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مئاُت القتلى واجلرحى واإحراُق اآليات بك�شر زحوف املرتزقة �شرق املخاء
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ما حزنُت يوماً ندماً أو 
جزعاً على أنني قدمت 
يف سبيل اهلل أغلى ما 

لدّي وهو نظري 
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َر م�شاهد توثيق عملية اقتحام موقع الفري�شة   ُل ن�شْ الإعالُم احلربيُّ يوا�شِ
إحراُق مخزن أسلحة وتدمرُي عدد من اآلليات السعودية يف جيزان وزلزال 1 

يستهدُف موقع الرمضة غرب منفذ الطوال 

�شفقٌة اإماراتيٌة مع القاعدة: القتاُل يف ال�شاحل مقابل اإمارة يف اأبني 
مئاُت القتلى والجرحى وإحراق آليات بكسر زحوف املرتزقة شرق املخاء 

أبطاُل الجيش واللجان يسيطرون على تبة األدرم بصرواح ومقتُل وإصابُة العشرات من املرتزقة بينهم قيادات

  - يحيى الشامي:
كان للدفلياة امخارية التاي نفذتهاا القوات 
اليفنية عىل موقع الفريضة تداعياتُها الدسكرية 
الكبارية، خالسايطرة عاىل املوقاع ذي املفياة 
البالغة يُفّكن املقاتلني اليفنيني من خضع أيديهم 
عىل مسااحاٍت خاسادة مان املناطال الرشقية 
ملدينة اليوبة، ختضع نصاب أعينهم خيف مديات 
نريان أسالحتهم مناطل أُخر  ال تقل ألفية عن 
املواقع الواقداة يف محيط مدينة اليوبة سايفا 
تلك الواقدة يف سافوح ببايل ملحفة ختويلل إىل 

الرشق من خا9ي بارة.
بطولاه  ياوازي  ال  أناه  برغام  خالفريضاة 
خمسااحته أحاد بباال بناوب بيازان الكي  
كجبال الادخ9 خ9خاان خالرميح، إال أنه يتشاّكل 
مان مجفوعة لضبات »تبااب« ببلية متفاختة 
االرتفاع خمواقدها تتحّكم بفسارات متدّد9ة من 
الطرق الهامة التي تفد ختربط املواقع الدسكرية 
السادو9ية ببدضهاا خبفدساكرات مركزياة يف 
الدفال مان بيازان، خلو ماا 9خع بالسادو9ي 

لالستبساال يف محاخلة اساتدا9تها ُملقياً بثقله 

الدسكري عىل مسااحة بغراخية ال تستحلُّ ُكّل 

لذه التحشيدات لوال ألفيتها اآلنفة الذكر.

عاىل صدياد متّصال اساتهدخت املدخدياة 

اليفنياة مواقاع الحصان خشاجع ختجّفدات 
الجيش السدو9ي خمرتزقته يف منفذ اليرضاء 
َخطاخل القصف أيضاً موقع الضبدة خمدسكر 
عاكفاة، متسابباً بإعطاب طقم عساكري يف 
املوقع املساتهدف، ختدتي املواقع املساتهدخة 
محاذية تفاماً ملواقاع الجيش اليفني خاللجان 
الشادبية التي يُسايطرخن عليها أعاايل ببال 
بنوب نجران، حيث يشان املقاتلون اليفنيون 
بني الفيناة خامُْخااَر  لجفاات تنتهي غالباً 
بالسايطرة عاىل مواقاع الجيش السادو9ي، 
خاغتناف كفيات من أسلحته خإعطاب عرشات 
خاصاة  أسالحة  مياازن  خإحاراق  اآللياات 

باملواقع السدو9ية الحدخ9ية.
خيف بيازان نّفذ املقاتلاون اليفنيون عفلية 
نوعية خحصلت »صد  املسرية« عىل مدلومات 
مان مصادر ميداناي نقال خيهاا بانبااً مان 
تفاصيل الدفلية التي نُفذت عىل مواقع القرن 
خالكرس خالدخيناة خلي مجفوعة مواقَع تقع 
أسافل ببل الدخ9 ختحاّدث املصدر عن مرصع 
عد9 من الجنو9 السدو9يني من حامية املوقع، 

باإلضاخة إىل تدماري تحصينات املوقع يف بداية 
قبل خصاول املجالديان إىل ثكناتاه خمرابض 
مدخديّته، حيث بارشخا بإحراق آلية عساكرية 
كانات عاىل موقاع القارن، بفاوازاة الدفلية 
النوعية استهدخت القوة الصارخخية تجّفدات 
الجنو9 السدو9يني يف موقدي الكرس خالغاخية، 
خشاولدت من الفور سايارات اإلسداف تنقل 
عد9 من الجرحى خاملصابني إثر االستهداف.

ختفّكنات خحادة خاصاة من تنفياذ كفني 
ُمحكام عاىل آلية، ما أسافر عن مارصع عد9 
من الجنو9 السادو9يني كانوا عىل متنها خخرار 

النابني َخخقدت الدفلية يف مركز عوببة.
خاساتهدخت القاوة الصارخخياة اليفنياة 
موقع الرمضاة غرب منفذ الطاوال بصارخخ 
زلازال 1، باإلضاخاة إىل إحراق ميزن أسالحة 
خآلية سادو9ية يف موقع الشبكة إثر استهداف 
املوقاع بداد9 مان القذائاف، ختكاررت نفُل 
الدفلياة عىل موقع الغاخية، ماا أ9  إىل تدمري 
آلياٍة عساكرية، كذلاك اساتهدخت املدخدياة 
اليفنية موقاع التبة الحفراء محققة إصابات 

مباارشة، خيف خقت الحل أعلن الجيش خاللجان 
تدماري آلية سادو9ية يف أطراف قرياة الحثرية 

غرب بيزان.
خيف عساري اساتهدخت املدخدياة تجفداات 
للجناو9 السادو9يني يف منفاذ علب خالشابكة 
خالقدااف، باإلضاخة إىل اساتهداف الصارخخية 
بصلية من الكاتيوشا تجفدات بنو9 سدو9يني 
يف ظهران عساري خعىل موقع الدطفة، خقصف 

مدخدي عىل موقع الشبكة ختبة عامر.
خخاصل اإلعالف الحربي نرش مشالد توثيل 
عفلية اقتحاف موقع الفريضة، خالتي تضفنت 
تفاصيال مثارية عان الدفلياة خعان اغتنااف 
كفيات كبارية خنوعية من امسالحة الصغرية 
خاملتوسطة، خبيّنت املشاالد تواصل الدفليات 
حتى سااعات متأخرة من الليال، حيث بقيت 
مياازن أسالحة الجياش السادو9ي تحارتق 
لساعات، خعرضت املشالد بانباً من محاخالت 
الجيش السادو9ي السبع يف اساتدا9ته املوقع 
خالتي خشالت بفيدهاا برغم غازارة الغارات 

الجوية خمشاركتها بشكل أََسايس. 

  - خاص:
َشانَّ مرتِزقُة الددخان السادو9ي اممريكي زحوخاٍت متواصلًة 
لياالً خنهاراً عىل ماد  72 سااعة املاضية باتجااه رشق مديرية 
املياء بفحاخظة تدز بفشااركة مجاميع مان عنارص الجنجويد 
الساو9اني خعناارص القاعدة خ9اعاش َخَمن تم اساتقداُمهم من 
ساوريا خساط قصف بوي خبحاري باساتيداف ميتلاف أنواع 
امسالحة املحّرمة التي اساتهدخت املناطال املدنية خضاعفت من 
الوضع املأسااخي لساكان املدينة، ضفن الزحاوف املتواصلة منذ 

أَْكثَار من شاهر، خيفاا يواصل أبطاال الجيش خاللجان الشادبية 
إلحاق اليساائر الفا9حة باملرتزقة خآلياتهم الدساكرية ميلفني 

عرشات القتىل الذين ما تزال بثثهم مرميًة يف أرض املدركة. 
خأخا9ت املصا9ر الدسكرية أن أبطال الجيش خاللجان الشدبية 
تصدخا للزحف امخري من قبل مرتزقة الددخان السدو9ي اممريكي 
خعنارص الجنجويد خالقاعدة خ9اعش الذي اساتفر منذ الساعات 

امخىل للصباح خحتى املساء.
خأكدت املصا9ر أنه خبرغم القصف الجوي خالبحري خاستيداف 
طريان الدادخان للقنابل الدنقو9ياة إال أن أبطال الجيش خاللجان 
الشادبية تفكناوا من كار الزحاف خ9حارخا مرتزقاة الددخان 

السدو9ي اممريكي. 
خأضااف املصادر أن أبطاال الجياش خاللجان 9مارخا 11 آلية 
مدرعاة للفرتزقاة يف زحفهام امخاري خقضوا عاىل الدرشات من 
املرتزقاة عاىل متنهاا، باإلضاخة ملقتل عارشات املرتزقاة، بينهم 
عناارص من الجنجويد خالقاعدة خ9اعش، يف املوابهات التي 9ارت 

رشق املياء. 
ختوضح املصاا9ر الدساكرية أن الطائاراِت الحربياة التابدة 
للددخان شنت أَْكثَر من 60 غارة ملساندة زحف املرتزقة، باإلضاخة 
لدرشات الغارات التي شانتها طائاراُت امباتيش خالصواريخ التي 

أطلقت من البوارج الحربية يف البحر. 

خأضااف أن حصيلاة القتاىل خالجرحاى يف صفاوف املرتزقة 
تجااخزت املئات مان ميتلاف خئاتهم مان املرتزقاة خالجنجويد 

خالقاعدة خ9اعش. 
من بانب آخر، كشفت مصا9ر موثوقة لا »صد  املسرية« أن 
9خلة الددخان اإلماارات عقدت صفقة مع قيا9ات تنظيم القاعدة 
اإلبرامي قضت بفنح عنارص التنظيم إمارًة مستقرًة يف أبني عىل 
غرار اإلماارات القاعدية القائفة يف ساوريا خالدراق، مقابل قياف 
التنظيم اإلبرامي بإرساال عنارصه لالنضفاف للفرتزقة خالقتال 
يف صفاوف الدادخان يف مدارك السااحل بهدِف تحقيال أي تقدٍف 

ميداني يف املياء. 

  - خاص:
اساتفر أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية خالل 
الدادخان  ملرتزقاة  التصادي  يف  املاضياني  اليوماني 
يف  خالدتاا9  امرخاح  يف  خا9حاة  خكبدخلام خساائر 

ببهات القتال بنهم خرصخاح خالجوف.
خاستشاهد ثالثاة مان مرتزقة الدادخان خأصيب 
آخارخن يف قصف مدخداي مبطال الجياش خاللجان 
الشادبية اساتهدف موقدااً لهام يف منطقاة الزغن 

بنوب مديرية رصخاح بفأرب يوف أمل امربداء.
خنّفاذ أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية الثالثاء 
عفلياة نوعية تكللت بالسايطرة عىل تباة ام9رف يف 
أطراف رصخاح بفأرب، خيف الدفلية قتل خأصيب عد9 
من املرتزقاة، خاغتنفوا عتا9اً عساكرياً كبارياً، كفا 

أرسخا آخرين يف موابهات.
خقال مصدر عساكري إن من بني القتىل القيا9ي 
املرتزق محفد رخيل املرا9ي، خيفا أصيب أركاُن حرب 
الكتيباة امخىل يف اللاواء ذياب القبيل املدعو »ساديد 
القر9عاي” باإلضاخاة لقتال خبارح الدارشات من 

املناخقني.
خأضااف املصدر أن املدعو ”عيل محسان عبدربه 
قاسام الدزاناي” لقي مرصعاه خلو قائاد الكتيبة 
الثانياة يف اللاواء ” 1م ” احتياط. مؤكداً أن خساائر 

املرتزقة خّلقت حالة من اإلرباك يف صفوخهم.
خيف منطقاة امليادرة اساتهدف أبطاال الجيش 
خاللجان الشادبية طقفاً عساكرياً للفناخقني، حيث 
لقي من كانوا عىل متنه مصارعهم يوف الثالثاء، كفا 
اساتهدف امبطال آلياة عساكرية للفرتزقة حاخلت 
التقدف باتجاه مواقَع عساكرية بفنطقة امليدرة، ما 

أسفر عن احرتاقها خمرصع من كانوا عىل متنها.
ختشهد مديرية رصخاح بفحاخظة مأرب عفلياٍت 
نوعياًة مبطال الجياش خاللجان الشادبية، مكبدين 
مرتزقة الددخان اممريكي السادو9ي خسائَر خا9حًة 

يف امرخاح خالدتا9 الدسكري.
ختدارض مناخقاو الدادخان يوف الثالثااء املايض 
لتنكيل كبري يف تلك الجبهات، حيث اساتهدف أبطال 
الجياش خاللجاان الشادبية طقفااً عساكرياً تابداً 
ملرتزقة الددخان يف مديرية نهم، ما أسفر عن إحراقه 

بفن عليه من املرتزقة.

القاوة  الجاوف، خقاد 9كات  أماا يف محاخظاة 
الصارخخياة خاملدخدياة للجيش خاللجان الشادبية، 
ياوف الثالثاء، تجفداات مناخقي الدادخان اممريكي 
الجاوف محققاة إصابااٍت  السادو9ي بفحاخظاة 

مبارشًة.
خأخضاح مصدر عساكري باملحاخظاة أن أبطال 
اساتهدخوا تجفدااِت  الشادبية  خاللجاان  الجياش 
مرتزقة الددخان يف أطراف منطقة صيين يف مديرية 
خاب خالشادف.. مؤكاداً ساقوط قتاىل خبرحى يف 

صفوخهم.
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  - صنعاء:
أشاا9 رئيُل املجلال السايايس امعىل، 
صالح الصفا9، بفا قدمه امللتقى الدسكري 
مان أَْعَفاال خقواخال إمادا9ٍ للفرابطاني يف 
ببهات القتاال، خبالدخر الوطني الذي تفيز 
باه امللتقاى يف موابهاة املغرضاني الذيان 
يحاخلون املسااَس بالثوابات الوطنية خعدف 

التصدي للددخان.
ا9ُ أثناء لقائه برئيل خأعضاء  خعيَّ الصفَّ
الجفهاوري  بالقارص  الدساكري  امللتقاى 
الثالثااء املاايض عان الشاكر خالتقدير لكل 
الفداليات االبتفاعية خالدسكرية خاملدنية، 
التي تسهم بفدالية يف تقديم بهو9 املجتفع 
اليفني خصفو9ه خثباته خصيه ختضحياته، 
يف موابهة الددخان السدو9ي اممريكي عىل 

الوبه امكفل.
من بانبهم عاّي رئيل خأعضاء امللتقى 
عان سادا9تهم بالادخر الاذي يقوماون به 
خاساتفرارلم يف باذل ُكّل الجهاد املطلاوب 
اممريكاي  السادو9ي  الدادخان  ملوابهاة 
الجديار  اليفناي،  الشادب  ختحالفاه ضاد 
باالنتصاار يف مدركاة لدخهاا الحفاظ عىل 
الكرامة خالحرية خاالستقالل خخحدة امرض 
خاإلنَْسااان خموابهاة موباة بديادة من 

الغزخ خاالحتالل.
خعاىل صدياٍد ُمتصال، التقاى الرئيال 
الصفاا9، بنائاب رئيال الاوزراء لشاؤخن 
اممان، اللاواء باالل الرخيشاان يف القرص 
الجفهاوري بصندااء، خبر  خاالل اللقاء 
مناقشاة امللاف اممناي خمساتجداته خماا 
تبذلاه امبهازة اممنياة مان بهاو9 تحت 
تأثري الددخان السادو9ي اممريكي يف سابيل 

الحفاظ عىل اممن خاممان ختدزيز السكينة 
الدامة خمكاخحة اإلرلاب املتفثل يف القاعدة 
خ9اعاش ختأمني الطارق خاملنشاآت الدامة 

خالياصة. 
َق اللقااُء إىل آلياات عفال امبهزة  تطارَّ
اممنياة خكوا9رلا خالطرق التي تم ابتكارلا 
للتغلاب عاىل ما يلحال بالبنياة اممنية من 
تدمري شاامل خمفنهج بغاارات طائرات الا 
F16 اممريكياة مان قبال التحالاف الدخيل 
ضد اليفان منذ عامني خالاذي ألحل أرضاراً 
مباارشة بكامال البنياة اممنياة خاليدمية 
الدفلياتياة  خبنيتهاا  الرشطاة  خمراخال 

خاستشاها9 عد9 من كوا9رلاا خأخرا9لا إثر 
االساتهداف املبارش ملقار امَْعَفال الرشطية 

خخدماتها.
خأشاا9 رئيال املجلل السايايس امعىل 
بجهاو9 خأ9خار قياا9ات خعنارص املؤسساة 
اممنية التي اساتطاعت بالياية الرتاكفية 
لديهاا خالدعم الشادبي خالجفالريي لها أن 
تحقل انتصااراٍت حقيقية خملفوساة عىل 
الصدياد الداف ختحقل حفظ اممن خالسالم 
خاممان االبتفاعاي ختوابه أعتاى مؤامرة 

أمنية خإخالل باممن الداف. 
الاوزراء  رئيال  نائاب  أكاد  خيفاا 

لشاؤخن اممن عاىل القيفة الكبارية للدفل 
االساتثنائي يف لذا الظرف خماا يُفثّله قا9ة 
خأخارا9 املؤسساة اممنية مان رخح خطنية 
مباا9رة خمتفانياة خاساتلهاف لتضحياات 
الشادب اليفني باكل رشائحاه خالبطوالت 
خالتضحياات التاي يقدمها أبطاال الجيش 
خاللجاان الشادبية يف ُكّل الجبهاات خالدخر 
خالتضحياات يف  البطاوالت  لهاذه  املاوازي 
املؤسساة اممنية التاي عفل الدادخان عىل 
إساقاطها ختدمريلاا منذ ما قبال الددخان 
لتحقيال أغراض الدادخان ختفكني القاعدة 

خ9اعش من اليفن خشدبه. 

  - خاص:
نّفاذ الصياا9خن اليفنيون بسااحل الحيفاة، يف مديرية 
التحيتاا بفحاخظاة الحديادة يوف أمال خقفاًة احتجابية 
تنديداً باساتفرار القصف املتواصل مان ِقبل طريان الددخان 

اممريكي السدو9ي للصيا9ين.
خقال الصيا9خن يف الوقفة إن الددخاَن يساتهدُف القوارب 
خالصيا9ين خالُجزر، خيستهدف مديشتهم خحياتهم اليومية، 
ختسابب كذلك بفدانااة كبرية لهاذه الرشيحاة االبتفاعية 
الفقرية خالكا9حة، يف ظل صفت من اممم املتحدة خاملنظفات 

اإلنسانية ذات الِصلة. 

خأكد الصيا9خن أن بريفَة بزيرة الطرخة التي اساتهدف 
الددخان الصيا9ين خيها لم تكن امخىل، خأن الجرائم مساتفرة 
بحقهام منذ بداياة الددخان، خقد سابل ختم اساتهداُخهم يف 
بزيارة عقباان خاليوخاة خالتحيتاا خامليااء، خغريلاا من 
ساواحل الجفهورياة، مؤكديان  أنهام سايضطرخن لارتك 
مهنتهام، خااللتحااق بالجبهاات يف موابهة أخطار عدخان 

إْبااَرامي يتدرض له أبناء الشدب اليفني.
مان باناٍب آخار طالاب االتحاا9ُ التداخناي السافكي 
بفحاخظة الحديدة السلطة املحلية خالجهات اممنية بُرعة 
التحاري خالبحث عن قارب مفقو9 يحِفُل عىل متنه 6 بحارة 
من مدينة اللحية شافال محاخظة الحديدة خالذي ُخقد أثناء 
مزاخلاة مهنة الصيد بتأرياخ 2017/2/1 يف املياه اإلقليفية 

اليفنية.

خقاال االتحاا9ُ يف مذكرة أرسالها إىل محاخاظ املحاخظة 

حسن الهيج أنه تم الدثوُر عىل موىس محفد مدصور عقييل 

من قبل صيا9يان يفنيني الذين قاموا بإيصاله إىل املحاخظة، 

حيث تم التدرف عليه خنقله إىل مساقط رأسه مدينة اللحية 

إلبراء الدخن. 

خناشاد االتحاا9ُ التداخناي السافكي، السالطَة املحلياَة 

خالجهاات اممنياة بفحاخظاة الحديدة برعاة البحث عن 

املفقو9ين املتبقيني خلم: عبُدالرحفن محفد مدصور عقييل 

خعيل شوعي مدتكف خعبُدالرحفن شوعي مدتكف خإبراليم 

أحفد حنيفة خبفيدهم من أبناء مدينة اللحية.

رئيُس املجلس السياسي األعلى يلتقي بأعضاء امللتقى 
العسكري ويشيُد بدورهم الوطني يف مواجهة العدوان

وقفٌة احتجاجيٌة بالحديدة تنديدًا باستمرار العدوان يف قصف الصيادين

حكومُة املرتِزقة تعلُن تأييَدها ألية 
عمليات أمريكية يف اليمن  

  - وكاالت:
أبدت حكومُة مرتزقة الرياض تأييَدلا للدفليات اممريكية اليية يف اليفن 
خأياة عفليات قد تحدث يف املساتقبل، زاعفًة أنها ترياُد أن يبّلَغها اممريكيون 
بتلاك الدفليات خقاط. خنقلت خكالة رخيرتز، عن مساؤخل بحكومة املرتزقة، 
أمال امربداء، قوله »لم نساحب ترصيَحنا للواليات املتحادة بتنفيذ عفليات 

برية خاصة. لكننا أخضحنا تحفظاتنا بشأن الدفلية السابقة.« 
خأضااف أن حكومة املرتزقة تؤيد الدفليات الساابقة للطائرات اممريكية 
خالل السانوات الدرش املاضياة، مطالباً بفا خصفه »أن يكون لناك تنسايل 

أكي« مدهم. 
يُذَكُر أن الغاراِت اممريكية بواساطة الطائرات بادخن طيار خّلفت املئات 
من الشهداء خالجرحى خارتكبت مجازر بفاعية يف شبوة خمأرب خالبيضاء. 

محلي تعز يدين جرائَم اإلبادة 
للعدوان السعودي األمريكي بحق 
املدنيني بمديريتي املخاء وذو باب

  - خاص:
9انت السالطة املحلية بفحاخظة تدز بشادة برائم االبا9ه الجفاعيه بحل 
املدناني بفديريتي امليااء خذخباب من قبل طريان خبوارج الددخان السادو9ي 
االمريكاي الغاشام خاساتهداف امطفاال خالنسااء بالقنابال الفسافورية 
خالدنقو9ية خامسالحة املحرمة 9خليآ خلو ما يؤكد 9موية خخحشاية الددخان 
ختجار9ه مان القيم االساالمية خاإلنساانية خناشاد البياان املجتفاع الدخيل 
استشادار الضفري اإلنسااني خالتدخل إليقاف برائم اإلباا9ة الجفاعية التي 
يرتكبها الددخان الغاشام ضد الشادب اليفني خاساتغرب البيان من الصفت 
امليجل للفنظفات اإلنساانية التي تتشدق بحفاية حقوق االنسان خالطفولة 
خلي تشاالد اليوف الددخان الغاشام يذباح الطفولة خاإلنساانية باليفن من 
الورياد إىل الوريد خلم تحرك سااكنآ خأكاد البيان ان برائم خمجاازر الددخان 
لن تساقط بالتقا9ف خان الشادب اليفني سايظل يواصل كفاحاه 9اخدآ عن 
الوطن خسيا9ته خاساتقالله خحيا املصدر االنتصارات الدظيفة التي يحققها 
ابطال الجيش خاللجان يف بفيع ببهات الدزة خالرشف لطر9 املحتلني خالغزاة 
من تاراب الوطن الطالر خالذين يساطرخن بتضحياتهم ارشف اياف الصفو9 

خيصندون تاريخ خمجد اليفن الجديد.

  - خاص:
نّظام ناشاطون خمثقفون يفنياون حفلًة يف خساائل 
التواصل االبتفاعية، مطالبًة اممَم املتحدة بتغيري املبدوث 

اممفي لد  اليفن السيد/ إسفاعيل خلد الشيخ.
لذا خيند9 الناشاطون، بالدجز خعادف حيا9ية خمهنية 
املبدوث اممفي الحايل لد  اليفن، خعدف بدخ  اساتفراره 
يف مهفته، خاتهم الناشطون إسفاعيل خلد الشيخ، بضدف 
اليية خالتجربة السياسية، خاقتصار أعفاله السابقة عىل 
الجواناب اإلنساانية، خقط، مفا يجدله غاري مؤلل لحفل 
ملف اليفن ببُدَديه اإلنسااني خالسيايس خباعتباره قضية 
حارب خنزاع. خقد ظهره عجازُه يف عدف قدرته تأمني عو9ة 
الوخاد الوطني املفااخض يف نهاية الكويات 2، خكذا عجزه 
عان رخع الحصار عىل ميناء صندااء خمناخذ الجفهورية، 
باإلضاخة عىل عجزه عن إلزاف الددخان بوقف كامل مطالق 

النار، خاكتفائه بهدن خاشلة. 
خطارح الددياُد مان املتابداني خامُلحليني السياسايني، 
ضداَف القادرات الذاتياة للفبداوث االمفي خلد الشايخ، 
خكاذا عياب كفاءتاه املهنية، خخشاله يف إ9َاَرة النقاشاات 
خاملفاخضات الكثرية، خعدف االساتفا9ة مان الفرص، كفا 
يتهفونه باملشااركة يف إرباك الدفلية التفاخضية عىل مد  
عامني متتالياني، خباعتباره بازًء من املشاكلة خالتدقيد 

السيايس ال الحل.
خيضياف آخارخن، باأن خلاد الشايخ أخفال يف بفاع 

امطاراِف اليفنياة إىل الحوار؛ اساتكفاالً لجهاو9 املبدوث 
الساابل بن عفر، كأطاراف يفنية للوصاول إىل حل حول 
السالطة الجديدة، املؤكاد عليها يف قارارات مجلل اممن 
ذات الصلاة، خيفا حّول خلد الشايخ الحاواَر بني امطراف 
اليفنياة إىل طرخاني متنازعني، مفا يدرقال اليرخج بحل 

تواخقي عاف لألزمة. 
لذا خقد حرص خلد الشايخ، أبندَة املشاخرات يف بنيف 

خالكويت حول القضايا اممنية خقط، 9خن تناخل القضايا 
بشفوليتها السياسية خاالقتصا9ية خاممنية خالدسكرية. 
خيشاري آخرخن إىل خشل خلد الشيخ باليرخج إىل نتيجة 
تدكل حل شامل من حوار الكويت الذي استفر مَْكثَر من 
ثالثة شاهور، خأن ما خرج به خلد الشيخ يفثّل خبهة نظر 
تحالف الددخان، خال يلبي مصالَح الشدب اليفني يف السالف 

خرخع املداناة عنه. 

كفا أغفلت اإلحاطة امخرية لولد الشيخ، تنامي اإلرلاب 
خالجفاعاات اإلرلابياة القاعادة خ9اعش التاي تفد9ت يف 
مدظام املحاخظات اليفنية ختقاتال إىل بانب الددخان ضد 
اليفن. كفا تداطى بشاكل سلبي مع خارطة الطريل التي 
تقدمات بها اممم املتحادة، خاعتيلا خخاُد صنداء أرضيًة 
للنقااش. كفاا صدرت عناُه ترصيحااٌت مساتفزة بغية 
عرقلة مسار املفاخضات خالحّل السلفي خاستفرار الحرب 

خالحصار عىل اليفن.
خاملتاِبُع إلحاطة خلد الشيخ، يجد عدف تدامله بجدية مع 
الوضع االقتصا9ي الكارثي يف البال9، الذي يفاقُفه الحصار 
خقارار نقل البناك املركازي، ختجاللُُه اساتيداف الددخان 
بقيا9ة السادو9ية امسلحة املحّرمة 9خلياً، ختجالل برائم 
الددخان امليتلفة منها الصالة الكي ، اساتهداف الددخان 
بالقصف للجان التهدئة املحلية، يف الجوف الذي أسفر عنه 
ساقوُط الدديد من الشهداء خالجرحى. كفا أنه يف احاطتِه 
امخرية تجاَلاَل تقاريَر املنظفات الدخلية خاإلنساانية بفا 
يف ذلك إحاطة السايد ساتيفن أخبراين خكيل اممم املتحدة 

للشؤخن اإلنسانية. 
لذا خسابل أن تقدمت غالبية امحزاب اللقاء امُلشارتك، 
خكذا امحزاب خالتنظيفات السياساية املنالضة للددخان، 
بفذكرة إىل اممني الداف السابل لألف املتحدة، تطالبه بتغيري 
خلد الشايخ نظاراً لدالقته الكبرية بادخل الددخان خخاصة 

السدو9ية.

إجماٌع وطني على تغيري ولد الشيخ 

القياا9ت  لتصفياة  اساتفراراً 
أبنااء  مان  خالدساكرية  اممنياة 
املحاخظات الجنوبية يف ظل سالطة 
االحتاالل، مسالحون مجهولاون يف 
عادن يغتالاون  الدقياد / ميتاار 
محفاد حسان مديار عااف اإلصدار 

اآليل، مساء اممل امربداء.

اغتيال عقيد
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ـًة عن »ميثاق الشَرف اإلعالمي« اتحاُد اإلعالميني اليمنيني ووزارُة اإلعالم ينّظمان ورشًة َخاصَّ
  - صنعاء:

نظََّم اتحاا9ُ اإلعالميني اليفنياني، خبالتداُخِن 
ماع خزارة اإلعاالف، ياوف أمل امربداء، خرشاَة 
ف اإلعالمي«،  َ اًة عان »ميثاق الارشَّ عفال َخاصَّ
خالتي تساتفّر مُلدَّة يوَمني )امربداء خاليفيل(، 
تحَت شدار »صوٌت خاحٌد يف موابهة الددخان«.
خألقيت يف الورشاة عد9ٌ مان الكلفات، حيُث 
أكَّااَد خزيُر اإلعالف، أحفد محفد حامد، عىل الدخر 
الهااف لإلعالف يف لاذه املرحلاة خ9َْخر اإلعالميني 
يف موابهاة الددخان، مشارياً إىل ألفية الورشاة 
»كُيطاوة صحيحاة لتوحياد الصّف ختسايري 
أقالمناا ضد الدادخان، خأن يكون لناا الرَشُف يف 
اًة يف لذه  صياغة ميثاق الرشف اإلعالمي، َخاصَّ
املرحلاة الفارقاة يف تأريخ شادبنا خأمتنا يف ظل 
ما نوابُهه من عدخان ظالم خغاشام يساتهدُف 

الجفيَع خال يستثني أحداً«.
خقاال »يجاُب أن نوصاَل مظلومياَة شادبنا 
اليفناي إىل الداَلاااِم أبفع؛ لري  بشااعَة لذه 
الدادخان خماا اقرتخاه من إثام خبرائَم بشادة 
بحقاه، خضاالً عان إباراز ختدزيز صفاو9 ابناء 
الشادب اليفناي يف موابهاة الدادخان«.. الختااً 
إىل رضخرة رخاع مساتو  الوعي عناد املجتفع 
الوعاي امخالقي خالقيفي، خأن ندفَل عىل توحيد 

اااَد موقُفنا يف موابهة الددخان  صفنا كفا توحَّ
نشااز  خأي صاوت  املناكفاات  عان  خاالبتداا9 
خكل موقاف يساتفيد منه الدادخان، خعىل خبه 

اليصوص يف مواقع التواصل االبتفاعي.
ُه  خأكاد خزيُر اإلعاالف رضخرَة أن يكوَن التوبُّ
اإلعالمي بشاكل عاف ملدالجة امخطاء خالوقوف 
أمااَف االشاكاليات خمدالجتهاا خننطلاُل صوتاً 
خاحاداً بَدياداً عن االختاالف خننتهي عان ُكّل ما 
يفكان أن يفّكَك صاف املجتفع خندفاُل كوحدة 
خقاوة خاحادة.. 9اعيااً الجفياَع أن يكوناوا عند 
مستو  املساؤخلية خُحسن ظن شادبنا اليفني 
بهم خبفساتو  تطلداتهم خآمالهام خأن نتَحّرك 

إعالمياً خَعسكرياً يف موابهة الددخان.
مان بانباه قاال رئياُل اتحاا9 اإلعالميني، 
عبداللاه صيي: »إن االتحا9َ قاد َطَرَح موضوَع 
ف اإلعالمي يف املؤتفر اإلعالمي امخل  َ ميثاق الرشَّ
تحاَت عنوان »صوٌت خاحٌد يف موابهة الددخان«، 
خكان ال بُاادَّ أن يظلَّ امليثااُق مرشخعاً للنقاش، 
اة بإطالق لذا  خاليوف ندشاُن خرشاة عفل َخاصَّ

املرشخع«.
خأكاد أن االتحا9 بصد9 الرتتياب لورش عفل 
اة برؤسااء امُلؤّسسات اإلعالمية  أُْخااَر  َخاصَّ
امليتلفاة؛ كونهام مدنياني يف امخاري بالتوقيع 
عاىل لذا امليثااق خااللتزاف به من خاالل ما تبثه 

ه خسائُل اإلعالف الوطنية، سواء الرسفية  ختنرُشُ
اإلعاالف  ُكّل خساائل  أن  إىل  امللياة.. الختااً  أَْخ 
الوطنية لي صوٌت خاحد يف موابهة الددخان.

بادخره أكد رئيُل الدائارة اإلعالمية للفؤتفر 
أن  الشاامي، رضخرة  الدااف طاارق  الشادبي 
يلتقَي كاخة اإلعالميني يف ُكّل امُلؤّسساات ساواء 
الحزبياة أَْخ الرسافية يف صف خاحاد خيف خندق 

خاحاد ملوابهة الددخان الغاشام عىل بال9نا الذي 
اساتهدف ُكّل يشء، البارش خالبُنياة التحتياة، 
خحارص شادبنا خخطننا خال يزال مساتفراً بغيه 

خبدعم 9خيل.
ه  خقال »إن رساالة اإلعالف لي رساالة املوبِّ
للارأي الداف خإذا كانت رساالًة صا9قاًة خقوية 
تساتطيع ان يكوَن لها تأثريٌ خصدً  يف أَْخَسااط 

املجتفع«.
خلفت إىل رضخرة أن يكوَن للرسالة اإلعالمية 
اتجالاان، امخل رساالة للداخال تتضفان َلااّم 
الشافل ختجااخز اليالخاات خَرّص الصفوف يف 
موابهاة الددخان، خيفا يتضفان االتجاه الثاني 

رسالة لليارج.
خأشاار إىل أن الرسالة اإلعالمية لليارج يجب 
أن تكاوَن خاضحاة خخقااً ملفاليم الارأي الداف 
اليارباي مان خاالل مياطبة أصحااب الرأي 
خالفكار عىل مساتو  الدالم خمان يّدعون أنهم 
مع حقاوق االنساان خنياطب املجتفاع الدخيل 
خامُلؤّسساات الدخلية خخقا ملواثيقها خمفاليفها 
خنفضاح ما تقوف به مان الَكيل بفكيالني خأنهم 

يقفون مع الجال9 ضد الضحية.
خبر  خالل الورشة التي شارك خيها كوكبة 
من اإلعالميني من ميتلف امُلؤّسساات الرسفية 
ااة خالحزبية، مناقشاة محوَرين امخل  خالَياصَّ
تضّفان املناكفاات اإلعالمية بشاكل عااف خعىل 
خبه اليصوص يف مواقع التواصل االبتفاعي.
كفا برت مناقشة املبا9ئ امساسية ملرشخع 
ميثااق الارشف اإلعالماي خالذي تضفن سابدة 

مبا9ئ.
خأثريات الورشاة بالددياد مان النقاشاات 

خاملداخالت من بفيع املشاركني.

العدواُن يكّثُف من غاراته على احلديدة وُيلقي قنابَل عنقودية وطائرٌة بدون طيار تق�شُف �شرواح 

استشهاُد 5 مواطنني يف قصف لطريان العدوان األمريكي 
السعودي على محافظات صعدة وتعز وذمار 

عرّبوا عن فرحتهم لنجاِح التجربة ال�شاروخية لربكان 2 وو�شوله اإىل عا�شمة قرن ال�شيطان

قبائُل الجبني بريمة ومخالف ذمار يؤكدون استعداَدهم ملواجهة قوى االستكبار وعلى رأسها أمريكا

  - خاص:
رّكز الدادخاُن اممريكي خالل اليومني 
املاضيني عاىل محاخظة الحديادة، خَصبَّ 
غاراتاه الهساتريية عليها خعاىل املناطل 
الواقداة عاىل الرشياط السااحيل لغرب 
املواطناني  مازارع  مساتهدخاً  الباال9، 

خمنازلهم.
خقصفات البوارج الحربياة خامباتيش 
خالطريان بشاكل بنوني الثالثااء مدينة 
املياء، بالتزاُمن مع قصف مكثف ملرتزقة 
خغريلاا،  خالهااخن  باملدخدياة  الدادخان 
خقاد استشاهد مواطن يوف أمال متأثراً 
بجراباه باراء شاظايا قذيفاة لااخن 
أطلقهاا مرتزقة الدادخان عاىل منزله يف 

املياء.
خنفذ طريان الددخان يوف أمل غارات 
اساتهدخت ساوق املياء املركزي، َما أ9ََّ  
إىل تدماري خاحارتاق عد9 كباري من املحال 
التجارياة خاستشاها9 خإصاباة عد9 من 

املواطنني.
ختساببت الغارات يف انادالع حرائل يف 
املحاال التجارية يف الساوق كفا تساببت 
يف تدماري خاحارتاق عاد9 من السايارات 

خاملركبات.
خساائله  باكل  الدادخان  خاساتهدف 
الحربية براً خبحراً خبواً سااحيَل الطائف 
خالنييلاة بفديرية الدريهفاي بفحاخظة 
الحديادة، كفا شان غاارة عاىل منطقة 

الحيد بفديرية برع يف الحديدة ذاتها.
كفا شان طريان الدادخان عدة غارات 
عىل مزرعة 9خابن شفال منطقة نفحان 
خغاارات عاىل  الفقياه،  بيات  بفديرياة 

مديرية الصليف.

قناباَل   3 الدادخان  طاريان  خألقاى 
عنقو9ية عىل مديرية زبيد خشان غارتني 
عىل سااحل الدلوي بفديرية اللحية َخ12 

غارة عىل مديرية السينة.
خيف محاخظة صددة استشهد 3 أطفال 
مان أرسة خاحادة خأصياب آخارخن، يوف 
أمل يف قصف لطريان الددخان اساتهدف 

منزل أحد املواطنني يف مديرية باقم.
خاساتهجن أبنااُء املنطقاة اساتفرار 
الددخان يف ارتكاب الجرائم املتواصلة بحل 

املدنيني يف صددة، مشاريين إىل أن عاَمني 
من القصف قد حاّول املحاخظة إىل أطالل 

خحول حياة املواطنني إىل بحيم.
خاساتغربوا من الصفات املطبل لألمم 
املتحدة خاملجتفع الدخيل تجاه ما يجري يف 
اليفن، خكذا الصفت الدربي خاإلسالمي.

خأقدف طريان الددخان كذلك عىل قصف 
مديرية كتاف بصددة، كفا شان 13 غارة 
عاىل مديريتَي ميدي خحارض بفحاخظة 

حّجة.
أما يف مديرية رصخاح بفحاخظة مأرب 
خقد شااركت طائارة بدخن طياار تابدة 
لادخل الددخان يف القصف َخشانت غارتني 
عىل مديرية رصخاح بفحاخظة مأرب.

خيف محاخظاة ذماار استشاهد ياوف 
الثالثاء املايض مواطن خأصيب آخر براء 
قصف طريان الددخان اممريكي السدو9ي 
عاىل مديرية خصااب السااخل بفحاخظة 

ذمار.
خشان طريان الددخان ثالث غارات عىل 
منطقة املرشاخة بفديرية خصاب الساخل، 
ما أسافر عن استشاها9 مواطن خإصابة 

آخر. 

  - خاص:
خاصلت القبائل اليفنية يف بدض محاخظات 
الجفهورياة خاالل اليوماني املاضياني عقاد 
اللقاءات املوسادة ختقديم القواخال الغذائية 
خاملالية 9عفاً مبطال الجيش خاللجان الشدبية 

يف ببهات القتال.
خنّظم أبناء قبائل خضم خقدار خالحديدية 
خبادج بفديرياة الجبني محاخظاة ريفة، يوف 
أمال امربداء خقفًة قبليًة مسالحة 9عوا من 
خاللهاا إىل النفري الداف خرخاد الجبهات باملال 
خالربال ملوابهة قو  الغطرسة خراس الرش 

خالكفر أمريكا.
التجرباة  نجااَح  املشااركون  خباارك 
الاذي كان  الصارخخياة لصاارخخ باركان2 
بفثاباة زلزال عىل الدفاالء خقو  الرش خالذي 

أخرسهم خاسكت أصوات النشاز خالنفاق من 
املرتزقة خالدفالء.

خ9عا املشاركون كاخة امَْحَرار لزيا9ة الهفم 
خحشاد الطاقات ختوحياد الكلفاة خالوقوف 
إىل باناب الجياش خاللجاان الشادبية الذين 

يسطرخن أرخع مالحم البطولة خالثبات.
من بانبهم نّظم أبنااء ميالف يف مديرية 
خصااب الدايل بذمار يوف الثالثاء املايض لقاءاً 
قبليااً أعلناوا من خاللاه النفري الدااف خرخد 

الجبهات باملال خالربال.

خأكد املشاركون مواصلة الصفو9 خالثبات 
خمناخقيهام  الغازياة  القاوات  موابهاة  يف 
أبطاال  باناب  إىل  خاحاداً  صفااً  خالوقاوف 
موابهاة  يف  الشادبية  خاللجاان  الجياش 
اإلْباَرامياة، مجّد9ين  الدادخان خُمَيّططاته 

اساتددا9لم التضحياة يف سابيل الدخااع عن 
الوطان خأمناه خاساتقراره خرخاد الجبهاات 

بالربال خاملال.
خاالل  القائفاة  مياالف  أبنااء  خأعلان 
تجهيزلام لهاذه القاخلاة عان بهوزيتهام 
القتالية، مهيباني بالقوة الصارخخية للجيش 
خاللجان الشدبية خالتي غريت موازين الحرب، 
مؤكديان اساتددا9َلم لرخدلام بفزياد مان 

الربال خاملال خالدتا9 خالسالح خالغذاء. 
خ9عاا املشااركون كاخاة القبائال إىل رخد 
املرابطني يف الجبهات بقواخل الدعم، مشيدين 
بالصفو9 امساطوري للشدب اليفني خأبطال 
الجيش خاللجان الشادبية يف موابهة الددخان 

خ9حر الغزاة املحتلني.
خيف ختااف الوقفاة قدف املشااركون قاخلة 

غذائية مبطال الجيش خاللجان الشدبية.

 قالت اإن القت�شاَد اليمني
 يتعرَّ�ُض للتدمري عن َعــْمــد

األمم املتحدة: 12 مليون شخص يف اليمن 
يواجهون خطَر املجاعة بعد عامني من الحرب

  - متابعات:
ناَشاَد منّساُل اممم املتحدة للشاؤخن اإلنساانية يف اليفن بيفي 
مكجولدرياك يوف أمل امربدااء املجتفَع الادخيل للتدخل خبفع 2.1 
مليار 9خالر لتوخري الغذاء خمساعدات رضخرية أُْخااَر  لليفنيني.

خقال يف خثيقة املناشادة إن 12 مليون شايص يف اليفن يوابهون 
خطار املجاعة بدد عاماني عىل الحرب، خإن الوضاع يف اليفن كارثي 

خيتدلور برعة.
خأشاار مكجولدريك إىل أن “نحو 3.3 مليون شايص، بينهم 2.1 
ملياون طفال يدانون من ساوء التغذية الحاا9 خأن قرابة ا1 مليون 
يفني يف املجفل -أي أكثر من ثلثي تددا9 السكان- بحابة للفساعدة 

خالحفاية.
خأخضاح أن االقتصا9 اليفني يتدرض للتدمري عن عفد َخأن املوانئ 

خالطرق خالجسور خاملصانع خامسواق تدرضت للقصف.
خذكارت منظفاة اممام املتحدة للطفولة )يونيسايف( امسابوع 
املاايض أن ماا يقدر بنحاو 63 ألف طفل يفناي لقوا حتفهام الداف 
املايض مساباب كان مان املفكن مندها ختتدلال يف كثري من امحيان 

بسوء التغذية.
خقال يان إيجالند اممنُي الداف للفجلل النرخيجي لالبئني يف بيان 
منفصال مع إطالق مناشادة اممم املتحدة: “لو لام تقتلك القنابل يف 

اليفن خإن املوَت بوعاً ببطء يفثُّل خطراً متزايداً اآلن.”
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  - أنس القاضي:
شهدت امساابيُع خامَيَّااف املاضية مدركة 
ضارياة يف مداخال مدينة امليااء، خزحوخاٍت 
باملدرعاات مدززه بغارات الباوارج خالطريان 
خاالنازاالت البحرياة، اساتفرت بدضها مكثر 
من 12 سااعة، يف املداخل الرشقياة للفدينة، 
تفكان أبطال الجياش خاللجان الشادبية من 
كرلاا، خ9حر امُلرتزقاة إىل أطاراف املدينة، 
كفنطقة املحجر، خمحيط املجفع الحكومي. 
خمدركاُة امليااء، ال يُفكان القاول بأنَهاا 
ُمرتبطاة بأخلاف الرشعياة، أَْخ أن لها ارتباطاً 
مع الشايصيات السياساية املؤيدة للددخان، 
خأنهام بزء من التيطيط لها خلهم مدلومات 
تفصيلياة عنهاا غاري ماا يتداخلاه اإلعاالف، 
ليحصدخا مكاسبَها سياسياً، خهي كفا تتضُح 
مان أَبل مطاماَع اساتدفاريٍة يف السايطرة 
املبارشة عىل السااحل الجنوبي الغربي، خباب 
املنادب. خإن تحادث عنها سياسايو الددخان 
َمْدحاً، خليل من قبيل الدراية خاملدرخة، خلكن 
تجديد الوالء لا«الداصفة« بتأييد ما اساتُجد 

من عفلياتها.
تدرضت امليااء، يف مراحل التأريخ اليفني 
إىل تهديدات اساتدفارية؛ نظراً ملوقدِه الهاف، 
املفياة  خلاذه  املنادب،  ببااب  خارتباطاه 
االسارتاتيجية اقتصا9يااً خعساكرياً، لم تُلغ 
الياوف، ليبدخ باأن التدخاالت امبنبياة خيه، 
مان ُقبيال الصدقاة خاإلحساان مان تحالف 
الددخان عىل رشعية لاا9ي! ما زالت امطفاع 
االساتدفارية لاي امُلحاك الرئيال ملهابفة 
املياء، خرشعية لاا9ي خالتناقضات الداخلية 
لي ذرائع خظرخف مناسبة لقو  االستدفار 
يف الدارص الرالان، عىل غرار ذرائاَع خظرخٍف 
مشابهة يف املراحل السابقة من غزخ املياء. 
اإلرسائيايل،  الدرباي  الارصاع  أعاواف  »يف 
73ا1ف،  خ67ا1ف،  خ56ا1ف،  ملا1ف 
كانات تقفاز أسافاء مان السااحل اليفناي 
بأسافاء الجازر خاملوانئ اليفنياة خكذلك باب 
بالُصحاف  الرئيساية  الدناخيان  إىل  املنادب، 
خاملجاالت الدربية خامبنبية ملاا له من ألفية 
أَْخ  الحارخب،  لهاذه  بالنسابة  اسارتاتيجية 
بامحر  لتأثرلا ختأثريلا يف امحداث امللتهبة 
التي تجاري يف حوض البحار امحفر. خكذلك 
إذا ربدنا القهقري إىل سانوات طوال نر  أن 
باب املنادب خبدض الجازر خاملوانائ اليفنية 
مثال عدن خبريام خكفران خامليااء خالحديدة 

خاللحياة خغريلا، تحتال صفحات خصفحات 
ااًة يف تأرياخ  مان التأرياخ الداملاي، خَخاصَّ
اإلمياطورياة الييطانياة، خيايز لاذا عند 
التحدث عان الرشيان الحياوي االمياطوري 

أي البحر امحفر«. 

التجارُة العاملية ومعرُب التنافس والصراع 
البحار امحفر، الاذي يُدد امليااء أحد ألم 
مراكازه التجارياة خالحضارياة، كان رشيان 
اقتصاا9 بريطانياا، خماا زال الياوف رشياان 
االقتصا9 الداملاي، تفر عيه التجارة الرشقية 
حاٍد  عاىل  خامُلهرباة،  الرشعياة  خالغربياة، 
ساواء، ختتم خيه املناخساة التجارية الداملية، 
خبنااء القواعد الدساكرية امُلدلناة خالرية، 
خالقراصنة ما إىل ذلك مان املياطر، التي لي 
مصالاح لقو  9خلية كادخل الغرب االمييايل 

اممريكي خامطليس خالكيان الصهيوني. 
تشتدُّ املناخسُة التجارية الداملية خيه اليوف، 
مع انكساار القطبية خصدو9 قو  اقتصا9ية 
عاملية بديده كالصاني خالهند خالبحر امحفر 
بوابتهاا إىل أخرخباا خإخريقياا، خترتباط لذه 
املناخسة التجارية يف البحر امحفر مع مصالح 
اقتصا9ية عساكرية للكيان الصهيوني خقناة 
البحار امليت التي يدزف شاقها، خالتي بدخرلا 
ستسبب رضراً عىل قناة السويل املرصية. 

قصة املخاء 
تداد مديناة امليااء بفينائهاا، مان أقدف 
الحوارض اليفنية خاإلنسانية يف البحر امحفر، 
خهي من املوانئ اليفنياة القديفة التي ذكرت 
يف النقاوش الحفريية باسام )مين(، خكانت 
متنفسااً تجاريااً للحضارة السابئية، خعيه 
عرخت أخرخبا خاخريقيا البيور خاللبان اليفني 
خالَصي، خالزبياب، خخصلهم البهاار الهندي، 
كفاا كانات أحاد املحطاات الهاماة لطريال 
الحريار )التي تدزف الصني إعاا9ة إحيائه من 
بدياد(، خيف الحقباة الدثفانياة كانت موقفاً 
إببارياً للسفن الدابرة يف البحر امحفر لتدخع 

خيه الرضائب. 
تدرضات املديناة لدادة حفالت عساكرية 
اساتدفارية، أخطرلا حفاالت اليتغاليني يف 
)أخائال القرن الداارش الهجاري(، كفا مثّلت 
موقدااً تناخساياً لإلمياطوريتاني الدثفانية 
خالييطانياة، خيف القرن الساابع عرش كانت 
ألم املراكاز التجارية الداملياة، خمنها عرخت 

أخرخباا، القهوة اليفانية التي ُسافيت باسام 
بان  )MOCKA COFFEE، ختدناي  املديناة، 

امَلياء(.
خحوارضلاا  امليااء  مديناة  تدرضات 
التجارية خالدساكرية للدمار أكثر من مرة يف 
التأريخ الحديث، مارًه أثناء الحرب الدثفانية 
اإليطالياة عااف )11ا1 ميال9ياة(، خامخار  
اَرلاا الييطانياون أثناء الحارب الداملية  9َمَّ
امخىل، يف قتالهم ضاد الدثفانيني عاف )15ا1 
ميال9ياة(، خمع التفااف بريطانياا بفحفية 
عادن خمينائها كفوقع اقتصا9ي خعساكري 
يرباط مساتدفراتها يف الهناد الصينياة، بدأ 
امليااء رخياداً رخيداً يفقاد قيفتاه التجارية، 
خأما بُن امليااء اليفني خقد ترابع مع ظهور 
ُمصّدريان بد9 للبن يف الساوق الداملية آنذاك، 
مثال اليازيل خاملكسايك يف أمرياكا الالتينية 

خكانت تحت االستدفار االسباني. 

أوىل التَحّركات الربيطانية يف البحر 
األحمر إبان الحرب العاملية األوىل 

 حتاى نهاياة الدااف ل1ا1ف كان لنااك 
خاالٌف 9اخال السياساة الييطانياة، حاول 
اليفان«  »شافال  خشاواطئ  بازء  احتاالل 
التابدة لإلمياطورية الدثفانية؛ لددف مدرخة 
يحياى  اإلمااف  موقاف  بحقيقاة  بريطانياا 
خاإل9ريايس منهاا، خخوخها مان ر9ّة خدلهم، 
إال أن بريطانيا -خكانت آناذاك محتلًة لددن- 
أعطت قواتها البحرية، أمراً بالقياف بدخريات 
يف البحار امحفر تتجول خاحدة من الساويل 
إىل بادة بفا يف ذلاك خليج الدقباة، خامخر  
من بدة إىل عدن عبوراً باملياء، خكانت تتلقى 
الدخريتان تدليفاتهفا من القيا9ة الييطانية 

يف القالرة. 
»خكان من بني املداف امخر  للدخريتني، 
منُْع خصول االمادا9ات للحامياات الدثفانية 
خللفوانائ »الدثفانية اليالصة« مثل الحديدة 
خامليااء خاللحياة. خاملقصو9 لناا باليالصة 
أي املوانائ التي تيضُع للسايطرة الدثفانية 
الكاملاة، تفيازاً لهاا عان املوانائ امخر  يف 
البحر امحفر التي تيضع لسايطرة اإل9رييس 

خالرشيف حسني.

تأمنُي املالحة الدولية الذريعة القديمة 
الجديدة لالستعمار 

الحدياُث عان تأماني البحار امحفار، من 

»اإلرلاب، خاالنقالبني« يُرخع كِشدارات اليوف 
من الساسة الغربيني خخسائل إعالف الددخان، 
خلاو تكرار لازيل ملاا رخداه الييطانيون يف 

الحرب الداملية امخىل. 
املدمارة  خصاول  يُداد  الصاد9  لاذا  خيف 
اممريكياة كول -إن صح- مؤرشاً خطرياً عىل 
ارتفااع منساوب اليطر االساتدفاري املهد9 
للسايا9ة الوطنية خخحدة أرايض الجفهورية، 
خلو التهديد املرتبط رشطياً بالتوابد امبنبي 
يف ساواحلنا اليفنياة خلاذا ما أثبتتاه أحداث 
التأريخ. خفي الدااف ل1ا1ف بدأت التَحّركات 
الييطانياة يف ميااه البحر امحفر، خبحساب 
خثائاَل بريطانياة مفاَرج عنها بااء يف بحث 
بون بولدري »خقد أخذت السفينة ))اميس 
اخف رشاا(( القياَف بالدخرية بني بدة خعدن، 
بينفا بدأت السافينة )) خيوميل(( من القياف 
بالدخرية بني امليااء خذخ باب، خخور عفرية، 
بحثااً عان الازخارق الرشاعياة التاي تحفاُل 
البضائع املهربة إىل الشيخ سديد حيث توابه 
حامية تركية توابه بزيرة ميون. خقد اعتي 
مجلل الوزراء الييطاني أمن البحر امحفر، 
الهادف الرئيايس للدخرياات البحرياة التاي 
كانت مسائوليتها أْْن ال تسفح لدخلة مدا9ية 
بالحصاول عىل قاعاده بحرية عىل الشااطئ 
الدرباي أَْخ يف بازر باه الجزيارة الدربياة، يف 
بداياة اممر كانت سافن الدخرياات يف البحر 
امحفار تتلقاى تدليفاتها مان القالرة، لكن 
اقرتاحات تالية لنائب امللك قسم البحر امحفر 
أخارج  15ا1ف خقاد  إىل قسافني يف خيايار 
القسام النوباي من سالطة القالارة خخضع 
تحت امخامار املباارشة لحكومة مساتدفرة 
الهند، خمناذ ذلك الحني خصاعدا كان الضابط 
السايايس املصاحب للدخرية يتلقى تدليفاته 

من املقيم يف عدن«. 

فعاليُة التواجد الحربي يف البحر 
األحمر، وحصار شمال الوطن بني املاضي 

والحاضر 
امخىل  الداملياة  للحارب  امخىل  »يف امشاهر 
سااعد خبو9 الُسافن البحرياة الييطانية يف 
البحر امحفر، عىل إرساء القوات من الهند إىل 
الجبهاات امخرخبية خاملرصياة 9خن مياطر، 
خبدلات السافن الدخرياة يف البحار امحفار 
من املساتحيل عىل امسااطيل البحرة الرتكية 
خامملانياة املشارتكة أن تبث املغااف يف البحر 

امحفار، خحدث نفُل اليشء عقب االساتيالء 
الاذي لدبات خياه  القنفادة خاللحياة،  عاىل 
الدخرياات الييطانية يف البحار امحفر، 9خراً 
لامااً، إذ عجز امتراك عان تدزيز خالية اليفن 

بالقوات سواًء عن طريل الي أَْخ البحر«. 
خالياوف ال تقالُّ التوتاراُت الدخلياة، عفاا 
كانات إباان الحارب الداملياة امخىل، خحاده 
التناُخاُل الُقطباي الداملاي، رخسايا خالصني 
خمحور املقاخمة من بهاة، خأمريكا خالكيان 
الصهيوناي خحلف امطليس من بهاٍة ثانية، 
اة يف منطقة الرشق امخساط خام9نى،  خَخاصَّ
التاي تتفجر ختكا9 تتفجاُر يف أكثر من ببهة 
مان إياران خالداراق خساوريا خلبناان خ9خل 
اليلياج خاليفان خالساويل، خيف خاقاع لذا 
الرصاع تجالاد ُكّل القو  إىل أخضلية التوابد 

الدسكري يف البحر امحفر.
خمن بهٍة أخر ، خإن السيطرة عىل البحر 
امحفار، ياؤ9ي إىل ِحصار الشافال اليفني أَْخ 
املناطال الجبلياة التي كانت تحت السايطرة 
الدثفانياة خمان ثام الدخلاة املتوكلياة، إبَّان 
الوباو9 الييطاناي يف بناوب الباال9، خخيفا 
يشبُه ذلك الوضع، خفي خرتة الددخان الرالن، 
خمع ساقوط املناطل الجنوبية يف يد القاعدة 
ختحالاف الدادخان، ختبقاى الجازء الشافايل 
خمرتفداتاه الجبلياة يفلك سايطرته خيهّد9 
الوباو9َ امبنباي يف املناطال الجنوبية، مفا 
يجَداُل من تحالف الددخان، يسادى إىل َخْرِض 
نفل اسارتاتيجية الينل خالحصار القديفة، 
بساديه إىل السايطرة املباارشة عىل ساواحل 
كامليااء  املهفاة،  خموانئاه  امحفار  البحار 

خالحديدة خميدي. 

الهوامش: 
ما ب�ن األقواس، من كت�اِب العمليات البحرية 
الربيطانية ضد اليمن إبان الحكم الرتكي 1914-

1919م، تأليف جون بولدري، ترجمة دكتور سيد 
مصطفى س�الم. رقم اإليداع ب�دار الكتب املرصية 

82/2839
والكتاب ترجمة لبحث جون بولدري املنش�ور 
يف مجلة »اربيكا« الفرنس�ية، وكله مستخلص من 
وثائ�َق بريطانية، ع�ن مس�تعمراتها القديمة، تم 
اإلفراج عنها وإخراجها إىل املكتبات الربيطانية مع 

تقادم الزمن واعتبارها جزًء من التأريخ.

التهديداُت االستعماريُة في الساحل ومعركة المخاء!

معركة الساحل ... معركة أمريكية إماراتية وسعودية 
مشرتكة ، معركة يرقبها الصهاينة بعن القلق . ويبدو أن 
الواليات املتحدة تراهن يف كس�ب ه�ذه املعركة عىل دويلة 
اإلمارات لتحقيق مطامعها اإلس�رتاتيجية والجيوسياسية 

يف السيطرة عىل باب املندب ، وتطويق اليمن.
وتش�هد السواحل اليمنية تصعيداً ميدانياً غري مسبوق 
منذ مطل�ع العام الحايل ، عرشات الزح�وف ، واملحاوالت 
املصحوب�ة بغطاء ناري كثيف م�ن الجو والبحر لتحقيق 
أي اخرتاق يف ه�ذه الجبهة ، لكن صمود الجيش واللجان 

الشعبية والقوات البحرية أسهم يف تعثر آمال الغزاة .
صحي�ح أن اإلم�ارات ه�ي م�ن تق�ود - ظاهري�اً - 
والق�وات  وداع�ش  )القاع�دة  العس�كرية  التش�كيالت 
السودانية الغازية وخليطاً من املرتزقة املحلين واألجانب( 
وبمس�ميات إماراتي�ة ي�رشف عليه�ا القائد العس�كري 
االمارات�ي يف عدن ، لكن  األمريكي ه�و من يخطط لهذه 
املعركة ويحيطها بالدعم اللوجستي واملخابراتي ، ويعزز 
ذلك تدخله العس�كري املبارش باس�تهدافه مراكز القوات 
البحري�ة اليمني�ة ، بع�د اس�تهداف الس�فينة اإلماراتية 

سويفت يف مطلع أكتوبر من العام املايض.
وفيما تسعى الواليات املتحدة    - عرب أدواتها الخليجية 
-  للس�يطرة  ع�ىل خط املالح�ة البحري�ة يف مضيق باب 
املندب وبمحاذاة جزيرة سقطرى ، فإنها تطمع يف التقدم 
باتجاه ميناء املخاء يف تعز وصوالً إىل الخوخة يف محافظة 

الحديدة ، ومن ثم تطويق امليناء وتعطيله ، وتشديد وطأة 
الحصار؛ بهدف دفع اليمنين إىل االستسالم. 

املطام�ع األمريكي�ة ليس�ت باألم�ر الجدي�د، إذ تؤكد 
مصادر مطلعة أن قائد البحرية األمريكي األس�بق ديفيد 
بيرتايوس طلب من النظام األس�بق عام 2010 تأس�يس 
قاعدة عس�كرية يف جزيرة س�قطرى بدع�وى »مكافحة 
القاع�دة والقراصن�ة » ، وه�و م�ا ل�م ينف�ذ ، فالواليات 
املتح�دة وم�ن خالل هذه املس�اعي تهدف إىل الس�يطرة 
ع�ىل املمرات البحرية وطرق املالح�ة و التجارة العاملية ، 
فس�قطرى من وجهة نظر عس�كرية  تعترب مفرتق طرق 
للمرات املائية االسرتاتيجية البحرية للبحر األحمر وخليج 

عدن ، ومن هنا فإنه يمثل هدفاً اسرتاتيجياً أمريكيا ، وقد 
يك�ون »تأجريها« من قبل الفار ه�ادي لإلمارات ملدة مئة 
عام يخدم هذا الهدف األمريكي ،  كما أنه يأتي يف س�ياق 
التناف�س املحموم بن الواليات املتحدة من جهة وروس�يا 

والصن من جهة أخرى.
م�ن وجهة نظ�ر اقتصادية تش�ري اإلحصائيات إىل أن 
حصة كبرية من الصادرات الصناعية من الصن إىل أوروبا 
الغربية تمر عرب هذا املمر املائي االسرتاتيجي ، كذلك فإن 
التج�ارة البحرية من الرشق والجنوب األفريقي إىل داخل 
أوروب�ا الغربية تمر من قرب س�قطرى ع�رب خليج عدن 
والبح�ر األحمر ، ويرى محللون أن بناء قاعدة عس�كرية 

أمريكية  يف جزيرة سقطرى لإلرشاف عىل حركة السفن، 
بما يف ذلك الس�فن الحربية، يقع يف أولويات االسرتاتيجية 
االمريكية العس�كرية ملواجهة التهديد الصيني املستقبيل، 
كذلك هو يمثل أهمية ملحارصة روسيا وتجارتها النفطية.

ما يج�ري اليوم من تصعيد يف الس�احل الغربي ليس 
بعيداً عن األهداف األطماع األمركيية واملقاتلون اليمنيون 
يدركون هذه الحقيقة ، ومن أجل ذلك ، فإنهم يس�جلون 
حضوراً ميدانياً قوياً عىل امتداد الرشيط الس�احيل املمتد 
م�ن مي�دي إىل الحديدة وص�والً إىل باب املندب إلفش�ال 
مساعي الهيمنية األمريكية عرب األدوات الخليجية وخليط 
املرتزقة ، وقد تكبدت القوات الغازية خالل الفرتة املاضية 
خس�ائر كب�رية ، واس�تطاع الجي�ش واللجان الش�عبية 

تحويل رمال الساحل إىل جحيم عىل الغزاة ومرتزقتهم.
الق�وات البحري�ة اليمني�ة بدوره�ا أدرك�ت خطورة 
مخططات قوى العدوان ، فأقدمت عىل خطوات عسكرية 
مفاجئ�ة برضبه�ا الفرقاطة الس�عودية بس�الح  »كارس 
للتوازن » لم تكشف عنه إىل اليوم.. رضبة متكاملة األبعاد 
من ناحية التخطيط والتكتي�ك والتنفيذ ودقة التصويب، 
رضب�ة ل�م تقت�رص ع�ىل الفرقاطة وحس�ب ب�ل امتدت 
مفاعيله�ا إىل واش�نطن وتل أبيب ، وه�زت عواصم قوى 
العدوان.. وقد بعثت رس�الة النار هذه رسائل باتجاهات 
عدة أبرزها أن س�واحل اليمن خط أحمر ، وأن مش�اريع 

الهيمنة لن تمر .

الأهداف ال�شرتاتيجية واجليو�شيا�شية ملعركة ال�شاحل

سواحُلنا خط أحمر
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الشاعر ابو طارق زياد محسن

ش���ع���ب ال���ي���م���ن م����ا ي���ق���ب���ل ال���ذل���ه 
ي���ن���ه���ار  وال  م���ت���م���س���ك  ب����ال����ل����ه 

ج��ه��ل��ه  ف������ي  الزال  ل�����ل�����ذي  ق������ل 
ال����وي����ل ل����ه واخل��������زي ل����ه وال����ع����ار

الشاعر علي فضل االوزري

ص�����وب ال����ع����دو اق����دام����ي ال��ع��ج��ل��ه
م���ا ات���راج���ع���ت وح���ن���ا ح���م���اة ال����دار

قتله او  ح����رب  م���ن  ان����ا  خ��ف��ت  م���ا 
ع���ار اك����ب����ر  ع����ن����دي  اخمل����اف����ه  الن 

الشاعر علي صالح ناصر القرني

م���لّ���ه م���ع���ه  م�����ا  ي���ج���اه���د  م�����ا  ذي 
ه���ّب���و ك��م��ا ال����ّط����وف����اّن واإلع���ص���ار

ال����ِع����لّ����ه ن����س����ت����أص����ل  أن  الب���������ّد 
غ��������ّدار امل�����ع�����ت�����دي  ألن  ف�����ع�����ًا 

الشاعر أبو عبد الستار الرداعي

م�����ن جهل�ه م�����ع��������روف  ال��ي��م�����ن  اب���ن 
ينه��ار ال��ع��دو  وج���ه  ف��ي  اظ��������ن  م�����ا 

ألج�����ل ال����وط����ن ي���غ���زي ع���ل���ى رج��ل��ه
م�غ�وار ه�����و  ه�����اج  ال  ال��ي��م�����ن  واب����ن 

الشاعر عادل حسن الرصابي

ه���������ادي ع��������دمي ال������دي������ن وامل����ل����ه
ص���ب���اب زي�����ت ال���ش���ر ف�����وق ال���ن���ار

ال��ن��خ��ل��ه و  ال���س���ي���ف���ن  وص����اح����ب 
ال���ك���ي���ار و  ال����ك����ي����ر  غ�����ب�����ار  مل����ل����م 

الشاعر علي محمد المحاقري

ي��������ت��������������واله ال�����ع�����رش  رب  ال�����ُح�����ر 
وال�������ذل ط�����ول ال���ع���م���ر ي��ب��ق��ى ع���ار

ق��لّ�ه ب�����ن��������دق�����ي  ي�����ا  ال�����ع�����دو  اّم�������ا 
م��ا ِع�����ذر م��ا ن��وص��ل ل�����ب�����اب ال�����دار

الشاعر عبد القوي البطل

م��ح��ت��ل��ه ج������ات  ذي  ل���ل���ق���وى  ق�����ل 
ب�����ا ن���ق���ل���ع ال�����ش�����ارب م�����ع ال����زن����ار

واحل�����ل�����ف ب�����ا ي���ن���ه���ار ف�����ي وح���ل���ه
ن���ه���اي���ت���ه ق�����رب�����ت ه�����ي االق���������دار

الشاعر ابو صمود حسين عيسى

ألج�����ل ال���ي���م���ن ب���ع���ت اجل���س���د ك��ل��ه
ي���ا م��وط��ن��ي ن��ح��م��ي��ك م���ن االش�����رار

ي������ا م������رت������زق ق������ل ل���ل���م���ل���ك ق��ل��ه
ب�����ا ي���ن���ق���ط���ع ذي����ل����ه م�����ع ال����زن����ار

الشاعر ابو نزار مراد الصارم

ال����ذل����ه راف���������ض  ال���ق���ب���ي���ل���ي  دم 
ي��ن��ه��ار  وال  ي����رض����خ  م�����ا  واحل��������ر 

س����ي����ف امل������ع������ارك ل����ل����وغ����ى س��ل��ه                                    
وال���س���ي���ف ص�������ارم ف���وق���ه���م ك����رار

شاعر بيحان السيد ابو ليث

ال���ن���ص���ر ك�����ل ال���ن���ص���ر ب���ي���د ال���ل���ه
واح����ن����ا ج����ن����وده ن���ك���س���ر ال���ف���ج���ار

 ال����ل����ه ام�����رن�����ي  ام����س����ك ب��ح��ب��ل��ه
ان����ص����ار م����ن ان����ص����ار م����ن ان���ص���ار

الشاعر ابو عبداهلل عبدالمعين الحنضي

ي����ا ل���ع���ن اب�����و م����ن ع�����اش ف����ي ذل���ه
ي���ع���ي���ش ع����م����ره م��ك��ت��س��ي ب���ال���ع���ار

 وال����ل����ه وع���ه���د ال���ل���ه م��خ��ض��ع ل��ه
ل���وج���اء مب��ل��ي��ون ع��اص��ف��ه وع��ص��ار

الشاعر عاطف يحيى القاضي

ون���س���ل���ه  ال����س����ي����ف  ن����ح����د  الزم 
واح����ن����ا ع��ل��ي��ن��ا ي����ا رج�������ال ال���ع���ار

وامل����ل����ه االرض  ح���م���ي���ن���ا  الم�������ا 
أن���ص���ار ل��ل��ح��ب��ي��ب  ف���م���ح���ن���ا  واال 

الشاعر ابو يحيى االشرم

ي����ا ب����ن����دق����ي  م������ن  ي��ج��ه��ل��ك ق��ل��ه
ب�����ا ن���ق���ه���ره ب����ال����ع����زم واالص���������رار

ه���ي���ه���ات  ش���ع���ب���ي  ي���ق���ب���ل ال���ذل���ه
واجل�������ار ي��ح��ش��د ض���دن���ا االش������رار

الشاعر أبو عبد الجبار المؤيد 

أق����س����م ق���س���م م�����ا ي���ب���ع���د ال��ع��ل��ه
ال�����ث�����ار ألخ����������ذ  حت�����رك�����ن�����ا  إال 

ون�����ق�����ول ت���وك���ل���ن���ا ع���ل���ي���ك ي���ال���ل���ه 
ون���ب���ع���د ال���ظ���ل���م ال�������ذي ق����د ج���ار

الشاعر عبدالرحمن العبيدي

ّل�����ه ال�����ِذّ وال  ش���ع���ب���ي  ي�����ا  أمل���������وّت 
أل����ّث����ار ي���ا ُق���ط���ب ال���ش���ع���وب ال���ّث���ار

ه����ّي����ا جن����اه����ّد ق�������وّل ب���س���م ال��ل��ه
وجن��������ّرع ال����ب����اغ����ي ح���م���ي���م ال���ن���ار

الشاعر عدنان فيصل العثماني

ش��ع��ب ال��ي��م��ن م���ع���روف م���ن اص��ل��ه
األن���ص���ار  ه����م  واخل��������زرج  األوس   

 ب���ذل���ت ن��ف��س��ي واحل�����ي�����اه ألج��ل��ه 
اح�����رار من�����وت  واال  ب���ع���ز  ع���ي���ش���ه 

الشاعر ميثاق ابو عريج

ي�����ا ب�����ن س����ع����ود امل����س����أل����ة س��ه��ل��ه 
ب����س ال���ت���ع���ب ف����ي اخ������ر امل����ش����وار 

حت��ت��ل��ه  االرض  ع���ل���ي���ك  ت���ص���ع���ب 
وأع�����ل�����م ب������أن ال�����ف�����ار ي���ب���ق���ى ف���ار

الشاعر يحيى علي الحضوري

احل�����ر ه����و ح����ر اص�����ل م����ن ج��ه��ل��ه
ي����وق����ف م�����ع االط�����ه�����ار واالب���������رار

ظ��ل��ه ك����م����ا  االح�����������رار  الزم  م�����ن 
ال���ن���ار ي���ش���ب  ال����غ����ازي  ع���ل���ى  دامي 

الشاعر عصام المشمر

ال����ع����زم ال ال���ذل���ه م����ا غ���ي���ر أه�����ل 
م�����ن مي���ل���ك���ون اجل��������ود واإلي�����ث�����ار

غ��ف��ل��ه م�����ا  األرض  ن��������داء  ل����ب����وا 
ه����ب����وا ل�����دك ال���ظ���ل���م ك���اإلع���ص���ار

الشاعر أبو صاعق الحبيشي

ي����ا ج��ي��ش��ن��ا ق����ل ل��ل��خ��س��ي��س ق��ل��ه
ذي ق���د مت�����ادى ف���ي ح���ق���وق اجل���ار

اذل������ه  وال  اه����ي����ن����ه  ال  وال������ل������ه 
وب�����ا ج��ع��ل��ه ي���ن���ح���اش م���ث���ل ال���ف���ار

الشاعر يوسف المزنعي

ب����رك����ان����ن����ا ه������د امل����م����ل����ك����ة ك��ل��ه
واش��ع��ل ع��ل��ى وس���ط ال���ري���اض ال��ن��ار

ب��ل��ل��ه ه�����و  وال����ن����ص����ر  ال���ث���ق���ه  دام 
ال���ف���ار واال  س���ل���م���ان  ه���م���ن���ا  م����ا   

الشاعر غمدان الجمال

ي�����وم ال���ل���ق���اء س���م���ي���ت ب���س���م ال��ل��ه 
وال�����ن�����ار ش����ب����وا ي����ا رج�������ال ال���ن���ار 

ال����ذل����ه  و  ال�����ع�����ار  م����ن����ا  ه����ي����ه����ات 
اح�����رار من�����وت  أو  ن��ح��ي��ا  اح��������رار 

الشاعر محمد احمد اآلنسي ) الكونعه (

م���ص���اب ع���ن���ده ف���ي ال��ض��م��ي��ر عله 
م���ع ال���ع���دو اص���ب���ح ع��م��ي��ل س��م��س��ار 

م���ل���ه  وال  م������ذه������ب  ال  الدي�����������ن 
ب��إس��ت��ح��ق��ار دوم  ل�����ه  ون����ظ����رت����ي 

الشاعر عزام احمد

ب����ا ش����ل س��ي��ف��ي ف����ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه
واالص��������رار ال���ع���ز  دروب  وس���ل���ك 

ق��ل��ه ك����ث����ره  وال  م����ن  أخ�������اف  م����ا 
ف����احل����ر ف����ي امل�����ي�����دان ي���ل���ه���ب ن���ار

الشاعر حامد الشارحي

ه��ي��������ه��ات م��������ن��ا ال����وه����ن وال���ذل���ه
واج��������ب ع���ل���ي���ن���ا ن���ك���م���ل امل����ش����وار

ون������ح������ارب ال�����ل�����ي خ�����ال�����ف امل���ل���ه
ل����وم����ا ت���ب���ق���ى م�����ن ي����ش����ب ال����ن����ار

الشاعر عبدالولي محمد السنباني

ه���ي���ه���ات م�����ن اب������ن ال���ي���م���ن ذل���ه
م���ه���م���ا ي����زي����د ح��ل��ف��ك��م ي����ا ش����رار

م��ل��ه وال  دي�������ن  ال  ع����ن����دك����م  م������ا 
اجل����ار ح����ق����وق  م����ا  ع����رف����ت����وا  وال 

الشاعر ابو حكيم محمد االسدي

م��ل��ه وال  دي�������ن  ال  ع����ن����ده����م  م�����ا 
ب���ي���ن���ه���ج���وا  ف����ي م���ن���ه���ج  ال���ك���ف���ار

وال����ل����ه م�����ا  م���ؤم���ن ع��ي��خ��ض��ع ل��ه
ص��������اروخ ش��ع��ب��ي ي��س��ب��ق ال��ط��ي��ار

الشاعر علي قاسم  القدح

ن���ص���ر ال���ي���م���ن ق������ادم ب���ج���ود ال��ل��ه 
ال����ل����ه ي���ن���ص���ر م�����ن م���ع���ه ان���ص���ار 

واخل�������زي وال�����ع�����ار ي��ل��ح��ق ال��ش��ل��ه 
م���ن ي��ع��ب��دوا ال���ط���اغ���وت وال������دوالر

الشاعر ابو قصي بدرالدين

ب��ال��ل��ه إي  ب���ال���ل���ه  إي  ب���ال���ل���ه  اي 
ح�����ان اجل����ه����اد ي����ا ش��ع��ب��ن��ا امل���غ���وار

ون����ص����رن����ا م���ض���م���ون ب�������إذن ال��ل��ه
ك���ث���ر امل����ذل����ه ع���ن���د االح��������رار ع���ار

الشاعر ابو معمر البهلولي

اك����ي����د م�����ا ي���ح���ت���اج ن����ط����رح ج���اه
ع���ن���د ال������ذي م����ا ي��ش��ت��ي ال���ت���ك���رار

ض����د ال����ع����دوا ال����ن����ذل وم�����ا س����واه
وم��������ن م����ع����اه����م ك����ل����ه����م اش��������رار

الشاعر ابو معتز الزبيدي 

ش���ع���ب ال���ي���م���ن م����ا ع�����اش ف����ي ذل���ه
ص���ار  م���ه���م���ا  ال�����ك�����ون  ورب  ك�����ا 

س����م ال����ع����دا م����ع����روف م����ن ج��ه��ل��ه
م����ن ع����ان����ده ب���ال���ش���ر راس�������ه ط���ار 

الشاعر ابو مسعد 

ال����ل����ه ي���ن���ص���ر م�����ن م���س���ك ح��ب��ل��ه
ج����رار س��ي��ل��ه��م  ذي  ال���ي���م���ن  اه�����ل 

وامل�����ع�����ت�����دي خ����������ارج ع������ن امل���ل���ه
م�����ا ت���ف���ل���ح���وا ي�����ا ش���ل���ه االش�������رار

الشاعر ابو صالح علي شريم

اح����ن����ا ال���ي���م���ن م����ا ن���ق���ب���ل ال���ذل���ه
اح������ف������اد ب������ن ط������ه م������ع ال�����ك�����رار

س���ي���ف���ي ب����وج����ه ال���ظ���ل���م ب����ا اس��ل��ه
واك��������ر واخ�����ل�����ي ال�����ع�����دو م���ن���ه���ار

الشاعر وليد االنسي

ال����ل����ه رب�����������ي ح�����������ل ف����ي ق��ت�����������ل��ه
م���ن ي��ع�����������ت��دي  ب��ال��ظ��ل��م ن��ح��و اجل���ار

كل����ه ش��ع��������ب��ن��ا  ع�����������������ل��ي��ن��ا  واج�����ب 
الغ�����دار امل��ع��تدي  ب��وج��ه  ي��وق��ف 

الشاعر أبو برق حامد الصباحي

م��ل��ه ع����ن����دن����ا  ال�����ش�����ه�����ادة  دام 
م����ا ه��م��ن��ا ال احل������رب ت��ش��ع��ل ن���ار

ق������ل ل���ل���ت���ح���ال���ف ب�����ان�����ت ال���ع���ل���ه
اجل����ار ض����د  س���ل���م���ان  ق����اده����ا  ذي 

الشاعر سلطان حسين المعصبي

ش��ع��ي��ب ال���ي���م���ن ب����ا ي���ح���ت���رك ك��ل��ه
وامل�����ؤمت�����ر واجل�����ي�����ش واالن�����ص�����ار

ال���ذل���ه و  ب�����اخل�����وف  ن���ع���ي���ش  وال 
اس���ت���ع���م���ار ن���ق���ب���ل���ش���ي  ال  و  ك�����ا 

الشاعر خالد فيصل جعوان

ال��ع��ل��ه ي���ب���ع���د  حّت�������رك  ق������د   ذي  
ي����زي����ل ه���م���ه وال�����ض�����رر وال����ض����ار

ص������اروخ  ب��ال��ي��س��ت��ي  ف�����ارق  ال��ذل��ه
وس��ط ال��ري��اض ي��ا غ��ارت��اه ي��ا اجل��ار

الشاعر رشاد الجبري

ح��م��ل��ه ورا  ح���م���ل���ه  ش���ع���ب���ن���ا  ي�����ا 
ال����ع����ار ي����ا س�����ود ال���ق���ع���اش ال���ع���ار 

ج�����ان�����ا  ع������دو خ��������ارج ع�����ن امل���ل���ه 
األخ�����ب�����ار م���ت���ع���ق���ب  ت����ع����ب  وال 

الشاعر ابو جعمل الوايلي

ش���ع���ب ال���ي���م���ن ج����اه����ز ل���ه���ا ك��ل��ه
وم������ن ج���ل���س م���ن���ا ع���ل���ي���ه ال���ع���ار

ال��رج��ل��ه ال���ف���زع���ات و  اح���ن���ا ه����ل 
م����ا ل��ل��ج��ب��ان��ه ف����ي ال����وط����ن ت���ذك���ار

الشاعر سيف العامري

وي��������ل ال������ع������دو م����ن����ا وي��������ا وي���ل���ه 
 اخل������زي ب����ا ي��ل��ح��ق ب���ه���م وال���ع���ار 

ان�������ا ف�����ي امل�����ت�����رس م�����راع�����ي ل��ه 
ي��ص��ل��ى ج��ح��ي��م��ي م���ن ل��ه��ي��ب ال��ن��ار

الشاعر ابو جراح عوضه الشيمي

ي����ا م����رح����ب ع���ل���ى دل���ه ح����ي����اك و 
وب������ع������ون رب�������ي ن���ق���ه���ر ال���ف���ج���ار

ب����رك����ان����ن����ا ال����ث����ان����ي ع����م����ل ق��ف��ل��ه
طار سماهم   ف��ي  الشيش  على  قفل 

الشاعر توفيق الخلقي

ه������ذا ج����واب����ي ي����ا س����ع����ودي ش��ل��ه 
ب����رك����ان جت���رب���ه و ان�����ذار  ص�������اروخ 

ك��ل��ه  م���وط���ن���ي  ح���م���ي���ر  ارض  م����ن 
ل���ك ي���ا س���ع���ودي رس���ال���ه  و اش��ع��ار

الشاعر محمد احمد ثابت

ي������ا ش���ع���ب���ن���ا م������ا ت���ن���ف���ع ال����ذل����ه
ال����ع����ز س����اع����ه ق���ب���ل ح���م���ل ال���ع���ار

س���ل���م���ان وه���������ادي ق����اي����د ال��ش��ل��ه
ي����ش����ت����ي ب��������اد ال�����ع�����ز ل���ل���ك���ف���ار

الشاعر محمد علي الروضي

س����ام ي���ا رف��ي��ق��ي ف���ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه
اع�����اه�����دك ع���ه���د ك���ل���ه اس��ت��ن��ف��ار

ن��ه��ج��م ف���وق���ه���م ون���ش���ع���ل ال��ش��ع��ل��ه
ون����أخ����ذ ب��ح��ق��ن��ا ون��ل��ح��ق��ه ب��ال��ع��ار

ال��ل��ه ف����ي س��ب��ي��ل  م����ا حت�����رك  ذي 
أح�����رار ي����ا  دم  ع����ن����ده  اظ�����ن  م����ا 

ع�����دوان ي��ق��ص��ف م��وط��ن��ك واه��ل��ه
و احل���ر ف��ي اجل��ب��ه��ات ي��ش��ع��ل ث��ار

مسااحة  لاذه 
نفتحهاا  تفاعلياة 
لشادراء الزامال خفي 
كل عد9 سننرش زامال 
للفجااراة  خنساتقبل 
ابداعاتكم  برشط ان ال 
يتجاخز الر9 عن اربدة 
ابيات بقاوة خاختزال، 
الرسائل  عىل  خترسال 
صفحاة  يف  الياصاة 
خن الفناون يف الفيل 
بوك خاالل يومني  خال 
يف  إال  الار9خ9  تنارش 

الصحيفة.

زامل 
املجاراة

الشاعر علي القدح 
م���������ن م�������وط�������ن االن�������ص�������ار 

ارس����ل����ن����ا ص�����واري�����خ ال����دم����ار 
ت�������������زل�������������زل ال��������ف��������ج��������ار 

اص����ح����اب ال���ت���ك���ب���ر وال����غ����رور 

ب���������������ق���������������درة اجل����������ب����������ار 
ال��ى وس��ط ال��ري��اض ب��رك��ان  سار 

ال�����ث�����ار   م�������ن اج���������ل أخ���������ذ 
م���ن س��ل��م��ان واحل���ل���ف ال��ك��ف��ور

الشاعر مناع شريم

للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم..  مفتتح*
قاله�ا اليمانيون االحرار م�ن البداية ، 
وهو قول العزيز املقتدر والش�جاع املقدام 
، أننا لن نقبل الضي�م ولن نرىض بالهوان 
, ول�م يكن ه�ذا ق�ول وقناعة ومب�دأ من 
مر من عمره ما يس�توجب الف�داء ، ولكن 
قالها ش�باب يف مقتبل العمر، وجس�دوها 
ع�ىل أرض الواق�ع ، حن وهب�وا أرواحهم 
ودمائه�م يف س�بيل الل�ه وح�ده , ونرصة 
والع�رض  األرض  ع�ىل  للح�ق وحفاظ�ا 

والرشف والكرام�ة , فعىل هذا املبدأ النبيل 
نعيش رشف�اء او نموت ش�هداء، مطلقن 

الدنيا بعد ان قطعنا جواز الرحيل 
ارشي يا هذه الدنيا جوازي

ما اظن به حر ما ارش جوازه
 والله اني كالجبل صعب اهتزازي

والتحالف كالورق سهل اهتزازه

وم�ن يك�ن ه�ذا خطاب�ه و زامله، فال 

ابل�غ وأج�ىل  امليدان�ي  أن برهان�ه  ش�ك 
وأوضح , وللعالم أن يرى قوافل الش�هداء 
اليمني�ن األب�رار املقاتل�ن والصامدين يف 
وج�ه العدوان بكل بس�الة واقتدار والذين 
وأش�علوا  برشايينه�م  الوط�ن  أحاط�وا 
فيه�ا الن�ار حتى بات الغ�زاة عىل كثرتهم  
يتلظ�ون ويندح�رون وه�م يحاولون أن 

يضعوا أقدامهم عىل تراب اليمن الطاهر .

* المحرر

حياكم اهلل واهال وسهال بكم في ديوان فن الفنون، فالزامل لسان 
الحال، ولسان حالنا وحالكم فيض الزامل بتألقه وإبداعه وتجدده

يقول 
البّداع
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اجلريح املجاهد/ اأحمد ال�شراجي:

ما حزنُت يوماً ندماً أو جزعاً على أنني قدمت 
يف سبيل اهلل أغلى ما لدّي وهو نظري وواهلِل إني 

عائش أحسن من الجميع والحمد هلل

  - حوار خاص:
اساتفرت خرتة إصابتي تسادة أشاهر، 
شاهران منها كنت يف غيبوبة تامة أصارع 
املاوت، خأخقت بددلفا متسافرا عىل رسير 
الدناية املركزة لساتة أشاهر أخر  ال أكلم 
خيهاا َمن حاويل إال رمزا باإلشاارة.. خقبيل 
إحاد  الدفلياات املتأخارة التاي أبريات 
يل خاللهاا، سافدت أحاد امطبااء يقاول: 
رضخري إباراء الدفلية يل بصاورة عابلة 
ماا لم خإن نظري ساأخقده نهائيااً، خقلت 
لاه: يا بفاعة الله ما قاال لكذا، الله قال: 
خبرش الصابريان، إن الله ماع الصابرين.. 
ثم أكفل بدد ذلك: احنا صابرين ملا يفربها 
اللاه، سايدي عبدامللاك خالله ما أقادر أعي 
خأقول له إال أنني بذلت نظري يف سابيل الله 
خعا9 أنا أحل أن نفيس مقرصة، ثم أضاف 
9امدااً: خالله خاللاه لو أتبدثار يف الهواء إىل 
ذرات خالله إني ما أقدر أبازي لذه املسرية 
الدظيفة خال أقدر أبازي الله أخ أبازي لذا 
الدين.. أساأل الله الدظيم أن يبّلغ بإيفاننا 
أكفل اإليفان، خيجدل يقيننا أخضل اليقني، 
خينتهي بنياتنا إىل أحسان النيات، خأعفالنا 
أر9ف مواصاالً  امعفاال.. ثام  إىل أحسان 
حديثاه أخ قال مبتدئاً إياه بالقاول: صليت 
عاىل النبي خآلاه؟ ليا قل يا سايدي أنا أخل 
ذلاباي إىل الجبهاات كان إىل الربوعة حيث 
بقينا لناك ملدة أسبوعني ثم بددلا انتقلت 
بفدياة املارشف أباو لاشام رشف الديان 
إىل ببهاة الجاوف إىل منطقاة الدقباة يف 
الشدف، خذلك ليالخة أخيه املرشف أبو عيل 
رشف الدين الذي استشاهد ماع مجفوعة 
مان املجالديان لنااك.. خبقيات مرابطاا 
لنالاك ملادة شاهرين إىل أن أصبات، خلكن 
قبال إصابتي بثالثاة أياف ألهفناي الله بأن 
ثفاة خطباً ساأُقبل عليه: إما أن أستشاهد 
خإماا أن أُبرح، خبأن أحاداً ما يلح عيل بأن 
اتصل بأليل خأستسفحهم، خاتصلت بأمي 
اه كياف حالكم خأين أنتم؟  خقلات لها: يا أُمَّ
- حاني أبابتناي كانت مشااركة يف إحد  
املساريات الثورية – ثم طلبت منها خعيلا 
املساامحة خالدعااء.. خساامحتني خ9عت 
يل، املهام أنه بدد االتصال لاذا بثالثة أياف، 
كنت مع مجفوعة من املجالدين حني بدأنا 
مناذ خقت املغرب نقتحم موقدا مساتحدثا 
للدخاعاش يف أحاد الجباال، خاساتفرينا يف 
التقادف حتاى سايطرنا عاىل املوقاع بكله 
خقات الفجر، خصليناا خأ9يناا الينامج ثم 
تناخبنا النوف إىل ما قبل الظهرية، استيقظنا 
خقفنا نبرتع إىل خقت الظهر خصلينا الظهر 
خالدارص خاتغديناا ثام َخازَّنَّااا مجتفدني 
نساتفع إىل الزخامال، لم تحان الرابدة من 
عارص ذاك الياوف إال خالدخاعاش يزحفون 
عليناا – خكناا قد اعتدناا زحوخاتهم تكون 
عند املغارب أخ الفجر -، خباغتتنا طالئدهم 
بالرصاص الكثيف من امسالحة املتوسطة 
خاليفيفاة، خاستشاهد عاىل الفاور عاد9 

من أخارا9 مجفوعتنا، اساتفرت موابهتنا 
للزاحفاني ماع اساتفرار تواخاد أعدا9لم، 
خلم يبل عىل قيد الحياة ساو  املرشف أبو 
لاشام رشف الدين خأنا، خكان أبو لاشام 
يقاتل بالقناصة خأنا خوق الطقم بالرشاش 
الا7/12، خبدد أن كان أبو لاشام قد نّكل 
بأعادا9 مان الدخاعش رأيته قد ساقط عىل 
ظهره إىل الاوراء خقفزت نحوه مساتدركه 
لكنه قالها مو9عاً: اتركني يا أبو رساج خإنا 
كلنا مستشاهدخن لنا باإذن الله، خأضاف 
بددلاا موصياً: قم يا أباو رساج خنّكل بهم 
حتاى تستشاهَد مدناا، خواصلات صدلم 
بالرشااش حتى نفادت ذخريتاه خلم تنفد 
أعادا9 الدخاعش )قالها ضاحاكا(، خقاتلت 
بالبندقية حتى نفدت ُكّل ميازن الرصاص 
)القارخن(، لنالك لم أبد من حويل ما أنكل 
به الدخاعش ساو  الطقم، ختذكرت حينئذ 
رساول اللاه ختذكرت اإلماف عيل خالحسان 
خالحسني خسايدي حسني، خحفست بشدة 
خخثبات إىل 9اخال الطقام خأ9رت املحارك، 
خكان يحسابني الدخاعش لارباً، خانطلقت 
به بأقىص رسعة مفكنة صوَب أقرب تجفع 
لهام، لم تصبناي حينهاا أيُّ رصاصة رغم 
كثاخة ما صبوه منها نحوي ميرتقة زباج 
الطقام اممامي مُخاباأَ بقذيفة صارخخية 
لم تصاب الطقم مبارشة بل قريباً بداً منه 
بحياث 9خدتاه إىل منحدر ببايل ليهوَي بي 
الطقام من ارتفااع شاالل خيصطدف عىل 
مقدمتاه برباوة، خاصطادف رأيس بدجلاة 
القيا9ة )الدراكسون(.. باب الطقم لم يكن 
مغلقاً بياداً خانفتح حاال اصطدامه بتلك 
الرباوة خساقطت منه لينقلاب الطقم عيلَّ 
ثاقبااً إحد  رئتي خيواصال تقلبه إىل عفل 
الاوا9ي.. خبقيات لنالك مرتفيااً أنزف من 
اليامساة مغرب ذاك اليوف إىل صباح اليوف 

التايل ملدة أربَع عرشَة ساعة.
خحاني صدت تدزيزاتناا الزحف خ9حرت 
الدخاعش خصل املجالدخن إيل، خأسادفوني 
خوراً إىل أقرب مشافى مان تلك الجبهة عىل 

مساخة استغرق قطدها سبع ساعات..
لناا مرت خللاة صفت كأنها سااعات 
كنت خيها ما أزال غريَل 9لشتي، لينتشلني 
الجريح باساتطرا9ه حكايته التي لم أشاأ 
أن أقاطاع رس9ه لتفاصيلهاا: آياات آياات 
سابحان اللاه ياوف كامال خأنا أنازف منذ 
لحظاات إصابتاي حتى خصويل للفشافى، 
لقد تكفلني الله برعايته، خخدالً آيات خالله 
إني رأيتها عني اليقني خعشتها بكل حوايس 
حني قال الله: ]لن يفساوكم إال أذ [ خلقد 
أ9خلناي الله يف لطفه خلم أشادر بيشء من 
اآلالف إال لسااعات قليلة.. أقول لك؟؟ خالله 
خالله يا أخي إن الجرَح يف سابيل الله ندفة 
عظيفاة، خإناي متفنى لو أن اللاه يديدني 
إىل تلاك اللحظاات حتاى عارشات املارات، 
خلنيئاً لنيئاً خسادا9ة خرشخااً لكل بريح 
برح يف سابيل الله، خيا تداساة من يجرح 
يف غري سابيل الله، الجارح ندفة عظيفة ال 
ينالهاا إال ذخ حظ عظيم، خاللاه خالله إنني 
طيلة تلك التسادة أشاهر خحتاى اليوف ما 
بكيات يومااً أخ حزنت يوماً ندمااً أخ بزعاً 
عاىل أنني قد قدمت يف سابيل اللاه أغىل ما 
لادّي خلو نظري.. خيدلام الله كم أنا يف ُكّل 
لحظاة متلهف منطلل انطالقاً إىل الجبهة.. 
حتاى خلو مغسال ثيااب املرابطاني لناك 
خأعيد تدبئة الرصاص لهم خأتبا9ل الحديث 

مدهم..
لم أتفالك 9موعاً بدلتني أشيح بوبهي 
عان أخويه لئاال يريالا، متظالراً بساؤايل 
الاذي خبهته إلياه أني أقرؤه مان 9خرتي: 
أخي أحفاد كياف كان املوقاف لحظة رآك 
أللوك خأنت طريح الفراش بإصابة بليغة؟
أبابناي: حاني اتصال املارشف حقاي 
يف صندااء بأماي خلاو يقول لها مشافقاً 
خمواساياً: 9خاع الله ماا كان أعظام خلله 
الحفاد خالشاكر، خاحفدخا الله خاحتسابوا 
عنده امبر الدظيم، كان قصده ستنوُح أمي 
ختارصخ بالدويال خالثبور خالغاارات، لكن 
أمي أبابتاه برباطة بأش خصاي: الحفد 
لله بل أين الولاد أريد أن أراه.. انتقلت من 
املشافى الذي أسادفت إليه إىل أحد املشايف 
بصنداء خأتت أماي لزيارتي رشطت عليها 
املفرضة بالتزاف الهدخء خشيَة ما تظنه بها 
مان البكاء عيلَّ، خدخلت أماي عيلَّ يف غرخة 
الدناياة املركزة خعندما أََخااذَْت بني يديها 
يادي خقبَّاَلاْت رأيس يف تلاك اللحظة أخقت 
مخل مارة مان غيبوبتي الطويلاة خرأيتها، 
خقاطدته حينها مساتدجباً متسائالً: كيف 

رأيتها خأنت خقدت نظرك؟؟
أبابني: عندما أخقت يف تلك اللحظة من 
الغيبوبة لم أكن قد خقدت النظر، بل خقدت 
النظار الحقاً بداد خرتة، حني بادأت عظاف 
ببهتي خخبهاي تجي تدريجياً، ما سابب 
.. املهم أمي عندما  بيلا يف خقدي لناظَريَّ
رأتني قالات: الحفُد لله بذلنااه خقدمناه يف 

سبيل الله لو خأخويه.. 
متحسساً ببهته يضيف: عظاف ببهتي 

كارت خأنفي ختحت عيني خإحد  أصابع 
قدمي خثقبت رئتاي خثقال كالمي خخقدت 
حاساة السافع يف إحاد  أذناي خخقادت 
حاساة الشم خبالكا9 أستطيع الوقوف عىل 
قدمي خخقادت أعز الندم عيل خلي النظر.. 
خخاللِه خالله إني عائش أحسان من الجفيع 
خالحفاد للاه عىل لاذه الندفاة الدظيفة.. 
خأقول للسيد عبدامللك: تدال انظر إىل ربالك 
الذيان ربيتهم برتبية القارآن الكريم، خالله 
إني حامد الله خشااكره، خلو يدري سلفان 
خقد رموني حقاه الدخاعش بصارخخ يدلم 
اللاه كم قيفته باملاليني لاو يدري كيف أني 
مرتاح خمكيف ماع الله ال تجي له بلطه.. 
قالهاا أحفد مازحاا خأعقبهاا ضاحكا من 

أعفاقه..
ساألته عفاا إذا كان يف خاطره رساالة 
ياو9 إيصالها ملن يريد خقاال: أقول مخوتي 
برحاى املجالديان اصايخا خصابارخا إن 
الله ماع الصابرين خيدلم اللاه أني لم أبد 
بريحااً من املجالديان إال خلو عىل بانب 
كبري مان الصي خاملدنويات املرتفدة، كذلك 
أقول للفرابطني اصايخا خصابرخا خرابطوا 
اخلصاوا لله نواياكام خأصدقاوه بها9كم 
خأبرشخا بالنرص ما 9متم بدتم منه أنفسكم 
سبحانه.. خبصدق أقولها إنك ال تجد رباالً 
يف الثقاة باللاه كالذين يف الجبهاات خوالله 
إن املجالديان الذيان عرختهم حياث كنُت 
مرابطاً كانوا يقسافون باللاه أن لو نفدت 

ذخائُرلام لرموا بحاخاَل الغزاة خاملناخقني 
بالحجاارة.. خأقاول معداء الله مان الغزاة 
خاملناخقني خالله خالله إناا ملالحقوكم يف ُكّل 
بقداة يف الدالام حتى آخار خاحاد منكم.. 
خوالله إنا لنساأل الله أن يفكنَنا من قتالكم 
خنقتال يف سابيل الله ثام نحيا ثام نقتل يف 
سبيل الله ثم نحيا لكذا يفدل الله بنا آالف 

املرات حتى نقيم 9ين الله..
خأعتاز خأختيار بهاذا الشادب اليفناي 
املؤمان الصابار خالصاماد يف خباه الدالم 
بكلاه خأن ينفارخا خيتحركاوا إىل ميا9يان 
الدازة خالربولاة لينالاوا النارص خالفضل 
الدظيم مان الله يف زمن الشادوب كلها قد 
أصبحت كفا خصفها السايد حساني سالف 
اللاه علياه بأن لديهاا أزمة ثقاة بالله، أما 
سيدي خموالي عبدامللك خفاذا عساي أقول 
لاه خالله إنا رباله خأبطاله خبنو9ه يرضب 
بنا حيث يشاء خيريد خيوبه.. بدض الناس 
كانوا يقولون يل بأنني قد عفلت الذي عيلَّ خ 
بأنني قد قدمت بهدي يف سبيل الله لكنني 
أقاول للجفيع بأني ما زلت يف أخل املشاوار 
مع الله.. خعندي ثقة بالله خليشهد ُكّل من 
يدرخني بأنني عىل ثقة بالله أنه سايُديد إيل 
نظاري معو9 خأنكل بأعداء الله يف الجبهات 
باإذن الله خمشايئته خإرا9ته.. »خساأكيل 
الدنياا كيال«؛ من عندي ثقاة مطلقة بالله 
خمن املؤمناني حقاً ليسات لديهم أزمة ثقة 
بالله، خقد قال سايدي حسني لو كان شفر 
بن ذي الجوشان قد لو خاوق صدرك خأنت 
كانات ثقتاك بالله كبريه خساتنترص أنت.. 
خسيدي حسني ملا حارصته بيوُش الظلفة 
كان ثقتاه باللاه كباريًة بأن لذه املسارية 
الدظيفاة منتارصة منترصة خلاك أن تر  
اليوف كيف غدت خكيف ستغدخ من االتساع 

خاالنتشار بإذن الله خقوته..
خلدلفاك يا أخي أناا ما التحقات بدخرة 
عساكرية، خلكان خقاط التحقات بادخرة 
ثقاخية.. خفن الجاماع خصلت إىل الربوعة، 
أماا لو أناي التحقت بدخرة عساكرية إنني 
خصلات القدس... ضحكنا مداا ختفنيت إذ 
ذاك لاو يطاول بي املقااف لنا إىل ما يشااء 
الله، خفجالسة لكذا أناس لديهم ما لديهم 
مان اإليفاان باللاه خالثقة به، لحاري بأن 
ثانياة خاحادة ال تضيع 9خن اساتنطاق ما 
تجو9 به ذاكرتهم املليئة باملواقف الصا9قة 
خامحاداث الفارقة لشادب يصناع تأريياً 

بديداً خمغايراً يف عالم اليوف.

حوار

 عندي ثقة باهلل أنه 
سُيعيد إليَّ نظري ألعود 
وأنكل بأعداء اهلل في 

الجبهات بإذن اهلل.. 
وسأكيل الدنيا كيل، 
المؤمنون حقًا ليست 
لديهم أزمة ثقة باهلل

 ال تجد رجاالً في 
الثقة باهلل كالذين في 
الجبهات، المجاهدون 
الذين عرفتهم كانوا 

يقسمون باهلل أن 
لو نفدت ذخائُرهم 
لرموا جحافَل الغزاة 
والمنافقين بالحجارة

بوبٍه أبيٍض تَابَادَّْت عىل ِباْلاِدِه آثاُر عرشاِت الشظايا.. استقبلني الجريُح خاقفاً عىل قدمني – عرخت 
خيفا بدد - أنه لم يدد قا9را بهفا عىل خدل أكثر من ذلك.. رحب بي مبتسفا بكلفات متثاقلة، رأيته حال 
بلوسه يتحسل بيديه متكأه، خدرخت أن إصابته أتت عىل نظره أيضا... استو  بالساً خابتدر بتدريفي 
عىل شقيقيه اللذين حرضا اللقاء، مؤرشاً بيده نحو مصدر صوتهفا قائالً: لذا أخي محفد عا9 لو باء 
من ببهة رصخاح خلذا أسامة عا9 لو باء من ببهة نهم، خكلهم مجالدين الحفد لله، خبال مقدماٍت 

رشَع يقصُّ عيلَّ من تلقائه حكايتَه:
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  - إبراهيم السراجي:
عىل ماد  اميااف القليلة املاضية، كشافت 
االسارتاتيجيُة اليفنيُة يف مواَبهة الددخان عن 
ات ُكلَّ عنارص  قدرات عالياة ختكتيكات َضافَّ
النجااح من حياُث التوقيات خاختياار الهدف 
خاملكان، خبدد ذلك الدّقاة يف التنفيذ خاملهارة يف 
تقديم الدفلياات، خكانت أخالً عفلية إساقاط 
طائارة امباتيش التابدة لقاو  الددخان يف باب 
املندب خبددلا تدمري الفرقاطة السدو9ي التي 
أبيت الددخَّ عىل االعرتاف بالدفلية، خصوالً إىل 
رضب الداصفة السادو9ية الرياض بصارخخ 
ر محلياً خمداه َخَباَد النظاَف  باليساتي مطاوَّ
السدو9ي نفَسه غريَ قا9ر عىل قول يشء، سواء 
من حيث اإلنكار أَْخ اإلقرار، خبني ُكّل ذلك خصل 
أبطااُل الجيش خاللجان الشادبية ملدساكرات 
خمواقَع عساكرية مخل مرة يف بيزان خنجران 
خساط تصاعد للدفليات اليومياة التي بدلت 
الدادخَّ تائهااً لناك خغاريَ قا9ٍر عىل اساتثفار 
تجنيد املرتزقاة الذين تحولاوا لفرائل مثلهم 

مثل الجنو9 السدو9يني.
ماع مرخر أربداة أياف عىل رضباة بركان 2 
الباليساتي عىل قاعدة عساكرية يف املزاحفية 
)0ل كيلاو مرتاً غارب الداصفاة الرياض( ما 
يزال الصفُت السدو9ي لو الحالَة البارزة تجاه 
لذه الرضبة التي قلبت ُكّل املوازين الدسكرية 
خخضدت مطااراِت الرياض خربفا مدناً يف 9خل 
الددخان امُْخااَر  تحت مرمى النريان اليفنية. 
خإذا كانات الرضبة بحاد ذاتها تضُع قواعَد 
بديادًة للحارب خإن قياا9ة الجياش خاللجان 
هت عدة رضباٍت مراخقة للرضبة  الشدبية خبَّ
امصلياة مان خاالل النجااح يف توظياف ُكّل 
الدنارص التي تُضاِعُف من قيفة اإلنجاز خالتي 

تتفثل بددة نقاط:
امخىل: يف الوقات الاذي اساتيدف الدادخان 
كاخاة أخراقه يف زمن قصري مان حيث التدمري 
خاإلْبااَراف خاساتقداف مرتزقاة الباالك خختار 
خ9اعاش خالقاعدة خاساتيداف ميتلاف أنواع 
امسلحة املتطورة خاملحّرف منها، ضفن مدركة 
أرا9 لها أن تكتفَل يف أساابيَع قليلٍة، لكن خعىل 
الجاناب اآلخر خبفا يتناساب ماع تأكيد قائد 
الثورة السايد عبدامللك الحوثاي بداية الددخان 
عاىل خاوض املوابهاة بنَفل طويال، باءت 
رضبة باركان2 عىل الداصفة السادو9ية بدد 
23 شاهراً عىل الدادخان؛ خلذلاك كان التوقيُت 
بحاد ذاته انتصااراً أحارج النظاَف السادو9ي 

ختركه يف 9ائرة الصفت خالذلول.
قاً باختيار  الثانية: كان اختياار الهدف موخَّ
قاعدة عساكرية غارب الريااض الداصفة ما 
بتحفله من مكانة لها اندكاسااتُها السياسية 
خالدسكرية، باإلضاخة لدقة التصويب خالتفكن 
مان رضب الهادف، خالاذي خضاع الداصفاة 
السدو9ية خمطاراِتها يف مرمى النريان، كفا إن 
املد  الذي قطده الصارخُخ بدل 9خالً أُْخااَر  
من 9خل الددخان تشُدُر أنها باتت مستهدخًة من 
تلك التي حسبت املسااخة بني اليفن خالرياض 
خلي املساخة التي قطدها الصارخخ، كفا بدل 
بداَض 9خل الددخان تدرك أنها إذا لم تكن اليوَف 
يف 9ائرة اساتهداف بركان2 خإن الشوالد التي 
ر املنظوماات الصارخخية اليفنية  راخقت تطوُّ
تجدلها قريبًة من الوقوع يف مرمى الصواريخ.
الثالثة: عىل رغم أن بياَن القوة الصارخخية 
رَخاَض مساباب عادة الكشاَف عان مفيزات 
باركان2، لكان اإلْعااَلن عن نجاحاه يف رضب 
الهادف كشاف تلقائيااً عان باناٍب مان تلك 
املفيزات خباملقابل كشف عن ضدف الدخاعات 
امَمريكية التي يستيدمها النظاف السدو9ي.

خالصارخُخ كشاف عن ميزة املاد  الطويل 
مان خاالل املسااخة التاي قطدهاا إىل غارب 
الريااض، خكشاف عان 9قاة عالياة يف تحديد 
الهدف خبلوغه خإصابته، خيف ذات الوقت تغّلب 
عاىل الدخاعاات الجوية السادو9ية )بطاريات 
الباترياوت امَمريكياة( التي خرغم انتشااِرلا 
يف أربااء املفلكة إال أنها عجزت عن اكتشااف 
الصاارخخ طواَل الوقت الاذي قضاه يف امبواء 
خصوالً إىل منطقة املزاحفية غرب الرياض.

كبارياً  إحرابااً  الرضباُة  مثّلات  الرابداة: 

للجيش السادو9ي خالنظاف مداً بال خ9اعفيه 
خصوصااً الوالياات املتحدة التي تداد بالفدل 
لاي من تلقات الرضبَة التي لها اندكاسااتُها 
عىل صناعاتها الدساكرية، خلذا اإلحراُج نابٌع 
أخالً من استهداف الداصفة بفا تفثله سياسياً 
خعساكرياً، خمن اساتهداف الرياض باء بدد 
نحاو عاماني مان حارٍب كان أحاد عناخينها 
حفاياة السادو9ية من »خطٍر مزعاوف« ليجد 
النظاف السادو9ي نفساه عابزاً عان حفاية 

الرياض من خطر محّقل.

• بركان2 ُيخِرُس النظام السعودي
حقيقاة اممار أن النظااَف السادو9ي خبد 
نفَساه يف موقٍف ال يُحَسُد عليه، خإن لو تكلم 
عن الصارخخ الذي استهدف الرياض خسيكون 
ذلك إماا إقراراً بتدارُّض الداصفاة لهجوف أَْخ 
أنهاا بالفدل كانات مدرضًة للهجاوف يف حال 
ا9عاى كدا9تاه اعارتاض الصاارخخ، خإن لو 
صفت ترك التفساريات خالتحلياالت ترّبح أَْخ 
تؤكد أن عاصفته تدرضات لهجوف صارخخي 
يفني، إضاخًة إىل أن الصفَت بحد ذاته كان أحد 
تداعيات لذه الصدمة خأحاد ام9لة عىل نجاح 

الدفلية.
لام يدلن النظاُف السادو9ي عان أي موقف 
أن  مدرختاه  رغام  الحادث  تجاُلاَل  خاختاار 
التجاُلاَل لان يقابلاه تجاُلٌل مفاثاٌل من قبل 
الصحاخة خاملراكز الدساكرية التي تفلك أذرعاً 
إعالمية، لكن بدض مسؤخيل النظاف السدو9ي 
حاورصخا  عندماا  الرخاياات  بداض  قدماوا 
بامسائلة من ِقبل الصحف خالوكاالت الداملية، 
خكانت تلك الرخاياُت سااذبًة خمصدُر اإللهاف 
خيها خساائُل التواصل االبتفاعي، التي عّززت 
مان خرضية تدارض الرياض لهجاوف نابح، 
خالذي بدل إْحاَد  الوكاالت تفتتاح تقريَرلا 
عان الدفلية بالقولاة بأنه يبادخ أن الداصفة 

السدو9ية تدرضت لهجوف صارخخي.
خكالة سبوتنيك الرخسية الدخلية يف نسيتها 
امملانياة بفدت عادة مصا9َر خاساتنتجت أن 
عاصفاة املفلكاة الدربية السادو9ية الرياض 
قاد تدرضات لهجاوف صارخخي ياوف االثنني، 
مضيفاًة أناه أطلل صاارخخ خاحد عاىل امقل 
مان ناوع باركان ا 2 عاىل قاعادة املزاحفية 
الدساكرية الواقدة غرب الداصفة السدو9ية 

الرياض.
ذلاك االساتنتاج بني عاىل أساساني، امخل 
سفاع ساكان منطقة الرياض لدخي انفجار، 
خالثاني تفسري السلطات السدو9ية لسبب ذلك 

االنفجار.
بحساب خكالة سابوتنيك تنفي السالطات 
السادو9ية لاذا اليي حتاى اآلن. خقاد عّزت 
االنفجااَر خالدخااَن يف املنطقاة إىل حادخث 

زلزال محيل أَْخ سقوط نيزك. خبحسب 
مدلومات غري مؤكادة، كفا تقول 
حالاة  خارُض  تام  الوكالاة، 

الطوارئ يف الرياض.
التفسري  عن  الحديُث 
قبل  ماان  الااساااذج 
السدو9ية  السلطات 
رخايااة  يف  يتفثُّل 
املااكااّررة  النيزك 
يستقيها  خالتي 
املاااساااؤخلاااون 
الااساادااو9يااون 
ابتها9ات  ماان 
نااااشاااطاااني يف 
التواصل  مواقع 
من  االبتفاعي 
بإنكار  املكلفني 
الصواريخ  نجاح 
رضب  يف  اليفنية 
من  خكذلك  أَْلَداخها، 
ماازاعاام حاادخث زلاازال 

املتطورة  امبهزَة  أن  رغم 
الدالم  9خل  ُكّل  يف  خاملتوخرة 

تستطيُع  الفقرية  الدخل  خيها  بفا 
تحديَد حدخث لزات أرضية أَْخ زالزل يف 

ثوانَي مددخ9ٍة، بل خالتنبؤ بها قبل حدخثها، 

أياف  أربدة  بفرخر  السدو9ية  السلطات  لكن 
قدرتها  عدف  بإمكانية  الداَلَم  تقنَع  أن  أرا9ت 
عىل تحديد حدخث زلزال، خلو ما بدل ميتلَف 
خسائل اإلعالف خالوكاالت تقول إن تلك الرخاياِت 

تؤكُد الهجوف الصارخخي خال تنفيه.

• خيبٌة َأمريكيٌة من السعودية بعد 
استهداف فرقاطة »املدينة«

خ9اعفياه  السادو9ي  النظااف  صدماُة 
امَمريكياني مان باركان2 حدثات يف خقات لم 
اار  يستفيقوا من الهجوف الصارخخي الذي 9مَّ
الفرقاطاة السادو9ية التي يُطَلُل عليها اسام 
»املدينة« يف ساواحل اليفن يف الثالثني من شهر 

يناير املايض.
قبل يوماني أعلن النظاُف السادو9ي خصول 
الفرقاطة »املدينة« إىل ميناء بدة، خقد أرا9 من 
خالل اليي التأكيَد عىل سالمتها رغم الهجوف، 
لكان عجز الكامريات عن التقااط صور قريبة 
للفرقاطة خاملدة التي قضتها للوصول إىل ميناء 
بادة كانت بفثاباة إْعااَلٍن عان خرخبها عن 
اليدماة، باإلضاخة إىل أن اليايَ خضح مزاعَم 
أُْخاااَر  للنظااف الذي ا9عى بدد سااعات من 
الهجاوف أنهاا، أي الفرقاطاة، تدرضت لرضر 
بسايط، خأنهاا عاا9ت ملفارساة مهامهاا يف 
الساواحل اليفنية، خبالتأكيد أن قناتَْي الدربية 
خاإلخبارياة السادو9يتني لن توّبها أيَّ ساؤال 
للفساؤخلني السادو9يني عان سابب ساحب 

الفرقاطة رغم سالمتها؟ 
أخاخار الداف املاايض نرش مدهد خاشانطن 
لدراساات الرشق ام9نى، الذي يسالم يف رسم 
سياساات اإل9ارة امَمريكية يف املنطقة، تقريراً 
تنااخل خياه خيباَة اممال امَمريكية مان أ9اء 
الجيش السدو9ي خخشاله يف استيداف السالح 
امَمريكي يف مواَبهة الجيش خاللجان الشدبية، 
مشارياً إىل أن امَمريكياني أ9ركاوا أن الجياَش 
السادو9ي امقاو  من حياث اإلمكاناات عىل 
مساتو  املنطقة ماا لو إال »نفاٌر من خرق«، 
خقال »سايفون لندرسون« الذي كتب التقرير 
إن املساؤخلني امَمريكيني صارحوا السدو9يني 

بهذه الحقيقة.
الجياش خاللجاان  تلاك كانات اساهاماُت 
الشادبية يف صناعاة الييباة امَمريكياة مان 
اليياة،  املداارك  مساتو   عاىل  السادو9يني 
خلكن خمع اساتهداف الفرقاطة السادو9ية يف 
السواحل اليفنية انتقلت تلك الييبُة امَمريكية 
البحار، خكذلاك كشافت ضداَف الجياش  إىل 
السادو9ي يف اساتيداف إمكاناته يف لذا النوع 
من املدارك، عندما عا9 »مدهد خاشنطن« خنرش 

تقريراً عىل خقع تدمري الفرقاطة السدو9ية.
التقريار الجدياد كتباه اليباريُ امَمريكاي 
»سايفون لندرساون« الاذي كتاب التقريار 
الساابل باالشارتاك ماع ضاباٍط يف البحرياة 
امَمريكياة، خالذيان توّصاال لحقيقاة ضداف 
البحرية السادو9ية خعجزلا عان منع لجوف 

عاىل خرقاطاة متطاورة يف خضاح النهاار.
خيضاع التقريار حقائَل لاماة عن ضدف 
البحرية السدو9ية يف موابهة الجيش خاللجان 
الشادبية، حياث يقاول »إذا خضدناا ُحسان 
الحاظ بانبااً، يشاريُ الحا9ُث إىل خباو9 نقاط 
ضداف مثارية للقلال يف البحرية السادو9ية. 
ختدتقاد القاواُت الغربيُة يف املنطقاة أن قابلية 
أساطول املفلكة تقترُص عىل القيااف بدفليات 
أثناء النهار؛ بسابب عادف قدرة أخارا9 الطاقم 
عاىل اساتيداف التكنولوبيا املتطاورة محدث 
مدداتهام بشاكل كامال، خماع ذلك خقاع لذا 

الهجوف يف خضح النهار«. 
لد  البدض، مان غري اليياء خالذين لديهم 
مدرخة كبرية، قصوٌر يف تقييم نجاح أي لجوف 
يف اساتهداف »خرقاطاة« عفالقاة خمتطورة، 
خيددخنه نجاحاً عسكرياً محدخ9اً، لكن اليياَء 
الدساكريني يرخن الدفلية بحقيقتها خخاقدها 
الدساكري باعتبار نجاح لجاوف عىل خرقاطة 
لاو بفثاباة انتصار حاسام يف بازء كبري من 
الحرخب الشااملة، خالدخُل القوية بحرياً تفتلُك 
باملتوساط أرباع إىل خفل خرقاطاات ختدمري 
إحدالاا يداد تدمارياً لُجازء كبري من ترساانة 
الدخلة البحرياة، خلو ما خدلاه أبطاُل الجيش 

خاللجاان الشادبية يف مناسابتني مان حياث 
الحجام، خكان أخلهاا يف أكتوبار املايض بتدمري 

الباربة اإلَماَراتية »سويفت«.
ختأكياداً لذلاك، خيف الدادخان اإلرسائييل عىل 
لبناان عاف 2006 أَْخ ما ُعارف با«حرب تفوز« 
خبدد مرخر شاهٍر عىل اندالعها، استنجد الددخُّ 
خاساتيداف  املتحادة  بالوالياات  اإلرسائيايل 
نفوذلا الساتصدار قرار مان مجلل اممن 
بوقف الحارب، خكان ذلك ما حدث بالفدل 
خكانت أساباب االستنجا9 اإلرسائييل لو 
الُكلفة الكبرية للحرب خحجم اليساائر 
التاي تكبّدلاا الددخ يف الحارب اليية، 
خألامُّ من ُكّل ذلك لاو تفكن املقاخمة 
اللبنانية من إغراق الباربة اإلرسائييل 
»سااعر« خالتي ما تازاُل تفثّاُل حدثاً 
لاماً إىل الياوف، إذ أن إغراَق الباربات 
يدد رضبًة قاصفاًة مية 9خلة تيوُض 
حربااً خصوصااً إذا كان لناك تفاخت 

شاسع يف اإلمكانات بني طرخيها.
بالداو9ة لتقريار مدهاد خاشانطن، 
خالاذي عىل الرغم من أنه يقدف سياسااٍت 
خمقرتحااٍت لإل9ارة امَمريكياة خإنه تدامل 
السادو9ية  الفرقاطاة  تدماري  عفلياة  ماع 
مان بانباني، امخل نََصاَح اإل9ارة امَمريكياة 
اليفنياة  الساواحل  يف  خبو9لاا  بفضاعفاة 
لساّد ثغرة ضدف البحرية السادو9ية خالثاني 
استيداف الحا9ثة إليجا9 ميرج من الحرب.

يف لذا الساياق يقول تقريُر مدهد خاشنطن 
إن أحد »خاشانطن يف التدامل مع الحا9ث، لو 

تقارير
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  - ضرار الطيب:
  اعتايت الصحيفاة الصهيونياة يديدوت 
أحرنوت أن إطالق صارخخ باليساتي بركان ٢ 
عىل الداصفة السدو9ية الرياض له  9اللة عىل 
مواصلاة التحدي، مضيفة أنه سافع رصخة 
املاوت إلرسائيل أثناء إطالق الصارخخ خ حتى 

يف خضم الهجوف خرقاطة. 
يديداوت  صحيفاة  خأشاارت 
أحرنوت إىل أن إحد  الفيديولات 
لجومااً  تحاكاي  التدريبياة 
ضاد )الكياان الصهيوني(. 
أن  الصحيفاة  خاعتايت 
لاذا لاو بيال بدياد 
املالرين  املقاتلاني  من 
القتال  عاىل  خاملدربني 
يف اليطاوط اممامية 
ضد ما يطلقون عليه 
»الددخان السادو9ي 

اممريكي«.
اكتفاى  بينفاا 
السادو9ي  النظااُف 
عان  بالصفات 
 »2 »باركان  خصول 
بينفا  عاصفتاه،  إىل 
الفدال  ر9خ9ُ  توالات 
اإلعالمية عىل املستو  
اإلْقليْفاي ناقلاة لليي 
ْفت  خمساتغربة من الصَّ
السادو9ي تجالاه، حيث 
تناخلت صحيفُة »رأي اليوف« 
لاذا املوضاوع يف اختتاحيتهاا 
ليوف الثالثاء، مفرًة ذلك الصفت 
بأناه محاخلاة للتدتيام عاىل نجااح 

القاو  اليفنياة املقاخماة للدادخان يف تطوير 
خامتاالك صواريخ بهاذا املساتو ؛ خوخاً من 
إثارة قلل املواطنني يف السادو9ية من أن نرياَن 
الحرب تصل إليهم، خأشاارت الصحيفة إىل أن 
اساتهداَف الريااض قد أخقع املفلكاَة يف حرج 

كبري خرض عليها الصفَت َخْرضاً.
 الريااُض يف مرماى الصوارياخ اليفنياة، 
لكاذا كانت خالصاة ر9خ9 امخداال اإلعالمية 
يف كثري مان 9خل املنطقة عاىل إطالق الجيش 
خاللجان الشادبية لصارخخ »باركان2«، خلو 
ماا يؤكد انيفااض تأثري التضليل السادو9ي 
بشاكل كبري، خخقاوف النظااف السادو9ي يف 
زاخياة ضيقة خمحربة أماف الواقع الذي ألغى 
الكثري من حيل السادو9ية خحلفائها يف إنكار 

لزائفهم.
للجياش  الصارخخياُة  الُقااوَُّة  خأطلقات 
اليفناي خاللجان الشادبية مسااَء امحد )5/ 
2/ 2017( صارخخااً باليساتياً بدياداً مان 
نوع »باركان 2« عىل قاعدة عساكرية غرب 
الداصفة السادو9ية »الريااض«، خلي املرة 
امخىل التاي يصاُل خيهاا صاارخٌخ يفنايٌّ إىل 
الداصفة السدو9ية، يف خطوٍة نوعية مفابئة 
ضفان خطوات الار9 عىل الددخان السادو9ي 
املستفرة منذ ما يقارب الداَمني، خالتي قامت 
الُقااوَُّة الصارخخية بالدخر امبرز خيها. عقب 
خصول الصاارخخ إىل لدخاه خإصابته بدقة، 
أصادرت الُقااوَُّة الصارخخياة بيانااً َخَصفت 
خيه إطالَق الصارخخ باا »التجربة النابحة« 
باعتبارلاا أخَل عفلية إلطاالق صارخخ بديد 
املاد  من لاذا النوع، حيث تم الكشاُف عنه 
مخل مارة يف لاذه الدفلياة، خاعتاي البيااُن 
راً صارخخياً اساتثنائياً«  لذه الدفلية »تطاوُّ
بالنظار إىل ظارخِف الحصاار املفارخض من 
قبال الددخان السادو9ي عىل اليفن، خُشاّحة 
اإلمكانات املتوخرة، بإضاخاة إىل ِحْرص قو  

باليستي يمني جديٌد يف ساحة املعركة 
تحت عنوان: المقاتلون الحوثيون ضد »الكيان 
الصهيوني« يطلقون صاروخا بالستيا.. قلق 
إسرائيلي وإحراج سعودي وتجاهل أمريكي

لحظة استهداف فرقاطة المدينة

المدرعات األمريكية الصنع كانت هدفًا لألبطال



9 الدد9 )7ا1(     اليفيل ا خياير 2017ف  املواخل 13 بفا9  امخىل م3ل1لا

باعتباره 
خرصاًة للضغاط عاىل الرياض 
لكاي تسادى إىل التوصال إىل حال 
9بلومايس للرصاع بدالً عن استفرارلا يف 
املسار الذي يظهر للكثريين بأنه حرٌب ال يفكن 

االنتصار 
خيها«.

الاايااياااُر 
ُف  امخاااريُ املااقاادَّ
من  املتحدة  للواليات 
تربفة  لو  خاشنطن  مدهد 
تحدث  قد  أنها  يدتقدخن  لنتائَج 
ال  »حرٌب  إنها  بالقول  لذلك  امحداث  ختشري 
يفكن االنتصاُر خيها« خلو يف الحقيقة تحذيٌر 
عىل  املبنية  النتيجة  لذه  من  لألَمريكيني 
لها  عالقة  ال  خاشنطن  من  خليل  املدطيات 

بالحرب.

• إسقاُط األباتشي ومرحلٌة متجددٌة 
ملجازر األبرامز والربادلي

يف الفرتة من 25 9يسافي من الداف املايض 
إىل 25 ينايار من الدااف الحايل )شاهر كامل( 
تفّكان أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية من 
إساقاط طائرتَاي أباتايش أَمريكياة الصنع، 
امخىل سادو9ية يف نجاران، خالثانية إَماَراتية يف 
بااب املندب، خنجاح اإلعالف الحرباي يف توثيل 
إسقاط امخىل، بينفا التَزَف النظامان السدو9ي 
يف  الرضباات،  خابتاالَع  الصفاَت  خاإلَماَراتاي 
خقت يدد انجازاً عساكرياً إساقاُط لذا الدد9 
مان الطائرات املتطورة يف ظارف ثالثني يوماً، 
خلاو ما تدرُكاه الواليات املتحادة ختدي عنها 
يف التقارير الصا9رة عان مراكزلا خمدالدلا 
املتنوعاة، بفاا تفثلاه مان أبداا9 عساكرية 
خاندكاسااٍت عىل سافدة الساالح امَمريكي، 
خيفاا يرالا النظاماني اليليجياني باعتبارلا 

تكلفًة مالية يفكن تدويضها.
أماا يف ببهاات الحادخ9 )نجاران خبيزان 
خعساري( خشاهدت الدفليات منذ مطلع الداف 
الجااري تصدياداً ملحوظااً خموثقااً بوصول 
الجيش خاللجان الشادبية ملدسكرات سدو9ية 
مخل مارة مثل »مدساكر الغاخية« خاساقاط 
مواقع خمراكز عساكرية لم يسابل اقتحامها 

مثل )مركز املقرن خموقع الفريضة(.
السايطرة عاىل املواقع السادو9ية تزامنت 
أيضااً مع مجازَر مساتفرة لدباباات اإلبرامز 
اة  خآليات اليا9يل، حيث تشري إحصائية َخاصَّ
بصحيفة صد  املسارية )تنارش الدد9 القا9ف 
ما1( أن اآللياِت خالدباباِت التي 9مرلا أبطال 
الجيش خاللجان الشادبية يف بيازان خنجران 
خعسري بلغ عد9ُلا منذ مطلع الداف إىل السابع 
مان خيايار )م3 يومااً( لاو 77 9باباًة خآليًة 
متنوعًة، منها ا2 9بابة خآلية خالل امسابوع 
امخل من الشاهر الجاري، خلو ما يكشف عن 
حجم التصدياد يف الدفليات التي يرتاخل مدها 
مقتال الدرشات مان الجنو9 السادو9يني من 

طواقم تلك اآلليات. 
خخقاً لكل تلك املدطيات خإن أبطاَل الجيش 
خاللجاان الشادبية يلحقون بالدادخ بفيتلف 
9خله لزائَم خخسائَر لم تكن بُحسبان املؤيدين 
للددخان أَْخ املنالضني له، يف خقت تؤكد املصا9ُر 
الدساكرية أن الييارات االسرتاتيجية ما تزاُل 
تيبّائ الكثاريَ مان املفاباآت؛ نظاراً لكونها 
مدركاًة تام اإلعادا9ُ لها خخقااً السارتاتيجية 

»النَفل الطويل«.

تقارير

ال�شعودية - اإ�شرائيل: م�شالُح واأولوّياٌت م�شرتكة 

هدُف الرياض وتل أبيب 
إضعاُف القوى املدعومة 

من إيران يف سوريا
 

تندرج المصالح المشتركة بين الرياض وتل أبيب ضمن 
العناوين التي تحظى بإجماع إسرائيلي. بل يكاد ال يوجد 
سياسي َأْو باحث إسرائيلي يشكك في هذا المستوى من 
التقارب الذي ُتجمع ُكّل التيارات السياسية على ضرورة 
استثماره، لما يمثله من فرصة تأريخية واستراتيجية 

بالنسبة إلى إسرائيل

علي حيدر 
التطابال الكباري عىل مساتو  الرؤياة خاملوقف خاملصالاح، بني الكيانني السادو9ي 
خاإلرسائييل، مساألة مساّلفة يف تل أبياب. حرض لذا املفهاوف، خال يزال، يف مناسابات 
ميتلفة عىل ألسانة املساؤخلني الرسافيني خاملدلقني السياسايني، خيف أبحااث مدالد 
الدراساات. خلاذا التواخال يف مقارباة الدالقات السادو9ية اا اإلرسائيلياة، 9خع بهذه 
القضياة إىل صدارة التفاف امُلؤّسساة اإلرسائيلية بكل عناخينها السياساية خاإلعالمية 

خالبحثية.
مان أبرز املفاليم التي تكررت اإلشاارة إليها يف أكثر من مناسابة يف تل أبيب، أن ما 
بني الطرخني عىل مساتو  املداف خاملصالح املشارتكة ما يكفاي للتفوضع يف اليندق 
الواحاد. خأعداُء الرياض لم أنفساهم أعداء تل أبيب، خأخلوياات الرياض اإلقليفية لي 
نفساها أخلويات تل أبيب، خالرؤية حول كيفية موابهة التحديات املشرتكة تكا9 تكون 
متطابقاة. لذلاك ال توبد أية عقبة منطقية تحاول 9خن التواصل الدلناي خاالنتقال إىل 

مرحلة التحالف املكشوف.
اساتنا9اً إىل لاذه املرتكازات، تنااخل الباحث خمسااعد رئيل »مدهاد أبحاث اممن 
القومي« يف تل أبيب، آري لييساطني، يف نرشة »تحديث اسرتاتيجي«، مستو  التطابل 
بني الرياض ختل أبيب عىل صديد املصالح خاملداف املشارتكة خساياقاتها خمفاعيلها، 
موضحااً أن السادو9ية از9ا9ت قرباً من إرسائيل بددما أ9ركت خباو9 تقارب يف الرؤية 
خالتقدير مدها إزاء ميتلف قضايا الرشق امخساط، ختحدياداً ما يتدلل بفوابهة إيران 
خحزب الله خحلفائهفا. خيؤكد لييساطني أنه رغم غياب عالقات رسافية بني الرياض 

ختل أبيب، خإن الطرخني عفال من أَبل ألداف مشرتكة يف قضايا إقليفية مركزية.
خرشح أن املفلكة تسادى إىل التداخن مع إرسائيل يف الوقت الذي ساا9ت خيه اليخ9ة 
مع خاشانطن، خنتيجة لتدارض سّلم امخلويات اممنية بني امخرية خالرياض، كفا لفت 
إىل أن »الربيع الدربي« عزَّز الفجوات بني السادو9ية خالواليات املتحدة يف سااحات عدة، 
من بينها مرص خساوريا. خفن منظور سدو9ي، أطاح اممريكيون الحليف املقرب منها، 
الرئيل املرصي حسني مبارك. خيفا لم تفدل الكثري، يف نظرلا، من أَبل إطاحة الرئيل 

السوري، بشار امسد، الحليف إليران.
الضبابية اممريكية يف كلتا الساحتني 9خدت الرياض إىل التشكيك يف صدقية خاشنطن 
املساتقبلية. خيف موازاة ذلك، شكل الدعم السادو9ي لفرع »القاعدة« يف سوريا )»ببهة 
ختاح الشااف«(، خلاي »ببهة النرصة« ساابقاً بهدف إساقاط امساد، خطوة خطرية 
تداّرض اممان القوماي اممريكاي لليطر، مان منظور بهاات أمريكية رسافية. خما 
خاقم املياخف السادو9ية من تييل خاشانطن، لو االتفاق النوخي مع إيران، خيفا ير  
الباحث اإلرسائييل أن الرئيَل السابل باراك أخباما لم ينجح يف طفأنة املفلكة إزاء الدعم 

اممريكي.
يف املقابال، خعىل عكل التوتر بني خاشانطن خالرياض يف املوقاف من قضايا الرشق 
امخسط، أكد لييسطني »التقارب يف الرؤية خالتقدير بني السدو9ية خإرسائيل إزاء الكثري 
من التهديدات اإلقليفية«، مشد9اً عىل أن القضية امكثر إقالقاً لكلتا الدخلتني لي إحباط 
طفوحاات إيران يف ُكلِّ ما يتدلَُّل بسياسااتها اإلقليفية خالقدرة النوخية. خير  أيضاً أن 
»السدو9ية خإرسائيل تتفقان عىل أن تقليص قدرات حزب الله خحلفاء إيران يف املنطقة 
عنارص حياوي يف ُكّل ما يتدلل بالجهو9 التي تبذل من أَبل إحباط ألداف إيران يف إرباك 
النظااف اإلقليفاي«، الختاً إىل أن كالً مان »القاعدة« خ»9اعش« يشاكالن تهديداً محدخ9اً 
للجيشاني املتطورين، يف إرسائيل خالسادو9ية، لكنهفا يشاكالن تهديداً خطرياً بداً عىل 

حلفائهفا، امر9ن خمرص.
البحث، الذي نرشه »أبحاث اممن القومي«، ذكر أنه رغم غياب عالقات رسافية بني 
إرسائيل خالسادو9ية، خاإن خحدة املصالح 9خدتهفا إىل الدفل من أَبل ألداف مشارتكة 
يف قضايا مركزية. خمع أن املدلومات الدلنية بشاأن التداخن يف قضية الينامج النوخي 
اإليراناي ليسات كثرية، خإن كليهفا يدفل عىل لدف مشارتك، كفاا يضيف البحث، لو 

إضداف القوات التي تتفتع بدعم إيراني يف سوريا.
أخاريا، رأ  لييساطني أنه يف الوقت الذي تسالح ختفاّول خيه السادو9ية منظفات 
املتفر9يان يف ساوريا، الذيان يقاتلون محور إيران خحازب الله خساوريا، خإن إرسائيل 
بقيات عادخاً مدلناً من قبل حازب الله، خلاو الذي اغتالت عاد9اً من كبار مساؤخليه. 
خختفت املقاربة اإلرسائيلية باإلشارة إىل التكامل بني النظامني يف الدفل للفحاخظة عىل 
النظاف القائم يف 9خل عدة، مان ضفنها امر9ن؛ اإلرسائيليون عفوماً يوخرخن املدلومات 
خالتدريبات يف مجال اممن، خيفا يسادى السادو9يون إىل أن تبقى اقتصا9ات لذه الدخل 

متحررة من الديون عي تقديم املنح خمشاريع مساعدة.
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الدادخان مناذ الياوف امخل عاىل اساتهداِف 
ميازن السالح خاملدسكرات خُكّل اإلمكانيات 
التاي يفكان االعتفاا9ُ عليها يف لاذا املجال. 
خعان خصائص الصاارخخ، أشاارت الُقاوَُّة 
الصارخخياُة إىل أن »باركان 2« لاو صارخٌخ 
ر عان صارخخ  باليساتي بدياد املاد  مطاوَّ
ر بادخره عن صارخخ  »بركان1« خلاو املطوَّ
»ساكو9«، ختركات بقية التفاصيال للفيدان 
حياث »املاكان امنفاع خامنجاع للار9 عاىل 
اساتفرار الدادخان خالحصار خإغاالق مطار 
صندااء«، بحساب البياان الذي أكاد عىل أن 
الصاارخَخ تم تطويُره بيايات يفنية بحتة 
يف إطار الر9 عىل مزاعم قو  الددخان بشاأن 
تلّقي مسااعدات عساكرية خاربية، خكذلك 
إليصال رساالة خاضحة لقو  الددخان بددف 
بادخ  ُكّل اإلبراءات التاي اتيذتها لحصار 
البلد خاساتهداف مقدراتاه خبُنيتاه التحتية 
خُمؤّسساته الدساكرية يف املقدماة. َختأتاي 
اإلشارُة إىل إغالق مطار صنداء يف بيان الُقاوَّة 
الصارخخية يف ظل تدنُّت الددخان السادو9ي 
خإرصاره عاىل عدف عاو9ة املطاار إىل الدفل، 
خلاو املنفذُ الجوي الوحياُد الذي عفل يف ظل 
الددخان خارج سيطرة الددخان خأ9خاته، ختم 
إغالُقاه منذ أشاهر، خعفليُة إطاالق صارخخ 
باليستي مطّور محلياً خبديد املد  بفا يكفي 

لارضب الداصفة السادو9ية، تحفاُل الدديَد 
من الرسائل التي قد يكون من ضفنها أن ُكلَّ 
املناخذ التي تسايطُر عليها قاو  الددخان أخ 
مرتزقتها لم تدد آمناًة بدد اآلن مهفا بَُدَدت، 
خأن املدركة املصريياة التي ييوُضها الجيُش 
خاللجان الشادبية لن يتمَّ حرُصلا أخ التحكم 

بها خخل محد9ات تضدها قو  الددخان. 
يُذَكاُر أن الُقااوََّة الصارخخياَة قاد طوَّرت 
خأنتجت الكثري من امَسالحة محلياً منذ بداية 
الدادخان، خالتاي تام اساتيداُمها يف املداارك 
بريااً خبحريااً خبوياً خأظهارت خاعلية كبرية 
يف ر9ع الدادخان عساكرياً خألحل به خساائر 
خا9حة، خعىل مساتو  الصواريخ بديدة املد  
كان »باركان1« أحاد تلاك اإلنتاباات خقد تم 
إطالقه آخَر مرة قاب عىل مطار عبِدالدزيز يف 
»بادة« السادو9ية خا9عى النظاف السادو9ي 
أناه »اعرتضه« يف سافاء مكة، محااخالً إثارَة 
الارأي الدااف ختشاويش املوقف الاذي يُظِهُر 
بجالء مساتو  القادرات التي باات يفتلُكها 
الجيُش اليفني خاللجان الشادبية خالتي خصل 
تأثريُلاا إىل عفل املدن السادو9ية، خصوالً إىل 
الداصفة نفساها، خاصاًة خأن ذلك يأتي بدد 
قراباة عامني من ا9عاء تحالاف الددخان التي 
تقو9ُه السدو9ية تدمريَ الصواريخ الباليستية 

اليفنية خُقْرَب َحْسااِم املدركة. 

باليستي يمني جديٌد يف ساحة املعركة 

بركان 2 لحظة اإلطالق

لحظة استهداف فرقاطة المدينة

بركان 2 جيل جديد من الصواريخ الباليستية
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“التجارة 
الرابحة”

علي الحمزي 
الاُكلُّ منّاا يف لاذه الحيااة يتفناى أن 

يربَح خيساتفيَد خال أحد منا يكرُه الفائدَة 

عىل اإلطاالق، خكياف إذَا كان لاذا الربح 

بشكل مساتفر خإىل امبد خال بد أن يسدى 

لاه الجفياع، خالربح امبدي لو الشاها9ة 

يف سابيل اللاه؛ من اإلنَْسااان عندما يبذُُل 

نفَساه لوبه الله خهو لام يير بل ربح 

ربحاً َكبرياً خاساتثفر موته الذي ال بد منه 

استثفاراً ثفنه الجنة خالحياة امبدية.

خالشهيد خمن اخل لحظة ينقطع خيها 

نفُسه حيٌّ لم يفت، بل انتقل ليديَش حياًة 

طيبة عند رباه قال تداىل: ))َخال تَْحَسابَنَّ 

الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َساِبيِل اللَّاِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء 

ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن(( صدق الله الدظيم.

خالشاهيد مكرٌَّف يُارَزُق عند ربه، خلذه 

لاي التجاارة الرابحاة امبدياة خلي من 

أعظم 9ربات الفوز.

بالشاها9ة  ُرِزق  إذَا  خاإلنَْساااُن 

خاستشاهد يف سابيل اللاه عليناا أن ندرك 

بيداً أنه رباح بتجارته مع ربه خندرك أنه 

خاز خوزاً عظيفااً ))أخلئك لم الفائزخن(( 

خأنه حاي مثلنا خال خارق بينناا خبينه بل 

خعاىل الدكل خهو خرح مرخر قال تداىل 

)خرحني بفا آتالم الله من خضله(.

الدظيفاة  الذكار   لاذه  خيف  خنحان 

ذكر  أُْسبُااْوع الشاهيد السنوية خرصه 

أن نتازخ9 مان خاللها مدنى الشاها9ة يف 

سبيل الله خمدنى الشهيد خعظفته خقدره 

خربحه خسدا9ته.

لنكاون  بالشاهداء  نقتادي  أن  بال 

بجانبهم كفا يحبون لنا بدد أن رأخا النديم 

اإللهاي الدظيم الاذي ال يفاثلاه أي نديم 

خَن ِبالَِّذيَن َلْم  9نيوي قال تداىل: )َخيَْستَبرِْشُ

يَْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم(

خهاي ندفاة أن نلتحاَل بهام خنديش 

مدهم حياة أبدية خنرزق عند ربنا بفيداً.

بال إن اإلنَْسااان يشاتاق من يلتقاي 

بهاؤالء الشاهداء خيديش مدهام كيف ال 

خلام َمن ذلباوا ليقاتلاوا خيداخداوا عن 

خطنهم خعرضهم كامسو9 ذلبوا ليقاتلوا 

الغازاة خاملحتلاني الاذي أتاوا ليحاربوناا 

بأَمرياكا  املتفثال  الددخاناي  بتحالفهام 

خإرسائيال خالسادو9ية خمان تبدهاا من 

املسلفني.

خال تساتغربوا أن 9خلًة مسالفًة تقاتل 

خفن الاذي قتل اإلماف علياً باَن أبي طالب 

ساالف الله علياه خَمن الذي قتل الحساني 

خقطع رأساه خمان قتل الحسان خكل آل 

البيت خمن تبدهم مان املؤمنني امَْحااَرار 

أليساوا لم َمان كانوا يدتيخن أنفساهم 

مسلفني.. ندم خاليوف التأريخ يديد نفسه 

خها لم املتأسلفون خمدهم اليهو9 يقتلون 

اطفالنا خنساائنا بالطاريان خبالتفجريات 

اإلْبااَرامياة  الوساائل  خباكل  خبالذباح 

امُْخاااَر ، خكل لاذا يدطينا أَْكثَار يقيناً 

خثباتااً بأننا عىل حل، بال خيدخدنا لنقاتل 

الظلام خالظاملاني مان اليهاو9 خاملناخقني 

مفان يسافون أنفساهم مسالفني حتى 

ننترص عىل كيد الشيطان املتفثل بأَمريكا 

خإرسائيال خأذنابهفا أَْخ نستشاهد خنفوز 

خاوزا عظيفا خنلحال بإخواننا الشاهداء 

الذين سبقونا لنربح الربح امبدي خنديش 

ماع رساول اللاه خاإلمااف عيل خالحسان 

خالحساني خاملنهج لو املنهاج خالحل لو 

الحال خالباطال لاو الباطل خالدادخ لو 

الددخ

ختبقاى الشاها9ة لاي الرباح امبدي 

خالفاوز الدظيام خنحن يف بفياع امحوال 

خائزخن إما بالنرص أَْخ بالشاها9ة، خهنيئاً 

لكل َمن خاز بها.

كتابات

القلق اإلسرائيلي الجديد، يمن ممانع
بالل الحكيم

  ليال خفياً عىل أحاد النهاُج التقليدي الذي 
اعتفدتاه »إرسائيال« لفرض خبو9لاا يف حدخ9 
9خلاة ذات لوية عنرصياة منغلقة، خأنها خمبل 
الرتسايخ لهذا الوبو9 قد اعتفدت بشكل أسايس 
عىل الثقل الدساكري الطاغي يف حضوره عىل ما 
سواه من ما يفتلكه الدرب من ترسانة عسكرية 
يف املستو  أَْخ التطور، خرغم االنتصارات الجزئية 
التاي حظاي بها الكياان الصهيوناي يف حرخبها 
الدديادة مع الدارب، إال أن الكياان صفع بحجم 
كباري مان خيباات اممال بديفوماة االساتقرار 
الواسع خاملريح يف املنطقة الدربية خبالدجز أيضاً 
عان إحاداث تغيري اضاايف يف الحادخ9 الجغراخية 
للفنطقاة، يف ظال خباو9 خعاي متنااٍف خحيوي 
شادبي متسلح بثقاخة الرخض للتدايش مع لذا 

الحضور الغاصب.
خمن االستفرار يف شن حرخب تقليدية بديدة 
يداارض حقائَل علفيًة حديثة أثبتت خشال قوة 
السالح مهفا خصل تطوره التقني خالتكنولوبي 
يف تحقيال انتصارات حيثياة تفكنها من احتالل 
أَْخ السايطرة الدائفاة عىل أية منطقاة يف الدالم، 
خيفاا لو خبادت مقاخماة يف حدلا اال9ناى كفاً 
ختساليحاً، خقد تبني بدد تجارب كثريه خاضتها 
إرسائيل بأن كامل ما تفتلكه من أَسلحة بتنوعها 
خنوعيتها تنهار ختدحر يف مقابل أَسلحة أُْخااَر  
حديثه خلكن أقل تكلفة خأصغر حجفاً كثريٌ منها 
يحفل بالكتف، خبفدل التطور التكنلوبي أيضاً.
بياداً  تساتوعب  باتات  »إرسائيال«  الياوف 
استحالة البقاء 9خن تغيري يف النهج املتداطي مع 

السكان املحيطني خاالصليني.
ذكرنا يف 9راسة سابقة بزء من اآللية الجديدة 
التي باتت تتبدها أَمريكا لتنفيذ أبنداتها كيطى 
بديلاة، بدد خشال حرخبهاا ختدخلها الدساكري 
املباارش يف تحقيال امَْلاَداف خبناي انتصارات 
مرتجاه يف أبدا9 متدد9ة، إرسائيل بدخرلا ذلبت 
للُفاي بالتوازي ماع أَمريكا يف نهاج تداطيها 
السيايس الجديد مع أطراف الرصاع التقليدي.

بحساب  للفنطقاة،  االسارتاتيجيُّ  التغياريُ 
القراءة التحليلية للفساعي اإلرسائيلية، سيكون 
مان خالل املي يف مساارين متوازيني، امخل: يف 
االندماج يف مجال االساتثفارات املقامة يف الوطن 
الدرباي منها يف 9خل اليليج، خيف السايطرة عىل 
رؤخس امَْمَوال لبناء اقتصا9 إْقليْفي تشاركي يفر 
عي مراحَل تدريجية خشاملة ليكتفل آخر املطاف 
يف صورتاه املثاىل عاىل السايطرة خاالساتحواذ، 
يأخاذ االنتشاار الساهل خالها9ئ لالساتثفارات 
اإلرسائيلياة أسافاء رشكات خمااركات عاملية ال 
تفصح عن ارتباطها »بإرسائيل« أَْخ بتجار يهو9.
عي عان ذلك التوبه الداف شافدون برييز يف 
كتاباه » الرشق امَخساط الجدياد«، تحت عنوان 
- االنتقاال من اقتصا9 النزاع إىل اقتصا9 الساالف 
- قائاالً يف نفل الكتاب )لنااك حاليا محاخالت 
إلقامة رشكات رَشق أَخسطية برأسفال أَمريكي 

خاخرخبي خآسيوي خعربي خإرسائييل(.
يف ماوازاة ذلاك - املساار الثاناي - يف أثنااء 
امُلي يف السايطرة عىل االقتصا9 خاالساتثفارات 
خرخس امَْماَوال يف الارشق امَخساط تكون لناك 
إ9ارة ختوبيه لحرخب عربية بينية تسابّب مزيداً 
من التشاويش خاالنهاك خاالساتنزاف خالضدف، 
خباإ9ارة حارخب أُْخاااَر  باار9ة ماع الرشكاء 
الدرب أنفساهم لتقييد التطلداات أَْخ الرتابدات 
عاىل ماا تام التوقياع عليه مان تأباري لألرض 
خالساوق، خمن خالل سايطرة شابه كاملة عىل 
خساائل االعالف الداملية من شبكات تلفزيونية إىل 
اذاعات إىل صحف خمجاالت إىل خكاالت اإلْعاَلنات 
خالدعاية، بغارض توبيه الرأي الداف الداملي بفا 

ييدف الصهيونية خينفذ مشاريدها املتنوعة.
الدربياة  الجفهورياة  بشاار امساد رئيال 
الساورية، يف خطااب له يف قفة رشف الشايخ يف 
1/ آذار 2003، أخضاح خبشاكل 9قيال حقيقاة 
امُلَيّطاط »امَمريكاي اإلرسائيايل« للفنطقة من 
تقسايم بديد للرشق امَخسط خمن رسقة ثرخاته 
ختيير خبو9 الكيان الصهيوني كدخلة رشعية يف 
املنطقة، قائال: القضية لي موضوع السايطرة. 
السايطرة عىل الدالام، عىل املنطقاة، كله خاحد. 
القضياة لي النفط، خالنفط لاو إحد  ام9خات 
للسايطرة عاىل الدالم. القضية لي إعا9ة رسام 
اليريطة بالشاكل الذي يناسبهم خيناسب طبًدا 
»إرسائيال«، خلاذا باناب آخار مان املوضوع. 
القضية لاي تدمري البنية التحتياة للدراق خعىل 
رأساها الدلفااء، خال أقصاد بالبنياة التحتية، ال 
املدامال خال الصواريخ خال امماور التي يتحدثون 
عنهاا. لام يريادخن شادبًا قلبُه ينباُض خعقلُه 
ال يدفال، لذا مطلاوٌب من ُكّل الدارب، أي كفن 

يدياش يف حالة السابات خخقط تتحارك الدقول 
عندما يريدخن خبالشكل الذي يريدخنه. طبًدا ما 

لم يقولوه لو الجانب املتدلل ب 
»إرسائيال«، خأعتقاد بأنه ليل 

خاخيًا عىل أحد. 

يف اليمن ما يقلق »إسرائيل«:
لام يتوقاِف اليفانياون من 
التدباري الدائام عان مراخدتهم 
للقضية  ختبنّيهام خإخالصهام 
السانون  عاي  الفلساطينية 
املفرتقاات  ُكّل  خيف  خاملراحال 
»الكياان  ماع  الحارخب  أَْخ 
الثقاخاة  خفاي  الصهيوناي«، 
للشادب  خاملفارساة  خالوعاي 
اليفناي ُكّل التأكياد عىل رخض 

سياسة االحتالل الغاصبة مرض خلسطني.
إال أن إرسائيل تجنبت ساابقاً من إيرا9 اسام 
اليفن يف قائفاة الدخل خالكيانات املهد9ة للوبو9 
الصهيوني مساباب عده، منها بدد خبو9 اليفن 
مان حيث الجغراخيا اليية، ثم من اليفن تأخرت 
يف بلورة توبهاتها الثقاخية خاملواقف السياساية 
املدية عنها عي 9خلة أَْخ كيان حركي ما مكتفل 

التنظيم.
لليفانياني انجاذاب ختداطاف الخات تجااه 
القضياة الفلساطينية مناذ برخزلاا خظهورلا 
امخل، خهم الساباقون 9خماا لتنظيم املظالرات 
خالوقفاات املليونياة التضامنياة مع خلساطني 
ة القضية قصة  خللدعم الشادبي املتواصل لنرُْصَ
طويلاة كانات بدايتها يف نوخفاي ترشين الثاني 
عااف 7لا1، حاني صاّوت اليفان ضاد الدخلاة 
الصهيونية يف ابتفاع الجفدية الدامة، عند قرار 
بريطانيا بإنهاء االنتداب ختقسايم خلساطني إىل 

9خلتني عربية خيهو9ية.
مع ُكّل ذلك خإن امقنية السياساية خاالعالمية 
الصهيونية لام تتطرق لذكر اليفان كيطر مهد9 
للكياان الصهيوني خعاىل الَدَلن إال يف السانتني أَْخ 
الثالث االخرية خبامخص منذ عاف ل201 ف، أي من 
لحظة ساقوط أ9خات املفلكة السدو9ية يف عفران 
خمان ثام يف تحارك حركاة »أَنَْصار اللاه« لدخول 
صنداء، مع عدف استبدا9 التدخل املبارش إلرسائيل 
خلكن »الري« لرضب اليفن قبل ذلك بسنوات.

خكانت تلك لي اللحظة الفاصلة بني االعتفا9 
الكامل عىل ام9خات يف تقويض حركة »امَنَْصار« 
إىل االنتقاال املبارش يف إْعااَلن املوابهة خالتيوف 
خالقلال مان قبل »إرسائيال« تجاه تفاد9 حركة 
أَنَْصار الله، مع 9خع املفلكة السدو9ية لتكون يف 

خابهة الحرب الشاملة ضد اليفنيني.
بااءت بداية عاىل لساان املحللاني خالكتاب 
خالدارساني ثام انتقلات لتصبح موقفاً رسافياً 
مدَلنااً خرصيحااً، كفا لاو ترصيح نائاب خزير 
الحارب اإلرسائيايل امسابل، 9. إخرايام سانيه، 
رئيل مركز الدراسات االسارتاتيجية يف بامدة 
نتانيا، شافال تل أبياب إبان 9خاول أَنَْصار الله 
صندااء سابتفي ل201، خالاذي قاال خياه )إن 
القلل اإلرسائيايل ينبع من مساألة أن الحوثيني 
يوسادون منذ عدة أسابيع مسااحة سيطرتهم 
يف اليفن، خباتوا يسايطرخن عىل ميناء الحديدة، 
خعاىل السااحل الجنوباي الغرباي للسادو9ية، 
خمينااء رأس عيىس النفطي، خلاذا مدعاة لقلل 
اسارتاتيجي، خصوصاً خأن إيران باتت تسايطر 
عىل املدخل الجنوبي للبحر امحفر، خعىل مضيل 
باب املندب تحديداً، الذي يفصل آسيا عن إخريقيا، 
يضاف إىل ذلك أن الشااطئ الغربي لليفن، قريب 
من الشااطئ الغرباي للففلكة السادو9ية خمن 
مراخقها االسارتاتيجية، خرأ  سنية، أن التهديَد 
باات مضاعًفا، عىل حرية املالحاة يف املضيل، أَْخ 

عىل اممن السدو9ي الداخيل.( 
خباإلضاخاة إىل كون لذا الترصياح خالصا9ر 
عىل لساان نائب خزير حرب سابل ينُامُّ عن قلل 
إرسائييل تجاه تفاد9 »الحوثيني » خهو يف املقابل 
لداب عىل تحريض مبطان للسادو9ية للفبا9رة 

املبارشة يف لجم لذا التفد9 خالتضييل عليه.
ليال يف التياوف اإلرسائيايل باناٌب أمناي 
أَْخ سايايس بحات، بال إن التفامهم بامسااس 
يركاز عاىل االبداا9 الثقاخياة خالدقائدية خمد  
ما تشاكله مان تهدياد أَْخ تحدي، منهاا الثقايف 
خاالعتقاا9ي، خماا يدتقاد باه اليفانياني تجااه 
التصادي  رضخرة  مان  الصهيوناي«  »الكياان 
خاملحاربة مُلَيّططاته خمسااعيه، خمنها الهتاف 
الشاهري خاملسافى بالرصخة - خالاذي تتضفنه 
 - إلرسائيال  املاوت  مَمرياكا،  »املاوت  عباارة 
ككيانات سياساية اساتدفاريه ختسلطية قاتلة 
خاساتحواذية، خليل باعتبارلا شادوباً أَْخ أَُمفاً 

أَْخ مجتفدات.
الكونجارس  أََماااف  لنتنيالاو  خطااب  يف 

امَمريكاي يف ل ماارس 2015: عاي خياه عان 
مياخخاه مان خباو9 تياار آخار يفثال تهديداً 
بدياداً إلرسائيال قائاالً »حزب 
الله خالحوثياون يفثالن تهديداً 
خاساتقرار  ممان  صارخااً 

إرسائيل«.
يف  نتنيالاو  ترصياح 
الكونغارس امَمريكي باء قبل 
إْعااَلن 9خل التحالاف الدادخان 
عىل اليفن ب 23 يوماً خقط.

يف ترصياح اخار لنتنيالاو 
يقول: »نحن نشدر بقلل عفيل 
ملا يحدث يف اليفن من سايطرة 
الحوثياني عىل مناطل خاسادة 
مان البال9، خاساتفرار تقدمهم 
باتجاه مضيال باب املندب، ذي 
امَلفيّة االسارتاتيجية الكي  من حيث التحكم 

بفرخر النفط الداملي«.
الساابل  الجياش اإلرسائيايل  أركان  رئيال 

»بيني غانتل« يقول:
» بااب املنادب خالطارق املالحياة أشاد قلقا 
إلرسائيال من اليناماج النوخي اإليراناي  خلنا 
يتضح مقادار االلتفاف الذي يوليه اإلرسائيليون 
لباب املندب كفوقع بيو سايايس خكففر يؤ9ي 

اخر املطاف للوصول إاليهم.

السعودية وإسرائيل.. تحاُلٌف علني: 
املباركاة الدلنية يف أَْكثَر من مناسابة مبهزة 
رسافية خإعالمية »إلرسائيل« عن خقوف الكيان 
الصهيوناي يف صاف خاحاد ماع 9خل التحالاف 
الدربي يف عدخانه عىل اليفن خأنها يف خندق خاحد 
مع السادو9ية، تنام خدالً عن تياوف كبري لكلٍّ 
من الكياننَي الصهيوني خالسدو9ي خأن التصدي 
خاملجابهاة لهذا اليطر لن يتام اال بتحالف متني 
خرصيح بني الكياننَي - أَْخ لكذا تريد إرسائيل أن 

توحي للففلكة السدو9ية.
يفكان القاول يف لذا الصد9 باان الحرب عىل 
اليفان قد أ9ت خ9خدت بشاكل مبارش إىل إخصاح 
امقنية السياساية خاالعالمية للكيان الصهيوني 
خالسادو9ي عاىل الساواء عان بزء مان حجم 
االرتباط خالتواصل الحاصال بينهفا خالتي ظلت 
لسنوات طويلة يف طي من الكتفان خالرية.

لام يكن لتطور امحداث يف اليفن امثُر الوحيُد 
يف االخصااح عان لاذه الدالقاات الحاصلة بني 
الكياناني بأَْكثَار مفا حصل يف ساوريا، خاملشاد 
الساوري تيلله الكثاري من االشاارات خالوقائع 
البيناة خاملؤكادة لوباو9 تنسايل ختدااخن بني 

الكيانني )السدو9ي خاإلرسائييل(.
حادث االندماج خاالتفاق الكامل بني املوقفني 
السدو9ي خاإلرسائييل من احداث سوريا بواحدية 
املوقاف أخال تجاه النظاف الساوري ثام الحقاً يف 
خاحدية املوقف من الجفاعات التي تقاتل النظاف 
الساوري خنفال تلاك الجفاعات التاي تفكنت 
السادو9ية مان إ9خالهام إىل ساوريا  املفلكاة 
ملقاتلة النظاف السوري خارتكاب ُكّل تلك الجرائم 
خالدماار خالفوىض، كانت نفل تلاك الجفاعات 
تتلقاى الدالج يف املشاايف اإلرسائيلياة، قبل ذلك 
يف خاحدياة املوقف من التياارات خالحركات التي 
تجاباه الكياان الصهيوناي ختنالاض خباو9ه 

االحتاليل الغاصب.
خلاو كذلك من بقية الادخل الدربية املوابهة 
خاملفاندة باإلضاخة لساوريا مثل الدراق خاليفن 
أي املارشخع الدااف القديم القاايض خالها9ف إىل 
تقسيم الدخل الدربية الحية ختفتيتها، رصح عىل 
ذلك مرارا منها ما أعرب عنه خزير 9خاع إرسائيل، 
» ماويش يدلاون » امحاد ل1 / 2/ 2016، )عن 
شاك الحكومة اإلرسائيلياة مان إمكانية نجاح 
االتفاق الدخيل لوقف امعفال القتالية يف ساوريا، 
يف خقات اعتايت خياه أن »التقسايم الطائفي« 

لسورية« ربفا يكون أخضَل خيار لها(.
خقال خزير الدخااع اإلرسائييل، مويش يدلون، 
يف أثنااء تواباده يف مديناة ميونياخ االملانياة، 
لالبتفااع مع نظرائه امخرخبياني خامللك عبِدالله 
عالل امر9ن، يف بيان صا9ر بلساانه: »الوضع يف 
ساوريا مدقد للغاية خيصداب رؤية كيف يفكن 
أن تتوقاف الحارب خالقتال الجفاعاي لنااك«، 
مضيفاً » ساوريا التي ندرخها لن تكون موحدة 
يف املساتقبل القريب خيف الوقت نفسه أعتقد أننا 
سنر  بيوبا، سواء كانت منظفة أف ال، تشكلها 
ميتلف القطاعات التي تديش ختقاتل لناك«.

خيف السياق، خصف مدير عاف خزارة امليابرات 
اإلرسائيلية، راف بن باراك، التقسايم بأنه »الحل 
الوحياد املفكان«، ختاباع »أعتقاد أناه يف نهاية 
اممار يجاب أن تتحاول ساوريا إىل أقاليم تحت 
سايطرة من يكون لنااك الدلوياون يف املناطل 
التاي يتوابادخن خيهاا خالسانة يف امماكن التي 

يتوابدخن خيها«.
تجادر االشاارة لنا إىل أن التقسايم الطائفي 
لام يساتفد منه خيرخج له عىل أسااس » سانة، 
خشايدة« أَْكثَار مفاا خدلاه الكيانني السادو9ي 

خاإلرسائييل.
خحساب تقرير لصحيفة االخبار اللبنانية 2/ 
م/ 2016، ما يدي بشاكل أَْكثََر بالءاً عن املوقف 
»اإلرسائييل« تجاه ساوريا خبقياة الدخل الدربية 
بااء ذلك عىل لساان عضو الكنيسات عن حزب 
الدفال اريئيال مرغاليات قادف يف 1/م/ 2016 
برنامج اسافاه » برنامج مصالح« لبدض الدخل 
الدربية، يساتند إىل عنوانني، أمناي، خاقتصا9ي، 
إلنشااء تحالف إْقليْفي يجري كيطوات مرحلية 
أخلها )تفكيك ساوريا إىل خفال 9خل، من بينها 
9خل ساتنضم إىل االئتالف املدتادل، لي: الكر9ية 

خالدرزية، خالسنية).
خيساتند »برنامج مصالح« إىل رؤية مفا9لا 
أن »عادخ عدخي يفكن أن يكاون رشيكي«، خأن 
يتم » ختدزيز مشاريع إْقليْفية ضيفة يف مجاالت 
التكنولوبيا خالتجارة خالزارعة، كفا سيضّخ ذلك 

تفوياًل من الدالم إىل الرشق امَخسط.
أخضاح يف مدرض طرحه ملرشخعه بانه لناك 
نفااذج إلقاماة مثال لاذا التدااخن أَْخ التحالف 
بقولاه إن »رشكات إرسائيلية سااعدت الرشكة 
السادو9ية أرامكاو يف موابهة لجفات ساايي 

اإليرانية.
يفكان بدد لاذه املقدماة الجزف باان إْعاَلن 
الحرب عاىل اليفن ثام حصول التأخر يف حسام 
املداارك لصالاح قاو  التحالاف قاد ا9  إىل أن 
تيارج لاذه الدالقاة باني الكياناني إىل الدلان، 
خأناه لاوال الحرب عاىل اليفان خاملاآالت الدالقة 
التاي أخضات اليهاا، خالتحادي لاد  اليفنياني 
خاستددا9لم للحرب خالتصدي للغزاة » بيالً بدد 
بيال«، لوال ذلاك لكانت كثري مان اليفايا حول 
سياسة املنطقة خمنها تلك الرخابط بني الكيانني 

اإلرسائييل خالسدو9ي طي الكتفان.
يف مقاال آخر شابيه نرشته نفال الصحيفة 
»يديداوت أحرخناوت«، لاا »ياارخن خريدمان« 
بدنوان »أَنَْصار الله مأزق إرسائييل سدو9ي«.

أشاار خيه إىل أن خصول أَنَْصار الله إىل منطقة 
بااب املنادب خعادن، يفثال تجااخًزا لليطاوط 
الحفاراء. خأناه »يف حال لام تتفكن السادو9ية 
مان تصفية الكيان الحوثي خسايأتي اليوف الذي 
يقادف خياه الحوثيون املسااعدة لحازب الله، يف 
حال حصل ذلك خإن مشكلة السدو9ية ستصبح 

مشكلة إرسائيل أيضاً«.
موقع »خيرتانال تو9اي« امَمريكاي البحثي 
امُليتص بالشاؤخن الدساكرية نارش مدلومات 
التدااخن  بإباراف مذكارة تفالام حاول  تفياد 
الدساكري املشارتك بني كيان الدادخ الصهيوني 
خاملفلكاة السادو9ية يف البحر امحفار منذ الداف 
ل201، كفا كشاف التقريُر عن أسافاء بنراالت 
خضباط سادو9يني شااركوا بدخرات عساكرية 

بحيفا بفلسطني املحتلة عاف 2015.
تتالات الترصيحاات بشاكل ياكا9 ال يتوقف 
تتضفان َكثرياً من الثناء خالتشاجيع الساتغالل 
لحلفااء  البالغاة  السادو9ية  الحاباة  ُخرصاة 
يسالفون يف حفايتها عىل قاعدة »عدخ صديقي 
عدخي« خعىل تشاارك املياخف ختشارك امَْلَداف، 
منهاا تقارير مهفة نرشلا املوقاع اإللكرتخني » 
رأي الياوف« بتأريخ ا1 ماارس 2016، خبتأريخ 
ل1 / أغساطل، 2016 خ، أن »مناحيام ناحياك 
َح  نفوت » نائب رئيل املوساا9 السابل » قد رصَّ
َر يف  بكون السادو9ية ليسات عدًخا، خلو ما تبلوَّ
إرسائيل يف ستينيات القرن املايض«، خأنه: »يوبد 
يف السادو9ية أصدقااء خرشكاء كثريخن، خلم ال 

ينظرخن إلينا النظرة إىل الددخ«.
خسااق قائاًل: »الصاورة املوباو9ة لدينا بأنَّ 
الادخَل الدربية تريد تدمري إرسائيال، لي صورة 
غاري صحيحاة، خبالتأكياد غري موباو9ة اليوف، 
الدالقاة اإلرسائيلياة ماع  أّن أصال  إىل  ُمشاريًا 
الدالم الدرباّي كانت محاًل للارصاع لد  الدرب، 
خإرسائيال 9خلاة منظفاة خثقاخية خعاىل عالقة 
قوياة باًدا بأَمريكا خلي تساالم يف اساتقرار 
الرشق امَخساط. عاالخة عىل ذلك، كشاف نفوت 
عن أّن رئيل الوزراء اإلرسائييلّ امسبل، مناحيم 
بيغن، لو الذي سافح لحزب »الكتائب« اللبناني 
بالدخول إىل مييفي صيا خشااتيال، خمّكنه من 

ارتكاب املجازر بالفلسطينيني«.
مان الجدير ختم لاذه االيضاحات الساابقة 
السادو9ي  الكياناني  إْعااَلن  مسااعي  حاول 
خالصهيوناي عان تحالفهم خالتفاُخر باإلشاارة 
إىل الصورة التي نرشتهاا خزير خاربية إرسائيل 
الساابقة »تسايبي لفني« مع اممري السادو9ي 
تركاي الفيصال، الاذي سابل بادخره بالتفاخر 

بفصاخحة خزير خاربية إرسائيل عاف 2010.



11 كتاباتالدد9 )7ا1(     اليفيل ا خياير 2017ف  املواخل 13 بفا9  امخىل م3ل1لا

بركان 2 
اليمني.. يحِمُل 

نقاَط تحّول
زين العابدين عثمان

الدفلية النوعية التي نفذتها القوة 

الصارخخياة التابدة للجياش اليفني 

يف ليال امحاد املواخال 2017/2/5ف 

تنطوي عىل مؤرشات عدة يف حسااب 

املوابهة بني الجيش اليفني خاللجان 

الشدبية من بهة خالددخان السدو9ي 

اممريكي من بهاة أُْخااَر  لتضيف 

لليفنياني يف حارب  رصياداً إضاخيااً 

اإلرا9ة خالصفو9 خاإلبداع الدسكري.

خإضاخاة إىل عنارص املفابأة بدد 

خقات ليال بقصري عاىل غيااب لذا 

الناوع من الصواريخ ضاد أبدد لدف 

يتم رضبُه يف الدفل السدو9ي ليدطَي 

ميازة قاوة إضاخياة يف لاذا التوقيت 

يرتفاع  حياث  للرضباة،  الحسااس 

السدار اممريكي اإلرسائييل السدو9ي 

خيرخع من خترية التهديدات يف اإلقليم 

االساتددا9  عان  ماؤرشات  ظال  يف 

اممريكي لالنيراط بشاكل مبارش يف 

الددخان عىل اليفن.

لاذا ييز عنارص الجارأة يف اتياذ 

قارار اسارتاتيجي مان قبال القيا9ة 

الداماة للجياش خاللجاان الشادبية 

يف تساديد لاذه الرضبة االساتباقية 

بفدازل عن أباواء التهويال خالوعيد 

التي تشايدها إ9ارة 9خنالاد ترامب يف 

الدالام. خلاو أمٌر تم احتساابُه بدقة 

من قبل صانع القارار اليفني ليوبه 

حزماة الرساائل ملان يدنياه خيهفه 

اممر.

ترتاصاُف  ذاتاه  الساياق  خعاىل 

القاوة  امتاالك  عان  املاؤرشاُت 

الصارخخية اليفنية عنارَص مؤثرة لم 

تفصح عنها حتاى اآلن، خأتت عفلية 

»صارخخ الرياض« املسافى باليكان 

2 بديد املد  لتكشف عن نقاط صدو9 

بديادة للصواريخ البالساتية التي ال 

يزاُل الجيُش اليفني خاللجان الشدبية 

يحتفظاون بها رغم اقارتاب الددخان 

من إنهاء عاف ثااٍن، خلذا عنرص قوة 

لاه 9الالت ختحوالت عفيقة خلامة يف 

الجانب االسرتاتيجي. 

خيشّكل بنك امَْلَداف التي رسفها 

القطااُع الحرباي الصارخخي للجيش 

اليفني مدضلًة بيواسرتاتيجية تكدح 

بكل طفوحات أَْلاَداف قيا9ه تحالف 

املفلكاة التاي باتت تادرك أن بحوزة 

اليفنياة مدرخًة  القاوة الصارخخياة 

القواعاد  انتشاار  بيرائاط  9قيقاًة 

خاملنشاآت الدساكرية السادو9ية يف 

الكامنة يف مسااحات خاسدة خبديدة 

يف 9اخل الدفل اممني السدو9ي.

أّما يف الجانب النفايس خإن عبارَة 

التجرباة الصارخخياة التاي نفذتهاا 

القاوة الصارخخياة اليفنياة تنطوي 

عىل تفساريات عدة أقّلها، أن امَْلَداف 

الدساكرية السادو9ية لاي سااحة 

تجاارب للصوارياخ اليفنياة التي ال 

تطلال لباء حتى يف مدرض التجربة. 

أَما خقد نجحت التجربة خإن التفسري 

أّن  الدادخ  أن عاىل لاذا  التاايل لاو 

يتحساب مخداال مفاثلاة خربفا غري 

مفاثلة يف املستقبل.

اة اإلَماَرات التي لي اآلن من  َخاصَّ

ضفن امَْلَداف املرتقبة خالتي حسات 

بصدماة الدفلياة لتتجه مان خورلا 

إىل نارش القطدات الدخاعياة الجوية 

عىل طول حدخ9لا خمدنها الرئيساية 

خلذا االخري يدتي 9ليالً قاطداً عن أن 

اإلَمااَرات قد أخذت لذه الدفلية بدني 

االعتبار خاالحتساب.

أحمد ناصر الشريف
مناذ ما يقارب الدامني خأَبْنَااء الجيش اليفني 
خاللجان الشدبية يلقنون تحالف الُداْدَخان بقيا9ة 
أَمريكا خالسادو9ية 9رخسا لن ينساولا أبداً.. بل 
إنهاا 9رخٌس بدلات مراكاز امبحاث الدساكرية 
الداملياة تديد النظر يف اسارتاتيجية الحرخب التي 
قلب اليفنيون مدا9لتها رأسااً عاىل عقب خأثبتوا 
مان خاالل صفو9لام ختصديهام للُدااْدَخان يف 
ميتلاف الجبهاات الداخلية خخيفاا خراء الحدخ9 
بأن اإلَرا9َة الحرة املستفدة من إَرا9َة الله لن تقهر 
أبداً مهفا حشاد الدادخ من بياوش خاعتفد عىل 
احادث ما أنتجتاه املصانع الداملية من أسالحة.. 
خالشاوالد عاىل ذلاك كثارية تدي عن نفساها يف 
ميا9ين املوابهة.. خخاري 9ليل ما حدث مؤخراً يف 
ببهة الساحل الغربي ختحديداً يف املياء خذخ باب 
خباب املندب حيث تحولت ُكّل أسالحتهم الحديثة 
التي اساتيدمولا مان الجو خالاي خالبحر إىل ما 
يشابه لدب امطفال أََماااف ربال الرباال الذين 
تصادخا لهاا بدزيفة خاقتادار 9خاعاً عان خطنهم 
خعان سايا9ته خاساتقالله.. خلاو ما بدال أحد 
املحللاني الدساكريني امَمريكيني املحساوب عىل 

الُدااْدَخان يكتاب تحلياال حاول ما بار  يف باب 
املندب قال خيه: إن القوات السادو9ية خاإلَماَراتية 

شنت خالل بضدة أَيّاف أكثر من 
50ل غاارة بوية خاساتيدمت 
القذائاف  مان  اآلالف  عارشات 
الصارخخياة الجوياة خالبحرية 
خامرضية من أبل احتالل مدينة 
صغرية يف بناوب البحر امحفر 
خيقصاد مدينة امليااء خان لذه 
الطاقة النارية الرليبة تسااخي 
نصاف النريان التي اساتيدمها 
اقتحااف  مدركاة  يف  الحلفااء 
الداملياة  الحارب  اثنااء  برلاني 
الثانية.. ختفاوق الطاقة النارية 
خالصارخخياة التي اساتيدمها 
الجيش امَمريكي الحتالل الدراق 

عاف 2003 ف.. خمع ذلك تكبدت القوات السدو9ية 
خاإلَماَراتية خساائر كبرية خلم تتفكن من اقتحاف 
لاذه املديناة الصغارية التاي تداخع عنهاا قوات 
متواضدة ال تفتلك طائارات خبوارج خمنظومات 

9خاع بوي.
خقاال املحلال الدساكري امَمريكاي: إن قا9ة 
البنتاغاون أَْصبَاحاوا قبل خصاول 9خنالد ترامب 

إىل السالطة يشادرخن بإلاناة كبارية من ساوء 
اساتيداف القوات السدو9ية خاإلَماَراتية للصناعة 
الدساكرية امَمريكياة يف حرب 
اليفان مؤكاداً انهم سايكونون 
مساتائني خغاضبني أكثر يف ظل 
خباو9 إ9ارة بديادة ال ترغاب 
يف مواصلاة 9عام السادو9ية.. 
مراكاز  تنارشه  ملاا  خاملتتباع 
الداملياة  الدساكرية  امبحااث 
عن الحرب يف اليفان خالُداْدَخان 
الظالام عليهاا رغام تحيزلام 
سايجد  الُدااْدَخان  لتحالاف 
االشا9ة الكي  باملقاتل اليفني 
خما يصدره أَبْنَاء الجيش اليفني 
خاللجاان الشادبية مان مالحَم 
بطولياٍة يف موابهاة الُدااْدَخان 
قال أن نجاَد لها نظرياً عىل مار التأريخ.. خبفا أن 
اليفنيني قد اساتطاعوا أن يرضباوا ارخع اممثلة 
يف الدخااع عان خطنهم شاهد لهم بهاا الددخ قبل 
الصديال خانه يجب عاىل ُكّل مواطن حر خرشيف 
أن يرخاع رأساه عالياً خيبتدد عن االنساياق خراء 
الشائدات التي يبثها الددخ خمرتزقته لنا خلناك؛ 
بهدف التأثري عليهم خلذلك خان املسؤخلية الوطنية 

تقتي مان ُكّل أَبْنَاء اليفن اساتيداب ما يحيكه 
امعداء خييططون له من أبل زعزعة االساتقرار 
إلثارة الفرقة خاالصطياا9 يف املاء الدكر من خالل 
االساتفا9ة مفا تثريه غبار الحرية خالديفقراطية 
التاي تندام بهاا بال9ناا اليفان خعدف محاسابة 
املغرضني خيساتغلون شاائداتهم خيجسافونها 
بفاا ييربهاا عن طورلاا الحقيقاي.. لذا خبب 
التيقظ خالوعي املستفرين للُفَيّططات الجهنفية 
لألعاداء خاخشاالها باملزياد مان التالحام خرص 
الصفاوف خالتوباه باكل االمكانياات خالقدرات 
نحو بناء اليفن ختدزيز مقدرته خترسايخ أخارص 
خحادة ابنائاه ال سايفا بدد أن كشاف الُدااْدَخان 
اليباري عاىل اليفان تأرياخ النظااف السادو9ي 
خحقاده خأسااليب تكايه خاساتدالئه ختحصان 
الشادب اليفني ضد كاخاة ُمَيّططاتاه ختآمراته 
خالتي بدلت من اليفنيني قوة خاحدة ساعة تلبية 
الناداء خبالاذات حاني أَْصبَاحت منجازات اليفن 
االسارتاتيجية تتدرض لليطر كالوحدة خالسيا9ة 
الوطنياة.. ختأريخ الشادب اليفناي خنضاله خري 
شاالد خقد خي امعاداء خبربوا ذلاك يف أكثر من 
محاخلاة ختآمر.. خماا يحدث اليوف مان موابهة 
للُدااْدَخان الداملي إاّل تربفاة عفلية الختبار إَرا9َة 
الشدب اليفني الدظيم املستفدة من إَرا9َة الله.

علي عبداهلل صومل
ا تأبى الديصُّ إذا ابتفدن تكرُّ

ت آحا9ا   خإذا اخرتقن تكرَّ

لوحدة الكلفة الشاجاعة الُحّرة خصالبة املوقف 
اليفناي الواحاد أثَُرلفاا الكبريُ يف تدثر ما يسافى 
بقاو  التحالاف السادوأَمريكية عان الوصول إىل 
بُغيتها خخأ9 امحاالف الجهنفية ملفلكة الرش خمدها 
أربابهاا مان امَمرياكان خالصهايناة خأذنابها من 
الدفالء َخاملرتزقة يف املهد لتدو9 -أ9رابها- خاشدة 
ذليلاة منكارة خلي تجار أذيال الهزيفاة املدخية 
التاي منيت ختفنى بهاا يومياً يف ميا9يان املوابهة 

عىل امرض.
باىل لقاد رالان الدادخ طيلاة الفارتة املاضية 
خال يازال يرالان عىل تفزيال النسايج االبتفاعي 
املتفاساك خإثارة الندرات الطائفية خاملناطقية بني 
أبنااء الوطن الواحد، خلكنه اصطدف بوعي اليفنيني 
الدفيال الراساخ خحكفاة الدقاالء منهام الذيان 
حالوا 9خن انفراط الِدقاد اليفني للتحالف الوطني 
خالتالحام القبيَل خالتجاخب الشادبي مع اليطوات 

الدفلية التي ترسافها قيا9ة الثورة للفساري عليها 
خلي خطواٌت مدرخساة ختوبيهات حكيفة تيلل 
لاد  الجفالري املتفاعلة مدها خعيا خبصرية َختثفر 

نرصا خمجدا خكرامة.
ندم إن الهزيفة يف الجبهة الثقاخية لي الهزيفة 
امخىل خالتاي قاد تقاو9 إىل الهزيفاة االسارتاتيجية 
عاىل ميتلاف امصدادة خيف ُكّل الجبهاات؛ ذلك من 
املحد9ات الفكرية خاملرتكزات الدقدية تفثل الهوية 
اإليفانية للفجتفع املسلم خالفكر اإلسالمي امصيل 
النابض بحيوية اإليفان الدفيل الذي يقو9 إىل الرشد 
خيدخع باليطاى نحو با9ة الحال خالطريل املدبد 

بالنرص.
إن الناظاَر إىل ماا خلفاه الدادخان السادو9ي 
امَمريكاي الظالام مان مجاازَر خبرائَم لم يسابل 
للبرشياة أن رأت أبشاَع منها ُبرمااً خال أحقر من 
مرتكبيها قدرا لتأخذه الدلشاة من صالبة الشدب 
اليفناي امبي الصابر الذي لم ينحن رأساه ترضعاً 
خخشاية إال ليالقه الدظيم القاا9ر الذي انطلل يف 
مرضاتاه خلو يار99 )رب إناي مظلاوف خانترص.. 
َحْساِبَي اللَّاُه اَل إَِلاَه إاِلَّ ُلَو َعَليْاِه تََوكَّْلاُت َخُلَو َربُّ 
اْلَداْرِش اْلَدِظياِم خاكان الله له ِنْداَم اْلَفاْوىَل َخِنْدَم 

النَِّصريُ(.

كفا سيهوله تواطؤ الدالم بكل أنظفته خشدوبه 
)خنساتثني الرشخااَء خقلياٌل ماا لام( ماع أخلئك 
املجرماني القتلاة الذيان تجااخزخا ُكّل املحظورات 
خاساتباحوا ُكّل الحرماات خلام نجاد لديهم رشف 
اليصومة خال أخالقيات الحرب خإنفا ضدفا خلزاال 
يف ميدان التحادي خاملوابهة خغلظة خخضاضة عىل 
النسااء خامطفال خاملواطن خاملدني البسيط امعزل 

الذي ال ناقة له يف الحرب خال َبَفل.
خنيتم لذه املقالة املقتضبة برساائل ميترصة 

لُكالٍّ من: 
1 - إليك أنت أيها الشدب الشهم الكريم الشجاع 
خاصال املساري عاىل الادرب خطاملاا خأنات مظلوف 
مغلاوب خأنت موعو9 بالنرص خاماض عايل الهامة 
مرَشئِّب الدنال منتصب القامة مهفا تأزمت الحال 
خاشاتدت حلقات الضيل خال يجدن اليأس سبيالً إىل 
قلبك أبداً خلتكن ثقتاك بالله أكي خأعظم خارتباطك 

به أعفل أخثل.
خاللاه اللاه يف الحفااظ عاىل قضيتكام الدا9لة 
خإياكام خالتيااذل خالتدابار خاملشااحنة خلتدركوا 
خطورة املرحلة خمأسااخية املصري إن أنتم انقلبتم 
عاىل أعقابكم خكنتم كالتي نقضات غزلها من بدد 

قوة أنكاثاً.

2 - إىل حكوماة اإلنقااذ الوطناي كان اللاه يف 
عونكم خكّلال بهو9كم النجااح خرزقكم اإلخالص 
خالسدا9 يف القول خالدفل، َخالله الله يف شدبكم الذي 
رخاع اليفان إىل ذر  املجاد كونوا عند ظناه الكبري 
بكام خقدماوا مصلحته عىل مصالحكام خأنتم ألل 
لاكل مكرمة خخضال إن صدقت الدزيفة خشافرتم 
عن سااعدي الجدخ كان لو الرقيب عليكم يف الر 

خالدلن.
3 - إىل رباال الرباال لقاد اساتهلكتم عبارات 
الثنااء خأبجدياات الفير خأنتام أسااتذة الربولة 
خقاا9ات البطولة خساا9ة املجالدين يف لاذا الدالم 
خللاه 9ركم يا نباض اليفن خرشيانهاا الداخل رحم 
اللاه الشاهداء من زمالئكم خشافى اللاه الجرحى 
مان رخقائكم خ9مت لليفن 9رعه الحصني خسايفه 
الذيان ال  امبطاال  املجالديان  القاطاع خحفاتاه 

يياخون يف الله لومة الئم 
النرُص خالتفكنُي لشدبنا اليفني الدزيز خالرحفة 
خاليلو9 خعلو الدربات لشاهدائنا امبرار خالشافاء 
الدابال لجرحانا امخيار خاليزي خالدار خالشانار 
خامَمرياكان  سادو9  آل  مان  القتلاة  للفجرماني 
خالصهايناة خمان يادخر يف خلكهام مان املناخقني 

َخاملرتزقة.

 عبدالملك عبدالقادر بدر الدين الحوثي
ال يفكن للكلفات أن تصَفك، لكن بقدر عظفك خمقامك نستفيحك عذراً أن 
نقول بدضاً من خصالك خندّرف اممة بك خلو بيشء بسيٍط، لدل اممة  تقتدي 

بك ختتصُف ببدِض صفاتك.
أنت القائد الحليم.. خأنت القائد الكريم.

انت القائد الحكيم، خأنت امب الرحيم، خاملربي الحنون.
كنَت حزماً يف لني خصياً يف حلم خثقة يف علم.

أ9لى النااس عند حلفك انطفائ، خأخقه الناس عند علفاك خقف، خأذكى 

الناس عند خطنتك صفت.
َمن لم يدرخك لم يدرْف مدنى الربل املؤمن التقي. 

من لم يدرخك لم يدرف مدنى ثبات املجالدين.
من لم يدرخك خاته الكثري خالكثاري بادا مان مدرخاة االخليااء الدظفااء 

َمان لام يدرخك لم يفهام كيف يكوُن املؤمُن  شاالداً لله عاىل عظفة الله 
خالدين خالقرآن خالهد  خأنه يبني رباالً عظفاء بفثلك.
خيف امخري ال نقوُل خ9اعاً بل إىل لقاء قريب بإذن الله.

يا سايدي رضوان الله عليك أبداً ما بقيت خبقي الليل خالنهار. 
خصلواُت الله عليك خألحقنا بك من املجالدين الشهداء الصالحني. 

القائد امليداني الشهيد /طه حسن اسفاعيل املداني.

تهديداُت العدوان 
مليناء الحديدة

رشيد الحداد
ال تازاُل التهدياداُت التاي يتدارض لهاا ميناء 
الحديدة مستفرة خلم تتوقف، خكفا يبدخ أن تحالف 
الدادخان خمرتزقتاه يف الداخال يسادون إىل تبدياد 
مياخف الدالم من براء تداعيات اغالق امليناء عىل 
الوضاع اإلنَْساااني خاالقتصاا9ي، خحكومة الفار 
لا9ي عفادت عىل تيفيض التدرخاة الجفركية يف 
ميناء عدن بنسابة %50، خذلاك يف إطار محاخلتها 
إلببار التجار عىل الدو9ة إىل امليناء، خيف ذات االتجاه 
صدد تحالاف الددخان تهديداتاه للفيناء من خالل 
محااخالت اقناع الدالم بان امليناء لم يدد خدمي خال 
إنَْساااني خإنفا يساتيدف مغراض عسكرية، تلك 
املحاخالت ختلك التهديدات املساتفرة تكشف النوايا 
اإلبرامية لتحالف الرش خالددخان خأ9خاته يف الداخل 
الذين يبحثون عان أي انتصار، حتى خإن كان عىل 

حساب 21 مليون نسفة.
تلك املحااخالت خالتهديدات تداد ميالفًة لقرار 
مجلل االمن 2216 بشأن اليفن خالذي تطالب 9خل 
الددخان بتنفيذه بينفا تسادى إىل اخرتاقه، خالقراُر 
الادخيلُّ الظالُم بحل الشادب اليفناي َخغري املنصف 
لام يُِتاْح ملفلكاة الرش خالدادخان حصاار ختجويع 
الشدب اليفني، ختنفيذاً للقرار الدخيل لناك تيضع 
السفن التجارية للتفتيش من قبل خريل تابع لألمم 
املتحادة يف بيبوتي، خأي مسااعَي إليقاف الحركة 
املالحياة للفيناء خانه يداد ميالفة للقارار الدخيل 

الظالم أصالً.

املقاتُل اليمني يجرُب مراكزَ األبحاث العسكرية على تغيري نظرتها للحروب 

تكاُتُف اليمنيني يقَهُر تحاُلَف العدوان

أبو الحسن القائد الحليم

الت
تأم
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اُعْوَن ِلِلَكِذِب{  حتى ال يكوَن املؤمُن من أولئك الذين قال اللُه عنهم } َس�مَّ
هو من يتأمل األحداث، هو َمن يبرصها، هو من يعرف الش�واهَد عليها، ثم 
ه�و حينئٍذ م�ن يعرف قبل أن ي�ربَز الكذَب من هناك، أو ي�ربز الباطل من 

هناك.]خلن ترىض عنك اليهو9 خال النصار  ص: ل[

الع�رب كث�رية جداً م�ن خ�الل األحداث س�واء ما قص�ه الل�ه يف القرآن 

الكري�م م�ن أخب�ار األم�م املاضي�ة؛ أو م�ن األح�داث التي تط�رأ يف هذه 
الدني�ا، س�واء يف تأريخن�ا القري�ب، تأري�خ األم�ة ه�ذه اإلس�المية، أو 
يف عرصن�ا الح�ارض، وم�ا أكث�ر األح�داث واملتغ�ريات يف ه�ذا الع�رص 
 الح�ارض. لك�ن يب�دو أنن�ا ال ن�رى فيه�ا إال أنها أح�داث مج�رد أحداث.

]خلن ترىض عنك اليهو9 خال النصار  ص: 2[

إذا أن�ت تتأم�ل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي يتلق�ى من اآلخر ما 
يق�ول، ثم يأتي الط�رف اآلخر فتتلقى منه ما يقول حينئ�ٍذ لن تكون أكثر 
من مج�رد ناقل، تكون ذاكرت�ك عبارة عن رشيط فقط تس�جل فيها كالم 
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل 
هذا النحو لن تس�تفيد من العرب.]خلن تارىض عنك اليهو9 خال النصار  

ص: 3[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

اإلنساُن صاحُب موقف، سواء تحّرك أو قعد، فالقاعدون: يحاولون التربيَر لقعودهم، ويزيدون من إثمهم برتويجهم للباطل
  - خاص:

ُف اللِه َعَلايْاِه- من  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
م5/2 إىل 2003/6/3ف سابَْع محاارضات ااا 
ماالزف اا رائداٍت بداً -ُحلَّ لهاا أن تُكتَب بفاء 
الذلاب- يرشح خيهاا كتااَب )مدياح القرآن( 
لإلماف القاسام بان إبراليم عليه الساالف، لذه 
املحاارضات كلها تحكاي عن القارآن، خكيفية 
القارآن  طارح  خكيفياة  بالقارآن،  االلتاداء 
للقضاياا، خمنهجياة القارآن يف ُكّل يشء، قاال 
اِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاب لاو من إماف كبري  عنه الشَّ
من أئفة ألال البيت، الزيدية متفقني عليه، لو 
مشاهوٌر عندلام بفيدااً، خكتابتاه بالطريقة 
التي تكشاف كياف رؤية ألال البيات، ختوبه 
ألال البيات امصيل، قبال تجي أشاياء أخر [، 
ُف اللِه َعَلايْاِه- با)أشياء أخر (،  خيقصد -َسالَّ
أي الثقاخاات املغلوطة التي لي تدتيُ مداِرضًة 
للقرآن، خمداِكساًة ملنهجية القارآن التي عليها 
ُف اللِه َعَلايْاِهم  امئفة امخائل من آل البيت -َساالَّ

أبفدني-.. 
ُف اللاِه َعَلايْاِه- بإخاراج لذا  خنصاح -َساالَّ
الكتاب بطريقة مفتازٍة خالقياف بتدريسه لطلبة 
الدلم خللثقاخيني، خالدفل عىل نرشه بني أخساط 
النااس، حيث قاال: ]خلذا الكتاب مناساب أنه 
؛  يصّور، خييرج بأحسان مفا لاو عليه، يكيَّ

مبل يادرَُّس يف املراكز، 
خينتارَش للنااس. خهو 
مناساٌب بداً نرُشه يف 
الفارتة لاذه بالاذات. 
يدني الناس اآلن أحوج 
ما يكوناون إىل القرآن، 
يف الزمان لاذا بالذات. 
نحان بحاباة إلياه يف 
املراكاز,  يف  املساابد, 
أخسااط  يف  ينتارش 

الناس[.
خيف تقريِر لذا الدد9 
القا9ماة  امعادا9  خيف 
بإذن الله سنتناخُل لذه 
السابع،  املحاارضات 
باا)مدياح  املدرخخاة 
لالساتفا9ة  القارآن(، 

مفا خيها من علٍم غزير، خخعي كبري، خطرح َقلَّ 
اِهيُْد الَقاِئُد خري الجزاء،  نظريه.. خجز  الله الشَّ

َهَداء. خبدله مع النبيني خالصديّقني خالشُّ

ثقافة مغلوطة:ـ
البعُض يتصوَُّر أن اهتماَمه بأمور 

دينه يُضرُّ بـ)ُدنياه(!!
اِهيُْد الَقاِئُد -َسااَلُف اللاِه َعَلايْه-  خابتادأ الشَّ
)مدياح  مان محاارضات  الثالثاة  املحاارضة 
القارآن( بالحديث عان ثقاخاة مغلوطة يؤمن 
بها كثاري من النااس أال خلي: )االعتقاا9ُ بأنه 
إذا انطلال يف سابيل الله خإعالء كلفاة الله خإن 
9ُنيااه خمصالحاه ساتتأثّر سالباً، حياث قال: 
]البدض يتصور أنها ستضيع مصالحهم يف ظل 
االلتفااف بدينهم! لذا ماا لو صحيح، إن أصل 
املساألة ما لو صحيح. إن الدين نفَساه، الدين 
بدله الله يجلُُب اليريَ للناس من عنده لو, خيف 
خاقع حياتهم، يف خاقع الحياة؛ خلهذا يدد الناس 
بالياري، يددلام باليكاة، يددلام باممطاار، 
يددلم بالدخاع عنهام.. الدين لو للحياة الدنيا 
خللحيااة امخار ، لسادا9ة النااس، لسادا9ة 
البارش يف الحياة الدنياا خيف الحياة امخر . إنفا 
نفال التوبه إذا أنت تريد تتجه للدنيا نفساها 

تيربطات علياك الدنياا، تتيربط الدنياا كلها. 
عندماا يكون البرش غارقني يف الدنيا خمدرضني 
عان الديان. ال، اتجه للديان خالدين تجاده كله 
متدلل بالحياة.. لذه القضية لي سانة تقريباً 
يف ُكّل يشء، سانة يف ُكّل يشء، تحصل امشاياء 
تلقائيااً، يحصال اليري من بهة الله سابحانه 
ختدااىل، تساتقيم الحيااة بدخن ماا يغرقوا لم 
يف املوضاوع، يتجه الناس إىل اللاه، يتّجهون إىل 
9ينه، متى ما اتجهوا إىل الله خاتجهوا لدينه خهو 

يصلُح 9ُنيالم خآخرتهم[.

أحكاُم الدين ُكلُّها مرتبطٌة 
بـ)الدنيا(.. مثل:ـ

أوالً: قضية الجهاد:ـ
ِهيُْد الَقاِئُد يف الر9 عىل الثقاخة  خاسرتسل الشَّ
املغلوطاة التي تقوُل باأن االلتفااَف بالدين قد 
يُضااارُّ بفصالاح امخارا9، خرضب عاىل ذلاك 
أمثلاة من خاالل تأّمال آياات القارآن الكريم، 
حيث قال: ]لاو تأتي مثالً تنظار محكاف الدين 
ختوبيهاتاه، تأتاي تنظرلاا ختتأملهاا تجدلا 
مرتبطة كلها بالدنيا لذه؛ الساتقامة اإلنسان, 
متى ما اساتقاف اإلنساان اساتقامت الحياة.. 
تجد كثرياً من ترشيداته ا خبدضها من امسل 
الهامة ا لي بالشاكل الاذي يدخع الناس إىل أن 
مثالً  الدنياا.  يدفارخا 
قضية الجها9 ا مثلفا 
أكثار  عناه  تحدثناا 
مان مارة ا أن يحفل 
مسائولية  النااس 
النقطة  لاذه  الديان، 
تتكفال  لوحدلاا 
الدنياا كلها؛  بدفاارة 
منك تحتااج خيفا بدد 
أن تازرع، أن تصناع، 
تطاور  أن  تدلِّام،  أن 
الحيااة عاىل أرقى ما 
الذي  التيلاف  يفكن. 
نحن خيه ساببه أن ما 
لنااك التفاف بالدين! 
ملا لم تكان مثالً الدخل 
الدين،  بأمار  مهتفاة 
ألفلت الدنيا، خألفلت اممة؛ منه ال يوبد عنده 

قضية، ال يوبد عنده التفاف[.

ثانياً: قضية املواريث:ـ
اِهيُْد الَقاِئاُد يف الر9 عىل  خاساتفر كذلاك الشَّ
الثقاخاة املغلوطة )أعاله( مان خالل تأمل آيات 
القارآن الكريام، حيث قاال: ]قضياة املواريث 
مثاالً، املرياث نفساه له عالقة بدفاارة الحياة، 
تجزئة املرياث. إذا لم أرسة خفساة أخال9 خعد9 
من البنات، أبولم مده أموال، عندما يتقسفون 
املرياث أليسات امموال تتجزأ عليهم؟ الحظ ُكّل 
خاحد من بدد ما لو يف امخري يذلب يشارتي له 
أصاالب، أخ إذا مدهام أصالب يحااخل ييربها 
أخ إذا مدهام محجر قاماوا ييربوه؟ لكذا ُكّل 

ترشيدات الدين لها عالقة بدفارة الحياة[.

ثقافتان مغلوطتان.. متداخلتان مع 
بعضهما:ــ

اا االعتقا9 بأن الدين صالة ختسبيح خذكر.. 
خقط!!

ااا االعتقاا9 باأن اللاه ذف الدنياا، خأنها ال 
تساخي عند الله بناح بدوضة!!

َعَلايْاه- عاىل  اللاِه  يف ساياق ر9ه -َسااَلُف 

الثقاخات املغلوطة، أكد عىل اآلتي:اا
أخالً:ااا مان خاالل عفاارة الدنياا.. تتجىل 
بشاكل أكي مظالر قدرة اللاه، التي لها عالقة 
بفدرخته، خأن مدرختاه تفأل الحياة، حيث قال: 
]لكاذا ُكّل ترشيدات الدين لهاا عالقة بدفارة 
الحياة.مناه لو املوضوع خقاط، املوضوع خقط 
لاو أنه يريد تسابيح، خصلوات، السافاء مالن 
مالئكاة مسابحني مصلني أكثر منناا, صفوف 
من املالئكاة ماليني من املالئكاة. حتى عبا9تنا 
لذه تجدلا ليسات إال نفوذج مفا لد  املالئكة. 
أليال اإلمااف عايل يقاول يف خصفهام: )منهم 
قيااف ال يركدون، خركوع ال يرخدون، خساجو9 
ال يقوماون( ِمنهم لكذا نااس عىل طول. نحن 
أعطاناا قليال ركوع خساجو9 خقياف ختسابيح 
قليال، خفل صلوات؛ من الدخر خاحد, أساسااً 
الدخر خاحد، 9خر املالئكاة خ9خر البرش يف الغاية 
لو 9خر خاحد. من خالل عفارة اإلنسان للحياة 
تتجىل أشاياء كثرية بداً من مظالر قدرة الله، 
خحكفتاه، خعلفاه، خألوليته، ختدباريه,.. كلها 
بهذا الشكل. املالئكة لم قد يكونون يستفيدخن 
مفا يظهر عىل يد اإلنساان نفسه.الحظ عندما 
تقدمات الدلوف ألم تتكشاف أشاياء كثرية لها 
عالقاة بالجوانب اإليفانية، لهاا عالقة بفدرخة 
اللاه؟ لكذا؛ من الله طبع الحياة بهذا الشاكل، 
مدرخته تفاأل الحياة، خلي الغاياة من الحياة، 
يتجه الناس يف عفاارة الدنيا تتجىل عىل أيديهم 

مظالر قدرة الله[.
ثانياً:اا اإلنسااُن نفُساه آية مان آيات الله، 
ُكّل ماا يدفله مان اخرتاعات خابتاكارات رائدة 
يف الحياة، لو يشاهد بدظفاة اليالل الذي أبدع 
)اإلنساان(، حيث قال: ]اإلنسان نفسه لو آية 
مان آيات اللاه مهفا أبادع لو خهو شاالد ملن 
خلقه أنه الحكيم، خأنه املبدع، خأنه.. مهفا أبدع 
اإلنساان، أليل اإلنسان اآلن يبدع أشياَء غريبًة 
يف صناعاته، يف اخرتاعاته؟ طيب ما يزال شالداً 
عاىل أن من أبدعه لو. ُكّل ما يأتي عىل يده، ُكّل 
ما يتجىل عىل يده لو شها9ة ملن أبدعه لو، ملن 
خلقه، ملن صوره، ملن خلل الحياة لذه. خإال تجد 
ُكّل ما يف الحياة ما أتى اإلنساان بجديد أساساً، 
ما أبادع لو, يدني ما خطر بفدناى الكلفة من 
عدف, كلها شاغل ملا لو مو9ع يف الحياة. عندما 
تأتاي تارَشُح مثاالً بهااز مدني لل تجاد خيه 
حابة ليسات من امرض؟ كلها مفا خلقه الله، 
الكهربااء موبو9، املدا9ن موبو9ة، بالساتيك، 
نحاس، حديد كلها موبو9ة، إنفا يأتي اإلنسان 
يدفل 9خائر كهربائية، يدفال حابة خيها قليل 

كييات، أخ قليال قصدير، أخ قليل ملاح، أخ أية 
حابة من لذه، كلها ليست إال من لذه[.

ثالثاً:ــ ليس املقصود باآلية 
]َفَأْعِرْض َعْن َمْن َتَوىلَّ َعْن ِذْكِرَنا َوَلْم 

ُيِرْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّْنَيا[ هو ذم الدنيا 
اِهيُْد الَقاِئُد بأن اللاَه لنا يذُفُّ من  أخَضَح الشَّ
سادى للدنياا خقط.. ختارك الدين الاذي يُوصل 
لا)الديان، خالدنياا( مدااً. حيث قاال: ]عندما 
نْيَا{)النجما2(  يقاول: }َخَلْم يُاِر9ْ إاِلَّ اْلَحيَااَة الدُّ
يدني لو ذلنيته مستغَرقة يف املوضوع خبشكل 
مغلاوط، يدناي ماا يفهام أن الدين لاه عالقة 
بالحيااة، لاذه الحالة لاي قائفة عناد الكثري 
من املسالفني خيل عنك اآلخريان، الحالة لذه، 
لذا الشادور: ]ما لو خقت اللدا9ة، ما لو خقت 
املقار ، ما لاو خقت خعاظ، مدنا شاغل، مدنا 
َن  كذا[ أليساوا يقولون لكذا؟ }ذَِلاَك َمبَْلُغُهم مِّ
اْلِدْلِم{)النجام30( خلو بهل لاذا, لذا آخر ما 
عناده.. يف لذه الدبارة ماا لو يدتي تهكم بفن 
تفكريه لذا التفكري؟ مدارض عن ذكر الله، ما 
لو متفرغ لهذا! مشاغول، غاارق يف الدنيا. ما 
لاو غارق يف الدنيا؟ لكن الدنيا، الدنيا! اربع إىل 
القرآن الكريم تجد كم تحدث الله عن الدنيا من 
خعو9 أن تستقيم إذا استقاف اإلنسان عىل لدي 

الله.. ترباع إىل الدين 
نفساه تجد كثرياً من 
مرتبطاة  ترشيداتاه 
خدندماا  بالدنياا. 
ياأت خاحد يرياد مثالً 
يوعاظ النااس يقول: 
الدنياا  أن  ]الحظتام 
لذه ماا تصلاح }َخَلْم 
نْيَا{  يُِر9ْ إاِلَّ اْلَحيَااَة الدُّ
ينباذخا  النااس  إذاً 
الدنيا![ خيقوف  الحياة 
يوعظهام خقاط مان 
الدنياا! لاذا ماا لاو 
صحياح..  أسالوب 
قال لهام أن يتجهاوا 
بإخاالص،  الديان  إىل 
علياه،  خيساريخا 

خيجدال الله كثرياً مان الدنيا يساتقيم تلقائياً 
بالايكات بالياريات، تصلح تلقائيااً، زراعات 
الناس تصلاح، كثري من الكاوارث الطبيدية ما 

تحدث، أمطار تتنزل[.

القرآُن.. ال ُيعطي إال من يتحّركون 
له:ــ

ِهيُْد الَقاِئُد -َساَلُف اللِه َعَلايْه- بأن  خلفت الشَّ
َمن ينطلقون يف سبيل الله يؤتيهم اللُه الحكفَة، 
اة، خيهديهام لحل أية مشاكلة  خاملدرخاة الجفَّ
قاد تصا9خهم، حياث قال: ]خلهاذا أن موضوَع 
الجهاا9 يف سابيل اللاه، حْفَل مساؤخلية الدين 
لي خسيلٌة من خساائل املدرخة، باب من أبواب 
الدلم. عندما تقحم نفساك يف عفل يف سبيل الله 
تجاد بدد كم لناك عن مشااكل، خكم لناك من 
حاباة إىل حلاول، ختجد مشاكلة يتفارع منها 
مشااكل، خحل تجد له ذخق، تجاد لناك حابة 
ماساة إليه.لنا تز9ا9 مدرخة، تز9ا9 لد . لكن 
ل ذلنيتك ما لنااك يشء, ما تهتم  إذا أنات مقفِّ
بايشء، خيف نفل الوقت تغلل عىل نفساك باب 
من أبواب املدرخة الواسادة الذي لو باب الدلم 
حقيقاة؛ من الدلام باكل سادته، بحكفته لي 
يف القارآن، خالقرآن ما يدطاي إال من يتحركون 
لاه، ما يدطي أحد لاو كان كيففا كان, لو كان 

عبا9ة كيففا كان خلو يجلل محله لن يدطيه 
شيئاً, أشياء بسيطة سيدطيه.لكن مع حركته 
يف سابيل الله، يدني حفل قضياة الدين بكل ما 
تدني، نرص 9يان الله، إعالء كلفة الله، إرشاا9 
عبا9 الله، 9خاع عن 9ين الله, لذا الدنوان الكبري 
تتحارك خيه, يف القارآن الكريم تلفال كم خيه 
من لاد ! كم خيه من نور، كم خيه من حكفة، 
كام خيه من مدارف بفاة؛ من الحياة لذه لي 
مطبوعاة بالحركة، حركة عىل طاول، ال يوبد 

خقفة خيها نهائياً[.

القرآُن معروٌف حتى عند )املالئكة(، 
ويشهدون بعظمته:ــ

خاساتفر -َسااَلُف اللِه َعَلايْاه- يف حديثه عن 
)عطاء القرآن( مَلن يتحركاون عىل ضوء لداه، 
حياث قاال: ]يدناي عندماا قاال: }َخاْلَفآلِئَكُة 
يَْشاَهُدخَن{ يدناي أن القارآَن مدارخٌف لديهم, 
يدرخونه, خيشاهدخن بأنه ِمن الله, خيشهدخن 
عىل أن الله أنزله بدلفه.. تالحظ أنه حتى الكالف 
الكثري حول القارآن الكريم الذي يدرضه الله يف 
القارآن ما تدارف ألفيتاه إذا ما لنااك حركة 
قرآنية, ما تدرف أنت, لكن إذا عند الناس حركة 
قرآنياة, يدني حركة تقوف عىل أسااس القرآن, 
حاباة إىل القارآن, عاو9ة إىل القارآن, تثقياف 
بالقارآن يف امخري تجد 
ُكّل خاحادة مان لاذه 
أنه خداالًً عاىل ما لي 
علياه يف أن القرآن لاف 
بداً, عظيم بداً, خاسع 
خيفكان  خإال  باداً, 
خاحد,  يدرساها  يأتاي 
}َلاْو  كلهاا  يدرساها 
اْلُقْرآَن َعىَل  أَنَزْلنَا َلاذَا 
َببَاٍل لََّرأَيْتَاُه َخاِشاداً 
َخْشايَِة  ْن  مِّ تََصدِّعااً  مُّ
خال  اللَِّه{)الحارش21( 
التفااف!. أي  يدريلاا 
كلفة لاماة بدا لذه, 
كبرية بدا لذه الكلفة 
بفا تكشاف عن ألفية 
القارآن, لكن لان تر  
ألفياة قرآن خال ألفياة يشء خأنت مدرض, ما 
لك 9خل ]خلل يجد خابد أبداً خلفاً منه؟! كال لن 
يجاده, خلو بهده بهده![ لن تجد شايئاً يفكن 
أن يكاون بديالً عن القرآن, أخ يغني عن القرآن, 

ال تجد شيئاً عىل اإلطالق[.

ُجملٌة رائعة.. من السهل املمتنع:ــ
ِهيُْد الَقاِئُد -َساَلُف اللِه َعَلايْه- ُبفلة  قال الشَّ
رائداة تيتارُص ألَف كلفاة، تساتحل الحفظ، 
خالوقاوف عندلا، خاالساتدالل بها، خينبع منها 
مي إنساان خطياب أخ محاارض ماا9ة خصبة 
للحديث سااعات طاوال، أال خلي قولاه: ]يدد 
اإلنسان صاحب موقف، سواء تحرك أخ قدد[.. 
خالقاعدخن: لم أصحاُب موقف، شاُءخا ذلك 
أف أبَاوا!! لام بقدو9لم يحاخلاون التيير لذلك 
القداو9، بالثقاخات املغلوطاة، خيزيدخن الطني 
بلاة، خيزيدخن مان إثفهم برتخيجهام للباطل، 
خيزياد إثفهم بفن يغّررخناه بكالمهم الياطئ، 

خيصدقهم خيفيل إليهم.
خاملتحركاون: لام أصحاب موقاف صحيح 
حسانات  خياز9ا9خن  للباطال،  بفقاخمتهام 
بأعفالهام، بتوعيتهام للفجتفاع، خياز9ا9خن 
حسانات باكل إنساان يتأثار بهام، خينطلال 

مجالدا يف سبيل الله.

الجزء 
14

َمن ينطلقون في 
 
ُ
سبيل اهلل يؤتيهم اهلل
الحكمَة، والمعرفة 
ة، ويهديهم  الجمَّ

لحل أية مشكلة قد 
تصادفهم

ُكّل تشريعات الدين 
لها عالقة بعمارة 

الحياة؛ ألنه لو الموضوع 
فقط، تسبيح، وصلوات، 
فالسماء مألى بمالئكة 
مسّبحين مصلين أكثر مّنا

المتحركون: هم 
أصحاُب موقٍف صحيح 
بمقاومتهم للباطل، 

فيزدادون حسناٍت 
بأعمالهم، بتوعيتهم 
للمجتمع، ويزدادون 
حسناٍت بكل إنسان 
يتأّثُر بهم، وينطلق 

مجاهدًا في سبيل اهلل
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و من احمليط إلى اخلليج ، من 
اخلليج إلى احمليط
كانوا يعّدون الرماح

و أحمد العربّي يصعد كي يرى 
حيفا

و يقفز.
أحمد اآلن الرهينه

تركت شوارعها املدينة
و أتت إليه لتقتله

و من اخلليج إلى احمليط ، و من 
احمليط إلى اخلليج

كانوا يعّدون اجلنازة
وانتخاب املقصلة

و أعّد أضاعي فيهرب من يدي 
بردى

و تتركني ضفاف النيل مبتعدا
و أبحث عن حدود أصابعي

فأرى العواصم كلها زبدا ...
هو أحمد الكونّي في هذا الصفيح 

الضّيق
املتمّزق احلالم

و هو اندالع ظهيرة حاسم

في يوم حرّيه
يا أّيها الولد املكّرس للندى

قاوم !
يا أّيها البلد - املسدس في دمي

قاوم !
اآلن أكمل فيك أغنيتي

و أذهب في حصارك
و اآلن أكمل فيك أسئلتي

و أولد من غبارك
فاذهب إلى قلبي جتد شعبي

شعوبا في انفجارك

 يا أحمد 
العربي قاوم! 

محمود درويش

برنامُج رجال اهلل
الدْرس الثاني آيات من سورة آل 

عفران/مدرخة الله عظفة الله 

الدرس الثامن

نيزك 1
أحمد عطاء

ك����م����ا زه������������رٍة ف������ي ال�����غ�����ي�����ِم ت�����أت�����ي ال����ت����ه����ائ����ُم
اجل���������رائ���������ُم حت�����ت�����وي�����ه�����ا  ال  ط������ي������ب������ٌة  ل������ه������م 

ُه����������ُم األن������ب������ي������اءُ ال�����ُط�����ه�����ر ُه��������م ُك����������ُل ب���س���م���ٍة
وه���������م ف�������ي ال��������ب��������اِد رح�����ي�����ُق�����ه�����ا وال������ع������زائ������ُم

ت�����ه�����ام�����ًة ك�������ون�������ي   .. ل��������آه��������ات  ق�����ي�����ل  اذا 
غ����������دت راح���������������ًة ف��������ي م����ق����ل����ت����ي����ه����ا امل��������ك��������ارَم

وه�������م أغ����ن����ي����ات ال����س����ل����ِم ُم�������ذ ق����ي����ل أَس�����لَ�����ُم�����وا
ي�������َق�������اَوُم ال���������ذي ال  امل���������وت  ال������وغ������ى  ف������ي  وه�������م 

وه����������م ف��������ي م��������ق��������اِم احل������������ِب أن������ق������ى م����ح����ب����ًة
 وه�������م ف�����ي ال�����س�����ي�����وِف ال�����ام�����ع�����ات ال����ق����واص����ُم

وه����������م ق�����ب�����ل�����ٌة ل����ل����ن����ص����ر دوم���������������اً ورأس�������ه�������م
ال�����ض�����راغ�����ُم ج�����������اَء  ال�������ل�������ِه  ب�����س�����م   .. ي�����������ردد 

وج�����وه�����ه�����م ج���������ب���������اٌل   ، زران�����������ي�����������ٌق  ف�����م�����ن�����ا 
وف����������ي ك�����ف�����ه�����م م�������������وٌت وم����������ا أن�������������َت س�����ال�����ُم

أرض�����ن�����ا ج������ئ������َت  اذا  م��������رح��������وٌم  ان�����������َت  وم���������ا 
ن������������ادُم و  م�����س�����ت�����غ�����ي�����ٌث  إال  أن������������ت  وم������������ا 

ف������ا حت�����س�����َن ال�����ق�����ص�����َف يُ�����ح�����ِن�����ي ِج����َب����اه����ن����ا
ال���������دراه���������ُم ال��������س��������ام  أُمَّ  ت�����ش�����ت�����ري  وال 

ون�������ح�������ن أم��������������ام احل��������������رب ب��������������أٌس ي�����ُش�����دن�����ا
َس����������َاِل����������ُم ل������دي������ن������ا  امل���������ول���������ى   م�������ائ�������ك�������ة  

ف�����ن�����ح�����ص�����دك�����م ص�������رع�������ى ون������ب������ق������ى أع������������زًة

اجل���������������وازُم ال���������س���������اِح  م�����ع�����ت�����ُل  ي��������ح��������ذُف  و 
وص��������ف��������وا ض������ح������اي������اك������م ف��������إّن��������ا ج���ح���ي���م���ه���ا

ط�����اس�����ُم إال  ال�����������������َرِد  ف��������ي  ص�����ب�����رن�����ا  وم����������ا 
ف����أق����ب����ل����وا  .. ص�������������راٌط  إال  َخ�����ب�����تُ�����ن�����ا  وم���������ا 

ه�������زائ�������ُم وم������ن������ك������م   .. ن������ي������ازك������ن������ا  ف�����م�����ن�����ا 
وم������ن������ا ش�����ه�����ي�����ٌد ص������������وَب ف����������ردوس����������ِه م���ض���ى

ي�����ع�����ان�����ق�����ُه ال������������رض������������واُن وال������������������رُب راح����������ُم
وأش����������اؤن����������ا غ�������ي�������ٌث ع�����ل�����ى األف�������������ق ت���ع���ت���ل���ي

ف������ت������غ������دو ب�������راك�������ي�������ن�������اً ع�����ل�����ي�����ك�����م ت������زاح������م
ف��������ا ي��������ه��������دأُ ال�������ط�������وف�������ان ق�����ط�����ع�����اً ب�������غ�������ارٍة

ح����م����ائ����م اال  ال����������غ����������ارُت  وم����������ا   .. ف�����ص�����ب�����وا 
ف���ت���ن���ح���ن���ي  .. ت�������ران�������ا  ص�������واري�������خ�������اً  وه�������ات�������و 

ف�����ن�����ح�����ن ل������ه������ا أس��������ي��������اده��������ا وال������ع������ظ������ائ������ُم
وب�����ح�����رن�����ا  ، ب�������������راً  ال��������ن��������ار  أس�������������ود  ون�������ح�������ن 

��������اِت ق�����اض�����ُم ع����ل����ي����ك����م ب�������أس�������ن�������اِن امل��������نَ��������صَّ
أرض�����ن�����ا ج�������ي�������زان   .. ال�����ت�����ه�����ام�����ي�����ون  ون������ح������ن 

وق����������د ث������������ارت األش�����������������واق وال������ق������ل������ب ه�����ائ�����ُم
س������ن������أت������ي ك������م������ا ك������ن������ا ال������ي������ه������ا ول�����������ن ي������رى

ن�����ائ�����ُم و   ، أس�������ي�������ٌر   .. إال  م������ن������ُك������ُم  ب�����ه�����ا 
ع������زمي������ٌة إال  ال������ص������ب������ِر  ه�����������ذا  ب������ع������د  ف������م������ا 

َص�������������������َواِرُم إال  ال�����ب�����ح�����ر  ه����������ذا  ب�����ع�����د  وم����������ا 

بركان 2
عبدالقوي الجنيد

وب����������رك����������ان ت�����ن�����ف�����س ف��������ي ال�������ري�������اض
ول���������م ي�����خ�����ش ال������ت������ع������رض الع������ت������راض

ش����ع����ب آه����������������ات  م����������ن  ج����������������واه  ألن 
ع�����ظ�����ي�����م س��������ل س������ي������ف اإلن������ق������ض������اض

ب�����ح�����رق�����ة ش����ع����ب����ن����ا امل������ك������ل������وم أدل��������ى
وف����������ك رت�������������اج أب���������������واب ال����ت����غ����اض����ي

أص���������������اب ب��������دق��������ة ه��������دف��������ا م���س���م���ى
ق������ض������اء ال������ل������ه أخ�����������رس ك�������ل ق����اض����ي

ل�����ق�����د ح��������ق ال���������ع���������ذاب ب�������ق�������رن جن���د
وح�����������ان ال�����ك�����س�����ر رغ���������م االم�����ت�����ع�����اض

وش�����اع�����ت ج������رائ������م������ه  زادت  ف�����ق�����د 
ف������واح������ش������ه ب������������درب ال������ش������ر م����اض����ي

ب����ب����ال����ي����س����ت����ي ش�����ع�����ب ال�������ع�������ز ق���ض���ت
م�����ض�����اج�����ع م�������ن س������ع������وا ل�����إن�����ق�����راض

ط�����را س������ع������ود  آل  ح�����ل�����م  ف�����أج�����ه�����ض 
وأس�������ق�������ط ع�����ه�����ره�����م ق�����ب�����ل اخمل�������اض

ب�������ع�������ون ال�������ل�������ه ن�������اص�������ر ك���������ل ش���ع���ب
ع�����ل�����ى ال�������ظ�������ام ف�������ي ك�������ل األراض�����������ي

أق����������ر ب��������ه ع������ي������ون م��������ن اس�����ت�����ق�����ام�����وا
وأم�����س�����ى ال����ش����ع����ب م������س������رورا وراض�������ي

ع����ل����وا ال����ع����ل����ي����ا  ف�������ي  زاد  ف����ش����ع����ب����ي 
ان����خ����ف����اض إل���������ى  س������ع������ود  ب�����ن�����ي  وآل 

وليد الحسام

ل����س����ُت أرى ال�����ده�����ر  ف�����ي  م���ث���ل���ه���م���ا  ع���ام�������������������������������ان 
؟! َع�����بَ�����را  ت��اري��َخ��ن��������������������������ا   ي����ا  ثُ����ْق����ِب����َك  أيٍّ  ِم�������ْن 

ع���ام�������������������������������������������اِن وال������وط������ُن امل����ن����س����يُّ ت��س��ك��نُ�����������ُه
ثَ������َرى ع���ل���ي���ه  م��ن��ه��������������������������������ا  ج���ع���ل���وا  َم������ن  أرواُح 

ع��������ام��������اِن ظ���������لَّ )أب�����������و ُس������������������روال( يُ����ش����ع����لُ����ه����ا
َح�������ْرب�������اً تَ����������َأْم����������َرَك ف���ي���ه���ا ال�����نِّ�����ف�����ُط واألَُم��������������َرا

ح��������رب��������اً حت��������ال��������َف أذن�����������������اُب ال����������ري����������اِل ع���ل���ى
ان����ك����َس����َرا م������ا  َح�������اش�������اهُ  ب����ط���������ًا  ي����ك����س����روا  أْن 

وال�����ط�����������������ائ�����راُت ع����ل����ى األش�����������اء ك��������ْم ع����رض����ْت
غ�����اراتُ�����ه�����������������ا  ص������������وَر  األن�����������������ذاَل  واحُل��������َق��������َرا

ب����������احل����������رَب  ج������������اَء ع��������������دوُّ  ال�������لّ�������ه ُم������بْ������ت������دأً
������������ا  ن����ص����ن����ُع اخَل������َب������را م������ا ك����������ان  ي�����ح�����َس�����ُب أنَّ

م����ق����ب��������������رةٌ األرض  أنَّ   آَم�����������������َن   ك����������ان  ل�������و 
َس�����َق�����را ادخ�������ل�������وا  ُق�����لْ�����ن�����ا  إْذ  ي�����دخ�����ل  ك��������ان  م������ا 

أَْغ�����������َرتْ�����������ه أس�����ل�����ح�����ُة األم����������ري����������ِك، ح�������ن أت�����ى
خ�������را ي�������وم�������اً ِل�����َي�����ْغ�����ن�����َم�����ه�����ا األب��������ط�����������������اُل  ُم�������دَّ

ع��������ام��������اِن ي�����ب�����ح�����ُث ع�������ن ط��������ه��������راَن خ�����ل�����ف دم�����ي
ع������ام�������������اِن ي�����ق�����ص�����ُف ح������ّت������ى ي�������أم�������َن اخل�����ط�����را

ت ل�������ه ق�������دٌم ع��������ام��������اِن ي���������ْزَح���������ُف م�������ا ام��������ت��������دَّ

ُم�����ن�����ّت�����ِح�����َرا امل��������������������وِت   ِل�������ِح�������َب�������اِل   م����ض����ى  إاّل 
ال�������زاح�������ف���������������وَن ب����خ����ي����ل ال������غ��������������������زو،، ت���ل���ع���ن���ه���م

ت������ل������َك احل����������واف����������ُر  ملَّ�������������ا أَبْ�����������َق�����������ِت  األَثَ���������������َرا
»تُ����وش����ك�������������������ا«  ب�����ك�����ِلّ ج���ح���ي���م ال�����وي�����ل يُ����ْرِع����بُ����ه����م

ح������تَّ������ى  ك���������������أنَّ  ب����������ِه  امل��������ه��������ديُّ  ق��������ْد َظ������َه������َرا
�����اِت ال���ّن���ف���ي���ر ه��ن��ا »بُ���رك���������������������������������������اُن«  ف�������وَق َم�����نَ�����صَّ

يُ�����ْم�����ِس�����ي ل���ل���ح�������ِم)خ���م���ي���س م����ش����ي����ط( ُم����نْ����تَ����ِظ����َرا
تُ����ُه »زل��������������زاُل«   زل�����زلَ�����ِت األرج���������������������������������������������������اَء   ق����وَّ

ال���غ���ج���را آوِت   أرض���������اً   أَْح�����������َرَق  »أس���ك���������������������������وُد«  
َش����ع����ب����ي  ت����س����لَّ����َح  ب���اإلمي���������������������������������������اِن  َواَج�����َه�����ُه�����ْم

ِة  ال�����ل�����ِه  ف������ي  امل���ي�����������������������������������دان ف���ان���ت���ص���َرا ِب��������ُق��������وَّ

الوطُن املنسيُّ
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 متابعات فلسطينية

قال اإن اأوباما من اأوجد داع�ض واأ�شعل النريان يف العراق و�شوريا

خامنئي: ترامب ُيظهر الوجه الحقيقي ألمريكا ويعّري فسادها
  - متابعات:

يبادخ خاضحاً قارار الجفهورياة اإليرانية 
القايض بددف بدل 9خنالد ترامب يتييّل أّن من 
شاأن ترصيحاته رسام أطر بديدة للدالقات 
مع طهران. أمل، ظهر لذا القرار عىل لسان 
أعىل شايصية إيرانية، السايد عيل خامنئي، 
خذلك يف أخل كلفة يلقيها منذ تنصيب الرئيل 
اممريكاي، ختوّباه خيها بالشاكر إىل الرئيل 

الذي »يدّري أمريكا... أخرياً«!
أكد مرشاد الجفهورية اإليرانية السيد عيل 
خامنئي، أمل، أن الشادب اإليراني »ال يهاب 
تهديدات ترامب، خسري9 عىل لذه الترصيحات 
يف مساريات ذكر  انتصار الثورة االسالمية« 
ياوف الجفداة املقبال. خقاال لد  اساتقباله 
مجفوعاة مان قا9ة خضبااط خكاوا9ر القوة 
الجوية للجياش االيراني، إّن »لذا الشايص 

يقول: يجب أن تياخوا مني«، مساتدركاً بأّن 
اإليرانيني »ساري9خن عىل لذه الترصيحات... 
خسايظهرخن كياف سايكون موقفهام أماف 

التهديد«.
خشاد9 خامنئاي عاىل »خشال )الوالياات 
إياران«،  أمااف  ألداخهاا  بلاوغ  يف  املتحادة( 
مضيفاً: »يقول الرئيال االمريكي الجديد إنه 
يجاب أن تشاكرخا أخباما... )لكان( عىل ماذا 
نشاكره؟ عىل إيجا9 9اعش خإشادال النريان 
يف الداراق خساوريا خ9عفاه الدلناي للفتن يف 
إيران يف عاف ا200؟«. خقال »إّن )أخباما( لو 
الشيص الذي بلب الدقوبات املشّلة للشدب 
االيراني، لكنه لم يحقل مبتغاه، خال يستطيع 

أي عدخ أن يشّل الشدب اإليراني«.
خيف ساياق الكلفة، رأ  مرشد الجفهورية 
اإليرانياة أن تراماب »أظهر الوباه الحقيقي 
مماريكا خعّر  خساا9لا... نحن نشاكر لذا 
الشايص... نشاكره منه خّخار عليناا بهداً 

خأظهار الوباه الحقيقاي مماريكا«. ختابع 
بالقاول: »ما كناا نقوله طاوال م3 عاماً عن 
الفساا9 السايايس خاالقتصاا9ي خاالخالقاي 
خاالبتفاعي املسترشي يف اال9ارة االمريكية قد 
عّراه لذا الشيص، خبدله علنياً أثناء حفلته 

االنتيابية خبددلا«.
خكانات الختاة مسااندة الرئيال اإليراني 
حسان رخحاني 9عوة خامنئاي اإليرانيني إىل 

االحتشاا9 يف أرباء البال9 يوف الجفدة املقبل، 
التاي ال يفكان  خذلاك »إلظهاار رخابطهام، 
أن تنفصام، بالزعيام امعاىل خبالجفهورياة 

اإلسالمية«.
خلد  سؤال املتحدث باسام البيت امبيض 
ترصيحاات  بيصاوص  ساباير،  شاون 
خامنئاي، قال إنه يجاب عىل إياران أن تدرك 
أناه توبد قياا9ة بديدة يف الوالياات املتحدة. 

خأضااف: »لاذا الرئيل )ترامب( لان يتوانى 
خيدع إيران ترتكب انتهاكاتها أخ ما يبدخ أنها 
انتهاكات لالتفاق املشارتك... أعتقد أن إيران 
تيادع نفساها إذا لم تادرك أناه يوبد رئيل 

بديد يف املنصب«.
يف لذا الوقت، رأ  خزير الياربية اإليراني 
محفاد باوا9 ظرياف أن الرئيال اممريكاي 
يحاخل إعا9ة التفااخض عىل االتفاق النوخي، 
ما ينذر بأن طهران ساتوابه »أياماً عصيبة« 
خاالل الفارتة املقبلاة. خقاال يف ترصيحاات 
نرشتهاا صحيفاة »اطالعاات« الصاا9رة يف 
طهران: »لن تقبل إيران خال املوّقدون اآلخرخن 
بإعا9ة النظر يف االتفاقياة التارييية املوّقدة 
2015، خالتاي رخدات مجفوعاة مان  عااف 
الدقوبات عىل إيران يف مقابل خقف برنامجها 

النوخي«.

نقل بتصرف من )األخبار( اللبنانية

َويقتحم مدرسة األيتام يف القدس القديمة االحتالل الصهيوني ُيغرُي على غّزة 
  - خاص:

قصفت طائاراٌت حربية إرسائيلياة من طراز 
)إف16( بصارخخاني موقداً شافال غرب مدينة 
غزة، ماا أ9  إىل إصابة أحد املاارة ختدمري املوقع 
بالكامال، إضاخاًة إىل إلحااق أرضار يف مفتلكات 

املواطنني املجاخرة.
كفاا أغاارت عاىل موقاٍع ثااٍن رشق بباليا، 
خبففتلاكات  خياه  بسايفة  أرضاراً  خأخقدات 

املواطنني املجاخرة.
من بهاة أخار ، اقتحفات قاوات االحتالل، 
ياوف الثالثااء، مدرساة 9ار اميتاف اإلساالمية، يف 
طريل الوا9 املفي إىل املساجد امقىص يف القدس 

القديفة.
خبحسب خكالة امنباء الفلسطينية )خخا( خقد 
برر االحتالل اقتحامه للفدرساة املقدسية بسبب 
إلقاء حجارة من طالب املدرسة باتجالهم، علفا 
أن املدرساة تدرضت يف اآلخنة امخرية القتحامات 
مفاثلة خلنفل امسباب، خاعتقلت مديرلا خعد9اً 

من طالبها.

قواُت االحتالل اإلسرائيلي 
تعتقل ستة فلسطينيني 

من الضفة
اعتقلات قاوات االحتاالل اإلرسائييل ياوف الثالثاء 

ستة مواطنني خلسطينيني يف الضفة الغربية.
خذكرت خكالة االنباء الفلساطينية )خخا( أن قوات 
االحتاالل اعتقلت ثالثة خلساطينيني خاالل مدالفة 
منازلهم ختفتيشها يف بلدة /قباطية/، خيفا اعتقلت 
خلساطينيا آخر خلو أساري محرر مان بلدة /ببع/ 

بنوب بنني.
كفاا اعتقلت قوات االحتالل شاابني مان اليليل، 

بنوب الضفة الغربية بدد 9لم منزيل ذخيهفا.
خيف ساياق متصال، 9الفات قوات االحتاالل عدة 
أحياء بفدينة اليليل، خنصبت حوابزلا الدساكرية 
عاىل مداخال بلادات /سادري/ خ/حلحاول/، خعىل 
مداخل مدينة /اليليل/ الشافايل خالجنوبي، خعفلت 
عىل إيقاف املركبات ختفتيشاها خالتدقيل يف بطاقات 

املواطنني، ما تسبب يف إعاقة مرخرلم.

مستوطنون يدّنسون 
املسجد األقصى 

اقتحفت مجفوعة من قطدان املساتوطنني الصهاينة، 
يف  املباارك،  امقاىص  املساجد  باحاات  الثالثااء،  صبااح 
مديناة القادس املحتلاة. خأخاا9ت مصاا9ر صحاخياة، أن 
»قاوات االحتاالل ختحت بااب املغاربة، صباحاً، للسافاح 
للفستوطنني باقتحاف امقىص«. خذكرت أنه »اقتحم بشكل 
مبدئي 5 مساتوطنني باحات املساجد، خأن الدد9 مرشاح 

للزيا9ة، خسط حفاية مشد9ة من قوات االحتالل«.

وزير تركي يزور »إسرائيل« ألول مرة منذ سبع سنوات 
اتجهات تركياا أر9خغاان لتطبياع الدالقات مع 
خلساطني  أرض  عاىل  املازرخع  الصهايناة  كياان 
الساليبة، بدد ان خّقدا يف يونيو املايض اتفاقاً إلنهاء 

اليالف بينهفا. 
خأقااف خزيار الثقاخة خالساياحة الرتكاي نابي 
أخبي مؤتفر صحايف مشرتك مع نظريه اإلرسائييل، 
يارياف ليفاني، عقب لقائهفاا يف تل أبياب، يف أخل 

زيارة رسفية ملسؤخل تركي منذ سبع سنوات.
خشاارك أخباي يف حفال اختتاح مدارض البحر 
امبيض املتوساط للساياحة بتل أبياب خالتقى مع 

أصحاب رشكات سياحية من امتراك خاإلرسائيليني، 
كفاا زار مدرضااً للصاور عان الدالقاات الرتكية 

اإلرسائيلية يف أحد املراكز الثقاخية.
خيراخل أخباي يف زيارته رئيال اتحا9 الوكاالت 
الساياحية الرتكياة باشااران أخلوصاوي، خرئيل 
اتحاا9 الفندقياني امتاراك عثفاان آيياك، خرئيل 
بفدية املساتثفرين الساياحيني امتاراك عيل مرا9 

صوي.
يُذكر أن القوات االرسائيلية اعتدت عىل سافينة 
ماايف مرمرة يف 31 مايو/ أيار 2010، أثناء توبهها 

لكار الحصاار عاىل غازة خإيصاال مسااعدات 
إنسانية، ما أ9  إىل مقتل 10 مواطنني أتراك.

خبدد الهجوف عىل السفينة الرتكية، طر9ت انقرة 
السافري اإلرسائييل خقلص البلدان تبا9ل املدلومات 

امليابراتية خألغيا تدريبات عسكرية مشرتكة.
يف  الصادع  رأب  إن  أتاراك  مساؤخلون  خيقاول 
الدالقاات ماع »إرسائيال« زا9 احتفااَل التداخن يف 
النهاية الساتيراج احتياطات الغااز الطبيدي التي 
تقادر بفئات املليارات من الادخالرات يف مياه البحر 

املتوسط.

تظاهراٌت يف بريطانيا احتجاجاً على زيارة نتنياهو 
تظالار عارشات الييطانياني، اإلثنني، أمااف مبنى 
الحكوماة يف الداصفة لندن احتجاًبا عاىل الزيارة التي 
يقاوف بها حاليا رئيال الحكوماة الصهيونية، بنيامني 

نتنيالو.
خنظام املظالرة منظفات مجتفاع مدني بريطانية، 
مان بينها »االتحاا9 اإلساالمي الييطاناي« خ«منظفة 
أصدقااء امقاىص«، خحفلاة »أخقفاوا الحارب« خحفلة 
»التضامن مع خلساطني«، كفا شارك يف املظالرة ربال 

9ين يهو9 منالضني للصهيونية.
خر99ّ املتظالارخن شادارات باللغاة اإلنجليزياة من 
قبيل »الحرياة لفلساطني« خ«إرسائيل 9خلاة إرلابية« 
خ«اممار الوحيد الاذي تفدلونه لو إلقااء القنابل خقتل 

املدنيني«.
خرخداوا الختات كتاب عليهاا »الحرية لفلساطني«، 
َخ«ال نرياد مجرماي حارب لناا«، خ«لينتهاي االحتالل 

اإلرسائييل«.

كفاا نّظفات الجفديات املناارصة للكياان مظالرة 
ترحيبياة يف املكان، رخدات خاللها امعاالف الصهيونية، 
مر99يان لتاخاات »ألاال خساهال برئيال خزرائناا«، 

»بريطانيا خإرسائيل مًدا ضد اإلرلاب«.
خلتف أحد املتظالرين املنارصين للكيان الصهيوني 
»تراماب ترامب ترامب«، يف إشاارة إىل الرئيل اممريكي 

الذي يدتيه الكيان 9اعفاً ملواقفها.
يشاار إىل أن زياارة نتنيالو الساابقة لييطانيا عاف 

2015، شاهدت مظالارات ملئات امشاياص، إىل بانب 
انتقا9ات خبهت للحكومة.

خناد9ت الحكومة الييطانية امسابوع املايض بقرار 
الكيان الصهيوني بناء املزيد من املساتوطنات يف الضفة 

املحتلة.
ختداّد بريطانيا الرشيك التجاري الثاني للكيان، حيث 
يبلاغ حجم التباا9ل التجااري بينهفا، نحاو 5 مليارات 

بنيه إسرتليني.
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مواقُف دوليٌة ُمدينٌة قراَر الكنيست بسلب األراضي الفلسطينية.. َوحزب اهلل:
املقاومة الطريق الوحيد والناجع لكسر إرادة الصهاينة والقضاء على حلمهم التوسعي

  - خاص:
املساتوطنات  رشعناة  لقاناون  إنفااذاً 
»اإلرسائيلياة« يف امرايض الفلساطينية املحتلة 
الذي صا9ق عليه الكنيسايت »اإلرسائييل« يوف 
االثناني، لا لو رئيال الاوزراء »اإلرسائييل«، 
بنياماني نتنيالاو يكشاف خحاو  اللدبة من 
ساساها، بفا يايش بفواخقة أمرياكا عىل لذا 
القانون االساتيطاني.. أكد نتنيالاو، أنه أبلغ 
الرئيال اممريكاي 9خنالد ترامب، بأنه سايتم 
طارح مرشخع القانون؛ مناه »ال يريد مفابأة 

امصدقاء«. 
خيف حني أن إ9ارة ترامب امتندت عن التنديد 
بالبناء االساتيطاني، أشاار الرئيل اممريكي 
الجدياد يف خقات ساابل إىل أناه سايكون أكثر 
تداطفاً مع البناء يف املساتوطنات من سالفه، 
خعنّي مؤيداً قوياً لالستيطان سفرياً ممريكا يف 

الكيان الصهيوني.

حزب اهلل: لن يكسر عزم الشعب 
الفلسطيني على اسرتجاع حقوقه

خضفن ر9خ9 الفدل عىل القانون الصهيوني، 
أصدر حازب الله لبناان بياناً أ9ان خياه القرار 
الذي أقّره كنيسات الدادخان الصهيوني خالذي 
يسافح بسلب امرايض الفلساطينية الياصة، 
مشاد9اً عاىل أن املقاخمة لي الطريال الوحيد 
خالناباع لكر إرا9ة الصهايناة خالقضاء عىل 

حلفهم التوسدي.
خأ9ان حزب الله بشادة قانون سلب امرايض 
الفلساطينية الياصاة الاذي أقاّره كنيسات 
»قاناون  باا  املسافى  الصهيوناي،  الدادخان 
التساوية«، خقال إنه: ير  خيه خطوة أخر  يف 
مسرية االستيالء عىل امرايض الفلسطينية من 
قبل سلطات االحتالل، خاستكفاالً لدفلية تغيري 

لوية امرض خالشدب يف خلسطني.
خشاد9 البياان عاىل أن: اساتفرار الددخ يف 
خضاع يده عىل أرايض املواطنني الفلساطينيني 
لاو خصفاة عاار يف بباني كل القاو  التاي 
تّدعي ساديها للساالف يف املنطقاة، خلو 9ليل 
عجاز ختواطاؤ املجتفع الادخيل الاذي ال يقوف 
بأي إبراءات عفلية ملداقباة الددخ خمنده من 
االستفرار يف انتهاك القوانني الدخلية خالحقوق 

اإلنسانية.
خخلاص البياان إىل القول: إن حازب الله إذ 
يؤكاد أن كل االساتيطان خاالغتصاب لن يكر 
إرا9ة الشدب الفلسطيني خعزمه عىل اسرتباع 

حقوقاه خأراضياه خكرامتاه التاي يغتصبهاا 
االحتاالل املجرف، خإناه يار  أن املقاخمة التي 
يتيذلا الشادب الفلسطيني خياراً يف موابهة 
املحتلاني لي الطريال الوحياد خالنابع لكر 
إرا9ة الصهاينة خالقضاء عىل حلفهم التوسدي 
خمندهام من تغياري الهوياة الحقيقية لألرض 
الدربية عىل كامل الرتاب الفلسطيني من البحر 

إىل النهر. 

انتقادات دولية: مرفوض ومخالف 
للقرارات الدولية 

توالت االنتقاا9ات الدخلية للقاناون الجديد 
الذي أبازه الكنيسات الصهيوني بغية رشعنة 
أرايض  عاىل  املقاماة  املساتوطنات  عارشات 
خلسطينية بالضفة الغربية خذلك بأثٍر ربدي.
خقال مساؤخل باممام املتحادة إن القانون 
سيقلل إىل حد كبري »خرص السالف« يف املنطقة.
أماا الواليات املتحادة خقالت إنهاا لن تدلل 
عىل اممر حتى تنظار املحاكم »االرسائيلية« يف 
القانون، إذ من املحتفل أن يتم االعرتاض عليه.
خأ9انت الرئاسة الفلساطينية لذا القانون، 
قائلاة إناه مرخاوض خميالف لقارار مجلل 
اممن الادخيل ل233 - الذي خصف االساتيطان 

بأنه غري رشعي.

خطالاب الناطل باسام الرئاساة نبيال أبو 
ر9ينة، يف بياان نرشته خكالة امنباء الرسافية 
)خخا(، املجتفع الدخيل بتحفل مساؤخلياته قبل 
أن تصل امماور إىل »مرحلة تصدب السايطرة 

عليها.«
خسيبيح القانون الجديد إلرسائيل مصا9رة 
أرايض الفلساطينيني إذا ارتأت أن املستوطنني 
أقاموا مستوطناتهم خوق لذه امرايض بحسن 

نية اخ اذا سفحت لهم الدخلة بذلك.
خسايؤ9ي لاذا القاناون إىل رشعناة البؤر 
االستيطانية بدءا بست عرشة منها، كفا ييول 
خزارة الددل إضاخة أسفاء مستوطنات بديدة 

إىل القائفة يف اي خقت.
»اإلرسائيايل«  الدادخ  خزراء  رئيال  خقاال 
بنيامني نتنيالو ملنتقدياه إنه ال ينبغي لهم أن 
يستغربوا من إقرار حكومته عىل قانون »يدو9 

بالفائدة عىل املستوطنني«.
خقال عوخاري آكينوس الدضو يف الكنيسات 
إنناا »نصوت اليوف عىل حقناا يف لذه امرض«، 
مضيفاً »نصوت عىل إرساء الدالقة بني اليهو9 

خأرضهم، خهذه امرض بأكفلها لنا«.
خكان زعيم املدارضة يف الكنيسات يتسحل 
لريتزخغ قد حاّذر قبيل التصويت من أن إقرار 
لذا القانون سيفي إىل مقاضاة »إرسائيل« يف 

محكفة الجنايات الدخلية.

الاوزراء  رئيساة  حاذَّرت  بهتهاا،  مان 
الييطانياة ترييازا ماي مان أن لاذا القانون 
سيصدب موقف الدخل الصديقة »إلرسائيل« يف 

املجتفع الدخيل.
خر9اً عاىل لاذه االنتقاا9ات، أكاد نتنيالاو 
يف ترصياح للصحاخياني يف لندن بأناه قد أعلم 
الرئيال اممريكاي 9خنالاد تراماب بتصويات 
الكنيسات عىل لذا القانون الذي يدني ضم ما 
يقارب من الساتني يف املئة مان أرايض الضفة 

الغربية إىل »إرسائيل«.
خمان املتوقاع أن يثري مزياداً مان اإل9انات 

الدخلية لسياسات االستيطان الصهيونية.
خكانت إ9ارة الرئيل اممريكي السابل باراك 
أخباما قد خصفت التصويت امخل يف الكنيسات 
عىل مرشخع لذا القانون بأنه »مثري للقلل«.

رايتس ووتش لـ »إسرائيل«: ترامب 
لن يحمَيكم من الجنائية الدولية

من بهتهاا قالت منظفاة »ليومن رايتل 
خختش«، إن تفرير الكنيست اإلرسائييل ملرشخع 
قاناون التساوية يُلغي سانوات مان القانون 
اإلرسائييل املرعي، خيأتي بدد أسابيع خقط من 
تفريار مجلل اممان للقارار ل223 باإلبفاع 
حاول عادف رشعياة املساتوطنات، خيدكال 

تجالل إرسائيل الفاضح للقانون الدخيل.
خذكرت ساارة ليا ختسان املديرة التنفيذية 
لقسم الرشق امخسط يف ليومن رايتل خختش، 
يف بيان لهاا ليلة الثالثاء، أن مارشخع القانون 
يرّساخ االحتالل املتواصل بحكام اممر الواقع 
للضفاة الغربية، حياث ييضع املساتوطنون 
اإلرسائيليون خالفلساطينيون الذين يديشاون 
يف نفال املنطقاة منظفاة قانونياة خقواعاد 

خخدمات منفصلة خغري متساخية.
خأضاخات أن عاىل املساؤخلني اإلرسائيليني 
الذين يقو9خن سياساة االساتيطان أن يدلفوا 
تراماب  9خنالاد  اممريكاي  الرئيال  إ9ارة  أن 
ال تساتطيع حفايتهام مان تدقيال املحكفاة 
الجنائية الدخلية، حياث تواصل املدعية الدامة 
بحاث النشااط االساتيطاني اإلرسائيايل غري 

القانوني.
ياوف  اإلرسائيايل صاا9ق  الكنيسات  خكان 
االثناني بأغلبياة ضئيلة عىل ما يسافى اقرتاح 
قانون التساوية الذي يهدف إىل مصا9رة املزيد 
من امرايض الفلساطينية يف خطوة من شأنها 
أن تقاوض أكثار آخااق الساالف، خيفاا أعلنت 
الرئاساة الفلسطينية رخضها ملرشخع القانون 
خأكادت أنه ميالف لقرار مجلال اممن الدخيل 

رقم ل233.
خيناص مارشخع القاناون، عاىل رشعناة 
عارشات البؤر االساتيطانية الدشاوائية، التي 
أقيفت بطريقة ميالفة للقانون اإلرسائييل.

دعوٌة ألكرب حملة تضامن عاملية ضد 
املستوطنات 

اإلعاالف  خزارة  َحّضات  الار9خ9  إطاار  خيف 
الفلساطينية، الثالثااء يف بياان، عاىل إعاالن 
20 خيايار يوًماا للتضامان ماع شادبنا ضد 
االساتيطان، من خاالل تكثيف الباث خالنرش، 
ختساليط الضوء بكل لغات امرض عىل إرلاب 
االساتيطان، الذي يحّول حياة أبناء شادبنا إىل 
كاباوس، خيدّمار كل خرص الوصول إىل ساالف 

متوازن يديد لشدبنا حقوقه التارييية.
بفياطباة  ساتبدأ  أنهاا  الاوزارة  خأكادت 
املنظفاات خامطر الدربياة خاإلقليفية خالدخلية 
التضامان،  حفلاة  يف  للفشااركة  اإلعالمياة 
خإليصاال رساالة رخاض االساتيطان خقانون 
االحتالل امخري إىل شاتى بقاع الدالم خلتدريف 
املدمارة  بالتداعياات  الداملاي  الدااف  الارأي 
لالساتيطان الاذي يداد الوبه اآلخار للتطهري 

الدرقي.

السعودية واإلمارات تسمحان لشركات 
إسرائيلية بالعمل على أراضيهما

الرئيس األسد : للسالم يف سورية مكونان 
محاربة اإلرهاب والحوار بني السوريني 

األردن تحذف أكثر 
من 325 آية وحديثاً 

تمجد املقاومة من 
املناهج!

  - متابعات:
نارش موقع مجلة »بلومباريغ بيزنيل خيك« اممريكياة تحقيقاً صحاخياً، 
يف نهاياة امسابوع املايض، يكشاف يف تفاصيله كيفية عفال رشكات التقنية 
»اإلرسائيلية« 9اخل كل من املفلكة الدربية السادو9ية خ9خلة اإلمارات الدربية 

املتحدة.
خبادءاً من مقولة إن »الصفقات الجيدة خسياساة اإلناكار يكّونان حلفاء 
بيديان«، رس9 مدّدا التقرير، الصحاخيان بوناثاان خريزيجر، خبيرت خالدمان، 
كيف أن شافويل بار، الربل الاذي عفل يف امليابارات »اإلرسائيلية« ملدة تزيد 
عىل ثالثني عاماً خخرج من اليدمة الحكومية عاف 2003، خبد خكرة مرشخع 
حّولها إىل رشكة أطلل عليها اسام »إنتوخيو« INTUVIEW، عفلها امساايس 
لاو التنقياب يف »اإلنرتنت اليفاي« أخ املظلم، ليجد نفساه بداد عامني يبيع 

السدو9يني خدماته.
خرشكاة »INTUVIEW« لاي النساية »اإلرسائيلية« للرشكاة اممريكية 
»باالنتاري«  PALANTIR )متدهاد اممن السايياني لا«خا9ي السايليكون«(. 
خبددما باع بار خدماته إىل الرشطة خالجيش خخكاالت االساتيبارات يف نواحي 
أخرخباا خالواليات املتحدة، خصلته رساالة مفابئة خحوالا أن مساؤخالً رخيع 

املستو  يف السدو9ية 9عاه إىل مساعدتهم يف »محاربة اإلرلابيني«.
لذا املثال كان خاحداً من نفاذج أخر  عرضها التحقيل عن از9لار التجارة 
خالتداخن التكنولوبي خاممني بني »إرسائيل« خعد9 من الدخل الدربية، خاصة 

اليليجية.
يقول بار: »إذا كانت الدخلة ال تكن عداًء إلرسائيل، خنساتطيع مسااعدتها؛ 

خسنفدل ذلك، باستثناء سوريا خلبنان خإيران خالدراق«.
خيتاباع أناه يف الداف 2012، اخرتقت مجفوعة مان القراصنة نظاف رشكة 

»أرامكو« السدو9ية، خآنذاك استُدعي خياء »إرسائيليون« لحل الدطل.
بجاناب اليدماات اممنياة، يُظهار التحقيل تطاورات أخر  عاىل صديد 
مبيداات امسالحة، خذلاك عي زياارات عربياة إىل رشكة »البيات« ELBIT يف 
نيولامشاري يف الواليات املتحدة، خلي أكي رشكاة »إرسائيلية« خاصة إلنتاج 
أنظفة الدخاع، لكن مع تدديل طفيف، لو أنه عندما يأتي »عفالء من الكويت 
أخ قطر أخ السادو9ية، يطّهار املديرخن املبنى من عالماات الرشكة خاليرائط 

اإلرسائيلية خالكتابات الديية«.

  - وكاالت:
أكد الرئيل الساوري بشاار امساد أن للساالف يف 
باال9ه مكونني محارباة اإلرلااب خاإلرلابيني خخقف 
تدخل اإلرلاب خكل أنواع الدعم اللوبيساتي خالحوار 
باني الساوريني لتحدياد مساتقبل بلدلام خنظامه 

السيايس بأرسه.
خقال الرئيل الساوري يف ترصيح لوساائل إعالف 
بلجيكياة نقلتاه خكالاة االنباء الساورية الرسافية 
)ساانا( اليوف ان تحقيل السالف يف ساورية ال يتدلل 
بشاكل أساايس باملحا9ثاات التاي عقادت يف مدينة 

إستانة .
خاضااف ان الساالف »يرتباط بيشء أكاي بكثري، 
كيف يفكننا خقف تدخل اإلرلابيني إىل سورية، خكيف 
نساتطيع خقف الدعم من الدخل اإلقليفية مثل تركيا 

خ9خل اليليج أخ من أخرخبا«.
ختاباع قااالً »تشاكل أساتانة إحاد  املباا9رات 

خالل الحرب عىل ساورية، خلي تتدلال بالحوار بني 
السوريني، ال يزال من املبكر اآلن الحكم عىل أستانة«.
خاخضاح ان »االبتفااع امخل كان إيجابيااً مناه 
تفحاور حول املباا9ئ املتفثلة يف خحدة ساورية، خأن 

السوريني لم من يقررخن مستقبلهم«.
خحول ما يتوقداه مان اإل9ارة اممريكية الجديدة 
قال الرئيل السوري »ما سفدناه من ترصيحات أ9ىل 
بها ترامب خالل حفلته االنتيابية خبددلا خاعد خيفا 
يتدلال بأخلوية محاربة اإلرلابيني خبشاكل أساايس 
)9اعش( خلذا ما كنا نطالب به طوال امعواف الساتة 

املاضية«.
خاضااف »خبالتاايل أعتقد أن لذا خاعاد لكن علينا 
أن ننتظار خاال يزال مان املبكار أن نتوقاع أي يشء 
عفيل خقد يتدلال اممر بالتداخن بني الواليات املتحدة 
خرخسايا خندتقد أن ذلك سيكون إيجابياً لباقي أنحاء 
الدالام بفا يف ذلك ساورية خبالتايل ال يازال من املبكر 

الحكم عليها«.

  - متابعات:
أعلنات النائبة االر9نية لاد  غنوف، اليبرية 
الرتبوياة خاملتيصصاة يف املجاال التدليفي بأن 
تدديالٍت ضيفًة عاىل منالج التدليم يف االر9ن، 
حصلت خقررت خنفذت مؤخراً ختضفنت شطب 
عارشات مان آياات القارآن الكريام خأحا9يث 

السرية النبوية.
 خقالات النائباة، ان التددياالت حذخت عد9ا 
كبريا من صفحات بدض املوا9 التي تحتوي عىل 
اآليات القرآنياة خامحا9ياث النبوية خمضامني 
أخار  تتدلال بالدقيادة اإلساالمية خالسارية 

النبوية خسري الصحابة.
 خأشاارت الغناوف خاالل مؤتفار صحفاي 
عقدته السابت ل/2، أيضااً لحذف نصوص لها 
عالقة بالجها9 خمقاخمة االحتالل يف خلساطني، 
ماع حاذف ما تصال نسابته إىل %0ل من موا9 
اللغة الدربية خالرتبية اإلسالمية مليتلف املراحل 
الدراساية، خيفاا حذخات 325 آياة خحديثا من 
املنالج خ75 9رسا ذات 9الالت خقيم إسالمية.

كفا أكدت أن لجنة مرابدة الكتب املدرساية 
تحققت من عدف خبو9 قرارات بديدة حتى اآلن 
خيفا يتدلل بالكتب املددلة بنسيتها التجريبية 

من الصف امخل إىل السا9س.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخفيل

إذا اس����تمر العدواُن عل����ى اليمن فيتحتُم علين����ا التعبئُة العامة 
على كل املس����تويات ملواجهته وإذا اس����تمر العدواُن س����نُقِدُم على 

خطوات استراتيجية كبيرة ملواجهته.
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د. إسماعيل المحاقري
إن الولابيّاَة خأنظفاَة اليلياج خحركاة اإلخوان 
يفثلون امصولية التاي يرّحب بها الغرب بأنها تفثل 
اإلساالف خاملسلفني خالتي تدني الدو9ة إىل ما قبل ألف 
خأربدفائة عاف ليل من أبل الدو9ة إىل 9ساتور اآلن 
خينبوع الدين الصاايف الديص عىل التيريف خالتبديل 
» القارآن الكريم« الذي مثّل بفا حفله من قيم ثورية 
شااملة ضاد ُكّل ماا كان عليه ألُل ذلاك الدرص من 
كيد خضالل خطغيان خامتهان إلنَْسااانية اإلنَْسااان 
خكرامتاه خإنفا مبل الدو9ة إىل االنضفاف إىل الدا9ات 
خامعاراف القائفاة عاىل امسااطري خاليراخاة التي 
انحرخات القيام خالدين ختغلبات عىل ماا حفله من 

مبا9ئَ ثورية.
تلك لاي امصولية التي يسادد الغرب لسافاعها 
خيسادى إىل 9عفها بكل ما أختي مان قوة؛ منه يدلم 
يقينااً أنها تحققت خساتبقى عىل املسالفني خارج 
نطاق التأريخ خساتديدلم إىل ما لو أساوأ مفا لي 
علياه من يقبداون يف متالاات الضاالل خالجهاالت 

خالديش يف الرصاعات خالتقاتل.
خمان ناحياة أُْخااَر  يدلفاون أن ماع تكريل 
الفكار امصويل الاذي يفثله الفكار الولابي خحركة 
ة  اإلخاوان ستتساع 9ائارة القطيداة بني تاراث امُمَّ
اإلسالمية خحضارتها خقيفها التي مثّلت الحد ام9نى 
مفاا أنجزتاه حضارتناا اإلساالمية عي مشاوارلا 

الطويل رغم ما لحقها من انحراف ختشويه.
-1 خَلدفاري أن الفكار الولابي املتجار9 من ُكّل 
قيم اإلنَْسااانية خقيم الحضاارة خالنهوض خالتطور 
ة  لو امنساب خامصلاح يف نظار الغرب لقياا9ة امُمَّ
اإلساالمية، كفا أنها تلتقاي مع لذا النفاوذج خيفا 
ة اإلسالمية  يسادى إليه من تدمري لكل مقومات امُمَّ
خماا ترتكبه من برائاَم خانتهااكات خضيدة يف حل 
خاساتهداخاً  خحضارتهاا  اة  امُمَّ ختاراث  اإلنَْسااان 
لرموزلا الفكرية خالوطنية خمداملها التأرييية خلي 

خأن ا9عات محاربته تحت شادار محاربة اإلرلاب؟ 
خليال ذلاك إال ا9عااء كاذب الهادُف مناه تضلياُل 
خعي الشادوب، أماا الصفيقة خهي تحّسان التدامل 
ماع اإلرلااب ختتحكام يف اندخاعاتاه كفاا يتدامل 
اإلسابانيني مع ثوارلم يف حلبة املصارعة بواساطة 
الياداع بالحزقة الحفراء خكفا يتدامل اليفنيون مع 
َبَفل املدرصة الذي يسري خلو مدصوب الدينني 9خن 

أن يدري أنه يدخر حول نفسه.
-2 خبالنسبة لحركة اإلخوان املسلفني خارتباطها 
بالغرب أَْكثَر خضوحاً، خهي صناعة بريطانية خعالقة 
قيا9اتهاا خرموزلاا الفكرياة بالغارب خأمريكا أمر 
غاري خاٍف عىل أحاد، خقد بايء بها لتفثل اإلساالف 
السايايس أَْخ اإلساالف »املو9رن« القا9ر عىل االنفتاح 
عىل الفكار اللييايل خامصح القاا9ر عىل الدخول مع 
الغارب يف اللدبة املسافاة لدباة اممم التاي خضدها 
كبديل االساتدفار خالشادوب بأسالوب ميتلف عن 
االساتدفار املبارش خالذي كان مان نتائج تلك اللدبة 
اة خثوابتهاا  قباول الحركاة بإخضااع مباا9ئ امُمَّ
للفسااخمة خالتفاخض السايايس خالقبول بففارسة 
املواقاف  إخضااع  تقتاي  التاي  »اليبفاتياة« 
خالييارات لحسااب املصلحة ختقتي تبديل املواقف 
خالفتاخ  حساب الحابة السياسية، خقد رأينا كيف 
أن الحركاة أَْصبَاحت، من حيث امََسااس خالجولر، 
مع مجفل الفكر خالثقاخة اللييالية ساواء بالنسابة 
للسياساة اإلعالمياة أَْخ االقتصا9ياة باعتباار لذين 
اممريان لفا مان ألم متطلباات اللدبة السياساية 
بالصاورة االتية عاي املحيط االطلنطي أَْخ املتوساط 
خقاد قدمت الحركة اكاي خدمة للغارب بتنفيذ الم 
ة اإلساالمية خعلفائها  ألداخها خلو تحديد رموز امُمَّ
ة خالقضاء  خإيجا9 القطيدة بينهاا خبني بفهور امُمَّ
عىل املنابر خاملراكز الدلفية املؤللة إلنتاج مثل لؤالء 
املرتبطني بفواطنيهم برباط الثقة خالقدساية الذين 
اذاقاوا الغارب الوياالت يف خارتة االساتدفار املبارش 
كأمثال َعبدالقا9ر الجزائري يف الجزائر – خمحفد عيل 

بناح يف باكساتان خالهند خمحفد املهد  يف السو9ان 
خاالماف يحي يف اليفن خعفر امليتار يف ليبيا خالقّساف 
يف خلساطني خاليفيناي يف إيران خأمثالهام الكثري يف 
الصوماال خمارص خأخغانساتان خالدراق خساورية 
خأمثاال لاؤالء غالاوا من السااحة ختم اساتبدالهم 
برماوز خقياا9ات خلفياة ال ترتباط باأي رباط مع 
شدوبها خال تفثّله خلكنها قا9رة عىل 9غدغة املشاعر 
خالتالعاب بهاا ختهيئتاه لتقبل ما يفاىل عليها تحت 

شدارات ميتلفة كالدوملة خالداملية خالكونية.
-3 خبالنسابة للنظااف السادو9ي خأنظفاة 9خل 
اليلياج خارتباطهام بالغرب خُخُصْوصااً أمريكا لو 
ارتباط خبو9، خأمريكا خبريطانيا لفا من أخبدا تلك 
الكنتونات الصغرية، خلفا من يقومان بحفايتها عي 
أساطيلها املتوابدة عىل ميالها خقواعدلا املوبو9ة 
عاىل أراضيها، خال ييفى ارتبااط اقتصا9 لذه الدخل 
باالقتصاا9 امخرباي خاممريكاي، خاكل ميزخناتها 
مان الرأسافالية، خجفيع اساتثفاراتها لنااك تدير 
عجلاة االقتصا9 خالغارب، بل إن الغرب اساتطاع أن 
يباّدل ثقاخة لاذه الدخل خيباّدل الذلنياة اليليجية 
صوب النفط الغرباي خالثقاخة اللييالية، خفن خالل 
البدثاات خالزياارات املتبا9لاة يف املجااالت امليتلفة 
خالتأليل املساتفّر للكا9ر املدني خالدساكري خربال 
الرشطاة يف الوالياات املتحادة اممريكياة إىل باناب 
تقديام املنح الدراساية خالبحوث املرتبطاة باإلقامة 
املحفوخاة بضياخة كبارية خكريفة خحاارة، ُكّل ذلك 
سافح بانتشاار ُكّل امخاكار اللييالياة يف أَْخَسااط 
امماراء خالقاا9ة خامُلادراء خربال امَْعَفاال خكذلك يف 
أَْخَسااط الجفهور الذي تستهويه السينفا خالرخايات 
خاملسلساالت خالياماج امليتلفاة التي تباع بشاكٍل 
زلياد خىف امغلب قيم نرشلا مجاناً عي الفضائيات، 
ُكّل ذلاك أرىس يف الال خعاى الجفاعي صورًة حرصية 
خإطرائية عىل نَفط الَدياِش خالفكر امخرخبي، خبهذا 
تحّولت الثقاخة النفدية »اللييالية« شايئاً خشيئاً إىل 
النقطة الوحيدة للفقارنة إن لم نقل املربع الوحيد.

ساا9 الصفُت.. خبدكل سياساة السدو9يّة 
القائفاة عاىل الضجياج ختضييام مياطر من 
اإلقليفاي  السالم  عاىل  باالنقالبياني  تصُفهام 
أن  إال  املنطقاة  يف  خالغارب  أمرياكا  خمصالاح 
الصاارخَخ البالساتي اليفناي باركان 2 خصال 
الريااض ختفكان من إخاراس آل ُسادو9 الذين 
خّبهاوا أبواقهام لارصف امنظار عان الرضبة 
البالساتية إىل ملفات أُْخاااَر  مثل الحديث عن 
انجازات عسكرية للددخان يف ميدي خاملياء.. 

من أسايف امللفاات التاي تابدتهاا يف إعالف 
الدادخ ختكشاُف اإلخالَس الكباريَ الذي يديُشاه 
أن الدربياة لم تجاد منجزاً تدرُضاه لجفهورلا 
امليادخع ختم رصاُد تقريار قناة املسارية حول 
الشاهيد أبو بدفر الطري الذي استشاهد خخري 
الثر  يف نجران لتقوَل إن بثفاَن الشهيد محتَجٌز 
لد  السادو9ية، مدتية مجر9 خباو9 بثة أحد 
املجالديان لديهاا منجازاً خانتصااراً يساتحل 
الدرض خالتحليل.. لكن بفا أن الييَ كاذب خعاٍر 
عن الصحة خإنه ال يكشاف غاريَ حالة االخالس 
خالتشتت التي يديشاها صانع القرار السدو9ي؛ 
منه لم يتوقع أن الحرب عىل اليفن ساتتحول إىل 

ثقب أسو9 يوشك أن يبتلع آل ُسدو9.. 
خبالداو9ة إىل البالساتي خنتائجه خقد صفتوا 
خالصفُت خحاَده كاٍف ليقول الكثاري الكثري من 
تفاصيل الورطة السدو9ية.. خفي علم النفل ال 
يصل املرء إىل مرحلة الدجاز عن التدبري خالكالف 
حتاى خلاو عىل شاكل شاكو  أَْخ باكاء أَْخ انني 
خرصاخ إال عندماا ترتاكم نكباتُه ختنساد اآلخاق 
بوبهاه ختدي الصدمة عن ذاتها صفتاً يدد أبلغ 

من الكالف.. 

خصوُل صارخخ يفني طويل املد  إىل الرياض 
ليل باليي الداا9ي، خلربفا أن مثَل لذا الحدث 
لام يساتوعب أبداا9ه خمدلوالته الكثاريخن بفا 
يف ذلاك نحن، لكان الصفت خالذلول السادو9ي 
يكشاُف لنا عان بواناَب مهفة يف لاذا التطور 

املفابئ يف مسار الحرب.. 
خفاا كانت السادو9ية تيشااه أَْصبَااح أمراً 
خاقداً.. خما أنفقت السادو9ية من أبل الحيلولة 
9خن حدخثاه عرشات املليارات باات ضيفاً ثقيالً 

خخصل ليؤ9َي رسالته يف الرياض.. 
 السادو9ية لم تفشال خقط يف 9رء ما تدتيه 
خطاراً عليها يف اليفن خحساب، بال إن بركان 2 
يقي عاىل ألداف حرب عامني كاملني شانتها 
السادو9ية خمدها تحالف كبري يفتلاك إْمَكانات 
بباارة خكانات نتيجاة الحارب أن أَْصبَاحات 
عاصفة الددخان يف مرمى الصواريخ اليفنية.. 

1 إىل بادة  عندماا خصال صاارخخ باركان 
رصخات السادو9ية خرخدت شاداَر املقّدساات 
خاشارتت مواقَف 9خلية خعربياة خإقليفية تدين 
الشادب اليفناي بدد اتهاماه باساتهداف مكة 
خالكدباة.. خطار ُكّل ذلاك الضجيج خلم يفلح يف 
ترلياب اليفنيني خثنيهم عن مواصلة الدخاع عن 

أنفسهم.
يف  السادو9ية  الفرقاطاة  اساتهداف  خعناد 
البحر امَْحَفاار بصواريخ القوة البحرية اليفنية 
رصخات السادو9ية خأخعازت مبواقهاا لاذرف 
الدموع باسام القلل عاىل املالحاة الدخلية التي 

يهد9لا اليفنيون بزعفهم.. 
خملا خصل الرياض بركان 2 انددمت مساحات 
املناخرة الدعائية خالنفساية، خفاذا عساالم أن 

يقولاوا.. خالرياض لاي الداصفة خلاي الرمز 
السيايس خالدساكري للددخ، خاالعرتاف ال يدني 
غاريُ اإلقارار السادو9ي أن عامني مان الددخان 
لم تُساِقط صنداء خلكنها بدلات الرياض بكل 
ماا تحفله مان رمزياة يف متناخل َمان تصفهم 
خاإن  باملقابال  لكان  باالنقالبياني،  السادو9ية 
الصفَت كفا أسالفنا يحِفُل مان املداني خامبدا9 
أَْكثََر مفا يفكن أن تحفَله البيانات خالترصيحات 
التاي ساتدبج بالكثاري مان عباارات التحريف 

خالتضليل.
السادو9يُة تديُش حالًة صدماًة، خبدَد ُكّل ما 
رصخته عاىل مرتزقتها لكنهم لم يفيدخلا بيشء 
ال سايطرة حقيقياة عاىل امرض خال قيفاة أَْخ 
مكانه لهم لد  الشادب خال سالفت السادو9ية 
مان التورُّط يف الدادخان.. خيف ظال إ9َاَرة أمريكا 
الجديادة التاي يقو9لا تراماب مان املتوقع أن 
تتصاعاد سياساة االبتازاز للسادو9ية، خحاكم 
البيات امبيض الذي توعد بذبح البقرة الحلوب ال 
يريُد للحرب أن تنتهَي، بل يحاخل الذلاب بها إىل 
مد  أبدد، خاالشتباك الكالمي مع إيران خلفيته 
الحقيقياة زياا9ة منساوب القلال خالتوتار يف 
منطقة اليليج الاذي يجب أن يتحوَل إىل أرصدة 

خمليارات تُصبُّ يف اليزينة اممريكية.. 
خأخارياً من املحتفل أن يجاي صارخخ بركان 
2 السادو9ية عىل التفكري الجدي بالساالف خمن 
املحتفال أن يدخَدهاا باتجاه املزيد مان التيبط 
خالغارق يف رماال اليفن، لكن املؤكاَد أن الرياَض 
خ9بي بدد 9خاول اليفن ناا9ي الصواريخ بديدة 
املاد  لن تكاوَن كفا قبل لذا الحادث التأرييي 

خاالسرتاتيجي.

حميد رزق

 الرياُض يف مرمى
الصواريخ اليمنية

ثالثيُّ الشر )املمشى واألهداف(
قاتلوهم وإال حاربتكم السعوديُة 

بمراسيم ترامب القرآنية! 

كلمــــــة أخـــــيرة 

 علي الـَمَحْطوري 
 َقااَدُر الكباار أن يكونوا كباراً، 
لاه  البلاد - املشاهو9  خلاذا قادُر 
نبويااً أنه موطاُن اإليفاان خموئُل 
الحكفاة- أن يكون مفار9اً علفاً يف 
مواَبهة االعتالل الدربي خاالحتالل 

اإلرسائييل خاالختالل الداملي.
خإذ اليفاُن يف الحرب من عاَمني 
خيف املدارك من أعواف، خسييوُضها 
إىل حيث تستقرُّ به النو ، ختطفنئ 
النفل، ختكوُن راضياًة بالنرص أَْخ 

مرضيًة بالشها9ة.
خال يقاُف يف لاذه املرحلاة أحاد 
متفربااً إال نكبتاه امياف، خ9اساته 
أقاداُف الغازاة، خسايل ِعرُضاه ميفاورا ليباع يف أساواق النياساة 

اليليجية خاممريكية خالصهيونية.
خساحقا ثم سحقا ثم ساحقا لزمان أَْصبَاحت خيه إرسائيل خلي 
الدادخ اللادخ9 مهو  أخئادة امعراب، خصاارخا لها خممرياكا زبانيًة 
يساتفيتون يف خدمتهاا حتى باتات إرسائيُل صنَو الدرب، خاإلساالف 
ما يصدره ترامب من مراسايَم، خاملتفر9 عنها خببت عىل السادو9ية 
خاإلماارات خاليلياج محاربتُاه، خالتصدي له حتى يسالم بالرشعية 

الدخلية امليتلة، خالرشيدة اممريكية املنحلة.
خإىل ُكّل يفناي حار رشيف ال يازال يجري يف عرخقاه 9ف أن يقاتل 
خيحرض عىل القتال، خإال باءته السادو9ية بفراسيم قرآنية موقدة 
بقلام ترامب ليفوت شاهيداً يف سابيل عظفة بال9 مونياكا خإيفانكا 

خكلينتون خكونداليزا خما9لني أخليايت!.


