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  - يحيى الشامي:
ليل للسدو2ية من اممر يشٌء خلي تحاخُل فالدًة َخْقَف 
أرقا  خساائرلا املتصاعدة 2اخل أراضيها فراء لج ات 
خع ليات املقاتلاني الي نيني عىل مواقدها َخمدساكراتها، 
يضطارُّ السادو2ي حينااً للزج بثقلاه الدساكري الغليظ 
خاملادّرع خأحياناً كثرية باالساتدانة أَْخ االعت اا2 كلياً عىل 
قاّوات مرتٍزقة ك اا لو حاصل يف مدظام فبهات الحدخ2 
التاي ساّلم أمرلاا خزماَمها لهم سااحباً بجناو2ه خقات 
حرس حادخ2ه إىل اليلف حيُث يكونون يف مأمن من نريان 

املقاتلني الي نيني.
املدخدياة  للقاوة  املتواصال  االساتهداف  ظال  خيف 
خالصارخخية الي نية عىل املواقع خاملدساكرات السدو2ية 
القريبة مان خطط املوافهات أَْخ الواقدة بديداً عنها خلي 

يف مرمى صواريخ الكاتيوشا أَْخ الغرا2، خإن خسائَر الجيش 
السادو2ي تبقاى محاخظًة عاىل نفل مدّدالت اليساارة 
خيُبقي الي ناي ختريَة ع لياته لنالك عىل نفل املساتو  
الذي ييشاه السدو2ي خيُحاخُل عي تدزيِز فبهات الداخل 
باملزياد مان املرتزقة املجلوباني من الياارج من رشكات 
بياع مرتزقاة أَْخ فيوش رسا ية اسارتخصت حكوماتها 
بيدهام مقابل إغراء املال السادو2ي ك ا لو حال حكومة 
الساو2ان، َخت ّكن املقاتلاون الي نيون مان خالل تصديد 
ع ليات القناصة من تكبيد الجيش السدو2ي خسائَر غري 
محساوبة بالنسابة ممراء الرياض، حيث بلغ عد2ُ للكى 
الجياش السادو2ي نتيجة ع ليات القناص الي نية خالل 
امسبوع امخري الثالثة عرش فندي ال يُستبدد أن يكون من 
ض نهم قا2ة خضباط يف الجيش السدو2ي سي ا خع ليات 
القنص تتم يف مواضع متقدمة يدتيلا الجيش السدو2ي 

آمنة نسبياً؛ كونها بديدة عن أماكن املوفهات.

خي ا شاهدت مواقاع ختحصيناات الجيش السادو2ي 
يف فيازان اساتهداخاً ُمكثّفاً من قبال الصارخخية الي نية 
مان بينهاا أربدة صوارياخ أخراغان عىل أحد املدساكرات 
املساتحدثة يف منطقة املوّسام غربي فيزان املقابلة ملدينة 
ميدي الي نياة، أعقبها إطالق صاارخخ الزلزال3 عىل ذات 
املدساكر املساتحدث، حيث تج دات خليطاة من القوات 
السدو2ية خمرتزقتهم املناخقني، خي ا توّزع بقية القصف 
الصارخخي خاملدخدي عىل ُكّل من مدسكر الزخيرت، خموقع 
اليشال، َخموقع بيات الرما2ي خمدساكر خعاالن خقرية 
الرما2ياة حيث تج دااً للجيش السادو2ي، َخموقع خلف 
موقع كرس فوبح الذي شاهد إعطاب آلية سادو2ية من 

نوع برا2يل.
خيف فبهات عساري أعطب مقاتلون ي نيون مدّرعة من 
نفل النوع تتبع حرس الحدخ2 السدو2ي بصارخخ مضا2 
لل درعاات غارب مدينة الربوعة، سابقها قبال يو  خاحد 

تدمري برا2يل أخار  خمرصع كامل طاق ها، خاساتهدخت 
القوتاان الصارخخياة خاملدخدية مواقع مدساكر الحافر 
خموقع املسايال، خموقع الشابكة خمنفذ علب الذي تكرر 
عليه القصف عدة مارات خالل اميا  امخرية كون القوات 
السدو2ية تتيذ منه مكان التقاء بينها خاملرتزقة الي نيني.
خيف نجاران كثّف الجيُش الي ني خاللجان الشادبية من 
قصفهاا عىل مواقاع خلف رقاباة عليب خقبالة مدرساة 
الدطاخاة خعاكفة خموقاع الضبدة خالتباة الح راء بدد2 
من القذائف، خي ا استهدخت الصارخخية مدسكر الحرس 
الوطني حيث تج دات الجيش السادو2ي، خت كنت خحدة 
قتالياة مان تدمري آلياة سادو2ية قبالة منفاذ اليرضاء، 
خقناص فنادي رشقاي فبال الرشخاة امُلطل عاىل املدينة 
نجاران، خاساتهدخت املدخدياة موقاع القياا2ة بدد2 من 
القذائف شاولدت إثرلا خرار للجنو2 السدو2يني خآلياتهم 

من املوقع.

  - خاص:
َع العلدواُن األَمريكلي السلعودي خلالَل  وزَّ
اليومني املاضيلة جرائَمه عىل عدد من محافظات 
ة  الجمهورية، مسلتهدفاً املنشآِت العامة والخاصَّ

ومنازل املواطنني.
مواطنلاً   11 وأصيلب  طفللة  واستشلهدت 
يلوم أمس األربعلاء أثناء قصف طلران العدوان 
األَمريكي السلعودي سليارة مواطلن يف منطقة 

الزور بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وألقى طراُن املعادي أمس قنابَل عنقوديًة عىل 
مناطَق متفرقٍة ملن مناطق الحمزات وبني معاذ 
يف مديرية سلحار، ما أسفر عن إصابة مواطنني، 

وشلن غارتني عىل منطقة طخيلة بمديرية مجز 
مخلفاً أرضاراً كبرة بممتلكات املواطنني.

وتعّرضلت منطقلة طلالن بمديريلة حيدان 
لقصلف صاروخي سلعودي أسلفر علن إصابة 

ثالثة مواطنني بجروح خطرة.
وارتفعلت حصيللة ضحايلا غلارات طلران 
العدوان األَمريكي السلعودي مسلاء الثالثاء عىل 
مناطق متعلددة بمحافظة صعدة إىل 12 مواطناً 
بني شلهيد وجريح بينهم امرأة، حيث استهدفت 

إحدى الغارات سيارة مواطن يف عزلة
آل نايل بمنطقة اللزور بمديرية الصفراء، ما 
أدى إىل استشلهاد امرأة وإصابة أربعة مواطنني 

بجروح بليغة.

وبحسلب مصادر محلية تحدثلت لل »صدى 
املسلرة« فإن حصيلة جرحى القنابل العنقودية 
التلي اسلتهدفت منطقتي الحملزات وبني معاذ 
ارتفعلت إىل سلبعة جرحلى بإصابلات متفاوتة 

جلهم أطفال.
وعلىل صعيلد متصلل استشلهد 6 مواطنني 
بينهم أطفال يف غارتني لطران العدوان األَمريكي 
السلعودي، اسلتهدفت منطقلة الجبلل األحملر 

بمديرية الحميدات بالجوف.
ويلوم االثنلني امللايض استشلهد مديلر عام 
مديريلة مقبنة بمحافظ تعز محمد هائل سلنان 
يف غارة لطلران العلدوان األَمريكي السلعودي 
اسلتهدفت سليارته جنلوب رشق مدينلة املخلا 

بمحافظة تعز.
وقالت مصلادر محلية إن الغارة اسلتهدفت 

السيارة التي كان يستقلها سنان
برفقلة ابلن عمله ريلاض مهيوب سلنان يف 
الطريق الرئيس الرابط بني الربح واملخاء، ما أدى 

إىل استشهادهما.
وواَصَل طران العدوان التحليق بشكل مكثف 
يف سلماء العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات 
الجمهوريلة، حيث شلن األربعاء 6 غلارات عىل 
مديرية صعفان بمحافظة صنعاء خلفت أرضاراً 

بممتلكات املواطنني ومنازلهم.
كما شلن 6 غلارات عىل مناطلق متفرقة من 
مديريلة رصواح بمحافظلة ملأرب اسلتهدفت 

مناطَق املخدرة وهيالن واملطار باملديرية.
وكان مرتزقلة العلدوان قد قصفلوا، الثالثاء 
باملدفعيلة مناطلق متفرقلة باملديريلة، مخلفني 

أرضاراً بمنازل ومزارع املواطنني.
ة شلن طلران العدوان يوم  ويف محافظة َحجَّ
االثنني املايض غارة جوية استهدف منزل املواطن 
أحمد عيل ذيب بمنطقة الشعاب بمديرية حرض.

وأفلاد مصدر مدني لل »صدى املسلرة« أن 
الجريملَة التلي ارتكبهلا طران العلدوان بحق 
أرسة املواطن أحمد عيل أَدَّت إىل استشلهاد فتاة 
وشلاب يف عمر العرشينيات ويف ريعان شبابهم 
وجرح 4 نسلاء أُخريات جلراح بعضهن بالغة 

الخطورة.

تدمرُي آليات عسكرية وتواُصُل دك املواقع واملعسكرات السعودية وعمليات القنص

غار�ٌت عنيفٌة على �سعفان و�سرو�ح وتعز وحّجة 

إستشهاُد 6 مدنيني وطفلة يف غارات عنيفة لطريان العدوان اأَلمريكي السعودي على محافظَتي الجوف وصعدة

ـاين:  �لتقى �ملديَر �لإقليمي لل�سليب �لأحمر وناق�ش معه �لو�سَع �لإْن�سَ

الرئيُس الصماد يلتقي محافظ املحويت ووجاهات عمران 
والخوخة لتنسيق جهود مواَجهة العدوان

  - متابعات:

القارص  يف  الص اا2  الرئيال  التقاى 
امربدااء،  أمال  بصندااء،  الج هاوري 
أح اد  املحويات،  محاخظاة  ب حاخاظ 
امحاول؛ ملناقشاة أخضااع املحاخظة خما 
تقاو  باه السالطة املحلياة مان أع اال 
بالتنسايل ماع حكوماة اإلنقااذ الوطني 
الناف اة عان قصاف  امرضار  ملدالجاة 
للطارق  امَمريكاي  السادو2ي  الدادخان 
خالجساور خعبّاارات السايول، خماا نتج 
عنهاا مان أرضاٍر باملواطناني خالحركاة 
االقتصا2ياة خاالفت اعياة خرخاع كلفاة 
املديشاة خاملدانااة عىل ساكان املحويت، 

ع و  الشدب الي ني.
خاساتدرض اللقاء الجهاو2َ خاملبا2رات 
الوطنياة الكبارية التي تقدمهاا محاخظة 
املحويات خمشااييها خأعيانهاا خكاخاة 
أبنائها يف رخد الجبهات يف سابيل االنتصار 

للقضية الوطنية الي نية.
ك اا التقاى امخ الرئيال عاد2اً مان 
ع اران  محاخظاة  خخفهااء  مشاايخ 
بحضاور خكيال املحاخظاة عبِدالرح ان 
الغاويل، يف القارص الج هاوري، خفار  

خاالل اللقاء مناقشاة أخضااع املحاخظة 
خما تشاهده من اساتهدف 2ائام من ِقبل 
الددخان خُمَيّططات إلقالق السكينة، بدد 
ماا تحقل من تالحام ختجانُل باني أَبْنَاء 

املحاخظة. 
خأكد أعيان خَمَشايخ ع ران الحارضين 
يف اللقااء نيابًة عن إخوانهام يف املحاخظة 
عىل االساتددا2 املتجاد2 يف رخاد الجبهات 
ختدزيز الجبهاة الداخلية، مث نني حرص 
القيا2ة السياساية عىل املحاخظة خأبنائها 
خسال ها خأمنهاا االفت اعياني خعىل قيم 
القبيلاة الي نياة خالتكامال ماع الجيش 

خاللجان الشدبية. 
خيف ساياق متصال لتنسايل الجهاو2 
الرسا ية خالشادبية يف موافهة الددخان، 
القارص  يف  الص اا2  الرئيال  التقاى 
الج هاوري بصندااَء، عاد2اً مان أعياان 
اليوخاة  مديرياة  خقياا2ات  خمشاايخ 
ب حاخظة الحديادة، بحضوِر نائب رئيل 

املجلل الدكتور قاسم لبوزة. 
خاساتدرض اللقاُء ماا يقو  باه أَبْنَاء 
مديرية اليوخة من فهو2 يف الحفاظ عىل 
الجبهاة الداخلية ختدزياز فبهة املوافهة 
يف السااحل الغربي، ك ا تطارق اللقاء إىل 
التضحياات الجساي ة التي طالات أَبْنَاء 

املديرياة خخاصاة رشيحاة الصيا2يان يف 
حياتهام خقاوارب صيدلام، خاساتهداف 
املدنيني من النسااء خامطفاال، بطائرات 

االباتيش خطائرات F16 امَمريكية. 
خث ن الرئيل ماا يقدمه أَبْنَاء اليوخة 
مان تضحياات فساي ة خص و2لام يف 
خاممان  خحفاظ  الساكانية  تج داتهام 
ختكاملهام مع السالطة املحلية خصيلم 
عاىل املدانااة التاي تحلال بهام. مؤكاداً 
عىل فادارة أَبْنَااء اليوخة باكل االحرتا  
خاالعت اا2 عليهام يف إ2ارة الوضع الرالن 

بالتكامل مع السلطة املحلية. 
مان فانبه أَكَّااَد نائاُب رئيل املجلل 
السايايس امعاىل الدكتور قاسام لبوزة يف 
اللقااء عاىل أن الددخ خشال يف تحقيل أي 
انتصاار يف السااحل الغربي نتيجاَة عد  
خفو2 أي حاضن افت اعي خارتفاع الوعي 
لاد  ميتلاف الرشائح بحقيقاة الددخان 

خألداخه.
لاذا خقاد التقاى امخ صالاح الص ا2 
ياو  اممال امخل، يف القارص الج هوري 
بصندااء املديار اإلقلي اي للجناة الدخلية 
للصلياب امح ر رخباري مار2يني، خرئيل 

بدثة اللجنة يف الي ن الكسندر خالل. 
خأعارب الرئياُل عن الشاكر خالتقدير 

للجنة الدخلياة للصليب امح ر لد  بال2نا 
عىل ماا تقدمه مان فهاو2 خص و2لا يف 
لاذه املرحلة رغم ماا ماورس عليها من 

ضغوط ملغا2رة الي ن. 
خخّفه الرئيل حكومة الوطني بتسهيل 
ُكّل أع ال البدثة ب ا ي كنها من توسايع 
أنشاطتها. مشاد2اً عاىل أل ياة تظاخار 
الجهو2 ملوافهة الكوارث اإلنَْسااانية التي 
ييلفها الددخان، خمدالجة أخضاع امرس  
املدتقلاني  خخضاع  التحالاف  2خل  لاد  
الي نياني خارج مناطل االشاتباك. خلفت 
إىل أل ية ختاح تحقيل يف ع ليات تسالم 
القاعادة خ2اعاش لاأرس  يف عادن التي 

2خلها التحالف.
مان ناحيتاه، أَكَّاااَد املديار اإلقلي اي 
للجناة الدخلياة للصليب امح ار، حْرَص 
اللجنة عىل توسايع نشااطها ختدزيزه يف 
الي ن خمتطلبات ذلك خما تقو  به اللجنة 
أ2خار، خطبيداة  الي ان مان  خبدثتهاا يف 
الظارخف التي ت ار بها الي ان خاالحتياج 
اإلنَْساااني خالصحاي املتزاياد. مدربا عن 
شاكره ختقدياره ملاا ملساه مان الت اا  
بالقاناون اإلنَْساااني الادخيل خأل ياة أن 
يد ال الج يع عاىل احرتاماه ختنفيذه يف 

ميتلف الظرخف خالبيئات.

تفكيُك خليتني تعمالن 
على رصد األهداف للعدوان 

يف الحديدة وحجة 
  - خاص:

أعلنت امفهزُة اممنيُة خاللجاُن الشادبية أنها ت ّكنت من 
تفكياك خليتني إفراميتاني يد ُل عنارُصل اا لصالح قو  
الددخان اممريكي السدو2ي عىل الي ن يف مجال الرصد خرخع 

اإلحداثيات يف محاخظتي الحديَدة خحّجة. 
خأخاا2 مصدر أمني أنه ثبات تورُّط اليالياا اإلفرامية يف 
رصد تحاركات الجيش خاللجان الشادبية خرخع االحداثيات 

كألداف لطائرات الددخان لقصفها.
خأشاار املصدر إىل ارتبااط لذه اليالياا بتحالف الددخان 

اممريكي السدو2ي عي حزب اإلصالح.
رة التاي خّزعها اإلعاال  اممني  ختظهار املشاالد املصاوَّ
يوَمي االثنني خالثالثاء املاضيني، فانباً من اعرتاخات عنارص 
اليالياا التي كشافت يف مج لها عان طبيدة ع ال خمها  
لاذه الياليا خعالقاتها بقيا2ات يف اإلصالح خشايصيات تم 
تجنيُدلم عيلا، باإلضاخة إىل طُرِق تواصلهم بقو  تحالف 
الددخان اممريكي السادو2ي، خكيفية يتم تزخيُدلم بك يات 

من امسلحة خالتجهيزات امليتلفة. 
خعن طريقاة تجنيدلم لصالح قو  الدادخان يقول أحد 
عناارص خلياة الحديادة املدعو منصاور عيل عايل عصارة 
)اتصل يل خاحد من الحساينية اسا ه مح اد علوان خطلب 
مني التواصل بشايص يدعى حساني برشي خطلب مني أن 

أخذ منه التدلي ات«.
أماا الدنارص عيل عياى عث اان مرعي عضاو يف خلية 
عبل بحجة خيقول: »ع لت مسؤخل مايل ليلية رصد خرخع 
إحداثياات تابدة للددخان خكنت أعطي ُكّل خاحد منهم ثالثني 

ألف ريال خكنت أع ل مدرساً للقرآن الكريم«.
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  - إبراهيم السراجي:
أمال  الصارخخياُة،  الد لياُة  كشافت 
امربدااء، خالتاي أ2ََّت ملقتال رئيال املنطقة 
الدسكرية الرابدة خنائب رئيل ليئة امركان 
اللاواء أح اد سايف الياخدي املدنيَّ مان ِقبل 
الددخان خقياا2اٍت ميدانيٍة خعرشات املرتزقة، 
عان الكثري مان املدلومات الهاماة التي تدّزُز 
صحاَة ما خر2 من بيانات صا2رة عن الُقااوَّة 
الصارخخية خماا تض نته ترصيحات الناطل 
الرسا ي للجياش، باإلضاخاة إىل أنهاا مثّلت 
رضباة قاص اة لقاو  الدادخان خاالحتاالل 
خاملرتزقة، خي كن اعتباُرلاا أحَد ألم خأنجح 

الرضبات التي تلقالا مدسكر الددخان.
أخل أمال  السااعات امخىل لصبااح  ماع 
الثالثااء، كانت الُقاااوَّة الصارخخية للجيش 
خاللجاان الشادبية عىل موعٍد ماع حدٍث لا ٍّ 
قلب الكثري من املوازين الدسكرية يف الساحل 
الغرباي، خعصاف بقو  االحتاالل خاملرتزقة، 
عندما أطلقات صارخخاً بالساتياً اساتهدف 

مدسكراً للغزاة خاملرتزقة يف باب املندب.
خخخقاً لوحدات الرصد، خعقب خقت قصري 
مان الد لية تم التأكيُد باأن الصارخخ أصاب 
لدخاه بالدقة املطلوباة، تدكُل قدرَة قسام 
التصنياع خالتطويار عاىل مضاعفاة نجاعة 

الصواريخ الباليستية.
خيف الوقات الذي عل ت خيه قياا2اُت قوات 
االحتاالل خاملرتزقاة يف ميابئهاا عان حدخث 
محرقاة حصادت الدارشات مان القياا2ات 
خالدنارص املستأفرة، كانت خحدات املدلومات 
خالرصاد )اساتيبارات( قاد توصلات ملدرخة 
مقتال اللاواء املرتازق أح اد سايف الياخدي 

خقيا2ات أخر .
خيقول مصدر عسكري لا »صد  املسرية« 
إن اختياار الهادف ختحديد الجزء املساتهدف 
الاذي يضم التج اع البارشي لل رتزقة، كان 

أحاد ألام إنجاازات االساتيبارات التابداة 
إىل  باإلضاخاة  الشادبية،  خاللجاان  للجياش 
إنجازلاا املدلوماتاي بتحدياد حجام خناوع 
اليساائر التي خلفهاا الصارخخ الباليساتي 
خأفاي قاو  الدادخان خاملرتزقة الحقااً عىل 
إعالن مقتال اللاواء املرتزق الياخدي، خساط 
صدمة كبرية اندكسات عىل تغطية الوساائل 

اإلعالمية التابدة ملدسكر الددخان.
خخكاالت  الادخيل  اإلعاال   مساتو   عاىل 
امنبااء، خرضت الرضباة الصارخخية الكي  
نفَساها عىل التغطياة اإلعالمياة التي طرأت 
عليهاا تغياريات ملحوظاه، أل ا أنهاا أقرت 
باأن الرضبة التاي تدرض لهاا املرتزقة ت ت 
بواسطة صارخخ باليستي، خكذلك أن نتائجها 

شّكلت رضبة قاص ة ملدسكر الددخان.
خ ان فانبهاا، خصفات خكالاة رخيرتز 
الد لياة الصارخخياة بأنها شاكلت رضبة 
قوياة خصفقاة لل رتزقة خقاو  الددخان، 
خي ا اعتايت قناة »بي بي يس« الييطانية 
أن الرضباة قضت عىل أكي قائد عساكري 
مواٍل للددخان باملنطقة الجنوبية الغربية.

أما خكالة »اسوشايتد بارس« امَمريكية 
بنسايتها اإلنجليزياة، خقالات إن الرضبة 
خلفت خساائر فسي ة يف صفوف املرتزقة 
مشارية إىل أن مان باني القتاىل إىل فاناب 
الياخدي سابدة مان كبار الضبااط املوالني 

للددخان.
عاىل  اندكال  الكباري  الد لياة  حجام 
املرتزقة، خكشاف حجم االنقساامات التي 
تارضب صفوخهام، خخساط حالاة ذلول 
خحارية حاول كيف ت كان أبطاال الجيش 
خاللجاان من تحدياد الهدف خرصاده بهذه 
الدقة، لدرفاة فدلتهم يتبا2لون االتهامات 
خي اا بينهم بالييانة التي تصل لدرفة أنها 
تقو2 للقضاء عىل أكي قيا2اتهم الدسكرية.
مصادر عساكري أعلان عقب سااعات 

قليلة مان الرضبة الصارخخياة، أن 70 قتيالً 
خفريحااً ساقطوا بينهام املرتازق الياخداي 
خقيا2ات ميدانية بارزة، غري أن الساعات التي 
أعقبت ذلاك اإلعالن، شاهدت ارتفاع حصيلة 
القتاىل خالجرحاى خظهار ذلاك يف الصفحات 
اإلخبارية امليتلفة خالتابداة ملرتزقة الددخان 
خالتاي نارشت قوائام بأعادا2 كبارية للقتىل 
خالجرحاى بصاورة تجدال الحصيلاة تفوق 

الا100 قتيل خفريح.
الرضباة الصارخخية فاءت بدد سااعات 
قليلة عىل ترصيحات الناطل الرسا ي باسم 
القاوات املسالحة التاي توعد بهاا ب فافآت 
لادخر رفاال  أَيْضااً  قاص اة خالاذي أشاار 
االساتيبارات الي نياة يف الد لياات التي يتم 

تنفيذلا.
خقاال الد ياد رشف لق اان يف ترصيحات 
لقنااة املسارية إن »الرضباات الصارخخياة 
االسرتاتيجية رغم قلتها إال أنها مؤملة للددخ«.
خأشاار لق اان إىل أناه” لاوال املدلوماات 
االساتيبارية الدقيقة ملا تحققات اإلنجازات 

عىل ميتلف امصددة”.
خأضااف: »نحان ال نلدب يف لاذه املدركة، 
خرفال االساتيبارات الي نية لهم خضل كبري 

يف تحقل الكثري من اإلنجازات”.
خاختتام لق اان ترصيحاتاه قائاالً: »ماا 
خمفافآتناا  تحقال،  ساابقا  عناه  تحدثناا 

القاص ة لي القا2مة«.
خيف الساياق، أثبتات الرضباة الصارخخية 
التاي اساتهدخت املرتزقاة يف بااب املندب، 
صحاة اإلنجااز الذي أعلنات عناه الُقااوَّة 
الصارخخياة امحاد املاايض بت كنهاا مان 
تحييد أحادث منظومات الدخااع امَمريكية 
خالتاي ي تلكهاا الددخ السادو2ي من طراز 

»باك3«.
خقالات الُقاااوَُّة الصارخخياة يف بياان 
إن “الرضباات الباليساتية عاىل املاداف 
السادو2ية شاهدت تطاوراً نوعيااً يف 2قاة 

اإلصابة”.
َخأََضاف البياان أن “الُقااوَّة الصارخخية 
استطاعت تحييَد الجيل الثالث من منظومة 
االعارتاض  منظوماات  أحادث  باترياوت 
امَمريكياة التي زّخ2ت بها السادو2ية الدا  

املايض”.
خيدناي بياان الُقاااوَّة الصارخخياة أن 
تطويار ماا ت تلكاه مان صوارياخ بحيث 
تصباح منظوماة الباتريوت عافازة ت اماً 

عن اعرتاضها.
ك اا اعتايت الُقاااوَّة الصارخخياة أن 
“تحيياد منظوماة باترياوت بااك3 إنجااز 
نوعاي كباري عاىل صدياد حارب ام2مغاة 

املشتدلة بني الي ن خقو  الددخان” مشرية إىل 
أنها ت كنت “يف خرتة خفيزة خيف ظرخف بالغة 
التدقياد خبدقاول خطنياة من تدديال ميزان 
الار2ع لصالحهاا بداد أن كان لصالح الددخ” 

بحسب نص البيان.
خلم تقترص خساائر الددخ خالل الساعات 
املاضياة عاىل الرضباة الصارخخياة، حياث 
نارشت خساائل إعالمياة موالياة لالحتاالل 
يف الجناوب أخبااراً عان خصاول 2خدتني من 
الجثث املحرتقاة خاملصابني بإصابات خطرية 
بلاغ عد2لام يف الحالتني أَْكثَار مان 5م قتيالً 
خفريحااً، يف أعقااب اإلعاالن عان رضباات 
صارخخية بواساطة صوارياخ محلية الصنع 

من قبل الجيش خاللجان الشدبية.
خقاد لقي الدارشات من مرتزقاة الددخان 
خأصياب  مصارعهام  امَمريكاي  السادو2ي 
عد2 آخار، يو  الثالثاء، عندماا تصد  أبطال 
الجياش خاللجان الشادبية لزحف رشق امليا 

ب حاخظة تدز.
خأكد مصدر عساكري لا«املسرية نت« أنه 
خرغام الغطاء الجوي املكثاف من قبل طريان 
الددخان إال أن قوات الجيش خاللجان الشدبية 
ت كنت من إحباط زحف املرتزقة رشقي امليا 

بالساحل الغربي. 
خأخضح املصادر أن أبطال الجيش خاللجان 
الشادبية 2مرخا ل آليات عساكرية لل رتزقة 
خت كناوا مان القضاء عاىل الدارشات منهم 

خإصابة أعدا2ٍ أخر .
خيف املحصلاة، ُقتال املئاات مان مرتزقاة 
الددخان السادو2ي امَمريكي خالل امسابوع 
املاايض يف مداارك السااحل الغرباي، خالتاي 
شاهدت تصديداً كبرياً من قبل أبطال الجيش 
الصارخخياة  للد لياات  الشادبية  خاللجاان 
خالك ائن خالهج ات املباغتة، خكذلك ع ليات 
القنص التاي عرض اإلعال  الحربي مشاالد 

نوعية لقنص عد2 من املرتزقة.

  - خاص:
شايّدت محاخظاة تداز الثالثااء املايض فث ااَن مدير 
عا  مديرية مقبنة الشاهيد مح د لائل سنان خثالثة من 
مراخقياه الذين استشاهدخا أثنااء 2خاعهم عان الوطن يف 

فبهة الساحل الغربي لل حاخظة.
 خعاي املشايّدون الذيان تقدمهم خكياال محاخظة تدز 
أماني ح يادان خمنصاور اللكوماي خنائب مديار الرتبية 
َخالتدليم خعد2ٌ من الشايصيات السياساية َخاالفت اعية 
باملحاخظاة عان مناقب الشاهيد خاستبسااله يف التصدي 
للدادخان امَمريكي السادو2ي خالدخاع عان أرض الوطن، 

منولني إىل أل ية اقتفاء أثره خالسري عىل نهجه.
خيدد الشايخ مح د لائل سنان من رفال تدز امبطال 
الذين تصدخا للددخان امَمريكي السدو2ي خمرتزقته خبذلوا 
أموالهم خأَبْنَاءلم خأنفساهم يف سابيل الله عز خفل 2خاعا 

عن الوطن خأمنه خاستقراره.
خانطلال الشايخ مح اد لائال إىل الجبهة خاوَر بداية 
الددخان امَمريكي السادو2ي، حيث قا  بالتصّدي ملرتزقة 
الددخان امَمريكي السادو2ي الذين حاخلاوا قطع الطريل 
خخضاع ك ائان إلمادا2ات الجياش خاللجان الشادبية يف 

منطقة الديار ب ديرية مقبنة.
خبحساب ماا رّصح به الشايخ عيل القاريش لصحيفة 
»صد  املسارية« خقد كان الشيخ سنان من أخل املبا2رين 
يف  خمرتزقتاه  السادو2ي  امَمريكاي  الدادخان  ملوافهاة 

محاخظة تدز خكانت له مواقف قوية. 

خكان الشايخ سانان يقو  بتدزيز أَْكثَاار من فبهة يف 
املحاخظة ساواء باملجالدين أَْخ بالطداا  خاملؤخنة، خخخقاً 
ملاا قاله الشايخ القريش خإن الشايخ مح د لائل سانان 
عندما سا ع بأن الددخاَن يزحف عاىل مدينة املياء تحرك 

لو خأخرا2ه إىل الجبهة لل وافهة، مت نياً الشها2ة.
خيشريُ رخاُق الشهيد إىل أن أحَد امشياص حاخل تثبيط 
َعْزمه قبيل ذلابه إىل فبهة الساحل الغربي، غري أن عزمه 
كان ثابتااً خرَصَخ بالدار يف خفه من حااخل تثبيطه قائالً 
»ياا عيباه يصل الغازاة بال2ي خأنا قاعاد أتفرج 2خن أقد  

يشء، إن شاء الله ما أكون إال شهيد«.
خلام يكتاِف الشاهيُد مح د لائل سانان بباذل رخحه 
يف سابيل اللاه باملشااركة يف القتاال بأَْكثَار مان فبهة يف 
محاخظة تدز، حيث يشاري أقاربه إىل أناه 2خع أَيْضاً بابنه 
الوحياد، إضاخة إىل عد2 كبري من أقاربه ليكونوا يف مقدمة 

صفوف املداخدني عن الوطن.
يقاول رضاوان املحياا أحاد امشاياص الذيان التقوا 
بالشايخ سنان قبل استشها2ه خلو يتحدث عن اللحظات 

التي ف دته بالشيخ:
عندماا أعلن الددخان ما أسا اه ساقوط امليا تحركنا 
صاوب منطقاة الايح، خكان بانتظارناا ف اعاة مان 
املجالدين، خحني خصلنا كان الشايخ مح د لائل خأخرا2ه 

يست دون إىل محارَضة للسيد القائد.
خيضيف رضوان: تركت كل ات السايد القائد أثراً كبرياً 
يف قلب الشيخ مح د لائل 2مدت عيناه ملا س ده من لد  
الله الداعي إىل القيا  باملساؤخلية التاي أخكلها الله إىل ُكّل 
مسالم، خقال: حان خقت التحرك إىل مدينة خانطلل بددلا 

ماع رفاله لح اية ظْهِر املجالديان لناك خأخذ له مواقَع 
مدينًة يرت22 عليها ليالً خنهاراً، إما بنفسه أَْخ بأخرا2ه.

خيشاري املحيّاا إىل أناه رغام التحليل املسات ر لطريان 
الدادخان امَمريكي السادو2ي غري املتوقف، إال أن الشايخ 
كان يدخل بسايارته مان اليح خيدو2ُ لتزخياد املجالدين 
باملؤخنة خمشااركتهم يف القتال بشجاعة ال تدرف اليوَف 

أَْخ الجبن أَْخ الرتافع حتى اصطفاه الله للشها2ة.
يف ذات الساياق تحادث شاقيل الشاهيد الشايخ خؤا2 
لائل سانان لصد  املسارية قائالً: منذ أخل غارة للددخان 
امَمريكي السادو2ي عىل الي ن استدد الشيخ مح د لائل 
سانان لل وافهة خكان 2اخداه للتوفه إىل ف يع الجبهات 
يف محاخظاة تدز لو الدخااع عن الوطن. خأضاف شاقيل 
الشاهيد: منذ أن بادأ الددخان كان أخي يقاول يل )أنا رايح 
استشهد، خإذا خّخقني الله للشها2ة خاصل املشوار خنكون 
ف يدااً إىل الجنة خإذا استشاهدت أنات أخيص ابني الكبري 

خاليل بدده خاليل بدده أنهم يك لوا املشوار(.
خأشاار الشايخ خاؤا2 لائل سانان إىل أنهام تلقوا خي 
استشاها2 شاقيقه بفرح شاديد؛ كونه نال أمنيته، 2اعياً 
ف يع أَبْنَاء تدز إىل التوفه إىل الجبهة للدخاع عن الوطن.
بدخره عّي الشيخ عبدالرحيم الد ا2 لصد  املسرية عن 
مناقب الشهيد، مؤكداً السري عىل 2ربه خالوقوف باملرصا2 

لل رتزقة خالغزاة.
يُذكار أن محاخظاة تدز تقّد  بشاكل 2ائام الدديَد من 
الشهداء يف التصدي للددخان امَمريكي السدو2ي خمرتزقته 
مان ض نهم عد2 من أعضاء املشاايخ خالوفهاء خأعضاء 

املجلل املحيل.

إنهيار أركان العدو
�أَْكَثـُر من 100 قتيل وجريح بينهم �ملرتزق �ليافعي و7 قياد�ت بارزة

ضربُة باب املندب الباليستية ُتفِقُد قوى العزو توازَنها وتؤّكد تحييَد الباتريوت ونجاح االستخبارات اليمنية

رفاُق �ل�سهيد لـ »�سدى �مل�سرية«: �ل�سهيُد �سارك هو و�أقاربه يف جميع جبهات تعز بد�فع حماية �لوطن و�سَرَخ بالعار على �ملتخاذلني �أمام �لغزو

تعز تشّيع الشهيَد الشيخ سنان بموكب جنائزي مهيب 

الباليستي زلزال 3 يدك 
معسكر املستحدث يف 

املوسم بجيزان
  - متابعات:

نشاطت الُقاااوَّة الصارخخياة يف اليومني 
املاضيني يف اساتهداف مواقع الددخ السدو2ي 

يف فبهة ما خراء الحدخ2.
خأطلقات الُقاااوَّة الصارخخياة للجياش 
الثالثااء صارخخااً  خاللجاان الشادبية ياو  
باليساتياً مان ناوع زلازال 3 عاىل مدساكر 

مستحدث يف املوسم بجيزان.
خأّكاد مصدٌر عساكري لصحيفاة »صد  
املسارية« أن القصاف أخقاع عارشات القتىل 
خالجرحى يف صفوف فيش الددخ السدو2ي.
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نَّ حرباً على �ليمن قر�ُر جمل�ش �لأمن ل ي�سمُح لتحالف �لعدو�ن �أن ي�سُ

هروُب الفار هادي من صنعاَء أفقده السلطة وال يحقُّ له طَلُب تدّخل خارجي

اإلصالُح والفار األحمر ُيرِسلون شحناِت 
أسلحة من مأرب لتنظيم القاعدة يف الجنوب

�أكدت �أن ��ستخد�َم �لقت�ساد يف �حلرب طريقٌة »وح�سيٌة« 
غرُي مقبولة وتخاِلُف �لقو�نني �لإن�سانية �لدولية

األمم املتحدة: الغاراُت 
الجوية سّببت كارثًة إنسانيًة 

وتهدد 17 مليوَن يمني

�إحباط حماولة ت�سّلل �إىل �ملخادر

تعز.. عملياُت الجيش 
واللجان الشعبية تواصل 
حصَد عناصر املرتزقة يف 

عصيفرة وصالة وجبل جرة 

  - خاص:
يرّكاز اإلعالُ  الادخيل الُحر، الذي لام تَطْله 
امماواُل السادو2ية، يف تغطيتاه ملاا يجري يف 
الي ن، عىل ثالثة أمور رئيساية، امخل الوضع 
اإلنسااني الكارثاي الذي تسابب باه الددخان 
خالتدماري املتد اد للبنياة التحتياة، خالثاناي 
اإلخفااق السادو2ي عساكرياً يف الي ان مع 
اقرتاب الدادخان من إك ال عاماه الثاني، أما 
اممار الثالث الاذي يركز عليه اإلعاال  الدخيل 
خهاو عالقة الوالياات املتحدة املباارشة يف ُكلِّ 

ذلك.
ختحت عناوان »أخقفوا اإلبا2ة الج اعية يف 
الي ان« نرشت مجلاة »نويه ساوليداريتيت« 
امملانياة تقرياراً قالات يف مطلداه إن الحرب 
التي تقو2لا السادو2ية عاىل الي ن بدعم من 
الواليات املتحدة تنتهك القانون الدخيل بشادة 

خيجب خقفها خوراً.
خرغم أن تقرير املجلة يرّكز بشاكل رئييس 
عاىل الوضع الاذي خّلفه الدادخان يف الي ن يف 
الجاناب اإلنسااني، ختح يال قاو  الددخان 
املساؤخلية عن حدخث املجاعات، إال أنه يؤكد 
أن الحارب عاىل الي ان غاري مرشخعاة خأن 
قاراَر مجلل اممان 2216 لام يتض ن منح 
السادو2ية الحل بشان الحرب، عالخة عىل أن 

الددخان بدأ قبل صدخر القرار. 
خيقاول التقرير إناه »من أفل نقال املوا2 
الغذائياة إىل خخقاف الحارب، يجاب أن يتام 
توضياح أن الحرب الجوية السادو2ية تنتهك 
القاناون الادخيل بشادة، خهاي بادأت حربَها 
الجوياة قبل صادخر قرار مجلال اممن رقم 
2216 بي ساة أساابيع، لذا مان فهة خمن 
الجهة امخار ، ال يتض ن قراُر مجلل اممن 
ما يس ح بحرب التحالف الذي تقو2ه امل لكة 

الدربية السدو2ية عىل الي ن«. 

ك ا يور2 التقرير رأَي مندخب رخسيا الدائم 
لد  مجلل اممن خيتايل تشوركني، الذي تويف 
بشاكل مفافئ قبل ثالثة أياا ، خقال يف مايو 
2015 مياطباً قو  الددخان »من الواضح أن 
القارار 2216 ال يجياز اساتيدا  القوة. لذه 
ليست لي القضية الحقيقية. نهجكم خارج 

ت اما عن لذا القرار.«
خيف نقطاة لامة تنبهت لها املجلة امملانية 
ختض نت تحليالً ليبري عساكري باكستاني، 

عان مرشخعياة  الدادخان  بداياة  يف  تحادث 
الحارب عىل الي ن يف خقت كانت لناك 2عوات 
خمدارضاة النياراط باكساتان يف الحارب، 
خلو اليبري الدساكري أح د إساكندر شاه، 
خالاذي قال إن خقادان الفار لا2ي السايطرة 
عاىل الداص ة صندااء خمدظم أنحااء البال2 
ال تيوله مان الناحية القانونياة طلب تدخل 
مزاعام  خاإن  خبالتاايل  خارفاي،  عساكري 
الدادخان حول مرشخعية الحارب من الناحية 

قانونية باطلة خكذلك اساتغالل قو  الددخان 
لقرار مجلل اممن الذي يثبت عد  ترصيحه 

بالحرب عىل الي ن. 
التقريار  يتطارق  اإلنسااني،  الجاناب  يف 
لج لة من التقارير الصا2رة عن اممم املتحدة 
خمنظ ات حقوقياة، خأحدلا يقول إنه »منذ 
بداية الدا  2016 انقطدت اإلمدا2ات الغذائية 
عان %0م من الي نيني. خإف ااالً، يداني ل1 
مليون شايص، أي نصف عد2 الساكان من 

نقص التغذية. ك اا يداني 3.3 مليون ي ني، 
من بينهم 2.2 مليون طفل، من سوء التغذية 

الحا2«. 
خيؤكاد التقريار أن »إمادا2 البلاد باملاوا2 
الغذائية خالوقاو2 خام2خية، انيفض بسابب 
الحصاار االقتصا2ي املفرخض عاىل الوار2ات 
عىل نطاق خاساع. خيف ذات الوقات، تم تدمري 
الطارق خالجساور خالسادخ2 خاملستشافيات 
خاملدارس خامسواق بصورة م نهجة«. أضف 
إىل ذلاك أن حصااراً بحريااً مفرخضااً أيضااً 
عاىل ميناء الحديادة خقد قصف السادو2يون 

الراخدات يف امليناء. 
خمع مارخر أَْكثَااار من عا  خنصف الدا  
عىل 2خول قوات الغزخ إىل محاخظات الجنوب، 
بات خشال حكومة املرتزقة يف السايطرة عىل 
امخضااع لناك، فليااً خخاضحاً لل ؤسساات 
اإلعالمية خالسياسية الدخلية، خبالتايل خشلها 
يف ض اان خصاول الغاذاء لاكل الي نيني عي 

ميناء عدن. 
إناه  التقريار  يقاوُل  الساياق،  لاذا  خيف 
خباعتباار أن حكوماة املرتزقة تسايطر عىل 
ميناء عادن، امليناء الرئيايس الثاني يف الي ن، 
»لكن لاذا املينااء غري آمان مطلقااُ، خهناك 
تنشط امليليشيات غري املنضبطة خالج اعات 
اإلرلابية مثل تنظيم 2اعش ختنظيم القاعدة؛ 
خلذلك ال ي كن ملنظ ات اممم املتحدة اإلغاثية 
أن تفرغ الشحنات خما كان منها إال أبقت عىل 
سفنها يف فيبوتي التي تقع يف الجهة املقابلة 

يف إخريقيا«. 
خعىل لاذا النحور، تتشاكل الصاورة لد  
اإلعاال  الادخيل، الاذي ينارش تقارياَر يومية 
تؤكد عىل خحشاية الددخان ختد ده استيدا  
االقتصاا2 كورقة يف الحارب، ختدمريه املتد د 
للبنية التحتية، باملقابل يحصد خشالً عسكرياً 

منذ عامني.

  - خاص:
القاعلدة  لتنظيلم  تابعلون  عنلارُص  تسللََّم 
بمحافظلة أبلني، مسلاء الثالثاء املايض، شلحنة 
أسللحة قادمة ملن محافظة مأرب، تم إرسلالُها 
من قبل قيادات حزب اإلصالح والفار عيل محسن 

األحمر.
وأكدت مصلادر ميدانيلة أن عنلارَص تنظيم 
القاعلدة اسلتلموا 3 مركبلات عسلكرية محملة 

بالسالح، يف منطقة لودر. 
ووّجهلت مصلادُر يف الجنوب اتهاملات للفار 
هادي بتسلهيل تمرير األسللحة لعنارص القاعدة 
يف محاربة قلوات الحزام األمني بعلدن والحراك 

الجنوبي التابع للنفوذ اإلَماَراتي.
يأتي ذلك يف ظل اسلتمراِر الرصاع يف عدن بني 
مرتزقلة النفوذ السلعودي بقيلادة هادي وحزب 
اإلصلالح من جهلة، ومرتزقلة النفلوذ اإلَماَراتي 
املتمثل بقوات ما يسلمى الحلزام األمني من جهة 

أخرى.
وذكرت املصادر أن شلحنة األسللحة القادمة 
من مأرب كانت مرسللًة بشلكل أسلايس من قبل 
الفلار »عيل محسلن« لعنلارص تنظيلم القاعدة 
الذين اسلتلموها بكل سلهولة يف أبني، حيث كان 
قد تم الكشلف قبلها عن صفقة بينه، وبني زعيم 

تنظيلم القاعدة يف اليمن من جهة أخرى، تتضمن 
االعتماد عىل عنارص التنظيم عسكرياً يف املعارك.

موثوقلة  مصلادُر  كانلت  السلياق  ذات  ويف 
كشلفت عن اجتماع الفار »هلادي« بعدة قيادات 
من تنظيلم القاعدة يف اليمن ملن ضمنهم »خالد 
عبدالنبي« أحد القدامى يف التنظيم، ويف االجتماع 
طلب الفار هادي من قيلادات التنظيم أن يعملوا 
لحسلابه الخلاص عىل غلرار قيلادات أخرى من 
التنظيم، وهو ما يؤكد أن شلحنة األسللحة كانت 
مرسلة إىل عنارص التنظيم الستخدامها يف الرصاع 
الدائر يف الجنوب بني الفار »هادي« وأتباع النفوذ 

اإلَماَراتي.
وذلك ما تؤكده الهجمات التي يشلنها تنظيم 
القاعدة يف عدن عىل مواقع للقوات التابعة للنفوذ 
اإلَماَراتي مؤخراً، حيث شلهدت مدينة لودر بأبني 
انسلحابات لقلوات الحلزام األمني، بعلد تلقيها 
هجماٍت عدة من قبل التنظيم كان آخرها السلبت 

املايض.
وتشلهد عدن أَيْضاً هجملاٍت متقطعًة لتنظيم 
القاعلدة علىل قلوات الحلزام األمنلي وتجمعات 
املجندين التابعني للنفوذ اإلَماَراتي يف عدن، ضمن 
اللرصاع القائم بني أطلراف املرتزقة هناك، حيث 
يلرص أتبلاع النفوذ السلعودي مسلنودين بدعم 
هلادي، علىل تقليل دور القلوات التابعلة للنفوذ 

اإلَماَراتي والتخلص منها.

  - خاص:
قال منّساُل الشاؤخن اإلنساانية لأمم املتحادة يف الي ن »في ي 
ماكغولدريك« يف بيانه الصا2ر يو  الثالثاء املايض، إن الغارات الجوية 
التي شانها طريان الددخان السادو2ي امَمريكي يف الي ن تساببت يف 
تدمري الطرقات خالجسور الحيوية خخاصة يف محاخظة الحديدة التي 

تداني من أزمة إنسانية كبرية.
خقاال ماكغولدرياك يف بياناه إن أَْكثَااار من 17 مليون شايص 
حاليااً غاري قا2رين عىل إطدا  أَنفساهم بشاكل كاٍف، بسابب عد  

2خول املوا2 الغذائية إىل ميناء الحديدة. 
خبيصاوص ذلك، أشاار ماكغولدرياك إىل أن السابَب يف انيفاض 
السافن خالوار2ات يف مينااء الحديدة، لي الغارات الجوية ختساببها 
يف ساقوط صواريخ لام تنفجر 2اخل امليناء، خلو ماا ي كن اعتباره 
اتهامااً رصيحاً لقو  الددخان بالتسابب يف امزمة الغذائية، حيث أن 
تلك الغارات الجوية أ2ت –بحسب البيان- إىل إفبار السفن عىل إعا2ة 
توفيه شحناتها ب ا يف ذلك املساعدات اإلنسانيةا، إىل ميناء عدن.

 خقاال ماكغولدرياك إن مينااَء عدن ال ي لاك القادرات خال البُنية 
التحتياة الالزمة للطلب عىل الوار2ات يف الي ن، مشاريا إىل أنه يصدب 
نقال الاوار2ات من عادن إىل املناطل امخر  بسابب الطارق املغلقة 
خالقتال الدائر لناك.، يف إشارة إىل خشل سلطات الغزخ يف تأمينها. 

خرس2 بنااءاً عىل ذلك، بدَض النتائج الكارثية املت ثلة بنقص توخر 
املوا2 الغذائية خارتفاع أسدار الوقو2 خالسلع.

خبداد عرضه ملياطر ما أ2ت إليه الغارات الجوية لطريان الددخان 
مان مياطار قد تهاد2 البلاد بأك لاه بالدخاول يف مجاعاة، خصف 
ماكغولدرياك طريقة اساتيدا  االقتصا2 أَْخ الغذاء كوسايلة إلذكاء 
الحرب بأنها »خحشاية« خغاري مقبولة ختيالف القوانني اإلنساانية 

الدخلية. 

  - خاص:

ذُلا أبطاُل الجيش خاللجان  تواصلت الد لياُت الدسكريُة التي ينفِّ
الشادبية ب حاخظاة تداز، يف موافهة مرتزقاة الدادخان امَمريكي 
السادو2ي، محققاًة انتصااراٍت نوعياًة كبَّدتهم خساائَر خا2حًة يف 

امرخاح خالدتا2. 
خبحسب مصدر عسكري مسؤخل خقد لقي عنرصان من املرتزقة 
مرصَعيه اا خأصياب ثالٌث بجاراٍح يف منطقة خا2ي صالاة بالجبهة 
الرشقياة، خي اا لقي ثالثة آخارخن مصارعهام يف منطقة عصيفرة 

أمل امربداء.
خأشاار املصدر إىل أن أبطاال الجيش خاللجان الشادبية يواصلون 
حصد عنارص املرتزقة بشاكل يومي من خالل الد ليات الدساكرية 

النوعية التي ينفذخنها.
َخبحساب املصدر خقد نّفذ أبطال الجيش خاللجان الشدبية االثنني 
املاايض عاد2اً مان الد ليات الدساكرية منهاا ع ليتاان يف منطقة 
عصيفرة أسافرت امخىل عن تدمري آلية عساكرية لل رتزقة خمرصع 
خفرح عد2 منهم خي ا أسافرت امخار  عن مرصع عنرصين يف تبة 

الوكيل باملنطقة.
ك ا أسافرت ع لية ثالثة عن تدمري آلية عساكرية خمرصع عد2 
مان املرتزقة الذيان كانوا عىل متنها يف تبة فبال فرة ب نطقة خا2ي 

القايض.
خأكد املصدر أن أبطال الجيش خاللجان الشدبية ت كنوا من إحباط 
محاخلاة تسالل ملناخقي الدادخان باتجااه منطقة املياا2ر ب ديرية 

املداخر ختكبيدلم خسائَر خا2حًة يف امرخاح خالدتا2.

مجلة »نويه 
سوليداريتيت« 

األلمانية:

العدواُن دّمر الطرَق والجس��وَر والس��دوَد والمستش��فياِت والمدارَس واألسواق بصورة ممنهجة
ت��م تدمي��ُر ومحاَصرة ميناء الحديدة وميناُء عدن غيُر آمن بس��بب س��يطرة التنظيمات اإلجرامية
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  - أنس القاضي:
إفراُ  الواليات املتحدة امَمريكية، يكا2ُ يكوُن 
امخَل مان نوعه مان حيُث خحشايته َخضحاياه 
يف تأرياخ البرشياة، ك ا لم تصناع إمياطورية 
اساتد ارية مان قبُل، ب ا تساتيد  أَمريكا من 
أسالحة ختاكاة، خبتجيريلا للتقادُّ  الدل ي من 
خري البرشية إىل لدمارلا، لذا اإلفرا  ليل نتاج 
أمزفة خسياسات شايوص القيا2ة امَمريكية، 
خال لي قرارات الشادب امَمريكي؛ خليست 2خلة 
2ي قراطياة يرسام الَشادب سياساتها، بل إن 
لذا اإلفارا  لو شاكل خفو2 الوالياات املتحدة 
خال ي كان لها أن تبدخ غري ذلاك، يف لذه املرحلة 
االستد ارية التي خصلت إليها، كدخلة رأس الية 
احتكارياة )إمييالية(، تقو2ُلاا رغبة الربح إىل 
احتكار الحياة، خعوملة الكون خأمركة الشادوب 
يف لوياتها خثقاخاتهاا خاقتصا2لا، تدا2ي اممة 
الدربياة خالدالم اإلساالمي، خميتلف الشادوب 
خاممام، خما من قارة إال خبها بص ة 2موية تدل 

عىل أن الوحش امَمريكي مرَّ من لنا! 

هكذا ترى َأمريكا العاَلم 
يف تدامل أَمريكا، مع فريانها من 2خل أَمريكا 
الالتينية، التي تنظار إلها كحدائَل خلفية - ك ا 
تنُظاُر لبقية الدخل خالشادوب- تسادى أَمريكا، 
لتُبقَي الادخل النامية مصا2ر خامات ملصاندها، 
خالشدوب أَْساَواقاً استهالكية ملنتجاتها، خع االً 
الصناعياة، خعاي  لإلنتااج يف خرخعهاا  عبياداً 
خاالخضااع  املجحفاة  الدساكرية  االتفاقياات 
بالقاوة خعناخيان »محارباة اإلرلااب«، حّولت 
أَمرياكا حكوماات خفيوش بلادان عديدة خدماً 
خحراسااً ملصالحهاا خمواقدها االساتد ارية يف 

الدالم. 

السياسة اأَلمريكية.. قتل ودهس للديمقراطية 
وحقوق اإلْنَسان 

اإلمياطورياة  لاذه  تسايد  أفال  خمان   
اة  االساتد ارية، خالسياساة امَمريكية خَخاصَّ
اليارفياة ال تتغري-مه اا اختلاف الرؤسااء- 
خلاي سياساة احتكارياة عساكرية مدا2ياة 
اإلنَْساان  خحقاوق  خللساال   للدي قراطياة 
خللحرية خاملناخساة خالتدد2 القطباي يف الدالم، 
خاملسااخاة بني البرش، خلذا تلجأ الواليات املتحدة 
امَمريكية إىل أبشاع امََسااليب خأكثرلا خحشية 
يف اساتهداف الشادوب خحركات التحرر خرموز 
الثورة خاملقاخمة عىل مساتو  الدالم، من القتل 
بالوساائل البدائية خاملدتا2ة، إىل القتل بامسلحة 

الجرثومية خالرسطانية.

َأمريكا تطوُِّر السالَح الجرثومي املُسّبب للسرطان 
رغم اتفاقية الحظر 

خكالاُة امليابارات املركزياة لاي الرائادُة يف 
التاي  للرسطاان  املسابّبة  الدوامال  اساتيدا  
ي كان أن تصياب ضحايالاا من خاالل الحقن 
أَْخ االستنشااق أَْخ مالمساة الجلاد مان خاالل 
املالبل امللوثاة، عىل الرغم مان أن اتفاقية عا  
1972 بشاأن امسالحة البيولوفياة خالُساّ ية، 
التاي صا2قت عليهاا الواليات املتحادة خاالتحا2 
الساوخييتي، خبريطانيا، حظرت لذه االتفاقية 
اساتيدا  خحياازة امسالحة البيولوفياة، خإن 
قساَم الد ليات اليااص بوكالة االساتيبارات 
املركزياة يف الجياش يف »خورت 2يرتياك« بوالية 
)ماريالند( خُشادبة اليدماات التقنية يف خكالة 
االساتيبارات املركزية خاصلات صيانة ختطوير 
ميزخنات الدوامل البيولوفية املسببة للرسطان 

اة.  املستيدمة يف الد ليات الَياصَّ

املعهُد الوطني اأَلمريكي لعالج السرطان يخُدُم 
املخابرات بتطوير الجراثيم السرطانية 

املدهاد الوطناي للرسطاان، يف الوقات الاذي 
كان يبحاث خياه عان عاالج ملارض الرسطان، 
مرشخعااً  االساتيبارات  خكالاة  ماع  نساج 
»انتقائياا« لاو مارشخع الرسطاان الفاريخيس 
»VIRAL CANCER PROJECT« الاذي يبحاث 
يف التطبيقاات الدساكرية للدوامال البيولوفية 
امُلسابّبة للرسطان. خكان مركاز الد ل يف خورت 
2يرتياك، خبداد أن تام توقياع اتفاقياة الحارب 
البيولوفية عا  1972 من قبل الرئيل ريتشار2 
نيكسون، اسات ر الد ل الرسي يف مجال اإلنتاج 
خاسع النطاق للفريخسات املسبّبة للرسطان الذي 
تّوج يف عا  1977 باإلنتاج النافح لا 60000 لرت 
من الفريخساات الرسطانية خاملثبطة لل ناعة. يف 
عا  1970، أخىص نائب مدير خكالة االستيبارات 
كارامساينيل  تومااس  للتيطياط،  املركزياة 
بأناه إذا تام التصديال عاىل اتفاقياة امسالحة 

البيولوفياة امُلقرتحة، ينبغي نقل ميزخن خكالة 
االستيبارات املركزية لدوامل الحرب البيولوفية 
من خاورت 2يرتيك إىل مركز أبحااث لنتينجتون 

لرشكة بيكتون – 2يكنسون، يف بالتي ور.
خاشاتغل برناماج خكالة امليابارات املركزية 
خالبنتاغون الرّسي يف خورت 2يرتيك عىل ميزخن 
مان البكرتياا الوشايقية BOTULINUM التي 
ي كنها أن تسبّب تساّ  اً غذائياً م يتاً. ش لت 
امبحااُث امُْخاَر  النقَل بالهباء )البياخ الرذاذ( 
الجوي للفريخساات املساببة للرسطاان خإنتاج 
»أناواع قاخزة« الفريخساات التي من شاأنها أن 
تقفاز مان امناواع الحيوانياة إىل البارش بقصد 

التسبب يف الرسطان.

رئيُس أنغوال أوُل ضحايا سالح السرطان
رب اا كان أخل ضحياة مان ضحاياا ساالح 
الرسطان يف برنامج االغتيال البايولوفي لوكالة 
االساتيبارات املركزية لو رئيال أنغوال امخل، 

))أغوستينو نيتو((.
الرئيال نيتاو، الذي كان مساتهَدخاً من قبل 
خكالاة االساتيبارات املركزية يف انتهااٍك لحظر 
الكونغرس، أصيب – خبرُسعة غريبة – برسطان 
يف عا  1979 ختويف يف مستشفى يف موسكو قبل 

سن الا 57. 
ضحيٌة أُْخاَر  لوكالة امليابرات املركزية لو 
الرئيل التشاييل الساابل إ2خار2خ خاراي، الذي 
أصبح عدخاً رصيحاً للدكتاتور الجنرال أخغساتو 
بينوشايه الذي نصبته خكالة امليابرات املركزية 
بدد إسقاطها الرئيل التقدمي سلفا2خر ألندي. 
ماات خراي يف مستشافى يف الداص ة الشايلية 
إصابتاه  بداد  2م19  ينايار   22 يف  ساانتياغو 

بالتهاب مشبوه عقب فراحة رختينية.

زعماُء َأمريكا الالتينية املناهضون أَلمريكا ُيصابون 
بالسرطان يف وقت واحد يف العصر الراهن 

ص او2ُ 2خل أَمرياكا الالتينياة يف موافهاة 
الهي نة امَمريكية، خسديها نحو االستقالل من 
ُكّل أشاكال التبدية للوالياات املتحدة امَمريكية، 

مدركاة تيوُضهاا لاذه الشادوب الُحارة منذ 
القرن التاساع عارش، خيف ُكلِّ مرحلاة تأرييية 
كانت الواليات املتحدة تساتيد  خسايلًة مدينًة 
لرضب لذه الشادوب، خما أكثر االنقالبات التي 
2بّرتهاا أَمريكا يف لاذه الدخل، أماا مؤخراً خمع 
تطاور الدلم، خاإن أَمريكا انتقلت إىل اساتيدا  
االغتيال باممراض الرسطانية، خلم تتيلَّ يف ذات 
الوقت عن بقية الييارات اإلفرامية كاالنقالبات 

الدسكرية خالحصار االقتصا2ي خاملايل.
اساتغرب  أَمريكياة  مؤامارة  إىل  إشاارٍة  يف 
الرئيل الفنزخيل ))شااخيز(( مان حقيقة كون 
الددياد من زع ااء أَمريكا الالتينية اليسااريني 
امُلدا2ين لسياساة الواليات املتحدة امَمريكية قد 

أصيبوا بالرسطان يف نفل الوقت.
 خقال تشااخيز، “أفاد أنه من الغرياب فداً، 
خمن الصدب تفسري ملاذا أصيب الرئيل اليازييل 
))لويال ايناسايو لاوال 2ا سايلفا(( خخليفته 
الرئيساة ))2يل ا رخسيف(( خرئيسة امرفنتني، 
))كريساتينا كريشانر((، بالرسطاان يف نفال 
الوقات تقريباً”، خكان شااخيز نفساه أَيْضاً قد 

أُصيب بالرسطان.
يف أغساطل من الدا  2010، اكتشف رئيُل 
باراغاواي ))خرنانادخ لوغاو(( أن لدياه خرمااً 
رسطانياً يف الغاد2 الل فاخية، تدااىف لوغو، م ا 
فدال أَمريكا تداو2ُ إىل الُيطة املدتاا2ة، خأطيح 
باِه يف انقالب نظ ته خكالاة امليابرات املركزية، 

يف الدا  م200 .

فيديل كاسرتو يحّذر شافيز، ومورليس، من اإلبر 
السرطانية اأَلمريكية 

الرئيُل الكوبي الساابل خيديل كاسرتخ الذي 
عارَصَ لنصاف قرن الحكومات امَمريكية، خَخِيَ 
أََسااليبَها اإلفرامياة، خنجاا من أكثار من 0م6 
محاخلة اغتيال، كان 2ائم التحذير للجيل الجديد 
من رؤخسا أَمريكا الالتينية املنالضني للسياسة 

امَمريكية، من مكائد أَمريكا االمييالية. 
قال تشااخيز: إن خيدل كاسارتخ حاذره ذات 
مارة قائالً: “شااخيز خاذ حذرك. لاؤالء الناس 

لديهام تكنولوفيا متطورة. أنت مه ل فداً. خذ 
الحذر م ا تأكله، خما يُقد  إليك من طدا . إبرة 

صغرية يزرقونك بها ب ا ال أ2ري”.
خقاد كان شااخيز بسايطاً يف حياتاه الدامة 
يقبال أيا2ي شادبه يف السااحات الدامة خيزخر 
امحياء الفقرية، م ا فدله أكثر ُعرضًة للتس يم 

امَمريكي بالرسطان. 
خقال تشااخيز أَيْضاً إن كاسارتخ قلل بشاأن 
الرئيال البوليفاي ))ايفاو موراليال((.. خيف 
كاناون الثاني 2009، خضاع موراليل لد لية 
فراحية، قا  بها خريل طبي كوبي، الساتئصال 

خر  رسطاني اكتشف يف أنفه.
ك اا أصياب الرئيال الكولومباي ))خاوان 
اليخساتات،  برسطاان  ساانتوس((  مانويال 
بدد بادء محا2ثات الساال  باني حكومته خبني 
الا)خارك( القوات املسالحة الثورية يف كولومبيا 
خبادء تقاربه مع لذه الحركة اليساارية، خلذِه 

ليست مصا2خًة أيضاً. 

إغتياُل الرئيس الفنزولي هوجو شافيز 
السايط  ماد   مدرخاَة  الساهل،  مان  إن 
لوفاو  الفنزخيايل  الرئيال  عاىل  امَمريكاي 
شااخيز، خمد  رغبتهم بقتلِه، خلو الذي تحّد  
سياساتها االساتد ارية علناً خحر  عليها نهب 
نفاط خنزخياال، خقطاع الدالقاات ماع الكيان 
الصهيوناي، خخضاح أَْسابَاب غزخلاا للداراق، 
ختضامن مع الشدوب الدربية خمحور املقاخمة، 
خمثل 2ع اً لقو  التحّرر يف أَمريكا الالتينية، ُكّل 
لذه امَْسابَاب تجدل من موتِه مصلحًة أَمريكية 
مباارشة، خ ا لاي حيثيات خخاتاِه مقتوالً، خما 
محاخالت االغتيال التي سبل أن تم إخشالها. 

يف 29 2يسا ي كاناون امخل 2011 أخاذت 
أحا2ياُث الرئيال الفنزخييل لوغو شااخيز عن 
الوالياات املتحادة امَمريكية منحاًى غري عا2ي، 
عندماا أشاار إىل أن خاشانطن قاد تكاون خراء 
موفة من اإلصابات بالرسطان بني رؤساء 2خل 
أَمريكا الالتينية. إذ قال شااخيز: »لل سايكون 
مان الغرياب أنهام قاد اخرتعاوا تقنياة لنرش 

الرسطاان خنحن لم ندرف عنهاا رغم مرخر 50 
عاما عليها؟« لكذا رصح شاخيز، بدد يو  خاحد 
من إْعاَلن رئيساة امرفنتني كريستينا خرنانديز 
2ي كريشنر أنها قد ُشّيصت ك صابة برسطان 

الغدة الدرقية«.
خبداد خرتة مان خخاة شااخيز أعلان الرئيل 
أن  ماا2خرخ((  ))نيكاوالس  الحاايل  الفنزخيايل 
تشااخيز “رُضب” يف »لجاو  عل ي« من فانب 

»امَْعَداء التأريييني« لفنزخيال.
خقاال الجنرال ))خوسايه أخرنياال((، رئيل 
الحرس الرئايس الفنزخييل “أعتقد أننا سنحتاج 
إىل 50 عامااً قبل أن ترخاع الرّسية عن الوثيقة.. 

خأعتقد أنها ستكشف يد الددخ املدني”.

الوالياُت املتحدة حاولت قْتَل شافيز مّرات عديدة 
ر2ّاً عىل سؤال: لل تدتقدين أن لوفو شاخيز 
قاد اغتيال، خإذا كان اممار كذلاك، خ ان الذين 

توّرطوا يف ذلك برايك؟
قالات »إيفا غولينغز« املستشاارة الساابقة 
للرئيال الفنزخييل الراحل لوغو شااخيز، خلي 
محامياة خصحفية خناشاطة يف مجاال حقوق 

اإلنَْسان:
»أعتقد أن لناك احت االً قوياً فداً أن الرئيل 
تشااخيز قد اغتيل. كانت لناك محاخالت اغتيال 
سيئة الس دة خموثقة ضده طوال خرتة رئاسته. 
خكان مان أبرزلا انقاالب 11 أبريل 2002، الذي 
تدارَّض خالله لليطف خكان مان املقرر أن يتم 
اغتيالاه لاو لم تحصال انتفاضة غري مسابوقة 
للشادب الفنزخييل خالقوات الدساكرية املوالية 
له التي انقذته خعا2 بدَدلا إىل السلطة خالل مل 
سااعة.. خكالة االساتيبارات املركزية خخكاالت 
أَمريكية أُْخاَر  كانت خراء لذا االنقالب خ2ع ت 

املتورطني مالياً خعسكرياً خسياسياً. 
يف خقت الحل، كانت لنااك محاخالت أُْخاَر  
ضد شااخيز خحكومتاه، ك ا لو الحاال يف عا  
ل200 عندماا تام القباُض عاىل الدارشات من 
القوات شابه الدساكرية الكولومبياة يف مزرعة 
خاارج الداص ة كراكاس كان ي لكها الناشاط 
املنالاض لشااخيز، رخبرت الونساو، قبال أيا  
خقط مان توفههم للهجو  عىل القرص الرئايس 

خقتل شاخيز.
ختضيف ايفاا: كانت لناك، مؤامارة أُْخاَر  
أقالَّ شاهرًة ضاد شااخيز اكتشافت يف مديناة 
نيوياورك خالل زيارتاه للج دياة الدامة لأمم 

املتحدة يف سبت ي 2006. 
خخخقااً لل دلوماات التاي قدمتهاا امفهزة 
اممنياة التابداة له، كان مان املقارر أن يجري 
شااخيز لقااء عاماا ماع الج هاور يف فامداة 
أَمريكياة مشاهورة، حياث تام الكشاف عان 
خفاو2 مساتويات عالية من اإلشاداع القاتل يف 
الكاريس الاذي كان مقارراً أن يجلال عليه. تم 
اكتشااف اإلشداع بجهاز كاشف »فيجر«، خلو 
فهاز يدخي صغري للكشاف عن اإلشاداع، كان 
يساتيدُمه اممن الرئايس لض اان عد  تدرض 

الرئيل ملياطر امشدة الضارة. 

َأمريكا خلف إصابة فيديل كاسرتو بمرض السرطان 
كاسارتخ، الاذي رحل أخاخار الداا  الفائت، 
بدد أن نجاا من 0م6 محاخلة اغتياال أَمريكية، 
خنزعام أخل حكوماة ثورية يف القاارة منالضة 
مَمريكا، خالذي ُشايصت اصابتُُه يف خقٍت سابل 
برسطاان غامض يف املددة خاممداء، أصيب بهذا 
الرسطاان بدد حضاوره “ق اة الشادب” التي 
ُعقادت بالتزامن ماع ق ة قرطبة مريكوساور 
)السوق املشرتكة للجنوب( يف يوليو ت وز 2006 

مع تشاخيز خنيستور كريشنر.
بوينال  يف  اممريكياة  للسافارة  برقياة   
آيارس بتأرياخ 26 يوليو 2006، تظهر اساتياَء 
خاشنطن من خفو2 كاسارتخ خشاخيز يف قرطبة 
مع كريشانر: »ماا كان الختاً حاول الق ة كانت 
الدرفاة التي لداب خيهاا امرفنتاني خاليازيل، 
الطرخاان الرئيسايان يف الساوق املشارتكة منذ 
تأسيساها، أ2خاراً ثانوية يف لاذه الق ة، يف حني 
لي ن تشاخيز خكاسرتخ«. خالثالثة املشاركني يف 
ق ة الشادب، أموات اآلن. تويف كريشنر من نوبة 
قلبية مفافئة خشااخيز من رسطان خبيث ختك 
بحوضه، خكاسارتخ من رسطاان املددة، خلو إن 
تقا2مه بالسن الذي فدل من موته أمراً متوقداً 

لم تفتح ملف اغتياله. 

________________
*مالحظة: املعلومات الواردة، مستقاٌة من وثائَق 
ومقلاالت وترصيحلات صحفية لكتلاب أجانب، قام 
برتجمتها ونرشها الباحث واملفكلر العراقي الدكتور 
حسلن رسمك حسن، يف كتابة سلسلة جرائم الواليات 

املتحدة األَمريكية. 

االغتياالُت السرطانيُة اأَلمريكية لزعماء َأمريكا الالتينية
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  - رشيد الحداد:
الددخيان  2خلتَاي  باني  الدالقاُة  شاهدت 
امَخارية  اآلخناة  يف  خاإلرسائيايل  السادو2ي 
تحاوالً 2راماتيكيااً متساارعاً، توقده الكثري 
مان املراقباني مناذ سانوات يف ظال التطبيع 
غاري املدَلن باني الدخلتاني ختطاور الدالقات 
االْقتَصا2ية من خالل التبا2ل التجاري بني تل 
أبيب خالرياض من فهة، خالتداخن الدسكري 
باني الدخلتاني يف ساوريا خالي ان، إال أن تلك 
الدالقات خرفت من نطااق الرسية إىل الدلن 

قبل أيا  يف مؤت ر ميونخ لأمن. 
لم تُدد زيارُة الجنرال السدو2ي املقرَّب من 
االرسة الحاك ة أنور عشقي إىل تل أبيب خالل 
النصاف الثاني من الدا  املاايض يراخقه خخد 
من رفال املال خامع ال السادو2يني، ساو  
بداياة ليرخج التحالف السادو2ي اإلرسائييل 
غاري املدلان مان الرسياة إىل الدلان، خوزيار 
خارفية الددخان عا2ل الجبري التقى مخل مرة 
بشكل َعَلني بوزير الدخاع اإلرسائييل أخيجدخر 
لييماان يف مؤت ار ميوناخ لأمان مطلاع 
امُُسابُاوع الجااري خذلاك بدد زياارة رسية 
قا  بها الجبري يف خيايار من الدا  املايض إىل 
إرسائيل خخل ماا أّكدته الصحاخة اإلرسائيلية 

حينذاك.
خعاىل الرغام مان أن اللقاء كان سياساياً 
خليل اْقتَصا2ياً، إال أنه الدالقات االْقتَصا2ية 
خاملصالح املشارتكة التي تنامت بني الدخلتني 
الددختاني كان أََساااس التقاارب اإلرسائييل 
السادو2ي، خالتباا2ل التجااري باني تل أبيب 
الارشكات  ختوافاد  تزاياد،  يف  خالريااض 
يف  اإلرسائيلياة  خاليدمياة  االساتث ارية 
السادو2ية أصباح  أَْخ يف خاارج  السادو2ية 
أمارا مفرخغا مناه، خخخل مصاا2ر صحاخية 
التاي  السادو2ية  امل لكاة  خاإن  إرسائيلياة 
تتظالار بداد  التدامال التجاري ماع 2خلة 
الددخ الصهيوني، تربطها بها عالقات تجارية 
أبرمات الرياض مع تل أبيب صفقات ساالح 
متدد2ة خكشافت عنها الصحاخة امَمريكية، 
إرسائيلياة  اساتث ارات  إنشااء  إىل  يضااُف 
سادو2ية يشارك خيها رفال أع ال مرصيون 
خأر2نياون يف مارص خامر2ن خلولندا خقيص 
خأملانياا خأَمرياكا، خخخل ما أشاارت إليه عد2 
من املواقع اإلرسائيلية َخإن تلك االساتث ارات 

تقدر ب ليارات الدخالرات. 

»إسرائيل« يف الرياض
بالتطبياع  رغباة سادو2ية  ُكشاف عان 
ماع إرسائيل بشاكل علناي بدد سانوات من 
الدالقات الرسية بينه ا، ختحساني الدالقات 
االْقتَصا2ياة مع إرسائيل خإنشااء مشااريع 
اساتث ارية مشارتكة بني الدخلتني الددختني، 
خرغام تجالال الجانب السادو2ي الرسا ي 
للزياارة خعاد  االعارتاض عليهاا أَْخ التدليل 
عليهاا، إال أن الصحاخاة اإلرسائيلية أشاا2ت 
بالتقاارب اإلرسائيايل السادو2ي، خأكدت أن 

زيارة عشقي مع خخد من رفال املال خامع ال 
السدو2يني إىل إرسائيل فاء يضوء أخرَض من 
قبل الديوان امللكي السادو2ي خيجّساُد رغبة 
سادو2ية يف التطبياع ماع تال أبياب لتدزيز 
املصالح املشارتكة بني الدخلتني خختح قنوات 
مشارتكة عىل ميتلف املستويات بدد سنوات 

من الدالقات غري املبارشة مع الرياض.
خأكادت صحيفاة »يديداوت أحرخناوت« 
اإلرسائيلية يف تقريٍر لهاا عن تطور الدالقات 
السادو2ية اإلرسائيلية منتصف الدا  املايض، 
أن ارتفاعاً الختاً طرأ خالل السانوات الي ل 
املاضية عىل امع ال التجارية بني السادو2ية 
خإرسائيل، بتشجيع من رئيل الوزراء السابل 
أرييال شاارخن، مشاريًة إىل أناه بلاغ 30 %، 
خقي تاه عرشات ماليني الدخالرات، خبحساب 
الصحيفة نفساها، خاإن عارشات الرشكات 
اإلرسائيلية تشاارك يف مشااريع يف السدو2ية 
املشااريع  خأحاد  أخرخبياة،  رشكات  عاي 
الكاي  التي تجريهاا الارشكات اإلرسائيلية 
يف السادو2ية مرشخع )حوسابة املادارس يف 
السادو2ية( الذي ي ر عاي رشكة تكنولوفيا 
علياا من رمات لشاارخن، يضااف إىل خفو2 
رحاالت فوية باني إرسائيال خالريااض منذ 
منتصف الدا  املايض، خير  اإلرسائيليون أن 
التقاُرَب مع الرياض سي ّكن تل أبيب من بناء 
عالقات اْقتَصا2ية خسياسية عَلنية مع بدض 
2خل اليليج التي بدد انشااء عد2 من املكاتب 
التجارية اإلرسائيلية يف قطر ختحسن عالقات 
إرسائيل مع اإلَماَرات مؤخراً خاملت ثل بارتفاع 
رحاالت الطريان بني تل أبيب خ2بي إىل رحلتني 
يوميااً، باإلَضاَخِة إىل نفااذ املنتجات التجارية 
اإلرسائيلياة يف امَْساَواق اإلَماَراتية خالقطرية 
خكذلاك البحرين التي احتلات صا2رات املاس 

اإلرسائييل الدا  املنرص  املرتبة الثانية. 

الصحاخاة  كشافت  االتجااه  ذات  خيف 
امَمريكية عن تنامي خفو2 عرشات املشاريع 
خآل  إرسائيال  باني  املشارتكة  االساتث ارية 
ُسُداْو2 يف عد2 من الدخل الدربية خيف بريطانيا 
إرسائيلياة  رشكات   10 أن  إىل  باإلَضاَخاة 
عاملية تدَ ُل يف السادو2ية منذ سانوات بدلم 

السلطات. 

أساور صهيونية 
قبيل موسم الحج امَخري أعلنت السلطات 
السادو2ية تزخيَد الحجاج بساوار إلكرتخني، 
حتى يساهل التدرف عىل الشايص، خالبحث 
عناه يف حاال تيلفه عن بدثة الحاج املنت ي 
إليهاا، إال أن تلاك االسااخر إرسائيلية الصنع 
كشاف عنهاا موقاع اإلذاعة الديياة، خالل 
موسم الحج املايض، خالذي أكد أن »السدو2ية 
إس«،  خاور  »فاي  رشكاة  ماع  تداقادت 
اإلرسائيلياة لتأماني الحجااج مناذ 2خولهم 
مطاار امل لكاة خحتاى عو2تهام إىل بال2لم 
بأسااخر إلكرتخنية إرسائيلية مازخ2ة بتقنية 
)في بي إس(، تستطيع السلطات السدو2ية 
مان خاللهاا تحدياد موقاع أي حااج يف أية 
لحظاة من قبل أفهزة االساتيبارات اممنية 
اإلرسائيلياة املرتبطاة بدالقات اسارتاتيجية 
مع السدو2ية، مؤّكداً يف حال خقوع أي حا2ث 
خاإن غرخاة الد لياات اممنية الساتيبارات 
السدو2ية املرشخة عىل امسااخر اإللكرتخنية 
مرغ اٌة عاىل أخاذ املدلوماات املطلوباة من 

الرشكة اإلرسائيلية.

باُب املندب 
خطاورُة التقااُرب اإلرسائيايل السادو2ي 
َحاليااً يك ان بالتقاء املصالح املشارتكة بني 

الدخلتاني الددختاني يف املنطقة ع ومااً خباب 
املنادب عاىل خفاه اليصوص يف ظال خرخج 
مضيال لرماز االسارتاتيجي مان نفاوذ تل 
أبيب خالرياض الاذي ي ر منه %70 من نفط 
اليلياج إىل الدالام، خبدد أن ُحسا ت مدركة 
النفوذ عىل مضيل لرمز لصالح إيران خباتت 
صاا2رات النفاط اليليجية تُ رُّ مان املضيل 
تحت ح اية القاوات البحرية اإليرانية 2خدت 
2خلتا الددخ اإلرسائييل خالسدو2ية من سنوات 
للبحث عن بديل، ختوافدت إرسائيل يف أثيوبيا، 
خلكان ظال مضيال بااب املنادب بدياداً عن 
نفوذلا، خبدد قيا  ثورة الا 21 من سابت ي 
ل201 خالتاي أثارت قلال الددخين اإلرسائييل 
خالسادو2ي، التقت مصالح خمياخف البلدين 
بدد بارخز أَنصاار الله كقوة خاعلاة يف الي ن 
خخرض الجيش خاللجان الشدبية سيطرته ا 
عاىل ساواحل بااب املنادب خإْعااَلن اللجناة 
الثورية تأمني امل ار املالحي الداملي الذي ت ر 
منه %0ل مان حجم التجاارة الدخلية، إاّل أن 
تط يناات أَنصاار الله لم تيفاف من صدمة 
الددخيني اإلرسائييل خالسدو2ي أَْخ تقلل منها، 
ختحات ماير لافال التقاارب اإليراني مع 
أَنصار الله مساتقبالً ختأثاريه عىل مصالحها 
االْقتَصا2ية، التقت مياخف تل أبيب خالرياض 
ك ا التقت مطامع الدخلتني االستد اريتني يف 

الي ن ختحديداً يف باب املندب. 

مصالُح اأَلْعَداء 
خيف ذات االتجااه اقرتبات الريااض من تل 
أبيب منذ مطلع الدا  2015 من خالل تنامي 
التباا2ل التجااري بني الدخلتاني عي عد2 من 
الدخل الوسايطة مثل امر2ن ختركيا خلولندا، 
لتتطوَر إىل تقديم الرياض مقرتحات بإنشاء 
عاد2 من املشااريع االساتد ارية الجديدة يف 
مضيل بااب املندب، ختوىل مسائول التواصل 
ماع إرسائيل الجنارال السادو2ي املقرب من 
آل ُساُداْو2 أنور عشاقي تحت شدار السال  
مه ة الرتخيج للوفو2 اإلرسائييل السادو2ي 
يف باب املندب عي انشااء مشااريع سياحية 
خأُْخااَر  عساكرية تت ثال بإنشااء قاعدة 
عساكرية سادو2ية بالقرب من بااب املندب 
تحات ماير ح اياة مصالحهاا التجارية يف 
املضيال الاذي ي تلاك أل يّاة اسارتاتيجية 
كايي باعتبااره م ارَّ عباور يرباط بحار 
الرخ  خاملحياط الهندي عي قناة الساويل، 
باإلَضاَخاة إىل مرخر 3,3 ملياون برميل نفط 
يومياً من املضيال للبلدين، من فانبها تضُع 
إرسائيل التحكم ب ضياف باب مندب كهدف 
اسرتاتيجي منذ أن أغلقت الي ن املضيَل أثناء 
الحارب الدربياة اإلرسائيلية 1973، ختشاري 
الصحاخاة اإلرسائيلياة إىل أن مضيال بااب 
املندب ي ثّل مسااًرا بحريًّا رئيسايًّا بالنسبة 
لأساطول التجاري اإلرسائيايل، إذ يُدد بوابَة 
الدخاول إىل البحر امَْحَ ر، الاذي ي ثل مديًا 
حيويًّا للسافن يف طريقها من الرشق امقىص 

إىل »ميناء إيالت« أَْخ قناة السويل.

  - أحمد البحري:
أفلاد املعهلُد الدويل ألبحلاث السلالم يف سلتوكهولم، االثنني، أن 
مبيعلات األسللحة يف العالم ارتفعلت وبلغت أعىل مسلتوياتها منذُ 
للة يف ظلل ارتفلاع واردات منطقة الرشق  الحلرب البلاردة، َخاصَّ

األوسط ودول الخليج العربية.
ووفق التقرير بلغت مبيعات األسللحة يف العالم أعىل مستوى لها 
منذ الحرب الباردة يف السنوات الخمس األَخرة بسبب ارتفاع الطلب 
يف الرشق األوسط وآسيا، بحسب ما أفاد املعهد الدويل ألبحاث السالم 

يف ستوكهولم املستقل.
واسلتحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا وبني 2012 و2016 عىل 
43 باملئلة ملن الواردات العاملية من األسللحة التقليديلة من ناحية 
الحجلم، بارتفلاع بنسلبة 7,7 باملئلة مقارنلة بالفرتة بلني 2007 

و2011، بحسب املعهد. 
فيما كانت حصة آسليا وأوقيانوسليا من الواردات العاملية أكثر 

بقليل )44 باملئة( بني 2007 و2011.
ملن جانبها قفلزت واردات دول الرشق األوسلط ودول الخليج 
العربيلة من 17 باملئة إىل 29 باملئة، متقدمة بفارق كبر عىل أوروبا 
)11 باملئة( التي شلهدت تراجعا سلبع نقلاط، واألَمريكيتني )8,6 
باملئلة( مرتاجعة 2,4 نقطلة، وأفريقيا )8,1 باملئلة( مرتاجعة 1,3 
نقطلة، وأوضح الباحلث يف املعهد بيلرت ويزمان »خالل السلنوات 
الخملس املاضيلة، توجهلت معظلم دول اللرشق األوسلط أوال إىل 
الواليلات املتحلدة وأوروبلا يف بحثها املتسلارع عن حيلازة قدرات 

عسكرية متطورة«.
وتابع »رغم تراجع سلعر النفط، واصللت دول املنطقة التعاقد 
علىل مزيلد من األسللحة يف 2016 التلي تعتربها أدوات أََسلاسلية 
ملواجهلة النزاعلات والتوتلرات اإلقليميلة«، وبلغ نقل األسللحة يف 
السنوات الخمس األَخرة مستوى قياسيا منذ 1950، بحسب املعهد، 
وحلت السلعودية ثانية يف مسلتوى توريد األسلحة يف العالم يف هذه 
السلنوات )زيادة بنسبة 212 باملئة(، بعد الهند التي ال تملك، خالفا 

للصني، إنتاجا وطنيا لألسلحة بمستوى عال.
ويف مجال الصلادرات احتفظت الواليات املتحلدة باملرتبة األوىل 
بل33 باملئة من سلوق األسللحة )زيادة 3 نقاط( أمام روسيا )23 
باملئلة من السلوق وزيلادة نقطة واحلدة( ثم الصلني )6,2 باملئة 
وزيادة 2,4 نقطة( وفرنسلا )6 باملئة وتراجلع 0,9 باملئة( وأملانيا 

)5,6 باملئة وتراجع 3,8 نقاط(.
وتسلتحوذ هذه الدول الخمس عىل نحلو 75 باملئة من صادرات 
األسللحة الثقيلة يف العالم. وجاء تحسلن حصة فرنسلا يف مستوى 
الصلادرات ُخُصْوصلاً بسلبب عقلود مهمة مع مرص التي اشلرتت 

بارجتي ميسرتال ومقاتالت رافال.
وأشلار مسؤول برنامج التسللح يف املعهد نفسه أود فلورنت إىل 
أن »املنافسلة رشسلة بني منتجي األسللحة األوروبيلني« ُخُصْوصاً 
فرنسلا وأملانيا وبريطانيا، ويف حني أن الواليات املتحدة وفرنسا هما 
أكرب مزودي الرشق األوسلط بالسالح، فإن روسيا والصني هما أكرب 

مزّودي آسيا باألسلحة.

مبيعاُت األسلحة ترتفُع ألعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة

من زيارة ع�سقي �إىل لقاء ميونخ.. �لريا�ش تخاوي تل �أبيب 

السعودّية و»إسرائيل« من الشراكة االْقتَصادية إىل التطبيع العَلني

مصطلح

 االكتفاُء 
الذاتّي

 

يجُب عىل الدخلة لتحقيل االكتفاء 

الذاتي أن تجدَل نفَساها مستقلًة إىل 

أقىص حد م كن عن الدخل امُْخاَر ، 

خذلاك بإنتااج مدظام امشاياء التي 

ترغاب خيهاا بنفساها، خكان لاذا 

لاو لادف مدظام الادخل الجديدة 

الوفاو2 بداد  التاي ظهارت لحياز 

االساتد ارية  اإلمياطورياات  زخال 

يف أعقااب الحرباني الدامليتاني امخىل 

الثانياة، خلناك عدة مزاياا لالكتفاء 

الذاتاي يف خقت الحارب، إال أن لناك 

من يدتيلا سياساة غري صائبة من 

الناحياة االقتصا2ياة، حياث تدتي 

مناقضًة ملبدأ التكلفة النسبية.

 للعــلم 
وديعة !

 

ال يمكلُن ملن أفرغ حقَده الدفنَي عىل 

الشلعب اليمني وعىل تأريخه وحارضه 

ومسلتقبله أن يبنيَه، وَملن يقف وراء 

وسلحبها  الوطنيلة  الُعمللة  انهلاك 

ملن السلوق والتالعلب بسلعر رصف 

اللدوالر من املسلتحيل أن يلودع مليار 

أَْو مليلاري دوالر ليوقلف تدهوره؛ ألن 

العلدو وبعلد أن فقد االملل يف إحداث 

أي نرص اسلرتاتيجي عسكري، يسعى 

إلحلداث انهيلار اقتصلادي شلامل يف 

البلد ليعوض فشلله يف الجبهات، فكل 

األعملال اإلجراميلة التي تطلال البنية 

التحتيلة لالقتصاد الوطنلي تهدف إىل 

تكبيلل املسلتقبل االقتصلادي لليمن، 

وتلرك اليملن منهلكاً ال يقلوى علىل 

النهوض. 

ولذلك فهادي وبعد أن تلقي دروساً 

قاسلية من حلفاء العدوان يف عدن ويف 

الرياض عاد ليعلن عن انتصار وهمي، 

زاعملاً أن آل ُسلُعلْود قتللة األَْطَفلال 

والنسلاء والشليوخ، أودعلوا مليلاري 

دوالر يف حسلاب البنلك املركلزي، وال 

نلدري عن أي بنك مركزي يتحدث، ألن 

عدن البنك فيها سلوى البنلك االهيل أَْو 

فرع البنك املركزي اليمني التابع للبنك 

الرسمي يف صنعاء.
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  - خاص:
أّكدت قبيلُة أرحب شا اَل الداص ة صنداء، 
أن قصاَف طريان التحالف ملجلل عزاء للنسااء 
باملديرياة امسابوع املاايض لان يُ ااارَّ مارخَر 
الكرا ، مشاريًة إىل الر2 القايس للددخ سيكون يف 

الجبهات.
خعقدت القبيلة يو  االثناني املايض افت اعاً 
موساداً حرضه أبارز الشايصيات االفت اعية 
باملنطقاة خب شااركة قائد املنطقة الدساكرية 
الرابدة اللاواء عبدالله الحاكم خخزير الدخل نبيه 

أبو نشطان.
خامتاأت سااحة االحتشاا2 بالقبائال التاي 
ح لت ساالحها ب يتلاف أنواعاه، مؤكدين أن 
عزي تَهام يف موافهة الددخ لن تلني، خأن الجبان 
لم مان يلجاأ إىل قصاف النسااء، أماا امحرار 
خيدرخاون كياف يكاون الار2 خهاو يف الجبهات 

خقط.
خأظهارت القبيلة ماد  ُفهوزيتهاا الكاملة 
يف الثاأر مان امعاداء، الختاة إىل أن الجرائم التي 
تُرتكاب بحال املدنياني يف بال2ناا، خيف مديرياة 
أرحاب بالتحديد، تتجااخز ُكّل القيام خامخالق، 
خمساتغربة من إقادا  الددخ عاىل قصف منزل 

عزاء للنساء آلل النكدي ب نطقة رشاع.
خ2عا َمَشاايخ خأعيان خخفهااء خأَبْنَاء قبيلة 
أرحب، كاخة القبائل الي نية إىل الوقوف يف خندق 
خاحاد لوضع حد لل جازر البشادة التي ارتكبَها 
خماا زال يرتكبُها الدادخان اله جي بحال أَبْنَاء 

الوطن يف كاخاة املحاخظات، مساتهدخاً امبرياء 
خالنساء خامطفال خمقدراِت الوطن.

ك اا 2عات قبائل أرحاب، كاخاَة قبائل بكيل 
ملسااندة إخوتهم يف سااحات القتال خاملشاركة 
يف الثاأر لدمااء خأرخاح الشاهداء.. 2اعياة كاخة 
املغرر بهم للَدو2ة إىل فا2ة الصواب خالرفوع إىل 
2يارلام خأللهم خالوقوف يف صف الوطن للدخاع 

عنه ضد الغزاة.
خقاّد  خزيار الدخلة نبيه أبو نشاطان تدازي 
القياا2ة السياساية م ثلاًة باملجلل السايايس 
امعىل خحكومة االنقاذ الوطني مرس الشاهداء.. 

مشارياً إىل أن فري اة اساتهداف مجلال عزاء 
النسااء يف بيت النكداي تؤّكد ل جياة الددخان 

خحقده عىل الشدب الي ني.
خأكاد أبو نشاطان أن أي اعتداء عاىل أيٍّ من 
نسااء الي ان لاو اعتداء عاىل الي ان بأك له.. 
مشارياً إىل أن قبائل أرحب لن تسكت عىل فرائم 

قتل النساء.
قائاد املنطقة الرابداة اللاواء عبدالله يحيي 
الحاكام لاو اآلخر تحدث عان لاذه الجري ة، 
مشارياً إىل أن فري اة اساتهداف مجلل الدزاء 
لبيات النكدي ساتحرك ض ائار الج يع خكاخة 

القا2ريان عىل ح ل الساالح للجبهاات للدخاع 
عن الوطن خالدارض خامرض خالحرمات.. الختاً 
إىل أن املجاال مفتاوح خامرض ترّحاب بأللهاا 
خاملستضدفني يستنجدخن برفال الرفال الذين 
أذللوا الدالام بانْتَصاراتهم خأخزخا الشاياطني 
مان اإلنال خالجان للار2 عاىل فرائام الغازاة 

خاملدتدين.
خأكاد الحاكم عىل رضخرة التحرك يف موافهة 
املرتزقة كحل خحيد حتى ال تُذَلَّ ختُنتهك أعراض 
الي نياني بأَْكثَااار من القتال.. مؤّكداً أن أخضل 
خسايلة للدخاع عن امرض لي الهجو  خالذلاب 

لقتال الددخ يف أرضه.
من فانبه اا أَكَّااَد عضو مجلل الشاور  
يحيي الحباري خخكيال محاخظة صنداء مح د 
الحبااري عىل أل ية التحارك للجبهات.. الختني 
إىل أن فري ة اساتهداف عزاء النساء يف منطقة 

رشاع لم تحصل عىل مر التأريخ.
خي اا باارك محاخاظ صندااء لاذا اللقاء.. 
2اعيااً كاخاة قبائل أرحاب خاملحاخظاة للتحرك 
الجا2 للجبهات من أفل أن يندم الشادب الي ني 
باممان.. الختاً إىل أن لذا لو الحالُّ الوحيُد لر2ع 

الطغاة خاملدتدين خاملرتزقة.

  - أحمد داوود:
افت اع اآلالُف مان قبائال خاوالن الطياال 
يتقدَُّمهم أبرُز الشايصيات االفت اعية يف ُقبُِلها 
السبع؛ للتنديد بقصف طريان التحالف امَمريكي 
السادو2ي ملنزل الشايخ مح د بن نافي الغا2ر 

يو  الج دة املايض.
خاحتشادت القبائل من ُكلِّ املديرات، حاملني 
خمر22يان  خالرشاشاة،  اليفيفاة  امسالحة 
الزخامل الشادبية، يف ظل غضب خاسع خاستياء 
مان قبل الج يع لالساتهتار املتواصال لتحالف 
الددخان يف اساتهداف مناازل املواطنني خامبرياء 
خرماوز القبيلاة خمشااييها، مشاريين إىل أن 
اساتهداف منزل الشايخ مح د بن نافي الغا2ر 
لو اساتهداٌف لاكل أَبْنَاء قبيلة خاوالن خأن لذا 
القصاف ال ي كان أن ي ر لكذا بادخن عقاب أَْخ 

. َر2ٍّ
خياو  الج دة املاايض أقد  طاريان الددخان 
امَمريكي السادو2ي عاىل قصف منزل الشايخ 
مح اد بن نافاي الغا2ر، ماا أ2  إىل إصابة أحد 
أخرا2 الحراسة، خحدخث أرضار خاسدة يف املنزل، 
خاحرتاق عد2 من السايارات كانت بداخل حوش 

املنزل.
خيف حااالٍت كثاريٍة خإن قصفاً كهاذا ال ي كن 
أن يأتي اعتباطاً أَْخ عشاوائية، خإن ا عن طريل 
إحداثيات خضدها مرتزقة خمدلومات خصلت إىل 
التحالف خاختيار منظم خلدف مرصو2 من قبُل.
خيف محاخلاة من ِقبل مرتزقاة الددخان الذين 
ينت اون إىل قبيلاة خاوالن الطياال المتصااص 
غضاب القبيلاة إزاء ماا حادث ساارعوا بدقاد 
افت ااٍع لهام يف ماأرب خاساتنكرخا ماا حدث، 
محاخلني التشاكيك يف أن املنازل تدرض بقصف 
من قبال الطاريان يف مطالبة لهام بالتحقيل يف 

الحا2ثة.
خعاىل ُكلٍّ تُدِرُك قبيلة خاوالن الطيال من أين 
يأتيهاا الوفاع، خالحقيقاة -ك اا يقولون- ال 
ي كان حجبها عان عني الشا ل ثم يتسااءل 
أحد حراساة منزل الشايخ الغا2ر ليقاول : »ما 
حدث كان قصفااً بالصواريخ، انفجر الصارخخ 
امخل خأنا يف غرخة الحراساة، ثم خرفت مرسعاً 
خانبطحات عاىل امرض حاني انفجار الصارخخ 
الثاناي، خالح اد للاه لم أصاب ساو  بجرخح 

بسيطة«.
خمان ياو  الج داة املاايض أرسالت قبيلاة 

لالفت ااع  خاوالن  لقبيلاة  الداعاَي  امعارخش 
املديرياة  ختادارس اممار، خاكان االفت ااع يف 
خالشايصيات  َمَشاايخ  مدظام  بحضاور 

االفت اعية بيوالن الطيال.
الشايخ حساني أح اد القايض شايخ قبيلة 
الساه ان الذي حرَضَ باملئات من أَبْنَاء القبيلة، 
قاال إن ما حدث من قصف ملنزل الشايخ الغا2ر 
ُق، خالرفال مدرخف لاد  الج يع  يشٌء ال يَُصادَّ
خهو يحب الوطن، خال يفرط بالصاحب إطالقاً.
من فانبه قال الشيخ صالح بن عيل املدويض 
من أكي َمَشاايخ خوالن الطيال إن القصف عىل 
منزل الشيخ الغا2ر خاستهداف النساء خامطفال 
يف ُكّل ياو  خكذا الحصار املسات ر عىل الشادب 
الي ناي خكل لاذه الجرائم تجدل حتاى الحجر 
خالشجر يقاتل آل سدو2، خ ا بالك برفال خوالن 

الطيال امحرار؟!.
خأشاار الشايخ املدويض إىل أن لاذه الجرائم 
الوحشاية قاد اساتنهضت قبائال خاوالن مان 
أخل ياو  للدادخان للنهاوض للثأر مان الددخان 

امَمريكي السدو2ي خمن آل سدو2.

 خأخضاح أن نظا  آل سادو2 الباغي لم يرتك 
أي اعتباار لأخالق خالقبيلة خقد اساتهرت بأَبْنَاء 
خوالن خلهذا سايكون الر2 قاساياً خمؤملاً ضد آل 
سادو2 خساوف تت ناى لاذه امرسة خع الؤلا 

بأنهم لم يُيلقوا.
أماا الشايخ خالد القاريي من أبرز َمَشاايخ 
خوالن الطيال خأكاد أن خوالن الطيال قد أعلنت 
النفاري الدا  يف ُكّل ما سابل من اعتاداءات عىل 
الشدب الي ني عامة خعىل خوالن خاصة، مشرياً 
إىل أن خاوالن أقارت يف االفت ااع رخاد الجبهات 

باملقاتلني.
خاعتاي الشايخ مح د ساالم طدي اان من 
َمَشايخ مديرية رصخاح بيوالن الطيال أن منزل 
الشيخ الغا2ر لو 2اٌر لكل القبائل الي نية، مؤّكداً 
أن القبائال لم تجت ع يف لذا اللقاء إال للتوفه إىل 
الجبهاات 2ع اً للجياش خاللجان الشادبية، بل 
خختح فبهات مان قبائل خوالن خبكيل ختتحقل 

يف لذا االفت اع ما لم تحقل من قبل.
خاف دت ُكلُّ الكل اات يف اللقاء عىل رضخرة 
حشاد الطاقاات خالقو  لرخاد فبهاات القتال 

باملقاتلني امشاداء خذلك للثاأر خإيقاف الددخان 
عن م ارسة َغيِّه ختجيه.

خقال الشايخ أح اد عبداليالال خرحان من 
َمَشايخ قبيلة بني شدا2: إن خوالن قررت قلدت 
أخكار الد الة خاالرتزاق يف مأرب خموافهة الددخ 
السدو2ي 2اخل أراضيه خكرس قرن الشيطان.

أماا الشايخ صالاح الجه اي من َمَشاايخ 
قبيلة فهام خقد أَكَّااَد أن ماا حصل من قصف 
خاساتهداف ملنزل الشيخ مح د بن نافي الغا2ر 
لي أكي إلانة ليوالن خإذا لم يتحركوا خوالن يف 

لذه اللحظة، خ تى سيتحركون؟!!
ختحدث الشايخ نافي الساالمي بُحرقة عن 
ما حدث من قصف ملنزل الشايخ الغا2ر خيقول 
: »خالله لو علم آباؤنا إن السادو2ية تستهدخهم 

ليرفوا من بني القبور لقتالها«.
خقال الشايخ نرص الرخيشان: إن االستهداَف 
الذي طال منزل الشايخ مح د بن نافي الغا2ر 
يدتاي 2اخدااً للقبيلة لباذل املزيد مان الجهد يف 
الدخااع عان الي ان، منولااً إىل أن قبيلة خوالن 
الطياال قد فّهزت الدديد من املقاتلني بالساالح 

خالدتاا2 لل شااركة يف فبهات القتاال خخاصة 
فبهاة رصخاح خساري  الدادخ ر2اً خاضحااً من 
خالل تحرك رفال خوالن يف تلك الجبهات ختلقني 
الددخ 2رخساً عىل أيدي أبطال خوالن الطيال.
خأنشد شاعُر القبيلة زامالً شدبياً قال خيه:

ح اى عىل خاوالن خالسابع القبل ملاا خذت 
بالثأر يف لذه الطارخه

خالله يلدن من ِقِبل خإال ِريِض باملال يا سل ان 
خأُّماه تقيه خقاال مح د نافي أباو صالح إنه 
ال يارّشُف قبائال خوالن إال بالتوفاه إىل فبهات 

القتال خالثأر ملن يستهدف منازلها خأبنائها.
خبدد االسات اع إىل ُكّل الكل ات التي أف دت 
عاىل أخاذ الثاأر خاالنتقا  مان املرتزقاة عىل ما 
حادث مان اساتهداف ملنازل الشايخ مح د بن 
نافي الغا2ر، أَكَّااَد الشيخ مح د بن عيل الغا2ر 
من أبرز الشايصيات االفت اعية بامعرخش أن 
مح اد بن نافي ي ناي خلن نتيىل خلن نسالب 

كرامتنا ب ال أَْخ غريه.
خأكد أن قصف النساء خامطفال لن ي ر لكذا 
بادخن ر2ع، خأقسام بالله إنهم ساري2خن الصاع 
صاعاني، َخخالل لاذه الفارتة التاي ال تقل عن 

ث انية أيا .
خيرخع بندقيته إىل أعىل ثم قال الشايخ مح د 
أبارز الشايصيات  القاايض مان  عبدالولااب 
االفت اعياة يف قبيلة الساه ان : »ال مراخغة خال 
مسااخمة، كفاى، نحن رفاال أشاداء خأقوياء، 

خعلينا أن نأخذ بثأرنا«.
مان فانباه أَكَّاااَد الشايخ خيصال فزيالن 
أن التوفاه إىل الجبهاات خقتاال امعاداء خافب 

خرضخرة خلو لم يبَل منّا أحد.
خاختتم اللقاء املوساع لقبائل خوالن الطيال 
ببياان أَكَّااَد خيه عىل رضخرة التوفه إىل فبهات 
القتال خامخذ بالثأر، مشارياً إىل أن الددخ تجاخز 
ُكّل اليطاوط الح اراء خأن اسات راَره يف غياه 
خفيخته سايدخع بالي نيني للتحول إىل فنو2 يف 

سبيل الله لر2عه خإيقاخه عن فيخته.
اَل البياان تحالاف الدادخان امَمريكاي  خح َّ
السدو2ي املساؤخليَة الكاملة عن لذه الجري ة 
التاي قاال إنها تتجااخز ُكّل القيام خامخالقيات 
َختُدينُهاا ف ياُع الرشائاع السا اخية خامعراف 
الدخلياة خاإلنساانية، مدتاية اساتهداف رماز 
القبيلة خزعي ها »عيباً أسو2َ« يستهدف ُكّل خر2 
يف خاوالن خاصة خيف ف يع قبائل الي ن بشاكل 

عا .

�إحت�ساٌد مهيٌب بح�سوِر قائد �ملنطقة �لع�سكرية �خلام�سة �للو�ء عبد�هلل �حلاكم ووزير �لدولة نبيه �أبو ن�سطان
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يف �جتماٍع كبرٍي لتد�ُر�ش �لرد على ق�سف منزل �ل�سيخ �لغادر
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تقرير



الي يل 23 خياير 2017   املواخل 27 ف ا2  امخىل م3ل1لا     الدد2 )201(8 تقرير

خرغم تواضع اإلمكانيات خبساطة اإلفراءات 
املتيذة إال أنها كانت بدايًة مه ًة يف طريل تأكيد 
الحل الي ني خموافهة أيَّة أخطار قد تساتهدف 

الي ن ببحره خبره خفوه. 
خيؤكد خياء ي نياون أن الترشيَع القانوني 
البحري تحديداً بدأ منتصف السابدينيات، خي ا 
تشاريُ بداُض املصاا2ر إىل ترشياع صادر عا  
م196  يحاد2 امليَااه اإلقلي ياة الي نية خيضع 
تدريفاٍت لكاخة ما يتدلل بالشؤخن البحرية.

خقاد اساتدعت الي ن منتصَف السابدينيات 
خاياَء عرباً يف القاناون البحري قبال أن تتجه 
القيا2ة خقتها إىل التنسيل الدبلومايس مع الدخل 
الدربياة خي اا يياص التهديادات اإلرسائيلية 

املست رة.
خكانات لقاءاُت الرئيال الح دي مع رئيل 
الشاطر الجنوباي ساالم ُربيّع عيل خماع بقية 
القاا2ة الدارب تتنااَخُل قضياة البحار امَْحَ ر، 
حيث كان يتم االكتفاُء باإلشاارة لرخض توافد 
أية قوات أفنبية يف البحار امَْحَ ر ختحويلها إىل 

بَُحرية للسال . 
خعاىل ما يبادخ أن السالطاِت كانات تيىش 
من إقادا  إرسائيال عىل اْحتااَلل فازر ي نية، 
اممار الذي يضاع الي ن أماا  خيااِر املوافهة 
خالتصا2ُ  2خاعاً عن السيا2ة الوطنية، يف الوقت 
الاذي ال ت تلك خيه الدخلاة الي نية أيّة مقومات 
اًة خي اا يتدلال  لل وافهاة الدساكرية، َخاصَّ

بالقوات البحرية. 
خقد شاهدت تلك الفارتة محااخالٍت لتطوير 
الجيش خالقوات املسلحة من خالل إزاحة القو  
الت  املشاييية يف 27 إبريل 1975 ، إال أن التدخُّ
السادو2ية حالت 2خن تدزيز القدرة التسليحية 
للجياش يف شا ال الوطان خأعاقات الكثري من 

الجهو2 التي كانت ترمي إىل بناء الدخلة. 
أّماا يف الشاطر الجنوباي خقاد أ2ََّ  انضَ ا  
لل دساكر  الدي قراطياة  الي ان  ف هورياة 
الرشقي إىل مناح االتّحا2 الساوخياتي امتيازاٍت 
أبرزلاا التوافد الدساكري يف فزيرة ميون خيف 
مناطل سااحلية قريبة مان مضيل باب املندب 

خترشف عىل خليج عدن. 
لتصبح منطقة فنوب البحر امَْحَ ر خخليج 
عدن تحت لي ناة القو  الكي ، حيث تتوافد 
خرنساا يف قاعادة عساكرية بجيبوتاي، خلناك 
توافد شبه مسات ر للبوارج الحربية اممريكية 
التابدة لأساطوِل الساابع ناليك عن الحضور 
اإلرسائيايل املكثف فناوب غرب البحار امَْحَ ر 

بالرشاكة مع 2خل غربية. 
 

مؤتمر تعز: 
بدعوة من صنداء عقد يف تدز لقاء ضم عد2اً 
من رؤساِء الدخل املطلة عىل البحر امَْحَ ر، حيث 
اساتجابت بدُض الدخل للدعوة الي نية خأُْخاَر  
تحّفظت خكان من أبرز املشاركني )شطرا الي ن 
– الصومال – الساو2ان( خي ا غابت عن اللقاء 

كلٌّ من مرص خالسدو2ية خأثيوبيا. 
خقاد ُخّصصت الق ة ملناقشاة مساتجدات 
امخضااع يف البحار امَْحَ ار، ختبنات الدعوة إىل 
تحيياد البحر امَْحَ ار أَْخ بامصاح اإلبقاء عليه 
خاارج الرصاعات باني القو  الكاي  خرخض 
تواُفد قوات أفنبياة عليه خالحفاظ عىل حركة 

املالحة خفدله بحريًة للسلم. 

خرغام أن اللقااء لام يياُرْج ب ا يساتدعي 
غضاَب أية 2خلاة يف املنطقاة أَْخ يف الدالم، إال أن 
قراءة امحاداث بدد عقد اللقااء يؤكد ارتباطها 

باللقاء. 
خرغام ُشاّحة املصاا2ر يف لاذا الجاناب إال 
أن خقاَت اندقاا2ِ املؤت ار خالفارتة الالحقاة له 
شاهدت توتراً يف الدالقة بني الي ن خالسادو2ية 
انتهات بانقالب 11 أكتوبار 1977 ، ناليك عن 
تكثيف الكيان الصهيوني لنشاطه ليصبح أكثر 
استفزازاً للي ن الش ايل الذي كان يسدى لل زيد 
من التحاّرر من الوصاية خالهي نة السادو2ية، 
محاخالً ربط شبكة من الدالقات الدخلية خالد ل 
ه  يف ظال التناُقضات اإلقلي ية ب اا ييُدُ  التوفُّ
نحاو املزيد من البنااء خالتد ري، بل خالرشخع يف 
خطوات كانات ت ثُّل خطوطاً ح اراء ال ي كن 
تجاُخُزلاا خعاىل رأساها التقاارب مع الشاطر 

الجنوبي. 
باأن  السادو2ي  الشادور  تداُظام  خأمااَ  
إبراليام الح دي بادأ ييُرُج عن املساار املحد2 
له خيتجاخز املسا وح له سادو2ياً، سواًء خي ا 
يتدلل بالسياسات الداخلية كتدزيز قوة الجيش 
خمحارباة القَو  املوالية للريااض أَْخ اليارفية 
كالتقارب مع عادن خاتياذ مواقاَف بديدة عن 
توفيهات الرياض حينها كان النظا  السدو2ي 
قد قاّرر التيلُّص من الرفل خاإلطاحة به، حيث 
أخكلت امله ة لضباط مقرَّبني من الح دي تولوا 
تنفياذ ع لية االغتيال بدد ظهار الثالثاء 11من 
أكتوبار 1977  يف ع لية ُخصفت بأنها من أقذِر 
ع ليات االغتيال السيايس يف التأريخ الحديث.

خكانات مرص قاد 2عت قبل شاهر خاحد من 
اندقاا2 مؤت ار تداز إىل لقااء تشااخري للدخل 
املطلاة عاىل البحار امَْحَ ر يف القالارة أكد عىل 
رضخرة الحفااظ عاىل البحار امَْحَ ار خرخض 

التوافد الدسكري امفنبي. 

»إسرائيُل« تنتهُك السيادة اليمنية: 
بدد سنوات من تسجيل أخل اْحتاَلل إرسائييل 
لجازر ي نية قبل حارب أكتوبار 1973  عانت 
الي ُن من اْعتَداءات إرسائيلية مست رة شهدلا 
انتهااِك  يف  خاملت ثلاة  خم197     1977 عاماا 
امفاواء الي نية، حياث ُرصدت طلدااٌت فوية 
لطاريان حربي إرسائييل خاوق امليَااه اإلقلي ية 

الي نية بل خالسواحل الغربية. 
االْعتَداءات اإلرسائيلية 2خدت الي ن إىل تقديم 

شكاخ  احتَجافية لأمم املتحدة. 
خقاد ألقت االْعتاَداءاُت اإلرسائيلياة بظاللها 
عاىل تَحارُّكات السالطات يف صندااء بالحرص 
رات املوقف،  عاىل إباالغ الادخل الدربياة بتطاوُّ
خكانات نتائُج لقااءات الرئيل أح د الغشا ي 
خخلفاه الرئيل عايل عبدالله صالاح مع قا2ة 
الادخل الدربياة تتطارق إىل مساتجدات الوضع 

بجنوب البحر امَْحَ ر. 
ختفياد مصاا2ر التأرييية أن الي اَن قررت 
حظر التحليل الجوي للطريان الحربي خوق باب 
املندب خذلاك يف الدا  1976 ، خقد أثريت قضية 
تحليل الطائرات املدنياة خالحربية خوق مضيل 
باب املنَدب ض ن نقاشاات طويلاة للدديد من 
الدخل، حيث كان الجانب الي ني يرُِصُّ عىل حقه 
يف مناع تحليال الطاريان الحرباي منطقة باب 
املنادب، خكذلك مرخر السافن الحربية خالداملة 

بالطاقاة النوخية خاشارتطِت الي ان أن يكون 
مرخر تلك السافن بإذن مسابل من السالطات 

الي نية. 
خقا2 ساا2 الياالُف بني الدخل حاول تدريف 
مارخر السافن يف املضايال منهاا بااب املندب، 
خكانات الي ن تؤياد الرأي املت ساك بأن يكون 
تجتااز  أن  أي  عاباراً،  مارخراً  السافن  مارخُر 
السفينة منطقة املضيل 2خن توقف خي ا كانت 
الدخُل الكي  تطرق أن يكوَن املرخُر مرخراً حراً، 
خلو ما يدطي للسافن حال التوقف يف منطقة 

املضيل.

ألغاٌم بحريٌة يف املمرات الدولية: 
إز2ا2ت أل يّاة البحار امَْحَ ر أثنااء الحرب 
الدراقياة اإليرانياة، حيث اتجهات 2خل اليليج 
خمنها الدراق خالسدو2ية إىل تصدير نفطها من 

خالل مد أنابيب إىل سواحل البحر امَْحَ ر.
خقد يكون الهدُف من خراء زرع إلغا  بحرية 
يف امل ارات الدخلياة التشاكيك يف قادرة الي ن، 
خذلك يف توخاري الح اية خاليدمات التساهيلية 
خاإلرشاا2ية خمهاا  اإلنقاِذ للسافن املارة، خقد 
ياؤ2ي تدزيز ذلاك إىل إيجاا2 املايرات للتواُفد 
الدساكري امفنبي يف الجزر الي نية، سي ا تلك 
الجازر املرشخة عىل امل رات، خقاد كانت حجج 
بدض الدخل خالقو  الكي  الست رار توافدلا 
الدساكري يف منطقة فنوب البحار امَْحَ ر لو 
إ2ارة الفناارات اإلرشاا2ية يف الجازر الي نياة 

ختسهيل حركة املالحة خح ايتها. 

اْحتاَلُل ُجزُر حنيش
  1991 الساوخياتي  االتّحاا2  انهيااُر  أ2  
خماا تراخل مع ذلك الحدث مان متغريات 2خلية 
كحارب اليلياج الثانية إىل تشاكُّل نظا  عاملي 
فدياد أَْخ ماا يسا ى بالقطاب الواحاد، حيث 
أصبحات خاشانطن لاي القاو  الدظ اى يف 
الدالم خمدها الدخُل الغربية الحليفة كييطانيا 

خبالتأكيد إرسائيل. 
خقاد ت كنت الي ن بصدوبة من تجاخز أزمة 
حارب صياف ل199  لتيارج من تلاك الحرب 
اْقتَصا2يااً خعساكرياً ماع اسات رار  منهكاه 
حالة االنقساا  السايايس ختفيّش الفسا2 املايل 
لإلصاالح  الحقيقياة  اإلرا2ة  خغيااب  خاإل2اري 

خالتطوير خالنهضة الشاملة. 
خبين اا كانات صندااُء تحااخُل ملل ة بدض 
تداعيات الحرب 2خن خفو2 اسرتاتيجية شاملة 
لتحقيل الرشاكة خف اع ميتلف الفرقاء حول 
مارشخع خطناي فامع ب اا يد ل عاىل تقوية 
ت اساك الجبهة الداخلية خحلحلة آثار 2خامات 
الدنف خالارصاع، كانت املؤامرات ال تزال تحيُط 
بالبلد من ُكّل حدب خصوب سي ا مع اضطراب 
الدالقة مع 2خل الجوار كامل لكة السدو2ية عىل 
ضوء املوقاف الي ني من حارب اليليج الثانية 
خكذلك برخز قضية الحدخ2 من فديد خالتحديات 
السياساية التي تدصف باملنطقة برمتها خكان 
أبرزلاا االنقساا  الدرباي خالتدخال امفنباي 

سياسياً خعسكرياً. 
خب اا أن الدخلاة الي نياة لم تادرك بدد أنها 
2خلاة بحرية بامتياز ظلات مرلونة لرصاعات 
الساساة خما ينتج عنها من تحديات اْقتَصا2ية 

خمديشاية خأخضااع عاماة خلم يكان لديها أية 
اسارتاتيجية خاضحة لتطوير القاوات البحرية 
أَْخ عىل امقل اساتغالل املوقع الحيوي خاستث ار 
الثارخة البحرياة الهائلاة يف البحريان الدرباي 
القضااء  إىل  سايؤ2ي  الاذي  امماُر  خامَْحَ ار، 
ت امااً عاىل البطالة ختقوياة االْقتَصاا2 خرخع 
مساتو  مديشة املواطنني ختحسني أ2اء الدخلة 

بأفهزتها امليتلفة. 
 نالياك مان أن السالطات الي نياة لم تكن 
تادرك بداُد مياطاَر التوافد امفنباي يف البحر 
امَْحَ ار خلام تساتوعب بداد تداعياات النفوذ 
اإلرسائيايل يف املجال الحياوي للي ن ختحديداً يف 

بلدان رشق أخريقيا.
خلهاذا كان اْحتااَلُل فزيرة حنياش مفافئاً 
خصا2مااً للسالطة خللنيبة السياساية خللرأي 
الدا  أكدت الشاوالد أن مد  االلتَ ا  بالجزر 
الي نياة رغام أل يتهاا لام يرتِل إىل املساتو  

املطلوب. 
ختُيفي أزمُة فزيرة حنيش تفاصيَل مه ًة، 
من أبرزلا أن الجانب الي ني تلقى تهديداٍت من 
قبل الجاناب اإلرتريي، خذلك يف لقااءات ُعقدت 

بني الطرَخني قبل اْحتاَلل الجزيرة، حيث حاخلت 
الي ان احتاواء اليالخاات بالطارق السال ية 
خابتدثات خزيار اليارفية عبدالكريام اإلرياني 
خخخاداً مراخقاً له إىل أسا رة، ُمبدياً اساتدَدا2ه 
الحتواء اليالخات حول الحدخ2 البحرية أَْخ إتباع 

طرق التحكيم الدخيل. 
خبحساب ما يذكاره كتاُب »فزيارة حنيش 
خأبدا2 الدادخان اإلرتريي« خإن السافري الي ني 
يف أسا رة خصف اللقاءات مع الجانب اإلرتريي 
بالقاول: كناا نصاد  عندماا نلتقاي بالجانب 
اإلرتاريي يف لجناة املفاخضات خهام ال ي لكون 
حديثااً عن امزماة خال عن خساائل حلها خإن ا 
ي لكون لغَة التهديد املبطن خلغة الرخض للحوار 
خكاناوا مترسعني فداً ييتارصخن االْفتَ اعات 

إىل خ ل أَْخ عرش 2قائل. 
خمن حديث السفري الي ني يتأكد للج يع أن 
2خلاَة إرترييا لم تكن إال أ2اة بيد القو  امفنبية 
ختحدياداً إرسائيال، خلو ماا سايتأكَُّد للج يع 

الحقاً. 
خماا ي كن إضاختاه لنا أن الدخلاة الي نية 
بداد الوحادة أثارت ميااخَف الادخل املجاخرة، 
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التواُجُد العسكري اإلسرائيلي جنوب البحر اأَلْحَمر وباب املندب: من مؤتمر تعز إىل اْحتاَلل جزيرة حنيش 
  - عبداهلل بن عامر:

ل بدأت بحركة  كانت الي ُن )الشطر الش ايل( تديُش مرحلَة تحوُّ
13يونيو ل197  الذي قا2ت الدقيد إبراليم الح دي إىل ُسّدة 

السلطة ليبدأ حركة إصالحيًة تصحيحية ش لت أغلب املجاالت. 
خقد أ2ََّ  التواُفُد الدسكري اإلرسائييل فنوب البحر امَْحَ ر خما 

سبل حرب أكتوبر من محاخالت الْحتاَلل فزر ي نية خمن تَحاّركات 
لتدخيل باب املندب إىل لفت انتباه النظا  يف صنداء إىل رضخرة 
الوقوف أما  لذا اليطر املحدق بالي ن ختحديداً فزره يف البحر 
امَْحَ ر، لتبدأ خقتها ترتيباٌت خإفراءات منها ما يتدلل بالجانب 

القانوني خأُْخاَر  2بلوماسية، إَضاَخة إىل تَحاّركات تهدف إىل تأكيد 
السيا2ة الي نية عىل الجزر. 

أسياسي أفورقي رئيس إرتريياسالم ربيع علي رئيس الشطر الجنوبي إبراهيم الحمدي رئيس الشطر الشمالي

شهدت منطقُة البحر األحمر 
والقرن األفريقي أحداثًا كبريًة 
خالل عقد السبعينيات ولعل 

أبرزها: 
1  تزايُُد االلتَ ا  الداملي ب نطقة 
باب املندب خالبحر امَْحَ ر سي ا بدد 

أحداث حرب 1973  

2  2خع الكيان الصهيوني باملزيد 
من قطده الحربية البحرية إىل فنوب 
البحر امَْحَ ر، حيث تحّول التواُفد 
من رسي إىل عَلني، َخبدأت خسائل 
اإلعال  الدربية خالداملية تتطرق إىل 
النشاط الدسكري اإلرسائييل فنوب 

البحر امَْحَ ر. 

3  نشوُب حرٍب بني الصومال 
خأثيوبيا أ2ّت إىل تدّخل 2خل املدسكر 
الرشقي عي إرسال قوات عسكرية 
إىل عدن يف ظل التوتر املتصاعد بني 

القو  الكي . 

ل  حصلت فيبوتي عىل اْستقاَللها 
لكنها ظلت تحَت الح اية الفرنسية 
رغم انضَ امها للجامدة الدربية 
تطلُّداً للحصول عىل مساعدات. 

1 - االْعتَقاُد بوقوف 
إسرائيل وراء اْحتاَلل 

جزيرة حنيش دَفَع 
أنظمًة عربية إلى 

التضامن الكامل مع 
اليمن 
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خعاىل رأساها السادو2ية التاي كانات تيىش 
مان خفو2 2خلاة قوياة يف الي ِن خبنااء فيش 
النفطياة،  الثارخة  خاستكشااف  مت اساك 
خماا زا2 مان تياوف الريااض مج وعاة من 
الدراَساات خالكتاباات لياياَء مان فنسايات 
ميتلفاة تحدثوا عن اْساتَدا2َة الي ن لحضوره 
يف املنطقة، خأشاا2خا من التجربة الدي قراطية 
التي تدتاي لي امخىل يف الَجزيارة الدربية، خقد 
أ2ََّ  توتار الدالقة ماع السادو2ية عقب حرب 
اليلياج الثانية خأثناء خبداد أزمة حرب صيف 
ل199  إىل حدخث مناخشاات يف الحدخ2 خصلت 
حاد املوافهاات الدساكرية املحتدماة ختهديد 
السادو2ية للي ن باساتيدا  القوة الدسكرية 
ملنع أية استكشااخات نفطياة يف مناطل تقول 
السادو2ية إنهاا حدخ2ية خمتنااَزٌع عليها رغم 

أنها 2اخل امرايض الي نية. 
أ2ََّ  إىل ظهاور آراء لاد  النظاا   ُكّل ذلاك 
املتابداني  مان  خطياف  صندااء  يف  السايايس 
خاملهت اني تؤكاد ضلاوَع النظا  السادو2ي يف 
قضية اْحتاَلل فزر حنيش؛ خذلك بهدف الضغط 
عىل نظاا  صالح لتقديام تناُزالت كبارية خي ا 

يتدلل ب لف الحدخ2، خكذلك إرباك املشاهد الدا  
يف الي ان حتى ال تلتفَت الدخلة الي نية إىل إعا2ة 

بناء القوات املسلحة. 

تفاصيُل االْحتاَلل: 
تفاَفأ الج يُع بقيا  قطع بحرية عساكرية 
إرتريياة بالُهجاو  عاىل الحامياة الدساكرية 
الج داة  مسااء  حنياش  فزيارة  يف  الي نياة 
215يسا ي كاناون امخل 1995 ، ماا أ2ََّ  إىل 
استشاها2ِ 3 فناو2 خاْحتاَلل الجزيارة من قبل 

إرترييا. 
خقد سابل االْحتاَلل بأيا  محااخالٌت من قبل 
زخارق بحرياة إرتريياة يف التدارض للحامياة 
الي نياة خمطالبتهاا رُسعاة مغاا2رة الجزيرة 
خخّفهات إناذاراً للحامية الي نياة يف 11نوخ ي 
1995  خاملواطناني ب غاا2رة الجزيرة خإيقاف 
ع ل إحد  الارشكات، إال أن الجانب الي ني لم 
يدر تلك امحاداث أي التَ ا  خاكتفى بالتواصل 
2بلوماساياً مع السالطات اإلرتريية التي كانت 
مشاغولًة خقتهاا بتوطياد عالقتها ماع الكيان 
الصهيوني خفلب الارشكات اممريكية للتنقيب 

عاىل النفاط يف البحار امَْحَ ار ب ا خيهاا فزر 
حنيش الي نية، ك ا توضح اليرائط املنشاورة 

قبل االْحتاَلل. 
إتيذت الي ن خطواٍت 2بلوماسيًة للتدامل 
ماع االْحتااَلل اإلرتاريي، حياث كثفات مان 
التواصل مع الدواصم الدربية خحشدت إل2انة 
الددخان عاىل الجزيرة خبالفدل صدرت بياناٌت 
عن الجامدة الدربياة خأُْخاَر  عن 2خل إعالن 
2مشال، إَضاَخاة إىل إ2اناات مان 2خل عربياة 
خإسالمية، اممر الذي 2خع عدة 2خل للتوسط، 
حيث استقبلت صنداء رئيَل الوزراء امثيوبي 
زينااخي الاذي ح ال خسااطًة أثيوبياة لحل 
الياالف، غري أن الوسااطة امثيوبياة لم تكن 
تتض ن أية إ2انة للددخان اإلرتريي خلم تدرتف 
بحال الي ان يف الجزيرة، بل ذلبات إىل ما لو 
أبدد مان ذلك حني طالبت الي ن باالنساحاب 
من فازر أُْخاَر  ض ن امرخبيل بالتزامن مع 
انساحاب إرترييا من حنيش، خلو ما يدني يف 
نهاية املطاف إخسااح املجاال للتدخل امفنبي 
أَْخ خضاع قوات 2خلياة يف الجزر حتاى انتهاء 

النزاع. 

كانات الوسااطة امثيوبياة تنادرج ض ان 
ُمَيّطط نزع السايا2ة الي نية عىل الجزر امله ة 
خاالسارتاتيجية يف البحر امَْحَ ر، خلو ما تنبهت 
لاه الي ن خقتها، إذ تداطت ماع املبا2رة بذكاء، 
خلم تقبلها أَْخ ترخضها، غري أنها تركت لفاعلني 
إقلي ياني آخريان التدخال، خكانات الوسااطة 
املرصياة خالتي تزامنت مع تدخال خرنيس لحل 

اليالف بني البلدين. 

واشنطن وتل أبيب: 
رخضات الوالياات املتحادة اممريكياة إ2انة 
الدادخان اإلرتريي عاىل الجزر الي نياة، ختطور 
املوقاف اممريكاي مان الايخ2 خالالمبااالة يف 
التطارق للقضياة إىل مطالباة الي ان ض نيااً 
باالنساحاب مان فزيارة زقار حتاى يتام حل 
الياالف ماع إرتريياا, ُكّل ذلاك قبال أن تؤياد 
خاشنطن خعن طريل املتحدث باسم خارفيتها 

نهاية يناير1996  املبا2رة الفرنسية. 
أما املوقف اإلرسائييل خلم يصدر عن تل أبيب 
أي موقف، غري أن التَحارُّكات الدساكرية ليل 
اإلرسائيلية خحساب، بال خاممريكية يف منطقة 
فناوب البحر امَْحَ ر، تشاري إىل تورُّط إرسائييل 
بل خأمريكاي، خقد تحدثت الصحاف الي نية يف 
إبريال 1996  عن مناخراٍت عساكرية أمريكية 
إرتريياة، اممار الذي 2خاع السافارة اممريكية 

بصنداء إىل نْفِي تلك امنباء. 
يُذَكاُر أن الرئيَل اإلرتريي سايايس أخورقي 
قاا  بزيارة إىل إرسائيل عقاب اْحتاَلِل الجزيرة، 
خمان نتائاِج تلاك الزيارة عقاُد صفقاة رشاء 
أسالحة من الكيان الصهيوناي ختزخيد الجيش 
اإلرتريي ب رخحيات خقطع عساكرية ميتلفة، 
إَضاَخة إىل تدريب ما ال يقل عن ل آالف فندي. 
خبدأت خساائل إعال  عربية خمراكز 2راسات 
بتسليط الضوء عىل الدالقة بني النظا  اإلرتريي 
خإرسائيال، ما يؤكاد تورط إرسائيال يف اْحتاَلل 
الجزيرة الي نية، خقد قوبلت تلك التناخالت بنفي 

أس رة. 
 خقبال اْحتااَلل الجزيارة بأساابيَع قامات 
بدثٌة تابدة للجامداة الدربية مكونة من خياء 
مرصياني بزيارة منطقة فناوب البحر امَْحَ ر، 
حياث عاا2ت إىل القالارة بتقريار يحاّذر مان 
مياطر التَحاّركات اإلرسائيلية يف تلك املنطقة، 
غاري أن القالارة لام تدلن ذلاك، حيث حرصت 
عىل أن تكون خسايطاً بني الي ن خإرترييا، خلو 
ماا 2خدها إىل تحاايش التطارُّق أَْخ إعالن تورط 

إرسائيل يف القضية. 
غري أن القالرة خعاي مصدر 2بلومايس أ2ىل 
بترصيحاات صحاخية نرشتها الوساط تتحّدث 
عن التوافد الدساكري الصهيوني فنوب البحر 
امَْحَ ر خاصفاً إيالا ب حاخلة إيجا2 موطئ قد  
لها يف املدخل الجنوبي للبحر امَْحَ ر ختحديداً يف 

فزيرة 2للك ملراقبة حركة املالحة. 
خيشاري التقريُر الصا2ُر عان اللجنة التابدة 
للجامداة الدربية يف نوخ اي 1995  إىل خفو2 
اتَّصاالت إرسائيلية إرتريية حول فزيرة حنيش 
الي نية؛ بهدف إنشااء محطة مراقبة السلكية 
يف فزيارة حنيش الكي ؛ خذلاك ملراقبة حركة 
السافن يف امل رات الدخلياة القريبة من مضيل 

باب املندب.
يُذكر أن االلتَ اَ  اممريكي بإرترييا تضاَعَف 

عقب اْساتقاَللها مان أثيوبيا، حيث قاا  نائُب 
رئيال القياا2ة املركزياة للبحرياة اممريكياة 
ام2ماريال 2غاوالس 2ي كاناز ب دياة عارشة 
من كبار الضبااط يف البحرياة اممريكية، خذلك 
بزيارة ميناء مصَوع خالقيا  بجولة يف املنشاآت 
بالجزر اإلرتريية خأبرزلا يف فزيرة 2للك حسب 
صحيفاة إرتريياا الحكومياة يف أغساطل من 

الدا  1993 .
خقا  الرئياُل اإلرتريي بزيارتنَي لواشانطن 
يف عاا  ل199 ، خقبال اْحتاَلل فزيارة حنيش 
القياا2ُة  قامات    1995 /5 /27 يف  ختحدياداً 
امَلركزية للبحرية اممريكية باستضاخة أخورقي 
عىل حاملاة الطائارات تيو2خرخزخلت، حساب 
املساتقلة اللندنياة، خي اا ذكارت مجلاة خخل 
سرتيت اممريكية أن خاشنطن خّقدت اتَّفاقاً مع 
أسا رة بدد زيارة أخورقي يقيض برتكيب را2ار 
حدياث يقاو  بتغطياة املنطقاة بأك لها حتى 

إيران. 
خحاول الدالقاة ماع إرسائيال كان الرئيل 
اإلرتريي قد قاا  بزيارتني إىل الكيان الصهيوني 
عاا  1993 ، منها زيارة لتلقاي الدالج، حيث 
التقى خاللها برئيل الوزراء اإلرسائييل إسحاق 
رابني الاذي تدّهد بدخره بتقديام الدعم إلرترييا 
الذي ستشاّكل ن وذفاً يف املنطقة، إذ تتدلم ُكّل 

ما ي كنها من إرسائيل. 
خكانات الحكومُة اإلرسائيلياة قد أكدت عىل 
أنها تدّلاُل أل يّة كي  عىل عالقتها مع إرترييا 
ذات املوقع االسارتاتيجي الذي يض ُن اتَّصاالت 
إرسائيال البحرية خالجوية ماع ُكلٍّ من أخريقيا 
خالرشق امقىص، ك ا نرشت ذلك الثورة الي نية 

م خياير 1996 . 
خكان الد يُد بحري لنري البرخس قد تحدث 
عن مصلحاة إرسائيل يف السايطرة عىل حنيش 
االسارتاتيجية، خذلاك يف مقاال نرشتاه مجلاة 
الدخاع الوطني بالقول: إن إرسائيل خمن الناحية 
الد لياة أقامات سياساة الحضاور يف البحار 
امَْحَ ار قبال ُكّل يشء عاىل عالقاات فيدة مع 
أثيوبياا، القوة الوحيدة غري اإلساالمية يف البحر 
امَْحَ ار، خمع إرترييا من بداُد؛ كون إرترييا بلداً 
صديقااً خيحتل موقداً اسارتاتيجياً من الدرفة 
امخىل، َخيشكل خيه املسيحيون %50، حسب ما 
نقلته صحيفة ي ن تاي ز 25 2يس ي 1995 . 

تضاُمُن دول عربية مع اليمن: 
عقاب اْحتااَلل الجزيارة صادر باالٌغ عان 
الحكومة الي نية، خاساتدعي السافري اإلرتريي 
يف صندااء ختم إبالغاه احتَجااَج الحكومة عىل 
الدادخان اإلرتريي ختح يل إرترييا كاخة التبدات 

خالدواقب. 
خقد ساا2 االْعتَقا2 بأن إرسائيال خراء الد ل 
اإلرتريي؛ بهدف توسيع نفوذلا يف البحر امَْحَ ر 
خإخضااع مدخلاه الجنوبي لسايطرتها؛ خلذلك 
ة اتياذ إفراءات  طالبت ساورية خمرص بَياصَّ
لدعام املوقاف الي ني حساب الباحاث الغربي 

توماس كوتسينوخسكي. 
ختشري 2راسات خبحوث إىل أن تضامن بدض 
الدخل مع الي ن فاء نتيجة خقوف إرسائيل خراء 

اْحتاَلل حنيش. 

العدواُن واملسارعُة إىل اْحتاَلل أرخبيل 
حنيش: 

سارعت 2خُل الددخان السدو2ي اممريكي إىل 
التوافد الدساكري يف الجزر الي نية، خعىل رأس 
تلاك الجزر أرخبيال حنيش؛ ملا لجازر امرخبيل 
من أل يّة اسارتاتيجية كبارية يف اإلرشاف عىل 

م رات املالحة الدخلية خمنها فزيرة زقر. 
حياث تتوافاد يف لاذه الجازر قاواٌت مان 
فنسايات ميتلفاة يف خقت تحدثت خياه أنباء 
عان تاورُّط أتباع الريااض يف السا اح للقوات 
امفنبية يف التوافد بجازر ي نية ميتلفة منها 
ما تام تداخلُاه إعالميااً كالتوافاد اإلماراتي يف 
ساقطر  خالذي يأتي بالتنسايل ماع الجانب 
اممريكاي، خاممار ذاتاه يف فزيرة مياون الذي 
تحاخُل السدو2ية خضدها تحت سيطرتها خي ا 
ة أرخبيل  التوافاد بجازر البحر امَْحَ ار خَخاصَّ
حنياش لقوات إماراتية خي نية موالية للددخان 
خاملهام لنا أن إ2ارة تلك الجازر قد أخكلت لدخل 

الددخان.
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التواُجُد العسكري اإلسرائيلي جنوب البحر اأَلْحَمر وباب املندب: من مؤتمر تعز إىل اْحتاَلل جزيرة حنيش 

إسحاق رابني رئيس وزراء الكيان الصهيونيعلي عبداهلل صالح الرئيس األسبقبيل كلينتون رئيس الواليات املتحدة األمريكية، مليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا
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هاشم أحمد شرف الدين 
حني كان اليهو2 يغزخن خلسطني لم يكن الفلسطينيون يتييلون 
أن اليهو2 سيبقون خينوخن االْحتاَلل، ختهاخنوا خقرصخا يف موافهة 
اليهاو2، ظانني أنها أزمة خساتنتهي، خرالنوا عاىل تدخالت 2خلية 
إليقاف اليهو2 ختحجيام أط اعهم، ختصورخا أن يف أُخلئك القلة من 
الفلساطينيني املوافهني للددخ الكفاية، خأنهام قا2رخن ب فر2لم 

عىل 2حر اليهو2، خ اذا كانت النتيجة؟ 
لقاد بقي االْحتاَلل بل توساع ختوساع، خخرض خفو2ه بشاكل 
أكي، خاساتجلب اليهو2 من شتى أصقاع امرض خقا  بتوطينهم يف 
خلسطني، خ2نل املسجد امقىص، خسلب أصحاب امرض أراضيهم، 
خ2مار مزارعهم، خارتكب بحقهم املجازر تلاو املجازر، خحارصلم 
خفوعهام خرش2لم،.. إلخ، خصارت موافهته صدبة ختكلفة 2حره 

كبرية فدا ب رخر السنوات.. 
خلو أنهم تَحّركوا فدياً يف البداية ملوافهة االْحتاَلل لكانت موافهته سهلة.. 

خاليو  أَْصبَح غالبية الفلساطينيني - ك اا نرالم عليه - مدتا2ين عىل االْحتاَلل 
لبلدلم متدايشني مده، يداخمون يف الوظائف، خيزرعون الزيتون خالورخ2، خيحرص 

شبابهم خشاباتهم عىل أزياء املوضة، خمواكبة قصات الشدر الحديثة، خال يحركون 
ساكنا خلم يرخن االْحتاَلل اإلرسائييل يوسع اْحتاَلله خيفاقم من فرائ ه.. 

لقد نسوا موافهة االْحتاَلل ت اماً حتى لم يدد لها خفو2 يف سلم 
أخلوياتهم.. 

خ اذا عنا نحن؟ 
كام لاو غرياب أن يكاون باني ظهرانيناا مان لام كأُخلئاك 
الفلساطينيني م ن لم يتَحّركوا ملوافهة االْحتاَلل ظانني أن ال نوايا 
لل دتدي امَمريكي السادو2ي اإلرسائييل اليليجي باْحتاَلل الي ن، 
رغم الشوالد الدديدة عىل أنهم باتوا يحتلون خدليا مناطل خاسدة 

من الوطن خيديرخنها لم خيحك ونها لم!!.. 
خكام لو عجيب أن ينشاغل بدضناا بتواخه امماور خكأنه غري 
ي ني، أَْخ كأن خطنه يديش حالة استقرار خرخاء، رغم إمدان قو  

الُداْدَخان يف فرائ ها بحقنا كي نيني طوال عامني!!.. 
خيا أيها الغاخلون:

يف الدرس الفلساطيني اإلرسائييل عية لناا نحن الي نيني.. خهل 
سندتي؟ أ  سنيذل أَنفسانا خخطننا، خنبقى ندض أنامل الند  حرسة عىل غفلتنا 

خعد  تَحّركنا الرسيع لدحر املدتدين الغازين؟

أيها الغافلون.. ستندمون ُعمُق اللطف اإللهى 
وقّمُة التأييد والنصر

م/ أمين الجنيد 
من لام يدارف اللاه خلم 
يح ده خي اا يحققه لنا من 
انْتَصاارات ختأيياد يف لاذه 
الحارب الظاملاة عليناا خلن 
يدرخاه يف مكاة أَْخ القادس 
الدنياا  الحيااة  لاِذِه  يف  أَْخ 

بأرسلا. 
أيهاا املؤمنون إنناا اليو  
نديش يف ع ل اللطف اإللهى 
خق ة التأيياد خالنرص خعني 
الحفظ خالرح ة خالتي أفز  
أنها لن تحصل ممه سبقتنا 
خال لبرٍش بددناا. خدناية الله 
بنا يف منتهالا خلطفه بناء خاق حدخ2 ما نساتحقه. خسبحان 

ربنا إن كان خعد ربنا ملفدوال. 
خلاو نظرنا لحجم ما خطط خ2بر لاه االعداء يفوق الييال 
خلتازخل منه الجبال. خااآلالف من اليطاط خالزحوخات، عدا 
عان ربع مليون غارة بأختك الساالح تام موافهتها.)خالصة 
قاوة البرش من مال خساالح خإفرا  ختيطياط منذ خلل الله 
ا2  كلهاا صبت علينا ( خلكنناا محاطني بحفظ الله خرعايته 
ختأييده خنرصة. خو الله اذا لم نستشدر ما نحن خيه من ند ه 
خاالساتبدال بنا ارسع م ا نتوقع أَْخ لتكا2 السا وات خامرض 
تنشل من تحتنا. خاننا سنكون ظاملني مَنفسنا فاحدين خضل 
الله علينا خلسانا ب ؤمنني خلم ندرف الله خلم ندرك مدنى ان 
الله ماع املتقني....اليو  نر  اننا باللاه اقو  خنحن يف صفه 
خصف اخليائه نساري يف خطى سانة النرص خالتأييد خالت كني 
اإللهاي املوعو2 به لل ساتضدفني يف امرض. خامحداث كأنها 
تريد النطل خالبوح ب ا نحن خيه خلو نطقت لقالت لنا سبحوا 
للاه خاساتغفرخه خاح دخه عىل ماا آتاكم مان خضله. خحني 
نصوب اعيننا عىل لاذا الواقع ب ديار إيَْ انى خبزاخية قرآنية 
خمن منظور حل خعىل نهج من اندم الله عليهم خإننا سانر  
ُكّل االحداث بدني اليقني مكشاوخه خملا زا2 خينا ساوء اإليَْ ان 
خملا عصينا الله طرخه عني خ ستقبل االمه اخضح من ش ل 
النهار يف رابدة السا اء خلله عاقبة االمور. خهل لناك ما لو 
اعظام من ان نكون يف عاني اللطف خعني آياات القران خعني 
محور االحداث املتساارعة خلى تساري لصالحنا.. خلل لناك 

ند ة اعظم م ا نحن عليه. خ ا بدد الهد  اال الضالل.. 
كفاناا خياراً خعازاً خرشخا مان الله انناا الشادب االخحد 
املكلفون ب وافهه ائ ة الل الباطل من املستكيين خالظاملني 
خساحقهم خالتنكيل بهم ارا2ة الله ان يكاون عىل ايدينا نحن 

الي نيني املؤمنني.. خفضل الله ما بدده خضل.. 

سباُق التوّحش واالنحطاط 

 إفالٌس 
وأيُّما إفالس..!!

د. أحمد الصعيدي 
مناذ 26 /مارس/2015 يتواَصُل الساباُق 
باني الدادخ السادو2ي خحلفائه خباني أزالمه 
خالتوحاش  اإلفارا   يف  لاو  الي نياني،  مان 
خأزالماه يف الوضاعاة خاالنحطااط من خالل 
تييار فرائ اه خاالحتفااء بهاا. خبين ا كان 
املسادفون يحاخلون انتشاال ضحايا اإلفرا  
السادو2ي يف مجلال الدازاء النساائي قبيل 
مغارب يو  امربدااء 15/ خياير بقرية رشاع 
-عزلاة زنادان يف أرحاب ساارع أزال  املجر  
السادو2ي املنحطاون إىل تباا2ل رساائل عي 
خساائط ميتلفاة تدعاي أن النسااء الآلتاي 
ساقطن شاهيدات خفرحى يف مجلل الدزاء 
إيرانياات. ذكار ذلك بغضب خألم أحد شايوخ 
أرحاب يف حديث مبارش لقناة املسارية يف ذلك 
املسااء الحزين. يدرف أزال  املجر  السدو2ي 
أن النسااء خأَْطَفالهن ي نياات خلكنهم خدلوا 
ك اا يفدلون 2ائ اا بدد ُكّل مجازرة يرتكبها 
الُدااْدَخان أي أنهم حاخلاوا رصف امنظار عن 
خظاعاة الجري ة خزيا2ة لذتهام الدموية بها 

بإضاخة البهارات اإليرانية. 

ال ي كن لإلنَْسان الساوي أن يقبل، ناليك 
عن أن يحتفي بقتل نسااء خأَْطَفال يف مجلل 
عزاء أَْخ يف أي مكان ساواء كن ي نيات أَْخ غري 
ي نيات سادو2يات أَْخ إَماَراتيات أَْخ إيرانيات، 
مسال ات أَْخ غاري مسال ات، أما لاؤالء خقد 
تشبدوا بالحقد خالكرالية لكل من ليل منهم 
خلذا لو الن ط الداعيش الذي نشالده يف غري 
قطر من الدالم ساواء عاي عنه خلابي أصيل 

أَْخ عل اني 2عي أبو بدلة )كافوال(. 
لقاد صاار ُكّل ماا لاو إيراناي 2اء عضال 
يحسان ب ن يدانون منه أن يدالجوا أَنفسهم 
من إياران كانات موفاو2ة قبال أن ييلقاوا، 
خلي اليو  أقو  من أي خقت مىض خالشادب 
اإليراناي مثلاه مثل شادوب امرض يتطلع إىل 
الدياش خالتفاعل مع اآلخريان، خإال قولوا لنا 
مثاال كيف يدياش أَْكثَاار من نصاف مليون 
إيراناي يف 2خلة اإلَمااَرات خبينهام تجار كبار 
به اا  يحلام  ختقديار  باحارتا   خيحضاون 
املواطناون الدرب ب ن خيهام الي نيون الذين 

اشرتالم عيال زايد يف سوق النياسة. 
الرح ُة لشاهيدات مجلل الدزاء يف أرحب 
خالشفاُء للجريحات، خالدزاء مللهن خذخيهن 
خاللدنُة مَلن خرحوا لرؤية أشالئهن َخ2مائهن.

أحمد الوشلي
قامات حكوماُة بن 2غر مؤخراً بإرساال رساالًة إىل اممني الدا  
لأمم املتحادة أنطونيو غوترييش، شاكت خيها تدخال الج هورية 
اإلساالمية اإليرانية يف الشؤخن الي نية، من خالل قيامها بت ويل ما 
أسا تهم الحوثيني اقتصا2ياً، ختدريبهم عسكرياً، خمدلم بالكوا2ر 

املؤللة، خإرسال شحنات امسلَحة خالذخائر لهم.
لذه الرسالة التي قا  بتسلي ها مندخب لا2ي لد  اممم املتحدة 
خالد الي اني، تض نت عبارات تثري الشافقة لحكومٍة لم تدد ت تلك 
أ2نى مداياري الحياء، حاخلوا مان خاللها اساتدطاف اممم املتحدة 
خالدخل 2ائ ة الدضوية خيها خعىل رأسها أمريكا، من خالل تنبيههم 
إىل ماد  خطورة املاد اإليراني يف املنطقة، خالذي أصباح يتزايد يوماً 
بدد آخر، حتى أصبح مصدَر تهديد حقيقياً لل الحة الدخلية خالسفن 
التجارية يف باب املندب، م ا يدرض املساعدات اإلنسانية لليطر.

لاذا القلاُل املتزايد خاملبالاغ خيه إىل حٍد ما يزيح الساتار عن مد  
الفشال السدو2ي يف الي ن، بدد خشال الرلان عىل الجانب الدسكري الذي لم يحرز 
أي تقد  خالل ما يقرب من الدامني من شان الددخان عىل الي ن، بددلا رالنوا عىل 
الورقة االقتصا2ية، التي حاخلوا من خاللها تركيع الشدب عن طريل تجويده، إال أن 

لذه الورقة خشلت أيضاً بص و2ٍ أربك حساباتهم، خأذلل الدالم برمته.
إياران كغريلاا من الادخل الشاقيقة خالصديقة لم ناَر منها أيَة مسااعدات عىل 
املساتويني الدساكري خاالقتصا2ي، خخري 2ليٍل عىل ذلك لي أزماة انقطاع الرخاتب 
التاي نداناي منها حالياَ، خلو كانت إياران تدع نا حقاً لكنا ت كناا من تجاخز لذه 
املدضلة بساهوله، خلاذا اممر يديه التحالف فيداً، إال أنه يحاخل بشاتى الوساائل 

إرباك املشهد محلياً خ2خلياً.

ما يدعو لالساتغراب لو التقارب اإليراني اليليجي مؤخراً، الذي بات يطفو عىل 
السطح خييرج إىل الدلن بدد زيارة الرئيل اإليراني حسن رخحاني لكٍل من الكويت 
خع ان، خالتط ينات التي بتنا نس دها تارَة من لنا ختارًة من لناك 
باأن ُكّل منهم ال يشاكل أي تهديد عىل الطرف اآلخار، عىل النقيض 

ت اماً م ا يحدث يف الي ن.
الرساالُة أيضااً لم تياِف قلقها مان التطاورات امللحوظة للقوه 
الصارخخية الي نية، التي باتت تستهدف الد ل السدو2ي بقوه، بدد 
أن بادأت ب ديات صغارية ال تتجاخز بضع كيلومارتات، م ا يدكل 
حجام التطاور الهائل خالنوعاي يف مجال التصنيع الدساكري الذي 
أشار إليه السايد خالزعيم يف أكثر من مناسبه، خالذي إن است ر عىل 
لذه الوترية خساوف نشهد نتائج مذلله قد تقلب املدا2لة رأساً عىل 

عقب. 
التكتيكات الدسكرية خامساليب القتالية للجيش الي ني خاللجان 
الشادبية أخاذت حيزاً ال بأس به من الرساالة، حياث أبد  الي اني 
قلقه الذي اسات ده من السادو2يّة بشاأن اليطط الدسكرية التي 
تتشاابه كثرياً مع التكتيكات اإليرانية، خخري شاالد عىل ذلك الرضبة امخري التي تم 
من خاللها اساتهداف الفرقاطة السادو2يّة ) املدينة ( عىل ساواحل البحر امح ر، 
اممار الذي قلب الطاخلة خنحا بالحرب منحى آخر لام تكن تتوقده 2خل التحالف أَْخ 

حتى أمريكا.
بداد ُكّل لذه الرساائل التي حاوت لذا الكم الهائال من القلل، أصباح بإمكاننا 
اساتقراء ماا ي كن حدخثاه يف القريب الدافال، خلو النرص الذي باات يقرتب أكثر 
خأكثر، مع ُكّل تقدٍ  يحرزه أبطالنا البواسال يف ف يع الجبهات، خمع ُكّل أنٍّة تصدر 
مان طفٍل فائٍع لم يدد يجد ما يساد باه رمقه ؛ نتيجة الحصاار اليانل خالتجويع 
امل نهج الذي يسدون إىل خرضه كأمر خاقع عىل امرض، خمع ُكّل 2عوة مظلوٍ  مّسه 

الرض من عدخاٍن ُكِتب له إال أن ينكرس يف بلٍد لم خلن يدرف االنكسار.

 شكرًا رئيَسنا الصماد - 
شكرًا جيَشنا واللجان - 

شكرًا جهازَ األمن القومي
حسين العزي

•• هي مجزرة بشعة كبشاعة 
تحالف الُعلْدَوان البغيض نفذها 
العلدو السلعودي الجبلان بحق 
نسلوة مكلومات تجّمْعَن ملواساة 

بعضهن يف مناسبة عزاء. 
•• وهي جريمة وقحة كوقاحة 
املرتزقلة األوغلاد الذيلن صفقوا 

لهذه الجريمة 
متبللدة  جريملة  وهلي   ••
اإلحسلاس كبالدة األملم املتحدة 
ومبعوثها الخلاص الذي لم يهتز 
له ضمر إزاء هذه الجريمة املشهودة، ولم تفلح هذه املأساة بكلها 
يف انتزاع ولو ما يشلبه اإلدانة أَْو االْسلتنَكار، بل ولم يشعر - حتى 

اللحظة - ال هو وال منظمته بهول هذا املصاب. 
•• لذلك كله: 

• شلكرا رجلال الله البواسلل ألنكلم تؤدبون الطغلاة والغزاة 
وتواجهون أسلوأ القتلة وأسلوأ املرتزقة وأسلوأ املجرمني انْتَصاراً 
ليس فقط للسلالم ولشلعبكم وقضيتكم العادلة، وإنما لكل القيم 

اإلنَْسانية املشرتكة التي أضاعها أدعياء اإلنَْسانية املزيفون. 
شلكراً لكم ألنكم تقاتلون برشف وبفروسية وتنصبون الفارق 

كجبل الجرمق بينكم وبني عدوكم 
- بني املقاتلني والقتلة 

- بني مرشوع الوطن والشعب واملستقبل الواعد، وبني مرشوع 
االرتزاق والعمالة واالرتهان 

• شلكراً رئيسلنا املناضلل صاللح الصملاد؛ ألنك علرّبت عن 
تطلعات شلعبك حني كنت صوته الجهلوري والصادق يف مطالبة 
األمم املتحدة بشلطب ولد الشليخ من ملف اليملن، وإنهاء مهمته 

كمبعوث. 
• شلكراً جهاز األمن القوملي ألنك عرّبت بكل أمانة وشلجاعة 
عن املوقف السليايس لشعبنا العظيم، وأوصلت رسالة يمننا الغايل 
بصدق وبوضوح، عندما قررت عدم السلماح ألحد مسلاعدي ولد 

الشيخ بتجاوز بوابة القادمني يف مطار صنعاء. 
شلكراً لك ألنك أرشدته مشكورا إىل بوابة املغادرين كي يعود 
فلوراً عىل متن نفس الطائرة التي حطت به للتو، ال ليشء يتعلق 
بشلخص العزيز مروان طبعاً، وانما ألن صفته الوظيفية حملته 
وزر االنتماء إىل منظمة خذلت اإلنَْسلان يف اليمن كثرا، وأساءت 
لكل اإلنَْسلانية حينما صفقت للقتلة وجاملتهم طويالً وَما تَزاُل 
تصفلق لهم وتجاملهم عىل حسلاب الدم اليمني املسلفوك ظلماً 
وُعلْدَوانلا، وعلىل حسلاب معاناة شلعب عزيز، يتجلرع املآيس 
منلذ عامني، ويتضلور الجوع واأللم يف ظل حصلاٍر جائر وغر 
ملرشوع، فرضه طغياُن أنظمة داعشلية متخلفة، وسلمحت به 
منظملة دوليلة ثبت بأنها - حتلى اآلن عىل األقلل – ال تؤمن إال 

باألثرياء التافهني.
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21 فرباير 
نكبة وطن !

 زيد الغرسي 
يصا2ف اليو  الحا2ي الدرشخن 

مان خيايار ذكار  نكباة الي ان 

بانتيااب عبدرباه منصاور لا2ي 

امَْحاااَزاب  باني  تواخقيااً  رئيسااً 

السياساية خالاذي فااء انتياباه 

بدد نكباة أُْخاَر  ت ثلات يف إعا2ة 

للشادب  خاالساتد ار  الوصاياة 

الي ني من خالل ما س ي باملبا2رة 

اليليجياة التي فاءت مان النظا  

السادو2ي خمان خلفاه امَمريكي 

الحتواء ثورة الشاباب بدد اندالعها 

يف الحاا2ي عرش من خياير 2011  

خحينهاا حااخل النظا  السادو2ي 

احتوائهاا ببدض اليطاوات خد ل 

عىل قسام النظا  الحاكم آنذاك إىل 

نصفني انضام منه النصاف االخر 

بقيا2ة عيل محسان االح ر خحزب 

االصالح إىل سااحات الثورة بحجة 

الشاباب حينها  ح ايتها خرخضها 

خخقفوا ضد ذلك ثم حاخل باملبا2رة 

شاباب  رخضهاا  التاي  اليليجياة 

الثورة خأَنَْصاار الله أَيْضاً لتنتج عن 

لذه املبا2رة االساتد ارية انتياب 

لاا2ي يف مرسحية لزلية رسا ها 

السادو2ي  خأخرفهاا  امَمريكاي 

خنفذلا أ2َََخاته يف الداخل.

اللاه  أَنَْصااار  رخاض  حينهاا 

السال ي لذه  الجنوباي  خالحاراك 

انتياب  الهزلية خرخضوا  املرسحية 

االنتياباات  خقاطداوا  لاا2ي 

ع لات  امَْحاااَزاب  بقياة  خي اا 

عاىل ترشايحه ختأيياده خانتيابه 

ختج يع الحشو2 خالتكفل بالح لة 

االنتيابياة له خطبع صاوره يف ُكّل 

شاوارع املحاخظاات تحات عنوان 

مرشاحنا لا2ي خقاموا بتوخري ُكّل 

خسائل املواصالت خحشد الناس من 

ُكّل شارع خحارة لليرخج النتياب 

لا2ي يف مثل لذا اليو  الذي سابب 

نكبة للي ن نديشها إىل اليو .

خالياو  تأتي بداض امَْحااَزاب 

السياساية ختشان ح الت اعالمية 

خمجت دياة ضاد أَنَْصااار اللاه يف 

محاخلاة منها للتشاويش عىل مثل 

لاذه الحقائال التاي كانت ساببا 

رئيساا يف خصول البلد إىل ما يدانيه 

أَنَْصاار  اليو  خيحاخلاون تح يال 

الله املسائولية بقولهم ملااذا لرب 

من صنداء خقد كان يف ايديهم؟ ملاذا 

لم ييلصونا منه؟. خلم يتناساون 

انهم رشاحوه خانتيبوه خحشادخا 

النااس لرتشايحه خلام أَيْضااً من 

أصدرخا البيانات التي ند2ت بفرض 

االقاماة الجيياة علياه يف صنداء 

خطالباوا بإخالء سابيله. خال 2اعي 

لل زايادات عاىل أَنَْصااار الله الذي 

كان لهم الارشف خاملوقف الواضح 

خالاذي  لاا2ي  انتيااب  عاد   يف 

الزال أَيْضااً لهام الادخر الرئييس يف 

التصدي لكل مؤامرات اليارج ضد 

الي ان بادءا مان مؤت ر الحاوار خ 

احباطهام مؤامرة تقسايم البلد إىل 

موافهاة الددخان خرخاض اْحتاَلله 

خموافهة ُكّل مؤامراته السياساية 

خاالقتصا2ية خاالمنية خالدساكرية 

ماع بقية رشخااء الشادب الي ني 

ساواٌء أكانوا أَْحااَزاباً سياساية أَْخ 

مكونااٍت قبلياًة خكل حر رشيف يف 

لذا الوطن الغايل.

أحمد ناصر الشريف
 

لام يكان قائاُد الثاورة الشادبية السايد 
عبدامللاك الحوثي مباِلغاً حني خصف يف كل ته 
ب ناسبة الذكر  السنوية للشهيد: املحايدين 
الذيان لام يحاد2خا موقفااً من الدادخان عىل 
خطنهام خشادبهم بأنهام ع االء أَْخ فبناء.. 
خلاو خصاٌف ال يساتطيع احد أن يجاا2ل يف 
حقيقتاه.. خليل مان املدقاول أن يرىض أي 
إنَْساان مه ا كانت لويته خ2يانته بالددخان 
عىل خطنه الذي ي ثل بالنسبة له البيت الكبري 
الذي يساكنه ثام يساكت خال يداخع عناه أَْخ 
عىل امقال يحد2 موقفه مناه من الوطن عند 
الرشخااء ي ثال الدرض خالكراماة خمن خرط 
خياه خكأن ا خارط يف عرضه خرشخاه.. بل أن 
موقف من يصطف ماع الددخان رصاحة ضد 
خطناه أرشف بكثري من موقف ذلك اإلنَْساان 
الاذي يبقاى متفرفاا خيقول عن نفساه انه 
محاياد منتظارا الطارف املنتارص ليقاف إىل 
فانباه.. خلذا املوقف يف حد ذاته عار ما بدده 
عار.. خعليه كام نت نى عىل لؤالء أن يدتيخا 
ب ا حادث خيحدث يف الدراق خساورية خليبيا 
حيث الج اعات املتطرخة التي ارسلها امَْعَداء 
لتغزخا تلك البلادان ختحتل الدديد من املناطل 

خيهاا تدبث باكل يشء إىل 2رفاة انها تقتحم 
البيوت ختيطف النساء خامَْطَفال خيبيدونهم 

يف سوق النياسة ك ا يقتلون 
اخلياء اممور بد  بار2.. خلذا 
لو السايناريو الذي كانوا قد 
أعدخه قبل الددخان خيزمدون 
تنفياذه يف الي ن لاوال أن الله 
قد ساير رفال الرفاال من 
الي ني خاللجان  الجيش  أَبْنَاء 
الشادبية للدخاع عان الوطن 
خاخشال تنفيذ لذا السيناريو 
اليبياث مان خاالل تطويل 
الدنارص املتطرخة التي فلبت 
إىل الي ان من ميتلاف بلدان 
أَمريكياا  خاملدعوماة  الدالام 

خسادو2يا بامماوال خالساالح خاخرافها من 
املناطال التاي كانات تت ركز خيهاا منتظرة 
الوقات املناساب إلشادال الحارب امللية يف 
الي ن خا2خال أَبْنَاء الشادب الي ني يف متالة 
مان الصدب عليهام اليارخج منهاا.. خلذا 
النجااح الاذي حققه أَبْنَااء الجياش الي ني 
خاللجاان الشادبية لاو الاذي 2خاع أَمريكا 
خالسادو2ية خارسائيل لتشاكيل تحالف 2خيل 
لشن عدخان بربري خظالم ضد الي ن خشدبها 

الدظيام بدد أن خشالوا يف تنفياذ ميططهم 
بواسطة الدنارص املتطرخة ك ا لو حا2ث يف 

الدراق خسورية خليبيا.
يقاارب  ماا  خبداد  لكان 
الدامني لم تحقل السادو2ية 
التاي  املاداف  خحلفاؤلاا 
لشان  مايرا  منهاا  فدلاوا 
اة  عدخانهم عاىل الي ن َخاصَّ
أن مح اد بان سال ان كان 
يرالان عاىل اعتاالء عارش 
الشايطان  قارن  م لكاة 
الي نيني  عىل حسااب 2مااء 
خيصباح زعي اا عامليا خلي 
خدعاة كي  خقاع خيها من 
حيث ال يحتساب خقاد فاءت 
نتائاج الدادخان عاىل الي ان مييباة آلماله 
خبياالف ما كان ييطط له بل خقد تنتهي به 
إىل محك اة الجنايات الدخلية ك جر  حرب.. 
خان كانوا لم ييأسوا رغم الفشل الذريع الذي 
اة خي ا  ُمنيوا به يف ميتلاف الجبهات خَخاصَّ
خراء الحادخ2 بدليال انهم اشادلولا حربا ال 
تبقاي خال تاذر مساتيدمني حتى امسالحة 
املحرماة 2خليااً خمساتدينني باكل الد االء 
خاملرتزقاة الذيان اساتقدمولم مان ميتلف 

الادخل لتتحول حربهام ضد الي ان إىل حرب 
ابا2ة ال تستثني احدا ب ا يف ذلك املتداخنون مع 
الدادخان.. خمع ذلك نجد من املحساوبني عىل 
الشادب الي ني من يقولوا انهم محايدين خال 
يدنيهام الددخان عىل خطنهم خشادبهم حتى 
خلم يرخا أَبْنَاء بلدلم من الشايوخ خالنسااء 
خامَْطَفال يقتلون يف مجازر ف اعية ترتكبها 
الطائارات مان الجاو خالباوارج الحربية من 
البحر اما الي خحدث خال حرج خقد استيدموا 
ُكّل الوساائل القذرة اضاخة إىل خرض الحصار 
الجوي خالبحري خاليي بهدف خنل الشادب 
الي ناي اقتصا2ياا لتجويداه كورقاة اخرية 
يلدباوا بها علهام يحققوا مان خاللها نرصا 
يحفاظ لهم مااء خفولهام املاراق يف الرتبة 
الي نية خبدد أن خشالوا سياسايا خعساكريا 
خاعالمياا خنفساياً خلكان اللاه ارا2 للشادب 
الي ناي م ثاال يف رفالاه امبطاال املداخدون 
عناه إاّل أن يكون لو املنترص خصاحب القول 
الفصل يف مالحم النازال خمن يرالن عىل غري 
ذلك خهو خارس.. خما يجري عىل ارض الواقع 
من انْتَصارات موثقة بالصوت خالصورة خري 
برلان عىل ساطوع الحل خزلاوق الباطل.. 
خهال يتداظ من يدتايخن أَنفساهم مايدخن 
خكأنهم فاءخا إىل الي ن من كوكب آخر..! 

املحايدون: عمالُء َأْو جبناء؟ الت
تأم

لم يُعد لدينا ما نخاف أن نخسره إال الوطن والحرب!
الشيخ/ عبدالمنان السنبلي

ندم قاد نكون خرسنا الكثري خالكثري فراء 
لذا الُداْدَخان الغاشام، خقد 2ّمر ُكّل ما بنيناه 
خالل مائة سانة أَْخ يزيد بال أن يده اآلث ة قد 
طالات حتى ما بنااه أفدا2نا من مئات خآالف 
السانني خلام يسالم منهاا حتاى ساد مأرب 
القديم خعرش بلقيل خقلدة القالرة خالكثري 
الكثري من املدالام امثرية خالتأرييية التي تم 
تساويتها باامرض حقاداً خغاالً يف أَْكثَار من 

منطقٍة َخمكان. 
قد نكون خرسنا أَيْضااً الدخلة َخبدضاً من 
اممن خالساال  خالهادخء خراحة البال خُسابُل 

امسافار  خحرياة  الدياش 
خاملقا  خخحدة الصف خالهدف 
خكثارياً من امَنفال خامموال 

خالث رات!!
يشٍء  ُكّل  خرسناا  ندام 
خلسنا آسفني خال نا2مني عىل 
ذلاك طاملاا خكل ماا نيارسه 
خنقدمه لاو يف إطار القرابني 
خافبة الدخع مان أفل كرامة 
خعازة لاذا الوطن بال إنه ما 
زال لديناا االْساتدَدا2 خالرغبة 
الكامنة لتقديم املزيد خاملزيد!!
َخسندطيها َخلن تبهضنا

أبداً خيها تكاليُف البقاِء..   

خاال يحااخل أحٌد الياو  أن 
يرالننا عىل الدطاء خالبذل أَْخ 
َناا بني االستساال  أَْخ  أن ييريِّ
الذلاب إىل الفناء، خلسنا نحن 
من تُدَطاى لهم امُلَهل أَْخ تُ نح 
لهم الُفرص كنوع من التهديد 
التلوياح بيياراٍت  أَْخ  خالوعيد 
لام  إذا  أُْخااَر   الدادخ  لاد  
نُرخَّض أَْخ نساتكني ملا يرا2 بنا 

خبوطننا من لواٍن َخذل.
مواَفهاَة  اخرتناا  لقاد 
الُدااْدَخان خنحن ندي فيداً ما 
ساندخُده من ث ٍن نظريَ ذلك الييار، ك ا أننا 
ندرك أَيْضااً ما الذي ن تلكه من إرا2ٍة خرصيٍد 

خطنٍي كاٍف من نوافَه الُداْدَخان إىل أبدد مد  
خآخار نَفال، خاال يحااخُل أحُدلم الياوَ  أن 
ي ااِرَس علينا لدبَة عض امصابع؛ مننا مه ا 
كرش الددخ عن أنيابه خلن نستسالم خنرصخ 

أخالً!
عامان من الص و2 خالتحّدي خ2خع امث ان 
البالظاة أعتقد أنها كاخيًة لتثبَت للدالم مد  
قدرتناا خاْساتدَدا2نا عاىل التضحياة خالفداء 
خلان نبايلَ أن نيرَس ُكّل يشٍء كي نربَح الوطن 
خالحرب، خال يحاخُل أحٌد أن يسلَب منا الوطَن 
أَْخ ينتزع منا خياَر االنْتَصار ما 2ُمنا نسري عىل 
اُم من نساائ ها َعبَل  ثر  لذه امرض خنتنسَّ
التحدي خالص او2؛ مننا مص  ون خعازمون 

خدالً عىل أن ال نيرَسَ الوطَن َخالحرب.

اْختاَلُف الغزاة على تقاسم الكعكة.. كشٌف للحقائق..  
نوح جالس

بداد ُقراباة عاَماني مان القتال خالتدماري خالتجوياع 
خالحصاار خارتاكاب ف يع امع ال التي من شاأنها إبا2ة 
امرض، خاالْعتَداء غري املير الذي يساتهدف البرش خالحجر 
خالشاجر تحت مظالت خا2عة تيللات »ح اية الرشعية« 
َخ«الحد مان الت د2 اإليراني« خالدديد من امكاذيب التي لم 

يصدقها إاّل من لم عىل شاكلتها.
لا لي تلك امكاذيب اليو  تتبير ختتالىش بدد 2خولها 
سادري الص و2 امساطوري الذي تحىل به بلدنا طيلة خرتة 

الددخان.
خلام تتبير خقط، بل تهشاش تحالف الدادخان بدد أن 
نطح برأساه عىل صيرة الشادب الي ني القوية بقوة الله 
خالدظي ة بدظ ة القضية التي ح لها أَبْنَاء لذه اممة منذ 
اللحظة امخىل التي تفجرت خيها براكني الغضب ضد أَْعَداء 

اممة خع الءلم خكل مشاريدهم االستبدا2ية.
خما يجري اليو  يف الشطر الجنوبي للي ن من اْختاَلخات 
خنزاعات خرصاعات بني الغزاة خأذنابهم فدلت حساساية 
املوقاف عىل املحك، خأظهرت لل غرر بهم من أَبْنَاء الجنوب 
خغريلام مان ضحايا التدبئاة الفكرياة الولابياة بأنهم 
عاشاوا كابوسااً رليباً خرساباً لم يتحقل منه سو  عو2ة 
ما يسا ى باا »الرشعية« إىل 2اخل خنادق مهد2 بالقصف 
خاالقتحاا  يف أياة لحظاة!، خالساي ا أن املهاد2 للرشعية 
الزائفة لم الذين ذبحوا الشادب خحارصخه بسبب الدخاع 
عنها!، خحينها لم يكن يدرف قارصخا الوعي بأن الرشعية 
التاي يتغنون بها خيلهثون من أفلهاا لي رشعية اْحتاَلل 
البلد خنهب ثرخاته ختقاسام خرياته خقتل أَبْنَاءه خإماتتهم 

فوعاً خحصاراً!.
الياو  نار  ح اة ماا يسا ى با«الرشعية« يسادون 
فالديان يف اساتئصالها خالبحاث عان مايرات أُْخااَر  
ملواصلة مسلسال القتال خالتدمري خالنهاب، خصوصاً خأن 
االختباء تحت غطائها قد بات مكشاوخاً خلذا أمر مساّلم 

به.

أما بالنسبة لستارلم الشفاف لو اآلخر قد تم إحراقه 
خاتضاح الحقائل فلياً لكل من كان ميدخعاً به خلو »منع 
الت د2 اإليراني«. رصنا اليو  نشالد الذين يحاربون خفو2 
»إياران« يف الي ن قد خرفوا من خلف ساتارلم خساارع 
بدضهام لتوطياد الدالقات مدها بدد أن صارخا يديشاون 

الكابوس الرتامبي.
خرصنا نشالد »الرشعية« الزائفة التي استدعت ثدالب 
الدالام ملقاتلاة إيران قد غاريت رأيها خاساتنجدت بإيران 
خوخاً مان تلك الثدالب املاكرة التي صاارت تهد2 خفو2لا 
بداد أن كانت قاد خعدتها بح ايتها خإرفاعها خاسات رار 

بقاءلا، خلكن ال يشء من لذا!.
لناا ندرك أن الغازاة قد اختلفوا عىل تقاسام الكدكة« 
ثرخات الي ن« خذلك بدد لهث اإلمارات يف أخذ نصيب امسد 
منها، خساط رخض سادو2ي أَمريكي لحجم الحصة التي 

تريد امخىل أخذلا.
الياو  ُكّل طرف من أطاراف الغزخ يد ال عىل تصفية 
أخراق اآلخار، خسياساات متضاا2ة تنتهجها لاذه القو  
بداد اختاالط امخراق يف املنطقة فّراء اشاتدا2 حساساية 
الرصاع بني إيران خمن يدخر يف خلكها، خأَمريكا خمن ي يش 
يف طريقهاا؛ خصارت قاو  الغزخ بني قوساني، امخل ير  
التقرب من إيران لو الحل!، خلذا بدد أكذخبته يف محاربته 
للت اد2 اإليراني!ِ، خاآلخر ير  الحال يف تقديم الوالء املطلل 

خخفض الجناحات لا«ترامب!«.
خبالنسابة مخراقهام الداخلية خقد رأت تلاك القو  أنه 
حاان التيلص منها إلخفااء أ2َََخات الجرائم التي ارتكبتها 

من خالل تلك امخراق.
خلناا خصلناا إىل ق ة الهر  لنر  الحقائال خيرالا ُكّل 

من كان ميدخعاً.
ما يسا ى با«رشعية« صاارت مهد2ة مان ح اتها!؛ 
مان ا2عى محاربة الت د2 اإليراني صار يساتنجد بإيران!، 
تقاسام عىل املكشاوف مفازاء الوطن بني فازر خموانئ 

خحقول خغريلا!.
أما حان الوقت لتفوق من كابوسك أيها امليدخع؟. 

شهداؤنا راياتنا
الشيخ علي عبده محمد القرشي

كلمات رثاء لشهداء األَبَْرار..
 الشهيد الشيخ املجالد مح د لائل سنان 

الشهيد املجالد منري منصور الكومي 
الشهيد املجالد ح و2 حسني عبدالله 

الشهيد املجالد ح ري الجشوي
الشهيد املجالد عبدالله سنان مح د سنان 
الشهيد املجالد عيى خضل مح د سنان 

الشيهيد املجالد الرخاعي مح د عبده سيف 
استشهدوا بجبهة الساحل الغربي بتعز 

شلهداؤنا راياتنا شهداؤنا مآثرنا شلهداؤنا أمجادنا شهداؤنا نبض قلوبنا 
شلهداؤنا عز تأريخنا شلهداؤنا النور واألمل شلهداؤنا هم البسلمة املرسومة 
يف وجوه ُكّل األحرار شلهداؤنا هم وجه ثورتنا الشلامخة وهم قناديل السلماء 
املرسجة بالدماء الطاهرة واألَنفس الزكية شهداؤنا عبق النرص ومسك الحياة.

فبهلم تحرس املبلادئ وتنترص العقائلد وتحيى القيلم وتنتفض النفوس 
فدماؤهم الزكية تنثر الورود يف الطرقات ويف الدروب فللشهيد خصال ووصال 
ودرجلات رفيعلات املنال ال يرقاها إال األبطال ومن تربى يف مدارس الشلهادة 

املحمدية وعىل موائد الجهاد القرآنية.
الله أكرب يا شهيد لقد سموت عىل الطيور، الله أكرب يا شهيد وأنت تحلق يف 

ربوع القمم الله أكرب يا شهيد وأنت تزرع فينا األمل وتجدد يف قلوبنا الحياة.
إن معادللة هلذه األمة تقلول أن من يموت ألجل نفسله سليعيش صغراً 
ويملوت صغلراً ومن يعيلش ألجل أمته سليتعب كثرا ولكنه يعيلش عظيماً 
ويملوت عظيما والعظمة بلكل معانيها وتفاصيلها تنسلاب انسليابا من دم 
الشهيد لتزرع يف ُكّل مكان ويف ُكّل قلب ويف ُكّل نفس وليرتبى عليها الجيل تلو 

الجيل فتصبح أمتنا مدرسة للشهداء ومدرسة للعظماء 
سلنذكركم يا أبطال سنذكركم ويف القلب اشتياق لكم سنذكركم يف الصباح 
ويف املسلاء سلنذكركم يف الليل ويف النهار سلنذكركم يف ُكّل وقت وحني ونحن 
نقلول »وال تحسلبن الذيلن ُقتلوا يف سلبيل الله أمواتلاً، بل أحيلاٌء عند ربهم 

يُرَزقون«. 
أنتلم األحياء وأنتم الحيلاة كلها بل أنتم الذين تصنعون من املوت أناشليد 
الحياة أنتم النرص ُكّل النرص ألن النرص شجرة ال تروى إال بالدماء.. إال بالدماء.
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عندما تنطلُق يف عمٍل مكشلوٍف رصيٍح يجلُب أن تتجَه ضد َمن يثبطون 
عنله، وهذا هلو منطق القلرآن الكريم يف سلورة التوبة، وهذا هو أسللوب 
الرسلول)صلوات الله عليه وعىل آله( الذي حكاه الله يف سورة التوبة.]خإذ 

رصخنا إليك نفراً من الجن ص: 13[
كل من يحاول معك أن يقعدك عن عمل أن يخوفك أن يثبطك فافهم بأنه 
يعملل علىل أن يحول بينك وبني أن تؤدي هذا األملر اإللهي الذي هو رشف 

عظيم لك، ونعمة عظيمة عليك أن تنذر موتك لله، أن تنذر حياتك أوالً وتنذر 
موتك ثانياً لله سبحانه وتعاىل.]محياي خم اتي ص: ل[

العلرب إذا ما تخاذلوا يتحملون حتلى أوزار اآلخرين من األمم األخرى؛ 
ألنهم هم لو اسلتقامت دولة اإلسلالم يف وسطهم، لو اسلتقرت وضعيتهم، 
وكانلوا عىل رصاط الله وهلدي الله، هم من سيسلتطيعون أن يغروا وجه 

األرض هذه بكلها.]يف ظالل 2عاء مكار  امخالق الدرس امخل ص: م[ 
تجد املتخاذل عمره متخاذل، تمر أربعون سنة وهو عىل وضعية واحدة، 
والدنيا أمامه مقفلة؛ ألنه سلاكت؛ ألنه جامد؛ ألنله معرض بذهنيته، فمتى 
يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا األمر الطارئ هو مما 
سيكون أيضاً من العون ألهل الحق يف رضب أهل الباطل، ال يفهم شيئاً من 

هذا.]خطر 2خول أمريكا الي ن ص: 7[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�سر�ت )مديح �لقر�آن( لل�سهيد �لقائد

َمن يسريون بحركة )القرآن( فال يمكن ألي باطل أن ينال منهم.. بل سريون فيه شاهدًا على الحق الذي يحملونه
  - خاص:

ألقاى الشاهيد القائاد ساال  اللاه عليه مان م5/2 إىل 
2003/6/3  سابَع محارضات اا مالز  اا رائدات فداً- 
ُحالَّ لها أن تُكتَب ب اء الذلب، يارشح خيها كتاب )مديح 
القرآن( لإلما  القاسام بن إبراليم عليه السال ، قال عنه 
الشاهيد القائاد: ]كتاب لو مان إما  كبري مان أئ ة ألل 
البيت، الزيدية متفقني عليه، لو مشاهور عندلم ف يداً، 
خكتابتاه بالطريقاة التي تكشاف كيف رؤية ألال البيت، 
ختوفه ألال البيت امصيل، قبل تجي أشاياء أخر [، لذه 
املحاارضات كلهاا تحكي عان القارآن، خكيفياة االلتداء 
بالقرآن، خكيفية طارح القرآن للقضايا، خمنهجية القرآن 
يف كل يشء.. خيف تقرير لذا الدد2 خيف امعدا2 القا2مة بإذن 
الله سنتناخُل لذه املحارضات السبع، املدرخخة باا)مديح 

القرآن(، منها.

من أمراض القلوب: هذه الثقافة الخاطئة:ـ 
تح يُل )الله( مسائوليَة انتشاار الباطل، خضدف ألل 

الحل!!!
اساتك االً ملا تحدثنا عنه يف تقرير الدد2 الساابل حول 
أمراض القلوب، خذلك من خالل رشح الشهيد القائد سال  
اللاه علياه يف ملزمة )مدياح القرآن الادرس الثالث( آلية: 
ا  خَن، َخأَمَّ اا الَِّذيَن آَمنُوا َخَزا2َتُْهْم إِيَ انًا َخُلْم يَْساتَبرِْشُ )َخأَمَّ
الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض َخَزا2َتُْهْم ِرْفًساا إىَِل ِرْفِسِهْم َخَماتُوا 

َخُلْم َكاِخُرخَن(.
أضاف الشاهيد القائد مرضاً آخر، خلو ثقاخة مغلوطة 
منتارشة بني الكثري مان الناس، عي عنها الشاهيد القائد 
بقولاه: ]لاو نقاوُ  ند ال حركة اساتبيان سارت  كيف 
تتكشاف عاىل حساب خه ناا, خثقاختناا خاختالطنا ب ن 
يح لاون ثقاختنا من زماان, يوفد مفاليام خطرية فداً 
لاي رفل, يف امخري نحّ ل الباري املساؤخلية ]الدنيا لو 
الذي صلحها لكاذا[! لذا ما لو رفل؟ ]ألل الباطل لم 
2ائ اً يكونون أقويااء خينترصخا, ألل الحل ما بينترصخا؛ 
من اللاه طبع الدنيا لكذا, طباع الدنيا لكذا[!! لذا رفٌل 
خنجاساٌة رليبة.. خكل ا تر  ألال الباطل تحركوا, ختر  
ألل الكتاب لؤالء يطوعون شادوباً, يطوعون حكومات, 
يطوعون فيوشاً, يطوعون مثقفني قالوا ]لو كذا, الناس 
ماا بيدجبهام إال الباطل[! لذا رفل.. غاري صحيح، غري 

صحيح[.

خأضااف قائاالً: ]أن اإلنساان بفطرتاه ماا يدجبه إال 
الباطال, اإلنساان مظلاو , اإلنساان ك جت اع ظلم عىل 
أيدي عل اء الساوء, عىل أيدي من كانوا يسا دون امنبياء 
يحدثونهم, ما خه وا خنقلوا مفاليم مغلوطة, ُظل وا عىل 
أيدي سالطني الجور ثقفولم ثقاخة مغلوطة. اإلنسان ما 
قد  له يف الواقع 2ين الله بالشاكل املطلاوب, ما ثقف, ما 
طبال يف خاقاع حياته خإال خهو مقباول.. عندما يقول لك: 
]النااس لكذا ما بيدجبهم إال الباطل[ أليل لذا رفسااً؟ 
يدناي لذا لو مفهو , خيف امخري نر  لذا املفهو : الناس 
ما يدجبهام إال الباطل! ثم تر  ألال الباطل عندلم قوة, 
خألال الحال ضداخاً, خيف امخاري تقول: الحظتام الله لو 
طبع اإلنساان لو بالشاكل لذا, ما يدجبه إال الباطل, خيف 
امخري نح ل الباري املساؤخلية ]الله لاو خلل الدنيا عىل 
لذا النحاو ما يهي ن خيهاا إال ألل الباطل, ما يساتقوي 
خيهاا إال بألال الباطل, ألال الحل يكوناون ضداخا![ كم 
سا دنا الكل ة لذه! كثري سا دنالا..عندما يقول خاحد 
ملااذا ال تتحركون؟ قالاوا: ألل الحل يكوناون ضداخاً, قد 
قاا  خالن خما انترص, ثم حركة غريه خما انترصت! إذاً لم 
لنا يز2ا2خن رفل, رفل, رفل, خمن أسوء الرفل أنك 
يف امخاري تح ل الباري املساؤخلية, خكأناه لو الذي طبع 
الحياة بهذا الطابع السايئ, خلو الذي خلل اإلنساان عىل 

لذه الحالة السيئة[.

آثاُر انتشار مثل هكذا ثقافة بني الناس:ــ
2َ الشاهيُد القائُد ساالُ  الله عليه اآلثار املرتتبة عىل  خعدَّ
القول باأن )الدنيا مطبوعاة من ِقبَل الله عاىل أن ينترُصَ 
الباطل خيها خأن يكون ألل الحل ضداف خأذلة( كاآلتي:اا
أخالً:اا لذا القول خيه إسااءة بالغة إىل الله فل فالله، 
قاال ساالُ  الله علياه: ]لذا يتنااىف مع قدساية الله, مع 
فاللاه, ماع حك ته, ماع رح ته, ماع إلوليتاه, مع كل 

صفات الك ال, يتناىف ت اماً[.
خأضااف أيضاً: ]طيب الباري عندماا يقول لكذا: يأُمُر 
الناَس يجالادخن خيقاتلون خيدعون كياف لذا؟ إذا كان 
لاو الذي طبع لاذا الطابع يدني لذا حتام, قىض بهذا ال 
تساتطيع أن تزيحه خل اذا يجدل لاؤالء يقاتلون لؤالء؟ 
قالاوا خقاط البااري يد ل حافاات من لاذه يتفرج عىل 
النااس, خيدطي لهذا ثواب, خلذا كذا! كلها طلدت لكذا يف 
امخري بأنه البااري يحرك لؤالء مفل يدطيهم ثواب.تدو2 
إىل املساألة لذه باعتباره ملك, امللك لو ترصف أي ملك من 

البرش لو ترصف لاذا الترصف لكان ال ي تلك من الحك ة 
شيئاً[.

قاال  خاملقدرياة(،  كالاا)مجاية،  نصباح  ثانياً:ااا 
ساال  الله: ]لذا يقول لاك: إن الله طباع الناس عىل لذه 
الطبيدة: ال يقبلون الحل! أليسات القضية ساواء؟ طلدنا 
مجية, مثل املجية ساواء, مثل القدرية الذين يس ونهم, 
مثل الحشاوية, امشادرية, كل تلك امشاياء لم ييتلف إال 
عناخينها خقط, أما الواقع خهو عندنا! الله طبع الدنيا عىل 
لذا الطابع ما ي كن للحل أن تقو  له قائ ة خيها!!.[.

ثالثاً:ااا لذه الثقاخة تاؤ2ي ب ن يدتقدلاا إىل )كفر( 
بالله 2خن أن يشدر، خالدياذ بالله، قال سال  الله عليه: ]لو 
ُص ثقاختَنا خمفاليَ نا ساتطلع كفر رليب خنحن  نشايِّ
ال نادري حقيقة مان لذه النظارات, من لاذه املفاليم, 
يف امخاري يطلع يف الواقاع خإذا عندنا كفار مبطن رليب، 
خعندنا نظرة سايئة إىل الله رليبة. خقط أننا ال نتحدث, ال 
نتحدث مع أنفسنا, خال نتحدث مع اآلخرين أننا لكذا لكن 

خاقدنا يشهد أننا لكذا[.

من أمراض القلوب: عدُم الشعور باملسئولية:ــ
أشاار الشهيد القائد ساال  الله عليه إىل أن بدض آيات 
القارآن الكريام ال تزياد املرء إي انااً إال خخل آياات أخر  
تتكاتَاُف مدها يف املفهو  خاملدنى، خدندما يح ل اإلنساان 
الشادور باملسئولية يف قلبه، يستطيع أن يفهَم آياٍت كثريًة 
ال يرالاا اآلخارخن، خياز2ا2 إي انااً بها، حيث قاال: ]آية: 
}ُكونوا أَنَصاَر اللَِّه{ ستجدلك تز2ا2 إي اناً بآية }إِن تُِطيُدواْ 
اَن الَِّذيَن أُختُاواْ اْلِكتَاَب{ خلكاذا. إذا ما عندي أثر  َخِريقااً مِّ
ٌة يَْدُعوَن  نُكْم أُمَّ آلياة: }ُكونوا أَنَصاَر اللَِّه{ خآياة: }َخْلتَُكن مِّ
إىَِل اْلَيرْيِ{)آل ع ارانل10( إىل آخره. إذاً يوفد مرض, لذا 
املرض لن يرتكناي أر  أي يشء من لذه اآليات, ما ترالا, 

ِتَدْرِخْسَها ما تزيدك إي اناً نهائياً[.

.. رغماً عنه:ــ الباطُل يخُدُم الحقَّ
خلفت سالُ  الله عليه إىل ُسنة إلهية مه ة، خلي أن من 
يحِ َل )القرآن( يف قلبه، خيتحرك بحركته، لن يناَل الباطُل 
منه مه ا كان، حيث قال سال  الله عليه خلو يرشح قول 
اللاه فل خعال: }َخإِنَُّه َلِكتَااٌب َعِزيٌز اَل يَأِْتيِه اْلبَاِطُل ِمن بنَْيِ 
ْن َحِكيٍم َحِ يٍد{: ]ال يوفُد خيه  يََديْاِه َخاَل ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل مِّ
ُق إلياه الباطل, ال أن  منفاذٌ للباطل عىل اإلطاالق, ال يتطرَّ

يكون شاالداً عىل باطال, خال أن يُلحل به باطل, خيُفرض 
علياه باطل, خيُضَّ ان مدانيه خيضَّ ن ما يادل عليه.لنا 
كل ما يأتي من كال  حول القرآن لو بالشاكل الذي يجدل 
الناس الذين يساريخن عىل حركة القرآن بهذا الشكل, خأي 
باطل ما يساتطيع أن ينال منهم, إذا أنات تتثقف بثقاخة 
القرآن, خمدرختك مدرخة القرآن, خرؤيتك رؤية القرآن, ما 
كل ماا حولك باطل؟ أي باطال يف حينه ما عا2 ي كن ينال 
منك, ما ي كن يؤثر عليك نهائياً, بل أي باطل يبدي برأسه 
علياك سارت  خيه شاالداً عىل أناك عىل حل, يكاون بهذا 
الشاكل, تكون القضية بهذا الشكل, ال يدد لناك باطل إال 
يفيادك أنت رغ اً عنه, الباري فدل القضية بهذا الشاكل: 
أن الباطل يفيد الحل رغ اً عنه, خيكون يف نفساه شها2ة 

عىل أن الحل حل, خأنه لو باطل رغ اً عنه[.

القرآُن كتاٌب )عزيز(.. يعطي َمن يسريون على 
نهجه العزَة والرفعَة:ــ

خبنيَّ ساالُ  الله عليه أن القرآَن الكريَم ساالٌح قويٌّ بيد 
املسال ني، يدطيهم الدزََّة، َخالقاوََّة، خلكنهم أضاعوه، خلم 
يساتيدموه، حيُث قال: ]}ِكتَاٌب َعِزياٌز{ الدزة من الرخدة 
خاملندة، املندة. طيب نحن نقول أنه كتاب عزيز, خنشاوف 
القارآن عزيز, لو عزيز يف نفساه, لكن ملااذا ال تفهم بأن 
مدنااه يدطي عزة, يدطي مندة, يدطي قوة, يدطي مجداً 
خرخدة ملن يساريخن عليه. لو ما بني يتكلم لك عن إخراج 
الكتااب خطباعته خالجواناب الفنية خياه, يتحدث لك عن 
خاقداه, خعن ما ي كن أن يرتك من أثر ملن يساريخن عليه, 
أن يكون لناك عزة.لذا نفساه لو يدل عىل أن القرآن لو 
ساالح, خقلنا أن لذه م ا ضاعت، م ا ضاعت يف رصاعنا 
مع اآلخرين, نغرق مدهم يف أشياء مدهم, فدل مدهم كذا, 
ماا نلتفت إىل القارآن نقول: القرآن لو يقاول لكذا. متى 
ما فاء يريد يشاككنا يف القارآن نقول القرآن لو يتحداك: 
ثِْلِه{)البقرة23( أنت ت تلك خساائل  ان مِّ }َخأْتُواْ ِبُساوَرٍة مِّ
أكثار م ا كان ي تلكهاا املرشك يو  نزل القارآن, خت تلك 
رؤ  يف مجاال الرتبياة خالتقناني خامشاياء لاذه خخضع 
أنظ ة أكثر م اا ي لكها الدربي امخل لات ساورة مثله, 
تدال اتأمله, يتأمله اليهو2ي سايدرف أنه من الله, بل الله 
قال: أنهام خدالً يدرخونه ك اا يدرخون أبناءلام }َخالَِّذيَن 
ن رَّبَِّك{)امندا ل11(  ٌل مِّ آتَيْنَاُلُم اْلِكتَاَب يَْدَلُ اوَن أَنَُّه ُمنَزَّ

يدل ون عل اً أنه من الله[.

َث الشهيُد القائُد سالُ  الله عليه يف محارضاته كثرياً عن االبتالء، خهو  تحدَّ
موضوع مهم، ذكره الله كثرياً يف القرآن الكريم، قال تداىل: ]ُكلُّ نَْفٍل ذَاِئَقُة 
ِّ َخاْلَيرْيِ ِختْنًَة َخإَِليْنَا تُْرَفُدوَن[، خقال تداىل: ]َخَلنَبْلَُونَُّكْم  اْلَ ْوِت َخنَبْلُوُكْم ِبالرشَّ
اِبِريَن َخنَبْلُاَو أَْخبَاَرُكاْم[، خقال تداىل:  َحتَّاى نَْدَلَم اْلُ َجاِلِدياَن ِمنُْكاْم َخالصَّ
ٍء ِمَن اْلَيْوِف َخاْلُجوِع َخنَْقٍص ِمَن امَْمَواِل َخامَنُفِل َخالثََّ َراِت  ]َخَلنَبْلَُونَُّكْم ِبيَشْ
اِبِرياَن[، خقال تداىل: ]إِنَّا َفَدْلنَا َما َعاىَل امَْرِض ِزينًَة َلَها ِلنَبْلَُوُلْم  ِ الصَّ َخبَارشِّ

أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَ الً[.

أسباُب االبتالء:ــ
أخالً: عدُ  انطالق املسالم يف املوقف البسايط، خيبتليه اللاُه بأصدَب منه، 
قال الشاهيد القائد: ]مؤرش خطري بالنسبة للناس، إذا مثالً موقف مدني لم 
ينطلقوا خيه قد يبلون بأصدب منه، ما انطلقوا، قد يداقبون بأن يقح وا يف 

أصدب منه، خلكذا.]سورة البقرة الدرس اليامل ص: 3[.
ثانيااً: عصيان أخامر اللاه، تؤ2ي إىل ابتالء الله للنااس، مثل بني إرسائيل 
عندماا خالفوا أخامر الله، قال الشاهيد القائد: ]تجاد يف تأريخ بني إرسائيل 
كان بسابب ميالفاات مدينة، بسابب نقض امليثاق، بسابب تدادي منهم، 
بسابب عصيان يحصال من لديهم بدد ماا تكرر النهي خالتبياني لهم، تأتي 

ترشيدات خيها قسوة بالنسابة لهم: }َخِبُظْلٍم ِمَن الَِّذيَن َلا2ُخا َحرَّْمنَا َعَليِْهْم 
ِلْم َعْن َساِبيِل اللَّاِه َكِثرياً{)النسااء: 160(.]آخر  َطيِّبَااٍت أُِحلَّاْت َلُهْم َخِبَصدِّ

سورة البقرة خأخل سورة آل ع ران الدرس الثاني عرش ص: م[.

إيجابيات وسلبيات االبتالءات يف املجال العملي:ــ
أكد الشهيد القائد سال  الله عليه بأن اإلبتالءات يف املجال الد يل، خالناس 
منطلقني يف سابيل الله، كلها ابتالءات )إيجابية( حتى خلو خصلت إىل 2رفة 
املاوت يف سابيل الله، خخساارة أموالنا يف سابيل الله، ختدماري بيوتنا خنحن 
منطلقاني يف سابيل الله، كلهاا خراءلا الفاوز الدظيم يف اآلخارة، خالرشف 
خالنارص يف الدنيا، ما عادا االبتالءات الناتجة عن تقصريناا يف حل الله، لذه 
تكون تأ2يب لنا، قال الشهيد القائد: ]اإلبتالءات يف املجال الد يل كلها تصبح 
إيجابياة، إيجابياة كلها إال يف حالة خاحدة ماا كان نتيجة تقصري من الناس 
تفرياط من الناس لذه تكاون تأ2يبا يحصل تأ2يب.]ساورة البقرة الدرس 

الثامن ص: 10[..
خقال أيضا: ]يف مراحل الرصاع مع أعداء الله يحصل حالة خوف، أليسات 
طبيدياة يف الارصاع عناد البرش كبارش يحصل خاوف خنقص مان امموال 
خامنفل خالث رات أليست لذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفسهم عندما ي رخن 

بأشاياء من لذه تدطيهم تجلدا تدطيهم صيا، خعندما تكون لي من فهة 
الله سابحانه ختداىل تكون إيجابية أيضاً يف نفل الوقت إيجابية، خيجب لنا 
أن تصاي، تصي لتنجح يف لاذا االبتالء اإللهي الذي يدطياك يف نفل الوقت 

تجلدا.]سورة البقرة الدرس الثامن ص: 10[[.

التسليم املطلق هلل.. يجعلك تتجاوز أي ابتالء بنجاح:ـ
خخّضاح الشاهيُد القائاُد ساالُ  الله علياه بأن ثقة اإلنساان بنفساه، 
ختسالي ه املطلال لله، ختدبيده نفساه للاه تؤ2ي إىل الصاي اإليجابي عىل 
االبتالءات، ختجاخزلا، خعد  الضدف أمامها حيث قال: ]لناك أساسايات 
خداالً قد تبددك عن ابتالءات قاد تضدف أمامها خي ا لو خقدت، منها لذه، 
تكاون أنت ال تثل بنفساك عاىل اإلطالق، مه ا بلاغ إي اناك، مه ا بلغت 
أع الك الصالحة؛ من اليشء الطبيدي بالنسابة لإلنسان إذا كان مستشدراً 
التساليم للاه، خاناه عبد لله، أناه كل ا كثارت عبا2ته للاه، خكل ا عظ ت 
عبا2ته لله سابحانه ختداىل، كل ا از2ا2 تسلي ه[.]ساورة امعراف الدرس 

التاسع خالدرشخن ص: ل[..
خقال أيضا: ]كثري من الناس عندما يتدرض البتالءات يتيىل عن كل يشء، 
خينحرف عن خط االستقامة[. ]إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ص: 5[

االبتالءاُت يف )املقام العملي(.. هي تخُدُم القضية التي يتحّرك فيها اإلنسان

الجزء 
16
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ياالذي جيت ال أرضي مكانك 
مسافر.. حطها وسط أذنك

كلمة احلق باكتبها بذلق 
اخلناجر.. في جبهتك ودقنك
بس من شان يقراها الذي لك 

يجاكر.. ذي أخذ منك وزنك
أرضنا أرضنا الانته تباها مقابر.. 

لك الخوتك والبنك
خذ واال توكل روح لك ثم غادر.. 

ولف اجلوع بطنك

 أرضنا 
 مقربة 
الغزاة! 

عبداهلل هادي سبيت

برنامُج رجال اهلل
الدْرس الثاني آيات من سورة آل 

ع ران/مدرخة الله عظ ة الله 

الدرس الثامن

الشهداء
عبدالقوي محب الدين

ص�����دح�����وا ب���ص���رخ���ة ع�����ّزن�����ا ،ف������أض������اءوا
ع���������م���������را،،ت���������وزع ن�������������وره األص���������������داءُ

زرع��������وا ض����ف����اف ال����ل����ي����ل-رغ����م ج���ف���اف���ه- 
ص����ب����ح����ا، ل���ت���ث���م���ر ب����ال����س����ن����ا األن������ح������اءُ

ص�����رخ�����وا ف�����ك�����ان�����وا،،، وال����ش����ع����ار ه���وي���ٌة 
ون�������واف�������ٌذ،،م�������ن�������ه�������ا إل�����ي�����ن�����ا ج����������اءوا

ج�����������اءوا وص���������وت امل���ش���ت���ه���ى ي���ح���دوه���م 
ج�����اءوا،،ل�����ت�����س�����م�����ع�����ه امل�����ن�����ى ال����ص����م����اءُ

م��������ن ك��������ل س����ن����ب����ل����ة ت����������دّل����������وا ث��������ورة
ورؤوس������������ن������������ا ورؤوس������������ه������������ا ش�����م�����اء 

ه�����م ن���ح���ن ف�����ي أس����م����ى أم���ان���ي���ن���ا ،،ب���ه���م
ف����ق����ن����ا ال����������ذي ش����ئ����ن����ا وس����������وف ن����ش����اءُ

ه������م ن����ح����ن ،وال������ت������اري������خ ي���ك���ت���ب���ن���ا ب��ه��م 
ض����������وءا ،ويُ�����ح�����ن�����ي رأس����������ه اإلم������ض������اءُ

مب���ث���ل���ه  ي����ج����ي����ئ  أن  س����ي����ع����ج����ز  ف������ج������را 
وراءُ  يُ������ق������ص  أن  وي�����خ�����ج�����ل  آٍت،، 

ث�����رن�����ا ب����ه����م ،وال�������ل�������ه م����ل����ئ ع����روق����ن����ا 
وال������ن������ص������ر وع������������ٌد ص��������������ادٌق ووف������������اءُ 

****
»ال������ل������ه أك�������ب�������ر«، وال������ط������غ������اة ت���ف���ت���ت���وا 

ث����غ����اءُ وال�������رص�������اص   ، ت���������زأر  واألرض 
ل�������ن ن����ن����ث����ن����ي م����ه����م����ا أس�����������ال ق���ل���وب���ن���ا  

غ���������������اٍز،، وس�������ال�������ت ل����ل����م����ض����ّي دم���������اءُ 
إّن���������ا ان����ت����ص����رن����ا ب��������اخل��������روج،، وزادن���������ا  

ال����ش����ه����داءُ  وت������ع������دادا -ه�����ن�����ا-   ، ن����ص����را 
وإن   م���ح���ت���ش���ّد،  ال���ش���ع���ب  ك�����ل  ال���ش���ع���ب   

ص�����ّف�����ت ق������ذاه������ا اجل������������ارة ال�����رق�����ط�����اءُ 
 ف����غ����دا س���ت���ل���دغ -وال����ت����ح����ال����ف- ن��ف��س��ه��ا  

وغ����������������دا.. ت�����خ�����لّ�����د ف������ج������ره األن�������ب�������اءُ 

يحيى حشيدان
ع�������اب�������دا درك  ل�������ل�������ه  ع����������اب����������ٍد  أب�������������ا 

وم������ج������اه������دا ف�����������ارًس�����������ا  درك  ول��������ل��������ه 
َس������َم������وَت ف���ظ���ل ال���ق���ل���ب ي���س���م���و إل������ى ال���ع���ا

س�����اع�����دا ال������ش������ه������ادة  درب  ف�������ي  وش�������ّم�������ر 
م����ض����ي����ت ت����ب����ي����ع ال�����ن�����ف�����س ل�����ل�����ه ص����ام����ًت����ا

وأزب����������دا أرغ����������ى  ش��������يء  ال  م������ن  وغ������ي������رك 
ت��ب��ت��غ��ي ك����ن����ت  م������ا  ال������ع������رش  رب  ف����ح����ق����ق 

ون�������ل�������ت ب���������آف���������اق ال��������ش��������ه��������ادة م����ق����ع����دا
ف����������ُدم ف������ي س����ج����ل ال�����ع�����ز رْق�������ًم�������ا م��ب��ج��ا

وع��������ش ف������ي رح����������اب ال�����ل�����ه ح������ّيً������ا م���خ���ل���دا
أب���������ا ع�������اب�������ٍد ل�����ي�����ت ال�����ن�����ج�����وم ت������ك������ون ل���ي

ح��������روًف��������ا ألن������ظ������م ن������������ورك امل����ت����ص����اع����دا
س����������واك ي����ع����ي����ش ال����ع����م����ر ي������س������ًرا وراح����������ًة

م�����ك�����اب�����دا احل���������ي���������اة  آلالم  وع���������ش���������َت 
ول������م تَ�������ْم�������ُدِد ال���ع���ي���ن���ن ي�����وًم�����ا إل������ى ال���رخ���ا

ف����ع����ش����َت ع������زي������ًزا راف���������ع ال�����������رأس م����اج����دا
م����ل����ك����ت ق�����ل�����وب ال������ن������اس م������ن ل������ن ج����ان����ٍب

ووّج������ه������ت أن�����ي�����اب ال�������ض�������واري إل�������ى ال����ع����دا
أب����������ا ع�������اب�������ٍد ل�������م ت������رحت������ل ب�������ل ت���رك���ت���ن���ا

ي����ع����ش����ع����ُش ف���ي���ن���ا احل���������زن غ����ي����ًم����ا م���ل���ّب���دا
ب�����ِق�����ي�����َت ون������ح������ن ال�������راح�������ل�������ون ول���������م ي�����زل 

ص��������داك م������دى األي���������ام ف�����ي ال�����ن�����اس خ���ال���دا
وح������ن اع����ت����ران����ا ال���ص���م���ت أف����ص����ح دم���ُع���ن���ا

ورّت���������������ل ف��������ي ذك���������������راك آًي�������������ا وأن�������ش�������دا
ف�����ك�����ان�����ت ع�����ل�����ى حل�����ن�����ن حل��������ن س�������ع�������ادٍة

ألن����������ك ق�������د ح����ق����ق����ت م�������ا ك�����ن�����ت ن�����اش�����دا

وحل���������ٍن ع����ل����ى ف�����رق�����اك ق�����د أن�����ه�����ك احل���ش���ا 
وأش���������ع���������ل آه������������������اٍت وق���������ّط���������ع أك������ب������دا

وُح��������������قَّ ل������ع������ٍن ف�������ارق�������ت م����ث����ل����ك ال���ب���ك���ا 
وت������رم������دا وت�����ع�����ي�����ا  ت������ق������ذى  وأن  ط�������وي�������ًا 

ول������ك������ْن س����م����و ال����ق����ص����د وامل�����ن�����ح�����ة ال���ت���ي 
ي امل��������واِج��������دا ظ������ف������رت ب�����ه�����ا أم�����������ٌر ي�������ه�������دِّ

ش�����������ذاَك س���ي���ب���ق���ى ب���ي���ن���ن���ا ال����ع����م����ر ع���اب���ًق���ا
ب�������ق�������اء أح���������ادي���������ث امل������������������روءة وال�������ن�������دى

س���ي���ب���ق���ى ج����م����ال ال����������روح وال����ط����ه����ر وال���ن���ق���ا
ب�����ق�����اء ال�����ن�����ج�����وم ال������ن������ّي������رات ع����ل����ى امل������دى

س����ي����ب����ق����ى وف�����������������اءٌ، جن��������������دةٌ، وش�����ه�����ام�����ٌة
ُع����������ِرف����������َت ب�����ه�����ا ي�������ا ن�������ورن�������ا امل�����ت�����وق�����دا

س����ت����ب����ق����ى م���������دى األي�������������ام رم�������������ًزا ل����ث����ائ����ٍر
 م���ض���ى م���س���رًع���ا ك����امل����وت ي��ف��ن��ي م����ن اع���ت���دى

مي�����������ّرغ أن���������ف اجمل�����������رم ال������س������اف������ل ال�������ذي
أق���������ام ع����ل����ى ال����ط����غ����ي����ان ده�����������ًرا وع�����رب�����دا

ع����ل����ي����ك س����������ام ال������ل������ه روًح��������������ا وم������ب������دأً
ع����ل����ي����ك س���������ام ال������ل������ه ع�������وًن�������ا وُم�����ن�����ِج�����دا

ع�����ل�����ي�����ك س�����������ام ال�������ل�������ه ن������ف������ًس������ا زك������ي������ًة
ع����ل����ي����ك س����������ام ال������ل������ه خ�����ت�����ًم�����ا وم����ب����ت����دا

أب���������ا ع�������اب�������ٍد ه���������ذي ح�������روف�������ي خ����ج����ول����ًة
م���ق���ص���دا ي����������وِف  ل������م  ال������ي������وم  م������داه������ا  ألن 

ب���ب���اب���ك���م ال���������وق���������وف  إال  أب����������ت  ول��������ك��������ْن 
ل�����ت�����ت�����ل�����َو آي������������ات ال�����ت�����ح�����اي�����ا وتُ������ن������ِش������دا

أحم�د درهم الم�ؤيد

ً َلْحنَا ٱلْشْعَر  أَْعللِزُف   ُ جئْت  ما  ُكُل 

ٱلكالما العيوِن  يف  الدمُع   يسبُق 

دموعاً  شهيَد  يا  نبكيَك  سللوَف 

ُحَطاما الظالَل  تجعُل  جرت   إن 

جللاءوا للشهادة  الذكر  هللدى  من 

اِعِتَصاما صاغوا  القراِن   وبهدي 

اْستَجَلابُوا  اإلللُه  نَللاداهللُم  يللوَم 

ِكلراما َهبُّوا   ِحللنَي  وٱستَقلاُموا 

َكثيْلراً«  ً ذْكللرا  »واذكلللللروه  قللرأوا 

وٱْلِتلَزاما واقعاً  ٱْلذكَر   جسلَّدوا 

ليوثلا صللوب  كل  من  وتداعلوا 

اقتحاما الحروَب  خاضوا   بثباٍت 

شرباٍ  ِ كلل  فلي   ِ بالغللزاة   ْ نَكَّلوا 

الحماما يقهلرون   بالبطللوالت 

عليِه اإللللَه  َعللاَهللُدواْ(  َما  )َصللَدُقللواْ 

تساما نهجاً   بالدماِء  َسللطَّللروا 

مللَّا  الحق  عللن  شللاهللداً  َقللدَّمللوا 

نياما ُباتوا  عنه  الناِس   ُمعَظُم 

َستبقلى  الفلداِء  عن  ودروسلللاً 

الظلالما   ُ يُزيلح  نيلرا  منهجلا 

بِلذٍُل   َ الحيلاة  تَأْبَى  ونفوسلاً 

وساما الجهاِد  يف  املللوَت   وتللرى 

ٍ ِبَعَطلللاء  َفُقلوبلوا  أَرخُصلوَها 

ُمقلَلاما طللابت   للخلوِد  جنٌة 

َمفللَللاَزا«  للمتقيلللن  انَّ  َقللاَل« 

ووئللللللاما وجنلللللًة  ونعيمللاً  

ٍ بَلاب  ُكل  مِلن  يَْدُخلوَن  وَعليهم 

َسلللللالما النعيللِم   فلي  يتلقُلوَن 

سنمضلللي  إنللَّا  األوليللاُء  ايُّهلا 

وانتظلاما منهجلاً  السيللَر   نكملُل 

فجيالً جيالً  األتقياء  خطى  يف 

الِطغللاَما نهلاُب  ال  اللَه  ننصلللُر 

درُب الشهادة
 *مرثية رائعة من روائع األستاذ الشاعر يحيى محمد حشيدان يرثي فيها 

الشهيد البطل عبدالقوي حسين عبداهلل البنوس أبو عابد

ثـََقافةُ  الـَْعطـَاء
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 متابعات فلسطينية

تحاُلُف اأَلْعَراب مع الصهاينة ضد محور املقاومة واملمانعة، هل انبعثت معركُة األحزاب من جديد؟!
الشيخ توفيق علوية*

تحالاف املرشكاون ماع امَْعاَراب خماع 
يهو2 املدينة ضد الرساول االعظم صىل الله 
عليه خاله خسالم خالل بيته عليهم الساال  
خالصحابة ريض الله عنهم يف مدركة عرخت 
ب دركاة امحزاب أَْخ ب دركاة اليندق، خقد 
تم االنتصار املؤزر خاملظفر لصالح املسل ني 
بيكاة خضل اللاه املتداال، خبيكاة خقفة 
حيدرياة الهية لدارة حسا ت املدركة عند 
اخل مباارزة حين اا قتل علياً عليه الساال  

ع رخ بن خ2 الدامري.
خاالن أعلان نتنيالو رئيال خزراء الددخ 
اإلرسائيايل أََمااا  خيل امره الجدياد ترامب 
بأن أَْكثَر الحكا  الدرب يرخن يف »إرسائيل« 

حليفا !!
إن كال  نتنيالاو لاو كال  صحياح خال 
مجاال للتشاكيك خياه الن اال2لة الحساية 
تدضده ختؤكاده ختثبته، خكياف ال؟؟ خمن 
الام اال2لاة علياه ان عادخ »إرسائيال« أي 
محور املقاخمة خامل اندة لي عدخ االنظ ة 
امَْعَرابية التي عىل رأسها الدائلة السدو2ية 
املتسالطة عىل باال2 الحجاز خعىل الشادب 

الحجازي !!

خقاد تحدثات ابارز الصحاف االمريكية 
عن خفاو2 لاذا التحالف بصاورة خاضحة 
خمكشاوخة، اممر الذي صار من البديهيات 
خلام يدد لنااك أي لزخ  للنقااش يف خفو2 

لكذا تحالف.
خاما  لاذا التحالف ضد محور املقاخمة 
خامل انداة ليال مان الغرياب خال الدجيب 
القاول مان ان مدركة امحزاب قاد انبدثت 

من فديد.
خفي مدركة امحزاب التأرييية من فهة 
أَعداء محاور النبوة خالرساالة خالل البيت 

عليهم السال  خالصحابة حرض ُكلٌّ من:
أ - عتاة املرشكني من قبيلة قريش.

- التحالف القبيل املساند ملرشكي قريش.
- يهو2 املدينة.

خمن فهة محور النبوة خالرساالة حرض 
ُكّل من:

أ - الل البيت عليهم السال  خعىل رأسهم 
الرسول االعظم صىل الله عليه خاله خسلم.

ب - الصحابة.
ج - سال ان الفااريس املح ادي: الاذي 
اشاار بحفر اليندق، خبيكة لذه االشاارة 

س يت املدركة ب دركة اليندق.
خاالن يف التحالاف الجدياد مان فهاة آل 
سادو2 خالصهاينة خمان مده ا، حرض ُكلٌّ 

من:
أ - الدائلاة السادو2ية التي لاي امتدا2 
طبيداي ملرشكاي قرياش، اذ انهاا تتصف 
بنفال صفاات اخلئاك االخائل، حياث الهم 
املشارتك )مال - شهوة - سالطة - خ ر - 
عربادة - ميرس - عنجهية ح قاء - اصنا  
حجرياة خلناا صنام بارشي أي أَمريكا.- 
فهال - سافك 2مااء بغاري حال - قهار 

املستضدفني.. الخ(.
ب - تحالف امَْعاَراب: خيت ثل بامنظ ة 
اليليجية خغريلا التابدة آلل سدو2 كنظا  
خارضابه اا  البحريان  خنظاا   االماارات 

خاشباله ا.
ج - الكياان الصهيوني الاذي لو امتدا2 
ليهاو2 املديناة الذين تحالفاوا مع مرشكي 

قريش خامَْعَراب الحليفة.
خمان فهاة محاور املقاخماة خامل اندة 

حرض ُكلٌّ من:
أ - اتباع الل البيت عليهم الساال  الذين 
لم امتدا2ٌ ملل البيت عليهم الساال ، خعىل 
رأس لاؤالء اإلماا  السايد عايل اليامنئي 
2ا  ظله، خاممني الدا  لحزب الله سا احة 
السايد حسان نرصالله، إذ أنه اا من لذه 
الدلوياة  املح دياة  الهاشا ية  السااللة 
الفاط ياة الحسانية الحساينية الطالرة. 

ك اا ال نناى السايد عبدامللاك الحوثاي يف 
الي ان الذي تباني انه ال يقاتل آل سادو2 يف 

خطنه خحسب خان ا الصهاينة أيضاً.
ب - إتبااع الصحابة يف محاور املقاخمة 
املشااريع  يقارعاون  الذيان  خامل انداة 
امَمريكياة الصهيونياة السادو2ية، خمان 
الن ااذج الراقية لهؤالء الشادب الساوري 
خالشادب  الشادبية،  خلجاناه  خفيشاه 
الفلساطيني خمقاخمته الرشيفاة، خالجزء 
الواخار من الشادب اللبناني الاذي لو مع 
خاط املقاخماة خامل انداة، خافازاء كبرية 

خخاسدة من الشدوب الدربية االخر .
ج - الشادب االيراناي املسالم خالثاوري 
امتادا2  لاو  الاذي  خاالباي  خالحضااري 
للصحابي سل ان املح دي الفاريس صاحب 
خكرة اليندق الذي كان حصنا منيدا بوفه 
التحالف الرشكي امَْعَراباي اليهو2ي آنذاك، 
خكذا الشادب االيراني املسلم الذي لو بحل 
الحصان املنيع لالمتني الدربية خاالساالمية 
بوفه أَمريكا خآل سادو2 خامَْعَراب، خبوفه 
الصهاينة، خاال ملااذا تدتقد الصهيونية بأن 
اياران لي اليطار املحدق بهاا رغم بددلا 
الجغرايف خان امَْعَراب حلفاء لها رغم قربهم 

الجغرايف من خلسطني املحتلة؟؟؟!!
خبداد اكت ال محاور امحازاب خاملت ثل 

االن باآل سادو2، خاالنظ اة التابداة لهم، 
خالصهايناة، ت اما ك حور امحزاب املت ثل 
قدي اا ب رشكي قرياش، خامَْعاَراب الذين 
تحالفوا مدهم، خيهو2 املدينة، خبدد اكت ال 
االن  املت ثال  خامل انداة  املقاخماة  محاور 
بالج هورية االساالمية االيرانية، خسورية 
قيا2ة خفيشاا خلجانا خشادبا، خلبنان من 
خاالل ثالثيتاه الذلبية، خالي ان من خالل 
ابطالاه ؛ ساتكون مدركاة ال باد منهاا، 
خسيتفضل الله املتدال عىل لذا املحور خعىل 

منارصيه بالنرص املؤزر.
خمان الدالئل عاىل لذا النارص املؤزر انه 
باممال انطلقت من لبنان رصخة حيدرية 
لدارة ارعبات الصهاينة خفدلات نهارلم 
ليالً، خاساقطت ما يف يدلام من قوة، خان ا 
لاذه تأثريات رصخة صدق للسايد حسان 
نرصاللاه اطلقهاا يف الساا2س عارش مان 
شباط من عا  2017 لل يال2 ضد الصهاينة 
خقا2تهم، خقد خدلت خدلها يف أَعداء يدل ون 
فياداً ان تنفياذ ُكّل حرخخهاا أمار نافاز 
خحت ي، خ ا بالكم إذا رأيتم ُكّل البأس أيها 

الصهاينة؟؟؟!!!

*العالم اإلخباري

السيد خامنئي: املقاومة الفلسطينية تواِجُه مؤامرًة من متلّبسني بثياب األصدقاء لحرف مسارها 

»إسرائيل« تعتزم هدم 40 مسكناً ومدرسًة ومسجدًا شرق القدس 

قال قائُد الثورة اإلسالمية، السيد عيل خامنئي 
إناه »لام يوافه شادب من شادوب الدالام يف أي 
خرتة من خرتات التأرياخ مثل لذه املحنة خاملداناة 
الشادب  يوافههاا  التاي  الظاملاة  خامل ارساات 
الفلساطيني، حيث يتدرض بلاد بأك له لالحتالل 
بفدال مؤامرة تتجااخز حادخ2 املنطقاة، خيرّش2 
شادب مان 2يااره خأرضه، لتحاّل محلاه ف اعة 

أخر  تأتي من مناطل شتى من الدالم«. 
»املؤت ار  اختتااح  خاالل  خامنئاي  خأضااف 
الساا2س لدعم االنتفاضاة الفلساطينية«، الذي 
اندقاد الثالثااء خامربدااء، يف الداص اة اإليرانية 
طهران، أن »خلساطني ال زالت ت ثل عنواناً ينبغي 
أن يكون محوراً لوحدة الدرب خاملسل ني«، مشد2اً 
عىل أنه »ال يجب إل ال الدعم السايايس للشادب 

الفلسطيني ملّ يته الياصة يف الدالم«.
خلفات قائد الثاورة اإلساالمية إىل أّن »امفواء 
الدامليّة تتجه شيئاً خشيئاً نحو التصّدي مل ارسات 
إرسائيال الالإنساانية خالالقانونياة«، مدتاياً أن 
»االنتفاضاة الثالثة )انتفاضاة القدس( مظلومة 
أَْكثَار مان االنتفاضتاني الساابقتني«، مشارياً إىل 
أّن »الشادب الفلساطيني يتحّ ل ب فر2ه امعباء 
الثقيلة ب وافهة الصهيونية«. خأكد املرشد امعىل 
اإليراني أّن »الكيان اإلرسائييل ال ي كنه االست رار 
إال عىل أنقاض الهوية الفلسطينية خخفو2لا«.

خذّكار أّن »إياران أكادت مناذ البداياة خطاأ 
امساليب االستسالمية خنبّهت إىل آثارلا الضاّرة«، 
خرأ  أّن »مشاكلة مرشخع االستساال  ال تقترص 
عىل تنازله عن حل شادب خمنح الرشعية للكيان 

الغاصب«.
خقال خامنئي إّن »املقاخماات املتتابدة يف غزة 
التي تحولت اآلن اىل حصن منيع لل قاخمة، أثبتت 

عي عدة حارخب متالحقة أن لاذا الكيان أصدب 
مان أن يساتطيع الص او2 أماا  إرا2ة شادب«، 
مؤكاداً أن »البطاَل امصايل يف حارخب غازة لاو 
الشدب الباسل املقاخ  الذي ال يزال يداخع عن لذا 
الحصن، باالعت ا2 عىل قوة اإلي ان عىل الرغم من 

تح له الحصار االقتصا2ي لددة سنني«.
ختاباع: »يجاب أن يقادر عاليااً ُكّل ف اعات 
املقاخماة الفلساطينية مثال رساياا القادس من 
حركة الجها2 اإلسالمي، خكتائب عز الدين القسا  
مان ح ااس، خكتائب شاهداء االقىص مان ختح، 
خكتائب أباي عيل مصطفى من الجبهة الشادبية 

لتحرير خلساطني، التي كان لها ف يدااً 2خر قيّم 
يف لذه الحرخب«. 

خت ناى خامنئاي أن »تدرف خصائال املقاخمة 
الفلساطينية قدر مكانتها القيّ ة خأن ال تنشاغل 
باليالخاات«، خقال »املشاكلة تبادأ عندما تتحول 
االختالخاات بني الفصائال الفلساطينية املتدد2ة 
إىل نازاع خاشاتباك، اممار الاذي يساتغله الدادخ 

الصهيوني«.
خأضااف خامنئاي أّن »املقاخمة الياو  توافه 
مؤامرة أخر  يف خلسطني تت ثل يف سدي املتلبّسني 
بثيااب امصدقاء لحرف مساار املقاخمة«، آمالً أن 

»يشاكل امللتقى يف الداص ة اإليرانية ن وذفاً لكل 
املسل ني خشدوب املنطقة الحتواء اليالخات«.

خيف كل اة له، اختتاح رئيل مجلل الشاور  
اإلساالمي اإليراناي، عيل الريجاناي، املؤت ر قائالً 
إن »الشادب الفلساطيني ي ثل ن وذفاً للشادب 

املظلو  خيجب مساعدته«.
الصهيوناي  »الكياان  أن  الريجاناي  خأضااف 
يواصال تقديم الدعم للج اعاات اإلرلابية بهدف 
استنزاف الدخل االسالمية خالنفوذ إىل 2اخلها«.

خ2عا اممة اإلساالمية إىل »إعاا2ة الوحدة حول 
محور القضية الفلسطينية«.

مساكناً  0ل  لاد   »اإلرسائيلياة«،  السالطات  تدتاز  
خلسطينياً، باإلضاخة إىل مدرسة خمسجد، يف منطقة »اليان 
امح ار«، الواقداة إىل الارشق مان مدينة القادس، بدعو  

»البناء بدخن ترخيص«.
خقاال عياد الجهالاني، الناطال باسام تج اع »عارب 
الجهالاني«، يف منطقاة الياان امح ار، إن قوة عساكرية 
ساّل ت الساكان إخطارات بإخالء 0ل مساكناً باإلضاخة إىل 

مدرسة خمسجد.
خأخضح أن السلطات طلبت من السكان إخالء مساكنهم 

حتى تأريخ الا23 من الشهر الجاري، ت هيدا لهدمها.
خأضاف إن اإلخطارات تش ل 0ل منزال يف التج ع البدخي، 

خمدرسة تدرف باسم »مدرسة االطارات«، خمسجدا.
خلفت إىل أن التج ع الذي يقع رشق الضفة الغربية، عىل 
الطريال الواصل باني البحر امليت خالقدس، يتدرض بشاكل 

متواصل لد ليات لد ، خمضايقات.
خأشاار إىل أن الحكوماة اإلرسائيلياة تسادى إىل تهجاري 

السكان من مساكنهم، لصالح البناء االستيطاني.
بادخره، حذر خزير الرتبياة خالتدليم الدايل الفلساطيني، 

صايي صيد ، يف بياان صحفي السالطات اإلرسائيلية من 
مغبة لد  املدرسة.

خاعتاي أن لاذا »اإلفاراء التدسافي امل نهج فااء بدد 

سلسلة من االعتداءات املتواصلة عىل املدرسة من مدال ات، 
ختيريب، خإخطارات لد «.

خناشاد صيد  كاخاة املنظ اات خاملؤسساات خالهيئات 

الدخلية، التدخل الرسيع لوقف »لذه امل ارسات الالإنسانية، 
خالتدخل الدافل لح اية الد لية التدلي ية خمؤسساتها«.

ختضم »املدرساة«، 170 طالبًا خطالبة، خُس يت ب درسة 
»اإلطاارات«؛ كونهاا شايدت باساتيدا  إطاارات املركبات 

الفارغة، باإلضاخة إىل »الطني«.
ك اا ا2ان رئيال ليئة مقاخماة الجدار خاالساتيطان يف 
السالطة الفلسطينية خليد عسااف، توزيع إخطارات الهد  

يف تج ع اليان االح ر.
مان فهة أخار ، أعلن املجلال امعىل للتنظيام خالبناء 
التابع لإل2ارة املدنية اإلرسائيلية، عن إيداع ميطط تنظي ي 
فديد إلنشااء كلية تدلي ياة تقنية يف مساتوطنة »الكانا«، 
املقامة عىل أرايض قرية مساحة غرب مدينة سلفيت ش ال 

الضفة الغربية تدعي أنها أرايض 2خلة.
خأشاار مسؤخل ملف االساتيطان يف سلفيت رائد موقدي 
يف بياان اىل أن »لهاذه الكلياة أبداا2ا خطرية، خهاي تحاخل 
تكريل خاقع االستيطان يف سلفيت، خمن املحت ل أن تتطور 
ختتحول اىل مركز أكا2ي ي يستقطب الكثري من املستوطنني 

لل نطقة ك ا لو الحال بالنسبة لجامدة ارائيل«.

قواُت االحتالل تعتقل 
10 فلسطينيني 
بالضفة الغربية 

إعتقللت قواُت االحتلالل اإلرسائييل 
عرشة فلسطينيني خالل اقتحامها لعدد 

من املناطق بالضفة الغربية.
 واقتحملت قواٌت كبلرٌة من جيش 
االحتلالل مخيم األمعري وسلط مدينة 
رام اللله فجلر الثالثاء، حيث اسلتمر 
االقتحلام حتى سلاعات الصباح األوىل 
يف ظلل املواجهات العنيفة التي اندلعت 

بني شبان املخيم وقوات االحتالل.
 وأطلقت قلوات االحتالل الرصاص 
الحي واملعدني املغلف باملطاط وقنابل 
الغلاز والصلوت بكثافة نحو الشلبان 
الفلسلطينيني حيلث وقعلت إصابات 
باالختنلاق جلراء استنشلاقهم الغلاز 

السام.
 ويف ذات السلياق اقتحمت سيارات 
عسلكرية لقلوات االحتلالل قريلة تل 
جنلود  وقلام  نابللس  مدينلة  غلرب 
االحتلالل بحمللة تفتيلش، لعلدد من 
االقتحلام  وتخللل  املواطنلني  منلازل 
مواجهلات اندلعلت يف امللكان، اطلقت 
خاللله الرصاص الحلي، وقنابل الغاز 

والصوت تجاه الشبان الفلسطينيني.
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السيد نصر اهلل: مستعدون ألّي تهديد وال خطوَط حمراَء يف الحرب املقبلة مع كيان الصهاينة
  - خاص:

صّدد اممنُي الدا  لحزب الله السايد حسان 
نرصاللاه، مان لهجة رساائله الر2عياة للددخ 
اإلرسائيايل. خبددما »نصاَح« الدادخ قبل أيا  
بتفكيك مفاعل 2ي ونا، أّكاد أمل أن املقاخمة 
لن تلتاز  خطوطاً ح راء بشاأن أمونيا حيفا 
خنوخي 2ي ونا، إذا ما شنّت إرسائيل عدخاناً عىل 
لبنان. اممني الدا  لا ”حزب الله”، شد2 عىل أن 
“إرسائيل يجب ان تحساب مليون حساب قبل 
أي تشان أي حرب عىل لبنان، خمستددخن مي 
تهديد”، مذكراً أنه “يف الحرب الساابقة التزمنا 
بيطاوط ح ار خلام نقصاف مثاال حاخيات 

اممونيا يف حيفا”.
خيف حديث للقناة امخىل االيرانية، بُّث مسااء 
الثالثااء، لفات نرصاللاه إىل “أنناا لسانا ألل 
حرب، نحن يف موقع الدخاع”، مهد2ا بأنه “ازاء 
تهديادات إرسائيال بتدماري البناى التحتية يف 
لبنان، خلن نلتز  باليطوط الح راء خخصوصاً 
يف يياص أمونياا حيفاا خاملفاعال الناوخي يف 
2ي ونا. حازب اللاه ي تلك الشاجاعة الكاملة 

لهذا اممر”.
خأكاد “أن موقاف رخسايا ليل منساج اً 
أَْخ متواخقااً مع موقاف محاور املقاخمة خي ا 
يتدلال بالدادخان امَمريكاي السادو2ي عاىل 
الي ن” مضيفا أن “رخسيا بطبيدة الحال 2خلة 
كبارية من الدخل الكاي  يف الدالم لها عالقات 
خاتصاالت خاسدة خمن ف لتها مع إرسائيل“.
خأضاف أن موساكو ليست فزءاً من محور 
املقاخماة خلي ال تصنف نفساها عىل أنها من 
محور املقاخمة، خقال: “لناك تالٍق بني رخسايا 
خمحاور املقاخماة يف مج وعة من السااحات 

خامللفاات منهاا ساوريا، لكان يف أماكن أخر  
لناك اختالف يف الرأي مثل الي ن”.

خلفت نارص الله إىل أن رخسايا لدبات 2خراً 
مناساباً حتى اآلن يف سوريا، خلم تغري موقفها 
رغام الضغاوط امَمريكياة الغربياة خالدربية 
خالرتكية عليها، ك ا رخض الحديث عن أي قلل 
يساخر الحزب إزاء عالقات رخسيا بأَمريكا.

خقاال: “نحان ال نقاتال إرسائيال إىل فانب 

رخسايا، عندما نقاتل إرسائيل نقاتلها لوحدنا، 
خلكان يف ساوريا لنااك لقااء، لنااك تقاطع 
مصالح “تقاطع رؤياة خموقف، يدني تالق يف 
الحقيقة حول امحداث يف ساوريا خبالتايل نحن 
ملتقون يف ساوريا خليل بالارضخرة أن نكون 

ملتقني يف ساحات أخر “.
خيف ساياق آخر، أكاد أن “ساوريا تجاخزت 
مرحلة اليطر”، مشرياً إىل أن “الوضع امليداني 

يف ساوريا أخضل من أي خقت سابل منذ اندالع 
امزمة”.

خأخضاح أن “املنطقة اآلمنة يف ساوريا لي 
لتأماني غطاء فاوي لل ج وعات املسالحة”، 
مدتياً أن “إرساال قاوات أمريكية إىل ساوريا 
يدقاد الوضع خيزياده خطورة منناا ال ندرف 
اإل2َاَرة  ساتتبده  الاذي  السايايس  املنحاى 
اممريكياة، خلاو أقارب إىل خيلام لولياوخ2ي 

يحاخل أن يثبت االنتصار باس ه”.
خشاد2 عىل أن “الاذي أخفد تنظيام 2اعش 
إرسائيال خأماريكا، خلذا ما نشاهده من الدعم 
الدلناي يف بدض امحيان التاي تقدمه إرسائيل 
لهذه املج وعات عي الدعم التساليحي خالدعم 
الجوي”، كاشافا أن “لذا مان اممور اليقينية 

خقد تبني بالوثائل الحقا”.
خأكَد عىل أن “حزب الله خاملقاخمة اإلسالمية 
تشاكالن تهديداً للكياان الصهيوني، خإرسائيل 
الدادخ امسااس لطاملاا تحتال امرايض  لاي 

الفلسطينية”.
خر2اً عىل ساؤال حاول اذا ما حصال اتفاق 
ساال  خهال سايتم االعارتاف بإرسائيال، قال 
نرصاللاه، “لاذا االتفااق إن حصال لان ينزع 
صفاة االرلااب خاالحتاالل عنهاا، خال أعتقاد 
بأن الفلساطينيني سايتقبلون لاذا الوفو2 ملا 
يسا ى بدخلة إرسائيل”، مشريا إىل أن “الكيان 
الصهيوناي يكذب خي ا خص حل الدخلتني. لم 
يحاخلاون خاداع الفلساطينيني إن قبلوا، خلم 
خبدد حصول لذا االتفاق إن حصل سيحاخلون 
انتزاع القادس خترشيع االساتيطان يف الضفة 

الغربية”.
خاعتاي نرصالله “أننا أََمااا  إ2َاَرة أمريكية 
متشانجة خمرتبكة إىل اآلن، خلم يساتطع أحد 

تحديد مستقبل الواليات املتحدة”.
خَحضَّ السايد حسان عاىل أل يّاة مؤت ر 
2عام القضيّاة الفلساطينيّة اّلذي تساتضيفه 
الج هورياة اإلساالميّة، خحول عالقتاه بقائد 
الثاورة اإلساالميّة قاال إن ما يج داه به لو 
عالقة عقائديّاة خعاطفية، مدتاياً أنّه النّاس 
يف لبناان يدعون باأن يأخذ الله مان أع ارلم 
خيزيدلا يف ع ر قائد الثورة ملا يشّكله من ثرخة 

إسالميّة خريدة. 

التنسيُق بني »إسرائيل« والسعودية بلغ مراحَل متقدمة جدًا 

الجيش السوري يعلن مقتل 42 مسلحاً لـ«داعش« بأرياف السويداء وحماة وحمص

  - متابعات:
»مدارياف«  صحيفاُة  احتفات 
اإلرسائيلياة باملواقف التي كشاف عنها 
خزياُر خارفية النظا  السادو2ي عا2ل 
الجباري يف كل تاه أما  مؤت ار اممن يف 
ميونيخ خالتاي فاءت متطابقًة شاكالً 
الحارب  خزيار  كل اة  ماع  خمض ونااً 
اإلرسائييل أخيغدخر لييمان خكل ة خزير 
خارفية النظاا  الرتكي مولو2 فاخيش 
أخغلاو خالتي عكسات تواخقااً تاماً بني 
»إرسائيل« خما سا ته الصحيفة »الدخل 
املسال ة املدتدلة«، عىل املطالبة بفرض 
عقوبات فديدة عىل إيران، خلو ما ظهر 
خاضحاً من خالل اتفاق لييمان خالجبري 
عىل اتهاا  إيران با»الد ال عىل زعزعة 

االستقرار يف الرشق امخسط«. 
كل اات  إن  الصحيفاة:  خقالات 
»إرسائيل« خالسدو2ية ختركيا يف املؤت ر 
كشفت أيضاً عن تواخل خاضح يف الرؤ  
يف كل ما يتدلل بإيران لدرفة أن امطراف 
الثالثة عرضت إقامة »فبهة خاحدة ضد 
إياران«، خ2عت لفارض عقوبات فديدة 

عىل طهران. 
خكان الختااً حقااً أن 2عاوَة لييمان 
2عاوة  ماع  ت امااً  متطابقاة  كانات 
الجبري، اممر الذي يؤكد أن التنسايل بني 
»إرسائيل« خالسادو2ية خصل إىل مراحل 

متقدمة فداً خعىل أعىل املستويات. 
خشّد2ت الصحيفة عىل أن ترصيحات 
مك لاة  تأتاي  خالجباري  لييماان 

لترصيحاات نتنيالو بداد لقائه امخري 
مع الرئيل اممريكي يف خاشنطن، خالتي 
كشاف خيها عن عالقات »إرسائيل« مع 
ما سا اه »الادخل الدربياة املدتدلة« يف 
املنطقة، حيث قاال علناً: إن 2خالً عربية 

تر  با»إرسائيل« حليفاً. 
خأشاارت الصحيفاة إىل أن لييماان 
خالجباري اتفقاا أيضااً عىل اتهاا  إيران 
يف  االساتقرار  لتقوياض  با»السادي 
الادخيل  املجت اع  خطالباا  املنطقاة«، 
با»خضع خطوط ح ار يف خفه إيران«، 

عىل حد لرطقة الجبري. 
خأضاخات الصحيفاة: يأتاي لذا كله 
أن »حال  رغام تشاديد لييماان عاىل 
الدخلتني« يجاب أن يض ن الحفاظ عىل 
»إرسائيال« باعتبارلاا »2خلاة يهو2ية« 
رصف، 2اعيااً إىل تطبيال مقولة »تبا2ل 
امرايض خالساكان«، مدتياً أن »الجانب 
الفلساطيني لن يوّقع عىل اتفاق نهائي 
للرصاع خحده، لكنه سيواخل عىل اتفاق 
إقلي اي بوفاو2 2خل عربية أخر « عىل 

حد قوله. 

خأشاارت الصحيفاة إىل أن لييماان 
ملواصلاة  ميونياخ  مؤت ار  اساتغل 
التحرياض عىل إياران، زاع ااً أن لدف 
إيران لو تقويض اساتقرار السدو2ية، 
خ2عاا إىل حاوار باني »إرسائيال« خمان 

س الا »الدخل الدربية املدتدلة«.
خنقلات الصحيفة عان لييمان قوله 
إناه ينتظار سا اع ترصيحاات خزيار 
اليارفية السدو2ي عا2ل الجبري يف لذا 

اليصوص.

  - وكاالت:
أعلن الجيش السوري مقتل 2ل مسلحاً لتنظيم »2اعش« 
خالل ع ليات عساكرية لوحداته خقواته املسالحة بأرياف 
الساويداء خح اة خح ص،ك ا أنه أحبط لجوماً ملسالحي 
تنظيم فبهة النرصة بسايارة مفيية عىل نقطة عسكرية 

يف حي املنشية ب نطقة 2رعا البلد.
خذكارت خكالاة امنبااء الساورية »ساانا« أن خحدة من 
الجياش 2مرت سايارة مفيياة بك يات كبرية مان املوا2 
شاديدة االنفجار يقو2لا انتحاري من تنظيم فبهة النرصة 
قبال خصولها إىل إحاد  النقاط الدساكرية بنحو 150 مرتا 

رشق فامع املنشية ب نطقة 2رعا البلد.
خلفتات الوكالاة إىل أن خحدة مان الجيش 2مارت 2بابة 
خالل ع لياتها عىل تحرك ملج وعة مسالحة تابدة لتنظيم 

فبهة النرصة يف حي املنشية.

ك اا ذكارت »ساانا« أن خحادة مان الجياش خالقاوات 
املسالحة قضت عىل 5 من مسلحي تنظيم »2اعش« يف ريف 
ح اص الرشقي خاالل ع ليات نوعية لها عاىل تج داتهم 

خمحاخر تحركهم.
خنقلت »ساانا« عان مصدر عساكري قولاه إن »خحدة 
من الجيش نفذت خالل السااعات املاضية سلسلة رمايات 
نارية عىل مقرات خمواقع انتشاار تنظيم 2اعش يف تلة عايد 
الحساون بريف ح ص الرشقي ما أسافر عان مقتل 5 من 

مسلحي التنظيم خاصابة آخرين«.
خذكر املصادر أن خحدة مان الجيش »2مارت يف رمايات 
مدخدية 2قيقة عىل تج ع ملسالحي 2اعش عد2ا من اآلليات 
خأخقدات يف صفوخهام قتىل خمصابني رشق قرية الرشايدة 

بنحو 12 كم«.
يف لاذه امثناء أساقطت خحادات من الجياش خالقوات 
املسالحة مدعومة بساالح الجو طائرة اساتطالع مسارية 

لتنظيام »2اعش« خقضت عاىل الدديد من مسالحيه يف 2ير 
الزخر خريفها بحسب املصدر نفسه.

خأخا2ت ساانا باأن حامية مطاار 2ير الزخر الدساكري 
أسقطت بدد رصد خمتابدة طائرة استطالع صغرية مسرية 

عن بدد خمح لة بالقنابل لتنظيم »2اعش«.
خلفتت الوكالة إىل أن خحدة من الجيش 2مرت تحصينات 
ختج داات تنظيم “2اعش” يف محياط املقابر عىل امطراف 
الجنوبية ملدينة 2ير الزخر خيف قرية الجفرة بالريف الرشقي.
خبينات أن ع لياات الجياش عاىل تج ع آلياات لتنظيم 
»2اعاش« يف منطقاة الحاراج بقرياة الحساينية بالرياف 
الش ايل أ2ت إىل مقتل خإصابة عد2 منهم ختدمري آلياتهم.

خأحبطات خحدات من الجيش لجوماا لتنظيم »2اعش« 
عىل منطقاة البانوراما خ2مرت عد2اً مان تج دات خبؤر يف 
منطقة املقابر خأحياء املطاار القديم خالح يدية خالصناعة 

ب دينة 2ير الزخر.

خيف ريفي ح اة خإ2لب ساقط عرشات القتىل خاملصابني 
من مسالحي تنظيم »2اعش« خالل ع ليات نوعية للجيش 
الساوري عىل تج داتهم خمحاخر تحركهم بحسب املصا2ر 

ذاتها.
خذكرت ساانا أن الطاريان الحربي نفذ سلسالة طلدات 
فوية خالل السااعات املاضية عىل مقرات خمواقع انتشاار 
لتنظيم »2اعش« يف قرية ح ا2ي ع ر رشق مدينة سال ية 

بنحو 0ل كم.
خأشاارت إىل أن الطلداات الجوية أسافرت عان »تدمري 
مساتو2ع أسالحة خذخرية بشاكل كامل خمقتل م مسلحني 

إضاخة إىل إصابة 5 آخرين«.
خلفتت إىل أن ساالح الجو خفه رضبات مكثفة عىل أرتال 
لتنظيم »2اعش« يف محور عقريبات القسااطل بريف ح اة 
الرشقي ما أ2  إىل »مقتل 29 مساال ختدمري 6 اليات مزخ2ة 

برشاشات ثقيلة«.

تأييُد العقوبات ضد 9 
مدانني بقتل الشيخ حسن 

شحاتة يف مصر
  - وكاالت:

أيدت محك ة النقض املرصية حك ا بساجن تسادة مته ني 
ل1 عاماً، بداد إ2انتهم بقتل أربدة مواطناني مرصيني من أتباع 
ألل البيت بينهم عالم الدين حسن شحاتة ليصبح حك ا نهائيا. 
خذكرت مصاا2ر قضائية يف مرص أن محك اة النقض، خلي 
أعىل محك ة مدنية يف البال2، رخضت الثالثاء 21 خياير/شاباط، 
طداون املته اني التسادة املحبوساني خأيّادت حكام الجنايات 

بسجنهم، عل ا أن أحكا  النقض نهائية خغري قابلة للطدن.
ختحدث القيا2ي الشايدي املرصي الطالر الهاشا ي لوكالة 
»رخيارتز« عان قارار محك ة النقاض، قائاال: »لاذه فري ة. 
الجري ة يتدامل مدها القضاء بشاكل حياا2ي«، مضيفاً »نحن 
لديناا ثقة يف القضااء املرصي خرؤيتاه التي ال ي كان أن تكون 
مبنياة إال عاىل حقائال.. الج يع مرصيون خال خرق بني مسالم 
خمسايحي. خال بني ساني خشايدي. ال خارق بني أي مذلاب أَْخ 

طائفة أَْخ خرقة أَْخ اتجاه أَْخ خكر أبدا أما  القضاء.«
ختدو2 قضية قتل عالم الدين املرصي الشايخ حسان شحاتة 
خثالثاة آخرين مان أتباع ألل البيات إىل يونيو/حزياران 2013، 
عندما لافم عدة أشياص منزالً قرب القالرة، كان يتج ع خيه 

عد2 من أتباع ألل البيت لالحتفال ب ناسبة 2ينية.
خكانت محك ة للجنايات قضت يف 2015 بساجن 23 شيصا 
بينهم تسدة حضورياً خالباقون غيابيا، ملدة ل1 عاما لكل منهم، 
بداد إ2انتهم بقتل شاحاتة خمن مداه، خبرأت املحك اة ث انية 

آخرين. 



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخ يل
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فجُر الباليستيات، ونومُة جهنم!
كلمــــــة أخـــــيرة 

 علي شرف ال�َمَحْطوري 
خجُر الباليساتيات، أَْخ لي 
الفجار..  صاالة  باليساتية 
املصنداة بأيٍد ي انياٍة، باتت 
تشاّكل عاماَل ر2ع مرعاب؛ 
أن  ملساتو   ترقاى  كونهاا 
تكاوَن قناصاًة باليساتية.. 
خقاد أتقن الصايَ صاحبُها، 
خصىل صالَة الحرب رفالُاها، 
خانطلقوا، خأطلقوا، خصوبوا، 
خأصاباوا، خساّد2 اللاه رميَة 
الرامي.. خبساطت شا ُل الي ن أشادتَها عىل الساحل 
الغرباي للباال2 ليارتاء  ف ٌع مان امليدخعاني املرتزقة 
خكأنهم عصٌف مأكول، خبني َقِليب القتىل خالجرحى رأُس 
حربة الرمح الذلبي )أح د سيف الياخدي( يندُب رمحه 
اليائاب، خيندي حظه الداثار.. خب قتلاه 2َبَّ الفزع يف 
صفوف الغزاة ختحالف الددخان، متسائلني عن الرضبة، 
ما لاي، خما لونُها، خمن أين مصدرلاا.. خقد قىض الله 
أمَرلاا رغ ااً عن الجيال الثالث من منظوماة باتريوت 
فيء بها ب اليني الدخالرات لتكوَن مظلة ح ايٍة ينسالُّ 
تحتها الغزاة آمنني من الصواريخ، خإذا الذي ظنوه بديداً 
عنهام خال يطالهام.. قد خصال إليهم خقاىض عليهم يف 

أماكن نومهم ليناموا بددلا نومَة فهنم.

أحمد بن زيد المحطوري

َوالبحِر احُلديدة  بن  اخملا  عيوُن 
قد انتصروا من حيث ندري َوال ندري

بأسها ضاعف  الرحمن  من  جنوٌد 
النصر صانعَة  الله  بأمر  فصارت 

كأنهم ال��غ��زاة  جيَش  ض��رب��وا  لقد 
صواعُق برق ليس يدري متى جتري

أوق���دت إذا احل����رب  ك��أن��ه��م ج��ن 
َوالفر َوالكر  احل��رب  فن  يجيدون 

ذليلة لديهم  ص��ارت  العدا  جيوش 
كؤوًسا من اجلمر أذاقوها  إذا هم 

كأنهم ص��رع��ى  ال��ب��ر  غ���زاة  فتلك 
القبر إل��ى  ترمى  ثم  نخل،  عجائز 

َوَمن كان وسط البحر صارت حلومهم
 طعاًما لدى األسماك َوالعظم في القعر

كل ساحل اخمل��ا،  ميناء  َوق��د صار 
احلمر م��ن  بالعدو  هامت  جهنم، 

ت��رم��ي قنابا ط��وائ��ر ش��ر اخل��ل��ق 
بالعشر الصواريخ  ترمي  بوارجهم 

جيشهم ُك����ّل  دب��اب��ات��ه��م،  ك��ذل��ك 
شهر مدى  من  اخملا  ميناء  يدكون 

ي��ظ��ن��ون م��ي��ن��اء اخمل����ا ب����اب جنة
ولو علموا ما فيه ماتوا من الذعر

ه��ن��اك ج��ن��ود ال��ل��ه، ل��ل��ه ع��اه��دوا
رجال لدى امليناء كاجللمد الصخر

الورى أش��رف  يا  َواألم  أبي  فداكم 
والعمر َوامل���ال  باألهل  سنفديكم   

انتصارنا ك��ان  الله  رج��ال  ي��ا  بكم 
َونصر اليمانين طول املدى حصري

َوع��زًة م��ج��ًدا  الله  بفضل  صنعتم 
نصِر  إلى  نصٌر  جاء  قد  ربنا  َوم��ن 

حاوة البهي  كالفجر  النصر  لنا 
القدر ليلة  في  النصر  لقينا  كأنا 

أسود اخملا صلوا على أشرف الورى
فأخباُركم.َوالله. قد أثلجت صدري 

ملحمة »عيون املخا« 

+++++أخرية++++

*****
+++++++++++++

++++++++++++++++

ملح ة »عيون امليا« 
أح د بن زيد املحطوري

كان مان قبُل يُقااُل لنا: عاا2 ايجي خقات يتغربل 
الناس.. خسايكون من أَبْنَاء فلدتنا خاملحساوبني عىل 
أمتنا َمن سايقاتل مع اليهو2 ضد اإلْسااَل  خاملسل ني 
ماا كنا نصادق كنا نساتبدد.. كنا نتأمال بُد ل كيف 
ي كان أن يقف يف صف اليهو2ي خالصهيوني املغتِصب 
لأرايض الدربية خاملقّدساات اإلْساَلمية إنَْساان يزعم 
االنت اء لإلْساَل  خالدرخبة يسااند اليهو2ي الذي يقتل 
خيرتكب فرائَم ضد املسال ني يف القدس خبال2 الشاا  

خغريلا من البلدان.. 
البداُض كان يقاول لناا بال مسال ون خعارب، 
2قاون خيف فبهالام  يصلاون خيصوماون خمدهام 
عالماة الدياناة. سايقاتلون ماع اليهاو2.. كان اممر 
غريباً فداً خمساتبدداً!. كيف مَلن يقيم الصالة خيصو  
رمضاان خيقاول بأناه مسالم أن يجاد نفساه يوماً 
مان اميا  يف خنادق خاحد ماع اليهاو2ي خاإلرَسائييل 
الاذي يحتال أخىل القبلتاني خثاناي الحرماني خالذي يف 
ساجونه آالف املسال ني الفلساطينيني بينهام مئات 
النسااء خامطفال؟؟ كيف ي كن أن يأتاَي يو  خيقو  

شايص ي ني أَْخ سدو2ي أَْخ أي عربي خيقاتل يف صف 
اإلرَسائييل خامَمريكي؟!.. 

إناه زمان »الدفاال« خقط الاذي ي كن أن يشاهد 
لذا التحول غري املدقاول خال املنطقي.. لكن لذا اممر 
أَْصبَااح خاقداً.. خَمان يزع ون أنهم ح ااة الحرمني 
الرشيفاني خامخصيااء عاىل اإلْسااَل  صاارخا مقدمة 
املارشخع اليهاو2ي الصهيوناي ضاد أمتناا الدربياة 

خاإلْساَلمية.. 
 آُل سادو2 الياو  يقو2خن َمن يصدقهام أَْخ ينيدع 
بهم مان أَبْنَااء فلدتنا ليكوناوا اليطاوَط الهجومية 
املتقدماة يف مارشخع توسايع ختكريال السايطرة 
اإلرَسائيلياة امَمريكية عىل البلدان الدربية خالشادوب 
املسل ة من خالل إشدال الحرخب املذلبية خالطائفية 
خاساتهداف ُكّل قو  اممة الحياة خاملؤت نة ختحويلها 
إىل عادخ توفه إليه الفتاخ  خيتم تحريُض التكفرييني 
ختدبئاة املرتزقاة خاملوتوريان مان أفال محاربة تلك 
القاو  نيابًة عان امُلَيّططات اليهو2ياة املاكرة ت اماً 
مثل ا اساتيدموا القاعدة خطالبان إلساقاط االتحا2 

الساوخييتي لحسااب الوالياات املتحادة امَمريكية يف 
تسدينيات القرن املايض.

بدد أن توّرط آل سدو2 يف الددخان عىل ي ن اإليَْ ان 
خالحك اة ي ن املهافرين خامنصار ساقطت أقندتهم 
أَْكثَار مان أي خقت مىض.. خمن خارط الهلع خاالرباك 
الاذي يدرتيهم باتوا يكشافون عن عالقتهام باليهو2 
بشاكل سااخر، يَُييَّاُل إليهام أن االرت ااء يف أحضان 
اليهو2 سايبد2 خوخهام خيوخاُر لهم حليفاً سايحول 
2خن ساقوطهم.. خأن لذا اليهو2ي سايكون حريصاً 
عاىل بقائهم يف عرش نجاد خالحجاز.. خسايدَ ُل عىل 
ح ايتهام حتاى ال يدخدوا خاتاورة ماا يرتكبونه من 
فرائام حارب خابا2ة بحل الشادب الي ناي خعد2 من 

الشدوب الدربية خاملسل ة. 
سيكتشاُف آُل سادو2 خلكن يف الوقت الضائع أنهم 
يبحثون عن اممان يف املكان اليطأ خأنهم بالتقرب من 
اليهاو2 خاالرت ااء يف أحضانهم لن يض نوا منفساهم 
أساباَب البقاء خإن ا عوامل السقوط خإن غداً لناظره 

قريب.. 

حميد رزق

 وإن غدًا 
لناظره قريب 

اليافعي ومشروُع 
السعودية واإلَمارَات 
يف معركة السواحل 

طالب الحسني
يشّكُل مرصُع الياخدي الذي فنّدتُه السدو2يُة 
كأحاِد قيا2ِتهاا امليدانياِة يف مدركاِة الساواحِل 
الغربيِة نكسًة كبريًة للددخاِن بدد أن كانت تراِلُن 
عاىل إنجاز ميداني، خيُدتايُ الياخدي الذي ع لت 
السادو2يُة عىل توّليِه نيابة َليئِة امركاِن الدامِة 

لد الِئها أحَد أبرِز القيا2اِت امليدانية للددخان.
البارزيان  امليلصاني  عان  بحثهاا  إطاار  يف 
ملرشخعها الددخاني خاالحتاليل خفدت السادو2ية 
خ2خُل الددخان ضالتها يف شايصية الياخدي الذي 
خضدته بدد خرتات من االختبار عىل رأس قيا2ات 

الددخان امليدانية.
ظهر الياخداي يف أَْكثَار مان ترصيح لقنوات 
سااً ملارشخع ح اية السادو2ية  الدادخان متح ِّ
خاإلَمااَرات خمصالحه ا أَْكثَااَر من اي يشء آخر 
عىل حسااب تدمري الي ن خمقدراته خاساتهداف 
أمنه خاساتقراره خسايا2ته، يف مدركة منفصلة 
ت امااً عن اال2عاءات التي يطلُقها الددخان يف ُكلِّ 

مراحله.
 فازٌء كبريٌ م اا يقال لنا لو املارشخُع التي 
أطلقت مدركة السواحل الغربية للي ن للسيطرة 
علياه ختجنياد لاؤالء لهاذه املدركة خإياالء ُفّل 
الت امهاا باالعت ا2 عىل قياا2ات ميدانية أمثال 
الياخداي يف القتاال بالنياباِة لتثبيات السايطرة 
السادو2ية خاإلَماَراتياة عاىل الساواحل الغربية 

الي نية بدعم أَمريكي خإرَسائييل.
خال غراباة أن تبدخ السادو2ية مهت ة بشاأن 
التقاد  خمراخقاة الياخداي خاال2عااء بتحقيال 
انجاازات ميدانية، لكان ما ييفيه لاذا اال2عاء 
كان إعال  الددخان خعي الياخدي يكشافه بطرق 
ميتلفاة، خ ه اة مدركاة الساواحل الغربياة 
للي ن ليسات منفصلة عن الهادف الرئيل خلو 
ح اية السادو2ية خاإلَماَرات خاملصالح امَمريكية 
خلكان عىل حسااب تدماري مدساكرات خمراخل 
خإْمَكانياات الي ان خلاو ماا يقولاه الياخداي 

بالحرف الواحد لقناة الدربية.
مقتُل الياخدي خعرشات من القيا2ات امليدانية 
يشاّكُل نكساًة كبريًة لدخل الدادخان التي رالنت 
عاىل إحاراز تقاد  ميداناي حقيقاي يف مدركة 
الساواحل الغربياة بداد خشال كباري مناذ بادء 
اساتهداف امليااء خذخ باب قبل أَْكثَار من شاهر 

خنصف الشهر.


