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16 صفحة 60 ريااًل

األبطاُل يحّولون زحوفات المرتزقة بعلب والبقع والعمري إلى هزائَم ساحقة

خيار الحرب
القوى الوطنية تــُردُّ على ولد الشيخ:

حديثك اعتراٌف بفاعلية صواريخنا 
وذريعٌة الستمرار عدوانهم

 يتمّس��ك المل��ك س��لمان ونجله بخي��ار مواصلة 
الع��دوان وترامب يبارك  محمد بن س��لمان أبلغ 
فريَق��ه أنه لم يعد بحاج��ة إلى عمالء في اليمن، 
بل يريد موظفين يقبض��ون مرتباتهم في نهاية 
الشهر، ويمنًا تابعًا وبال سيادة  محمد بن سلمان 
يدف��ع فات��ورة الحرب بتقاُس��م الث��روة النفطية 
للس��عودية واإلمارات مع أمريكا وضمان التطبيع 
الشامل العلني مع »إسرائيل«  فايرستاين يذّكر 
الس��عوديين بتحذير بوش 2001 بأن الحوثيين خ��طٌر 
 يج��ب التع���ام��ل م�ع���ه ع��ل��ى وج��ه الس��رعة

 شهاداُت النّواب والخبراء أمام الكونغرس أكدت 
أن المس��اهمة األمريكية في الحرب بعد س��نتين 
لم تحقق أيًا من األهداف المرجوة وقرار التصعيد 
العسكري س��يصب الزيت على النار  إحتالل اليمن 
الفرصة األخيرة لمحمد بن س��لمان للفوز بالعرش

تفاصيُل الصفقة الُكبرى بين واشنطن وآل سعود

أنصاُر اهلل.. 
الخطاُب والحركة

عرفت اليوم ملاذا اغتالوا 
الطّيارين والضباط

األمـُم املتحدة.. غطاٌء 
سياسي الستمرار العدوان!

سليم المغلسأحمد سيف حاشدعبد الملك العجري

املجل�ُس ال�صيا�صي لأن�صار اهلل:

 تفجرياُت دمشق تأتي يف سياق املشروع األمريكي »اإلسرائيلي« وعقاباً للشعب السوري على مواجهته داعش والقاعدة
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م�صرُع 8 جنود �صعوديني واأ�صعاُفهم جرحى ومقتُل الع�صرات من املنافقني:

أبطاُل الجيش واللجان يتصّدون لزحفني واسَعني يف علب والبقع وإحراُق خمس آليات يف ميدي

معركُة ت�صييق اخلناق على املرتزقة يف اجلوف:

هجماٌت مباغتٌة للجيش واللجان يف مديريات خب والشعف 
واملصلوب والغيل تخّلف عشراِت القتلى والجرحى 

قتلى وجرحى يف �صفوف املرتزقة بعمليات متنوعة �صرق املخاء واأطراف ذو باب
 اإلعالُم الحربي يعِرُض جانبًا من قتلى المرتزقة الذين سقطوا 

بالعشرات بينهم قيادي بارز وآلياتهم المدمرة:

 األبطاُل يحّولون َأْكَب زحف للمرتزقة بالعمري 
إىل هزيمة ساحقة لتحالف العدوان

  - يحيى الشامي:
اليرنياُة، الجياُش واللجااُن  القاواُت   تَصادَّت 
الشادبيُة، لهجوٍ  واسادٍة شانته قّواٌت سادومية، 
برشااركة واسادة من مجنَّدين ومناخقني يرنيني 
متواسديان عاى حادوم املرلكاة باتجااه منطقاة 

نجران.
ووخقااً ملصادر ميداناي مشاارك لاا »صاد  
املسارية«، خقد نجح املقاتلون اليرنيون يف التصّدي 
لدرلياة الزحاف باتجااه منفذ علب الحادومي بني 
البلَديان، والتاي سااندلا ساالُح الجاو )األباتيش 
الحربي واالساتطالع(، وأضاف املصادر أن الجيَش 
السادومي ومناخقياه تكبّادوا خساائَر خامحاًة يف 
األرواح والدتام، خالل محاولة التقد  نحو املنفذ يف 

صحراء البقع قبالة نجران.
وتحااول السادومية االساتفامَة َقاْدَر اإلْماَكان 
من قاوات املرتزقة واملناخقاني اليرنيني املتواسدين 
بأعادام كبارية عاى حدوملا منذ أشاهر، غاريَ أن 
رلانَها لذا يواَسُه بالفشال ساراء صروم اليرنيني 
وقدرتهام عاى التصاّدي لاكل الزحوخاات، ساواء 
التي شانّها الجيش السادومي منذ بداية املدارك أَْو 
الزحوخاات األَخرية اّلتي يشانّها مرتزقتها بالنيابة 

عن الجيش السدومي.
عاى صديد متصل يف سبل الطلدة نجحت وحدُة 
القنّاصاة اليرنية مان َقتْل ثالثة سنوم سادوميني، 
اثناان عى موقع الطلدة، وسنادي ثالث عى موقع 
يف سبال الشابكة، َوتأتي الدرليُة يف ساياق عرليات 
القناص املتواصلاة التاي تشاهدلا كاخاة املواقع 
السدومية، وُسجل عى موقع الضبدة مرصُع ثالثة 
سنوم سدوميني بقذيفة بي عرشة أطلقها مقاتلون 

يرنيون عليهم يف املوقع.
وتركنات القاوات مان تحقيل إصاباات بالغة 
ومحّققاة يف صفوف املناخقاني وتجرداتهم عندما 
دات كبرية ملرتزقة  خّجرت حقَل ألغاا  كبرياً يف تجرُّ
الجيش السادومي قبالة منفذ اليرضاء يف نجران، 
دات  ورصادت القاواُت مقتاَل الدارشات مان تجرُّ
املناخقاني وساقوط أضداخهم سرحاى يف الدرلية 
التاي مسّلت، وخَل مصادر ميداني لصد  املسارية، 
كريناً مسراً وأصابت املرتزقة برقتلة كبرية أوقدت 

ُكلَّ َمن كانوا يف املكان بني قتيل أَْو مصاب.
واساتهدف قصٌف صاروخي ومدخدي مدسكر 
رساالء وتجراَع سناوم سادوميني رشق آل الحرام 

وموقداً مساتحدثاً خلف رقابة الشدبة، باإلَضاَخاة 
إىل مارصع وسرح عدم من أخرام الجيش السادومي 
يف قصف مدخدي اساتهدف تجرداتهم خلف موقع 
الشابكة وموقاع الضبداة َوموقع الداش ورقابة 
الساديل وموقع نهيقة َوالضبدة والهجلة ورقابة 
الحرار ونهوقاة ومواقع رشقي الشابكة بددٍم من 
القذائاف وصليات من صواريخ الكاتيوشاا وموقع 
عباساة ورشق منفاذ اليارضاء حياث تجرداات 

للجنوم السدوميني ومناخقيهم. 
ويف سيزان اساتهدف الجيش واللجان الشادبية 

دات املناخقني يف سوازات الطوال. تجرُّ
وأطلقت الصاروخيُة اليرنية صليًة من صواريخ 

الكاتيوشاا عى موقع املصفل السدومي، ما أسفر 
عن اشاتدال الناريان يف املوقاع، ما يُرساح إصابة 

مبارشة يف أحد ميازن األسلحة عى املوقع.
واللجاان  الجياش  اساتهدخت مدخدياة  خيراا 
الشدبية، مواقَع سدومية يف مركز السومة والشبكة 
والقارن، محققاة إصابااٍت مباارشًة، باإلَضاَخاة 
إىل اساتهداف مرَكازي محولاة والشاوايل وموقاع 
الرشحااء وموقاع الكرل وطاول القصاُف مواقَع 

املدزاب واملجروب إىل الغرب من مدينة اليوبة.
ُسندياني  مقتاَل  اليرنياة  القناصاة  وأعلنات 
سادوميني يف موقَداي نقطاة غفري واآلخار يف أحد 

مواقع قرية الدخينية.

ويف ميادي قبالاة اساتهدخت القاواُت اليرنياة 
بصاروخ موّسه آلية سادومية تقل مناخقني شرال 
صحاراء ميادي، خيراا اُساتُهدخت اآللياة السانياة 
بدبوة ناسافة، وكانت اآللية محرلة برجندين من 
مناخقاي الدادوان، ما أسافر عن مارصع البدِض 
وإصابة البدض اآلخار، اآللية السالسة عربة نوع بي 
تي آر سر  تدمريُلا شرال صحراء ميدي عى أيدي 

الجيش واللجان الشدبية.
ويف وقت متأخر من مسااء األربداء أعلن مصدٌر 
عسكري عن تدمري ثالث آليات عسكرية يف عرليتني 
متفرقتني، لريتفع عادُم اآلليات امُلدمرة يف ميدي إىل 
خرل آلياات خالل سااعات، وتال لاذه الدرليات 
وسابقها قصاٌف مدخدي عاى تجرداات املناخقني 
شارال رشق الصحاراء مان بينها إطاالق صاروخ 

زلزال1.
وكان الجياش اليرناي واللجاان أعلناوا إحباَط 
محاولاة تسالل ملناخقاي الجيش السادومي قبالة 
منفذ علب، خيرا واصلات مدخديُة الجيش واللجان 
الشادبية َمكَّها مراباَض مدخدياة مناخقي الجيش 
داتهم يف منفذ علاب، ولو املوقع  السادومي وتجرُّ
الذي شاهد خالل السالثة األيا  األَخرية قصفاً مركَّزاً 
داات الجياش السادومي ومناخقيهام  طااول تجرُّ

وآلياتهم وعتاَملم الدسكري.
َوأحارق املقاتلاون اليرنياون ميازَن أسالحة 
للجيش السادومي رشق الربوعة، خيرا أخام مصدٌر 
عن اشاتدال النريان يف مدساكر الحاسر إثر قصف 
مدخدي للجيش واللجان استهدف قيامتَه وشولدت 
سايارُة إساداف تهرع إىل املاكان، وتباني الحقاً أن 
القصف أسافر عن تفجري ميزن أسالحة وإحراق 
آليتني سادوميتني يف القصف املدخدي عى مدساكر 

الحاسر.

  - الجوف:
كشافت عرليااُت الجياش واللجان الشادبية 
ضاد مرتزقة الدادوان السادومي األَمريكي خالل 
األساابيع األَخارية، عن اسارتاتيجية سديدة تضع 
املواسهاة ضران مدركاة »تضييال خنااق« عى 
وانتظاار  الدخااع  موقاع  يف  وسدلتهام  املرتزقاة 

الرضبات والهجرات املباغتة.
وتأكيداً لتلك االسرتاتيجية، اقترصت املواسهاُت 
الدساكرية يف محاخظاة الجوف منذ عدة أساابيع 
وامتاداماً للدرلياة التاي ترت أمال األربداء، عى 
الهجراات املباغتاة للرواقاع التاي يترركاُز بهاا 
املرتزقاة وإيقااع أَْكاَ� عادم مركن مان القتى يف 
صفوخهام واالساتيالء عى بدض املواقاع، وكذلك 
االساتهداف املتواصال لتجرداات املرتزقاة، ولي 
عرليااٌت يف مجرلهاا وضدات املرتزقاة يف موقف 

مخاعي وسط انحسار مناطل سيطرتهم.
ميدانياً، نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الشادبية، 
أمال األربدااء، عرلياًة عساكريًة ضاد مرتزقاة 
الدادوان السادومي األَمريكاي يف مديرياة خاب 
والشادف وأوقداوا يف صفوخهام خساائَر مامياًة 

وبرشية.
وأوضاح مصدر عساكري، أن الدرلياة ترسلت 
يف الهجو  عاى مرتزقة الدادوان يف التبة الحرراء 

برديرية خب والشدف.
وأكاد املصدر أن الدرلية أسافرت عن ساقوط 
عدم كبري من القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة، 

باإلَضاَخاة لتدمري عدم من اآلليات الدسكرية.
ويف مديرية املصلوب، راخقت كامرياُت اإلْعااَل  
الحرباي أبطااَل الجياش واللجان الشادبية الذين 
شانوا لجومااً واساداً ضاد مرتزقاة الدادوان يف 
مدساكر الساالن، اساترر منذ الصباح إىل املساء، 
بداد تطهاري عادة مواقاَع ومناطال يف محياط 
املدساكر، وامتداماً لغزوات عسكرية مستررة ضد 
املرتزقة ماخل املدسكر خّلفت الَدرشاِت من القتى 

والجرحى يف صفوف املرتزقة.
وعقب الهجو  عَرَض اإلْعااَلُ  الحربي مشالَد 
ألسلحة متوساطة وخفيفة وكريات من الذخائر 
اساتوىل عليها أبطال الجيش واللجاان بدد لروب 

مرتزقة الددوان.
وقبال الهجاو  أطلل أبطااُل الجياش واللجان 
صاروخااً مان طاراز زلازال2 محاي الصنع عى 
اع ملرتزقة الدادوان يف املدساكر، حيث أّكدت  تجرُّ
ع بشكل  خرُق االستطالع أن الصاروخ أصاب التجرُّ

مبارش، ميلفاً قتى وسرحى يف صفوف املرتزقة.
وخيرا كان املرتزقة يحصون خسائَرلم املامية 
والبرشياة يف مديرتَاي املصلاوب وخب والشادف، 
ُوسد املرتزقة اآلخرون يف مديرية الغيل تحَت وطأة 
لجو  عسكري واسع للجيش واللجان الشدبية.
وشان أبطال الجيش واللجان الشدبية لجوماً 
واساداً عاى مواقع املرتزقاة يف تبااب الجروف يف 

منطقة املقاطع برديرية الغيل.
وقاال مصدر عساكري لا«صد  املسارية« إن 
أبطااَل الجياش واللجان الشادبية تركناوا خالل 
الهجاو  مان تطهاري عدم مان التبااب، وانحرص 
الهجاوُ  يف التبااب األخار  عاى غازوات لدخها 

استنزاُف الددو برشياً ومامياً.
وأسافر الهجو ، بحساب املصدر، عن سقوط 

قتى وسرحى يف صفوف املرتزقة.
يف منطقة املقاطع أيضاً، لقي اثنان من مرتزقة 
الدادوان السادومي األَمريكاي مرصعهراا سراء 

استهداخهم من قبل الجيش واللجان الشدبية.
قبل ذلاك ويف إطار الدرليات الهجومية للجيش 
واللجان الشدبية، شهدت منطقُة ص�ين برديرية 
خب والشادف ُلجوماً مباغتاً خّلف خسائَر أخر  

يف صفوف املرتزقة.
وبحساب مصدر عسكري شان أبطاُل الجيش 
واللجاان الشادبية لجومااً مباغتااً عاى موقاع 
الضبدة الدساكري، وتركنوا من القضاء عى عدم 
من املرتزقة، قبل أن يتصدوا لهجوِ  املرتزقة الذين 
حاولوا اساتدامَة مواقَع خرسولا مون أن يحققوا 
لدَخهم أََماا  استبسال أبطال الجيش واللجان.

وكانت عرلياُت الجيش واللجان الشادبية ضد 
املرتزقاة يف منطقة ص�ين بدأت باساتهداِف آلية 
عساكرية للررتزقاة والتاي تم تفجريلا، ماا أَمَّ  

ملرصع طاقرها.
بالتزاُمان مع عرلية تفجري اآللية الدساكرية، 
كانت سياراُت اإلسداف التابدة ملرتزقة تهَرُع ألحد 
املواقع برنطقة ص�ين وتقوُ  بنقل قتى وسرحى 
من املرتزقة بدد تدرُّضهام لقصف مدخدي مكسَّف 

من قبل أبطال الجيش واللجان الشدبية.
تجُدُر اإلشاارة إىل أن تلك الدرلياِت التي نفذلا 
ت خالل  الجياُش واللجاان يف محاخظة الجاوف ترَّ
ياو  أمل األحاد واليوماني الساابقني لاه، خيرا 
شاهدت األساابيُع املاضيُة وتريًة عاليًة للهجرات 
التاي عكسات اسارتاتيجيَة  املباغتاة  والغازوات 

تضييل اليناق عى املرتزقة يف املحاخظة.

  - تعز:
يواص�ُل أبط�اُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
اس�تحكاَمهم بمجريات املع�ارك يف مديرية املخاء 
َة رضباٍت  بمحافظ�ة تع�ز، حي�ث ينّف�ذون ع�دَّ
متنوع�ة، موقعني ع�دداً من القت�ى والجرحى يف 
صف�وف املرتزق�ة، بعد تطه�ر مناطَق واس�عٍة 
رشقي املديرية وتأم�ني عدة مناطق، بالتزاُمن مع 
تنشيط العمليات العسكرية ضد مرتزقة العدوان 
يف أط�راف مديري�ة ذو ب�اب ق�رب ب�اب املندب 

بمحافظة تعز.
باملقابل س�ّجل األبطاُل انتصاراً س�احقاً عّزز 
اليأَس يف صدور ق�ادة دول العدوان، عندما أبدوا 
صموداً اسطورياً يف تصّديهم ألَْكَب وأعنف هجوٍم 
باتج�اه سلس�لة جبال العم�ري، موقعني عرشات 
القتى يف صف�وف املرتزقة الذين لم يصمدوا رغم 
مس�اندة طران العدوان له�م بالقنابل العنقودية 
املحظ�ورة والقناب�ل التي تحتوي عى الفس�فور 

األبيض املحّرم دولياً.
ميدانياً ويف أطراف مدينة ذو باب لقي عدٌد من 
املرتزقة مصارعهم، بينه�م قيادات، وأصيب عدٌد 
آخر برضبة صاروخية للجيش واللجان الش�عبية 

استهدفت تجمعاً للمرتزقة واآلليات.
ويف مديرية املخاء ُقتل عدٌد من املرتزقة بقصف 
للجي�ش واللج�ان الش�عبية بواس�طة صواري�خ 
الكاتيوش�ا التي استهدفت وأصابت بشكل مبارش 

عاً لآلليات واملرتزقة رشقي املديرية. تجمُّ
أما يف منطقة يختل، وبعَد تطهر محيطها من 
قب�ل الجيش واللجان الش�عبية، فح�اول مرتزقة 
َم باتجاهها، تزامناً مع إطالق أربعة  العدوان التقدُّ
صواريخ م�ن إحدى بارجات الع�دوان عى رشق 
يخت�ل وإلقاء طران العدوان لقناب�َل ضوئية، إال 
أنها ل�م تفلح يف خدم�ة املرتزقة الذي�ن تعرضوا 
لن�ران كثيفة م�ن أبطال الجي�ش واللجان الذين 

أجبوهم عى الفرار قبل أن يبدأَ الهجوم. 

ع�ى الجانب اآلخ�ر يف منطق�ة العمري غربي 
محافظ�ة تع�ز، كان أبط�اُل الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية عى موعد مع بطولة ُكبى تمثّلت بكرس 
ُهُج�وم واس�ع للمرتزقة الذي�ن تلق�وا دعماً من 
طران العدوان الذي استخدم أقوى األسلحة التي 

يستخدُمها، بينها القنابل الفسفورية.
املعرك�ة الت�ي دارت رحاها أم�س األول كان 
اإلْع��اَلُم الحرب�يُّ ح�ارضاً فيه�ا ونقل مش�اهد 
وص�وراً أظه�رت كي�ف تمك�ن أبط�ال الجيش 
واللجان الش�عبية من تحويل هج�وم املرتزقة إىل 

هزيمة ساحقة لحقت بهم.
وحصلت صحيفة »صدى املسرة«، عى صور 
تُظِه�ُر اس�تخدام ط�ران الع�دوان للقنابل التي 
تحتوي عى الفسفور األبيض والقنابل العنقودية، 

وتظه�ر باملقاب�ل كي�ف تمك�ن أبط�ال الجيش 
واللج�ان الش�عبية من التمركز بش�كل مناس�ب 

وكرس الزحف األَْكَب من نوعه.
تظه�ر الصور جانب�اً من ُجثَث قت�ى املرتزقة 
الذين س�قطوا بالعرشات وتُِرَكت جثثُهم يف أرض 
املعرك�ة فيما ف�ر ِرفاُقهم تحت وط�أة الرضبات 
القويّ�ة للجيش واللج�ان. وتظهر الص�ور أيضاً 
جانباً م�ن اآلليات واملدرعات الت�ي دّمرها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية خالل تصديهم للهجوم.

وعق�ب املعرك�ة كش�فت مواق�ُع املرتِزقة عن 
جان�ٍب م�ن الخس�ائر الت�ي تعرضوا له�ا، بينها 
الكش�ُف عن مقتل املرتزق العميد محس�ن حمود 
القعقوع وعدد من مرافقيه والذي كان يقوُد عدداً 

من الكتائب التي شّكلها تحالُُف العدوان.
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  - خاص:
رَخاَض مرسلاو املكّوناات السياسايّة الوطنية 
اة  وعادٌم مان الشايصيات، يف ترصيحااٍت َخاصَّ
األمراي  املبداوث  حدياَث  املسارية«،  لا«صاد  
إسراعيل ولد الشيخ، الذي عّ� عن موقف تحالُف 
الدادوان، واساترر يف انحياازه الواضح وخروسه 
عان مهرته األمرياة، عندما ربََط الحالَّ يف اليرن 
بارضورة نَاْزِع الصوارياخ الباليساتية اليرنياة 
أَْو تدمريلاا، وذلك خاالل مقابلاة تلفزيونية مع 
قنااة خرانلل2 بالتزامن ماا زيارته، أمل األول، 

للداصرة الفرنسية باريل.
وقاال ضياُف اللاه الشاامي عضاُو املجلال 
السايايس ألنصاار اللاه: إن كالَ  ولد الشايخ عن 
ماللاًة  يُدطاي  اليرنياة  الباليساتية  الصوارياخ 
واضحاًة أن لاذه الصواريخ أعطت نتيجاًة ولها 
أثُرلاا الكباري ساداً يف املواسهة مع الدادو، ولهذا 
يسدى الددواُن بلسان ولد الشيخ إىل إبامة وتدمري 
مسال لذا الساالح الاذي أصبح يرسّل مصادَر قلٍل 

لهم.
وأشاار الشاامي إىل أن حديَث ولد الشايخ عن 
وصول الصواريخ الباليستية اليرنية إىل الداصرة 
االقتصامية سدة يَُددُّ اعرتاخاً بفاعلية لذا السالح، 
ويف ذات الوقت يدحض األكاذيب واالخرتاءات التي 
تبنالاا ساابقاً ويف إحد  إحاطاتاه ملجلل األمن 
حول اساتهداف أحاد الصواريخ الباليساتية ملكة 

املكّرمة. 
مان سانبه اعت� طاه الهرداني، عضو األمانة 
الداماة للرؤترار الشادبي الدا ، ورئيال مائرة 
املنظرات الجرالريية، أن حديَث ولد الشايخ عن 
الصواريخ البالساتية اليرنية يداّ� عن توسهات 
وطروحات املرلكة السدومية التي لن تتوقَف عن 
الدادوان عى أبناء الشادب اليرناي إال بدد تدمري 

قوته الدسكرية وقدراته وبنيته التحتية.
وقاال الهرداناي يف ترصيح خااص با)صد  

املسارية(: إن ترصيحات ولد الشايخ تبدُده كسرياً 
مان صفة مبداوث أمراي كريرّس باني األطراف 
وتجدلاه ناقاالً لتوسيهات ورغباات املدتدين عى 

الشدب اليرني.
وأضاف الهرداني قائالً: »كان املتوقع أن يقوَل 
ولد الشيخ إن األزمة لن تَُحلَّ إال بالرشاكة الوطنية 
والدالقات األخوية بني كاخة األطراف السياساية 
اليرنياة امليتلفاة وأيضااً عالقاات أخوياة ماع 
الجريان تقوُ  عى قاعدة االحرتا  املتبامل والنديّة 
والتدويضاات ملاا ارتكبات يف حال أبناء الشادب 

اليرني من سرائَم وبناء ما مّمرته الحرب«.
وأشاار إىل أن املدتادي وطائراتاه وصوارييه 
وقنابلاه األمريكية لي التي يجُب أن يتم تدمريُلا 
وتجريم بياع األسالحة لَقتَلة األطفال والنسااء، 
وليل تدمري أسلحة َمن يداخُع عن نفسه بأبسط 

األسلحة.
وأكاد الهرداناي أن قاواِت الجياش واللجاان 
الشادبية ترتلاُك اإلرامة القوية والساالح الفّدال 
الاذي أصباح ذا تأثاري كبري عاى الدادو، إضاخًة 

إىل امتاالك اليران ماا يريّزه عن غاريه يف الجانب 
الدساكري ولو املقاِتُل اليرني الاذي لديه اإلَراَمُة 

القوية والدزيرة اليارقة التي أذللت الدالم.
وأشاار الهرداني إىل أن األحاداَث أثبتت أن ولد 
الشايخ واألمم املتحدة عاسٌز من أن تكون وسيطاً 
نزيهااً، خقاد عجازت عن إماناة سرائام الددوان، 
وعجزت عن تقديم املساعدات والدون للرحتاسني 
من الشادب والنازحني واملنكوباني، وعجزت عن 
وضاع خارطاة طريال للحل السايايس، بال إنها 
خقادت البوصلاة ملدرخة َمن الجاناي ومن املجني 

عليه.
أماا حسايبة شانيف، األماني الدا  املسااعد 
للددالة والبنااء، خرأت أن ترصيحاِت ولد الشايخ 
تؤكد أن ُكّل ما يهره لو إرضاء السادومية، وذلك 
بحديسه عن تدمري الصواريخ الباليساتية اليرنية 
التي أزعجت السدومية ووصل تأثريلا إليها بقوة.
وأضاخت شانيف لا »صاد  املسارية« قائلة: 
»يريدون أن نسالَِّم الصواريخ الباليستية اليرنية 
التي نداخُع بها عن أنفسانا وكرامتنا وسايامتنا، 

ولذا مستحيٌل«.
وطالبت شانيف، بتساليم طائرات وصواريخ 
النظا  السدومية وتدمري قنابلهم الدنقومية التي 
يصبونهاا عى األحيااء الساكنية واملدنيني والتي 
تقتُُل يومياً الكسري من األطفال والنسااء والشيوخ 

وسالرت يف تدمري البالم.
ويف ختاا  ترصيحاتها أكدت شانيف أن الَحلَّ 
َل إال بالدومة إىل طاولة املفاوضات بدون  لن يتحقَّ
رشوط باني األطراف اليرنية من سهة وبني اليرن 

والسدومية من سهة أخر .
الناارصي  للحازب  الداا   األمانُي  ويؤّكاد 
الديرقراطاي، شاايف عازي صغاري، أن حدياث 
املبداوث األمري عن تدمري الصواريخ الباليساتية 
اليرنية خارٌج عان املنطل والدقل والوقائع، ولو 

مطلٌب سدومي.
وأضاف صغري لا«صد  املسارية« أن الددواَن 
األمريكيَّ السادومي يقوُ  بتدمري اليرن ليَل نهاَر، 
وأن والدماء الغزيرة ألبناء الشادب اليرني تسفك 
أمااَ  الدالم الصامت واألمم املتحدة وولد الشايخ 

يتجاَلاُل ُكّل لذا ويتحدث الصواريخ الباليساتية 
اليرنية التي نداخع بها عن أنفسنا.

وأشار صغري إىل أن لذا الترصيَح أثبت أن األمم 
املتحدة ليست حامية للسالم واألمن الدوليني، بل 
إنهاا أصبحت تسااعد وتساالم املدتادي يف قتل 

الضحية.
وتسااءل شاايف عّرا إذا كان املبدوث األمري 
يف الدماء اليرنية قد خّكر يف الدماء املسافوكة من 
األطفاال والنسااء والشايوخ، مدتا�اً أن حديسَه 
ًة الساتررار  عن الصواريخ اليرنية ليسات إال ُحجَّ

الحرب واحتالل اليرن وإركاع شدبه.
وطالب شاايف األماَم املتحدة أن تبادأَ بإيقاف 
الحرب ورخع الحصار عى الشادب اليرني والذي 
يرسُّل إلانة إنسانية لكل البرش ولألمم املتحدة.

من سانبه عّلل حسان زيد، األمني الدا  لحزب 
الحل، عى حديِث املبدوث األمري قائالً إنه يكِشُف 
وبشاكل رصيح أن لدَف الدادوان عى اليرن لو 
حرايُة أمن »إرسائيل« التي تدت� امتالَك أية مولة 
عربية لقادرة عساكرية صاروخية خطاراً تجب 

مواسهته. 
وأكاد زياد أن حقيقاَة الدادوان ال عالقاة لها 
بتنفياذ القرار 2216 أَْو الدخااع عن رشعية الفار 
لاامي أَْو مزاعم الدالقة مع إيران، مشارياً إىل أن 
ما يحاُدُث لو »مدركة من مدارك الرصاع الدربي 
»اإلرسائيي« تساتيد  خيه األنظرة واملال الدربي 
ليدمة »إرسائيال« الك�  ولحراياة أمن الكيان 
الغاصب؛ ألنَّ املحتلَّ الصهيوني ال يركن أن يشُدُر 
باألمن واالساتقرار وال يركن أن يستررَّ االحتالل 
واالساتيطان واملحتل الصهيوناي بوسوم مجترع 
عرباي يف محيط خلساطني يرتلك قاوة رمع مهرا 

كانت بساطُة حدوملا.
وختام زيد تدليَقاه مدتا�اً أن ترصيحاِت ولد 
الشيخ تفَضاُح مزاعم الددوان وتجدل السدومية 

واملرتزقة مجرََّم َخَدٍ  للررشوع الصهيوني.

يف ت�صريحات لـ »�صدى امل�صرية«.. القوى الوطنية ترد على ولد ال�صيخ:

حديُثك اعرتاٌف بفاعلية صواريخنا وذريعٌة الستمرار عدوانهم

الش��امي: ول��د الش��يخ َأّك���د أن الصواري��خ نجح��ت باس��تهداف ج��دة وفضح��ت أكاذيب��ه ح��ول اس��تهداف مك��ة المكرمة
الهمدان��ي: الحدي��ُث ع��ن تدمي��ر الصواري��خ يبِع��ُد ول��د الش��يخ ع��ن مهمت��ه األممي��ة ويظه��ر تمثيَل��ه لق��وى الع��دوان
ش��نيف: نطال��ُب العال��َم بتس��ليم الطائرات وتدمي��ر الصواري��خ والقناب��ل العنقودية الت��ي تقُتُل األطفاَل والنس��اء والش��يوخ
ش���اي���ف: األم�����م ال��م��ت��ح��دة ت���ح���ّول���ت م���ن ح��ام��ي��ة ل��ل��س��ل��م واألم������ن إل����ى م��س��اِه��م��ة ف���ي ق��ت��ل ال��ض��ح��ي��ة
العربي��ة الصواري��خ  خط��ر  م��ن  »إس��رائيل«  حماي��ُة  ه��و  اليم��ن  عل��ى  الع��دوان  ه��دَف  أن  ���َد  َأكَّ الش��يخ  ول��د  زي��د: 

  - خاص:
أَماَن املجلُل السايايسُّ ألنصار الله سلسالَة 
التفجاريات اإلسرامياة التي رضبات الداصرة 
السورية ممشال أمل األربداء، وراح ضحيتُها 

الدرشات من الشهداء والجرحى.
وقال املجلل يف بيان تلقت »صد  املسارية« 
نسية منه: نؤّكد أن لذه التفجرياِت اإلسرامية 
إنراا تأتي ضرَن مسلسال اساتهداف ساوريا 
أرضاً وإنساناً من قبل قو  الرش، ويف مقدمتها 
أمريكا و«إرسائيل« وأمواتهرا يف املنطقة، سواء 
تلاك املترسلاة ببدض األنظراة االساتبدامية أَْو 
الدنارص التكفريية اإلسرامية، ُمشرياً إىل أن ذلك 
يأتي يف ساياق املرشوع األمريكي »اإلرسائيي« 
الدربياة  األماة  يساتهدف  الاذي  التدماريي 

واإلسالمية.
وسّدم املجلُل، تضاُمَن أنصار الله ووقوَخهم 
إىل سانب الشدب الساوري الشقيل يف وسه ُكّل 
محااوالت التدماري والترزيال والتقسايم التي 
ييّطاُط لها أعاداُء األماة، مؤّكاداً أن مسَل لذه 
األعرال اإلسرامية ال يركاُن أن تناَل من صروم 
الشدب الساوري الشاقيل وانتصاراته املؤّزرة 
التاي حّققهاا مؤّخراً عاى أكسر مان صديد يف 
مواسهة ماعش والقاعدة وأخواتهرا من أذناب 

أمريكا و«إرسائيل«.

كراا قاّد  املجلاُل، التداازَي ألرس وألاايل 
اللاه أن يتغرَدلام بواساع  الشاهداء، ساائالً 
يدّجاَل  وأن  الجرحاى،  يشافَي  وأن  رحرتاه، 

بالنرص والتركني لجريع األمة اإلسالمية.
وكان تفجريان انتحاريان، أحدلرا استهدف 
مطدرااً واآلخار القارَص الداديل يف الداصراة 
السورية ممشال، األربداء، أسفرا عن أكسر من 
ل11 شاهيداً وسريحاً، إذ استشاهد 30 شيصاً 
وأصياب آخارون يف تفجري انتحاري اساتهدف 
مبنى مجرع املحاكم الرئييس وساط الداصرة 

السورية ممشل. 
أن  الساوري  الرساري  التلفزياون  وذكار 
متشادماً يرتادي حزاماً ناسافاً خّجر نفَساه يف 
محكرة القارص الداديل يف منطقاة الحردانية 
بداد أن حاولت عنارُص مان الرشطة منَده من 

الدخول. 
يف غضون ذلك، أخامت وكالة األنباء السورية 
الرسرية )سانا( بأن انتحارياً ثانياً خّجر نفَسه 
بحازا  ناساف ماخَل أحاد املطاعام يف منطقة 
الربوة بدمشال التي تبُدُد نحاو كيلومرتين من 

موقع التفجري األول.
وأخامت )ساانا( بأن االنفجاَر األخري تسبّب 
يف “ساقوط شاهداء وسرحاى مدظرهام مان 

النساء واألطفال“.

  - صالح مصلح:
يواِصُل تحالُُف الددوان األمريكي السادومّي 
عى اليرن َقتَْل املدنيني باألسالحة املحرَّمة مولياً 
والتي يدد استيداُمها وخقاً للقوانني واملدالدات 

الدولية، من سرائم الحرب ضد اإلنسانية.
 وبالرغام من توثيال لذه الجرائام من قبَل 
املنظراات الدولية ومطالباتهاا تحالَُف الددوان 
اساتيدا   بالَكافِّ عان  السادومي  األمريكاي 
األسالحة املحّرمة إال أنهاا قوبلت بالتجاُلل من 
قبَل الددوان واإلرصار عى امُليض يف اساتيدامها 

بوتريٍة متصاعدة.
 ومناذُ بداياِة شاهر ماارل الجااري وحتى 
مساء أمل شن تحالُُف الددوان ما يقارب 550 
غارًة سوية عى عدم من املحاخظات اليرنية، من 
ضرنها 26 غارة اساتيد  خيها قنابَل عنقومية 
ألقيت عى مناطَل ساكنيٍة يف محاخظتَي صددة 
وحّجة وكذلك يف مناطل املواَسهات يف نهم وتدز.
خفي محاخظة صددة ألقت طائراُت الددوان 
12 قنبلاة عنقومياة عاى مناطاَل يف مديرياة 
الظالار ومديرياة كتااف، وكذلك عاى مناطَل 
سكنيٍة وساط مدينة صددة، حيث أَْلَقى طريان 
الدادوان األمريكي السادومي االثنني املايض 13 

ماارل قناباَل عنقومياًة عاى حارتَاي الريري 
واليريل السكنيتني بردينة صددة. 

وبحساب مصدر طبي يف صددة خإن الغارات 
األخرية عاى حارتي الريراي واليريل أّمت إىل 
إصاباة 10 مواطناني، مشارياً إىل أن تبداِت ذلك 
ال يتوقاف عناد الضحايا الذين يساقطون خوَر 
استهداخهم بتلك األسلحة التي يرتد تهديُدلا إىل 
خطر مائم لحياة املواطنني يف املساتقبل بسابِب 
وساوم ميّلفاات وقنابال ال تنفجار يف لحظات 

القصف.
وأشاار املصادر إىل أن امارأًة يف الدرشينيات 
مان الدرر أصيبت األحد املاايض بانفجار قنبلة 
مان ميلفاات القنابال الدنقومية التاي ألقالا 
طرياُن تحالف الددوان يف منطقة الرقة برديرية 

حيدان.
ويف ذات الياو  أيضاً استشاهد ل أشاياص 
وسارح آخارون ساراء إلقااء طاريان الدادوان 
األمريكاي السادومي قنبلتاني عنقوميتني عى 
مناازل مزارع وحقول املواطنني يف منطقة الجر 

برديرية عبل محاخظة حجة.
وأشاار املصدر إىل حجم الدماار الذي خلفته 
تلاك القنابال مان إحاراق وتدماري الكساري من 
مناازل ومازارع ومرتلاكات املواطناني وكيف 
أنها أصبحت تشاكل تهديداً مائرااً لحياة مئات 

املواطنني وترندهم من مرارسة أعرال الزراعة. 
أماا يف 9 ماارل الجاري خقاد أَْلَقى طائرات 
تحالف الدادوان قنبلتاني عنقوميتني عى وامي 

خلب يف مديرية الظالر – محاخظة صددة.
 وقبل ذلك ويف 6 مارل شان طريان الددوان 
10 غاارات عاى مديرية حارض، اثنتاان منها 

بقنابل عنقومية.
الدادوان  ماارل شان طاريان  مان  ل  ويف 
األمريكاي السادومي 3 غاارات عاى منطقاة 
األزقاول يف مديرياة ساحار اساتيد  يف واحدة 
منهاا قنابَل عنقومية، وقبلها بيو  شان طريان 
الدادوان 7 غاارات سوية عى مناطاَل متفرقٍة 
يف مديرياة الظالر اساتيد  يف إحدالان قنابَل 

عنقومية.
أماا السالثاء 2 مارل خاستشاهد 5 مواطنني 
وأصيب 10 بجروح سراء قنابل عنقومية ألقتها 
طائارات التحالف الددواني عاى منطقة ال�كة 
الساكنية يف محاخظاة صدادة، ما خّلاف مماراً 
لائالً يف الحي السكني، كرا أَْلَقى طريان الددوان 
قنبلتني عنقوميتني عى مديريتَي حرض وميدي 

يف محاخظة َحّجة.
ويف 1 مارل شان الطاريان امُلدامي 5 غارات 
عنقومية عى مناطَل متفرقة يف مديرية الظالر 

ومنطقة اإلمارة برديرية كتاف. 

اأكرُث من 26 غارًة با�صتخدام القنابل العنقودية تخّلف 9 �صهداء واأكرَث من 20 جريحاً:

طرياُن العدوان يسّعر حرَبه العنقودية على املدنيني 
واألحياء السكنية يف صعدة وحّجة

املجل�ُس ال�صيا�صي لأن�صار اهلل ُمديناً تفجرياِت دم�صق:

يف سياق املشروع األمريكي »اإلسرائيلي« وعقاٌب 
للشعب السوري على مواجهته داعش والقاعدة
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�صحفيون مرتِزقة يوؤّكدون اأن عملياِت ال�صتجواب تتم حتَت التعذيب 
معتقالٌت سّرية ومحاكُم تفتيش تابعة للمرتزقة يف مأرب تحتوي على مئات املدنيني 

الرئيس يوّجه الحكومَة باالهتمام بالجرحى جراء العدوان الغاشم

ضبط مخزن يحوي كمياٍت كبريًة من األسلحة والذخائر بأرحب

  - خاص: 
تحّولات املناطاُل اليرنياُة الواقداُة تحات 
السادومي  األَمريكاي  االحتاالل  سالطات 
ومرتزقته إىل مدتقالت وُساجوٍن رسية يحتجُز 
خيهاا مئااِت املواطناني املدنياني مان ميتلف 
املحاخظاات ويتدّرضاون خيهاا ألبشاع أنواع 

التدذيب واملداملة القاسية.
وخيرا يشاكو عرشاُت املواطنني من تدرُّض 
أبنائهام لإلخفااء القرسي مان ِقبال مرتزقة 
الددوان األَمريكي السادومي واختفاء األخبار 
عنهم تقوُل املصامُر: إن سلطات االحتالل وعن 
طريال املرتزقة يرتلكاون َعَدماً من الساجون 
واملدتقاالت الرسياة يف ُكلٍّ مان محاخظة تدز 
وماأرب وعدن وأبني وحرضموت، وأنها تدتقُل 
املواطنني الذين تشك بدد  والئهم وتومُعهم يف 

لذه السجون.

مدينُة مأرب أنموذجاً..
تشاريُ املصاامُر إىل وساوم مدتقال رسي يف 
محاخظاة مأرب يف منطقة تسارى »الجدرة«، 
يارشف علياه املدعاو عبدالغناي شادالن أحُد 
قياامات املرتزقاة، واحتاواء لاذا املدتقل عى 
عرشات من املواطنني األَبْريَاء، ُخُصْوصاً الذين 
يرارون عان طريل مأرب للسافر عا� مطار 
سايئون، أَْو يداومون عان طريقه بداد إغالق 
الدادوان األَمريكاي السادومي ملطااِر صنداء 
الادويل، خيراا تؤكد شاهاماُت ألاايل املدتقلني 
قيا  عنارص املرتزقة بأخذ ألاليهم من الطرق 

الدامة يف مأرب وإخفاء أخبارلم.
يقاول املواطان خاؤام يحياى آل مماو  من 
محاخظة حّجاة: )مائة يو  عى اعتقال والدي 
وأخاي أثنااء عومتهراا من السافر(، ُمشارياً 
إىل أنهراا اعتقال مان ِقبل مرتزقاة الددوان يف 

محاخظة مأرب.
 وتسااَءَل ممو  عى صفحته يف الفيسبوك: 

لل من سابب العتقال والادي وأخي منذ مائة 
ياو ؟. ُمضيفااً ليل لهام مخٌل بالسياساة ال 
مان قريب وال من بدياد، أكسر أوقاتهم يف أرض 

امَلْهَجر، لقد اعتقال ظلراً.
يف ذات الساياق كشاف صحفياون موالون 
للدادوان عان وساوم لاذه املدتقاالت وعاد  
اقتصارلا عى املواطنني الُداّزل، بل وتضرنها 
لقياامات مرتزقاة يشاك تحالاف الدادوان يف 

والئهم.
يقول مراساُل وكالة األنبااء الصينية املوايل 
لتحالف الدادوان، خارل الحراريي: إن مدينة 
مأرب تُدجُّ بددم من املدتقالت الرسية ويُحتَجُز 

خيها عرشاُت املواطنني.
وأِشاار الحراريي إىل أن عارشات املواطنني 
يتدرضون لالعتقااالت بتَُهم والية، ويتم الزج 
بهم يف السجون ألشاهر مون التحقيل، ويُرنَُع 
عنهام التواُصُل ماع ألاليهم ومدرخاة أماكن 
ذُ  اعتقالهم، ُمضيفاً: »اختطاخات مرنهجة تُنفَّ

يف الطرقاات الدامة واملديناة، مدظُرها بتهرة 
“لذا حوثي” وتطال عرشات األَبْريَاء«.

وأكد الحرريي أنه قبل أيا  تم إنقاذُ مواطن 
من االنتحار بدد ُميض عدة أشهر من سجنه.
من سانباه يقول الصحفي املرتزق ياساني 
التريراي: الطرقااُت املؤمياة إىل ماأرب باتات 
محفوخًة باملياطر، بالنسابة لهذه الفئات من 
الجناوم واألخارام املدنياني، حياث ترتبص بهم 
النهاياُت املأسااوية، ويزج بهم لددة أشاهر يف 
مدتقالت رسية ويف ظروف سيئة واستجوابات 
تحت التدذياب، والتَُّهُم مائراً لاو التداُوُن مع 

الحوثيني.
وكانات مدلومااٌت تداولها ناشاطون عى 
مواقاع التواصال االستراعاي قد كشافت عن 
وساوم أكسَر من 650 مدتقالً يف ساجون رّسية 
وماا أساروه برحاكام تفتياش لاد  عنارص 

املرتزقة يف مأرب.

  - وكالة سبأ: 
َحرَض رئيُل املجلل السايايس األعى، 
صالح الصرام، أمل األربداء، حفَل تيرُّج 
100 مداق من ضحايا الدادوان األَمريكي 
السادومّي الغاشام عى اليرن، يف مجاالت 
مبلاو  ال�اماج التطبيقية للحاساب اآليل 
التنفيذياة وإمارة املكاتاب  والساكرتارية 

الحديسة َوالتنرية البرشية.
ُمؤّسساُة  نّظرتاه  الاذي  الحفال  ويف 
الجرحى، مرسلة بررَكز املساتقبل لتدريب 
وتأليال املداقاني وترويل صنادوق تنرية 
املهاارات، بالتنسايل مع صنادوق رعاية 
وتأليال املداقاني.. ألقاى رئياُل املجلل 
السيايس األعى كلرًة عّ� خيها عن سدامته 
بحضور الفدالية والشكر للقائرني عليها، 
ُمشرياً إىل عظرة القيم الراقية والنفسيات 
املجالدة التاي يحرلُها الجرحى واملداقون 

يف مواسهة صدوبات الحياة.
وقال الرئيل: »لاذه القيم تجدلُنا عند 
املقارنة برا يدانيه سرحى ومداقو مرتزقة 
الددوان وحجم اإلْمَكانيات والساالح الذي 
اساتيد  من ِقبل الدادوان وتارك أثَره يف 
ناوع اإلصابات التاي تدرض لهاا أبناؤنا، 
وباملقارناة مع الجاراح التاي يداني منها 

الطرُف اآلخار ومرتزقته نجاد خارقاً كبرياً 
سدلهم يصلاون إىل حدوٍم بالغة من املهانة 
واليازي، كرا رأيناا يف األرمن والساومان، 
ولم يصيحون ويطرمون من املشايف.. ويف 
املقابال سرحانا يهتفون بنفساياٍت راقية 
وثبات أك� من كسري من األصحاء، برا يدل 
عى عظرة القيم التي يحرلها الجرحى من 

أبنائنا وإخوتنا«.
وأشاار رئيال املجلال السايايس إىل 
أبدام القيم التي يقاتل يف سابيلها الشادب 
اليرناي الياو  وما قدمه مان تضحيات يف 
سابيل عزته وكرامته ولم يقدمها من أسل 
أَمريكا والسادومية و«إرسائيل« ويف سبيل 
الطاغوت والشايطان، مرا يجدلنا نشاُدُر 
باألىس والحازن عى أولئك الذين يصيحون 
ويهانون يف املشاايف بدد أن قدموا أرواَحهم 

وسراحهم يف سبيل أَمريكا.
السقاة  عاى  الصراام  الرئيال  وأكاد 
الكبارية التاي يشادر بهاا الجرياع تجاه 
أبنائناا وإخواننا الجرحاى واملداقني، وما 
يركنهم أن يقدموه يف سبيل الوطن؛ ألنهم 
تجاوزوا إعاقاة الحركة بتجاوزلم إلعاقة 
الفكر وسايرنحهم اللاه الناوَر ليبذلوا ما 
يساتطيدون يف سابيل الوطن وعزة اليرن 
وكرامته. وأضاف رئيل املجلل السيايس 
قائالً »إن لؤالء الشاهداء األحياء ال يزالون 

يبذلاون عطاَءلم املساتدا  لهذا الشادب 
واألماة، والحكومة مدنية بهام ورعايتهم 
واملباامرة الدائرة بجدلهم يف أولوياتها ع� 
أسهزتهاا امليتصة، وُكلٌّ حساب الترامه 
ومجال عرله؛ كون االلترا  بهذه الحاالت 
سازء رئيساياً من تدزياز صراوم الجبهة 

الداخلية«.
وتابع: »من املهم الدناية بأرس الجرحى 
والشاهداء، وبراا يجدل من لاذا الواسب 
اللاه  املباامرات يف سابيل  لكراال  حاخازاً 
والوطان والشادب، وإن أَيَّ تقصري يف لذه 
الجوانب لو خدمة للدادوان وأعداء اليرن 

وقو  الرش والطغيان«.
من سانبه اساتدرض رئيل ُمؤّسساة 
الجرحى قاسام الحرران، سهوَم امُلؤّسسة 
يف رعاياة الجرحى والتيفياف من آالمهم 
وأوساعهم وتوخري احتياساتهم من منطلل 
واسبها الديني ومسئوليتها الوطنية، وخقاً 
لإلْمَكانياات املتاحاة يف أغلاب محاخظات 

الجرهورية.
وأشار إىل ما بذله الجرحى واملداقون من 
تضحيات يف سابيل الدخاع عن الوطن ومن 
طالهم الددوان الغاشم يف املنازل واألسواق 
وصااالت املناسابات وغريلا مان األماكن 
واملناطل املألولة بالساكان، مشايداً بدور 
رسال املال واألعرال واملحسنني ومواقفهم 

البارزة يف رعاية الجرحى وتبني مدالجتهم 
وتوخري الرعاية الطبية لهم.

كراا أشاام بالاكامر الطباي الوطناي 
واملحاخظاات  املستشافيات  ميتلاف  يف 
واساتجابتهم وعطائهام الالمحدوم إلنقاذ 
حيااة الجرحاى واملصاباني ساراء غارات 
الدادوان األَمريكي السادومي رغم ُشاّحة 
اإلْمَكانياات، مدربااً عن أمله يف اساتررار 
عطائهام وبذلهام الُجهد؛ مان أسل خدمة 
الجرحى واملداقني يف ظل استررار الددوان.
 بادوره أَكَّااَد اليريج إبراليام مطّهر، 
اساتدداَمه وزماالءه وسالزيتَهام ليدمة 
التاي  وطنهام رغام ظروخهام الصحياة 
يدانون منهاا وعد  استساالمهم لإلعاقة 
والبادء بحيااة سديادة يف األعراال التاي 
مان  انطالقااً  أوضاعهام؛  تتناَساُب ماع 
مواصلاة  يف  والوطناي  الديناي  واسبهام 

مشوار الدطاء من أسل الوطن. 
حارض املهرساان وزراُء الددل، القايض 
أحراد عقباات، والرتبية والتدليام، يحيى 
الحوثي، والتدليام الفني والتدريب املهني، 
محسن النقيب، ونائب وزير التدليم الدايل 
والبحث الدلري، الدكتور عبدالله الشامي، 
ونائاب وزيار التدليام الفناي والتدرياب 
املهناي، الدكتاور خالد الحاوايل، وعدٌم من 

املسؤولني والشيصيات الهامة.

  - خاص: 
ترّكنت األسهزُة األمنيُة واللجان الشدبية، من الُدسور عى ميزن أسلحة وذخائر متنوعة 

تابدة ملرتزقة الددوان األمريكي السدومي يف مديرية أرحب برحاخظة صنداء. 
وقاال مصدر أمني إن األسهزة األمنية مالرت وكراً يحتوي عى ميزن أسالحة وذخائَر 
ميتلفاة يف منطقة عصا  برديرية أرحب كان يددُّلا مرتزقة الددوان لإلخالل بأمن الوطن 

واستقراره.
وأوضاح املصدُر أنه تم ضبُط 109 قذائف عياار 75 , 5م قذيفة عيار 106، باإلضاخة إىل 
37 صفيحاة ذخرية رشااش ل1 ونصاف َو21 صندوق ذخرية رشااش 23 , وثالث حقائب 

ذخرية عيار 50 َول2 قذيفة لاون عيار 120. 
وأشاار املصادُر إىل أن عرلياَة الضبط سااءت بدد َرْصاٍد ومتابدة وتََحارٍّ وبتنسايل مع 
املواطناني، مهيباً بألرية التداون ماع األسهزة األمنية واللجان الشادبية يف اإلبالغ عن أيَّة 
عناارَص أَْو تحّركات مشابولة، برا من شاأنه الحفاظ عى األمن واالساتقرار والساكينة 
الدامة. وأكد املصدر أن األسهزة األمنية واللجان الشدبية باملرصام لكل من تسول له نفسه 

املسال بأمن الوطن.
يُذَكاُر أن األسهزة األمنية واللجان الشادبية تركنت خالل األشاهر األخارية من تحقيل 
عدٍم من االنتصارات يف املجال األمني وضبط كرياٍت كبرية من األسالحة والياليا اإلسرامية 
وإحبااط ميططات مرتزقة الددوان األمريكي السادومي يف إثارة وإقالق األمن والساكينة 

الدامة.
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 مسرية حاشدة غدًا 
 الجمعة ملناهضة 
الحصار على اليمن

معت اللجناُة املنظِّراُة للفداليات، 
إىل مسرية شادبية حاشادة ملنالضة 
الدادواُن  يفرُضاه  الاذي  الحصاار 
األَمريكاي السادومي عاى اليرن منذ 

أكسر من عامني.
وأكدت اللجنة عى رضورة الحشد؛ 
للرشاركة يف لذه املسرية التي ستقا  
يو  غد الجردة تحت شدار »الحصاُر 
والحظُر وقطُع الرواتب صنع مجاعة 
يف اليران«؛ من أسل منالضة الحصار 
الدادوان  يفرضاه  الاذي  اليانقاة 
األَمريكي السادومي عى اليرن والذي 

خلف كارثة إنَْسانية كبرية.
وأشاارت اللجناة املنظراة إىل أناه 

سيتم تحديُد مكان املسرية الحقاً.

النظاُم السعودي يواِصُل حملَته 
الشعواَء يف القطيف ويعتقُل 

ناشطني وسط دعوات للتظاهر 
  - خاص: 

واَصاَل النظاُ  السادوميُّ حرلتَه املكسَّفَة؛ العتقال نَُشاَطاء 
الحراك السالري ورسال الدين املوالني آلل البيت عليهم السال  

يف مدينة القطيف باملناطل الرشقية.
وقالات مصاامُر صحفياٌة: إن سالطاِت النظا  السادومي 
اعتقلت  أمل األربداء مدرساً، يدعى حسني الطرموخ؛ بتهرة 

بسبب انترائه إىل مذلب آل البيت عليهم السال .
وأخاامت املصاامُر أن الطرماوخ كان قاد اعتُقال مان قبَل 
السالطات األمنياة التابدة للنظا  السادومي ألكسَر من عا  يف 
نهاياة 2011، وأنهاا عااومت اعتقاَلاه اآلن ليضاَف اساُره إىل 

قائرة كبرية من أسراء املدتقلني لديها.
وأشاارت املصاامر إىل أن النظاَ  السادوميَّ قاد اعتقل منذ 
السامان والدرشين من خ�اير املايض َعَدماً من شاباب القطيف 
ع� مداَلرة منازلهم أَْو أخذلم من مقرات أعرالهم، يف ظروف 
وأسباب غامضة، منهم الشاب سالل حسن عبدالكريم والشاب 
محرد الفرج، وكذلك الشااب سالران الحسااوي، إَضاَخاة إىل 

اغتيال الناشط مصطفى املدام.
وكانت قواُت النظا  السادومي قاد استاحت بلدَة الدوامية، 
السبت املايض واستهدخت الدديَد من املنازل باألسلحة اليفيفة 
واملتوساطة، ما أسفر عن تدمري عدٍم منها، كرا قامت بإطالق 
الرصاص الدشاوائي عى أبناء البلدة، َما أَمَّ  إىل استشهام ختًى 
يف السابدة عرشَة من الُدُرر وإصابة طفل بجروح خطرية.

واستنكاراً لهذه املرارساات التي ينفذُلا النظاُ  السدومي، 
معا ناشاطون سرياَع أبناء القطيف إىل َمساريٍة اساتنكارية، 
مسااء اليو  اليريل تحت شادار »سئناك بالحل منترصين« 

يف بلدة الدوامية.
مقاطداة  إىل  والحرياة،  الكراماة  َمَعات حركاُة  بدورلاا 
السلطات السادومية وأعيانها، وقالت الحركُة يف بيان تدزيتها 
ألرسة الشهيد »وليد الدريض«: إن سلطات االحتالل السدومي 
تواِسُه بالبطاش الوحيش، املطاِلَب املرشوعة للشادب األصيل، 
مون أن تريَِّز بني ناشاط أَْو عابر سابيل، وال بني طفل أَْو شيخ 
طاعن أَْو امرأة أَْو رسل، مشاريًة إىل أن رصاَص عساكر النظا  
ومدّرعاتاه تحُصاُد أرواح ُكلَّ َمان تطالُه من األلاايل يف أقىص 

مرسات االستهتار بالقيم اإلنَْسانية والدينية.
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 بياُن اخلارجية الرو�صية الراف�ُس للت�صعيد يعك�ُس اإدراَك مو�صكو مُلَخّطط العدوان: 

يف البيت األبيض: صفقاُت حرب وحلب للبقرة السعودية

الصفقُة الُكربى بني واشنطن وآل سعود

  - إبراهيم السراجي  
عامت قضيُة اليرن للتداُول عى املستو  الدويل، 
تداخلت خاللها األحاميُث حول التصديد الدساكري 
ماع الدعوات لوقاف الحرب وعاد  إمكانياة الحلِّ 
الدساكري. بالتزاُمن مع ذلك تكشاف االستراعاُت 
واللقااء  واألمريكياني  السادوميني  ات  ضرَّ التاي 
الذي سراع مرسي لجناة الحرب الرباعياة يف لندن 
هات عساكرية منساجرة  وما نتاج عنها من توسُّ
ماع التجهيازات والتحشايد الدساكري يف امليدان، 
وقابلهاا يف ذات الوقات تحذيراٌت مولياٌة عى غرار 
َ عن إمراك رويس  بيان اليارسية الروساية الذي ع�َّ

مُلَيّطط الددوان ضد محاخظة الحديدة.
إذن يركاُن تليياُص ماا يجاري عى املساتو  
الادويل ومساتو  مول الدادوان أن لنااك تبايناً يف 
باني  أي  هاات،  التوسُّ يف  وانساجاماً  الترصيحاات 
هات  الترصيحاات الداعياة لوقاف الحارب والتوسُّ
نحاو تصديدلا برتكيز عى محاخظة الحديدة، لكن 
هات الدسكرية أكسُر حضوراً من حيث اإلعدام  التوسُّ
والتحركات عى األرض، من الترصيحات التي تظلُّ 
مجارم محااوالت للفت األنظاار وتكارار ملحاوالت 
الدادوان للتغطياة عى سرائراه، وآخُرلاا مجزرة 
اليوخة ع� الحديث عن إحياء الدرلية السياسية.
بدايًة باللقاء الذي سرع ويل ويل الدهد السدومي 
محرد بن سلران والرئيل األمريكي مونالد ترامب، 
ياو  أمال األول، بالبيات األبياض، والاذي سار  
اُل خاللاه إىل ُسرلة مان االتفاقاات، أبرزلا  التوصُّ

-بحساب صحيفاة سابل السادومية واملقربة من 
نظاا  آل سادوم- االتفااق عاى تزويد السادومية 
بأسالحة ذكياة كانات إمارة أوباماا قاد أوقفتها، 
وذلك بداد أيا  من إعاالن وزارة الدخااع األمريكية 
مواخقتَهاا عى صفقة أسالحة سديدة للسادوميّة 
رغام التحذيرات الصامرة مان املنظرات الحقوقية 

الدولية.
وخيرا تصاَعَدت رغبُة واشنطن يف الحصول عى 
املزيد من األموال ع� »حلب السادومية« التي باتت 
تُداَرُف بأنها »البقرة الحلوب«، وذلك يف عهد ترامب 
انسجاماً مع املصلحة األمريكية التي تدت�ُ الحرَب 
عى اليران تنفيذاً ملرشوعها الذي بادأت تظهر خيه 
بشاكل أك�، وانساجاماً مع كون تلك الحرب أيضاً 
باتت مصدراً لألرباح املالية، ع� مبيدات األسالحة 
أو ابتازاز النظاا  السادومي بددة ُصاَوٍر، منها ما 

يظهر عى شكل استسرارات.
وتظهار مداملاُة التصديد الدساكري وحصول 
والتهاا  واشانطن لدارشات امللياارات مان أموال 
النفط يف وقت تداني السدوميّة من أزمة اقتصامية، 
اف والرضائب  وخرضها ُسرلاًة من اسراءات التقشُّ
اإلضاخية عى املواطنني السدوميني، ويف الوقت الذي 
أعلن يف اإلعال  السدومي مواخقَة ترامب عى تزويد 
السادومية باألسالحة نقلات وكالاة رويارتز بيانا 
عان البيت األبيض أنه يدرُل إعامة بيع السادومية 
ذخائَر مقيقاَة التوسيه أوقفها أوباما الدا  املايض، 
مضيفاً أن ترامب وبن سالران بحسا استسراراٍت يف 
البُنياة التحتية والطاقة بقيراة تتجاوز 200 مليار 

موالر.

كراا تنقال رويارتز عان مصادر قرياب مان 
املحامثات طلب عد  نرش اساره قوله: إن املوضوع 
الرئييس لالستراع »سايكون استسرارات السدومية 
يف الوالياات املتحادة والتاي قاد تسااِعُد الرئياَل 
داته بتوخري خرص عرل«. األمريكي عى الوخاء بتدهُّ
وخاالل اللقاء الاذي ضمَّ بان سالران وترامب 
تقول رويرتز إن األمريَ السادومي »أبد  أسَفه عى 
التأخر يف بناء سياج عى الحدوم الجنوبية للررلكة 
مع اليران عى غرار ساياج الحدوم الشارالية مع 

الدراق«.
مؤّخاراً تقّد  عادٌم من الي�اء والدبلوماسايني 
الكونجارل  أماا  أعضااء  بإخاامات  األمريكياني 
األمريكاي، كان أبرزلاا التاي تقاد  بهاا السافري 
األمريكاي الساابل يف اليرن »سريالد خايرساتاين« 
والذي عّ� بوضوح عن رضورة التصديد الدسكري 
وبشاكل رئييس ضد محاخظة الحديدة، مساتيدماً 
تدبارياٍت عدائياًة، منهاا قولاه بارضورة تدماري 
مينااء الحديدة لقطِع االمادامات وعزل املحاخظات 

الشرالية.
اإلخاامة التي تقد  بها »خايرساتاين« كشافت 
بشاكل واضح طبيدَة الحرب األمريكية عى تنظيم 
القاعدة يف اليرن، بحيث تصبح حرباً ولريًة تكوُن 
مجارم ذريداة لدخاول أمريكي مباارش يف الددوان 
وابتاداًء من اساتهداف الحديدة الذي رّكز السافري 

األمريكي حديسَه حولها.
خفي الوقت الاذي ينصح »خايرساتاين« اإلمارَة 
ة  األمريكياة بوقاف الرضبات عاى القاعادة بُحجَّ
حادوِم  يف  وتضييقهاا  مدنياني،  ساقوط  تبداات 

اساتهداف مواقاع القاعدة التاي يتواَساُد خيها ما 
وصفه بالدناارص االساتيباراتية التابداة لبالمه، 
ويف ذات الوقت يشادم عى رضورة شن الحرب عى 
الحديادة ويقول بشاكل مبارش إن مان الرضوري 
تدمريَ مينااء الحديدة وعزل املحاخظات الشارالية 
وقطاع االمدامات عنها، رغام أنها مصدر %70 من 
إمادامات اليرن بالغذاء والادواء والطاقة. وتجالل 
يف موضوع الحديدة ما قد يرتتب عليه من ساقوط 

للردنيني عكل حديسه عن القاعدة.
حقيقاة  الساابل  األمريكاي  السافريُ  ويؤكاد 
الترساك برشعياة الفاار لاامي عناد  قاال »إن 
لاامي كان لنا معامًة قويًة ندتراُد عليها يف حربنا 
عاى القاعدة، واإلبقاء عى لاذه الدالقة مهم سداً، 
ُخُصوصاً يف املرحلة القامماة ما بدد الرصاع؛ وذلك 
من أسل الدرال مع الحكومة اليرنية يف بناء القو  

األمنية يف اليرن«. 
وإذ رباط السافري األمريكي لإلبقاء عاى الفار 
لامي بالحرب عى القاعدة خقد رم عى ذلك بنفسه 
ة  عندما طالاب بتضييل اساتهداف القاعادة بُحجَّ

الحفاظ عى املدنيني.
ويف الوقت الذي تدرك واشانطن أن الددوان عى 
اليران تم بقارار أمريكي وملصلحاة أمريكية إال أن 
وضديَة ونشاأَة النظا  السادومي وطبيدة وسومه 
يف املنطقة سارحت للواليات املتحادة بتحويل لذه 

الحرب إىل مصدر لجني مئات املليارات.
ويف الوقات الاذي يطاِلُب بن سالران من ترامب 
بإقاماة ساياج حادومي بني اليران والسادومية، 
مد�اً بذلك عن املياوف التي زرعت يف صدر النظا  

السدومي، خإن املبدوَث األمري إسراعيل ولد الشيخ 
يف مقابلتاه مع قنااة خرانلل2 أمال األول يضُع 
رشوطاً لوقف الددوان تحاكي املياوَف السادوميّة 
التاي صندها واشانطن، عندما قال إناه »لن يكون 
لناك استقراٌر يف اليرن عى املد  الطويل، إال إذا تم 
نْزُع الصواريخ الباليساتية وتسليُرها ألي طرف أو 

تدمريلا«.
من سانبها عاّ�ت اليارسية الروساية، االثنني 
املاايض، يف بياان عان رخض روسايا للُحَجاج التي 
يقدمهاا تحالاف الدادوان لت�يار نيته اساتهداَف 

الحديدة.
وقال البياُن إن روسايا تدرب عان قلقها الكبري 
من »خطط اقتحا  مينااء الحديدة. والقتال يف تلك 
املنطقاة سايؤمي ليل خقاط اىل لروب الساكان، 
بل وسايقطُع الداصرة صنداء عان إيصال الغذاء 
واملسااعدات اإلنساانية«، مضيفاً أن ذلك التصديَد 
يُصبُّ يف »مصلحة تنظيَراي “ماعش” و”القاعدة” 
اإلسراميني، اللذين يتشاّدبان يف الدديد من املناطل 
اليرنياة، وبالتحدياد يف الجنوب، ويزياد لذا تدقيد 

الوضُع اإلنساني لناك« بحسب نص البيان.
البياُن الرويس الذي لوحظ ارتفاُع ن�ته املنتقدة 
لتحالاف الدادوان ساء يف التوقيت الاذي تدرف خيه 
كدولاة عظرى مطلدة عى حقيقاة توسه الددوان 
السادومي األمريكي للتصديد الدسكري، ويف نفل 
الوقت، لو كانت روسيا مقتندًة بجدية الترصيحات 
الداعية للحل السايايس لكان بيان وزارة اليارسية 

ميتلفاً.

فؤاد إبراهيم*
لام يَاُرِق امللَك السادومي ونجَلاه ويلّ ويلّ الدهد 
األماُء الحذُر للرئيل الساابل بااراك أوباما، خجاَء 
َمن يفاوُق بطيشاه أضداف ماا علياه محرد بن 
سالران يف مغامراتاه، ولكان ماا يجراع الدجوَز 
األمريكاي بالشااب السادومي أيديولوسياة إبامة 
وطراوح منفلت. لنا تبدأ قصاة الصفقة الك�  
التاي يجري تاداُوُل تفاصيلهاا يف استراعات بون 

ولندن، وأخرياً واشنطن.
يف غرارة اللقااءات الرسيّاة، يتصادر استراع 
اليراسية )الواليات املتحدة، بريطانيا، السدومية، 
اإلماارات وسالطنة عراان( يف باون، وذلاك عاى 
لاماش مؤترر األمان يف ميونياخ يف أملانيا، خالل 
شاباط املايض، حينرا كان االنكبااب عى مدركة 
السااحل يف اليران، وعى وساه التحديد ساواحل 
ساياق  ويف  االسارتاتيجية،  بأبداملاا  الحديادة، 
تطبيل خطة األقاليم التي طرحت ذات مّرة يف عهد 
الرئيال املنتهية صالحيته َعبدربه منصور لامي، 
وخّجارت حيناذاك ثورة غضاب يف املحاخظات ذات 

الغالبية الزيدية.
واساتطراماً، طرحات يف بون خياارات الحرب 
والساال  يف اليران، وخيراا اختارت الادول األربع 
مواصلة الحرب، ترّساكت سالطنة عراان بالحل 
السيايس لألزمة اليرنية.  أما يف استراع اليراسية 
يف لندن قبال يومني، ولي املحطة االنتقالية ملحرد 
بن سالران قبل وصوله اىل واشنطن للقاء ترامب، 
خكان النقاش موّساداً حول اليطط االسرتاتيجية 

يف املنطقة ويف اليرن.
بالنسابة إىل خريل ترامب، خاإن اليياَر الراسَح 
حرٌب شاملة يف املنطقة تكون بدايتها اليرن وتصل 
إىل املحاور الاذي تقاومه إياران يف املنطقاة، ولكن 
أثرانَاه خيالياة، عى األقال من منظاور الرياض 
وأباو ظبي، بصفتهرا مساؤولتني رئيسايتني عن 

»خاتورة« الحرب.

الكا�   الصفقاة  عاى  املقايضاة  تداد  لام 
با»األرقا «، وإنرا با»النساب«. والكال  يدور اآلن 
حاول ثرن َخَلكاي للحرب بشاقني: األول مناصفة 
السادومية واإلمارات يف السروة النفطياة، والساني 
التطبياع الشاامل ماع إرسائيال برا يرّهاد لنقل 

السفارة األمريكية إىل القدل.
أحاال  محفوخاة بهواسال  الريااض  تاراوم 
وارتيااب، خهاي تتبنّى خياار الحرب ضاد إيران، 
لكنهاا ال تريدلا حرباً مفتوحًة وشااملًة يف عرو  
املنطقة قد تؤوُل إىل تغيري »خرائط« و«مدامالت«. 
كرا ينظر السادوميون إىل رشوط ترامب عى أنها 
تدجيزية، وبدت عى غاري الدامة قلقة من عواقب 

أمرين: خشل الحرب وسشع ترامب.

يف امللاف اليرني، ليل لنااك يف أي من عواصم 
القارار مان يتحدث عن نهاية للحارب وال عن حل 
سايايس لها، ويتفل طرخا الحرب عاى أن الحرَب 
تتواصال بوتارية أشاد عنفااً منذ وصاول ترامب. 
بالنسابة إىل الرياض، خإن ساقف توقداتها زام إىل 
حد أن ابن سالران أبلغ خريقاه أنه لم يدد بحاسة 
إىل عراالء يف اليران، بال يريد موظفاني يقبضون 
مرتباتهام يف نهاية الشاهر، أي أنه يريد يرناً تابداً 

وبال سيامة.
لناك َمان يغذي يف الجاناب األمريكي تطلدات 
ابن سالران، خسفري واشنطن السابل لد  صنداء 
سريالد خايرساتاين، ولو عّراُب املبامرة اليليجية 
التاي أعلنهاا يف نيساان 2011 أي بداد شاهر من 

انطاالق السورة الشادبية يف اليرن، لو أيضاً عّراب 
الحارب الحالياة يف رم خدال انتقامي عاى حركة 
»أنصار الله« عقب سايطرتها عى الداصرة يف 21 

أيلول ل201.
وذّكر خايرساتاين السادوميني، خالل استراع 
أمني يف الرياض قبل شهور عدة، برقرتح تقّدمت 
2001 حينراا  باه إمارة ساورج باوش االبان يف 
حّذرولام مان أن »الحوثيني خطر يجاب التدامل 
مداه عى وساه الرسعاة«، لكان السادوميني لم 
يتداطاوا بجديّة ماع األمار. ولناحية اساتدجال 
السادوميني للرواخقة عاى »الصفقاة الرتامبية« 
الحالياة، لاّوح السافري األمريكاي الجدياد لاد  
صندااء، ماثياو تولار، يف مقابلاة ماع صحيفاة 

»الارشق األوساط« التي ترولهاا املرلكاة )ل آذار 
الجاري( بربامرة الوزير السابل سون كريي.

تلاك املباامرة كانات قائراًة عى أساال وقف 
األعرال الحربية وتشاكيل حكوماة وحدة وطنية 
قبال نهاياة الداا  املاايض، وقاد رخضهاا لامي 
وخريقاه كونهاا تقاّوض رشعيتاه املزعوماة. يف 
املدلوماات والتحليل مداً، أن اإلسابة غري الواضحة 
التاي قّدمتهاا الريااض عاى »اليطاة الرتامبية« 
قاد تدخاع إىل االنتقال إىل خطة »ب«، أي التساوية 
عى أساال مبامرة كريي. وما ييشاه كباُر أمراء 
الدائلاة املالكاة يف الريااض أن يرخاَع الساتار يف 
الحرب الشااملة عن مشاهد سيوسيايس ميتلف: 
يرن سديدة وسادومية سديدة، خيرا يترّساك امللك 
سالران ونجلُه بيياار مواصلة الحارب، عى أمل 

اليروج بنتيجة أخر  مداكسة.
حتاى اآلن، تبادو املنطقاة يف حالاة ترّقاب ملا 
ساوف تاؤول إلياه املفاوضاات بني تراماب وابن 
سالران الذي لن يرتمم يف اقتناص الفرصة األخرية 
للفاوز بالدرش. وما يجري اآلن مان مداوالت بني 
السادومي واألمريكاي يحاو  حول السادر املقرر 
للصفقة، خالرياض واخقت عاى مخع »الفاتورة«، 
لكن ليل عى قدر شهية ترامب وتوقداته الحاملة. 
وبددما كانت مساحة املناورة التجارية بني ترامب 
وآل سادوم تقترص عى رشاء شقل سكنيّة تراوح 
قيرتهاا بني 0ل ااا 50 ملياون موالر، خإن ترامب 
يفااوض اليو  من موقده رئيسااً ألقاو  مولة يف 
الدالم عى »مناصفة« السروة يف السدومية. ال خرق 
باني تراماب »التاسار« وترامب »الرئيال«، وعى 
ابن سالران الحاذر من سشاع األول حني يفصح 
عن نزعته الددوانياة.. ووخل تدبري مجلة »خورين 
أخريز«، يجب عى السدومية »أخذ الحيطة والحذر 
مان الددائياة املحترلاة لاد  ترامب حاني تبلغه 
الرياض أّن توّقداته تجاه املرلكة قد تجاوزت الحد 

املدقول«.

• عن األخبار البيروتية بتصرف يسير

• خياُر الرئيس األمريكي ترامب: حرب شاملة في المنطقة بدايتها اليمن • بن سلمان أبلغ فريقه أنه لم يعد بحاجة إلى عمالء في اليمن، بل يريد 
موظفين يقبضون مرتباتهم في نهاية الشهر، أي أنه يريد يمنًا تابعًا وبال سيادة •  ثمن الحرب بشقين: األول مناصفة السعودية واإلمارات في الثروة 
النفطية، والثاني التطبيع الشامل مع »إسرائيل« بما يمّهد لنقل السفارة األمريكية إلى القدس • السفير األمريكي السابق فايرستاين: تقدمت اإلدارة 
األمريكية برئاسة بوش 2001 بمقترح للسعودية يحذره من أن »الحوثيين خطر يجب التعامل معه على وجه السرعة«، لكن السعوديين لم يتعاطوا بجدّية 
مع األمر. • شهادات النّواب والخبراء أمام الكونغرس أكدت أن المساهمة األميركية في الحرب بعد سنتين لم تحقق أيًا من األهداف المرجوة وقرار 
التصعيد العسكري سيصب الزيت على النار • إحتالل اليمن الفرصة األخيرة لبن سلمان للفوز بالعرش •  يتمّسك الملك سلمان ونجله بخيار مواصلة الحرب
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  - رشيد الحداد:
بَاَدت حكوماُة الفاار لاامي الاال رشعية 
الجنوبياة  املناطال  يف  الطبيداي  بحجرهاا 
تَّدعاي  اّلتاي  الحكوماُة  ختلاك  والرشقياة، 
%5م  عاى  سايطرتَها  الدولياة  املحاخال  يف 
من الباالم، اعرتخات بدجزلاا عن اْساتَداَمة 
املاوارم الداماة للبالم يف تلاك املحاخظات اّلتي 
تتقاساُرها القاو  الفاعلة عاى األَْرض اّلتي 
تحكم وتتحّكُم بتلك الحكومة اّلتي ال يتجاوز 
نطاُق سايطرتها قرَص املداشيل يف محاخظة 

عدن وتحت حراية االحتالل. 
منذُ األَْشاَهار األوىل للدادوان والفار لامي 
يزُعُم سيطرتَه عى %0م من إسرايل مساحة 
البالم، َوكون خاقد اليش ال يدطيه، خقد اعرتخت 
حكومتُاه ضرنياً بفشالها وبنجااح حكومة 
صندااء يف إَماَرة الباالم، حكوماة املرتازق بن 
مغار اّلتي اّمعت أنها كانات تتدامل مع البنك 
املركزي اليرني بصنداء حتى سبتر� املايض، 
اعرتخت أَيْضااً بنجاح صندااء يف إَماَرة املالية 
الدامة للدولة يف وضع اْساتسنَائي رغم الحرب 
االْقتَصامياة اّلتاي شانها الددواُن السادومي 
األَمريكي عى املالياة الدامة وعى القطاعات 
االنتاسية واليدمياة امليتلفة، وسففت كاخة 
منابع الدخل مان الدرلة األسنبية؛ لتتسابب 
برتاساع اإليْااَرامات الداماة للدولاة الفدلية 
للداا  2015 ، إىل 1 تريليون و20 مليار ريال 
مقارنة با تريليونني و206 مليارات ريال عا  
ل201، بنسابة تراساع بلغات %53؛ بسابب 
الددوان والحصاار، ورغام األرضار الفامحة 
اّلتي باالْقتَصاام الوطني والتي أَمَّت إىل تراسع 
للدولاة مقابال  تلاك اإليْااَرامات األََساساية 
اْرتَفااع النفقاات الداماة اّلتاي بلغات خالل 
الفارتة نفساها تريلياون و929 ملياار ريال 
عاا  2015  مقابل 2 تريلياون و551 مليار 
ريال، إال أن اإليْاَرامات الدامة للدولة تراسدت 
بشاكل حام الدا  املايض إىل 77م مليار ريال، 

كرا بلغت النفقاُت يف الدا  نفساه، تريليون 
و0ل7 مليااراً غاري شااملة تكلفاة مرتّبات 

الجهاز اإلماري لسالثة أَْشَهار.
تلك األَْرَقا  تؤّكد مد  األرضار اّلتي طالت 
اإليْاَرامات الدامة للدولة، ومد  الفجوة بني 
اإليْاَرامات الدامة والنفقات والذي يدد عجزاً 
ماليااً، ولكان ثرة خرقااً كبرياً باني املناطل 
اّلتي تداني من حصار وعدوان مساتررٍّ منذ 
عاماني، وباني املناطل الجنوبياة والرشقية 
الغنية باملاوارم املالية؛ كون تلاك املناطل ال 
تيضع للحصار، ورغم ذلك تحاول حكومة 
املرتزق بن مغر إساقاط خشلها الذريع عى 
صنداء اّلتي تدياُش يف حرب وحصار خانل 
وتواسه حروبااً اْقتَصاميًة ال تقلُّ خطورتُها 

وتداعياتُها عن الحرب الدسكرية. 

حكومُة املعاشيق
حكوماُة املرتازق بان مغر يف مداشايل 
عادن تدرتُف بنجاح صندااء بتحصيل 1م5 
مليار ريال »شبه نقد« وليل سيولة، لتوكد 
خشالها الذريع يف اْساتَداَمة إيْاَرامات موانئ 
عادن وميناء املكال واملناخذ ال�ية يف الوميدة 
وشاحن وخراخاري، باإلَضاَخة إىل خشالها يف 
إقنااع حكومة اإلصالح يف مأرب بالتدامل مع 
بنكها املزعو ، وكذلك توريد اإليْاَرامات املالية 
اليومية إليه، خأَْكسَار من 5 مليارات إيْاَرامات 
الغااز املنزيل والنفط تُحّصل شاهرياً من قبل 
سالطات ماأرب املساتقلة تراماً عان لامي 
وحكومتاه، ول مليارات تحصل شاهرياً من 
قبل السلطات الدسكرية املتحكرة عى منفذ 
الوميداة وتورم إىل خرع بناك مأرب، وليل إىل 
حرضموت بقّوة الساالح، وكذلاك اإليْاَرامات 
املالياة اّلتاي تحصال يف املهرة والتاي ال توّرم 
إىل بناك عدن، ورغام ُكّل ذلك الفشال تطالب 
حكوماة بن مغر صنداء بتوريد اإليْاَرامات إىل 

بنكها املزعو  يف عدن. 

تعطيُل البنك ونهُب إْيـَراداته
يف الا21 من سابتر� املاايض أصدر الفار 
لاامي قاراراً قاى بإعفااء محاخاظ البنك 
املركازي اليرني محرد بان لرا  من منصبه 
وتديني منرص القديطي املقرَّب منه محاخظاً 
للبناك، كراا وّساه بنقل البناك املركازي، إال 
أن القديطاي قاال حينها إن قاراَر نقل البنك 
عساكري أَْكسَااَر مناه اْقتَصاامي، كرا اعت� 
املجلال السايايس األعاى أن القاراَر ابْتَزاز، 
وعى مد  نصاف عا  من قرار تدطيل البنك، 
أقدمات حكوماة الفاار لامي عاى بيع 100 
مليون موالر بسادر الساوق الساوماء كانت 
متواسادًة يف خزناة خارع البناك املركازي يف 
عدن كاحتياطاي نقدي أسنباي، كرا أقدمت 

عى نهاب 2ل1 مليون موالر مبيدات ُشاحنة 
نفاط الضبّة النفطي والتاي ال يزال مصريلا 
مجهوالً حتى اليو ، كرا أقدمت عى نهب 50 
مليون موالر ُقّدمت من مولة اإلَماَرات املدامية 

كدعم لرصف مرتّبات املتقاعدين.
 وخاالل ذات الفارتة أقدمات عاى نهاب 
اإليْاَرامات الدامة للدولة املحصلة خالل الدا  
املايض وخصوصاً رضائب كبار املكلفني اّلتي 
كانت حسااباً سارياً لد  البنك األلي يف عدن، 
كرا أقدمت تلك الحكومة عى القرصنة املالية 
عاى الُدرلاة املطبوعة مان األَْماَوال اليرنية 
واملقاّدرة با 00ل مليار رياال وصامرتها مون 
رصف املرتباات ملوظفاي الدولاة يف الشارال 
والجناوب، وَعَوضااً عن ذلاك أقدمت برصف 

تلك األَْمَوال اّلتي تدد ملكاً للشدب اليرني عى 
املليشايات املسالحة املوالية لها، ولم ترصف 
حتاى اآلن ملوظفاي الدولة يف الجنوب ساو  
مرتب واحد قبل عدة أَْشَهار وال يزال موظفو 
الدولاة يف الجناوب يداناون مارارَة الحيااة؛ 
بسبب انقطاع مرتباتهم، بينرا حكومة الفار 
لامي تبدم أَْمَوال الشادب اليرناي يف االنفاق 
عى املليشايات املسالحة واملتطرخة برليارات 

الرياالت.

كذبات املرتزق بن دغر 
باألمل أَكَّاد املرتازق بن مغر أن حكومته 
لن تساتطيَع الوخاَء برصف مرتبات موظفي 
الدولاة إال يف حالاة اعارتاف حكوماة االنقاذ 
بقارار نقل البنك املركزي مان صنداء وتوريد 
اإليْااَرامات الدامة للدولة املحصلة، ولكن ذلك 
االعرتاف ساء بدد خرساة ترصيحات رصدت 
لذات الرسال خالل 60 يوماً، أَكَّااَد خيها قيا  
حكومته برصف كاخاة مرتبات املوظفني من 
عدن وصنداء وحتى صددة مون أي اْساتسنَاء 
ووخل كشوخات ل201، تلك الكذبات السوماء 
صّدقها املبدوث األَُماري إسراعيل ولد الشيخ 
واعت�لا مؤرشاً إيجابيااً خالل تقديم إخامته 
الساابقة أماا  مجلال األمن الدويل الشاهر 
املايض، كرا ساّوقها مندوُب لاامي يف األَُمام 
املتحدة خالاد اليراني أَْكسَار مان َمرَّة، والذي 
زعام إرساال تلاك الحكوماة كاخاة مرتبات 
ُكّل  إىل  الكريراي  مارصف  عا�  موظفيهاا 

مناطل اليرن مون اْستسنَاء. 
أماا الفار لامي خاالل لقائه بوكيل األمني 
الداا  لألَُمام املتحادة أساتيفن اوبراين خقد 
َزَعام أن حكومتَه رصخت كاخاة املرتبات لكل 
موظفاي الدوَلاة يف املناطال الشارالية مون 
اْساتسنَاء، تلك املزاعام وغريلاا يدحُضها ُكّل 
موظف يرني يف الشارال والجنوب، ويكشف 
اّلتاي  واالبْتاَزاز  واالسافاف  التالعاب  ماد  
ترارُسه تلك الحكومة بحل موظفي الدولة.

 -  
ترجمة : أحمد عبدالرحمن:

نَقاَل موقاُع »لريالاد أماريكان تريبياون« 
األَمريكاي تقرياراً ناقش خياه النفاط اليرني، 
تحت عنوان )السادومية تارسق %65 من نفط 
اليرن بالتداون مع توتال(، أوضح خيه السابَب 
الحقيقي للحارب الددوانياة الكونية والحصار 

املطبل ضد الجرهورية اليرنية.
األَمريكياة  األطرااع  التقريار  ويوضاح 
اليرنياة  النفطياة  االحتياطاات  السادومية يف 
اّلتي قالت رشكاُت التنقياب الدولية بأنه يفوُق 
االحتياطااِت النفطياة لدول اليلياج مجتردة، 
تقارياَر  عاى  اساتند  الاذي  للتقريار  ووخقااً 
استيباراتية متددمة، خقد أشار إىل أن %63 من 
إسرايل النفط الياا  امُلنتج يف اليرن تتم رسقته 
مان قبال السادومية، بالتدااون ماع »عبدربه 

منصور لامي« ومرتزقته.
ونقال املوقع عى لساان اليباري االْقتَصامي 
اليرناي »محرد عبدالرحرن رشف الدين« قوله: 
لقاد قامت السادومية بإنشااء قاعادة نفطية 
بالتداون ماع رشكة توتال النفطياة يف األسزاء 

الجنوبياة من منطقاة »خراخاري« بالُقرب من 
محاخظة نجاران السادومية الحدومية، وتقو  
باساتيراج النفط من اآلبار النفطية املتواسدة 
يف املنطقة(، وقال رشف الدين إن الرياض تقو  
برشاء األسالحة والذخائر بواسطة البرتو موالر 
الذي ترسقه من الشدب اليرني، وتقو  بدد ذلك 
بإعطاء تلك األسالحة ملرتزقتهاا الذين يقتلون 
اليرنيني، ويف وقت متأّخر من الدا  املايض، قال 
خبري اْقتَصامي آخر إن واشنطن والرياض كانتا 
تقدمان الرشااو  للحكومة اليرنية الساابقة؛ 
وذلاك لغرض االمتنااع عن التنقياب عن النفط 
ووقف سرياع أنشاطة التنقيب، مشارياً إىل أن 
اليران ترتلاك احتياطياات نفطياة أَْكسَاار من 
مول منطقة اليليج بأكرلها. وأكد »عي حسان 
الساناري« أن السادومية وّقدات اتفاقااً رسياً 
ماع الواليات املتحادة ملنع اليرن من اساتغالل 
احتياطاتهاا النفطياة عاى مد  السانوات الا 
30 املاضياة«، وأضاف أن »البحوث والتقييرات 
الدلرياة اّلتاي أسرتهاا رشكات الحفار الدولية 
تظهار أن احتياطياات اليرن مان النفط تفوق 

االحتياطياات النفطياة لجرياع مول اليلياج 
اليلياج مجترده، وأضاف الساناري »أن اليرن 
ترتلاك احتياطياات نفطياة وخارية يف مناطل 
ماأرب والجوف وشابوة وحرضموت«، َوأََشاار 
إىل أن سلسالة الوثائال الرسياة اّلتاي نرشتهاا 
»ويكيليكل« كشفت أن حكومة الرياض كانت 
قد شاكلت لجنة برئاسة وزير الدخاع السدومي 
الساابل األمري سالطان بن َعبدالدزياز، كرا أن 
وزير اليارسية السادومي السابل األمري سدوم 
الفيصل ورئيال االساتيبارات يف املرلكة كانا 

أَيْضاً أعضاًء من ضرن اللجنة.
القاول باأن املرلكاة  إىل  وذلاب الساناري 
الدربية السدومية كلفت اللجنة لتنفيذ مرشوع 
لحفر قنااة من املرلكاة الدربية السادومية إىل 
البحر الدربي ع� حرضموت؛ وذلك لالساتغناء 
عن مضيل لرماز ومضيل باب املندب، وأكد أن 
لنااك احتياطيات نفطية سديدة تم اكتشااخها 
يف محاخظاة الجاوف اليرنية والتي من شاأنها 
أن تجدال اليرن واحدة من أَْكبَار الدول املصدرة 

للنفط يف املنطقة والدالم.

 -  
ترجمة : أحمد عبدالرحمن:

نرش موقُع “ميدل إيسات آي” ال�يطاني 
تقريراً عن األزمة اليرنية والحرب والحصار, 
مشارياً إىل أن الدالم بات الياو  يواسه أَْكبَار 
أزمة إنَْساانية منذ الدا  5ل19، ولفت إىل أن 
املالياني من اليرنيني عى وشاك املوت سوعاً، 
ُمضيفااً أن تحذيرات األَُماام املتحدة األخرية 
حول الوضاع الكارثي يف الباالم يأتي برسابة 
نداء موساه إىل سرياع أنحاء الدالام إلغاثة 
ماليني األشياص ليل خقط يف اليرن، ولكن 
أَيْضااً يف سنوب الساومان والصومال وكينيا 

ملواسهة الجوع.
تقريار  يف  ال�يطاناي  املوقاع  وأضااف 
ترسرته وطن أن مجلل األمن التابع لألَُمام 
املتحدة يؤكد أن أَْكسَار من م1 مليون شيص 
يف اليرن يف حاسة اآلن إىل املساعدة، وأن لناك 
أَْكسَار من سابدة ماليني شيص يدانون من 
الجاوع وال يدرخاون من أيان يحصلون عى 
وسبة طدامهم القامماة، طبقاً لترصيحات 
منسال اإلغاثاة الداسلاة يف األَُماام املتحدة 

ستيفن أوبراين يو  الجردة املايض.
وأوضح أوبراين أن املنظرة الدولية تحتاج 
إىل 2.1 ملياار موالر لاذا الدا  ملسااعدة 12 
مليون شايص وإنقاذ حياتهام وحرايتهم 
يف اليران، مؤّكداً أنه لم يتم سرع ساو  6 يف 

املائة خقط من لذا الترويل حتى اآلن.
وأشاار ميدل إيست أي إىل أنه منذ سنوات 
ابتليت اليرن اّلتي تدت� أخقر مولة يف منطقة 

الرشق األوساط بدد  االساتقرار والحرمان 
االْقتَصاامي، وذكار املوقاع ال�يطاناي أناه 
مان  يقاُرُب  ماا  2015، عااش  عاا   قبال 
نصاف اليرنياني تحات خاط الفقار، وكان 
ثلساا الشاباب عاطلاني عان الدرال، وكانت 
اليدماات االستراعياة عى وشاك االنهيار، 
وماع بدء الرضبات الجوية السادومية ازمام 
األمر ساوءاً، حيث بحلول شهر يوليو املقبل 
البالم تحتااُج ماليني الدوالرات إلنقاذ الوضع 

املرتمي يف البالم.
ورصح أوبرايان: إنناا نقاُف عناد نقطة 
حرسة يف التَّأرياخ، نحن نواساُه أَْكبَاَر أزمة 
إنَْسانية لذا الدا  يف اليرن منذ إنشاء األَُمام 
املتحدة، وخارسها لناك أَْكسَار من 20 مليون 
شايص يف أربداة بلادان يواسهاون خطار 
املجاعاة، وبدون الجهوم الداملياة الجراعية 
واملنساقة، الناال ساوف يروتاون سوعا، 

وكسريون يروتون من املرض.
ولفت ميدل إيست إىل أن الكسريين يدانون 
من التقاز  واليروج من املدرساة وانقطاع 
سبل الديش، حتى أنهم خقدوا األمَل يف تغيري 
الوضاع الرالن، وكسري مان النازحني يفرون 
بحساً عن سابل البقاء عى قيد الحياة، وخلل 

املزيد من االستقرار يف البالم.
أن  عاى  ال�يطاناي  املوقاع  وشاّدم 
ترصيحاات أوبراين تأتي عقب ناداء مراثل 
تقدَّ  به األمني الدا  لألَُمام املتحدة أنطونيو 
غوترييل الشاهَر املايض، َوأنه كرا أوبراين، 
حث غوترييال عى تقديم املزياد من الدعم 

املايل للبلدان األربدة.

مصطلح
إَداَرة الدَّين 

 
إَماَرُة الدَّيان تدني عرلياة إَماَرة الدين 
األلاي، أي توخاري مدخوعاات الفائادة، 
وترتيب إَعاَمة ترويل السندات اّلتي حان 

أسل استحقاقها.

اقتصاد

نهُب الرثوة جـاٍر يف عدن

حكومُة املعاشيق.. العجزُ باألَْرَقام واألدّلة

موقٌع بريطاني: املاليني من السعودية تسرق 65 % من نفط اليمن
اليمنيني على وشك الجوع 
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  - أماني سعد:
مطاُر صندااَء الدويل لو مطااٌر مويلٌّ يقُع 
عى بُدد 15 كم من وسط الداصرة صنداَء يف 
االتجاه الشرايل، ولو ييُدُ  الداصرَة صنداَء 
املحاخظات املحيطة بهاا، ويدت� املطاُر املقرَّ 
الرئيايس ومركاَز عرلياات رشكاة اليطوط 
الجويّاة اليرنيّاة وإغالُقاه من قبال الددوان 
ألَْكسَر من سابدة أَْشَهار يدت� كارثَة إنَْسانيّة 
وسريَراًة بحال املواطناني؛ ألن خياه انتهاكاً 
لسيامة واساتقالل اليرن وميالَفًة للرواثيل 

والقوانني الدوليّة.
وكراا أن إغالقاه عاَزَل صنداَء عان بقية 
البلادان وعّطال حركاة املالحة الجوياة أما  
الرحاالت اإلنَْساانيّة واالغاثية واالساداخية، 
وتسابب برداناة املرىض والجرحى والدالقني 
يف الياارج، يف ظل صرت مويل، رغم التنديدات 
واملظالارات والدعاوات مان ِقبال املواطنني 
واملؤسسات واملنظرات، لكن مون سدو . 

صحيفة »صد  املسارية« التقت عدماً من 
املساؤولني واملترضرين من إغالق املطار، عى 
رأسهم وزير النقل، زكريا الشامي، الذي أَكَّاد 
أن السابَب الرئيايس يف إغاالق مطاار صنداء 
الدويل لو الددوان الغاشم الذي خرض بددوانه 
حصاراً برياً وبحريااً وسوياً عى بالمنا، ولذا 

يدت� انتهاكاً لألعراف والقوانني الدولية. 
ومعاا الشاامي األَُمااَم املتحادة واملجترع 
الادويل إىل التدخل الرسياع والضغط عى مول 
الددوان لفتح مطار صنداء الدويل واستئناف 
الرحالت وضران عد  تكرار ذلك مستقبالً.

احصائياٌت باملتضررين
من سهتاه نّدم مدياُر مكتاب إَماَرة مكتب 
اة، عصا  الرصمي، باساتررار  الهيئاة الدامَّ
الحظر عى مطار صنداء الدويل، مشرياً إىل أن 
لناك حاالت إنَْساانيّة طارئاة وسرحى سراء 
قصاف الددوان عى املدنياني وكذلك املبتدسني 
للدراساة يف الياارج ورساال املاال واألَْعَرال 
التي توقفت تجارتهم؛ بسابب الحظر الجوي 
والا�ي والبحاري عاى األََرايض اليرنيّة مون 

وسه حل. 
وكشف الرصمي عن احصائيات قال بأنها 
وصلت للهيئة، وتشاري لاذه االحصائيات إىل 
أن عادَم الدالقاني يف اليارج يتجااوُز 3700 
مواطن تقطدت بهم السبل وغري قامرين عى 
مصاريف املديشة، كذلك املرىض الذين يصُدُب 
عالُسهم يف الداخال 3932 مريضاً، لم بأمل 
الحاساة للسافر الطاارئ؛ بسابب حالتهام 

الحرسة. 

وأضااف الرصماي بأناه قاد تام تساليم 
رساالة إىل األماني الدا  لألَُماام املتحدة معت 
إىل رضورة رخاع الحظار عى مطاار صنداء 
الدويل أما  الرحاالت الجويّة تطبيقاً للقوانني 
واملدالادات الدوليّاة التي تقتيض باساتررار 

الدرل يف املطارات يف ُكّل الظروف.

عالٌم ال يأبه بأرواح املرضى والجرحى
وغارٍي بديد عرا طرحه الرصمي، اساتنكر 
التاساُر أَْحَراد ولاال حقاَد مول الدادوان 
وساديها يف قتال أَبْنَاء الشادب اليرني بكاخة 
الطرق، إذ قاال: إنها لم تكتِف بالدمار والقتل 
التي يبكي لها الحجر والشجر، ولم تسلم منه 
حتى الدواب، وحصارلا الظالم، واآلن تشادم 
الحصاار الجوي مون أن تأباه بأرواح املرىض 
والجرحاى ومون تَحااّرك حقيقاي مان قبل 
الدول التي تزعم بأنها تطبّل القوانني الدوليّة 
والتي تنُاصُّ عى عد  إغالق املطاارات مهرا 
كانت الظاروف، لكنها –أي الادول املتواطئة 
ماع الددوان أو الصامتة عان سرائره، تُغضُّ 
الطارف عن لاذا القاناون يف اليران وكأنها 

تدت�ه ِمن ضرن الحقوق للددوان!!.

نهُب املرتزقة
وأضااف بالقاول »إناي مصااب بالقلاب 
للداالج؛  مورياة  بصاورة  للياارج  وأذلاب 
وبسبب إغالق مطار صنداء الدويل اضطررت 
للسافر من مطار سايئون، وأثناء الطريل إىل 
سايئون تدرضات للرسقاة من قبال مرتِزقة 
الدادوان، خقاد أخذوا سايارتي وعرشين ألف 
موالر، وكذلاك احتجزنا لديهم خرساه أيا .. 
وبدد وسااطات من لنا ولناك أخرسونا خهل 
لاذه الرشعية التي يطالبونها ولل لذا الحل 

الذي يسدون يف إخشائه.

حتى لو متنا جوعًا
منظَراة اإلغاثاة الدوليّاة كان لهاا رأٌي يف 
حظر قو  الددوان للسافر ع� مطار صنداء 
الادويل، إذ عاّ� منادوب املنظَراة يف اليران، 
مناري البامي، عان صدوبة وصاوِل االمدامات 
واالغاثات اإلنَْسانيّة؛ بسبب الحظر عى مطار 
صنداء الدويل، واعت�لا سريَرًة يف حل شدب 

بأكرله. 
وقاال البامي: بأي حال تغلل مول الددوان 
مطاار صنداء خال ترر طائرة وال تدخل مطار 
صنداء الادويل إاّل وقد ختشات ألاف مرة قبل 

وصولهاا وقبال مغامرتاه، خال حجاة لهم إاّل 
تجوياع وتركيع الشادب اليرناي والرضوخ 
ألوامرلام وأن يجدلونا تابداني لهم ولذا لن 

يحصل حتى لو متنا سوعاً.
»خبادوري أمعو كاخاة املنظرات واملجترع 
الدويل والدول السااعية للساال  للضغط عى 
مول الددوان لفاك الحصار عى مطار صنداء 

الدويل«.
اَف ُ   وبصاوٍت مكلاوٍ  يراأله الحازن تأسَّ
الشاهيد أناور الريراي ملاا يسادى الدادوان 
مان قتل مبارش وغاري مبارش أِلَبْنَاء الشادب 
اليرني، ورأ  بأْن ال خرق بني أن يروت اليرني 
األَْسابَاب  »تدادمت  بالحصاار  أو  بالقصاف 

واملوت واحد«.

ال تستخّفوا بالشعب اليمني
 وتحارسَّ الريري عى ابنه أناور الذي تويف 
متأثاراً بجروحه بداد أن َعِجَز عان عالسه يف 
الداخل ونصحه األطباء برسعة نقله لليارج؛ 
لكن »بسابب الحظر عى مطار صنداء الدويل 

لم نستطع عرل يشء«. 
ومعا الريري، املنظرات واألَُمام املتحدة أن 
تطبل القوانني كرا أوسدتها وأن ال تساتيفَّ 

بالشدب اليرني، خنحن أشداء ويد واحدة ضد 
الددو.

واساتيف خليل مجرل مدياُر الدالقات يف 
رشكاة اليطوط الجويّة اليرنيّة بالشاائدات 
التاي ترّوج لها مول الدادوان بوسوم خطورة 
ل  عاى املالَحة الجويّاة، َوأن املطاار غري مؤلَّ
الساتقبال املواطناني، وقاال: ال توساد أياة 
خطاورة عاى املالحاة الجويّاة بشاكل عا  
َواملطار سالٌز الستقبال املساخرين واالغاثات، 
واألَُماام املتحادة أمر  بصحة ذلك، حيث وأن 
موظفيهاا يسااخرون ويصلاون عا� مطار 
صنداء الادويل، وعى مول الدادوان أن تحرتَ  
القوانني التي تنص عى ختح املطارات يف كاخة 

الظروف.

الغرُب مستفيٌد من الحرب علينا
وأمان طارق الندري موظاٌف لد  منظرة 
األَُمام املتحدة، الجرائَم التي يرتكبُها الددواُن 
بحل الشادب اليرني من تدمري وقتل املدنيني 
والنسااء واألَْطَفااال، وكذلاك الحصار ال�ي 
والبحاري والحظر عى مطاار صنداء الدويل، 
الذي ييالف القوانني الدوليّة، وبرا أن القانون 
ييالُف املصلحة، خرن مصلحة األَُمام املتحدة 
التغايض عن لذا القاناون؛ ألن الدوَل الغربية 
مساتفيدة من لاذه الحرب ببيدها األسالحة 
بأسادار سنونياة وال تريُد إنهااَء الحرب بأي 
شاكل من األشكال، وأنها املساتفيدة يف األول 
واألَخاري، أماا الادول اليليجياة ماا لاي إاّل 
شاراعة تدلل بها سرائرها وتلفقها عى مول 

الددوان وتيُرُج لي منها. 
 موقُع اليرن االسارتاتيجي وثرواتُه الغنيُة 
من ألاّم ُمَيّططاات الغرب الحتاالل اليرن، 
خفي كتب التَأريخ القديرة أن َمن حكم اليرن 

حكم الداَلم. 

هزيمة للعدو
َونيتم بالقول بأن ما ترتكبُُه موُل الددوان 
يف حال الشادب اليرناي ِمان قتال املدنياني 
واألَْطَفاال والنسااء وتدمري ُمؤّسسات الدوَلة 
والحصار ال�ي والبحاري والجوي كفيٌل بأن 
يجدَل من السدوميّة وُحلفائها مجرمي حرب 
باكل املقاييل ُوخال ما تنُصُّ علياه القوانني 
الّدولية التاي تقوُ  عليها محكراة الجنايات 

الدوليّة.
إن الصرَت الدويلَّ يؤكاد أن لناك رشاكًة يف 
الحرب عى اليرن من مول تريُد احتالل اليرن؛ 
بسابب موقده االسرتاتيجي املهم وتحّكره يف 

مضيل باب املندب.
ويف األخاري خإن أَبْنَاء شادبنا أن يكونوا يداً 
واحَدة ضد الددوان خهذا لوحده لزيرة للددو.

إغالُق مطار صنعاء الدولي جريمٌة بكل املقاييس 

مدير العالقات في الخطوط الجوية طارق النعمي مندوب منظمة اإلغاثةالريمي الصرمي الشامي - وزير النقل

الدولي صنعاء  مطار  لفتح  العدوان  دول  على  والضغط  السريع  للتدّخل  الدولي  والمجتمع  المتحدة  أُلَم�م  إلى  دعوًة  وّجهنا  النقل:  وزيُر 
ال���ص���رم���ي: ه���ن���اك ح������االٌت إْن���َس���ان���ي���ة ط���ارئ���ة ُم��ن��ع��ت م���ن ت��ل��ق��ي ال���ع���الج ب��س��ب��ب ال��ح��ظ��ر ال���ج���وي م���ن ق��ب��ل ال���ع���دوان
دوالر ألف  و20  سيارتي  سرقة  وتّمت  لالحتجاز  تعّرضت  َوهناك  سيئون  مطار  عبر  للسفر  اضطررت  القلب  مرض  بسبب  وه��اس:  َأْحَمد  التاجر 
اليمنيين وتركيع  لتجويع  العدوان  دول  من  ومسعًى  بأكمله  شعٍب  حق  في  جريَمٌة  المطار  إغ��الُق  الدولية:  اإلغاثة  منظَمة  مندوُب 

ط�����ارق ال��ن��ع��م��ي: ال�������دوُل ال��غ��رب��ي��ة ص���ام���ت���ٌة وت��س��ع��ى إلط���ال���ة ال����ع����دوان؛ ألن���ه���ا م��س��ت��ف��ي��دٌة م���ن ت���ج���ارة األس��ل��ح��ة 
مديُر العالقات في الخطوط الجوية اليمنية: هبوُط وإقالع طائرات األمم المتحدة بمطار صنعاء تدَحُض شائعاِت العدوان بوجود خطورة على المالحة الجوية 
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بالل محمد الحكيم:

اااُة  الَياصَّ الَجَدلياة  اإلشاكاليُة  بادأت 
ِة أَقاليَم منذُ  بِرااَلفِّ تقسايِم اليرن إىل ِعااادَّ
بروزلا األّول كأزمة سياسايّة، ثم يف اإلرصار 
عاى أن ينحارَص الحالُّ حوَلها بيياِر الساتة 
أَقاليام وليال اإلْقليْرني، كراا كان قد ُطرح 
عاى األََقّل مان قبال أَْطاَراٍف أَْكسَااَر ارتباطاً 
بالقضية املطلبية الَشادبيَّة حينها واملدروخة 
باا »القضياة الجنوبياة«, عى أناه مرشوٌع 
مفاروٌض من أَْطاَراف خارسيّة يتام الضغُط 
ه وحاسم,  واإللحاُح عى تنفيِذه كإمالٍء موسَّ
حيُث أن ُخجائيَة وضِده كرقرتٍَح ثم يف اإلرصاِر 
عى تنفيذ ذلك املقرتَح أَْو أن تدلَن السافاراُت 
انساحابَها، ثام تدلاُن الحارب الشااملة عى 
اليران, قاد أثار الكساري من التسااؤالت حول 
أبدااِم ومغاازَي وأَْلَداف الجهاة الراعية لهذا 
اليياار, وقبال ذلك حاوَل ُلوية الجهاة اّلتي 

ترشف عى تنفيذه. 
اليرناي  االشارتاكي  الحازب  عاا   أمانُي 
]الساابل[ ياساني ساديد ندران ويف مقابلة 
له عى قناة الساديدة الفضائية مع الصحفي 
اعرتاِضاه  مدارض  ويف  الداماري  محراد 
عى مسااعي َخاْرض خياار الساتة األَقاليم, 
املفروضاة كَحاالٍّ لقضياة الجنوب وشاكل 

الدولة, يقول:
)َمان قاال إن ساتّة أَقاليام لاي أقارُب 
للوحدة.. إن لذا أَْكسَاُر مدعاًة لتقسايم اليرن 
السايايسَّ  التَّأرياخ  اساتددنا  إِذَا  وتفتيتاه، 
للجنوب إىل 63   كانت لناك محريّات رشقية 
ومحريّات غربية، لذا االساتدعاُء للرشاريع 
االستدرارية القديرة، لها مدنًى واحٌد، لو أن 
تدياَد الجنوَب إىل ما قبال 63 وإَعاَمة الجنوب 
إىل ماا قبل 63 لاه مياطُر حقيقياة، خاليرُن 
اد الجنوب أوالً، إذن توحيُد  د إاّل بتوحُّ لم يتوحَّ
الجنوب لاو ُعنرٌص رئييس وقاعدٌة أََساسايٌة 
يف توحيد اليرن؛ ولذلاك أي حديث عن ترزيل 
الجنوب بهذا الشكل وعى قاعدة حقيقة تسريُ 
الشاك، أنا أعتقاُد أنها الباؤرُة اّلتاي بدد ذلك 
سينطلل منها تقسيم اليرن بشكل عا ()1(.
االساتدرارية  للرشااريع  االساتدعاُء 
القديرة, لو التفساريُ األقرُب لحالة اإلرصار 
اّلتي بقي عليها الطرُف املتبنِّي لييار الساتة 
أَقاليم, َوأن مرشوَع األَقاليم ال يركن أن يكوَن 
قضيَّاة يرنياة ماخلياة, خالياالُف كان يدور 
حول القضياة الجنوبية وكيفية إيجام صيغة 
مساتورية عاملاة للحال براا يلباي املطالَب 
وينصاُف املظالاَم وياوّزع الحقاوَق والسروة, 
خدى أيَّة قضية َشادبيَّة أَْو سياسايّة اساتند 

الحلُّ بتقسيم اليرن إىل ستة أَقاليم!؟
ثم لل يركُن َخْهُم تلك اإلشارة اّلتي أورملا 
ياسني سديد ندران, باالساتدعاء للرشاريع 
االساتدرارية القديراة وبالاذات يف الجنوب, 
بأناه يقُصاُد بذلاك موراً أََساساياً للررلكاة 
ال�يطانياة يف اإلرشاف املباارش عى تقسايم 
الجناوب واليرن ُعُرْومااً إىل ساتة أَقاليم, قد 
يتطلَّاُب ذلك قاراءًة يف املوقف الداا  للررلكة 
املتحدة حول الجغراخيا الدربية ُعُرْوماً ومنها 

اليرنية نظرياً وتطبيقاً. 
يف الترصيحات واملواقف املراخقة ل�وز تلك 
األَْزَمة املترسلة بشاكل الدولة وعادم األَقاليم, 
باَدا واضحااً أن املرلكاَة املتحادة ومن خالل 
سافارتها يف صنداء قد تبنت خياَر الفيدرالية 
كواسهاة مدتدلاة وموضوعياة باعتبارلا - 
الفيدرالية - إْحاَد  املقرتحات املطروحة لحل 
الياالف الدا  حاول مرَكزية الدولاة والقرار 
يف  ال�يطانياُة  السافريُة  وكانات  بصندااَء, 
صنداء »سني ماريوت« تُظِهُر التراَمها بلدب 
مور الوسايط إلقناع األَْطاَراف بييار االنتهاء 
من مرَكزية الدولة وَوحدة قرارلا السيايس. 
وقاد لّوحت السافرية »ساني ماريوت« يف 
إْحاَد  ترصيحاتها املنشاورة يف موقع وزارة 
اليارسية ال�يطانية, بأن تغيريَ شكل الدولة 
يف اليرن بشاكل آخر المركزي من شأنه الحدُّ 
من ظالرة ما يُسرى »اإلرلاب«, ولو الربط 
األول مان نوعاه تقريباً باني مرَكزية ووحدة 
الباالم وباني انتشاار الجراعاات اإلسرامية, 
وكأنه ُوِضَع كييار بديل لدد  تنفيذ مرشوع 

تقسيم اليرن. 
لاذا ليل ماؤرشاً وحياداً, بريطانيا تقّد  
اااة باليرن  يف ُكّل الجلساات الدولياة الَياصَّ
كراٍع أََساايسٍّ ومحوريٍّ ماع الواليات املتحدة 
وماع ُكلٍّ مان السادومية واإلَمااَرات الحقاً, 
ولذا له ماللتُه من حيث االعتبارات التَّأرييية 
ااة بتقاُسام النفوذ عى  والسياسايّة الَياصَّ

الداَلم واملرتايض عنه غربياً ومولياً. 
املتابداني والدارساني  املدلاو  لاد   مان 
امليتصاني يف التَّأرياخ ويف السياساة الدولية، 
اااة اّلتاي تترتُع  الفارامة السياساية الَياصَّ
بهاا املرلكة املتحادة ال�يطانياة يف تداطيها 
ماع الُجغراخيا والادول والكياناات والُهويات 
يف الدالم, ويف اعتراملاا عى تكتيك - االنجاز 
والاذي   - االسارتاتيجي  الارّسي,  الصامات، 
انطبال عى مجرال خارطاة األَْلاَداف لديها 
تَأريييااً, ومنها ما كان وال يزاُل ضرن حدوم 

املنطقة الدربية واإلْساَلمية. 
سايكوُن من املهام يف لذا الصدم االشاارُة 
إىل ثالثاة عنارَص أَْو محاوَر مرتبطٍة من حيث 
النشأة واإلرشاف باملرلكة املتحدة ال�يطانية 
لهاا عالقة بهاذا الدناوان الداا , ولاي أوالً 

ائيْي«، ثانيااً »اإلَماَرات الدربية  »الكيان اإلرْسَ
املتحدة«، ثالساً التواساد االحتاليل ل�يطانيا يف 
اليرن باحتاللها لددن - اليرن الجنوبي - ملدة 

120 سنة. 
تَأريُيهاا  املتحادة  ال�يطانياة  للررلكاة 
السيايسُّ املدروُف يف تقسيم البلدان وتفتيتها 
واساتحكا  السايطرة عليها ع� زرع أََمَوات 
رسياني لها تؤّللهم للقيامة وللتواسد يف أقنية 
القرار والنفوذ, لدل أَْشَهار ما يركن االستنام 
إليه إلثبات لذا التوسه لاد  املرلكة املتحدة, 
لو تنفيذُلا التفاق سايكل بيكو، بالتشارك 
باني بريطانيا وخرنساا القاضية إىل تقاسام 
الهاالل اليصياب )الداراق، ساوريا، لبنان، 
األرمن، خلساطني(، ثم يف وعاد بلفور القايض 
بإنشااء كياان صهيوناي يف خلساطني, قلب 

الوطن الدربي واإلْساَلمي.
سااء كتاٌب مهامٌّ بدنوان »برناارم لويل، 
سايّاف الرشق األَْوَسااط ومهندل سايكل 
بيكو2 »)2(، لتفساري سازء آخر من امُلَيّطط 
ه ضد كيان وسغراخية مول عربية  الداا  املوسَّ

محورية منها اليرن.
الجوساري – يف  الكاتاُب - عاامل  يقاول 
الدباارة  الكتااب  عان  التدريفياة  مقدمتاه 
التالياة: )نحن إزاء مارشوع رليب، التقطته 
القو  الُك�  يف الغرب، ال سايرا أَمريكا بكل 
أسهزتها األمنية واالستيباراتية والدسكرية، 
َخضالً عن الِكياان الصهيوني الذي ال يرل وال 
ياكلُّ يف محاوالتاه الخارتاق الدولاة الوطنية 
الدربياة، وبالرتكيز عى مسّلاث القوة الدربي 
مول  عان  َخضاالً  والداراق وساوريا  مارص 

األَْطَراف السومان واليرن واملغرب(.
ولكان ما لو املارشوع وَمن لاو »برنارم 

لويل«؟ 
األََساسايُة للرارشوع تترسال يف  الفكارُة 
تقسايم الوطن الدربي واإلْساَلمي، ويف ابتكار 
الطرق املسى املركان إتباعها إلنجاز املرشوع، 
خطاورة لذا املارشوع بالاذات - رغم وسوم 
مشااريع أُْخاار  شابيهة وضدهاا آخرون 
لصروئيال  الحضاارات(  )رصاع  كنظرياة 
لنتغتاون, املوساه اتهاَماه خيها للرسالرني 
باعتبارلام اليطاَر القاامَ  عاى الحضاارة 
الغربياة, وكذلاك نظرياة )نهاياة التَأرياخ( 

لفرانسايل خوكوياماا - لاو يف أناه قاد تم 
تطبيال سزء كباري من املرشوع خداالً وبذات 
اليطاوات والوساائل املطروحاة يف مرشوع 
برناارم لويال، وباأن مول عظرى قاد تبنت 
األَْخاَكار الاوارمة يف املارشوع حرخيااً، وعاى 
رأساها الواليات املتحدة األَمريكية بالتشاارك 

مع املرلكة املتحدة ال�يطانية.
يرتَكَّاُز املارشوع عاى خكرة التقسايم من 
منطلال مذلباي وميناي وِعْرقاي، خالداراق 
-حساب املرشوع- ستقسام إىل ثالث مويالت 

لي:
1 - مويلة شيدية يف الجنوب حول البرصة.
2 - مويلاة ُسانية يف وساط الداراق حول 

بغدام.
3 - مويلاة كرمياة يف الشارال والشارال 
الرشقاي حاول املوصال )كرمساتان(، تقو  
عى أسازاء مان األََرايض الدراقياة واإليَْرانية 
والساورية والرتكية والساوخيتية )ساابقاً( 

.)3(
سوريا إىل أربع مويالت لي:

1 - مولاة علوياة شايدية )عاى امتادام 
الشاطئ(.

2 - مولة ُسنية يف منطقة حلب.
3 - مولة ُسنية حول ممشل.

ل - مولة الدروز يف الجوالن ولبنان. 

اليران: )إزالاة الكياان الدساتوري الحايل 
للدولة اليرنية )املوّحدة( بشاطَريها الجنوبي 
والشارايل, وَرْسام حدوم سديدة قد تتفُل مع 
حدوم مويالت الساالطني قبل ثورة االستقالل 
يف الجناوب ماع تقسايم الشارال إىل ثالثاة 

مناطل منها منطقة » للحوثيني«!!. 
أُْخاار   بالطبع املارشوع يشارُل بلدانااً 
عربية وإْسااَلمية كررص وخلساطني واألرمن 
وباكساتان  وتركياا  والساومان  وإيْاَران 

واخغانستان ولبنان وشرال أخريقيا. 
املساترشق  كتاب  لقاد  الكاتاب:  يقاول 
ائيْل  الصهيوني »برنارم لويل« عند قيا  إرْسَ
مقرتحاً إلَعااَمة تفتيت الدالم اإلْسااَلمي عى 
أُُسال مينياة ومذلبياة وعرقياة، ليصباَح 
خسيفسااَء ورقياة ضديفاة، خيتحقل األمن 
ائيْل.. وبدد سانوات قليلاة من نرش لذا  إلرْسَ

امُلَيّطاط يف مجلاة »البنتاسون« بادأ التنفيذ 
كنراوذج  لبناان,  يف  السياساية  باملارونياة 
لتحرياك األقليات؛ ألن مجارم تحريكها يدمر 

استقرار املجتردات الدربية!!)ل(. 
املهمُّ يف لذا الطرح - املدروف يف إطاره الدا  
والبدياد - أن يتضاح بشاكل مقيال لليرنيني 
الحقيقياة  الداخلياة  ومشاكلته  اليراَن  أن 
)الحقوقياة والسياساية( قد تم اساتغاللُها 
املوضوعاي  ساياقها  عان  تَرامااً  وحرخهاا 
والرتاكراي، لتصباَح ُسازًء مان ُمَيّطط آخر 
خارسي يساتهدُف املنطقاة ككل، َوأن اليرن 
سزء محاوري وسااحٌة تطبيقياة لتنفذ لذا 
املرشوع، واملترسل بررشوع »الرشق األَْوَساط 
الجديد« الذي قالت عنه كونداليزا رايل يوماً: 
»حاان الوقات لوساوم رشق أَْوَسااط سديد، 
حان وقُت القول مَلن ال يريدون رشَق أَْوَسااَط 
َسديداً إن الغلبة لنا«)5(, وباالعترام عى مبدأ 
)الفوىض الياّلقة( الذي يدترد باألََسال عى 
خكارة »الهد  ثم البناء«، واأللاّم من ُكّل ذلك 
لو قياا  أَْطَراف امُلَيّطاط املحليني واألسانب 
يف اإلرصار عى إسقاط مرشوعهم عى األَْزَمة 
اليرنية َوإن لم يكن ذلك متناساقاً َومنسجراً 
ماع قضياة الياالف أَْو النضاال، يف نطاقاه 
املحادم، إىل النطااق الاكي للبلاد برا يشارل 
املناطل األوسع وغري املشرولة بقضيِة خالف 

أَْو تصارع عى الُهوية أَْو التَّأريخ.

_________________
لوامش:

)1(: بدأ احتالل اململكة املتحدة لعدن منذ عام 
1849 إىل 1967 

)2(: َم�ن ه�و برن�ارد لويس: هو أح�د أَْكثَ�ر 
املس�ترشقني املهتمني بقراءة وتتبع قضايا وأخبار 
ومعلوم�ات العالم اإلْس�اَلمي، وهو أس�تاذٌ فخري 
بجامع�ة برنس�تون، يه�ودي الديان�ة، تخصص 
يف تَأريخ اإلْس�اَلم والعالقة بني اإلْس�اَلم والغرب، 
اكتس�ب خبته الواسعة حول العالم اإلْساَلمي من 
خالل اعتكافه عى دراس�ة أرش�يف اإلمباطورية 
الُعثماني�ة وأَْس�بَاب قّوتها، كانت ل�ه صلة وثيقة 

باملخابرات االنكليزية. 
)3(: ص5 ذات الكتاب.

)4(: ص 10 ذات الكتاب. 
)5(: رّصح�ت كونداليزا رايس بذلك من مدينة 
القدس يف 24 يوليو 2006، قبل بدء محادثتها مع 

ائييْل« أيهود اوملرت.  رئيس الوزراء »اإلْسَ
ُل َمن صاغ مفهوَم  )6(: »ماي�كل ليدين« هو أوَّ
»الف�وىض الَخاّلق�ة« وه�و عض�ٌو ب�ارٌز يف معهد 
“amErica ENTErPrisE” والذي عّب عنه 
يف م�رشوع »التغير الكامل يف الرشق األَْوَس��ط«, 

الذي أعّده عام 2003م. 

  مشروُع تقسيم الوطن العربي واإلسالمي جاٍر على قدم وساق
  استدعاُء المشاريع االستعمارية القديمة في اليمن االنجاُز 

التآمري الصامُت في العقلية السياسية البريطانية

الدوُر 
الربيطاني 

يف ُمَخّطط 
تقسيم اليمن
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يحيى دبوق**
الدالقاُت السدومية »اإلرسائيلية«، بردنى 
التحالف واالصطفاف سنباً إىل سنب، ليسات 
بالنسابة للرياض و«تل أبياب« مجرم خيار 
باني خيارات؛ بل لي نتيجاة طبيدية لُهوية 
وموليااً،  إْقليْريااً  وتروضدهراا  النظاَماني 
املشارتكني. ماع  وملصالحهراا وأعدائهراا 
ذلاك، ومن ناحية تكتيكية، ييتلُف الجانبان 
حاول التظهري الدَلناي لدالقاتهراا البينية، 
وتحديداً من ناحية السادومية، التي تسدى 
إىل التظهاري التدريجي عى خلفية رضورات 
تدساني الداخل يف املرلكة، خيرا تسادى »تل 

أبيب« إىل الدلنية الفاضحة بال موانع.
مع وسوم تقاُطع يف األولويات، تتبنى »تل 
أبياب«، والدواصم الدربية التي تسارى بالا 
)مدتدلة(، ال سيرا الرياض، خطاباً سياسياً 
يكام يكون متناساياً إىل حاد التطابل يف ما 
يتدلال بالتهديادات والفارص، برا يشارل 
تحدياد األعاداء وطارق مواسهتهام، حيث 
تتبنى »تل أبيب« والرياض اليطاب الدعائي 
نفساه واملفرمات املذلبية نفسها، ولديهرا 
تصنيف مشارتك للقاو  اإلْقليْرية، واملوقف 
ذاته من حزب الله والدولة الساورية وإيران 

واليرن والدراق. 
التقاارب باني الجانبني مرشاح ملزيد من 
تظهري التحالف البيني، وإذا كان التدرج لو 
صفاة الدالقة يف املرحلاة الحالية، خيقدر أن 
تكوَن تلاك الدالقة أَْكسَر وضوحااً وإعالناً يف 

املرحلة املقبلة.

املوقف من التكفرييني: 
ال سداَل أن الدوَل الدربية املوالية للييارات 
األمريكية، وعى رأسها السدومية، تستيد  - 
يف حاد أمنى - الجراعات التكفريية كوسايلة 
قتالية يف مواَسهة محور املقاومة. ثبت ذلك يف 
أَْكسَر من سااحة مواسهة، خيضت وما زالت، 
املواسهاة خيها مائرة. ورغم غيااب أَْو تغييب 
اإلحاطة باملوقف اإلرسائيي يف اإلعال  الدربي؛ 
إال أن موقاف تل أبيب ساء وماا زال متطابقاً 
ماع موقف لذه الدول. ال ييفي املساؤولون 
املهاامن  شابه  موقفهام  اإلرسائيلياون 
للجراعات التكفريية، باعتبارلم رأل حربة 
يف مواسهاة أعدائهام وإشاغالهم، بل ذلبت 
ترصيحات إرسائيلية رسارية إىل التأكيد عى 
أن أي خياار بني تنظيم ماعاش وإيران؛ خإن 
القارار »اإلرسائيي« - بال شاك - سايتجه إىل 
تفضيال ماعاش. وزيار األمان »اإلرسائيي« 
الساابل )موشايه يدلاون(، ويف خارتة توليه 
املنصب، أشاار إىل ذلك من خاالل تأكيده عى 
أن: »إيران لي رأل أعدائنا، وإذا كان الييار 

بينها وتنظيم ماعش خأنا أخضل ماعش«.
لشادبة  الساابل  الرئيال  ويؤصال 
الجياش  يف  الدساكرية  االْساتيبَارات 
»اإلرسائياي«، الرئيال الحاايل ملركز أبحاث 
األمان القومي يف تال أبيب، اللاواء عامول 
يدلني، املوقف من ماعش وأشابالها، قياساً 
باملوقاف من تهدياد محور املقاوماة، وذلك 
إىل  تلفزيونياة  مقابلاة  إشاارته ضران  يف 
أناه: »بحساب رؤية حكوماة إرسائيل؛ خإن 
ساوريا من مون األساد ونظامه أخضل لها، 
ساواء حكم لذا البلاد من بداده املتررمون 
الدلرانيون السنة أَْو حتى سراعات القاعدة. 
املهم لاو قطع الصلة بني إيران وحزب الله، 
األمر الذي يدد تغيرياً اسارتاتيجياً مهراً سداً 

يف ميزان القو  يف الجبهة الشرالية«.
وكان مركاز بيغان - الساامات، التاباع 
لجامداة بان غورياون يف النقاب، ولو أحد 
ألاّم املراكز البحسياة يف »إرسائيل«، قد حدم 
يف بحث مدرل حول مصلحة »إرسائيل« من 
محارباة تنظيم ماعش، بأنها يف االمتناع عن 
إضداخه، ربطاً باملهراة التي يضطلع بها يف 
مواسهة محور املقاومة، مع التشديد عى أن 

قتال التنظيم وغريه من التنظيرات الشبيهة 
به يف الدراق وساوريا، يدد خطأ اسرتاتيجيا 

يوسب االبتدام عنه.

القضية الفلسطينية: 
تراُساع القضياة الفلساطينية عى ساّلم 
مول  وتحدياداً  الدربياة،  الادول  أولوياات 
)االعتادال الدربي(، يدد مان ألّم الفوائد التي 
تحصلات عليها إرسائيال نتيجاة للرصاعات 
القائراة يف املنطقاة وتينادق لاذه الدول يف 
املحاور املدامي للرقاوماة إىل سانب إرسائيل. 
وبحساب تدباريات ع�ياة، خإن السادومية 
و)الدول السنية( األخر  املهدَّمة من )عدواٍن( 
إيراناي، لم تدد تجاامل بأن إرسائيال، نتيجة 
الارصاع ماع الفلساطينيني، ليسات مصادر 
التوتار واالضطراب يف املنطقة، ولكن ساوريا 
والداراق ولبناان واليران كلهاا تقاد  أمسلة 
صارخة عى مد  سياخة مسل لذا االمعاء.

)نتنيالو( نفسه شدم يف مداخلة له أما  
كتلة حزب الليكوم يف الكنيست عى أن: »موالً 
عربياة تدرك أن مولة إرسائيل لي عامل أول 
يف النضاال املشارتك ضاد املوساة الظالمية 
لإلسال  املتطرف الذي يهدم ليل خقط بغرر 
منطقتناا، بل الدالم أسراع«، متابداً حديسه 
بقوله: »اعتقد أن لكذا رشاكة ربرا تحرل يف 
طياتهاا - أيضاً - خرصة يف نهاية األمر تدخع 
سرياننا الفلسطينيني إىل موقف واقدي أَْكسَر، 
ومساؤول اتجاه تساوية مركناة مدنا. إن 
انفتاح الدالم الدربي من شاأنه أن يساعدنا 
يف ياو  ما بالتوصل إىل تساوية حقيقية مع 

سرياننا الفلسطينيني«.
تارييياً، تتجاذب »إرسائيل« رؤيتان لحل 
القضية الفلسطينية برا يتواخل ومصالحها، 
يدور حولهرا الساجال والتفاعل يف الساحة 
اإلرسائيلية بني أقاوال األحزاب والتكتالت. 
الرؤية األوىل: تشادم عى مفهاو  )التنازل( 
عان سازء مان األرايض املحتلاة يف الضفاة 
الغربية تحديداً، ما يوخر لها رشعية إْقليْرية 
ومولياة، ويساهل انضرامهاا إىل محيطهاا 
وترسايخ وسوملا مع رشعناة ذلك الوسوم 
بشاكل مائم، يف مقابل رؤية أخار : تتطلع 
إىل عاد  التنازل عن األرض املحتلة يف الضفة 
الغربياة، وتدريال االساتيطان، والتشاديد 
عاى أنها سزء ال يتجازأ من إرسائيل، عى أن 
يُصاار إىل إيجام حل ما للوسوم الفلساطيني 
عا� حكام ذاتاي، ولتُطلال علياه تسارية 
)اإلم�اطورياة الفلساطينية(، وليل خقط 

مولة خلسطينية. 
خالصة ذلاك التجاذب، عاى ضوء املتغري 
اإلْقليْري و)اندخاع( الدول الدربية )املدتدلة( 
باتجااه »إرسائيل«، لاي بروز تياار يجرع 
التوسهني مداً بال تساوية بينهرا؛ أي أقىص 
التطارف ماع أقال األثراان، عاى أن تكون 
للتساوية نفساها ماع الفلساطينيني ثرناً 
خاصااً بها مترسالً يف اإلبقااء عى حد أقىص 
مان أرايض الضفاة الغربية تحت السايامة 
اإلرسائيلياة، مع إمكان القباول بحكم ذاتي 
عاى بقية ماا تبقى مان أرض، ينااط بذلك 
الساكان غاري  االلتراا  بشاؤون  الحكام 
اليهوم، حفاظاً عى نقااوة الدولة اليهومية. 
ويف أََسااال لذا التوسه، أناه ال مفاوضات 
مع الجانب الفلساطيني، بال يأتي ذلك ع� 
صاريورات التطبياع املسابل ماع الجاناب 

الدربي املدتدل، وكنتيجة له.
والجراع باني الرؤيتاني - كراا ورم آنفااً 
- لام ياأت عاى خلفية حساابات سياساية 
ماخلية خحساب، بل يرتبط بدوامل سياسية 
اإلْقليْرياة  البيئاة  يف  وأمنياة  واقتصامياة 
إلرسائيل، وأول مدالم لذه البيئة أنها تساتند 
إىل موقف األطاراف الدربية )املدتدلة( عامة، 
ة، تلاك التي تندخع  واليليجياة بصفاة َخاصَّ
مرسعاة باتجااه التحالف ماع إرسائيل عى 
قاعدة املصالح املشرتكة، وتحديداً يف مواسهة 
محور املقاومة، مان مون أن تضطر تل أبيب 
إىل مخع أثران مؤملة عى الساحة الفلسطينية. 
ويبادو أن نتنيالاو وطاقراه يتداملون عى 
أنهام األَْكسَر خهراً لحقيقاة وملدنى )اعتدال( 
ة،  النظاا  الدرباي عاماة، واليليجاي َخاصَّ
واملد  الاذي يركن أن يبلغه ذلاك االعتدال يف 

الرس والدلن، عى السواء.
يف خالصاة لاذا املطلب، تنظار إرسائيل، 
كراا يارشح نتنيالو بشاكل مائام ويف أَْكسَر 
من مناسبة، إىل أن حل القضية الفلسطينية 
ال يأتاي من خاالل املفاوضات مع السالطة 
الفلساطينية، بال مان خاالل التطبيع مع 
االعتدال الدربي، الذي بادوره يفتح الطريل 
أماا  الحل ماع الفلساطينيني. بردنى آخر 
قلاب املداملاة التارييياة التاي بُناي عليها 
منطل التسوية؛ خبدالً من أن يكون الحل مع 
الفلساطينيني مدخاالً للتطبيع ماع الدرب، 
يكاون التطبيع مع الدارب مدخالً للحل مع 

الفلسطينيني.

الزيارات املتبادلة: 
تواصال »إرسائيال« ماع عدم مان الدول 

الدربية اليليجية، ومن بينها املرلكة الدربية 
السادومية واإلماارات الدربياة املتحدة، لو 
تواصل قائام أَْو )مبني عى السقة واملصلحة 
املتباملتني(، ومن ذلك التواصل واللقاءات ما 
خرج إىل الدلان، خيرا حاخاظ الجانبان عى 
مائرة واسادة مان اللقاءات طاي الكتران، 
تبداً لارضورات الدالقة ونوعهاا وألداخها، 
وأيضااً ملا يتدلال بطلب من الادول الدربية 
نفساها مندااً إلحراسهاا، علراً باأن الفرتة 
األَخرية شاهدت زيارات لم تُدد تشكل حرساً 
لهاذه األنظراة، بل عرلات عى اإلقارار بها 
والدخاع عنها؛ إال أن امُلّقر به إرسائيلياً، أن ما 
يجري تداوله يف الدلن أَْو ما يرُسب إىل اإلعال  
الدا�ي أَْو خاارج »إرسائيل«، يبقاى سزءاً 
محادوماً من أسازاء أخر  واسادة النطاق، 
وبشاكل خااص، باني إرسائيال واملرلكاة 
الدربية السادومية، إذ لم يُداد مفاسئاً توايل 
املدطيات التي تكشف عن عرليات التنسيل 
البيناي األمناي واالْساتيبَاري والسايايس، 
أَْو الزيارات الرسارية الرسياة املتباملة لهذا 
الجاناب أَْو ذاك، خهي نتااج طبيدي لدرلية 
التادرج يف تظهاري الدالقات باني الجانبني، 
واالقرتاب أَْكسَر من مرحلة التدبري الدلني عن 

مسار لذه الدالقات.
وتشاري األنباء الد�ية إىل أناه منذ مطلع 
مان  مرسلاون  عقاد  خقاط،  ل201   عاا  
السادومية  الدربياة  واملرلكاة  »إرسائيال« 
سلسالة من االستراعات الرسية؛ ملناقشاة 
التنسايل إزاء أعدائهم املشارتكني، وتحديداً 
الدادو املشارتك إياران. خيرا تكشاف أنباء 
املوساام  أن رئيال سهااز  أخار   ع�ياة 
اإلرسائيي السابل مائري مغان، يف خرتة توليه 
املنصاب، استرع أَْكسَر من مرة مع مساؤويل 
االْساتيبَارات السادومية، بل إنراا يجرده 
وإيالام صداقاة ومومة خاصتاني، إذ »كان 
لدياه أصدقااء كسار يف سهاز االْساتيبَارات 
يف  آخريان  مساؤولني  وأيضااً  السادومية، 

املرلكة، كان يلتقي بهم بشكل مائم«. 
وكانت القناة الدارشة الد�ية كشفت يف 
تقرير لها أن وخداً »إرسائيلياً« رخيع املستو  
زار الريااض ضام شايصية »إرسائيلياة« 
رخيدة، الختة إىل أن السادوميني أراموا مائراً 
يف  اإلرسائيلياني  ماع  لقاءاتهام  تبقاى  أن 
الظال ، إال أن الدهد الجديد للرلك سالران ال 
ييجل من ذلك ويضع املساألة الفلسطينية 
سانباً، وبحسب تقرير القناة: »السدوميون 
أنفساهم أصحااب املباامرة الدربياة تجاه 
إرسائيال، يقولاون ال يهام ماا تفدلونه مع 

الفلساطينيني، خهم يريدون إرسائيل ومفء 
الدالقات مدها، ولهذا السبب يوسد املزيد من 
اللقاءات التي ترنع الرقابة الكشف عنها«.
وقد كان األبرز يف التواصل السادومي مع 
»اإلرسائيليني«، لقاءات رئيل االْستيبَارات 
السدومية الساابل، األمري السادومي تركي 
الفيصال، وكذلك مستشاار الدائلاة املالكة 
واملقرب من امللك السادومي، أنور عشاقي. 
حياث كانات لرتكاي الفيصال سلسالة من 
اللقااءات مع مساؤولني إرسائيليني حاليني 
وساابقني، ساءت يف مدظرها علنية مون أي 
إحراج، مع مداخالت لاه يف مؤتررات ع�ية 
يف خلساطني املحتلة، وكتاباات يف الصحاخة 
الد�ياة، عا� خيهاا عان وم خااص تجااه 

اإلرسائيليني.
للفيصال يف صحيفاة  ذلاك مقاال  مان 
)لآرتال( عاّ� خياه عان وم خااص تجاه 
اإلرسائيلياني، بال وعّ� عن تطلده وشاوقه 
إىل زيارتهم للسادومية، وأنه يرغب شيصياً 
لد ذكر   بزياارة املتحف اإلرسائيي الاذي ييَّ
)ضحاياا الهولوكسات(، إضاخاة إىل زياارة 
)حائط املبكى(، يف إشاارة منه إىل التسارية 
الد�ياة لحائط الا�اق يف املساجد االقىص. 
وزيامة يف التومم، قال الفيصل يف مقاله ذاك: 
»سأكون مرسوراً أن استقبل اإلرسائيليني يف 
موطن أسدامي )السدومية(، الذي عانى عى 
أيادي إبراليم باشاا )الُدسراني( ذات املصري 
الذي عانت منه القادل عى يد نبوخذ نرص 

والرومان«.
وحول لقاءات تركي الفيصل باملسؤولني 
اإلرسائيلياني، يقاول املدير التنفياذي ملدهد 
واشانطن الاذي أمار الحاوار باني الفيصال 
والجنارال اإلرسائياي )يدقاوب عريدرور( 
مستشاار األمن القومي اإلرسائيي السابل، 
إن أحاد أخضال األشاياء يف لذا الحاوار لو: 
»أنناا ننجح يف وضاع أسندة ملرحلاة طويلة 
من املفاوضات السدومية – اإلرسائيلية التي 

ستأتي يف املستقبل«.
ضاباط  عشاقي(  )أناور  سهتاه،  مان 
االْساتيبَارات السادومية الساابل ورئيال 
للدراساات  األوساط  الارشق  مركاز 
االسرتاتيجية والقانونية يف سدة، قا  بزيارة 
»إرسائيال« علنااً مون أي مدارضة رسارية 
سادومية ساابقة للزيارة أَْو الحقاة لها، بل 
ة من موائر القرار  أنها ساءت برباركة َخاصَّ
يف الرياض، وقد أشار )عشقي( يف مقابلة له 
مع اإلعال  الد�ي إىل أن نتنيالو »رسل قوي 

وواقدي ومنطقي ونحن بحاسه إليه«. 
بيان صدر عن اليارسياة »اإلرسائيلية«، 
أشار إىل أن الجنرال )عشقي( زار »إرسائيل« 
عاى رأل وخاد سادومي، واستراع برديار 
عاا  اليارسياة اإلرسائيلياة موري غولد يف 
)القدل الغربية(، وقد لفت املتحدث باسام 
الاوزارة إىل أن ذلاك اللقاء لام يكن األول بني 
الجانبني، بل سبقته لقاءات أخر . وشرلت 
زيارة )عشقي( تلك - أيضاً - لقاءات عقدلا 
ماع أَْعَضااء كنيسات وضبااط يف الجياش 
اإلرسائياي، تركزت حاول )البحث يف سابل 

مواسهة التطرف يف املنطقة(.
الزياارات املتباملاة بني إرسائيال والدول 
الدربية )املدتدلة( تشارل - أيضاً - اإلمارات 
الدربية املتحدة وقطر وغريلرا، وال تقترص 
خقاط عاى زياارات سياسايني أَْو أمنياني 
حاليني وسابقني، بل تشرل - أيضاً - الدوائر 
والدبلوماساية،  والرياضياة  االقتصامياة 
وتتضران كذلاك ختاح مكاتاب ومرسلياات 
ة يف أَْكسَر  »إرسائيلية« رسارية، وأخر  َخاصَّ
من عاصرة خليجية تحت مسريات مواربة 

أَْو مبارشة، والالئحة تطول. 

  *نقاًل عن مجلة مقاربات سياسية
** كاتب ومحلل سياسي لبناني

موقُع »إْسَرائْيل« من الصراعات اإلقليمية وأثُره 
2 - 2على تطبيع العالقات مع بعض الدول العربية*
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هنادي الصعيتري 
يُْدتاَ�ُ اإلْعااَلُ  ِقْساراً من أقسااِ  علاِم االستراع 
ورأَل الدلاوِ  خياه؛ كونَُه يتحكَّاُم يف املجترع ويُدنَى 

باستهداِف نفسيات وأَْخَكار النال.
ص يف أغلب سامداات الدالم  ويُادّرل لاذا التيصُّ
ورصوحها التدليرية تحت قسام »الدلو  اإلنَْسانية«؛ 
ألنَّاُه يف واقِع األمر من يدرل لاذا الدرل - اإلْعاَلمي - 
لَو يضُع نفَسُه بني حالة من حالتني ال ثالسَة لهرا:

)خإما أن يحاخظ عى إنَْسانيتِه بتحّليه باملصداقية 
واألماناة وترسرتهاا بحرصه عاى إيصااِل الحقيقة 
كراا لي، وإّماا أن يتجّرم عنهاا بانساالخِه ُكلِّياً عن 
ضواباط الدرل اإلْعاَلمي املهني وماا يندرج تحته من 
قيام ومبامئ تُساهم يف تجسايد مفهو  الاا »إْعاَل « 

واقداااً(.
وإذا ما ُعْدناا ملدرخِة مفهو  اإلْعااَل  خإنَُّه يف اللغِة 

يدني: 

)التَبْلياغ واالبالغ وااليصال(، ال التزييف والتحريف 
والتضليل.

ويف االصطالح والتدريف الدا  لُه يدني:
)التدرياُف بقضاياا الدارص ومشااكله وكيفياة 
مدالجتها ع� الوسائل اإلْعاَلمية امليتلفة(، ال اختالق 
املشاكالت وصنع الكوارث وتأسيج الحاروب وتغذية 
النزاعات حتى تُْقتل اإلنَْساانية مدنوياً ببطء ال يُحل 

لكنّه يَُرل خساماً يف األَْرض وسااوراً..!! 
وألن اإلْعااَل  ُصنَِّف َكُسالطة رابداة؛ كانت لُه لذه 
األلريّة الُك�  والدور األبرز يف تحديد مسار األحداث 
- ساواًء َساْلبَاً أَْو ايجاباً - خقد مسَّاَل سبهًة بحدِّ ذاته، 
سبهاًة تَُشانُّ خيها حاْرٌب رضوٌل شادواُء يدرُل من 
خاللهاا ُعبّاُم الريااِل والدوالر عى وضع ِغشااوًة عى 
األبصاِر الناظرة، والتسبّب بتشويٍش لآلذاِن السامدة، 
والطباع عاى القلاوب الواعيااة بوساائِل التدتياِم 

والتدريم الُجهنَّرّي الباطال.
لاذا خقد أْصبح التداطي املساؤول بروح اإليَْرااان 
برواسهِة الشاائداِت والدعايااِت ومْحِضها وبيان ما 

يُياِلفها وكشف الحقائل منها، وتدرية الددو وسرائَم 
عدوانه، وتوضيح سياستِه املألوخة واملدروخة يف كسِب 
الرأي الدا  وُمَحاَولاة قْطدِه لييوط الحل والحقيقة 
الجليّاة بُغيَة ضران التداطف الادويل واإلْقليْري مده، 
بدني الواقع وبداخع الحل البالغ لهَو خرٌض واسٌب عى 
ُكلِّ مؤمن/مؤمناة يداي سيّداً ويادرك تراماً خطورَة 
م عن يقنٍي تاٍ   الوضاع القائم واملرحلة الرالنة ويتفهَّ
حجم التحالف الكوني الشيطاني، خرٌض ال يجوُز خيِه 

البتّه الَقرْصِ أَْو الجرع..!! 
بال يْلز  خياه القياُ  بنواخَل إضاخياٍة وعرٍل مؤوب 
ليكوَن النرُص حلياَف الدرلينّي بُجهاٍد وِسدٍّ واستهام، 
وليكان باإذن املوىل تدااىل حليفكام أيُّهاا املجالدون 
الصامادون يف سابيل اللاه حفاظااً عاى حريتكام 
وعبوميتكام املطلقة للاه، خبقدر ما تكاون سهوُمكم 
كبرية بقدر ما ساتكون السرااُر واسداًة وحصاُملاا 

سيرتُُك األثَر الدظيَم يف ميدانكم.. 
والداقبُة للرتقني.

عبدالمنان السنبلي
 

 سانتان من الددوان الباغي الغاشم 
عى واحاٍد من أكسار الشادوب والدول 
خقراً وخاقاًة يف الداَلم وعاصفٌة لم تهدأ 
ولم تَنَْم ساعًة واحدًة وتحالٌف شيطانٌي 
مؤلٌف من سابدة عرش مولاٍة ومرتزقٌة 
محلياون وأقرااٌر صناعياٌة وأسالحٌة 
حديسٌة ختاكٌة ذكيٌة ومتطورة لم يشهد 
لها التأريخ مسيالً وانتصااراٌت إْعاَلميٌة 
ولرياٌة لو وزعت عى كل حروب الدنيا 
لكفتها ثام بدد ذلك كلاه يدلنون أنهم 
قد نجحوا يف استقدا  قواٍت باكستانيٍة 

وماليزيٍة لحراية حدوم املرلكة!
وال  لغازاً  ليال  لاذا  الحقيقاة  يف 
)خازّورًة( مان )خوازيار( رمضاان وال 

حتى رؤيا يف املنا !
وماثلاٌة  واقداة  حقيقاة  لكنهاا 
أمامنا الياو  يف التحالف الاذي تقوُمه 
السادومية عى اليرن، خهل رأيتم حتى 

يف قصص اليياال أو أخال  )الفانتازيا( 
أعجب وأغرب من لذا الهراء؟!

أيهاا املتيراون ماا 
ممتم لستم ألَل حرٍب، 
أصالً!  تحاربون  خلراذا 
معاوا الحاروب ألللها 
وتواروا كالنسااء خلف 

الُحجب واألستار!
أما تقولوا أين ذلبت 
الجارارة  سيوشاكم 
املدرباة  وسنومكام 
الضيام  وعتامكام 
الكسارية  وأموالكام 
من  تساتقدمون  حتى 
يقاتال عنكام ويحري 

حدومكم؟! ثم تتحدث وسائل إْعاَلمكم 
بداد لاذا عان انتصااراٍت وختوحااٍت 
ابواقكام  أحاد  أن  حتاى  وبطاوالت 
املنفوخة لم يتورع يف القول أن بإمكان 

قواتكم محو صنداء من الوسوم!

ُث يا )قاسري(؟!  عن أيَّة قواٍت تتحدَّ
أ   ووتار  الباالك  أ   الجنجوياد  أعان 
أو  الباكساتانيني  عان 
املساتقدمني  املاليزيني 
ياا  تتحادث  حديسااً 

)أنسى(؟!
كياف  ندلام  نحان 
اساتقدا   اساتطدتم 
وكام  القاوات  لاذه 
األماوال  مان  مخدتام 
نظاري ذلاك وماا لاي 
واملا�رات  املساوغات 
إلقنااع  ساقتم  التاي 
تلك الادول، خاال ماعي 
املفضوح  لالستدراض 
الزائف والصورة تد� عن نفساها بكل 

وضوح!
إن كنتام ال عقوَل لكام، خدى االقل 
احرتموا عقاوَل النال قلياالً واعرتخوا 
بحجركام الصغري املتقاّز  وال تكابروا 

كسرياً!
خواللاِه ثام والله لاو كناا نرتلك ما 
ترتلكونه من ساالٍح وعتاٍم ومال، لكنا 
حّررنا خلساطني وأعدنا ختاَح األندلل 
من سديد كرا ختحهاا أسدامنا من قبل 
- وضيدهاا أسدامكام - ومضينا نفتح 
)روماا( وماا حولهاا لهاول وضيامة 
ماا بأيديكام! كياف ال ونحان الياو  
بإمكانياتنا البسيطة واملحدومة نواسه 
الدالم كله منذ سنتني بدون أن تلني لنا 

قناة أو يولن لنا عز ؟!
خاساتقدموا من شائتم واساتدينوا 
واساتنجدوا برن شئتم أيضاً ثم أقددوا 
وترقبوا لل سيغني ذلك كله عنكم من 
الله أوالً ثم من صراوم وبأل وعزيرة 

شدبنا شيئاً!
ساريتدون سريدااً عاى أعقابهام 
ويوّلاون األمباار كراا خدال سرذانكم 
باألمل من أما  أبطال وصناميد اليرن 

وإن غداً لناظره قريُب!

زين العابدين عثمان
 

لم تكتِف روسايا بروقفها السالبي 
وَغري املحايد تجااه الددوان عى اليرن، 
بال إنها أصبحت تريُل بشاكل ملرول 
إىل سوار السدومية ومول التحالف حيث 
بادأت توّظف بدض قنواتهاا اإلْعاَلمية 
يف مرارساة الكذب والتضليل واسانام 
إْعاَل  املرلكة وقو  الددوان عى اليرن 
أنظاار  يف تغطياة سرائرهام وحارف 
الدالم عن برك الد  اّلتي تحصل باليرن 
ولام تتوقف عند لذا خحساب بل بدأت 
تتجاوب مع املغازالت السدوميّة عندما 
وضدات األخرية صكوكاً مغرية أمامها 
املتطاورة  أسالحتها  لبياع  لتحفزلاا 
للررلكاة، وخداالً لاذا لاو ماا حصل 
وقد بادأت الرتتيبات لهاذا الصدم تأخذ 
مجرالا إىل أن أعلن املدير الدا  لرشكة 
»رول تيخ« ساريغي تشايريزوف أن 
السادومية تبدي التَرامااً كبرياً برشاء 
روساية  إل«  إ   »تاي90-  مباباات 
الصناع، باإلَضاَخة إىل أسالحة خفيفة 
ومدخدياة  صاروخياة  ومنظوماات 

ومروحيات.
وقد أوضح تشيريزوف يف ترصيحات 
صحفياة، السالثاء ل1 ماارل/آذار، أن 
السادومية والكويت أبديتا الترامهرا 
بارشاء مبابات »تاي90- إ  إل« خالل 
 IDEX« املدرض الدويل الا13 لألسلحة
2017«، الاذي أقيم يف أبوظبي، الشاهر 

املايض.

إلساراء  روسايا  اساتددام  وأكاد 
مفاوضاات حاول صفقات األسالحة 
املحترلة مدرباً عن أمله يف التوقيع عى 
عادم من الدقاوم لتصدير »تاي90- إ  

إل« إىل اليارج قريباً.
وسابل لوزيار الصناعاة والتجارة 
الارويس مينيل مانتوروف أن كشاف 
عن عقاد صفقة كبارية لبياع مبابات 
»تاي90- إ  إل« الحديساة إىل إْحااَد  

مول الرشق األَْوَساط.
وأوضاح مانتاوروف عاى لاماش 
 ،»IDEX 2017« مشااركته يف مدرض
تام  الدباباات  لتصديار  عقاد  أول  أن 
التوقيع عليه يف ميسار�/كانون األول 

املاايض. وتوقع عقاد اتفاقياة سديدة 
حاول مخدة أُْخااار  مان الدبابات يف 

القريب الداسل.
وتاباع مانتوروف أن لاذه الدبابات 
املاضياني  الداماني  خاالل  خضدات 
الختباارات يف عادم مان مول الارشق 

األَْوَساط، برا خيها الكويت.
وأكاد الوزير إساراء مفاوضات مع 
السادومية حول توريد طائرات حربية 

روسية وأسلحة للقوات ال�ية.
وكانت رشكة »أورال خاغون زاخوم« 
الروساية قد أعلنت يف سابتر�/أيلول 
املاايض عان نجااح كاخاة االختبارات 
لدباباة »تي90- إ  إل«، ولي نساية 

مددلة لدبابة »تاي90-«، تم تطويرلا 
للتصديار لتتالء  ماع خصائص املناخ 
يف الرشق األَْوَساط وبدض مول أَمريكا 

الالتينية.
إذن ويف األخري روسايا بهذه األعرال 
غري الحيامية عى االطالق تجاه الحرب 
األَمريكية اليليجية عى اليرن تدد املة 
اثباتياه اضاخياه يف أن روسايا ليسات 
مهترة برا يحصل للشادب اليرني من 
ظلم وسافك للدماء وانراا لديها قطاع 
رؤول أَْمَوال ومشاريع استسرار تنوي 
انجاحها مع السدومية ومول التحالف 
وتدخل مضاخه املرلكاة وتناول وليرة 

لذه الحرب.

اإلْعاَلُم َفْرُض العصر، وَقْصُر األمس

َعاصفٌة بال َحواِفـر!

روسيا والسعودية وبيع أسلحة

 لكل أسرة تبَحُث 
عن مصادر دخل!

ُحميد القطواني 

مان  يُداناي  الاُكلُّ 

مشاكَل ماليٍة بدد انقطاع 

الدخل  مصاامر  اف  وتوقُّ

والحكوماة؛  للرواطان 

نظراً ملا تتدرض له البالم 

من عادوان ظالم وحرٍب 

لقتال  لدخات  غشاومة 

أشاكالها،  باكل  الحيااة 

ولاذه املداناة يجب أْن ال 

نتجالَلهاا، وبذات الوقت 

يجب أن ال نستسلَم لها َوأن ال نسرَح بقتل روح الحياة 

خينا خلكل مشاكلة حل وصدق الله القائل: »َوإِْن ِخْفتُْم 

َعيَْلًة َخَسْوَف يُْغِنيُكُم اللَُّه ِمن َخْضِلِه«.

ويف لذا املقال سوف أرسم قصة أرسة صديقي وكيف 

نجحت يف تحسني مديشتها االْقتَصامية َورس نجاحها.

قصُة نجاح لألسرة:
بادأت القصة مان توسياه صديقي زوستَاه لدخول 

مدهد تدليم خياطة ملدة أُسبوعني تقريباً وبدد تيرسها 

قامت باستداَرة مكينة قديرة لليياطة من أمها وبدأت 

مشاوار الدرل كرشيكاة مع زوسهاا يف مواسهة أعباء 

الحياة. 

وبداد شاهر تقريباً مان الدرال يف خياطاة املاليات 

وامللبوسات الَشدبيَّة كسبت الزوسة سبدة وثالثني ألف 

ريال صايف ربح ذلك الشهر كبداية.

وكانات تطراح المتاالك مكيناة خياطاة بالطاقة 

الشرسية اّلتي تكلف خرسة وستني ألف ريال خاستلفت 

املبلغ املتبقي لرشائها، ويف الشهر الساني والسالث سدمت 

مينها وإىل سانب ذلك كسبت خرسة وستني ألف ريال.

ثام قامت برشاء مكينة أُْخااار  برواصفات أخضل 

بقيراة يشء وثراناني ألاف رياال؛ ومان أسال تطوير 

املارشوع وتوسايده ليشارل أرس أُْخااار  شااركت 

إْحااَد  زميالتها يف املارشوع، حيث أعطتهاا مكينتها 

السابقة مقابل النصف من األرباح. 

وما زال الدرل يتوسع يف زمن قيايس، حيث شرل أخا 

الزوسة ليقو  بدرل مكتب للتساويل التجاري والفكرة 

بدأت تؤتي أكلها ألَْكسَار من أرسة بل وبدأت تنترش لذه 

الفكرة يف املحيط.

ِسرُّ النجاح:
إن رس نجااح كسري مان األرس ومنها لذه األرُسة لو 

التفالام والتفكري بإيجابية ومساؤولية يف الحياة بكل 

اَراِء  تفااؤٍل وأمال وثقة يف وعاد الله القائال: »َويِف السَّ

ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن«.

ولنااك مجاالت متدادمة يركن توظيفهاا كرصامر 

مخل لاألرسة قد يقو  بهاا الرسل أَْو املارأة أَْو كاللرا، 

حساب طبيدة الدرل، خأي يشء يستهلكه املجترع لو 

مصدر مخل ملن ينتجه واألولوية للرنتج املحي. 

وباملناسابة اليرن تساتورُم من امللبوسات برتوسط 

ملياار موالر تذلب لتشاغيل ومعم عارشات اآلالف من 

االرس املنتجة األسنبية.

كرا أن النهضة يف الهند والصني وتركيا بدأت بصناعة 

امللبوساات عاى شاكل تحارك لاألرُس املنتجاة ضرن 

سرديات َشادبيَّة قامت بدرل التأليل َوإَماَرة التسويل 

واإلنتَاج عى مستو  السوق املحي ثم الداملي..

ويف املقابال الحكومة نسل بأنهاا تدي ما يجب عليها 

لدعم نجاح األرس املنتجة وحراية منتجاتها.. 
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بعَد عاَمني 
من العدوان!!

حمود َأْحَمد مثنى 
األَمريكي�ون ال يدُخلون الحرَب 
ض�د دول�ة أَْو جماع�ة إاّل بعد أن 
تُنَه�َك تل�ك الدول�ُة م�ن الحروب 
الداخلي�ة أَْو م�ع دول�ة أُْخ��رى، 
اس�راتيجياتها  إْح��َدى  وه�ذه 
العاملي�ة  الح�رب  يِف  العس�كرية 
الثاني�ة أعلن�ت الحرب ع�ى املانيا 
والياب�ان بعد مرور ثالث س�نوات 
من الح�رب العاملي�ة الثاني�ة بعد 
خس�ائر دول الحلف�اء وضعفه�ا 

وإنهاك دول املحور
فابت�زت الحلف�اَء وهزمت دوَل 
اّلتي  املحور.. نفُس االس�راتيجية 
َوأفغانس�تان،  العراق  ُطبِّقت م�ع 
واالْس�تثنَاء الصوم�ال، ويب�دو يل 
أن�ه وبعد م�رور عامني عى ش�ن 
الحرب العدوانية م�ن ِقبل الحلف 
السعودي الصهيوني الخليجي عى 
اليمن وفش�لهم الواضح يف تحقيق 
أَْهَدافهم، والذى اس�تخدموا جميع 
أََس�اليب ووسائل الحروب القديمة 
والجديدة من نرش الفتن والكراهية 
وسياسة فّرق تُسد وأََساليب العمل 
َوتضلي�ل  املتع�دد  االْس�تخبَاري 
وتعتيم إْعاَلم�ي عاملي بضخ مئات 

املاليني من الدوالرات كرشوة. 
أعادوا إنتَاج القيادات الس�ابقة 
بمذاب�ح  واملش�اركة  املهزوم�ة 
يناي�ر الدموي�ة ع�ام 1986م وما 
�س  قبله�ا وتع�دد أجه�زة التجسُّ
والعم�الء  الخون�ة  وصناع�ة 
والتفق�ر  والتجوي�ع  والتجهي�ل 
والحص�ار االْقتَص�ادي إىل ح�رب 
التضليل والخداع والكذب والدجل 
الديني�ة  واملراك�ز  الحرم�ني  م�ن 
اإلْس�اَلمية يِف العالم.. واس�تخدموا 
الحرب الناعمة، والحرب القاس�ية 
والح�رب  الهجين�ة،  الح�رب  إىل 
األقم�ار  اس�تخدموا  التقليدي�ة.. 
التجس�س  وطائ�رات  الصناعي�ة 
طائ�رات..  وحام�الت  وب�وارج 
مرتزقة وبالك ووتر وداين جروب 
عسكريني  ومستشارين  وجنجويد 

غربيني وهنوداً وباكستانيني.
الس�فر  ترصي�ح  ويأت�ي 
األَمريكي الس�ابق يف اليمن جرالد 
الس�عودية:  إلْع�اَلم  فايرس�تاين 
دعون�ا يف جلس�ة مجل�س النواب 
األَمريك�ي لدع�م »تحري�ر« ميناء 
الحديدة. وهذا يورش إىل بدء العمل 
به�ذه االس�راتيجية إاّل أن حيوية 
الش�عب اليمن�ي وطبيعته وتفرده 
يِف مواجه�ة الغ�زاة وأهميّ�ة موقع 
للعالم  بالنس�بة  اليم�ن  وموض�ع 
والق�وى القطبي�ة الصاع�دة ق�د 
يح�دث مراجعة وتراجع�اً لإلَداَرة 

األَمريكية.

أحمد ناصر الشريف
 

الحاروُب عا� التَأرياخ تقاوُ  عاامًة بني 
طرَخاني متصارَعني أَْو تحالفاني متضامين.. 
لكن أن تحدث حرٌب أحُد أَْطَراخها تحالٌُف مويلٌّ 
يرتلُك ُكلَّ أَْسابَاب القوة بريتلاف مكوناتها 
الدسكرية واالْقتَصامية واإلْعاَلمية ضد شدب 
واحد طحنته املؤامارات اليارسية والداخلية 
وكان ينظار إلياه بأناه مان أضداف وأخقار 
مول الدالام خهاذا لم يحادث إاّل مع الشادب 
اليرني الذي أذلل الدالم بصرومه ومقاومته 
للردتديان علياه مرساالً يف سيشاه ولجاناه 
الَشادبيَّة اّلتي تكّونت من شباب صغار السن 

ولكن أخدالهم أخدال الكبار.
ورغام مارور عاماني عاى شان تحالاف 
الدادوان حرباه الظاملاة ضد اليرن وشادبها 
الدظيم مساتيدماً أحدث ما انتجته مصانع 
الساالح الغربياة مان تكنولوسيا عساكرية 
متطورة برا خيها أسلحة محرمة مولياً إاّل أن 
الجيش اليرني واللجان الَشادبيَّة قد أثبتوا يف 
امليدان بفضل توكلهم عى الله وبرا يرتلكونه 
مان إَراَمة قوية وميلصة للدخااع عن الوطن 
وسيامته وحريته واساتقالله بأنهم أَْصَحاُب 
الياد الطاوىل، ولاو ماا سدال األكاميرياات 
الدسكرية الداملية تديُد نظرتَها يف اسرتاتيجية 
الحاروب مدتردة عى ماا يحدث يف اليرن من 
تكتياكات وخطط عساكرية لام تكن تيطر 

عى بال أي قائد أَْو محلل عسكري. 
ومع أن الرمَّ عى الدادوان قد تأخر أربدني 
يَوماً عرالً بُحسان النية وباأن يفيل املدتدي 
ويرتدع لكن استررار الددوان سواً وبراً وبحراً 
عى شادب مسالم لم يسبل له أن اعتد  عى 
أحاد قد سدل أَبْنَاء الجيش واللجان الَشادبيَّة 

يارمون بإْمَكانياتهام املتواضدة قياسااً برا 
يرتلكاه تحالاف الددوان من عتام عساكري 

بجيوش  واساتدانته  متطور 
املرتزقاة مان ميتلاف  مان 
القاارات خقلباوا املداملة بدد 
امتصاصهام لاكل الرضبات 
تساببت  والتاي  املوسداة 
والنسااء  الشايوخ  قتال  يف 
البنياة  وتدماري  واألَْطَفااال 
اليران  أنحااء  يف  التحتياة 
انتصااراٍت عظيرًة  محققني 
يف الجبهاات الداخلياة وخيرا 

وراء الحدوم.. 
تحالاف  حااول  وكلراا 
الرش أن يغارّي خططه ويكسف 

رضباتاه الجوياة والزحف عى عادة محاور 
يف وقات واحد كراا يحدث حاليا يف السااحل 
الغرباي ونهم والجاوف وخيراا وراء الحدوم 
رَسعااَن ماا تتحطام عاى صيارة مقاومة 

الجيش اليرني واللجان الَشدبيَّة..
 ولذا الفشاُل الذريُع للردتدين قد سدلهم 
يبااِمرون بالدعاوة إلسراء حوار باني أَْطَراف 
األَْزَماة َعالَّ لذا الحاوار يصُل إىل حال يُيِرُج 
النظاَ  السادومي من ورطته ويحفظ له ماَء 
وسهه، وما استرااع اللجنة الرباعية يف أملانيا 
زاياد سالطنة عران مؤخاراً إاّل مليال قاطع 
ملاا وصل إلياه تحالاف الددوان مان يأل يف 
تحقيل اية مكاساب تذكر عاى األَْرض.. َوإن 
كان الدراالء واملرتزقاة الذين باعاوا الوطن 
واساتدعوا الياارج لالعتاداء علياه ليل يف 
مصلحتهم انهااء الددوان وتحقيل الساال ؛ 
ألنهام متيقناون باأن الشادَب اليرناي قاد 
لفظهم ولان يقبَل بهم بدد الياو  أن يكونوا 

حكاماً علياه يذلونه ويرلنون قراره لليارج 
كراا كانوا يفدلاون قبل لروبهام من اليرن 
واالرترااء يف أحضاان ساارة 

السوء السدومية. 
إىل  قلياالً  ُعدناا  إِذَا  أّماا 
الوراء للوقاوف أما  حقيقة 
التآمار عاى اليرن وشادبها 
الدظيم خإننا سانجده قديراً 
وليال وليد الياو  أَْو األمل 
يف  ذلاك  إىل  أرشناا  وقاد   -
مقااالت ساابقة- ألن أعداَء 
اليران صااروا ينظارون إىل 
الشادب اليرني منذ تحققت 
22 ماياو1990   َوحدتُاه يف 
بداني ميتلفاة وخائفني منه 
خيرا لاو تواخرت له قياامٌة حكيرة تقومه إىل 
األماا  منطلقني من أن سادة وتطور الحالة 
التَّأرييياة ألي بلاد أَْو شادب إنرا تشاهد به 
املنجزات واملكاساب الوطنية الَشادبيَّة اّلتي 
تتحقال خيه.. واليرن يف ظل راية الجرهورية 
اليرنية قد شاكلت حالة حضارية وتَأرييية 
سديادة ومتطورة بل ومتقدمة بكل املقاييل 
ال سايرا بدد قيا  ثورة 21 سبتر� الَشدبيَّة 
عاا  ل201  اّلتاي أساقطت رموز الفساام 
وقضات عى مراكز النفاوذ اّلتي كانت تحول 
مون بناء مولة مدنية حديسة يسوُملا النظاُ  
والقانون ويديش ُكّل أَبْنَاء اليرن يف ظل رايتها 
متساوون يف الحقوق والواسبات.. وكذلك ألن 
الوحدة اليرنية رغم سوء اإلَماَرة اّلتي الزمتها 
قد انتقلت بالشدب اليرني كله ملرحلة الذروة 
الدرصية يف املرارساة الديرقراطية باختيار 
اسالوب التددمياة السياساية والحزبياة بل 
ألنها مع ذلك وقبل ذلك كله مخنت لوة الفتنة 

والضياع والغت مصيدة التناحر والرصاع برم  
لاوة التشاطري.. وبتصحيح مساار التَأريخ 
ليلتئم الشادب اليرني يف بيتاه الواحد وتحت 
راياة سرهوريته الواحدة ولتكاون له قيامته 
الوطنياة الواحدة ويكون له مساتوره الواحد 
وسالطات مولتاه الواحادة.. ولاي الحقائل 
اّلتي حلات عى أذلان وعقول وتفكري األعداء 
ة سارة السوء السادومية وعرالئها يف  وَخاصَّ
الداخال برسابة الصاعقاة اّلتي أتات عى ُكّل 
مؤامراتهام وخططهام الفاشالة والدنيئة.. 
والتاي لام يتبل ليدا� عنها ويفضاح بجالء 
خلفياتها الحاقادة إاّل ما قاموا به من عدوان 
بربري عى اليران والذين اراموا من خالله أن 
يدماروا ُكّل يشء ويداوموا باليرن إىل القرون 
الوساطى ولكن الله ارام للشادب اليرني غري 
ماا يريده لاه األعاداء خنرص سيشاه ولجانه 
الَشادبيَّة عى أعتى قوة وأرش تحالف عدوان 

لم يدرف له التَّأريخ مسيالً.
وإذا كان اإلْعاَل  املرتبط بالددوان مبارشًة 
ال يدارتف بهاذه الحقيقة ويرص عاى قلبها 
مان خاالل وقوخه ماع الجالم ضاد الضحية 
خإنناا نقوُل ملن يرسلاه يف الداخل اليرني ولم 
كسرة اساتطاع األعاداء تجنيدلام: اتقوا الله 
يف وطنكم وترخدوا عان ُكّل الكتابات الهدامة 
واملجنادة أصاالً ألغراض عنرصياة وطائفية 
ورسدية وعدائية موسهة برشايئة اسيامكم 
ومروليكم ضد ما صارت الياو  ترسّله اليرن 
للدالام الدربي بل وللدالم مان ألريّة بدد أن 
أثبت سيُشاها املسانوُم باللجان الَشدبيَّة بأنه 
قاامر أن يداخع عان الوطن اليرناي ويحري 
سايامته واساتقالله والذي أصباح أُنُروذساً 
خريداً يُحتذ  به يف ميتلف شدوب الدالم.

النظاا  أَْو أطراف محلياة، غالبًا ما كانت 
تكتساُب أبدااًما إقليرياة ومولياة، ومدظام 
النتااج األمباي يف مقارباة أَنَْصااار الله أنتج 
عاى لاماش أَْو يف ساياق لاذه الرصاعات، 
ومان ِقبَِل ُقارَّاء لم بشاكل أَْو بآخر سزٌء من 
الرصاع، لذا كان نتاُسهم تدبريًا عن مياوخهم 
أَْو انطباعاات ذاتية مساتوحاٍة مان الذاكرة 
ل من القرن  التأرييياة لرصاعات النصف األوَّ
السابل أَْو بتأثري حالة التقاطب الجيوسيايس 

يف املنطقة.
وغاريَ الدوامال الدعائية والكيدية ساياُق 
نشاأة أَنَْصاار الله- أيًضا- ارتبط بُجرلة من 
الدوامل املوضوعية، إن عى مساتو  الرموز 
َوالطقول والشادائر واليلفياة السقاخية أَْو 
الساياق املكاناي والزماني، ربطهاا يف الوعي 

الجردي برذلٍب وسغراخيا وخئة مدنية.
القاراءاُت  تباينات  ثالساة  سهاة  مان 
والتدريفااُت ألَنَْصااار الله بتبايان املنالج، 
والفرضيات السوسيولوسية النظرية ملقاربة 
الظوالار االستراعياة والتدباريات الدينياة، 
وأكسار املنالج اساتيداماً لاي املنالج ذات 
الطابع االساتاتيكي أَْو السكوني الجامد التي 
تقاربُها كائنًا خوق تأرييي، وخدالً استئناخيًا 
لظوالَر مذلبيٍة مفرتضاٍة يف األزمنة الغابرة 

وتلحيقها بها بصورة مصطندة، وتغريُساها 
قهاًرا يف القرن الحامي والدرشين من مون أَي 

مناسبة.
املجتراع  حركاة  مسااَر  أن  تفارتُض  أو 
اليرني مسااٌر سامٌد وثابٌت يديُد تكراَر أبنيته 
بطريقة ميكانيكياة، أَْو أنه يركُن أن ينحكم 
لرغبة خرمياة ومؤامرة ُمَيّططاة متفلتًا من 
ُكّل القواناني والارشوط التاي تحكام حركة 

االستراع اإلنَْساني.
)منهاج  املنالاج  مان  اآلخار  الناوع 
األزماة( املنهج الاذي كان ساائًدا عى الرتاث 
السوسايولوسي التقليادي يف تفساري عوامل 
وأساباب نشاأة اإلحيائيات اإلسالمية، وربط 
ُكّل أشاكال التدبريات الدينية بأزمنة الرتاسع 

والتقهقر وخيبة األمل. 
املقاربااُت اليساارية والي�الياة التقليدية 
عاى اليالِف بينها ال تيُرُج عن كونها تنويًدا 
عاى منطل األزمة تساتبطن خكرة مسابقة، 
تار  أن الدلرناَة وأخوَل املقدل لاو التطور 

الطبيدي. 
التأرييياة  والتحاوُّالِت  راِت  التطاوُّ أن  إال 
سااءت مناقضاة ألطروحات أخاول املقدل، 
وانحسار الدين، والطفرة الدينية التي شهدلا 
الدالام واملنطقاة الدربية واإلساالمية نهاية 

القارن الدرشين أوقدت نراذسها اإلرشاامية 
)ال�اميغام( يف أزماة كشافت قصورلاا عن 
مواكبة مينامية الظالرة اإلسالمية، وتفسري 
تزاياد الطلاب االستراعاي عليهاا، وظهارت 
اتجالاات حديساة أعامت مراسداة خرضيات 
الارتاث السوسايولوسي التقليادي، وأمواتاه 

ومفاليره التحليلية.

املنهُج النظريُّ للدراسة: 
 ال يدناي ذلاك أن ُكلَّ أشاكال التدباريات 
مفارقاة،  كائناات  املداارصة  الدينياة 
وظوالر مساتقلة عن الارشوط االستراعية 
واالقتصامية والسياقات البنيوية، والفرضية 
املنهجياة التاي أصبحات أكسار انتشااًرا أنَّ 
التدبريات الدينية املدارصة ال يركن مدالجتها 
إال عى أرضية الفكر اإلسالمي نفسه يف سياق 
تفاعله ماع الواقع الذي يتَحااّرك خيه..، وأن 
أصل املساألة كامان يف بنياة الدقال الدربي 
واإلساالمي يف تدالقاته مع البُنَى االستراعية 

واالقتصامية. 
الظالارة اإلساالمية ترسع باألساال لا 
)كامان ثقاايف( يدخع بهاا إىل حياز الوسوم، 
وتساهم الساياقات االستراعية والسياساية 
التاي  واملساارات  انحساارلا  أَْو  مدملاا  يف 

تسالكها كرا تتدخل يف تحديد نوع األنشاطة 
السابتاة  الفكرياة  خالدواخاع  واملرارساات، 
املنبسقة عان النظا  الدقدي اإلساالمي الذي 
يشاكل املدخالت أَْو اإلطار املفاليري تدرض 
عاى الزمن تحات تأثري الدوامال االستراعية 
واالقتصامياة  والسقاخياة  والسياساية 
للرحيطاني الداخي، ميرساات متفاوتة عى 

شكل تَحاّركات إسالمية ميتلفة.
سراعُة أَنَْصاار الله ككل التدبريات الدينية 
املداارصة يسريُ االقارتاُب منها تداخاالٍت أكسَر 
مان حيز مدريف، بدُضها يتدلُل بالحيز الديني 
وبدضها يتدلل باإلطار السقايف كرا بالساياق 
السيايس والرشوط االستراعية واالقتصامية، 
واالشتغال عليها ال يكون إال باعترام مقاربة 
تركيبياة )ثقاخياة – استراعياة( تدماج بني 
تهرال  وال  لوسوملاا،  السقاخياة  الادالالت 
السياقات السياساية والرشوط االستراعية، 
وال مور القيام والدقائاد والقياامة امللهراة 
التي مسلها السايّد حسني الحوثي، ومن بدده 
شاقيقه َعبدامللاك الحوثي يف إلهاا  وتوسيه 
سالوك منارصيهم، ويف صوغ لوية اليطاب 
ألَنَْصاار اللاه يف تدالقها مع ظروف ورشوط 
الساياق التأريياي املحي واليارساي إلَعاَمة 

تشكيل االستراع السيايس للجراعة.

حينما تكوُن إرَاَدُة الشعوِب هي املنتصرة

أنصار اهلل الخطاب والحركة 

الت
تأم

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة.. بقية من الصفحة األخيرة..

األمـُم املتحدة.. غطاٌء 
سياسي الستمرار العدوان!

اليرن خاير ستاين يف ترصيحاته اإلْعااَلمية وشهامته أََماا  
الكونجارل، والاذي من خاللهاا اتضح أنه أحد الشايصيات 
األَمريكية التي ترُسُم سياسة وخارطة املدارك للرناخقني، كرا 
أن واشانطن تدتِ�ُ السيطرَة عى الحديدة وَخْصَلها عن صنداَء 
خطاوًة مهرًة؛ لتنفياذ مرشوع األَقاليْام بردايريلا املناطقية 

والطائفية وخرضها عى األَْرض. 
وبالنظار إىل املساتو  الضدياف واملتدنّاي السترااع مول 
ى بالرباعية، إَضاَخاة إىل ُعران )مساتو   الدادوان َوما يَُسارَّ
السافراء( َليؤكد أنه استراٌع صوري وشاكي وغري سام، حيث 
ال يركُن للسافراء اتياذُ أَي قرار خيه، ميالفاً ملا رسره وزراُء 
خارسيتهم يف االستراع السابل، ويف أحسن األحوال سرتخع أَيُة 

نقاشاات ومقرتحات إىل االستراع القام  عى مساتو  وزراء 
اليارسية، كراا أن االستراَع لم يناقش أَي سدياد، بل لم يَتََددَّ 
عان تكارار ملاا مار يف االستراع الساابل واساتدراض للجانب 
اإلنَْساني، ولذا ما يؤكد أنهم يبحسون عن طرق لتفامي الَحَرج 
والضغاوط الحقوقية واإلنَْساانية يف ظال اإلَراَمة األَمريكية يف 

االستررار يف مدركة السواحل التجاه الحديدة.
خفي لذه األسواء والظروف املشابهة لتَحارُِّكه قبل األَخري، 
يأتي لذا الحراُك ملبدوث األَُمام املتحدة ليشكِّل غطاءاً َسياسياً 
ملدركة الحديدة وتيفيفاً للضغط والَحَرج اإلنَْساني، ُخُصْوصاً 
بداد تصاُعد امليااوف الدولية واإلنَْساانية وارتفااع األصوات 

املحذِّرة من لذه املدارك لنتائجها اإلنَْسانية الكارثية.
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ٍء إِنََّم�ا أَْمُرُهْم  إِنَّ الَِّذي�َن َفرَُّق�وا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِش�يَعاً َلْس�َت ِمنُْهْم يِف َشْ
إىَِل اللَّ�ِه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَم�ا َكانُوا يَْفَعلُوَن{)األنع�ام: 159(، هنا يؤكد هذا بأنه 
يرس�م طريقة واح�دة، وطريقة واضحة، وأعالمها بين�ة، وبينات واضحة، 
وأن الناس إذا انطلقوا هم برؤية أُْخ��َرى، لم يس�روا عى هذا النحو الذي 
وجه�وا إليه: إتباع، وس�ر عى هذا الرصاط املس�تقيم الواض�ح، لن يكون 
البدي�ل إال م�اذا؟ إال أن يتفرق�وا، فيفرق�وا الدين نفسه.]ساورة األندا  

الدرل السامل والدرشون ص: 27[

ملاذا ندُرُس ونتعّلُم كيف نتفرق؟!. ثم ندين باالختالف؟! فيصبح واجبا، 
يصب�ح التفرق حتم�ا ال مفر منه، ونصبغه بصبغة رشعي�ة، أليس هذا هو 
نك�ران لنعمة الله العظيمة بهذا الدين العظي�م؟ أليس هو كفر بنعمة الله 
املتمثل�ة يف نبيه محمد )صلوات الل�ه عليه وعى آله( ويف القرآن الكريم، ويف 

اإلْساَلم العظيم؟.]الهوية اإليَْرانية ص: 6[ 

تعدد الرؤى تتعدد األقوال، تعدد املواقف، تش�تت الناس، يغرقون هم يف 
رصاع فيما بينهم، قبل أن يتجهوا إىل قضية واحدة هم مؤمنون بأنها قضية 
تهمهم، يجلس�ون مختلف�ني هم فيما بينه�م، يضعفوا، يتمزق�وا، يتعادوا 
فيقدموا يف األخر الدين غر صالح ألن يقدم شيئاً للحياة نهائياً، وال تجتمع 
عليه كلم�ة. أليس هذا مظهر ضعف؟.]مديح القرآن الدرل الساني ص: 

]27

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�صرات )مديح القراآن( لل�صهيد القائد

قضية من أهّم القضايا: )تنزيه اهلل( يجب أن يكوَن )املقياَس( لكل أعمالنا واعتقاداتنا
  - خاص:

ألقى الشاهيُد القائُد ساالُ  اللاه عليه من 
م5/2 إىل 2003/6/3  سابع محارضات اا 
ماالز  اا رائدات سدا-ُحلَّ لها أن تُكتَب براء 
الذلب-يارشح خيها كتااب )مدياح القرآن( 
لإلما  القاسام بن إبراليم عليه السال ، قال 
عناه الشاهيد القائاد: ]كتااب لو مان إما  
كبري مان أئرة ألال البيت، الزيدياة متفقني 
عليه، لو مشاهور عندلم سريدااً، وكتابته 
بالطريقة التي تكشف كيف رؤية ألل البيت، 
وتوساه ألل البيات األصي، قبل تجي أشاياء 
أُْخاَر [لاذه املحاارضات كلهاا تحكاي عن 
القارآن، وكيفية االلتاداء بالقارآن، وكيفية 
طارح القارآن للقضايا، ومنهجياة القرآن يف 
ُكّل يشء.. ويف تقريار لاذا الدادم ويف األعدام 
القاممة بإذن الله سانتناول لذه املحارضات 
السبع، املدروخة باا)مديح القرآن(، منها.

اهلل لم يرتكنا.. بل رسم لنا )طريقة 
الهدى( يف القرآن

باني  )االختاالف  ملوضاوع  اساتكراالً 
النال( الذي تناولناه يف الددم الساابل والذي 
تطرق إليه الشاهيد القائد ساال  الله عليه يف 
محارضة ارلزماةا )مديح القرآن( خقد أَكَّاد 
الشاهيد القائد بأن االعتقام بأن الله لم يذكر 
لناا الحل يف القرآن لكل مشااكلنا واختالخاتنا 

يرال  اعتقااٌم  لاو 
وبرحرته،  الله،  بددل 
اللاًه  وبحكرتاه، وأن 
خداالً قد وضح لنا ُكّل 
ماا يجدلناا متحدين، 
أقويااء،  صامديان، 
حياث قاال: ]ال بد أن 
لنااك  أن  تفارتض 
طريقاة بدكال لذه 
تراماً, أي أن الله رسم 
طريقاة ماا ييتلفوا, 
ماا  يترزقاوا,  ماا 
يتحولاوا إىل طوائاف, 
آراء  يكوناون  ماا 
ومتبايناة,  متفرقاة, 
طريقاة تجدلهم عى 
مان  عاايل  مساتو  
أن  باد  ال  الجالزياة, 
تفرتض لاذه.. ترسع 

إىل القرآن الكريم تجد خدالً أنها بالشاكل لذا, 
أنه رسام الطريقة بهاذا الشاكل التي تجدل 
األماة عى لذا النحو: أماة واحدة, أمة قوية, 
أمة ماا تظلم, ما تقهر نهائياً, أمة ما يغرقها 
الددو يف مشااكل, لي نفساها تساتطيع أن 

تحبطه من أول يو [.

ضع )تنزيه اهلل( ُنْصَب عينيك.. يف ُكّل 
أعمالك واعتقاداتك 

أشاار الشاهيُد القائُد ساالُ  اللاه عليه إىل 
قضياة لاماة سادا، بأناه يف ُكّل اعتقاماتناا 
وأعرالناا، يجاب عليناا أن ننزه اللاه عن ُكّل 
تقصاري، ورضر، وعرال قبياح كا)تجوياز 
االختاالف باني البارش(؛ ألناه يتداارض مع 
حكرتاه سابحانه، حياث قاال: ]لناا يكون 
واسب كبري عى اإلنساان خيراا يتدلل بتنزيه 
الله قضية لامة أن يكون عرلك بالشكل الذي 

يكاون مائراً تجدل تنزيه الله مقياساا؛ ألنها 
لي الغاية الك�  لو تنزيه الله, وتقديساه, 
والشهامة عى كراله؛ ولهذا يتحدث يف القرآن 
الكريم عن تسبيح ُكّل الكائنات, يسبح لله ما 
يف الساروات وماا يف األرض, قضية تنزيه الله 
قضياة لامة.. خإذا اإلنساان مؤمان بقضية 
لي بالشاكل الذي يرل بكرال الله, تؤمي إىل 
إلحاق نقص بجالل الله, وحكرته, وقدسيته, 
مدناى لذا أنك ارتكبت سريرة كبرية, سريرة 

كبرية سداً, ليست قضية بسيطة[.

يجُب تقديُم )الدين( بحيث يظهر 
 لم يقصر يف هدايتهم

َ
للناس أن اهلل

وأّكد ساالُ  الله عليه أنه يجب عى الدلراء 
واليطباء وكل من يدلم النال أن يقدموا مين 
الله للدامة، كرا لو يف القرآن، يظهروا للنال 
مد  رحرة الله بنا، وأنه عدل حكيم، ال يركن 
أن يظلام أحاداً، خال يقدموا للناال السقاخات 
املغلوطة التي ترل بددل الله ونزالته، حيث 
قال: ]يف موضوع الديان, موضوع الدين الز  
أن يكون عرلك يف تقديم الدين بالشاكل الذي 
يدرف الناال الدين, بحيث ما ياروا عند الله 
تقصري, يكون مدرختهم للدين بالشاكل الذي 
يديناوا بيشء لو الذي يليل بجالل الله, يكون 
خيه تنزياه لله, ال يكون الناال يف األَخري لم 
ا إذا ما قدمت القضية بهذا الشاكل ا يكونوا 
يف األَخاري قاد عندلام خهام يحرلاوا الباري 

املسئولية لو, ولذه حاصلة عندنا[.

ثقافة مغلوطة: 
فيها املساس 
بـ)تنزيه اهلل( 

وعدله
ساال   وتطارق 
لسقاخاة  علياه  اللاه 
مغلوطاة، يبادو أنها 
ألناه  كسارياً؛  تؤملاُه 
يتطلال  ماا  َكسارياً 
إليها، ولاي منترشٌة 
مفاملا  الناال،  بني 
القول بأن )ألل الحل 
وألال  مغلوباون، 
الباطال منتارصون( 
وأن لاذه لاي سانة 
الحيااة، أن الحال لن 
تقو  لاه قائرة، وأن 
الباطل لو املسايطر 
واملنتارص، وأن لاذه لاي إرامة اللاه!!! حيث 
يقو  بنرش لذه السقاخة الكسري من الدلراء اا 
بقصاد أَْو بدون قصد اا وكساري من اليطباء 
واملدلرني وغريلم، حيث قال: ]عندما تسارع 
حديث عان رصاع الحل والباطال, وقوة ألل 
الباطال, وغلباة ألال الباطال وإمكانياتهام 
الهائلة يقولون: لكذا حال الدنيا, الباري أرام 
أن تكاون الدنيا لكذا!. إذا أحاد يريد يتَحاّرك 
ويقول الحال وما حل, يقول لاك: ألل الحل 
يكوناون ضدااف, ألل الحال ماا بينجحوا, 
والحال ما بيسا� يف الدنيا لاذه! وأن الباري 
سدلهاا لكذا, سدال الدنيا عى لذا الشاكل!. 
ماا مدنى لذا أنناا نحرل الباري املسائولية؟ 
نحرله مسائولية لذه األشياء, لو الذي سدل 
النال بشاكل ما بريضوا يقبلوا الحل! ولذه 
خكرة قائراة, خهم قائم, لو الذي سدل الدنيا 
بهاذا الشاكل ماا خيها ماكان للحال, ما بى 

باطل باطل, ما يساتقيم خيها إال ألل الباطل, 
ألال الحل ما ينتارصوا, ألل الحال ضداف, 
ألل الحل ما بيسا� لهام يشء, لذه مقوالت 
حاصلاة!. طيب خردنى لاذا أن الله لو الذي 
ليئ للباطل السااحة, لو الذي خلل اإلنسان 
عاى وضدية ما يقبل الحل أبداً! ما مدنى لذا 
أن اليطاأ سااء من عنده؟ طياب لذه عندما 
ترسع إىل القارآن الكريم تجدلا قضية باطلة 

من أخظع القضايا يف بطالنها[.

الباطُل يف الدنيا هو )الشاذ( وليس 
األصل فيها

ومصداقااً لقوله تداىل: ]بَْل نَْقاِذُف ِباْلَحلِّ 
َعاَى اْلبَاِطاِل َخيَْدَمُغُه َخاِإذَا ُلَو َزاِلاٌل[ أَكَّاد 
ساال  اللاه عليه عاى ذلاك بقولاه: ]إن الله 
يقاد  ما لديه, وعوم أللل الحل ألن ينترصوا, 
وعوم ملن سااروا عى لديه, وعاوم للنال إذا 
ساروا عى لديه كيف ستكون حياتهم, كيف 
ساتكون سادامتهم يف الدنيا, كيف ساتكون 
سادامتهم يف اآلخارة.. قاد  الحال بالشاكل 
الاذي إذا ساار الناال عليه ال يبقاى للباطل 
مكان. الباطل أََسااسااً ما لو يش مطبوع يف 
الدنيا, مطبوع, لو يدت� شااذ, يدت� شااذ, 
لاو الشاذوذ يف الدنياا, الباطال لو الشاذوذ 
أََسااسااً, ما لو اليشء األصي خيها, املدصية 
لي الحالة الشاذة, الباطل لو الحالة الشاذة 
بالنسابة لفطرة اإلنساان, بالنسابة لسانن 
الكاون, بالنسابة للهداياة اإللهياة, الهداية 
اإللهياة ال تقاو  عاى أََسااال أناه الز  أن 
يطبع يف الدنيا نصفها باطل, يطبع لك نصف 
باطال, ويقول لاك يف االختياار: نصف باطل, 
ونصاف حل, نصف طاعاة, ونصف مدصية, 
وييليك يف الوساط, ونقول لذا لو االختيار, 
يا إما تاروح يف الحل, يا إما تروح يف الباطل.. 
ما لي بالشاكل لذا, خلل اإلنساان, وخلقت 
الدنياا بالشاكل الاذي الباطال يدتا� شااذ 
خيهاا, ما لناك حاساة للباطل بكلاه نهائياً؛ 
ولهذا يتحادث عن الباطل بقولاه: }َوُقْل َساء 
اْلَحلُّ َوَزَلاَل اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطاَل َكاَن َزُلوقاً{
)اإلرساء1م( لاو الحالة الشااذة, لاو الذي 
ال ماكان لاه يف الواقاع, لكان أنتام تجدلون 
لاه مكان يف نفوساكم, وتطبداون الحياة به 
}َظَهَر اْلَفَسااُم يِف اْلَ�ِّ َواْلبَْحِر ِبَرا َكَسبَْت أَيِْدي 

النَّاِل{[.

البعُض يفرتض أن حالة )العمى( يف 
الدنيا.. هي طريٌق تؤدي )للنجاة( يف 

اآلخرة!!
واساتدل ساال  الله عليه باآلياة الكريرة 
}َوَمان َكاَن يِف َلااِذِه أَْعَراى َخُهاَو يِف اآلِخَرِة 
أَْعَراى َوأََضلُّ َساِبيالً{ ولو يارم عى أصحاب 
السقاخة املغلوطة السابل ذكرلا، والتي تقول 
باأن ألال الحال َمائرااً ضدفاء ومسااكني، 

وألال الباطال لام األقوياء!! وأن لذه سانة 
إلهياة!! وأن الص� عى حالاة الذل واملهانة يف 
الدنيا سايكاخئهم الله بالجنة يف اآلخرة!! خرم 
عليهم بهذه اآلية التي تنسف لذه السقاخة من 
أََسااساها، حياث قال: ]}َوَمان َكاَن يِف َلاِذِه 
أَْعَراى َخُهاَو يِف اآلِخاَرِة أَْعَرى َوأََضلُّ َساِبيالً{
)اإلرساء72([. نحان نفرتض الدكل, نقول: 
نحان يف الدنيا لذه, والدنياا لذه كذا كذا كذا، 
ا لاي حالاة عراى نحن خيهاا ا ولاي أيا  
يقضيهاا واحاد, ويحاخاظ واحد عاى مينه! 
أيضااً يقول لكاذا: يحاخظ واحد عاى مينه! 
مااذا بقي له من مين؟! وما لي إال أيا  الدنيا 
لذه, ويقد  واحد عى الباري ويدخله الجنة! 
الله يقول لك لنا: }َوَمن َكاَن يِف َلاِذِه أَْعَرى{؛ 
ألن عراك لنا يف الدنياا لو عرى عن الطريل 
التي توصلك إىل الجنة, الدرى لنا يف الدنيا لو 

عرى عن طريل اليري[.. 
وأضاف قائاالً: ]ولذه حالة خطرية أيضاً، 
لاذه آية يجب أن النال ينتبهاوا لها سريداً, 
نِّي  اا يَأِْتيَنَُّكم مِّ لي تشابه اآلية األخر : }َخِإمَّ
ُلاًد  َخَرِن اتَّبََع ُلاَداَي َخاَل يَِضلُّ َواَل يَْشاَقى 
َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َخِإنَّ َلُه َمِديَشاًة َضنكاً 
ُه يَْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَرى{)طهل12( خهو  َونَْحرُشُ
لناا يربط، يرباط ما بني الدرى والشاقاء يف 
الدنياا, والدرى والشاقاء يف اآلخارة؟.. كيف 
تفارتض حالتاني متباينتاني، تفارتض حالة 
الدراى لنا لي طريل النجااة يف اآلخرة!؟ ما 
لو صحيح لذا، حالة الدرى يف الدنيا ليسات 
طريل نجااة يف اآلخارة }َوَمان َكاَن يِف َلاِذِه 

أَْعَرى َخُهاَو يِف اآلِخَرِة 
أَْعَراى{ الدراى لناا 
عرى عن ماذا؟ عرى 
عن لادي الله، عرى 
عن الساري عى لدي 
الله سابحانه وتداىل, 
يصبح يف واقع حياته 
متيباط, أعراى ماا 
يبرص شايئاً }َخُهَو يِف 
َوأََضلُّ  أَْعَراى  اآلِخَرِة 

َسِبيالً{[.

ليسات الغاية من 
)مخاول  الترشياع 
أَْو النجاة من  الجناة 

النار(
الله  وأوّضح سالُ  
اللاه  ميان  أن  علياه 
وترشيداه لاو مان 

أسل اساتقامة الحياة الدنيا، وإسادام النال 
يف الدنياا، أماا الجنة خهي املأو  ملن اساتقا  
عاى لد  الله واملكاخأة له، والنار لي الجزاء 
ملن عاىص الله والدقاب له، حياث قال: ]لهذا 
البااري ماا سدل الجناة نفساها أَْو النار لي 
الغاياة مان وراء الترشيع, مان وراء اليلل, 
ال, بال لاي يف نفال الوقت من اآلن وسايلة 
لإلنساان أن يندخاع يف الدرال؛ ولهاذا يأتاي 
بالحديث عن الجنة, بالحديث عن النار, أليل 
لريغب ويرلب النال لناا يف الدنيا لينطلقوا 
يف الدرال لناا يف الدنياا خهي وسايلة.. طيب 
يوسد غاياة أخر , يوساد غاية كبارية سداً, 
الغاياة تترسل يف اساتقامة الحيااة عى لدي 
اللاه, وتنتهاي القضية كلها عندما يساتقيم 
اإلنساان عى لدي الله, يتجى بشكل رليب, 
وبشاكل مقيل ساداً حكراة اللاه, ورحرته, 

وحسان تدباريه, وقدرته, يتجاى كراله, من 
خالل لذا يتجى كرال الله سابحانه وتداىل.. 
لكان تركنا لاذه وقلنا ما يش لاو الذي طبع 
الدنياا بهذا الطاباع, والدنيا لاي لكذا, لي 
مار امتحاان وابتاالء, وألل الباطال يكونون 
خيها لم املسايطرون, وما لنااك مكان خيها 
إال للباطال!.. ما يصح لذا عاى الله أبداً, لو 
يف القارآن الكريم يقول: ال, }َظَهَر اْلَفَسااُم يِف 
اْلَ�ِّ َواْلبَْحِر ِبَرا َكَسبَْت أَيِْدي النَّاِل{ لم الذين 
طبدولا بالفساام, لاو خلقهاا عندما تأتي 
تشاوف خلقها تجدلا وكأنها كناز, أَْو كأنها 
مرة ثرينة بكلها, وأومع خيها ُكّل ما لو يدت� 
ميادان واساع لإلنساان أن يرتقاي إىل أرقى 
الدلاو , يف مجااالت الصناعاة, وغريلاا.. ما 
كلها لنا يف حركاة الدنيا وأسوائها؟ وسوملا 
بهذا الشاكل, لي تدتا� مرة ثرينة غالية لها 
قيرتهاا عند اللاه, غري صحياح عندما يقول 
لك: ما تسااوي عناد الله سنااح بدوضة, لها 
قيرتها عند الله؛ ألن الحكيم لكل يشء قيرته, 
ما لو باعتبار حاسته إليه, كونه يف نفسه ذو 

قيرة[. 

من َنَظَر إىل القرآن من خالل )مقاييسه 
ورؤاه( فلن ُيبصر

ولفات ساالُ  الله علياه إىل أن القارآن قد 
رسام لنا الطريقة الصحيحة يف التدامل مده، 
ومن حاول أن يُساقط )رؤاه( عى القرآن خلن 
يَهتادي بالقارآن، حيث قاال: ]أليال النال 
مؤمناني بهذا؟ ويكاون عندلام عندما يأتي 
يقول  القارآن  يفارس 
لك: لاذه اآلية نرتكها 
محلها, ولذه مدنالا 
كاذا, ولاذه مدنالاا 
كاذا! أليال لاو لنا 
يار  أناه يتدامل مع 
القرآن؟ لكن املشاكلة 
أن مداه غلطاة مان 
إىل  النظار  يف  البداياة 
القارآن, يف النظار إىل 
التدامال ماع القرآن, 
بالقارآن  االلتاداء  إىل 
يكون..  كياف  الكريم 
أشاياء  يأتاي يحكِّام 
من  مقاييل  أخار , 
عنده, يرسم لو رؤ  
مديناة, الناال يأتوا 
مدينة  رؤ   يرساروا 
خدمة  عناوان  تحات 
مين, تحت عنوان بأنها أيضاً من علو  الدين, 
وانطلقناا إىل القارآن ننظار إليه مان خاللها 
خلام نبرص, ويف األَخري نقاد  موضوع القرآن 
عراى عاى عراى بالنسابة للناال! يتيبط 
اإلنسان حتى ولو عنده أنه يسري عى طريقة 
لد , ولو عنده أنه ييد  القرآن نفساه, يقرأ 
لناا, يقرأ يقارأ؛ ألسل يدارف يف األَخري كيف 
يتدامل ماع القارآن.. القرآن نفساه مرتبط 
بهاداة, والقارآن نفساه يرسام الطريقاة يف 
التدامال مداه, حتى ماا ترك لاذا املوضوع؛ 
ألناه لو املفتاح, حتى طريقاة التدامل مده, 
طريقة االلتداء به, األسال التي تسري عليها 
لتهتادي به, الدالقة التاي تبتدد عنها لتهتدي 
باه, رسارها أيضااً.. أليال لذا لاو املفتاح 
للروضوع بالنسابة للقارآن؟ أي حتى نفل 
املفتاح لذا لو لد  إليه, لو لد  إليه[.

الجزء 
22

للعلماء والخطباء وكل 
من يعلِّم الناس: ال تقدموا 
للناس الثقافات المغلوطة 

التي تمس بعدل اهلل 
ونزاهته بحيث ال يرى الناس 

عند اهلل تقصيرًا, وتكون 
معرفتهم للدين بالشكل 

الذي يدينوا بما يليق بجالل 
اهلل, يكون فيه تنزيه هلل

علينا أن ننّزه اهلل عن 
ُكّل تقصير، وضرر، وعمل 
قبيح ك�)تجويز االختالف 
بين البشر(؛ ألنه يتعارض 

مع حكمته سبحانه

من الثقافة مغلوطة 
القول بأن )أهل الحق 

مغلوبون، وأهل الباطل 
منتصرون( وأن الحق 
لن تقوم له قائمة، 

َوالباطل هو المسيطر 
والمنتصر، وأن هذه 

هي إرادة اهلل
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ت��ك��الَ��َب��ت ال��دن��ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ب��ص��ّف��ه��م..
ج��را وص����اَرت ف��ت��اوى ال��دي��ن بُ��وق��اً م��ؤَّ

وك����م دول�����ٍة ب���امل���ال ب���اَع���ت ض��م��ي��ره��ا
��را وب��ال��ن��ف��ط ك��م وج����ٍه ش��ري��ٍف ت��ص��حَّ

ع��وا ادَّ ما  أعشار   ، أعشار  حققوا  وم��ا 
َدرى  .. بعوراتهم  ي��دري  يُكن  ل��م  وم��ن 

وجهها اخل��زي  من  )أمريكا(  وحت��ُج��ُب 
ت��ت��س��تَّ��را أن  ب������األع������راب  حت��������اوُل 

وال��رؤى  ، الفعل  أمريكية  احل��رُب  هي 
!! مظهرا  )سلمان(  حقَد  ألبسوها  وإن 

ب��أذي��ال��ه��ا ك���م ح��اربَ��ت��ن��ا ، وأخ��ف��َق��ت
أتَ���ت���ن���ا ب��أي��دي��ه��ا ل��تُ��خ��ف��َق أك���ث���را !!

تكاَلَبت الدنيا 
علينا بصّفهم..

معاذ الجنيد

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الساني آيات من سورة آل 

عرران/مدرخة الله عظرة الله 

الدرل السامن

حسن المرتضى
اآلَن يتضُح الطريْل

كُل الجهاِت اآلن  حدمت املساْر
ارخْع سبينَك قبَل رخِع البندقيّْة

واسحْب زناَم النبِض قبَل االنطالْق
كْن أنَت خّولَة النهاْر

كْن طلقة أو قاذخاً أو كْن شظيْة
ال تسرتْح يوماً

خليست للرحارِب بيننا
يف الحرِب أوقاُت اسرتاحْة

إْن تسرتْح يف لحظٍة
مدناُه أنَك قد ُقتلْت

خرصاُص أعداِء الحياِة بك اسرتاْح
سّدْم بقلبَك

ارسل الدينني كيرا تينقا ُعنَل الددّو
وارخْع سبينَك كي يلوَح االنتصاْر

اآلن يتضُح الطريُل وأنَت حدمَت الهدْف
خاسدْل مساءَك آيًة واسدْل صباحَك آيتنْي

البندقيُة آيٌة والذكُر من شفتيَك آيْة
أنت الذي ترمي وعنك اللُه سّدَم يف الرمايْة

خارخْع سبينَك إّن نارصَك اإللْه
واخفْض خؤامَك بني قوٍ  مؤمننْي
اآلن يتضُح الطريُل إىل األماْ 

ال أرَض تُبرصلا وراءْك
ال يشَء تدعوُه الوراْء
األرُض تنتظُر القدوْ 

ألناَك من أحٍد سواَك يكوُن قبَل الواصلنْي
خلقد تحدمت الجهاْت
إذْ ليل من سهٍة سواْك
خاصدْد إليَك من اليقنْي
واسدل متارسَك السباْت

األرُض منَك خكْن بها حجراً تشّقَل بالدموِع ليشيِة 
الرحرْن

األرُض منَك خكْن بها سبالً إذا حرَل األمانْة
وأبرأ من الجسد الذي يوماً يفكُر أْن ييوْن

ماذا يحلُّ اآلن سسام تحت لاذي األرض للرحرِن 
خاْن

األرُض مناَك خكاْن بها نهاراً وال ترشْب ساو  زاِم 
الطريْل

األرُض منك وأنت منها حني تدرُل ما يليْل
خكن الحقيقَة ال تكن زيَف ال�يْل

وكن الزماَن

كن املكاَن
كن الطريَل ومن مىش خوق الطريْل

لل أنت تدلُم كيف تسابيُح البنامق حني ترساكها 
يداْك؟

لل تفهم املدنى الذي قالتُه أخواُه الرصاْص
قالت كالماً ليل يفهره سو  عرُق الجبنْي

ماا مماَت تدارُق أناَت تفهاُم ماا تقاول البندقيُة 
والرصاْص

خارخْع سبينَك أنَت يف وضِح الطريْل
والدرُر مارتاٌل إذا حّصنتُه باللاِه كاَن اللُه حصنَك 

يف الوسوْم
خارخْع سبينك خالسجوُم له ارتفاٌع للجبنْي

واحرْل سالحَك يف طريِل اللِه ال تيذْل سالحْك
واذكر إلهك َ حني ألهرَك السجوْم

اآلن يتضُح الطريُل ويف مسارك سجدتاْن
خاألرض محراٌب وخيها قبلتاْن
وّسْه سبينَك حيث تُنتظُر الصالْة

خالقبلاُة األوىل إليهاا الاروح تحارُض قبال تحضري 
الجسْد

والقبلُة األخر  صالة البندقية
القبلة األخر  صالُة البندقية

حمير العزكي
 

ول����ي ق��ل��ب ت���ك���ون م���ن ش��ج��ون��ي
ف��ي عيوني امل��ع��ت��ق  وم���ن دم��ع��ي 

ول�����وال ال��ف��ل��ك م���ا غ������ادرت ميا
أو ج��ن��ون��ي ذات�����ي  ي��ه��ي��ج مب����وج 

ول�����وال م��وط��ن��ي امل��ق��ت��ول غ���درا
بدوني أمضي  أن  أخترت  لكنت 

س��راب��ا ف��ي ف���اة ال��ف��ق��د أه��وى
ال��رم��ل ف��ي ري��ح السكون ح���راك 

ول����وال ال��ل��ه ، م���ا ك��ت��ب��ت جن��ات��ي
، م��ن خ��ط املنون ال��ن��ون  ب��ح��رف 

روح���ي ج����داري����ات  رس���م���ت  وال 
الظنون س��م��اوات  ف��ي   ، شموسا 

أع�����اد قلبي ال���س���ام  ال���ل���ه  ه���و 
املصون الطهر  ه��دى  ال��ى   ، إليه 

إل���ي���ه ، ي��ح��ث ع��رف��ان��ي ص���داه
ب��امل��زون احل��ق��ي��ق��ة  روى   ، وع��ن��ه 

حروفي شهقت  ما  األرض  ول��وال 
جفوني ف��ي  القصيدة  ث��وت  وق��د 

أغ��ن��ي��ات��ي ج����وان����ح  رف�����ت  وال 
حلوني ف��ي  ال���زوام���ل  لتستهوي 

سنيني كتبت  ال��ت��ي  االرض  ه��ي 
وت����ش����رح  ك���ل ي����وم ف���ي م��ت��ون��ي

وم����ا ح���ب احل���ي���اة ي��ص��د م��وت��ي
ول���ك���ن ص���د زح����ف ف���ي امل��ت��ون

جراحي رقصت  ما  احلرب  ولوال 
ت��س��ف��ك��ون��ي ال  دم����ي  غ��ن��ى  وال 

ول����واله����ا مل����ا أدرك�������ت رش����دي
ي��ت��ب��ع��ون��ي مم����ن  ال�����غ�����اوون  وال 

ال���ت���ي الب����د منها ه���ي احل�����رب 
وف���ي ع��رص��ات��ه��ا وج���ع ال��ب��ط��ون

ل���ه���ا م�����ن ك�����ل ق���اف���ي���ة ن�����ذور
ل��ه��ا ح���ق ال��ت��دخ��ل ف���ي ش��ؤون��ي

ول����وال احل���ب م��ا خ��ن��ت األم��ان��ي
الفتون نفق  ف��ي  ال��ض��وء  وص��ن��ت 

وال ص��ي��رت م��ن ع��دم��ي وج���ودا
وم�����ن ط��ي��ف��ي ف���ن���ون���ا ل��ل��ف��ن��ون

ه���و احل����ب ال��ف��س��ي��ح و ك���ل حر
ي��ح��ب وال ي��خ��اف م��ن ال��ش��ج��ون

أح����ب ودي�����ن ح��ب��ي ت��ض��ح��ي��ات��ي
وت���ث���ق���ل���ن���ي احمل����ب����ة ب���ال���دي���ون

 حسين المحالبي

ب�ي�اني ف�����ي  اخمل�����ب�����أ  ب���ان  ل��ق��د 
ال�م�ب�ان��ي ق��م��م  ع��ل��ى  وبُ��وي��ع��ت��م 

وأرس��ل��ت��م ع�������دواً ظ��ام��ئ��ا  م��ن
ح�ن��اِن ب�����ا  املسل�م�ي�ن  دم����اء 

ب�ي��ٍت  ك�����ل  م�����ن  لن�ا  وأخ��رج��ت��م 
ال�ح�ص�اِن ف�����وق  ك��ام��ًا  ش��ه��ي��داً 

ك�����ل م��������ئ��������ذن�����������ٍة وأم تُ�����ك�����ِب�����ر 
ث�م�اِن أو  س�����ب�����ٍع  ب��ي�����ن  وتُ��ن��س��ى 

ش�ه�ي���ٍد م��ول�����وٍد  ك���ل  وحت��م��ل 
وت�����ه�����دي�����ه زه�������ور اإلق�����ح��������واِن

ون���ف���رح ب��ال��ش��ه��ادة ف�����ي س�����روٍر
تهان�ي  ف���ي  ت���ع���اٍز  ف���ي  ون��س��ب�����ح 

خ�ط�اه��ا تخفي  أت���ت  وط���ائ���رةٌ 
الي�م�ان�ي أرِض  على  مبشيتها 

ومتض�ي ع��ج��ٍل  ع��ل��ى  وتقصفنا 
لل�ج�ب�اِن ال��ت��ه��رَب  أح��ل��ى  ف��م��ا 

ل�ي��ٍل ب�����رد  ف���ي  غ���دو  وأط���ف���ال 
الثوان�ي بعض  عمرهم  يناقص 

ُم��ِج��دةْ ك�����ان�����ت  طفلة  وم��ن��ه��م 
بالب��ن��اِن ب�����ادي  ع��ن  ت�����داف�����ع 

ك���أن امل����وت ف���ي دم�����ه�����ا أم��������اٌن
االم��������اِن دون  م��ن  يسير  فكيف 

ك���أن امل����وت ف���ي دم��ه�����ا ح�����ي��������اةٌ
اجل�ن�اِن ال��ى  احل��ي��اة  أح��ل��ى  وم��ا 

ك���أن امل����وت ف���ي دم��ه�����ا ص��������اةٌ
االذاِن ل�����ه ص���وت  رف��ع�����وا  وق�����د 

ع�ن�ي��ٍد ط�����م�����اٍع  ك�����ل  وي��ط��م�����ع 
ح�س��اِن خ��ي��رات  اس��ت��ي��اء  إل���ى 

انت�ص��اراً ال��ص�����واري�����خ  ك�ن  اذا 
اجتبان�ي وق��د  م�دف�ع�ي  ف��رب��ي 

م�س�ت�ج��ٌد س�������اٌح  وأش���ع���اري 
م�س�ت�ع��اِن ق�������وٍي  رٍب  وم�����ن 

ن�ص��وٍص ف��ي  ج��ب��اٍه  ف��ي  ون��ص��ٌر 
املُ�ع�ان�ِي ال��ن��ص��ر  ذل���ك  س��ت��ذك��ر 

صالُة البندقّية

آهات مؤجلة

نـصـٌر فـي نـص

حد حدي
محمد عبدالقدوس الوزير

ح����اش����ا ي�������ذوق ع�������دوي ط���ع���م خ���اص���رت���ي 
ش��رف��ا  ال���س���ن���ا  ب���س���ات���ن  م����ن  ي��ن��ت��ق��ي  أو 

ك���ي���ف ال��س��ب��ي��ل وق�����د أف���ض���ى امل�������راد إل���ى 
ت���رف���ا  اجل�������وى  وأوراق  ال����ت����ح����دي  ل������وح 

ه��������ا ت������ذك������ر أن����������ي م��������ن ي���خ���اص���م���ه
ش��غ��ف��ا ال����وف����ا  دار  ع����ن  أدف�������ع  دم�����ت  م����ا 

ج������س احل�����ك�����اي�����ة ه������ا واف�����ق�����ت�����ه ع��ل��ى 
م��ن��ق��ص��ف��ا اردت���������ه  أم  ال���ق���ه���ر  وس���������اوس 

مب��ا احل����س����اب  ب���ح���ر  ف����ي  ال���ف���ل���ك  ودارت 
ي��خ��ب��ئ ال����ده����ر ف����ي ص�����در ال�����زم�����ان ق��ف��ا 

س�����اورن�����ن�����ي ووس�������اوي�������س امل�����ن�����ام ب����دت 
ع���ل���ى ح����ي����اء ت�����ن�����ادي م�����ن ل���ه���ا ان��ش��غ��ف��ا 

م��ا  ت���ن���ف���ك حت����ب����س  ال�����غ�����زو ال  م����ش����ان����ق 
ي���ج���ي���ش ج������وف ج���ف���ون���ي ج���ال���ب���ا خ��ل��ف��ا 

غ����م����ز امل����س����اب����ح م�����ن مل�����ز امل������ذاب������ح ل��و 
س����ه����وت ب����ض����ع ث��������وان ص�������رت م���رجت���ف���ا 

ع���ل���ى ال����ب����راك����ن ه���ب���ت ع���اص���ف���ات دم���ي
ل���ت���وق���د ال�����ن�����ار م�����ن ب����أس����ي مب�����ا ق���ذف���ا 

ي����ا س���ال���ق امل������اء ف����ي ب���ي���ت االس��������ود أف���ق
ت���رض���ى اخل���ن���ى خ��زف��ا  ال���س���ب���ات وال  م����ن 

ب���ل���ح���ي���ة ال����ب����ح����ر ق�������اد احل��������وت رح���ل���ت���ه
ش�������رق ال���ص���ل���ي���ب وس������واه������ا مب�����ا ه��ت��ف��ا 

ل���ع���ل���ك���م ل������م ت��������رو غ��������از غ��������زى وط���ن���ا
ف����أب����ل����س ال����ع����ق����ل ح����ت����ى ف�����اق�����ه خ���رف���ا 

ع��واص��ف��ه ف����ي  ال���ي���ه���ودي  ذا  ف��ل��ت��ن��ظ��روا 
ال�����ذي عصفا  وال���ب���اغ���ي  ال���س���ع���ودي  أع���ن���ي 

ب��ه��ا  ال���ش���اك���م���ن  ب������اد  إال  اخ�����ت�����رت  م�����ا 
ال����ص����اع����ق����ن وف��������ي أف����ع����ال����ه����م ح��ن��ف��ا 

ع��ل��ى زاد  ال����ن����م����ل  دب�����ي�����ب  ف�������إن  م����ه����ا 
طفا  ال��ش��ه��ي  ك���ال���وه���م   ، ال���ص���راص���ي���ر  أز 

مل��ا  ن���س���ت���ع���د  أن  ول�����ن�����ا  ل����ن����ا  ق������ول������وا 
دب��������رمت م�����ن رص����ي����د ال�����زي�����ف ي�����ا ظ���رف���ا 

داعي اهلل
الشاعر / عبدالفتاح شمار

احمل�������س�������ن�������ون ب�������وع�������د ال�������ل�������ه ق���������د وث������ق������وا    
أم�������را  وال��������ص��������ادق��������ون أع��������������دوا ح����س����ب����م����ا 

ب���ن���ا    ف�������ام�������ض  ت������ول������ي������ن������اك  إذ  ي������اس������ي������دي 
واألث���������را ال����ب����غ����ي  من����ح����و   .. ال������زي������ف  ن����ع����ال����ج 

وّث������������ق ع�����ل�����ى ب��������ث م�����ش�����ك�����اة ال�����ي�����ق�����ن إل�����ى  
ال����ق����درا ن���ص���ن���ع   .. من����ض����ي  ال�����ق�����دس  ش����������وارع 

ب�������ل�������غ ص������ه������اي������ن������ة األع����������������������راب غ����اي����ت����ن����ا   
ال���ث���م���را ن���ق���ط���ف  ع����س����ان����ا   .. رب�������ي  رض�����������وان 

إب�����ل�����ي�����س ف�������ي غ�������م�������رات ال�����ن�����ف�����ط ي���ق���ب���ض���ه���م   
وإف������ك������ه������م ف��������ي م��������خ��������ازي ح����ل����ف����ه����م ظ����ه����را

م������اري������ن������زه������م حت�������ت أق��������������دام األب��������������اة ه���ن���ا   
ف������دي������ت ش����ع����ب����ا ت������ول������ى ال������ل������ه ف����ان����ت����ص����را

س�����ف�����ٌه    ب���������ه  م���������ن  إال  ال������ع������ج������ز  الي������ق������ب������ل 
والي��������ن��������ال ال�������ه�������دى م�������ن أغ������م������ض ال����ب����ص����را

ق����ائ����دن����ا    ال�����ل�����ه  ول��������ي   .. ن����س����ع����ى  ب�����ال�����وح�����ي 
ف�����ي�����ن�����ا ع�������زمي�������ة س������ي������ل ي�����ط�����ف�����ئ اخل������ط������را

ب���������رك���������ان م���������ن غ������ض������ب اجل���������ب���������ار ن����رس����ل����ه   
أث�������را ل�������ه  الي�����ب�����ق�����ي   .. ال�����ك�����ف�����ر  ف����ي����س����ح����ق 

)ال������ل������ه أك������ب������ر( خ��������اف ال�����ب�����ط�����ُش ص���رخ���ت���ن���ا   
زأرا ق���������د  م��������������ران  رب�����������ى  ف���������ي  م���������ن  ل������ل������ه 

ل��������ي م��������ن وص���������اي���������اه ن������������وٌر أس������ت������ض������يء ب���ه   
ال����ن����ص����ر ي����ح����ص����ده ف������ي احل����������رب م������ن ص���ب���را
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 متابعات فلسطينية

ترامب املهووس بُعــْقــَدة املؤامرة 
السياساية  النياُب  تبجحات  ماا  َكسارياً 
النظاا   وأن  بديرقراطيتهاا،  األَمريكياة 
السايايس األَمريكي قائم عى امُلؤّسسات التي 
تضع خططاً خرسينية ال يرلك رؤساء أَمريكا 
مهرا كان لهم نفوذ وكاريزما، إاّل الساري عى 
ضوئهاا، ماع مجال ضيال للحركاة تفرضه 
الطبائع الشايصية، ومن ألّم خصائص لذا 

النظا  الحرية والشفاخية والنزالة. 
من اليصائص التي طاملا اعت�تها النيب 
السياساية واإلعاال  األَمريكي مان امتيازات 
النظاا  السايايس األَمريكاي، لاو القرارات 
املدروساة واملحبوكة الصامرة عن لذا النظا  
السيايس والتي تصل نسبة اليطأ خيها إىل ما 
يقاارب الصفر، والفصل الجاذري بني القو  
الساالث التنفيذياة والترشيدياة والقضائياة، 
ة بني األوىل والسالسة، والتبالي باإلعال   وَخاصَّ
وحريتاه التاي ال يركن ألي رئيال أَْو قوة أن 
تضع له خطوطا حرراء، أما الفير واالعتدام 
بقاوة االْساتيبَارات األَمريكياة خحادث وال 

حرج.
يبادو أن سريع ما كان تفتيار به النيب 
السياساية وحتى األَمريكيني الداميني، بشأن 
خصائاص نظامهم السايايس، رضباه زلزال 
بقاوة 9 ريشارت يف عهاد الرئيال األَمريكاي 
الحايل مونالد تراماب، خهذا الزلزال لم يرضب 
“النظا  السايايس ” خحساب بل كشاف عن 
اماراض مساتدصية يداني منهاا النظا  ما 
كانات لتظهر لوال وصاول تراماب املهوول 

بدقدة املؤامرة إىل البيت األبيض.

ال يركن اعتبار تراماب ظالرة غريبة عن 
النظا  السايايس األَمريكاي، خالرسل لو ابن 
لذا النظا  السايايس األَمريكي، ويرسله بكل 
تفاصيلاه، ولكن ما سدال ترامب ييتلف عن 
باقي رؤساء أَمريكا، لو أنه غري كيل ويقول 
علناا ما يقوله من سابقوه رسا، باإلضاخة إىل 

ما خيه من تهور إىل حد السفه.
املراقبون يشبهون ترصخات وترصيحات، 
تراماب برواقاف وترصيحات بدض رؤسااء 
ة تلك املساتبدة منها  مول الدالم السالث وَخاصَّ
والرسدياة، خهو يريد أن يكون الحاكم املطلل 
مون حسايب أَْو رقيب، وإذا ماا تجرأت سهة 
ما أَْو شايص ما عى توسيه مجرم انتقام له 
خنراه تسور ثائرتاه وال يتورع عن وصف لذه 
الجهة أَْو لذا الشايص بأقذع الصفات، كرا 
خدلها مع القضاء األَمريكي عى خلفية قراره 
الدنرصي برنع مواطني 7 مول اساالمية من 
مخاول أَمريكا، وكذلك مع ساائل اعال  ك�  
عندما قاطدهاا ورخض مشااركتها بتغطية 
مؤترراتاه الصحفية، حتاى وصل األمر به إىل 
وصفهاا بانها “عدوة الشادب”، ملجارم انها 

وسهت اليه بدض االنتقامات.
واالعاال   القضااء  عاى  لجراتاه  بداد 
ومناخسايه، وساه ترامب مداخداه إىل اسهزة 
الدولاة ذاتهاا من موظفني وخ�اء، مشاككا 
بوالئهام لاه، متهراا ايالم بانهام مرتبطني 
بالرئيال الساابل بااراك اوباماا، ومسل لذه 
النغراة يف اليطااب تبادو انهاا سديادة عى 
النيب األَمريكية التي كانت تتبالى باالنتقال 

السلل للسلطة يف أَمريكا.
املتحادث البيات األبياض سابايرس قاال: 
“أعتقد أنه بال شاك عندماا يكون حزب واحد 
يف السالطة ملدة م سنوات، يظل أَْشَياص منه 
يف الحكوماة ويواصلاون تبني أسنادة اإلَماَرة 
السابقة.. وأعتقد أنها ليست مفاسأة انتشار 
أَْشَياص ماخل الحكومة، خالل م سنوات من 
حكم اإلَماَرة السابقة، ربرا أصبحوا مقتندني 
بتلك األسندة ويريدون مواصلة تنفيذلا”.

ما تجالله سابايرس لو أن خرتة م سنوات 
ة بالرئيل السابل باراك اوباما،  ليسات َخاصَّ
خأغلب الرؤسااء الذين سابقوه حكروا البيت 
األبيض م سانوات ايضا، ولكن لم يسريوا لذه 
الضجة التي اثارلا تراماب حول اوباما، وان 
كاناوا غريوا كراا يريد تراماب أن يغري ولكن 

بصرت.
وكالاة  تكاون  أن  سابايرس  ونفاى 
االْساتيبَارات املركزية األَمريكياة تدرل عى 
تحديد لؤالء األَْشاَياص لفصلهم من الدرل، 
كرا يفدل الرئيل الرتكي رسب طيب أرموغان 
مع مدارضياه، واصفا لؤالء املوظفني بانهم 
“الدولاة الدريقاة”، كراا يصاف أرموغاان 

مدارضيه بأنهم “حكومة موازية”!!.
رخاض سابايرس وصاف لاؤالء املوظفني 
حكومياني  بريوقراطياني  مجارم  بانهام 
وأَْشاَياص مديناني مان قبال إَماَرة الرئيل 
السابل باراك أوباما، مدت�ا لذا الوصف بانه 

خبيث.
مواقاف تراماب وأَْعَضاء إمارته اساتفزت 

الاذي  الجرهاوري  الحازب  صقاور  حتاى 
ينتراي إليه تراماب، خهي تدري أماا  الدالم 
اسراع النظا  األَمريكي مرا سايوسه رضبة 
قاساية إىل صورة أَمريكا التي حاولت النيب 
األَمريكياة واالعاال  األَمريكي تساويقها إىل 
الدالام، خهاذا تومال ماايس، عضو مجلل 
الناواب الجرهوري عان والياة كنتاكي اعلن 
برصيحاة الدبارة يف حديث مع محطة يس إن 
إن، إنه ال يتفل “مع الكسري من األَْشاَياص يف 
واشنطن وبدض أنصار الرئيل مونالد ترامب 
الذيان يقولاون إن لنااك محاولة مان إَماَرة 

أوباما إلضداف إَماَرة ترامب”.
مان سانباه، اعتا� روبارت بايار، املحلل 
األمني والدنرص السابل بوكالة االْستيبَارات 
املركزياة األَمريكية، أن الرتويج ملواسهة إَماَرة 
الرئيال األَمريكاي مونالد ترامب ملا يسارى 
با”الدولاة الدريقة”، لاي “نظرية مؤامرة” 
مان مجروعاة “اليراني البديل” وقاال باير: 
ليل لدينا مولاة عريقة يف الواليات املتحدة”. 
وأضااف: “لديناا مرسبون مان الجرهوريني 
والديرقراطياني ولكنهم ليساوا منظرني ولم 

ينظم أي أحد ذلك”.
“الذيان   ” باملتآمريان  “املحااط  تراماب 
ييططون إلساقاطه” انتقل من مائرة رسال 
اوباماا إىل اوباماا نفساه، خقد اتهام ترامب 
سالفه الديرقراطاي بااراك اوباماا بأنه امر 
بالتنصات عليه قبيال االنتيابات الرئاساية، 
ولاو ما نفااه املتحدث باسام اوباماا سرلة 
وتفصياال، وكذلاك خدل رئيل االْساتيبَارات 

االمريكية ابان والية اوباما سيرل كالبر”.
اساتفز  الوباماا  الجدياد  تراماب  اتَِّهاا  
السناتور الجرهوري سون ماكني الذي تحد  
تراماب تقديام مليل عى االتَِّهاا  الذي وسهه 
إىل اوباماا بالتنصات علياه قبال االنتيابات 
الرئاساية التاي سارت يف م ترشيان الساني / 
نوخر�، وقاال يف مقابلة مع شابكة “يس أن 
ان”: “أماا  الرئيال خيااران، إماا الرتاساع 
وإما تقديم املدلومة التي يساتحقها الشادب 
األمريكاي.. ليل لادي أي سابب يدخدني الن 
أصّدق أن لاذا صحيح ولكني اعتقد ايضا أنه 
يركن لرئيل الواليات املتحدة أن يوّضح لذه 
املسألة يف مقيقة واحدة.. ُكّل ما عليه )ترامب( 
أن يفدله لو أن يتناول الهاتف ويتصل بردير 
اليس أي اياه، وبردير االْساتيبَارات الوطنية 
والقول )حسانا، ما الذي سر ( ألنهرا حترا 
يدرخاان ماا اذا كان رئيل الوالياات املتحدة 
الساابل قد وضع برج تراماب تحت التنصت 

ا  ال”.
أَخرياً مهرا حااول البدض وضع ترامب يف 
خانة “االساتسناء” بني النياب األَمريكية، إاّل 
أناه يبقى ابان النظا  األَمريكاي، الذي وصل 
ع� لذا النظا  إىل البيات األبيض، وانه يرسل 
رشائاح كبارية مان الشادب األَمريكاي التي 
منتحاه أَْصَواتهاا، ولاي كانات مناذ البداية 
تدرف ُكّل شاارمة و وارمة عناه، خالرسل لو 
صد  لهذا النظا  ليل إال، إاّل أنه صار يصدر 

ضجيجاً.

• شفقنا العربي

اعتقلت قاّوات الدادو الصهيوناي، خجر 
السالثاء، 15 مواطنا خلساطينياً يف مدالرات 
واقتحاماات شانّتها بأنحااء متفرقاة مان 

الّضفة املحتلة.
وأعلن الجيش الصهيوناي أّن 13 مدتقال 
ضالداون يف أنشاطة منالضاة لالحتاالل، 
مشاريا إىل تحويلهم للتحقيل لاد  الجهات 
األمنية امليتصة. وكشاف عان اعتقال ثالثة 
مواطناني يف قباطية قضاء سنني، إضاخة إىل 
ثالثة آخرين يف أورصين قرب نابلل، أحدلم 

ناشط يف حركة »حرال«.
ويف سيت، قال الددو إنه اعتقل ناشاطاً يف 
حراال، كرا اعتقل مواطناً يف حّي املداسني 
برديناة نابلل، وآخاراً يف بلداني قضاء را  

الله.
اعتقاال  الصهيوناي  الجياش  وأعلان 
مواطناني يف بلادة حزماا شارال القادل، 
إضاخة إىل اعتقال مواطن يف بيت ساال واثنني 
يف ماراح ربااح قضاء بيات لحام، ومواطن 

ببلدة بيت عوا سنوب غربي اليليل.
وأخامت مصامر صحاخية عن اعتقال قوة 
عسكرية من سيش االحتالل للطفل سلطان 
نامر مسااملة )15 عاما( بداد اقتحا  منزل 

عائلته يف البلدة.
أماا يف بلدة مراح رباح سناوب بيت لحم، 
خاعتقل الددو الشابني أيرن محرد َعبدالحي 
الشايخ )20 عاماا( وحبيب محرد الشايخ 

)23 عاماً(، بدد اقتحا  منزليهرا.
خجار  الصهيونياة  القاوات  واقتحرات 
السالثااء بلادة قباطياة سناوب مدينة سنني 
واقتحرت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، 
والقنابال  النارياة  األعارية  أطلقات  كراا 

الصوتية.
وقاال شاهوم عياان إن »سناوم االحتالل 
مالراوا البلادة وانتارشوا يف حي الساباعنة 
والحاي الرشقي واقتحروا مناازل تدوم لكل 
من: عي زكارنة، صابر ساباعنة، محرد أبو 

زيد وختشولا واستجوبوا أصحابها«.
وأشاروا إىل أن قوات الددو ترركزت أيضا 
قرب مبنى املحكراة يف البلدة حيث تدرضت 

للرشل بالحجارة من قبل الشبان.
الدادو خجاراً مييام  واقتحرات قاوات 
طولكر  وضاحية ذنابة قرب مدينة طولكر  

ومالرت بناية واستجوبت ساكنيها.
وقال مواطنون إن »عدة آليات عساكرية 
اقتحرات ضاحية ذناباة يف طولكار  خجرا 

ومالرت بناية ساكنية وأخرست سااكنيها 
وختشات الشاقل وحققت ماع املواطنني«. 
وأشاروا إىل أن سنوم الددو انترشوا يف شوارع 
ذنابة لسااعات ونصبوا حاسزا عسكريا عى 

الطريل املؤمي لطولكر .
كراا مالرات القاوات الصهيونية مييم 
طولكار  وانتارشت يف شاوارعه وتدرضت 

للرشل بالحجارة.

استشاهد شاابُّ خلساطيني برصاص قاوات االحتالل 
»اإلرسائيي« بالقرب من /باب األسباط/ برحيط املسجد 

األقىص املبارك.
وقالات مصاامر محلية يف القادل إن سناوم االحتالل 
أطلقاوا الناار، ياو  السالثااء، عى الشااب بددماا تركن 
اة بالجنوم يف باب األساباط،  مان اقتحا  الغرخاة الَياصَّ
وقا  بطدن سندياني اثنني وإصابتهرا بجراح متوساطة 

وطفيفة.
وقال شاهوم عيان إن الجنوم تركوا الشاهيد ينزف بدد 

إطالق النار عليه بشكل كسيف حتى استشهد.
ويف ذات الساياق اغلقات قاوات االحتاالل يف أعقااب 
الدرلياة املنطقة بالكامل، ومندت املصلني من الوصول إىل 
األقىص ألماء صاله الفجر، ونرشت املئات من عنارصلا يف 
البلدة القديرة من القدل ومحيط املساجد األقىص، خيرا 
اقتحرات قوات كبارية بلدة سبل /املكا�/ سنوب القدل 
املحتلة، حيث كان بيان رشطة االحتالل أن املنفذ لو شاب 

يبلغ من الدرر 25 َعاماً من البلدة.

االحتالل يعتقُل طفاًل إستشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديني »إسرائيليني« يف القدس 
ومواطًنا بالخليل

اعتقلت قاّوات االحتالل طفالً 
يف طريقاه إىل مدرساته برديناة 
اليليال سناوب الّضفاة الغربية 
املحتلة، كرا اعتقلت مواطنا آخر 

بدد اقتحا  منزله يف املدينة.
وأخامت مصامر محلية لوكالة 
»صفاا« أّن قاّوة عساكرية مان 
سيش االحتاالل اعتقلت الطالب 
يف مدرساة طارق بن زياام يزيد 
عامر معنا عى حاسز أبو الريش 
الدساكري، قبال االعتاداء عليه 

ونقله إىل سهة مجهولة.
كراا اعتقلات قّوة عساكرية 
أخر  املواطان َعبدالله أبو تركي 
صباحاا،  منزلاه  اقتحاا   بداد 
برحتوياته،  والدباث  وتفتيشاه 

ونقله إىل سهة مجهولة. حملُة اعتقاالت الصهيونية تطال 15 فلسطينياً يف الضفة املحتلة  قطعان من املستوطنني 
يقتحمون املسجد األقصى 

بحماية جيش االحتالل 
إقتحرات مجروعٌة مان قطدان 
باحااِت  الصهايناة  املساتوطنني 
صبااح  املباارك،  األقاىص  املساجد 
السالثااء، بحرايٍة أمنياة من رشطة 
الددو الصهيوني، يف استفزاٍز واضح 
وخاضح ملشاعر املسلرني واملرابطني 

يف املسجِد األقىص املبارك.
وأخامت مصامُر صحاخيٌة أن »29 
مستوطناً اقتحروا األقىص، ع� باب 
املغارباة، وقاد واسههام املرابطون 

بالهتاخات والتكبري«.
يقتحام  يومياة،  وبصاورٍة 
املساتوطنون األقاىص، خيرا تواصل 
مرارسااتها  يف  االحتاالل  أسهازة 
بحال  واإلْساَرامياة  الدنرصياة 
ولادٍ   إعدامااٍت  مان  املقدسايني، 
للرنازل ومنع من الصالِة يف األقىص.
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»إسرائيل« تستضيُف وفودًا عربية صحفية من املغرب وتونس والجزائر 

ا�صتعاد مواقَع هامًة يف الريف اجلنوبي ملدينة تدمر الأثرية

الجيش السوري ينّكل بالتكفرييني يف درعا البلد ويصل حي برزة 

  - متابعات:
نرَشَ املتحدُث باسام رئيال الوزراء 
»اإلرسائياي« بنيامني نتنيالاو صوراً 
ملجروعاة مان الصحفيني الدارب قال 
إنهم من املغرب وتونل والجزائر خالل 

زيارتهم إلرسائيل.
وقاال عوخاري سندملاان يف تغريادة 
مرخقاة بالصاور عى حساابه بروقع 
تويرت: إن الصحفيني ساؤوا بدعوة من 

وزارة اليارسياة »اإلرسائيلياة«؛ »من 
أسل التدرف عى شدبها وصّلوا اليو  يف 

املسجد األقىص«.
والتقاط الصحفيون الدارب صوراً 
ُقرب الحائط الغربي املالصل للرساجد 
األقاىص )حائاط الا�اق(، كراا أنهام 
التقطاوا صاوراً ماخال َحاَر  املساجد 

األقىص.
وكان الناطل باسم وزارة اليارسية 
إيرانويل نحشاون نرش  »اإلرسائيلية« 
صاورة عاى حساابه بروقاع تويارت 

للصحفياني أنفساهم وقاال: »نرحاب 
بأصدقائناا األعازاء.. نأمال أن تكونوا 

سرساً للحوار والتسامح والفهم«.
لاوزارة  الرساري  الحسااب  وقاال 
اليارسياة »اإلرسائيلياة« عاى موقع 
خيسبوك إن الهدف من زيارة الوخد كان 
»التدرف عى إرسائيل وعى شدبها«.

وأشاارت إىل أن الوخاد »زار القادل 
واملساجد األقىص وُمؤّسسة يد خاشيم 
لتيليد ذكار  ضحايا الهولوكوسات. 
الدليا والكنيسات  املحكراة  وسايزور 

مان  عادم  ماع  أعضااؤه  وسايلتقي 
النواب«.

 ونقلات عان الصحفياني قولهام: 
»سئنا ألن لذه لي خرصة للتدرف عى 
»إرسائيال« الحقيقياة بدون وسااطة 

اإلعال «.
وتقول اليارسية »اإلرسائيلية« إنها 
تويل ألريّة كبرية لزيارة الوخوم الدربية 
التاي »تساتقي مدلوماتها مان إعال  
عربي مسايل ينرش مدلومات خاطئة 

عن إرسائيل«.

  - وكاالت:
يواِصاُل الجياُش الساوري عرليتَه 
وبارزة  والقاباون  ترشيان  حاي  يف 
وبسااتينهم، خارًضاا طوًقاا يرتد من 
البسااتني املحيطة برلدب البساتان يف 
بسااتني برزة باتجاه شاارع الحاخظ، 

خاصاًل برزة عن بساتينها.
محاور  عاى  تقدًماا  يحارز  خيراا 
ساماع بالل الحبيش بدرعاا البلد ونقل 
التلفزيون الساوري عن مصدر ميداني 
بداد  الساوري  الجياش  وحادة  باأن 
السايطرة عى مسابح البساتان الذي 
يقع يف بسااتني برزة تم التقد  مساخة 
500 مارتًا  700 مارتًا طاول وعارض 
بالبسااتني انطالًقا من سنوب مسابح 

البستان باتجاه شارع الحاخظ.
القاوات  “باأن  املصادر  وأضااف 
الساورية سايطرت بشاكل كامل عى 
أحد ألّم طرق املسالحني طريل الدرب 
الطويلة الذين يصل حي برزة ببساتني 
القاباون و بسااتني برزة أيًضاا، علًرا 
أن لاذا الطريل يبادأ من ساوار مبنى 
الرتبوية يف برزة وينتهي عى األتوسرتام 

الدويل«.
كراا ترات السايطرة عاى شاارع 
الحاخظ من سهة بساتني برزة، خارضة 
طوًقاا متكامااًل عاى البسااتني وعزل 

برزة بشكل كامل عن البساتني.
انت وحادات  مان سهاة أخار  شَّ
الساوري لجوًماا مداكًساا  الجياش 
التكفريياني رشق حاي  مواقاع  عاى 
املنشاية، ويأتي لذا الهجاو  املداكل 
بدد اساتدراج لجو  للتكفرييني الذين 

حاولوا السايطرة عى حي املنشية كرا 
اساتطاعت القاوات مان إحاراز تقد  
عاى محور سامع باالل الحبيش بدرعا 
البلد، وسط حالة من الفرار للرسلحني 
باتجاه حي األربدني والدباساية بسبب 
قوة الهجو  وكساخة النريان امُلستيدمة 

من قبل وحدات الجيش.
إىل ذلاك تركن الجياش من قتل عدم 
من التكفرييني ومنهم املدعو أبو حرزة 
األَنَْصاار ي واملدعو يوساف إسراعيل 
اليباي ولراا قيامياان خيرا يسارى 
ليئة تحرير الشاا  »النرصة ساابًقا« 
واملدعو محرد قاسام أبا زيد امللقب أبو 
القاسم واملدعو حسن محرد الحريري 
والناشاط اإلعالمي »سورج سارارة«، 
باإلضاخاة لتدماري عرباة مفيية لهم 
قبال وصولها إلحد  نقااط الجيش يف 

حي املنشاية وتدمري مقارات ومرابض 
مدخدياة ولااون يف أحياء مرعاا البلد 
وحاي طريال الساد ومحياط الجررك 

القديم
ويف سبهاة أخار ، أعلان الجياش 
الساوري تركُّنه من استَداَمة السيطرة 
عى عدم مان املواقع الهاماة يف الريف 
الجنوباي ملديناة تدمار االثرية وساط 

البالم.
ونفذت وحدات مان الجيش الدربي 
الساوري بالتداون مع القوات الرميفة 
عرلياات نوعية عى تجردات إْسَراميي 

)ماعش(«.
الدرباي  الجياش  وقاال مصادر يف 
السوري: إن وحدات الجيش »استدامت 
خاللها السايطرة عى مرشوع سابية 
املاوح ومحطاة التحويال الكهربائية« 

بالريف الجنوبي ملدينة تدمر.
عرلياات  أن  إىل  املصادر  ولفات 
السيطرة أسافرت عن »مقتل وإصابة 
الدديد مان إْسَراميي تنظيام )ماعش( 
وخارار من تبقاى منهم وتدماري آليات 
بدضها مزوم برشاشات ثقيلة وسيارة 

تحرل لوحة سدومية«.
وأشاارت وكالة ساانا إىل أن الجيش 
الرميفاة  والقاوات  الساوري  الدرباي 
تنفذ مناذ مطلع الدا  الجاري عرليات 
الرشقاي  الرياف  يف  )ماعاش(  ضاد 
عان  اآلن  حتاى  وأسافرت  لحراص 
استَداَمة السايطرة عى عرشات التالل 
االسرتاتيجية وإعامة األمن واالستقرار 
إىل مديناة تدمار واملناطال الحاكراة 

املحيطة.

تغيري خطة اقتحام املدينة القدمية و�صيطرة على احلافة ال�صرقية لنهر دجلة
الجيش العراقي يستعيُد ثالث جسر يف املوصل ويقتل 18من “داعش”

  - متابعات:
وقاواُت  الدراقاي  الجياُش  تركان 
االسانام الشدبي من اساتدامة مناطل 
مهراة يف املوصل وكاذا تحرير مناطل 

اسرتاتيجية عى ضفاف نهر مسلة.
وقالت خلية اإلعال  الحربي الدراقية 
إن قطداات خرقاة املشااة 16 الجيش 
الدراقي حررت قرية الجرالية وخرضت 
السايطرة الكاملة عى الحاخة الرشقية 
لنهر مسلة من الساحل األيرن وحررت 
كاخاة القار  واملناطال الواقدة رشق 

باموش. 
كراا أكاد قائاد الرشطاة االتحامية 
الرشطاة  أن  ساومت  رائاد  الفريال 
الدساكري  األماري  قتلات  االتحامياة 
لداعش اإلْسَرامي محروم محرد املكنى 
عبدالرحران األَنَْصااار ي خالل عرلية 
تحرير باب الطوب يف املدينة القديرة.

وكانات قوات اللاواء الساناي التابع 
للحشاد الشادبي قتلت، ظهر السالثاء، 
بكار  أباو  املدعاو  الداعايش  القياامي 
الدراقي يف ناحية باموش شارال غرب 

املوصل، بدرلية أمنية نوعية.
وإذ اساتدامت القاوات الحكومياة، 
السالثاء، السايطرة عاى مدخل الجرس 
القديام يف الجاناب الغرباي للروصال، 
طارأ تغياري عى خطاة اقتحاا  مركز 
املديناة القديرة وتحريرلاا من تنظيم 

“ماعاش” اإلْسَرامي، بحساب مصامر 
أمنية لألناضول.

وقاال عاي َعبداللطياف، الرائاد يف 
الرشطاة االتحامياة بترصيح خص به 
األناضاول، إن “القاوات حاررت مبنى 
الرشكة الدامة لإلسرنت، قرب منطقة 
املوصال  رشق  سناوب  الطاوب  بااب 
القديرة وتقدمت يف شاارع الكورنيش 
وحررتاه بالكامل وخرضت سايطرتها 

عى الجرس القديم”.
مان سهتاه أوضاح املقاد  محراد 
عزيزي، أناه “بتحربر الجارس القديم، 
بات ثالثة سساور من أصل خرساة يف 

مديناة املوصال محاررة بالكامال من 
سايطرة التنظيام، والتقاد  مساترر 
لتحريار املزياد مان املواقاع الحيوياة 

الهامة”.
عنيفاة  مسالحة  “مداارك  وتاباع 
مارت بني القاوات الحكومية والتنظيم 
يف شاارع الكورنيش، بلغات حصيلتها 
مقتل م1 مسالحاً، وإحبااط لجومني 
بدجلتني )سيارتني( مفييتني، خضال 

عن أرس قناص”.
خيراا لفات إىل أن “خساائر القوات 
)الحكومية( بلغت مقتل 3 سنوم بينهم 
ضاباط برتباة نقيب، وإصاباة سندي 

بجراح طفيفة”.
وأضاف عزيازي، أن “الطوق األمني 
املفاروض عى منطقة باب الطوب أوىل 
مناطال املوصل القديراة، أصبح أكسر 
شادة من السابل وان الساعات القليلة 

القاممة سوف تشهد اقتحامه”.
ويف ترصيح لألناضول، كشف محرد 
رضوان األحرادي، الدريد يف قوات الرم 
الرسيع، عن تغيري خطة اقتحا  مركز 
املوصل القديرة وتحريرلا من التنظيم 
بداد عد  نجااح اليطة الساابقة بدد 
أكسر من خرسة أيا  عى اعتراملا.

وعزا األحردي أَْسبَاب خشل اليطة، 
إىل أن التنظيم مخع بكل ما لديه من قوة 
إىل املنطقة املكتظة بالساكان، والتي ال 
تساتطيع القوات ال�ياة والجوية من 
اساتيدا  النار بكساخاة عالية ملواسهة 
املتشدمين والقضاء عليهم، ملنع وقوع 
املزيد من اليساائر يف صفوف األبرياء 

وتدمري بنالم التحتية.
ورخض املساؤول األمناي، اإلخصاح 
عن اليطة الدساكرية الجديدة لتحرير 
باب الطوب لا”أَْسبَاب أمنية”، متدهداً 
بأن “يكاون قطف ثراار اليطة خالل 

أيا  قليلة من بدء تنفيذلا”.
وبدأت القوات الدراقية يف 19 خ�اير 
عرليات تحرير اقتحا  الجانب الغربي 
ملدينة املوصل )املدقل الرئيل لداعش(، 
وتركنات مان تحرير عدم مان األحياء 

والقر . 

كوريا الشمالية تحذر من »ضربات ال ترحم« 
لحاملة الطائرات اأَلمريكية كارل فينسن

  - وكاالت:
حذرت كوريا الشارالية،  السالثاء، أَمريكا من لجرات »بال رحرة« إذا 

ما انتهكت حاملة الطائرات »كارل خينسن« سيامتها أَْو كرامتها.
وقالات إن وصاول املجروعة األَمريكياة الضاربة سزء مان »ُمَيّطط 

متهور« ملهاسرتها.
وأخامت وكالة األنباء املركزية الكورية بأنهم »إذا خدشوا ولو سزء من 
سيامة وكرامة سرهورية كوريا الشادبية الديرقراطية )االسم الرسري 
لكوريا الشرالية( خإن سيشاها سيشن رضبات بال رحرة وخائقة الدقة 

من ال� والجو والبحر ومن تحت املاء«.
يف غضاون ذلك، قال متحدث باسام البحرية األَمريكية، إن السافينة 
»كارل خينسان« يف مهراة عامية مقررة يف املنطقة ستشاارك خاللها يف 

مناورات عسكرية مع قوات كوريا الجنوبية الحليفة.
وأثاارت بيوناغ ياناغ انزعااج سريانهاا بتجربتني نوويتاني وإطالق 

سلسلة من الصواريخ منذ الدا  املايض.
وأطلقت األسبوع املايض ل صواريخ باليستية سقطت يف البحر قبالة 
ساحل اليابان، رًما عى املناورات الدسكرية السنوية بني الواليات املتحدة 
وكوريا الجنوبية، والتي تدت�لا كوريا الشرالية تحضريًا لحرب ضدلا.
وبادأت املناورات املشارتكة الكبارية بني القاوات الكورياة الجنوبية 

واألَمريكية التي وصفت بأنها ذات طابع مخاعي يف أول مارل/آذار.
وشاارك يف منااورات الدا  املايض نحو 17 ألف سنادي أَمريكي وأكسر 

من 300 ألف سندي من كوريا الجنوبية.
وقالات سايئول إن حجم القوات التي تشاارك يف منااورات لذا الدا  

ستكون مراثلة.

السلطات البحرينية ترجئ محاكمة الشيخ 
قاسم حتى 7 مايو 

  - متابعات:
أعلنات السالطات يف البحرين إرسااَء محاكرِة آيِة الله الشايخ عيىس 

قاسم حتى السابِع من مايو املقبل.
وشاهدت مناطُل البحرين إرضاباً َعامااً احتجاسا عى املحاكرة التي 
ترال رمزاً َكبرياً مان رموز الشادب البحريني. حياث أقفلت الرشكات 
واملحالت التجارية أَبَْوابها وساط حركة خفيفة يف الشوارع مرتاخقة مع 

انتشار أمني للرشطة.
وأخام شاهوُم عيان عن اعتقال عدم من الناشاطني خالل حرلة أمنية 
نفذتهاا الرشطاة تيللهاا نرش حواساز عند مداخال الدديد مان القر  

القريبة من الداصرة املنامة.
وشاهَدت الدديد من املناطل البحرينية ليل االثنني مسارياٍت حاشادًة 
تلبيًة لدعوِة علراِء البحرياِن املواطننَي إىل التوسِه نحَو ِمنطقِة االعتصاِ  

الشدبي يف محيِط منزِل آيِة الله قاسم برنطقِة الدراز.
وكان مان املقارر أن تصادر املحكراة حكرهاا يف القضية يف سلساة 
السالثااء، إال أن املحكراة أسلات النطل بالحكام، خيرا شاهدت املنطقة 

الدبلوماسية تواسًدا أمنيًا يف محيط املحكرة.
يذكار أن الشايخ قاسام لاو عالام مين بحريني، وناشاط سايايس 
واستراعاي يف البحريان، كرا كان عضاًوا يف ُكّل من املجلل التأساييس 
واملجلل الوطني البحريني، ويدت� املرشاد واألب الروحي لسورة الشدب 
البحريني، ولو عضو يف الهيئة الدليا للرجرع الداملي أللل البيت واملرشد 

لجردية الوخاق البحرينية.
وكانت سلطات املنامة قد أعلنت يف 20 يونيو 2016، إسقاط الجنسية 
البحرينياة عان الشايخ قاسام، بسابب نشااطه السايايس ومطالباته 

باإلصالح يف البالم.

تقريٌر غربي: الطريان السعودي األسوأ يف 
الخليج

  - متابعات:
كشاف تقريٌر استشاريٌّ اسارتاتيجي صدر مؤخراً، عن بطء عرليات 
تحرير قطاع الطريان بالسادومية، رغم أنه أحاد األعردة املهرة يف خطة 

الهيكلة التي بدأتها املرلكة. 
 »WORLDWIDE« وتوقع التقرير االستشااري التحالفي الصامر من
لالستشارات االسرتاتيجية، و«ALTITUDE« السرتاتيجيات واستشارات 
قطااع الطاريان األمريكياة، االحترالية التي يركان أن يلدبهاا القطاع؛ 
كونه يرسال الدروم الفقري لالقتصام السادومي من بني القطاعات غري 

النفطية، والتي يدول عليها بشكل كبري يف تحقيل رؤية 2030.
وأشاار إىل أن املناخساني يف قطااع الطاريان بالسادومية، يتجاللون 
اساتغالل الفارص الحقيقية، ولاو ما ياؤمي إىل تكبد اليساائر املالية 
الكبارية، يتزامن ذلاك مع إعاامة الحكوماة لهيكلة الباالم االقتصامية، 
ة بداد الرتاسع  وخططهاا الطروحاة يف تنوياع مصامر الدخال، وبَياصَّ
الحام يف أسدار الطاقة عامليا، ما يرسل تحديا سولريا أما  ليئة الطريان 

املدني، وصناع لذا القطاع.
قطاع الطريان السادومي، يبدو »متأخراً« برشغالت الطريان املناخسة 
لاه يف مول اليلياج املجاورة، األمر الذي ساالم يف باطء التَحاّرك صوب 
تحريار لذا القطاع، نالياك عن التأخر يف إصدار رخص سديدة ملشاغي 
الطريان املناخساني، عالوة عى االبتدام عن عرال التحالفات والرشاكات 
الدولية، وإيقاف اليطاط التنفيذية إلطالق الدديد من الرخص لرشكات 
طريان ماخل السدومية، وسفر ماخي كبري مقارنة ببدض الدول األوربية 
والدربية، يف ظل وسوم 27 مطارا موزعة بني الدولية واإلقليرية واملحلية.
ولام يحادم التقرير الددَم الكرايَّ املطلوب، ليطوط الطاريان املحلية 
التي تحتاسها السدومية خالل الفرتة املقبلة، وتوازيها مع ارتفاع الطلب 
عى السافر ماخليا، إال أن املقابل حدم ما يركن االصطالح عليه باملدايري 
الداماة، كديرومة ساوق قطااع الطاريان املدني السادومي، واملؤرشات 
االقتصامياة، وأَخريا طبيدة اآلليات التناخساية التي ساتطرحها الهيئة 

الدامة للطريان املدني يف السدومية. 



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخريل

ل���و لم نك���ن أحراراً مل���ا كان ُكّل ه���ؤالء يقاتلونن���ا اليوم، ملا كان���ت أَمريكا 
تس���تعدينا هذا االس���تعداء، وملا كان قرُن الش���يطان يعادينا هذا العداَء، وملا 

كانت إسرائيل تكرُهنا هذا الُكره، ليس إال أنا أبينا إال أن نكون أحراراً.
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َعبدالحميد الغرباني 
الجاوالت  الاذروة مان    يف وقاِت 
املكوكية للرلك سلران وابنه املهفوف 
السااعية لتجرياع مزياٍد مان الدعم 
اّلتي  الدساكري والسايايس للحروب 
تيوُضهاا السادومية بالوكالاة عان 
املبداوُث  رباط  وغريلاا  واشانطن 
األَُماريُّ إساراعيل ولد الشايخ خالل 
مقابلة له عى خرنسا ل2 َوْقَف الددوان 
عى اليرن بتدمري الصواريخ البالستية 
اليرنياة! األمُر مسريٌ للشافقة! وحدث 
خيرا يبدو مون تنسايل سيد لذه املرة 
مع الرياض اّلتي تبَحاُث عْن َما يدّزز 
تصديَد الددوان عى اليرن! ال عن حل 
سايايس! لدرساة لم ترتك مدهاا لولد 
الشايخ تساويَل مدزوختاه الجديدة، 
وأظهار ت أن الحدياَث عان رضورة 

تدمري الصواريخ البالستية اليرنية أَْو 
تسليرها للجنة مجّرم ُمَحاَولٍة خاشلة 

لنيل من حل مرشوع 
عان  َخضاالً  لليران، 
كوناه ذريداًة سديدًة 
كغطااء  ستُساتيَدُ  
الستررار الددوان!.

 لقاد تحادث ولاد 
الشايخ بيّفة كبرية، 
ة  الِيفَّ بال بلاغ مان 
السياساية  واألُميَّاة 
ويف  مقلقااً،  مبلغااً 
عشاية ذكر  مجزرة 
اّلتاي  ساوق مساتبأ 
القاتل  الطائر  ارتكبها 

وراح ضحيتها١٢٠ شهيداً وأَْكسَاُر من 
٢٠ مفقاوماً وعارشات الجرحى! لل 
استذكر الجريرة؟!، لل قال شيئاً عن 
الضحاياا؟ لل تضاَمَن ماع ذويهم؟ 

بالطباع ليال ذلاك يف الترامات ولد 
اّلتاي يرسلهاا،  املنظراة  الشايخ وال 
ونحان ال ننتظاُر من 
ماا  َشايئاً،  الجرياع 
ننتظره لو رخٌض تا  
السيايس  املجلل  من 
األعى الساتررار لذا 
النزيه  املبداوث غاري 
وغري املحايد كوسيط 

مويل..
مقابلاة  ُكلِّ  يف 
تلفزيونياة له يتضح 
لاك إىل أيَّاة مرساة أن 
الرسال لام يساتِطع 
اخفااء  عاى  الدرال 
انحياِزه لقو  االعتداء عى اليرن؟! 
كياف  كهاذا  شايصيٌة  حساناً 
سيستطيُع التقريَب لحل سيايس؟!

ولاد  ولرطقاات  تكويداات  إن 

الشايخ حاول الصوارياخ البالساتية 
خرشاواره  غريباًة،  ليسات  اليرنياة 
كوسايط، وقبلاه كروظف يف الشاأن 
اإلنَْسااني، يزمحُم باألمور السالبية، 
خدى ماد  عاَماني والشادب اليرني 
الدساكري  الدادوان  ساطوة  تحات 
واالْقتَصامي يتدرض للقتل ومحاوالت 
اإلذالل واقتناص املدنيني من األَْطَفال 
منازلهام  يف  والرساال  والنسااء 
ومدارساهم ومقرات أعرالهم، وحتى 
يف أعراساهم ومجالال الدازاء وكل 
يوٍ  عاشاوا لحظات قاساية شالدوا 
خاللها كيف تتوار  مقادراُت بلدلم 
تحات لجراات الطاريان السادومي 
واألَمريكاي، ولذا املبداوُث ومنظرتُه 
سايئة الصيات يوّخارون غطااًء لكل 
ذلك وبصورة خجة ووقحة! خضالً عن 
كونه ال يرتلُك اليلفيَة السياسية اّلتي 

تركُّنه للدب مور وسيط مويل.

أحمد حاشد هاشم
كنُت قبَل سانوات 
أساأُل: ملاذا يتامُّ قتُل 
وضبااط  الطياريان 
الجاوي  الدخااع 
القاوات  وضبّااط 
واألمان؟!  املسالحة 
القتََلاُة  ينفاذ  وملااذا 
وينجون من املالحقة 

والدقاب؟! 
َمن  أساأل:  كنات 
لاه مصلحاة يف لكذا 

خدل؟! 
كنات أساأل: ماا مصلحاة ماعاش 
والقاعدة بقتل ضباط الدخاع الجوي؟! 
كنت أساأل: ملااذا ال تقنُدناي ُحَجُج 
َمان  الصوارياخ؟! وملصلحاة  تفكياك 

تفكك صواريينا االسرتاتيجية؟! 
كنت أساأل: ملاذا ال تتمُّ الهيكلة مون 

تفكياك وحادات الحارل الجرهاوري 
املادّرب واملحارِتف واالكتفااء بتغياري 
ُكّل  بقياامات  القياامات 

والئها للوطن؟! 
وتُهرال  تفاكك  ملااذا 
وينكل  املحرتخاة  القوات 
بها وتصامر ميّصصاتها 
بال  وتبقاى  وعالسهاا 
وتدعم مليشايات الفرقة 

األوىل مدرع؟! 
الكسريَ..  قباُل  عرخات 
واليو  عرخت ُكّل يشء. 
ُكلُّ يشء كان ميطَّطاً 

له!. 
الحادوم  وراء  كاناوا 
يدادون امليّططات وينفاذون إضداف 

الوطن ملصلحة مرلكة آل سدوم!.
املدرخة بكلفة كبرية غباء كبري!.

والندُ  بدد خاوات األوان ندٌ  ال يفيُد 
غريَ املوعظة.

عرفت اليوم ملاذا اغتالوا الطيارين 
وضباط الجوية َوالجيش

عبدالملك العجري  
تُنَساُب ملاركل مقولٌة مشاهورٌة عنه بدَد أن سرع أحَدلم 
يُدارُِّف املاركساية بطريقة خاطئة خقال ماركال: »إذا كانت 
لاذه لاي املاركساية، خران املؤكَّد أنناي أنا ماركل، لسات 

ماركسياً«!!
ينطباُل ذلاك بشاكل كبري عاى سراعاة أَنَْصااار اللاه أَْو 
»الحوثية« التي أحيطت منذ خروسها للرجال التداويل اإلْعاَلمي 
والبحسي بغرِي قليٍل من الضبابية والغروض، ومع تدشاني أول 
َسولة صيف ل200  كان السؤاُل الَحِرُج: َمن لم أَنَْصااُر الله؟ 
كيف نشاأت الجراعة؟ ما لي ألداُخهم، مقوالتُهم، أسندتُهم، 

اسرتاتيجياتُهم، أصولُهم املدرخية وخصائُصهم الفكرية؟.
يف لذه املرحلة الحرسة يف مسار تأريخ سراعة أَنَْصاار الله، 
ويف مناخ مضطِرٍب تيّلقت الفكرُة األوَّليَّة، وكان التصّوُر األويل 
أَْو األخاكار األولية تتدحرج مع األيا  ككارة السلج، واملدلومات 

املتكونة يف تلك املرحلة مسّلت موَر الي�ات السابقة التي تُسِهُم يف تضليل نتائج 
البحاث الدلري وتؤثر سالباً عى ميرسات القاراءات التالياة، وأكسر مقوالت 
اساتنزخت سهوَم الباحسني والَكتَبة، لي مقولُة اإلمامة السياساية، الصحابة، 
الدالقاة مع إياران واملذلب الجدفاري، ولي مقاوالٌت لامشايٌة يف اليطاب 
الحوثي أَْو مفتَدلة، كرا سايأتي، ويتم اصطفاُؤلا وتساليُط الضوء عليها عن 

قصٍد يف الغالب، كُجزء من أموات املكاخحة. 
باساتقراء عدٍم كاٍف من املوام والتقارير والدراساات التاي تناولت أَنَْصااَر 
الله؛ نجد انفَسنا أََماا  َكمٍّ كبري من التدريفات املتضاربة َومن بني التدريفات 

النرطية الشائدة:
- سراعٌة إحيائية زيدية مطلبية تتبنى مطالَب حقوقيًة سياساية وثقاخية 
واستراعياة، وتسادى لحراياة التقالياد الدينياة والسقاخية 
للزيدية، مّرا يدتقد أعضاؤلا أنه تدديات سلفية/ وّلابية.

- ظالارٌة صندهاا الباؤُل وحالاُة الحرماان االقتصامي 
واملظالم املرتبطة بالهوية السقاخية، وإقصاء الرأسرال السقايف 
واالستراعي الزيدي من املسااَلرة يف رسم وتشكيل مستقبل 

اليرن الجرهوري عقبت ثورة سبتر� 1962 .
اٌع عقائادي مغَلاٌل يدبِّاُر عان وعي خئاوي، وترسُّل  - تجرُّ

مصالَح طائفية طبقية أَْو طائفية.
- حركاُة ترارٍُّم وميليشايا مسالحة ترتبَّاُص رًشا بالسورة 
ل الذي أحدثته  ٌة سياسية ضًدا لدرلية التحوُّ والجرهورية، وِرمَّ
ثاورُة الساامل والدرشين من سابتر�1962 ، الساتئناف 

وإحياء اإلمامة السياسية وُسلطة الهاشريني يف اليرن.
- مجروعاٌة من الشايدة املرتبطني بإياران، والذين تحّولوا 

عن الزيدية إىل االثني عرشية.
أَنَْصاااُر الله ليسات نزعًة علروياة، وال مجرم مدرساة نظرية رصخة، بل 
مكّوٌن استراعي وحراك شادبي وتيار سايايس نشأ يف سياق انقسامي، وبيئة 
مفدراة بالرصاعاات والتناُقضاات الرأساية واألخقية مع النظاا  والفاعلني 
املحليني، كتََجاالٍّ للفشل يف إقامة مولة وطنية تصَهُر الُهويات التحتية يف إطار 

وطني سامع، خاضت سوالٍت من القتال، سواء مع 

حني ضاع التنسيُق فيما بني الرياض وولد الشيخ!

األمـُم املتحدة.. غطاٌء 
سياسي الستمرار العدوان!

كلمــــــة أخـــــيرة 

سليم المغّلس
 بداَد الرضبااِت القويَّاِة التاي 
أصابت مرتِزقاَة الددوان يف مدركة 
املياء ُخُصْوصاً، وخسارتهم كبرية 
يف صفاوف القياامات التاي أعاقت 
تقدَُّمهام باتجااه الحديادة، نتاَج 
عنهاا تَااَراٍخ يف أَْوَساااط املرتِزقة 
وتذباذٌب، بال وظهاوُر معاوات يف 
للَدومة  أَْوَساااِط قيامات حراكياة 
إىل الجناوب والتياّي عان مدركة 
باعتبارلاا  الغربياة؛  الساواحل 
مناطاَل ال تدنيهام َوال ناقاَة لهام 
خيها وال سرل، أقد  طرياُن الددوان 
ًة  عى ارتكاب سريرِة ساوق اليوخة بحل املدنيني َوالتي ساءت مد�ِّ
عن حالة الهساترييا والقلل التي أصابتهم؛ بسبب خسائرلم وتدسُّر 
مرتزقتهام عن التقدُّ  يف امليدان، والتي أظهرت مد  ُقبح وإْساَرامية 
الددوان، غري آبهني بدماء األَبْريَاء، والرني بأن تلك الجرائم ستحّقُل 

رخداً ملدنويات مرتزقتهم وتراسكهم يف امليدان.
َويف ظال اإلَراَمة األَمريكياة يف السايطرة عاى الحديادة والدخاع 
األَمريكاي القاوي الساتررار مناخقياه يف مدركة الساواحل باتجاه 
الحديادة؛ واعتبارلا مدركتهم الرضورياَة لتحقيل حصار أَْكَ� عى 
القاو  الوطنية؛ للضغط عليهم وإخضاعهم إلرامتهم ومشااريدهم 

التجزيئية، ولو ما كشفه السفريُ األَمريكي السابل يف 
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)الجزء األول(

درا�صة �صو�صيو ثقافية

أنصار اهلل.. الخطاُب والحركة

كرا ستقيم الجبهة السقاخية ملواسهة الددوان، 
السبت القام ، خداليٌة خاصٌة 
بذات الذكر  يف بيت السقاخة


