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16 صفحة 60 ريااًل

املال الوهابي يخرتق األزهر 
وعلماء اليمن يستنكرون 

انسياَقه خلف مزاعم العدوان

لإحياء الذكرى الثانية للعدوان الأمريكي ال�سعودي:

املجلُس األعلى يدعو جماهرَي الشعب لالحتشاد بميدان السبعني األحد القادم

على أبواب العام الثالث:

اإلفراُج عن 40 أسريًا بمحافظة إب تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة

الجيُش واللجان يسيطرون على جبل دّوة ويطّهرون جبال يام في نهم
مجلة أمريكية: لن يتوقَف العدوان طاملا استمر تسليُح السعودية والتوّرط األمريكي الربيطاني

ال حدود لعمليات ما وراء الحدود
مقتل وإصابة 55 ضابطًا وجنديًا سعوديًا في جيزان وعسير وتدمير 32 آلية عسكرية 
نسف قيادة عليب وموقع المسيال في ظهران عسير وتطهير مواقع قبالة منفذ الخضراء

أطباء: أسلحُة العدوان 
األمريكي السعودي المحّرمة 

سبُب تشّوهات مواليد في اليمن

نحن في موقف الحق 
وقضيتنا عادلٌة نواجُه 

المعتدي دفاعًا عن أنفسنا

املجاهد اجلريح اأبو يا�سني:
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بالتزاُمن مع تطهري كامل جبال عليب وتباب حميطة باملنفذ الرّبي:

ثالٌث وعشرون آليًة سعوديًة احرتقت خالل ساعات، واقتحاُم 
عشرات املواقع السعودية ومقتُل العشرات من الجنود السعوديني 

  - يحيى الشامي:
سااعاٌت حاسارٌة أعامت سبهااِت الحادوم والُدرل 
السادومي إىل واِسهة املشاَهد يف البلد متداّدم الجبهات، 
أحادُث الدرلياات وأكربُلاا يف سيازان، حيث بلاغ عدُم 
القتىل واملصابني من الجنوم السدوميني أكسَر من أربدني 
خرما، وعدم اآلليات املدّمرة تجاوز السبع آليات متنّوعة، 
وقدت لاذه الحصيلة خالَل لجراات مباغتة متزامنة 
َشانَّها الجياُش واللجان الشادبية من أكساَر من محوٍر 
وسبهاة باتجاه أربدة مواقَع عساكريٍة سادومية لي: 

الكرل، وقائم زبيد، واملدنل والقرن، والدخينية.
ص لا »صد  املسارية« ما سر  يف  قياميٌّ ميدانيٌّ ليَّ
الدرلية بالقاول: إن الدرليَة تُدد إحاد  أكسر الدرليات 
تيسارياً للجيش السدومي وتدمرياً آللياته.. مضيفاً أن 
الدادم ٤٠ املدَلن عنه ألعدام القتىل واملصابني يف صفوف 
الجيش السادومي لاو تقديٌر أمنى، مرسحااً أن تكوَن 

اليسائُر أضداَف ما تم اإلعالن عنه.
ووقدت لذه الدرليات بدد سااعات من إطالق القوة 
ط املد  عىل مدينة  الصاروخية صاروخاً باليستياً متوسِّ
الفيصل الدساكرية برنطقة أباو عريش، وبدد مرصع 
وسرح عساكريني سدوميني يف قصف مدخدي استهدف 
داتهام يف موقاع عىل سبال الدخاان، باإلَضاَخة إىل  تَجرَّ
قنص سنديني سادوميني يف موقدني بالُقرب من مدينة 

اليوبة.
 خيراا ترّكنات وحادُة الهندساة من تفجاري آليتني 
سدوميتني )سراختني وسايارة عسكرية( وبذلك يرتفع 
عادم اآللياات التاي مّمرلاا الجياش اليرناي واللجان 

الشدبية إىل عرش آليات يف سبهات سيزان لوحدلا.
ثاناي الدرليات وأرسُعها -مقارناة بحجم اإلنجاز- 
كانت يف سبهة سبال عليب ُقبالة منفذ اليرضاء، عرض 

اإلعال  الحربي مشالَد لتلك الدرليات مساء أمل.
َواساترّرت محااوالُت الجيش السادومي ومرتزقته 
الدساكرية؛ بهدف السيطرة عىل سلسالة سبال عليب 
املحيطاة واملرشخاة عاىل منفاذ اليارضاء الاربي بني 
البلَدين حوايل شهَرين، بينرا استطاعت القّواُت اليرنية 
)الجيش واللجان الشادبية( اساتدامَة كامِل السلسلة 
الجبلياة وتأمينهاا خاالل عرليّاة عساكرية واحدة لم 

يتجاوز أمدُّلا األربَع ساعات من ليل األربداء.
اة با »صد  املسارية« خقد  َووخال مدلوماات َخاصَّ
حصادت الدرلية الدساكرية النتائَج ذاِتهاا التي سر  
التيطياُط للوصاول إليهاا، وتكللت برفاساآت كبرية 
صدقات املرتزقة الذين لم يكونوا يف وضع يسارح لهم 
الدخاَع عن أنفساهم، ووخل املصدر خقد ُقتل يف الدرلية 
أعاداٌم كبارية مان املرتزقاة املناخقاني، مؤّكاداً وقوَع 
عادم آخر منهام يف األرس واغتنا  كريااٍت متنوعة من 
األسالحة السادومية التي زّومت بهاا املرتزقة، وأضاف 
أن الهجوَ  الواسع وامُلباغت للقوات اليرنية عىل مواقع 
وثكنات الجيش السادومي ومرتزقته تسبّب بانهيارات 
كبارية توالات تباعااً يف صفوخهم ولاروب سراعي إىل 

ماخل األرايض السدومية؟ 

• مصرُي املرتزقة الفارين:
وتسااءل املصدُر عن املصري الذي ساياُلقي املرتزقة 

عاىل أيدي الضبااط والقامة السادوميني، مران عاموا 
بالهزيرة؟ 

يُشاار إىل أن قيااماٍت يف الجيش السادومي كانت قد 
لادمت مجامياع املرتزقة بتنفيذ أحاكاٍ  متفاوتٍة ضد 
من ييرس املدركة، وقد ساّجلت حاوامُث عدة متفاوتة 
ُقتال خيها عدٌم من املرتزقة وساجن خيها آخرون، خيرا 
تتحدث مصامُر وترسيباٌت مطلدٌة سنوبية عن اختفاء 
وخقادان عدم من املرتزقة ال يُدلم مصريُلم ال يُساتبدد 
أن يكونوا ميفيني يف ساجون السدومية، ومن املحترل 
أن يكونوا أرس  يف يد الجيش اليرني واللجان الشدبية، 
جُّ بهم يف مناطَل واسدٍة يجهلون أمنى  سيرا وقد تم الزَّ

التفاصيل عنها.
وكانت السادومية سنّدت، منذ أشهر، آالَف املرتزقة 
اليرنياني، غالبيتهام من أبنااء املحاخظاات الجنوبية، 
ووخال مدلوماات خاإن عرلياات التجنياد والتدرياب 
والتساليح لهؤالء املقاتلني، كّلفت اليزينَة السادومية 
مبالاَغ طائلة، مخدتهاا املرلكة أماالً يف تحقيل اخرتاق 
عاىل الجانب اليرناي والتدوياض عن ُساردة وصيت 
سيشاها املتهاوي الذي تم اساتبدالُُه بآالف من شاباب 

املحاخظات الجنوبية.
وعقب الدرليات التي انتهت بتطهري كامل لسلسالة 
سبال عليب أعلنت القواُت اليرنية تدمريَ آلية عساكرية 
ع مائرة النريان  سادومية خلف الجبال، ما يُشري إىل توسُّ
وتأماني املواقاع كاملاة وتحصينهاا من أياة لجرات 
مرتّدة محترل حدوثها، خاصة يف ظل الييبة والصدمة 

الكبرية التي ُمني بها الجيش السدومي ومرتزقته.

وكانت عرلياة تطهري مشاابهة انتهت بالسايطرة 
وتأماني تبااب رشق الدوايض، وخيها تام تدمري مدرعة 
وآليتني ومارَصُع عدٍم مان مرتزقة الجيش السادومي 

قبالاااااة نجران.

• قبَل ساعات من العملية األخرية 
سبهُة عساري لي األخر  شهدت لجراٍت عسكريًة 
واسادة نفذتهاا وحادات يف الجياش اليرناي واللجان 
الشادبية، عىل أكسار من محاور وسبهاة، كان أبرزلا 
إعاالن الجياش اليرني واللجاان الشادبية تفجريَ مقر 
قياامة علياب وموقاع املسايال الدساكري السادومي 
التاباع ملنطقاة ظهاران عساري، يف عرلياة عساكرية 
تزامان وقوُعها مع عرلية سباال عليب املحيطة برنفذ 

اليرضاء.
ويف سبهات الدرل السادوي يف نجاران ُقتل سنديان 
سادوميان عىل أيادي وحدة القناصاة اليرنية يف موقع 
عساكري خلاف يقاع خلاف الشابكة، وُقتال الجندي 
اآلخر يف موقع عىل سبل امليروق، واساتهدخت القوتان 
دات للجيش السادومي يف  الصاروخياة واملدخدياة تَجرَّ
موقَدي الطلدة والفواز ومدسكر رسالء وحرل الحدوم 
بددٍم مان القذائاف والصوارياخ، وطاول االساتهداف 
دااً آلليات الجياش السادومي رشق موقع  أيضااً تَجرَّ
الحرام، ولو املوقُع الذي تكّرر قصُفه عدة مرات خالل 
األياا  املاضية، خيرا سر  اساتهداف أكسر من سابدة 
داات ملرتزقة ومناخقي الدادوان يف أكسر من موقع  تَجرَّ
دات تقع خلف موقع الطلدة  ومدساكٍر، من بينها تَجرَّ

وخلف موقع رشااحة، واساتهداف مدساكر اإلسانام 
دات للجنوم  أسافل موقع الرشخة وموقع نهيقة وتَجرَّ
السادوميني يف موقع مساتحدث يف السديل، وتال لذه 
الدرلية اساتهداٌف مبارٌش أَمَّ  لتدماري آليتني ومدرعة 
سادومية قبالاة منفذ اليارضاء بنجاران وآلية أخر  
محّرلاة باملرتزقاة، وذلاك بكراني محكام أَمَّ  ملرصع 
سريع َمن كاناوا عليها يف موقع الطلدة، ولو ما يرخع 
عادَم اآللياات اْلُردّمرة عاىل أيدي املقاتلاني اليرنيني يف 

نجران إىل عرش آليات متنوعة.
ويف عساري أيضاً، مدخدية الجيش واللجان الشدبية 
داٍت للجنوم السدوميني يف قلل الشيباني  تستهدف تَجرَّ
ورشقاي الربوعاة ومنفذ علب َوموقع املسايال وقيامة 
حارل الحادوم وامَلْجَراااع الحكومي وخلاف املجرع 
بالربوعاة َوموقاع الشابكة واملواقع املجااورة للرنفذ 
وموقع نشرة، ولو املوقع الذي سر  خيه تدمريُ آليتني، 
إحدالراا مدّرعاة يف عرلياة عساكرية انتهات بتأمني 
مواقاَع ُقبالة منفذ علاب وتبة اليزان، وخياه أيضاً تم 

تدمريُ آلية سدومية ومرَصُع عدٍم من الجنوم.
القاوة الصاروخياة بدورلاا أطلقات صاروخاً من 
ع للرناخقاني يف منفذ علب، خيرا  ناوع زلزال2 عىل تَجرَّ
اساتهدخت مدخدية الجيش واللجان الشادبية مدسكر 
الحاسر، َواساتهدخت أيضاً موقع الشبكة الواقع خلف 
منفذ علب، خيرا اساتهدف صاروخان من طراز زلزال١ 
دااٍت للجياش السادومي يف موقع مسدان بجيزان  تَجرَّ
دااً للرناخقاني والجيش السادومي غارب موقع  َوتَجرَّ

الرمضة ُقبالة حرض – ميدي.
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  - خاص:
معا املجلُل السيايسُّ األعىل، كاخة أبناء الشدب 

اليرناي، إىل الياروج الكبري واالحتشاام، يو  األحد 

الاا 26 من ماارل، بريادان السابدني بالداصرة 

صندااء، يف الذكار  السانية للددوان الغاشام الذي 

شانته قو  اإلسرا  الداملية بقيامة السادوميّة عىل 

الشدب اليرني.

وأّكد املجلُل، يف بالٍغ صحفي أمل األربداء، عىل 

ألريّة املشاركة واالحتشام الكبري من ِقبَِل موّظفي 
الدولاة يف الحكوماة ومجلال الناواب والهيئاات 
وامُلَؤّسساات وُكّل محاخظات الجرهورية ومن قبل 
األحازاب واملكوناات السياساية والقاو  الوطنية 
ومنّظراات املجتراع املدناي وكاخة خئات الشادب 
وأطياخاه، يف الذكر  السانية لهاذا الددوان البغيض 
الذي تقُف خلفه قو  االساتكبار والهيرنة، ُمشرياً 
إىل أن ذلك سايكوُن الدرَل األشادَّ َوْقاااداً يف َعُضِد 

الددو.
وقاال املجلل السايايس األعاىل: إن االحتشااَم 

الكباريَ لو سبهة الجبهات، التاي من خاللها نبَدُث 
لشادوِب الدالم الحياة رساالتَنا التأرييية الفريدة 
التي سّطرنالا بتضحيات رسالنا يف ميامين الوغى، 
والتي مفاُملا أن إرامتناا ال تُقهر وأن اليرن مقربُة 
الغزاة مهرا كانت تحصيناتُهم، وأن أبطال اليرن يف 
ُكّل املياميان ُلم األُبَاة الذين يداخدون عن كرامة ُكّل 
عربي ومسالم وكل مستضدف عىل وسه البسيطة، 
أيااً كان عرقه أو ميناه أو مذلباه، وأن لذا الدرب 
مرُب الحرية والكرامة والسايامة واالساتقالل ولو 
املنتارص مهرا كانات القاوَُّة التي تقاُف يف وسهه، 

واملترسلاة الياو  يف تحالف الدادوان اإلسرامي الذي 
تقوُمه مرلكُة الرّش السدوميّة الراخضة لكل معوات 
الساال  واملدرقلة لاُكّل اليطوات التي من شاأنها 

إحالل السال  يف اليرن.
ُهها  وأضااف املجلاُل أن الرساالَة التي سايوسِّ
الشادُب اليرني بإحيائه لذكر  26 مارل، لي أن 
االنتصار حتري، وأن الوحدة خالدة والصّف الوطني 
موّحد، مؤّكداً أن الشدَب اليرني يدي سيداً مؤامرات 
الددو وقامٌر عىل إخشاالها، وقد أخشل الكسريَ منها، 
وأن اليرني يف الشارال والجنوب ويف الرشق والغرب 

يرُخاُض الدادواَن والحصااَر واالحتاالَل، ويف نفل 

الوقت ينُشاُد الساالَ ، لكناه لن يقبَاَل بغري حراية 

أرضه وِعْرضاه مهرا كانت أنهااُر الدماء الطالرة 

ُمها. التي سيقدِّ

َم املجلاُل عاىل ألريّاة الياروج الكباري  وشادَّ

ياو  26 ماارل 2017 ، ُمشارياً إىل أن ذلك برسابة 

املادم الحقيقي لألبطال الصامديان يف ُكّل الجبهات 

ولو الوخاُء للشاهداء والجرحاى واألرس  من أبناء 

الشدب اليرني.

ا�ستجابًة لتوجيهات قائد الثورة:
لجنة العفو العام يف إب تفرج عن 

40 أسريًا من املغّرر بهم
  - خاص:

أخرست اللجنة الفرعية للدفو الداا  برحاخظة إب، أمل األربداء، 

عن الدخدة السالسة من املغرر بهم والبالغ عدُملم 0ل أساريًا؛ اساتجابة 

لتوسيهات قائد السورة السيد عبدامللك الحوثي.

وأشاارت اللجنة إىل أن األشاياص الذيان أخرج عنهام أرسوا أثناَء 

ذلابهام وإيابهم من وإىل سبهاات القتال يف صفوف الدادوان، ماعية 

الذين ما زالوا يف الجبهات يقاتلون بجانب الددوان األمريكي السدومّي 

للدومة إىل صف الوطن واالستفامة من قرار الدفو الدا .

بدورلام األرس  الذين أخرج عنهم تقدموا بالشاكر لقيامة السورة 

عاىل كرمهاا وعطفها، كرا عارّبوا عان ندمهام إزاء وقوخهم يف صف 

املدتديان، مؤكديان وقوَخهام إىل سانب الوطن واملجالديان من أبطال 

الجياش واللجان الشادبيّة يف ميتلاف الجبهات، ماعني َمان ال يزال يف 

الجبهات إىل االستفامة من قرار الدفو وإنقاذ أنفسهم من الوقوف مع 

أعداء الوطن.

انكساٌر جديٌد للمرتزقة شرق املخاء 
وسقوُط قتلى وجرحى يف صفوفهم
تصاّد  أبطااُل الجياش واللجان الشادبيّة لزحاٍف نّفاذه مرتِزقُة 

الدادوان األمريكاي السادومّي، أمال األربدااء، باتجاه سبال النار يف 

مديرية املياء.

وأكد مصدر عساكري لصد  املسارية أن أبطال الجيش ترّكنوا من 

صاد مرتزقة الددوان عىل سبل النار رشق مديرية املياء، بغطاء سوي 

وغاارات مكسّفة، منها غارة بالقنابل الدنقومية، ُمشارياً إىل أن األبطال 

كبّدوا املرتزقة خسائَر خامحًة يف األرواح والدتام، حيث تم تدمريُ مدّرعة 

ومرصع وسرح الدرشات يف صفوخهم.

داٍت  وكان أبطااُل الجياش واللجان الشادبيّة قاد اساتهدخوا تجرُّ

ملرتزقاة الددوان شارال املياء بصواريخ الكاتيوشاا، أمال األربداء، 

كراا ترّكناوا من تدمارِي مدرَّعٍة تابدة لهام يف ذات املديرياة، خيرا أَكََّد 

مصدٌر عساكريٌّ سقوَط قتىل وسرحى وتدمري آلية تابدة للررتزقة إثر 

داتهم ياو  السالثاء املايض  اساتهداف الجيش واللجان الشادبيّة لتجرُّ

شرال املديرية.

فعاليٌة ثقافيٌة بجامعة صنعاء 
بمناسبة مولد السيدة الزهراء

  - خاص:
أقامت مباَمَرُة نسااء اليرن ملواسهة الدادوان، بالتداون مع ملتقى 

الطالاب الجامداي، االثننَي املاايَض، خداليًة ثقاخياًة يف سامدة صنداء 

بدناوان )الدادوان، ألم وانتصار( وذلك برناسابة مولد سايدة نسااء 

الداملاني، السايدة خاطرة عليهاا الساال ، ومرور عاماني عىل صروم 

الشدب اليرني تجاه الددوان االمريكي السدومّي الغاشم.

وتيلال الفدالياة عادم من الكلراات التي أكادت سريُدهاا عىل أن 

الشادَب اليرناي قد أحباط ُكّل املؤامارات بالوعي واإليراان واقتبال 

الُقدوات الدظيرة من آل البيت يف التحرك برسؤولية ووعي.

كراا تيللهاا الددياد من الفقارات الشادرية والفنية واالنشاامية 

واملرسحية وكذا برامج ترخيهية ولامخة لألطفال كالرسم واملسابقات 

للتدبري عن لذه املناسبة.

  - خاص:
قلبات قواُت الجياش واللجان الشادبيّة، موازين املدركة 
ُمجاّدماً يف منطقة نهم، بالتزامن ماع اقرتاب مخول الددوان 
السادومّي األمريكاي عاَمه السالث، خاايل الِوَخاااض من أيَِّة 
إنجازات عساكرية كان يرسو حدوثَها قبل املوعد املحدم يو  

األحد القام .
خبدَد أساابيَع مان القصف برئاات الغارات باساتيدا  
القنابل الدنقومية والفسافورية ملسااندة زحوخات مرتِزقة 
الددوان السادومّي األمريكي من عدة محاوَر يف منطقة نهم 
باتجااه سبال ياا  من سهة وسبَل املناارة والقتب واملناطل 
املحيطاة من سهاة أخار ، إال أن أبطااَل الجياش واللجان 
الشادبيّة اساتطاعوا يف غضوِن أقل 72 سااعة من الهجوِ  
الكاسح واملتواِصل، تطهريَ عدم من الجبال والتباب واملواقع 
االسرتاتيجية، وخل تكتيك أَمَّ  النهيار مدنويات املرتزقة.

واساتطاعت قاواُت الجيش واللجاان الشادبيّة، تحويَل 

اتجااه املداارك مان الدخااع والتَصاّدي لزحوخاات مرتزقة 
الددوان، التي شاهدت مقتل وإصابة الدرشات من املرتزقة، 
إىل وضدية الهجو  عندما شانت لجرات منظرة وكاساحة 
عاىل ثالث مراحل، مناذ األحد وحتى السالثااء املايض، توّست 
بدحار املرتِزقة من سبال يا ، وبدد ذلك السايطرة عىل سبل 

مّوة االسرتاتيجي واملواقع والتباب املحيطة به.
وأعلن مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشدبيّة 
تركناوا، أمال األول، مان تأماني سبال موة االسارتاتيجي 
والواقع ضرن سلسالة سبلية غربي سبل القرن، مشارياً إىل 
أن الهجو  الذي شنه أبطال الجيش واللجان شرل السيطرة 

عىل مواقع وتباب محيطة بجبل موة.
وأّكد املصدُر أن الدرلية شاهدت مقتل وإصابة الدرشات 
من املرتزقة، مشرياً إىل أن َمن تبقى من املرتزقة خروا تاركني 
سساَث قتاللم يف سنباات الجبل الاذي اعتىل أبطاال الجيش 

واللجان الشدبيّة قرته وتركنوا من تأمينه بالكامل.
وأشاار املصادُر إىل أن الدرليَة تسابّبت بانهيار واساع يف 

صفاوف املرتزقة، بدَدما تبدمت آمالُهم سراء الزحوخات التي 
لم تُْفِض لنتيجة خالل األساابيع املاضية، سو  أنها شهدت 
مقتل وإصابة الدرشات منهم، بينهم قيامات ميدانية بارزة.
قبل ذلك وخالل يومي األحد واالثنني املاضيني، تركن أبطال 
الجيش واللجان الشادبيّة من تبديد إنجازات مرتزقة الددوان 
السادومّي واألمريكي يف سبهة سباال يا  بدَدما محرولم من 
عدم من الجبال الواقدة يف السلسلة الجبلية االسرتاتيجية.

وأعلن مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشدبيّة 
ترّكنوا من تطهري عدٍم من سبال سلسالة يا  ومحر مرتزقة 

الددوان السدومّي بدد تكبيدلم خسائَر ماميًة وبرشية.
ووثّل اإلعال  الحربي، املراخل للجيش واللجان الشادبيّة، 
عرلياات محر املرتزقة من سبال يا ، ووّزع مشاالد وصوراً 
تُظِهُر إحاكا  أبطال الجيش واللجان السايطرَة عىل الجبال 
َومشاالد تظهر سسَث قتىل املرتزقة مرمية يف شداب املناطل 
التي شاهدت املداارك وكذلاك خارار سراعي ملان تبقى من 

املرتزقة.

  - صالح مصلح:
عاىل الرغم مان الرضبات الكبارية التي يساّدُملا أبطاُل 
الجيش واللجان الشادبيّة، لجيش الددو السادومّي، يف ُعرل 
سيزان ونجران وعسري، إال أن الدرلياِت الدسكريَة املصاحبة 
للدرلياات الرئيساية ترسّال سانبااً مهرااً من املداارك التي 
تساتنزُف الجياَش السادومّي وتقيّد حركاتاه، مسل عرليات 
القناص التي حصدت املئااِت من الجنوم السادومينّي خالل 
األشهر املاضية، وكذلك الكرائن النوعية املتواصلة التي ترسّل 
نوعاً آخر من االساتنزاف الكبري للدادو، وتدترب الكرائن من 
أشد الدرليات الدساكرية ختكاً بالددو وتأثرياً عىل مدنويات 

سنومه.
وخالل شاهر ماارل الجاري املايض نّفاذ أبطاُل الجيش 
واللجان الشادبيّة، خرساة كرائن آلليات وأطقم عسكرية 
عىل متنها ضباط وسنوم سادومينّي مرا أَمَّ  ملقتل عدم كبري 
منهام يف عرليات نقل اإلعاال  الحرباي تفاصيلها بالصوت 

والصورة.
خفي يو  األثنني املايض املواخل 20 مارل نصبت وحدات 
من الجيش والجان الشادبيّة كرينا محكم آللية عسكرية يف 
أحد  الطرق املؤمية إىل موقع اليشال الدساكري يف سيزان 
أَمَّ  إىل تدماري اآللياة ومقتال سنديني سادومينّي كانوا عىل 

متنها.
وقبال ذلاك َويف 17 مارل تركنات وحدات مان الجيش 
واللجان الشادبيّة من نصب كرني محكم لدورية سادوميّة 
يف إحد  الطرق املؤمية إىل موقع شاجع الدساكري بنجران، 
ترّكنات خالله مان تدمري آليتني عساكريتني ومقتل الجنوم 
السادومينّي عىل متنهرا، وترسّلت الدرلية بنسف اآللية األوىل 
بدبوة ناسافة ولحقتها اآللية السانية بدد وقت قصري لتلقى 

املصريَ ذاتَه بَرن خيها من الجنوم السدومينّي.
ويف 16 مارل الجاري وقدت آليتان عساكريتان للجيش 
السادومّي يف كراني محكام للجياش واللجاان الشادبيّة يف 
منطقة الحرام بنجران، ما أّم  ملقتل سنوم سادومينّي كانوا 

عىل متنهرا.
ويف 6 مارل.. وخلف موقع الهجلة الدسكري يف نجران.. 
لقي 3 سنوم سدومينّي مصارَعهم، سّراء تدمري آلية عسكرية 
نوع طقم عساكري كانوا عىل متناه، بكرني محكم للجيش 

واللجان الشدبيّة.
تجاُدُر اإلشاارة إىل أن شاهر خربايار والشاهور املاضياة 
شاهدت عدماً كبرياً مان الكرائان التي اساتهدخت مورياِت 
وآليات الجيش السدومّي، إال أن الدرلية النوعية التي ترت يف 
م خرباير تستحلُّ التراماً كبرياً؛ كونها شهدت مقتَل ُضبّاٍط 

سدومينّي بُرتَب عسكرية عالية.
وترسلات تلاك الدرلياة بكرني محكام للجياش واللجان 
الشدبيّة اساتهدف آلية مدرعة، ما أَمَّ  ملقتِل سنوم وُضبّاط 
سادومينّي، بينهم عقيد ورائاد، حيث نقل اإلعال  الحربي، يف 
حينه، مشالَد تنفيذ الدرلية وما بددلا والتي أظهرت سسث 

القتىل السدومينّي. 
وتقدر اليساائر البرشية للجيش السدوميّة يف الدرليات 
اليرال، التي شاهدت تدماري 7 آليات عساكرية بنحو 25 

سندياً سدوميّاً بواقع 3 إىل ل سنوم يف ُكّل آلية.

�سهدت مقتَل واإ�سابة الع�سرات من املرتزقة:
أبطاُل الجيش واللجان يدحرون املرتزقة من جبال يام 
ويسيطرون على جبل دّوة االسرتاتيجي بالكامل يف نهم

يف ُعمق جيزان وجنران:
 الكمائُن تحُصُد 7 آليات وتوقع نحو 25 قتياًل سعودّياً 

منذ مطلع الشهر الجاري

دعا كافة اأبناء ال�سعب اليمني لالحت�ساد يوم الأحد القائم يف ميدان ال�سبعني ب�سنعاء:

املجلُس السياسي األعلى: االحتشاُد يف 26 مارس رسالٌة لشعوب 
العالم بأن اليمَن إرادٌة ال ُتقَهُر وَمَدٌد حقيقي لألبطال يف الجبهات 
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التقاريُر توؤّكد جناَح املال الوّهابي يف اخرتاقه:

علماُء اليمن يستنكرون انسياَق األزهر خلَف املزاعم الكاذبة إلعالم العدوان

 وزيُر اإلعالم يفتتُح معرض »على ُخَطى الزهراء« 
بجامعة صنعاء ويشيُد بدور الهيئة النسائية 

 مقتُل مسؤول حماية قوات الغزو واالحتالل بطريق 
الَعـْبــر ومصادُر إعالمية تفيُد بمقتل 3 جنود إماراتيني

  - متابعات: 
إختتَاَح وزياُر اإلعال ، أحراد حامد، 
الفناون  ِمْداَرَض  األربدااء،  أمال 
التشاكيلية )عىل ُخَطى الزلاراء( الذي 
ُة ألنصار  أقامته الهيئُة النساائيُة الدامَّ
اللاه، بالتدااون ماع ُملتقاى الطالاب 
الجامداي، يف قاعاة سراال َعبدالنارص 

بجامدة صنداء، برناسبة اليو  الداملي 
للرارأة الذي يرسّل مياالم الزلراء عليها 

السال . 
وخاالَل االختتاح أشاام وزير اإلعال  
بدور الهيئة النساائية وبصور املِدَرض 
واملجسرات املدربة عن ُعرل صلت املرأة 
اليرنية بالزلراء، َمن تستردُّ منها القوة 
والباأل وأنه سّساَد موُر املارأة اليرنية 
وعظيم تضحياتها بتلاك اللوحات التي 

أوضحت خيها صروم املرأة األساطوري 
يف وسه الددوان الغاشام الذي ساحقت 

طغيانَه بشروخها الكبري. 
موَر  أن  اإلعاال ،  وزيار  أكاد  كراا 
اإلعالميني كبري وواضح، وأن بصراتهم 
قوياة يف الدرال اإلعالماي، ويأتاي لذا 
الدور بتكاتف سهاوم الجريع يف سريع 
امُلَؤّسساات اإلعالمية رغام اإلمكانيات 
املحدومة، مقارنة برا يرتلُكه الددوُّ من 

لالة إعالمية كبرية، إال أنه لم يساتطع 
إخرال الصوت اليرني الحر. 

واختتام حاماد بالقاول: إن خيااَر 
املواسهة والصروم لاو الطريل األوحُد 
لكل الجبهات، برا خيها اإلعالمية، ومعا 
إىل مزياد مان التكاتف وتوحياد الكلرة 
وَحْرف بوصلاة الدداء للدادو، ولذا ما 
يزياد الجبهاة الداخلياة قاوًة ولاو ما 

سيُردُّلا باالنتصار عىل األعداء.

  - متابعات: 
لقي مسؤوُل حراية قوات الغزو واالحتالل مرصعه، أمل 
األربدااء، بحامث ساري يف الطريال الدا  الراباط بني منطقة 
الدارب برحاخظاة حرضماوت ومحاخظة ماأرب، خيرا نقلت 
مصاامُر إعالمياة خرب مقتال ثالثة سناوم إماراتياني لم يتم 

اإلعالُن عنهم من قبل مول االحتالل اإلماراتية.
ها،  ونقل موقع املراسال نت االخباري عن مصامَر لم يسرِّ
أن املرتازق عبدالرحرن بان موكر الحّدام الذي كان مساؤوَل 
حراياة قاوات الغزو واالحتاالل منفاذ الوميدة إىل مدساكر 
تداوين برأرب ُقتل مع نجله بحامث تصاُم  يف طريل الدرب.
وكشافت مصامُر املوقع أن طائرًة عساكريًة تابدًة لقو  
الددوان َلبَطات يف مكان الحامث وقامات بنَْقِل ُسسة املرتزق 
الحدام ونجلاه وثالث سسث أُْخاَر  رسحت تلاك املصامر أنها 

لجنوم إماراتيني.
وأوضحات املصامر أن قدوَ  طائرة عساكرية لنقل القتىل 
يرّسح مقتل الجناوم اإلماراتيني؛ كون ذلك ال يحُدُث يف الدامة 

يف حال سقوط قتىل من املرتزقة.

  - خاص: 
اساتنَكَر علرااُء اليرِن، البيااَن الصامَر عْن 
ى بهيئة األزلار، والذي تبنَّاى مزاعَم  َما يسارَّ
تحالُف الددوان األمريكي السدومّي باستهداف 
الجيش واللجان الشادبية مساجداً يف منطقة 

كوخل برحاخظة مأرب.
واساتغربت رابطاة علرااء اليران يف بياٍن 
لها، املواقاَف املتكاّررَة لهيئة األزلر املسااِندة 
يف طبيدتهاا للددوان الذي يساتهدُف الشادَب 

اليرنيَّ منذ عامني.
وأشاار بياُن الرابطة إىل أن الشادب اليرني 
ظال ينتظاُر ساراَع كلراة حال مان األزلار 
خاالل عاماني من الدادوان الهرجاي الوحيش 
علياه والذي ارتُكبات خيه مئاُت املجاازر وُقتل 
عرشاُت اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ، 
واستهدف البنية التحتية، باإلَضاَخة إىل الحصار 

املطبل براً وبحراً وسواً.
وقاال البيان: إن علراء اليرن يتدجبون أيرا 
ب، ويساتغربون من لكذا مواقَف ال تُرتُّ  تدجُّ

بصلة إىل مواقف الدلراء الرَّبانيني.
وأوضحات رابطاُة علرااء اليران، أن كاخة 
الدلرااء، ومن ورائهم الشادُب اليرني بأرسه، 
املساتهَدخة  املقصاومة  املنطقاة  أن  يدرخاون 
بسالح الجيش واللجان الشادبية لو مدسكر 

كوخل الذي لو أشاهُر من ناٍر عىل َعَلم منطقة 
ع خياه قو  الغازو واالحتالل  عساكرية تتَجرَّ
واملرتزقاة، وال يُدلام بوساوم مساجٍد يؤماه 
املصلاون يف تلاك املنطقة اليالية من الساكان 
منطقاة  يف  الكائان  املداروف  املدساكر  عادا 
مواسهات عنيفة ومساتررة منذ بداية الددوان 

تقريباً ولم يكن االستهداُف وقَت صالة.
األمريكاي  الدادواَن  أن  البياان  وأضااف 
السادومّي وَمن يسانده قد اساتهدف أَْكسَر من 
ساترائة مساجد خالل عاماني من الدادوان، 
مان بينها مساجد الدالمة املحادث عبدالرّزاق 
الصنداناي، إال أن أحداً لم يسارع أيَّ بياٍن من 

األزلر الرشيف..
وقالت الرابطة: إن علراء اليرن يتسااءلون 
كاناوا  الذيان  األزلار  علرااء  أيان  بُحرقاة: 
يَْهُدون بالحال وبه يددلون؟ ملااذا خقد األزلر 
مصداقيتَاه وحياميتَاه؟ وأي مياٍن وأي خرٍي يف 
َمن يار  محاِرَ  الله تُنتهاك، بارتكاب املجازر 
بحال املسالرني مان نسااٍء وأطفاٍل وشايوٍخ 
ومصالاح، ولو بارم القلب صامُت اللساان؟!، 
ألم يساردوا قوَل الرساول صىل الله عليه وآله 
وسالم )الساكُت عن الحل شيطاٌن أخرل(، أ  
تهم معاو  قرن الشيطان وإعال   أنهم قد أصرَّ
الصهاينة واألمريكان واملال املدنَّل الحرا ؟!!.
ووّسهات رابطاة علرااء اليرن رساالًة إىل 

ُمَؤّسساة األزلر الرشيف، ماعية إيالا إىل رخع 
الصوت عاليااً؛ إلمانة حرالِت التطبيع مع أئرة 
الُكفار التي يقاو  بها آُل سادوم وموُل تحالف 

الددوان عىل اليرن.

• ما وراَء سيطرة النظام السعودّي 
على األزهر 

ليال البيااُن الذي أصدره ما يسارى بهيئة 
األزلر ملسااندة املزاعم التي ياروج لها تحالف 
الددوان األمريكي باساتهداف الجيش واللجان 
الشادبية ملساجد يف مدساكر كوخل برحاخظة 
ماأرب، لاو البيااَن األوَل الذي تصادره الهيئة 
تلبيًة لرغبات ومزاعم النظا  السادومّي، حيث 
سابل أن انسااق األزلر خلف مزاعام تحالف 
املكرماة،  ملّكاة  اليران  باساتهداف  الدادوان 
وباإلَضاَخة إىل لاذا تقُف ليئة األزلر إىل سانب 
النظا  السدومّي يف رصاعاته اإلقليرية، وتلبي 
رغباته، ولو ما أبدد األزلر عن موره اإلقليري 
الذي يتظاَلُر بالوساطية ليُصِبَح تحت الدباءة 

اابية السدوميّة. الَولَّ
ومناذ  السادوميَّة،  أن  إىل  التقارياُر  تشاريُ 
ستينياِت القرن املايض، سدت إىل السيطرة عىل 
األزلر باملال واخارتاق ليئته عن طريل بدض 
َج بزيارة ملك  اابياني، مؤكدة أن ذلك تتاوَّ الَولَّ

النظا  السادومّي لألزلر الداا  املايض وتبنّيه 
ملشاريَع ضيرة ماخل ُمَؤّسسة األزلر.

وتؤكاد التقارير أن النظا  السادومّي نجح 
مان خاالل لاذا الدعام يف التأثري عاىل األزلر 
إلصدار عدم من الفتاو  التي تلبي رغبات أرسة 
آل سادوم، ومؤخاراً ضَغاَط عىل شايخ األزلر 
الدكتاور أحرد الطيب للتنكار ملوقفه يف مؤترر 
علراء املسلرني بالداصرة الشيشانية غروزني 
اابية التكفريية خكٌر  والذي أسرع عاىل أن الَولَّ
اابيني ال يرسلون  منحرٌف ومضطرٌب، وأن الَولَّ

ألل السنة والجراعة.
يشاار إىل أن النظا  السادومّي خّصص منذ 
منتصاف القارن املايض ماا يقاارب 6م مليار 
موالر ملرص، منها 20 مليار موالر للسيطرة عىل 
األزلر، يف الوقت الذي تقزَّ  خيه موُره، حيث لم 
يصُدْر عن ُمَؤّسسة األزلر منذ بداية لذا الدعم 
أيُّ كتااب يحارب األخاكار الظالمية واملتطرخة 
والظالمية، ناليك عن الكتب األُْخاَر ، ولو ما 
تؤكده صحيفة البديل املرصية بقولها »يبدو أن 
اابي يساريُ كالنار يف الهشيم ماخل  الفكر الَولَّ
ُمَؤّسساات األزلار، خكانات وال زالات املرلكة 
الدربياة السادوميّة تحااول السايطرة عليها، 
وبالفدال نجحات، خلم يصادر عن امُلَؤّسساة 
كتاب واحد حتى اآلن منذ أَْكسَر من مائة عا «.
يف لاذا الساياق يقاول الدكتاور املارصي 

صاالح خضال يف كتاباه »وثائال األزلار« عن 
اابياة لألزلر: إن تكتاالٍت تابدًة  اخارتاق الَولَّ
للنظا  السدومّي توغلت عرب سنوات طويلة يف 
ُمَؤّسسة األزلر.. ُمشرياً إىل أن بياناٍت يف الدقوم 
الساابقة توضاح أن لنااك الدديَد مان علراء 
اابي املنتساب إىل  األزلار ُمنتراون للفكر الَولَّ
اااب، وأن كسريًا من  الشايخ محرد بن عبدالَولَّ
أسااتذة كلية الدعوة اإلْساَلمية ينترون إىل لذا 
الفكر، ولناك الكسريُ من األموال التي تُنفل من 
اابية ماخل األزلر،  قبل السدوميّة النتشار الَولَّ
واساتقطاب علراء األزلر؛ لتبناى لذا الفكر، 
مضيفاً إىل أن لذه التكتالت واألموال السدومية 
اابية ماخل األزلر. لي ما أَمَّ  إىل انتشار الَولَّ
سادي السادوميّة للسايطرة عاىل األزلار 
واساتجابُة ليئته لذلك يأتي يف سياق التشويه 
اإلْسااَلمي  للدِّيان  اابياة  الَولَّ الاذي تتدّراُده 
السارح واساتبدال مبامئاه املدتدلاة بأخاكار 
متطّرخاة تدّزز الفاوىض واإلْسارا ، إَضاَخًة إىل 
إخاراغ اليطااب الديني من محتاواه الحقيقي 
الذي يُصابُّ يف صالح األمة ونُارصة قضايالا، 
ولاو ماا يَظَهاُر يف تغاخل األزلر عان الحديث 
حوَل القضية الفلساطينية وكذلك ما تتدرَُّض 
له اليرن وساورية من مؤامارٍة صهيوأمريكية 
واضحاة ووقوخاه إىل سانب النظا  السادومّي 

الذي يرسّل أحَد أمواِت لذه املؤامرة.

عضو املجلس السياسي ألنصار اهلل حسن 
الصعدي ينفي تصريحاٍت نشرتها وكالة 

روسية حول تسليم ميناء الحديدة
  - خاص: 

نفاى عضاُو املجلل السايايس ألنصاار الله حسان الصدادي، أيَّ 
ترصيح منه لوكالة “سابوتنيك” الروساية، حول مراسة تسليم ميناء 

الحديدة لألمم املتحدة أَْو ما يتدّلُل بهذا األمر.
وقال الصددي يف ترصيح خاص لا ”صد  املسارية” أمل األول: إن 

ه. عىل وسائل اإلعال  تحّري الحقيقة واملصداقية يف ُكّل ما تنرُشُ
وأشار الصددي، إىل القصور الكبري لدور األمم املتحدة الذي ال يرتقي 
إىل حجام مداناة الشادب اليرني، وال إىل املساتو  املطلاوب يف عرلها 
وتداطيهاا مع الجرائام التي يرتكبُها الددواُن بحل أبناء لذا الشادب، 
أَْو ما يتدلل بالجانب اإلنساني، وما يقو  به الددوان من حصار ومنْع 

الدواء والغذاء من الوصول إىل أبناء الشدب اليرني.

الصليُب األحمر تدعو املجتمع الدولي ملنع 
حدوث مجاعة يف اليمن جراء حصار العدوان

  - وكاالت: 
يف ظل اساتررار الحصاار البحري والجوي والبحاري الذي يفرُضه 
تحالاف الددوان السادومّي األمريكي عىل الشادب اليرني منذ عامني، 
تؤكاد تقارير األمم املتحدة واملنظرات الدولية تفاقم األزمة اإلنساانية 

يف اليرن.
ويف لذا السياق أكدت منظرة الصليب األحرر الدويل، أن أما  الدالم 
ثالَث أشاهر ملنع حدوث كارثة إنسانية كبرية تهدم املاليني من اليرنيني 

والصوماليني.
وقادرت املنظراة احتياساتها الداسلاة ملواَصلة نشااطها يف اليرن 

والصومال بنحو 300 مليون موالر.
وأشاارت املنظرة يف بياان، أمل األربدااء، إىل تحذياراِت منظرات 
إغاثاة من أن أَْكسَر من 20 مليون شايص يواسهاون املجاعة يف اليرن 

والصومال وسنوب السومان.
ونقلات وكالة رويرتز عن مساؤول يف الصليب األحرار، أن اإلصابة 
بالكولريا، التي قد تكوُن ُمريتًة لألطفال، آخذٌة يف التصاعد يف الصومال، 
بينرا يروت عرشون شيصاً يف املتوسط يف اليرن يومياً؛ بسبب املرض 

أَْو اإلصابات الناسرة عن الحرب.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
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قالت اإن حتاُلَف العدوان �سيتعّمد مْنَع و�سول امل�ساعدات ولن تتوقَف احلرُب طاملا ا�ستمر ت�سليح ال�سعودّية:

مجلة »ذي امريكان كونزرفيتف« اأَلمريكية: األزمُة اإلنسانيُة يف اليمن تقرِتُب من »نقطة الالعودة« والواليات املتحدة وبريطانيا متورطتان

ال�سعودّية تقّدم 200 مليار دولر وتواجه اأكرَب ق�سية تعوي�سات يف اأَمريكا:

ترامب ينَقضُّ على »البقرة الحلوب« يف زمن التقّشف السعودّي!

  - ترجمة:  جواهر الوادعي: 
بقلم / دانيال الريسون*

يقوُل ماارك كاي، املتحدث باسام )منظرة إنقااذ الطفل( يف 
اليرن: إن الكارثة اإلنسانية يف اليرن تقرِتُب من »نقطة الالعومة، 

يف ظل األعدام املتأثرة غري الدامية عىل اإلطالق«. 
نحان نتحدَُّث عن بلد عىل حاخة املجاعة، ولكن بالنسابة لهذه 
األرقا  تظهر أننا عند نقطة الالعومة. وإذا لم يتم القيا  برا يلز  
اآلن خإنناا سانصل إىل مرحلة نتذكار خيها لاذا وماليني األطفال 
يجوعاون حتى املوت، وأنناا سريداً كنا ندِرُك وقاوَع لذا يف وقت 
مان األوقات. وبالطبع سايلحل الداُر بناا واملجترع الدويل ألعوا  

قاممة«. 

 وأضاف كاي »املشاكلة لي أنكم تشاالدون األرقا  ولكنكم 
ال تشاالدون الناَل خلف تلك األرقا . أنا قلل مائراً عندما ننتظر 

لوقوع اليطر قبل أن نقول »لذه مجاعة ». 
سااعدت كلٌّ من الواليات املتحدة وبريطانياا يف وصول اليرن 
إىل لاذه الحالة الفظيداة؛ بدعرهم لقوات التحالاف الذي تقومه 
السادوميّة، وأنه بإمكانهام اآلن القياُ  ببداض التدويضات عن 
طريال كبح سراح التحالف واإلرصار عاىل رخع الحصار البحري 

والجوي. 
حتاى لو كانت لناك زياامة يف الترويل واملسااعدات يف الوقت 
الحايل، إال أن املسااعداِت ما تزال بحاساة ألن تصل إىل البلد، خإنه 
يف تلك اللحظة سيرنع التحالف الذي تقومه السدوميّة حدوث ذلك 
عراداً كرا لو الحال منذ سانوات؛ من أسل توزياع املوام الغذائية 
يف البلد، ساتكون لناك حاسة أَيْضااً إىل أن لفرتة طويلة من وقف 

إطاالق النار، والتي لن تحادَث أبداً طاملا يساترر ماعرو التحالف 
بتزويدلام باألسالحة والوقوم من أسل اساتررار حرلتهم. يجب 
أن يكون لناك تغيري سذري ورسيع يف سياساات الواليات املتحدة 
واملرلكاة املتحادة، ولكان ُكّل الدالئل تشاري إىل اساتررار الوضع 

الرالن املشني. 
ماا زال من املركان منُْع املجاعة يف اليرن مان الحدوث، ولكن 
ياكام يكاوُن متأخاراً سداً. يساترر الفشال الدويل يف االساتجابة 
بفدالية ألزمة اليرن بشاكل ملحوظ. كان أحد أسباب ذلك الفشل 
يف وقات مبكر لو عد  مدرخة حجم وشادة األزمة. لم يكن لناك 
أيُّ الترا  ثابت باألزمة يف وسائل اإلعال  الرئيسية، وحتى عندما 
يكاون لناك بدُض التغطية خإنها غالباً ما يتم اساتسناؤه، محدماً 
الحكوماات املساؤولة عان الكارثة. وقاد تم إلراال الحرب عىل 
اليرن منذ أن بدأت، وحتى عندما تكون لناك تقاريُر حول األزمة 

اإلنساانية خإنهم ال يحدمون مائراً األساباب التي أمت إىل مجاعة 
وشايكة. ولكن لذه التفساريات ال يركن أن تكوَن مساؤولًة عن 
الالمباالة شابه التامة ملحنة شادب مناذ عامني تقريبااً. وقد تم 
بالفدل تصنياُف األزمة يف صيف عا  2015 باعتبارلا واحدًة من 
أسوأ األزمات يف الدالم، ولا نحن اآلن يف عا  2017، وقد تدلورت 
األحواُل إىل أبدد من ذلك بكسري. ما يحدث يدوُم سببُه بشكل كبري؛ 
ألن الحكومات التاي لي يف َوْضٍع يرّكنها من تفامي كارثة كانت 
لي َمن تسااعد يف التسبب بذلك، ولي ال ترَغُب يف لفت االنتباه إىل 

الرُّْعااب الذي تسبَّبت به عىل املاليني من النال األبرياء.

*مجلة »ذي اميركان كونزرفيتف األميركية: 

  - إبراهيم السراجي  
وخالل حرلاة تراماب االنتيابية وبداد مخوله 
البيات األبياض، لام يغاري األخاريُ نظرتَاه املدَلناة 
للسادوميّة، عندما كارر يف الفرتتني أن السادوميّة 
ومول اليليج ال ترلك ساو  املاال، ويجب أن تدخع 
لباالمه؛ ألنها مان مون حراية الوالياات املتحدة لم 

ولن يكوَن لها وسوم.
وتظالُّ طبيدة الدالقة بني السادوميّة والواليات 
املتحادة لاي الحاكراة لحادوم تحاركات النظا  
السادومّي، الذي أنشاأ مجروعَة ضغط يف الواليات 
املتحدة أَْو ما يسارى )لوبي سادومّي( والذي يشار 
له اختصاراً )ساابراك( عىل غرار اللوبي اإلرسائيل 
)أيباك(، إال أن اللوبي السادومّي رغم املليارات التي 
رصخها ألعضاء الكونجرل ومساؤولني أَمريكيني 
ورشكات قانونياة، لم يفلح يف وقاف إقرار »قانون 
ساساتا« الذي يتيُح مقاضاة السدوميّة يف الواليات 
املتحادة عاىل خلفية لجراات سابتررب، والتي تم 
إقراُرلا بأغلبية سااحقة لم تجد السادوميّة سو  
صوت واحد خقط من أعضااء الكونجرل يدارض 

القانون.
ولذلك يظال املال السادومّي عاسزاً عان التأثري 
ماخال الوالياات املتحدة عرب اللوبي السادومّي؛ ألن 
األَمريكيني ينظرون للسادوميّة كدولة تابدة عكل 
الكياان الصهيوني الذي يتحكم بالقارار األَمريكي 
املااَل  يقاد   ال  الاذي  »اإلرسائيال«  اللوباي  عارب 
لواشانطن ويف ذات الوقت يررُِّر سياساِته ويتحكَُّم 

بالسياسة اليارسية األَمريكية.
وانطالقااً مان تلاك الدالقاة، وقاف »سريال 
ماتيال« وزيار الدخاع بإمارة تراماب يف 16 مارل 
الجااري أما  أعضاء الكونجارل، بحضور ويل ويل 
الدهد السدومّي محرد بن سلران ملقياً كلرًة تدّرد 
خيها تذكري الضيف السادومّي بأن واشنطن وّقدت 
اتفااَق الحراياة ماع النظاا  السادومّي عىل متن 
بارسة حربية أَمريكية يف أربدينيات القرن املايض.
وقاال ماتيال يف كلرتاه: »تداوم الدالقات بني 
بلدينا إىل الزمن الذي استرع خيه عاللكم ورئيسانا 
عىل متن بارسة أَمريكية يف بيرت ليك يف الدا  5لع1«.
وأضاف أن واشانطن تقّدر االستددام السدومّي 
لدعام سهوم الوالياات املتحدة، مذكاراً أن الرشاكة 

االقتصامية واألمنية بني البلدين ال غنًى عنها.
وخيرا تضرنت كلراة ماتيل عدماً من املحاور، 
إال أنه يف ختامها تدّرد أن يظهَر ألعضاء الكونجرل 
إَماَرة تراماب تجااه السادوميّة  طبيداة سياساة 
عندما وّسه ساؤاالً مبارشاً البن سلران قائالً: »لل 
سرتسلون قوات برية للررابطة يف سوريا؟« وأساب 
بن سالران بالقول: »نحن عىل اساتدداٍم لدرل ُكّل 
يشء الستسااث اإلرلاب، بال أي يشء بدون حدوم«. 
ولنا يجُدُر التنويُه إىل أن البيت األبيض أعلن يف بيان 
أن السادوميّة تدّهدت بترويل املناطال اآلمنة التي 

يسدى ترامب إلقامتها يف سوريا.
وخيراا قّد  اإلعاال  السادومّي الرساري وغري 

الرساري زيارَة بن سالران لواشانطن بأنها كانت 
زيارًة تأرييية، كان البيات األبيض يؤكد أن الوخاء 
بتدهد ترامب خالل حرلته االنتيابية باالساتحواذ 
عىل األموال السادوميّة باعتبارلاا ألَمريكا، عندما 
أعلن التوصل التفاق بروسبه تساتسرر السادوميّة 
200 ملياار موالر يف الواليات املتحدة، يف الوقت الذي 
ألغاى النظا  السادومّي مشااريَع بنفال القيرة 
يف السادوميّة بسابب التقشاف الاذي تفرضه عىل 

املواطنني نظراً النهيار عائدات النفط.

• السعودّيُة تواجُه أكرَب قضية 
بمحكمة َأمريكية 

اإلعالمياة  الوساائل  تواصال  الاذي  الوقات  يف 
الرسرية التغنّي بانجازات بن سلران خالل زيارته 
للبيات األبيض، لام يكد األخري يلتِقُط أنفاَساه بدد 

وصولاه إىل الريااض، إال وتام اإلعاالن يف الوالياات 
املتحادة عن رخع أكرب معو  قضائية ضد الحكومة 
السادوميّة من قبل ذوي الضحايا الذين سقطوا يف 
لجرات سابتررب تطالاب بتدويضاات مالية وخقاً 

لقانون ساستا.
عاىل إثار إقارار قاناون »ساساتا« أَْو قاناون 
»الددالة ضد رعاة اإلرلاب« أرسل النظا  السدومّي 
وزيار خارسيته عاامل الجبري إىل واشانطن ولناك 
قاى وقتااً طوياالً يف توزيع األماوال عىل رشكات 
الدالقات الدامة لتحساني ُصورة السادوميّة وعىل 
أعضاء الكونجرل، أماالً يف تدديل القانون، ولناك 
اصطدمت السادوميّة بالواقع ذاِتاه الذي يؤكد أنها 
وإن امتلكات املااَل إال أناه ال ييّولها امتاالَك نفوذ 
ماخل الوالياات املتحدة، ما لم تتواخال ألداخها مع 
إرامة اإلمارة األَمريكية عىل عكل اللوبي الصهيوني 
الذي يساتطيُع تطويع السياسة األَمريكية لصالح 

الكيان الصهيوني.
ووخقااً للهدف الذي سادت السادوميّة لتنفيذه 
مان وراء مناح ترامب 200 مليار موالر عىل شاكل 
اساتسرارات سر  اإلعالن عنها يف زيارة بن سلران 
لتجناب تبدات قانون ساساتا، خإناه يركن القول 
إن تلاك األموال تبيارت يف غضون سااعات قليلة، 
عندماا تقاد  أكسر مان 00م شايص أَمريكي من 
ذوي ضحايا لجرات سابتررب، يوَ  االثنني املايض، 
بدعاو  أماا  املحكراة االتحامية بوالياة منهاتن 
ضاد سرديات وسهات حكومية سادوميّة تتهرهم 
بالضلاوع يف الهجراات واالرتباط الوثيال بتنظيم 
القاعادة، وبالتاايل املطالباة بتدويضاات ضيراة 
تقدر بدارشات املليارات يف لاذه القضية وبنحو 3 
تريليوناات موالر يف حاال تقاد  ُكلُّ ذوي الضحايا 
قضائياة  بدعااو   الهجراات  مان  واملترضريان 
وتركنوا من الفوز خيها ولو ما سيحدث يف الغالب.

وكشف موقُع “BUZZFEED” تفاصيل الدعو  
القضائية التي قدمها 00م شيص يف 135 صفحًة، 
ُمشارياً إىل أن وثيقاة الدعو  تضرنت أساراء قتىل 
وسرحاى لجرات سابتررب وأخارام أرسلام الذين 

يفرتض أن يحصلوا عىل التدويضات.
وتقد  ذوو الضحايا بشكٍل سراعي إىل املحكرة 

االتحامية يف مانهاتن التي قبلت الدعو .
وبحساب املوقاع يسادى مقدماو الدعاو  إىل 
الحصاول عىل تدويضات مالية من حكومة املرلكة 
عراا لحل بهم من رضر، إال أنه لم يتم تحديُد قيرة 

التدويضات.
وتضرنات وثيقاة الدعاو  اتهامااٍت لددم من 
الجرديات والجهات الحكومية السدوميّة باالرتباط 

مع تنظيم القاعدة وزعيره أسامة بن المن.
كرا تضرنت الدعو  اتها  الحكومة السدوميّة 
أَيْضااً بأنها كانت عىل علام بانتراء ثالثة عىل األقل 
مان خاطفي الطائارات لتنظيام “القاعادة” التي 

استيدمت يف لجرات سبتررب.
ونّصات وثيقة الدعو  عىل أن “السادوميّة كانت 
بوَسهاني، خهي قدمات نفَساها عَلناً أماا  الواليات 
املتحادة وبلادان الغرب األخار ، برسابة باالم تقاتل 
تنظيم “القاعدة” وما يسارى »اإلرلاب«، ويف الوقت 
ٌ بالتفصيل يف لذه الوثيقة،  نفسه تدرل، كرا لو مبنيَّ
عرب مساؤولني سادومينّي قدموا لا ”القاعدة” معراً 
ماليااً كبارياً. واعترب أصحااُب الدعاو  يف وثيقتهم 
أناه لوال الدعم السادومّي ملاا تركن تنظيام القاعدة 
من تنفيذ لجرات سابتررب، مؤكدين أن السادوميّة 
تتحرل بشاكل مبارش “املساؤولية عان الرضر أما  
الوخياات  يف  القضائياة مترساالً  الدعاو   أصحااب 

واإلصابات الناسرة عن لجرات 11 سبتررب”.
أخرياً، تشاريُ ُكلُّ املواقف والبيانات الصامرة عن 
البيات األبيض مناذ تويل ترامب للسالطة أن األخريَ 
ماٍض يف تجريد السادوميّة من األماوال التي يدتقد 
أنها من حل بالمه، وعرّب عن ذلك بشاكل عَلني قبَل 
وبداَد انتيابه، واصفااً السادوميّة يف إحد  املرات 
بأنها »البقرة الحلوب« وأنه َمن سيقوُ  با »حلبها« 

حتى النهاية.
واملراِقاُب للبياناات الصامرة عان البيت األبيض 
خيراا يتدلل بالسادوميّة، خاالل 0ع يوماً من حكم 
تراماب، يجُد أنه لم يياُل أيٌّ منها من اإلشاارة إىل 
التزا  سادومّي بترويِل تحارُّكات الواليات املتحدة، 
السادومينّي  املساؤولني  لترصيحاات  باإلضاخاة 
املتكّررة عان أملهم برواخقة ترامب عىل اساتسرار 
السادوميّة يف مجااِل الطاقة األَمريكاي، كرا رّصح 
قبل أساابيع وزير الطاقة السدومّي، يف الوقت الذي 
تداني بالُمه من انهيار اقتصامي؛ بسبب انيفاض 
أسادار النفاط والقارارات التي ال تتوقاف بفرض 
إسراءات تقّشاف وخارض رضائب ورساو  ورخع 
الدعام عن اليدماات، لدرساة أن املدارضاني لتلك 
اإلسراءات باتوا يؤكدون أن سالران وابنه يدّوضان 
الدجز من سيب املواطن، ويف ذات الوقت يستسرران 

املليارات يف الواليات املتحدة.

ة بتولِّي الواليات المتحدة حمايَة السعودّية قبل ثمانية عقود، لم تتغير طبيعُة  منُذ توقيع االتفاقية الَخاصَّ
العالقة بين الرياض وواشنطن، القائمُة على أساس أن األولى تابعة للثانية تتوّلى تمويل المشاريع العسكرية 

واالقتصادية اأَلمريكية من عائدات النفط والتموضع في المنطقة كذراع َأمريكية، وبتعاقب الرؤساء اأَلمريكيين 
والملوك السعودّيين شهدت العالقات بينهما تطورات وانعطافات لم تخرْجها عن طبيعتها، لكن مالمحها في 

عهد الرئيس اأَلمريكي الحالي »دونالد ترامب« شهدت تغيُّرًا كبيرًا، إْذ أظَهَر األخيُر أنه يفّضل التعامل مع النظام 
السعودّي؛ باعتباره تابعًا وبشكل علني، وليس حليفاً، كما كانت اإلدارات اأَلمريكية تقدمها أمام العالم.
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  - بالل محمد الحكيم:
يتذكَُّر سريُع املتابدني للشاأن اليرني تلك الترصيحات 
امُلكاررة وامللوِّحاة ملقادار التهدياد عاىل املالحاة الدولياة 
واملترسل بدنوان سيطرة »املتررمين الحوثيني« عىل مضيل 
بااب املنادب, والذي سار  تفديل ذلاك التلوياح من قبل 
ذات أَْطاَراف امُلَيّطط املهدم لحادوم األََرايض اليرنية حتى 
حاني كان الجيش اليرناي واللجان الشادبية ال يزالون يف 
الداصراة اليرنية صندااء وحتى قبل مسااعي التَحاّرك 
إىل عراو  املناطال اليرنية بداخع من املساؤولية الوطنية 
واألَْخاَلقية يف تأمني حدوم الوطن من الدنارص اإلْسااَرامية 
التاي عاثت خسااماً وتقتياالً والتي كانت قاد بارشت مع 
قاامة ُمَيّطط تفتيات األَْرض اليرنية إىل تررير مشااريع 
االستدرار وتركينها من ذرائع االستهداف املبارش لألرض 

واإلنَْسان. 
ال نساتطيع االكتفااَء باعتباار تلك التلويحاات مجرم 
ماربرات لفارض تواساد سديد وأوساع عىل تلاك املناطل 
الحيوياة يف أبداملا الجغراخية والسياساية واالقتصامية, 
شابيهاً برا كان قد عقاب الحرلة املرّوسة ملقادار التهديد 
الاذي مسلته ظالرة »القرصنة« يف القارن اإلخريقي والتي 
وصلات إىل أوج خاعليتهاا عاا  م200 , واملرتدة بطبيدة 
حادوم تواسدلاا إىل حدوم خلياج عدن, وبراا أعقبها من 
تواساد غري عامي لباوارَج حربياة متنوعاة وموزعة بني 
الواليات املتحدة وخرنسا واملرلكة الربيطانية وآخرين كسر, 
براا أوحى سلياً بأن املنطقة قد تم اتيااذُ قرار »تدويلها« 
لتكاون يف مربع النفوذ الادويل املجرم للدولة صاحبة الحل 
يف مرارساة مهامها السايامية عىل حدوم ماا ترتلكه من 
اساتحقاق قانوناي املياه اإلقليرياة التابداة للجرهورية 

اليرنية والدول األُْخاَر  املطلة عىل املنطقة.
لام تكن املالحة الدولية أَيْضاً يف خطر ولم يكن أصحاُب 
القرار السايايس الصاعاد يف اليرن يساَدون بأي حال من 
األحاوال إىل تهديد مرور السافن، حساَب القاناون الدويل 
وقانون البحار وحساب ما كان ساارياً مان قبل؛ ألن ذلك 
سيدني خساارَة اساتسرار أحد ألّم املوارم االيرامية للبلد، 
وسايدني االساتنفاَر الدويلَّ املارشوَع عىل الطارف املهدم 
للتجاارة الدولياة, إذن ما لي ماربّرات لاذا التيوف وما 
لاي األلريّة الحقيقية التي يرسّلها محيط املياه اإلقليرية 
اليرنية برا خيها مضيل بااب املندب, وميناء عدن, وبقية 

املوانئ اليرنية!؟ 
بداد مرور أَْكسَار من عامني عىل بداية باروز لكذا نوع 
من الترصيحات الدقيقة يف تحديد أَْطَراف التهديد املدروخة 
بيياراتهاا الداماة والهامخاة إىل اساتحكا  نفاوذ الدولة 
اليرنياة عاىل حادوم السايامة يف مجالها الاربي والجوي 
والبحري, ساء ترصيح القاوات البحرية اليرنية واملحذرة 
من اخرتاق أية سفينة للرياه اإلقليرية اليرنية بدون إذن, 
ولاو املؤرش اآلخار املؤكد لبُداد النظر الاذي باتت سريع 
األَْطَراف ومنها اليرنية تدركه أللريّة املوقع البحري لليرن 
عىل مساتو  الدالم, ولي أَيْضاً االشارة املرام إيصالها من 
قبال أصحاب القرار السايايس والدساكري والسايامي يف 
اليرن بأن مدارك السااحل الجارية َحالياً يف اليرن من قبل 
حلف الددوان - السادومي األمريكاي- والتي تدار بصورة 
أَْكسَار تكتيكاً وأَْكسَر تساليحاً وتدريباً وإعداماً، بأنه قد بات 
َواضحاً وسلياً اإلرشاف املباارش لُكلٍّ من )الواليات املتحدة 
األمريكياة، ومولاة االحتاالل الصهيوناي( عاىل مجريات 
املداارك السااحلية, وألَْسابَاب متنوعة سانحاول ايراملا 

تباعاً يف لذه الدراسة. 
اكتسبت املواقع البحرية اليرنية تريزلا الدا  من أبدام 

متنوعة منها الجغرايف ومنها السيايس. 
يف اإلطاار الجغارايف »الطبيداي »شاكلني من أشاكال 

التريز:
األول: مان خالل املوقع الجغارايف يف نطاق ما يحيط به 

ويتوسطه حدوم )البحر األحرر - املحيط الهندي(.
الساناي: يف ترياز التضاريال الكامناة يف تلاك املناطل 

)ميناء عدن - مضيل باب املندب(. 
تترتُع اليرُن بساهول سااحلية طويلة تقدر برسااخة 
تقادر 2500 كلام وبدارض يارتاوح باني 20 إىل 60 كام 
برسااحة تقادر 1500 كيلومرت مربع، كراا تترتع اليرن 
بروانئ متريزٍة يف بيئتها وتضاريسها، كرا لو عليه ميناء 
عادن واملدروف بكونه ثاني مينااء بدد نيويورك من حيث 
األلريّة وباعتباره من أَْكبَاار املوانئ يف الدالم، حيث يرسل 

امليناء »مسااحة مقدرة با م أمياال بحرية من الرشق إىل 
الغرب و5 أميال بحرية من الشرال إىل الجنوب«. 

والاذي تكران إحد  ألاّم مريزاتاه يف كوناه »محرياً 
طبيدياً من األمواج, والرياح املوسرية الشرالية الرشقية, 
والجنوبياة الغربياة؛ وذلاك ألناه يقع باني مرتفَدي سبل 
شرساان عىل بُداد 553 مرتاَ وسبل املزلقام عىل بُدد ل37 
مارتاً«, ثام يف قارب مينااء عدن من خاط املالحاة الدويل 
برسااخة - أربدة أميال بحرية خقط. سار  تدمري امليناء 
بشكل منظم وُمَيّطط والتي كان آخرلا من خالل رشكة 
موانئ مبي الدولية« التي نجحت بدقد استئجار للريناء يف 
عاا  2007, والتي عرلت عىل تجريد امليناء بغرض تفديل 
موانائ أُْخاَر  ترتلكهاا ذات الرشكة خنجحات بذلك من 

ابدام امليناء من املناخسة. 
األلريّاة  اليرنياة  اإلقليرياة  امليااه  تُضااُف أللريّاة 
االسرتاتيجية الكبرية التي يترتع بها املحيط الهندي والتي 
تقاع حدوم اليران البحرية يف سزئهاا األَْكبَاار ضرن لذا 
املحياط, واملداروف خيه حساساية الارصاع الحاصل بني 
االقطاب الدولية عىل تقاسام النفوذ خياه, والذي برز ذلك 
الرصاع إىل الدلن بدد قيا  الواليات املتحدة بالتشاارك مع 
املرلكاة الربيطانياة عىل االساتحواذ عىل سزيارة »ميجو 
سارسايا« عاا  65ع1 , بغارض إقامة قاعدة عساكرية 
خيها, بدد إْخَراج الساكان االصليون منها وباأللريّة التي 
تكران يف موقاع تلاك الجزيارة بكونها يف وساط املحيط 
الهنادي, والتي مّكنات تلك القاعدة الدساكرية يف مراقبة 
اليطاوط الهوائية للرحيط ويف االساتحواذ عاىل السروات 

الغنية املتواسدة يف باطن املحيط. 

أهمّية باب املندب، ومربرات َأْو منطلقات التخوف 
)املصري، الدولي، كيان العدو الصهيوني(

األهمّية الجيوسياسية:
تأتاي ألريّة بااب املندب انطالقاً مان موقده الجغرايف 
الاذي يفصل بني مناطَل شاسادة من الدالم ال تساتطيُع 
االتصااُل البحاري إاّل من خالله، لاذه املناطل تتوزع بني 
قارة آسايا وإخريقيا وأوروبا امتداماً إىل أمريكا، خهو مرر 
مائاي يحاده من الجنوب خلياج عدن ومن الشارال قناة 
الساويل، يفصل بينهرا امتدام البحار األحرر من بدايته 
إىل نهايتاه، لم يكان لهذا املضيل أن يصباح بنفل مرسة 
األلريّاة التي لو عليها اآلن لوال قناة الساويل والتي تم 
شقها يف ع6م1، ولي اللحظة التي أَْصبَح خيها ملضيل باب 
املندب بُدٌد اسارتاتيجّي واقتصامّي وسايايّس سديٌد, ومن 
لنا حصال تبامل املنفداة أَْو تشاارك األموار خيرا يُيصُّ 
املضيال والقنااة بينهراا، إذ ال ألريّة لألُْخااَر  من مون 

وسوم األوىل وعىل وضع مستقر وآمن. 
تركان مضيل باب املنادب عرب التأرياخ أن يلدب موراً 
سياساياً وعساكرياً مهراا كان آخرلا، يف حارب أكتوبر 
73ع1 حيث تم إغالقه، بالتنسايل بني السالطات املرصية 
واليرنية؛ وذلك بهدف التضييال عىل )الكيان الصهيوني( 
من الحصول عىل النفط الذي كان يصلها من شااه إيران، 

والذي كان يقدر ب م1 مليون برميل.
ولاو ذات السابب الاذي مخاع الكياان الصهيوناي يف 
السادي إلقامة عالقة صداقة مع ُكلٍّ من إثيوبيا وإرترييا، 

تحققات الحال خداالً يف أخضل صورلاا ما أّمان التواسد 
األمني واالستيباراتي الصهيوني يف املنطقة، ال ّسيرا عند 
مدخال البحر األحرار يف ُكلٍّ من »ارخبيال مللك« وميناء 
مصاوع، ثام الحقا يف تدزياز التواساد الدساكري للدول 
الكارب ، كراا لو حال القاعادة الدساكرية األمريكية يف 
سيبوتاي والتي يتواسد خيها 000ل سندي، وتتَحاّرك منها 
الطائرات من مون طياار التي ترضب يف األََرايض اليرنية، 
وكذلك يف ترسك خرنسا يف التواسد يف مستدررتها القديرة 
)سيبوتي( والتواسد الدسكري أَيْضاً يف أََراضيها، ثم وكيف 
أَْصبَحات املنطقة مرتداً ملا يصناف بأَْكبَاار وسوم لبوارج 
عساكرية وتواسد عساكري متناوع يف الدالام، وبدواخع 
وماربرات كسارية منهاا اإلْساااَرا  والقراصناة وحراية 
املررات الدولية وما إىل ذلك من املربرات امليتلقة يف اغلبها.
ويف لذه االياا  يقول رئيال أركان الجيش اإلرَسائيل 
الساابل »بيناي غانتال« يقاول: بااب املنادب والطرق 
املالحية أشد قلقا إلرَسائيل من الربنامج النووي اإليراني«.

األهمّية االقتصادية: 
يرار عارب املضيل %6.1 مان نفط الدالام برددل ل.3 
مليون برميل يومياً، و21 ألف سفينة تجارية سنوياً. 

وإغالقاه أَْو تأثر املالحة خيه تتسابب يف إَضاَخة 6 آالف 
ميال بحري اضايف، مع توقع ارتفاع اثران التنقالت إىل 5ل 
مليون موالر يوميا، وذلك من خالل استيدا  رأل الرساء 

الصالح كبديل ملضيل باب املندب.

التخّوف املصري مربراُته والتطمينات املقابلة:
ال شاك أن مرص من أَْكسَر الدول الدربية إن لم تكن لي 
الدولة األوىل املساتهدخة من قبل أَْطَراف التآمر عىل الوطن 
الدرباي واإلْسااَلمي وعىل رأساهم - أمريكا، كياان الددو 
اإلرَسائيال، بريطانيا - ثم ال شاك أن مرص تجني ايرامات 
مالية ضيرة تساتحصلها من قناة السويل وأن أي تأثر 
يف مالحاة املنفاذ الجنوبي للررار املائي الاذي تحتل قناة 
الساويل طرخة الشرايل، سايدني توقف القناة بالكامل، 
ولذا يدد تهديداً لألمن القومي املرصي بشكل مبارش.

ولكن لل التيوف املرصي يف محله، أ  أن األمر ال يددو 
عن أن يكون مجرم شاائدات تسوقها األَْطَراف الراغبة يف 

مخع مرص للرشاركة يف حرب اليرن بشكل مبارش. 
للارم عاىل لاذه امليااوف املفرتضاة, حارص الطرف 
اليرناي وباألخاص الطرف الاذي تسار حوله الشاكوك يف 
القياا  بهاذا الدرل، ولم حركاة أنصار اللاه، ببدث عدة 
رساائل تطرينيه للنظا  املرصي بيصاوص لذا التهديد 
أَْو التلويح به، والذي كان أشاهرلا البيان الرساري الذي 
بدسته الحركة عىل لساان الناطل الرساري ملكتب السايد 
َعبدامللاك الحوثي خيها، بتأرياخ ل/ ل/ 2015 ، ورم خيه: 
)نؤكاد إلخوتناا األشاقاء يف سرهورية مارص الدربية أن 
محاولة إثاارة املياوف مان باب املندب لدخها مسااندة 
الدادوان السادومي الصهيوأمريكي عىل الشادب اليرني 
والذي ال مربر له إطالقاً. وسبل ووضحنا للقيامة املرصية 
والشادب املرصي الشاقيل أن اليرن حكومة وشدباً أبديا 
استدداملرا للدخول يف نقاشاات مبارشة إلزالة املياوف 
إن ُوسادت خيرا ييص مضيل باب املنادب وتأثرياته عىل 

املالحة الدولية(.
ثام يف رساائل أُْخاَر  بدسات بها حركة أنصاار الله يف 

أَْكسَار من مناسابة تؤكد يف مجرلها عاىل الحرص يف إبقاء 
الدالقات الومية بني الشادبني والدولتني قائرة وأن ال تؤثر 
خيها أية مزاعم أَْو اخرتاءات ميتلقة تهدُف إىل نساف لذه 

الدالقات التأرييية والحضارية املتجذرة. 
إماا إذَا تركنات مرص يف ظل قيامة الرئيال َعبدالفتاح 
الساييس مان إثباات مقدرتها عىل خارض واقاع إقليري 
سدياد، خياه أوالً السادي إلحيااء مكاناة مارص وإَعااَمة 
حجرهاا الحقيقاي يف اإلقليام والدالم وثقلهاا الحضاري 
واإلنَْسااني ألن تصباح يف الواسهة َوأن تلداب مور أَْكبَاار 
من الادور الذي تم محارصتها خيه بفدل ظروف وضغوط 
وواقاع مويل وسايايس ميتلف، بتحجيام مورلا من مولة 
خاعلاة ومحورية بل ورئيساية إىل أن تصطافَّ يف موضع 
ثانوي ولاميش، وال سايرا بدد مقدرتهاا الفذة واملتريزة 
يف محارباة اإلْساااَرا  ويف التصادي له بكل َحاْز  وبدون 
موارباة أَْو رضاوخ لالسارتاتيجيات التآمرياة الهامخة إىل 
تدمري املنطقة من خالل تشاجيع وتحرياك لذه الدنارص 
اإلْسااَرامياة وتفدل مورلا يف الدول املرام ارلاقها وتوقف 

عجلة التنرية واالستقرار خيها. 
ولناا يركن التسااؤل خيراا لو كان نظاا  »ُمريس« ال 
يازال قائرااً حتى اليو ، كيف سايكون املشاهد َوممويته 
وضبابتيه، وكيف سيكون مقدار التهور، سوآءا يف القضايا 
الدربية أَْو الدولية، يف سوريا أَْو ليبيا أَْو اليرن أَْو أي مكان 
آخر يكون مناط بررص أن يكون لها موقف مدنّي منه. 

سااء ذلك يف حاوار نرشته صحاف قومياة، وكان أَْكسَر 
وضوحااً لرئيال الجرهورياة الدربية املرصياة لصحف 

األلرا  واألخبار والجرهورية:
ساؤال: سايامة الرئيال. نبدأ لاذا الجزء مان الحوار 
بدالقات مارص الدولية، خقد تحدثتم يف النادوة التسقيفية 
للقوات املسالحة ياو  اليريل املايض عان الدعائم التي 
تتأسال عليها سياساة مرص اليارسية. لكن نالحظ أن 
لنااك محااوالت لإلسااءة إيل عالقات مرص بادول عربية 

وإخريقية. كيف تنظرون إيل لذا األمر؟
الرئيال: سياساة مارص مع الدالام اليارسي تتسام 
باالعتدال والتاوازن واالنفتاح واساتقالل القرار الوطني، 
وإعطااء الفرصاة لآلخرين حتاي يتدرخوا عليناا. ونحن 
ندطاي نروذسا سديادا يف عالقاتنا الدولياة، خنحن ندترب 
اإلساءة اإلعالمية ألي أحد حتي من الدول التي ظلت تيسء 
إلينا خالل السانوات السالث املاضياة، أمراً يتناىف مع البناء 
الراقي الذي نصيغه للشايصية املرصياة الحديسة، والذي 
يقاو  عال االلتازا  واالنضباط، وحسان اليلل، وسادة 
الصادر، ونكران الاذات، والتجااوز عن اإلسااءة أحيانا.. 
يصرات الرئيل قلياال ثم يقاول: السياساة املرصية لها 
وسه واحد، نحن ال نتدخل يف شئون اآلخرين وال نتآمر عل 
أحد، عالقاتنا قوياة ومتينة مع مول الدالم رشقه وغربه، 
لكان لنااك مان يضيل براا تحقل عال صدياد عالقات 
مارص الدولياة، ويترني لو نجح يف عزلهاا وحصارلا عن 
محيطهاا، ويرياد تيرياب عالقاتها مع أوروباا واليليج 

الدربي وإخريقيا وإثيوبيا.
لناك خصيل ال يدور يف رأساه سو  لدف تدمري الدولة 
املرصياة، ولنااك أبواق روست أننا سانتآمر عاىل إثيوبيا 
مسالً. خنحن ال نتدخل يف شئون اآلخرين وال نتآمر عل أحد، 
خاال يركن أن أضع يادي يف يد أحد وأتآمار عليه. لقد قلت 
أماا  الربملان اإلثيوبي: كان لناك خياران، إما التداون، أَْو 
املواسهاة واخرتنا التداون. مرة أخر  السياساة املرصية 

لها وسه واحد.
رغم ُكّل لذه التطرينات من سهة الجرهورية املرصية 
خقاد بارزت يف اآلونة االخارية باوامر للتناخال - املوسوم 
تأريييااً - عاىل زعامة الوطان الدربي والتاي صدب عىل 
مرص التنازل بهذا املوقع لصالح املرلكة السدومية عديرة 
الحضارة وعديرة الكفاءة إلمارة لذه املسؤولية الكبرية. 
تجاُدُر االشاارُة يف لاذا الصادم باأن مدركة السااحل 
الجارياة عىل قاد  وسااق وبدخع مساترر للحسام قبل 
املسااعي إلغاالق امللاف اليرني عارب املفاوضاات أَْو عىل 
األقال يف تأسيل االنهراك لتحقيل االنتصار الكل يف األَْرض 
اليرنياة من قبل الادول الراعياة للددوان، يجاري بإيداز 
مباارش من كيان الدادو الصهيوني؛ لألَْسابَاب الساابقة 
التالية، والتي ترسل ألريّة املوقع البحري املرتد عرب البحر 
األحرر بالنسابة لها، إَضاَخة ليشايتها من تكوين تهديد 
سدياد عىل مشااريدها التردمياة يف القارن اإلخريقي عرب 
مشااريدها التجارية الضيراة وعرب التواسد الدساكري 

واالتفاقات املوقدة مع مول املنطقة املحيطة. 

املياه اإلقليمية اليمنية
األهمّية الجيوسياسية، ومساعي »تدويلها« بنزع نفوذ الدولة اليمنية عنها، 

معركة الساحل نموذجًا
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  - خاص:
لم يكن يل ساابُل مدرخة باه، وعنَد وصويل 
إىل حياُث اتفقناا أن يكاوَن امللتقاى، ألقياُت 
يف  كان  ُكّل مان  وملفات مصاخحااً  التحياَة 
املجلال، لم يطل باي املقا  لرتسياح مدرخة 
أيهم يكون لو.. ألنه ببساطة لم يقْف يل حاَل 

املصاخحة..
َمارَّت الدقائاُل األوىل -كاملدتاام- يف تباُمِل 
عباارات الرتحيب والتدارف الدشاوائية بيني 
وباني الحارضيان.. حاولات خالَلَهاا تأكياَد 
حديس بأنه لو من سأسري اللقاَء مده، لكنه 
كان قليَل الحديث كسريَ النظر إيلَّ برا َعزََّز لديَّ 
صوابياَة ما لام أسرؤ عىل التأكد منه بساؤال 

مبارش..
أحُدلم استدرك املوقَف وأّكد ما كنت أنتظُره 
بناخاِد الصارب، حاني باامر بحديسه وإشاارته 
إيلَّ ثم إلياه قائالً لكلينا: يركنُكراا االنتقاُل إىل 
الغرخاة املجاورة إلسراء املقابلاة، بامر أحُدلم 
إلياه ملسااعدته يف النهاوض واالنتقاال، ولام 
أن يقاَف  يكان ليساتطيَع -مون مسااعدة- 
ويرايَش، وحانَي رشوعاي يف ذلاك برتحيباي 
املبالغ ومالطفتي لاه بدبارات الترشف بلقائه 
وسادامة التدرف عليه، إذا بي أتفاسأُ بَسالَسة 
طبده وبسااطة مدرشه وتجاوبه الرسيع مع 

استهالالتي تلك.. وليبدأ الحوار:

سألته التعريَف بنفسه، فأجابني؟
أبو ياساني محرد عل حراوم الدرواني من 
محاخظة إب سانة 0مع1.. بدايااُت انطالقتي 
يف املسارية القرآنياة كانات يف أعقااب الحرب 
السامساة الظاملة عىل أبنااء محاخظة صددة 
وماا حولهاا، بالدرل يف مجاال صيانة املددات 
وامليكانياك بُرؤّسساة سهام البنااء، حيث كنا 
نقوُ  بالنزول امليداني ضرن لذا املجال للدرل 
يف عادٍم من مديرياات محاخظة صدادة إىل أن 
بادأ الدادوان.. ابتادأ الدادواُن خانتقلت ضرن 
الدرل يف امُلؤّسساة إىل الدناد ومناطل أُْخاار  
وظللناا لنالك لفارتة، ومع اساترراِر الددوان 
واْرتَفاِع وترية غارات طريانه املكسَّفة وارتكابه 
للرجازر الشانيدة بحل املدنيني مان األَْطَفال 
والنسااء وقصف ُكّل يشء بال اْساتسنَاء وتوايل 
قصف األسواق والطرق واملستشفيات يف ربوع 
اَه إىل سبهاات الدزة  الوطان، أيقنات أن التوسُّ
والكرامة سبهات املواسهاة لو الدرل الذي له 
األولوية عاىل ُكّل األعرال خهاو مسل َمن يصل 
عىل تيرم، وبالُقرب مان يوسد املاء؛ لذلك كان 
خياري التوسه إىل الجبهات ملواسهة املدتدين.
إنطلقت إىل سبهة تهامة مع مجروعٍة من 
األقاارب وأصحاب البالم، بدد حوايل شاهَرين 

من بدء الددوان.
الجبهاة  تلاك  يف  ياساني:  أباو  ويواصال 
وكان  متنوعاة،  مورات  عادة  يف  انيرطناا 
حراُسانا يشاتد ُكّل يو  لالنتقاال إىل مقدمة 
الجبهات ملبارشة القتال وااللتحا  واملواسهة، 
خأكرلات الادورَة واشاتد بنا الشاوُق للجبهة 

ومواسهة أعداء الله.
وماا لي إال أيا  حتاى تلقيناا األخباَر أنه 
بادء الارم عىل الددوان بشاكل عاا  يف بدض 
املحاور عىل الحدوم، خاستبرشنا خرياً، وبقينا 
لنالك خرتًة، حيث كانات مجاميع املجالدين 
تُرارُّ من عندنا نحو مقدمة الجبهات بشاكل 
متتاباع، وكان ذلاك يلَهاُب الحرااَل لديناا 
ُق للوقت الذي نصاُل خيه إىل الُيُطوط  ونتشاوَّ

األمامية.

اقتحاُم أحد املواقع العدو السعودي العسكرية:
واللِه إن تسبيحي عىل اإلف تشويش 

وحسبي الله قيد محكم وكلباش
صادق قائُل لذه الكلراات خقد عرب عن ما 

يدايشاه ُكّل املجالديان يف الجبهاات، خأنات 
عندما تتَحاّرك القتحا  موقع عسكري وأنت 
مستشادٌر مَلديَّة الله وعناية اللاه وأن النرَص 
لاو من عند الله وما أنت إىل ُسندي يف سابيله 
ولساانك تلَهُج بذكاره وتسابيحه تنزل عليك 
ُث أبو  طرأنيناة عجيباة وثبات.. لكذا يتحادَّ

ياسني عن مشاعره يف تلك اللحظات.
وعند بداياة االقتحا  يتحدث أبو ياساني: 
املوقع الدسكري عامة ما يكون محرياً ولديه 
خطوط مخاعياة عليه، ومجهازاً بكاخة أنواع 
األسالحة السقيلة واملتوساطة، ولديه تغطية 

متواصلة من الطريان.
مان  مجروعاة  تَحاّركناا  املقابال  ويف 
املجالدين الذين باعوا أنفساهم لله بإعدامنا 
املتواضاع وثقتنا بوعد اللاه بالنرص ألوليائه، 
ولام نكن بدد ندلام متى تدق سااعة الصفر 

لبدء االقتحا .
ويف وضاح النهاار عناد تراا  الداارشة أَْو 
الداارشة والنصف من صباح ذلاك اليو ، بدأت 
عرلية اقتحا  موقع الرميف الدسكري ختوكلنا 
عىل الله واقتحرنا بردنويات ملؤلا السقة بالله 
ونارصه وتوخيقاه، وكانات أعيناا موسهة إىل 
أقىص ماكان يتواسد به الددو، ولدخنا التنكيل 

به وإنجاز املهرة اّلتي كلفنا بها.

مجاهٌد يطاِرُد آليَة بي إم بي سعودية:
ويواصل أبو ياساني الحدياث: بفضل الله 
وتأييده واصلنا التقد  إىل مسااحات واسادة 
واقتحرناا مواقَع عادة، وال أنىس ِمان ُسرلة 
ما شاالدته من رعاية اللاه وآياته خالل ذلك 
االقتحا ، مشاهد مطاَرمة بداض املجالدين 
لدربة بي إ  بي سادومية، ال يزال ذلك املشهد 
أما  ناظَريَّ اآلن، وشاابٌّ صغريُ الجسم كبريُ 
اإلرامة قلبُه مالُء باإليَْراااان والسقة يالِحُل 

آلية بي إ  بي سادومية )مطاارمة( وال أخال  
لولياووم؛ وألن اللاه قذف يف قلوبهام الرعب 
والياوف اضطاروا للفارار والهاروب لكنها 
انقلبات، وقاا  املجالدين بإحراقهاا.. ولذا 
تصديقاً لقوله تدااىل )وإن يقاتلوكم يولوكم 
األمبار( لؤالء لم اليهوم وَمن يتواللم من آل 
سادوم وبقية الدرالء، كراا أنني أتذكر خالل 
ذلاك االقتحاا  كيف اساتطدنا بتوخيال الله 
مان تحقيل إصاباة مقيقة إلْحااَد  الدربات 

السدومية برضبة آر بي سي.
 ويف تلاك الليلاة اتيذت مجروعتُناا مكاناً 
والتازوُّم،  والصاالة  واالسارتاحة  للربيات 
ُخنا عاىل رضورة تحلينا باليقظة  ونبهنا مرشِّ
والتزامنا بالحال األمني َوعد  رخع الرصخة 
بالشادار لدواعي تفويت كشف الددو ملوقدنا 

ماخل أََراضيه.

قصة إصابتي يف ميادين الشرف:
ويحكاي أباو ياساني إصابتاه يف املدركة 
خيقاول: بداد اقتحامناا املوقاع وتدمريه ويف 
خجر اليو  الساناي ساءت التوسيهات بالدومة 
إىل مواقدنا، وتَحاّركنا ملسااخة طويلة مدري 
كام كيلو بالضبط وكناا مجروعات متفرقة، 
وأثناء سارينا تفاسأنا برضب من نريان عربة 
بي إ  بي سادومية كانات مترركزة ومرولة 
يف تياو  أحاد املواقع املتقدمة عىل مدساكر 
املدزاب خانبطحنا وترركزنا وسّلم الله، حينها 
أرسلنا أحد ألخرام لالستطالع وسلب لنا غداء، 
ومن ثام اساتأنفنا تَحارَُّكنا قطدنا مسااخًة 
كبريًة ثم آوينا إىل تحِت شاجرة لنأخذ قساطاً 
، وبرجرم أن  مان الراحة، ثم تَحاّركنا بتيافٍّ
ارتفع سزء بسايط من سسادي عىل السااتر 
مون شادور ساردت طلقاِت نريان من سهة 
عرباات الا بي ا  بي، ولم أشادر حينها أنني 

أنا الاذي أصبت إال باقرتاب بدض األخرام مني 
لساؤال عان ساالمتي، خأمركات حينهاا أني 
أصبُت بشظية يف رأيس من نريان الا بي إ  بي 
تلك، وكنت أراوُح ما بني ذكر الله واالستغفار 
والتسبيح وترميد الشهامتني وعند ذلك خقدت 

وعيي ولم أخل إال وأنا يف املستشفى.

رعايُة اهلل تعّجل بشفاء املجاهدين
يتحاّدُث الجرياُح املجالُد أبو ياساني عن 
اساتقبال األلال وأصحاب الباالم ألي سريح 
بفير واعتازاز للدور الدظيام والبطويل الذي 
قاا  به، مدترباً ذلاك من أبرز سارات التأييد 
الشدبي ملواسهة الددوان األَمريكي السدومي، 
َل بشفاء الجرحى  كرا يؤكد أن رعاية الله تدجِّ
من أبطال الجياش واللجان الَشادبيَّة؛ ألنهم 

يتَحاّركوا يف سبيل الله.
ويقاول: برجرم أن وصلت إىل املستشافى 
كان الكساريُ مان األطبااء عندما يشاالدون 
حالتاي يؤكادون أن مسل لذه الحااالت تأُخذُ 
وقتااً كبرياً من الوقات إىل أن أتَحاّرك أَْو أنطُل 
بالكال ، لكن رعاية الله لي َمن تدّجل بشفاء 
املجالديان يف سابيله، خهو سل شاأنه أرحُم 
بدبامه الذين تَحاّركوا للجهام يف سبيله، ومن 
أسل طاعتاه، لذه كانت قناعتاي، وخدالً، لم 
يرِض عىل إصابتي شاهراً واحداً حتى تراثلت 

للشفاء وبدأت أتكلم وأتَحاّرك.
يقوُل الجريُح: كانت مدنويات والدي تتأثر 
بدض الوقت عندما يراني عاسزاً عن التَحارُّك، 
خكنت أقوُل له: يا اباه عامنا شاارسع الجبهة 

وأسري واسي الله ما عيفلتني، تأكد.

الشوق إىل رفقاء الجهاد:
)أصبحت غريباً وحيداً يف لذه الدنيا( بهذه 
الكلرات يدرب الجريح املجالد أبو ياساني عن 

َشوقه لرخقاء الجهام والتضحية والفداء الذي 
سبقوه إىل ضياخة الله سبحانه.

لام تُساِن اإلصاباُة أباا ياساني عان األمل 
بالداومة إىل الجبهاات خيقاول: )واللاِه إناي 
اُن يف  عاقد الدز  ويل ثقٌة بالله بأنني سأتحسَّ
القريب الداسل وأنطلُل مجدماً للجبهة، وكل 

أمل وتفاؤل واستبشار(.

نحُن يف موقِف الحق وقضيتنا عادلة:
قضيتُناا عاملاة ومحقاة ونحان مدتادً  
علينا، لم ندتِد عاىل أحد، لم من أتوا لالعتداء 
علينا وارتكبوا أبشاَع املجازر.. لذه الكلرات 
تلّيُص الدواخاَع لتَحارُّك الجريح املجالد أبي 
ياسني للجهام يف سبيل الله، كرا يقول: )والله 
إني عىل يقني مطلل بالله أنه نارُصنا ومدزُّنا 
ومدينناا عاىل أعدائنا املجرماني الجبناء؛ ألن 
قضيتناا محقة، ونحن نقاف يف املوقف املحل 

واملرشوع(.
ويوسه أبو ياساني نصيحَة ُمِحبٍّ للشدب 
اليرناي كاخاة خيقاول: )تكاتفاوا وتَحاّركوا 
ملواسهاة عدوكام الذي اساتهدف اليران ُكّل 
اليرن أرضاً وإنَْسااناً وقتل النساء واألَْطَفال، 
واعلراوا أن التياذل ليل مان مصلحة البلد، 
وأن املتيااذل يقتلاه الدادو ولو يف بيتاه أَْو 
صاالت الدازاء واألعارال والطرقاات(.. أما 
نحن خواللاه لو تقطدنا إرباً إربااً ولو لم يبَل 
خينا إال قطراُت م  ونسارات لاواء، لبذلنالا 
عن طياب نفوسانا وملؤنا الفيار واالعتزاز 

والرشف حيث تريد وتأمر. 
بهاذه الكلراات انتهاى أبو ياساني محرد 
الدرواني لذا الحوار.. إىل سريٍح غريه وميدام 
قامٍ  بإذن الله مان التحليل يف ملكوت أنفل 
آمنت بالله وأحبت لقاَء الله عشاقت األوطاَن 

وأنفت املذلة. 

املجاهد اجلريح اأبو يا�سني حممد الدرواين:

نصيحتي للشعب اليمني: تحّركوا ملواجهة عدوكم الذي استهدف 
بلَدكم وقتل َأْطَفاَلكم ونساَءكم ومنع عنكم الغذاَء والدواء

واهلِل إني عاقد العزم ولي ثقٌة باهلل بأنني 
ُن في القريب العاجل وأنطلُق مجددًا  سأتحسَّ

للجبهة، وكلي أمل وتفاؤل واستبشار

نحن في موقف الحق وقضيتنا عادلٌة 
نواجُه المعتدي دفاعًا عن أنفسنا

التخاذل ليس من مصلحة البلد، َوالمتخاذل 
يقتله العدو وهو في بيته َأْو صاالت العزاء 

واألعراس والطرقات
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  - صالح السندي:
قرأناا عان األليااذة َوملحراة األوميساا لاا 
لوماريول يف حصار طاروامة الشاهري، َورأينا 
التأرياَخ يحلال بأحداثاه املرتامياة َواملتشادبة 
يف ساذوره َويدارّب عان مالحام عظيراة تحكي 
عن أسااطري َوسياوش َوحروب تغارق الدالم يف 
تفاصيل مسرية َوأحداث مهولة، تترحور ألداخها 
حول الحرية َواالستْقاَلل َواالندتاق من الدبومية 
َوإذالل األمم َوالشدوب، تصفحنا روايات تتغنى 
عان ملحراة ساومريية لاا ’’سلجااش’’ تُيطُّ 
باليط املسراري يف ُعرل الصيور األثرية وتيّلد 
أمجااَم أبطاال نينو  وتلبال املجاد للحضارة 
اآلشورية ببهاٍء أسطوري خالد، َوأخذنا التأريَخ 
بأحداثه الرتاسيدية بشاغف شاديد إىل حضارات 
اإلغريال َوالرومان وَعىل ضفااف الرشق األمنى، 
َويحكاي مزلواً عان ملحرة سيش األساطورة 
الترياكوتاا الدظيام، َولاو يدرب الحادوم َويغزو 
األخل البديد، ليصنع إمرباطورية مسّورة بسور 
الصاني الدظيام، َويف سولتاه املتناغراة يجرناا 
بانبهاار َواعجااب شاديدين إىل ختياة الفلباني 
َولاي تجّر سحاخال سيش الكاوباوي األَمريكي 
الغاازي إىل حتفه األخري غري آبهٍة به َورأينا كيف 
تجندل سناومه يف الينامق َوالواحاات َوالغابات 
باكل سلاٍد َوصرب َواستبساال مساتفيض، رأينا 
الفناء األمامي ألوروبا يغرق يف الدماء بني مختي 
الارصاع لكفتي ميازان حرب الحلفااء َواملحور، 
َولي تتناازع البقاء لتُقصف مريازمن َوكولونيا 
َوتسو  مدن بأكرلها بالرتاب لتحسرها مدركة 
ساتالينغرام ليوثقها ف. تشويكوف كا )ملحرة 

الدرص(. 
لو قاّدر لاه الحيااة َوعاارَصَ أحاداَث املياء 
َوصاخار َوبااب املنادب َومالحم الفاداء يف ميدي 
َوحارض وَعاىل مشاارف نجاران وَعساري عىل 
الحدوم َوما وراء الحادوم، لصنّف ملحرة اليرن 
كرلحرة الدرص بال منازع َوبال مناخل.. سردنا 
عن تلاك األسااطري اليارقة َواملالحام البطولية 

َولي تصنع سيامة الشدوب َواستْقاَللها.
 لكننا لم نَر َونسرع عن تلك )الحرب املنسيّة( 
يف باالم مرلكاة سابأ َوحراري وأرض الجنتاني، 
لكذا شااء لها الضراريُ الداملي َواإلعاال  الدويل 
امليات يف عالم مغيب عان الحقيقة َواإلنَْساانية 
َواالمعاءات الزائفة لحقوق اإلنَْساان َوالبرشية، 
أن تُطرر الحقائل تحت رمال السياسة َوتتالىش 
وراء لالاة الصرات املريباة، وخل اسارتاتيجية 
سياساية َوميناميكية تحركهاا املصالح الدولية 
خحساب، لكن ما يُحكى يف اليرن عشاناه واقداً 
كرلحراة أساطورية خارقاة َوبطولياة قالرة 

تفوق الوصف َوالييال، غري 
َواملقارنة  للرقايساة  قابله 
َوأحداثها الدرامية غري قابلة 
صفحاات  يف  للرقايضاة 
التأرياخ، خهناا ’’ الرباكاني 
لبّت من مضاسدها تطغى 
وتكتساح الطاغي وتلتهم’’ 
لناا يف عرال الجزيارة من 
موطان ميالم أ  الحضارات 
الشدوب تدوم مالحم  َوتاج 
متآزرة  مجترداة  التأرياخ 
َوتتبلور يف باكورة أسطورة 
تحٍد َوصروم سديدة تيطها 
بالاد  لينتارص مرغراً عىل 
السيف، لنا تلتقي اعاصري 
األرض،  َوطواخاني  البحاار 
لتبتلع زوابع حزمهم َورذاذ 
بطشاهم، بإرامة الشادوب 
الحية التاي ال تقهر بالقوة 
َوالبأل الشاديد َوالشجاعة 
للحرياة  طلبااً  املتنالياة 

َواالساتْقاَلل َوالياالص يف مواسهاة قو  الرش 
َوساربوت أعتاى منظوماة تحالف مويل تشاكل 
عىل مر التأريخ بدتاامه َوآالته الحربية الفائقة، 
َوالتكنولوسياا  األسالحة  بريتلاف  املجهازة 
الدساكرية املتطاورة َوبأحدث ماا توصلت إليه 
عبقرياة الصناعاات الحربياة، بكاخاة قدراتاه 
اإلعالمياة َوالدساكرية َواملالياة، مساتنداً عاىل 
التجيياش الادويل َوالحشاد الداملاي ضاد رقدة 
سغراخياا وطنياة عاىل اليارطاة الدولياة لبلد 
مساالم لم يطلب لنفسه سو  االستْقاَلل َورخع 
الوصاية َولم يطلْب لجريانه سو  األمن واألمان 

َوُحسن الجوار.

 أحاداث مرتاكرة َوبطاوالت عظيرة تتجرع 
يف ألازياٍج َوأناشايد وطنية لتساطر بكل تفنن 
َواقتادار عن شادب عظيم يدياد للتأريخ ولجة 
املتألال َويديد للرجد أسايامه َوعظرااءه صناع 
الغادر واالرتازاق  براثان  َومان باني  األمجاام، 
َواليياناة ينتفض لدزته َوسايامته َواساتْقاَلله 
ليلفاظ مان عاىل تربتاه الطالارة ُكّل خائان 
وَعريال َومرتازق كرا كتاب َوقّدر لهاذه األرض 
الطيباة اال تقبل مطلقاً بني أحشاائها وثنايالا 
الطالارة أي موطأ قد  لساوام األرض وشاّذاذ 
اآلخاق، لتصنع املساتحيل بدزة َوشاروخ وإباء 
قاّل نظرية وتواسده يف عالام خانع خاضع حتى 
أخراص قدمياة لإلمربيالية الداملية َوساطوتها 
املساتريتة َوُمَيّططاتهاا اإلسرامية البشادة يف 
إذالل الشدوب لتقسيم الجغراخيا الدولية حسب 
مناطل نفوذ َومصالح َواساتنزاف خريات األمم 
لبناء إمرباطورية ليربالية طاغية َواوليقاريشاة 
متسلطة تحكم عالم غري متواِزٍن تتم عرب توزيع 
غاري عاامل َومتكاخئ للساروات َوماوارم االنتاج 

َوالطاقة.
لم يكن الُجبريُ يدلم َولو يدلن من واشانطن 
بباالمة َوغباء شاديدين -قبيل عاماني من اآلن- 
بكل زلو وتفاخر بداية الدرليات الدساكرية أن 
بالمه ستغرق يف مساتنقع اليرن َوأن السدومية 
الهالكاة  األماة 
من  عاسرًة  ستصبُح 
أن تنقذَ نفَساها من 
الرماال املتحركاة يف 
اليرنياة  الصحااري 
املرتامية َوأن أشاباح 
ساتتيّطفها  املاوت 
َوواٍم،  شارب  ُكّل  يف 
أَْو  تهاب  أن  قبال 
رساال  َوأن  تكاون، 
الرسال لها باملرصام، 
ساحنته  تادر  لام 
َولاو  الناعساة 
يرخي وشااح الشال 
تراسيدياة  بطريقاة 
َويديار  متصنداة 
بطريقاة  الدقاال 
متغنّيااً  بدوياة 
’’عاصفاة  بفقاعاة 
املزعوماة  الحاز ’’ 
أنه ساتقطع أذرعها 
َوتبارت أوصالها يف سبال َووميان َوساهول اليرن 
املتشادبة، َويلتهرها الطوخان اليراني بكل قوة 
َوبساالة، َويحيلهاا إىل مجارم زوبداة إعالمياة 
سوخاء تسري الشفقة َوالسيرية واالشرئزاز. 

حينهاا كان موكاُب الهاروب يجار رشعياة 
كاذبة تلفظها األرض متجهاً إىل الغيضة لرباً إىل 
ُعران َومنها إىل املرلكاة ليتوقف بباللة َويظهر 
عىل إْحَد  شاشاات التلفزة بابتساامة صفراء 
بالتاه َوساحنه مكبوتة، مدلنااً أن ال علم له أن 
الحارب قامت مخاعااً عان رشعيته البائساة.. 
رشعياة الهروب َوالفارار، ليكاون أماة رخيصة 

الستهداف وطن بأكرله!!.

حينراا ُخّطط لها لشاهر َوخشالت التنبؤات 
َواملزاعام َوتحولات إىل أضحوكة ’’إعاامة األمل’’ 
كرا يريد لها امليرج يف سايناريو الحرب املقيتة، 
أَْصبَحت كسيحة عرساء تجر عامني من الييبة 
َواليازي َوالاذل َواالمتهاان؛ ألن حقائل األرض 
َوامليادان تفرض واقداً َوسايناريو سديداً أبطاله 
املحروقاة  األرض  حناياا  يف  الرساال  صنامياد 

ومداخن قالعها الشّراء.
تاالىش ذلاك الزلاو َوالغارور حينراا ظهار 
عساريي - املتحدث باسام مول الددوان- بوسه 
كئياب قاتم اللون يومااً ما عىل إْحاَد  القنوات 
لييرب بوسل شاديد عىل استحياء، أن مرلكته يف 
حالة مخاعياة َوعاسزة َوغري قاامرة عىل حراية 
حدوملا لتساتنجد باملرتزقة اليرنيني ومن بالك 
ووتر والجنجويد َوغانا َوالسانغال َومن ُكّل بقاع 

َوشتات األرض!.
للسياساة  املدبّاُر  الدقاُل  لويال  برناارم 
األَمريكياة -لو اآلخار- لم ييطار بباله لحظة 
واحدة َولو يضع اللرساات األخارية مُلَيّططاته 
عان رشق أوساط سدياد أن ميناميكياة عرال 
املارشوع َوحركتاه ساتتدطل يف سباال اليران 
َوحدومه َوأن الرشق املوعوم ساتتالىش تروساه 
َوتتوقف عجلته يف اليرن نبض الجزيرة وَعصبها 
الواعد ورشيانها الحيوي يردلا بالحياة َوالبقاء 
لينقاذ املنطقة برمتها من ذلك امُلَيّطط البشاع، 
تدطلات َوتوقفات تروساه لنا مرغرااً لتنقلب 

الحاخلة املشؤومة بركابها سريداً.
لترناى حينها بحارسة لو لم يضاْع نظريتَه 
البائارة عن ’’أن حواَر شادوب تلك املناطل خيرا 
بينها لم يدد يُجدي نفداً، بل االحتالل لو الطريُل 
األمسُل للسايطرة عليها، َوتقسايرها عىل أُُسل 

مذلبياة َوطائفياة َوعرقيه َوإثنياة إىل مويالت 
متصارعة متناخسة ليظلَّ البقاُء لألقو  تابدة، 
حسب منهجية السياسة الحاكرة التي خرضتها 

سطوتها قو  الظال  يف البيت األبيض’’.
خشالت سياسااُت الدام ساا  تباعااً، تلاك 
املساتقاة مان مقرتحاات َعرَّابهاا األول لنري 
كيسانجر الحتاالل الارشق، َوتقسايم املنطقة 
ليساُهَل ابتالُع خرياتها، َوتقديم شدوبها حطباً 
َووقاوماً لسياساة التوساع َوالنفاوذ األَمريكي 

املتنامي.
بداد عاَمني يساّطر أبطاُل الجياش َواللجان 
الشدبية يف الحدوم َوما وراء الحدوم أروع املالحِم 
عان التحاّدي َوالصراوم، رأينا براكانَي الغضب 
َولي ترطُر ساراَء املهلكة مان صواريخ بركان 
َوزلازال َوالنجام الساقاب ولي تحيال تجردات 
الدادو َومرتزقتاه إىل أكاوا  مان خحام وبقايا 
أشاالء متناثرة، رأينا أعتاى الصناعات الحربية 
لدباباات االبراماز َوليوبارم َواملدرعاات الحربية 
ولاي تحرق باا ’’والعاة’’ بطل صندياد مقاتل 
بكل خفة واستهتار، َوتلتهرها نريان الكاتيوشا 
َوتساتهدخها قذائف الهاون ورأيناا سنوم الددو 
القناصاة  بأيادي  اليرياف  كأوراق  تتسااقط 
بإصابات مقيقة َومبارشة يف القلب َوالرأل، من 
عىل مساخات بديدة َوما تبقى منها يلوذ بالفرار 
طلبا للنجاة، رأينا صاروخ توشكا صاخر الشهري 
َولو يلقن الغزاة بطش الدرالق اليراني َويحيل 

الدادو  مدساكرات 
إىل ركا  مان خاراب 
َويحيلها أثراً بدد عني. 
صندااء  رأيناا 
األرض  سولارة 
يف  صامادة  َولاي 
وساه الغاارات التاي 
تساتهدخها ليَل نهاَر، 
َوكأنهاا تصاَدُح مان 
أن  األبادي  عرقهاا 
راسايٌة  بناياِتهاا 
ساذور  يف  َوضارباة 
َولن تهزلا  الاتأرياخ 
خدّطان  عابسة  غارات 
احتويالاا  َونقام 
األزل  منذ  وحرساالا 
خأنّى لغربان سالران 

أن تنال منها. خلن تستسلم ألوباش البداوة أذيال 
االستدرار الجديد. 

ادث الُغرب يتسّلقون الجباَل  رأينا الُحفاَة الشُّ
َويطاارمون املدّرعاات حاملاني عاىل أكتاخهام 
البازوكا َوينامون سنوم الددو باالستساال ، ألم 
تصدح عىل مشاارف نجران حاني خيم الغضب، 
ساّلم نفسك يا سدومي أنت محارص، حتى ترمم 
صدالا يف قصور سلران َولزت أركانه َوعرشه!!
 رأينا امرأة تيُرُج من تحت األنقاض باسرًة، 
تنفاض عنها غبار الغدر َوتتنفل صدداء اليرن 
بحرية، َوأُْخاَر  تفقد ذويها صارخة باساتدالٍء 
متجهم يف تحد أسطوري بديع َوتربق من عينيها 
الحرراوتاني مالماح النارص َولهياب االنتقااِ ، 
َومان ثناياا تجاعياد َوسههاا تاربز أساطورة 

الصراوم، مهادمة متوعادة َوتلتفت إىل الساراء 
بدعااء يتسااقط ابابيل من غضب عاىل مرلكة 
قارن الشايطان.. ورأيناا طفلاة بريئاة يف عرر 
أزلار الربيع َولي تلتحف السر  شاهيدة حاملة 
حقيبتها املدرسية يف وماع َوعناق أبدي حار حتى 
اللحظة األخرية، أنا َوأنت َوالقلم يف حنايا الكتاب 

سطرت بدمها قصة وطن ال يروت.
بينراا كانات تتصاعاد حادة وتارية الحرب 
مول  كانات  ذرياع  َوخشال  عكساية  بطريقاة 
الدادوان تبحاث عان ميارج آمان يحفاظ لها 
ماا تبقى مان ماء وسه مألتاه الهزيراة َوالدار 
األبدي، عرب مفاوضات ميتة كسايحة َومبامرات 
ساال  لشة لم تصنع االستساال  لشدب عزيز، 
عارب استراعات رباعية َوخراساية َوسداساية 
َوسوالت مكوكية سياساية، مونراا خائدة ليقرر 
الشادب مصريَه بكل إباء طلبااً لحقه املرشوع 
يف االساتْقاَلل َوالسايامة، صاحب القرار األخري. 

لوطن بال وصاية.. 
 رأينا الساراَء ترطر حرراً َوبراكني َوأسلحة 
محرماة عاىل رؤول شاامية لازئاة بطياش 
َوغباء آل سادوم َوكأنها تشالد مصارعا عرالقاً 
مزلواً بدضالتاه مفتوناً بقوتاه، يحركه الغباء 
َويرلاك املال َوالقاوة َولكن عقل لاه!، رأينا قبح 
النظا  السادومي يف االسرا  َواالمداان يف القتل 
َوالغادر َواساتهداف صااالت الدزاء َواملسادفني 
ماراراً، َوقاعاات املادارل َواألساواق واألحيااء 
اآلمناة، رأيناا مواكب زخااف الشاهداء تتواىل يف 
الطرقاات َواألزقاة الضيقة من ُكّل حاي َوحارة 
َوأرسة محرلاة بالتغارياد َواأللازياج الوطنية، 
رأينا طائرات املوت تحرل قذائف املوت َوالقنابل 
الدنقومياة َوالصواريخ َوتقاذف بها عىل رؤول 
األَبْريَاء بال رحرة، يف ظل عالم صامت استرراءاً 
البتزاز آل سدوم باملزيد من املال َوتجارة السالح.
بينرا كانت املدركة األخالقية يف الحدوم تلقن 
األوباش مدنى الرسولة َوكيف تكون الحروب نداً 

بند َووسهاً لوسه.. 
رأيناا املدارَل تُاَدكُّ َوصااالت الرياضة تدمر 
َوشادب يباام، َولو واقاٌف عىل قدمياه يف ثباٍت 
مستريت َوتََحدٍّ أساطوري قالر، رأينا أُّماً تقد  
خرساًة من أبنائها خلذات أكباملا شهداء َولي 
تقاول بحرقة، »مقرصين يف حقاك يا وطن ولو 
كان يل ابٌن سامٌل لقدمته خداًء للوطن بكل حب 
َوامتنان«، رأينا الدالم يتحالف يف عدوان غاشام 
عىل شادب كريم أصيل َوبلد عظيام، رأينا اآلثار 
َوالقاالع َواملادن التأرييية تدمار َوتقصف بكل 
حقد بدوي ألاوج عىل بلد الحضاارة َواألصالة، 
رأيناا ’’البارتوموالر’’ كيف اشارت  الدالم أسرع 
بهيئاته َومنظراته ومؤسسااته َومولة وإعالمه 
وِرساالته َوساسااته َوحكوماتاه، الدالم املزيف 
الاذي يغاري املواقاف َويبادل الحقائال طردا يف 
املال َوالسروة حساب اسرتاتيجية البقاء لألقو ، 
اليران  أرض  يف  طردااً 
َوخرياتاه َوثرواته وموقده 
الدالم  االسرتاتيجي الها ، 
يف  أذنياه  حتاى  الغاارق 
الرأسارالية املشبع برغبة 
التسالط َوالوصاياة عاىل 
األمم، يديار ظهرة للحرب 
املنسية يف اليرن بكل بروم 
وال مباالة.. َوكأن شايئا ال 
يدنيه.. يف مسلسال اإلبامة 
الجراعياة َوتدماري البنية 
التحتياة لدولاة بأكرلهاا 
تدترب عضواً يف ليئة األمم 

املتحدة.
رأينا الحراَك السايايس 
الوطناي الصاخب ينتدش 
َواألقاال  تنتفاض -رغام ُكّل يشء- يف الداخال 
َوالياارج إليصال صوت الحقيقاة صوت اليرن 
املنيس ضد أبشع مجزرة مموية عرخها الاتأريخ، 
رأيناا الجنوم البواسال تدانل الحادوم َوما وراء 
الحدوم بساواعد ختياه صامقة تساطر التأريخ 
بدمااء خرية الشاباب، األرض التاي تحّن لوطأة 
أقدا  أسياملا َومالكيها تحتضن الرسال َوتهيئ 
ظروف الطقال َوالتضاريل َواألساواء لتزاحم 
النرص يف اليالص من كيد الدد  َوتهديه متوساً 

عىل الرؤول َواألكف َواأليدي خداًء للوطن.
 رأيناا بداد عاَمني مان الصراوم صواريينا 
وأرضناا َوسبالنا تهتز َوتزأر بكل عنف َوتنتفض 
صاعقاة  َوقذائاف  غاضباة  بركانياة  بحرام 
تتساقط يف الرياض َوما بدد الرياض يف انتفاضة 

اليمُن »ملحمُة العصر«اليمُن »ملحمُة العصر«اليمُن »ملحمُة العصر«

  المعركة األخالقية 
في الحدود تلقن 

األوباش معنى 
الرجولة َوكيف تكون 

الحروب ندًا بند 
َووجهًا لوجه 

  لو قّدر 
لتشويكوف الحياة 

َوعاَصَر أحداَث المخاء 
َوصافر َوباب المندب 
َومالحم الفداء في 
ميدي َوحرض َوعلى 

مشارف نجران َوعسير 
على الحدود َوما وراء 
الحدود، لصّنف ملحمة 
اليمن كملحمة العصر 
بال منازع َوبال منافس

  بينما كانت تتصاعد 
حدة وتيرة الحرب 

بطريقة عكسية َوفشل 
ذريع كانت دول العدوان 

تبحث عن مخرج آمن 
يحفظ لها ما تبقى من 

ماء وجه مألته الهزيمة 
َوالعار األبدي 
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سرالريياة َوملحرة بطولية أملشات الدالم 
تساأر َومازالات لدماء الشاهداء َوتدياد لليرن 
ولجة املتألل َوموقده بني أمم َوشدوب الدالم 
الحر، كدولة ذات سيامة واستْقاَلل عصيّة عىل 
الغزاة بديدة املنال لألطراع َواأللواء. لتساطر 
َوكرا لي عليه منذ األزل البديد مقربة الغزاة.
 نتاباع ُكّل لاذا بفير َوأيدينا عاىل قلوبنا 
َونحان نار  الدالام أسراع ُكّل الدالام يدور 
بظهاره عّرا يحصل من عدوان لرجي بربري 
عاىل موطان اإليَْراان َوالحكراة، َونار  تلك 
املشاالد خيحدوناا األمال َوتنتداش بدواخلنا 
كربياء عراقة التأرياخ َوخير سولر األصالة، 
رأيناا كياف تتسااقط األقنداة الواحادة تلو 
األُْخااَر ، َوكياف تتبادل املواقاف وتشارت  
النفول بسرٍن بيل َويأبى الوطن اال أن يرمي 
الحسالة يف مزبلة الاتأريخ حتى ال يدكر صفو 
مسرية الصروم األساطوري أي مخيل َوخائن 
وَعريال، ال ماكان له مطلقا باني صفوف تلك 
الجرالاري الصامدة الحرة األبياة َولي تحذو 
مسريات الغضب الحاشدة نحو النرص األكيد.
يف ظال لاذا البحار املتالطم مان األحداث 
الحرسة التي تستدعي السبات َوالقوة َواإليَْران 
الصاامق، كان يقف يف الركان اليفي اآلخر يف 
زواياا الحادث خريل صامات متيااذل ينظر 
بوسال من ناخذة اليوف إىل وطن يُذبح ينشاد 
لاه األمل، بينرا يهب لهم الوطن األمن َواألمان 

بحنان سارف. 
سنّد الددوُّ لتلك الحرِب الشدواء إمرباطورية 
اعالمياة مهرتها الرئيساية تزيياف الحقائل 
َوقلب الوقائع َوالتشاويش عىل الرأي الداملي، 
مرتكزه عاىل أقال  مأسورة ارتضت لنفساها 
أن تغارق يف وحال الكذب َومساتنقع الييانة 
وَعىل ألسانة تجرمت مان ُكّل والء َوانتراء، يف 
املقابل كان صد  املسارية َوالقنوات الوطنية 
تكرس حاسز الصرت َوتوثل بالحقائل َواألملة 
الدامغاة االنتصارات َويغطاي االعال  الحربي 
بجالزياة كبارية ملحرة الصراوم َواالنتصار 
َويرسم متتالية االنهزا  لقاو  الددوان يف ُكّل 
شارب َووام، َوكأنهاا تهتف من ساوف األرض 
املباركاة مدحاورة مهزومة.. ليتهاا ما كانت 
َوما قامت َوما أتت لتالقي حتفها األخري!!.

رأيناا كيف تساريُ قاخلاُة الصراوم بسبات 
ملادة عاماني لتلَد أعوامااً َوأعواماً مان اليلوم 
َوالصروم َوالسبات لتقطَف يوماً ما ثرار النرص 
املؤزر، يف مقاومة شاديدة َواستبسال منقطع 
النظاري، َومدهاا تندكال مارآة الجنوب عىل 
األحاداث حيث ينَئُّ تحَت وطاأة الغزاة َوأيامي 
اإلرلااب تدباث بأمناه واساتقراره لنقرأ عن 
املرشوع الواعد الذي تبنته مول الددوان َونتدلم 
الادرل األول َواألوحاد كراا بارّش به السايد 
القائد، من أن الهدف الرئييس للغزو واالحتالل 
لاو إحاالل الفوىض َومان ثم تساليم الوطن 
للقاعدة ليساهل اساتنزاف خرياته َوالسيطرة 
علياه َومن ثّم رمياة يف اتون سحيام اإلرلاب 
َومفاصلاة الدريقاة يف الدولاة لتفكيكها من 
الداخل َواشدال نار الفتن َوالحروب َوالقالقل، 
كراا ترت لهاا عرلية لضم الجياش َوليكلة 
قواتاه يف ُمَيّطاط مادرول مسابقا للنيال 
مان الوطن وَعرب مسلسال اغتيااالت مرنهج 

استهدف رموز الدولة املدنية الواعدة.
َوَلكذا تستررُّ السادومية َوأذُرُعها الدولية 
يف التاورط يف اليرن، َويف املقابال تجد النهضة 
القتالية ترد الجبهات باملقاتلني األشداء مخاعاً 
عان حيااض الوطن َومدهاا تساترر ملحرة 
الدارص تساطر انصاع صفحاات الاتأرياخ 
َوتصناع من الصراوم سااحات انتصار تيط 
أحداثهاا باُكلٍّ ثقاة وثبااٍت َوصراوٍم إىل يو  

ينترص خيه الوطن.. ُكّل الوطن.

  - زكريا الشرعبي:
حتاى األسنّة يف بطاون األمهات لم تنُج من 
الددوان األمريكي السادوي الغاشام املسترر 

عىل اليرن منذ عامني.
لاذا الددواُن الاذي خلف آثااراً كارثية عىل 
الحياة الدامة والياّصة بجرائم القتل والدمار 
والحصار اليانل، اساتيد  مناذ غاراته األوىل 
أسالحًة سرثومية وقنابل محّرمة مولياً امتدت 
أرضاُرلاا لتشاّوه عارشات األسنّاة يف بطون 
أمهاتهام خيولادون مداقاني محروماني مان 

الحياة، محرومني من املستقبل.
أمال األربداء وبينراا كان الداَلاُم يحتفُل 
باا »الياو  الداملي للطفال« كان مستشافى 
السابدني قد وّسه نداًء للرنظراات الحقوقية 
ووساائل اإلعاال  لالطاالع عاىل سات حاالت 
تشاّوه خلقي ناتجة عن األسالحة الجرثومية 

التي يستيدُمها الددوان منذ أول غاراته.
لاذه الحااالت التاي وصلات خاالل األيا  
قسام  إمارُة  تقاوُل  كراا  خقاط-   - األخارية 
الجراحة يف املستشافى ويساتقبل املستشفى 
حاالٍت مراثلاًة كسرية من محاخظات ميتلفة، 
أبرُزلاا محاخظاات الحديدة وصدادة وحّجة، 
غاري مألوخة كراا يقاول األطبااء امليتصني، 
ورغام تزايدلا إال أنها ال تنتاج إال عن تدّرض 
األ  الحامل إلشاداعات سرثومياة ناتجة عن 

أسلحة محرمة موليا.
املوساومة يف  أرباُع حااالت مان  وتنتراي 
مستشافى السابدني لألموماة والطفولاة إىل 
محاخظاة الحديادة -منطقاة املطاار-، حيث 
اساتيد  الددوان األمريكي السادومي قنابل 
عنقومية وأسالحة سامة، خيرا تنتري حالتان 
إىل محاخظاة صدادة، حيث اساتيد  الددوان 

ميتلَف األسلحة الجرثومية أيضاً.
يقاوُل الدكتاور عبدالكريام النجاار، مديُر 
قسم الجراحة واألطفال برستشفى السبدني: 
إن حااالِت التشاّولات اليلقياة يف األطفاال 
تزايادت منذُ بداياة الددوان عاىل اليرن، ولي 

تشوُّلاٌت تسبب إعاقًة مائرًة يف األطفال.
ويشاري الدكتور النجار إىل أن لذه الحاالِت 
مرشاحٌة للزياامة بشاكل أكرب إذا لام يتوقف 
الدادوان، حياث يتأثار األسناة باإلشاداعات 
التاي  الجرثومياة  األسالحة  مان  الصاامرة 
يساتيدُمها يف غاراتاه، إضاخاة إىل ذلاك خإن 
الحصار الذي يفرُضه عاىل البلد سدل التداُمَل 

مع لذه الحاالت صدباً.
وتشاري إمارة قسام الجراحاة واألطفال يف 
املستشافى إىل أن الحالاة الصحياة لألطفاال 

املشولني خلقياً سيئة سداً.
وكانات حااالٌت مراثلاٌة قد ظهارت خالل 
األشاهر املاضياة يف مديرية باسال برحاخظة 
الحديادة، خيراا تفيد املصاامر إىل أن النسااء 
يف محاخظتَاي صدادة وحجاة يلادن أطفااالً 
مشاولني ساّراء استنشااق الغازات الساامة 

املنبدسة من صواريخ وقنابل الددوان.

 عالقُة األسلحة املحّرمة
 بالتشوهات الخلقية..

تنتاج التشاولات اليلقية عن مشااكل يف 
الجيناات، حيث قاد يحصل تغاري أو طفرة يف 

الجاني، أو يكاون مفقاوماً من األصال وكذلك 
عن مشااكَل يف الكروموساومات، إذ قد يكون 

سزًء من الكروموسو  مفقوماً أو يكون لنالك 
كروموسوما زائد، وكسرياً ما يحُدُث لذا يف حال 

التدرض للراوام الكيريائية واألشادة الناتجة 
عن األسلحة السامة.

وتار  الدراساات أن السابَب وراء زياامة 
زياامة  لاو  الوالمياة  الَيلقياة  التشاوُّلات 
التدارُّض للتلاوث املددني، وباألخاص مددنَْي 
الزئبال والرصاص، ولي التلوثات الناتجة عن 

استيدا  أسلحة بيولوسية وسامة.
ويشريُ الدكتوُر أنيل األصبحي، يف ترصيح 
لصاد  املسارية، إىل أن حاالٍت كساريًة وخاصة 
برحاخظة صددة تؤكد استيداَ  لذه األسلحة 
السامة، مسالً حاالت خلل سيني يؤّمي إىل والمة 
الطفل مصاٍب برسطانات يف الغدم اللرفاوية. 
ويضياف الدكتور األصبحي، أن استنشااق 
غاازات تلاك األسالحة تؤثّاُر بالشاهور األوىل 
للحرل، مسببة خلالً وانقساماً عشوائياً تؤمي 
االسهااض املبكار أو خاروج الجناني بشاكل 

مشّوه، ولذا مدروف.
وبحساب الدكتاور األصبحي، خاإن أرضاَر 
عاىل  تقتارُص  ال  األسالحة  لاذه  اساتيدا  
الحارض، ومان الناتج الطبيدي الساتيدامها 
أنه ساتظهر حااالت كسرية يف املساتقبل؛ وذلك 
لتأثريلاا عىل الرتبة واملاوارم الغذائية واملائية، 
ولو ما يدني أن الددوان األمريكي السادومي 
ال يقترُص يف آثاره الكارثية عىل تدمري الحارض، 
بل يرتد لتدمري مستقبل اليرن، ولذا ما تدانيه 
كسري من الدول التي اساتيدمت خيها األسلحة 
املحّرمة مولياً، إذ كشفت مراسة طبية 2010  
عن التشّولات اليلقية يف مدينة الفلوسة التي 
تدرضت لهجو  من قاوات االحتالل األمريكية 
يف عا  ل200، عن ارتفاع التشاولات اليلقية 
يف املدينة، وكذلك ارتفاع نسابة وخيات الرضع 

والرسطان لد  األطفال.
 كرا كشافت الدراسااُت عن اختالل نسبة 
الذكاور إىل اإلنااث يف املوالياد، ولو أماٌر قالت 
الدراساة إناه يشاريُ بقاوٍَّة إىل وساوم طفراٍت 
ومشااكَل يف الجيناات ناتجاٍة عان اساتيدا  

األسلحة املحّرمة يف خرتات سابقة.

زيادُة حالت الت�سّوه اخللقي يف الأجّنة خالل الفرتات الأخرية واأطباُء يحّذرون من كوارَث م�ستقبليٍة

األسلحة املحّرمة: عدواٌن أمريكي 
سعودي على املستقبل

  فشلت سياساُت 
العم سام تباعاً، 
الحتالل الشرق، 

َوتقسيم المنطقة 
ليسُهَل ابتالُع خيراتها، 

َوتقديم شعوبها 
حطبًا َووقودًا لسياسة 

التوسع َوالنفوذ 
اأَلمريكي المتنامي
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د. إسماعيل المحاقري 

سايكتُُب التأريُخ أن لذه الحارَب َمسَّلت البداياَة يف املواسهة بني 
الحل والباطل، املواسهة بني مرشوع قو  الهيرنة يف االساتررار يف 
خرض ليرنتها عىل الشادوب املستضدفة واستررار وصايتها عىل 
أوطانها والتحكم يف مقدراتها وشاؤونها السياساية واالقتصامية 
وعوملة ثقاختها وقيرها واقتصاملا واالستررار يف احتقار شدوبها 
وإذاللها وتصدير ُكّل املشاكالت التي تديال نهضتها وبناء مولتها، 
املواسهاة باني طغيان القاوة واملال بكل صاوره وآلياتاه وتياراته 
وُمَؤّسساته الدولية واإلقليرية والسياسية واإلعالمية والحقوقية.
ذلك الباطل الاذي ال يقبل االرتياب وال يحترال التربيرات وليل 
باإلماكان حرله عاىل أي منطال إال منطل الطغياان والدنرصيني 
والنازيني أَْو منطل التوحش عند التيارات اإلْسارامية، املنطل الذي 
سوغ لهم استدبام الرسل األسوم واستساثه من وطنه األصل وإبامة 
الهنادي األَْحَرار يف أَمرياكا وقتل املالياني من الرسل امللاون بإلقاء 

القنبلاة الذرياة عاىل ناسازاكي ولريوشايرا يف اليابان، ولاو ذات املنطل الذي به 
مّمروا ساوريا والدراق ولبنان وليبيا ويوغسالخيا وأخغانستان والسومان والبوسنة 

والهرسك والشيشان.
وبني الحل بكل تجلياته املامية والروحية بني حل املستضدفني واملبغي عليهم يف 
الحياة والحرية ورخض الذل والطغيان والدخاع عن كرامتهم. الحل الذي ال تيالُجنا 
بشاأنه الشاكوك أَْو الظنون، والاذي ال يساتطيع أي منطل أن ييفَي إشاداعاِته 
املضيئاة، الحل باكل صوره يف الحيااة والحرية واالساتقالل والدخااع عن النفل 
والهوياة والدين والوطن والتأريخ والدزة والكراماة والحل يف رخض الذل والينوع 
واالستدبام، والحل يف امتالك الشدب لقراره وسيامته عىل أرضه ومقدراته واْحرتَا  

خياراته.
الحل الذي يدلو عىل ُكّل ترشيع قانوني وساابل عىل ُكّل ترشيع ساراوي وغري 
قابل للرساَومة والسجال الديرقراطي، وال خياَر لصاحبه يف الدخاع عنه والتضحية 
واملاوت مان أسله، خرن أسل اساتقامة الحياة عاىل الحل بدث اللاه األنبياء وأنزل 

الكتَب السراوية وأوسب الجهاَم وكتب الشهامة.
وقد علرتنا الرشائع والتأريخ وُسنُن الحياة أن الداقبَة للحل وألله عندما تكوُن 
املواسهاة، وبهذا التريز السااطع بني طاريف الرصاع وعندما نأتاي برشوط النرص 

حسب التوسيهات القرآنية والتأرييية.
وسيكتب التأريُخ عن القيامتني االستسنائيتني الفكرية والدسكرية اللتني ولبهرا 
ها بالصفات االستسنائية يف لذا الظرف االستسنائي  الله وليّألرا لقيامة األمة وَخصَّ
من حياة أمتنا، صفة الحكرة والشجاعة واإلَراَمة واإليَْران املطلل بحترية منازعة 
الظلام والطغيان وَكبْح سراحاه وتغوله وأطراعه، وقاد كان لسقاخة القرآن الدوُر 
الفاعُل يف إعامة بناء شيصية املسلم وبناء كسري من املفاليم واملسلكيات الياطئة، 
وخصوصاً يف موضوع الجهام ورشوطه وَوحدة األمة وتَحّركها. لقد أسست أللرية 
اساتقامة الحياة كرشط إليَْراننا خيجب مغامرة ثقاخة التهوين والتقليل من شاأن 
الدنيا ورضورة استقامتها عىل الحل والددل وأن الله سيحاسبنا عىل قبولنا الديش 

يف لذه الحياة منقوصني يف حقوقنا وكرامتنا وإنَْسانيتنا.
كراا أبانات عن حقيقة اإليَْراان والسقة بالنارص ومكناون اإلَراَمة وميزوناتها 
مان القوة املامياة والروحية ملواسهة قاو  الطغيان وأن رشَط النارص من الله أن 
تكوَن قد عرلنا ُكّل ما علينا واساتفرغنا الجهد - والطاقة املامية والنفسية - الذي 
يقتضيه املوقف للوصول إليه وأن منطقَة القضاء والقدر ال تأتي إال بدد اساتفراِغ 
ذلك الُجهد وقيامنا يف تنفيذ املساؤوليات وخل األصول واألساباب الطبيدية مع بذل 
منتهى الحرص والصرب واملسابرة والتحري لتجنب حاالت اليطأ والغفلة والتقصري 
بدد األخذ بأساباب القوة الذي تساتوسبها االساتطاعة بقول الله تداىل )َوال تَِهنُوا 
يِف ابِْتَغااِء اْلَقْوِ ( وقولاه تداىل: )َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْساتََطْدتُْم ِمْن ُقاوٍَّة(، وأن الوحدة 
الوطنياة ووحدة األماة ال يركن تحقيُقها بالَجَدل الفكاري وترنيات النفل وإنرا 
من خالل التَحّرك ليدمة قضايا األمة والدخاع عن كرامتها وعزتها، خرتى وسد من 

يتَحّرك سيجد الجريع يلتف حوله.

ولقاد اساتطاعت لاتان القيامتان بهاذه الرؤية أن تديَد ربط اإلنَْساان بيالقه 
وثقاختاه القرآنياة وبتأرييه النضاايل والقيراي وبهويته اإلساالمية الصحيحة، 
واساتطاعت أن تندَش عنده الذاكرة وأن تُحياَي خيه الدزة والكرامة 
والحرية والِغرية، وأن تنزَع من وعيه وذلنه ما علل بها من أولا  
الضدف وظناون الدجز ومن اساتئنال الظلم والقباول بالينوع 
للظلراة وطغيانهم، واساتطاعت أن تصنع من ُكّل خئات الشادب 
رساالً ونسااًء وأطفاالً سيشااً وطنياً يداخع عن الوطان، وقد رأينا 
كياف أن لاذه القيامة مع شادبها اساتطاعت أن تفاسائ الدالم 
براا حققته مان صروم اساتسنائي يف وسه الباطال ورضبت مساالً 
خريداً يف مخاع الشادوب عن أوطانها وانتصارلاا لقيرها ولويتها 
ومظلوميتهاا وعّرخات الدالم كياف أن األقدار اساتجابت إلرامتها 

بتدزيز إيَْرانها وتقويم خططها ونضالها.
لقاد شاالد الداَلُم صوراً مان التالُحِم الشادبي وإَراَمة الصروم 
والتحدي عند املرأة والطفل والشايخ، وكيف حول الشادب أحزانه 
ومآتراه أخراحاً يقرع خيها الطبول وتطلال خيها األمهات الزغاريد 
وتنسر الوروم عىل خلذات أكباملن بإيَْران وشاروخ قلرا تجوم به األقدار، وشاالد 
الدالم الشاباب والشايوخ ولم يتداخداون إىل مياميان التدريب واللجاان بردارك 
الرشف بكل شاروخ وتحدي ولم عىل ثقة مطلقة بتحقيل النرص يرّممون أشاهر 
كلراة قيلات يف وساه الظلم ألرشف شايصية وِمسال وقادوة »ليهات مناا الذلة« 

ويرممون أشهر شدار رممه شدبنا يف وسه قو  الهيرنة واالستكبار.
وسايكتب التأريخ عن املالحم البطولية التي صدرلا سيشانا ولجاننا الشادبية 
يف ُكّل الجبهات التي بلغت الدرشات وعن املدارك األساطورية وما خوق األسطورية 
وباال مبالغة التي ذاع صيتها وشااركت أشاهر املدارك صراوماً وتضحية كردركة 

ميدي واملياء ونهم ورصواح والجوف.
خهاذه املداارُك حترااً ساتُحلُّ ضيفاً عاىل التأريخ وساتزوم املكتباات واملدالد 
الدساكرية بكسري مان حكايات الصروم واليدع الدساكرية وبكسري مان القيامات 
االساتسنائية وساتحرض حتراً املقارناة مع مدركاة الصحراء والدلراني ومدركة 
»ساتالينجرام« وستحرض حكايات أكسر غرابة من حكاية أعوام الييزران وحكاية 
األنفااق التاي حفرت يف حارب خيتنا . وساتحرض حكاية الوالعاة كدالمة مريزة 
لشاجاعة الجندي اليرني وبساالته يف إلحاق الهزيرة النفسية بالجندي السدومّي 
سدلتاه يفر من ميامين املدارك تاركاً مدرعاتاه وتحصيناته ورقاباته يتم إحراُقها 
بتلك الوالعة عوضاً عن خساارة قذيفة أَْو عبوة ناسافة، وستحرض الحكايات عن 
امَلَصارع الجراعية التي تلقالا اإلماراتيون والجنجويد وبالك ووتر وسنوم وضباط 
املرتزقة بالرضبات الصاروخية والدرليات الدساكرية النوعية واملهارات واليطط 
الدساكرية كراا حصل يف صاخار وكهبوب واملياا وذباب وباب املنادب ورصواح، 
وساتحرض حكاية التصنياع الحربي للصواريخ البالساتية وتطوير مداياتها حتى 
زارت نجاران وأبهاا والطائاف وساده والريااض وتصنياع الطائرات بادون طيار 
بأنواعها الراصدة واالساتطالعية والهجومياة وتصنيع القذائف والذخرية وتطوير 
الدخاعات الجوية وما مسلته تلك اإلبداعات من تفوق نوعي للدقل اليرني وحضوره 
عند الحاسة لقهر املساتحيل وما أحدثته مان تحول نوعي يف مداملة الرمع وميزان 

القوة وسقط بحضورلا رلان الددو عىل آثار الحضارة.
وسايحرُضُ أَيْضاً أساطورة اساتهداف قواتنا البحرية لبوارج الددو يف ساواحل 
البحار األَْحَرر كتطور نوعاي يف الجانب الصاروخي واملدلوماتاي، وكذلك إنجازات 
وحادة القنص التي مسّلت تحدياً إضاخياً للددو ونقلاًة نوعيًة يف ميزان القو ، خقد 
حصدت ما يقارب ساتة وسابدني سندياً وضابطاً سدوميّاً يف سبهات الحدوم خالل 
شاهرين، حسب إقرار الددو، وقد سردنا الدوَر الذي لدبته وحدُة القنص يف مدارك 

الساحل.
وستحرض حكاية حقيقة احتكار سيشانا ولجاننا الشدبية لقواعد وأخالقيات 
الحارب بصاورة غاري مسابوقة يف سرياع تأرياخ الحاروب انطالقاً مان ثقاختها 
اإلساالمية الصحيحة وقواعدلاا الدرخية املنظرة ألخالقياات الحروب قبل ظهور 
قواعد القانون اإلنَْساني الدويل، وقد كان لهذا التريز األخالقي واإلنَْساني أَْكرَب األثر 

يف سري املدارك ويف قلب املوازين لصالح قضيتنا.

عفاف محمد 
عندما كانت األياُ  تُداُر بلطف وكان 
ُر من خواطرنا  ثرة أماوٌر طفيفٌة تكادِّ
نرماي بحرلهاا وراء ظهورناا ونريض 
ه  عىل الادرب ساائرين وطريقناا يُحفُّ

األمل واالبتسامة.. ونريض.. 
ويف إْحاَد  الليايل ويف غررة الهجوع 
يف لياٍل مدتم ال يشال له ساتاٌر، خزعنا 
َوللدناا سراء أصاوات موي انفجارات 
واألطفاال  صندااء  الداصراة  لازت 
ترتجف أسسااُملا مسل أوراق اليريف 
التاي عبسات بها موساُة رياح عاتية.. 
احتضانالم عسالم يحسون باألمان، 
لكنهم مان الفطنة، بحياث عرخوا أننا 
الكباار نفتقاُده يف تلك اللحظاة.. كنا 
نطرئنهام بكلراات، وكانات عيونناا 
تفضاح كذبنا، خحريتناا وللدنا تغلبتا 
وازمامت  املفاساأة  لاول  مان  عليناا 

ارتداشتهم. 
قيل مرلكة بني سدوم مع لفيف من 

األعراب شنوا حرباً علينا.. ملا؟!

قيل رشعية وإيران وانقالب!!
وال  أعرخهاا  ال  مصطلحاات  كلهاا 
ني بقدر ما يهني السال  واألمان..  تُهرُّ
مع مرور الوقت ترامت تلك الغارات 
خلم ترتك أي منشأ حكومي إال وممرته، 
لم ترتك مصنداً أَْو سرسا أَْو مشافى أَْو 
مينااء أَْو حتاى قاربا أَْو مكفوف حتى 
املنازل خوق رؤول سااكنيها أَْو سوقاً 
تجراع خيه البائع الذي يدرل بكد تحت 
حارارة الشارل إن لام يكان يف متجر 
ليديَل أرسته ومتبضع لم يدرك أن منيّته 
ستواخيه ولو يشرتي حاسيات أطفاله 
وصالاة للدازاء لم يكن مان ماخلها إال 
قائراني بواسب أملته عليهام نيوتهم 
أصالتهم وخرح و... و...، كم سأرسم!، 
حتى املدرساة قصفترولا وقتلتم ُحلم 
الطفلاة إرشاق  تقتلاوا  ألام  طفال؟!، 
املدااىف وأسهضتام مدها حرلهاا يف أن 
تصبح مكتورًة؟، ألم تحيلوا بينها وبني 
امتحان االستراعيات الذي ذاكرته بكد 
عىل ضاوء خاخت وقلم رصااص، منّت 
نفساها برشائه لالمتحان.. خلتيسئوا 
يا أوَلئاك الشاياطني.. ُكّل يرني يدرف 

ويدرك وعاش تلك التفاصيل. 
والطاري  والحجاز  الشاجر  حتاى 
والحياوان لم يسالروا إىل سانب البرش 

بكل الفئات الدررية والنوعية!!! 
ومان املضحاك ساداً أن ترماي تلك 
الطائارات اللدينة تارًة بصواريخ قاتلة 
ختاكاة وتاارة أُْخَر  برنشاورات خيها 
ماا يدني: )نحان يف مصلحتكام.. لذا 

ألسلكم (!!!!
إذا كانت حراقهام أملت عليهم بأن 
يكتباوا وينرشوا ذلك وأملات أيضاً أننا 
سانصدق زعرهم، خهذا شأن عقولهم 
السااذسة البليدة، وأما إن كانت خدعة 
إليهاا  الغاخلني نقول لهم: قد وىل زمن 

الغاخلني.. 
الريااض  يف  يتندراون  َمان  خقاط 
وغريلاا مران لم ترساهم لظاى تلك 
النار قد يصدقونكم ويف ماخلهم حرسة 
ييفونها حتى عىل أنفسهم وعىل وطن 
ممرتاه أيديكام املستوحشاة الغاصبة 

الدموية.. 
أناا إنَْساااان قد كنات يف خرتة ما ال 
يهرناي من يحُكُرني عالن أَْو خالن.. ما 

أرسوه لو األمان.. 
لكناي لام أسده ياا مان تتحامقون 
بذكاره وتندقاون بشادارات وعناوين 

زائفة لم نلرسها منكم.. 
الياو  أمركت بداد أن حطرتام ُكّل 
مقوماتي وقتلتم ألاىل، منهم من ُقتل 
يف الجبهاة مداخدااً ومنهم َمن أحرق يف 
الصالاة الكرب  مون ذناب، ومنهم من 
استشاهد يف سامع الحشحوش بتدبئة 
منكام وغريلام وغريلام، خاكل أَبْنَاء 
اليرن ألىل.. وتريدون أن أصدقكم؟!

أن ال ماد خااريس  بالدارش  أبصام 
يصلناا وال رشعية تفتكاون ألسلها وال 

انقالبيني.. خقط ذرائع.. 
أنا إنَْساااان أمقت الدادوان وأحن 
لألماان وال وساوَم له بسالران حليف 
الشايطان بقرن له أَْو قرناان وال أمان 
ماع قطيع خرخان ال ماوزة وال خلفان 
أَْو حتى آل نهيان، خاألمر سيان وشتان 
باني ُحرااة األوطاان ومعااة الرش من 
اإلخوان أذناب الصهيون َواألمريكان 

وألني إنَْسااان.. أمقت لذا الددوان 
الذي أضحى يف طي النسيان.

ومــضات مــــن الــشــمـوخ

إْنَســاٌن يف طي العدوان

 من أين جاءت 
ثقافة »عيد األم«؟!

نوح جالس 

 بدد أن حدث االنكسار 
األماة  لاذه  يف  اليطاري 
السااللة  تلاك  بسابب 
اليبيسة التي سلرت زما  
األماة ألعدائهاا، صاارت 
كاا  وصاارت  متيبطاة 
»اإلمداة« ال تادري مااذا 
تدرل ساو  أنهاا تدرف 
باآلخريان  تلحال  كياف 
وتطأ عىل آثارلم مون أن 
تساأل ولو مرة واحدة أين 

رصت وكيف؟!.
وألنهاا أصبحت لكذا رأينا الحاذو الذي تحذوه وخقاً 
ملباامئ وقواناني خارساة عن اإلطاار امليصاص لها؛ 
وصارت تتقرص ُكّل ماا يقو  به أولئك اليارسون عن 

ملتها.
وبداد اإلبحار وبدرل يف ساواحل التيهاان والتيبط 
اكتسابت لذه األمة الدديد من السقاخات املغلوطة نظراً 
النددا  الوعي والبصرية، وسنتطرق إلحدالا أال ولو ما 

يسرى با »عيد األ «.
»عياد األ «.. لكاذا أطلل عليه الفرنسايون يف بداية 
السابدينيات، وذلاك ملاآواة أطفاال الزناى ومجهولني 
الهوية؛ ولذا بسابب انتشار الدعارة وانددا  األخالق يف 
تلاك البلدان؛ حيث كانت تقاا  لناك ليئات ومنظرات 
لرعاية لاؤالء األطفال، مسالً يف مجترداتنا تسارى مار 
األيتاا ، وعندلام يطلقاون عليها مساريات ميتلفة 
ويقومون برعاية لؤالء األطفال؛ وخصصوا يو  مدني 
يقومون خياه باالْحتَفال مع لاؤالء األطفال ويجلبون 
الدديد من النسااء كي يقدمن الهدايا لهم عىل أساال 
أنهان أمهاتهم، ولم كذلك يبامرون بنفل اليطوة كي 
تتم مراسيم االْحتَفال يف لذا اليو  ويسدد خيه األطفال.
ومان ثم قامت بداض البلدان الغربياة بتطبيل لذه 
الفكرة حيث وأن سريع لذه البلدان تديش يف مستنقع 
الرذيلاة والفحشااء ويكسر خيهاا األطفاال املجهولني، 
وتقو  تلك الهيئات واملنظرات برعايتهم بدد أن تجدلم 

مرميني عىل قوارع الطريل وغريلا.
وييتلف موعد لذا الديد من بلد إىل آخر وذلك حسب 
الزمان الذي وصلات يف الفكارة إىل تلك البلادان وقاموا 
بتطبيقهاا؛ خفي النرويج يتم االْحتَفال يف يو  2 خرباير، 
واألرسنتاني تحتفل يف ياو  3 أكتوبر، وسناوب إخريقيا 

تحتفل يف يو  1 مايو؛ ويف أَمريكا 2 مايو.. إلخ.
ولألسف أن بلداننا الدربية واإلسالمية قد تدومت عىل 

اللحاق برن كانوا باألمل يف مؤخرة القاخلة.
وصارت تنتهج ثقاخاٍت ليست يف قواميسها.

ولو أنها ترساكت برنهجها الحقيقاي لوسدت أنها 
يف غنى عن لذا الديد املصطنع، ألن قواميساها تأمرلا 
باالْحتَفال مع األ  وإكرامها وإساللها وإعطائها الغايل 

والنفيل طيلة الدرر؛ ليل خقط يف يوٍ  مدني.
خربهاا قال لهاا: » ولقاد وصينا اإلنَْساااان بوالديه 
إحسااناً »؛ وقال لهاا: »وال تقل لهراا إٍف وال تنهرلرا 
وُقال لهرا قاوالً كريرااً«، وقاال لها: »واخفاض لهرا 
سناح الذل من الرحراة وقل ربي ارحرهرا كرا ربياني 
صغرياً«، ولناك الدديد مان األحاميث النبوية الرشيفة 
التي سدلت لاأل  مكانتها الدظيراة وأعطتها أكسر من 

أي عنرص يف املجترع.
ولكان األماة تركت لاذا الطريال والتحقات بركب 
الغارقاني يف وحل الضياع، واكتسابت ثقاخة سدلت األ  
تحظى بياو  واحد يف الدا  من االْحارتَا  والوم وتقديم 
الهداياا.. خهناك شاتان بني منهجناا الحقيقي ومنهج 
أولئك.. ولكن لنا يتجساد كال  املصطفى صلوات ربي 
علياه وعاىل آله حني قاال: »لتحذن حذَو بناي إرسائيل 
القدة بالقدة حتى ولو مخلوا ُسحر ضبٍّ لدخلتروه«. 
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ُر يا ُترى؟! ما السِّ
هنادي الصعيتري 

ونحُن نقُف على أطالِل االحتفاِل 
واالحتفلاِء بتملاِم العاَمنِي ملن ُعُمِر 
األَمريكلي  السلعودي  العلدوان 

البغيض.. 
إنَُّه لليٌء عجيٌب أن تَِجَد شلعباً 
ُمعتدًى عليه ينتُظُر بكلِّ لهفٍة وَشْوٍق 
وعلزٍة وإبلاء اطفاء الشلمعة الثانية 
من تأريخ وعمر صمودِه األسطوري 
اللذي أعجز الُعلرَب وأذهلَل العجَم 
وأربلَك َملن كان منهلم مشلاركاً يف 

االعتداء..!
أتلدرون يا ِكراُم ما هَو الرسُّ وراَء 
هذا البأِس الشلديِد الذي لم يَِلْن ولن 

يستكنَي..؟
لن أقوَل سآتيكم ِبأسباِب ما كنتم 
تجهلون، بل سلأُعيد على أنظاركم 
أَيُّهلا الُقلرَّاُء ملا أنتم تعلملون..! أال 

وهي: 
القرآنيلة والوعلي  الثقافلُة  أَوَّالً: 
واكتسلبُه  بلُه  تََشَّ اللذي  اإليَْمانلي 
الشلعب اليمنلي ُقبيل هلذا العدوان 
اللذي كان بالفعل عامالً ُمسلاعداً يف 
تجسيِد آياِت الله إىل حقائق، ما كانوا 
ِليؤمنوا بها لوال تحققها واقعاً، سواًء 
ملا تجلىىّ يف سلاحة العلدو وميدان 
يف  أَْو  وسياسلتِه  ونفسليتِه  واقعله 

سلاح املؤمنني.
ثانيلاً: الُهوية العربية اإلْسلاَلمية 
األصيلة التي ميىّزت هذا الشلعب عن 
سلائِر الشلعوِب، ورِصيْلِدِه الثوريىّ 
العريلق والذي تجدد اليلوم مالحماً 
َر رفضلاً للظلِم  من البطلوالِت وتفجىّ
والضيِم والقهِر واالسلتعباد من قبل 

من عبَّدوا أنفسهم ِلِشاِر الِعباد.
ثالثاً: أن هذا الشلعَب املظلوم قد 
ع من جرائِم أئمِة الُكفِر والفساد  تجرىّ
ملا َجَعللُه يَِضيْلُق ذرعلاً منله ومن 
ه ووحشليته فأبى  انتهاكاتله وتجبُّ
إالىّ أن يَُلِقنَُه أبلَغ الدروِس ليسلتفيَق 
ملن تفرُعنِه ويتذكَر دوملاً أنَّ اليمَن 

)مقبة الُغزاة(.
رابعلاً: إيَْملان الشلعب اليمنلي 
وقيادتله الثورية القرآنيلة الحكيمة 
ِبأنَّ خسلارَة االستسلالم والرضوخ 
أشدُّ قسلوًة واسوأُ عاقبًة مما يخرسه 
ويضحي به يف سلبيل اللله وحفاظاً 
على اسلتْقاَلله وسليادته وحريتله 
وكرامتله، ويقينهم بأنهلم يحملون 
السلعي  ملن  البلد  محقلة  قضيلًة 
لنرُصتهلا، وأنَّ ُمنَطَلَقهلم قائلٌم عى 
أساِس الشعوِر باملسؤوليِة أََملام الله 
)جلَّ شلأنُُه( بعدم القبلول بالباطل 
ملا داَم للحِق أهللُه وأنصارُه، وطاملا 
سيسلتمر رصاعهما ما دامِت األرُض 

والسماء.
خامسلاً: أنَّ الشلعَب اليمنلي ال 
يرى هلذا التحالف الكونلي العاملي 
ُه فراعنة  الذي اِتََّحلَد وتعاضَد ِضلدَّ
األرض، وال يلرى عدوانهلم عليه إال 
بعلنٍي ونظلرٍة ثاقبلة، ورؤيلٍة أبعد 
مملا يعتقلدون ، يرى فيلِه رشفاً له 
لتْلُه ليكلون خلالص  ومسلؤولية أهَّ
املستضعفني يف شتى البقاع املرتامية 
األطراف من قبضِة وتسلىِّط الطاغوت 
وُعبىّلاِد الِت وُعزى العلرص عى يديه 
بقلوِة وقدرِة ُمقتلدٍر حكيلٍم بإذنه، 
من تعاىل يف الوجوِد شلأنُه، واعى يف 

أرضِه من مقاِم ُجندُه.
وهلذا الشلعُب العظيلم َوْحلَدُه 
ملن أُزيحلت ملن قاموسلِه عالملة 
التَّعجل«!«لللب؛ ألنَّلُه كاَن وما زاَل 
وأملى وهو يقلب طاوللة مؤامرات 
فلرز  ويعيلد  رأسلِه  على  العلدو 
أوراقهلا املبعثرة فيحلرصُه يف زاويِة 

االستفهلام.. 
والعاقبُة للمتقني.

أحمد ناصر الشريف
 

بحلاول األحاد القاام  املواخال 26 مارل 
2017   يكون قد مى عاىل الددوان الظالم 
عاىل اليران وشادبها الدظيم والذي تشاارك 
خياه أقاو  مول الدالم عساكرياً وسياساياً 
واقتصامياً َوإْعاَلمياً عامان بالترا  والكرال.. 
ورغام رشاساة لذا الدادوان الذي لم يشاهد 
لاه التأرياخ مسياالً إاّل أن اليرنياني الرشخااء 
ولجانهام  سيشاهم  يف  مرسلاني  واألحارار، 
الربباري  الدادوان  واسهاوا لاذا  الشادبية، 
برقاوماة شاديدة وصروم اساطوري قل أن 
نجد له نظرياً يف أي شادب من الشدوب، ولو 

ما أذلل األَْعااَداء قبل األصدقاء.. 
القائراة تترسال يف  لكان تظال املشاكلة 
أولئك النفر من االعالميني الذين أساتقطبهم 
األَْعاااَداء مقابال ثران بيال مان أسل أن 
يشانوا حرلاة ظاملاة ليشاككوا يف ُكّل انجاز 
يحققه أَبْنَاء اليران أثناء مقاومتهم للددوان 
والتصادي لاه، منطلقاني من حقد شاييص 
وتصفية حساابات، غري مدركاني أن لذا لو 
عرال املناخقني الرابضني يف قلاب األمة والتي 
ال تادري كياف تحاربهام وال تتدامال مدهم 
كونهام يدرلاون مان الداخال عاىل تيديار 
انبااض نهضتها وذلك بدكال الددو املهاسم 
الاذي اذا رأتاه األماة اساتددت لاه وتهياأت 

ملالقاتاه.. وكام لو مؤساف أن نار  الكسري 
مان لاؤالء يواصلون حرلتهم الرشساة ضد 

الوطن وانجازاته ولي حرلة 
تقوملاا موائر اساتيباراتية 
بددائهاا  خارسياة مدروخاة 
قاو   إىل  باإلضاخاة  لليران 
خدال  بهاا  التصال  ماخلياة 
اليرن  اليياناة والتآمر عاىل 
وألله مناذ خرتة طويلة.. ولو 
توقفناا أََماا  كلراا يبسونها 
مان سارو  لوسدناا أناه لن 
ياؤمي إاّل لتنفياذ نوايا لؤالء 
األَْعاااَداء واملتآمريان مدهم 
مان الذين لفظهام الوطن إىل 
مزبلاة التأريخ ونبذلام أَبْنَاء 

الشدب اليرني األحرار.
إن لاذه النواياا السايئة توساه حقدلاا 
وسارومها الياو  إىل مدجازة اليران وتااج 
منجزاتهاا التي يتكالب عليها الدديد من مول 
الدالام بهادف اسهاضهاا كونهام يدتقدون 
أنهاا تشاكل خطارا عليهام السايرا أَمريكا 
والسادوميّة وإرسائيل وتترسل لاذه املدجزة 
يف الساورة الشادبية التاي انطلقات ياو  21 
سابتررب ل201 ؛ ألنهاا سااءت يف األساال 
مصححة لكل االختالالت التي شاهدلا اليرن 
خالل اليرسة الدقوم املاضية وأحيت الولج 

السوري للسورة اليرنية األ  )سبتررب واكتوبر( 
باإلضاخاة إىل تحريار اليران مان الوصاياة 
اليارسية.. وما شن الددوان 
عاىل اليران مان قبال اقو  
مول الدالام بداد قياا  ثورة 
21 سبتررب بأشاهر قليلة إاّل 
نوع من أنواع زرع الشقاق يف 
صفوف أَبْنَاء الشادب اليرني 
مان  السقاة  ونازع  الواحاد 
نفوساهم يف أن لاذه السورة 
الشادبية التاي ناضال أَبْنَاء 
اليرن من أسل الوصول إليها 
وتحقيقها عاىل أرض الواقع 
غري قامرة عاىل تطوير ذاتها 
واكترال ليكلتها ومتطلباتها 
التاي قامات مان أسلهاا ولذلك خقاد أطلقوا 
عليها مجازا لفظ االنقالب وكأنها ترسل تيارا 

مدينا وال ترسل الشدب اليرني كله.. 
وعلياه نقول للطابور اليامال الذي يدرل 
عىل شال الصف مان الداخل: أال يكفاي اليرن 
أَْعااَداؤلاا اليارسياون حتاى يجناد بداض 
ابنائهاا أنفساهم يف طاباور سدياد ملداماتهاا 
ويلفقاون  والبياناات  الصحاف  ويصادروا 
األكاذيب يف القنوات الفضائية النا طقة باسام 
أَْعاااَداء اليرن لشان حرلة عليهاا من الداخل 
واليارج وقلب الحقائل رأساً عىل عقب يف وقت 

تحتااج اليرن خياه لكل ُسهد وطناي ولكل خرم 
من أبنائها لدعم لذه املسرية الوطنية الدسرية 
يف أيا  تأسيساها وصاوالً إىل بنااء مولة يرنية 
حديسة قوية وعاملة ال ييضع قرارلا السيايس 
لليارج كرا كان عليه الحال يف الدقوم املاضية.. 
ولنا يطرح الساؤال نفساه ونرسو أن تتجاوز 
االسابة علياه إىل مائرة الفدال املوسب ولو: أال 
يجب أن نبدأ برتشايد مرارساتنا لندرة الحرية 
والديرقراطية التي تتفرم بها اليرن مون غريلا 
يف منطقاة الجزيارة واليليج ونضباط اعالمنا 
مان االنازالق إىل مواقاع الغادر بهاذه التجربة 
الفريدة حتى ال نفقدلا تحت زمن سديد للفتنة 
والفوىض يحقل األَْعاااَداء من خاللها مآربهم 
ثم ندوم إىل عهوم ثرنا ضدلا وأستشهد من أسل 
تغيريلاا ابطال كساريون؟ وأال يجاب االعرتاف 
بحقيقة أن الشدب اليرني استطاع بتوكله عىل 
الله وبرا يرتلكه سيشاه ولجانه الشادبية من 
امكانات تاكام تكون محدومة سداً قياسااً برا 
يرتلكاه تحالف الددوان علياه أن يرضب أروع 
األمسلاة يف املواسهاة والصروم ويقلاب مداملة 
اسارتاتيجية الحاروب حياث أَْصبَحت خططه 
وتكتيكاتاه تادرل يف ميتلف مراكاز األبحاث 
الدساكرية الداملية؟ وما مرور عامني عىل شن 
الددوان عليه مون تحقيل أَْلَداخه إاّل أَْكرَب شالد 
عىل ما ساّطره اليرنيون مان بطوالت سدلتهم 

محل اْحرتَا  األَْعااَداء قبل األصدقاء.

عبدالمنان السنبلي
يتذكَّاُر ذلاك  ِمنَّاا ال  َماْن 
البطاَل الاذي اقتحام موقاع 
السادوميَّ حاخياً،  )نهوقاة( 
أو ذلاك املشاهَد الاذي أظهر 
أحاَد األُُساوم اليرانياة ولو 
يلتافُّ عاىل مباباة )األبرامز( 
السادومية ثام يصَداُد عليها 
بينراا كانت يف حالة ساري ثم 
القيامة  يفتح باب مقطاورة 
ويفاسئ الجنوم السادوميني 
الاذي كانوا بداخلهاا ويرمي 
عليهم قنبلته اليدوية ثم ينزل 

ويدوم للبحث عن خريسٍة سدوميٍة أخر ؟!
َومن منا أيضاً من لم يشاالد ذلك املشهد 
الاذي أظهر الجنوم السادوميني ولم يفرون 
أبطالناا  وقاع رضباات  تحات  كالجارذان 
املياماني مان الجياش واللجان الشادبية يف 

سبهات ما وراء الحدوم؟!
ومان منا كذلك من لم يشاالد املئات من 
املشاالد التي تكّذب ما تدعيه وساائل إعال  
الددو من مساٍل وأكاذيب أو ما يروج له ذلك 
األّخاك سيئ الصيت املدعو أحرد عسريي؟!
يف الواقع، ما كان لنا وال ألحٍد من املتابدني 
واملهتراني الدرب والدوليني أن نشاالد مسل 
لاذه املشاالد أو غريلا من البطاوالت التي 
يسّطرلا أبطالنا األشاول لو لم يكن لنالك 
أبطاٌل وسنوٌم مجهولاون يراخقون إخوانهم 
املقاتلاني خطاوًة بيطاوة ولحظاًة بلحظة 
ويكاّرون مدهام ويقدماون حتى الشاهداء 
مسلهم، خكم شاهيداً ساقط منهم وقد خّلف 
وراءه ماا يوثّال لحظاة استشاهامه، وكام 
سريحاً منهم أيضاً أبى أن يُساَدف أو يُطبَب 
له سرحاً قبل أن يكرل بإمكانياته املتواضدة 
رسام صورته الدالية الدقاة والجومة والتي 
تتدار  وتتقاّز  أماا  صدقهاا وواقديتهاا 
مؤسساات  كربياات  وأقاويال  تيرُّصاات 
الصحاخاة واإلعاال  الداملياة التابداة لقو  

الددوان الغاشرة!
ذلكم لام أبطالنا املغاويار سنوم اإلعال  
الحربي املرابطاون يف ُكّل سبهاات املواسهة 
والذيان بكامرياتهام البسايطة اساتطاعوا 
غاري متَدّرعاني و ال متيّوذيان أن يكارسوا 
حاسز التدتيم الادويل املفروض عىل حقيقة 

ما يجاري يف اليران وأن يسبتاوا للدالم زيف 
وبطالن ماا يّدعيه أّخاكاو الدرص من أحفام 
مسيلرة وساجاح، خلواللم 
ملا اساتطدنا أن نجرب الدالم 
كله عاىل احارتا  تضحيات 
وصروم شدبنا من خالل ما 
ينقلوه من بطاوالت سنومنا 
البواسال يف ُكّل بقدٍة تطألا 
ُكّل  يف  الطالارُة  أقداُمهام 
واملواسهة  التراال  خطوط 

مع الددو الغاشم.
أيهاا  لكام  التحاياا  ُكّل   
عاىل  الغياار   الصامادون 
وطنكم وشدبكم أينرا كنتم 
وكان كائنكم، املجد والسرو والرخدة لكم يا 
من تغلبتم بإرصاركم وإخالصكم وعزائركم 
التاي لام ولن تلني أباداً عاىل ُكّل حيَل وخدع 
التكنولوسياا وقدراتها الهائلة واألحدث التي 
لم تدع وسايلًة من الوساائل وال طريقًة من 
الطارق إال وحاولت بها أن تحُجَب الشارَل 
عنكم وترنَدكم من التغزل بها ووصفها عىل 
ليئتهاا الحقيقية وقد أراموا للدالم أن يرالا 
شرسااً غاري الحقيقية التي ترونهاا بدد أن 
نّكروا وسهها الجريل، خأبت عيونكم وعيون 
كامرياتكام إال أن تيرتق ماا اصطندوه من 
ُحُجٍب وسواتَر لتنقلوا للدالم صورة الشرل 
ولاي سااطدة، خال يزياغ عنها أحاٌد مهرا 
وضداوا له واصطندوا بجوارلا ألف شارٍل 

مزيَّفٍة وكاذبة.
أبات  التاي  األبارار  لشاهدائكم  اليلاوُم 
نفوسهم أن تصدد إىل السراء إال وقد صندوا 
بكامرياتهام وأقالمهام ما يفوق أثاراً وخدالً 
ما تصنده الكسريُ مان الطائرات والصواريخ 

الدابرة.
أيهاا  سريدااً  لكام  والفياار  الدازة 
اإلعالمياون األحرار يف يو  عيدكم السانوي 
ياا َمن لو ُوضدت ُكّل وساائل إعال  الدالم يف 
كفٍة، وُوضع بدض ما تقومون وقرتم به يف 
الكفة األخار  لرسحت كفتكام وكنتم أنتم 

الفائزين.
عاشات اليرن حرًة عزيزًة وعاش الشدب 
اليرناي الدظيم والجيش واللجان الشادبية 
وكل منتسبي اإلعال  الحربي، وال نامت اعني 

الجبناء.

مملكُة اإلجرام األسود وزمُن 
السقوط الثالث واألخري!

واألزمات ماخلياً وخارسياً.
وأكسار من ذلك بأنها حرٌب سادومية أمريكية ال أُُخَل لهاا، مهرا امتدت يف الزمن، 
أو امعات مرلكة الشايطان تحقيل تقّد  يف ماكان لنا أو لنااك، خالدربة ليل برا 
تنجزه ميدانيا، وإنرا لل تساتطيع أن ترغم اليرنيني عىل االستساال ، ورخع الراية 
البيضااء؟ وماا لم يكن ذلاك مركناً، بل يدخل يف مائرة املساتحيل بديناه، خقد مارت 
إذن عىل املرلكة الدوائر، وأصبحت أماَ  صروم الشادب اليرني لي املدعوة حقاً ألن 
تُسالَِّم بهزيرتهاا، وتنتظر أن ينزل عليها ساتاُر القدر، وتغامر مارَسَح التأريخ إنرا 

لذه امَلرَّة إىل األبد. 
السقوط األول كان عا  م1م1  عىل يد نجل وايل مرص إبراليم محرد عل باشا.
والسقوط الساني عا  1عم1  بسبب اليالف الدائل، وتحَت رضبات بني رشيد.

اسرتاتيجية اهلل!
لاذا الَقااْدُح والبطُح لجيش املهلكة، وامَلْدُح والتلريُع لرتساانته التساليحية من 
ِقبَال سنراالت الدول الكرب ، إذَا مل عىل يشء، خإنَّه يُدلُّ عىل أن مول االساتكبار أما  
ورطة، إن لم يكن مأزقاً حقيقياً قد يقِلُب الطاولَة ويُديُد بناَء سياسة عاملية سديدة 
تحل محلَّ سياستهم البالية التي ظلوا يرُسرونها عىل مد  عقوم من الزمن وانطلت 

عىل أغلب مول الدالم!
لم يدركون تراما أن الجيش السدومّي سيش مدرب وقوي وما يرتلكه من سالح 
لو وضع بيد عجوز لحقل لها النرص وخل حسااباتهم وقواعدلم التي كرست خالل 

الدامني املنرصمني،
لام يدلراون ترامااً أن اليرنيني تفّوقوا عاىل الجيوش املدربة ولزموا األسالحة 

النوعية ووضدوا مداملًة سديدًة ال زالوا يف َصَدم َِحلِّها!
ولكنهام لو اعرتخوا بهذه الحقيقاة امُلرة، خهذا يدني ضياَع قواعَد أّسساولا منذُ 
عقوم وخطٍط واسارتاتيجياٍت ال زالت تَُدرَُّل إىل اليو ، وليبة وُساردة سيطروا من 
خاللها عىل أغلب مول الدالم التي ترسخ يف ذلن سيوِشها ›قوانني الحرب األَمريكية‹ 

وخاعلية أسلحتها!
يف الحقيقاة أن اعرتاخاً كهذا كفيٌل بأن يغِلَل ساوَق الساالح الداملاي الذي تتبنَّى 

سانبَه الهجومي الوالياُت املتحدُة وسانبَه الدخاعيَّ روسيا الدظرى!
اقتصاُم مول عظرى يف خطر وسياسااٌت وقواعُد حكم عىل املحك! لم تدد املساألة 

مزحًة خليجي ثري.
يركنُكام القوُل إننا حقُل تجارب عاملي، طال مكوثُنا خيه لدجزلم عن اكتشااف 
طريقاة ماا يغلبوننا بهاا وتحفظ ُساردة أسالحتهم ›ويدّرساونها يف أَكاميرياتهم 

الدسكرية‹ الحقاً.
ونحن عىل اساتدداٍم أن نرُكَث خيه حتى يساتنزخوا ما يف ُسدبتهم، ويؤمنوا بالله 

نارِص املستضدفني.

عامان من العدوان تمت مواجهتهما بمقاومة وصمود أسطوري

ومن )الكامريات( ما هو أقوى من الخناجر والبنادق!..

اإلعالُم الحربيُّ أنموذجًا

الت
تأم

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  
بقية من الصفحة األخيرة.. 
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لو تأتي إىل مسلألة: أن تقتل يف سلبيل الله تجدها 
يف األخلري تعتب من الحكمة بالنسلبة لك ومن الخري 
الكبلري بالنسلبة للك ألنه عندملا ترى أنله يف األخري 
أنت سلتموت، أليس ُكلىّ إنَْسلللان سليموت، أليس 
ملن األفضل يل أليس من الحكمة أن اسلتثمر موتي.

]سورة البقرة الدرل السامن ص: ع[

ُكلىّ ملن يخاف ملن املوت هو الخلارس، هو الذي 
يريد أن يموت، هو من سليكون موته ال قيمة له، إذا 
كنت تكره املوت فحاول أن تجاهد يف سبيل الله، وأن 
تقتل شهيدا يف سلبيله.]مدرخة الله وعده ووعيده 

الدرل اليامل عرش ص: 16[
إذا أنت تخاف من املوت حاول أن تقتل يف سلبيل 

الله شهيداً؛ ألنه بالعملية هذه أنت قهرت املوت فعالً، 
وللم يكن املوت بالنسلبة لك إال نقلة قلد تكون ربما 
]ثواني[ قد تكلون ]دقائق[ وتنتقلل إىل حياة أبدية 
يف نعيم، وفرح، واستبشلار، ورزق.]ساورة البقرة 

الدرل الدارش ص: 5[
اإلنَْسلللاُن يف األرض هنلا يكلون قلقلاً يعني ما 

يعرف كيف قد تكون نهايته، ما عنده ضمانة مؤكدة 
تماماً، بأنله إىل الجنة وإن كان يف طريقها، ال يعرف 
كيف تكون النهاية بالنسلبة له، أما الشهيد فهو حيىّ 
وقد عرف أنه من أهلل الجنة ويف نفس الوقت هو يف 
جنلة، الجنة الحقيقيلة، أَْو جنة أُْخَرى.]ساورة آل 

عرران الدرل السامل عرش ص: 7[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

نبذٌة عن حياة:
فـــاطــمـــة الــــزهــــراء.. ســـــيــدة الــــنســــاء

هل القرآُن الكريم له نظرٌة وموقٌف مما يجري من أحداث يف هذا العالم؟

  - خاص:
شااء الله ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل أن يكون مولُد 
الزلراء ِمن أطهر وأنقاى وأخضل أٍب وأُ ٍّ عىل 
ج َرُساْوُل اللاه صىل الله  وساه األرض، ختازوَّ
عليه وآله وسلم من خديجة الكرب ، تلك املرأُة 
التي كانت ذات سرال ومال، وِمن أطهر نساء 
قومها، حيث كانت تُدَرُف باا)الطالرة(.. 

د، صلاواُت ربي وساالمه  وقاد لفات ُمَحرَّ
عليه وعاىل آله، نَظاَر خديجة الكرب  ساال  
اللاه عليهاا باساتقامته، ورساحاة عقلاه، 
خأرسالت إليه ليدرَل مدها يف تجارتها، وبذلت 
له ضدَف ما كانت تبذلُه لغريه، خواخل َرُسْوُل 
الله عىل عرضها، واشاتغل مدها يف تجارتها، 
وقاد سدلت ساال  الله عليهاا غالمها ميرسة 
يتدارف عىل َرُساْول الله عن قارب، ويواخيها 

بكل أخباره.
ولكاذا اقتضت مشايئُة اللاه وحكرتُه أن 
َج الصاامُق األمني بيديجة بان خويلد،  يتازوَّ
وكان عراره خرسااً وعرشيان عامااً، ولي 
كان عررلا ستاً وعرشين أَْو سبداً وعرشين، 
والراسح أنها كانت عذراَء يو  تزوَّسها َرُسْول 
الله صىل الله عليه وآله وسالم، كرا رو  ذلك 

البالذري وابن شهر آشوب يف املناقب.

والدُة الزهراء سالُم اهلل عليها.. 
وطفولتها:ــ

كان ذلك الحاَدُث الدظيم يف يو  الجردة يف 
الدرشين من شاهر سرام  اآلخرة يف السانة 

اليامسة من البدسة.. 
وقد عاشات طفولتها ساال  الله عليها يف 
َكنَِف ورعاية أبيها وأمها، ويف أحضان الوحي 
والنبّوة، وحصلت عىل أعظم تربية وأحسِنها، 

من خاتم األنبياء واملرسلني.. 
وقد عايشات ولاي صغاريٌة تدنُّت قريش 
ضاد أبيهاا، ورأت بدينَيها ولام يلقون عليه 
القااذوراِت واألوسااَخ ولاو سااسٌد، وكانت 
تنظُِّفهاا من عاىل َظْهِر َرُساْول الله صىل الله 

عليه وآله وسلم ولي تبكي.. 
ويف عاا  الُحزن )10 للبدسة( الذي خقد خيه 

َرُساْول الله صىل الله عليه وآله وسالم أعظَم 
َمن سااعده ووقف إىل سانباه يف بداية الدعوة 
)أبو طالب عراه، وخديجة زوستاه(، خقدت 
الزلراَء ساال  الله عليها أمها خديجة ساال  
الله عليها التي كانت ِنْدَم الدون واملساعد بكل 
طاقتهاا وكل ما ترلك لَرُساْول اللاه زوسها.. 
وكانات الزلراء تساأُل أبالاا: ]إىل أين ذلبت 
أمي؟[ خيجيبها سال  الله عليه والحزن واأللم 
يدتارص قلبه: ]إىل مقرلاا يف الجنة مع مريم 

بنت عرران، وآسية بنت مزاحم[.. 

ُأمُّ أَِبْيَها:ــ
لو لقٌب عظيٌم أطلقه الرَُّسْول صلوات الله 
عليه وعىل آله عىل ابنته خاطرة الزلراء لشدة 
حبها ألبيها، واعتنائها باه، وتفقدلا لجريع 
أحواله، وقد أحبها َرُساْوُل اللاه حباً عظيراً، 
خكان إذا أرام سفراً سّلم عىل الجريع، ويجدل 
آخر َمن يسالم عليه لو )خاطرة(، وإذا رسع 

من سفره وصل إليها، وبدأ بها.. 
كانت ساال  الله عليها ترُقُب عن كسب ُكلَّ 
املدانااة التاي عانها َرُساْوُل اللاه ولو يدعو 
قوَمه إىل اإلساال ، خيؤثر لاذا الجوُّ الجهامي 
يف نفساها، ويساالم يف تكويان شايصيتها 
وإعداملاا للحيااة.. وعندماا لاسار أبولاا 
املصطفاى إىل يسارب، أمار اإلماَ  علياً ساال  
الله علياه برم األماناات إىل أللها، ومصاحبة 
)الفواطام( ولن: خاطرة الزلاراء، وخاطرة 
بنت أساد أُّ  اإلما  عال، وخاطرة بنت الزبري 
بان عبداملطلاب، وخاطراة بنات حرازة بان 

عبداملطلب، ولاسر بهن إىل يسرب.. 

فاطمُة الزهراء بعد الهجرة إىل يثرب.. 
ومكانتها عند أبيها:ــ

بقيات السايدة خاطرة الزلراء ساال  الله 
عليها مع أبيها حوايل سابدة أشاهر حتى تم 
بناُء ماٍر لَرُساْول الله مكونة من عدة حجرات 
متواضداة، ثام بداد ذلك تازوج َرُساْول الله 
زوسته )ساومة( وعهاد إليها الدناياة بابنته 
خاطرة، خرتبت عىل اإليران والتقو  ومكار  
األخاالق، وبذلك كانت سايدة نسااء الداملني، 

وسيدة نساء املؤمنني.
وكانت مكانتُهاا عظيرًة عند َرُساْول الله 
صىل الله عليه وآله وسالم، وقد تحدث الكسري 
يف التوارياخ والساري عن ذلاك، وروي عنه أن 
خاطرَة إذا أتات إليه، إىل املنزل بدد ما تزوَّست 
مان اإلما  عال عليه الساال  كانات إذا أتت 
يقوُ  لها من مجلساه، ويجلساها بكل إكبار 
واحرتا  يف مجلساه.. وكان َرُساْول الله صىل 
الله عليه وآله وسالم إذا عام من أي عزوة أول 

بيت يدخله لو بيت خاطرة.. 
وعندما احترض َرُساْول الله صىل الله عليه 
هاا إىل صدره خبكات عندما  وآلاه وسالم َضرَّ
أخربلاا أنه ساوف يفااِرُق الحيااَة قريباً، ثم 
ضرهاا إىل صادره خضحكات؛ ألناه أخربلاا 
أنها أول ألل بيته لحوقاا به، ختصوروا امرأة 
ييربلاا أبولاا بأنها ساتروت يف وقت قريب 
وتلحل به خإذا لي تشدر بالفرح والرسور!!

خطبُة وزواج فاطمة الزهراء سالم اهلل 
عليها:ــ

بلغات خاطراة الزلاراء مرساة عالية من 
الجرال اليْلقي والُيلقي، والحسب والنسب، 
وتقد  الكسريون ليطبتها، إال أن َرُساْول الله 
صىل الله عليه وآله وسالم كان يرملم بقوله: 

)أنتظر القضاء(.. 
وكان اإلماا  عل يفكر يف خطباة الزلراء 
ساال  الله عليها، ولكن الحياء وقلة ذات اليد 
سداله يارتمم، وبالرغم من لاذا خقد خطبها 
ساال  الله عليه من َرُسْول الله صىل الله عليه 
وآله وسلم الذي تهلل وسهه لهذا األمر، وواخل 
عاىل طلبه بداد مشااورة الزلراء ساال  الله 
عليهاا، حيث قال لها: ]إن علياً قد ذكرك ولو 
َمن عرخات[ خساكتت، عليها الساال ، خقال 
َرُساْوُل الله صىل الله عليه وآله وسالم: )الله 

أكرب، سكوتها رضالا(.. 
وقال َرُسْوُل الله صىل الله عليه وآله وسلم 
لدل كر  الله وسهه: ]يا عل، خهل مدك يشء 
أزوسك به؟ خقال عل عليه الساال : خداك أبي 
وأماي واللِه ماا ييفى عليك مان أمري يشٌء 
أملك سيفي ومرعي وناضحي، وما أملك شيئا 
غري لاذا.. خقال َرُساْوُل الله صاىل الله عليه 

وآله وسالم: يا عل، أما سايفك خاال غنى بك 
عنه، تجالد يف سابيل الله، وتقاتل أعداء الله، 
وناضحك تنضح به عاىل نيلك، وتحرل عليه 
رحلاك يف سافرك، ولكني قد زوستاك بالدرع 

ورضيت بها منك.. 
وقاد تزوسات خاطراة الزلراء ساال  الله 
عليهاا يف آخر صفار 2لاا، وقد قال َرُساْول 
الله صىل الله عليه وآله وسالم البنته خاطرة: 
)زوستاك سايداً يف الدنياا واآلخارة، وإنه أوُل 
أصحابي إساالماً، وأكسرلام علراً، وأعظرهم 

حلراً(.. 
وكان اإلماا  عالٌّ علياه الساال  يحارت  
خاطراة الزلاراء احرتامااً الئقااً بهاا، وبنى 
َرُساْول الله صاىل الله عليه وآله وسالم لهرا 
بيتااً مالصقااً ملساجده، لاه باب إىل املساجد 
كبقية الحجرات التي بنالا لزوساته، وعاشاا 

يف كنف َرُسْول الله، ورعايته، وتربيته.. 
حياتَهاا  عليهاا  اللاه  ساال   وعاشات 
الزوسياة كأيَّاة زوسة تيلص لزوسهاا يف ُكّل 
مسؤولياتها خكانت تطَحُن، وتدجن، وتيبز، 

وتربي أوالملا.. 

صورٌة من صور )اإليثار( يف حياة 
الزهراء:ـ

كانت الزلراء سال  الله عليها تحب اإليسار 
حباً سرااً، اقتاداًء بأبيها املصطفاى، وُعِرَف 
عنهاا إيساُرلا بقريص عرساها ليلاة زخاخها 
ساال  الله عليها، ومن أشاهر ما روي يف ذلك 
ما خّلاده القرآن الكريم يف قصاة اإلطدا  لها 
وأللال بيتهاا يف ساورة اإلنَْساااان، يف قوله 
تداىل: ]َويُْطِدُروَن الطََّداَ  َعىَل ُحبِِّه ِمْساِكينًا 
َويَِتيًراا َوأَِساريًا[، حيث كانات أرسُة الزلراء 
صائرًة ومع غروب الشارل ومخاول الليل، 
حاان وقت اإلخطاار، وكان لديهام القليل من 
الطدا ، خدق الباب مساكني، خأعطوه ُكّل ما 
لديهم من طداا ، وآثروه عىل أنفساهم، ولم 
يأكلوا شايئا، ويف اليو  الساني تكررت القصة 
ماع اليتيام، ويف اليو  السالث تكاررت القصة 
مع األساري، خنازل قولاه تدااىل: ]َويُْطِدُروَن 
الطََّدااَ  َعىَل ُحبِِّه ِمْساِكينًا َويَِتيًرا َوأَِساريًا)(
إِنََّراا نُْطِدُرُكْم ِلَوْسِه اللَِّه الَ نُِرياُد ِمنُْكْم َسَزاًء 

َوالَ ُشُكوًرا[.. 

بعُض ما ورد يف )أهل البيت( عليهم 
السالم:ــ

1اا آية التطهري: قال تداىل: ]إِنََّرا يُِريُد اللَُّه 
َرُكْم  ِليُذِْلَب َعنُْكاُم الرِّْسَل أَْلَل اْلبَيْاِت َويَُطهِّ
تَْطِهاريًا[.. خقاد سرع َرُساْول اللاه صىل الله 
علياه وآلاه وسالم علياا وخاطرة والحسان 
والحساني تحات ثاوب وقاال: اللهام لاؤالء 
ألال بيتي وخاصتاي خأذلب عنهام الرسل 

وطهرلم تطهريا[.. 
َك  2اا آياة املباللة.. قال تداىل: ]َخَرْن َحاسَّ
ِخياِه ِمْن بَْدِد َماا َساَءَك ِمَن اْلِدْلاِم َخُقْل تََداَلْوا 
نَادُْع أَبْنَاَءنَاا َوأَبْنَاَءُكاْم َوِنَسااَءنَا َوِنَسااَءُكْم 
َوأَنُْفَسنَا َوأَنُْفَسُكْم ثُمَّ نَبْتَِهْل َخنَْجَدْل َلْدنََة اللَِّه 
َعىَل اْلَكاِذِبنَي[.. خقد أسرع املفرسون أن النبي 
صىل الله عليه وآله وسالم عندما أرام مباللة 
نصاار  نجران معاا علياً وخاطرة والحسان 
والحسني ساال  الله عليهم للرباللة، وذكروا 
باأن املراَم با)نساائنا( لي خاطراة الزلراء، 
و)أبنائناا( لراا الحسان والحساني عليهرا 

السال .. 
3ااا قال َرُساْول الله صىل اللاه عليه وآله 
وسالم يف خاطرة: ]خاطرة بضداٌة مني خرن 
أغضبها أغضبني[.. وقال أيضاً: ]إنرا خاطرة 
بضدة مناي يؤذيني ما يؤذيهاا[، وقال عليه 
الصاالة والساال  البنتاه خاطراة: ]إن اللاه 

يغضب لغضبك ويرىض لرضاك[.. 
لااا عن أنل قاال: قال َرُساْول الله صىل 
اللاه علياه وآله وسالم: ]حسابك من نسااء 
الداملني بأربع: مريم بنت عرران، وآسية بنت 
مزاحام، وخديجة بنت خويلاد، وخاطرة بنت 

د، حسبك بهن من نساء الداملني[..  ُمَحرَّ
5ااا قال َرُساْول الله صىل اللاه عليه وآله 
وسالم لدل وخاطرة والحسنني: ]أنا سلم ملن 
سااملكم وحرب ملن حاربكم[.. رواه أحرد بن 

حنبل يف مسنده ج2 ص2لل.
املراساع: : بحث بدناوان يف رحاب الزلراء 
مرول وعارب.. وأيضااً مالز  الشاهيد القائد 

الحسني بن بدر الدين الحوثي.

ساؤاٌل مهمٌّ سداً طرحه الشاهيُد القائاُد يف محارضاته 
األكسر من رائدة، يحل ُكلُّ إنَْساااان مسلم أنه بحاسة إىل 
مدرخاة اإلسابة عليه اإلسابة الكاملاة الصحيحة، املدردة 
باألملة األكيدة من آيات القران الكريم الذي ال يأتيه الباطل 

من بني يديه وال من خلفه.. 
مان خالل إسابتاه رضوان الله عليه عىل لذا التسااؤل 
املهم يف محارضة ااا ملزمةاااا )اشرتوا بآيات الله ثرناً 
قلياالً(، ساندرُف اإلسابة، بأناه )ندم( القارآن الكريم له 
نظرة وموقف مرا يجري يف لذا الدالم من يو  أنزل إىل يو  
الدين، وذلك من خالل خهرنا وإيراننا بالنقاط اآلتية:اا 

النقطة األوىل: القرآُن يحّقُق للسالكني نهَجه أرقى 
معيشة يف الدنيا

 أن القارآن الكريام كتااب ]مباارك[ كرا وصفاه الله 
ُسبَْحانَُه وتداىل، يحقل ملن يسريون عىل نهجه أعىل وأرقى 

مستو  مدييش يف الدنيا، والفوز بالجنة يف اآلخرة.

ن يعلُم خصائَص  النقطة الثانية: القرآُن ُأنزل ممَّ
النفس اإلْنَســانية

 أن من أنزل القرآن الكريم لو ملك السراوات واألرض، 
من يدبر شاؤون عبامه من الجن واإلنل والطري، من يدلم 
برا يركن أن يجري يف لذه الحياة، يدلم خصائص النفل 
اإلنَْسااانية، وما يركن أن ينبع منها من خسام يف األرض، 
وبالتايل ال يركن أن يقف امللك الجبار موقف الالمباالة، وأن 
يكاون تنزيل القارآن ملجرم التالوة خقاط، وإنرا لو املدبر 
اَراِء إىَِل اأْلَْرِض ثُمَّ  كرا وصف نفساه ]يَُدبُِّر اأْلَْماَر ِمَن السَّ
ا تَُددُّوَن[، ومن  يَْدُرُج إَِليِْه يِف يَْوٍ  َكاَن ِمْقَداُرُه أَْلَف َسنٍَة ِمرَّ
لنا ندرك أن القرآن كتاب عرل، يتحرك بحركة الحياة.

النقطة الثالثة: القرآن فيه الحلُّ لكل مشاكلنا 
حتى قيام الساعة

أن اللَه ُسبَْحانَُه عندما يقول لنا )َخاتَِّبُدوُه َواتَُّقوا َلَدلَُّكْم 
تُْرَحُروَن( يادل ماللة قاطدة بأننا بحاسة إىل اتباعه، وأننا 
ال يركن أن نجد يف ساو  القرآن ما خيه سادامتنا يف الدنيا 

واآلخرة، وأن خيه الحل لكل مشااكلنا حتى قيا  السااعة، 
ويحذرنا ُسابَْحانَُه من أن نفارط يف اتباعنا له بقوله تداىل 
]واتقاوا[ أي: واتقوا أن تبتددوا عان اتباعكم له، عىس أن 
نُرَحام، ألن من ال يتبداون القرآن الكريم لام أبدد النال 
عن رحرته ُسبَْحانَُه، عن الجنة، ولذا تهديد خطري يوحي 

بيطورة املوقف بشكل كبري سداً.

النقطة الرابعة: القرآُن كتاٌب عملي مهم، ليس 
فقط للقراءة والتعبُّد به

 أن ندرك أنه مرا يُدلُّ عىل أن القرآن الكريم كتاب عرل 
مهم، ليل للقراءة والتدبد به خقط، وأن مائرته واسادة ال 
يركن إلنَْسااان اإلحاطة بها اا ولذا يشء مدجز بالطبع 
دا بأن يساتغفر لذنبه يف  ااا أن الله أمر خاتم األنبياء ُمَحرَّ
أكسر من آية، ولو من لو يف تدبده وسهامه، ولو من كان 
يتحرك بحركة القران، ولكن كرا قال الشهيد القائد: ]لكن 
ربراا يف علم اللاه أن القارآن الكريم يف عرقه، يف وساده، 
لو أوساع، أوساع مان أن يطيل بارش مهراا كان كامال 

كإنَْساااان أن يكون محيطا بدائرة سدة القرآن الكريم يف 
حركته الدامة يف الحياة[. ولذا مرا يقوي عند اإلنَْسااان 
املسالم السقة بالقرآن وبأن خيه الحل ملشااكلنا يف الحياة، 

وأن له موقف من ُكّل ما يحدث من أمور حولنا.

النقطة الخامسة: ال خياَر أمامنا لنيل رحمة اهلل 
والجنة إال باتباع القران

يجاُب عليناا أن ندلاَم يقيناً بأناه ال خياَر آخار أمامنا 
لنحُصاَل عىل رحراة الله والجناة، وأن نحصاَل عىل الحلِّ 
األمسل لكل املشااكل التي تدرتض األمة يف مسارية حياتها 
غري اتباع القارآن الكريم اتباعاً كاماالً، وأن نتأمل ونفهم 
تَِني أَْعَرى َوَقْد  بيوف ووعي قوله تداىل: ]َقاَل َربِّ ِلَم َحرَشْ
ُكنْاُت بَِصرياً َقاَل َكذَِلاَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َخنَِسايتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَ  
تُنْاىَس[ بأننا يف يو  املحرش سانكون محتاساني لكل ذرة 
رحرة من الله، وسايُقال لناا: كانت الرحرة بني أيديكم يف 
الدنيا خرا بالكم نسيتولا، وسزاءاً لكم اليو  ستنسون من 

رحرة الله اا والدياذ بالله من ذلك.
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ي���اش���ع���ب���ن���ا وال�����ك�����ل م���س���ت���ه���دف..
ج��اه��د ق���وى ال���ع���دوان واح����اف����ه..!!

ع����ام����ن وال������ع������دوان م����اات����وق����ف..
أه����داف����ه..!! واش��ن��ط��ن  ح�����ددت  ذي 

واحل���ق���د األم���ري���ك���ي ق���د ات��ك��ش��ف..
ك����ل اجل�����رائ�����م حت����ت إش������راف������ه..!!

ف��رع��ون ف��ي س��ف��ك ال���دم���اء اس���رف..
وإس��������راف��������ه..!! غ����ي����ه  م�����ن  وزاد 

��������ْف.. ش�����رى ال��ض��م��ي��ر ال���ع���امل���ي َزيَّ
ك����ام����ل ق���وان���ي���ن���ه واع��������راف��������ه..!!

.. ون�����ت�����ك�����ات�����ف  ن�����ت�����وح�����د  الب���������د 
م���ك���ون���ات ال���ش���ع���ب واط����ي����اف����ه..!! 

الكل 
مستهدف..
ضيف اهلل سلمان

برنامُج رجال اهلل
مقرر االسبوعني القاممني

من  »26 سرامي الساني اىل 10 رسب«:

) ملزمة السقاخة القرآنية  
+ ملزمة مدرخة الله وعده ووعيده 

الدرل التاسع(

عبدالقوي الجنيد

أق���ع���ى ن����ح����وس  آل  ف�����رع�����ون  إذا 
وض�������اق ب���ح���ق���ده امل���س���ع���ور ذرع����ا

ول�������ج ب����ك����ب����ره ال����ع����ات����ي غ�������رورا
وم�����ا أل���ق���ى ل����داع����ي احل�����ق س��م��ع��ا

وج������اه������ر ب�������ال�������والء ب������ا ح���ي���اء
ألم�����ري�����ك�����ا وإس������رائ������ي������ل ج��م��ع��ا

ون���������������ادى ك��������ل س�������ح�������ار ع���ل���ي���م
ق���م���ع���ا ل��������أب��������رار  رام  حل�����ل�����ف 

وأل�����ق�����وا ب���ال���ع���ص���ي ال���غ���ب���ر ق��ص��ف��ا
ت����خ����ال ك����أن����ه����ا احل�����ي�����ات ت��س��ع��ى

وأل���ق���ى ب��ال��ع��ص��ا م���وس���ى اب��ت��ه��اج��ا
ب����ت����أي����ي����د م������ن ال�����رح�����م�����ن ط��ب��ع��ا

ف����ص����ارت ح���ي���ة ع��ظ��م��ى اس��ت��ه��ل��ت
ب������ب������رك������ان ت����ل����ق����ف ك�������ل أف����ع����ى

وأب����ط����ل ك����ل م����ا س����ح����روا ب��ب��أس
مي�����ان�����ي أح���������ال ال�����ق�����وم ص���رع���ى

وخ�����������������روا س��������ج��������دا ل������ل������ه مل���ا
ملعا احل����ق  م���وس���ى  جن���م  م���ن  رأوا 

ه����ذا إن  ب����ط����ي����ش  ل����ه����م  وق����������ال 
ن���ف���ع���ا رام  امل�����ع�����ل�����م  ك����ب����ي����رك����م 

ل����س����وف أص���ل���ب���نْ���ك���م م�����ن خ���اف

ب����ج����ذع ن��خ��ي��ل��ن��ا ج����ذع����ا ف��ج��ذع��ا
إن����ا ض����ي����ر  ال  ك����ل����ه����م  وق�������ال�������وا 

إل���ى ال��رح��م��ن س���وف ت��ط��ي��ب رج��ع��ى
ت����وك����ل����ن����ا ع���ل���ي���ك ال������ي������وم أف������رغ 

ع��ل��ي��ن��ا ال���ص���ب���ر ي����ا رح���م���ن درع����ا
وس�������اروا خ��ل��ف م���وس���ى ن��ح��و بحر

وأدرك�������ه�������م ب���ح���ل���ف س�������اء زرع�����ا
واسلك البحر  عصاك  اضرب  وأوحى 

ف����ع����ن ال�����ل�����ه ل�������أب�������رار ت���رع���ى
وم�������ر ب����ق����وم����ه ف����ن����ج����وا ج��م��ي��ع��ا

إل������ى ب�����ر األم���������ان أض��������اء ش��م��ع��ا
وف����رع����ون م��ض��ى ف���ي ال��ب��ح��ر حتى

ت����أك����د م�����ن دخ��������ول ال����ك����ل ق��ط��ع��ا
وع�������اد ال���ب���ح���ر م��ل��ت��ط��م��ا ع��ل��ي��ه��م

رف���ع���ا احل�������ق  وزاد  وأغ�����رق�����ه�����م 
ف���ق���د ح����ان����ت ن���ه���اي���ة م���ل���ك جن��د

وداع������ش������ه ع����ل����ى أب����������واب ص��ن��ع��ا
وس��������وف ت����ع����ود أق����ص����ان����ا ي��ق��ي��ن��ا

ت��ن��ع��ى ل����ل����ن����ي����ران  ي�����ه�����ود  وآل 
وس���������وف ت�����ب�����وء أم����ري����ك����ا ب������ردع

وس������وف ن���ط���وف ب���ي���ت ال���ل���ه س��ب��ع��ا
ه����ن����ال����ك ت���ن���ع���م ال����دن����ي����ا ب���أم���ن

وت����زه����و امل����وص����ل ال����غ����را ودرع������ا

صالح الدكاك

سلّموا ق��ال  إذ  الشيخ  ل��ول��د  رضخنا 
رض����وخ ك���م���اٍة ق��ي��ل ث���وب���وا ف��أق��دم��وا

دف���ع���ن���ا إل����ي����ه م����ا ت���ن���اه���ى ل��ع��ل��م��ه
م���ن امل����وت واخل���اف���ي أش���د وأع��ظ��ُم

ب����راك����ن م��ث��ن��ى ف����ي ثُ�������اَث ح��ف��ّي��ٌة
ب��ن��وق ال���ص���ح���ارى ت��ش��ت��وي��ه��ا وت��ول��ُم

كأمسها ب��ي��داً  ال��ن��ف��ط  ري���اض  حت��ي��ل 
يُعلُم ليس  صفصفاً  قاعاً  األرض،  من 

رض��خ��ن��ا وس��لّ��م��ن��ا ل��س��ل��م��ان دف��ع��ًة
وأخ��������رى مل���ك���ت���وِم ق���ري���ب���اً ن���س���لِّ���ُم

ص���واري���خ ت��ف��ري ال���س���رٌج وث��ب��اً وإمن��ا
ن����ق����ّدُم أو  زم���������رًة  م���ن���ه���ا  ن����ؤخ����ر 

ل��ك��ل ش���ق���يٍّ ِق��س��م��ه م���ن ِض��رام��ه��ا
نظلُم ن��ح��ن  وال  ض��ي��زى  ق��س��م��ٌة  ف��ا 

أسد باش

وط�����������ٌن يُ������س������ان������ُد ج�����ي�����َش�����ُه اإلمي���������������اُن
����غ����ي��������������اُن وه������ن������اك ج���������ي����ٌش رّب�����������ُه ال����طُّ

رّب���������ُه ه���������ذا  اجل��������ش��������اِن  ي������س������ت������وْي  ال 
ال����ّرح����م��������������ُن إل�����������ُه�����ُه  وذاك   ، ع�������������دٌم 

ع����ج����ز ال��������غ��������راُب ب��������أن ي�����������واري س��������وءًة
، ب����ع����ث����َر ش���م���ل���ه���ا ال�����ب�����رك�����اُن ل����ل����ن����ف����طِّ

م�����������اذا ع������س������اه ب���������أن ي�������ق�������وَل وق������ول������ُه
اآلذاُن زي�������ف�������ه  تُ��������ك��������ذب  أض�������ح�������ت 

ف��م��ا م������أ  ع����ل����ى  ف���ض���ي���ح���تُ���ه���م  دّوْت 
ي������ق������وى ع�����ل�����ى إخ�����ف�����ائ�����ه�����ا ال����ش����ي����ط����اُن

ل������ن يُ����خ����ط����َئ ال�����ب�����رك�����ان ف������ي أه������داف������ِه
ب�������ل أخ��������ط��������أْت ت�����أوي�����ل�����ه�����ا اخل�������رف�������اُن

أه�����������زٍل ح������م������اٍر  ع����ل����ى  ال�������������ّره������ان  إّن 
أص���������ُل اخل�������راف�������ِة أيُّ����ه���������ا ال����ّس����ل����م���������اُن

ف�����ل�����ي�����ن�����دِب امل������ب������ع������وُث ح������ّظ������ك ع�����لّ�����ُه
س����ي����زي����ُد ب�����ؤَس�����ك ف�����ي احل������ي������اِة ه�������واُن

بأٌس يماني

بركان2براكني

إنه يوم عرسك
إلى روح الشهيد الشاعر/ محمد العراسي

معاذ الجنيد

السالُ  عىل روحك الطالرْة ..
السالُ  عليك وأنت إىل الله
تصدُد ُمتِّشحاً بالجراح

ونفُسَك ُمشتاقٌة صابرة ..
السالُ  عليك وأنت 

تُشلُّ الطريَل امُلقّدَل
من سبهات اإلباِء

إىل اآلخرْة ..
إنُه يو  ُعرسَك

خاندم بِه يا »عرايّس »
واتُرك لنا الُحزن شوقاً إليَك
وشوقاً ألحرخَك السائرْة ..

السالُ  عليك
ً ووسُهَك يريض إىل الله ُمبتِسرا

تتلّقى سناُه )) وسوٌه يومئٍذ نارِضة ..
إىل َربِّها ناِظرة (( ..
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 متابعات فلسطينية

مولُد »سّيدهم« ترامب! َوحلف ناتو عربي بمشاركة الصهاينة
إيهاب شوقي*

منذُ لقاء الرئيال األَمريكي مونالد ترامب 
مع الدالال األرمني امللك َعبداللاه الساني عىل 
لامش خداليات »خطور الصالة« السانوي يف 
واشانطن مطلع شاباط/ خرباير، .. إىل غدائه 
ماع ويل ويل الدهاد يف السادومية محراد بان 
سلران الذي كان محل خير خليجي باعتباره 
كرساً للربوتوكول والتدامل مع الفتى مداملة 
قاامة الادول، ماروراً برجروعاة الدرشيان 
وتيليها عن أَولوياتها املتدلقة باملناخ ورخض 
الحرائياة يف بيانها، تبدو لنااك صورة اقرب 
للحج إىل مولد »سيدلم« ترامب لنيل الربكات 

واستسقاء املدم!
ترامب الذي يتحاول تدريجياً بفدل الداخل 
والظروف الدولية وصروم املقاومة إىل نسية 
مسيلاة من بااراك أوباماا، عاسزة عان إمرار 
املارشوع األَمريكاي الصهيوناي باملنطقة، ال 
يرلك إاّل البسارات وال يرلاك إاّل الحصول عىل 
القرابني مان الحجيج حيث يدجاز عن تلبية 

الدعاء واملدم.
إذا اتجه ترامب إىل التصديد خسايكون حالً 

النسادام اآلخااق أََماا  سولار رشعيته ولو 
الوضاع االقتصاامي الداخال، أماا ملياارات 
محرد بن سالران التي مخدها رشاوة لرتامب 
مظنة أنها ساتكون وقوما لحارب عىل إيْاَران 
واملقاوماة، خهاي عاىل عكال ماا يتصاور 
املغيبون واألغبياء، ساتكون عونا لرتامب عىل 
إْصااَلح وضده الداخل ولو ماا يجدل الكفة 
تريال تجاه التهدئاة يف امللفات السااخنة وال 
سايرا مع الارول والصينياني، ويف القضايا 
التاي كان ترامب سايلجأ للتصديد بها بهدف 
االبتازاز ونيل امتياازات اقتصامية عن طريل 

املساومة.
عىل أَنَْصار املقاومة أن يشكروا ابن سلران 
عىل معم املقاومة وتيفيف الضغط عنها من 

حيث ال يدري!
الاذي يساتقبل عراالَءه  األعراال  رسال 
االبياض مجارم ظالارة صوتياة  البيات  يف 
ومفاصال الحكام ساتقوم باتجااه خيارات 
يف  تراماب  خشال  اذا  إاّل  االسبارياة،  أوباماا 
إْصااَلح االقتصام وخقااً لربنامجاه ولو أمر 
وارم وسيجدل ذلك تفّجر األَْوَضاع أمراً حترياً 
ولكان ارتباطه ليال برتامب مباارشة وانرا 

بأَمريكا ككيان، مهرا كان اسم الرئيل.
السااعون لرتاماب بالبيات األبياض سال 
لرهام اساتررار املظلة األَمريكياة للرشعية 
متناسني أن رشعية ترامب ذاتها عىل املحك!
األقويااء خقط لام من يحرتمهام ترامب 
ولن يستطيع اقتناص يشء منهم إاّل باللجوء 
للحرب كييار أَخرْي، أما الضدفاء واملأزومون 
والتابدون واألغبياء خهم خريساة ترامب التي 
سيستنزخها كي ال يقع يف محظور الحرب.

ليال عىل املقاومة ومولها إاّل السبات وعد  
املهامناة خهو الطريال اآلمن للنارص وعليها 
ترك األَمريكياني والصهاينة واتباعهم لتوخيل 
أَْوَضاعهم باساتنزاف بدضهم البدض لرتميم 

رشعية ترامب.
خالحارب  الرشعياة  ترميام  خشال  وإذا 
حترية وليكان عنوان املرحلة »وأعدوا لهم ما 

استطدتم من قوة«.
بداد انتهاء االنتياباات االوربياة وتحديد 
وضاع االتحاام االورباي ومساتقبل الدوملاة 
وماد   األَمريكاي  الوضاع  سلياا  سايظهر 
استطاعته ترميم الوضع وبالتايل توسهاته.

ملياارات محراد بن سالران التاي مخدها 

رشاوة لرتامب ساتكون عوناً له عاىل إْصاَلح 
وضده الداخل

أما من ييطط لحلف ناتو عربي برشاركة 
االنتقالياة  املرحلاة  اموات  خهام  الصهايناة 
لرتامب والاذي يتالعب بهم البتازاز خصومه 
أُْخااَر ،  تاارة  ثرواتهام  والساتنزاف  تاارة 
ويدّدلم ملرحلة حقيقية من الحرب كحل أَخرْي 
ساتلجأ اليه أَمرياكا مجترداة بجرهورييها 
وميرقراطييهاا لاو تأكدت أنها ساقطت من 
قرة الدالم لتصبح مولة من الدرسة السانية.

ما نراه من تصديد صهيوني يف سوريا ومن 
ساوالت كوميدية سادومية يف آسايا وأَمريكا 
ومن شاطحات أرموغانية كلهاا تدبريات عن 
لزيراة ميزية ملارشوع انفقت علياه اموال 
طائلاة وسايرت له طاقاات سباارة واعدام 
ال حارص لهاا مان اإلْسارامياني ومحصلتها 

النهائية كقبض الريح.
ندام أنهاا لزيراة ولكن رشاساة املهزو  
وغدره تجدل من االنتباه وتوقع حرب شاملة 

وسومية أمر حتري.
ساوريا يف األَيَّااا  األَخارْية ارياد لهاا أن 
تتحاول مليدان حرب بني الساالحني األَمريكي 

والرويس، ولكن رشاسة الرم السوري وسديته 
واملوقف الرويس الحاسم سيجدل من الددوان 
الجديد أمرا صدبا يف صدوبة اتياذ قرار حرب 

شاملة.
تهدئاة ترامب لن تسارح بالنارص الكامل 
ولكنها ساتجدل من امن الكياان الصهيوني 
رشطاا حترياا للتساوية وعاىل املقاوماة يف 
لذه املرحلاة أن تجدل أمن الكياان باملفهو  
األَمريكاي يف كفاة وترك املنطقاة وتطهريلا 
من الوكالء يف كفة أُْخاَر  إىل أن تحني مدركة 
التحرير الكرب  وتتواخر رشوطها املوضوعية.
أما ما مون ذلك من تساويات تسارح بأن 
تكون ترتيباات األمن عرب الاوكالء يف مناطل 
أمناة أَْو عارب التقسايم خهو انتحاار وإلدار 

لتضحيات املقاومني.
أمن الاوكالء ليل رشطاً حترياً للتساوية 
األَمريكية وعىل املقاوماة السبات وانتزاع لذه 
الفرصة باإلسهاز سياساياً عىل املرتزقة ومن 
يرولونهام وأيضااً باإلسهااز عاىل املرتممين 
والضدفااء وعاد  الرلاان عليهم خهام اخة 

الدرص ولم بذرة وكالء سدم!

 * كاتب عربي من مصر- العهد اإلخباري

قاال مراقاب األَُماام املتحادة حاول مور 
»إرسائيل« يف األََرايض الفلسطينية املحتلة عا  
67ع1، ملجلال حقوق اإلنَْساان التابع لألَُمام 
املتحدة، مايكل ليناك، »إن االحتالل اإلرسائيل 
املساترر مناذ 50 َعامااً لاو األكسار خبسُاا يف 

الدالم«.
وأضااف الباحاُث الكناديُّ أن »إمامة حكم 
أسنباي ملا يقارب مان 5 ماليني ضاد رغبتهم 
تتطلاب حترااً قراع الحقاوق وتآكل سايامة 

القانون«.
واتهام لينك »إرسائيل« با«إذالل إنَْساانية« 
الفلساطينيني، وتكسياف حرلاة القراع ضاد 

ناشطي حقوق اإلنَْسان.
وقاد  ليناك تقرياره ملجلال حقاوق 

املتحادة خاالل  التاباع لألَُماام  اإلنَْساان 
سلسة املجلل الذي مقره يف سنيف، بشأن 
»إرسائيال« التي تدرف با »البند الساابع« 

عىل أسندة املجلل.
ويأتي تقرير لينك بدد اساتقالة املساؤولة 
يف األَُماام املتحادة، ريرا خلف؛ بسابب تقرير 
آخر اتهرت خياه »إرسائيل« بأنها »مولة خصل 

عنرصي وأبرتهايد«.
»إرسائيلياون«  مبلوماسايون  وقاطاع 
وأَمريكيون الجلسة املكرسة للدديد من تقارير 
األَُماام املتحدة، والتاي انتقدت املساتوطنات 
»اإلرسائيلياة« والحصار واالساتيدا  املفرط 

للقوة ضد الفلسطينيني.
وقاطدت الواليات املتحدة مناقشة يف األَُمام 

املتحدة حول »إرسائيل« واألََرايض الفلسطينية 
املحتلاة االثنني، وذلك بزعام أن مجلل حقوق 
اإلنَْساان التاباع لألَُماام املتحادة يتحياز ضد 

»إرسائيل«.
وسااءت لذه اليطوة بددماا أعلنت اإلمارة 
األَمريكياة براارل الجااري أنهاا سارتاسع 
عالقتهاا ماع املجلل ومقره سنياف، يف ضوء 
تركيز املجلال القو  عاىل »إرسائيل« حليفة 

واشنطن.
ويتنااول املجلال بانتظا  الددياد من بؤر 
التوتر برا خيها سورية وكوريا الشرالية، ومع 
ذلك، خاإن »إرسائيل« لي الوحيدة التي توضع 
بانتظا  يف بند مساتقل من سدول األعرال مع 

الدديد من تقارير حقوق اإلنَْسان.

كشاف سياُش الدادو »اإلرسائيال« عان 
لدرلياة  الدساكرية  مواقداه  أحاد  تداّرض 
خلساطينية أسافرت عن تجريده من أسلحة 
وقنابال وذخائار عساكرية كانات موسومة 

بداخله.
وذكار موقاع »ل0ل0« الداربي، أن قواِت 
الجياش اعتقلات مؤخاراً خلساطينيني مان 
مديناة طوباال، اعرتخاوا خاالل التحقيال 
مدهم باساتيالئهم عىل أسالحة من مدسكر 

»إرسائيل«.
امتاالك  أن  االحتااليل  الكيااَن  ويدتارب 
الفلساطينيني للساالح يضاعاف مان أعدام 
خاالل  »اإلرسائيلياني«،  مان  الضحاياا 
ضاد  مقاوماون  ينفذلاا  التاي  الدرلياات 
أَْلاَداف »إرسائيلية«، لذلك تدرل بشاكل مائم 
عاىل مصامرته وإصادار أحاكا  عالية بحل 

مرتلكيه. 

انية الفل�سطينيني« اتهم الكياَن بـ »اإذلل اإْن�سَ

مراقُب اأُلَمـم املتحدة: االحتالُل »اإلسرائيلي« األخبُث بالعالم

ت�سّدعات يف امل�سجد العمري ال�سغري بالقد�س جراء احلفريات

مستوطنون يقتحمون باحات املسجد األقصى
سّدمت مجروعات من املساتوطنني الصهاينة، صباح السالثاء، اقتحا  باحات املساجد األقىص 

اة. املبارك من سهة باب املغاربة بحراسة من قوات ورشطة الددو الَياصَّ
وقالات مصامر مقدساية إن »املساتوطنون املقتحرون نفاذوا سوالت اساتفزازية يف الباحات 

والتقطوا صوراً لددة أماكن بها، برخقه حاخامات قدموا رشوحات عن الهيكل املزعو «.
وشاهد املساجد تواسداً للرصلني وطلبة الدلم الذين تصدوا لالقتحا ، ومندوا املساتوطنني من 

التجول بحرية يف الباحات.
ويقتحم املستوطنون باحات األقىص بشكل شبه يومي، بهدف تكريل واقع التقسيم الزماني 

واملكان لألقىص وتهويد املدين ة املقدسة.
 ويف سياق آخر، كشف مدير مديرية الوعظ واإلرشام يف مائرة األوقاف الفلسطينية، الشيخ رائد 
معنا، عن وسوم تشققات يف سدران املسجد الدرري الصغري الكائن يف حي الرسيان بالبلدة القديرة 

بالقدل، نتيجة الحفريات »اإلرسائيلية«.
وقاال الشايخ معنا: »خوسئناا يف مديرية الوعظ واإلرشاام بإبالغنا من قبل القيم عىل املساجد 
الدراري الصغري، أن لناك تشاققات يف أرضية املساجد وسدراناه وعند بوابتاه اليارسية، خقرنا 
بإرسال املهندسني يف قسم اإلنشاء واإلعرار بدائرة األوقاف وآخرين من املديرية للرسجد، وبالفدل 
شاالدوا التشاققات يف سدران املساجد والبااب الرئيل وأرضيته، التي تساببت خيهاا الحفريات 

اإلرسائيلية باملبنى املقابل للرسجد«.
وحاذر معنا من تداعيات مواصلة اليهوم الحفريات تحت املساجد، الختااً إىل أن لذه الحفريات 

مركن أن تؤمي إىل انْهيَاره، بسبب قيا  اليهوم بتفريغ أسفله من األتربة.
وقال: »إن الحفريات تحت املساجد الدرري الصغري سزء من الحفريات املتواصلة تحت املسجد 
األقىص املبارك، ولو أعظم مسجد يف خلسطني وثالث أعظم مسجد يف الدالم تشد الرحال إليه«.

خبري دولي:  االستيطاُن يقُع يف 
قلب انتهاكات حقوق الفلسطينيني 
أكد مقارُِّر األَُمام املتحدة اليااص املدني بحالة حقوق 
اإلنَْساان يف األرض الفلساطينية املحتلاة منذ عاا  67ع1، 
مايكل لينك، عىل أن االستيطاَن يقُع يف قلب وسولر الدديد 
مان انتهاكات حقوق الفلساطينيني يف الضفة الغربية برا 

خيها القدل الرشقية.
وعرب مائرة تلفزيونية مغلقة، اساتدرض املقرر الياص 
تقرياره األول أََمااا  مجلال حقوق اإلنَْساان، حيث قال: 
»تحرك املرشوع االساتيطاني غري القانوناي بوترية مسرية 
للقلال منذ بداية لذا الدا ، مع اإلعالن عن بناء ساتة آالف 
وحدة ساكنية سديدة، يراخقها ارتفاع مددالت لد  منازل 
خلسطينية يف الضفة الغربية، برا خيها القدل الرشقية«.
 وسااءت لذه الترصيحات ولم يرِض شاهٌر عىل إصدار 
مجلال األمان القارار )ل233( يف كانون األول/ ميساررب 
املاايض، والذي سادم تأكيده عاىل أن بناء املساتوطنات يف 
الضفاة الغربية لو )انتهاك صارخ بروسب القانون الدويل 
ويشاكل عقبة رئيسية أََماا  تحقيل حل الدولتني والسال  

الدامل والدائم، والشامل(.
وانتقال ليناك إىل الحدياث عان املداخداني عان حقوق 
اإلنَْساان، وقال إنهم أول األصاوات املدربة عن تلك الحقوق 
وإن عرلهم يدزز ويوساع نطاق الترتع بحقوق اإلنَْساان 

للجريع.
وقاال يف لاذا الشاأن: »لألساف، يواساه املداخدون عن 
حقاوق اإلنَْساان، الذيان يسادون إىل تساليط الضوء عىل 
الوضاع املقلال يف األََرايض الفلساطينية املحتلة، مسااحة 
تتقلاص للقيا  بذلك. وعامة ما يتام القبض عىل املداخدني 
عان حقوق اإلنَْساان الفلساطينيني، واعتقالهام وتوسيه 

االتهامات ضدلم ملشاركتهم يف احتجاسات سلرية«. 

جيب 
»إسرائيلي« 
يدهس امرأًة 
فلسطينيًة 

جنوب نابلس 
أصاايااباات امااارأة 
سااراء   ، خلسطينية، 
من  للدلل  تدرضها 
عسكري  سيب  قبل 
مدخل  عىل  »إرسائيل« 
بنابلل  الساوية  قرية 
شرال الضفة املحتلة.

مصامر  وأخااااامت 
سيب  أن  مااحاالاايااة، 
»إرسائااياال«  عسكري 
االثنني،  مساء  ملاال، 
قرية  مدخل  عىل  امرأة 
نابلل  سنوب  الساوية 
نقلت  خيرا  بالفرار،  والذ 
السيدة  الطبية  الطواقم 
تدرف  ولم  املشفى،  إىل 
حالتها حتى اللحظة.

العدو ال�سهيوين يك�سف عن ه�سا�سة جي�سه:

دوا أحد معسكراتنا من األسلحة  فلسطينيون جــرَّ
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األسد: تحالف أمريكا لم يحارب داعش بجدية قط، وأي عملية عسكرية دون موافقة سورية تعتبر اجتياحًا
كيان الصهاينة يعترُف بإسقاط طائرة لجيشه.. وردٌع الختراق »النصرة« شرقي العاصمة

عزٌم سوريٌّ على ردود جريئة وحازمة تجاه االحرتاقات الصهيونية
  - محمد الباشا:

االخرتاقاات  إزاء  الساورية  الفدال  رّمُة 
الصهيونياة، كراا االنتصاراُت التاي يحقُقها 
الجياُش الدرباي عىل بقاياا األذنااب التابدة 
للريّطط الغربي، لي ما سدل الرئيل بشاار 
األساد يبادو أكساَر ثقاًة يف اليطاوات املزَمع 
اتياذُلاا تجاه قاام  األحاداث الدائرة ضرن 
خصول املارشوع األمريكاي الصهيوني املرام 
ارسااؤه لساوريا، ذلك ما ظهر يف طرح األسد 
لإلعال  وخالل استقباله الوخوَم الزائرة للبلد.
األساُد قالهاا رصيحاًة ومساروعًة باأن 
ممشل ساتقيّم أيَة عرلية عسكرية تتم موَن 
مواخقة السلطات السورية، سواًء يف الرقة أ  

غريلا، عىل أنها استياح.
األمريكياة  بالرغباة  يتصال  وخيراا 
»اإلرسائيلياة ببقااء ماعاش يف ساوريا، خقد 
أشاار األساد إىل أن تحالف واشنطن لم يدتز  
قاط محارباة ماعش بجدياة، و«لذلاك يجب 
عليناا مدرخاة أَْلَداخه الحقيقياة من مدركة 

الرقة«.
االحرتاقااُت املتكررُة لسايامة البلد الدربي 
مان قبال الصلاف الصهيوناي املتذّمار مان 
اضرحاالل ماعاش يف ساوريا تأتاي انقااذاً 
لاه، إذ اعتارب كيااُن الدادو لزيراة التنظيم 
اإلسرامي انتصاراً للرقاومة وخشالً للررشوع 
الصهيوناي.. لكن ثرة ما ييش بدز  ساوريا 
عاىل القياا  بارموٍم سريئاة وحازماة تجاه 
االحرتاقات الصهيونية، ويظهر ذلك سلياً حني 
شدم األساد بالقول: »إن حراية حدوم سوريا 
لو حقنا وواسبنا وإن لم نقم بذلك كسلطات، 

سيتدني عىل الشدب السوري إمانتنا«.

اعرتاٌف صهيوني خجوٌل بالطائرة 
املحّطمة 

صاوُر الطائارة املحطراة مخدات الكيان 
»اإلرسائيال« ألن يغاامر تلكاَؤه املفضاوَح 
ويدرتَف وإن بشاكل ماواِرٍب »بساقوط« أو 

إسقاط إحد  طائراته يف سوريا. 
صحيفة »سريوزاليم بوسات« وذكرت بأن 
متحدثاً عساكرياً للجياش اإلرسائيل قال إن 
طائرة مسارّية إرسائيلية بدون طيار سقطت 
يف ساوريا، ولكنه زعم بدد  إسقاطها؛ كيرا 

ال يدطي ساوريا نارصاً إضاخياً بدد ما حصل 
مان ُسرأة عاىل القيا  بارمة الفدال ووصول 
صواريخ ساوريا إىل مساتوطنات يف خلسطني 
املحتلة ألول مرة منذ انطالق املؤامرة عىل البلد 

املرانع.
وخيرا نرش اإلعاال  الحربي التابع للجيش 
السوري عىل صفحته عىل موقع تويرت صوراً 
للطائارة »اإلرسائيلياة« املحطراة.. تأّكد ما 
أعلنه الجيش الساوري من إساقاط مخاعاته 
الجوية طائرة اساتطالع »إرسائيلية« مسرّية 
خرقت األسواء الساورية يف منطقة القنيطرة 

سنوب سوريا.
ويأتاي لاذا األمار بداد أياا  عاىل إعالن 
السالطات الساورية مسااء االثنني، إسقاط 
طائارة حربياة »إرسائيلية« كانت قد شانّت 
غاارات عىل مواقع للجيش الساوري بالقرب 

من مدينة تدمر، خيرا نفى الددو ذلك. 
ويف ليل الجردة، تدارض الطريان الحربي 
اإلرسائيال إلطاالق الناار مان األرض بددما 

لاسم ألداخاً يف األرايض السورية. 
وقال الجيش الساوري وقتاذاك إن مخاَعه 
الجاوي تركن من إساقاط إحاد  الطائرات 

التي شاركت يف الغارة. 
 

إخرتاق خطري لـ »النصرة« شرَقي 
العاصمة دمشق 

سلسالٌة مان الهجراات، شانها مقاتلاو 
»سبهاة النارصة« التكفريية، رشقي ممشال 
سوبهت برمٍع حازٍ  وحاسام من قبل القوات 

السورية.
لجراُت السالثاء من قبال التنظيم املنتري 
للقاعدة اساتهدخت منطقة صناعية بالقرب 
مان مكتاب رشكاة الكهربااء شارال بلدية 
َوحاي سوبر يف األطاراف الرشقياة للداصرة 
ممشال. وأخصاح مصادر يف قياامة رشطاة 
ممشال عن آثار تلك الهجرات بقوله، إن »12 
شيصاً أصيبوا بجروح نتيجة سقوط قذائف 
صاروخياة أطلقتهاا الجراعاات التكفريياة 
التابداة لتنظيام سبهة النرصة عاىل منطقة 

مساكن برزة«.

 سيطرٌة على قرى بريف حلب واشتباك 
مع »داعش« 

بدد اشاتباكات مع تنظيم ماعش، سايطر 
الجيش الساوري خالل تقدماه يف ريف حلب 
الشارايل الرشقي عىل قرية »سفر أبو صالح« 
و«خراياج محاا « رشق قريتاي »رشيراة« 

و«القرص«.
ويف ريف حراه الشرايل الغربي مّمر الجيش 
الساوري عرباة مدرعاة وعربتاني مزومتني 
برشاشاات ومربيض لاون ومراسة آلية برن 
خيهم مان إرلابياي سبهة النارصة يف بلدتي 

الزيارة والدنقية. 

إنفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي يف 29 مارس 
  - وكاالت:

الحكوماة  باسام  متحادث  أخاام 
الربيطانياة، أن حكوماة باالمه ساتطلل 
رسارياً عرلياة االنفصاال عان االتحاام 
األوروبي »بريكسيت«، يف ع2 آذار/ مارل 
الجااري، وذلك عارب تفديل املاامة 50 من 

مدالدة لشبونة.
ويف لقااء صحفاي، قاال املتحادث إن 
»املرسل الدائم للررلكة املتحدة يف بروكسل، 
أبلغ االتحام األوروبي أن بريطانيا ستفّدل 
املاامة 50 يف ع2 آذار الجااري«، وأضااف 

»نريد أن تبدأ املفاوضات برسعة«.
وحاول املوضوع، قاال الوزيار املكلف 
إن  ميفيال،  ميفياد  با«بريكسايت« 
حزياران/  23 يف  اتياذوا  الربيطانياني 
يونياو »القرار التأريياي برغامرة االتحام 
األوروبي«، وأضاف أن »الحكومة ستطبل 
األربدااء املقبال لاذا القارار، وساتطلل 

رسرياً الدرلية لتفديل املامة 50«.
وبددماا تحدث عان »ألام مفاوضات 
لهاذا البلاد منذ سيال«، قاال إن الحكومة 
»واضحة بشأن أَْلَداخها: اتفاق يدرل لكل 
أَُمام وشادوب املرلكة املتحادة وبالتأكيد 
لاكل أوروبا، رشاكاة إيجابياة سديدة بني 
املرلكة املتحدة وأصدقائنا وحلفائنا ماخل 

االتحام األوروبي«. 
باسام  أعلان متحادث  ويف بروكسال، 
االتحاام األوروباي أن »كل يشء سالاز« 
لتفديال املاامة 50. وقاال مارغاريتيال 
لبادء  مساتددون  »إنناا  سايينال 
املفاوضاات«. خيراا غارم رئيال املجلل 
األوروباي مونالاد توساك عاىل »تويارت«، 
»خالل السااعات الاامل لتفديل بريطانيا 
اليطاوط  سأساتدرض   ،50 للراامة 
الدريضة لربيكسيت للدول الا27 األعضاء 

يف االتحام«.
ويفتح إطاالق عرلية بريكسايت خرتة 
املفاوضات لليروج من االتحام األوروبي، 
التي ستساترر عامني كحد أقىص. وستبدأ 
الدرلية بداد 25 آذار، ذكر  مدالدة روما 
التي أسست املجروعة األوروبية، يف الوقت 

الاذي يفكر االتحام يف مساتقبله بدد قرار 
الربيطانيني اليروج منه.

ولن تبدأ املفاوضات خدليا إال بدد ساتة 
أَْو ثرانية أساابيع عىل إطالق بريكسايت، 

إثار إعطااء املفوضياة األوروبياة الضوء 
الفرنايس  مفاوضهاا  وتلقاي  األخارض، 
ميشال بارنييه التفويض من الدول الا27 

األعضاء.
مان سانباه، مناح الربملاان الربيطاني 
الضوء األخارض إلطالق بريكسايت يف 13 
آذار/مارل. يف اليو  نفساه زامت رئيسة 

نيكاوال  إساكتلندا  وزراء 
تدقيداً  الوضاع  ساتورسون 
تطلاب  أن  نيتهاا  بإعاالن 
تنظيام اساتفتاء سديد حول 
الداا   نهاياة  االساتقالل يف 
م201 ومطلع ع201، مهدمة 
بذلاك وحدة البالم. وسايتيذ 
الربملاان اإلساكتلندي قارارا 
األربداء بشاأن لاذا الطلب، 

ويتوقع أن يصامق عليه.
طلبها  ستورسون  وبررت 
الاذي  التدنات«  با«سادار 
أظهرته حكومة ماي، يف حني 
صوت اإلسكتلنديون با62% 
للبقااء يف االتحاام األوروبي، 
بالبقاء  ويرغبون عىل األقال 
أعضااء يف الساوق األوروبية 
الواحدة. خيرا أسابت ماي أن 
»الوقت لم يحن بدد« لتنظيم 
مسل لذا االستفتاء، ما يدني 

أناه ال يركان تنظيره، يف حاني تتفاوض 
الباالم لليروج مان االتحاام األوروبي ما 

يدقد عليها مهرتها.
تطبيال  مااي  ترياد  سانبهاا،  مان 
بريكسيت »واضح«، ما يدني اليروج من 
الساوق الواحدة الساتدامة السيطرة عىل 

الهجرة.
وال تزال نسابة اإلساكتلنديني املؤيدين 
لالستقالل أقل من نسبة املؤيدين لالتحام، 
لكنهاا بلغات أعىل نسابة تأريييااً، ولي 
نتائجهاا  نارشت  لدراساة  وخقاا  %6ل، 
األربداء 15 آذار. وكان االساتفتاء السابل 
حول استقالل إسكتلندا يف أيلول/سبتررب 
ل201 أياد البقااء ماخال املرلكاة املتحدة 

بنسبة %55 من األصوات. 

اإلمارات توقُف ناشًطاً 
حقوقًيا بمزاعم نشر 

أفكار مغرضة 
  - متابعات:

أوقفت سالطات مويلة اإلمارات الناشاط الحقوقي 
عاىل  منصاور  أحراد 
إىل  معوتاه  خلفياة 
ناشاط  رساح  إطاالق 
أساامة  يدعاى  آخار 
زعرات  خيراا  النجاار 
اإلماراتياة  السالطات 
ترويج منصور »ألخكار 
وصفت  االنرتنات  عاىل 
باملغرضاة، بحساب ما 
األنبااء  وكالاة  أعلنات 
واتهرات  الرسارية. 
اإلماراتياة  السالطات 
عاىل  مأب  املوقاوف  أن 
مواقاع  اساتيدا  
االستراعاي  التواصال 
لنارش  االنرتنات  عاىل 
مغلوطاة  »مدلوماات 
وإشاعات وأخبار كاذبة 
تارض بساردة الدولاة 
وتحرياض  ومكانتهاا، 

الغري عىل عد  االنقيام لقوانينها«.
وقالات الوكالاة أن نياباة سرائم تقنياة املدلومات 
أمارت بحبل أحرد منصاور الشاحي »احتياطيًا عىل 
ذماة التحقيل«؛ »بناء عىل مدلوماات اعتربتها موثقة 

باألملة االلكرتونية«.
من سهته قال »مركز اليليج لحقوق اإلنَْساان« أن 
توقياف الناشاط الحقوقي أحرد منصور الشاحي قد 
يكاون مرتبًطا بتغريدات عىل تويارت معا خيها منصور 

إىل إطالق رساح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.
ويف عاا  2011 حكام عىل منصور بالساجن لسالث 
سانوات بداد إمانتاه بتهراة »شاتم« السالطات إثار 
محاكرتاه ماع ل آخريان، إال أنه أطلال رساحه بدد م 
أشاهر بدفو من رئيل اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهياان، بددماا تم ساحب سواز سافره ومنده من 

السفر. 

بريطانيا تقّرر منع مسافري عدد من دول 
الشرق األوسط إليها من حمل بعض األجهزة 

  - وكاالت:
نقلت وكالة »رويرتز« عن تقرير تلفزيوني أن بريطانيا ساتحذو حذَو واشانطن 
وترنَُع املسااخرين من بدض الدول الرشق أوساطية من نقال إلكرتونيات يف صالون 

الطائرة أثناء الرحلة إىل املرلكة املتحدة. 
وساء يف التقرير لقناة »سكاي نيوز«، نقالً عن مصامر أمنية، أن تفاصيل الحظر 

الربيطاني قد تكون ميتلفة عن الحظر األَمريكي. 
وساء الحظر الجديد بقرار من وزارة األمن القومي األَمريكية التي اشرتطت وضع 
أي أسهازة إلكرتونية حجرهاا أَْكرَب من الهاتاف املحرول باساتسناء األسهزة الطبية 
الرضورية لالساتيدا  عىل متن الطائرة، يف قسام األمتدة بالطائرة. ويشرل الحظر 
األَمريكي املساخرين من األرمن ومرص وتركيا والسدوميّة واإلمارات والكويت واملغرب 
وقطر. وسيتم تطبيل القواعد الجديدة يف مطارات عران والقالرة والكويت والدوحة 
وإسطنبول وأبوظبي والدار البيضاء والرياض وسدة. وأكدت مدظم رشكات الطريان 

املدنية التزامها باملطالب األَمريكية.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخريل
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أحمد داوود  
خيهاا  َث  تحادَّ اّلتاي  األوىل  امَلااارَُّة 
»مرتِزقاُة« الدادواِن عان االقرتاب من 
الداصرة صنداء كانت أواخَر ميسررب 
2015 ويف ذلاك التأريخ قالوا إنهم عىل 

بُدد 20 كم من الداصرة.
اآلن يتحدَّثاون من سدياد، وبنفل 
اللُّغة، عن أماني السيطرة عىل صنداء 
واالقارتاب من مطارلاا وأنه يفصلهم 
عنها مسااخة 30 كيلو مرتاً، كرا يقول 

ثُهم عبده مجل. متحدِّ
لل األمُر، لاه عالقٌة باسارتاتيجية 
»الحرِب النفساية« وكْساِب املزيد من 

الوالء وانضرا  صفوف القبائل إليهم، أ  ماذا؟
ماا يجب التأكيُد علياه يف لذه الجزئياة أن مرتِزقَة 
الددوان منذُ ذلك التأريخ باتوا يف مساتنقٍع كبري اسره 
»نهم« لم يتركنوا من الِفكاك منه حتى اللحظة، وكلرا 
حاولاوا التقدَ  ازماموا َغَرقاً يف الوحل، وكأن سباَل نهم 
وتضاريَساها الوعرة ومنحدراتها الزلقة تريُد تأميبَهم 

إن خّكروا يف البقاء خيها.
الذيان  الحاروب لام  إمارة  يف  املالارون  اليارباُء 
ييتاارون ماكاَن وزماَن املدركاة ويتحّكراون يف أََمقِّ 
تفاصيلِهاا، ولاو ما يجياُده أبطاُل الجياش واللجان 
الشادبية بدكل أولئك املغرورين املنضوين يف َكنَِف ما 
يسارى »بالرشعية«، خَرن يكَساُب املدركَة لو القامُر 
عىل اساتدراج الطرف اآلخر إىل املكان الذي ييتاره لو 
إلمارة الحارب والدكل، واملالَحاُظ أن الجيش واللجان 
باستررار يستدرسون املرتزقة إليهم، ثم يوّسهون لهم 
الصفدات تلو الصفدات حتى ترتأل ومياُن وسباُل نهم 

بجسث لؤالء.
يف خن الحروب، ال مجال للهرب من أيَّة مدركة، لكن 
أولئك املرتزقة يفرُّون باساتررار، ويف املقابل أخالقيات 
وِقيٌَم مسىل ألبطاال الجيش واللجان الشادبية، خهم ال 
يطلقاون الناَر عىل لاارب، وال يضيقاون اليناَق عىل 
محارَص ويرتكون له بني الفينة واألُْخَر  ثغرًة للهرب؛ 
ألناك إن أحكرات الحصاَر عىل عادوك مون أن ترتَك له 

ثغرًة خقد يستأسُد ويقاتل.
يف امليدان أبطاُل الجيش واللجان كالنار يف ُلُجومهم 
وكالجبال يف ثباتهم، لديهم مبامئُ وألداٌف ويتَحّركون 
وخل خطط وبرامج منظرة ولهذا خشال الددو إىل اآلن 

يف تجاوزلم ولزيرتهم.
يف اإلعاال ، ندم يتحدث املرتزقة عن السايطرة عىل 

سبل ما أَْو تبَّة أَْو مرتفع مدني، لكن الواقَع عكل ذلك 
ترامااً، إذاً كياَف ملرتزق البقاء يف سبال يرُخُضه أَْو تبَّة 

تتأذ  منه؟!.
ال  لاؤالء  أن  يادرك  الجرياع 
تنقُصهام قلاٌة يف الَدتاام أَْو يف الُجنُوم 
املحارباني أَْو عاد  خاربة بتضاريال 
»نهام« وتفاصيلهاا، لام يدرخونهاا 
الطاريان  سياداً، ويساانُدلم يف ذلاك 
الاذي ال يتوقاف برلاًة عان قصاف 
الشادبية  واللجاان  الجياش  مواقاع 
وارتاكاب املجازر بحال املدنيني، لكن 
ماا ينقُصهم لو التنظياُم والتيطيُط 
الجيُد وعد  الغارور، خالتأريخ يدّلُرنا 
أن الغازاة وأعوانهام رسداوا خائباني 
أَْو  صندااء  احتاالَل  يحاولاون  ولام 
السايطرة عليها، حتى أولئك الذين تركنوا من الدخول 
إليها واسهاوا »املوَت األحرَر« وترنّاوا أنهم لم يفكروا 
بالدخول إليها، واساألوا الدسرانيني واسألوا املرصيني 
خهم وحَدلم من اكتو  بنار اليرنيني، ونحُن عىل يقني 
أن السدومينّي واإلماراتيني سيحكون لألسيال القاممة 

عن متالاتهم يف محاولة السيطرة عىل صنداء.
يف الزامل الشدبي قال الشاعر من أول يو : »صنداء 
بديدة.. الرياض أقرب«، والشاعر ُلنا لم يرسم أولاماً، 
وإنراا يتحدَُّث عان تجارَب آلبائاه وأسادامه القدامى 
وكياف قاتلاوا الُغزاة ولزمولم وعاشاوا يف مأمن عن 

ُكّل محتل.
وخالل لاذا الددوان الهرجي، قالها الشادامي ذات 
ياو  إناه سايصُل إىل صنداء، لكان »روح الشادامي« 
صددت إىل الساراء مون تحقيل لاذا الحلم، أخال يدي 
لاؤالء أن كبريَلم لم يفلح يف تحقيال حلره؟، خلراذا 

االستررار يف لذا الطيش والغباء؟
يف الباالط امللكاي آلل سادوم، باات التذمار كبارياً 
لاألرسة الحاكراة من عرالئهاا اليرنياني )إصالحيني 
ومترصلحاني(، وشاوكة عل محسان األحرر كرست 
أكسر من مرة، وبات يتحاىش الوقوف أما  بن سالران؛ 
ألناه يتلقى اإللانات والصفع، ومع ذلك يحاول الرسل 
تحقيال أي إنجاز يذكار لكن الداساز يصطد  بجبال 
وتضاريال نهام، ومقاتلني أشاداء كأبطاال الجيش 

واللجان الشدبية.
ازمام حدياث لاؤالء ولّللاوا عان  إذا   .. ُكلٍّ وعاىل 
اقرتابهم من صنداء وتحقيل انتصارات يف »نهم« خسل 
أنهام يف مأزق، وأنهم يف سااعاتهم األخارية.. والنرص 
سيتحقل ألبطال الجيش واللجان، ومن »نهم« سيبزغ 

الفجر األبيض.

مملكُة اإلجرام األسود وزمُن 
السقوط الثالث واألخري!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي شرف الـَمَحْطوري
نحاَو الساقوط السالاث واألخري 
تسااِرُع مرلكاُة اإلسارا  األساوم 
ُخَطالا، وتباشاريُ الدا  السالث من 
تأريخ لذه املواسهاة الكرب  تؤّكُد 
أن مرلكاَة الذلاب األساوم ذالبٌة 
إىل حتفها، واملساألة مساألة وقت، 
، خيرا الشادُب  طال الزمان أو َقرُصَ
اليرني ساائر نحو النارص والفتح 

املبني. 
وُخالصاُة عامني مان املواسهة 
بالنسابة للشادب اليرناي، صروم 
وإيرااٌن  وسلاد،  وصارب  وثباات 
بالقضية يرتساخ ماع ُكّل قطرة م  تساقط، وأُُخل سايايس واضح 
املدالام، ومسابرٌة وكفاح ونضال وسهام عىل كاخة الجبهات وميتلف 
ُدااد، توست بتشاكيل املجلل السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ  الصُّ
الوطني، وما كان ذلك ليكوَن لوال اليقنُي بأن زما  املبامرة  يف امليدان 

بيد الجيش واللجان الشدبيّة.
يف مقابال ذلك، خرا غرساته السادومية من سرائاَم تحُصُد ثراره 
حرَب اساتنزاف ال تقو  عىل تحرلها عىل املد  املتوساط، وأصبحت 
يف حالة ال تُحَسُد عليها، خال لي التي تسطيُع إيقاَف الحرب، والقراُر 
ليل بيدلا من األسال، وال لي القامرة عىل مواصلة حرب مر منها 

عامان ارتدت عىل أمراء الرياض بالنكبات 
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متاهاُت »املرتِزقة« يف نهم! 

قبَل عاَمني من اآلن لم تُكن السادوميّة طرخاً 
يف حارب، وال تشاَهُد مناطاُل عساري ونجاران 
وسيازان أي مواسهات، ما يجدل الساؤال املهم 
بدد عامني مان الددوان: لل تحقل للسادوميّة 
أمنهاا، كراا كانت تصباو؟، ولل أصالً يشاّكُل 
اليرن تهديداً لها؟.. لقد أشدل النظاُ  السدوميُّ 
النااَر يف محيطاه، ووصال إىل عرقاه، ومضات 
عاماان وتحاول الولام إىل حقيقاة، وال يحتاج 
اليرنيون اليو  للوصول إىل الرياض وال إىل سدة، 
حتى ساقوط نظا  آل ُسُدْوم، خيكفي أن تفَشَل 
السادوميّة يف لزيرة الشادب اليرني؛ ليجدَلها 
مهدمًة، ولذا ما يدركه آل ُسُدْوم أنفُسهم، حيث 
تترسال ورطتهم يف أن الفشال يف حسام املدركة 
يف اليران يدناي ارتاداَم الرصاعاات وانفجاار 
التناُقضات يف الداخل السادومّي.. وبالتايل خإني 
شايصياً أر  يف الحراقاة السادوميّة وانطالق 
الدادوان عاىل اليران حكراًة إلهياًة ساتكون 
نتائجهاا براا يسلج صادور املظلومني من خالل 
َسااّر الظاملاني إىل مواقاَف وماآِزَق ساتتفاقم 
وتتداظم إىل أن يجَد الظاملون أنفساهم يغرقون 

ويهلكون ولم مخلوا الحرب بَوْلم النجاة مسلرا 
عرال خرعاون حينرا أرص عاىل اقتحاا  البحر 
ولحااق ماوىس واملؤمناني مده ِكرباً وغطرساًة 
خكانت النتيجة الغارق والهالك وتحول إىل عربة 

ونروذج للداملني.. 
إن السالوَك الفرعوناي آلل ُساُدْوم لن يكوَن 
الفرعاون األول، ال  يف نتيجتاه مغاياراً ملصاري 
سايرا وقد أرسخاوا يف إَراَقة الدمااء وانتهاك ُكّل 
الدينياة  االعتباارات  ُكّل  وإْساَقاط  املحرماات 

واألَْخااَلقية واإلنَْسانية..
يف السادوميّة نظااٌ  ملكي عراره مائة عا  
يتوارثاه األبناء عن اآلباء، يولد الطفل أَْو الطفلة 
َج أمرياً وحاكرااً، بدون أي  مان آل ُساُدْوم ليُتَاوَّ
مؤلل يريّزه عن خلل الله.. ال من حيث الجنل 
خهام بارش مسال اآلخريان، وال يوساُد نصوٌص 
قرآنية، وإنرا مصالاُح أَمريكيٌة لي التي تجدل 
مان آل ُساُدْوم كرسال سااللة مقدساة، ويجُب 
أن يكاوَن ُحكُم مناطل الحجاز وشابه الجزيرة 
الدربية خيهام... لل لناك أي مؤلال أَْو امتياز 
مساتوري أَْو قانوناي أَْو أَْخااَلقاي أَْو رشعاي 

يجدلهام ملاوكاً إىل األباد؟ ولل مسالً مشايية 
البحرين ملك مطلل آلل خليفة.. أَْو مشيية قطر 
ملاك مطلل آلل ثاناي أَْو اإلماارات آلل نهيان؟، 
ملااذا ال تكون لناك حرياة وميرقراطية وتداول 
للسالطة؟.. لاو قرنا نحن اليرنياني بالتدخل يف 
شؤون لذه البلدان وقّررنا شنَّ حرٍب عليهم من 
أَْسال تحديد شاكل النظا  الذي يجاب أن يحُكَم 
لاذه البلدان ألم يكان مسُل لذا التارصف غريباً 
الً يف شاؤون اآلخرين؟، خلراذا  ومساتنَكراً وتدخُّ
يجيزون ألنفساهم أن يشانوا عدواناً عىل اليرن 
من أَْسل َخْرض الحاكم الذي يريدونه لم؟!.. من 
خّولهام أَْو أعطالم الرشعياة؟.. وما لي القيم 
التي يحرلونها واملِسال الجذاب الذي يرسّلونه بني 
النال حتى يشانوا عدواناً عىل شدب يرسّل أقد  

الحضارات يف الدالم؟!. 
بداَد عاَمني من الدادوان أنا متفائاٌل وبرغم 
اآلال  والرضيباة الكبارية، لكان اللاَه سابحانه 
وتدااىل وضاع يف شادب اإليَْرااان حكرتَه ورسَّ 

تدبريه بالقو  الظاملني.

حميد رزق

حكمُة اهلل 
وتدبرُيه

اسرتاتيجيُة اهلل

مالك المداني 
الرشيُط الحدوميُّ يشتِدُل بالكامل 
وانهياراٌت ُكرب  يف صفوف الددو...!
مدرساة  تأسايَل  نشاهُد  نحان 
عساكرية لي األوىل من نوعها يف لذا 

الدرص.
إن أيَّ خبري عسكري متابع للحرب 
اليرنية وساياق أحداثهاا يدرك تراماً 
أن ما يقو  به الجيش اليرني ولجانه 
متالحقاة،  انجاازات  مان  الشادبية 
ظالارٌة غاريُ طبيدية وخارساٌة عن 
الحارب  قواعاَد  كارست  املألاوف، 
املدروخة وغرّيت نتائَج مدطيات ثابتة 
بُنَيَت عليها ُكّل الدلو  الدسكرية التي 
تادرَُّل وتدلَُّم يف ميتلاف أكاميريات 

الدالم الحربية!
َوأسز  يقينااً أن اليرباء وسنراالت 
يتابداون  ال  الحقيقياني  الحارب 
لاذه الحارَب بُغياة بنااء التحليالت 
والتوّقدات ورشح األحداث، كرا سرت 

الدامة!
 ِّ الارسِّ ومدرخاة  لدراساتها  إنراا 
اليفاي وراء خشال اسارتاتيجياتهم 
وأسلحتهم بشتى أنواعها، لهذا نرالم 
يلصقون سبََب الفشال والهزيرة ُكلَّ 
مرة بالجيش السادومّي، الذي لطاملا 
َوغاري  والداساز  بالضدياِف  ندتاوه 
الكفوء، ويف املقابال نرالم يرتدحون 
ما يرتلُكه من أسلحة وعتام يصفونها 

باألقو  واألختك عىل اإلطالق!


