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16 صفحة 60 ريااًل

صواريخ قاهر 2M تفاجئ العدو يف خميس مشيط  ومصادر تؤكد اشتعاَل النريان ألكثر من 3 ساعات

»عون« الكلمة الحية في اجتماع الميت

قمة السقوط

الشاعر عباد أبو حاتم لصدى المسيرة:

لم أعرف العزة والكرامة 
إال يف مواجهة العدوان 
وقيادة السيد عبدامللك

الرئيس الصماد لقمة األردن: استمرار العدوان والحصار يهّدد أمن المنطقة والخليج

مقتل أكثر من 100 ُجندي سعودي ومرتزق وتدمير 20 آلية في جبهات الحدود خالل 3 أيام
مناورات جوية إماراتية »إسرائيلية« يف اليونان

مصرع 25 مرتزقًا في مأرب والجوف وهجوٌم على مواقع الغزاة شمال المخاء
استشهاد 8 أطفال وامرأتني بصعدة وشهيدان يف تعز

فعاليات عربية ودولية تضامنًا مع الشعب اليمني
فشل األدوات الخليجية يدفع 
أمريكا لبحث احتالل الحديدة 

والساحل الغربي عسكريًا

ال�سفرية الأمريكية بالأمم املتحدة:

زمُن مهاجمة إسرائيل وّلى ولن 
نسمَح بإدانتها بعد اليوم
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تدشنُي العام الثالث خلف الحدود بعمليات نوعية وقنص وقصف وبالستيات مطّورة

العميد هشام جابر: الجيش اليمني واللجان بصدد تطوير طائرات مختلفة إلى جانب تطوير المنظومات الصاروخية
العقيد عزيز راشد: صواريخ قاهر 2 إم تتمّيُز باحتراف تقني ومهني في إصابة األهداف

المحلل السياسي المحطوري: تطويُر دّقة إصابة صواريخ قاهر2 إم للهدف يمثل قناصة بالستية 
دول العدوان تقر بف�سل منظومتها الدفاعية وتبحث عن منظومة اأخرى 

مصادر تؤكد اشتعال نريان هائلة بقاعدة خميس مشيط وسقوط الباتريوت على أحد املصانع 

  - يحيى الشامي:
بصااروخ )قالار إ  2( البالساتي متوّساط 
والتحساني،  والتطويار  التدديال  يمناي  املادى 
عّشان اليمنياون عاَمهام الثالاَث مان مواَخهاة 
الدادوان والتَصاادِّي لاه والصماوع يف وخاه آلة 
حرباه وحصااره، بثالثاة صوارياخ قالار إ  تو 
أطلقتها القوة الصاروخياة اليمنية عخدة واحدة 
عاى ثالثة ألاداف يف قاعادة امللك خالاد الجوية 
بيميل مشايط يف منطقة عساري، ووخقاً لبيان 
الصاروخياة اليمنياة يدُخاُل الصااروخ اليدمة 
الدسكرية عقل سلسلة تجارب ناخحة بلغ خيها 
قالار مساتويات متقّدمًة من الدقاة يف اإلصابة 

والفاعلية يف التدمري.
خربُ الصواريخ الثالثة استحوذ عى بقية أخبار 
االنتصاارات املنجازة يف األَيَّااا  األوىل مان الداا  
الثالث عى الددوان امُلشان عاى اليمن، رغم أرقا  
اليسائر الكبرية ونوع األلداف السدوعيّة الدسمة 
التي طاولتها اقتحامااُت القوات اليمنية أَْو عّكتها 

صلياُت الصواريخ وقذائُف املدخديّة اليمنية.
خفاي خيزان نّفاذ مقاتلون يمنياون عملياٍت 
الجياش  مباغتاًة وواسادة اساتهدخت مواقاع 
السادوعّي شامال مدينة اليوبة ولي )مدرساة 
األساوع(،  والبيات  األبياض  والبيات  الغاوياة 
ووخقااً ملدلوماات اساتقتها صادى املسارية من 
مصدر ميداناي خقد ُقتل وُخرح عادع من الجنوع 
السادوعينّي يف الدملية، كماا تم تدمري تحصينات 
مستحدثة يف املواقع الثالثة، وأخاع املصدر أن خرق 
الهندساة الدسكرية بارشت عند وصول املقاتلني 
اليمنيني إىل املوقع بزرع الدبوات واأللغا  الناسفة 
يف مبناى يُدرف بالبيت األساوع ومن ثاّم تفجريه 
بالكامل وتسويته باألرض، ويدد املبنى واحداً من 
عرشات املباني التي عساكرلا الجيش السدوعّي 
يف إطاار عملياات التهجري وإخراج الساكان من 
الُقرى واملناطال الحدوعياة، ويف الدملية تمّكنت 
القوات اليمنية من إْحَراق طقم عساكري يف أحد 

املواقع، كما أسفر الهجو  عى املواقع الثالثة عن 
قتل وخرح عدع من أخراع الجيش السدوعّي.

وبماوازاة الدملياة مّشاطت القاّوُة املدخدياُة 
مواقاَع خبل الدخان والتبة الحمراء وتبة القمامة 
والشابكة واملنتازه، كما تام اساتهداُف تجمدات 
الددو يف املحطة البيضاء بددع من قذائف املدخدية.
وساّجلت وحدُة القنّاصة اليمنية يف عملياتها 
خاالل األَيَّااا  الثالثاة األوىل مان عاا  الدادوان 
الثالث، تسادة قتى من الجيش السدوعّي لرتتفَع 
بهذه الحصيلة بددع املقتولني قنصاً لذا األسبوع 
إىل 20 خنديااً سادوعيًّا، بينهام 5 ُقتلاوا بدملية 
واحدة أمال األربداء يف موقع الفريضة بجيزان، 
خيما تمات الدملياات األخرى يف مواقاع الجيش 

السادوعّي بنجاران يف مواقاَع عى خبل الشابكة 
وموقع شجع.

والتحصيناات  املواقاع  عارشات  وكانات 
السادوعيّة شاهدت قصفااً مدخديااً وصاروخياً 
أوقاع إصاباٍت محققًة وساط تجّمداات الجيش 
السادوعّي يف خبل خحفان ورشق القفل وحماية 
قازع والبحطياط واملدنال خناوب املصناع ويف 
واليوباة  املاض  أباو  ويف مدساكر  املساتحَدث 
الشامالية ومرَكاز قيل والبيت األبياض ورقابة 
القارن واملحطاة البيضاء شامال غارب وعالن، 
واإلصابات مبارشة، وأّكد مصدر لصدى املسارية 
ساقوط قتاى وخرحاى يف االساتهداف املدخداي 
الذي طاول تجمداً شامال مدينة اليوبة، مشارياً 

إىل لاروب بقية الجناوع عقَل تسااقط القذائف 
ووقوع اإلصابات.

وأخااع املصادر بُهاروب خّراخاات سادوعيّة 
مان مواقاع عملها يف غرب مدساكر وعاالن إثر 
اساتهداخها بقذائف املدخدية، وقد طاول القصف 

تجمداً للجيش السدوعّي.
كما ساقط قتى وخرحى يف صفوف املناخقني 
شامال صحراء ميدي إثر قصاف مدخدي أصاب 
تجمداتهام بشاكل مباارش، خضاالً عان تفجري 
ميزن أسالحة يف بوابة الطاوال بقصف مدخدي 
أعقبه تدمري خراخة تابدة ملرتزقة الددوان شمال 

صحراء ميدي بصاروخ موّخه.
ويف عملياة الحقاة، أعلان مصدر عساكري، 

أمل األربداء، عان مقتل 20 عنرصاً من املرتِزقة 
بقصاف للجياش واللجاان الشادبيّة اساتهدف 

تجمداتهم شمال صحراء ميدي.
ويف عساري عّمارت القاواُت اليمنياُة مدرعاًة 
ه غرَب الربوعة، باإلضاخة  سدوعيًّة بصاروخ موخَّ
لتدماري طقم إثار اساتهداف تجمدات للدساكر 
السدوعينّي رشق مدينة الربوعة، وشولدت آلياٌت 
سادوعيّة تُْيِل املوقاَع إثر االساتهداف، وعّمرت 
القاواُت اليمنية اآللية الثالثاة يف حديقة الربوعة 
ٍع للجنوع السادوعينّي وساط  إثر اساتهداف تجمَّ
الحديقة. وتواِصُل القصاُف املدخديُّ عى عرشات 
املواقع السادوعيّة، من بينها قياعة حرل الحدوع 
بظهاران عساري وتجمداات املناخقاني والجيش 
السدوعّي يف الشبكة والجوازات والجمارك واملثلث 
يف منفذ علل وخرت عملية قنص لجندي سدوعّي 

يف موقع الهجلة.
وكانات مواقاع الجياش السادوعّي يف نجران 
شاهدت قصفااً مدخديااً وعمليات قناص أوعت 
بيمساة خنوع خاالل أقل مان ثالث سااعات يف 
مواقَع عى خبل الشبكة وخندي ساعل يف موقع 
خبل امليروق، خيما طاول القصُف املدخدي مواقَع 
الساديل َوامليروق َوساقا  والطلدة ومدساكر 
الطلدة ورقابة الفواز وقياعة املوقع وخلف موقع 
الطلدة َوقياعة الحماع والضبدة والدش، وتسبل 
قصاف مدخداي عاى موقاع املياروق باحرتاق 
ميازن أسالحة، وقصاف صاروخاي اساتهدف 
خمدااٍت للجناوع السادوعينّي واملناخقاني خلف 
الطلدة ورشق الشابكة وحرل الحادوع يف الزور 

ويف اليرضاء.
خيما اساتهدخت القاوة الصاروخية بصاروخ 

صموع محّل الصنع مدسكَر قوة نجران.
وتمكنات القاوات اليمنياة من إْحاَراق طقم 
للجيش السدوعّي يحمل مدّدل عيار ٢٣ بصاروخ 
موخاه يف موقع الطلدة، ونّفاذت وحدة القناصة 
عمليتني أوعت بحياة مرتِزَقني ُقتل أحدلما شماَل 

صحراء البقع َواآلخر يف موقع الطلدة.

  - خاص:
الصوارياَخ  أن  موثوقاٌة  مصااعُر  كشافت 
الباليساتية الثالثة التي أطلقتها القوُة الصاروخية 
التابدة للجيش واللجان الشادبية، أمل األول، عى 
ثالثاة ألداٍف بقاعدة خالد بن عبدالدزيز يف منطقة 
خميال مشايط بدساري أصابات ألداخهاا بدقة، 
وأّعت الشاتدال حريل لائل، خيما سّجلت بطارياُت 
الباتريوت األمريكية التي يمتلكها النظا  السدوعي 
خشاالً ذريداً يف التصدي أليٍّ منها، يف الدملية األوىل 
مان نوعها التي يجري خيها إطاالق ثالثة صواريخ 

عخدة واحدة.
وبحسال املصااعر خاإن الدخااع املدناي تواخد 
بشكل كبري يف قاعدة خالد الجوية وتم رْصُد عملية 

إطفائه للحرائل ملدة تجاوزت الثالث ساعات. 
وتؤكاد املصااعر أن صوارياخ الباترياوت التي 
أطلقهاا الجياش السادوعي العارتاض الصواريخ 
خشالت يف مهمتها وسقطت يف مصنع الغزل الواقع 

قرب القاعدة الجوية املستهدخة. 
خشال الباتريوت للتصّدي للصواريخ الباليستية 
اليمنية تؤّكده ترصيحاُت قاعة عسكريني خليجيني 
يف اختمااع لدول اليليج التي أكادت حاختها لدرع 

صاروخية حديثة. 
وذكر موقع املراسل نت اإلخباري أن قناة الحدث 
السادوعية نقلات عن قائد ساالح الجاو البحريني 
قوله برضورة إنشاء عرع صاروخية خليجية، خيما 
قال نظريُه الكويتي بأن بالعه تسدى للحصول عى 

منظومة حديثة للدخاع الجوي. 
وقاال حماد آل خليفة إن “املنظوماة اليليجية 
أو عرعااً صاروخية خليجية أصبحات مطلباً مهماً 

وحتمياً”. 
وبحسال املراسال نات، كشاف قائاد القاوات 
الجوية الكويتي أن الكويت تسادى لرشاء منظومة 

“ثاع” املتطورة للدخاع الجوي. 
من خانبه قاال اللواء طيار املتقاعد السادوعي 
محماد القبيباان يف حدياث لقنااة “ساكاي نيوز 
اإلماراتياة” بأناه كان يتام إطالُق صااروخ واحد، 

لكان عدة صواريخ يف وقت واحد كان تكتيكاً خديداً 
لم تتوقده السدوعية، مشارياً إىل أنه إذا تم إسقاط 
صاروخاني خاإن بإماكان الصوارياخ األخارى أن 

تصيَل ألداخها. 
من خانبهم تحدََّث خرباُء عساكريون ومحللون 
عرب ويمنيون استضاختهم قناة املسرية يف تغطية 
اة، حاول املتغاري الدساكري يف املوازين بدد  َخاصَّ
الكشاف عن صواريخ قالر2 وقدراتها الدساكرية 

الدقيقة عى تحقيل ألداخها. 
وقاال الدمياد لشاا  خابار: إن إطاالق ثالثة 
صواريخ قالر M ٢ عى قاعدة امللك خالد يف خميل 
مشايط الثالثاء يدترب رساائَل ملن يهمه األمر، بأن 

الصماوع باٍق والقدرات تتطور بادالً عن أن تضدَف 
واملدنويات مرتفدة بشكل مستمر.

وأكد الدميد خابر أن الجيَش واللجان الشادبية 
لديهام القدرة عى إطالق صوارياخ رععية رغم ُكّل 

الكال  عن تدمري الصواريخ.
وأشار الدميد لشا  خابر إىل أن الجيَش اليمني 
واللجان الشادبية بصادع تطوير ليال الصواريخ 
خقط، وإنما لناك طائرات ميتلفة ساتظَهُر قريباً 

بصناعة وعقول يمنية.
ويف ذات الساياق تمنّى الدميد لشاا  خابر من 
عول الددوان األمريكي والسادوعي وَمن مدهم بأن 
يفكاروا باسارتاتيجية الياروج من الحارب بأقّل 

خساائر ممكنة؛ ألنها ساتزيد الرشخ بني شادبني 
مسلمني شقيقني. 

مان خانباه قاال الدقيد عزيز راشاد، مسااعُد 
الناطال الرسامي للقاوات املسالحة اليمنياة، أن 
الصوارياَخ الجديدَة تتميَُّز باحارتاف تقني ومهني 
يف إصاباة األلداف، ُمشارياً إىل أنه تم تدشانُي الدا  
الثالاث من الددوان السادوعي عاى اليمن بإطالق 
ثالثاة صوارياخ بالساتية قالار أ  ٢، مؤكاداً أن 
لذه الصوارياَخ من إنتاج وتطويار مرَكز األبحاث 

والتطوير للقوة الصاروخية.
وأكاد الدقيد راشاد أن لاذه الصوارياخ تتميز 
باحارتاف تقني ومهناي لتصويل األلاداف، حيث 

تمثل أول صاروخ قناص بالستي تم إنتاُخه بأياعَي 
يمنية بحتة.

وأوضح راشاد أن لذه الصواريخ تم تجربتُها يف 
عدة خبهات واساتهدف بها قياعاٌت عساكرية عليا 
للدادو، خيما سايتم تصويبُها مساتقبالً إىل قواعد 

عسكرية لامة. 
السايايس، عال  املحّلاُل  اعتارب  خانباه  ومان 
املحطاوري، أن إطاالَق ثالثاة صوارياخ قالر إ  ٢ 
عاى قاعادة امللك خالاد يف خميال مشايط يمثُّل 
رساالًة تليُل بمشهد السبدني الدظيم، حيث انطلل 
الشادل اليمني نحاو الدا  الثالث، وخااءت القوة 
الصاروخياة لتطباع لاذا عمليااً بثالثاة صواريخ 
أرعبت الدادو، وكان رابُدها لاو الرعل الذي خدل 
الدسريي ينُظُر إىل الصواريخ املتساقطة عى قاعدة 

امللك خالد أربدة. 
واضااف أن الدملياة التاي تّمت بإطاالق ثالثة 
صوارياخ قالر إ  ٢ تؤكد أناه كلما تماَعى الددوان 

زاع ذلك يف مدى الصواريخ.
ورأى املحطوري أن املشاَهَد الليل لتجربة القوة 
الصاروخية بإطالق صواريخ قالر إ  ٢ عى ألداف 
محدعة والاذي عرضه اإلعال  الحرباي كان مييفاً 

ومرعباً للددو.
واعتارب املحطوري أن تطويَر عقة إصابة الهدف 
يف تلك الصواريخ يمثل إنجاَز قناصة بالستية، حيث 
أصبحت نسابُة اليطأ من خمساة إىل عرشة أمتار 

بدالً عن عرشة إىل عرشين كيلو مرتاً.
وأشاار املحطوري إىل أن التجرباة األكثر نجاحاً 
لهذه ملنظوماة صواريخ قالر إ  ٢ لي اساتهداف 
الياخدي الشهر املايض يف الساحل الغربي بالبالع. 

الدادوان  تحالاف  ترصيحاات  عاى  وتدليقااً 
قاال املحطاوري: أنا عاى يقني باأن لذا الشادل 
االساتثنائي الاذي يفاِخئُناا بهذا الحشاد الدظيم، 
مدلنااً القاوة والدزة بدخاول الدا  الثالاث وللقوة 
الصاروخياة أن تضاع ثالثة صوارياخ يف بدايِة لذا 
الداا ، وعندما يتحدث تحالف الددوان عى أنهم لن 
يسامحوا بحزب الله يف اليمن لم بهاذا املنطل لم 
متواضداون، خنحن أما  مشاهد كوريا الشامالية 

وليل حزب الله. 

• بياُن القوة الصاروخية:
)بداد نجااح عملياة إطاالق ثالثاة صوارياخ باليساتية 
متوساطة املدى يف رضبة واحادة وألول مرة عى ثالثة ألداف 
بقاعدة امللك خالد الجوية السدوعية بيميل مشيط بدسري، 
تكون –والحمُد لله- قد استكملت التجارب عى لذا النوع من 

M-2 الصواريخ، مدلنني عن اسمه قالر
صاروخ باليستي متوساط املدى، مؤكدين ونحن يف الدا  
الثالاث مان املواخهاة أن تماعَي الدادو يف عدواناه وحصاره 

سيدخُدنا إىل املزيد واملزيد يف تطوير الصواريخ.

ميزاُت الصاروخ:
- مطّور من قالر1- املطّور بدوره من صاروخ سا 2-.

- املدى 00ل كلم.
- وزُن الرأل الحربي: 350 كلغ.

- يتميز بدقة عالية يف اإلصابة تصل من 5 إىل 10 أمتار.
- أخريات لهذا الصااروخ تجارب عديادة حتى وصل لهذا 

املستوى من الفاعلية.
- تام التطوياُر يف مركز األبحااث والتطويار التابع للقوة 

الصاروخية.
*القوة الصاروخية اليمنية(.
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  - خاص:
بدث األخ صالح عل الصماع، رئيُل املجلل السيايس 
األعى، رساالة إىل امللك عبدالله الثاني بن الحساني، ملك 
اململكاة األرعنية الهاشامية رئيل الادورة الا م2 لقمة 
خامداة الادول الدربية وملاوك وأمراء ورؤسااء الدوِل 
الدربية املشااركني يف الدورة الا م2 لقمة خامدة الدول 

الدربية.
وأشاار الصماع إىل أن اْساتمَرار الدمليات الدسكرية 
والحصار الشاامل عى الجمهورياة اليمنية لن يؤعي إال 

إىل مزيد من التمزق والُفرقة يف اللُّحمة الدربية.
واعتاربَ أن اْساتمَرار ماا يجري يف اليمن سايؤعي إىل 
نتيجة واحدة ولي خلل عويالت متفرقة غري مساتقرة، 
وتوخاري البيئاة اليصباة لرتعارع اإلرلااب والتطارف 
والجماعاات اليارخة عان النظا  والقانون َوسايؤّعي 
إىل تهدياد أمن واساتقرار عول املنطقاة، بما يف ذلك عول 

اليليج الدربية التي لن تكون بمنأًى عن ذلك.
 وأكاد الرئيل الصمااع أن الجمهورية اليمنية قاعرة 
ومساتمرة يف الدخاع عن نفساها مناذ 26 مارل 2015 
حتى يومنا لذا، ويف نفل الوقت تمد يد السال  واإلخاء، 

وأنهاا عاى اساتدداع للجلول عاى طاولة الحاوار مع 
الجارة السادوعية التي تقوُع التحالُاَف الدربي يف حربها 

الظاملة عى اليمن؛ بُغيَة وقف الحرب والحصار.
ويف ذات السياق أبدى الصماع ثقته بالشدوب الدربية 
وعادٍع مان القااعة الدارب الذيان ال يحبذون اْساتمَرار 

الدمليات الدسكرية والحصار عى اليمن وشدبه.
وععاا الصمااع إىل إيقااف الحارب ورخاع الحصاار 
الشاامل، وتشاكيل وخاد يُضمُّ عادعاً من الادول وأمانة 
خامدة الادول الدربية لزيارة اليمن واالطاالع عن َكثٍَل 

عى حقيقة األَْوَضاع عى أرض الواقع. 

  - خاص:
يف مملكاة األرعن الدولاة التاي تقياُم عالقاٍت 
عبلوماسايًة ماع الكياان الصهيوني واملشااِركة 
يف الدادوان عى اليمن وساورية اندقادت القمُة 
دات إيَْجابية تسافر  الدربياة الاام2 بال أياة توقُّ
عنها لاذه القمة لدى املواطن الدربي املساحوق 
بالهمو  واألزمات، واملفجوع بمشاالد الحروب 
والدماار التي تشاهدلا اليمُن وساورية والدراق 
وليبياا التاي يحركهاا األَمريكاي والصهيوناي، 
ويجنّاد لهاا ويمّولها بدُض املشااركني يف القمة: 
سالمان وتميم والنظا  اإلماراتي... إلخ وبتواطؤ 
وصمت أغلل املوخوعين عاى كرايس لذه القمة 

التديسة. 
مراقبون رأوا يف لذه القمة بمثابة مندطٍف يف 
توّخه النظا  الرسمي الدربي نحو تصديد موخة 
الداداء واملواخهاة ماع إياران ومحاور املقاومة 
وتفديل خّطة نتنيالو التاي تبنتها إَعاَرُة ترامل، 
بدناوياَن خارز وتقسايم ورصاع مذلباي ُسانِّيٍّ 
شيدي، وبمقدَّمات التقاُرب السدوعي الصهيوني 
طاور  مان  انتقال  الاذي  اليليجاي  اإلماراتاي 
الرسياة إىل الدَلن، وأخاذ أبداعاً عمليًة للتنسايل 
والتداون الدساكري السيايس واألمني واإلعالمي 

واالقتصاعي. 
 وكان مان املالحاظ يف كلماات بداض القاعة 

الدارب ناربُة التصديد ضاد ما يسامى التدخالت 
اإليرانية يف شاؤون املنطقة، ويف لذا السياق تأتي 
املواقاف مما يجاري يف اليمن وساورية والدراق 
لتُصالَّ يف اتجااه اساتمرار األزماات والحاروب 
والفتان يف اليمان وساورية والداراق واملزيد من 
اساتثمار ورقة عاعاش اإلخرامية. خرغام تأكيد 
املجر  سالمان وغريه من املتحدثني عى أن الحل 
للمشاكلة يف اليمن وساورية لو سيايس، غري أن 
املجرياات عى األرض تذَلاُل إىل الدكل من ذلك 

تماماً. 
اة  اسارتضاُء ترامال نتنيالاو يف لاذه القمَّ
والذلاب نحو مزيد من الحروب والفتن واألزمات 
بدناويَن طائفية من قبل قاعة الينوع واالنبطاح 
الدرباي سايكون ختمااً عاى حسااب القضياة 
الفلساطينية يف املقاا  األول وغريلاا من قضايا 
اة، وعى حسااِب ما يساّمونه األمن القومي  األُمَّ
الدرباي، وعى حسااب االساتقرار الداخل لهذه 
األنظماة اليانداة االنبطاحياة، التي ساتحرتق 
بالناار التاي تؤخجهاا لناا أَْو لنااك بميتلاف 

املسميات. 
كثريٌة لي االساتيالصاُت التي أسافرت عنها 
قمة البحر امليت، ليل من بينها ما يشري إىل يشء 
اة  اة الدربية وقضايالا، خاألُمَّ إيَْجابي لصالح األُمَّ
الدربية اليو  تجني حصاَع املؤامرة االساتدمارية 
يف  الصهيوناي  الكياان  زرعات  التاي  الغربياة 

خلساطني، وأوخادت األنظماَة الدميلاة، وعملت 
اة، ونهل خرياتها، واساتثمار  عى إضدااف األُمَّ

تناقضاتها ليلل الدداء الداخل بني أبنائها.
لقاد كانات قّماة األرعن الدربية كساابقاتها 
من القمم مناسابًة بروتوكولية إلساقاط واخل 
الحضاور السانوي لهاؤالء، نساتطيع القول إن 
رضَرلاا أَْكرَب مان نفدهاا، بمدرختناا بيطورة 
مواقاع لاؤالء القااعة الحاكماة واملتحكماة يف 

اة، يف الوقت الذي نجد أنهم مدزولون  شؤون األُمَّ
اة وتطلداتها وشؤونها وقضايالا،  عن واقع األُمَّ
ماا يفرس اندادا  تأثري قارارات القمام الدربية، 
حتاى لنتذكاَر بكل أساف مقولة شاارون رئيل 
وزراء الكياان الصهيوني بأّن قرارات قمة بريوت 
الدربياة ال تسااوي الحارب الذي ُكتبات به، ولي 
َي املباعرة السادوعية  القمة التي أطلقت ما ُسامِّ

باسم املباعرة الدربية. 

  - متابعات:
رأى رئياُل الجمهورية، الدماع ميشاال عاون، أن »خطورة 
املرحلاة تحتامُّ علينا أن نقارر اليو  َوْقَف الحاروب بني اإلخوة، 
بجميع أشكالها، الدسكرية واملاعية واإلعالمية والديبلوماسية، 
والجلاول إىل طاولة الحوار؛ لتحديد املصالح الحيوية املرشوعة 
لاُكلِّ خريال، واحرتامها، وإال ذلبناا َخميداً عمولاة حل لم يدد 

بديداً، سيفرض علينا”.
وبحسل وكالة األنباء اللبنانية الرسمية قال الرئيُل عون يف 
كلمة لبنان يف القمة الدربية التي أقيمت يف منتجع »البحر امليت« 
بالداصماة األرعنية عماان: “نلتقي اليو  للتاداول بما آلت إليه 
األحاداث يف املنطقة الدربية ويف عول الجوار، والتفاُعالت الدولية 
التاي انبثقت عنها، وما عساانا نفَدُل وقد باان عجز الجميع يف 
القادرة عى حلها أو اليروج منها، حداً لليساائر الفاعحة التي 

تزعاُع يَوماً بدد يو .
وأضاف: “كان بُوعِّي أن أشاُدَر اليو  بالسداعة عندما أتوخه 
إليكام مياطباً، وقد أصبحت واحداً منكام. وكم كنت أتمنى أن 
أقَف أمامكم ألحدثكم عن إنجازاتنا، عن مشااريدنا، عن ُسابُل 
التدااون بني عول وطننا الدربي ومجاالت تطويرلا.. ولكن، مع 
األساف الشاديد، إن أصوات االنفجارات ومشاالد القتل تطغى 
عاى أي موضوع آخار. لذلك لم أساتطع أن أنزَع مان مييلتي 
الغيمة الساوعاء التي تييّام عى أخوائنا الدربياة، وال اللقاءات 
السابقة التي كانت يف ُكلِّ مرة تزيد خيباتنا خيبة، وطدم املرارة 

خينا يزعاع مرارة.

وأشاار إىل أن ما تديشاه الدول الدربية لاو حروب، مجازر، 
عماار، قتى، خرحاى، أوخاع وأنني وأسائلة من قبيال من ربح 
الحرب؟ من خارس الحرب؟ قبل أن يجياَل عليها الرئيُل عون 
قائاال: »الجمياع خاارسون، الجميع قتاى، الجمياع خرحى، 

الجميع متأملون، الجميع خياع يتسولون لقمة الديش«.
وساأل “من أخل من نتقاتل؟!، ومن أخل مااذا يقتل بدُضنا 
البداض؟؛ أمن أخل تحرير القدل واألرايض الدربية املحتلة؟ أ  
من أخل الوطن الفلساطيني املوعوع وإعااعة الالخئني؟ ولل يف 
لاذه الحروب انتصارات وعى من؟ ويف أي صفحة من صفحات 
تأريينا سنساجل االنتصارات؟ ولل بقيت لنا صفحاٌت بيضاُء 
نكتُاُل عليهاا، بدَد ماا امتألت بأساماء ضحاياناا واصطبغت 
بدمائهام؟ مااذا نقول أللال خقادوا أَْطَفالهم؟ وماذا سانقول 

ألَْطَفال خرسوا أللهم؟ ولل سيكون لدينا يشٌء نقوله لهم؟ لل 
نحدثهم عن حارض يُدمر أ  عن مستقبل يحرتق؟«.

وتاباع: “إن الداصفاَة التي رضبت منطقتناا أصابت خميَع 
أوطاننا، منها َمن ترضر مبارشة، ومنها من حمل علء النتائج، 
ومنها من يقف مرتقبااً بحذر وقلل؛ خوخاً من وصول رشاراتها 
إليه. وقد طالت شاظايالا خامدة الدول الدربية، ال بل رضبتها 
يف الصميام، خشالت قدراتهاا وخدلتها تقف عاخازًة عن إيجاع 
الحلول. لذلك، يمكن القول، وبكل ثقة، إننا خميدنا مدنيون بما 
يحصل، وال يمكن أن نبقى بانتظار الحلول تأتينا من اليارج.

وأشار عون إىل أن املاعة اليامسة من ميثاق الجامدة حّرمت 
اللجاوء إىل القوة بني الدول الدربية، وشاّجدت عاى التحكيم يف 
ما بينهاا. أما املاعة الثامنة خهي تفرض عى ُكّل عولة من الدول 
املشرتكة أن تحرت  نظاَ  الحكم القائم يف الدول األخرى املنتسبة 
إىل الجامدة، وتدتربه حقاً من حقوقها، وتتدهد بأن ال تقو  بأي 

عمل يرمي إىل تغيريه.
وأكد الرئيل عون أن لبنان »يُبدي كامَل استدداعه للمساعدة 

يف إعاعة مد الجسور، وإحياء لُغة الحوار« بني الدول الدربية.
كماا أكد الرئيل عون أن خطورة املرحلاة »تحتمُّ عى الدول 
الدربياة أن تقارَر الياو  وقاف الحاروب باني اإلخاوة، بجميع 
والدبلوماساية،  واإلعالمياة  واملاعياة  الدساكرية  أشاكالها، 
والجلاول إىل طاولة الحوار؛ لتحديد املصالح الحيوية املرشوعة 

لكل خريل، واحرتامها«.
واختتم عون كلمته محّذراً من عد  إيقاف الحروب قائالً »ما 
لم سانذلل َخميداً عمولاة حل لم يدد بديداً، سايفرض علينا، 

اللهم اشهد إني بلغت«. 

قّمُة الخذالن والسقوط الرسمي العربي

اأّكد اأن ميثاَق اجلامعة حّرم اللجوء اإىل القوة بني الدول العربية:

خطاُب عون.. الكلمُة الحّيُة يف قّمة امليت

يف ر�سالِته مللوك واأمراء وروؤ�ساء الدول العربية يف قمة الأردن: 

الرئيس الصّماد: اْستمَراُر العدوان والحصار على اليمن سيؤدي 
إىل تهديد أمن واستقرار املنطقة بما فيها دول الخليج 

قّمة النوم على 
ضفاف امليت

  - خاص:
ي�درك الجمي�ُع أن القم�َم العربية وما 
يق�ال فيها أَْو يص�در عنها لم تع�د َمَحلَّ 
اهتمام الش�ارع العرب�ي، بحيث أصبحت 
تم�ر دون أن يش�عروا به�ا فيم�ا يكتفي 
لل�دول  الرس�مي  اإلع�ام 
العربية املش�اركة بنقل البث 
القم�ة  لفعالي�ات  املب�ارش 
كج�زء من سياس�ة االحتفال 
تمثّل�ه  ال�ذي  باالنحط�اط 

معظُم األنظمة العربية.
يش�د  م�ا  أَْكثَ�َر  ولع�ل 
انتب�اه الش�ارع العرب�ي يف 
القمم العربية وبش�كل مثري 
للس�خرية هو املشهد املتكرر 
يف القم�م الس�ابقة إىل قم�ة 
البح�ر املي�ت األردن باألمس 
ع�دٌد  فيه�ا  يظَه�ُر  والت�ي 
م�ن املل�وك والرؤس�اء وهم 
يغط�ون يف الن�وم، بع�َد م�ا 
ن�ال منهم امللل من أنفس�هم 
ومن العب�ارات الجوفاء التي 
يطلقه�ا نظراؤهم أثناء إلقاء 
كلماتهم، بش�كل يؤك�د للرأي 
الع�ام العربي أن عدم االك�راث بما يدوُر 
خ�ال القمة س�مٌة تبدأ أصاً م�ن داخل 
قاعتها التي تتحول إىل »غرفة نوم« كبرية. 
وصحي�ٌح أن القم�َة ل�م تق�دم جديداً 
إيجابي�اً للع�رب، لكنه�ا واصل�ت تقديم 
جديد العمالة إلرسائيل وواصلت سلس�لة 
تناُزالته�ا عن القضي�ة الفلس�طينية كما 
تضم�ن بيانها الختامي الذي تضمن أيضاً 
اعرافاً بالكيان الصهيوني بوصفه »دولة« 

يف ذلك البيان.
قبل أس�ابيَع قليلة كان أبرز املجتمعني 
يف قمة األم�س باألردن يعق�دون اجتماعاً 
واألَمريكي�ني  اإلرسائيلي�ني  م�ع  رّسي�اً 
القضي�ة  ع�ى  القض�اء  ع�ى  ويتفق�ون 
الفلس�طينية والتفرغ لحلف يضم الكيان 
الصهيوني مع السعودية واإلمارات ومرص 

واألردن.
واملفارق�ة أن القمَة يف األردن تمس�كت 
باملبادرة الت�ي قدمتها الس�عودية يف قمة 
ب�ريوت ع�ام 2002 والت�ي تحول�ت من 
مب�ادرة إىل رجاء يقدم�ه العرب إلرسائيل 
الت�ي ع�ّ�ت ع�ن رفضه�ا املطل�ق لتل�ك 
املبادرة خ�ال اللقاء ال�ذي انعقد مؤخراً 
يف واش�نطن بني الرئيس األَمريكي ترامب 
ورئي�س وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو 
وال�ذي انبثق عن�ه موقف�ني، األول يتعلق 
برف�ض ح�ل الدولت�ني والثاني تش�كيل 
التحالف العرب�ي الصهيوني وبذلك حلت 
»قضي�ة أم�ن إرسائي�ل« م�كان »القضية 

الفلسطينية«.
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استشهاُد وإصابُة سبعة عشر مواطناً يمنياً بينهم تسعة َأْطَفال وامرأتان يف غارات إْجـَرامية للعدوان
  - خاص: 

استشاهد اثنا عرش شايصاً بينهم ثمانية أَْطَفال وامرأتان وأصيل خمساة 
آخرون بينهم طفل أمل األربداء يف غارات لطريان الددوان األَمريكي السدوعي 

عى ُكلٍّ من محاخظتي صددة وتدز.
وبحسال مصدر عسكري خإن تحالف الددوان األَمريكي السدوعي استهدف 
ياو  أمل األربداء منازالً بمنطقة وينني يف مديرية باقم بغاارة خوية، ما أعى 
إىل استشاهاع ثمانية أَْطَفاال وامرأتني وإصابة أربدة آخريان بينهم طفل، كما 
اساتهدف بددع من الغارات الجوياة مفرق املياء بمديرية ماوزع يف محاخظة 

تدز، ما أعى إىل استشهاع مواطنني وإصابة آخر.
يشاار إىل أن الدادوان األَمريكاي السادوعي خّلف خالل عامني مان الجرائم 
املتواصلاة بحال الشادل اليمني وخقااً لإلحصائياات األولية 9ل32.7 شاهيداً 

وخريحاً، مدظمهم من النساء واألَْطَفال.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
محمد عل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محات الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - خاص:
شاهدت خبهاُت الحدوع امليتلفة تصديداً 
كبرياً من قبل الجيش واللجان الشادبيّة منذ 
عخول الددوان السدوعّي األمريكي عى اليمن 
عاماه الثالث والتي لام تتجاوز أربداة أيا ، 
إال أن احصائياات خساائر الددو السادوعّي 
ومرتزقتاه البرشياة واملاعياة ساجلت رقماً 
كبرياً يؤكاد مساار التصديد اليمناي؛ عخاعاً 
اال إىل ُعمل الددو وإلحاق  عن الوطن بالتوغُّ

اليسائر املوخدة خيه.
وكشافت إحصائياة عساكرية، وخقااً ملا 
تدلناه املصاعر الدساكرية، أن األَيَّااَ  القليلة 
السادوعّي  الدادوان  عخاول  أعقبات  التاي 
األمريكي عامه الثالث شهدت مقتل أكثر من 

100 خندي من الجيش السادوعّي ومرتزقته 
يف خبهاات الحدوع وماا وراءلا وكذلك تدمري 
أكثار مان 20 آلياة ومدرعة ضمان عمليات 
اقتحاا  وتقاد  للجياش واللجان الشادبيّة 
وبواساطة القصاف الصاروخاي واملدخداي 

وعمليات القنص والكمائن املحكمة. 
ويف تفاصيال اإلحصائياة ُقتال نحاو 56 
خنديااً سادوعيّاً ومان عناارص املرتزقاة يف 
عملياات اقتحاا  وقنص يف منطقاة خيزان 
التي شاهدت تدماريَ م آليات ُقِتاَل عى متنها 
خناوع سادوعينّي ومرتزقة ضمان الا56 من 

إخمايل القتى.
ويف عساري ومناذ عخاول الدادوان عاَماه 
الثالاَث، شاهدت عملياات الجياش واللجان 
مواقاع  عاى  وسايطرة  اقتحاا   الشادبيّة 

عساكرية سادوعيّة وعحر املرتزقاة من عدة 
مناطال أسافرت كلها عان مقتال أكثر من 
32 خندياا سادوعيّا ومرتزقاً، بينهام َمن تم 

القضاء عليه بدمليات قنص.
كما شاهدت عسري تدمريَ وإْحَراق 7 آليات 
ومدرعات، بدضها يف عملياات وثّقها اإلعال  
للحظاات  الحرباي ووزع مشاالَد وصاوراً 

التدمري.
أّماا يف حادوع وعمال نجران، خقاد تمكن 
أبطال الجيش واللجان الشادبيّة من الَقضاء 
عاى 15 خندياً وسادوعيّاً يف خبهاة صحراء 
البُقاع وتدماري ثالث آلياات ومدرعاات، كما 
تمّكناوا يف عمل نجران مان القضاء عى 10 
خناوع سادوعينّي يف عمليات قناص وإْحَراق 

آليتني إحدالما تحمل مددل 23. 

  - خاص:
َعَقَد مشاايُخ ووخهاُء قبائل مديرية نهم، 
ياوَ  الثالثااء املاايض، لقااًء قبلياً موّساداً؛ 
إلعاالن تكاتفهام يف وخاه مرتزقاة تحالاف 
الدادوان األمريكي السادوعي الذيان أقدموا 
عى اختطاف الشيخ مبيوت صالح النديمي 

وقتِله غدراً يف محاخظة مأرب.
وأكد أبناء قبائل نهم أنهم سايقفون صفاً 
واحادا بغض النظار عن االنتمااءات يف وخه 
مرتزقة الدادوان األمريكي السادوعي الذين 
اختطفوا الشيخ النديمي وقتلوه غدراً، عاعني 
أبناء القبائل اليمنية للمسااندة والتضامن يف 

مواخهة قوى البغي واإلخرا .
وأكد بيان صاعر عن اللقاء املوّساع ألبناء 
القبيلاة تكاتفهام َخميدااً يف وخاه القتلاة 
واملجرماني الذين اختطفوا الشاهيد مبيوت 
صالاح النديماي، مشادعاً عاى ألمياة عد  
خاوض أي نقااش خانباي حاول خاربكات 

املرتزقة.
وععا البيان إىل عد  االنجرار وراء محاوالت 
تمييع القضية، مشادعاً عى محاسبة القتلة 
الحقيقياني ومن يقف وراءلام من القياعات 
الدسكرية الدليا تيطيطاً وتوخيهاً، كما ععا 
بقياة أبنااء نهم من املحساوبني عى الطرف 

اآلخار، إىل تحدياد موقف من لاذه الجريمة 
النكراء، واالنساحاب من خبهاة مأرب كأقّل 
موقاف يتضامنون خياه مع أبنااء قبيلتهم، 
مطالباً بتساليم خثة الشاهيد عاى الفور إىل 

ذويه عون قيد أَْو رشط.
وكان مرتزقة الددوان األمريكي السدوعي 
قد اختطفوا الشايخ مبيوت صالح النديمي 
وقاموا بقتله عى إثر ذلك، ولو ما يدد خريمة 
نكراء ومساسااً بحل قبائل نهام، األمر الذي 
عخدها إىل عقد لقاء قبل موّسع عى الفور.

َويف حدياث لصحيفاة صدى املسارية أكد 

أمني عاا  املجلال املحل للمديرية، الشايخ 
مقبل الداذري، أن إقدا  مرتزقة الددوان عى 
قتل أحاد وخهاء القبيلة ولو بحكم األساري 
خريماٌة يساتهجنها خمياع أبنااء املديرية، 

مؤّكداً أنها لن تمر عون حساب.
بدوره أشار شقيل الشهيد املغدور وعضو 
السايايس األعاى، محماد صالاح  املجلال 
النديمي، إىل أن لذه الجريمَة اساتهدخت نهم 
كلها، وأن موقاَف آل النديمي لو من موقف 
القبيلاة، التاي أثبتات األيااُ  أنهاا عصيٌة يف 

مواخهة الددوان وخلول املرتزقة.

  - خاص:
تشاهد خبهاات القتاال يف ماأرب ونهام 
والجاوف وامليااء لادوءاً َحاِذراً وتراُخدااً 
السادوعّي  الدادوان  مرتزقاة  لزحوخاات 
األمريكاي، إال أن عمليااِت الجياش واللجان 
الشادبيّة لم تتوقف، حيث شاهدت عمليات 
اقتحاا  ملواقاع املرتزقاة واساتهداف آليات 
متنوعة أسافرت يف مجملهاا عن مقتل أكثر 

من 25 من عنارص مرتزقة الددوان.
خفاي مديرياة رصواح بمحاخظة مأرب، 
وخاالل يوَماي الثالثاء وأمال األربداء لقي 
16 عنرًصا مان مرتزقة الددوان السادوعّي 

األمريكي مرصعهم وتم تدمري آلية.
وأخااع مصدر عساكري أن أبطال الجيش 
واللجاان الشادبيّة نفاذوا، أمال األربداء، 
عادة عملياات اساتهداف طالات املرتزقاة، 
موضحااً أناه تام تدماريُ مدرعاة بصاروخ 
ه يف منطقة املشجح، باإلضاخة عمليات  موخَّ
اساتهداف أعت ملقتل وإصابة 7 من املرتزقة 

يف واعي ربيدة برصواح.
وبحسال املصدر ذاته، ُقتل 9 من مرتزقة 
الدادوان السادوعّي األمريكاي يف عملياات 
للجيش واللجان الشدبيّة طالت عدة مناطل 

يف أطراف مديرية رصواح.
ويف محاخظاة الجوف نفاذ أبطال الجيش 
واللجان الشدبيّة عدة عمليات، حيث تمكنوا 

مان إعطااب آلية عساكرية والقضااء عى 
أربدة من املرتزقة يف مديرية املتون.

كما لقي خمساة من عناارص املرتزقة يف 
عملياات للجياش واللجان الشادبيّة يف خبل 
وثباات بحريال نهام وتباة خاطام بحريل 
القراميش، كما ُقتل عدع من املرتزقة بقصف 
مدخدي للجيش واللجان الشادبيّة استهدف 
تجمداتهام وأصااب آلياة عساكرية تحمل 

مددل 23. 
أماا يف محاخظاة شابوة، خدمار أبطاال 
الجياش واللجاان الشادبيّة آلية عساكرية 
للمرتزقة يف التبة الرملية بمديرية عسايالن 

ومرصع طاقمها.
مارصع  البيضااء  محاخظاة  وشاهدت 
وإصابة عدع مان املرتزقة وعناارص تنظيم 
عاعش اإلخرامي بداد تدرضهم للقصف من 
قبل الجيش واللجان الشادبيّة يف رأل حمة 

لقاح بمنطقة قيفة بمديرية.
عملياات  اكتسابت  تداز،  محاخظاة  يف 
الجياش واللجان الشادبيّة ألمياة أكرب من 
حيث أنها أخاذت طابداً لجومياً اساتهدف 

مواقع املرتزقة شمال مديرية املياء.
وأكد مصدر عساكري أن أبطاال الجيش 
واللجان الشادبيّة لاخموا مواقاع املرتزقة 
شامال امليااء وتمكناوا خاالل الهجو  من 
تدماري آليتني عساكريتني والقضاء عى عدع 

كبري من املرتزقة وخرح عدع آخر. 

  - خاص:

أخارت اللجناة الوطنية لشاؤون األرسى 

عمليتاي تباعل لاألرسى تم خاللهاا اإلخراج 

عن 13 أسارياً للجيش واللجان الشادبية  يف 

خبهتَي مأرب وتدز.

وأخااع مصدر أمناي بأن اللجناة الوطنية 

قامات أمال األربدااء 29 ماارل بإخاراء 
عمليتاي تبااعل لاألرسى يف خبهتَاي مأرب 

وتدز.
وأكاد املصادر أن 13 اسارياً مان الجيش 
واللجاان الشادبية تام االخاراج عنهم خالل 
عمليتي التباعل التي أخرتها اللجنة الوطنية 
لشاؤون االرسى امل األربداء، مشرياً إىل أن 
عمليات التباعل تمت عرب وسطاء محليني.

يف اإح�سائيٍة خل�سائر العدو منُذ دخول العدوان عاَمه الثالث:

مقتُل أكثر من 100 جندي ومرتزق وتدمرُي أكثر من 
20 آلية ومدّرعة يف جبهات الحدود وما وراءها

قبائُل نهم تعلن التكاُتَف يف مواجهة مرتِزقة العدوان 
وتؤكُد أن جريمة الغدر بالنعيمي لن تمر دون حساب

مقتل اأكرث من 25 مرتزقاً يف عمليات متفرقة يف نهم واجلوف وماأرب:

أبطاُل الجيش واللجان يهاجمون 
املرتزقة شمال املخاء ويدّمرون 

آليتني عسكريتني 

اإلفراج عن 13 أسريًا من الجيش واللجان 
يف عمليتي تباُدل بجبهَتي مأرب وتعز
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 آيزنكوت يف اليمن: صهيونيُة آل سعود العسكرية

 فشل األدوات الخليجية يدفع أمريكا لبحث 
احتالل الحديدة والساحل الغربي عسكريًا

سيف دعنا*
لال يقوُع ضبااٌط صهاينة الدادوان الهمجي عاى اليمن من 
غرخة عمليات آل سدوع؟ لذا، كما يبدو اآلن، لو التفسري األَْكثَار 

منطقية للبيانات املتواخرة.
خهناك حاخاٌة إىل أَْكثَار بكثري من عامل »بهيمية« آل سادوع 
املدهوعة وبربرية غوغاء الولابية املتوحشاة )من قطع الرؤول 
وصلل األخسااع إىل احتقار اإلنساان والحياة( لتفساري البيانات 
املتواخرة بني أيدينا، وتفسري ما خرى ويجري يف اليمن من وحشية 
ولمجياة منهجية منذ آذار ٢٠١٥. ولناك حاخة، أيضاً، إىل أَْكثَار 
بكثاري حتى مان عوامل الدعم واملشااركة األمريكياة واألوروبية 
للددوان الهمجي عى اليمن لتفساري وخهم االساتهداف املنهجي 
واملنظام واملقصوع للمدنيني الدزل ولألَْلاَداف املدنية الواضحة يف 
اليمان بالطريقة املتوحشاة التي يتبُدها آُل سادوع. االساتناع إىل 
لذه الدوامال وحدلا، منفرعة أَْو مجتمدة، ال يسااعد كثرياً حقاً 
يف تفساري ما يتوخر اآلن من بيانات حاول طبيدة أَْلَداف الددوان 

خالل الدامني املاضيني.
البياناُت واألخباُر التي تراكمت منذ بداية الددوان الرببري عى 
اليمان عن طبيداة األَْلَداف التي تم قصفهاا ومكانها وزمانها ال 
تؤكد االستهداف املنهجي واملقصوع واملنظم لألَْلَداف املدنية خقط، 
بال ترخح كذلك تفسارياً واحداً عاى ُكّل ما عداه مان احتماالت: 
الحملاة الددوانية آلل سادوع تتبناى وتنفذ »عقيادة الضاحية« 
الدساكرية الصهيونية يف اليمن، ولي الدقيدة الفاشاية نفساها 
التاي أعلنهاا رئيال أركان الجياش الصهيوني غااعي آيزنكوت 
حينماا كان قائد املنطقة الشامالية، وُطبقت يف الددوان عى غزة 

يف كانون الثاني ٢٠٠٩ وما تاللا من حروب يف ٢٠١٢ و٢٠١٤.

لكان، بماا أن التقديراِت املهنياة واملوضوعياة املتواخرة حول 
كفااءة خياِش آل سادوع وقاعتاه )بنااًء عاى أعائهم الفاشال( 
تشاَهُد بدد  ألليّتهم رغم إنفاق عارشات مليارات الدوالرات عى 
تساليحهم وتدريبهم، وبما أن الدالقاِت الصهيونيَة مع آل سدوع 
خرخت إىل الدَلن بدد عقوع من الرسية عى أسال أنهم يتشاركون 
األعاداء واألصدقاء واملصالح )انتقدلا وعارضها بشاجاعة أللنا 
يف الجزيارة الدربية ببيانهم املنالض للتطبياع(، وبما أن الكياَن 
الصهيوني شاارك آل سادوع خدلياً يف حربهم السابقة عى اليمن 
يف الساتينيات )ماا عرف با»عملياة النيص« خإن الساؤال يصري 
حقاً ومرشوعاً: لل يقوع ضباط صهاينة، أَْو عى األقل يشاركون 
يف، الدادوان عاى اليمن من غرخاة عمليات آل سادوع؟ لذا يبدو 
اساتنتاخاً منطقياً خداً ألي قراءة موضوعياة ومحايدة للبيانات 

املتواخرة منذ بداية الددوان كما سنرى.

يف البداية: ماذا يقصفون؟
من بني ٨٦٠٠ غارة خوية شانتها طائراُت آل سادوع بني آذار 
٢٠١٥ حتاى نهاياة آب ٢٠١٦ وتام توثيقهاا، اساتهَدَخت ٣٥٧٧ 
)٤١٪( غارًة أَْلَداخاً عسكرية، خيما استهدخت ٣١٥٨ )٣٦٪( غارة 

أَْلَداخاً غري عسكرية/ مدنية.
أماا األَْلاَداف الاا ١٨٨٢ )٢١٪( الباقياة خساجلت تحَت خئة 
»غاري مدروف« لدى »مارشوع بيانات اليمن« الاذي يرشف عليه 
أكاعيميون وباحثون وناشاطو حقوق إنسان مستقلون يدملون 
عاى توثيل الغاارات الجوية عى اليمن. وألناه ال يوخد خئة ثالثة 
يمكان اساتهداخها يف حالة الحاروب )غري املدنية والدساكرية(، 
خيمكننا ببسااطة، بناًء عى طبيدة األَْلَداف املدروخة، أن نفرتض 
أن قساماً كبرياً مان الفئة األخرية أيضاً مدني )عى األقل بنسابة 
الثلاث(. خمن باني ٣١٥٨ غارة عى أَْلَداف مدنياة بني آذار ٢٠١٦ 

حتاى آب ٢٠١٦، قصفات الطائارات السادوعيّة ٩٤٢ منطقاة 
و٥٨ مشافى، و١١٤  و٢٦ خامداة،  مدرساة،  و٢٥٣  ساكنية، 
مساجداً، و١٣٢٣ لدخاً اقتصاعياً وبنية تحتياة، ومئات األَْلَداف 

املدنية األخرى، وبدضها أَْكثَار من مرة.
إذاً، لام يكن عنوان »الغارعيان« يف السااعل عارش من أيلول 
املاايض »واحادة من ُكّل ثالث غاارات خوية سادوعيّة عى اليمن 
تصيال أَْلَداخااً مدنية« عقيقااً، ألنه قد يوحي للقاارئ بأن باقي 
الغاارات، أَْو ٦٦٪ منهاا، أصابات أَْلَداخاً عساكرية. ولاذا طبداً 
غري صحيح حسال البياناات املتواخرة التي تشاري إىل أن األَْلَداف 
الدساكرية املؤكدة لي ٤١٪ خقط. لهذا، كان يمكن للدنوان أيضاً 
أن يكاون »أرباع خقط مان ُكّل عرش غارات خوية سادوعيّة عى 
اليمن تصيل أَْلَداخاً عساكرية«، أَْو »غارتان خقط من ُكّل خمل 

غارات سدوعيّة عى اليمن تصيل أَْلَداخاً عسكرية«.
لكن لاذه األرقا ، وبرغم ماا توحي به مان بربرية ولمجية 
وانتهااك للقواناني الدولية وقوانني الحرب، ال تشاكل إال قساماً 
يسارياً مان القصاة التاي تؤكاد أن ما يجاري لو تطبيال حريف 
لا»عقيادة الضاحياة« الصهيونية. خطبيدة األَْلاَداف املدنية من 
خهاة، وارتباط صدوع ماؤرش البيانات ولبوطاه بحالة الدملية 
السياسية كلها من خهة أخرى، يؤكدان أن قصف األَْلَداف املدنية 
منهجي ومنظم ومقصوع ويشري إىل أنهم يحاربون ويقصفون با 
»قذارة«، كما وصف تقرير لا »خريوزاليم بوست« منطل »عقيدة 

الضاحية« يف ٢٨ ترشين األول ٢٠١٠.

ماذا تقول البيانات؟
يف األشهر الستة، ما بني بداية ترشين األول ٢٠١٥ حتى نهاية 
آذار ٢٠١٦، كان عادع األَْلاَداف املدنياة التي قصفتهاا الطائرات 
الدساكرية السادوعيّة يف اليمن أَْكثَار من األَْلَداف الدساكرية يف 

خمساة من بني لذه األشاهر الساتة )كان عدع األَْلاَداف املدنية 
والدساكرية عى التوايل: ترشيان األول ٢٩١-٢٠٨، ترشين الثاني 
١٢٦-٣٤، كاناون األول ١٣٧-٦٢، شاباط ٢٩٢-١٣٩، آذار ١٢٢-
٨٠(. أما الشهر الساعل، كانون الثاني ٢٠١٦، والوحيد خقط من 
بني لذه األشاهر الساتة الذي كانت األَْلَداف الدسكرية خيه أعى 
من املدنية، خكان شهر لدنة )حتى إن كانت غري مستقرة(، ولو 
ما يفرس ببساطة اختالخه عن باقي الشهور. طبداً، ليل اختيار 
األشهر الساتة لنا كنموذج مصغر للحرب عشاوائياً أَْو انتقائياً، 
بال يتبع منهجياة تصنيف تميز باني ما يمكان أن يدترب مراحل 
مساتقلة ومتميزة بدضها عن بدض للددوان. لذه األشهر الستة 
تشاكل مرحلة مستقلة بذاتها من مراحل الددوان يمكن تمييزلا 
عما سابقها وماا لحقها: خهاي أعقبت ما يمكن وصفاه بأَْكثَار 
األشاهر عموياة وعنفااً )أيلول ٢٠١٥( مان ناحية عادع الغارات 
)تقريباً ٥٠٠ لدف عساكري و٣٥٠ لدخاً مدنياً؛ من بينها قصف 
حفلة عارل يف قرية الحويجة يف تدز راح ضحيته ١٣٥ شاهيداً( 

وانتهت بالهدنة التي بدأت يف نيسان ٢٠١٦.
نموذج آخر مماثل للحرب يمكن استنباطه من حالة محاخظة 
صددة التي أعلنها تحالف آل سادوع »منطقة عساكرية«، مدترباً 
أن ُكّل لادف خيها لو لدف عساكري، ما خدلهاا أَْكثَار املناطل 
عرضاة للقصاف )تقريباً ١٠٦٨ غاارة حتاى آب ٢٠١٦(. يف لذه 
الحالاة، يف صدادة، كانت نسابة األَْلَداف املدنية للدساكرية منذ 
البداياة حتى أواخار آب ٢٠١٦ لي بنسابة ٣-١ )أي أن ٧٥٪ من 

األَْلَداف كانت مدنية بحتة(.

*جريدة األخبار- بتصرُّف

  - إبراهيم السراجي  
مع عخول الددوان عاَماه الثالث، ليل لناك 
َمان يحتااج لرخع املدنوياات أَْكثَار مان النظا  
السادوعّي الذي مر عليه ياو  26 مارل ثقيالً، 
خقد حورص بالتحليالت التي لم يتضمن أيٌّ منها 
إشاارًة لوخوع أي نجااح لددواناه، ولذلك تقد  
بطلل إىل الواليات املتحدة لتوسايِع مشااركتها 
املباارشة يف الددوان، بحسال ما ذكرت صحيفة 
»واشانطن بوسات«، نقاالً عان وزيار الدخااع 
األَمريكي خميل ماتيل الذي بدوره تبنى طلل 

عول الددوان وطرحه عى البيت األبيض.
بالنسابة للشادل اليمناي والارأي الداملي يف 
مدظام عول الدالم، خإن الادور األَمريكي الكبري 
يف الددوان عى اليمن لم يُدْد بحاخة لدليٍل أَْكثَاَر 
من األعلة التي تم الكشاُف عنهاا خالل الدامني 
املاضياني والترصيحاات املباارشة للمساؤولني 
األَمريكياني، إال أن الطلاَل السادوعّي بتوسايع 
املشااركة األَمريكية يف الحرب عى اليمن، يمكن 
اعتبارلاا عليالً إضاخياً عى أنه عادوان أَمريكي 
بالدرخة األوىل، ومن خهاة أخرى يمكن اعتباره 
علياالً عى إقارار قوى الدادوان بفشالها خالل 
الداماني املاضياني، وكذلاك إعراكاه لدجزه عن 
تحقيل التقد  املطلاوب خالل الفرتة املقبلة من 

الددوان.
عى مدى األسابوع املايض انشغل املسؤولون 
عبدرباه  والفااران  واإلماراتياني  السادوعيّون 
منصور لاعي وعل محسان األحمر، باللقاءات 
ماع األَمريكيني، وإطاالق الترصيحات املتبالية 
بإعالن الواليات املتحدة نيتها توسيَع مشاركتها 
املباارشة يف الدادوان عى اليمن، والذي كشافت 

عنه صحيفة الواشنطن بوست.
وقالات الصحيفة األَمريكياة إن عول تحالف 
الددوان طلبت مساعدة عسكرية أَمريكية أوسع 
يف مدارك الساحل الغربي يف باليمن بالتزاُمن مع 
عخول الحرب عامها الثالث، مشاريًة إىل أن وزيَر 
الدخااع األَمريكي خميل ماتيل تقد  بطلل إىل 
البيات البيض لرخاع القيوع التاي خرضتها إَعاَرة 
أوباماا عى توريد األسالحة للدول املشااركة يف 
الحرب عى اليمن واالساتجابة للطلل بتوسايع 

املشاركة األَمريكية.
مسؤولون أَمريكيون رّصحوا لوكالة رويرتز 
أن واشنطن تدرل بشاكٍل خدي توسيع عورلا 
يف الحرب عى اليمن وتقديم املزيد من املساعدات 
املباارشة يف مدركاة السااحل الغرباي واحتالل 

محاخظة الحديدة.
وتداملت عول الدادوان اليليجية مع اإلعالن 

األَمريكاي بالتماٍ  كباري وترصيحات أوحت أن 
املواخقاة األَمريكية بتوسايع املشااركة قد تمت 
وأن الحديث عان وضدها تحت الدراساة مجرع 

محاولة لجل نبض الرأي الدا  األَمريكي.
وأظهر الناطل باسم الددوان أحمد عسريي، 
ترحيباً كبرياً بتوسايع الدور األَمريكي يف الحرب 
عى اليمن والحملة الدسكرية الحتالل محاخظة 
الحديادة، وعاى الرغام مان أن ذلاك االحتفااء 
يكشاف شدور النظا  السادوعّي وعول الددوان 
بالدجاز والهزيماة بدد عخاول الدادوان عامه 
الثالث، إال أنه يكشاف أيضاً حجم وألمية الدور 
األَمريكاي املبارش يف الدادوان والاذي يدرب عنه 
عساريي بشاكل واضح، مؤكداً أناه ال غنًى عن 

الدور األَمريكي.
وقاال عساريي يف مقابلة مع قنااة »خوكل 
نياوز« األَمريكياة إن اململكاة ترحال بالتما  
اإلَعاَرة األمريكياة الجديدة بقياعة الرئيل عونالد 
ترامل، بدعم أصدقائها الذي يقاتلون ما وصفه 

»التدخل اإليراني يف اليمن«.
وأضااف عساريي أناه ال غناًى عان ععام 
واشانطن، مشاريًا إىل أّن الرئيل ترامل حرص 

عى إبداء حماساه الواضح ملحمد بن سلمان ويل 
ويل خاالل االختمااع الثنائي يف واشانطن، حيال 
ما وصفه بحمالت التحديث، التي من شاأنها أن 
تجَدَل السدوعيّة رشيًكا اسرتاتيجيًا أَْكثَار قيمة 

لواشنطن.
تذكاريُ عساريي باللقااء الذي خماع بني بن 
سالمان وترامل يؤّكاُد التقاريَر التاي أّكدت أن 
اإلعالَن عن اساتثمار سادوعّي يف أَمريكا بقيمة 
200 ملياار عوالر لام يكان إال ابتازاز أَمريكاي 
خديد للنظا  السادوعّي مقابل توسيع املشاركة 

األَمريكية املبارشة يف الددوان عى اليمن.

• لقاءاٌت متعددٌة تجمع اأَلمريكيني 
بمسؤولني خليجيني ومرتزقة الرياض

تحت مزاعام محاربة إياران يف اليمن، والذي 
كان الشادار الذي انطلل به الددوان عى اليمن، 
شاهد شاهر ماارل الجااري لقااءاٍت مكلفاًة 
لليزائن اليليجية مع األَمريكيني، وأبرزلا لقاء 
بن سالمان مع ترامل الذي كّلفه برضبة واحدة 

200 مليار عوالر.

الفاار لااعي خاالل الشاهر ذاتاه ويف مقر 
إقامته بفنااعق الرياض عقد ثاالث لقاءات مع 
السافري األَمريكي ولقاًء رابداً مع مساعد وزير 

اليارخية األَمريكي.
أماا يو  األحد املاايض، وبالتزامن مع خروج 
الشدل اليمني يف الذكرى الثانية للددوان، أخرت 
صحيفة الرياِض السدوعيّة حواراً آخَر مع الفار 
لااعي والذي كشاف يف مدظام إخاباتاه أنه لم 
يقاد  عى أية خطاوة عون أن يتصاَل بالرئيل 

األَمريكي أَْو السفري األَمريكي بصنداء.
كما وصف الفار لاعي خالَل املقابلة، موقَف 
إَعاَرة الرئيال األَمريكي عونالد ترامل بأنه رائع 
وأن أمرياكا ترخض أن يكاون لناك أي نفوذ ملن 
وصفهام »الحوثيني« وأنها تدهادت له بأنها لن 

تسمح بأي توسع إليران يف الرشق األوسط.

• الصحُف اأَلمريكية ودوُر واشنطن يف 
العدوان 

بالتزامان ماع إكماال الدادوان السادوعّي 
عاَماه الثاني والحديث عن عور مبارش وأوساع 

لواشانطن، عّلقات صحيفة »خوريان بولييس« 
للتيريال  الثانياة  الذكارى  بأنهاا  األَمريكاي 
األَمريكاي امليجال يف اليمن، مشارية إىل أنه بدد 
عاماني وآالف من الضحايا املدنيني، تحتاُج إَعاَرة 
ترامال ملدرخة الحقيقة التي تؤّكاُد أنه ال يمكن 
االنتصااُر يف الحارب التاي ليال لهاا أي مربر. 
وأضاخت أنه ويف نهاية املطاف خإنَّ الحلَّ للحرب 
التي تشارك خيها الواليات املتحدة بشكل مبارش 
لو وقفها، مشارية إىل أن القصَف الذي يتدرض 
له اليمان بطريقة غري أخالقية وعشاوائية منذ 
البداياة، بماا يف ذلاك الذخائار الدنقوعياة التي 
تزوعلاا الوالياات املتحادة، أَْصبَااح ُمداناً عى 

مستوى واسع من قبل الدالم.
أن  خارأت  األَمريكياة  اتالنتاك«  »ذي  مجلاة 
توسايع املشااركة األَمريكياة يدارب عن سادي 
ترامال لتصدياد حرب أخارى بالظاة الثمن يف 
بلاد تكون التداعياات الجانبية بالنسابة للدديد 
مان القتاى الربيئني أَْكثَااَر احتمالياًة من خني 

مكاسَل عائمة. 
أن  الواقاع يؤكاد  أن  إىل  وتشاري الصحيفاة 
الواليااِت املتحادة تحالفات ماع السادوعيّة يف 

الحملة الدسكرية الوحشية ضد اليمن.
وألن الحديَث عن توسيع املشاركة األَمريكية 
مجارع مظهار خدياد لتواُخد أَمريكي واساع يف 
الحارب عاى اليمان منذ عاماني؛ بغارض رخع 
مدنوياات قاوى الدادوان بأناه سايكون لناك 
متغاريٌ خديد ييِرُخهاا من حالاة الهزيمة خيما 
الحقيقاة أن ذلاك لان يغريَ شايئاً ساوى مئات 
النظاا   التاي سايقدمها  اإلضاخياة  امللياارات 

السدوعّي للواليات املتحدة.
ويف لاذا الساياق تنقال املجلاة عان املحلال 
السايايس »ماياكل برندان عوغريتاي« قوله »إن 
عور الوالياات املتحدة يف الحرب يدترب أساساياً، 
حيث َوأن السدوعيّة تشرتي مدظم األسلحة من 
الوالياات املتحادة إىل خانل أن الوالياات املتحدة 
لي من عّربت الطيارين السدوعينّي وتقو  خالل 
لاذه الحرب بتزويد الطائرات املقاتلة بالوقوع يف 

الجو«.
ويكِشاُف املحلاُل األَمريكاي حقيقاَة الحرب 
األَمريكياة عاى القاعادة يف اليمن بأنهاا غطاٌء 
ملسااعدة أَمريكياة للسادوعيّة يف اليمان، حيث 
أشاار لوخاوع اعتقااع عاى نطااق واساع بأن 
الجيَش األمريكي يسااعد السادوعينّي يف تحديد 
اة تنفذ  األَْلاَداف وباتت قواُت الدملياات الَياصَّ
عملياات عى االرض يف اليمن ملحاربة- ظالريا- 

خماعات القاعدة«.
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  - رشيد الحداد:

تكبََّد االْقتَصاُع اليمناي بميتلف قطاعاته 
خساائَر خاعحاًة خاراء الدادوان والحصاار 
والساتمرار  املاضياني،  الداماني  خاالل 
اْساتهَداف  يف  وإمداناه  والحصاار  الدادوان 
تاَزال  ال  االْقتَصاعياة  القطاعاات  ميتلاِف 
اليساائر تتصاعاد ماع تصاعاد الهجماات 
التاي تساتهدف املصانَع واملازارَع والطُرقات 
والجساور واألَْساَواق وميازن الغذاء والدواء 
وأباراج االتصاالت والكهرباء وشابكات املياه 

ومحطات الوقوع.
إىل أن  التقدياراُت األولياة   ولذلاك تشاري 
خساائر اليمن خراء الحصار تصُل إىل ملياَري 
عوالر شاهرياً مناذ باْدء الدادوان، خيما يقدر 
اْقتَصاعياون اليساائَر اإلخمالياة لالْقتَصاع 
اليمني خراء الددوان والحصار خالل الدامني 

املاضيني با 200 مليار عوالر.
أبارز  طالات  التاي  اليساائر  َوملدرخاة 
القطاعاات االْقتَصاعية إىل تفاصيال التقرير 

التايل: 
 قبال الدخول يف تفاصيال التقرير نؤّكد أن 
ما تدرضت له القطاعات االْقتَصاعية اليمنية 
ار تدرب عن األَْلَداف اليفية للددوان  مان أرْضَ
الذي شان حرباً بارعًة عاى االْقتَصاع الوطني 
طيلاة الدقاوع املاضياة، ولكن رغام ما لحل 
باالْقتَصااع اليمني مان تدمري إال أناه ال يَزال 

صامداً يف وخه الددوان.
 ولدال الحركاة التجارياة التي تشاهدلا 
أَْساَواقنا املحلية التي طالهاا الددوان بأعنف 
لجماتاه وارتكال خيهاا خرائام حارب ضد 
اإلنَْسااانية َلياريُ عليال عاى مادى الصموع 
األُْساُطوري للشادل اليمني يف وخاه عدوان 
كوني، اساتهدف ُكّل مقدرات الشدل اليمني 
محاوالً اعاقة مستقبله بتدمري البنية التحتية 

التي تم انشاؤلا منذ 100 عا . 

النفط: توقفٌّ تام ونهب وخسائُر 
مهولًة

خقادت اليمان اياراعات 9ل ملياون برميل 
عاا  2015، و60 مليون برميل الدا  املايض؛ 
بسابل توقف اإلنْتَاااج النفطي يف 13 قطاعا 
قطاعااً   32 يف  الدمال  وتوقاف  إنْتَااخيااً، 
استكشااخياً، ولو ماا أَعَّى إىل خقدان 15 ألف 
عامال يمناي يدملاون يف القطااع النفطاي 
لفارص  واالستكشاايف  اإلنْتَااخاي  بشاقية 
عمالهام وتراخاع عائادات املوازناة الداماة 
للدولة مان مبيداات النفط التي تساالم با 
%35 من قيمة الناتج املحل اإلخمايل بنسابة 

%71 عا  2015 و%5م عا  2016.
 وطبقااً لتقرير رسامي صاعر عان وزارة 
النفاط واملدااعن اليمنياة، بلغات اليساائر 
املباارشة وغري املباارشة التاي تكبدلا قطاع 
النفط اليمني خراء الددوان أَْكثَاَر من سابدة 
ار التاي  ملياارات عوالر، باإلَضاَخاة إىل األرْضَ
طالت املنشاآت النفطية من مصايفَ وخزانات 
وصهاريج وخطوط األنابيل ومحطات وقوع 
خراء اْساتهَداخها من قبل الددوان السدوعّي، 
وبلغات خساائُر توقاف النفط الياا  ثالثة 
ملياارات عوالر عاا  2015 ، وخقادت اليمن 
عائادات مبيداات 9ل مليون برميال نفط يف 
الدا  نفساه من أصل 90 مليون برميل يمثل 

إنْتَااج اليمن من اليا  سنوياً.
ار   ووخقاً لإلحصائيات األولية لحرص األرْضَ
خقد بلغت تكلفة أَْكثَاَر من 271 محطة وقوع 
عمرلاا الددوان بشاكل خزئاي أو كل أَْكثَار 
مان 200 مليون عوالر، خيما تبلغ تكلفة 212 
ناقلة اْستهَداخها الددوان أَْكثَار من 13 مليوناً 

و500 ألف عوالر.
 وأشاار تقريار وزارة النفاط إىل تصاعاد 
اليساائر الفنياة يف حقاول إنْتَاااج النفاط 
ومنشاآتها نتيجاة توقاف اإلنْتَااج؛ بسابل 
عاد  القادرة عاى التصدير بسابل الحصار 
ار نتيجة مغاعرة  الجائار، وغريلا مان األرْضَ

الارشكات أَْكثَار من 20 رشكة استكشااخية 
وإنْتَااخياة أخنبية البالع، يضااُف إىل خقدان 
أَْكثَار مان 15 ألَف عامال يف القطاع النفطي 
خارص أْعَماالهام، وخالل الداماني املاضيني 
عمار الددوان 37 مبناًى تابداً لاوزارة النفط 
واملداعن بشاكل خزئي أوكل، كما اساتهدف 
عارش محطاات غااز منازيل تابداة للرشكة 
اليمنية للغاز، وتسع قاطرات غاز وأَْكثَار من 

136 ألف أسطوانة غاز.

الزراعة: أْضَراٌر موّثقة وأمٌن غذائيٌّ 
مفقوٌد جراء العدوان والحصار

تفياد التقارير األولية الصااعرة عن وزارة 
ار التي  الزراعاة والري اليمنية لحارص األرْضَ
طالات لاذا القطاع الهاا  بصاورة مبارشة 
وغاري مباارشة من قبال الددوان مناذ أواخر 
ماارل 2015 وحتاى عيسامرب املاايض، إن 
اليساائر األولية التاي تكبدلا لاذا القطاع 
الهاا  الذي يساالم يف %50 يف األمن الغذائي 
الوطناي بلغت 16 مليار عوالر، وتشاري إىل أن 
االْساتهَداف املمنهاج الذي طال لاذا القطاع 
بصاورة مباارشة عارب االْساتهَداف املتدماد 
للمزارع والحقول الزراعية واألَْسَواق ومناخذ 
ار الحصار التي  التصديار، باإلَضاَخاة إىل أرْضَ
أَعَّت إىل األزماة يف الوقاوع مان خانل وارتفاع 
أسادارلا وارتفاع تكالياف مدخالت اإلنْتَااج 
اليمناي  صااعرات  تدخال  ومناع  الزراعاي 
الزراعياة إىل الياارج، ويأتاي ذلاك يف إطاار 
اْساتهَداف الدادوان للقطاعاات االْقتَصاعية 
الحيوية، سايما وأن القطااع الزرعي اليمني 
يدد مورع رئييس لا %70 من السكان ويدمل 
خيه حوايل 2.9 مليون نسامة ويسالم با 21 

% من إخمايل الدخل القومي للبالع.
إساتهدف الدادوان عاى مادى الداماني 
املاضياني م1مل موقدااً زراعيااً يف ميتلاف 
املحاخظاات اليمنياة، مدظمهاا يف محاخظة 
صددة التي تدرضت مزارعها لتدمري ممنهج 
اساتيد  خيه الدادو ميتلف انواع االسالحة 
املحرمة عوليااً وخصوصاً القنابل الدنقوعية، 
كما تام اْساتهَداف 19 ساداً وحاخازاً مائياً 
وقنااة للاري منها ساد ماأرب القديام منع 
التحالف تدخل الصاعرات الزراعية إىل األَْسَواق 
اليارخياة، ومنع التحالف تدخال الصاعرات 
الزراعياة، ما أَعَّى إىل ارتفاع الفاقد يف اإلنْتَااج 

الزرعاي إىل مساتويات غري مسابوقة، وكان 
الزماة املشاتقات النفطياة التاي وصلت إىل 
أعاى مساتوياتها يف الدا  األول مان الددوان 
أن تساببت بتلف الدرشات مان املزارع، وأعت 
إىل تراخع اإلنْتَااج املحل من الحبوب بنسابة 
%50، كماا أَعَّت إىل تراخع إنْتَاااج اليمن من 
الدسال اليمني االصيل الذي بلغ خالل األعوا  
املاضية إىل 25 ألف طن يف الدا  ولكن بسابل 
الحارب والحصاار تراخدت مازارع النحالني 
وتوقفات مناخاذ التصديار للياارج ختكبدوا 
خساائر خاعحاة، ولاذات السابل تراخدات 
إنْتَااخياة اليمان من البن اليمناي األصيل إىل 

أعنى املستويات.

الصناعة: 271 مصنعاً مستهدفاً و44 
ألف معمل متوقف و90 ألف عامل 

بال عمل
بلاغ املصاناع التاي اساتهدخت بطريقاة 
مباارشة خالل الفارتة املاضياة 271 مصنداً 
خاصااً وعاماً ولكان املصاناع التي ترضرت 
خاراء الدادوان والحصاار تجااوزت املئات؛ 
نتيجة ارتفاع أسدار مدخالت اإلنْتَااج وكذلك 
ارتفاع أسادار املشاتقات النفطياة وارتفاع 
تكاليف التسويل، ووخقاً إلحصائيات صاعرة 
عان القطااع الياص، خقاد تسابل الددوان 
والحصاار خالل الداا  2015 بتوقف لل ألف 
مدمل إنْتَااخي بسابل توقف اساترياع املواع 
األولية الداخلة يف الصناعات التحويلية بسبل 
الحصاار وازمة الوقاوع، مماا أَعَّى إىل تراخع 
اإلنْتَاااج املحل اليمناي إىل اعنى املساتويات 
وكذلك خقادان 90 ألف عامل خرص أْعَماالهم 
يف القطاع الصناعي الذي يساالم بنسبة %ل 

من الناتج املحل اإلخمايل.
وعاى الرغام مان عاد  وخاوع احصائية 
ار التي طالت القطاع الصناعي  نهائية لألرْضَ
إال أن اليساائر األولياة وخل تقديارات وزارة 
الصناعاة والتجاارة اليمنياة خاان خساائر 
القطااع الصناعي بلغ خالل الداا  والنصف 
األوىل مان الدادوان والحصاار حاو ل1 مليار 

عوالر. 

النقل: مطارات مغلقة و25 شركة 
طريان توقفت و300 مليون دوالر 

خسائر مينائي الحديدة واملخاء
بسابل الحصار الربي والبحاري والجوي 
تكباد قطاع النقال اليمني ل,2 ملياار عوالر، 
وتوقفات 25 رشكاة طاريان عان التحليال 
يف االخاواء اليمنياة بسابل الحصاار، ولذات 
السابل خقاد 0م % مان الداملاني يف قطااع 
الطاريان خرص أْعَماالهام منهم 5 ألف عامل 
يدملون يف مطار صنداء ويف رشكات الطريان 
اليمنياة، كما تراخدت إيراعات قطاع الطريان 
بنسابة 75-99 % بسابل الحصاار وتدطيل 
حركاة املالحاة الجوياة يف 13 مطاار يمني، 
ووخقااً لتقرير صاعر عن وزارة النقل اليمنية 
خقاد بلغات اليساائر األولية تكبادت اليمن 
230 مليون عوالر؛ بسابل الحظر الجوي عى 
املطاارات اليمنياة، وأَْكثَار مان 200 مليون 
عوالر سجلت كيساائر أّولية للطريان اليمني 
بسابل الحصاار، كماا تكباد قطااع النقال 
البحاري 900 ملياون عوالر نتيجاة الدادوان 
والحصاار منهاا 300 ملياون عوالر خساائر 
مينائي الحديدة وامليا خالل الدامني املاضيني 

من الددوان. 

الصيد: 50 ألف صّياد بال صيد.. حظٌر 
عدواني مقيت!

حظر الددوان السادوعّي األمريكي نشاط 
الصياد التقليادي يف 12 منطقاة بحرية منذ 
الياو  األول للدادوان وتسابل بحرماان ماا 
يزياد 50 ألف صياع تقليدي يمارساون مهنة 
الصيد يف ساواحل البحر االحمر من ممارسة 
أْعَماالهم بل اساتهدف قواربهم وعمر املوانئ 
البحرياة واألَْساَواق ومراكاز التجميع ولذات 
السابل انيفض الصيد التقليدي بنسابة 75 
% يف تداز والحديدة، وخالل الدامني املاضيني 
اساتهدف الدادوان 93 مرَكاز إنازال ومركز 

تجميع سمكي يف سواحل البحر األحمر.

الكهرباء: عدواٌن أغرق اليمن يف الظالم 
وخسائر باملليارات

تفياد املدلوماات األولياة إىل أن اليساائر 
األولياة املباارشة التاي تدارض لهاا لقطاع 
الكهربااء اليمناي خاراء الدادوان والحصار 
الال1شهر األوىل من عمر الددوان بلغت نحو 
3 مليار عوالر، ويشري تقرير صاعر عن وزارة 

الكهربااء والطاقة نهاياة يوليو املايض إىل إن 
ار  إخماايل اليساائر املالياة وتكالياف األرْضَ
التي تكبدتها وامُلَؤّسساات التابداة لها خراء 
الددوان السادوعّي اآلثم عى الوطن منذ بداية 
الدادوان وحتاى 31 ماياو من الداا  2016 
بلغات 2 مليار و77 مليوناً و3ل2 ألف عوالر«. 
وبينت الوزارة يف تقرير رسمي لها أن الددوان 
ار خسيمة يف املنظومة  تسابل يف إحداث أرْضَ
الكهربائية قدرت خساائرلا باا 659 مليوناً 
و 163 ألف عوالر، خيما قدرت اليساائر التي 
لحقت بمشااريع التوليد بمبلغ 750 مليون و 
00م ألف عوالر، وقدرت اليساائر املالية التي 
طالت وحدة مرشوع النقل والتوزيع والتحكم 
بمبلغ 30ل ملياون و500 ألف عوالر. وقدرت 
ار التي طالت مارشوع قطاع الكهرباء  األرْضَ
بأَْكثَاار مان 69 مليوناً و763 ألاف عوالر، يف 
ااة بمارشوع  ار الَياصَّ حاني توزعات األرْضَ
كهربااء الريف عى الدقوع املمولاة من البنك 
اإلساالمي للتنمية بمبلغ 26 مليوناً و3ل ألف 
عوالر وكذا املمولة مان البنك الدويل بمبلغ 19 

مليوناً و3 آالف عوالر.

السياحة: 12 مليار دوالر خسائر ومواقع 
تأريخية وأثرية ضمن االستهداف

القطااع الساياحي تكبد خساائر خاعحة 
خاراء الدادوان والحصاار وطبقااً للتقاريار 
الرسمية الصاعرة عن وزارة السياحة اليمنية 
خان خساائرلا بلغت منذ بدء الددوان وحتى 
أغساطل املايض 12 ملياار عوالر، باإلَضاَخة 
إىل توقف نحو ربع مليون عامل عن ممارسة 
أْعَماالهم يف ميتلف مجاالت الدمل السياحي 
أْعَماالهام، ووخال تقريار صاعر عان وزارة 
الساياحة خاان القطااع الساياحي تدارض 
لالْساتهَداف املمنهاج من قبل الدادوان الذي 
اْساتهَداف املنشاآت واملواقع واملزارات واملدن 
والقرى السياحية والتأرييية واألثرية، وعمر 
الكثري من االستثمارات السياحية واْستهَداف 
البُنى التحتية واليدمية االساساية وتسابل 
الحصار والددوان بتوقف الحركة الساياحية 
الواخادة لليمان بشاكل كامال، باإلَضاَخة إىل 
توقف أَْكثَار من نحو 15 ألف منشأة سياحية 
كبرية ومتوساطة وصغرية عى امتداع الرتاب 

الوطني. 

املقاوالت: توقف 373 مشروعاً تنموياً 
عن العمل

تسبل الحصار بشلل تا  لقطاع املقاوالت 
القطاعاات  الام  احاد  يداد  الاذي  اليمناي 
اإلنْتَااخياة واالْقتَصاعياة يف البلد والذي يوخر 
مليون خرصة عمل، بسابل الددوان الحصار 
توقف انشااء 373 مرشوعاً تنموياً عن الدمل 
خالل الدا  2015، منهم 200 مرشوع مموله 
مان بملياار و37 مليون عوالر مان قبل البنك 
الادويل والادول املانحة، ولذات السابل توقف 
أَْكثَار من 6500 مهندساً وعامالً لندسياً عن 
ممارساة أْعَماالهم، كما توقف نشااط 131 
رشكة لندسية محلية وأخنبية، باإلَضاَخة إىل 
تراخع نسبي لنشاط مرشوع االشغال الدامة 

والصندوق االختماعي للتنمية. 

القطاع الخاص: 75 مليار دوالر خسائر 
أولية

تشاريُ التقديارات األولياة الصااعرة عان 
الغارف الصناعياة والتجارياة يف الداصماة 
صنداء، إىل أن اليساائر األولياة التي تكبدلا 
القطاع الياص اليمناي خالل الفرتة املاضية 
مان الددوان تبلغ 75 مليار عوالر، ولكن حتى 
اآلن ال تزال االحصائية النهائية لليسائر التي 
تدارض لها لذا القطاع الاذي يقوع االْقتَصاع 
الوطني يف ظل األَْوَضااع الحالية غائبة بسبل 
اساتمرار الدادوان والحصاار والاذي أَعَّى إىل 
تراخاع الحركاة التجارية خالل الداا  األول 

للددوان بنسبة 0ل %. 

ادية منذ بدء العدوان  اأبرُز اخل�سائر التي تكّبدتها القطاعات الْقت�سَ

االقتصاُد اليمني.. عامان من التدمري.. عامان من الصمود
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  - أمينة مسعد:
كان للمارأة عوٌر كباريٌ وواضاح يف التصّدي للدادوان الرببري 
الهمجاي عاى اليمان الاذي عخل عاَماه الثاناي ولم يحقال أية 
انتصاارات أَْو أي لادف ساوى مزيٍد مان الد  والياراب، خاملرأة 
قّدمات الكثريَ مان التضحيات وععمات الجبهات باملاال واملأكل 
والُحال، وكذلك قدمت خلاذات أكباعلا للجبهات بدد أن غرسات 

خيهم ُحلَّ الوطن وعّلمتهم وخوب الدخاع عنه حتى املوت. 
خاعتاربت بذلك لي الدموع األََسااايس والساند الوثيل ألخيها 
الرخال خأبهرت الداَلَم ببأساها وشاجاعتها وُقْدَرِتهاا عى َحْمِل 

السالح والدخاع عن نفسها وِعاْرَضها ووطنها.
وتمكَّنَات املارأُة خالل عاماني مان تثبيت صورتهاا املرشخة 
يف مواخهاة الدادوان، ومواقفها األَْكثَر شاجاعًة ولي تساتقبُل 
الشاهداَء، ساواٌء أكان الشاهيد ابنها أَْو زوخهاا أَْو أخالا، بصرب 
وإيَْماان قل نظريلماا، حتى أَْصبَاحات املرأة أيقوناة متَحاّركة 
سالمت بشكل كبري يف بث روحها الشجاعة يف أوساط املجالدين 
يف الجبهات الدسكرية وميتلف الجبهات الثقاخية واإلْعاَلمية من 

خبهات مواخهة الددوان.
وإذا كانت املرأة بإيَْمانها وشجاعتها مصنداً وَمْصَدراً للرخال 
الذيان ينّكلاون باألَْعَداء، خقاد كانت إىل خانل ذلاك صاحبة عور 
رئييس وكبري يف مجال اإلْعاَل  والثقاخة والتوعية والتحشيد وععم 
الجبهات باملال والغذاء، حيث تحتفظ ذاكرة الدامني بآالف الصور 
دات النساوية يف الوقفاات االحتجاخية امليتلفة، وحجزت  للتجمُّ
مكاناً ملحوظاً يف الصورة املرشخة التي ظهر بها الشادُل اليمني 
خالل عرشات املسريات الشدبية، متحديًة تهديداِت الددوان، كما 

حدث يف مسارية السابدني التأرييية.
ومع مرور عامني من الددوان السادوعي األمريكي عى اليمن 

ظلماً وعدواناً وعخوله الدا  الثالث، قامت صحيفة صدى املسرية 
باساتطالع يف أوسااط املرأة حاول عورلاا يف مواخهاة الددوان 
وتكاملها مع الرخل يف القيا  بالدور الكامل؛ عخاعاً عن الوطن. 
وكانات البدايُة مع الحقوقياة يرسى عبداللاه مطّهر، والتي 
اْكر عاى املارأة اليمنياة الصامدة  بادأت حديثَهاا بالثنااء والشُّ

والصابرة واملربية واألخت وزوخه الشهيد وأ  الشهيد.
وقالات: تظلُّ املرأُة اليمنيُة لي أخاَت الرخل ورشيكتَه يف بناء 
املجتمع وإنشااء أَْخيَاال، خاإلْساَلُ  الذي نظر إليها إنَْساناً مكلَّفاً 
ومساؤوالً عى َقَدِ  املسااواة مع الرخل وكّرمهاا وخدل لها حقاً 

وعليها واخبات.
وأضاخات أن املارأَة تمااِرُل عوَرلا ماع مجتمدهاا وتديُش 
آالمهام وآمالهم، وبما يف ذلك الددوان، الاذي ال ترى يف لذا الددو 
ساوى كيان عنرصي ووخوٍع غري رشعاي وال قانوني، ولو غدة 
رسطانية يف خسد األمة الدربية واإلْساَلمية تجل محاربته وإزالة 

عنسه من األرض اليمنية.

مان خانبها أوضحات اإلْعاَلمية يف إذاعة صندااء وخاء عامر 
الادرة، أن عور املارأة اليو  يف لذه املرحلاة الصدبة والحرخة من 
تأرياخ اليمن ال يقالُّ عن عور الجنادي يف الجبهة، خقاد أَْصبَاح 
عاى عاتقناا مسائولية كبارية وقوية ولاماة خاداً، يف توضيح 
الحقائل والتضليال اإلْعاَلمي ونقل صورة واضحة وحقيقية من 
قلل الَحَدث وكشاف عور بدض الدول التي لم تشارك يف الددوان 
عاى اليمن بصورة مبارشة، لكنها ولألساف شااركت يف الحرب 

اإلْعاَلمية الرشسة، من خالل التضليل اإلْعاَلمي الكاذب.
وبوخاه يملاؤه التفااُؤُل ويبارّش بالنارص اساتبرشت والدُة 
املجالد خالد السانباني بقّوة الجيش واللجان الشادبية، وقالت 
»نحان ال نملك حداثة أسالحتهم وليال لدينا املاُل كي نشارتَي 
الساالَح املحرََّ  ونساتيدَمه كتجربة يف شدبهم، لكن لدينا رخال 
أذللاوا الدالم بشاجاعتهم وحرّيوا الددو بالدزيماة والقوه التي 

يمتلكونها«.
وأشاارت إىل أن املرأة لديها االساتدداع للقتاال يف الجبهات يف 

وخه املدتدي. 
وأضاخات أن مان الدياِل أن تظالَّ الادوُل األُْخااَرى صامتاًة 
متفرِّخاًة عى عماء األَبْريَاء من األَْطَفاال والنسااء والرخال التي 
تسافك بصاورة يومية وبشادة عون أي وخه حل، خلام نجد أي 
تَحاّرك خاع أَْو ملمول يف أرض الواقع سوى مباعرات ومهاترات.
وبالرغم مما تُمرُّ به املرأة اليمنية من اساتهداف يف ُكّل مجال 
الحياة، أشاارت األستاذة سماح املؤيد، عضو مباعرة نساء اليمن 
ملواخهاة الدادوان، إىل أن املرأة تدتارب ُكلَّ املجتماع، بتضحياتها 
وصموعلاا وعورلاا الكباري يف مواَخهاة الددوان الغاشام، خهي 
صانداة الرخاال ومربِّياة األَْخيَاال، ولي شاقيقة الرخال يف ُكّل 

املجاالت.
من خانبه أشاع الدكتوُر عبدالكريم إسحاق أُستاذ علم النفل 
يف خامدة الدلو ، بالدور األساطوري للمرأة يف وخه الددوان الذي 
ال يدلام حتى أصاول الحرب بأن ال يساتهِدَف امارأًة أَْو طفالً أَْو 

منشاًة حكوميًة وأن للحرب أََرايَض ومواقَع. 
ولفت إىل أن املرأة رخدت الجبهاِت باملال وإعداع الطدا  وكذلك 
بالرخاال، خهي عظيماة يف مواقفها وتضحياتهاا، خنجد املدلمة 
رغام انقطااع راتبها تقاوُ  بدورلا عى أكمل وخاه، وكذلك لي 
املمرضة واملهندساة والداملة يف أّي مجاال يقومن بدورلن عون 

أن تأبه ألي عدوان.
ا األساتاذُة سمرية محمد، وكيلُة مدرساة مداذ، خأّكدت أن  أَمَّ
من ضمن األَْلَداف الفاشالة للددوان استهداَف التدليم من خالل 
الارضب عى املدارل وقتل األَْطَفااال األَبْريَاء، مما ييوف أولياء 
األمور من التحاق أَبْنَائهم بالتدليم، األمر الذي استدعى إىل إيقاف 
ًة يساريًة، ولكن أَبْنَاء اليمن كارسوا حاخَز اليوف  التدريال ُمادَّ
وأكملاوا املساريَة التدليميَة رغم اساتمرار الددوان يف اساتهداف 
املادارل وإيصال رساالة إىل عول التيلف بأن ساالحنا لو الدلم 

وسنواِخُهكم به وسنثأر لدماء الشهداء واألَبْريَاء.

  - خاص:
أقا  املرصد الوطني لإلعال ، بالتداون 
مع املجلل السيايس ألنصار الله )مكتل 
الداراق( صبااح أمال األربدااء باملرَكز 
الثقاايف النفطاي ببغاداع نادوة حوارياة 
الساتدراض ألاداف الددوان عاى اليمن 

وآثاره عى األرض واإلنسان.
ويف بداياة الندوة ألقى الشايخ محمد 
القبال عضاو املجلل السايايس ألنصار 
اللاه )مكتال الدراق( كلماة أوضح خيها 
حجام الدمار الذي لحال باليمن واألعداع 
الكبارية مان الضحاياا بسابل الدادوان 

األَمريكي السدوعي.
وناشد القبل، املجتمَع الدويل بالوقوف 
ماع الشادل اليمناي يف محنتاه، وإعانة 
الدادوان األَمريكي السادوعي الذي عخل 
عاماه الثالاث، مقدمااً الشاكر للشادل 
الدراقي عى وقفته املرشخة مع الشادل 

اليمني.
مان خانباه قاد  ع. أناور الحيادري 
أساتاذ الدلو  السياساية وعضو املرصد 
الوطني لإلعال  استدراضاً تأرييياً لواقع 
األلاداف التي انطلقت مان أخلها الحرب 
عاى اليمان، ساواء األلاداف اليارخية 
املتمثلة بإرسائيل وُمَيّططاتها الددوانية 
عى الدرب واملسالمني، وبأَمريكا الداعمة 
لها، أَْو باأللاداف الداخلية، والقلل الدائم 
لدى آل سادوع من تطور التجربة اليمنية 
واحتمالياة تمادع الربيع الدرباي ليطيح 

بالنظا  السدوعي. 
يف ذات الساياق قد  ع. خالد عبداالله، 
عرضاً للنتائج املتوّقدة للددوان األَمريكي 
واليطاوات  اليمان،  عاى  السادوعي 
اإليَْجابياة التاي اتبدهاا أنصاار اللاه يف 

التداطي مع املشكلة األمنية والسياسية 
األرض،  عاى  املتحققاة  والنجاحاات 
واليساائر الكبرية التي لحقات بالنظا  
السدوعي عى املستوى البرشي أَْو املاعي 

والسيايس.
حارض الندوة عدع كبري مان املثقفني 
وأصحاب الرأي وممثلاون عن منظمات 
السياساية  واألحازاب  املدناي  املجتماع 
ورخال عين، باإلَضاَخة إىل حضور إعالمي 
متميّاز غطاى خداليات النادوة. وقد أعار 
النادوة السايد محموع الهاشامي.. خيما 
تيللت الجلسة عروٌض ليطل وقصائد، 

وأناشيد وطنية للمقاومة. 
كما أقيم مدرٌض للصور الفتوغراخية 
لتبياني حجام الدماار والقتال واإلخرا  
ولاد  البُنى التحتياة ومداناة الشادل 

اليمني يف ظل ظروف الحرب القاسية.
مان  عادٌع  أقيام  اإلطاار  ذات  ويف 

املظالرات التضامنية مع الشدل اليمني 
يف عادع مان الدواصام الدربياة والدولية 
حياث شاهدت عواصام ُكلٍّ مان أملانياا 

وبريطانيا وبريوت والجزائر والسويد.
وطالبت املظالرات التي حملت شدار 
التضامان مع اليمن بإيقاف الددوان عى 
الشادل اليمني ورخع الحصار والسماح 

بإعخال املساعدات واألغذية واألعوية.
واساتهدف الناشاطون عارب اليطل 
التاي  الصاور  ومداارض  واملنشاورات 
تراخقت مع املظالارات إبالَغ املجتمدات 
الدولياة عن اآلثار الكارثياة للددوان عى 
حيااة وصحة األَْطَفال والنسااء يف اليمن 
وكذلاك خشال األمام املتحادة يف اليمان 
والتطبيال غاري القانوني للقارار 2216 
واساتيدامه ملنع عخاول املاواع الغذائية 
الشادل  َوتجوياع  والوقاوع  واألعوياة 

اليمني.

  - نشوى الرازحي:
يف ظل الحرب التي تُشن عى اليمن، ليَل املواطنون من يداني 
خقط، بال والرتاث الثقايف يف البلد يداني أَيْضااً بتدرُّضه للتهديد. 
خكثريٌ من األماكن األثرية ترّضرت؛ بسابل القصف الصاروخي، 

وكذلك املتاحف التي لم تَُكْن بمأَمٍن من الهجمات. 
تحاِرُب السادوعيُّة، منذُ مارل من الدا  2015، البلَد املجاوَر 
لها، بدعم من تحالف خليجي يف اليمن. ويف الوقت نفسه يحارب 

عالم اآلثار مهند السياني يف خبهة ميتلفة تماماً. 
»بصفتاي رئيل الهيئاة الدامة لآلثار يتوخل عالَّ االلتماُ  
بحماياة تراثنا الثقايف، الذي لم يُدره أحٌد أيَّ التما  عموماً أثناء 
املداارك. لقاد ترضر65 موقدااً أثريااً يف اليمن؛ بسابل الغارات 
الجوياة. كما عمر إخراميو تنظيام عاعش م1 موقداً عينياً، وأتى 
خيما بدد عوُر مهربي القطع األثرية، الذين يستغلون األزمات. 

اياح، الذين كانوا  يف أوقات السالم، اساتفاعت اليمُن من السُّ
يزورون البلد، لكي يستمتدوا بمشاالدة الكنوز الثقاخية الثرية 
خياه. وعى سابيل املثال، يازورون منازل صندااء القديمة التي 
تدوع إىل القرون الوساطى وضّمتها منظمة اليونيسكو إىل قائمة 
الارتاث الداملي. وبدد بدء التدخل الدساكري السادوعي بقليٍل يف 

الدا  2015 تم قصُف مدينة صنداء القديمة بالصواريخ. 
وخيما اّععى السادوعيون أن تلاك األرضاَر خانبيٌة، يُرعُّ محمد 
الساياني قائالً: »قالوا بأنهم أراعوا يف الواقع اساتهداَف مدسكٍر 
للحوثياني. وتام انتشااُل ُخثَاِث عارشات الضحاياا مان تحات 

األنقااض. ولام نتمكن من ترميم املناازل املترضرة؛ 
بسبل استمرار املدارك إىل اليو «. 

وأضاف: »كما تسبُِّل الهجماُت الصاروخية عى 
الجبال املحيطة بمدينة صنداء بالهّزات املساتمرة. 
وتسابّل لذا يف إلحااق أرضار خديادة باملباني. ويف 
الوقت نفساه تام اساتهداُف املباني التاي تدوُع إىل 
الدرص الُدثماني عمداً، حيُث تم استهداُف الواخهات 
الرائداة والنواخذ القديماة الثمينة. كما لحل الرضُر 
البالُغ بأشياَء كثريٍة. وحتى األماكن التي تم إخالؤلا 

يف الوقت املناسل، انهارت«. 
وأضااف الساياني: »ُقْمنا قباَل ُكلِّ يشء بإغالق 
املتاحاف، وإخفاء القطع املدروضة. ولكن يف الوقت 
الحايل َمرَّ أَْكثَُر مان عاَمني عى الحرب، وتلك القطع 
مكدَّسة يف ظل األوضاِع الطارئِة لذه، كستها األتربة 

وتدرَّضت لهجو  اآلخات«. 

ولكن لذا الحال ما يزاُل أخضَل مما يحُدُث يف مرتفدات اليمن. 
حيث قال السياني: »ُقصف متحُف ذمار بصاروَخني، مما أعى إىل 
تدمري املبنى بالكامل. وكان يوخد يف املتحِف واألرشايف 12,500 
قطداًة أثرية. وتمّكنا من إخالء 7500 قطدة حتى اآلن. وما زلنا 

نقو  بدمليات الحفر والبحث تحت األنقاض«. 
ى  املنطقاة التي اساُمها اليمن يف الوقت الحارض كانت تسامَّ
يف الدصاور القديمة »الدربية الساديدة«. قصة ملكة سابأ ذُكر 
خيها أنها أرسالت إىل النَّبي ساليمان يف القدل يف الدا  950 قبل 
امليالع قاخلًة محملًة بالذلل واللبان والتوابل قبل زيارتها. ذُكرت 
لاذه القصة يف القارآن واإلنجيل. وقاد أخرت الدكتاورة إيريل 
خاريالخ، من املدهاد األملاناي لآلثار األبحااث يف املواقاع األثرية 
املتضمناة لقطاع اآلثار القديماة الرائدة ولي تحااوُل اليو  أن 

َ  املساعدَة من بديد. تقدَّ
 تقوُل السايدة خريالخ: »يجري مدهُدناا أبحاثَه منذ أَْكثَر من 
ثالثني عاماً وتمّكنا من خدلها يف متناول اليمنيني، وإذا ما قّرروا 
البناء أَْو تقييم األرضار، خسيمكنهم الرخوع إىل تلك املدلومات«. 
كما قال رئيُل الهيئة الدامة لآلثار يف اليمن، مهند الساياني: 
إن يف لاذا الدمال مسااعدة كبرية لهام. وقال الرخاُل البالُغ من 

الدمر ل5 عاماً بحزن، أنه ليل لناك ععٌم أَْكثَر من ذلك. 
وأضااف: »إننا ندعو اللاَه أن يُحلَّ الساالُ  يف وطننا الحبيل. 
وأععاو اللَه أن تدََع لذه الدوُل القطَع األثريَة بساال ؛ ألنها كنوز 

للبرشية كلها!«.

* موقع راديو »دويتشالند« األلمانية

يسرى عبداهلل محمد: المرأة تمارس دورها مع مجتمعها وتعيش آالَمهم بما في ذلك مواجهة العدوان
وفاء عامر الدرة: دوُر المرأة اليوم في هذه المرحلة من تأريخ اليمن ال يقل عن دور الجندي في الجبهة

والدة المجاهد خالد السنباني: لدينا رجال أذهلوا العاَلم بشجاعتهم وحّيروا العدو بالعزيمة والقوة التي يمتلكونها
 يسرى المؤيد: المرأة صانعة الرجال وُمَربّية اأَلْجَيـال وشقيقُة الرجل في ُكّل المجاالت

الدكتور عبدالكريم إسحاق: المرأُة رفدت الجبهاِت بالمال والطعام وكذلك بالرجال، فهي عظيمة في مواقفها وتضحياتها
سميرة محمد: َأْبَناء اليمن كسروا حاجز الخوف وأكملوا المسيرة التعليمية التي حاول العدوان إيقافها

املرأُة اليمنيُة يف الذكرى الثانية للعدوان.. صانعُة االنتصار والصمود األسطوري

تظاهرات ت�سامنية من اليمن يف العديد من الدول 

مكتُب املجلس السياسي ألنصار اهلل بالعراق واملرصد الوطني لإلعالم 
ينظمان ندوًة حواريًة ببغداد الستعراض أهداف وآثار العدوان على اليمن

موقُع راديو »دويتشالند« األملانية: الغاراُت الجوّيُة 
دّمرت الكنوزَ التأريخية يف اليمن خالل العامني املاضيني

سميرة محمد اإلعالمية وفاء والدة الشهيد السنباني الحقوقية يسرى
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علي أحمد جاحز 
توطئة:

املساُر السيايسُّ والدبلومايس الذي شهدته 
مرحلاُة الدادوان ليل منفصالً عان املؤامرة 
الُكربى عى اليمن، بل يدتربه الكثريون خصالً 
مان خصول الدادوان يجري توظيُفاه لتمرير 
ولتغطياة  واقتصاعياة  مؤامارات سياساية 
تََحارُّكات ميدانية، ومن خالل تلك املفاوضات 
انكشاف ضدُف األَُمام املتحادة وحجُم وثقُل 

لاعي وخريقه وعد  امتالكهم أي قرار.
يرى مراقبون أن الجوالِت التفاُوضيَة التي 
كانات تجري يف خنادق موخمبياك بالداصمة 
صنداء برعاية املبداوث األَُمامي آنذاك خمال 
ًة يف صيغتهاا ويف واقدية  بن عمر كانات خاعَّ
مواضيدها وتركيزلا عى تجااوز أَْزَمة الثقة 
بني األَْطَراف السياساية الناتجة عن استقالة 

وحكومتاه  لااعي 
ولروبهم إىل عدن. 

ماا  وبحسال 
خاالل  مدروخااً  كان 
القليلاة  األََساابيْع 
الددوان  التي سابقت 
األَْطاَراف كانت  َخاإن 
عاى وَشاِك التوقياع 
تَأرييي  اتَّفااق  عاى 
بتشاكيل  يقاي 

مجلال رئايس يضم ُكلَّ األَْطَراف السياساية 
املتفاوضاة ولام يكن يتبّقى ساوى شايِص 
الرئيل، وكانات املدلوماُت التي أّكدلا خماُل 
ِته تقول:  بن عمر نفُساه أثناَء تيّليه عن مهمَّ
إن الدادوان لاو مان أخَهَز عى ذلاك االتَّفاق 

وأخشله يف اللحظات األخرية.
مشاركون يف املفاوضات التي كان يرعالا 
خماال بان عمار أّكادوا أن محماد قحطاان 
ممثال اإلْصااَلح أقارَّ ماراراً أن القاراَر ليال 
بيدلام يف توقيع االتَّفاق الوشايك، وطلل من 
املتفاوضني ومن املبداوث أن يأخذوا مواخقة 
السادوعيّة. ويف تلاك األثناء كانت السادوعيّة 
ومان ورائهاا الوالياات املتحادة تداد الدادة 
َح به  للدادوان عاى اليمن، وبحسال ماا رصَّ
ناطُل أَنَْصاار الله محمد عبدالساال  أنه كان 
يف زيارة إىل السدوعيّة مع وخد من أَنَْصاار الله 
خاالل تلك املرحلة التي شاهدت تغرياٍت عاخل 
االرسة الحاكماة يف الريااض؛ بسابل ماوت 
اٌت عاخل اليمن، حيث  امللك، ولو ما تااله تغريُّ
اساتقال لاعي وحكومته وخر لاعي إىل عدن، 
تاال ذلاك إخشاال مفاوضاات موخمبيك ومن 
ثام اندالع الدادوان عى اليمن عشاية 26 من 

مارل 2015 . 

التَحـرُّكاٌت السياسية بداية العدوان:
لم تمر أََسابيُْع عى بدء الددوان عى اليمن 
حتى حاولت السادوعيّة ومن ورائها الوالياُت 
املتحادة أن تصاّور للمجتماع الادويل وللرأي 
الدا  أنها ترمي إىل إَعاَعة ما يساّمى الرشعية 
يف اليمن وحسال، وبناًء عى ذلك اساتصدرت 
قراراً من مجلل األمن تحت الفصل الساابع 
يدطاي غطااء للدادوان وللحصاار، رابطااً 

باني املساار السايايس واملساار الدساكري 
كمتالزمتاني، حيث اشارتط القارار عوعة ما 
أسامالا الحكومة الرشعية وتساليم السالح 
كرشط لوقاف الددوان الذي اعتاربه مرّخصاً 

له عولياً.
ولم تكتِف السدوعيّة باستصدار القرار، بل 
ظهرت يف موقاع الضاغط عى األَُمام املتحدة 
لتغياري املبداوث الادويل خمال بن عمار الذي 
اعتربته بحسال ترصيحات عساريي وبدض 
املساؤلني يف حكومة لااعي متواطئااً مع ما 

أسموه »االنقالب«.
القاى الطلاُل السادوعّي تجاوبااً رسيدااً 
مان األَُماام املتحادة التاي كّلفت عاى الفور 
إساماعيل ولد الشايخ أحمد كمبداوث خديد 
إىل اليمن عى أََسااال أن يبدأ من حيث انتهى 
املبدوث الساابل خمال بان عمر الذي باعر إىل 
كشاف حقيقة ما توصل إليه، وقال يف مؤتمر 
صحفي ياو  إعفائه 
إن  مهمتاه:  مان 
اليمنياني كاناوا عى 
وشك اليروج باتَّفاق 
لاوال عاصفاة الحز  
التي أخشلت ُكّل يشء.
ومان ذلاك الياو  
بادأ مسلساٌل خدياٌد 
من املفاوضاات التي 
رعالاا ولاد الشايخ 
تياُرَج  أن  عون 
بنتيجاة بداية مان خنيف وانتهااء بالكويت، 
لتكوَن املهمُة األَْكثَاُر خشالً يف تَأريخ املبدوثني 

الدوليني.
تلك التَحاّركات التي برزت يف الشهور األوىل 
للدادوان قرألا مراقبون بأنهاا تأتي لتغطية 
الفشال يف تحقيال ماا تام اإلعاالُن عنه من 

أَْلَداف وليل للوصول إىل حل سيايس.

جولُة جنيف 1.. فشل سريع:
بادأ املبدوُث الادويلُّ الجديُد، إساماعيل ولد 
تَاه بإخاراء خولاة يف املنطقاة  الشايخ، مهمَّ
شاملت صندااَء، وخلصات خولتُاه إىل إعالن 
ُقارب مفاوضاات خنياف1، وقبيال انطاالق 
الساويرسية، كشاف  الداصماة  إىل  الوخاوع 
املبداوث عن صيغاة املفاوضات عاى اعتبار 
أنها ساتكوُن بني األَْطَراف األربدة التي كانت 
تتفاَوُض عى طاولة موخمبيك برعاية سالفه 
بن عمر، ولي أَنَْصااُر الله واملؤتمر الشادبي 
الداا  واملشارتك والحراك الجنوباي، ولو ما 
اعترب ماؤرشاً إيَْجابيااً يف إْمَكانية الوصول إىل 
حل رسياع وخاعل من شاأنه أن يُنهَي األَْزَمة 

خذرياً.
ويف ماا يشابه اإلشاارات السالبية، خرى 
احتجااز وخاد صندااء يف خيبوتي عاى متن 
ُن من ممثل  طائرة األَُمام املتحدة، َوكان يتكوَّ
أَنَْصااار الله واملؤتمر الشادبي الدا  وبدض 
ممثل الحراك واللقاء املشارتك، ذلك الترصف 
وصاف بأناه علياٌل عى ضداف نفاوذ األَُمام 
املتحدة باملقاا  األول، إَضاَخة إىل كونه يوحي 

بنوايا التفاخية عى املفاوضات.
ووصاف مشااركون يف الوخاد القااع  من 
صنداء إىل خنيف إَعاَقة الرحلة بأنها محاولة 

لتغييال الوخد عان الجلساة االختتاحية التي 
لا األمنُي الدا  لألَُماام املتحدة بان  سايحرُضُ
كاي مون، ولو ما حصال بالفدل، حيث حال 
التأخاريُ باني وخد صندااء وبني لقااء األمني 
الداا ، غري أن ذلاك لم يرتك أثَاراً يف مدنوياِت 
الوخاد كماا كان يرياد الطارُف اآلخاُر الاذي 
رَسعاَن ما أرَصَّ عى تغيرِي الصيغة من أَْطَراف 
سياساية إىل طرخاني خقاط لماا الحكوماة 

واالنقالب، بحسل توصيفه.
إساتجابُة ولاد الشايخ لتلاك الضغوطات 
بيصاوص تغيري الصيغة كانات بمثابة بذرة 
خشل رَسيع للمفاوضات األوىل خالل الددوان، 
حياث تسابل انقاالُب ولد الشايخ عاى تلك 
الصيغاة التاي كان قد أعلن عنهاا يف صناعة 
ُلوٍَّة سحيقة بني األَْطَراف تسبَّبت يف استحالة 
ُخلُوساهم إىل طاولة واحدة، سيما وأن بدَض 
امُلَكّونات السياساية شاهدت انقساماٍت بني 
الرياض وصنداَء، مثل املؤتمر الشادبي الدا  
والنارصي وحتى االشرتاكي الذي كان ال يزاُل 

أمينه الدا  يقيم يف صنداء حينها.
بمقابال ذلاك الفشال الرسياع، كان وخد 
صندااء يحتفي بأول نجااح عبلومايس خالل 
الدادوان، ويتمكن من كرس الدزلة والحصار، 
ويستفيد من خولة خنيف1 يف إبراز حقيقة ما 
خرى ويجري يف اليمن من خالل طرح حقائل 
وإطاالع الدالم عى خرائم الددوان، وما ترتل 
عليه من كوارَث إنَْسااانيٍة واقتصاعية، ولو 
ماا ملساه املجتماع الادويل رسيدااً، وتلقفته 
بداُض القوى اإلْقليْمية والدولياة لتبنّي عليه 
خيماا بداد يف ختح قناوات اتصال ماع القوى 

الوطنية.
وبحساِل املدطياات آناذاك َخإن الدادواَن 
سارع بالتزاُمن مع خولة خنيف 1 إىل التَحاّرك 
ميدانياً يف استغالل للُهدنة التي أعلنتها األَُمام 
املتحادة ألغاراض إنَْسااانية، وما إن خشالت 
الجولة حتى شان الددوان لجوماً برياً غاعراً 
عرب أوىل بوابات الغزو من خهة عدن التي شن 
عليها مئاات الغارات يف الياو  الواحد لتكوَن 
بداياة احتاالل الجناوب الذي كانات القاعدة 
وعاعاش عى رأل املساتفيدين مان ذلك، تال 
ذلك التَحاّرك من خهة حرضموت إىل مأرب. 

مفاوضاُت مسقط.. تلد النقاَط السبع:
خشال خنيف واحد لم يكن املحطَة األخريَة 
يف املساارات السياساية التاي ظلات األَُماام 
املتحدة تسالُُكها عارب مبدوثها متساقة مع 
ُخُهاوع قوى عولياة وإْقليْمية بااعرت إىل ختح 
نواخذ للتفااوض؛ بُغيَة إيقاف مساار الحرب 
والوصول إىل حلول سياساية قبال أن تتفاَقَم 
وتساتفحل تبدات الحرب وتتدقاد اليياراُت 
اة عاى عول الددوان نفساها  وتضيال َخاصَّ
وعى رأسها السدوعيّة التي باتت اليو  أَْكثَار 
غرقاً يف مستنقع الحرب والددوان عى اليمن، 

وباتات خرص الحل السايايس الذي ممكن أن 
ييرخها بماء الوخه شبه منددمة.

ومان لذه الحاخة إىل ترميام امللف اليمني 
قبل أن يساتفحَل خاءت مفاوضاُت مساقط 
التي ُوصفات بأنها مفاوضااٌت غري مبارشة 
بني ممثال القاوى الوطنية )أَنَْصااار الله – 
املؤتمار(، وباني املبداوث الادويل لبلاورة حل 
يجري تقديمه الحقاً إىل السادوعيّة ومؤيّديها 
للمواخقاة علياه، وخاالل تلاك املفاوضاات 
التاي تزامنت مع انساحاب الجياش واللجان 
الشادبية من الجنوب، قّد  الوخاد الذي يمثل 
القاوى الوطنية تناازالٍت ُوصفات باملجحفة 
قوبلت بنقاط ثماٍن طرحتها السادوعيّة عرب 
لااعي َوُوصفات بالتدجيزياة التاي تطالُل 
وخاد صندااء باالستساال  أوالً، وحملها ولد 
الشايخ إىل وخاد القاوى الوطنية يف مساقط 
كانات بمثابة رخض للنقاط الدرش التي اتفل 

املبداوث عليها مع وخد 
واملؤتمر  اللاه  أَنَْصااار 
يف مساقط، األَمار الذي 
أَعَّى إىل التفاوض مجدعاً 
سابع  إىل  واختصارلاا 
االعتبار  نقاط أخذت يف 
بداض مطالال الطرف 
اآلخار يف الريااض، غري 
قوبلات  بدورلاا  أنهاا 
بالرخاض واملماطلة من 

قبل طرف الرياض.
خاالل تلاك املرحلاة كان واضحااً الادور 
السادوعّي واألَمريكاي يف إخشاال التفاوض، 
األَمار الاذي عخاع السايّد عبدامللاك الحوثاي 
للتهدياد بالدخول يف الييارات االسارتاتيجية 
بداد تقديام تلك التناازالت، ولو ماا ظهر يف 
التصدياد الصاروخي والدساكري يف الحدوع 
الجبهاات، يف رساالة  بقياة  السادوعيّة ويف 
واضحاة عى أن الييارات الدساكرية ال تزال 

خاعلًة لصالح الجيش واللجان.
بادوره وخاُد القاوى الوطنياة اساتمر يف 
التحاُور والنقاش مع أَْطَراف عولية وإْقليْمية 
عادة طاوال أشاهر يف مساقط، ثم بارز عوُر 
االتحاع األُوروبي إلحياء التفاُوض يف مساقط 
مجدعاً، ولذه املرة اتسمت اللقاءاُت بأنها بني 
وخاد القوى الوطنية وبني السادوعيّة بشاكل 
غري مبارش، وكانت لاذه لي صيغتها، حيث 
كان ثماة وساطاء من ُعماان ومان االتحاع 
االوروبي، ينقلون املقرتحات والنقاشاات بني 
الطرخني اليمني والسدوعّي. وكان سفراُء ُكلٍّ 
من بريطانيا وأمريكا وخرنسا يف اليمن يلدبون 
عوراً غاريَ مبارش يف التأثري عاى مجريات تلك 

املحاعثات.
يف غضون ذلك كانت السادوعيّة واإلَماَرات 
تحشادان للغازو مان الجهة الرشقياة منفذ 
الوعيدة باتجاه ماأرب والجوف، ولو ما كان 
يحمُل عالالٍت عى نية لاللتفاف عى تفالمات 
مساقط التي وصلت -بحسال مصااعر- إىل 
تفالماات عملياة بيصاوص وقاف الحرب 
والحصار وتفديل آلية أمنية وعسكرية خاعلة 
ميدانيااً، إَضاَخًة إىل تَحاّركات من خهة ميدي 

الساحلية.
لذه االرلاصات امليدانية اتسقت مع إعالن 

َن اشارتاطاٍت عالية الساقف  سادوعّي تضمَّ
للقبول بميرخات مساقط، األَمر الذي حكم 
عى مفاوضات مسقط التي استمرت لشهور 
بالفشال، ولو ما أنتج واقداً ميدانياً وتدقيداً 
سياساياً كبارياً، غاري أن ُكّل تلاك املحااوالت 
امليدانياة لام تفلح يف تحقيال األَْلاَداف التي 

يريدلا الددوان. 

مفاوضاُت بيل السويسرية.. فشٌل 
مسبٌق واملخرُج َأمريكي:

يف نهاية الدا  2015  بدأت تَحاّركاُت ولد 
الشيخ التي ترتِّل ملفاوضات بيل السويرسية، 
نته صيغة املفاوضات  وكان مان أبرز ما تضمَّ
أَْو ما سّمي بيطة التفاوض حينها لو اعتبار 
النقاط السابع قاعدة أَْو أرضية للنقاشاات، 
غري أن ذلك رَسعاَن ما تبير مع أول خلسة.

وبرغام أن املفاوضاات لم تنطلال إاّل بدد 
املتحادة  األَُماام  إعاالن 
عان وقاف إْطااَلق ناار 
بني األَْطاَراف خاواً وبراً 
وبحاراً، إاّل أن ذلاك كان 
كما يبدو خياً يشبه خخ 
غزو عدن، ولو ما كانت 
قاواُت الجياش واللجان 
الشادبية متنبهاًة له إىل 
حاد ماا، حياث تقدمت 
خهاة  يف  الغازو  قاوات 
ماأرب والجاوف وتمكنت من السايطرة عى 
بداض املناطل يف الجوف لي نفساها التي ال 

تزال محلَّ رصاع إىل اللحظة.
اللقاءاُت املبارشة يف بيل السويرسية كانت 
محاطاًة برسياة تاماة، رَسعاَن ماا كرست 
تلاك الرسياة بالترسيباات التي كانات تصُل 
باأول،  أوالً  الدربياة والجزيارة والحادث  إىل 
ويف غضاون ذلاك طرحت قضاياا عملية عى 
الطاولة مثل تباعل األرسى وإيقاف الدمليات 
ُدد تمهياداً لبناء ثقة  الدساكرية عى ُكلِّ الصُّ
مباعلاة والساماح بإعخال شاحنات السالع 
املحتجازة والوقاوع، غاري أن ذلك كلاه ربطه 
وخد الرياض بما سامي خاك الحصار عن تدز 
وإْطااَلق شايصيات بدينها مثال الصبيحي 
ومنصور لاعي، ولو ما أَعَّى يف نهاية املطاف 
إىل صدوبة التوصل إىل اتَّفاق، برغم الوشوك يف 

الدخول إىل ما يشبه اتَّفاق مباعئ.
وكان قاد قاد  وخد صندااء لولد الشايخ 
مرشوعاً َضمَّ رؤيته للحل السايايس، اشاتمل 
أبدااع  ذات  وخولرياة  مهماٍة  نقااٍط  عاى 
اسارتاتيجية، إاّل أن تدنَُّت وخاد الرياض بتلك 
الطريقاة كان يقف وراءه السافريُ األَمريكي 
الذي توىّل بنفسه إعالن انتهاء املفاوضات قبل 
أن يتمَّ حتى تحديد موعد الستئناخها، كاشفاً 
بشاكل خج عن التأثاري الحقيقاي لألَمريكي 
يف مساار التفاوض، ولاو ما أساَهَم يف تأز  

الوضع بشكل أَْكبَار.
وخاّل ماا خرخات باه املفاَوضاات التاي 
اساتمرت ساتة أيا ، لو االتَّفاُق عى تشكيل 
واألُْخااَرى  إنَْسااانية  إحدالماا  لجنتاني، 
عساكرية، إَضاَخًة إىل تحدياد الرابع عرش من 
شاهر كاناون الثاناي املقبال موعاداً للجولة 

الجديدة من املفاوضات.

)الجزء األول(

من جلسات مؤتمر جنيف 1

منذُ الدا  2011 ، شهدت اليمُن متغرّياٍت خولريًة أثّرت سلباً عى 
تماُسك بُنية الدولة بشكل عا  وعى النسيج السيايس واالختماعي 

بشكل خاص، وانتجت واقداً مأزوماً لم تنَجْح ميرخاُت الحوار 
الوطني يف ترميمه بل ربما كانت تلك امليرخات ذريدة يف تدميل 

الُهوة بني امُلَكّونات السياسية، سواء عرب توظيفها يف َخْرض خيارات 
ومسارات غري متّفل عليها مثل مرشوع األقاليم الذي كان بؤرة 

مؤامرة عولية وإْقليْمية عى اليمن، رَسعاَن ما ظهرت خصولُها تباعاً 
لتنتهَي بالددوان عى اليمن.

َأمريكا تسعى إلفشال 
الحلول وإغراق السعودّية 

في المستنقع اليمني

هادي وفريقه َأَدَواٌت ال 
قراَر بيدهم 

العدو كان يستغل 
الُهَدن والمفاوضات 

لتحقيق إْنَجاز ميداني 

ِمَلــفُّ امل�ساِر ال�سيا�سّي خالل العدوان

مفاوضاٌت هزلية وَضْعـــٌف ُأَمـمي
من جنيف إىل بيل السويسرية
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حاوره/ زكريا الشرعبي
للشدر والشادراء عوٌر كبريٌ يف مواَخهة الددو، وكما أن 
للرصاصاة التي يطلقهاا الجندي من أخل وطناه َوْقَدها، 
للكلماة التي يقولهاا الشااعر َوْقُدها أَيْضااً، وقديماً كان 
الشااعُر قائد القبيلة وخارساها األول أيضا كما أنه ال خريَ 
يف الشااعر أَْو املثقاف إذا لم يهتم بقضايا شادبه ووطنه 
وَظالَّ يف برج عاخي يصيغ الكلمات املنّمقة يف الوقت الذي 
يتدرض شدبُه ألبشاع أنواع االنتهاكات، وكما قال املفكر 
الدربي إعوارع ساديد يف كتابه »صورة املثقف«: إن املثقَف 
بما يف ذلك الشاعر )خرٌع ذو عور اختماعي محّدع يف املجتمع 
الذي ال يمكن اختزالُه ببسااطة ألن يكوَن كاتَل حرف بال 
مالمح، وإنما لو خرع ولل قدرًة لتقديم وتجسايد وتبيني 

رسالة إىل خمهور محّدع وألخله.
الشاعر ُعبَاع أبو حاتم والذي يُدَرُف ب«شاعر نهم« من 
أبارز الشادراء الذين وعوا لذا الدور يف ظال تدرض اليمن 
َ  رساالتَه يف مواخهة  للدادوان األمريكي السادوعّي وقادَّ
لاذا الددوان وارتبط اسامه بالزوامل الشادبيّة التي كتل 
الكثري من كلماتها والقت رواخاً واساداً يف أوساط الشدل 
اليمني وخارخه كما يرتعع صدالا يف مواقع أبطال الجيش 
واللجان الشادبيّة املرابطاني يف خبهات الداخال وما وراء 
الحدوع، خَمن لو ُعبَاع أبو حاتم وملاذا عرََّض نفَسه لليطر 
يف الوقات الذي توارت خيه النَيُل القديمة وما رس حضور 
قائاد الثورة السايد عبدامللاك الحوثي يف شادره وما قصُة 
زامله الشاهري »باندد  الجيش السادوعّي نددمه«؟.. لذا 

سندرخه يف لذا الحوار:

- يف مطلعِ هذا الحوار كيف يعّرف الشاعر ُعَباد أبو 
اء؟ حاتم عن نفِسه للُقرَّ

ُعبَاع يحيى أحمد أبو حاتم
مواليد ١٥ عيسمرب ١٩٨٠

خريّج نُُظم مدلومات خامدة األنبار، خمهورية الدراق 
٢٠٠٣

متزوج

- هل لديك ديواٌن شعري مطبوع؟
ال يوخد.

- هل هناك شاعٌر َأْو كاتٌب أنت متأثٌِّر به؟
ولل لناك غري الشهيد النمري؟!!

- هل قمَت بزيارٍة إىل الجبهات العسكرية، كيف 
وجدتها؟

ندم، كاَن يل بدُض الزيارات، كان أبرُزلا إىل ميدي َوتدز، 
وكان لادُف الزيارات لو رخَع مدنويات املجالدين، َولكن 
ماا حصل لو الدكُل، خهم من رخدوا لنا املدنويات ونحن 
َمان نحتااج الزيارات لاذه لنتدلَم منهم مداناَي الصموع 
َواالنتصار والبذل َوالدطاء َوالتضحية َوالثقة بالله َوبصدق 

َل التأييَد اإللهي عى أرض الواقع. القضية، َونلتمَّ

- ما هو جديُد الشاعر ُعَباد أبو حاتم؟

ساحل البحر االحمر للعدا املوت االحمر
السفينه باْهل  ابو جبريل  ما جني غير 

َوالبر َوالبحر  اجلو  فْي  معه  جناهد  با 
فْي الصحاري وروس الشامخات الزبينه

تأّخر  من  ابو  لعن  أَْكبَر  الله  سبيل  في 
ِت��ك��ب��ر ب��ن��دق��ه ف���ي ميينه ك���ل م��ؤم��ن 

ق����وة ال���ل���ه ت��ت��ح��دى ال���س���اح امل���ط���ّور
بالسكينه ن��زل  م��دد ج��وي  ب��ه  وال��ث��ق��ة 

معبر ُك��ّل  على  مطبوعه  احل��ق  صرخة 
للخصم في وسط عينه سوقها سوقها 

* * *

دك شيطان جند ادعس على ِحلف خيبر
جيش األنصار من صعده مدد للمدينة

تكّبر قد  من  ف��وق  أَْك��بَ��ر  الله  أن  والله 
َوَربِّ�������ي ضمينه رّب���ان���ي  ن��ص��ر  واّن������ُه 

وان���ه احل��ق س��اط��ع وان��ن��ا جيش حيدر
عرينه نحمي  احلق  اُْسد  االسام  جند 

ك��ل غ���ازي غ��زان��ا حت��ت االق����دام يقبر
الثمينه دم��ان��ا  م��ه��رن��اه��ا  َوال���ك���رام���ة 

عصفر اجلو  في  ستعشر  اف  طايرات 
رهينه َوال��ع��س��اك��ر  مطيه  وال��ب��رادل��ي 

تفّجر السعودّي  الُعمق  في  والصواريخ 
السمينه غير  يصطاد  ما  صّياد  صقر 

ري��ح صرصر ن��ار حمرا ج��ّون��ا  أرض��ن��ا 
حصينه وال��ش��وام��خ  ناقع  س��م  وبحرنا 

َوادب��ر ف��ر  َوال��ع��دو  يُنَصر  الله  م��ع  َم��ن 
حنينه ي��ا  اليمن  ات��ع��دى  م��ن  حنينه  ي��ا 

َوعسكر َوجيَّش  العالم  ضدنا  جمع  لو 
جبينه راف���ع  احل���ر  مي���وت  أَْو  ننتصر 

ُك���ّل غ���زوه َوم��س��رى ب��ال��وث��اي��ق م��ص��ّور
َوبينه بيني  احل��س��م  خ��ي��ار  َوال��ب��ن��ادق 

- هل هناك زامٌل يتم التجهيزُ له من ِقَبل أحد 
املنشدين، ما هو؟ وما مطلع كلماته؟

إن شااء الله نسامع َقريبااً زامل لرخال اللاه يف وحدة 
القنّاصة يقول يف مطلده :
ِمدَّلا يف يمينك ِمدَّلا

واقتنص ُخنْد سلمان الرخاص..

- خاالَل عاَماني مان الدادوان كان لاك عوٌر باارٌز يف 
املواخهة، وال شك أن لذا عّرض حياتَك لليطر، ععنا نسأل 

ساؤاالً َمان ال يدرخك.. ملاذا عاّرض ُعبَاع أباو حاتم حياتَه 
لليطر وكان بإمكانه أن يظلَّ يف بيته ككثري من األساماء 

املشهورة سابقاً؟ 
اليطاُر األَْكارَبُ لاو أن نقاَف صامتاني يف ظال عدوان 
اساتهَدَف الحجر َوالبرش َوالشاجر أن نقاف صامتني ضد 
قوى استكبار عاملية تريد رضبَنا يف عيننا َوعروبتنا َوقيمنا 

َومباعئنا وُلويتنا، اليطر أن نقبل بالوصاية. 
وأرياد أن أقاول إن طواَل عماري لم أعرف لاذه الدزة 
َوالكرامة غري يف ظل لذه املسارية بقياعة السايد عبدامللك 
الحوثاي ويف ظال تصديناا الدادوان. أعرف أنناي مدرٌَّض 
لليطر لكن أقساُم بالله إني غريُ ُمبَاٍل، وكل ثقة بأن اللَه 
مداي َوإن ُقتلات من أخل موقفي لذا خهاو الدز َوالرشف 

األبدي إن شاء الله.

- البدُض يقول بحثاً عن الشاهرة والبدُض يقول سدياً 
وراء املال.. كيف ترع عى لذا؟

لو أرعُت ذلك َلكنُت ذلبُت الرياض أَْو اإلمارات َوصندت 
شاهرة َوثاروة طائلاة بادون أن أعاّرض نفايس َوأرُستي 

لليطر.

- هل تعّرضت للتهديد َأْو لإلغراء باملال من قبل 
العدو؟

التهديد كثريٌ خداً َوِبِدّدة طرق، مبارشة أَْو غري مبارشة، 
وكذلاك اإلغراء باملاال، بدءاً بدرض الدخول للسادوعيّة ثم 
بطلل عد  الكتاباة َوالظهور اإلعالمي، ثم بطلل أن أكتل 
للددوان َومرتزقتاه يف نفل الوقت الذي أكتل خيه ضدلم 
بادون أن يدلم أحٌد بذلك، ثام يف األخري قالوا: ماذا صنع لك 
أنصار الله؟! َوملاذا لم يدملوا لك كذا َويدطوك كذا َويدينوك 

بمنصل كذا َوكذا َوكذا؟!!.
َوللدلام أن والدتي -رحمه الله- توخيت؛ نتيجة الحصار 
َوإقفاال املطاارات َواملناخاذ، َوكنت أعرف َولاي تدرف أن 
موقفاي لذا سايرتتّل علياه احتمالياة عد  سافرلا لو 
ساءت أَْحَواُل البالع، َوبالفدل ما توّقدناه حصل َولم تتمكن 
من السفر َوماتت شهيدة الحصار، َولكن كان قرارنا َوكنا 
مساتددين نتحّمل نتائجاه مهما كانت، خهل الشاهرة أَْو 

أَْمَوال الدالم تساوي ندل والدتي رحمة الله عليها

- من الزوامل األوىل يف مواجهة العدوان زامل 
»نقسم برب العرش خاّلق السماء.. بانعدم 

الجيش السعودّي.. نعدمه« وهو من الزوامل 
الشهرية جدًا.. ما هي ظروف كتابة هذه 

القصيدة؟، وما سر الحماس فيها؟
كتبت لذه األبيات يف ليلة من الليايل َوأنا اساتمع إلذاعة 
صندااء َوبالاذات عندماا كان اإلعالماي املتألال عبدالله 
الحيفاي يقارأ خرائاَم الدادوان لذلاك اليو ، خأحسساُت 
بالُحرقة الشاديدة، تآكل صادري خبدأت تلقائياً بالقسام 
أكلم نفيس أقسام برب الدرش ال ندد  الجيش السادوعّي 
لذا ونساّوي ونسّوي، وطلدت خكرة األبيات وحّولت ما يف 
نفيس وقتها من مشااعر غاضبة إىل كلمات شدرية وخقنا 
اللاه بهاا َوكذلك ألحاان َوصوت املنشاد الجهااعي عيىس 
الليث، ساالُ  َربّي عليه، كان لها الدور األَْكرَب بدد الله يف أن 
يصَدَح لذا الزامل لو قسام لاكل يمني ُحر صامد يف وخه 

الددوان.

- »دق الهمر والبارجة والقاذفة واشعل حوار 
البندقية يف جنيف«.. هذا الزامل كان عند الجولة 
األوىل للمشاورات السياسية، هل قصدت به ُعقَم 

الخيارات السياسية وملاذا؟
الجبّاارون َواملساتكربون عرب التأرياخ ال يجدي مدهم 

الحاواُر، َوالتأريُخ ملٌء بشاوالَد عى ذلاك، خفرعون أتاه 
موىس بمدجزات َوبرالني تيشاع لها الجبال َولكنه تكرّب 
حتاى آخر لحظة حتاى بدد أن انشال البحر أََماا  عينَيه 
لام يتداظ وتكرّب عى الله، َونبي الله ناوح ععا يف قومه ما 
يقارب ألَف سانة َولكنهم تكرّبوا َوأغرق اللاُه األَْرَض بَمن 
عليها عادا أَْصَحااب السافينة؛ لذلك الحوار مان خولات 

البناعق أخدى.

- لقائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي حضوٌر 
ملحوٌظ يف قصائدك.. ما سر هذا الحضور؟
ألننا ُرّكاب السفينة َوأبو خربيل لو ُربّانها.

عن دور الشعراء يف مواجهة العدوان 
- إذا ما انتقلنا إىل محور آخر وهو دوُر الشعراء يف 

مواجهة العدوان أستاذ عباد: 
كان محماوع عرويش يقول أن تكوَن خلساطينياً خذلك 
يحّملُك مسؤوليًة كبريًة إزاء القضية، وأن تكون خلسطينياً 
وشااعراً خذلك علٌء كبريٌ؛ ألنك ستحمل مهاماً ال يتحملُها 
الشادر.. ما رأيك بهذه املقولة إذا عكسانالا عى الشااعر 

اليمني يف ظل الددوان؟ 
كالٌ  صحياٌح َوال غبار علياه، أنا كيمني يجل أن يكون 
يل عوٌر تجااه قضيّتي، ولكن أن أكون يمنياً َوشااعراً خهذا 
يضاِعُف مان واخبي تجاه القضية؛ َولذلك أقول للشادراء 
ُل ولن يرَحَم  الذيان لم يتحركوا حتاى اآلن )التأريخ يساجِّ
ومن لم يتحرك اآلن خمتى ساوف يتحرك َوَمن سيسمع له 

أصالً بدد لذه املرحلة(.

- ما هو الدور الذي مّثله الشعر يف مواجهة 
العدوان؟

الشادُر كان وقوع املداارك، َوكان رخيال املجالد يف ُكّل 
غزوة، َوكان رشيَك املواطن يف صموعه َوأحزانه َوانتصاراته 
َوتشييع شاهدائه، الشدر تيندق يف ُكّل خندق للجهاع ضد 

الددوان.

- يقال إن على الشاعر أن يكون َقريباً من هموم 
الجماهري ويقول الشاعر ُعَباد أبو حاتم إن هذه 

املرحلة هي جهادية بامتياز وليس وقت شعر 
الغزل، بينما يرى البعض أن الشاعَر يجُب أن 

يبتعَد عن السياسة بماذا نرد على هؤالء؟ 
لسُت شاعراً إذَا لم تكتُْل يف ُكّل املجاالت، َولكن كما قلُت 

مسبقاً يف ظل لكذا ظروف ال يوخُد مكاٌن للغزل.
َوالذين يقولون إن عى الشاعر أن يبتدَد عن السياسة.. 
َومهام يف الحيااة  كالُمهام يؤكاد أن عوَر الشادر كباريٌ 
السياساية، َوله تأثريٌ بالغ َوخصوصا يف لذه املرحلة َولذا 
اكاً بدورناا يف لذه املرحلة كشادراء  يزيدناا إرَصاراً َوتمسُّ

َويدل أن رسالتنا وصلت بفضل الله.

- نحن اآلن ندُخُل يف العام الثالث من العدوان 
ماذا تقوُل يف هذه املناسبة؟

أشاكر اللاه أوالً، خلاواله َلماا صمدنا ضد قاوى الداَلم 
لدامني َمَضيا َواليو  نحُن يف الدا  الثالث.

ثانياً.. أقوُل لشادبنا الحر الصامد: لله َعرُّك من شادل 
قهارت َوتحديت الداَلَم َومضيت واثقااً بنرص الله َوخدلت 
من خماخم أَْعَداء الله ُسلَّماً إىل سماء الِدّز َواملجد َوالفير، 
َويف قماة الحصاار َوالحرب انتجت صواريَياك َوطائراِتك، 
خلله َعرُّك، وساوف نَظلُّ صامدين عاماً وراء عاٍ  حتى يو  

القيامة.

»�ساعر نهم« يف حوار مع »�سدى امل�سرية«:

 لم أعرف العّزة والكرامة إال يف ظّل املسرية 
بقيادة السيد عبدامللك الحوثي ومواجهة العدوان

نحن رّكاب السفينة وأبو جبريل ُرّبانها • والدتي توّفيت بسبب الحصار
 لو أردُت الشهرة َلكنت في الرياض والعدوان عرض علّي أن 
أكُتَب له قصائَد دون أن يعرَف أحٌد مقابَل المال ورفضت ذلك

ُزْرنا الجبهات لنرفَع معنويات المجاهدين فرفع المجاهدون معنوياتنا 
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د. إسماعيل المحاقري
 

تدّلمناا حقيقة حرية اإلعاال  والصحاخة 
وععاوى الحياعياة واملهنياة، خقاد خرضات 
عرغامااُت الحارب عاى إعاال  الدادوان أن 
يماِرَل وبصورة خاضحة سالوكياٍت ما كان 
له أن يمارَساها بهذا السافور لاوال إكرالات 
الحرب وبتلك املمارساات انكشافت للشادل 
اليمناي وشادوب الدالم حقيقة سااطدة أن 
حرياة اإلعال  والصحاخاة ال تدني عند لؤالء 
ساوى إزالاة ُكّل املوانع والقياوع أََماا  تدخل 
أكاذيبهام ووصاول ثقاخاتهام إىل ُكّل منازل 
ليتأتّاى لهام تزييف وعاي الناال والتلبيل 
عليهام. خدماًة لتمرير مشاارعيهم الددائية 
ضاد أوطانناا، وتدني أَيْضااً وضاع الدوائل 
والدقباات أََماا  وصول الحقيقة للرأي الدا  
الداملاي واإلقليمي والوطني، وقاد رأينا أمثلة 
عملية تكتساح القناوات واملواقاع اإلعالمية 

والتشويش عليها وإغالقها.
ومان ناحياة أُْخااَرى انكشافت لشادبنا 
أكذوبة وخاوع حياعية وضواباط وأخالقيات 
مهنياة يف عمال اإلعال ، خقاد رأيناا كيف أن 
أغلال القناوات واملواقاع اإلعالمياة عملات 
حركتهاا  ينظام  كباري  وتنسايٍل  بتناغام 
مايسارتو واحد ملسااندة الدادوان وتأييد ُكّل 
الجرائام واالنتهااكات التاي يمارساها بنوع 
مان الفظاظاة املقاززة وغري املسابوقة خقد 
عملت عى نرش األكاذيل والهرطقة اإلعالمية 
واستيدا  ُكّل الوسائل القذرة ليداع املشالد 
وتزيياف وعيه عن حقيقة ماا يدور يف ميدان 
املداارك وعن حقيقة ما يرتكباه الددوان من 
خرائام حارب ضاد اإلنَْساانية يف بالعناا وما 
يفرضاه مان حصاار خانال يف حل الشادل 
اليمني، ُكّل ذلك عون مراعاة ألي مبدأ أخالقي 
أَْو مهناي أَْو عيني َوعون أعنى اعتبار واْحرتَا  

ملشاعر وعقل املشالد.
وتدّلمنا كياف كنا ميدوعني بمبدأ الحرية 
االقتصاعية املحكو  بقواعد املناخساة الحرة 
وحرية انتقال رؤول األموال واالساتثمارات 
والسلع واليدمات عون قيوع أَْو عقبات وعون 
مراعاة حماية االقتصااع الوطني، وكيف كنا 
ميطئاني عندماا ربطناا اقتصاعناا بالنظا  
االقتصاعي الادويل وُمَؤّسسااته التي تتحكم 
خيها أَمرياكا، خهذا لو ماا أوصلنا إىل تمكني 
أعدائناا من خارض لاذا الحصاار املرضوب 

عليناا وبهذه البسااطة والرسعاة، ولو من 
مكن الددوان من ساحل الرساميل الوطنية 

ومغااعرة أصحابهاا وكذلاك 
والكفاءات  الياربات  مغاعرة 
وذوي التميز والتفوق الدلمي 
والتقناي عند أقارب امتحان 
اإلغراءات  وبفدال  يواخهونه 

املقدمة له من الددوان.
الحارب  عّلمتناا  وقاد 
كياف أن ُععااة الديمقراطية 
بالديمقراطياة  احتفظاوا 
التداياش  لقيام  البياضاة 
املجتمدياني  والرشاكاة 
وبنااء الدولاة وُمَؤّسسااتها 
الداعلاة، عيمقراطياة اْحرتَا  

الحقاوق  واْحارتَا   اإلنَْساانية  الشايصية 
والحريات األساساية واملدنية – احتفظوا بها 
ملجتمداتهم وصدروا لنا عيمقراطية شاكلية 
مشاولة لام تنتاج إال األزماات السياساية 
مدخاالً  ومثلات  واألخالقياة  واالقتصاعياة 
للتدخاالت اليارخية يف شاؤوننا السياساية 
وعوملة النظا  االقتصاعي الرأسامايل الليربايل 
االقتصاعياة  ونشااطاته  مكوناتاه  باكل 
الثقاخاة  وعوملاة  الليربالياة،  والسياساية 
واملقدساات الثقاخية َوالقانونياة األَمريكية، 
ولام تنتاج أَيْضااً ساوى إقطاعياات خديدة 
ومراكاز قاوى خاسادة عمدت عى مناخساة 
الدولة وتمزيقهاا حتى أَْصبَح املجتمع عبارة 
عان قاالع متقارباة أَْو سااحات متباعادة 
تدمال عى توخيه القذائاف إىل حصن الدولة، 
إىل  سادت  اإلقطاعياات  تلاك  أن  واألعلاى 
اساتيدا  وظائاف الدولة إلضفااء الرشعية 
عاى ترصخاتها وسادت إىل اساتيدا  مالية 
الدولاة وإماالء قانونه عاى قاناون الدولة، 

وخرضت أَْعااَداءلا أَْعااَداء للدولة.
وبدالً عن قيم اْحرتَا  الشيصية اإلنَْسانية 
بفدال  بالعتهاا  الديمقراطياة عاى  عملات 
الدعاياات وعاى عبوعيتهاا بفدال أصحااب 
املصالاح والنفاوذ واألحازاب التاي أَْصبَحت 
بمثاباة املدارب عان إَراَعة الياارج بادالً عن 
أن تكاون ممثلاة للارأي الدا  ومدارّبة عنه، 
وبدالً من إرسااء قيم الددالة واملساواة زاعت 
مان قيام الظلام واملمارساات الالإنَْساانية 
والتمييزياة، وبادالً عان أن تكاوَن الساياعة 
للشدل أَْصبَحت السياعة لهاعي وعل محسن 

وأرسة آل األَْحَمر وللتدخالت اليارخية، وبدالً 
عن اْحارتَا  الرشعية الدساتورية ظهرت لنا 
الرشعياة الدولياة ورشعياة 
لاعي، وبدالً عن اْحرتَا  مبدأ 
االنتيابات الحرة والتناخسية 
اة  ظهار لنا انتياباات َخاصَّ
من ابتاكارات وإبداع املباعرة 
اليليجياة النتياب املرشاح 
كان  لقاد  وأَخارْياً  الوحياد، 
حلمناا الحصول عاى الدولة 
ماا  ولكان  الديمقراطياة 
حصلنا عليه لو عيمقراطية 
باال عولاة وباال كراماة وبال 

اقتصاع.
ومن ألم ما تدّلمه شادبنا 
لاو التدارف وبصاورة عملياة عاى ععااة 
الثقاخاة ممان يقدمون أنفساهم عاى أنهم 
األكثار تحرضاً وتدامالً مع قيم الديمقراطية 
وخصوصاً يف موضوع ممارساة حرية الرأي 
والتدباري، خقد اضطرتهم إكرالات الحرب أن 
يظهاروا املدنى الذي يفهموناه لتلك الحرية، 
إنهم وبكل صفاقة يشاكون ملاذا لم يسامح 
لهام يف تسايري املساريات وتنفياِذ الوقفاات 
االحتجاخياة ملطالباة الشادل أن يكافَّ عن 
الدخااع عان أرضه ورشخاه وكرامتاه؛ ألنهم 
كما يارون أن الددوان يقاو  بواخل رشعي 
عان  عوضااً  املرتباات  بتساليم  واملطالباة 
الرشعية التي صاعرت البنك املركزي، وبيدلا 
ماوارع الدولة وتسالمت الدملة بداد طبدها، 
ومان أخل أن تبث الدعاياات وتقديم املربرات 
وتحميال غريلم املساؤولية عماا يرتكبونه 
مان قتل واحتاالل وتدمري لوطنهام وحصار 
شادبهم ومن أخل الشاجل والتنديد بساوء 
اليدماات وضيل املديشاة واعتقاال رشكاء 
الدادوان يف عملياة الرصاد ووضاع الرشائح 

وإرسال اإلحداثيات.
ومان ناحياة أُْخااَرى عرف شادبنا كيف 
أنهم يمارسون أَْعَماَل التحريض ونرش ثقاخة 
الكرالية وبث األحقاع وممارسة القدح والذ  
والشاتائم ذات السامة الطائفياة واملذلبية 
والتدصل الشديد ورمي التهم الباطلة يف حل 
شادبهم ورشكائهم يف لذا الوطان منذ آالف 
السانني، ُكّل ذلك تحت مزاعم الحل يف التدبري 
والارأي. خمع ُكّل ذلك عرف شادبنا أن لؤالء 
ليسوا خقط بال ثقاخة وبال وطنية وإنما أَيْضاً 

بال عقال وال منطل يزن ترصخاتهم وأقوالهم 
ويكباح خمااح أحقاعلام ضاد مجتمدهام 
ووطنهم وأمتهام وتأرييهم ولويتهم، خلقد 
أصابهام ماا أصااب الجماعاات اإلْخارامية 
الذيان ال يارون يف لاذا الكاون إال أنفساهم 
وال مدناى عندلام لألوطان والهوياة واألمن 
القومي واإلَراَعة الشدبية والرشاكة املجتمدية 

والتددعية الثقاخية.. الخ.
وأَخرْياً إن لذه الحرب الظاملة ختحت أََماا  
شادبنا كثارياً مان الحقائل التاي كان خكره 
وذلنيتاه مشوشاة بيصوصهاا، األمر الذي 
مكنه من التغلل عى التحديات والدوائل التي 
كانت تديقه عن األخذ بأسباب نهوضه وبناء 
عولته واسارتعاع قاراره وساياعته عى وطنه 

ومقدراته: 
- لقاد تغّلل عى التشاويش الاذي أصاب 
وعياه وانحارف بذلناه بشاأن الكثاري مان 
املفاليم َواألخاكار والطرائل الواخدة إليه عرب 

أعدائه.
التبلاد  التيّلاَص مان حالاة  - اساتطاع 
وثقاخة السكون واملياتلة بيصوص القضايا 

األساسية لوطنه وأمته.
- اساتطاع التيلاص من ثقاخاة االنكفاء 
حول الاذات واالندخااع وراء رغباتاه وميوله 
ومصالحاه األنانياة واالنكفااء حاول النمط 
االستهالك وإعال  الرتخيه والتسليم للرشكات 

وامُلَؤّسسات الدولية وترسيح الجيوش.
وخقادان  الياوف  ثقاخاة  عاى  تغلال   -
الثقاة بنفساه وبقدراتاه وبثقاختاه ونظمه 
االختماعياة وموروثاه الفكاري واإلنَْسااني 

والقانوني.
- تيلاص من بالعته التي اكتسابها بفدل 
االنياداع بالدعاية والبهرخاة اإلعالمية ومن 
عبوعيتاه ألصحااب املصالح ومراكاز النفوذ 
ورموز الفسااع مان القيااعات الحزبية التي 
انكشف أنها ال تمثل الرأي الدا  وال تدرب عنه 

وإنما تمثل إَراَعة اليارج وتدرب عنه.
- تغلال عاى ُحسان النياة التاي أوقدته 
باالنيداع بكثري من املصطلحات واملزعوخات 
الداملياة(، )رأسامالية  الثنائياة )الدوملاة – 
الساوق الحارة وتحريار التجاارة(، )النظا  
التيلاف(،   – )التحارض  الجدياد(،  الداملاي 

)ليرباليني – عكتاتوريني(.

زين العابدين عثمان
 

 بدد الساجل األعماى من االخفاقات والفشال التاي ُمنيت 
باه اململكاة وحلفائها خالل حملتهاا الدساكريّة املركزة التي 
أسامتها »بالرماح الذلبي« والتي خلقت لتساتهدف بالتحديد 
منطقتاي ذو بااب واملياء السااحليتني كمنطلال أويل لفرض 

السيطرة الكلية عى اليط الساحل الغربي لليمن.
حياث كانت اململكة وقاوات التحالف تتوقع وتدول بشاكل 
كبري عاى أن تحقل لاذه الحملة الضيمة شايئني رئيسايني 
ولما أن تكرس شاوكة القوات البحرية اليمنيّة باملساار االول، 
واآلخر لو أن تحد من صدوع قدراتهم القتالية التي باتت تمثل 
مداعله بالغة الحساسية عى منطقه باب املندب االسرتاتيجية 
خصوصاً بدد أن اساتطاعت قوات الدخاع الساحلية اليمنيّة أن 
تقصف وتدمر عدع من الفرقاطات والسفن الحربية السدوعيّة 

واإلماراتية.
لكان ويف نهاية مطاف حملة الرماح الذلبي كانت نتائجها 
سلبيه وما حصل كان الدكل تماما خرغم توخري قوى الددوان 
تلك الطاقاات الدساكريّة الهائلة والضخ االعالمي املساتميت 
اال أن لاذه الحملاة تَطايرت وتكرست إىل اخازاء بدد أن تلقت 
سلساله من الدمليات املداكساة واملضاعة التي شانها الجيش 
اليمناي واللجاان الشادبيّة التي أرغمات اململكاة ومرتزقتها 

بإيقاف املدركة واعاعة النظر يف لذا األمر.
ولم يغيل لذا املشاهد َكثرياً حيث عااعة اململكة اليو  ولي 
تهدع و تلوح عن نيتهاا يف اختياح ميناء الحديدة كيطة بديله 
عن سايناريو الرمح الذلبي وتدويض خساائره الكاعحة وقد 

بادأت وساائلها اإلعالمية تندال وتطبل لهذا الصادع، والجدير 
بالذكار لنا أن الدور األَمريكي لم يغيل أبداً، حيث اعلنت إَعاَرة 
ترامل عن استدداع أَمريكا يف تزويد اململكة باألسلحة واملددات 
الدساكرية بداد زياارة بن سالمان لواشانطن وعقاد إزاءلا 
صكاوكاً بقيماة 200 مليار عوالر كمبلاغ اويل وكان ترامل قد 
أعلان يف أَْكثَاار مان ترصياح أن الوالياات املتحادة األَمريكية 
ساتتكفل بحماية حلفاءلا وخص اململكة وستوخر لها الدعم 

االستيباراتي واالستشاري يف حربها عى اليمن.
لكان وعى رغم مان لذا التواخقاات املبدئية باني أَمريكا و 
السدوعيّة اال أن التناقضات واليالف بينهما الزال سيد املوقف 

بشأن ملف اغالق ميناء الحديدة 
 لاذا ال يمكان الجز  الياو  بان لادى اململكاة وأَمريكا نية 
صارخاة يف تنفيذ مارشوع احتالل ساواحل محاخظة الحديدة 
كون ظروخهما امليدانية سايئة خداً َوأن تداعيات لذه اليطوة 
ساتكون بمثاباة إرضا  الناار يف الهشايم، والسابل أن لناك 
مدوقاٍت حتميًة وحقيقيًه ستحوُل عوَن نجاح أية عملية، ولدل 
أبرزلا أن عاصمة اململكة الرياض قد أَْصبَاحت قبلًة للصواريخ 
البالساتية اليمنية َوأن إغالق ميناء الحديدة الذي يدترب رشيان 
الحياه الوحيد لدى اليمنيني سايجدل األخاري ينتفض ويتوخه 
نحو خبهات الحدوع مع السدوعيّة وبالتوازي سينفجر الوضع 
عى خبهات الساحل الغربية وتنشل حرب مفتوحه بما تدنيه 

الكلمة، وحتماً أن البحر األحمر سيكون بحراً من الد .
لهاذا خاململكاة لاذه األثنااء تقتارص خقاط عاى إطاالق 
التصاريح النارية والتهديدات الفارغة كحرب نفسية تمارسها 

عى الشدل اليمني ال غري.

شيٌء مما تعّلمناه من الحرب الظاملة

 إغالُق ميناء الحديدة 
إضراُم النار يف الهشيم 

كتابات

صرٌب وثبات.. 
ذهوٌل وحياد

 هنادي الصعيتري 

وبداد السااعل والدارشون من 
مارل املشاهوع، يو  تدشاني الدا  
األساطوري  الصماوع  مان  الثالاث 

التأرييي.. 
حارت عقول البرشياة حني امتدَّ 
نََظُرلاا إىل ميادان السابدني الاذي 
األماواج  تلاك  ُكّل  يومهاا  احتضان 
الهائجة الثائرة التي علت شاداراتها 
أرخااء  صيحاتهاا  صادى  وتارّعع 

املكان.. 
يف لاذا املقاا  أقاول: يا شادوب 
اًة: الدالِم كاخًة والُدرب منهم َخاصَّ

)كيف تساتغربون واقَع الشادل 
اليمناي املتوّقاد إيَْماانااً واحتسااباً 
وخهااعاً، واملتجّساد صارباً وصموعاً 

وثباتاً؟!. 
الذلاول  يساتدعي  واقدااً  ألاَو 
والوقوف أمامُه وقفَة تأمٍل وتفّكر؟.
ندم.. لو كذلك. ولكن االستغراب 
إّما أن يراخقُه ععٌم واسناع، أَْو صمٌت 

وحياع!(.
لاذا خإنناا ويف عامناا الثالاث من 
وتصديناا  ومواخهتناا  صموعناا 
للددوان السدوعّي األَمريكي البغيض 

نؤكد عى أن:
أصواتكم أيها الساكتون - زعماء 
وشادوباً - عان نرُصة الحال وقوله 
والصادع باه، اليانداون إِلماالءات 
وتوخيهاات البيات األبياض وألله، 
بوخاِه  الوقاوف  مان  املتوخساون 
سالطاٍن خائٍر بنفاوذه، الراضيون 
للهيمنة الفكرية والشدبية يف الوطن 
وأرضاه، املتحيّازون للباطال امُلبطل 

ورموزه.. 
مواقُفكم ال تهمناا، وصمتكم لن 
يرضنا؛ ألن الشادل اليمني بقياعتِه 
القرآنياة الثورياة قد أثبات كفاءته 
وخدارتاه وقوته ذاتيااً عون عوٍن أَْو 
َمانٍّ أَْو تمكانٍي مان أي طارٍف كان، 
وأثبت أيضاً أن ال صوت خوق صوته، 
وإراعة خوق إراعته، خدزيمة الشدوب 
املساتضدفة لاي )القاول الفصال 
وليل بالهزل إذا ماا تراَخَل مده نية 

صاعقة وتوّكٌل عى الله(.
كما نجادع وثيقة الدهاد مع الله 
بامُلي ُقُدماً إلزاحة الظاملني واقتالع 
شاوكتهم ليكون البديل عن ذلك لو 
عين اللاه بمباعئه وقيمه وأخالقياته 

وأسسه.. 
وأنتام - السااكتون - خليتجادع 
لديكام تلقائيااً ماع تداقال األياا  
أخوالكم  والشهور والسانني تكميم 
وتلجيمهاا، وتقييد أيديكام بأصفاٍع 
اٍة خدل منهاا صمتكام املطبل  لشَّ
وضدف نفوسكم خوالذاً ال يتحطم.. 
وماا عليكام إال متابداة املشاهد 
اليمني بأحداثه لتجادوا ما يجدلكم 
يف ذلاوٍل عائم، وال تجدلاوا األحداث 
تمار من أماا  أعينكم َمرَّ الساحاب 
الدابرات بل اساتيلصوا واستنبطوا 
عّلكام  والداربة  الدظاة  منهاا 
تستفيقون من خموعكم وتَحاّركون 
ساكناً وتفتحون مضموماً وتجربون 
مساتكرباً،  وتكارسون  مكساوراً 
ولتؤمنوا يقينااً أن الله ال يزيح الرش 
إال عن طريل من عملوا عى اليالص 

منه.. 
والداقبُة للمتقني

بقية من الصفحة األخرية
قّمة »امليت«.. مفاتيُح املَُخّطط 

الصهيوني لتقسيم الوطن 
العربي!

وبدا املقدد خارغاً كما له أن يقول حريٌّ بهذه القمة 
أن تتسااءل عن أعداع أَْعَضائها يف لاذه القاعة الذين 
عملوا طوال سابع سانوات كجساور لدبور عرشات 
اآلالف مان املسالحني لتيريال وقتل وذباح وترشيد 
الشادل الساوري يف واحدة من أَْكثَر مؤامرات القرن 

سوءاً.
اليمان : وإىل الدولاة اليمنياة أحد أبرز امُلَؤّسساني 
لهذه امُلَؤّسساة املنسالية عن ألداخها قبل أن تتكوَن 
عول تحارض لناا بصفاة عائماة، خمان أيان تحرض 
الكلماات التاي تلّيُصهاا ١١ عولة تشاارك طائراتها 
وأسالحتها وأَْمَوالهاا يف قتل الشادل اليمناي الدربي 
واإلساالمي وتدماري بُنية الدولاة التحتياة يف مؤامرة 
إخضاعها والسايطرة عى استقاللها وسياعتها تحت 

عناويَن متددعة. 
أما الحاارض الغائل يف لذه القمة خهي الدول التي 
تجني ثمار االنحراف الكبري للهيكل الدربي، إذ أن سّلة 
القارارات التي تياُرُج بها لذه القمام تمي لتكون 
أحاد أولوياات مفاتيح اليطاط الغربياة الصهيونية 
الساتكمال مرشوع التقسايم والتفتيات واإلضداف 
لكل األقطاار الدربية، خمن تحت قباة لذه القمم تم 
الترشياُع عربياً لُكل الحاروب والتي آخرلاا الددوان 
السدوعي األَمريكي عى اليمن أَْو باألصح االنيراط يف 

لذا الددوان كأََعَوات مأمورة.
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يمٌن جديٌد وشعٌب 
عظيٌم أذهل العالم

كانت لناك مرالنات خارسة من قبل تحالف عول الددوان 
ومرتزقتهم يف الداخل واليارج عى أن الشدل اليمني سيحجم 
عن اليروج إىل ميدان السابدني ياو  األحد املايض املواخل 26 
ر  مارل 2017   بسبل الوضع االقتصاعي الذي يديشه وتأخُّ
رصف املرتباات.. ولذلاك خقد سابقت حلوَل مناَسابة عامني 
من الصموع حملة إْعاَلمية مكثفة ورشساة يف وساائل إْعاَل  
تحالف الددوان ومرتزقتهم حاولوا من خاللها تصوير الشدل 
اليمناي بأنه قد مل وكل ولم يدد قااعراً عى الصموع وتحقيل 
االنتصارات التاي أذللت الدالم خكانت املفاخاأة املدوية التي 
كاعت تصيال الدادو يف مقتل خروج الشادل اليمني الدظيم 
إىل ميادان السابدني بداصماة اليمان والدروباة: صندااء يف 
مشاهد لام يسابل أن شاهدته أية عولاة ليل عى مساتوى 
الدالم الدربي خحسال، وإنما عى مساتوى الدالم كله يف ظل 
أوضااع مدقدة سياسايا واقتصاعياً وأمنيااً ومؤامرات تحاك 
عاخال اليمان وخارخها ولو ماا أربك إْعاَل  تحالاف الددوان 
وأخقاده مصداقيتاه لادى متابديه؛ ألنه كشاف عان عوراته 
وتحامله الواضح ضد اليمن وشادبها الدمالق.. لذا الشادل 
الاذي أثبات من خاالل تصديه ألقاوى عول الدالم واساتطاع 
أن يقلال املوازيان، بال ويفارض من خاالل خيشاه الدظيم 
ولجانه الشادبية مداعلة رعع خديادة وييرج بدد عامني من 
الددوان الظالم عليه الذي لم يتوقف سااعة واحدة ولو أَْكثَر 
قوة وصارباً وثباتاً وإيَْماناً بددالة قضيتاه التي يداخع ويقد  
التضحيات من أخلها.. مؤكدا للدالم كله أن النظا  السدوعّي 
الاذي يقاوع تحالف الددوان علياه مع سايدته أَمريكا يرالن 
يف ُكّل محاوالتاه التآمرية، ساواء يف املاايض أَْو الحارض، عى 
حصان خاارس ولن يحقل بإذن الله اية مكاسال تذكر حتى 
لو استدان بكل خيوش الدالم واستقد  ُكّل املرتزقة والدمالء 
مان ميتلف الادول ليقاتلوا بالنيابة عناه َوأن حمالت إْعاَلمه 
املغرضاة واملضللاة ملان ال يدرف حقيقاة النظا  السادوعّي 
الدفن ضد اليمن وشادبها وقياعتها السياساية والدساكرية 
والروحياة لن تزياد اليمنيني إاّل قوة وصالباة وصموعاً قل أن 
نجاد له نظرياً يف مواخهة الدادوان املفروض عليه بدون وخه 

حل أَْو مسوغ قانوني.
ولكن ما يؤملنا نحن اليمنيني أصل الدروبة ومن شاهد لهم 
النبي محمد، علياه وآله الصالُة والساالُ ، باإليَْمان والحكمة 
لو موقاُف الحكا  الدرب الذين اساتطاع النظا  السادوعّي 
أن يكمام أخوالهام بثمن بيل حتى ال ينطقاوا بكلمة الحل 
ويساتنكروا باطال حاكا  السادوعيّة وعداوتهام الواضحة 
للشادوب الحارة يف محاولاة منهام لرتكيدها تنفياذاً ألخندة 

ائيْل. سيّدتَيهم أَمريكا وإرْسَ
وعليه نقول لهؤالء الحكا  الدرب الذين يجتمدون يف قمتهم 
الدربياة املزعومة يف الداصمة األرعنية عمان: كان يفرتُض أن 
يكاوَن لذا الدرص لاو عرص الصحوة الدربية ولكن لألساف 
خقاد أََخَرزت مدطياتاه أن األمة الدربية تمر يف خرقة وشاتات 
وتمزق وحل الذات وساباق عى التبدية لصالح أَْعَداء اإلْساَل  
والدروبة.. متناساني أن ما أماىس يف خارك.. أضحى يف عارك.. 
مهماا اعتقدوا أن تبديتهم للدول االساتدمارية ساتحميهم.. 
خمنذ عاماني والحكوماات الدربياة تقف مشاالدة الددوان 
الظالام عى اليمان وأغلبها تساير ُكّل إْعاَلمهاا وامكانياتها 
مده بل ولم تبيل يف املشاركة لنجاح لذا الددوان الرببري عى 
إخوانهم اليمنيني عون سابل حقيقي لهاذا الددوان الذي لو 
يف األََسااال امتداع للدداء األزيل الذي يكنه حكا  السادوعيّة 
لليمان وشادبها ورضب منجزاتاه التاي يطماح للوصول إىل 
تحقيقهاا ويف مقدمتهاا بناء عولته القوياة والداعلة وتحرير 
قرارلا السايايس مان الوصاياة اليارخية ولو ماا ال يريده 
النظا  السادوعّي أن يتحقل يف اليمن؛ كونه يشدر بيطورته 
عليه خدمل عى منع تحقيقه بما يمتلُكه من أموال، مساتغالً 
ضداف الحكومات الدربية وغرقها حتاى النياع يف اليالخات 

والددوات وتجاللها ملا يحاك لها من قبل األَْعَداء.

زيد البعوة
عاماان َمارَّت مان تأرياخ اليمان ليساْت كبقياة 
األعاوا ، عاماان كلهاا خهااٌع وكلهاا عطااٌء وباذٌل 
وانْتَصاارات..  صماوع  كلهاا  عاماان  وتضحيااٌت.. 
عاماان بارز خيهاا الطغياُن كلاه وعى رأساه أَمريكا 
ائيْال وعول اليليج بقياعة السادوعيّة واإلَماَرات  وإرْسَ
بأموالهم وثرواتهم وصفقاتهم الدسكرية واطماعهم 
االستدمارية وأَْلَداخهم السياسية للددوان عى الشدل 
اليمناي الدظيم الذي وقف يف وخههم وتصّدى لهم ولم 
يركع أَْو يستسلم لهم، بل شّمر عن ساعديه وخرج إىل 
مياعين البطولة والجهاع يداخع عن نفساه وعن وطنه 
وعان عينه ومباعئاه وقيمة، مدتمداً عى اللاه لم يُباِل 
بكل تلك الحشوع وال بتلك القوة الدسكرية؛ ألنه يمتلك 
القوة املدنوياة ويمتلك القضية املحقة ويمتلك األرض 

ويمتلك اإلراعة ولذا ما يفتقد إليه الددوان.. 
سنساتقبل الدا  الثالث تماماً، كما نساتقبل شهر 
رمضان باإلعداع والصرب والتحمال واالكثار من الذكر 
لله، ونساتمد مناه الداون والثبات، خنحان نديش يف 
حالاة عباعه أولها صاالة وذروة سانامها الجهاع، ألم 
يقال الله تداىل »كتال عليكم الصياا « ويقول »كتل 
عليكم القتال«، ندم قال لكذا ولا لو الشدل اليمني 
يساتجيل ويطبّل قوالً وعماالً عباعة وخهااعاً انفاق 
وبذل وتضحيات يف سابيل الله تداىل ويف سبيل الكرامة 
والحرياة والدازة واالساتقالل والدخااع عان النفال 

والوطن.. 
انتهيناا من عاماني ونحان مساتددون للمواصلة 
وخوض غمار املدركة يف الدا  الثالث؛ ألنه ليل أمامنا 
خيار آخار إاّل املواصلاة، وإذا كان الددوان يرالن عى 
طول أمد الددوان وتدمري ماا تبقى من البُنية التحتية 
وارتاكاب املزيد مان الجرائم بحل األَْطَفاال والنسااء 
وتضييل اليناق عى لذا الشادل مان خالل الحصار 

عامان ولن ننكِسَر

حمود األهنومي 
يقاوُل اللُه تداىل: }َوَلَقْد أَْرَساْلنَا ُموىَس ِبآيَاِتنَاا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن 
الظُّلَُمااِت إىَِل النُّاوِر َوذَكِّْرُلاْم ِبأَيَّااِ  الّلاِه إِنَّ يِف ذَِلَك آليَاٍت لِّاُكلِّ َصبَّاٍر 

َشُكوٍر{ إبراليم5.
ساأل أحد اإلخوان أعزلم الله وأكرمهم: )ما لاي أياُ  الله يف لاذه 
اآلية؟ وماا عاللة إضاختها إليه سابحانه؟ ماا لي أيا  الله التي كانت 
يف وقات موىس وبني إرسائيل؟ ماا لي األَيَّاا  التي كانت أو ساتكون 
ماع خاتام األنبياء وأمتاه؟ لال اليطااب محصاور أو مقصور عى 
موىس وبني إساارائيل؟ كيف نفهم خطاب الله تداىل خهما منساجماً 

مع خطاب القرآن الداملي املتجاوز لحدوع ُكّل زمان ومكان؟(
حاولات قدر خهدي الضدياف وبضاعتي القليلاة أن أخيل خقلت: 
)أياا  الله( لي األَيَّااا  التي ظهر خيها أمر الله عاى ُكّل أمر، وتجلت 
قدرتاه بحيث لم تظهر مدها قدرة لغريه، وانتارص خيها نوره عى ُكّل 
ظلماة، وقد قالات الدرب: يو  بني تميم، ويو  عبال، ووو لليو  الذي 

انتارصوا خياه عى عدولم، وظهرت كلمتهام، خكل يو  يكون خياه التأثري الكامل لله 
تداىل ومن أخله ويف سبيله ندمة أو نرصا عى عدو أو تدمريا ملناوئ يدترب من أيا  الله 

التي ينبغي التذكري بها.
قال يف امليزان: »و نسابة أيا  خاصة إىل الله سابحانه مع كاون خميع األَيَّاا  َوكل 
األشاياء له تداىل ليسات إال لظهور أمره تداىل خيها ظهورا ال يبقى مده لغريه ظهور، 
خهاي األزمناة َوالظاروف التي ظهرت أو سايظهر خيها أماره تداىل َوآياات وحدانيته 
َوسالطنته كيو  املوت الذي يظهر خيه سالطان اآلخرة َوتسقط خيه األسباب الدنيوية 
عان التأثاري، َويو  القياماة الذي ال يملاك خيه نفل لنفل شايئا َواألمار يومئذ لله، 
َوكاألَيَّااا  التي أللك الله خيها قو  نوح وَعاع َوثموع خإن لذه َوأمثالها أيا  ظهر خيها 

الغلبة َوالقهر اإللهيان َوأن الدزة لله خميدا.
َويمكان أن يكون منهاا أيا  ظهرت خيها الندم اإللهية ظهورا ليل خيه لغريه تداىل 
صنع كيو  خروج نوح )عليه الساال ( َوأصحابه من السفينة بسال  من الله َوبركات 
َويو  إنجاء إبراليم من النار َوغريلما خإنها أَيْضاً كساوابقها ال نسبة لها يف الحقيقة 
إىل غريه تداىل خهي أيا  الله منسوبة إليه كما ينسل األَيَّاا  إىل األمم َواألقوا  َومنه أيا  

الدرب كيو  ذي قار َويو  خجار َويو  بغاث وَغري ذلك«.
ومان عون شاك خإن اليو  الذي عخل خيه اليمنيون اإلساال  يو  مان أيا  الله التي 
ينبغاي التذكري بها؛ إذ كان نرصاً لله ومنه تدااىل، وكان ندمة أندم الله بها عى آبائنا، 
ولي ندمة تساتوخل الشكر له تداىل؛ ولهذا ملا بلغ رسول الله إسال  لمدان سجد لله 

شكرا، وقال: )السال  عى لمدان( ثالثاً.
وكل األَيَّاا  التي يكون شاأنها ذلك الشاأن وأمرلا ذلك األمر خهي من أيا  الله التي 

ينبغي التذكري بها.
ولدال مان أيا  الله التي أمر موىس عليه الساال  بالتذكري بها ماا ورع بدد ذلك من 
تذكريه ساال  الله عليه لقومه بنجاتهم وتهيئة األسباب التي يرسلا الله لهم، والفوز 
والنرص لهم عى عدولم، قال يف التحرير والتنوير: »خإن ذلك كله مما أمر موىس عليه 
الساال  بأن يذكرلُموه، وكله يصح أن يكون تفسارياً ملضمون اإلرساال؛ ألن إرسااَل 
موىس عليه الساال  ممتاّد زمنه، وكلما أوحى الله إليه بتذكارٍي يف مدة حياته خهو من 

مضمون اإلرسال الذي خاء به خهو مشمول لتفسري اإلرسال«. 
تأمال لذه اآليات التي أعقبت اآلية الساابقة والتي ذّكرت بالقاوة الحقيقية لله يف 
صناعة تلك األَيَّاا  التي ال تنبغي إال لكمال قدرته وعظيم سلطانه، والتي تديش ذكرى 
أياا  الله املاضية والالحقة من أيا  اآلخرة، وتربط مصريلماا برباط واحد: )َوإِذْ َقاَل 
ُموىَس ِلَقْوِمِه اذُْكُروا ِنْدَمَة اللَِّه َعَليُْكْم إِذْ أَنَْجاُكْم ِمْن آَِل ِخْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلَدذَاِب 
َويُذَبُِّحوَن أَبْنَاَءُكْم َويَْساتَْحيُوَن ِنَسااَءُكْم َويِف ذَِلُكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم )6( َوإِذْ تَأَذََّن 
َربُُّكْم َلِئْ َشاَكْرتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْ َكَفْرتُْم إِنَّ َعذَاِبي َلَشاِديٌد )7( َوَقاَل ُموىَس إِْن تَْكُفُروا 
أَنْتُْم َوَمْن يِف اأْلَْرِض َخِميًدا َخِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َحِميٌد )م( أََلْم يَأِْتُكْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم َقْوِ  
نُوٍح َوَعاٍع َوثَُموَع َوالَِّذيَن ِمْن بَْدِدِلْم اَل يَْدَلُمُهْم إاِلَّ اللَُّه َخاَءتُْهْم ُرُسالُُهْم ِباْلبَيِّنَاِت َخَرعُّوا 
اا تَْدُعونَنَا إَِليِْه  أَيِْديَُهاْم يِف أَْخَواِلِهاْم َوَقالُوا إِنَّا َكَفْرنَا ِبَما أُْرِساْلتُْم ِبِه َوإِنَّا َلِفي َشاكٍّ ِممَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض يَْدُعوُكْم ِليَْغِفَر َلُكْم ِمْن  ُمِريٍل )9( َقاَلْت ُرُسالُُهْم أيَِف اللَِّه َشكٌّ َخاِطِر السَّ
ا  ى َقالُوا إِْن أَنْتُْم إاِلَّ برََشٌ ِمثْلُنَا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ َرُكْم إىَِل أََخٍل ُمَسامًّ ذُنُوِبُكْم َويَُؤخِّ
َكاَن يَْدبُُد آَبَاُؤنَا َخأْتُونَا ِبُسْلَطاٍن ُمِبنٍي )10( َقاَلْت َلُهْم ُرُسلُُهْم إِْن نَْحُن 
إاِلَّ برََشٌ ِمثْلُُكْم َوَلِكنَّ اللََّه يَُمنُّ َعَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِعِه َوَما َكاَن َلنَا أَْن 
نَأِْتيَُكْم ِبُساْلَطاٍن إاِلَّ ِبِإذِْن اللَِّه َوَعَى اللَِّه َخْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن )11( َوَما 
َلنَا أاَلَّ نَتََوكََّل َعَى اللَِّه َوَقْد َلَدانَا ُسبَُلنَا َوَلنَْصرِبَنَّ َعَى َما آَذَيْتُُمونَا َوَعَى 
اللَِّه َخْليَتََوكَِّل اْلُمتََوكِّلُوَن )12( َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُساِلِهْم َلنُْيِرَخنَُّكْم 
ِماْن أَْرِضنَا أَْو َلتَُداوُعنَّ يِف ِملَِّتنَا َخأَْوَحى إَِليِْهْم َربُُّهاْم َلنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي 
)13( َوَلنُْساِكنَنَُّكُم اأْلَْرَض ِماْن بَْدِدِلْم ذَِلَك ِلَماْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف 
َوِعيِد )ل1( َواْساتَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َخبَّااٍر َعِنيٍد )15( ِمْن َوَراِئِه َخَهنَُّم 
َويُْساَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد )16( يَتََجرَُّعُه َواَل يََكاُع يُِسيُغُه َويَأِْتيِه اْلَمْوُت 

ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُلَو ِبَميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب َغِليٌظ )17((. 
ومنه أيضاً قوله تداىل يف سورة املائدة: حاكياً عنه سال  الله عليه: 
)ياا قو  اذكروا ندمة الله عليكام إذ خدل خيكم أنبياء وخدلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من الداملني يا قو  اعخلوا األرض املقدسة التي 
كتل الله لكم(، »لو من التذكري املفرّس به إرساال موىس عليه الساال . ولو وإن كان 
واقداً بدد ابتداء رسالته بأربدني سنة خما لو إال تذكري صاعر يف زمن رسالته، ولو من 

التذكري بأيا  ندم الله الدظيمة التي أعطالم« )التحرير والتنوير(.
وملاا كانت أيا  الله التي وخل التبلياغ بها خيها ذكر الدقوبات ومدنى الزخر املفيد 
للصابرين وخيها ذكر الندم التي تحث الشااكرين حسن اليتم بقوله تداىل: )إن يف ذلك 
آليات لكل صبار شكور(. ولذا يرعُّ عى من حاول قرص )أيا  الله( عى أيا  الدقوبات 
والنرص اإللهي ضد املداندين، وكذلك عى من حرصلا عى ندمه تداىل عى املؤمنني. 

وإذا كان اليطااب موخها يف اآلية إىل موىس ساال  اللاه عليه خال يدني لذا أننا غري 
مدنياني باه، خالتذكري والدظة لي مهمة األنبياء والدعااة إىل الله عز وخل يف ُكّل وقت 

وزماان.
قاال أمري املؤمنني عليه الساال  يف كتابه الذي بدثه إىل ُقثَِم بان الدبال عامله عى 

مكة:
يِْن، َخأَْخِت  ، َوذَكِّْرُلْم ِبأَيَّااِ  اللِه، َواْخِلْل َلُهاُم اْلَدرْصَ اا بَْدُد، َخأَِقْم ِللنَّااِل اْلَحجَّ )أَمَّ
اْلُمْساتَْفِتَي، َوَعلِِّم اْلَجاِلَل، َوذَاِكِر اْلَداِلَم، َوالَ يَُكْن َلَك إىَِل النَّاِل َساِفريٌ إاِلَّ ِلَساانَُك، َوالَ 

َحاِخٌل إاِلَّ َوْخُهَك...(.
ولاذا يفياد أن مهمة التذكري بأيا  الله مهمة مساتمرة ال تتوقاف عند أمة موىس 
عليه الساال ؛ إذ التذكري بها اساتدالل عى وخوع الله وقدرتاه ومديته لدباعه املؤمنني 
الصابرين الشااكرين. وورع لديه ساال  اللاه عليه يف صفات الرخاال الذين ال تلهيهم 
تجارة وال بيع عن ذكر الله، حني مر عى اآلية الكريمة )يف بيوت أذن الله أن ترخع....(، 

خقال سال  الله عليه: 
)إِنَّ اللََّه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل َخَدَل الذِّْكَر َخالًء ِلْلُقلُوِب، تَْساَمُع ِبِه بَْداَد اْلَوْقَرِة، َوتُبرِْصُ 
ِبِه بَْدَد اْلَدْشاَوِة، َوتَنَْقاُع ِبِه بَْدَد اْلُمَدانََدِة، َوَما بَِرَح ِللَِّه َعزَّْت آاَلُؤُه يِف اْلرُبَْلِة بَْدَد اْلرُبَْلِة 
َويِف أَْزَمااِن اْلَفرَتَاِت، ِعبَااٌع نَاَخاُلْم يِف ِخْكِرِلْم، َوَكلََّمُهْم يِف ذَاِت ُعُقولِِهْم، َخاْساتَْصبَُحوا 
ِبنُوِر يََقَظٍة يِف اأْلَْسَماِع َواأْلَبَْصاِر َواأْلَْخِئَدِة، يُذَكُِّروَن ِبأَيَّاِ  اللَِّه، َويَُيوُِّخوَن َمَقاَمُه ِبَمنِْزَلِة 
وُه ِبالنََّجاِة، َوَمْن أََخذَ يَِميناً  ُ اأْلَِعلَِّة يِف اْلَفَلَواِت، َمْن أََخذَ اْلَقْصَد َحِمُدوا إَِليِْه َطِريَقُه، َوبرَشَّ
وا إَِليِْه الطَِّريَل، َوَحذَُّروُه ِمَن اْلَهَلَكاِة، َوَكانُوا َكذَِلَك َمَصاِبيَح ِتْلَك الظُّلَُماِت،  َوِشاَمااًل ذَمُّ
نْيَا بََداًل، َخَلْم تَْشَغْلُهْم ِتَجاَرٌة َواَل بَيٌْع  بَُهاِت، َوإِنَّ ِللذِّْكِر أَلَْلاًل أََخذُوُه ِمَن الدُّ َوأَِعلََّة ِتْلَك الشُّ
َعنْاُه يَْقَطُدوَن ِبِه أَيَّاَ  اْلَحيَاِة، َويَْهِتُفوَن ِبالزََّواِخِر َعْن َمَحاِرِ  اللَِّه يِف أَْساَماِع اْلَغاِخِلنَي، 

َويَأُْمُروَن ِباْلِقْسِط َويَأْتَِمُروَن ِبِه، َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َويَتَنَاَلْوَن َعنُْه،...(.
إذن نيلاص من لذا أن أياَ  الله لي األَيَّااُ  التي لله خيها خصوصية تتميز بها عن 
بقياة األيَّاااا ، وخمدة رخل إن صح أنهاا أول خمدة عخل خيها ألل اليمن اإلساال  
تدتارب مان أيا  الله التاي ينبغي التذكاري بها، وبالندماة التي يجل عاى اليمنيني أن 
يشاكروا اللاه من أخلها، حيث عخل النال عين الله أخواخاا، خكان النرص اإللهي الذي 
يساتدعي منهم اليو  أن يكونوا عند مساتوى لذه الندمة، ليفيدلم الشاكر، وإذا ما 

شكروا لله خإنه قد تأذن ليزيدنهم خرياً إىل خريلم، ولداية إىل لدايتهم.
وصى اللُه وَسلََّم عى سيدنا محمد وعى آله الطالرين.

نوح جالس 
بدَد أن ثار األحراُر يف وخه األرشار، ووصلت لتاخاُت املستضدفني 
إىل خميع أوكار املساتكربين كي تزعزَع عروَشهم وتنهي طغيانهم 
وتمحَو وخوَعلام، وبدد أن كان نفوذُلم يتاالىش واملؤرشات بقّوٍة 
خارقاة للدااعة تاؤول إىل نفوِعلم، خاَزَع ذاك الدادو وخك رشاعات 
الطغياان كاي يبدأَ رحلتَاه البحرية عى عمااء ألل الحرياة، وخنّد 
قوارباه اليليجياة وزوارقاه الدربياة املدمجة بمحاركاٍت عربية، 
وساّلحها بأختك األسالحِة ووّخر لهاا الغطاءات الجوياة وأزال من 
أمامها ُكّل الدوائل موخراً الغطاء اإلعالمي والسيايس، وألجم األخواه 
األممية وكتم األصوات اإلنَْساانية، وأعاع توخيه القوانني الحقوقية 
والدولية كي تصبح أحد ساهامه املضاعة مدززًة ُكّل مدطياته، وبدأ 

رحلته الدموية مدلناً عن انطالقها من عاخل بيته الشيطاني.
يف السااعِل والدرشين من مارل 2015 إباان الهيجان الثوري 

الاذي خالف ُكّل القوانني املدهاوعة يف صفحات الحروب والثاورات؛ وصلت قوارب 
الرحلاة الدموياة كي توقف لاذا الهيجان؛ خوخااً من غرقها وغرق سافينتها مع 

ُربانها.
ويف السااعِل والدرشيان من مارل 2017 بدد عامني مان الددوان الجبان وما 
احتوالا من األحداث املتشابكِة واملداعالت غري املوزونة والسيناريولات املتناقضة 
ماع الفرضيات والنظريات التاي وضدها أولئك الذين يبدو أنهم قد نَساوا خارطة 
وخغراخياة املكان الذي تشاري إلياه بوصلُة التأرياخ بأنه مقربة الغازاة، خما الذي 

خرى؟.

عاماان من الدمار والقتل والحصار؛ القى الددو القوَة واإلراعة واإلرصار، عامان 
بسط خيهما الددو يد الظلم واالستكبار، ولكنه تلقى صفدًة بيِد الحريِة واالنْتَصار، 
عامان بَساَط خيهماا يد الُجبن واليداع، ختلقاى صفدًة بيِد اإلراعة 
واالندخااع؛ عاماان ارتكال خيهما املجاازر واملذابح وشاكل أنهاراً 
عموياة، إال أنه خوخئ بصفدة يد الصالبة والصموع املدوية؛ عامان 
من الحشاد لجميع ثدالل الدالم املاكرة، نهشات لحومها األساوُع 

الدظيمة الثائرة. 
عامان بدا خيهما أَْطَفاالُنا رخاالً أشاداء أقوياء وعاساوا لاماِت 

الطغيان وَلَوت لهم طائرات اإلْخاَرا  نداالً تحت األقدا . 
عامان بَدت خيهما نساؤنا كالجبال شامياٍت راسيات، تحطمت 
عاى صيرة صموعلاا ُكّل ما أعاده أولئك األقازا ، خصارت تحت 

أقدامها رماعاً وُحطا .
عامان بدا خيهماا رخالُنا خنوعاً من خنوع اللاِه الدظا ، خكانوا 
كُطوخان قو  »نوح« وأغرقوا ُعبّاع األصنا ، وكانوا ريَح قو  »عاع« 
خاساتأصلوا أوتاع الظال ؛ عامان توَج الشادل نفسه يف ُكّل ميدان 

بوشاح عزٍة وخلوٍع ونقش عى خبني أَبْنَااءه يف الدظمِة أخل وسا . 
عاماان خّلد الشادُل اليمني اسامه عى صفحاات التأريخ، كاتباً ذلاك بدمائه 
الزكية، وبنى له رْصحاً عظيماً عى سفح الدنيا بانياً له بأخساع الشهداء الدظماء، 
رصٌح سيرتبده ُكّل من تجري يف عروقه عماُء الحرية وتتدخل يف رشايينه عماء الدزة 

والكرامة واإلباء.
عامان لن يكونا املحطَة األخريَة التي وصل إليها شادُل اإليَْمان والحكمة، خهذا 
الشادل قد أبدى اساتدداعه عى خوض مدركة الوخوع ضد الطغاة خيالً بدد خيٍل 

إىل يو  القيامة.

حميد دلهام
كالدااعة، وكّما عوعنا شادبنا اليمناي الدظيم، أن 
يكوَن يف الصدارة، َوأن يكون سبّاقاً ومباعراً ومتفاعالً 
وحيّااً ومتفانياً وميلصاً يف خدماة قضياه املصريية، 
َوغاري مساتدد وال يقبَاُل املسااومة، يف ُكلِّ ماا يتدلل 
بالدازة والكراماة والديش بحرية، بَدياداً عن وصاية 
اآلخرين، وتدخلهم يف شؤونه َوقراره الوطني وسياعة 

أََراضيه.. 
يف لاذا الساياق كان خروج األحاد، وبذلك التفاني 
املدهاوع كان خروخااً مرّشخااً، يرخع الارأل ويبدث 
ُكّل مشااعر الفير واالعتزاز، وبما يجدل من حل ُكّل 
يمني أن يفتير، وأن يدتز، َوأن يرخع رأسه عاليا بأنه 

ينتمي إىل لذا الشدل، َوأحد أخراعه.. 

»جمعة رجب« من أيام اهلل التي ينبغي التذكري بها

عامان للخلود.. والقادم مزيٌد من الصمود!!

الخروُج املشّرف

تأمالت

أحمد ناصر الشريف
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معظ�م بواعث التف�رق هي: البغي، والحس�د. والبغي 
والحسد منبعه هو: النظرة الشخصية، مصالح شخصية، 
حقوق ش�خصية، أهداف ش�خصية، ومقاصد شخصية.
]يف ظالل ععاء مكار  األخالق الدرل األول ص: 11[
}الَِّذيَن تََفرَُّق�وا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َم�ا َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت{

البينات التي ترس�م له�م طريقة واحدة يس�ريون عليها 

ف�ا يتفرقون وال يختلفون، بين�ات كيف يكون توحدهم، 
بينات بكل ما تعنيه كلمة بينات أي واضحات، هم تفرقوا 
واختلف�وا من بعد م�ا جاءتهم بينات، م�اذا يعني عندما 
يحص�ل هذا اإلختاف والتفرق بعد البينات؟ أليس معناه 
تعمد وله�ذا قال: }َوأُوَلِئَك{ م�ن يتفرقون ويختلفون من 
بعد ما جاءهم البينات}َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{.]سورة 

آل عمران الدرل الرابع عرش ص: 16[
عندم�ا تجد اختافاً بعد نبي م�ن أنبياء الله، تأكد بأن 
الط�رف املخالف ه�و يخالف ع�ن علم، ه�ذه قاعدة هنا 
ثابتة، وتكررت يف أكث�ر من آية مخالفني عن علم، لم يعد 
هناك مج�ال أن تتأول ل�ه عى اإلطاق.]ساورة البقرة 

الدرل التاسع ص: 27[

م�ا الذي يف�رق البرش إال اخت�اف ثقافاتهم؟ ما الذي 
ف�رق البرش إال اختاف معتقداتهم؟ م�ا الذي فرق البرش 
حتى املس�لمني, حتى املس�لمني أنفس�هم الذين خوطبوا 
بمثل هذه اآليات ما الذي فرقهم إال ما طرح بينهم بش�كل 
معتق�دات وأفكار وثقافات متباينة؟.]مع الدعاة إىل الله 

ص: 7[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�سرات )مديح القراآن( لل�سهيد القائد

إذا كان )االختالُف( هو طبيعة يف البشر.. فرحمُة اهلل تقتضي أال ُيَنزََّل )الدِّيُن( إىل بني أيديهم؛ ألنهم سيمزقونه
  - خاص:

ألقى الشاهيُد القائُد ساالُ  اللاه عليه من 
م5/2 إىل 2003/6/3  سابَع محارضات اا 
مالز  اا رائدات خداً -ُحلَّ لها أن تُكتََل بماء 
الذلال- يرشح خيهاا كتاَب )مدياح القرآن( 
لإلما  القاسام بن إبراليم عليه السال ، قال 
عنه الشاهيد القائد: ]كتاب لو من إما  كبري 

مان أئمة ألال البيت، 
متفقاني  الزيدياة 
علياه، لاو مشاهور 
خميدااً،  عندلام 
بالطريقاة  وكتابتاه 
كياف  تكشاف  التاي 
البيات،  ألال  رؤياة 
البيات  ألال  وتوخاه 
تجاي  قبال  األصال، 
أخرى[لاذه  أشاياء 
كلهاا  املحاارضات 
تحكاي عان القارآن، 
االلتاداء  وكيفياة 
وكيفياة  بالقارآن، 
طرح القرآن للقضايا، 
ومنهجياة القارآن يف 
ُكّل يشء.. ويف تقريار 

لاذا الدادع ويف األعاداع القاعماة باإذن اللاه 
سانتناول لذه املحارضات السابع، املدروخة 

باا)مديح القرآن(، منها.

شبهٌة:ـ
القاوُل باأن القرآَن لادًى وناوٌر.. لكنه لم 

يستطع أن يوّحد النال!!
وتطرق الشاهيد القائد -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- 
يف الادرل الرابع مان عرول )مديح القرآن( 
إىل كال  قاد يتداولاه البدض، ولاو يدترب من 
ابَه، حياث قاال: ]ونحان نأتاي يف األخري  الشُّ
ونقول: القرآن عى لذا النحو: عظيم, ولدى, 
ونور, وشفاء... إلخ, لكن نقول يف األخري: لذا 
القارآن ما اساتطاع يوحد الناال! أَْو نقول: 
نحن مثاالً نتفرق يف قضايا ثام نظفي عليها 
رشعية, ويقد  موضاوع الدين ُكّل واحد من 
عنده, ختفرقنا واختلفنا, ولذه لي إشكالية, 
أليسات إشاكالية؟ ويف األخاري نحسابها عى 
لاذا!!. خاإذا اخرتضنا أناه ال يوخاد يف القرآن 
حلٌّ لهذه األشياء, ال يوخد يف القرآن حالً لهذه 
الوضديات السايئة التي النال عليها, مدنى 
لاذا ال يوخاد قيمة للضجة لاذه بكلها حول 
عظمته ولادى ونور وشافاء وبصائر.. الخ, 
إذا لم يكان خيه ما يدترب بصارية نبرص خيها 
الحالة السيئة التي نحن خيها, إذا ما كان خيه 
ما نبرص به طريل ال نيتلف إذا رسنا عليها[.

ألن البشر يختلفون.. لم يعهد اهلل 
إليهم بحفظ القرآن 

وأشاار ساالُ  الله علياه إىل نقطاة مهمة 
وخيهاا الداللاة الواضحاة أن الله ناّزل الهدى 
مناه وحده، يف القرآن وحاَده، ولم يدتمد عى 
البرش )امليتلفني يف ُكّل يشء(، حيث قال: ]أو 
يقول لك: االختالف لاو طبيدي, يدني البرش 
لم طبيدي ييتلفون, واالختالف لو طبيدي 
عند البارش. قلنا: صحياح, االختالف طبيدي 
عند البرش؛ ولهاذا كان ممنوع أن ينزل الدين 
إىل باني أيديهام, وكل واحد من عناده؛ ألنهم 
ساييتلفون خيه؛ ألنهم متنوعني يف رؤالم, يف 

أمزختهام, يف طبائدهم, خاكان القرآن, وكان 
لدي الله بالشاكل الذي ينضاوي تحت لوائه 
من لم ميتلفني, ولو نزل إليهم ساييتلفون 
خياه, ويفرقوناه, ويمزقوناه؛ ألن االختاالف 

طبيدي عندلم, أليل االختالف طبيدي؟[.

االختالُف إذا كان بمعنى )التنوُّع( بني 
البشر.. فهو شيء طبيعي

ووضح -َساَلُ  اللِه 
َعَليِْه- باأن االختالف 
باني  طبيداي  لاو 
إذا كان يدني  البارش 
األذواق  يف  ع  التناوُّ
وغريلاا، حياث قال: 
]االختالف لذا نفسه 
لاو  يقولاون  الاذي 
طبيداي, لي ليسات 
قضياة سالبية, لاو 
بالنسابة  تنوع  أصالً 
لدماارة الحيااة, لو 
لكان  تناوع,  تناوع، 
إذا تريد تنازل القرآن 
إىل باني أيادي لاؤالء 
سيمزقونه  املتنوعني 
والديان  ممازق,  ُكّل 

ينطلال  واحاد  وكل  يفرقوناه, 
لوحاده.. ولذه قضية خيها شاالد 
من الحياة بالنسبة لنا, ألست مثالً 
ستجد يف الشدل الواحد ترى النال 
ميتلفاني, ميتلفني يف مؤلالتهم, 
ميتلفاني يف صناعاتهم، ميتلفني 
يف أذواقهام، ميتلفاني يف مهنهم, 
ويأتون بنظا  واحد, أليسوا يأتون 
بنظاا  واحاد يكون نظاا  لحياة 
لاؤالء الذيان ترالام لاذا نجار, 
ولذا طبيل, ولذا كهربائي, ولذا 
ملّحام, ولذا بنّاء, ولاذا مليّل, 
ولذا يأكل لذا, ولاذا ما يدجبه 
األكل لذا, ولذا ياأكل كذا, ولذا 
يدجباه أن يكاون شاكله كاذا. 
أليال لاذا التنوع حاصال عند 

النال؟[.

مثال: 
خيه شاالٌد من الحياة.. عى 
أن ُلَدى الله )واحد( واالختالف 

يف الدين ممنوع:اا
ورضب سالُ  الله عليه مثاالً 
يوّضح خيه أن الشادَل الواحد 
خيه أنال متنوعون يف أذواقهم 
ولكان  الحيااة،  يف  ورؤالام 
مدهام نظاا  واحد)القانون( 
أَْو )الدساتور( ينظم حياة ُكّل 
لؤالء، خباألوىل أن يكون لدى 
اللاه لكاذا، واحاد ال اختالف 
خيه، حيث قال: ]لذا ال يمكن 
أن يحصل عندنا نحن البرش, 
ليسات  إنهاا  يدناي نقاول: 
قضياة صحيحة أناه ممكن 
ننازل النظاا , ننازل قانون 
ونجدلاه يف متنااول الناال 
لم, نقاول: أنتم اعملوا لكم 
قاناون, وكل واحاد يماي 
عاى ماا ترخاح لدياه! ماا 

لاو سايطلع رؤى متبايناة؟ يأتاي القانون 
بالشاكل الاذي ال ييضاع لالختالخاات لذه, 
بل لو يحسام, أي يدترب نظاا  يجمع لؤالء 
امليتلفني يف صناعاتهم, يف أمزختهم؛ ليسريوا 
يف اتجااه واحاد يف الحيااة؟ يساريوا يف اتجاه 
واحاد, وماا مدناه ليطلداوا كلهام نجارين, 
يطلداوا  أَْو  كهربائياني,  كلهام  يطلداوا  أَْو 
كلهام ملحماني, أَْو بنائاني، ال، ألن مجماوع 
البنّائني, وامللحماني, والكهربائيني, واألطباء, 
واإلعارياني, واملدلمني.. الخ, كلهم يبنوا ماذا؟ 
يبنوا الحيااة.. خهنا يجدل كياف يكون عمل 
النجار بشاكل صحيح, يكون راخد يف الحياة, 
يكاون لاه أثار يف الحيااة, مثال الكهربائي, 
مثال املدلم, مثال كذا, خيضبط املسارية لذه 
املتنوعاة, يضبط املسارية املتنوعاة, يضبط 
النال املتنوعني يف مساريتهم, ويجدل املؤعى 
واحد, والغاية واحدة, ويجدل البناء يف األخري 
بنااء واحاداً.. عندما نتصور مثاالً أمة تكون 
قوياة, ماا كلماة أمة تدناي حاخاة واحدة, 
تتصاور قاوة واحادة, أليسات لكاذا؟ تنزل 
إىل تفاصيال القاوى, تقول: يجال أن يكون 
لنااك زراعة, يكون لناك تدليم, يكون لناك 
صناعاة, يكون لناك مراكاز علمية, ومراكز 
أبحااث, ألسات لناا يف األخاري تارى تنوعاً؟ 
لتتشكل قوة، وتتشكل أمة واحدة, بناء األمة 
يتمثل يف لذا التنوع الواسع, خليضبط املسألة 

بحياث يكون لذا التنوع بالشاكل الذي يبني 
األماة, ويكون لؤالء بالشاكل الذي ما يكون 
بينهام اختالخات, ينطلقاون انطالقة واحدة 

ولكذا[.

إذا كان )القانوُن( له سلطٌة على الجميع 
وال تجوزُ مخالفته، فديُن اهلل أوىل 

بذلك 
الرع عى  ويف ساياق 
من يرشعنون االختالف 
يف الدين، قال سالُ  الله 
علياه: ]كيف أما يف عين 
ز أنه ينزله إىل  الله نجاوِّ
باني أيديناا, وكل واحد 
حسال  عاى  ينطلال 
مزاخه؟ يساتنبط لو, 
ويمي عى ماا ترخح 
لدياه وخهام, وعاى ما 
غلال عليه ظناه, وعى 
ماا أعى إليه نظاره, ما 
لاذه قضياة؟ لاذه ال 
تقبال عند أي شايص 
عناده تفكاري لصناعة 
ملديرياة  ولاو  نظاا  

واحدة ما بالك لشادل, لذه الطريقة ليسات 
صحيحة أبداً.. خدندما يقول لك واحد: اليالف 
لاو طبيداي, طيال لذا 
شاالد عى املساألة لذه؛ 
ألناك تارى الناال لكاذا 
أمزختهام,  يف  ييتلفاون 
يف ألوائهام, يف أشاياء من 
لاذه, خهاذا شاالد عاى 
أن الديان لاو نازل إىل باني 
أيديهام خييضاع لرؤالم, 
ساييتلفون,  وأنظارلام 
ولاذا الاذي حصال خداالً, 
أليال لاو الاذي حصال؟ 
وشهدوا, وأصبح مبحثاً من 
مباحث أصول الفقه نفسه, 
ومان مباحاث علام الكال , 
موضاوع االختاالف. قضية 
حصلات ال يوخاد أي مجال 
بحياث  تحصال,  ال  لسادلا 
ندمال عاى أن ال تحصل.. يف 
األخاري قاموا ببحثها: لل ُكّل 
لاؤالء امليتلفاني مصيباني, 
والباقاني  واحاد  الحال  أَْو 
ميطئني؟ وإذا قلناا: الباقني 
ميطئني, خهل لام آثمني, أَْو 
ماا لم آثمني, أَْو من لو اآلثم, 
ومان لو الاذي ما لاو آثم.. ! 
أصباح مبحثاً لاو يف حد ذاته, 
يدناي قضية مسالمة, وقدت 

خدالً[. 

هل هناك َحلٌّ لهذه 
املعضلة: ]االختالف[؟!

وتسااءل -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- 
عان الحال ملشاكلة ]االختالف[ 
حيث قاال: ]طيل ملاذا ال يدملوا 
بحاث أنه لل لنااك يشء يحول 
عون أن يحصال اختالف عى لذا 
النحو, وكل واحد يطلع رؤية من 
عناده, وكل واحد يقد  خكرة من 

عنده يف لاذا الدين, وكل واحاد يقدمها بأنها 
لاي الدين, أَْو ما يريده الدين؟. ال بد أن لناك 
حل, إذا لم نفرتض يف القرآن الكريم حالً لهذا, 
خمدنى لذا بأنه ما لناك حاخة لقوله: لدى، 
نور، شافاء، بصائر... إلخ؛ ألننا بحاخة, لذه 
ظلمة, أليسات لاذه ظلمة, ولذه إشاكالية 
كبارية, لاذه تجدل األماة ال تداد تلتقي عى 
موقف واحد, تجدل األمة تتداعى خيما بينها, 
يحاارب  الناال  تجدال 
تجدلهام  بدضهام, 
أماا  األعاداء إذا خاءت 
قضياة ييتلفون بدل أن 
يتوحادوا يف وخهاه. ماا 
لذا يشء ملماول؟ لل 
لناك حال لهذه وإال خما 
لاو الناور والبصائر إذا 
ماا لنااك ناور وبصرية 
املشكلة؟ وأمثالها,  لهذه 
مان  مشااكل  ياا  وكام 
لاذا القبيال. يدني لذه 
لاي قاعدة عى أساال 
ننطلل منها, عندما تجد 
يف القارآن الكريم أن الله 
يقول لك: حكيام, عليم, 
أليل لذا  قدير, رحيام, 
يشء؟ قال: ال بأل, لكن إذا اخرتضنا بأنه أنت 
ما عنادك أي تدبري يف لذا املوضوع الذي نحن 
نراه بالنسابة لنا شاقاء, وحالة غري حكيمة, 
وحالاة غري صحياة ا عى ما يقولاون ا خما 
مدناى عليم حكيم قدير وأنات ملكنا وإلهنا؟ 
أليسات لكذا؟.ال باد أن تفارتض أن لديه ما 
يجدال حياتاك بالشاكل الاذي تتناسال مع 
حكمتاه لو, مع رحمته لو, ال بد أن تفرتض 
لاذه. عندماا يقاول لاك: القرآن لادى ونور 
وشفاء, طيل أنا عندي إشكاليات مدينة, ويف 
الحياة إشكاليات مدينة, خال بد أن نفرتض أن 
يف القرآن حلوالً لها لو ساار الناال عليها ملا 

وقدت لذه اإلشكاليات نهائياً[.

قد يسألك أحدهم سؤاالً )مهماً( عن 
القرآن، فبماذا ستجيبه؟

ونبََّه -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- بأن اإلنساان قد 
يكون يف مناظرة ويساألوه لذا الساؤال: أنتم 
تقولاون أن يف القرآن الحال لكل يشء، ولكننا 
نرى األمة االساالمية متفرقة، خأين لذا الحل 
لهذه املشاكلة؟؟، حيث قال: ]أما إذا اخرتضنا 
أن القارآن ليال له عخل مان املوضوع خأنت 
إذاً ماا تارععه عباارات خاضياة, ناوراً مبيناً, 
ولدى, وضياء, وأشياء من لذه, وأنت مؤمن 
باإلشاكالية كإيماناك بالقارآن! كياف تؤمن 
باملشاكلة كإيماناك بالقرآن أنهاا واقدة, وال 
لنااك منها ميرج؟! طيل أنا أريد أن أساألك 
أنه إذا القرآن ليل خيه نور لهذه املشاكلة إذاً 
خالقارآن, ولذه قد تحصال لواحد يف مناظرة 
مدينة, قد تحصل لك لذه؛ ولهذا نقول: يجل 
أن نفهم ما لاو الحل؟ ما لو الحل خدالً وإال 
قد يقال بالنسابة للقرآن: لدى, نوراً, شفاء, 
الاخ. نقاول لاك: طيل لناا وضدياة مدينة 
أليسات إشاكالية؟ صحيح إشاكالية, ما لو 
النور حقك لهذه؟ ما لو الهدى لنا يف لذا؟ ما 
لو.. الخ. عندماا ال يكون لناك يشء إذاً ملاذا 
تقول يل أنات: لدى, ونور, وأنات مدتقد بأن 
لاذه ظلمة, وال يوخد منها ميرج يف قرآنك؟! 

أليست لذه مشكلة؟[.

الجزء 
24

االختالُف الذي يقولون 
إنه طبيعي, ليَس قضية 
ٌع  سلبية, هو أصاًل تنوُّ

بالنسبة لعمارة الحياة, 
هو تنوع , لكن إذا تريد 

تنزل القرآن إلى بين 
أيدي هؤالء المتنوعين 
سيمزقونه ُكّل ممزق!!

ال بد أن تفترض أن لديه 
ما يجعل حياتك بالشكل 

الذي تتناسب مع 
حكمته هو, مع رحمته 

هو, ال بد أن تفترض 
هذه. عندما يقول 

لك: القرآن هدى ونور 
وشفاء

ثقافٌة مغلوطٌة: 

االعتقاُد أن قراءَة آالف السور ستهلك 
الظاملني بدون جهاد!!

َسااَلُ  اللِه َعلَيِْه- إىل تقديام البدض للقرآن وخائدته بطريقة 
ولفت -

طئاة، حتى غرساوا يف قلوب النال أن القارآن ليل خيه 
مجازوءة وخا

رضب لذلك مثاال خقال: ]الحظ كيف مارساولا 
الحال لكل يشء، حيث 

طريقة مدناه مساتدجلة, ملا قد أصبح مفهوماً ساائداً عند النال أنه 
ب

قالوا: إقارؤوا }ُقْل ُلَو اللُه أَحد{ 
ذا بنية كذا, أليسات لذه حالة؟ 

نقرأ ك

ؤونها بنية أن الله يدمر أمريكا 
ة و}ألم تَر{ خمسمائة مرة, يقر

ألف مر

ه أن لذا تقديم للقرآن بالنسابة 
ئيال! طيل نقاول: الغلطة يف لذ

وإرسا

للدامة بشكل غري صحيح, سيأتي من بددك إحباط, سيقرؤونها خليهم 

مسامائة مرة, ورأى الددو إنما 
يقرؤونهاا كم ليايل من ألف مرة, من خ

ك, أخاذ بغداع, أخذ الدراق, وقد 
إنجازات, ونجاحات يف عمله لنا

خقاط 

يد إيران, يريد السادوعية.. ماذا سيقول النال بدد, من يقرؤون 
لو ير

القرآن بالشاكل لذا؟ سيقول واحد: ما نفع، لي نفل لذه, يدني لو 

يه حالً للمشاكلة لذه, ما عمل يشء, ما له أثر! ما لنا ساتهبط 
ليل خ

ندما يقول لك: اقرأ كذا بنية كذا، 
قيمة القرآن يف النفل؟ بالرؤية لذه ع

ط قيمة القرآن عنده, أي ال يوخد 
قرأ ويف األخري يقول: ما نفع, تهب

وقرأ 

كان ال، يُقد  القرآن بالشاكل الصحيح يف التدامل 
خياه ميرج لهذه.. ل

ان ُقوٍَّة{ ا اْساتََطْدتُم مِّ عمليااً تنطلل }َوأَِعادُّواْ لَُهم مَّ
مده, لاو يهدي 

ِل الُْمْؤِمنُاوَن{)آل عمران122( ولكذا, 
)األنفال60( }وََعاَى الّلِه َخلْيَتََوكَّ

ه أنزله كتاباً لنقرأه ونساري عى 
 لو يتحدث؟ يهادي عملياً؛ ألنا

أليال

رأه عاى الددو لذا, ال؛ ولهذا ما 
لدياه, وليل لنقرأه لو عى الددو, تق

صلوات الله عليه وعى آله(, ما حصلت, ما 
حصلت يف أيا  رساول الله )

قرأه وخلل يف مساجده عى املرشكني ولم متجهني إىل املدينة, لقيولم 

يف ]أحد[ وقتال, خرسوا سابدني شايصاً منهم حمزة.. ألم يكن أسهل 

مرة؟ لكن لذه ليسات طريقة, 
ه أن يقرأ }ُقاْل ُلَو اللُه أَحاد{ ألف 

عليا

 ععائياة, حملة ثقاخية يهوعية 
 وأنات يف مواخهة يهوع, وحملة

خاصة

متجهة, قد لم مدبيني ُشبَه, عارخني ماذا يطرحوا من إشكاالت, إذا ما 

ل خهم لحل خدالً سايجدلون النال يكفرون, يشكون يف 
لناك عند النا

كون للدين قيمة عندلم نهائياً[.
الدين, أَْو عى األقل ما ي
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ك���وف���ي���ٍة األط����ل����س����ي  ي����ع����ي����روا  أن 
ب��اع��ا ي���زي���دوا ق��ام��ة »ال��ت��م��س��اح«  أن 

زوج������وا س��ل��ط��ان��ة ال��ق��م��ل »ال���دب���ى«
ل��ل��ب��ع��وض��ات اك���ت���روا زوج�����اً م��ش��اع��ا

ش�����ك�����ل�����وا ب�������ن األف��������اع��������ي جل���ن���ة
أس��ك��ت��وا ب���ن ال��ص��راص��ي��ر ال��ن��زاع��ا

رأس�����������وا ف�����������أراً وث����ع����ب����ان����اً ع��ل��ى
ف�����أرٍة ش����اءت ع��ل��ى األه����ل ان��خ��اع��ا

وأق�������ال�������وا ع����ن����ك����ب����وت����اً، وان����ت����ق����وا
الش��ت��م��ام احل���ب���ر م���ق���راض���اًال���وداع���ا

وب������ه������ذا اخ����ت����ت����م����وا أع���م���ال���ه���م
واب���ت���دت س��ل��ط��ان��ة ال��ق��م��ل ال���وداع���ا

انتهى اجتماع القمة 

وقرروا التالي..

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
مقرر االسبوعني القاعمني

من  »26 خماعي الثاني اىل 10 رخل«:

)ملزمة الثقاخة القرآنية
+

ملزمة مدرخة الله وعده ووعيده 
الدرل التاسع(

عبدالقوي الجنيد

امل��ق��م��حينا رت���اج  ش��دي  أال 
حينا الغ��رب  وراء  لهثوا  وم��ن 

ث��اق��ب��ات ك��ش��ه��ب  مشعشعة 
الدفينا احلقد  أظهروا  من  على 

مجدا ال��ع��ل��ي��اء  ذرى  ف��ي  وح��ل��ي 
وس����وم����ي ب���امل���ن���اي���ا ال��ظ��امل��ي��ن��ا

واستباحوا العروبة  باعوا  فقد 
مشينا ط��غ��ي��ان��ا  احل����ق  ع���ري���ن 

واستلذوا الكرامة  معنى  نسوا 
مهطعينا ول����وا  ال���ه���ون  س��ب��ي��ل 

ف��ذاق��وا غ��ب م��ا اق��ت��رف��وا ج��زاء
مهينا خ��زي��ا  واك��ت��س��وا  وف���اق���ا 

ب��إس��م ال���دي���ن ش��ن��وا ك���ل ح��رب
ع��ل��ى اإلس����ام واح��ت��ق��روه دينا 

ب��ك��ل قطر وع���اث���وا م��ف��س��دي��ن 
سجينا ذب���ح���وا  وك����م  ب��ت��دم��ي��ر 

ف��ه��ب��ي ال���ي���وم ي���ا مي���ن ال��ت��ف��ان��ي
أع����ي����دي ع�����زة اإلمي�������ان ف��ي��ن��ا

وص��ب��ي ف��ي ق��ل��وب ال��غ��زو رعبا
رص��ي��ن��ا ل���ب���ا  ل���ه���م  ت���دع���ي  وال 

ل����ك اجمل�����د امل����ؤث����ل وامل���ع���ال���ي
وش���ع���ب ب����اجل����ال م��ت��وج��ي��ن��ا

س��ل��ي ال���دن���ي���ا ف���إن���ا ال ن��ب��ال��ي
ب����أح����اف ال���ي���ه���ود امل��ارق��ي��ن��ا

س��ل��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��ي��ف كنا
ج��ب��اال ف���ي امل���ع���ارك راس��خ��ي��ن��ا

وك���ن���ا ال���س���اب���ق���ن ل���ك���ل خ��ي��ر
وك���ن���ا احمل���س���ن���ن امل��ص��ل��ح��ي��ن��ا

وك����ن����ا أه������ل إمي�������ان وص�����دق
وم��ازل��ن��ا ال���ك���رام ال��ص��ام��دي��ن��ا

وك����ن����ا ل��ل��م��س��ال��م خ���ي���ر س��ل��م
وص���رن���ا ل��ل��م��ع��ادي ال��ف��ات��ك��ي��ن��ا

وك���ن���ا ال����راف����ع����ن ل���ك���ل م��ج��د
وس�����وف ن��ظ��ل دوم�����ا راف��ع��ي��ن��ا

ظلمنا وإن  امل��ن��ص��ف��ون  وأن�����ا 
ب��ل��ي��ن��ا إذا  ال����ص����اب����رون  وأن������ا 

وأن�������ا ال����ق����اه����رون ل���ك���ل ب���اغ
وأن�������ا امل����ك����رم����ون مل����ن ي��ل��ي��ن��ا

وأن������ا امل�����ؤث�����رون ب���رغ���م ف��ق��ر
غ��زي��ن��ا إذا  ال���غ���ال���ب���ون  وأن������ا 

ال���ع���ام قصفا إث����ر  ال���ع���ام  مي���ر 
وع�����دوان�����ا ي���ه���ز ال��ق��اص��ف��ي��ن��ا

مي����ر ال����ع����ام ب���ع���د ال����ع����ام إن���ا
السنينا ن��ط��وي  ص��م��ودن��ا  ب��ن��ور 

بغيا ال���ع���ام  ال���ع���ام خ��ل��ف  مي���ر 
ن��س��ت��ك��ي��ن��ا أن  ل���ل���ع���دا  ون����أب����ى 

مي���ر ال���ع���ام ت��ل��و ال���ع���ام ح��رب��ا
طحينا الدنيا  تطحن  ض��روس��ا 

جميعا م���ازل���ن���ا  ال���ده���ر  مي���ر 
قابضينا احلقيقة  ج��م��ر  ع��ل��ى 

األع���ادي مقبرة  األرض  جعلنا 
ب���ج���ن���د ل����ل����غ����زاة م��س��وم��ي��ن��ا

ت��خ��ر ل��ن��ا ال���رواس���ي م��ذع��ن��ات
سينا ط��ور  م��ن  بالهدى  ون��ش��رق 

علينا اجتمعت  ال��ع��دا  أمم  إذا 

عجينا ال��دن��ي��ا  ون��ع��ج��ن  ن���ث���ور 
لكن األرض  غضبنا  إن  فتظلم 

ن����ورا إن رض��ي��ن��ا ال���ك���ون  ي��ش��ع 
ورث���ن���ا اجمل����د ج��ي��ا ب��ع��د جيل

البنينا اجمل����د  ن����ورث  وس����وف 
ب������أي م��ش��ي��ئ��ة س���ل���م���ان جن��د

ت������ود ب������أن ت����ران����ا م��ذع��ن��ي��ن��ا
ب����أي م��ش��ي��ئ��ة ي���أت���ي اب����ن ق��رن

رج����ي����م ب�����األك�����ارم م��س��ت��ه��ي��ن��ا
ب����أي م��ش��ي��ئ��ة ي���أت���ي اب����ن ل��ؤم

املستعمرينا خطى  على  يحث 
أل������م ي���ع���ل���م ب����أن����ا أه������ل ع���زم

وإص����������رار ن������ذل اجمل���رم���ي���ن���ا
جن�����اب�����ه ك������ل ج�����ب�����ار ع��ن��ي��د

املتغطرسينا ح��ش��ده  ون���ح���رق 
ش��دي��د ب�����أس  ذوو  إن�����ا  ب���ل���ى 

ل��غ��ي��ر ال���ل���ه ل���م ن��ح��ن اجل��ب��ي��ن��ا
ودا األرض  ش���ع���وب  ل��ن��ا  ت��ك��ن 

ت���ب���ادل���ن���ا وإي�����اه�����ا احل��ن��ي��ن��ا
ب���ران���ا ال���ل���ه ل��ل��ط��اغ��ي ع��ذاب��ا

ن����زل����زل ك����ل ع�����رش ي���زدري���ن���ا
منضي احل��ق  سبيل  في  سنبقى 

والوتينا اجل����وارح  ق��ط��ع��وا  ول���و 
ن��ح��ذر م��ن ط��غ��وا ف����إذا مت���ادوا

ي���س���وء ب��ن��ا ص���ب���اح امل��ن��َذري��ن��ا
بتوشكا ق��واع��ده��م  دك���ت  ف��ك��م 

وب�����رك�����ان وق����اه����ر أج��م��ع��ي��ن��ا
ص���واري���خ ع��ل��ى األع������داء دك��ت

م��ع��اق��ل��ه��م ف����ول����وا م��دب��ري��ن��ا

ي�����ن�����ادون ال����ن����ي����ازك دم���رت���ن���ا
مستبينا أض��ح��ى  اإلف���ك  ف���داء 

ص�����واري�����خ ت���س���وم���ه���م امل��ن��اي��ا
رم�����ى امل����ول����ى ب���ه���ا مل����ا رم��ي��ن��ا

ح��ي��ارى وغ����دوا  شملهم  مت���زق 
وب����ات����وا ب���ال���دم���اء م��ض��رج��ي��ن��ا

ردان���ا م��ن  محيص  ل��ه��م  فليس 
السفينا أغرقنا  البحر  في  فكم 

رأي����ن����ا احل�����ق ح���ق���ا ف��ات��ب��ع��ن��ا
ول����م ن��س��م��ع ه�����راء امل��رج��ف��ي��ن��ا

ع��ل��ي��ن��ا أح������د  مي����ك����رن  ال  أال 
ف��ن��م��ك��ر ف����وق م��ك��ر امل��اك��ري��ن��ا

ويسرا ع��س��را  إن  ال��ده��ر  بلونا 
اليمينا وال  اليسار  نخشى  فلن 

سنحمي األرض من أحاف جند
اللعينا ق��رن��ه��م  ن��زي��ل  وس����وف 

ج��ن��ودا ألم��ري��ك��ا  ح���ش���دوا  وإن 
يقينا سنسحقهم  سنسحقهم 

تبقى  م��ن  ون��ت��رك  سنسحقهم 
ب���أص���ف���اد ال����ه����وان م��ق��رن��ي��ن��ا

ب��ع��ون ال��ل��ه من��ض��ي ف���ي س���داد
املبينا ال��ن��ص��ر  بفضله  ن��ص��وغ 

مينا األرض  في  من  أجل  فنحن 
وإمي����ان����ا م����ن األس�������وا ك��ف��ي��ن��ا

شموخ ف��ي  منضي  الضيم  أب���اة 
ماحيينا ال��ك��رام��ة  درب  ع��ل��ى 

جتلى  ل��ن��ا  ال��ص��ب��ي  ُوِل������د  إذا 
ي���ق���ض م���ض���اج���ع امل��ت��ج��ب��ري��ن��ا

هادي حسين الرزامي

ويقصف  يُباد  والشعب  عامان 
ودم������اؤه م���ن ك���ل ع���رق ت��ن��زُف 

ف���ي ك���ل م���أس���اة ي��زي��د جت��ل��دا  
وص���م���وده ف���ي ك���ل ي���وم أع��ن��ف 

نظيرها ي��ق��ل  وتضحية  ص��ب��ر 
ب����أس ع���ط���اءٌ ف��ي��ه ال ي��ت��وق��ف

ف��ي��ه رج�����ال م��ؤم��ن��ون ون��س��وة
عشقوا الشهادة عشق من يتلهف

احضانه في  األس��د  يربي  وطن 
ل��ل��م��ن��اي��ا تزحف ج��ي��ش��ا جل��ان��ا 

بليلهم ال��ع��دو  أح����ام  ك��اب��وس 
يهتفوا أو  يصمتوا  إن  ونهارهم 

فاتكا ساحا  بأيديهم  صنعوا 
ما كان يصنع في السام ويعرف

فهزها  ) الرياض   ( بلغ  بركاننا 
يخطف منهم  ل���أرواح  كالبرق 

زل��زال��ن��ا وص��م��ودن��ا م��ن صنعنا
تقصف وأخرى  الرصد  وطوائر 

فكرنا ب��داي��ة  األول���ى  الصرخة 
ونعصف بالرجال  نهتف  واليوم 

يكن ل��م  عظيم  ش��ع��ب  م��ن  ل��ل��ه 
لوال الشدائد والعواصف يعرف

ال���ل���ه اك���ب���ر رب���ن���ا ون��ص��ي��رن��ا
ل���ذن���ا ب���ع���زت���ه ف���أن���ى ن��ض��ع��ف

هيهات أن نحني اجلبن لطامع

ن��ح��ن ال��ي��م��ان��ي��ون ف��ل��ت��ت��وق��ف��وا
فإنه ال��ع��ظ��ي��م  ال��ش��ع��ب  مل��ه��اب��ة 

ألَج���ل   مم��ا ق��د يقال ويوصف
صناعه م��ن  ن��ح��ن  إال  ف��خ��ر  ال 

يعزف ي��دي��ن��ا  ف��ي  إال  م��ج��د  ال 
بهجة يشرق  كالشمس  تاريخنا 

تكسف عليائها ال  والشمس في 
يا حلف جند هاهنا الشعب الذي

ال��ل��ه اخل��ن��وع فخففوا ل��ه  ي��أب��ى 
وحجازكم لنجدكم  العدو  لسنا 

تستنزف ل��ث��رائ��ك��م  أع���داؤك���م 
سواهما ليس  إسرائيل  أمريكا 

املتصلف الغاصب  ال��ع��دو  ه��ذا 
شعوبنا أب���اد  أم��ري��ك��ا  غير  م��ن 

املتعسف ال��ط��ام��ع  ال��ع��دو  ه��ذا 
ستنتهي باخلليج  امل��م��ال��ك  ك��ل 

تنسف ل��ل��غ��رب ح��ت��م��اً  ب��والئ��ه��ا 
ت��دب��ر دون  مي��ض��ون  ل��زوال��ه��م 

أسرفوا ناصرا من  ربك  كان  ما 
وع������د اإلل�������ه وس����ن����ة ك��ون��ي��ة

تتوقف وال  بها  احل��ي��اة  جت��ري 
نهاية ال��وج��ود  ف��ي  ط���اغ  فلكل 

ت��ت��خ��ل��ف وال  ت���أت���ي  ح��ت��م��ي��ة 
أرضكم  للنصارى  فتحتم  فلقد 

ينّصف لليهود  ن��ه��ب  وال��ن��ف��ط 
عسى فما  ت��ث��ار  فيكم  ن��خ��وة  ال 

تنكف ال  م��ش��اع��ر  ت���ث���ار  م��ن��ه 
ق��وم��ي��ة وال  ي��وق��ظ��ك��م  دي����ن  ال 

إن�����ا مل����ن أح�����رارك�����م ن��ت��أس��ف 
أوم����ا ي��ح��ق ب���أن ي���ث���وروا ث���ورة

ويعصفوا بامللوك  يطيحوا  حتى 
ب��ع��ب��ي��د أم��ري��ك��ا أم���ا م���ن ث��ائ��ر

ح����ر أب������ي ي���س���ت���ث���ار وي���أن���ف   
أس���ف���اه مم���ن ي���دع���ون ع��روب��ة

م��ات��ت ب��داخ��ل��ه��م ومل���ا ي��ع��رف��وا
يتطاولون على الشعوب بنفطهم

يتعسف ب��ه��م  أم��ري��ك��ا  ورئ��ي��س 
ع��ودة منكم  ل��أح��رار  ك���ان  إن 

ويهتفوا احملب  نصح  فليأخذوا 
يرحلوا حتى  ل��أع��داء  ب��امل��وت 

تتوقف أطماعهم  بصراخكم 
سكوتكم ب��ط��ول  أمريكا  فبقاء 

فتعنفوا ب��ه��ت��اف��ك��م  ورح��ي��ل��ه��ا 
نفحة وال���ت���أن���ف  وق����ت  ل��ل��ن 

يتخلف ب��ه��ا  إن���س���ان  ع���اش  ال 
أي��ه��ا األح����رار مم��ا خوفكم ي��ا 

أمريكا أجنب في احلروب وأخوف
قدرة وأضعف  أوه��ى  قشة  هي 

توصف إذ  بشأنها  ي��ق��ال  مم��ا 
وطني وهبتك نبض قلبي راضيا

يوقف وقلبي  حتيا  ك��ي  ب��امل��وت 
فلقد عصرت الفكر فيك مدائحا

وتعزف فيك  األجيال  بها  تشدو 
مكرما أرآك  أن  ش��يء  ف��أح��ب 

وأرى لواءك في السماء يرفرف

إلياذة الصمود اليماني

هنا  السبعنيصمود عامني
زياد السالمي

الصمود  م��ي��دان  السبعن  هنا 
ب���ه ش��ع��ب ع��ظ��ي��م ي���ا س��ع��ودي 

كيما  ال����ع����دوان  رف���ض���ه  ي���ك���رر 
احلشود  معنى  ما  اإلنسان  ي��رى 

ي���زل���زل ب���اع���ث���اً ل��ل��ك��ون أم����راً 
خ���اص���ت���ه ث����ب����ات ك���احل���ي���ود 

ب����اداً  امل���وت���ى  ي��ف��ه��م  ذا  ف��م��ن 
أب����ت ع��ي��ش امل���ذل���ة وال��ق��ي��ود 

يسعى   اجل���وع  ب��رغ��م  شعب  هنا 
ميدي  مثل  ال��وص��اي��ة   وأد  إل��ى 

صبرا اق��ت��اَت  امل��ص��ي��ر   لتقرير 
اجل��ه��ود  تكثيف  اجل��م��ع   وح���ث 

) وصيا  الدنيا  ترى  )لن  ويهتف 
وي��دع��و ال��ق��ادري��ن إل��ى احل��دود 

وم���ث���ل  ال���ي���وم ع����ام ب��ع��د ع��ام 
ع��ل��ى ح��ن��ث ال���ع���روب���ة ل��ل��ع��ه��ود 

م����ج����اع����ات وأوب�����ئ�����ة وأن���ث���ى 
الفقيد بعد  م��ن  القتل  ت��اق��ي  

 رم���وا األق����ام أط��ف��اٌل والح���وا 
ب��إك��راه احل����روب ع��ل��ى احل��دي��د

عمرا  العصر  بغاة  يا  سنصمد   
ال��ش��دي��د  م��ن اجل����وع  م��ت��ن��ا  وإن 

أذاك���م  ع��ل��ى  ش��ام��خ��ن  سنصبر 
ون��ع��ج��ب م���ن م��اط��ف��ة ال��ل��دود 

س��ن��ث��ب��ت ك���اجل���ب���ال ب�����دون كل 
الكنود  ال��وض��ع  م��ن  نخشى  ول��ن 

ه��ن��ا ال��س��ب��ع��ن ي��ا مي��ن امل��ع��ال��ي 
ال��ش��ه��ي��د  دم  ع��ل��ي��ك  ي���وح���دن���ا 

فخر  بكل  ال��ق��وي  الشعب  هنا   
اجل��دود  عهد  من  البأس  عصي 

هنا الوطن  الكرمي يفيض نصراً 
ك��األس��ود  املزمجر  الشعب  هنا 

وال��ن��ج��ب��اء ج��اءوا  ال��ش��رف��اء  هنا 
السعيِد  باليمن  السبعن  إل��ى 

ه��ن��ا اإلمي�����ان واحل��ك��م��اء شيخ 
وش������اب  م���ن جل����ان أو ج��ن��ود 

ه��ن��ا ص��ن��ع��اء ص��ع��دة ق��ل��ت إب 
ال��زب��ي��دي  أرض   ح��ج��ة  ذم�����ار 

ب��ا اس��ت��ث��ن��اء أو ع��ط��ف أط��ل��وا  
ك��م��ا ال��ب��ن��ي��ان ف��ي وج���ه احل��ق��ود 

املعادي   ص��در  ف��ي  النصل  كحد 
ك��م��وج ال��ب��ح��ر ف���ي  ي���وم ال����وروِد 

ه���ن���ا أن���ت���م مي���ان���ي���ون ع��ش��ت��م 
بالرعود  تصعق  اخلير  سحاب 

س�����ام  م���ن س����ام ع���ن س��ام 
ع��ل��ي��ك��م ي���ا م����ن����ارات ال���وج���ود

عامان
عبدالقوي محب الدين

وال حسموا كّفوا،  ال   . عامان.  عامان، 
ال انصاع حلم األلى جاءوا، ، وال سلموا

َمن  العجِز ترمس  وري��ُح   . م��ّرا.  عامان 
شادوا،،وتكشف ما أخفوا. . وما هدموا

ع��ام��ان ج��ّف��ت ب��رام��ي��ل األل���ى ام��ت��أوا
ون���اراً. .. ف��ذاب الشحُم وال��ورُم ع��اراً 

وهم األك���ول،  باملوت  جيئ  مذ  عامان 
.ويلتهم .ت��غ��ل��ي.  طبخة.  ِق����دِره،،  ف��ي 

عاصفة احل��ت��م��ي  حتفها  إل���ى  ه��ّب��ت 
وال��ن��ف��ط، واألمُم ف��ي ص��ف��ه��ا،  امل����اُل 

في حلفها نصُف أهل األرض محتشد
ال��لُ��ُج��ُم ج��وع��ه  م��ن  تبتاعه  وال��ن��ص��ف 

****
ه��ذا ال��ي��م��ان��ّي. . ب���أُس ال��ل��ه ف��ي دم��ِه

س���ٌر،،ش���راي���ي���ن���ه ال��ت��س��ل��ي��ُم وال���َع���لَ���ُم
،فانسدلت الله،  .ق��ال  اليمانّي.  ه��ذا 

ال��ع��ِرُم اجل���ارُف  ه��ّب  ح��ن   . ألطافه. 
ت��زال على  ُك��ن آي��ة النصر، ،ك��ّن��ا،،،،م��ا 

أق��دام��ن��ا ت��س��ج��د ال��ه��ام��اُت وال��ق��م��ُم
ع��ام��ان ع��ام��ان، ، ق��ال��ت ك��ل خ��ارط��ٍة 

َمن حاولوا شطبهم عن سطحها. .ُرسموا
ع����ام����ان، ،ق����ل ك���ل ي�����وٍم زادن������ا ث��ق��ًة

أّنا انتصرنا،،ورغم حشودهم. .. هزموا



اليميل 30 مارل 2017   املواخل 2 رخل م3ل1لا     الددع )211(14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

القّمُة العربيُة تفَضُح الضعَف السعودي.. األردن يتسوَّل الدعم االقتصادي ولكن! 
زهير أندراوس*

يف ظال التغرّيات اإلقليمية والدولية، تديُش 
الدوُل الدديَد من األزمات التي تجدلُها عاخزًة 
عن تنفيذ ُمَيّططاتها اليارخية، ولو ما بات 
ينطبل عى السدوعية.. يف حني يُحاول األرعن 
اساتثمار خرصة القمة الدربية، والتي تجدلا 
الرياض محطاة لتقوية حلفهاا الدربي؛ من 
ل املسااعدات املالية التي يُمكن أن  أخل تساوُّ
تُيرخه من أزماتاه االقتصاعية الكبرية. لكن 

الحال أشبه بطلل األولا . 
خمااذا يف الواقاع األرعناي املتاأز ؟ وكيف 
يمكن وصف املصالح املشرتكة بني السدوعية 
واألرعن؟ وأيان يتمثل الدجز السادوعي الذي 

يُبدع آمال األرعن؟

الواقُع األردني املتأزم واآلمال الوهمية!
يف وقاٍت تتأمل خياه األرعن بحصولها عى 
مسااعدات مان ِقبال الرياض، عاى لامش 
القمة الدربية، يجل تبيني ما يل خيما ييص 

الوضع األرعني:
أوالً: إن أكارب أزماة تمار بها الباالع تتدلل 
وتدقيداتاه  بأزماتاه  االقتصااعي  بامللاف 
امليتلفاة ال سايما عجاز املوازناة الداخلياة 
وارتفاع املديونية الدامة إىل نسل قياسية منذ 

انيفاض قيمة الدينار األرعني عا  9م19.

ثانيااً: لنااك عادة حقائال مجهولاة عن 
األرعن تتدلال بوضداه املحال.. حياث يوخد 
نقااش حاع عى الصدياد الداخل حول حجم 
الهدر يف املال الدا  وكثرة الفساع املايل والدديد 
من املشااكل االختماعية كالفقار، باإلضاخة 
إىل ماا تقد ، يُداناي األرعن من مياطر أمنية 

عاخلية بشكل عائم.
ثالثااً: تُشاري اإلحصااءات الرسامية بأن 
حجم التباعل التجاري بني السدوعية واألرعن، 
يصال إىل خمساة ملياارات عوالر سانوياً يف 
حني تصل االساتثمارات السادوعية يف األرعن 
إىل 13 ملياار عوالر.. األمار الذي تُداول عليه 
األرعن خالل لذه القمة، لجدلها خرصة لرخع 
استثمارات السدوعية يف األرعن أو مساعداتها 
املاعياة.. حياث يتطلاع األرعن لتأماني موارع 
من الصندوق السادوعي للتنمية والذي يدعم 

الكثري من املشاريع األرعنية.

املصالُح بني األردن والسعودية: حني 
تفرض الجغرافيا السياسية نفسها!

لناك الدديد من املصالح املشارتكة، والتي 
يمكن وصفها اليو  باألزمات املشرتكة، والتي 
تجدال من الدالقاة باني األرعن والسادوعية 

رضورية.. ولنا نُشري للتايل:
الجغراخياا  خرضتهاا  مساائل  عادة  أوالً: 
السياساية باني األرعن والسادوعية.. خيماا 

تُشكل الحدوع املشارتكة بني سوريا واألرعن، 
أحد املياطر التي تسادى السدوعية للتداون 
مع األرعن من أخل ضبطها.. مما ييلل واقداً 
من املصالح املفروطة عاى الطرخني.. ناليك 
عان تقاارب يف الرؤية تجاه ملفاات عديدة ال 

سيما مسألة الرصاع الدربي اإلرسائيل.
ثانياً: بناءاً ملا تقاد ، يتدهد األرعن حماية 
الحدوع السدوعية.. حيث يقو  بتأمني الوضع 
األمناي القاعر عاى منع التهريال، ومحاربة 
اإلرلاب.. خيماا يُدترب موضوع إغالق الحدوع 
السادوعية بوخاه اإلرلابياني املهاخرين من 
سوريا أحد ألم األولويات املوكلة إليه من قبل 

الرياض.
ثالثااً: بقيات سياساة األرعن تجااه امللف 
السوري ُمبهمة يف الدلن.. لكن الحقائل تُشري 
إىل ععم أرعني لييارات السادوعية يف سوريا. 
كماا يف الدراق واليمان.. بينما يجري الحديث 
الياو  عن وخوع تنسايل باني الطرخني حول 
امللف البحريناي وتحدياته.. األمر الذي يجدل 

املصالح متشابهة بني الطرخني.

السعودية العاجزة!
ل  يف الوقات الذي تسادى خيه عمان لتساوُّ
الدعام السادوعي، يمكان القاول أن الواقاع 
الذي تديشاه الرياض، يمنع إمكانية تنفيذلا 
للدديد مان الوعوع أو التدهادات القديمة، بل 

يمناع التزامهاا بأي تدهد خدياد.. لذا بغض 
النظر عن عد  تلبيتها لدادٍع من الوعوع التي 
قطدتها مع عول كثرية، ألسباب مالية.. ولنا 

نقول التايل:
أوالً: يمكان القول أن السادوعية حريصة 
عاى إبقااء األرعن يف كنفهاا.. ولو ماا ينبع 
من وخاوع مصلحة لهاا يف تأماني حدوعلا.. 
باإلضاخاة إىل حرص الرياض عى االساتفاعة 
من الدور األرعني خيما ييص األزمة السورية 
وملاا يمكن أن يقو  باه األرعن، عى الرغم من 

عد  تأثريه كثرياً.
ثانيااً: ال شاك أن املباحثات املشارتكة بني 
الطرخاني السادوعي واألرعناي، والتي تجري 
عاى أعتاب القماة الدربية، ساتُحدع املواقف 
املوحادة تجااه القضاياا الدربياة.. ولاو ما 
يُنتظر اليروج باه، عون وخوع أي رلان عى 

أنه سيصل يف صالح الشدوب الدربية.
ثالثاً: إن الدجز السادوعي يتمثَّل يف الواقع 
الذي تديشاه الرياض، والذي بات يمندها من 
تأماني ععمهاا لألطاراف اإلقليمياة. ولو ما 
ينطبل أيضااً عى ععمها لاألرعن.. خصوصاً 
أن السادوعية تداناي مان ماآزق سياساية 
وعسكرية أكرب من قدرتها عى النظر ألزمات 

خريانها أو حلفائها.
رابدااً: إن عاد  التازا  السادوعية بدادع 
مان الوعوع تجااه عول عديدة، يجدال اآلمال 

األرعنية تتبدع.. حيث أن الرياض سبل وأكدت 
للوخد اللبناني الذي زارلا بدد انتياب الرئيل 
ميشاال عاون، أنهاا ساتُديد مناح الجياش 
اللبناناي مسااعدة الثالثة ملياار عوالر.. لذا 
حصال قبال ثالثاة أشاهر، عون أن يتغري أي 
يشء. األمر الذي يدل أيضاً عى صدوبة عخول 

السدوعية يف التزامات خديدة.
خامسااً: عى الرغم من املشاهد اإليجابي 
الاذي يبدو عى الدالقة السادوعية األمريكية، 
خاإن الرئيل األمريكاي الجديد يُديار الدالقة 
عاى أساال ابتازاز الريااض. ولاو ماا بدأ 
بالحديث عن رضورة عخع السدوعية لفاتورة 
حمايتها مان قبل أمريكا عرب اساتثمار 200 
مليار عوالر يف البنى التحتية.. ولو ما يُشاكل 
أيضاً أحد عوامل الدجز السدوعي وضدفها يف 

ععم حلفائها.
إذن، تتأمال األرعن خارياً ممان يحتاخون 
للدعم.. خأيا  الرخاه والرخاء السادوعي باتت 
مان املاايض.. وازماتهاا التي تغارق بها من 
ساوريا إىل اليمان، وصوالً إىل عاخلهاا املتأز ، 
يجدلهاا أبدد ما يكون عن الدولة القاعرة عى 
ععم الحليف.. لنقول أن ما يجري اليو ، ليل 
إال مثااالً عى حجم الواقاع املرتعي الذي باتت 

تديشه األنظمة الدربية.

* الوقت التحليلي

 اعتقلت قوات االحتالل »اإلرسائيل«، ليلة 
الثالثاء، نحاَو ل2 مواطناً خلساطينياً، بينهم 
ختاة ول ختية.. خيما لدمت سلطات االحتالل 
3 منازل قيد اإلنشاء يف منطقة )املطار( رشق 

أريحا، بحجة عد  الرتخيص.
وبحسال وكالة األنباء الفلسطينية )وخا( 
خقد أّكد ناعي األسري الفلسطيني، يف بيان له، 
أن قوات االحتالل شنت حملة اعتقاالت طالت 

11 مواطناا مان القادل، ولم مان حرال 
املسجد األقىص، أخرج عن اثنني منهم الحقاً.
كما اعتقلت قوات االحتالل ل مواطنني من 
اليليل، وختاة وشااب مان نابلل، إضاخة إىل 
مواطنني اعتقال أمل.. خيما اُعتقل مواطنان 
من طوباال، عاالوة عاى 3 مواطنني خرى 

اعتقالهم من محاخظة را  الله والبرية.
االحتاالل  سالطات  أقدمات  أريحاا  ويف 

اإلرسائيال، ظهر الياو ، عى لاد  3 منازل 
قيد اإلنشااء يف منطقة »املطار« رشق أريحا، 

بحجة عد  الرتخيص.
وكانات سالطات االحتاالل قاد لدمات 
مساء أمل، محدعة تدوع ملواطن خلسطيني 
يف بلادة الجفتلاك إىل الشامال مان مديناة 
أريحا، يف األغوار الفلساطينية بذريدة عد  

الرتخيص.

موقاُع  أصدرلاا  إحصائياٌة  أظهارت 
»االنتفاضاة« وقاوَع 10 عملياات خدائية يف 
األسابوع الراباع من ماارل الجااري، أعَّت 
إلصابة 11 »إرسائيليًا« يف أنحاء متفرقة من 

الضفة والقدل املحتلتني.
تدّرضاا  »مساتوطننَي  أن  وأوضحات 
لإلصاباة بداد رشاقهم بالحجاارة من قبل 
شابان يف بلدة بيت خجار خناوب رشق بيت 
لحم، كما تدرض خنديني لإلصابة بالحجارة 

يف بلدة سدري شمال اليليل«.
»قرنياه  مساتوطنة  يف  أناه  وأضاخات 
شامرون«، تدرضت مستوطنة »إرسائيلية« 
لإلصابة بالرشال بالحجارة أثناء املواخهات 
التاي عارت بالقارب مان املساتوطنة، باني 
الشابان املساتوطنني، خيماا أصيال ثالثاة 
مساتوطنني بجراح، بدد رشقهم بالحجارة 

يف قرية حوسان غرب بيت لحم.

ُخنديًاا  أن  عربياة،  مصااعر  وذكارت 
»إرسائيليًا« أصيل بجراح متوسطة، بدد أن 
ألقى شبان بلدة الرا  شمال القدل زخاخة 
حارقة باتجالاه، يف املواخهات التي اندلدت 

يف البلدة.
وخال اإلحصائية، خقد أصيل مساتوطن 
بدد مهاخمته من قبل شابان خلساطينيني 
عقل عخوله بشااحنته »باليطاأ« إىل بلدة 
إىل  أعى  ماا  اليليال،  سادري شامال رشق 
محارصتاه من شابان غاضباني، وأصابوه 

إصابة وصفها الشهوع باليطرة.
ويف بلدة اليرض غرب بيت لحم، استهدف 
مجموعة من الشابان قوات االحتالل بدبوة 
بوقاوع  االحتاالل  اعارتاف  عون  ناسافة، 
إصاباات يف صفوخه، كما اساتهدف شابان 
االنتفاضة يف بيت لحم مدسكر »قبة راحيل« 
بدبوة يدوياة الصنع »كاوع«، عون التبليغ 

عن وقوع إصابات يف صفوف االحتالل.
وزعمت قاوات االحتالل خالل األسابوع 
الراباع، إحباطها محاولاة طدن عى حاخز 
حوارة واعتقاال املنفذ محماد الهندي )22 

عاًما( من نابلل.
خاالل  »االنتفاضاة«  موقاُع  وأحاىص 
األسبوع املايض، استشهاع ثالثة خلسطينيني 
يف الضفاة وغازة، بدد اساتهداخهم من قبل 

قوات االحتالل.
ويف مديناة غزة، اغتالات قوات االحتالل، 
القائاد يف كتائل الشاهيد القساا  األساري 
املحارر مازن خقهاا، بإطاالق ل رصاصات 

نحو رأسه بسالح كاتم للصوت.
وبحسال اإلحصائياة، خقاد أصيال 27 
مواطنًا بالرصاص الحي واملطاطي، إضاخة 
بالغااز  باالختنااق  الدارشات  إصاباة  إىل 
واالعتاداء بالرضب، خاالل املواخهات التي 

اندلدت يف 95 نقطة مواخهة.
ل1  إلقااَء  املواخهاات  لاذه  وشاهدت 
زخاخة حارقة، يف مناطل ميتلفة بالضفة 
والقدل، خالل األسابوع الرابع من مارل، 
خيماا ال تزال قوات االحتالل تحتجز خثامني 

سبدة شهداء من انتفاضة القدل.
وأوضحات أن قاوات االحتاالل اعتقلات 
)75( مواطنًاا منهام 5 أطفاال، وتركازت 
االعتقاالت يف محاخظاات )اليليل، القدل، 
خنني، وبيات لحام، ونابلال، وطولكر (، 

وبينهم أرسى محررين.
كماا أصادرت سالطات االحتاالل أوامر 
اعتقاال إعارية بحال )37( أساريًا، لفرتات 
ترتاوح من ثالثة وساتة شهور، خيما خرى 
اعتقاال النائل إبراليم عحباور عى حاخز 
عساكري مفاخئ قرب بلدة »عّرابة خنوب 

خنني.

ورصد موقع »االنتفاضة« خالل األسبوع 
الراباع، لد  قاوات االحتالل ملنازل يف بلدة 
خبل املكارب بالقدل، إضاخاة إلغالق منزل 
الشاهيد خاعي القنرب بالباطاون، ومصاعرة 
بركساني يف سالوان، بحجاة بنائهام بدون 

ترخيص.
اعتداءاتهاا  االحتاالل  قاوات  وواصلات 
عاى قطااع غازة، حياث اساتهدخت قارب 
صياد يف مديناة غازة، واعتقلات الصياعين 
خارض الصديدي ورخل أباو ريالة، إضاخة 
لالساتهداف للصياعيان واملزارعاني غارب 

ورشق القطااع.
ووخال املوقاع، خقد واصل املساتوطنون 
األقاىص  للمساجد  اليومياة  اقتحاماتهام 
املباارك، عاى شاكل مجموعاات، يف الفرتة 
الصباحياة، وبلاغ عدُع املقتحماني أكثَر من 

م25 مقتحًما.

نائُب الرئيس األمريكي: 
ترامب يدُرُس بجدية نقَل 

السفارة إىل القدس 
  أكاد نائل الرئيال األمريكي مايك بنل 
أن ترامل يدرل حالياً احتمال نقل سافارة 
باالعه يف الكيان »اإلرسائيال« من »تل أبيل« 

إىل القدل املحتلة.
وقاال بنال يف كلمة أما  لجنة الشاؤون 
)أيباك(:  األمريكياة »اإلرسائيلياة«  الداماة 
»بداد عقوع مان الحديث عناه خقط. يدرل 
بجدياة مساألة  املتحادة  الوالياات  رئيال 
نقال السافارة األمريكية من »تال أبيل« إىل 

القدل«.
الجدياد  األمريكاي  الرئيال  ان  يذكار 
عونالد ترامل توعاد خالل حملته االنتيابية 
باالعارتاف بالقدل املحتلة كداصمة للكيان 
باالنتياباات  خاوزه  »اإلرسائيال« يف حاال 
الرئاسية األمريكية، ورخع القيوع عن توسع 

االستيطان يف األرايض الفلسطينية.
وكانت حكومة االحتاالل رسعة من بناء 
املساتوطنات يف الضفة الغربية عقل وصول 
ترامل إىل سدة الحكم يف البيت األبيض، حيث 
ععا نتنيالاو أعضاء حكومته إىل اساتغالل 

خرتة حكم ترامل بشكل خيد.

العدو يغلُق أبواَب 
املسجد األقصى 

ويمَنُع دخول املصلني 
الدادو  قاوات  أغلقات 
»اإلرسائيال« صباح الثالثاء، 
أبواَب املسجد األقىص املبارك، 

ومندت عخول املصلني.
باحاات  شاهدت  وقاد 
املساجد األقاىص، توتار بدد 
اعتداء قاوات الددو عى عدع 

من حرال املسجد.
الدالقات  مساؤول  وقاال 
األوقااف  عائارة  يف  الداماة 
االساالمية يف القادل خرال 
الدبل إن القوات الصهيونية 
اعتادت صباح الثالثااء، عى 
3 حارال يف باحات املساجد 

األقىص.
وأضااف الدبال أن قوات 
اعتلقات  الياصاة  الدادو 
الحاارل عمااع عابدين بدد 
االعتداء عليه بالرضب املربح 

قرب باب الرحمة.

10عمليات و95 نقطة مواجهة ضد االحتالل الصهيوني خالل أسبوع 

العدو الصهيوني يعتقُل 24 فلسطينياً من الضفة الغربية 
بينهم فتاة ويهدم 3 منازل شرق أريحا 
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مناورٌة مشرتكٌة بني اإلمارات وكيان الصهاينة وأمريكا 

اجلي�ُص ال�سورّي يكبد »داع�ص« خ�سائَر كبرية يف دير الزور َويتقدم يف ريف حم�ص

سوريا ترِسُل تحذيرًا شديَد اللهجة للكيان الصهيوني 

  - وكاالت:
شاركت عولُة اإلمارات وسالُح الجو 
»اإلرسائيال«، مناورة مشارتكة بدأت 
االثناني املنارص  يف اليونان، وتشاتمل 
عاى عارشات الطائارات مان خيوش 

أخنبية.
التقارير الرسمية لسالح  وبحسال 
الجاو اليوناناي، خاإن »أسالحة الجو 
التابدة لا »إرسائيل« والواليات املتحدة 
واإلمارات وإيطاليا تشارك يف املناورة«.
وخااء أن الرماَز الرسامي للمناورة 
يشاتمل عى أعاال  الادول، إَضاَخة إىل 
 .›ACT WITH AWARENESS‹ خملاة
ومن املتوقاع أن تنتهي املنااورة، التي 
 ،›INIOHOS 2017‹ عليهاا  أطلال 

اليميل املقبل.
وأظهارت الصاور التاي التقطت يف 
األياا  األخرية طائرات ›إف 16‹ التابدة 
لإلماارات إىل خانال طائارات شاحن 
تابدة لساالح الجاو األمريكي يف قاعدة 
سالح الجو اليونانية. وبحسل الجيش 
األمريكي، خإنه »أرسال 12 طائرة ›أف 
يس 16‹ ونحاو 220 من أخراع الطواقم. 
ويضياف الجيش أن املناورة املشارتكة 
تؤعي إىل تدزياز منظومة الدالقات بني 
الدول ويحاخظ عى خالزية مشارتكة 

وقدرة عمل متباعلة«.
تجدر اإلشاارة إىل أناه ليل الحديث 
عان املرة األوىل التي يجري خيها ساالح 

الجو »اإلرسائيل« مناورة مشرتكة مع 
ساالح الجو اإلماراتي، حيث شااركت 
طائارات »إرسائيلياة«، الداا  املايض، 
يف منااورة ›RED FLAG‹ يف الوالياات 
املتحادة، وشاارك خيهاا طياارون من 

باكستان واإلمارات وإسبانيا.
ولفتات صحيفة »لآرتال« إىل أنه 
»ال يوخد عالقات عبلوماساية رسامية 
بني »إرسائيل« واإلمارات، إال أن تقارير 

إعالمياة أخنبياة تنارش بني 
الحني واآلخر، تشري إىل وخوع 
أَْو  رسامية  غاري  اتصااالت 

اتصاالت رسية«.
الجياش  أن  يتضاح  ذلاك،  إىل 
»اإلرسائيل« يوسع التدريبات املشرتكة 
أخنبياة  ماع خياوش  يجريهاا  التاي 
أخارى. ويف ترشيان الثاناي/ نوخمارب 
املقبل خساوف تجري يف الكيان مناورة 
واسادة النطاق بمشااركة ممثلني عن 
عول أخنبية، بضمنهاا الهند والواليات 

املتحدة وبولندا وإيطاليا.

وكانت صحيفة »لآرتل« قد كتبت 
الشاهر املاايض أن ساالح الجاو ينوي 
خصيصة لاذه املنااورة، ولذلك طلل 

الحصول عى خدمات رشكة مدنية.
الجاو  ساالح  قائاد  أن  يذكار 
»اإلرسائيال«، أماري إيشايل، كان قاد 
رصح قبال عادة شاهور أن »إرسائيل 
يف أوج التدااون مع خياوش أخنبية يف 

البالع وخارج البالع«.

  - وكاالت:
تقوُ  سياساُة الكياان اإلرسائيل يف 
سوريا عى عاملني أََسااسيني كاذبني: 
األول، أنها ال تتدخل يف الشأن السوري، 
ولكنهاا تتجالال عان سابل اإلرصار 
والرتصاد عالقاتهاا ماع خصائال مان 
امُلدارضة امُلسلحة، وقيامها بدالج آالف 
الجرحى من امُلقاتلني يف مستشفياتها، 
باإلَضاَخاة إىل ذلك، خاإن الهجمات التي 
قامات بها يف عمال األََرايض الساورية 
األسالحة  شاحنات  قصاف  بذريداة 
لحزب الله، كانت أَيْضاً لرخع مدنويات 
املدارضة امُلسالحة لتُواصل القتال ضد 

الجيش الدربي السوري والحلفاء. 
والثاناي، نفيهاا القاطاع لرلانهاا 
ع.  الرئيال  إساقاط  امُلساتميت عاى 
بشاار األساد، علًما أن رئيل الحكومة 
ووزير األمن األسبل، إيهوع باراك، كان 
قد رصح يف نهاياة الدا  2012 أن أيا  
األساد يف السالطة باتت مدادوعة. أما 
رئيل شدبة االساتيبارات الدسكرية 
الساابل، الجنرال يف االحتياط عامول 
يدلاني، كان رصيحا، وربماا خريئا إىل 
أبداد الحدوع، عندما قاال، بدون لٍف أَْو 
عوراٍن، إن التيلص من الرئيل األساد 

لو مصلحة اسرتاتيجية إرسائيليّة.
أبيال إىل  اآلن بداد أن وصلات تال 
قناعٍة بأن األساد باٍق يف السلطة، وبأن 
تقسايم لذا البلد الدربي بات من شبه 

امُلساتحيالت، قالات القنااة الثانياة يف 
التلفزياون الداربي، نقالً عان مصاعر 
لام تفصح النقااب عنها، إن ساورية، 
قامت بواسطة روسيا، بإيصال رسالٍة 
للكياان االرسائيال،  اللهجاة  شاديدة 
مفاعلا أنه يف حال قيا  األخرية بهجو  
عاخال الدمال الساوري، خإن عمشال 

سرتع وبدنف عى لذا االعتداء.
ولفت التلفزيون الداربي إىل أن »تل 
أبيل« رخضت التدقيل ال من قريٍل وال 

من بديٍد عى لذا النبأ.
يف  الساابل  أبيال«  »تال  سافري 

موساكو، تسافي ماغني، أعد عراساًة 
نرشلاا عاى موقاع مركاز عراساات 
األمن القوماي التابع لجامدة تل أبيل، 
ونقلتهاا للدربية ُمَؤّسساة الدراساات 
مان  أكاد  باريوت،  يف  الفلساطينية 
خاللها عاى أنّه يف ضاوء إعراك الكيان 
أََسااساية  انتهاء مرحلة  »اإلرسائيل« 
من القتال يف الحرب األللية يف ساوريا 
كانت خاللهاا تُراقل من بديد من عون 
أن »تاذرف عمداة« أساف عى سافك 
الدمااء املتباعل بني أعدائهاا، وإعراكها 
أن مدركة خديدة بادأت من أخل بلورة 

وخه سورية السيايس.
وأقر أن املحاولة الساورية العرتاض 
الطائارات املهاخمة بواساطة صاروخ 
أرض – خاو مان طاراز S.A.5« تؤّكد 
عاى تغيرٍي كاماٍل يف قواعاد اللدبة: لم 
تدد سوريا مستددة للتدرض لهجمات 
الكيان اإلرسائيال من عون الرع عليها، 
اساتدعاء  مان  الهادف  كان  وبالتاايل 
السافري الكيان يف موساكو إىل محاعثة 
توضيحية التلميح لتل أبيل من استياء 
مساكو من توسع الدمليات الدسكرية 
اإلرسائيلياة يف عمل ساورية، عى حّد 

تدبريه. 
الجياش  امليداناي كبّاد  الجانال  يف 
السوري مجاميع »عاعش« التكفريية، 
والدتااع،  باألخاراع  خساائر  االثناني، 
يف عملياات قامات بهاا وحادات مان 
الجياش الساوري مدعوماة بالطريان 
الحربي عى مواقع انتشار وتحصينات 
التكفرييني يف محياط مدينة عير الزور 

شمال رشقي البالع.
ويف خبهاة تدمار أخااع املصادر بأن 
وحدات الجياش نفذت عمليات مكثفة 
عى تجمدات ونقااط تحصن إرلابيي 
نطااق  خاللهاا  وسادت  “عاعاش” 
سيطرتها يف ريف تدمر، حيث “أحكمت 
السايطرة عى خبل مرباط عنرت وعدع 
مان النقااط املحيطة به شامال غرب 
تدمار بنحو 12 كام وعى خبال الحيد 
وخبل الظليل شامال حقل حيان للغاز 

بنحو ل1 كم”.

الجيش الصيني يجري مناوراٍت على 
حدود ميانمار وسط توترات مع أمريكا
قالات وكالة أنباء الصني الجديدة )شاينيوا(: إن الجيشَّ الصيني 
أخارى منااورات عى طاول الحدوع ماع ميانماار، ياو  الثالثاء، يف 
استدراض للقوة لتأكيد عزمه حماية شدبه بدد اشتباكات بني قوات 

األمن يف ميانمار ومتمرعين عرقيني. 
وعخع القتال يف ميانمار الشهر الجاري اآلالف إىل الدبور إىل الصني 
مما عخع بكني إىل الدعوة إىل وقف إطالق النار بني امليليشيات الدرقية 

وقوات األمن. 
وذكرت الوكالة أن املناورات الربية والجوية املشارتكة تأتي ضمن 

تدريبات سنوية ولم ترش عى وخه التحديد إىل مكان إقامتها. 
ونقلات عن كولونيل بالجيش الصيناي قوله إن التدريبات توضح 
»عاز  خياش التحرير الشادبي الصيناي الحاز « عاى حماية أمن 

الحدوع وأرواح السكان لناك. 
وأضاخت أنه تماشايا مع االتفاقات القائماة أبلغت الصني خيش 

ميانمار قبل إخراء املناورات. 
وأبدت الصني مرارا قلقها إزاء القتال عى طول الحدوع والذي يمتد 
أحيانااً إىل أََراضيها كما حدث عى سابيل املثاال يف عا  2015 عندما 

لقي 5 أشياص حتوخهم يف الصني. 
وكانت ُمَؤّسساة بحثية أمريكية قالت: إن الصاني أكملت تقريباً 
عمليات إنشااء كربى لبنية تحتية عسكرية عى خزر صناعية بنتها 
يف بحار الصني الجنوبي وبوسادها اآلن نرش طائارات مقاتلة وعتاع 

عسكري آخر لناك يف أي وقت.

مرشحُة الرئاسة الفرنسية تتوقع 
اختفاء االتحاد األوروبي 

توقدت مرشحة الرئاسة الفرنساية مارين لوبان اختفاء االتحاع 
األوروبي مان اليريطة السياساية للدالم، وتنبأت مرشاحة اليمني 
املتطرف النتيابات الرئاساة الفرنساية بأن تندلاع انتفاضة عاملية 

للشدوب، ووعدت بحماية خرنسا من الدوملة.
وتابدات لوباان »لقاد حاان الوقات لهزيماة الدوملاة«، متهماة 
مناخسايها الرئيسايني إيَْمانويل ماكرون وخرانساوا خيون، ضمنياً، 

با«الييانة« من أخل االتحاع األوروبي ومصالح السوق.

مسؤولون أمريكيون: كوريا الشمالية 
تخترب محركا صاروخيا 

كشاف مساؤولون أمريكيون أن كوريا الشامالية أخارت تجربة 
خديدة ملحرك صاروخي يدتقد املساؤولون األمريكيون أنه قد يكون 

ضمن برنامجها لتطوير صاروخ باليتيس عابر للقارات.
ونقلات وكالة أنبااء رويرتز عن عادع من املساؤولني األمريكيني 
قولهام ياو  االثناني: إن التجربة األخارية أخريت ليال الجمدة وإن 

املحرك قد يستيد  يف إطالق صاروخ باليستي عابر للقارات.

السعودّية تجري مناوراٍت مع 
السودان على الحدود املصرية!!

  - وكاالت:
 

 تنفذ القواُت الجويُة الس�ودانية وامللكيُة الس�عودية مناوراٍت مش�ركًة 
ع�ى الحدود املرصية يف مدينة مروى بالوالية الش�مالية يف الس�ودان خال 
الفرة من 29 مارس الجاري وحتى 12 أبريل املقبل تحت مس�مى )الدرع 

األزرق 1(.
ونق�ل عن قائ�د القوات الجوية الس�ودانية باإلنابة الل�واء الركن صاح 
الدي�ن عبدالخالق س�عيد – قوله بأن »القوة الجوية الس�ودانية تش�ارك يف 
ه�ذه املناورات بعدد 3 أرساب من املقاتات ميغ 29، باإلَضاَفة إىل 6 أرساب 

مختلطة من املقاتات سوخوي 25 وسوخوي 24، بجانب كتيبة رادار«.
وأوضح س�عيد، أن عدد القوات املشاركة من الجانبني يف هذه التدريبات 

يبلغ 400 عسكري من الجانب السوداني و250 من الجانب السعودي.
ولفت س�عيد إىل أن التمرين يهدف إىل تخطي�ط وتنظيم وتنفيذ األعمال 
القتالي�ة للمقاتات الجوية بفعالياتها املختلفة يف املس�توى التعبوي لصقل 
تجربة القوة الجوية الس�ودانية باالش�راك مع ق�وات من دول أخرى وذلك 

لتبادل الخ�ات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.
وأشار إىل أن التمرين يهدف أَيْضاً إىل ممارسة وإتقان مهارات التكتيكات 
الجوية الدفاعية والهجومية والعمل كفريق واحد لتخطيط وتنفيذ العمليات 
التعرضية والدفاعية ومواجهة األعمال العدائية الجوية املفاجئة باس�تخدام 
األس�لوب األمث�ل الحتوائها يف ظل وج�ود اإلعاقة االلكرونية، كما سيش�هد 
تنفي�ذ عمليات االعراض الجوي من أوضاع االس�تعدادين الجوي واألريض 

وجميع الفعاليات القتالية.
إىل ذل�ك أكد أن التمرين يدعم عاقات التعاون العس�كري املش�رك بني 
البلدي�ن ويعزز الق�درة عى إدارة أعمال جوية مش�ركة باس�تخدام أنواع 
متع�ددة م�ن الطائ�رات يف مهام مختلفة، م��ًزا أهمية التمري�ن يف توحيد 

املفاهيم القتالية بني ضباط الركن بمراكز القيادة والسيطرة.
وتأتي املناورات الس�ودانية الس�عودية بالتزامن مع من�اورات إماراتية 

إرسائيلية جوية أعلن عنها وزير دفاع العدو اإلرسائييل قبل يومني.
يش�ار إىل أن تحالف العدوان الس�عودي األمريكي اإلماراتي وبمشاركة 
إرسائيلية مبارشة إىل جانب عدد من ألوية الجنجويد السودانية التي تشارك 
يف العدوان عى اليمن تكبدت خس�ائر فادحة يف معارك الساحل الغربي عى 

يد الجيش اليمني اللجان الشعبية.

أمريكا تعرتُف أخريًا: نعم دّمـــرنا 
مدينة سرت الليبية 

  - وكاالت:
 

 أقر قائٌد عس�كريٌّ أمريكيٌّ بتدمري مدينة رست الليبية خال غارات قام 
بها الطرياُن الحربي األمريكي أثناء ما أس�ماه تحريرها من س�يطرة تنظيم 

»داعش«.
وق�ال قائ�ُد القيادة العس�كرية األمريكي�ة يف أفريقيا الجن�رال توماس 
وولده�اورس، يف ترصي�ح صحفي: »ت�م تدمري مدينة رست ع�ى الرغم من 

حرصنا عى أك� قدر ممكن من الدقة يف توجيه الرضبات الجوية«.
وأشار الجنرال األمريكي إىل أن إصاح الدمار الذي أصاب املدينة الليبية 

يتطلب دعًما ماليًا دوليًا.
وع� قائد القوات العس�كرية األمريكية يف أفريقيا، يف الوقت نفس�ه، عن 
قلقه من »مد روسيا نفوذها إىل ليبيا«، مشرياً إىل أن ما تفعله موسكو »يتناىف 

مع أهدافنا«.

سفرية أمريكا باألمم املتحدة:أيام توجيه التهم واإلدانة 
إلسرائيل انتهت وأنتعل حذاًء بكعب عاٍل لركل منتقديها 

  - متابعات:
زعمات املمثلاة الدائماة ألمريكا يف األمام املتحدة، نيكي ليال، بأن الجمياَع »يهابها يف األمم 
املتحادة ويرتدش خوخاً منها؛ بسابل موقفها املداارض لقرار مجلل األمن الادويل ل233« ضد 
إرسائيل، قائلًة: »إن ُكّل شيص يف األمم املتحدة ييىش أن يتحدث مدي عن القرار ل233، وتمرير 

القرار ما كان ليحدث لو كانت لي السفرية آنذاك«.
وتابدت ليل أمل األربداء يف مؤتمر اللوبي الصهيوني)إيباك( ، أن »أيا  توخيه التهم واإلعانة 
إلرسائيل قد انتهت وعى كل من يقول إنك ال تستطيع تحقيل يشء يف األمم املتحدة، خإنهم بحاخة 

إىل مدرخة أن لناك رشطيًا خديًدا يف املدينة«.
 وتفاخرت بأنها أوقفت تديني رئيل الوزراء الفلساطيني السابل سال  خياض كممثل لألمني 
الدا  يف ليبيا »ألن تديينه سيكون بمثابة مكاخأة عى سلوك سلبي«، كما قالت. واختتمت بالقول: 
»أناا أنتدل حاذاًء بكدل عاٍل، ليل مان أخل املوضة، ولكن لاركل أي شايص أراه يوخه إنتقاًعا 

خاطئاً إلرسائيل«.
وأّكادت مصاعر صحاخيّة يف واشانطن تتابع تفاصيل املؤتمر، أن »عناارص من )إيباك( كتبت 
نقااط التحّدث التي إساتند عليها خطاب السافرية ليال واملدروخة بجهلهاا بتفاصيل القضية 
الفلسطينية والرصاع الفلسطيني اإلرسائيل، وقد خال اليطاب من أي إشارة ملسألة االحتالل«.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

ال تبتئْس يا شعبَنا مهما كان حجُم املعاناة توّكْل على الله وواِصْل، 
قادم���ون في الع���ام الثالث بعوِن الل���ه انتصار وثب���ات وتضحيات 

وَمواقف مشرفة ترضي اللَه عنا وترضي رسولَه عنا..
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طالل سلمان*  
صار بُحكم القاعدة أن تشاّكل ُكّل قمة عربية خديدة انحداراً عن 
القمة السابقة، لكأنها مباراٌة يف رسعة السقوط إىل ولدة التنازالت.
لقد ذلل َمن كانوا يشاكلون راخدة النهاوض من أخل بناء الغد 
األخضال، يف ظال الجهد من أخال التحرير، بالجيوش كماا بالكفاح 
املسلح الفلسطيني الذي يحظى برعاية عربية تحميه وتحصنه من 

االنحراف كما من التواطؤ عليه لتصفيته..
ولقاد تحولات املقاومة الفلساطينية التي قدمت نمااذَج بالرًة 
يف اختاداء األرض املقدساة بالدماء الطالرة للشاهداء األَبْاَرار الذين 
تالقاى يف أخيائهاا الفدائيون مان أقطاار عربية عدة ماع إخوانهم 

الفلسطينيني خأكدوا الحل بالدماء الطالرة..
ولكاذا لم يتبل عى مقاعد القياعة، إخماالً، إاّل املساتفيدون من 
الهزيماة والداملاون الساتكمالها يف ظال تناقص املقاوماني الذين 
استهلكتهم “السالطة” التي ال سلطة لها، أَْو مناخ الحروب االللية 

الذي عم األرض الدربية بديالً من مناخ الثورة.
إن التواطاؤ عى “القضية املقدساة”، ومن ثم عى املساتقبل الدربي يحكم املكان 

والزمان وخدول اأاعمال يف قمة عمان.. للمصالحني الدرب.
عّمان التي كان حكمها امللكي، الذي قا  باألصل عى حسااب خلساطني خضالً عن 
ساوريا، أول من رخع الساالح يف وخه املقاومة الفلسطينية التي استضاخها، ُمكرلاً، 
مستثمراً رصيَدلا الشادبي الواسع، ثم ترك لفوىض السالح أن تسترشَي حتى أثارت 
قلال النال، خانقلل عليها وقاتلها حتى أخرخها من عّمان، ثم من األرعن خميداً. لم 
تجاد إاّل لبنان األضداف من أن يرُخَضها واألقوى ا بنظاماه الطوائفي ا من أن يكون 
بيئتهاا الحاضنة وطريقها إىل خلساطني… ولكذا أغوالا ضدُفه بأن تكون “سالطة 
بديلاة” لتنقلاَل إىل متسابّل ا بقاوة األمر الواقاع ا إىل طرف مبارش يف حارب أللية 

مدمرة، لها وللبنانيني، ولجمهور املقاومة يف ميتلف أنحاء الوطن الدربي.
إن املقدماات والظروف املحيطة توحاي بالنتائج وتكاع تكتُل مقاّرراِت التناُزالت 
اليطارية التي ساتتميض عنها لاذه القمة التي أعاد املرسح، بإتقاان؛ لتكوَن قمة 

الصلح برشوط الددو، أي قمة االستسال  الرصيح.
إن املقدمات “تبرش” بالنتائج.. ومنها:

إن واشانطن املتحالفة حتى التوحد مع تل أبيل قد باتت املرخدية املطلقة لدمو  
األنظمة الدربية.

وخادوُل لقاءات الرئيل االمريكي الجدياد الذي ال ييفي والَءه إلرسائيل وإعجابه 
الدظيام برئيل حكومتها الدريل يف صهيونيته نتنيالو، يحفل بالضيوف الدرب، من 
زاره خالتقااه خداالً منهم، ومن ينتظار موعده بدد القمة مباارشة ليؤكد عربه وخاءه 
بماا تدهد به من “الجنوح إىل الصلح”.. بغاض النظر عما إذا كانت عولة الددو تجنح 

ملثله أَْو تتجالله.
لقاد التقى الرئيل األمريكي ملاك األرعن ومرشوع امللك السادوعي الجديد، األمري 
محمد بن سالمان، ورئيل حكومة الدراق… وعى خدول أعماله موعد للقاء الرئيل 
املرصي، ووعد بلقاء قريل مع رئيل السلطة الفلسطينية التي ال سلطة لها، محموع 
عبال يف ساابقة تساتحل املزيد من التنازالت رعاً لجميل املباعرة بدعوة لذا “الرئيل 

ألول مرة”..
ومؤكَّاٌد أن شايوَخ اليليج ينتظرون مواعيدلم للقااء مرخديتهم، ولم قد باعروا 

باعرتاخات بدضهم علنية وبدضها ممولة بدولة الكيان الصهيوني..
لذا يدني أن مقررات القمة قد كتبت ساَلفاً بما يريض واشنطن ورئيسها الجديد، 
ويؤكد اْساتمَرار مسارية الصلح برشوط املحتل اإلرسائيل الذي من حقه اآلن أن يزيد 
من تشادعه، خيرسع من عمليات مصاعرة األرايض يف الضفة الغربية )املفرتض انها ا 

نظرياً ا يف عهدة السلطة…( وبناء املزيد من املستوطنات..

ولذا يدني أن القمة لن تتوقف كثرياً أََماا  قرار نتنيالو باعتماع القدل “عاصمة 
أبدية للكيان اإلرسائيل”… ولو سيتسلح اآلن بأن املوانع التي خدلت واشنطن ترتعع 
يف نقل سافارتها إىل القدل قد سقطت بتسليم الدرب مجدعا… كما 
ساّلموا من قبل خاستسالموا ملدظم ما قررته السلطات اإلرسائيلية 
متصالً بمستقبل خلسطني ومساحة أرضها ومصري أللها الراخضني 

بال قدرة عى تبديل.. املكتوب!
إن املقدماات توحاي بالنتائج: خالقمة الدربياة الدتيدة تدقد يف 
مبناى ال يبدد كثرياً عن مقر السافارة اإلرسائيلية يف عمان… ولي 

تكاع تكون ا بما تمثل ا رشيكة يف قرار اململكة الهاشمية..
ثام أن األمني الداا  لجامدة الادول الدربية لو وزياُر خارخية 
التطبيع املمتاز واملتفوق يف ترسيع التطبيع ليشامَل مناحي الحياة 
كاخاة… ثام أنه طاملاا قا  بزياارات وعية شاملت لقااءات تفالم 
اساتثنائي مع املساؤولني اإلرسائيليني مرخقة بابتسامات عريضة 
)وإن كان خاتاه أن يشاارَك يف الصفقاة املميازة التي ساتبيع خيها 
إرسائيل الغاز إىل مرص ا بدد األرعن ومده ا ولو غاٌز مستيرج من 
ميااه عربية، بدضها يُيصُّ لبنان، وبدضها اآلخر يُيصُّ خلساطني 

وبدض ثالث ربما كان يُيصُّ مرص ذاتها(.
باملقابل خإنه يتبالى بأنه ا ومن موقع املساؤول ا ملتزٌ  بالقرار السابل الصاعر 
عن الجامدة الدربية، بقوة املال القطري وتواطؤ الراغبني بمصالحة الددو ا والقايض 
بتدليل عضوية ساوريا يف الجامدة، وبالتايل باالمتناع عن ععوتها للمشااركة يف قمة 

عمان.
لقاد تناقضت حتى اندثرت تلاك األَْكثَرية التي قررت يف قّمة اليرطو ، بدد لزيمة 

1967، ثالثيتها الشهرية: ال ُصلح، ال مفاوضة، ال اعرتاف.
صاارت األَْكثَرية اآلن يف الجانل اآلخر، بددما رحل املقاتلون عى خبهة خلساطني، 
يف حاني تزاياد عدع املدرتخاني بالكيان الصهيوناي إىل حد أنهم باتوا يمساكون بقرار 
القمة، بددما تمكنوا من اإلمسااك بالجامدة الدربية خطرعوا منها ساوريا، وما زالوا 

يتمسكون بهذا القرار تأميناً الْستمَرار الحرب خيها وعليها.
ثام أن ليبيا القذايف قد اندثرت، والدراق اآلن يف الدناية الفائقة، واليمن باتت يمننَي 
إحدالما مستدمرة سدوعية والثانية يمن تنهش سداعته الصواريخ الشقيقة والفقر 
املدقاع والجوع واملدن املفرغة مان اللها لرباً من غارات الطاريان األخوي… وباتت 

“خزر القمر” لي الصوت املرخح.
لقد ساقطت مان الذاكرة ومن خدول أعمال القمة كلماات مثل “ما أُخذ بالقوة ال 

يستداع إاّل بالقوة”، و”حي عى السالح” و”التحرير لدخنا وطريقنا”.
إنها قمة ترامل..

ومن الواخل أن يساتقبل ألل النظاا  الدربي الرئيل األمريكاي الجديد بما يليل 
من لتاخات الرتحيل والتأييد والتدهد بتسهيل مهمته، بأن يقدموا اليه لدية تناسل 

مقامه..
وليل مثل خلسطني، أَْو ما تبقى منها، لدية تناسل املقا .

ويف أي حاال خاإن األنظمة الدربياة قد تدبت من لاذا الحمل الثقيال، وآن لها أن 
ترتاح…خصوصاً وأن “السالطة الفلسطينية” تستحثهم وتكاع تسابقهم يف التنازل، 

ولي ا من قبل ومن بدد ا صاحبة “القضية املقّدسة” واملفوضة للترصف بها.
ولكاذا يثبت الدارب تقدمهم: خهم يف ُكّل قماة عربية خديدة يقدماون املزيد من 

التنازالت إلنجاح القمة..
والقمة ألم من القضية..

والبيات األبيض ألم من القدل: خهو يدطي واملدينة املقدساة تأخذ، ولم يدد لدى 
الدرب ما يدطونه!

*نقاًل عن الشروق  

قّمة »امليت«.. مفاتيُح املَُخّطط 
الصهيوني لتقسيم الوطن العربي!

كلمــــــة أخـــــيرة 

طالب الحسني
 عاى الرغام مان أن األنظااَر ال 
تنشادُّ أَْو تدّوعت أاّل تحدَق إىل القمِم 
الدربيِة املثريِة للشفقة، خإن اتساَع 
رقداِة املواخهاِت عاى لذه األرض 
التي اختمَع مان يدعوَن تمثيَلها يف 
قمِة بحاِر امليت باألرعن تساتدعي 
االنتبااَه إىل كياَف ينظاُر َلاؤالء إىل 
حولهام  ِمان  املحروقاة  األرايض 
ونفااق  وأخاكار  ونفاط  بأَْماَوال 
وأيااعي بداض لاذه الادول التاي 
اتيذت أماكن بارزة يف أخواء القمة 

البارعة.
خلساطني :  يف القضية الفلساطينية ال تيتلف الكلماات الطللية 
املكاّررة يف لذه القمة بشاأن لاذه القضية عن القمم التي سابقت 
أربدة حروب شانها الكيان اإلرسائيل عى قطااع غزة والجمهورية 
اللبنانية أَْو كانت بددلا، خقط يداع ترتيل الكلمات وتوزيع األساطر 
بماا يتناسال مع التأريخ وليال مع األحداث ا خاا »إرسائيل« التي 
تكثاف مان حفرياتهاا يف القدل وبنااء اآلالف من املساتوطنات يف 
الضّفة ليسات إرسائيل التي ترع يف أعبيات القاعة املجتمدني يف القمة 
الثامناة والدرشيان، خضالً عان الساباق الكبري لبدض لاذه الدول 

للتطبيع والتحالف الدلني مدها خهاراً ونهاراً.
سوريا : مقدُد سوريا غاب عنه التمثيل للسنة السابدة، 
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قّمُة التناُزالت العربية يف عّمان..

 بدد مشاهِد يو  األحاد الكبري واالساتثنائي 
يف الداصماة صندااء أيُّ مغفال ال زال يراِلاُن 
عاى استساال  الشادل اليمناي أَْو عى ضدف 
وَخوف أَْو تراخع اليمنيني ولم تؤثر خيهم شهوٌر 
وسانوات الددوان إاّل وعياً وثباتاً وتصميماً عى 

املواخهة ثأراً للكرامة وانتصاراً للمظلومية..
لقاد رالن الدادو يف بداية األمر عاى املجازر 
الكبرية والوحشاية من أخل كرس إَراَعة الشادل 
اليمناي وإخبااره عاى رخاع الراياة البيضااء 

واالستسال  ولكنه خشل وخاب. 
وبداد ذلك رالن الددو عاى الحرب اإلعالمية 
والنفساية مان أخل تحقيال لدخاه يف لزيمة 

الشدل اليمني ولكنه خشل وخاب. 
ثام رالن الدادو عى شال الصاف الوطني، 
مساتيدماً الطاباور اليامال من أخال إيجاع 
الغازو  مهماة  يساّهل  عاخال  ورصاع  رشخ 

واالحتالل، ولكنه خشل وخاب. 
ثام عماد الدادو إىل اساتيدا  أََسااليل أَْكثَر 
قذارة متمثلة يف الحصار االقتصاعي ونقل البنك 
املركزي ورسقة مرتبات املوظفني من أخل خلل 
اساتياء يتّوج بثورة ضد القاوى الوطنية ولكنه 

خاب وخرس، خماذا بدد لذا الفشال والساقوط 
لل يمكن مَلن تبقى لديه ذرة عقل من آل ُسُداْوع 
أن يدركاوا حجام الورطة التي يديشاونها ولل 
يدركون أن ما بدَد عاَمني من الددوان عى اليمن 

لن يكون كما قبلها عى ميتلف األصددة؟!.
لل تحقل األمن للسادوعية بداد عامني من 

عدوانها عى اليمن؟. 
السادوعي يف ظال  االقتصااع  لال تحسان 
الدادوان؟، أ  أناه يرتناح ويداناي مان أزمات 

بُنيوية قاتلة؟.
ماذا عان الهيبة السادوعية؟، لال أصبحت 
الريااض مهاباَة الجانال يف الدالم بداد الحرب 
أ  أنها بدد عامني تساتجدي مرتِزقًة وخيوشااً 

أخنبية للقتال نيابًة عنها.
كلها أسئلة ال تحتاُج إىل إخابة؛ ألنها واضحة 
وضوَح الشامل يف رابداة النهار، وآل ُساُداْوع 
وقدوا يف ذات اليطاأ الذي وقع خيه حكاٌ  عرٌب 
سابقولا كما كان الحاال يف ورطة عراق صدا  
حساني يف الهجو  عاى خارته الكويات وقبلها 
إياران، خكانات النهاية غريَ ساديدة وعى أيدي 

األَمريكيني ذاتهم.

لادّي يقانٌي أن آل ُساُداْوع بدد أن يشاالدوا 
حشاوَع صندااء سايزعاُع حقدلام وغيضهام 
ة حزب  عى عمالئهام يف خناعق الريااض، َخاصَّ
اإلْصااَلح الاذي طاملاا عمل عاى بيدهام أولاَ  
الحسام القريال ويرخع لهام تقارياَر عن ُقرب 
حادوث ثاورة يف صندااء وبقياة املحاخظاات 
تطياُح بأنصاار اللاه واملؤتمار الشادبي الدا  
وتمّهاد الطريَل أََمااا  السادوعية واألَمريكيني 
الحتالل اليمن. خكانت النتيجُة كما رأى وشالد 
الدالم، خالشادل اليمني يدرف َمن لو الصديل 
ومان لو الدادو ويدرُف أن الَياالَص يف الجهاع 
والتحارك الجاع ضداً عى الددوان يف ُكلِّ املجاالت 

واملياعين..
لقد كانات رساالُة الجمالري ياو  األحد، أن 
عى السادوعية أن تيأَل من اْستمَرار سيطرتها 
ووصايتهاا عاى اليمان من خاالل سافرٍي لنا 
أَْو سااعي برياد لناك، خالشادُل اليمني سايد 
نفساه وبحضوره وتضحياته ووعيه لن يُسِقَط 
الوصاية السدوعية وحسل، ولكنه يُديُد صناعَة 

اليارطة يف املنطقة بأرسلا.

حميد رزق

شعٌب جديٌر 
بالعظمة


