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الددع )ل21(           انثال 10 إبريل 02017  املواال 13 رال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 60 ريااًل

أنصار اهلل يدينون العدواَن األمريكي على سوريا والتفجريات اإلجرامية يف مصر  
مسيرٌة كبرى في الحديدة واستنفار قَبلي لدعم معركة الساحل  

الوهابية
تذبح مصر

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر
تفجيرات دامية تضرب كنيستين بطنطا واالسكندرية وتوقع أكثر من 150 ضحية

هجوم �ساروخي يق�سي على غزاة اإماراتيني و�سودانيني يف املخاء ومقتل 15 جندياً �سعودياً وراء احلدود 

مصرع عشرات املرتزقة بانكسار زحف على كهبوب 
ومقتل أكثر من 27 مرتزقاً يف مأرب والجوف 

روسيا وإيران: انتهت القطبية الواحدة، وعلى أمريكا أن تخشانا

موظفو الرتبية يحتجون أمام سفارة روسيا على تسليم مرتباتهم للمرتزقة

الشهيد المؤيد: الشهادة ثمن لكرامة األجيال القادمة

تحقيق ميداني

استهداف 
الحديدة

الجنوب يضيع يف ظل 
االحتالل وفساد املرتزقة 

امتداد لسياسة خنق اليمن



انثال 10 إبريل 02017  املواال 13 رال ث3ل1لا     الددع )ل21(2 تقارير

  - خاص:
تمّكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية أمس 
األحد مان كرس 3 زحاوف للمرتزقة باتجااه كهبوب 

بمحااظة لحج.
وقال مصدر عساكري لصادى املسارية إن أبطال 
الجياش واللجان الشادبية تصادوا يو0 أماس األحد 
لثالثاة زحواات ملرتزقة الددوان األمريكي السادوعي 
اساتمرت عرش ساعات مسااوعة بغطاء اوي كثيف 

عىل مديرية كهبوب يف محااظة لحج.
وأشاار املصادر إىل أن أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية كبّادوا املرتزقة خساائَر ااعحاة يف األرواح 

والدتاع.
ويف عملياة مافصلاة بكهباوب تمكاات وحادات 
الهادسة التابدة للجيش واللجان الشدبية من تفجري 

آلية محملة باملرتزقة بدبوة ناسفة.
عاىل صدياد متصال اساتهدات القاوة املدادياة 
والصاروخياة التابدة الجيش واللجان الشادبية يو0 

السابت املاايض تجمداات الغازاة واملرتزقاة بياهام 
إماراتيون وسوعانيون يف مدياة املخاء بمحااظة تدز 
موقدة ايهم خسائر ااعحة. وبحسل مصاعر محلية 
بمدياة املخااء، اقد عوت انفجااراٌت لائلة يف مواقع 
املرتزقة باملخاء شاولدت من بددلا خمس سايارات 

محملة بالقتىل واملصابل من الغزاة واملرتزقة.
يف ذات الساياق لقيت أعداٌع من املرتزقة مصارعها 
وُاارح آخرون أثاااء التصدي ملحاولاة زحف باتجاه 

شبكة الصيار بمديرية الصلو بتدز.

  - يحيى الشامي:
لقاَي ثمانية اااوع سادوعيل مصارَعهم عىل أيدي 
قاّاصاة الجياش واللجان الشادبية، خمساة ماهم يف 
ابهات عساري )موقاع املثاّى غرب الربوعاة وبالُقرب 
مان مافذ علل وعىل موقع عساكري غارب الربوعة(، 
وخمساة يف ابهة ايازان )موقاع الفريضاة وموقع 
الكرس واملصفل وواعي املداين(، واادي واحد يف موقع 
الدش باجران، وبلغ عدُع اآلليات الدساكرية السدوعية 
املدمارة بالصوارياخ املواهاة والقصف املدادي سات 
لاٌة بالجاوع، ااء لذا بالتزامن مع  آليات، بدُضها محمَّ
قصف مداداي وصاروخي مكثّف تدّرضات له املواقع 
واملدسكرات السادوعية عىل كامل اغرااية املوااهات 

من نجران رشقاً وحتى ايزان غرباً مروراً بدسري.
وذكار مصدر عساكري لصدى املسارية مقتل زلاء 
خمساة ااوع سادوعيل يف قصف مدادي طال تجمداً 
لهام يف موقاع قائم زبياد الواقع إىل الارشق من مدياة 
الخوباة، مؤّكاداً أن القصاف أصاب اّرااة عساكرية 
سادوعية بشكل مبارش، ما أسفر عن تدمريلا، وطاول 
القصاف أيضااً تجمداات للجياش السادوعي بموقع 
الخوبة الجاوبية والسوعانة َواستهدف القصف تجّمداً 
للقاوات السادوعية يف موقع الصباباة ومواقع الكرس 
والشابكة والدباعياة ومواقاع حارس الحادوع يف ابل 
ملحمة وموقَدي الشابكة واملاتزه، وتحصياات الجيش 
السادوعي يف البيات األبيض َوالقارن والدخاان والتبة 
الحماراء وأباو املض واوباح وااوب موقاع الكرس، 
السادوعيل يف موقاع روحاان  الجااوع  َوتحصيااات 
َوتجماع آليات سادوعية غرب مدساكر وعالن وموقع 
املدطن وموقدل آخرين بالخوبة، َوكاَن عدٌع من قذائف 
املدادية اليماية أصابت مخزناً لألسلحة شمال الطوال، 

ما أسفر عن احرتاقه بالكامل.
وتمّكن مقاتٌل يف اللجان الشادبية مان إعطاب آلية 
عساكرية سادوعية يف موقع ااالح الجباي إىل الغرب 
من ابل الدوع الواقع تحت سايطرة املقاتلل اليمايل، 
وكان املقاتلون اليمايون أعلاوا تدمريَ ثالث آليات تابدة 
للجيش السادوعي واملاااقل شامال الطول، مؤّكدين 
مارع اثاال مان املاااقال شامال صحاراء ميدي، 

باإلضااة إىل مرع قائد رسية التدخل الرسيع يف اللواء 
2ث املااال عبده محمد سادد عبدالله السلفي مع ستة 
من أااراع رسيته ومارع القياعي يف حازب اإلصالح 
والقيااعي يف اللاواء 105 املاااال عبداللاه صالح ذويد 
مع عدع كبري من أااراع اللواء، يف عملية نوعية للجيش 
واللجان شامال رشق ميدي وقدت بالتزامن مع قصف 
مدادّي اساتهدف تجمداات املاااقل شامال صحراء 
ميادي، وعااوعت املدادية اليماية اساتهداف تجّمدات 
املاااقل يف ذات املكان عدة مّرات خالل األربدة املاضية.

وشاهدت ابهااُت عساري عملياات قااص طاولت 
الجااوع السادوعيل يف أربداة مواقع عساكرية أوعت 
بحياة خمساة ااوع سادوعيل يدتقد أنهم من حرس 
الحدوع، باإلضااة إىل تدمري آلية سادوعية واساتهداف 
موقع املسايال بددٍع من قذائاف املدادية وإعطاب آلية 
أخارى مدّرعة يف موقع عساكري إىل الغارب من مدياة 

الربوعة.
وأكد مصدٌر لصدى املسارية ساقوَط عدع من القتىل 
يف صفوف وحدة من حرس الحدوع السادوعي يف موقع 
مجازة إىل الرشق مان الربوعة إثر قصف املوقع بصلية 
من صواريخ الكاتيوشاا، مضيفااً أن القصف عّمَر آليًة 
سادوعيًة كانت محملاًة بالجااوع السادوعيل لحظة 
سقوط الصواريخ عىل املوقع، وقد قتل من كان عليها. 
واساتهدف املدادية أربدة تجمدات للجاوع السدوعيل 

يف ُكلٍّ مان موقاع عراباة، ويف مواقاع رشق الربوعاة 
وموقاع الصحان ومافذ علال الذي يتواااد ايه أيضاً 
مئاات املاااقال اليمايال املقاتلل نيابًة عان الجاوع 

السدوعيل.
ونّفاذت وحادة الهادساة كمياااً محكماً ضاد آلية 
عساكرية محملة ثمانية من املجاّدين املرتزقة سقطوا 
يان قتيال وارياح يف الكمل َووقاع الكمال يف الخط 
الرابط بل مدساكر الطلدة ورقابة صلاة، تال الدملية 
تدماري آلياة سادوعية يف تبة الحمار بصااروخ موّاه 

ومرع طاقمها من الجاوع السدوعيل.
عاىل  والصاروخايُّ  املدادايُّ  القصاُف  وتواَصاَل 
مواقاَع سادوعية عادة، من بياهاا مواقع اساتُحدثت 
مؤّخاراً كموقع إىل الخلف من موقع الساديس الجبَي، 
َواساتهداف تجمدات ملرتزقة الجيش السادوعي قبالة 

موقع رشاحة بددٍع من قذائف املدادية. 
َواساتهدف املدادياة تجمداات الجيش السادوعي 
غرباي املخروق وموقاع الفاواز َويف موقَداي الضبدة 
والداش، َوتجمدات للجاوع السادوعيل يف رقابة ظلم، 
َواستهدات أيضاً تجّمداً لقياعة حرس الحدوع ومواقع 
الازور وساقا0 وخلاف الشابكة واملخاروق، َوأصابت 
القذائف سيارات ضباط سدوعيل يف موقع راالء الذي 

استهدف أيضاً بددٍع من الصواريخ.

مصرُع 10 جنود سعوديني قنًصا و5 بقصف مدفعي يف 
الخوبة وتدمري وإعطاب 6 آليات 

مقتُل ُغزاة إماراتيني وسودانيني بقصف صاروخي يف املخاء 
ومصرُع عشرات املرتزقة بانكسار زحٍف على كهبوب

  - خاص:
 أقد0 مسلحان يستقاّلن عرااة نارية بمدياة تدز عىل قتل شاب صومايل 

بحارة الضبوعة بماطقة عصيفرة. 
وأااع مصدر محي أن مسالحل مجهولل يساتقالن عرااة نارية أقدما 
عار ياو0 أمس عىل إطاالق الااار عىل شااب صومايل وقتله وساط حي 

الضبوعة ونذا بدد ذلك بالفرار.
وكانت مشااعة كالمية بال عاارَص من املرتزقة قاد أعَّت أمس األحد إىل 

مقتل مسلحل أما0 باك التسليف يف ساحة الحرية.

مقتُل صومالي يف مدينة تعز ومشادة 
كالمية بني عناصَر املرتزقة تسفر عن 

قتيلني

بقايا من الصفحة األخرية
الشهيد عبداهلل املؤيد.. وَعـَد فأوفى

بكل عزة وإباء.. ولو يدرف أين ياتهي لذا الطريل وما لو الذي ياتظره..
لذا َوْمٌض بسايط من ولج أحد رااِل املسرية القرآنية الصاعقل وأحد راال أنصار الله املخلصل الذين 
يمثّلاون املاهاَج واملرشوَع وقيَمه وثوابتَاه خريَ تمثيل، لم يُكْن يخربني عىل سابيل الهروب من عتابي املازح 
عن قطيدته يل، اهو يدلم أنه لم يكن يقطُع التواصل بي أبداً، ولو يدرُف ايداً أنه لم يكن ليسامَح للماصل 
أن يأخذَه بديداً عن أَْخااَلقه وتواضده، واأللم أني أعرف ولو يدرف أني أعرف إىل أي حد كان املاصل الذي 

ُكّلف به كوكيل لوزارة اإلْعاَل0 يكلفه من اهد ووقت وتركيز ومثابرة.
عبُدالاه  املؤيد الشاهيد البطل الذي ذلل تااركاً الوزارة خلفه، لم يرتكها لدجز عان الدمل ايها، االفرتة 
الطويلة التي قضالا تشَهُد له بأنه ذلل إىل الجبهة زالداً باحثاً عن موقع يبذل ايه ما لو ألم وأَْكرَب وأثمن.

والاكل يدارف أن تكليَفه رئياَس لجان ثورية عاخال الوزارة قبل تشاكيل حكومة الكفااءات ثم تكليفه 
وكياال للوزارة، ااء يف وقت حرج تركت ايه الوزارة اارغة خاوية، امأللا بروحيته الدؤوبة وحساه الدمي 
واخالصاه يف ابهتاه التي يرى نفساه ايها بااذنً كبذل املجالد يف ابهاة القتال، وليس غانماا وباحثا عن 
مكسال وسالم يصدد عليه إىل اطماع أعىل وأَْكرَب، ااجح يف إَعاَعة تفديل عور الوزارة وكان أعاؤلا أنموذااً يف 

مرحلة الحفاظ عىل ُمؤّسسات الدولة يف أصدل مراحل الددوان.
ونقول للمزايدين.. لذا أحد نماذج من تسامونهم باملرشاال، ن اّلة ون موكل كما تتهمونهم، لذه لي 
مكاساُل َمن تفرتون عليهم وترمونهم بالباطل ُكّل يو0 وتسّممون وعي الااس وقااعاتهم بشائدات باطلة 
ولم يقفون يف ابهات الرشف والفداء يداادون عن وطاهم وشادبهم بواه الددوان األَمريكي السدوعي، يف 

وقت نيزال بدض الااس لألسف يف موقع السلطة يتوّععون لألَمريكي.
املجد والخلوع لك أيها البطل ولكل رااقك الشاهداء األبرار.. ومثلما نراع رؤوسااا بتضحياتكم سااراع 

رؤوساا بالار الذي تاسجونه بُخَطاكم وتلونونه بدمائكم.

مالمُح السياسة الرتامبية: إسناُد 
أدوات َأمريكا يف امليدان

الجماعات التكفريية لدااً وأولوية للجميع.
 ااكان مان الارورة ألَمرياكا َحاْرُف البوصلة تجااه الاظا0 
الساوري لتأتَي ذريداَة الكيماوي كماربر لتافياذ عدوانها املبارش 
يف لاذه الربة املفاائة والقوياة التي أحدثت صادى كبرياً عولياً 
وإقليميااً، االدملية مرتّباة وارى اإلعداُع والتحضري لها مسابقاً؛ 
لتدياد أَمرياكا ليبتَهاا يف املاطقة وتدلن مان خاللهاا أن تواريَها 
السابل عن الحضور املبارش والقوي يف املاطقة ن يمكن أن يصَل إىل 
عراة تجاللها يف رسم سياساات املاطقة ومداعنتها عىل األَرض، 
وأنهاا ماا زالت لاي القاوة الدظمى الوحيادة القاعرة عاىل تغيري 

املداعلة ورسم مالمح املشهد ون يمكن تجاُوُزلا.
ُف مالمُح السياسة األَمريكية لا )ترامل(  وبهذه الخطوة تتكشَّ
يف املاطقة بشاكل أَْكثَر وضوحاً والتي ن تختلُف عن سياسة أوباما 
َكثرياً مان حيُث تغذية واساتمرار الراعاات وإعارتها عن طريل 
حلفااء وأعوات يف املاطقاة، ولكن بما لم ترتْك مسااحًة لتساتفيد 
ماها القوى األُْخَرى وترسم سياساتها بديداً عاها، بل إنها ستكون 
حارضًة بقوة أَْكثََر من الساابل يف امليدان إلساااع حلفائها ولتافيذ 
أية عمليات بشاكل مبارش لتدديِل الكفة وترايح املداعلة وبحدوع 

ما يجدل الراع ن يخرج عن إعارتها وتحكمها.
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  - خاص:
 عقدت املحكمة الجزائية املتخصصة بأمانة الداصمة 
يو0 األحد املايض أوىل السات محاكمة املتهمل يف الخاليا 
اإلْاَرامياة التابدة لحازب اإلصالح املتورطاة يف عدٍع من 
الدمليات اإلارامية والتي تددعت وساائلها من اغتيانت 
وتفجاري عباوات ناسافة ورصاد إحداثياات مُلؤّسساات 

وماشآت حكومية ومدنية وإرسالها لطريان الددوان.
وتضمات الجلساة التي ُعقدت برئاساة القايض عبده 
راااح، التأكُّاَد من بياناات املتهمال البالاغ عدُعلم 36 
متهماً ومن إاراءات التوكيل للمحامل ومن ثم انستماع 

لدريضة انتها0 واألعلة املقدمة من الايابة الدامة.
ويف الجلساة التي حرلا عدٌع من أولياء الد0، طالبت 
الاياباة الدامة بإنزال أقىص الدقوبات التي تتااَساُل مع 
حجام الجرائام التي ارتكبهاا املتهمون واملوثَّقاة باألعلة 
املاعياة والقانونياة املدتاربة واملثبتاة يف محاارض امع 

انستدننت ونتائج التحقيقات مع املتهمل.
كما طالال ممثُل الايابة من رئيس املحكمة الساماَح 
باارش مقاطَع مساجلة مان اعرتاااات املتهمال وبثها 
عىل وساائل اإلعال0 حتاى يطلَع أبااُء الشادل عىل حجم 
ُمَخّططاات الدادوان اإلارامياة ومرتزقتهام، وقد أّالت 
القضية إىل الجلساة القاعمة التي ساتدقد اليو0 انثال؛ 

نستكمال انستماع للايابة وعاوع املحامل.

بدُء محاكمة عناصر االغتياالت والتفجريات ورصد اإلحداثيات 

  - خاص:
أعان الااطاُل الرساميُّ ألنصااِر اللاه، محمد 

عبدالسال0، التفجرياِت اإلارامية التي استهدات 

كايساتل يف مدياي طاطا واإلساكادرية بمر، 

وراح ضحيتهما الدرشات من األقباط املريل.

الشاديدة  اإلعاناة  عان  عبدالساال0  وعارّب 

للتفجاريات التاي شاهدتها مار أماس األحاد 

وخلفات أكثر من 150 قتياالً واريحاً. واعترب يف 

تريحاٍت لا »صدى املسرية« أن تلك التفجريات، 
التاي تباّتهاا عاعاش َوالخطار التكفاريي ليس 
إن امتاداع لخطار الكياان الصهيوناي وتأتاي يف 
مصلحتاه التاي تتمثل باساتهداف أمن الشادل 

املري.
وأّكاد عبُدالساال0 أن تلك التفجاريات تأتي يف 
ساياق محاونت ارض ليماة الكيان الصهيوني 

والونيات املتحدة عىل املاطقة.
ورأى عبُدالساال0 أن مر تدرف حل املدراة 
كماا تدرف بقية عول الدالام أن القاعدة وعاعش 

ها يتحّركون بدباءة سياساية وأماية  ومن لفَّ لفَّ
وماعياة مان خاالل ععام ما يسامى باإلساال0 
التكفريي الاذي ترعاه عوٌل حليفة اداً لألمريكي 
وتمولاه أيضااً، وأمايااً من خاالل تفرياخ لذه 
الجماعات والسماح بانتشاارلا كبؤر تهدع أمن 

املاطقة. 
وأضااف: »نجد يف اليمان أن القاعدة وعاعش 
ترسح وتمرح يف مااطل يف الجاوب ومأرب وحيث 
تسايطر قاوات انحتاالل اإلماراتي والساوعاني 

املدعومل أمريكياً«.

ولفت عبدالسال0 إىل أن القاعدة نرشت مؤخراً 

صاوراً لددع من الجاوع واللجان الشادبية وقدوا 

أرسى يف ابهاات القتال املفتوحة مع اإلماراتيل 

والساوعانيل يف املخااء وتداز ومأرب، متساائالً 

»كياف وصل لاؤنء إىل يد القاعادة وعاعش التي 

يتم انععاُء بأن لااك حرباً عليهما؟«.

ويف ختاا0 تريحاتاه أكد عبدالساال0 أن من 

يحرك القاعدة وعاعش يف الدراق وسوريا لو من 

يحركها يف مر حالياً.

ناطُق أنصار اهلل يدين تفجريات طنطا واإلسكندرية ويؤكد أن من 
يحرك القاعدة وداعش يف اليمن وسوريا والعراق يحّركها حالياً يف مصر

تطهرُي التبة السوداء يف شبوة 
ومقتل أكثر من 27 مرتزقاً 

وتدمرُي 3 آليات يف مأرب والجوف
  - خاص:

تمّكن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية بمحااظة شبوة يو0 أمس 
األحد من عحر مرتزقة الددوان من التبة الساوعاء بمديرية الصفراء 

وتكبيدلم خسائَر ااعحة يف األرواح والدتاع.
وأكد مصدر عساكري لصدى املسارية أن أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية تمكاوا من عحر عاارص املرتزقة، مشرياً إىل أن عملية عحر 
املرتزقة أسفرت عن مرع وارح الدديد يف صفواهم واغتاا0 كمية 

من األسلحة.
ويف محااظاة مأرب تمكان أبطال الجيش واللجان الشادبية من 
تدماري آلياة تابداة ملرتزقة الدادوان رشق التباة الساوعاء بمديرية 

رصواح.
وكان 13 عااراً مان مرتزقة الدادوان قد لقاوا مصارعهم يو0 
السبت املايض بتدمري طقم عسكري بواسطة صاروخ موّاه يف واعي 
ربيداة بمديرية رصواح، ايماا لقي 6 آخارون مصارعهم عىل أيدي 

الجيش واللجان يف مااطَل متفرقة بذات املديرية.
ويف الجاوف ُقتال ما ن يقل عان ث مرتزقاة عادما تمّكان أبطال 
الجيش واللجان الشادبية يو0 السابت املايض من تدماري آلية تابدة 
للمرتزقة يف واعي لراب بمديرية خل والشادف، ايما تمّكن األبطال 

من تدمري آلية أخرى أسفل تباب حا0 يف مديرية املتون.

ا�ستنكروا اإقداَم رو�سيا على ت�سليم اأمواِلهم للمرتزقة:

موظفو القطاع العام ينّفذون وقفًة 
احتجاجيًة أمام السفارة الروسية بصنعاء

يف بيان م�سرتك ت�سّمن عباراٍت �سديدَة اللهجة: 
 روسيا وإيران: انتهت القطبيُة الواحدُة 

وعلى أمريكا أن تخشانا 

  - خاص:
 نّفاذ املئااُت مان موظفي الادول، صباح أمس األحاد، وقفة 

احتجااية أما0 السافارة الروساية بصادااء طالبوا من خاللها 

روسيا بتسليم مستحقاتهم املخصصة للباك املركزي. 

واستهجن املشاركون يف الوقفة تسليَم روسيا للدادتل األوىل 

والثانية مان أموال اليمايال إىل ُحُكومة الفار لاعي؛ لتساتفيَد 
ماها الجماعات املسالحة عاعاش والقاعدة عرب تساليمها 00ل 
ملياار ريال من الطبداة الجديدة التاي توّلت طباعتَهاا مطبدٌة 

روسية. 
 وعرب املحتجون عن اساتيائهم من املوقف الرويس، مشريين 
إىل أن روسايا التي تّدعي محاربة عاعش يف سوريا بياما تدعُمهم 

بأموال اليمايل يف اليمن.

  - متابعات:
أصادرت غرااُة الدملياات املشارتكة لروسايا وإيران 
وحلفائهماا يف ساوريا، بياناً شاديد اللهجاة ضمن رعوع 
َن التأكيَد  الفدل عىل الددوان األمريكي عىل ساوريا، تضمَّ
عىل أن موسكو وطهران ستقفان يف واه أمريكا بكل قوة 
ولو بلغ ما بلغ، والرع عىل أي عدوان وأي تجاوز للخطوط 
الحمراء مان قبَل أياً كان، مشاريتل إىل أن أمريكا تدرف 

قدرتهما عىل الرع ايداً. 
ونص البيان عىل الاقاط التالية: 

-1 إن الددواَن األمريكي عىل ساوريا لو تجاُوٌز خطريٌ 
واعتداء ساار عىل ساياعة الشدل والدولة السورية ولو 
ُمادان، ولاو يثبت مجادعاً خطاأ الحساابات والخيارات 

األمريكية. 
-2 إن لاذا الددوان لو تماٍع كباري للظلم والجور عىل 
ساوريا، يف الوقت الاذي تقو0 اياه نيابة عان ُكّل الدالم 
بمحاربة اإلرلاب املتددع الجاسايات ماذ سات سااوات، 
وتدااُع ثمااً بالظاً من عمااء أباائها لتحقيل الار عىل 

أولئك اإلرلابيل املتوحشل. 
-3 نستاكر أي استهداف للمدنيل أياً كانوا، وما ارى 
يف خان شايخون مادان أيضاً، رغم إيمانااا أنه ادٌل مدبٌَّر 
مان بدض الادول واملاظماات؛ نتخاذه ذريداًة ملهاامة 

سوريا.
املسالحة  اإلرلابياة  الجماعاات  يدعام  مان  إن   4-
ويدّربها ويمّولها كا »عاعاش« و«الارة« وملحقاتهما 
مان التكفرييال، ويدعم املدتدي عاىل الحقوق املرشوعة 
لشادوب املاطقة واساتخد0 عارشات املارات الفيتو ضد 
حقوق الشادل الفلساطياي، ن يحل له أن يقد0 نفساه 

مداادااً عن حقوق اننساان، ويّدعي الغارية عىل كرامة 
شدوب املاطقة، خاصة يف سوريا والدراق والسطل. 

-5 إن أمريكا املتغطرساة لم تاتظار إذناً من أحد، ولم 
تحارت0 الدوَل املاضوية تحت قبة األمام املتحدة، وقبل أن 
تصادر نتائاَج التحقيال يف قضية خان شايخون، قامت 

بمهاامة سوريا، وأعلات بكل وقاحة عن ذلك الهجو0. 
-6 إناا لسااا غاالل عما تسدى إليه أمريكا لتحقيقه 
يف شامال سوريا وشامال غرب الدراق، ويجل أن يدلموا 
أناا نرُصُد ُكّل خطواتهم وتحركاتهم ونتابدهم بدقة، وأن 
محاولتَهم السايطرَة عىل تلك البقدة الجغرااية، تجدلهم 

قواٍت غريَ رشعية نحتالل أرايَض سورية ذات سياعة. 
-7 إن ماا قامت به أمريكا من عدوان عىل ساوريا لو 
تجاُوٌز للخطوط الحمراء، امن اآلن وصاعداً سااُرعُّ بقوٍة 
عىل أي عدوان وأي تجااوز للخطوط الحمراء من قبَل أي 

كان، وأمريكا تدلم قدراِتاا عىل الرع ايداً. 
-8 إن ادال أمريكا لذا لان يثايَاا عن محاربة اإلرلاب 
والقضاء عليه، وسااتابُع قتالاا إىل اانل الجيش الدربي 
السوري والقوات املسلحة السورية والصديقة، وسادمل 
مدها لتحرير ُكّل األرايض السورية من راس انحتالل أياً 

كان. 
-9 روسايا وإيران لن تسامحا ألماريكا أن تهمَل عىل 
الدالم وتفرض نظا0َ القطل الواحد عرب استمرار الددوان 
املباارش ضد ساوريا عن طريل خارق القوانال الدولية، 
والدمال خارج إطاار األمم املتحادة، وساتقفان يف واه 

أمريكا بكل قوٍة ولو بلغ ما بلغ. 
-10 رعاً عىل لذا الددوان املجر0، نحن كُحلفاء سوريا 
ساازيُد من ععمااا للجيش الدربي الساوري، والشادل 

السوري الشقيل بمختلف الطرق.
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  - خاص:
بالتزاُمن مع املسارية الحاشادة يف الحديدة وما بددلا شهدت 
عادٌع من املحااظاات وقفاٍت وااتماعاات قبَلية لقبائال اليمن؛ 
للتأكياد عىل ععام أباائها الكامل ومسااندتهم املساتمر للجيش 
واللجان الشادبية يف مختلف ابهات القتاال مدلال الافري الدا0 
ملوااهاة ُمَخّططات الددوان األمريكي السادوعي الرامي نحتالل 

سواحل اليمن.
افاي محااظة ذمار عقدت قبائُل الارة ومساور شاغاعرة 
واملغاذياة وبااي حديجاة وثوباان بمديرياة الحاداء، الجمداة، 
ااتماعاً موّساداً ععت ايه كااة أبااء الحداء إىل انستافار الدا0 
والتوااه إىل ابهاات القتاال ومسااندة أبطال الجياش واللجان 
اة ابهات السااحل الغربي.  الشادبية يف مختلف الجبهات َخاصَّ
وأكادت القبائال أنهاا عازمٌة عىل إرساال املئات مان املقاتلل إىل 
اانال إخوانهم مان أبااء محااظاة الحديدة والجياش واللجان 
الشدبية ملوااهة قوى الغزو وانحتالل وإاشال كااة ُمَخّططاته 

األعداء ومؤامراتهم.
قبائاُل عاتال بمديرية ضاوران آنس لي األخارى لبّت عاعي 
الاَكف، عاادًة بمجموعة مان مقاتليها املجّهزين بكامل عتاعلم 

صوب السواحل الغربية. 

ويف ااتماعها القبي املوّساع أمس األحد أكدت عاثل، وقواًها 
وععمها ألبطاال الجيش واللجان الشادبية، مدلااة الافريَ الدا0 

ملوااهة قوى الغزو وانحتالل.
قبائل وصاب الساال أَيْاضاً ويف ااتماع قبَي لها أعلات الافري 
الداا0 ملوااهاة الددوان األمريكي السادوعي الغاشام، وأكدت يف 
بيان ععمها ومساندتها للجيش واللجان الشدبية باملال والراال، 
كماا أكدت عان تدزيزلا لجبهاات الساواحل الغربياة بددع من 

الراال األشاوس. 
وتأتي تلك الوقفات واملساريات اساتجابًة لدعاوة قائد الثورة 
السايد عبدامللك الحوثي الذي ععا يف خطابه األخري قبائَل الحديدة 
واملحااظاات األُْخاَرى والجياش واللجان الشادبية لدعم مدركة 

الساحل. 
إىل ذلك قدمت قبائل باي مطر قاالة غذائية متاوعة، باإلضااة 
إىل مبالغ مالية وأنواع مختلفة من األعوية ععماً ومساندة ألبطال 
الجياش واللجان الشادبية املرابطال يف ابهات الدازة والرشف 

للدااع عن حرية وكرامة أبااء الشدل اليماي.
وأكادت القبائل أن قاالاَة الصموع التي قدمهاا أبااء مخالف 
ساوار ومخاالف بااي الراعاي تؤكد ععمهام ومسااندة للجيش 
واللجاان الشادبية وأن عادعاً من املقاتلل البواسال مان أباائها 
يرااقاون تلاك القاالة ليشااركوا إخوانَهم من الجياش واللجان 

الشدبية يف َخْوض مدركة الدااع عن األرض، مؤكدين استمراَرلم 
يف البذل والدطاء حتى تحرير كااة األََرايض اليماية.

كذلك أعلات قبائُل الرياشاية بمحااظة البيضاء يف ااتماعها 
القبَي عقدته الجمدة املاضية الافريَ الدا0 يف موااهة قوى الغزو 
وانحتالل، وأكدت يف بيان استدداَعلا التا0َّ لدعم ابهات الساحل 

بالدرشات من املقاتلل األشداء.
ويف محااظاة حّجة تزلزلت األرض تحات وطأة تداَاُع قبائَلها 
املجتمداة من أبااء مديرية كديدناة التي أامدت أمس األحد عىل 
قلال رال واحد، مدلاة نفريَلا يف واه املحتلل وُحثانت انرتزاق 
وأذنابهم، مؤكدة استدداَعلا واهوزيتها لراد ابهات القتال بكل 
ماا يلز0، مدّززًة ابهات السااحل الغربي بمجموعة من املقاتلل 
األشاداء وبصحبتهام قاالاة عياياة شاملت عىل مختلاف املواع 
الغذائياة واملاوايش؛ ععماً لألبطاال املرابطل يف ابهات السااحل 

الغربي للدااع عن الوطن والتاكيل باألعداء
قبائُل الجوف لي األخرى لبّت عاعي الاكف، حيث أعلات أمس 
اع والذي ضمَّ قبائل مديريات برط  األحد يف ااتماعها القبَي املوسَّ
األربع والحميدات، عن اهوزيتهاا القتالية القصوى، كما أعلات 
نفريلا صوَب ابهات القتال، خاصة ابهات الساواحل الغربية، 
مؤكادة اساتمراَرلا يف ععم ومسااندة أبطاال الجياش واللجان 

الشدبية يف مختلف الجبهات.

  - متابعات:
أعان املجلس السايايس األعىل، الددواَن األمريكي عىل ساوريا، 
اجار الجمدة املاضية، مدترباً إياه َمَساسااً باساتقالل وساياعة 

سوريا.
وأشاار املجلس يف بيان تلقت صدى املسارية نسخة ماه إىل أن 
لذا الددواَن يؤّكد انصطفاف األمريكي إىل اانل القاعدة وعاعش 
ه لكل الحروب  و«إرسائيل«، وأن أمريكا لي الالعل الرئييس املواِّ

التي تَُشن ضد بلدان املاطقة بدااويَن مختلفة.
وقاال بيان املجلاس »إناا يف املجلس السايايس األعىل نؤكد أن 
الددوان األمريكي السااار عىل ساوريا لو امتاداع لددوانهم عىل 
اليمن وعىل املاطقة ككل، وأنه يأتي كرع ادل عىل رضبات الجيش 
السوري وحلفائه املسدعة ضد تاظيم عاعش اإلارامي، الذي بات 
َواضحااً ما يحظى به من رعاية مان قبل أمريكا وإرسائيل وععم 
من الاظا0ِ السادوعي الذي يمول الدملياات اإلْاَرامية يف املاطقة 

والدالم«.
وأكد املجلس عىل حل ساوريا واليمان وأية عولة يف الدااع عن 
أماها واساتقرارلا وساياعتها واستقاللها بشاتى الوسائل التي 
تكفلهاا القوانُل واملواثيُل الدولية، مدترباً أن القواعد الدساكرية 

واملدمارات والباوارج األمريكياة املتواادة يف املاطقاة والتي كان 
بدُضهاا مصدراً لهذا انعتداء الغاشام تمثل خطاراً وتر باألمن 

والسلم الدوليل.
يف ذات الساياق أصدر املجلس السايايس ألنصار الله بياناً ندع 
اياه بالددوان الدساكري األمريكاي املبارش عىل ساوريا، مؤّكداً 
أن لاذا الدادوان يدد اندكاسااً عملياً لحقيقاة التواه األمريكي 
اإلرسائياي التدمريي يف املاطقة الذي يساّخر مده بدض األنظمة 
الدميلة كاظا0 آل سادوع؛ بهدف توسادة نفوذ إرسائيل وتصفية 

خصومها يف املاطقة بكلها.
وقاال بياان أنصار اللاه: إن املاربرات التي تم تساويُقها لهذا 
الدادوان إنماا لاي ذرائاُع والية وأكاذيال مفضوحة سابل أن 
اساتخدمها األمريكياون يف الداراق وغريلاا من البلادان كمربر 
للدادوان عليهاا واحتاللها، وماا اععاؤلم الدااَع عان املدنيل إن 
كذبة يفضُحها قتلهم لألَْطَفال والاسااء واملدنيل وانتهاكهم لكل 
األعاراف واملواثيال الدولية واألخالق اإلنَْساانية يف الساطل ويف 
الداراق ويف اليمن ويف ُكّل الادول التي تمتد إليها األياعي األمريكية 

الشيطانية.
وأضاف بيان املجلس السايايس ألنصار الله: إناا ومن املاطلل 
اإليَْماناي واألخالقي واإلنَْسااني نجد موقدااا الطبيدي واملرّشف 
بجانل إخوتاا وأشقائاا يف سوريا املقاومة، ونؤّكد وقوااا الكامل 

إىل اانل سوريا قياعة وشدبا يف أية خطوات للرع عىل لذا الددوان 
األمريكي الصهيوني الغاشام، مجادعاً الدعوة للشادوب الدربية 
واإلساالمية إىل اتخاذ مواقف مرشاة تتمايز عن مواقف األنظمة 
املاااقة التي ساارعت ملباركاة لذا الددوان والتاي اتخذت نفس 
املوقف اإلرسائيي املبارك والداعم لهذا الددوان اإلارامي الغاشم.

بادوره اعتارب مجلُس الااواب، اْساتهَداف الدادوان األمريكي 
لساوريا الشاقيقة لاو اصطفااٌف أمريكاي إىل اانال القاعدة 
وعاعاش وإرسائيل واْساتهَداف لساياعة األمة الدربياة ووحدتها 
وكرامتهاا وأن الدادوان األمريكاي الصهيوناي واحاد يف ألدااه 

وغاياته.
وأكاد املجلاس أن أمرياكا لاي الالعاُل الرئيايس املواه لكل 
الحروب التي تشان ضد بلدان املاطقة بدااوين مختلفة.. ُمشرياً 
إىل أن الددوان األمريكي عىل سوريا الشقيقة كشف زيف شدارات 

حقوق اإلنَْسان التي يرادها ويااعي بها الددو األمريكي.
ويف ساياق متصل أّكاد مجلُس الااواب أن الدادوان األمريكي 
السااار عىل سورية ااء ععماً للتاظيمات اإلْاَرامية وعىل رأسها 
“عاعش” و”ابهة الارة” بدد اننتصارات التي حققها الجيش 

الدربي السوري عىل اإلْاَرا0.
واعتارب أعضاء الربملاان أن “الدادوان اصطفااٌف أمريكي إىل 

اانل القاعدة وعاعش وإرسائيل واْستهَداف لسياعة األمة«.

وأّكاد مجلس الااواب موقاَف الجمهورية اليماياة التضاُماي 
مع الشادل الساوري الشاقيل يف موااهة التحديات والتَصاّدي 
للدادوان الصهيوأمريكاي الاذي تتدرض لاه امهورية ساوريا 

الدربية الشقيقة.
من اانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالدزيز صالح 
بن حبتور، تضامان الجمهورية اليماية قياعة وحكومة وشادباً 
ماع الجمهورية الدربية الساورية الشاقيقة، وإعانتهاا للددوان 
األمريكي وانتهاكها السااار لساياعة عولة عربية وعضو يف األمم 

املتحدة.
واعتارب رئيُس الاوزراء لاذا الددوان اآلثام ضدَّ عولاة عربية 
شاقيقة، عدواناً ضد األمة الدربية َاميداً بل واإلسالمية ومؤرشاً 
عاىل عدوانياة الونياات املتحادة وساديها لتكريِس حالاة عد0 

انستقرار يف املاطقة.
ويف ذات الساياق عارب ُكلٌّ مان رابطاة علمااء اليمان علمااء 
اليمان واملجلس اإلساالمي للتصوف وكذا نقابة املهان التدليمية 
والرتبوية عن انساتاكار الشاديد للددوان األمريكي عىل سورية، 
مؤكادًة يف بيانات اإلعانة الصااعرة عاها أن الهجو0َ األمريكي عىل 
ساورية يأتي يف ساياق األادال اإلارامية األمريكية وامُلَخّططات 

الصهيونية إلحالل الدمار يف املاطقة.

  - صالح مصلح:
مساريًة  املاايض،  الخمياس  الحديادة،  محااظاُة  شاهدت 
امالرييًة حاشدًة لي األَْكرَبُ من نوعها، تحت شدار )الجهوزية 
وانساتدداع ملدركة السااحل( - شاارك ايها عرشاُت اآلنف من 
أبااء املحااظة والقبائل التهامية وبحضور رئيس اللجاة الثورية 
الدلياا محماد عي الحوثاي وقياعات ومشاايخ أعياان وواهاء 

املحااظة.
وأكد املشااركون يف بيان صاعر عن املسارية - تلقت صحيفة 
صدى املسارية نساخة ماه، وقواهم الكامل واساتدداعلم التا0 
للدااع عن الساواحل اليماية والتَصاّدي لقاوى الغزو وانحتالل 

ااباً إىل اال مع الجيش واللجان الشدبية.
وأشاار البيااُن إىل الجهوزياة الكاملاة التي يتمتع بهاا أبااء 
املحااظاة إىل اانال الجياش واللجان الشادبية بداد أن وّحدوا 

صفواهم ومواقفهم ملوااهة قوى الغزو وانحتالل.
وععاا البياان كااة أبااء الشادل اليماي بشاكل عاا0 وأبااء 
الحديدة بشكل خاص، إىل عد0 اننجرار خلف الشائدات والحروب 
الافساية التي يصطادها عمالء وأعواُت الددوان وراع الجالزية 
للتَصااّدي ملؤامرات الدادوان وُمَخّططاته الهاعاة نحتالل اليمن 

والسيطرة عىل سواحله وأََراضيه. 
كما اّدع البياُن ععوتَه للماظمات الدولية يف الوقوف إىل اانل 
الشادل اليماي والتحرك الجاع إليقاف الدادوان وراع الحصار، 
مؤكاداً يف الوقات ذاته عىل أن الخطاوات غري املدروساة التي قد 
تقد0 عليها قوى الددوان األمريكي السدوعي يف سواحل الحديدة 
ساتكون عواقبها وخيمة وأن أبااء الشادل اليماي سايحولون 
البحاار إىل ناار تخارق سافاهم وبواراهام بقوة الله وساواعد 

األبطال.
ويف املسارية توّعد املشاركون قوى الددوان بأنهم سيلقاونهم 
عروساً قاسيًة وأن سواعد األبطال ستجدُل من السواحل اليماية 

مقربة لجاوعلم.
كماا رادت املشااركون لالاتاٍت ُكِتَل عليها )الشادل حارض 
إلاشاال ُمَخّططاات األعداع( وغريلاا من الالاتاات املؤكدة عىل 
وقواهام الكامل إىل اانال الجيش واللجان الشادبية يف خوض 
لذه املدركة والدااع عن ميااء الحديدة والساواحل اليماية حتى 

تحرير ُكّل شرب من األََرايض اليماية.
ويف كلمتاه أماا0 الجمالري أكاد رئيُس اللجااة الثورية الدليا 
محماد عي الحوثي، عاىل أن أبااء محااظاة الحديدة وبالتداون 
ماع الجياش واللجاان واألحرار مان أباااء املحااظاات األُْخَرى 
الذين يتواادوَن إىل املحااظة؛ من أال املشااركة يف لذه املدركة، 
قااعرون عىل حماياة املحااظة ومياائها وكذا حماية الساواحل 

واألََرايض اليماية يف ُكّل ربوع الوطن.
وأشااع الحوثي ايهاا بالدور الاذي يقو0 به رااُل وَمَشاايخ 
وأعيان وواهاء محااظة الحديدة والقبائل التهامية وصموعلم 
يف موااهاة قاوى الغازو وانحتالل بقيااعة أمريكا والسادوعية 

وعمالئهم.

ُل الوقفاُت القَبليُة واإعالُن النفري العام ا�ستجابًة لدعوة قائد الثورة: فيما تتوا�سَ

الحديدة تشهُد أكرب حشد شعبي يف مسرية االستعداد ملعركة الساحل 

اأن�سار اهلل: نقُف اإىل جانب �سوريا قيادًة و�سعباً يف اأية خطوات للرد على هذا العدوان الأمريكي ال�سهيوين

املجلُس السياسي األعلى: العدواُن األمريكي على سوريا امتداٌد لعدوانهم على اليمن وكل املنطقة 

وقبائل اليمن تواصل اجتماعاتها وتعلن النفري العام 
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بني تقاُرب النظام امل�سري مع ترامب وتفجريات الكنائ�س: 

مصر يف مواجهة إجرام الحلفاء
  - إبراهيم السراجي:

الحفااوُة التاي حظي بهاا الرئياُس املري 
عبدالفتااح الساييس يف البيت األبياض والقبول 
الكباري لاه مان قبال نظاريه األَمريكاي عونالد 
ترامال، وتوايهاات األخاري للاظا0 السادوعي 
باستئااف شحاات الافط التي أوقفتها »أرامكو 
السادوعية« إىل مر، كلها لم ولان تُدفَي مر 
من الهجماات اإلارامية املتواصلاة ضد الجيش 
املري من قبل عاعش والقاعدة ونظرياتهما ون 
من اساتهداف األمن املاري والذي تمثّل يف آخر 
صوره بالتفجريين اننتحاريل الذين اساتهداها 
كايساتل لألقبااط باألماس يف مدياتاي طاطاا 

واإلسكادرية املريتل.
وعاىل نهٍر من عماء نحاو 150 قتيالً واريحاً 
قبطيااً )انظار ص15( اساتيقظت ماُر عاىل 
الجماعاات اإلارامياة  اااداة تقاف وراءلاا 
ذات الفكار والتمويال الوّلاباي، ليتأكاد للاخبة 
السياساية املرية أن مار املوّحادة والقوية 
واملساتقرة ن يمكن القبول بها من قبل الونيات 
املتحادة والكيان الصهيوني والاظا0 السادوعي؛ 
للمارشوع  قااع0ٌ  لادٌف  مار  أن  باعتباار 
وساوريا  اليمان  غارار  عاىل  الصهيوأَمريكاي 

والدراق.
بالاسابة للونيات املتحدة والكيان الصهيوني 
وأعواتهماا مان ممالك الخلياج، ااملرحلاة التي 
تهادف نساتفراع الكياان باملاطقاة وانحتفاظ 
بالتفاوق الدساكري واألماي تتحقال من خالل 
إضدااف الادول الدربياة القوية بشاكل رئييس 
ومر عاىل رأس تلاك القائماة، ولذلاك ومهما 
حاول الاظا0 السايايس يف مر مجااراة اإلَعاَرة 
األَمريكياة وتصديال الرئيس األَمريكاي الجديد 
اإن ذلك لن يُخِرَج عن عائرة انساتهداف، امر 
بالتأكياد كوحادة اغرااياة وبرشياة ساتظل 
لداااً اسارتاتيجياً للدادو الصهيوأَمريكاي، أما 
التقاارب السادوعي مع مر ايحكماه الالعل 
كان  ملار  السادوعية  االقطيداة  األَمريكاي، 
عىل خلفياة موقف األخارية يف مجلس األمن من 

األزماة الساورية بإيدااز أَمريكاي، وكذلك كان 
التقارب األخري من قبل الاظا0 السدوعي بتوايه 

أَمريكي.
وباختصاار ااإن اقرتاَب الاظا0 السايايس يف 
مر مان اإلَعاَرة األَمريكياة أَْو ابتداعه عاها لن 
يغرّي من الواقع وساتبقى مر مستهداًة، ولو 
ما تؤكده التفجريات التي تباالا تاظيم »عاعش« 
اإلاراماي الذي باات الدالام يدرك أناه حصيلة 
للفكار الولاباي، إذ أن مصلحاة مار، وليس 
نظامها السيايس، ن يمكن أن تلتقَي مع مصلحة 
»إرسائيل«، وبالتايل الاظا0 السدوعي الذي يقرن 

مصريه بالكيان.
بماوازاة التحالف السادوعي اإلرسائيي الذي 
أعلاات واشااطن رعايتاه ويضام عونً أخارى 

خليجيًة وعربية، والتاظيمات التكفريية )عاعش 
والقاعدة وغريلماا(؛ باعتبارلما ماتجاً ولابياً 
كما بات مدرواااً للدالم، التي تتوااد عىل حدوع 
األََرايض الدربية التي يحتلها الكيان الصهيوني يف 
مر )محااظة سايااء(، وعىل امتداع الحدوع يف 
سوريا، تواه تلك التاظيمات سهامها اإلارامية 
إىل صدر الجيش املري والسوري وتديش بسال0ٍ 
عىل بُدد امتار من اياش الددو الصهيوني، تجد 
مر نفساها ضحياة حالها كحال ساوريا وإن 
كان حالياً بمساتوى أقل، رغام ما يُبديه الرئيُس 
الساييس من تقارب مع مثلث )الويات املتحدة-

الكيان الصهيوني- الاظا0 السادوعي(.
يف أحد خطاباته يؤكد السايد عبدامللك الحوثي 
أن »الخطار التكفاريي يف املاطقاة لاو امتاداع 

للخطار اإلرسائيي ويدمال ملصلحاة إرسائيل«، 
مضيفااً أن »التفجرياِت التي تحادث يف املاطقة 
تأتي يف ساياق ارض الافوذ اإلرسائيي والهيماة 
األَمريكياة باملاطقاة تحات عااويان محارباة 
الافاوذ اإليراني، ولاو ليس إن ضجياج؛ بهدف 

التشويش«.
ونظاراً لاكل ذلاك ااإن محااونت الاظاا0 
السيايس يف مر يف امُليض مع املرشوع األَمريكي 
يجدلاه باساتمرار تحالفاه مع الدادوان يقاتل 
ااباً إىل اال مع القاعدة وعاعش التي تستازُف 
الجياش املاري بشاكل متواصال يف محااظة 
سايااء والتاي تبات أيضااً تفجاريات األمس يف 
كاائس مار، ولي الاتيجة ذاتهاا التي توصل 
إليها موقع »املحااظل األَمريكيل« الذي قال يف 

تقريار قبل أيا0 إن تواه واشااطن للهجو0 عىل 
محااظة الحديدة يضع الجياش األَمريكي ااباً 
إىل اال ماع القاعدة التي تمثال مدظم عاارص 

املرتزقة، بحسل املوقع األَمريكي.
تدليقااً عاىل اساتهداف مار بالتفجاريات 
اإلارامية التي حدثت أمس يرى الااطل الرسمي 
ألنصاار الله محمد عبدالساال0، يف حديث خاص 
لا«صدى املسارية« أناه كلما »حاولات مر أن 
تخارج عن عبااءة الوصاياة أَْو تذلل بافساها 
لتفتح عالقات عولية واسادة وعوراً عربياً أوسع 
أَْو تلمح بحلول سياسية عاعلة يف الشأن السوري 
أَْو برورة إيجاع حل عاعل للقضية الفلسطياية 
يتم تساليط القاوى التكفريياة عليهاا لزعزعة 
األمن وانساتقرار ايها وعوعة تموضدها عاخلياً 

لربلة من الزمن«.
يف الساياق ذاته قال السايايس اليماي محمد 
املاصاور مدّلقااً عاىل التفجاريات التاي رضبت 
يدتقاُد  املاريَّ  »الاظاا0َ  إن  مار:  كاائاس 
والماً أن ابتساامات ترامل وحفاوته وإشااعته 
بالساييس ساتكون طوَق نجااة من اساتهداف 
األمان الداخاي ملار«، مضيفااً أن »تفجارياِت 
األمس اإلرلابية تدل عىل أن مر كانت ون تزاُل 

يف عل الداصفة«.
للمارشوع  لداااً  مار  اعتبااَر  إن 
كالاظاا0  مان  وأعواتهماا  الصهيوأَمريكاي 
السادوعي والقاعادة وعاعاش، ضمان ُمَخّطط 
يمتاد إىل ساوريا والداراق وليبياا واليمان، لو 
التوصيُف الصحيُح بما بات الدالم يلحظه بشكل 
ن يحتااج لكثري من األعلاة، ولذلك تؤكد صحيفة 
»رأي اليو0« لاارشلاا الكاتل الدربي عبدالباري 
عطوان، أن »التفجرياِت الدمويَة التي اساتهدات 
الكاائاس ومقر الكايساة املرقساية القبطية يف 
مر أماس انحد، وأّعت إىل مقتال ما يقرب من 
األربدل مصلياً، تأتي يف إَطار ُمَخّططات التفتيت 
وزعزعة انساتقرار التي تجتاح املاطقة الدربية 
حاليااً، وتقاُف خلفها اهااٌت عديادٌة، وتاّفذُلا 
باأعوات عربياة يف مدظم األحياان، تتباّى الفكَر 

التكفريي املتشدع«.

  - ترجمة: 
شامية الحيدري:

لطاملا استمدت اململكة الولابية قوَّتَها وثرواِتها من الافط 
ومان وضدها الخااص حياال إمرباطورية اننجلوسكساون 
-القبائال الجرمانية التي غزت وساكات بريطانياا يف القرن 
الخامس والسااعس- التي سالمت يف تأسيس اململكة يف عهد 
امللاك عبِدالدزيز آل سادوع يف الداا0 1932 والتاي قدمت لها 

الضمانات الكااية لتواري الحماية واألمان للمملكة.
ويف ل1 ارباير 5ل19 ولو اليو0 التايل للحرب الداملية الثانية 
تم إبرا0ُ اتفاق كونيس بل امللك َعبدالدزيز آل سادوع مؤّسس 
اململكاة الدربياة السادوعية والرئياس األَمريكاي ارانكلال 
روزالت، وكان من املقرر أن يدو0َ لذا انتفاق 60 سااًة، وتم 
تجديُد محتوى اتفاقياته لافس املدة يف 2005 من قبل الرئيس 
ااورج عبليو باوش ومن ألم ماا ااء يف لاذا انتفاق تواري 
الونياات املتحدة األَمريكية الحماياة غري املرشوطة لدائلة آل 
سادوع الحاكمة مقابل ضمان السادوعية إلماداعات الطاقة 

التي تستحقها الونيات املتحدة األَمريكية.
من خاالل لذا انتفااق أصبح اساتقرار اململكاة الدربية 
السادوعية اازءاً ن يتجازأ مان املصالاح الحيوياة للونيات 
املتحدة األَمريكية التي بدورلا تضمن الحماية غري املرشوطة 
لدائلة آل سادوع وأيضاً حماية اململكاة من اميع التهديدات 
الخاراياة التي من املمكن حدوثها، ولكن لاذا انتفاق أَيْضاً 
يقايض با »مااع أي تدخل« يف السياساة الداخلياة للمملكة. 
ويف املقابل، تقو0 أرسة آل سادوع بماح الارشكات األَمريكية 
انحتاكار املطلال نساتغالل احتياطي البارتول باإلضااة إىل 
توااري اململكاة للجزء األكرب من إماداعات الطاقاة األَمريكية 

والتي يتم عادها بالدونر اقط )البرتوعونر(.
انساتفاعُة من الحماية الدساكرية املقدمة مان الونيات 
املتحادة األَمريكية لضماِن بقاء عرشاها وثروتها املتأتية من 
عائادات الافط والحج لطاملاا كان أحد الدوامل الرئيساية يف 

اسارتاتيجية مملكاة آل سادوع التي أصبحت الياو0 أكرب بلد 
مستورع لألسالحة األَمريكية وغريلا من القوى الغربية مثل 
)اململكة املتحدة َوارنساا(. ولذا لو ما ادل اململكة الدربية 
السادوعية »عيكتاتورية محمية« كما كتل عاها يف إصدارات 
البال ميشايل )عار نرش ارنساية( َواون ميشايل الوكيري 
وأيضاً تم وصفها بالحلياف املخلص الذي لطاملا نفذ الخطط 

انمربيالية اننجلوساكسونية يف املاطقة.
من الجدير بالذكر أن الونيات املتحدة األَمريكية، بريطانيا 
وارنسا قامت لذا الدا0 اميُدها بتجديد عقوع بيع األسلحة 
مع اململكة الدربية السدوعية بشكل يريض املجمع الدسكري 
الصااعاي لجمياع لاذه البلادان، عاىل الرغم مان اعرتاض 
املاظماات غاري الحكومية اإلنَْساانية ضد اساتخدا0 اململكة 
الدربياة السادوعية لألسالحة املحرماة عولياً، اقاد اتهمت 
ماظمة الدفو الدولية يف 23 مارس من الدا0 الجاري واشاطن 

»بتغذيتهاا  ولاادن 
اإلنَْساانية  لألزماة 
يف اليمان مان خالل 
اململكاة  تزوياد 
الدربياة السادوعية 
باألسلحة«، إذ بلغت 
صفقاات  قيماة 
مع  املربمة  األسلحة 
الريااض أكثار مان 
5 ملياار عونر مااذ 

الدا0 2015.
اانبهاا  مان 
أبرمت ارنساا عقداً 
مليون  55ل  بقيماة 
ياورو مقابال بياع 
للريااض  أسالحة 
عميلهاا الرئيايس يف 
األوساط،  الارشق 

وقاد ُعرف لاذا الدقد باسام »عوناس« والاذي قامت اململكة 
الدربية السادوعية وارنسا بتوقيده لصالح لباان الذي تحول 
أخرياً، وبحسل الصحااة اللباانية، إىل البيع املبارش لألسلحة 
بالاياباة عان الرياض. وبزياعة قدرلا 3 ملياارات يورو تمت 
إعاعة تسامية لذا الدقد ليصبح الدقد الدساكري السدوعي 
الفرنايس )SFMC( والاذي سايخد0 املصالح السادوعية من 
خالل إعاعة باائها ملخزون أسلحتها بمبلغ وقدرة 55ل مليون 
ياورو، ولكاه قد يصال من1,2 إىل ل,1 مليار ياورو يف الدقوع 
اآلالة. وقد تمّكات ارنسا من خالل قيمة املددات الدسكرية 
املباعاة خالل الدا0 2016 والتي بلغت حاوايل 20 مليار يورو 
من تحطيم رقمها القيايس السابل الذي توصلت اليه يف الدا0 
2015 ولو 17 مليار يورو، مما يخولها للحفاظ عىل مركزلا 

الثالث ضمن كبار تجار األسلحة يف الدالم.
بيد أن التطور امللحوظ يف الافط الصخري للونيات املتحدة 
ادل  والذي  األَمريكية 
ماهاا بلاداً مصادراً 
وليس اقط  للافاط 
مما  مساتورعاً،  بلداً 
الساوق  أن  يدااي 
ساتغلل  األَمريكياة 
البرتول  أما0  أبوابها 
السدوعي، اضالً عن 
ذلاك، أعلان الرئيس 
الجدياد  األَمريكاي 
ترمل خالل  عونالاد 
اننتخابياة  حملتاه 
يضاع  ساوف  أناه 
الافط  نسترياع  حداً 
من اململكاة الدربية 
واإلمارات  السدوعية 
الدربية املتحدة ومن 
الخاراياة  الادول 

بشاكل عا0؛ وذلك من أال تأمل استقاللية الونيات املتحدة 
األَمريكياة يف مجاال الطاقاة، و«التحارر« تمامااً من اميع 

»خصومها« بما يف ذلك »التكتالت انحتكارية البرتولية«.
تسابل خطاب عونالد ترمال بحالة من الذعر يف أوسااط 
الرياض التي قامت عىل الفور بإرساال وزير خارايتها عاعل 
الجبري ليبحث الدالقاِت بل البلدين وليوضح للونيات املتحدة 
األَمريكية أنها تتقاسم مع اململكة الدربية السدوعية املصالح 
ذاتهاا وأن الرياض لاي عوماً عىل اساتدداع لتقديم خدماتها 
املوالياة لواشااطن؛ وإلثباات ذلاك قامات اململكاة الدربياة 
السادوعية بإبرا0 عقوع تصل قيمتهاا إىل عرشات املاليل من 

الدونرات مع الرشكات األَمريكية.
من اانبه، قا0 وزيُر الدااع امللك محمد بن سالمان بزيارة 
إىل واشااطن ليبل للرئيس األَمريكي أن اململكة ن تزال أاضل 
حليف للونيات املتحدة األَمريكية وأن كال البلدين لديهم نفس 
األعداء واأللداف، بيد أن الرئيس األَمريكي الجديد الذي يتمتع 
بكوناه رال أعمال ايد بالطبع أاابه بأن اململكة عليها عاع 
املزيد إذا كانت بالفدل تريد أن تساتمر بانستفاعة من املظلة 
األَمريكية! وبحسال ما نرشته الصحااة اإن ترامل يريد أن 

يستازَف املزيَد من األموال التي تملكها املمالك الافطية.
عاالوًة عاىل ذلاك، يمياُل احتياطي الافاط السادوعي إىل 
اننخفاض، األمر الذي أوضحته عراسٌة متخّصصٌة تم نرُشلا 
يف صحيفة علو0 البرتول والهادسة مستشهدًة بموقع ميديل 
اسات آي، وبحسال الدراساة اإن اململكة الدربية السدوعية 
التاي وصلات إىل الاذروة يف إنتااها للافط، ستشاهد يف الدا0 
ث202 تراُاداً ن يدقل. ومن الجدير بالذكر أن صايف الصاعرات 
الافطياة للمملكة الدربية السادوعية بدأ بالفدل باننخفاض 
مااذ الداا0 املاار0، إذ أن نسابَة اننخفاض السااوية بل 
الدامال 2005 َو2015 كانت %ل,1، وبحسال أحد التقارير 
الصاعرة عن سايتي اروب أحد أكرب رشكات الخدمات املالية 
األَمريكياة أن صاعرات البرتول التابداة للمملكة )والتي تمثل 
%0ث مان اإليراعات(، »ساترتااع إىل الصفر خالل السااوات 

الخمس عرشة املقبلة«.

 صحيفة »لوماتان داليجريي«: ترامب طلب من ابن سلمان 
املزيد ويريُد استنزاَف أموال النفط بممالك الخليج
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  - خاص:
باإلاماع حّذرت مختلُف املاظمات الدولية 
الداملاة يف املجاال اإلنَْسااني يف اليمان مان 
خطاورة إْغااَلق ميااء الحديادة أَْو مهاامته 
من قبل تحالف الددوان السادوعي األَمريكي، 
واعتاربت تلاك املاظماات يف أكثار مان بيان 
اساتهداف املياااء اساتهداااً لَحيااة املاليال 
مان اليمايال يف ظل ترااع القادرة الرشائية 
للمواطان اليمااي وتدلور األَْوَضاع املديشاة 

وانقتصاعية يف البلد. 
برناماُج الغاذاء الداملي وماظماة الزراعة 
واألغذية الفااو وماظمة اليونيسايف، أّكدت 
نتائج تحليل التصايف املرحي املتكامل لألمن 
الغذائي للفرتة من يونيو 2016 وحتى مارس 
2017 ارتفااع تدلور األمان الغذائي يف اليمن 
إىل مساتوياٍت خطرة تُاْاِذُر بكارثة إنَْساانية 
يف حاال تشاديد الحصااِر واساتهداف ميااء 

الحديدة.
 وأشاارت نتائُج تحلياِل التصايِف املرحي 
املتكامال لألمن الغذائي الذي الصاعر السابت 
املايض عن ماظمة )الفااو(، وبرنامج الغذاء 
الداملاي، وماظمة )يونيسايف(، ونّفذه اريل 
وطااي مختاص إىل أن الوضاع انقتصااعي 
شاهد تدلاوراً ادياداً خالل الساتة األشاهر 
املاايض، وأن ماا نسابته %ث7 مان األرس يف 
اليمن تديُش يف ظروف أساوأ مماا كان عليه 
يف اارتة ما قبال األزماة، وأعااع التقرير ذلك 
اة وتوقاف  الرتاُااَع إىل َعْجاز املوازناة الدامَّ
رصف مرتّبات موّظفاي الدولة نتيجة ترااع 
انيراعات الدامة للدولة وامتااع حكومة الفار 
لاعي عن رصف املرتبات )تسلمت 00ل مليار 
ريال طبدة نقد اديدة من املطبدة الروسية( 
وتشاديد الدقوبات عىل التحويالت املالية من 

وإىل اليمن. 
وتوقدات الاتائج أن تتأثّار وارعاُت األغذية 
التجارية واإلنَْساانية إىل اليمن بشادة، إذا تم 

اإلرضاُر بالبُاياة التحتياة ملياااء الحديدة من 
خاالل املزيد من الغاارات الجوياة أَْو يف حالة 
تحويل نقال املدركة إىل عاخل مدياة الحديدة، 
مشاريًة إىل احتمااٍل كبرٍي لزيااعة تدريجية يف 
أسادار السلع األساساية؛ بسابل اتجالات 
اساترياع األكثر بطئااً، وأضاات »نظاراً لدد0 
اساتقرار الوضع يف اليمان، اإنه من املحتمل 
أن يكاون أي تدلور حاعاً اداً ومفاائاً، ايما 
لاو أعى الاراع إىل تقليص الوارعات بشاكل 
كباري أَْو عرقلتها بصورة تامة؛ بسابل إيقاِع 
املزياِد مان األرضار يف البُاياة التحتياة مليااء 
ا السايااريو األكثاُر ترايحاً لو  الحديادة، أمَّ
أن ميااَء الحديدة ساوف يساتمرُّ يف الدمل يف 
األشهر الخمسة املقبلة، ولكن بأعنى قدرته يف 
الوقت الذي تزعاُع ايه املدارُك بالُجزء الجاوبي 

الغربي للمحااظة«.
وحاّذرت نتائاُج تحليل التصاياف املرحي 

املتكاِمال لألمن الغذائي من الدواقِل الوخيمِة 
عاىل األمان الغذائي يف اليمن يف حااِل اإلرضاِر 
بالبُاية التحتياة مليااء مدياة الحديدة ساواٌء 
من خالل املزيد مان الغارات الجوية أَْو واوع 
قتاال اداي يف املدياة، وكشافت عان ارتفاع 
عدع السكان الذين يمرون بمرحلتي الطوارئ 
واألزماة من التصايف باسابة 20 باملائة لهذا 
الداا0 حتى مارس املار0 مقارنًة مع نتائج 
تحليال التصاياف الذي تام إااراؤه يف يونيو 
02016، وأوضحات أن 20 محااظًة من أصل 
22 محااظاة يف اليمان أصبحات يف مرحلتَي 
الطاوارئ واألزماة مان مراحل اندادا0 األمن 
الغذائاي، وأن أكثاَر مان ثلثَي ساكان اليمن 
يوااهاون خطاَر الجوع ويحتااون بشاكل 
عاال إىل مساعدات إلنقاذ أرواحهم والحفاظ 
عىل ُسبُل مديشاتهم، وأشارت إىل املحااظات 
األشاد تارراً، حيث تمار سابع محااظات 

22 محااظاة، باملرحلاة الرابداة  مان بال 
)الطاوارئ( مان التصايف املرحاي املتكامل 
لألمان الغذائي، ولي محااظاات لحج، تدز، 
أبل، صدادة، حجة، الحديدة، وشابوة، ايما 
تمر 13 محااظًة يف املرحلاة الثالثة )األزمة( 
مان التصايف ذاتاه ولي محااظاات: عدن، 
عماران، ذمار، صاداء، أماناة الداصمة، إب، 
مأرب، ريمة، املحويت، وحرموت، الجوف، 

الضالع، والبيضاء.
وقالت نتائُج التحليل: »إن نحَو 17 مليون 
شاخص، أي ما يدااعل 60 باملائة من إامايل 
عدع ساكان اليمن، يدانون مان انددا0 األمن 
الغذائاي ويحتاااون إىل مسااعدة إنَْساانية 
عاالاة إلنقاذ األرواح وحماية سابل كسال 
الدياش، ومن بال لؤنء، اإن ماا يقرب من 
عارشة ماليال و200 ألاف شاخص يمرون 
يف املرحلاة الثالثاة واملدروااة باألزماة مان 

التصاياف املرحاي املتكامال لألمان الغذائي 
وساتة ماليال و00ث ألاف شاخص يمارون 
يف املرحلاة الرابداة واملدروااة بالطوارئ من 

التصايف املرحي ذاته«.
وأشاار التصاياف املرحي املتكامال إىل أن 
الددوان تارك آثاراً مدمرة عاىل األمن الغذائي 
وسابل كسال الدياش، كانخفااض اإلنتااج 
املحاي، وإعاقاة وصاول الاوارعات التجارية 
واإلنَْساانية، وزيااعة أسادار املاواع الغذائية 
وأسادار الوقوع، وانتشاار البطالاة، واقدان 
الدخل، ومستويات التمويل املاخفضة نسبياً 
املقدمة لاوكانت األَُماام املتحادة التي تقد0 
املساعدة اإلنَْسانية، وانهيار الخدمات الدامة 
وشابكات األمان اناتماعي، عوامل سالمت 

يف ترّعي أحوال األمن الغذائي.
التصاياف  يف  اااءت  التاي  التحذيارات 
املتكامل لألمن الغذائي يف اليمن تزامات أيضاً 
ماع تحذيراٍت اديدٍة ملدظم املاظمات الدولية 
الداملاة يف املجاال اإلنَْسااني، حياث اعتارب 
مكتال الشاؤون اإلنَْساانية لألَُماام املتحدة 
التهدياداِت الجديادَة التي يتدارض لها ميااُء 
الحديدة تصديداً خطارياً يَُدرُِّض حياة املاليل 
مان اليمايل للمجاعة، وأكََّد مكتُل الشاؤون 
اإلنَْسانية يف األَُمام املتحدة يف بياٍن صاعٍر عاه 
الجمداة املاضية أن القيوع املفروضة من قبل 
التحالف عىل تدال السلع والخدمات التجارية 
َواإلنَْسانية إىل اليمن ن مربر لها، وأشار البيان 
إىل الحرب والحصاار أوادت نقصاً يف األغذية 
وارتفاعاً يف أسادار املاواع الغذائياة والوقوع، 
َواختالنً يف اإلنتاج الزراعي َوترااداً يف القدرة 
الرشائياة، ووصفت حرمااَن حكوماة الفار 
لاعي موظفي الدولاة عليالً عىل التوزيع غري 
الداعل لرواتال املوظفل يف القطاع الدا0 ماذ 
أكثر من ستة أشهر يف كااة أنحاء البلد، وأكَد 
البياان األَُماماي الجديد أن تداعياات الحرب 
والحصاار عّرضات نحو 7 ماليل شاخص يف 

اليمن نحتمانت املجاعة.

  - خاص:
احتل اليمان املرتبة رقم 99، من حيث 
احتياطي الذلل يف الدالام، واقا لتقرير 
حدياث نارشه مجلاس الذلال الداملاي 
ماارس املاايض، ونارش مجلاس الذلل 
الداملاي، ولاو ماظماة تدااي بصااعة 
املتحادة،  اململكاة  يف  ومقرلاا  الذلال 
تقريره الشاهري حول احتياطات الذلل 
يف الدالام، وكانت 15 عولاة عربية ضمن 
قائماة املئاة عولاة األوىل يف احتياطاات 
املددن الافياس عولياً، واااءت اليمن يف 
املرتباة 99، باحتياطاي ذلال يقدر 1.6 
طن، سابقها يف ذلاك يف الرتتيال الداملي 
البحريان ب 7.ل طان ورقام 5ث عاملياا، 
ثام توناس بث.6 طن وترتيال ث7 تلتها 
ول7  طان  بل.7  الكويات  الرتتيال  يف 
عامليااً، ماروراً باملغارب والداراق وقطر 
والجزائر وساوريا وصونً إىل لباان وليبيا 
والسدوعية يف املراتل األوىل بأكثر مددنت 

انحتياطات من املددن الثمل.
واحتلت الدولة الدربية املصدرة للافط 
والداراق،  وليبياا  والجزائار  السادوعية 
باساتثااء لباان الذي ملركاز الثاني عربياً 
والا ث1 عاملياً باحتياطي يقدر با ث.6ث2 
طاااً، ماا يمثال %20.7 مان احتياطات 
البلد الدولية ولي نسابة مرتفدة قياساً 
للمدادل الدربي. لكن انحتياطي اللبااني 

لم يتغري ماذ 2015.
وكانات الدولاة اللباانية قد ساات يف 
الداا0 6ث19 قانونااً يمااع التارف يف 

موااوعات الذلل باملرف املركزي بكل 
األشاكال إن بموااقة من مجلس الاواب، 
لذلاك ارتفدات انحتياطاات مان املددن 

الثمل مع مرور الوقت.
يف املقابال ن يادكس لاذا انحتياطي 
اللبااناي الكبري من الذلل قياسااً لدول 
املاطقاة الدربياة عاىل انقتصااع املحي 
بشاكل ايد ون يداع حركتاه نحو مزيد 

من التطور.
أما عىل املساتوى الداملاي اقد احتلت 
الونياات املتحدة املركاز األول باحتياطي 
وصال إىل 133ث طاااً ماا يمثال %6.ل7 
من مجموع انحتياطاات األَمريكية. ويف 

املركز الثاني أملانيا با 3377 طااً.
ايما ااءت الصل يف املركز السااعس 
باا 2لث1 طاااً. ون يمثال الذلل ساواء 
%2.3 مان مجماوع احتياطاات البااك 
املركازي الصيااي بسابل التوااه نحو 
انستثمار يف ساادات الخزياة األمريكية، 
إذ تدد الصل اليو0 ألم مالك أاابي لهذه 
الساادات. وتلتها روسيا يف املركز السابع 
باا 5ل16 طااً مان الذلل يمثل 16.2% 

من انحتياطات الدولية للبالع.
وباساتثااء لبااان، الاذي يدتماد عىل 
الذلل يف تدزياز احتياطاته الدولية، اإن 
بقية الدول الدربية ن يمثل الذلل نسابًة 
كبرية من مجموع احتياطاتها، إذ تتواه 
الكثاري من املصارف املركزياة الدربية إىل 
الرتكياز عاىل احتياطات الاقاد األاابي، 
خاصة مان الادونر األَمريكاي واليورو، 

وسادات الخزانة األَمريكية.

  - خاص:
أعلات ماظمة األغذياة والزراعة )الفاو( 
عن انخفاض أسادار الغاذاء عاملياً يف مارس 
املايض مع واارة الكميات املتوارة وتوقدات 

بموسم حصاع قوي.
 وقالات املاظمة يف بياان نرشته الخميس 
املايض عاىل موقدها انلكرتوناي: إن مؤرش 
الفااو ألسادار األغذياة بلغ ماا مددلُه 171 
نقطاة خالل ماارس بانخفاٍض قادُره ثر2 
يف املائة عن الشاهر الساابل، لكاه ظل أعىل 

بحاوايل لر13 يف املائة من مساتواه يف نفس 
الشهر من الدا0 املايض.

ويراقال ماؤرش الفااو ألسادار األغذية 
متوسط أسادار التباُعل التجاري يف األسواق 
السالع  لخماس مجموعاات مان  الداملياة 
الغذائياة الرئيساية، وساّجل مؤرش أسادار 
الحبوب لبوطااً بحوايل ثر1 يف املائة مقارنًة 
مع ارباير أواده بشاكل أسايس اننخفاض 
يف أسادار القمح والذرة وأصبح السادر اآلن 
مماثالً تقريباً للسادر يف شاهر ماارس لدا0 
02016، أما مؤرش أسادار الزياوت الاباتية 
اقاد انخفاض باسابة 2ر6 يف املائاة خالل 
شاهر ماارس، حياث لبطات أساداُر زيت 
الاخيل وزيوت الرتبة خالل الشاهر بااًء عىل 
ان اإلنتاج، بياماا انخفضت  دات بتحسُّ توقُّ
أساداُر زيوت باذور الدال وعوَّار الشامس؛ 

نظراً للوارة التي تخّطت املددنت املتوقدة.
ُ الفاو ألسدار السكر  كما انخفض مؤرشِّ
باسابة 9ر10 يف املائة ولو أقل مددنته ماذ 
شاهر مايو 2016 وساط انخفااض للطلل 
عىل لذه املااعة وتوّقدات بوارة الدرض من 
الساوق الربازيلية يف األسواق الداملية نتيجة 
لزياعة اننتاج وانخفاض انساتهالك املحي 

إلنتاج اإليثانول الحيوي.
وقالات ماظماُة )الفااو( إناه يف قطااع 
األلباان أعى ازعلاار اماداعات الحليال إىل 
انخفااض املدادل الشاهري ملؤرش أسادار 
األلباان بمقادار 3ر2 يف املائاة إن أنه ن يزاُل 
أعاىل بكثري مان سادره لافس الشاهر من 
الداا0 املاايض بياماا ارتفاع ماؤرش الفاو 

ألسدار اللحو0 باسبة 7 ر0 يف املائة.

مصطلح
اقتصاُد األجور 

املرتفعة
 

انعتقاُع بأن األاوَر املرتفدَة ساتؤّعي 
لزياعة كفاءة الدامل إىل املدى الذي يكفي 
لتدوياض َرّب الدمل عان التكلفة األعىل 
للدمال، ااإذا كانات الظاروُف املحيطة 
بالدماال متدنيًة، ايماا يتدلل من مأكل 
وملباس ومساكن، ااإن حادوَث زياعة 
مديااة يف األاور ساتؤّعي بجاالء لزياعة 
كفاءتهام، وماا زال لذا انعتقااُع يثبت 
صحته بالاسبة للدديد من الدول الاامية.

اقتصاد

ثلثا �سّكان اليمن يواجهون خطَر اجلوع ب�سبب العدوان واحل�سار 

املنظماُت الدولية باإلجماع: الهجوُم على ميناء الحديدة خط أحمر 

 اليمُن يحتّل الرقم 99 قبل املائة 
من حيث احتياطي الذهب يف العالم

الفاو: انخفاُض مؤّشر 
أسعار الغذاء العاملية 
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  - خاص:
ارتقى شاهيداً يو0 أمس األحد، وكيُل وزارة اإلْعاَل0 
لشاؤون الصحاااة، وعضو الهيئاة اإلْعاَلمية ألنصار 
الله الزميل/ َعبدالله يحياى املؤيد، يف إْحاَدى ابهات 
الرشف والكرامة يف املخاء، مدااداً عن الدين والوطن، 

ضد الغزاة واملدتدين.
ويُدّد الشاهيد أحد كواعر اإلْعااَل0 اليماي املرموقة، 
حياث تم اختياُره قبل أشاهر ليشاغل ماصاَل وكيل 
وزارة اإلْعااَل0؛ نظاراً لخربتاه اإلْعاَلمياة، كما كان له 
عور كبري يف الاهوض باإلْعاَل0 اليماي املقاو0 للددوان، 
حيث أّساس إذاعة »صوت الشادل«، وكان قد ترأس 
اللجااة الثورياة باوزارة اإلْعاَل0 قبال تدييااه وكيالً 
للوزارة، وباإلضااة إىل ذلاك اقد كان له روٌح مفدمة 

بالدطاء يف املجال اناتماعي، ما ادل ماه شاخصيًة 
متميزة يف واقده ومجاله الدمي والجهاعي.

وكان الشاهيد قد التحل بجبهاة املخاء للقتال ضد 
الدادوان السادوعي ومرتزقتاه تلبياة لااداء الواال 
اإلنَْسااني والدياي والوطاي، مفّضالً التحرك يف ميدان 
املدركاة عىل القداوع خلف زخرف املاصال، ليرَب 
بتضحيتاه الدظيماة أرقاى مثال عىل البذل يف سابيل 

الحرية والكرامة.
وقاد أصادرت ياو0 أماس ُكلٌّ مان وزارة اإلْعااَل0 
اليماية وامُلؤّسسات والقطاعات اإلْعاَلمية التابدة لها، 
ووكالة سابأ، باإلضااة إىل اتحاع اإلْعاَلميل اليمايل، 
وإذاعاة صوت الشادل، وإذاعة ساا0 إف إ0، بيانات 
نداي للشاهيد املؤيد، مؤكديان ايها عىل أن الشاهيد 
كان متميازاً يف مجالاه الدمي والجهااعي، ويف واقده 
اناتماعي، وقد ترك بصمًة وطاية تأريخية ن تُمحى 

يف مجاال الدااع عن الوطن والتَصاّدي للمدتدين، وأن 
التضحياَة التي قدمها تأتي تتويجاً ملساريته الحاالة 
بالدطاء واإلنجازات، وتشاّكُل حاازاً للجميع يف امُليض 
عاىل نفاس الادرب حتى نيال الحرياة وطارع الغزاة 

واملدتدين من ُكّل أََرايض الوطن.
 كماا أكاد الجمياُع عاىل أن القضية التاي ضّحى 
الشاهيد من أالهاا بروحه، لو وكل شاهداء الوطن، 
لاي قضية مقدساة بقداساة الدمااء التاي عمدتها 
وروتها، متواهل بالدزاء إىل الوسط اإلْعاَلمي اليماي 
بشكل عا0، وإىل أرسة الشهيد وذويه خاصة، بفقدان 
شاهيدلم الدظيام، الذي نال بشاهاعته أعاىل مراتل 
الكرامة والرشف، وساائلل املوىل عز وال أن يلهمهم 
الصرب ويدظم لهم األار، وأن يتغمد الشاهيد بواساع 

رحمته وازيل اضله.

ـّدي للمعتدين وزارُة الإعالم: ال�سهيُد ترك ب�سمًة وطنيًة تاأريخية ل ُتَحى يف جمال الدفاع عن الوطن والت�سَ

بعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد: وكيُل 
وزارة اإلعالم يرتقي شهيدًا يف جبهة املخاء

متابعات

المؤّيد.. شهيدًا
شبكُة املسرية تعّزي يف 

استشهاد وكيل وزارة اإلْعاَلم 
أصاَدَرت شابكُة املسارية اإلْعاَلمياة، ممثلًة باُكلٍّ من قااة 
املسرية وصحيفة صدى املسرية وموقع املسرية نت، يو0 أمس 
األحد، بياَن ندي يف استشهاع وكيل وزارة اإلْعاَل0 وعضو الهيئة 
اإلْعاَلمياة ألنصار الله الزميل/ َعبدالله يحيى املؤيد، وايما يي 

نص البيان:
»بسم الله الرحمن الرحيم 

 ﴿َوَن تَْحَسابَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعاَْد 
َربِِّهْم يُْرَزُقوَن﴾

 بمشااعر اخار واعتازاز تتقد0 شابكة املسارية اإلْعاَلمية 
بالدزاء يف شاهيد الوطن وكيل وزارة اإلْعاَل0 لشؤون الصحااة 
عبدالله يحيى املؤيد، والذي ترك مغرياِت الدنيا واملااصَل وراء 
َف الشاهاعة يف ابهة  ظهاره، ملتحقااً بامليدان، حياث نال رَشَ

املخاء؛ عااعاً عن كرامة وسياعة واستقالل اليمن.
 وإذ تدزي شبكُة املسارية اإلْعاَلمية عائلَة الشهيد والوسط 
اإلْعاَلمي، اإنها تبارُك للشادل اليماي الدظيم كفاَحه ونضاَله 
واهااعه يف موااهة أخطر عادوان يتدرض له اليمن من ثالثة 

أعوا0. 
الرحماة للشاهداء، الشافاء للجرحاى، الحرياة لاألرسى 

واملفقوعين، الار لليمن. 
شبكة املسرية اإلْعاَلمية«.

الهيئُة اإلْعاَلميُة ألنصار اهلل تنعي 
الشهيد املجاهد عبداهلل املؤيد 

 
أصدرت الهيئاُة اإلْعاَلميُة ألنصار الله، يو0 أمس، بيان ندي 
يف استشاهاع وكيال وزارة اإلْعااَل0 لشاؤون الصحااة وعضو 
الهيئة، الزميل املجالد/ َعبدالله يحيى املؤيد، يف ابهة املخاء.. 

وايما يي نص البيان:
 بسم الله الرحمن الرحيم 

))وَن تَْحَسابَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعاَد 
َربِِّهْم يُْرَزُقوَن(( صدق الله الدظيم.

 تاداي الهيئة اإلْعاَلمية ألنصار اللاه املجالد عبدالله يحيى 
عبدالله املؤيد الذي ارتقى شاهيداً يف سااحة الرشف والكرامة، 
بمديااة املخاء، ولو ياؤّعي واابَه الدياي والوطااي اهاعاً يف 

سبيل الله وذوعاً عن حياض الوطن وسياعته.
لقاد نهل الشاهيُد من نبع املسارية القرآنياة، وكان عاواناً 
لإلخالص والصادق وتحّمل املسائولية، ماذ التحال بثورة 21 
سابتمرب، وبالهيئة اإلْعاَلمية ألنصار الله، وبالجبهة اإلْعاَلمية 

ملوااهة الددوان السدوعي األَمريكي عىل بالعنا. 
إن الجبهاَة اإلْعاَلمياَة ولي تروي تربة الوطان عماً وِمداعاً، 
تجاّدع الدهاد لله، بمواصلة الساري عىل نهج شاهداء املسارية 
القرآنياة، والوااء للقيم واملباعئ اإلساالمية واإلنَْساانية، التي 
قدموا أَْرَواحهم رخيصًة يف سبيلها، واستحقوا بموابها ادارة 
الحيااة والخلاوع يف ااوار األنبيااء والصديقل وحسان أولئك 

رايقاً. 
وإذ تداّزي الهيئة اميع ألله وذوياه ومحبيه اإنها تدزي 
زمالء الحرف وكل اإلْعاَلميل األحرار يف لذه الخسارة الفاعحة، 
وتدرّب عن اعتزازلا بالشاهداء من املجالدين اإلْعاَلميل الذين 
ُف التَصااّدي للددوان والغازاة واملرتزقة، وكانوا  كان لهام رَشَ
مثاانً بالاراً للراال الذين صدقاوا ما عالدوا اللاه عليه، ولم 

يبّدلوا تبديالً. 
*نبذة تدريفية:

 - َعبداللاه يحيى املؤيّد من مواليد -1987 مديرية ساحار، 
محااظة صددة. 

 - بكالوريوس صحااة وإْعاَل0 – اامدة صاداء.
- عضاو الهيئاة اإلْعاَلمية ألنصار الله، وكان من ُمؤّسايس 
إذاعة صوت الشدل -رئيس اللجان الثورية بوزارة اإلْعاَل0 إبان 

ثورة 21 سبتمرب. 
- وكيل وزارة اإلْعاَل0 لشئون الصحااة

ٌج وله ولدان )يحيى وأحمد( وباتان )ماار وزيال( - متزوِّ
الرحمة والخلوع للشهداء وإنا لله وإنا إليه راادون.

الهيئة اإلْعاَلمية ألنصار الله 
صاداء 12 رال ث3ل1لا 9 - ل - 2017 0.

املؤّيد ُيديُر ظهَره ملا 
تعبدونه أيها املرتزقة

صالح الدكاك
ادل من وزارة اإلْعاَل0 ابهًة مفدمًة بالاشااط 
إبان شاغورلا وخوائها وبماأًى عن األضواء أضاء 
املشاهَد اإلْعاَلمي بروح متقد متخذاً مسااة واحدة 

من ارقاء الوسط الصحفي.
آخاُر عهادي باه كان يف مستشافى الجمهوري 
بالداصمة وكان يف زيارة للزميل نبيل سابيع عقل 
تدرُّض األخاري نعتداء أصيل أثره بطلقل ناريل.. 
كان صااعق الوع يف تدبريه عن التضامن مع الزميل 
املصاب وتكفل برساو0 املستشفى ونفقات الدالج 
َوثابار يف متابداة قضيته بجهد نقاباة َوِثَقل وزارة 

قوامها شخصه الكريم.
حال غااعر املستشافى انداع بداُض الحضور 
الحاقدين من لقائط الداصفة يف الايل ماه بطريقة 
مسافة ااعرتض الزميل سابيع عليهم واضطررت 

أنا للمغاعرة.
لا لو الشابُّ املجالد عبدالله املؤيد يدير ظهره 
ملا تدبدونه أيها املرتزقة من مااصل وكراٍس مقيتة 
وياارف بكل اوارحه اساداً وروحاً تلقاء وطن 

استجلبتم للددوان علبه شذاذ الكون من ُكّل لون.
ذائداً عن رشاه وعرضه وعقيدته وأرضه الكبرية 
من حوف إىل مران استشاهد البطال عبدالله املؤيد 
يف ابهة املخا بالسااحل الغربي.. لؤنء الفرساان 
الاباالء ن يكفاون يبحثاون عن أثمن ماا يملكونه 
ليضدوه قربانااً بل يدي الوطان والقضية يف زمن 
يلهث ساوالم خاللاه باحثل عن أثمان ما يملكه 
الوطن ليضدوه قرباناً بل يدي شاهواتهم الفاارة 
عبوراً عىل اثمان ُكّل رشف ساامل وقيمة سامية 

وقضية نبيلة.
سحبت من عىل رؤوساا يا سيدي عبدالله املؤيد 
ُكّل مظلة ععوى نضالية ندعيها ومن تحت أقداماا 
ُكّل بساط مساار كفاحي نزعم أناا رواعه وتركتاا 
يف عاراء الدعااوى نلتماس ما نتلفع باه خجالً اال 
ندثر إن عىل بوصلتك ولي تشاري إىل ساماء واحدة 
لي ساماء ملحمة املدركاة وعرب واحدة لي عرب 
الشاهاعة يف سبيل القضية َوماصة بذٍل وحيدة لي 

خادق راال الراال ونسل املجابهة األول.
الخلوع لروحك وللجبااء واملرتّععين الخرسان.. 

الثائُر يف وجه أصنام العالم يرتقي شهيدًا
أنس القاضي

عبُدالله املؤيد وكيُل وزارة اإلْعاَل0 ارتقى شاهيداً يف ابهة املخاء.. صدق مع مباعئه، واسد 
ماا آمن به. وكأناه أحس بُقرب رحيله، قاال إىل اللقاء لصورة شاهيد بصفحته يف مطلع لذا 

الشهر، وقال يف الدرشين من يااير لذا الدا0. 
 »أناا ثائار ثرت يف واه أصاا0 لذا الدالم ماذ ساال، واليو0 أتت الثاورة تااعياي أن ألبها 

حياتي ثمااً لتديَش أاياٌل بددي بحرية وكرامة«.
ولو نموذٌج واحٌد لإلنَْسان امُلخلص لقضية شدبه، والقاعر عىل التضحية يف سبيلهم، ن من 
أال مصلحة شاخصية، اال يرتُك املصلحي ماصبَه الحكوماي ليداو0 يف خطوط الاار، بل من 

أال غد الحرية والكرامة لإلنَْسان والوطن. 
ادليه الساال0ُ والساائرين عىل عرب الفاداء والتضحياة.. ذوعاً عن ساياعة الوطن وحرية 

الَشدل.
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الأدوية بع�س  بينها  من  اليمن  اإىل  الدخول  من  ممنوعة  املواد  من  �سنف   400
ـٌش ضد اإلنسان يف اليمن!  مضاعفة الحصار عرب استهداف ميناء الحديدة: توحُّ

يف الطريل إىل خال اليمن وتكثيف تبدات الحرب 
عىل اليمايل لم تكتِف قوى الددوان بسياَسة 
التجزير يف املدنيل، اصوبت حرباً رشسًة عىل 

انقتصاع اليماي لم تتوقف عاد حدوع خلل بيئة 
طارعة لالستثمار يف اليمن، بل تجاوزت ذلك إىل 

ارض حالة من الحصار الشامل، بدًء بتقييد 
حركة التجارة من وإىل اليمن، يف لذا املاحى عمد 

الددوان إىل شل األنشطة اليماية املختلفة املوّاهة 
للتصدير، بالتزامن مع حظر الاسبة الكبرية من 

الوارعات السلدية والخدمية وحتى األعوية واملددات 
الطبية الرورية وال التأكيدات التي ورَعت يف لذا 

التحقيل مع رئيس امُلؤّسسة الدامة ملوانئ البحر 
األحمر الكابتن محمد أبو بكر إسحاق واورج 

خوري مدير مكتل األمم املتحدة يف اليمن وع. مازن 
غانم الااطل الرسمي للهيئة الدامة للاقل الجوي 

قبل أيا0 قليلة. 

  - عبُدالحميد الغرباني:
رئيُس امُلؤّسساة الدامة ملوانئ البحر األحمار: الحديُث عن أن 
ميااَء الحديدة ممر عبور لألسالحة اتها0ٌ باطٌل وسخيف وامليااء 

يمتثُل للماظومة الدولية ألمن املوانئ 
اخرتناا ونحن نبَحاُث عن حقيقة ما يحادث يف ميااء الحديدة 
أن نازوَر رااداات امليااء التي تم اْساتهَدااها بغاارات اوية عدة 
عطلات عدعاً ماهاا وألحقات أرضاراً بددع آخر، كماا أوضح ذلك 
رئيس ُمؤّسساة مواناي البحر األحمار، الكابتن محماد أبو بكر 
إساحاق، الاذي ااتتح حديثاه بالتأكيد عاىل أن »مياااء الحديدة 
اسارتاتيجي لا0 يدتربُ رااداً اقتصاعياً لليمن يحرك عجلة التامية 
يف كامال أقطار محااظات الجمهورياة، لكن الحرب الجائرة عىل 
اليمان عّطلت ذلك ورالااً يكاع يكاون امليااء رشياناً وحيداً إلمداع 
اليمن باملواع الغذائية والدوائية واملشاتقات الافطية واملساعدات 

اإلنَْسانية«.
ويف ساياق الكشاف 
عما يتدارض له امليااء 
يقول رئيس امُلؤّسساة 
الداماة ملوانائ البحار 
األحمر: »لاذه املرحلة 
التاي يمار بهاا امليااء 
تدد من أصدل املراحل 
علياه  مارت  التاي 
مااذ إنشااء املياااء يف 
الستيايات إىل حد اآلن، 
الصدوبات  عاىل رغام 
الكثرية التاي كان يمر 
بهاا املياااء«. ويتابع: 
املماهاج  التدماري  »إن 
مدظم  أنهاى  للمياااء 
ااًة  وَخاصَّ القادرات 
التي  الحاويات  محطة 
لدملية  األسااس  لاي 
الصااعاات  حركاة 
اصااعاة  الحديثاة، 
الاقال البحاري تدتماد اآلن عاىل الصااعاات التحويلياة وعارب 
سافن الحاويات، ويف أغساطس 2016 تم تدمريُ كامل الراادات 

اة رااداة الجرسية التاي كان يدتمد  الجرسياة بأكملهاا، َخاصَّ
عليهاا امليااء تام قصف كامل املساتوععات حتى مدادات تداول 

الحركة تم قصفها«.
ويضياف إساحاق: »أَْكثَار من %60 مان قدرة املياااء أصبح 
مشالونً، مع ذلك أخذنا عىل عاتقاا كقياعة ُمؤّسسة وكموظفل 
وكداملل أن يتم تشغيل امليااء بالحد األعنى من املددات القائمة.. 
ونحان ندمل يف الحقيقة مان تحت الركا0 وكما يارى الزائر، إن 
املددات محطمة، وحتى املددات القديمة التي كانت تشغل امليااء 

تام قصفها وخساائر ذلاك بالظة. إن اْساتهَداف موانائ البحر 
األحمر أَّعى إىل شلل مدظم املاشآت الصااعية والتجارية باعتباره 

ممراً للحركة التجارية من وإىل اليمن«.. 
زرنا تقريبااً ُكّل آثار الدمار والتدطيل ملياااء الحديدة باعتبار 
ذلاك التدماري رأس الحرباة يف تدطيال حركاة التجاارة من وإىل 
اليمان، ونحظااا أثااء الزياارة أَيْاضاً أن ُمؤّسساة موانئ البحر 
األحمر تدَمُل بالحد األعنى التشاغيي إليصال املساعدات الغذائية 
واملشاتقات الافطية واملاواع الغذائية للمواطاال، وحل واصلاا 

انستفساار كانت اإلاابة من رئيس امُلؤّسساة تحّذر من القاع0، 
حياث يقاول إساحاق »يف الوقات الرالان نحان نفاااأ بحرب 
أُْخاَرى مماهجة، ماهاا محاولة تحويل كامل السافن عن ميااء 
الحديدة من سافن الحاويات وماها أَيْاضااً محاونت خلل حالة 
حرب حقيقاة حول محيط امليااء، مما يسابل أن بقية السافن 

والخطوط املالحية تتجال امليااء«.
ويتابع إساحاق بلكاة اساتاكار: »إن القانون الدويل يقول إن 
لذه املاااذ البحرية التي تخد0 الحانت اإلنَْساانية يجل أن تحيََّد 
عن مااطل الراع، لكااا ن نجد رع ادل عىل املساتوى املطلوب؛ 

باعتبار أن لذا امليااء لو الرشيان الحقيقي للحياة«.
 ألقيااا عىل رئيس ُمؤّسساة موانئ البحار األحمر ما يثريه 
الددو من زوابع عادة، وماها أنه باإلمكان أن يلدل ميااء عدن 
الادور املاااط بموانئ البحر األحمار، اكان رعه سااخراً، لكاه 
يف ذات الوقات يدَحاُض ذلك بمجموعاة من الشاوالد الهامة، 
حيث يقاول: إن »إيجاع مربّرات ملوضوع أنه باإلمكان أن تدخل 
املاواع الغذائية مان ماااذ أُْخَرى ساواء من عادن أَْو املكال أمر 
غري حقيقي، امدظم الكثااة الساكانية ترتكاز يف املحااظات 
الشامالية، ومدظم الوارعات التي تصاُل لليمن تدخل من ميااء 
الحديادة.. 70 % مان الوارعات تدرب من مياااء الحديدة وحتى 
وارعات املشتقات الافطية ألَْكثَر من تسع محااظات عرب ميااء 

الحديدة«.
الزوبداة األُْخاَرى التاي ألقياالاا عاىل طاولاة الكابتن أبو 
بكر إساحاق لي تهماة أن ميااء الحديدة ممر لألسالحة التي 
يستخدُمها الجيش واللجان الشدبية اكان رعه أن »الحديث عن 
ميااء الحديدة كممر عبور لألسلحة اتها0 باطل وسخيف لددة 
اعتباارات ويف مقدمتها أن امليااء يمتثل للماظومة الدولية ألمن 

جزء من األضرار التي خلفها قصف 
العدوان على الرافعات

أحد أرصفة الميناء يظهر خاليًا من 
أي سفينة ترسو عليه

إحدى الطائرات التي 
استهدفها العدوان 
في صنعاء الدولي 
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  - ضرار الطيب:
حتاى  ون  أمان،  ون  خدماات،  ن 
أمال بحادوث أي اساتقرار، لاذه لي 
تفاصياُل الواقاع يف املااطال الجاوبية 
التاي سايطرت عليها قاوى انحتالل، 
ومااذ أن بادأت تلاك السايطرة وحتى 
يوميااً،  الجااوب  أباااء  يتفاااأُ  اآلن 
بزياف ُكّل الشادارات والوعاوع التاي 
نسجتها لهم عول الددوان ومرتزقتها، 
ليجادوا أنفساهم أما0 واقاع بائس يف 
ظال سالطات اوضوياة ومتداخلاة، 
ورصاعات نفوذ، واسااع غري مسبوق، 

وإلمال تا0 لكل ما يحتااه املواطن.

سلطٌة غارقٌة يف الفساد باعرتاف 
الجميع

ما يسامى با »السالطة املحلية« يف 
عدن، أثبتت أنها ليست سوى ماظومة 
واسادة مان اللصاوص والفاسادين، 
وبرغم األولا0 التي تحاول أن تاسَجها 
أن  إّن  واإلصالحاات..  التحريار  عان 
الشارع الجاوبي بات يمتلئ بانتقاعات 
غاضباة تجااه سالطة الفاار لااعي 
املجاانت،  ُكّل  يف  بالفسااع  واتهامهاا 
وكثريٌ مان تلك اننتقااعات تاطلل من 
إعالميل ومساؤولل محساوبل عىل 

تلك السلطة نفسها.
عىل سابيل املثال اقط، نرش موقع 
الفائات  السابت  ياو0  الغاد«  »عادن 
تريحااً ملحااظ أبل املداّل من ِقبَل 
سالطة الددوان »أبو بكر حسل« يفيد 
بأنه لدع بانستقالة من ماصبه إذا لم 
يتم تواري خدمات الكهرباء وغريلا من 
الخدمات للمواطال يف املحااظة، ولو 
ما يوضح الطريل املسدوع الذي وصلت 
إلياه مطالال الجاوبيال وممثليهم يف 
سالطة الدادوان، لتواري أعناى حد من 
انساتقرار ألنفساهم يف ظل سايطرة 

قوى الددوان.
 وبالتزاُمان مع ذلك يطلل اإلعالمي 
الجاوبي »عاعل صاعق الشابحي« من 
محااظ عادن املدّل من قبال الددوان 
»عيادروس الزبيادي« أن يتخاىل عان 
أعواته التي »ثبت اشالها«، يف تدليل له 

عىل تدلور الوضع يف عدن. 
يبدو أن اساع سلطة الفار لاعي يف 

الجاوب أزال ُكّل الحوااز التي قد تماع 
املؤيدين لهاا من اننتقااع أو انعرتاف 
بساوء الوضع؛ ولذلاك أصبحت مواقع 
التواصل اناتماعاي، ومواقع األخبار 
كذلاك، تداج بالااشاطل الجاوبيال 
الذيان يهااماون سالطة الدادوان يف 
الجااوب، مربزين اواناَل كارثية من 

اشل تلك السلطة.
يساتخدمون  الرشعياة  وزراء   «
حبوَب مااع الحل يف عدن« لكذا عاون 
أحاد الكتااب الجاوبيال مقاانً له يف 
موقع »األمااء نات«؛ ليدرَض يف مقاله 
طريقة تدامل سالطة الفار لاعي مع 
الجاوبيال ونظرتهاا لهام عاىل أنهم 
مجارع أعوات، ُكّل ماا يهمها ماهم لو 
أن يكوناوا »ااوعاً« مطيدل لتزج بهم 

يف ابهات الساحل والشمال.
ولدال أبارز صاورة توضح شاكل 
اساع سالطات الددوان يف الجاوب لو 
التقريار الاذي نرشه »عادن الغد« يو0 
الثالثاء الفائت بداوان »مديريات عدن 
تحارصلاا املجااري مان ُكّل الجهات، 
والسالطات املحلياة يف سابات«، حيث 
يتحدث التقرير باساتفاضة عن كارثة 
واملساتمرة  عادن  يف  املجااري  طفاح 
ماذ أشاهر، وساط حال املواطال من 
مغالطاات املساؤولل لااك واشالهم 

الذي يرونه طااحاً عىل األرض.
يذكار تقريار »عادن الغاد« أن ُكاّلً 
التقاياة،  املاطقاة  )املاصاورة،  مان 
الشايخ عثمان، املمدارة، خور مكرس، 
َوعار سادد( تُداني من مشاكلة طفح 
املجاري ماذ أشاهر بادون أعنى تحّرك 

من سلطات املرتزقة يف عدن.
وكان نفاس املوقاع قاد نارش يو0 
السابت الفائات خارباً عان محاولاة 
»نااذين« السيطرة عىل حديقة صغرية 
بحي الاار يف عدن، ولاو ما يفصُح 
عن شاكل آخر من أشاكال الفسااع يف 

ظل حكم الددوان ومرتزقته يف عدن.
ولكذا.. يزعاع سوء األوضاع يف عدن 
والجاوب بشكل مستمر ماذ أن عخلت 
يف سيطرة قوى الددوان، ومع ذلك اإن 
الفسااَع اإلعاريَّ الذي تلتز0ُ به سلطات 
الدادوان ومرتزقتهاا، لياس إّن مكمالً 
للفشال األمااي الذي اشاتهرت به تلك 
السالطات ماذ أن ُواادت عىل األرايض 
كارثاة  يشاكل  ذلاك  وكل  الجاوبياة، 

حقيقية تساتهدُف الجااوَب اليماي يف 
ُكّل يشء. 

جرحى بال عالج، ومرتزقة بال 
حقوق

استهتاُر سلطة الددوان ومرتزقتها 
يف إعارة املااطل الجاوبية الواقدة تحت 
سايطرتها وصل أثُره أَيْضاً إىل صفوف 
مرتزقتهام والجرحى ماهام، االكثري 
من الجرحى الجاوبيل الذين شااركوا 
يف القتال مع قوى الددوان يف الجبهات، 
أماالً  بيوتهام ماتظريان  يف  يرقادون 
بالدالج يبدد تحقيُقُه مع مرور الوقت، 
ماع عجز الكثري ماهم عن تلقي الدالج 

يف عدن؛ بسبل الوضع املرتعي لااك.
 يقوُل بدُض الااشاطل الجاوبيل 
عاىل مواقاع التواصال اناتماعاي إن 
عاالَج الجرحاى أو تسافريلم يتطلل 
وسااطة حزبياة أو عساكرية عاخال 
سالطة الفاار لااعي، أو التاظيماات 
التابدة لقوى الددوان، يف لجو0ٍ شديٍد 
عىل سلطات الددوان ومرتزقتها لااك.

الجااري،  األسابوع  مطلاع  ويف 
نُارشت رساالة موّاهة مان أمل عا0 
ماا يسامى »امدية شاهداء وارحى 
وأرسى املقاوماة الجاوبياة بمحااظة 
شابوة« إىل محاااظ املحااظاة املدّل 
مان قبل الددوان، وقد ااء يف الرساالة 
لجو0 عىل ما أساماه صاحل الرسالة 
عبثهاا  بسابل  ماأرب«؛  »عصاباة 
بحقوق القتاىل الجاوبيال ورواتبهم، 
والتالعل بكشاواات القتىل والجرحى، 
ومساتحقاتهم، واختتم املرسل املدعو 
»صالاح عاي باالل« رساالته مهادعاً 
بتقديم استقالته إذا لم يتم إصالُح ذلك 
الفسااع. َواإلشاارة يف »عصابة مأرب« 
لاي لسالطات الدادوان املتمركازة يف 
ماأرب والتي يبدو بوضوح أنها تتحكم 
باإعارة األماور يف الجاوب، ماا يوضح 
صاورة الزياف الاذي تتدامل باه قوى 
الدادوان ماع الجاوبيال، مان خاالل 

إيهامهم بانستقالل وامتالك القرار.
يأتاي ذلاك يف ظل شاكوى واسادة 
من إلمال سلطات الددوان لجرحالا، 
ولياس ذلاك يف الجاوب وحسال، افي 
تداز يداني ارحاى املرتزقة من نفس 
املشاكلة، بياما سالطة الددوان تقابل 

الجميع باإللمال.

جريح جنوبي  
يشكو من اإلهمال

الأدوية بع�س  بينها  من  اليمن  اإىل  الدخول  من  ممنوعة  املواد  من  �سنف   400
ـٌش ضد اإلنسان يف اليمن!  مضاعفة الحصار عرب استهداف ميناء الحديدة: توحُّ

املوانئ )ISPS(، وأيضاً ُكّل السافن التي تقد0 إىل امليااء تخَضُع 
إلااراءات رقابياة صارمة من قبل األمم املتحادة ون تدخل إىل 
اليمن إّن بدد تراخيص تُماح من )UNVIM( رغم مخالفة ذلك 
للقوانل الدولية، اضالً عن عملية التفتيش والتصاريح األولية 
من قاوى الددوان«، ويساتطرع رئياس موانئ البحار األحمر 
قائاالً: »مياااء الحديدة حال يتوقف عن الدمال يداي ذلك أن 
املصاع يتوقف وأن املاشآت التجارية تتوقف والتداعيات تتزايد 
ويلتحال الكثريُ من الداملال يف اليمن بطاباور البطالة، ومع 
تحويال خط السافن إىل أي ميااء آخر يرتفاع التأمل وتكلفة 
الاقل أَيْاضاً ويؤعي ذلك إىل ارتفاع أسدار السلع واملداناة تلحل 
املدنيال يف حالة اقتصاعياة صدبة يمر بهاا اليمن«، ويضيف 
إساحاق ولو يركز عىل بياان تداعيات مضاعفة انْساتهَداف 
ملياااء الحديدة: »ن نجد تفسارياً ملحاولة تحويل خط السافن 
عن ميااء الحديدة إىل موانئ أُْخَرى، لكااا نساتطيع القول إنها 
محاولة لرتكيع اليمان وإخضاع اليمايل وتقويض صموعلم 
عرب اْساتهَداف ما يدترب رشيااَن الحياة الرئييس مليااء الحديدة 
ومان لاا ليس لليمان خيار إن الصموع يف وااه لذا التوحش 

ضد اإلنَْسان يف اليمن«.
تشادباا يف انستفساارات والتسااؤنت مع الكابتن محمد 
أبو بكر إساحاق ورّكزنا عىل إيضاح اآللية التي يتم من خاللها 
تصوير محارَصة اليمن كأمر مرشوع اكان رعُّه باإليضاح أن 
اآللياة املتبدة مزعواة ون إنَْساانية وغاري مرشوعة وتتجاوز 
مساألة ماع بدض السافن التجارية إىل اليمن وتأخري السفن 
املساموح بهاا إىل اارض قيوع مباارشة عىل بداض األصااف 
والسالع، وبدد اهاوع مضاياة للتخفيف من وطاأة الحصار 
املفروض عىل اليمان وضدت األمم املتحدة آلية تاصُّ عىل عد0 
ماح الرتاخيص ألية سفياة إّن بدد احصها مجدعاً يف ايبوتي، 
والحقيقة ذلك أَّعى إىل ماع أصااف كثرية من الدخول إىل اليمن 
ااااا أَْكثَر مان أربع مائة صاف مادت عان اليمايل بما ايها 
بداض األعوية املهماة ااا، وعاىل الرغم من اور لاذه انلية 
باعتبار أن ُكّل موانئ الدالم لديها نظا0 اماي ن يسمح بخروج 

أي مماوعات عرب امليااء«.
ويرعف إساحاق قائالً »آلية األمام املتحدة وقبلها تراات 
قوى الددوان التي تدرتض السفن التجارية القاعمة إىل اليمن، 
تسابل َكثرياً مان التأخري وتدرض اليمايل ملزياد من املداناة، 
ومان غري املدقول أن تساتمر قوى الددوان يف تدطيل السافن 
التجارية التاي ماحت تراخيص ماهم، ونحان نؤكد أن حركة 
األمم املتحدة يف لذا الجانل بطيئة ون ترقى للمستوى املطلوب 

وغري ااعلة أحيانا«. 
ويؤكاد رئياس امُلؤّسساة الدامة ملوانائ البحار األحمر أن 
ماع قوى الدادوان لدخول الراادات املتاقلة التي ماحت مليااء 
الحديادة من برناماج الغذاء الداملي لتساهيل الدمل، ايه عليل 
عاىل ما يصفه لاو بتباطؤ لألمام املتحدة التاي كانت محطة 
ثانياة من محطاات لذا التحقيال الذي لوحظ مان خالله أن 
تقيياد حركاة التجاارة مان وإىل اليمن أخاذ أَْكثَر مان طابع 
وسالوك، ولم يقتر عىل اْستهَداف مختلف ماااذ اليمن بحراً 
واواً وبراً وتدطيلها لحسااب موانئ الددوان التي تستفيد من 
لذا انْساتهَداف لليمان وبداية بموانئ عبي ُوُصاونً إىل موانئ 

ايبوتي والسدوعية أيضاً.

جورج خوري: إذا أردنا أن نوقَف تهديَد املجاعة يف اليمن 
فيجُب أن تعَمَل املوانئ وكل املنافذ وبطاقتها القصوى

تسااّى لاا انلتقاُء 
بمديار مكتال األمام 
اليمان  يف  املتحادة 
ااورج خاوري خالل 
زيارته ملياااء الحديدة 
الرشسة  الحملة  عقل 
التي اساتهدات ميااء 
اآللاة  عارب  الحديادة 
للدادوان..  اإلْعاَلمياة 
املساؤول الادويل عارّب 
عن قلال أمماي تجاه 
املياااء،  اْساتهَداف 
وذلل إىل أن مضاعفة 
سايذلل  اْساتهَدااه 
مجاعاة  إىل  باليمان 
مروعة، وقاال: »نحن 
قلقاون مان أن ميااء 
يدماُل  ن  الحديادة 
وقدراته  طاقته  بكامل 

التشاغيلية، وقد شاالدنا أن لااك الكثري مان أرصفته واملراائ 
ايه خالية تَماماً من السافن، ولذا يدااي أن امليااء لديه القدرة 
عىل الدمل بشكل أرسع وإعخال القمح واملواع الغذائية، وتدطيله 
مصادر قلال لاا يف األمم املتحادة؛ ألناا إذا أرعناا أن نوقف تهديد 
املجاعة التي قد ترب اليمن ايجُل أن تدمَل املوانئ وكل املاااذ 
الربياة والجوياة والبحرياة وبطاقتهاا القصوى إلعخاال املواع 

الغذائية إىل اليمن«.
وأضاف مديُر مكتال األمم املتحدة يف اليمن: »نؤكد من اديد 
كماظمة عولياة أن ميااء الحديدة لو رشيان الحياة األساايس، 
ولو خط انمداع الحيوي للمواع الغذائية ولألعوية والسالع، وأيُّ 
تدطيل للميااء ستكون له تداعيات كارثية عىل الوضع اإلنَْساني 

وسايؤعي إىل رااع مداناة املدنيال، ونحن ندعاو إىل تحييد لذا 
امليااء الها0 من انْستهَداف وكذلك كامل الباية التحتية«. 

د. مازن غانم: إغالق املطارات اليمنية يمثل 
سابقًة على املستوى الدولي

إذا  حساااً، 
يرباط  الدادو  كان 
موانائ  اْساتهَداف 
اليمن بخاوف كاذب 
من تسالل شاحاات 
اليمان  إىل  أسالحة 
الماذا تم اْساتهَداف 
الاقال الجوي  قطاع 

اليماي؟ 
عامال  خاالل 
مان الدادوان وحتى 
يازال  ماا  اللحظاة 
مطاار صاداء الدويل 
عون  الحصاار  تحت 
قانوني،  أي مساوغ 
حسال كال0 رئياس 
الهيئاة الدامة للاقل 
ماازن  ع.  الجاوي 
غانام الذي الاذي قال: »ما من شاك أن اْساتهَداف املطارات 
اليماياة املدنية وتدمريلا ن مربر لاه قانوناً، ومدلو0ٌ أن لذا 
انْستهَداف املبارش حر0 املواطن اليماي البسيط من خدمات 
لاذه املطارات، بما ايهاا حرية التاقل التاي كفلها القانون 
الدويل، لقد سبّل اْستهَدااها كارثًة إنَْسانية يف اليمن واملداناة 

ما تزال تتفاقم«.
ويضياف غانام بلكااة لم تخاُل مان الحرقاة »إن اغالق 
املطارات اليماية يمثل سابقة عىل املستوى الدويل الم يحدث 

عولياً أن أغلقت مطارات مدنية ذات طابع إنَْساني«.
ساألااه عن الثمن غري املبارش الذي ترتل عىل انْستهَداف 
املباارش للمطاارات اليماياة واتضح واقااً لكالماه أن ذلك 
»ساالم يف تقيياد حركاة التجاارة مان وإىل اليمان، اهااك 
أصاااٌف عديدٌة مان األعوية كانات تدخل اليمن عارب املاااذ 
الجوياة نتيجة لحساساية تلك األعوياة واملحاليال الطبية، 
اضالً عان بدض املددات الطبية، باإلضاااة إىل تدطل نقلها 
أَيْاضااً عىل املساتوى الداخي يف محااظاات الجمهورية«..، 
اضاالً عن كون »إغاالق املطارات حال عون عاوعة آنف من 
اليمايل الدالقال يف بدض الدول الدربية والخاراية ولااك 
مغرتبون أَيْاضاً وطلبة عارساون وادوا أنفساهم وبشاكل 
مفااائ مماوعال من الداوعة إىل عيارلم عون أي مساوغ 
وآخريان ن يجادون طريقاً آمااً للسافر ملواَصلة عراساتهم 
يف الادول الخاراياة أَيْاضاً«، ثم يضياف »إن ترر الطريان 
املدني يؤعي إىل تارر قطاعات أُْخَرى ويف مقدمتها القطاع 
الساياحي والتجااري وقطااع السافريات وقطااع أنظماة 
الحجز اآليل والشاحن الجوي كآثار غري مبارشة.. لقد اقدت 
لاذه القطاعات ما يصل إىل تسادل يف املائة من أنشاطتها، 
وإذا ماا عرااا أن الاقال الجوي يف اليمن يساالم يف التامية 
انقتصاعياة للبلد يمكااا اعتبار اْساتهَداف املطارات اليماية 

املدنية ازًء من اْستهَداف انقتصاع الوطاي«.

 العدو ينتقُل من سياسة الخنق إىل النريان 
املباشرة!!

وضمن سياَساة خال اليمن وضع الدادوان مافذ الطوال 
الاربي وحركة التجارة التاي تمر عربه تحت ناريان الددوان 

وعىل مدى عامل من الددوان توقفت حركة التجارة عربه.
 لقاد ارض الدادو ثاائيَة التدماري والتدطيل عاىل ميااء 
الطوال الربي، أما بقية املوانئ الربية اخرات عن السايطرة 
التي تتيح اساتخدامها بما يخد0 املواطن اليماي بشكل عا0 
تَمامااً، كماا خرات عان السايطرة بدض املوانائ البحرية 
وماها ميااء عدن، التجويع املاّظم لليمايَل عىل مدى عامل 
لام يفلح حل أعرك الددو لذا األمار، وقد مارس لراده حرباً 
شادواَء عىل انقتصاع اليماي شاملت الحرب الاقدية، بدا له 
أن نقل املدركة باتجاه الساواحل الغربية لليمن واْساتهَداف 
مياااء الحديادة لاو الحال األنجاع لذلاك، وأن كارس عظم 
اليمان الذي أبدى صموعاً أساطورياً قد يحادث عرب التدطيل 
الكي للحركة التجارية املتبقياة إىل ميااء الصليف والحديدة 
وتحت ذرائع املوااهات الدساكرية املستجدة، كما سيتذرع 
الدادو نحقاً وما بال األمرين القاتلال وإن كان األمر األول 
بالتقسايط، والثاني سيكون بشكل غزير إذا ما حدث يويص 
مراقباون أباااَء اليمن بالحشاد ملدركة الحديادة كما يابغي 
وإحبااط مؤامرة قارس اليمن عاىل راع راية بيضااء للددو 
ولليمايل، مؤّكداً يف لذا السياق ما قيل قديماً »إذا لم يساملك 
الزمان احارب«، وكذا ما قالته الدرب »وشابع الفتى لؤ0ٌ إذا 

ااع صاحبُه«. 

جرحى املرتزقة اكتووا بنريان الل�سو�س:

الجنوُب يف ظل االحتالل: فساٌد 
إداري شامٌل واستهتاٌر باملواطنني 



انثال 10 إبريل 02017  املواال 13 رال ث3ل1لا     الددع )ل21(10 كتابات

زيد البعوة
 

شكراً سالمان.. شاكراً ترامل.. شاكراً نتايالو.. شكراً 
إبليس!!..

بما أن الشيطاَن الرايَم عارَصَ ُكّل األنبياء وكل الدصور؛ 
بصفتاه الددوَّ اللدوَع ألبياا اع0 ولإلنساان بشاكل عا0، لكن 
الشايطاَن اليو0 يديش أزلى الدصور التي عايشاها ماذ أن 
َد بأن  طارعه الله من الجااة، وكما لو مدروٌف عااه أنه توعَّ
يدماَل ما بوساده من أاال أن يغوَي الاااَس ويجلال أَْكرَب 
قادر ماهم إىل قدر اهام، حيث أنه طلال من الله أن يجدَله 
مان امُلاَْظريان إىل يو0 القيامة، ولا لو الياو0 يحتفُل بطول 
ُعُمِره، وباإلنجازات التي حّققها، والتي كان أبرزلا وأَْكثَرلا 
ادوائياة لي يف عرنا الحارض والتي لم يحتَج ايها إبليس 
أن يُتِدَل نفَساه، اقد نقى اساتجابًة لم يكن يتوقدها حتى 
أناه الياو0 صار له عبياٌد يدبدوناه كما كان يدباد الوثايون 
األصااا0، وصاار الحاكا0 والاوزراء واملساؤولون الدارب 
واملسالمون وغريلم يدملون لصالحه ووال ما يريد.. إليكم 

بدض الاماذج التي يرتاح لها إبليس..
ساوف نبدأ من أصحاب »شاكراً سالمان«، ون شك أنكم 
تدراونهم حالَّ املدراة، وتدراون أَيْضاً من لو سالمان بن 
عبِدالدزياز الاذي يقاوُع أَْكرَبَ عادوان عاملي الياو0 عىل واه 
األرض عىل الشادل اليماي، ويقتال ويدمر ويحارص ويفدل 

ُكّل املحّرمات بحل اإلنساان اليماي كإنسان، وبحل املواطن 
اليماي الدربي كدربي وبحل املسالم اليماي كمسالم، بحل 
األطفال والاساء وبحل الشيوخ والدجزة، وحتى املكفوال.

 ولياس لاااك عاٍع للرشح أَْكثَار، ااملطلوب أناه رغم ُكّل 
ماا ادله سالمان وأمريكا، خارج بدُض اليمايل ولألساف 
مان املرتزقاة واملاحطل والسافلة ليقولوا بأعاىل أصواتهم 
)شاكراً سلمان(، شكراً عىل ما ادلته بشدباا!، شكراً عىل ما 
عّمرت من مدارس ومستشافياٍت ومسااَد وطرقات!، شكراً 
عاىل الدماء التي سافكتها، شاكراً عىل الددوان، شاكراً عىل 
الساوعانيل والجاجويد وبالك ووتر واإلمارات وعاعش الذي 

البتهم نحتالل بلدنا وشكراً وشكراً!!.
 لال لام مجانال اقادوا عقوَلهام!، ن واللاه، لل لم 
سكارى؟!، ن والله، لل لم محّششون، ن والله، بل صاحل 
يف أتم الصحة والدااية بالاسبة للدااية البدنية، لكن قلوبهم 
خاليه من اإلنسانية ومن املباعئ الدربية ومن القيَم اإليمانية 
واإلْسااَلمية صاروا مجرع عبياد خونة عمالء، ن عين لهم ون 
ضماري، ن يفرقون بل الحل والباطل ون بل الاور والظال0، 

أشباه البرش َوأععياء عىل الدروبة ومسلمل بدون إْساَل0..
والاوع اآلخر عىل املساتوى الدرباي والداملي بدد الددوان 
الاذي شااته أمريكا عىل ساوريا خارج بدض السياسايل 
واملثقفال الدرب مان عول الخليج ليقولوا )شاكراً ترامل(، 
لياس اقط بلساان الحاال واملقال بال مباركاون ومهائون 
وارحاون ومساتبرشون بالربة التاي وّاهتهاا باراات 
أمريكياة إىل قاعدة اوية عربية إْسااَلمية ساورية مجاورة 

السياسايل  مساتوى  عاىل  اقاط  لياس  الخلياج،  لادول 
واإلعالميال، بل حتاى عىل مساتوى امللوك والزعمااء الذي 
يلقال بدضهام نفَساه بخااع0 الحرمال الرشيفال وملك 
اإلنساانية وغريلا من األلقاب الكاذبة، شاكراً ترامل ونحن 
إىل اانبك بل ونحن سااداُع قيمة الصواريخ، وساوف نداع 
لكام مبالاَغ طائلة عاىل اهوعكم يف سابيل الايل مان أُّمتاا 

وإضدااها واستهدااها.
ولاااك ناوع آخر أشاد خبثااً وانحطاطااً لم يداد حتى 
ل باا »إرسائيل«  يساتحي، ابما أن الكيااَن الصهيوني امللقَّ
عدو الدرب واملسالمل اميداً بال اساتثااء لكن اليو0 لااك 
مان يهرول مرسعااً ليقبل أقادا0 اليهوع ويكسال ونءلم، 
خرج بدُض األعراب ولن نقوَل الدرب واملتأسلمل ولن نقوَل 
املسالمل ليقولوا )شاكراً نتايالو( بكل بجاحاة وبكل قلة 
حياء، ن يحرتمون مشااعر الفلسطيايل ون مشاعر الدرب 
واملسالمل ون حتاى اآلياات القرآنياة التي تقاول إن الددو 
الحقيقي للدرب واملسالمل لم اليهوع والاصارى. رموا بكل 
لذه األشياء عرض الحائط وانطلقوا وراَء مرضهم وحقدلم 

وعمالتهم وخستهم وعناءتهم..
لام يتبلَّ إّن أن نسامع اشاخاص عرب ومسالمل ولذا 
لياس ببدياد يقولاوا بأعاىل أصواتهام )شاكراً إبليس( عىل 
الروح الخبيثة التي غرساتها يف نفسونا شاكراً ألنك ادلتاا 
ماحرال وضالل، شاكراً ألنك ادلتاا ُسّذااً ومطايا لليهوع 

والاصارى، شكراً ألنك ادلتاا مالعل.

نوح جاّلس 
لدل األيا0 التي كانت ُحبىل باملفااآت قد 
أاهضات مولوَعلا رسيدااً يف مؤرٍش واضح 
ياؤول إىل توسايع عائارة الاراع املحتاو0 

بصورٍة خاطفة ولكن ليست باملفااأة.
 ما يتدرض له شدباا ماذ أكثر من عامل 
مان عدواٍن سااار لم يكن إن مرآًة عكسات 
صاورة أمريكا اليااً ولي تحمل ساالحها 

وتصوبه نحو صدور شدباا املظلو0.
صاورة كانات األخارية حريصاًة عاىل 
إخفائهاا مااذ أن ااّدت أذرعتهاا قبل عقٍد 
وبضع سال؛ إىل أن ااءت املرحلة الحاسمة 
قاررت الخاروج إىل الدلان حاملاًة الساالح 

ومرتدياًة باّزة الحارب، أماا تريحاات » 
ترامال« وحدياث الاا »الااتاو« ماا لي إن 
تحصيال حاصل لذر الرماع عاىل الديون، يف 
محاولاة إلعتاا0 صاورة التدخال األمريكي 
الذي بدأ ماذ تلك الفارتة التي كانت مختبئًة 

ايها.
عااويان كاا »مكااحة اإلاارا0« والحد 
من »القرصاة« وغريلاا باتت ن تاطي عىل 
أي شاخص يحمال ذرة من عقال، ولذا ما 
ادل الشايطان األكرب أمريكا تتخذ أساليل 
بديلاًة أكثر وضوحاً واارأة، ولذا ما يجري 
يف الشاأنَل اليماي والساوري بدد انتحالها 
شاخصية الفاارس املكااح لإلاارا0 طيلة 
ساال عديدة. السايااريو اليمااي لو ذاته 

يف ساورية، ابداد تجاياد اإلاراميل لفرتة 
طويلة يف محاولة إسقاط نظا0 »األسد«، لم 
تحصد »أمريكا« ساوى الفشل الذريع، مما 
أاربلا عاىل الخاروج من غرااة عملياتها 

التي كانت تواه أذرعتها من عاخلها.
ورضباة »الشادرياء« لام تكان مفااأة 
أَْو اديادة بقدر ماا كانت محتوماة، إن أن 
توقيتهاا كان محرااً لإلعارة األمريكية التي 
بادت يف تخبُّاٍط واضاح ادلها تخارج عن 

إراعتها.
التكالال  إزاء  الارويس  الادب  موقاُف 
اليمااي  الشاأنل  يف  الداملاي  األمريكاي 
والساوري مثاريٌ للجدل إن أنه لياس غريباً، 

اانحتمانُت كانت كلها وارعة.

حتاى وإن تغريت املواقاف وتبدلت اآلراء 
وتشاابكت املصالح واتسدت عائرة الراع، 
ن يمكان الوصاول إن إىل نتيجاة واحدة، أن 

ولي الدراك بل الخري والرش.
الياو0 يقاف يماُااا وشااماا عاىل عتبة 
باملادرااات  املحفوااة  الوااوع  مدركاة 
الخطارية التاي يرالان األعاداء ايهاا عىل 
السقوط املدوي لهذين القطبل، ولكن يجل 
أن ن ياساوا بأن لااك من كان أحكم وأعلم 
ماهم قد رالن عاىل ارتقاء األمة عرب لاتل 
البوابتل وساقوط قرن الارش وخرواه إىل 
الازوال من البااب الضيل حل قاال: »اللهم 
باارك يف شااماا ويمااا...«، وأشاار إىل قرن 
الشيطان، موضحاً الصخرة التي ستهّشمه.

عبدالمنان السنبلي
ندام آملاي كما آلم ُكلَّ عربٍي ومسالٍم ُحارٍّ الددوان 
األمريكاي الصهيوناي الغاشام عاىل القطار الدرباي 
الساوري الشاقيل، إن أن ماا آملااي أكثَر لاو ترحيل 
وتهليل وتشافي وارح بدض الدرب بهذا انعتداء كما 
لو كانت سوريا الحبيبة قطدًة من إرسائيل )الددو(، ن 

ازءاً أصيالً ن يتجزأ من الوطن الدربي الكبري!
يف الحقيقة ما أشابه الليلة بالبارحة وكأن التأريخ 
يدياد نفساه، امن ارح واساتبرش بالدادوان الثالثي 
عاىل مر يف خمسايايات القرن املايض لم أنفساهم 
من ارحوا واساتبرشوا باكسة حزيران وأحداث أيلول 
األساوع وااتياح لباان والددوان الثالثياي عىل الدراق 
وحصااره واحتاللاه والددوان عىل لبااان وغزة وليبيا 

واليمن واليو0 سوريا! 
ما الاذي تغري؟! لم يتغري يشٌء! املدرساة املدرساة 
واملاهال املاهل والدمالاة الدمالة والدادو الددو، وأما 
الدرب اما زالوا نائمل يف الدسل أَْو يف ما يشبه الدسل!

ن أبالغ أن قلات إن طريقة تداطي قاوات الجزيرة 
والدربياة والحدث لهذا القصاف الصاروخي اآلثم عىل 
ساوريتاا الحبيبة قد ادلاي أشدر كما لو أنه قد ااء 
لهاذه األبواق الصّداحاة عىل مدار السااعة إثماً وكذباً 
وتضلياالً بمثاباة عيدية املوسام أَْو احتفالياة انتهاء 

الحصاع، حيث أخاذت ُكّل واحدٍة ماهن ترتاقص طرباً 
عىل إيقاع وأزيز الصواريخ األمريكية اآلثمة بطريقتها 
ة القااعرة عىل الوصول إىل أائدة وعقول ندامى  الَخاصَّ
الهوان وسكارى الذل والخاوع ماذ زمٍن غري قريل من 
املحسوبل عىل لذه األمة أنهم عرٌب بال عروبة ورااٌل 
بال راولٍة ونخوة، لتبرشلم بما يساتحي أن يبرشلم 

به الخازير ن اإلنَْسان!
لم نكن نطمح ماكم أيها الااعقون إثماً أن تصيبوا 
شايئاً من نخاوة إذاعة عمشال التي وخاالل الددوان 
الثالثاي عىل مر وبدد تدمري إذاعاة القالرة اااأت 

الدالم بإعالنها:
لاا القالرة من عمشل!

ااحان ندلم ايداً أنكم ولو بدد ألف عا0ٍ من اآلن ن 
تملكون الجارأة أَْو الاخوة الكااية إلعاالن مثالً - لاا 
عمشال من الرياض أَْو الدوحة أَْو أبوظبي، ألنكم أصالً 
أعاٌة رخيصٌة من أعوات أعداء األمة وإن تكلمتم الدربية 

أَْو لبستم الدقال! 
كل ماا نتماااه ماكام ون نرتاااه لاو أن تكفاوا 
شماتتكم وتقلدوا عن حماقتكم لذه ألنها لن تغايكم 
من ُمسّلمات التأريخ وحقائل ورضورات الدر شيئاً 
ولن تزيد من قدركم أَْو تاقص من قدر سوريا أَْو اليمن 
قيد أنملة إن أن تموتوا يف األخري بغيضكم حرسًة وكمداً 
وأنتم اارون يف طريل اراركم األخري بحثاً عن ملجأ ما 

بدد السقوط الوشيك واملريع األخري!

لم يتبقَّ إاّل شكرًا )إبليس(؟!

الثالثُة على األبواب؟.. اليمن والشام بوابة النصر

ُهنا )دمشق( من الرياض والدوحة!

املجرُم بن سلمان 
ومشايُخ اللحظة

يدتقد املهفوف محمد بن سالمان بأن استدعاءه ملجموعة 
من الدماالء واملرتزقة والذين يحسابون أنفساهم َمَشاايخ، 
والقبيلاة اليماياة ماهم باراء، أنه يساتطيع من خاالل لذا 
التارف خلط األوراق والخروج بمااء قد يحفظ ململكة قرن 
الشايطان واهها وعد0 إعالن لزيمتها املدوياة أََما0 الدالم، 
عمالً باصيحة خرباء أمريكيل أشاروا عليه باستبدال الدمالء 
القديمل بدد اشلهم يف تحقيل أاادة نظامه يف اليمن بدمالء 
اادع يقوماون بدقد ااتمااع لهام يف الرياض ثام يخراون 
بمقرتحاات وتوصياات يمكن البااء عليها وصاونً إىل حل قد 
يساعد عىل حسم الددوان عىل اليمن بااء عىل طلبهم.. وبذلك 
يكون الاظا0 السدوعي قد واد له مخرااً يجابه ما سيرتتل 
عىل إنهاء عدوانه الظالم والرببري من إحرااات أََما0 شادبه 

وأما0 من تحالفوا مده ضد اليمن وشدبها الدظيم..
 ونايس لاذا املجر0 بان سالمان أن من ااتماع بهم ليس 
بيدلم قرار وليسات لديهم قواعد شادبية يف اليمن وإنما لم 
عباارة عن مجموعاة متمصلحة تشاكل يف األسااس امتداعاً 
ألولئك الافر من امَلَشاايخ الذين كانوا يف الستيايات من القرن 
املاايض يتااارون بالجمهورية وامللكية يف وقات واحد، حيث 
كانوا يف الصباح امهوريل ماع القوات املرية املتواادة يف 
اليمن ويف املسااء ملكيل مع السادوعية.. اتساببوا يف إطالة 
الحرب التاي امتدت ثمان سااوات.. وبدد تحقيال املصالحة 
الوطاية عا0 01970 واعرتاف السدوعية بالاظا0 الجمهوري 
انقسام لؤنء عىل أنفسهم بحسال ما تقتضيه مصالحهم.. 
اماهام من انضام إىل الاظاا0 الجمهاوري وأيّاده يف الظالر 
ولكااه كان ياخره من الباطن.. وماهم مان بقي يتدامل مع 
مملكة قرن الشيطان لتافيذ لها أاادتها التي حالت عون بااء 
الدولاة الحديثة يف اليمن.. وماهم من انضام إىل ااوب اليمن 
انشرتاكي سابقاً ادادوا الثمن غالياً، حيث تم امدهم عاخل 
خيمة واّجرولا بهم وعدعلم يزيد عن ستل شيخاً وواالة 

ااتماعية..
 وقاد ظال لاذا عيدنهم خاالل الخمساة الدقاوع املاضية 
ن يدرااون ساوى املتااارة بالوطن ومصالحه عىل حسااب 
باااء عولتاه وأماه واساتقراره يف مقابل ما كانوا يساتلمونه 
ة بالرياض  من موازنات شاهرية وسااوية من اللجاة الَخاصَّ
التي كان يرأساها ويتوىل شاؤونها األمريُ الراحل سالطان بن 
عبدالدزياز املارشف عىل ملاف اليمن والحريص عاىل ارتهان 

القرار السيايس اليماي لوصاية الاظا0 السدوعي.
وعادما قامت الثورة الشادبية يف 21 سبتمرب عا0 ل0201 
السادوعية  يف  وألساياعلم  لليمايال  حقيقتهام  انكشافت 
وتساقطوا من برواهم الدااية كأوراق الخريف بدد أن كانوا 
يولموا أَبْاَاء الشدل اليماي بأنهم يشكلون عونً عاخل الدولة 
وان سالطانهم عىل القبائال ن ياازعهم ايه أحد.. وأكرب مثال 
ما حدث ملشايخة بيات األحمر التي كان ُكّل طفال ايها يولد 
ويف اماه ملدقة من ذلل.. وكذلك ما حادث للجارال الهارب 
عي محسان صالاح الاذي كان يارح ويقول بأناه الرال 
األول يف الحكام ولياس الثاني.. لكن لذا التضليل لم يساتمر 
طويالً ارَسعاَن ما عرف الشادل اليماي أنهم أولى من خيط 
الداكبوت اثار عليهم ليُديد انعتبار للقبيلة اليماية وليستقرَّ 
بهام املقاا0 يف ُحضن مان ربّتهم مملكة قرن الشايطان التي 
اساتدانوا بها وشجدولا لتقو0 بددوانها الظالم عىل اليمن يف 
محاولة ماهم إلعاعتهم إىل كراسايهم ليستمروا وكالء للاظا0 
السدوعي يافذون له أاادته الخبيثة املتمثلة يف ارض الوصاية 
عاىل القرار اليماي والتدامل مع اليمن وكأنها اقطاعية تابدة 
ألرسة باي سادوع كماا لو حال شادل نجد والحجااز الذي 
سالبوا ماه ُلويتاه الوطاية ونسابوه اليها وربطاوا تأريخه 
بتأريخها، ولكن الرياح ارت عىل خالف ما تشاتهيه السافن 
ارع الله كيدلم يف نحرلم وتدبريلم يف تدمريلم وإن شاء الله 
تداىل تتحول ُكّل ساهامهم التي يواهونها إىل اليمن وشادبها 
للداا0 الثالاث عىل التاوايل إىل صدورلم لتخرتقهاا ثم يدلاون 
لزيمتهم املذلة أََما0 شدل ابار تصّدى لددوانهم بتوكله عىل 

الله وبإراعته الحرة املستمدة من إراعة الله التي ن تُقهر.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف

 قيامُة النصِر 
من أرِض املفاجآت!!

هنادي الصعيتري 
 َوِماْن عاىل ِماَصاِة شابكاِت التواصال اناتماعاي تصادع 
عباارة: »ترقبوا املفااآت الكبرية«؛ حتاى ُخيَّل للقارئ - نتيجًة 
لفهمِه الساطحي وقصور الوعي لديه بالسان اإللهية يف الحرِب 
والراع القائم بل أنصار الحل وألله ورموز الباطل وُطغاته - 
بأنَّ الاَر يَْدرُب ِمْن عرااِت الحظ قفزاً ويُصاع يف ليلٍة وضحالا 
ون يحتااُج الااُس ايه إّن إلشاداِل الفتيل حتى يافجر يف سااِح 
الدادو ويُخّلف وراءُه الدارشات من القتىل والجرحاى، حتى أنَّ 
املجالدون ليساوا بحااٍة للحاِق بمن اارَّ ماهم ووىل الدُّبر ألنُه 

تلقائياً سيهرع لتسليم نفسِه أسرياً لهم!!
ويتحّقاُل الار بلماِح بٍر يحسال املقاتل ايه أناه نائٌم 
ووصله عىل طبٍل من ذلل ليقّد0 إليه عونما أيَّ كرٍّ وار، وصوٍل 

واول..!!
ملان يتولماون ُكّل لاذا أقاول: )لتدلماوا يا ِكارا0 أن ارس 
الوصاول إىل الار والاذي ن بديل عاُه اتتجاه إىل مفرتِق طرٍق 
رب«، الصربُ بكِل أنواعِه ويُدّرف ِبأنَُّه حالًة إيمانيًة  غريه لو »الصَّ
مان التَّحّمل والتجّلد التي نبد وأن يرتاال مدها الدمل والسادي 

لتحقيل الهدف امَلْراّي بلوغه.
إنَّ انكتسااحاِت وانقتحامااِت وعمليااِت صاد الزحواات، 
وتصاياع األسالحة واملاظوماات، وتطهاري مختلاف املواقاع 
والساحات، وتدمري األبراج والباراات، كلَّ لذا وأَْكثَر مما يحدث 
يف مياعيان الوغى من الفتوحات التاي تدلل وبال أعنى عراٍة من 
الريل عىل أنَّ املدية اإللهية كانت الدامل األول يف موازنة مداعلة 
الوااوع الحتماي وعىل أن لاااك أيااٍع ضاربة وعيوٍن ساالرة 
وأقدا0ٍ ثابتة وأرواٍح مساتبرة ومستارية باوِر الله عملت آناء 
الليال والاهاار ن ترُقْل ناظريها إّن الشامس والقمار تتداقبان 
اوق ساماء أائدتهاا إعالناً ماهماا بانقضاِء ياو0ٍ وبزوغ اجَر 
يو0ٍ اديد لرتى ايه تلك الافوس الطالرة ثمرة اتدابها وحصاع 
ُاهاد ِاهاعلا وتشاالد عظيام ماجزاتهاا التي لُمسات واقداً 
بالتقّد0 الاوعي يف شاتى املجاانت والجبهات من خالل الاقالت 

انسرتاتيجية عىل امليدان.. 
واعلماوا يا لاؤنء أن مان وراء ُكّل نر عمال عؤوب أاهد 

الددو وعدوانه، وعّمر ترسانته وآلياته..
وِختاماً بقول الشاعر الصدوق: 
»وسا0 الار ما يأتي لجالس« 

والداقبُة للمتقل. 
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حسن بن فرحان المالكي
 

كثريٌ من املالمح بل والحقائل 
قد تساتفيُدلا من تدقيل الاظر 
يف الخرب، اتساتاطُل ما ساكت 
عاه، وقد يكون املساتاَطل من 
مجموعاة األخباار أقاوى مما 
األخباار،  باه بداُض  رصحات 
اهو كالتواتار املداوي أَْو قريٌل 
ماه، وساأحاول لاا تطبيقه يف 

موضوع اإلما0.
عاي  اإلماا0  أن  باإلامااع 
بن أباي طالل تربّاى - حقيقًة 
ولياس ععاوى - عىل ياد الابي 
صلوات اللاه عليه، من قبل بدء 
الوحاي بساال واساتمر بداد 

اإلْسااَل0 ولذا ماا لم يتواار لغريه مان الذكور، 
حتاى زيد بن حارثة موىل الابي إنما أتى إىل الابي 
شااباً مرالقاً لدياًة له مان زوج الابي خديجة 
باات خويلد، إذن اهاذه الخصيصة مان الرتبية 
وملالصقة للابي صلوات الله عليه من خصائصه 
الكاربى التي ن ياكاع ياتبه لها أحاد، ولها أثُرلا 
البالاغ عىل اإلما0 عاي، بل من ياو0 مولد اإلما0 
عاي ولو تحت نظر الابي صلوات الله عليه؛ ألن 
الابي كان يكفله أبو طالل، وبقي مع أبي طالل 

َج خديجة. يف بيته إىل أن تزوَّ
وكان مولاُد اإلما0 عي قبال بدء الوحي باحو 
ثالثاة عارش عامااً )وليس سابع سااوات كما 
يشاهره الاواصل( وكان ضم الابي له قبل سبع 
سااوات من بدء الوحي، ومن الطبيدي أن الست 
السااوات األوىل التي كان ايها اإلما0 يف بيت أبيه 
أبي طالل كان تحت نظر الابي وُحبّه والتمامه 

االدائلة واحدة أصالً.
وكان موطن الدائلتل يف ِشاْدل باي لاشام 
ْدل يمتد من الصفا واملروة اليو0 إىل الخلف  )والشِّ
اهة الرشق( ولو الشدل الذي حورص ايها باي 

لاشم ايما بدد.
كان الاباي قد ورث بيات أبياه عبدالله )عاد 
الصفاا حاليااً( وبيت أبي طالال يف الخلف قليالً 
اهة الرشق، والشادل صغري أصالً، وعائلة أبي 
طالل عائلته، ولذلاك عادما تتصور لذا التالُحم 
والحل بال الابي صلاوات الله علياه وبيت أبي 
طالل اسيكون كبرياً، لدراة ذوبان الدائلتل يف 

عائلة واحدة.
وأماا ما بداد السات سااوات األوىل من عمر 
اإلماا0 عي، اقد تم انضما0 اإلماا0 عي بالكلية 
إىل بيات الابي قبل البدثة بحوايل سابع سااوات، 
ومن ُلاا تأثر اإلماا0 عي تأثراً كبرياً بخلل الابي 
ة يف غار  الكريم الداا0، وتدبده الخااص، وَخاصَّ
حراء، اقاد كان يوصل له الطداا0 لااك ويلبث 

مده.
ومان لاا ااإلما0 عي لو الاذي ياطبل عليه 
حقيقاة )تربية الاباي صلوات اللاه عليه(؛ ألنه 
اداالً تربيتاه من قبال الوحي وبداده، اقد كان 
له بمازلة انبان وكان يف الابي صلوات الله عليه 
وساالمه ااذبياة كبرية نتيجاة للخلال الكريم 
الذلك راض مونه زيد بن حارثة الدوعة مع أبيه 

وعمه تأثراً بهذا السمو.
ااإذا كان لذا األثر قد حصل يف زيد بن حارثة 
اكيف بهذا الشااب الاذي كان تحت عال الابي 
ورعايته وتربيته ماذ الصغر؟ ن شاك سيكون يف 
الذروة، وكان اإلماا0 عي يتلو الابي ويتأثر به يف 
ُكّل يشء، ماذ سابع سااوات عىل األقل، قبل بدء 
الوحاي؛ ولذلاك كان يقوُل )عبادت الله وصليت 

قبل الااس بسبع(.
اهذا القاوُل لإلما0 عي - ولاو صحيٌح رواه 
أحمد وغاريه- يحمُل عىل لذه الفرتة قبل الوحي 
وأناه كان يتدبد مع الابي يف غار حراء، اقد كان 
تا0 انتباع لاتصاّور الابي يف بيته بدد الزواج من 
خديجة مبارشة، لم يكن إن أولئك الثالثة )محمد 
- خديجة - عي( بيت صغري ملؤه التأمل والخلل 

الكريم.
ولاتصاور اإلما0 عليااً ولو يذلال بالطدا0 
للاباي ولو متدبّد يف غار حاراء، ألم يكن بياهما 
حدياٌث عن سابل لذا التدبد؟ عان الخالل وملة 
إبراليم... الاخ.. ن بد أن يكون بياهما األحاعيُث 
الطويلة والتأمالت يف ملكوت الساموات األرض، 
وآياات اللاه، وعيان األنبيااء، وضاالل قرياش 

ورشكها ومساوئ أخالقها.
لاؤنء الثالثة )محمد وخديجاة وعي( كانوا 
باذرة إلهية يف شادل باي لاشام، ماأل الله بهم 
الدنياا ناوراً ولداية وخلقاً وعلمااً ومدراة، لذا 
البيات الصغري ابتاله الله لريااع عراته، ابتاللم 
والوحادة  والحصاار  بالتكذيال  الوحاي  بداد 
والوحشاة واألذى من قريش الفاحشة الجشدة 

املرشكة.
لؤنء الثالثة ما اشتد البالء عىل قو0 كما اشتد 

عليهام، اخديجاة بدد تجارتهاا الدريضة ماتت 
اقارية يف أواخر حصار الشادل، والابي ما أوذي 
نباي مثله، واإلماا0 عي اقد أبااه يف آخر حصار 
الشدل، واقد أمه يف املدياة، ثم 
اقاد ركاه األعظم ولاو الابي، 
ثام اقاد ركاه األصغار ااطمة 

الزلراء، ونزل به الدلر.
نداوع لسارية اإلماا0 عي يف 
الدهد املكي، ولن أذكر املشهور، 
وإماا اساتاطل ما لام ياطقه 
ن  التأرياخ  لاذا  ألن  التأرياخ؛ 

يحتمل ذكر ُكّل لذا الفضل.
بشاهاعة  عاي  اإلماا0  كان 
ورساوله  اللاه  )يحال  الاباي 
ويحباه اللاه ورساوله( ولاي 
شاهاعة عظيمة تخرب بحقيقة 
الرال مهما حاولت قريش التخفيض من مازلته 
حسدا، لذا الرال )الذي يحل الله ورسوله( كان 
يحل الابي حباً شديداً، وعىل لذا اهو يتأذّى من 
ُكّل أذى يصيل الابي وكل سال أَْو شتم، اشارك 
الابي يف األار بمداى أنه ما من تضييل أَْو شاتم 
أَْو تكذيل أَْو سفالة يصاب بها الابي من قريش 
إن أصيال بهاا اإلما0 عي، ويشادر بهاا يومياً، 

ولذه من خصائصه الكربى.
ن نقاول لااا بأن بقياة باي لاشام وُخّلص 
اة من املساتضدفل لم يكونوا  الصحاباة وَخاصَّ
يتأذون بما يحصل بىل لكاه عون شادور الشاب 
املالصل املحل املتاباع؛ ألن اإلما0 علياً ااتمع له 

أَْكثَر من اانل ربما لم تجتمع لهم.
االصحابة ن يدرااون ُكّل أذى يحصل للابي، 

بياما عي مده ويف بيته ويصله ُكّل األذى.
كماا أن تأثُّار الصديال أخاف من تأثار انبن 
)وكان عاي بمازلة انبان أَْو األخ األصغر املحل( 
اأثار األذى الاذي يلحال بالاباي قاد لحال به، 

وشاركه األار.
ولاا أَيْضاً ن نقول إن األار متساٍو بل الابي 
وبيااه، ولكن مقادار تأثر اإلما0 عاي بالتكذيل 
واألذى اليوماي الاذي كان يحصال للاباي كان 
األقوى بدده، ولإلنَْساان أار بقادر التأثر وقرب 
األلم، للافس ثم األقرب ااألقرب، وألال لذا كان 
الاباي يويص بقرابته؛ ألنهام وادوا من األذى ما 
واده للابي تقريباً؛ وألن قريش ألل حساد، اقد 
أنكاروا خصائص اإلما0 عي عصبيًة، كما أنكروا 
الابوة نفساها عصبية ولي أعظم، اال نستغرب 

ما أوادوه من حساسية لاا.
ولذلك اساتطاعت قريش أن تلتفَّ عىل الابوة 
وألل البيات، اااتخرت عىل الدارب بالابي الذي 
آذتاه وأخراتاه من مكاة وحاربته ثام حكمت 
الااس باسامه، كما التّفت قريش عىل ألل البيت 
)ورأسهم اإلما0 عي( ازعمت أنهم عشرية الابي 
األقرباون وأوىل الااس به! احاربات علياً ولداته 

وقتلت أَبْاَاءه.
كما اساتطاعت قريش أن تلتافَّ عىل )تربية 
الاباي لإلما0 عاي( ازعمات أن )ُكلَّ الصحابة( 
تربياة محمد حتى مان حارب الاباي ولدن علياً 
عىل املارب! واساتطاعت قريش بقياعة األاجرين 
)مخازو0 وأمية( أن يدملوا التفااات ثقااية عىل 
ُكّل خصائاص ألال البيت ايفرقولاا يف القبائل 

وياتجوا ثقااة مضاعة.
لاذه الثقاااة القرشاية األموية املضااعة ن 
تجاُد اضيلاًة أللال البيات إن أرشكات الجميع 
ايهاا ون خطيئة لغريلام إن أعخلاوا ألل البيت 
ايهاا. ولذلاك ن تكاع قريش تجاد اضيلة لإلما0 
عي إن وقاد أواادوا حولها تشويشااً كثرياً من 
أحاعيث مدارضة أَْو تفريغ الفضيلة من الداخل، 

االدصبية شديدة.
ولذلاك تجد أعال0 لذه الثقاااة - كابن تيمية 
- ن يقار لإلما0 عي بأّي اضيلاة يافرع بها، اال 
بد أن يُشارك ايها، وكل ذ0 آلخرين نبد أن يدخل 

ايه.
ولاذه ثقاااة الدصبية التي توعد الشايطان 
أن يغاوي بها الااس االدصبياة من اروع الكرب 
والكارب اإلبليايس يدارتض عاىل اللاه ون يرىض 
بأوامره حساداً وبغيا، بل وصال األمر بهؤنء أن 
قال بدض املدارصين كسليمان الخرايش )ما من 
ذنل ارتكبه مداوية إن ولو يف عي( وأقره الشيخ 

صالح الفوزان إىل لذا الحد!
والغريال أن الغاالة مان القبائال املختلفاة 
يتبداون )ثقاااة قرياش( التاي أنكارت الابوة 
نفساها حساداً، وأنكارت خصائاص اإلما0 عي 

وألل البيت حسداً أيضاً.
واألغرب أن اإلما0 عي ليس له أية إساءة لهذه 
القبائال، ن يف قتال ماندي زكاة ون غريلا، وإنما 

حربه لقريش يف بدر وأحد والخادق وصفل!
اأخاذت بدض الغاالة من املاتسابل إىل لذه 
القبائال، أخاذوا ثقاااة قريش التاي تحدرت إىل 
بااي أمية ثام إىل ابن تيمية وحسادوا اإلما0 عي 

أن يافارع بيشء، بل لم يرتضاوا أن ياجوا من أي 
اريماة ادلها مداوية ازعموا - تبداً نبن تيمية 
- تلاك الفرية التي ساطرلا الخارايش وقد0 لها 

الفوزان.. لذا نصل بال شك.
عاىل ُكّل حال االتضييل عىل اضل محمد وآل 
محمد قاد بدت بواعره مان أيا0 الابوة نفساها، 
حتاى اضطر الابي صلوات اللاه عليه للدااع عن 

ألل بيته ولو حي.
ومان ذلك الحدياث الذي صّححاه األلباني يف 
السلسالة الصحيحاة - )5 / 222( )ما تريدون 
مان عاي؟ إن عليااً ماي َوأناا ماه َولاو ويل ُكّل 

مؤمن بددي«.
اقولاه )ما تريادون من عي( اياه عليل عىل 
كثرة إزعااهم له بمحاونتهم تاقص عي وذمه 
وحرصهام عىل اساتخراج أي نقد مان الابي له، 

ولذه عصبية قرشية.
وكأن القصاة تكاررت وتأذّى اإلماا0 عي من 
ذلاك، اطمأنه الابي بقوله )أنات ماي وأنا ماك( 
كما يف )صحيح البخاري - )3 / 1353(.. االقو0 

مرون!
ومن لذا البااب قال الابي صلاوات الله عليه 
)ن يحال عليااً إن مؤمٌن ون يبغضاه إن مااال( 
رواه مسالم وأحماد وغريلما والسابل واضح.. 

أتدراون ما لو؟
ألنه )بمازلة لارون من موىس إن الابوة( كما 
تواتر يف الصحيحل وغريلما امن زعم أنه يحل 
ماوىس عليه الساال0 لكاه ياتقص لاارون اقد 

كذب وناال.
إذن ااإلما0 عي يف الفرتة املكية كان لو الذي 
وقدت عليه تربية الابي بحل وكان الرال الثاني 

الذي يسمع القرآن
وتأذى بكل أذى أصاب الابي.. 

ومان خصائصاه الكاربى يف الدهاد املكي أنه 
صحال الاباي يف محاته يف حصار الشادل ثالث 
سااوات لم يشاارك الصحابة اآلخرون يف املداناة 

من لذا الحصار.
ولذه املداناة رغم أنها استمرت ثالث ساوات 
إن أن قريشااً وثقااتَهاا قد عملت عاىل إلمالها 
من الواادان وكأن الصحابة كلهام حورصوا يف 
شادل باي لاشام!.. لذا الحصار واضل البالء 
ايه من الجوع والخوف كان خاصاً بالابي وباي 
لاشام ولم يشارتك من الصحابة مدهام يف لذا 
الحصاار إن أبو سالمة وزواه أ0 سالمة.. لذه 
الثالث سااوات اقط كااية بزياعة صحبة اإلما0 
عاي عىل بقياة الصحابة لي صحباة مالزمة يف 
البأسااء والراء ولن يكون الابي سااكتاً طول 
لاذه املدة َوطول لذه املدة والقرآن يازل وحكمة 
الابي تتدال لسااناً وحانً، يف الصرب واهم أرسار 
الله يف خلقه وابتالئهم، وعي يتلقى لذه الثقااة 

واإليمان.
لذه وحَدلا كفيلة بتفضيله عىل َمن لم يكابد 
لاذا الحصاار الطويل ولو من حياث تلقي الِدلم 
علمااً وعمالً ن سايما وأن القارآن يتكثف نزولُه 

ساعات املحن.
لذا مما ساكت عااه التأرياخ يف الدهد املكي 
ولام أذكار ما ذكاره التأرياخ من كوناه أول من 
أسالم ونومه يف اراش الابي وأعائه األمانات أيا0 

الهجرة.. 
ولام اساتفرغ ُكّل ماا يمكن اساتاطاقه مما 
ساكت عاه التأرياخ من اضائل اإلماا0 عي ألن 
الواقاع يتدباه املاطوق اكيف باساتاطاق ما لم 

ياطل به التأريخ؟
وعاىل ُكّل حاال من يتتباع سارية اإلما0 عي 
وقرباه من الاباي صلوات اللاه علياه اإنه يجد 
أن اإلماا0 عاي لو األَْكثَار تأليالً لفهم اإلْسااَل0 

والتدبري عاه.
ومن لاا أتاى الحديث )ن يؤعي عاي إن عي( 
من لذا الباب، واملقصوع األعاء الكامل الشاامل، 

أما األعاء الجزئي لألحاعيث والسان اله ولغريه.
ولاذا ماا وادنااه يف ثقااة اإلماا0 عي اهي 
تشابه ثقاااة القرآن ايهاا مدراة اللاه والتدبر 
واإليماان  اإللهياة  الساان  الكاون ومدرااة  يف 
الدميال... الخ.. وقلما تجاد يف الثقااة الحديثية 
لاذه املوضوعات مجتمداة، إذ تجدلا اقرية من 
التفكر يف الكون واضيلة الدقل ورس انبتالء الخ، 
ولاذا نقاص يف تأعيتهم ألنه يساتحيل أن يكون 
التفكر يف الكون كثيفاً يف القرآن ويف ثقااة اإلما0 
عي ثام ن نجاده يف أحاعيث الاباي، االابي أعلم 

وألصل بالقرآن، اما الرس؟
الرس لاو يف القصور يف )التأعياة( كان الابي 
ياضاح عن القرآن، اما كثف القرآن الحديث عاه 
ن بد وأن الابي يفدال ذلك، لكن لم يؤعِّ عن الابي 

إن عيٌّ.
املقصوع لاذا األعاء الكامل باكل موضوعات 
الرساالة موضوعاات الرساالة تبدأ مان مدراة 
اللاه وتازيهه وتشامل الكاون والدقال وانبتالء 
واهم التأريخ الاخ.. التأعية التي نقلها غريه من 

الصحاباة لم تكان كاملة ضااع التفكر يف الكون 
ومادح الدقل والتفكر، وضمار الددل، ولم تدرف 

الشهاعة لله الخ.. لذا قصور واضح.
ن يمكان أن يبقاى الاباي صلوات اللاه عليه 
طاوال نبوتاه ن يمادح الدقال والتفكار والاظر 
مطلقااً حتى قاال ابان القيم )ن يصاح يف مدح 

الدقل حديث( ملاذا؟
لذه مساألة كبرية اانتبهوا لهاا رااء لواه 
اللاه، واتركاوا الدصبياة التي تدمي عان الحل، 
االتأعياة الكاملاة للديان ن باد أن تشامل لذه 

األُُمور.
طيال.. ملاذا نجد لذه األُُمور مكثفة يف القرآن 
ولم نجدلا يف كتل الحديث كالدقل واضله مثالً، 

ملاذا؟
لال يدقال أن الابي لم يذكار الدقل قط؟.. ن 

يدقل!!
ملاذا ن يدقل؟ كما ذكرا سابقاً بأن الابي كانت 

ثقااته القرآن.
وعاىل لذا اال يُدقل أن تخلو أحاعيثه من ذكر 

الدقل كما زعم ابن القيم يف املاار.
إذن من أين أتى الخلل؟ 

من القصور.
وقد ساد اإلما0 عي لاذا القصاور يف التأعية 
بتأكيده عىل موضوعات القرآن ومن لاا ااء )ن 

يؤعي عاي إن عي(.
ولكان كيف خفيات األحاعياث يف موضوعات 
كربى حفل بها القارآن الكريم وقد ذكرنا نماذج 
ماهاا كالدقل وانبتالء والشاهاعة لله والتفكر يف 

املخلوقات... الخ؟.
لاذه لهاا قصة كبرية ااداً خالصتهاا أن لها 
عالقاًة بالشايطان نفساه وحرصه عاىل إطفاء 

أنوار الحيوية لهذه األمة.
ومن ألم تلاك األُُمور ما ذكرنااه، االتفكر يف 
املخلوقات مثالً لو عيان يف القرآن الكريم.. لكاه 
ضامار إىَل حد الدد0 يف األحاعيث املاقولة.. مع أن 

الابي أتته نبوته متفكراً يف الغار.
الشيطان عدو لباي آع0 كلهم )ألم أعهد إليكم 
يا باي آع0 أْن ن تدبدوا الشايطان(؟ والشايطان 
يدارف أن التفكر يف املخلوقاات طريل من طرق 
مدرااة الله وأن التفكر يف املخلوقات قد يتيح لاا 
اكتشاااات تريحاا يف الدنيا وندرف بها سان الله 
وقدرتاه وحكمته بدقة أَْكثَر لذلك ن بد من إطفاء 

لذا الاور.
واساتطاع الشايطان أن يطفئاه يف عقولااا 
ونفوسااا مع وااوعه يف القرآن وذلاك بتضخيم 
موضوعات الدبااعات التفصيلية حتى نختلف يف 
كيفياة الوضوء والصالة ااخرتع لاا اختالاات يف 
تفصيالت الوضوء والصالة والصو0... الخ.. امن 
حيلة الشايطان وذكائه أنه أواد خصوماٍت بل 

املذالل لاا.. وأنسالم األُُمور الكربى.
يف  الكاربى  املوضوعاات  اانظاروا  ولذلاك 
ثقاااة القارآن والفقرية إىل عد الداد0 يف ثقااتاا 

وستجدون ايها سداعة الدارين.
التفكار يف الخلل مثاالً ادلاه األوروبيون بال 
وحاي وظفاوا عقولهام اوصلاوا إىل ماا وصلوا 
إليه واخرتعوا املخرتعاات حتى من التفكر حتى 

الحرشات ملاذا؟
ألن الوحاي ن يمااُع الاااَس مان أن يتفكروا 
وإنما يحث عليه لكن الشيطان غطى عىل ثقااة 
القارآن بثقاااة روائية لياس ايها لاذه األنوار 

اكان ما كان.. 
إذ أقبلاا عىل لذه األحاعيث وروايتها وراالها 
وأساانيدلا وارح رواتهاا وتدديلهم وانختالف 
ايهام.. الاخ وتركاا القارآن للتاالوة يف رمضان، 
وعىل لاذا امان الطبيدي ااداً أن نادرك ألميّة 
ماا ذكره القرآن عان ماابع الحيوياة لهذه األمة 
وتابه لها اآلخرون بالدقل - لذه الادمة الكربى- 

اسبقونا.
اإلما0 عي كان من القالئل الذين نقلوا الثقااة 
القرآنية نقاالً كامالً من مدرااة الله وأرساره يف 
خلقاه إىل التفكر يف الكون إىل الدقل... الخ.. لذلك 
ن يماع أَْكثَر الااس من انستفاعة من لذه الثروة 

إن ما ماع قريشاً من اإليمان بالابوة.
الحساد واقط! والحسد ارع من اروع الكرب 

وعد إبليس!
اإبلياس وعاد باأن األمار الاذي أغاواه اللاه 
بساببه سايغوي به باي آع0 )قال ابما أغويتاي 
ألغوياهم(.. أغواه بكربه ولو بهذا الكرب سيغوي 

باي آع0!
الذلاك يفرع كاربه اروعااً، كرب قباي، وكرب 
مذلبي، وكرب بلداني، وكرب علمي وثقايف وحساد 

واخر.. ولما من اروع الكرب أيضاً.
واملدرااة - أيااً كانات- ألنها عطياة الله اال 
يتام نيلها إن بتواضع ولاذا التواضع املدريف عاد 
الغربيال لو الذي أنتاج اهمهام ألرسار الكون 

واإلنَْسان.. 
االقضياة مدّقادة وطويلة ومتشاابكة اداً 

وععوتي للجميع أن يمادهم الكرب من انستفاعة 
اة يف عقائل اإليمان  مان علو0 لذا اإلماا0 وَخاصَّ

وكليات املدراة.
وبما أن اإلما0 علياً مدجزة من مدجزات الابي 
صلوات الله عليه - كما قال الواقدي- اسيحرص 
الشايطان عاىل تشاويه مدراتااا باه بأحاعيث 

وروايات وخصومات!
ون يجاوُز أن نكوَن ضيقي األال ونتحساس 
مان تفضيله اليكان األاضل اما الارر القول 
بتفضيلاه مع لاذه الفوائد واملداارف أاضل من 
تأخاريه ماع الحرمان ماهاا إن التدباد بتفضيل 
االن واالن علياه ليس أوىل من التدباد بالثقااة 
القرآنية التي نقلها االشيطان يريد حرمانك ماه 

من باب خشيتك من تفضيله!
االتفضيل أصبح عقيدة راساخة عاد البدض 
ولدلهاا تزيد عاىل أوامر اللاه بالتفكار وإخباره 
بساان انبتاالء ولاذا حرماان كباري يقاع ايه 

املاحراون عن اإلما0.
كما أن الشايطان يدخل عىل محبيه ويدخلهم 
يف شاخصاته، ن يف حال عقله ولدياه وانلتداء 
بدلماه يف اههام الدين وحسان تأعيته لإلْسااَل0 

ونقله له.
اإلما0 عي أَْكرَب من الساة والشيدة، لو قصة 
كبرية اداً لم يتم اكتشاُف ُكّل اوانبها بدد، ولو 
- كما قاال الواقدي- مدجزة الاباي صلوات الله 

عليه.
وقاد أشاغل الشايطان املتحمسال بتفضيل 
غريه علياه - وأكرر املتحمسال- وعاهم لوضع 
أحاعيث عىل لساان الابي وعىل لسانه تؤكد لذه 

الدقيدة.
ومن ذلك ما نسابوه لإلما0 عاي )ن يفّضلاي 
أحاد عىل أبي بكر وعمار إن الدته حد املفرتي(! 
ولذا موضوع عىل اإلما0 عي لكاهم يتحمساون 

اداً لارشه!
االشايطان يروي لهم عىل لساان اإلما0 عي 
تاقص اإلما0 وألل البيت والراع من أعدائه كتلك 

الرواية التي تقول )ن تكرلوا إمارة مداوية(!
ااملشكلة مدقدة اداً وعادما أقرأ كتل الغالة 
يف لاذا املوضوع أاد نفيس عااازاً من أين تأتي 

لذه األولا0 لكثرة مآتيها وليس لقلتها.
الطيباون مان الغاالة ن يدرااون بالدرباي 
الفصيح اهلة بالتأريخ والسري وأحوال الراكال 
إىل الظاملل وأما ملتدصبون الو عراوا سيكتمون 

ويستمرون!
لذلك اقد أثار الشايطان غباراً كثيفاً حول ُكّل 
ما يمكن أن يديد لدين ولألمة الحيوية لذا غباره 

حول القرآن نفسه
وحاول الدقل، وحول اإلما0 عاي أَيْضاً، أغربة 
الشيطان كثيفة، وتجد املداندين يقفون عاد ُكّل 
مرصاد، ما أن تفتح لهام نااذة نور حتى يرموك 
عان قوس واحادة! لم أولياء الشايطان ومثريو 

أتربته!
ة ملا عرف عاها  كان الابي ابتالء لقريش َخاصَّ
مان عصبية، اأنكار مدظمهام نبوتاه عصبية 
وكان اإلما0 عي ابتالء إضااياً لهم بدد إْسااَلمهم 

اأنكروا اضله!
ملاذا لام يبدث اللاه نبياً حسال رغبة قريش 
يف بداث رال )من القريتال عظيم(؟؛ ألن الله ن 

يطيع الااس إنما يجل عىل الااس طاعة الله!
تكارب الاااس الذي بثاه ايهم إبلياس ادلهم 
يطالبون الله بمشاركته يف اختيار الابوة ويأتون 

بانقرتاحات كرباً وعصبية.
كما ادل إبليس من قبل تماماً!

إبليس لو أول من أساس الدصبية - كما قال 
اإلما0 عي- يداي لو من نار وآع0 من طل ولذا 
الكرب الدصبي بثه الله يف نفوس قريش.. اتكربوا 

وتدصبوا.
الله يريد من الااس أن تكوَن القلوُب والدقول 
خالصاًة للمدراة، وإذا خلصات للمدراة عرات 
اللاه وعبدتاه وأقبلت عىل رشعه لام ن يدراون 

رس الله.
وكذلك ابتىل باي لاشام يو0 الدار )أيا0 إنذار 
الدشارية األقربل( اتكارب أبو لهال عادما قّد0 

الابي علياً واختاره أخاً ووصياً اتكرب أباو لهال.
ولذا مما ساكت عاه التأريخ والقصة طويلة 
ارقهاا الشايطان يف أحاعياث وروايات مشاتتة 
ماع أن القرآن واضح )وأنذر عشاريتك األقربل( 
ة قبل.. ثم تاللاا الدعوة الدامة  لاي ععوة َخاصَّ
لقرياش يف ماتدياتهم وليس من ااوق ابل أبي 
قبيس كما اشتهر يف الروايات املشتتة املشكلة أن 

الااس ن يدراون أثر قريش.
لاو اماع الاااس أوصااَف قرياش يف القرآن 
الكريام لدرااوا أنهم لن يؤماوا )لقاد َحلَّ القوُل 
عاىل أَْكثَرلم اهم ن يؤمااون(.. لذه اآلية يف حل 

قريش، القليل آمن.

ما لم يدّوْنه التأريُخ عن اإلمام علي بن أبي طالب
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ٍء  ْ ليَ شيَ �اريَى عيَ �ِت النَّصيَ اليَ�ِت اْلييَُهوُد ليَيْسيَ }ويَقيَ
ٍء{)البقرة:  ْ ليَ شيَ ِت اْلييَُهوُد عيَ اريَى ليَيْسيَ اليَِت النَّصيَ ويَقيَ
من اآلية113( الحظ كيف اإلش�كالية ظهرت أي 
أن�ه عندما يتأط�ر الدين بأطر قومية س�يصبح 
مح�ط ماذا؟ اختالف بني قوميات، عندما يتأطر 
بأط�ر قومي�ة أول شء يتنازع�ون ع�ل الجنة.

]سورة البقرة الدرس الساعس ص: ل2[

ي�ِن{ هي تحكي قاعدة عامة،  }ال إِْكريَاهيَ ِف الدِّ
يَْو س�نة إلهي�ة ف املوض�وع، ف الدي�ن، وكيف  أ
املس�ألة، لي�س معناها كما يقدم بالش�كل الذي 
يجعل�ك تقر اآلخر ع�ل ما هو علي�ه. هؤالء هم 
ف نف�س الوق�ت يقدم�ون تفس�رهم بالش�كل 
الذي يش�هد بأنهم مخالفون ألنبياء الله، وكتبه، 

وللق�رآن الكريم بالذات الذي ف هذه اآلية. يجب 
أن نفه�م ف املقدمة الدين عندما يقول: }ال إِْكريَاهيَ 
ي�ِن{ نفه�م الدين ما هو أساس�اً، أليس ف  ِف الدِّ
الدي�ن إقامة الع�دل؟ أليس ف الدي�ن أن يكون 
الناس قوامني بالقس�ط، ألي�س الدين عبارة عن 
إصالح ل�أرض التي هي لله؟ ألي�س الدين هو 
م�ن جهة الل�ه س�بحانه وتعاىل؟ منه�ج وهدى 

ليس�ر عليه عباده الذين خلقه�م هو ف األرض 
التي خلقها هو.]سورة البقرة الدرس الحاعي 

عرش ص: 10[ 

ل�و ق�دم الدي�ن بالق�رآن لقبله الن�اس؛ ألن 
الدين هنا يقدم نفسه رحمة للعاملني، ونصيحة، 
ويعطي أهمية كربى ملوض�وع التبيني، ويعطي 

مس�ؤولية كبرة ع�ل من يتحرك�ون أن يكونوا 
نموذجاً يس�هل ع�ل اآلخرين قابلي�ة الدين هذا 
عندما ي�رون من خالله�م: أمة مس�تقيمة، أمة 
فيها األمانة، والوفاء، والصدق، واألخوة، واملحبة 
واأللفة، والتع�اون وكل القيم.]ساورة البقرة 

الدرس الحاعي عرش ص: 13--12[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�سرات )مديح القراآن( لل�سهيد القائد

إعجازُ القرآن ليس ُلغوياً فقط.. البالغة مرتبطة باملعنى.. فالكالُم ُيعترَبُ بليغاً يف كونه يؤّدي املعنى بشكل كامل
  - خاص:

ألقاى الشاهيُد القائُد ساال0ُ اللاه عليه من 
ث5/2 إىل 02003/6/3 سابع محاارضات ااا 
ماالز0 اا رائدات اداً -ُحالَّ لها أن تُكتَل بماء 
الذلل-يارشح ايهاا كتااب )مدياح القارآن( 
لإلما0 القاسام بان إبراليم عليه الساال0، قال 
عاه الشاهيد القائد: ]كتاب لاو من إما0 كبري 
مان أئمة ألل البيت، الزيدية متفقل عليه، لو 
مشاهور عادلم اميدااً، وكتابتاه بالطريقة 
التاي تكشاف كيف رؤياة ألل البيات، وتواه 
ألال البيت األصي، قبال تجي أشاياء أُْخاَرى[

لاذه املحاارضات كلهاا تحكاي عن القارآن، 
وكيفية انلتداء بالقرآن، وكيفية طرح القرآن 
للقضاياا، وماهجياة القارآن يف ُكّل يشء.. ويف 
تقرير لذا الددع ويف األعاداع القاعمة بإذن الله 
سااتااول لاذه املحاارضات السابع، املدرواة 

باا)مديح القرآن(، ماها.

آية التحدي:ــ
ابتدأ الشهيُد القائُد سال0 الله عليه محارضة 
ااملزمة اا الدرس الخامس من عروس )مديح 
القرآن( برشح قولاه تداىل: }ُقل لَّاِ�ِ اْاتََمَدِت 
اإِلناُس َواْلِجنُّ َعىَل أَن يَأْتُواْ ِبِمثِْل َلاذَا اْلُقْرآِن نَ 
يَأْتُاوَن ِبِمثِْلِه َوَلْو َكاَن بَْدُضُهاْم ِلبَْدٍض َظِهرياً{

حيث قال: ]لذه اآلية لي يف نفسها تحدي, لو 
يقاول اللاه لابياه: أن 
يقاول لآلخريان الذين 
يدارضونه,  يجلساون 
ويجلساون يدَّعون أنه 
ااارتاه, وأنه أسااطري 
األولال, وأشاياء مان 
لاذه.. قال لهام: }لَِّ�ِ 
َواْلِجنُّ  اإِلنُس  اْاتََمَدِت 
َعىَل أَن يَأْتُواْ ِبِمثِْل َلاذَا 
اْلُقْرآِن نَ يَأْتُوَن ِبِمثِْلِه{ 
أي  بكل قدراتهام, ويف 

زمن كانوا, اإلناس والجن حل ذاك اليو0 واآلن, 
ألياس اإلنس حل الزمان لذا قد عادلم خربات 

أكثر؟[.
وتااول السيد رشح اآلية من عدة أواه:اا

الوجه األول:ــ القرآُن معجزٌ.. ليس بالنص 
اللغوي فقط 

أوَضَح سال0ُ الله عليه بأن القرآن ليس اقط 
بليغاً بظالر وشاكل الكلمات اقط، حيث قال: 
]وموضاوُع أن القارآن مدجز لياس املوضوع 
مرتبطااً بالااص اللغاوي اقط, عادماا يفهم 
واحد باأن مدااى: }نَ يَأْتُوَن ِبِمثِْلاِه{ يف اانل 
الفصاحاة مثاالً, الفصاحاة! املوضوع أوساع 
من لذا بكثري, اانال بالغته, ويف كونه بليغاً.. 
الجانل البالغي مرتبط باملداى.. أليست البالغة 
مرتبطاًة باملدااى؟ ليسات مرتبطاة بشاكلية 
املفارعة, أَْو بطول الاص, أَْو بقاره. االكال0ُ 
يُدترَبُ بليغاً يف كونه يؤّعي املداى بشاكل كامل, 
وبشاكل اميال, ويف قالال اميال, ويدرب عن 
املداى من امياع اوانبه, لذا يدترب بليغاً عاد 

الدرب[.

مثال يوضح الوجه األول:ـ
ورضب ساال0 اللاه عليه مثاانً يوضح بأن 
إعجااَز القارآن لُكلِّ َمن عىل وااه األرض عرباً 
أكانوا أَْو أاانل، حيث قال: ]موضوع أن القرآن 
مثاالً مدجز لياس اقاط مرتبًطاا بالاص من 
ناحية الفصاحة والبالغة, بل يف اوانل أخرى, 
لاااك ناس آخرون ليساوا عربااً نهائياً, وترى 

عادلام خاربات أخرى, مثاالً عادلام خربات 
اقتصاعياة, قانونية, تربوية, أشاياء كثرية من 
لذه, تاظري ايما يتدلل بوضِع أنظمة. سيدرف 
أي إنساان لديه التما0ٌ يف مجاال من املجانت 
أن القارآن اوَقه, وعادما يأتي واحد يضع مثالً 
نظرية مدياة يجد سالبيات ايهاا, يجد القرآن 
اوق لاذا, يجد القرآن لو يقاد0 الطريقة عىل 

أحسن ما يمكن[.

الوجه الثاني:ـ القرآن معجز.. كونه أعَجزَ 
األولني واآلخرين 

وبّل سال0ُ الله عليه بأنه من الخطأ انكتفاء 
بالقاول بأن القرآن قد أعجز األولل، ونصمت!! 
بل يجال أن نوضَح إعجاَزه لكل زمان ومكان، 
حيث قاال: ]عادماا يقولون: إنه قاد كفى أنه 
أعجاز أولئاك, ولام سايقولون لااا بأنهم قد 
عجزوا, واآلخرون سيدلمون بأنهم قد عجزوا.. 
لاو مدجاز يف أي زماان, اإلنس والجان يف أي 
زمان.نجد مثالً موضاوع اصاحة وبالغة, من 
الااحياة الفاية, الجانل الفااي ايه, ابالتأكيد 
ن نحان ون املدارصين من أمم أخرى يمتلكون 
القادرة الفاياة يف التدباري, أَْو يف إعراك الجانل 
البالغاي, يكاون عادلم قدرة عىل مااذا؟ قدرة 
يف مجاال البالغة, أليس لذا مدلوماً؟.. ن يواد 
لدياا نحن قدرة الدرب األوائل يف اانل البالغة؛ 
ولكن املوضوع أوساع من لذا, قدمت القضية 
أن  للااس ملاا اهماوا 
املوضوع اقط مرتبط 
ايه,  الفاي  بالجانال 
أناه  البالغاة:  اانال 
عجاز أولئاك األولون, 
لاو  قاد  وعجزلام 
واألخباار  يكفيااا, 
بأنهم عجازوا قد لو 
ويكفاي!.  يكفيااا, 
لكااه ماا زال مدجزاً 
للبارش اميدااً, اإلناس والجان, ن يواد حتى 
مساألة الفصحااء أَْو البلغاء, اإلناس والجن.. 
وبالغة القرآن الكريم, عادما تأتي تقرأ قصيدة 
شادرية, ألسات سارتالا اميلة؟ أليس لااك 
قصائاد شادرية اميلة, لكن ايماا تتااوله, يف 
عمل األشياء, يف واقديتها, يف سدتها, لذا يشء 

ثاٍن يختص به القرآن[.

الوجه الثالث: القرآُن معجزٌ.. كونه ُيِلمُّ 
باملوضوع الذي يتناوُله من جميع الجوانب

وأكاد ساال0 الله عليه عاىل أن الساور التي 
تتاااول موضوعاً مديّاااً يف القرآن نجاُد آياتها 
من أول الساورة إىل آخرلا تخُد0ُ ذلك املوضوع 
بشاكل عجيال، ومن امياع الجوانال، حيث 
قال: ]الساورة مثالً قد يكون لها مثالً موضوع 
رئييس, ايها موضوع رئييس, لذا املوضوع لو 
واقداي, قضاياا حقائل واقدية. تجد الساورة 
مثالً تخاد0 لذا املوضوع مان أولها إىل آخرلا, 
ص أية حالة نفسية  وعادما تخدمه لي تشاخِّ
عاد اإلنسان, أي تفكري لديه, أي تساؤنت لديه, 
ايكون ايها من البداية ما يزيح ُكّل تسااؤنت 
لديه ايتقبل املوضاوع ويصبح املوضوُع عاده 

مقبونً[.

مثال: يوضح الوجه الثالث:ـ
 مسألة االصطفاء:ـ

ورضب ساال0ُ الله عليه مثاانً لتوضيح لذا 
الواه اقال: ]نحظ مثالً سورة ]ااطر[ سورة 
ااطر من املواضيع الرئيساية ايها: }ثُمَّ أَْوَرثْاَا 
اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْاَا ِمْن ِعبَاِعنَا َاِماُْهْم َظاِلٌم 

ْقتَِصٌد َوِماُْهْم َساِبٌل ِباْلَخرْيَاِت{ لِّاَْفِسِه َوِماُْهم مُّ
)ااطر32( موضوع انصطفاء عىل لذا الاحو, 
تجد السورة من أولها إىل آخرلا تخد0 املوضوع 
بشكل رليل, وبشاكل عجيل, يف ُكّل ما يطلع 
من تسااؤنت حول املوضوع.. االقضية لي يف 
الذلاية قضية تفاوت, أليسات قضية تفاوت؟ 
يبادأ لك بالتفااوت من أول الساورة إىل آخرلا: 
اَماَواِت َواأْلَْرِض َااِعِل  }اْلَحْماُد ِللَِّه َااِطاِر السَّ
ثْاَى َوثاَُلَث َوُربَاَع{ اْلَماَلِئَكِة ُرُساالً أُويِل أَْاِاَحٍة مَّ

)ااطر1( ألياس لذا أول يشء؟ ولكاذا ماَْزل, 
َماْازل, تصل إىل عااد: }أََلْم تََر أَنَّ اللَّاَه أَنَزَل ِمَن 
ْختَِلفاً أَْلَوانَُها  َماِء َماًء َاأَْخَرْااَا ِبِه ثََمَراٍت مُّ السَّ
ْختَِلٌف أَْلَوانَُها  َوِماَن اْلِجبَاِل ُاَدٌع ِبيٌض َوُحْماٌر مُّ
َوابِّ َواأْلَنَْدا0ِ  َوَغَراِبيُل ُساوٌع َوِماَن الاَّاِس َوالادَّ
ُمْختَِلٌف أَْلَوانُُه َكذَِلَك{)ااطر27(.. تجد الساورة 
تقد0 لك أن لذه سااة إلهية, سااة إلهية, وأنه 
أحيانااً املها0 نفساها تتطلل تفااوت عىل لذا 
الاحو, كما أن املالئكة لم رسال, ولديهم مها0 
متفاوتاة, ااملهمة تفرض أن تكاون عىل نحو 
مدال, تكاون نئقاً باأعاء املهماة }ُرُساالً أُويِل 
ثْاَى َوثاَُلَث َوُربَاَع{ لااك مالئكة مدهم  أَْاِاَحٍة مَّ
مان أربدة أااحة, ومالئكة مدهم من ثالثة, أَْو 
تقول ثالثاة وثالثة, ولااك مالئكاة مدهم من 
اثال أااحة. أليس لذا نفسه تفاوت؟. ولكذا 

يميش يف املوضوع بشكل واضح[.
وأضااف قائالً: ]نأتاي إىل املوضوع يف نفس 
الساورة, أَْو املواضياع الرئيساية ايهاا, تجاُد 
الساورَة تخاُد0ُ املوضوَع من أولهاا إىل آخرلا, 
تخُدُماه من أولهاا إىل آخرلا. تطلاع لك كلمة: 
لهاذا  بالاسابة  َواأْلَْرِض{  اَماَواِت  السَّ }َااِطاِر 
املوضوع الرئيايس أن مدااه لا0 اداً, يداي أن 
الله سابحانه وتداىل ن يأتاي اقط يدمل مثلما 
يدَمُل اآلخرون, أَْو أنه يساايُر تقاليَد لدى البرش 
قائمة! ن, لو مبدع وااطر, لو ااطر, لو مبدع 
لألشاياء. لو ن يقلد! رأى الدرب يدملوا شيخ, 
ولو قال: سادمل لاا شايخ! رآلم يدملوا بيت 
َمِشايْخ, اقال: ونحن سااصطفي بيت ونقول 
كذا.. ن, لي مسألة من اهة نفسه, ولو عاعة 
ليس مقلد, لو. ااطر, اطر السماوات واألرض 
لذه بكلها, اهل سيقلدك يف حااة بسيطة من 

لذه؟! ولكذا.. إىل آخر السورة[. 

مثال آخر: لتوضيح الوجه الثالث:ــ
الجانب الرتبوي:ـ

ورضب ساال0ُ اللاه عليه مثانً آخاَر يوّضُح 
به مدى شمولية القرآن الكريم وإملامه بجميع 
اوانال املوضاوع الاذي يطرحه، حياث قال: 
]ترااع للجوانل الرتبوية التي ماا يزال البرش 
ماظِّريان ايهاا, وباحثل يف كياف املاهج الذي 
يطلاع اإلنساان بالشاكل املطلاوب, االسافة 
متفلسافل, وماظريان ماظريان, تربويال, 

علمااء نفس, كلهم مطاِّال. لؤنء نفوساهم, 
لؤنء لو يأتوا يستدرضون, يستدرضون واقع 
اإلنساان, وواقع الحياة, وما مرت به أعمالهم, 
ماا مارت باه نظرياتهام مثاالً مان مدوقات, 
وماا رأوا مان الاتائج, ويرااع إىل القرآن, يجد 
القرآن يقد0 القضية بشاكل عىل أامل وأاضل 
وأحسان.. لاا تلمس بأنه كال0 اوق ُكّل يشء؛ 
وكوناه اوق يدااي ليس من عاخلااا, يداي ما 
حصل القرآن من عادنا, ليس من عاد برش, ون 
من عااد مخلوق عىل اإلطالق. لاو لو من عاد 

مخلوق من املخلوقل ن اتضح إىل اآلن[.

الوجه الرابع: القرآن معجز.. كونه يستوعُب 
)الحيــاة( واألزمــنة

مثال توضيحي: كثاريٌ من أخطاء املفرسين 
انكشفت اآلن:ا

ورضب ساال0 اللاه علياه مثاانً يوضح به 
الواه الرابع، حيث قال: ]ونحظ كيف يفتضح 
املفرس, املفرس للقرآن نفسه, الذي ارّس لك قبل 
ألف سااة, تجاد اآلن بأن الكثريَ من تفسارياته 
ليسات مدقولاة, ون لاي مقبولاة. نااس يف 
األخاري يقولون: ألن لاذا املفرس كان يف زمن ن 
يوااد عادلم إن الفهم لاذا, يأتي الواقع يأتي 
بأشاياء يتجاىل من خاللاه ما يربلان عىل أن 
املدااى الصحيح لهذه اآلية مثاالً لو كذا, أَْو أن 
املفرس لم ياأِت إن بواحد من مدانيها, أَْو بجزء 

مدااى  مان  محادوع 
ألياس  لهاا..  واساع 
لكذا يتجاىل؟ يتجىل, 
القارآن,  يتجاوزناا 
الاااس!.  يتجااوز 
تفارس أنات يف القرن 
الثالث, ما يأتي القرن 
الخاماس إن وقد أنت 
لاااك وراء, تفرس يف 
القارن الخاماس ماا 

يأتاي القارن السااعس أَْو الساابع إن وقد أنت 
لااك! تفاساري يف تفاسريك يرتكها لااك وراء! 
ولو تجده يساتوعل الحياة, يستوعل الحياة, 
كلما تأتي من أشاياء لي تشهد له, كلما يأتي 
من أشاياء لو شاالد عليها من قبال ما تأتي, 
مان قبل أن تأتاي لو عاده شاهاعة, وعاده ما 
يرشد إليها من قبل أن تأتي. ن يستطيدون عىل 
اإلطالق, لاو ااتمدت اإلنس والجن يف أي زمن, 
اصحاؤلم, ماظرولام, تربويولم, بلغاؤلم, 
عباقرتهم.. الخ, ما يساتطيدون أباداً أن يأتوا 

بمثل لذا القرآن[.

الوجه الخامس: القرآُن معِجزٌ؛ كونه فوَق ُكّل 
ما هو سوى اهلل

وانتقد ساال0ُ الله عليه الذين عائماً يكتفون 
بالقول بأن القارآَن الكريَم قاد أعَجاَز األولل، 
إذن اهاو مدجاز، ويقفاون عااد لاذا الحد!! 
وطلال ماهم أن يتحادوا بالقارآن اليو0، حيث 
قاال: ]تحّدى به اآلن, حتى اانل الفصاحة قل 
له: اعمل لك مدهد, وتلاك اللغة الدربية أمامك, 
بقواعدلا, بأسااليبها, علِّمهام يكونون عرباً, 
علمهام يكونون كاذا.. ويقوموا يشاتغلوا. لل 
تساتطيدون أن تأتاوا بمثله؟ لن يساتطيدوا. 
نساتطاعوا أن يدملاوا لذه لو املساألة لكذا. 
أليسات قضياة قريبة؟ حتاى يف لاذا الجانل 
أليساوا يدملاون مدالاَد أبحااث يف موضاوع 
الدين, يداي ايما بل املسلمل من تراث عياي؟ 
لياس الدين نفساه, يجال أن تفهام أن الديَن 
نفَسه ن يمكُن عىل اإلطالق أن يزيََّف, لكن ايما 
بل املسلمل أنفسهم من تُراث عياي محسوب 

عيان يقولون: لذه نشاغلها ولام يكونون لم 
عاراال أن ما لي عيان. يف لذا املوضوع تدمل 

مدالد, وأبحاث وسال طويلة[.
وأضااف قائاالً يف نفاس الساياق: ]لاو أن 
القضية يداي مثالً حتى يف لذا, يف اانل البالغة 
أنه لو يدملون لهم مدهد ويدرِّساوا أشاخاص, 
ويدلمونهام اللغة الدربية, ويقرؤون أعب اللغة 
لاذه ايصبحوا بلغااء, ويقوموا يشاتغلوا. قل 
لهام يدملوا مدهاد من لاذا؛ ألنه خلِّياه يأخذ 
له عرش ساال, عرش ساال ممكان, عرشين 
سااة حتى, وطلدوا لك خمسة, ستة أشخاص 
بلغااء, ويقولاون لهم يصلحاوا مثال القرآن. 
أليساوا سايدملون لذه؟.لكن ن يستطيدون, 
ون يتوقاف عاىل لذا الجانال الفاي أباداً؛ ألنه 
مماا أظهر ايه, يف كونه مدجز, يف كونه حكيماً 
بشاكل ن أحاد يساتطيع أن يأتي بمثلاه }َوَلْو 
َكاَن ِماْن ِعاِد َغارْيِ الّلِه{)الاسااء2ث( بلغاء أَْو 
غاري بلغاء كيفما كاناوا }َلَوَاُدواْ ِاياِه اْخِتالَااً 
َكِثرياً{. لذه واحادة من مظالر أنه اوق, اوق 
ُكّل ما لو ساوى الله, ااوق املخلوقل اميداً, 
}َوَلاْو َكاَن ِمْن ِعاِد َغرْيِ الّلِه َلَوَاُدواْ ِايِه اْخِتالَااً 
َكِثارياً{. إذاً اهاذا لو اانل أعظام من الجانل 

الفاي يف الاص, أليس أعظم ماه؟[.

الوجُه السادُس: القرآُن معجزٌ؛ ألنه محكٌم 
على الرغم من ِسَعته.. يخُدُم بعُضه بعضًا

الله  ساال0ُ  وأشاار 
القارآَن  أن  إىل  علياه 
يتاااَوُل  ااداً،  واساع 
الحيااة،  مجاانت  ُكّل 
وبالرغام مان لاذا ن 
نجاد أياة غلطاة ايه، 
إحكامااً  محكام  بال 
أقاوى  ولاذا  شاديداً، 
اياه،  اإلعجااز  أناواع 
حيث قال: ]طيل كونه 
محكمااً ايماا يتااولاه عىل الرغم من سادته, 
واساع اداً ااداً, ومحكم, ون تجد شايئاً ماه 
إن ولاو يخاد0 اليشء اآلخر, ماا تجد تااقض: 
لاذا يااقض لاذا, يكون لذا يمايش يف اتجاه, 
ولذا يمايش يف اتجاه, وبدد مساااة ألف كيلو 
يتااقضون لااك, ويتدارضون. لذه ن تحصل, 
ما تحصل عىل اإلطالق, ولذا لو الجانل املهم, 

يداي الجانل املدجز[. 

 مثال يوضح الوجه السادس:ـ
ورضب ساال0 الله علياه مثانً عان الاظرة 
الضيقة لبداض الدلماء آليات القارآن الكريم، 
)الرتغيال  كموضاوع  مواضيداه،  بداض  يف 
والرتليال(.. ااأعى بهام لاذا إىل أن يكوناوا 
بديدين عان القرآن، حيث قاال: ]نحظ عادما 
يقاو0 مان يشاتغلون يف الديان نفساه, مثاالً 
يالحاظ أن الجانل, اانل الرتغيال والرتليل 
يف القارآن اانل ا مثلما نقاول ا من املواضيع 
التي رّكز عليها.. اقا0 يشتغل ترغيل وترليل, 
ألم يحصل لذا؟ اشاتغلوا ترغيل وترليل, ويف 
األخاري تالحظ أن ما قدموه أن غايتَه لااك عىل 
بُدد مساااة تقرب أَْو تبداد, يختلُف مع القرآن 
عاىل بُدد مساااة يختلُف مع بدضاه بدض يف 
نفس الكتااب حقه!. تقرأ كتابااً من لذه تجد 
أن كالماه لااا ياؤعي إىل خلال حالة نفساية 
عااد اإلنساان تختلف عما ياؤعي إليه كالمه يف 
موضوع آخار, عادما يلتقاي يف نقطة مدياة, 
يحصال اختاالف, يحصال تداارض, يحصال 

تباين![. 

الجزء 
27

تجد القرآن يستوعب الحياة, 
كلما تأتي من أشياء هي 
تشهد له, كلما يأتي من 
أشياء هو شاهد عليها 

من قبل ما تأتي, من قبل 
أن تأتي هو عنده شهادة, 
وعنده ما يرشد إليها من 

قبل أن تأتي

القرآُن واسٌع جدًا، يتناَوُل 
ُكّل مجاالت الحياة، َورغم 
ذلك ال نجُد أية غلطة فيه، 
بل محكم إحكامًا شديدًا

من الخطأ االكتفاء بالقول 
بأن القرآن قد أعجز األولين، 
ونصمت!! بل يجب أن نوضَح 

إعجاَزه لكل زمان ومكان
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)في اليمن  غير وارد(..)في اليمن غير وارد(
املهينة..!! املذلة!! واحلياة  كيف نرضى 

)حسبنا الله( وقت السلم..وقت الشدايد
)حسبنا الله(  طمأنينة.. رعاية.. سكينة..

واملََشاِهد الُصَور  حتكيها  الله(  )حسبنا 
دينه.. وأنصار  الله  رج��ال  مواقف  في 

)في اليمن غير وارد(..)في اليمن غير وارد(
املهينة..!! املذلة!! واحلياة  كيف نرضى 

ن�جاه�د س�بي�له  ف��ي  بحبله  اعتصمنا 
ونستعينه.. ِب��ِه  نستهدي  امللك  مالك 

وال��ث��ق��ة م��ط��ل��ق��ة ب��ال��ل��ه وال���ل���ه ش��اه��د
وال��ع��اق��ة ق��وي��ة وال����رواب����ط م��ت��ي��ن��ة..

الثقة مطلقة 
باهلل..

ضيف اهلل سلمان

برنامُج رجال اهلل
مقرر انسبوعل القاعمل

من  »26 اماعي الثاني اىل 10 رال«:

)ملزمة الثقااة القرآنية
+

ملزمة مدراة الله وعده ووعيده 
الدرس التاسع(

حب الوالية
حمير العزكي

ن����ب����راس����ي م����ح����م����د   آلل   ح�����ب�����ي  
ف����ي ل���ي���ل أزم����ن����ة ال����ض����ال ال���ق���اس���ي

ح�����ب ال����ن����ج����اة ال������ى ال�����ه�����داة ي��دل��ن��ي
ف��������أدل اح����س����اس����ي ل����ه����م وح����واس����ي

وال�����ش�����وق ل���ل���ف���وز ال���ع���ظ���ي���م ي��ح��ث��ن��ي
وأح��������ث ن����ح����و وداده�������������م  أن���ف���اس���ي

ح������ب ال�������والي�������ة وال��������والي��������ة ن���ص���رة
ال�����ن�����اس ك��������ل  دون  إت��������ب��������اع  ث��������م 

م���ه���م���ا جت����رع����ت األس�������ى ف�����ي ح��ب��ه��م
وب�����ل�����ي�����ت ب������األخ������ط������ار واإلف�����������اس

ح����ب����ي ألع���������ام ال������ه������دى وم���ش���ق���ت���ي
ق��������دري ول����ك����ن ل�����م ت���ن���ل م�����ن ب���اس���ي

س������أظ������ل م����ت����ب����ع����ا ل�����ه�����م م���ت���ول���ي���ا
ح��������را ب�����رغ�����م ش����م����ات����ة األجن��������اس

 محال َمن 
غزانا أن يعودا.!!

 

 عبدالقوي الجنيد

صمودا اليمني  جيشنا  وأرسل 

احلشودا العاتي  بأسه  فأحرق 

األع��ادي حيث  اخملا  شرق  إلى 

سعودا خيانتهم  خدمت  وم��ن 

ف��ص��ي��ره��م ب��ه��ا أع���ج���از نخل

ون��ك��ل��ه��م وأره���ق���ه���م ص��ع��ودا

وأحل���ق���ه���م ب��ن��ح��س م��س��ت��م��ر

وص��ي��ر أب��ي��ض األش����رار س��ودا

ف��ك��م ي��دع��ون ف��ي ه��ل��ع ث��ب��ورا

اخل��دودا لطموا  وياتهم  وم��ن 

يقينا وص��دن��اه��م  رص��دن��اه��م 

وأن��زل��ن��ا ال��ط��واغ��ي��ت ال��ل��ح��ودا

جند ط���غ���اة  وراء  ب��غ��ي��ا  أت�����وا 

وص���اغ���وا غ��ي��ل��ة ح��ل��ف��ا ك��ن��ودا

ب��غ��ت��ة غ������ارات حقد ف��أط��ل��ق 

وال��رع��ودا ال��ص��واع��ق  فسمناه 

ب��ب��ر ب�������را  إن  ف����واج����ه����ن����اه 

ال����ردودا ف��وج��ه��ن��ا  ب��ح��را  وإن 

وأغ���رق���ن���ا ب���وارج���ه���م ت��ب��اع��ا

قعودا  قاموا  أن  بعد  ف��ص��اروا 

بحسم أسقطنا  اجل���و  وف���وق 

ط��وائ��ره��م وج��اوزن��ا احل���دودا

وأق���س���م���ن���ا ووف����ي����ن����ا ب���أن���ا

فعودا ع���ودا  حلفهم  سنكسر 

وقلنا اس��ت��ع��دى  م��ن  وح���ذرن���ا 

ي��ع��ودا م��ح��ال م���ن غ���زان���ا أن 

معاذ الجنيد

لرعد »الشام« في »صنعاء« برُق
يُجلِجُل في السماء »ُهنا دمشُق«

عليِه دٌم  الشموخ  »حمص«   ُهنا 
��َف ب��اط��ٌل ، وأض�����اَء ح��قُّ ت��ك��شَّ

ُه��ن��ا س���وريَّ���ة األح������رار ع��ش��ٌق
ُه���ن���اَك عشُق ون��ح��ُن   ، مي��ان��يٌّ 

ل��دي��ِه ق��ل��ٌب  »دم��ش��ق��ن��ا«   ألنَّ 
ب����ك����لِّ م���دي���ن���ٍة ن����ب����ٌض ي������ُدُق

، س����وري����ون ج��م��ع��اً مي���ان���ي���ون 
ع��راق��ي��ون م��ا ف��ي اإلس���م ف��رُق

جئنا الله  ح��زب  لبنان«   « وم��ن 
وفي ُعمِق » اجلزائر« نحُن ُعمُق

ً لِئْن خضَع الوضيُع بِ�«مصر«  ُذالاّ

تُستََرقُّ ال  التي  »مصُر«   صَحت 
ُموجي »البحرين«   ث��ورة  يا  ِبهم 

وص��دُق  ، تضحيٌة  النصر  ف��إنَّ 
ويا عَرب اصرخوا غضباً عليهم

ف��ك��م ش��ع��ٍب ب��ص��رخ��ت��ن��ا أح���قُّ
��وا م��ن شعار امل��وت حل��داً وُش��قاّ

��وا ألم��ري��ك��ا ، وإس���رائ���ي���ل ُش��قاّ
ُخذوا دروساً الصمود  ومن مين 

ح��ل��ي��ٌف خ��اِل��ٌق ، وال���ك���وُن خ��لْ��ُق
ت���ه���اوى  ، ق���ائ���دن���ا  ال���ل���ه  ألنَّ 

أم���ام ص��م��ودن��ا غ���رٌب ، وش��رُق
علينا ال���«ف��ي��ت��و«  ب��ي��دي��ه��م  إذا 

رتُْق واألرض   ، السما  ي��دِه  ففي 
فينا ال��ع��زُّ  م��ن��ُه   ، النصر  وم��ن��ُه 

وليس هناك فوق الله ، فوُق !!!

أحمد درهم المؤيد

قالوا اجلهاَد على العدا فإذا ِبهم
َج�ن�اح�ا للمست�عم�ري�ن   ي�غ�دوَن 

َمْن حالَف املارنز َ يا شعبي ومن 
 أعطى اليهود القفل واملفتاحا ؟

وج�راِحنا آه�اِتن�ا  على  ش�َرب�وا 
واألق�داح�ا وال�ث�روات   الن�ف�ط 

بكل�ه�ا ال�باَد  خ�اَن  ت�ُرى  ي�ا  َمْن 
 أه�دى الي�ه�ود َس�يادة وأب�اح�ا ؟

مغ�رر ك�ل  حلشد  ال�عت�اَد  وا  َع��دُّ

وساح�ا بس�وري�ا  النظ�ام   ضَد 
ٍ ستة  عقوٍد  من  تشكو  والقدُس 

األرواح���ا ت�زهق  خيبر   ويهود 
ن��َر ول��ْم  ال�ن�داَء  ُّوا  لب� ما  والله 

األج�راحا فوقها  د  يُضماّ  ف�ردا 
ال��ع��دا أم  م���ع  ه��زالً  وت�راه�ُم 

ِنص�اح�ا املتح�ررين  عل�ى  ا   أمَّ
ْ إنَُّهم  الكرامِة  شع�َب  يا  ُعوفيَت 

َواألت���راح��ا ال�ري�ب  يب�ث   ش�ر 
فامضي ب�رب�َك واث�ق�اً ومج�اهداً

وكف�اح�ا  ً َث��ورة  ج�ه�اَدك  واجعْل 

لنا يف الحرِب فلسفٌة
أمين األمير

ل������ن������ا ف���������ي احل�����������������رِب ف����ل����س����ف����ٌة 
ل���������ه���������ا ف��������ي��������ن��������ا ت���������رات���������ي���������ُل 

ل��������ن��������ا ف������������ي ك���������������ِل م�����ل�����ح�����م�����ٍة 
ب�������ح�������ل�������ِف ال�����������ش�����������ِر ت�����ن�����ك�����ي�����ُل 

ل�������ن�������ا ف����������ي ال��������ب��������ح��������ِر آي�������������اٌت 
ت�����ه�����ل�����ي�����ُل  و  ت�������س�������ب�������ي�������ٌح  و 

ب�������������وارج�������������ه�������������م ن��������دم��������ره��������ا 
األس��������اط��������ي��������ُل  جن����������ت  ه����������ل  و 

ح����������ش����������وده����������ُم س����ن����س����ح����ق����ه����ا 
األب��������اب��������ي��������ُل  ت������ع������ص������ُف������ه������ا  و 

ج������ي������ٌل  ل�������ن�������ا  ي������ف������ن������ى  إن  و 
س�����ي�����ف�����ن�����ي�����ه�����م غ������������������داً ج������ي������ُل 

ل������ن������ا ف���������ي احل������������������رِب أف��������ع��������اٌل 
ل����������ُه����������م ف�������ي�������ه�������ا أق������������اوي������������ُل 

إمي�����������������اٌن  و  ع����������������������زٌم  ل���������ن���������ا 
ت�����ض�����ل�����ي�����ُل  و  دج�������������������ٌل  ل��������ه��������م 

ل������ن������ا ف���������ي احل�����������������رِب ف����ل����س����ف����ٌة 
ل���������ه���������ا ف��������ي��������ن��������ا ت���������رات���������ي���������ُل

هنا دمشق

خونة الشعوب
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 متابعات فلسطينية

القصُف اأَلمريكي على سوريا.. عدواٌن مدفوُع الثمن خليجيًا
ماجد حاتمي*

قاراُر الرئياس األَمريكاي عونالاد ترامال 
بالددوان عىل سوريا اتُخذ ماذ ارتة، ولم يكن 
يفصله عن التافياذ إن ذريدة، ولذه الذريدة 
وادلا ترامل يف الهجو0 الكيمياوي عىل خان 

شيخون يف اعلل.
كان واضحاا مان الضجة انعالمياة التي 
رااقت الهجو0 الكيمياوي عىل خان شيخون، 
والتاي كانات اشابه بمرسحياة شااركت يف 
تمثيلها أَمريكا ارنسا وبريطانيا و“إرسائيل” 
والسادوعية وتركيا، ان لااك امرا ما سيقع، 
بداد ان اتهام أبطال املرسحياة وماذ اللحظة 
انوىل الجياش الساوري باناه لاو مان نفاذ 
الهجاو0، عون ااراء أي تحقيال عويل محايد 

ملدراة الجهة التي تقف وراء الهجو0.
انتظاار نتائاج تحقيقاات لجااة عولياة 
محايادة، كانات رضورياة اادا بداد تدمري 
ساوريا ملخزونها من األسلحة الكيميائية ماذ 
عا0 2013 وبشاهاعة ماظمة حظر انسلحة 
الحكوماة  واهات  ان  وبداد  الكيمياوياة، 
الساورية أكثر من 90 رسالة إىل انمم املتحدة 
خاالل الفارتة املاضياة تضماات مدلوماات 
موثقاة عن حيازة املجموعات املسالحة مواع 
كيمياوية ساامة وصلت إليهاا عرب الحكومة 

الرتكية بشاكل خاص، وكذلك بدد اساتخدا0 
السالح الكيمياوي يف سوريا أكثر من مرة.

الرئياس األَمريكاي  انتقاد ترامال قارار 
الساابل باراك اوباما عا0 2013 بشن لجو0 
الكونغارس  إىل  الرااوع  عون  ساوريا  عاىل 
بذريدة استخدا0 الساالح الكيمياوي، واعترب 
ترامال ان من الجاون اتخااذ مثل لذا القرار 
عون الراوع إىل الكونغارس، ان ان ترامل لم 
يكتاف اليو0 باتخااذ لذا القارار “الجاوني” 
احسال بل ونفذه ايضا، من عون الراوع إىل 

الكونغرس.
ااضال وصاف يمكان ان يطلل عاىل قرار 
ترامال بقصف ساوريا، لاو الوصاف الذي 
اختااره ترامال نفساه ولاو “الجاوني”، ن 
بسابل عد0 الرااوع إىل الكونغارس، بل نن 
القارار ارّض كثاريا بأَمرياكا، وكشاف زياف 
مزاعمهاا بمحارباة اإلارا0، كما كشاف عن 
رعوناة رئيساها، ولي رعونة اثاارة حفيظة 
حتى زعيمة حزب الجبهة الوطاية الفرنسية 
مارين لوبن التاي قالت انها تفااأت بقصف 
ساوريا؛ ألن ترامل قال ويف أكثر من مااسبة 
بأنّاه ن يااوي أن تبقى الونياات املتحدة لي 
رشطاي الدالام، لكن ماا قا0 به الياو0 يثبت 

الدكس.
املداروف ان الدااعاات الجوياة يف قاعدة 

الشادريات التاي قصفهاا ترامل، لاي التي 
تصدت للطائارات “اإلرسائيلية” التي قصفت 
الدااا يف املاطقة خالل مدركة تحرير مااطل 
من تدمر من “عاعش”، األمر الذي يحمل اكثر 
من مداى، كما يدترب مطار الشادريات واحدا 
مان ألام مطارات وساط ساوريا ويقع عىل 
عاتقه الجهد الدساكري األكرب يف الحرب عىل 
“عاعاش” وابهاة الارة )القاعادة( يف عير 
الازور وحمص واعلل وحمااه، ولو ما يدترب 
عملياة ضخ ارعاة من املداوياات يف نفوس 
املسلحل املاهارة بدد لزائمهم املتالحقة عىل 

يد ااوع الجيش السوري وحلفائهم.
ملا كان من الصدل تربير القصف األَمريكي 
عىل ساوريا حتاى مان الااحية الدساكرية، 
اهاو لن ياؤعي إىل انخاالل يف موازين القوى 
عاىل انرض لصالاح املسالحل كماا تدتقاد 
أَمرياكا، كماا لن ياؤعي إىل اساقاط الرئيس 
الساوري بشار انسد، ولن يضدف من ارصار 
الجيش الساوري وحلفائه عىل مواصلة قتال 
املجموعات املسالحة، وسايضدف من وحدة 
التحالاف األَمريكاي، بداد ان اعلات روسايا 
انهاا بصدع تدزيز وتطويار الدااعات الجوية 
الساورية، وايقااها الدمل باتفاقية السالمة 
الجوية ماع أمريكا لتفاعي الحاواعث وتواري 
أمن الطريان خالل الدمليات يف ساوريا، األمر 

سايدرض طائرات اعضااء التحالف للخطر، 
وقد يضطر بدضهم لالنسحاب ماه.

الدادوان األَمريكاي عىل ساوريا لام يكن 
ااشاال عساكرياً احسال، بال كان ااشاال 
سياسايا ايضا، اقد الحال القصف األَمريكي 
رضرا بالغاا، بالدالقاة بل أَمريكا وروسايا، 
األمار الاذي سايداع انخارية إىل مضاعفاة 
ععمهاا لساوريا واىل التاسايل الكامال ماع 
اياران، نلحاق الهزيمة بالجماعات املسالحة 
التاي حاولت أَمريكا انقاذلا من خالل قصف 
اكرب قاعدة عساكرية يف وساط سوريا كانت 
تاطلل ماها الطائرات نساتهداف اإلاراميل 

من “عاعش” والقاعدة.

ال منطقية قرار ترامب بقصف سوريا، 
يمكن فهمها على ضوء ما يلي:

–انه ااراء مدااوع الثمن، اكلفة الدملية 
تحملته السادوعية بالكامل خاالل زيارة ويل 
ويل الدهد السادوعي انمري محمد بن سلمان، 
إىل واشااطن واساتثماره يف أَمرياكا باا200 

مليار عونر.
تام  رساالة  بمثاباة  اااء  اااراء  –اناه 
توايههاا إىل ايران، كما اعلان رئيس الوزراء 
“اإلرسائياي” بايامال نتايالاو، ولكن غاب 

عان ترامال ونتايالاو اناه ليس لاااك من 
يقارأ لذه الرساائل يف اياران او يدريلا اعنى 
التماا0، لذلك كانت رعة الفدال انيرانية عىل 
الدادوان األَمريكي عىل ساوريا، من ان اقوى 
رعات انادال، اقد اكدت طهران انها لن تقف 
صامتة، وان الددوان اكد صوابية موقفها من 
انزمة السورية، التي ترى ايها ايران، مؤامرة 
أَمريكياة صهيونياة عربياة رادياة، الهدف 
ماهاا رضب محاور املقاومة عرب اساتهداف 

سوريا.
يبدو ان سمساار الدقارات ترامل واد يف 
القوة الدساكرية األَمريكية مجان لالستثمار 
واااي انربااح بدد عخولاه البيات انبيض، 
نسايما ماع واوع انظماة عىل اساتدداع ان 
تداع امللياارات لتحقيال الاداف ن ناقة لها 
ايهاا ون امال، ارتامل اعطى اوامره برب 
ساوريا يف مقابال ان تداع السادوعية اتداب 
الهجاو0 الذي سارُييض “إرسائيال” واللوبي 
الصهيوناي يف أَمرياكا، كماا ن نساتبدد ان 
يكون الهجو0 ايضا محاولة من ترامل لخلط 
انوراق وارباك خصوماه عاخل أَمريكا، الذين 
يتهمونه واريقاه بانرتباط بالرئيس الرويس 

االعيمري بوتل.

*شفقنا العربي

إندلدات مدارك عايفاة عاخل مخيم عل 
الحلوة لالائل الفلساطيايل قارب مدياة 
صيادا، ياو0 الجمداة، أسافرت عان مقتل 
شاخص وإصابة 9 آخرين، بحسل مصاعر 

إعالمية لباانية.
وتحدثات املصااعر عان َساَماع أصاوات 
انفجارات القذائف بشاكل مستمر، وذلك مع 
اساتخدا0 اميع أنواع األسالحة املتوساطة 
والخفيفة، بياما أطلقت نداءات استغاثة من 

األلايل املحارصين عاخل البيوت يف املخيم.
وأضااات أن السالطات املحلياة واهت 
ناداءات إىل ألاايل صيادا ومااطال الجاوار 
برورة أخذ الحيطة والحذر وعد0 التوااد 
يف األماكان املفتوحة، حرصا عىل ساالمتهم 
مان الرصااص الطائاش املتسااقط نتيجة 
انشاتباكات وغازارة الااريان وانفجار عدع 
من القذائف خارج املخيم، يف سريوب، واوق 

ناعي الضباط، والهمرشي.
وأعلاات وكالاة األمام املتحادة إلغاثاة 
وتشغيل الالائل الفلسطيايل، »األونروا«؛ 
بسبل ترعي الوضع األماي يف املخيم، أن غدا 

السبت لو يو0 عطلة يف مدارسها كااة.
وأوضحات وكالاة »مداا« الفلساطياية 
أن انشاتباكات تجاري بل عااارص حركة 
»اتاح« واماعاة »باالل بادر« املتشادعة، 
وترتكز يف الشاارع »الفوقاني« للمخيم بل 

ماطقتي الربكسات والصفصاف.
وأاااعت الوكالاة باأن مقاتاي »اتاح« 
الهااون  قذائاف  مارة،  وألول  اساتخدموا، 
وقذائف مبارشة من عيار 106 والرشاشات 

الثقيلة. وأعت انشاتباكات، حسال »مدا«، 
إىل مقتل الشااب الفلساطياي، مالر أحمد 
علشاة، )ث1 عاماا(، برصااص قااصاة، 

وإصابة 3 أشخاص آخرين.
كما سجلت حركة نزوح لبدض الدائالت 
واقفلت املدارس، ايماا توااد إىل املخيم عدع 

كبري من املقاتلل من حركة »اتح«.

وكثرياً ما يشاتبك مسالحون من »اتح« 
ماع متشادعين يف املخيام، وبياهام أنصار 

لتاظيَمي »عاعش« و«القاعدة«.
وتشاهد األوضااع يف عال الحلاوة، الذي 
يختبائ اياه، حسال مدلوماات املخابرات 
اللباانية، عاارص من خالياا محلية لتاظيم 
»عاعش«، تشاهد تصديدا يف حدة توترلا، ن 

سايما بدد سلسلة الهجمات اإلارامية التي 
وقدت يف املخيم مؤخراً.

ومار املخيام، يف وقت ساابل، بسلسالة 
أمايال  ملساؤولل  اغتياال  محااونت 
السطيايل نفذلا عاارص من تاظيم »ااد 
الشا0« الذي يسدى إىل السيطرة عىل املخيم 

بدنً عن حركة »اتح«.

استشهاد 4 فلسطينيني وجرح 124 خالل أسبوعني 

اشتباكاٌت عنيفة يف مخيم عني الحلوة لالجئني بلبنان وسقوط قتلى وجرحى 

رصد تقريٌر أمميُّ استشاهاع أربدة السطيايل، وإصابة 
ل12 آخريان، ولاد0 19 ماشاأة يف الفرتة الواقداة بل 21 

مارس املايض، و3 أبريل الجاري. 
وأوضاح التقريار الصااعر عن مكتل تاسايل الشاؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة »أوتشا«، الجمدة، أن من بل 
الشاهداء سيدة السطياية )9ل عاماً( وثالثة اتيان، أحدلم 
من مدياة راح ااوب قطاع غزة حيث استشاهد إثر قصف 

مدادي.
وأشاار التقريار إىل أن عدَع الفلساطيايل الذيان قتلتهم 
قوات انحتالل ماذ مطلع الدا0 الجاري وصل إىل 12 شهيداً.

وأضااف التقرير أن ل12 الساطياياً )بياهام ل1 طفالً( 
أصيبوا عىل يد قوات انحتالل خالل موااهات شاهدتها عدة 
مواقع يف الضفة الغربية، ما يمثل ارتفاعا ملموساا مقارنة 

باإلصابات التي سجلت ماذ مطلع الدا0 الجاري.

ووقدات مدظام اإلصاباات خاالل موااهاات اندلدت يف 
مظالارات نُظمات إلحيااء الذكرى الاا1ل لا ياو0 األرض، 
الذي يحيي ايه الفلساطيايون ذكرى انساتيالء عىل أراض 

السطياية شاسدة عاخل أرايض ثل19.
وأكاد التقريار أن قوات انحتالل لدمات وصاعرت خالل 
الفارتة التاي يغطيهاا التقريار 19 ماشاأة الساطياية، يف 
الضفة الغربياة املحتلة، بحجة عد0 حصولها عىل تراخيص 
إرسائيلية للبااء، ما أعى لتهجري 22 السطياياً، وترر سبل 
عيش ما يزيد عن 90 الساطياياً، خمسة من لذه املباني يف 
القدس املحتلة، أماا املباني الا 13 األخرى، اتقع يف املاطقة 

املصافة )ج( يف الضفة الغربية.
كما أغلقت سلطات انحتالل يف بلدة ابل املكرب يف القدس 

املحتلة، مازل عائلة أحد شهداء البلدة.
وأشاار التقرير إىل أن سالطات انحتالل، أعلات عن أربع 

قطاع مان األرايض املافصلاة يف محااظاة نابلس )شامال 
القادس املحتلاة(، تبلاغ مسااحتها 1,000 عونام، »أرايض 
عولة«، مان أال إقامة مساتوطاة اديادة، وإعاعة توطل 
مساتوطال أُخلوا مؤخًرا من بؤرة »عمونا« انساتيطانية؛ 
وإضفااء صفاة القانونياة بأثار راداي عاىل ثاالث باؤر 

استيطانية قائمة.
وأوضاح التقريار أن لذا القرار سايديل وصول مزارعي 
أربع قرى الساطياية، لي )سااجل، وقريوت، والسااوية، 
واللبن الرشقية(، إىل أراضيهم، كما أنه يقوض سبل عيشهم.

وساجل »أوتشاا« أرباع لجمات ملساتوطال مسالحل 
عاىل الساطيايل، وطرعولم مان أراضيهام الواقدة قرب 

املستوطاات، يف كل من نابلس وقلقيلية.
كماا ساجل التقرير تدارض ثالث سايارات الساطياية 

للرشل بالحجارة عىل يد مستوطال. 

مقتُل جندي صهيوني 
بعملية دهس قرب رام اهلل 
أكدت القااة الداارشة يف تلفزيون الكيان 
اإلرسائياي مقتال ااادي صهيوناي متأثراً 
بجراحاه الحراة التي أصيال بها يف عملية 

الدلس قرب را0 الله.
وكان إعاال0 الددو قد أاااع الخميس عن 
إصابة ااديل صهيونيال بجراح يف عملية 

علس قرب را0 الله.
وأكادت مصااعر أخارى أن إصاباة أحد 
الجاديال الصهيونيل خطارية )لقي حتفه 
نحقاً( وأن عملياة الدلس وقدت يف محيط 

مستدمرة »عوارا« رشق را0 الله. 

نجاُة شابني حاول مستوطن 
دهسهما ببيت أمر 

نجاا شاابان الساطيايان، مان عملياة 
علس أقاد0 عاىل تافيذلا مساتوطن قرب 
مدخال بلدة بيات أمر شامال الخليل ااوب 

الّضفة املحتلة.
املساتوطن  سايارة  أن  عاوض  وبال 
اندطفت عليهما أثااء ساريلما مشاياً عىل 
األقادا0 يف ماطقة قطدة األربدال املحاذية 
للشاارع انلتفاايف املساّمى رقام )60( املار 

بجوار البلدة.
ولفات إىل أنّه لون يقظة الشاابل اللذين 
قفازا إىل ااوار الشاارع، لتدرضاا للدلس، 
إىل أن سايارة املساتوطن واصلات  مشارياً 

املسري عون توقف.

االحتالُل تعتقُل فتى 
فلسطينياً من ببيت لحم 

وطفلني من نابلس 
اعتقلات قوات انحتاالل اإلرسائيي، اتى 
الساطيايا مان مدياة بيات لحام بالضفة 
الغربية املحتلة، خالل حملة مدالمة نفذتها 

اليو0 يف املدياة.
 وذكرت وكالة اننباء الفلساطياية )واا( 
أن قاوات انحتالل اعتقلات الفتى البالغ من 
الدمر 16 عاماً من شاارع »الصف« وساط 
مدياة بيات لحم، بداد اقتحا0 ماازل والده 

وتفتيشه.
كماا اعتقلت قوات انحتاالل اإلرسائيي، 
ليلاة السابت، طفلل مان بلدة سبساطية 
شامال مديااة نابلاس، عقال اطاالق الاار 

صوبهما عون وقوع اصابات. 
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  - محمد الباشا:
عادواٌن أمريكايٌّ عاىل ساوريا بذرائاَع تبل 
نحقااً أنها مازورة ومفربكة، وقطدااً وكما لي 
عااعُة أمريكا إذا أراعت الددوان املبارش بافساها 
أَْو غاري املباارش بالوكالة عرب أعواتهاا الن تُدد0 
ُل أمريكا  الحجج، وما اتئ يدَماُغ يف الذاكرة تدخُّ
اليمان  يف  واملتصاعاد  بال  املساتمر،  وتوابدهاا 
َوالداراق وليبيا، وتحت ذات الذرائع الوالية، لكن 
انعتداَء األمريكي األخري، الذي ااء ليدّزَز مكانة 
الجماعات اإلارامية املسالحة، ويّذكر بما حدث 
ُل إىل “كرة ثلج”  يف الداراق عا0 2003، ربما يتحوَّ
تغارق املاطقة الدربية يف حروب إقليمية أَْو حتى 
عولية، حاد قول الكاتل الفلساطياي عبدالباري 
عطاوان-، االخطاوة األمريكياة لان تبقى عون 
رع، أو لكاذا اساتخلص التابدون مان تفاُعالت 
الادب الرويس لهاا. لكاه سايكوُن رعاً مدروسااً 
ومحساوباً. ولاو ماا يجال قاراءة مان موقع 
القاوة والقادرة عاىل إعارة القاوة. اكياف يجل 
رؤية مشاهد ما بداد الربة؟ وما لاي القراءة 
الصحيحة لرعوع الفدل التي صدرت من روسيا؟

والرشارُة كانت مطار »الشدريات« الدسكري 
الواقاع بالقرب من مدياة حمص تدرض لددوان 
من قبل أمريكا اجر الجمدة با 59 صاروخاً من 
ناوع »تومالوك«، ساقط ماه عاخال املطار 23 

صاروخاً، بحسل وزارة الدااع الروسية.
وأعلاات القيااعة الداماة للجياش والقاوات 
املسالحة السورية عن »استشهاع ستة أشخاص 
يف الددوان بل عساكريل ومدنيل وأصيل أكثر 

من 20 آخرين.
مان اهتهاا، قالات وكالاة األنباء الساورية 
»ساانا« أن 9 مدنيل استشاهدوا ااراء القصف 
الذي طال قرى قريبة من املطار بياهم ل أطفال.

وأصدرت الرئاسة الساورية بياناً، قالت ايه: 
إن »ماا قامت به أمريكا ماا لو إن ترف أرعن 
غاري مساؤول، ون ياُمُّ إن عن قار نظر وضيل 

أال وعمى سيايس وعسكري عن الواقع«.
وأضاات الرئاساة: »إن كان الاظا0َ األمريكي 
يدتقاد أنه بهاذا انعتداء تمكن مان ععم عمالئه 

مان الدصابات واملاظمات اإلارامية عىل األرض، 
اإن الجمهورية الدربية السورية تؤكد وبريح 
الدبارات بأن لذا الددوان زاع من تصميم ساوريا 

عىل رضب لؤنء الدمالء«.
يُذَكاُر أن مطاار الشادريات يحتاوي عىل 0ل 
حظارية إساماتية، ويتضمن عدعاً مان طائرات 
»مياغ 23« و«ميغ 25« و«ساوخوي 25«، ولديه 

مدراان أساسيان طول ُكّل ماهما 3 كم.

السعودية- »إسرائيل«.. ترحيُب الُحلفاء غري 
مفاجئ!!

أوَل  السادوعية  تكاوَن  أن  مساتغَرباً  لياس 
املرحبال بهاذا الدادوان، ويليها كيااُن انحتالل 
الصهيوني ثم تركياا، االكيانات الثالثة يجمدها 
قاسام مشارتك واحد ولو اننخراُط يف اعتداءات 
)السادوعية  اليمان  يف  األوىل  اريانهاا،  ضاد 
وبمشاركة صهيونية(، والثانية يف سورية الذراع 
الرتكي املسامى )عرع الفرات(، والثالثة يف قطاع 

غزة ولباان وسورية )إرسائيل(.
الدالُل السدوعي يف مهاتفته الرئيَس األمريكي 
مسااء الجمدة لتهائته وَساَم القراَر الرتامبي با 
»الشجاع«، وبحسل الوكالة السدوعية اقد أطلع 
ترامل سالمان »عىل تفاصيل الدملية الدسكرية 
التي نفذتها الونيات املتحدة ضد ألداف عسكرية 

محدعة يف سوريا«.
أماا تل أبيل الم ترتعع يف الكشاف عن حقيقة 
أّن انعتداء األمريكي عىل ساوريا ارى بالتاسيل 
مدها، ويف سياق اسارتاتيجيتها اإلقليمية وتلبيًة 
لرلاناات كانت ترتقبهاا. واتسامت رعوُع ادلها 
الرسامية واإلعالمياة، بانحتفااء، انطالقااً من 
الرلاان عاىل أن تداعيات لاذا انعتداء ساتؤّعي 
إىل تدزياز مكانتهاا انسارتاتيجية عىل مساتوى 

املاطقة.

حساباُت ُحلفاء سوريا ملا بعد الضربة األمريكية 
من الواضح أن قيا0َ واشاطن بالتهور ن يداي 
قيا0 أعدائها بذلك. إذ تترف روسايا وإيران من 
ماطلل ما يخُد0ُ مصلحة الشادل السوري كحدٍّ 
أعناى. وذكر موقاع الوقت التحليي عدة مساائل 

تُحادع املشاهد والاذي يجال عاىل أساساه بااء 
حسابات املستقبل، ولي كما يي:

أونً: من الواضح أن ترامل ومن خالل الربة 
سادى لتحقيل مكاسال أمريكياة عاخلية، عرب 
تخفياف الضغاط الذي يتدارض له مان الاُخل 
السياساية واألماية والدساكرية يف أمريكا، ليس 
أكثار. لذلاك أراعلاا رضباة محادوعة، يظان أن 

الطرف الرويس قد يتفهمها.
ثانيااً: يبادو أن ترامل سادى إليجااع نقطة 
يُمثلهاا  التاي  األمريكياة  السياساة  يف  ل  تحاوَّ
كجمهاوري، مان ماطلال أناه لان يتداطى مع 
أي ملاف خارااي أَْو عاخي، عىل طريقة سالفه 
الديموقراطي باراك أوباما. يف محاولة لوضع حد 
لألحاعية الروساية الظالرة عىل الصديد الدويل يف 

إعارة امللف السوري.
ثالثااً: مان الااحياة امليدانية يف ساوريا، اإن 
ال أية نتيجة عساكرية. بل لي  الرباة لم تُحقِّ
باتائجها وطبيدتها وألدااها، لم تؤّسس ملداعلة 
اديدة عىل الصديد الدساكري السوري. حيث أن 
األرضار اقترت عىل الساالح، ولاو األمر الذي 
لاه الدديد من الدننت، لكااه يف مداعنت الراع 

امليداني السوري يُدترب من عون أثر.
رابداً: أثبتت الربة والسياق الذي ااءت ايه 
وما سابقها من حملة إعالمية إىل أن ُكّل مساألة 
الهجاو0 الكيميائاي ُمفتدلة. حياث أنه ن يمكن 
الفصل بل الربة وما سابقها، وما لحقها من 
حفالت ااون وارح، يف تركيا وقطر والسادوعيّة 
واملدساكر املحساوب عىل أمريكا. يف حل أعلات 
الجماعاات اإلارامياة والتاي تُسامى مدارضة 
ابتهااهاا، وعااع رياض حجااب إىل الشاشاات 

الدربية ُمحلالً اسرتاتيجياً!
خامسااً: أثبتات أمرياكا مان خاالل الربة 
أن مشااريدها يف الحارب بالوكالاة اشالت. من 
الدراق إىل أاغانساتان، وساوريا ولبااان واليمن 
وليبيا. ولو ما يداي بالرورة عوعة واشااطن 
إىل السااحة وبشاكل يدتمد عاىل اإلعارة املبارشة 

وليس عرب الوكالء.

الضربُة على شعريات سوريا وراءها أسباٌب 

أمريكية خفية
مان اهته قال اللواء بهجت ساليمان أنه بدد 
الددوان األمريكي املبارش عىل سوريا ستاخفض 
مدة القضااء عىل اإلاراميال إىل الاصف، مؤكداً 
أن لاالك 10 أسباب للددوان األمريكي عىل مطار 

الشدريات. 
وكتل السفري الساوري السابل يف األرعن عىل 
صفحتاه يف »ايسابوك« أن إعارة »ترامل« قامت 
بشّن عدوان عىل مطاٍر سورّي لددة أسباب ولي:

ِْلان »ترامال« لافساه، بأنّاه  أونً، لكاي يرُبرٓ
رئيس أمريكا ِاْدالً. وثانياً، لكي يُْريِض ويُْساِكت 
اللوبيات األمريكية الدديدة، التي كان لها ون زال، 
َعْوٌر أساايٌس، يف الددوان عىل سوريا. وثالثاً، لكي 
يُْريِض »إرسائيل« ويَْكَسابَها إىل اانبه، يف الحرب 
األمريكياة الداخلية، السياساية واإلعالميّة التي 

تَُشنُّ عليه.
أما السابل الرابع اهاو لكي يقاول ِللجهات 
األمريكياة الفاعلاة التاي اتََّهَمتْاُه ِبأنّاه َوَصاَل 
ال الارويس«: لاا أناا  للّرئاساة، بََفْضاِل »التَّدخُّ
ُب مطااراً تواد ايه ُقّواٌت روسايّة، وعليكم  أرَْضِ
أن تفهماوا بأنّاي لو ُكاْاُت، َصِايدًة للّروس، كما 
رْٓااُرْؤ عىل اإلقادا0 عىل لذه  تقولاون، َلَماا ُكاُْت أ
الخطوة. والسبل الخامس بحسل سليمان لو، 
ِلَكاْي يُْدطي انطباعاا للداَلْم ولألمريكيال، ِبأنُّه 
، وِبأنّه يساتخد0 القاّوَة، عادما يرى  رئيٌس قويٌّ

رضورًة نْستخَدامها.
السبل الساعس يتدلل بروسيا والصل، ِلَكْي 
يَُقول ترامل للروس وللصيايّيل: أنا رُاٌل ُشجاع 
)أو مجاون - إذا شائتم(، وأساتخد0ُ القّوَة، عاد 
الحاااة.. ولذلاك عليكماا، يف موساكو وبّكل، 
أَْن تَْلَزماا الحدوَع املطلوباة أمريكياً، تحت طائلة 

اْستخَدا0 القّوة يف الّراعات والخالاات.
ٌه للدول الخليجية، لكي  أما ساابداً، اهو مواَّ
يقاول أِلْعاراِب الاكاز والغااز من أذنااب املحور 
ْعة، املزيَد من  الصهيو- أطلايس: إْعادوا لاا وِبرُسْ
مئات ملياارات الدونرات املواوعة بحسااباتكم 
َب الدولَة الساورية التي  يف مصاِرِاااا، لكي نَْرِ
تُاْم تدتاربوَن َرئيَساها، الدادٌو األّول لكام يف  رِصْ

الدالم.

وثاماااً، لكي يَُشادَّ َعُضاَد وَعَصالرٓ املجاميع 
اإلارامية املساّلحة، يف املاطقة عاّمًة ويف سوريّة 
خاّصًة؛ أِلنّها الذراع األساساية املسالحة امُلَكّلفة 
ِبإْضدااف شادوب وعّول املاطقاة، وِبَدْااِع لذه 
الدول والشادوب، للتََشابُِّث بالبقااء يف الُحضاِن 

األمريكي.
السبل التاسع بحسال اللواء سليمان لو أن 
يساتمّر الَخراُب والدمااُر يف املاطقاة، بما يجدل 
شادوبَها وُعَولهاا، خارج عائرة التأثاري اإلقليمية 
والدولياة.. األَْمُر الذي يقتيض إعااعَة نَْفِخ الحياة 
التكفريياة  اإلارامياة  الدصاباات  أوصااِل  يف 
التدمريياة والحفاظ عليهاا، نْساتخدامها ُكلََّما 

ععت الّرورة.
غط عىل  والسابل الداارش واألخاري لاو الضَّ
القياعة الساورية، للتّساليم بماا ن زالت تراض 
التساليم باه، مان حياُث إْعخااُل أعواِت املحاور 
الصهيو- أطليس يف تركيبة السلطة السورية، بما 
ة السلطة،  يجدل ماها َطَرااً قاعراً عىل توايه عاّٰ
أَْو - عاىل األقاّل - تدطيال ما ن يريده الدّم ساا0 

األمريكي وُمَدلََّلتُُه اإلرسائيليّة.

القوات األمريكية يف سورية تتحّسب لردات 
فعل

الربة األمريكية األوىل عىل ساوريا زاعت من 
صدوباة مهمة الدساكريل األمريكيل الداملل 
باً ملخاوف من تغيري  عىل األرايض الساورية؛ تحسُّ
موقف الجيش السوري أَْو حليفته القوية روسيا.

وتاارُشُ الونيات املتحدة نحو 900 مستشاار 
اة وخرباء  عساكري وعار من القاوات الَخاصَّ
مدادياة من مشااة البحرية يف املاطقة نفساها 
لدعام »قوات ساوريا الديموقراطية« املؤلفة من 
مقاتلل أكاراع وعرب والتي تحقل تقدماً ميدانياً 

يف موااهة اإلاراميل.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبري »اتخذنا 
بالطباع إااراءات لحماياة قواتااا يف ساوريا«. 
وأضااف املساؤول الاذي طلل عد0 الكشاف عن 
لويته »لكان ن مؤرش حالياً عىل حصول تصديد 
أَْو لجاو0 أَْو أياة مدلوماات اساتخباراتية عان 

التحضري لدمليات رع«.
أما روسايا التي تكااح التاظيمات اإلارامية 
يف ساوريا مااذ سابتمرب 2015 اتاارش طائراٍت 
حربياة وبطارياات صواريخ اوية مان طراَزي 

أس300- وأس400- الفّدالة.

دوٌر سعودي يف التهور األمريكي
مصاعر من الداخل الساوري ازمت لوساائل 
إعالمية بأن املخابرات السادوعية لي التي قامت 
بتقديام املدونة وانحداثيات الالزمة وحساساية 
مطار الشادريات بالاسابة إىل عمليات استهداف 
ومطاارعة والقضاء عىل اإلارا0 يف ساوريا ولي 

التي عاونت أمريكا باستهداف ذلك املطار.
ونقل موقاع الوعي نيوز اإلخباري عن مصدر 
عساكري ساوري قوله: إن املخابرات السدوعية 
قدمات مبالغ ضخمة لبداض القياعيل يف ابهة 
الاارة طالبة ماهم الدراساة امليدانياة الدقيقة 

ملوقع ووضدية مطار الشدريات.
ختامااً: األمار املساتاتَُج الاذي َخلُاَص إلياه 
املتابداون مماا َرَشاَح رعوعاً أولياًة ملاا اقرتاته 
أماريكا، أن صفحاًة اديادًة يف الاراع الداملاي 
القائام ُاتحت، وحتمااً سايجلل رعاً واضحاً من 
روسايا وإيران وسوريا وقوى املحور كااة. ولو 
، مهماا كان ثماه، سايبقى أقالَّ كلفة من أي  َرعٌّ
صمات. ولاو رعٌّ ن يجل الذلاب بدياداً يف تخيله 
–حد قول كاتل ساوري. إنه الرع الذي يدّطل ُكّل 
مفاعيال الربة عىل صديد املوااهاة الدائرة يف 
ساوريا، أَْو يف ما يخاّص اإلقليم مان حولها. أما 
التاورُُّط يف تدحرج عىل السااحة الساورية، اهذا 
يقوعناا إىل الياو0 املاشاوع، ياو0 تقاع املوااهة 
الشااملة التاي ن مفارَّ ماها، لتحقيال أي تغيري 
حقيقي يف عالام تهيمن عليه أطماُع انساتكبار 

األمريكي.

العدوان األمريكي على سوريا.. 
أسباٌب خفيٌة وإقراٌر بفشل الحرب بالوكالة

 ال�سعودية ترحب قبل كيان ال�سهاينة.. 
ا�سطفاُف تابع ومتبوع َوعني اأمريكية على املال اخلليجي

يوٌم مصري داٍم.. والسيسي يعلن حالة الطوارئ
  - وكاالت:

أعلان الرئياس املاري عبُدالفتااح الساييس 
مسااء األحد حالَة الطوارئ يف البالع لثالثة أشاهر 
بداد اعتداءيان تبّاالماا تاظيام “عاعاش” ضاد 
كايساتل يف طاطا واإلساكادرية أوقدا لل قتيالً 

و126 اريحاً.
وقاال الساييس “لاااك عادة إاراءات سايتم 
اتخاذُلاا عىل رأساها إعاالن حالة الطاوارئ بدد 
اساتيفاء اإلااراءات القانونية والدساتورية ملدة 

ثالثة أشهر”.
وأضاف بدد ااتماع ملجلاس الدااع الوطاي يف 
قر انتحاعية “ندلن حالاة الطوارئ كي نحمَي 
بلدناا ونحااظ عليها ونماع أي مسااس بقدرتها 

أو مقدراتها”.
لام  عول”  با”محاسابة  الساييس  وطالال 
يذكرلا بانسام بسبل “رعايتها لإلرلاب وتمويل 

عاارصه”.
ويشاار إىل أن حالاة الطوارئ مدلاة يف شامال 
سايااء مااذ ترشيان انول/ اكتوبار ل201 ويتم 

تجديدلا كل ثالثة اشهر.

ويتدّل عىل الساييس إرساال قراره إىل مجلس 
الاواب خالل سبدة أيا0 للحصول عىل موااقته. 

التفجاري األول، الذي نجم عن »اسام غريل« 
وصف نحقاا بالقابلاة، لز كايساة ماراراس 
بشاارع الاحاس يف طاطا بمحااظة الغربية بدلتا 
الايال، عاىل بدد 126 كم شامال القالارة، أوعى، 
يف الحصيلة الرسامية األخرية التاي أكدتها وزارة 
الصحاة والساكان املرياة، بحياة 27 شاخصاً 

وأسفر عن وإصابة ث7 آخرين.
أما التفجاري الثاني، ارب محيط الكايساة 
املرقساية يف قسام الدطارين باإلساكادرية، مما 
أعى، حسل الوزارة، إىل مقتل 17 مواطااً، وإصابة 
ثل آخرين حتى اآلن، ايماا أعلات وزارة الداخلية 

أن القتىل من بياهم ل ضباط يف الرشطة. 
الداخلياة  وعاززت األاهازة األماياة باوزارة 
إاراءاتها بمحيط الكاائاس وعور الدباعة، تزامااً 
مع احتفاانت األقباط بصلوات »أسابوع اآلن0«، 

التي بدأت أمس با »أحد السدف«. 
ويأتي اننفجار قبل 20 أيا0 من زيارة سايقو0 
بها بابا الفاتيكان ملر يف ث2 و29ابريل الجاري. 
تجادر اإلشاارة إىل أن »عاعاش« كان قاد تباى 
التفجاري، الذي وقاع عاخل الكاتدرائية املرقساية 

يف الدباساية وساط القالرة نهاياة الدا0 املايض، 
والذي أسافر عن مقتل ما ن يقل عن 29 شاخصاً 

وإصابة 70 آخرين بجروح. 
كماا نرش التاظيم تساجيالً مصاوراً يهدع ايه 
املسايحيل األقباط يف مر، ناقالً ايه ما قال إنه 
الرساالة األخرية لالنتحاري املساؤول عن تفجري 
الكايسة البطرسية يف القالرة يف عيسمرب املايض. 
وأعلن »عاعش« مسؤوليته عن لجو0 الكايسة 
من خاالل بيان حمل اسام »الدولة اإلساالمية يف 
مار« ولياس »ونياة سايااء«، مماا يوضح أن 

التاظيم مد عملياته إىل أنحاء أخرى من البالع. 
وأعلاات مر الحاداع ثالثة أيا0 عاىل ضحايا 
تفجريي الكايساتل يف اإلسكادرية وطاطا األحد، 

بحسل ما نقلته وسائل اإلعال0 املرية. 
وشاهدت الداصمة القالارة، اساتافاراً أماياً 
وانتشااراً رسيداً لقوات األمن، نظرا لألحداث التي 

ارت صباح أمس األحد. 
كما ارضت األاهزة األماية باألقر إاراءات 
أماية مشادعة بمحيط املااطل األثرية والسياحية 
والكاائس وبالقرب من املاشاآت الحيوية وأماكن 

تجمع املواطال.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

هذا الذي يريُده النظاُم السعودي ملصر، ما إن تختلف معه مصر في موقف 
َه صفعاٍت  إالَّ وعاملها بش����كل غير الئق بش����كل ُمهني ابتزازي، يحاول أن يَوجاّ
اقتصادي����ة، يح����رك خاي����اه في س����يناء ويس����تهدف األمن املصري، يش����تغل 

بأساليب كثيرة.
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 الشهيد/ عبداهلل المؤيد *
حاسبوني إن شائتم، قاضوني يف املحاكم، ُخذوا 
ماي ما شائتم، ندم لقد اشارتيت األََرايض بدرشات 
آنف الهكتاارات، لقد عمرُت الباالَع طونً وعرضاً يف 
أي رقداة شائت، بَكّفي وكاف مدظم أااراع أنصار 
الله، ولاذا حلٌّ يل وحلٌّ طبيدي ن أعتقد أنه ساوف 
ياازعاي ايه أحد، اشرتيت مسااحاٍت واسدًة ممن 
باتوا ن يأبهاون لواوع لذه الفداعين_باملري _ يف 
حياتهم وباعولا بالرخيص بايت عليها ُكّل أحالمي 
وعرت آمايل يف قلبها نضجااً ونماًء ألباائي وأبااء 
أبااء إخواني وارياناي وكل َمن يداياي يف لذا البلد 

وذويهم وأللهم والكااة من آل اليمن.
صحونا يف ذات يو0 عىل قو0 يدبُدون شمسااً من 

عون الله يقال لهم قو0 اإلخوان..
بدون ساال0 ون تحياة نازعوناا واوعنا يف حر0 
اللاه وسابيله ونحان نمايض إىل أقواتاا، قالاوا وقد 
أبرماوا يف حقااا أماراً ن طاقاة لاا الياو0 بكم أنكم 
أنااس تتطهرون، قلاا األَرض لله يورثها من يشااء 
مان عباعه، لكاذا كانات البداية، وقاد باتت عالمة 
الزلاو والكربيااء تملائ محيالم ضجيجااً ونفرياً 
من واوعنا، بدثاا عليهم َمن يراادهم حسااباتهم 
وياذرلم اقال لاا بلساانهم سااء صبااح املاذرين، 
لقاد عتاوا عان أمار بلدكام وماا زاعلام إيَْمانكم 

وتسليمكم لله إّن عتواً ونفوراً.
لقاد طال بي املطااف، إذ عرات بكام عىل بداية 
الحكاياة اليماياة الصاعماة لاكل ذي عقال اهيم، 
االحكاياة ياا سااعتي أنه ساا0 قو0ٌ مان ألل لذا 
البلد أرضهم وساَدوا بدد أن رخصت يف نفوسهم أن 
يبيدولا لجريانهم احاول إخوٌة لهم أن يشفدوا لذا 
البيع بفاتاورة بالظة رغم قّلة الحيلاة وبدد املاال 
مما يجدلهم أقوياء يف األَرض، سادى َمن يريد البيع 
أن يملكهام _انحتالل _ زما0 أمر الباالع وأن تكوَن 
املفاتياح ساهلة وممتادة يأخذلاا الغاصبون عىل 

حل غفلة..
»ن« اليمانيال كانات قاساية، وكان رعلم عىل 
بيع البالع عسارياً غري يسري، سقط الحاملون بالبيع 
وغااعروا ليربماوا صفقاٍت من نوع آخار، صفقات 
بيع آال مع سابل اإلرصار والرتصد، تساليم البالع 
عارب مقصلاة الجاريان واملحتال األااباي كان لو 
السالوك الذي اقتدرت عليه األيااعي اآلثمة تجييش 

الُغازاة مان ُكّل حادب وصوب نحاو ُقراناا وُمدناا 
وساواحلاا، احتالل أََراضيااا ومحااظات من بالعنا 
الطالرة، قتل األَْطَفال والاسااء والشايوخ بشاكل 
اماعي بمشاهد يومي عاىل مدار الدامال والدالم 
يشجع الجزار ليحتزَّ اريستَه عون انلتفات إىل أنل 

الضحية..
عادلا كات مساتدداً رغم ندرة املال وقلة املؤونة 
عاىل رشاء ماا باعه الدماالء واملاااقاون، احقيقة 
أن يل عقااراٍت يف لاذه األَرض باتت مؤكادة، إذ أني 
قماُت برشاء ابهة يف ماأرب بطول رصواح وليالن 
ماع بداض مديريات ماأرب ماع الجاوف يف ُعمل 
اسارتاتيجي يدانال اارة الساوء بخماس ابهات 
أنثار ايها يومياً عرشات الشاباب ثَماااً لرشاء لذه 
األَرض واساتداعتها من ُحضن املحتلل واحيمهم، 

اشارتيت السااحل الغربي كامالً من تداز والحديدة 
إىل ميدي وسأساتديد نجران وايزان وعسري بأطهر 
ماا لدّي مان ُحر مال لاذه البلد, صحيٌح أَناا نكابُد 
اراق أقدسااا ارتباطااً بالله لكاا أََما0 الله وسابيله 

واننتصار لشدباا نهل الغايل رخيص ون نبايل..
لال عراتم تجارتي وحصاعي؟، لل اطلدتم ملاذا 
نشارتي األَرض بالد0؟، ليس اليمن رخيصاً وليست 
نفساياتُاا مدنّساًة إىل حادوع أن نسامَح لصفقات 
املاااقال أن تتمَّ عىل حسااب لذا الوطن، ساابيُع 
مان اللاه ُكلَّ نفوسااا وآمالاا وتحياا اليمن األَرض 
واإلنَْساان وتزلر، االِدرُض واألَرض واإلنَْساان عاد 
الله غالية وسابيل الله حارض وقائم والله لن يضيَع 

من عملاا شيئاً لاا وألايالاا من بددنا.

*وكيل وزارة اإلْعَلم.

الشهيد عبداهلل املؤيد.. 
وَعـَد فأوفى

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي أحمد جاحز 
صديقي الشاهيد البطل عبدالله 
املؤيد يفي بوعاده الذي قَطَده عىل 
نفسه مع َربِّه، لم يستِطع املاصُل 
الذي ُكلَِّف به لفرتة طويلة وصدبة 
أن يمتلَكه أَْو يساتبدَد نفَسه الُحّرة 
األبياة أَْو يغريَه بما يمكن أن يُغرَي 
أيَّ شاخص غريه من نَيْاِل ماصل 
أعىل أَْو توضيع ااه ونفوذ أَْو حتى 

صااعة اسم وشهرة.
كان آخر عهدي به.. لقاٌء رسيٌع 
امدااي باه يف إْحاَدى املااسابات 
القريباة ن اتذكار اياداً متى ربما 
نهاية الدا0 02016، ذلك اللقاء ااء بدد ارتة طويلة مضت لم التِقه 

واهاً لواه.
قلُت له مازحاً:

خالص يا اساتاذ عبدالله املساؤولية شالتك، من مّلاا تديات وكيل 
وزارة اإلْعاَل0 نسيتاا ون عاع شفااك.. عاع الااس يسالوا..

رع مبتسماً :
أناا رايح الجبهة قريباً إن شااء لله.. والله ماا يل باملاصل ون بل 

اشوف ايه أي مكسل أَْو اغراء يمكن ياسياي مكسل الشهاعة..
طبدااً.. لي كلمٌة صاعقٌة ونّفذلا.. وليسات لالساتهالك.. وقرار 

شجاع اتخذه بكل ثقة وارتياح.. ونفذه، وطريل مستقيم سلكه 
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إقرار.. تجارتي وحصادي

سليم المغلس 
يف ظل اننحسار للدور األَمريكي 
يف املاطقة بشاكل عا0 ويف سورية 
عىل وااه الخصاوص؛ بسابل ما 
اتخذتاه إَعاَرة أوباماا من سياساة 
يف التواري خلاف حلفائها وأعواتها 
وانكتفاء باإَعاَرة الراع والتحكُّم 
تركات  بُداد، مماا  باملشاهد عان 
والتاي  األُْخاَرى  للقاوى  مسااحة 
اساتفاعت ماهاا روسايا وإياران 
يف ظال تصاعاد عورلماا يف الواقع 
تدزياَز  واساتطاعتا  الساوري 
بتحقيل  وحلفائهماا  حضورلماا 

تقاد0ُّ عاىل الصديد الدساكري والسايايس وترايح الكفاة لصالح 
الاظا0 الساوري، أنتاج لذا الوضُع َضْدفاً وتراُادااً لحلفاء وأعوات 
أَمرياكا يف ساورية ميدانياً وسياساياً وأصبحوا بأماس الحااة إىل 

حليفتهم الُكربى وقوتها إلسااعلم. 
ومان املالَحظ مان خالل تحاركات إَعاَرة ترامل، مان بداية األمر 
كانت متجهاًة نحو تدزيز حضورلا الدساكري يف املاطقة، اقامت 
بزياعة قواتها يف ساورية وكذا إرساال املزيد من األسالحة لحلفائها 
األكاراع، كما أنه من خالل تريحات واتصاانت ترامل كلها كانت 
تشريُ إىل البحث عن ذرائَع إنَْسانية مثل املااطل اآلماة أَْو القضاء عىل 

عاعش والقاعدة أَْو غريلا لتدزيز حضورلا عىل األَرض.
 ومّلا كان تصديُد أَمريكا ضد عاعش والقاعدة يف سورية واتخاذلا 
كذريدة للتدخل غريَ ُمْجٍد َحالياً يف تغيري املداعلة لصالح حلفائها، بل 
ياساجم مع املشهد السيايس الذي ارضته روسايا وحلفاؤلا بفرز 
الجماعات التكفريية عن املدارضة املدتدلة، وأوادت حشداً سياسياً 

وإْعاَلمياً عولياً وإقليمياً ومحلياً بجدل القضاء عىل لذه 

مالمُح السياسة الرتامبية: 
إسناُد أدوات َأمريكا يف امليدان

اعتذار
تدارّب إعارة صحيفاة )صدى املسارية( عن اعتذارلا الشاديد 
للخطأ غري املقصوع الذي وقع من خالل رسع بدض وقائع الحرب 
األوىل والثانية والذي ورع خارج السياق يف مقال تحت عاوان )ُوِلد 
قائداً( يف الددع ٢١٠ بتأريخ ٢٦ مارس 0٢٠١٧ املواال ٢٧ اماعى 
الثانياة ١٤٣٨لا بما ُاِهَم ماه اإلسااءة للدالماة املجالد القدير 
عبدالله عيظة الرزامي؛ كون الكاتل لم يكن مطلداً بشاكل عقيل 

عن األحداث التي وقدت يف تلك املرحلة.
والصحيفة إذ تقد0 اعتذاَرلا عن لذا الخطأ غري املقصوع تؤكد 
أن الدور املرشق والجهاعي الاذي قا0 به الدالمة املجالد عبدالله 
عيظاة الرزامي مدروٌف للجميع ولو كالشامس يف رابدة الاهار 
وإساهاماته متواصلاة ومساتمرة يف الدااع عن كرامة الشادل 

اليماي املظلو0 وقضايا األمة املصريية.


