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16 صفحة 80 ريااًل

مصداقاً لوعد قائد الثورة: منظومة جديدة للدفاع الجوي تسقط إف 15 يف نجران

قال اأن اليمن يتعر�ض ملوؤامرة كونية لتفكيكه ومتزيقه
الصماد: جاء ترامب لينصب النظام السعودي شرطيًا مخلصًا ألمريكا في المنطقة

سفير بريطانيا يكشف دعَم بالده لمشاريع االنفصال وتقسيم اليمن

صفقات بـ 660 مليار دوالر تضُع خزينة المملكة في يد واشنطن

»الجزية«

ترامب للرؤساء والملوك:

محاربة اإلرهاب 
تعني مواجهة 

التطرف اإلسالمي

ميدان السبعين يحتضن مسيرة كبرى رفضًا لإلرهاب األمريكي:
رئيُس الثورية يدعو السياسيَّ األعلى والحكومَة لعدم استقبال 

ولد الشيخ قبل صرف رواتب الموظفين

 وزير ال�ضباب والريا�ضة:
أي إخالل باالتفاق 

السياسي يخدم العدوان 
وال يحق لصالح دعوة 

انعقاد مجلس الشورى 
وممارسة صالحيات 

الرئيس الصماد

 صدى المسيرة 
تودع هاللها 

شهيدًا في جبهات 
العز والكرامة
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  - يحيى الشامي:
شااّت قاواُت الجياش اليمااي واللجاال 
الشانبية ياو2 السابت لجومااً واساناً عىل 
أربنة مواقَع عسكرية سنوعيّة جاوب جيزال 
لاي الداياية وقائم زبياد والكرس والقرل يف 

أَْطَراف مدياة الخوبة.
وذكر مصدر عسكري مشاارك يف النملية 
لصادى املسارية أل اإلغاارات نّفذت بشاكل 
متزامان عىل األربناة املواقع الواقنة أسافل 
جبال الادوع، حياث تتمركاز قاوات الجيش 
اليمااي واللجاال، مضيفاً أل قاّوات املدانيّة 
اليماياة باعرت بادك رقابات املواقاع األربنة 
واساتهداف تحصيااتاه قبال لحظاات مان 

انطالق املقاتلل اليمايل لإلغارة عليها.
وأكاد أل عملياة القصف املداناي حّققت 
السانوعيّل  الجااوع  يف  مباارشًة  إصابااٍت 
وآلياتهم ومحازل أسلحتهم، وأشار املصدُر إىل 
أل منظَم الجاوع السنوعيّل لربوا من املوقع 
إثر اساتهدااه مدانياً، ما سّهل عىل املقاتلل 
اليمايل اقتحاا2َ املواقع، وتحّدث املصدُر عن 
اشاتنال الاريال يف محزل أسالحة عىل موقع 
الكارس قبل أل تهرَع سايارات اإلساناف إىل 
املاكال، ولحظاة وصول املهاجمال اليمايل 
إىل موقع القرل قامت وحدة الهادسة بتدمري 
رقابة املوقع، ويند القرل أحد املواقع الجبلية 
متوساطة انرتفاع )تبّة( يتوّساط مسااحة 
ُجغرااياة تؤّمان مااطاَل واسانًة َوشابكة 
الطارق الرابطاة بال املوقاع ومواقع حرس 
الحادوع يف املااطال املجاورة، وشادع املصدر 
عىل أل عادَع َمن ُقتلوا وُجرحوا يف النملية من 

الجاوع السنوعيّل تجاوز النرشة.
ويف أعاىل رقام تحصاده وحادة القااصة 
اليماياة يف عملياة واحدة تاّفذ خاالل عقائل 
َقتََل قااصة يمايول خمساَة جاوع سنوعيّل 
يف موقع عساكري سانوعّي واحد، لو موقع 
الداياياة، لريتقاع بالنملياة عادع املقتولل 
قاصاً مان الجيش السانوعّي خاالل األربنة 
األَيَّاا2 األخرية إىل أربنة عرش جاديا سانوعيّا 
ُقتلوا يف مواقع جاوب جيزال ومواقع نشامة 
ورقاباة الهاجر وخلف قيااعة حرس الحدوع 

يف عسري.
وتنكس لذه الحصيلاة تصاعد النمليات 
القتالياة يف ما وراء الحدوع، وتشاري إىل حجم 

التاي يتكبّدلاا الجياش  البالغاة  الخساارة 
السنوعّي يف مناركه مع القّوات اليماية.

املواقاَع  اليماياة  املدانياة  وقصفات 
جيازال،  جااوب  السانوعيّة  النساكريّة 
مساتهداة مواقع الُكربي يف الخوبة َومواقَع 
متفرقاة شامال املديااة َوموقع الساوعانة، 
واستهدات املدانيّة تجمناً للجاد السنوعيّل 
حاال باائهام تحصيااات يف موقاع الغاوية، 
باإلَضاَاة إىل عك تحصياات يف موقع الخشال، 
واساتهدات املدانياة تجمنااٍت للماااقال 

شمال مافذ الطوال.
كما نّفات وحدة الهادساة أربناَة كمائن 
متفّرقاة أسافرت عن مرصع عادع من أاراع 
الجيش السانوعّي، وتوزعت الكمائن جاوب 
جيزال عىل ُكلٍّ من بموقع الفريضة وموقع يف 
ماطقة باي مالك ويف الطريل املؤعي إىل موقع 
الخشل، وجمينها اساتهدف آليات عسكرية 
محملة بالجاوع السانوعيّل، علماً أل اإلعال2 

الحربي وّزع مشالَد لبنض لذه النمليات.
ويف ميادي ُقتل أربنٌة مان مرتزقة الجيش 
السانوعّي يف عملياات قاص شامال صحراء 
ميادي، ايماا اّجارت وحادة الهادساة آلية 

سانوعيّة، ماا أعى ملارصع طاقمهاا بنباوة 
ناسافة وأعطبت آلية أخرى محملة برشاش 
مدااع إثر قصف مداني اساتهدف تجّمنات 
املاااقل شامال الصحاراء، وعااوعت القوة 
املدانية اساتهداف تجمنات مرتزقة الجيش 
السانوعّي شامال الصحاراء أَْكثَر من سات 

مرات خالل الثالثة األَيَّاا2 األخرية.
مواقُع الجيش السنوعّي ومرتزقته جاوَب 
عساري شاهدت لاي األخارى قصفااً مركَّزاً 
عاىل مواقاَع َوتجمناات للجاوع السانوعيّل 
واملاااقل يف مواقع قلل الشيباني والجوازات 
قبالاة مافذ علب وموقاع ملطاة، باإلَضاَاة 
إىل اساتهداف تجمنات الجيش السانوعّي يف 

منسكر الحاجر.
ويف نجارال اساتهدات مدانياُة الجياش 
واللجال الشنبية تجمناِت الجاوع السنوعيّل 
يف مباى قيااعة موقع ساقا2، أعقبها إطالق 
صاروخ نوع أورغال عىل تجمنات للماااقل 
يف صلاة، وقصاف موقاع مساتحدث خلاف 
النش، وإطالق صلية صواريخ كاتيوشاا عىل 
تجمناات للجياش السانوعّي يف مركاز قوة 

نجرال.

وعّكت صاروخية الجيش واللجال مرابض 
مدانياة الجياش السانوعّي غرب منساكر 
رجالء وتجمناً للجيش السنوعّي وتحصيااته 
يف موقاع املخروق الكبري َوتحصياات الجيش 
السانوعّي غرب الفواز َوتجمنات للماااقل 
بمافاذ الخاراء، وشاولد حرياٌل باملكال 
َوتم اساتهداف تجمنات للجاوع السانوعيّل 
يف مساتحدث الساديس بنادع مان القذائف 
َوإطاالق صلية من صواريخ الكاتيوشاا عىل 
موقع مساتحدث يف الشبكة، وقصف مداني 
عىل موقع مساتحدث يف الساديس، محققة 
إصاباات مبارشة وقصف عاىل تجمع آلليات 
وجااوع الجياش السانوعّي خلاف منساكر 
الساويلة وعاىل موقاع الضبناة وتجمنات 
عساكرية سنوعيّة شامال الشابكة ورقابة 
الفاواز وخلف منساكر الثويلة، واساتهداف 
تجمنات الجيش السنوعّي ومرتزقته بموقع 
رشق الطلناة، كماا اساتهدات صاروخياة 
الجيش واللجال مصاَع أسامات نجرال بندع 
مان صوارياخ الكاتيوشاا، وأعلاات قوة من 
وحدة الهادساة تدمريَ مدرعة سانوعيّة من 
نوع براعيل يف موقع الفواز ومرصع طاقمها.

  - خاص:
بناد ُماِ�ّ أَْكثَاَر مان عاَمال للندوال 
األمريكي السانوعّي ماا زال املقاتُل اليماي 
يف لذا البلاد يذلُل النالم بل الحل واآلخر، 
بند أل صار لاذا الصموع والتحّدي يف وجه 
أعتى ترسانة عسكرية عىل اإلطالق، محط 
التما2 ُكّل املختصل والخرباء النساكريل 
يف أرجااء املنماورة، وأَْصبَحاوا يطالباول 
بإعراج لذا البساالة والقوة كماعة أساسية 
ضمن ماالجهم الدراساية يف األكاعيميات 

واملنالد النسكرية املختلفة.
لام تتوقاْف مفاجاآُت الجياش اليماي 
واللجاال الشانبية، عااد نقطة منيااة أَْو 
مجاال محدع، بال عماد رجال الرجاال أل 
يثلجوا صادور أباااء لذا الشانب املظلو2 
والتخفيف عاه، ابند إْعاَلل عائرة التصايع 
النساكري باوزارة الداااع اليماياة شاهر 
اربايار املارص2 عن تصاياع طائرات بدول 
طياار لاي »قاصاف1 لجومياة، وثاالث 
اساتطالعية وراصاد ورقياب ولدلاد1«، 

كشفت وحدة الدااع الجوي للجيش اليماي 
واللجال الشانبية أمس األول عن ماظومة 
عااع جوي جديدة تام تجربتها باجاح عىل 
طائرة حربياة مناعية نوع »إف 15« تابنة 

للندوال السنوعّي األمريكي.
وقاال بياال صااعر عان وحادة الدااع 
الجوي: إل ماظومة الدااع الجوية الجديدة 
أصابات الهدف بدقاة عالية، مشارياً إىل أل 
وحادة الداااع الجاوي تحتفاظ بتفاصيل 
ومواصفاات الساالح الاوعاي الجديد الذي 
يدخال الخدماة للمارة األوىل، ناتااً إىل أل 
املاظومة الجديدة تمتلك حاسية استشنار 

عالية يف تناملها مع الطريال. 
وجاء إْعاَلل وحدة الدااع الجوي للجيش 
اليمااي واللجاال الشانبية، عان جالزية 
ماظومة الصواريخ الجديادة، متزاماة مع 
تمكن قاوات الجيش واللجال من إساقاط 
طائرة حربية سانوعيّة من طراز »إف 15« 
بمحااظاة صندة ليل أمس األول السابت، 
حيث أوضحت وحدة الدااع الجوي اليماية، 
أل الصاروخ الذي تم اساتهداف الطائرة به 
لاو محيل الصاع وبخاربات يماية، مؤكدة 

أنه قد تمكن من إساقاط الطائارة والتأكد 
من ساقوطها يف نجرال جاوب السانوعيّة، 
كما جاءت لذه النملية أيضاً بند سااعات 
مان تأكياد مصدر عساكري إطاالق القوة 
الصاروخية للجياش واللجال صاروخاً من 
طراز بركال »2« عىل الناصمة السانوعيّة 

الرياض.
وتأتاي النملياات النساكرية الجديادة 
والاوعية للجيش اليمااي، ترجمًة لخطاب 
قائد الثورة السايد عبدامللاك الحوثي، الذي 
تحدث يف وقت ساابل عان مفاجآت جديدة 

للجيش واللجال ستغري مجريات الحرب.
يف  الحوثاي،  عبُدامللاك  السايُد  وكشاف 
خطابه بمااسابة أسابوع الشاهيد شاهر 
ارباير املارص2، عن مفاجأة جديدة ستحول 
مجارى الحارب، تتمثال يف تطويار الدااع 
الجاوي التاي ساترتك تأثريَلاا وااعليتَها 
يف الواقاع، مضيفااً ألَّ القاوَة الصاروخياَة 
وصلات من صااروخ الرصخاة إىل صاروخ 
بركال2 الذي وصل إىل الرياض، وسيصل إىل 
ما بند ما بناد الرياض، باإلَضاَاة إىل إْعاَلل 
قائاد الثاورة يف وقت ساابل عان مفاجأة 
تمثلات بتصاياع طائارات بال طياار تأخذ 

مديات أبند وأراع وأَْكثَر ااعلية.
من جانبها قالات مصاعر بوزارة الدااع 
اليماية: إل الوحادات املتخصصة بالجيش 
اليمااي واللجاال الشانبية تمكاات مان 

تصايع وتطوير ماظومة عااع جوي.

وقالت املصاعر بند يو2 واحد من التطرق 
إىل املفاجأة التي تحدث عاها السيد عبدامللك 
الحوثي يف اربايار املايض: إل التجربة األوىل 
للماظومة كانت ناجحًة وأساقطت طائرًة 
حربية سنوعيّة من نوع )أباتيش( يف أجواء 
مدياة املخا، يف 25 من شهر مارس املايض، 
حيث أساقطت الطائارة األباتيش بصاروخ 

حراري محيل الصاع والتطوير.
وأشارت املصاعر إىل أل التصايع الحربي 
ة تقو2  تمكن من تصاياع صوارياَخ َخاصَّ
راعارات  الحربياة عارب  الطائارات  بإنازال 
ونظاا2 عاااع جاوي أرض- جاو قصاري 
ومتوساط املادى كاا “راجمة »بانتساري- 
»اريباا«،  وماظوماة  الارويس،  إس1« 
باإلَضاَاة إىل أنه تم إْصاَلح وتطوير ماصات 
سا22- و3 وسا62- وصواريخ كتف سا2-

7 وصوارياخ ايجال َوقااذف صاروخ 2/ ط 
»إيغال-إس« املحمول عىل الكتف.

أل  النساكرية،  املصااعُر  وأكادت 
جالازًة  أَْصبَحات  الدااعياة  املاظوماات 
للدخاول يف املنركاة وإساقاط الطائارات 

الحربية التابنة للندوال. 

ن قائد الثورة ال�ضيد عبدامللك احلوثي عن مفاجاآت جديدة: بعد ثلثة اأ�ضهر من اإْعلاَ
منظومُة الدفاع الجوي تعلُن جاهزيَتها بعد إسقاط طائرة »إف 15« يف نجران 

 إنجازاٌت عسكريٌة نوعيٌة للجيش واللجان الشعبية 
يف مواقع العدو السعودّي وأرقام الخسائر يف تزايد

بقية من الصفحة األخيرة

ال قلق، إنه تحالف 
املعجبني بالتفاهات!

واسارتاتيجيات قاد تتحال، لاو اساتمرار 
الشانوب يف سباتها، نائمًة عما يدبر لها، حياها 
ساتدخل متالاات ن نهاية لها، أماا إذا نهضت 
بجاد، وتحركات يف مواجهاة أولئاك »األوغااع« 
إلبطاال مفاعيل تحالفاتهم اللنياة اقد ضمات 
مساتقبال مفنما بالكرامة والنازة، ويف تجربة 
الشانب اليماي مثاٌل ساطع عىل إمكانية أل ما 
يافُع الااس يمكاث يف األرض بالاضال والجهاع 

والتضحية، وأل ما كال زبدا ايذلب جفاًء.

املستقبل ملن نظر إليه قبل 15 عاما!
يف عاا2 2002 كال بوش انبن يشاغل النالم 
بشانار: )من لياس مناا اهو ضدناا(، ويف ذلك 
الحل تصدر رجاٌل- ممتلئ باإليمال والحكمة- 
مجلَساه يف إحادى مااطال اليمن األكثار اقرا، 
وبادأ يتلو عىل الاااس آيات من الذكار الحكيم، 
ااتحاا أبصارلم عاىل الواقع املحايل واإلقليمي 
والناملي مان حولهم، وقال ايما قاال: »بند أل 
ساّلم الجميع ألمريكا، أل تكاول لي من يقوع 
التحالاف الناملاي - ومن ضماه الادول النربية 
- ملكااحاة اإلرلاب. واإلرلاب مان وجهة نظر 
أمرياكا لو ذلك الجهاع الذي تكاررت آياته عىل 
صفحاات القرآل الكريم، لاذا لو اإلرلاب رقم 
واحاد، ولذا لاو ما وّقاع عليه زعمااء النرب 

وزعماء املسلمل عىل طمسه!«
لكأل السيد الشهيد القائد حارٌض يشالد ما 

يرى أكثر ممن لم أحياء يف مقا2 األموات..
ويف تلك املحارضة انسرتاتيجية والتاريخية، 
واملناوناة با«الرصخاة يف وجاه املساتكربين« 
القائاد يف توضياح  السايد الشاهيد  اسرتسال 
املطلاوب سياسايا لإلرلااب األمريكاي يف زمن 
باوش انبن، وقال: بأنهم يريادول »حزب الله«، 
ذلاك ألل »أمان إرسائيل« لو مرتكز سياساات 
أمريكا يف املاطقة ماضيا وحارضا ومساتقبال، 
ويف مرحلاة )أمريكا ترامب( أضيف ما اساتجد 
من تحديات أزعجت الونياات املتحدة، وأقضت 
مضاجاع عمالئهاا، كما لو حال جبهاُة اليمن 
التاي انتقلات مان حالاة »الخماول« إىل حالاة 
»الفنالياة والاشااط والتأثري والثاورة«، عانت 
اململكاة -بند عجز ثالث سااوات مان الندوال 
والحصار - ألل تاظم وعىل املكشوف »مهرجال 
الاونء املقادس ألمرياكا« عّلهاا أل تجاد ععما 
يخرجهاا مان أزمة باتت تادرك أنهاا وجوعية، 
ولذا ما ينيه شنباا اليماي بحضوره إىل ميدال 
السبنل عرص السبت املايض متحديا، ومستمرا 
يف مساره التحرري الاهضوي الذي اختطه السيد 
الشاهيد القائد، حضوٌر عزز رسالَة الصاروخية 
يف بركانهاا املرسال إىل الريااض عشايَة وصول 
ترمب لتأكيد أل الشانب اليمااي غريُ لياب أي 
تصنيد، ولو مساتند ملواصلاة منركة الكرامة 

والسياعة حتى يأذل الله بالارص والفتح املبل.
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الرئيُس الصّماد يف كلمته بمناسبة الذكرى الـ27 لقيام الجمهورية اليمنية :
 الوعــوُد التــي تشــّدق بهــا االحتــالُل اإلماراتــي بتحويــل عــدن إلــى جنــة فــي االســتقرار ذهبــت أدراَج الرياح 
الشــعب  هــذا  علــى  تآمــر  مــن  ُكّل  جبيــن  فــي  عــار  وصمــُة  ســقطرى  جزيــرة  فــي  يحصــُل  مــا   
أبنائــه وتضحيــات  وكرامتــه  واســتقالَله  حريَتــه  اليمنــي  للشــعب  يحَفــُظ  الــذي  الســالم  علــى  نحــِرُص   
 دول العــدوان وبعــد مــرور عاَمين يخرون بيــن أقدام الرئيس األمريكي ســاجدين ليجعلــوا منه وليَّ أمرهم وحامي عروشــهم
 ولــد الشــيخ تقــدم بطلــب زيــارة صنعــاء ونعلم أنــه ال يحمل جديــدًا غير مــا ُأملي عليــه في عواصــم العدوان

  - صنعاء:
ااع – رئياُس املجلاس  أكَّاد صالاح الصمَّ
السايايس األعاىل، أل اليمَن يتنارَُّض ملؤامرة 
كونياة لتفكيكه وتمزيقه، وقد بدت مالمُحها 
واضحاًة من خاالل املشااريع التفتيتية التي 
تتباالا عول النادوال يف املحااظات الجاوبية 
والرشقية التي وطأتها أقدا2 الغزو وانحتالل 
والتي تنترب نتيجًة طبينيًة لسياساة الندوال 
ونتيجاة حتمياة أللدااه الدنيئة التي حشاد 
مان أجلهاا النالام لفرضهاا بالقاوة بند أل 
اشال عن ارضها عان طريل عمالئاه الذين 
كاناوا يتحركاول لتافيذ ألاداف الندوال من 
مواقنهم يف السالطة، ثم غااعروا لريكبوا عىل 

ظهور آليات الندوال لفرضها بالقوة.
وأشاار الصماع، يف كلمته مسااء أمس، إىل 
جمالري الشانب اليمااي بمااسابة الذكرى 
الاا27 لقياا2 الجمهورياة اليماياة يف الا22 
مان َماياو، إىل أل تلك الوعوع التي تشادق بها 
انحتاالل اإلماراتاي، وعاوعه بتحويال عادل 
إىل جااة يف انساتقرار واألمان ذلبات أعراج 
الريااح بمجارع ما ترساخت أقادا2 انحتالل 
يف املحااظاات الجاوبياة والرشقياة، وبدأت 
مالمُح تلك املشااريع التمزيقياة تتضح لُكلِّ 
ذي لاب، وماا يحصل اآلل لو نماوذج واضح 

لتلك املشاريع.
وأضااف أل ُكلَّ ماا ملساااه خالل األشاهر 
جِّ  املاضياة لو تفريُغ الجاوب مان رجاله للزَّ
بهام يف مناارَك ن ناقاة لهام ايهاا ون بنري، 
إنما تخد2 ألداَف الندوال وتهيئ السااحة يف 
املحااظات الجاوبية للقاعادة وعاعش, وَمن 
يظان أل تسانى تلك الدول التاي بذلت ُكّل ما 
بوسانها نحتالل بنض املحااظات وخرست 

من أجال ذلك املاال والرجال، مان يظن أنهم 
جااءوا ليقدماوا خدماِتهام املجانياَة لطرف 
ما يف لذا الشانب اقد ُسالب وعيُه وتفكريُه 

ووطايته.
ولفات الصمااع يف كلمته إىل ماا يحصُل يف 
جزيرة ساقطرى، حيث وصفهاا بأنه وصمة 
عار يف جبل ُكّل َمن تآمر عىل لذا الشنب، اها 
لي اإلمارات تغارّي عيمغرااية لاذا األرخبيل 
الغاايل عاىل قلاوب ُكّل اليمايل, محاذراً عول 
النادوال مان اإلقدا2 عىل أية خطاوات يف لذا 
األرخبيل وسايطالهم يُد النقااب طال الوقت 
أ2 قرص، اأبااؤلا بيمايتهم سيدوساول عىل 
مشااريع املحتل وستحرتق مشاريع انحتالل 
مهما حاولوا طْمَس ُلوية لذه الجزر وغريلا 

من املااطل التي وطأتها أقدا2 الغزاة.
وقال رئيس املجلس السيايس، بأل الندوال 
أثبات للنالم بأنه ن يحارب عااعاً عن رشعية 
اصيااًل  أو  طرًااا  يساتهدف  أو  مزعوماة، 
سياسايًا بنياه بقدر ما يساتهدُف وحدة لذا 
البلد ورضب ِساْلمه األليل، وتفتيت نسايجه 
انجتماعاي، وتفكياك ُمَؤّسسااته وجيشاه 
الوطاي، وما ظهور ونمو املشاريع والكيانات 
الصغارية التاي ترَاُع شانار تقسايم البلد يف 
لذه املرحلة من عمر الندوال، إن عليل واضح 
عىل الجهاات والدول التاي تدعُمها وترعالا، 
ولي كذلك تمثُِّل امتداعاً لسلسالة طويلة من 
املؤامرات التي أاشالها شنبُاا اليماي النظيم 
بفضل الله ثم بفضل وعي أباائه وتماُساكهم 
ووحدتهم، يف جاوبه وشماله ورشقه وغربه، 
ونحن عاىل يقل اليو2 بأل مارشوع الندوال 
وكاااة املشااريع املصاحبة لاه واملرتبطة به 
ستسقط، كما سقطت يف املايض أما2َ عظمة 

وصالبة لذا الشنب الذي ن يُقَهر.

اياه  اجتمنات  النادوال  أل  موضحااً 
املتااقضاات التاي ن تجتماع إن تحات راية 
سايدتهم أمريكا، اقطر اإلخاوال مع الاظا2 
السانوعّي واإلماراتي وعواعشاهما مع بشري 
الساوعال وللام جراً مان املتااقضاات التي 
توّحادت، ولام تكان لتتوحاد لاون الرعاياة 
األمريكية, حتى تلك الجماعات التي تصاّفها 
أمرياكا باإلرلااب تحركات باكل مساارعة 
لالنضماا2 إىل تحالاف النادوال، مضيفاً بأل 
ما يحصال من مرسحياات أمريكياة لاا أو 
لاااك بمزاعم مالحقة القاعادة إنما تأتي يف 
إطار ضبط إيقاعهم بحيث يبقى توجههم يف 
نفس مسار الندوال, ولكذا جمنتهم أمريكا 

وباركتهم وععمتهم إرسائيل.
وحاول زياارة الرئياس األمريكاي عونالد 
تراماب إىل اململكاة السانوعيّة، قاال رئياُس 
املجلاس السايايس: إل عوَل النادوال وبناد 
مارور أكثار مان عامل يخاّرول بال أقدا2 

الرئياس األمريكاي سااجدين ليجنلاوا ماه 
ويلَّ أمرلام وحامي عروشاهم ليارتأَس قمًة 
إْساَلمية يحرلا حكا2 أغلب الدول النربية 
واإلْسااَلمية ليجنلوا ماه ويلَّ أمرلم وسيدلم 
املطاع الذي يرُسُم سياستهم ويصاع توجههم 
ويحسام تاازعهم وخالاهام يف تََجلٍّ واضح، 
اخمساة وخمساول زعيمااً وحاكمااً عربياً 
وإْسااَلمياً أطاعتهم شنوبهم وسلموا أمرلم 
لهام ولم جااءوا ليسالموا لرتاماب، أوليس 
لؤنء الحاكا2 مجتمنل مطاَلبُول بقول الله 
تنااىل: }وأطينوا الله وأطينوا الرساول وأويل 
األمر ماكام{ اَمن الذي جنال الونية لرتامب 

عىل لذه األمة املسلمة؟.
وأضاف الصمااع: نحن نادرك يقيااً أل ما 
يحصل مان أحداث يف املاطقاة توجت بزيارة 
الرئيس األمريكي ترامب للسنوعيّة التي تأتي 
يف ساياق تنزيز عور الاظا2 السانوعّي كحا2ٍ 
ملصالاح أمرياكا وإرسائيال وععمهاا لتكوَل 
رأس حرباة املخططات األمريكية الصهيونية 
يف املاطقاة, ونؤكاد عاىل صوابياة اإلجراءات 
والخطوات التي يتباالا الشانب اليماي بكل 
األماية والنساكرية والسياسية  ُمَؤّسسااته 
والشانبية يف مواجهة الندوال، ورغم إعراكاا 
وقااعتااا بذلاك اإناا نؤكُِّد اساتنداَعنا الدائَم 
لالنفتااح والتناول ماع ُكّل الالعبل الدوليل 
واإلْقليْمال يف ُكّل ماا مان شاأنه أل يُاهاي 
الندوال عىل اليمن عىل أسااس احرتا2 سياعة 
اليمان وأمااه وساياعته واساتقالله, ولاو 
ماا أّكدناا علياه يف ُكّل املراحال واملانطفاات 

السابقة.
اُع عن تقد2 املبنوث األممي  وكشاف الصمَّ
إىل اليمان ولد الشايخ بطلب لزياارة صاناء, 
بالرغم من أناه ن يحمل جديداً ون يبتكر حالً 

غريَ ماا أُميل عليه يف عواصام الندوال، ورغم 
علم الجميع أل ولد الشيخ لديه إحاطة ملجلس 
األمان يف األساابيع القاعماة، ولاو حريص 
أل يقاد2 يف إحاطته اساتمراريَة تواصله مع 
أَْطاَراف الارصاع يف اليمان، ورغم أناه يحمل 
رسالة من عول الندوال بتسليم ميااء الحديدة 
تحت عااويَن زائفًة، مع أخذنا تلك انعتبارات 
وتقديرناا لحجام انساتياء الشانبي اتجااه 
سياسة لذا املبنوث غري املحايد، مضيفاً، إناا 
كقياعة سياسية نتنامل بحساسية عالية مع 
لذه امللفات ونحارص عىل تفويت أية ارصة 
يساتغلونها لتضليل الرأي الناملي، اإناا نرتك 
تقديار املوقف من زيارته لصانااء لإلخوة يف 

حكومة اإلنقاذ والواد الوطاي.
مؤكداً أل أيدياا ممدوعة للساال2 وسااظل 
نحارص عاىل الساال2 الاذي يحفظ للشانب 
اليماي حريته واستقالله وكرامته وتضحيات 

أباائه.
ويف كلمتاه، حيّا رئيس املجلس السايايس 
صموعلام  عاىل  اليمااي  الشانب  األعاىل، 
ووحدتهم وصربلم ووقواهم يف وجه الندوال 
الحصاار  وتحملهام  األمريكاي  السانوعّي 
وتبناات النادوال، كماا حيا البطاونت التي 
ساّطرلا أبطاال القاوات املسالحة واللجاال 
الشانبية يف الصحارى، والجبال، والساواحل 
التأرياخ  سيساجلها  كبطاونت  والبحاار.. 
بحاروف من ناور، وساتقرألا األجياال بكل 
الفخر وانعتزاز، وساتتنلم ماها قوى التحرر 
عروساً يف راض انحتالل، والهيماة والوصاية 
وانستكبار، ويف التخطيط لطرع ُكّل مستنمر 
عخيل، والتنامل مع ُكّل مرتِزق خائن ن ينرف 
مناى اننتماء لوطاه، ون يني مناًى لشنبه، 

وأمته.

   - خاص:

أطلل السافريُ الربيطاني لدى اليمن 
ترصيحااٍت  شاريكليف«  »سايمول 
غامضاًة ومثاريًة للجادل مان خاالل 
عدة تغريادات له عىل موقاع التواصل 
انجتماعي تويرت خاالل يوَمي الجمنة 
والسابت من لذا األسبوع، كشف ايها 
عن ماا يمكاُن أل يكوَل نيًة سياسايًة 
لادى بريطانيا يف اساتال2 ملف الجاوب 

الذي كانت تحتله لفرتة من الزمن.

وقال سيمول يف إحدى تغريداته بأنه 
سايجري زياارة رسيناة إىل اإلمارات، 
متحدثااً عان »قلل حقيقاي« تجاه ما 

يحدث يف الجاوب.

ويف تغريادة أُْخااَرى قاال السافري 
الربيطاناي: إل »انفصاال الجاوب لو 
يف الاهاياة شاأل يمااي وعليهام حله 
من خاالل حوار سالمي«، ولو ما أثار 
جدنً حاول نظارة بريطانياا ملوضوع 
التغريادة  تُنتارب  حياث  اننفصاال، 
مراوغة وخطارية؛ كونها صااعرة عن 

سافري بريطانيا، إذ تجااوزت التغريدة 
مخرجات الحاوار الوطاي واملرجنيات 
األساساية للحال السايايس يف اليمان، 
مظهارًة تساالالً واضحااً يف موضوع 
الَوحدة اليماية التي تؤكد عىل التمساك 

بها حتى عول الندوال نفسها. 
وبرغم أنه أشار يف تغريدة أُْخاَرى إىل 
ما تم انتفاق علياه يف الحوار الوطاي، 
إن أناه ويف نفاس التغريادة يؤكاد عىل 
ععم باالعه »الدعوات لبااء عولة حديثة 
تنطاي حكمااً ذاتيااً أكارب للجاوب«، 
حساب تنبريه، ولو ماا ينتارب تأييداً 

للدعاوات اننفصالية املوجوعة حالياً يف 
الجاوب والتي ن تساتاُد عىل مخرجات 
الحوار الوطاي بل تشكل تحدياً واضحاً 

لها. 
يبدو من تغريدات السفري الربيطاني 
أل لااك توجها عوليااً من قبل اململكة 
املتحادة نساتال2 ملاف الجااوب الذي 
كال واقناً تحت احتاللها لفرتة طويلة 
من الزمان، وإعاعة الاظار يف موضوع 
الوحدة اليماية، ولو ما يشكل ماحاى 
خطرياً يف مسار السياسة الدولية تجاه 

اليمن.

   - خاص:
مديرياَة  عايفاة  انفجااراٌت  لاّزت 
املاصاورة بمحااظاة عدل بناد ماتصف 
ليل السابت املاايض، إثار انفجاار مخزل 
أسلحة تابع ملنساكر أحد قياعات املرتزقة 
ويُدَعى »بساا2 املحضار« يف مصاع الغزل 
والاسايج، واساتمرت اننفجاارات لفرتة 
بادول توقاف، ايماا قاال مواطااول إل 
عادة قذائف قد ساقطت يف أحياء متفرقة 
بالشيخ عثمال واملاصورة؛ بسبب انفجار 

املخزل.
ونقال موقاع »عادل الغاد« الجاوباي 

عان مصادر عساكري يف قياعة املنساكر 
أل انفجاار املخازل قاد يكاول ناجماً عن 
لجو2 صاروخي، ايما قال موقع صحيفة 
ماع  تزاماات  اننفجااراِت  أل  »األماااء« 
أصاوات اشاتباكات عايفاة يف املاصاورة، 
وأكادت مصااعر عادة أل املخازل تنرض 
لقذيفة آر بي جي وساط انشتباكات أعت 

إىل انفجاره.
ويأتي ذلك يف ظل انفالت أماي وعسكري 
واسع تشاهده املحااظات الجاوبية تحت 
سايطرة انحتاالل الاذي يغاذي رصاعات 
اصائال املرتزقاة وينمال عاىل املزيد من 

ترّعي األوضاع يف عدل بالذات. 

السفري الربيطاني يلّمُح إىل دعم بالده لالنفصال 

تفجرُي مخزن سالح يف عدن واشتباكاٌت 
عنيفة يف مناطَق متفرقة من املدينة 

4 شهداء يف جريمة جديدة للعدوان بصنعاء 
   - خاص:

استش�هد 4 مواطن�ن يوم أمس األح�د، يف غارٍة لطريان العدوان الس�عودّي 
األمريكي اس�تهدفت س�يارة مواط�ن يف منطقة رجام يف مديرية بني حش�يش 

بمحافظة صنعاء.
وقالت املصادر إن الس�يارَة التي استهدفها طريان العدوان كانت يف طريقها 
إلس�عاف أح�د الجرحى املصابن، يف غارة س�ابقة لطريان العدوان، واستش�هد 

الجريُح مع ثالثة مسعفن عندما استهدف الطريان السيارة.
وكان مواطن قد استشهد يوم السبت الفائت وأصيب أربعة آخرون بجروح، 
عندما اس�تهدف طرياُن العدوان منزالً قيَد اإلنش�اء يف منطقة بيت بوس جنوب 
العاصمة، حيث أفاد األهايل بأن الغارة أسفرت عن إصابة مالك املنزل واستشهاد 

نجله، وإصابة أربعة من العّمال كانوا يعملون يف املنزل لحظة وقوع الغارة.

العدواُن ومرتزقُته يقُتلون طفاًل يف 
مأرب وامرأة يف صعدة 

   - خاص:
استش�هد طف�ٌل، يوم أم�س األحد، متأث�راً بجراح أصي�ب يف قصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان الس�عودّي األمريكي استهَدَف قرية بني ربيح يف مديرية حريب 
القراميش بمحافظة مأرب قبل حوايل أس�بوع، حيث كان املرتزقُة قد اس�تهدفوا 
من�ازل املواطن�ن يوم االثن�ن املايض باملديرية، ما أس�فر عن استش�هاد طفل 

وإصابة 5 أطفال آخرين وامرأتن. 
وقالت املصادر إن مرتزقَة العدوان عادًة ما يلجأون لقصف منازل املواطنن 
يف تل�ك املناط�ق للتغطية ع�ىل الهزائم الت�ي يتلقونها عىل أي�دي أبطال الجيش 

واللجان الشعبية.
وكان�ت امرأٌة قد استش�هدت وأصي�ب زوجها يف غارة لط�ريان العدوان عىل 

خيمة ألحد البدو بمديرية »مجز« يف صعدة يوم السبت الفائت.
ويأتي ذلك يف س�ياق الجرائم اليومية الت�ي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق 
املواطنن وممتلكاتهم، يف ظل صمت دويل مطبق، ودعم أُممي الستمرار العدوان 

والحصار عىل اليمن.

   - صعدة:
قا2 طرياُل الندوال السانوعّي األمريكي مسااَء يو2 السبت الفائت 
بقصاف عادع من األحيااء واملااطال املألولاة بالساكال يف محااظة 
صندة، بالصواريخ املحملة بالقاابل الناقوعية وبشكل مكثف، مخلفاً 

أرضاراً واسنة يف ماازل املواطال وممتلكاتهم.
وقاال األلاايل يف محااظاة صنادة: إل كمياات مان تلك األسالحة 
والقاابال تم إلقاؤلا عىل املزارع واألساواق، وأل بنضاً ماها لم يافجر 
بنُد، ولو ما يشاكل خطراً مساتمراً عىل حياة اآلنف من مواطاي تلك 

املااطل، ويحد من تحركاتهم.
وقاد بااعر اريل نزع األلغاا2 ومخلفات النادوال بجمع بنض تلك 

القاابل امللقاة يف أكثر من ماطقة يف املحااظة.

العدواُن يُشنُّ قصفاً »عنقوديًا« مكّثفاَ على 
مناطَق مأهولة بالسكان يف صعدة 
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  - حاوره 
زكريا الشرعبي:

- نبادأ حواَرنا منكم مناايل الوزير من زيارة 
ترامب األخرية للرياض وانتفاقيات والقمم التي 

ينقُدلا.. ما لي قراءتكم لهذه الزيارة؟ 
أعلاها ترامب يف حملته اننتخابية بأنه مجرع 
قاتل باألُجرة، وطلاب بوضوح راع عائد أَمريكا 
مقابال حمايتها لاظا2 آل سانوع، ولهذا اإل ما 
حدث اليو2 وأمس يف الرياض لو إخراج كرنفايل 
لإلتاوات التي ارضها ترامب عىل سالمال واباه 

مقابل ضمال استمرارلم يف الحكم. 
لان تتغاريَ السياساة األَمريكياة يف املاطقة، 
اأَمرياكا مهما اختلف الحكا2 وتغرّيوا ن ترى يف 
ماطقتاا إن بنيول صهيونياة، القوُة األَمريكية 
مساخرة لتافيذ أطمااع الصهيونياة يف املاطقة 
مساؤويل  أَْو  أعوات  مجارع  األعاراب  والحاكا2 
جباياة ومافذيان للُمَخّطاط الصهيوناي الاذي 
تقُف املقاوماة النربية اإلساالمية يف مواجهتها 
)محور املقاومة(، ولهذا اإل األولوية األَمريكية 
الصهيونياة لي كارس إراعة الصماوع واملماننة 
التي تتنرض للندوال املبارش يف اليمن وساوريا 
تمهياداً إلحاداث تغياري يف السياساة أَْو اإلراعة 
الشانب  تتبااى ععام صماوع  التاي  اإليرانياة 

الفلسطياي والنربي. 
حجُم التساليح السنوعّي بحسب انتفاقيات 
األخارية أَْكرَب من قادرة الاظا2 عىل اساتينابه، 
ون يمكان أل تسالم لاذه األسالحة إن برشوط 
إرسائيلياة تضمن ايها إرسائيال أل ن يمثَِّل لذا 
الساالح أي تهدياد مساتقبيل عىل أمان الكيال 
الصهيوناي، ونحن ننلام أل نظا2 الشااه قبيل 
الثاورة نَفاَخ عساكرياً حتاى قيل إنه سااعس 
جيش يف النالم لكاه لم يند إن ملواجهة الشانب 
اإليراني، والاظا2 األرسي السانوعّي ن يمكن أل 
يسامَح بوجوع مؤسساة عساكرية وطاية من 
أبااء الحجاز ونجد واملخالف الساليماني؛ ألنهم 
ن يثقاول بهم؛ ولهاذا يدانول مقابال الحماية 

األَمريكية. 
لقاد نفخ حكا2 )عرب( حتى ظاوا أنهم آلهٌة 
يااطحاول الاجو2َ، لكن الواقاَع التأريخي أثبت 
أنهم مجارع ممثلل )عول علمهم( يؤعول أعواراً 
تخاُد2ُ الصهيونياة وتحولات قدرات جيوشاهم 

النسكرية إىل ُاتات ملليشيات طائفية وقبلية. 
خالصاة، لن يحاُدَث تغيريٌ كبريٌ كماا يتوََّلُم 
البنض، ولاتذكر ال آخر عهد الشااة بانستقرار 
يف إيرال مباينة كارتر الرئيس األَمريكي األسابل 

للشاه كملك للملوك.

- نحان اآلل يف الناا2 الثالاث للنادوال.. ماا 
لو تقييُمك للوضع ساواء الوضع النساكري أَْو 

اإلنَْساني يف اليمن؟

الوضاُع اإلنَْساانيُّ يف اليمان ُعُمومااً يسٌء يف 
ُكّل األحاوال، نحاُن مااذ 2011 وحتاى من قبل 
اة، أنا أتحادَُّث عن  2011 نواجاه إشاكانت َجمَّ
2011، صحياٌح أل عائاداِت الدولة من املغرتبل 
وبناض عوائد الافاط التي لم تسالم من الاهب 
أحدثات نوعاً ما من التامياة املجتمنية، وتراكم 
املاال الخااص، لكان لاو جئااا نقيُِّم مثاالً عدع 
املستشافيات التاي بُايت عىل مدى 33 سااة ن 
نجد مستشافى واحداً بافس حجم املستشافى 
الرويس أَْو مستشفى الثورة، ون يزال املستشفى 
الجمهوري مان أيا2 اإلما2 بافاس اإلْمَكانيات. 
عىل ُكّل حال كال الوضع اإلنَْسااني سيئاً، لكااا 
اآلل نناناي من وضع إنَْسااني أساوأ بكثري جّداً 
من قبل. الشالل الذي حدث عقاب 2011 أصاب 
الجهاز اإلَعاري بالشالل، ثورة 2011، التقاسام 
املستمر للسلطة من عا2 90 َو97 َو2011 أصاب 
ل والتلاف، وجاء الندوال  الجهااز اإلَعاري بالرتلُّ

ليقَ� عليها تماماً.
ماع الندوال وماع الحصار ولاروب رؤوس 
األَْمَوال وعول وجوع رضيبة مرشوعة وصحيحة 
لرجال األعمال، لذا التجفياُف كله باإلَضاَاة إىل 
نهب انحتياطي املوجاوع يف الباك املركزي عقب 

ثورة 2011.
عبدربه ماذ أل توىل السالطة ولو يشكو من 
عجازه عان تثبيت النملاة وتكلم أكثار من مرة 
بأنه اساتلم خزياة اارغة لون الدعم السانوعّي 
وموااقاة البااك الادويل َلاكال عجز عن ساداع 

املرتبات.
حكومة الوااق عادما اتخذت قراَر راع الدعم 
عن املشاتقات الافطية اتخذته تحَت ضغط أنها 

عاجزة عن تسديد مرتبات املوظفل.
الاذي حادث  2011 ونتيجاة للفسااع  بناد 
وصفقات الافط والغاز املشبولة ألقت بظاللها 
عاىل الواقاع ورأياا بادنً عن أل تبااى محطات 
لتولياد الطاقة الكهربائية عّطلت محطات بُايت 

سابقاً.
نحن كاا ماهارين تََماماً وكال املخزول قليالً 
حتى جااء الحصار والنادوال اجاّرع الحكومة 
أكثار مان %85 إىل 90 % مان اإلياراعات عادا 
الجمارك والرائب التاي تأُخذُلا الحكومة من 
املااااذ التي سايطر عليها النادوال ومرتزقته، 
الحديدة لي املافاذ الوحيد الذي تبقى، حتى أنه 

يتنرض للقصف ألجل حرماناا من تشغيله.
الحماُد للاه ن زالت ماع ُكّل لذا امُلَؤّسساات 
تقاو2ُ بخدماتها ون زال الشانب متحّمالً، لكااا 
نناناي، نناناي النجاَز عان تشاغيل الكهرباء، 

رصف الرواتب ومواجهة األمراض و...
عجز امُلَؤّسساات عن عاع رواتاب موظفيها 
أحدث كارثًة كما رأياا عىل سبيل املثال القمامة.

الوضاُع اإلنَْسااني صناٌب جاّداً، لكان ولله 
الحمد رغام تولمهم باأل ُكّل إْمَكانياتاا عمرت 

كما تحدث ناطاُل الندوال الرسامي بهذا، رغم 
لذا ن زالت اللجاُل الشانبية والجيُش يحّققول 
اننتصاارات تلو اننتصاارات يف ث2 جبهة ولذا 

إعجاٌز من حل اليمايل أل يفتخروا به.

- تخيَّاَل الندواُل أنه خالل 30 يوماً سايكوُل 
يف صاناء؟ 

طبنااً تخيََّل لذا، ومااذ البداية ولم يقولول 
بأنهام قااب قوسال أَْو أعناى من الدخاول إىل 
صاناء، اآلل حلُمهم الرئيُس أل يتوقَف القصُف 
عىل األََرايض الخاضنة لساياعة اململكة النربية 
السنوعيّة. حلمهم أل تتوقَف قدرة اليمايل عىل 
اننتاج املحيل للصواريخ، يناي تغرّيت األَْوَضاع، 
ومن حقاا كيمايل أل نفتخر، إذَا ما اسارتجناا 
املشاهد لم تكان الدولاة بأجهزتها قااعرًة عىل 
إحضار متافذ أَْو مجر2 أَْو قاطع طريل، لم تكن 
قاعرًة عىل اإلاراج عن رلياة، لم تكن قاعرًة عىل 
حماية الجااوع والضباط من انغتيال الذي كال 
شبَه يومي، نحن ولله الحمُد استجباا كمجتمع، 
ولذا بفضل قياعة أَنَْصاار الله للتحدي وكاا عىل 
مساتواه وأاضل، وبالتأكيد أَنَْصاار الله وقياعة 
أَنَْصاار اللاه لم من املجتمع اليماي ونسايجه 
ون يمثلاول ن مذلبااً ون طائفاة ون مجموعة 
وأيضاً كثري من املاضوين تحت أَنَْصاار الله لم 
من األَْحَزاب السياسية املاالضة للندوال، حتى 
بنُضهام ياتمول ألولئاك األَْحَزاب التاي باركت 

الندوال ورّحبت به.

- قلاا إل الندوال استخد2 الجانب النسكري 

والجانب انقتصاعي وجواناَب كثريًة يف محاولة 
الايال مان الصموع اليمااي، ماا قراءتُك لوضع 

الندو اآلل؟
يقولاول باأنااا ن نساتطيُع أل نواجه لكن 
عادناا تجارب إنَْساانية، مقارنة بهاذا التحالف 
األَمريكياة  الونياات  تتزعماه  الاذي  الكباري 
وبريطانياا، واملماول بالثاروات املالية الضخمة 
التي تمتلُكها السانوعيّة واإلَماَرات، بهذا امليزال 
صحياح، لكان عليااا أل نتذكار باأل انتحااع 
الساوايتي كال القوة املساوية عىل رأس الكتلة 
الرشقية لحلاف الااتو، عخل أاغانساتال وكال 
الشنب األاغاني يشابُهاا كثرياً، قليل من الدعم 
صحيح تلقاه املجالادول األاغال ولم ياترصوا 
نرصاً عسكرياً ساحقاً بل انتصبوا أكثر، أسقطوا 
انتحاع السوايتي، سقط نتيجًة لتكاليف الحرب 
املناوياة والسياساية وانقتصاعياة واألَْخاَلقية 
اتولَّدت يف شانور املواطن الارويس بأل القياعة 
التاي لم تتمكن من حسام منركة ماع قلة من 
املجالديان األاغاال ن تساتحل أل تساتمرَّ يف 

الحكم، وبالتايل سقط انتحاع السوايتي.
ايتااا2  يف  األَمريكياة  املتحادة  الونياات 
استخدمت أقىس األسلحة بما ايها الاووي ومع 
لذا انهزمت، واملتابع للمجتمع األَمريكي يالحظ 
أل ُعقدة ايتاا2 ن زالت مسايطرًة عىل الخطاب 

النا2 األَمريكي.
أيضاً الحروب السات التي قامت ضد أَنَْصاار 
اللاه.. الحرب األوىل وصل ايهاا إىل املنقدة وقتل 
الكثري مان أَنَْصاار الحركة ومع لذا لم يُهَزموا، 
ولناد2 التكااؤ كانات الاتيجة انتشاار الحركة 

أكثر ولزيمة خصومها بكل إْمَكانياتهم.
الارصاع رصاع إَراَعة، صحياٌح أل السانوعيّة 
ومان يقف خلفهاا صاحب القارار، ولذا الفرق 
بال مقارنتااا نحان وحمااس أَْو حازب الله يف 
مواجهاة الكياال اإلرسائيايل، السانوعيّة ومن 
خلفها ليسوا محاسابل عن الشنب السنوعّي، 
وبالتاايل ساقوطهم انتخابيااً ليس باوارٍع، لكن 
مع لذا املثقف السانوعّي الذي تبالى بناصفة 
الحاز2 تراجاع وأعرك أل لاذا خطاأ، املشااكل 

السنوعيّة يف النوامية مؤرش خطري جداً.

- كذلك املشاكل انقتصاعية؟
سايرتتَُّب عليهاا انقساا2ٌ عاخايل يف األرسة 
الحاكمة ننام، ورصاعات قاد ن نرالا اآلل لكن 
عاد الله ُكّل يشء. السانوعيّة عخلت الحرب لكي 
تُثِباَت أنهاا قوة إْقليْمياة ن تُقَهار وبأنها قاعرة 
عاىل مواجهة إيارال، وعول الخلياج كانت كلها 
كأنهاا عمى لهاا، اآلل اإلَمااَرات أَْصبَحت رشيكاً 
للسانوعيّة مع الفارق الكباري جداً، ووجوعلا يف 
الجاوب علياٌل عىل لذا. ما منااه أل السانوعيّة 
عساكرياً وسياسياً واقتصاعياً خرست وُلزمت، 
وأياُة نتيجة لهذه الحارب ن يمكن أل تحقل لها 
نرصاً عىل اإلطاالق، كلما طالت أمد الحرب كلما 
ازعاعت خسااراتُها وزاعت لزيمتُها عىل عكساا 
نحن، بناُض حلفاء جبهة الصماوع يقيّمول يف 
ظل حارص أَنَْصاار الله عاىل الرشاكة الوطاية، 
ينتقدول بأل عدع الشهداء الذين قّدمتهم حركة 
أَنَْصاار الله أضنف الحركة كثرياً، متااسل بأل 
أَنَْصااَر الله تنّرضوا لست حروب خرسوا الكثريَ 
وكانات قوتهم ن تسااوي 1 يف األلف من قوتهم 
اآلل، نحن ماتارصول بإذل اللاه وكلما توّلماا 

بأل الشدَة زاعت كلما قرب الفرج.

- البناُض يقاوُل بأل السانوعيّة قاد تخفل 
عسكرياً واقتصاعياً لكاها تسنى اآلل إىل تمزيل 
املجتماع اليماي. برأيك ما لاي الحلوُل ملواجهة 

تمزيل املجتمع؟
 الوعاُي واإليَْمااُل بندالاة القضياة وانلتزا2ُ 
بغائياة األَْلَداف، عادما يكاول لداك ماالضَة 
الظلام الناملاي، التحرر من انساتكبار، ن بد أل 
يجتماَع ُكلُّ الااس حوله. انلتازا2ُ الحاصل لذا 
قد يكول سبباً للَوحدة القاعمة؛ ألنه يف الحقيقة 
لام نكان موحدين، موحديان سياساياً، وحدث 
انقساا2 مجتمني كبري حتى عىل مستوى عاخل 

السلطة نفسها كما ظهر يف 2011.
َوحدة كانات قائمة بالقاوة وانرلاب وقمع 
الجاوبيال الذيان تارروا نتيجاة عبثاا نحن 
ونهاب أََراضيهام من قبال متافذين شاماليل، 
اقصائهام مان الوظيفاة الناماة، لاذه وحدة 

زائفة؛ ألنها وحدة نتيجتها الراض لها.
د، نحن  لاو قبلااا ببنضااا البناض سااتوحَّ
نسميهم مرتزقًة مع أل بنَضهم قد يكوُل وطاياً 
لكن بوعي زائف، أبااُء املحااظات الجاوبية اآلل 

مسلوبو اإلَراَعة.
الثاورة التي حصلت بالجااوب والهزائم التي 
حصلت باملخاء لاي بإَراَعة اللاه ولينرَف أولئك 
املرتزقة بأنهم استُخدموا أََعَواٍت اقط، اال نقلل 
كاا  إذا ما امتلكاا رؤيًة اسرتاتيجيًة بنيدة وتمسَّ
دنا الرشاكة الوطاية التي تسمح  بأَْلَداااا وجسَّ
لكل ذي ُقادرة وصاحب رأي أل يكونوا ُجزءاً من 

امُلَؤّسسات والسلطة.

- أنتام يف حكوماة اننقااذ مهمتُكام إيَْجااُع 
رواتاب املوظفال.. مااذا عملات الحكومة ماذ 

تشكلت؟
واحادٌة من مهماتااا املرتّبات، لكان مهمتاا 
لدعام  السايايس  الغطااء  إيَْجااُع  األََسااساية 
الصماوع، ن يمكُن أل نغَفاَل جانَب الرواتب لكن 
لاااك صنوبات أماا2 الحكومة أونً اننقساا2 
السيايس، الفاسدول ن يزالول يحَظول بحماية 
القاوى السياساية قصارية الاظار، لام تادرك 

املقانت املاشورة يف الصحيفة تنرب عن رأي 
كاتبها ون تنرب بالرورة عن رأي الصحيفة

قال وزيُر الشباب والرياضة رئيُس حزب الحل حسن زيد: إل اننتصارات 
التي يحققها أبطال الجيش واللجال الشنبية مصدُر اخر للشنب لليماي.. 

مؤكداً أل اإليماَل بندالة القضية والوعي بُمَخّططات املنتدين لي الركيزة 
األساسية ملواجهة ألداف الندو بتمزيل اللحمة انجتماعية وشل الصف 

الوطاي.
وشدع زيد يف لقاء أجرته مع صحيفة صدى املسرية عىل رضورة أل ينَي 

أنصار الله واملؤتمر الشنبي النا2 ألمية انتفاق السيايس بياهما ورضورته 
ملواجهة الندوال األَمريكي السنوعّي َوعىل ألمية الرشاكة، محذراً من أي 
إخالل بانتفاق أَْو استهانة به أَْو سوء اهم بانلتزا2 به يحدث مثل لذه 

انختالنت التي تُغِري محمد بن سلمال يف الرلال عىل الرصاع الداخيل.
وثّمن زيد موقَف أنصار الله الحريص عىل الرشاكة وتشديده عىل إعخال 

أحزاب اللقاء املشرتك ضمن الحكومة، موّجهاً رسالتَه لجميع األطراف 
ل مسؤوليتها الوطاية إزاء الشنب اليماي، ورضورة اإلعراك بأل اليمن  بتحمُّ

تمر بمرحلة عدوال وليس بمرحلة انتخابات.. وايما ييل نص الحوار:

ح�ضن حممد زيد- وزير ال�ضباب والريا�ضة يف حوار لـ »�ضدى امل�ضرية«:

االتفاُق السياسي بني أنصار اهلل واملؤتمر عّب عن حاجة وطنـــــــــــــــية ماّسة، وأي إخالل به يخدم العدوان

 السعودّية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا خسرت وُهزمت، وأيُة 
نتيجة لهذه الحرب ال يمكن أن تحقق لها نصرًا على اإلطالق 

 ثورُة 21 سبتمبر جاءت لتصحيِح المسار وإعادة 
الشراكة إلى معناها الحقيقي

 نحن بحاجة إلى المحافظة على روح االتفاق السياسي 
وُمراعاته والتوقف عن إرسال الرسائل التي ُتغِري العدو 

وتتسبب في خلخلة الجبهة الداخلية
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الاواياا الندوانية للسانوعيّة وَمان يقف خلفها 
بأنهاا ضد اليمن، لام تدرك بأنها لان تفرق بل 
والبنثاي واملؤتماري،  اإلْصاَلحاي وانشارتاكي 
السانوعيّة ضغطت حتى ن نمتلَك برملاناً ونذيع 
جلساته، السنوعيّة ظلمتاا وارتضت بمخاواها 
بقيت تنتقُد بأل اليمن املساتقر يهدع وجوَعلا، 
لهاا مطاماُع يف نفاط الجاوف، لهاا مطامع يف 
حرماوت، ما مناااه بأنهاا لن تسامَح ألحد 
بالبقااء، البناض يتخيال أناه مان املمكان أل 

يتصالَح من جديد مع السنوعيّة.
الجهة الثانية التهرياب، التهريب يق� عىل 
السيولة، لااك أخباٌر بالقبض عىل حاوية أعوية 
َل مساؤوٌل كبريٌ  مهرَّباة تم القبُض عليها ليتدخَّ
مَلاْاِع وزارة الصحاة مان أعاء واجبهاا يف حماية 

املجتمع.

- مسؤوٌل يف الحكومة أ2 مسؤول نااذ؟
مساؤوٌل ناااذ أَْكبَار مان الحكوماة بكلها. 
أَيْضااً وزيُر املالية يسانى إلصدار قارارات ليتم 
رصُف املرتباات، ون بد من إَعااَعة الاظر يف عدة 

أمور ماها:
ضبط جباية الرائب والجمارك.

املحااظة عىل املوارع النامة.
ويطارح  إّن  للحكوماة  اجتمااٌع  يوجاد  ون 
موضوع املرتبات عىل الطاولة ألنه حتى الوزراء 
لم يساتلموا مرتبااً واحاداً، والاوزراء الجدع لم 
تنتماد عرجاتهام املالياة، بماا مناااه أل لاذا 
ااا كلاا َوإل شااء اللاه يف أمل بأل  الهامَّ لو لمُّ
تتمكن الحكوماة من الوااء بالتزاماتها ورصف 

املرتبات.

- لكان أن تارى أل الوعاوع بارصف الرواتب 
َكثُاَرت، ويف املرة األخرية لم تخارج وزارة املالية 

إن با 30 % اقط؟
إتَضاَح بأل الباَك املركزي خاٍل من السايولة، 
ماا حصل أل الرائُب والجمارك ن تَُسالَُّم نقداً، 
تسالم عبارة عن أقادار ومقاصصاة وتكوُل يف 
حسااب الحكوماة منااك لكاهاا ليسات كاش 
تساتطيع أل تسادع بهاا املرتبات ون تساتطيع 

تحويلها إىل ُعملة نقدية.

- كيف تساتطيع الحكومة مواجهة املشاكل 
التي ذكرتها؟

الصااعاة  وزارة  املواَجهاة،  نحااول  نحان 
ابتدعات البطاقاة السالنة، ينااي ُكّل الوزارات 
مناياة بالبحث عان حلاول وبدائَل أَْو سلسالة 
مان انجاراءات تخّفاف املناناة، ولاااك حلول 
كالبطاقاة انلكرتونية ولي قياد البحث، وليس 

أماماا إّن الصرب.
مواجهتااا وصربُناا قاد يلهُمااا إىل التفكاري 

بحلول لتخفيف األزمة.

- أنات كوزيار للرياضاة،.. ماا لاو وضاُع 
الوزارة؟

بند الحرب مبارشة توّقف الاشااط الريايض 
باملارة، املالعاُب الرياضية كانت لداااً للندوال 
وأيضااً حركة الرياضة ضنيفٌة أََسااسااً، وكال 
املجتمع يتخيَّل انتهاء الحرب بفرتة قصرية، لكن 
مع ُكّل لذا الاشاُط الريايض متواصل عن طريل 

املباعرات وكل أُْسبُْوع لدياا مباريات.
لديااا مبارياٌت بل أندية واارق كتلك املباراة 
التاي أقماالا بال اريل مان رعاع واريل أمانة 

الناصمة.

- ملاذا ن يتم إبراز لذه األنشاطة كجانب من 
جوانب الصموع؟

بالتأكياد لاي جانب مان جواناب الصموع، 
لكن ضنف اإلعال2 مع حريص يف ُكّل انالية عىل 
تواُجد وساائل انعاال2 كوكالة سابأ وتلفزيول 
اليمن، واليمن اليو2، تتام تغطيُة ُكّل الفناليات 
الرياضياة التي نقو2 بهاا، ون أنزل إىل انالية أَْو 
ناٍع إّن ولم موجوعول. لكن رغم لذا التمامات 
الاااس تغارّيت، باإلَضاَاة إىل انقطااع الكهرباء 
أَيْضااً الصحاف الرياضية ن وجاوَع لها، بمناى 

لااك عزوٌف عن لذا الجانب.
يف ناعي الوحادة أقا2 اتحاع الرشكات مباراة، 
مدرج ملنب الوحدة امتأل بالكامل، ما منااه أل 
الااس بدأوا يساتنيدول حياتهام، نحن ليس لاا 
اضل من الالز2 أل ننرتَف أل الدعم الرسامي قل 

بكثري عما كال عليه سابقاً.
أماا ماتخبُااا الوطاي اهو مشاارٌك خارجياً 

اآلل، ااز عىل طاجيكساتال يف الدوحة وعساكر 
يف القالرة وشاارك مع املاتخاب املحيل املرصي 
وخرس 1-0 منااه أنه يف نشااط ماع أناي كات 
منرتضاً عىل مشااركته يف الدوحة؛ ألنها إْحاَدى 
عول الندوال لكن أَْطراااً راضت إّن مشااركته، 

واآلل نأمل أل يحقل اوزه الثاني.
املاتخب الوطاي عساكر يف صانااء أكثر من 
ساتة أساابيع ويف ُكّل املحااظاات رغم محاولة 
بناض القوى الرااضة للَوحادة اليماية الضغط 
املشااركة يف  لناد2  الجاوبيال  الالعبال  عاىل 
املنساكر إن أنهم شااركوا، بما مناااه أل لااك 
نشاطاً رياضياً مستمراً إّن أل التغطيَة انعالميَة 

ليست كااية.
من الصنب أل نقيَم نشااطاٍت يف محااظات 
تحات سايطرة النادوال ومرتزقتاه وأيضااً يف 
مااطال مواجهاة، ونحااول أل نساتنيَد كامل 

عاايتاا قريباً إل شاء الله.

- عقدت أنت وعدع من قياعات األَْحَزاب نهاية 
األُْسبُْوع املايض جلسًة يف الربملال، لو تحدثاا عن 

لذه الجلسة وأَْسبَااب عقدلا؟
باختصاار كااا مجتمنل ماع مجموعة من 
قيااعة األَْحَزاب ويف موضوع ععوة رئيس املؤتمر 
ملجلس الشاورى املاحل بانننقااع، أقلقتاا لذه 
الخطاوة، ألناه لياس من حال رئيس حازب أل 
يمارَس سالطة رئيس جمهورياة؛ ألل الدعوة ن 
يجوُز أل تصاُدَر ملجلس الشاورى إّن عن رئيس 
مجلس الشاورى أَْو عن رئيس الجمهورية الذي 

يمثّله اآلل رئيُس املجلس السيايس.
مان ألّم نقاط الخالف التاي كانت يف مؤتمر 
الحاوار الوطاي واتخاذ مؤتمُر الحاوار الوطاي 
قراراً ايها ومن ألم أَْسبَااب الثورة، ثورة 2011 
لي الخلل يف الرشاكة الوطاية التي تجّسادت يف 
سايطرة حزب واحاد عىل السالطات الترشينية 

والتافيذية والقضائية.
السالطة الترشينياة ألنه كال مناه األغلبية 
وسانى إىل اكتسااح ما تبقى من وجاوع حزبي 
عاخال الربملال، ومجلس الشاورى مناّل بقرار 
مان رئياس الجمهورية الاذي ياتماي لألغلبية، 
ننلم بأل ثورة 2011 لي نتاٌج للنجز عن إجراء 
اننتخاباات؛ ألل التحضاري لالنتخابات الربملانية 
كانات مختلًة؛ ألل السالطة التي مثّلهاا املؤتمر 
أَْو عايل عبداللاه صالح وأرستاه وعصبته والتي 
كانات متحاررًة من أي حسااب أَْو قياوع كانت 
تستخد2 املال النا2 والوظيفة النامة بحل القوة 
يف مصااعرة نتيجاة اننتخابات سالفاً، األَْحَزاب 
السياساية راضات لاذا وأرصت عاىل رضورة 
النوعة إىل التوازل الذي نتج عقب الوحدة اليماية 
يف عاا2 90، واملشارتك لو جاء نتيجاة نختالل 
موازيان الرشاكاة، اليمن غري قااعرة بأل يتفرع 

ارع أَْو حزب بحكمها.

- برأيك ملاذا جاءت الدعوة يف لذا الوقت؟
 َ لاذا الاذي ناقشاااه ون نساتطيع أل نفرسِّ
بأناه  القاول  ممكان  لكان  اآلخريان،  عواااع 
اساتنراُض قوة، رساالة إىل الخارج، رساالة إىل 
الداخل، رساالة ألَنَْصاار اللاه وللرشكاء بأنه أنا 
األقوى، باعتقاعي لااك ساوء اهم، انساتهانة 
بالرشاكاة يمكاااا انساتجابة لَغاَزل محمد بن 
سالمال الاذي قاال بأنه لاو كال خاارَج اليمن 
سايكول لاه موقف آخار، بماا مناااه أل لذه 
الخطاوة خطرية جّداً؛ ألنها مثّلات انقالباً كامالً 
عاىل النملياة السياساية بادءاً مان انتفاقياة 
الخليجياة التاي يرُاُضها أَنَْصااار الله، ومؤتمر 
الحاوار، وانقالٌب عىل ثاورة ل201 وعىل اإلْعاَلل 
الدستوري وعىل انتفاق السيايس وعىل الرشعية 
الدساتورية التاي عاىل رأس ما يمثلهاا املجلس 

السيايس.

- كاَت من أبرز الداعال لرشاكة بل أَنَْصاار 
اللاه واملؤتمر، وقد تم لذا وأسافر عن تشاكيل 
املجلاس السايايس األعاىل.. ماا تقييُماك لهاذا 

انتفاق خالل الفرتة املاضية؟
أناا التقيُت بزعيم املؤتمار عادما كال رئيَس 
جمهورية يف 2010 بل وقبل 22010 عادما كات 
مكلفااً ماه بوسااطة بيااه وبال الحوثيل، يف 
إْحااَدى املرات تحّدثت مناه أل الرصاَع الحاصل 
بيااه وبل اإلخوة يف صندة ن يمكان أل تَُحلَّ إّن 
بتحالاف أَنَْصاار الله مع املؤتمر الشانبي النا2 
اعتقاعاً ماي بأل الحروب التي خاضها الطراال 
مّكات الطرال من منراة قوَة اآلخر، وبالتايل ن 

مجااَل للبس أَْو املغالطة، لام يتم التحالُُف إىل أل 
جااء الندوال وجنلاا كلااا يف موقف واحد. رغم 
اختالاااا لكان ملواجهاة النادوال كال ن بد من 
انتفاق وقاد أعار أَنَْصااُر اللاه الرشاكَة بكفاءة 
عالياة، وكذلاك أعارولاا أياا2 اللجااة الثورية، 
وكانات املشاكلة انقتصاعية أقل، ولهام الُقدرة 
عاىل حل املشاكالت أيضااً، لكان طاملاا أل عوَل 
النادوال تحارباا اكانت تسانى نساتغالل لذا 
الوضع باساتقطاب طرف من األَْطراف الوطاية 
ليُحاِدَث انقالباً عىل الجبهاة الوطاية لذه، كال 
مان الاروري أل يتبلاور املوقاُف الوطااي يف 
إطار سايايس يتشاارك الجميع ايه ويتحملول 
املسؤولية، وقد جاء انتفاق السيايس، باعتقاعي 
وأتمااى باأل لاذا انعتقااع صحيح، باااًء عىل 
منراة أَْطراف انتفاق بحاجتهم املاّسة للرشاكة 
وللتحالف، لكن الذي حدث ايما بنُد لو رساالة 
من طرف واحد الذي لو طرف أَنَْصاار الله حيث 
يبدو األمار كأنهام الوحيادول الحريصول عىل 

الرشاكة، ولذه رضبة موجنة ألية عالقة. 
يابغاي منراة أل انتفاَق السايايس عرّب عن 
حاجاة وطاية ماساة، وأيُّ اخالل بانتفااق أَْو 
استهانة به أَْو سوء اهم بانلتزا2 به يُحِدُث مثَل 
لاذه انختالنت التاي تُغِري محمد بن سالمال 
يف الرلاال عىل الرصاع الداخايل، قاواُت الندوال 
تصاع مان الحبة قبة، ترصيح لحسان زيد ولو 
لام يقصاده، ماا بالاك بترصيحات املفسابكل 
إثاارَة الرصاعاات،  أعمااوا  الذيان  كماا يقاال 
حاعثٌة كرصاع عاىل أََرايض كالتي حدثت مؤخراً 
يحولونهاا إىل رصاع بال أَنَْصاار اللاه واملؤتمر 
ماع أناه ن عالقاة للمؤتمار ون ألَنَْصااار اللاه 
باملوضاوع، باختصاار شاديد نحان بحاجة إىل 
املحااظة عىل روح انتفاق السايايس وُمراعاته 
والتوقف عن إرساال الرساائل التي تُغِري الندو 
وتتسبب يف خلخلة الجبهة الداخلية، كال باتفاق 
الرشاكة إَعاَعة تشاكيل مجلاس الاواب برشوط 
وكذلاك إَعاَعة تشاكيل مجلس الشاورى، عادما 
يدعو رشيك لدعوة مجلس الشورى املنل بقرار 
_مان املفرتض أنها انتهت صالحيته- إّن إذَا كال 
مؤماال برشاكاة عبدربه وأنها باقياة؛ ألنه لو 

من عيَّاهم، بالتايل ن بد من قراٍر جديد.
إرصاُر املؤتمار أَْو رئيساه بأناه ن زال لاو 
الحاكام وبأنه ن زال متمساكاً بأغلبيته املطلقة 
عاىل امُلَؤّسساات الترشينياة وعىل امُلَؤّسساات 
القضائياة وغريلاا، ولاذا مقلاٌل جاّداً؛ ألناه 
يهّدعناا، باإلَضاَااة إىل أناه رساالٌة سالبيٌة إىل 
الخاارج ويكارس انعتقااَع الذي يكارر بأناا ن 
نفي بالتزاماتاا، املؤتمر واال عىل إَعاَعة تشكيل 
مجلس الشاورى، املؤتمُر واال عىل اتفاق السلم 
والرشاكة، املؤتمر واال عىل انتفاقية الخليجية 
وآليتهاا التافيذية، عىل الرشكاة، املؤتمر رشيك 
برضااه وقااعتاه، بل ولاو الطرف الاذي َصاَع 
انتفااق السايايس، الاذي بُِااَي عاىل أََسااساه 
الشاكلية الجدياة للمجلس السايايس، ُشاّكلت 
الحكومة عىل موجب لذا انتفاق، أل تافرع أنت 

اال صفَة عستوريًة لك نتخاذ مثل لذا القرار.

- بنياداً عان املؤتمار وأَنَْصاار اللاه، أنتم يف 
اللقاء املشارتك أين موقُنكم؟ ولل كال تمثيلُكم 

يف الحكومة بااًء عىل انتفاق السيايس؟
انتفاُق السايايسُّ لاو بل طرَاال، املؤتمر 
الذيان  اللاه وحلفاءلام،  وأَنَْصااار  وحلفااؤه 
يمثلاول األَْحاَزاَب الجديدة أَْو الااشائة وكال يف 
حارص وسامنت ايماا بناُد حرصاً مان قياعة 
املؤتمر الشانبي النا2 عىل أل ن يحتفَل املرتزقة 
يف الرياض أَْو القياعة السياساية الهاربة بصفة 
تمثيال املشارتك يف الحيااة السياساية، ولهاذا 
حارص أَنَْصااار الله عاىل مشااركتاا، وكال يف 
بداية الحوارات بل أَنَْصاار الله واملؤتمر أنه ثلث 
ألَنَْصاار الله وثلث للمؤتمر وثلث للمشرتك الذي 
أُِخاذَ للموقف الوطاي والحراك الجاوبي، لكن تم 
اننقاالب عىل لاذا، نحن كأَْحاَزاب كال تقييُماا 
بأنه كاا نفّضل أل ن نشاارك يف الحكومة وأْعلاا 
لذا يف مؤتمر صحفاي؛ ألناا ننلم بأل الحكومة 
لن تساتطيَع أل تفَي بالتزاماتها، لكن ُطِلَب ماا 
ونحان ننترب أنفَسااا مااذ بداية النادوال بأناا 
جاوٌع تحت امرة َمان يقوُع املواجهة ولي قياعة 
أَنَْصااار الله، وحال طلبوا ماا املشااركة علياا 
واجب انستجابة لهذا، واساتجباا بااًء عىل لذا 

وارُشكاا من حصة أَنَْصاار الله، 
صحيح نحن ن نمثّل ُكّل املشرتك، لكن الطرف 
اآلخر الذي يّدعي بأنه يمثل املشرتك واملحااظات 

الجاوبية لو ن يمثّل ُكّل أَْحَزاب املشرتك.
نحن نمثّل خطاً وطاياً، يمثّله اللقاء املشرتك، 
حريصاول عاىل أل يكول لاذا الخاط الوطاي 
ظالاراً ومنلااً وموجاوعاً ورشياكاً يف مواجهة 

الندوال. لذا أََسااس مشاركتاا يف الحكومة.
نحن جااوع مداانول عن الوطن تحت قياعة 

أَنَْصاار الله.

- أنتم شاركتم يف مشاورات جايف.. نحقاً يف 
الكويت لم تحروا ملاذا؟

كانات الدعوة لكل األَْحاَزاب يف البداية، وكال 
الفضاء مفتوحاً لكل القوى السياسية.

املجتمع الدويل لو الذي يدير الندواَل وسنى 
إىل إضنااف جبهة املواجهة، وخطابه من القرار 
2216 وغريلاا يتخاطاب مع املؤتمار وأَنَْصاار 
الله ماع أنه ينلام أل الحل والتضحياات األكثر 
ألَنَْصااار اللاه، يف البداياة ذلبااا جاياف بهاذا 
األََساااس، أقىص املجتمع الدويل القوى األُْخَرى 

وأبندلا، ولذه خدمة الندوال.
املؤتمار لم يند اآلل قابالً بهذا وإنما يريد ماذ 
ساتة أشاهر مرت أل يكوناوا لم مان يمثّل ُكّل 
الجبهاة املواجهة للندوال، بماا منااه وصلوا يف 
إعراك البُند السايايس بأناي كي اتفرع أقيص َمن 
مناي يف الجبهة، لكي أكول أنا الطرف املفاوض 
الوحيد ولذا يرتتب عليه عجٌز عن إَعاَرة الحوار.

 
- ماا لي رؤيتُكم للمساتقبل السايايس مع 

زعم ولد الشيخ بالسني إىل حل سيايس؟
لألساف الشاديد كااا إىل قبال أل نشاارك يف 
الحكومة أَْو املجلس السايايس عىل تواصل عائم 
ولقااءات عائمة مع أَنَْصاار الله وأيضاً اتصانت 
شاخصية ماع اإلخاوة يف املؤتمار، كااا نحاول 
التحكام والاقااش بتطاور وساري املفاوضات، 
ماذ أل شااركاا إىل اآلل تم تغييبُاا وتغييُب الرأي 

النا2.
إّن مان خاالل  اآلل  الناا2  الارأي  يادري  ن 
الشاائنات الكيدياة ماا الاذي يجاري، اقاط 
كماا  املؤتمار  عاىل  املحساوبول  املفسابكول 
يرجاول اآلل ألل لااك مفاوضات بال أَنَْصاار 
الله والسانوعيّة، وانندمات البيانات الصحفية 
أَْو الترصيحاات التوضيحياة ملخاطباة الااس، 
الطرف اآلخار الذي لم النادوال ومرتزقته اآلل 
يشاّكلول الرأي الناا2، يتحدثول عن اساتنداع 
يجاري نحتاالل الحديدة، ماا منااه أنااا ُغيِّباا 
وُغيِّاب املجتماع وُغيِّبات القيااعات السياساية 
بكلها، ولذا خلل كبري جداً؛ ألل عد2 وجوع رؤية 
ة يف ظل حمالت  لادى املواطال يُرُّ جاّداً َخاصَّ

التشكيك الخطرية.
الحاوار عقادوه وماطلاوا باه؛ ألل املجتمع 
الادويل واألمام املتحدة عبارة عان مجموعة من 
املاتفنال ن يحرصاول إّن عىل بقااء وظائفهم 

وزياعة ثرائهم.
عادما تحس بتوازل قوى أَْو ترر مصالحها 

حياها سيكول لااك حل جدي للمشاكل.
الحرُب قائمٌة عىل ماربر رشعية لاعي؛ لهذا 
لو قاعٌر عاىل تنطيل أي ارص لحل، ويمكن أل 
يكوَل ما يجري يف الجاوب لو محاولة للتخلص 
من لاعي؛ نتيجة راضه للمباعرة األَمريكية قبل 

أشهر.
ن يهمااي َمان الاذي يفااوض باسامي، أنا 
تهمااي نتائاُج أياة مفاوضاات، وأي شاخص 
سيفاوض باسمي سأععمه، كائااً من كال، ون 
يهمااي وزني السايايس، يهمااي اننتصار َوأل 
نساتنيد عاايتاا، لكن بنض القوى السياساية 
ن ترياد أل يتم انتفااق اآلل؛ ألنها تريد أل تاهك 
طرااً من األَْطراف التي تنتقد بأنها ستاااُساها 

يف يو2 من األَيَّاا2.

- ماا حادث يف الجااوب لال سايؤثر عاىل 
مستقبل التفاوض؟

أعتقُد بأنه تمهيٌد نتفاق سايايس مغيٌَّب ايه 
لاعي عن املشهد.

- لااك بيال ماساوب ألحمد ساند بن بريك 
أحد أعضااء مجلاس الزُّبَيادي ويدعاو صاناء 
إىل التفااوض مع َمن لم عاىل األرض بنيداً عن 

اااعق الرياض.. ما تنليقك؟
أعتقاُد بأنهاا خطاوة إل لام تحادث الياو2، 
ساتحدث يف وقات آخار: تثبيات حالاة األمن يف 
مااطال التمااس، املجامياع املسالحة لال لم 
تابنول لنبدرباه أ2 للمجلس اننتقايل؟ إذا كانوا 
تابنل للمجلاس اننتقايل امناااه أنت مضطر 
ملراجناة الحساابات وتبااعل األرسى، ولذا لن 
يكاول إّن مع َمن لم عاىل األرض، بما منااه قد 
يكول ما يحاُدُث إخراجاً ملناعلة جديدة تساّهل 

إيَْجاع حل.

- ناتقُل إىل محور آخر.. كاُت مشااركاً يف 11 
ارباير.. ما لو تقييمك بند ست ساوات؟

الثورُة حَدٌث سيايس اجتماعي كال رضورًة؛ 
ألناك ن تساتطيع أل تقاول بأنه كال قاراَر ارع 
أَْو اصيال سايايس، كال لااك احتقاٌل سابقته 
أحاداث كثارية كالحاراك واننتخاباات، أَيْضااً 
مواقاف سياساية كثارية ولاي نتيجاة لرتاُكم 

الفشل يف الرشاكة السياسية.
يف بداياة ثاورة ل201 لاي كانات لتصحيح 
املساار وإلَعااَعة الرشاكة إىل مناالاا الحقيقي، 
نحن نريُد حكومًة تخاُد2ُ املجتمع وأَنَْصااُر الله 
مستندول أل ن يكونوا ايها، لكن لألسف كانت 
السانوعيّة عائقااً وكانات األَْحَزاُب السياساية 
أَيْضااً عائقاً أما2 تحقيل الرشاكة أَْو التأسايس 

لها.

ح�ضن حممد زيد- وزير ال�ضباب والريا�ضة يف حوار لـ »�ضدى امل�ضرية«:

االتفاُق السياسي بني أنصار اهلل واملؤتمر عّب عن حاجة وطنـــــــــــــــية ماّسة، وأي إخالل به يخدم العدوان

 أدار َأْنَصـاُر اهلل الشراكَة بكفاءة عالية، وكانت 
المشكلة االقتصادية أيام اللجنة الثورية أقل 

 األمم المتحدة عبارة عن مجموعة من المنتفعين ال 
يحرصون إال على بقاء وظائفهم وزيادة ثرائهم

 ُغيِّبنا وُغيِّب المجتمع وُغيِّبت القيادات السياسية من 
المفاوضات وهذا خلٌل كبير جدًا 
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»عـْزُم« امللك يف حضرة مالكه 

مية: لاَ اَ من 50 رئي�ض وملك دولة عربية واإ�ضْ بح�ضور اأكثاَ

ترامب يف قّمة العار: منكم اإلرهاب ولي األموال

  - ضرار الطيب
مداااُع، وموسايقى، ومااطيُد، وشاوارُع 
مكتظاٌة باألعال2 األمريكية، وَمِلَك عليٌل يتكئ 
عىل عصا وياتظر أل يصااَح »ترامب« القاع2 
مان واشااطن، إىل اململكاة.. ولاي نفُساها 
اململكاة التي تحاّر2 ُكّل مظالار انحتفانت، 
واملوسايقى، ولم يسابل لهاا أل تزيّات لكذا 
نستقبال ملكها نفساه؛ ألل ذلك يخالف عين 

امللك! 
اململكاة التي حجز لااا علماؤلا مقاعَد يف 
الااار؛ ألناا نراع شانارات خاراء احتفانً 
باملولاد الابوي، بياما يساتازلول لم »بركة« 
الساماء بفارش الساجاع األحمار للرئياس 

األمريكي وعائلته. 
عادما كال »ترامب« يخوض مااظراته مع 
كلياتول، سخر ماها مرة وقال إنها »مدعومة 
مان السانوعيّة وقطار وغريلما مان الدول 
التاي تيسء مناملة الاسااء«، ولكن لل نيس 
تراماب ذلك ولاو يصطحب زوجتاه واباته، 
لتصااحاا ملاك الدولاة التي تايسء مناملة 
الاسااء؟ لم يااَس بالتأكيد، ولنلاه أعتمد يف 
ذلاك عىل »زلايمار« امللك الذي نايس أيضاً أل 
تلك املصااحة وذلك اللقاء »بدعة« محّرمة يف 
منتقده الولابي الاذي يحكم به اململكة، مع 
أناا ن ننلم حقيقة األمر لألمانة، اربما أنه لم 
ياظار إليهن الاظرة املحّرمة يف منتقده، وذلك 

عىل األرجح بسبب مبالغته يف اننحااء! 
وصال ترامب إىل الرياض وقد2 له سالمال 
اتاتال سانوعيّتل بباقاات مان الاورع لاه 
وألرسته، ولاو أل ترامب ساأل الفتاتل: ماذ 
متاى تخرجان بشانر مكشاوف يف شاوارع 
السانوعيّة؟ لكانت أكثر اإلجاباات تأعباً لي: 
»قال ماذ متى ونحان نخرج أصاالً!«.. ولنل 
الفتاتل ستتوساالل أيضاً باأل يصطحبهما 
مناه للهرب من اململكة، أساوًة بكل الاسااء 
والفتيات اللواتي يلجأل للهرب بسابب »سوء 

املناملة« التي ينراها ترامب عن السنوعيّة!
وبرغام أل اللوحاات اإلْعاَلنياة الضخماة 
النالياة يف شاوارع السانوعيّة قاد وضنات 
سالمال وترامب جابااً إىل جاب تحت شانار 
»الناز2 يجمنااا« إن أنااا ن ننلم ماا إل كال 
سالمال قاد وجاد يف ظهاره »الناز2« الكايف 

ليلتفَت إىل تلك اللوحات، ولكن ن يهم، ااوعيُة 
النز2 الذي يجمنهماا تمكن رؤيتها بوضوح 
بل تهديد ترامب بناد2 نزوله من طائرته إذا 
لم يساتقبله امللاك، وخروج امللاك عىل عصاه 
إىل املطاار.. ثم بال اتها2 ترامب للسانوعيّة 
بأنهاا أَْكرَب عاعام لإلرلاب والتطارف، وقيا2 
السانوعيّة بتحويل ُكّل مظالر »الفسال« يف 
عيان امللك إىل مراسايم احتفااء وترحيب بَمن 
اتهمها.. إنه عز2ُ الحذاء يف انتسااع ليااِساَب 

مقاس القد2.
ومع أل املنتقداِت الرساميَة يف السانوعيّة 
تنترب الرسام والتصويار رشكاً بالله، إن أل آل 
سانوع قد اقتطناوا لرتامب اساتثااءاً خاّصاً 
وأخذوه يف جولة إىل »منرض الفن السانوعّي« 
الفاياة، وليلقاي  لاريى أعماال السانوعيّل 
لو بناد ذلك »خطابااً ملهماً عن اإلْسااَل2«.. 
أغمضاوا أعياكم للحظاات وتخيلاوا املوقف: 
ترامب يخُطُب عن اإلْساَل2 وآل سنوع يرُسُمول 

لوحات ااية، ألياس لذا مؤثراً؟! واآلل ااتحوا 
أعياكم لتشاالدوا كيف أل من يماع املسلمل 
من السافر إىل أمريكا صار خطيباً ملهماً عن 
اإلْسااَل2، ومن يناد2 املواطال بتهمة »ساب 
امللاك« صاار اااناً؟ سارتول انتهازياة وقحة 
تجماع بياهماا.. وعىل األرجاح أل تلك لي ما 

يسمونها يف السنوعيّة »النز2«.
شاالدوا أيضاً كياف أل السانوعيّة ععت 
»ألول مرة« عدعاً كبرياً من اإلعالميل لتغطية 
زيارة تراماب، بياما تماع قواتهاا أية كامريا 
مان أل تقرتَب مان »النوامية« التاي تُقَصف 
ُكّل يو2، بحجة اإلرلاب.. ولو اإلرلاب نفُسه 
الذي ماا زالت أمريكا تراماب تحتفظ بحقها 
يف مقاضااة السانوعيّة عليه.. سارتَول أيضاً 
سياساًة قذرة تربط بل ُكّل ذلك، وذلك بنٌض 

مما يسمى »النز2« يف السنوعيّة.
ولقد ظهر النز2 السانوعّي مكتمالً عادما 
كانات ميالنياا وايفاناكا تراماب تجلساال 

بشانرلما املكشاوف، وساط رجاال الدولة 
السانوعيّة برؤوساهم املحجباة، حيث كانت 
إيفاناكا تضحك بصوت عااٍل، بياما »مقرل« 
يهتز عىل كرسايه مانناً صوتَاه من الخروج 
كما لاو أنه عاوره.. ن بد أنه باذل الكثري من 
الناز2 إلخفااء صوتاه، ومثلاه باذل الجميع 
ليحّولاوا حالل وحارا2 الولابياة إىل وجهات 
نظر، ولوحات ااية، وموسيقى؛ ألجل ترامب 

وعائلته.
 ايما بند عادما تسامنول شيخاً سنوعيّاً 
يتحدَُّث عن النفااف ويصيح »اختاه تحجبي 
واخفا� صوتاك« يمكان لكام أل تتذكروا 
رجااَل الدولاة السانوعيّة كمثاال توضيحي، 
كماا يمكاكام أل تتذكاروا أيضاً باأل ضيفة 
لاي  الياو2  السانوعيّة  يف  األوىل  »الارشف« 
عارضة سابقة يف املجالت اإلباحية األمريكية. 
وأخارياً: ربما قاد مرت عليكام الكثري من 
انحتفاانت، ولكاكم بالطبع لم تجادوا أحداً 

يحتفال بمااسابة أناه سايداع املاال، ولان 
تجادوا، اانتهزوا الفرصاة وتابنوا احتفانت 
السانوعيّة بزياارة تراماب؛ ألل ذلاك يشء ن 
يحادث كثرياً يف النالم.. ابناد أل أبدى ترامب 
اساتياَءه مان أل اململكاة ن تدااع ما يكفي 
من املال، توجه ليساتلم املزيد، وقبل أل يصل 
كال ماارب الحر2 املكي ينلان أل زيارة ترامب 

»مباركة«.
تراماب نفُساه، الاذي تقاازت بال يديه 
ملياارات الدونرات السانوعيّة بناد وصوله، 
لم يقل إل تلاك زيارة مباركة، ولكن الولابية 
السانوعيّة رأت بطريقة ن أحد ينلمها حلول 
بركة ترامب عىل تلك املليارات، ولنل النريفي 
والقرناي وبقية اللحى لااك تسابّح الله اآلل 
عاىل تحقل الابوءة التي أعلاها املربوُك ترامب 
ولو يقول »سايدانول«.. وربما ساينتربُلا 
إما2ُ الحر2 املكي يف خطبته القاعمة »إعجازاً« 

علمياً، وأنها من »عز2« األمور! 

  - خاص
لم يقاد2 الرئيُس األمريكاي عونالد ترامب، ماا تتطلَُّع 
إليه الادوُل الخليجياة يف القمة التي اننقادت أمس األحد 
بالريااض، بحضاور أكثار مان 50 زعيام عولاة عربياة 
وإْسااَلمية، ارتاماب يف مجمال الكلماة التاي ألقالا يرى 
أل عاىل عول الخليج واملاطقاة عْقَد الصفقاات التجارية 
والنساكرية ماع باالعه، وأل تتاوىل بافساها محاربة ما 

وصفه ”التطرف اإلْساَلمي”. 
ووساط تصفيل حار مان قبَل الزعمااء الحضور عاد 
عخول ترامب قاعة القمة، وتصفيل أكثر حرارة يف الختا2، 
أنهى ترامب كلمته، التي قال ايها: إل عىل الدول اإلْساَلمية 
تاظيف مراكز النباعة مان اإلرلابيل وضمال عد2 تواري 
ماالذات آمااة لهام، االونيات املتحادة، كما يقاول، “لن 

تسحل الندو بدنً عاها”.
ويمكان تلخياُص كلمة ترامب يف القماة بنبارة واحدة 
مقسمة ألربنة أقسا2، األول أل اإلرلاب إْساَلمي، والثاني 
أل الادول اإلْسااَلمية عليهاا محاربة اإلرلابيال، والثالث 
أل تنقاد الصفقاات “الرائناة” ماع باالعه للحصول عىل 
األسالحة، والرابع أل عىل الدول اإلْساَلمية تمويل مكااحة 
أمريكا اإلرلابيل، الذين لن تحاربَهم بالعه بدنً عاهم كما 

قال يف الكلمة ذاتها.
ترامب لم يُْخِف شنوره بالفخر تجاه انستقبال الكبري 
الاذي حظاي بهاا، وبادأ كلمته بتوجياه الشاكر عىل تلك 
الحفااوة، ثم قال “نبدأ اصالً جديداً من الرشاكة ساينوع 

بالفائدة عىل مواطاياا”.
ولام ياس ترامب أيضاً أنه الرجال الذي لرب من أزمة 
عاخلية يف بالعه، بحسب تقرير وكالة رويرتز؛ بسبب إقالة 
مديار مكتب التحقيقاات، وأل عليه أل يُبِناَد األنظاَر عن 
أزمتاه تلك بجمع مئات املليارات للشانب األمريكي اقال 
يف كلمتاه “وّقنااا اتفاقيات ماع السانوعيّة بقيمة 300 

ملياار عونر للتناول انقتصااعي و110 مليارات للتناول 
النسكري”، مضيفاً أل تلك انتفاقيات “ستساعد الجيش 

السنوعّي عىل لنب عور يف املاطقة”.
وكال الرئياس الفلساطياي أحد الحارضيان يف القمة، 
وأحاد املصفقال لدخاول تراماب القماة، واساتمع مثل 
النرشات من نظرائه بياما ترامب يصف اصيالً السطيايا 

بآنه أكثر من مجرع تاظيم إرلابي عادما قال إل “القاعدة 
وعاعاش وحازب الله وحمااس وغريلا ليسات تاظيمات 

إرلابية اقط بل قاتلة لألحال2”.
وطاملاا ضمن ترامب حصوله عاىل أكثر من 00ل مليار 
عونر من السنوعيّة، كما تحدث يف كلمته؛ الذلك اهو يرى 
أل “السانوعيّة والتحالف اإلْقليْماي قاموا بنمل كبري ضد 

املتمرعين يف اليمن” بحسب تنبريه. 
وألنها قمة “أمريكية عربية إْسااَلمية” يقوعلا ترامب، 
ااإل اإلرلاب لن يكول إن إْسااَلمياً، ارتامب قال يف كلمته 
إل “محاربة اإلرلاب تناي مواجهة صاعقة ألزمة التطرف 
اإلْسااَلمي وجماعات اإلرلاب اإلْسااَلمية التي يلهمها لذا 

التطرف”. 
واصال تراماب توجيه األوامار للقاعة، منلاااً أل لدف 
التجمع الكبري لو “تشاكيل تحالف تشارك ايه عدة عول 
ملحارباة التطاّرف”، مضيفاً أل “عىل الدول اإلْسااَلمية أل 
تأخاذ زما2 املبااعرة يف مكااحة التطرف” ثام يكرر قائالً 
“يجاب عىل الدول اإلْسااَلمية تحّمل املساؤولية الكربى يف 
محارباة اإلرلاب وأل تضمن أل اإلرلابيل لن يجدوا مالذاً 

آمااً لديها”.
ترامب أخرب املصفقل من الزعماء أنه ذالب إىل القدس 
للقااء اإلرسائيليل، بندماا اطمنئ عىل املبااعرات الرسية 
التي جنلات إرسائيل حليفااً، ولذلك وما أل سامع رئيُس 
الحكوماة اإلرسائيلية »بايامل نتايالو« حرارة التصفيل 
لرتاماب عاخل قاعاة القماة، إن وأطلل ترصيحاات جّدع 
ايها تطلناه إىل »بااء عالقات جيدة مع الادول الخليجية 

وتشكيل جبهة قوية يف مواجهة إيَْرال«.
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مي ه حاكماً للعالم العربي واإلْسالاَ ُب نفساَ ترامب يفرغ خزينةاَ اململكة وينصِّ

  - إبراهيم السراجي
لم يخلد ترامب للااو2 يف ليلته األوىل يف الرياض، إن وقد 
حصل عىل أكثر من 660 مليار عونر من السانوعيّة بواقع 
60ل ملياراً صفقات أسالحة اورياة وطويلة األجل وأكثر 
مان 200 مليار صفقاات تجارية، والسانوعيّول أيضاً لم 
يخلدوا للاو2، إن وقد سامنوا أل ما يفرتض أنه ينوع لهم 
وماا تبقى من احتياطيات عولتهم قد ذلبت إىل واشااطن 
عول رجنة، تلك األموال التي حصل عليها ترامب يف عقائَل 
لو ُوّزعت عىل ساكال األرض لحصال ُكّل واحد ماهم عىل 

100 عونر تقريباً.
ماع وصاول ترامب وبادء مراسام توقياع انتفاقيات 
مع امللك السانوعّي، اساتافرت وساائل اإلعال2 السنوعّي 
والخليجاي بمختلف أنواعها، يف مظالار احتفاء تأريخية 
ربماا تفوق ما كال يمكن أل يحدث لو أل السانوعيّة لي 
من حصلت عىل تلك األموال من أمريكا وليس النكس، أما 
الخارجياة األمريكية اقد انشاغلت بتجهيز جدول ترامب 
يف الريااض، ووزعت الدقائل عىل امللوك واألمراء بواقع 20 
عقيقاًة لاكل أمري عولة وملاك مملكة، تلاك الدقائل كانت 
كاايًة ليحصل ترامب عىل عارشات املليارات ماهم مقابل 

صفقات أسلحة أُْخاَرى.
وايماا كال تراماب يجمع األماوال ويوّقاع الصفقات 
يف الريااض، كال محاماو البيت األبيض يبادأول إجراءات 
عزله، عىل خلفية اضيحة إقالاة مدير مكتب التحقيقات 
الفيادرايل )إف بي آي( الاذي كال يحقل يف احتمال ضلوع 
روسيا يف اوز ترامب باننتخابات، واقاً للخرب الذي أذاعته 
شابكة وقاوات )يس إل إل( األمريكية، مساء السبت، بند 

تفاقم الوضع بل امُلَؤّسسة الحاكمة يف أمريكا وترامب.
إذل وواقااً لتقرير، نرشتاه وكالة رويرتز، أمس األحد، 
ااإل الرجل الذي جاء لحضور قمة تاصيبه زعيماً للناملل 
النربي واإلْسااَلمي، يف الرشق األوساط، خارج لارباً من 
أزمة تنصف به يف واشاطن وعزلة مفروضة عليه، منتقداً 
أل بإمكانه تجاوز األزمة عادما ينوع محّمالً بنائدات أَْكرَب 

الصفقات يف تأريخ الكرة األرضية.
وتحت عاوال »يف البيت األبياض.. عزلة الرئيس عونالد 
تراماب تتزايد يف قمة السالطة يف الونيات املتحدة« نرشت 
وكالاة رويارتز تحلياالً يقاول إل ترامب اشال »يف تنيل 
من يشاغلول مااصب علياا يف وكانت اتحاعياة يناي أنه 
يفتقار لكواعر تديان له بالونء يمكن أل تسااعده يف كبح 
جماح جهات حكومية ينتقاد الكثريول يف الدوائر املقربة 
من تراماب أنهم يرّسبول منلومات بهادف إلحاق الرر 

بسمنة الرئيس. وزاع ذلك من حدة عزلة البيت األبيض«.
وباااًء عىل ذلك وبحساب الوكالة كانات »الاتيجة لي 
مشاكالت عىل عادة جبهاات. حكومة تتنارض عالقاتها 
بالكونجارس وبالاوكانت انتحاعياة وصورتهاا الناماة 
لارشوخ متزايدة وبرنامج إْصاَلحاات طموح لكاه منّطل 
ورئيس تهدع نسب شنبيته اآلخذة يف التدني بفقدال حزبه 
لألغلبياة يف الكونجرس يف انتخاباات نصفية تجرى النا2 

املقبل«.
ويف تحليال آخر لافس الوكالة، اإل ترامب سانى، من 
خاالل الَهالاة التي ُصانات حاول زيارته للسانوعيّة، إىل 
تفاعي األزماة التي تنصف به عىل خلفياة قراراته املليئة 
بالشابهات، والتاي تضُنه عاىل طريل الرئياس األمريكي 
»نيكسول« الذي أطيح به من رئاسة الونيات املتحدة عىل 
خلفية اضيحة التجّساس عىل الحازب الديموقراطي عا2 

ث2196 أَْو ما ُعِرَف با »اضيحة ووتر غيت«.
يف الريااض ازعحمت املؤتمرات الصحفية للمساؤولل 
األمريكيال املرااقال لرتاماب ونَُظرائهام السانوعيّل، 
وتزاحمات الصفقاات واألرقاا2 الخيالياة بدرجة يصنب 
حارص ُكّل ما جرى لاااك، االكاتاب النرباي عبدالباري 
عطاوال يف محاولته للكتابة عن أبارز نتائج زيارة ترامب 
األولياة، قال »ننرتف أناا أصباا بالدوار ونحن نتابع أرقا2 
صفقات األسالحة الضخمة، النساكرية وانساتثمارية، 
التي جرى توقيُنها بل املسؤولل السنوعيّل واألمريكيل 
أثاااء وقائاع الياو2 األول لزياارة الرئيس عونالاد ترامب 
للناصمة السانوعيّة الرياض، وتحول لذا الدوار إىل صداع 

مزمن قاتل«.
وبدأ عطوال بالصفقات النساكرية التي بلغت قيمتها 

60ل ملياار عونر اقاال »إنهاا زياارة تأريخياة اناالً، 
وصفقاتها “ساوبر تأريخية” وغري مسابوقة أيضاً، اإذا 
كانات ُكّل لذه الصفقات النساكرية وأرقامها، ن تحقل 
التفوق النساكري السانوعّي يف ماطقة الرشق األوسط، 
ون تكارس احتكار إرسائيال له، امناى ذلك أنها أسالحة 
أقال ااعلية، ومازوعة الدسام، واملواصفات التكاولوجية 
املتقدماة، ون تُضامُّ طائارات حربية مثال “إف 35« التي 

حصلت عليها إرسائيل قبل عدة ساوات«.
خاالل زياارة تراماب للريااض يف الياو2 األول جارى 
السانوعيّة  انسارتاتيجية« بال  »الرؤياة  اإلْعااَلل عان 
والونياات املتحادة التي يارى عطوال أنها تناي الساني 
مان أجل »القضاء عىل أي خطر يمكان أل يهدع إرسائيل، 
وخاّصة “حزب الله”، وربماا حركتي “حماس« والجهاع 

اإلْسااَلمي” وباقي حركات املقاومة األُْخاَرى، واألسالحة 
التي ستحصل عليها السانوعيّة لي لتحقيل لذا الهدف، 
ولذلك لم يكن مساتهجااً بالاسبة إلياا ععوى السيد سند 
الحريري، رئياس وزراء لباال املناعي لحازب الله، وليس 
الرئيس ميشاال عول لحضاور القمة النربية اإلْسااَلمية 

التي سيشارك ايها الرئيس ترامب«.
وأماا2َ تلاك األرقا2 الفلكياة، لم تساتطع تركيا، ولي 
حليفة السانوعيّة التحيّل بالصمات، ااائب رئيس الوزراء 
الرتكي محمد شيمشك، كتب تغريدة يف صفحته الرسمية 
بموقع تويارت منلقاً عىل الصفقات السانوعيّة األمريكية 
َف جزٌء من  بالقاول »النالام سايكول أكثُر أمانااً لاو رُصِ

الصفقة عىل الفقر والتنليم وتمكل املرأة«.
مان جاناب آخار، حظاي املؤتمار الصحفاي لوزيَري 

خارجية أمريكا والسانوعيّة »ريكس تيلرسول« و«عاعل 
الجباري« بالتماا2 إعالماي كباري، انتظار اياه املضياف 
السانوعّي أل يسامع من ضيفه األمريكي ما تتطلع إليه 
اململكاة مان مسااعدة أمريكية، لكاه لم يسامع ساوى 

تطلنات واشاطن من األموال السنوعيّة.
لام يقال الوزيار األمريكاي أي جدياد خاالل املؤتمار 
الصحفي أكثر مما قاله املساؤولل األمريكيل السابقل، 

من قبيل مواجهة إيَْرال، والحرب عىل اإلرلاب.
ثماة نقطاة مهماة ورعت يف حدياث وزيار الخارجية 
األمريكي خالل املؤتمار الصحفي، عادما قال إل الونيات 
املتحادة »لن تسامح بأل يحقال الحوثياول اننتصاَر«.. 
تلاك الجملة التي جاءت بند أكثار من عامل عىل الندوال 
عاىل اليمن، وبند سايول من األولا2 السانوعيّة بتحقيل 
اننتصار، بات األمريكي يتطلاع، ليس لتحقيل اننتصار، 
وإنماا ملااع انتصار وشايك للجياش واللجال الشانبية، 
وكانات الخيباة ظالرة عىل بناض املحللل السانوعيّل 
والخليجيال، يف لحظاات ناعرة عىل الشاشاات الخليجية 

املحتفلة برتامب.
باملحللال  الخليجياة  الفضائياات  امتاألت  افيماا 
والسياسايل الذين تااولوا الزيارة التي تصفها السنوعيُّة 
بالتأريخية لرتامب للسانوعيّة، غري أل الدكتوَر والسيايس 
ظااار النجماي الحاصال عاىل عكتاوراه يف شاؤول أمن 
الخليج والنالقات اإلْقليْمياة والدولية، كال األكثر واقنية 
ولاو ينرّب عن خيبة األمل مان مخرجات زيارة ترامب، يف 
مداخلة، عىل شاشة قااة “سكاي نيوز عربية” اإلماراتية.

وقاال النجمي، ولو املدير التافياذي ملجموعة مراقبة 
الخلياج، منلقااً عىل زياارة ترامب: “ما شاالدت لو أل 
الخليجيال لام مان يقدماول ُكّل يشء لألمريكيل، ولم 

يقد2 األمريكيول أي يشء”.
وأشاار النجمي ملؤتمر تيلرسول الصحفي مع الجبري، 
موضحاً أل األول تحدث عن أحداث اليمن وكال حديثُه ”ن 

يتلج الصدر”.
ولفات إىل أل “جميع انتفاقيات من جانب السانوعيّة 
وخلقات اارص عمل لألمرياكال ولااك رشكاة أمريكية 

ستنمل يف السنوعيّة”.
وأضاف قائاالً “أنا أرعت أل أسامع التدخال األمريكي 
لجانب التحالف اإلْساَلمي النساكري، أرعت أل أسمع أنه 
سايكول لااك حصار عاىل املوانئ اليماية حتاى ن يافد 
الساالح من الجانب اإليَْراني، أرعت أل أسمع الحصار عىل 

إيَْرال “.
وحاذر النجمي مان التفاؤل املفارط؛ ألناه ممكن أّن 

يحصل يشء يف نهاية املطاف.
أما املحلل السيايس النراقي »عالء الخطيب« الذي ظهر 
عىل شاشة قااة »بي بي يس« الربيطانية، اقال إل توقيع 
السانوعيّة صفقات أسالحة بقيمة 00ل مليار عونر عىل 
مدى 10 سااوات يناي أل السانوعيّة قاد رلات خزياتها 

التي لم تند تحوي أكثر من 600 مليار.
وأضااف الخطياب أل السانوعيّة بتلاك الصفقاات قد 
أثقلات كالل األجياال القاعمة يف اململكاة وأل األخرية لن 

تكول قاعرًة عىل تقديم أية أموال ألية عولة أُْخاَرى.

اعتصام بحبل ترامب؟!
بندر الهتار

إنه يوم الحج األكرب ألكثر من خمسن زعيما عربيا وإسالميا،،، هو اجتماع أشبه بالبيعة، وقد انتهى الحال بمن تآمروا 
عىل املنطقة وقاتلوا ضد اليمن وس�وريا والعراق ألجل الخالفة إىل تنصيب ترامب كخليفة حرصي للمس�لمن واليهود عىل 

السواء.
يف خطاب االفتتاح يف القمة العربية االس�المية األمريكية يف الرياض، إرسائيل ليس�ت عدوا يف نظر س�لمان، ويد السالم 

إليها ممدودة.
إن الكالم محرم حال خطاب ترامب، قام فيهم خطيبا وموجها، اصطفاه الجمع الكبري ألن يتحدث واقفا والبقية جلوس.

ترامب الذي يش�تهر بخطاباته العنرصية ضد االس�الم يحكي عن قدسية الحرمن، فهل القدسية بمكة واملدينة، أم هي 
البقرة الحلوب التي أدرت مئات املليارات من الدوالرات.

يف القمة، حرض اليمن كما حرضت بقية القوى املتحررة وحركات املقاومة يف لبنان وفلسطن، وهم أعداء القمة الخليطة، 
أما حضور داعش والقاعدة وما يسمى االرهاب فهو لذر الرماد عىل العيون، وهل تحارب األم أبناءها والراعي رعيته.؟؟

مخرج�ات القمة واضحة، الس�الم ملن يس�الم إرسائيل والعداء ملن يعاديه�ا، وهي خالصة س�ينقلها دونالد ترامب إىل 
نتنياهو حن يلتقي به يف تل أبيب.

حظي الرئيُس األمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، باستقبال غير مسبوق في 
تأريخ المملكة السعودّية، وجرى استخداُم ُكّل ما كان حرامًا وفقًا للفكر الوهابي، 
ليصبح حالالً، أمام ترامب الذي كانت مالمُح وجهه، وفقًا لوكاالت دولية، تعّبر عن 

ازدرائه لمضيفيه، أما الوهابية فقد باركت من داخل منبر الحرم في خطبة الجمعة 
هذه الزيارة، التي شهدت حفاًل راقصًا شارك فيه الرئيُس األمريكي وابنته.
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  - صنعاء:
يف الوقت الاذي كال ملُك السانوعيّة يقُف 
أماا2َ ُسالَِّم الطائارة نساتقبال ومصااحة 
ضيفه النزيز، الرئيس األمريكي عونالد ترامب 
وزوجته ميالنا مكسيكية األصل، َوَسَط عزف 
املوسيقى النسكرية وإطالق املدااع احتفانً 
بالضيف وتحليل الطائرات ابتهاجاً من خالل 
رسام الخطوط الحمراء والبيضاء والزرقاء، 
كال ميداُل السابنل بالناصمة صاناء يقُف 
شاامخاً كشاموخ جريانه نقام وعطال؛ من 
أجل اساتقبال الضياوف الذين توااادوا ماذ 
الصباح الباكر لحضور املسارية الجمالريية 
الُكربى التي أقيمت عرَص السبت تحَت عاوال 
»ن لإلرلااب األمريكاي«؛ واساتاكاراً لزيارة 
الرئياس األمريكي إىل اململكاة وتدنيس أرض 
الحرَمال الرشيفال، وتزاماااً مع اساتمرار 
الندوال األمريكي السانوعّي عاىل اليمن ماذ 
أكثر من عامل راح ضحيتها ما يقارب )0ل( 

ألَف شهيد وجريح.

وقد شارك عرشاُت اآلنف من أبااء الشنب 
اليمااي يف املسارية الُكاربى عارَص السابت 
بميدال السابنل؛ للتاديد وانستاكار لزيارة 
الرئياس األمريكي ترامب إىل السانوعيّة التي 
ينقاد خاللها ثاالَث قمام ولقااءاٍت، أبرزلا 
القّمة النربية اإلْسااَلمية األمريكية بحضور 
)55( من رؤسااء الدول النربية واإلْساَلمية، 
وتجارياة  عساكرية  اتفاقياات  وتوقياع 
واقتصاعياة مع اململكة السانوعيّة بدأت ماذ 
الوللاة األوىل لزيارة السابت وصلات إىل أكثر 

من )600( مليار عونر.
ويف املسرية الُكربى قال محمد عيل الحوثي 
– رئياُس اللجااة الثورية النليا: إل الحشاوَع 
التاي حارت مياداَل السابنل بالناصمة 
أوصلات  الحاشادة  املسارية  يف  للمشااركة 
رساالتَها ألمرياكا كما أوصلات الصاروخيُة 
رساالتَها بطريقتها، مؤكاداً أل الصموَع لو 
خياُر الشانب اليماي يف مواَجهة امُلَخّططات 
التي تساتهدف اليمن واملاطقاة. ويف كلمته، 
تحاّدى رئياُس الثورياة النلياا، املجتمنل يف 

السنوعيّة أل يخرجوا أسرياً واحداً من األرسى 
الفلسطيايل يف ساجول الندو »اإلرسائييل«، 
َة النربية اإلْساَلمية األمريكية  ناتاً إىل أل القمَّ
برئاساة تراماب سايحِرُص الزعمااُء النرُب 
خاللها أل تظلَّ أعياُهم صاحيًة وأْل ن يااموا 
كما لو منروٌف عاهم عاخل القمم النربية!!.

َع رئيُس الثورية النلياا، عىل إيصال  وشادَّ
رساائل قائد الثورة السايد عبدامللك الحوثي، 
للمشااركل يف املسارية الجمالريياة بميدال 
السابنل راضااً لإلرلااب األمريكاي، حيث 
أكَّاد قائُد الثاورة يف رساائله أل جولَة ترامب 
للماطقاة وماهاا السانوعيّة تهادُف إلنهاء 

القضية الفلسطياية وتقسيم البلدال. 
وععا محمد عايل الحوثي، موظفي الدولة 
إىل تاظيام وقفاات يومية أما2َ مكتاب األَُمم 
ان أخذلا  املتحادة للمطالباة بحقوقهام ممَّ
ورشعن ملصاعرتها، مطالباً املجلَس السيايسَّ 
األعىل والحكومة بند2 استقبال ولد الشيخ إّن 

بند الضغط وتسليم حقوق الشنب اليماي.
وأشاار رئيُس اللجااة الثورياة النليا، أل 

ر�ضالُة قائد الثورة ال�ضيد عبدامللك احلوثي للم�ضاركني يف امل�ضرية:

جولُة ترامب للمنطقة ومنها السعودّية تهدُف إلنهاء القضية الفلسطينية وتقسيم البلدان

حتتاَ �ضعار: ل للإرهاب الأمريكي على اليمن:

حشوُد »السبعني« تستقبُل بشائراَ النصر الباليستية على واَْقع الزيارة الرتامبية 
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املشاركل يف املسارية الحاشدة ن يسَنول إىل 
أيَّاة مغريات أَْو مكاساَب، كماا يّدعي بنُض 
اإلعالميال والصحفيال من خاالل طرحهم 
وكتاباتهام، مؤكاداً أنهام سايظلول ثابتل 
أيُّ  يثايَهام  ولان  مواقنهام،  يف  وصامديان 

برنامج أَْو حتى ثالثة برامَج تلفزيونية.
وكال األبارَز يف املسارية الحاشادة عارَص 
السابت بميادال السابنل، لو تواُجاُد بقرٍة 
ُد شخصيَة  حقيقية وبجوارلا شاخص يجسِّ
الرئياس األمريكاي ترامب؛ وذلاك تنبرياً عن 
وماانً  نفطااً  الحلاوب،  السانوعيّة  البقارة 
للمشاريع انستنمارية ضد النرب واإلْساَل2، 
كماا يأتي تواُجاُد البقرة الحلوب يف املسارية 
الجمالريياة التي ععات لها اللجااة الثورية 
النلياا تنبارياً عان ألاداف زياارة الرئياس 
السانوعيّة  إىل  تراماب  عونالاد  األمريكاي 
وععمه لإلرلاب السانوعّي واألمريكي مناً يف 
اليمن والشاا2 والنراق وليبياا باملال والافط 

السنوعّي.
علمااُء اليمان كال لهام الحضاوُر األبرُز 

يف لذه املسارية التاي لدات إليصاال صوت 
الشانب اليماي للارأي النا2 الناملاي إزاء ما 
يتنارَُّض له مان جرائاَم وإرلااٍب، والتاديد 
بالندوال والحصار السنوعّي األمريكي، حيث 
قال النالمُة اؤاع ناجي – عضُو رابطة علماء 
اليمان: إل خاروَج اليمايل يف مسارية ُكربى 
وغري مسابوقة أكَّادت عىل عازة وكرامة لذا 
الشانب الذي يرُااُض الخااوَع والتذلَُّل لدول 
الطغيال املتمثال بأمريكا، ناتااً إىل الَحَفاوة 
الكبارية مان قبال عول الخليج يف اساتقبال 
الرئيس األمريكي عونالد ترامب، ومشااركته 
األمريكياة  واإلْسااَلمية  النربياة  القماة 

بالناصمة السنوعيّة الرياض.
وأشاار النالمُة اؤاع ناجاي، إىل أل انتفاَق 
ماع الرئيس األمريكي لو بمثابة انتفاق مع 
الشايطال األكرب، والاذي لن يارىض عن تلك 
الادول الخليجياة مهما ماحوه مان أموال أَْو 
اتحاوا له خزائَن ملكهم أَْو أعلاوا له السامَع 
والطاعاة، بل لن يارىض عاهم حتاى يتبنوا 
ملَّتَه؛ امتثانً لقول املوىل جل وعال »َوَلن تَْرىَض 

َعاَك اْليَُهوُع َوَن الاََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم«.
واساتاكر عضاُو رابطاة علمااء اليمان، 
وْصاَف علمااء آل سانوع للقماة األمريكياة 
السنوعيّة النربية اإلْساَلمية باملباركة، وقيا2 
خطيب الَحَر2 املكي وخطيب املساجد الابوي 
اللذين اساتبقا زيارة تراماب وأعلاا الرتحيَب 
بها من عىل مارب رساول الله صىل الله علايه 
وآله وسالم ووصفها باملباركاة يو2 الجمنة 

املاضية.
الجمالريياة  املسارية  انالياات  تخّللات 
الكاربى بميادال السابنل قصيادٌة ألقالاا 
حمااَس  ألهبات  الجاياد،  منااذ  الشااعُر 
ت كلماتُهاا عان انتصاار  املشااركل، وعاربَّ
اليمايال َوعور الجياش واللجاال الشانبية 
والقاوة الصاروخياة يف اساتهداف عاصماة 
باليساتي  بصااروخ  السانوعّي  النادوال 
»زلزال 2« عشايَة زيارة الرئيس األمريكي إىل 
السنوعيّة، باإلضااة إىل تمكُّن وحدات الدااع 
الجاوي مان إساقاط طائارة إف 15 تابناة 

للندوال األمريكي السنوعّي.

ر�ضالُة قائد الثورة ال�ضيد عبدامللك احلوثي للم�ضاركني يف امل�ضرية:

جولُة ترامب للمنطقة ومنها السعودّية تهدُف إلنهاء القضية الفلسطينية وتقسيم البلدان

حتتاَ �ضعار: ل للإرهاب الأمريكي على اليمن:

حشوُد »السبعني« تستقبُل بشائراَ النصر الباليستية على واَْقع الزيارة الرتامبية 
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هالل املسرية يرتقي شهيدًا 
هالل المسيرة

سقط هالل الدرواني إىل السماء، شهيداً كما كان يرجو، وصحيٌح أنه كان 
يُدِرُك أن طبيعة عمله ضمَن طاقم صحيفة »صدى املسرية« يَُعدُّ نوعاً من الجهاد 

ُخُصوصاً يف ِظلِّ العدواِن السعودّي األَمريكي، لكنه كان يُدِرُك أن بإمكان أّي 
شخص سواه أن يقوَم بها، وأنه وأمثاله َمن يمكنهم وحَدهم القياُم باملهمة األَْكرَب 

يف ميادين الرشف والكرامة، ولذلك لم يقبل أن يبقى يف مقر الصحيفة حيث 
الشاشة تعرض بشكل متواصل مشاهَد الجرائم البشعة التي يرتكبُها العدوان 
السعودّي األَمريكي يف بالده، ولم يقبَل أن يرى الغزاة واملرتزقة يؤتى بهم من 
أصقاع األرض لتدنيس ثرى الوطن ونهب مقدراته، فعرف أن مكانه الطبيعي 

هو بن املجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
خالَل الفرتة التي أمضاها هالل متنقالً بن جبهة وأخرى، ُكنّا هنا يف 

الصحيفة ونحن نصوُغ أخباَر االنتصارات والبطوالت، نعرُف أن بندقيَة هالل 
كانت جزًء من تلك االنتصارات، من نهم إىل املخاء والساحل الغربي وهناك 

ارتقى شهيداً، وقبل سقوطه كانت الصحيفة تفرد مساحًة كبريًة لتقرير 
وصور االنتصارات الكبرية للجيش واللجان الشعبية التي تمثّلت بدحر مرتزقة 

العدوان وإلحاق أَْكرَب هزيمة وأعظم الخسائر املادية والبرشية يف مديرية 
موزع الساحلية، وفيما كانت الصحيفة قد وجدت طريَقها إىل القراء، وصل نبأُ 

استشهاد هالل هناك.. لقد كان ُجزءاّ من ذلك االنتصار الكبري.

 صدى املسرية يف حضرة الشهيد هالل 

 سالٌم سالم.. 

 ضمرٌي حي.. 

ان اليمني الجديد   عن »هالل« واإلْنساَ

صبري الدرواني 
مثلماا أل لاالل الساماء علياٌل عاىل عخوِل 
شاهر جديد.. الاا أيضاً )لالل(.. ولاللُاا اليو2 
لاو عليلُاا إىل أبواب الجااة، عليلُاا إىل الجهاع يف 
سابيل الله.. عليلُاا إىل الدااع عان عيااا.. عليلُاا 
إىل الداااع عان اوطانااا.. عليلُااا إىل الدااع عن 

املستضنفل يف لذا الشنب.
لاالُل أحاُد أااراع طاقام صحيفاة صادى 
املسارية.. كال يقاوُل: إل أيَّ عمال مهماا كال 
عظيمااً ومهمااً اهاو ن يسااوي ما يقاو2ُ به 
املجالدول يف جبهاات املواجهة ومياعين النزة 
والكراماة، وعائمااً يرعِّع قوَلاه تنااىل )أََجَنْلتُْم 
ِساَقايََة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْساِجِد اْلَحاَرا2ِ َكَمْن 
آَماَن ِباللَِّه َواْليَْو2ِ اآْلِخِر َوَجاَلَد يِف َساِبيِل اللَِّه َن 

يَْستَُووَل ِعاَد اللَِّه(.. 
وبند سماعه خطاَب السايد القائد عبدامللك 
بدرالديان الحوثي )التنبئة النامة( اتخذ قراَره 

وركب صهوَة جواعه واتجه إىل مياعين الجهاع.. 
ليش يا لاالل وعملاا لذا مش لو جهاع!!.. 
قال: لو مثال الذي يتيمم للصاالة واملاء قريٌب 

ماه عاد إذنه.
إِْل  )ُقاْل  اآلياة:  اياش  اماناه  وتسااءل!!!! 
َكاَل آبَاُؤُكاْم َوأَبْاَاُؤُكاْم َوإِْخَوانُُكاْم َوأَْزَواُجُكاْم 
َوَعِشريَتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقرَتَْاتُُموَلا َوِتَجاَرٌة تَْخَشْوَل 
َكَساَعَلا َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه 
َوَرُساولِِه َوِجَهاٍع يِف َساِبيلِِه َارَتَبَُّصوا َحتَّٰى يَأِْتَي 
اللَّاُه ِبأَْمِرِه  َواللَُّه َن يَْهِدي اْلَقْو2َ اْلَفاِساِقَل(.. 
اياووووه لاو نقياس أنفسااا عاىل لاذه اآلية 

عااجح أَْو نرسب.. أكيد راسبل.!!!
يا لالل لايئاً لك الحياَة األبديَة الخالدَة، اقد 
أحببَت اللَه وأحببَت رساوَله وانطلقت مجالداً 
يف سابيله، وكال ذلك أحبَّ إليك من أبيك وأباائك 

وإخوتك وزوجتك وعشريتك.
»ِماَن اْلُمْؤِمِاَل ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَلُدوا اللََّه 
َعَليْاِه  َاِماُْهْم َمْن َقَضٰ نَْحبَُه َوِماُْهْم َمْن يَاْتَِظُر 

لُوا تَبِْدياًل« َوَما بَدَّ

يحيى عبدالرحمن المحطوري 
خلاَف ُكّل رضبة مساّدعة إىل نحار الندو.. 
رجاال صاعقاول وصلاوا الليَل بالاهاار عمالً 
وإعداعاً.. عراساًة وتخطيطاً.. صرباً وجهاعاً.. 
منانااة وساهراً.. باذنً وعطااء.. وتضحياة 

واستبسانً.. 
تركاوا ُكلَّ يشء مان أجل عياهام ووطاهم 
وشانبهم.. لم يطلبوا ماا جزاء ون شاكوراً.. 
يف  منروااول  لكاهام  األرض  يف  مجهولاول 

السماء.. 
حفظاوا مااء وجاوه ُكّل املساتضنفل.. 

ورانوا لاماِتهم.. 
يدمار الله بهام قاوى الطاغاوت.. ويقتُُل 
بأيديهم رشاَر خلقه.. ويفضح ببطونتهم ُكلَّ 

مرجف وخائن وخانع.. 
ويتجىل يف ثباتهام ويقياهم عظمُة القرآل 

الكريم وسمو ألله.. 
اهم شاالد عىل تربيتاه النظيمة وثقااته 
الراقية التي حّطمت ُكّل خوف.. وكشافت ُكّل 

زيف.. وصانت ُكّل مجد.. 
»ِماَن اْلُمْؤِمِااَل ِرَجاٌل َصَدُقوا َماا َعاَلُدوا 
اللَّاَه َعَليِْه َاِماُْهْم َمْن َقَضٰ نَْحبَاُه َوِماُْهْم َمْن 

لُوا تَبِْدياًل« يَاْتَِظُر َوَما بَدَّ
الرحمُة عليك يا بدَر البدور..

ساااُظُر ُكّل يو2 إىل الساماء نرُقُب أل يهل 
لالَلك يا أغىل الرجال وأنبلهم!

إىل مقدمة الصفوف
الدرواني علي

ذلب إىل الجبهة ولو ن يمتلك شايئاً، حتى 
املكال الذي يساُكُن ايه، لو وأربنة من األونع 
ولدال وباتال، البات الصغرية يف شهرلا األول، 

ربما لم يرلا.
لم يدر يف خلده يوماً أل ياضمَّ إىل كشواات 

أصحاب املرتبات والرواتب.
ون يف قوائم ألل الرتب واملااصب.

رغم ال كثرياً من لؤنء لم يربحوا ماازلهم.
لام يكن يطلاب من أحاد أل ينتاَي باه أَْو 

بأونعه يف حال غيابه.
كال يرتكهم لله الواحد.

الذيان  اللاه  رجاال  بقياة  كحاال  حالُاه 
استبسلوا للدااع عن عيااا وعرضاا وأرضاا.

رأى طائارات آل سانوع األَمريكية تهاجم 
بلَدناا اَهابَّ مع ثلة مان الشاباب األبطال إىل 

مقدمة الصفوف.
شارك يف النديد من جبهات النزة والرشف.

رأى رااقه إما شهداء أَْو جرحى.
ولم يثاه ذلك.. بل أرص عىل مواصلة الدرب 

والنطاء.
ولا لاو اليو2 أبو عبدامللك يرتقي شاهيداً 

ليلتحل بالركب املقدس.
اسال2ُ الله عليه وعىل ُكّل شهدائاا األبرار.

وشفى الله جرحانا، وثبتاا عىل طريقهم.. 
إنه كريٌم مجيب.

لايئاً لك يا لالل لذا الوسا2 النظيم.
لايئاً لوالديك وإْخَوانك وكل أَصدقائك.

نايف حيدان 
وتساتمر قاالاة الذوع عن الوطان بتقديم 
خارية شابابها ااداءاً ألجال الحرياة وصوناً 
للكراماة اليماية وكرس جاربوت عدو غبي ن 

ينرف من لم اليمايول.. 
ع2 الشاهيد لاالل ن باد أل يابات حرياة 
ويصااع يمااً باال وصاية.. يمااً حاراً ن يقبَُل 

عىل أرضه غازياً أَْو عميالً مرتزقاً. 
لالل الشااب البسيط لم يسمح له ضمريه 
أل يقَف متفرجاً وطائرات الولابية السنوعيّة 
تنرباد بساماء باالعه وتقتال نسااء وأطفال 
اليمن وتدمر مساكَن ومصانَع وبُايًة تحتية. 

َه للجبهة  أباى إن أل يحمَل ساالَحه ويتوجَّ
ملواجهة التكالب عىل بلده. 

ضمريُ لاالل حي ولام يُمْت باستشاهاعه 
كبقية الضمائر امليتة بداخل أناس أحياء. 

روُح لالل باقية كضمريه الحي. 
نبأُ استشاهاع لالل بشارٌة باقرتاب الارص 

عىل الغزاة واملرتزقة. 
ابقادر الحزل الاذي تركه لاالل يف قلوب 
محبياه إن أنه تَرَك عاوانااً للتضحية والفداء. 
ترك روحاً تثأر. روحاً تحيا كلما أوغل الندو يف 

جرائمه وقتله لألبرياء. 
لالل القاع2 من الريف الجميل ومن األرسة 
املكااحة واملجالدة عربَّ للنالم وكَشَف لألعداء 
من لاو اليماي وأثبات مَلن باع نفَساه للندو 
َل انستشهاَع عىل  بثمن بخس أل اليماي يفضِّ
أل يشالَد الغازي واملحتل يدنس أرَض أجداعه 

ويسلب كرامته ورشاه. 
نَااْم يا لالل قريَر النال اوالله إل ُكلَّ َمن 
يحباك وكل مان عرااك وكل من سايقرأ خربَ 
ُل ما  استشاهاعك سيساريُ عىل عربك وسيفضِّ
اخرتتاه ونلتاه عاىل أل يفارَِّط أَْو يتقاَعَس يف 
الدااع عن ماا عاانت وقدمت حياتك رخيصة 

ألجله. 
رحمة الله عليك يا لالل. 

ولايئاً لك الشهاعة.. 

أنس القاضي 
كم مرًة ساوَف نُشايع َمن نُحبُّ لكي ننيَش 
عاىل لذِه األرض بساال2ٍ كما نُرياد نحن ن كما 
يطماع القاعمول من البحر! يذلب الصاعقول، 
بناَد أل خلقوا لدياا انطباعاً قبل رحيلهم بأنهُم 
ليساوا من ألل لاذِه األرض ون ياتمول للواقع 
الفاسد الذي ننيُشه كجبااء إزاء تغريه، ويروَل 
يف أنفساهم وقاوعاً إلَعااَعة خلقاِه مان جديد، 
لكذا ِمن أجل َمن لم ينراْولم يوماً يساقطول 
ولام مؤماول بأل لاذِه األرض وكرامة أباائها 

تستحلُّ بأل يسقْولا من عمائهم الزكية.
اهيد »لالل الدرواني«، كاَل  الساال2ُ عىل الشَّ
من ذلك الِصاف الذي نساميه باإلنَْسال الجديد، 
الشااب اليمااي القاعر عىل التضحية يف سابيل 
ما يؤمن بِه من عقياَدة عياية امتزجت بقااعٍة 
وطاياة يف الداااع عن اساتقالل الوطن وحرية 
أباائه، وقاد مض يف طريقِه لاذا صاعقاً حتى 
آخر قطرة ع2ٍ ُمقدساة كانات تتدال من حاايا 

قلبه.
لالل اإلنَْسال والصديل الوعوع الذي عراته، 
كأحاد كاواعر صحيفة »صادى املسارية«، لَو 
ذلك اإلنَْساال الذي يُسامى بالجاادي امَلجهول، 
ذلك الصاف من الرجاال الذي تُدرك قيمتَُه حل 

يُفقد.
ولاَو جازٌء مان قطااع شابابي واساع، يف 
مختلاف رباوع الَوطن، عااش يف واقاع الُظلم 
وانساتبداع الداخيل والتدخال الخارجي والغزو 
األجاباي، ولذا الجياُل، الذي شاارك بأكثر من 

حركة احتجاجية وثورية، مثل اإلنَْسال الجديد 
يف املجتمع اليمااي، الطموَح إلزالة ُكّل األوضاع 
القديمة الفاسدة، من أجل حياة عاعلة يف وطٍن 

ُحر.
ويف لاذِه الحارب الندوانية عاىل بالعنا، وما 
يرااقها من جبهات عاخلية مأسااوية، َخرِسنا 
الكثري من الشاباب الصاعقال، أمثال ِلالل من 
لذا الجيال الجديد القاعرة عاىل النمل والبااء، 
والذي يُمثل مساتقبل الوطن، من تلك الرشيحة 
انجتماعياة التاي غادت جباارًة حال اتّحدت 
وزعزعات الواقاع القديام تحت اقادا2 الطغاة 
وكالء انساتنمار، مااذ حاراك 11 ارباير حتى 
ثورة 12 سابتمرب، اأبت قاوى املوت الخارجية 
والداخلياة وتجار الحاروب وكل َمان يحلمول 
بناوعه القديم، أّبوا إن أَل يشانلوا الحارَب تلَو 
الحرب، ويفجروا الطرقات واملساجد، ويذبحوا 
الجااوع ويقتاصوا امُلفكريان، يُفككوا املجتمع 
ويُدماروا لاذِه الطلينية الشاابة القااعرة عىل 
والندالاة  والديمقراطياة  الحرياة  غاد  ُصااع 

انجتماعية وانستقالل.
خسارُة الوطن ااعحة بفقد شبابه، وحسبُاا 
أل من عماءلم ساتزلر ن ريب ماها البالع، وأل 
ناتزع انساتقالَل الوطاي والتالحم وانستقرار 
الداخيل كيمايل ُمستهَدال، ن اروَق بيااا لدى 
أعدائااا، لاصمد يف وجه األحالف انساتنمارية 
والرجنية بل الخليجيال واألمريكال وَمن عار 
يف الكهام الصهيوناي، كي نباَي وطاَن الندالة 
والرشاكاة، كيماا ن تذلاَب ُسادى خساارتُاا 
إلنَْسااناا »أثمن رأسامال يف الوجاوع« كما قال 

كارل ماركس!

 هالل شهيدًا.. 
إبراهيم السراجي

األيا2ُ األخريُة التي قضالا مناا قبل ذلابه 
ُف كشاهيد يرى  إىل جبهاة الكرامة كال يترصَّ
مشاهَد سقوطه إىل الساماء.. كال أكثر لدوًء 

من أي وقت مض.. 
لاالل الذي أصباح اآلل أعظَمااا مكانًة يف 
األرض وأعظماا مازلًة يف الساماء.. ساقط يف 
املخاء الياو2 لكاه لم يساقط إن بندما صاع 
ماع رااقه اننتصاَر الكباريَ قبل يوَمل يف تلك 

الجبهة.. 
لالل الذي لم يقبل أل تشح علياا األخبار.. 

اانطلل ليجلَب اننتصارات.. 
حزين جداً لفراقه وسانيد جداً بشهاعته.. 
لكاذا كالشاهداء النظمااء الاذي ينصفول 

بمشاعرنا املتااقضة يف لحظة واحدة.. 

 هالل الدرواني بطل!
محمد الوريث

مان جبهة اإلعاال2 يف صحيفة املسارية إىل 
جبهة املخااء، كال وما زال اارسااً سايتنلم 
اليمايول ماه مناى الكرامة والنزة والرشف.

لاالل البطل لام يكن مشاغونً بالرتلات، 
لم يؤمن بأحاعيث َوشاائنات األمال الكاذب، 
لم يشاغله نقد األنصار أَْو املؤتمار أَْو املجلس 

السيايس أَْو الحكومه... إلخ.. 
واألولوياة  الصحياح  الوعاُي  لدياه  كال 
الساليمة، تحارك إىل جبهات النازة والرشف 
للداااع عن اليمان األ2، لم يماناه واقع كونه 
اارعاً يف جبهاة إعالمية منتاربة، كال يريد أل 
يُحرَشَ مع الرجال األوائل، األنبياء والصّديقل 

والرشااء املخلصل..  ذهب ليصنعاَ لنا أخباراَ النصر
زكريا الشرعبي

لالل الذي يحبُّاا ونحبُّه، تركاا يف علاليز الصحيفة وانطلل حامالً بادَقه وروَحه يف سبيل الدااع 
عن الوطن.

ذلاب ليصااَع لاا أخباَر الارص، مؤماااً أل ما نقو2ُ به يف الصحيفة ليس شايئاً أما2 ما يقو2 به 
املجالدول يف جبهات النز والبطولة، ونقل أخبار الارص ليست كصااعتها.

لالل يرتفع شهيداً إىل الله.. 
السال2ُ عىل روحك صديقي لالل الدرواني.
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حسن حمود شرف الدين 
النربياة  الجزيارة  شابه  يف  تراماب 
ويساتقبلُُه كبااُر زعماء النالم اإلْساااَلمي 
وعيونُهام جاحظٌة ملا سايخُرُج به من قمم 
السنوعية ثم الخليجية ثم اإلْسااَلمية والتي 

ستكول جميُنها تحت رئاسته.
استطاع يف سااعاته األوىل الخروَج بندع 
كبري مان انتفاقيات التجارية والنساكرية 
والصااعياة وحتى الثقااية لام تكن بماأًى 

عن لذه انتفاقات.
وزيُر املالية السانوعي يف مؤتمر صحفي 

عقاب توقياع انتفاقياات التاي حرلاا 
سالمال وترامب أْعلان أل لاذه انتفاقيات 
الحاصال يف  النجاز  تغطياة  ستساالُم يف 
امليزانياة وساتنَمُل عاىل تخفياف البطالة 
باسابة %7 مع ُحلُول الناا2 22020.. كما 
أشاار أل املاليَة ساتصدر أََعَوات عين للسوق 

يف الوقت املااسب.
لاذه انتفاقيااُت بالتأكياد ساتُصبُّ يف 
مصالح الاظا2 األمريكي عىل حساب شنب 
الجزيرة.. وساتذلب نسبة كبرية من موارع 
الاظاا2 السانوعي لصالاح رؤوس األَْمَوال 
الذيان ععماوا  األمريكياة و«اإلرسائيلياة« 
تراماب يف مراحلاه اننتخابية حتاى أَْصبَح 

رئيساً للونيات املتحدة األمريكية.
ترامب كال األرسع يف تصفية حسااباته 
مع َمان وعدلم.. ولاو رجنااا بالذاكرة إىل 
مهرجاناته الجمالريية قبال توليه ماصَب 
الرئاساة كال يناد َعائمااً بإرغاا2 الاظاا2 
السانوعي بتساديد مديونية األخري، مقابل 
حماياة الاظا2 األمريكي للاظا2 السانوعي 
خاالل النقاوع املاضياة.. ولاو ماا حصل 
اناالً.. وتنتارب لاذه انتفاقاات مداوعاة 
مسابقة امديونية الاظا2 السنوعي املربمة 
مع أمريكا تحات الطاولة كبرية جّداً مقابل 
الحماياة.. وزاعت لاذه املديونية بند تجرؤ 
الاظا2 السانوعي عىل شان عدوال غاشام 

وظالم عىل الشانب اليماي.. حيث كال من 
املتوقاع لادى انساتخبارات األمريكياة أل 
الاظا2 السانوعي سيستطيع السيطرة عىل 
اليمان خالل عارشة أياا2 أَْو أساابيع كحد 
أقىص.. لكن وماع مرور عامل من الندوال 
أَْصبَحات انساتخبارات األمريكية يف موقف 
محارج أماا2 الباتاجاول األمريكاي، مماا 
جنلها تضغط عىل عول الخليج والسانوعية 
خصوصااً بتحمل كاااة التكالياف.. ولكرب 
حجام املديونياة ذلب الاظاا2 األمريكي إىل 
قوناة األَْمَوال التي سيساحبها من األنظمة 
الخليجية عارب انتفاقياات التجارياة التي 

أبرمت يف الرياض مؤخراً.

محمد الشمهاني 
يبادو كال الوقات مااساباً بال ويف وقته املااساب حل 
التاز النالم بأكمله عااد وصول بركال اليمان إىل عقر عاره 
وجنل األعداء يف مأزق ن يُحَسادول عليه وتغري املسار تغرياً 
لياس له مثيال حال عك مؤامرتهم وخططهام وتجمناتهم 
اة  الشايطانية الذي تادل عىل تدخل # أَمريكا يف شاؤول األُمَّ
النربياة واإلساالمية أَيْضاً لاذا التجمع تكفلت باه مملكة 
قرل الشايطال التي كلفها ماليل الدونرات ترتيبا وتاظيما 
اكراماا ملن قاال انها بقره حلوب ولذا يادل عىل خواهم من 
لاذا الرجل الاذي يريد أموانً لائلة وأل لام تأِت لذه األموال 

ساتتغري املناعلاة اذا اما الحل يا ترى! الحال بال ياتوا بهذه 
األماوال ورغم انفهام اهذا جزاء مان تآمروا ضاد إْخَوانهم 
من املسالمل وبدنً عن أل يمادوا أياعيهام إىل إْخَوانهم عرب 
صفحه بيضاء تحمل ايها الساال2 والتآخي جنلوا من أعداء 
الله أولياء لهم اهذا يشاكل خطرا عىل اإلْسااَل2 واملسلمل يف 

املستقبل القريب.
ارحله ترامب لي مكشاواة ن محال وأل تنذروا ومهما 
كانات اععاءاتهام نحان ن يهمااا يشء من ذلاك ارجالاا يف 
مياعين املنارك لساا بحاجه مرتزقه ولساا كأمثالكم تأتول 
بهم من جميع بقاع األرض اهذا يدل عىل عجزكم وضنفكم 
ويف الاهاية ساتدانول الثمن غاليا عاجالً أ2 آجالً وسااحرر 

ارضاا من اتباعكم ومرتزقتكم وستادمول عىل اانالكم وأل 
كال الشايطال يزياها لكم بأنهاا جميلة ن بُادَّ ما ياتهي ُكّل 
لذا ويرااع الاقاب وتكشاف جرائمكم ومان كال حليفكم 

اليو2 سيكول غدا عدوا لكم ن محالة.
الماذا أنتم تجاول عىل أنفسكم ُكّل لذه الجرائم وتدعول 

اإلنَْسانية ولي بنيده عاكم ُكّل البند ازياره )ترامب(.
اراجناو  األخارية  وليسات  نوعهاا  مان  األوىل  ليسات 

حساباتكم قبل أل يازل غضب الله عليكم.
اما نحن الشنب اليماي بأكمله نراض التدخل الخارجي 
اة النربية واإلْساَلمية بشكل عا2 ولذا ما يدل  يف شؤول األُمَّ

عىل نزالة وكرامه لذا الشنب النظيم. 

زيد البعوة 
لم يتبل إّن حوايل أربنة أشاهر حتى يطلَّ 
علياا شاهُر ذي الحجة وسوف يحجُّ الااُس 
مان ُكّل الدول إىل بيت الله الحرا2 والشانُب 
اليماي للنا2 الثالث عاىل التوايل مماوٌع من 
حاج بيت اللاه، ولكن قبل الحاج لااك حجٌّ 
سايايس بقيااعة الرئيس األَمريكاي الجديد 
تراماب الذي اختاار أل تكاوَل أول زيارة له 
بند توليه ماصب رئاساة الونياات املتحدة 
األَمريكياة إىل اململكة النربية السانوعيّة إىل 
أرض مهبط الوحي إىل أرض الكنبة املرشاة 
واملديااة املااورة لكاي يلتقاَي بما يسامى 
بخاع2 الحرمل وبضنة عرش من الرؤسااء 

وامللوك النرب.
لكاي يطوااوا حولاه بادنً عان الكنبة 
بالقاابال والصواريخ  املسالمل  ويرجماوا 
بدنً عن رجم الشيطال بالحجارة، ويسنول 
بال الكايسات والبيات األبياض بادنً عن 
الساني بال الصفاا واملاروة ثام يحلقول 
شانرلم ويذبحاول الهدي الاذي لو عباره 
عن انف األَْطَفال والاسااء مان أَبْاَاء اليمن 

وساوريا والنراق ويحج ترامب حّجة الوعاع 
متجهاً بندلاا إىل إرسائيل حامالً منه لدية 
لاتايالاو من سالمال عباره عان قربة من 
ماء زماز2 ورصة مان الاقاوع تحتوي عىل 
ملياارات الادونرات كهدية يوزعهاا الحاج 
بند الحج ليسات يف مسابح ون خواتم بل يف 

صواريخ وقاابل.. 
لم يأتي ترامب إىل السنوعيّة لرؤية لالل 
شاهر رمضال بصفته عالام الكي ويهمه 
امر املسالمل ن يفوتهم الشاهر الكريم أَْو 
من أجل إعفاء الحجاج من رسو2 الحج لذا 
النا2 حيث خرست السانوعيّة يف اساتقبال 
تراماب أَْكثَر بكثاري مما ساوف تجايه من 
وراء الرساو2 والرائب عىل موسام الحج 
القااع2، وكال ن باد أل يتحادث ترامب عن 
اإلْسااَل2 الاذي يتواال مع سياساة أَمريكا 
واإلْسااَل2 املتطارف املاالاض ملشاارينها 
وُمَخّططاتهاا يف املاطقة لكاي يبدأ الجميع 
يف تغياري أََسااليبهم النباعياة واإلْسااَلمية 
بماا ياريض أَمرياكا مقابل أل يسامَح لهم 
بمواصلاة أعمالهام اإلجرامية التاي تتمثل 
يف قتال األَْطَفال والاسااء يف اليمان ولكذا 
ساتصبح أعماال أَمريكا وآل سانوع جهاع 

وصفاوه  الاذي  اإلْسااَل2  ضاد  ومقاوماه 
باملتطارف بفتاوى مان علمااء آل سانوع 

وعاعش والقاعدة.
لاذه الزياارُة ولاذه القمة التاي أطلل 
عليهاا مسامى )القماة النربية اإلْسااَلمية 
األَمريكياة( ما لاي أَْلَدااها؟ وماا الذي تم 
تااولُاه مان مواضيع خالل القماه؟ لذا ما 
سيكشافه لاا املساتقبل إّن أنه بات واضحاً 
ما الاذي تطرق إليه املجتمناول يف الرياض 
من خاالل األحاداث التاي تحصال اليو2 يف 
املاطقاة وخصوصااً يف اليمن وساوريا، اال 
شاك أل لااك تحالفاً جديداً قديماً سيظهر 
بشاكل علاي لذه املرة، من أولوياته لجمة 
عسكرية تقوعلا أَمريكا بشكل مبارش عىل 
ساوريا واليمن، اقاط يحتاجاول ملربرات، 
ولذا ما سيتم تااوله يف القمة اليمن محاربة 
اإلرلااب والسايطرة عىل الحديادة، بدعوى 
تأمال املياااء حتاى ل اتصال األسالحة إىل 
املليشايات، ويف ساوريا البحث عن األسلحة 
الكيميائية التي يمتلكها نظا2 األسد، حسب 

زعمهم.. 
ولاااك الكثاري مان األماور واملتغريات 
السياساية التي ساوف تحصُل بناد اننقاع 

القمة والتي يبدو أنها ساوف تتطرق لحزب 
الله وغزة وكوريا الشامالية وإيَْرال والنراق 
وغريلاا من القضايا الدولية، ُكّل لذا بهدف 
تغيري الخارطة السياساية والنساكرية بما 
يتااساب مع مصالاح أَمرياكا وإرسائيل.. 
طبنااً عول الخلياج، وعاىل رأساها الاظا2 
السانوعّي ساوف يتكّفلول بالتمويل املاعي 
امُلَخّططاات  لاذه  لتافياذ  باملاال  والدعام 
وأَمريكا وإرسائيل ساوف تتكفل بالساالح 
والخرباء واألَْلَداف النساكرية والسياساية 
والتي ساوف تغري مجرى األمور يف املاطقة 

وتحدث ضجة كبرية وأحداثاً كبرية.
إل لم تكان لذه لي األَْلاَداف من خالل 
لذه الزياارة ولذه القمة اماا لي إذاً؟ لل 
جااء ترامب إىل بالع الحرمل لينلن إْسااَلَمه 
وتوبتاه من عىل يدي سالمال؟ أ2 جاء لكي 
يدعَو السانوعيّة وحلفاءلاا لكف عدوانهم 
عىل اليمن والتخيل عن مشارينهم يف سوريا 
والناراق؟ أ2 أناه جااء كوسايط لتقرياب 
وجهاات الاظار بل إيْاَرال والسانوعيّة؟ ن 
والله لم يأِت من أجل لذا، اأَمريكا لي وراء 
ُكّل لذا كله وما آل سانوع واألعراب إّن عبيد 

لها وخدا2 لبيتها األبيض.

نوح جالس 
باألماس كانات رؤوُس الكفار والافاق 
مجتمناًة يف عار »الادوة« يبحثاول عن َحلٍّ 
لقتل محمد، اجاء الشايطال وأخربلم بأل 
يأخذوا شااباً من ُكّل قبيلٍة ليشاارك يف قتل 
محماد ايضيع عمه ويتوقاف مرشوع عزة 
اة، واليو2 عاع أبااؤلم واجتمنوا يف عار  األُمَّ
سانوع امُللجم، وجاء الشايطال مرًة أُْخاَرى 
وعلهم بأل يأخذوا جيشااً من ُكّل عولة لقتل 
أنصار محمد وأحفاع محمد اتضيع عماؤلم 
يف ُكّل أقطار األرض ويتوقف مرشوع إحياء 

اة وإخراجها من الظلمة. األُمَّ
باألماس كال ألل الساقيفة يرسامول 
طريقااً تاؤول بنابريهاا إىل التياه والضياع 
يف  أبااؤلام  عااع  والياو2  وانستساال2، 
عارشات الساقائف يجتمناول لرسام ألف 
طريٍل للوصول إىل عريان األحرار، محاولل 
إجهااض النازة والكراماة من بطان أرض 
اة إىل ماا كانت عليه يف  الكارا2، وإَعاَعة األُمَّ

عهد اللنل واباه وآباء وأَبْاَاء لشا2.

الندوال الناملي عىل اليمن كال املرآة التي 
عكسات التأرياخ وأعاعتاه مرًة أُْخااَرى إىل 
الواجهاة. رواية عامل مارت وحملت منها 
صفحااٍت مرشقاة مليئة بالسايااريولات 
لألجياال  يقرؤلاا  التأرياخ  سايظل  التاي 

املتناقبة عىل مر السال واألَيَّاا2.
الحكماة  شانب  ايهماا  عول  عاماال 
واإليَْماال أعظام املالحام التاي قاد تفاوق 
ساابقاتها يف ارتة انستضناف بداية ظهور 

الرسالة.
امن بناد الحصار يف ِشانب أبي طالب، 
عااع الحصاار يف َشانب أنصاار املصطفى 

وأولياء ابن أبي طالب.
وبند تنذياب آل ياارس وصلبهم ووضع 
األحجاار عاىل أجسااعلم بغارض الرتكيع 
والهاوال، عاع األذنااب مرًة أُْخااَرى لصلب 
وتنذياب ألال اإليَْماال وأنصاار الرحمان 
ولد2 املااازل بكل أحجارلا عىل رؤوساهم 
ظاِل  تحات  النياش  لفارض  وأجسااعلم 

الطغيال.
وبند تسميم سبط رساول الله األَْكرَب يف 

ذلك الحل، عاع األذيال مرًة أُْخاَرى ليجرعوا 
السم شنباً بأكمله يف حرٍب بيولوجية ُرشت 
ايهاا الغازات الكيميائية التي لوثت مختلف 
ربوع الوطان بوباء »الكولاريا«، الذي أزلل 
أرواح املئاات وأخّل بصحة اآلنف وقد يوعي 

بحياة املاليل.
وبناد قطاع رأس سابط رساول الله يف 
يو2 عاشاوراء، عاع أحفاع الطلقاء قاطنل 
رؤوس املئاات مان األبريااء والثاوار يف ألف 

مأساٍة أعاعت مأساة كربالء.
ولكان ماذا جرى بند ُكّل لاذا اإلجرا2؟، 
وماذا سايجري عاد شانب يحمل مرشوعاً 
والخلاوع  املجاد  ورصحاه  النازة  أساساه 

والكرامة؟.
يف  إجابتهماا  تكمان  الساؤالل  لذيان 
رلاناات املصطفاى حال قاال: إذا لاجت 
الفتان انليكام باليمان، وبالفنال لا لي 
الفتان قد عمت أرجاء الدنيا واختلط الحابل 
بالاابل، ولا لاي اليمن التي اككت ُكّل تلك 
الخياوط، وكشافت مان لام رؤوس الرش 
واإلرلاب وماا لو اإلرلاب ومن يرعاه ومن 

اة. يقف يف وجهه ومن يؤ2 األُمَّ
ورلاناه اآلخر حل قال: إناي أرى نََفَس 
الرحمن يأتاي من قبل اليمان، وبالفنل لا 
ااة وضمائرلا  لي قاد ماتات نفاوس األُمَّ
البياوت  إىل  الشاياطل  بدخاول  وقبلات 
املقدساة، ولا لو نََفاُس الرحمن يأتي من 
اليمن، حيث رّحب اليمانيول بهذا الشيطال 
عىل طريقتهام املنهوعة وأرسالوا بركانَهم 
الباليساتي، وبندلا ضّمط الشنُب الجراَح، 
وظهار وحياداً يصدر رصاخاات الغضب إىل 
ُكّل بقاع الدنيا رااضاً تواجد تلك الشياطل، 
اة مان الجور  ومنالاداً بتحريار بقااع األُمَّ

والجائرين.
ورلاناه حل قاال: اللهم باارك يف يمااا 
وشااماا، وحقاً لا لو شانب الشاا2 يقف 
مجالداً يأباى الخاوع والنياش بل أعتاب 
املؤامرات التي عمرت ربوعه ونسفت كيانه، 
ولا لو شانب اليمن وحياداً يف مرَكز عائرة 
التآمر يسانى لشال أقطارلا ونسف ُكّل ما 
تحوياه من َجوٍر وطغياٍل ولوال أصدأ وجَه 

اة..  لذه األُمَّ

زيارُة ترامب للرياض.. لتسديد التزاماته 

بركاُن اليمن يصل الرياض قبل ترامب

الحاج ترامب يف بالد الحرماَني! 

تاَي دار الندوة والرياض..  حضوُر الشيطان يف قمَّ
التأريخ يتكرر يف عامني

 واَحدُة اليمن 
ضرورٌة كاملاء والهواء
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وعرشيان عاماً عىل إَعاَعة تحقيل الوحادة وقيا2 الجمهورية 

اليماية.. ورغم األَْوَضاع انساتثاائية واملنقدة التي ينيُشاها 

الشانُب اليماي بفنل الندوال الظالم الاذي يتنرُض له للنا2 

ر من  الثالاث عىل التوايل وكذلك رغم ععاوات اننفصال والتذمُّ

الوحادة حيث تم تحميلُها أعراناً لاي بريئة ماها براءة الذئب 

مان ع2 ابان ينقوب ااإل أبااء الشانب اليماي متمساكول 

بوحدتهام ملا ايها من حفظ ملكانة اليمن الطبينية يف املاطقة 

وممارساة عورلاا الطليناي الاذي ااتقدتاه خاالل النقاوع 

املاضية؛ بسبب ارتهال القرار السايس اليماي للخارج.

 صحياٌح أل لاااك َمان ينتقاد باال الوحادة انندماجية 

بصيغتها الحالية ربما قد ن تُكتب لها انساتمرارية ما لم يتم 

إعخال تنديالت تواكب ما يشهده اليمن من أحداث ومتغريات 

ارضات علياه بالقوة.. لكن الوحدة ساتظلٌّ باقياًة يف نفوس 

الاااس وقلوبهام.. أما َمن ياظر إىل ما يجاري من مماحكات 

اقاد ينتقاد أل الوحادة انتهات وأَْصبَاح ُكّل واحاد لوحده.. 

وبالتايل عادما يمرغ اإلنَْسال تظهر ايه النيوب كلها كما قال 

الدكتور حسان محمد مكي رئيس الوزراء األسبل رحمه الله 

تناىل.. ولذا لو حالاا اليو2.

اة والشانوب النربية عامة  لقاد مر الشانب اليماي َخاصَّ

بمراحَل صنبة وزاعت أطماُع مصالح اآلخرين يف لذه املاطقة 

ألَْسابَااب كثرية ن يمكن تنداعلا يف لذه النجالة.. ولذه لي 

الحقيقة التي يجب أل ننرتف بها والشانب اليماي غري مهيّأ 

ملواجهاة أطماع ومصالح اآلخريان أَْو طموحاتهم يف املاطقة 

ككل.. ولاا يطرح السؤال نفسه ولو: كيف يمكن أل نحااظ 

عاىل الوحادة كثابت وطااي يف ظال التآمر الكباري عليها من 

الداخل والخارج؟ ن سايما أل الوحدة تشّكل بالاسبة للشنب 

اليماي رضورًة كاملاء والهواء ون يمكن له أل يساتغاي عاها 

بال ون يمكان أل يتافس الشانب اليماي إن يف ظال وحدته.. 

أماا يف ظل الال وحدة اهو ساينيُش يف رصاع وعماء ومصالح 

متااقضاة وحروب ن نهاية لها وتمزق ليس بنده تمزق.. وقد 

عاش الشنب اليماي جزءاً من لذه الحياة املتااقضة يف النهد 

التشاطريي وواجاه مآيَس كثريًة.. ولذلاك ن يمكن أل نحااظ 

عاىل وحدتااا ونحميهاا إن بالنلام والتنليم الجياد والاظيف 

وانبتناع عن التجهيل والتضليل واساتغالل الظروف لإلساءة 

إىل الوحادة وتحميلها مساؤولية ساوء اإلَعاَرة واألخطاء التي 

ارتُكبت بقصد أَْو بدول قصد. 

إل الوحادة اليماية التاي تخطت باجاح مسارية الصناب 

والنقباات وواجهات خاالل أكثار من رباع قارل التحديات 

واملؤامارات التي تحاك ضدلا يف الداخل والخارج ساتظل تلك 

الشامنة املضيئة الوحيدة يف ساماء األماة النربية حتى تأتي 

شامنة أُْخاَرى تاااساها كاتحاع عولتال عربيتال أَْو أكثر.. 

ولكان عادما ناظر إىل الوضع النرباي الرالن.. وكيف حاله؟ 

ن نجده إن أنه يساري من يسء إىل أساوأ، ولو األمر الذي جنل 

املواطان النرباي يفقد ثقتاه يف األنظمة النربياة ويف الحكا2 

النرب بشاكل عا2 ويكاع اليأس يق� عاىل ُكّل أمل يخالجه 

بأل تتغريَ األمور وينوع النرب إىل ساريتهم األوىل مرتبنل عىل 

عرش الزعامة الناملية حياما كانوا يحكمول النالم من رشقه 

إىل غربه والدول األوروبية التي استفاعت حياها من حضارته 

كانات تغط يف نو2 عميل تنيُش ظال2 القرول الوساطى التي 

كانات تتحكم ايها الكايساة.. إنها مفارقة عجيبة تساتحل 

الوقوف عادلا.

الت تأمُّ

أحمد ناصر الشريف



انثال 22 مايو 22017  املواال 26 شنبال ث3ل1لا     الندع )226(12 ثقافية

االس�تقامة يف هذه الدنيا ع�ىل رشع الله، وعىل 
نه�ج الل�ه، تحت�اج إىل ع�دة عوامل حت�ى توفر 
لنفس�ك خ�ط االس�تقامة، أوالً: أن يك�ون ق�وي 
الصلة بالله سبحانه وتعاىل، دائم االلتجاء إىل الله 
يف ُكّل املواق�ف، يف ُكّل االبت�الءات، يف ُكّل حياتك، 

دائم الرجوع إىل الله، أن تطلب من الله س�بحانه 
وتع�اىل أن يثبت�ك، أن يرزقك الص�رب.]إل الذين 

قالوا رباا الله ثم استقاموا ص: 5[ 
كل أولئ�ك الذين كانوا يتجربون يف هذه الدنيا, 
ويطلقون العبارات القاس�ية ضد املس�تضعفن 

من عباد الله، هم َمن س�يقفون أذالء بن يدي َمن 
أنت تتواله، هم من ستضحك منهم, وتسخر منهم 
يف اآلخرة كما س�خروا من�ك يف الدنيا, وكما كانوا 
يضحكون علي�ك يف الدنيا.]منراة الله عظمة 

الله الدرس الثامن ص: 3[ 

الكبار عادة تكون لديهم قائمة طويلة عريضة 
من األشياء يف نفوسهم، ال يريدون أن يستجيبوا، 
وإن عرفوا الحق وال يدعون اآلخرين من أتباعهم 
أن ينطلق�وا يف االس�تجابة للحق.]منرااة الله 

وعده ووعيده الدرس الثالث عرش ص: ث[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

ق- الدر�ض الأول برنامج رجال اهلل: مكارم الأاَْخلاَ

ان بقوة للوصول إليها اِن(.. مطلٌب مهم.. وغاية تستحقُّ أن يسعى اإلْنساَ اِني أاَْكماَلاَ اإلْيماَ )واَباَلِّْغ ِبِإْيماَ

  - خاص:

لتحصل على )الهداية( ال بد من 
رجوعك إىل اهلل:ـ

اِهيُْد الَقاِئُد َسااَل2ُ اللِه َعَليِْه يف أكثَر  أكد الشَّ
مان محارضة )ملزمة( وماها لذه املحارضة 
عىل أل الهدى والهداية لي من الله سابحانه 
وتنااىل، وليسات من حفاظ وعراساة أكوا2 
الكتب، التاي قد يقرألا اإلنَْساال، حيث قال: 
]الهداية لياس لاالك آلية مربمجاة للهداية، 
بحياث أل اإلنَْساال ممكن أل يوارلاا، ن بد 
مان الرجاوع إىل اللاه، ن باد من الدعااء، أل 
نطلاَب من اللاه الهداياة، أل نطلَب مان الله 
التوايال، أل نطلَب مان الله انساتقامة، أل 
يواَقاا لالستقامة، أل نطلَب من الله أل يُثبَِّت 
ُخطاناا، أل نطلُاَب من الله أل يسادَع أقواَلاا. 
اإلنَْساُل ن يساتطيع بافسه، ن يستطيع من 
خالل انعتماع عىل نفساه أل يحقل لافساه 
الهداياة، والتوايال يف املجااانت التي ترتبط 

بحيااته، وايما يتنلل بآخرته[.. 

ثقافة مغلوطة:ــ
اعتقاُد البعض بأن هناك )سقفاً 

ان!! محددًا( لكمال اإلْيماَ
وحّذر َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه مان الخطأ الكبري 
اة،  الاذي ينتقاده الكثري مان أَبْاَاء لاذه األُمَّ
وأذكار،  منيااة،  بنبااعات  يقوماول  الذيان 
وساور قرآنية يقرأونها، ويتنبادول الله بها، 
وأياا2 يصومونهاا، وينتقادول أل لاذا ايه 
الكفاياة، وأنهم بلغوا )كماال اإليَْمال(، حيث 
قال: ]لاا يقول اإلما2 زين النابدين )صلوات 
اللاه علياه(: ))اللهام صال عىل محماد وآله 
وبَلِّاْغ بإيَْماني أكمل اإليَْمال(( لو عىل ما لو 
عليه من النباعة والتقوى لم يحدث يف نفساه 
غارور, ون إعجااب بحالته التي لاو عليها, 
ولو من ُساّمي - ملا كال علياه من النباعة - 
زين النابدين، وسيد الساجدين، ما زال يطلُُب 
من الله أل يبلَِّغ بإيَْمانه أكمل اإليَْمال. القرآل 
الكريام تضّماَن يف آياته الكريمة عاخل ساور 
متنادعة الحديث عن اإليَْماال, وأعىل عرجات 
اإليَْمال، وأكمل اإليَْماال, من مثل قوله تناىل: 
}إِنََّماا اْلُمْؤِماُاوَل الَِّذياَن إِذَا ذُِكَر اللَّاُه َوِجَلْت 
ُقلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهاْم آيَاتُُه َزاَعتُْهْم إِيَماناً 
َوَعاىَل َربِِّهاْم يَتََوكَّلُاوَل{ )األنفاال: 2( ومثال 
قوله تنااىل: }إِنََّما اْلُمْؤِماُوَل الَِّذيَن آَماُوا ِباللَِّه 
َوَرُساولِِه ثُامَّ َلْم يَْرتَابُاوا َوَجاَلاُدوا ِبأَْمَواِلِهْم 
اِعُقوَل{  َوأَنُْفِساِهْم يِف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُلُم الصَّ

)الحجرات: 15([.. 
وغاياة  مهام,  ]مطلاب  أيضااً:  وأضااف 
تستحل أل يسانى اإلنَْسال عائماً إىل الوصول 
إليهاا: أل تطلاب مان اللاه أل يبلاغ بإيَْمانك 
أكمال اإليَْمال. ن ترىض بما أنت عليه، ن تقف 
اقط عىل ما أنت عليه اتضع لافساك خّطا ن 
تتجااوزه يف عرجات اإليَْمال، ويف مراتب كمال 
اإليَْماال. من يرىض لافساه أل يكول له خّط 
منال ن يتجااوزه يف إيَْمانه اهاو من يرىض 
لافساه بأل يظال تحات، وأل يظال عول ما 

يابغي أل يكول عليه أولياء الله[.
وقال أيضاً: ]قد يرىض بنض الااس لافسه 
حالة منياة اال يرى نفَسه محتاجاً أل يسَمَع 
مان لااا أَْو من لاا، ويظن باأل ما لو عليه 
ايه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من 
لذا الاوع! أعداعاً كبرية ن تساتطيع أل تزلل 
ون جانبااً مان الباطال يف واقع الحيااة، ويف 
اة! إذا كات طالب علم اال ترىض  أوسااط األُمَّ
لافساك بأل تكتفي باأل تاتهي مان الكتاب 
الفالناي واملجلادات الفالنية, والفان الفالني 
وانتهاى املوضوع، وكأنك إنماا تبحث عن ما 
يصاح أل يقال لاك به عالام أَْو عالمة! حاول 
أل تطلاب عائماً, وأل تسانى عائماً بواساطة 
الله سابحانه وتنااىل أل تطلب مااه أل يبلغ 
بإيَْماناك أكمل اإليَْمال. كم يف لذه الدنيا, وكم 
يف أوساطاا من الكثري من نوعيتاا الذين نحن 
ندعاي اإليَْمال، ولكاا نجد أل من يساتطينوا 
أل يغريوا يف واقع الحياة لم الندع القليل جداً 
مان املؤمال، أولئاك الذين يسانول ألل يبلغ 
إيَْمانهام أكمل اإليَْماال، ويدعول الله أل يبلغ 

بإيَْمانهم أكمل اإليَْمال[.

جهاُد النفس.. من أعظم ميادين 
الجهاد:ــ

ولفت َسااَل2ُ اللاِه َعَليْاِه إىل يشء مهم جّداً 
لالرتقاء يف عرجات سالَّم الكمال اإليَْماني، أن 
ولو )جهاع الافاس( وترويضها، حيث قال: 
]اإلنَْساال املؤمن لاو جادي من جااوع الله، 
وميدال تدريبه, ميدال ترويضه ليكول جادياً 
ااعالً يف مياعين النمل لله سبحانه وتناىل لي 
الساحة اإليَْمانية، ساحة الافس، كلما ترسخ 
اإليَْمال يف نفساك كّلما ارتقيت أنت يف عرجات 
كمال اإليَْماال، كلما كات جادياً أكثر ااعلية، 

وأكثر تأثرياً، وأحسن وأاضل أعاء[.

مثال: يوضح الفرق بني )جندي( الجيش، 
وجندي اهلل:ــ

ورضب َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه مثاانً توضيحياً 
يوضاح التأليل املطلوب يف )جاوع الله( حيث 

قال: ]نحن نرى الادول كيف تختار من عاخل 
ة،  الجيش ارقاً منيااة تدربها تدريبات َخاصًّ
تدريبات واسانة, وتدريبات شااملة ملختلف 
املها2، تدريبات عىل مختلف الحركات ليكول 
أولئاك الجاوع عاخال تلك الفرقة يف مساتوى 
الفاعلياة لتافيذ مها2 منيااة، مها2 صنبة، 
وتلاك املها2 وتلاك القضايا التاي لي يف ذلن 
رئياس عولاة, أَْو ملك لي عول ماا يابغي أل 
يكاول يف رأس املؤمان يف مياعيان النمال لله 
سابحانه وتناىل، مهاا2 واسانة. الجادي قد 
ياطلال يف تافياذ مهاا2 كلها تافيذياة, كلها 
حركة, لكن جادي الله مهامه تربوية، مهامه 

تثقيفية، مهامه جهاعية، مهامه شاملة[.. 

جندي )اهلل( مهامُّه تربوية.. 
وميداُن عمله هي )النفوس(:ــ

ويف ذات الساياق أّكد َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه عىل 
الدور الهاا2 والخطري لا)الثقاايال( لذا من 
الروري جاّداً أل يكونوا عىل مساتوى عاٍل 
من اإليَْماال والوعي، حيث قاال: ]جادي الله 
مهاماه تربوياة، مهاماه تثقيفياة، مهاماه 
جهاعية، مهامه شاملة, يحتاج إىل أل يروض 
نفساه, اإذا ماا انطلال يف مياعيان التثقيف 
إرشااعلم,  لآلخريان،  الدعاوة  لآلخريان، 
لدايتهم, الحديث عن عين الله بالشاكل الذي 
يرساخ شانوراً بنظمته يف نفوسهم يجب أل 
يكول عىل مساتوى عال يف لذا املجال، جادي 
الجيش النسكري يف أية ارقة، ن يحتاج إىل أل 
يماارس مهاماً من لذا الااوع، مهامه حركة 
يف حدوع جسامه, قفزة من لااا إىل لااك، أَْو 
حركة رسينة بشاكل منل. لكان أنت ميدال 
عملك لي نفس اإلنَْسال، وليس بيته لتاهبه، 
ولياس بيته لتقفز اوق ساطحه، الجادي قد 
يتدرب ليتنلم رسعة تجاوز املوانع، أَْو رسعة 
القفز، أَْو تسالل الجدرال، أَْو تسالل البيوت، 
لكان أنت ميادال عملك لاو نفس اإلنَْساال, 
اإلنَْساال الاذي لياس واحاداً ون اثاال، آنف 
البارش، ماليل البرش، تلاك الافس التي تغزى 
من ُكّل جهاة، تلك الافس التي يأتيها الضالل 
مان بل يديها ومن خلفهاا وعن يمياها وعن 
شامالها. امهمة املؤمن يجب أل ترقى بحيث 
تصال إىل عرجة تساتطيع أل تجتااح الباطل 
وتزلقه من عاخل الافاوس، ومتى ما انزلل 
الباطال من عاخال الافوس انزلال من واقع 
ُوا  ُ َما ِبَقْو2ٍ َحتَّى يَُغريِّ الحياة، }إِلَّ اللَّاَه ن يَُغريِّ

َما ِبأَنُْفِسِهْم{ )الرعد: من اآلية11(. 

إذا استطعت أن تنطق )بالحق(.. 
فلن تُضرَّك الحرُب )اإلعالمية( 

ضدك:ــ
وأشار َساَل2ُ اللِه َعَليِْه إىل يشء مهم يحُدُث 
لاكل األنبيااء واملرسالل، ولاكل مان ياطلل 
مجالاداً يف سابيل اللاه، أن ولاو )التشاويه 
والحارب اإلعالمياة املضااعة(، حياث قاال: 
]وأنات جاادي تاطلال يف سابيل الله سارتى 
كم ساتواجهك مان ععاياٍت تثاري الريب تثري 
الشاك يف الطريل الذي أنت تسري عليه، تشوه 
ماهاجاك وحركتاك أماا2 اآلخريان، ععايات 
كثرية، تضليل كثري ومتاوع ومتندع، وساائل 
مختلفاة ما بال ترغياب وترلياب. الجادي 
املسلح باإليَْمال إذا لم يكن إىل عرجة أل تتبخر 
ُكّل تلاك الدعايات, وكل ذلك التضليل - ساواء 
ه ملن لم يف طريقه، ملن  ه إليه, أَْو وجِّ إذا ما ُوجِّ

لم ميدال عمله - يساتطيع أيضاً أل يجنلها 
كلها ن يشء؛ ألل لاذا لو الواقع، واقع الحل 
إذا ماا وجد من يساتطيع أل ياطَل به، إذا ما 
وجد مان يفهمه، ويف نفس الوقات يجد آذاناً 
مفتحاًة واعيًة اإناه وحَده الكفياُل بإزلاق 
الباطل بمختلف أنواعاه، ومن أية جهة كال، 
ومان أي مصدر كال }َوُقْل َجااَء اْلَحلُّ َوَزَلَل 
اْلبَاِطُل إِلَّ اْلبَاِطَل َكاَل َزُلوقاً{ )اإلرساء: 1ث( 

زلوق بطبينته إذا ما لاجمه الحل[.

ثقافة مغلوطة:ــ
اعتقاُد البعض بأن الحق دائماً 

)مغلوب( والصولة والجولة هي 
ألهل الباطل!!

وحاارب َسااَل2ُ اللاِه َعَليْاِه يف محارضاته 
كثارياً مان املفاليام املغلوطة املاتارشة بل 
الاااس والتي ن تُمتُّ بصلاة إىل القرآل الكريم 
وماهجيتاه، وماها لاذه الثقاااة املغلوطة، 
القول باأل ألَل الحل عائمااً مغلوبول، بدليل 
أل أي إماا2ٍ مان آل البيات مثاالً، كالحسان 
َوالحسل واإلما2 عيل عليهم السال2 ما قاموا 
إن وُقتلاوا!! إذل ااا باظرلم ااا الباطل لو 
املاترص عائما!! اقال َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه: ]غري 
صحياح، بل باطال أل يقاال بأل ألال الحل 
عائماً يكونول مساتضنفل، وأل من لم عىل 
الحل عائما يكونول ضنااا، وأنه لكذا شاأل 
الدنياا! إل لاذا ماطال من ن ينرااول كيف 
يقدماول الحل، ماطل من ن زالوا يف ثقااتهم 
لام ايها الكثري من الدخيال, من الضالل من 
قبال اآلخرين، أيُّ ماطل لذا أما2 قوله تناىل: 
}َوُقاْل َجاَء اْلَحالُّ َوَزَلاَل اْلبَاِطاُل إِلَّ اْلبَاِطَل 
َكاَل َزُلوقااً{ )اإلرساء: 1ث(؟! إل الباطل كال 
زلوقااً بطبينته، ن يساتطيع أل يقف إذا ما 
قاد2 الحل. مان الذي يمكن أل يقاد2 الحل؟ 
لو من يسانى عائمااً ألل يطلب مان الله أل 
يبلاغ بإيَْماناه أكمال اإليَْمال. عادماا تكول 
متنباداً لله حاول عائمااً أل تدعو الله أل يبلغ 
بإيَْمانك أكمل اإليَْماال، حاول عائماً أل تبحث 
عن أي جلساة عان أي اْجتماَع عان أي يشء 
يكول مسااعداً لك عىل أل يبلاغ إيَْمانك أكمل 

اإليَْمال[. 

ملاذا ال ُيزهق الباطل على يد اآلالف 
ان(؟ من )أدعياء اإلْيماَ

اِهيُْد الَقاِئُد َسااَل2ُ اللِه َعَليِْه  وتسااءل الشَّ
عن عاد2 زلاوق الباطال عىل يد كثاري ممن 
ينتقادول بأنهام )كاملاو اإليَْماال(، اقال: 
أَْو   - التنباري  صاح  إل   - ااملؤمااول  ]وإن 
أععياء اإليَْمال مان نوعيتاا كثري، ومناى أناا 
نّدعاي اإليَْماال أناا نمتلُك الحال، لكن ما بال 
لاذا الحال الذي منااا ن يساتطيع أل يزلل 
أّي يشء مان الباطل }َوُقْل َجااَء اْلَحلُّ َوَزَلَل 
اْلبَاِطُل إِلَّ اْلبَاِطَل َكاَل َزُلوقاً{ )اإلرساء: 1ث(، 
ملاذا ن يكاول الباطل زلوقاً أماا2 اآلنف من 
مدعاي اإليَْمال يف مختلف املااطل؟. ملاذا يكاع 
أل يزلال الحل من أنفساهم لم؟ ناليك عن 
أل يزلقاوا الباطال من نفاوس اآلخريان أَْو 
من واقاع الحياة، ربما ألنااا جميناً مؤماول 
من لذا الاوع الذي يرىض بأل يرسام لافسه 
خطاً منيااً ن يتجاوزه ايصبح ذلك الخط لو 
املانع له عول أل يازعاع منراة, عول أل يزعاع 
لادى، لو الحاجز الاذي يمانه أل يبحث عن 
أي مصدر للهداية، أل يحر يف جلسة منياة, 

يف مسجد منل, يستمع لرشيط منل، يتدبر 
كتااب الله بشاكل جدي, يقارأ صفحات لذا 
الكول, وما أكثر ما يفيد اإلنَْسال الاظر يف لذا 
الكول, وتأماالت حياة الااس يف لاذا النالم, 
وأحاداث لاذا النالم، ماا أكثر ماا تصاع من 

إيَْمال يف نفسك!.[.
وأضااف أيضاً: ]لل أحد مااا يرى أل بياه 
وبال اإلماا2 زيان النابدين نسابًة يف اضله، 
يف إيَْماناه، يف كمالاه، يف عباعتاه يف تقاواه؟ 
الفاارُق كبريٌ جاداً بيااا وبيااه, لكاه لا لو 
يقاول ويدعو من الله سابحانه وتنااىل. ملاذا 
يدعو من الله سابحانه وتناىل؟ ألل اإلنَْساال 
- أحياناا - قاد ينتقد باأل ُكّل مصاعر الهدى 
قاد اّطلاع عليهاا. اإلنَْساال بضناف إعراكه 
ومنراتاه املحادوعة - حتاى وإل كال جاعاً - 
يبادو له وكأل مصاعر الهدى كاملة قد قدمت 
إليه وانتهى املوضاوع, اال يفكر أل يبحث أَْو 
أنه بحاجاة إىل املزيد! لذه حالاة تحصل عاد 
الاااس لكان ارجع إىل الله لو الاذي ينلم أنك 
بحاجاة إىل املزيد لريشادك لاو إىل املزيد, وإىل 
املزيد من مصااعر الهدى واملنرااة واإليَْمال. 
ن تقل يف نفساك: يكفي، يبدو أناي قد اهمت 
من خالل شاهر منل من خالل سااة منياة 
من الدراسة, يبدو قد اهمت ُكّل يشء وأصبح 
ماا يف نفايس كفاياة،! تحااول عائمااً طاول 
حياتاك, طول حياتاك وكلما تقارأ كتاب الله 
تدعو الله عائما أل يهديك بكتابه, وأل يواقك 
لفهم كتابه لتازعاع إيَْمانا, تزعاع إيَْمانا, تزعاع 

إيَْماناً[.

بعٌض من مواصفات )املؤمنني( 
حقاًّ:ــ

وتسااءَل َسااَل2ُ اللِه َعَليِْه عان املدى الذي 
وصال إلياه إيَْمانااا مقارناًة بأوليااء اللاه 
املذكورين يف القارآل الكريم حيث قال: ]حتى 
وإل وصلات إىل عرجاة أولئك: }الَِّذياَن إِذَا ذُِكَر 
اللَُّه َوِجَلْت ُقلُوبُُهْم{)األنفال: من اآلية2( ولل 
نحان وصلاا لاذه؟ ن نازال بنيديان، }الَِّذيَن 
إِذَا ذُِكاَر اللَّاُه{ يذكاره أحاد عادلام }َوِجَلْت 
ُقلُوبُُهاْم{ تضطارب، ترتجُف خشايًة من الله 
وخواااً ماه، لل قد وصلااا إىل ُجزء من لذه 
الدرجاة؟ ن.. إذاً ما يزال الطريل طويال عاخل 
أنفسااا لاصل بها إىل لذه الدرجة - إل شااء 
اللاه - يف قاول اللاه سابحانه وتنااىل: }َوإِذَا 
تُِليَْت َعَليِْهاْم آيَاتُُه َزاَعتُْهْم إِيَمانااً َوَعىَل َربِِّهْم 
يَتََوكَّلُوَل{)األنفاال: مان اآلية2( ثالث صفات 
مهمة جاداً: خوف من الله، خشاية من الله، 
اشاتياق إىل اللاه توجال لاه القلاوب، حرص 
عىل الهداياة، منراة لنظمة وقيماة الهداية 
ايازعاعول إيَْماناً كلما تتاىل عليهم آيات الله، 
وكلهم ثقاة بالله، ثقة قوياة بالله, يتوكلول 
عىل الله }َوَعىَل َربِِّهاْم يَتََوكَّلُوَل{. ن نزال عول 
لذا املساتوى يف املجانت الثالثاة كلها, أليس 
كذلاك؟. قد يقاول البنض: ]الحماد لله والله 
إل ُكّل ماا ينرف ما له وما عليه, وقد سامناا 
الذي ايه الكفاية ويكفي، وساميش عىل الذي 
قد اهماااه وانتهى املوضوع[! حااول عائماً, 
عائمااً لكذا, ومتى رأيت نفساك أنك ترى أنه 
ليس لااك يشء مان مصاعر الهداية إن وأنت 
قد اساتكملته ااعرف باأل منراتك قارصة، 
اارجاع إىل الله لو من ن يزال ينلم بأل لااك 
الكثري، الكثري مما أنات بحاجة إليه يف ميدال 

الهداية[.

ِهيُْد الَقاِئُد َسَلُم اللِه َعَليِْه محارضًة ــ ملزمًة ــ )يف  ألقى الشَّ
ظلل مكارم األَْخَلق ــ الدرس األول( بتأريخ 2002/2/1م.. 
تناول فيها بالرشح املستفيض لجزء من ُدعاء مكارم األَْخَلق 

لإلمام زين العابدين عيل بن الحسني عليه السلم، فرشحه رشحاً 
مستفيضاً راقياً.. لدرجة أن املحارضَة كلها كانت عبارًة عن رشح 
)ثلث ُجَمل تقريباً( من هذا الدعاء العظيم، وهذا إن َدلَّ عىل يشٍء 
ع واالستفاضة يف الرشح وإسقاط هذا  فإنما يُدلُّ عىل مدى التوسُّ

ـة.. للنهوض بها وإحياء الروح اإليَْمانية  الدعاء عىل واقع األُمَّ
فيها بالشكل املطلوب، فجزاه الله عنا خري الجزاء.. والسلُم عليه 

يوم ُولد ويوَم يموت ويوَم يُبَعُث حياً.. 

 الجزء
1
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ت��ن��ا ل���ن ي��ش��ت��ري ال���ب���ت���رول ع��زَّ

وإْن اشترى ) السوداَن ( أو ) مصرا (

ي���ا خ�����ادم ال��ص��ن��م��ن م���ع���ذرًة

الصغرى أذي���الُ���َك  ��َع��ْت  ُق��طِّ إن 

ُمعظمُه ال��ك��ون  م��ن س��اح  ل��َك 

ل��ك��ن��ن��ا م���ن ي��ح��ُص��ُد ال��ن��ص��را

م����ن ك�����ان ن�����ور ال���ل���ه ُع����ّدت����ُه

الُكبرى الترسانة  صاحُب  هو 

نور اهلل عدتنا

 معاذ الجنيد
27 / مارس / 2015

برنامُج رجال اهلل
مقرر األسابيع الثالثة األخرية من 

شهر شنبال من / ث - 29:

  )ملزمة منراة الله الثقة بالله 
الدرس انول + ملزمة مكار2 

انخالق الدرس انول(

ال لإلرهاب األمريكي
معاذ الجنيد

فما الرياض  قصف  في  الكون  ترمن 
القمما مل��ا حت��ض��ر  ال��ب��راك��ن  أح��ل��ى 

قادتهم  ال��ع��ه��ر  ب��ط��ون  م��ن  أت���ى  إذا 
العظما منظومة  م��ن  اليماني  ج��اء 

جلستهم ت��أج��ي��ل  أو  ت��ق��دمي  ب��ن  م��ا 
ت����اه����وا ول���ك���ن ب��ال��س��ت��ي��ن��ا ح��س��م��ا

موقفهم  ال��ي��م��ان��ي��ون  أب����دى  ال���ي���وم 
سما  تصير  أن  منهم  األرض  فكادت 

وعلوا اس��ت��ك��ب��روا  ال��ذي��ن  امل��ل��وك  إّن 
خدما لهم  ص��اروا  فرعونهم  جاء  إْن 

ات�����ى ل���ي���س���أل ع����ن ش��ع��ب��ي وق���وت���ه 
ظلما  بعدما  انتصاراً  استطاع  كيف 

تساؤله  ع��ن  ردي  امل���وت  ص��رخ��ة  ي��ا 
استقباله حمما في  األرض  ولتشعلي 

ت��ب��رج��ت  ب��ق��رة ال��ن��ف��ط احل��ل��وب له
فما الرياض  ضرع  غيره  اشتهى  وما 

ت��زي��ن��ت جن���د ح���ب���اً ف��ي��ه واف���ت���رش
ك��رام��ة ال��ش��ع��ب ُس���ج���ادا مل��ن قدما

ورح���ب���ت ك���ل أب���ق���ار اخل��ل��ي��ج مبن
وملتهماً ح��اب��اً  ال��ي��وم  ج��اءه��ا  ق��د 

ال���ع���ار ل��ي��س ب��ت��رح��ي��ب امل���ل���وك به
ال���ع���ار ك��ي��ف ت��غ��ّن��ى ب��اس��م��ه ال��ُع��ل��م��ا

أت���ى ل��ك��ي مي��ن��ح اإلره�����اب  شرعته
انصرم ال��ذي  احلكم  شرعة  م��ودع��اً 

منصتة األول������ى  ق��ب��ل��ت��ن��ا  واخ����ت����ار 
م��ن��ه��ا ي��ب��ث س��م��وم��اً ت��ل��ف��ح األمُم����ا

ف���ي ك��ف��ه داع������ش.. ف���ي ق��ل��ب��ه فنت
في صدره حقد كل األرض قد جثما

أت���ى ل��ي��دع��م ح���رب اجمل��رم��ن على
شعبي الذي من سوى اجلبار ما ُدعما

لقمتهم  األول������ى  ال��ك��ل��م��ة  ف��ك��ان��ت 
وابتسما اجلمع  حيا  بركان  للضيف 

أت�������ى ل���ي���ع���ق���د ل�����إس�����ام ق��م��ت��ه
ي���ا ق��م��ة م���ا رأي���ن���ا ف��ي��ك م��ح��ت��رم��ا

ل���ه ال����ري����اض أب���اح���ت ك���ل ث��روت��ه��ا 
منصدما البذل  في  بخلها  من  وظ��ل 

سرا لها  حاجباه  يُ��وم��ي  ول��إم��ارات 
ف���ت���ص���ب���ح م����خ����زون����ات����ه����ا ع���دم���ا

يعرفها ل��ي��س  م��ن  ي��ا  اإلم�����ارات  إن 
ت��رت��دي َعلما ل��ك��ن  ه��ي احل��م��اق��ات 

مل���ا أص��ب��ح��ت رج��ا إن احل���م���اق���ة 
غ���دا رئ��ي��س��اً ألم��ري��ك��ا ي��ف��ي��ض عما

أت���ى ل��ي��ن��ه��ش أوف����ى األص���دق���اء له
والغرما األصحاب  ل��ه   تساوى  فقد 

وخستها أم��ري��ك��ا  ح��ق��د  م��ج��س��داً 
منكتما ك����ان  خ��ب��ث  ك���ل  وك���اش���ف���اً 

احتجبت اذا  أمريكا   سمسار  فذاك 
الزعما ف��ي  إس��رائ��ي��ل  ق���واد  وذاك 

له الطاوالت  حتت  القدس  باعوا  كم 
واحلرما القدس  باعوا  اليوم  وفوقها 

عرب وه��م  إج��رام��اً  القبيحن   كانوا 
م��ا ب��ال��ك ال��ي��وم مل��ا أص��ب��ح��وا عجما

نصرتهم ت��رج��ن  م��ن  فلسطن  ف��ي��ا 
هم العدو احذريهم واقطعي  الرحما

ه��م ال��ط��غ��اة ال��ب��غ��اة اجمل���رم���ون بهم
واح��ت��زم��ا احمل��ت��ل  ال��غ��اص��ب  تشجع 

خلقوا قد  اإلن��س��ان  س��وى  من  كأنهم 
منتقماً اإلن���س���ان  م��ن  ج���اء  ف��ال��ك��ل 

أت�����ى ل��ي��ط��ف��ئ  ل��ل��ب��ح��ري��ن ث���ورت���ه
دما ال��ع��راق  ج��رح  على  يصب  وك��ي 

م��ا خضعت ال��ع��ز  دم��ش��ق  ألن  أت���ى 
انهزما قد  أمريكا  وط��اغ��وت   .. ذالً 

فابتسموا الله  ح��زب  إس��ق��اط  يريد 
فابتسما الطود  الريح هز  كما شاءت 

فاسخروا شعبي!!..  إسقاط  يرجون 
عجباً من السخافات ملا أصبحت قمما

خواصرهم في  سيفاً  الشام  زالت  ال 
مقتحما الشعبي   حشدنا  يا  زلت  ما 

منتصراً اإلمي���ان  موطن  ي��ا  زل��ت  م��ا 
ال��ق��ي��م��ا حت���م���ل  ق���ل���وب���اً  ف���ي���ك  ألن 

هم أشعلوا احلرب  لكن نحن نحسمها
من يبدأ احلرب في األنصار  ما ختما

هنا أن  واألع�����راب  ال��غ��رب  فليعلم 
التزما ق��د  أم��ري��ك��ا  ب��إس��ق��اط  شعباً 
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اكتسات شاوارُع الرياض باإلعاال2 األمريكياة، ووّزع 
املسؤولول السانوعيّول الترصيحاِت ذات السْقف املرتفع 
تجاه طهرال مع اقرتاب ُوُصاول الرئيس األمريكي عونالد 
تراماب إىل الرياض لنقد ثالث قمم متتالية مع السانوعيّة 
وقاعة عول الخليج وقاعة من الناَلَمل النربي واإلْساَلمي. 
الاَفُس السانوعّي يف النبارات السياساية واملستخدمة 
ُل التفوَق الذي يحسُم منركة التاااس مع  ييش بأنها تحقِّ
إيرال يف املاطقة. التحلياالت يف الصحااة الخليجية تذَلُب 

بنيداً جداً يف ألمية لذه القمم ونتائجها.
لكان لذه املناويات والتنويل عايل الساقف رَسعاَل ما 
ساوف يخبو تدريجياً بتقديرنا مع نزوله إىل أرض الواقع. 
تراماب ن يملاك عصا ساحريًة لتحقيل رغباات الرياض 
كلها، وأوراق السياسية والنسكر يف املاطقة تفرض تأثري 

القوى ومكانتها والتنامل منها.
وماا يفكر باه األمريكيول عاعة لو أل يساري الحلفاء 
وخاصاة من النرب يف مساارلم واسارتاتيجياتهم وليس 
والنكاس. وانسارتاتيجيات األمريكية تحكمهاا املصالح 
وتحقيل األلداف وال منطيات قائمة، ون اعتبار لالنتقا2 

أو الحقد أو الكيدية.
إل تصويار الريااض حضاور عدع مان القااعة النرب 
واملسالمل إىل القمة مع ترامب عاىل أرضها وكأنه تتويج 
لها لقياعة لذه الدول نحو ما تريده، يشابه إعالل اململكة 
عن التحالف النسكري لسبنة عرشة عولة لخوض الحرب 
يف اليمان، تبل ايما بند أنها وحدلا يف تلك الحرب املدمرة 
مع اإلماارات وبنض الجااوع من الساوعال تداع اململكة 

مقابال ماليا ملشاركتهم.
ننتقد أل انستنراض اإلعالمي كبري، والاشوة مرتفنة، 
لكن يف نهاية املطاف ساوف يتبااعر إىل الذلن الثمن الذي 
ساوف تدانه اململكة تجااه طلبات الرئياس األمريكي يف 
ملفاات تبدأ بانقتصاع ون تاتهي بالنالقة مع »إرسائيل«. 
ومادى قدرة الونيات املتحدة عاىل ارض إراعتها عىل قوى 
يف املاطقة لديها قااعة تامة بأنها اساتطاعت يف محطات 
عديادة إاشاال املخططات األمريكياة، ويف ظروف أصنب 
مان الوضع الرالن. ولنل إشاارة األمل الناا2 لحزب الله 
حسن نرصالله إىل مؤتمر رش2 الشيخ يف 13 مارس 1996 
يف خطاباه األخاري عليل عاىل أل تلك القوى ن تارى جديدا 

يقلب املناعلة جذرياً.
املالحاظ من خالل السااوات القليلاة املاضية وخاصة 

بند وااة ملك السانوعيّة الساابل عبد الله بن عبد النزيز، 
ال اململكة تخلت عن سياَساة الحكماة والهدوء والحوار، 
وتبات بالنهد الجديد سياَسة انندااع والناطفة والترسع، 
ولاذا كال له نتائج يف الرالن، وسايكول له نتائج أكرب يف 

املستقبل.
الحماس وانندااع من خاالل التنويل عىل إعارة أوباما 
للقياا2 بنمل عساكري يحسام الوضع يف ساوريا أعى إىل 
خيباة أمل، ليس لدى السانوعيّة وحدلا بال اننكس عىل 
قوى عساكرية يف امليدال الساوري، أخذت ماذ ذلك الوقت 
تتقهقر وتاحرس إىل اليو2. كما أل سياَساة خفض أسنار 
الافاط للتأثاري يف انقتصاعيان الارويس واإليراني، جاءت 
باتائج عكساية عاىل اقتصااع الرياض. أما حارب اليمن 
اكانت الخيار انوضح لتباي سياَسة انندااع وانستنجال 
والناطفاة. تلاك الحرب لم تاجز شايئا حتى اآلل، ساوى 
عماار اليمان وتجويع شانبه وقتال أطفالاه بالصواريخ 
أو األوبئاة أو نقاص الغذاء. يف حل تطغاى الخالاات بل 
حلفاء األمس كما لاو اآلل يف عدل، ويجد تاظيم القاعدة 
نفساه بوضع أقوى يف ظل الفوىض بالبالع. وياند2 األمن 

يف منظم املااطل السنوعيّة عىل الحدوع مع اليمن.
الاشاوة وانساتنجال  بقماة  اململكاة  تبادو  والياو2 

نساتنمال الناىص األمريكياة ضاد خصمها عاىل ضفة 
الخلياج ) الفااريس ( األخرى، وتبدو جالازة لداع إثمال 
ذلك من اقتصاعلاا وأماها وتاريخها ولي تجرف الطريل 
لتطبياع النارب مع »إرسائيال«، طاملا لاذا يصب يف نهج 
املواجهاة مع إيرال، وكأنها عىل يقل مان أل قمم ترامب 
ساتخرج لها الزيار من البري عول حسااب لألثماال التي 

ستدانها نحقاً جراء لذه السياَسة املتنّجلة والخطرة.
سياجيل ُغباُر القمم وتبقى الوقائُع عىل األرض، اهااك 
قاوى ذكرتها آنفا، خربت التنامل ماع اإلعارات األمريكية 
املتناقباة وسياَسااتها الصقورياة والحمائمياة عىل حد 
سواء، ولديها قااعة تؤمن بها وتنمل عليها بهدوء ورأس 
باارع، ولاي أل الناَلَم ن يحارت2ُ إن القاويَّ ون يتنامل إن 
ماع الوقائاع املفروضاة عاىل األرض. أما الضنفااء اهم 
أوراق لتحقيال انسارتاتيجيات الكاربى لصالاح القاوى 
الكربى اقط. متى ندرك نحان النرَب لذه الحقيقة. نريُد 
الخريَ للمملكة السنوعيّة وشانِبها النربي الطيب، ونكّرُر 
الاصيحَة عول أل ناتظَر ماهم جمالً عليها؛ ألناا ننتقد أل 
لذا املسار الذي تتبااه اململكة اليو2 سيجلب لها الاد2 غداً. 

*رأي اليوم

بعد نقِل م�ضربني اإىل امل�ضت�ضفى.. خماوُف �ضهيونية من ت�ضعيد رم�ضان

األسرى يف رسالتهم: ما زلنا نتنّفُس الكبياء.. 
إما الشهادة أو االنتصار 

»ُجُمناة  يف  الفلساطيايول  خارج 
الغضاب« بمسارياٍت عارماٍة لاُارصة 
األرسى املربال عن الطناا2، حيث 
واجههاا انحتاالُل بالرصااص والغاز 
وأصااب النرشات ايها، بياما يحشاد 
انحتاالل جااوعه يف الضفاة الغربياة 
تحسباً لزياعة اناليات املقاومة خالل 

شهر رمضال املبارك.
وأصيب 13 شااباً بالرصاص الحي 
خاالل  باملّطااط،  املغلاف  واملندناي 
املواجهات التي اندلنت يف قريتي ننلل 
وعاباوع قضااء را2 الله وعاىل حاجز 

قلاديا النسكري شمايل القدس.
األحمار  الهاالل  طواقام  وأكادت 
املسايل  الغااز  استاشال  أل رضينااً 
للدماوع الذي أطلقته قاوات انحتالل 
عىل املواطال يف قرياة عابوع، وحالته 
الهاالل  وأضااف  خطارية.  الصحياة 
أل طواقماه الطبياة تحااول إننااش 
قلاب ورئتاي الرضياع قبيال وصوله 

املستشفى.
ويف محيط حاجز قلاديا النسكري 
شاابال  أصياب  القادس،  شامايل 
بالرصااص املندني املغلاف باملطاط، 
أحدلما بالفام، يف املواجهات النايفة 
يف املاكال، عقب مسارية انطلقت من 

مخيم قلاديا إسااعاً لألرسى.
ويف بلدة ننلل غرب را2 الله، أصيب 
ثالثة شبال بالرصاص املندني املغلف 
باملطاط، عاد املدخال الرئييس للبلدة. 
كماا أصيب أكثار من 50 الساطياياً، 
ماها ثالث إصابات بالرصاص املندني 
واحادة  وإصاباة  باملطااط  املغلاف 
بالرصااص الحاي، خاالل املواجهات 
التاي اندلنات يف قرياة بيتاا جاوباي 
نابلاس، وبيت عجان رشقاي املدياة، 
عقاب التظالرات التاي خرجت ععماً 

لألرسى.
وأصياب ثمانياة الساطيايل عىل 
األقل برصااص انحتاالل، الذي أطلل 
الااار عاىل عارشات الشابال والذيان 
الشامالية  الحادوع  قارب  وصلاوا 

والرشقية لقطاع غزة. 

مخاوُف صهيونية من تصعيد 

شعبي فلسطيني يف شهر 
رمضان 

عىل خلفية إرضاب األرسى املستمر 
واقرتاب شهر رمضال، تشريُ تقديراُت 
جياش انحتاالل إىل إمكانياة تصاعد 
األحاداث يف مااطال الضفاة الغربية، 
ماا عااع قيااعة انحتاالل يف الضفاة 
لزياعة عدع قواته واقاً ملا نرشه موقع 

صحيفة »يدينوت احرونوت«.
وأشاار املوقاع إىل أل قياعة الجيش 
»اإلرسائييل« يف مااطل الضفة الغربية 
زاعت مان عدع قواتها وتقو2 بنمليات 
لجومية ليلية بمسااعدة »الشاباك«، 
نعتقال الشابال الفلسطيايل، الذين 
مان  أو  التظالارات  يف  يشااركول 
يحاولول تافيذ عمليات حتى بشاكل 

مافرع.

نقُل عدد من األسرى املضربني 
يف »عسقالن« إىل مستشفى 

»برزالي« 
قالات اللجاة اإلعالمياة لإلرضاب، 
إل إعارَة الساجول اإلرسائيلياة نقلت 
مجموعاًة مان األرسى املربل عن 
»بارزني«،  مستشافى  إىل  الطناا2 

بند توقاف عدع ماهم عان رشب املاء 
تدريجياا، ووصولهام ملرحلاة صحية 

صنبة.
وأوضح محامي ناعي األساري خالد 
محاجااة، نقال عان األساري املرب 
محمد أبو الرب مان جال واملنتقل يف 
ساجن »عساقالل«، أل إعارة الساجن 
تماارس ضغوطا كبارية عىل األرسى، 
باإلجاراءات  اساتمرارلا  عان  عادا 
التاكيلياة بحقهم، واارض النقوبات 

عليهم.
وأااع األساري أباو الرب باأل إعارة 
سجن »عسقالل« حولت أحد األقسا2 
إىل عيااعة ميدانية تفتقار ألية مندات 
طبية، وأل ما تحاول انله لااك اقط 
عرض »الجلوكوز« عىل األرسى، الذين 

يراضول باملقابل أخذه.
وقال إل إعارة السجن حاولت مرارا 
الجلوس ماع األرسى وتقديم عروض 
لهام، إن أل األرسى كاناوا واضحال 
بالارع وراضهام ألياة حاوارات عول 

قياعة اإلرضاب.
األرسى  أكاد  ذاتاه،  الساياق  ويف 
 50( عساقالل  ساجن  يف  املرباول 
أسارياً(، يف رساالة وصلات إىل اللجاة 
اإلعالمياة إلرضاب الحرياة والكرامة، 

أنهم ن يزالول يسطرول أسمى مناني 
الصماوع والثبات رغام كل اإلجراءات 
التاكيلياة والقمنياة التاي تاتهجهاا 
الساجول  وإعارة  انحتاالل  حكوماة 

بحقهم ماذ اليو2 األول لإلرضاب.

األسرى: 34 يوماً واَما زلنا 
نتنّفس الحرية والكبياء

»ل3  رساالتهم:  يف  األرسى  وقاال 
الحرياة  نتافاس  زلااا  وماا  يومااً 
والكربياء، نساري إىل املوت مبتسمل، 
ونرتبع عىل بطانية ساوعاء لي كل ما 
تركاوه لاا حول كأس مااء وقليل من 
امللاح، نغاي للوطن ولربياع اننتصار 
القاع2، عن أجسااعنا ن تساألوا القد 
خانتااا وتهااوت مااذ أياا2، أما عن 
اهاي  نطمئاكام  وإراعتااا  أرواحااا 
يف  الصخار  كماا  صامادول  بخاري، 
عيباال والجليال، أقساماا اليمل عىل 
أل نواصال حتى الارص أو الشاهاعة، 
وعالدنا أرواح الشهداء أن تكول لذه 
املنركاة إن شامنة انتصاار نضيئها 
بأرواحاا وأجسااعنا عىل عرب الحرية 

وانستقالل«.

 االحتالُل الصهيوني يعتقُل فتاًة 
فلسطينيًة بذريعة محاولة تنفيذ طعن 

اعتقلت قواُت انحتالل اإلرسائييل ظهَر السبت، اتاًة السطيايًة 
عىل حاجز قلاديا النساكري شمال القدس املحتلة، بحجة محاولة 

تافيذ عملية طنن.
وقالت املتحدثُة باسام رشطة انحتالل، لوبا السامري، يف بيال 
صحفاي: إل« الفتاة البالغة من النمر )ل1 عاًما( وصلت إىل حاجز 
قلادياا، ماع مالحظتها مان قبل قاوات الرشطاة املتمركزين عىل 
الحاجز، والذيان أوعزوا لها بالتوقف إن أنهاا تجاللت التنليمات، 
وواصلت التقد2 باتجالهم يف مسالك عبور السيارات، ولي تحمل 

وتراع سكياًا بيدلا«.
وأشاارت رشطة انحتاالل إىل أنه تام تحويل الفتااة للتحقيل، 

ومصاعرة السكل التي كانت بحوزتها.
ويف ساياق متصل، قالات رشطة انحتالل إّل مساتوطااً متديّاًا 
»حريادي« يف الثالثياياات مان النمر تنرض ظهر السابت للطنن 
بالقارب من باب األساباط يف البلادة القديمة بالقادس، ما أصابه 
بجراح طفيفة، وتّم تحويله عىل إثرلا إىل املستشافى لتلقي النالج 

الطبي.
وأضااات أل »اليهوعي تقّد2 نتجاه قوٍة من الرشطة يف شاارع 
الاواع بالبلادة القديماة، ولاو مصااٌب بجاروح طفيفاة، وخالل 
مراجنات الرشطة تبّل أنّه كال قد توساع جادل بياه ورايل آخر 
كال مناه وبل آخر عرباي، مما أعى إىل مواجهة واشاتباك ما بل 

الطرال، وتخلله اعتداء وإصابة اليهوعي املذكور بجراح«.
وأشارت إىل أل خلفية الحاعث عىل ما يبدو جاائيًة.

إصابُة جنديني صهيونيني جّراء رشقهما 
بالحجارة برام اهلل 

أصياب جاديال صهيونيال، جّراء تنرضهما للرشال بالحجارة 
خالل املواجهات يف مدياة را2 الله.

وذكرت مصااعُر عربية، أل مجاادًة أصيبات، الجمنة، بجروح 
ونقلت عىل إثرلا ملستشافى شيبا يف »تل لشومري«، جراء رشقها 
بالحجاارة خالل مواجهات بماطقة الابي صالح شامال غرب را2 

الله.
وأااعت املصااعر بإصابة جادي آخر جراء رشاقه بالحجارة يف 

مواجهات وقنت قرب قرية عابوع شمال غرب املدياة.

 غدًا.. زيارُة ترامب لفلسطني املحتلة: 
يوم غضب ومسريات شعبية 

ععت القوى الوطايُة واإلْساَلميُة يف را2 الله، الشنب الفلسطياي 
نعتبااِر زياارة تراماب لفلساطل )يو2 غاد الثالثاء( ياو2َ غضب 
شنبي عار2، ويوماً للمسريات الشنبية املؤكدة عىل تمسك الشنب 
بحقوقه املرشوعة يف النوعة وتقرير املصري وانساتقالل الوطاي يف 

عولة كاملة السياعة وعاصمتها القدس.
وأكادت القاوى راَضهاا للموقف األمريكاي املاحااز لالحتالل، 

رااضة الضغوط للنوعة للمفاوضات برعاية أمريكية.
كماا أكادت عىل انرضابات الشااملة كماا ورع يف بياال اللجاة 
الوطاية يوَمي األحد من السااعة -11 2، وانثال ارضاباً شامالً يف 
الضفة والقطاع وأرايض الا ثل، وتشكيل اللجال الشنبية يف القرى 

واألرياف والتصدي للمستوطال وإغالق الشوارع أمامهم.
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الصهيونية ليفني من األردن: أمام 
العرب فرصة »ممنوع تفويتها« 

للتطبيع مع »إسرائيل«!
  - متابعات:

شاركت عضو الكايست اإلرسائييل ووزيرة الخارجية اإلرسائيلية 
الساابقة تسايبي ليفااي، يف املؤتمر انقتصااعي الناملاي املانقد يف 

األرعل.
وقالت لفاي: إل »لااك ارصة إْقليْمية )للسال2( مماوع تفويتها، 
وأل عىل النالم النربي اتخاذ خطوات التطبيع ليثبت لإلرسائيليل أل 

السال2 لو تغيري اسرتاتيجي.
ونقلت وسائل إعال2 إرسائيلية عن عضو الكايست تسيبي ليفاي 
قولهاا إل لاااك ارصاًة إْقليْمياًة »ممااوع تفويتهاا«، مضيفًة أل 
الرئيس األمريكاي عونالد ترامب »أوضح أنه يريد صفقة، واآلل حال 

وقت امتحال ُكّل الزعماء يف املاطقة«.

األوقاُف املصرية تمنُع استخدام مكبات 
الصوت يف الرتاويح، واَترد على املنتقدين: 

ال تزايدوا فيما ال يتعارض مع الشرع 
  - خاص:

أّكاد وزياُر األوقاف املارصي، الدكتاور محمد مختاار جمنة، ألَّ 
الاوزارَة ماضياة يف تطبيال قرار قارص مكربات الصوت عاىل األذال 
وخطباة الجمنة، ماع انكتفاء بالساماعات الداخلياة خالل صالة 

الرتاويح.
وأضاف الدكتور محمد مختار جمناة، خالل اجتماعه بواعظات 
الاوزارة يو2 السابت: إل الحكماة تقت� عاد2 اإلرساف يف مكربات 
الصوت ولم نتخذ قراًرا واحاًدا مخالًفا للرشع، مطالبًا بأن يزايد أحد 

عىل حب الناملل يف األوقاف لدياهم، 
من جهته، جز2 وكيُل وزارة األوقاف بكفر الشايخ، ساند الفقي، 
باأل قارار الدكتاور مختار جمناة وزير األوقااف، بماع اساتخدا2 
مكربات الصوت الخارجية يف صالة الرتاويح، ليس به ما يدعو إلثارة 

الرأي النا2. 
وقال “الفقاي” يف ترصيحات له: “وزارة األوقااف قامت بتاظيم 
استخدا2 مكربات الصوت الخارجية أثااء صالة الرتاويح بأل يقترص 
ذلك عىل املسااجد التي لها ساحات خارجية يصىل بها، اال تتنارض 

مع أي نص رشعي”.
وأضاف: “اساتخدا2 أكثر من مساجد يف نطاق حي واحد ملكربات 
الصاوت الخارجياة يتاااس أئمتهاا يف راع أصواتهام بالتالوة عول 
مراعااة ألحوال وظروف املقيمل من حولهاا وحدة الصوت الصاعر، 

اهي عاعة اعتاعلا الااس يف شهر رمضال الكريم”.

داعية سعودي يدعو لشراء املنتجات 
اإلسرائيلية: »إسرائيل أوىل من إيران«!

  - متابعات:
نهاى الداعياة السانوعي، عايل الربيناي، الخليجيل عان رشاء 
املاتجات اإليرانية، مشادعاً عىل أناه إذا ما أراع، أحد رشاءلا اإنه من 

األوىل رشاء املاتجات اإلرسائيلية، وال تنبريه. 
وقاال الربيني يف تغريدة له عرب حساابه بموقاع التدوين املصغر 
»تويارت«: ن يوجد اارٌق بل أل تشارتي ماتجات إيارال أَْو ماتجات 
إرسائيال اإل قبلت بالبضائع اإليرانية يف بيتك امن باب أوىل اشارتي 

البضائع اإلرسائيلية.

معارض سعودي يكشف خبايا صفقة زيارة ترامب إىل اململكة 
  - متابعات:

  
كشاف املنارُض السنوعي سند الفقيه، أل ويل ويل 
النهد السانوعي محمد بن سلمال سيستقبل الرئيس 
األمريكاي عونالاد ترامب اارشااً لاه األرض عونرات 
بماحاه 300 مليار عونر، يف “صفقاة زيارة ترامب”، 
ناسابا الخرب إىل وساائل إعاال2 أمريكياة وبريطانية 

وصفها باا ”الرسمية”.
قااتاه  عاىل  لاه  حدياث  يف  املتحادُث،  وأضااف 
“اإلْصاَلح”، أل ُكلَّ لذا “البقشايش” سايقد2 لرتامب 
الذي يزور الريااض، ويلتقي عدعاً من الزعماء النرب 
واملسالمل، “كي يدعم تاصيب محمد بن سلمال عىل 

حساب محمد بن نايف”.
واعترب الفقياه أل محمد بن سالمال بذل املجهوع 
نفسه مع الرئيس الساابل باراك أوباما، لكن تنامله 
امُلَؤّسساتي “حال عول إتما2 الصفقة”، وال تنبريه.

واستطرع املنارض السانوعي ذاته بأل ترامب “ن 
ينمال بهذه الطريقاة”، بال “ينمل اليل ف راساه”، 
َوُمضيفااً أنه “يبي الوس” حتى يحسان سامنته يف 

بالعه الونيات املتحدة األمريكية.
وواصل املتحادث موضحا: “نحن نبقششاه ولو 
يبقشاش الشانب األمريكي”، قبل أل يوجه سؤان إىل 
األمري السانوعي: “كياف تجنلاا ألنوباة بيدك لتكر2 
تراماب، وترلان مساتقبل البلاد بشاخص ن ننرف 
مصاريه؟”، منتاربا أل ماا يحادث “إلاناة تاريخية 

للبلد”، وأل “سلمال سريلن البلد ليصري ملكا”.
وانتقد املتحدث ذاته “املشاايخ” والوعاظ والدعاة 

الذين يكتاب الواحد ماهم “كالماً عميقاً عن ساوريا 
واملاطقة، لكاه لو تكلم عن اململكة يتحول إىل “مساح 
جوخ””، ووجه كالمه إليهم بشكل مبارش قائالً: “أن 

تستحيول؟”.
وعىل صنياد آخر، قالت الهيئة النامة لالساتثمار 

يف السانوعية، أمس الجمنة، إنها ساتماح 19 رشكة 
أمريكياة تراخياص لالساتثمار يف اململكاة، بملكياة 
كاملاة يف قطاعاات ذات قيماة مضاااة لالقتصااع 

الوطاي، وذلك عىل لامش زيارة الرئيس األمريكي.
وتشامل القطاعاات التي ساتنمل بهاا الرشكات 
األمريكية، “الصااعات التحويلياة والاقل واملقاونت 
وقطااع الادواء والخدماات اللوجساتية والخدماات 
اإللكرتونياة واملرصاية والواقاع انارتايض ومجانت 
انستشاارات، عاىل أل تلتز2 الرشكة باساب توظيف 

السنوعيل وال املنايري الحكومية”.
وساتصدر الهيئاة تراخياص اساتثمارية لكل من 
“سايتي باك” للخدمات املرصاية، ورشكة “اتش بي 
آي” ملمارسة أنشطة البيع يف التجزئة، ورشكة “ايالي 
ليايل” للبياع بالتجزئاة يف قطااع األعوياة، ورشكتي 
“جاارال إليكرتياك”، ورشكاة “بويااغ”، إَضاَااة إىل 
رشكة “كرين” الناملية، و”الرشكة السنوعية ملساندة 
الطائرات النموعية”، ورشكة “الرتا عريلاغ للتقاية”، 

ورشكة “روال”، ورشكة “بلس أناند أمريكا”.
وستماح رشكة “أي أول” رخص لاشاطات تقاية 
الواقاع انارتايض، ورشكاة “نيوتاكاس” يف خدمات 
أنظماة  لخدماات  أي”  أي  “أف  ورشكاة  الشابكات 

األجهزة اإللكرتونية.
رخاص  ساتماح  انستشاارات  مجاانت  ويف 
اساتثمارية لاكل من مجموعاة “لاورول للخدمات 
انستشاارية”، و”اس أَْو اس الناملية”، و”اليكساري” 
لالستشارات، كما ستماح رشكة “كاعيل للمقاونت” 

رخصة استثمارية يف مجال املقاونت والبااء.

  - وكاالت:
 

انتقاد نائُب مبناوث كوريا الشامالية لادى األمم 
املتحدة، سياساة الونيات املتحدة قائاال إل عليها أل 
ترتاجع عن »السياساة الندائية« تجااه بالعه قبل أل 
يتسااى إجراء محاعثات، بياما أبدت واشاطن قلقها 
إزاء احتماال أل تكول بيونغياناغ عاكفة عىل تطوير 

ماعة كيماوية تستخد2 بمثابة غاز لألعصاب.
وذكار كيام إل ريوناغ، للصحفيل، ياو2 الجمنة 
»كما ينلام الجميع، أملح األمريكياول إىل حوار.. لكن 

املهم ليس األقوال، بل األانال«.
وأوضاح »الرتاجع عان السياساة املناعياة تجاه 
جمهورية كوريا الشانبية الديمقراطية رشط مسبل 
لحال جمياع املشااكل يف شابه الجزيارة الكورياة.. 
ومان ثم القضية امللحة التي يجب تساويتها يف شابه 
الجزيرة الكورية لي وضع نهاية حاسامة للسياسة 
الندائياة األمريكية تجااه جمهورية كوريا الشانبية 

الديمقراطية«.
وتنّهدت كوريا الشامالية، يف وقت سابل، بتطوير 

صااروخ يمكااه حمل رأس ناووي يكول قااعراً عىل 
رضب الونياات املتحدة، قائلاة إل الربنامج رضوري 

ملواجهة الندوال األمريكي.
ووّجاه الرئيس األمريكي عونالاد ترمب، تحذيره يف 
أواخار أبريل من احتماال نشاوب »رصاع كبري جداً« 
ماع كورياا الشامالية، ولكااه قاال إنه يفضال حالً 
عبلوماساياً للخالف بشاأل برامج بيونغيانغ الاووية 

والصاروخية.
وأكاد ترماب يف وقات نحال أناه »يرّشااه« لقاء 

الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ أول يف ظل ظروف 
الخارجياة  وزارة  باسام  متحادٌث  وأورع  مااسابة، 
األمريكياة أل عىل بيونغيانغ »وقف جميع أنشاطتها 

غري املرشوعة وسلوكها الندائي يف املاطقة«.
واارض مجلس األمان الدويل عقوباات عىل كوريا 
الشامالية يف 2006، وشادع النقوبات رعاً عىل خمس 
تجارب نووية أجرتها البالع وتجربتل إلطالق صاروخ 
طويال املدى، ايماا تهادع بيونغيانغ بإجاراء تجربة 

نووية ساعسة.

الكاتُب البيطاني ديفيد هريست: سببان يجعالن السعودية تنفق املليارات على ترامب؟ 
  - متابعات:

 
عيفياد  الربيطاناي  الكاتاُب  اعتارب 
أل لاااك ساببل يفارسال  لريسات 
عاىل  لإلغاداق  السانوعية  اساتنداع 
األمريكيل، األول أل محمد بن سالمال 
يدَااُع ادياة جنلاه ملاكاً، والثاني أل 
اململكة تداع ادياة الحماية من إيرال، 

وال تنبريه.
أي« لفات الكاتاب الربيطاني إىل حجم ويف مقال له عىل موقع »ميدل إيست 

اإلنفاق الذي تغدقه السانوعية احتفاًء 
برتامب يف وقت يناني شانبها البطالة، 
ونقل املقال تسااؤنً يرتعع عىل ألسااة 

الشاباب السانوعي ملحمد بن سلمال 
أل كيف بإْمَكانه أل يغدق ُكّل لذا املال 
عىل األمريكيل ايما يرتعع يف انل ذلك 

مع شنبه؟.
وأضااف لريسات إناه حتاى اآلل 
تنهادت السانوعية بتقديام ثالثمائة 
ملياار عونر إلبارا2 عقاوع التساليح 
وأربنول ملياول عونر لالساتثمار يف 
الباى التحتياة األمريكية، ولي تكلفة 
قد ترتفع إىل ما يقرب من ترليول عونر 

لالستثمار يف انقتصاع األمريكي.

”سي إن إن”: البيت األبيض باشر بدراسة 
خطط ملواجهة احتمال عزل ترامب!

  - متابعات:
ذكارت قاااة الاا ”يس أل ال” التلفزيونياة األمريكية، يو2 
السابت، أل حقوقيال يف البيات األبيض بدأوا بدراساة خطط 
مواجهاة للارع عىل احتمال املباارشة بإجراءات عازل الرئيس 

األمريكي عونالد ترامب من ماصبه.
وقالت القااة، يف خرب أورعته حول املوضوع، إل مستشارين 
حقوقيل اثاال يف البيت األبيض بدءا بإجراء الدراساة بهدف 
اتخااذ تدابري احرتازية ضد عملية عازل محتملة لرتامب الذي 
بدأ، اليو2 السابت، أول جولة خارجية له ماذ تاصيبه، عّشاها 
بزيارة اململكة النربية السانوعية التي ساياتقل ماها مبارشة 

إىل إرسائيل.
وماع ذلك، قالات القاااة إل تراماب ن يزال يحظاى بدعم 
الجمهوريال يف الكونغارس، حتى إل الديمقراطيل يسانول 

لوقف الجدل الدائر حول عزله؛ ألل الوقت ن يزال مبكراً لذلك.
ولم يادل البيت األبيض بأي ترصيح حاول املوضوع، إن أل 
أحد املسؤولل قال، يف منرض تنليقه عىل الخرب، إل انععاءات 

يف لذا الخصوص غري صحيحة.
ويدور الحديث عن تأثري روسيا املزعو2 يف نتائج اننتخابات 
األمريكياة لصالح ترامب ماذ ااوزه يف اننتخابات الرئاساية 

التي جرت يو2 ث نوامرب املايض.
اإَعاَرة الرئيس األمريكي تجد نفسها يف وضع صنب بسبب 
انععاءات الدائرة حول عالقة كبار مسؤويل الحملة اننتخابية 
لرتامب وعىل رأساهم مستشاار األمن القومي السابل مايكل 

الل بروسيا.
وتنمقات الاقاشاات الدائارة يف واشااطن حاول مزاعام 
تدخال روسايا وعورلا، مااذ عزل مديار مكتاب التحقيقات 
الفادرايل جيمس كومي، بند أل ترسبت اععاءات حول مطالبة 
الرئياس األمريكاي شاخصيا لاهذا املساؤول انساتخباراتي 
بوقف التحقيقات الجارية حول اععاءات لقاء الل بساريغي 

كسيالك، السفري الرويس يف واشاطن.
وعاىل خلفية ذلك، قامات وزارة الندل بتنيال مدع خاص 
للتحقيل بشأل مزاعم حول تأثري روسيا عىل نتائج اننتخابات 
الرئاساية األمريكياة، يف خطاوة يتوقاع أنهاا قد تنّقاد أكثر 

احتمانت املبارشة بنملية عزل الرئيس.

 روحاني يفوزُ بوالية 
ثانية لرئاسة إيران 
  - متابعات:

أْعلات وزارُة الداخلية اإليرانية اوز الرئيس الحايل 
حسان روحاناي يف اننتخاباات الرئاساية بناد ارز 
األصاوات. وقال وزياُر الداخلياة عبُدالرضا رحماني 
اضايل إنه واقاً للاتائج الاهائية اقد حصل روحاني 
عىل 23 مليوناً و9ل5 ألفاً و616 صوتاً، أي ما نسبته 
57 % مان إجماايل األصاوات، ایما حصال إبراليم 
رئیايس عاىل 15 مليوناً و6ث7 ألفااً و9لل صوتا، أي 
ما نسابته %38 من مجموع األصاوات، ومصطفى 
میر سالیم عاىل ث7ل ألفاً و215 صوتاا، ایما حصل 

مصطفى لاشمي طبا عىل 215 ألفاً و50ل صوتاً.
يُشاُر إىل أل عدَع املشاركل يف اننتخابات الرئاسية 
التاي أجريت يو2 الجمنة بلاغ 1ل مليوناً و220 ألفاً 

و131 ناخباً.

كوريا الشمالية تعرض شرطاَها للحوار مع أمريكا



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

م���ن املعل���وم قطع���اً أن ال مصلحَة أب���داً في ُكّل م���ا يحدث في 
��ة  منطقتن���ا إال لطرف واحد، يس���عى فعلياً ِإلَ�ى اس���تهداف األُمَّ
جمعاء، يتمثل باللوبي اليهودي الصهيوني في أَمريكا وإْسَرائيْل..
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ال قلق، إنه تحالف 
املعجبني بالتفاهات!

نتائُج الزيارة.. الحصاُد أمريكي 
والزهو سعودي!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
ماا تااقلتاه وساائل التواصال 
انجتماعاي مان لاوس سانوعي 
وخليجاي بابااة ترماب وزوجته، 
يقابل ذلك ما نقلتاه وكالة رويرتز 
لألنباء مان إعجاب ترامب نفساه 
إىل حاد انندلااش بحذاء الساييس 
مخاطباا إيااه: ينجباي حاذاؤك.. 

ياله من حذاء!
يضاف إىل ذلك ما قا2 به سلمال 
من رشح مساتفيض لرتامب حول 
عنلة )لز ااجال القهوة(..ليتحول 
ذلاك إىل خرب يشاغل اإلعاال2 املرئي 
واملكتوب ووساائل التواصل انجتماعي، وكأنها قضية تمثل )أولوية 

قصوى( ألم من قضية األقىص..
كل ما سبل يجنل مما شولد يف الرياض ليس إن لراًء ن يستحل 
أل يكتب حوله يشء، وأل ما يُزمع تشاكيلُه من تحالف عساكري ن 
يندو كونه ]تحالف املنجبل بالتفالات[ وليس إن اقاعًة سياساية 
وإعالمية اكتسبت ماها أمريكا مليارات الدونرات، وقال لهم ترامب: 
»ن تاتظروا أمريكا أل تقاتل عدوكم نيابة عاكم«، وسايذكرول يوما 
أناه قد ضحك عليهم، وتالعب بهام، وأنه ليس اإلله الذي توقنوا ماه 

أل يقول لليشء كن ايكول.

نامي أمتي، وال تستيقظي!
ما يحول تفالات )قمم الرياض( إىل سياسات

محمد المنصور
انحتفالياُة  الزياارُة  عكسات 
تراماب  األمريكاي عونالاد  للرئياس 
للسانوعيّة عىل مدى يوَمال، الرغبَة 
السانوعيَّة لسالمال بان عبدالنزياز 
وولده محمد، بإعاعة تموضع اململكة 
يف صادارة التحالفاات األمريكية مع 
عول املاطقاة، بناد ارتة مان تدلُور 
النالقاات شاهدتها الونياة الثانياة 
للرئياس أوباماا التي شاهدت خالااً 
سنوعيّاً أمريكياً حول سورية وحول 
امللف الاووي اإليراناي، وليس انتهاًء 
بصادور قانول جاساتا الاذي يتهدع 
السيايس. ولي  السانوعيّة ونظامها 
األساباُب التي عانت محمد بن سلمال ويل ويل النهد السنوعّي وصديَقه 
محمد بن زايد ويل النهد اإلماراتي لبذل مسااعَي كبريٍة؛ لخطب ُوعِّ إعارة 
تراماب بتقديم اغاراءاٍت مالية كبرية لهاذه اإلعارة، وتنزيز ذلك بترسيع 
خطاوات التقاُرب مع الكيال الصهيوني، وتصنيد النداء مع إيرال، ولي 

ه ترامب الحايل.  القضايا الجولرية لتوجُّ
نتائاُج زياارة ترامب ايما يبدو تساَمُح للحكم السانوعّي بالشانور 
بالزلاو ولاو إىل حل، اقبضاُة محمد بن سالمال عىل مفاصال الحكم 
ساوف تتنزز يف الداخل، ومزيد من التصنيد الندواني يف اليمن وساورية 
سيكول من بل نتائج زيارة ترامب، إضااًة إىل تصنيد الخطاب اإلعالمي 
والسايايس ضد إيرال وحزب الله وسورية وأنصار الله كمتالزمات للدور 

السنوعّي القديم الجديد. 
يف كلمته يف القمة اإلساالمية األمريكية قالها ترامب بوضوح: إذلبوا 
أنتام ملواجهة إيرال ولو نفاس املوقف الذي اتخاذه أوباما من موضوع 

املواجهة مع إيرال. 
مكاسُب األمريكي من الزيارة ن تقاس بمكاسب السنوعيّة التي باتت 
ونتيجاًة لندوانها عاىل اليمن وتورطها يف ساورية والنراق يف وضع مايل 
واقتصاعي ن تُحَساد عليه، وعقاد لذه الصفقات النساكرية لن تجلَب 
األمن وانستقرار للسنوعيّة، بل سترسع من مناناة مواطايها يف الداخل 

واحتمال انفجار الوضع بأية لحظة غري مستبند. 
ُجها السانوعيّة يف أكثَر من بلد عربي  إل الرصاعااِت والفتَن التي تؤجِّ
لحسااب األمريكال والربيطانيل والصهاياة وإلرضاء الازعات املذلبية 
الولابية املتطّراة لدى حكم آل سانوع عملت وماذ سااوات طويلة عىل 
جلب النداوات للسانوعيّة مع محيطها اإلقليمي، وعملت عىل استازااها 
مالياً، وعّرضت صورَة السنوعيّة وسجلَّها يف مضمار الحقوق والحريات 
واحارتا2 حقاوق اإلنساال للتشاوُّه، وباتات السانوعيّة الوجاَه اآلخَر 
لداعش والقاعادة. اهل بمقدور ترامب وإعارته إنقاذ الحكم السانوعّي 
من مواجهة املشااكل الداخلية واألزمات الااشائة جراء تلك السياساات 

الصبيانية املتبنة ماذ صنوع سلمال للحكم؟

أيمن محمد قائد
ن زلااا وسااظلُّ نفاِخُر بهاذا اليو2 
اَد  الوطاي النظيام أما2 النرب، لاجسِّ
لهم الحكمة اليمانياة بتوحدنا يف زمن 
تكاول  اتاكاع  والتشاطري،  التارشذ2 
الوحدة اليماية الحدَث اإليجابيَّ الوحيد 

يف التأريخ النربي املنارص.
أثبات التأريُخ يف جمياع مراحله أل 
اليمان ظل كيانااً وشانباً واحاداً عىل 
مدى النصاور، وأل َوحدتَاه لي املبتدأ 
َق الذي  واألصل، أما اننشاطاُر والتمازُّ
شهدته بنُض مراحل التأريخ الم يكن 
إن حالاة اساتثاائية ساطحية الجذور 
مطاماُع  ارضتهاا  السااد،  وعديماة 
القوى انساتنمارية، وسايرتها بنُض 
اٍة وضيقة،  قوى الحكام ملصالَح َخاصَّ
ايما ظل اليمن والشنب اليماي نسيجاً 
واحاداً يتمتع باكل صفات اننساجا2 
د الوجداني والثقايف والحضاري  والتوحُّ
والجغارايف؛ يشاهد عاىل ذلاك ويؤكده 
تأرياُخ املمالك والحضارات اليماية ماذ 
أَْكثَر من خمساة آنف ساة قبل امليالع، 
ماذ عهد يمال بن قحطال، الذي نُساب 
تسامية اليمان باسامه، ماروراً بدول 
وعصور سبأ والتبابنة وحمري، وصونً 
إىل النهد اإلْسااَلمي ثم إىل ما بند الحكم 

النثماني.
مفهو2ُ الَوحادة ليس مطلبااً يماياً 
احسب، ولكاه مطلب عربي وإنَْساني 
بشاكل عا2، االوطان النرباي بأمّس 
الحاجاة للوحادة ليتمكان مان عخول 
النوملاة  ومواجهاة  الجدياد  القارل 
وتحقيل آمال األجيال النربية القاعمة، 
ولذا ما تحذوه الدوُل الغربية والرشقية 
بتحالفاتها، وتسنى ملاناا من ذلك من 

خالل بثها للازاعات ايما بيااا.
عااش اليماياول ارتَة ساوء تفاُلم 

عبثي وخصا2 بال برش يمثلول الجذَر 
األصايل ألمة ينبُاُد أبااؤلا إلهااً واحداً 
ويجمنهام  واحادًة  لُغاًة  ويتكلماول 
تأرياٌخ مشارتك، ورغم ُععااة التفرقة 
إن أنااا لام نفقد األماَل ليقياااا أل بلَد 
الحكمة يمكُن أل يستثمَر لذا املوروث 
بالحكماة  يدااُع  متميازاً  اساتثماراً 
اليمانياة إىل صدارة التطبيال يف الواقع 
لفصال نزاعاته، إن أل البنَض يسانى 
إلَعاَعة عجلة التأريخ إىل الوراء ويسنى 
إىل باث الازاعاات والخصوماات ايماا 

بيااا، اهل من مدكر؟!
إل الحديَث عن يو2 الثاني والنرشين 
مان مايو املجيد يثلُج صَدَر ُكّل إنَْساال 
عرباي يؤمان بقوميته وبَوحادة أمته؛ 
ألناه يرى بوحادة اليمن أرضاً وشانباً 
خطوًة لامًة يف تحقيل الوحدة النربية 
الشاملة، اديااا يدعو نحو انصطفاف 

وَلمَّ الشمل.
الوحدُة اليمايُة كانت وستظل عالمًة 
ااصلاًة ملرحلة لاماة يف تأريخ النرب 
ومؤرشاً إيجابياً عاىل أل تحقيل الحلم 
الكبري بالوحدة النربية ليس بمستحيل 
ة ماع إعراكااا لحجام املؤامرات  َخاصَّ
التاي كانت تنوق إتماا2 الوحدة، إن أل 
تصميَم القيااعة آنذاك ومنها الشانب 

اليماي نجح يف تحقيل ُحلم الوحدة.
االوحادُة كانت بالاسابة لاا بمثابة 
ُعه  طوق نجاة يف ظل عالام عربي تتهدَّ
التجزئاة والتفتيت لذلك ساتبقى لذه 
الوحدة عائمااً وأبداً بمثابة شاناع من 
األمال يخلال عااع نحو تحقيال الحلم 

الكبري أمة عربية واحدة.
حفظ الله اليمن مان كيد الكائدين، 
وحقان اللاه عمااء اليمايال، عاشات 
اليمن ُحّرة أبية موحدة، ون نامت أعُل 

الجبااء.

الوحدُة اليمنية إنجازٌ قومي 
يف الزمن الصعب
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يصااِعُف لاذا األسابوَع عادٌع من املااسابات 
اة من ذكرى الَوحادة اليماية التي تنرضت  الهامَّ
للكثاري مان انسااءات، ساواًء مان الداخال أَْو 
املحاونت الجديدة لقوى الندوال؛ إلَعاَعة تقسايم 
ورشذماة اليمان لياس إىل حادوع ما قبال النا2 
1990 وإنماا إىل كانتوناات مااطقياة ومذلبية 
متااحارة ومتاازعاة، ولنل أبرز الخطاوات التي 
تُنيد انعتبار للوحدة اليماية اليو2 لو ما يسّطره 
أَبَْطاال الجياش واللجاال الشانبية مان صموع 
أساطوري وإساقاط لرلانات األعداء يف إسقاط 
اليمن وكرس إَراَعة شنبه واستباحة أرضه ونهب 

ثرواته وتقسيمه وتجزئته..
املحطاة الثانياة التي يصااعف ذكرالاا لذه 
األَيَّاا2 مجزرة السابنل التي ارتكبتها جماعات 
التكفاريي الداعشاية السانوعية األمريكية يو2 
الحااعي والنرشين من شاهر ماياو النا2 2012 
يف ذلك الوقت كال َعبدربه ماصور لاعي رئيسااً 
متكامال األركال يف الناصماة صانااء ويف ظال 
اعرتاف عويل وحضور أمريكي وسانوعي كبري يف 
تفاصيل الحياة اليماياة ومع ذلك لم يكن ألولئك 
ورشعيتهام أيُّ عور يف حماياة أرواح اليمايل أَْو 
التصدي لناارص التكفري التي بدأت يف ذلك الوقت 

مرحلة جديدة من التوسع والتوغل يف الد2 اليماي 
بغطاء خارجاي واخرتاق لألجهازة الحكومية يف 

الداخل.. 
كال املاراع للشانب اليمااي أل يُقتَاَل بتلاك 
واملسااجد  والسااحات  املياعيان  يف  الطريقاة 
والطرقات واألماكن النامة عىل أل يتم تربير تلك 
الجرائم بالضنف الذي عليه أجهزة الدولة ونسبة 
الجرائم إىل تاظيم القاعدة، وعىل الشانب اليماي 
أل يصمات ويمتاع عن انحتجااج أَْو التفكري يف 
مواجهاة التاظيماات التفكريية.. لكن الشانب 
اليمااي أعرك أل املؤامارة أَْكارَب مان أل يتم َغضُّ 
الطارف عاهاا أَْو الوقوف سالباً أمامهاا اتحرك 
يف السااحات املختلفة وأساقط عاارص القاعدة 
والجماعاات التكفريياة يف ُكّل املحااظات، األمر 
الذي كشاف أقاناة الزيف لدى السالطة املرتهاة 
كما حّرك املؤامرات الخارجية ممثلًة يف السفريين 
السانوعي واألمريكي.. وملا تتمكن عول الوصاية 
من كرس إَراَعة الشانب اليماي وثورته الشانبية 
املباركة قاّرروا حياكة مؤامرة أَْكارَب عرب التدخل 
املباارش الاذي عخل عاماه الثالث يف ظال صموع 

يماي لم يشهد له التأريخ نظرياً..
املرحلة الثالثة من املؤامرة: 

بناد أل باات الجمياُع عاىل قااعاة تاماة أل 
السانوعية ومن خلفها أمريكا قد اشلتا يف خيار 
الندوال النساكري عىل اليمن بند مرور أَْكثَر من 
عامل عىل بدء الحرب، لا لي املوجة الثالثة من 
املؤامرة الشايطانية يدشااها األحمل ترامب من 
أرض نجد بمشاركة تحالف األعراب الذي تقاطر 
إىل الرياض؛ من أجل لقاء سايد الصهاياة عونالد 
تراماب وتلّقي التنليمات والتوجيهات ماه، ولقد 
كال واضحاً أل الكفر كله يستجمع قواه ملواجهة 
ماا بتقاى من عااويان النازة والكراماة يف لذه 
ااة ممثلًة بحزب الله واملقاومة اإلْسااَلمية يف  األُمَّ
لباال والساطل، كماا ورع ذلك عىل لساال ملك 
السانوعية سالمال أرض، وكماا ورع أَيْضااً عىل 
لساال الرئيس األحمال عونالد تراماب الذي ععا 
يف ساياق كلمتاه أَيْضاً إىل تنايش بال الصهاياة 

واملسلمل، حد تنبريه.. 
إنااا أََما2 مرحلاة مفصلية مان املواجهة بل 
جبهاة الظلم والكفر والوحشاية واإلجارا2 التي 
ترتدي ثياَب الحداثة وِقيَام النرص الزائفية وبل 
ماا تبقى مان القوى األصيلاة التي تمثِّاُل ُلوية 
النرب واملسالمل، وبرغم ُكّل ما يحشده الباطل، 

االله غالب عىل أمره ولو كره الكاارول.
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