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 مجهولون يقتلون مواطناً بعدن وامرأة تشكو سطو املرتزقة على أرضيتها باملنطقة الحرة
مصرع وإصابة املئات من املرتزقة خالل أسبوع واملسرية تنشر أمساء 125 منهم

عبدالكريم الحوثي والقاضي املعلمي والدكتور الربيهي يؤدون اليمني الدستورية أمام الرئيس املشاط
بعمران العمالء  أخطر  على  والقبض  ال��ع��دوان  مع  بالتخابر  مدانني  لثالثة  اإلع���دام 

الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو واالحتالل 
تنعي القيادي الشهيد عبدالناصر الجنيدي

ماذا بعد االنتخابات العراقية؟

أمريكا تبحث إجالء قتلى وجرحى من جنودها يف اليمن
بعد اعتراف البنتاجون مبشاركة قواته اخلاصة يف العدوان صحيفة » ميليتري تاميز« تكشف:

ريية
صورة تعب

جزيرة سقطرى.. 
احتالل أمريكي 

بجواز سفر إماراتي
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األد

العدد

27 شعشا7 ش 2714..
 1 مايو م1201

)424(
أخبار 

املسرية تنشر أسماء 125 قتياًل وجريحاً من املرتزقة من بني املئات ممن سقطوا خالل أسبوع فقط
 : خاص

ضم2َن تغطيته2ا املتواِصل2ة للعملي2ات 
القت2ال،  جشه2ات  مختل2ف  يف  العس2كرية 
 125 أس2ماَء  املس2رة  صحيف2ُة  رص2دت 
مرتِزق2اً، بينهم قياداٌت، س2قطوا بني قتيل 
وجري2ح بن2را7 ُق22وَّات الجي2ش واللجا7 
الشعشية خالل اأس2شوع املايض فقط الذي 

شهد سقوط املئات من القتىل والجرلى. 
ويت2وّزُع قتىل وجرل2ى املرتِزقة يف 7ذه 
الحصيل2ة، عىل ُك22لٍّ من: جشهة الس2الل 
الغرب2ي يف محافظة تع2ز، وجشهتَي قانية 
وناط2ع يف محافظ2ة الشيض2اء، وجشهت2َي 
كرش وكهش2وب يف محافظة لحج، وجشهة 

ميدي يف محافظة ميدي. 
و27ذه ليس2ت الحصيلة الكامل2ة لرصعى 
وجرلى املرتِزقة الذين سقطوا بنرا7 الجيش 
واللج2ا7 الش2عشية يف تل2ك الجشه2ات، وإنّم2ا 
لصيل2ة م2ن ُعرفت أس2ماؤ7م فق2ط، بينما 
7ناك العرشات من القتىل والجرلى يف صفوف 

املرتِزقة سقطوا ولم يتم معرفة أسماء7م. 
كما س2قط العرشات م2ن املرتِزقة قتىل 
وجرل2ى يف جشه2ات مختلف2ة غ2ر 7ذه، 
خالل اأس2شوع الفائت، غر أ7 أس2ماء7م 

لم تُعرف لتى اآل7. 
وتعكُس 27ذه الحصيلة صورًة واضحًة 
عن فش2ل التصعي2د الذي يح2اول العدوا7 
تنفي2ذه مؤّخ2راً عىل املي2دا7، فهذا الحجم 
من الخسائر الشرشية نتج عن 7زائم نكراء 
ومحارق كربى س2قط فيها املرتِزقة الذين 
دفع بهم العدو ليحّق2ق عرب7م أي انتصار 

يغطي إخفاقه العسكري املتزايد. 
أس2ماء  الصحيف2ة  تن2رش  ي2ي  فيم2ا 
الرصع2ى والجرلى م2ن املرتِزقة الذين تم 
التع2رف عليه2م خالل اأس2شوع الفائت يف 

املحافظات اأربع، كالتايل:

أوالً: محافظة تعز، جبهة 
الساحل الغربي: 

القتلى:
1 - القيادي املرت2ِزق العقيد خالد قماطه أبو 
مهند )الذراع اأيمن للمرتِزق طارق عفاش(.

2 - القي2ادي املرت2ِزق ي2ارس ألم2د صالح 
الداودي )قائد الكتيشة الثالثة يف ما يس2مى 

لواء العمالقة(.
  - القيادي املرتِزق العنقي )قائد كتيشة يف 

ما يسمى اللواء اأول عمالقة(.
4 - القي2ادي املرتِزق عمقي الحشهي )قائد 

ما يسمى كتيشة املوت(.
5 - القيادي املرتِزق رائد ألمد سعيد ) قائد ما 

يسمى بفريق املسح باللواء  الثالث عمالقة(.
6 - املرتِزق 7يشا7 أمني عثما7 ألمد.

7 - املرتِزق شهاب عشدالله نعما7 ألمد.

م - املرتِزق عصا1 ثابت محمد الصشيحي.
 ش - املرتِزق ماجد َعشدالسال1 ألمد الصشيحي.
 10 - املرتِزق فوزي عشده صالح اأزرقي.

 11 - املرتِزق عماد إبرا7يم الصشيحي.
 12 - املرتِزق محمد نشيل سالم الصشيحي.
  1 - املرتِزق ألمد محمد عوض اليافعي.

 14 - املرتِزق أنور َعشدالله عوض جمشا.
 15 - املرتِزق وليد َعشدالخالق سعيد اليافعي. 

16 - املرتِزق ألمد عمر صالح الكلدي اليافعي. 
17 - املرتِزق قحطا7 يسلم سعيد الرشواب 

الكلدي اليافعي. 
م1 - املرت2ِزق عصم2ت َعشداملجي2د محمد 

قاسم اليوسفي الكلدي اليافعي. 
ش1 - املرتِزق محسن أبو بكر عي الشارق اليافعي. 

20 - املرتِزق نافع سعيد الزرنوقي. 
21 - املرتِزق َعشدالله عي منصور النخعي. 

 22 - املرتِزق لسا1 عشدالصمد كرو اللحجي. 
 2 - املرتِزق غفرا7 ألمد محمد مصينعي اللحجي. 

24 - املرتِزق يونس محمد نارص ألمد اللحجي. 
25 - املرتِزق عي نارص عي اللحجي. 

26 - املرتِزق الكادح الحريشي. 
27 - املرتِزق عالء عارف عي لمود الربايش. 
م2 - املرتِزق موىس ألمد موىس الشيضاني. 

ش2 - املرتِزق موىس عشدربه موىس الشيضاني. 
0  - املرتِزق صالح عشدربه موىس الحيك. 

1  - املرتِزق محمد ألمد موىس الشيضاني. 
2  - املرتِزق َعشدالنشي سالم محمد الشيضاني. 
   - املرتِزق نارص َعشدالغني ألمد الشيضاني. 

4  - املرتِزق صدا1 لسني مكرس الشيضاني. 
5  - املرتِزق لسا7 َعشدالحميد لسن زين 

آل الشيخ ألمد. 
6  - املرتِزق َعشدالله بن محمد النقاش الذرلاني. 
7  - املرتِزق َعشدامللك بن َعشدالحميد الحدي. 

م  - املرتِزق صالح صالح محمد شوبه الحدي. 
ش  - املرتِزق محمد َعشدالله املرشدي الناخشي. 
40 - املرتِزق محمد َعشدالله النقاش اليافعي. 

41 - املرتِزق أسعد عشده سالم الصشيحي. 
42 - املرتِزق عدنا7 ثابت صالح الخليفي. 

 4 - املرتِزق محمد ألمد كرعم. 
44 - املرتِزق محمد عي قيدعه.

45 - املرتِزق مرتجى ألمد صالح.
46 - املرتِزق باسم َعشده عي الطشال الجزري. 

47 - املرتِزق بديع منصور نعما7 الشكري. 
م4 - املرتِزق ماجد ألمد عي الحزي العطوي. 

ش4 - املرتِزق َعشدالله صالح قائد العطوي. 
50 - املرتِزق محمود عي الشطر االغربي. 

51 - املرتِزق صالح صالح محمد الداودي. 

امل�صابون:
52 - القي2ادي املرتِزق س2ميخ جراده "أبو 
عائش2ة" )القائم بأعمال لمدي ش2كري 

قائد ما يسمى لواء العمالقة(. 
 5 - القي2ادي املرت2ِزق مني2ف محمد عي 
)قائ2د الكتيش2ة اأوىل يف م2ا يس2مى اللواء 

الثاني عمالقة(.
 54 - القي2ادي املرت2ِزق َعشدالفت2اح االربد 

)قائد رسية(.
 55 - املرتِزق محمد نشيل سالم الصشيحي.

 56 - املرتِزق مكسيم سالم سعيد الصشيحي.
 57 - املرتِزق عي عشدالله عي الصشيحي.

 م5 - املرتِزق محروس الصشيحي.
ش5 - املرتِزق جمال الكعلويل. 

60 -  فهد محمد سعيد. 
61 - املرتِزق مطلق لسن ياسني. 

62 - املرتِزق فهيم سعيد مرشد عي. 
 6 - املرتِزق ليد مليط. 

64 - املرتِزق سهيم محمد ألمد صالح الربيهي. 
65 - املرتِزق بسا1 عي صالح املطريف. 

66 - املرتِزق أسامة فضل املطريف. 
67 - املرتِزق منيف فضل سال1 املطريف. 

 ثانياً: محافظة البيضاء، 
جبهتي قانية وناطع: 

القتلى:
م6 - املرتِزق َعشدالله لسني لشحج املصعشي.
 ش6 - املرتِزق الحسن لسني ألمد املصعشي.
 70 - املرتِزق َعشدالله َعشدالقادر الربيح املصعشي.

 71 - املرتِزق معمر صالح عشده ألمد العمري.
 72 - املرتِزق صالح عي صالح الضيفي.

  7 - املرتِزق فريد صالح ألمد الغدراء.
74 - املرتِزق سالم صالح الرقابي العريفي. 
75 - املرتِزق صالح سالم َعشدالله 7ادي العريفي. 

76 - املرتِزق َعشدالله لسني لشحج املنصوري. 
77 - املرتِزق محمد عي لسني السوداني. 

م7 - املرتِزق سيف محمد عي مزالم اليوبي. 
ش7 - املرتِزق َعشدالقادر َعشدالله املرولي اليوبي. 
0م - املرتِزق يوسف محمد عي مزالم العوايض.

 1م - املرتِزق علوي محمد الو7شي املرادي.
2م - املرتِزق مشارك العربي الديويل العولقي.

 م - املرتِزق صالح نارص أبو لمراء.
4م - املرتِزق مشارك نارص محسن لقطم الشفلوت.

5م - املرتِزق زبن الله عشدربه مقشل الشا7ري.
6م - املرتِزق مشعل عي محمد.

7م - املرتِزق عي طامش الطالشي املرادي.
مم - املرتِزق نرص ألمد لسن العيش املرادي.

شم - املرتِزق يوسف املقشي.
0ش - املرتِزق مساعد معشئ بلغيث املرادي.

امل�صابون:
 1ش - املرتِزق مساعد ألمد الرضيشي.

 2ش - املرتِزق صالح بن صالح ضيف الله الو7شي.
  ش - املرتِزق محمد ألمد صالح العمري.
 4ش - املرتِزق طارق محمد لسني املشديل.

 5ش - املرتِزق عي ألمد العشديل.
 6ش - املرتِزق ألمد َعشدربه سالم الحاميض.

 7ش - املرتِزق ألمد َعشدالله ألمد الو7شي
 مش - املرتِزق يارس ألمد َعشدالقادر العشديل

شش - املرتِزق محمد سالم لسني الرضيشي. 
100 - املرتِزق محمد َعشدالله عي الصاللي. 

101 - املرتِزق نائف لسني الضيفي. 
102 - املرتِزق َعشداملجيد عي محمد الزعشه. 
 10 - املرتِزق نارص ألمد نارص لشيش. 

104 - املرتِزق طالب قاسم ابوعشه املرادي
105 - املرتِزق نارص العجي الطالشي املرادي.

106 - املرتِزق عي مسعد االعوش املرادي.
107 - املرتِزق عي االقرع الجنالي املرادي.

-108 املرتِزق َعشدالله ألمد الطالشي املرادي.
ش10 - املرتِزق صالح ألمد الحسيني املرادي.
110 - املرتِزق عي محمد الحسيني املرادي. 

111 - املرتِزق محمد عشدربه الحسيني املرادي.

 ثالثاً: محافظة لحج، 
جبهتي كهبوب وكرش: 

القتلى:
112 - املرتِزق جاز1 مشعوث الزنقري. 

 11 - املرتِزق ألمد عشده عثما7 العطري. 
114 - املرتِزق اشيد نجيب طرق العكمويس. 

115 - املرتِزق مصطفى محمد ألمد. 
116 - املرتِزق صالح عشيد قاسم. 

117 - املرتِزق معاذ شفيا7 صالح. 

امل�صابون: 
م11 - املرتِزق جهاد مقشل صالح قحطا7.

ش11 - املرتِزق َعشدالله محمد سالم الكعلويل.
120 - املرتِزق وثيق فضل صالح. 

 رابعاً: محافظة حجة، جبهة ميدي: 
القتلى: 

121 - املرتِزق محمد عي قاسم الغشاري. 
122 - املرتِزق َعشدالرلمن فرج. 

 12 - املرتِزق َعشدامللك مشي عي املرادي. 
124 - املرتِزق مهند عشده محمد األمدي. 

125 - املرتِزق ألمد سعد القحوي. 

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة وتدمري آليتني 

بضربات مدفعية يف ميدي 
 : ميدي 

س2قط ع2دٌد من مرتِزق2ِة الجيش الس2عودي قت2ىل وجرلى، 
أمس الس2شت، وتم تدمر آليتني لهم، جراء قصف مدفعي مسّدد 

استهدفت تجّمعاتهم يف جشهة ميدي.
وأفاد مصدٌر عس2كري لصحيفة املسرة بأ7 مدفعيَة الجيش 
واللج2ا7 الش2عشية ش2نت، أم2س، ع2دة رضبات ع2ىل تجمعات 
املرتزق2ة وآلياتهم ش2مال صح2راء مي2دي، لي2ث لّق2قت تلك 
الرضب2اُت إصابات دقيقة أَْس22َف2رت عن وق2وع عدد من القتىل 

والجرلى يف صفوفهم. 
وأَْس2َف2ر القصف أيضاً عن تدمر آليتني تابعتني للمرتزقة 
كانت2ا يف موق2ع االس2تهداف، ليث ش2و7دت ألس2نة اللهب 
وأعم2دة الدخ2ا7 تتصاعد منهم2ا بعد أ7 رضبتهم2ا قذائف 

املدفعية.

 العدو يعترف بمصرع وإصابة 2 من جنوده 

 : ما وراء الحدود 
واصل2ت ق2واُت الجي2ش واللجا7 
الشعشية، استهداَف مواقع وتجّمعات 
وتحصينات جيش العدو الس2عودي، 
يف مختل2ف جشهات م2ا وراء الحدود، 
عملي2اٍت  الس2شت،  أم2س  ونّف2ذت 
عس2كريًة متنوعة، س2قط فيها عدد 
من القتىل والجرلى يف صفوف جيش 

العدو ومرتزقته. 
ففي جشهة جيزا7، تمّك2نت قوات 
الجيش واللجا7 الش2عشية، أمس، من 
ك2رس محاولة زل2ف ملرتزقة الجيش 
الس2عودي قشال2ة جشل قي2س، وأفاد 
مصدر ميداني لصحيفة املس2رة بأ7 
الع2دو دفع بمجاميع م2ن املرتزقة يف 
محاول2ة للتق2ّد1 7ناك تح2ت غطاء 

جوي لط2را7 العدوا7، إال أ7 ولداِت 
7ن2اك،  املرابط2ة  واللج2ا7  الجي2ش 

تصّدت للمحاولة وأفشلتها تماماً. 
م2ن  ع2دداً  أ7  املص2در  وأوض2ح 

املرتزقة سقطوا قتىل وجرلى، خالل 
محاولته2م الفاش2لة، إذ اس2تهدفت 
ق2وات الجي2ش واللج2ا7 مجاميعهم 
بن2را7 مس2ّددة، فيم2ا الذ بقيته2م 

بالفرار تاركني وراء7م جثث قتال7م 
والذخائ2ر  اأس2لحة  م2ن  وكمي2ات 

اغتنمها أبطال الجيش واللجا7. 
تمّك2ن2ت  ذل2ك،  م2ع  وبالتزام2ن 
ق2واُت الجيش واللجا7 الش2عشية من 
تدمر جرافة عسكرية تابعة للجيش 
الس2عودي يف موقع املحروق بجيزا7 
وتدمر دبابة يف موقع الطلع بنجرا7 

ومقتل طاقمها. 
ج2اء ذل2ك فيم2ا اعرتفت وس2ائل 
إعال1 العدو السعودي بمرصع جندي 
س2عودي وإصابة آخر بن2را7 قوات 
الجي2ش واللجا7 يف جشه2ات ما وراء 
الحدود، لي2ث قال اإلع2ال1 العدو إ7 
العريَف إبرا7يم مرعي عي العسري 
لقي مرصع2ه، فيما أصي2ب الجندي 

يحيى لسن غالشي.

 كسر زحف للمرتزقة يف جيزان وتدمري آليتني سعوديتني 
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عضو مجلس شورى وقاضيان يؤدون اليمني الدستورية 
أمام رئيس املجلس السياسي األعلى

 : صنعاء:
أّدى اليمنَي الدس2تورية والقانونية 
أما1 الرئي2س مهدي املّش22اط، أمس 
الش2ورى  مجل2س  عض2و  الس2شت، 
الحوث2ي  الدي2ن  أم2ر  عشدالكري2م 

بالعاصمة صنعاء. 
كم2ا أَدَّى اليمنَي الدس2تورية أما1 
الرئي2س املّش22اط ُك2لٌّ م2ن القايض 
عشدالرلم2ن ألمد املعلم2ي والقايض 
الربيه2ي  س2يف  عشدالل2ه  الدكت2ور 
بمناسشة تعيينهما أعضاء يف املحكمة 

العليا. 

الجبهة الوطنية الجنوبية تنعي استشهاد 
أحد قادتها البطل عبدالناصر الجنيدي 

وتتعهد بالسري على خطاه 
 : خاص:

نع2ت الجشهة الوطنية الجنوبية ملقاومة الغزو وااللتالل، استش2هاد 
ألد قياداتها الشهيد الشطل عشدالنارص الجنيدي "أبو الشاقر"  الذي لقي 

ربه مجا7داً مدافعاً عن الوطن يف إلدى جشهات القتال .
وقال2ت الجشهة الوطني2ة يف بيا7 صادر أمس الس2شت تلقت صحيفة 
الش2هيد  إ7  من2ه:  نس2خه  "املس2رة" 
الوطني2ة  اأع2ال1  أل2د  كا7  الجني2دي 
الرشيف2ة املش2اركة بفعالية يف تأس2يس 
الجشه2ة، مش2رة إىل أنه س2جل بمواقفه 
عريض2ا  عنوان2ا  العظيم2ة  الوطني2ة 
للتضحية والفداء ونسيا7 الذات، مجسداً 
الشخصية اإليمانية التي آلت عىل نفسها 
عرفت2ه  جهادي2ة  طريق2اً  تخ2ط  أ7  إال 
جشهات العزة والكرامة باذال روله ودمه 
من اجل عزة وكرامة الوطن واستقالله.  

وج2ددت الجشه2ة الوطني2ة الجنوبية 
ملقاوم2ة االلت2الل العه2د بأنه2م جميعاً 
س2ائرو7 عىل نفس الطريق الذي رس2مه 
لهم الشهيد العظيم عشدالنارص الجنيدي.

تعيني املتوكل وزيرًا للصحة 
وبن حفيظ مستشارًا 

للمجلس السياسي األعلى
 : صنعاء:

املجل2س  الس2شت، ق2راُر رئي2س  ص2در، أم2س 
السيايس اأعىل رقم )ش4( قىض بتعيني الدكتور طه 
ألمد محمد املتوكل وزيراً للصحة العامة والسكا7. 
كم2ا ص2در، أم2س، ق2راُر رئي2س املجل2س 
السيايس اأعىل رقم )50( بتعيني الدكتور محمد 
س2الم بن لفيظ مستش2اراً للمجلس السيايس 

اأعىل بدرجة نائب رئيس الوزراء. 

الجزائية تصدر حكماً 
بإعدام 3 مدانني بالتخابر 

مع دول العدوان 
 : صنعاء:

 أص2درت املحكم2ُة الجزائي2ُة االبتدائي2ة املتخّصصة 
بالعاصم2ة صنعاء، أمس الس2شت، لكماً بإع2دا1 ثالثة 
متهمني بالتخابر مع دول العدوا7 واالشرتاك يف عصابات 

تابعة لتنظيم القاعدة اإلر7ابي. 
وقضت املحكمة الجزائية يف جلس2تها، أمس الس2شت، 
برئاس2ة القايض عش2ده راجح – رئي2س املحكمة، بإدانة 
محم2د ص2ادق عش2ده محم2د املطحن2ي، وإبرا7يم عىل 
صال2ح عشدالل2ه ل2زا1؛ بتهمة االش2رتاك خ2الل الفرتة 
12011 2014- م2ع عصاب2ة مس2لحة ومنظم2ة تتش2ع 
تنظي2م القاع2دة من خ2الل أعم2ال إجرامي2ة تمثلت يف 
مهاجمة الُق2وَّات املس2لحة واأمن واملنشآت العسكرية، 
واملمتل2كات العامة وكذا أعم2ال تفجر وتخريب وإتالف 
وقت2ل ونهب واغتياالت، وقىض الحكم بمعاقشة املطحني 
باإلع2دا1 لداً، وكذا معاقشة إبرا7يم لزا1 بالحشس عرش 

سنوات تشدأ من تأريخ القشض عليه. 
واش2تمل لكم الجزائي2ة، أمس، بإدان2ة عشدالرلمن 
عي ع2ي الش2يشة، وعصا1 عزي2ز عزي الطي2ب، بتهمة 
التخابر مع دولة أجنشية وإعانة دولة العدوا7 الس2عودي 
خ2الل الف2رتة -2015 12016 التي 27ي يف لالة عدوا7 
ع2ىل اليم2ن ومعاقشتهم2ا باإلع2دا1 تعزي2راً، ومصاَدرة 

املضشوطات املتعلقة بهذه القضايا. 

أمن إب والبيضاء يضبطان ستة 
من المخدوعين والمرتزقة:

القبض على أحد أخطر 
عمالء العدوان بعمران

 : خاص:
قشض2ت اأجه2زُة اأمني2ة، أم2س الس2شت، ع2ىل ألد 
املطلوب2ني أمني2اً بمديرية لوث محافظ2ة عمرا7 عقب 
عملية رص2د ومتابعة تكّللت بضشط ذلك املجر1 يف إنجاز 

أمني جديد. 
وتحّفظ2ت اأجهزُة اأمنية عىل املضشوط الس2تكمال 
التحقيقات؛ تمهيداً إللالته للجهات املختصة, ليث كا7 
يق2و1 برصد وتحدي2د مواقع الجيش واللجا7 الش2عشية 
والرف2ع باإللداثي2ات للع2دو الس2عودي اأمريكي، ومن 
خ2الل التحقيق2ات اأولية اعرتف بجريمت2ه املوكلة إليه 

من قشل العدو. 
ويف محافظتي إب والشيضاء ضشطت اأجهزة اأمنية، 
أمس، س2تة م2ن املخدوعني واملرتِزقة كان2وا يف طريقهم 

لاللتحاق بمعسكرات العدوا7 يف الضالع ومأرب. 
َوتمّك2ن رجال اأمن يف محافظة إب بمديرية الرضمة 
م2ن ضشط ثالث2ة من مرتِزق2ة العدوا7 أثن2اء محاولتهم 
التوج2ه إىل معس2كرات الع2دوا7 بالضال2ع لالنضم2ا1 

والقتال يف صفوف العدوا7. 
ويف عملي2ة أمني2ة منفصل2ة، ضش2ط أم2ن الشيض2اء 
بمديري2ة املالجم ثالث2ًة م2ن املرتزقة، وذلك بع2د عملية 
تََح22رٍّ عن تَح22ّرك املذكوري2ن من محافظ2ة عمرا7 إىل 

معسكرات العدوا7 يف مأرب. 
ولّذرت اأجه2زُة اأمنية ِضعاَف النفوس من الوقوع 
يف براث2ن الخيان2ة الت2ي ل2ن يجن2وا منها س2وى الخيشة 
والخ2رسا7 لوطنه2م ودينه2م ودنيا27م، مؤّك22دًة أنها 
سترضب بيد من لديد ُك2ّل من تسّول له نفسه التعامل 
مع الغزاة واملحتلني واملعتدين ومرتِزقتهم، وستخرجهم 
م2ن أوكار27م أينم2ا كانوا لتى يت2م تقديمه2م للعدالة 

لينالوا جزاَء7م الرادع. 
 وأشادت اأجهزة اأمنية بكافة املواطنني املتعاونني يف 
كش2ف العنارص اإلجرامية التي باعت ضمائَر7ا وقيَمها 
الدينية والوطني2ة والقشَلية بخيانتها وتعاملها مع أعداء 
2ة، مهيشة بالجميع ب2ذل املزيد من الجهود  الوط2ن واأُمَّ
وتكثي2ف التع2او7 مع اأجه2زة اأمنية يف س2شيل تثشيت 
اأمن واالس2تقرار والتنكيل بمرتِزق2ة العدوا7 وعمالئه؛ 
باعتش2ار كافة أبن2اء املجتمع رشكاَء لألجه2زة اأمنية يف 

كافة إنجازاتها املستمرة. 

صحيفة أمريكية: أمريكا تبحث عن طريقة لنقل القتلى 
والجرحى من جنودها من اليمن

 : ترجمة 
تايم2ز  ميلي2رتي  صحيف2ُة  قال2ت 
اأمريكي2ة: إ7 الجيَش اأمريكي يشَحُث 
ع2ن متعهدي2ن لتقديم خدم2ات إجالء 
املصاب2ني ع2ن طري2ق الج2و لُق22وَّات 
الت2ي  العامل2ة  22ة  الَخاصَّ العملي2ات 
تش2رتك يف العدوا7 عىل اليم2ن وتقاتل 
إىل جانب الُق2وَّات السعودية يف الحدود، 
وذلك بع2د أيّا1 من اع2رتاف الشنتاغو7 
أمريكي2ة  ُق22وَّات  بوج2ود  اأمريك2ي 
2ٍة تش2ارك يف العدوا7 عىل اليمن  َخاصَّ
وكذلك ُق2وَّات تساند الجيش السعودي 

يف عمليات الحدود. 
أعلن2ت  املتح2دة  الوالي2ات  وكان2ت 
رس2مياً مطل2َع الش2هر الج2اري أنه2ا 
أرس2لت وفداً طشي2اً إىل محافظة مأرب 
وزعمت أ7 الوفد يهدف إلجراء عمليات 
مرتِزق2ة  لجرل2ى  معّق2دة  جرالي2ة 
العدوا7، غر أ7 املعلوماِت التي نرشتها 
الصحيف2ة اأمريكية أّك22دت أ7 الخربَ 
مج2رد غط2اء لعملي2ات إج2الء لقتىل 

وجرلى الجيش اأمريكي يف اليمن. 
أ7  أوضح2ت  اأمريكي2ة  الصحيف2ة 
قي2ادة النقل يف الجي2ش اأمريكي قامت 
بعمليات بحث يف السوق لتحديد الناقالت 
الجوي2ة الت2ي تعم2ل بالطائ2رات ثابتة 
الجنال2ني والقادرة ع2ىل تقديم خدمات 
طشي2ة وإج2الء املصاب2ني داخ2ل اليمن, 

مش2رتطًة ملن يقو1ُ باملهمة من رشكات 
الط2را7 أ7 تك2و7 لديه2م الق2درة عىل 
الهشوط يف مدرج غر جا7ز يشلغ طوله   
آالف قد1، ويشلغ مداه أكثر من 500 ميل 
بحري, وأ7 يكو7 لديهم القدرة عىل نقل 

م1 جريحاً يف وقت والد. 
وأوضحت الصحيفة, أ7 املس2ؤولني 

يف  لتغي2ر  م2ؤرش  أي  يقدم2وا  ل2م 
االس2رتاتيجية الحالية يف اليمن، والذي 
يقال إنه يقترص عىل دور غر لركي. 

واس2تغربت الصحيفة, م2ن الطلب 
ال2ذي تقد1َ به الجي2ش اأمريكي برغم 
العملي2ات  الطل2ب لدع2م لُق22وَّات  أ7 
22ة، ت2م ن2رشه من قش2ل قيادة  الَخاصَّ
النقل, وأ7 عملي2ات اإلخالء الطشي تتم 
22ة تتش2ع الجيش  ع2رب طائ2رات َخاصَّ

اأمريكي. 
الجي2ش  أ7  الصحيف2ة,  كش2فت 
اأمريكي املش2ارك يف العدوا7 يف اليمن 
قا1 بتحديد مواقَع عسكرية يف الحدود 
اليمني2ة بع2د فش2ل ُق22وَّات الع2دوا7 
الس2عوي ويش2رتك يف قتال مشارش ضد 
الش2عشية,  واللج2ا7  الجي2ش  ُق22وَّات 
مشينة أ7 اّدعاءات مس2ؤويل الشنتاغو7 
اأمريكي2ة  العس2كريَة  مس2اعداِتهم 
للس2عوديني تقترُص عىل إع2اَدة تزويد 
واللوجس2تيات  بالوق2ود  الطائ2رات 
وتش2ادل املعلومات االس2تخشارية، مما 
يعتب تن2ازالً يغ2ّر الديناميكيات التي 

ينتهُجها الشنتاغو7. 

 جيش العدوان األمريكي يستعين بشركات خاصة لنقل قتلى وجرحى جنوده من جبهات الحدود

 قالت إن أرضها هي كل ما تملك في حياتها:

امرأة من عدن توّجه مناشدة إلنصافها 
من نافذ استوىل على أرضيتها 

 : خاص:
وّجه2ت ام2رأٌة م2ن محافظ2ة ع2د7 

إلع2اَدة  عاجل2ًة  مناش2دًة 
لقه2ا املنه2وب م2ن قش2ل 
أل2د النافذين م2ن مرتِزقة 
الذي قا1 بالسطو  اإلمارات 
ع2ىل قطعت2َي أرض قال2ت 
إنها ُك2ّل ما تملك يف الحياة. 
ظا7رُة  أَْصش2َحت  وفيما 
السطو املس2لح عىل أرايض 
املواطنني وأرايض الدولة من 
يوميات ع2د7 واملحافظات 
الجنوبي2ة يف ظ2ل االلتالل، 
نوري2ة  املواطن2ة  ن2رشت 

ناجي و7ي امرأة مس2نة من أبناء مدينة 
ع2د7 تس2جيالً مص2وراً ظه2رت خالل2ه 
تش2كو من اس2تيالء املدعو ولي2د الشعيس 

الذي استوىل عىل أرضها دو7 وجه لق. 
وقالت نورية ناجي يف مناش2دتها بأنها 
اشرتت أرضاً مكونة من قطعتني يف املنطقة 
الحرة قشل م1 سنة من قشل مكتب الرشوق 
و27و مكتٌب رس2مي ولديها كاف2ة اأوراق 

الرس2مية واملعم2دة م2ن قش2ل الس2لطات 
املختصة التي تؤّك2د ملكيتها لألرض. 

وأش2ارت إىل أ7 قطعت2َي اأرض 7اتني 
7م2ا ُك2ّل م2ا تملك يف 7ذه 
الدينا وكانت اّدخرتها لتى 
تتقاعد عن العمل وتستقر 
يف مدينتها عد7 وذلك لتى 
تشيع قطعة وبقيمتها تشني 
اأُْخ22َرى،  اأرض  قطع2ة 
22ًة أنه ال يوجُد لديها  َخاصَّ
بيت يف ع2د7 وال يوجد لها 

أين تسكن بقية عمر7ا. 
كاف2ة  أ7  وأضاف2ت 
محاوالتها لحل اإلش2كالية 
ع2ىل  اس2توىل  م2ن  م2ع 
أرضها سواء بش2كل ودي أَْو عرب الجهات 
املختص2ة باءت بالفش2ل.  الجدي2ُر ذكره 
أ7 ظا7رة الشس2ط عىل أرايض الغر وعىل 
أرايض الدول2ة انت2رشت يف ع2د7 بش2كل 
22ًة بع2د التالله2ا م2ن قشل  كش2ر، َخاصَّ
22ة م2ن قشل  الُق22وَّات اإلماراتي2ة، َخاصَّ
مرتِزقة العدوا7 مستغلني االنفالت اأمني 

الذي تعيُشه املدينة. 
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أخبار

 بينهم امرأة استشهدت وأصيبت طفلتها بقصف للمرتزقة 

مجهولون يقتلون مواطنًا بجولة كالتكس في المدينة

صنعاء القديمة تفتتح معرضاً فنياً لكشف 
جرائم العدوان بحق الشعب اليمني 

افتتاح معرض تشكيلي وفني للهيئة 
النسائية بمحافظة ذمار 

قبائل املنار ومغرب عنس بمحافظة ذمار تدّشن حملة دعم القوة الصاروخية

 : حسين الكدس:
نّظمت مديريُة صنعاء القديمة، أمس السشت، معرضاً فنياً باسم الرئيس 
الشهيد صالح الصّم2اد، أقيم يف لي باب اليمن بالعاصمة صنعاء، بحضور 
مس2ئول املكت2ب التنفيذي أنصار الل2ه باأمانة، خالد املدان2ي، ومدير عا1 
مديرية صنعاء القديمة محمد العفيف، وعدد من مشايخ ووجهاء باملديرية 

وجمع غفر من املواطنني. 
ويف افتت2اح املعرض، ق2ال محمد العفي2ف – مدير ع2ا1 مديرية صنعاء 
القديمة: إ7 معرض الشهيد الرئيس صالح الصّم2اد يأتي يف سياق الكشف 
عن جرائم العدوا7 اأمريكي السعودّي اليومية واملتكررة بحق أبناء الشعب 
اليمن2ي يف ُك2ّل محافظات الجمهورية، مشيناً أ7 املعرض الفني يْحوي عدداً 
كش2راً من الص2ور املعربة عن الجرائم الفظيعة التي تش2هد عىل قشح العالم 
وصمت املنظمات اأممية والدولية واإلنَْس2انية إزاَء ما يجري بحق املواطن 
اليمن2ي من جرائم لم يش2هد لها التأريخ مثيالً، منو7ا إىل اس2تهداف العدو 
الس2عودي االمريكي ملدين2ة صنعاء التاريخي2ة واملس2جلة يف قائمة الرتاث 

العاملي اإلنساني والتي يُجر1 استهدافها واالعتداء عليها.
تخلل املعرَض الفني العديُد من الكلمات والفقرات املرسلية التي تؤّك2د 
ع2ىل رضورة التَح2ّرك للجشهات ورفد7ا باملال والرجال لتى تحقيق النرص 

بإذ7 الله وتطهر اليمن من دنس الغزاة واملحتلني. 

 : ذمار:
افتتح2ت الهيئ2ُة النس2ائيُة بمديري2ة جه2را7 يف محافظة ذم2ار، أمس 
الس2شت، معرضاً فني2اً لجرائ2م العدوا7 الس2عودّي اأمريكي عىل الش2عب 

اليمني ومجسمات فنية للصناعات العسكرية اليمنية. 
وأّك2دت لرائُر مديرية جهرا7 أ7 إنشاَء املعرض يهدُف إلظهار مظلومية 
الش2عب اليمن2ي لكافة رشائ2ح املجتمع وت2م فيه تجهيز مجّس2مات فنية 
لشعض الصناعات العس2كرية التابعة للُق2وَّة الصاروخية وبعض املنشئات 

واملساجد التي تم تدمر7ُا من قشل طرا7 العدوا7 السعودّي اأمريكي. 
وأّك2دت املش2اركاُت والزائراُت للمعرض عىل أ7 املرأة اليمنية س2تظل إىل 
جان2ب الرجل ثابتة وصامدة يف مواجهة ق2وى الغزو واالرتزاق ولن تشخل يف 
الدفع بالرجال نحو الجشهات ودعم وإسناد أبطال الجيش واللجا7 الشعشية 

بالقوافل الغذائية. 

 : ذمار:
تواِص2ُل مديري2اُت محافظة ذمار تدش2ينَها 
للحملة الش2عشية الداعمة للُق22وَّة الصاروخية، 
مؤّك22دًة اس2تمراَر7ا يف مواجهة الع2دوا7 دعم 
ورف2د الجشه2ات بامل2ال والرجال لت2ى تحقيق 

النرص.
َوأب2دت قشائ2ُل مديريتَي املن2ار ومغرب عنس 
يف لقاءي2ن قشليني منفصلني لها، أمس الس2شت، 
اس2تعداَد7ا التا1 للمش2اركة يف التربعات املالية 
أ7  إىل  للُق22وَّة الصاروخي2ة، مش2رة  الداعم2ة 
املش2اركة واملس2ا7مة يف مثل 7ذه الحمالت يعد 
رشفاً كش2راً للقشائ2ل اليمنية واملواط2ن اليمني 
ال2ذي يأبى إال أ7 يك2و7 مس2ا7ماً يف ُك2لِّ نرص 
أَْو انتص2ار يحّق2ق2ه أبط2اُل الجي2ش واللج2ا7 
الش2عشية، س2واء ع2رب دع2م ورف2د الجشه2ات 
بامل2ال والرجال أَْو م2ن خالل التربّع2ات للُق2وَّة 
الصاروخي2ة واملس2ا7مة يف تطوير27ا لقدراتها 

الصاروخية. 
يف  اس2تمراُر7ا  القشائ2ل  أّك22َدت  وفيم2ا   
مواجه2ة العدوا7 ودعم ورف2د الجشهات، نّدد 
املشاركو7 الجرائم الشش2عة لطرا7 العدوا7 
اأمريك2ي الس2عودّي بح2ق املدني2ني والت2ي 

آخر27ا جريمة اأزرقني بصنعاء واس2تهداف 
دار الرئاس2ة، مس2تنكرين الصم2َت اأمم2ي 
وال2دويل إزاَء 27ذه الجرائ2م، مؤّك2دين أ7 ما 
يُرتكب بحق اليمنيني جرائُم لرب ال تس2ُقُط 

بالتقاُد1. 

خمسة شهداء يف استمرار لجرائم العدوان ومرتزقته يف عدة محافظات
 : الحديدة

اأمريك2ي  الع2دوا7  جرائ2ُم  تواَصل2ت 
السعودّي ومرتِزقته بحق املواطنني، مخلفًة، 
أمس الس2شت، خمسَة شهداء وإصابة طفلة 

يف محافظات الحديدة وصعدة والجوف. 
ففي محافظ2ة الحديدة، أف2ادت املصادر 
اأمريك2ي  الع2دوا7  ط2را7  ب2أ7  املحلي2ة 
السعودّي استهدف مزرعة مواطن يف مديرية 
الجرال2ي بغ2ارات جوي2ة، أم2س الس2شت، 
ثالث2ة  استش2هاد  ع2ن  الغ2ارات  وأس2فرت 
مواطنني وتسششت يف دمار واسع يف املزرعة. 

كم2ا استش2هد مواطن يف مديري2ة منشذه 
بمحافظ2ة صع2دة الحدودية بن2را7 لرس 

الحدود السعودّي. 
جريم2ًة  الج2وف  محافظ2ة  وش2هدت 
ش2نيعة، لي2ث اس2تهدف مرتزق2ة العدوا7 
من2زالً يف مديري2ة املتو7، ما أَدَّى الستش2هاد 
امرأة تدعى "ملياء محم2د صالح الرسيحي” 
وإصابة طفلتها “رقية بشر عي الرسيحي” 

بشظية يف رأسها. 
وع2ىل إث2ر الجريمة نّف22ذ أبن2اء مديرية 
املتو7 وقفة التجاجية عىل اس2تمرار جرائم 
املرتزق2ة والع2دوا7 بحق أبن2اء املديرية التي 
قال2وا إنها بلغت أَْكث2َر م2ن 120 جريمة راح 

ضحيتها املئات من الشهداء والجرلى. 

اندالع اشتباكات مسلحة بمدينة عدن 
املحتلة توقفها تدخل وجاهات قبلية

 : خاص
مس2لحٌة،  اش2تشاكاٌت  اندلع2ت 
مس2اء أم2س اأول، يف مدين2ة عد7، 
اتس2عت رقعتُها لتصَل من املنصورة 
إىل الش2يخ عثم2ا7، وذلك عىل خلفية 
اغتي2ال عي ع2وض عشدالحشيب نجل 
ألد رجال اأعمال، بعد تداعي مئات 
املس2لحني من أبن2اء قشيلت2ه يف يافع 
إىل مدين2ة الش2عب بع2د7 للمطالشة 

بتسليم القتلة. 
ونقلت وسائل إْع2اَلمية عن شهود 
عيا7 بأ7 االش2تشاكات الت2ي أرعشت 
املواطنني يف املدينة توقفت بعد تدخل 
عدد من الشخصيات االجتماعية من 

أبناء يافع اللتواء املوقف. 
إىل ذل2ك ويف إط2ار االنفالت اأمني 
ال2ذي تش2هُده مدين2ة ع2د7 املحتلة 
اغت2ال مس2لحو7 يس2تقلو7 دراجة 
ناري2ة، مس2اء أم2س اأول، املواطن 

محم2د قاس2م ألم2دوه م2ن أبن2اء 
مديري2ة ل2ودر محافظ2ة أب2ني وذلك 

بجولة كالتكس باملدينة. 
27ذا وتش2هد مدين2ة ع2د7 من2ذ 
التاللها م2ن قشل الُق2وَّات اإلماراتية 
عمليات اغتيال ش2شه يومي ملواطنني 
أعم2ال وخطش2اء مس2اجد  ورج2ال 
ونش2طاء وأمني2ني، يف انف2الت أمني 

غر مسشوق. 

أسفر عن مصرع 4 وإصابة 9 من مرافقيه 

كمني مسلح يستهدف قائد 
اللواء 30 مدرع املوالي للعدوان 

بمديرية قعطبة الضالع 
 : خاص:

نّف2ذ مس2لحو7 مجهولو7 بمديرية قعطشة محافظة الضالع، 
أم2س الس2شت، كميناً اس2تهدف موكب أل2د قي2ادات املرتزقة يف 

املحافظة، أسفر عن مقتل 4 وإصابة ش آخرين.
وقال2ت مص2ادُر محلي2ة بالضال2ع لصحيف2ة "املس2رة": إ7 
مس2لحني مجهولني نصشوا كميناً ع2ىل الطريق العا1 ظهر، أمس 
الس2شت، للعمي2د املرت2زق عشدالكريم الصي2ادي - قائ2د اللواء0  
م2درع امل2وايل للعدوا7، يف منطق2ة الفاخر غ2رب مديرية قعطشة 
أثناَء توجهه من منزله إىل مقر قيادة اللواء باملؤسسة االقتصادية 

باملدينة.
وأوضحت املصادر أ7 الكمنَي املس2لح أسفر عن مرصع أربعة 
مرافق2ني للعمي2د الصيادي بينهم املس2اعد املرت2زق مثنى محمد 

مثنى جحيش، وإصابة ش آخرين بإصابات خطرة ومتوسطة.
وأشارت املصادر إىل أ7 استهداف العميد املرتزق الصيادي قائد 
الل2واء 0  مدرع يف قعطشة بالضالع من قشل مس2لحني مجهولني 
يأت2ي بعد أيا1 من اس2تهداف مس2لحني لقائد الُق22وَّات الخاصة 

الحاملي يف كمني، ما أّدى إىل مقتل نجل الحاملي. 
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قائد األمن املركزي بذمار يدعو إىل التحّرك الجاد ملواجهة العدوان 
بعيدًا عن التخاذل والجمود والتنصل

وساطة قبلية تنجح يف إنهاء قضية قتل دامت 22 عاماً بني 
أسرتي آل الشامي وأبو حليقة بمديرية حبيش إب

في اللقاء الموسع للجنة التحشيد بقيادة مشايخ ووجهاء مديريات المربعين الغربي واألوسط بإب 

الوكيل النوعة: العدوان يسعى بكل ما يستطيع من أجل تفتيت 
ُلحمة هذا الوطن وتدمري النسيج االجتماعي

 : ذمار:
2اب الوري2ث –قائُد  دعا العقي2د لم2زة عشدالَو7َّ
اأم2ن املركزي بمحافظ2ة ذمار- القي2ادات اأمنيَة 
إىل التَح22رُّك الجاد ملواجهة ق2وى العدوا7 ورضورة 
اس2تنهاض الجمي2ع للقي2ا1 بدور27م بعي2داً ع2ن 
ل عن املس2ئولية يف 7ذه  التخ2اذل والجم2ود والتنصُّ

الظروف الحساسة. 
ج2اء ذلك يف اجتم2اٍع أمنيٍّ عقده، أمس الس2شت، 
مع قي2ادات وضش2ّاط ومنتس2شي اأم2ن املركزي يف 
املحافظة بحضور قادة الكتائب واملناطق والولدات 
اأمني2ة التابع2ة لُق22وَّات اأم2ن املركزي؛ ملناقش2ة 

املستجدات اأمنية عىل مستوى املحافظة. 

 : إب:
تنفي2ذاً لتوجيه2ات قائد الث2ورة الس2يد عشدامللك 
بدر الدي2ن الحوثي بتعزيز اللُّحم2ة الداخلية وإنهاء 
الخالف2ات ب2ني أبناء القشائ2ل اليمنية، ق2اد الدكتور 
عي أبو لليقة - وزير الدولة لشئو7 مجليَس النواب 
والش2ورى، وعض2و مجلس الن2واب ألم2د النزيي، 
وس2اطة قشَلية، أم2س الس2شت، أَّدت إىل إنهاء قضية 
قتل يف مديرية لشيش بإب بني أرستَي الش2امي وأبو 

لليقة. 
ل2ح القشَي الذي ل2رضه وكالء املحافظة  ويف الصُّ
راكا7 النقيب، والدكتور أرشف املتوكل، وإس2ماعيل 
س2فيا7، وعدد من قيادات أنصار الل2ه، أعلن أولياُء 
ال2د1 من أرستي الش2امي وأبو لليق2ة العفَو لوجه 
الل2ه وإنهاء القضية التي دام2ت أَْكث2َر من ٢٢ َعاماً 

وراح ضحيتها شخصا7 من اأرستني. 
وعق2ب الصلح، دعا الوزير ع2ي أبو لليقة كافة 
أبناء اليمن إىل لل الخالف2ات والنزاعات فيما بينهم 
وتولي2د الصفوف والتاللم ملواجه2ة العدوا7 ورفد 
جشهات العزة والشطولة بالرج2ال والعتاد دفاعاً عن 
اليمن وأمنه واس2تقراره، مش2دداً ع2ىل رضورة لل 
قضايا القتل بطرق أخوية وُمرضية للجميع تُس2هُم 
يف الحفاظ عىل اأمن واالستقرار وإخماد نار الفتنة 

واالقتتال. 
إىل ذلك قال ألمد النزيي - عضو مجلس النواب: إ7 
الوس2اطة القشلية املكلفة اللتواء القضية استطاعت 
تج2اوز الخالف2ات ب2ني اأرست2ني والتوفي2ق بينهما 
إلغ2الق القضية، مؤّك2داً أ7 اليمني2ني اليو1 يتنازلو7 
لشعضه2م الشضع بالعفو والتس2امح م2ن أجل تاللم 

وول2دة الص2ف الداخي ملواجه2ة العدوا7 وإفش2ال 
مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنَْساناً. 

وبدور27ا أش2ادت أرستا الش2امي وأب2و لليقة 
ومش2ايخ وأعيا7 مديرية لشيش بجهود الوس2اطة 
وكل الخّرين الذين سا7موا يف لل القضية وتقريب 

وجهات النظر. 

 : إب:
أوض2ح ع2ي بن ع2ي النوع2ة - وكي2ُل محافظة 
إب، أ7َّ العدوا7َ الس2عودّي اأمريكي يس2عى بكل ما 
يس2تطيع من أجل تفتيِت لُحم2ة 7ذا الوطن وتهديد 
2ة  النس2يج االجتماعي للشلد لتنفيذ أجندة أعداء اأُمَّ
اليه2ود واأمري2كا7، مطالش2اً جمي2ع أبن2اء الوطن 
بالتَح22ّرك َوب2ذل قص2ارى جهود27م واستش2عار 
املسؤولية أما1 الله وأما1 7ذا الوطن والتكاتف ورفد 

الجشهات باملال والرجال. 
جاء ذلك لدى مش2اركته، أمس، يف اللقاء املوس2ع 
للجن2ة التحش2يد والتجني2د باملحافظة ض2م قيادة 
مديري2ات  ووجه2اء  ومش2ايخ  املحلي2ة  الس2لطة 
املرب2ع الغربي واأوس2ط »العدين - الح2ز1 - الفرع 
– مذيخ2رة - الظه2ار- جشل2ة - املش2نّة - لشيش - 
ري2ف إب - املخ2ادر«؛ ملناقش2ة خطة عم2ل اللجنة 
والواجش2ات الوطنية العظيمة التي يجب أ7 يضطلع 

بها الحارضو7 لرفد الجشهات بالرجال واملال. 
ويف اللق2اء أش2ار الوكيل النوعة إىل ال2دور الديني 

بمديري2ات  املحلي2ة  الس2لطة  لقي2ادة  والوطن2ي 
املحافظة من أجل إنجاح لملة التجنيد والتحش2يد 
العامل2ي  للجشه2ات والتَص22ّدي لق2وى االس2تكشار 
الطامعة واملتآم2رة عىل 7ذا الشلد وش2عشه وثرواته، 
الفت2اً إىل أ7 م2ا يحدث يف س2قطرى وبقي2ة املناطق 

اليمنية املحتلة خر دليل عىل تلك اأطماع القذرة. 
وأّك2د الحارضو7 يف اللقاء املوس2ع اس2تعداَد7م 
للتعاو7 مع لجا7 التحش2يد املش2كلة عىل مستوى 
املديري2ات والدف2ع بالش2شاب لاللتح2اق بالتجني2د 

الرسمي التابع لوزارة الدفاع. 

تدور أحداثه حول معاناة أطفال اليمن جراء العدوان
مؤّسسة ياقوت اليمن وبالتعاون مع حكومة 

األطفال تطلق فيلم »الواجب« القصري
 : صنعاء:

أطلقت مؤّسس2ُة ياق2وت اليم2ن التنموية بصنع2اَء فيلماً 
إنَْس2انياً قصراً بعنوا7 »الواجب« يحكي معاناة أطفال اليمن 

يف ظل العدوا7 اأمريكي السعودّي عىل الشعب اليمني. 
وتن2اول الفيل2م اس2تهداَف الع2دوا7 اأمريكي الس2عودّي 
لقطاَع2ي التعليم والصحة وانتهاكاته بح2ق اأطفال يف اليمن 
د استهداف أطفال اليمن وقتلهم يف جرائم يندى لها جشنُي  وتعمُّ

اإلنَْسانية. 
ويف الغضو7، عقدت مؤّسس2ة ياق2وت اليمن بالتعاو7 مع 
لكومة اأطف2ال مؤتمراً صحفياً يعت2رب اأوَل أطفال اليمن, 
ودعا املؤتمُر اللجنَة الدولي2ة للصليب األمر وكافة املنظمات 
الحقوقي2ة والصحي2ة واإلنَْس2انية الدولي2ة، إىل تقدي2م الدعم 
النف2يس واإلغاثي للتخفيف من معاناة أطفال اليمن املتفاقمة 

وكذا مساعدتهم يف العودة للعيش لياًة طشيعيًة. 
وطالب الشيا7 الصادر عن املؤتمر الصحفي لحكومة أطفال 
اليم2ن، املشعوَث اأَُم2مي إىل اليمن مارتن غريفيث، بالعمل عىل 
تحيي2د املدنيني واأطفال عن الرصاع وضما7 لّقهم يف التعليم 

والصحة ووصول الغذاء والدواء. 
وأّك22د الشيا7ُ ع2ىل رضورة إيقاف الع2دوا7 ورفع الحصار 
الجائر عىل بلدنا وإيق2اف االنتهاكات التي يتعرض لها أطفاُل 

اليمن. 
وكا7 رئيُس مؤّسسة ياقوت اليمن يحيى الشهاري، أوضح 
أ7 الهدَف من إطالق الفيلم كرس لاجز الصمت وإطالع العالم 

عىل جرائم وانتهاكات العدوا7 بحق أطفال اليمن. 
فيم2ا أّك2د رئي2ُس وزراء لكوم2ة اأطفال عشدالل2ه الثور، 
أ7مي2َّة تقديم الدعم النف2يس أطفال اليمن, داعي2اً إىل الوقف 

الفوري للعدوا7. 
وخالل الفعالية تحّدث طفل جريح إثر غارة للعدوا7 سشّشت 
له إعاقًة خالل ذ7ابه للمدرس2ة بمحافظة عمرا7، عن معاناة 

أطفال اليمن جراء جرائم وانتهاكات العدوا7. 
إىل ذل2ك كّرمت مؤّسس2ة ياق2وت اليمن ولكوم2ة اأطفال 
املمثلني والجهاِت اإلْع2اَلميَة والحكومية التي شاركت يف إنتاج 

الفيلم. 

الصويف يدشن مشروع إعادة تأهيل 
خط األمان ويؤكد على أهمية الرقابة 

امليدانية على األسواق وضبط املخالفني
 : حجة:

أش2اد 7الل عشده الص2ويف – محافُظ لج2ة، بجهود قيادة 
وزارة اأش2غال العام2ة وصن2دوق صيان2ة الط2رق يف س2شيل 
إص2الح وصيانة الطرق والجس2ور وإع2اَدة ترميمه2ا بعد أ7 
تم اس2تهداُفها من قشل ط2را7 العدوا7 اأمريكي الس2عودّي، 
مؤّك2داً عىل رضورة التزا1 القائمني عىل املشاريع باملواصفات 

واملعاير والجودة املتَفق عليها. 
جاء ذلك خالل تدشينه، أمس السشت، ملرشوع إعاَدة تأ7يل 
خ2ط عقش2ة اأم2ا7 الرابط ب2ني محافظت2ي لج2ة والحديدة 
بحض2ور وكي2ل املحافظ إس2ماعيل املهيم َوعدد من مس2ؤويل 

املحافظ. 
وخ2الل التدش2ني وبع2د اس2تماع املحافظ ل2رشٍح من قشل 
القائم2ني عىل املرشوع لول م2ا يتضمنه من أعم2ال التأ7يل 
واإلنش2اء والحماية، ن2ّوه املحافُظ إىل أ7ميّة الت2زا1 القائمني 
بامل2رشوع بالف2رتة املح2ددة إلتم2ا1 أعمالهم واملق2درة ب122 
ش2هراً، مثمناً دعَم وإس2هامات قيادة وزارة االش2غال العامة 
وصن2دوق صيانة الطرق يف تنفيِذ مثل 7ذه املش2اريع الحيوية 

والهامة. 
ويف س2ياق متص2ل وخالل تدش2ني محافظ لج2ة لحمالت 
الرقاب2ة ع2ىل اأس2واق، أمس الس2شت، أّك2د املحاف2ُظ الصويف 
عىل أ7مي2ّة الحمالت امليداني2ة للجا7 الرقابي2ة التابعة ملكتب 
الصناع2ة والتج2ارة يف الرقاب2ة ع2ىل أس2عار امل2واد الغذائي2ة 
واملش2تقات النفطي2ة، وضشط املخالف2ني للوائ2ح التنظيمية، 
مش2راً إىل أ7 الحمالت تهدف إىل لماية املستهلك وضما7 عد1 

التالعب باأسعار واالوزا7. 
وأ7اب املحافُظ بتعاو7 الجميِع مع الحملة التي ستش2َمُل 

كافة مديريات املحافظ واإلبالغ عن أية مخالفات تموينية. 
م2ن جانشه، أوض2ح مدير عا1 مكت2ب الصناع2ة والتجارة 
باملحافظ2ة يحيى الهشي2ط أ7 لمالت الرقابة امليدانية تش2مل 
محطات بي2ع الغاز املنزيل وَمحطات الش2رتول والديزل لضما7 
عد1 تالعب اأس2عار فيها، كما تشمل جميع املحالت واملخاز7 
التجاري2ة؛ بهدف التأّك2د من مطابقة املواد الغذائية يف مخاز7 
التج2ار للمواصف2ات واملقايي2س ومدى صالليته2ا من خالل 
اختي2ار العينات وتحليلها والحد من مظا7ر االلتكار وارتفاع 

اأسعار. 
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الموقف األمريكي رّجح كفة اإلمارات والفار هادي يرفع الراية البيضاء:

جزيرة سقطرى.. احتالل أمريكي بجـــــــــواز سفر إماراتي
 : إبراهيم السراجي:

بالتزاُم222ِن م2ع ما قيل إنَّها رس2الٌة 
م2ن لكومة الفار 27ادي ملجلس اأمن، 
تشكو من التوّس2ع العسكري اإلماراتي 
يف جزي2رة س2قطرى، كا7 الف2ار 7ادي 
القي2ادة  ملرك2ز  زي2ارة  يف  اأول  أم2س 
املشرتكة ملا يسمى »ُق2وَّات التحالف« يف 
العاصمة السعودية الرياض، ومن 7ناك 
بع2ث برس2ائِل الش2كر عىل َل2دٍّ س2واء 
للنظام2ني الس2عودي واإلمارات2ي ع2ىل 
دور7ما يف »لماية الرشعية«، يف إشارة 
واضح2ة عىل فش2له يف تحقي2ق أ7دافه 
م2ن وراء إث2ارة أزمة جزيرة س2قطرى 
تقوي2ض  وق2ف  يف  برغشت2ه  واملتعلق2ة 

سلطته لحساب املليشيات اأُْخ2َرى. 
منذ الشداية لم تكن اأزمة التي أثارتها 
لكومة الفار 7ادي يف سقطرى متعلقة 
بالس2يادة ورف2ض االلت2الل، وإنم2ا يف 
توج2ه اإلم2ارات نحو تقويض س2لطة 
الفار 7ادي ولكومته التي فتحت أبواب 
اليمن لاللت2الل وتقشل به يف لرضموت 
وعد7 وأبني وغر7ا، لكنها رأت يف ورقة 
الجغرايف االسرتاتيجي  بشُعد7ا  سقطرى 
ورق2ة رابح2ة للضغ2ط عىل اإلم2ارات؛ 

بهدف وقف تقويض وجود7ا. 
لج2وُء الفار 7ادي إىل توجيه الش2كر 
لإلمارات التي دفعت بمزيد من الُق2وَّات 
إىل س2قطرى يف خض2م اأزم2ة وفق ما 
ذكرت وكالة رويرتز، جاء بعد س2اعات 
من بي2ا7 الخارجية اأمريكية الذي جاء 
مضمونة لصال2ح االلتالل اإلماراتي، يف 

الوقت الذي كانت السعودية تمنع الفار 
7ادي من عقد اجتماع مع مستش2اريه 
التخ2اذ موقف م2ن اإلم2ارات، ُك2لُّ ذلك 

ق2اد الف2ار 27ادي لالستس2ال1 مج2دداً 
والقشول باأمر الواقع. 

فش2ُل الف2ار 27ادي ولكومت2ه رغم 
ال2دوَر  يؤّك2ُد  به2م،  ال2دويل  االع2رتاف 
ال2ذي يق2ُف وراء االلت2الل  اأمريك2ي 
اإلمارات2ي لجزي2رة س2قطرى، و7و ما 
تؤّك22ده أيضاً ابتس2ا1ُ الكتشي، رئيس2ة 
مرك2ز الدراس2ات السياس2ية اإلماراتي 
)مرك2ز لكوم2ي( يف مداخلة م2ع قناة 
ب2ي ب2ي يس الربيطان2ي ب2أ7 التواُج2َد 
اإلماراتي يف جزيرة س2قطرى بتنس2يق 
كامل مع اأمريكيني، و7و تنسيق منح 
اإلماراتي2ني ثقًة كشرًة، لدرجة أ7 الكثر 
م2ن املس2ؤولني اإلماراتي2ني واملقرب2ني 
م2ن ويل عه2د أبوظش2ي محمد ب2ن زايد 
بالغوا يف الترصيحات املتغطِرس2ة، بدءاً 
باالّدعاء بأ7 اإلماراتي2ني تعود أصولهم 
الجزي2رة اليمني2ة أو قوله2م إن2ه ليس 

من لق لكوم2ة الفار 7ادي التواجد يف 
س2قطرى، وصوالً بترصيحات، متحدية 
محتل2ة  س2تشقى  اإلم2ارات  أ7  تؤّك22د 

لسقطرى رغماً عن الجميع. 
يف الظ2روف الطشيعي2ة وعندما يكو7 
7ناك لكومة معرتَف بها دولياً تش2كو 
من تواجد عس2كري لدول2ة أُْخ2َرى فإ7 
أية دولة أُْخ2َرى يجب أ7 يكو7 موقفها، 
رافض2اً لذل2ك يف أق2ل تقدي2ر، إال يف لال 
أ7 تل2ك الدولة تؤيد ذل2ك االلتالل، و7و 
م2ا يع2رب عن2ه بي2ا7 وزارة الخارجي2ة 
اأمريكية بشأ7 الوضع القائم يف جزيرة 
سقطرى، والذي لم يتطرق لألزمة 7ناك 

سوى يف عنوا7 الشيا7. 
الخارجي2ة اأمريكية دع2ت يف بيانها 
»مختل2ف أَُم22م الن2زاع إىل الرتكي2ز عىل 
العملية السياس2ية التي تقود7ا اأَُم2م 
املتح2دة وتشنيه2ا والعم2ل نح2و 27دف 

مولد يتمثل يف جعل اليمن آمناً ومأموناً 
ومزد27راً«. تل2ك الدعوة كان2ت بمثابة 
دع2م أمريكي واض2ح لاللت2الل، إذ أنه 
يقول بطريقة أُْخ22َرى: إ7 عىل لكومة 
الف2ار 7ادي ع2د1 الرتكيز ع2ىل الوجود 
العسكري اإلماراتي يف جزيرة سقطرى. 

• هل اإلمارات ُقـوَُّة احتالل؟
والخ2رباء  املحلي2ني  ُمعظ2ُم  يُجِم2ُع 
االس2رتاتيجيني عىل أ7 اإلم2ارات كدولة 
صغرة ليس2ت مؤ7لًة للع2ب دور كشر 
يف ال2رصاع الدويل عىل النف2وذ يف املمرات 
الشحري2ة، كم2ا أ7 الس2فر اإلماراتي يف 
واش2نطن يوس2ف العتيشة ق2ال يف لقاٍء 
مؤخ2راً بأ7 بالده رشيك رئييس للواليات 
املتح2دة، مذكراً أ7 الجيش اإلماراتي 7و 
الوليد يف املنطقة الذي شارك بُق2وَّاٍت إىل 
جانب الُق2وَّات اأمريكية يف أفغانستا7 

إعالن
انطالقًا من المشروع الوطني للرئيس الشهيد المناضل 

صالح علي الصّمـاد تحت شعار »يٌد تحمي ويٌد تبني«.. 
تدعو الهيئُة العامُة لرعاية أســر الشــهداء ومناضلي 
الثــورة اليمنية كافَة ُأَســــِر الشــهداء وضحايا العدوان 
مــن المدنيين وضحايــا التفجيرات اإلرهابية، إلى ُســرعة 
الُحُضــور إلــى ديــوان عــام الهيئــة بالعاصمــة صنعــاء 
وفروعهــا بالمحافظــات؛ لتســجيل وتوثيــق حاالتهم؛ 

تقديرًا لتضحياتهم وصمودهم. 
ــُة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي  وتهيُب الهيئُة العامَّ
الثورة اليمنية بكافة األسر المتضررة من العدوان إحضار 

ما يلي:
- صورة شهادة وفاة. 

- صورة إفادة رسمية بتفاصيل االستشهاد. 
- صورة ُحكم حصر الورثة. 

- صورة البطاقة التعريفية لمقدم البيانات. 
- أصل الوثائق السابقة للمطابقة. 

- صورتي��ن شمس��يتين )4*6( للش��هيد إْن ُوجدت 
وللمستفيد. 

لالستفسار ُيرجى التواصل على األرقام التالية:
)773877733 – 777050603(
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الموقف األمريكي رّجح كفة اإلمارات والفار هادي يرفع الراية البيضاء:

جزيرة سقطرى.. احتالل أمريكي بجـــــــــواز سفر إماراتي
سقطرى هي عنوان للسيادة والكرامة اليمنية ولن يقبل 

اليمنيون بأي شكل ُكـّل المحاوالت اإلماراتية إلخضاعها 

سقطرى: أوجاع الطبيعة 

تقرير: ماجد التميمي 
من2ذُ م2ا يزي2ُد ع2ن عاَم2ني، تح2اوُل 
اإلم2ارات ف2ْرَض س2يطرتها ع2ىل ج2زر 
مس2تغلًة  اليمني2ة،  س2قطرى  أرخشي2ل 
الت2ي  االس2تثنائية  السياس2يَة  الظ2روَف 
تمر ب2ه اليمن الي2و1، وال ش2ك أ7 خطوَة 
كه2ذه قد جعل2ت الجزي2رة تواج2ه ظرفاً 
تأريخياً اس2تثنائياً، ربما يك2و7 اأصعَب 
من2ذ تكونها الطشيعي اأول، ال س2يما وأ7 
وجود27ا يف ذلك الصق2ع الشعيد قد جعلها 
-ع2ىل امت2داد لق2ب تأريخي2ة- تحتفظ 
بجو27ر تكوينه2ا ضمن معادل2ة التواز7 
الشيولوجي الذي ش2هد اختالالت عديدة يف 
عرصنا الحايل، وبروز ما يس2مى بالقائمة 
الحمراء للكائنات املنقرضة او تلك املهددة 
باالنق2راض، باإلضاف2ة إىل نجاته2ا م2ن 
أفعال اإلنَْس2ا7 وتدخالته، و7و ما جعلها 
تنتزع ُك2ّل 7ذا التقدير العاملي؛ باعتشار7ا 
مس2تودعاً طشيعياً وأليائياً زاخراً ووالداً 

من أ7م مواقع التنوع الحيوي يف العالم. 
27ذا اأس2شوع كا7 ل2ه َوْق222ٌع آخ2ر 
يف س2قطرى بع2د قي2ا1 اإلم2ارات بالدفع 
الجزي2رة والتالله2ا  إىل  بُق22وَّات كث2رة 
للمط2ار وامليناء وفرضه2ا رشوط املحتل، 
وعد1 انصياعها لكل املحاوالت التي سعت 
إىل اقناعه2م بس2حب ُق2وَّاته2م وتس2ليم 
املنش2آت يف الجزي2رة، ازداد املوقف تعقيداً 
بعد سلس2لة ترصيح2ات وتغريدات لوزير 
باإلم2ارات  الخارجي2ة  للش2ؤو7  الدول2ة 
لّوح فيه2ا، وب2كل صفاق2ة، إىل ألقيتهم 
يف الجزي2رة، زاعماً، وبكل س2ذاجٍة، وجود 
رواب2ط أرسي2ة بينهم وبني الس2قطريني، 
ومتجا7الً يف الوقت ذاته أنهم ليس2وا أكثر 
م2ن دول2ة طارئ2ة عمر7ا ال يتع2دى عمَر 

مصنع يف ضالية من ضوالي اليمن. 
متحُف الرتاث الطشيعي او كما اصطلح 
تس2ميته م2ن قش2ل منظم2ة اليونس2كو 
العاملي2ة يلّخ2ُص قيمة طشيعي2ة وثقافيه 
27ي اأن2در ع2ىل مس2توى العال2م؛ نظراً 
اللتفاظها بنمط خاص واس2تثنائي ليس 
عىل مس2توى مكتنزاتها الطشيعية النادرة 
فحس2ب ب2ل يف لغته2ا وأُناس2ها وأنم2اط 
العيش فيها، 7ذه امليزة االستثنائية جعلت 
العاَل2َم يق2رر يف مؤتم2ره العامل2ي )قم2ة 
اأرض( املنعق2د يف مدين2ة ريودي جانرو 
بالربازي2ل ع2ا1 2شش11 اعتشار س2قطرى 
وال2دًة من أ7م تس2عة مناط2َق عامليٍة ال 

تزال بك2راً ولم تطرأ عليها أية تش2و7ات، 
22ًة يف ظ2ل التواجد الش2رشي فيها،  وَخاصَّ
ولم تخضْع الس2تغالل جائر ومفرط، ولم 
يتم العشث بأليائه2ا ومقدراتها الطشيعية 
كم2ا لدث يف مناطق طشيعي2ة أُْخ2َرى من 

العالم. 
خضعت الجزيرة للكثر من الدراس2ات 
العقدي2ن  خ2الل  التصنيفي2ة  واأبح2اث 
املنرصمني، بعض 7ذه الدراس2ات أجرا7ا 
بالث2و7 أجان2ُب م2ن منظم2ات عاملي2ة 
متخصص2ة يف مج2ال الطشيع2ة والشيئ2ة 
الطي2ور  لماي2ة  كمنظم2ة  واألي2اء, 
وبرنامج اأَُم2م املتحدة للشيئة وبالرشاكة 
م2ع الجه2ات الحكومية املختص2ة كهيئة 
لماي2ة الشيئة، وأظه2رت تلك الدراس2ات 
أ7مي2ًّة اس2تثنائيًة ع2ىل صعي2د بيئاته2ا 
الطشيعي2ة وتنوعه2ا اإلليائ2ي، فالجزيرة 
-بحس2ب الدراس2ات- تضم ش  محمية ال 
ت2زال يف أطوار27ا الشدائية، كم2ا تحتضن 
تجمع2اً نشاتي2اً وطشي2اً 27و اأن2در ع2ىل 
مس2توى العالم، وتشر 7ذه الدراسات إىل 
وجود نح2و 700 نوع من اأن2واع النادرة 
التي توصف باملس2توطنة، إذ ال وجود لها 

يف أي مكا7 آخر يف العالم. 
َوما يث2رُ القلَق اليو1َ 27و أ7 اإلمارات 
ُف بشكل غر الئق تجاه املكو7  باتت تترصَّ
الزاخ2ر يف جزي2رة س2قطرى،  األيائ2ي 
وتق2و1 بترصفات عشثي2ة من خالل تدمر 
بعض املواقع الطشيعية واأثرية وتحويلها 
إىل مواقع اس2تثمارية, نا7يك َعن تماديها 
املف2ِرِط يف نه2ب بع2ض كائناته2ا النادرة 
م2ن نشات2ات وطي2ور، وبص2ورة اعترب7ا 
الشعُض رسقة للحضارة والهوية الطشيعية 
للجزي2رة، وق2د لدث ذلك منذ ب2دء الفرتة 
الت2ي دخل2ت فيه2ا الُق22وَّات اإلماراتي2ة 
الجزي2رة ورشع2ت بالت2رصف بمقدراتها 

كما لو كانت لقاً مكتسشاً لها. 
والغري2ُب أ7 ذلك يحُدُث وس2ط صمت 
دويل مطش2ق لت2ى م2ن قش2ل املنظم2ات 
الدولي2ة الت2ي تّدع2ي لمايتَها ملث2ل 7ذه 
املواق2ع الدولي2ة, وأخ2صُّ بالتحدي2د 7نا 
منظمة اليونس2كو الت2ي كانت قد أدرجت 
سقطرى ضمن محميات الرتاث الطشيعي 
وضم2ن مواقع التن2وع الحي2وي وذلك يف 

القرار الدويل رقم ) 126(. 
لق2د ظلت جزيرة س2قطرى بمنأًى عن 
ُك2ّل أشكال الرصاع، بجغرافيتها الشعيدة، 
تطلع2ات  وراَء  انس2اقوا  ال2ذي  وأ7له2ا 

عرصية لم ت2رَق يوماً إىل مفهو1 لرضي، 
إذ ظل2ت الطشيع2ة 7ي املس2يطر عىل ُك2ّل 
أش2كال الحياة، وربما لهذا السشب تما7َت 
العالق2ة ب2ني إنَْس2ا7 الجزي2رة وتكوينها 
الطشيعي، فجاءت أمزجة الناس وِطشاُعهم 
منس2اقًة وفق ما تفرضه قوانني الطشيعة 

ال الشرش. 
يف الوق2ت الح2ارض يراق2ب اليمني2و7 
ما يح2ُدُث بقلق كشر، مدرك2ني، يف الوقت 
ذاته، أ7 أيَة تأثرات بالغة تُصيُب الجزيرَة 
ج2راء التواج2د اإلمارات2ي ال2ذي يواص2ل 
س2يمثل  الطشيعي2ة  بمقدراته2ا  العش2ث 
2ًة يف مثل  خس2اره ثقافيه بامتي2از، َخاصَّ
7ذا الظرف الس2يايس املشحو7 بالفوىض 
وق2وى الع2دوا7 الت2ي تس2عى إىل تمزيق 
النس2يج الوطني، ويخش2و7 من التشاطؤ 
يف اتخ2اذ إج2راءات إلنهاء 27ذا التدخل و 
معالجة اأرضار التي تتسشب بها الُق2وَّات 
اإلماراتي2ة املتواج2دة يف الجزي2رة، مما قد 
ي2ؤدي يف نهاي2ة املطاف إىل تل2ف مواطنها 
الطشيعية وانحس2ار قيمته2ا عاملياً بعد أ7 
تص2درت قائمة التصني2ف العاملي كموقع 

للرتاث الطشيعي واإلنَْساني. 
كوجه2ة  س2قطرى  أ7مي2ّة  تتع2زز 
س2يالية عاملية، من خالل تمتعها بمنتج 
يف  ومتع2دد  نوع2ه  م2ن  فري2د  س2يالي 
عنارصه، إذ تمثل الطشيع2ة العنوا7 اأبرز 
للس2يالة داخل الجزيرة، التنوع األيائي 
الفري2د ق2د جعله2ا يف قائم2ة التصني2ف 
الشيولوج2ي، كموق2ع اس2تثنائي للتن2وع 
الحي2وي، عالوًة ع2ىل ذلك فا7 ش2واطئها 
الجميل2ة وجغرافيتها املتنوع2ة ومناخها 
اآلرِس ق2د جعلها تحظى بتقديٍر س2يالي 
كش2ر، مما يفرض علين2ا إيالَء7ا ا7تماماً 
2ا يت2وازى م2ع القيم2ة الس2يالية  خاصًّ

العاملية التي لظيت بها الجزيرة. 
وقش2ل أ7 تتحّق2َق 27ذه الغاي2ة علين2ا 
أوالً أ7 نعل2َم أ7 الجزي2رة تواج2ه ظرف2اً 
سياس2ياً صعش2اً يف الوقت الح2ايل فرضته 
بع2د  املتح2دة  العربي2ة  اإلم2ارات  دول2ُة 
دخ2ول ُق2وَّاته2ا إليها، و27و اأمر الذي ال 
يمكُن قشول2ُه؛ نظراً لُخصوصي2ة الجزيرة 
إىل وج2وِد مس2اٍع  باإلضاف2ة  الطشيعي2ة، 
التاللي2ة للقيا1 بشعض اإلنش2اءات فيها، 
م2ا ق2د يس2شب يف تل2ف وتدم2ر املواق2ع 
الطشيعية واملناطق املحمية داخل الجزيرة، 
و7و م2ا يح2دث يف الوقت الحايل بحس2ب 

الكثر من املصادر.. 

والعراق وغر7ما. 
ووفق2اً للعق2ود التي كش2فت عنها 
ف2إ7  تايم2ز«  »نيوي2ورك  صحيف2ة 
الُق22وَّات اإلماراتي2ة واأمريكي2ة عىل 
لدٍّ س2واء تعتمدا7 مؤخ2راً يف التواُجد 
الخارجي ع2ىل ُق2وَّات م2ن بالك ووتر 
اأمريكي2ة، بع2د أ7 لص2ل اآلالف من 
عنارص27ا ع2ىل الجنس2ية اإلماراتي2ة 
الجي2ش  يف  س2ابقو7  جن2ود  و27م 
اأمريكي وكذلك الواليات املتحدة التي 
س2عت للتقليل من خسائر7ا الرسمية 
يف الح2روب ع2رب مرتِزقة ب2الك ووتر، 
وبالت2ايل فإ7 اإلمارات ل2م تقد1 جديداً 
س2وى أنه2ا تكّفلت بجان2ب من قيمة 
العقود الس2تئجار جنود الش2الك ووتر 

لتحقيق أ7داف أمريكية. 
وكثرة 7ي اأبحاث والتقارير التي 
تحدث2ت خ2الل امل2ايض ل2ول أطماع 
أمريكا يف جزيرة س2قطرى الواقعة يف 
املم2ر الشحري ال2دويل ال2ذي يربط بني 
دول املحيط الهندي والعالم، و7و املمر 
الذي تتصارع فيه قوى دولية كربى ال 
يمكن أ7 تكو7 اإلمارات طرفاً مستقالً 
في2ه، ما ل2م تُكن مجرد غط2اء للنفوذ 
اأمريكي بل ومجرد ممول ينجز مهمة 
للمس2تعمر الحقيقي، و7و ما يؤّك2ده 
الخروُج اإلماراتي امُل2ِذلُّ من الصومال 
مؤخراً عندم2ا فقدت اإلم2ارات الدعَم 
اأمريكي وعجزت ع2ن مجابهة تركيا 

التي دخلت بُق2وَّة 7ناك. 

• دالالت الخــروج اإلماراتــي مــن 
الصومال

تحت عنوا7 »مس2اعدة الصومال«، 
بدأ التواُجُد اإلماراتي قشل عدة س2نوات 
يف الصوم2ال، لي2ث توج2ُد لكوم2ٌة 
ضعيفة رضخ2ت للدعم املايل املتواضع 
من قش2َِل اإلماراتي وس2محت لألخرة 
وعق2دت  املوان2ئ  ع2ىل  بالس2يطرة 
اتّفاقي2ات غ2ر رشعي2ة م2ع لكومة 
إقليم »صومال الن2د« غر املعرتَف بها 
دولياً، فأنش2أت اإلماراُت 7ناك العديد 
م2ن املليش2يات عىل غ2رار م2ا تفعله 

يف اليم2ن تحت ش2عار »بن2اء الجيش 
الصومايل«. 

ويف تل2ك الف2رتة لم تك2ن الصومال 
ق2ادرًة عىل مجابهة التوغ2ل اإلماراتي 
وتوس2ع نفوذه، لكن الش2هور اأخرة 
ش2هدت تحوالت دراماتيكي2ة أظهرت 
الحج2م الحقيق2ي لإلم2ارات عندم2ا 
تواج2ه إلدى ال2دول الك2ربى دو7 أ7 
يك2و7 7ناك دع2ٌم أمريكي له2ا، اأمر 
الذي أخرج اإلمارات من الصومال من 
الشاب الخلفي بعد أ7 رصفت املليارات 

لتوسيِع نفوذ7ا. 
يف 27ذا الس2ياق، ويف ظ2ل اأزم2ة 
الخليجية وتشكُِّل محاوَر جديدٍة تضم 
م2ن جانب تركيا وقط2ر ودول أُْخ2َرى 
ومن جانب آخر اإلمارات والس2عودية 
تركي2ا  ف2إ7َّ  أيض2اً،  أُْخ22َرى  ودول 
استطاعت إقناَع الحكومة الصومالية 
ومش2ارشة  اإلم2ارات،  بمواجه2ة 
أعلن2ت الحكومة الصومالي2ة رفضها 
لالتّفاق2ات التي وقعته2ا اإلمارات مع 
لكوم2ة »صوم2ال الن2د« وكذلك لل 
ش2كلتها  الت2ي  املس2لحة  املليش2يات 
بالتج2از طائ2رة  اإلم2ارات وقام2ت 
إماراتي2ة محمل2ة باأم2وال وط2ردت 
ُق2وَّاتها العسكرية من 7ناك ومنعتها 

من اصطحاب اآلليات العسكرية. 
وبدا أ7 الواليات املتحدة التي تشارك 
يف تحال2ف يضم تركيا )لل2ف الناتو( 
ل2م تتدخل لحماي2ة النف2وذ اإلماراتي 
يف الصوم2ال؛ ولذل2ك ل2م يج2د النظا1ُ 
اإلماراتي سوى َلْز1ِ لقائشه والرليل 
م2ن الصوم2ال، مكتفياً بشي2ا7 لوزارة 
خارجيته يعاتب الحكومة الصومالية 

عىل »نكرانها للجميل«. 
إذ7 اس2تطاعت تركيا أ7 تس2تحوذَ 
ع2ىل »النف2وذ اإلمارات2ي« يف أق2ل من 
أس2شوع، منهي2ًة س2نيناً م2ن التوغ2ل 
اإلمارات2ي الفاق2د للغط2اء اأمريكي، 
و27و م2ا يؤّك22د أ7 اإلم2ارات الت2ي 
واجهت املوقف ذات2ه من قشل لكومة 
الفار 27ادي لكنها اس2تطاعت الشقاء 

بفضل الغطاء اأمريكي. 



8
األد

العدد

27 شعشا7 ش 2714..
 1 مايو م1201

)424(
كتابات 

الحرب حرب إسرائيل وأمريكا وكفانا بالدة سياسية 
الدكتور إسماعيل محمد المحاقري

يف م2رَص عندم2ا كن2ت 
الخرضوات  مح2لَّ  أقص2د 
وأطلب م2ن صالب املحل 
ي2رد ع2ي  كا7  "كش2زرة" 
املطل2وُب  يوج2د  ال  أن2ه 
بإصشع2ي  فأش2ر  لدي2ه، 
ع2يّ  ف2رد  املطل2وب  إىل 
بقوله 27ذه "كزبرة", مع 
أ7 الف2رَق ب2ني تس2ميتي 
وتس2ميته 27و أن2ي أقد1 
لرف ال22 "ب" عىل لرف 
بالنس2شة  ال22 "ز" و7كذا 
املس2ميات،  م2ن  لكث2ر 

أي ف2رق يف التس2مية لتى ل2وكا7 الفرق يف 
مخارج الحرف؛ ولهذا كنا نقوُل عليهم بأنهم 
مصابو7 بشالدة لُغوية، واملناسشة يف ذكر 7ذا 
أ7 الشع2َض من2ا يعان2ي من بالدة سياس2ية 
فه2و يص2ّدق ُك2ّل م2ا يس2معه وُخُص2ْوصاً 
عندم2ا يأتي الخربُ م2ن مؤّسس2ة إْع2اَلمية 
كش2رة، غر مدرك أ7 السياس2ة 27ي بمثابة 
ف2ن الكذب وأنن2ا لكي نص2َل إىل الحقيقة أ7 
نقرأ ما وراء الخرب واملوضوع الذي س2نتكلُم 
عنه 7و تحديد ل2رب من تكو7 7ذه الحرب 

ولخدمة من 
 فشينما كا7 العدّوا7 السعودّي واإلماراتي 
يربرا7 لربهما عىل اليمن أنه لدواعي لماية 
اأم2ن الوطن2ي واإلقليم2ي م2ن التهدي2دات 
اإليراني2ة ع2رب تحالف 7ذه اأخ2رة ودعمها 
زعمه2م-  -لس2ب  الل2ه  أن2واع  لجماع2ة 
باإلَضاَفة إىل ُلّجة االنقالب وعودة الرشعية. 
ولك2ن يف ض2وء املس2ارات الت2ي أخذته2ا 

الحرب وكش2فها لكث2ر من الحقائ2ق التي 
تس2تشعد تمام2اً صحة تل2ك املزاع2م.. اتجه 
بس2طاء التفك2ر م2ن املوطن2ني إىل إعط2اء 
أُْخ2َرى منها  الحرب تفسرات 
أنه2ا جاءت نتيج2َة لقد دفني 
عن2د 7ذه الدوي2الت عىل اليمن 
لتفوقه عليها باتصاله بتأريخ 
عريق وبالقيم العربية اأصيلة 
ومل2ا يتمتع ب2ه اليمني2و7 من 
ع2زة وكرامة ومكن2ات ذ7نية 
واقتصادية تتي2ح له إْم2َكانية 
النه2وض والتح2رر م2ن ربقة 

التشعية. 
اقتصادية  ونتيجة أطم2اع 
بش2عور  إلس2اس  م2ع 
العظم2ة جعلهم2ا يعتقدا7 أ7 
بمقدور7ما صناعَة امرباطورية عىل أرايض 
اليم2ن م2ن خ2الل اس2تعراضهما لقف2زات 

بهلوانية خادعة. 
والحقيقة أ7 اأس2شاَب اأَْكث22ََر وضولاً 
27ي أ7 7ات2ني الدولتني ينوبا7 ع2ن أمريكا 
وإرسائي2ل يف خ2وض 27ذه الح2رب، فه2ي 
لرب م2ن أج2ل إرسائيل ولحماي2ة املصالح 
اأمريكي2ة من الصح2وة التي تفج2رت عند 
كث2ٍر من الرشفاء يف املنطق2ة وبروز قيادات 
قادرة عىل تحريك الش2عوب ضد 7يمنة قوى 

الطغيا7 والجربوت أمريكا وإرسائيل.
ولي2س م2ن املس2تغَرِب أ7 تخ2وَض 7ذه 
الدوي2الت الح2رب ب2دالً عنهم2ا؛ أ7َّ ق2وى 
الطغي2ا7 تل2ك يتعام2ال7 معهم2ا كوالي2ات 
تابع2ة لهم2ا فهم2ا صنيعتهم2ا ويتولي2ا7 
لمايته2ا وقد اقتضت مصلحتهم2ا أ7 تشدو 
الح2روب التي يش2عالنها يف املنطق2ة لروباً 

عربية عربية، وأ7 تحمل 7ذه الدويالت عنها 
التشع2ات االقتصادية والشرشي2ة َواأَْخ2اَلقية 
والقانونية والسياسية للحرب، كما فعلت يف 
سوريا والعراق ولشيا، وُخُص2ْوصاً أ7 أمريكا 
تع2رف مخاطَر دخوله2ا املشارش يف لرب مع 

املنيني املتشوقني ملواجهتها. 
 واآل7 تعال2وا نع2رِّْض لعدد من الش2وا7د 

املؤّك2دة ملا ذ7شنا إليه:
* م2ن ذلك إع2ال7 الحرب من واش2نطن، 
بالتزامن م2ع التَح2ّرك اإلرسائيي واأمريكي 
القضي2ة  تصفي2ة  بخص2وص  النش2طني 
الفلس2طينية وتس2خني جشهة املواجهة مع 

إيرا7.
 * اس2تمرار تصدير اأسلحة بكل أنواعها 
بم2ا فيه2ا اأس2لحة املحرم2ة دولي2اً ودو7 
أي2ة رشوط يف تحدي ص2ارخ ل2كل النداءات 
الت2ي تطلقها اأص2وات الح2رة واملنّظ2مات 

اإلنَْسانية والحقوقية يف العالم. 
َولق2د تعلمنا -لس2ب األ2داث املتعاقشة 
يف العال2م- أ7 مث2ل 7ذا الصل2ف ال يحدث إاّل 
عندم2ا تك2و7 الح2رب 27ي لرب م2ن أجل 

املصالح اإلرسائيلية أَْو اأمريكية. 
 * وم2ن مظا7ر كو7 الح2رب 7ي لرب 
إرسائيل فظاعة م2ا ترتكشه 7ذه اأدواُت من 
جرائَم غر مس2شوقة وبدو7 أدن2ى خوف أَْو 
َوَج2ٍل من التشع2ات القانونية، ب2ل ومع ثقة 
كش2رة أ7 جمي2ع املنّظ2م2ات اأَُم2مي2ة بما 
فيه2ا مجلس2ا لق2وق اإلنَْس2ا7 واأم2ن لن 
تَح2ّرك س2اكناً، بل 7ي من ستتوىل الرشعنة 
والتغطية لهذه االنتهاكات، ومثل 7ذا أَي2ْضاً 
ال يح2دث به2ذه الص2ورة إاّل عندم2ا تتواجد 
الس2طوة والنفوذ اأمريكيني واإلرسائيليني، 
لخدم2ة  إاّل  يتواج2دا7  ال  الع2ادة  يف  و7م2ا 

قضايا7ما االسرتاتيجية.
* واملتاِب2ُع لطشيعة تل2ك الجرائم املرتكشة 
يف لق الش2عب اليمن س2يجُد أنها تستهدُف 
ُك2ّل مقومات الحياة وتهدف إىل كرس إرادتنا 
وامته2ا7 كرامتن2ا مم2ا ين2ذر ع2ىل -فرض 
نجالهم- بكارثة إنَْس2انية وانفجار سكاني 
كش2ر س2تكو7 27ذه الدويالت 27ي أول من 
يلحقه2ا آثاره املدّم2رة بفع2ل الجوار، أي أنه 
س2يكو7 له آثار كارثية عىل أمن واس2تقرار 
27ذه الدوي2الت، وبالت2ايل ل2ن يحّق2َق عن2د 
لصول2ه س2وى أ227ََْداِف وتطلع2ات العدّو 
الصهيون2ي، و7ذا دليل إضايف أ7 7ذه الحرب 
ال يمكن أ7 تكو7 إاّل لرب إرسائيل وأمريكا.

* وإذا مددنا برصنا إىل أبعد من ذلك فإننا 
س2نجد ما 7و أَْكث2َر داللًة عىل ما نس2عى إىل 
إثشات2ه بأ7 27ذه الحرب 7ي ل2رب إرسائيل 
وليس2ت لرَب الس2عوديّة واإلم2ارات، وذلك 
يف ض2وِء املمارس2ات الت2ي تق2و1 به2ا 7ذه 
الدوي2الت يف املناطق الجنوبية ويف الس2الل 
الغرب2ي كقيامه2ا بالس2يطرة ع2ىل مضيق 
ب2اب املن2دب ومين2اء املخ2اء وعم2ل قاعدة 
عس2كرية يف جزيرة ميو7 والتاللها السافر 
لجزي2رة ُس2قطرى رغ2م بُعد7ا ع2ن مواقع 
املواجه2ة بأَْكث2َر م2ن ألف كيلوم2رت إىل غر 
ذل2ك من الترصفات التي تق2و1ُ بها اإلمارات 
يف لرضم2وت واملكال وامله2رة، أنها جميعها 
ال تش2ر إاّل إىل أ227ََْداف إرسائيل ومصالحها 
يف الشح2ر األمر والعربي، وُخُص2ْوصاً إذَا ما 
ت2م الربط ب2ني ما تقو1 به اإلم2ارات وإعال7 
إرسائي2ل لفر قن2اة "بن جري2و7" التي لن 
يك2و7 له2ا أية قيم2ة إال مع تأم2ني املمرات 

الشحرية يف الشحر األمر. 
وكذل2ك الرب2ط بني م2ا يقو1 ب2ه النظا1 

يف  الجذري2ة  التح2والت  وب2ني  الس2عودّي 
أيديولوجيته السياس2ية والفكرية والثقافية 

وتشديل 7ويته نحو العوملة "اأمركة". 
وكذل2ك التح2ول يف مواقفه م2ن القضية 
يف  تط2ّورات  م2ن  ط2رأ  وم2ا  الفلس2طينية 

العالقات السعوديّة اإلرسائيلية.
* وم2ن نالية ثانية رأين2ا أ7 من يرشف 
عىل غرف2ة عملي2ات الحرب ويمث2ل املصدر 
الوليد للمعلومات والتعليمات املتعلقة بكل 
ش2ئو7 الحرب 7ي أمري2كا وبريطانيا، كما 
أ7 مش2اركتَهم اللوجس2تية يف الح2رب غ2ر 
خافي2ة ع2ىل ألد، وق2د س2معنا ترصيحات 
الشنتاجو7 باملش2اركة الفعلية لشالده بجنود 
ومستشارين عس2كريني أسما7م بأصحاب 

"القشعات الُخرض". 
ورأين2ا كيف أ7 إْع22اَل1 أمري2كا وإْع2اَل1 
أَْكث2َري2ة دول العالم اآلربي2ة والعربية يعمل 
بتناغم مخيف يف تضليل الرأي العا1 العاملي، 
وق2د تجاوز ُك22ّل املحددات املس2موح بها يف 
ممارس2ة الكذب والخداع اإلْع2اَلمي وتجاوز 
ُك2ّل القواعد املهنية والتي تُجازي َمن يتنّكُر 
له2ا بعقوباٍت قاس2يٍة كأ7 تفقد املؤّسس2ة 
اإلْع2اَلمي2ة مقوم2اِت وجود27ا بخس2ارتها 

للمصداقية فيما تقوله أَْو تقو1 بنرشه.
ومن املعتاد لس2ب املعطي2ات التأريخية 
أ7 اإلْع22اَل1َ ال يلج2أ إىل 7ذا اأس2لوب املشاَلِغ 
في2ه م2ن الك2ذب إاّل عندم2ا يك2و7 خاِضعاً 
لس2طَوة أمري2كا وإرسائي2ل وأ7 يكو7 اأمر 
متعلقاً بمصالحهما االس2رتاتيجية، و7ذا ما 
تابعناه يف لرب العراق ويوغس2الفيا وبشأ7 
ش2يطنة طالشا7 ولزب الله وإيرا7 وسوريا 
والس2ودا7 قشل أ7 تعوَد 7ذه اأخرة إىل بيِت 

الطاعة. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
ماذا بعد االنتخابات العراقية، 

مرتشطاً بشكل الحكومة وشخِص رئيس الوزراء القاد1 
والذي ستفرُزه نتائُج االنتخابات التي انتهت للتو. 

الع2راق ال يمكن2ه أ7 يشق2ى يف منطقة ُوس2طى بني 
مح2ور املقاوم2ة، أَْو م2ع أع2داء 27ذا املح2ور، العراق 
اس2رتاتيجياً وجغرافياً وسياس2ياً ال ب2د أ7 يتموضَع يف 
املحور اإليراني السوري، ومحاولة إبقائه يف الوسط كما 
7و الح2ال بتوّجه ليدر العشادي لت2ى لو تذرع اأخر 
بحاجة الع2راق إىل عملية تواُز7 من أج2ل إتما1 عملية 

اإلعمار التي ال يقوى العراق عىل تحملها بمفرده. 
يف 7ذا الس2ياق ف2إ7َّ العراق س2يدُخُل مرللًة جديدة 
إذَا ذ7ش2ت نتائ2ُج االنتخاب2ات لصالح 27ادي العامري 
القيادي يف الحشد الش2عشي واملنافس القوي، أَْو ذ7شت 
إىل إَعاَدة نوري املالكي مجدداً إىل رئاس2ة الحكومة، إما 
إذَا لصد لي2در العشادي النتيجة، و7و ما تريده اإلَداَرة 
اأمريكية وبعض اأطراف اإلقليمية فإ7َّ عملية التحول 

لصالح محور املقاومة ستكو7ُ بطيئًة. 
فوُز معس2كر ل2زب الل2ه يف االنتخاب2ات اللشنانية مثّل 
صفع2ًة كش2رًة للوالي2ات املتح2دة اأمريكية والس2عوديّة 
وبعض الدول الخليجية التي كانت ترا7ُن عىل خسارة 7ذا 
املعس2كر، وبالتايل الدخوُل يف مرلل2ة جديدة من التضييق 
السيايس بالتوازي مع التصعيد اأمريكي واإلرسائيي ضد 
ل2زب الله وإي2را7 والقضية الفلس2طينية، ولو أضيف إىل 
27ذه الصفعة انتصاٌر جدي2ٌد يف االنتخاب2ات العراقية فإ7َّ 
مشهَد املنطقة سيختلف َكثراً، وستكو7 نكسة للمرشوع 
اأمريك2ي اإلرسائيي الس2عودّي، ومن 7نا فقط تكتس2ب 
االنتخاب2ات العراقية أ7ميتها، التحول 7و اأس2اس، و7و 
مس2تقشل الع2راق بع2د 7زيم2ة داع2ش ووكالء الوالي2ات 

املتحدة والسعوديّة الذين أر7قوا العراق منذ 15 عاماً.

الرياض خطوات نحو تسليم 
املنطقة إلسرائيل!!

نووي ستسعى اململكُة المتالك سالح نووي. 
ة، وظيفتها  ّ الس2عوديّة دايماً تفكر بعقل ال2رضُّ
الوليدة أ7 تس2عى بكل لوله2ا وليلها لتدمر أية 
دول2ة عربية أَو إْس22اَلمية مناِفس2ة أَو دولة قائدة 
وترى فيهم منافس2اً ال يمكن إقاَم2ة عالقة تعاو7 

معه. 
املفارق2ُة أ7 الس2عوديّة غرُ قلقة م2ن إرسائيل التي 

تملك ساللاً نووياً بالفعل!!

وإذا كان2ت تخىش م2ن طمولات إي2را7، فإرسائيل 
أكثر طمولاً ومهيأة أ7 تك2و7 الُق2وَّة اإلقليمية اأوىل 
ل2وال لال2ة الحص2ار ورف2ض التطشيع املف2روض من 

محيطها العربي واإلْس2اَلمي. 
إرسائيُل الُق2وَّة اأوىل عسكرياً يف املنطقة وإذا نجحت 
بفضلك2م يف تطشي2ع عالقتها بمحيطها العربي س2تكو7 
العربي2ة  الخليجي2ة  اأس2واق  وتغ2زو  اقتصادي2اً  اأوىل 
بمناجاته2ا، وبالت2ايل صالش2ة النف2وذ والتأث2ر اأك2رب 
والدول2ة رقم والد يف املنطقة، وس2تكو7 أمريكا والغرب 
أقرب إليها منهم، ولن تزالم نفوذكم فقط بل ستكونو7 
أنت2م منطقَة نفوذ إلرسائيل وس2وقاً مفتولة لشضائعها 
ورشكاته2ا، َويف ل2ال فكرتم يف منافس2تها أَو مزالمتها 
-كم2ا تفعلو7 مع إيرا7 وتركيا وس2وريا اآل7 ومع مرص 
عشدالنارص وعراق صدا1 لس2ني سابقاً- لن يسمح لكم 

بل ستكونو7 7دًفا لصواريخهم النووية وغر النووية.

الرد السوري وخيبة أمل 
أمريكا وأدواتها

الخروج بهدوء من املأزق. 
كما إ7َّ موقَف ترامب وعدوا7 إرسائيل عىل س2ورية 
كا7 مدروس2اً ليأت2َي ع2ىل إث2ره انس2جا1ٌ يف املوق2ف 
وولدت2ه بني إرسائي2ل وأدوات أمري2كا يف املنطقة عىل 
رأس2ها الس2عوديّة؛ بهدف تطويع الرأي الع2ا1 العربي 
واإلْس2اَلمي للتطشيع والتحالف مع إرسائيل ضد محور 
املقاوم2ة، واعتشار إيرا7 العدّو اأول للعرب واملس2لمني 

بدالً عن إرسائيل.

كيف تحول املصطلح من »نكبة 
العرب« إىل »نكبة فلسطني«؟ 

العاب2ر الهني، َوإنما 7ي نكشة بكل ما يف 7ذه الكلمة 
من معني، َومحنة من أشد ما ابتىل بالعرب يف تأريخهم 
الطوي2ل، ع2ىل م2ا فيه م2ن مح2ن َومآيَس، س2شع دول 
عربية تعلن الحرب عىل الصهيونية يف فلسطني، فتقف 
أمامه2ا عاجزًة ث2م تنقص عىل أعقابه2ا. خطب نارية 
يلقيه2ا ممثل2و العرب يف أع2ىل الهيئ2ات الدولية منذرة 
بما س2تفعله ال2دول َوالش2عوب العربي2ة إ7ْ صدر 7ذا 
الق2رار أَْو ذاك. َوترصيحات تق2ذف كالقنابل من أفواه 
الرجال الرس2ميني لدى اجتماعات الجامعة العربية ثُم 
يج2د الجد، فإذا النار خافتة با7تة َوإذا الصلب والحديد 
صدئ ملتٍو رسيع العطب َوالتفتت، وإذا القنابل جوفاء 

فارغة ال تحدث أذى وال تصيب مقتالً’. 
لق2د صنّف زري2ق إذ7 ‘النكشة’ عىل أنه2ا نكشة العرب 
َوليس فقط نكشة فلس2طني َوالس2ؤال اليو1 إذ7: ما دا1 
املفك2رو7 العرب ينظ2رو7 إىل 7زيمة م4ش1 كمش2كلة 
أصابتهم َجميعاً، فكيف وملاذا تحولت النكشة بمفهومها 
الشائع إىل نكشة فلسطني فقط َوالفلسطينيني ولد7م؟!

إ7َّ 7ذا الس2ؤاَل يحت2اُج إىل دراس2ات معمقة، َولكن 
من الواضح أ7 7ذا التحول ناتج يف املقا1 اأول؛ بس2شب 
التح2ول أَْو باأل2رى التخشط ثم التحجي2م ثم التهاوي 
ال2ذي أصاب الفكر العربي َواأخط2ر من ذلك املفكرو7 

العرب أنفسهم. 
فمن2ذ ع2ا1 م4ش1 تح2دََّث قنس2طنطني زري2ق عن 
أ7مي2ّة دور املفك2ر يف مواجه2ة الهزيمة، ليث أش2ار 
من2ذ ذل2ك الحني ع2ن الشلشل2ة الت2ي أصاب2ت املفكرين 
الع2رب بعد الهزيمة قائ2الً ” من رش م2ا تحدثه بعض 
املحن َوالش2دائد توزع اآلراء َوتف2رق النزعات يف اأفراد 
َوالجماعات. فرتى 7ؤالء من ش2دة ما يصيشُهم ذا7لني 
ضائع2ني: يؤخ2ذو7 لين2ا به2ذا ال2رأي َولين2ا ب2ذاك، 
َويتشع2و7 أي دليل يّدعي القي2ادة، إىل طريق الخالص.. 
فالواق2ع أ7 مئاٍت من األوف من أ7ل 7ذا الشلد املنكوب 
لم يرشدوا من بيوتهم َويهيموا عىل َوجو7هم فحس2ب 
2 بل أ7 أفكار7م َوآرائهم، َوأفكار أبناء وطنهم يف ش2تى 
منازله2م، ق2د رشدت أيض2اً َو7امت، فانت2رشت فيهم 
بلشل2ة يف الرأي، أقل ما يقال فيه2ا إنها نذير برش أعظم 
إذَا ل2م تشدد َويحل محلها تفكرٌ صاٍف وَعز1ٌ مولد، من 
مظا7ر 7ذه الشلشلة 7ذه االتهامات املختلفة تكال ليناً 
لهذا َولين2اً لذاك، َوتصب عىل 7ذه الجهة أَْو تلك. َوترى 
الناس من أثر27ا ينحازو7 إىل دولٍة م2ن الدول العربية 
ع2ىل أُْخ22َرى.. فيش2غلو7 بذلك ع2ن التفك2ر يف العدّو 

املشرتك َواملصاب امللم”. 
َونق2وُل بع2د مرور س2شعني َعاماً عىل 27ذا التحليل: 
ألي2س مما يدعو لالس2تغراب َواألم أنه ل2م يتغر يشٌء 
)إال القليل َوربما إىل اأس2وأ( اليو1 بالنسشة للشلشلة التي 
تصي2ب الفك2ر العرب2ي، إ7 كا7 عرب ما س2مي بالربيع 

العربي أَْو االنقسا1 الفلسطيني!!
ا املفكر الس2وري الرالل ياسني الحافظ )-1930  أمَّ
م7ش1( فق2د ا7ت2م بش2كل خ2اص بم2ا أص2اب الفكر 
العربي َواملفكرين العرب بعد نكس2ة 67ش1، ليث كتب 

كتاباً بعنوا7: ”الهزيمة أ1 اأيديولوجيا املهزومة؟”. 
”جي2ل  مصطل2ح  الحاف2ظ  ياس2ني  اس2تخد1  لق2د   
االنتلجنس2يا العربية الثالث”؛ ليصف من يعترب أنهم فشلوا 
يف عملي2ة التغي2ر يف العال2م العربي، َويمكنُن2ا عرب تحليله 

لهذه الظا27رة ورشله لها، أ7 نس2تخلَص أ7 التناقضات 
الحالية عىل السالة الفلسطينية والعربية تجد جذور7ا يف 

التناقضات الفكرية الكامنة باأس2اس يف فكر 7ذا الجيل. 
يق2ول ياس2ني الحافظ “لع2لَّ اإلخفاق اأس2وأ الذي 
ما زلن2ا نعيُش يف دوامته 7و إخفاق جيل االنتلجنس2يا 
العربي2ة الثال2ث، الجي2ل ال2ذي أراد أ7 يش2كل نقي2َض 
الجيل الس2ابق املهزو1 وتجاوزه، الجي2ل الذي تكو7 يف 
الثالثيني2ات وأخذ يصع2د يف أواخ2ر اأربعينيات وتأّوج 
يف الخمس2ينيات ثم انحدر يف الستينيات وسقط نهائياً 
يف الس2شعينيات”، َويضي2ف “خالفاً للجي2ل الثاني ذاك، 
ج2اء الجي2ل الثال2ث، مس2تفيداً من س2ياق دويل موات 
مثل أساس2اً يف بروز املعس2كر االش2رتاكي كقّوة وازنة 
ع2ىل امل2رسح ال2دول؛ ليع2رب، ع2ىل الصعيد الس2يايس، 
ع2ن ن2زوع راديكايل وغ2ر متصال2ح مع االس2تعمار. 
لك2ن؛ أن2َّه كا7 محافظاً ع2ىل اأصع2دة اأيديولوجية 
والثقافية واالجتماعية، كان2ت قدرتُُه عىل تحديث بنى 
املجتمع العربي، بما يف ذل2ك االقتصادية، محدودة جداً 
ت2ارًة ومعدومة تارة أُْخ2َرى، و27ذا ما جعل راديكاليته 
السياسية املستمدة إىل بُنَى مّفوتة، يف تصديها للهيمنة 
اإلمربيالية وإرسائي2ل، تأخذ طابع رومانس2ية ثورية، 
َوكان2ت تتحول م2ع تأّك2د العج2ز والت2آكل، كما تجىّل 
يف 7زيم2ة لزي2را7 وعواقشه2ا، إىل ‘تفنيص’ ث2وري أَو 
)منفخ2ة ثوري2ة(. وم2ن طشيع2ة اأش2ياء أ7 يتح2ول 

التفنيص الثوري بعد ارتطامه، إىل استسال1”. 
يف ع2ا1 2006 تمّك2ن2ت املقاومة اللشنانية الشاس2لة 
م2ن مواجه2ة الع2دوا7 اإلرسائي2ي َوص2ده َوإلحاق2ه 
7زائ2َم 7ائلة، مش2كلًة بذلك ن2وع من ال2ردع َوالتواز7 
العس2كري الجديد، كما أ7 الش2عب الفلسطيني اأعزل 
يس2تمر لتى اليو1 يف املقاومة الس2لمية بكل اأساليب 
الشدائي2ة املتالة له: طائرات ورقية لارقة، إطارات من 
الكاوتش2وك، لجر، َوأ7ّم من ذلك املس2رات الش2عشية 
22ًة مس2رات الع2ودة َوالت2ي تنطلق  الحاش2دة، َوَخاصَّ
يف ُك2لِّ م2د7 التواجد الفلس2طيني مس2اندًة أ7ل غزة 
َومن أجل تحقيِق الحلم الفلس2طيني بالعودة الشاملة، 
ليث أ7 تحقيَق 7ذا الحلم و7و اأس2لوُب الوليُد لقلب 
املعادل2ة الحالية َوملواجه2ة النكشة الفلس2طينية اأوىل 
الت2ي أَّدت إىل اقت2الع الش2عب الفلس2طيني م2ن أرضه 
22ًة العربية منه2ا، والتي  َوترشي2ده ع2رب امل2د7 َوَخاصَّ
تناىس معظُم مفكريه2ا َوقاداِتها أ7 النكشَة بمفهومها 
الش2امل َواأصي، 27ي نكشُة ُك2ّل الع2رب َوأنها ال زالت 

مستمرًة بشتى اأساليب الخفية َواملعلنة ضد7م. 
* بترصف
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صراُع الحق والباطل 
د. أحمد حميد الدين

لقد ألكمت أجهزُة مخابرات الغرب وبالذات أمريكا بعد 
أ7 جعلت من اإلْس22اَل1 عدو7َّا اأول عقب سقوط االتحاد 
الس2وفيتي خطتها واس2تغلت التقد1َ الرسي2َع يف التواصل 
اإلْع2اَلم2ي بتوظي2ف إْع22اَل1 مرئ2ي ومق2روء ومس2موع 
مس2مى بأسماء عربية وينتمي لدول عربية بعضها يتشنى 
2ة اإلْس22اَلمية كانت نتيجته خلق ثقافة غربية  زعامة اأُمَّ
بزي عربي ترى يف االسم قشوراً وربت يف نفس الوقت أبناء 
لكا1 املنطقة الس2الليني الوارثني أَْو عسكراً تمّك2نهم من 

الحك2م عىل لضنها ليحكموا بلدانهم بعد الس2نني لكاماً 
يكفرو7 باإلْس22اَل1 كعامل أس2ايس يف تس2ير7م ش2ئو7 
بلدانهم أشد الكفر ويكر7و7 تعاليمه أشد الكره. ووجدوا 
يف س2شيِل غايته2م يف ثقاف2ة الطائفي2ة والفرق2ة املذ7شية 
ما يس2اعُد7م عىل تس2ير العامة املغفلني ب2أداة علمائية 

ُسلطانية تتقّلب يف فتوا7ا مع الحاكم لسب 7واه. 
ونّكلوا بالعلماء املخلص2ني واملفكرين املتنورين، ومع 
2ُة الله قائم2ًة بخلِق فئ2ٍة مقاومة  ُك22ّل ذل2ك تشقى ُلجَّ
للم2رشوع املخابراتي وأدواته.. وبقاء إخالص الكثر من 
2ة لدينهم العمي2ق وارتشاطهم به الوثيق.. لال دو7  اأُمَّ

تحقيق م2ا خّططوا له، فلجأوا إىل لمام2ات أُْخ2َرى من 
ال2د1، بالفوىض الخاّلق2ة وإلداث التدخالت العس2كرية 
وخلق بؤر رصاع 7نا و7ناك أَْو ألوا7 أُْخ2َرى من الضغط 
الس2يايس واالقتص2ادي عدوان2اً ولص2اراً؛ ك2ي يمّك2ُن 
للم2رشوع يف املنطق2ة وإبعاد املس2لمني عن إْس22اَلمهم 
الحقيق2ي لكنهم ش2يعتهم وُس2نتهم زاد27م إرصاراً إىل 
اأخِذ بدينهم، واالعتص2ا1 بُعروته.. وبقَي بني الجما7ر 
ولكاِمها انفص2ا1ٌ وِخصا1ُ.. وتظ2لُّ املعركة قائمًة بني 
الح2ق والشاط2ل إىل يو1 الدي2ن، واللُه متم ن2وره ولو كره 

الكافرو7، ولو كره املنافقو7.

قراءة في مفهوم الهيمنة عند 
السيد حسين بدر الدين الحوثي

عبدالغني علي الزبيدي

َق الس2يُد  يف مح2ارَضِة بعن2وا7ِ "وإذ رصفن2ا اليك نف2راً من الجن" تطرَّ
لسني بدر الدين الحوثي لُجملٍة من املقوالت واملفا7يم الهامة ذات العالقة 
باالجتماع السيايس املعارِص للعرب واملسلمني كمفهو1 الهيمنة ومفهومي 

اأمن والسال1 املرتشطني به عىل املستويني النظري واملادي. 
2ة العربية واإلْس2اَلمية ليس  يش2رُ السيد لسني إىل أ7 الهيمنَة عىل اأُمَّ
ج بالسالح أَْو بالسيطرة املشارشة  بالرضورة أ7 تأتَي عىل شكل جندي مدجَّ
فالهيمن2ة الحديثة تأتي بأَْكث2َر من ش2كل وبأش2كال خفية ومنها تزييف 
املفا7يم وتطويع الوعي للتقشل بهيمنة اأعداء أَْو ما يس2مى يف الدراس2ات 
االجتماعية بالهيمنة الناعمة، والَفْرُق بني الّسيطرة والهيمنة أ7 السيطرة 
تق2و1 التّس2ّلط بالقهر والغلش2ة والُق22وَّة، بينم2ا الهيمنُة 27ي الصناعة 
العقالني2ة للس2يطرة أَْو ما يس2ميه غرام2يش بالهيمنة الثقافي2ة فاملفكر 
املاركيس يرى أ7 7يمنَة الرأس2مالية ال تنشني عىل الُق2وَّة واملال والس2لطة 
فحسب، بل عىل عامل القشول الذي تكونه ثقافة الطشقة الحاكمة يف أذ7ا7 

الناس. 
والتحّوُل الذي لدث يف تعامل الغرب الرأسمايل 7و التحّوُل من السيطرة 

إىل الهيمنة واالستعمار الرسي. 
 لت2ى نهاية الح2رب العاملية الثانية، س2عت الدول الرأس2مالية الكربى 
لفرض س2يطرتها عرب االستعمار العس2كري املشارش ثم بعد ذلك من خالل 
اأنظ2م2ة العميلة التي زرعتها يف الشلدا7 العربي، ورا7ناً من خالل أذرعها 
االقتصادي2ة كمنّظ2مة التجارة العاملية وصن2دوق النقد الدويل ومن خالل 

الهيمنة الثقافية. 
نحج الغرُب الرأسمايل يف فرض 7يمنته املعرفة وأَْصش2َح النموذج املعريف 
الغربي 7و الذي يوجه التفكر السائد َوالنظر الشحثي واملعالجة السياسية 
واإلْع2اَلمية واختصار املعرفة االجتماعية والسياس2ية يف مفا7يم تُصبُّ يف 

صالح "التكيف" مع مصالحه
وم2ن 7نا يرّكز الس2يد لس2ني ع2ىل أ7ميّة املقاوم2ة الثقافي2ة تحرير 
الوعي من االس2تالب واإلَراَدة من السلشية وإر7اب الجما7ر وإخافتها من 
التغير بُحّجة تهديد اأمن واالس2تقرار والس2لم اأ7ي والفوىض والوقوع 
يف الفتنة "س2لطا7 غش2و1 خرٌ من فتنة تدو1"، واأ7م من ذلك التعرض 
لغضب الرب بعد توليده بغضب السلطا7 َوإنتاج أيديولوجيا دينية للقهر 
واالس2تشداد تصيب املجتمع بالشلل الس2يايس واالجتماعي واملوت املعنوي 

وتجر1 الثورة واملعارضة. 
يقول املفكر اإليراني عىل رشيعتي: من أجل إلكا1 السيطرة عىل قو1 ما 
يجُب أ7 تسلشَهم شعوَر7م باإلنَْسانية أَْو إضعاف 7ذا الشعور، فالشخص 

ذو الشخصية خاد1ٌ رديء، لكن فاقد الشخصية خاد1 جيد. 
كما أ7 اتخاذ سياَس2ة املهادنة والتزا1 لكم2ة الصمت لن يجعَلك يف 
مأم2ن من أطم2اع أمريكا وغر7ا من دول االس2تكشار، ذلك أ7 اتس2اَع 
مصال2ح الرأس2مالية وتجاوز27ا لدود27ا الوطنية، يدفعها للتوس2ع 
خ2ارج لدود27ا وتنظ2ر للعالم س2وق تتمتع في2ه ال2رشكات العابرة 
للقومية واالستثمارات الكشرة بكل االمتيازات وإزالة أية عقشات تقُف 

أمامهم. 
وع2ىل عكس امل2ربرات التي يس2وُقها أن2واع ثقاف2ة الصم2ت والهروب 
من املواجهة يؤّك2د الس2يد لس2ني أ7 ذلك ال يحّقق اأمن وال االس2تقراَر، 
مستش2هدا بقول اإلما1 عي "بقية السيف أبقى ولداً وأَْكث2َُر عدداً". فليس 
صحيح2اً أ7 نظا1َ االس2تكشار يحّقق اأم2َن والس2ال1َ االجتماعي، فاملوت 
والدمار والخراب املنترش يف منطقة الرشق اأوس2ط ما 7و إاّل ترجمة ملشدأ 
"دّم2ر ث2م عّمر"؛ لتف2وز يف النهاية الرشكات الرأس2مالية بعقود ضخمة 

إلَعاَدة االعمار.. 
وللحديث.. بقية

ماذا يعني أن تكوَن إعالميًا؟
زيد البعوة

أ7َْ تك2و7َ إْع2اَلمي2اً.. معناه أنك ألد 
اأصوات التي تخرتق جداَر 
الصم2ت ويصل صدا7ا إىل 
مس2امع املجتمع2ات عىل 
اخت2الف تنوعه2ا املوالي2ة 

واملعادية.
أ7 تكو7 إْع2اَلميا معناه 
الح2رب  يف  تش2ارك  أن2ك 
اإلْع2اَلمية القائمة اليو1 يف 
27ذا العالم باملرشوع الذي 
تتَح22ّرك من أجله س2واء 

أكا7 لقاً أَْو باطالً.
أ7 تك2و7 إْع2اَلميا معناه أن2َّك املنابر 
الت2ي له2ا دور يف ن2رش األ2داث الت2ي 
تحصل عىل املس2توى املحي واإلقليمي 
والدويل، بما يخ2د1 قضيتك ومرشوعك 

مهما كا7 انتماؤك.
أ7 تكو7 إْع2اَلميا معناه أن2َّك مصدٌر 
م2ن مص2ادر الخرب والنرش يف الس2الة 

العاملية بشقيها الحقيقي والزيف.
أ7 تكو7 إْع2اَلميا معناه أن2َّك وسيلة 
من وس2ائل النرش والدعاي2ة والرتويج 
املغلوطة والصحيحة  للثقافات  والنرش 

يف 7ذه الدنيا.. 
يف  اإلْع2اَلمي2ني  م2ن  الكث2رُ  لدين2ا 
مختلف املج2االت الصحفي2ة واإلذاعية 
ويف القن2وات يف مختل2ف مجاالت العمل 
وكتاب2ه  وتقدي2م  إع2داد  اإلْع2اَلم2ي، 
وصحافة ونرش وترويج وإعال7 وبقية 
مج2االت اإلْع2اَل1 ولدين2ا العرشات من 
القنوات واإلذاع2ات والصحف واملواقع 
اإللكرتوني2ة واملج2الت ولكنن2ا نفتق2د 
الصحي2ح  اإلْع2اَلم2ي  اأس2لوب  إىل 
والنش2ط الذي يواكب املرللة واألداث 
واملس2تجدات ويتعامل م2ع ُك2ّل لدث 
مهم2ا كا7 نوعه عس2كري أَْو س2يايس 
أَْو أمني أَْو إنَْس2اني أَْو غر ذلك بش2كل 
إيَْج2اب2ي يؤثر ع2ىل املجتمع ويكو7 له 
صدى كشر وانتشار واسع يف العالم من 
لولنا سواء من ليث اأخشار واألداث 
عىل املس2توى املحي أَْو املستوى الدويل، 
كي2ف نذيع وننرش 7ذا الخرب أَْو ذاك بما 
يخ2د1 قضيتنا وبم2ا يؤثّر ع2ىل عدونا 
ولي2س اأس2لوب اإلْع2اَلم2ي املع2روف 
أخشاراً ملجرد النرش دو7 ربطها باملايض 

وكيف نستفيُد منها يف الحارض.. 
وعندما تك2و7 إْع2اَلمي لديك قضية 
إيَْم2اني2ة نابع2ة م2ن ثقاف2ة الُق22ْرآ7 
فهذا يعني أن2َّك يجب أ7 تكو7 مختلفاً 
ع2ن أي إْع2اَلم2ي اخ2ر يعم2ل ملصلحة 
جهة سياس2ية ويكو7 7مه املال فقط 
أَْو بالث عن الش2هرة أَْو لديه خطة تم 
رسمها يف اروقة االستخشارات االجنشية 
بم2ا يتوافق م2ع أ227ََْداف ومش2اريع 

دول االس2تكشار عندما تك2و7 إْع2اَلمي 
مس2لم عربي مثقف بثقاف2ة الُق22ْرآ7 
ينشغ2ي أ7 يكو7 7مك 27و ابراز قضية 
وكش2ف  22ة  اأُمَّ 27ذه 
ومواجه2ة  الحقائ2ق 
الزي2ف والتضليل ونرش 
واب2راز  املظلومي2ة 
عنارص الُق2وَّة بمختلف 
تعم2َل  وأ7  جوانشه2ا 
بما  ونشاٍط  بمسؤولية 
يريض اللَه وبم2ا يخُد1ُ 

املستضعفني.. 
يج2ب  اإلْع2اَلم2ي 
طشيع2ة  ي2دُرَس  أ7 
وثقافته2م  مجتمع2ه 
ومس2توى وعيه2م وإدراكه2م وم2دى 
متابعته2م مل2ا يحص2ل يف الس2الة ثم 
يتَح2ّرك يف برامجه وأعماله اإلْع2اَلمية، 
بم2ا يناس2ب 27ذا املجتم2ع، خصوصاً 
ونح2ن نعل2م أ7 27ذا املجتم2َع العربي 
واملجتم2ع  ع2ا1  بش2كل  واإلْس22اَلمي 
اليمن2ي يف ظل الُع2ْدَوا7 بش2كل خاص 
مس2تهَدٌف إْع2اَلمياً وعس2كرياً وفكرياً 
ونفس2ياً ومعرٌَّض للشائعات واإلرجاف 
والك2ذب يف مثل 7ذه الحال2ة ينشغي أ7 
يتَح2رََّك اإلْع2اَلميو7 يف مسارين مسار 
7جومي ومس2ار دفاعي كشف لقائق 
وتوضي2ح ودلض ش2ائعات وأكاذيب؛ 
وأ7 قضيتن2ا عادلة ومحق2ة لدينا من 
اأدل2ة والربا7ني ما يجع2ل العدّو يهز1 

نفسياً وإْع2اَلمياً.. 
م2ن مه2ا1 اإلْع2اَلمي2ني خل2ُق وعي 
وثقاف2ة نوراني2ة يف نف2وِس الناس ويف 
أوس2اط املجتمع2ات، و27ذا يتطلب أ7 
يك2و7َ اإلْع2اَلميُّ نفُس2ه واعياً ومثقفاً 
ولدي2ه 7َمٌّ وينطل2ق بدافع املس2ؤولية 
وأ7  الل2ه  ع2ىل  واالعتم2اد  والح2رص 
2ه الوليُد 7و ن2رص القضية  يكو7 7مُّ
التي يتَح2ّرك من أجلها، يقول الش2هيد 
القائد السيد لس2ني بدر الدين الحوثي 
و7و يتحدث عن 7ذا املوضوع:- عندما 
تأت2ي أن2ت أيها املذي2ع وتع2رض َعلينا 
تل2ك اأخشاَر، وع2رب اأقم2ار الصناعية 
لنش2ا7َد7ا، فنش2ا7د أبن2اء اإلْس22اَل1 
يًُقتَّلُو7 ويُذبحو7، نش2ا7د مس2اكنهم 
ته2د1، 27ل تظن أنن2ا س2ننظر إىل تلك 
األ2داث برولية الصحف2ي اإلخشاري 
ال2ذي يهمه فق2ط الخرب ملج2رد الخرب. 
وتهم2ه ن2ربات صوت2ه و27و يتح2دث 
وا7ت2زازات رأس2ه.. إ7ْ كن2َت ال تري2د 
م2ن نربات صوت2ك أ7 توجد ن2رباٍت من 
الحري2ة, نربات يف القل2وب، يف الضمائر 
ت2رصخ بوج2ه أولئ2ك الذين تق2د1 لنا 
أخشار27م، إ7 كن2ت ال تري2د با7ت2زاز 
رأس2ك أ7 تَه2ز مش2اعر املس2لمني 7نا 
و7ن2اك، إ7 كن2ت إنم2ا تح2رص ع2ىل 
ن2ربات صوت2ك وع2ىل ا7تزازات رأس2ك 

لتظه2ر َكَفنيِّ إْع2اَلم2ي، نحن ال ننظر 
إىل األ2داث بروليتك الفنية اإلْع2اَلمية 
اإلخشاري2ة، الصحفي2ة, نح2ن مؤمنو7 
وال  صحفي2ني  وال  إْع2اَلمي2ني  ولس2نا 
إخشاريني, نحن نس2مع قول الله تعاىل: 
}ي2َا أَيَُّها الَِّذي2َن آَمنُوا ِل2َم تَُقولُو7َ َما ال 
تَْفَعلُو7َ َكرُبَ َمْقتاً ِعنَْد اللَِّه أ7َْ تَُقولُوا َما 
ال تَْفَعل2ُو7َ{ )الصف:2 -  ( نحن ننظر 
إىل م2ا تعرض2ه عىل شاش2ة التلفزيو7 
بنظرتنا الشدائية، نح2ن ال نزال عرباً لم 
نَتََم2ّد7 بعد، وبشس2اطة تفكرنا كعرب 
مس2لمني ال ت2زال يف نفوس2نا بقية من 
إبَاٍء، بقية من إيَْم2ا7، فنحن لسنا ممن 

ينظر إىل تلك األداث كنظرتك أنت.. 
ينشغي أ7 يع2رَف اإلْع2اَلم2يُّ ما 7ي 
مهمت2ه وم2اذا علي2ه أ7 يعم2ل وكيف 
يشتكر أس2اليَب جديدًة مقنعًة ومؤثرًة، 
وليس فق2ط أ7 ين2رُشَ أَْكش22َر قدر من 
اأخشار أَْو ما يسمى بالسشق الصحفي، 
واإلْع2اَلم2ي ين2رُشُ ملج2رد الن2رش دو7 
دراس2ة اأبعاد وب2دو7 رؤي2ة ولكمة 

ومسؤولية.
ابح2ث واتع2ب نفس2ك وِع2ْش واقَع 
الن2اس، وابح2ث َعّم2ا يحتاج2و7 إليه 
وَعّم2ا يحشون2ه ويتمن2و7 أ7 ي2رْوه يف 

وسائل إْع2اَلمهم.
ك2ن أنت 7م2زة الوصل ب2ني قلوب 
الناس وبني عقولهم، واس2تغل منربك 
وط2ور  نوُع2ه،  كا7  أي2اً  اإلْع2اَلم2ي 
قدرات2ك واجع2ل رض2ا الل2ه قضيت2ك 
اأساس2ية واملشدئي2ة، وس2وف تحقق 

نجالاً كشراً.. 
إ7 مهم2َة اإلْع2اَلمي ليس2ت باملهمة 
السهلة، فهي ال تختلُف عن مهمة الرجل 
اأمني والعسكري، فذاك يواجه مدفعية 
وصاروخا ورصاصا، و7ذا يواجه فكرا 
وثقافاٍت وزيف2اً وكذب2اً وخداعاً، وكال 
يف  أنن2ا  خصوص2اً  مهم2ا7،  امليدان2ني 
7ذا الع2رص الذي أَْصش2َح في2ه اإلْع2اَل1ُ 
س2اللاً يس2تخدُمه اأع2داء ض2د أمتنا 
ال يق2ل خط2ورة ع2ن الس2الح النووي 
والكيميائ2ي وغ2ر ذلك، فمث2ل ما دول 
االس2تكشار والطاغوت تصنع صواريخ 
عابرة للقارات وطائرات تخرتق اأجواء 
فإ7 اإلْع2اَل1َ كذلك س2الٌح يعرب القاراِت 
ويخرتق اأجواَء، ليس 7ذا فحس2ب بل 

يخرتق القلوب والنفوس.. 
أيه2ا اإلْع2اَلمي2و7 افهم2وا عملك2م 
قش2ل أ7 تطلق2وا ع2ىل أنفس2كم لق2َب 
واعمل2وا ع2ىل  أَْو صحف2ي،  إْع2اَلم2ي 
تطوي2ر قدراتكم وأس2اليشكم من خالل 
الُق22ْرآ7 وثقاف2ة الُق22ْرآ7 ومن خالل 
الواقع امليء باألداث واملتغرات، فمن 
مميزات الرصاع أ7 يخلَق وعياً، ويجعل 
الن2اس يطورو7 مهاراِته2م ويشتكرو7 
أس2اليَب قوي2ًة تك2و7 بحج2م املرللة 

ولجم القضية واملسؤولية.
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أبا الفضل عهدًا

ثقافيةثقافية

 : 
عبُدالرحمن حميد الدين:

إ7ّ الثقاف2َة التي يحملُها امل2رُء ويديُن اللَه 
به2ا، ال ب2د أ7 تنعكَس ع2ىل أفعال2ه وواقعه 
2ة  س2لشًا أو إيجابًا، وعندما نأتي إىل واقع اأُمَّ
اليو1، س2نجد أ7 الجميع يتفق عىل أنه واقع 
أو  ثقاف2ة  تصنع2ه  الس2يئ  والواق2ع  يسء، 
قناعة معين2ة، وبالتايل ال بد من عملية تغير 
تش2دأ بالقناع2ات التي تصنع التوج2ه، وتدير 
الس2لوك، فالشرشية بش2كل عا1 7ي أس2رة 
لقناعاته2ا الثقافي2ة، و27ذا ما تؤي2ده كافة 

األداث واملتغرات من لولنا يف 7ذا العالم.
فنج2د أ7 الكث2ر م2ن اأعم2ال واملواق2ف 
أصشح2ت بعيدًة ع2ن القيم، والدي2ن، فانترش 
الظل2م والفس2اد اأخالقي داخ2ل املجتمعات 
العربية بش2كل كشر، وغابت الكثر من القيم 
اأخالقية والدينية، وأصشح مس2توى التطور 
يُقار7 بقدر ما يحصل من انس2الخ عن الدين 
يف قيم2ه، ومفا7يم2ه. ونتيج2ة للشع2د ع2ن 
رولي2ة الُق2ْرآ7 الكريم، واالس2تهداء بهديه؛ 
أصشح2ت املنهجي2ة »الديني2ة« ال تج2د فيها 
الجاذبية التي تش2ّد اإلنسا7 إىل الله، وترسخ 
استش2عار العشودي2ة لل2ه، والتس2ليم له، وال 
ما يجعله يمتل2ئ ثقة بالله، ويؤم2ن إيَْم2اناً 

راسخاً بأ7 الله غالب عىل أمره.
فهذه الظوا7ر 7ي نتيجة ما يحمله الناس 
من قناعات؛ فالقناعة 7ي التي تحدد مس2ار 
اإلنس2ا7، وترس2م س2لوكه، وكلم2ا تصحح 
مفه2و1، كلم2ا تعدل ورائه س2لوك، وموقف، 

وعمل.
وم2ن القناع2ات املغلوطة التي انعكس2ت 
2ة، 27و الفه2م الخاطئ ملشدأ  ع2ىل واق2ع اأُمَّ
الوعد والوعيد؛ الذي نفاخر اآلخرين بإيَْم2اننا 
به، ونن2ى أ7ّ اإليَْم2ا7 بهذا املشدأ 7و إيَْم2ا7 
ناقص؛ أن2ه يحرص القضي2ة يف يو1 املحرش 
تع2اٍط  أي  يوج2د  الحس2اب، وال  ي2و1  أو يف 
إيجابي وعمي م2ع 7ذا املشدأ يف الحياة الدنيا، 
فالتعاطي الس2ائد 7و تعاٍط نظري ومرتشط 
باليو1 اآلخر؛ و7و اليو1 الذي سيكو7 الناس 
جميعهم كفار ومنافقو7 ومسلمو7 مؤمنني 

بكل ما جاء من عند الله..
ولذلك يقول الش2هيُد القائ2د )رضوا7 الله 
علي2ه(: ))فعندم2ا قدم2ت املس2ألة عىل 7ذا 
النحو: أصشحت لدينا مفا7يم كثرة مغلوطة، 
وأصشح2ت نظرتن2ا إىل الدنيا 27ذه بأنها دنيا 
ال عالق2ة لن2ا بها أب2داً، ال عالقة لنا به2ا أبداً! 
من2ا اآلخرين  وفهمن2ا الدي2ن يف أنفس2نا وفهَّ
بأنه دين ال عالقة له بالدنيا، والدنيا 7ذه 7ي 

الحياة، أي ال عالقة لهم بحياتنا الدنيا.
ق2د1 الوع2د والوعي2د بأن2ه يعن2ي فقط: 
]الجن2ة والن2ار[ ولم يأت لدي2ث عن ما وعد 
الل2ه ب2ه أولياءه يف الدنيا، عن م2ا وعد الله به 
من يس2تقيمو7 يف الدنيا، من يهتدو7 بهديه 

يف الدنيا، ألم يعد وعوداً كثرة؟
وق2د1 الوعي2د بأن2ه الن2ار فق2ط!! ول2م 
ي2أت لديث ع2ن ما توع2د الله ب2ه املجرمني 
والفاس2قني والضالني واملعرض2ني عن 7ديه 

7نا يف الدنيا((.

اأُلمَّـة أصبحت تعيش حالة من الوعيد:
2ة لكوماٍت  وعندما نأتي لنقيّم واقع اأُمَّ
وش2عوبًا، س2نجد أ7ّ الحالة السائدة والغالشة 
27ي لال2ة القه2ر، وال2ذل، واالس2تضعاف، 
والعشودية، والجهل، والتشعية العمياء للغرب؛ 
فأصشحت أمري2كا ودوُل الغرب 7م القدوة يف 
ُك2ّل يشء، و7م الح2كا1 الفعليو7 للمنطقة، 
و27م م2ن يرس2مو7 السياس2ات الداخلي2ة 
للش2عوب العربي2ة واإلس2المية، و27م م2ن 
يح2ددو7 أ7ّ 7ذا الزعي2م أو ذاك امللك رشعي 
أو غ2ر رشع2ي، و27م م2ن يضع2و7 الجرع 
والربام2ج االقتصادي2ة، و27م من يرس2مو7 
العس2كرية ويقودونه2ا..، و7م  التحالف2ات 
من يضعو7 املعاير الخاص2ة بالديمقراطية 
واإلر7اب، و7م.. و7م.. إلخ..!!. ثم يأتي دعاُة 
الدي2ن؛ املحس2وبو7 ع2ىل اإلس2ال1، ليعتربوا 
أ7ّ 27ذا الواق2ع يدل عىل أننا ع2ىل الحق، وأنه 
يج2ب أ7 نتعش2د الله بالصرب ع2ىل ذلك الواقع 

اليسء..!!. ومما قاله الشهيد القائد يف ذلك:
))لت2ى أصشحنا - لخطورة س2لشيات 7ذا 
املفه2و1، مفه2و1: الوعد والوعي2د - أصشحنا 
نعي2ش يف لال2ة وعي2د 7ي مم2ا توع2د الله 
به2ا م2ن يعرضو7 ع2ن ذكره، م2ن يقعدو7 
عن ن2رصة دين2ه؛ فأصشحنا نعي2ش يف لالة 
م2ن الذلة، ولال2ة م2ن اإل7ان2ة، ولالة من 
االس2تضعاف، 27ي لال2ة عقوب2ة، ولكن ال 
نعترب7ا عقوبة، وناس2ني، بل نتعشد الله بها! 

أليس 7ذا مفهوماً مغلوطاً؟. 
أنت يف لال2ة عقوبة عىل م2ا قرصت وإذا 
بك تنظ2ر إىل ما أنت فيه فتتعش2د الله بالصرب 
عليه! وتتعشد الله بالشقاء عليه إىل آخر أيامك؛ 
أن2ه 7كذا فهمنا: أ7 الوعيد 7و ذلك الذي 7و 

مرتشط بالنار((.

بعض مظاهر الوعد والوعيد يف الدنيا:
وعندما ينظر اإلنس2ا7ُ يف السنن الُق2ْرآنية 
والتأريخي2ة، ويرى واقعه وواق2ع الناس من 
لوله، س2يجد أ7ّ 7ن2اك الكثر م2ن املظا7ر 
الجدي2رة بالتأم2ل؛ فك2م م2ن وع2وٍد إلهي2ة 

تحققت للناس 7نا يف الدنيا؛ أنهم استقاموا، 
وكم من وعيٍد إله2ي لصل أقوا1 وجماعات 
ولضارات، انتهت يف لحظة وأصشحت يف خرب 
كا7؛ نتيجة لعصيانه2ا وكفر7ا بالله.. ومما 

قاله الشهيد القائد يف ذلك:
))ألم يذكر الل2ه يف الُق2ْرآ7 الكريم يف آيات 
كثرة الوع2د والوعيد 7نا يف الدني2ا؟ }َوأ7 َلَِّو 
اْس2تََقاُموا َع2ىَل الطَِّريَق2ِة َأَْس2َقيْنَا7ُْم َم2اًء 
َغَدقاً{)الج22ن:16( ألي2س 7ذا وع2داً إلهياً؟ 
}َوَل2ْو أ7ََّ أ27ََْل اْلُق2َرى آَمن2ُوا َواتََّق2ْوا َلَفتَْحنَا 
َماِء َواْأَْرِض{)اأعراف:  َعَليِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ
م2ن اآلية6ش( أليس 7ذا وع2داً إلهياً يف الدنيا؟ 
اراً يُْرِسِل  }َفُقْلُت اْس2تَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكا7َ َغفَّ
2َماَء َعَليُْك2ْم ِم2ْدَراراً َويُْمِدْدُك2ْم ِبأَْم2َواٍل  السَّ
َوبَِننَي َويَْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل َلُكْم أَنَْهاراً{ 
)ن2وح:10 - 12( ألي2س 7ذا ال2كال1 وعداً من 
ُه إ7َِّ  7َّ اللَُّه َمْن يَنرُْصُ الله يف الدني2ا؟ }َوَليَنرُْصَ
الل2ََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{)الحج: من اآلية40(. }َوِللَِّه 
اْلِع2زَُّة َوِلَرُس2ولِِه َوِلْلُمْؤِمِننَي{)املنافقو7: من 

اآليةم( أليس 7ذا وعداً يف الدنيا؟.
}َونُِري2ُد أ7َْ نَُمنَّ َعىَل الَِّذيَن اْس2تُْضِعُفوا يِف 
2ًة َونَْجَعَلُه2ُم اْلَواِرِث2نَي  اْأَْرِض َونَْجَعَلُه2ْم أَِئمَّ
َونَُمكَِّن َلُه2ْم يِف اْأَْرِض{)القصص: من اآلية5 
- 6( ألي2س 27ذا وع2داً إلهي2اً 7ن2ا يف الدنيا؟ 
ب2َْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة أَيَْن َم2ا ثُِقُفوا إاِلَّ ِبَحشٍْل  }رُضِ
ِم2َن اللَِّه َوَلشٍْل ِمَن الن2َّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن 
ب2َْت َعَليِْهُم اْلَمْس2َكنَُة ذَِل2َك ِبأَنَُّهْم  الل2َِّه َورُضِ
َكانُوا يَْكُف2ُرو7َ ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُل2ُو7َ اْأَنِْشيَاَء 
ِبَغ2ْرِ َلقٍّ ذَِل2َك ِبَما َعَص2ْوا َوَكان2ُوا يَْعتَُدو7َ{

)آل عم2را112:7( أليس2ت 27ذه عقوب2ة يف 
الدني2ا ووعي2داً يف الدني2ا؟ }َظَهَر اْلَفَس2اُد يِف 
اْلرَبِّ َواْلشَْحِر ِبَما َكَس2شَْت أَيِْدي النَّاِس ِليُِذيَقُهْم 
بَْعَض الَِّذي َعِملُوا{)الرو1: من اآلية41( أليس 
27ذا وعي2داً يف الدني2ا أ7 يذيقه2م؟ }إ7َِّ الَِّذيَن 
اتََّخ2ذُوا اْلِعْج2َل َس2يَنَالُُهْم َغَضٌب ِم2ْن َربِِّهْم 
يَن{  نْيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفرَتِ َوِذلٌَّة يِف اْلَحيَاِة الدُّ
)اأعراف:152( أليس 27ذا وعيداً أ7 املفرتين 

سيذلهم الله، سيعاقشهم الله؟((.
 

اإلْيَمـــاُن الصحيــُح بالوعــد والوعيد يعني 
اإلنسان على فهم واقعه:

فعندما نعوُد إىل الُق22ْرآ7 الكريم لنصحح 
ونعي2د  الخاطئ2ة،  مفا7يمن2ا  م2ن  الكث2ر 
النظ2ر فيها، س2نعرف لقيق2ة الوضع الذي 
نعيش2ه، وسيتمكن اإلنسا7 من تقييم واقعه 
تقييًما ُق2ْرآنيًا، وس2ليًما، وإذا أصشح التقييم 
املعالج2ة  س2تكو7  صحيًح2ا  والتش2خيص 
وصحيح2ة..  س2ليمة  التصحي2ح  وعملي2ة 
فهن2اك الكثر م2ن الوضعيات التي تعيش2ها 
22ة وتتطلب التقيي2م واملراجعة، ومعرفة  اأُمَّ

ت  لخلفيا ا
س2واء  واملس2ششات، 

يف الواق2ع الثقايف والرتب2وي، أو االقتصادي، 
بحاج2ة  ولس2نا  الس2يايس.  أو  اأمن2ي،  أو 
لك2ي نس2تعني ال بأمري2كا وال بالغ2رب، وال 
بخ2رباء أمل2ا7 أو فرنس2يني، أو روس، لت2ى 
يأت2وا ليقيّموا واقعنا االقتص2ادي، أو واقعنا 
الس2يايس، أو واقعن2ا اأمن2ي، ويرس2موا لنا 
الخطط االس2رتاتيجية والتنموية..!!.. ولكي 
ال تختل2ط اأوراق ع2ىل اإلنس2ا7 يف تقيي2م 
واقع2ه؛ ال ب2د أ7 يع2ود كلٌّ من2ا إىل الُق22ْرآ7 
الكريم لتى نعلم املعنى الحقيقي ملشدأ الوعد 

والوعيد.. ومما قاله الشهيد القائد يف ذلك:
))و7ك2ذا تج2د الُق22ْرآ7 الكري2م مليئ2اً 
به2ذا، مليئ2اً بالوعد والوعي2د، وأ7 تؤمن بأ7 
الوع2د والوعيد يش2دأ من 7نا م2ن الدنيا؛ أنت 
ستس2تطيع أ7 تفه2م واقع2ك، تس2تطيع أ7 
تع2رف وضعيت2ك التي أنت فيه2ا، 7ل أنت يف 
وع2د أو وعيد؟ 7ل أنت داخ2ل مثوبة من الله 

أو داخل عقوبة من الله؟.
لو كنا نفه2م الوعد والوعي2د يشدأ من 7نا 
من الدنيا ملا اختلطت اأوراق علينا، فأصشحنا 
نتعشد الله بالشقاء ع2ىل لالة الذلة التي نحن 
عليها، كيف 7ذا؟ أصشح2ت العقوبات 7نا يف 
الدنيا ال نحس بها، العقوبات اإللهية، ألم يقل 
عن بن2ي إرسائيل عندم2ا رضب عليهم الذلة 
واملسكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدو7، أي 
7كذا سيعمل بالعصاة وس2يعمل باملعتدين. 
7ذه اأش2ياء التي نؤكد ع2ىل رضورة اعتماد 
الُق2ْرآ7 الكريم فيه2ا بالذات: أ7 نفهم الوعد 
والوعي2د اإللهي بمعناه الكامل، الذي يشدأ من 

7نا من الدنيا وينتهي يف اآلخرة((.

اإلْيَمـــاُن بالجنــة والنــار يجــب أن يكــون 
إْيَمـاناً يرتك أثره يف نفوسنا:

فاملطل2وب لقيق2ة، أ7 يك2و7 إيَْم2انن2ا 
بالجنة والنار 7و إيَْم2ا7 يشدنا أكثر إىل الله، 
ويزيدنا تصميًما وعزًما عىل االس2تجابة لله، 
ال أ7 يك2و7 اإليَْم22ا7 به2ذه القضي2ة مجرد 
إيَْم22ا7 لغرض التش2ويق بالجن2ة، أو ملجرد 
التخوي2ف م2ن النار، ب2ل ال ب2د أ7 يكو7 7ذا 
اإليَْم2ا7 بالش2كل ال2ذي ينعكس عىل واقعنا، 

وندرك ونوقن يف أنفسنا؛ أ7ّ لكل 
عمل 7نا يف الدني2ا ثواب وعقاب 
قشل اآلخ2رة، وأ7ّ لكل موقف 7نا 
يف الدنيا وع2د ووعيد قشل اآلخرة.. 

ومما قاله الشهيد القائد:
))وأ7 ُك22ّل ذلك الوع2د والوعيد 
ال2ذي يش2دأ م2ن الدني2ا وينته2ي يف 
اآلخ2رة، عندما يحدثنا عن2ه بأنه لن 
يتخل2ف، كل2ه ليدفعنا إىل االس2تقامة 
ع2ىل 7دي2ه، والثشات ع2ىل ما أرش2دنا 
إليه. جهنم، أليس2ت جهنم 7ي لدينا وقدمت 
يف الُق2ْرآ7 الكريم 7ي العذاب الش2ديد؟ فعالً 
نع2وذ بالل2ه من جهن2م، جهنم 7ي مس2تقر 
غضب الله س2شحانه وتعاىل وسخطه، جهنم 
جعله2ا الله عذاباً ش2ديداً فوق م2ا يمكن أ7 
يتص2ور الن2اس }َوب2ََدا َلُهْم ِم2َن اللَِّه َم2ا َلْم 

يَُكونُوا يَْحتَِسشُو7َ{)الزمر: من اآلية47(.
الجنة 27ي النعي2م العظي2م، النعيم الذي 
وصفه الرس2ول )صلوات الله وسالمه عليه( 
بعش2ارة موج2زة: ))فيه2ا م2ا ال ع2ني رأت، 
وال أذ7 س2معت، وال خطر ع2ىل قلب برش(( 
كي2ف نؤمن بهما؟ وما 27و اأثر الذي يرتكه 
اإليَْم22ا7 بهم2ا؟ وكيف نؤمن بالي2و1 اآلخر 
بتفصيالت2ه تلك املهول2ة، بتلك اأ27وال التي 
تأت2ي يف ذلك اليو1؟ م2ا عالقته بمعرفة الله؟ 
اإليَْم22ا7 بالي2و1 اآلخ2ر، اإليَْم22ا7 بالجنة، 
اإليَْم22ا7 بالن2ار، يج2ب أ7 يك2و7 إيَْم2ان2اً 
بالش2كل الذي يرتك أثره يف نفوس2نا, إيَْم2اناً 
يشدنا إىل الله سشحانه وتعاىل؛ أ7 الجنة بيده 
والنار بيده، و7و من يشعث عشاده ويحرش7م 
ويحاس2شهم و7و من يصنع ُك2ّل تلك اأ7وال 

يف ذلك اليو1.
أولي2س من أس2مائه الحس2نى س2شحانه 
وتع2اىل: الجش2ار، ش2ديد العق2اب، ألم يصف 
نفسه س2شحانه وتعاىل بأنه ش2ديد العقاب؟ 
أ7 نؤمن بأنه جش2ار، جشار عىل من يتمردو7 
علي2ه، ع2ىل من ال يهت2دو7 بهدي2ه، عىل من 
يعان2دو7 ما أنزله عىل أنشيائه من الهدى، من 
اآلي2ات الشينات؟ ش2ديد العق2اب ال ألد غره 
يمكن أ7 تصل عقوبته إىل معش2ار، معش2ار 
العقوبة من الله س2شحانه وتعاىل، 7ذا نفسه 
س2ربطنا بالل2ه س2شحانه وتع2اىل، بالجشار 
بش2ديد العق2اب، يربطن2ا ب2ه فنعرف2ه بهذا 
س2شحانه وتعاىل بأنه جشار وش2ديد العقاب، 
فيدفعنا ذلك إىل أ7 نخش2اه، إىل أ7 نخاف عىل 
أنفس2نا من مخالفة ما 7دانا إليه وأرش2دنا 

إليه((.

وقفة مع برنامج رجال اهلل.. 
معرفة اهلل - وعده ووعيده - الدرس التاسع

الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا وينتهي باآلخرة

ضيف اهلل سلمان 

م���ح���م���وُد..  ال����ُع����لَ����ى  دار  ف����ي  م���ق���اُم���ك 
وذك�������ُرك ف���ي ش��ع��ب ال���ص���م���ود ص���م���وُد.. 

 )أب���ا ال��ف��ض��ل( ق��د ن��ل��ت ال��ش��ه��ادةَ ص��احل��اً 
وف�����������زَت ب����ه����ا وال�����ع�����امل�����ن ش������ه������وُد.. 

و)ذل������ك ف���ض���ُل ال���ل���ِه ي���ؤت���ي���ِه م���ن ي��ش��اء(
ت�����ع�����وُد..  أن�������ت  ل���ل���ف���ض���ِل  أٌب  وأن��������ت 

ِدَم��������������������اُؤَك ب����ال����س����ت����ي����ٌة س���ت���ط���ال���ه���م
م�����داه�����ا ع���ل���ى امل���س���ت���ك���ب���ري���ن ب���ع���ي���ُد.. 

وس���������وَف ي����ن����ال اجمل������رم������ون ج�����زاَءه�����م
ك��م��ا ن���ال م��ن ق��ت��ِل )احل���س���ِن(..)ي���زي���ُد(!! 

ول�������ن ي���ف���ل���ح���وا م�����ن ب����ع����د ق���ت���ل���ك إمن����ا 

)س����ع����وُد(..!!  ال��ش��ق��اَء  جت��ن��ي  نفسها  ع��ل��ى 
�����ٌة وق�����ري�����ب�����ٌة  ن�����ه�����اي�����تُ�����ه�����ا ح�����ت�����م�����يَّ

وع�����دوانُ�����ه�����ا ف�����ي وج���ه���ه���ا م�����������ردوُد.. 
ل��ت��ن��ط��وي  ل���ل���ه���اك  ت���س���ع���ى  اآلن  ه�����ي 

ك�����)ع����اٍد( ط��غ��ت م���ن ق��ب��ل��ه��ا و)ث�����م�����وُد(..!! 
ك�����ذل�����ك جن��������زي ال�����ظ�����امل�����ن ب��ظ��ل��م��ه��م 

ل����ه����م أَج����������ٌل م�����ن رب����ن����ا م��������ع��������دوُد..!! 
��ُه )اب�����ا ال���ف���ض���ِل( ع���ه���داً ب���ال���دم���اِء ن��خ��طُّ

ون�����ح�����ن ل����������رِب ال�����ع�����امل�����ن ج������ن������وُد.. 
ب��ن��ه��ِج��ك ي���ا )ص����ّم����ٓ����اُد( ش��ع��بُ��ك ص��ام��ٌد

وم�������ا ل����ص����م����وِد امل����ؤم����ن����ن ُح������������دوُد.. 
وق������ف������ت ألم�����ري�����ك�����ا ب�����ك�����ل ش����ج����اع����ٍة

وب�����أُس�����َك م����ن ب������أِس اإلل�����ٓ�����ِه ش����دي����ُد.. 

خ�����ال�����ٌص امل�����ه�����ي�����م�����ِن  ل������ل������ِه  والُؤك 
ول�����ي�����س إلس�����رائ�����ي�����َل ف����ي����ه ُوُج�������������وُد.. 

ع���ائ���ق���اً  ال���ل���ع���ي���ن���ُة  أم���ري���ك���ا  ف���ي���ك  رأت 
ف����أن����ت ع���ل���ى م���ش���روِع���ه���ا ت����ه����دي����ُد..!! 

ح����ي����اتُ����َك إيْ�����َم�����������اٌن ون���ه���ج���ك ح��ك��م��ٌة
وق����ولُ����ك ف���ص���ٌل ف����ي األم��������وِر س����دي����ُد.. 

ع����ل����ى ث����ق����ٍة ب����ال����ل����ه ع���ش���ت���ٓ م����ج����اه����داً
ت�����ه�����ابُ�����َك أم����ري����ك����ا وأن���������ت ش����ه����ي����ُد.. 

ص��ن��ع��ت م����ن ال����ُق��������������ْرآِن أع����ظ����َم ش���اه���ٍد
ب������ه ي���ت���ج���ل���ى ال�����ن�����ص�����ُر وال����ت����أي����ي����د.. 

����ه����م  وم���ه���م���ا مت�������ادى امل�����ع�����ت�����دوَن ف�����)إنَّ
ي����ك����ي����دون ك������ي������داً( واإلل������������ُه ي���ك���ي���د.. 

الحلقة 
الثانية
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العدو الصهيوني يقصف مدينة غزة بغرات جوية ويقصف مولدا كهربائيا 
 : فلسطين المحتلة

اعتقل2ت ُق22وَّاُت الع2دّو الصهيون2ي، أم2س 
الس2شت، عدداً م2ن الفلس2طينيني ضمن لملة 
مدا7مات طالت عدًة من مناطق الضفة الغربية 
والق2دس املحتلت2ني، فيما دعت 7يئة "مس2رة 
العودة" أبناء الش2عب الفلسطيني إىل مشاركة 

واسعة يف تصعيد الرابع عرش من مايو.
ُق22وَّات  ب2أ7  أف2ادت  فلس2طينية  مص2ادُر 
االلتالل الصهيوني اعتقلت، فجر أمس، سشعة 
فلسطينيني عىل اأقل، وذلك يف لملة مدا7مات 
طالت مناط2ق متفرقة، ليث اقتحمت ولدات 
من ُق2وَّات العدّو مدينة نابلس واعتقلت أس2راً 
مح2رراً بع2د مدا7م2ة منزل2ه، فيم2ا اعتقل2ت 
ولدات أخرى شقيقني فلسطينيني بعد اقتحا1 

منزل عائلتهما يف مدينة الخليل.
ويف مدين2ة جن2ني اعتقل2ت ُق22وَّات الع2دّو 
الصهيوني ش2اباً، بع2د مدا7مة منزل2ه يف بلدة 
س2يلة الظهر جنوبي املدينة، فيما اقتحم جنوُد 

العدّو مخيم نور شمس رشقي طولكر1، وسط 
مواجهات اندلعت مع اأ7ايل.

أم2ا يف مدينة الق2دس املحتلة، فق2د اعتقلت 
عق2َب  فلس2طينيني  ثالث2ة  االلت2الل  ُق22وَّات 
اقتحامها بلدة س2لوا7 جنوبي املسجد اأقىص 

املشارك.
العلي2ا  الهيئ2ُة  دع2ت  آخ2ر،  جان2ب  م2ن 
ملس2رة الع2ودة الك2ربى، جميَع أبناء الش2عب 
الفلسطيني، إىل املش2اركة الواسعة يف فعاليات 
التصعيد اأكرب للمس2رة، ي2و1 الرابع عرش من 
مايو الح2ايل، والذي يتزامن م2ع ذكرى النكشة، 
وموع2د تنفيذ قرار نقل الس2فارة اأمريكية إىل 

القدس املحتلة.
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً، أمس، أكدت 
فيه أ7 يو1 االثنني القاد1 س2يكو7 يو1َ تصعيد 
كش2ر عىل املناطق الحدودية لقطاع غزة، نرصة 
القدس وتأكيداً عىل رفض أية صفقات لتصفية 

القضية الفلسطينية.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت بتزايد عدِد 

الصحفي2ني اأجانب الذين يتواف2دو7 إىل قطاع 
غ2زة لتغطي2ة التصعي2د اأكرب ملس2رة العودة 
يف منتص2ف الش2هر الج2اري، لي2ث يتوقع أ7 
تتوسع فعاليات املس2رة إىل مناطَق أخرى غر 

قطاع غزة.
نهاي2َة  الع2ودة  مس2رة  فعالي2ات  وب2دأت 
مارس الفائت، واستش2هد فيه2ا لتى اآل7 54 
فلسطينياً، فيما أصيب أكثر من 000ش آخرين، 
جراء قمع الُق22وَّات الصهيوني2ة للمتظا7رين 

الفلسطينيني عىل لدود قطاع غزة.
من جهة أخرى شنت طائرات دولة االلتالل 
الصهيوني عدة غارات امس السشت, مستهدفة 
مشاني سكنية يف مدينة غزة بفلسطني املحتلة.

ا7  فلس2طينية,  إعالمي2ة  مص2ادر  وقال2ت 
طائرات دول2ة االلتالل الصهيوني ش2نت عدة 
غ2ارات ع2ىل مواقع مدنية يف مدين2ة غزة امس 
الس2شت, مضيفة ا7 صاروخني استهدفا مولداً 
كهربائياً يف بيت لانو7 ش2مال قطاع غزة مما 

تسشب يف تدمرة والراقة.

صحيفة ذا تايمز الصهيونية: رئيس  االحتالل يعتقل 7 فلسطينيين وهيئة »العودة« تدعو لتصعيد غير مسبوق يوم 14 مايو
وزراء االحتالل نتنياهو يلتقي سفريي 

اإلمارات والبحرين يف واشنطن  
 : متابعات

قالت صحيفُة ذا تايمز الصهيونية يف تقريًر نرشته، أمس الس2شت: 
إ7 لقاء جمع رئي2س وزراء دولة االلتالل الصهيوني بنيامني نتنيا7و 
والس2فر اإلمارات2ي لدى واش2نطن يوس2ف العتيشة وس2فر الشحرين 
عشدالله بن راش2د بن عشدالله آل خليف2ة يف مطعم جورج تاو7 الفاخر 
يف أمري2كا.. وأوضحت الصحيف2ة أ7 7ناك عالقاٍت 7ادئة بني دولة 
االلتالل وبع2ض جرانها العرب الذين ي2زداد انفتالهم يف العلن، 
مش2رة اىل وجود تع2او7 ودي بني الدولة اليهودي2ة ودول الخليج 
العرب2ي  لتى وقت متأخر من وراء الكوالي2س قشل اإلفصاح عنه 
للرأي العا1.. وأضافت الصحيفة "لقد أصشح رساً مكشوفاً ، لتى 
وإ7 ل2م يكن رساً ع2ىل اإلطالق فهو بداية عملي2ة إلعداد الجمهور 
الخليج2ي ملش2اركة رأي القي2ادة العربي2ة ب2أ7 إرسائي2ل رشي2ك 
اس2رتاتيجي".. واعتربت الصحيفة قيا1 وفد بحريني بزيارة  دولة 
االلتالل أواخر العا1 املايض ضم الشوذيني واملس2يحيني والهندوس 

واليهود انه اعرتاٌف بدولة االلتالل. 

أول انتخابات نيابية يف العراق بعد هزيمة »داعش«
 : متابعات

أج2رى العراقيو7، أمس الس2شت، عمليَة 
االق2رتاع يف جمي2ع مراك2ز االنتخابية داخل 
الشالد، الختيار م2  نائشاً يف الربملا7 العراقي، 
يف أول انتخابات نيابيها تش2هد7ا الشالد بعد 

االنتصار عىل تنظيم "داعش" التكفري.
وفتح2ت مراكز االقرتاع أبوابَها الس2اعة 
الس2ابعة صشالاً، ليث تغلق عند الس2اعة 
السادس2ة مساء يف اليو1 نفسه، ويُديل نحو 
24,5 ملي2و7 ناخ2ب عراق2ي بأصواتهم يف 

7ذه االنتخابات.

وإىل جان2ب مراك2ز االق2رتاع يف الداخ2ل 
العراق2ي، أعلن2ت مفوضي2ة االنتخابات عن 
فت2ح مراكز لالقرتاع أيض2اً يف ش1 دولة 7ي: 
إي2را7، اأرد7، تركيا، أمريكا، فنلندا، مرص، 
لشن2ا7، كندا، أس2رتاليا، الس2ويد، بريطانيا، 
فرنس2ا، نيوزيلندا، أملانيا، بلجي2كا، 7ولندا، 
الدنمارك، روسيا، واإلمارات العربية املتحدة.

وتج2ري عمليُة التصويت بحس2ب قانو7 
نس2شي عىل أس2اِس قوائَم مغلقة ومفتولة، 
ويتناف2س فيها 20  لزباً سياس2ياً وائتالفاً 
وقائمًة انتخابية، عرب 7 آالف و67  مرشحاً، 
مم قائم2ة انتخابي2ة و205  موزع2ني ع2ىل 

كيانات سياسية، و27 تحالفاً انتخابياً.
ويش2ارك نح2و 00ش أل2ف عن2رٍص م2ن 
العملي2ة  لحماي2ة  والجي2ش  الرشط2ة 
االنتخابي2ة، فيم2ا يتم إغالق جمي2ع املنافذ 

الحدودية واملجال الجوي.
اأولي2ة  النتائ2ُج  تظه2َر  أ7  ويُف2رتَُض 
لالنتخاب2ات خ2الل ثالث2ة أي2ا1 م2ن عملي2ة 
التصوي2ت. وتعد 7ذه االنتخابات 7ي الثالثة 
منذ االلتالل اأمريكي للعراق قشل 15 عاماً، 
وتجري للمرة اأوىل بع2د تطهر العراق من 
تنظيم داعش التكف2ري عىل أيدي الُق2وَّات 

العراقية والحشد الشعشي. 

احتفاء صهيوني وسخط فلسطيني عربي:

خطوة تطبيعية جديدة يقوم بها النظام اإلماراتي مع الكيان الصهيوني 
 : وكاالت

يخطو النظ2ا1 اإلماراتي خطوة جديدة 
نحو التطشيع مع الكيا7 الصهيوني, و7ذه 

املرة من الشاب الرياض.
مش2اراة  اأول   أم2س  أقيم2ت  لي2ث   
ب2ني منتخ2ب الع2دو االماراتي للس2يدات 
مع نظ2ره الصهيون2ي يف بطول2ة أوروبا 

املفتولة لل2  كرة الششكة " النت بول ".
وتأت2ي 27ذه الخط2وة –املتزامن2ة مع 
الذكرى ال2 70 لنكشة فلسطني - بعد قرابة 
أس2شوع عىل مش2اركة اإلمارات والشحرين 
ال2ذي  م201  إيطالي2ا  ط2واف  س2شاق  يف 

استضافه الكيا7 الصهيوني.
ول2م تث2ِن مطالش2ات الناش2طني ع2ىل 
الذي2ن  االجتماع2ي   التواص2ل  وس2ائل 
أطلق2وا 7اش2تاق #اس2حشوا_دراجاتكم ، 
ودعوات لركة املقاطعة العاملية، اإلمارات 
الس2شاق  يف  املش2اركة  ع2ن  والشحري2ن 

ومواصلة التطشيع مع الكيا7 اإلرسائيي.
ناش2طو7  الخط2وة ع2رب  27ذه  وإزاء 
ع2ن  وع2رب  فلس2طينيو7  وسياس2يو7 
س2خطهم معتربين 7ذه الخطوات تمهيداً 
الكي2ا7  م2ع  الش2امل  العلن2ي  للتطشي2ع 
الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية.

ع2ن  املس2ؤول  التف2ى  جانش2ه  م2ن 
الدبلوماس2ية الرقمي2ة بالعربي2ة يف وزارة 
جون2ني  يونات2ا  الصهيوني2ة  الخارجي2ة 
باملش2اراة مغ2ّرداً ع2ىل صفحت2ه "ص2ورة 
وإرسائي2ل  تنت2رص  الرياض2ة  الي2و1.. 
ك2رة  بطول2ة  يف  وال2دة  ي2داً  واإلم2ارات 

الششكة".

كم2ا أ7 الش2ارع الع2ا1 الصهيوني بدا 
م2رسوراً من 7ذه الخط2وات  معترباً إيا7ا 
نرصاً جديداً يضاف اىل الس2جل الصهيوني 
الهادف اىل توليد التوجه الخليجي العربي 

تحت مظلته.
اإلم2ارات  ب2ني  الري2ايض  وللتطشي2ع 
وارسائي2ل تسلس2ل زمني لي2ث أ7 اأوىل 
سمحت بمش2اركة السائقني اإلرسائيليني 
دان2ي ب2رل وإيتي مولدبس2كي يف س2شاق 
الس2يارات "أبو ظشي ديزيريه شاالنج" يف 

مارس املايض.
من جهة أخ2رى طالشت جمعيُة الوفاق 
الشحرينية وزير الخارجية الشحريني، خالد 
بن ألمد، باالس2تقالة من منصشه؛ بسشب 

ترصيح2ه بتأييد الع2دوا7 الصهيوني عىل 
س2وريا، ليث اعترب بن لم2د أنه من لق 
"إرسائيل" أ7 "تدافع عن نفس2ها بتدمر 

مصادر الخطر".
وذك2رت الجمعي2ة يف بي2ا7 له2ا، أمس 
الس2شت، أ7 ما صدر عن وزي2ر الخارجية 
الشحرين2ي يمثل نفس2ه وال يمثل الشحرين 
والشحريني2ني، مؤك2دة أ7 ش2عب الشحرين 
يرف2ض االصطفاف أو التعام2ل أو التربير 
للكي2ا7 الصهيوني ويعت2ربو7 ذلك منافياً 
أبسط الثوابت واملس2ّلمات، مشرًة إىل أ7 
ما يصُدُر عن أي مس2ئول رس2مي أياً كا7 
موقعه 7و رأيه الخاص والشحرينيو7 منه 

بُراء.

 دعت إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية واألمريكية

 : وكاالت
اإلندونيس2يني  اآلالف م2ن  تجّم2ع مئ2اُت 
العاصم2ة  وس2ط  االس2تقالل  س2الة  يف 
اإلندونيس2ية "جاكرتا"؛ التجاج2اً عىل قرار 
الرئيس اأمركي دونالد ترمب، اعتشار القدس 

عاصمة إلرسائيل.
 وش2ارك يف املظا27رة املليونية التي لملت 
ش2عار "إندونيس2يا تتولد من أج2ل القدس" 

شخصيات رسمية وشعشية أندونيسية.
وطالب املتظا7رو7 الحكومة اإلندونيس2ية 
التعهد بعد1 االعرتاف بإرسائيل تحت أي ظرف 
املنتج2ات اإلرسائيلي2ة واأمريكية،  ومقاطعة 
ال2دول  لكوم2ات  املتظا27رو7  دع2ا  كم2ا 
اإلْس22اَلمية والعربية إىل ت2رك خالفاتها جانشاً 
والتول2د من أج2ل تحرير القدس وفلس2طني. 

ويعتق2د أ7 املظا7رة تش2كل ضغطاً كشراً عىل 
الحكوم2ة اإلندونيس2ية التخ2اذ موق2ف أكث2ر 

رصامة مع الواليات املتحدة بشأ7 القدس.
وكا7 مجل2س علم2اء إندونيس2يا ق2د دعا 
إىل مظا27رة مماثل2ة الع2ا1 امل2ايض وأدت إىل 
اإلطالة بحاك2م جاكرتا ذي اأصول الصينية 

التهامه باالستهزاء بالقرآ7 الكريم.
اإلندونيس2يني،  املس2لمني  آالف  وتظا27ر 
األد املايض، أما1 الس2فارة اأمركية، ضمن 
فص2ول التضاُمن ال2دويل مع الفلس2طينيني. 
ورفع املتظا7رو7 اأعال1 الفلسطينية ورايات 
كتب عليها "نحن مع الفلسطينيني" و"صلوا 
لفلسطني". َوقال الرئيس اإلندونييس "جوكو 
وي2دودو" الخميس الفائت إن2ه "يدين" قرار 
ترمب بش2أ7 القدس، وأمر باستدعاء السفر 

اأمركي يف جاكرتا عىل خلفية قرار ترمب.

مظاهرة حاشدة بإندونيسيا رفضاً لقرار ترمب
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البردوني
ِح���زُب���ُه أن����ص����اُر رب����ي و  ال��ت��ق��ى   إل��ي��ه��ا 

����اِن #إس���رائ���ي���ل ح��ت��ى ي��غ��ي��ض ال��َم��ا ي����ُدكَّ
زالزٌل ق���ام���ت  األب����ط����ال  #غ������زة  وم�����ن 

���َب���ه���ا ن��وم��ا ُت���ط���ي���ُح ب���م���ن ظ���ن���وا ت���رقُّ

الشهيد الصماد نزل يحمل روَحه بن كفيه لم يرغب ولم منصة الحرفمنصة الحرف
يقبل لنفس���ه أن يبقى بعيداً عن تل���ك اخملاطر التي حتيط 
بكم ي���ا أبناَء تهامة، نزل إليكم ع���اش معكم اخملاطَر وقدم 

روحه في سبيل الله وفداًء لكم أنتم وكل أبناء اليمن.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  
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كلمة أخيرة

ماذا بعد االنتخابات العراقية.. هل نشهد 
صفعة جديدة للمشروع األمريكي؟

طالب الحسني 
 

املش�اركة  تدنِّي نس�بة  رغ�َم 
انتخاب�ات عراقية  أه�ّم  انته�ت 
من�ذ ألف�ن وأح�د ع�ر، وب�دأ 
الع�راق مرحلًة جدي�دًة ومهمة، 
�ُح فوَر إعالن النتائج، يف  ستتوضَّ
هذه االنتخابات تنافس�ت بشكل 
أَْكبَ�ر ثالث كتل سياس�ية أهمها 
كتلة رئيس ال�وزراء الحايل حيدر 
العبادي، كتل�ة النرص واإلصالح، 
وه�ي باملناس�بة كتل�ة جدي�دة، 
فالرجل كان ضم�ن ائتالف دولة 
القان�ون وهذه األخرية بقيادة ن�وري املالكي هي الكتلة املهمة 
يف ه�ذه االنتخابات، أما الكتلُة الثالث�ُة فهي كتلة الفتح بقيادة 

القيادي يف الحشد الشعبي هادي العامري. 
العراقي�ون يتطلع�ون إىل أمري�ن هام�ن، األول إنهاء حقبة 
كبرية من الفس�اد واالنقس�ام والرصاع، والثاني إخراج العراق 

من التأثري والتدخل األمريكي، لكن يبقى هذا التحول 

كيف تحول املصطلح من »نكبة 
العرب« إىل »نكبة فلسطني«؟ 

د. نهى خلف* 
 

 م�ن األهميّة القص�وى التذك�ريُ اليوم، بعَد مرور س�بعن 
َعاماً عىل النكبة بأن املفكَر السوريَّ الراحَل قنسطنطن زريَق 
)1909�2000( ال�ذي ينتم�ي إىل بالد الش�ام َولي�س فقط إىل 
فلس�طن، َوالذي شاهد وواكب َكثرياً من التطّورات َوالتقلبات 
يف العال�م العربي، هو أول من ص�اغ مصطلح النكبة يف كتابه 
‘يف معن�ى النكبة’ الذي كتبه يف آب 1948، حيث ينتمي إىل جيل 
النكبة، حس�ب التصني�ف الش�ائع املس�تخدم للتعريف بمن 

واكبوا نكبة عام 1948. 
و قد عّرف قنسطنطن زريق النكبة بهذه الكلمات: ‘ليست 

هزيمة العرب يف فلسطن بالنكسة البسيطة أَْو بالر 

عبدالملك العجري
والصحاف�ة  لإلْع��اَلم  املتاب�ُع 
الس�عوديّة هذه األيّ�اَم والحماس 
يف االندف�اع نحو إرسائي�ل يمتلُكه 
الخ�وُف ع�ىل مس�تقبل املنطق�ة 
العربية وقضاياها القومية، فابن 
سلمان ماٍض بدون بريك وال عقل 
نح�و تس�ليم املنطق�ة إلرسائي�ل 
وفت�ح األب�واب ع�ىل مرصاعيه�ا 

أمامها. 
الت�ي طبّعت  العربيُة  األنظم�ُة 
م�ع إرسائي�ل ب�رصف النظر عن 

ُك��ّل املؤاخ�ذات عليه�ا كان�ت تم�ى معه�ا 
بخط�وات حذرة ولم يتج�رأ أيٌّ منه�ا يف تجاُوِز 

ُك�ّل الخطوط الحمراء. 
ل�و كان للس�عوديّة مروٌع قوم�ي عربي أَو 

إْس��اَلمي أَو حت�ى م�روٌع خاص ومس�تقل 
لف�رض نفوذه�ا وهيمنتها ع�ىل املنطقة لهان 

األمر. 
الكارث�ُة أن امل�روَع الوحي�َد 
الب�ن س�لمان أن يضم�َن تثبي�َت 
أوالد  م�ن  ونقل�ه  في�ه  الحك�م 
ومس�تعدٌّ  أوالده،  إىل  عبدالعزي�ز 
أن يدف�ع أيَّ ثمن حت�ى وإن كان 
الثمن لي�س بيع القدس والقضية 
الفلس�طينية فحس�ب، إنما فتح 
أب�واب املنطق�ة ع�ىل مرصاعيها 
إلرسائيل؛ لتدخلها بسالم من دون 
أي حس�اب لتباعات�ه ع�ىل األمن 

القومي العربي. 
 األس�بوع الفائت قال وزير خارجية الرياض 

الجبري إنه إذا ُسمح إليران بامتالك سالح 

 سليم المغلس* 
*عضو المكتب السياسي ألنصار اهلل 

خطوُة ترامب يف االنسحاِب من 
االتّ�ف�اق الن�ووي وإبق�اء أوروبا 
ملتزمة باالتّ�ف�اق، أظهر قراَرها 
منقوص�اً وغ�ريَ مكتم�ٍل، مبقي�اً 
أوروبا ممس�كًة باالتّ�فاق؛ خوفاً 
من لجوء إيران إىل التخصيب، هذا 
املوق�ف يعك�س العج�ز والضعف 
الذي وصل إليه القرار األمريكي يف 

املرحلة الراهنة. 
مج�رد  كان  ترام�ب  فق�راُر 
الثمن  إْع�اَلم�ي مدف�وع  موق�ف 

كغط�اء س�يايس وإْع�اَلم�ي دويل ألدواته�ا يف 
املنطقة كالسعوديّة واإلمارات وغريهما؛ لتنفيذ 

مشاريعها يف املنطقة. 
ولهذا نج�ُد تصعيَد تحالف الع�دوان يف اليمن 
وعرب�دة طريانه ال�ذي يرتكُب الجرائَم البش�عة 
تج�اه املدنين واألطفال والنس�اء بج�رأٍة كبرية 

كما كان يف بداية العدوان إن لم يكن أَْكثَ�ر. 
كم�ا إنَّ موق�َف ترام�ب كان بمثاب�ة الغطاء 
الس�يايس واإلْع�اَلمي للعدو اإلرسائييل وعدوانه 
ع�ىل س�ورية وال�ذي أق�دم ع�ىل 
رضبات مح�دودة وأهداٍف معيّنة 
من ب�اب التجربة وج�س النبض؛ 

خوفاً من رد الفعل. 
 حيث تحاشت إرسائيُل الوقوَع 
يف مواجه�ة وح�رب مع س�ورية، 
وحاولت حرص إعالن اس�تهدافها 
ع�ىل مواق�َع عس�كرية إيراني�ة، 

حسب زعمها. 
مم�ا يؤك�د ع�ىل أنه�ا أضعف 
وأعج�ز من الدخ�ول يف حرب مع 

محور املقاومة يف الوقت الراهن. 
وبالتأكي�د كان ال�رد الس�وري ع�ىل إرسائيل 
ومنظومة الدفاع�ات الجوية الس�ورية مخيبًة 
آلم�ال األمري�كان واإلرسائيلي�ن، وبالتأكيد لن 

تقدَم عىل إعالن حرب وستعمل عىل 

الرياض خطوات نحو تسليم املنطقة إلسرائيل!!

الرد السوري وخيبة أمل أمريكا وأدواتها


