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»ويكيليكس« تستغرب: السعودية 
تقتل وتجّوع اليمنيين وتدعم داعش.. 

وواشنطن تعاقب إيران!

القضاء الربيطاني يقبل دعوى هيومن رايتش ومنظمات دولية تطالب بمنع بيع السالح لدول العدوان
ترامب يتربأ من جرائم العدوان ويتهم السعودية بارتكاهبا وإساءة استخدام السالح األمريكي
رابطة علماء اليمن تدين أحكام النظام البحريني بحق الشيخ علي سلمان ورفيقيه

كماشة ناطع
مصرع عشرات املرتزقة بينهم قادة كتائب وأسر قيادات بارزة بينهم قائد لواء

استدراج قوات العدو  يف جبهة ناطع وحماصرهتا واالنقضاض عليها من كافة االجتاهات

أكثر من 30  جثة ال زالت يف أرض املعركة ووصول 50  جرحيًا للمرتزقة إىل مستشفى بيحان

العدو يواصل االنتحار في كيلو 16
مصرع وإصابة 80 مرتزقًا وتدمير 13 مدرعة وآلية 

عسكرية في صد زحوفات العدو في الساحل

المرتزق: الكليبيالمرتزق: العياشيالمرتزق: بحيبح



2
اثالثاا

اثعدد

28 ص 8 ص8288ـ
6 موون  28ص62

)535(
أخبار 

هجوم على مواقع العدّو يف نجران 
ومصرع عدد من املرتِزقة وتدمري 

آلية بكمينني يف "البقع"

 : الحدود
واصلت ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة عنلياِتهـا اثعسـك8يَّة يف 
مختلف جبهـات مـا وراا اثحدود، 
ومّ ذت أمـس االثنني، عدة عنليات 
موعية سقط ويها اثعديد من اثقتىل 
واثج8حى يف ص ـوف جيش اثعدّو 

اثسعودّي وم8تِزقته. 
و ي مج8ان، مّ ـذت وحداٌت من 
اثجيش واثلجان أمس 8جوماً موعياً 
عىل عـدد من مواقـع تن8كز جيش 
اثعـدّو اثسـعودّي وم8تِزقتـه غ8ب 
اثسـديس، وأوضح َمْصَدٌر َعْسَك8يٌّ 
اثوحـدات  أن  املسـرة  ثصحي ـة 
املهاجنة استهدوت عنارَص اثجيش 
اثهجو6  اثسـعودّي وامل8تِزقة خلل 
بنـران مكاّ ة، مـا أَدَّى إىل مرصع 

وإصابة اثعديد منهم. 
مّ ـذت  ذثـك،  مـع  وباثتزامـن 
وحدُة اثهندسـة اثعسك8يّة ثلجيش 
واثلجان كنينني محكنني استهدوا 
يف  اثسـعودّي  اثجيـش  م8تِزقـة 
صحـ8اا األجـارش ُقباثـة مجـ8ان، 
عبـوات  اثوحـدة  زرعـت  حيـث 
ماسـ ة وأثغامـاً أرضيـة ام ج8ت 
بنجنوعـات من امل8تـِزق 8ناك، ما 
أَدَّى إىل مـرصع وإصابة عدد منهم 

وتدمر آثية ثهم. 
جـاا ذثك وينـا أطلقـت ُقـوَّات 
اثجيش واثلجـان صاروخاً من موع 
"زثـزال2" عـىل تجنعـات مل8تِزقة 

صحـ8اا  يف  اثسـعودّي  اثجيـش 
َمْصـَدٌر  وأّكـد  أيضـاً،  األجـارش 
َعْسـَك8يٌّ ثلصحي ـة أن اثصاروخ 
أصـاب 8دوه بدقـة، مخل ـاً عدداً 
مـن اثقتـىل واثج8حـى يف ص وف 

امل8تِزقة. 
بدور8ا، رضبت مدوعيُة اثجيش 
واثلجـان تجنعات أُْخــ8َى مل8تِزقة 
اثجيش اثسعودّي يف صح8اا اثبقع، 
وحّققت اثرضبـات إصابات دقيقة 
أسـ 8ت عن مـرصع وإصابة عدد 

منهم. 
ُقــوَّاُت  دّمــ8ت  جيـزان،  ويف 
اثجيـش واثلجـان اثشـعبة ع8بـًة 
عسـك8يًّة معادية، من موع ب8اديل، 
وذثـك بواسـطة صـاروخ موّجـه، 
مـرصع  إىل  اثع8بـة  تدمـر  وأّدى 

طاقنها جنيعاً. 
وباثتوازي مع ذثك، سـقط ثلثٌة 
من م8تِزقة اثجيش اثسعودّي قتىل 
وج8حى ب8صـاص قنّاصة اثجيش 
واثلجان اثشعبيّة، رشق جبل اثدود. 
مدوعيـُة  قص ـت  عسـر،  ويف 
اثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة عـدة 
تجنعات ثعنـارص م8تِزقة اثجيش 
ُقباثـة  رصد8ـا  بعـد  اثسـعودّي، 
من ـذ علـب وغـ8ب مجـازة، وأّكد 
َمْصَدٌر ميداميٌّ ثلصحي ة أن قذائَف 
املدوعية أصابـت تجنعاِت امل8تِزقة 
بشـكل دقيق، موقعًة اثعديَد منهم 
وكبّدتهـم  وج8يـح،  بـني رصيـع 

خسائ8َ ماديًة متنوعًة. 

هجوم على مواقع املرتِزقة يف »حريب نهم«
 : نهم

مّ ـذت ُقــوَّاُت اثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة، 
أمـس االثنني، 8جوماً موعيـاً عىل عدد من مواقع 
م8تِزقـة اثعـدوان األم8يكي اثسـعودّي، يف جبهة 
مهم، وسقط عدٌد من اثقتىل واثج8حى يف ص وف 

امل8تِزقة خلل ذثك. 
وأوضح َمْصَدٌر َعْسـَك8يٌّ أن اثهجو6 استهدف 
عـدة مواقـَع يتن8كـز ويهـا م8تِزقة اثعـدوان يف 
منطقة ح8يـب مهم، بعد رصد تحـ8كات وحجم 

ُقـوَّات امل8تِزقة 8ناك. 
املهاجنـة  اثوحـدات  أن  إىل  امَلْصـَدُر  وأشـار 
اسـتهدوت مجاميَع امل8تِزقة بنران مكاّ ة خلل 
اثهجو6، ما أَدَّى إىل مرصع وإصابة عدد منهم. 

مصرع وإصابة عشرات املرتِزقة بكسر زحف لهم يف "حرض"
 : الحدود

تنّكنت ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، 
أمـس االثنني، من كرس محاوثة زحف واسـعة 
مل8تِزقـة اثعدوان األم8يكي اثسـعودّي يف جبهة 
حـ8ض اثحدوديـة، وتكبّد امل8تِزقـة خلل ذثك 

خسائ8َ وادحة مادياً وبرشياً. 

وأواد َمْصَدٌر َعْسَك8يٌّ ثصحي ة املسرة بأن 
مجاميـَع كبرًة مـن امل8تِزقة حاوثـت تحقيَق 
تقد6ُّ رشق جبل اثنار، بإسناد مكاّف من طران 
اثعدوان بنختلف أمواعه، إال أن وحداِت اثجيش 
واثلجـان كامـت ثهـم بامل8صاد واسـتهدوتهم 
برضبـات م8ّكزة حصدت اثعـرشات من اثقتىل 
واثج8حى يف ص ووهم، وامتهى اثزحف باث شل 

بعـد اسـتن8اره ألكا8َ من 22 سـاعة، بدون أن 
يحّقق ويه امل8تِزقة أي تقد6. 

وباثتزامن، شـنّت مدوعيُة اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة عدة رضبات عىل تجنعـات امل8تِزقة 
يف املنطقـة ذاتها، وحّققت اثرضبـاُت إصاباٍت 
دقيقـًة أسـ 8ت عن مـرصع وإصابـة اثعديد 

منهم. 

استمرار املحرقة لليوم الرابع: مصرع وإصابة 80 مرتِزقاً وتدمري 13 آلية يف كيلو 16
 : 

الساحل الغربي
تواَصَلـت اثعنلياُت اثعسـك8يُّة 
ُقــوَّاُت  تنّ ذ8ـا  اثتـي  اثنوعيـة 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف إطار 
اثتصـدي ثلتصعيـد اثجديـد اثـذي 
ينّ ـذه اثغـزاة وامل8تِزقـة يف جبهة 
اثسـاحل اثغ8بي، واثذي بدأ ب شل 
، حيث وصلت خسائ8ُه  مبك8 وُمَدوٍّ
اثعدّو يف اثيو6 اث8ابع ثذثك اثتصعيد 
إىل أكاـ8َ مـن صص6 قتيـل وج8يح، 
وينـا تجاوز عـدد آثياتـه املدّمـ8ة 

صص2 آثية متنوعة. 
ويف مسـتجداِت تلـك اثعنليات، 
ثلجيش،  اث8سـنيُّ  اثناطـُق  أعلـن 
اثعنيد يحيى رسيع، أمس االثنني، 
أن ُقــوَّاِت اثجيش واثلجان أج ت 
م8تِزقـَة اثعـدوان عـىل اثرتاُجِع إىل 
اثصح8اا يف جبهـة كيلو 26، وذثك 

بعد مواجهـات عني ة تـم خلثها 
إحبـاط محـاوالت زحـف مّ ذ8ـا 
اثعـدّو عـىل املنطقـة مـن ثلثـة 
ثتعويـض  محاوثـة  يف  مسـارات، 

امكساراته اثسابقة 8ناك. 
وقال ماطُق اثجيش: إن خسائ8َ 
اثعـدّو خـلل عنليـات، أمـس، يف 
جبهة كيلـو26، بلغت أكا8َ من ص3 
قتيـلً وص5 ج8يحـاً مـن امل8تِزقـة 
بينهـم قيادات، وينـا تم تدمر 23 
آثية عسك8يّة متنوعة من عتاد8م 

اثعسك8ّي. 
وأوَضَح ماطُق اثجيش أن اثعدّو 
كاّف من غاراتـه اثجوية عىل كيلو 
26 ومطار اثحديدة إلسناد ُقـوَّاته، 
إال أن تلـك اثغـارات ثـم تحّقق أيَّ 
يشا سـوى أمها أوقعت خسائ8َ يف 
ص وف املدميني يف تلك املناطق، أما 
امل8تِزقـة وواجهـوا م ـس محارق 

األَيَّا6 املاضية. 

وكامت ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة قد كبّدت اثعدّو خسـائ8َ 
كبـرة منـذ بداية تصعيـده مطلع 
األسـبوع اثجـاري باتّجـاه كيلـو 
26 وغ8ب مطـار اثحديدة، وبلغت 
ا6 اثالثة  تلك اثخسـائ8 خلل األَيَـّ
األوىل، أكا8َ مـن صص5 قتيل وج8يح 
بينهـم قيادات، وأكاـ8 من ص9 آثية 
عسـك8يّة متنوعـة تـم تدمر8ـا، 
وبإضاوـة خسـائ8 اثيـو6 اث8ابـع 
تصبح اثحصيلة ق8ابـة صص6 قتيل 
وج8يح، وأكا8 من صص2 آثية، و8ي 

حصيلة أوثية. 
اثجديد  اثعـدّو  ويأتـي تصعيـُد 
يف اثسـاحل اثغ8بـي كــ "و8صة" 
منحتهـا أم8يكا ثتحاثـف اثعدوان 
مـن أجل تحقيق أي إمجاز ميدامي، 
وينا حاوثت 8ي اثتغطية عىل ذثك 
من خلل دعواتها املزيّ ة ثلسـل6 

يف اثينن. 

 "زلزال1" يدك تجمعاتهم في "األجاشر" 
والمدفعية تقصفهم في عسير

قتلى وجرحى من 
املرتزقة بإحباط تسّلل 

لهم يف "صرب املوادم"
 : تعز

اثعـدوان  م8تِزقـة  عنـارص  مـن  عـدٌد  سـقط 
األم8يكـي اثسـعودّي، أمس االثنـني، قتىل وج8حى 
بنران اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف محاوظة تعز. 
وأوضـح َمْصـَدٌر َعْسـَك8يٌّ ثصحي ـة املسـرة 
بـأن امل8تِزقة حاوثوا اثتسـلل عىل أحـد املواقع اثتي 
تسـيط8ُ عليها ُقـوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف 
جبهة اثشـقب بندي8ية ص  املـواد6، ثكن اثُقـوَّاِت 
رصدتهم واسـتهدوتهم بنران مسّددة أس 8ت عن 
مرصع وإصابة عـدد منهم وو8ار اثبقيـة، ثتنتهَي 

محاوثتُهم باث شل. 

تدمري آلية للمرتِزقة ومصرع 
طاقمها يف "خب والشعف"

 : الجوف
تنّكنت ُقـوَّاُت اثجيش واثلجان اثشعبيّة، أمس االثنني، من تدمر آثية عسك8يّة مل8تِزقة 

اثعدوان األم8يكي اثسعودّي يف محاوظة اثجوف. 
وأوضح َمْصَدٌر َعْسَك8يٌّ ثصحي ة املسرة بأن اآلثيَة تم تدمر8ُا بواسطة ُعبْوة ماس ة 

زرعتها وحدُة اثهندسة اثعسك8يّة اثتابعة ثلجيش واثلجان يف مدي8ية خب واثشعف. 
وأشـار امَلْصـَدُر إىل أن اآلثيَة كامـت تحنل عدداً من امل8تِزقة سـقطوا بني قتيل وج8يح 

ج8اا تدمر8ا. 
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 خالل لقائه عددًا من الشخصيات السياسّية والقَبلية واالجتماعية واإلعالمية:

مصرع وإصابة وأسر عدد من القيادات بينهم قائد لواء وتطهير مساحة 6 كيلو على األرض:

محافظ صعدة يدّشن حصاد مشروع 
زراعة حقول الذرة باملحافظة

 : صعدة
دّشـن مكتـُب اثزراعـة واث8ي بنحاوظـة صعدة، أمـس، عنليَة 
حصاد محصول اثذرة بحضـور املحاوظ محند جاب8 عوض ومدي8 
مكتـب اثزراعة زك8يا املتـوكل ومدي8 مكتـب دي آر يس باملحاوظة 
ثؤي املؤيد، وذثك ضنن مرشوع زراعة اثذرة يف اثحقول باملحاوظة. 
ويسـتهدُف املرشوُع اثـذي مّوثتـه منّظنـة "دي آر يس" ضنن 
مرشوع االسـتجابة اإلمَْسـامية ألزمـة اثغذاا، ثلثـة آالف مزارع يف 
أغلـب مدي8يات املحاوظة بنسـاحة تقدر بـص75 8كتـاراً بإجنايل 

إمتاج تقدر بأث ني وص88 طناً من اثذرة. 
وأشـاد املحاوظ عـوض باثجهود املبذوثة إلمجـاح املرشوع اثذي 
يسـهُم يف تعزيـز األمن اثغذائـي، مشـراً إىل أن اال8تنـا6 باثجامب 
ـًة يف ظل اثظـ8وف اثتي تن8  اثزراعـي يناـل رضورًة ملحـًة، َخاصَّ
بهـا اثبـلد.  وكان محاوـظ صعـدة قد دّشـن، أمـس األول، زراعَة 
واسـتصلَح األرايض اثزراعية اثتابعة ثألوقـاف يف املحاوظة، واثتي 
قدرت بأكا8 من سـتة آالف ثبنة، وذثك يف سـياق اثجهود املجتنعية 
ملواجهة اثحصار واثح8ب االقتصادية ع  تحقيق االكت اا اثذاتي. 

ترامب يحاول التنصل من مجازر 
العدوان يف اليمن: "السعودّيون ال 

يعرفون كيف يستخدمون سالحنا"!
 : متابعات

ـل من مسـؤوثية املجازر اثتـي ت8تكبُها  يف محاوثـٍة منـه ثلتنصُّ
اثسـعوديّة يف اثينن باألسـلحة األم8يكية، اّدعـى اث8ئيُس األم8يكي 
دوماثد ت8امب، أمس، أن تلك املجازر تحدث بسـبب أن "اثسـعودينّي 
ال يع8وون كيف يستخدمون اثسـلح األم8يكي"، متجا8لً حقيقَة 
اثدعم اثشـامل اثـذي تننُحه بلُده ثل8ياض منذ ق8ابة 8 سـنوات يف 

اثعدوان عىل اثينن. 
كل6ُ ت8امـب جاا خلل مقابلة أج8ا8ا معه موقع "أكسـيوس" 
عىل شبكة "إتش بي أو" حيث تم سؤاثُه عن مجزرة أط ال ضحيان 
اثتي اسـتُخد6 ويها سـلٌح أم8يكي ثقصف حاولة مدرسـية، واثتي 
استشـهد ويهـا أكاـ8ُ من ص8 ط ـلً، وقـال ت8امـب: "إن ذثك كان 
ر8يباً" ثكنه أضاف أن سـبَب ذثك أن "اثسـعودينّي ال يع8وون كيف 
يسـتخدمون اثسـلح"، وأن "ذثك اثقصَف ثم ينّ ذه األم8يكيون" يف 

ل بشكل كامل من املسؤوثية.  محاوثة ثلتنصُّ
وثكـن عندمـا تم سـؤاثُه حـول إذا مـا كامت ص قات اثسـلح 
األم8يكية ثلسـعوديّة سـتتوقف، تهـ8ب ت8امب وقال: "سـأتحدث 
عـن اثكار من األمور مع اثسـعودينّي، ثكن ثن يكـوَن ثدّي أماس ال 

يع8وون كيف يستخدمون اثسلح". 
ترصيحـاُت ت8امـب تأتـي يف إطـار محاوثتـه ثت ئـة إدارته من 
ج8ائم اثسـعوديّة، يف اثوقت اثذي يتزايَُد ويه اثضغُط اإلعلمي حول 
ج8ائـم تحاثـف اثعدوان يف اثينـن، بعَد اثضغط اثكبـر حول قضية 
"خاشـقجي"، األم8 اثذي يرضُّ بُسـنعة ت8امب وحزبه اثجنهوري 
يف امتخابـات اثكومج8س اثنص ية، وقد ثجأت إدارُة ت8امب قبل أيّا6 
إىل محاوثـة ثلتخ يـف من ذثك اثضغـط ع  إطلق دعـوات زائ ة 
إىل اثسـل6 يف اثينن، و8ي اثدعـواُت اثتي ت8ُجنـت ميدامياً ك 8صة 

أم8يكية ثتحاثُِف اثعدوان ثتصعيد جديد يف اثساحل اثغ8بي. 
وكان ت8امـب قـد أعلن، أمـه ثن يسـنَح بتوّقف ص قات اثسـلح مع 
اثسعوديّة، وينا كان وزي8ُ اثخارجية األم8يكي مايك بومبيو قد تعّهد أما6 
اثكومج8س يف سـبتن  املايض، بأن تحاثَُف اثعدوان سيقّلل من استهداف 

املدميني، وذثك من أجل تن8ي8 ص قة سلح با8ظة اثانن ثلسعوديّة. 

الرئيس املّشاط يشّدد على ضرورة اضطالع الجميع بمسؤولياتهم لتجاوز التحديات الراهنة

كّماشة قاتلة تطيح بعدد كبري من عناصر وقيادات املرتِزقة يف جبهة "ناطع" 

 : خاص
اثتقى اث8ئيُس مهدي املّشاط، أمس االثنني، 
عدداً من اثشخصيات اثسياسيّة واالجتناعية 
واثقبَلية واإلعلمية؛ ملناقشـة املستجدات عىل 
اثسـاحة اثوطنيـة يف ظـل تصعيـد اثعـدوان، 
وتأكيد اضطـلع اثجنيع بأدوار8ـم اثوطنية 

ملواجهته وإوشال ُمَخّططاته. 
واثطاقـة  اثكه8بـاا  بوزيـ8  ثقائـه  و ـي 
املهنـدس ثُطـف اثج8مـوزي وقيادة اثـوزارة، 
ماقـش اث8ئيُس سـرَ اثعنل يف املؤّسسـة وما 
تم تن يـذُه من إج8ااات بشـأن إعـادة اثتيار 
اثكه8بائـي إىل اثعاصنـة صنعـاا ومحاوظة 
اثحديـدة كن8حلـة أوىل؛ ثإلسـها6 يف تخ يف 
معاماة املواطنني، واثصعوبـات اثتي تواجُهها 
يف ظل اثظ8وِف اث8ا8نة اثتـي تُنــ8ُّ بها اثبلد 

ج8اا استن8ار اثعدوان واثحصار. 
َق اثلقـاُا إىل خطـة وزارة اثكه8باا  وتطـ8َّ
ثل ـرتة اثقادمة وما تم تن يذُه من مشـاريَع 
تتعلُق بكه8باا اث8يف وكذا املشـاريع اثجاري 
تن يذ8ا باستكنال شبكات اثتيار اثكه8بائي 
يف عـدٍد مـن املناطـق واملدي8يـات يف مختلـف 

املحاوظـات، مؤّكـداً أ8نيّـَة تضاوـ8 جهـود 
اثجنيـع ثتجـاوز اثتحديات بنـا يف ذثك قطاع 
اثكه8بـاا اثـذي تعـ8ّض السـتهداف من قبل 
طران اثعـدوان بصورة مبـارشة، يف محاوثة 

ثتعطيل شبكة اثتيار اثكه8بائي. 
كنـا تطـ8ق خـلل ثقائـه ب8ئيـس حـزب 
اثتصحيح مجا8د اثُقهـايل وقيادات اثتنظيم إىل 
دور األحـزاب واملكومات اثوطنية يف 8ذه امل8حلة 
االستانائية اثتي ين8ُّ بها اثوطن يف تعزيز اثتلحم 
واالصط ـاف اثوطني وروـد اثجبهات ثلتصدي 
ثلعدوان وإوشال ُمَخّططاته، واثجوامب املتصلة 
باثتواصـل مـع األحـزاب واملكومـات اثوطنيـة 

إلج8اا حوار "ينني – ينني".
ويف سـياق من صل، اثتقى اث8ئيس املّشاط 
عضَو مجلس اثشـورى عبده محند اثجندي؛ 
اثشـورى يف  أعضـاا مجلـس  دور  ملناقشـة 
تعزيز تناُسِك اثجبهة اثداخلية وتقديم اث8ؤى 
واملقرتحـات اثك يلة بتجـاوز اثتحديات اثتي 
و8ضها اثعدوان واثحصار وح8به االقتصادية. 
يف حـني اثتقى املّشـاط اثشـيخ محند عيل 
اثغـادر؛ ملناقشـة اثجوامـب املتصلـة بتعزيز 
اثتلُحم اثشـعبي وتناُسك اثجبهة اثداخلية يف 

ظل استن8اِر اثعدوان واثحصار، واثتأكيد عىل 
أ8نيّة دور املشايخ واألعيان واثوجهاا يف َحّل 
قضايا املواطنني واثتصدي مُلَخّططات اثعدوان 
اثتي تستهدُف تنزيَق اثنسيج االجتناعي. 

إىل ذثـك، اثتقـى اث8ئيـُس املّشـاط عضـَو 
اثلجنة اثاورية اثعليا محند املقاثح؛ ملناقشـة 
ـًة  اثجوامـب املتصلـة بتصعيد اثعـدوان َخاصَّ
يف اثسـاحل اثغ8بي، وأ8نيّة استن8ار اثتعبئة 
واثتحشـيد ث8وـد اثجبهـات باث8جـال واثعتاد 
ثلتصـّدي ثلعـدوان واثـ8د عىل ج8ائنـه، وينا 
اثتقـى رئيـُس اثجنهوريـة اثصح ـي جنال 
عام8 ملناقشـة َدور اإلعلميـني يف ظل تصعيد 
اثعدوان وما يُشـنُّه من حنلت ثتضليل اث8أي 
اثعـا6 اثعاملـي، واثجوامب املتصلـة باثتصدي 
ثحنلت وسائل إعل6 اثعدوان وكشف ج8ائنه 
وامتهاكاتـه، وكذا تعزيز االصط اف واثتلحم 
وحشـد اثجهود واثطاقات يف مواجهة اثعدوان 
وُمَخّططاتـه، مشـّدداً عـىل أ8نيّـة اضطلع 
اإلعلميـني بدور8ـم اثوطني يف 8ـذه امل8حلة 
اثحّساسـة اثتي يُنـ8ُّ بها اثوطن واثعنل ووق 
اإلمكاميات املتاحـة ثلتصدي ثلح8ب اإلعلمية 

اثتي تُشنُّها وسائُل إعل6 اثعدوان. 

 : البيضاء
شـهدت جبهـُة قاميـة يف محاوظـة اثبيضـاا، 
أمـس االثنـني، عنليـًة عسـك8يًّة كـ ى مّ ذتهـا 
ُقـوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، استخدمت ويها 
تكتيكات موعية؛ ثإليقاع بُقـوَّات كبرة من م8تِزقة 
اثعدوان، ما أسـَ ــ8َ عن مرصع وإصابة اثعرشات 
منهم منهم، وأرس آخ8ين، بينهم قائد ثواا وقيادات 

بـارزة أُْخـــ8َى، كنـا تـم تطهـر عـدة مواقـع. 
ويف ت اصيـل اثعنليـة، أوـاد اثناطـُق اث8سـنيُّ 
ثلُقـوَّات املسـلحة اثعنيد يحيى رسيع، بأن ُقـوَّاِت 
اثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة، اسـتدرجت م8تِزقـَة 
اثعدوان، بعد رصـد تَحـ8ّكاتهم بدقة وإعداد خطة 
محكنة ثلعنلية، ومـا إْن وصل امل8تِزقة إىل منطقة 
ـت عليهم وحـداُت اثجيش  االسـتدراج حتـى امقضَّ
واثلجان من كاوة االتجا8ات مشـكلني "كناشـة" 
مارية قاتلة ثم يستطع أيٌّ من امل8تِزقة اثنجاَة منها. 
وجاا االسـتدراُج باثتزامن مع محاوالت زحف 
مكاّ ـة مل8تِزقـة اثعدوان يف املنطقـة منذ يومني، 
حيث كامـوا قد تنّكنوا من اثتقد6 إىل عدة مواقَع، 
إال أن عنليَة االستدراج تضننت 8جوماً معاكساً 
واسـعاً ثلجيش واثلجان أس 8 عن تطهر جنيع 
تلك املواقع واستعادة مواقَع أُْخــ8َى عىل مساوة 
6 كيلومـرت؛ ثتصبَح خسـائ8ُ امل8تِزقـة جغ8اويًة 

أيضاً إىل جامب خسائ88م اثبرشية واملادية. 
اثعرشاُت من عنارص امل8تِزقة سقطوا بني قتيل 
وج8يح، وبحسب ترصيح ماطق اثجيش، كان من 
بـني اثقتىل ُكـلٌّ من اثقيادي امل8تِزق "اثعقيد أحند 
اثعيـايش" ركن اسـتخبارات ما يسـنى اثلواا 23 

مشـاة، واثقيادي امل8تِزق "اثعقيد حسـني دينان" 
قائـد اثكتيبـة اث8ابعـة يف ما يسـنى اثلـواا 253 
مشـاة، واثقيادي امل8تِزق وثيد م 8ح بحيبح، مجل 
قائد محور بيحان اثتابع ثلن8تِزقة، وأشـار ماطُق 
اثجيش إىل أمه سيتم اإلعلُن الحقاً عن أسناا بقية 

اثقيادات اثذين سقطوا خلل تلك اثعنلية. 
وأضـاف اثعنيـد يحيى رسيع أمه تم أَْســــ8ُ 
عدد من عنارص وقيـادات امل8تِزقة خلل اثعنلية 
أيضـاً، وكان مـن بـني األرسى اثقيـادي امل8تِزق 
"اثعنيـد اث8كـن عـيل صاثـح اثكليبـي" قائد ما 
يسـنى اثلـواا 29، واثذي يعتـ  وقوُعه يف األرس 
دثيلً واضحاً عىل مدى موعية اثعنلية ودقتها. 

وباثنظ8 إىل موعية اث8ُّتَِب اثعسـك8يّة ثلقيادات 
ُ أن حجَم  اثرصيعة واألسـرة من امل8تِزقة، يتبـنيَّ
ُقـوَّاتهم اثتـي وقعت يف "االسـتدراج" كان كبراً 
جـداً، إذ أن تلـك اث8ُّتَـِب اثكبرة يتبُعهـا اثعرشاُت 
من األوـ8اد، و8و ما يؤّكُد صحَة مـا ذك8ه ماطُق 
اثجيـش اثذي أّكـد أن أكا8َ مـن ص3 جاة بقيت يف 

أرض املع8كـة بعد امتهاا اثعنلية، وأن ص5 ج8يحاً 
منهم وصلوا إىل مستش ى بيحان. 

ودّمــ8ت ُقــوَّاُت اثجيـش واثلجان اثشـعبيّة 
عـدداً كبـراً من آثيـات م8تِزقـة اثعـدوان خلل 
اثعنليـة، وأوضح ماطق اثجيش أمـه تم اغتنا6 6 
آثيات أُْخــ8َى من عتاد امل8تِزقة، بعد اثتنكيل بهم 

وإبادة عنارص8م. 
وأشـار ماطُق اثجيـش إىل أن اثعديـَد من أبناا 
ماطـع األح8ار، سـامدوا ُقـوَّات اثجيـش واثلجان 
اثشعبيّة يف عنلية االستدراج اثنوعية اثتي شّكلت 

رضبًة موعيًة غرَ متوقعة باثنسبة ثلعدّو. 
وتأتي 8ذه اثعنليُة يف إطار اثنشـاط املتواصل 
ثُقـوَّات اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف جبهة ماطع 
اثتي شـهدت خـلل األسـابيع واألشـه8 اثقليلة 
اث ائتـة رضبـاٍت 8جوميـًة موعيـًة عـىل ُقـوَّات 
اثعـدّو، وعنليات سـيط8ة متعددة عـىل مواقعه 
ومناطقـه، وتكبّـد امل8تِزقـُة خلل ذثك خسـائ8َ 

كبرًة مادياً وبرشياً. 

المسيرة/ حسين الكدس
قا6 وكيُل أمامة اثعاصنة عيل اثق 8ي أمس 
األول ومعه عدد من مشـائخ وأعيان ووجهاا 
وأعضـاا اثسـلطة املحليـة بأمامـة اثعاصنة 
وصنعـاا اثقدينـة بزيـارة عضـوي مجلـس 
اثنـواب اثقـايض اثعلمـة أحنـد عبداثـ8زاق 
اث8قيحـي واثقـايض اثعلمة عبدامللـك اثوزي8 

ثلطننئان عىل صحتيهنا.
ومقـل اثوكيل اثق ـ8ي وم8اوقـوه ثلعلمة 
اث8قيحـي واثعلمـة اثوزيـ8 تحيـات قيادتـي 

اثاـورة واملجلس اثسـيايس األعىل.. مشـيدين 
بجهود8نا ودور8نا يف خدمة اثدين اإلسلمي 
واإلخـاا  املحبـة  روح  وتعنيـق  واملسـلنني 

ومواجهة اث ك8 املتشدد. 
بدور8نـا قد6 اثوزي8 واث8قيحي شـك88نا 
وامتنامهنـا ثقائـد املسـرة اثق8آميـة اثسـيد 
عبدامللـك بدر اثديـن اثحوثي عىل 8ـذه اثل تة 
اثك8ينـة ، متننني ثه دوا6 اثصحـة واثعاوية، 
مشـيدين بتضحيـات قائـد اثاـورة واثرشواا 
مـن أبنـاا اثينن يف اثدوـاع عن اثوطـن وأمنه 

واستق8اره.

بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي .. أمانة العاصمة تزور عضوي مجلس النواب الرقيحي والوزير



4
اثالثاا

اثعدد

28 ص 8 ص8288ـ
6 موون  28ص62

)535(
 

اثعلقات اثعامة واثتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محند اثباشا

املقاالت املنشورة يف اثصحي ة 
تع  عن رأي كاتبها وال تع  
باثرضورة عن رأي اثصحي ة

مدير التحرير:
إب8ا8يم اثرساجي اثعنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

 في ندوة بصنعاء نّظمها المكتب السياسي ألنصار اهلل بعنوان "الوجه اآلخر للعدوان"

لقاء قبلي بمديرية سحار بصعدة استعدادًا إلحياء املولد النبوي الشريف 
 : صعدة

مّظم أبناُا ووجهـاا منطقة اثطلح 
بندي8ية سـحار بصعدة، أمس االثنني، 
ثقـاًا قبليـاً؛ اسـتعداداً إلحيـاا املوثد 
اثنبـوي اثرشيـف عىل صاحبـه أوضل 

اثصلة وأتم اثتسليم. 
ويف اثلقـاا، أثقيت عدٌد من اثكلنات 
اثتـي تحدثـت يف مجنلها عـن جوامب 
االسـتعداد إلحياا ذكـ8ى املوثد اثنبوي 
اثرشيف، مؤّكـدة عىل أ8نيّة املشاركة 
اث اعلة يف إحياا 8ذه املناسبة اثعظينة 

واثغاثية يف قلوب اثشعب اثينني. 
أبنـاا  دور  إىل  اثكلنـات  وتط8قـت 
املدي8يـة يف مواجهـة اثعـدوان وبـذل 
اثغـايل واثن يس يف سـبيل مرصة اثدين 
واالمتصـار ملظلومية اثشـعب اثينني، 
ماننًة ت اعل اثجنيع يف سـبيل إمجاح 
االحت اا باثذكـ8ى يف كاوة ق8ى وعزل 

املدي8ية. 
8ذا وحرض اثلقـاا وكيل املحاوظة 
عبيـد أبـو عبيـد وعـدد من املشـايخ 
واألعيان واثوجهاا وعدد من املسؤوثني 

واملدراا. 

قبائل الشعر بإب ينددون بجرائم 
العدوان ويؤّكـدون االستمرار يف دعم 

وفد الجبهات باملال والرجال

 : إب:
مّظم أبناُا ووجهاا عزثتَي اثوسـط واثعبس بندي8ية اثشع8 
محاوظـة إب، أمـس األول وق ـة قبلية مسـلحة مـددوا ويها 
بج8ائـم اثعـدوان األم8يكـي اثسـعودّي بحق اثشـعب اثينني 
وحصـاره اثجائـ8، مطاثبـني األمم املتحـدة واملجتنـع اثدويل 

باثقيا6 بواجباتهم وإيقاف اثعدوان وروع اثحصار. 
وخـلل اثوق ـة، أّكــد أبناا عزثتـي اثوسـط واثعبس عىل 
االستن8ار يف اثصنود واثابات ودعم ورود اثجبهات يف مواجهة 
قـوى اثظلـم واثعـدوان حتـى تحقيـق اثنرص وتح8يـ8 كاوة 

األرايض اثيننية من دمس اثغزاة واملحتلني. 
وأوضـح املشـاركون بأن اثيننيـني ماضـون يف صنود8م 
وثباتهم ومواجهتهم ثقوى اثعدوان وم8تزقته وإوشـال كاوة 
مؤام8اته وُمَخّططاته اثهادوة إىل تنزيق اثبلد واحتلثه ومهب 

ث8واته ومقدراته. 
ويف اثوق ة املتزامنة مع حلول ذك8ى املوثد اثنبوي اثرشيف، 
أّكـد املشـاركني عـىل أن إحياا موثد أوضل األمبياا وامل8سـلني 
وملهـم األمة ومعلنهـا يع  عن ارتبـاط األمـة بنبيها وقائد 
ودينهـا ومبادئهـا، مشـرين إىل أ8نيّة تجسـيد تلـك املبادئ 

واثقيم يف واقع حياتهم
وأشـار املشاركون يف اثوق ة اثتي جّددوا ويها اثعهد واثوالا 
ثلـه ورسـوثه واملؤمنـني مـن أوثيائـه، إىل مدى حاجـة األمة 
ثل8جـوع إىل اثقـ8آن اثك8يم واملنهج اثقويم اثذي جسـده عليه 
أوضل اثصلة واثتسـليم وعىل آثـه يف واقع اثحياة واثذي وصل 

ويه باألمة إىل أروع مستوى بني األمم. 
كنا أشـاد املشـاركون باالمتصـارات اثتـي يحققها أبطال 
اثجيـش واثلجـان اثشـعبية يف مختلـف اثجبهـات، معّ يـن 
عـن وخ88م واعتزاز8ـم باإلمجازات اثتي وصلـت إثيها دائ8ة 
اثتصنيـع اثح8بـي واثُقــوَّة اثصاروخية، واثتـي تنّكنت من 
صناعـة منظومـة صواريـخ بـدر 2 بـي اثباثسـتية اثذكية، 
مؤّكـديـن اسـتن8ار8م يف دعـم ورود اثجبهـات حتى تحقيق 
اثنرص تح8ي8 كاوة األرايض اثيننية من دمس اثغزاة واملحتلني. 

طالب ومعلمو مدرستي الشرف والنور بعتمة ذمار يحيون ذكرى الرسول األكرم 

وقفتان طالبيتان يف مدرستي الخنساء والسالم بمديرية شبام كوكبان تنديدًا لالستمرار العدوان

 : ذمار

أقا6 طـلب ومعلنـو مدرسـتَي اثـرشف واثنور 
بندي8ية عتنة محاوظة ذمار، أمس األول، وعاثيتني 
ثقاويتـني؛ احت اًا بذك8ى املوثد اثنبوي اثرشيف عىل 
صاحبـه أوضل اثصلة وأتم اثتسـليم وعـىل آل بيته 

اثطا88ين. 
وخلل اث عاثيات اثتي حرض8ا املسـؤول اثاقايف 
بندي8يـة عتنـة أبو حسـني، ورئيس قسـم اث8قابة 
بنكتب ت8بية عتنة وأعضاا مجلس اآلباا واملعلنني 
واثطـلب، أثقيـت اثعديد من اثكلنـات املؤّكـدة عىل 
أ8نيّـة إحيـاا ذك8ى موثـد خاتم االمبياا وتجسـيد 
اثقيم واملبـادئ اثتي جاا بها صلوات اثله عليه وعىل 

آثـه يف واقـع اثحيـاة، أدان املشـاركون يف اث عاثيات 
اثج8ائـَم واملجازر اثتـي ي8تكبها اثعـدوان األم8يكي 
اثسـعودّي اإلماراتـي بحـق أبنـاا شـعب اإلينـان 
واثحكنـة واثحصار اثجائ8 بحقهم، مشـرين إىل أن 
ج8ائـم اثعدوان وحصـاره تنايف قيَم ومبـادئ اثدين 
اإلسلمي اثحنيف، اثذي ح68ّ س ك املسلم ثد6 أخيه، 
يف اثحديـث اثذي روي عن رسـول اثله صلـوات اثله 
عليـه وعىل آثه: "إن 8ـد6 اثكعبة حج8اً حج8اً أ8وُن 

عند اثله من س ك د6 أم8ئ مسلم". 
بدوره، أّكـد املرشف اثاقايف باملدي8ية أبو حسـني 
يف كلنتـه عىل أ8نيّـة إحياا مناسـبة املوثد اثنبوي، 
موجهاً رسـاثًة ثقوى اثعـدوان بأمه مهنـا ارتكبتم 
من ج8ائَم ومجازَر بحق شعب االمصار ولن تتنكنوا 
من وصلهم عن رسـول اثله )ص( واثدين اإلسلمي 

وثن تو8نوا من عزمهم يف اثدواع عن دينهم وأرضهم 
وأع8اضهم، مشـراً إىل أن اثشـعب اثينني سـيؤّكـد 
ذثك من خـلل االحتشـاد االحت ائـي واثجنا8ري 
اثكبر بأمه شعُب األمصار، شعب اإلينان واثحكنة. 
وأضاف املسؤول اثاقايف أمه وبُقـوَّة اثله وبعزينة 
اث8جـال املجا8ديـن يف اثجبهات، وتناسـك اثجبهة 
اثداخلية، سـينكرس اثعدوان وم8تزقته، وسيطاثهم 

اثخزي واثعار جيلً بعد جيل. 
مـن جامبه، حـثَّ رئيُس قسـم اث8قابـة بنكتب 
اثرتبيـة اثجنيع باثت اعـل اثجاد واث اعـل يف إحياا 
وعاثيات ذك8ى املوثد اثنبوي اثرشيف، مشّدداً عىل أن 
ت8سـيخ االقتداا واثحب ث8سول اثله سيجعل األعداا 
ي شـلون من اثنيل من اثشعب اثينني، ومن ثقاوته 

اثتي ينهلها من اثق8آن اثك8يم. 

 : المحويت
مّظنت مدرستا اثخنساا واثسل6 يف عزثة األ8ج8 
مدي8يـة شـبا6 كوكبـان محاوظة املحويـت، أمس 
االثنـني، وق تـني احتجاجيتـني؛ تنديداً باسـتن8ار 

اثعدوان وج8ائنه بحق أبناا اثشعب اثينني. 
ويف اثوق تني أثقيـت اثعديُد من اثكلنات املؤّكـدة 
بـأن ج8ائم اثعـدوان وح8بـه االقتصادية ثـن تاني 
اثطـلب واثرتبويني مـن مواصلة اثتعليـم واثصنود 
بوجه اثعدوان، وأشارْت إىل أ8نيّة اثصنود يف اثجبهة 

اثرتبوية واثتعلينية مهنا كامت اثظ8وف. 
وخـلل اثوق تـني دعـا املسـئوُل االجتناعـي يف 
مدي8ية اث8جم عيل حسـني اثقهـايل إىل تعزيز عوامل 
اثصنـود واثابـات يف مواجهـة اثعـدوان واثتصـدي 

مُلَخّططاته االستعنارية. 
وماشـدت اثوق تان األمَم املتحدة واملجتنع اثدويل 
برسعـة اثتَحــ8ّك ثوضـع حـدٍّ ثصنتهنـا وإعـلن 
كلنتهنـا بق8ار ملِز6 ثوقف اثعـدوان وروع اثحصار 

عن اثشعب اثينني. 
 وينـا أثنـى مـرشُف املدي8يـة عىل صنـود 8يئة 

اثتدريس مدي8ية شـبا6 كوكبان، داعيـاً اثجنيع إىل 
مواصلة حنلت اثتحشيد واث عاثيات ث ضح ج8ائم 

وُمَخّططات اثعدوان. 
ويف سـياق متصل ماقش ثقاا ضم عقال ووجهاا 
منطقـة اثرصحـة ومسـؤويل املدي8يـة واثرتبويني، 
االسـتعداداِت ثلحت ـاا باملوثـد اثنبـوي اثرشيـف 
واثجوامب املتصلة باثتحشـيد ودعم جبهات اثقتال، 
مؤّكـدين عـىل أ8نيّة االسـتن ار واثتَحـ8ّك اث اعل 
ثلتحضـر ث عاثيات إحياا موثد اث8سـول وتجسـيد 
عظنة املناسبة بنا يليق بنكامتها يف قلوب اثيننيني. 

 أدانوا جرائم العدوان والحصار وأّكـدوا منافاتها لمبادئ وقيم الدين اإلسالمي الحنيف: 

باحثون يستعرضون أبعاَد الحرب الناعمة ووسائلها وسبل مواجهاتها إلفشال املَُخّططات االستخباراتية
 : خاص

ُعقـدت بصنعـاَا، أمـس االثنـني، مـدوٌة 
بعنوان "اثوجه اآلخ8 ثلعدوان"، حول اثح8ب 
اثناعنـة، وريـاح اثسـل6، مّظنهـا املكتـُب 

اثسيايس ألمصار اثله. 
مستشـاُر  حرض8ـا  اثتـي  اثنـدوة  ويف 
ب، أشـارت  ِ اث8ئاسـة اثدكتور عبداثعزيز اثرتَّ
عضُو املكتب اثسيايس ألمصار اثله اثدكتورة 
حلينـة جحاف إىل أن رياَح اثسـل6 مرشوٌع 
َوِشـَل يف مهده ثلقوى االسـتخبارية، مؤّكدًة 
عىل أ8نيّة وهم حقيقة املسـتجدات اثدوثية 
األخـرة، ثيتـم اثبنـاُا عـىل ضوئهـا موق اً 
متوازمـاً تجـاه اثدعـوات املطاثبـة بإيقـاف 

اثحـ8ب واثعـدوان واسـتئناف امل اوضـات 
اثسياسـية، مع اثحذر مـن أي خداع ينطوي 
عـىل املشـاورات وامل اوضـات اثتـي يعنـل 
املبعوث األمني عىل استئناوها خلل موون  

اثجاري. 
بدور8ا استع8ضت عضو املكتب اثسيايس 
ألمصار اثله أخلق اثشامي، ورقة عنل حول 
اثح8ب اثناعنة – اثنشـأة واألدوات، الوتًة إىل 
أن قوى االسـتكبار اثعاملـي تت نّن يف ابتكار 
امُلَخّططـات واثِحيَل اثتي تعـّزز من اثهيننة، 
املصطلحـات يف رصاعهـا  واسـتخدا6 وـن 
األزيل مـع اثشـعوب اثع8بيـة يف وقت معني، 
وصلحية مؤقتة م8تبطة باث رتة اثتي ينكن 
االسـت ادة منها بنا يف ذثك "اثعوملة، ورصاع 

اثحضـارات، واثح8ب اثناعنـة، وغر8ا من 
املصطلحات". 

اثحـ8ب  وسـائَل  اثشـامي  وعـّددت 
اثناعنـة وأب8ز8ـا مصامُع 8وثيـود واإلمتاج 
اإلعلمـي واثسـيننائي األم8يكي، ووسـائل 
اإلعـل6 اثعامليـة املسـيط8ة عـىل اثشـعوب 
املشـكلة  وابتـكار  اإلثهـاا  باسـرتاتيجيات 
وإحـداث ردة اث عـل ومن ثم تقديـم اثحل، 

واثتدّرج واستاارة اثعاط ة. 
وينـا تناوثت اثورقة اثااميـة اثتي قّدمها 
منظنـات  دوَر  عيـى  عبدامللـك  اثدكتـور 
املجتنـع املدمـي وصلتها باثحـ8ب اثناعنة؛ 
بهدِف تغيـر األيديوثوجيا اثحاكنة واثتقليل 
من املشـاركة اثشـعبيّة يف األمشـطة وتغير 

اثُهوية اثدينية، وكذا توجيه اث8أي اثعا6 محو 
قضايا 8امشـية أَْو باتجاه مـا ي8يده اثعدّو 
وإضعـاف اثتضامن واالمسـجا6 االجتناعي 
وزرع اث 8قـة يف أوسـاط املجتنـع، الوتاً إىل 
أن خصائص اثح8ب اثناعنة غر محسوسة 
وتدريجيـة وشـاملة وواسـعة، ومحوريـة 
وقليلـة اثتكاثيـف وتعتنـد عـىل األسـاثيب 

اثن سية واثسياسية. 
ورأى اثدكتـور عيى أن املجتنـَع املدمي 
َل  واملنّظنات غر اثحكوميـة ينكن أن تتحوَّ
وجـأًة إىل أداة مـن أدوات اثحـ8ب اثناعنـة 
ــة أمهـا تتلقـى اثتنويل مـن مصادر  َخاصَّ

خارجية. 
اتحـاد  رئيـُس  اسـتع8ض  مـن جهتـه، 

اإلعلميـني اثيننيني عبداثله ص ي يف ورقته 
حـول املوقف مـن مبادرات اثسـل6 واث8ؤية 
املغاي8ة ملناشـدات ومبـادرات تطاثب بوقف 
اثح8ب وإحلل اثسـل6 يف اثينن واثدعوة إىل 
حلٍّ سـيايس ومصاثحة شـاملة، متط8قاً إىل 
املؤتن8 اث ملامي اثدويل ثلسـل6 يف اثينن اثذي 
سـيعقُد يف باريس خلل 8 موونـ  اثجاري 
واثـذي رّحب به رئيُس مجلـس اثنواب ثدعم 
اثحـل اثسـيايس يف اثينـن وجهـود املبعوث 
األمنـي مارتـن غ8ي يث، إىل جامـب موقف 
اثحـ8ِب  إيقـاِف  ثدعـم  األم8يكيـة  اإلدارة 
يف اثينـن واثرتحيـب اثغ8بـي مـن و8مسـا 
وب8يطاميـا واالتحـاد األوروبـي وأمـني عا6 
األمم املتحدة، واثذي ثقي ت8حيباً من صنعاا. 



5
اثالثاا

اثعدد

28 ص 8 ص8288ـ
6 موون  28ص62

)535(
أخبار 

 : متابعات:
  

ووتـش«  رايتـس  »8يومـن  تلقـت 
و«منظنة اثع و اثدوثية«، و«رايتس ووتش 
– يـو كي« اإلذَن باثتدخل يف دعوى قضائية 
ضـد اسـتن8ار بيـع ب8يطاميا األسـلحة إىل 
اثسـعوديّة. سـتنظ8 محكنة االستئناف يف 

اثقضية يف أب8يل 29ص2. 
تسـعى اثقضيُة اثقاموميـة اثبارزة، اثتي 
روعتها »حنلة منا8ضة تجارة األسـلحة«، 
إىل إثبـات خـ8ق حكومة ب8يطاميـا ملعاير 
ـة بها ع   ت8خيص تصدي8 األسلحة اثَخاصَّ
االسـتن8ار يف بيع األسلحة إىل اثسعوديّة، يف 
ضوا املخاط8 اثواضحة إلمكامية استخدا6 
خطـرة  امتهـاكات  ارتـكاب  يف  األسـلحة 
ثلقامون اإلمَْسـامي اثدويل يف اثينن. روضت 
املحكنـة اثعليا يف ثندن اثقضيـة يف 27ص2، 
ثكـن اثحنلة كسـبت اثحق يف االسـتئناف، 
وحصلـت املنظنات اثاـلث مجدداً عىل إذن 

باثتدخل. 
وقال كليف باثدوين، مستشـار قامومي 
رايتـس ووتـش: »يُظهـ8  أول يف 8يومـن 
اغتيال جنال خاشـقجي داخـل اثقنصلية 
اثسـعوديّة يف 2 أكتوبـ8 اوتقـار اثحكومـة 
واملحاسـبة  اثتحقيقـات  إىل  اثسـعوديّة 

املوثوقـة اثتي كامـت غائبة خـلل اثحنلة 
اثينـن  يف  اثسـعوديّة  بقيـادة  اثعسـك8يّة 
طوال سنوات. سا8نت ب8يطاميا من خلل 
مبيعاتها ثألسلحة يف حنلة قتلت أَْو ج8حت 
إىل حاوـة  اثبـلد  وأوصلـت  املدميـني  آالف 

اثهاوية«. 
وأضـاف باثدويـن: »عـىل ب8يطاميـا أال 
تنتظ8 جلسـة املحكنة ثكـي تتوقف أخرا 

عـن بيـع األسـلحة ثلسـعوديّة، بـل عليها 
أن تتوقـف عـن بيـع األسـلحة اآلن حتـى 
تُنهَي اثسـعوديّة اثهجناِت غـر اثقامومية 

وتحاسب مج8مي اثح8ب«. 
منـذ بدا اثحـ8ب يف مارس عـا6 25ص2، 
إىل  أسـلحة  مبيعـاِت  ب8يطاميـا  رّخصـت 
اثسـعوديّة بنـا ال يقـل عـن 8. 7 مليـار 
جنيه إسـرتثيني )حـوايل 6. 2 مليـار دوالر 

أم8يكي(. زار باحاو 8يومن رايتس ووتش 
اثينن بامتظا6 ووثّقوا اسـتخدا6 األسلحة، 
بنا يف ذثك األسـلحة املصنوعة يف ب8يطاميا، 
يف رضبات تبدو غر قامومية. وثّقت 8يومن 
رايتـس ووتـش ومنظنـة اثع ـو اثدوثيـة 
اثحقوقيـة  واثجناعـات  املتحـدة  واألمـم 
اثيننية مـ8اراً وتكـ8اراً 8جنـات اثتحاثف 
بقيـادة اثسـعوديّة، اثتي رضبت األسـواق 

واملـدارس واملستشـ يات واملنـازل، وقتلت 
آالف املدميـني، واثتـي يُعتـ  بعضهـا عىل 

األرجح ج8ائم ح8ب. 
ومنذ 26ص2، دعت 8يومن رايتس ووتش 
جنيـع اثـدول إىل وقـف مبيعات األسـلحة 
ثلسعوديّة حتى يُنهي ثدول اثتحاثف بقيادة 
اثسـعوديّة 8جناته غر اثقامومية ويحّقق 
بشكل موثوق بتلك اثتي وقعت باث عل. 

و أوقـف عدد متزايد من اثدول األوروبية 
مبيعات األسـلحة ثلسـعوديّة، بنـا يف ذثك 
أملاميـا و8وثندا واثننسـا. يف 25 أكتوب8 دعا 
اث ملان األوروبي إىل موقـف موحد ثلتحاد 
إىل  األسـلحة  مبيعـات  يحظـ8  األوروبـي 

اثسعوديّة. 
يف 8ـذه األثنـاا، تسـتن8 االمتهـاكات يف 
اثينـن. يف 9 أغسـطس، قتلت غـارة جوية 
شنتها قوات اثتحاثف بقيادة سعوديّة ما ال 
يقل عن ص5 ط ـل وأصابت 29 أكتوب8 عىل 
األقـل يف أَْو ق8ب حاولة مدرسـية يف سـوق 
ضحيـان املزدحـم شـنال اثينـن. وذك8ت 
األمـم املتحدة أمـه يف 28 أكتوب8، أمه رضب 
اثتحاثـف منشـأة تنظيـف اثخضـار وقتل 
22 مدميـاً، و8ـو أحدث 8جو6 يف سلسـلة 
من اثهجنات عىل املنشـآت املدمية ورضبة 

أخ8ى القتصاد اثبلد غر املستق8. 

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

 : متابعات:
اثـدويل  »ويكيليكـس«  موقـُع  َسـِخ8َ 
اثشـهرُ بنرش اثترسيبات، مـن اثعقوبات 
اثتي أعلنت واشـنطن و8ضها عـىل إي8ان، 
أمس، حيث أوضحت املنظنُة أن اثسعوديّة 
ارتكبـت اثعديـَد مـن اثج8ائم اثإلمَْسـامية 
اثكبـرة واملشـهودة، وعـىل رأسـها »قتل 
وتجويـع اثيننيـني« وأن اثواليـات املتحدة 
ـة  تتجا8ل ُكـّل ذثك؛ مظ8اً »ثلعلقة اثَخاصَّ
جـداً« بـني اثبلديـن، يف إشـارة إىل األمـوال 
اثسـعوديّة اثكبـرة اثتـي تحصـل عليهـا 
أم8يكا، مقابل اثدعم اثسيايس واثعسك8ّي. 
وقـال »ويكيليكـس« يف تغ8يـدة عـىل 
حسـابه اث8سـني يف موقـع تويـرت، أمس 
االثنـني: »اثو8ابيون اثسـعوديّون ينّ ذون 
8جنات 9/22، واثواليـات املتحدة تعاقب 

إيـ8ان.. اثسـعوديّة تدعـم وتسـلح تنظيم 
داعش، وإي8ان تحاربـه، واثواليات املتحدة 
تعاقب إي8ان.. اثسـعوديّة تذبـح صح ياً، 
واثواليات املتحدة تعاقُب إي8ان.. اثسعوديّة 
تقتـل وتجّوع اثيننيـني، واثواليات املتحدة 

تعاقب إي8ان«.. 
وأروق املوقع بتغ8يدته صورة كاريكاتر 
يظهـ8 ويه ُكـّل مـن ويل اثعهد اثسـعودّي 
محنـد بـن سـلنان واث8ئيـس األم8يكـي 
دوماثد ت8امب، حيث ينسـك األخر بقدمي 
مواطن يننـي بيننا يقو6 األول بذبحه من 
رقبته«، يف إشـارة إىل املجازر اثتي ي8تكبها 
بنسـاعدة  اثينـن  يف  اثسـعودّي  اثنظـا6 

أم8يكا. 
والقـت تغ8يـدُة »ويكيليكـس« ت اعلً 
واسـعاً عـىل موقـع اثتواصـل االجتناعي 
تويرت، حيـث تداوثها اآلالف من اثنشـطاا 

واملستخدمني حول اثعاثم. 

قبول دعوى قضائية لـ »هيومن رايتس« لحظر بيع األسلحة 
الربيطانية لدول تحالف العدوان

»ويكيليكس« تستغرب: 
السعودّية تقتل وتجّوع اليمنيني 

وتدعم داعش.. وواشنطن تعاقب إيران!

اليونيسف: الوضع يف اليمن أصبح 
جحيماً بسبب العدوان 

 : متابعات:
قـال خرت كابـاالري -املديـ8 اإلقلينـي ملنظنة اثيوميسـف- خـلل مؤتن8 
صح ي أمس األول األحد: إن اثينَن اثيو6َ بناابة جحيم ثألط ال، ثيس باثنسـبة 
ثــ ص5 أَْو %ص6 منهم وقط، بل ثكل ط ـل وط لة، مضي اً أن مليوماً وصص8 أثف 
ط ـل يعامون من سـوا اثتغذية اثحاد، صص8 أثٍف منهم يعامون من سـوا تغذية 
مهـّدد ثحياتهـم يف ُكــّل يو6. ويعيـش %ص8 من 8ـؤالا اثـ صص8 أثـف ط ل يف 
اثحديدة واملحاوظات املجاورة ثها، حيث تشتد اثهجنة اثعدوامية عىل املدينة. 

وأشار إىل أن اثوضَع يف اثينن صعٌب ويتد8ور باستن8ار، وباإلضاوة إىل اثح8ب 
اثعدواميـة؛ 8ناك أزمٌة اقتصادية اثتي تؤدي إىل ُشـحِّ املواد األساسـية ثلشـعب 

اثينني. 

قالت إن الحوار مع أبناء الشعب أولى من التطبيع مع الصهاينة:
رابطة علماء اليمن تدين حكم النظام البحريني 

بحق الشيخ علي سلمان ورفيقيه 

محافظة ذمار تستقبل 14 أسريًا محّررًا بعد 
صفقة تبادل مع مرتزقة العدوان 

 : خاص:

أدامـت رابطـُة علنـاا اثينـن األحـكا6َ 
اثصـادرَة عـن اثنظا6 اثبح8ينـي بحق أمني 
عـا6 جنعيـة اثووـاق اثوطني اإلْسـَلمية، 
اثشـيخ عـيل سـلنان ورويقيـه اث ملاميني 
اثشـيخ حسن سـلطان وعيل األسود، واثتي 
قضـت بسـجن املذكوريـن مـدى اثحيـاة، 
معت ة 8ذه األحكا6َ مسيسـًة، وال تُنتُّ إىل 

اثعداثة بصلة. 
وقاثـت رابطـة علناا اثينـن يف بيان ثها 
تلقت صحي ة املسـرة مسـخًة منـه بأمها 
وامطلقـاً من مبـدأ مُـرصة املظلومني تدين 
األحكا6 اثظاملة واملسيَّسة ثلنظا6 اثبح8يني 
اثشـيخ  اثشـيخ سـلنان ورويقيـه  بحـق 

ن امتهجوا  حسن سلطان وعيل األسـود، منَّ
املسـلك اثسـلني يف اثتعبـر عـن مطاثـب 
اثشـعب اثبح8يني اثشقيق ثلنظا6 بعدٍد من 
اإلصلحـات تك ل ثهم حيـاًة ح8ة وك8ينة، 
واص ـًة 8ذه األحـكا6 »باثظاملـة واملناوية 

ثلعداثة«. 
اثنظـا6  بيامهـا  يف  اث8ابطـة  وطاثبـت 
اثبح8ينـي بإعـادة اثنظـ8 يف 8ـذه األحكا6 
واإلوـ8اج عن اثشـيخ ورويقيـه، وأضاوت: 
مدعو اثنظا6َ اثبح8يني إىل اثقيا6 بنصاثحة 
مـع شـعبه واثنظ8 يف مطاثبه واالسـتجابة 

ثها. 
رابطـُة اثعلنـاا ويف بيامهـا أّكـدت بـأن 
األوىل ثلنظـا6 اثبح8يني وتُح أبـواب اثحوار 
واثتطبيع مع شـعب اثبح8ين بدالً عن وتح 
األبواب ثلصهاينـة واثتطبيع معهم؛ ظناً أن 

ذثك سـلمة ثه، مذك8ًة اثنظا6َ بأمه ما قنع 
مظا6ٌ شـعبَه واسـتقوى عليه باألجامب إال 
سـقط وثو بعد حني، يف حني تبقى اثشعوُب 

ح8ًة وعزيزة. 
ودعت اث8ابطة ُكـّل أح8ار ورشواا اثعاثم 
اثع8بـي واإلْسـَلمي واإلمَْسـامي إىل اثوقوف 
مع املظلومني يف اثشـعب اثبح8يني وتحّنل 
املسـؤوثية واثضغط عىل اثنظـا6 اثبح8يني 
حتـى ال يتحـوَل إىل قنصلية سـعودية بحق 
أصحـاب اثـ8أي واثكلنـة اثحّقـة واملوقف 

اثح8ّ. 
االسـتئناف  محكنـَة  أن  إىل  يُشـاُر 
اثبح8ينيـة أصدرت حكَنها باثسـجن املؤبد 
بحق اثشـيخ عيل سـلنان ورويقيه حسـن 
سلطان وعيل اثسـود، واثذي يأتي بعد حكم 

اث ااة اثصادرة بحقهم يف وقت سابق. 

 : ذمار:

اس�تقبل أبناُء ووجهاُء محافظة ذمار، مساء 
ي�وم األح�د، 14 مجاه�داً م�ن أبط�ال الجيش 
واللجان الشعبيّة املحّررين من األرس بعد عملية 
تب�ادل أجرته�ا اللجن�ُة الوطني�ُة ل�أرسى مع 

الجانب اآلخر. 
وخ�الَل االس�تقبال ال�ذي ح�ره محافظ 
املحافظة، محمد حس�ن املقديش، أش�اد وجهاُء 
ذمار باملواقف البطولية التي سّطرها املجاهدون 
املح�ّررون وبم�ا صنع�وه م�ن مواق�ف الثبات 
والصم�ود والص�ر، مؤّكدي�ن أن التضحي�اِت 
والصم�وَد والثب�ات ال�ذي يقدُم�ه األبط�ال يف 

األرسى  يتحمله�ا  الت�ي  واملعان�اة  الجبه�ات 
والجرح�ى هي التي حافظت ع�ى حرية الوطن 

وسيادته واستقالله. 
األرسى  لجن�ة  رئي�ُس  أوض�ح  ب�دوره، 
باملحافظ�ة، عبدالرحم�ن املوش�كي، أن عملي�َة 
�ت بع�د مفاوض�ات ومراجع�ات،  التب�اُدِل تمَّ
وبوس�اطة محلية تم بموجبها اإلف�راُج عن 14 
أس�راً م�ن الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة بجبهة 
م�أرب، مش�راً إىل أن الجهوَد مس�تمّرٌة ملتابعة 

اإلفراج عن املتبقن خالل األَيَّام القادمة. 
فيما عّر املحّررون عن س�عادتهم بما تحّقق 
م�ن انتص�ارات وثب�ات يف مختل�ف الجبه�ات 
وحرصه�م عى مش�اركة إخوانه�م يف الجبهات 
الدف�اع عن الوط�ن وحريته وكرامت�ه، مؤّكدين 

استمراَرهم يف الدفاع عن األرض والعرض. 
وحصل�ت صحيف�ة املس�رة » ع�ى أس�ماء 
األرسى املحّررين من أبناء محافظة ذمار، وهم: 
أحم�د عبدالل�ه الكب�ي - ع�ي عبدالل�ه صالح 
طلح�ة العم�دي - جالل يحيى عي الش�جني - 
خليل محمد قايد الش�جني - بسام محمد يحيى 
الش�جني - محمد يحيى أحمد العفري - محمد 
مس�عد مس�عد املوش�كي، م�ن مديري�ة مغرب 
عنس..، وعبدالله عي أحمد القحيح - عي يحيى 
علوس الحكيم�ي - إبراهيم محمد صالح ذيبان 
م�ن مديري�ة ضوران.. َوإس�ماعيل ع�ي محمد 
الحس�ني مديرية جبل الرشق وأحمد بدر محمد 
املقديش مديرية ميفع�ة عنس، ونوح عي محمد 

الرشيدي من مديرية املنار. 
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عـبداهلل عـلي صـبري*
2- ملاذا مغايرة؟:

تحاوُل اثورقُة 8ُنا تقديُم 
رؤيٍة مغايـ8ٍة عىل اعتبار أن 
اثكاتـَب منن يـ8ون أن ثنة 
و8صًة تلوح يف األوق باتجاه 
واثعـدوان  اثحـ8ب  إيقـاف 
اثدعـوات  اثينـن، وأن  عـىل 
اثغ8بيـة واألمنيـة األخـرة 
اثتي تتخـذ منحًى تصاعدياً، 
تكتسـب درجـًة مقبوثًة من 
املصداقيـة؛ عـىل اعتبـار أن 
اثخـ8وَج مـن مـأزق اثينن 
مشـرتكة  مصلحـة  بـات 

ــة  ثلط8وـني اثسـعودّي واألم8يكـي، َخاصَّ
أن تداعيـاِت أزمـة اغتيـال اثصحـايف جنال 
خاشـقجي مـا زاثت تعتنـُل وتنـِذُر بجنلة 
من املتغرات عىل مسـتوى اثوضع اثسيايّس 
داخل اثسـعوديّة، وعىل مستوى اثعلقة بني 
اث8ياض وواشـنطن، ثم عىل مستوى اثح8ب 

واثعدوان عىل اثينن. 
ومـن جهـة أُْخــ8َى وبنعـزل عـن 8ذه 
املسـتجدات اثتي قـد مت ـُق أَْو مختلُف حول 
تقيينهـا، وقد ظه8ت خـلل اث رتة املاضية 
دعوات ومقرتحات ثلسـل6 وثلحل اثسيايّس 
من شـخصيات اعتبارية ومعت ة، ثم تحَظ 
بحقها من اثنقاش، ويسـلط اثكاتب اثضوا 
عليهـا تأكيـداً عـىل أن أصحابهـا ال ينكـن 
اثتعاطـي مع مقرتحاتهم من خلل مرشوع 

»رياح اثسل6« أَْو »اثح8ب اثناعنة«. 
اثورقـُة أيضـاً تضـُع خطوطـاً ع8يضـًة 
ملقرتٍح أشـنَل، باتّجـاه اثتعاطـي اإليجابي 
مـع اثَحـّل اثسـيايّس بغض اثنظـ8 أمجحت 
محاوثـة املبعـوث األمنـي مارتـن غ8ي يث 
أ6 وصلت إىل ط8يٍق مسـدود. ثـم إن اثكاتَب 
يحـاوُل 8نا تقديـَم تصور مختلـف مل هو6 
»اثطـ8ف اثااثـث«، وآثيـة مغايـ8ة ثلتعامل 
مـع األشـخاص واثجهـات اثتـي ثـم تبارح 

املنطقـة اث8ماديـة يف تعاطيها مـع اثعدوان 
واملستجدات. 

3- نمــاذج عــن مبادرات 
)معتــربة(  ومقرتحــات 

للسالم والَحـّل السياسّي:
املاضيـة  اث ـرتة  خـلَل 
ومبادرات  مناشدات  صدرت 
تطاثب بوقف اثح8ب وإحلل 
اثسـل6 يف اثينـن، وتدعو إىل 
ومصاثحـة  سـيايّس  َحــلٍّ 
شاملة، غر أن ت8كيَز اإلعل6 
اثوطني عىل اثتصدي ثلح8ب 
اثناعنـة وث8ياح اثسـل6 ثم 
يننح 8ـذه اثدعـوات حقها 
من اال8تنا6 واثنقاش، مذك8 منها عىل سبيل 

املاال: 

أ - مباَدرُة شخصيات عربية: 
وّجهت مجنوعٌة من اثشخصيات اثع8بية 
اثسياسـيّة واث ك8يـة واألكادينية مـداًا إىل 
أبناا اثينـن، دعت ويه األط8اَف اثسياسـيّة 
املختل ـة إىل وقف اثح8ب وينـا بينها وعقد 
8ُدمة أوثية ثالثة أشه8، يتبعها حواٌر شامٌل 
ب8عاية دوثية ثوضع َحـدٍّ ثلح8ب اثدائ8ة منذ 

سنوات يف اثبلد. 
وجاا يف متن املبـادرة: مُهيُب بُكلِّ أط8اف 
املعادثـة اثوطنيـة اثيننية أن يتخـذوا ق8اراً، 
صـار حتنياً ورضوريـاً وال يجوز أن يتأخ8، 
اثعنليـات  ثكاوـة  اث ـوري  اثوقـف  قـ8اُر 
اثعسك8يّة، 8ُدمة ملدة ثلثة أشه8، خصوصاً 
وأمنا مقبلون عىل األشه8 اثُح68ُ، يتم خلثها 
االسـتجابة إىل اثجهـود اثدوثيـة واإلقلينية 
واثع8بيـة واثقـوى اثوطنيـة اثيننيـة، اثتي 
تسعى إىل إمهاا اثنزاع وإيجاد صيغة ثلتواوق 
اثوطنـي ع  اثحـوار، وبناا مظا6 سـيايّس 
به متسـع ثلجنيع، يقو6 عـىل إَعاَدة ت عيل 
املؤسسات اثوطنية اثدينق8اطية من رئاسة 
ُن  وحكومة وب8ملان وأحزاب وطنية، منا يؤمِّ
ثلشعب اثينني اثغايل ح8يتَه وك8امتَه وأمنَه، 

ويضَنـُن وحـدَة اثبلد أرضاً وشـعباً، واثبدا 
بإَعـاَدة بناا ما خ8ّبته تلك اثحـ8ُب املدّمـ8ة 

املستن8ة منذ ما يزيد عن ثلث سنوات. 
ثلنبـادرة  عـني  املوقِّ رأس  عـىل  وكان 
اثعاملـي  املنتـدى  رئيـس  املهـدي  اثصـادُق 
ثلوسـطية، رئيس وزراا اثسـودان اثسابق، 
وعنار اثحكيم رئيس تيـار اثحكنة اثوطني 
اثع8اقي، وعباس زكي عضو اثلجنة امل8كزية 

ثح8كة وتح اث لسطينية. 

ب -  تقريــُر مجموعة األزمــات الدولية 
عن اليمن يف سبتمرب 2018م:

دعـا اثتق8يـ8ُ املجتنَع اثـدويل ثلعنل عىل 
ضنـان اسـتن8ار تدوـق اثسـلع اثتجاريـة 
واملعومات اإلمَْسـامية دون عوائـَق إىل جنيع 
املوامـئ اثبح8يـة واثجوية بنـا يف ذثك ميناا 
اثحديـدة ومطار صنعـاا. ومن أجـل اثدوع 
املجنوعـة  طاثبـت  اثسياسـيّة  باثتسـوية 
االتّحـاد األوروبي تحديداً باثعنـل مع اثبنك 
امل8كزي اثينني من أجل تابيت قينة اث8يال، 
ورصف م8تبـات موظ ـي اثخدمـة املدميـة 
يف جنيـع أمحـاا اثبـلد. وأشـار اثق8يـ8 إىل 
رضورة إَعـاَدة اثنظ8 يف قـ8ار مجلس األمن 
2226 »اثذي ع ا عليه اثزمن ويضع مطاثب 
غـر واقعية عـىل اثحوثيني«، حسـب تعبر 
اثتق8ي8 م سه. وقال: إن حكومة 8ادي ت8ى 
يف اثقـ8ار رشطاً الستسـل6 اثحوثيني. ودعا 
اثـدوَل األعضاَا يف مجلـس اثينن ثلعنل عىل 
إصـدار قـ8ار جديد يدعـم اثحلول اثسـلنية 

واثسياسيّة. 
وقال اثتق8ي8: إن اثدبلوماسـيني يت ّقون 
إىل َحــدٍّ كبٍر عىل أمه ال ينكـُن إمهاَا اثح8ب 
من خـلل امل اوضات ما ثم يواوق ويل اثعهد 
اثسـعودّي محنـد بن سـلنان عـىل رشوط 
اتّ اق اثسـل6 اثنهائي. وثكـي تنجَح عنليُة 
سل6 كاملة يجُب توسـيُع املحادثات عاجلً 
وثيس آجلً، بحيُث تشـَنُل اثـدوَل اثخليجيَة 
إمـا عـن ط8يـق  واإلمـارات(  )اثسـعوديّة 
امضنامهـم ثلنحادثـات اث8ئيسـية أَْو عـ  

مساٍر ت اويض مواٍز. 
اثتق8يـ8ُ أّكـد أَيْضـاً أن اثتوصل إىل اتّ اق 
يحتـاج إىل دعـم اثواليـات املتحـدة واثـدول 
املصـدرة ثلسـلح ماـل و8مسـا وب8يطاميا، 
وث ت إىل أمه ما ثم ترتجم كلنات دعم اثَحـّل 
اثسـيايّس إىل أوعال، وإن اثتصعيَد اثعسك8يَّ 
، وتسـتن8ُّ معه املعاماُة اإلمَْساميُة  سيسـتن8ُّ
اثناجنُة عـن اثح8ب. ومن عجيب امل ارقات 
حسب اثتق8ي8 أن اثتحاثف يعتقد أن اثضغط 
اثعسـك8ّي عىل اثحديـدة ومينائها سـيج  
اثحوثيـني عـىل االمخـ8اط يف تسـويٍة أكـ َ، 
ويتجا8ـل أن اسـتن8ار اثتصعيد قـد ي ج8 

املحادثات بشكل كامل. 

والدبلوماســي  السياســّي  مقــرتح  ج- 
اليمني عبداهلل ساّلم الحكيمي: 

يف  اثحكينـي  عبداثلـه  األسـتاذُ  تنـاَوَل   
مقـرتح شـامل بعنـوان: اثَحــّل اثسـيايّس 

املنشـود يف اثينن، ما 8ـو؟ وكيف؟ ومرشته 
عـدة مواقـع إثيكرتومية يف منتصـف أكتوب8 
املنـرص6، تعقيـدات اثَحـّل اثسـيايّس يف ظل 
تصاعد واتسـاع األعنال اثعسك8يّة من قبل 
تحاثف اثعدوان اثسـعودّي اإلماراتي املدعو6 
أم8يكيـا. وأشـار إىل أن ع8قلـة اثوصـول إىل 
َحــلٍّ سـيايّس يف اثينـن يعـود يف األسـاس 
واملصاثـح  األجنـدات  تزاحـم وتضـارب  إىل 
ــة باثقـوى اثدوثيـة اثكـ ى وكـذا  اثَخاصَّ
اثقوى اإلقلينية. وقـال اثحكيني: إن اثَحـّل 
اثسيايّس املنشود يف اثينن، ال ينكن أن يكوُن 

إاّل حلني وثيس حلً واحداً. 
اثَحــّل األول: وطنـي ينني تشـارك ويه 
جنيـع األطـ8اف واثقـوى اثسياسـيّة اثتي 
امخ8طـت يف اثحـوارات اثوطنيـة اثسـابقة، 
إمـا ب8عايـة أمنيـة، أَْو مـن خـلل مبادرة 
وطنيـة عـ  مجلـس اثنـواب أَْو بدعوة من 
اثقوى واألحـزاب اث اعلة )أمصار اثله، حزب 
اإلصلح، املؤتن8 اثشعبي، اثح8اك اثجنوبي(. 
اثَحـّل اثاامي: اثت اوض مع قوى اثعدوان 
اثخارجـي؛ عىل اعتبـار أن اثتحاثف بعدوامه 
وتدخله اثعسـك8ّي قـد احتك8 قـ8اَر اثح8ب 

واثسلم يف اثينن. 
ره ثطبيعة ومضامـني اثَحـّل  وعن تصـوُّ
اثسـيايّس اثوطنـي، اقـرتح اثحكينـي قيا6َ 
سـلطة ُحكم وطنية امتقاثية تواوقية، تُعيُد 
بنـاَا وتوحيـد اثدوثـة اثوطنيـة. واعتـ  أن 
اثتواوـَق اثوطنـي يعد مدخلً ورشطـاً الزماً 
ثتحقيق اثسل6 واثَحـّل اثسيايّس اثشامل. 

د- املؤتمر الربملاني الدولي للســالم يف 
اليمن:

من املزمع أن ينّظم منتدى باريس ثلسل6 
يف 8 موونـ  اثجـاري مؤتن8اً ب8ملاميـاً دوثياً 
ثلسـل6 يف اثينن، وقد رّحب مجلـُس اثنواب 
ب8ئاسـة األخ يحيـى اث8اعـي بهـذا املؤتن8، 
وبعث إىل منتدى باريس ب8سـاثة تؤّكـُد عىل 
دعم اثَحـّل اثسيايّس وجهود املبعوث األمني 
مارتن غ8ي يتث. وحسـب منطوق اث8سـاثة 
وقـد امتقـد رئيـُس مجلـس اثنـواب اثبطَا 
اثشـديَد وعد6َ اثتَحـ8ّك اثرسيع واثعاجل من 
قبل املجتنـع اثدويل باتجاه وقـف اثح8ب يف 
اثينن. وطاثبت اث8ساثُة من اث ملاميني اثقيا6َ 
بـدور حيـوي، واثعنـَل عـىل إمهـاا اثوضع 

املأساوي ثلشعب اثينني. 
وحسب وكاثة سـبأ اث8سنية وإن املؤتن8َ 
اثذي سينعقُد يف اثجنعية اثوطنية اث 8مسية 
بباريس سيك8س ثلسل6 يف اثينن، وسيبحث 
ويـه اثنواب اثوضـع اإلمَْسـامي، واثدور اثذي 
ينكـن ثل ملاميـني أن يقومـوا بـه مـن أجل 

اثَحـّل اثسلني. 

4- مستجدات املوقف الغربي واألمريكي 
من الحرب والعدوان:

مـع مطلـع اثشـه8 اثجاري صـدرت عن 
اإلدارة األم8يكيـة مواقـُف متصلـٌة ببعضها 
تدعُم إيقاف اثح8ب يف اثينن، وسـط ت8حيب 

غ8بي ومواقـَف مناثلٍة ث 8مسـا وب8يطاميا 
وثلتّحـاد األوروبي، وأمني عا6 األمم املتحدة 
واملبعـوث اثدويل ثلينن، وغر8م. وقد رّحـب 
اثووُد اثوطنيُّ وحكومُة اإلمقاذ بهذه اثدعوات 
ظ عىل بعـض مضامينها واثخداع  مع اثتح ُّ

اثذي ينطوي عليها. 
وزيـ8ُ  دعـا  28ص2،  أكتوبـ8  ص3  و ـي 
اثخارجيـة األم8يكي مايـكل بومبيو جنيَع 
األطـ8اف إىل دعـم املبعوث األمنـي يف إيجاد 
َحـلٍّ سـلني ثلـرصاع يف اثينن، اسـتناداً إىل 
امل8اجـع املت ق عليها. وقال يف بيان صح ي: 
ثقد حان اثوقت اآلن ثوقف األعنال اثعدائية، 
بنـا يف ذثك اثَهَجنات اثصاروخية واثطائ8ات 
بدون طيّـار عىل املنلكة اثع8بية اثسـعوديّة 
واإلمارات اثع8بية املتحـدة. مضي اً: يف وقت 
الحـق يجـب أن تتوقـف اثرضبـات اثجوية 
ثلتحاثف يف جنيع املناطق املأ8وثة باثسكان 

يف اثينن. 
قبـل ترصيحـات وزيـ8 اثخارجيـة، كان 
وزيـ8 اثدوـاع األم8يكي جينـس ماتيس قد 
تبنى أوكاراً جديدًة إلمهاا اثح8ب عىل اثينن، 
وطاثـب بإيجـاد مناطـق منزوعـة اثسـلح 
عـىل اثحـدود اثيننية اثسـعوديّة، مـع مزع 
األسلحة اثاقيلة اثيننية بنا ويها اثصواريخ 
»اثحوثيـني«  منـح  مقابـل  يف  اثباثيسـتية، 

منطقة »ُحكم ذاتي«. 
واثلوـُت ابتـداًا أن اثحديَث عـن مناطق 
حكم ذاتي يعد أسوأَ بكار من وك8ة األقاثيم 
اثتـي يتنّسـك بهـا طـ8ُف 8ـادي واألحزاب 
اثيننية املؤيدة ثتحاثف اثعـدوان، األم8ُ اثذي 
جعـل اثحكومَة اثيننية يف صنعـاا تؤّكـُد يف 
بيامهـا املؤيد ثدعوة وقف اثح8ب عىل »أن أية 
أوكار ت8تبط بنستقبل وشكل اثدوثة اثيننية 
املقبلـة ينبغي أن يُـرتََك ثليننيني مناقشـته 
بإرادتهـم اثكاملة وبعيداً عـن أية وصاية أَْو 

و8ض من قبل اثخارج«. 
وينا أّكـد رئيـُس اثوود اثوطني امل اوض 
محنـد عبداثسـل6 أن اثشـعَب اثينني و8و 
يف موقـع اثدوـاع عـن اثن ـس كان وال يزاُل 
حـارضاً ثلت اعـل اإليجابـي مع أيـة جهود 
دوثيـة وأمنية تتسـم باثجديـة واملصداقية 
واثحيادية. وكنا حّذر مـن اثخداع األم8يكي 
وقـد طلـب مـن واشـنطن أن ت 8ـن عـىل 
جديتهـا بخطوات ملنوسـة من خلل »روع 
اثغطـاا اثسـيايّس عن 8ذه اثحـ8ب اثعباية، 
واثوقـف اث ـوري ثتقديم اثدعم اثلوجسـتي 
واملعلوماتـي، واالمتنـاع عن تزويـد اثطران 
باثوقـود واثتحليـق بطران اثتجسـس، وأن 
تسـحب ضباطها من غ8ف عنليات اثعدوان 
وتوقـف ص قـات اثسـلح اثتي تسـببت يف 
قتـل األط ـال واملدميني. وعند ذثك سـيكون 
ثلدعوات تأثر8ا يف وقف اثح8ب منا ي سـح 
املجال أما6 األط8اف املعنية ملعاثجة سياسيّة 

شاملة«. 
من جامبـه عّ  األمنُي اثعا6 ثألمم املتحدة 
أمطوميو غوتريش عن ت اؤثه، وقال: »8ناك 
بوادر أمل« يف اثجامب اثسيايّس، ويجب علينا 

ورقة مقدمة إلى ندوة: الوجه اآلخر للعدوان
املوقـف من مـبادرات السالم.. رؤيٌة مغايرة 

1 - مقدمة: 

عى َوْق�ِع الكارثة اإلنَْسانية وتداعياتها وما يصاحبها من فشل 
للحرب العسكريّة، تزايدت يف اآلونة األخرة الدعوُة إىل السالم 

يف اليمن. ويف املقابل تعالت األصواُت املحذِّرُة من التعاطي مع 
السالم الزائف واملخادع، الذي يندرج يف إطار ُمَخّطط »رياح 

السالم« املتصل بالرياح الباردة والحرب التضليلية الناعمة، التي 
يتفنن يف نسج خيوطها العدواُن السعودّي األمريكي وأدواته 

العلنية واملسترتة. 
بيد أن ثمة خلطاً لدى الكثرين بن السالم كعنوان مخاِدع، 

وبن السالم الحقيقي كمطلب ال غبار عليه، وفيما ينخدع البعض 
ويركب موجة السالم كعنوان بّراق دون بصرة بحقيقة املؤامرات 

عى بالدنا، ينزلق البعض يف املقابل إىل التخوف والتخوين لكل 
دعوة تنطوي عى مطلِب السالم العادل والَحلِّ السيايّس الشامل، 
األمر الذي ينعكُس سلباً عى موقف أنصار الله والقوى املناهضة 

للعدوان إزاء السالم. 
ُ أن نفهَم حقيقَة  وبعيداً عن اإلفراط أَْو التفريط، يتعنَّ

املستجدات الدولية األخرة، بحيث نبني عى ضوئها موقفاً 
متوازناً تجاَه الدعوات املطالبة بإيقاف الحرب والعدوان، 

واستئناف املفاوضات السياسيّة بن األطراف اليمنية، مع الحذر 
من أي خداع تنطوي عليه املشاورات واملفاوضات التي يعمُل 

املبعوث األممي إىل اليمن عى استئنافها خالل نوفمر الجاري. 
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بذل ُكـّل ما يف وسعنا ثتعظيم و8ص اثنجاح. 
وأّكـد أن ثدى املجتنع اثدويل و8صًة حقيقيًة 
ثوقـف دورة اثعنف اثتي ال معنـى ثها ومنع 
وقوع كارثة وشـيكة يف اثينـن، قائلً: »ثقد 
حان وقت اثعنل«. ومن أجل االسـت ادة من 
8ـذه اث 8صـة، طاثـب غوتريـش بتحقيق 
ثـلث خطوات يف إطـار بناا اثاقـة واثتهيئة 

الستئناف امل اوضات اثسياسيّة:
- أوالً: يجـُب أن يتوقـَف اثعنـُف يف ُكــّل 
مكان، مع وقف ووري حـول اثبُنية اثتحتية 
اثحيويـة واملناطـق ذات اثكااوة اثسـكامية 

اثعاثية. 
- ثامياً: يجُب اثسـناح بدخـول اثواردات 
اثتجاريـة واإلمَْسـامية مـن املـواد اثغذائيـة 
واثوقود وغـر ذثك من اثرضوريات إىل اثينن 
بدون قيود. ويجب أن تظل اثط8ق م توحة، 
بحيث ينكن ثلسـلع املنقذة ثلحياة اثوصول 

إىل املجتنعات يف جنيع أمحاا اثبلد. 
- ثاثاـاً: اتخـاذ خطوات حاسـنة ثتابيت 
سـع8 اثرصف ودوع اث8واتب واملعاشات، مع 
زيـادة اثتنويل اثدويل حتـى تتنكن اثوكاالت 

اإلمَْسامية من توسيع مطاق وصوثها. 
وقـد رّحـب وزيـ8 اثخارجيـة يف حكومة 
صنعاا 8شـا6 رشف بدعـوة أمني عا6 األمم 
املتحـدة، وث ـت يف م س اثوقـت إىل رضورة 
األخـذ يف االعتبار »عد6 حرص املناشـدات يف 
األطـ8اف املتنازعة واثتي أشـار إثيها األمني 
اثعـا6 ثألمم املتحدة، بـل يجب وبكل وضوح 
إثزا6 األمـم املتحدة ومجلـس األمن ثتحاثف 
بوقـف  اثسـعوديّة  تقـوده  اثـذي  اثعـدوان 
واثـدول  اثعدواميـة  اثعسـك8يّة  اثعنليـات 
اثتـي تزوُد 8ـذا اثتحاثف باألسـلحة واثعتاد 
اثـذي  اثسـلح  تصديـ8  ووقـف  واثذخائـ8 

يُستخَد6ُ يف اثعدوان عىل اثينن«. 
وأّكـد عـىل أ8نيّة اثخطـوات واإلج8ااات 
اثعاجلـة اثتي دعـا إثيها األمـنُي اثعا6 ثألمم 
املتحـدة، يف اثحـد مـن اثوضع املأسـاوي يف 
اثينـن، داعياً إىل روـع اثحصـار اثجوي عن 
األجـواا اثيننية وإَعاَدة وتـح مطار صنعاا 
اثدويل أما6 ح8كة امللحة املدمية واثتجارية. 

5-  تحدياٌت يف طريق الَحـّل السياسّي: 
ميداميـاً ثـم ترتجم 8ذه املواقـف، بل عىل 
اثعكـس وجدما تحاثُـَف اثعـدوان وقد صّعد 
اثغ8بـي،  اثسـاحل  اثعسـك8يَّة يف  عنلياِتـه 
مسـت يداً من ُو8صة اثالثني يوماً اإلضاوية 
اثتي منحها األم8يكان ثلتحاثف قبيل امطلق 
امعقاد8ـا  املزمـع  اثتنهيديـة  املشـاورات 
مهاية اثشـه8 اثجاري يف دوثة اثسويد حسب 

ترصيحات املبعوث األمني. 
8ـذا اثتصعيـُد جعل اثبعـَض يَُحـذُِّر من 
االمسـياق وراا املوقـف األم8يكـي املخاتـل، 
ـًة أن اثتجارب خلل سـنوات اثح8ب ال  َخاصَّ
تدعو إىل االطنئنان. وعدا م اوضات اثكويت 
اثتـي تواو8 ثهـا مناٌخ جيٌد مـن اإلعداد، وإنَّ 
جـوالت اثت ـاوض اثسـابقة اثتـي راوقتها 
8دماٌت كاذبـة ت 8ض عىل امل اوض اثوطني 

املزيَد من اثيقظة واثحذر. 
ثكن مـن جهة أُْخـ8َى، وـإنَّ املناخ اثدويل 
واإلقلينـي واثـ8أي اثعـا6 اثعاملي بـات أكا8َ 
حساسية تجاه اسـتن8ار اثح8ب عىل اثينن، 

ساعد عىل ذثك ثلثة عوامل:
اثصح ـي  اغتيـال  قضيـة  تداعيـات   -
اثسعودّي جنال خاشقجي، وتزايد اثدعوات 
اثدوثية املطاِثبة بنحاسبة اثنظا6 اثسعودّي 

عىل ج8ائنه يف اثينن. 
-  حلـول االمتخابات اثنص ية ثلكومغ8س 
ومحاوثـة  اثجـاري،  موونـ   يف  األم8يكـي 
اإلدارة اثحاثيـة كسـب اثـ8أي اثعـا6 املحيل 
اثسـاخط عىل علقة ت8امب امللتبسة بحكا6 

اثسعوديّة. 
-  ت اقـم األوضـاع اإلمَْسـامية يف اثينـن، 
وسـط تحذي8ات أمنية من كارثة 8ي األسوأ 

عاملياً. 
ومن جهة ثامية، وب8غـم اثحذر اثطبيعي 
م8اقبـون  يـ8ى  األم8يكـي،  املوقـف  مـن 
ومحللـون سياسـيّون أن مضامـني األوكار 
األم8يكيـة اثتـي عـّ  عنهـا وزيـ8ا اثدوـاع 
واثخارجية تصب يف مصلحة اثقوى اثوطنية 
املنا8ضة ثلعدوان، وهـي إىل جامب اعرتاوها 
بسـلطة أمصار اثلـه اثحوثيني عـىل األرض، 
وقدرة اثُقـوَّة اثصاروخية اثيننية عىل تهديِد 
دوِل اثعدوان )اثسـعوديّة واإلمارات(، وإمها 
تسنُح بإحياا مبادرة كري ثلسل6 يف اثينن 

)علنـاً أن مبادرَة وزيـ8 اثخارجية األم8يكي 
اثسـابق يف 26ص2، ماّلـت االخـرتاَق األ8مَّ يف 
ا  جـدار األزمـة اثيننيـة، وكادت تضـع حـدًّ
ثلح8ب ثوال منامعة اثجامب اثسـعودّي، اثذي 
ـل امتظـاَر متائج االمتخابات اث8ئاسـية  وضَّ

األم8يكية يف موون  26ص2(. 
 وإجناالً ينكُن اإلشارُة إىل اثتحديات اثتي 
تواِجُه اثسـل6َ واثَحـلَّ اثسـيايّس عىل اثنحو 

اثتايل: 
أ - اثتحـدي املتعلـق باثحـ8ب اثتضليلية، 
اثتي تستخد6 اثعناوين واملصطلحات اث ّاقة 
كغطـاا ثلعـدوان وثلعنليات اثقـذرة، األم8 
اثـذي يتطلـب رضورة املوازمـة بـني دعوات 
اثسـل6 اثجـادة بغـض اثنظـ8 عـن االتّ اق 
واالختـلف حول مضامينهـا، وبني اثدعوات 
املضلِّلـة.. وأخطـ8 تََحـدٍّ 8نا كيـف متجاَوُز 
املباَثغـَة يف اثحذر من دعوات اثسـل6، بحيُث 
ال ينجح اثعدّو من خلل 8ذا املوقف يف تقديم 
صورة أمصار اثله كجناعة منا8ضة ثلسل6. 
ب -  تحـدي اثـ8د عـىل املوقـف األم8يكي 
حـني يتلّ ـُع ثـوَب اثسـل6، ونـع علننا أن 
اثحـ8ب عىل اثينن تُدي88ُـا أم8يكا، وأن ق8اَر 
اثسـل6 8و بيد أم8يكا أَيْضاً، وإن االستجابَة 
ثلت ـاُوِض بناًا عىل »مبادرة أم8يكية« يننُح 
ل ومسـج  خصـو6َ أمصار اثلـه مدخلً ثلتقوُّ
األكاذيب املعتادة، ومن املهم يف 8ذا اثسـياق 
أن ينصب ا8تنـا6 اثوود اثوطني يف اثتعاطي 
مع مبـادرات اثسـل6 عىل مقرتحـات األمم 
ك بهذا املسار دون  املتحدة ومبعوثها، واثتنسُّ

اثت ات ثلنوقف األم8يكي. 
اثكتلـة  بتح8يـك  املتعلِّـُق  اثتحـدي  ت -  
اثصامتـة يف اثداخـل محـو اتخـاِذ مواقـَف 
إيجابيـة سـواا باتجـاه دعم خيار اثسـل6 
واثَحـّل اثسيايّس، أَْو باتجاه منا8ضة ج8ائم 
اثعـدوان مـن اثبوابـة اإلمَْسـامية واثوطنية، 
علناً أن شـغل رياح اثسل6 أَْو اث8ياح اثباردة 
ينصبُّ عىل اث ئـة اثيننية )املحايدة(، وكيف 
باإلمـكان اسـتغلثُها عـىل ط8يقـة حصان 

ط8وادة. 
ث - تعزيـز مصداقيـة اثقـوى اثوطنيـة 
ثدى اثخارج واالم تـاح عىل املبادرات اثجادَّة 
اثداعيـة ثوقـف اثحـ8ب واسـتئناف اثحوار 
وامل اوضـات، بحيث يحـ8ُص اثووُد اثوطني 
عـىل تعزيـز اثعلقة مـع اثـدول واملنّظنات 
املتعاط ـة مال االتّحـاد األوروبي وروسـيا 
وباكسـتان، اثتي أبـدت مؤخ8اً اسـتعداَد8ا 

ثلتوسط من أجل إمهاا اثح8ب يف اثينن. 
ج -  اثتنـازالُت املطلوبـُة من أجل تسـوية 
مقبوثة وإْن يف اثحد األدمى، واثشـارُع اثينني 
قد يعاِرُض أية تنازالت مجح ة بعد ُكـّل 8ذه 
اثتضحيات. ومن 8ُنا يتعنُي تهيئُة اث8أي اثعا6 
السـتيعاب أن أيَّ َحــّل سـيايّس يسـتوجب 
تنـازالٍت مـن ُكـّل األطـ8اف، وـل ينكُن وقد 
وشل اثحسُم اثعسـك8ّي أن ي 8ض ط8ٌف ما 

رشوَط االستسل6 عىل اثط8ف اآلخ8. 

6- الطــرُف الثالــث: َمــن ومــا يكــون، 
وكيف يمكن التعاُمُل معه؟: 

ينكُن اثقـول وباملختـرص أن اثهدَف من 
حنلة رياح اثسـل6، وحسـب املرشوع اثذي 
جـ8ى ترسيبُـُه، يتنحـوُر حـول بنـاا كتلة 
ثاثاـة أَْو بديل ثاثث يتبنى اثدعوَة إىل اثسـل6 
عـىل محو يخلخُل اثجبهَة اثداخلية املنا8ضة 
اثعاصنـة  إىل إسـقاط  ُوُصــْوالً  ثلعـدوان، 

صنعاا من اثداخل. 
واث ك8ُة عىل سذاجتها تنطوي عىل خلط 

ثـألوراق، وهـي تدغدُغ مشـاع8َ َمـن ينكن 
تسـنيتهم باملحايديـن، وتج8ُّ8ـم إىل م8بـع 
اثرصاع، ثكن عىل محوٍّ سلبي، و8ي من جهة 
أُْخـ8َى توحي مـن خلل تَحـ8ّكات محدودة 
أن اثبديـل اثااثـث يحظى بشـعبية كبرة يف 
اثداخل. ومن حسـن حظ اثعدوان وم8تزقته 
أن اإلعـل6 اثوطني واألجهـزة األمنية قاموا 
بدور كبر يف اثرتويج املجامي - اثغر مقصود 

باثطبع- ثهذه اثحنلة. 
و8نـا يجـُب اثتوضيـُح أن اثسـل6َ بديٌل 
اثتـي  اثااثاـة  اثُقــوَّة  ثلحـ8ب وقـط، وأن 
ي8وج ثها اثبعض ثيسـت إال و8ناً يف رؤوس 
أصحابهـا، واث 8ُز اثسـيايّس يف ظل اثعدوان 
اتخذ طابعاً وطنيـاً، 8ناك صفٌّ وطني يُضمُّ 
قـوى وأحزاباً عديدة، وصـف عنيل ثلخارج 

يضم قوى وأحزاباً أُْخـ8َى. 
ثـم إن اثط8َف اثااثَث اثذي يتم اثرتويُج ثه 
منذ م اوضـات اثكويت، ال يقُصـُد به ُقـوًَّة 
سياسـيًّة بعينهـا، ثكنـه مزيٌج مـن أط8اف 
ثجنـة  تشـكيل  باإلمـكان  اثـرصاع، حيـث 
عسـك8يّة وأمنيـة متوازمـة تُعنَى باسـتل6 
اثسلح اثاقيل من مختلف األط8اف وتسلينه 
ثدوثـة أَْو حكومـة اثرشاكـة اثوطنيـة، كنا 
باإلمكان تشكيل إدارة موّحدة تُعنَى باثشأن 
االقتصادي وإدارة اثبنك امل8كزي.. و8كذا. 

اثطـ8ُف اثااثـُث يطـ8َُح أيضاً مـن بوابة 
اثدوثة اثوسـيطة اثتي تستضيف املشاورات 
أَْو امل اوضـات، وتتنيـُز أمهـا عىل مسـاوٍة 
واحدة من مختلـف أط8اف اثرصاع )اثكويت 

سابقاً، واثسويد حاثياً(. 
ثكـن مع ذثـك، تبقـى 8ناك شـخصياٌت 
معتـ ة يف اثداخـل ينكـُن اثتعاطـي معهـا 
كطـ8ف ثاثث، و8ي وإْن ثم تكن يف مسـتوى 
املوقـف اثوطنـي اثذي متطلـُع إثيـه إال أمها 
مأت بن سـها عن اثَعَناثة واالرتزاق ثلعدوان 
األجنبي. ومن املهم أن تعنَل اثقوى اثوطنية 
عىل اسـتيعاِب 8ـذه اثعنارص وت تـَح مواوذَ 
اثحـوار واثنقاش معهـا بدالً عـن اثتخويف 

األمني واثتخوين اإلعلمي. 

7- تقنيــات الحــوار والتفــاوض: أفــكاٌر 
مقرتحة:

وقـد أرشما إىل اثتحديات وامللبسـات اثتي 
تكتنـُف اثدعـوات األخرة ثلحل اثسـيايّس يف 
اثينـن، ومـع أن اثتصعيَد اثعسـك8ّي اثكبر 
ثلعـدوان يف اثحديـدة واثسـاحل اثغ8بـي قد 
ينِسـُف و8صة اثسـل6 املواتية، إال أن ذثك ال 
يننـُع من مناقشـة بعـض اثت اصيـل اثتي 
تنطـوي عليها اث8ؤيـُة األم8يكيـُة واألمنيُة 
ثلحـل اثسـيايّس يف اثينن. و8نـا مؤّكـُد عىل 
اثقاعـدِة اثذ8بية اثتي راوقـت ُكـّل اثتجارب 
اثسـابقة وأقصـد بها »اثت ـاوض واثيد عىل 
اثزمـاد«، مـع رضورة مع8وـة أن اثتصعيـَد 
مـن قبـل اثعـدّو يـ8اُد بـه تحسـنَي رشوط 
اثت اوض، وثكن 8يهاَت ثهم ذثك ب ضل اثله 
وب ضـل صنود اثجيـش واثلجان اثشـعبية 
وتضحياتهـم اثجسـينة، وب ضـل اثتطـور 
اثنوعي ثلُقـوَّة اثصاروخية، واملوقف اثوطني 

ألبناا تهامة. 

املوقُف من املشاورات وإجراءات الثقة:
يحـاِوُل املبعـوُث األمني، َجْنـَع األط8اف 
اثيننية عـىل طاوثٍة واحـدٍة يف دوثة محايدة 
حـول  املبـارش  غـر  أَْو  املبـارش  ثلتشـاور 
إجـ8ااات اثاقـة اثتـي تنهـد ثلن اوضات. 
وقـد كاد ينَجـُح يف إمجـاز 8ـذه اثخطـوة يف 

منتصف سـبتن  املايض، واثيو6 وإمه يك8ّر 
املحاوثَة وسط و8صة أوضل مسبيا. وحسب 
ترصيحـات غ8ي يث ثوسـائل اإلعـل6، وإن 
املشاورات سرتكز عىل تدابر اثاقة من خلل 
اثت ا8م عىل آثية تشـَنُل إَعـاَدة وتح املوامئ 
ـًة مطار  واملناوـذ اثبح8ية واثجويـة وَخاصَّ
صنعـاا اثـدويل، وإمجـاز 8دمـة اقتصادية 
تـؤدي إىل اثتواوق عـىل إدارة موحـدة ثلبنك 
امل8كـزي، وآثيـة مشـرتكة ثـرصف م8تبات 
موظ ـي اثدوثـة، إَضاَوــًة إىل االتّ ـاق عىل 

تبادل األرسى وامل قودين من اثط8وني. 
وعـدا رشط تأمـني خ8وج وعـودة اثوود 
اثوطنـي مـن وإىل صنعاا، وإمـه ال حذر من 
االسـتجابة واملشـاركة يف جوثة املشـاورات 

املزمعة. 

املوقُف من وقف إطالق النار:
دعت املبـاَدرُة األم8يكيـة إىل وقف إطلق 
اثصواريـخ مـن اثجامـب اثيننـي، عـىل أن 
يلحَقه وقٌف ثلغارات اثجوية عىل املدميني، ثم 
االمخ8اُط يف اثعنلية اثت اوضية، و8نا مقرتح 
عىل اثوود اثوطني أن يشـرتط وقف شـامل 
إلطلق اثنار قبل اثـرشوع يف أية م اوضات 
مقبلـة، تنامـاً كنـا حـدث يف م اوضـات 
اثكويـت. وال مامَع من اثقبول ب ك8ة إيقاف 
إطلق اثصواريخ اثباثسـتية عىل اثسـعوديّة 
واإلمـارات مقابـل إيقـاف اثغـارات اثجوية 
ثلتحاثـف بشـكل كامـل، وإْن ثـم تنطلـق 

امل اوضات. 
وثلتذكـر وهـذه املبادرة سـبق وط8حها 
ـاد يف خطابه  اث8ئيُس اثشـهيد صاثـح اثصنَّ
بنناسـبة اثذكـ8ى اثااثاة ثلصنـود يف وجه 

اثعدوان 26 مارس 28ص62. 

املوقُف من القرار 2216: 
من أجـل امتحاِن جدية األمـم املتحدة يف 
دعوتها إىل امل اوضات، مقرتُح أَيْضاً املطاَثبَة 
َة بقـ8ار جديد ملجلس األمن يسـتوعب  امُللحَّ
املستجدات وينص بوضوح عىل وقف إطلق 
اثنار وروع اثحصار وامخ8اط أط8اف اثرصاع 

يف امل اوضات. 
وسـبق أن أرشمـا إىل تق8يـ8 مجنوعـة 
األزمـات اثدوثيـة اثتـي أّكــدت عـىل اثخلل 
اثبنيـوي يف قـ8ار مجلـس األمـن 2226، ما 
جعلهـا وغر8ا مـن املعنيني بامللـف اثينني 
يطاثبـون بقـ8ار جديد ملجلس األمن بشـأن 

اثينن. 
ومؤخـ8اً مرشت شـبكة أي بـي يس ميوز 
اثدوثيـة خ اً يُ يـُد أن ب8يطاميـا تعَنُل عىل 
صياغـة مرشوع قـ8ار بهـذا اثخصوص قد 
يطـ8ح عـىل مجلس األمـن اثدويل األسـبوع 

املقبل. 

املوقــُف من املنطقــة الحدودية منزوعة 
السالح:

َث وزي8ُ اثدواع األم8يكي عن منطقة  تحدَّ
اثيننيـة  اثحـدود  عـىل  اثسـلح  منزوعـة 
ـْت مبادرة كري  اثسـعوديّة. ومن قبله مصَّ
عـىل إج8اا مناثـل. وأقرتح 8نـا أن ال يقبََل 
اثطـ8ف اثوطنـي بنناقشـة وكـ8ة كهذه يف 
إطـار امل اوضـات اثيننيـة- اثيننيـة. وإن 
شاات اثسعوديّة م سها مناقشة مخاووها 
األمنية مع اثينن، وإن اثقناة املناسبة تكون 
عـ  ت ـاوض مبـارش ينني_سـعودّي. وال 
بأس أن ت8عى األمُم املتحدة مساراً ت اوضياً 
موازياً توضُع عىل طاوثتـه مختلف مطاثب 

األط8اف. 

املوقُف من الطرف الثالث: 
مع امطلق امل اوضـات اثيننية -اثيننية 
اثتي يتوقع أن تكون ساخنًة وحادَّة، سيكون 
ثلط8ف اثااثث يف اثداخل صوٌت مسنوع، وقد 
يشكُِّل 8ذا اثصوت ضغطاً عىل اثوود اثوطني، 
إْن ثم يستبق األحداث ب8ؤية ثلتعامل مع 8ذا 
اثط8ف. و8نا مشـرُ إىل املجنوعة اثنسـائية 
األمنـي، ورضورة  املبعـوث  اثتـي شـّكلها 
ام تـاح اثوود اثوطنـي عليها وعـىل اث 8يق 
االستشـاري من اثشـخصيات اثوطنية اثتي 
اثتأمت يف ثندن )سبتن  28ص2( بطلٍب أمني 

ورعاية ب8يطامية. 

8- نحو مؤتمٍر جامــعٍ لألحزاب والقوى 
الوطنية:

باإلَضاَوــة إىل املحاذيـ8 واثتحديات اثتي 
سـبق اإلشـارُة إثيهـا، ثنـة مخـاوُف قد ال 
يط8ُحهـا اثبعُض إال 8نسـاً، منهـا وأ8نها 
أن أمصـاَر اثله قـد ين ـ8دون بتق8ي8 مصر 
األحـزاب  بقيـة  دوَن  املقبلـة  امل اوضـات 
واملكومـات اثوطنية. وباثطبع وإن تشـكيلَة 
اثووـد تدَحـُض ماـل 8ـذه املخاوف ابتـداًا. 
ومع ذثـك وألن امل اوضات واثتوصل إىل َحـلٍّ 
سـيايّس سرُسـُم خارطَة اثينن املستقبلية 
ث ـرتة طويلـة، وإنَّ مـن املصلحـة اثوطنية 
توسـيع دائ8ة املشـاركة يف صناعـة واتخاذ 

اثق8ار املتعلق باثسل6 واثَحـّل اثسيايّس. 
و8نـا أقـرتُح اثدعـوَة إىل مؤتنـ8 وطنـي 
ثألحـزاب واثقـوى املنا8ضة ثلعـدوان تقُف 
أمـا6 مختلـف املسـتجدات اثسياسـيّة عىل 
صعيـد اثسـلم واثحـ8ب، ويخـ8ُُج مؤتن88ُا 
بقـ8ارات تأريخية وطنية تواوقية وم8جعية 

ثلحوار واثت اوض ضنن ثلثة مسارات:
2- مسار اثحوار اثوطني اثت اويض، اثذي 
ت8عاه وتدوُع إثيه األمـم املتحدة، حيُث يق8ّر 
املؤتنـ8ُ اثخطـوَط اثع8يضة اثتـي ال ينبغي 

ثلوود اثوطني تجاُوُز8ا يف امل اوضات. 
2- مسـار اثت اوض املبـارش مع تحاثف 
اثعـدوان بقيـادة اثسـعوديّة، عـىل أسـاس 
احـرتا6ِ سـيادة اثينـن وضنان اسـتق8اره 
ثلينـن  املناسـب  واثتعويـض  ووحدتـه، 
واثيننيني، مـع االحت اظ بحـق اثضحايا يف 
ملحقة ومحاسبة مج8مي اثح8ب دوثياً. 

3-  مسـار اثنقـاش اثعـا6 مـع األط8اف 
وخارجيـاً،  داخليـاً  املحايـدة  واألصـوات 
واثتواوـق معهـم عـىل اثقواسـم املشـرتكة 

وطنياً وإمَْسامياً. 
وينكـن ثهـذا املؤتنـ8 أن يتبنّـى مبادرًة 
شـاملًة تسـتوعُب مطاثـَب اثشـعب اثينني 
وتننح مساَر اثَحـّل اثسيايّس و8صًة مضاوة 

وعنلية. 
إَضاَوــًة إىل ذثك، سـيكون املؤتن8ُ بناابة 
املَِظلَّة اثوطنية ملناقشـة املوقف من مختلف 
ــًة إذا وصلت م اوضاُت  املسـتجدات، َخاصَّ
اثسـل6 إىل ط8يق مسدود، وينكن من خلثه 
تشـكيُل جنعيـة وطنية تعنُل عـىل صياغة 
عقـد اجتناعـي جديد، واثتهيئة ثلسـت تاا 
واالمتخابات املحلية واثنيابيّة، ثم اث8ئاسـيَّة، 
باثتـوازي مع اثـرشوع يف مصاثحـة وطنية 

شاملة. 

9- طبيعُة السالم املنشود: 
بقـي أن مقـوَل: إن عىل اثقـوى اثوطنية 
ـجعان  أن تسـلَك ط8يـَق اثسـل6 سـل6 اثشُّ
بخطـوات واثقة ومسـلحة بوعـي كامل أن 
اثسـل6 اثدائم واثعادل خياٌر ال مناَص عـنه، 
ـْلِم  امطلقاً من قوثه تعاىل: )َوإِن َجنَُحوا ِثلسَّ
َواْجنَْح َثَها َوتََوكَّْل َعىَل اثلَِّه(. وقوثه عز وجل: 
)َربَّنَـا اْوتَْح بَيْنَنَا َوبَـنْيَ َقْوِمنَـا ِباْثَحقِّ َوأَمَت 

َخْرُ اْثَ اِتِحنَي(. 
دعومـا مختم ومقـول بصوت عـاٍل وبكل 
ثقة أن اثشـعَب اثذي صنـد يف وجه عاص ة 
اثح8ب واثدمار ال ينكُن أن تهزَّه رياُح باردة 
أَْو ساخنة.. وَمن ثم تسعه عداثُة اثسل6 وإنَّ 

جوَر اثح8ب عليه أضيُق وأمكى. 
يٌد عىل اثزماد وأُْخـ8َى مندودٌة إىل اثسل6، 

حتى يقيَض اثله أم8اً كان م عوالً. 

 * رئيس اّتحاد اإلعالميين اليمنيين
عـضو اللجنة االستشارية اإلعالمية للمجلس 
 السياسّي األعلى

عـضو مؤتمر الحوار الوطني 
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اسـتطاع اثنظـا6ُ اثلي ايلُّ اث8أسـنايلُّ عـ َ )آثياِت 
اقتصاد اثسـوق(، وخلل تج8بتـه اثتأريخية ثق8ون 

خلـت أن يحّقـَق مكاسـَب وإمجـازات 
وحقوقيـة  واجتناعيـة  اقتصاديـة 

ماجحة مسبياً. 
 ثقـد حّقق عنليـاً ط ـ8اٍت مذ8لًة 
يف اثاـورات اثصناعيـة واثتكنوثوجيـة 
وحّقـق  واث ضائيـة،  واث8قنيـة 
مكتسـباٍت يف اثننـو املتسـارع ثرتاكم 
رأس املـال ألصحـاب املـال وثلطبقـة 
اثعاملـة معـاً وعىل َحـدٍّ مت ـاوٍت من 
خـلل اثرتاكـم امُلذ8ـل يف املكتسـبات 
املاديـة واثترشيعيـة املنّظنـة ثلعلقة 
بـني أربـاب اثعنـل واثطبقـة اثعاملة 

ومقاباتها املتعددة ومنايل اثحكومات املنتخبة. 
 8ذه املنجزاُت ثم تتحّقق إالَّ ب عل اثتطور املتزامن 
بـني اثـرشكاا اثالثـة بشـكل مسـبي، ومـن خلل 
اثتناوـس واثـرصاع االقتصادي اثحاّد بـني اثنظامني 
اث8ئيسـني آمـذاك، و8نا اقتصاد اثسـوق اث8أسـنايل 
واالقتصـاد االشـرتاكي املوجه، حيث مجـح األوُل يف 
كسب مع8كة اثح8ب اثباردة بامتياز، و8ُز6 املرشوع 
اثاامـي يف جنيـع اثحقـول، إىل درجـة أن عـدداً من 
امل ك8ين اثغ8بيني املتعصبني أصدروا شـهادَة اثوواة 
ألي مظا6 سيايّس واقتصادي يخاثف مرشوع اثنظا6 
اث8أسنايل )اقتصاد اثسوق( وكتبوا األبحاث واملقاالت 
وأث وا اثكتب حول حكاية مهاية اثتأريخ واإلمَْسـان؛ 
أب8ز8م و8امسـيس ووكويامـا وصامويل 8نتجتون 
أوكار8ـم  ُجـلَّ  اسـتنّدوا  اثذيـن  و8ـم  وآخـ8ون، 
اثسياسيّة واالقتصادية من امل ك8ين اثعنرصيني من 

أملاميا اثك ى ما قبل اثنازية اثهتل8ية. 
مظـا6ُ اقتصاد اثسـوق حّقـق إمجـازاٍت ُك ى يف 
مجال حقوق اإلمَْسان داخل مجتنعاته، وح8ية اث 8د 
واثجناعـة يف االختيـارات اثسياسـيّة واالقتصاديـة 
واث ك8يـة، وقـد وّوـ8 ملواطنيـه اثضنامة اثواسـعة 
يف اثح8يـة واثتعبـر ويف اختيار مناليهـم يف 8يئات 
اثسـلطات اثترشيعيـة واثتن يذيـة بواسـطة قامون 

ماوذ بات. 
 8ذا اثقوُل حول ذثك اثنظا6 ثيس ت8ويجاً مللمحه 
وسحنته اإلمَْسامية وثوجهه اثخارجي، بل يف حقيقة 
األمـ8 أن 8ذا اثنظا6 اسـتطاع أن يخلق جنيع آثيات 
بقائـه وميكاميزمـات دينومتـه وطاقاتـه املتجددة 
اثداوعـة بناكينة دوران اثدوثة اث8أسـناثية اثعني ة؛ 
بهدِف تحقيق تطور8ا ومنائها ومواصلة مجاحاتها، 
وأمهـا ووقـاً ملعطيـات اثتج8بـة اثعنليـة يف ميـدان 
رصاعهـا مع واقعها اثتناوـي اثحاد عىل اثصعيدين 
اثداخيل واثخارجي أثبتت أمها واعلة وماجحة وتحّقق 
ق ـزات منو 8ائلة عىل ُكـّل اثصعد واملجاالت، ويأتي 
يف مقدمة تلك املكتسـبات اثجامب اإلمَْسامي وحقوق 

اإلمَْسان. 
املجتنعاُت اثسياسـيُّة اثلي اثيُة قد أّمنت ثإلمَْسان 
اث ـ8د واثجناعـة بداخلهـا اثعديـد مـن املزايـا، تم 
االت ـاق بشـأمها يف دسـاتر8م وقوامينهـم. ومـن 

اثقضايـا اثبديهيـة 8ناك سـيادة اثقامـون، وح8ية 
اث ـ8د واثجناعـة يف اثتعبـر اثحـ8 عـن معتقداتهم 
اثدينية واملذ8بية واثحقوقية وتوجهاتهم وأوكار8م 
ورغباتهـم وحقوقهم بح8يٍة واسـعة وووق معاير 
تـم  مـا  و8ـذا  صارمـة،  قاموميـة 
اثقيـم  االصطـلح عليـه بن ا8يـم 

واألخلق وامُلال اثغ8بية. 
اثتأريـخ  املتتبـَع ثح8كـة سـر  إن 
اإلمَْسـامي يف ُكــّل م8احـل اثحضارات 
اث لسـ ة  مـن  بـدااً  اإلمَْسـامية 
وامل ك8يـن واثقادة يف حضـارة ما بني 
اثنه8ين واثحضـارات اثيننية اثقدينة 
واإلغ8يقيـة واث 8عوميـة واإلْسـَلمية 
واالشـرتاكية،  اث8أسـناثية  وحتـى 
يلحظ أن حقوق اإلمَْسـان قد تصدرت 
ُكــّل حضارة من اثحضـارات اثبرشية 
عىل حـدة، باعتبـار أن اثجنيع دون اسـتاناا يبحاون 
وي تشـون يف األرشيف عن حق اإلمَْسان اثح8 غر املقيد 
بكوابح ت 8ضها اثطبيعة اثبروق8اطية ثلنظا6 اثسيايّس 
املحّدد اثذي يدي8 مجتنعاً ما ووقاً ثخصوصياته املحلية 

أكامت دينية أَْو مذ8بية أَْو جهوية. 
إن أحـد أبـ8ز منيـزات مجـاح اثنظا6 اث8أسـنايل 
اثليـ ايل 8و اث صـل اثواضح بـني اثسـلطات ووقاً 
ثلقامـون، إذ ال يجـوز مطلقاً بأن تتداخل اثسـلطات 
يف مـا بينها وال تتنازع االختصاصـات واثصلحيات، 
و8ذه اثقضية تعد محورية جداً، ثكن اثغ8ب ثم يصل 
إىل ماـل 8ذا االسـتحقاق اثناجـز إالَّ بعد رصاع م8ي8 
وحـ8ب رضوس اسـتن8ت ثلثـني عامـاً متواصلة، 
كامـت ح8باً دموية طاحنة بـني مجنوعة من اثدول 
األوروبيـة اثنا8ضـة املتطلعـة وبـني اإلم اطورية 
اث8ومامية املقدسـة، وكان مرسحها اثح8بي اث8ئيس 
أملاميـا، أَي أن اثـرصاع كان إيذامـاً بامتهـاا امل8حلـة 
اإلقطاعية ودخول اإلمَْسامية م8حلة اث جوازية ومن 
يت بحـ8ب األم8اا  ثَم اث8أسـناثية، 8ذه اثح8ب ُسـنِّ
اثنبلا واث 8سـان ثتقويض م وذ و8يننة اثكنيسـة 
اثكاثوثيكية املقّدسـة، واثتي اسـتن8ت طوال اث رتة 
62628 — 62688، 8ـذه اثحـ8ب اثالثينيـة قضت 
تق8يبـاً عـىل اثن وذ اثطاغـي ثلكنيسـة اثكاثوثيكية 
وأدخلـت مظـا6 اثلم8كزيـة يف إدارة اإلم اطوريـة 
اث8وماميـة املقدسـة، وأمهت إىل األبـد م8حلة اثنظا6 
اإلقطاعـي امُلعيق ث وز مظا6 ينسـجم مـع اثتطور 
أُسـني  اثـذي  اث8أسـنايل،  واالجتناعـي  اثصناعـي 
باثنظـا6 االسـتهلكي، أَي مجتنع اث8وـاه املادي أَْو 
)اثنزعـة االسـتهلكية اثسـلعية(. أثم تصـل اثدوثة 

اث8أسناثية اثيو6 إىل م8حلة اثذروة يف:
حقـوق اثعنـال، اثح8ية املطلقة ثلبحـث اثعلني، 
شـبكات اثضنان االجتناعي، اثتأمني اثصحي شـبه 
اثـكيل، سـيادة اثقامـون، اثح8يّـة املقدسـة ثلح8ف 

واث8أي واثكلنة، احرتا6 صوت اثناخب... إثخ. 
 بكلنـات أبسـط وـإن تج8بـة مسـار املجتنـع 
اإلمَْسـامي اثعاملـي مـا 8ـي إال عبـارة عن تسلسـل 
ملجنـوع اثخـ ات واثتجارب واثـدروس اثتي م8 بها 
املجتنع اثبرشي. و8ذا اثنظا6 قد قطع شـوطاً كبراً 
عـىل مضنـار سـباق اثتطـور وال يزال يحنـل معه 

دينومة االستن8ار واثتطور، إىل أن يأتي مظا6 سيايّس 
إمَْسـامي آخ8 يقد6 ثلبرشية امتيازات أُْخــ8َى يكون 

جدي8اً بإحلل اثجديد بديلً عن اثقديم. 
واثنظـا6 اثسـيايّس االقتصـادي قائـم عـىل تلك 
اثعنارص اثتي بها وبواسـطتها اسـتطاع اثبقاا قوياً 

مناوساً، و8ي:
امللكيـة اث 8دية، منظومـة اثح8يـة االقتصادية، 
املناوسـة اثحادة ومنع االحتكار، داوعية اثبحث عن 

اث8بح. 
االقتصـادي  اث يلسـوف  بـه  بـرش  مـا  8ـذا 
االسـكتلندي/ آد6 سـنيث، يف أبـ8ز كتاباتـه )ث8وة 
األمـم( ويعد مؤّسـس اثنظـا6 االقتصـادي اثلي ايل 

اثحديث. 
ومن قـ8ااة وم8اجعة محتوى اثنظا6 اث8أسـنايل 
اثليـ ايل وإمـه كان وال يـزال قائنـاً عـىل املن عـة 
وإن  واثقامـون،  باثنظـا6  املحكومـة  ــة  اثَخاصَّ
اثتجـارة اثحـ8ة واثص قات اثتجاريّـة بني اثرشكات 
واثرتوسـتات واثكارتيلت اثعاملية وحتـى بني اثدول 
تنسجم مع روح اث ك8 اثذي أسس ثهذا اثنظا6، ومع 
وك8 ومظ8يات آد6 سـنيث وقبله دي يد 8يو6 وجون 
ثـوك واث يلسـوف األملامي إيَْنامويـل كامت، و8يجل، 
وقبلهم جنيعاً، أي من قبل تأريخ امليلد، اث يلسـوف 
األثينـي اثكلسـيكي أرسـطو، ُكــّل 8ـؤالا واملئات 
مـن اث لسـ ة غر8م قد أباحـوا وكـ8ة اثص قات 

واملضاربات اثتجارية املحسوبة. 
ثكن املجتنعات اثبرشية عىل م8 اثعصور ال ينكن 
ثهـا أن تبقـى ويسـتقيم عود8ـا قويـاً وال بقاؤ8ا 
عىل وك8ة اثُقـوَّة اثعسـك8يّة واثهيننـة االقتصادية 
وحسـب، بـل يتعدا8ـا إىل اسـتلها6 املاـل واثقيـم 
األخلقية اثقادمة ع  اثرتاكم املع8يف اث لس ي وع  
اثتعاثيـم اثدينيـة اثسـناوية واألرضيـة، و8نا ي ز 
اثتناقض اثحاد بني ما 8و مادي وبني ما 8و أخلقي 
قيني، واثعديد من اثنّظم اثسياسـيّة اثدكتاتورية يف 
اثتأريـخ وحتى اثحـارض وربنا يف املسـتقبل تحاول 
تزيني صورتها ع  مجنوعة من اثوسائل واثشعارات 
ذات اثبه8جة اإلعلميـة اثصاخبة، اثبعض منها ين8 
واآلخـ8 يتوقـف، ألن اثواقع ي ضح أَي ادعـاا إذا ثم 
يكن وعلً صادقاً ويتسـق مـع حقائق اثواقع. ثنأخذ 
8نا تج8بتني، مسـتندة إحدا8ا مـن املايض واثاامية 

من اثحارض املعاش. 

الحالة األوىل:
 8ـي تج8بـة اثنظـا6 اثغ8بـي اثليـ ايل )اثحـ8( 
وضلوعـه يف مأسـاة اثشـعب اث لسـطيني اثذي تم 
تهجره وطـ8ده من أرضه ووطنه بنسـاعدة اثدول 
االستعنارية آمذاك، وتم إحلل اثيهود اثصهاينة بدالً 
عنـه، يف أك  حاثة م ـاق وتزوي8 ثحقائـق اثتأريخ، 
ثيقول اثغ8ب )اثح8( أمنا جئنا بشعب ثيس ثه وطن، 
إىل وطـن ثيس به شـعب. و8كذا سـقطت أخلقيات 
اثغ8ب أما6 أقدا6 اثحقائق املوضوعية املطلقة واثتي 
أظه8ت وتُظه8 بأن اث لسطيني إمَْسان موجود وحي 
ومقـاو6 صلب ثم يـرتك ثلحظة واحـدة م تاح باب 
منزثه عىل أمل اثعودة إىل بيته اثقديم ذات يو6، وثهذا 
يدوـع بقواول اثشـهداا واثج8حـى واملعاقني ح8كياً 

باآلالف مـن أجل أن يحّقق 8دف اثعـودة، أثيس 8ذا 
8و اثهدف اثنبيل ألية أمة ح8ة يف األرض؟. 

الحالة الثانية: 
8ي قضية اثشـعب اثينني اثذي ُشنت عليه ح8ٌب 
عدوامية مسـتن8ّة من قبل املنلكة اثع8بية اثسعوديّة 
وحلي تها مشـيخة اإلمارات اثع8بيـة املتحدة، ح8ب 
وحشـية وحصار ظاثم عىل مختلـف اثصعد، وتعتيم 
إعلمـي قاتل، بلغـت عامها اث8ابع وَثـم تتوقف بعد، 
متـج عنها وباعرتاف اثعاثم واألمم املتحدة واثتي ع  
عنها اثسيد/ مارك ثوكوك مساعد األمني اثعا6 ثألمم 
املتحدة ثلشـؤون اإلمَْسـامية يف تق8ي8ه األخر ملجلس 
األمن اثدويل يف شـه8 أكتوب8 28ص62، اثذي يقول ويه 
بأن اثشـعب اثينني يواجه أك  مأساة إمَْسامية عىل 
مسـتوى اثعاثم بعد اثحـ8ب اثعامليـة اثاامية، ينوت 
اثشـعب اثينني ج8اا غارات طران اثعدوان وبسبب 
صواريخ اثبوارج اثح8بية امُلحارصة ثلسواحل اثيننية 
ومن عدٍد من عنلا اثعدوان اثيننيني، ومن م8تِزقته 
األجامب اثذين جلبهم من شتى بقاع األرض، وينوت 
أيضاً مـن ج8اا حصاره ومنع األدويـة واثغذاا عنه، 
ُكـّل 8ـذا يحدث أما6 برص وسـنع اثعاثـم وتحديداً 
اثحكومـات اثغ8بيـة )اثحـ8ة(، ويزيد اثطـني بلة أن 
ُمعظـم اثحكومـات اثغ8بية تقو6 بتصدي8 األسـلحة 
واثذخائ8 يف ص قات تجارية عسك8يّة معلنة ورسية 
بـني حكومـات كلٍّ من اثواليـات املتحـدة األم8يكية 
وب8يطاميـا )اثعظنـى( وو8مسـا وأملاميـا االتحادية 
وإسـباميا و8وثندا وكندا وأسـرتاثيا مـن جهة وبني 
املنلكة اثسعوديّة واإلمارات اثع8بية املتحدة من جهة 
أُْخـــ8َى، و8ذا 8و اثعار واثسـقوط األخلقي بعينه 
ثلحكومـات اثغ8بيـة اثلي اثية )اثحـ8ة( اثتي تدعي 
زوراً بأمها مع حقوق اإلمَْسان يف اثعاثم، وتنهار أما6 
تلك اثقيم واألخلق واملبادئ اثتي تأسسـت عليها تلك 

اثنُظم. 
وحيننـا وقعـت واقعـة ج8ينـة قتـل اإلعلمـي 
اثسـعودّي جنال خاُشـقجي يف اثقنصلية اثسعوديّة 
يف إسـطنبول، ثـارت ثائـ8ة اإلعـل6 واثـ8أي اثعـا6 
واثحكومـات اثغ8بيـة يف اثعاثـم، واعت و8ا ج8ينة 
ُمخي ة ثهم ومهّددًة ثقيم وأخلقيات اثنظا6 اثغ8بي 
)اثحـ8(! ومحـن متضامن معهـم يف إدامـة اثج8ينة 
بأقـوى اثعبارات، ثكننـا يف ذات اثوقت متسـاال أين 
اثقيـم واألخـلق واملبـادئ اإلمَْسـامية حيننـا يتعلق 
األم8 باثضحايا من اثعديد من اثشعوب ويِف مقدمتها 
اثضحايا اثيننيون من املواطنني املدميني اثُعزَّل؟!!!. 
8ذا 8ـو اثتناقض اثحاد اثذي تقـع يف دول اثغ8ب 
)اثحـ8ة( بني قيـم َوأخـلق وُمال املجتنـع اثليبرايل 
وبني املصاثـح االقتصادية واملاثيـة واثص قات اثتي 
تصـل إىل مئـات املليارات، 8نا يـ ز اثوجه اثحقيقي 
ثلـدول اث8أسـناثية املل ووـة يدا8ـا بغطـاا مخنيل 
ماعم، وتكرش عن أميابهـا ملج8د وجود ص قة ماثية 
ضخنـة ثيعود م8دود8ا ملجتنعاتهم وحسـب، واثله 

أعلم منا جنيعاً. 
 وووق ُكّل ِذي ِعْلٍم َعليم..

* رئيس مجلس الوزراء

مع نبينا العظيم
وإْن رّشق اثبعض وغ8ّب آخ8ون ولن يزيَد8م ذثك إال إيَْناماً بأ8نيّة 
اثسـر عىل ما سار عليه مبيُّهم وبسببه كان عزُّ األمة ومجُد8ا وتبليُغ 
رسـاثة ربه عىل أكنل وجه، وكنـا كان اثيننيون أمصاراً ثه عند بزوغ 
وج8 اإلْسـَل6 8م كذثك اثيو6 وعىل أيديهم سـيكوُن االمتصاُر ثقضايا 

األمة اثعادثة وإحقاق اثحّق وإبطال اثباطل بإذن اثله. 
يدرك اثيننيون ومعهم ُكـّل املسلنني األح8ار يف 8ذا اثعاثم أ8نيَّة 
االرتبـاط بنبيهم، وأن 8ذه املناسـبَة ويها من تجديـد 8ذا االرتباط 
ما يدوعهم السـتحضار سـرته اثعط8ِة ويح8صـون عىل اثعيش يف 
ظل حياة تسـوُد8ا اثح8يـُة واثعزة واثك8امـة واثعبودية ثله وحَده 

اثواحد األحد. 
 حيـاٌة: اثصوثُة واثجوثة ويها أل8ل اثحق واثعدل واإليَْنان وإْن ثم 
يكن ذثك شّن8وا عن ساعد اثجد وعنلوا عىل تحقيقه واثوصول إثيه 

وثو قّدموا يف سبيل 8دا اثتضحياِت واثانَن اثبا8ظ. 

تأتي 8ذه املناسـبُة واثشـعُب اثينني يف عامه اث8ابع من اثعدوان 
واثحصـار ومـا متج عنه من أزمـات اقتصادية ومعيشـية خامقة، 
ورغـم ذثك وهو يف حاثـة من اثصنود واثشـنوخ منقطعة اثنظر، 
يتسـابق اثيننيون بـكل وخ8 واعتـزاز إلحياا ذك8ى ميـلد مبيهم 
وثسـاُن حاثهـم ومقاثهم »8ذا 8و اثط8يُق األسـلُم اثـذي اخرتماه 
ثصـلح حاثنا وأحواثنا«، و8ـل 8ناك يف 8ذه اثحياة ط8يٌق أسـنى 
وأرشف مـن ط8يق محنـد صىل اثله عليه وعىل آثه وسـلم واتّباعه 
اثواعي يف مختلف األحوال وشؤون اثحياة ومجاالتها املتعّددة.!!

رات اثتي عنلـت خلل ورتة   وثتسـُقْط ُكــلُّ اثاقاوات واثتصـوُّ
زمنية طويلة وبأسـاثيَب مننهجٍة عىل رصف األُّمة عن كتاِب ربها 
وعـن مبيها ثيصبـَح االرتباُط بهنـا ارتباطاً شـكلياً ال تأثرَ ثه وال 
هات عىل روع شـعارات ب8ّاقة  قينَة وإْن ح8ص أصحاُب 8ذه اثتوجُّ

يف اث8جوع إثيهنا واملزايدة عىل غر8م يف اال8تداا بهديهنا.
مأُمـُل أن يكـوَن اثت اُعـُل مـع املناسـبة 8ـذا اثعا6 بشـكٍل أك َ 

ــًة مـع ما تشـهُدُه اثينُن مـن تصعيد أم8يكـي عدوامي يف  وَخاصَّ
سواحلنا اثيننية إلحكا6 اثسيط8ة عليها وقطع ما تبقى من رشيان 
اثحياة عن 8ذا اثشـعب اثصاب8؛ وثهذا ول يشا ملقاومة 8ذا اثصلف 
إال سـلوُك املنهج اثذي ارتضاه اثلُه ثنا يف 8ـذه اثحياة واثتأكيد عليه 
يف 8ذه املناسـبة، ويف 8ذا من اإلغاظـة ثلعدّو املرتبِّص بنا اثدوائ8 ما 
ـك  ال يخ ـى عىل ُكــّل عارف عاقٍل ثبيب، ومن جهة أُْخــ8َى اثتنسُّ
بخيار اثقوة يف مواجهة غط8سته وحّق اثشعب املرشوع يف اثتطوي8 

املستن8ّ ثسلحه حتى اثجنوح ثلسلم واثسل6 املرّشف. 
يا رب َصلِّ عىل اثنبيِّ املصط ى
ما غ8دت يف األيك ساجعة اث8ُّبَى. 

يا رب َصلِّ عىل اثنبيِّ وآثه
ما أمت اثزوار مسجد يا8با 
صلوا عىل َمن تدخلون بهديه
دار املقا6 تبلغون املقصدا 

مأزق الغرب الليبرالي الواقع بين مطرقة المصالح التجارّية وسندان )المبادئ والقيم واألخالق(، اليمن مثااًل!!



9
اثالثاا

اثعدد

28 ص 8 ص8288ـ..
6 موون  28ص62

)535(
كتابات 

تقسيم اليمن أولوية أمريكية ثابتة ومستمّرة

محمد فايع

أن  اثكاـرُ  أّكـدمـا ومعنـا  سـبق وأن 
تقسـيَم اثينن إىل كنتومات 
زال  ومـا  كان  متناحـ8ة 
أم8يكية  أوثوية  وسـيبقى 

ثابته ومستن8ّة.
أن  بعـد  األم8يـكان 
بتحاث هـم  تقطعـت 
ـة  اثعسك8ّي اثسبل وَخاصَّ
يف مع8كة اثسـاحل اثغ8بي 
أتـوا اثيـو6 ثيكشـ وا عىل 
ثسـان وزي8 دواعهم خلل 
مؤتنـ8 األمـن يف اثبح8ين 
اثحقيقـي  اثهـدف  بـأن 

مـن وراا اثعدوان عىل اثينن وشـعبه 8و 
تقسـيم اثينـن إىل كنتومات وزعـم وزي8 
اثدوـاع األم8يكي يف ترصيح ثه بأن اثَحـّل 
يف اثينن ووقاً ثل8ؤيـة األم8يكية ال ينكن 
أن يتحّقق إال من خلل تقسـيم اثينن إىل 
مناطق حكم ذاتـي، داعياً يف م س اثوقت 
من أسـنا8م باثحوثيني إىل اثقبول بحكم 
ذاتي يف مناطق سـيط8تهم، زاعنـاً أَيْضاً 
بأن ذثك ينال و8صًة يجب أن يغتننها من 

أسنا8م باثحوثيني.
 تقسـيم اثينـن كان أوثويـة أم8يكية 
ثابته منذ أن أصبح ثهم سـ ارة يف اثينن 
إاّل أمـه حيننـا تنّكن اثشـعب اثينني من 
إوشاثه وأسـقط أوكاره وقواعده باورته 
اثسـبتن ية املباركة عـا6 6٢٠١٤، أعلن 
من واشـنطن ق8ار اثعدوان عىل اثشـعب 
اثيننـي؛ وذثك ث 8ض مرشوع اثتقسـيم 
و8ـو مـرشوع سـبق ألمصـار اثلـه ومن 
معهـم مـن أحـ8ار اثينـن أن تصـدوا ثه 
وأوشـلوه يف مؤتن8 اثحوار اثوطني، بيننا 
واوقت آمـذاك بقية األحزاب عىل تقسـيم 

وت تيت اثينن ثألسف. 
ترصيحـاُت وزيـ8 اثدوـاع األم8يكـي 
األخـرة تابـت أَيْضـاً أن مـا يحـدث يف 
اثجنـوب عـىل يـد اثكيامـني اإلماراتـي 
واثسـعودّي املحتّلـني ثلجنـوب باثوكاثة 
مـرشوع  تن يـذ  إطـار  يف  يأتـي  إمنـا 
اثتقسـيم األم8يكي اثصهيومي ثلينن بدأ 
بتقسيم اثجنوب م سه إىل عدة كامتومات 
متناحـ8ة وينا بينها ومحكومة يف م س 
اثوقـت باثقواعـد اثعسـك8يّة وباألوكار 
املخاب8اتية األم8يكية اثصهيومية وصوالً 

إىل تقسيم بقية اثينن. 
إن دعـوة وزيـ8 اثدوـاع األم8يكـي إىل 
تقسيم اثينن تنال رؤية ُكـّل صناع اثق8ار 
داخل املنظومة األم8يكية واثصهيومية.. 
وباثتـايل وـإن اإلرصار األم8يكـي عىل 
تقسـيم اثينـن أرضـاً وإمَْسـاماً يف 8ـذا 

اثتوقيت يكشـف ثلشـعب اثينني وثقواه 
اثسياسـيّة أ8نيّـة ومصريـة وم صلية 
مع8كة اثسـاحل اثغ8بي، ومـن ثم أ8نيّة 
اإلمجـازات  اسـتن8ار 
تحّققهـا  اثتـي  امليداميـة 
اثيننـي  اثشـعب  ُقــوَّة 
اثضاربـة يف مواجهة ُحلم 
اثسـيط8ة األم8يكيـة عىل 
ثلينن  املوقع االسرتاتيجي 

اثبح8ي. 
إىل مـا تنالـه محاوظة 
ومينائهـا  اثحديـدة 
بشـكل خاص مـن أ8نيّة 
عسـك8يّة  اسـرتاتيجية 
وسياسـيّة  واقتصاديـة 
ـًة يف سـياق  وأمنيـة ثـكل اثينـن، وَخاصَّ
املواجهة اثقائنـة يف مواجهة قوى اثغزو 
واالحتلل بقيادة ورعاية اثعدّو األم8يكي 

اثصهيومي. 
إن اثهدَف اثذي يسعى اثعدّو األم8يكي 
اثيـو6 إىل تحقيقه مـن وراا دعوة وزي8 
دواعه 8ـو و8ُض أمـ8 اثواقـع امليدامي 
اثقائـم، حيث يتم عىل أساسـه تقسـيُم 
اثحديـدة  محاوظـة  وتصبـُح  اثينـن 
مسـتقّلًة تحت أي مسـنى، وينا تصبح 
املحاوظـات اثجنوبيـة واثرشقيـة تحت 
حكـم االحتلل األجنبي، أمـا مأرب وبيد 
اإلْصَلح، بيننـا تبقى تعز وإب يف دوامة 
اثرصاع، أما مـا يتعلق باملحاوظات اثتي 
بيـد اثجيـش واثلجـان وسـتبقى تحت 
رحنة اثحصار، حيث سـتكون مخنوقة 
بحصار مطبق عىل يد االحتلل األم8يكي 
باثوكاثة، وـل يبقى ثهـا أي متن س إاّل 
عـ  املحاوظـات واملناطـق اثخاضعـة 

ثلحتلل األجنبي. 
عىل صعيـد املواجهة اثعدوان وملرشوع 
اثتقسـيم األم8يكي تعد مع8كة اثسـاحل 
اثغ8بـي بشـكل عـا6 ومع8كـة اثحديـدة 
بشـكل خاص املع8كـَة اث اصلـَة إليقاف 
اثتقسـيم  مـرشوع  وإلوشـال  اثعـدوان 
واثت تيـت ثلينن. وباثتايل ثيس من املباثغ 
ـًة  ويـه اثقول بأن مع8كَة اثحديـدة َخاصَّ
واثساحل اثغ8بي بشكل عا6 تعت  مع8كًة 

استانائية.. 
و8ـو ما أّكـدته قـوى اثعدوان وعىل 
رأسها أم8يكا حيننا عنلت عىل تعطيل 
جوثـة اثحـوار األخـرة؛ وذثـك حتـى 
تننح قطعامها وحشـود8ا اثعسك8يّة 
يف اثسـاحل و8صًة زمنية أَْكاَــ8َ؛ َعلَّها 
تتنّكـن من احتلل اثحديـدة، بل أَْكاَـ8 
مـن ذثك وجدما قائد اثُقــوَّات امل8كزية 
األم8يكيـة يتوىل وبشـكل مبارش قيادة 
اثتصعيد اثاامي يف معارك جنوب ك ١٦.. 
إاّل أمـه مع ُكــّل ذثك اسـتطاع اثجيش 

واثلجان اثشـعبيّة أن ي شل بُقـوَّة اثله 
تصعيد اثتحاثف األم8يكي بل وأن يُلِحَق 
بُقطعامهم وم8تِزقتهم وآثياتهم 8زينًة 
ُم8َّوعـة ومشـهودة أجـ ت  تنكيليـة 
قـوى اثعدوان عـىل االعرتاف باث شـل 
واثهزينة يف أَْكاَــ8َ من موقف وبأَْكاَـ8َ 

من أسلوب. 
إن تقديـم األم8يـكان ملسـار تقسـيم 
اثينـن كحلٍّ وحيـد ثلينن يكشـُف بجلا 
زيـف اثشـعارات اثتـي روعهـا اثعـدوان 
طيلة األربع اثسـنوات كإعادة ما تسـنى 
اثرشعية ومحاربـة املد اإلي8امي واملجوس 
واث8واوـض واثدوـاع عن صحابة رسـول 
اثله، حيث يتبني أَْكاَـ8َ أن اثهدَف اثحقيقيَّ 
8ـو تقسـيم اثينن ووق مـرشوع اثرشق 
األوسط اثجديد اثذي أعلن يف 6٢٠٠٦.. 

األم8يـكان أّكــدوا بترصيحـات وزي8 
ح8بهـم وثلنـ8ة األثـف بأن قـ8ار إيقاف 
اثعدوان بأيديهم وحَد8م تناماً، كنا صدر 
من عاصنتهم واشنطن ق8ار شن اثعدوان 
اثينن وشـعبه قبل أربع سنوات. وباثتايل 
وإن ق8ار إيقاف اثعدوان سـيبقى م88وماً 
بتحقيق اثهدف األوثوي واألسـايس ثلعدّو 
األم8يكي اثصهيومي، و8و و8ض مرشوع 
اثتقسـيم ثبلدما، و8و ما ثـم وثن يتحّقق 
ثهم واثشعب اثينني اثذي أسقط املرشوع 
م سـه باورته املباركة قـادر بنا ينتلكه 

من وعيه عىل إوشاثه وإىل األبد. 
اثعسـك8يّة  املع8كـة  مسـار  عـىل 
واثسياسـيّة واالقتصادية يتنتع اثشـعب 
اثيننـي اثيـو6 أَْكاَـ8َ مـن أي وقت مىض 
بنقومـات اثصنـود اثذاتـي وبنقومـات 
اثُقــوَّة اثعسـك8يّة واملاثيـة، وضـلً عنا 
توو8 ثـه ب ضـل اثله مـن قيـادة ق8آمية 
ثورية وما ي8تبط بها من قيادة سياسـيّة 

وعسك8يّة حكينة وشجاعة.
 إذن شعبنا قادٌر -بعون اثله وتوويقه- 
عـىل حسـم املع8كـة عسـك8يًّا ثصاثحه، 
ويف اثنتيجة وإن اثشـعب اثينني بكل تلك 
املقومات 8و من سيقول بعون اثله كلنَة 
اث صل األخرة يف 8ـذه املع8كة املصرية. 
وسيجعل من االمتصار يف مع8كة اثساحل 
اثغ8بـي بشـكل عـا6 منطلقـاً ثصناعـة 
املتغـرات َوَقْلـب موازين ثصاثـح محور 
املقاومـة عىل مسـتوى املنطقـة واثعاثم 
اإلْسـَلمي، كنا سـيكون ثلنرص اثينامي 
ارتـداده اثسـلبي اث اعـل عىل مشـاريع 
اثتقسـيم واثتآمـ8 األم8يكـي اثصهيومي 
اثتك ـري يف املنطقـة واثعاثم اإلْسـَلمي 
وعىل مشاريع وخطط اثتص ية األم8يكية 
اثصهيومية ثلقضية اث لسطينية، وآخ88ا 
ــًة  وَخاصَّ اثقـ8ن،  ص قـة  مـرشوع 
مـن اثنواحـي االقتصاديـة واثجغ8اويـة 

واثسياسيّة. 

)ودّفوا اوبه توّدف( 
محمد حتروش

خلل األشه8 املاضية الحظنا جنيعاً 
ع  وسـائل اإلعل6 ومواقـع اثتواصل 
املعتوه األحنق  ترصيحات وخطابـات 
)ت8مـب( بخصـوص املهلكـة اثع ية 
اثسـلوثية منلكـة )آل سـلول( وكيف 
اسـتهزأ بهم واست ز شـعوب املنطقة 
بعباراته اثسـاذجة واثسـخي ة واثتي 
توحي وعـلً باثـذل واملهامـة واثتبعية 
املطلقـة ثليهود واثنصـارى اثتي وصل 
إثيهـا اثوطـن اثع8بـي وحـكا6 اثع8ب 
ــة حـكا6 اثخليـج عـىل وجه  وَخاصَّ

اثعنـو6 ومظا6 آل سـلول عىل وجـه اثخصوص، وبعـد اثتويل املطلق 
ثليهود واثنصارى وتن يذ ُكـّل ُمَخّططات األم8يكان وت كيك وتدمر 
مختلف اثشعوب اإلْسَلمية، سواا يف املايض كأوغامستان واثشيشان 
َوباكسـتان َوإيـ8ان َواثعـ8اق وولسـطني، أَْو مؤّخـ8اً سـوريا وثيبيا 
وتومس ومرص واثسـودان واثينن واثتي ينكن أن قول إن ُمَخّططات 
ثورة اث8بيع اثع8بي واثذي توىل اثنظا6 اثسعودّي تن يذ امُلَخّطط وعنل 
بكل إخـلص ثتحقيق اثاورات املدّمـ8ة ثلشـعوب اثع8بيـة واث8اودة 
ثلنظا6 املاسومي واثتي كامت وراَا8ا أ8داف ماسومية خطرة تهدف 
إىل تغير اثاقاوة اثع8بية ومهب اثا8وات واآلثار كنا حصل يف سـوريا 
تدمـر مدينة )تدّمــ8( األث8ية واثعـ8اق تدمر مدينـة )اثنن8ود( يف 
بابل باثع8اق وثيبيا وغر8ا من اثبلدان اثع8بية م8ت ثنامي سـنوات 
مـن ثورة اث8بيع اثع8بي وكان معظـم اثناس يف مختلف أمحاا اثعاثم 
يعتقدون أن اثنظا6 اثسـعودّي يخد6 اثشعوب اث قرة ويح8ص عىل 
سـلمتها وعندما تجـىل اثوجه اثحقيقي اثبشـع ثلنظا6 اثسـعودّي 
واثـذي أثبت ثلعاثـم مدى تك ه وتج ه وظلنه ثلشـعوب اث قرة يف 
ـًة يف اثسنوات األربع املاضية منذ عا6 )28ص2(  مختلف اثبلدان َخاصَّ
وحتى عامنا اثحايل، حيث ارتكب أبشـع اثج8ائم اثتي يندى ثها جبني 
اإلمَْسـامية بحق شـعب مظلو6 وجاٍر ك8يم ُوِصَف باثطيبة واثحكنة 
واإليَْنان، أضف إىل ذثك ص قة اثق8ن واثتي ثم تُبِد اثسـعوديّة حياثها 
أي موقف ملسـامدة ولسـطني، و8و ما يوحي وعلً باثتبعية املطلقة 
ثليهود واثنصارى، اثناس اثذين صحوا من سـباتهم يند8شون أما6 

ما ي8تكبه اثنظا6 اثسعودّي.
أي غبـاا وأي عه8 وأي امحطاط وصل إثيه اثنظا6 اثسـعودّي )يا 
أمة ضحكت من جهلها األمم( اثله يحّذرما من تويل اثيهود واثنصارى 
ويقول ثنا ))ويسعون يف األرض وسـاداً ويهلكون اثح8ث واثنسل(( 
ِكنَي أَْن يُنـزَل  ويقول ))َما يََودُّ اثَِّذيَن َكَ 8ُوا ِمْن أ8َِْل اْثِكتَاِب َوال اْثُنرْشِ

َعَليُْكْم ِمْن َخْرٍ ِمْن َربُِّكْم((.
عبارة ت8مب املشـهورة )اثبق8ة اثحلوب( و8و يقصد اثسـعوديّة، 
واملعنى أمه ينوي استنزاف أموال اثسعوديّة وتحويلها ثصاثح اثنظا6 
األم8يكـي، اثعجيب يف األم8 وما يار اثد8شـة أمه يحلبها منذ ق8ون 
كارة، أي أن اثنظا6 املاسـومي يسـتنزف مظا6 آل سـلول منذ بداية 
مشأته و8و ينتص األموال باثتدريج، وثكن يبدو أن اثنظا6 املاسومي 
قـد أدمن عىل مهب اثا8وات وامتصـاص األموال، و8و ما جعل ت8مب 

يقول بأن اثسعوديّة تنتلك أمواالً طائلًة ويجب عليها أن تدوع.
إمـه اثجشـع بحـد ذاته، واإلدمـان اثذي سـينتهي بقتـل صاحبه 
ا6 املاضية شـا8دما ت8مب و8و يستهزئ ويست ز  وأسـياده، يف األَيَـّ
اثنظا6 اثسـعودّي وتـارة يقول إمها بق8ة حلوب وتـارة يقول إمها ال 
تسـتطيع حناية م سـها وتارة أُْخـ8َى يقول: ثوال أم8يكا ملا وجدت 
اثسـعوديّة. ويف ُكــّل ظهور ثرتمب عىل شاشـة اثتل ـاز، أما قامون 
اثبقـ8 وـإن املزارع يحلـب بق8تـه باسـتن8ار إىل أن يجـف رضعها 
وينقطـع حليبها بعد ذثك يقو6 بذبحها وكأن شـيئاً ثم يكن، ثيذ8ب 
إىل اثسـوق بحااً عن بق8ة أُْخـ8َى ثي عل بها م س ما وعله بنظرتها 
اثسابقة، وثو ع8ف اثبق8 ما يقو6 به اثبرش ثاارت وغضبت وواجهت 
ُكــّل من يقو6 بحلبهـا أَْو 88بت بعيداً عْن َمن يقـو6 بتعذيبها ومن 
يهّدد8ا باملوت، أما بق8ة ت8مب اثحلوب وهي ال تقل شـأماً عن أبقار 
ـا6 املزارع ت8مـب بذبح بق8ته،  املزارعـني، َوسـيقو6 يف يو6 من األَيَـّ
واثبحـث عـن بق8ة أُْخــ8َى ثتؤدَي مـا كامت تؤديه بق8ُة آل سـلول، 
وذبح بق8ة آل سـلول أوشـك عـىل االبتداا، ومخىش أن تكـوَن اثبق8ة 
املسـتقبلية 8ي سلطنة عنان ويجب عىل اإلخوة يف ُعنان أن يحذروا 
من اثنظا6 املاسـومي واملنال بأم8يكا وإرسائيـل وزيارة اثنتن يا8و 
ثقابـوس زيارة شـؤ6 وال توحـي بخر ويجب عىل اثشـعب اثعنامي 
وقائده قابوس أن يتوّخى اثحذر ويسـت يَد من األمشـودة املشهورة 
واثحناسـية اثتي 8ي بعنوان ))ودووا أوبه توّدف(( ويقاطع اثيهود 
واثنصـارى ويبتعَد عن سياسـتهم اثقـذرة واملدّمـ8ة ثلشـعوب، ما 
ثـم وإن مصر ُعنان سـيكون كنصر آل سـلول اثذبـح اثداعيش أَْو 

اثخاشقجي. 
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لو تأتي إىل مسألة: أن تقتل يف سبيل الله تجدها يف األخر تعتر 
من الحكمة بالنس�بة لك ومن الخر الكبر بالنس�بة لك ألنه عندما 
ترى أنه يف األخر أنت س�تموت، أليس ُكّل إنس�ان سيموت، أليس 
من األفضل يل أليس من الحكمة أن استثمر موتي. ]سورة اثبق8ة 

اثدرس اثاامن ص: 9[

كلُّ َم�ن يخاف من املوت هو الخ�ارس، هو الذي يريد أن يموت، 
هو من س�يكون موته ال قيمة له، إذا كن�ت تكره املوت فحاول أن 
تجاه�د يف س�بيل الله، وأن تقتل ش�هيداً يف س�بيله.]مع8وة اثله 

وعده ووعيده اثدرس اثخامس عرش ص: 26[
اإلنسان يف األرض هنا يكون قلقاً يعني ما يعرف كيف قد تكون 

نهايت�ه، م�ا عنده ضمانة مؤك�دة تماماً، بأن�ه إىل الجنة وإن كان 
يف طريقها، ال يعرف كيف تكون النهاية بالنس�بة له، أما الش�هيد 
فه�و حّي وقد ع�رف أنه من أه�ل الجنة ويف نف�س الوقت هو يف 
جنة، الجنة الحقيقية، أَْو جنة أخرى.]سـورة آل عن8ان اثدرس 

اثسادس عرش ص: 7[

مقتطفات نورانية

الوعي من خالل القرآن الكريم جـعـل شـهـداَءنـا األبــراَر ثــابـتني ثـباَت الـجـبـال الـرواسي

الوعي لدى الشهداء من خالل القرآن 
الكريم:ـــ 

مـن املعلو6 قطعاً أن اثقـ8آَن اثك8يَم 8و 
اثكتـاُب اثوحيُد اثصحيُح مائـة يف املئة؛ ألن 
َل بح ظـه، قال تعاىل: ]إِمَّا مَْحُن  اثبارئَ تك َّ
ا َثُه َثَحاِوُظوَن[ وقال تعاىل:  مَزَّْثنَا اثذِّْك8َ َوإِمَـّ
]الَ يَأِْتيـِه اْثبَاِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوالَ ِمْن َخْلِ ِه 
تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِنيٍد[، وقال أيضاً: ]ِكتَاٌب 
َلـْت ِمْن َثـُدْن َحِكيٍم  أُْحِكَنـْت آيَاتُـُه ثُمَّ ُوصِّ
َخِبٍر[ وقال تعاىل عنه: ]ذَِثَك اْثِكتَاُب الَ َريَْب 

ِويِه 8ًُدى ِثْلُنتَِّقنَي[..
د املسـلنني؛ ألنَّ  ثذا وهو معنٌة كبرٌة توحِّ
ُكلَّ املسـلنني مت قون عىل صحة ُكّل آياته، 
حيث قال اثشهيد اثقائد سل6 اثله عليه عن 
ذثك: ]8ـذا اثق8آن معنة كبـرة جداً ألمه ما 
يزال بني أيدينا وما مزال كلنا مت قني عليه، 
ُكّل املسـلنني مت قـون عليـه، 8ـي معنة 
كبرة ال يسـاويها معنة، ال يساويها معنة 
من ُكّل اثنعيم.]سورة اثبق8ة اثدرس اثاامن 

ص: 8[.
وقـال أيضاً سـل6ُ اثله عليه عـن اثق8آن 
اثك8يـم: ]قـ8ااة كتاب اثله بتأمـل، وق8ااة 
أحـداث اثحيـاة بتأمـل، وقـ8ااة اثن وس، 
وسـلوكيات اثنـاس بتأمـل 8ي ما يسـاعد 
اإلمسـان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرتشـد، 
عـىل أن يسـت يد من خلل اثقـ8آن اثك8يم.
]مع8وة اثلـه وعده ووعيده اثـدرس اثااثث 
عـرش ص: 2[. وقـال أيضـاً: ]عندما تكون 
ثقاوتـك ثقاوة اثق8آن, 8ديـك 8دي اثق8آن, 
يصبـح ُكّل يشا يف اثدميا يعطيك معلومات, 
ويطنئنك عىل ما أمت عليه, ويشـهد ملا أمت 
عليـه؛ وـإذا أصبح اثقـ8آن داخلـك, أصبح 
مـاذا؟ ُكّل يشا يشـهد ثلحـق اثـذي أمـت 
تحنلـه, ُكّل يشا.]مديـح اثقـ8آن اثـدرس 
اثسـادس ص: 5[. وقال أيضاً: ]ثن يحنينا 
من أعدائنا إال اثعـودة إىل اثق8آن اثك8يم، ثن 
يبقـي اثعلقـة قائنـة بيننا وبـني ديننا إال 
اثقـ8آن اثك8يم، ال ينكـن أن يدوع عنا أيضاً 
إال اثق8آن اثك8يم إذا ما عدما إثيه.]اإلسـل6 
وثقاوـة اإلتبـاع ص: 7[.. ومـن خلل 8ذا 

اثوعي اثق8آمي تجىل اآلتي:ــ 

أوالً:ـ خوُف الشهداء من التهديدات 
اإللهية يف القرآن:ــ

ازداد وعـُي شـهدائنا مـن خـلل اثق8آن 
اثك8يم، وصّدقـوا به، وامتالـوا ألوام8 اثله، 
وعندمـا قـ8أ شـهداؤما األبـ8اُر اثتهديـداِت 
اثلـه سـبحامه  بهـا  توعـد  اثتـي  اإلثهيـة 
املقرصيـن، املتخاذثـني، املتقاعسـني عـن 
قوثـه  مال:ـــ  مـن  سـبيله،  يف  اثجهـاد 
تعاىل:ـــ]إاِلَّ تَنِ ـ8ُوا يَُعذِّبُْكـْم َعذَابًـا أَِثيًنا 

وُه َشـيْئًا  َويَْسـتَبِْدْل َقْوًمـا َغْرَُكْم َوالَ ترَُضُّ
ٍا َقِديـ8ٌ[.. ومـن ماـل  َواثلَّـُه َعـىَل ُكلِّ يَشْ
قوثـه تعاىل: ]ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْخَوامُُكـْم َوأَْزَواُجُكـْم َوَعِشـرَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
َكَسـاَد8َا  تَْخَشـْوَن  َوِتَجـاَرٌة  اْقرَتَْوتُُنو8َـا 
َوَمَسـاِكُن ت8ََْضْومََهـا أََحـبَّ إَِثيُْكْم ِمـَن اثلَِّه 
َوَرُسـوثِِه َوِجَهـاٍد يِف َسـِبيلِِه َورَتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اثلَّـُه ِبأَْمـ8ِِه َواثلَّـُه الَ يَْهـِدي اْثَقـْو6َ 
اْثَ اِسـِقنَي[.. امطلقـوا إىل مياديـن اثعـزة 

واثك8امة غر آبهني بيشا.

ثانياً:ــ امتثال الشهداء ألوامر اهلل.. 
بـ)لجهاد( يف سبيله:ــ

وكذثك ق8أ شـهداؤما األبـ8اُر اآلياِت اثتي 
تأم8مـا باثجهاد يف سـبيل اثلـه، واثتي تنأل 
اثق8آن، حيث أمه ثيس 8ناك أية و8يضة من 
اث 8ائض مزثت ويها آيات كارة كاثجهاد يف 
سـبيل اثله، مال قوثه تعاىل: ]إِنَّ اثَِّذيَن آَمنُوا 
َو8َاَجـ8ُوا َوَجا8َـُدوا ِبأَْمَواِثِهـْم َوأَمُ ِسـِهْم 
وا أُْوَثِئَك  يِف َسـِبيِل اثلَّـِه َواثَِّذيـَن آَووا َومَـرَصُ
بَْعُضُهـْم أَْوِثيَـاُا بَْعٍض[ـــ وقوثـه تعـاىل: 
]اثَِّذيـَن آَمنُـوا َو8َاَج8ُوا َوَجا8َُدوا يِف َسـِبيِل 
اثلَِّه ِبأَْمَواِثِهْم َوأَمُ ِسـِهْم أَْعَظـُم َدَرَجًة ِعنَْد 
اثلَِّه َوأُْوَثِئـَك 8ُـُم اْثَ اِئُزوَن[..وامتالوا ثتلك 
يلـوون عـىل يشا،  ال  وامطلقـوا  األوامـ8، 
ب اعليـة قوية جـدا، وروح جهادية عاثية، 
يسـتهدوون أعداا اثله عىل طـول، م8ة بعد 
م8ة، بـدون و8ن، أَْو ضعـف، امتااال ثقوثه 
تعاىل: ]َوالَ تَِهنُـوا يِف ابِْتَغاِا اْثَقْو6ِ إِْن تَُكومُوا 
تَأَْثُنوَن َوِإمَُّهْم يَأَْثُنوَن َكَنا تَأَْثُنوَن َوت8َُْجوَن 
ِمـَن اثلَّـِه َمـا الَ ي8َُْجـوَن َوَكاَن اثلَّـُه َعِليًنا 

َحِكيًنا[.

ثالثاً:ــ عرفوا أن )األمواَل واألوالد( لن 
تغنَي عنهم من عذاب اهلل شيئاً:ــ

إضاوًة إىل ما سبق، وعندما ق8أ شهداؤما 
األب8اُر اآلياِت اثتي تُدلُّ عىل أمه من اثحنق أن 
تع8ض عن أوامـ8ه، من أجل األموال واأل8ل 
واثوثد، من مال قوثه تعاىل: ]يَْو6َ يَِ 8ُّ اْثَن8ُْا 
ـِه َوأَِبيِه* َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيِه*  ِمْن أَِخيِه* َوأُمِّ
ِثـُكلِّ اْمـ8ٍِئ ِمنُْهـْم يَْوَمِئـٍذ َشـأٌْن يُْغِنيـِه[، 
وقوثه تعـاىل: ]َثْن تُْغِنَي َعنُْهـْم أَْمَواثُُهْم َوالَ 
أَْوالَد8ُُـْم ِمَن اثلَِّه َشـيْئًا أُْوَثِئَك أَْصَحاُب اثنَّاِر 
8ُـْم ِويَهـا َخاِثـُدوَن[، وقوثـه تعـاىل: ]يََودُّ 
اْثُنْجـ6ُ8ِ َثْو يَْ تَـِدي ِمْن َعـذَاِب يَْوِمِئٍذ ِببَِنيِه 
َوَوِصيَلِتـِه  َوأَِخيـِه )22(  َوَصاِحبَِتـِه   )22(
َجِنيًعـا  األَْرِض  يِف  تُْؤويِه)23(َوَمـْن  اثَِّتـي 
ثُمَّ يُنِجيـِه)28( َكلَّ إِمََّها َثَظـى )25( مَزَّاَعًة 

..] َوى )26( تَْدُعوا َمْن أَْدب8ََ َوتََوىلَّ ِثلشَّ
 وع8ووا ووعوا أال يشا ين عهم، ال حنان 
األ6، وال حـب األب، وال اثزوجـة وال اثوثـد، 

وال األخ، وال اثعشـرة، وال األمـوال اثكارة، 
منكـن أن ينجيهم أَْو يشـ ع ثهم بني يدي 
اثلـه، إال عنلهـم اثصاثـح، ورىض اث8حنن 
اثـذي يناثـون مـن خلثـه اث ـوز باثجنـة 
واثنجـاة مـن اثنار..وامطلقـوا ثلجهـاد يف 

سبيل اثله ال يخاوون يف اثله ثومة الئم..

رابعاً:ــ آمنوا إيماناً مطلقاً بأن: ]ِلُكلِّ َأَجٍل 
ِكَتاٌب[

وتجىل أيضاً اثوعي ثدى شـهدائنا األب8ار 
مـن خلل اثق8آن اثك8يـم عندما ق8أوا قوثه 
تعـاىل: ]ُقْل َثْو ُكنْتُـْم يِف بُيُوتُِكْم َثـَ ََز اثَِّذيَن 
ُكِتـَب َعَليِْهُم اْثَقتُْل إىَِل َمَضاِجِعِهْم[ــ وقوثه 
تعـاىل: ]ِثُكلِّ أََجـٍل ِكتَاٌب[، ـــ وقوثه تعاىل: 
]َوِإذَا َجاَا أََجلُُهْم الَ يَْسـتَأِْخ8ُوَن َسـاَعًة َوالَ 
يَْسـتَْقِدُموَن[ــ وقوثه تعاىل: ]أَيْنََنا تَُكومُوا 
يُْدِركُُّم اْثَنْوُت َوَثْو ُكنتُْم يِف ب8ُُوٍج ُمَشيََّدٍة[.

 وع8وـوا ووعـوا بأن املوت 8ـو بيد اثله، 
وثيس من ذ8ب إىل اثجبهات مقتول، وال من 
ظـل يف بيته ُمعـاىف، وأن املوت آت ال محاثة، 
ثـكل مـن يف األرض، ال أحـد مخلـد، وكاموا 
أذكياا، عندما اسـتان8وا موتهم، بعودتهم 

بعده أحياا عند ربهم ي8زقون..
وقد قال اثشـهيد اثقائد سل6 اثله عليه: 
]ثـو أن اإلمسـان يتأمل يتذك8 بشـكل جيد 
ث8أى بأمه ثيس اثقتال باثشكل اثذي تك88ه. 
عندمـا تنظـ8 إىل قضية واحدة 8ـو أمه: أن 
ُكّل إمسـان سـينوت، أثيسـت 8ـذه قضية 
مع8ووة؟ ُكّل إمسان سـينوت، وكل إمسان 
يلقي يف 8ذه اثحياة أشـياا تتعبه، ويعامي 
منهـا. أثيسـت 8ـذه قضيـة مع8ووـة؟ إذاً 
واثقتـال ما 8ـو؟ غاية ما 8نـاك أن تقتل، 
أثست ستنوت وإن ثم تقتل؟ أثيس األوضل 
ثك أن تسـتان8 موتك وتقتل يف سـبيل اثله؟ 
أوضـل مـن أن تنوت ول يحسـب ثك موتك 
يشا؟. ]سـورة اثبق8ة اثـدرس اثعارش ص: 

]5
وقـال أيضا: ]مـن يه8بون مـن املوت يف 
اثدميـا، 8ـم من ينوتـون حقيقـة، 8م من 
يضيعـون يف اثرتبـة حقيقـة، أما اثشـهداا 
وإمهم ال ينوتون.]مع8وة اثله وعده ووعيده 

اثدرس اثخامس عرش ص: 26[

خامساً:ــ قاموا بـ)العداء والحذر( من 
اليهود والنصارى كما أمر اهلل:ــ

ويف ذات اثسـياق، وـإن شـهدااما األب8ار 
عندما قـ8أوا آيات اثعداا ثليهود واثنصارى، 
ــ مال قول اثله تعاىل: ]َثتَِجَدنَّ أََشـدَّ اثنَّاِس 
ُكوا[،  َعَداَوًة ِثلَِّذيَن آَمنُوا اْثيَُهـوَد َواثَِّذيَن أرَْشَ
ـــ وقوثـه تعـاىل: ]إِْن تَْنَسْسـُكْم َحَسـنٌَة 
ـٌَة يَْ 8َُحوا ِبَها[،  تَُسْؤ8ُْم َوإِْن تُِصبُْكْم َسيِّئـ
ــ وقوثه تعاىل: ]َوَثْن ت8َْىَض َعنَْك اْثيَُهوُد َوالَ 
اثنََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهْم[، ــ وقول اثله 
تعاىل: ]8َا أَمْتُْم أُْوالَِا تُِحبُّومَُهْم َوالَ يُِحبُّومَُكْم 
ــ وقوثه تعاىل: ]َما يََودُّ اثَِّذيَن َكَ 8ُوا ِمْن  [،ـ 
َل َعَليُْكْم  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ أ8َْـِل اْثِكتَاِب َوالَ اْثُنرْشِ
ـ وقوثه تعـاىل: ]يَا  ِمـْن َخـْرٍ ِمْن َربُِّكـْم[،ـ 
أَيَُّهـا اثَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا َو8ِيًقا ِمَن اثَِّذيَن 
أُوتُوا اْثِكتَاَب ي8َُدُّوُكْم بَْعـَد إِيَناِمُكْم َكاِو8ِيَن 
[، وغر8ا من اآليـات اثتي يؤكد ثنا اثله عز 
وجـل ويها بـأن اثيهـود واثنصـارى أعداا، 
ويجـب اثتعامل معهـم عىل 8ذا االسـاس، 
وامطلـق شـهداؤما يف عدائهم ألعـداا اثله، 
غر آبهني بـيشا، ال يخاوـون صواريخهم 

وال طائ8اتهـم وال دباباتهم.. كاشـ ني ُكّل 
مخططاتهم ومؤام8اتهم عىل األمة..

وقد قال اثشـهيد اثقائد سـل6 اثله عليه 
حول 8ذا: ]املصلحة ثلشعوب اإلسلمية 8و 
اثتوجه اثق8آمي يف اثنظ8ة محو 8ؤالا اثيهود 
واثنصارى, مظ8ة اثعداا, مظ8ة إعداد اثقوة, 
مظ8ة اثجهاد, مظ8ة اثشعور بأمهم يسعون 
يف األرض وسـاداً, وأمهـم ال ي8يـدون ثنا أي 
خر, وأمهم يـودون أن مكون ك اراً, يودون 
ثو يضلوما, يودون ثو يسحقوما وينهوما من 
عىل األرض بكلها.]املواالة واملعاداة ص: 7[
وقـال أيضـاً سـل6 اثلـه عليـه: ]إذا كنا 
مـ8ى دول اثغـ8ب كلها حكومات وشـعوباً 
واملسـلنني  اإلسـل6  ملحاربـة  ينطلقـون 
كاوة وإن ُكّل مسـلم يجـب أن يكون جندياً 
يعاملهـم بنال مـا يعاملون به املسـلنني، 
بـكل  يق ـون  كنـا  وجههـم  يف  ويقـف 
إمكامياتهم يف وجه املسلنني.. ]ثتحذن حذو 

بني إرسائيل ص: 9[

سادساً:ـ طمعوا يف )وْعّد( اهلل، وخافوا من 
)وعيده(:ــ
الوعيد:ــ

اثك8يـم،  اثقـ8آن  خـلل  مـن  وكذثـك 
ق8أوا آيـات كارة جـداً، يتوعـد ويها جبار 
اثسـناوات واألرض اثعصـاة مـن عبـاده، 
وخاف شهداؤما األب8ار، واقشع8ت أبدامهم، 
عندما ق8أوا أحوال أ8ل اثنار، وكيف وص ها 
اثلـه سـبحامه ثنـا يف اثق8آن وكأمنـا م8ا8ا، 
طعامهـا، رشابهـا، أبوابهـا، خزمتهـا، من 
مال قوثه تعـاىل: ]أَذَِثَك َخْرٌ مُُزالً أ6َْ َشـَج8َُة 
و6ِ* إِمَّا َجَعْلنَا8َـا ِوتْنًَة ِثلظَّاِثِننَي* إِمََّها  اثزَّقُّ
َشَج8ٌَة تَْخ8ُُج يِف أَْصِل اْثَجِحيِم* َطْلُعَها َكأَمَُّه 
ـيَاِطنِي* َوِإمَُّهـْم الَِكلُـوَن ِمنَْهـا  رُُاوُس اثشَّ
َوَناِثئُـوَن ِمنَْها اْثبُُطوَن* ثُـمَّ إِنَّ َثُهْم َعَليَْها 

َثَشْوبًا ِمْن َحِنيٍم[.
قـال اثشـهيد اثقائـد سـل6 اثلـه عليه: 
]اثوعـد واثوعيد: 8و منا ملئت به ص حات 
اثقـ8آن اثك8يم وتك8ر كاـراً يف آيات اثله يف 
اثق8آن اثك8يم اثحديث عـن اثجنة، اثحديث 
عن اثنـار باثت صيل اثكامـل ثلجنة واثنار. 
اثوعـد ثلنؤمنـني يف اثدميا، اثوعـد ثلنتقني، 
اثوعد ملن يسـرون عـىل 8دي اثلـه يف 8ذه 
اثدميا، وعد8م بأشـياا كارة جداً، واثوعيد 
ملن يخاث ون 8دي اثلـه يف 8ذه اثدميا، ومن 
يتنـ8دون عليه، ومـن يعصومـه، توعد8م 
بعقوبـات كاـرة جداً.]مع8وـة اثلـه وعده 

ووعيده اثدرس اثتاسع ص: 2[
وتأمـل أيضاً شـهداؤما األب8ار قـول اثله 
تعاىل عىل ثسـان أ8ل اثنار: ]َربَّنَا أَِرمَا اثَّذَيِْن 
أََضلَّمَا ِمـَن اْثِجـنِّ َواإِلمْـِس مَْجَعْلُهَنا تَْحَت 
أَْقَداِمنَا ِثيَُكومَا ِمَن األَْسَ ِلنَي[ وع8ووا ووعوا 
أن يجعلـوا املضلني ثهم تحـت أقدامهم 8نا 
يف اثدميـا، ألمـه 8نا ين ـع 8ذا، أمـا يف اثنار 
ولـن ين عك أن تضع من أضلك تحت قدمك، 
ألمكنـا سـواا يف اثنـار، وامطلقوا ضـد ُكّل 
طاغيـة ومتكـ ، يحاربومـه، وينكسـون 
رايته، ويعلون راية اثحق، ال يخاوون يف اثله 

ثومة الئم..
قال اثشـهيد اثقائد سل6 اثله عليه حول 
8ذه اثنقطة: ]8نـا يف اثدميا، يف اثدميا، إثعن 
أوثئـك اثذيـن أضلومـا، إثعـن أوثئـك اثذين 
أضلـوا األمـة من سـابقني أَْو مـن الحقني، 
إن ثعنتهم 8نا يف اثدميا 8ي اثتي سـتجدي، 

أن ت ضحهـم 8نا يف اثدميـا، وأن تطلب من 
اثلـه أن يخزيهم وأن يخزي من يسـر عىل 
مهجهم، 8نا يف اثدميا سـين ع.]مع8وة اثله 

وعده ووعيده اثدرس اثتاسع ص: 6[

الوعد:ــ
أمـا آيات اثوعـد، اثتي امتأل بهـا اثق8آن، 
وقد جعلتهم يشتاقون إىل اثشهادة، بشغف 
شـديد، من مال قوثـه تعاىل: ]َوالَ تَْحَسـبَنَّ 
اثَِّذيـَن ُقِتلُوا يِف َسـِبيِل اثلَِّه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاٌا 
ِعنَْد َربِِّهْم ي8َُْزُقوَن* َو8ِِحـنَي ِبَنا آتَا8ُُم اثلَُّه 
وَن ِباثَِّذيَن َثْم يَْلَحُقوا  ِمـْن َوْضِلِه َويَْسـتَبرِْشُ
ِبِهـْم ِمـْن َخْلِ ِهـْم أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهـْم َوالَ 8ُْم 
وَن ِبِنْعَنـٍة ِمـَن اثلَّـِه  يَْحَزمُـوَن* يَْسـتَبرِْشُ
َوَوْضـٍل َوأَنَّ اثلَّـَه الَ يُِضيُع أَْجـ8َ اْثُنْؤِمِننَي[
ـــ ومن مال قوثه تعاىل: ]إِنَّ اثَِّذيَن َسـبََقْت 
ا اْثُحْسـنَى أُْوَثِئَك َعنَْهـا ُمبَْعُدوَن*  َثُهـْم ِمنَـّ
الَ يَْسـَنُعوَن َحِسيَسـَها َو8ُْم يِف َما اْشتََهْت 
أَمُ ُسـُهْم َخاِثُدوَن* الَ يَْحُزمُُهُم اْثَ َزُع األَْكَ ُ 
ا8ُـُم اْثَنلَِئَكُة 8َـذَا يَْوُمُكُم اثَِّذي ُكنتُْم  َوتَتََلقَّ
تُوَعـُدوَن[ ــ ومـن مال قوثه تعـاىل: ]َوُهَو 
يِف ِعيَشـٍة َراِضيٍَة* يِف َجنٍَّة َعاِثيٍَة* ُقُطوُوَها 
بُـوا 8َِنيئًا ِبَنا أَْسـَلْ تُْم  َداِميَـٌة* ُكلُـوا َوارْشَ
ا6ِ اْثَخاِثيَِة[، وغر8ـا من اآليات اثتي  يِف األَيَـّ
تحكي معيم اثجنة اثتي ويها ما ال عني رأت، 

وال أذن سنعت وال خط8 عىل قلب برش.

 سينُصُر 
َ
سابعاً:ــ إيمانهم املطلق بأن اهلل
عباَده املستضعفني )الواعني(:ــ

مـن جهة أخـ8ى، وعندما ق8أ شـهداؤما 
نَّ اثلَُّه َمْن  األب8ار قـول اثله تعاىل: ]َوَثيَنـرُصَ
ُه إِنَّ اثلَّـَه َثَقـِويٌّ َعِزيٌز[، ـــ وقوثه  يَنـرُصُ
وُكـْم إاِلَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم  تعـاىل: ]َثْن يرَُضُّ
وَن[ـــ وقوثه  يَُوثُّوُكـُم األَْدبَاَر ثُـمَّ الَ يُنرَْصُ
تعاىل: ]بَْل مَْقِذُف ِباْثَحقِّ َعىَل اْثبَاِطِل َويَْدَمُغُه 
ـا تَِصُ وَن[ َوـِإذَا 8َُو َزا8ِـٌق َوَثُكُم اْثَويُْل ِمنَّ
ُكْم  وا اثلََّه يَنرُصْ ـــ وقوثه تعاىل: ]إِْن تَنـرُصُ
ْت أَْقَداَمُكـْم [ــ وقوثه تعـاىل: ]َوَكاَن  َويُاَبِـّ

ا َعَليْنَا مرَْصُ اْثُنْؤِمِننَي [. َحقًّ
و هنـوا ووعـوا وآمنـوا بتلـك اثوعـود 
اإلثهيـة، وأما سـوف تتحقـق؛ ألمها صادرة 
عـن جبـار اثسـناوات واألرض، مـن بيده 
اثقلـوب، املهينن عىل اثقلوب، وال أحد غره 
مهينـن عليها، وينـأل قلوب األعـداا رعبا 
ووزعا وخووا، وينـأل قلوب أوثياا اثله أمنا 
واطنئناما وثباتـا، وامطلقوا إىل اثجبهات ال 
يخشـون أحداً، كنا قال اثلـه عنهم: ]اثَِّذيَن 
اُس إِنَّ اثنَّاَس َقـْد َجَنُعوا َثُكْم  َقـاَل َثُهُم اثنَـّ
َواْخَشـْو8ُْم َوَزاَد8ُـْم إِيَنامًا َوَقاثُوا َحْسـبُنَا 

اثلَُّه َوِمْعَم اْثَوِكيُل[..
قال اثشـهيد اثقائد سل6 اثله عليه حول 
8ذه اثنقطة: ]ثيس ُكّل مسـتضعف 8و من 
سيكون اثله معه، ومن سيحظى بتأييد اثله 
ومرصه، ومن سيعنل اثله عىل إمقاذه، إمهم 
وقط املسـتضع ون اثواعـون.]وإذ رصونا 

إثيك م 8اً من اثجن ص: 23[
يكـون  ال  إثهيـة  ]سـنة  أيضـا:  وقـال 
إعـزاز عبـاده ومـرص دينـه إال عـىل أيـدي 
املسـتضع ني اثذيـن يغرون ما بأم سـهم 
ويصبحوا مستضع ني واعني، يستشع8ون 
مسـئوثيتهم وياقـون بوقوف اثلـه معهم، 
ياقون باثله، وياقون بنـا وعد8م به.]وإذ 

رصونا إثيك م 8اً من اثجن ص: 28[

اثعاَثــُم بأجنِعه، تابََع وخلل عامني من اثعدوان عىل بلدما اثحبيب ثباَت وصنوَد 
أبناا اثينن يف وجه اثغزو األجنبي اثظاثم، ذثك اثابات واالستبسال اثذي أذ8ل اثعاثم 

أجنع ــ بدون مباثغة ــ ونا اثذي حصل؟ ما اثدواوع واثعوامل واألسباب اثتي 
جعلت مجا8دينا ينطلقون إىل ساحات اثعزة واثك8امة، ال يخاوون من أي يشا عىل 
اإلطلق، واملوت اثذي يخاوه اثجنيع 8م ال يخاوومه أبداً، مالُهم ماُل اإلما6 عيل بن 
ابي طاثب عليه اثسل6 اثذي قال: ))واثلِه اَلبن أبي طاثب آمَُس باملوت من اثط ل 

بادي أمه((.. إن ذثك اثابات واثصنود يعوُد إىل عاملني رئيسيني 8نا:ــ
أوالً: اثوعُي كان عاثياً ثدى اثشهداا من خلل اثق8آن اثك8يم.

ثامياً: اثوعُي كان عاثياً ثدى اثشهداا من خلل محارضات اثشهيد اثقائد اثحسني 
بن بدر اثدين سل6 اثله عليه..

8نا يف 8ذا اثتق8ي8 سنتناوُل اثجزا األول و8و:ــ
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مقتل وجرح 26 جندياً أفغانياً يف 
هجوم لطالبان وسط أفغانستان

 : وكاالت 
احتلَّ مسـلحو ح8كـة طاثبـان، أمس االثنـني، موقعـاً أمنياً 
مهنـاً عىل مشـارف مدينة غزمة بوسـط أوغامسـتان وقتلوا 23 
من اثُقـوَّات األْوغامية، ما يسـّلط اثضوا عىل 8شاشة وضع 8ذه 

اثُقـوَّات يف ظل االحتلل األم8يكي ثلبلد. 
وووقاً ثوكاثـة "رويرتز" كان املوقع جزا من حزا6 أقيم حول 
غزمة، اثتي تقع عىل اثط8يق اث8ئيي بني اثعاصنة كابول وجنوب 
اثبلد، بعد أن احتلت طاثبان املدينَة ث رتة قصرة يف أغسطس، يف 

واحد من أك  8جناتهم يف سنوات. 
وقـال عارف موري و8و متحدث إقلينـي: إمه إىل جامب اثقتىل 
اثالثة عرش، أصيب 23 من ُقـوَّات األمن اثحكومية املدعومة من 
اثغـ8ب يف اثهجـو6، وذكـ8 دون اثخوض يف ت اصيـل، أن طاثبان 

تكبّدت خسائ8َ ثقيلة. 
من جهتـه قال املتحدث باسـم طاثبان، ذبيـح اثله مجا8د يف 
بيان: إن 28 من أو8اد اثرشطة ُقتلوا وأصيب سـتة، كنا اسـتوثت 

اثح8كة عىل كنيات كبرة من األسلحة واثذخرة. 
يُذَكـ8ُ أن أوغامسـتان تعامي من أوضاع سياسـية واقتصادية 
وأمنية مرتدية، وتنترش اثجناعات املسـلحة بنختلف مسنياتها 
وتسـيط8 عىل مسـاحات شاسـعة يف اثبلد اثخاضعـة ثلحتلل 

األم8يكي منذ 27 عاماً. 

وزير صهيوني يصل مسقط إلبرام اّتفاقية 
مشرتكة تسارع خطوات التطبيع العلني

 : متابعات 
قطار اثتطبيع اثذي امطلق رسنياً عا6 2978 بعد اثتوقيع عىل 
معا8ـدة كامب دي يد، تسـارعت وترتُه بشـكل مل ت يف اآلومة 
األخرة بني اثدول اثخليجية واثكيان اثصهيومي، اثذي يحتّل أرَض 
ولسطني ويقتل شعبها صغاراً وكباراً، شيوخاً ومساًا، يف محاوثة 
مشـرتكة بني اثجامبني ثتن يذ ما يسـنى "ص قـة اثق8ن" اثتي 

ت8مي إىل تص ية اثقضية اث لسطينية. 
ويف 8ـذا اثسـياق، وصـل وزيـ8ُ املواصـلت واالسـتخبارات 
اثصهيومـي "يرسائيل كاتس" ثيلة األحـد 8 موون  إىل اثعاصنة 
اثنقـل  حـول  دويل  مؤتنـ8  يف  ثلنشـاركة  مسـقط؛  اثعناميـة 
واملواصلت اثدوثية واثذي سيُعقد من 6 إىل 8 موون  اثجاري. 

وُقبيـل توجهه إىل اثعاصنـة اثعنامية، قـال كاتس: إن رئيس 
اثحكومـة بنيامـني متنيا8و كّل ـه بـ "ط8ح مرشوع مد سـكة 
حديدية ت8بط اثدول اثخليجية بإرسائيل واثبح8 األبيض املتوسط 

م8وراً باألردن" يف املؤتن8 اثذي ستستضي ه مسقط. 
وتقول وسـائل اإلعل6 صهيومية إن 8ـذا املرشوع اثصهيومي 
يشـنل يف م8حلته األوىل مّد خطوط ب8ية ثلشـاحنات ثم مّد سكة 
حديدية ثنقل اثبضائع واثسـلع بني املوامئ اإلرسائيلية عىل ض ة 
اثبح8 األبيض املتوسـط وموامئ اثدول اثع8بية باثخليج اث اريس 

يف كل االتجا8ني. 
و8ـذه 8ـي املـ8ة األوىل اثتي يـزوُر ويهـا عضٌو مـن حكومة 
االحتـلل اثصهيومـي ب8تبة وزيـ8، اثعاصنة اثعناميـة من أجل 
املشـاركة يف مؤتن8 دويل بحيث ذك8ت وسائل اإلعل6 اإلرسائيلية 
أن زيارة اثوزي8 اإلرسائييل ملسقط تؤّكـد عىل اثعلقات "اثوثيقة" 

اثتي ت8بط بني ُعنان وإرسائيل.

واشنطن تقصف "دير الزور" بالقنابل الفوسفورية املحّرمة 
دولياً والجيش السوري يعثر على مخزن أسلحة أمريكية 

 : سوريا 
شنَّت طائ8اُت ُقـوَّات اثتحاف األم8يكي غاراٍت 
جويًة، أمس االثنني، عىل منطقة اثسـوق اثجديد 
يف بلدة 8جني ب8يف دي8 اثزور، مسـتخدمًة قنابَل 
اث سـ ور األبيـض املح8ّمـة دوثياً، منـا أدى إىل 

استشهاد 3 أط ال يف بلدة اثشع ة. 
اثتحاثـف  إن طـران  وقاثـت وكاثـة سـاما: 
األم8يكي اسـتخد6 خلل اثغـارات عىل ريف دي8 
اثـزور، أمـس االثنني، قنابـل اث سـ ور األبيض 
املح8مة دوثياً، منا أس 8 عن استشهاد 3 أط ال 

وتدمر عدٍد من املنازل. 
ويف اثسـياق، عا8ت ُقـوَّاُت اثجيش اثسـوري، 
أمس االثنني، عىل كنياٍت من األسـلحة واثذخائ8 
ومعدات وأجهزة طبية أم8يكية ب8يطامية اثصنع 

من مخل ات اثتنظينات اإلج8امية. 
وقاثت وكاثة االمباا اثسـورية "سـاما " امس 
االثنني، بأن عنارَص اثهندسـة يف اثجيش اثسوري 
عا8ت وباثتعاون مع ثجـان املصاثحات اثوطنية 
يف ق8ية جباثا اثخشـب ب8يف اثقنيط8ة اثشـنايل 
وق8يـة بيت جن ب8يف دمشـق اثجنوبي اثغ8بي، 

عـىل كنيـات مـن األسـلحة واثذخائـ8 ومعدات 
وأجهـزة طبيـة معظنهـا أم8يكـي وب8يطامـي 

اثصنع من مخل ات اثتنظينات اإلج8امية. 
وأشـارت اثوكاثـة، إىل أمـه من بني األسـلحة 
أم8يكيـة  وقناصـات  رشاشـات  املضبوطـة 
وصواريـخ مـن مـوع "تـاو" وقذائـف مضـادة 
ثلـدروع أم8يكيـة اثصنـع وكنيـات كبـرة من 
طلقـات اث8شاشـات املتنوعـة وقذائـف اثهاون 

وأجهزة اتصاالت. 
أضاوت اثوكاثة، أمه تم اثعاوُر أَيْضاً عىل جهاز 
تعبئة اسـطوامات أوكسـجني كه8بائي ومعّدات 
عنليات ج8احية ومخ ية كاملة وُغ8َف عنليات 
ج8احة ومعـّدات إسـعاوية، منها جهـاٌز صاِد6ٌ 
كه8بائـي وحقائـُب إسـعاويه و8ديـة أم8يكية 
اثصنع وأجهـزة تخطيط اثقلب وعيادات سـنية 

وأرسة طبية وك8ايس متَحـ8ّكة. 

روحاني: إيران ستلتف بفخر على العقوبات األمريكية املخالفة للقوانني الدولية
 : طهران 

حسـن  اإلي8امـي  اث8ئيـُس  أّكــد 
روحامي، أمس االثنني، أن اثجنهوريَة 
عـىل  ب خـ8"  "سـتلتف  اإلسـلمية 
اثعقوبات االمركيـة اثتي دخلت حيز 
اثتن يـذ وتسـتهدف قطاعـي اثن ـط 

واملال يف اثبلد. 
وقـال روحامـي يف خطـاب متل ز 
بـث: "أعلـن أمنـا سـنلتف ب خ8 عىل 
عقوباتكـم غـر املرشوعـة واثظاملة؛ 
اثدوثيـة"،  اثقوامـني  تخاثـف  ألمهـا 
حـ8ب  وضـع  يف  "محـن  مضي ـاً 
ُقـوَّة متغط8سـة،  اقتصادية ومواجه 
ال أعتقـد أمـه يف تأريـخ أمـركا دخل 
شخص إىل اثبيت األبيض و8و يخاثُف 
إىل 8ـذا اثحـّد اثقامـون واالتّ اقيـات 

اثدوثية". 
وتابع روحامي: "يواصلون توجيَه 
تلك اث8سـائل إثينا ويطلبون اثجلوس 
ثلت اوض، اثت اوض من أجل ماذا؟"، 

ُمشـراً أمه عـىل أم8يكا االثتـزا6 أوالً 
بامل اوضات اثتـي أمجزت؛ ثكي يكون 

8ناك أُُسٌس ثلن اوضات املقبلة. 
ومقلت وكاثة “مهـ8” اإلي8امية عن 
روحامـي قوثه يف ترصيحات سـابقة، 
"اثيـو6 معظـم دول اثعاثـم تقـُف يف 
وجـه أمـركا وتدعم مواقـف إي8ان"، 
مضي اً "حتـى اثرشكات واثحكومات 

األوروبيـة غاضبـٌة مـن اثسياسـات 
األمركية". 

مـن  اثجديـدُة  اثدوعـُة  وتأتـي 
اثعقوبـات األمركيـة اثتـي وص تها 
واشـنطن بأمها األقـوى اثتي ت 8ض 
حتى اآلن عىل إي8ان، بعد سـتة أشـه8 
مـن اتخاذ اث8ئيـس األمركـي دوماثد 
ت8امـب قـ8اراً باثتخـيل عـن االتّ ـاق 

اثنـووي املـ 6 بـني طهـ8ان واثقوى 
اثك ى. 

ويف اثسـياق أع8ب ُكـلٌّ مـن االتّحاد 
األوروبـي وو8مسـا وأملاميـا وب8يطاميا 
يف بيان ثهم، أمس االثنني، عن أسـ هم 
ثلعقوبات األم8يكية اثجديدة عىل إي8ان. 
وبحسـب وكاثـة "رويـرتز" وقـد 
جاا يف اثبيان أمهم سيسـعون ثحناية 
ت8تبـط  اثتـي  األوروبيـة  اثـرشكات 
مـع  مرشوعـة  تجاريـة  بتعامـلت 

طه8ان. 
اثبيـان: "8دونـا حناية  وأضـاف 
األوروبيـني  االقتصاديـني  اثلعبـني 
اثذين ثهم تعامـلت تجارية مرشوعة 
مـع إي8ان بنـا يتناىش مـع اثترشيع 
األوروبـي وق8ار مجلـس األمن اثدويل 

رقم 2232". 
اثبارزيـن  اثحلي ـني  أن  إىل  يشـار 
ثطهـ8ان "بكـني وموسـكو" يق ـان 
إىل جامـب إيـ8ان يف تجـاوز اثعقوبات 

األم8يكية وكذا االتّ اق اثنووي. 

 االّتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا: ملتزمون باالّتفاق النووي: 

 استشهد على إثرها ثالثة أطفال:

واشنطن بوست: خطف النظام السعودّي ملعارضيه يعود لعقود
 : متابعات 

قاثت صحي ة واشـنطن بوسـت األمركية: 
إن ثلنظـا6 اثسـعودّي تأريخاً طويـلً يف خطف 
وإسـكات معارضيه يعود ثعقـود طويلة وعىل 

عهد ملوك عدة. 
وأوردت اثصحي ـة يف تق8يـ8 ثهـا مرشتـه 
أمـس االثنـني، منـاذَج مـن 8ـؤالا املعارضني 
اثذيـن تم اسـتدراُجهم وخطُ هم ثـم ت8حيلُهم 
إىل اثسـعوديّة، ويأتي تق8ي88ُـا يف وقت ال يزال 
ويـه اثعاثم مشـغوالً بقضيـة اثصح ي جنال 
خاشـقجي اثذي تنت تص يته داخل اثقنصلية 
اثسعوديّة بإسطنبول قبل شه8 وإخ اا جاته. 
وقاثت اثصحي ة إن ويصل اثج8با -و8و من 
مواثيد اثسعوديّة وكان مساعداً ثألمر ت8كي بن 

عبداثلـه بـن عبداثعزيز- 88ب مـن اثبلد اثعا6 
املـايض بعَدما أحسَّ باثخطـ8 عندما تم اعتقاُل 
األمـر ت8كي، وبعدما ُقِتـَل صديق ثه يف ظ8وف 

غامضة بسجن سعودّي. 
وكان األمـرُ ت8كـي بـن عبداثله ضنـَن َمن 
تـم اعتقاثهـم اثعا6 املايض من األمـ8اا ورجال 
األعنـال، واحتجاز8م يف ونـدق اث8يتز كارثتون 

يف اث8يـاض يف إطـار حنلة قيل إمهـا ملكاوحة 
اث ساد. 

وتضيـُف اثصحي ـة أن اثج8بـا سـاو8 إىل 
األردن واثتحق بأقارَب ثه يف عّنان، وكان يأمل 
أن تحنيَه قبيلُة شـّن8، اثتي ينتني إثيها وثها 

علقاٌت قويٌة مع اثسلطات األردمية. 
ثكـن مسـؤوثني أردميـني أخـ وا وجهـاَا 
اثقبيلـة أن "األم8 أك ُ منهـم"، وأمه ال بد من 
اعتقال اثج8بـا ويف يوميو املايض اعتقله األمُن 
األردمي وتم تسـليُنه ثلسـ ارة اثسعوديّة، ثم 

ت8حيلُه إىل اثسعوديّة. 
ويف اثسـعوديّة تم احتجاُزه أسـابيَع عدة يف 
جـدة قبل أن يؤخـذَ إىل بيت ت8كي بـن عبداثله، 
حيث طلبت منه اثسـلطات وتح بعض اثخزائن 
وتقديم إوادات ومعلومات عن بعض اثحسابات 

واملل ات، وثم يُع8ف مصرُه إىل اآلن. 

علماء البحرين: النظام فقد 
شرعيته وحكم على نفسه بالفراق 

املؤبد عن الشعب البحريني
 : متابعات 

أّكــد علنـاُا اثبح8يـن أن اثنظا6َ وقـد رشعيتَه وحكم عىل م سـه 
باث ـ8اق املؤبَّد عن شـعب اثبح8ين من خلل حكنه عـىل األمني اثعا6 

ثجنعية اثوواق اثشيخ عيل سلنان باثسجن املؤبد. 
ويف بيـان ثهـم قال علنـاا اثبح8ين إن مظـا6َ املنامة وبعـد أن وقد 
رشعيتـه، ووشـل يف جنيـع مسـاعيه ثرتكيـع اثشـعب واثضغط عىل 
قياداته ثلستسـل6، أضحى واقداً ثل8شـد تناماً ومتخبطـاً يف ق8اراته 

وسياساته. 
ووصـف اثبياُن 8ـذه املحاكنة باثزائ ة، وتكشـُف ثلعاثم عن حجم 

تسييس اثقضاا واثتلعب به بحسب مشتهيات اثسلطة. 
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الي���وم أصبح���وا في ورطة رهيبة ومس���تنقع كبير يتكّبدون فيه اخلس���ائ�َر املس���تمرة، 
وامليداُن مالئٌم جّداً لضربهم والتنكيل بهم واس���تنزافهم وإحلاق اخلس���ائ�ر الهائلة بهم 

بإذن الله تعالى.

كلمة أخيرة

ضيف اهلل الشامي   
تتقزَُّم املواقُف وتنتهي عناويُن 
الوصف لرج�ال جّس�دوا اإليَْماَن 
بالله والثقَة به قوالً وعمالً، فَعُظَم 
اللُه يف نفوس�هم فَصُغ�َر ما دونه 
يف أعينهم.  فعندم�ا تطأ بقدميك 
مواط�ئَ الرج�ال وترى أس�اطريَ 
التضحي�ات  وعظ�م  البط�والت 
ورشاس�ة املع�ارك الت�ي خاضها 
ويخوُضها رجاُل الله يف الجبهات 
س�رى كم أن�ت قزٌم أم�ام هؤالء 
العظماء ولن ت�رى لحياتك قيمة 
إْن لم تكن ضمن َرْكِبهم، وهذا ما ملس�تُه خالل زيارتي امليدانية 
لجبهة الس�احل الغربي واللقاء باملجاهدين العظماء املرابطني 
وكأن�ك تق�ُف أم�ام جب�اٍل م�ن اإليَْم�ان والتقوى واستش�عار 
املس�ؤولية، يالمسون الثريا عزًة وش�موخاً ويلثمون الثرى لله 
شكراً وسجوداً.  فأيُّ رجال أنتم ؟! وأيُة دروس نتعلَُّمها منكم ؟! 
ُكلُّ ِعل�م أنت�م رواُده وكلُّ موقٍف أنتم س�ادتُه.. كيف ال وقد 
أصبحتم اليوَم مدرسَة الرجولة والكرامة والبطوالت عىل امتداد 
املعمورة؟..  فس�الُم الله عليكم ونقبُِّل أقداَمكم التي تدوس�ون 

بها ُك�لَّ امرباطوريات الطغيان يف هذا العالم. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي اثدروامي

محمد عزالدين الحميري
 

يس�تعدُّ اليمني�ون ه�ذه 
الفاعلة  للمش�اركة  األَيَّ�اَم 
يف إحياء ذك�رى مولد نبينا 
محمد صىل الل�ُه عليه َوآله 
 1440 الع�ام  وس�لم له�ذا 
ربي�ع  ش�هر  يف  هجري�ة 
خ�الل  م�ن  وذل�ك  األول، 
اإلعداد والرتي�ب وعمل ما 
الفاعلية  يلزم لنجاح ه�ذه 
املهم�ة الت�ي تأت�ي يف ظل 
أحداٍث ش�ائكة م�ن أهمها 
هرولُة كثرٍي م�ن أبناء أمته 
ص�ىل الل�ُه عليه َوع�ىل آله 
وسلم ملواالة من حّذرنا من 
مواالتهم واملس�اَرعة فيهم 
حتى لو دخل�وا ُجْحِر َضبٍّ 
لدخلوه معهم كتأكيٍد منهم 
عىل ش�دة امل�واالة واالتّباع 

لهم. 
تُنا  تأتي هذه املناسبُة وأُمَّ
بأي�دي  تُغت�اُل  اإلْس�اَلمية 
بعض أبناء جلدتها من قادة 
سياس�يني وزعم�اء خَونة 
وأنصاِف علم�اء ومثقفني، 
فهن�اك اس�تماتٌة واضح�ٌة 
م�ن ِقبَِله�م يف التطبيع مع 
أع�داء هذا الرس�ول وأعداء 
دينه وعىل وجه الخصوص 
الكي�ان الصهيون�ي املحتّل 
ُج�رم  ُك��ّل  ومش�اركتهم 
يُرتك�ب يف ح�ق األم�ة التي 
ت�رك فيه�ا علي�ه الص�الة 
والسالم كتاباً لن تظلَّ بعده 
أبداً ما تمس�كت ب�ه بوعي 
وبصرية، ذل�ك الكتاُب الذي 
ما فّرط الل�ُه فيه من يشء 
إال وبيّن�ه، فالق�رآُن الكريُم 
تبياٌن ل�كل يشٍء ومما بينه 
الصحيح  االقت�داء  رضورة 
خات�م  البرشي�ة  برس�ول 
الرس�ل صل�وات الل�ه عليه 
وع�ىل آل�ه وصحبه وس�لم 
املؤمنني  وم�واالة  ومواالته 
تمس�ك  مم�ن  الصالح�ني 
بحب�ل الل�ه واتبع رس�وله 

بصدق.. 
يؤّك�د اليمني�ون يف هذه 
املناسبة عىل أنهم سيظلون 
عىل العهد يف االلتفاف حول 
الرس�ول  ه�ذا  ش�خصية 

األُسوة والُقدوة امُلثىل، 

مع نبينا 
العظيم

في محاولة للهروب من فضائح االنتكاسات في جبهات القتال:
تحالف العدوان يّدعي قيامه بإنزاله جوي يف صعدة وينشر مقاطع 

لطائرات تركية يف منطقة األكراد

ترامب لضحايا معركة الساحل »أحسنتم« 

 : خاص
 

بع�د فش�له يف مختلف جبه�ات القتال بالس�احل 
الغربي وتلقيه الرضباِت املوجعَة، عمد العدوُّ اىل ُصنع 
االنتصارات الوهمية لشدِّ األنظار عن االنتكاسات التي 
يتعرض لها مرتِزقتُه، حيُث زعمت وسائُل إعالم تابعٌة 
للعدوان بقيام ما يس�مى »ق�وات التحالف« بعمليات 

إنزال جوي يف مناطَق زعمت أنها يف صعدة.
ون�رت قن�اُة »دب�ي« التابع�ة لدول�ة االحت�الل 
اإلمارات�ي مقط�َع فيديو يُظِهُر طائ�رة مروحية تنزل 
عدداً م�ن الجنود، زاعمًة أن�ه يف اليمن، يف حني اتضح 

أن املقط�َع تم نُره يف مواقع التواصل االجتماعي قبل 
ع�دة أيام بعد أن قامت الُق��وَّاُت الرتكية بإنزال جوي 
يف منطق�ة األكراد. وتداَوَل عدٌد من الناش�طني األتراك 
املقطَع الذي زعم�ت قناُة »دبي« أنه يف صعدة، وأّكدوا 
أن القّوات الرتكية قامت بإنزال يف منطقة األكراد بداية 

الشهر الجاري.
هذا وكان الناطُق الرس�ميُّ ألنص�ار الله قد وصف 
تلك االّدع�اءات بالهزيلة، مؤّكداً أنها تعّب عن الفش�ل 
واالرتب�اك ال�ذي خيّ�م ع�ى تحال�ف الع�دوان جراء 
االنتكاس�ات األخرية التي يتجّرُعها يف مختلف جبهات 

القتال.

طالب الحسني 
حت�ى م�ا ال نتوّقُعه م�ن اإلمارات 
يح�دث،  أن  وأدواته�م  والس�عوديّة 
يح�دث، يشٌء من اإلرب�اك أن العدّو ال 
يدرُك حت�ى اآلن وهو يغرق أنه يغرق، 
وفظي�ٌع أن تجد قطعان�اً كبريًة تتبُعه 
يف مس�تنقع واسع كالس�احل الغربي 
ومعرك�ة الحدي�دة، ويتوّهم�ون أنهم 

يحّققون إنجازاً عسكرياً وميدانياً.
الطلق�ة األوىل يف ه�ذا  ن�درُك م�ن 
التصعي�د األخ�ري، النتيج�َة النهائي�ة 
املرج�وة، لك�ن أمريكي�اً، رصنا نفهم 

األمريكي�ني أكثر من أصدقائه�م وحلفائهم، عندما 
يقول ما تيس 30 يوماً، وعندما يقول بومبيو رسيعاً، 
وعندما يتحّدد زمن املفاوضات، وجهنا أنظارنا نحو 
الساحل، علمنا أنه هناك سيحدث التصعيد، ال أعتقد 
أن القطعان الذين يس�اقون يف هذه املعركة يدركون 

هذا جيداً، أو حتى نصف إدراك. 

اإلم�ارات والس�عوديّة يصّع�دون بغب�اء ش�ديد 
ليوصل�وا رس�الًة للوالي�ات املتح�دة األمريكية أنهم 
يتقّدم�ون، اإلش�ارُة األمريكيُة كانت 
العملي�ات  يف  ج�داً  متأخ�رون  أنت�م 
َ مس�اَر  العس�كرية، وعلين�ا أن نغ�ريِّ
الرصاع إىل الدفة السياسية، هذا يعني 

اعملوا شيئاً خالل ثالثني يوماً.
نع�وُد إىل القطعان الذي�ن يموتون 
التصعي�د  الح�رب ويف ه�ذا  يف ه�ذه 
والجحيم، أنتم تُقتلون لكي تستطيَع 
اإلمارات والسعوديّة أن تقنَع املجتمَع 
ال�دويل وواش�نطن بأنه�م يتقدمون 
ميداني�اً، ه�ذا ه�و س�قُف املعرك�ة 
والتصعي�د يف الس�احل الغرب�ي، أنت�م 
تموتون؛ لكي يهزَّ ترامب رأسه فقط ال أقل وال أكثر، 
يف املقابل اإلمارات والسعوديّة تغَرُق يف الغرق نفسه، 
تتعّم�ُق يف املس�تنقع، ف�إذاً هذه عمليات عس�كرية 
غبي�ة وأفقه�ا مح�دود، أفقه�ا أن يق�وَل ترام�ب: 

أحسنتم قليالً.
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أساطري البطوالت يف جبهات الساحل

الفيديو األصلي لعملية 
اإلنزال في منطقة األكراد


