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 سيناتور أمريكي: 
هناك بصمة أمريكية على 
موت ُكـّل مدني في اليمن 

العدو يرتكب جريمة حرب باستهداف وتدمري مطاحن البحر األحمر ووزارة الصناعة تدين
وص��������ع��������دة احل�������������دي�������������دة  حم��������اف��������ظ��������ي  يف  م���������واط���������ن���������ًا   31 وإص�������������اب�������������ة  اس��������ت��������ش��������ه��������اد 
بن عمر: اتضح للجميع بعد أربع سنوات أن شن الحرب على اليمن كان كارثيًا
ف����������������ل����������������س����������������ط����������������ن ت������������������ت������������������ض������������������ام������������������ن م�������������������������������ع ال��������������ي��������������م��������������ن

طيران العدوان يستهدف مرتزقته بعدة غارات عقابية بعد هزيمتهم
السيطرة على جبل دير في ناطع ومقتل قائد اللواء 173 التابع للمرتزقة

تفاصيل تطهير مديرية جبن بالكامل
الساحل  يف  واملرتزقة  الغزاة  جتمعات  على  دقيقة  ضربات  تنفذ  واملدفعية  اجلو  لسالح  مشتركة  عملية 
يف  للغزاة  جماميع  ثالث  وقوع  سودانيًا  و25  كتائب  ق��ادة  بينهم  مرتزق   200 من  أكثر  وإصابة  مصرع   
ميدي يف   11 منها  للعدو  متنوعة  عسكرية  وآلية  مدرعة   30 تدمري    رابعة  جمموعة  وأس��ر  ألغام  حقل 

جحيم كيلو 16
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بينهم 25 مرتِزقًا سودانيًا وما زالت عشرات الجثث في أرض المعركةمصرع العشرات من المرتِزقة بينهم قائد لواء:

 : البيضاء
اعصلت ُقـوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة 
َمهـا عمليدعمي يف جبهـة ماطع لأحاوظة  تقدُّ
عبثالثـا ، مـن  عببيضـا ، اتأّكنـت، أمـا 
عبسـيط9ة عىل جبـل عسـرعتيجي يف عألية 
9جوميـة موعية تأتـي لاد يو7 مـن عألية 
عالسـتدرعج عبكـ ى عبتـي شـهدتها عبجبهة 
ذعتهـا، اعبتي تـم خالبها عبقضـا  عىل عدد 
كبري مـن قيـادعت اعنـارص عمل9تِزقة اأرس 
لاضهـم، إىل جامب عسـتاادة عـدة مناطَق، 
ابم يسـتطع عباداعن أن ي ال أي يش  أما7 
ُكــّل ذبك، إال عالمتقا7 مـن م9تِزقته عب اّرين 

اقصف تجأااتهم. 
اأواد َمْصَدٌر َعْسـَك9يٌّ بصحي ة عملسرية 
لـأن ُقــوَّعت عبجيـش اعبلجـان عبشـابيّة، 
سـيط9ت، أما، عىل جبل دي9 عالسرعتيجي 
يف عملنطقـة، اذبـك لاد 9جو7 موعـي مّ ذته 
عبُقــوَّعت عىل ضـو  خطة دقيقـة تضأنت 
رصَد تَحــ9ّكات عمل9تِزقة يف عبجبل ادرعسـة 

خطوط دواعهم. 
اجـ9ى خـالل عبهجـو7 عقتحـا7ُ جأيع 
عملوعقع عبتي كان م9تِزقة عباداعن يتأ9كزان 
ويهـا يف عبجبـل، اتم عسـتهدعف مجامياهم 

9نـاك لنريعن مكثّ ة أسـ 9ت عن سـقوط 
عدد من عبقتىل اعبج9حى يف ص ووهم. 

الابتزعمن، أواد َمْصَدٌر ميدعمي بلصحي ة 
لـأن عبقيادي يف ص ـوف م9تِزقـة "عبدرله 
قاسم عملنصوري عملصابي" )قائد ما يسأى 
عبلـوع  273( بقـي مرصَعـه، أمـا متأث9عً 
لإصالـة تلقا9ا من مـريعن عبجيش اعبلجان 

عبشابيّة يف جبهة ماطع أَيْضاً. 
اكامـت ُقــوَّعت عبجيش اعبلجـان مّ ذت، 
أما عمال، أك َ عألية عستدرعج بلأ9تِزقة يف 
جبهة ماطع، حيث تم عبقضا  عىل عدد كبري 
من قيادعتهـم اعنارص9م، اتم أرس قيادعت 
أُْخــــ9َى لينهم قائد ما يسـأى عبلوع  29، 
كأا أسـ 9ت عألية عالستدرعج عن عستاادِة 
مناطـَق اموعقَع عديـدٍة كان عبادّا قد تقد7 

إبيها قبل ذبك. 
مـن جهـة أُْخـــــ9َى، رضب طـريعن 
عباـداعن، مسـا  أما، تجأاـاٍت بانارص 
اآبيـات م9تِزقتـه يف عبجبهـة ذعتهـا، اأواد 
تلـك  لـأن  بلصحي ـة  ميدعمـي  َمْصـَدٌر 
عبتجأاـات 9ي مل9تِزقـة و9اع مـن عملاارك 
أما7 ُقـوَّعت عبجيش اعبلجان، اعسـتهدوهم 
طـريعُن عباداعن لاـدة غـارعت موقااً قتىل 
اج9حـى يف ص ووهم؛ عمتقامـاً منهم عىل 

9زيأتهم.

 وكيل محافظة الضالع الشيخ ضيف اهلل الضبياني لصحيفة المسيرة:

 : خاص
سـاد عممـُن اعممـاُن مجـّددعً يف مدينة 
جبن اعملناطـق عملحيطة لها يف عملدي9ية لاد 
أقلَّ من 29 سـاعة عـىل عقتحامها من قبل 
م9تِزقة عباداعن عمم9يكي عبسـاودّي عبذين 
سـاقتهم داُل عباـداعن إىل مغامـ9ة تهدُف 
بلتغطيـة عىل 9زعئأها يف عبسـاحل عبغ9لي 
اإشـغال عبجيش اعبلجان عبشابيّة عن تلك 
عملا9كـة حتى بو كان عبثأُن حياة عبارشعت 
منهم لنـريعن ألطال عبجيش اعبلجان عبذين 
مّ ـذاع عأليًة عسـك9يًّة خاط ـًة اموعيًة 
لـكل عملقاييا تكّللت خالل سـاعات قليلة 

لابنجاح. 
اأاضـح عبشـيخ ضيف عبلـه عبضبيامي 
-اكيـل محاوظـة عبضابـع- يف عتصال مع 
صحي ة عملسـرية، أن قـوى عباداعن دوات 
لأ9تِزقتهـا ملهاجأـة عبنقطـة عممنية عىل 
مشـارف مدينة جبن، ويأا كان م9تِزقتها 
دمـت،  مدي9يـة  يف  يصّاـدان  عآلخـ9ان 
ونجحوع يف دخول مدينة ُجبَن اعدة مناطَق 

أُْخــــ9َى. 

اأضاف عبشـيخ عبضبيامي، أمه اعىل إث9 
عالخرعق عبـذي حدث تَحـ9ََّك مشـايخ ُجبَن 
األنـاُ  عبقبائـل لشـكل رسيـع، تزعمناً من 
اصـول تازيـزعت كبرية مـن قبَـِل عبجيش 
اعبلجـان عبشـابيّة؛ بتبدأ عألية عسـك9يّة 
خاط ة، عرص أما عمال عالثنني، اعستأ9ت 
إىل عباارشة مسـاً ، بتنتهـي لتطهري مدينة 
جبن لابكامل اعملناطق عمُْخــــ9َى عبتي تم 
عخرعُقها، مثل منطقة مسـيكة حتى حداد 
منطقة عبشايب، م9ارعً لاملدينة اضوعحيها 

اصوالً إىل م9يا. 
اأشـار اكيـُل محاوظة عبضابـع، إىل أن 
عباألية عبراط ة شـهدت مقتـَل اإصالَة 
عباـرشعت مـن عمل9تِزقـة، لينهـم قيـادعت 
اكذبك أرَْس قيادي لارز من عمل9تِزقة اسـتة 

من م9عوقيه. 
وـإن  عبضبيامـي،  عبشـيخ  الحسـب 
تازيـزعِت عبجيـش اعبلجان عبشـابيّة عبتي 
اصلت كان جزٌ  منها قد أُِرَسـل إىل مدي9ية 
دمـت عبتي كامت تشـهُد تصايـدعً من قبَل 

م9تِزقة عباداعن. 
اأّكـد أن ُقــوَّعت عبجيش اعبلجـان لاد 

اصول عبتازيزعت عمتقلت يف دمت من اضع 
عبدوـاع إىل اضع عبهجو7 اطـ9دت عمل9تِزقة 
مـن عدة موعقَع احّققـت تقدُّماً كبريعً عىل 
َمها  عمرض؛ بتقلـب عملوعزين، موعِصلـًة تقدُّ
لاتّجاه منطقة قاطبة لأحاوظة عبضابع. 
الاد عالمتصار عبـذي تحّقق، مزبت قناة 
عملسـرية إىل مدينـة جبن اقامـت لجوبة يف 
أحيـا  عملدينة اشـارعها عب9ئيـي، ا9ناك 
عبتقـت لجأوع عملوعطنني عبذيـن عّ اع عن 
عرتياحهـم عبكبري باودة عممـن اعممان إىل 
مدينتهـم، مشـريين إىل أن عبحيـاَة توق ت 
تأاماً اأُغلقت عملحالت خالل عقتحا7 عملدينة 
من قبـل عمل9تِزقة عبذيـن قابوع إمهـم كاموع 
يجوبون شوعرَع عملدينة ملثأي عبوجوه. 

األـدى ألنـاُ  مدينـة ُجبَـن سـاادتَهم 
عبكبـريَة لاـودة عبحيـاة إىل عملدينـة اعودة 
اإعـادة  عمسـوعق  يف  عبطبيايـة  عبح9كـة 
وتـح عملحـالت عبتجارية، موّجهني عبشـك9َ 
اعبتقدي9َ ملطال عبجيش اعبلجان عبشـابيّة 
عبذين قاموع لاألية عسك9يّة شديدة عبدقة 
دان اقـوع أية أرضعر يف ص ـوف عملدميني 

امأتلكاتهم. 

 تعزيزات الجيش واللجان وتَحـرُّك القبائل حّقق نصرًا حاسمًا في جبن بسرعة قياسية
 بعد تطهير جبن تقدم أبطال الجيش واللجان في دمت وقلبوا الطاولة على مرتِزقة العدوان

 مقتل عشرات المرتِزقة وأسر قيادي بارز وستة من مرافقيه
تفاصيل تطهري مديرية ُجبنَ والتقدم يف مديرية دمت بمحافظة الضالع

الجيش واللجان يسيطرون على جبل اسرتاتيجي 
يف "ناطع" والعدّو يقصف مرتِزقته الفاّرين

حصاد اليوم الخامس للمحرقة: أكثر من 200 قتيل وجريح بينهم 
قيادات بارزة وتدمري أكثر من 19 آلية يف كيلو 16

 : الساحل الغربي
أواد عبناطُق عب9سأيُّ بلُقـوَّعت عملسلحة، 
عباأيـد يحيـى رسيـع، لأن أكثـ9َ من صص2 
عنرص مـن عنارص عباـدّا، لينهم قيادعت، 
سـقطوع قتىل اج9حى، أما عبثالثا ، كأا 
تـم تدمريُ أكث9َ مـن 29 آبيـة متنوعة بهم، 
لنـريعن عبجيش اعبلجان، يف عملح9قة عبك ى 
عملتوعصلـة بليـو7 عبرامـا عـىل عبتوعيل يف 
جبهـة كيلو 26، حيُث يتكبّـد عبادّا 9زعئَم 
متوعصلًة اوشالً مستأ9ًّع بتصايده عبجديد 

9ناك. 
اقال ماطـق عبجيش: إن عنـارَص عبادّا 
حاابوع، أما، عبزحـف مجّددعً لاتّجاه كيلو 
ُقــوَّعت  أن  إال  أرلاـة مسـارعت،  26 مـن 
عبجيـش اعبلجـان كامـت بهـم لامل9صـاد 
موعيـة،  مكثّ ـة  لرضلـات  ااعجهتهـم 

أاقات أكث9 مـن صص2 قتيل اج9يح منهم، 
الينهم قيادعت، بتنتهي زحوواتهم عبجديدة 

لاب شل كسالقاتها. 
اأاضح ماطق عبجيش، أن ثالثة مجاميع 
كبـرية من عنـارص عبادّا اقاـت يف رشعك 
أبغا7 مصبتها احدة عبهندسـة عباسـك9يّة 
بلجيـش اعبلجـان يف منطقة كيلـو 26، ما 
أَدَّى إىل مرصع اإصالة عبارشعت منهم. 

اكشف ماطُق عبجيش أن من لني قيادعت 
عمل9تِزقـة عبذين بقـوع مصارعهـم اأصيبوع 
لنـريعن عبجيـش اعبلجان يف تلـك عباأليات 
ُكـلٌّ مـن: عبقيادي عمل9تـِزق عباقيد َعبدعبله 
عب9عيبي )قائد عبكتيبة عبثابثة يف ما يسـأى 
عبلـوع  عبثابث( اعبقيـادي عمل9تـِزق َعبدعبله 
عبشـياامي )قائد كتيبة أُْخــــ9َى يف عبلوع  

م سه(. 
اأشـار إىل أن و2 جثًة من جثث عمل9تِزقة 

خـالل  عبروخـة،  مستشـ ى  إىل  اصلـت 
عبساعات عماىل من صباح أما. 

كأا كشـف عن أن 25 م9تِزقاً سودعمياً، 
كامـوع من ضأن قتىل عبادّا يف عأليات يو7 
أما، اأن عرشعت مـن جثث عبادّا ال تزعل 
يف أرض عملا9كـة بم يتم عمتشـابها؛ لسـبِب 

رشعسة عملوعجهة. 
اأّكد ماطـق عبجيش أن ُقــوَّعت عبجيش 
اعبلجـان تأّكنـت مـن أرس مجأوعـة من 
عمل9تِزقة خالل عباأليـات، ويأا تأّكنت من 

تدمري أكث9 من 29 آبية متنوعة. 
الذبك تتجااز عبحصيلة عمابية برسائ9 
عباـدّا منذ مطلع عمسـبوع عبجـاري صص7 
قتيٍل اج9يـٍح، ويأا تبلغ خسـائ9ه عملادية 
أكثـ9 مـن ص22 آبيـة مدّمــ9ة، ما يشـكل 
صارخـاً  اوشـالً  بلاـدّا  كـ ى  9زيأـة 

بتصايده عبجديد يف عبساحل. 

 : الساحل الغربي
مّ ـذ ُكـلٌّ من سـالح عبجّو عملسـرّي ااحـدة عملدواية، أما 
عبثالثـا ، 9ُُجوماً مشـركاً عـىل تجأاات عبغـزعة اعمل9تِزقة يف 

جبهة عبساحل عبغ9لي. 
اأواد َمْصَدٌر َعْسـَك9يٌّ لأن سالَح عبجّو عملسرّي مّ ذ عددعً من 
عبغـارعت لابتزعمن مع إطالق عـدة قذعئَف مدواية م9ّكزة، عىل 
تجأاات عبغزعة اعمل9تِزقة، لاد رصد دقيق بتلك عبتجأاات. 

اأّكـد عمَلْصـَدُر أن عبغـارعت اعبرضلـات عملدوايـة، حّققـت 
إصالـات دقيقة، اأسـ 9ت عن مرصع اإصالـة عبارشعت من 

عبغزعة اعمل9تِزقة اتدمري عتاد عسك9ّي كبري بهم. 
اجا ت عباألية لاد رصـد تجأاات عمل9تِزقة لدقة يف عملنطقة 
عملسـتهدوة، حيث رصد عبطريعُن عملسرّي تَحـ9ّكات عمل9تِزقة 9ناك 
احجم ُقـوَّعتهم لوضوح، احّدد عم9دعف لشكل دقيق بلرضلات. 

هجوم )جوي - مدفعي( دقيق على تجمعات الغزاة 
واملرتِزقة يف الساحل الغربي
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استمرارًا للغارات الغادرة والقصف المدفعي الجبان:

تمت محاصرتهم واالنقضاض عليهم بعد زحفهم على المنطقة:

مصرع وإصابة عشرات املرتِزقة بينهم 
قيادات وتدمري 11 آلية بكسر زحوفات 

لهم يف ميدي
 : خاص

تأّكنت ُقـوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشابيّة من كرس عدة محااالت زحوف 
اعسـاة مل9تِزقة عباـداعن عمم9يكي عبسـاودّي يف جبهة ميـدي عبحدادية، 

اتكبّد عمل9تِزقُة خالل ذبك خسائ9َ مادية الرشية كبرية. 
اأاضح عبناطق عب9سـأي بلُقـوَّعت عملسلحة، أما عبثالثا ، أن محااالت 
زحف عبادّا عسـتأ9ت ثالثة أيا7، إال أمها وشـلت جأياـاً، إذ تلقى عنارص 
عبادّا رضلاٍت مكثّ ًة امتنوعة من قبل ُقـوَّعت عبجيش اعبلجان، ما أس 9 
عـن مرصع أكث9َ من ص3 م9تِزقـاً، لينهم قيادعت لـارزة، اإصالة عرشعت 

آخ9ين منهم. 
اأضاف ماطُق عبجيش أن ُقـوَّعت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة تأّكنت خالل 
كـرس زحووات عبادّا، من تدمـري اإعطاب أكث9َ من 22 آبيـة متنوعة، كأا 
عغتنأت كأياٍت متنوعًة من عباتاد عباسك9ّي بلأ9تِزقة.  ايشكُِّل ذبك مح9قًة 
ك ى جديدة بُقـوَّعت عبادّا، إىل جامب مح9قة عبسـاحل عملستأ9ّة عبتي يتكبّد 
ويها عبادّا خسائ9َ ضرأة منذ لدعية عمسبوع عبجاري، ما يؤّكد وشل جأيع 

تَحـ9ّكات عبادّا أما7 عبجهوزية عباابية ملطال عبجيش اعبلجان. 

إسقاط طائرة استطالع معادية يف 
جيزان وتدمري 3 آليات تحمل جنودًا 

سعودّيني بكمني يف نجران
 : الحدود

مّ ـذت ُقـوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة، أما عبثالثـا ، عدة عأليات 
عسـك9يّة موعيـة يف عـدد من جبهـات عبحـداد، اتضّأنت تلـك عباألياُت 
إسـقاط طائ9ة عسـتطالع بلادّا، اكأيناً موعياً عسـتهدف ُقـوَّعته، اكرس 
محـااالت زحف به، اسـقط خـالل ذبك عدٌد مـن جنود عبادّا عبسـاودّي 

اعمل9تِزقة قتىل اج9حى اتكبّداع خسائ9َ مادية. 
اأواد َمْصَدٌر َعْسـَك9يٌّ بصحي ة عملسـرية لأن ُقــوَّعت عبجيش اعبلجان 
رصدت طائ9ة عسـتطالع بلادّا، أثنا  تحليقها يف سأا  منطقة عبحصامة 
لجبهـة جيزعن، واسـتهدوتها عبُقـوَّعت لسـالح مناسـب أصالها لشـكل 

مبارش اأسقطها وورعً. 
ايف مج9عن، مّ ذت احدُة عبهندسـة عباسـك9يّة كأيناً محكأاً عستهدف 
داريًة بجيش عبادّا عبسـاودّي مكومة من 3 آبيات محألة لابجنود، حيث 
زرعـت عبوحدُة عبوعٍت ماسـ ًة عم جـ9ت لابدارية خلف موعقـع عبادّا يف 
عبسديا، اأس 9 ذبك عن تدمري عآلبيات عبثالث امرصع عبجنود عبساودينّي 

عبذين كاموع عىل متنها. 
اعـىل صايـد آخ9، تأّكنت ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان مـن كرس محاابة 
زحف اعسـاة مل9تِزقة عبجيش عبساودّي يف جيزعن، حيث دوع عبادّا لأعدعد 
كبرية من عمل9تِزقـة بتحقيق تقد7 قبابة جبل قيا، إال أمهم تلقوع رضلاٍت 
مكثّ ـة امسـّددة أسـقطت عبارشعت منهم لـني قتيل اج9يـح، ضأنهم 
قيـادعت، اتـم تدمري آبية بهم، اعمتهـت محاابتهم لاب شـل تأاماً لاد أن 
عسـتأ9ت 3 أيا7 بم يحّققوع خالبها أي تقد7.  كأا تأّكنت ُقـوَّعُت عبجيش 
اعبلجـان من كـرس محاابة زحـف أُْخــــ9َى مل9تِزقة عبجيش عبسـاودّي 
مقالل رقالة سـهوة لاب9لوعة يف جبهة عسـري، حيث عسـتهدوت عبُقـوَّعت 
مجاميع عمل9تِزقة خالل ذبك لرضلات متنوعة أس 9ت عن مرصع اإصالة 

عباديد منهم، ابم يحّققوع أي تقّد7 أيضاً. 

استشهاد 5 مواطنني وإصابة 26 آخرين يف محافظتي الحديدة وصعدة

صحيفة أمريكية: قوات التحالف ومعاونيهم ُهزمت يف الحديدة 
وجثث القتلى تمأل املنطقة 

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مالحقة إحدى خاليا العدوان اإلجرامية 
يقودها مصري الجنسية

 : خاص
عبسـاودّي  عمم9يكـي  عباـداعُن  اعصـل 
عبحديـدة  ملحاوظتَـي  عملكثّـَف  عالسـتهدعَف 
اصادة خالل عبـ 29 سـاعة عملاضيـة، ما أَدَّى 
إىل عستشـهاد 5 موعطنني اإصالـة 26 آخ9ين 

لينهم ط الن. 
 اأاضح َمْصَدٌر أمني بصحي ة "عملسـرية" 
أن عبادّا عبسـاودّي قصف لارشعت عبصوعريخ 
اعبقذعئـف عملدوايـة منطقـَة طـالن لأدي9ية 
حيدعن، مسـتهدواً منـازل عملوعطنني، مـا أَدَّى 
إىل عستشـهاد ثالثة موعطنـني اإصالة ط لني 
لج9اح لليغة، مشـريعً إىل أن تحابـف عباداعن 
اقذي ـة  صص3 صـاراٍخ  مـن  لأكثـ9َ  قصـف 

مدي9يتي عبظا99 احيدعن خالل عبـ29 عبساعة 
عملاضية، اشـن 5 غـارعت جوية عـىل مدي9ية 
عبظا9ـ9 اغارتـني جويتـني عىل منطقـة عبقد 
لأدي9ية رعزح عبحدادية، يف ظل تحليق مستأ9ّ 
عىل عملناطق عبحدادية، لاإلضاوة إىل عستهدعف 
منـازل عملوعطنـني لأدي9ية منبـه لاباديد من 

قذعئف عملدواية. 
 اأّكـد عمَلْصَدُر أن موعطننَي عثنني عستشـهدع 
اأصيب 29 آخ9ان لابغارعت اعبقصف عملدواي 
عـىل ضوعحـي مدينـة عبحديدة، مشـريعً إىل أن 
قـوى عبغزا اعمل9تِزقة عسـتهدوت أحد أقسـا7 
عإلمتـاج يف مصنع يأامي َاعبسـجن عمل9كزي يف 
مدي9ية عبحوك، اترّضر أحد عملساجد إث9 قصف 
مدواي عىل حارة عبضبيامي يف منطقة 7 يوبيو 

لاملدينة. 
اذكـ9 عمَلْصـَدُر أن طريعَن عباداعن شـن 23 
غارة عىل منطقة كيلو 26 يف مدي9ية عبدريهأي 
اعملناطق عملجاارة بشـارع عبرأسني، َاغارتني 
عـىل مدي9ية عمل9عاعة، مؤّكدعً سـقوط قذي تَي 
9اان لابق9ب من مستش ى عبكويت عبتااامي 
لأنطقـة 7 يوبيو لأدي9ية عبحايل، اعسـتهدف 
قصف مدواي مأتلـكات عملوعطنني يف عملنطقة 

امحيطها. 
َاأواد عمَلْصـَدُر أن قص اً لامسـلحة عبثقيلة 
اعبر ي ـة عسـتهدف سـيارعِت عملوعطنـني يف 
عبط9يـق عباـا7 لأدي9يـة شـدع عبحدادية عبتي 
تا9ضـت مناطـق مت 9قـة منهـا باـرشعت 

عبصوعريخ اعبقذعئف. 

 : متابعات
كش ت صحي ُة "ديريوت ميوز" عمم9يكية، أما عبثالثا ، أن ُقـوَّعِت دال عباداعن 
عمم9يكي عبسـاودّي ام9تِزقتهم 9ُزمت َابم تستطع عبتقد7 يف ماارك عبحديدة؛ لسبِب 

عبتصدي عبشديد من قبل عبجيش اعبلجان عبشابيّة. 
اأضاوـت عبصحي ـة، أن 9ُُجوماً ثالثياً شـنته ُقــوَّعت عمل9تِزقـة يف ضوعحي مدينة 
عبحديـدة تم دح9ه اإيقاوه، مضي ة أمه ُقتل عباـرشعت اُج9ح عملئات من عمل9تِزقة منذ 
لـدأ عبهجو7 عىل عملدينة قبل خأسـة أيا7، عقب مدع عت مـن إدعرة ت9عمب لوقف إطالق 

عبنار يف أاعخ9 مووأ . 
امقلـت عبصحي ة عن مصادَر تحدثوع ماها رشيطَة عد7 عبكشـف عن 9ُويتهم، أن 

جثَث عمل9تِزقة ت9ُكت ملقاًة عىل عمرض ادعخل سيارعت محرقة عىل حاوة عملدينة. 
اأشارت عبصحي ة إىل أن عبغارعِت عبجويَة عبتي قامت لها داُل عباداعن عىل عبحديدة 
كامت مستأ9ًّة لال عمقطاع اكذع عبقتال حول عملدينة ال سيأا عىل طول شارع ص5 اأحيا  

7 يوبيو يف عبرشق، الوتة أن مدميني ُقتلوع يف غارعت عباداعن عىل عملناطق عبسكنية. 

 : خاص
أعلنـت ازعرة عبدعخليـة، أمـا عبثالثـا  عـن 
"مجاح عبحألة عممنية يف مدي9ية رشعب عبسـال7 
لأحاوظة تاز، يف متالاة امالحقة إحدى عبراليا 
عإلج9عميـة عبتالاة بلاـداعن اعبقبض عىل 22 من 

عملطلولني أمنياً".
اأاضـح َمْصـَدٌر أمني بصحي ة عملسـرية لأن 
عبحألـَة عممنيَة عبتي عمطلقت قبل حوعيل أسـبوع 
مسـتأ9ٌّة يف مالحقة لقية عنارص عبرلية اعبذين 
وـ9اع محو جبل عبوكيل لازبـة عملالاحة يف منطقة 

عالمحود عبتي تتوسط محاوظتَي تاز اإب. 
اأشـار عمَلْصَدُر إىل أن عبرليـة عبتي يتزعأها 

عملدعـو ألـو عبدعبلـه عملـرصي ا9ـو مرصي 
عبجنسية اقيادي يف ما يسأى تنظيم عبقاعدة، 
كامـت تاأـُل عىل زعزعـة عممن اعالسـتق9عر 
لاملدي9ية، اذبـك لارتكالها عـددعً من عبج9عئم 
اعالغتياالت لحق عملوعطنـني اعبتي كان آخ99ا 
عغتيال عبشيخ عيل عبدعبله مقبل، حيث أقدمت 
عبرليـة صبـاح يو7 عبسـبت قبـل عب ائت عىل 
تن يذ كأني غادر عسـتهدوت ويه عبشـيخ عيل 
عبدعبلـه مقبل اعبشـيخ عبدعبحاوـظ عبدعبله 
عبدعبحأيـد ام9عوقيهـم أثنـا  عودتهـم من 
سـوق عبح9ية، مأا أَدَّى إىل عستشـهاد عبشيخ 
عيل عبدعبله مقبل اإصالة عبشيخ عبدعبحاوظ 
عبدعبلـه عبدعبحأيد اخأسـة مـن م9عوقيهم 

لج9اح خطرية. 
عبـوزعرُة ايف ليامهـا أّكدت عىل عسـتأ9عِر9ا يف 
مالحقة َمن تبقى مـن عنارص عبرلية عإلج9عمية، 
دععيـًة عملوعطنني إىل عبتااان مـع عمجهزة عممنية 
اعإللـالغ عن أية مالومات تتالق لها اعملسـا9أة 
يف ح ظ أمن اعسـتق9عر عملنطقة، محذرًة ُكـلَّ من 
يتااان أَْا يتسـر عـىل عبانـارص أَْا يؤايها لأمه 

سيتا9ّض بلأسا بة عبقامومية. 
اشك9ت عبوزعرُة كاوَة عملوعطنني اعبشرصيات 
عالجتأاعيـة عـىل تااامهم مع عممن، مشـريًة إىل 
أمـه لجهود عمجهـزة عممنية التاـاان عملوعطنني 
سـتقبُع عبانارص عب اّرة خلف عبقضبان اسـيام 

عممن اعالستق9عر. 

اإلعالم الحربي يعرض جانباً من تفاصيل محرقة الغزاة واملرتِزقة جنوب كيلو 16
 : متابعات

عـ9ض عإلعـال7ُ عبح9لي، أمـا عبثالثا ، 
مشـا9َد أابيـًة جديـدة اثّقـت جـز عً مـن 
ت اصيـل عباأليات عباسـك9يّة عبتي مّ ذتها 
ُقــوَّعت عبجيـش اعبلجـان جنـوب كيلو 26 
ا7 عملاضية يف  لابسـاحل عبغ9لـي، خالل عمَيَـّ
إطـار إوشـال عبتصايد عبجديد عبـذي ينّ ذه 

عبادّا 9ناك. 
اأظهـ9ت عملشـا9د جامباً مـن مج9يات 
عملح9قـة عبتي اقـع ويهـا عمل9تِزقـة لاد أن 
زح ـوع عـىل جنـوب كيلو26، حيـث تا9ت 
ُقـوَّعتهـم 9ناك، ويأا عبتّ ـت عليهم ُقـوَّعُت 
عبجيـش اعبلجـان احارصتهـم، اعمقّضـت 

عليهم من ُكــّل عالتّجا9ات اشـنت عليهم 
رضلات مكثّ ة متنوعة. 

ايف عملشـا9د ظه9ت عباـرشعُت من آبيات 
عبغزعة اعمل9تِزقة بحظات تدمري9ا لصوعريَخ 
موّجهة اعبوعت ماس ة، حيث تم مسف تلك 
عآلبيات لأن عليها من عنارص عبادّا، اظه9 
و9عر عباديـد من عنـارص عمل9تِزقة عىل اقع 

تلك عبرضلات. 
كأـا أظهـ9ت عملشـا9د رضَب تجأاات 
عمل9تِزقـة عملحارَصيـن، لصوعريـَخ موّجهـة 
اقذعئف مدواية، حيث حّققت تلك عبرضلات 
إصالات دقيقة أس 9ت عن مرصع اإصالة 

عبارشعت منهم. 
اظهـ9 ألطال عبجيش اعبلجان عبشـابيّة 

يف تلك عملشـا9د ا9م يالحقون ما تبقى من 
عنـارص عمل9تِزقـة عملحارَصيـن يف عملنطقـة، 
لاب9غم من عبتحليق عملكثّف بلطريعن عبذي بم 
يسـتطع إمقاذ عمل9تِزقة لغارعته عملكثّ ة عىل 

عملنطقة. 
اتأثُّل 9ذه عملشـا9د جـز عً من ت اصيل 
عملح9قـة عبكـ ى عبتـي يتا9ض بهـا عبغزعة 
اعمل9تِزقـة يف جبهـة كيلـو26، حيـث قتـل 
اأصيـب عملئـاُت منهم اتم تدمـري عدٍد كبرٍي 
مـن آبياتهم منـذ مطلع عمسـبوع عبجاري، 
يف إطار إوشـال عبتصايد عبجديد عبذي ينّ ذه 
عباـدّا 9نـاك عالسـت ادة مـن "عب 9صـة" 
عبتي منحتها به أم9يـكا مؤّخ9عً تحت غطا  

دعوعت عبسال7. 
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مكتب الصحة بذمار يفتتح املخيم الطبي املجاني بمديرية عتمة
 : ذمار

عوتتح مدي9ُ مكتب عبصحة لأحاوظة 
ذمـار عبدكتـور خابـد عبحجـي، أمـا 
اعبج9عحـي  عبطبـي  َم  عملريَـّ عبثالثـا ، 
سـبتأ    26 مستشـ ى  يف  عملجامـي 
لأدي9يـة عتأـة، ايُْانَى عملريـم عبطبي 
لتقديـم عدد مـن عبردمـات اعباأليات 
مثـل  بلأوعطنـني  عملجاميـة  عبج9عحيـة 
عأليـات عبُ تـاق اعببوعسـري اخدمـات 

عالستشارعت عبطبية اعب حوصات. 
عبحجـي  أشـاد  عالوتتـاح،  اخـالل 
لجهود عبقائأني عىل عملرشاع اعبجهات 
عبدععأـة اعملأوبـة، مؤّكدعً عـىل أ9أيّة 
إقاَمـة مثل 9ـذه عملريأـات يف مرتلف 
عملدي9يـات؛ ملا بها مـن دار يف عبتر يف 
من مااماة عملوعطنني احابتهم عملايشية 
عبصابة عبتي يايشـومها ج9ع  عستأ9عر 
عباـداعن اعبحصـار منـذ مـا يقـارب 

عمرلاة أعوع7. 
إىل  عبصحـة  مكتـب  مديـ9  اأشـار 
عبتحديات عبتي يوعجهها عبقطاع عبصحي 
يف سـبيل تقديم خدماته بلأجتأع رغم 
ة عإلمكاميات.. مؤّكـدعً دعم مكتب  ُشـحَّ
عبصحة ملثل 9ذه عملريأات عبتي تسـهم 
لشـكل مبارش يف عبتر يف مـن مااماة 

عمل9ىض. 

لـداره أاضـح مدي9ُ مستشـ ى 26 
سـبتأ  عبدكتـور عبدعملجيد عبسـاملي، 
أن عملريـَم يالِمُا عحتياجـات عملوعطنني 
يف عملجتأـع عب9ي ـي اعمحيـا  عب قـرية 
اعملحتاجـة َاغـري عبقـادرة عـىل تووري 
عملـرشاع  لـأن  اقـال  عبرضاريـات، 
ياـد مـن أ9ـّم عملشـاريع ذعت عبصلـة 
لاحتياجات عملجتأع. دععيـاً رجاَل عملال 
اعمعأـال اعبررّييـن إىل دعـم مثل 9ذه 
عملشـاريع "عملريأات عبطبية اعبج9عحية 

عملجاميـة"؛ ملا بها مـن دار يف عبتر يف 
مـن مااماة عملوعطنني اتقديم أَْكبَـ9 قدر 
من عبردمـات عملجاميـة مَْكبَـ9 عدد من 

عملحتاجني. 
اأاضح عبسـاملي لأن ل9مامج عملريم 
عبطبـي عملجامـي يتضّأـن صص2 عأليـة 
اعب تـاق،  عببوعسـري  ملـ9ىض  ج9عحيـة 
لاإلَضاَوــــة إىل تقديم خدمات عملااينة 
اعب حوصـات بلأوعطنـني عملـ9ىض، ايف 

مقدمتهم عب ق9ع  اعملحتاجني. 

 في إطار توحيد الصفوف لمواجهة العدوان:

وساطة قبنَلية تنهي قضية ثأر بمديرية املنار 
بذمار دامت ألنَْكثنَـر من عشرين عامًا

 : ذمار
أوضـت جهـوُد اسـاطة قبَليـة لَحـلِّ إحدى 
قضايـا عبثأر يف مدي9ية عملنـار اعبتي حدثت قبل 
عرشين عاماً، اذبك خالل عجتأاع قبيَل موّسـع 
لحضور أرُستي عبجامي اعملجني عليه، اعدد من 
مشـايخ اقبائـل محاوظة ذمـار ايف مقدمتهم 

محاوظ ذمار محأد حسني عملقديش. 
اخالل عبلقا  عبذي أعلن ويه أابياُ  د7 عملجني 
عليـه قائـد محأـد ألـو حسـن عبا ـَو عبكامَل 
اعبشامَل اتناُزَبهم عن د7 علنهم بوجه عبله تااىل 
اإك9عمـاً بصلـة عبجـوعر اتازيز بثقاوـة عإلخا  
اعبتااان اعبتَحـ9ّك عبجاّد ملوعجهة عباداعن ارود 
ادعم عبجبهـات لاملال اعب9جال، أشـاد محاوظ 
ذمار لأوعقف ألنا  عملنار اأرُستي آل ألو حسـن 
يف تغليـب راعلط عإلخا  اعبا و اعبتسـامح عىل 
عبثأرعت اإمهـا  9ذه عبقضية، يف مشـهد يظه9 
أصابـة ماـدن عإلمَْسـان عبيأني عند عبشـدعئد.. 
ُمشـريعً إىل أ9أيّة تضاو9 عبجهـود بلح اظ عىل 

عممن اعالستق9عر اعبسكينة عباامة. 
اأّكـد عملقديش أ9أيّة تكثيـف عبجهود بلتغلب 

عـىل ظا99ة عبثـأر ملا بها مـن آثار سـلبية عىل 
عملجتأع من خالل تاطيل عألية عبتنأية، اتازيز 
ثقاوـة عإلخا  اعبتاـاان اعبتسـامح اعالحتكا7 
بلقامون لايدعً عن عبنزععات عملسلحة عبتي ترلف 
عملـآيس اعبثارعت، الوتاً إىل رضارة إسـها7 كاوة 
رشعئح عملجتأع يف عبح اظ عىل تأاسـك عبجبهة 
عبدعخليـة احشـد عبطاقـات اعبجهـود بلتصدي 
مُلَرّططـات عباداعن اموعصلـة عبصأود اعبثبات 

حتى تحقيق عبنرص. 
مـن جامبهـم عـ  ألنـا  مدي9ية عملنـار اآل 
عبازينـي عـن تقدي99م بلجهود مـن قبل قيادة 
عملحاوظة اعملشـايخ اعبشـرصيات عالجتأاعية 
اعبوسـطا  اعبتـي لُذبـت مـن خـالل عبلقا عت 
عملتاـددة يف 9ذع عبشـأن ُاصوالً إىل إعـالن أابيا  

عبد7 ع و9م. 
حرض عبلقـا  قائد عبلـوع  3ص2 عباأيد صابح 
عبحااري اأركان ح9ب عبلوع  عباأيد عزيز طا99 
امدي9 مدي9ية عملنار خابد عبسـبالمي اأمني عا7 
كليـة عبالـو7 عإلدعريـة لجاماـة ذمـار عبدعبله 
رعجح امستشـار عملحاوظ محأد جأيزة اعدد 
من عملشايخ اعبشرصيات عالجتأاعية لاملدي9ية. 

مديرية آزال بأمانة العاصمة تتجّهز 
لالحتفال بمولد الرسول األعظم

املحويت: اجتماع ملناقشة مواجهة تصعيد العدوان 
يف الحديدة واالستعداد لالحتفاالت باملولد النبوي 

 : صنعاء
عبااصأـة  لأمامـة  آزعل  مدي9يـُة  تسـتادُّ 
بالحت ال لاملوبد عبنبوي تحت شـاار "لوالئنا 
ب9سوبنا منترُص عىل أعدعئنا" خالل بقا  ُعِقَد، 

أما عبثالثا ، لاملدي9ية. 
اأّكـد عبلقا  عبذي حرضه اكيـُل أال ازعرة 
عبرلية عبدكتور محأد عبسقاف ااكيل عممامة 
عملسـاعد مح9اس عقبة امديـ9 مدي9ية آزعل 
عبدعبازيـز شـاالن، اأمـني محـيل عملدي9يـة 
عـادل عبشـاثأي، اأعضـا  عملجلـا عملحـيل 
امـدرع  عملكاتـب عبتن يذية لاملدي9يـة، أ9أيّة 

ت اعل عبجأيع إلحيا  9ذه عملناسـبة عبدينية، 
ـة  اعملشـاركة يف عب اابيات اعممشطة عبَراصَّ

لها. 
اشـّدد عبلقـا  عبذي ضم مشـايَخ ااجها  
اشرصيات عالجتأاعية اُعّقال مدي9ية آزعل، 
عـىل رضارة أخذ عبدراس اعبِاَ  من عبسـرية 
عبنبويـة يف موعجهـة قـوى عبك ـ9 اعبن ـاق 
اعبطغيـان؛ بتازيـز صأود شـابنا عبيأني يف 
موعجهـة عباداعن، اعبتأكيـد عىل مدى عرتباط 
عبيأنيـني احبهـم ب9سـول عإلمَْسـامية محأد 
عليـه اعىل آبـه أوضـل عبصالة اعبسـال7 من 

خالل عب اابيات اعممشطة عملدرسية. 

 : المحويت
ماقش عجتأاٌع لأدي9ية عبربت محاوظة 
عملحويـت، أمـا عبثالثـا ، آبيـَة موعصلة 

عبجبهـات  محـو  اعبن ـري  عبتحشـيد 
اموعجهـة تصايد قـوى عباداعن 
يف جبهة عبحديدة اعالستادعدعت 
عبجاريـة إلحيا  ذكـ9ي عملوبد 

عبنبوي. 
اأّكد عالجتأاع، عبذي ضم 
مديـ9 عملدي9يـة أحأـد عبويل 
اأعضـا  عبسـلطة عملحليـة 
عبتالحـم  مجلـا  َارئيـا 
عبقبيَل لاملدي9ية عيل عب9زيقي 

عبتن يـذي  عملكتـب  اأعضـا  
امشـايخ ااجها  عملدي9ية، أ9أيَّة عالستأ9عر 

يف روـد عبجبهـات اموعجهـة تصايـد قـوى 
عباـداعن يف جبهة عبسـاحل عبغ9لي امرتلف 
عبجبهـات، اعالسـتادعد إلحيـا  ذكـ9ي موبد 
عب9سـول عمعظم محأد صىل عبله عليه اعىل 

آبه اسلم. 
اشـّدد عالجتأاُع عـىل مضاع ة 
عملسـئوبية  اعستشـاار  عبجهود 
بلدوـع  اعبوطنيـة  عبدينيـة 
لابشباب محو ميادين عبجهاد 
عملقـدس بلدواع عـن عبوطن 
اح9ية اعسـتقالبه، اأ9أيّة 
عإلعدعد عبجيّد ب اابيات إحيا  
ذك9ى عملوبـد عبنبوي عبرشيف 
اتازيز عبتالحـم عملجتأاي يف 
اُمَرّططات  ملؤعمـ9عت  عبتصـدي 

قوى عباداعن. 
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 : خاص:
أقَد7َ طـريعُن تحابُِف عباـداعن عمم9يكي 
عبسـاودّي عىل عسـتهدعف مطاحـن عببح9 
عمحأـ9 لأحاوظة عبحديـدة، أما عبثالثا ، 
يف ج9يأـة ح9ب شـنياة تهـدُف إىل عإللادة 

عبجأاعية بلشاب عبيأني لابتجويع. 
اأاضحـت مصـادُر محليـة بصحي ـة 
عملسـرية أن طـريعَن عباداعن شـن سلسـلَة 
غارعت عـىل مطاحن عببحـ9 عمحأ9، اعبتي 
تاتـ  آخ9 عملطاحـن عبااملـة يف عبيأن، ما 
أَدَّى إىل تاطيلها اخ9اجها عن عبردمة. 

اتأتـي 9ذه عبج9يأة مع سـبق عإلرصعر 
بتحابـف عباـداعن عبذي يسـاى من خالبها 
لاـد  عبيأنيـني جوعـاً،  إماتـة ماليـني  إىل 
وشـله يف تحقيق أ9دعوه مـن ارع  عداعمه 
عبوحـي احصاره عبرامق، عـىل عب9غم من 
عبتحذيـ9 عممأي بقوى عباداعن من مراط9 
عسـتهدعف 9ذه عملطاحن، حيث مّو9ت عممم 
عملتحـدة، منتصف سـبتأ  عملـايض، إىل أمه 
ر 9ـذه عملطاحن أَْا تاطلها سـيكون  لترضُّ

من عبصاب حرص عبتكل ة عببرشية. 
اعّ ت منسـقُة عبشـؤان عإلمَْسـامية يف 
عممـم عملتحدة »بيـزع غ9عمـدي« يف ليان بها، 
عن قلقها مـن ترضر عملطاحـن لابحديدة، 
عبحديـدة  يف  عملطاحـن  ”تُغـذّي  اأضاوـت 
عملالينَي من عبسـكان، امحن قلقون لشـكل 

خاص عـىل مطاحـن عببح9 عمحأـ9، عبتي 
تأتلك حابياً 95 أبَف طن مري من عبطاا7، 
ا9ـي تك ـي إلطاا7 3. 5 مليون شـرص 

ملدة شه9”. 
اأشارت غ9عمدي، إىل أن عبحديدة رشياُن 

عبحياة ملاليني عبسـكان عبذين ياتأدان عىل 
عملساعدة، »وهناك ما يق9ب من ص7 يف عملائة 
مـن عملسـاعدعت عإلمَْسـامية اتق9يباً جأيع 
عملوعد عبغذعئية عبتجارية بشأال عبيأن تدخل 

ع  مينائي عبحديدة اعبصليف«. 

اأّكـدت أن 9ناك أكث9َ مـن 25 يف لاملائة 
من عمط ال ياامون من سو  عبتغذية اصص9 
أبف شرص يف عملحاوظة يوعجهون صاولة 
كبـرية جدع يف عبحصول عىل عبغذع  اص9 أبف 
عم9أة حامل ما9ضات برط9 شديد، مشرية 

إىل أن عبسكان يكاوحون من أجل عببقا  عىل 
قيد عبحياة. 

من جهته ععت  عضو عملكتب عبسـيايّس 
ممصار عبلـه عضو عبوود عبوطنـي عبدعمللك 
عباج9ي »عسـتهدعَف مطاحن عببح9 عمحأ9 
عملطاحـن عبوحيـدة عبااملـة يف عبيأـن عبتي 
تغـذّي عملاليني عقولـًة جأاعية تسـتهدُف 
عملوعطنـني لابتجويع اسـيكون به تدععيات 

كارثية«. 
احّأـل عباجـ9ي يف تغ9يدة بـه عملجتأع 
عبـدايل اعبنظـا7 عمم9يكي مسـؤابية 9ذه 
عبج9يأـة، »ما دعموع يتسـران عىل ج9عئم 
عبنظـا7 عآللق، مراطباً إيا9م »ك ى تغطيًة 

عىل ج9عئأهم أيها عملناوقون«. 
لداره أّكد مائُب ازي9 عبرارجية حسـني 
عباـزي أن »إقـدع7 عباـدّا عـىل عسـتهدعف 
حـ9ب  ج9يأـة  عمحأـ9  عببحـ9  مطاحـن 
أن  مؤّكـدعً   ،« عإلمَْسـامية  ضـد  اج9يأـة 
»مطاحن عببحـ9 عمحأ9 تاني رغيَف عبربز 

بلأوعطنني عبيأنيني«. 
اأشـار عباـزي يف تغ9يدة بـه إىل أن 9ذه 
عبج9يأـة تؤّكـد مـدى عالماـدع7 عمَْخـاَلقي 
بقوى عباـداعن، دععياً ُكـّل عمح9عر يف عباابم 

إىل إدعمة 9ذع عب ال عإلج9عمي عبجبان. 
عباـداعن  قـوى  عباـزي  اخاطـب 
ام9تِزقتَهـم: »عندما م9ّغ عبجيش اعبلجان 
أموَوكم يف عبرعب ُعدتم من جديد بتستهدووع 

قوَت عملوعطنني«. 

على الرغم من تحذيرات األمم المتحدة بكوارث النتيجة:

تحالف العدوان يدمر مطاحن البحر األحمر يف جريمة إبادة جماعية تهدف لتجويع ماليني اليمنيني

وزارة الصناعة تدين استهداف 
العدوان لصوامع الغالل 

بمحافظة الحديدة 
أدعمت ازعرُة عبصناعة اعبتجارة لشـدة عستهدعف عباداعن عمم9يكي عبساودي 
بصوعمـع عبغـالل لابحديـدة اعبتي يرّزن ويهـا عرشعت عآلالف مـن عمطنان من 

عبقأح اعبدقيق بلأساعدعت عإلمَْسامية. 
اأشـارت عبـوزعرة يف ليـان بهـا، إىل أن 9ذع عالسـتهدعف يأتي يف إطـار عبح9ب 
عالقتصادية عملأنهجة بتجويع عبشاب عبيأني اتدمري منشآته عبحيوية اعبردمية 

اعالقتصادية. 
اعسـتنك9 عببيان عبصأـت عبدايل إزع  9ـذه عبج9يأة عبنك9ع  عبتي عسـتهدوت 
أقوعت عملوعطنني ضأن سلسـلة من عبج9عئم عبتي ي9تكبهـا عباداعن إث9 عبتصايد 

عباسك9ّي عىل عملحاوظة اما خّل ه من ضحايا. 
اجـّددت عبوزعرُة مطاببتها منّظأاِت عممم عملتحدة اعىل رأسـها عممم عملتحدة 
اعمل وضية عبسـامية بحقوق عإلمَْسـان لابتح9ك عبجاد ب9وع عبحصار امنع دال 
تحابف عباـداعن من عرتكاب عملزيد من عملجازر اعبج9عئـم اعالمتهاكات عبصارخة 
بقوععد اأحكا7 ميثاق عممم عملتحدة اعالتّ اقيات اعملاا9دعت عبدابية ذعت عبصلة. 
ِل مسـؤابيتها  ادعـت عممَم عملتحدة اعملنّظأاِت عبحقوقية اعملجتأاية إىل تحأُّ
اعباأل عىل محاَكأة عملسـئوبني عن 9ذه عبج9عئم أمـا7 عملحاكم عبدابية اتحييد 

عملنشآت عالقتصادية من عالستهدعف اعبقصف. 

في تصريحات جديدة للمبعوث األممي السابق إلى اليمن:
جمال بن عمر: عندما اقرتب الحل السياسّي شنت السعودّية 

واإلمارات الحرَب للسيطرة على القرار يف اليمن

الهيئة اإلعالمية تستنكر حجب قناة »املسرية 
مباشر« وتعتربه انتهاكاً صارخاً للحريات 

 : متابعات:
مال م9ة منذُ عسـتقابته كأباوث بألمم 
عملتحدة إىل عبيأن، خ9ج عبدللومايس عملغ9لي 
جأال لن عأ9 عن صأته بيتهم عبساوديَّة 
ارصيـح  مبـارش  لشـكل  اعإلمـارعت 
لتقويـض عبحل عبسـيايّس يف عبيأن اشـنِّ 
حألة مغ9ضة ضـده؛ عمتقاماً من موعق ه 
اجهـوده  عبيأـن،  يف  بلحـ9ب  عملااِرضـة 

بلتق9يب لني عب 9قا  عبيأنيني. 
اقال لن عأ9 يف ترصيٍح مكتوٍب لوالية 
ميويـورك عمم9يكيـة”: إن “لاـض قـادة 
دال مجلـا عبتااان عبرليجي، لأا يف ذبك 
دابة جارة بم تكن تسـأح بلنسـا  لقيادة 
عبسـيارة )إشـارة بلسـاوديّة(، بـم تكـن 
رعضيـة عن إمكامية تحـول عبيأن إىل حكم 
عبيأـن  عبديأق9عطيـة يف  ديأق9عطـي؛ مَنَّ 
تانـي عبتناُوـَا عبسـيايّس اعـد7 ما9وة 
عبنتائج مسـبقاً. الدالً عن ذبك كامت دابة 

عإلمارعت الاض قادة عبساوديّة ي9غبون يف 
أن تكون بهم عبكلأـة عمخرية ويأن يحكم 

عبيأن”. 
اكـ9ّر لن عأ9 ما سـبق أن ملـح إبيه يف 
آخـ9 تق9يـ9 قّدمه أمـا7 مجلـا عممن يف 
أل9يـل 25ص2، حيـث قال: إن عبحـ9ب عبتي 
شنّتها عبساوديّة اعإلمارعت لأشاركة دال 
أخـ9ى كاببح9ين اقط9 اعملغ9ب، أوشـلت 
عمل ااضـات عبتي كان يتوسـط ويها اعبتي 
كامـت عىل اشـك عبتوصل إىل حلٍّ سـيايّس 

لني جأيع عمط9عف عبيأنية. 
 اأضـاف لـن عأـ9 أمه روـض “جأيع 
عبتدخـالت عمجنبيـة يف عبشـؤان عبيأنية” 
احـّذر مـن “عباوعقـب عبكارثيـة بلقـ9عر 
عملترسع لشـن عبح9ب”، قائـالً: »إن عممني 
عباـا7 عبسـالق بألمـم عملتحـدة دعـم 9ذع 
عملوقف، لينأا عمتقدته عبساوديّة اعإلمارعت 

لشدة. 
ارغم ذبـك، يضيف لن عأـ9، “روضُت 

عبرعجـَع عن موقـف مبدئـي يتأاىش مع 
عبقامـون عبـدايل اقـ9عرعت مجلـا عممن 

اوّضلُت عالستقابة من منصبي”. 
اععت  لن عأـ9 أن موقَ ه أثبت صحته 
لاَدما “عتضح بلجأيع لاد أرلع سنوعت أن 
ق9عَر شـن عبح9ب كان كارثيـاً، حيث خّلف 
مقتـل أَْكثَــ9 من ص2 آالف مدمي، اسـأح 
لارتـكاب ج9عئم ح9ب عىل مطاق اعسـع، 
ااضـع عبيأـن عىل شـ ري أسـوأ مجاعة 

اأخط9 أزمة إمَْسامية يف عباابم عبيو7”. 
اعمتقد لـن عأ9 مـا أسـأا9ا لابحألة 
عملنّظأـة عبتـي شـنتها ضـده عبسـاوديُّة 
اعإلمـارعت من خـالل منال99أـا عملكتولة 
اعمل9ئية؛ لهدِف تشـويه ُسـأاته اتقديأه 
لشـكل خاطئ عىل أمه منحاٌز محد أط9عف 
عمزمـة عبيأنية، رغم أن مسـريتَه عبطويلة 
تشـهد به “لابحيـاد اعبنزع9ـة اإعال  قيم 

امبادئ عممم عملتحدة”، حسب تابريه. 
املصدر: صحيفة رأي اليوم اللندنية 

 : خاص:
أدان�ت الهيئ�ُة اإلعالميُة ألنص�ار الله حْجَب 
قناة املس�رة مبارش من قبَل الع�دوان األمريكي 
السعودّي، واصفًة ذلك باالنتهاك الصارخ للحق 

يف حرية الرأي والتعبر. 
ودع�ت الهيئ�ُة اإلعالمي�ة املجتم�َع ال�دويل 
واملنّظم�اِت الحقوقي�َة ومنّظم�ة حري�ة اإلعالم 
بحماي�ة اإلعالمي�ن، إىل أن تخُرَج م�ن صمتها 
املش�ن، مطالب�ًة بتفعي�ل القوان�ن واملواثي�ق 

�ق عليها، والعقوب�ات الالزمة التي  الدولية املتفَّ
أقرتها القوان�ُن والرشائُع الدولية بحق مرتكبي 
الجرائ�م بح�ق الصحفين واإلعالمي�ن واملنابر 

اإلعالمية. 
كم�ا دع�ت الهيئ�ُة اإلعالمي�ة ألنص�ار الل�ه 
لة ألقم�ار »بوتل  القائم�ن عىل الرشك�ة املش�غِّ
س�ات« لرفع الحجب ع�ن قناة املس�رة مبارش 
لًة  فوراً، والوفاء باالتّفاقات والعقود املربمة، محمِّ

الرشكة ودوَل العدوان كامَل املسئولية. 
وأّك�دت الهيئ�ُة أن مثَل ه�ذه الترصفات لن 

تثنيَها عن مواصلة جهوده�ا وواجباتها الدينية 
واألَْخ�اَلقي�ة والوطنية يف كش�ف زيف وأباطيل 
وتضليل قوى العدوان واألنظمة املتواطئة معهم، 
وستس�تمر يف نق�ل الحقيق�ة وب�ث انتصارات 
جيشنا ولجاننا الشعبيّة، وكل الجرائم واملجازر 
املرتكبة بحق ش�عبنا اليمن�ي وتوصيلها ألحرار 

العالم عرب الوسائل املتاحة. 
وكان�ت قناُة »املس�رة مبارش« ق�د تعرضت 
لإليقاف من ِقبَِل الرشكة املستضيفة بعد سلسلة 

ضغوط سعوديّة إماراتية. 
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املجلة: ما مدى تحمل الواليات املتحدة 
ملسؤولية الكارثة اإلْنَسانية يف اليمن؟ 

مـوريف: أعتقـُد أن 9ناك لصأـًة أم9يكيًة 
عـىل مـوت ُكــّل مدمي دعخـل عبيأـن. محن 
مبيُع بهم )بلسـاوديّة( عبقنالل امسـاعد9م 
يف عالسـتهدعف امقـو7 لتغذيـة طائ9عتهم يف 
عبجو لابوقـود، امقد7 بهم غطاً  أَْخـاَلقياً..؛ 
بذع ال أعتقد أن 9ناك أيَّ م 9 من عملسـؤابية 
عمم9يكيـة عبكاملـة عن عبكالوس عإلمَْسـامي 

عبذي يحدث 9ناك. 

كأـا أمنـا بم مقـم لـأي جهـد ذي مغزًى 
عـىل عإلطـالق ملحاابة إيجاد ط9يق بلسـال7، 
اَ  تأاماً عن عباألية  كامـت إدعرة ت9عمب صأَّ
عبسياسيّة. اأاكلتها إىل عممم عملتحدة، ابيا 
9ناك مـا يشـري إىل أن عممم عملتحـدة تحّقق 
أي تقـد7، مـن عببديهـي أن عبسـاودينّي بن 
يتَحـ9ّكـوع ألدعً حتـى تطلب منهـم عبواليات 

عملتحدة عبتَحـ9ّك. 
بذع، مام، أعتقد أمنا مسـؤابون كثريًع عن 
ُكــّل يش  وظيع حـدث دعخل عبيأـن. أما ال 
أقـول إن عبسـال7 سـوف يزد99 إذع مـا ُقأنا 
لسحب دعأنا عباسك9ي، بكن عبرطوة عماىل 
إلحضـار عمط9عف إىل عبطاابة 9ي أن يشـا9 
عبسـاوديّون لأمهـم ال يألكـون شـيًكا عىل 

لياض من عبواليات عملتحدة. 
 

املجلة: قال وزير الدفاع جيمس ماتيس: 
إن الدعَم الذي نقدمه للحرب التي تقودها 
الس��عودّية، يس��اعدهم عل��ى تقليل عدد 

الضحايا املدنيني. ما هو ردك؟ 

»9ـ9ع «. يـرضب  ذبـك مجـ9د  مـوريف: 
قصـد..  عـن  مدميـًة  أ9دعوـاً  عبسـاوديّون 
إمهـم يتجا9لون لشـكل صـارخ قوعئَم عد7 
عالسـتهدعف )عم9دعف عملأنوع رضلها( عبتي 
مقدمهـا بهـم. ياأل ماتيا بصابـح دامابد 
ت9عمب، عىل تبنّي موقف 9ذه عإلدعرة، اموقف 
9ذه عإلدعرة 9و »ال تناقشوع عبساودينّي حول 
أي يش «، اأخىش أن 9ناك راعلَط مابيًة لني 

إدعرة ت9عمب اعباائلة عملابكة عبساوديّة. 
َق  يف م9حلـة مـا، عليـك واـالً أن تصـدِّ
مـا تـ9عه. يتزعيد عـدُد عم9دعف عملدميـة عبتي 
ايقـ9  يتناقـص،  اال  بلرضلـات  تتاـ9ض 

عبتحابف لرضب أ9دعف مدمية. 

املجلة: طالب ماتيس وبومبيو يف اآلونة 
األخ��رية بوقف إطالق الن��ار يف اليمن.. هل 
أنت متحمس ملا يبدو وكأنه جهد مستجد 

من قبل اإلدارة إلنهاء العنف؟ 

موريف: أعتقد أن عإلدعرة عمم9يكية تشـا9 
لباض عبضغوط عبسياسـيّة 9نا. ابكن م9ة 
أخـ9ى، من أجل أن يكون 9ناك اقٌف إلطالق 
عبنار اعألية سياسـيّة حقيقية، يتاني عىل 
ازيـ9 عبرارجيـة اازيـ9 عبدوـاع أن يضَاـا 
لاَض عبجهد عباأيل يف 9ذع عمم9.. ال يأكنهم 
إصدعُر ليان عا7 وقـط ثم يأملون أن يحدث 

ذبك. 

املجل��ة: يب��دو أن االنتخاب��ات النصفية 
الديمقراطي��ني يف  ع��دد  م��ن  تزي��د  ق��د 
الكونجرس، ما هو تأثري ذلك على العالقة 

األمريكية السعودّية؟ 

عمسـلحة  مبياـاِت  بنأُخـذْ  مـوريف: 
مثـالً، يف عبكومجـ9س عبـذي يسـيط9 عليـه 
عبديأق9عطيون، يأكن أن يصبَح 9ناك مقاٌش 
واـيل حول مبياات عمسـلحة بلسـاوديّة يف 

عملجلا. 
إن عبسـيط9ة عـىل عملجلـا بهـا مغـزًى 
حقيقـيٌّ إذع كنَت تحـاال تطبيـق إج9ع عت 
عندمـا  عب9ئيـا  عـىل  اوحـص  ضبـط 
يتالق عممـ9 لبيع عبسـاوديَّة عبقنالـَل عبتي 

يستردمومها بقتل عبناس يف عبيأن. 
الغـض عبنظـ9 عأا سـيحدث لاـد 9ذه 

عالمترالات، أعتقد أمه يوجد عآلن تحابف جيد 
مـن عبحزلني يف مجلا عبنـوعب إلمها  عبدعم 
عمم9يكـي بلح9ب يف عبيأـن.. عبح9ب، عمزمة 
عإلمَْسامية، ُكـّل ذبك أصبح أسوأ.. بقد أصبح 
عالسـتهدعف عملدمـي أَْكثَــ9َ سـوً ع، اأصبح 

سلوُك عبساودينّي أسوأ. 

املجل��ة: م��ا مدى النف��وذ الفعل��ي الذي 
تمتلُك��ه الوالي��اُت املتحدة من أج��ل إنهاء 

الحرب؟ 

9ائـالً  م ـوذعً  بدينـا  أن  أعتقـد  مـوريف: 
الترـاذ قـ9عر لوقـف عبحـ9ب بـو أردمـا. ال 
يأكن بلسـاودينّي إج9عُ  حألة قصف لدان 
عبواليـات عملتحـدة، امن عبريـال أن م رَض 
أمهـا )عبسـاوديّة( سـتذ9َُب إىل عبـرشع  من 
عب9اس إذع بم مقم لبياها عبصوعريخ عملوّجهة 
لدقـة )إشـارة إىل كال7 قابـه ت9عمـب قبـل 
وـرة(.. عممـور ال تجـ9ي لهـذه عبط9يقـة، 
وابذخائـ9 عب9اسـيُة ال تاأـل عـىل عممظأة 
عبساوديّة.. سوف يستغ9ُق عمم9 سنوعٍت إْن 
بم يكن عقًدع؛ بتتحول قوعتهم محو عمسـلحة 

عبهجومية عب9اسية. 
أعتقـد أن عبغطـاَ  عمَْخـاَلقـي مهـم مثل 
عبدعم عبلوجسـتي. لوجود عبواليـات عملتحدة 
يف 9ذه عبحألة عباسـك9ية، وإن عبسـاودينّي 
محصنون لشدة من عبنقد عبدايل. بكن أعتقد 
أمه سـيكون مـن عبصاـب عليهـم موعجهة 
عالمتقـادعت عبدابية إذع ما عمسـحبت عبواليات 
عملتحدة؛ لسبب ج9عئم عبح9ب عبتي عرتكبت. 

في مقابلة مع مجلة »فورين بوليسي«: 

سيناتور أمريكي: هناك بصمة أمريكية 
على موت ُك�ّل مدني يف اليمن 

يف حديث له مع مجلة »فورين بولييس« قال عضو الكونجرس األمريكي 
الديمقراطي، كريس موريف: إن »هناك بصمًة أمريكية عىل موت ُك�ّل مدني 
يف اليمن«، ُمشراً إىل أن إدارة ترامب لم تكن جادة بدعواتها األخرة للسالم 

يف اليمن، وأن عليها أن تبدأ بوقف دعمها ل� »التحالف« بشكل كامل، 
كخطوة أوىل نحو عملية السالم؛ ألَنَّ الواليات املتحدة هي من تمتلُك النفوذ 

الفعيل إليقاف الحرب، وهي من تمنح السعوديّة غطاًء أَْخ�اَلقياً، وتحّصنها 
من النقد الدويل. 

وبحسب املجلة، فإن »السيناتور كريس موريف، وهو ديموقراطي من 
والية كونيكتيكت، يعتقد أن األمور بدأت بالتحول أخراً )يف إشارة إىل تغر 

املوقف األمريكي من جرائم السعوديّة(، وبعد وقت قصر من االنتخابات 
النصفية األمريكية يف السادس من نوفمرب، يخّطط موريف، جنباً إىل جنب 

مع السيناتورين برني ساندرز ومايك يل، إلعادة تقديم ترشيع ينهي ُك�لَّ 
الدعم األمريكي للقوات السعوديّة. وعىل الرغم من أن الترشيع تم تجاهله 

عند طرحه ألول مرة يف شهر مارس، إال أن موريف يعتقد أن املزاج يف مجلس 
الشيوخ قد تغر؛ بسبب مقتل الصحايف يف واشنطن بوست جمال خاشقجي 

وزيادة الوعي بالظروف الكارثية عىل األرض يف اليمن«. 
فيما ييل تنرش صحيفة »املسرة« ترجمًة ملقتطفات من حديث السيناتور 

موريف مع املجلة األمريكية: 

- بوج��ود الوالي��ات المتح��دة ف��ي »التحالف« فإن 
السعودّية محصنة من االنتقادات الدولية

- الس��عودّية تتعمد ض��رب المدنيين وموقف إدارة 
ترامب هو »عدم مناقشة السعودّيين حول أي شيء«

- ال مف��ر من المس��ؤولية األمريكي��ة الكاملة عن 
الكابوس اإلنساني الذي يحدث في اليمن

- كالم ماتيس عن أن الدعم األمريكي يس��اعد في 
تقليل عدد الضحايا المدنيين »مجرد هراء«

- أمري��كا لديه��ا النفوذ التخاذ ق��رار وقف الحرب 
على اليمن لو أرادت ذلك
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امداِّمـون  اٌب  اُكتَـّ مُشـطاُ   أعلـن 
اصح يون ولسـطينيون إطالَق ولسطينية 
اعسـاة عـ  واابيـات شـابية ايف موعقـع 
لوقـف  بلأطاببـة  عالجتأاعـي؛  عبتوعصـل 
عباـداعن عمم9يكـي عبسـاودي عـىل عبيأن، 
مات يـن أمـه حـان عبوقـت بـ9د جـز  من 
عبجأيل عبذي قدمه عبيأنيون تجاه ولسـطني 
اتأسـكهم لابقضيـة عب لسـطينية رغم ما 
ياامومـه من قصف احصـار اقتل عىل مدى 

ق9علة أرلاة أعوع7. 
اتهـدُف عبحألـُة عبتـي سـتنطلق يف جز  
منهـا لأوعقـع عبتوعصـل عالجتأاعـي عـىل 

9اشتاغ #من_ولسطني_9نا_عبيأن؛ بتسليط 
عبضو  عىل مااماة عبشـاب عبيأني عملستأ9ّة 

منذ سنوعت ج9ع  عستأ9عر عبح9ب ويها. 
الحسـب اكابة »قـدس عإلخبارية » أواد 
عبنشـطا  لأن 9ذه عبحألة موجهة بلشـاب 
عبا9لـي اعباابـم بلوقـوف جنبـاً إىل جنـب 
ملوعجهـة مـا يتا9ض به عبشـاب عبيأني، إىل 
جامـب عملطاَببة لأحاسـبة ُكـّل مـن تورط 
يف ج9عئـم عبحـ9ب اعباـداعن لحـق عبشـاب 
ـًة أقطاب عبتحابف عبسـاودي  عبيأني اَخاصَّ
عإلمارعتـي اعبرشكات اعبدال اعبشـرصيات 
عبتي او9ت عبغطا  بلح9ب اعستأ9عر9ا اوقاً 

بلنشطا . 
الـنّي عبقيّأـون عـىل عبحألـة أن عبتغ9يد 

يف موقـع توتري، سـيبدأ يو7 عبسـبت عبقاد7 
عبساعة و مسـاً ، مطاببني لأاسع مشاركة 

من اسائل عإلعال7 اعبنشطا  ويها. 
اأّكد عبنشـطا  أن عبحألة عبشابية جا ت 
كجز  من اعجب عبشـاب عب لسـطيني تجاه 
عبشـاب عبيأنـي عبذيـن بـم يتوق ـوع طوعل 
تأريرهـم عن مُـرصة عبقضية عب لسـطينية 

لكل ما يألكون. 
ارغـم أن عبحألـة يُ ـرَُض أن تبـدأ لاد 
ثالثـة أيا7 إال أمها عمتـرشت رسيااً يف موعقع 
عبتوعصـل عالجتأاعـي مـن قبـل عبنشـطا  
اعبُكتـاب اعب نامـني عب لسـطينيني كتأهيد 
بهذه عبحألة ات9ايجها ع  آالف عملنشـورعت 
اعبتصأيأـات عبتـي تاـ  عـن مظلوميـة 
عبشـاب عبيأنـي اكـذع لسـابته يف موعجهة 
ارسـو7  عبسـاودي  عمم9يكـي  عباـداعن 
اصـور تا  عـن عرتبـاط عبشـابنَي عبيأني 
اعب لسطيني عبوثيق اعشـرعكهأا يف قضايا 
اعحدة؛ لاعتبار أن عبح9َب عىل عبيأن بيسـت 
إال جـز  من عباقـاب عمم9يكي بليأنيني عىل 

موق هم تجاه عبقضية عب لسطينية. 
ايف إطار عبحألة مرش عب ناُن عب لسطيني 
شـادي ألـو عبقأبز بوحًة رسـأها ل9يشـته 
بلط لة عبيأنية أمل حسـني عبتي توويت قبل 
أيـا7 متيجـَة مااماتها من سـو  تغذية حاّد 
ج9ع  عبحصار ابلتذكري لاماضاع عملأسـااية 
اعملجاعـة عبتـي يأـ9 لهـا عبشـاب عبيأنـي 

عبشقيق، اوقاً بتابريه. 
ايف إطـار عبرايج بلحألة، مـرش عبكاتب 
اعبصح ي عب لسطينية يارس عاشور صورًة 
مط ـال يأنيني اقد رسـأوع عـىل اجو9هم 
َعَلـَم ولسـطني يف إحـدى عملسـريعت عبيأنية 

عبتضامنية مع عبشـاب عب لسـطيني، اعلق 
عىل عبصورة قائالً »يو7 أن كان عبيأن سايًدع 
اقف أ9له مع ولسطني، ايو7 أن كاموع تحت 
عبقصف قابوع )9نا ولسطني(، بليأن عبحبيب 

مقول: من ولسطني 9نا عبيأن«. 
أمـا عملداِّمـُة عب لسـطينية م9ع7 سـادي 
اعـرشعُت عبنشـطا  عب لسـطينيني ونرشاع 
عالجتأاعـي تصأيأـاً  عبتوعصـل  يف موعقـع 
ببُندقيتـني عليهأـا عباَلـُم عبيأنـي اعباَلـم 
عب لسـطيني اُكتـب يف عبتصأيـم »عـداعٌن 
اعحـد.. مـرٌص اعحـد« اعّلقـت سـادي عىل 
عبصـورة قائلة »عبحـق حق يف ذعتـه، عمترص 
أ7 9ُـِز7 يف ما9كتـه، ال يُغـري مـن كينومتِه، 
عبيأـن عماـكاس بلحـق لكاوـة مقوماتـه، 
توأ7 عبوجع عب لسـطيني، علينا عبيو7 عمتزعُع 
حقـه يف جـدعرة عبحيـاة، عالمتصـاُر به بيا 
ُمدعاَة تك79ّ، إمه عمتصـاٌر بلذعت عبا9لية، لل 

بإلمَْسامية، مااً حتى دح9 عباداعن«. 
كأا مـرشت عبص حـة عب9سـأية بلحألة 
تصأيأاٍت متنوعة ت9ايجية تشـري إىل عبدار 
عمم9يكـي عب يطامـي عب 9مـي يف تسـليح 
عباـداعن مقالل أموعل عبن ـط، اقال منظأو 
عبحألة إمه »ال يأكن عبقبول لابوضع عب9ع9ن 
َاعالعتدع عت عملسـتأ9ّة عىل عبشـاب عبيأني، 
اال يأكن عبقبول دان محاسـبة عالخطبوط 

عالم يايل عملاتدي«. 
من جامبهـا، ذّك9ت عبناشـطة عبحقوقية 
عب لسـطينية اوـا  عبدعب9حأـن لتحذي9عت 
عممـم عملتحـدة اإحصا عتها عبتـي تقول إمه 
»كل عـرشة دقائـق يأـوت ط ـل يأني من 
عبجوع؛ لسـبب عبحصار اعبح9ب و.2 مليون 
ط ل يأني ياامون من سـو  عبتغذية عبحاد، 

اصص9 أبـف ط ـل ياامـون من سـو  تغذية 
مهدد بلحياة«. 

أمـا عبكاتـب عب لسـطيني محأـد عبحاج 
مـوىس وكتب إجالـات عىل سـؤعل: ملاذع من 
ولسـطني 9نا عبيأـن؟ قائـالً »منَّ عبشـاَب 
عبيأنـي عملظلـو7 يسـتحق رد عبجأيـل، 9ذع 
عبشـاب قاتـل مانـا أشـد قتـال يف ح9لنـا 
مـع عباـدا عبصهيومي منـذ لدعياتهـا، قاتل 
َايف  مانـا يف ماـارك ١٩٤٨ احـ9ب ١٩٦٧ 
حصـار لريات يف عباـا7 ١٩٨٢، وتح أرعضيَه 
ملاسك9عت عبثورة اأمّد9ا لاملقاتلني اعبسالح 
اعملال، ايف عبيأن كان أحب ماسك9عت عبثورة 
بقلب عبشـهيد اديع حدعد، 9ذع عبشاب ارغم 
وق9ه أمدَّ عبثـورة لاملال اخ9ج يف عبتظا99عت 
ُكــّل محطـات  يف  بل لسـطينيني  عبدععأـة 
قضيتهـم، حتى ا9ـو تحـت عبقصف خ9ج 
لأليوميات بنرصة شاب ولسطني«. مضي اً 
أمه »يف عباداعن عمخري عىل غزة كان عبشـاب 
عبيأنـي أال شـاب ير9ج بلشـوعرع ب9وض 
عباداعن عبغاشم حتى أمه خ9ج بلشوعرع قبل 
عب لسطينيني أم سهم يف عبدعخل اعبرارج«. 
اتالع قائالً: إن »9ذع عبشـاب ال يسـتحقُّ 
عسـتأ9عَر سـكوتنا عن ٤٥ غـارة يومية من 
عبيو7 عمال بلاداعن، 9ذع عبشـاُب ال يستحقُّ 
بلبيـوت  آالَف عبشـهدع  اعبج9حـى ادمـارعً 
ابلبُنَـى عبتحتية اعملؤّسسـات، 9ذع عبشـاُب 
سـيصُأُد اسـينترِصُ عـىل عمُلاتديـن، عملجد 
بليأن اشـابه اعبرزي اعباار بلأاتدين عىل 
عبيأن اشابه ابلساكتني عن 9ذع عباداعن«. 
اعّلـق عبناشـُط عب لسـطيني لاسـل ألو 
غوش عىل صورة بط لة يأنية تبتسـُم رغم 
مااماتها مـن عملجاعة عبتي جالت جسـَد9ا 
أشـبَه لهيكل عظأـي، اقال: »عشـددي عىل 
م سـك يـا صغريتي اقـويل بهم: عبويـُل بكم 
يـا عجـول.. محـن شـاب عبيأـن.. عبط ـل 
وينـا محـاِرٌب اعب9جـال تحـارب اعبشـيخ 
عبكبـري اعملـ9أة تحارب.. بـن تـ9اع دماتي.. 
وكيـداع كيَدكـم اعسـاوع سـايَكم.. بن ت9اع 
إاّل لسـأتي.. علتسـأي يا صغريتـي واباابُم 

ينُقُصه جأابُك«. 
كأا أعـاد عملوقـع عب9سـأي بلحألة مرَش 
ملصـق قديم ملجا9دين يأنيني يف ولسـطني 
إىل جامب عملقاامني عب لسطينيني أثنا  إحدى 
عملاارك لأوعجهـة عالحتالل عإلرسعئييل، اكان 
قد كتب عىل 9ذع عمللصق »جنباً إىل جنب حتى 

عبنرص َاعبتح9ي9«. 

نشطاء وُكّتاب وصحفيون فلسطينيون يطلقون حملة شعبية كبرى؛ تضامنًا مع اليمن:

»من فلسطني هنا اليمن: عدوان واحد.. نصر 
واحد« جنباً إىل جنب حتى النصر والتحرير
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إن محاَوظَة عبقبائـل عبيأنية عىل عملبادئ اعبقيم 
عبدينيـة عـ  عبتأريخ صنَـَع عبُقــوََّة 
عبجهادية بلجيش اعبلجان عبشـابيّة 
يف صـد عباداعن عبسـاودّي عمم9يكي 

احل ائه.
عبشـابيّة  اعبلجـان  عبجيـش  اإن 
عبذيـن يروضـان ماـاً عملاـارك ضد 
عباداعن عبساودّي عمم9يكي احل ائه 
عبتأريريـة  عمداعر  يجّسـدعن  إمأـا 
عبجهاديـة عبدواعية بلقبائـل عبيأنية 
يف إبحاق عبهزعئم عبساحقة ضد أعدع  
عإلسـال7؛ إيَْأـاماً اإخالصاً يف سـبيل 
عبله، بحأاية امرصة عإلسال7، ابلدواع 

عن عبوطن اعإلمَْسامية. 
اتُاَزى 9ذه عالمتصارعت إىل محاوظة عبقبيلة عىل 
خصائصها عبتأريرية اعىل عملبادئ اعبقيم عبدينية. 
اقد أثبتت عبقبائل عبيأنية ع  عبتأريخ عإلسالمي 
احتى عبوقت عبحارض إيَْأـامها اإخالصها يف عبجهاد 
يف سبيل عبله عأال لاملسئوبية عإلسالمية بلدواع عن 

عإلسال7 امرُصته ااحدة عممة عإلسالمية. 
امن أ9ّم خصائص عبقبائل عبيأنية 9ي كابتايل: 
2 ــ عملجتأع عبيأني ياشق عبجهاد بيايش ح9عً، 
قوياً، ك9يأاً، ال خاضااً ضاي اً ذبيالً. اقد عشته9ت 
عبقبائل عبيأنية تأريرياً ـــ اما زعبت ــ لاإليَْأـان 
اعبحكأـة اعبد9ـا  اعبوعـي عب كـ9ي اعبسـيايس 
اعإلخالص اعبـوال  ب9ؤسـائها، اعبُقـــوَّة اعببأس 
عبشـديد ضـد عبطغـاة عملاتدين. قـال عبلـه تااىل يف 
سـورة عبنأل )َقاَبْت يَا أَيَُّها عْبَأأَلُ أَْوتُومِي يِف أَْم9ِي َما 
ُكنْـُت َقاِطَاًة أَْم9ًع َحتَّى تَْشـَهُداِن )32( َقابُوع مَْحُن 
أُابُو ُقـوٍَّة َاأُابُو لَأٍْس َشـِديٍد َاعْمَْم9ُ إَِبيْـِك َوامُْظ9ِي 

َماذَع تَأُْم9ِيَن( عآليتان )32(، )33(. 

ايف عملقالـل، يتأيّز مجتأـع عبقبيلة عبيأنية لأمه 
عاط ي اُمسـاِبم، اقد اص ه رسول عبله صىل عبله 
عليه اآبه اسـلم اقوبه )آتاكـم أ9ل عبيأن 9م أرق 
قلولـاً اأبـني أوئدة(، احديث رسـول عبله صىل عبله 
عليه اعىل آبه اسلم )عإليَْأـان يأاٍن 

اعبحكأة يأامية(. 
2 ــ شجاعُة السابة عبيأنيني يف 
عبح9اب، اقد أثبت عبتأريُخ أن عبيأَن 
مق ة بلغـزعة. امنهم: عب9اماميون، 
عإلمجليـز.  عباثأاميـون،  عمحبـاش، 
احابياً عبحارض يثبت ايؤكِّد عملايض، 
ن أقوى دواع أسـطوري لاون  ايداِّ
عبشـابيّة  اعبلجـان  بلجيـش  عبلـه 
ضـد عباـداعن عبسـاودّي عمم9يكي 
احأـري  سـبأ  اتأريـخ  احل ائـه. 
اماـني اعبشـا9 عبيأنـي أّكـد 9ـذه عبرصائـص 
عباظيأة. ال لـل تتأيز عبقبائـل عبيأنية لابتضحية 
لاملال اعب9جال يف سبيل عبوقوف إىل جامب عملظلومني 

امرصتهم. 
3 ـــ أثبـت عبتأريُخ عإلسـالمي إخـالَص ااواَ  
عبيأنيني يف سـبيل مرصة عبحق منذُ دخول عبيأنيني 
عإلسال7 اإيَْأـامهم لاممبيا  قبل أن يباث عبله تااىل 
رسـوبه صـىل عبله عليه اعـىل آبه اسـلم. قال عبله 
تااىل يف سـورة عبنأل )َقاَبـْت َربِّ إِمِّي َظَلْأُت مَْ ِي 
َاأَْسـَلْأُت َمَع ُسـَليَْأاَن ِبلَّـِه َربِّ عْبَااَبِأنَي( من عآلية 

 .)99(
اأداعر عبقبائـل عبيأنيـة عبجهاديـة امنها قبيلتَي 
عماس اعبرـزرج كامـت بنرُصة عإلسـال7، اما زعبت، 
اسـتظلُّ عبقبائـل عبيأنيـة تجا9د بنرصة عإلسـال7. 
اقد أثبتت تأريرياً تحَت قيادة رسـول عبله صىل عبله 
عليـه اعىل آبه اسـلم إبحاق عبهزعئـم لابيهود: خي  
النـي عبنضري الني ق9يظة الني قينقاع ايهود ودك 
اغري9ـم من عبيهود عملحيطني لاملدينـة عملنورة عبذين 

مقضوع عباهد مع رسـول عبله صىل عبله عليه اعىل آبه 
اسـلم. اكامت عبنتيجة عباادبـة إخ9عجهم اط9د9م 
من عملدينة. قال عبله تااىل يف سورة عإلرسع  )َوِإذَع َجاَ  
َاْعُد أُاال9َُأـا لََاثْنَا َعَليُْكْم ِعبَاًدع َبنَا أُايِل لَأٍْس َشـِديٍد 
يَاِر َاَكاَن َاْعًدع َمْ ُاوال( عآلية )5(.  َوَجاُسـوع ِخالَل عبدِّ
اكل عملاـارك عبجهاديـة عبتي خاضها عب9سـول صىل 
عبله عليه اعىل آبه اسلم إاّل اماه عممصار. اأداعر9م 
كذبك اعضحة مـن خالل محطات عبح9اب عبجهادية 
عإلسـالمية عبتأريريـة عبالحقـة عبتـي خاضو9ا مع 
عملؤمنـني عبصادقني أعال7 عبهدى عليهم عبسـال7 ضد 
أعـدع  عإلسـال7 اعملناوقـني، اكامـت بسـالمة عبدين 
عإلسـالمي امرصة عبحق. ا9ـي حابياً عىل ذعت عبك9ة 
تايـد عملـايض لامليض يف عبجهاد يف سـبيل عبله بنرصة 
عإلسـال7 اإتأامه، الإذن عبله ستنترص عىل عباداعن 
عبسـاودّي عإلرسعئيـيل عمم9يكي احل ائـه القيادة 

عملجا9د عبالم قائد عملسرية عبق9آمية. 
ــ محاوظة عبقبائـل عبيأنية عىل خصائصها  9ـ 
عبتأريرية احتـى عبوقت عبحارض، امنها عملحاوظة 
عىل احـدة عب9أي اعملوقف يف موعجهـة ُمَرّطـطات 
عمعـدع  اج9عئأهـم. اخصائـص عبقبائـل عبيأنية 
عبتأريرية ما زعبت قائأة كأوراث ثقايف عجتأاعي 
يصاـب لل يسـتحيل ت كيكـه. عمم9 عبـذي يجال 
عبصـف عبقبـيل اعبوطني لنية متأاسـكة اقوية ال 
يسـتطيع عباداعن عخرعقها أَْا عبتغلـب عليها. اما 
يؤّكـــد صحـة ذبـك 9و تأاسـك ااحـدة عبقبيلة 
اعبنظـا7 يف موعجهة عباداعن عبسـاودّي عمم9يكي 
احل ائـه. عممـ9 عبـذي يؤّكـــد يف عملقالـل وشـل 
تحقيق ُمَرّطـطات اسياسـات عباداعن عبتضليلية 
عبدينيـة اعبتأريرية اعبسياسـية يف عخرعق عبصف 
عبقبـيل اعبوطنـي اتحـت رعاية عبنظا7 عبسـيايس 
عبسـالق أ9َْـَدعوها يف عبوقـت عب9ع9ن. ا9ذع ما أعجز 
عباـداعن لأن عبنظـا7 )عبجيش( اعبقبيلـة )عبلجان 
عبشـابيّة( 9أا جسـٌد اعحٌد ا9دٌف اموقٌف اعحٌد. 

لـل إن ُقــوَّة عبجيـش اعبلجان عبشـابيّة 9ي عبتي 
أضا ت 9ـذع عباداعن. ابذبك ال يسـتطيع عباداعن 
عبتغلب عـىل عبيأنيني بقسـوة شـدتهم. ارس 9ذه 
عبُقــوَّة يكأن يف عب ط9ة عإلمَْسامية عبتي تألى إاّل أن 
يايش عبيأنيني عىل عبك9عمة اعبازة اعإللا ، اعبتزع7 

عبيأنيون عمَْحــ9َعر لأنهج عبهدى. 
5 ـــ أثبـت عبتأريـخ عمتـالك عبقبائـل عبيأنيـة 
عبازيأة عبذعتية لوجوب عبتصدي اعبتغلب عىل أعدع  
عبديـن اعبوطـن. ايف عملقالل، بم يشـهد عبتأريخ أن 
عستسـلأت عبقبائل عبيأنية معـدع  عبدين اعبوطن، 
ابن تكون بغة عالستسال7 اعردة يف قاموس عبقبائل 

عبيأنية ما دعمت عىل عملبادئ اعبقيم عبدينية. 
إن لسابة اشـجاعة اُقــوَّة اإخالص اإيَْأـان 
عبجيـش اعبلجـان عبشـابيّة 9ـو عمتـدعد بُقـــوَّة 
اشـجاعة ااوا  اإخالص عبقبائل عبيأنية لابدواع 
عن عإلسـال7 اعبوطن عـ  م9عحل عبتأريـخ. ا9ذه 
عبرصائـص 9ـي عبتـي صنات امـا زعبـت تصنع 
عبصأـود عمسـطوري بلجيـش اعبلجان عبشـابيّة، 
اتحّقـق عالمتصـارعت تلـو عمُْخــ9َى يف ظـل قيادة 
مؤمنـة اصادقة احكيأة أما7 عباداعن عبسـاودّي 

عمم9يكي عبهأجي.. 
 مـا يتوجـب علينـا كأؤمنـني أن محاوـظ عىل 
احدتنـا ااقوونا ص اً اعحدعً، املبـي عبندع  بلن ري 
عباـا7 بتازيز عملوقـف، اعبجهاد يف سـبيل عبله، اأن 
مدرك أن عبنـرص عىل أعدع  عإلسـال7، أعدع  عبوطن، 
بسـالمة عبدين اتح9ي9 عممة عإلسـالمية ااحدتها، 
اروع رعيتها يف ُكـــّل أرجا  عملاأورة بنيل ح9يتها 
اعزتهـا اك9عمتهـا م9تبـط لطاعتنـا اااليتنا بله 
اب9سـوبه امايل عممـ9، ايف إطـار عالبتـزع7 لأنهج 
اعالسـتغ ار  لابدعـا   عالبتـزع7  اعلينـا  عبهـدى. 

اعبتسبيح. )تكألة عملوضوع يف عدد قاد7(. 
ما لنـرصه عىل أعدع   مسـأُل عبلَه تاـاىل أن ينرُصَ
َعـا .. عإلسال7 اعبوطن اعإلمَْسامية، إمه سأيُع عبدُّ

َة الجهادية )2-1( القبائل اليمنية صَنَعت الُقــوَّ

اهلُل معنا وإن َينصُرنا اهلَل فال غاِلَب لنا
ن��وال أح��م��د 

َ َبُهْم أَمَُّه عْبَحقُّ أََاَبْم  )َسن9ُِيِهْم آيَاِتنَا يِف عآلَواِق َايِف أَمُْ ِسِهْم َحتَّى يَتَبنَيَّ
ٍ  َشِهيٌد(، )أُِذَن ِبلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِلأَمَُّهْم ُظِلُأوع،  يَْكِف ِل9َلَِّك أَمَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ

9ِْم َبَقِدي9ٌ(.. َاإِنَّ عبلََّه َعىَلٰ مرَْصِ
مـا يحدث يف عبسـاحل عبغ9لـي من عمتصـارعت عسـك9ية يُحّققها 
ألطابنا مـن مقاتيل عبجيش اعبلجان عبشـابية عببوعسـل، اما أبحقوع 
لقـوى عبغـزا عالحتالل مـن 9زعئم اخسـائ9 خـالل عبـ 29 عبسـاعة 
عملاضيـة 9ي آية مـن آيات عبله تتجىل مع رجـال عبله يف ما9كتهم مع 

عبادا عىل أرض عمليدعن.. 
 ما يحُدُث من ماجزعٍت لطوبية امالحَم أسـطوريٍة سّجلها اأح9ز9ا 
عملؤمنـون عملقاتلـون عملطـال من جيشـنا ابجامنـا عبشـابية، اال زعبوع 
مستأ9ين لاون عبله يف إبحاق عبهزيأة لقوى عبغزا اعالحتالل اعستنزعف 
عبادا لابساحل عبغ9لي اتكبيده عبرسائ9 اعبهزعئم عملنك9ة اعملتوعبية.. 

9نـاك اعىل أيادي رجال عبله يتلقى عباداعن اأداعتُه أقىس عبدراس، 
ا9زيأـة سـاحقة يتج9عها عبادا لابسـاحل عبغ9لـي، قتىل اج9حى 
لاملئـات، إعطـاب اتدمري عـرشعت عآلبيـات، و9عر ا9ـ9اب اجزع يف 

ص وف م9تزقة عباداعن، 
ُرصـداع،  عبح9لـي  إعالمنـا  كامـريعت  الادسـات  عبغـزعة  9نـاك 
ال9صاصـات عببنـادق ُقتلـوع، الأبغـا7 عبازيأـة عبيأاميـة مسـ وع، 
الابصـاراخ عبذكـي ُحِصـداع، القـوة عبلـه اعزيأة عب9جال وشـلوع 

اخرساع.. 
يف عبحديدة أطأاُع عبادا تتبر9..

امهأـا طبّل إعالُمه اكذلت ألوعُقه، وأيدعن عملاارك يشـَهُد لهزيأة 
قطاامه، اتهااي ج9ذعمه.. 

9ي قوُة عبله تُسـاِمُد رجـاَل عبله يف ما9كتهم عبتـي يروضومها مع 
حلف عبشيطان اأزالمه، عبلُه 9و من يرضب لتلك عميادي عملباركة عبتي 

ترضب بله ايف سبيل عبله.
عبلُه من يسـّدد عب9مي، ايقذف عب9عب لقلوب أعدعئه اأعدع  عابيائه 

عملجا9دان.. 
9و عبله من قال َاَما َرَميَْت إِذْ َرَميَْت َاَبِٰكنَّ عبلََّه َرَمٰى.. 

9و عبله من يقللهم يف عيون جنوده ل9غم كث9ة عدد9م.
9و عبله من ياز جنده، اينرص حزله.

9و عبله من يهز7 عمحزعب عبشيطامية لقوته اَمنه اوضله.
ايش ي قلوب عملؤمنني لاومه اتأييده امرصه.. 

9نـا عبنرص عإلبهي تجىل، ازمن عبهزعئم اىل، امن رع9ن عىل أم9يكا 
يُذل ايُ نى، امن ي9ع9ن عىل عبله يُاز ايُاىل، 

َاَما عبنَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد عبلَِّه. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
الساحل الغربي واملعركة الفاصلة 
كأا تحّوبت مج9ياُت عملا9كة يف عبساحل عبغ9لي إىل صابح 
9ت آبياتهم  عبجيـش اعبلجان عبشـابيّة، وُهِز7َ عبَجْأـُع، اُدمِّ
اتناثـ9ت كتائبُهم؛ مَنَّ عباوعمـَل ُكلَّها تألـى عبضيَم اعبقه9َ 

اعالستسال7َ.
ا9كـذع 9ي أرُض تهامة، من ت9علها اسـهوبها ا9وعئها، 
تُاِلُن عب9وَض عبتا7َّ بالحتـالل، اتُثِبُت أن عبيأَن مق ٌة عبغزعة 

اعملحتّلني.. 

يف عملقالـل، عسـتطاع عملقاِتـُل عبيأنـي -ل ضـل عبله- أن 

يكرِسَ ج ات أم9يكا ايوعجه تكنوبوجيتَها لاببندقية اقوة 

عبازيأـة اعإلَرعَدة اعإليأان، اظل صامدع رعوَع عبصوت عابياً، 

ابساُن حابه يقوُل: 

اعبلـِه بـن مَـِكلَّ ابن مَِأـلَّ عـن عبقيـا7 لوعجبنـا عبديني 

اعبوطني، متوكلني عىل عبله، سنقاتل عملحتّلني اعبغزعة مهأا 

كامت عبتضحيات.. 

هؤالء هم أنصاُر اهلل

نبي الرحمة محمد صلوات اهلل عليه وآله

عمار قاضي

"أمصـاُر عبلـه" بيسـوع مرلوقـاٍت 
وضائيـًة يف ويلـم خيـال علأـي حتى 
يشـّكلوع خطـ9عً عـىل كوكـب عمرض، 
لحسـب ما قابه عب ملامـي عب يطامي 
"غ9ع9ـا7 جومـز" ح9ويـاً، لـل 9ـم 
مقاتلـون يف لقاة عـىل كوكب عمرض 
يشـّكلون خطـ9عً عىل عبنظـا7 عبااملي 
عبيهودي عملسـيط9 عبيو7 عـىل عباابم، 
ا9ذع ما قصده "جومز" مضأوماً.!

مصالـاً  بيـا  جومـز  عب ملامـي 
لابجنـون ابـم يكـن مرأـورعً عندما 
رّصح لأن 9ناك تهديدعً بكوكب عمرض 
من لـرش ال يتجااز عدد9ـم %2 من 
سـكان عباابم اال يسـيط9ان إال عىل 
مسـاحة ال تتجـااز صص2 أبـف كيلـو 
مر مـن إجأايل مسـاحة عبكوكب اال 
يأتلكون أي أسلحة مواية.! ما قصده 
"جومـز" مضأوماً 9و أمهم يشـكلون 

خطـ9عً عـىل عبنظـا7 عبااملـي عملتحكم 
عبيو7 يف عباابم، ا9ـذه حقيقٌة تتضح 

يوماً لاد آخ9.!
تالـم  عبغ9ليـة  عبدرعسـات  م9عكـُز 
جيـدعً عبشـوع9د عبتأريرية عن مشـأة 
مناطـَق  يف  تحّكأـت  عظأـى  دال 
اعسـاة يف عباابـم يف حقبـات زمنيـة 
مرتل ة اأث9ت عىل مج9يات سياسية 
اعقتصاديـة عاملية، مثل لدعية مشـو  
عبدابـة عباثأاميـة، الأقارمتهـا مـع 
لدعية مشـو  ح9كة "أمصار عبله" اأين 
اصلت عبح9كة عبيو7 سيجُد9ا عبباحُث 
اعبتطـور  عبنشـأة  يف  جـدعً  متقارلـًة 

اعبتوسع.!
عمم9ُ عآلخـ9ُ اعملهمُّ 9ـو علُم عبغ9ب 
لابشـوع9د عبسياسـية عبحابيـة عبدعبة 
عىل أن صأوَد "أمصار عبله" يف ما9كة 
عبيـو7 يانـي عبسـيط9َة عـىل عبيأـن 
الهـذع عبتأثري عـىل عملج9يـات عبااملية 
لحكـم موقع عبيأـن، اأن ما لدأ عبيو7 

يف عبحديدة سـينتهي غـدعً يف عبُقدس يف 
حال عسـتأ9ت ح9كة أمصـار عبله عىل 

حضور9ا اتطور9ا. 
عمعظُم من ما9وة عبغ9ب لابشوع9د 
عبتأريرية اعبشـوع9د عبسياسـية 9و 
عبقـ9آن  آيـات  يف  "عبباحـث  ما9وـة 
عبك9يم" لابشوع9د عبق9آمية عبدعبة عىل 
عستاادة مكامة عبيأن احضور9ا عىل 
أيـدي عملؤمنني، ا9ي شـوع9د تدحض 
عبشـكوك اتقطع حالل عبتكهنات ابن 
تك ـي مقـاالت بت صيلهـا، اقد أملح 
عمخ محأـد عببريتـي عـن لاض 9ذه 
عبشـوع9د عبق9آمية يف مقاٍل به قبل أيا7 
قليلة اتكلم عبيو7 عن جز  يسـري جدعً 

منها عىل قناة عبساحات. 
عبشـك9ُ بل ملامـي عب يطامي  أخريعً 
"غ9ع9ـا7 جومـز"؛ ممه أال سـيايس 
غ9لـي كشـف عملكنون عبغ9لـي اأثبت 
أن يف عبيأن مسـتضا ني سيوّرث عبلُه 

عمرض بهم.!

توفيق المحطوري

قال تااىل )َاَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَأًة ِبْلَااَبِأنَي( ]عممبيا :7ص2[ 
وهو مبـي عب9حأة عمُلهدعة مـن عب9حأن عب9حيـم )َوِبَأا َرْحَأٍة 

ِمـْن عبلَِّه ِبنَْت َبُهْم( ]آل عأ9عن:259[ 
وـكان كأـا قـال عبلـه عنـه )َبَالََّك 
لَاِخـٌع مَْ َسـَك أاَلَّ يَُكومُـوع ُمْؤِمِننَي( 
]عبشـا9ع : 3[ أي مسـتاد أن يقد7 

م سه من أجل 9دعية عبناس.
)َبَقـْد  تاـاىل  قـال 

َجاَ ُكْم َرُسـوٌل ِمْن 
َعِزيٌز  أَمُ ِسـُكْم 
َمـا  َعَليْـِه 

ْم  َعِنتُـّ
َح9ِيٌص 

َعَليُْكْم ِلاْبُأْؤِمِننَي َرُ اٌف َرِحيٌم( ]عبتولة:و22[.
ياـز عليـه أن يصيـب أمته أيُّ مكـ9اه أا مشـقة أا عنا  

اح9يص عىل 9دعيتها اصالح أم99ا يف عبدميا اعآلخ9ة.
وـكان دععياً إىل عبلـه امتَحـ9ّكاً من أجل 9دعيـة عبناس إىل 
عبحق اعبقيم اعملبادئ اعمخالق، آم9عً لاملا9اف، ما9ياً بلأنك9، 
حيـث قال: )إمأا لُاثت متأم مـكار7 عمخالق(، ا9و من قال 
َك َبَاىل ُخلُـٍق َعِظيٍم( ]عبقلـم:9[، وكان خلقه  عبلـه عنه )َاإِمَـّ
عبقـ9آن اح9كته عىل أسـاس عبق9آن قـال تاـاىل )إِْن أَتَِّبُع إاِلَّ 
َمـا يُوَحـى إيَِلَّ( ]عمماا7: ص5[ اقـال )ُقْل إِمََّأا أَمَا لَـرَشٌ ِمثْلُُكْم 
يُوَحـى إيَِلَّ( ]عبكهـف:ص22[ اقال )َاَما يَنِْطُق َعـْن عْبَهَوى، إِْن 
9َُو إاِلَّ َاْحٌي يُوَحى( ]عبنجم:9-5[ اقال )إِمَّا أَْرَسْلنَاَك َشا9ِدعً 
عً َامَِذيـ9عً( ]عمحزعب:95[ اقال )9َُو عبَِّذي أَْرَسـَل  َاُمبَـرشِّ

( ]عب تح: و2[. َرُسوَبُه ِلاْبُهَدى َاِديِن عْبَحقِّ
ابذبـك حـني تَحـ9ّك صلـوعت عبلـه عليه اعىل 
آبـه لابحق، دععيـاً إىل عبرري اعإلحسـان اعمم9 
لاملاـ9اف اعبنهي عن عملنك9 اإىل مرُصة عبحق 
اموعجهـة عبباطل إىل عبنـور اموعجهة عبظلم 
اعبظال7 حينها شا9ت قوى عبظلم اعإلج9ع7 
اعبطغيـان لابرط9 وأعلنت ضده عبح9ب 

وكامت ح9كته كلها جهاد اتضحية.
 وقـى حياته عأالً عىل تاليم عبناس 
امرش عب ضيلة اعبقيم اعملبادئ عبسـامية 
اجهادعً من أجل مرُصة عملسـتضا ني 
اعبظاملـني  عبطغـاة  اموعجهـة 
اعملسـتك ين، ُكّل ذبـك يف سـبيل عبله 
ااوق أاعم9 عبله اتوجيهاته، كأا عأل 
مـن أجل أن يُاـمَّ عبرري اعباـدل اعبحقُّ 
اعإلخـا  اعب9حأـة اعملحبة لـني عببرش 
عىل اجه 9ذه عملاأورة، صىل عبله عليه 

اآبه اسلم. 

المؤّسسة االقتصادية اليمنية ودورها 
في مواجهة الحرب االقتصادية 

محمد صالح حاتم

عملؤّسسـة عالقتصادية عبيأنية قلاة عقتصادية يأنية كبرية، أمشـئت يف 
عا7 2973 تحت عسم عملؤّسسـة عالقتصادية عباسك9يّة اكان عبهدف منها 
9و تووري عحتياجات امستلزمات عملؤّسسة عباسك9يّة اعممنية، اتم تغيري 
عسـأها إىل عملؤّسسـة عالقتصادية عبيأنية عندما تم دمُجها مع عملؤّسسـة 
عالسـتهالكية، امنذ أرلاة عقود مضت من إمشـائها كان عبغ9ض اعبهدف 
عب9ئيـي منها 9ـو تووري عحتياجات عملؤّسسـة عباسـك9يّة اعممنية اكذع 
عملسـا9أة يف تووري عحتياجات عملوعطنني عبيأنيني من عملوعد عبغذعئية اكرس 
عحتكار عبتجـار، اتقديم عبق9اض مو9عد عبُقـوَّعت عملسـلحة اعممن، ابكن 
بألسـف  9ذه عملؤّسسـة بم تُقم لابدار عملأمول منها يف عبسـنوعت عملاضية، 
وكامت تقد7 ق9اضاً بلاسك9ينّي ابكن ل وعئَد كبرية ال ترتلف عن ق9اض 
عبقطاع عبراص اعبتجار، اكذع بم تاأل عىل كرس عالحتكار، ابم تر ف من 
مااماة عملوعطنني اكذع عباسك9ينّي اعممنيني، اعبيو7 ايف ظل ما يتا9ض به 
شـابنا عبيأني عباظيم من ح9ب اعداعن اح9ب عقتصادية منذ ما يقارب 
أرلاـة أعوع7، اعبذي أبقـت لِظالبها عىل عملوعطن عبيأنـي عبصال9 اعبصامد 
عبـذي يتج9ع ايـالت عبح9ب عباسـك9يّة ايتضور جوعاً؛ لسـبب عبحصار 
عالقتصادي عمل 9اضة علينا من قبل تحابف عبقتل اعإلر9اب عبااملي لقيادة 
أم9يـكا اأذمالهـا مألكة لني سـاود ادايلة عيال زعيد، اعبتي تسـببت يف 

عرت اع أساار عملوعد عبغذعئية عب9ئيسية.
ا9نا متسـا ل: أيـن دار عملؤّسسـة عالقتصادية عبيأنيـة بلتر يف من 
حـدة عبحـ9ب عالقتصادية اما 9ـو دار9ا يف موعجهة عبحـ9ب عالقتصادية 

عمل 9اضة علينا؟
اكأا مالم أن عملؤّسسة عالقتصادية تأتلك عباديَد من عملصامع اعبرشكات 
امنها عىل سبيل عبذك9 مجأع لاجل بلصناعات عبغذعئية، اعبرشكة عبيأنية 
بألدايـة امصامع تك9ي9 اتغليـف عمللح ارشكات داعجـن امزعرع ات9لية 
عملقـار حسـب علأي، اغري9ـا عبكثري اعبكثـري، وأين 9ي عال9ـدعف عبتي 
من أجلها أمشـئت 9ذه عملؤّسسـة، ملاذع دار9ا غائب يف ظ9ف كهذع تأ9 له 

عببالد؟!
أين منتجات عملؤّسسـة من عببقوبيات الالدما ابلـه عبحأد تجود لأموعع 
عديـدة من عببقوبيات كاب ـول اعب اصوبيا اعببازيليـا، اعبصلصلة، اعبتي 
بألسـف أصبحت ُكـّل عموعع عببقوبيات مسـتوردة مـن عبصني الاض دال 
عباداعن، رغم اجود مجأع لاجل عبتالع بلأؤّسسة وأن حقنا أن متسا ل: 
أين منتجات 9ذع عملجأع ا9ل يقو7 لزرععة عببقوبيات يف عبيأن أ7 أمه يقو7 

لاستريعد9ا امن تم يقو7 لتاليبها اتغلي ها وقط!؟
بألسف عبشديد وإن عملؤّسسة عالقتصادية غائبة تأاماً منذ لدعية عباداعن 
لاستثنا  عملا9ض عالقتصادي عبذي عقيم تحت سقف عملؤّسسة عالقتصادية 
عبيأنية يف شـه9 رمضـان عملايض اعبذي مّظأته عملؤّسسـة اشـاركت ويه 
رشكات تجارية لأا9اضاتها إىل جامب منتجات قليلة بلأؤّسسة ا9ذع من 

لاب عإلمصاف. 
ونتأنـى أن يكـون بلأؤّسسـة دار كبري يف عبحـد من عرت اع عمسـاار 
اكـرس عالحتكار اذبك من خالل تشـغيل مصاماها عبغذعئيـة الأوعد خا7 
محلية، اتوجهها كذبك بالسـتثأار يف عبجامب عبزرععي اعبحيوعمي، لإمشا  
مـزعرع مأوذجية بزرععة اإمْتَاج عبحبـوب اعبقأح، امزعرع برلية عملوعيش 

اعبحيوعمات. 
ا9نا مطاِبُب من عملجلا عبسـيايّس عمعىل احكومـة عإلمقاذ عبوطني أن 
يتم إمقاذُ عملؤّسسة عالقتصادية عبيأنية من عالمهيار، اإعادة ت ايل دار9ا 
عالقتصادي عبذي من أجله أمشئت، اأن يتم إعادة عبنظ9 يف سياسة عملؤّسسة 
اتقييم عألها اما قدمته منذ عمشـأ9ا إىل عبيو7، لحيث تتوعكب مع طبياة 
عمل9حلـة عبتـي تأ9 لها عببـالد، اأن يكون بها دار أسـايس لـل ارئيي يف 
موعجهة عبح9ب عالقتصادية اعبحصار عالقتصادي اأن تكون 9ي عبسـباقة 
يف عبتوجه محو عالكت ا  عبذعتي من عملوعد عبغذعئية اأن ال يكون عألها وقط 
9و عستريعد ما تحتاجه عملؤّسسة عباسك9يّة من موعد غذعئية امستلزمات، 
لل م9يد9ا أن تكون منتجة امصناة بهذه عالحتياجات اعملسـتلزمات، اأن 
تقو7 لإمشا  مصامع امزعرع اأن يتم تشغيل عميادي عبيأنية من عبُقـوَّعت 
عملسـلحة اعالمـن عب ائضـة أَْا عبتي غري قـادرة عىل عباأل يف عملاسـك9عت 
اجبهات عبقتال..، اأن يكون بلأؤّسسـة عالقتصاديـة دار يف عألية إدعرة 

اتسويق عملنتجات عبزرععية اح ظها اكذع تصدي9 عب ائض منها. 
وابوضـع عبذي تأ9 له عبيأـن ُجل خطري ايتطلب تظاوـ9 ُكـّل عبجهود 
ـاد )يد  عب9سـأية اعبشـابيّة اتن يذعً ملرشاع عب9ئيا عبشهيد صابح عبصأَّ
ٌتحأـي ايـدٌ تبني( وأما علينـا عبتَحـ9ّك عبجاد اعب اعـل بلدواع عن عبوطن 
اإوشـال ُمَرّططـات عمعـدع  عباسـك9يّة اعالقتصاديـة، اأن عملسـؤابية 
مسـؤابية عبجأيـع، اأن يتـم ت ايل جهـاز عب9قالة اعملحاسـبة اتطبيق 
عبقامون ضد عب اسـدين اعبنا9بني اعباالثني لاملال عباا7، اعبرضب ليٍد من 

حديد ضد ُكـّل واسد اخائن اعأيل امتاج9 لقوت عبشاب. 
ويجب شحذ عبهأم اتشغيل ُكـّل مؤّسسات عبدابة عالقتصادية ات9جأة 

عمقوعل إىل أواال إلمقاذ عبوطن من عملؤعم9عت عبتي تحاك ضده. 
اعاش عبيأُن ح9ّعً ألياً، اعبرزُي اعبااُر بلَرَومة اعبُاَأال . 



10
عمرلاا  اعبرأيا

عبادد

29 ص 9 ص9299ـ
7 مووأ  و2ص72

)536(
ثقافية 

طبيعة الصراع مع أهل الكتاب اليهود والنصارى »تشخيص وتقييم واقعهم«
قلوب فاسدة وخبيثة ال تنظر إىل البشرية بنظرة رحمة وال تقدم لهم مصلحة

الدين هو عمل يف ُكّل مجاالته وجوانبه 

 : خاص:
ـِهيُْد عبَقاِئُد عبسيد حسـني لدرعبدين  شـّرص عبشَّ
عبحوثـي اعقَع أ9ـل عبكتاب من عبيهـود اعبنصارى 
اقيّأـه من خـالل عبُقــ9ْآن عبك9يم، امتنـاال 9ُنا 
ـِهيُْد عبَقاِئُد  جألـًة من عبنصـوص عبتي ذك99ـا عبشَّ
يف محارضعتـه بيتبـني بلقـ9ع  عبك9ع7 سـو  عبيهود 
اعمزاعئهم عىل أم سـهم اخبـث أراعحهم عبرشي9ة 
اج9أتهـم ااقاحتهـم يف تااملهـم مع أمبيـا  عبله 
اكتبه اعباده، اتااملهم مع عمَُمـم لقسوة لابغة، 
النظـ9ة ملؤ9ا عبحقد اعبك9ع9يـة بلبرشية جأاا  

الابذعت عملسلأني، اسنتناابها تباعاً. 

خبُث نفوسهم، وُجرأُتهم على اهلل ورسله 
تجُد9ـم أيضـاً ج9يئـني يف منطقهـم أمـا7 عبله 
سبحامه اتااىل: }َاَقاَبِت عْبيَُهوُد يَُد عبّلِه َمْغلُوَبٌة ُغلَّْت 
أَيِْديِهـْم َابُِانُوعْ ِلَأا َقابُوعْ لَْل يََدعُه َمبُْسـوَطتَاِن يُنِ ُق 
ا أُمـِزَل إَِبيَْك ِمن  نُْهم مَّ َكيْـَف يََشـاُ  َاَبيَِزيَدنَّ َكِثريعً مِّ
رَّلَِّك ُطْغيَاماً َاُكْ 9عً َاأَْبَقيْنَا لَيْنَُهُم عْبَاَدعَاَة َاعْببَْغَضا  
إىَِل يَْو7ِ عْبِقيَاَمِة{)عملائدة من عآلية: 69( عآلن يف سياق 

عآليات أبيست حول تبيني اعقاهم، اضالبهم، اخبث 
م وسـهم، اج9أتهم عىل كتب عبله ارسله اعباده؟ 
اأيضـاً ج9أتهـم يف منطقهـم عىل عبلـه، اعورعئهم 
عىل عبله سـبحامه اتااىل، إذعً سياق عآلية اعضح 9و 
يتحـدث عن لني إرسعئيل، يبـني كيف موق هم من 
كتب عبله ارسـله امن عباده، اموضوع عبهدعية يف 
موق هم من سـبيل عبله، اكيف 9م دعئأاً يحاابون 
أن يصداع عن سـبيله، ايجالو9ا عوجاً كأا قال يف 

آية أُْخــ9َى: }تَبُْغومََها ِعَوجاً{. 
)آل عأ9عن من عآلية: 99(. 

منطلقاتهم وَأْهَدافهم 
9م يف اعقاهم رشي9ان، منزاان عىل أم سـهم، 
يقيسـون عمشـياَ  لأقياس مصابحهم، ال يهأهم 
لاقـي عببـرش، ال يهأهـم عإلصـالح يف عمرض عـىل 
اُعوَن ِبَقْو7ٍ آَخ9ِيَن  اُعوَن ِبْلَكِذِب َسأَّ عإلطالق. }َسـأَّ
َبْم يَأْتُوَك يَُح9ُِّوـوَن عْبَكِلَم ِمن لَْاِد َمَوعِضِاِه يَُقوبُوَن 
إِْن أُاتِيتُـْم 9َـذَع َوُرـذُاُه َاإِن بَّْم تُْؤتَـْوُه َواْحذَُراعْ{ 
)عملائـدة مـن عآليـة: 92( 9نا ياـ9ض منطلقاتهم، 
اأ9ََْدعوهم، اما يأخذان اي9دان ويه، 9ل 9و يش  

يتناال مصلحـة عبناس؟ يهتم لأصلحـة عبناس؟. 
ال، }إِْن أُاتِيتُـْم 9َـذَع َوُرذُاُه َاإِن بَّْم تُْؤتَْوُه َواْحذَُراعْ 
َاَمـن يُـ9ِِد عبّلُه ِوتْنَتَـُه َوَلن تَْأِلـَك َبُه ِمَن عبّلِه َشـيْئاً 
9َ ُقلُولَُهْم{ )عملائدة  أُْاَبـِئـَك عبَِّذيَن َبْم ي9ُِِد عبّلُه أَن يَُطهِّ
من عآليـة: 92( 9ـي قلوب واسـدة، قلـوب خبيثة 
عبقلوب عب اسدة عبربيثة ال يأكن أن تنظ9 بلبرشية 
لنظـ9ة رحأـة اال ل9عايـة مصلحـة بلبـرش عـىل 
9َ ُقلُولَُهْم  عإلطـالق }أُْاَبـِئَك عبَِّذيَن َبْم ي9ُِِد عبّلُه أَن يَُطهِّ
مْيَا ِخـْزٌي َاَبُهْم يِف عآلِخ9َِة َعـذَعٌب َعِظيٌم{  َبُهـْم يِف عبدُّ
)عملائدة من عآليـة: 92( اكأا 9ي م ا عبط9يقة ال 

تكرث لهؤال . 
سـورة عملائدة ـ عبـدرس عبثامـي اعبارشان. ص 

 .)5(

يؤمن��ون بالجبت والطاغ��وت ويضعون حكاماً 
طواغيت

}أََبْم ت9ََ إىَِل عبَِّذيَن أُاتُوع مَِصيباً ِمَن عْبِكتَاِب يُْؤِمنُوَن 
ِلاْبِجبِْت َاعبطَّاُغوِت{)عبنسـا : من عآليةص5( أبيست 
كتـب عبله مأـا يهدي عبنـاس بيبتاداع عـن عبجبت 
اعبطاغوت؟ الـدل أن يؤمنوع لكتـاب عبله ايؤمنوع 

ل9سـوبه، يؤمنون لابجبت اعبطاغـوت؛ ممه 9كذع 
الَبَة{)عبنسـا : مـن عآلية  ط9يقتهم:}يَْشـَرُاَن عبضَّ
99( كأـا قال يف عآلية عبسـالقة. ما عند9ـم إيَْأان 
ويأـا يسـأى لاباـدل اقيـم عدعبـة اأشـيا  مـن 
9ـذه عبتي ي9واومها شـاارعت، تجـد أمهم ي9واون 
عبشـاارعت 9ـذه ا9ـم يف م ـا عبوقـت يتدخلون 
يف شـؤان عبشـاوب 9ذه ايضاون عليهـا حكاماً 
طوعغيـت، 9م؛ ممـه قضية عنده عاديـة، مؤمنون 
لابجبـت اعبطاغـوت اياأـل طوعغيـت، مـن أجل 
ماذع؟ تتحقق به أ9ََْدعوـه، وَأنهم مؤمنون لابجبت 
اعبطاغـوت ال يأكـن أن يبحثـوع عن عـدل بلناس 
اأمظأـة عادبـة بلناس امظـا7 عـادل بلناس عىل 
عإلطـالق، اال أشـراص عادبني، 9ـذه قضية مثلأا 
الَبـَة َاي9ُِيُداَن  قـال عنهـم سالقاً:}يَْشـَرُاَن عبضَّ
ِبيَل{)عبنسـا : مـن عآلية99( من 9و  أَْن تَِضلُّـوع عبسَّ
مشـري بلضالبـة ال يأكـن أن يكون ي9يـد بلناس 
عبحـق اعبصـوعب ا9و م سـه يبحث عـن عبضالل 
لحثا، 9و وقط سـيقد7 ضالالً، ا9نا سيقد7 جبت 

اطاغوت سوع  دعخيل أَْا خارجي. 
 عبدرس عبثامن عرش من دراس رمضان. 

 : خاص:

تحدث عبشـهيد عبقائد سال7 عبله عليه 
ْونَا إَِبيَْك  محارضة ــ ملزمـة ـ ]َاإِذْ رَصَ
[ عن موقـف عبجن من  مََ ـ9ًع ِمَن عْبِجـنِّ
عبُقـ9ْآن عبك9يم امن عب9سـابة عملحأدية، 
حيـث كان موقف عبجن أحسـن اأوضل 
لكثري من موقف عآلالف من عببرش عبذين 
يُدعون إىل دين عبله، اكتاب عبله، ويصأوع 
آذعمهم عن عبهدى، لل ايجأاون كيد9م 
ملحارلة عإلْسـاَل7، امبي عإلْسـاَل7، اارثة 
عبكتاب أعـال7 عبهدى، وقـد حكى عنهم 
أمهـم اصلـوع إىل عنـد رسـول عبله صىل 
عبله عليه اآبه اسـلم اعستأاوع بلُقـ9ْآن 
لإمصـات شـديد، جـز  مـن عبُقــ9ْآن، 
اوهأـوه، اعمطلقـوع إىل قومهم منذرين 
بهـم، ادععني بهـم إىل عإلْسـاَل7، بذع وقد 
سـط9 عبلـه يف عبُقــ9ْآن عبك9يم سـورة 
كاملـة لاسأهم]سـورة عبجـن[، اذك9 
موق هـم أَيْضاً يف سـورة عمحقاف، َعّل 
عببـرش يأخـذان عباـ ة منهـم، يف عد7 
لط9يقـة  اتبليغـه  بلهـدى،  عبكتأـان 

مووقة.. 

اآليات التي تناولها الش��هيد القائد 
بالشرح:�� 

ْونَا إَِبيَْك مََ 9ًع ِمَن  قال تاـاىل: ]َاإِذْ رَصَ
اُه  ا َحرَضُ عْبِجنِّ يَْسـتَِأُاوَن عْبُقـ9ْآَن َوَلأَّ
ـا ُقيِضَ َابَّْوع إىَِل َقْوِمِهْم  َقابُوع أَمِْصتُوع َوَلأَّ
ُمنِْذِريَن )29( َقابُوع يَا َقْوَمنَا إِمَّا َسـِأْانَا 
ًقا ِبَأا  ِكتَالًـا أُمْـِزَل ِمْن لَْاِد ُمـوىَس ُمَصدِّ
لَـنْيَ يََديْـِه يَْهـِدي إىَِل عْبَحـقِّ َاإىَِل َط9ِيٍق 
ُمْسـتَِقيٍم)ص3( يَـا َقْوَمنَا أَِجيبُـوع َدعِعي 
عبلَّـِه َاآِمنُوع ِلِه يَْغِ ـ9ْ َبُكْم ِمـْن ذُمُوِلُكْم 
َايُِج9ُْكـْم ِمْن َعـذَعٍب أَِبيـٍم )32( َاَمْن الَ 
يُِجـْب َدعِعي عبلَِّه َوَليَْا ِلُأْاِجٍز يِف عمَْرِض 
َاَبيَْا َبُه ِمْن ُدامِِه أَابِيَاُ  أُْاَبِئَك يِف َضالٍَل 

ُمِبنٍي[ سورة عمحقاف.

كان أس��لوُب الج��ن يف الدع��وة إىل 
اهلل.. راقياً:�� 

ألدى عبشـهيُد عبقائُد سـال7ُ عبله عليه 

إعجاله لامسـلوب عب9عقـي بلجن عندما 
قومهـم  إىل  اعـاداع  عبُقــ9ْآن  سـأاوع 
منذريـن، حيـث قـال عـن ذبـك: ]إمذعر 
أيضاً عىل أرقى أسـلوب، عندما عاداع إىل 
قومهـم بم ينطلق عبوعحـد منهم بيقول: 
]يـا جأاعة ععألـوع كذع اكـذع اكذع...[ 
من تلقا  م سـه؛ ممه 9ـو عبجنِّي عبذي 
عمرصف من عند9م قبل سـاعة ثم عاد، 
سـينظ9ان إبيه م ا عبنظ9ة عبسالقة، 
بـن يتأث9اع لـه، بكنهم عختاراع أسـلولاً 
جأيـالً - ابهـذع ُسـط9ِّ 9ـذع عمسـلوب 
أيضـاً - عندمـا عاداع إىل قومهـم قابوع: 
}َقابُوع يَـا َقْوَمنَا إِمَّا َسـِأْاناَ{ أبم يحكوع 
أمهم سـأاوع كتالاً أمزل من لاد موىس؟ 
كتالاً أمزل من عند عبله إىل مبي لاثه عبله 
من لاد موىس، عبلـه أعلم يف أي للد كان 
9ـؤال  عبجن ولـم يسـأاوع لايىس، ابم 
يسـأاوع لأمبيـا  آخ9يـن.! بكنهم عىل 
عب9غم مـن جهلهم حتى لاملوضوع بيا 
يف أذ9امهـم إال موىس، تأثـ9اع لابُقـ9ْآن 
عبك9يم، وكيف لأن يوبد يف ليئة عبُقـ9ْآن 

عبك9يـم، ايف ليـوت يُقـ9أ ويهـا عبُقـ9ْآن 
عبك9يم، اعند مساجد يُق9أ ويها عبُقـ9ْآن 
عبك9يـم، يف عبصالة، ايف غري عبصالة ثم ال 

يتأث9؟![.

عل��ى الثقافي��ني أن يس��تفيدوا من 
أسلوب الجن يف التبليغ:�� 

امصـح سـال7 عبلـه عليـه عبثقاويني 
خاصة لأن يسـت يداع من ط9يقة عبجن 
يف عبتبليغ، حيث قال:]}إِمَّا َسـِأْانَا ِكتَالاً 
أُمْـِزَل ِمـْن لَْاِد ُموىَس{ لاـض عبناس قد 
ياـود إىل أصحاله، الاض عبشـباب من 
طـالب عبالم إذع ما سـأع شـيئاً عاد إىل 
للده، اعمطلق 9و بيحكي لاسأه، لاسم 
م سـه، ثم يأتي لاـد بيقـول: ]يا أخي 
عبنـاس ما عاد رضيوع يسـتأاوع، عبناس 
ما عـاد لريضوع يقبلـوع[ لابطبع 9م بن 
يتقبلـوع منـك، أمـت مـا تزعل صغـريعً يف 
أعينهـم، بكن ملاذع ال تسـترد7 أسـلوب 
عبجن؟ أن تقول: ]يا جأاعة أما سـأات 
كذع اكذع.. أما سـأات والمـاً[ ايف م ا 

عبوقـت تاتأد عـىل عبُقــ9ْآن عبك9يم، أن 
تقدمه بآلخ9ين؛ يف 9ذه عبحابة سـتؤث9؛ 
ممهـم سـيقبلومك كناقـل، احينئـٍذ ما 
تنقلـه إبيهـم أمت قـد تنقله عأـن بـه 
مكامتـه عند9ـم أعظـم مـن مكامتـك، 
اكالمـه 9ـو أروع مـن كالمـك، اكال7 
عآلخ9يـن؛ ممـه 9ـو كال7 عبله سـبحامه 

اتااىل. 9ذع 9و عمسلوب عبصحيح[. 
اأضـاف سـال7 عبلـه عليـه:]إذع كنت 
ت9يـد أن تؤث9 يف عآلخ9ين، بيا أن يكون 
9أـك أن تبنـي شـرصيتك - كأا يقول 
عبباـض - وأما أريد أن أحدثهم أما، مؤث9 
ويهم أما، بيا9ووع من أما، ال حاجة بهذع. 
أمـا عندمـا أحدثكـم ال آتـي لجديد، من 
كتـاب عبله سـبحامه اتاـاىل عبذي ع9وه 
مـن 9و أك  مني سـناً من عبحارضين، 
امن غري9م، امن أقوعل أئأة أ9ل عببيت 
)صلوعت عبله عليهم( امنهج أ9ل عببيت، 
كاإلما7 عبهادي، اغريه من قدما  عبارة 
)عليهم عبسال7( ونحن بم مأت لجديد[.

إس��قاط الُق���ْرآن عل��ى الواق��ع.. من 
خالل موقف الجن:�� 

قارن سـال7 عبله عليه مقارمة صغرية 
لـني موقـف عبجن عبـذي سـط9ه عبله يف 
عبُقــ9ْآن عبك9يـم، الـني موقـف لاض 
عببرش، حيث قال:] ملا كان أسلوب عبجن 
أسـلولاً جأيالً سـط9ه عبلـه يف عبُقـ9ْآن 
عبك9يـم، عسـتطاعوع يف موقـف اعحـد - 
ا9ـم مـن 9ـم دان عإلمسـان يف كأابه 
- يف موقـف اعحـد أن ي هأـوع عبُقـ9ْآن 
عبك9يـم أمـه من عنـد عبلـه، اأن يتأث9اع 
لـه يف أم سـهم، اأن يا9ووع مـاذع ي9يد 
عبُقــ9ْآن منهـم، وامطلقـوع عاملني، بم 
ينطلقـوع إىل ليوتهم عائدين اسـاكتني، 
ثـم عندمـا تح9كـوع بلاأـل ع9وـوع أن 
عمسـلوب عبصحيح 9و: أمنا عندما ماود 
إىل عآلخ9يـن، امحن بـم م ارقهم إال منذُ 
ساعة، أا ساعتني ماذع سيكون بكالمنا 
من أث9 عند9م؟ ولنقل: }إِمَّا َسِأْانَا ِكتَالاً 
أُمِْزَل ِمْن لَْاِد ُموىَس ُمَصدِّقاً ِبَأا لنَْيَ يََديِْه 
{ بم يقوبـوع مج9د ثنا   يَْهـِدي إىَِل عْبَحـقِّ
عىل ذبك عبكتاب، كتاب 9دعية، وهأوع أن 
عبُقــ9ْآن 9و كتاب عأـل اكتاب 9دعية، 
يهدي إىل عبحق، 9و ي9شد، ا9م - واالً - 
وهأوع أن قومهم لحاجة إىل أن يهتداع[. 
اأضـاف أيضـاً: ]محـن 9نـا تك9رت 
جلسـات كثـرية مع مـن؟ مـع عبُقـ9ْآن 
عبك9يـم، امع مـا منقله من أ9ـل عببيت 
)عليهم عبسـال7( وـال ينبغـي أن مكون 
أقل اعيـاً من عبجـن، يف أن م هم أ9أية 
ما سـأاناه عىل ضو  كتـاب عبله، امن 
مصـوص آيات عبلـه يف عبُقــ9ْآن عبك9يم، 
من خالل ما سـأانا 9ـو: أن عبدين دين 
عأـل، أن 9دى عبله يهـدي إىل عباأل، أن 
عبُقـ9ْآن عبك9يم كتاب عأل، 9ي عبقضية 
عبتي ت9سـخ بدينا، ايف مجتأانا ضد9ا: 
عبجأود، عبسكوت، عإلع9عض، 9ذه عبحابة 
إذع بـم منتقل لأم سـنا إبيهـا ويكون ما 
يأأل مشـاع9ما 9و: أن عبدين 9و عأل يف 

ُكّل مجاالته، يف ُكّل جوعمبه[.

العودة إلى القرآن قضية هامة جدًا ..
ف��ي المراحل الت��ي تبدو فيه��ا اآلراء مضطربة, ووض��ع ضاغط جدًا, 
وأش��ياء م��ن هذه, فتجد في األخي��ر مظاهر الضعف حت��ى على أقوياء 
م��ن حولك, ف��ي رؤاهم, في آرائه��م. في الحالة هذه يك��ون التوجيه 
إلى أن الناس يعودون إلى القرآن تالوة, ليس المعنى أن يقرؤوه بنية أن 
اهلل يعمل كذا! يقرؤونه يرفعون معنوياتهم به, يتأملونه, يستعيدونه, 
يتصفحون توجيهاته, ترتفع معنوياتهم, يهتدون, يقوون, يرون كل ذلك 
ال��ذي قد أصبح يفرض عليهم وضعية م��ن اضطراب في اآلراء, ومواقف 

ضعف, ورؤى ضعف, يراها كلها تتبخر..

الشهيد القائد رضوان اهلل عليه
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عربي ودولي 

روسيا وإيران: من الضروري محاربة 
التنظيمات اإلجرامية يف سوريا 

 : سوريا 
أّكدت راسـيا اإيـ9عن، أما عبثالثـا ، عـىل رضارة موعصلة 
عبحـ9ب ضد عبتنظيأات عإلج9عمية يف سـوريا حتى عبقضا  عليها 
مهائيـا.  اأعلنـت ازعرُة عبرارجيـة عب9اسـية يف ليـان بها، أما 
عبثالثا ، أن عملشـاركني يف عملشـاارعت عب9اسية عإلي9عمية يف طه9عن 
حول عبوضع يف سـوريا دعوع إىل موعَصلـة عبح9ب عىل عبتنظيأات 
عإلج9عميـة يف حتـى عبقضـا  عليها اإيجـاد َحلٍّ سـيايس بألزمة 
يضأن عحرع7 سيادتها اعستقالبها ااحدة اسالمة أرعضيها. 

من جامب آخ9، أحبطت قوعت عبجيش عبا9لي عبسوري محاابَة 
تسـلل مجأوعـات إج9عمية لاتجـاه عدد من عبنقاط عباسـك9ية 
عمل9علطـة بحأاية عبقـ9ى عآلمنة ل9يف حأاة عبشـأايل اأاقات يف 

ص ووها خسائ9 لامو9عد اعباتاد. 
اذكـ9 اكابة سـاما، أن احدًة من عبجيـش عملتأ9كزة يف محيط 
ق9ية شـيلوط يف منطقة مح9دة رصدت محاابة تسلل مجأوعة 
إج9عميـة جنـوب ق9ية عبـزكاة لاب9يف عبشـأايل لاتجـاه عبنقاط 
عباسـك9ية يف عملنطقـة، مبينـة أن احـدًة مـن عبجيـش مّ ـذت 
رمايات لامسـلحة عب9شاشة عبثقيلة عىل محور تسلل مجأوعات 
عإلج9عمية كامت تتَحـ9ّك عىل محور ق9ية تل عبصر9 لاتجاه مقاط 
عسك9ية يف ريف حأاة عبشأايل اكبّدتها خسائ9َ لامو9عد اعباتاد

إيران تطالب األمم املتحدة بالرد على 
العقوبات األمريكية غري القانونية 

 : متابعات 
طاببـت إي9عن عممـَم عملتحدة لاب9د عىل عبق9عر عممريكي لشـأن 
إعـادة و9ض عباقولات عليها، مشـرية إىل أمه غري قامومي ايأثل 

عمتهاكاً بق9عر مجلا عممن لشأن عمللف عبنواي. 
 س ريُ إي9عن بدى عممم عملتحدة غال7 عيل خورسا أّكد يف رسابة 
إىل عممني عباا7 أن عبسـلوك غري عملسـؤال بوعشـنطن يستلز7 ردعً 

جأاعياً بدعم سيادة عبقامون. 
من جهته، قـال ازي9 عبرارجية عإلي9عمـي محأد جوعد ظ9يف 
إن أمريكا أصبحت يف عزبة.  اكتب يف تغ9يدة عىل تويِر: إّن إدرعج 
اعشـنطن مرصواً مغلقاً منذ سـتة أعـوع7ٍ اسـ ينة غ9ِقت قبل 

أشه9 يف قائأة عباقولات ياكا مدى إحباطها. 
اب ت إىل أّن عبقائأة تظه9 أّن عامَة عبشاب عإلي9عمي امن بيا 

بهم صلة لأية جهة ماينة عستهدووع يف عباقولات. 
مـن جهته أعلن عملتحدث لاسـم عممـني عباا7 بألمـم عملتحدة، 
سـتي ان داجاريـك، أّن عملنظأـة تـدرس رسـابة إيـ9عن لشـأن 

عباقولات عممريكية اسيج9ي عب9دُّ عليها. 

قوات االحتالل الصهيوني تعتقل 19 فلسطينياً وتصادر 356 دونماً زراعياً 
 : فلسطين المحتلة 

أمـا  عبصهيومـي،  عالحتـالل  قـوعُت  ععتقلـت 
عبثالثا ، 29 ولسطينياً من مناطَق متاددٍة لابض ة 
عبغ9لية ا9دمت منزالً ولسـطينياً يف مدينة عبقدس 

عملحتلة. 
اذكـ9ت اكابـة اوـا عب لسـطينية بألمبـا ، أمـا 
عبثالثـا ، أن قـوعت عالحتـالل عبصهيومـي ععتقلـت 29 
ولسـطينياً خـالل حألة مدع9أـات لأناطـَق مت 9قة 
لابض ـة عبغ9لية، كأا عقتحأت قـوعت عالحتالل ل9وقة 

عـدد من عبج9عوـات حي ليـت حنينا لابقـدس عملحتلة 
ا9دمت منزالً ولسـطينياً تاـود ملكيته باائلة عب9جبي 

لذرياة عببنا  دان ت9خيص. 
يف سـياق آخ9 عسـتوبت قوعت عالحتـالل عبصهيومي 
أما عـىل 356 دامأـاً من أرعيض عب لسـطينيني ق9ب 

ق9ية خلة مكحول يف عمغوعر لابض ة عبغ9لية، 
اكامت سـلطات عالحتـالل عبصهيومي قد عسـتوبت، 
أمـا عمال عـىل 255 دامأاً من أرعيض عب لسـطينيني 
يف ق9يـة عبلبـن عبغ9لي قـ9ب رع7 عبله لابض ـة عبغ9لية 
يف إطـار ُمَرّططاتهـا بتهجـري عب لسـطينيني اتهويد 

أرعضيهم. 

الكشف عن وجود 202 مقربة جماعية تُضــمُّ آالف الرفات تركها داعش يف العراق

األمم املتحدة: 40 دولة تطالب السعودية بكشف ما حدث لخاشقجي

 : متابعات 
عملتحـدة  بألمـم  تق9يـ9ٌ  كشـف 
عمسـبوع عبجـاري، عـن اجـود 2ص2 
مـن  عآلالَف  تضـمُّ  جأاعيـة  مقـ ة 
عب9ُّوـات يف عملناطق عبتي كان يسـيط9 
عليهـا عبتنظيـم عإلج9عمـي دععش يف 
عبا9عق، اال سيأا يف محاوظات مينوى 
اك9كـوك اصـالح عبديـن اعممبـار يف 
عمجزع  عبشأابية اعبغ9لية من عببالد. 
اأشـار عبتق9ي9، إىل أن 9ذه عملوعقع 
يأكـن أن تحتـوَي عىل مـوعّد جنائية 
حساسة بلأسـاعدة يف تحديد 9ويات 
عبضحايـا اعبتوصل ب هـم حول حجم 
عبج9عئـم عبتـي عرتكبـت، مضي ـاً أن 
عمدبـة عبتـي يتـم جأاهـا مـن 9ـذه 
عملوعقـع سـتكوُن محوريـًة يف ضأان 
إج9ع  تحقيقـات امالحقات قضائية 
اإدعمـات تتسـم لاملصدعقيـة ااوقـاً 

بلأاايري عبدابية مصول عملحاكأات. 
اقـال عملأثل عبرـاص بألمني عباا7 
بألمـم عملتحدة يف عباـ9عق يان كوليش: 
إن موعقـَع عملقالـ9 عبجأاعيـة عملوثّقة 
يف عبتق9يـ9 9ي شـا9ٌد عىل عبرسـائ9 
عببرشيـة عمل9ّاعـة اعملاامـاة عباأيقة 

تحديـد  اإنَّ  عبصادمـة،  اعبوحشـية 
عبرسـائ9  لتلـك  عملحيطـة  عبظـ9اف 
عمراعح سـيكون خطـوًة  يف  عبكبـرية 
مهأـة من أجـل إقاَمـة عمرَُس بلحدعد 
اسـايها بنيل حقها لكشف عبحقيقة 

اتحقيق عبادعبة. 

اأاىص عبتق9يـ9 عممأـي، إىل عتّباع 
مهـج متادد عبترصصـات يف عأليات 
عب9وات اعمدبة لأشـاركة  عسـتر9عج 
مترصصـني من ذاي عبر ة، كر ع  
عبتلوث لامسـلحة اخـ ع  عملت ج9عت 
امحّققـي مـرسح عبج9يأـة، ايدعو 
إىل عتّبـاع منهجـاً ي9كز عـىل عبضحايا 
اعألية عدعبـة عمتقابية تتـم إقامتها 
اتحظـى  عبا9عقيـني  مـع  لابتشـاار 
ــًة أابئك عمو9عد من  لقبوبهم، اَخاصَّ

عملجتأاات عملتأث9ة. 
ادعـا عبتق9يـ9 عملجتأَع عبـدايلَّ إىل 
تووـري عملـوعرد اعبدعم عب نـي بلجهود 
عملتالقة لاسـتر9عج عب9وـات عببرشية 
اجأاها امقلهـا اترزينها اإعادتها 
إىل أرس ذايها، اكذبـك تحديد 9ويات 
عبضحايا، ال سيأا من خالل عملساعدة 
يف تازيـز عأل دعئ9ة شـؤان احأاية 

عملقال9 عبجأاعية. 

 : متابعات 
قابـت عممُم عملتحـدة يف ليان بها، أمـا عمال: إن ص9 
دابـة عضـوًة لها ماشـدت دابـة عباـداعن عبسـاودية 
لابكشف عأا حدث بلصح ي جأال خاشقجي، كأا دعا 
آخ9ان إىل عإلصالح يف قوعمني ح9ية عبتابري يف عملألكة. 

امـن جامـب آخـ9، أوـاد مكتـب رئاسـة عبحكومـة 
عب يطاميـة يف ليـان، أمـا عمال، لأمـه عتّ قـت رئيُا 
عبوزرع  عب يطامية ترييزع ماي امظري9ا عبكندي جاستن 
ت9ادا، عىل اجود حاجة ملحة ملحاسـبة عملسؤابني عن 

مقتل عبصح ي عبساودي جأال خاشقجي. 
اأشـار إىل أن عبجامبـني لحثـا خالل عتصـال 9ات ي 
عبج9يأـة عب ظياـة عبتـي رعح ضحيتهـا خاشـقجي يف 
قنصلية لالده لأدينة إسطنبول، مضي اً عت ق عملسؤاالن 
عىل عبحاجـة عمللحة الكتشـاف ما ج9ى لشـكل عاجل، 

امحاسبة عملسؤابني. 
كأا عت قت ماي ات9ادا لرصوص رضارة موعصلة 
عملجتأـع عبـدايل تشـجياه بلسـاودية من أجـل إج9ع  
تحقيـق مقنع اشـ اف اماأق، متط9قني إىل مسـأبة 
عبحـ9ب عباداعميـة عـىل عبيأن، مشـّددين عـىل عبحاجة 
عبااجلة بتر يف عمزمة عإلمَْسامية 9ناك، اعبوصول بحل 

سيايس. 

طهران تحبط هجوماً صهيونياً يستهدف البنى 
التحتية لالتصاالت اإليرانية

 : متابعات 
أحبطت إيـ9عن، أما عبثالثا ، 9جومـاً صهيومياً 
بالتصـاالت  عبتحتيـة  عببنـى  عسـتهدف  إبكراميـاً 
عإلي9عميـة.   امقلت اكابة أمبا  "إسـنا" عإلي9عمية عن 
ازي9 عالتصاالت عإلي9عمي محأد جوعد آذري جه9مي، 
تأكيده إحبـاط محاابة 9جـو7 صهيومي إبكرامي 

عىل عببني عبتحتية بالتصاالت عإلي9عمية. 
اأوـاد عبوزي9 لأن لـالده تتالع 9ـذه عبقضية مع 

عماسـاط عبدابيـة، ردعً عـىل عبهجـو7 عإلبكرامـي 
عإلرسعئييل عب اشل. 

اذكـ9ت عبوكابـة أن عبوزيـ9 عإلي9عمـي غـ9د عـىل 
حسـاله يف تويـر قائـالً: إن إرسعئيل عبتـي اص ها 
لأمها كيان بديها تأريخ طويل مع عستردع7 عمسلحة 
عبسـي عمية، لأـا يف ذبك وـرياس "عسـتاكا مت"، 
حاابـت يف 9ذه عمل9ة رضَب عببُنية عبتحتية بالتصاالت 
ـي حنـني" ل ضل  عإلي9عميـة، إال أمهـا "رجاـت لُر َّ

يقظة عبكوعدر عب نية. 

دولة العدوان السعودية تسعى لتلميع صورتها عن طريق الجانب الرياضي
 : متابعات 

تحااُل دابُة عباداعن عبساودية عستغالَل عب9ياضة 
بتلأيع صورتها أما7 عباابم، عقب عبدعوعت عبدابية 
إىل إيقـاف عداعمهـا عـىل عبيأـن اتقديم مسـئويل 
تحابـف عباـداعن كأج9مـي حـ9ب، اكـذع عقـب 
ععرعوهـا لأقتـل عبصحـايف جأـال خاشـقجي يف 

قنصليتها يف إسـطنبول. 

امقلـت قنـاة عمليادين، عـن مصادَر رياضيـة دابية 
روياـة، أن دابـَة عباداعن تسـاى إىل عسـتضاوة مجأا 
عبتنـا رعوايـل مـادعل امووـاك ديوكوويتـش إىل مـزعل 
عستا9عيض يف عب9ياض، مضي ًة أن شكوكاً تدار يف شأن 
رغبتهأـا لابحضور؛ لسـبب تدععيات مقتـل عبصحايف 

عبساودي جأال خاشقجي.  
اأضاوت عملصادر عب9ياضية، أن دابَة عباداعن تحااُل 
مـن خـالل عسـتثأارعتها عب9ياضية تحييـَد عممظار عن 

سياستها عبقأاية اعباسك9ية يف عبيأن. 
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عمرلاا  اعبرأيا 
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طامل���ا احلرية موجودة في النف���وس َواإلميان موجود في القل���وب واالعتماد على الله 
استراتيجية املوقف فال وهن وال ضعف وال انكسار وال تراجع وال هزمية أبداً.

كلمة أخيرة

علي القحوم   
معركُة الساحل الغربي معركٌة 
فاصل�ٌة وال يمك�ُن التفريُط فيها 

أبداً.. 
وله�ذا أبطاُل الجي�ش واللجان 
الش�عبيّة وأبناُء تهام�ة الرشفاء 
وأبناء القبائل الذي�ن توافدوا من 
أروَع  يس�ّطرون  منطق�ة  ُك��ّل 
البط�والت، يف مواجه�ة جحاف�ل 
الغ�زاة واملحتّل�ن، فخاب�ت آمال 
محاوالته�م  وفش�لت  الغ�زاة 
يف  وُدفن�ت  أحالُمه�م  وتب�ّددت 

الرمال.. 
وبالت�ايل معرك�ُة كيلو 16 يف الس�احل الغربي فش�لت -كما 
فش�لت م�ن قب�ُل عس�كريّاً وإعالمي�اً-.. ووصل ح�اُل الغازي 
واملحتّل باالعرتاف بصعوبة املعركة، وبات لس�اُن حالهم يقول: 
أرُض تهام�ة ابتلعت الجيوَش واآللي�ات، وأيقنوا بأن الجغرافيا 
وكل العوامل من الرمال والهواء والصحاري والس�هول تقاتلهم 

وترُفُض وجودهم.. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي عبدراعمي

عبُداهلل هاشم السياني
 

الح�رب  وزي�ر  دع�وُة 
ماتي�س،  األمريك�ي، 
الحرب  بإيقاف  للس�عوديّة 
عىل اليمن.. هل هي حرٌص 
الس�عودّي  النظ�ام  ع�ىل 
م�ن االنهيار إذا ما اس�تمرَّ 
اليم�ن  ع�ىل  عدوان�ه  يف 
الوح�ي  الس�لوك  بنف�س 
الهمج�ي؛ كون الس�عوديّة 
الدويلَّ  الغط�اَء  قد خ�رت 
له�ا  �ُره  توفِّ كان�ت  ال�ذي 
أمريكا قبل اقرتافها جريمَة 
خاش�قجي؟ أم هي فرصٌة 
أمري�كا  وضعته�ا  أخ�رٌة 
أمام ربيبته�ا اإلمارات التي 
خرت ُسمعتها العسكريّة 
يف معرك�ة الحدي�دة خ�الل 
وكادت  املاضي�ة  األش�هر 
تفِق�ُد دوَرها املن�وَط بها يف 

املنطقة العربية؟.
إق�داَم  نف�ّرُ  وكي�ف 
أدواته�ا  ع�ر  الس�عوديّة 
م�ن املرتِزقة ع�ىل التصعيد 
يف جبه�ة الح�دود بص�ورة 
إرصار  أَْو  مس�بوقة،  غ�ر 
دويلة اإلمارات عىل اقتحام 
الحدي�دة املدينة الت�ي يزيُد 
ع�دُد س�كانها ع�ىل نصف 
والتضحية  إنَْس�ان،  مليون 
به�ذه األع�داد الكب�رة جداً 
الجنوبي�ن  املرتِزق�ة  م�ن 

والطارقين؟!.
تُجي�ُب عنه�ا  أس�ئلٌة ال 
امليداني�ة  الهزائ�م  س�وى 
والوقائ�ع ع�ىل األرض التي 
الع�دوان  دوُل  به�ا  ُمِنيَ�ت 
يف  ونش�اهدها  ومرتِزقتُها، 
كيل�و ١٦ وجبه�ات الحدود 

عىل مدار الساعة. 

دعوة ماتيس 
والفرصة األخرية 

صرخة وإقامة ُحّجة 

يف ِرَح��اِب الحبيب األعظم 

د. أحمد عبدالملك  
إنَّ واجَب ُك��ّل يمني وجوباً رشعياً 
ووطنياً أن يُص�دَّ العدواَن ويحّرَر ُك�ّل 
ش�ٍر محت�لٍّ م�ن الوط�ن وعودته إىل 
الس�لطة الوطنية، أياً كانت الس�لطة، 
ويتحمل ُك�ّل يمني املسؤولية،  بحسب 
اإلمكان�ات  وب�كل  وموقع�ه.  قدرت�ه 
والوس�ائل التي ت�ؤّدي إىل تحقيق هذا 
الواج�ب  بكافة املجاالت والتخّصصات 
وإعالمي�اً  سياس�يّاً  واملس�تويات 

وعسكريّاً.. 
آَن األواُن -وقد تكشفت األهداُف من 

�ِد اليمنين بكل فصائلهم،  الحرب عىل اليمن- لتوحُّ
وُكلٌّ يف موقع�ه، يف امله�رة أَْو حرضم�وت أَْو عدن أَْو 
الحدي�دة أَْو صنع�اء وتح�ت أي�ة راية وطني�ة ونبذ 
الخالف�ات الداخلي�ة والخارجية، وتقدي�م املصالح 
�ة، وتوعي�ة العامة من  العلي�ا عىل املصال�ح الَخاصَّ
الن�اس أن األولي�ة يف دحر الع�دوان، وال عذَر ألحد يف 

ذلك ال عىل  مستوى الفصائل أَْو القبائل أَْو السلطات 
املحلي�ة وال األف�راد وال الجماعات، وم�ن ذلك وقُف 
التالُس�نات والعداوات البينية،  وفضح 
ُمَخّطط�ات الع�دوان يف احتالل اليمن 
جرائم�ه  وفض�ح  م�وارده  ونه�ب 
ومرتزقت�ه من األفارق�ة واألمريكين 
مج�ازر  م�ن  وأف�راد  رشكات 
واغتصاب�ات واغتي�االت وتفج�رات 
مس�اجد وطرقات واعتق�ال وتعذيب 
ُك��ّل من يعارضهم بغ�ض النظر عن 

اتْجاهه أَْو منطقته.
ويعل�م الل�ُه أن رصخت�ي ه�ذه لم 
تكن لتختلَف لو كانت السلطة يف عدن 
للحراك أَْو االنتق�ايل أَْو حكومة وحدة، 
وهك�ذا لو كانت الس�لطة يف صنعاء ألنص�ار الله أَْو 
للمؤتمر أَْو اإلصالح أَْو حكومة وحدة وطنية؛ برشط 
أْن ال تكون مواليًة للعدوان، واملهم إخراج العدوان ثم 
يتم العمُل عىل تكوين دولة العدل والرشع والقانون 

بالشكل الذي يتوافق عليه اليمنيون.. 
واللُه من وراء القصد.. 

عبدالحفيظ حسن الخّزان

ك��رام��تُ��������������ْه زادت  اإلنْ���َس�������اُن  مب���ول���دِه 
رايتُ����ْه والهدي  األَْخ�������َلق  على  وقامت 

ت���ب���ازغ ه�����دُي ال���ل���ِه ف���ي س��ي��د ال����ورى
َوُك���������������لُّ ض���ي���اِء امل��رس��ل��ن ع��لم��تُ��������������ْه

َؤى  وال���رُّ ال��ق��وِل  في  املعصوُم  السيُِّد  هو 
غايتُ����ْه ع��ن��ه  َف���ْت  ُش���رِّ ش��ري��ٍف  َوُك�����������لُّ 

���اُق ص�����اروا أئ��م��ًة  ع��ل��ى َه����ْدي����ِه ال���ُع���شَّ
نهايتُ����ْه  س��اءْت  الَق���ْدِر  خسيِس  َوُك���لُّ 

والنَّوى احَلبِّ  خاِل�����ِق  من  املصطفى  هو 
ت��ع��ال��ى إل�����ُه اخل���ل���ِق ج���لّ���ت إرادتُ��������������ْه

أُِح���بُّ���������������ك ي����ا ط����ه ب�����وج�����داِن ص�����ادٍق 
إل��ي��ك ان��ت��ه��ى ُح���بِّ���ي وف��ي��ك ب��داي��تُ��������������ْه 

م��واج��دي  ث������اَرْت  ثْ����ُت  َح����دَّ إذا  وع��ن��ك 
َوُك�����������لُّ ج��م��ي��ٍل ف��ي��َك حت��ل��و رواي��تُ��������������ْه

الشقي  وال  ِع��ي  ال��دَّ باألعمى  ل��س��ُت  أن��ا 
شقاوتُ����ْه  الح��ت  ذك����راَك  بَ���َدت  م��ا  إَذا 

��������َك ف���ي اإلنْ���َس�������ان أس��م��ى ك��رام��ٍة ألنَّ
كرامتُ����ْه َضاَعت  اإلنَْس�اُن  عابَ���َك  ِإَذا 

َزَك���ا  ُم��ْرَس��������������ٍل  ال��ل��ِه م��ن  عليك ص���لةُ 
هدايتُ����ْه  ف��اض��ت  ال��رح��م��ُن  م��ا  وآل���ك 
*1440 ه��
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الساحل الغربي واملعركة الفاصلة 

بداية الخري
وعند الحصاد تتألألُ ُحبيباُت القمح كرشارات 

يقدُحها ُمحرُِّك صاروخ باليستي.. وفيما تحالُُف 
العدوان من عتبات العام الربع للحرب والحصار 

ُب أن يرفع اليمنيون راياِت االستسالم، إذا بهم  يرتقَّ
رفعوا مطارَق التصنيع الحربي ومعاول الزراعة، 
ـاد  فكانت مصداَق مرشوع الرئيس الشهيد الصمَّ

»يٌد تحمي ويٌَد تبني«. 
عب،  أربعة أعوام نفضت غباَر االنهزامية عن الشَّ

وحشود الغزاة زادته إيماناً بالله وإدراكاً لقيمته؛ 
فاندفَع إىل ميادين االكتفاء الذاتي يف الصناعة 

العسـكريّة وحقول الزراعة؛ لنؤّكَد مصداَق قوِل 
الحّق )بَْلَدٌة َطيِّبٌَة(، وبفضله: )نْحُن أُولُو ُقوٍَّة َوأُولُو 

بَأٍْس َشِديٍد(. 


