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 : الحدود
تكبّـد مرتِزقُة يلجيش يلسـعودّي، أمس يبحد، 
خسائَر لرشيًة رمادية كبرية، رتم أرُس عدد ملهم 
خـا  ع ليـات متلوعـة فّفذتها ُقــوَّيت يلجيش 
ريللجـان يلشـعبيّة يف عـدد من جبهات مـا رريء 

يلحدرد. 
نفـي فجرين، ت ّكلت ُقــوَّيُت يلجيش ريللجان 
مـن أرس عدد من يملرتِزقة، خـا  كرس محارلتي 
زحـف لهم، عىل ُكــلٍّ من مرل  شـج  رملطقة 
يلصـوح، رأرضح مصـدر ميديفـي للصحيفة أن 
عـرشيت مـن يملرتِزقـة أَيْضاً سـقطوي لـا قتيل 
رجريـح خا  يملحارلتا، يللتا يفتهتا لالفشـل، 

رلم يحّقق نيه ا يملرتِزقة أي تقد1. 
رتزيَمَن ذلك م  سـقوط يلعـرشيت من يلقتىل 
ريلجرحـى يف صفـوف يملرتِزقـة، لك ـا فوعـي 
يسـتهدف تج عاتهـم قبالـة رقالتـي يلضبعـة 
رمـريش، حيـث يففجرت لهـم 7 عبويت فاسـفة 
زرعتها رحدة يلهلدسة يلعسكريّة، خا  محارلة 
زحف لهم  لاك، ما أدى إىل نشـل يملحارلة رنرير 

من تبقى ملهم. 
جاء ذلك ني ا دّمرت رحدة يلهلدسة يلعسكريّة 
اـاث آليـات لل رتِزقة يف صحـريء يبجارش قبالة 
فجـرين، رذلـك لويسـطة عبويت فاسـفة زرعتها 
يلوحدة، رسـقط ج ي  يملرتِزقـة يلذين كافوي عىل 

متن يآلليات لا قتيل رجريح. 
ريف جيـزين، ت ّكلـت ُقـوَّيُت يلجيـش ريللجان 
من كرس محارلة زحف ريسـعة فّفذ ـا يملرتِزقة 
قبالة جبل قيس، رأناد مصدر عسكرّي لصحيفة 
يملسـرية أن يملحارلـة يسـت رت مـن يلصبـاح إىل 
يملغرب، رشـن طـريين يلعدرين خالهـا 13 غارة 
إلسـلاد يملرتِزقـة، إال أفهم تلقوي رضلـات مكثّفة 
رمركزة، أسـفرت عن مـرع رإصالة يلعرشيت 
ملهم، رنـر لقيتهـم، لتلتهَي يملحارلة لالفشـل، 

رلدرن أن يحّققوي نيها أي تقد1. 

رتزيمـن ذلـك مـ  تدمـري آليتـا مح لتـا 
لاملرتِزقـة رشق يلخولـة، رذلك لويسـطة عبويت 
فاسفة زرعتها رحدة يلهلدسة يلعسكريّة للجيش 
ريللجـان، رسـقط ج يـ  مـن كافوي عـىل متن 

يآلليتا لا قتيل رجريح جريء تدمري  ا. 
ريف عسـري، أحبطـت ُقـوَّيت يلجيـش ريللجان 
يلشـعبيّة محارلة زحـف أخرى لل رتِزقـة ُقبالة 
ملفـذ علب، حيث حار  يملرتِزقة يلتقد1  لاك، إال 
أن َعَدديً ملهم سـقطوي لا قتيـل رجريح للريين 

يلجيش ريللجان، ما أّدى إىل نشل محارلتهم.

أخبار

 ناطق الجيش: انهيار كبير في معنويات العدّو وفرار عشرات المرتِزقة 

هجوم )جوي - مدفعي( على تجمعات العدّو ومصرع وإصابة أكثر من 100 مرتِزق وتدمري 12 آلية يف الساحل الغربي

مصرع وإصابة وأسر عشرات املرتِزقة وتدمري 5 آليات يف نجران وجيزان وعسري

 : خاص
ريصلت ُقـوَّيُت يلجيش ريللجان يلشـعبيّة 
ع لياِتهـا ررضلاتها يلعسـكريّة يللوعية، يف 
جبهة يلساحل يلغرلي، لعد أن ت ّكلت خا  
يبَيَّا1 يملاضية من تحقيق إفجازيت  امة من 
خا  قط  خطوط إمـديد يلعدّر رمحارصة 
ُقـوَّيتـه، يف إطـار إحبـاط تصعيـده يلجديد 
 لـاك، يبمر يلـذي أّدى إىل يفهيـار معلوياته 

لشكل كبري. 
للُقــوَّيت  يلرسـ يُّ  يملتحـدُث  رأعلـن 
يملسـلحة، يلع يد يحيى رسي ، يف ليان تلقت 
صحيفـة يملسـرية فسـخة ملـه، أن ُقـوَّيت 
يلجيـش ريللجـان ت ّكلـت أمـس يبحد، من 
إحباط محارالت زحـف جديدة فّفذ ا يلعدّر 
لاتّجاه كيلو 46، رغرب مطار يلحديدة، حيث 
تلقى علارص يلعدّر رضلاٍت موجعة أسفرت 
عن مرع ب  علريً ملهم، ليلهم قياديت، 
رإصالـة ب6 آخرين، إىل جافب تدمري 41 آلية 

متلوعة من عتاده يلعسكرّي. 
رأشار فاطق يلجيش إىل أن ُقـوَّيت يلجيش 
ريللجـان ت ّكلـت مـن يغتلـا1 عـدة أطقم 
رك يـات من يبسـلحة ريلذخائر لعد إحباط 

محارالت زحف يلعدّر  لاك. 
رلالتزيمـن مـ  ذلـك، فّفـذ سـاح يلجو 
يملسرّي للجيش ريللجان، لاالشرتيك م  ساح 
يملدنعيـة،  جوماً فوعياً يسـتهدف تج عات 

لُقــوَّيت يلعدّر تم رصد ـا يف ملطقة يلعقد 

جلوب كيلو 46، حيث شـن يلطريين يملسـرّي 

عـدة غـاريت تزيملـت مـ  إطـاق قذيئـف 

يملدنعيـة، عـىل تلـك يلتج عـات، رحّققـت 

تلك يلرضلـات إصالات دقيقة أسـفرت عن 

مرع رإصالة يلعرشيت من علارص يلعدّر. 

ريف يلتحيتـا، فّفـذت رحديٌت مـن يلجيش 

ريللجـان ع ليـة  جومية خاطفـة عىل ما 

تبقى مـن مويق  يلعـدّر يف ملطقة يلجبلية، 

لعد أن ت ّكلت من قط  خط إمديد م  لاك، 

رسقط خا  يلع لية عدد من علارص يلعدّر 

قتىل رجرحى، لحسب ليان فاطق يلجيش. 

رأضـاف يلع يد رسي ، أن ُقـوَّيِت يلجيش 

ريللجـان ت ّكلت من إحباط محارلة تسـلل 

لعلارص يلعدّر رشق حيس، ركبّدتهم خسائَر 

يف يبرريح ريلعتاد أَيْضاً. 

طـريين  أن  إىل  يلجيـش  فاطـق  رأشـار 

يلعـدرين قصـف مجاميـَ  مرتِزقتـه غـرَب 

مطـار يلحديـدة، لعـد أن نشـلوي يف يلتقـد1 

لرغم يلغاريت يملكثّفة يلتي أسلدتهم، رأسفر 

قصف يلعدرين لل رتِزقة عن مرع رإصالة 

يلعرشيت ملهم. 
رأرضـح يلع يد رسي  لأن يلعـدّر لجأ إىل 
إخريج جثث قتاه ريملصالا من ُقـوَّيته ع2 
يلبحر إىل مستشـفيات يلخوخة ريملخاء، رأن 
كانـة مستشـفيات عدن ريملخـاء ريلخوخة 
تعافـي مـن يزدحـا1 شـديد لاملصالـا من 
ُقــوَّيت يلعدّر رأن يلعدّر أعلن حالة يلطويرئ 
يف كانة يملستشـفيات ررجه تعلي ات لكانة 
رحديتـه للت2ع لالد1 لل صالـا من ُقـوَّيته 
ريلذيـن  ـم لاملئـات، رإصالـة غالبيتهـم 

خطرية. 
رتكبّد يلعـدّر ملذ لدييـة تصعيده يبخري، 
خسـائَر ضخ ـًة رصلت إىل أكثـَر من بب41 
قتيـل رجريـح، رأكثر مـن بب1 آليـة، ني ا 
ت ّكلت ُقـوَّيت يلجيـش ريللجان خا  يبَيَّا1 
يملاضيـة مـن قطـ  كانـة خطوط إمـديده 
ريسـتعادة ج ي  يملويقـ  يلتي كان قد تقد1 
إليها، رتعافي ُقـوَّيته يآلن من حصار شـديد 

خافق. 
ركشـف فاطق يلجيـش أن ُقــوَّيت يلعدّر 
تعيش حالة ذعـر ريفهياريً ففسـياً رمعلوياً 
كبرييً، ُمشـرييً إىل أن يملعلومات تؤّكد أن  لاك 
حالـة رنـض كبرية مـن قبل مقاتـي يلعدّر 
يلذيـن رنضـوي يالسـت رير يف يملعركـة يلتـي 
رصفو ـا لالخارسة، رأن حـاالت يلفرير من 
ميدين يملعارك مسـت ّرة رأن يملعلومات تؤّكد 
نرير عرشيت يملرتِزقة من أللاء يلضال  أمس. 

"زلزال2" يضرب تجمعات املرتِزقة 
غرب "حريان" وتدمري آلية لهم

 : حجة
أطلقت ُقـوَّيُت يلجيش ريللجان يلشـعبيّة، أمس يبحد، صاررخاً 
مـن فـوع "زلـزي 1" عـىل تج عـات ملرتِزقـة يلعـدرين يبمريكي 

يلسعودّي غرب جبهة حريين يلحدردية يف محانظة حجة. 
رأّكـد مصدٌر عسـكريٌّ لصحيفة يملسـرية أن يلصـاررخ أصاب 
 دنه لدقة عالية، رأرقـ  عرشيٍت من يلقتىل ريلجرحى يف صفوف 
يملرتِزقـة، موضحـاً أن يلرضلـة جـاءت عـىل ضـوء رصـد دقيـق 

لتَحـّركات يملرتِزقة  لاك. 
رلالتـويزي م  ذلك، دّمرت رحدة يلهلدسـة يلعسـكريّة للجيش 
ريللجان آلية عسـكريّة مح لـة لاملرتِزقة يف يمللطقـة ذيتها، رذلك 
لويسـطة ُعبْوة فاسفة زرعتها يلوحدة  لاك، رأّدى تدمري يآللية إىل 

مرع رإصالة ج ي  من كافوي عىل متلها. 

قتلى وجرحى من املرتِزقة بكمني 
نوعي يف مدينة تعز

 : تعز
سـقط عدٌد من علارص مرتِزقة يلعدرين لا قتيل رجرح، أمس 
يبحـد، جّريَء رقوعهم يف ك ا فوعي أعدته ُقـوَّيُت يلجيش ريللجان 

لهم يف مديلة تعز. 
رأرضح مصدٌر عسـكرّي لصحيفة يملسرية أن ُعبْوتا فاسفتا 
زرعته ـا رحـدة يلهلدسـة يلعسـكريّة، يففجرتـا ل ج وعـٍة من 
يملرتِزقـة خا  محارلتهم يلتسـلل عىل مويق  يلجيـش ريللجان يف 
ملطقة كالة، ما أّدى إىل مرع رإصالة عدد ملهم، رنرير يلبقية. 

املدفعية تضرب تجمعات املرتِزقة يف لحج والضالع 
 : محافظات

ُقتـل رأصيـب عدٌد مـن علارص مرتِزقـة يلعدرين، أمـس يبحد، 
جريء رضلات مسـّددة فّفذتها ُقـوَّيت يلجيُش ريللجان يلشـعبيّة يف 

محانظتي لحج ريلضال . 
نفي لحج، قصفت مدنعيُة يلجيش ريللجان يلشـعبيّة تج عاٍت 
لل رتِزقـة تم رصُد ا يف جبهة يلرشيجة لالقبيطة، رحّقق يلقصف 

إصالات دقيقة، أسفرت عن مرع رإصالة يلعديد ملهم. 
ريف يلضال ، يسـتهدنت مدنعيُة يلجيش ريللجان أَيْضاً تج عات 
أخرى لل رتِزقة يف عدد من مويقعهم لجبهة فقيل يلخشبة، رأسفر 
يلقصف يملدنعي عن سـقوط قتىل رجرحـى يف صفونهم، ركبّد م 

خسائَر ماديًة متلوعًة. 
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 خالل لقائه رئيَس مجلس النواب ووزيَري الخارجية وحقوق اإلنسان: 

 رفعوا صورة عمالقة لقائد الثورة أمام القنصلية السعودّية: 

 طالبوا المجتمع الدولي بالتَحـّرك والخروج عن صمته إزاء ما يحدث في اليمن: 

الرئيس املّشاط يناقش جهود الربملان والوزارات يف التواصل باملجتمع الدولي وكسر الحصار السياسي 

مسرية جماهريية حاشدة يف إسطنبول تطالب بإيقاف العدوان 
على اليمن وتدعو لفضح جرائم النظام السعودي

وقفة تضامنية مع مظلومية الشعب اليمني أمام السفارة السعودّية يف 
عاصمة االّتحاد األوروبي بروكسل

 : خاص 
فاقـش يلرئيـُس مهـدي يملّشـاط م  رئيـس مجلس 
يللـويب يبخ يحيـى عـي يلريعـي رفائب رئيـس مجلس 
يللويب َعبديلسـا1 صالح  شـو  زيلية يملستجديِت عىل 
يلسـاحة يلوطلية يف ظل تصعيد يلعدرين رما يرتكبه من 
جريئـَم، ريلحـرب يالقتصادية يلتي يشـلها عىل يلشـعب 

يلي لي ريلتي أاّرت عىل مختلف يلقطاعات. 
جاء ذلك خا  لقاء ج عهم يف يلعاص ة صلعاء، أمس 
يبحد، رتطرق يللقاء إىل مويقف يملجت   يلدريل ريمللّظ ات 
يلحقوقية ريإلفَْسافية ريلدعويت يملتكّررة إليقاف يلعدرين 

ررن  يلحصار عن يلي ن ركيفية يلتعاطي معها. 
ك ـا تطـرق يللقاء إىل جويفب يلتلسـيق لا يلسـلطة 
يلترشيعيـة ريلسـلطة يلتلفيذية؛ للتغلب عـىل يلتحديات 

يلري لة رتخفيف معافاة يملويطلا. 
ريسـتعرض يللقاُء درَر  يئة رئاسـة مجلس يللويب 
يف يلتويصل مـ  يل2ملافات ريالتّحاديت يل2ملافية رآخر ا 
عقد جلسـة حويريـة ع2 يلفيديو مـ  يملؤت ر يل2ملافي 
يلدريل للسا1 يف يلي ن إليصا  مظلومية يلشعب يلي لي 
إىل يلـرأي يلعـا1 يلعاملـي رمـا يتعـرض له مـن عدرين 

رحصار. 
ك ا يلتقى رئيـس يلج هورية، أمس، رزيَر يلخارجية 

يملهلدس  شـا1 رشف َعبديللـه رفائَب رزيـر يلخارجية 
حسـا يلعـّزي؛ مللاقشـة درر يلـوزيرة يف يلتويصـل م  
يملجت   يلدريل ريمللّظ ات يلحقوقية ريإلفَْسـافية، ركرس 
يلحصار يلدللومايس ريلُعزلـة يلدرلية يلتي حار  تحالُف 
يلعـدرين نرَضهـا عـىل يلي ـن؛ للتغطيـة عـىل جريئ ه 

ريفتهاكاته. 
رتطرق يللقـاُء إىل جهود يلـوزيرة يف إيصا  مظلومية 
يلي ن لل جت ـ  يلدريل رجويفب يلتلسـيق م  يمللّظ ات 
يبم ية ريإلفَْسافية يف سبيل يلتخفيف من معافاة يلشعب 
يلي لي يلذي ي ر لأسوأ أزمة إفَْسافية عىل مستوى يلعالم 

جريء يلعدرين ريلحصار. 

إىل ذلك يلتقى يلرئيس يملّشـاط رزيرة حقوق يإلفَْسـان 
علياء نيصل َعبديللطيـف؛ للبحث يف جهود رزيرة حقوق 
يإلفَْسـان يف توايـق ررصـد جريئـم ريفتهـاكات تحالـف 
يلعـدرين عىل مدى ما يقـارب أرلعة سـلويت، ريلتويصل 
م  يمللّظ ات يلحقوقية ريإلفَْسافية لخصوص يفتهاكات 
ـًة تصعيـده يبخري يف  رجريئـم تحالـف يلعـدرين رَخاصَّ

يلساحل يلغرلي رمحانظة يلحديدة. 
رأّكد يللقاء عىل أ  يّـة لذ  يملزيد من يلجهود رتعزيز 
يلتلسـيق مـ  يمللّظ ـات يإلفَْسـافية ريلحقوقيـة لرصد 
رتوايق جريئم يلعدرين رإطـاع يمللّظ ات عىل يفتهاكات 
تحالف يلعدرين رجريئله يلوحشية يلتي رصدتها يلوزيرة. 

 : متابعات
يف ظـل تلامـي رعـي يلـرأي يلعـا1 يلعاملي 
لوحشـية يلعـدرين عـىل يلي ـن يلـذي تقوُده 
يلسعوديُّة ل شـاركة أمريكية خليجية، جالت 
مسريٌة ج ا ريية حاشدة، أمس يبحد، شويرَع 
يلعاص ـة يلرتكية إسـطلبو ؛ للتلديـد لجريئم 

يلعدرين يف يلي ن. 
ريف يملسـرية يلحاشـدة يلتي يسـتقرَّت أما1 
يلقلصلية يلسـعوديّة يف إسطلبو  رشارك نيها 
يملئاُت من يملويطلا يبتـريك ريبرررليون، رن  
يملشـاركون صورًة ع اقًة لقائد يلثورة يلسـيد 
عبديمللك لدر يلدين يلحواي،  اتفا لالشعاريت 

يلتضاملية م  مظلومية يلشعب يلي لي. 
رفـّدد يملشـاركون لص ـت يملجت ـ  يلدريل 
ريبمـم يملتحـدة إزيء يلجريئـم يلوحشـية يلتي 
يرتكبهـا يلعـدرين يبمريكـي يلسـعودّي لحق 
مطالبـا  يلي لـي،  يلشـعب  رفسـاء  أطفـا  
لتشـكيل لجلة درلية للتحقيـق يف ُكـّل يلجريئم 
يلتي يرتكبها يللظا1ُ يلسعودّي لدعم أمريكي يف 

يملحانظات يلي لية. 

ك ـا رنـ  يملشـاركون يلانتـاِت ريلصوَر 
يملع2َّة عن يلجريئم يلوحشية يلتي طالت ُكـّل 
ملاحـي يلحيـاة يملدفية يف يلي ن ريسـتهديف 
يمللشـئات يلحيويـة، مرّددين  تانـاٍت أديفت 
يللظا1 يلسعودّي لاإلجري1، مستعرضًة جافباً 
من تلـك يملجازر يلتي يعرتنت لها يلسـعوديّة 
مـن لـا مئـات يلجريئم يملعـ2ِّة عـن قبحه 

رإجريمه. 
رطالـب يملشـاركون يملجت ـ  يلـدريل ركل 
يلجهـات يلدرليـة لالتَحــّرك يلجاد ريملسـؤر  
لوقـف يلعـدرين عـىل يلي ـن لصـورة عاجلة، 
مهيبا لكل يللشطاء يف يلعالم لإقامة يبفشطة 
ريلفعاليـات يلتضامليـة مـ  يلشـعب يلي لي، 

رنضح جريئم يللظا1 يلسعودّي. 

في وقفة تضامنية مع الشعب اليمني 
ومعرض فوتوغرافي احتوى المجازر الوحشية: 

الجالية اليمنية بأملانيا ومواطنون أوروبيون 
ينّددون باستمرار العدوان على اليمن ويوّقعون 

على منع تسليح السعودّية
 : متابعات

أقامت يلجاليُة يلي ليُة يف مديلة فيوملسرت ش اَ  أملافيا، لالتعارن م  ملّظ ة 
يلسـا1 يبملافية، أمس يبحـد، َمعِرضاً نوتوغرينياً ررقفًة تضامليًة م  يلشـعب 

يلي لي. 
ريحتـوى يمَلعِرُض صوريً نوتوغرينية من ضحايا يلعدرين يلسـعودّي رمعافاة 
أطفـا  يلي ن جريء يلحصار يلـ2ي ريلبحري ريلجوي، ركذي لل جازر يلوحشـية 
يلتي يرتكبها طرييُن يلعدرين يف يملحانظات يلي لية رسط ص ت دريل رأم ي مخٍز 

رمفضوح. 
ك ـا تم ج ُ  توقيعات من يملويطلا يبملان ريلعـرب ريبتريك يملتضاملا م  

يلشعب يلي لي لح لة ييقاف لي  يبسلحة لللظا1 يلسعودّي. 
ريف يلوقفة يلتي شـارك نيها يلعديد من يللشـطاء ريملويطلا يبرررليا، فّدد 
يملشـاركون لاسـت رير يلعدرين عىل يلي ن،، مطالبا يملجت   يلـدريل لالتَحـّرك 

يلجاّد ريملسؤر  لوقف يملجازر ررن  يلحصار. 

استمرارًا لمسلسل الفوضى األمنية 
في ظل االحتالل: 

اغتيال موظف يف عدن وانفجار 
عنيف يهز املحافظة املحتّلة

 : عدن
يسـت ريريً ملسلسـل يلفوىض ريالففات يبملي يلذي تعيشـه يملحانظات 
يملحتّلـة، يغتـا  موظفـون مجهولون موظفـاً يف يلجهاز يملركـزي للرقالة 

ريملحاسبة يلتال  لحكومة يملرتِزقة يف مديلة عدن يملحتّلة. 
رأرضحت مصادُر إعامية مويلية للعدرين أن مسلحا مجهولا أطلقوي 
يللاَر عىل يملدعو " طا ر عبديلجبار" أالاء مررره عىل متن سيارته يف جولة 
" يلكريع" رسـط يملديلة، مضيفًة أن يملسـلحا الذري لالفـرير لعد أن أردره 

قتياً. 
رتدير  فشـطاء جلوليون صوريً لسـيارة يلقتيل يلتي أطلق عليها 
يملسـلحون ريلـاً من يلرصـاص، مؤّكديـن أن يلعصالة يملسـلحة لم 
تتعرض لل احقة يبملية عىل يلرغم من أن يلجري ة يرتكبت يف رضح 

يللهار. 
ريف سـياق يالففاتات يبمليـة يلتي تدير ـا ُقـوَّيت يالحتـا  يإلماريتي 

رمرتِزقتها،  ز يففجار عليف محانظة عدن يملحتّلة، أمس يبحد،. 
رأرضحـت مصادر محلية لصحيفة يملسـرية أن يففجـاريً عليفاً رق  يف 
مديريـة دير سـعد  ـز محانظة عدن، ني ـا لم تفصح عـن رقوع أرضير 

مادية رلرشية حتى كتالة  ذي يلخ2. 
رتعيـُش مديلة عدن يملحتّلـة رلاقي يملحانظات يلويقعة تحَت سـيطرة 
ُقــوَّيت يالحتـا  رمرتِزقتهم حالًة  سـتريية من يالففـات يبملي يفدرج 
تحتهـا يملئاُت مـن ع ليات يالغتيـاالت يلتي طالت يملئاِت من يلشـخصيات 
يلسياسـية ريالْجتَ اعيـة ريلديلية، تجّرع حزُب يإلصاح فصيَب يبسـد من 

تلك يلع ليات. 

 : متابعات
فّظـم فاشـطون غرليون رعـرٌب رقفـًة يحتجاجية أما1 يلسـفارة 
يلسعوديّة يف لرركسـل عاص ة يالتّحاد يبرررلي، أمس يبحد؛ تضاملاً 
م  مظلومية يلشـعب يلي لي رتلديديً لاملجازر يلوحشية يلتي يرتكبها 

يلتحالف يبمريكي يلسعودّي. 
رأدين يملشـاركون يف يلوقفة يلجريئم يلتي تُرتكب لحق أللاء يلشعب 
يلي لي من قتل لللسـاء ريبطفا  من قبـل طريين تحالف يلعدرين عىل 
يلي ن، رينعا شـعاريٍت رالنتاٍت تطالـُب لوقف جريئم يلحرب ريإللادة 

يلتي تحصد أرريح يبطفا  ريللساء يف يلي ن. 

ك ـا أّكد يملشـاركون يف يلوقفـة أن يلجريئـم يلتي يرتكبهـا تحالف 
يلعـدرين يف يلي ـن تعتـ2 يفتهـاكاً صارخـاً لـكل يلقويفـا ريملويايـق 
ريملعا ـديت يلدرلية ريإلفَْسـافية، ديعا يملجت َ  يلـدريل ريبمم يملتحدة 
ركل ملّظ ات حقوق يإلفَْسان إىل يلخررج عن ص تهم إزيء ما يحدث يف 
يلي ن من جريئم لحق يإلفَْسـافية يلتي تحرمها رتجّرمها ج يُ  يبديان 

يلس ارية ريلوضعية. 
ك ا أشـار يملويطلون إىل أن يللظا1 يلسـعودّي لـات مفضوحاً أما1 
يلعالم لعد يلجريئم يلوحشـية يلتي يرتكبهـا يف مختلف يمللاطق يلعرلية 
ريإلْسـَامية، ركـذي رعايتـه للتلظي ـات يإلجريمية يلتي مارسـت قتل 

يبلرياء من يبطفا  ريللساء لألش  يلطرق. 

وزارة حقوق اإلنسان تحّذر دوَل العدوان من استهداف ميناء الحديدة
 : خاص

أّكدت رزيرُة حقوق يإلفَْسـان أن يست ريَر 
يلغرلـي  يلسـاحل  يف  تصعيـده  يف  يلعـدرين 
يسـرتيتيجيٌة تُعيُق يلسـا1َ يف يلي ن لشـكل 
خـاص ريف يمللطقـة لشـكل عـا1 رتعرقـل 
يلجهود يلدرلية يلتي يسعى لها مبعوث يبمم 

يملتحدة. 

رلفتـت يلـوزيرة يف ليـان لهـا إىل أن "در  
يلعـدرين تفتقـر للقيـم ريبخاقيـات يلديليـة 
يملويطلـا  يسـتهديف  رملهـا  ريإلفَْسـافية 
ريلطرقات ريبسـويق ريملستشـفيات لعرشيت 
يلغـاريت ريلقذيئـف ريلتـي فجم علهـا ضحايا 
لرشيـة"، محـذرة إيا ا مـن يسـتهديف ميلاء 
يلحديـدة يلـذي يعـد يلرشيـان يلرئيـي لحياة 

يلشعب يلي لي. 

"يملجت ـ   ليافهـا  يف  يلـوزيرة  رحّ لـت 
يلـدريل ريف يملقدمـة يبمـم يملتحـدة ر يئاتها 
يملسـئوليَة  لادفـا  يف  يلعامـة  رملّظ اتهـا 
يلكاملَة ملا تلويه در  يلعدرين يف  ذي يلتصعيد 
يإلجريمي لالسـاحل يلغرلـي"، ديعية "يبمم 
يملتحـدة رمجلـس يبمن للحفاظ عىل يلسـلم 
ريبمن يلدرليا مـن أية تهديديت تزعِزُع أمن 

يلعالم كله". 
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 استمرارًا لجهود توحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان:

قبائل حجة تؤّكد استمرار رفد الجبهات للتصدي ملؤامرات تحالف العدوان
 : حجة

أّكـد محانـُظ محانظـة حجـة  ـا  عبـده 
يلصـويف، أمس يبحـد، أن محانظـة حجة كافت 
رما تزي  يلسـبّاقَة يف يلدناع عن يلوطن ريلسباقة 
يف يالسـتجالة لدعوة قائد يلثورة يلسـيد َعبديمللك 
لدر يلدين يلحواي لاسـت رير يف يلتصدي للعدرين 

ررند يلجبهات.
ريف يلوقفـة يالحتجاجيـة يلتـي شـارك نيهـا 
ركيـا يملحانظـة مح ـد عـي يلقـايض رمح د 
حفيظ رمشـايخ ررجهاء رأعيان رأللاء مديرية 
أنلح يلشـا1 لقضـاء يلرشنا محانظـة حّجة، 
أّكـد يملحانـظ يلصـويف أن ُكــّل يلقبائـل يلي لية 
تتصـدى لهـذي يلعـدرين رتويجهه لكل يلوسـائل 
رقبائل مديرية أنلح يلشا1 من تلك يلقبائل يبلية 

يلرشيفة. 
 رأشـاد يلصـويف ل ويقـف مشـايخ ررجهاء 
رأعيان رأللاء مديريـة أنلح رص ود م راباتهم 
يف مويجهـة يلعدرين رما قدمـوه من تضحيات يف 
سـبيل عزة ريسـتقا  يلي ن، مشرييً إىل أن قيادة 
يملحانظة حريصٌة عىل تل س   و1 ريحتياجات 
 ذه يملديرية يبلية رسـتع ل عىل تونري ا حسب 

يإلْمَكافات يملتاحة. 
رخا  يلوقفـة أعللت قبائل أنلـح يللفري يلعا1 
ـة جبهة يلساحل  لرند جبهات يلعزة ريلرشف َخاصَّ
يلغرلـي لالرجا  ريلعتاد ملويجهـة تصعيد يلعدرين، 

موضحة لأفها تجّهز لقانلة غذيئية سيتم تسيري ا 
يف يبيـا1 يلقليلـة يلقادمة بلطـا  يلجيش ريللجان 

يلشعبية يملريلطا يف مويق  يلعزة ريلرشف.
 رصـدر ليـان عن يلوقفة شـّدد عـىل رضررة 
تعزيـز يالصطفـاف ريلتاحـم يلوطلي إلنشـا  
ُمَخّططـات يلعدرين ردعـم يملريلطا يف يلجبهات 
ريملشـاركة يلفاعلة يف ح ات يلتحشيد ريلتعبئة، 
مشـرييً إىل أن مشـاركَة يلج ي  يف معركة يلدناع 
عن يلوطن ريلـرد عىل جريئم يلعـدرين ريلتصدي 

لجحانله رمرتزقته ريجٌب رطلي. 
رأدين يلبيـان يسـتهديف تحالـف يلعدرين لكل 
مقومـات رمقـدريت يلوطـن رملشـآته رآخر ا 

يسـتهديف صويم  يلغا  رمستشـفى 11 مايو 
ل حانظـة يلحديدة ريلذي يجسـد حقد يلتحالف 
يلشـيطافي يلـذي يقـوده يللظامـان يلسـعودّي 

ريإلماريتي عىل يلشعب يلي لي. 
 رألقيت كل تان من مدير مديرية أنلح يلشـا1 
عباس عي عامر رعن مشايخ يملديرية نهد عبده 
طـويف أّكدتـا أن يالسـتجالة لدعوة قائـد يلثورة 
ـة جبهة  للدناع عـن يلوطن ررند يلجبهات َخاصَّ
يلسـاحل يلغرلي لالرجا  ريلعتاد  ي مسـئولية 
يلج ي ، مشريًة إىل يسـت رير قبائل مديرية أنلح 
يلشـا1 يف يلدنـاع عن يلوطـن رأمله ريسـتقريره 

حتى تحقيق يللر

اجتماع لقيادة محافظة صنعاء  في وقفة قبلية مسلحة بحضور محافظ المحافظة:
يؤّكد ضرورة مضاعفة جهود 

التحشيد والتعبئة العامة
 : صنعاء 

أّكـد يْجتَ ـاٌع ل حانظة صلعـاء، أمـس يبر ، رضررَة مضاعفة 
جهود يلتحشـيد ريلتعبئة يلعامة يف سـبيل تعزيز يلجبهات لاملقاتلا 

ملويجهة تصعيد يلعدرين. 
ريف يالْجتَ اع يلذي ترأسـه ركيل أر  يملحانظة ح يد عاصم، رضم 
ركيـا يلقطاعا يلشـ ايل يلرشقي عي يلغشـ ي ريلجلولي يلرشقي 
عبديمللك يلغرلي ريلوكاء ج2ين غولر رعبد يلقادر يلشـارش ريحيى 
يلكو  رعاطف يملصي رشايف عاصم ريملرشف يالْجتَ اعي لاملحانظة 
أح د عث ان، تم يسـتعريض جويفب يلتحشيد مليادين يلص ود لكانة 
يلجبهـات.  رأ اب يالْجتَ اع لـرضررة تح ل يلج ي  مسـؤرلياتهم 
يلوطليـة يف يلدناع عن يلوطن رتعزيز جبهـات يلعزة ريلكريمة لكانة 

يإلْمَكافيات يلازمة لتحقيق يللر. 
رحّذر يالْجتَ اُع من يلتفريط لدماء يلشهديء رأفا يلجرحى رمعافاة 
يبرسى، ُمشرييً إىل يالستعديد لتونري متطلبات ع لية يلتحشيد رتذليل 

كانة يلصعولات يلتي قد تعرتض مسار ا. 
رلفت إىل رضررة قيا1 أعضاء مجلَي يللويب ريلشـورى رأعضاء 
يلسلطة يملحلية ريلشخصيات يالْجتَ اعية ريملشايخ رمدريء يملديريات 
ريبمـن لاملديريات ريملرشنـا لدرر م يمللاط لهم يف ع لية يلحشـد 
ريلتعبئـة يلعامة.  رشـّدد يالْجتَ اع عىل أ  يّة قيـا1 يللجان يلفرعية 
لرنـ  يلتقارير يبسـبوعية عن مسـتوى يإلفجـاز لع لية يلتحشـيد 

ميديفياً يف يلعز  ريلقرى ريملديريات. 
إىل ذلـك يسـتعرض يالْجتَ اع آخـر يالسـتعديديت لاحتفا  لذكرى 
يملولـد يللبـوي يلرشيـف عىل مسـتوى ُكــّل مديريـة رآليـة يلدعوة 

لل شاركة يف يلفعالية يملرَكزية. 

ُصلح قَبلي ُينهي قضية قتل بالخطأ يف مديرية عيال سريح بعمران
 : عمران 

أفهى ُصلـٌح قبَي لإرشيف محانظ ع رين 
يلدكتور نيصل جع ان رركيل يملحانظة أما 
نريص ريلشـيخ مح د صالح نريص، قضيَة 
قتـل لالخطـأ لـا أرسة يملجلي عليـه حاز1 
سـعد يلحايطي رأرسة يلجافي عبديإلله ذياب 

شارب ل ديرية عيا  رسيح. 
ريف يلصلـح يلقبي يلـذي حرضه أما عا1 
محـي يملحانظـة صالح يملخلـوس رمرشف 
يملحانظـة مح ـد يلعـزي ررئيـس مجلـس 
يلتاحم يلقبي يلشيخ ضيف يلله رسا1 رعدد 
من مشـايخ عيا  رسيح رريدة، أعللت أرسة 

يملجلي عليه يلعفَو لوجه يلله تعاىل. 
يلجبهـة  توحيـد  أ  يّـة  يلج يـ   رأّكـد 
يلديخلية رتعزيز يلت اسـك ريلتاحم يلوطلي 
ريلتوجـه فحـو يلجبهـات ملويجهـة يلعدرين 
رإنشـا  ُمَخّططاتـه، مشـريين إىل أن  ـذي 
يلعفـو يجسـد قيـم يلصفح ريإلخـاء لقبائل 

يلي ن. 
ني ا ع2ّ أرلياء يلد1 عن شـكر م لقيادة 
يملحانظـة ريملشـايخ عـىل جهود ـم لحـل 

يلقضيـة.. مؤّكدين أن ما يتعـرض له يلي ن 
من عـدرين رحصار يتطلب َحــّل يلخانات 

ريلثـأريت ريلتوجه فحو يلعدّر يلحقيقي يلذي 
يستهدف يلج ي . 

مناقشة دور الخطباء يف تعزيز الصمود املجتمعي بمأرب
 : مأرب 

فاقش يْجتَ اٌع ُمَوّسـٌ ، أمس يبر ، ضم خطباَء رمرشدي مديرية 
حريـب يلقريميش ل حانظة مأرب، سـبَل تعزيز يلص ود يلشـعبي يف 

مويجهة يلعدرين ريلتحشيد للجبهات. 

ريستعرض يملجت عون، يملحّدديت يلرئيسية يف يلخطاب يبخري لقائد 
يلثورة لشـأن تصعيد يلعدرين يلسـعودّي يبمريكي يف يلساحل يلغرلي 

رأ  يّة يلتَحـّرك يف أرساط يملجت   للتوعية ريالستلفار. 
رتطـرق يالْجتَ ـاع إىل يلتحضـرييت إلحياء ملاسـبة يملولـد يللبوي 
ريبفشـطة ريلفعاليات يلتي سـتويكب يمللاسـبة ريلتأكيـد عىل أ  يّة 

توعية يملجت   لتحصا أطفالهم ضد رلاء شلل يبطفا .

لقاٌء ُمَوّسـٌع للعلماء والخطباء بمحافظة صنعاء 
تدشيناً لذكرى املولد النبوي الشريف

 : صنعاء 
أقا1 مكتُب يبرقاف ريإلرشـاد ل حانظة صلعاء ريلوحـدُة يلثقانية يلتالعة لل كتب يلتلفيذي 
بفصـار يلله، أمـس يبحد، يللقـاَء يمُلَوّســَ  للعل اء ريلخطبـاء تحت علوين ”تدشـا يالحتفا  
لالذكرى يلسلوية لل ولد يللبوي يلرشيف”.  ريف يللقاء يلذي ضم لجان يإلرشيف ريإلعديد ريلتحضري 
ريلحشـد للفعاليـة لحضور ركاء يملحانظة، أّكـدت يلكل ات عىل أ  يّة يإلعـديد يلجيّد لاحتفاء 
لهذه يمللاسـبة رحشد يإلْمَكافيات ريلطاقات ل ا يليق لهذه يمللاسبة يلتي يُحتفى نيها لخري خلق 
يلله رسـو  يإلفَْسـافية مح د صىل يلله عليه رآله رسـلم.  رشـّددت يلكل ات عىل أ  يّة يضطاع 
يملكاتب يلتلفيذية لدرر ا يف يسـتك ا  يلرتتيبات السـتقبا  يملشـاركا من يملحانظات.. مبيلا 
أن محانظة صلعاء سـباقة درماً يف إحياء مختلف يلفعاليات، ر و ما يتطلب يملشـاركة يلفاعلة 
مـن أللاء يملحانظة ريلحضور يملرشف ملختلف مكوفات يملجت   من يملديريات إلفجـاح يلفعاليـة. 

مناقشة الرتتيبات للفعالية املركزية 
االحتفائية باملولد النبوي بذمار

 : ذمار 
فاقش يْجتَ اٌع للقطاع يلرتلوي ريلتعليم 
يلفلي ريملهلـي ل ديرية مديلة ذمار، أمس 
يبحـد، لرئاسـة يملحانـظ مح ـد حسـا 
يملقـديش، يلرتتيبـاِت لاحتفائيـة يملركزية 
لذكرى يملولـد يللبوي يلرشيف عىل صاحبه 

رآله أنضل يلصاة رأزكى يلتسليم. 
ركيـُل  حـرضه  يلـذي  يالْجتَ ـاع  ريف 
يملحانظـة عباس يلع ـدي رعضو مجلس 
يللويب فجيب يلورقي رضم مدريء رمديريت 
ريلتعليـم  يلرتلويـة  ريإلديريت  يملـديرس 
يلفلـي.. أّكد يملحانظ يملقـديش أ  يَّة درر 
يف  يلفلـي  ريلتعليـم  يلرتلـوي  يلقطاعـا 

يلتحشـيد ريملشـاركة يلفاعلـة ريلتلظيـم 
يللوعي لاحتفاء لهذه يمللاسبة. 

أ  يّـة مشـاركة مختلـف  إىل  رأشـار 
مولـد  إحيـاء  يف  ريلقطاعـات  يملكوفـات 
رسو  يإلفَْسـافية ريلذي يح ل داللة كبرية 
ــة يف ظـل يلتحديات يلتـي تويجهها  َخاصَّ
يبمـة يلعرلية ريإلْسـَامية.  رحثَّ محانُظ 
ذمار عىل تكاتف يلجهود لتجارز يلتحديات 
ريلوقـوف صفاً ريحـديً يف مويجهة يلعدرين 
ريلسـكيلة  ريالسـتقرير  يبمـن  رتعزيـز 
يلعامـة.. مشـيديً لجهـود كـويدر يلقطاع 
يلرتلوي ريلتعليم يلفلي يف يست رير يلع لية 
يلتعلي ية رغم يلظـررف يلصعبة يلتي ي ر 

لها يلوطن. 
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تدشني فعاليات املولد النبوي بمحافظة إب 
واملحافظ يؤّكد استمرار جهود الحشد لرفد الجبهات

 : إب
يبحـد،  أمـس  إب،  محانظـة  دّشـلت 
لرفامَج نعاليات إحياء ذكرى يملولد يللبوي 
محانـظ  لرئاسـة  يْجتَ ـاع  يف  يلرشيـف 

يملحانظة عبديلويحد صاح. 
 رشـّدد يالْجتَ اع يلذي حرضه أما عا1 
يملجلـس يملحـي لاملحانظـة أمـا يلورييف 
ريملـرشف يلعـا1 صالـح حاجـب رركاء 
يملحانظـة رأعضاء يملكتـب يلتلفيذي لإب 
يمللاسـبة  أن تحظـى  ـذه  عـىل رضررة 
لاال ت ـا1 ريلتفاعل يلكبري يلذي يتلاسـب 
م  عظ ة رمكافة يلرسو  يبكر1 صلويت 
يللـه عليـه رآلـه يف قلـوب ُكــّل يللـاس، 
ريسـتعريض يبع ـا  يلجاريـة للتحشـيد 
لجبهـات يلعـزة ريلكريمة ررند ـا لاملا  
تصعيـديت  ملويجهـة  ريلعتـاد  ريلرجـا  
يلسـاحل  جبهـة  يف  ــة  رَخاصَّ يلعـدرين 

يلغرلي.
 ريف يالْجتَ ـاع رّحـب يملحانـظ صـاح 
لقـريريت رئيـس يملجلس يلسـيايس يبعىل 

يبسـتاذ مهدي يملّشاط لشـأن تعيا ُكـلٍّ 
لل حانظـة  مـن صالـح حاجـب ركيـاً 
لشـئون يلدناع ريبمـن رعبديلفتاح غاب 
ركياً لل حانظة لشئون يبرقاف ريلتعليم 
يلري لـة  يملرحلـة  لاعتبـار  ريلثقانـة..؛ 
تتطلـب ضخ دمـاء جديـدة يف مركز صل  
يلقـرير لاملحانظـة لل سـا  ة يف يلدنـ  
لعجلة يلتل يـة رخدمة يلوطن ريملويطلا، 
مؤّكـديً أ  يّة تفاعـل يلج يـ  ريلتَحـّرك 
يلجاد ريملسـئو  إلفجـاح لرفامج نعاليات 
يملحانظـة لاحتفاء لذكـرى يملولد يللبوي 
يلرشيـف عـىل مسـتوى مركـز يملحانظة 

ريملديريات. 
ررّجه يملحانـُظ صاح لتشـكيل لجان 
متعـددة إللـريز يملظا ـر يالحتفالية لهذه 
يمللاسبة يلعظي ة رل ا يتلاَسُب م  عظ ة 
 ـذه يلشـعرية يلديليـة ريملكافـة يلعاليـة 
ريلرنيعة لللبي يلخاتم عليه أنضل يلصاة 
ريلسا1، ديعياً يإلْعـَاميا ريللاشطا عىل 
مويقـ  يلتويصل يالْجتَ اعـي إىل يالضطاع 
ل سئولياتهم يلوطلية تجاه ما يتعرض له 
شـعبلا يلي لي من حرب ففسية رتضليلية 

مـن قبـل در  يلعـدرين لالتزيمـن مـ  ما 
تشـله من حـررب عسـكرية ريقتصادية 
رسياسـية لهـدف يحتـا  يلوطـن رفهب 

ارريته رمقدريته. 
مـن  َعـَدديً  يالْجتَ ـاع  أقـر  ذلـك  إىل 
يملعالجـات يمللاسـبة لتخصيـص قاعـات 
يلجديـدة  يلكليـات  لطـاب  يملحـارضيت 
لجامعـة إب _كليـة يلطب يلبـرشي ركلية 
يلقافـون ريلكلية يللوعية ل ديرية يلسـدة 
_ رتونـري يحتياجـات تلـك يلكليـات مـن 
يلوسـائل يلتعلي ية يملختلفـة، متطرقاً إىل 
يإلفجـازيت يلتـي حّققتها ُكــلٌّ من ح لة 
إزيلـة مخالفـات يلبلاء يلعشـويئي رح لة 
فقل يلفرزيت ريبسـويق يلشعبية إىل خارج 
مديلـة إب؛ لهـدف إعادة تلظيـم خطوط 
يلسـري ريللقل يلحـرضي يف مركز عاص ة 

يملحانظة. 
 رحث يالْجتَ اع عىل رسعة يلبدء يف حفر 
لرئيـن يلتويزيـا ل ديلـة إب للتغلب عىل 
يبزمة يلري لة يف مياه يلرشب؛ لسـبِب قلة 
يبمطار ريسـتقبا  يملحانظة ملئات يآلالف 

من يللازحا من مختلف يملحانظات.

فعالية بذكرى املولد النبوي يف كلية 
املجتمع وقطاع التعليم الفني بعمران

مديريتا الحصن وجحانة تحتفيان 
بذكرى املولد النبوي الشريف

حملة نظافة بمدينة صعدة استعدادًا 
الستقبال ذكرى املولد النبوي 

انطالق الجولة األوىل من مهرجان الرسول 
األعظم لإلبداع الفني والثقايف

الهيئة النسائية بأمانة العاصمة 
تسرّي قافلة للمرابطني بالجبهات

 : عمران
فّظ ت كليـُة يملجت   رقطـاع يلتعليم 
يلفلـي ل حانظـة ع ـرين، أمـس يبحد، 
نعاليـًة ل لاسـبة يملولد يللبـوي يلرشيف 
عـىل صاحبه رآلـه أنضُل يلصـاة رأزكى 

يلتسليم. 
قيـادُة  يلتـي حرض ـا  يلفعاليـة  ريف 
ركـويدُر كليـة يملجت ـ  رمكتـب يلتعليم 
يلفلـي ريلتدريـب يملهلـي ريبكادي يون، 
أُلقيـت محـارضيٌت ركل ـاٌت أّكـدت عىل 
أ  يّة يستلها1 يلدررس ريلع2 من ذكرى 

يملولد يللبوي يلرشيف رسـريته يلعطرة يف 
مويجهة قـوى يلكفر ريلـرشك ريلضا ، 
مشـرية إىل أن ذكـرى يملولـد يللبـوي مثل 
إرشيقة فور يلهدى يف يلكون، رأخرج يبمة 
مـن يلظل ات إىل يللور رمن عبادة يلعبادة 
إىل عبـادة رب يلعباد، ك ـا ي تزَّت عررش 
يلطويغيت ريفكرس يلجبالرة ريملستك2رن 

ريملستبدرن يف يبرض. 
رليّلـت يلكل ـات يلـدالالت ملولد سـيد 
يلبرشية يلذي أرسـله يللـه خات اً لألفبياء 
ريلرسـل ررح ـة للعاملا ك ا قـا  تعاىل 

»رما أرسللاك إال رح ًة للعاملا«. 

 : صنعاء
فّظم مكتبـا يلرتلية ريلتعليم ل ديريتي 
صلعـاء  ل حانظـة  رجحافـة  يلحصـن 
أمسـس يبر ، نعاليتـا لذكـرى يملولـد 

يللبوي يلرشيف. 
رأشـار فائـب مديـر مكتـب يلرتليـة 
لاملحانظة يحيى يلقلوص رمديري مكتبَي 

يلرتلية لالحصـن عصا1 يلبييض رجحافة 
فاجـي عـز يلديـن، إىل أ  يّة إحيـاء  ذه 
يمللاسـبة ريسـتلها1 يلدررس من سـرية 

يللبي عليه يلصاة ريلسا1. 
رأّكـدري عـىل رضررة تعزيـز يلص ود 
ريلتوعيـة لُ َخّططات يلعـدرين ريلحرص 

عىل يست رير يلع لية يلتعلي ية. 
تخلل يلفعاليتا نقريٌت رأفاشيد ع2ت 

عن يمللاسبة يلعظي ة.

 : صعدة
فاقش يْجتَ اٌع ل حانظة صعدة، أمس 
يبحـد، لرئاسـة يملحانـظ مح ـد جالـر 
عـوض، يلرتتيبـاِت لتلفيذ ح لـة فظانة 
لعاص ة يملحانظة؛ يحتفاًء لقدر1 ذكرى 
يملولـد يللبوي يلرشيف عىل صاحبه أنضل 

يلسا1 رأزكى يلتسليم. 
ريف يللقاء يلذي حرضه ركيا يملحانظة 
َعبديلله يلقاسـ ي رصالـح عقاب رضم 
ريلتحسـا  يللظانـة  صلـدرق  مديـر 
لاملحانظة مح ـد يلبعديفي، أّكد يملحانظ 

أن  ــًة  َخاصَّ يلح لـة،  تلفيـذ  أ  يّـة 
يملحانظة تسـتقبل ملاسـبة ذكرى يملولد 

يللبوي يلرشيف. 
يلقطاعـات  مختلـف  عـوض  ردعـا 
لل شـاركة يلفاعلة يف يلح لـة ل ا يكفل 
إظهـار محانظـة صعـدة ل لظـر الئق، 
ُمشـرييً إىل أ  يّة يستلها1 يلدررس ريلِع2َ 

من ذكرى يملولد يللبوي يلرشيف. 
ني ا أشـار مديُر صلـدرق يللظانة إىل 
جا زيـة يلصلدرق لتلفيـذ يلح لة، النتاً 
إىل رضررة تونري يملستلزمات يلتي تساعد 

رتسهل للعاملا تلفيذ ح لة يللظانة

 : صنعاء
يبحـد،  أمـس  يفطلقـت، 
يلجولـُة يبرىل مـن ملانسـات 
يبعظـم  يلرسـو   مسـالقات 
يلسلوي يلخامس لإللديع يلفلي 

ريلثقايف.
يلج ا رييـة  يلفعاليـة  ريف 
يلتي أقي ـت يف جامعة صلعاء 
يإلمـا1  مؤسسـة  لتلظيـم 
رملتقـى  يلثقانيـة  يلهـادي 
يلطالـب يلجامعـي، قـد1 عدد 
من يملشـاركا نقريت شعرية 
رإفشـادية يف إطـار يملسـالقة 
يلتي ُكرِّسـت لإللديع يف حرضة 
يملصطفـى صلـويت يللـه عليه 

رعىل آله يبطهار.
يلتحكيم  ريسـت عت لجلـة 
يلتي تُضمُّ كوكبًة من يمللشدين 
يملتسـالقا  إىل  ريلشـعريء 
ريالفشـاد،  يلشـعر  مجـايَل  يف 
مؤّكديـن أن يملهرجـان يشـهد 
حـب  جّسـد  حـاديً  تلانسـاً 
يف  يبعظـم  يلرسـو   رمكافـة 

حياة يلي ليا.
مجـاريٌة  يلفعاليـة  رتخلـل 
عبديلبـاري  للشـاعر  شـعريٌة 
عبيد ركذي مرسٌح نلّي ع2ّ عن 
درر يمللظ ـات يلدرلية يلعاملة 
يف يلي ن، رلـا كيفية يلتعامل 

معها.
ك ا قارن يملرسَح لا فظرة 
يملجت ـ  إىل يملحتفلـا لاملولد 
يللبوي رلا يملحتفلا لابعياد 

يلوضعية يبخرى.
يملهرجـان  ريسـت ر   ـذي 

عـىل  ـْـضـاً  أَي يحتـوي  يلـذي 
مسـالقات يف مجاالت يلرسـم 
ريلتصويـر، ملـدة عـرشة أيا1، 
ريقا1 يف جامعة صلعاء صباح 
ُكـّل يـو1، يف يملـرسح يملفتوح 
لصلعاء يلقدي ة ُكـّل مساء. 

 : صنعاء
سرّيت يلهيئُة يللسائية بفصار يلله 
لأمافـة يلعاص ة، أمـس يبر ، قانلًة 
غذيئيًة رمالية، دع اً للجيش ريللجان 

يلشعبية يملريلطا يف يلجبهات. 
ردعت يلهيئُة رجا َ يلي ن إىل يللفري 
يلعـا1 لرند جبهات يلـرشف ريلبطولة 
للتصدي للعـدرين ريلرد عـىل جريئ ه 

رح اية يبرض ريلعرض. 
رحّ ـل ليـاٌن صـادٌر عـن يلهيئـة 
يملتحـدة  ريبمـم  يلـدريل  يملجت ـ  
يملسـؤرليَة  يإلفَْسـافية  ريمللظ ـات 
يلكاملة جـريء ص تها إزيء ما يتعرض 
له يلشـعب يلي لـي مـن جريئم حرب 
عـن قصـد رترصد مـن قبـل يلعدرين 
يسـتهدنت يبطفا  ريللساء يف يمللاز  

ريلطرقات ريملديرس ريملشـايف، رتدمري 
لليته يلتحتية رمقوماته يلحضارية. 
يلـدريلَّ  يلص ـَت  يلبيـان  ريعتـ2 
مشـاركًة مكت لـة يبركان يف يلعدرين 
ريلجريئـم يلتـي ترتكـب لحق شـعبلا 
يلي لـي، ديعياً من لقـي لدية ذرة من 
حرية رإفَْسـافية إىل يلتَحــّرك يلفعا  
يف يلضغـط عـىل مجلس يبمـن يلدريل 
إلصدير قريريت عاجلة لالوقف يلفوري 

للعدرين. 
يلعاص ة  أمافـة  رأشـادت حريئـر 
لاالفتصـاريت يلتـي يحّققهـا ألطـا  
جيشـلا رلجافلـا يلشـعبية يف جبهـة 
عـىل  مؤّكـديٍت  يلغرلـي،  يلسـاحل 
لإخويفهـن  يلدنـ   يف  يسـت رير ن 
ريزريجهن رأللائهن ركل عاٍ  رففيس 

لرند يملريلطا يف يلجبهات. 
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املذيع��ة: ربما نبدأ من هذه املبادرة التي 
اعت��رت مث��رًة إليقاف الح��رب يف اليمن 
ُنس��بت إليك على األقل عن طريق تغريدة 
يف توي��ر، لّخصته��ا عموم��اً بما س��ّميته 
وق��َف الع��دوان عل��ى اليم��ن مقاب��ل وقف 
»االنق��اب« م��ن جماع��ة أنص��ار اهلل على 
»الحكومة املُعرف بها«. هل يعني ذلك بأن 
جماع��ة أنصار اهلل بات��ت موافقًة اآلن على 
ق��رار مجل��س األمن 2216 ال��ذي ُيطالبكم 

باالنسحاب من صنعاء وبقية املدن؟
يلعجري: لاللسـبة للقـريريت يلدرلية 
فحن قللا لـأن ُكلَّ قريريت مجلس يآلمن 
 ـي مرجعياٌت للحـوير يُسـتأفس لها، 
ريإلشـكاليُة أفهـم يرّكـزرن نقـط عىل 
يلقـرير 1146 رغم أفه ال يخُدُمهم كثرييً، 
نهذي يلقـرير ال ي2ُُِّر يلعـدريَن رال يُعطي 
يلعـدرين،  شـن  يف  يلَحــّق  يلسـعوديَّة 
ريتلاسـون يلقـرير 4ب11 يلـذي يُطالب 
در  يلجـوير ريلـدر  يإلقلي يـة يلفاعلة 
لكـف يلتدخل يف يلشـؤرن يلي لية رعد1 

إعاقة يلحوير يلسيايس. 
 ذي يلقـرير )4ب11( يُلز1 در  يلجوير 
ركل يلـدر  يإلقلي يـة لـأن ال تتدخل يف 
يلي ن ك ا  ـو حاصٌل يآلن،  ذي يلتدخل 
يلحاصُل  و لخـاف يملرجعيات يلدرلية 
يلتي يتشـّدقون لهـا أَْر يقولـون لأفهم 

يسَعون لتلفيذ ا. 

املذيعة: لك��ن هناك مب��ادرة، أنت تؤكُد 
لنا أن هناك مبادرًة من قبلك وأنت توصف 

بأحد منظري جماعة أنصار اهلل؟
يلعجـري: أفتم )أي تحالـف يلعدرين( 
تقولـون لأن  لـاك يفقالـاً، رفحن )أي 
يلقـوى يلوطليـة يلي ليـة( فقـو  لـأن 
 لاك عدريفاً، رأفتم تقولون لأن قريريت 
مجلس يبمـن تطالب لإفهـاء يالفقاب، 
مجلـس  قـريريت  ركذلـك  أقـو   رأفـا 
يبمن تقـو  لكم: أرقفوي يلعـدرين، نأفا 
أحاججهم ل لطقهم، رفحن ُمستعدرن 
للدخو  يف مسـار تفاريض جديد، رعىل 
ـُس ملرحلة يفتقالية جديدة  أساسه فؤسِّ
سـويء  جديـدة  يفتقاليـة  ل ؤّسسـات 
عىل مسـتوى يلرئاسـة أَْر عىل مستوى 
يلحكومـة، لحيـث يكون ُكــّل يبطريف 

رشكاَء يف يلقرير ررشكاء يف يلتلفيذ. 

املذيعة: وهنا جاء املقرح األمريكي وهو 
أح��دث ع��رض َأْو مبادرة إلنه��اء الحرب يف 
اليم��ن، ربما هذه املبادرة يف البداية قوبلت 
برف��ض من قب��ل جماعة أنص��ار اهلل، فهل 

تغر املوقف حالياً؟

يلعجـري: ال يوجـُد رنـٌض مـن قبل 
أفصـار يللـه بيـة دعـوة سـا1، رفحن 
موقفلا كان رال يزي  فرّحُب لأية مبادرة 
سـا1، رفحن فرى لأن يلَحلَّ يلسـيايس 
ريلسـا1  و يلَحلُّ بزمـة يلي ن، رلكن 
فحـن ديئ ـاً فلظـر بية دعـوة من قبل 
يلواليـات يملتحدة لأفها مـؤرش لتصعيد 
قـاد1 ر و ما حصـل، كل ُة يلسـا1 يف 
يلفـم يبمريكـي كل ٌة مسـ ومة، نبعد 
تريحات لومبيو ريملبادرة يلتي قدمها 
حصـل تصعيد غري عـادي يف يلسـاحل 
يلغرلي، رال يـزي  يآلن يلتصعيد ريلحرب 

قائ اً. 

املذيع��ة: مل��اذا ال تحرجونه��م وتقبلون 
بهذه املبادرة؟

يلعجـري: فحـن رّحبلا لأيـة مبادرة 
سـا1 لشـكل عا1، رقللا: إذي كان  لاك 
جدية يف يملوقـف يبمريكي، نهي يلدرلة 
ريلجهـة يلدرليـة يلقـادرة ع ليـاً عـىل 
رقف يلحـرب، نبدرن يلواليـات يملتحدة 
يبمريكية ال تستطي  طائريُت يلسعوديّة 
أن تتَحــّرك، ال تسـتطي  أن ترضب، ال 
تستطي  أن تحّلَق يف أجويء يلي ن، لدرن 

ساحها )أي أمريكا( تستطي  أن توقَف 
يلحـرب، نبأيديهـا أدريُت يلضغط ر ي 
يلجهة يلوحيـدة يلقادرة عىل يلدن  فحو 
يلسـا1، نإذي كافت لديها يلجديُة نهي ال 
تحتاُج إىل دعوة لـل تحتاج إىل أن تبارَش 

خطويٍت ع لية. 

الدف��اع  املذيع��ة: صحي��ٌح وق��ال وزي��ر 
)األمريكي( هناك ثاثون يوماً للمشاورات 
املق��رح  ه��ذا  مؤتم��ر،  عق��د  انتظ��ار  يف 
األمريك��ي نص عل��ى مناطق حك��م ذاتي، 
وربم��ا ه��ذا ُيعيدن��ا إىل مخرج��ات مؤتمر 

الح��وار. )مؤتم��ر الحوار الوطني الش��امل( 
ال��ذي نص عل��ى دول��ة اّتحادية م��ن عدة 
أقالي��م، يف نهاي��ة املطاف الفكرت��ان ربما 

تلتقيان؟
أفـا  صحيحـاً،  ليـس  ال،  يلعجـري: 
علقت عىل دعـوة رزير يلدناع يبمريكي 
مللاطـق حكـم ذيتـي. صحيـٌح فحن يف 
مؤت ـر يلحوير يلوطلي رينقلا عىل درلة 
يتّحادية ررؤيتلا كافـت أفلا ضد مركزة 
يلسـلطة ريلثـررة رلكـن ليـس ل على 
إقامة ملاطق حكم ذيتي. ملاطق يلحكم 

يلذيتـي تختلف عـىل يلدرلـة يالتّحادية، 
ُكـّل درلـة يتّحاديـة أَْر نيدريلية تص م 
رنقاً لطبيعة يملجت   أَْر يلدرلة يلُ عيلة 

رليس  لاك ف وذج ريحد. 
لـو كلـا للـديً متعـّدديً رمتلوعـاً نيه 
عرقياٌت رإاليـاٌت، متعدديً لغوياً متعدديً 
ديليـاً، لكن ال يف يلي ـن يلوضُ  مختلٌف، 
يلي ن مجت   لسيط رمجت   متجافس 
اقانيـاً، رال يوجـد نيـه تعـدد إالي رال 
تعدد لغوي رال تعدد عرقي؛ لذلك مسألة 
يلفيدريلية نيه لخاف مثاً يلفيدريلية يف 
أمريكا أَْر يف لعض در  أرررلا يلتي نيها 
تلـوٌع كبري جديً، لكـن يف يلي ن ال،  لاك 
مجت ـ  ريحـد اقانتـه ريحـدة عاديته 
رتقاليـده ريحـدة تأريخه ريحـد؛ رلذلك 
يلفيدريليـة أَْر يلدرلـة يالتّحادية  ي من 
أجـل إصـاح مسـار يلوحدة، ريملسـألة 
يلثافيـة عـد1 مركـزة يلسـلطة ريلثررة 
يملركـز  رتوزيعهـا توزيـ  عـاد  لـا 

ريبطريف. 

التقاُس��ِم  ه��ذا  إىل  لنص��َل  املذيع��ة: 
للسلطة ربما املطلوب اآلن تقديُم تنازالت 
ش��جاعة، هل أنت��م يف جماع��ة أنصار اهلل 
لديك��م من الش��جاعة السياس��ية لتقديم 
التن��ازالت، وتحدي��دًا مس��ألة التخّلي عن 
األس��لحة الثقيلة والصواريخ الباليس��تية، 
هذا األم��ر مطَلٌب يعوُد ُك�لَّ مرة بالنس��بة 
إليك��م، وحتى االعراف بش��رعية هادي يف 

انتظار انتخابات؟
يلعجري: لاللسـبة ملوضوع يلسـاح 
 ـل تعل ا أن أفصار يللـه آخر ج اعة 
ج اعـات  يلي ـن،  لـاك  يف  تسـّلحت 

مسلحة من عا1 ب1496. 

الصواري��خ  لك��ن  )مقاطع��ة(:  املذيع��ة 
األس��لحة  أق��وى  اآلن  وه��ي  الباليس��تية 

موجودة مع أنصار اهلل؟

عبدالملك العجري لقناة فرانس 24: 

الواليات املتحدة بيدها قرار وقف الحرب وبدونها 
ال يستطيع تحالف العدوان تحريك طائراته

أجرت قناة فرنسا 24 لقاءاً عبدامللك العجري عضو املكتب 
السيايس ألنصار الله، عضو الوفد الوطني املفاوض للجمهورية 
اليمنية عىل هامش مشاركته »مؤتمر باريس الربملاني األول من 

أجل السالم يف اليمن« املنعقد يف 8 نوفمرب الجاري. 
تناول الحوار التي أجرته معه املذيعة حسينة مليح موقَف 

أنصار الله وموقَف السلطة الوطنية يف صنعاء، من مسائل 
الدعوة األمريكية إىل السالم، القرارات الدولية، األقاليم، تسليم 

السالح، الجماعات اإلْرَهابية، األرسى، وصحيفة املسرية تعيد نرش 
الحوار يف السطور التالية:

ال يوجد رفض من قبل أنصار اهلل ألية دعوة سالم.. 
موقفنا كان وال يزال مرحِّبًا بمبادرات السالم

النازحون يتوّجهون نحو صنعاَء؛ أَلنَّ المحافظاِت 
المحتّلَة غارقة بالفوضى األمنية 
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يآلن موجـودٌة مـ   يلعجـري:  ـي 
يلجيش م  يلسـلطة يف صلعاء رليست 

م  أفصار يلله. 
موضـوُع يلسـاح ت ـت معالجتـه 
يف مؤت ـر يلحـوير يلوطلـي، ررضعلـا 
مـن  ـذه  جـزءيً  ركلـا  مقرتحـات 
يملقرتحـات رموينقـا عليهـا، لحيـث 
يتم فزع يلسـاح مـن ُكــّل يلج اعات 
ه إذي كان  لاك ج اعات  يف يلي ـن؛ بَفَـّ
يف  لسـاحها  رتسـتقوي  مسـلحة 
رصيعهـا ريف خصومتها مـ  يبطريف 
يلطبيعـي أن تبحـث  يبُْخـــَرى، مـن 
يبطريف يبُْخــَرى سـويء أفصار يلله أَْر 
غري ـم عن مصـادر للت وين رمصادر 
للساح، لكن إذي يحتكرت يلدرلة يلساَح 
لاملعلى يلحقيقي ستلتهي يملشكلة؛ بَنَّ 
يلدرلَة  ي من سـ حت لخررج سـاح 
يلجيش، يللظا1 يلسـالق  و من س ح 
أن ت تلك يلج اعات ريبحزيب يلسـاح، 
يلسـعوديّة  ي من كافت ت و  يلقبائل 
رت ـو  يلج اعات يلديليـة )يلوّ الية( 
ركافت  ـذه يلج اعات تسـتقوي لها 
يف حرلهـا يف صعدة رحرلها يف يلجلوب، 

رلذلك يفترش يلساح. 
قللا ال لد أن يكون يلساح م  يلدرلة 
ر ذه رؤيتلا، أن تكون  لاك درلة قوية 
ت ثـل ُكــّل يلشـعب يلي لـي ل ختلف 

أطيانه رلكل ألويفه. 

أس��تاذ  ولك��ن  )مقاطع��ة(:  املذيع��ة 
َعبدامللك نح��ن نتحدث اآلن عن الصواريخ 

الباليستية؟
يلعجـري: يلسـاح يلباليسـتي مـ  
يلجيش يلي لي يلتال  لسلطة صلعاء. 

املذيع��ة )مقاطع��ة(: الس��لطة التابعة 
ألنصار اهلل؟

لسـلطة  تالـٌ   يلجيـُش  يلعجـري: 
صلعـاء رأفصاُر يلله جـزٌء ملها. رلديك 
يف يلجهـة يملقاللة يلقاعدة رديعش،  ذي 
خطٌر أن يتسـّل وي مثل  ذه يلصويريخ، 
ر ـذي ال أحـد يلكـره، قبـل يومـا يف 
يلضالـ  دخَل لعـُض علـارص يلقاعدة 
ررنعـوي رييـات يلقاعـدة، ال أحـد يُلكر 
رجود يلقاعدة يف يلسـاحل رعدن رألا 

رغري ا. 

املذيعة: ال أحد ينكر وجود القاعدة حتى 
قبل هذا النزاع؟

يلعجـري: يمللاطق يلخاضعة لتحالف 
يلعدرين ملاطُق ملغومة لاإلْرَ اب. 

املذيع��ة: اآلن هن��اك تصعيد عس��كري 

كب��ر، يف الحدي��دة، وكما فهمن��ا من كام 
زعي��م أنص��ار اهلل َعبداملل��ك الحوث��ي ق��د 
يتع��ذر مع��ه )أي التصعي��د( املش��اركة يف 
املش��اورات املرتقبة من قبل األمم املتحدة 

قبل نهاية هذا العام، هل ستشاركون؟
يلعجـري: لهذي يلسـبب فتشـّكُك من 
يلدعويت يبمريكية للسا1؛ بَفَّها تكوُن 
مـؤرشيً لتصعيـد قـاد1، علدمـا دعـا 
ملشـارريت يف فهايـة يلشـهر، نه لا أن 
 لـاك تصعيـديً ر ذي ما حصـل، رلكن 
 ذي يلتصعيد لم يكن خا   ذي يبسبوع 
نقـط له أكثُر من خ سـة أشـهر ر َو 
يريرُح مكافه، رما زي  حتى يآلن يريرُح 
مكافَه رسـيكوُن مصريُه يلفشـَل، من 
يلصعـب عليهم جـديً أن يحّققوي تغيرييً 
يف يملويزين يلعسكرية لحيث يرغُ ك عىل 

يالستسا1، ك ا يتصوررن. 
حتى رلو نرضلا - ر ذي من يلصعب 
جديً - أفهم سـيطرري عـىل يلحديدة نلن 
يتغري موقفلا، فحن م  يلسا1 رم  أن 
يكون  لاك مسـار يفتقـايل جديد قائم 
عىل إرشيكه لـا ُكـّل يبطـريف، لدرن 
إلغـاء رال إقصـاء،  ذي مبـدأ أعتقد  و 
يلَحــّل لـكل يللزيعـات يف يلعالـم. لكن 
يملشـكلة أن يملسـألة أكثر ملها مسألة 
رصيع ديخـي  ي يف يلويقـ  رصيع لا 
صلعاء رلا يلريـاض، نالحرب  ذه ال 
تَُشـنُّ من أجل عيون »يلرشعية«، أصاً 
»يلرشعيُة« غريُ ُمعـرتَف لها يف يمللاطق 
يلتي يُسـيطر عليها تحالُف يلعدرين. ال 
يسـ ح للحكومة )يلع يلة( أن ت ارَس 
مهامهـا، ضالـط إماريتـي أقـوى من 
رئيـس يلـوزريء يلتالـ  لهـادي، أقوى 
مـن أي مسـؤر  يف حكومة  ـادي، يف 
يلويق  ال يوجد أية »رشعية« يف ملاطق 

يالحتا . 

املذيعة: هناك ما يسمى بملفات سابقة 
للمفاوضات، ما تسمى بملفات بناء الثقة 
بينها األس��رى واملُعتقل��ون وتحييد البنك 
املرك��زي، فيم��ا يتعلق بمس��ألة األس��رى 
أفرجت��م قبل أس��ابيع عن اثنن م��ن أبناء 
الرئيس السابق مّكنتم اللواء الصبحي من 
التواصل مع أس��رته، وأيضاً ش��قيق هادي 
العمي��د ناصر، هن��ا نري��د أن نعرف منك 
بعَض تفاصيل ما الذي س��مح بهذا التغر 

بعد ُك�ّل هذه السنوات؟
يلعجري:  ـَو أرالً مـن فاحية لدينٍ  
إفَْسافي، رأيضاً كلوٍع من مبادرة ُحسن 
فيـة، عىل أسـاس أن تكـوَن خطوًة من 
أجل يلسـا1، لكن لألسـف يتـم نهُ ها 
لطريقـة أُخـرى، رفحـن تويصللـا م  
يبمـم يملتحـدة رتويصلـت معلـا لعض 

يلوسـاطات يملحلية رغـري يملحلية، من 
أجل  ذه يملبادرة رفحـن رينقلا عليها، 

رلالفعل تم يالتصا  ريالنريج. 

هن��اك  أليس��ت  )مقاطع��ة(:  املذيع��ة 
صفق��ة لتحيده��م ع��ن العمل السياس��ي 

والعسكري؟
يلعجـري: ال  ـي جـزٌء مـن يملبادرة 
للسا1 رخطوة من إجريءيت للاء يلثقة، 
رأفـِت أرشِت إىل مسـألة مه ـة ر ـي 
مسألة ما يتعلق لتحييد يالقتصاد، فحن 
قللـا إذي كلتـم مص  ـا عىل يلحسـم 
يلعسـكري، نعىل يبقـل فحيد يملويطلا 
رفحيد معيشـتهم، أال يكوفوي جزءيً من 
يلريع رأال تتحـو  يلحرب كحرب عىل 
يملويطلـا ك ـا يع لـون يآلن، تحـو  
يلحصار عىل حصـار رعقولة ج اعية 
للشـعب، يآلن ما يجـري يف يلحديدة ما 
 ـو يلهـدف مله؟ يلهـدف ملـه إغاق 
يمل ر يملتبقـي يلوحيد يلذي ي د عرشرن 
مليـون لاحتياجاتهـم يبساسـية مـن 
يملويد ريملشـتقات يللفطية ريملساعديت 

يإلفَْسافية. 

املذيع��ة: طي��ب إذا انس��حبت جماع��ة 
أنصار اهلل من الحديدة ستحل املشكلة؟

يلعجـري:  ـو صعـب، الحظـي، لو 
يفسحب أفصار يلله ماذي سيكون؟!،  ل 
تريدين أن فلقل ف وذج عدن يلفوضوي 
ريالففـات يبملي ريالغتيـاالت رتعطل 

يمليلاء؟!. 

املذيعة )مقاطع��ة( لكن هذا كان مقرَح 
األمم املتحدة؟

يلعجـري: أفا سأسـألُك ملاذي ال يذ ُب 
يللـاُس إىل ميلاء عدن؛ لرشيء حاجاتهم 
من ميلاء عدن، ملاذي ال يتم تأ يُل ميلاء 
عـدن ريتـم فقـُل يملشـتقات يللفطية 
ملـه، ال أحـد مـن يلتجـار رال أحد من 
يملويطلا يسـتطي  يلذ ـاب إىل  لاك؛ 
بَفَّها مديلٌة يسُكلُها يإلْرَ اُب ريالففات 
يبملـي، ريالغتيـاالُت شـبه يوميـة يف 
عـدن، نهـذي يلرشيـاُن يلوحيـُد يملتبقي 
 ل فسـّل ه لهؤالء يلفوضويا، فسّل ه 
للقاعـدة رديعـش، يعبثون لـه، أر  ما 
دخلـوي دّمرري حتى يآلاـار يلتي لها أكثُر 
مـن اااة آالف سـلة،  م لم يؤّسسـوي 
ف وذجـاً ريحديً ي كن أن تط نئ إليه أَْر 
يرتك يلشـعُب يلي لي يط ـنئ إليه، ملاذي 
ون عىل سلطة صلعاء؟ ملاذي  يللاس ملتفُّ

يللازحون يتوجهون إىل صلعاء؟

التطبيع وتجميل وجه إسرائيل
وسيم وني*

ملـذُ رصـوِ  يلرئيـس يبمريكي درفالـد تريمب إىل ُسـّدة يلُحكم رفحن فشـا ُد 
تسـاُرعاً غريَ مسـبوق يف يلتطبي  مـ  يلعدّر يإلرسيئيـي يلطفل يمُلدّلـل بمريكا يف 
يمللطقة، نأصبحلا فاحظ غريماً عرلياً لشـكٍل يثري يالسـتهجان لالعدّرة إرسيئيل 
ريلت ا ـي غـري يملحـدرد، ركأفلـا فشـهد رالدة مرحلة جديـدة لالـريع يلعرلي 
يإلرسيئيـي مـن يالفتقا  من يلـريع ريلحفاظ عـىل يلُهوية رُمقّدسـاتلا رقضية 
يلاجئا إىل يالفقضاض عىل قضيتلا يمُلحّقة ل ساعدة لعض يلدر  يلعرلية، يف ظّل 

يلفوىض يلخاّقة يلتي يلرش ا يلكيان يإلرسيئيي يف ملطقتلا يلعرلية. 
ن لذ أيا1ٍ شـا دفا  ذي يلصخب يإلعامي لزيـارة يمُلجر1 قاِتل يبطفا  فتليا و 
رزرجته سـارة رمعه ا رئيس يملوسـاد يـويس كو ا رمستشـار يبمن يلقومي 
مائري لن شـالات لسـلطلة ُع ان لعد دعوة رس ية من يلسـلطان قالوس، رَعْقد 
لقـاءيت ُمعّ قـة رمطّولـة يف مسـاريت أملية رسياسـية، تضّ لت عـىل ما يبدر 
موضوع صفقة يلقرن رتصفية يلقضية يلفلسـطيلية رتع يق يلعاقة لا يلكيان 
يملحتـل ريلـدر  يلعرليـة، لعّله غالت عن  ـذه يالْجتَ اعـات يملجـازر يلصهيوفية 
لحق شـعبلا يلفلسـطيلي طوي  ب7 عاماً، رغالت عن يملشـهد أيضـاً يملجازر يلتي 
يرتكبها يالحتا  يف لبلان إىل يالعتديءيت يملسـت رة عىل سـوريا رمحارلة تفتيتها، 
إىل صفقـة يلقرن رإعان يلقـدس عاص ة لكيان يالحتـا  ريالفقضاض عىل حق 
يلعودة، لتُلىس إفجازيت يلكيان يإلرسيئيي يلدموية ريإلْرَ الية ليحّل محلها يلتطبي  
رللاء يلعاقات معه، نفي يلسـالق كافت لقـاءيت يلتطبي  يلعرلية »يإلرسيئيلية«، 
ر يلـة يلترسيبـات يإلعاميـة، لكلها يليـو1 خرجت لشـكٍل ناضٍح مـن يلرّس إىل 
يلعلـن. إذ لم تعد  ذه يبفظ ة تخجل مـن أنعالها، لل تهرر  ُمقدمًة قريلا يلوالء 
ريلطاعة لـ«تل أليب«، نفي يلوقت يلذي كان نيه قلّاصة يالحتا  يسـفكون يلد1 
يلفلسـطيلي يف غّزة ريلضفة، كافت ذريعا سلطان ُع ان مفتوحة عىل مريعيها 
ُمرّحبـة لرئيـس حكومـة يالحتـا  »يإلرسيئيي« فتليا ـو رعقيلتـه يف يلعاص ة 
مسـقط. تلك يلكوميديا يلسوديء لم تتوّقف علد عاص ة من درن أُْخــَرى، نسعار 
يلتطبيـ  »فبـح« يف عـّدة عويصم عرلية متلقـاً لا يمللامة رألو ظبي رمسـقط، 

رغري ا م ن ما يزي  »يسترت«. 

ردود الفعل للعدّو اإلسرائيلي املُرّحبة بالتطبيع:
يلفرحة يلتي عّ ت عىل قلوب يلزيئرين تكاد ال تُقّدر لث ن رظهرت  ذه يلفرحة 
جلية يف تغريدة للُ جِر1 فتليا و عىل صفحته يف موق  يلتويصل يالْجتَ اعي، تويرت، 
حيث قا  نيها »عدت يو1 يلج عة من زيارة دللوماسية تأريخية إىل سلطلة ُع ان 
حيث يلتقيت يلزعيم يلُع افي يلسـلطان قالوس لن سعيد، إفه زعيم صاحب خ2ة 
طويلـة رُمبِهر جـديً.  ذه  ي يلزيارة يبرىل إلرسيئيل يف ُع ـان ملذ 11 عاماً ر ي 
تأتـي عـىل خلفيّة جهـود دللوماسـية لذلتها خا  يلسـلويت يبخـرية إزيء يلدر  

يلعرلية«. 
رلـدرره أيضاً قـا  رزير يلتعليم يف كيان يالحتا  ففتـايل ليلت يف تغريدة له إن 
»زيارة رئيس يلحكومة إىل سـلطلة ُع ان تشـّكل يفطاقة سياسـية  امة، ر ي 

جزء من يإلسرتيتيجية يإلقلي ية إلرسيئيل«. 
أمـا يلتعليـُق يلذي يُثري يالشـ ئزيز ريض  عامات يسـتفها1  ـو تعليق ُمعلِّق 
يلشـؤرن يلعرلية ررعي قيس يف قلـاة »كان« يإلرسيئيلية، حيث غـّرد عىل يلتويرت 
قائاً »يبمر يلذي يُثري يلجلون أن يلُع افيا كشـفوي عن يللقاء عىل تلفزيوفهم قبل 

إصدير ليان مكتب رئيس يلحكومة فتليا و: لبساطة يبمر ريئ «. 

ما تحمُله الزيارُة من دالالت للمنطقة وقضيتنا الفلسطينية: 
زيارة فتليا و إىل مسقط تح ُل دالالٍت خطريًة، ريلتطبيُ  من يلبويلة يلخليجية 
يُثري عامات يسـتفها1 ك2ى، ر لاك خشـية من أن تفتح زيارته قلاة مفارضات 
جديدة، نالكيان يلصهيوفي يسـعى إلحديث خاف لا يلـدر  يلعرلية لضغط من 
ريشـلطن إلتاحة مساحة تحّرك للصهايلة إليجاد مشـاكل جديدة تعّم يف يمللطقة 
يلعرلية، ك ا أن  ذه يلزياريت تح ل يف طيّاتها فسـفاً ملبادرة يلسا1 يلعرلية يمليتة 
أصـاً، رللتغطيـة عىل جريئم يالحتـا  لحق شـعبلا، ركل ما يحـدث  و تطبيق 
رصيح لخطة فتليا و- كوشـلري - غريلبات رأ م للود ا نتح عاقات م  يلدر  
يلعرليـة رإرسيئيـل رت رير صفقة يلقـرن ركل ما فريه رفسـ عه يآلن  و تطبي  

مجافي م  عدر ال يحرت1 يلحقوق يلفلسطيلية رال يلعرلية. 

مفهوٌم بسيٌط للتطبيع:
يلتطبيـُ  يعلـي يلقبـوَ  لالهزي ة قبوالً عـن طيب خاطر رفيّة حسـلة، رنتح 
يلباب عـىل مريعيه أما1 قاِتل رمجِر1 رُمغتِصب لفلسـطا، إذ كيف فتلاىس أن 
»إرسيئيـل« كيان قتل يآلالف من أللاء شـعبلا يلفلسـطيلي ريلعرلي، ر د1 مئات 
يلقرى ريرتكب يملجازر نيها، رتعّج سـجوفه لـآالف يبرسى، ني ا مايا يلاجئا 
يلفلسطيليا يف يلشتات يلتظررن يلعودة، ليجلي ا ار إْرَ اله ريظهر أما1 يلعالم 
لأفـه يلـودرد ريمُلتحرّض، نهـذه يللقاءيت ريلزيـاريت م   ذي يلكيـان يملجر1 تحت 
شعار »يلسا1« أَْر غريه، ت لح يلكيان يلصهيوفي مخرجاً بزمته يلذي رضعته نيه 
يملقارمة ريالفتفاضة، رتشّجعه عىل قتل يملزيد من يلفلسطيليا رتسا م يف تغلغل 
اقانتـه يلعلريـة ريإللغائية إىل يلـدر  يلعرلية ريإلْسـَامية رإىل يلعالم لأج عه، 
ك ـا رأن يلتطبي  م  يلعدّر أَْر م  نئات من مجت عه قد يشـّج  نئات مجت عية 
أُْخـــَرى، يف يلدر  يلعرلية ريإلْسـَامية، عـىل يفتهاج  ذي يملسـار يلخطري؛ لحّجة 
يلبحـث عن يلسـا1 ريلتعايُش لا يلشـعوب، رلالتـايل يلتخّي عن يلحـّس يلعرلي 
ريإلْسَامي ريلقومي يلعررلي يبصيل يف يلتعامل م  يلعدّر رمجت عه، ريلذي تبلور 

عىل مّر يلتأريخ. 
رأخرييً  ل ي كن لهذه يللقاءيت أن تحّقق شـيئاً من مصالح يلعرب ريملسل ا، 
أ1 إفهـا ملصالـح ضيّقـة رخاصة؟  ل ي كن لهـا أن تدن  لاتّجاه حقوق شـعبلا 
يلفلسـطيلي يملسـلولة؟ أ1 إفها رلالتأكيـد ُمجّرد إفجاز كبري رآخـر ر دية عرلية 
مجافية أُْخــَرى لسياسـات حكومة يلي ـا يف يلكيان يإلرسيئيي ريلريِنض لفكرة 
رجود يلفلسطيليا، ر ل  ذي يلتطبي  سيجعل رجه إرسيئيل يلقبيح ج ياً؟. 

* كاتب وباحث فلسطيني

أنصار اهلل آخر جماعة تسّلحت في اليمن وهناك 
جماعاٌت مسلحة منذ عام 1960م
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

هل أنهت واشنطن حرَبها غر 
املعَلنة يف اليمن؟ 

إال يستعريض قوة أمريكي َرتلفيذ سعودّي. 
ملـذ لديية يلحـرب يله جية عىل يلي ـن، كان  لاك 
ضوٌء أخـرُض أمريكيٌّ لإلجـري1 يلسـعودّي، لكن يليو1 
َرم  تغري حسـالات يلغرب َرتطلعاتهم يالسـرتيتيجية 
فحو يلـرشق يبرسـط، لدأت تتعـاىل يبصـويت يمللّددة 
لاإلر اب يلسعودّي يف يلي ن، حتى أن مريكز يلدريسات 
يلغرليـة حذرت م ا أسـ ته يلت ادي يلسـعودّي لدعم 
يإلر ـاب يف يلي ن َرسـوريا َريلعـريق، ما يُفـرس جلياً 
تريح رزير يلدناع يبمريكي جي س ماتيس لرضررة 
رقـف يلحرب عىل يلي ـن َرجلوس كانـة يبطريف عىل 
طارلة يملفارضات، ك ا حث رزير يلخارجية يبمريكي 
مـا أسـ اه يلتحالـف يلسـعودّي يإلماريتي عـىل رقف 
يسـتهديناته يلجوية ضـد يملدفيا َريمللاطـق يملأ ولة، 
يف مقالل إيقـاف يلحوايا يسـتهديناتهم يلصاررخية 
ضد ملاطق حيوية يف يلسـعوديّة َريإلماريت، مشدديً يف 
يلوقت ذيته عىل يلبدء لع لية يملفارضات يلتي دعا إليها 

يملبعوث يبَُمـ ي إىل يلي ن مارتن غريفيث. 
يلويضُح أن تريحات يملسـؤرلا يبمريكيا تح ل 
رسـائل مبطلة للدعـم يلذي يقدمه تريمـب لويل يلعهد 
يلسـعودّي، َرمن جهة أخرى  ـي تريحات تحذيرية 
للرياض من أجل كبح ج وحهم يإلر الي يلذي ال طائل 
ملـه، َرلكـن إن تع قلا أكثر يف مضامـا يلتريحات 
يبمريكيـة يلديعية إليقاف حرب يلي ـن، فجد أن  لاك 
يلكثـري من يملعطيـات يلتـي أدت لدرر ـا إىل يالعرتيف 
لالهزي ـة ملحـور يلعـدرين عـىل يلي ن، نضـا عن أن 
قضايـا مسـتجدة أّدت إىل يلتغـري يملفاجـئ يف يملوقـف 
يبمريكـي، َرال شـك لأن قضيـة يلصحفي يلسـعودّي 
ج ا  خاشـقجي يلـذي ُقطعت جثته ديخـل قلصلية 
لادة يف يسطلبو ، أرخت لظالها يلسياسيّة يلضاغطة 
عـىل يإلديرة يبمريكية أما1 يلـرأي يلعا1 يلعاملي، َرلذلك 

لاتت ريشـلطن يف زيرية يبمر يلويق ، ل على أفها لاتت 
مجـ2ة عىل رنـ  يلغطاء عن آ  سـعود، نضا عن أن 
يملسـتقبل يلسـيايّس لرتيمب لـات مهّددي جـريء دع ه 
ــة َرأن يفتخالات  للحرب يلسـعوديّة عىل يلي ن، َخاصَّ
يلكوفغـرس يللصفية لـم تكن لصالح تريمـب َرحزله، 
َرلـات تريمب مضطـري للبحث عـن سياسـيّة ديخلية 
َرخارجيـة جديـدة، لرتميـم يفكسـاريته يف يلعديد من 
يلقضايا يلدرليـة َريإلقلي ية، َرعىل مـا يبدر أن تريمب 
يستشـف مبكري خسـارته يف  ذه يالفتخالـات ليطالب 

َرلشكل عللي رضررة إفهاء حرب يلي ن. 
َرمن يملفيد يلتذكري لأن قضية يبمريء َريملسـؤرلا 
يلسـعوديّا يملحتجزين، ال تزي  تتفاعل درلياً، َرمن 
يلويضـح أن  ذه يلقضية سـتأخذ ألعاد ا يف يلفرتة 
يملقبلـة، حيث أن مح د لن سـل ان مـا كان ليجرؤ 
عـىل  ـذه يلخطـويت لـوال يإلشـارة يملبـارشة مـن 
ريشـلطن، نهـذي ي كـن تصليفه لاإلر ـاب يلدريل، 
فا يـك عن قضية يحتجـاز رئيس يلـوزريء يللبلافي 
سـعد يلحريري، َريلوساطة يلفرفسـية يلتي أنضت 
إىل إطـاق رسيحه، َرلالتايل فاحظ أن يملجت   يلدريل 
لـم يعـد لإمكافه يلسـكوت عـن تعاظـم إر اب آ  
سـعود، حتى أن ريشـلطن لدأت ل لارريت للتلصل 
من دع ها للسـعوديّة، يلسـعوديّة يلتي يلتعدت عن 
ريقعها يلعرلي َريالسـامي، لرتقى إىل مستوى يلدر  

يملارقة. 
يف يملحصلة، يبدر أن ريشـلطن قد خـرست أَْ َدينها 
يالسـرتيتيجية يف يلي ـن، َرمـن غـري يملفيد يالسـت رير 
لالتغطية عىل أدريتها صاحبة يلعدرين عىل يلي ن، َرمن 
جهة أخرى لـم يت ّكن تريمب من مل  ررسـيا َرييرين 
َريلصا يالسـتفادة من موق  يلي ن يالسرتيتيجي ع2 
نرض يلسـيطرة يبمريكية عىل مضيق لاب يمللدب، لل 
عىل يلعكس لات تريمب َرأدريته يف علق زجاجة يلي ن، 
َرلاتوي يف طريق مسـدرد م  يفعدي1 يلخياريت، َرال لد لـ 
ريشـلطن من يلبحث عن طريقة للخـررج من يلي ن، 

أقله لحفظ ماء رجهها أما1 يملجت   يلدريل. 

قبل أن يصل بنا الحال إلى عدم وجود مكان آمن ننزح إليه..!! 
 منصور البكالي 

لتجلَِّب ففَسك رأرستك معافاَة يللزرح، 
رلكي ال تكـون فازحاً يوماً 
ما، رقبل أن يصل للا يلحاُ  
إىل عـد1 رجود مـكاٍن آمن 
فلزح إليـه، يجُب عليلا رنُد 
يلجبهـات لالرجـا  ريملا ، 

ردحر يلغزية ريملرتِزقة. 
يللصائح   ذه ج لٌة من 
مـن  يملقدمـة  يلتحذيريـة 
عاشـت  متأملـة  قلـوب 
رتبعاتـه،  يللـزرح  ريـات 
مـن إخوتلـا يللازحـا من 
أللاء محانظـة يلحديدة يف 

يلعاص ة صلعـاء، ي ثل ُكــلُّ جزء ملها 
قلبلـًة متفجـرة تهز يملشـاعر ريلوجدين، 
رتوقـظ يلح يـة ريلِغرية رتجّسـد صورة 
خيالية، لشعٍب محتّل رمحانظات مدّمرة 

يعبث لها يلغزية رمرتِزقتهم. 
إن  ذه يللصيحة مـن أصدق يللصائح 
رأ  ها ريتوجـُب عىل ُكـّل أللاء شـعبلا 
يلي لـي أخذُ ا لعا يالعتبار، رتخيل ُكـّل 
ريحـٍد ملا ر ـو يعيـش حيـاة يللازحا 
رمزيرعهـم  ليوتهـم  مـن  يملرشديـن 
رمتاجر م ديخل لقية يملحانظات يلحرة، 
مـ  يفعدي1 مصادر يلدخـل ريالعت اد عىل 
نتات رنضات يمللّظ ات يإلفسـافية رقلة 
مـن ناعـي يلخـري، أَْر يلعيـش يف ليـوت 

يلتح ـل  يب ـايل مـ   يبقـارب رلعـض 
لسـخطهم، رمضايقتهم رتقدير ص2 م 

رمعررنهم. 
ريملحتّل  يضيـق  يلوقـت 
مسـت ّر يف يحتا  شـعبلا 
تلـو  محانظـة  رأرضلـا، 
أُْخـَرى، رمديرية تلو أُْخَرى 
ال  قريـة،  جـوير  رقريـة 
يزي  يلكثري ملـا لم يتَحّرك 
يفهـم  رلـم  يليـو1،  إىل 
خطـورَة يملرحلـة يلتي ف ر 
مكوفاتلـا  ل ختلـف  لهـا 
يلصامـدة ضد يلعـدرين أَْر 
يملؤيدة له أَْر نئة يلصامتا 
"يلحياديا" ك ا يزع ون. 
رحاللا كَ ن يقـُف يف صفوف يالفتظار 
إىل أن يأتيَه يلـدرُر ريصل يلغزية إىل تدمري 
مديلتـه رمتجره رقصف ملزلـه نيتَحّرك 
عـىل قطـار يللازحا متسـوالً أَْر ملتظريً 
لتعاطـف يآلخريـن معـه رمـ  أطفالـه 

رمحارمه!!! نالله يملستعان. 
 ل يلتظر أللاء صلعاء رذمار رع رين 
رصعـدة رحجـة ريملحويـت رري ة رإب 
ريلحديـدة  ريلجـوف  ريلبيضـاء  رتعـز 
يلتي تتعـرض حاليـاً لاحتـا  أن تحتل 
حانظاتهم أَْر ما لقي ملها، نيكوفوي أذالَء 
فازحا مرشدين، رم  يسـت رير يلعدرين 
لن يجـدري ملاطـَق آملة يلزحـون يليها، 
ريأملـون نيها عـىل أففسـهم رأرس م، 

أَْر يعيشـوي صالريـن عـىل قبائـح يلغزية 
رأنعالهـم ك ا يحصـل يليو1 لحـق أللاء 
يملحانظـات ريمللاطـق يملحتّلة من سـلب 
لكريمتهـم رفهـب مل تلكاتهـم ريفتهـاك 
لرجالهـم  ريغتصـاب  رأرس  بعريضهـم 
لوجهائهـم  ريغتيـاالت  رأطفالهـم، 
رعل ائهـم، رتجليد لشـبالهم رتحويلهم 
إىل مرتِزقة رعبيد يوقُد لهم يلغزية معارَكه 

يلخارسة يف مختلف يلجبهات. 
ريف مثـل  ـذه يلحالـة يملحتـلُّ يضُعلا 
ج يعـاً لـا خياريـن ال االَث له ـا، إما 
ف وت تحت أسـقف ملازللا ريف أسـويقلا 
رمساجدفا رنوق رسائل يلتلقل ريللزرح 
لقصـف طرييفه رحصاره للغـذيء ريلدريء 
لشـكل ال قي ة له، أَْر ي ـوت يلبعُض ملا 
شـهديَء يف جبهـات يلدنـاع يملقـدس عن 
أرضلـا رعرضلـا ركريمتلـا، نلصل  من 
دمائلا ُسـّل اً لللر أَْر معريجاً للشهادة، 
رفحفظ كريمتلـا رعزتلا رفح ي أطفاللا 

رأعريضلا. 
يلوطـن  أللـاء  ُكــّل  عـىل  نالويجـُب 
رمسـاَرعة  يملعافـاة  حجـم  يستشـعاُر 
يلخطويت لتفـادي يلوقوع نيها من خا  
يستشـعار يملسـئولية يلديلية ريبخاقية 
ريلقبَليـة.. ريللفـري يلعـا1 فحـو جبهات 
يلجهـاد يملقـدَّس لصـد يلغـزية ريملرتِزقة 
رت ريغ أفونهم لالرتيب ردنلهم يف مق2ة 
يلغزية يلك2ى يلتي عرنها يلتأريُخ لاسـم 

يلي ن. 

 بين ترامب والحوثي
 منصر هذيلي *

يف يلظا ـر ريلظا ر نقط نإّن يلزمَن يلذي فعيش  و زمن تريمب 
أّما ع قاً أَْر علوًّي نهو زمن يلحواي، تريمب رئيس أضخم درلة عرنها 
يلتأريخ. أضخم لحساب يملا  ريلصلاعة 
ريلبطـش يلعسـكري ررسـائل يلدعاية 
ريلّدجـل. درلـة تحكـم يلعالـم ملذ نرتة 
رتتدّخـل يف أدّق تفاصيلـه. تذ ـب ل ن 
تشاء رتأتي ل ن تشاء رتجذب إليها كّل 
طام  رجشـ . كافـت يم2يطوريات يف 
يلّسـالق رلكن لم تبلغ مـا للغت أمريكا 
رلم تتوّنر لها ما توّنر ريتوّنر من أدريت 

لطش بمريكا. 
أّمـا يلحواي نحسـاٌب آخر. شـابٌّ يف 
لديياته لم يرضب يف يبرض رلم يتعّلم يف 
جامعـات مرموقة، مـن مجت ٍ  يصلّف 
نقرييً رمن ليئة عرلية تعَرف ملذ قررن ضعيفة رقاللة لكّل يخرتيق. 
ال للـوك يف خلفية يلحواي، ال رشكات ع اقة، ال فاطحات سـحاب 
رال طائريت تلانس يلّصوت رسعة نكيف إذَي كان يملطلوب أن تتجارز 
يلرسعة يلّصوت ل ريحل. لباسـه من فـوع ال تصليف له من موضة 
رال سـاح لـه إال لعض مقاتلـا ركامريي تلقل صوتـه رصورته إىل 

يلعالم. 
أقـّدر أن تريمب يقهُقه كثرييً إذَي تذّكر أَْر ذكرري له يلحواي. ركيف 
ال يقهقه رليله رلا يلحواي مسـانة تأريخ رليله رلا يلحواي كّل 

ما ي كن تصوره من نرق ماّدي رتكلولوجيا رمعارف رعلو1. 
أمـا إذَي ذكرري لرتيمب أن يلحواي يـرّدد كّل حا: "يملوت بمريكا" 
نإّن يلضحك علد تريمب يتخّو   سترييا. لعا تريمب ليس يلحواي 
غـري ميّـت أّما أمريكا نوي بـة حياة.  ي تلرش يملوَت يبسـود حيث 
تريد رحيث ال تلرش تكون حياة أَْر يكون لعض حياة. نكيف ملن  و 
يف ضّفـة يملوت لحسـاب أمريكا أن يعلن مـوت أمريكا موزعة يملوت 

ريلحياة؟
يتعّلُق يبمُر علد تريمب لحسـالات يلقـّوة أّما علد يلحواي نابمر 
يتعّلـُق لفلسـفة يلقّوة؛ ربّن خلفيـة يلحواي إيَْ ـافيـة نتقديره أّن 
يلقـّوة للـه ج يعا رأّن يلقـّوة له رحـده رأفّه يّرنهـا ك ا يّرف 
يبرزيق ريبزملة ريمللك. ليس لدى يلغرليا نلسفة قّوة ل على تفكري 
إشـكايل نيها. بفّهم لبسـاطة ال يتجارزرن يلطبيعة رياحظون أّن 
يلقـوة قافون طبيعـي رإذ صار يالعتقـاد ليلهم أّن يإلفَْسـان يمتديٌد 
للطبيعة نقافون يلقّوة يفرّس كّل أمر يإلفَْسـان.  م ملذ قررن لفرح 
يلقّوة ريلفرح يلهي عن يلتفكري. تكون قوياً أكثَر ل زيد من مريك ة 
يلقّوة.  ذي ما يستخلصوفه درماً. تفكري م يف تكييف يلقّوة ضعيف. 
رأقصـد لتكييـف يلقّوة ما يفـرتض أن يجتهد نيـه يلقوي لتحصا 
كـّم يلقـوة لكيف حيـوي. يلكيف لعـٌد يرتبط لالثقانـة ريملعلويات 
رقـد كان من يلكيـف لديية فهوض يلغرليا. لعد ذلـك ضُ ر يلثقايف 
ريملعلـوي رتعـّرت يلقّوة يلغرلية قّوة صلف ررعوفة رخشـوفة. قّوة 
لـا قاررفية رنرعوفية رقّوة  كـذي ال تدر1. إذَي كافت يلقّوة لله نإّن 
دريمها يشرتط رلطها ل الكها يبصي. تريمب ال يعرف  ذي رال يعيه 
أّما يلحواي نيعرنـه ريعيه جيّديً. رعليه ناّن قّوة تريمب ناتحة عىل 

ضعف يما ضعف يلحواي نفاتح غىل يلقّوة. 
خاَ  يلسـلويت يملاضية تويترت أخطاُء يبمريكيا لشـكل النت. 
أخطـأت يلفهم أَرَّالً، نبالحسـالات ريملقاييس يملعتـادة ريملعلومة ال 
تكون ظا رًة كظا رة يلحواي رال تكون ظا رة فر يلله رال تكون 
ح اس.  ي ظا رة ال ت تلُك قوة ملانسـة نكيف كافت؟  ي كافت 
لحسـالات يملعلى ريلثقانة ال لحسـالات يلقوة ريلكثانة. لحسالات 
يلكيف ال لحسـالات يلكم. لحسالات يلررح ال لحسالات يلجسد رما 
يتدّرع له. ليست صدنة أن يشقى يلسيد يبمريكي لسبب ديلاميات 
تعت ـل قـي يلرشق يلذي حفظ لقيـة صلبة من حصافتـه يملعلوية. 
ليست صدنة أن يسبب يلشيعة كثرييً من يلصديع يبمريكي ناملعتقد 
يلشـيعي ص د  امشـياً ملبوذيً رلم تفتله حسالات يلقّوة لذلك نإن 
جرأته عىل قوي يليو1 ريضحة رجليّة. رليسـت صدنة أن يكون من 
يلي ـن ما يحـذر يبمريكيون نرأسـ ا  يلي ليا ملذ قررن تشـبّث 

مشهود لالقديم ررناء ملعلى للقيس. 
ال أعلُم يلغيَب رال أتطّفل عىل أمر يلله رما يأذن له رلكللي، توّس اً 
ريستشـفاناً أقو : إّن ُمَجـّرَد ظهور يلحواي يف مشهد يلتأريخ دليل 
عـىل فهاية رشـيكة لألمريكيا. فهايتهـم ل ا  م تطـاُرٌ  رتجارٌز 
للحـّد. لم يظّن أحد أّن ذلك يلرضيـَ  يملترّسب إىل قر لاذخ ع2 يليّم 
سـيلهي يلعـرش يلفرعوفي.  ذي مـا كان ر ذي ما يكـون؛ بّن يبمَر 
قافـون. ال نرعـون كان يعلم عن  ذي يلقافـون رال تريمب يعلُم عله 

يليو1. 
من ال يعلم عن  ذي يلقافون ال يدر1.

* كاتٌب تونيس
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قائد الثورة يضُع 
النقاط على الحروف 

علي القحوم 

حِرَص يلقائُد حفظه يلله يف خطاله 
يبخري عىل إيصا  يلرسـائل يلويضحة 
لألمريكـي أرالً؛ بَفَّه صاحـب يلقرير.. 
ربدريته يلقذرة من يللظا1 يلسـعودّي 
ريإلماريتـي ريملرتِزقـة يلي ليـا يلذي 

يرت وي يف أحضان يلعدرين. 
أن  حارلتـم  مه ـا  نلألمريكـي   -
تغّطـوي عـىل إجريمكـم ررحشـيتكم 
ردرِركـم يبسـايس يف يلعـدرين عـىل 
بَنَّ  يجـدي؛  ال  نـإن  ـذي  يلي ـن.. 
رجَهكـم يلقبيـح قـد يفكشـف خا  

يلعدرين، ر ذي لفضل ص ود يلشعب يلي لي أرلعة أعوي1 ريفتهاجكم 
يالزدريجية يف يملعايري ليكون  ذي يبسـلوب ذي رجها.. نوجٌه يعت د 
يف يبسـاس عىل يلخديع رياللتزيز ريلوجه يآلخـر إجريمي ررحيش..؛ 
رلهذي لكم مصلحة يف يسـت رير يلعدرين، ال سـي ا ر لاك مكاسـُب 
كبـريٌة عىل يملسـتوى يالقتصادي ريملسـتويات يالخـرى.. رلالتايل ال 
ي كـن أن يلخـدع يلشـعب يلي لي لالدعـويت يملضللة يلتـي أعقبها 

تصعيد عسكرّي يف ُكـّل يلجبهات.. 
ريب ـم أن يبمريكي يض  سـقفاً أَْر علويفاً لـكل مرحلة.. حيث 
جاء يلتصعيد لعد يلتريحـات يبمريكية يلتي دعت إىل جولة حوير 
رنق رؤيتهم يلريمية للتقسيم ريلتفتيت عىل أساس جهوي ملاطقي 
مذ بـي.. ر ـذي يملـرشرع يرنضـه يلشـعب رال ي كـن أن يتحقق؛ 
بَنَّ يلي ن للد مسـتقل رشـعبه حر يألى يلضيـم ريلقهر.. ريرنض 
يالحتا  ريتطل  إىل يلحرية ريالستقا  درن يلوصاية يبجلبية.. 

- للسـعودّي ريإلماريتـي كافت يلرسـائل ذيت يتجا ـا، ملها ال 
تركلـوي إىل ع التكم لألمريكي.. نلكم يلع2ُة لع اء قد سـبقوكم يف 
سـوق يللخاسة ريلع الة أين كافوي رأين أصبحوي.. نلهذي مه ا ُكلتُم 
مخلصـا يف خدمتهـم نإفه سـيأتي يليو1 يلذي سـيكون مصريكم 

مصري من سبقكم.. 
يالتجاُه يآلخـر لوال يلدرر يبمريكي ملا كان  ـذي يلعدرين -ر و يف 
يبسـاس يبمريكي- يتبلى يلدرَر يلسـعودّي عىل مسـتوى ح ايته 
للبقاء رعىل مسـتوى إديرته يف يلدرر يلعدريفي ريإلجريمي يف يلي ن.. 
كذلـك يلتصعيد يف  ذه يملرحلة لقاللة توجه من لعض در  يلخليج.. 
ريف مقدمتهـا يلسـعودّي ريإلماريتـي لتعزيـز يلرريلـط مـ  يلعدّر 

يإلرسيئيي ر ذي يف إطار يالصطفاف يف يلجبهة يإلرسيئيلية.. 
- يلرسائل لل رتِزقة يلي ليا أفه ال مستقبَل ملن لاع رطله رحريته 
ركريمته رال مَلن يستقوي لالخارج عىل يلديخل.. نابمريكي رأدريته 
مـن يلسـعودّي ريإلماريتي لم يأتـوي لهذي يلعدرين مـن أجل مصلحة 
يلي ن أَْر أي طرف نيه.. سي ا رُ م ال يرري يف أية جهة ي لية يرت ت 

يف أحضافهم سوى أدية يستغلوفها لتحقيق أَْ َدينهم.. 
يف يبخري، أشـاد قائد يلثورة يلشعبية سـ احة يلسيد حفظه يلله 
لالـدرر يلبطـويل للجيش ريللجـان يلشـعبية رأللاء يلقبائـل رأللاء 
يلشـعب يلي لـي يف مويجهة يلغـزية ريملحتلا.. رط ـأن يلج يَ  يف 
ففس يلوقت أن ُكـّل محارالت يلتصعيد لاءت لالفشـل، أ م يشء أن 
فعـَي يملعركَة رحجم خطر يلتفريط نيها.. رال لد للج ي  من تحّ ل 

يملسؤرلية ريلتَحـّرك لجد يف ُكـّل يملجاالت ملويجهة يلعدرين..

خطاب القائد الواثق 

أحمد محمد الدفعي 

ليل ا كافت يبففس يلحرة تتلهُف لس اع خطاب يلسيد يلقائد 
عبديمللك لدر يلدين يلحواي يحفظه يلله، ريملحللون يلسياسـيون 
ريلعسـكريون، يلتظررن ماذي سيتحدث له يلسـيد يلقائد، حو  
يلتصعيـد يمليديفـي يلذي قا1 لـه يلعدر، يف يلسـاحل يلغرلي، رما 
سيكشـفه من جديد، حو   ذي يلتصعيد..، أطل يلسـيد عبديمللك 
يلحواـي ليخاطب يلي ليا، أمـا1 يلعالم للغـة يلوياق، يملط نئ، 

يحدُِّث شعبه لكل رضوح رشفانية. 
ر ذي خطاُب َمن ي سـك زمـا1 يملبادرة، رمـن ي تلك يللر، 
مه ا يْعتََ ِت يبخبار يلكاذلة س اَء رسائل يإلْعَا1؛ لتضليل يلرأي 
يلعا1، ر ذي ما رصفه يلكثري من يملحللا يلسياسـيا، ريملتالعا 

لل شهد يلي لي، حو  خطاب يلسيد عبديمللك. 
تكلـم ليبلغ يلُحّجـة أما1 يلشـعب يلي لـي ركل يبحرير حو  

يلتصعيد يلذي أقد1 عليه يلعدر.. 
ال مزييدة رال مكالرة، ك ا  و حاصل علد يلطرف يآلخر.. 

تحدث يلسـيد عبديمللك ليوضح للشعب يلي لي، عويمل يللر، 
رآاار ا عىل يلي ن، رأرشـد يلشـعَب لل يض عليها، لكي يتحّقق 

يللر. 
رحذر م من خطورة يلتقاعس ريلتهرب من تح ل يملسـئولية، 
يف مويجهـة يلخطر يملحدق عىل شـعبلا، رلّا آاار ـا أَيْضاً، حيث 
قد1 ف وذجا حيا ر ي يلحالة يلتي تعافي ملها يملحانظات يملحتّلة. 
 ك ـا لا حـا  يلعدر رمرتِزقتـه رما  ي يلوضعيـة يلتي  م 
عليهـا، إزيء مـا لحقت له من  زيئـَم، رما تكبد ا من خسـائَر 
يقتصاديـة رعسـكرية، عىل مـدى أرلعة أعوي1، ركذلك سـقوط 

ُس عته أما1 يلعالم. 
يلسيد عبُديمللك يلحواي، لم يذ ب يف خطاله يبخري لعيديً، لكله 
رضـ  يللقاط عىل يلحررف، رأرضح يلطريـق يملؤدية إىل يللر، 

ريملؤدية إىل يلهزي ة.. 
ن ـا يجب عليلـا رعىل ُكـّل يبحـرير إال أن فتَحــّرك يف طريق 
يللـر، يلذي  و حليفلـا، للحّققه، رفكتسـبه، رال ديعَي لرمي 

يملسئولية عىل عاتق غريفا ك ا يقا »غريي يملعلي«.. 
كل نرد ملا كشـعب ي لي مسـئو ، أما1 يلله، ريما1 يلتأريخ، 

رعليـه أن يتح ـل ريستشـعر يملسـئولية يلتـي عـىل عاتقه، يف 
مويجهة تصعيد يلعدرين، كون يلخطر عىل يلشـعب ُكـّل يلشعب، 
رليس  لاك أحد مسـتثلًى من  ـذي يلعدرين رخطورته، حيث أن 
يلعدر يليو1 يرمي لكل اقله، الحتا  يلحديدة، رإحكا1 سيطرته 
عـىل ُكـّل يلرشيط يلسـاحي؛ رلذي يلكل من أللاء شـعبلا يلي لي 
معلـي لالتَحــّرك رعـد1 يلتثاقل، يف ح ـل مسـئولية مويجهة 
 ـذي يالحتـا ، رك ا أن كرس شـوكة يلعدر، رإسـقاط ر افاته 
محسولة للا رلرصيدفا يللضايل، رأن فلقى يلله لوجوه ليضاء. 

إن يلتخلـف ريلتثاقـل عـن مويجهة تصعيـد يلعـدر رفتائَجه 
يلكاراية، عىل حارضفا رعىل مستقبل يبجيا  يلقادمة، محسولٌة 
عليلا ركل من تخلف رتثاقل، سلتح ل رزريً كبرييً م ا قد يحدث 
إذَي ت ّكن يلعدر من يلسـيطرة، رحسم يملوقف لصالحه، ر ذي لن 
يكون لإذن يلله، ك ا دعا يلسـيد عبديمللك أللاء يلي ن لاط ئلان، 
رعـد1 يلقلـق مه ا كافت  لـاك يخرتيقات للعدر، مـا دي1  لاك 

إريدة لتحرير يلوطن.. 
لذلك يجب عىل ُكـّل رشيف يلتَحـّرك يلجاد رتح ل يملسـئولية 
لكـي يحيا شـعبُلا يلي لـي لعزة ركريمـة ريسـتقا ، نإن  ذه 
يملرحلـة يلري لة  ـي يملرحلة يلتي سـتحدد مصـري يلج هورية 
يلي ليـة، رمصـري يمللطقة لشـكل عـا1، نإما أن تكرس شـوكة 
يلظلـم رتلهار عـررش يملسـتك2ين، رتتخلص يبمتـان يلعرلية 
ريإلْسـَامية، من  ي لة در  يالستكبار يلعاملي يملت ثلة يف أمريكا 
رإرسيئيل رمن يدرر يف نلكهم، رتلتر يلشـعوب يملسـتضعفة، 

رتتحرر نلسطا.. 
رإما يلعكس، ركل شخص يض  للفسه يلخياَر يلذي يريد، ريف 

يملكان يلذي يريد.. 
رأّكد يلسـيد عبديمللك لدر يلدين يلحواي:»إن يملسار يلعسكري 

يليو1 رئيي رمفصي«.. 
ر و ما يدنعلا إىل يلتَحـّرك لكل إخاص رأمافة، ليلعم شعبلا 

يلي لي لاالستقا  ريلحرية، حارضيً رمستقباً.. 
رعـىل يلعدر أن ال يري ن عىل يلحسـم يلعسـكري مه ا كافت 
 لـاك إمكافيـات لديه نـإن فتائـج تصعيده لن تكـون أقل م ا 

قبلها، نالهزي ُة يللكريء  ي مصري م لإذن يلله تعاىل. 
رلله عاقبة يبمور.. 

أوصاُف رسول اهلل بريشِة اإلمام علي عليه السالم
ررى يإلمـا1ُ زيـد لـن عـي عليـه 
يلسـا1 لسـلده أن يإلما1َ عليـاً عليه 
يلسـا1 رَصَف رسـوَ  يلله صىل يلله 
عليه رآله رسـلم، نقا : "كان أليَض 
لـاً لُحْ رٍة، أْدَعَج يلعيلا  يلّلوِن، ُمرْشَ
]يلدَعـج: شـدة سـويد يلعا رسـعة 
ـَعر ]ملبسـطا  يلشَّ َسـبَْط  ُمقلتها[، 
ال َجعـدي[، دقيـَق يلِعْرفـا ]يلِعرفُا: 
أرُ  يبفِف تحـت مجت ِ  يلحاجبَا[، 
أسهل يلخدين ]أملسه ا ليس نيه ا 
لة  فتوء رال يفخفـاض[، دقيـَق يمَلرْسُ
]مـا دقَّ من َشـعر يلصدر سـائا إىل 
يلجـوف[، كث يللحية ]كثيفها[، كان 
شـعُره م  شـح ة أذفيـه إذي طا ، 

كأف ا علُقه إلريق نضٍة ]علقه يشبه 
علق يإللريق من يلفضة يف يالستديرة، 
ريلج ـا ،  ريإلرشيق  ريالعتـدي ، 
رحسـن يلهيئـة ريلك ـا [،.. شـثَن 
يلكـفِّ ريلقـد1 ]يف أفامله ِغَلـظ[، إذي 
مـى كأف ا يتََقلَُّ  مـن صخٍر ]قوي 
يمليش كأفـه يرَن  رجليـه من يبرض 
رنعـاً قويـاً[، أر يلحـِدر مـن صبٍَب 
]يلصبـب يملكان يمللحـدر[، إذي يلتَفَت 
يلتفـَت ج يعاً، لم يكـن لالطويل رال 
لالعاجـز يللئيم، كأف ـا َعَرُقه يللؤلُؤ، 
ريـُح َعَرِقه أطيـُب من يملِسـك، لم أَر 
قبَله رال لعـَده ِمثَله صـىل يللُه عليه 

رآله رسلم".
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ثقافية 

 : خاص

يسـتهلَّ يلشـهيُد يلقائـُد -ِرْضـَويُن يللِه 
َعَليْه- محارضته ـــ ملزمة ــ ]يلرخة 
يف رجـه يملسـتك2ين[ لدعـوة يللـاس إىل 
يسـتغا  يالجت اعـات مللاقشـة يلقضايا 
يلهامـة رأن ]فتحدث لررحية من يفهم أفه 
طرف يف  ذي يلريع رمسـتهدف نيه شاء 
أ1 ألى، لررحيـة من يفهم لأفه رإن تلّصل 
عن يملسـئولية  لا نا يستطي  أن يتلّصل 
علهـا يـو1 يقـف لا يـدي يللـه[، رطرح 
خا  يملحارضة يلعديد من يبسـئلة يلهامة 
ليجيب عليها لالحجة ريمللطق مرتكزيً عىل 

يللصوص يلقرآفية. 
تسـاء  يلشـهيُد يلقائـُد -ِرْضـَويُن يللِه 
َعَليْه- ــ لكي يلبهلا ــ عن تَحـّرك يليهود 
لرضللا ملذ عرشيت يلسلا، رفحن لعد لم 
فعرف ماذي يع لون نقـا : ]أليس  ذي من 
يلخبث يلشـديد؟. من يلتضليل يلشديد يلذي 
يجيـده يليهود رمن يـدرر يف نلكهم؟[. ريف 
 ذي يلتساؤ  حث كبري للا لكي فعرف ماذي 
يع ل يليهود، رماذي يخّططون، للسـتطي  
أن فقف يف رجو هـم، رفدّمر ُمَخّططاتهم 

رفسقطها. 
اـم أتبَـَ  يلشـهيُد يلقائـُد ذلك يلسـؤي  
لسـؤي  آخـر مهـم جـديً ر و: ] ـل فحن 
نعاً فحس ديخل أففسـلا ل سـئولية أما1 
يللـه أما1 ما يحدث؟  ـل فحن نعاً فحس 
لأفلا مسـتهدنون أما1 ما يحدث عىل أيدي 
يليهـود رمن يدرر يف نلكهـم من يللصارى 
رغري ـم؟[، حيث أفـه من خـا  يإلجالة 
عىل  ذي يلسـؤي  يتحـدد يملوقف لكل يمرئ 
مسـلم، يتضـح يملسـار، إمـا إىل يلطريـق 
يلصحيـح، أَْر يلطريق يلخطأ..؛ بفلا علدما 
فشـعر لاملسـؤرلية أما1 يللـه ع ا يحدث، 
رأفلـا مسـتهدنون،  ـذي يـؤدي إىل يلع ل 
يلجاد، للوقف يف رجوه يليهود رمن يدرر يف 

نلكهم.. 
مؤّكديً لأفلا علـد حديثلا عن ُمَخّططات 
يليهود ريللصارى ضدفا، يجب أال فخاف إال 
يلله، رأن أي شـخص أَْر جهة فخانها نإفلا 
فشـهد لديخللا عىل أفها مـن أرلياء يليهود 
ريللصارى، رإال مـا يلذي يخيفلا ملها؟ ما 
يلذي يزعجها إن فحن تحدالا ع ن يهلكون 

يلحرث ريللسل؟. 

يف  وتأثره��ا  الفضائي��ة..  القن��وات 
نفوس الناس: 

ريف ذيت يلسياق، رلكي يفهم يلحارضرن 
ــ ركل من يقرأ يمللزمة ــ تحدث يلشـهيد 
يلقائـد -ِرْضَويُن يللِه َعَليْه- عن أار يإلعا1، 
رخصوصا يلقلويت يلفضائية، رما تبثه من 
أحديث رجريئم يلغزر يبمريكي بنغافستان 
َريلعريق، ريملجازر يلبشعة يلتي تحدث لحق 
يملسل ا، رتساء  قائاً: ]علدما تأتي أفت 
أيها يملذي  رتعرض عليلا تلك يبخبار، رع2 
يبق ـار يلصلاعية للشـا د ا، نلشـا د 
أللـاء يإلسـا1 يًُقتَّلُون ريُذلحون، فشـا د 
مسـاكلهم تهد1،  ل تظن أفلا سللظر إىل 
تلك يبحـديث لررحية يلصحفـي يإلخباري 
يلذي يه ه نقط يلخ2 ملجرد يلخ2؟![.. 

 مجيباً عىل  ذي يلتساؤِ  لقوله: ]فحن ال 

فلظر إىل يبحديث لررحيتك يلفلية يإلعامية 
يإلخبارية، يلصحفية، فحن مؤملون رلسلا 
إعاميـا رال صحفيا رال إخباريا، فحن 
فسـ   قو  يلله تعاىل: }يَا أَيَُّها يلَِّذيَن آَملُوي 
ِلَم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعلُوَن َك2َُ َمْقتاً ِعلَْد يللَِّه 
أَْن تَُقولُوي َمـا ال تَْفَعلُوَن{ فحن فلظر إىل ما 
تعرضه عـىل شاشـة يلتلفزيـون للظرتلا 
يلبديئية، فحن ال فزي  عرلـاً لم فَتََ ّدن لعد، 
رلبسـاطة تفكريفا كعرب مسل ا ال تزي  
يف ففوسلا لقية من إلَاٍء، لقية من إيَْ ـان، 
نلحن لسـلا م ن يلظـر إىل تلـك يبحديث 

كلظرتك أفت[. 

ما ُيعَرُض يف التلف��از من جرائم يخُدُم 
اليهود:

مضيفاً -ِرْضَويُن يللِه َعَليْه- لأن ُكـّل ما 
يعـرض يف يلتلفاز من جريئم لشـعة لحق 
يملسـل ا إْن لم يكن  دنه إاارة يملسل ا، 
نهو إذن يخد1 يليهود بفه ك ا قا  يلشهيد 
يلقائد: ]إف ا تريـدرن حيلئٍذ ل ا تعرضون 
أن تعززري يف ففوس أللاء يإلسا1 يف ففوس 
يملسـل ا يلهزي ـة ريإلحبـاط، ريلشـعور 

َعة[.  لاليأس ريلشعور لالضَّ
محـذريً ُكــّل من يشـا د تلـك يلجريئم 
اـم ال يكون لـه موقف لأفه مشـارك نيها 
حيث قا : ]ال فسـ ح بففسـلا أن فشا د 
ديئ اً تلك يبحـديث رتلك يملؤيمريت يلر يبة 
جـديً جديً، ام ال فسـ ح بففسـلا أن يكون 
لها موقـف، سـلكون من يشـارك يف دعم 
يليهـود ريللصارى علدما فرسـخ يلهزي ة 
يف أففسـلا، علدمـا فَْجبُـن عـن أيـة كل ة 

أمامهم[. 

أصبحنا تحت أقدام اليهود
أشـار يلشـهيد يلقائـد يف محارضتـه ـ 
يمللزمـة ـ أفلـا أصبحلـا ِنْعاً تحـت أقدي1 
يليهـود، يف رضعيـة مهيلـة، رذ ، رخزي، 
رعار، نتسـاء  يلشـهيد يلقائد قائا: ] ل 
 ـذه تكفي إن كلا ال فزي  عرلـاً، إن كلا ال 
فزي  فح ل يلقـرآن رفؤمن لاللـه رلكتاله 
رلرسـوله رلاليـو1 يآلخـر لتدنعلـا إىل أن 

يكون للا موقف[. 
رأضاف يلشهيد يلقائد لأن يلحالة يلثافية 

يلتـي تدنعلا ليكون للـا موقف م ا يجري 
من جريئم لشـعة لحق يبمة  و ك ا قا : 
]ما يفرضه عليلا ديللـا، ما يفرضه عليلا 
كتاللا يلقرآن يلكريم من أفه ال لد أن يكون 
للا موقف من ملطلق يلشـعور لاملسئولية 
أما1 يلله سبحافه رتعاىل. فحن لو رضيلا - 
أَْر أرصللا يآلخررن إىل أن فرىض - لأن فقبل 
 ذه يلوضعية يلتي فحن عليها ك سـل ا، 
أن فرىض لالذ  أن فرىض لالقهر، أن فرىض 
َعة، أن فرىض لأن فعيش يف  ذي يلعالم  لالضَّ
عىل نتات يآلخرين رلقايـا مويئد يآلخرين، 
لكـن  ـل يرىض يللـه للا علدمـا فقف لا 
يديـه يلسـكوت؟ مـن ملطلق أفلـا رضيلا 
رقبللا رال إشـكا  ني ا فحن نيه سـلص2 

رسلقبل؟![. 

ميدان العمل ضد اليهود ليس مقفًا: 
مشـّجعاً  يلقائـد  يلشـهيد  ريسرتسـل 
رمحفـزيً لألمة، رشـارحاً لها لـأن يبلويب 
يلذيـن  يملسـل ا  أمـا1  مؤصـدة  ليسـت 
يريـدرن أن يلطلقوي نيع لـوي ضد يليهود، 
رأن يملجـاالت ريسـعة جـديً يف  ـذي يملجا  
رمفتوحة، رحذر م ن يقولون لأن أمريكا 
 ـي يملسـيطرة عـىل ُكــّل يشء، رأفـه ال 
يسـتطي  أحد مقارمتها، مؤّكـديً أن يلكل 
مهان رمسـتذ  عىل يد يليهـود، رال لد من 
يلع ل ضد م، متسـائاً: ]نكيف ترى لأفه 
ليس لإمكافك أن تع ل، أَْر ترى لأفك ل عز  
عن  ذي يلعالم، رأفك لسـت مسـتهدف، أَْر 
ترى لأفك لست ُمستذَ ، م ن  و ريحد من 
يبذالء، ريحـد من يملسـتضعفا، ريحد من 
يمُلهافا عىل أيـدي يليهود ريللصارى، كيف 
ترى لأفك لست مسئوالً أما1 يلله، رال أما1 
يبمـة يلتي أفـت ريحد ملهـا، رال أما1  ذي 

يلدين يلذي أفت آملت له؟![. 

علماء الس��وء دّجنوا األمة لحكام الجور 
الذين دجنونا لليهود: 

رتحـدث يلشـهيُد يلقائُد لغضـٍب عار1، 
رحـرسة قاتلـة، عـن يلحالة يملزريـة يلتي 
رصلـت إليهـا يبمـة، ريلتـي كان من أ م 
أسـباب رصولها إىل  ذه يلحالة  م عل اء 
يلسوء، رمؤرخا يلسوء، ريلذي كان فتيجة 

كتالاتهـم ما فعيشـه من حالـة خطرية يف 
زمللـا  ـذي  م مـن أرصلوفا إليهـا، نقا  
-ِرْضـَويُن يللِه َعَليْه-: ]لقـد تجّلت حقيقة 
خطرية جديً.. خطرية جديً جديرة لأن فلعن 
ُكــّل صوت رن  يف تأريخ يإلسـا1 أَْر ُخطَّ 
لأقـا1 عل اء يلسـوء، أَْر مؤّرخي يلسـوء 
يلذين ع لـوي عىل تَْدِجْاِ يبمـة لكل حكا1 
يلجور عىل طو  تأريخ يإلسا1، فقو  لهم: 
يفظـرري مـاذي جلت أيديكم يف  ـذي يلعر، 
يفظرري ما تركت أقامكم، يفظرري ما تركت 
أصويتكم، يو1 كلتـم تقولون: يجب طاعة 
يلظالم، ال يجوز يلخررج عىل يلظالم، يجب 
طاعتـه ال يجوز يلخررج عليه، سـيحصل 
شـق لعىص يملسـل ا، رعباريت من  ذه. 
لْتُم يبمة يإلسامية للحكا1،  أفتم يا من َدجَّ
لَها يلحكا1 لليهود، يفظرري  يفظرري كيف َدجَّ
كيف أصبحوي يتَحـّركـون كجلود بمريكا 

رإرسيئيل[. 
ًّ ال مجاملة  مطلقاً حك اً رصيحـاً رقويا
نيه بحد، لعد أن رشح ما نعله عل اء يلسوء 
رمؤرخـا يلسـوء لابمـة، ركيـف قدموي 
يلقرآن َريإلسـا1 كوسـيلة لخدمـة يليهود 
ريللصـارى، نقا : ]ام لعد  ـذي من يَْجبُن 
أن يرنـ  كل ة يرخ لهـا يف رجه أمريكا 
رإرسيئيل نإفه أسوء من أرلئك ج يعاً، إفه 
 و من توجهـت إليه أقا1 رأصويت عل اء 
يلسـوء من يلعل اء ريملؤرخـا عىل يمتديد 
تأريخ يإلسـا1 رإىل يليـو1، ر و من تتجه 
إليه خطالات يلزع اء لأن يسكت، نإذي ما 
سـكتَّ كلت أفت من تعطـي يلفاعلية لكل 
ذلـك يلذي حصل عـىل أيدي عل اء يلسـوء 
رسـاطا يلجـور. نهـل تقبل أفـت.؟  ل 
تقبـل أفـت أن تكـون من يعطي لـكل ذلك 

يلكا1 ناعلية من يليو1 ن ا لعد؟[. 

 )ح��زُب اهلل( س��ادة املجاهدي��ن يف هذا 
العالم: 

صفٌة ريئعٌة أطلقها يف  ذه يملحارضة ــ 
يمللزمة ــ يلشـهيد يلقائد عىل )حزب يلله( 
يللبلافي، ريصفاً لهم أَيْضاً لأفهم من قدموي 
يلشـهديء رحفظوي مـاء رجه  ـذه يبمة، 
ملبّهاً يبمة لأفهم  م من يشكلون يلخطر 
يلحقيقـي عىل أمريـكا رإرسيئيـل، رليس 
أسامة لن الدن، مدلا عىل ذلك لقوله: ] ل 
يته ـوي حـزب يللـه لأفـه كان رريء ع لية 
رضب يلـ2ج يف فيويـورك؟. ال أعتقـد، لـو 
يته وه لذلك لشـّدري أفظـار يبمة إىل حزب 
يللـه، ر ـذه حالة خطـرية جديً جـديً عىل 
أمريـكا رإرسيئيل أن تلطلـق من أنوي هم 
كل ة ريحدة تشـد يملسـل ا إىل حزب يلله، 
حاَرلوي أن يشـدري أفظار يملسـل ا إىل ذلك 
يلرمـز يلو  ي، يلذي ال يـرض رال يلف ، ال 
يـرض أمريكا رال يلف  يملسـل ا ]أسـامة 
رطالبان[. أليسـوي  م مـن يُتِِّه وي لحادث 
فيويـورك من لعـد تقريباً رل  سـاعة من 
يلحادث؟ حزب يلله يُدلر لـه تحت علارين 
أخـرى ال تكـون جذيلـة، رحيلهـا علدمـا 
يرُضب حزب يلله نلكون فحن يملسل ا لم 
فعد فرى يف حزب يلله لأفه يشـكل خطورة 
عـىل أمريكا رإرسيئيل؛ بفه لم يقصم رأس 
أمريـكا، ذلك يلـ2ج يلـذي كان ملتصباً يف 

فيويورك[. 

إعرف ُمَخّططات اليهود ضدك، لتعرَف كيف تقف يف وجوههم
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عربي ودولي 

استشهاد 3 سوريني بانفجار 
لغم يف إدلب والجيش 

يتصدى ملحاوالت اخرتاق 
يف حماه 

 :  سوريا 
تصّدت قويُت يلجيش يلسـوري، أمس يبحد، العتديءيٍت 
فّفذتهـا يلتلظي ات يإلجريمية عىل فقـاط يلجيش يف ريف 
ح اه يلشـ ايل، م ا أسـفر عن مقتل عدد من يإلجريميا 

رنرير يلبقية. 
رقالـت ركالـة يبفباء يلسـورية سـافا: إن رحديت من 
يلجيش رصدت تَحـّركات ملج وعات إجريمية تتب  أغلبها 
تلظيَم جبهة يللرة ريلحزب يلرتكستافي، حارلت يلتسلل 
مـن محـارر محيط مديلة مـورك رتل يلصخـر يللطاملة 
رمعركبة إىل يللقاط يلعسكرية يملت ركزة يف تلك يالماكن. 
رأشـارت يلوكالـة، إىل أن رحديِت يلجيـش تعاملت م  
محارالت يلتسلل لالوسائط يللارية يمللاسبة رأنشلتها لعد 
أن أرقعـت يلعديد من يإلجريميـا قتىل رمصالا رأج2ت 
يلباقا عىل يلفرير ردّمرت أسلحة رعتاديً كان لحوزتهم. 
إىل ذلك، قالت سافا: إن اااة مويطلا يستشهدري، أمس 
يبحد، جـريء يففجار لغم أريض مـن مخلفات يلتلظي ات 
يإلجريمية يف ريف إدلب يلجلولي يلرشقي، مشرية أفه يللغم 
يففجـر أَاْلَـاَء قيا1 يملويطلا لقطف محصـو  يلزيتون يف 

قرية أ1 يلرتتكية لريف إدلب يلجلولي يلرشقي. 

إصابة عشرات الفلسطينيني واعتقال آخرين على يد قوات االحتالل الصهيوني 

 : فلسطين المحتلة
أصيب عـرشيُت يملويطلا رطلبـة يملديرس، أمس 
يبحـد، لحاالت يختلـاق خا  مويجهـات م  قويت 
يالحتـا  يلصهيوفـي خـا  إحيائهـم للذكـرى يلـ 
 4 لرحيل يلرئيس يلفلسـطيلي يـارس عرنات، عىل 
مدخَي مخيَ ي يلفوير ريلعررب، يف مديلة يلخليل. 

"رنـا"  يلفلسـطيلية  يبفبـاء  ركالـة  رقالـت 
يلفلسـطيلية: إن قـويِت يالحتا  أطلقـت ريلاً من 
قلالـل يلغـاز ريلرصـاص لاتّجـاه عرشيت يلشـبان 
ريملويطلـا يلذيـن خرجـوي علـد مدخـي مخي ـي 
يلعـررب ريلفـوير، مضيفـة أفه ت ـت إصالة عرشة 

طاب لحاالت يختلاق. 

 ريف يلسـياق قالـت يلوكالـة: إن قـويت يالحتا  
يلصهيوفـي يعتقلـت، أمس يبحد، شـالًّا مـن يللبن 
يلرشقية، جلـوب فاللـس أَاْلَاَء عودته من مدرسـة 
يلسـارية يلثافوية، مشـرية أن قويت يالحتا  تتع د 
يلتويجـد عىل مدخـل قرية يللبن رل حاذية يملدرسـة 
يف أرقات ذ ـاب ريياب يلطلبة، ريف كثري من يبحيان 

ت لعهم من يلوصو  إليها. 
يىل ذلـك، يقتحم عرشيت يملسـتوطلا يلصهايلة، 
أمس يبحد، يمللطقَة يبارية يف للدة سبسطية ش ا  
غرب فاللس، لحريسة قويت يالحتا  يلصهيوفي. 

رأشـارت ركالـة رنـا"، إىل أن مـا يقـرب مـن 
ب45 مسـتوطلاً لرنقـة جيـش يالحتـا ، يقتح وي 
يمللطقـة يبارية يف يلبلدة، مـا أَدَّى الفدالع مويجهات 

مـ  يملويطلا، النتـة إىل أن جلود يالحتـا  أطلقوي 
قلالل يلغاز يملسـيل للدموع ريلرصـاص يلحي تجاه 

يملويطلا. 
يُذكـر أن للـدة سبسـطية تتعـرض القتحامات 
ـًة  متكـّررة من جيش يالحتا  رمسـتوطليه، َخاصَّ

يمللطقة يبارية نيها. 
ريف غـزة، قالت ركالة "نلسـطا يليـو1"، أمس 
يبحـد: إن زريرق يالحتـا  يلصهيوفـي أطلقت يللار 
عـىل قارلـي صيد يف لحر غـرب مديلـة رنح جلوب 
قطـاع غـزة.، النتـة إىل أن زريرق يالحتـا  تطـارد 
قـويرب يلصيد غرب مديلة رنـح رتطلق يللار عليها 
لشـكل مبارش عليه، ك ا تعتقـل عرشيت يلصيادين 

لشكل يومي. 

الحشد الشعبي العراقي يقصف مواقع  طالبوا بالضغط على النظام البحريني إلطالق سراح السجناء السياسيين:
تنظيم داعش يف العمق السوري

 : العراق
أعللـت قـويُت يلحشـد يلشـعبي يلعريقـي، أمس يبحـد، أفها 
أحبطت تسـلاً لعلـارص من ج اعـة "ديعـش" يإلجريمية عىل 
يلحدرد م  سـوريا، رقصفـت أ ديناً تالعة للتلظيـم يإلجريمي 

ديخل يلع ق يلسوري. 
رذكـر يملوقـُ  يلرسـ يُّ للحشـد، أمس يبحـد، أفه للـاًء عىل 
معلومات يسـتخبارية دقيقـة قامت يلقوُة يلصاررخية للحشـد 
يلشـعبي لقصـف أ دينا مه ـة لديعش ديخل يلع ق يلسـوري، 
ـْـضـاً مج وعـة مـن علارص  مضيفـاً أن قويتـه يسـتهدنت أَي
تلظيم ديعش يإلجريمي حارلوي يلتقرب ريلتسـلل لاتّجاه يلحدرد 

يلعريقية. 
ريسـتولت ج اعـُة "ديعـش" يإلْرَ الية خـا  عامي  4ب1 

ر45ب1، عىل ملاطَق ريسعة يف سوريا ريلعريق. 
ريف كافـون يبر  من يلعا1 يملايض أعلـن يلعريق يفتصاَره عىل 
 ـذه يلج اعة يإلْرَ الية، ريسـتعاد كانة أريضيه يلتي سـيطرت 

عليها "ديعش". 
يُذَكر أن يلقـويت يلعريقية تويصل ع ليات تفتيش رمدي  ات 
ـًة يف ملطقة يلحدرد  لض ان يلقضاء عىل نلو  يإلجريميا، َخاصَّ

يلعريقية يلسورية رمل  محارالت يلتسلل ع2 ا. 

قطر تتوسع يف التطبيع العلني مع 
كيان العدّو وتكّرم العبة صهيونية 

 : متابعات
يتويَصـُل يلتطبيـُ  يلصهيوفـي يلخليجي، حيـث أعللت درلة 
يالحتـا  يلصهيوفـي، أمـس يبحـد، أن نارسـًة تُْدَعـى ديفييـل 
غولدشتاي نازت لاملركز يلثافي يف لطولة لقفز يلحويجز يف قطر. 
ر لّأ أرنـري غيلدملان يملتحدث يلرسـ ي لاسـم مكتب رئيس 
رزريء يالحتا  عىل صفحته يف موق  تويرت، أمس يبحد، يلفارسة 

يلصهيوفية غولدشتاين عىل نوز ا يف لطولة قطر. 
يف حا فرش موق  إرسيئيـل لالعرلية يلتال  لوزيرة يلخارجية 

يإلرسيئيلية صورة للفارسة يلصهيوفية مرنقة م  تهلئة. 
 ررّصح أرنري غيلدملان، لوسـائل إعا1 عرلية يلخ يس يلفائت، 
لأن لطولة للجودر ستقا1 يف يلكيان يلصهيوفي ل شاركة عدٍد من 
يلدر  يلعرلية يلتي ترلطها عاقات دللوماسـية م  يلكيان، ُمشرييً 
إىل أفه سيتم عزف فشيد ُكـّل درلٍة عرلية مشاركة يف  ذه يلبطولة، 

ررن  عل ها، معت2يً ذلك إفجازيً عظي اً للكيان لشكل عا1. 

نواب ودبلوماسيون غربيون: اإلجراءات القمعية تزداد يف البحرين
 : متابعات 

رأيرللديـون  لريطافيـون  لرملافيـون  طالـب 
حكومات لاد م، أمس يبحد، لالضغط عىل فظا1 
آ  خليفة يف يلبحرين إلطاق يلسجلاء يلسياسيا 
ريلس اح للهيئات يلدرلية لدخو  يلبحرين ملريقبة 

يالفتخالات يل2ملافية فهاية يلشهر يلجاري. 
يلغارديـان يل2يطافيـة: إن  رقالـت صحيفـة 
أعضـاء يف مجلـس يلع و1 يل2يطافـي ل ن نيهم 
ليـرت لوموتـاي ركاررلـا لـوكاس رتـو1 لريك 
رجهـوي لـوزيرة يلخارجيـة يل2يطافيـة تطالهـا 
لالضغـط عىل فظـا1 آ  خليفة إلجـريء يفتخالات 

فزيهة رل ريقبة درلية. 
رقـا  يل2ملافيـون يف رسـالتهم: إن يلبحريـن 
تحُظُر نعلياً شـخصياٍت رئيسـًة يف يملعارضة من 
تويل ملاصَب رس يٍة، مشّددين عىل أن يالفتخالات 
كان  حـا   يف  نقـط  تحصـل  ريللزيهـة  يلحـرة 

يملويطلون قادرين عىل يلتعبري عن آريئهم. 
رأشـارت يلغارديان إىل أن مج وعة من يللويب 
ـْـضاً فظا1 آ  خليفة لاإلنريج  يف أيرللـدي طالبوي أَي
عن ُكـّل يلسجلاء يلسياسـيا ريلس اح للهيئات 
يالفتخالـات  يلبحريـن ملريقبـة  يلدرليـة لدخـو  

يل2ملافية يملقررة يف  1 من فون 2. 
رلفتـت يلصحيفـة إىل أن ب  فائبـاً من أعضاء 

يل2ملان يبرررلي رّجهوي إىل فظا1 آ  خليفة رسالة 
مـن يملقرر أن تلـرش عللياً يبسـبوع يملقبل، أّكدري 
نيها عىل أن يإلجـريءيت يلق عية تزييدت لالتويزي 
مـ  يقـرتيب يالفتخالـات رأفه من غـري يمل كن أن 
يعرتف يملجت   يلدريل يف ظل  ذه يلظررف لرشعية 
 ـذه يالفتخالـات.  ريويصـل يللظـا1 يلبحريلـي 
ماحقتَه لل عارضة حيث قـا1 لحل ألرز أحزيلها 
رج عياتها رحاكم رؤسـائها رسـحب يلجلسـية 
يلبحريليـة ملهم، ك ا أغلق يلعا1 يملايض صحيفَة 
يلوسط ر ي يلصحيفة يملستقلة يلوحيدة يف يلباد 
رمـا زي  45 صحفياً عىل يبقل مسـجوفا َحالياً؛ 

لسبِب يفتقاديتهم لسياسات آ  خليفة. 

 : متابعات 
مدّمـٌر  حريـٌق  كاليفورفيـا  راليـَة  رضب 
يللحظـة،  حتـى  زي   رال  يلجـاري  يبسـبوع 
م ا تسـبّب مقتل عرشيت يملويطلـا رإجبار 
عـرشيت يآلالف عىل يلفـرير رإخـاء ملازلهم 
رسـط حالة من يلفزع ريلرعب، ركـذي أَدَّى إىل 

تدمري يآلالف يمللاز  ريملبافي. 
رقالت رسائل إْعـَا1 أمريكية: إن يلسلطات 
لم تسـتط  يلسـيطرة عىل يلحريق لرغم أفها 
يسـتعافت لألفـا رمئتـي إطفائـي ليخ دري 
رشـاحلات  ل ررحيـات  معّززيـن  يلحريـق، 
صهاريج، ك ا طلبت من آالف يلسـكان إخاء 
ملازلهم شـ ا  يلوالية؛ لسـبِب يلحريق يلذي 

يت ّدد رسيعاً. 

رليّلـت رسـائل يإلْعــَا1، أن عـرشيت مـن 
يملويطلا لقوي مرعهم جريء يلحريق معظ هم 
لـم يتـم يلعثور عـىل جثثهم، مشـرية إىل أفه تم 
يفتشـا  مـا يقـارب 19 جثة عىل مـدى يوما 
يف ملطقـة لاريديـز من لقايا يمللـاز  يملحرتقة.  
رذكـرت رسـائل يإلْعــَا1، أن يلحريئق خرجت 
عن يلسيطرة ردّمرت ستة آالف رسبع ئة ملز  
ررشكـة يف مديلـة لاريديـس، يف أَْكبَـــر حريق 
مدّمر يف تأريخ يلوالية، مضيفًة أن يلحريق يلذي 
أطلق عليه يسـم "كامب ناير" يهدد يآلن حويىل 

خ سة عرش ألف فقطة حساسة. 
رأضانـت، أفه ملذ يفدالع يلحـرق يلخ يس 
يلفائـت أتى عىل أَْكثَــَر من تسـعا ألف نّدين 
رلم تسـتطْ  نرق مكانحة يلحريئق يحتويَءه 

إال للسبة خ سة لاملئة نقط. 

صحيفة تركية تنشر تفاصيل 
عملية قتل خاشقجي 

 : متابعات
فرشت صحيفُة "صبـاح” يلرتكية"، أمس يبحد، 
آخـر يلكل ات يلتي قالها يلصحايف يلسـعودّي ج ا  
خاشقجي، لفريق يالغتيا  يلذي فّفذ ع لية يلقتل. 
رقـا  فظيُف كرمـان -رئيس قسـم يلتحقيقات 
يف يلصحيفـة يلرتكيـة-: إن طريقة قتل خاشـقجي 
ت ـت خلقاً لويسـطة كيس رض  عىل رأسـه، رنقا 
يلتسجيات يلصوتية يملتونرة لدى يلسلطات يلرتكية. 
رأضاف كرمان: إن آخر كل ات خاشقجي كافت: 
"أفا أختلق، ألعدري  ـذي يلكيس من رأيس، أفا أعافي 
من نوليا يالختلاق"، قبل أن يلفظ أففاسـه يبخرية، 
مضيفاً أن ع لية يلقتل تلك لويسطة يلخلق يست رت 
سب  دقائق، ُمشـرييً إىل أن نريق يالغتيا  يلسعودّي 
ع ـل عىل تغطيـة أرضيـة يلغرنة لابكيـاس؛ ملل  

ترسب يلدماء أالاء تقطي  جثة خاشقجي. 
رأشـار كرمان، إىل أن ع لية يلتقطي  يستغرقت 
45 دقيقـة، رتّ ـت عـىل يد خبـري يلطـب يلرشعي 
يلسـعودّي، صـاح يلطبيقي، ام رضعت يبشـاء يف 
5 حقائَب كبرية، رفقلت يف سـيارة تالعة للقلصلية 
يلسـعوديّة، النتـاً إىل أن نريـق يالغتيـا  ح ل معه 

لعَض يآلالت ريبدريت إىل تركيا.

مقتل 29 شخصاً وتدمري أكثر من 6000 
منزالً بحرائق كاليفورنيا األمريكية
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بعد التصريحات األمريكية كنا نتوقُع ترتيباٍت لتصعيد عسكرّي كبير، وأعطيت فرصة لهذه العملية 
من التصعيد هي شهر واحد، وذلك باالستناد إلى ُجملٍة من املعطيات وأَيْـضاً باالستناد إلى التجربة 

في املاضي، فنحن نعرُف أن هذا أُْسلُْوٌب أمريكي.

كلمة أخيرة

الدكتور حسن مرهج   
ل�م تع�د الح�رُب ع�ى اليم�ن 
تُحَس�ُب بع�دد الس�نوات، فالذي 
ح�دث يف اليمن وصم�ة عار عى 
جبني األمة العربية َواالس�امية، 
ض�د  اإلرهاب�ي  التحال�ف  فه�ذا 
الش�عب اليمني األعزل لم يتمّكن 
بالرغ�م م�ن آالف األطن�ان م�ن 
األس�لحة التي أُلقيت عى الشعب 
اليمن�ي، ل�م يتمّكن م�ن تحقيق 
أي ُمنجز عس�كرّي، َوإن كان آل 
س�عود يّدعون بأن ه�ذه الحرَب 
إلع�اَدة الرشعية إىل اليمن، فقد بات واضح�اً أن هذه الحرب لم 
تكن س�وى انتقام أحمق ال يملك إال األذى للشعب اليمني، فبأي 
حق يقوم آل س�عود باس�تهداف اليم�ن َواليمني�ني، َويمنعون 
عنهم املساعدات اإلنسانية َوالطبية َواإلغاثية، َوبإرشاف مبارش 

من واشنطن، َوعليه يمكننا القول بأن هذه الحرب ما هي 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص2ي يلدرريفي

حميد رزق
 

م�ن يربّر ألي خائن بعذر 

الصاحيات  أَْو  املضايق�ات 

فه�و يم�اِرُس الخيان�ة فا 

بالعدو  مربّر ألح�د يلتح�ق 

أَْو  الخ�اف  كان  مهم�ا 

األخطاء، الح�ر وابن الناس 

إذا م�ا عجبه العم�ل ينتقد 

واملمارس�ات  األخط�اء 

م�ن  بش�جاعة  الس�لبية 

موقع�ه أَْو يقدم اس�تقالتَه 

ويجل�س يف منزل�ه مع�ّززاً 

مكرَّماً. 

من يلتحق بالرياض بعد 

4 س�نوات وه�و يف موق�ع 

وزير أَْو يمس�ك عماً إدارياً 

بالدول�ة لي�س ضيق�اً م�ن 

الحوثي وال هياماً بالرشعية 

ودول�ة القان�ون، إنه مجّرد 

يطَم�ُع  رخي�ص  مرت�ِزق 

بحفن�ة م�ن امل�ال الحرام، 

تتصنع�وا  وال  ت�ربّروا  ف�ا 

األع�ذار والذي ع�اده خاور 

ومستحي الله ال رده. 

وم�ع ه�ذا ظه�رت قناة 

الحدث متش�فيًة والحقيَقة 

ما جرى يع�د فضيحة مش 

ملرت�ِزق مغم�ور، م�ا جرى 

الس�عودي  فضيحة لإلعام 

بكل�ه وقيام الح�دث بنرش 

م�ن  والس�خرية  املقط�ع 

وكان  لإليح�اء  صاحب�ه 

اإلهانة تُخصُّ هذا الشخص 

وال عاقة لإلعام السعودي 

بما حدث. 

ال مب�ّرر 
ألي خائن

البقية ص 8

هل أنهت واشنطن حرَبها 
غر املعَلنة يف اليمن؟ 

- ذو خلق عظيم: )َوإِنََّك َلَعىل ُخلٍُق َعِظيٍم(. 
ْن  ُة املس�لمني: )َلَق�ْد َجاءُكْم َرُس�وٌل مِّ - يع�زُّ عليه مش�قَّ
أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف 

رَِّحيٌم(. 
ً فيه، فقال )َل أُْقِسُم  - أقس�م اللُه بالبلد الحرام لكونه حالَّ
ِبَه�ذَا اْلبََلِد. َوأَنَت ِح�لٌّ ِبَهذَا اْلبََلِد(، أي: كيف ل أقس�م بالبلد 

الحرام وأنت ساكٌن فيه تعظيما له. 
- عظَّ�م اللُه ش�أنَه يف خطابه له صىل الل�ه عليه وآله، فلم 
يُناِده باس�مه، ولكن بقوله: )يَا أَيَُّها الرَُّسوُل( )يَا أَيَُّها النَِّبّي( 
وغريُه من األنبياء ناداهم بأس�مائهم، )يوسُف( )يا إبراهيُم(، 
وُكلَّما ذَكَر س�بحانه اس�َمه نَعتَه بالرسالة، فقال تعاىل: )َوَما 
ٌد رَُّس�وُل  َحمَّ ٌد إِلَّ َرُس�وٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبِْلِه الرُُّس�ُل( )مُّ ُمَحمَّ

اللَِّه(. 
- رفع الله ذكره: )َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك(. 

- رف�ع اللُه العذاَب عن أمت�ه ما دام فيهم؛ ألَنَّه رحمة، ول 
يمكن اْجتَماُع الرحمة والعذاب يف آٍن.. )َوَما َكاَن الّلُه ِليَُعذِّبَُهْم 

َوأَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الّلُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن(. 

- أرس�له اللُه رحم�ًة للعاملني: )َوَم�ا أَْرَس�ْلنَاَك إِلَّ َرْحَمًة 
لِّْلَعاَلِمنَي(. 

- وأثن�ى عىل دعوت�ه بأنها إىل الرصاط املس�تقيم: )َوإِنََّك 
ْستَِقيٍم(.  اٍط مُّ َلتَْدُعوُهْم إىَِل ِصَ

- وأّك�د أن اهتداَءن�ا مره�وٌن بطاعت�ه )َوإِن تُِطيُع�وُه 
تَْهتَُدوا(. 

- ومن ُجملة الرصاط املس�تقيم أنه أمره بأن يُجاهد، وأن 
يُقات�ل يف س�بيل الله، ويُحرِّض عىل القت�ال، فقال تعاىل: )يَا 
أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعىَل اْلِقتَاِل(، )يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد 
�اَر َواْلُمنَاِفِق�نَي َواْغلُْظ َعَليِْهْم(، )َفَقاِتْل يِف َس�ِبيِل الّلِه لَ  اْلُكفَّ

تَُكلَُّف إِلَّ نَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي(. 
- ولهذا كان س�بّاقاً إىل املعارك يف س�بيل الله، وعاب الله 
قوم�اً تأخروا عنه، قال الله تعاىل: )َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن 
َن األَْعَراِب أَن يَتََخلَُّفواْ َعن رَُّس�وِل الّل�ِه َولَ يَْرَغبُواْ  َحْوَلُه�م مِّ
ِبأَنُفِس�ِهْم َعن نَّْفِس�ِه(، وقال اإلمام عيل عليه السالم: »كنا إذَا 

احمرَّ البأُس كان رسوُل الله أقَربَنا إىل العدّو«. 
اللهم صلِّ وسلِّْم عىل مولنا محمد وعىل آله األكرمني.. 

الرسول كما وصفته آياٌت قرآنية


