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استمرار األنشطة 
والفعاليات االحتفائية 
بذكرى المولد النبوي

قواتنا تعلن تأمني مديريَتي جنب والحقب بالكامل

ينسف التحذيرات األممية العدوان 
ويقصف ميناء الحديدة

احلوثي: قصف امليناء رسالة حتد  من العدوان لألمم املتحدة واستهتار خبطر اجملاعة

إدانات حملية ودولية الستهداف امليناء وحتذيرات من مضاعفة األزمة اإلنسانية
ضوء أخضر أمريكي الستهداف ميناء احلديدة شريان احلياة للشعب اليمين

مقتل ضابط صهيوين بارز وإصابة 10 مستوطنني بقصف فلسطيين على مستوطنات غالف غزة:
املقاومة الفلسطينية ترد على االعتداء الصهيوين واالحتالل يفشل يف التصدي 

الربملان األورويب يدعو دول االحتاد لوقف صادرات األسلحة لكافة دول العدوان على اليمن

في تقرير تضمن شهادات للمحافظ السابق للبنك »محمد بن هّمام«:
»دير شبيغل« األلمانية: قرار نقل البنك المركزي أوصل اليمن إلى المجاعة

30 مسئواًل أمريكيًا يقرون مبسؤولية 
إدارهتم يف دعم احلرب على اليمن

الغارديان: معاناة املدنيني يف اليمن ليست 
أسوأ أزمة إنسانية بل جرمية بتواطؤ غريب
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 : خاص
أعلنـت رحدُة يملدنعية يثتالعة ثلجيش ريثلجان 
يثشـعبيّة، أمس يالثنني، أفهـا فّفذت 55 5 ع لية 
يستهدنت قوى يثغزر ريملرتِزقة يف جبهة يثساحل 
يثغرلـي، منذ لديية يثتصعيـد يملعادي يبخري  ناك 

مطل  يبسبوع يثفائت. 
رأنـاد َمْصَدٌر يف يثوحدة ثصحيفة يملسـرية لأن 
حصيلة ع ليـات يملدنعية تتض ـن عدة ع ليات 
فّفذتها يثوحدة لاالشـريك م  سلح يثجو يملسرّي، 
حيـث يقو1 سـلح يثجو لرصـد يب ـديف لدقة، 
رتقو1 يملدنعيـة لرضلها تزيمناً م  غاريت جوية 

يشنها يثطريين يملسرّي. 
رأّكـد يمَلْصـَدُر أن يملئـاِت مـن عنـارص يثعـدّر 
سـقطوي قتىل رجرحى جـريا يثرضلات يثع ليات 
يثتـي فّفذتها رحـدة يملدنعية منـذ لديية يثتصعيد 

يبخري. 
رتويصـل ُقــوَّيُت يثجيـش ريثلجان يثشـعبيّة 
ل ختلف رحديتها، ع لياتها يثعسـكريّة يف جبهة 
يثسـاحل يثغرلـي، مكبّـدًة يثعدّر خسـائَر لرشية 
ا1  رماديـة إضانيـة لعـد أن فجحـت خـل  يبَيَـّ
يملاضيـة لقط  خطوط إمديده رمحارصة ُقـوَّيته 

يف أكاَر من منطقة. 
رت ّكنت ُقـوَّيُت يثجيش ريثلجان أمس يالثنني، 
من تدمـري آثيتني عسـكريّتني ثلغـزية ريملرتِزقة، 

إحدي  ـا تـم تدمري ـا لويسـطة عبوة فاسـفة 
زرعتهـا رحـدة يثهندسـة يثعسـكريّة يف منطقة 
يثجبليـة، رأسـفر تدمري ا عن مـرع عدد من 
يثغـزية ريملرتِزقة كافـوي عىل متنهـا، ريبخرى تم 
تدمري ا خل  مويجهات شـ ا  يملطاحن، رثقي 

ج ي  من كافوي عىل متنها مرعهم. 
ركافـت ُقــوَّيُت يثعدّر لدأت تصعيـديً جديديً يف 
جبهة يثسـاحل مطل  يبسـبوع يملـايض، لضوٍا 

أخـرَض أمريكـي، إال أفهـا يصطدمـت لتكتيكات 
فوعية ثلجيش ريثلجان، ريستعديد كبري، جعل من 
ج ي  محـارالت تقد1 يثغـزية ريملرتِزقة، محارق 
ك3ى ثهم، سـقط نيها عدٌد كبـريٌ جديً من يثقتىل 
ريثجرحى لصفونهم، لينهـم قياديت، رتم تدمري 
ا1 يملاضية قط   يملئات من آثياتهم، رتم خل  يبَيَـّ
خطـوط إمديد م رمحـارَصة ُقـوَّيتهـم يف فقاط 
قاتلة، ما أَدَّى إىل يفهيار معنوياتهم لشكل كبري. 

 : حجة
فّفـذت رحديٌت مـن يثجيش ريثلجـان، أمس 
يالثنـني، ع لية  جوميـة فوعية عـىل عدد من 
مويقـ  مرتِزقـة يثعـدرين يبمريكي يثسـعودي 
يف جبهـة حـرض يثحدرديـة ل حانظـة حجة، 
ني ا تم إطلق صـاررخ من فوع "زثزي 5" عىل 

تج عات ثهم يف جبهة حريين. 
رأرضح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ ثصحيفة يملسـرية 

أن يثع ليـة يثهجومية يسـتهدنت عـدة مويقَ  
يت ركز نيهـا يملرتِزقة غرب مالث عا م لجبهة 
حرض، رسـقط خل  يثع لية عدد من يملرتِزقة 

قتىل رجرحى لنريين يثوحديت يملهاج ة. 
رت ّكنت يثوحـديُت يملهاج ة خـل  يثع لية 
أيضاً من إعطاب آثية عسـكريّة ثل رتِزقة كافت 

عند تلك يملويق . 
رلاثتـويزي م  ذثك، أطلقت ُقــوَّيُت يثجيش 
ريثلجـان يثشـعبيّة، أمـس، صاررخـاً من فوع 

يثعـدرين  ملرتِزقـة  تج عـات  عـىل  "زثـزي 5" 
منطقـة حـريين  غـرب  يثسـعودي  يبمريكـي 

يثحدردية. 
رأّكد َمْصَدٌر َعْسَكريٌّ ثلصحيفة أن يثصاررَخ 
أصـاب تج عـاِت يملرتِزقة لدقة عاثية، رأسـفر 

عن مرع رإصالة عدد منهم. 
رجـاات يثرضلـُة لعـد ع لية رصـد دقيقة 
ثتَحـّركات رحجم ُقــوَّيت يملرتِزقة يملتج عة يف 

منطقة يالستهديف. 

 : مأرب
سـقط عدٌد من عنـارص مرتِزقة يثعـدرين يبمريكي 
يثسـعودي لني قتيل رجرح، أمـس يالثنني، جريا إحباط 
محارثة تسلل ثهم يف جبهة رصريح ل حانظة مأرب. 

رأناد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ ثصحيفة يملسرية لأن رحديت 
يثجيش ريثلجان رصدت مج وعًة من يملرتِزقة يحارثون 
يثتسـلل عـىل أحد يملويقـ  يف منطقة يبشـقري، لجبهة 
رصريح، ناستهدنتهم لنريين مسـّددة أرقعت عدديً من 

يثقتىل ريثجرحى يف صفونهم. 
رالذ لقيـة يملرتِزقـة لاثفـرير، ريفتهـت محارثتهـم 

لاثفشل. 

أخبار

تدمير آليتين للغزاة والمرتِزقة ومصرع عدد منهم:

مصرع وإصابة عدد من المرتِزقة وتدمير طقم:

املدفعية تعلن عن تنفيذ 1451 عملية استهدفت العدّو منذ بداية تصعيده األخري يف الساحل

هجوم على مواقع املرتِزقة يف حرض و"زلزال1" يضرب تجمعاتهم يف حريان

قتلى وجرحى من املرتِزقة خالل إحباط تسلل لهم يف صرواح

إسقاط طائرة استطالع يف جيزان 
ومقتل عدد من املرتِزقة بانكسار 

زحف قبالة نجران
 : الحدود

ت ّكنـت ُقــوَّيُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة، أمـس يالثنني، من 
إسـقاط طائرة يسـتطلع ثقوى يثعـدرين رريا يثحـدرد، لاثتويزي 
م  ع ليات عسـكريّة أخرى سـقط نيها عدٌد من مرتِزقة يثجيش 

يثسعودي قتىل رجرحى. 
رأنـاد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ ثصحيفة يملسـرية لأن ُقــوَّيت يثجيش 
ريثلجـان رصـدت يثطائرة يالسـتطلعية أثناا تحليقهـا يف يبجويا 
رشق جبل يثدرد، يف جيزين، رتم يسـتهديف يثطائرة لسلح مناسب 

أصالها لشكل مبارش رأسقطها عىل يثفور. 
جاا ذثـك ني ا دّمرت ُقــوَّيت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة طق اً 
عسـكريًّا ملرتِزقـة يثجيـش يثسـعودي يف يملنطقة ذيتهـا، رأرضح 
َمْصـَدٌر ميديفي ثلصحيفة أن يثطقم كان يح ـل عدديً من يملرتِزقة 
رتم تدمريه لويسـطة صاررخ موجه، سـقط ج ي  من كافوي عىل 

متنه قتىل رجرحى. 
رلاثتزيمـن، ت ّكنت ُقـوَّيت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة من كرس 
محارثة زحف ملرتِزقة يثجيش يثسـعودي يف صحريا يبجارش قباثة 
فجـرين، حيث حار  يملرتِزقة يثتقد1  نـاك، إال يفهم تلقوي رضلات 
مكاّفة رمسّددة أسـفرت عن مرع رإصالة عدد منهم، رأج3ت 
لقيتَهـم عىل يثفرير، ثتنتهَي محارثتهم لاثفشـل، لدرن أن يحّققوي 

نيها أي تقد1. 

هجوم على مواقع املرتِزقة يف "املصلوب" 
وكمني نوعي يستهدفهم يف "املتون"

 : الجوف
فّفـذت ُقـوَّيُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة يملريلطـُة يف محانظة يثجوف، أمس 
يالثنـني، ع ليًة  جوميًة عىل عدد مـن يملويق  يثتي يت ركز نيها مرتِزقة يثعدرين 
يبمريكي يثسعودي، ني ا سقط عدد من يملرتِزقة قتىل رجرحى لك ني فوعي. 

رأرضح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ ثصحيفة يملسـرية لأن يثهجو1 يستهدف عدة مويقَ  
ثل رتِزقة يف مديرية يملصلوب، ريستهدنت رحديت يثجيش ريثلجان خل  يثع لية 

مجامي  يملرتِزقة لنريين مسّددة أسفرت عن مرع رإصالة عدد منهم. 
رالحقاً، شـو دت سياريت يإلسعاف يثتالعة ثل رتِزقة تهرع إىل مكان يثع لية، 

ثنقل قتل م رجرحا م. 
من جهة أخرى، تكبّد مرتِزقة يثعدرين، أمس، خسـائَر لرشيًة، جريا رقوعهم 
يف ك ني فوعي أعدته رحدة يثهندسة يثعسكريّة يثتالعة ثلجيش ريثلجان يف جبهة 
حـا1 ل ديرية يملتون، حيث زرعت يثوحدة عبوة فاسـفة يففجرت ل ج وعة من 

يملرتِزقة  ناك، ما أَدَّى إىل مرع رإصالة عدد منهم. 

مصرع وإصابة عدد من املرتِزقة بهجوم 
على مواقعهم يف البيضاء

 : البيضاء
فّفذت ُقـوَّيُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة، أمس يالثنني،  جوماً فوعياً عىل عدد 
مـن مويقـ  مرتِزقة يثعـدرين يبمريكي يثسـعودي يف مديرية يثزي ـر ل حانظة 
يثبيضـاا رسـقط عدد مـن يملرتِزقة قتـىل رجرحى.  رأرضـح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ 
ثصحيفة يملسـرية أن رحـديت يثجيـش ريثلجان لاغتـت يملرتِزقـة لاثهجو1 عىل 
مويقعهـم يف جبهة يبجـردي لاملديرية، رجرى خل  ذثك يسـتهديف مجاميعهم 

لنريين مسّددة من قبل يثوحديت يملهاج ة. 
رسـقط عدد من يملرتِزقـة يثذين كافوي يف تلك يملويق ، لـني قتيل رجريح، ني ا 

الذ لقيتهم لاثفرير. 

هجوم على عدد من مواقع املرتِزقة يف الضالع
 : الضالع

 اج ت ُقـوَّيُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة، أمـس يالثنني، عدة مويقَ  ملرتِزقة 
يثعـدرين يبمريكـي يثسـعودي يف محانظـة يثضاثـ ، رثقـي عدد مـن يملرتِزقة 
مصارعهـم رأصيب منهم آخـررن.  رأناد َمْصَدٌر ميديفي ثصحيفة يملسـرية لأن 
يثهجو1 يستهدف عدديً من مويق  يملرتِزقة يف جبهة فقيل يثخشبة لاملحانظة. 

رأرضـح يمَلْصـَدُر أن مرتِزقة يثعـدرين يثذين كافوي يت ركزرن يف تلـك يملويق  تلقوي 
رضلاٍت مسّددة من قبل يثوحديت يملهاج ة، ما أسفر عن مرع رإصالة عدد منهم.

الجيش واللجان يسيطرون على كامل مديريَتي جنب والحقب ومواقع أخرى يف دمت بعملية واسعة 
 : الضالع

حّققـت قويُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة 
إفجـازيً ميديفياً كبـرييً، يف محانظة يثضاث ، 
يسـتك لت نيه يثسيطرَة عىل مديريتَي جبن 
ريثحقب، لعـد أن كان يثعدّر قـد فّفذ نيه ا 

ا1 يثسالقة.  يخريقاٍت خل  يبَيَـّ
يملديريتـني، يف  يثسـيطرُة عـىل  رجـاات 
ع لية فوعية ريسـعة فّفذتهـا قويُت يثجيش 
ريثلجان يثشعبيّة عىل ج ي  مويق  يملرتزقة 
 ناك، رسـقط عرشيٌت من يثقتىل ريثجرحى 
يف صفوف يملرتزقة خل  يثع لية، رتم تدمري 

عدٍد من آثياتهم. 
رتكّللـت يثع ليـُة لاثسـيطرة عىل ج ي  
يملويق  يثتـي كان يثعدرُّ قد تقد1 إثيها خل  
ـا1 يثسـالقة، إىل جافِب يثسـيطرة عىل  يبَيَـّ
مويقـَ  أخـرى كان يت ركـز نيهـا يملرتزقة 
مـن قبـُل، ركافـت يملحّصلة يثسـيطرة عىل 

يملديريتني لاثكامل. 
رسـيطرت قويُت يثجيش ريثلجـان أيضاً 
خـل  يثع ليـة عـىل عـدة مويقـَ  أخرى يف 
مديريـة دمـت يثتـي كان يثعـدرُّ قـد حّقق 

ا1 يملاضية.  يخريقاٍت نيها خل  يبَيَـّ
رعـرض يإلعـل1 يثحرلـي، مسـاا أمس، 

مشـا َد مصّورة رثّقت جافبـاً من تفاصيل 
يملشـا د  رثّقـت  حيـث  يثنوعـي،  يإلفجـاز 
يشـتباكات يثجيـش ريثلجـان مـ  يملرتزقة 
خل  يثع لية يثويسعة يثتي يجتاحت ج يَ  

مويقعهم. 
رعرضـت يملشـا د جاـَث عدد مـن قتىل 
يملرتزقة يثذين سـقطوي لنريين يثجيش خل  
يثع ليـة، َرتجوثـت كامريي يإلعـل1 يثحرلي 

ديخل أفحاا يملديريتني لعد تحرير  ا. 
أيضـاً  يثحرلـي  يإلعـل1  كامـريي  رزيرت 
يملويقَ  يثتي سـيطر عليهـا يثجيُش ريثلجان 
يف مديرية دمت، رض نها جبل يسريتيجي.
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 خالل لقائه الشيخين األعوج والمحضار ومساعد رئيس هيئة األركان:

 الحوثي: قصف الميناء رسالُة تَحـدٍّ من العدوان لألمم المتحدة واستهتاٌر بخطر المجاعة

فيما إعالم المرتزقة يرّوج لقتلهم في البيضاء:

الرئيس املّشاط يناقش تعزيز الصمود والتالحم املجتمعي ملواجهة العدوان

تحذيرات أممية ودعوات غربية: شفرة أخرى للتصعيد واستهداف ميناء الحديدة!

 : خاص
يثتقى يثرئيُس مهدي يملّشـاط، أمـس يالثنني، كلً من 
يثشـيخ سـيف فـارص يملحضار أحـد مشـايخ محانظة 
شـبوة، ريثشـيخ فايف يبعوج أحد مشـايخ مديرية فهم 
ل حانظة صنعاا، رمساعد رئيس  يئة يبركان ثشؤرن 
يثعلقات يثديخلية يثع يد أح د  ندي؛ ملناقشة يثتحديات 

يثتي نرضها يثعدرين ريثقيا1 ل ويجهتها. 
رفاقـش يثرئيس مـ  يثشـيخ يملحضار درَر مشـايخ 
ررجهـاا شـبوة يف يثتصـدي ثقـوى يالحتـل  رإنشـا  

مخططاتها يف فهب ثرريت يثوطن رتدمري مقدريته رإثارة 
يثخلنات ريثنعـريت لني ألناا يثوطـن يثويحد، ريثجويفب 
يملتصلة لاثحريك يثشـعبي يملنا ض ثقوى يالحتل  ردرر 

يثوجا ات يف تعزيز يثص ود ريثتلحم يثوطني. 
من جافبه أشـار يثشيخ يملحضار إىل أن شبوة لرجاثها 
رألنائها يبرنياا ركل قبائلها ثن يقبلوي لأي تويجد ثقوى 
يالحتـل  لاملحانظة، ريتحينون يثتوقيت يملناسـب ثطرد 

يثغزية ريملحتلني. 
ريف ثقاا يثرئيس يملّشاط لاثشيخ فايف يبعوج أحد 
مشايخ مديرية فهم ل حانظة صنعاا، ت ت مناَقَشُة 

يثجويفـب يملتعلقـة لتعزيـز يثتلحـم ريالصطفاف يف 
مويجهـة يثعـدرين رمخططاتـه يثسـاعية ثلتصعيد 
يف مختلـف يثجبهـات رمنهـا جبهة فهـم، ريثتطرق 
إىل يبرضـاع يف يملديريـة يف ظل يسـتهدينها يملتويصل 
من قبـل تحاثف يثعـدرين رمرتِزقتـه رتدمري مناز  
رم تلـكات رمزيرع يملويطنـني منذ ما يقـارب أرلَ  

سنويت. 
رأشاد يثرئيس يملّشاط ل ويقف مشايخ رألناا مديرية 
فهم رما يسـّطررفه من ملحـَم لطوثيٍة يف مويجهة قوى 
يثعـدرين ررند يثجبهـات لاثرجـا  ريثعتاد، النتـاً إىل أن 

مديريـة فهم سـتبقى عصيـًة عىل قوى يثعـدرين لفضل 
ص ود رتضحيات رجاثها يبلطا . 

رأّكـد يثشـيخ فايـف يبعـوج يالسـتعديَد ثبـذ  يثغايل 
ريثنفيس رأن قبائل فهم سـتقد1 يملزيد من يثتضحيات يف 

سبيل يثدناع عن يثوطن.
ريف يثلقـاا ل سـاعد رئيس  يئـة يبركان  ندي جرى 
مناقشـة يثجويفـب يملتصلة لأفشـطة يثعلقـات يثديخلية 
لهيئة رئاسـة يبركان رما تم تنفيذه خل  يثفرة يملاضية 
من مها1، ريثتطرق إىل جويفب يثتنسيق لني مختلف يثدريئر 

يثعسكريّة ملويجهة يثتحديات يثتي نرضها يثعدرين. 

 : إبراهيم السراجي
ثم ت ر سوى سـاعاٍت عىل تريحات يبمني يثعا1 
ثألمـم يملتحـدة أفطوفيـو غوترييـس، أمـس يالثنـني، 
محـّذريً من كارثة قـد تحدث يف حا  جرى يسـتهديُف 
ميناا يثحديدة، يملنفذ يثي نـي يثوحيد يثذي يغذّي أكاَر 
ب1 مليـون ي نـي لاحتياجاتهـم، إال رأقـد1 يثعدريُن 
يبمريكي يثسعودي عىل يستهدينه، يف تحدٍّ ثلتحذيريت 
يثدرثية، أر أن تحاثَُف يثعدرين نهم تلك يثتحذيريت عىل 
أفها "شـفرة" أخرى ثلسـتهديف عىل غـرير يثدعويت 
يبمريكيـة ثوقـف يثحـرب ريثتي أعقبهـا تصعيٌد غري 
مسبوق يف من قبل يثغزية ريملرتِزقة يف يثساحل يثغرلي 

لهدف يحتل  يثحديدة. 
رأنـادت يملصـادُر يملحليـة يف يثحديدة لـأن طريين 
يثعدرين يسـتهدف يمليناَا لعدة غاريت جوية أسـفرت 
عن أرضير مادية جسـي ة، لاإلضانة ثوقوف إصالات 
يف صفـوف يملدفيـني، تزيمنـاً مـ  يسـت رير يثقصـف 
يثوحـي يملتويصل من قبل طائـريت رلارجات تحاثف 

يثعدرين عىل أحياا مدينة يثحديدة. 
 ذي يالسـتهديف أعقب تحذيريت يبمني يثعا1 ثألمم 
يملتحـدة يف مقاللة م  إذيعة "نريفـس يفر" قا  نيها 
إفـه "إذي حصـل تدمري ثل يناا يف يثحديـدة، نقد يؤدي 
ذثـك إىل رضـ  كارثي لاثتأكيـد"، مذكريً لـأن "يثي َن 

يعيُش يف يبصل رضعاً إفسافياً كارثياً". 
غوترييـس يعـرف لعرقلـة تحاثف يثعـدرين ثلحل 
يثسـيايس، عندمـا أّكـد عـىل رضررة رقـف يثقتا  يف 
يثي ـن، مضيفـاً أن تحاثف يثعـدرين ير عىل يحتل  
يثحديـدة، معتـ3يً أن ذثـك "يعرقل لدَا َحـلٍّ سـيايس 

نعيلٍّ". 
ك ـا أن تحاثـَف يثعدرين مّهـد ثلسـتهديف ميناا 
يثحديـدة يف تريحـات قبل أيا1 عندمـا رّجه يثناطق 
لاسـ ه يتهاماٍت مضللـًة ثلجيش ريثلجان لسـعيهم 
ثتفخيـخ يمليناا، ثكنه تريجـ ، أمس يالثنني، يف مؤت ر 
صحفـي رقـا  إفه كان  نـاك مخارُف ثـدى حكومة 
يملرتِزقـة من يحت ا  حـدرث ذثك، تريُجـٌ  تزيمن م  
إقـدي1 طريين يثعدرين عىل يسـتهديف يملينـاا، ر و ما 
يؤّكد صحة ما جاا عىل ثسان يثناطق يثرس ي بفصار 
يثله مح د عبديثسل1 يف تعليقه عىل يثتريحات يبرىل 
ثناطـق يثعـدرين، معت3يً يف ذثـك يثحني أفها "تبشـريٌ 
لتدمـري يثبُنَـى يثتحتيـة ريسـتهديف مينـاا يثحديدة 

رخزيفات يثنفط". 

رني ا ثـم تعلق يبمـم يملتحدة ثحـدِّ يآلن عىل جري ة 
يسـتهديف يملينـاا، قـا  رئيس يثلجنـة يثاوريـة مح د 
عـيل يثحوثي إن "تع د قصف مينـاا يثحديدة يثيو1 لعد 
تحذيـر أمني عا1 يبمم يملتحدة  و رسـاثة تحدٍّ من در  
يثعـدرين"، معت3يً أن يثقصَف يأتي "ض ن يثخّطة يملقرة 
من قبل يبمريكيني"، مؤّكديً أن ذثك "دثيٌل عىل يسـتهتار 

در  يثعدرين لاملجاعة رعد1 يالعريف لاثدرر يبم ي". 
رلاثنظـر إىل توقيـت يسـتهديف يثعـدرين ثل ينـاا 
نإفـه -رمن خل  تجـارَب سـالقٍة- عودٌة مـن ِقبَِله 
إىل يسـتخدي1 ررقـة يثتجوي  ريثحصـار يف ظل تعاره 
يثعسـكرّي عىل يمتديد يثساحل رنشـله يف تحقيق أي 
يخريق يسـريتيجي، إضانـة إىل مقتل رإصالة يآلالف 

من عنارصه يف نرة رجيزة رإحريق يملئات من آثياته. 
رمـرة أخرى يقـد1 طـريين يثعدرين عـىل يثتصعيد، 
رثكـن  ـذه يملـرة لاسـتهديف يملينـاا؛ لهدِف تشـديد 
يثحصار ريثتجوي ، تزيمناً م  تجّدد يثدعويت يبمريكية 
ريثغرليـة ثوقـف يثقتـا  يف يثي ـن، ر و يؤّكـد أن تلك 
يثدعـويت مجـرد تغطيـة عـىل جريئـم يثعـدرين رثفت 
يبفظـار عنهـا لاثحديث عن يثسـل1 يثذي يتـم يثتعبري 
عنه ميديفياً لاثجريئم ريثتصعيد، رغم يمتلك ريشـنطن 
ريثعويصم يثغرلية يبدريِت ريثنفوذَ، ل ا تقدمه من دعم 

ثلعدرين، التخاذ قرير ُملِز1 لوقف يثعدرين. 
ريف سـياق  ـذه يثدعـويت يثتـي لاتـت مكشـونة 
يثغرليـة )يفظـر ص6(، قاثـت  رتتنارثهـا يثصحـف 
يثخارجيـة يبمريكيـة يف ليان، أمـس: إن يثوزير مايك 
لومبيـو "جّدد دعـوَة أمريـكا ثوقف يثقتـا  يف يثي ن 

رثتفارض يبطريف ثلتوصل إىل َحـّل سل ي". 
من جهتـه، طاثب رزير يثخارجيـة يثفرفيس، جان 
ييـف ثودريـان لوقـف نـوري ثلقتـا ، رقـا  مقاللة 
أجرتها معه إذيعة نريفس1 يثفرفسـية إفه "يجُب عىل 
يملجت ـ  يثدريل أن يقوَ  كفى ثلحرب يف يثي ن،  ذي ما 
سـبق رقلناه رما قاثته يثواليـات يملتحدة رلريطافيا"، 
مؤّكديً أفه "ثن يكون  ناك منتر يف  ذه يثحرب ثهذي 
يجُب رقف تغذية  ذه يثحرب يثقذرة" لحسب رصفه. 
رعىل غرير فظريَيـه يبمريكي ريثفرفيس، قا  رزير 
يثخارجيـة يث3يطافي جريي ي  افت، خـل  زيارته، 
أمـس ثلعاص ـة يثسـعودية، إنَّ "يثتكلفـة يثبرشيـة 
ثلحرب يف يثي ن  ائلة يف ظل مليني يملرشدين ريملجاعة 
ريبمريض رسـنويت من إريقة يثدمـاا، ريثحل يثوحيد 
يآلن  و يتخاذ قرير سيايس لتنحية يثسلح ريثسعي إىل 
يثسل1"، مضيفاً أفه سيزرر عدديً من يثدر  يثخليجية؛ 

"ملطاَثبة ج ي  يبطريف لاالثتزي1 لهذه يثع لية". 
كذثـك صـدر ليـان عـن يالتحـاد يبرررلـي أكد أن 
"يستهديف ميناا يثحديدة يفاقم معافاة يملدفيني". 

رتعـد ُكــّل مـن أمريـكا رلريطافيا رنرفسـا عىل 
يثتـوييل، ألرَز يثـدر  يثغرلية يملتورطـة يف يثعدرين عىل 
يثي ـن، ر ـو مـا يضاعـف يثشـكوَك حـو  حقيقة 
يثدعويت يثصادرة عنها ثوقف يثحرب، خصوصاً أن تلك 
يثدعويت يعقبها تصعيٌد ميديفي أك3ُ، ني ا تست ر تلك 
يثدر  يف تقديم دع ها يثعسـكرّي ثلعدرين ركذي عرقلة 
صـدرر قـرير ملز1 من مجلـس يبمن ثوقـف يثعدرين 
لصفتها ديئ ة يثعضوية رت لك حق يثنقض "يثفيتو" 

ريثنفوذ يبك3 إلصدير قرير من  ذي يثنوع. 

لجنة األسرى: املعلن عنهم تم أسرهم قبل 
أشهر يف جبهات شبوة

 : خاص
يسـتنكرت يثلجنة يثوطنية ثشـؤرن يبرسى إعلن مرتزقة يثعدرين عـن قتل عدد من ألطا  
يثجيش ريثلجان يثشعبية م ن كافوي أرسى ثدى يثقيادي يملرتزق ل حور ليحان "مفرح لحيبح".
رحّ لـت يثلجنـة يف ليان ثهـا أمس تحاثف يثعـدرين رمرتزقتـه كامل يملسـؤرثية عن حياة 
يبرسى يملذكورين رحياة لقية يبرسى، ديعيًة كانة يملنظ ات يملحلية ريثدرثية إىل يثتحرك يثجاد 
ريثرسي  ثح اية يبرسى م ا يتعرضون ثه من يفتهاكات نظيعة ديخل سجون تحاثف يثعدرين 
رمرتزقتهـم. رأكدت يثلجنة يسـتعديد ا يثتا1 إلجريا تباد  شـامل ركامل لج ي  يبرسى درن 

يسـتاناا، النتة إىل أفه تم يثتفارض يف أرقات سـالقة عىل ع لية تباد . 

حقوق اإلنسان تدين استهداف ميناء الحديدة 
وتدعو األمم املتحدة لوضع حدٍّ للعدوان 

 : خاص
أديفت رزيرُة حقوق يإلفسـان، جري َة در  تحاثف يثعدرين لاستهديف ميناا يثحديدة، أمس يالثنني، 

لعدة غاريت أّدت إلصالة ثلثة مويطنني. 
رأّكدت يثوزيرُة يف ليان أن يثجري َة ع ٌل إر الي رال أخلقي ينتهُك يتّفاقياِت جنيف رقويعد يثقافون 
يثدريل، معت3ًة أن يالسـتهديَف تجاَ َل يثنديايِت يإلفسافيَة ريثتحذيريت يثدرثية، ما يؤّكد إجري1َ رإنلَس 

در  يثعدرين من كانة يثقيم يإلفسافية
رحّ ـل يثبيـاُن يملجت َ  يثدريل ريبمم يملتحدة ريملنظ ات يملسـئوثيَة يثكاملـَة إىل جافب در  يثعدرين 
عن يثجري ة رأي يسـتهديف آخر قد يتم يإلقدي1ُ عليه ثتعطيل ميناا يثحديدة يثذي ي اّل رشياَن يثحياة 

ثلي نيني، ديعيًة تلك يبطريَف إىل رض  َحــدٍّ ثلعدرين.

وزارتا الصناعة والنقل ومؤسسة موانئ البحر األحمر وأحزاب اللقاء 
املشرتك ومنظمة تهامة تدين جريمة استهداف ميناء الحديدة

 : خاص
أديفت رزيرتـا يثنقل ريثصناعة ريثتجارة، رمؤسسـة مويفئ يثبحر 
يبح ـر يثي نية رمنظ ة تهامـة ثلحقوق ريثحريـات رأحزيب يثلقاا 
يملشـرك ريثتكتل يملدفي ثتن ية ريثحريات، جري َة يستهديف يثعدرين 
مليناا يثحديدة، ريعت3ت يف ليافات ثها أن  ذه يثجري ة يفتهاك صارخ 
رتحدٍّ ريضح ثألمم يملتحدة ريملجت   يثدريل رثكانة يثقويفني يإلفسافية 
ريثدرثيـة، نضـلً ع ا قد يفـي إثيه يالسـتهديف من جريئـم يلادة 
ج اعية لحق شعب يعافي من أسوأ كارثة إفسافية يف يثعاثم يملعارص.
رحّذرت يثجهاِت يملذكورَة من يست رير يثعدرين يف يستهدينه مليناا 
يثحديـدة رتعطيـل يثع ل نيـه، ديعية يبمَم يملتحـدة رمجلس يبمن 

ريملنظ ات يثدرثية إىل إيقاف  ذه يبع ا  يثعدريفية كون يست رير ا 
يعت3 يسـت ريريً يف جريئـم يثحرب رجريئـم يإللـادة يثج اعية، ك ا 
حّ لت يبمم يملتحدة رمجلس يبمن يملسـؤرثية يثقافوفية ريإلفسافية 
ريثتأريخيـة إزيا يسـتهديف يثعـدرين مليناا يثحديدة، مشـرية إىل أن 
يثعدرين سـبق أن يسـتهدف كانة خطوط رطرق تدنق يثسـل  من 

ديخل يثحديدة إىل لقية يملحانظات يثي نية.
ررجهت فديا يسـتغاثة ثل نظ ات يثحقوقية ريإلفسافية، ركانة 
يبحـرير يف يثعاثـم إلفقـاذ يملدفيني رإيقـاف يثعدرين عـىل يثحديدة ، 
مطاثبـًة يملجت َ  يثـدريل رمجلـس يبمن رمجلس حقوق يإلفسـان 
لاإليقاف يثفوري ثلعدرين عىل يثحديدة رإيقاف يسـتهديف يملنشآت 

ريبعيان يملدفية رعىل رأسها ميناا يثحديدة.
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مـع  الـمشـتـركـيـن  لجـمـيع  األرخـص  هي  بـتـعرفة  تـجـوالك  أثــنــاء 

)إسـتـقـبـال مـجـاني لـلـرسـائــل(

رسالتك تعني لهم الكثير.. طّمنهم عليك..

MTN مع أرخص رسائل تجوال من

وزراء ومسؤولون يؤّكدون أهمّية إحياء مناسبة املولد النبوي الستلهام الدروس التي يحتاجها شعبنا خالل املرحلة
 : صنعاء

شـارك رئيـُس مجلـس يثـوزريا يثدكتور 
عبديثعزيـز صاثـح لـن حبتـور، يف يثلقـاا 
أمـس  فظ تـه  يثـذي  يملوّسـ   يالجت اعـي 
يالثنني، لصنعاا يثديئرة يالجت اعية يف يملكتب 
يثتنفيذي بفصار يثله؛ ثدريسة يملستجديت يف 
يثساحة يثي نية ل ناسبة ذكرى يملوثد يثنبوي 

تحت شعار "مح د.. يبسوة يثحسنة". 
ريعت3 يو1 موثد خـري يثورى مح د عليه 
يثصـلة ريثسـل1 إحدى يملحطـات يثهامة يف 
تأريـخ يبمـة يإلسـلمية، مضيفـاً "ثم يكن 
غريباً عىل يإلطـلق عىل مجت عنا أن يحتفَي 
لهـذي يثيو1 ل ختلف رشيئحـه، إىل أن جااتنا 
لعُض يبنكار يثدخيلة عىل أسلننا رثقانتنا 
ر ويتنا، يثذين يعتـ3ري يالحتفاا لهذي يثيو1 

لدعة ينبغي أن ال تتب ". 
يثـوزريا يف كل تـه عـىل  رعـّرج رئيـُس 
يثلحظـات يملفصليـة يثكبرية يثتي يسـجلها 
يإلفَْسـان يثي ني رجيشـه رثجافه يثشـعبية 
رألنـاا يثقبائـل يثي نيـة كانـة، موضحاً أن 
يثج ي  يسـجلون لحضور النـت رلعزي ة 
قويـة رلـإرصير ثالت أن يثدنـاع عن يثوطن 
يشٌا أسـايّس أّكـدت رحاـت عليه يثرسـاثة 
يملح ديـة، مؤّكديً أن يثج يـ  يف  ذه يثفرة 
معني لاستشـعار يملسؤرثية ثلدناع عن ُكـّل 

ش3 من  ذي يثوطن. 

رتطرق إىل يملشاري  يثسياسية ريإلعلمية 
يثتي تررج ثها يإلديرة يبمريكية لشأن يثي ن، 
مبيناً أن يثهدَف منها تابيط   م يملقاتلني يف 
يثجبهات رتخفيف يثضغط ريثعبا يإلعلمي 
ريثسـيايس عليها رعىل يثـدر  يثغرلية، يثتي 
ديئ ـاً تتحدث عـن يبَْخـــَلق رقيم حقوق 

يإلفَْسان ريملعافي يثنبيلة ريمٌلال. 
مـن  عـدد  حـرضه  يثـذي  يثلقـاا  ريف 
يثوزريا ريملسـؤرثني، أشـار مسـئو  يثديئرة 
يالجت اعيـة، عـيل يملت يـز، إىل أ  يّـة إحياا 
ذكرى يملوثد يثنبوي يثرشيف، لاعتبار ا موثدي 
ثألمة يإلسلمية ريثعزة ريثكريمة ريثحرية. 

رأّكد يملت يـز أن يالحتفـا  لاملوثد يثنبوي 
يُقـد1 رسـاثة ثألعـديا أن تضليلهـم ثألمـة 
رت زيقهـا رإلعاد ا عن فبيهـا رقرآفها لاا 
لاثفشـل، ما يتطلب من يثج يـ  أن يكوفوي 
أكار رعياً رمعرنة رت سـكا رتأسيا لرسو  
يإلفَْسـافية مح د صىل يثله عليه رآثه رسلم، 
ردعـا يثج يـ  إىل يثتحرك يثجاد ريثتحشـيد 
ثلجبهـات ررند ـا لاملا  رلاثرجـا  خاصة 
جبهة يثساحل يثغرلي ثصد يثعدرين رإنشا  
مخططاتـه يثتي تسـتهدف يثنيل من يثوطن 

رأمنه ريستقريره رفهب خرييته رثرريته. 
ريف يثلقـاا قدمت أرلـ  أرريق ع ل، تنارثت 
يثورقة يبرىل يثتي قدمها رزير يإلعل1 ضيف يثله 
يثشـامي لعنوين" يثرسو  ريثرسـاثة" مويقف 
يثرسـو  رمنهجيته رمبادئـه كقائد رمعّلم، يف 

حني يسـتعرضت يثورقة يثاافيـة ثعضو يملكتب 
يثسيايس بفصار يثله يثدكتور حزي1 يبسد طرق 
رأساثيب يثحرب يثناع ة ريثرياح يثباردة رآثية 

يملويجهة رطرق يملعاثجة. 
ني ا أشـار يثشيخ ش سـان ألو فشطان 
يف ررقـة يثع ـل يثااثاـة إىل أ  يّـة يثنفـري 
ثلجبهـات رتفعيل جويفب يثتحشـيد ريثدعم 
مسـارئ  مسـتعرضاً  ريثرجـا ،  لاملـا  
يالحتل  رسـلبيات يثغزية رأط ـاع يملحتلني 

ريفتهاكاتهم. 
لدرره قد1 يثقائـم لأع ا  رئيس مجلس 
يثشـورى مح ـد يثعيـدررس ررقـة يثع ـل 

يثريلعة لعنوين "دعوة يملغرر لهم ثلستفادة 
مـن قـرير يثعفـو يثعـا1 ريثعـودة إىل صـف 
ا يملغـرر لهم يالسـتفادة من  يثوطـن"، حاثًـّ
قرير يثعفو يثعـا1 ريحتويا يثجهات يملختصة 

يثرس ي ريملجت عي ثهم. 
ردعا ليان صـادر عن يثلقـاا إىل يثتفاعل 
ريثحشـد يملرّشف ثلفعاثية يملركزية ل ناسبة 
ذكـرى موثـد يثرسـو  يبعظم صلـويت يثله 
عليه رعىل آثه ريسـتغل  يملناسـبة يف تفعيل 

مبدأ يثتكانل يالجت اعي. 
رأّكد يثبيان عىل سيادة ريستقل  ررحدة 
يثي ـن ررنض أشـكا  يثوصايـة يثخارجية 

رمحارالت يثتجزئة ريثتقسـيم.. مشدديً عىل 
أ  يّة تفعيل مؤسسات يثدرثة ض ن أرثوية 
مويجهة يثعدرين ل ا يعزز من حاثة يثص ود 
يالجت اعي ريخفف من معافاة يثي نيني يثتي 

تسبب لها يثعدرين. 
يثفسـاد  مكانحـة  إىل  يثبيـان  ردعـا 
رمعاقبـة ُكــّل مـن يابت تورطـه لارتكاب 
أيـة جري ـة نسـاد ريثع ل يثجـاد عىل رن  
رتحسـني يإليريديت يملحلية ل ا يكفل تسليم 
يملرتبات حسـب يإلمكافيات.. النتاً إىل أ  يّة 
يثوقـوف إىل جافـب ألناا يملناطق يثسـاحلية 
رمـا يتعرضون ثه مـن أع ا  قتـل رإجري1 
ريسـتهديف ثلبنيـة يثتحتيـة من قبـل قوى 

يثعدرين رمرتزقته. 
ك ـا أّكـد يثبيـان أن يثخيار يثوحيد ثلشـعب 
يثي نـي،  ـو يالسـت رير يف يثتصـدي ثلعـدرين 
يبمريكي يثسعودي حتى تحرير يملناطق يثي نية 
يملحتلة سويا يملحانظات يثش اثية أر يثجنولية.. 
ديعيـاً يملغرر لهم ثلسـتفادة مـن نرصة يثعفو 
يثعـا1 ريثعـودة ثلصـف يثوطني رعـىل يثجهات 

يملختصة تونري يثبيئة يملناسبة ثعودتهم. 
رثفت يثبيان إىل رضررة ترسيخ مبدأ يثتكانل 
يالجت اعي ريإلحسان يقتديًا لرسو  يإلفَْسافية 
رت تني أريرص يإلخاا لني ألناا يثشـعب يثي ني 
ريال ت ـا1 لأرس يملريلطـني يف يثجبهـات ركذي 
أرس يثشهديا ريثجرحى ريملعاقني ريبرسى من 

يثجيش ريثلجان يثشعبية. 

قبائل الطويلة باملحويت تعلن النفري العام لرفد الجبهات 
ومديريتا حفاش وملحان تحتفل باملولد النبوي 

استمرار فعاليات مهرجان الرسول األعظم 
السنوي الخامس لإلبداع الفني والثقايف

 : المحويت
أعلنـت قبائل مديريـة يثطويلـة ل حانظة 
يملحويـت، أمـس يالثنـني، يثنفـري يثعـا1 فحو 
جبهـات يثعـزة ريثبطوثـة ثلـرد عـىل جريئـم 

يثعدرين يبمريكي يثسعودي. 
رأثقيـت يف يثوقفـة لحضور مديـر يملديرية 
ح يـد يثرض ـي كل ـات أشـادت لافتصاريت 
يثجيـش ريثلجان يثشـعبية يف جبهـات يثدناع 
عـن يثوطـن، رأشـارت إىل أن جريئـم يثعدرين 
رمخططاته ستفشـل لص ـود رثبات يبلطا  
يف يثجبهـات.  رجددت قبائـل يثطويلة يف ليان 
ت سـكها لخيار يثص ود ريملويجهة دناعاً عن 

يبرض ريثعـرض ريثسـيادة يثوطنيـة، ديعيـة 
كانـة قبائل يثي ـن إىل يثنفري ثجبهة يثسـاحل 
ثتعزيز يفتصاريت يثجيش ريثلجان يثشعبية. 

رأّكـد يثبيـان أن يثص ت يثـدريل إزيا جريئم 
يثعـدرين رحرلـه يالقتصاديـة لحـق يثشـعب 

يثي ني ستظلُّ رص َة عار يف جبني يثعاثم. 
إىل ذثـك أقيم يف مديريتَي حفـاش رملحان، 
أمس يالثنني، نعاثيتان ج ا رييتان منفصلتان 

ل ناسبة ذكري يملوثد يثنبوي يثرشيف. 
ريف يثفعاثيتـني أثقيـت يثعديد مـن يثكل ات 
أّكدت يف مج لها أن إحياا ذكرى رالدة يثرسو  
إحيـاا ثلقيـم ريملبـادئ يثتـي جسـد ا يثنبي 

يبعظم يف حياته. 

 : صنعاء
أقي ت لجامعة صنعاا أمس يالثنني يثفعاثية 
يثااثاة من نعاثيات مهرجان يثرسـو  يبعظم 
ثإللديع يثفني ريثاقايف، لحلته يثخامسة، ريثذي 
تنظ ه سنوياً مؤسسة يإلما1 يثهادي يثاقانية 

لاثتعارن م  ملتقى يثطاثب يثجامعي. 
ريف يثفعاثيـة يثتي حرض ا عدد من يثطلب 
ريبكادي يـني ريبدلـاا ركوكبـة مـن جرحى 
ألطـا  يثجيـش ريثلجان يثشـعبية، قـد1 عدد 
مـن يملتسـالقني يف مجـايل يثشـعر ريالفشـاد 
مشاركاتهم يف يملهرجان يثتنانيس يثذي يست ر 

ثتسعة أيا1 عىل يمتديد نرة يملهرجان. 

رتنار  يملتسـالقون يف مجا  يثشعر قصائد 
يمتدحـت يثرسـو  يبعظـم مح ـد صلـويت 
يثلـه عليه رعىل آثـه يبطهار، مؤّكدًة يثت سـك 
لاثنهج يثذي صار عليه طيلة حياته، النتني إىل 
حاجة يثشـعب يثي ني خاصـة ريبمة يثعرلية 
ريإلسـلمية عامـة إىل يسـتلها1 يثـدررس من 
يملعلـم يبر  ثلبرشيـة مـن أرسـله يثله أسـوة 

ثلعاملني. 
ني ا تغنـى يملتسـالقون يف مجا  يإلفشـاد 
لأثحـان تريثيـة يف حرضة يملصطفـى صلويت 
يثلـه عليه رعىل آثه يبطهار، مجسـدين يملكافة 
يثرنيعـة يثتي حظي لها يثرسـو  صلويت يثله 

عليه يف يثريث يثي ني منذ قديم يثزمان. 
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مديريات أمانة العاصمة تحيي املولد النبوي بعدد من 
الفعاليات االحتفائية واللقاءات التحضريية

 : صنعاء
يثعاص ـة  أمافـة  ألنـاُا  يويصـُل 
نعاثياِتهم يالحتفائيـَة لحلو  ذكرى 
يملوثـد يثنبوي يثرشيف عـىل صاحبه 
أنضـل يثصلة ريثتسـليم رعـىل آثه، 
يثوحـدة  مديريـاُت  أقامـت  حيـث 
ريثسـبعني ريثاـورة، أمـس يالثنـني، 
ريثفعاثيـات  يثلقـاايت  مـن  عـدديً 
يثتحضرييـة ريثخطاليـة ريثاقانيـة 
ل ناسبة ذكرى موثد يثرسو  يبكر1. 
يثاـورة،  مديريـة  مـن  يثبدييـة 
حيـث عقد ألنـاُا حارة سـويد حنش 
يثوسطى ثقاًا يجت اعياً فاقشوي نيه 
يثتحضـرييت ريالسـتعديديِت يثجاريَة 
يثنبـوي  يملوثـد  لذكـرى  ثلحتفـا  

يثرشيف. 
ألنـاا حارة سـويد حنـش رخل  
يثلقـاا يثـذي حـرضه مديـُر مديرية 
يثاورة مح د يثدرريفي رركيل يبمافة 
يثفرعيـة  يثلجنـة  رئيـس  يملسـاعد، 
يثقـويس  فاجـي  يثشـيخ  لاملديريـة 
رعـدد من قيـاديت يثسـلطة يملحلية 
ريثشـخصيات يالجت اعيـة ررجهاا 
رأعيـان يملديريـة، أّكدري عـىل أ  يّة 

ريإلعـديد  يثتحضـري  يف  يملشـاركة 
ثلحتفـا  لاملوثـد يثنبـوي يثرشيف، 
إحيـاا  ـذه  أ  يّـة  إىل  مشـريين 
يثذكرى يف تذكري يبمة ل سـؤرثياتها 
يثعظي ة رمكافتها يثرنيعة يثتي أريد 
ها مـن لني يبمم  يثله ثهـا لأن أختصَّ
إلقامة يثدين ر ديية يثشعوب ريبمم 

رإخريجهم من يثظل1 إىل يثنور. 
مـن  يثعديـُد  أُثقيـت  يثلقـاا  ريف 
يثفعاثيات يملؤّكدة عىل أ  يّة تجسيد 

يملبـادئ ريثقيم يثتي جاا لها رسـوُ  
يثلـه صلـويت يثلـه عليـه رعـىل آثه، 
مشـريًة إىل أن إحيـاَا مناسـبة يملوثد 
يثنبـوي يثرشيـف يعـد تعبـرييً ثألمة 
يإلْســَلمية عىل نخر ـا ريعتزيز ا 
لدينها ررسوثها، رديِنعاً الستنهاض 
يثشعوب يثعرلية ريإلْسـَلمية رشحذ 
   هم رعزيئ هم يف يسـتعادة مجد 

أمتهم رعزتها. 
لدرر م، أشار ألناُا حي يثقادسية 

يف يبمسـية يثخطالية ريثاقانية يثتي 
أقامو ا ل ناسـبة قدر1 ذكرى يملوثد 
يثنبوي يثرشيف إىل مدى ُحبِّ يثشعب 
يثي نـي ريرتباطـه لرسـو  يثرح ة 
رمنِقـذ يثبرشية، رذثك من خل  عدد 
من يثكل ات ريملشـاركات ريثقصائد 

يثشعرية يثتي تخللتها يبمسية. 
رأّكد ألناُا يثقادسـية عـىل أ  يّة 
يالقتديا لاثرسـو  يبكـر1 يف مختلف 
مقدمتهـا  ريف  ريملجـاالت  يثجويفـب 
يثجهـاُد يف سـبيل يثلـه ريثدنـاع عن 
يثديـن ريبرض ريثِعـرض، النتني إىل 
أ  يّة يثحشِد ررند يثجبهات لقوينل 

يملا  ريثرجا  ريثغذيا. 
من جافبهم، ألناا مديرية يثوحدة 
أّكدري خل  يثفعاثيـة يثخطالية يثتي 
أقامو ـا ل درسـة جنة يملعـارف أن 
يالحتفاَا لهذه يملناسـبة  ـو ل االة 
تجديـد يثعهد ريثـوالا ثله ريثرسـو  
لاملـي عـىل فهـج خاتـم يبفبيـاا 
ريثتحـيّل  لـه  ريالقتـديا  ريملرسـلني 
لأَْخــَلقه، النتني إىل موقِف يثي نيني 
يثريسـخ لوجـوب يثتصـدي ثلعدرين 
يثغاشـم ريسـت رير يثتصعيـد ررند 

ردعم يثجبهات لاملا  ريثرجا . 

أرحب ُتْحيي ذكرى املولد النبوي 
وتؤّكد استلهام الدروس من املناسبة 

ملواجهة الطغاة واملستكربين

مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة 
ريمة يحيي ذكرى املولد النبوي 

أبناء آل سالم بصعدة يؤّكدون االستمرار يف مواجهة العدوان 
ويرفدون الجبهات بقافلة غذائية ومالية كربى

 : صنعاء
 فّظم مكتُب يثرليـة ل ديرية أرحب محانظة صنعاا، أمس 
يالثنني، نعاثيـًة لذكرى يملوثد يثنبوي يثرشيف يف مدرسـة يثنور 

لبيت يثعذري. 
ريف يثفعاثيـة يثتـي حرض ـا فائبا مديـَري مكتبَـي يثرلية 
لاملحانظـة مح ـد معصـار ريملديريـة يحيـى يثذيـب رمديـر 
يبفشـطة ل كتب يثرلية لاملحانظة ح زة يثشامي، أشار ركيل 
يملحانظة محسـن ألو  ادي رمديـر يملديرية فصري يثحباري إىل 
أ  يّـة إحياا ذكرى يملوثد يثنبوي، ريسـتلها1 يثدررس من  ذه 
يثذكرى ريالقتديا لصفات رأَْخــَلق يملصطفى ريثتحيل لاثص3 

يف مويجهة يثتحديات. 
رخل  يثفعاثية، أشـار مدير مكتب يثرليـة لاملديرية صدي1 
يثعـذري إىل أن يالحتفـا  لذكـرى يملوثـد يثنبـوي يأتـي ريثي ن 
يتعـرَُّض ثلعـا1 يثريل  ثعـدرين رحصـار، مؤّكـديً يثحرَص عىل 

يست رير يثع لية يثتعلي ية رغم ُكـّل يثصعولات. 
لدرره، أشـار مح د يثحاكـم رمح د فزيه ألو فشـطان، إىل 
أ  يّة يغتنا1  ذه يثذكرى السـتلها1 يثدررس ريثع3 من سرية 

خري يث3ية يف مويجهة يثطويغيت رأمم يثكفر ريثنفاق. 

 : ريمة
فّظم مكتُب يبرقاف ريإلرشاد ل حانظة ري ة، أمس يالثنني، 
نعاثيـة ل ناسـبة ذكـرى يملوثد يثنبـوي يثرشيف عـىل صاحبه 
أنضل يثصلة رأزكى يثتسـليم لحضور ركيـل يملحانظة مح د 

عبده مريد رمدير عا1 يبرقاف ريإلرشاد خاثد يثبزيز. 
 ريف يثفعاثيـة، أثقيت محـارضة أّكدت أ  يّـة تعزيز يثوعي 
يملجت عي حو   ذه يملناسبة يثدينية ريالحتفاا لها ريالستفادة 
مـن دررس يثعزة ريثرنعـة ريثص ود يثتي صّدرتها ثنا يثسـرية 
يثنبوية ثلسـتفادة منها يف مويجهة يثعدرين، مشريًة إىل أ  يّة 
يسـتلها1 يثدررس ريثع3 من يثسرية يثعطرة ثلنبي يبعظم صىل 

يثله عليه رآثه رسلم. 
 ريستعرضت يملحارضة محطاٍت من يثسرية يثنبوية يثرشيفة 
يف مويجهـة قوى يثكفـر ريثرشك ريثنفاق خل  مسـرية حياته 
يثجهادية ريثدعوية، ديعيًة ألناَا محانظة ري ة إىل يالست رير يف 
رند يثجبهات ملويجهة يثغزية ريملعتدين ريثدناع عن يثوطن جنباً 

إىل جنب م  رجا  يثجيش ريثلجان يثشعبيّة. 

 : صعدة
تشـهُد مختلـُف يملحانظات يثي نيـة يثعديَد من 
رقفات ريجت اعات يثتحشـيد ريثتعبئة ثدعم ررند 
يثجبهـات لقوينل يملا  ريثرجا  ريثغذيا، حيث فّظم 
ألناُا ررجهاا رمشـايخ مديرية آ  ساثم محانظة 
صعـدة، أمس يالثنـني، رقفة قبلية مسـلحة أّكدري 
نيها يالست ريَر يف مويجهة يثعدرين، مقدمني قانلًة 
غذيئية رماثية؛ دع اً َرإسناديً ثل ريلطني يف جبهات 

يثقتا . 
رخل  يثوقفة، ع3ّ يملشـاركون عـن يعتزيز م 
لبطـوالت يثجيـش ريثلجـان يثشـعبيّة يف مختلف 
يثجبهـات، ك ا يسـتنكرري جريئَم يثحـرب ريإللادة 
يثج اعيـة يثتـي يرتكبهـا يثعـدرين لحق يثشـعب 
يثي نـي، مؤّكدين أفها جريئم ال تسـقط لاثتقاد1، 

رأن مرتكبيها سيناثون عقالَهم يثعاد . 
رجّددت قبائُل آ  سـاثم يثتالعـة ثقبائل   دين 
لن زيد تأكيَد ا عىل يالسـت رير يف يثص ود ريثابات 

ردعم ررند يثجبهات لاملـا  ريثرجا  حتى تحقيق 
يثنـر رتحريـر كانـة يبرييض يثي نيـة من دفس 

قوى يثغزر ريالحتل . 
رأشـار يملشـاركون إىل أن يثقانلة ثيسـت يبرىل 
رثن تكون يبخرية رستتبعها يثعديد من قوينل يملا  

ريثرجا  ريثغذيا. 
ريحتوت يثقانلُة عىل ك ياٍت كبريٍة من يث3تقا  
ريثيوسـفي ريملـويد يثغذيئية، لاإلضانـة إىل يملوييش 

من رؤرس يبغنا1 ريبلقار ريملباثغ يملاثية. 

محافظا الضالع وذمار يتفقدان أحوال الجيش واللجان يف دمت وجنب بالضالع
 : الضالع

زير رنٌد من قيـاديِت محانظتَي يثضاث  رذمار، 
أمـس، ألطاَ  يثجيـش ريثلجـان يثشـعبيّة يف عدٍد 
مـن يملناطق ريثجبهـات يف مديريتَـي َدْمت رُجبَـن 

ل حانظة يثضاث . 
ريّطلـ  يثونـُد يثـذي تقدمه محانـُظ محانظة 
يثضاث  حنني دريب رمحانظ ذمار مح د حسـني 
يملقـديش عىل أحـوي  يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة يف 
عدد من مويق  يثرشف ريثبطوثة يف مناطق يثعرش 

ريثحقب يف مديريتي جبن ردمت. 

رخل  يثزيارة، ثّ ن يملحانظ دريب رقوَف قبائل 
ررجهاا رمشـايخ مديرية جبـن إىل جافب يثجيش 
ريثلجـان يثشـعبيّة يف يثتصـدي ملرتِزقـة يثعدرين، 

مشيديً لاالفتصاريت يثتي حّققو ا. 
لـدرره، أّكـد محانظ ذمـار عىل أ  يّـة تعزيز 
عويمـل يثص ود ريثابات من خـل  رص يثصفوف 
رتظانر يثجهود يف مويجهة يثعدرين رإنشـا  كانة 
ُمَخّططاته، مشيديً لدرر يثجيش ريثلجان يثشعبيّة 
يف مويجهـة يثعـدرين يف مختلـف جبهـات يثعـزة 
ريثبطوثة ريثتي كان آخر ا محارالت يثتسـلل يثتي 
فّفذ ـا مرتِزقة يثعدرين يبسـبوع يملـايض لاتّجاه 
مناطـق يثرليعتني رعـرش مديرية ُجبَـن ريثحقب 

ل ديرية دمت. 

رجّدد يملقديش تأكيَده عىل رقوف ألناا محانظة 

ذمـار إىل جافب ألناا محانظـة يثضاث  يف يثتصدي 

يً عن يسـتعديد  ثقـوى يثعـدرين رمرتِزقتهـم، مع3ِّ

ألناا محانظة ذمار ثدعم رمسافدة ألطا  يثجيش 

ريثلجـان يثشـعبيّة يف مويجهـة يثعدرين رإنشـا  

ُمَخّططاته. 

لدرر ـم، ألناُا ررجهاا رقبائـل مديريتَي جبن 

ردمـت أّكـدري عىل يالسـت رير يف يثص ـود ريثابات 

ردعـم ررند جبهـات يثقتا  لاملـا  ريثرجا  حتى 

تحقيق يثنر رتحرير كانة يبرييض يثي نية. 
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 : متابعات 

يعـرف كباُر مسـؤريل إديرة يثرئيس 
أرلامـا،  لـاريك  يثسـالق،  يبمريكـي 
يف  متورطـٌة  يملتحـدة  يثواليـاِت  لـأن 
يثعـدرين عـىل يثي ـن، رأفها مسـؤرثٌة 
عـن ُكــّل يآلثـار يملدّمـرة يثتـي ترتبت 
عىل  ذي يثعـدرين، ردعـوي إديرة تريمب 
إىل إيقـاِف يملشـاَركِة يبمريكيـة نوريً. 
ريأتـي ذثك ض ن يثحـريك يثذي يقوُده 
يثدي قريطيون ضد إديرة تريمب لعد أن 
أصبحـوي يف يملعارضة، لين ـا كافوي  م 
من كبار يثديع ني ثلعدرين عندما كافوي 

يف يثسـلطة يثتي تبنت يفطلق »عاصفة 
يثحز1« من يثعاص ة ريشنطن. 

رقاثت صحيفُة »ريشـنطن لوست«: 
إنَّ ب3 شـخصاً من كبار يملسـؤرثني يف 
إديرة أرلاما، لَ ن نيهم مستشاُر يبمن 
يثقومي يثسـالق سـوزين رييس رمدير 
ركاثة يالسـتخباريت يملركزية يثسـالق 
جون لرينان، أعدري رسـاثًة أّكدري نيها 
أن يثدعم يثذي قدمتـه يثواليات يملتحدة 
عـا1 55ب1 ثتحاثـف يثعـدرين، أصبح 
»شيكاً عىل لياض« م  يست رير يرتفاع 
عـدد يثضحايا يملدفيني، رأفه »ال تلوح يف 

يبنق أي فهاية ثلريع«. 
أرلامـا يف  إديرة  رأرضـح مسـؤرثو 

يثرسـاثة أن ذثـك يثدعـَم ماّل نشـلً يف 
يثسياسـة يبمريكيـة رأفـه »لـدالً عن 
يثتعلـم من  ذي يثفشـل، ضاعفت إديرة 
تريمب من دع ها السـت رير يثسعوديّة 
يف يثحـرب«، رأّكـدري عـىل أفـه »حـان 
يثوقت إلفهاا درر أمريكا يف  ذه يثحرب 

يثكارثية يف يثي ن«.
رتض نـت يثرسـاثة إشـارة إىل قرير 
مايـك  يبمريكـي،  يثخارجيـة  رزيـر 
لومبيو، يف سـبت 3 يثفائـت، ريثذي أيد 
نيه »جهود يثسعوديّة ثح اية يملدفيني« 
حيـث أدى  ذي يثقرير، يثـذي جاا بجل 
ت ريـر صفقـة سـلح ثلسـعوديّة، إىل 
زيادة يالفتقاديت إلديرة تريمب، يف يثوقت 

يثذي توسـعت نيه يثكارثة يإلفسافية يف 
يثي ن. 

رحات يثرساثة يثتي فّسقتها ج اعُة 
»يبمـن يثقومي ثلع ـل«، إديرَة تريمب، 
عىل يثدعوة إىل رقف نوري إلطلق يثنار، 
رتنشـيط جهود ا يثدللوماسية إلفهاا 
يثحـرب رتعليق يملسـاعديت يبمريكية، 
رجـاا يف يثرسـاثة: »ثقـد أثبتـت  ـذه 
يإلديرة ح اقـة يثدعـم غـري يملـرشرط، 
ريآلن، يجب أن فوقف يثدعم ت اًما«. 

ركان ض ـن يملوّقعني عىل يثرسـاثة 
أيضـاً رينـدي شـريمان، يثـذي شـغل 
منصـَب ركيـل رزيرة يثخارجيـة، رثيزي 
موفاكـو، يثتـي كافت مسـؤرثًة رنيعَة 

يملسـتوى يف يثبيـت يبليـض ملكانحـة 
»يإلر اب«. 

يثدي قريطيـون قضيـَة  ريسـتخد1 
يثعـدرين عـىل يثي ـن، كورقـة ضغـط 
تريمـب  إلديرة  يملعـارض  ِحَريكهـم  يف 
»يثج هورية« رشـهدت يثفرة يملاضية 
فشـاطاً متزييديً من قبل أعضاا يثحزب 
يثدي قريطي ثل طاثبة لإيقاف مشاركة 
أمريـكا يف يثعـدرين رإيقـاف صفقات 
يثسلح، رتسـعى إديرة تريمب لاملقالل 
إىل سـد يثطريـق أما1 تلـك يثضغوطات 
من خـل  يإلعلن عن خطـويت مزيّفة 
كوقف تزريد طائريت يثعدرين لاثوقود، 

أَْر يثدعويت إىل يثسل1 يف يثي ن. 

 : متابعات 

كشـف تحقيٌق صحفيٌّ مشـرٌك لني 
شـاررن رين3غر، شـون فايلور رجينا 
يثتحقيقـات  يف  يملختصـني  ماكلوثـني 
يثصحفيـة ل وقـ  »يا ـو« يبمريكي 
يو1 يبحـد، أن رزيرة يثدنـاع يبمريكية 
أطلقـت يف رقت سـالق من  ـذي يثعا1 
ع ليـًة رسيًة جديـدة ثدعـم يثع ليات 
يثعسـكرية ثدرثة يثعدرين يثسعوديّة يف 

يثي ن. 

يثع ليـة  عـن  يثتحقيـق،  ركشـف 
يثرسيـة يثجديـدة، يثتـي أُطلـق عليها 
يسـم »يوكـون جورفي« لشـكل جزئي 
يف تقريـر يملفتـش يثعا1 ثـوزيرة يثدناع 
يثـذي فرُش عىل يإلفرفت يف رقت سـالق 
يثشهر يثجاري، مشرية إىل رثيقة أخرى 
فرُشت يف رقت سـالق من يثعا1 يثجاري 
عىل موق  تال  ثلبنتاغون تحّدد يوكون 
جريفـي كقيـادة مركزية تدعـم »درثة 
يثعدرين يثسـعوديّة ريثدر  يثرشيكة يف 

يثحرب عىل يثي ن. 

يثع ليـة  أن  يثتحقيـق،  ريحت ـل 
يبمريكية عىل يبرض ي كن أن تست ر، 
مسـتبعديً أن تكون يثع ليات عىل طو  
يثرشيـط يثحدردي حيـث تتويجد قويت 

أمريكية خاصة. 
رفقـل يثتحقيـق عـن لـررس ريد ، 
ضالـط سـالق يف ركاثة يالسـتخباريت 
يملركزيـة، أن يثع لية يثرسيـة يثجديدة 
سـتقو1 لع ليـات يف يثديخـل يثي نـي، 
عكس ع ل يثقـويت يثخاصة يبمريكية 
يملتويجـدة عـىل طـو  يثحـدرد يثي نية 

ريثتي تنفذ ع ليات  ناك. 
يملفتـش  أن  إىل  يثتحقيـق،  رثفـت 
يثعـا1 ثـوزيرة يثدنـاع رنـض يثحديث 
عـن »يوكون جورفـي« رمـكان تنفيذ 
يثع ليـات، حيث قا  »ثيـس من يثدقة 
أن فقـو  إن موقـ  )ع ليـة يوكـون( 
مصنّفـة رلاثتـايل ال تجري مناقشـتها 

علفية«. 
رأشـار يثتحقيـق، إىل أن يثبنتاغـون 
رنـض تسـ يَة موق  يثع ليـات، النتاً 
إىل رنـض يثقيـادة يملركزيـة يبمريكية 

يإلجالَة عىل أسـئلة حـو  »يوكون« أَْر 

تأكيد موقعها. 

يُذَكـُر أن يثرئيـَس يبمريكـيَّ درفاثد 

تريمب كشـف مطل  أكتولر يملايض أفه 

تلقى يتصاالً من يمللك يثسعودّي سل ان 

لـن عبديثعزيز يطلُب منه يملسـاعدَة يف 

ع لية رّسيـة، درن أن يحـّدد مكان أَْر 

زمـان  ـذه يثع ليـة. رأضـاف تريمب 

قائـلً »قلـت ثل لـك سـل ان إن  ـذه 

يثع لية ستكلفه   ملياريت درالر«. 

 : متابعات 

تنارثت ينتتاحيُة صحيفة يثغارديان 
معافـاَة يملدفيـني يف يثي ـن ررصفتهـا 
لاثصادمة، مضيفًة أن يثغرَب ال ي كنه 
يالسـت رير لغـضِّ يثنظر ع ـا يحدث 

نيها. 
رأشارت يثصحيفة يث3يطافية إىل أن 
معافاة يملدفيني ثيسـت نقط أسوأ أزمة 
إفسافية يف يثعاثم، لل إفها أسوأ جري ة 

تتويطأ نيها يثدر  يثغرلي. 
رتالعت يثصحيفة لاثقو  إن فصَف 

سـكان يثي ن يثباثغ عدد م 11 مليون 
فس ة عىل شفا يملوت جوعاً، إذ أن ن.5 
مليون طفل يعافون من سـوا يثتغذية 

يثحاد. 
رقاثت إفـه لاثنسـبة ثلكاريين نقد 
نـات يبرين لاثفعل، مضيفـة أن يبمم 
يملتحـدة تتوق  أن تشـهد يثي ن أسـوأ 
مجاعة عـىل مدير قـرن، ركافت يبمم 
يملتحـدة حذرت مـن يملجاعـة يف يثبلد 
قبـل يفدالع يثحرب أي قبـل حوييل أرل  
سـنويت، ركان يثي ن حينها يسـتورُد 
تقريبـاً ُكــّل طعامـه، رقـد تد ورت 
يبرضاع منذ ذثك يثحني لشكل ال ي كن 

تصوره. 
منظ ـة  أن  يثصحيفـة  رأضانـت 
يثصحة يثعاملية كافت قد حذرت يثشهر 
يملـايض مـن أن  نـاك فحـو ب5 آالف 
إَصالَة لاثكوثريي أسـبوعياً يف يثي ن، إال 
أن يثبعض يقدر أن يثرقم يثحقيقي  و 
خ سة أضعاف  ذي يثرقم، أي يتجارز 

يثخ سني أثفاً. 
رأضانـت أن  ذه يثعويمـل تؤّكد أن 
يثتوصل ثلسل1 يف يثي ن أصعُب من أي 
رقت مىض، مشـرية إىل أن يثعنف يشتد 
يف يثبـلد منـذ دعـوة يثواليـات يملتحدة 
ثوقف إطلق يثنار يثشـهر يملايض، ك ا 

أن يثقتـا  يثديئر يف مينـاا يثحديدة  ذي 
يبسـبوع، دن  ل بعـوث يبمم يملتحدة 
مارتن غريفيث ثتأجيل يملباحاات حتى 

فهاية يثعا1 يثجاري. 
قـويِت  أن  إىل  يثصحيفـُة  فّو ـت 
يثتحاثف يثذي تقوده يثسـعوديّة لدعم 
أمريكـي رغرلـي تحارص يملينـاا يثذي 
كان يسـتقبل بن يف يملئة من يثويرديت، 
يثجويـة  يثرضلـات  تنفـذ  أفهـا  ك ـا 
يثضخ ة يثتـي أردت مؤخريً لحياة ب  

طفلً كافوي يف حانلة مدرسية. 
رخت ـت لاثقـو  إن »كل  ـذي كان 
ثـه تأثري ضئيـل رتطلب يبمـر إثر قتل 

يثصحايف يثسـعودّي ج ا  خاشـقجي 

يف إسـطنبو  ثدنـ  ريشـنطن إلصدير 

قـرير لوقـف إطـلق يثنار، مشـرية إىل 

أن لريطافيـا عـىل يبقـل تقـرب مـن 

يتخـاذ موقف أقوى رذثـك لعدما أفهت 

معارضتها ملجلس يبمن يثدريل يف طرح 

قرير يهدف إىل رض  مزيد من يثضغوط 

عىل يثسـعوديّة إلفهاا يثقتا  ريثس اح 

لتقديم يملسـاعديت، ثكن إىل أن تتوقف 

لريطافيـا عن ليـ  يبسـلحة ثلرياض 

يالستخباريتية،  يملعلومات  رمشاركتها 

سنظل متويطئني، يف يثجري ة«. 

بعد قرابة 4 سنوات من تبّنيها للعدوان 

إدارة أوباما تعرتف: أمريكا متورطة يف تدمري 
اليمن ويجب إنهاء مشاركتها يف »التحالف« 

ترامب كان قد أعلن عنها مطلع أكتوبر الماضي:

موقع أمريكي: البنتاغون يطلق عملية سرية يف اليمن لدعم دول العدوان 

الغارديان: معاناة املدنيني يف اليمن ليست أسوأ 
أزمة إنسانية بل جريمة بتواطؤ غربي
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ترجمة 

 : ترجمة خاصة 

فرش موق  »شـبيغل أرفليـن« تقريريً فقله 
عـن مجلـة »ديـر شـبيغل« يبملافيـة، لعنوين 
»يثي ـن ينزثـق إىل رعـب يملجاعـة« أّكـد عـىل 
مسـؤرثية تحاثف يثعدرين رحكومـة يملرتِزقة 
عن يفهيـار يثُع لـة يثي نية، ريآلثـار يثكارثية 
يثتي ترتبـت عىل ذثك يف ج يـ  مناطق يثبلد، 
ل ا يف ذثك يملناطق يثتي تحت سـيطرة يثعدرين 
رمرتِزقتـه، رحتـى تلـك يثتـي ثـم تشـهد أية 
مويجهات عسـكرية، موضحـاً أن ع لية فقل 
يثبنك يملركزي إىل عدن كافت يثخطوة يثرئيسية 
يثتي أّدت إىل ذثك يثتد ور، ريثوصو  إىل يثكارثة 

يإلفَْسافية يثتي رضلت يثبلد. 
يثتقريـر أعـده يثكاتب »كريسـتوف ررير« 
عـىل ضـوا زيـارة ميديفية قـا1 لها يف شـهر 
حرضمـوت  محانظـة  إىل  يثفائـت  سـبت 3 
يالحتـل   لاثكامـل تحـت سـيطرة  يثويقعـة 
يثسعودّي يإلماريتي، ريقو  »ررير« إفه شا د 
خل  رحلته جنوديً تالعني ثسلطات يملرتِزقة يف 
يملكل خرجوي ثق ـ  متظا رين كافوي ينددرن 
لاالفهيار يالقتصادي لعد أن نقد يثريا  فسـبة 
كبرية من قي ته؛ لسـبِب سياسـات يثسلطات 

يثتالعة ثلعدرين. 
رررى »رريـر« نصـو  تدمـري يالقتصـاد 
يثي نـي منذ يثبديية، نقـا : »إن يفهيار يثُع لة 
يتح له يثقـرير يثذي يتخـذه يثرئيس يملتحاثف 
م  يثسـعوديّة،  ـادي، قبل أكاـر من عامني، 
ريثـذي أصبحت عويقبـه مل وسـة يآلن: ر و 
تعطيـل درر يثبنـك يملركـزي يف يثبـلد، إذ كان 
يثبنـك مسـؤرالً عن أكاـر لكاري من يسـتقرير 
يثُع لـة ريثسياسـة يثنقدية، ك ـا أدير رريتب 
يثدرثـة، ردن  رريتب 5.1 مليون موظف مدفي 
رضبـاط رشطـة رجنـود، ركان أكاـر مـن 6 
مليني شخص يعت درن عىل  ذه يملدنوعات«. 
رأضاف: »حتـى لعد أن لدأت يثحرب، ريصل 
يثبنك )يف صنعـاا( يثقيا1 لذثـك، لاإلضانة إىل 
دنـ  يثديـون يثدرثيـة ريإلرشيف عـىل تقلص 
يثصعبـة.  يثُع لـة  مـن  يثبـلد  يحتياطيـات 
رلاختصـار، حـار  يثبنك إفقاذ يثبـلد، رحتى 
يثجنود عىل يثطرف يملضاد يف يثجبهات يست رري 
يف تلقي رريتبهم، طاملا أفهم يفض وي إىل يثجيش 
لحلـو  عـا1  5ب1. رقـد تلقـى يملدرسـون 
ررجا  يثرشطة ريملوظفون يإلديريون ريبطباا 
ريمل رضـون يف ج يـ  أفحـاا يثبلـد رريتبهـم 
لشـكل موثوق. رعىل يثرغم مـن يثعنف، كافت 
تقلـ  طائـرة فقـل عسـكرية أَْر ريحـدة من 
يثطائـريت يثقدي ـة يثتالعـة ثرشكـة يثطريين 
يثوطنيـة يثي نيـة، كل لضعـة أسـالي ، مـن 
صنعـاا إىل عدن يف يثجنـوب، مح لة لاثنقود« 
يف إشارة إىل يثطائريت يثتي كافت تح ل رريتب 
يملوظفني يثجنوليني من صنعاا قبل فقل يثبنك. 
ريعتـ3 يثتقريـر أن ثبـات يثبنـك يملركزي يف 
صنعاا »كان لفضل رجل ريحد: محانظ يثبنك 

مح د لن   ا1« رأرضح أفه »عندما قا1  ادي 
لإقصـاا لن   ا1 رأخض  يثبنك ثسـيطرته يف 
عـا1 56ب1 قبـل فقلـه إىل عدن، لـدأ يف تحريك 
يثكارثة يثتـي تحكم قبضتها عـىل يثي ن يآلن« 

مشرييً إىل أفه »يف ذثك يثوقت، حّذر لن   ا1 من 
أن يثدرثة ستنهار رعاد إىل مدينة يثشحر«. 

رقـا  رريـر إفه يثتقـى لاملحانظ يثسـالق 
ثلبنـك يملركزي »لن   ا1« حيـث رينق يبخري 

عـىل إجـريا أر  مقاللـة معـه خـل  عامني، 
رأرضح ررير أن لن   ا1 »سـانر إىل يثرياض 
رريشـنطن، رتفارض م  صندرق يثنقد يثدريل 
ريثبنـك يثـدريل، حيـث رعـده يثج يـ  لأفهم 
سـيويصلون ح اية يسـتقل  يثبنـك يملركزي 
يثي ني. ثكنهم ثـم يفوي لتلك يثوعود« رأضاف: 
»يمل لكـة يثعرليـة يثسـعوديّة ثـم تكـن تريد 

يالستقرير، لل أريدت يثنر«. 
ريتال  ررير قائلً: »عندما يتضح أن يثح لة 
يثسعوديّة -يثتي تم تصور ا يف يثبديية كع لية 
تسـتغرُق أسـاليَ  قليلـة- ثم تحقـق يثنتائج 
يملرجـوة لعد عـا1، ثجأت يثرياض السـتخدي1 
يثتجويـ  كسـلح، رلدًاي مـن يوفيـو 56ب1، 
توقف يثرئيس  ادي عن إرسا  إيريديت حقو  
يثنفـط يملحتلـة إىل يثبنـك يملركـزي، حيث قا1 
لتحويل يبموي  لدالً عن ذثك إىل حسـاب يف لنك 
سـعودّي. ريف يوثيو من ذثـك يثعا1، أصدر أمًري 
لوقف رصو  يثبنك يملركزي إىل ج ي  حسالات 
يثع لت يثصعبة يف يثخارج. ثم يف ن5 سـبت 3 
مـن ذثك يثعا1، قا1 لاسـتبعاد لن   ا1 رفقل 
يثبنـك إىل عدن يثويقعة ض ـن مناطق يثحرب، 

لدعوى يثحفاظ يستقلثه«. 
ريضيف لعد ذثك: »إن فقل يثبنك يملركزي إىل 
عـدن كان أقرب إىل تعطيلـه، نل دة عا1 كامل 
لعد رصوثه إىل عدن، ثم يكن ثدى يثبنك يثجديد 
حتـى رمز سـويفت، م ـا يعني أفه ثـم يكن 
ثديه إمكافية يثوصو  إىل فظا1 يثشـبكة يملاثية 
يثعاملية. ريسـت رت عائديت يثنفط يف يثوصو  
إىل يثحسـاب يف يمل لكـة يثعرليـة يثسـعوديّة، 
ركان ثدى خلفاا لن   ا1 رصفة ريحدة نقط 
ملعاثجة يثفقدين يملست ر ثقي ة يثُع لة: طباعة 
يملزيد منها، رل ئات يمللياريت من يثرياالت«.

ر نـا ينقـل ررير عـن »لن   ـا1« قوثه: 
»فحن فسقط يف كارثة. ي كن أن يزديد يثتضخم 
سـوايً«، مشـرييً إىل أن يملسـاعديت يملاثية يثتي 
تعهـدت لها يثسـعوديّة يف أريئل يثعا1 يثجاري، 
ثـم تصل إال فسـبة ضئيلة منهـا، »ريثباقي ما 
زي  يف حسـالات يف يمل لكـة« يف توضيح ثلدرر 
يثسـعودّي يملبـارش يف إيصـا  يثكارثـة إىل مـا 

رصلت إثيه. 
رأفهـى ررير يثتقرير لاثحديث عن يملحانظ 
يثسـالق ثلبنـك يملركزي قائـلً: »يثرجـل يثذي 
سـعى إىل من  يثكارثة يثتي توقعها يثج ي  ال 
يزي  جاثسـاً يف غرنة جلوسـه يف يثشـحر، من 
يملسـتحيل تفويُت يملـريرة يف صـوت لن   ا1 
ر و يطلق مناشـدة ثلعاثم: )ي كن ثل جت   
يثدريل إيقاف يثسـقوط، ثو كان يريـد ذثك، إذَي 
أعادري تأسـيس لنك مركزي مسـتقل لشـكل 
حقيقي م  ض ان أن يتم دن  إيريديت يثنفط 
إثيـه، لحيث يحصل يملوظفون عـىل رريتبهم.. 
إذَي قاموي لتابيت يستقرير يثريا  م  ما يقارب 
أرلعـة ملياريت درالر، لدالً عـن 1 مليار درالر، 
ي كنهـم إفقـاذ يثبـلد(.. )رثكن  ـل يريدرن 

حقاً؟(«.

المجتمع الدولي لم يِف بوعوده حول البنك والسعودّية لم ترد استقرار اليمن
في تقرير تضمن شهادات للمحافظ السابق للبنك »محمد بن هّمام«:

»دير شبيغل« األملانية: قرار نقل البنك 
املركزي أوصل اليمن إىل املجاعة
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كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
املعركة الفاصلة

يثتجرلـُة يبمريكيـة )يمُلاْـىَل( يف ُكـّل يملجاالت ريملناشـط 
يثبرشية. 

إن معرنـَة ذثك مفيـدٌة جديً ثجهة إديرة يثقيـادة يثاورية 
ثريـوع يثص ـود يثي نـي عـىل فحـو أماـل ال سـي ا لحريً 
ريثتديعيات غـري يملرئية يثتي يحدثها ريحركها  ذي يثص ود 
يثويعـي يف نضاا يثعلقـات يثدرثية، ل ا يع ـق تناقضاتها 

يملخبواة خلف كياسة منانقة إزيا مقامريت أمريكا. 
يثيالان - مالً - كحا  ررسـيا ثـم تندمل جريحات مآثها 
يملهـني مـن يم3يطوريـة قاريـة إىل درثـة تحـت يثوصاية 
يبمريكية يتعني عىل شـعبها فكرين ُ ويته يثقومية إلثبات 
سـلمة فويياه إزيا يثغرب رتأكيد يثتزيمه يثتا1 لجو ر لنود 
رثيقة يالستسل1، ر كذي يثحاُ  لاثنسبة ثررسيا يثسونياتية 
رأملافيـا )يثرييخ يثنازيـة( لفارق أن يبخريَة تنت ي ثسـياق 
يثنشأة يثصناعية يبررلية لكل تريك اته يثقي ية رمللساته 
يثتأريخية يثتي أنضت ثلتناحـر يثلحق لني أقطاب يثنهضة 
يثصناعيـة يثغرلية يف طور ـا يثبورجويزي يثقومـي؛ لُغيَة 
حسـم يثسـيادة عىل يبسـويق يإلقلي ية ريثخامات ريملويرد 
رتأمـني يثصناعـات يثُقومية مـن جائحة يثتنانـس يثعالر 
ثلحدرد يثبينيـة يبرررلية لعضها يثبعض ثم حدرد يملصاثح 

يالستع ارية خارج أرررلا. 
إن قـدريِت يثـرد يثبحـري يثي ني م  تقنني يثلجـوا إثيها يف 
يملعركة لوعي يسترشف أثر إدريك يثعاثم ثهذه يثقدريت ريرصد 
ما تسـتدعيه من تناقضات درثية رمخارَف معَلنٍة إزيا كارثية 
يملقامرة يبمريكية يف  ذه يثرشنـة يملائية يب م ريثويصلة لني 
يثرشق ريثغرب ريثش ا  ريثجنوب،  و أمٌر ياّ ن  ذه يثقدريت 
ثجهـة إْمَكافية يفتزيع يالعريف لسـيادة يثي ن عىل لره رلحره 
رجوه. ريثسـعي يثـدريل إلقامة صلت فدية درثيـة م  قيادته 
يثاوريـة ريثسياسـية كنتـاٍج ثلقليل من يملدخلت يثعسـكرية 

يملدمجة يف يملعركة ذيت يملردرد يثسيايس يثونري. 

يف  ذي يثسـياق تتجىل أ  يّـة معركة يثحديدة لاثنسـبة 
ثلعدر يثغازي رلاثنسبة ثل دينعني عن يبرض ريثسيادة عىل 
حدٍّ سـويا... نهي لاثنسبة ثألر  )يثعدر يبمريكي ( معركُة 
ُع خارطة يثعاثم  رجـود يكوُن لنتائجهـا قطباً أُحادياً يطـوِّ
رنَق مشـيئته أر ال يكون سـوى حدرد مصاثحـه يثُقطرية 
يثقوميـة، رلنتائـج ذيت يملعركة رجديرة إديرتنا يثعسـكرية 
ريثسياسـية ثها فكون للديً مسـتقلً ردرثة ريزفة رمؤثرة يف 
ريقـ  يملنطقة ريإلقليم رحـارضة لندية يف يثفضاا يثدريل أر 
ال فكـون إال ما كنا عليه قبل ثورة 15 أيلو  رأسـوأ من ذثك 
كافتوفـات م ّزقة عاجزة لاثقصور يثذيتي عن أن تسـتغنَي 
يف رجود ا عن ُرَصاة خارجيني ركنف ح ائي أجنبي يقيها 
لأَس لعضهـا مقالل أن تتحو  إىل منفضـة ثنزريته ررقوٍد 

مجافيٍّ ملقامريته يثعالرة ثلحدرد. 

االنشقاق وأبعاده
سـبقته أ ـديٌف أخـرى، أريد تحاثف يثعـدرين أن ينجزه، 
نإذي فظرفا إىل يفت اا يملنشـقني يثجهوي أر يثسيايس، ي كن 
يثتأكيد لأفه يسـعى إىل زرع يثشـك ريثريبة يف ففوس أفصار 
يثله من رشكائهم رزعزعـة تحاثفهم لاآلخرين ريثتحوصل 
حو  أففسـهم رفسـف عقد يثرشيكة، رلذثك يت ّكن تحاثف 
يثعـدرين من تحويـل حرلـه يثعدريفية إىل ميـدين يثطائفية 

ريملذ بية ك ا أريد ثها منذُ يثبديية!..
رأعتقـد أن أيَّ يفشـقاق يحـدث ثـن يُصـبَّ يف مصلحـة 
يثطـرف يآلخر لقدر ما  و عـبٌا عليه، ناملنشـقُّ ال يذ ُب 
إىل نردرس يثفضائل، لل يذ ُب إىل ماخور يثفسـاد ريثعفن. 
رعـىل يثـرشكاا ريف مقدمتهـم أفصـار يثلـه، أن يحـذرري 
يفتهاَج سياسـات رتبنّي قريريت تحـت ضغط ردرد يبنعا  
يالففعاثية ريثعاطفية، رأن ال يسـتوطنهم يثشكُّ ريثريبُة من 
يآلخر، ريدركوي أن أمامنا حاالٍت لرشيًة رثيسوي أفبياا..!!

رسالة صمود يمانية للعدوان.. يمانيون في ظل القائد الرسول 
الشيخ عبدالباسط سران 

ـة يإلْسـَلمية يف  تحتفل يثي ُن رمعها يبُمَّ
مشـارق يبرض رمغارلها 
ا1 ل وثـد أنضـل  لعـد أَيَـّ
رأرشف يثرسـل ريبفبيـاا 

سيدفا 
مح ـد صىل يثلـه عليه 
رسـلم،  رصحبـه  رآثـه 
يثي نيـون  حيـث يسـتعد 
يملناسـبة  لهذه  ثلحتفـاا 
يثجليلة لإحيـاا  ذي يثيو1 
يثعظيـم لتأريخـه رقي ه 
ررشعه  رتعاثي ه  رآديلـه 
رغم يثعدرين يثذي يشارف 

عـىل يكت ـا  عامـه يثريلـ  إاّل أن ذثك يزيد 
ـة يثي نيـة إرصيريً رعزي ًة رحباً ر دياً  يبُمَّ
رتوطيديً ثجذرر يثعطاا ريثتكانل ريإلحسان 
من خل  إحياا مناسـبة خري يث3ية مح د 
صـىلَّ يثلُه عليـه رعىل آثـه رسـلم، نعندما 
فـرى يثشـعب يثي ني يسـتعد إلحيـاا  ذه 
يملناسـبة يثعظي ة يف ظل ظررف يقتصادية 
صعبة رعدرين رحصار ثلعا1 يثريل  سنظل 
فحتفـل ل وثد رسـو  يثلـه رغـم أفونكم، 
رسـنحتفل مه ا زيد تكاثبكم علينا رمه ا 
زيد حصاركـم رعدريفكم مـا دمنا فحن عىل 
فهج رسو  يثله صلويت يثله عليه رعىل آثه، 
رسـنويصل يثسـري عىل  ذي يثنهـج إىل قيا1 
يثساعة رسـيظلُّ حبُّك يا رسوَ  يثله ينبُض 

يف قلولنا. 
يثرسـائَل  يوصـُل  لاملوثـد  ناحتفاثُنـا 
ـة مح دية  يثقاص ـَة ثظهر يثعدّر لأفنـا أُمَّ
فهجهـا مح ـدي سـري ا مح ـدي ثذثـك 
سـتكون مويجهتنـا ثهـم مـن خـل   ذه 
يثعظي ـة  يملتكاملـة  ريملدرسـة  يملنهجيـة 
يثتـي ال ي كـن أن تُغلـب ألـديً ر ـذي مـا ال 
يريدرن رؤيته أَْر سـامعه منا، نعندما فأتي 

ثنسـتذكر تأريخ يملعارك يملفصلية يف تأريخ 
أمتنا يف ظل يثرساثة يملح دية ريثنبي يثكريم 
فجـد يثكاريَ مـن يثدررس يثتـي ال ي كن أن 
فجد ا يف أية مدرسة عسكريّة 
مه ا كافت قويًة ركان قادتها 
ي لكـون يثذكاا ريثحنكة نكل 
ذثك يتلىش أما1 تلك يملنهجية 
يملح ديـة يثتـي رشحـت ثنـا 
جويفَب يملويجهة ثلعدّر لشكل 
متكامـل ال يشـوله أيُّ فقص 

ففيس رعسـكرّي. 
نفي غزرة يبحزيب رغزرة 
تبـوك رغري  ـا مـن يملعارك 
يثبطوثيـة ريثـرشف يملقدسـة 
يثـدررس  مـن  يثكاـريَ  فجـد 
يثعظي ـة يثتـي أصبحت منهجاً ثنـا يف ُكـّل 
مياديـن يملويجهـة يف  ذي يثعـدرين نتحّزب 
يثيهـود ثقتـا  يثنبـي مـ  قريـش يف غزرة 
يبحـزيب يؤّكـد ثنـا أن يثتأريَخ مسـت رٌّ يف 
رسد  ـذه يثقصة يثتـي ما زيثت مسـت ّرة 
َحتَّى  ذه يثلحظة رتحزب أمريكا رإرسيئيل 
رعرلـان يثخليـج ثقتـا  أ ل يثي ـن يثذين 
يح لون يثفكـر ريثنهج يثُقــْرآفي يملح دي 
يبصيل أَْك3َ دثيل عـىل  ذي نك ا كان  ناك 
يف عهـد يثنبـي مؤمنـون مخلصون سـعوي 
ثلثتحـاق لجبهـة يثقتـا  ملويجهـة يثعدّر 
غري مباثني لاثكاـرة ريثعتاد ثعدر م رثبتوي 
رسـّطرري أعظم دررس يثابات ك ا رصفهم 
ـا َرأَى يْثُ ْؤِمنُـوَن يبْحَزيَب  يثلـه تعـاىل )َرَث َّ
َقاثُوي َ ذَي َما َرَعَدفَا يثلَُّه َرَرُسوثُُه َرَصَدَق يثلَُّه 

َرَرُسوثُُه( صدق يثله يثعظيم. 
ر ـم يف عرفـا  ـذي موجـودرن أَيْضاً 
رفري ـم يف ُكــّل يثجبهات رك ـا كان  ناك 
أَيْضاً منانقون ينرشرن يبقاريل ريبريجيف 
ثتابيـط يملجا ديـن رإخانة يثنـاس ركان 
 نـاك متخاذثـون يقبعـون يف ليتهـم مـ  
يثخويثف ركان  ناك قليلو رعي أتعبوي يثنبي 
ريملؤمنني يف مويجهتهم مـ  يثعدر.. رجدفا 

 ـذه يثنوعيـات أَيْضاً  نـا يف مويجهتنا م  
يثعدّر. 

يف  ررقعـت  حصلـت  عظي ـة  دررٌس 
كاـري من يملويجهـات يف عهد يثنبـي فجد ا 
ماثلـًة أمامنا؛ ثذثك تجـدرن يملقاتَل يثي نيَّ 
يملت سـك لنهج فبيه يملح ـدي يثُقــْرآفي ال 
يتحـري َكاـرييً أَْر يقف عند  ـذه يبمور؛ بَنَّ 
ثديه رؤيـًة كاملة رخططاً شـاملة ثكيفية 
يثتعامـل مـ  ُكـّل تلك يثصعولـات يف حرله 
ى يف ياللتلايت  مـ  أعديا دينـه رفبيـه َحتَـّ
يإلثهيـة رجدفـا دررسـاً منهجيـة يف مـن 
تجارز ا من أحبطـت معنوياتهم رتزثزثوي 
من أحديث ريجهتهم يف يملويجهة م  يثعدّر.. 
أثيست  ذه ريقعة أمامنا رفري ا يف يبحديث 
يثديئـرة يف مويجهتنا م  يثعـدّر، نهناك من 
ثبتوي ر ناك من ُزثزثوي رظنوي لاثله يثظنوَن، 

ر ناك من يستبدثوي لغري م رتغرللوي. 
سنة ثالتة رمنهجيٌة قائ ة إىل  ذي يثيو1 
قائُد ا ُقــْرآفي يتَحــّرك لحركة يثُقــْرآن 
رأريمـره؛ ثذثك ثن يُغلـب رينتر إاّل أتباُعه 

رمنارصره ريملت سكون لرساثته.. 
أمـا يجُدُر لنـا يالحتفا  لهذه يملناسـبة؟ 
أثيسـت  ذه يثنع ـة يثعظي ة يثتـي ثوال ا 
ا يف خ3 كان مهافني مديسـني من قبل  َثُكنَـّ

أعديئنا.. 
جديرٌة لنـا أن فُحيي ذكـرى رالدته ُكـلَّ 
يـو1 رثيس ثيو1 ريحد، أصبحنا ل وثد يثنبي 
رلهديـه رلرسـاثته أريل يثُقـــوَّة ريثبـأس 

يثشديد نل اذي ال فحتفل!!!! 
فصنَـُ   جعلنـا  يثـذي  يثهـدى  رالدُة 
يثصويريَخ ريبسـلحة رفص ـد أرلعَة أعوي1 
رفزديُد ُقــوًَّة، م  ُكـّل تلك يثشديئد نرحون 
لهـا ما حيينا، نل اذي تسـتنكررن يالحتفاَ  
لاملوثد يثنبوي يثكريم إذَي ثم تجدري يف ريقعنا 
يثيو1 ما يقنعكم لأ  يـة يالحتفا  ريحياا 
 ذه يملناسـبة يثعظي ة نلـن تقتنعوي َحتَّى 
ثـو جاا يثنبي صلويُت رلي عليه رعىل آثه أَْر 

أُفز  ثكم َملٌك من يثس اا!!. 

هل تلعب واشنطن آخر أوراقها في 
معركة الُحديدة قبل وقف النار؟

قاسم عز الدين

يثعـر فتيجـة يثحـرب  أكـ3ُ مأسـاة يف 
يثسـعودية يإلماريتيـة عـىل يثي ـن، ثـم تعـد 
ريشـنطن قـادرة عـىل تغطيتهـا يف دع هـا 
ثلعـدرين. رثـم تعـد يثـدر  يثغرليـة يبُْخَرى 
ك3يطافيا رنرفسا تستطي  أن تست ر يف صّم 

آذيفها من أجل لي  يبسلحة ثلسعودية. 
نضيحُة يثسعودية يف قتل خاشقجي، عّرت 
يثسـعوديَة يف كشـفها أن يثنظـا1 يثذي أفشـأ 
نرقـَة يملوت مللحقـة يثناشـطني ريملعرضني 
رتقطيـ  أرصاثهم،  و يثنظـا1 يثدموي يثذي 
يرتكب يملجازر يف يثي ن لقتل يملدفيني رتجوي  
يبطفا  ريثشـيوخ. نفي قضية خاشقجي يتفّلت حتى يآلن مح د لن سل ان 
مـن يمللحقة ريملحاك ة؛ لسـبِب يثح اية يثتي يتلقا ا من تريمب ركوشـنري، 
رلسبب يثبازير يثركي يثذي يكتفي لترسيب يملعلومات غري يثرس ية رال يُقِد1 
عىل إفشاا  يئة يتهامية ملحاك ة يملته ني، رال يتقّد1 خطوة أكار من يثتهديد 

يف يثطلب من يبمم يملتحدة يثتحقيق م  يملته ني رمحاك تهم. 
ثكـن يثحائَط يملسـدرَد أما1 يثوصو  إىل يلن سـل ان يف قضية خاشـقجي، 
أعطى دنعاً قوياً ثل نظ ات يإلفَْسافية ريثناشطني ريث3ملافيني ثلنيل من مح د 
لن سـل ان يف قضية يثي ن ريثضغط ثوقف يثحرب رإفقاذ مليني يبطفا  من 

يملوت جوعاً رتحت يثقنالل. 
عىل  امـش يجت اع لاريس ل ناسـبة يفتهاا يثحرب يثعامليـة يبرىل، تعقد 
35 منظ ة إفَْسـافية درثية مؤت ريً ل شاركة ب  لرملافياً نرفسياً ثلضغط عىل 
يثحكومة يثفرفسـية يثرينضة رقف لي  يثسلح ثلسعودية. ريف  ذي يملؤت ر فّدد 

ك ا  يثجندرلي لاسم خ3يا يبمم يملتحدة لاثحرب عىل يثحديدة. 
ريف يثسـياق تندثـ  مظا ريت ضد يثسـعودية يف شـويرع ثنـدن. رتتنامى 
يثنشـاطات يملتتاثية يف يثنرريج ريف أملافيا يثتي أّدت إىل تعليق مبيعات يثسـلح 

ريملطاثبة لوقف إطلق يثنار. 
يملنظ ات يإلفَْسافية تحّذر من مأساة  5 مليون شخص عىل حانة يملجاعة. 
ر ـو ما دن  لرفامج يبغذية يثعاملية إىل يملبارشة لتوزي  يثغذيا عىل يثرغم من 
حّدة يملعارك يف يثحديدة "بن يثوض  يآلن أكار إثحاحاً" لحسب ليان يثدعوة إىل 

زيادة يملساعديت. 
يثضغوُط يملتعددة أج3ت يإلديرة يبمريكية يثتي تح ي يلن سل ان يف قضية 
خاشـقجي، عىل يالفحناا م  يثضغوط يف إعلن تريمب "أن يثسعوديني أساؤري 
يستخدي1 أسلحتنا يف يثي ن". ريف  ذي يإلطار تحّدث جي س ماتيس عن معاثم 
مبـادرة حل تفاريض. ك ـا طاثب مايك لومبيو "ج يـ  يبطريف يثجلوس إىل 
طارثة حوير بفه ال رجود ثلنر يثعسـكري"، لحسب تعبريه. ريف  ذي يثسياق 
يسـعى مارتن غريفيـث إىل عقد مفارضات يف يثسـويد خل  مهلـة ب3 يوماً 

حّدد ا لومبيو، من يملفرض أن تنتهي يف آخر شهر ت1/ فون 3. 
قبـل فهايـة يملهلة يملحّددة، تسـعى ريشـنطن إىل يحتل  مينـاا يثحديدة يف 
دع هـا ثلهجو1 يثسـعودي - يإلماريتي عىل يملدينة. يف  ـذي يثصدد يذكر موق  
"أفتليجنـس أرن الين" يثفرفيس أن خـ3يا من رزيرة يثدناع يبمريكية خّططوي 
ثهجو1 يثحديدة يف يجت اعهم م  ضباط سعوديني رإماريتيني يف يثرياض يثتي 
تسـّل ت ثهذه يثغاية طائرتي مريقبة ريستطلع إضانيتني. رال يُعرف إذَي كافت 
 ـذه يثترسيبات دقيقـة أ1 أفها يف إطار يثضغوط عىل ريشـنطن ريثسـعودية 

ثوقف يثحرب. 
يثتحاثف يثسـعودي يج ـ  كل يثقويت يملويثية يثتي تشـّن أعنف يثقصف يف 
تدمري يثبنية يثتحتية، خلناً ثحديث يإلديرة يبمريكية ريملتحدث لاسم يثخارجية 
ررلرت لاالدينو. نهذه يثقويت تحار  يثوصو  إىل طريق يثشـا1، ر و يثطريق 
يإلضايف لني يثحديدة رصنعاا، لعد نشـل محارثتها يحتل  مستشـفى يثاورة 
قرب سـوق يثسـ ك رقصف رشكة مطاحـن يثبحر يبح ر يثتي تـزّرد مليني 

يثي نيني لاثق ح. 
يثدعـُم يبمريكي ثلتحاثف يثسـعودي يف معركـة يثحديدة، يحلـم لإمكافية 
يحتـل  يمليناا أملً لأن تتحكم يثسـعودية لاثغذيا ضد يثجيش يثي ني رأفصار 
يثلـه. رثهذي يع ـل يثتحاثف عـىل قصف يملطاحـن رمصن  "يثي نـي" ثل ويد 

يثغذيئية جنولي مدينة يثحديدة. 
ر ذه يملري نة تسـتهدف يثحلم يبقىص ني ا تس يه ريشنطن "ح لة إفهاا 
يثحرب"، لحسـب "ريشنطن لوسـت" يثتي كشفت سبب مسـاعي ريشنطن 
ثتصنيـف "أفصـار يثله" عىل الئحة يإلر اب رتسـجيل يالفتصـار يف يثي ن عىل 

إيرين. 
ثكن إذَي ثم تنجح ريشنطن يف يحتل  يثحديدة رمينائها خل  يملهلة يملحّددة 
يثقاللة ثلت ديد حتى فهاية يثسـنة يثحاثية، يحلـم تريمب يف يالتّفاق عىل رقف 
إطـلق يثنار ريثتباحث لشـأن يثحكم يثذيتي يف يثشـ ا  رإقامة مناطق عازثة 

عىل يثحدرد م  يثسعودية، ك ا أشار لومبيو. 
رال تحتسـب  ذه يملري نات كرة يثالج يثتي تنطلق ضد يثسـعودية ريإلديرة 
يبمريكية، ثوقف يثحرب رإفقاذ مليني يثي نيني من حانة يثجوع. رال تحتسب 

قدرة يثجيش يثي ني رأفصار يثله عىل صد يثعدرين رأضغاث يبحل1. 
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يثكاريُ مـن يبلويق يملأجـورة فجد ا من عقـود من يثزمن 
رإىل يومنـا  ـذي ال تكـف عن فرش يبخبـار يثكاذلـة ريبقوي  
يثزيئفـة رذثك من أجل يثحيلوثة درن إقامة يالحتفاالت لاملوثد 
يثنبـوي رحتـى أرثئـك يثذيـن ينتسـبون إىل يثدين يإلْسـَلمي 
فري م يفتون جهل لاثتفسـيق ريثتبدي  عىل ُكـّل من يحتفل 
ل وثـد يملصطفى صىلَّ يثلُه عليه رآثه رسـّلم، لل رقد للغ لهم 
يثجهـُل إىل تكفـري ُكـلِّ َمن يحتفـل له رآ  سـعود يثذين أ م 
أدريت ثلسـتكبار يثعاملـي  م من يدع ون ريشـجعون  ذه 
يبلـويق يملأجورة ريثج اعات يملتطرنة عىل يختلف أشـكاثها 
رعنارينهـا رأسـ ائها يملتعـددة ريثتـي ثيس ثها مـن أ م إاّل 
محارلة يملحتفلني ل وثد رسو  يثله صىل يثله عليه رآثه رسلم 
رمن  يثناس عن  ذه يالحتفاالت لاذثني يف سـبيل ذثك يبموي  
يثطائلة رمسخرين يإلمكافات يملختلفة ركأفه ثم يبق أمامهم 
مـن منكر عىل رجـه يبرض إاّل يالحتفا  لاملوثـد يثنبوي نهو 
منكـر ك ـا يزع ـون رتجب محارلتُـه م3ّريـن زع هم  ذي 
لُحّجتهـم لأن يالحتفـاالت ثم تكن معررنًة عىل عهد رسـو  
يثلـه صىلَّ يثلُه عليه رآثه رسـلم رال عىل عهد صحالته أَْر عهد 
يثتالعـني رَحتَّى ال يغـر لأرثئك يملضللني رنتوي ـم يثخارجة 
عن يثطريق يملستقيم يثسـذج من يثعوي1 ريثَجَهلة من يثطغا1 
نإفي سـوف ألني معنى يثبدعة، ثم أردف ذثك لحقائق تفضح 
جهلهـم لاثدين رل قاصد يثرشيعة رأصوثها نهم ثم يسـ3ري 

َغْوَر ا رثم يدركوي رس ا. 
معنى يثبدعـة يف يثلغة )يإللديع: إفشـاُا َصنَْعـٍة لل يحتذيا 
ريقتـديا(، ريثبديـُ  يملبـدع رلـدع يثـيا يبدعه لدعاً أفشـأه 
عىل غـري ماا  سـالق، نهو لـدع، ريف يثتنزيـل يثعزيز )لدي  
يثس اريت ريبرض( أي منشئُه ا عىل غري ماا  سالق رألدع: 
ألدأ، ريثِبدَع: لاثكرس يبمـُر يثذي يكوُن أرالً يقاُ  ما كان نلن 
َن  ِلَدعـاً يف  ذي يبمر، أَْر يف يثتنزيـل يثعزيز )ُقْل َما ُكنُت ِلْدًعا مِّ
يثرُُّسـِل( قيل معنا ا مبدعاً ثم يتقدمني رسـو  رقيل مبدعاً 
ني ـا أقوثه..( رقـا  يثريغب ))إذي يسـتع ل أي يإللديع يف يثله 
تََعـاىَل نهو إيجاد يثي ا لغري آثة رال مادة رال زمان رال مكان 

رثيس ذثك إاّل يثله ريثبدي  يقا  ثل بدع ثم ذكر يآلية...((. 
ناثبدعُة ما يستُحدث يف يثدين رغريه، قا  يثريغب: ريثبدعُة 
يف يملذ ب إيريُد قو  ثم يسـتبن قائلُهـا رناعلها نيه لصاحب 
يثرشيعة رقا  صاحب كشف يالرتياب: يثبدعة إدخا  ما ثيس 
مـن يثدين يف يثدين َرال يحتـاج تحري ها إىل دثيل خاص ثحكم 
يثعقل لعد1 جويز يثزيادة عـىل أحكا1 يثله تََعاىَل رال يثتنقيص 
منهـا الختصاص ذثك له تََعاىَل رلأفبيائه يثذين ال يصدررن إال 

عن أمره. 
ريثخلصـة مـن  ـذي كلـه أن يثبدعـة يسـتحديث أمر ما 
يرنضه يثذرق ريسـتنكره يثعـرف َرال يقبله يثعقل رثيس ثه 
أصـل يف يثرشيعة رال يدخـل يف أي أمر ع ومـي؛ رثذثك جاا 
يف يثحديث يثذي رريه يثبخاري لسـنده عن عائشـة ريض يثله 
عنه قاثت قا  رسـو  يثله صـىلَّ يثلُه عليه رآثه رسـلم: من 
أحـدث يف أمرفا  ذي ما ثيس نيه نهو رد.. أي من أحدث أمريً 
ال ينـدرج تحت رشيعتنا رثيس ثه أصل رال يدخل يف أي ثفظ 

عا1 نهو مردرد. 
 ـذي رثتعلـم لـأن يثبدعـة ال تكـون لدعـة إاّل إذَي نعلـت 
لعنـوين إفها من يثديـن أما إذَي كافت يف غـري يثرشع نل ماف  
منهـا ثرضررة ذثك كااللتـكار رياللتديع يف يثعـاديت ريثتقاثيد 
ريف يبمـور يثحياتيـة ريملعيشـية َر... إثـخ، ناالحتفا  ل وثد 
يملصطفـى صـىلَّ يثلُه عليه رآثه رسـلم ثيس من  ـذي أَْر ذيك، 
لـل  و يدخل يف ع و1 رجـوب تعظي ه ريحريمـه صىلَّ يثلُه 
عليه رآثه رسـلم قا  تََعاىَل ))ِثتُْؤِمنُوي ِلاثلَِّه َرَرُسوثِِه َرتَُعزُِّررُه 
ُررُه َرتَُسبُِّحوه(())رقا  يلن عباس: تعزرره تجلوه رقا   َرتَُوقِّ
يملـ3د: تعزرره تباثغـوي يف تعظي ه رقا  تََعـاىَل )َناثَِّذيَن آَمنُوي 
رُه َريتَّبَُعوي يثنُّوَر يثَّـِذي أُفِزَ  َمَعُه، أُرَثِئَك ُ ُم  ِلـِه َرَعزَُّررُه َرفََرُ
يْثُ ْفِلُحـوَن( يبعـريف 557، ركل ة )عـزرره( تعني يثتعظيم 
ريثتبجيل ريثتكريم م  إشـهار يثتعظيـم رتعظي ه صىلَّ يثلُه 
عليه رآثه رسـلم ك ا يكون يف حياته كذثـك يكون لعَد رناته 
إىل قيا1 يثسـاعة، نإشهار يالحتفاالت يف يو1 ميلده صىلَّ يثلُه 
عليه رسلم رإثقاا يثخطب ريثقصائد يعد مصديقاً ثقوثه تََعاىَل 
)رعـّزرره( رمصديقاً ثقوثه تََعـاىَل )َرَرَنْعنَا َثـَك ِذْكَرَك( كذثك 
يالحتفـاالت  ي فـوٌع من رنـ  يثذكر يملذكـور يف يآلية يآلففة 

يثذكر. 
رخلصـة يثقـو  إن  ذي يآليـات يثُقــْرآفية يملذكـورة آففاً 
رغري ا جاات تحانا رتأمرفا ل حبة يثنبي صىلَّ يثلُه عليه رآثه 

رسّلم رتعظي ه رتوقريه ريحريمه. 

* مستشار وزير الدفاع

لماذا ُيصّر تحالف العدوان على استنزاف وحداته في اليمن؟

بين معركة الحديدة وعقد التشاور.. من سينتصر؟!

شارل أبي نادر

ثيسـت يملرة يبرىل يثتي ترينُق نيها يثدعوُة يثدرثية أَْر يإلقلي ية ثوقف 
يثحـرب ريثذ ـاب فحو يثتفـارض ريثتسـوية يثسياسـية يف يثي ن، م  

يثتصعيد يثعسكري رتفجري جبهات يملويجهة ريثحشد يثويس . 
يملحارثـُة يبخـريُة يثيـو1َ تهدُف إىل يثسـيطرة عىل مويقـ  أَْر مناطق 
يتويجد نيها يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة، ر ي يثتي تشهد أرشس يملعارك 

يثديئرة يف يثي ن منذ قريلة يبرل  سنويت. 
 ـذه يملناررُة رأينا ا سـالقاً يف معـارك يثجنوب )عـدن رثحج( عند 
لدييـات يثعدرين عىل يثي ـن، رالحقاً يف مأرب ريثجـوف، رلعد ا يف ِفْهم 
ش ا  رشق يثعاص ة صنعاا، رمويجهات يثساحل يثغرلي يالسريتيجية 
أَيْضاً، ركان يسبقها أَْر ترينق ع لياتها م  دعويت ملغومة رمشبو ة 
ثلتفارض، يف يثوقت يثذي كان يتم نيه حشـد رفرش يثوحديت يثعسكرية 
يملختلفـة رمحارثـة يثتقـد1 ريثسـيطرة، ري كـن تحديد أسـباب  ذه 

يملناررة لاثتايل:
- يثخـديع يثذي يلجـأ إثيه تحاثـُف يثعدرين؛ لهـدِف محارثة تخفيف 
تركيـز يثجيـش ريثلجان يثشـعبيّة يف يثدناع أَْر يملويجهـات عىل جبهات 
يثديخـل رجبهات ما رريا يثحـدرد، أَْر لهدف إثهـاا قادتهم عن مويكبة 
يثع ليات يثعسكرية، رمحارثة تحويل ي ت امهم أكار ثتحضري يثناحية 

يثسياسية أَْر يثتفارضية. 
- يثتصويـب يإلْعـَلمـي يثويسـ  ثتأثيـب يثـرأي يثعا1 ضـد يثجيش 
ريثلجان يثشـعبيّة ثناحية يتهامهم لرنض يثتسـويات يثسياسية، رذثك 
لعـد تض ني دعويت يثتفارض رشرطاً مسـتحيلة، تتعارض م  يمليدين 
رم  رضعية يثجبهات رم  يثويق  يثسيايس ريثعسكري يف يثي ن، لحيث 

ثن تكون مقبوثة بفها تشبه يالستسل1. 
- محارثة يفتزيع أك3 قدر م كن من يملناطق أَْر يملويق  قبل يثتفارض 
ني ا ثو سلك، عىل يعتبار أن ذثك يؤمن فقاطاً إيجالية تستخد1 ملصلحة 

يثعدرين عند يملفارضات. 
من جهـة أُْخَرى، رلاثعودة إىل يمليدين يمللتهـب يثيو1، ما يجري حاثياً 
عىل جبهات يثساحل يثغرلي، رتحديديً يف يثحديدة رمحيطها، من معارَك 
رشسـة رمويجهات عنيفـة، ال يبتعد كارييً ع ا حـدث يف أغلب جبهات 
يملويجهـة خل  يثحرب عىل يثي ن، ريثذي ي كـن تلخيص مض وفه من 

يثناحية يثعسكرية ريمليديفية ل ا ييل: 
- خـل  ج يـ  يملويجهات يثتـي خاضتها رحديت يثجيـش ريثلجان 
يثشـعبيّة يف يثي ن، لر نت أفها ال تستسـلُم مه ـا كان حجم يثعدرين، 
رمه ا كان يت ت  من قدريت عسكرية متطورة جوية أَْر لحرية أَْر لرية. 
ركافـت  ذه يثوحديت ديئ اً تتبُّ  منـاررة مرّكبة، من يثابات يف يملويق ، 
حيث يس ح يمليدين ريثوقائ  يثعسكرية، أَْر من خل  إَعاَدة يالفتشار أَْر 
يالفسـحاب يثتكتيكي، حيث تقي مناررة يالستدريج أَْر ياليقاع لاثعدّر 
أَْر جـره رسـحبه إىل منطقة قتـل أَْر لقعة ررع؛ لهـدف إيقاع أك3 قدر 

م كـن من يالصالـات يف رحديته، رقـد رأينا ذثك يف مويجهـات ما رريا 
يثحـدرد لني عسـري رفجرين رجيـزين، أَْر يف جبهات يثديخل، يف يثوسـط 

ريثرشق أَْر عىل يثساحل يثغرلي. 
- مال ا لر نت رحديُت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة يثي نية، أفها ت3ع 
يف يالسـتفادة من خ3يتهـا يثقتاثية يف يثجبا ، لر نت أيضـاً أفها تتقن 
ع ليات يالستنزيف يف يملناطق يثساحلية ريثسهلية، رمجزرة يالستنزيف 
يملتويصلة ثوحديت يثعدرين عىل يثسـاحل يثغرلي، ريثتي سـقط ثه نيها 

عدد كبري من يثخسائر يف يثعديد ريثعتاد،  ي أك3 دثيل عىل ذثك. 
- يف متالعـة ثلوقائ  يثعسـكرية ريمليديفية بغلب جبهـات يملويجهة 
يثحساسـة، رأ  هـا يف حـرض رميدي عىل يثسـاحل يثشـ ايل يثغرلي 
يثي نـي، أَْر يف يثوسـط يف منطقـة فهم عـىل مديخل يثعاص ـة صنعاا 
يثشـ اثية يثرشقية، كافت رحـديت يثجيش ريثلجان يثشـعبيّة تنارر يف 
ع ليات يالسـتدريج أَْر ع ليـات إَعاَدة يالفتشـار يف مويق  تعت3 ا غري 
مفصليـة، ريثتي ي كن يسـتهديف يثعـدرين عليها لفعاثيـة، ركافت يف 
يملويق  يملفصلية ريثحيوية ريثتـي تعت3 ا خطاً أح ر يف يثدناع، تص د 
رتابت رتت اسك لشـكل النت، مه ا كان حجم قوى ررسائط يثعدرين 

ضخ اً ركبرييً. 
يفطلقـاً م ـا سـبق، أرالً ثناحيـة عرض عنـارص منـاررة يثعدرين 
يثديئ ة، يف إطلقه يملبادريت ثلتفارض لاثتزيمن م  تصعيده يثعسـكري 
عىل جبهات حساسـة، رثافيا ثناحية طبيعة رخصوصية ما ميّز ري يّز 
طريقة قتا  يثجيش ريثلجان يثشعبيّة يثي نية، ي كن يستنتاج ما ييل:
أرالً: ثـم تعـد منـاررة يثعدرين )يثخـديع من خل  عـرض يثتفارض 
لاثتزيمن م  يثتصعيد يثعسـكري( تنطيل عـىل رحديت يثجيش ريثلجان 
يثشعبيّة، لاثتايل أصبحت درن أي معنى رقدرة عىل يثتأثري يف يمليدين ريف 

يملويجهات يثعسكرية. 
ثافيـاً: ثـن يتغـري يشا يف مويقـف أَْر يف مفا يم أَْر قـريريت يثجيش 
ريثلجـان يثشـعبيّة، مه ا سـيطر يثعدرين عـىل مويقَ  أَْر عـىل مريكَز، 
رسـتبقى ثديهم ميزة يثقتا  ريثص ود ريملويجهـة ثالتة حتى يثوصو  
إىل حل عاد  رتسوية سياسية متويزفة تحفظ حقوق رمويق  يثج ي . 
ثاثااً: ثقد لر ن يمليدين رأثبتت يثوقائ  يثعسكرية يف ج ي  يملويجهات 
يف يثي ـن، أن معارك يثعدرين مه ا كافت قاسـية رعنيفة رمه ا رض  
ثهـا من جهوده رمن يمكافياته، ثن تكون إاّل نرصة السـتنزيف رحديته 
رمرتِزقتـه، رمه ا طاثت يثحـرب رفارر رعاتها، ثن تكـوَن إاّل مضيعة 

ثلوقت رتأخرييً ثلحل ريثتسوية. 
أخرييً، رحيث أن  ذه يملويجهة يثعنيفة يثتي يشهد ا يثساحل يثغرلي 
يثي نـي يثيو1 قد تكون يثفرصة يبخرية يثتي أعطيت ثلعدرين ثتحسـني 
فقاطـه، رسـيخرس ا طبعـا كعادته، يبـدر أن يملجت   يثـدريل يثغائب 
يالك3 عن يثجريئم، أَْر يملتويطئ يبك3 يف يثعدرين، ثم يعد ي لك يالمكافية 
ثتغطيـة جري ـة يثعر  ذه يثتـي ترتكب يف يثي ن، ريبخـري لإذن يثله 
سائر فحو يثحل يثعاد  يثذي نرضه ألناؤه لص ود م رلدماا شهديئهم. 

ماجد الغيلي 

تـزديُد معارُك يثحديدة من يو1ٍ آلخر رتتوسـُ  رقعتُها؛ ثلوصو  إىل َحـلٍّ 
سيايّس من يمليدين ك ا يريُد يثتحاثُُف لقيادة يثسعوديّة، حيُث  ذه يملرة أثقى 
يثتحاثُف لإيعاز من أمريكا لكل ثقله يف يثحديدة ركاّف غاريِته لشـكل كبري 
جديً ريستهدف مناطَق محدردًة يف يثحديدة ل ئات يثغاريت؛ إلسناد مرتِزقته 
رمحارثـة يثتقـد1؛ ثيكسـَب يف يبخـري ك ـا كان يخّطط معركـَة يثحديدة 

ثصاثحه قبل عقد يثتشارر يف يملكان يثذي تم تحديده يف درثة يثسويد. 
ـة يبمريكية منها - يثتي ثم تصدق عىل يثويق   رلعد يثدعويت رَخاصَّ
- لوقـف إطلق يثنار يف يثي ن ررقـف يثغاريت مقالل إيقاف أفصار يثله 
إطلق يثصويريخ يثباثيسـتية عىل يثسعوديّة ريإلماريت أنادت صحيفة 
"ريشـنطن لوسـت" لـأن يإلديرة يبمريكيـة سـتوقف ع ليـات إعاَدة 
يثتزريد لاثوقود ملقاتلت يثتحاثف يثعرلي لقيادة يثسعوديّة يف يثي ن. 

رثيعـرِف يثرأُي يثعا1 يثـدريل ريملحيل أن ذثك ما  و إال ثذر يثرماد عىل 
يثعيـون رأفـه ُمَجـّرد خدعـة إن صحت رمكر ريسـتغفا  إن ثم تصح 
فنظر رفتأمل إىل ما فرشته أسوشـيتد لرس حيث قاثت عن مسـؤرثني 
أمريكيني: "إن تغيريَ يثتزرد لاثوقود ال يؤثر عىل يملسـاعديت يثعسكريّة 
يبمريكية ريثتدريب ثتحسـني يثغاريت يثجوية يثسعوديّة، يثتي تسببت 
يف مقتـل يآلالف من يملدفيني..؛ رفتيجة ثذثـك، نإن أي قرير ثوقف إعاَدة 
يثتـزرد لاثوقود يف يثواليات يملتحدة ثن يكـون ثه تأثري كبري عىل يثقتا ، 
رثكنـه سيسـ ح إلديرة تريمـب لاثقـو  إفهـا يتخـذت إجـريايت ضد 

يثسعودينّي لسبب يثدمار يثذي ثحق لاثي ن. 
إذن نهـذي ال شـك  و يُصبُّ يف يسـتغفا  يملجت   يثـدريل ريملحيل يف 
يثي ن عىل َحـدٍّ سـويا لأن  ناك جهوديً تُبذَُ  ر ي تسـريُ يف مسـار ا؛ 
ثلوصـو  ثوقـف إطـلق يثنار، رذثـك عن طريـق من  تزريـد طائريت 
يثتحاثف يثذي تقوده يثسـعوديّة لاثوقود يثـلز1، ر ي ك ا قلنا خدعة 
ركذلـة، ن ا يقـا  ثيس ك ا ينّفـذ يف يثويق ، ناملعـارُك يف يثحديدة من 
يـو1 آلخر تزديُد رضيرًة، ريثغاريُت يثجوية تزديُد كاانًة، لل رتسـتهدُف 
ـة ريثعامة، حيث يستهدف يثتحاثُف لقيادة  يملدفيني ريملنشـئات يثَخاصَّ
يثسـعوديّة مستشـفى 11 مايو يثتخصيص يف مدينـة يثحديدة رأحدث 
أرضيريً نيه ل 3ّر أفه تم تحويلُه من قبل أفصار يثله ثاكنة عسكريّة. 

رثكي فضَ  يثقارئَ عىل ما يحُدُث عىل أرض يثويق  نإفنا فستشهد  نا 
ل ا فرشه موق  إفتلجنس أرفلين يو1 يثخ يس يملايض لأن مسؤرثني يف 
يثبنتاغون شاركوي يف يثتخطيط ثلهجو1 يثسعودّي يإلماريتي يثجديد عىل 
يثحديـدة، موضحاً أن يثبنتاغون زّرد يثسـعوديّة ريإلمـاريت ل علوماٍت 
حيويٍة ثشن يثهجو1 ركيف يكون حجُم  ذي يثهجو1، حيث تم ذثك أثناا 
يجت اع رسي ملسؤرثني لاثبنتاغون م  ضباط سعودينّي رإماريتيني يف 
يثريـاض، رأّكد موق  إفتلجنس أن ريشـنطن سـّل ت يثرياض طائرتي 

يستطلع رمريقبة إضانيتني قبيل يثهجو1 عىل يثحديدة. 
ريأتي  ذي يف ظل سياسـة يثتصعيد يثتخريبي يثتي ينتهجها يثنظا1 
يثسعودّي ريإلماريتي رمن خلفهم يإلديرة يبمريكية لحق ألناا يثحديدة 

رتدمري م تلكاتهم يف ظل ص ت رتويُطٍؤ أَُمـ ي ردريل. 
رإلتاحة يثفرصة أكار ثلتحاثف يثعرلي ثتحقيق فتائج ما رة رمرغولة 
يف معارك يثحديدة كان يملبعوُث يبَُمـ ي إىل يثي ن مارتن غريفيث قد أّجل 

عقد يملشارريت إىل فهاية يثعا1 لدالً عن فهاية يثشهر يثجاري. 
ا1 يثقليلة يملاضية  ثكن لعد نشلهم يف يثسيطرة عىل يثحديدة خل  يبَيَـّ
ريستعادة يثجيش يثي ني ريثلجان يثشعبية ثكل يملناطق يثتي كان مرتِزقة 
يثتحاثف قد سـيطرري عليها أرضح غريفيث أن يثع ل متويصل الستئناف 
يثع ليـة يثسياسـيّة يف  يثي ـن رأفه يويصل يثتشـارر م  يبطريف لشـأن 
يثرتيبات يثلوجيسـتية ثعقد يملحادثات، مشـرييً إىل أفهم يف يبَُمـم يملتحدة 

ملتزمون لعقد يثجوثة يملقبلة نور يالفتهاا من تلك يثرتيبات!
رطاملا يبمـُر يدرُر لني رحى حرب رضرس رمشـارريت تؤّجل متى 
أريـد ثهـا أن تؤجل رتعقد متـى ما أريد ثهـا ذثك نإن طـرف يثتحاثف 
ـْـضاً ليده  لقيـادة أمريكا ر و يثطرف يثـذي ليده رقُف يثحرب  ـو أَي
تحديد رقت يثتشـارر رمكان يفعقاده رزمافه، ر و كان كذثك يف يملريت 
يثسـالقة رال يـزي ، ريريد أن يشـارَر ريفاِرَض إذَي رأى أفه سيكسـب، 
ك ا يريد أن يحارب ريسـت ر يف شـن يثرضلات يثجويـة ريملعارك ع3 
يملرتِزقـة متى رأى أفهـا تجلب ثه فريً أَْر عىل أقلِّ تقدير تحد من تقد1 
طرف يثجيش يثي ني ريثلجان رتضعفهم، رلني  ذي رذيك يبقى يثشعب 
يثي نـي معلقا لني أن يكون رتكون ثـه حريته ركريمته، رلني أن يهز1 
ريقهر ر يهاَت ثشعب يإلي ان ريثحك ة إال أن يص د ثيبقى ُحرًّي عزيزيً 

ريكون ثه ما أريد. 
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)ب 5(
ثقافية 

إذا أن�ت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم 
يأت�ي الط�رف اآلخر فتتلقى منه ما يق�ول حينئٍذ لن تكون أكثر م�ن مجرد ناقل، 
تك�ون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تس�جل فيها كالم ف�الن ثم يأتي كالم اآلخر 
تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل هذا النحو لن تستفيد من العرب. 

]رثن ترىض عنك يثيهود رال يثنصارى ص:3[
واإلنس�ان يتاب�ع التلفزيون, ويتابع ال�روادي, يتابع األح�داث أن تفهم بأن أي 
موق�ف تتبناه أمري�كا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفس�ك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يرضبون ش�خصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. ]يملويالة ريملعادية ص:9[
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تس�مع عنه، أَْو 
تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء فيه دروس وفيه 
عربة، ليزداد اإلنس�ان بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ س�يجنب نفس�ه الكثري من املزالق، س�يدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
ألنه من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األش�ياء أش�به بسنن يف هذه الحياة. ]رثن 

ترىض عنك يثيهود رال يثنصارى ص:3[

}َم�ا َكاَن الل�ُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِنْيَ َع�ىَل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميْ�َز اْلَخِبيَْث ِمَن الطَّيِِّب{ 
)آل عم�ران: من اآلية179( قد يدخل ناس خبثاء، أَْو يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هام�ة إيجابياتها بالنس�بة لهم ه�م الفئة ه�ذه الخبيثة يظهر من جانبهم أش�ياء 
يحص�ل تبكي�ت لهم، يحصل توبي�خ لهم، يحصل ح�ذر عند املؤمن�ي الصادقي 
منهم، وللمستقبل يف املسرية يكونون عارفي تماماً من خالل التمييز عارفي تماماً 
من يعتمد عليه ومن ال يعتمد عليه. ]سـورة آ  ع رين يثدرس يثسـادس عرش 

ص:55[

مقتطفاٌت نورانيٌة

 املهادنُة بني العلماء والنا�س يف حتمل م�سوؤوليتهم يف مواجهة اأعداء اهلل اأدت اإىل تفريط الفريقني

ال عذر للجميع أمام اهلل 
  - خاص:

َق يثشـهيُد يثقائـُد -ِرْضـَويُن يثلِه  تطـرَّ
َعَليْـِه- يف محـارضة )يثشـعار ــ سـلح 
ي  ِجـدًّ حسـاس  موضـوع  إىل   ) رموقـف 
رمهم، رشـائ  لـني كاري من يثنـاس، أال 
ر ـو )تقليـد يثناس ثلعل ـاا( يف ص تهم 
رقعود م عن يثقيا1 لويجبهم من يثجهاد 
يف سـبيل يثله، ردعوة يثنـاس إىل ذثك، رإىل 
عـد1 ترديـد رتشـجي  )يثرخـة( مـن 
قبلهـم، نرد عليهم رديً مفح ا، يف فقطتني 

كاآلتي:ـ

النقطة األوىل: 
ففى -ِرْضـَويُن يثلِه َعَليْـِه- ففياً قاطعاً 
أن لاسـتطاعة أي ريحـد مـن يثعل ـاا أن 
يأتـَي ل 3ر مقن  من يثقـرآن يثكريم لأن 
يثقعـوَد جائٌز يف ظررف كهذه، رأن يثجهاد 

غـري الز1، حيـث قـا : ]قد يشـوف ريحد 
إفه )ياخي ذيك سـيدي نـلن ريثعاثم نلن 
رسـيدفا نـلن ريثحاج نـلن، يقـو1 قبل 
يثفجـر، ريرك ، ريسـبح، مـا ليتَحّركوي 
رال ليقوثـوي يشا رال قاثوي ثلناس يسـ3ري 
كذي.. ( ريكون ريحد يريد أن ي ي معهم, 
أفت يسأثهم، سـري يسأ   ؤالا, تتضح ثك 
يثقضية كيـف  ي, أن  ـؤالا ال يعت3رن 
أن  ـذي يثع ل ثيس مرشرعاً, رال يعت3رن 
إْن ما  ناك أريمر إثهية ثلناس لأن يكوفوي 
أَفَْصـاريً ثدينه, رمجا دين يف سـبيله، رأن 
يعدري ما يستطيعون من قوة، رأن.. رأن.. 
إىل آخره. ال يسـتطي  يقو  ثـك: ما  ناك 

يشا[.. 
رأشـار -ِرْضـَويُن يثلـِه َعَليْـِه- لأفه أي 
عاثم ثم يشّج  يثرخة، أن ذثك عائد رل ا 
إىل أفـه ثـم يفهم لعد مـدى تأثري يثرخة 
عـىل يبعـديا، أَْر ما يفعله يبعـديا مؤخريً 

لاملسـل ني، حيـث قا : ]ما  ـو نا م أن 
 ـذي يملوضوع مؤثـر ماـلً, أَْر ع ل معني 
مؤثـر, أَْر ما  و لاثغ ثه أخبـار معينة أن 
 ناك مؤيمريت كبرية أر.. أر.. إىل آخره[.

يثنقطة يثاافية:ــ
رنند أيضا -ِرْضَويُن يثلِه َعَليِْه- كل1َ َمن 
يقو  لأفه ما دي1 يثعل اا ثم يتَحّركوي لأفه 
غري ريجب علينا يثتَحّرك، لأفه رل ا  ؤالا 
يثعل ـاا رجدري بففسـهم يثعـذر ثلقعود 
لسـبب يثناس أففسـهم، نقـا : ]يجدك 
أفـت ريآلخريـن م3ر ثـه أفه مـا يتَحّرك؛ 
بن عنده نكـرَة أن يثناس ما منهم يشا, 
رمـا  ناك أَفَْصار، رال أحـد متَحّرك معنا، 
رال أحـد قار1 معنـا, رال.. رال.. إىل آخره. 
نعنـده أن قد معه عذر، رسـيجلس ما ثه 
حاجة, نتكتشـف أفه يعت3ك أفت ريعت3 
آخريـن عبارة عن عذر ثه, عبارة عن عذر 
ثه. يعني ثن تكتشـف عند أحـد أن يقو  

ثـك: أن  ذي يثع ل لاطل ألـديً, أَْر أفه ثيس 
 ناك أريمر إثهية ملا  و أكار من  ذي م ا 
يثناس عليه, لين ا ستجده يف يبخري يعت3 
إن قد معه م3ر رعذر ثه شخصياً, ما  و 
عذر يصلـح ثكل ريحد, ثه عذر شـخيص 
أفـه رإن كان عاثم ريجـب عليه، ثكن إذي 
كان  ناك أَفَْصار، رما  ناك أَفَْصار، ن   

يثسلمة رجلس رما ثه حاجة[.

ال ُعذَر للجميع أمام اهلل:ــ
فبََّه يثشـهيُد يثقائُد يثناَس إىل أن ما  م 
عليه من يثقعود حاثة خطرية، تؤدي لهم 
ـ ريثتهادن  ـ ريثعياذ لاثله منهاـ  إىل يثنارـ 
يثحاصـل لينهـم خطري جـدي، حيث قا : 
]يثنـاس عىل ما لني فقـو  أكار من مرة، 
متهادفيـني,  فحـن  متهادفيـني,  يثنـاس 
يثعاثم يـرى أن ذرال يثناس ما  م أَفَْصار، 
إذيً قـد ثـه عـذره, رذرال يثنـاس يـرري أن 

يثعاثـم ذيك ال يتَحـّرك، إذيً ن ـا يثقضيـة 
الزمه, جلس رجلسـوي، ركل ريحد يجعل 
يثاافي مـ3ره، جلس بن ما  ناك أَفَْصار، 
ريبَفَْصار جلسـوي بن ما  ناك حركة من 

يثعاثم, ما  ي كلها مهادفة؟. 
قـد يقـد1 يثناس عـىل يثلـه ُسـبَْحافَُه 
َرتََعاىَل يو1 يثقيامة، رتتضح يثقضية رإذي 
فحن يتهادفا ركان يحنا سـاكتني, يثناس 
سـاكتني ريثعاثم ساكت, ركل ريحد عنده 
إن قـد معه عـذر، رعىل ما  ـو عليه، قد 
معه مـ3ر أما1 يثلـه. إذيً ناثقرآن يثكريم 
سيكشـف ما معك عذر رال معه عذر, رال 

يثقضية لحث عن أعذير[.. 
مذكري لنار جهنم رعقـاب يثله لقوثه: 
]نيجـب عـىل يإلفسـان أن يكون حـذريً, 
يكـون يإلفسـان مريقب ثنفسـه, ال يقد1 
عىل يثله ُسـبَْحافَُه َرتََعاىَل ر و عايص ثله، 

ثم يكون مصريه جهنم(. 

أكد سـل1ُ يثله عليـه يف لديية يثدرس يبر  
من )مديح يثقرآن( عىل قاعدة مه ة يجب أن 
يتبعها يإلفسـان ثكي يُْ كنَه أن يهتدَي لهدى 
يثقـرآن، أال ر ـي أن يفتح قلبـه ثهذي يثهدى، 
حيث قا : ]يإلفسـان  و الز1 أن يكون عنده 
ي ت ـا1 لأن يفتـح صدره، يصغي، يسـت   
لا ت ا1 حتى يستفيد. رإال ستنتهي يثقضية 
يف يبخري إىل أفه ال يعد ينف  يف ريحد يشا عىل 
يإلطـلق. ثيس  نـاك يشا أعظـم من كتاب 
يثله، يثقرآن يثكريم. إذي ريحد ال يتفهم، ال يعد 

ينف  نيه يشا فهائياً، أّي يشا كان[.

َماَواِت َواأْلَْرِض:ــ اهللَُّ ُنوُر السَّ
رتنـار  سـل1 يثلـه عليه لاثـرشح ثقوثه 
َ اَريِت َريْبَْرِض َماَُل فُوِرِه  تعاىل:}يثلَُّه فُوُر يثسَّ
َكِ ْشـَكاٍة ِنيَها ِمْصبَـاٌح يْثِ ْصبَاُح يِف ُزَجاَجٍة 
يثزَُّجاَجُة َكأَفََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشـَجَرٍة 
ٍة يََكاُد  ٍة َراَل َغْرِليَـّ ِقيَـّ بَاَرَكـٍة َزيْتُوفِـٍة الَّ رَشْ مُّ
َزيْتَُهـا يُـِيُا َرَثْو َثْم تَْ َسْسـُه فَـاٌر فُّوٌر َعىَل 
ُب يثلَُّه  فُوٍر يَْهِدي يثلَُّه ِثنُوِرِه َمن يََشـاُا َريرَْضِ
ٍا َعِليٌم{يف عدة  يْبَْماَـاَ  ِثلنَّاِس َريثلَُّه ِلـُكلِّ يَشْ

فقاط:ــ

النقطة األوىل:ـ:ــ مسألة 
الهداية:ـ

رشح ثنا معنى  ذي يثجزا من يآلية )يَْهِدي 
يثلَّـُه ِثنُوِرِه َمن يََشـاُا(، حيث قا : ]مسـأثة 
يثهدييـة، تأتـي )يثهدييـة يثعامة(  ـذه يثتي 
تعني: يإلرشـاد، إرسا  يثرسـل، إفزي  يثكتب. 
 ذه يثتي يس وفها: يثهديية يثعامة، يإلرشاد. 
ثكـن يهدي ثنـوره قضية ثافيـة، مطلوب أن 
يإلفسـان ففسـه  و يتسـبب ثهذه من جهة 
يثله، يهتـم، يصغي، يتفهم، يرجو يثله، يدعو 

يثله أن يهديه[. 

النقطة الثانية:ـ نور عظيم يف 
محيط مظلم ـ

رّضح ثنا  نا )يملال( يثذي رضله ُسبَْحافَُه 
َرتََعـاىَل عـن فـور يثهدييـة، حيث قـا : ] ذي 
مال، فور عـىل أرقى درجة تتصوره، فور عىل 
أرقـى درجة يف محيط مظلم[، رأضاف أيضاً: 
]يملشـكاة معنا ـا: يثكـوَّة، ترى يثنـور نيها 
مجت عـاً، قد ملئت فـوريً. ر نا تتصور يثكوة 
تكـون متى؟ يف يثليل،  ذي يملال يف يثليل، أثيس 
يف يثليـل؟ كيف تكـون يثكوة ثوحد ـا، يثنور 

نيها لهذي يثشكل، يف محيط مظلم؟[.

النقطة الثالثة:ــ املقصود 
بالنور، هو )نور الهداية(:ــ 

رثفـت إىل أن يملقصـوَد لاثنـور ثيس ضوا 
قـا :  حيـث  رغري ـا،  ريثنجـو1  يثكويكـب 
]يثلـه فـور يثسـ ويت ريبرض، ُكّل فور نيها 
 و منـه لهذي يملعنـى: فور يثهديية. يبشـياا 
يبُْخـَرى  ـي من خلقـه: يثشـ س، ريثق ر، 
ريثكويكب، رسـائر يثدرر  ذه، ثكن ما كأفها 
 ـي يملقصـودة أن يتحـدث عـن يملخلوقات 
يثتي تيا، رتنري كاثشـ س ريثق ر. يتكرر 
كارييً يثحديث عن يثهـدى، عن  دى يثله لأفه 
فور؛ بن  نا تتصور معـه لأفه تكون يثحياة 
ظل ـات كلها، تكـون يثحياة كلهـا ظل ات. 
ناإلفسـان لحاجة إىل  ذي يثنـور، ت ال يف آية 
أُْخَرى: }أََر َمن َكاَن َميْتاً َنأَْحيَيْنَاُه َرَجَعْلنَا َثُه 
اَلُُه يِف يثظُّلَُ اِت  فُوريً يَْ ِي ِلِه يِف يثنَّاِس َكَ ن مَّ
نَْها{)يبفعا5111( ريثتشـبيه  َثيَْس ِلَخـاِرٍج مِّ
يثظل ـة  أثيـس يإلفسـان يف  ثهـا لاثظل ـة، 
يثحقيقية  ذه يحتار، ريتوقف نل يدري أين 
يذ ـب،  كـذي أَْر  كذي؟  و ففـس يثيا يف 
يبمور يملعنوية، يف شـؤرن يثحياة. ناإلفسان 

إذي ثم يـرس عىل  دي يثله يكـون متخبطاً يف 
ريقعه[.

النقطة الرابعة:ــ املالئكُة 
محتاجون للهداية:ـ

تطـرق سـل1 يثلـه عليـه ثنقطة قـلَّ أن 
فسـ َعها من قبل، حيث قا :]يإلما1 يثقاسم 
يتحـدث كارييً عـن موضوع  دييـة يمللئكة. 
يمللئكـة ال تتصور ـم خلقاً  كـذي يخلقون 
)ت اتيـك(، مهديـني جا زيـن. إن ُكّل  ـدى 
مصـدره مـن يثلـه، ركل كائـن، ُكّل مخلوق 
يحتـاج إىل  ـدى يثله، ر ديية يثلـه؛ يمللئكة، 
يبفبيـاا، يثبـرش. يثبعض يقوثـون: )أما أرىل 
يثلـه خلقهـم  كأن  ملئكـة(!  إفهـم  عنـدك 
جا زين!.  نا يؤكد يف أكار من موضوع لأن 

يمللئكة  م محتاجون إىل  ديية يثله[.

النقطة الخامسة:ـ اهلل استخدم 
ُكّل طريقة لهداية عباده:ـ

رأكد سـل1 يثله عليه لأن يثشيطان عندما 
ـد يثبـرش أن يضلهم مـن ُكّل جهـة، يثله  توعَّ
ُسبَْحافَُه َرتََعاىَل ع ل عىل  دييتنا لكل طريقة 
م كنـة، أكاـر لكاـري مـن يثشـيطان، حيث 
قا : ]يثله ُسـبَْحافَُه َرتََعاىَل قد1 ُكّل يثوسـائل 
يثتـي تـؤدي إىل ملل ـة يثنـاس أن يسـريري يف 
رصيطه يملستقيم، رأن يسريري عىل  ديه لكل 
يثوسائل. مال ا قلنا لابمس أفه أكار م ا قا  
يثشـيطان، عندما قا  يثشيطان: }ثُمَّ آلِتيَنَُّهم 
ن لَـنْيِ أَيِْديِهْم َرِمـْن َخْلِفِهْم َرَعـْن أَيَْ اِفِهْم  مِّ
َرَعـن َشـَ آِئِلِهْم{)يبعريف57( أثم يقل  كذي 
ر و يريد أن يضل؟ يثباري جاا ثإلفسـان من 
محيطه كله ملحارثة  دييته، ما زي   ناك من 
نـوق، رمن تحت، رمن ديخل، رمن ُكّل جهة، 

من ُكّل جهة، رلكل رسيلة[.

كـلُّ نـوِر هـدايـٍة.. فـي الـسمـاوات َأْو فـي 
األرض.. هـو ِمـَن اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل

أكد يثشهيد يثقائد سـل1 يثله عليه يف محارضة )خطر دخو  أمريكا 
يثي ن( لأن يثلَه ُسبَْحافَُه َرتََعاىَل يقوُ  ثلناس يف يثقرآن يثكريم أن يهت وي 
لإصلح أففسـهم، رأن يرلـوي يثرلية يإلي افية، رأن يكوَن رسـوُ  يثله 
ي  مح ٌد صـىل يثله عليه رآثه رسـلم قدرتهم،.. نهذه خطـوة مه ة ِجدًّ
بن يكـوَن يثلُه إىل جافبهم.. حيـث قا : ]إن يثله يقـو  ثلناس: ي ت وي 
جديً لإصلح أففسـكم، لإعديد أففسـكم، رلتهيئة مـا ي كنكم إعديده، 
رثتكـن ثقتكم لاثله كبرية، ر و من سـيكون معكم، ر و من سـيتوىل 
أيضـاً أن يزرَع يثرعب يف قلوب أعديئكم، ر و من يع ل يثكاري إىل درجة 
أن يكشف ثكم ريق  عدركم، أثم يونر يثله عىل أرثيائه يثكاري, يثكاري من 
يثعنـاا؟ أثم يصن  يثكاري يثكاري م ا يط ئنهم؟ أثم يع ل يثكاري, يثكاري 

م ا يؤيد م, ريشد من أزر م؟[. 

لتنتصر األمة.. يجب أن تعد الُعدَّة للمواجهة:ــ
رلـنّي سـل1 يثله عليـه فقطة  امـة جدي، ر ـي لأن يبمـة متى ما 
يفطلقـت ملويجهة يثيهود ريثنصارى، ر م يح لون رعياً عاثياً، نإن يثله 
من سـينر م ال محاثة، ريفضح ثهم ريق  أعديئهم أنضل من أعظم 
جهـاز مخالـريت يف يثعاثم حيث قـا : ]إذي ما كنت أفت من أعدَّ ففسـه 
يإلعـديد يثجيـد يف إي افك، يف ثقتك لاثلـه، ريف إعديد مـا ي كنك أن تعده 
أيضـاً حينها يثله قا  ثك عن عدرك من يثكانرين، عن عدرفا من يثيهود 
رُكـْم إاِلَّ أَذًى َرإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُوثُّوُكـُم يْبَْدلَاَر ثُمَّ ال  ريثنصـارى: }َثْن يرَُضُّ
رَن{)آ  ع رين:555(. أي جهاز مخالريت يسـتطي  أن يؤكد ثك  يُنْـَرُ
لأفك إذي دخلت يف معركة م   ذي يثعدر نإفه سـيوثيك دلره، أفه سـيفر 
مـن أمامك؟  ـل  ناك أحد يف يثدفيـا ي تلك مخالريت تؤكـد ثه  ذي؟ ال 
أمريـكا ففسـها رال ررسـيا رال غري ا، كلهـا تقارير يحت ـاالت, كلها 
يحت االت، يحت ل أفنا إذي ما يتخذفا ضد م كذي رل ا تكون يثنتيجة كذي، 
رُكْم إاِلَّ أَذًى  ر كذي يحت االت، أما يثله نهو من أكد لعبارة )ثن( }َثْن يرَُضُّ

رَن{[. َرإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُوثُّوُكُم يْبَْدلَاَر ثُمَّ ال يُنَْرُ

الرتبيُة اإليمانيُة واإلعداد 
للمواجهة سبُب انتصار األمة
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يثعدد

5 رلي  يبر  ب  5 ـ..
53 فون 3 ن5ب11

)ب 5(
عربي ودولي 

 : فلسطين المحتلة
يستشهد سـبعُة نلسـطينيني لينهم قياديٌّ لارٌز يف كتائب يثقسا1 يثجناح 
يثعسـكري ثحركة ح ـاس، رأصيب سـبعة آخررن يف قصف جـوي رع لية 
عسـكرية صهيوفية  دنت إىل توجيه رضلـة موجعة ملحور يملقارمة يف ع ق 
يثقطـاع، ني ا تصـدى يملقارمـون ثلع لية رأعلنـت نصائُل يملقارمـة يثنفريَ 
يثعا1، رقصفت مسـتوطنات غلف غزة لاثصويريخ، رسط نشل ثل نظومات 
يثصهيوفيـة يف يثتصـدي ثها ريعريف قويت كيان يثعـدر يملحتل ل قتل ضالط 

رإَصالَة آخر يف يثع لية يثفاشلة. 
رأرضحـت كتائـب يثقسـا1 يف ليان ثهـا أن قـوًة خاصًة تالعـة ثلحتل  
يثصهيوفي تسـللت يف سـيارة مدفية يف منطقة مسجد يثشـهيد إس اعيل ألو 
شـنب رشقي خافيوفس، رقامت لاغتيا  يثقائد لكتائب يثقسا1 "فور لركة"، 
مضيفًة أفه رلعد يكتشـاف أمر ا قا1 يملجا درن ل طاردتها ريثتعامل معها 
م ا دن  طريين يالحتل  ثلتدخل رقا1 لع لية قصف ثلتغطية عىل يفسـحاب 

 ذه يثقوة، ما أدى الستشهاد عدد من يثفلسطينيني. 
رأضاف يثبيان أّن "يملج وعة من كتائب يثقّسـا1 يست رت ل طاردة يثقوة 
يإلرسيئيليـة ريثتعامل معهـا، رغم يثقصف يإلرسيئييل يثكايف، حتى يثسـياج 
يثفاصل لني يثقطاع رلقيّـة يبرض يملحتلة عا1 ن 59"، موقعًة "يف صفونها 
خسائَر نادحًة"، مشرييً إىل أن "طائرة مررحية عسكرية  بطت قرب يثسياج 

رأجلت، تحت يثغطاا يثناري يملكاف، يثقوة يإلرسيئيلية يثهارلة". 
رأرضحت كتائب يثقّسـا1 أّن "يثطائـريت يثحرليّة قصفت يملركبة يثخاصة 
لاثقـّوة يملتسـللة يف محارثة منهـا ثلتخّلص من آثار يثجري ـة ريثتغطية عىل 
يثفشـل يثكبـري يثذي منيـت له  ذه يثقـوة رمن يقف رريا ا". رقد أسـفرت 
يثع لية عن يستشـهاد ستة من عنارص "يثقّسا1"، لاإلضانة إىل شهيد سال  

من "أثوية صلح يثدين". 
رقصفـت حـركات يملقارمة لاثصويريـخ ريثقذيئف يملسـتوطنات يف غلف 
غزة، ني ا نشلت منظومات يثقبة يثحديدية يثتي ي تلكها يثعدر يثصهيوفي يف 

يثتصدي ثج ي  يملقذرنات يثتي تم إرساثها إىل يبرييض يملحتلة. 
رأّكـدت مصادر إعلمية صهيوفية أن ما يسـ ى يثجبهـة يثديخلية لقويت 
يالحتل  أمرت يملسـتوطنني يف غـلف قطاع غزة لاثبقـاا يف يملناطق يملح ية 
ريمللجئ، رقررت يثجبهة تعطيل يثدريسـة، أمس يالثنني، يف إشارة ريضحة إىل 

نشل يملنظومات يثصهيوفية ثتلك يثصويريخ. 
رأعلنت يثقنويت يثصهيوفية إَصالَة أكار من ب5 مسـتوطنني جريا يثقصف 

يثفلسطيني يثذي يأتي يف سياق يثرد عىل يالعتديا يإلرسيئييل. 
 ريف سـياق ردرد يثفعـل يثصهيوفية قـّرر رئيس رزريا يثكيـان يثصهيوفي 
لنيامـني فتنيا ـو ثيل يبحد قط  زيارة قصرية يقو1 لهـا إىل لاريس ريثعودة 
إىل تل أليب، ك ا أعلن مكتبه، رذثك لعد نشل يثع لية يثتي خططت ثها قويته 

رنقدت خلثها أحد ألرز يثضباط يثصهاينة. 

يثرضلـة يملوجعة يثتي تلقا ا كيان يالحتـل  يثصهيوفي لفقدين أحد ألرز 
ضباطه ظهر عىل ثسـان رزيرة يثاقانة ريثرياضـة يثصهيوفية مريي ريغيف 
يثتي غادرت ألو ظبي مؤخريً، حيث قاثت ريغيف: "نقدفا يثليلة يف غزة محارلاً 
كبرييً، متعّدد يمله ات، مات خل  تنفيذ ع لية مه ة جنوب غزة، رثقد كافت 

يثليلة قاسية علينا، بن  ذي يثضالط أسهم لاثكاري يف أمن إرسيئيل"، أّما رزير 
يثعلو1 يإلرسيئييل، أرنري أركينوس، نرأى أن "عىل يثحكومة يإلرسيئيلية يثعودة 

إىل سياسة يالغتياالت يف يثقطاع"، ر ذي لعد تلقيهم صفعة مقتل.
يف غضـون ذثك، قا  يثجيـش يإلرسيئييل، يف ليـان، إن أيزفكوت ررئيس ما 
يسـ ى جهاز يبمن يثعا1 )يثشـالاك( فـديف أرغامان، عقدي "جلسـة ثتقييم 
يثوض  ل شـاركة كبار قادة يثجيش رجهاز يثشـالاك، ريسـتعرضا جا زية 
يثجيـش رقويت يبمن يف مويجهة تطوريت مسـتقبلية"، منو اً لاسـتعديديت 
ثتجهيز قوة عسـكرية صهيوفيـة كبرية عىل حدرد يثغـلف، يبمر يثذي ينبئ 

لاعتديا صهيوفي قاد1 عىل يثقطاع. 
ريف سياق ردرد يثفعل يثدرثية، قاثت مصادر يف حركة ح اس إن يملخالريت 
يملريـة لـدأت مباحاات م  قيـاديت يف حركتي ح اس ريثجهـاد من جهة، 
ريالحتـل  يثصهيوفي مـن جهة أخرى، ملن  يالفزالق فحو مويجهة عسـكريّة 
جديدة يف قطاع غّزة، لعد يغتيا  يالحتل  ثلقيادي يف كتائب عّز يثدين يثقّسا1، 
فـور لركة، رسـتّة آخرين، رتصـدي يملقارمـة ثفريق يالغتيـا  رقتل ضالط 

إرسيئييل. 
ي عىل  ني ـا أرضح فاشـطون أن يستشـهاد يملقارمني يثقسـاميني يعـد ردًّ
يالتهامات يثتي لدأت رسـائل إعل1 خليجية لتسـويقها، لأن يملقارمة يف غزة 

"تخلت عن يثقضية". 
رتفاعـل فاشـطون ع3 مويقـ  يثتويصـل يالجت اعي لشـكل مكاف، م  

ع لية خان يوفس يثبطوثية. 
رأطلق مغردرن  اشتاغ "لاملرصاد"، قائلني إفه يع3 عىل يالستعديد يثديئم 
ثل قارمة يف غزة، يثتي أنشلت خطة إرسيئيلية الختطاف يثقيادي فور لركة. 
رقا  فاشـطون إن يملقارمة يثتي قدمت سـبعة من رجاالتها يف سويعات، 

تبعث لرسائَل إىل يبمتني يثعرلية ريإلسلمية لأفها "ال تزي  عىل يثعهد". 
ردعا فاشـطون إىل تجديد يثتحذير مـن يثتطبي  م  يثكيان يثصهيوفي لعد 
ع لية خان يوفس، ال سي ا أن درالً خليجية سارعت إىل يثتطبي  يثعلني خل  

يبسالي  يملاضية. 
من جهتـه أدين حزب يثله يالعتديايت يثصهيوفية يملتويصلة عىل قطاع غزة 

رع لية يالغتيا  يثبشعة يثتي قامت لها قويت يثعدّر يثصهيوفي  
رقـا  يف ليان ثه صدر أمس يالثنـني: إن يملقارمني يثذين خاضوي مويجهاٍت 
لطوثية م  جنود يثعدّر يف خافيوفس ثقنوه درساً سيدنعه ثلتفكري قبل يثقيا1 

لأي عدرين.
رأشـاد يثبيـان ليقظـة يملقارمـة يثفلسـطينية رتصديهـا ثتوغـل يثقـوة 
يإلرسيئيليـة يثغازيـة رييقاعهـا قتـىل رجرحـى لـني أنريد ـا، معتـ3يً يثرد 
يثصاررخـي يثشـجاع يثذي قامت لـه يملقارمة، مسـاا أمس يالثنـني، تعبرييً 

صادقاً عن إريدة رتص يم يثشعب يثفلسطيني 
ك ا تقد1 حزُب يثله لأحر يثتعازي ريثت3يكات ثذري يثشـهديا من نصائل 

يملقارمة يثفلسطينية رحركة ح اس.

إصابة طفل سوري جراء انفجار لغم بريف حماة

 : سوريا
أصيـب طفٌل لجـررح لليغة، أمـس يالثنني، 
جـريا يففجـار ثغم مـن مخلفـات يثتنظي ات 
يالجريمية يف ريف سل ية لريف ح اة يثرشقي. 
رقاثت ركاثة يبفباا يثسـورية "سـافا": إن 
ثغ ـاً مـن مخلفـات تنظيم ديعـش يالجريمي، 
يففجر يف قرية سوحا لريف سل ية رشق ح اة، 
ما أسـفر عـن إَصالَة طفـل من أ ـايل يثقرية 
لجررح لليغة، مضيفـة أن يثطفل كان يتويجد 
يف محيـط يثقريـة حيـث كان ينتـرش يجريميو 
ديعـش قبل يثقضـاا عليهـم رتم إسـعانه إىل 
مشفى سل ية يثوطني ثتلقي يثرعاية يثطبية. 

إىل ذثك، أدين مفوض يثلجنة يثدرثية ثحقوق 
يإلفسـان  يام ألو سعيد، أمس يالثنني، يملجازَر 
يملتكررة يثتي يرتكبها طريين يثتحاثف يبمريكي 
غري يثرشعي يثذي تقوده يثواليات يملتحدة لحق 
يملدفيـني يف للـدة  جني لريف دير يثـزرر ريثتي 
تسببت لسقوط عرشيت يثشهديا ريثجرحى. 

رثفت ألو سـعيد يف ليـان، أمس، إىل أفه تم 
رصـد يسـتخدي1 طـريين يثتحاثـف يبمريكي 
ثقنالـَل مصنعـٍة مـن يثفوسـفور يبليـض 
يملحرمـة درثيـا يف يعتـديا آخـر عـىل يثبلـدة 
مخرقـة خرقها لذثـك يملويثيـق يثدرثية لعد 
يستخديمها  ذه يبسلحة يف يثرقة ريف يملوصل 

لاثعريق من قبل. 
رأضـاف ألو سـعيد: إن ريشـنطن تسـتغل 

عنوين مـا يسـ ى مكانحة يإلر ـاب ريثحرب 
عىل ديعش ثتقصف يثجيش يثسوري يف محارثة 
ملنعـه من يثتقـد1 لاتّجـاه مويقـ  يملج وعات 
يإلر الية؛ لغية تنظيف يبحياا يثتي يتويجدرن 
نيها رلذثك تكون أمريكا رشيكا رئيسيا م  تلك 

يملج وعات”. 
يُذكـر أن يثتحاثف يبمريكـي يرتكب مجزرة 
جديدة يف  جني، أمس يبر  يبحد، قىض خلثها 
طفلن ريمرأتان رأصيب آخررن لعد أن يرتكب 
يف يثتاسـ  من يثشهر يثجاري مجزرة يستهدف 
نيهـا منـاز  يملويطنني لعـرشيت يثغـاريت، ما 
تسبب لاستشـهاد 16 مدفياً عىل يبقل لعُضهم 
من يبطفا  ريثنساا رإَصالَة يثعرشيت لجررح 

ررقوع دمار كبري يف يملناز . 

املقاومة الفلسطينية ترد على االعتداء الصهيوني واالحتالل يفشل يف التصدي 
 مقتل ضابط صهيوني بارز وإصابة 10 مستوطنين بقصف فلسطيني على الغالف:

نيويورك تايمز تكشف خطة بن 
سلمان الغتيال شخصيات ويف 

مقدمها الجنرال سليماني
 : متابعات

كشـفت صحيفُة "فيويـورك تاي ز" يبمريكية، عن أن مسـؤرثني كباريً 
يف يالسـتخباريت يثسـعوديّة مقّرلني من ريل يثعهد مح د لن سل ان، سأثوي 
مج وعـًة صغـريًة من رجا  يبع ـا  يثعا1 يملايض عن إمكافية يسـتخدي1 
رشكات خاصة الغتيا  شخصيات إيريفية ُمعادية ثدرثة يثعدرين يثسعوديّة، 
رنق ما فقلت عن 3 أشخاص مطلعني عىل يثنقاشات.  رلحسب يثصحيفة، 
نإن يثنقاشـاِت جرت قبل أكاـَر من عا1 عىل مقتل خاشـقجي، حيث كان 
لن سـل ان يوجه مستشـاريه ثتصعيد يثع ليات يثعسكرية ريالستخبارية 
خـارج يمل لكـة، ما يُد ُّ رنـق "فيويـورك تاي ز" عىل أن "كباَر يملسـؤرثني 
يثسـعودينّي لدأري لحث مسـأثة يالغتيـاالت منذ لديية صعود لن سـل ان"، 
مبينًة أفه خل  يثنقاش سـأ  يثجنري  أح د عسريي عن إمكافية قتل قائد 

قوة يثقدس يف يثحرس يثاوري يإليريفي يثجنري  قاسم سلي افي. 
رثفتـت "فيويـورك تاي ـز"، إىل أن يثنقـاش كان جزايً من سلسـلة من 
يجت اعـات ثبحث خطـة ثتخريب يالقتصاد يإليريفـي، رضعها رجا  أع ا  
أمريكيون ي لكون خلفيات يسـتخبارية، حيـث أريدري يثحصو  عىل ت ويل 
سعودّي ثخططهم تجاه للد يعت3رفه ريثسعودينّي تهديديً كبرييً، نضلً ع ا 

تؤمنه  ذه يثخطط من دخل مرلح ثهم. 
رلحسـب مصـادر يثصحيفـة، نإن رجـا  يبع ـا  ترددري ثـدى طرح 
عسريي طلَب تنفيذ ع ليات يالغتيا  يملذكورة، رقاثوي إفهم لحاجة ملشاررة 
محاميهـم يثذي رنض لشـكل قاط  يثخطَة، مضيفـًة أن يبمريكيني أللغوي 
يثسـعودينّي لأفهم ثن يشـاركوي يف أية يغتياالت، ثكن رجل يبع ا  يثلبنافي 
يبمريكـي جورج فادر فصحهم لرشكة مقر ـا ثندن تدير ا قويت ع ليات 

خاصة لريطافية سالقة؛ ثتنفيذ يمله ة. 
رفقلت يثصحيفة، عن مسؤر  سعودّي مطّل  عىل يثتحقيق لشأن مقتل 
خاشـقجي أن "ي ت ا1 عسريي لاالغتياالت ثم يكن مفاجئاً ثكنه ال يعكُس 

يثسياسة يثرس ية".
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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

صالح الدكاك   
أهميّ�ُة مثّل�ث الرشف�ة املائية 
األحم�ر  البحَري�ن  م�ن  املؤلف�ة 
والعرب�ي دولي�اً، تتج�ّ� بصورٍة 
العس�كري  الس�عي  يف  أوض�ح 
الصهيون�ي  األمريك�ي  املب�ارش 
باحت�ال  عليه�ا  لاس�تحواذ 
)ع�دن- تع�ز- الحدي�دة( َوتتيح 
حالة الصم�ود واملواجه�ة الفذة 
ع�� الجان�ب اليمن�ي متنفس�اً 
لتعبري دول أخ�رى عن مخاوفها 
من ه�ذا االس�تحواذ ع�ر تأليف 
رواب�ط تعاضدية ثنائي�ة ومتعددة الرؤوس تعم�ل ع� مناكبة 
أمري�كا مائياً؛ بغية كبح مس�عاها االس�تحواذي لجهة قرسها 
ع� توسيع دائرة تشاطر املصالح دولياً بمحّددات توافقية غري 
تلك املح�ّددات األُحادية التي تحُكُم بها أمريكا الخارطة العاملية 
من�ذ وراثة الكوكب عام 1990-1991 وقبوُل أمريكا بذلك يعني 
دخوَله�ا يف طور االحتضار كإمراطورية كونية أُحادية الهيمنة 

وضعت سقفاً نهائياً ل�)التأريخ البرشي( قواُمه 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص3ي يثدرريفي

د. سامي عطا
 

صارت السياسُة املأزومُة 
تُ�داُر عر اخت�اق األحداث 
معظمه�م  ممثل�ن  ورشاء 
يفتق�رون للراع�ة؛ وألنن�ا 
ابتُلين�ا بُح�ّكاٍم مأزوم�ن، 
ديمومتهم  يحّققون  فإنهم 
وبقاَءهم عر إدارة الش�أن 
الع�ام باألكاذيب واألضاليل 
الت�ي تقوُده�م إىل متوالي�ة 

أزمات. 
أو  خاش�قجي  جريم�ُة 
حاول�ت  املنش�ار  جريم�ة 
تعالجه�ا  أن  اململك�ة 
وكل  وأضالي�َل،  بأكاذي�َب 
كذبة س�اقتها خلقت أزمة 
ه�ا، وألجل  حت�ى بلغت أَُوجَّ
الخ�روج م�ن ه�ذه األزمة 
اتّجه�وا إىل معالجته�ا عر 
أزم�ة جدي�دة ه�ي تصعيد 
الحرب يف الس�احل الغربي، 
ع�ى ولع�ل يت�م تحقي�ق 
انتصار ينقذ حاكم املنش�ار 
الس�ابقة،  أزمت�ه  م�ن 
أزم�ة  إىل  قادته�م  لكنه�ا 
جدي�دة وإخف�اق وهزيمة، 
وضاعفت من أوراق فش�ل 
املنشار، وبدأ اإلعاُم يتحدُث 
واخفاق�ات  هزائ�م  ع�ن 

وجرائم تحالف العدوان.. 
الح�ذاء  ذات  ومعرك�ة 
تأتي يف س�ياق خل�ق َحَدٍث 
وإخفاقات  هزائ�م  يطمس 
تحالف العدوان يف الس�احل 
الغربي، حيث ص�ار الحذاء 
يتص�در ن�رشات األخبار يف 

إعامهم. 
ولهذا الحدث »االنشقاق« 

واالنشقاق الذي 

االنشقاق 
وأبعاده

البقية ص 8

البقية ص 8

املعركة الفاصلة

سلوكهم والسياسة!

عالقة اليمنيني برسول اهلل

عبدالعزيز البغدادي 
 

امُلَعاُش يف عالم السياس�ة رّس�خ يف 
أذهان قوى الس�يطرة ب�أن بحرها ال 
يعوم في�ه إال من تم�رَّس ع� الكذب 
وُربِّ�َي ع� الخساس�ة، ال مج�اَل فيه 
ألدب أو أدي�ب صاح�ب ضمري حي أو 
ممتشٍق لسيف الصدق، أو حامٍل ألية 
قيمة من قي�م الحرية والرشف، املكُر 
اليسُء غذاؤها واملكائد ماؤها والخداع 

دواؤها والتلون منهجها.
مي�دان  يف  ويج�ول  يص�ول  م�ن 
وهك�ذا  يرونه�ا  هك�ذا  السياس�ة 

يريدونه�ا أن تكوَن، تّجاُر اليمن وبع�ُض من ُعدُّوا 
رموزاً أو عناويَن لليس�ار ومضوا نحو أقىص اليمن 
ملقتضيات السياس�ة، هكذا أرادوها، محكومًة بلغة 
املصالح التي يقّدس�ونها دون أن يحاولوا معرفتَها 
ثُ�ّم تعريَفها للن�اس، ال مجاَل عنده�م للتفريق بن 
املصلحة املرشوعة وغري املرشوعة مصلحة التعايش 
ومصلح�ة التوحش؛ ألَنَّهم يدركون أن ذواتهم خواٌء 
م�ن أية قيمة أو ق�درة أو موهبة؛ ل�ذا فإنهم يرون 
أّن التفري�َق يَُضُّ بهم، هكذا يفك�ر القومي األملعي 
يف  املجته�د  واإلْس��َامي  التقدم�ي  واالش�راكي 
مدرسة االس�تحال، والوطني الذي يّدعي مناهضة 
االس�تعمار ويقي�م يف عاصم�ة العمال�ة والتبعي�ة 
والفساد واالرتزاق، وأنا هنا ال أقصد التعميم لكنني 

�ن بيده�م الق�رار أو كان املف�رض أن  أتح�دث عمَّ
يك�ون بيدهم، أما م�ن عداهم فإنهم ل�م يُجرَّبوا يف 
ميدان العم�ل ويف مواقع اتخاذ القرار 
أو املس�اهمة في�ه، لق�د رأينا أناس�اً 
م�ن توجه�ات تقدمية كما يس�مون 
أنفس�هم تحول�وا إىل منّظري�ن لتجار 
السياس�ة وَمن ركبوا موجة الثورة أو 
باألصح الُحلم بالثورة عندما آن األواُن 
الختطافها باس�م االنضمام إليها ع� 
إيقاع )حيّ�ا بُهم حيّا بُه�م( واملبادرة 
الت�ي حملها ُرعاُة الفس�اد والجريمة 
املنظمة والتي تحّول أحُد رموز اليسار 
إىل ش�ارح ملتنه�ا وس�ابٍر ألغواره�ا 
والت�ي أري�د بها وم�ن خاله�ا وضُع نقط�ة نهاية 
الس�طر للثورة التي لم تبتدئ ولتب�دأ هذه العنارُص 
مرحل�ًة وحقب�ًة ج�رى التحايُُل لتجديده�ا، وهكذا 
ينى الناس فساَدها املايض املدوي لتبدأ مرحلٌة من 

الفساد املَجّدِد املايل واإلداري واألَْخ��َاقي!. 
أيه�ا األحباُب ليس�ت هذه ه�ي السياس�ة، إنما 
السياس�ة إعم�اٌر يب�دأ بالص�دق مع النف�س ومع 
اآلخري�ن؛ ألَنَّ الكذب والتضليل إنما ه�و نتاُج املكر 
اليسِء الذي ال يحي�ُط إال بأهله، وهي جهاد ونضال 
وشهادة من أجل الحرية، إنها بذٌل وعطاء وتضحية، 
بناء وتنمية ومحبة، حياة وإحياء ومس�ؤولية، أخذ 
وعط�اء وتفاع�ل مع أوام�ر ونواهي خ�ري املاكرين 

وبُعٌد عن التكفري والغلو والبغي والطغيان!!. 

حمود االهنومي 
 

- تنّق�ل رس�وُل الله )ص( يف 
الطاهرة، وهن�اك عدٌد  األرح�ام 
جيِّ�ٌد م�ن تل�ك األرح�ام كان�ت 
أرحام�اً يمنية، فق�د أنجب جدُّه 
نب�يُّ الل�ه إس�ماعيُل ذريتَه من 
قبيل�ة ُجره�م اليمني�ة، وتزّوج 
جدُّه كالُب بُن م�رة فاطمَة بنَت 
عوف األزدي�ة اليمنية، ثم تزوج 
ه الثاني هاش�ُم بُن عبدمناف  جدُّ
بالعقيل�ة اليماني�ة س�لمى بنت 

عم�رو النجاري�ة الخزرجية، ثم ت�زّوج جدُّه 
األول عبداملطل�ب فاطمة بن�ت عمرو النجارية 

أم والده عبدالله.
- كان اليمني�ون وال زال�وا حلف�اء وأصهار 
بني هاش�م، وتربطهم عالق�ات قوية بهم قبل 

اإلسالم وبعده.
- صاروا أنصاراً لله وللرسول )ص(، فقبيلتا 
األوس والخزرج اليمانيتان هما األنصار الذين 

آووا ونرصوا، وآثروا عىل أنفس�هم. 
- مل�ا بلغ رس�وُل الله )ص( إس�الَم همدان 
اليمني�ة يف ي�وم واح�د ع�ىل يد 
اإلم�ام عيل ب�ن أب�ي طالب )ع( 
سجد لله ش�كراً، وقال: )السالُم 
عىل همدان( ثالثاً، ول�م يُْرَو أنه 

فعل ذلك لقبيلٍة أخرى.
الكري�ُم  الق�رآُن  ف  رشَّ  -
اليمني�ن بعدٍد من اآلي�ات التي 
تُثن�ي ع�ىل إيماِنه�م ومواقِفهم، 
)ص(  الل�ه  رس�وُل  وقلَّده�م 
املج�د والفض�ل حن  بأوس�مِة 
ح�ّدث كث�راً بفضائله�م م�ن الخ�ر والفقه 

واإليم�ان والحكم�ة.
- ش�اءت حكمُة الل�ه أن يرتب�َط اليمنيون 
بالرس�ول )ص( وأهل بيته، منذ اليوم األول يف 
اإلسالم، يف مواجهة الجاهلية األوىل التي كانت 
عليها قريش، وها هم اليوم يَتَصدَّون للجاهلية 
األخرى، من األمري�كان والصهاينة والدواعش 

والجنجويد ومرتزقة بالك ووتر، وغرهم.


