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 إحاطة عسكرية للناطق باسم القوات المسلحة:

 استعرض األسلحة المحّرمة التي ألقتها طائراُت العدوان على المدنيين:

وصول عدد من جرحى الجيش 
واللجان الشعبية إىل مسقط 

لتلقي العالج
 : خاص

 صل أمـس بالثنني إىل بثعاصدة 
مـن  عـدٌم  ميـقط  بثُعدانيـة 
جرحـى بثجيش  بثلجان بثشـعبية 
 مربفقيهـم اعـد مغامرتهم مطاَر 
صنعـاَا بثـد يل عـى متـن طائرة 

ُعدانية.
بثوطنـي  بثوفـد  رئيـُس   قـا6 

يف  عبدبثيـل4  محدـد  بملفـا ض 
تغريدة ثه أمس: "تقديرنا ثلدبعوث 
ثلجهد بإلنيـاني بثذي يعاثج جزابً 
ييـربً من معاناة بثيدنيني؛ ايبب 

إغلق بملطار  بثحصار".
بثجهـوَم  عبدبثيـل4   ثّدـن 
بإلنيـانية بثتي تقـُف إىل جانب كل 
بثيدنيـني يف مـا يتعرضـون ثه من 

مآٍس.

 : صعدة
أّكد بملتحدُث ااسـم بثُقــوَّبت بمليـلحة، مدير مبئرة 
بثتوجيه بملعنوي، بثعديد يحيى رسيع "أن م 6َ بثعد بن 
ثم تيـتجب ثدعوبت  قف بثعد بن   قف إطلق بثنار، 
حيث  بصلت برتـكاَب بملزيد من بثجربئـم  بالعتدبابت 
احق أاناا بثشعب بثيدني  بنتهاك بثييامة بثوطنية". 
 قا6 بثعديـد رسيع يف مؤتدر صحـايف عقده، أمس 
بالثنـني، يف محافظـة صعـده: خـل6 بثعـرة بريـا4 
بملاضية شن طربُن بثعد بن أَْكاَــَر من ر35 غارًة تركز 
معظُدهـا عى محافظتَي صعدة  بثحديـدة، إَضاَفًة إىل 
بثقصـف بثصار خـي  بملدفعـي يف محافظـة بثحديدة 
 بثذي أّمى إىل سـقوط عربت بثشـهدبا  بثجرحى من 
ــًة يف برحياا  بملدنيـني  تدمر عدم مـن بملناز6  َخاصَّ
بثرقية  بثجنوايـة ثلددينة  كذثك بسـتهدبف بثُقَرى 

 بثتجدعات بثيكانية يف بثدريهدي  كيلو 26. 
 أضـاف بثعديد رسيـع: ثقد رّكـز بثعـد بُن غاربِته 
 قصَفـه بملدفعـي  بثصار خي عى بثخـط بثرباط اني 
صنعـاا  بثحديـدة  تحديـدبً عنـد منطقة كيلـو 26، 
 بثجديـُع يعلـُم أن 6ـذه بملنطقـة فيها مخـازن بملوبم 
بثغذبئيـة  مصانع تجارية  منشـآت صحيـة  مدنية 
 أّمى بسـتهدبف بثعـد بن ثتلـك بملنطقـة بثحيويـة إىل 
أرضبر كبـرة يف بملصانـع  بملخـازن، نا6يك عن توقف 
بملصانع عـن بثعدل  تعرضها ثلنهب مـن قبل مرتِزقة 

بثعد بن. 
 أشـار إىل أن 6ناك ثجاناً متخصصـة تقو4ُ احرص 
بررضبر  سـنعلن عـن حجم تلـك بررضبر عند صد ر 

بثتقريـر من بثجهـات بملختصـة، أما يف صعـدة فدعظُم 
ضحايا بثغاربت بثعد بنية  بثقصف من بثنياا  برطفا6 
 منهـا بمـرأٌة ميـنٌَّة يف ربزح بستشـهدت اإحـدى تلـك 

بثغاربت برراعاا بملايض  كذثك طفلة. 
 قا6 بملتحـدُث ااسـم بثُقــوَّبت بمليـلحة: إن طربن 
بثعـد بن ال يـزب6 ييـتهدف حيـاة بملوبطنـني براريـاا 
اإثقـاا عربت بثقنااـل بثعنقومية  بملحرمـة م ثياً عى 
محافظتي صعدة  حجة، حيث أثقيت بثعربت من 6ذه 
بثقناال عى بثقرى  بملزبرع  بثطرقات  بثجيور  بملربكز 
بثصحيـة  بمليـاجد  برسـوبق  مخيدـات بثنازحني ثم 
تيـلم من بثقناال بثعنقومية فهي شـا6دٌة عى  حشية 
بإلجرب4 بثيـعومّي  برمريكي  تشكل 6ذه بثقناال خطربً 
عى حياة برطفا6، حيـث أن معظم ضحايا 6ذه بثقناال 

6م من برطفا6. 
 عرض بملتحدُث ااسـم بثُقــوَّبت بمليـلحة عيِّنًة من 
تلك بثقناال بملحّرمة م ثياً،  قا6: ثدينا إحصائياٌت شاملة 
عن بستخدب4 بثقناال بثعنقومية  كافة برسلحة بملحرمة 
م ثيـاً، حيث تيـببت 6ـذه بثقناال يف بستشـهام  جرح 
9ي27 شخصاً، منهم 2226 شهيدبً  2665جريحاً،  الغ 
عدم بثشـهدبا مـن برطفا6 جربا 6ـذه بثقناال 76 طفلً 
 عـدم بثجرحى ي26 طفلً، بثبعض منهـم ال يزب6 يتلقى 
بثعـلج،  6ناك أطفـا6 يعانون من إعاقـات مبئدة، كدا 
بستشـهدت 26 بمـرأة  ُجرحـت 52 يف مختلـف مناطق 

محافظة صعدة. 
 معا بثعديد رسيع كافة  سـائَل بإلعـل4 إىل بثوصو6 
إىل أرس بثضحايا من بثشـهدبا  بثجرحى ثتيليط بثضوا 

أَْكاَـــَر عـى ضحايا بثحـرب برمريكية بثتي تُشـن عى 
شـعبنا بملظلو4..  قا6: معظم بثقناال بثتي ييـتخدمها 
بثعـد بن أمريكية بثصنـع،  6ذب يؤّكـُد بعتقاَمنا اوقوف 
بإلمبرة برمريكية خلف بثعد بن عى المنا  تتحدل كامَل 
بمليؤ ثية عن قتل بثيدنيني  تدمر بثبُنية بثتحتية  كذثك 
بستدربر بثحصار  6ناك قنااُل محّرمٌة من م 6 أُْخــَرى، 
 جديـع تلك بثد 6 تتحدل بمليـؤ ثية يف بملشـاركة اقتل 

بثيدنيني. 
 أشام بثعديد رسيع ادوقف عدم من بثد 6 بثتي قررت 
أخـربً إيقاف ايع برسـلحة إىل م 6 بثعـد بن،  قا6: عى 
اقية بثد 6 أن تتخذ نفـس بملوقف حتى ال تكوَن رشيكًة 
يف قتل أطفا6 بثيدن؛ كون معدهم ثتحاثف بثعد بن يتناىف 

مع بثقانون بثد يل بإلنَْيـاني. 
 أضـاف: إذَب كان بثعاثـم يضـج بثيـو4 مـن أجل قتل 
أحد برشـخاص فدا 6و موقُفه من بسـتدربر قتل شعب 
اأكدله  من بستدربر حرب بإلاامة بثتي يتعرض ثها أاناا 
بثيدـن منذ مـا يقارب برراع سـنوبت؟!..  شـّدم عى أن 
بثجربئم بملرتكبة احق شـعبنا بثصااـر بملجا6د  بثصدت 

بثعاملي إزبا6ا  صدَة عار يف جبني بإلنَْيـانية. 

املوقُف العسكري: ُقــوَّاُتنا تفِشُل عشرات 
املحاوالت وتشن هجمات مضادة

 تطـرق بثعديـد رسيع يف بملؤتدر بثصحـايف إىل بملوقف 
بثقتـايل خـل6 بثعـرة أيا4 بملاضيـة  قا6: ثقـد تصدت 
ُقــوَّبتنـا رَْكاَـــَر مـن ر5 محا ثة 6جوميـة ثُقــوَّبت 

بثعـدّ  يف محا ر  جبهات بثحـد م، معظم تلك بملحا الت 
بسـتهدفت مديرية ااقم قباثة عيـر  كذثك ربزح قباثة 
جيـزبن حتى صبـاح أمس، ربفـق بملحـا الت بثهجومية 
قصف جوي مكاف ملر حيات برااتيش  بثطربن بثحراي، 
 تكبدت ُقــوَّبُت بثعدّ  خيائَر كبرة يف برر بح  بثعتام. 
 قـا6: تؤّكد جبهات بثحـد م حقيقـَة بملقاتل بثيدني 
بثـذي  بجه  يوبجـُه أعتى أنوبع برسـلحة، ضاراـاً بمَلاََل 
يف بثشـجاعة  بإلقدب4  بثتضحية من أجل الده  شـعبه، 
الفتـاً إىل أن بثعد بن يحا 6 مـن خل6 بثتضليل بإلْعَلمي، 
بثتشـويَش عـى طبيعة  خارطـة بملوبجهـات يف بثجبهة 

بثحد مية. 
 أّكـد أن ُقــوَّبتنـا ال تزب6 ثااتًة  صامـدًة يف موبقعها 
بملتقدمة اعيـر  جيزبن  نجربن  أن محا الت بثعد بن 
تحقيق اعض بالخرتبقات فشلت،  بملوقف بثقتايل يف كافة 

بثجبهات ثصاثح ثُقــوَّبتنا. 
 قا6: تيـيطر ُقــوَّبتنا عى مرتفعات بسرتبتيجية يف 
جيـزبن  موبقع ثها أ6ديّة من بثناحية بثعيـكرية يف ُكلٍّ 
من عيـر  نجـربن،  يف ظل حديث بثعد بن عن بثيـل4 
كان 6ناك أَْكاَــر من ر9 محا ثة تيلل  محا الت تقد4 
يف اقيـة بثجبهات منهـا 22 محا ثة يف بثيـاحل بثغراي 
توزعـت عـى بثجبليـة  حيـس  كيلـو 26  بثدريهدي، 
 الغت خيـائُر بثعدّ  يف تلك بملحا الت 35 آثية  مدرعة، 
إَضاَفًة إىل مرصع  إصااة أَْكاَــَر من 6ر2، معظدهم من 

بملرتِزقة. 
 يف حّجـة، قا6 بثعديد رسيع: تم بثتصدي رَْكاَــَر من 
22 محا ثة 6جومية، منها 23 محا ثة ااتّجاه جبل بثنار 

يف حـرض  ما جا ره،  9 محا الت عـى حربن  مفرق 
عا6م،  يف ثحج  تعز تم بثتصدي رَْكاَــَر من 25 محا ثة 
تيـلل  6جو4 ثُقــوَّبت بثعد ، 6 منها ااتّجاه كرش  6 
ااتّجـاه بثكدحة  7 ااتّجاه بثقبيطة  6 يف حيفان، أما يف 
بثبيضاا تم بثتصـدي رَْكاَــَر مـن 25 محا ثة 6جومية 
يف مناطـَق متفرقة ااتّجاه قانيـة  ناطع  ذي ناعم،  يف 

بثجوف تم بثتصدي ثـ 3 محا الت يف خب  بثشعف. 
 رمبً عـى بثتصعيـد بثعيـكري بمليـتدّر مـن قبـل 
بثعد بن، قـا6 بثعديد رسيع: نّفـذت ُقــوَّبتُنا انجاح ر2 
عدليـًة 6جوميـًة يف جبهات بثحد م  قباثـة ااقم  ربزح 
 بمللحيـط،  نّفـذت ُقــوَّبتنا 56 عدلية إغـارة  بقتحا4 
 6جـو4 يف اقيـة بثجبهات، منهـا 25 عدليـة 6جومية 
يف بثيـاحل بثغراـي يف كيلـو 26  يف حيـس  بثدريهدي 
 بثجبليـة  بثجاح  بثتحيتا  26 عدلية 6جومية يف كرش 
 بثقبيطـة الحـج  بثكدحة  ِحْدَر  بثضباب  ار ااشـا 
 مقبنة  حيفان  بثوبزعية اتعز،  6 عدليات 6جومية يف 
بملصلوب  بملتون  خب  بثشعف ااثجوف،  7 عدليات يف 
قانية  ناطع  معيـكر ما ييدى ااثقاعدة يف بثضحاكي 
ااثبيضاا  6 عدليات 6جومية يف مريس  ممت ااثضاثع 

 عدليتان يف نهم. 

عمليات صاروخية وجوية نوعية 
 يف مـا يتصـُل ااثُقـــوَّة بثصار خيـة، قـا6 بثعديد 
رسيع: نّفذت بثُقـــوَُّة بثصار خية 7 عدليات اصوبريخ 
ااثيـتية "ادر2اـي" بسـتهدفت معيـكربِت  تجدعات 
بثغـزبة يف ميـدي  نهـم  قباثـة منَفـذ علب اعيـر  يف 
بثيـاحل بثغراـي،  كانـت بثعدليـة براـرز بسـتهدبف 
مراـض مر حيات برااتيش يف نجـربن،  تؤّكد بملعلومات 
بالسـتخبارية  قوَع بثعربت ما اـني قتيل  مصاب من 
ُقـــوَّبت بثعدّ  جـربا 6ـذه بثعدليات، إَضاَفـًة إىل تدمر 
مرباـض مر حيـات برااتـيش،  يف عدليـة ميـدي تؤّكد 
معلومـات بثجيـش  بثلجـان بثشـعبيّة بالسـتخباربتية 
سـقوط ر7 مـا اني قتيـل  مصـاب، كدا نّفـذت  حدُة 
بملدفعية عدة عدليات بسـتهدفت آثيات  تجدعات بثغزبة 

اأَْكاَــَر من ررر2 قذيفة مدفعية. 
 ااثنيبة ثيـلح بثجو بمليّر، قا6 بثعديد رسيع: 6و 
بآلخُر نّفذ 7 عدليات يف بثياحل بثغراي  نهم، كدا نّفذت 
 حدة بثهندسة 266 عدلية بستهدفت معظُدها تجدعات 
 تَحــّركات ُقــوَّبت بثعـدّ   آثياته، إَضاَفة إىل 2ي عدلية 
بسـتهدفت بآلثيات  62 عدلية بستهدفت بملدرعات  25 
عدلية ضد بثتحصينات،  226 عدلية يف بثياحل بثغراي 

 ر5 عدلية يف بثحد م. 
 قامـت  حدُة بثقنـص اتنفيـذ ر229 عدليـة، منها 
2ي3 عدلية يف جبهات بثحـد م أّمت إىل مرصع 26 جندياً 
سـعوميّاً  6 سـومبنيني  323 مرتِزقاً، ففـي بثجوف تم 
تنفيـذ 66 عدلية،  ر22 يف نهم،  259 يف مأرب،  يف تعز 
 ثحج أّمت عدليات بثقنص إىل مرصع جنديني سومبنيني 
 يي2 مرتِزقاً،  يف بثيـاحل بثغراي نّفذت ي6 عدلية أّمت 

إىل مرصع 5 سومبنيني  55 مرتِزقاً. 
 ااثنيـبة ثوحـدة ضد بثـدر ع، قا6 بثعديـد رسيع: 
تـم تنفيـذُ 6ر2 عدليـات يف مختلف بثجبهـات، منها 66 
عدلية بسـتهدفت تجدعاِت أفربم  قيـامبت،  ر6 عدلية 

بستهدفت آثيات  مدرعات  ماااات.

قواتنا تسيطر على املوقف وتشن 76 عملية هجومية ردًا على تصعيد دول العدوان
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 : عدن
منذ بحتل6 بثعدّ  بإلماربتي بثيعومّي 
ملدينـة عدن منـذ ثلثة أعـوب4، أصبحت 
عـدن أَْكاَــر بملدن بملواـواة اارمربض؛ 
برساسـية  بثخدمـات  بنعـدب4  ايـبِب 
ثلحياة  طفح بثشـوبرع ادياه بملجاري؛ 
جربا بثفيام بمليتري من قبل حكومة 
بملرتِزقة، مدا أّمى إىل بنتشار ميتنقعات 

بملجاري يف حوبري  أحياا بملدينة. 
يف  جنوايـون  ناشـطون   تـدب 6 
تغريـدبت نر 6ـا عـى تويـرت، أمس 
بالثنني، صوربً ثشوبرع  أسوبق  أحياا 
ااملجـاري،  بثطافحـة  عـدن  مدينـة 
مطاثبـني ادعاقبة  طرم بملتيـببني يف 
بثكارثـة بإلنيـانية، محدلـني ُقــوَّبت 
بالحتـل6  حكومة بملرتِزقة بمليـئوثية 
 تبعـات مـا سـيلحق بملوبطنـني مـن 
أمـربض، كاشـفني عن عدليات فيـام 
مدنهجـة ينفذ6ـا ميـئوثو بملرتِزقـة 
بثتااعون ثحكومة بثفار 6امي  ُقــوَّبت 
بالحتل6 يف بملدينة تحت ميديات تأ6يل 
خطوط بملجاري  بثيفلتة ثلشوبرع. 

يف  أن مر عـاً  بثناشـطون،   اـنّي 
بثتوب6ـي  ادديريـة  بثقلوعـة  منطقـة 
متعاٌر منذ شـهرين، ارغم بعتدام مبلغ 
ر6 مليـون ريـا6 ثتأ6يـل بثطريـق  6 
مليني إلعامة تأ6يل بملجاري  بستلمه 
من قبل بملرتِزقة، موضحني أن بثشـارَع 

ملّوثـة  ميـتنقعا  قنـاة  إىل  تحـّو6 
ثلدجاري، الفتني إىل بثتأ6يل ادا منذ ر7 
يومـاً  تَحـّركت بآلثيـات  قامت اخلع 
بالسـفلت بملتهاثـك  تيـوية بررضيـة 
 عد4 معاثجتها، مشرين إىل أن بآلثيات 
عامت اعد ذثك ثلتوقف عن بثعدل  سط 

سخط شعبي عار4. 
 نقلـت بملصـامر بإلعلمية، سـخط 
بنتشـار  مـن  بملوبطنـني  تخوفهـم 
برمربض يف برحياا بملجا رة ثلديتنقع؛ 
ايـبِب قراه من خطوط مياه بثرب، 
 ميـتنكرين بثفيـاَم بثذي تقـو4 اها 

إمبرة بملحافظة بثتي تخد4  تنفذ أجندة 
بملحتّلني يف بثتضييق عى أاناا عدن. 

ثعدليـات  بثيـياق  توبصـلً   يف 
بثنهب  بثيلب يف بملدن بملحتّلة، أظهرت 
 ثيقـٌة نر6ـا ناشـطون جنوايـون، 
أمس بالثنـني، أن ُقــوَّبت برمن بثتااعة 
ثلدرتِزقـة يف مدينة عـدن تنهب أربيض 
بملوبطنني  تبيط عى مدتلكات بثد ثة. 
 تـدب 6 بثناشـطون،  ثيـق مقدمة 
مـن منظدة أرس شـهدبا ثـورة أكتوار 
إىل مديـر أمـن عـدن، تطاثبـه اإيقاف 
عدليات بثنهب  بثبيـط عى مدتلكات 

بثجدعيـة  أربيض بملوبطنني  اإرسـا6 
ُقــوَّة بمنية ثحداية بملنطقة بثيكنية. 
ناشـطون  بعتـ   بثيـياق،   يف 
جنوايـون، أن عدليات بثنهب  بثبيـط 
تتـم من قبـل ُقــوَّبت برمـن يف بملدينة، 
ميـتغراني كيف تـوكل إثيهـم حداية 
بثجنـاة،  بملوبطنـني  6ـم  مدتلـكات 
معت ين أن عدليات بثنهب  بثبيط تتم 
 فَق آثيـة  منهجية  ضعتهـا ُقــوَّبت 
بالحتـل6 بإلماربتـي  تنفذ6ـا ُقــوَّبُت 
برمن  ذثـك ثتعزيز بالنفـلت برمني يف 

بملدينة. 

أخبار

 عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري لصحيفة المسيرة: نسعى إلنجاح المشاورات وفقدان حكومة المرتِزقة للقرار يهّددها

 بينما قيادات المرتِزقة ينهبون أراضي المواطنين:

 : خاص
يُفـرتَُض أن تنطلـَق اعـد غـد بثخديس 
مشـا ربُت بثيـويد ارعاية برمـم بملتحدة 
 احضـور بثوفـد بثوطنـي ارئاسـة محدد 
عبدبثيـل4   فـد حكومة بملرتِزقـة،  مع 
بقـرتبب بملوعد تظهـُر عى بثيـطح بثعديُد 
من برسـئلة عن جد ى تلك بملشـا ربت، يف 
حا6 نجح بملبعـوث برمدي مارتن غريفيث 
يف عقد6ـا، خصوصـاً أنهـا سـتجري مـع 
طرف يعـرف بثيدنيون  بثعاثم أنه ال يدتلك 
بثقربر  6و طرف حكومة بملرتِزقة،  يف ظل 
غياب بثلعبني بثرئييـيني يف بثعد بن  6دا 

بثطرفان بثيعومّي  بإلماربتي. 
مـن  بثيـااقة  بثتجـارب  إىل   ااثنظـر 
بملفا ضـات بثتـي أفشـلها بثعـد بن، فـإن 
ميـأثة بنعقام بملشـا ربت يف بثيـويد احد 
بثتعويـُل عليـه يف غيـاب  ذبتهـا ال يدكـُن 
مـؤرشبت بثجديـة مـن قبـل م 6 بثعـد بن 
 مبعديهـا بثغرايـني عـى رأسـهم بثواليات 
بملتحـدة برمريكيـة،  6و ما يؤّكـُده عضُو 
بثوفد بثوطني عبدبمللك بثعجري يف ترصيحات 
ــة ثصحيفـة بمليـرة بثذي أشـار إىل  َخاصَّ
أن بنعقـام بملشـا ربت ال يعنـي ااثـر رة 
نجاَحهـا، مضيفـاً أنه "ثيس مـن بثصعواة 
أن تعقد بملشا ربت ثكننا نحرُص عى قضية 

نجاح بملشا ربت أَْكاَــر من عقد6ا". 
كدـا أشـار بثعجـري إىل أنـه "ال توجـد 
مـؤرشبٌت تبعث عـى بثتفاؤ6 رغـم حرصنا 
 اذثنـا بثجهوَم  بملحا الِت اـأن يكون 6ناك 
ترتيٌب جيد يجعل من بثنجاح بحتداالً  برمبً". 
عنـه  تيـفر  أن  يفـرتض  مـا   حـو6 
بملشـا ربت يف حا6 نجاحها، قـا6 بثعجري 
يف ترصيحاتـه ثصحيفـة بمليـرة: إن "ما 
سـيجري 6ـو مشـا ربٌت ثوقـف بثحـرب 
 بثرتتيبات بثيياسـيّة بثلزمة"، مشـربً إىل 
أن "6ناك قضايا ثم تُحيـم سوبًا يف مؤتدر 
بثحوبر بثوطني أ  ال زبثت محل خلف،  6ذب 
ما سيكون محل حوبر سيايّس، أي ستكون 

جزا من ترتيبات بملرحلـة بثقاممة، أي اعد 
إجـربابت  قف إطـلق بثنار يف حـا6 نجاح 

بملشا ربت". 
تقـُف  كاـرًة  عقبـاٍت  6نـاك  أن  غـر 
أمـا4 نجـاح بملشـا ربت  يف 6ـذب بثيـياق 
يقـو6 بثعجري: إن "بثعقبة بثتي سـتوبجه 
بملشـا ربت أنك سـتحا ر حكومـة ال تدلك 
قربر بثحـرب  قربر بثيـلم، فيدا بثفاعلون 
بثحقيقيـون  6ـم بثيـعوميّة  أمريكا من 

ايد6م إيقاف بثحرب غائبون". 
 أضـاف أن مـن اـني مـا يهـّدم نجـاح 
بملشـا ربت 6و "بثقضايا بثتـي تعد بثدبفع 
عـى  بثعـد بن  ثشـن  ااثنيـبة  برسـايس 

بثيدـن  6ـي بملخـا ف بملتعلقـة ااإلقليم، 
فأمريكا  بثيعوميّة تنظر ثليدن من زب ية 
جيوسياسـيّة  مـا يتعلـق اـرصبع بثنفوذ 
 مخا فهـم مـن قضايـا محـور بملقا مة 

 نحو6ا من بثقضايا". 
 أشـار بثعجـري إىل أن " زيـر بثدفـاع 
 كذثـك  زيـر بثخارجيـة برمريكـي كانـا 
 بضحني يف معدهدا ثخيار بستدربر بثحرب 
 أنهم ماضون مع بثيعوميّة يف 6ذه بثحرب 
 أنهم جزا أسـايس منهـا،  كانت تلك بملرة 
بر ىل بثتـي تتحدث فيهـا بإلمبرة برمريكية 
اهذب بثشكل من بثوضوح يف معدها ثلعد بن 

عى بثيدن". 

مشاورات السويد: الوفد الوطني يبحث عن سالم مرهون بجدية دول العدوان

تحالف العدوان يوّقع على 
اّتفاق لحل ملف األسرى 

واملفقودين بعد مماطلة
 : خاص

كشـف رئيـُس بثلجنـة بثوطنيـة ثشـؤ ن بررسى 
 بملفقوميـن، عبدبثقـامر بملرتىض، ثصحيفة بمليـرة، 
أن بثلجنـة تلّقـت، أمـس بالثنـني، الغاً اـأن تحاثَف 
بثعد بن  ّقع عى صيغة بالتّفاق بملتعلق ادلف بررسى 
 بملفقومين، اعد مداطلة من قبل بثيعوميّة  بإلماربت 

بستدرت ثفرتة طويلة. 
 أ ضح بملرتىض يف ترصيحات ثصحيفة بمليرة أنه 
تم إالغ بثلجنة أن بثيـعوميّة  بإلمـاربت  مرتِزقتهدا 
 ّقعـوب، أمس بر 6 برحد، عى بالتّفـاق ااثصيغة بثتي 
سـبق بالتّفـاق عليها اـإرشبف برمم بملتحـدة، معت بً 
أن 6ـذه خطوة جيدة إذَب ثـم تحدث أية عرقلة من قبل 

تحاثف بثعد بن عند تنفيذ بالتّفاق. 
 أشـار بملرتـىض إىل أن بثلجنـة بثوطنيـة ثشـؤ ن 
بررسى  بفقـت عـى بالتّفـاق   ّقعـت عليـه يف 25 
نوفد  بملايض فيدا تأخر توقيع بثطرف بآلخر إىل أمس 
برحد، موضحاً أن بثلجنة جا6زة ثتنفيذ بالتّفاق حرفياً 

 اد ن أية إعاقة. 
 أضـاف رئيُس ثجنة بررسى أن بالتّفاق بثذي جرى 
بثتوقيـع عليه مزّمن  يتضدن آثية تنفيذ متفق عليها 

من قبل بثطرفني. 
يُذَكـُر أن بالتّفـاق يهـدُف إىل َحـّل ملـف بررسى 
 بملعتقلني  بثكشف عن مصر بملفقومين اشكل كامل 

 شامل.

21 شهيدًا وجريحاً بقصف لطريان العدوان 
على ميناء الحديدة وسيارة مواطن بصعدة

 : خاص
يوبصل طربُن بثعـد بن برمريكي 
بثيـعومّي شـنَّ غاربته بمليـتدّرة يف 
بملوبطنـني  مدتلكاتهـم  بسـتهدبف 
بررس  احـق  بثجداعيـة   بإلاـامبت 
بثيدنية اكل  حشـية  م4 اارم، حيث 
أسـفر بسـتهدبفه ثألحياا بثيـكنية 
ادحافظتـي صعـدة  بثحديدة، أمس 
شـهيدبً   22 سـقوط  عـن  بالثنـني، 

 جريحاً من بملوبطنني بآلمنني. 
  أ ضح مصـدر محيل ادحافظة 
صعـدة أن طربَن بثعـد بن برمريكي 
بثيعومّي شـن غارة عى سيارة أحد 
بملوبطنـني ادديريـة كتـاف، مـا أّمى 
إىل بستشـهام 6 موبطنـني  جـرح 9 

آخرين. 

ااستشـهام  بملصـدر  أفـام  كدـا 
موبطـن  جـرح آخـر اغـارة جوية 

ثطربن بثعد بن يف مديرية ااقم. 
إىل ذثك أّكد مصدر محيل ادحافظة 
بثحديـدة بستشـهام موبطنـني بثنني 
بسـتهدبف  إثـر  آخريـن   3  إصااـة 
طـربن بثعد بن برمريكي بثيـعومّي 

مليناا بثحديدة، أمس بالثنني. 
 يأتي بسـتهدبف طـربن بثعد بن 
ملينـاا بثحديـدة يف سـياق بالنتهـاك 
بملتوبصـل ثلقوبنني بثد ثيـة  موبثيق 
برمـم بملتحـدة، يف تحـدٍّ سـافر ثـكل 

جهوم بثيل4. 
كدـا يأتي ذثـك يف سـياق بثجربئم 
بثيومية بثتي يرتكبها طربن بثعد بن 
مـن حني إىل آخر احـق بملوبطنني منذ 

ادبية بثعد بن حتى يومنا 6ذب. 

عدن تغرق بمياه املجاري يف ظل االحتالل وفساد مرتِزقته

مرتِزقة االحتالل يقتلون مواطناً يف منزله بأبني بذريعة "اإلرهاب"
 : أبين

بثتـي  بثجيـيدة  ثلنتهـاكات  توبُصـلً 
يدارسـها بملحتـّل بإلماربتـي يف بملـدن بملحتّلة 
ضد بملدنيني، قامت ما تيـدى ُقــوَّبت بثحزب4 
برمنـي  بثتدخـل بثرسيـع يف محافظـة أاني، 
أمـس بالثنني، اقتل موبطـن يف بث يقة ادبخل 

منزثه عقب تعذيبه. 
 قا6 ناشـطون حقوقيـون جنوايون عى 
شـبكة تويـرت، أمـس بالثنـني: إن ما تيـدى 
ُقـــوَّبت بثحـزب4 برمني بثتااعـة ثعبدبثلطيف 
بثييد بثتي أنشـأتها م ثة بالحتل6 بإلماربتي، 
قامـت ااقتحا4 منـز6 بملوبطـن محدد صغر 
بثبـوة  قتله أمـا4 أطفاثـه اصورة شـنيعة، 
موضحـني أن مـا تيـدى ُقـــوَّبت بثحـزب4 
تدـارس بثقتـل ضـد بملوبطنـني تحـت ذريـع 
بإلر6اب، معت ين أن بثقتيل بثبوة تم تصفيته 

اذريعة بإلر6اب. 
 تـدب 6 بثناشـطون، صوربً أظهـرت مدى 
بثتعذيب بثذي تلقاه بملوبطن قبل إعدبمه،  مدى 
بثوحشـية يف عدليـة بثقتـل، حيث ثـم تظهر 

ملمـح  جَهه؛ ايـبِب كارة بثرصـاص بثذي 
صوب ااتجاه بثرأس.   بسـتهجن بثناشطون، 
بثترصفـاِت بثغوغائيـَة ضد بملدنيـني  جريدة 
بإلعـدب4 اد4 اارم ثلدوبطـن بثبوة، معت ين ما 

يتعـرض ثـه أانـاُا بثجنوب جربئـَم حرب ضد 
بإلنيـانية، ميـتنكرين بقتحـا4 بملنـاز6 من 
قبل ُقـــوَّبت بالحتل6  بملرتِزقـة تحت ذربئع 

مكافحة بإلر6اب. 
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أخبار

 مديرية همدان بصنعاء 
تناقش أداء املكاتب التنفيذية 

والتحشيد لرفد الجبهات 
 : صنعاء

ناقش بجتداٌع، أمس بالثنني، ادديرية 6ددبن محافظة 
صنعـاا ارئاسـة بثوكيـل عاطـف بملصيل، ميـتوى أمبا 
بملكاتب بثتنفيذية ااملديرية  بثجوبنب بملتعلقة ااثتحشـيد 

ثرفد بثجبهات. 
 بسـتعرض بالجتداع بثذي ضم مديـر بملديرية محدد 
برايض  بثيـلطة بملحلية، ميـتوى بثتفاعـل مع حدلة 
بثحشد  بثتعبئة ثرفد بثجبهات ااملزيد من بثرجا6  بثعتام. 
كدا بسـتعرض بثتقاريَر بملقدمة من بملكاتب بثتنفيذية 
حو6 ميـتوى برمبا خـل6 بثفرتة بملاضيـة  بثصعواات 

بثتي  بجهتها  بثيبل بثكفيلة احلها. 
 أّكد بالجتدـاع إىل رض رة تجهيز خطـة بثعدل ثلعا4 
بثقـام4 ادا يكفل تطويـر ميـتوى برمبا  تندية بملوبرم 

بملاثية. 
 شـّدم بالجتداع عـى أ6ديّة تضافر بثجهـوم ثتجا ز 
بثتحديـات  بثظـر ف بثصعبـة بثتـي فرضهـا بثعـد بن 

 بثحصار. 

وقفة احتجاجية تربوية تندد 
باستمرار العدوان يف ارتكاب 

الجرائم الوحشية 
 : حجة 

نّظدت بثوحدُة بالجتداعية  بثرتاوية رنصار بثله أمس 
بالثنـني ادديرية رشس احجة،  قفـة بحتجاجية ثطلب 
 طاثبات مدرسـة بثصباح برساسـية  بثاانويـة؛ تنديدبً 
ااسـتدربر بثعـد بن يف برتـكاب جربئده احـق بملدنيني يف 
بثحديدة  حجه  صعدة،  كذثك تضامنا مع قناة بمليرة 
 مـا تعرضـت ثه مـن حجب  مؤبمـرة من قبـل تحاثف 
بثعد بن  مرتزقتـه،  تعزيزبً ثلصدوم  بثابات يف موبجهة 
بثعد بن بثيـعومي برمريكي بثغاشـم  بثحصـار بثجبان 
بثـذي يدـارس عى الد بإليدـان  بثحكدة منـذ ما يقارب 

أراعة أعوب4.
 خـل6 بثوقفـة ُقدِّمت عـدٌم من بملشـاركات من قبل 
طلب  طاثبات بملدرسـة، فيدا أثقى برخ بملرف بثرتاوي 
أ/ عـيل بملهديل محـارضًة توعويـًة عن خطـورة بملرحلة 
 مخططات بثعد بن،  ايان ختامي أثقاه مدير بملدرسـة 

أ/ زيد طفيان. 
 بختتدت بثفعاثية اكلدة شـكر من قيامة أنصار بثله 
ااملديرية ثلطلب  بثطاثبات  بملدرسـني  بملدرسات  ذثك 
الستشـعار6م ثلديـؤ ثية  قيامهـم اوبجبهـم بثديني 

 بثوطني يف موبجهة بثعد بن.

عزلة االحجول باملحويت 
تؤّكد استمرارها يف إسناد 

املرابطني يف الجبهات 
 : المحويت

ناقـش ثقاٌا قبَـيلٌّ يف عزثة برحجـو6 ادديرية جبل 
بملحويـت، أمس بالثنـني، بثجوبنـَب بملتعلقة ااثحشـد 

 بثتعبئة ثرفد بثجبهات.
بملشـايخ  احضـور  بثلقـاا  يف  بملشـاركون   أّكـد 
 بثشخصيات بالجتداعية  عدم من بملقاتلني بثعائدين 
من بثجبهات، بثنفرَ بثعا4 ثرفد جبهات بثعزة  بثكربمة 

ثلدفاع عن بثوطن. 
 شـّدم ب عى تعزيـز بثصدوم  بثتلحم  بملشـاركة 
يف تفعيل حدلت بثتحشـيد.. مبعـني إىل معم بملرباطني 

ااثجبهات  بثرم عى جربئم بثعد بن. 
 أشـام مدير عـا4 بملديريـة محدد بثقـر4 اصدوم 
بثعائديـن مـن بثجبهـات  م ر6م يف إسـنام بملرباطني 
ثلدفـاع عن بثوطن  أمنه  بسـتقربره.. حاثًّا بثشـباب 
عى بثتحرك ثلثتحاق ادعيكربت بثتأ6يل  بثتدريب. 

مديرية الخبت باملحويت 
تناقش دور القبيلة يف 

التحشيد للجبهات 
 : المحويت  

ناقـش ثقـاا ثقبائـل مديريـة بثخبـت محافظـة 
بملحويـت أمس بالثنني، آثيـة تعزيز بثصدوم  بثابات يف 

موبجهة بثعد بن. 
 بسـتعرض بثلقـاا بثـذي ضم بملشـايخ  برعيان 
 بثوجهـاا  مديـر بملديريـة أحدد بثـويل م ر بثقبيلة 
يف إمـدبم بثجبهات ااملا6  بثرجـا6 ثلذ م عن حياض 

بثوطن. 
 تطـرق إىل بثتحديـات بثتي يدر اهـا بثوطن يف ظل 
بسـتدربر بثعـد بن  بثحصـار  تصعيـد بثجربئم احق 
أانـاا بثشـعب  رض رة بثتحرك ثلتصـدي ملخططات 

 أ6دبف قوى بثغز   بالحتل6. 
بثجيـش  اانتصـاربت  بثخبـت  قبائـل   أشـامت 
 بثلجـان بثشـعبية يف مختلـف جبهـات بثدفاع عن 
بثوطـن  كربمـة أانائـه.. مؤكـدة بالسـتعدبم معم 
بملرباطـني ااثرجا6  بثعتام ثتطهـر بثبلم من منس 

بثغزبة  بملعتدين.

ُصلح قَبلي ينجح يف إنهاء قضية قتل بالخطأ بمديرية عيال سريح بعمران
 : عمران

قام6ـا  قبَليـٌة  نجحـت  سـاطٌة 
فيصـل  بثدكتـور  عدـربن  محافـُظ 
جدعـان، أمـس بر 6 يف إنهـاا قضية 
َقتـل  قعـت ااثخطـأ ادديريـة عيا6 
رسيـح اـني أرسه آ6 بثكـدح  أرسة آ6 

بملصيل. 
 يف بثصلـح بثقبـيل احضـور بثلوبا 
مجا6ـد بثقهـايل  عـدم من مشـايخ 
بثيـلطة    جهـاا  أعيـان  قيـامة 
بملحلية ادديرية عيا6 رسيح  ميؤ يل 
أنصـار بثلـه  مدايل مجلـس بثتلحم 

بثقبـيل، أعلـن أ ثيـاُا م4 بملجني عليه 
تنازثهـم عـن  رايـع صاثـح بملصـيل 
بثقضيـة بثتي كان بثجاني فيها مبارك 
بثكدح  إغلق ملفها نهائياً، فيدا أعلن 
 بثـد بملجني عليه عن تنازثه ثوجه بثله 
تعاىل  يف سبيل توحيد بثجهوم ملوبجهة 
بثعـد بن بثعفو  بثصفح عـن بثجاني 

مبارك بثكدح. 
 خل6 بثصلح بثقبيل أشام بملحافظ 
جعدان  بثلـوبا بثقهايل ادوقف أ ثياا 
بثد4  تنازثهم عن بثقضية، مشـربً إىل 
أن إغـلق ملف 6ـذه بثقضية يجيـد 
بثتصاثـح  بثتيـامح  مبـامئ  قيـم 

بثخلفـات  بثقبـيل  حـل   بثتلحـم 
اعيـدبً عـن ُكّل مـا يعكر صفـو برمن 

 بالستقربر  بثيكينة بثعامة. 
 نـوَه اـأن ذثك ثيـس اغريـب عن 
قبائل عيا6 رسيح بملعر فة ااثشهامة 
 بثكر4  بثذين يقدمون بثغايل  بثنفيس 

يف سبيل بثدفاع عن بثوطن. 
عدـربن  بثلـوبا  محافـظ   مَعـا 
بثقهايل  بثشـيخ عبُدبثعزيز خرفشـة 
أانـاَا بثقبائـل بثيدنية عامـة  قبائل 
عدربن خاصة إىل بثرتفع عن بثخلفات 
بثضيقة  توجيه بثبندقية صوب بثعدّ  
بثذي ال ييـتاني أحدبً يف قتله  إجربمه 

من بثيدنيني، الفتـني إىل أن بثدفاع عن 
بثعد بن  إفشـا6  بثوطـن  موبجهـة 
مخططاتـه 6ي بثقضيـة بر ىل ثكافة 

أاناا بثوطن. 
فيدا عـّ  أ ثيـاا م4 بملجنـي عليه 
عن تقدير6م ثلجهـوم بثتي اُذثت ثحل 
 بحتـوبا بثقضيـة ااثطـرق برخويـة 
 إغـلق ملفهـا ثألاد، مشـرين إىل أن 
6ـذب بثعفـو جاا من منطلـق بثحرص 
عى توحيـد بثجبهة بثدبخليـة  تعزيز 
بثصدـوم  بثر باـط اني أانـاا بثوطن 
بثوبحد بثذي يوبجه أاشع عد بن غاشم 

 صلف.

محافظة صعدة تحتفل بمناسبة العيد الـ 51 لالستقالل 

 : صعدة 

نُظِّدـت ادحافظـة صعـدة، أمـس بالثنني، 
فعاثيٌة ادناسبة بثعيد بثـ 52 ثلستقل6 بثـ ر3 

من نوفد . 
 يف بثفعاثيـة، 6نّـأ محافـظ صعـدة محدد 
جاار عوض بثقيامَة بثيياسيّة  بثشعَب بثيدني 
اهـذه بملناسـبة بثوطنية بثتـي تذكِّـُر بثيدنيني 
برحـربر  بثتـي سـّطر6ا  بثبطوثيـة  ااملوبقـف 
 بملناضلون يف طرم بملحتـّل برجنبي من جنوب 

بثوطن. 
 ثفـت يف بثفعاثيـة بثتـي حر6ـا مـدربا 
بملكاتـب بثتنفيذيـة  بثشـخصيات بالجتداعية 
 بثيياسـيّة، إىل أن بملحتـّل بثغـازي يف برمـس 

 بثيـو4 6دا  جهـان ثُعدلة  بحـدة،  أن أاناا 
بملحافظـات بثجنواية معنيـون إىل جانب أاناا 

بثيدن ااستدربر بثنضا6 يف  جه بالحتل6. 
 ثّدـن بملحافـُظ عـوض بملوبقـَف بثبطوثيَة 
ثلجيش  بثلجـان بثشـعبيّة يف مختلف جبهات 
بثعـزة  بثكربمـة، الفتـاً إىل أن عطائهم بثيو4 ال 
ييـا يه عطاٌا  أنهـم يعبّد ن طريـَق بثحرية 

 بالستقل6  بثكربمة ادمائهم بثطا6رة. 
 تطـرق إىل أن بثغـزبة  بملحتّلـني مهدا الغ 
َصَلُفهم  غطرسـتهم، فهـم إىل ز ب6  ثن يقبل 
بثيدـُن أرضاً  إنَْيــاناً أن يبقى ثلغـزبة  طأُة 

قد4 فيه. 
شـعرية  مشـاركات  بثفعاثيـة  تخللـت 
 إنشـاميه  فقـربت فنية من بثرتبث بثشـعبّي 

ثلدحافظة. 

يف وقفة قبلية مسلحة.. قبائل كسمة يؤّكدون 
استمرارهم يف رفد الجبهات بالرجال واملال 

 : ريمة 
 أّكـد أانـاُا   جهـاُا قبائل منطقـة بثبقعة 
ادديرية كيـدة محافظة ريدة، أمس بالثنني، 
يف  قفـة قبليـة ميـلحة، بسـتدربَر6م يف رفد 
جبهـة بثيـاحل بثغراـي  مختلـف بثجبهـات 

ااثرجا6  بملا6 حتى تحقيق بثنرص. 
  يف بثوقفـة بثتـي حر6ـا أمـني محـيل 
بملديرية صامق أاو بثفضـل  عدٌم من بثقيامبت 
بملحليـة  بثتنفيذية  بملجتدعيـة ااملديرية، نّدم 
بملشاركون اجربئم بثعد بن  حراه بالقتصامية 
عى أاناا شـعبنا بثيدني، ميـتنكرين بثتخاذ6 
بثـد يل  بإلقليدـي إزبا ما يتعرض ثه بثشـعب 
بثيدنـي مـن جربئم  حصـار خانـق يتناىف مع 
ُكّل بثقيـم  بملبامئ بثدينية بثتـي جاا اها ميننا 

بالسلمي بثحنيف. 
 معا بملشـاركون ااثوقفة كافَة أاناا قبائل 
ريدة  بثشـعب بثيدني إىل بثنفر بثعا4  بثتوجه 
ثرفد بثجبهات ااثرجا6  بملا6  يف بملقدمة جبهة 
بثياحل بثغراي إلفشا6 مخططات قوى بثغز  
 بالحتـل6  محر6م من ُكّل شـ  عـى بثرتبب 

بثوطني. 
 طاثب بملشـاركون برمَم بملتحـدة  مجلس 
حقـوق بإلنَْيــان ااثوقوف إىل جانب بثشـعب 
بثيدنـي  بثعدل من أجل إيقـاف بثعد بن  رفع 
بثحصار، محدلني بملجتدع بثد يل ميؤ ثية ُكّل 
مـا يرتتب عى بثحـرب بالقتصامية  بسـتدربر 
تدمـر بثُعدلـة بثوطنية من كـوبرَث بقتصامية 
ينفذ6ـا  بثتـي  بملخططـات  عـ    إنَْيــانية 
بثعد بن ع  أم بتهم  أجندتهم مبخل بثوطن.



5
بثالثاا

بثعدم

26 رايع بر 6 ر6266ـ
6 مييد  ي2ر42

)555(
أخبار 

 : الحديدة

نظدـت ادديرية بملينـاا ادحافظة بثحديـدة، أمس بالثنني، 
 قفـة بحتجاجيـة حاشـده؛ تنديـدبً اتصعيـد قـوى بثعـد بن 

 جربئده عى بثياحل بثغراي. 
 بسـتنكر بملشـاركون من أ6ـايل  أعيان  علدـاا  تراويي 
مديرية بمليناا مراع بثعدا6، بستهدبف بثعد بن ملناز6 بملوبطنني 
 برحياا بملكتظة ااثيـكان احـي غليل مديرية بثَحَوك  سـط 
مدينة بثحديدة، ما أّمى إىل بستشـهام  جرح عدم من بملوبطنني 

معظدهم نياا  أطفا6. 
 أّكـد ب صدوم6ـم  ثباتهـم يف موبجهة بثعد بن  بسـتدربر 
معـم بثجبهات ااملا6  بثرجا6 حتـى تحقيق بثنرص مهدا كانت 

بثتضحيات. 
 طاثـب بملحتجون بملجتدع بثـد يل ااتخاذ موقف  بضح من 
بسـتدربر بثعد بن عى بثشـعب بثيدني  مـا يرتكبه من مجازَر 

احق بثيدنيني  بثعدل عى إيقاف بثعد بن  رفع بثحصار. 

 : صنعاء

نظدت  زبرُة بثزربعة  بثري أمس 
بالثنـني أمـا4 مكتـب برمـم بملتحدة 
اصنعـاا  قفـًة بحتجاجيـة ثلتنديد 
اعرقلة  منـع تحاثف بثعد بن مخو6 
سـفن بملشـتقات بثنفطية إىل بثبلم، 
ااثتزبمـن مع زيـارة بملبعوث برمدي 
بثخاص إىل بثيدن مارتن غريفيث.

بثوقفـة  يف  بملشـاركون   رفـع 
م 6  ااسـتدربر  بملنـدمة  بثلفتـاِت 
بثعد بن يف فرض بثحصار بثجائر عى 
بثيدـن،  منعه من مخو6 بملشـتقات 
بثنفطية، ما أثّر اصورة مبارشة عى 

بثقطـاع بثزربعي بثذي يعتدد نيـبة 
كبرة من سكان بثيدن عليه.

 أكـد بملشـاركون يف بثوقفـة بثتي 
شـارك فيهـا  زيـر بثزربعـة  بثري 
بملهنـدس عبـد بمللك بثاـور  عدم من 
بمليئوثني، أن بسـتدربر بثعد بن  ما 
يفرضه من حصار  حرب بقتصامية 
يف  بثيدنيـني  معانـاة  مـن  ضاعـف 
معيشـتهم فضـلً عـن بثتيـبب يف 
بثزربعـي  بررس  بثقطـاع  تـرر 

بثعاملة يف 6ذب بثقطاع. 
بثعبايـة  بملدارسـات  أن   أكـد ب 
 بثتعيـفية ثتحاثف بثعد بن اعرقلة 
بملحدلـة  بثيـفن  مخـو6   منـع 
إىل  ترتقـي  بثنفطيـة،  ااملشـتقات 

جربئـم حـرب ضـد بإلنيـانية.  ما 
سبّبه ذثك من برتفاع ثتكاثيف أسعار 

بملشتقات  بثيلع برساسية.
 بسـتنكر ايان صامر عن بثوقفة 
صدـت برمم بملتحدة  عـد4 بتخاذ6ا 
ريـة خطـوبت عدلية يف  قـف تنعت 

تحاثف بثعد بن.
 أشـار بثبيان إىل أن بستدربر منع 
مخـو6 بملشـتقات بثنفطيـة أمى إىل 
نقص إمدبمبت يف بثيـلع برساسية، 
ما سيتيـبب يف أك  كارثة إنيـانية 
ثلشـعب بثيدني ااعتبار6ـا إمدبمبٍت 
حيويـة  محـركاً أساسـياً ثخدمات 
بثصحـة  بمليتشـفيات  بثصناعـة 
 بثزربعة  بملياه  بثكهرااا  بثنظافة 

 بثنقل  مصدر مخل آلالف بررس.
 قـا6 بثبيـان »إن برمـم بملتحـدة 
إىل  برمدـي  بملبعـوث  زيـارة   اعـد 
بثيدن أمـس أما4 منعطـف حقيقي 
إلثبـات مصدبقيتهـا  حياميتها من 
خـل6 بتخـاذ موقف رصيـح  عديل 
اوقف مدارسات بثتحاثف احق أاناا 

بثشعب بثيدني«.
 كانـت قـد بنطلقـت مـن أمـا4 
رشكة بثنفـط بثيدنية أمس ميـرٌة 
بثزربعـة  ثقيـامة  موظفـي  زبرة 
 بثري  بملؤسيـات  بثهيئات بثتااعة 
ثهـا ثلتنديد اعرقلة تحاثـف بثعد بن 
برمريكي بثيعومي مخو6َ بملشتقات 

بثنفطية.

 : سبأ غالب

كر4ّ مكتُب بثرتاية  بثتعليم ادحافظة 
صنعاا  بملؤّسيـة بثعامة ملطااع بثكتاب 
بملـدريس، أمـس بالثنـني، برُسـتاذ 6امي 
بثرتايـة  مكتـب  -مديـر  عدـار  6ـامي 
 بثتعليـم ادحافظـة صنعاا-؛ ثـد رة يف 
إنجـاح بثعدليـة بثتعليديـة عـى برعوب4 
بملاضية يف ظل بستدربر بثعد بن  بثحصار 
 بسـتهدبف بثعدلية بثتعليدية يف محا ثه 

ثتعطيلها. 
 قاثـت مصدر يف إعل4 مكتـب بثرتاية 
اصنعـاا: إن تكريم برُسـتاذ عدـار يأتي 

أيضـاً ثجهـومه بثكبرة يف توفـر بثكتاب 
بملدريس ثجديع طلب مـدبرس بملحافظة 
ثلعـا4 بثـدربيس بثحـايل ي2ر2 – 29ر2 يف 

بثوقت بملناسب  إيصاثها إىل بملدبرس. 
 أضـاف بملصـدر: إن مكتـب بثرتايـة 
بملكاتـب  مـن  يعـد  صنعـاا  ادحافظـه 
بثيـباقة 6ـذب بثعـا4 بثـدربيس بثحـايل يف 
بثتوريدبت أ الً اأ 6 طبقاً رنظدة  ثوبئح 

مطااع بثكتاب بملدريس. 
تكريـم مديـر   تخلـل بثحفـل أيضـاً 
بثتعليـم بر6يل ادكتب بثرتاية يف محافظة 
صنعاا سلطان بثحكدي ثجهومه بثحاياة 
يف توفـر بثكتاب ملـدبرس بثتعليـم بر6يل 

ااملحافظة. 

وقفة احتجاجية بمديرية 
امليناء بالحديدة تنديدًا 

بجرائم العدوان

وقفة أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء للتنديد بعرقلة العدوان دخوَل املشتقات النفطية

تربية صنعاء ومطابع الكتاب املدرسي يكّرمان 
هادي عمار لدوره يف إنجاح العملية التعليمية 

 : المحويت

توبصل بثلجـاُن بثرقااية عدَلها بثرقااي يف جديع محافظات 

بثجدهوريـة حيث أغلقت، أمس بالثنـني، أراعة محلت تجارية 

 ثلث محطـات  قوم ادحافظـة بملحويت؛ ايـبِب مخاثفتها 

ثلتيعربت بثرسدية بثجديدة من قبل  زبرة بثصناعة  بثتجارة.

 أّكـد مدير مكتب بثتجارة  بثصناعة ااملحافظة عيل بثصويف 

أن حدلـة بثرقااـة عى برسـعار أغلقـت أراعة محـا6 تجارية 

 محطتي  قـوم ادديرية حفاش  محطـة يف مديرية بثطويلة 

ثعـد4 بثتزبمهـا الوبئـح برسـعار بثجديـدة، ُمشـربً إىل تحرير 

ي2 محـارض مخاثفـات أسـعار ايـع منتجات غذبئيـة   قوم 

ادديريات بثطويلة  شبا4  بثرجم  بثخبت. 

 ثّدـن بثصويف جهـوَم قيـامة بملحافظـة  بثيـلطة بملحلية 

 أجهـزة برمن  بسـتدربر تفاعلهـم ثضبط مخاثفـات بثتجار 

 بثحرص عى تابيت برسـعار بثرسدية مؤّكد أن فرق بثتفتيش 

بمليدبنيـة ثلرقااة عى بثبيع  حركة برسـعار سـتوبصل بثحدلة 

بمليدبنية عى برسـوبق  مناطق بثبيـع  محطات بثوقوم ثضبط 

بملخاثفـني  إغـلق بملربكـز  بملحطـات غـر بمللتزمة اأسـعار 

 تعديم  زبرة بثصناعة.

اللجان الرقابية تغلق أربعة 
محاالت تجارية وثالث 

محطات وقود يف املحويت

 : صنعاء

بملدرسـية  بإلغاثـة  بثتغذيـة  مـر ُع  مّشـن 
بإلنيـانية توزيـَع ميـاعدبت غذبئية ثـــ ر375 
أرسة محتاجـة  متـررة  نازحـة مـن مختلف 
محافظات بثجدهورية  ادعم من ارنامج بثتغذية 

بملدرسية  بإلنيانية. 
 يف بثتدشـني أشـار برُسـتاذ عبدبثله بثعجري – 
مديـر عا4 مركز بثصـم  بثبكم، إىل أن بمليـاعدبت 
بثغذبئية موزعة عى مركزين، بملركز بر 6 مدرسـة 
بثصم  بثبكم،  بثااني مدرسـة عدر احي بثنهضة، 

الفتاً إىل أ6ديّة بملياعدبت بثغذبئية ثتخفيف معاناة 
بررس بثفقرة  بثنازحة جربا بثعد بن  بثحصار. 

 معا بثعجري إىل رفع سقف بملياعدبت بثغذبئية 
ثتلبيـه بالحتياجـات بثطارئة خاصة يف ظـل تزبيد 
أعـدبم بثنازحـني ااثعاصدـة صنعاا مـن مختلف 
محافظـات بثجدهوريـة؛ نظـربً ثتفاقـم بر ضاع 
برمنيـة  بالقتصاميـة؛ ايـبِب تصعيـد بثعـد بن 
بثيعومي، مادناً بثدعم بإلنياني  بالغاثي ث نامج 
برغذية بثعاملية  مر ع بثتغذية بملدرسـية  كافه 
بمليـاعدبت  إيصـا6  يف  بإلنيـاني  بثعدـل  رشكاا 
مليـتحقيها، مشـيدبً ااآلثية بثتي يتـم من خلثها 
توزيع بملياعدبت  بثفرق بمليدبنية  بملوظفني بثذين 

يعدلون ثيلً نهاربً من أجل  صو6 تلك بمليـاعدبت 
مليـتحقيها  تيـليدها ثهـم عن طريـق بثبطاقة 
بثشـخصية أ  جوبز بثيـفر،  عى رأسهم برُستاذ 
حدوم بالخر4 مدير عا4 مر ع بثتغذية بملدرسية، 

 برُستاذ يحيى بثهامي – نائب بملدير بثعا4. 
الفتـاً إىل أن بملـر ع ييـتهدف 63بثفـا  ي67 
أرسه نازحه  متـررة يف خدس مديريات اأمانة 
بثعاصدة 6ي معني  بثيبعني  بثتحرير  بثصافية 
 بثوحـدة،  ذثـك ع 65 مركـز توزيـع يف برمانة، 
ادعـم من ارنامـج بثغـذبا بثعاملي بثذي ييـهم يف 
تخفيـف أعبـاا بررس بثنازحة  بملتررة  برشـد 
فقربً يف ظل بثظر ف بثصعبة بثتي تدر اها بثبلم. 

مشروع التغذية املدرسية يدّشن توزيع املساعدات لـ)3750( 
أسرة فقرية ومتضررة ونازحة 

 : صنعاء

أقامت منظدـُة نوبفذ ال حد م ثلتندية 
 مبامرة صحوة كفيـف اأمانة بثعاصدة، 
أمس بالثنـني، اصنعـاَا، مهرجان صحوة 
كفيـف بر 6 تحـت شـعار »إاـدبع كفيف 
  عي مجتدع« ااثتزبمن مع بثيو4 بثعاملي 

ثألشخاص ذ ي بإلعاقة. 
 يف بملهرجان أّكد  كيل برمانة بمليـاعد 
رشف بثديـن، معـم  ب6تدا4 قيـامة أمانة 
بثعاصدـة ثألشـخاص ذ ي بالحتجاجات 
بملكفوفون،  بسـتدربر  بثخاصـة  منهـم 

معم  رعاية أنشـطة  اربمـج بملكفوفني، 
مشـيدبً اجهوم  أنشـطة مبـامرة صحوة 
كفيـف  منظدة نوبفذ اـل حد م يف تأ6يل 
 ممج رشيحة بملكفوفني ااملجتدع  تقديم 
بثرعايـة ثهـم، مبعيـاً رجا6 بملـا6  بثتجار 
بثدعـم  بثرعايـة  تقديـم  إىل   بثخّريـن 
بثخاصـة  بالحتياجـات  ذ ي  ثألشـخاص 

 مياعدتهم يف مختلف بثجوبنب. 
أنشـطَة  بملهرجـان  بسـتعرض  كدـا 
 اربمـج مبامرة صحـوة كفيـف بثهامفة 
أرس6ـم  بملكفوفـني  توعيـة  تأ6يـل  إىل 
 بملجتدـع اأ6ديّة ممجهـم  تدكينهم من 
حقوقهـم  تنديـة قدربتهم.. الفتـاً إىل أن 

بملهرجان يهدف إىل إاربز مهاربت  إادبعات 
بملكفوفـني يف مختلـف بملجـاالت  توعيـة 
بملجتدـع احقوقهـم، حيـث عـّ  رئيـس 
مبـامرة صحـوة كفيـف، بثكفيـف  ضاح 
نشـطان عن بثشـكر ثلتفاعل مع أنشطة 
بملكفوفـني  بثذي يد6 عـى بثوعي احقوق 

6ذه بثريحة. 
كدا تخلل بملهرجان عرٌض عن أنشـطة 
عـن  بملكفوفـني  مرسحيـة   إادبعـات 
بثصعواـات بثتـي توبجـه 6ـذه بثريحة، 
بملكفوفـني   فقرتـا اصدـات  إنجـازبت 
شـعرية  بثكبـار،  فقـربت  إىل   خطـاب 

 إنشامية. 

مهرجان ترفيهي وتوعوي تحت شعار »إبداع 
كفيف ووعي مجتمع«
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ُه اخاثص بثشـكر  بثتقدير  ادبيـًة أتوجَّ
ثإلخـوة بملنّظدـني  بثقائدـني عـى 6ـذه 
بثنـد ة بثهامـة  بثتي تأتي اعـد بالنتصار 
بثـذي حّققتـه بملقاَ مـُة يف غـزة عـى آثة 

بثبطش  بثعد بن بثصهيوني. 

مقدمة
إن بثعـد بَن بثصهيونيَّ برخرَ عى غزة 
 بثفعَل بملقاِ 4َ ثه حدل معاٍن  نتائَج عّدة 
سـتكون ثها تأثـربٌت  تدبعيـاٌت الحقة؛ 
مبخليـاً عـى صعيـد بثكيـان بثصهيونـي 
 بثرصبع معه،  كذثـك عى خيار بملقا مة 
 فعاثيتهـا،  عى صعيد مؤبمـرة بثتطبيع 
 فـرض مـا تيـدى اصفقة بثقـرن بثتي 
سـيتناز6 مـن خلثهـا برنظدـة بثعراية 

بملطبِّعة عدا تبقى من فليطني. 
ثقـد بسـتطاعت بملقا مـُة مـن خـل6 
بثصهيونـي  بثعـد بن  صـد  يف  ايـاثتها 
برخـر حدايَة مفهـو4 بملقاَ مة  بثنضا6 
بثجدا6ـري  إحـدبث تصـدّع يف مفهـو4 
بثحيـم،  بثصهيونـي  مفهـو4  بثـرمع 
 كّرسـت حاثـًة نضاثيـًة تدالـت اقاعدة 
بثقصـف ااثقصـف  بثد4 ااثـد4،  أنتجت 
مفهو4َ بثنضا6 بثجدا6ري بثفاِعَل  بملؤثر 
اأشـكاثه بملتعـدمة،  أسـقطت محا الِت 

حصار  إنهاا حاثة  ثقافة بملقا مة. 

تداعيــاُت انتصــار املقاومــة وهزيمة 
العدّو الصهيوني

 يدكُن حرُص تدبعيات بنتصار بملقا مة 
برخر عى بثعدّ  بثصهيوني فيدا ييل: 

أ ال:ً سـقطت مفا6يـُم  قوبعـُد كارٌة 
كانت مقدَّسة ثدى بثعدّ  بثصهيوني  عى 

رأس 6ذه بملفا6يم مفهو4 »بثرمع«. 
- إّن مفهو4َ بثـرمع يُعتَ ُ أحَد بملفا6يم 
برمـن  ثعقيـدة  يـة  بثرئييـية  بملؤسِّ
بثصهيونيـة،  6و يعت  مفهوما شـامل 
إىل جانـب مفهـو4 بثحيـم، فاثـرمع ثدى 
بالحتل6 يعنـي خلق موبجهـات اني فرتة 
زمنيـة  أخـرى إلحـدبث مكاسـَب كارٍة 
ثلحتـل6  يرتبـط ااثـرمع ما ييـدى اـ 
»بثحيـم« بثذي يؤّمن بتّفاقاً جيدبً اعد كل 
معركة ادعنى  جوم ترباط اني بملفهومني. 

- ثقـد رأى بثكيـان بثصهيوني أن قدرَة 
بثـرمع ثديه تصدعت عـ  موبجهات عّدة، 
منهـا بملوبجهـة يف ثبنـان  نتائجهـا بثتي 
أمت النيحاب بثعدّ  من ثبنان عا4 ٢٠٠٠ 
 بثتي رأى بثعديُد أنها أضافت َضْعفاً ثقدرة 
بثـرمع ثـدى بثكيـان، إذ سـام رأيٌّ خاص 
ااثجيش بثصهيوني اأن مزبعَم حزب بثله 
ستيـهم يف تقوية إحياس بثفليطينيني 
اأنهـم ييـتطيعون إخـربَج إرسبئيل من 
بثضفـة بثغراية اطريقة مشـااهة،  منذ 
ذثك بثوقت، كان تأثر بثحاجة إىل بستعامة 
قـدرة بثـرمع بإلرسبئيلية يف عيـون برعدبا 
عيـون  يف  بثجيـش«  »رشف   بسـتعامة 
بثرأي بثعا4 بإلرسبئييل كبرة جدبً،  مؤثرة 
عى سياسـة بثجيش تجاه بثفليـطينيني 
فقامت إرسبئيل اانتهاكات يف بثضفة أمت 
بىل بنـدالع بنتفاضـة برقـى علـم ررر2 
ثكنها فشـلت يف خلق قـوة بثرمع بملطلواة 
ال  ثقنتها بملقا مة بثفليـطينية مر سا 

كارة حطدت ك يـاا بثجيش بثصهيوني 
 قامته. 

  منذ ذثـك بثحني  يف محطات موبجهٍة 
متعـدمة تصـدع مفهو4 بثـرمع اـدابً من 
بثعـد بن عـى ثبنان عـا4 ٢٠٠٦  بثعد بن 
عى غزة أعوب4 ٢٠٠٨  ٢٠١٢  ٢٠١٤  ما 
قبلها  مـا اعد6ا من بعتـدبابٍت أضعفت 
فعاثية 6ـذب بملفهو4؛ ثيـس أمنياً فقط ال 

 سياسياً. 
- إن بثنتائـَج بملبارشَة النكيـار قاعدة 
قـوة بثـرمع يف بملوبجهـة برخـرة يف غـزة 
ثـدى بالحتـل6 تجّلـت يف بسـتقاثة  زيـر 
بثحـرب بثصهيونـي ثي مـان تحـت َ ْقع 
رضاـات بملقا مـة  حاثـة بثصدـوم بثتي 
مالتها،  توبصل ميـربت بثعـومة،  عد4 
قدرتـه عى بثتعامل معها  ااثتايل بثخر ج 
 إثقاا بمليـؤ ثية عى نتنيا6و يف خيارة 
بالحتل6،  خيـارتُه ثم تكن عى بمليتوى 
بثعيـكري  برمني فقط، ال إن خيـارته 

طاثـت بثجانـب بإلعلمـي أيضـاً، ففعـُل 
بإلعـل4 بملقـا 4 كان أكار جديـة  فعاثية 
 ِحَرفيـًة مـن بإلعـل4 بثصهيونـي،  اهذب 
بإلطـار يدكن بعتبار بسـتهدبف مقر قناة 
برقـى بثفضائية يف غـزة رًمب عى بثنرص 
بإلعلمي بثذي حققته بملقا مة خل6 6ذه 

بملوبجهة. 
بثشـارع  يف  بثغضـب  حاثـة  ثانيـاً: 
بثصهيونـي عـى أمبا بثحكومة  من يقف 
عـى رأسـها،  بثـذي تجـى يف بثتظا6ربت 
بملبـارشة اعـد بإلعـلن عـن  قـف إطلق 
بثنـار يف ميـتوطنات غلف غـزة،  تجى 
6ـذب بثغضب أيضـاً يف بسـتطلعات بثرأي 
 بثتـي قدمت أيضاً  جهة نظـر بثجدهور 
بثصهيونـي اأمبا نتنيا6ـو خل6 بملوبجهة 
 قيّدتـه اأنـه يسا، إذ أشـار إىل أّن ٣١% 
أمبَا  قيّدـوب  آربؤ6ـم-  بمُليـتطلعة  -مـن 
نتنيا6ـو اــ)يسا جـًدب(،  ٢٩% قيّدوه 

اـ)يسا(. 

 6ـذب مـا تُرجم أيضاً يف بسـتطلع رأي 
ثلقنـاة )١٢( حو6 إذب ما جرت بالنتخاااُت 
مبخـل بثكيان بثصهيونـي بآلن »إذ يحصل 
بثّليكوم عى ٢٩ مقعدبً،  6ي بثنتيجة برقّل 
يف بسـتطلعات بثرأي بثتـي يحصل عليها 

منذ ثدانية أشهر«. 
ثاثاـاً: ب6تزبز بالئتـلف بثيديني بثحاكم 
اقيـامة نتنيا6ـو  بثذي اـات ضعيًفا اعد 
يخضـع  أن  ثي مـان،  يدكـن  خـر ج 
نتنيا6و الاتزبز حلفائه ااالئتلف  أعضاا 
حزاـه  6ذب ما  ضـع نتنيا6ـو يف مأزٍق؛ 
 اني أمرين أحل6دا مر ااثنيـبة ثه فأما 
أن يخضـع الاتـزبز حلفائـه يف بالئتـلف 
بثحاكم  بما بثذ6اب النتخااات مبكرة. 

 خيار نتن يا6ـو الئتلٍف تحت بالاتزبز 
بثيـيايس سـيُلحق اـه رضًرب،  بثتقديـر 
أنه ثـن ييـتطيع أن يحافظ عليـه ركاَر 
مـن عدة أسـاايع،  6ذب ما يجعل بملشـهد 
بثييايس مبخل بثكيان بثصهيوني متحرٌك، 
ثكـن  جهتـه بثرئييـية خـل6 برشـهر 
بثقاممة 6ي بالنتخااات،  6ذب ما سيجعل 
نتنيا6ـو يبحـُث عـن صـورة ثلنتصـار 
ثيقدمها، تحاكي بثحاثة بثفاشية بثيائدة 
 بمليـيطرة عى بثرأي بثعا4 مبخل مجتدع 

بثكيان بثصهيوني. 

التداعياُت على الصعيد الصهيوني
إّن بثتدبعيـات عى بثصعيـد بثصهيوني 
تضُع تيـاؤ6َ »ملاذب أ قف بثكيان بثتصعيد 
ااثشـكل بثذي تّم، حيث صـورة بالنتصار 
بثدبخليـة  ثلدقا مـة  بضحـًة  بثنتائـج 
سـلبياً عى نتنيا6ـو  حكومتـه  بئتلفه 
 بضحة أيضـاً  ثو كان يعلم أنه سـيهز4 

غزة ملا بضطر ثوقف عد بنه«.. 
 بإلجااة عى 6ذب بثيؤب6 يف أن بالحتل6 
ال يريد أن يخوَض معركة اتوقيت  رش ط 
اتوقيتـه  يريـد خوضهـا  اـل  بملقا مـة، 

 رش طه  ظر فه  ادا يخدمه. 
- كدا أن بثعـدّ  فقد عنرَص بملفاجأة يف 
عد بنـه اعد بنكشـاف بثعدليـة برمنية يف 
غزة  بالشـتباك مع بملجدوعة بثصهيونية 

 قتل رئييها. 
- بثحرص عى تطوير بثعلقات مع م 6 
خليجية  عراية خاصًة اعد زيارة نتنيا6و 

ثُعدان. 

ورقة عمل مقدمة في ندوة نظمتها جامعة صنعاء بعنوان »انتصار المقاومة وهرولة بعض األنظمة العربية للتطبــــــيع مع العدّو الصهيوني«:

معركة غزة األخرية وتداعياتها على الكيان الصهيوني وأنظمة التطبيع

 : صنعاء
نظدت جامعة صنعاا أمس بالثنني، اكلية 
بثرتايـة  ااثربكـة مـع بمللف بثفليـطيني 
رنصـار بثله نـد ة علدية اعنـوبن ))بنتصار 
بملقا مـة..  6ر ثة اعـض برنظدة ثلتطبيع 

مع بثكيان بثصهيوني((.
رئيـس  بثتـي حر6ـا  بثنـد ة   خـل6 
جامعة صنعـاا  عدٌم من بركاميديني تحدث 
حيـني بثحدربن يف بملحور بر 6 عن بثقضية 
بثفليـطينية يف فكر بثشهيد بثقائد عن خبث 
 مكر بثيهوم بثتي شـدم عليهـا بثله يف كتااه 
بثكريـم  حذرنـا منهـا يف أكاـر من سـورة، 
مؤكـدبً أن  جوم6م يف بملدينة ثـم يكن ُمَجّرم 

سـكن فقـط  إندا مـن أجل بثيـيطرة عى 
بثعاثم.

 أضـاف بثحدربن يف حدياه عن »مؤبمربت 
مـن  بثخـدبع  بثتضليـل  بثيهـوم  أسـاثيب 
خـل6 ما ذكـره بثله يف بثقـرآن بثكريم  كيف 
بسـتطاعوب عـى تجنيـد عدـلا  أيـاٍم ثهـم 
مبخل بثجزيرة بثعرايـة من خل6 معاْة بثدين 
 حداة بالسل4 كدا ييـدون أنفيهم  عدل 
اث بثنزبعات  بملشـاكل اني بانـاا بثقبائل يف 
بثجزيرة حتى ييـهل بثييطرة اد ن خيارة 

تذكر«.
 يف بملحـور بثاانـي أثقـى مداـل حركـة 
بثجهام برسـتاذ أحدـد اركة كلدـة بملقا مة 
بثفليـطينية تحـدث فيهـا عـن أثـر بنتقا6 
بملقا مة  خصوصاً يف بآل نة برخرة من حاثة 

بثدفاع إىل حاثة بثهجو4 بثتي أسـقطت بثكار 
من بملفا6يم  بمليلدات بثتي كان يخوف اها 
بثعد  كدفهو4 بثرمع  غر6ا مدن بملفا6يم.
 أما بملحور بثااثث فقد بسـتعرض بثباحث 
بثعيـكري بثعديـد عااـد بثاـور  رقـة عدل 
اعنـوبن )معركة بثيـاحل( معا مـن خلثها 
ثـر رة بال6تدا4  بثعدل عـى رفد6ا ااملا6 
 بثرجا6 ااعتبار6ا معركـة مصرية  رشفاً 

ثكل بثيدنيني.
 نـّوه عى بثجهوم بملبذ ثـة من قبل بثعد  
6دفـاً  ااعتبـاره  بثيـاحل  عـى  ثليـيطرة 
إسرتبتيجياً  ُمهداً ملا يداله من مكانة ثلبلد.
 بختتدـت بثنـد ة بثعديد من بملناقشـات 
بثفليـطينية  بثقضيـة  حـو6   بملدبخـلت 

 بالنتصاربت يف معركة بثياحل بثغراي.

تحت عنوان »انتصار المقاومة.. وهرولة بعض األنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني«:
جامعة صنعاء وامللف الفلسطيني ألنصار اهلل ينظمون ندوة علمية ملناقشة تداعـــــــيات انتصار املقاومة
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إن بملخاطـَر بملاثلـَة بآلن عـى صعيـد 
بثحاثة برمنية  بثيياسـية مبخل بثكيان 
تتداـُل يف احاه عن صورة بنتصار،  6ذب 
يُدكـن أن يتجـّى من خـل6 إقدبمه عى 
بقـرتبف جريدة،  6ـذب ما يجـُب بثحذر 
منـه، فاثظـرُف بثقائـٌم يُدكـن أن يدفع 
انتنيا6ـو إىل بثبحث عن عد بن عى غزة 
أ  غر6ـا،  6ـذب ما يجُب بالسـتعدبُم ثه 
 أخـذه كاحتدا6ٍ اعـني بالعتبـار،  6ذب 
بحتدـا6ٌ قائٌم حاثياً يف ذ6ن بثيياسـيني 
 برمنيـني مبخل حكومـة بثكيان تحديدبً 

فيدا يتعلق ااثتصعيد. 

على صعيد املقاومة يف غزة
إن تحقيـَق بملقا مة ثلنتصـار يداُل 
إضافـًة 6امـًة ثلخيار بثـذي تداله،  قد 
ارزت عدُة عنارص قـوة ثلدقا مة خل6 
6ـذه بثجوثة، يف مقدمتهـا فعاثيُة غرفة 
بثعدليات بملشـرتكة  حضـوُر بثتخطيط 
بملحكـم  بثد ر بإلعلمي بثبـارز  بثقدرة 
عى بمتلك عنرص بملفاجـأة؛  ما يدكن 
أن يتأسس عى 6ذه بثحاثة بثنضاثية 

فامُلعامثـُة بثجديـدة ثِرجـا6 بمُلقا مة 
َكرَسـت مفهوًما َجديـًدب يف بثحرب،  6و 
ثيـس فقـط “بثرب مقااـل بثرب”، 
 إندـا “بملنـز6 مقااـل بملنـز6”، فـأ 6 
بملقا مـة  صوبريـخ  مقـة  تهـد4  مـرة 
منـاز6 إرسبئيلية ااثكامـل رمب عيل 6د4 
بثصهاينـة بملنـاز6 يف غـزة، نا6يـك عن 
جعـل بملقا مـة بملنطقَة بملحيطـة اغزة 
بمُلقا مة   ُميتوطنيها ر6ينًَة ثصوبريخ 
ًة  أكاَر مفعواًل، ففي  بثتـي ااتَت أكاََر ِمقَّ
يو4  بحد أطلقت بملقا مة رر6 صار خ 
عى بملـدن بثصهيونية بثقريبة من حد م 
غزة، ثم تيـتطع قبتهم بثحديدية سوى 
بعرتبض ر22 منها،  سـقط بثباقي عى 
منـاز6  مـدن بالحتـل6،  الغـت بثدقُة 
َحــّد 6د4 مناز6 ااثكامـل عى من فيها 
مـن بثصهاينة،  6و مـؤرٌش جديٌد  6ا4 
يف ظل بعتدام بملقا مة عى نفيـها ذبتياً 
يف إنتاج بثيـلح ثتوقف تهريبه؛ ايـبِب 

بثحصار بثخانق يف سيناا. 

مكاسُب املقاومة
يدكـُن رصـُد بثعديـد مـن بثكاسـب 

ثلدقا مة 6ذه بملرة عى بثنحو بثتايل:
-1 أ6ديُة 6ذب بالنتصار  عد4 خضوع 
بملقا مـة أنه يأتـي يف بثوقت بثذي تُطرح 
معاثـم  ثطدـس  فيـه خطـٌط  أفـكار 
بثقضيـة بثفليـطينية ادوجـب صفقة 
بثقـرن، ثهذب يدكن بثقـو6 إن غزة كتبت 
ايـوبعد بملقا مة بثباسـلة شهامة  فاة 
“صفقة بثقرن” بثتي يتحدث ميـاعد  

تربمب عن طرحها قريباً. 
-2 حـرص بملقا مـة عـى بثقصـف 
حتى بثنهاية رغم بثتهديدبت بثصهيونية 
ـُن مـن قدرتها عى إمـلا بتفاق  سيَُحيِّ
تهدئة محرت4 ال تنازالت؛ رنه ثفت نظر 
نتنيا6و إىل عوبقَب فشل جهوم بثتهدئة. 
-3 غـزة بسـتنهضت بثكربمة بثعراية 
بملهـدرة،  حّركت بثشـارع بثفليـطيني 
يف بثضفـة  بثشـارع بثعراـي،  أثبتـت 
بثعرايـة يشٌا  بملقا مـة  بثشـعوب  أن 
 بثحـكا4 بثذي ييـتوثون عى بثيـلطة 

ااثبطش  بثظلم يشا آخر. 
-4 نيف بثعد بن بثصهيوني أسطورَة 
بثتهدئـة  بملصاثحة  بثتطبيع  بثعلقات 
بثخليجيـة بثصهيونية بملشـبو6ة اعدما 
بثعـرب  بثحـكا4  بملتآمـر ن مـن  معـم 
بثعد بن،  رادا سـعى نتنيا6و إليقافها 
 قبل  قف إطلق بثنار خشيَة أن يُِصيَب 
أصدقاؤه بمُلَطبِّعني ِمن بثَعرب ااثَحَرج. 

-5 بملقا مـُة تـزمبُم قـوًة يف كل جوثة 
قتاثيـة مع بالحتـل6.. ثيس قـوة نارية 
فقط  ثكن قـوة تخطيط  مقة  تطوير 
ثليـلح رغـم أنها تعيـُش عـى بإلنتاج 
بثذبتي ثيـلحها  اإمكانيـات ضعيفة؛ 
ايـبِب بثحصـار بثخانق عـ  بالحتل6 

 مرص  أنظدة عراية أخرى. 
بثخلصـة: أن غـزة بثتـي تُركت تحت 
بثحصار 22 عامـاً  بثتي ااثكام كان جل 
أ6لها يجد ن قوَت يومهم خل6 بثشهور 
بملاضية، 6ي بثتي  قفـت بثيو4َ اك ياا 
يف  جه بالحتل6 بإلرسبئييل  بستبيـلت 
يف رم بثعد بن، ايندا تم بإلمياك اتلايب 
آخـر ن مـن بثعـرب يلهاـون ثلتطبيـع 

 بثخضوع. 

* ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في اليمن

 : محمد حتروش
نّظـم مرَكُز بثدبرسـات بالسـرتبتيجية 
 بالستشـارية بثيدنـي اصنعـاا، أمـس 
بر 6، ند ًة سياسيّة ع  منتدى مقاراات 
سياسـيّة يف بثذكرى بثـ)52( من نوفد  
بثخاثدة تحت شعار »من مفرت بالستقل6« 
 بثتـي تنا ثـت أشـكا6َ بثنضـا6 من قبل 
فئـات بثشـعب  طبقاتـه  مشـاركتهم 
بثوبسـعة ضـد بثيـيطرة بالسـتعدارية 

اجديع أشكاثها. 
 خل6 بثنـد ة ُقدِّمت بثعديُد من أ ربق 
عدل موسـعة ناقشت مفا ضات بثوحدة 
بثوطنية اـني جبهتَي بثتحريـر  بثقومية 

مع بملحتّلني. 

انحيــازُ الجيــش الجنوبــي إىل الجبهــة 
القومية

بسـتعرضها  بثتـي  بثورقـة   قدمـت 
بثيـيايّس  بالجتدـاع  علـم  يف  بثباحـث 
ياسـني نـارش، تيـاؤالٍت حـو6 بنحيـاز 
بثجيـش بثجنواي ثلجبهة بثقومية، مبينًة 
بالختلفات  بالقتتا6 اني جبهتَي بثتحرير 
 بثقوميـة  بثلتـني كانتا تتقاتـلن فيدا 
اينهدا  تنيـيان بالسـتعدار بث يطاني 

بثذي ييتعدر بثجديع ال بستاناا. 
يف  بالسـتعداَر  أن  بثورقـة   أ ضحـت 
أ بخـر بثعرينيات، قا4 اتشـكيل جيش 
ُعـِرَف »ااثعوبثـق«  كان يخـد4 بإلنجليز 
 بثيـلطني،  مع مر ر بثزمن توسـعت 
بثدبئرة  َكـُ َ بثجيش من مناطَق متعدمة 
 كان يشـعر ااالضطهـام  بثظلـم برمر 
بثـذي جعلـه يديـل إىل بثجبهـة بثوطنية، 
بثوطنـي  بثُقـــوَّة  بثحـس  إىل  مشـرة 
بثذبتيـة  بثقاعـدة بثشـعبيّة بثكبرة بثتي 

كانت تتدتع اها بثجبهة بثقومية. 
يف  رئييـية  عوبمـل  بثورقـة   رسمت 
بنحياز بثجيـش إىل بثجبهة بثقومية  بثتي 
أارز6ا اهوت مكانـة جبهة بثتحرير بثتي 
كانـت تعتدـد َكاـربً عـى معـم بثقا6رة 
ـة اعد نكية 5 يونيو  كذب شعور   َخاصَّ
بثضبـاط بثعوبثـق أن بالسـتدربَر يف تأييد 
جبهة بثتحرير يعني بالستدربر يف بالقتتا6 
بر6يل بثذي كان قد شـدل بثجيش َ بملزيد 

من بثدماا. 
بملفا ضـات  اـدَا  بثورقـة    ايّنـت 
بثجبهتـني  اـني  بثيياسـيّة   بملباحاـات 
بثقوميـة  بثتحرير  بثتـي كانت يف بثـر2 
مـن أكتواـر ثفـض بثنزبعـات فيدـا اني 

بثوفـد  أسـداا  بثجهتـني  بإلعـلن عـن 
بملفـا ض ثلسـتعدار بث يطاني ااسـم 
بثشـعب بثجنواي بثيدني، موضحة أنه يف 
)5( مايـو من بثعا4 )ي296( قد شـهدت 
مدينـة عـدن أ 6 مظا6ـرة طلاية  أ 6 
6بـة شـعبيّة كـ ى بحتجاجـاً ثتيـليم 
)فليـطني(  بث يطانيـني  بمليـتعدرين 
ثلصهاينـة  أنهـا تعد بحتجاجـاً صارخاً 

ضد بالستعدار بث يطاني. 
كدـا ُقدمـت خـل6 بثنـد ة بثعديُد من 
بملدبخـلت بثيياسـيّة نـرسم اعضا منها 

كاثتايل:

مســتعمر األمــس ومســتعمر اليوم.. 
املشروع ذاته

 بثدكتـور عبدبمللـك ياسـني -بثباحـث 
يف علـم بالجتداع-، أشـار يف مدبخلته، إىل 
أنـه »يجب علينـا تذكر أنفيـنا أنه منذ 
عـا4 )ي292 4 إىل ي2ر2 4(  بمليـتعدر 
بثجديـد يف جنـوب بثبلم يقـو4 انفس ما 
قـا4 اـه بمليـتعدر بثقديـم بث يطانـي، 
مذكربً اأن بمليـتعدر بث يطاني أنشـأ يف 
عـدن  بملحديات بثغراية ثلث تشـكيلت 
ميـلحة 6ي: بثحـرس بثقبَـيل  بثحرس 
بثحكومـي )شـ (  جيـش محدية عدن 

)بثليوي(«. 
 ثفـت ياسـني، إىل أن مـا يقـو4 اـه 
بالحتـل6 بإلماربتـي يف بثجنـوب اإنشـاا 
ما ييـدى بثنخبـة بثحرميـة  بثحزب4 
برمنـي َ بثنخبة بثرقية  بثنخبة بملأراية 
6ـو مشـااٌه  مطااٌق ملـا أنشـأه بملحتّل 
بث يطانـي من جيوش  محديات يف عدن 
 بملحافظـات بثرقية، الفتـاً إىل بثتأريخ 
يعيد نفيه  كأننا نعوم ثلدايض  بثعجيب 
يف برمرين بثبعض ال يزب6 يتفرج  كأنه ال 

يعينه. 

التمزيــق.. املبــدأ الذي تتخــذه القوى 
االستعمارية

مـن جانبه، قا6 بثعديـد محدد ج بن 
شنطور -أحد بثعيكريني بثقدبمى- خل6 
مدبخلته: إن بثتأريخ يعيد نفيـه  بثقوى 
بالسـتكبارية يف بملايض  بثحـارض تعتدد 
ْق تُيـْد، مبيناً كيفية تكوين  عى مبدأ فرِّ
بثوطنيـة  بثقوميـة  مديزتهـا  بثجبهـة 
بثتي بسـتددت قوتها مـن ذبتها، موضحاً 
أن جبهـة بثتحريـر كانـت مدعومـة من 
بملخااـربت بملرصية  بنصاعت ثلدخااربت 
بملرصية، برمر بثـذي جعل جبهة بثتحرير 

تقل شعبيّتها، منّو6اً إىل صفات  مديزبت 
جبهة بثقومية  كيف بنحاز بثجيش إثيها. 
ال  ثـورة  أيـة  أن  شـنطور،   أضـاف 
يدكن أن تنجح إاّل ااسـتبعام  بسـتبدب6 
بثقـامة يف بثجيش بثتااع ثلنظا4 بثيـااق 
ميـتدالً ابعض بثاـوربت بثناجحة  بثتي 
أخـذت ادقوثته، متطرقـاً إىل ثورة )22( 
مـن سـبتد   كيف تم تأطـر بثاوبر من 
بثجيش  بثلجان بثشـعبيّة ثتكوين جبهة 
قوية ملوبجهة تحاثف بثحرب عى بثيدن. 
-بثباحـث  بثشـوحبي  عـام6   قـا6 
يف  اأنـه  بثيـيايّس-،  بالجتدـاع  علـم  يف 
بملفا ضـات ظـن بإلنجليـز أن بثجنوايني 
اَُيـَطاا  ثكنهم أظهـر ب حنكتَهم خل6 
بملفا ضـات، مؤملً عـى بثوفـد بثوطني 
بثـذي سـيفا ض يف بثيـويد أن يتعامـَل 
احنكـة  يدير بثحـوبر ثصاثحنا، ُمشـربً 
إىل أن ثـورة 22 مـن سـبتد  تعت  ثورة 
ناجحة أعطت ثلشعب حريتَه  بستقلثه 
 أن بثعـد بن بثيـعومّي برمريكي يحا 6 
بخرتبق بثاورة ع  بالنتهازيني  بثفاسدين 
بثذين يحا ثون إفشا6 بثاورة، مشّدمبً عى 
أنـه يجـب عى حكومـة بإلنقـاذ أن تهتمَّ 
اامليـئوثني  بثناشـطني بثيياسينّي من 
بثجنوب بثذين غامر ب بثجنوب بستياًا من 

بمليتعدر بإلماربتي  بثيعومّي. 

محافظة عدن صانعة الوحدة اليمنية
طا6ـر  بثدكتـور  قـا6  جهتـه،  مـن 
شديـان يف مدبخلة ثه ااثنـد ة: إن ثورَة 
نوفدـ  تدـت عـى ثـلث مربحـل  6ي 
بسـتدعاا بثُهويـة بثيدنيـة مـن بثتأريخ 
 بثكفاح بمليـلح بملوحد ضد بالسـتعدار 
 بالستقل6، ُمشـربً إىل أن محافظة عدن 
تعتـ  صانعـة بثوحـدة بثيدنيـة؛ كونها 

بثحارضة بثوطنية. 
مـن  اددبخلـة  بثنـد ة   بختتدـت 
بثدكتور/ ياسـني نـارش -بثباحث يف علم 
إن  قـا6:  حيـث  بثيـيايّس-،  بالجتدـاع 
اعض بثشـخصيات بثيياسيّة يف بثشدا6 
كانت تقف اتوبطؤ أمـا4 أحدبث نوفد ، 
ُمشـربً إىل أن عبدبثرحدـن بإلريانـي كان 
يكتب يف مذكربته كتاااٍت تخُد4ُ بمليتعدر 
بث يطانـي  أنه كان ييـا 4 بإلنجليز يف 
اقاا بثقاعدة بث يطانية يف عدن  تيـليم 
مناطق بالستقل6 ثلديتعدر بث يطاني، 
موضحـاً: مـن برشـياا برساسـية بثتي 
شـو6ت ثـورة أكتواـر أنهـا كانـت ضد 

بثوحدة بثيدنية. 

ورقة عمل مقدمة في ندوة نظمتها جامعة صنعاء بعنوان »انتصار المقاومة وهرولة بعض األنظمة العربية للتطبــــــيع مع العدّو الصهيوني«:

معركة غزة األخرية وتداعياتها على الكيان الصهيوني وأنظمة التطبيع
في ندوة نّظمها مركُز الدراسات االستراتيجية 

واالستشارية بعنوان »من دفتر االستقالل«:

اليمن بني االستعمار القديم والجديد.. 
مراحل النضال وأساليب املستعمر

تحت عنوان »انتصار المقاومة.. وهرولة بعض األنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني«:
جامعة صنعاء وامللف الفلسطيني ألنصار اهلل ينظمون ندوة علمية ملناقشة تداعـــــــيات انتصار املقاومة
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

املواطن »املحمدي«
بثهدجيـة  مـا ربفقها من حقائـَق صاممة عن بآلثار 
بثخطـرة ثليـلبية  بثتوبكل حصل تحـو6 كبر يف  عي 
بملوبطن بثعراي  بإلسـلمي، سوبا عى ميتوى تفكره 
َ مدركاتـه أ  عـى ميـتوى بثنضـج بإليَْدانـي أ  عى 
ميـتوى تصحيـح مفا6يـم بثحـق  بثديـن  بثوطنية 
ثديـه،  ااثتايل تصحيـح علقته اراـه  مجتدعه  أمته 

 رشكائه يف بثوطن  يف علقته أَيْضاً ااثيـلطة  مربقبة 
أمبئها اوظائفها.

أغبياء االستغباء
ادـا فيهـا بثقدرة عـى تخدني بثتآمـربت بثعد بنية بمليـلحة إىل 
مرجـة أن أَْكاَــَر مـن 003 أثف غارة جوية عجزت عن بسـتهدبف 
قيامي حوثي  بحد ارغـم بنها كلها كانت اناا عى بحدبثيات تزعم 

بنها تيـتهدف خليـا حوثية  ثيـس مدنيني آمنـني  ال علقة ثهم 
ااملجا6 بثعيكري؟!!!

إىل متى سـيظلُّ 6ؤالا برغبياا يغاثطون أنفيهم  مرتِزقتهم؟!! 
أما غر6م فاقتي اأنهم ييـخر ن منهم  من إعلمهم أَْكاَــر من 

مليون%؟!!!
بثحقيقة أنهم ييـَعون ثت ير إفشـاثهم أ  رفضهـم بثدخو6 يف 
أي حـور إلنهـاا معاناة بثيدنيـني بثذين ييـتغلون ضعف اعضهم 

ثيجعلوب منهم حطباً ملعاركهم  جربئدهم.. 

الشاعر راجح عامر

��َي��ة  ��ف�����ُس َرا���ضِ ِ َم��ه��َم��ا َك���اَن َف��ال��نَّ َم���َع اللَّ

����ُت����ُه َي�����ا ����َض���ع���َب���َن���ا احُل��������رَّ َك���اِف���َي���ة  َم����ِع����يَّ

�����ُه  َف�����اإنَّ َرَم������������اَداً  ����رَن����ا  َل�����و �����ضِ الِل  َم������َع 

اأَح�������بُّ اإَل���ي���َن���ا ِم����ن َح����َي����اِة ال���ُع���ُب���وِدَي���ة 

ِن�����َداَئ�����ُه  �������ى  َل���بَّ َن�����������اَداُه  َم�����ن  الِل  َم�������َع 

َوَم�����ن ����َض���ذَّ ِك�����َراً َخ�����اَب َف���ل���َي���دُع َن���اِدَي���ه 

َراَح�������ٌة  ���ف�������ِس  ِل���ل���نَّ الِل  ِذك�������ُر  الِل  َم������َع 

����َي����ة  ������������اِرُب َرا�����ضِ وَت����ث����ِب����ي����ُت اأق������������َداٍم ُتَ

َوع�������ُدُه  �������ض���ُر  وال���نَّ َواَل�����ي�����َن�����اُه  الِل  َم������َع 

َف����َي����ا َوي�������َل َق�����وَم�����اً ِل���ل���َي���ُه���وِد ُم����َواِل����َي����ة 

وَم���ن���َه���ٌج  ِح��������رٌز  وال�������ُق�������راآُن  الِل  َم�������َع 

َوُن�������������وٌر وِت������ب������َي������اٌن ِلَ��������ا ِه��������َي َخ����اِف����َي����ة 

َدرِب�����َن�����ا  َق�����ائ�����ُد  والُ������خ������َت������اُر  الِل  َم��������َع 

���اِرَي���ة  مِّ ����ضَ ����ُت����ُه يف ال���َق���ل���ِب وال���������دَّ ����بَّ َمَ

���ي���ِف���ِه  ِب�������ضَ �����اً  َع�����ِل�����يَّ واَل�����ي�����َن�����ا  الِل  َم��������َع 

������ن������ِدُل اأح������َف������اَد ال����لَّ����ع����ِن ُم����َع����اِوَي����ة  ُنَ

اأح����َم����َد  اآِل  ِم�����ن  والأع����������اِم  الِل  َم������َع 

َن�����ُث�����وُر َب����َراِك����ي����َن����اً َع����لَ����ى ُك������لِّ َط���اِغ���َي���ة 

ِحيَنَما  الُل(  )َح�����ض��ُب��َن��ا  ُق��ل��َن��ا:  الِل  َم���َع 

��اُغ��وِت واجِل��ب��ِت َغ��اِزَي��ة  َراأي��َن��ا ِق��وى ال��طَّ

َو����َض���وُق���َن���ا  َح�����اَل  ال�����رِّ ي���َن���ا  ����َض���دَّ َم�����َع الِل 

����وِد الُ����َع����اِدَي����ة  ُي�������َض���اِب���ُق���َن���ا َن���ح���َو احُل���������ضُ

ُن���ُف���و����َض���َن���ا  وِب���ع���َن���ا  َت����اَج����رَن����ا  الِل  َم������َع 

��ف�����ُس َغ���اِل���َي���ة ����اُت����ُه الأرَب���������اُح َف��ال��نَّ َوَج����نَّ

�����َن�����ا  َوُك�����لُّ �����ف�����َر  ال�����نَّ �����ا  اأع�����لَ�����نَّ الِل  َم��������َع 

ي�����ُب َث���اِن���َي���ة  ���َن���ا ال�����رَّ ِب������ِه ِث����َق����ٌة َم�����ا َم�������ضَّ

َرغ����َب����ًة  اأَج�����ب�����َن�����اُه  �����اٌر  اأن�����������ضَ الِل  َم�������َع 

َب��اِن��َي��ة  ال��زَّ َذاِت  ����َراِن  ال����نِّ ِم����َن  َوَخ����وَف����اً 

��رَخ��ًة  ��رَن��ا ع��ل��ى اجَل����وِر ���ضَ َم���َع الِل َف��جَّ

��َداَه��ا َغ����َدا ك���ال���َرِق اأو ِري����ِح َع��اِت��َي��ة  ���ضَ

����ُف����َن����ا  َتُ ِل����ل����ِج����َه����اِد  ����رَن����ا  �����ضِ الِل  َم�������َع 

الُ���َت���َت���اِل���َي���ة   - ���ب���َح���اَن���ُه  ����ضُ  - ِرَع�����اَي�����ُت�����ُه 

َط���ل���َق���ٍة  ُك������لِّ  َم�����ع  الِل  ِب�������ض���ِم  الِل  َم������َع 

َية  وَنا�ضِ َقلَبا  َت�����ض��َط��اُد  ال��ِع��َدا  يُب  ُت�ضِ

اأ����ض���َب���َح���ت  َع  الُ�����������َدرَّ �����رَن�����ا  َدمَّ الِل  َم������َع 

ك���اأع���َج���اِز َن���خ���ٍل يف الَ����َي����اِدي����ِن َخ����اِوَي����ة 

��رَب��ًة  ��رَّ ���ضَ َم���َع الِل َن��غ��زوا َن�����ض��ِرُب ال�����ضَّ

��َي��ة  ���ع���ِم َق��ا���ضِ ���ًة َم�����ض��ُم��وَم��َة ال���طَّ ���اِن���يَّ َيَ

���َواِري���َخ والَ����َدى  َم����َع الِل اأط��لَ��ق��َن��ا ال�������ضَّ

َب����ِع����ي����ٌد َف����لَ����م َت������اأَب������ه ِب�������ِه َف����ه����َي اآِت����َي����ة 

����وَرًة  �����ضُ ���ُم  َن���ر����ضُ الَ�����ي�����َداِن  الِل يف  َم�����َع 

����ًة ُك�������َرى ِب�������اأق�������َداَم َح���اِف���َي���ة  ُب����ُط����وِل����يَّ

ك���ُر اأُن�����ُض��َن��ا  َم���َع الِل َن�����ض��ِري ال��لَّ��ي��َل وال���ذِّ

َب���اِك���َي���ة  الِل  ِم�������َن  َخ�����وَف�����اً  واأع����ُي����ُن����َن����ا 

َم���رَح���َب���اً  ب���ال�������ض���ه���ادة  اأه�������ًا  الِل  َم������َع 

َداِن����َي����ة  ���خ���ِل  ���دِر وال���نَّ ب���ال�������ضِّ ����ٍة  َج����نَّ اإىل 

ِب���لَ���ه���ِف���ٍة  َت�����ِئ�����ُن  َج�����رَح�����اَن�����ا  الِل  َم��������َع 

و����َض���وٍق اإىل اجَل��ب��َه��اِت َت���رُج���وُه َع��اف��َي��ة 

ِل���َت���ق���َت���ِدي  ���ِه���ي���ِد  ال�������ضَّ اأمَّ  َي�����ا  الِل  َم������َع 

���َي���ة  ه�����َرا ال����َب����ُت����وِل واآ����ضِ ��������رَيَ وال�����زَّ ِبَ

َم���َع الِل َي��ا ���َض��ع��َب ال��َك��َراَم��اِت وال���ِف���َداًء 

��ف�����ُس َزاِك��َي��ة  اأ���ِس وال��نَّ َت��ِع�����س َراِف���َع���اً ِل��ل��رَّ

���ِت���ي  مَّ اأُ الِل  ���َوى  ����ضِ َت���رُج���وا  ل  الِل  َم����َع 

َف���لَ���ن ُت���ه���َزِم���ي َم����ا ُدم������ِت لِل َراِج����َي����ة 

َن�����ا  َع�����ُدوَّ َن�������ض���ك���و  الِل  َن����ح����َو  الِل  َم������َع 

َج�����َراِئ�����ُم�����ُه ُك��������َرى َع���لَ���ي���َن���ا وَداِم�����َي�����ة 

وُغ���رَب���ًة  ���اَراً  ِح�������ضَ َن��خ�����َض��ى  َم����َع الِل ل 

َل����ُه الُ���ل���ُك ُي���وؤِت���ي َم���ن َي�������َض���اُء َع��اِن��َي��ة 

اُء ِغ����رَب����اُل ُك����لُّ َم��ن  ����رَّ َم����َع الِل وال���������ضَّ

���ف�������ُس َغ���اِوَي���ة  �������َس ب���الإ����ض���اِم وال���نَّ َت���لَ���بَّ

َم���َع الِل ل َن��اأ���ض��ى ع��ل��ى َم���ن َت��اأم��َرك��وا 

وا اإىل َق��ع��ِر َه��اِوَي��ة  ِم���َن ال��ُع��رِب وارَت�����دُّ

��لَّ��ي��َن��ا وم���ن ���َض��اَح��ة ال��وغ��ى  َم����َع الِل ���ضَ

َحاِمَية  واحَل��رُب  والآِل  الُ�ضَطفى  َعلى 

مع اهلل 
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أفول الحرب على اليمن ولو بعد حين
محمد عبد الرحمن عريف*

بثحقيقـُة بثوبضحـُة أن تعنّـت م 6 
بثبـلم،  ُمقـّدربت  كل  تدّمـر  بثحـرب 
 يعكس حقيقة توبطؤ بملجتدع بثد يل 
 منظدـات برمـم بملتحـدة  بثتي طا6 
صدتها،  ما زب6 ميـتدربً،  6نا معوة 
مَلـن تبّقى مـن برحـربر يف 6ـذب بثعاثم 
رن يكـون ثديهم موقف جـّدي  حاِز4 
 حقيقـي تجـاه حدلـة بإلاـامة بثتـي 
يتعـّرض ثهـا بملدنـي بثيدني مـن ِقبَل 

بثد 6 بملشرتكة يف بثحرب. 
* * *

آذبر/   25 منـذ  جويـة  رضاـاُت 
ى  مـارس 25ر2، جـاات تحت ُميـدَّ

)عدليـة عاصفة بثحـز4(. من ِقبَل تحاثف سـعومي، 
ح بملدلكـة اأنها تدعم   يف بثعـا4 بثرباع ثلحـرب ترصِّ
جهوم برمم بملتحـدة إلنهاا بثحرب يف بثيدن.  حكومة 
6امي تعلن رسدياً مشـاركتها يف محامثات بثيل4 يف 
بثيـويد.. كذثك فرئيس بثلجنة بثاورية بثعليا يف بثيدن 
عـيل بثحوثـي يعلن عـن بالسـتعدبم ثوقـف بثعدليات 
بثعيـكرية يف كل بثجبهات يف سبيل بثوصو6 إىل سل4ٍ 
عـام6ٍ  ُمّرٍف.. قد يكون توّجـه نحو إنهاا بثحرب.. 

ثكن ما 6ي برسباب  حد م6ا؟
مع ادبية كانون بر 6/ مييـد ، تشـهد بثيـويد 
جـوالت مـن بملفا ضـات.. نحـو توّجـه طارئ نشـأ 
العتباربٍت  حيـاااٍت م ثيٍة تيتدعي بنتهاج سياسة 
 قـف بثحـرب، منهـا جريدـة بسـتهدبف برطفا6 أ  
غر6ا مـن بثجربئم احّق بثشـعب بثيدني. فيـبق أن 
حـذَّر ارنامـج بثغـذبا بثعاملي مـن مأسـا ية بثوضع 

بإلنيـاني يف بثيدن حيث بثوضع  إن ثم يصل إىل َحـّد 
بملجاعة إاّل أنه اات يُعّد برسـوأ إنيـانياً عى ميتوى 
بثناطـق  اـه  ح  بثعاثـم. 6ـذب مـا رصَّ
ااسـم ارنامـج بثغـذبا بثعاملي "6ريف 
فر6وسـل": "6ذه أسوأ أزمة إنيانية 
يف بثعاثـم  أسـوأ أزمـة غـذبا عامليـة، 
 يجـب عدل يشا يف 6ـذب بثَصَدم،  إذب 
ثم نيـتطع بثوصو6 إىل حٍل فلن يكون 
ادقد رنا فعل أّي يشا". فأرقا4 برمم 
بملتحدة  ثجنة بثصليب برحدر بثد ثية 
تؤّكـد أن بثحـا6 ااتـت كارثيـة حيـث 
يعاني مليـني بثيدنيني من نقٍص حاٍم 
يف بثغـذبا  بثـد با،  6ذب يُنـِذر اكارثٍة 
إنيانيٍة نحو إاامة جداعية ُمتعّددة. 
بثحقيقـة بثوبضحـة أن تعنّـت م 6 
بثحـرب تدّمـر كل ُمقـّدربت بثبلم،  يعكـس حقيقة 
توبطؤ بملجتدع بثد يل  منظدـات برمم بملتحدة  بثتي 
طا6 صدتها،  مازب6 ميـتدربً،  6نـا معوة مَلن تبّقى 
من برحربر يف 6ذب بثعاثم رن يكون ثديهم موقف جّدي 
 حـاِز4  حقيقـي تجاه حدلـة بإلاامة بثتـي يتعّرض 
ثهـا بملدني بثيدني من ِقبَل بثد 6 بملشـرتكة يف بثحرب. 
 إن معـت ثجنـة برمم بملتحـدة ثحقـوق بثطفل 6ذه 
بثـد 6 إىل  قف بثراـات بثجوية عى أ6ـدبٍف مدنيٍة 
يف بثيدـن،  محاكدة بمليـؤ ثني عن سـقوط مدنيني؛ 
ايـبِب 6جدات غر مر عة. فهذه ُمنّيقة بثشؤ ن 
بإلنيـانية ثألمم بملتحدة يف بثيدن "ثيز غربندي" سبق 
أن حذَّرت مـن أن أزمة بثعدلة بثيدنيـة تدفع ااملليني 
خطوة إضافية نحو بملجاعـة.  أن عدمبً ال يُحى من 
بثيدنيـني ااثكام يقـدر ن عى بثبقاا أحيـاا،  بصفة 
بثوضـع يف بثيدن اأنه اات ال يُطـاق، حيث تعرَّض 22 

مليون يدني ثلدجاعة. 
مّرت سـنوبت  تربمب  سـلفه ال يطلبون بثتوّقف 
عـن 6ذه بثحـرب، كدرحلـٍة نحو مفع فاتـورة كارثة 
بثيدـن،  أ ضـاع م 6 6نـاك ال يعلم أحد ملـاذب ذ6بت 
 متـى ترحـل؟، ثكن تربمـب يعلم،  يريـد ثدَن غّض 
بثنظر عن 6ذه بثكوبرث،  قد حان  قت بثحياب، إنها 
بملصاثـح  بثّدفـع مقاال بثصدت، فبـني بثحني  بآلخر 
تأتـي برخبار اكل مـا 6و صعب علينا  عى بثشـعب 
بثيدني، فلـم يكن ما أصدره مجلس حقوق بإلنيـان 
يف برمـم بملتحدة -أ 6 تقرير ثه عن حرب بثيدن- يتّهم 
م 6 بثحـرب 6ناك اانتهاك بثقانون بثد يل بإلنيـاني، 
 أن رضاـاٍت جويـًة شـنّتها 6ـذه بثد 6، تيـبَّبت يف 
خيائر ااثغة يف أر بح بملدنيني، رادا تصل إىل ميتوى 

جربئم بثحرب،  إن ثم يرمع 6ذب بثتقرير أحدبً. 
نعم قد نلحظ ثدة تفاؤالً حِذربً ييـوم بملشـهد مع 
إعـلن جوثـة بملحامثات بثجديـدة يف بثيـويد،  يعوم 
إىل  جـوم ُمتغـّربٍت ميدبنيـٍة عـى صعيـد بملوبجهات 
بثعيـكرية، إىل جانـب ُميـتجّدبت سياسـية تدفـع 
أطـربف بثـرصبع إىل تقديم تنـازالٍت ثلخـر ج اارزمة 
من ُعنق بثزجاجـة. فاثجانب بثيدني أعلن عن مبامرة 
ثوقف 6جداته بثصار خية عى بثيعومية  بإلماربت، 
 بسـتعدبمه ثوقـف بملعـارك مبخـل بثيدن، بسـتجااًة 
ثجهـوم بملبعـوث برمدـي. كدا أعلنـت حكومة 6امي 
مشاركتها يف بملشا ربت. كذثك بثعاِمل بمليدبني بر6م يف 
6ذه بمُلعامثة 6و بمُلتعلِّق ااثتحاثف بثيعومي بإلماربتي، 
حيث غـرَّ موقَفـه بمُلتعنّـت  أعلن معـم بملفا ضات 
بمُلزَمعـة.. 6نا يـرى بمُلربقبون أن حـرَب بثتحاثف عى 
بثيدـن  صلـت اـ "بملدلكـة" إىل نقطٍة ثـم تعد قامرة 
معهـا عـى بملـّي ُقُدمـاً؛ ايـبِب بثخيـائر بملاميـة 
 بثبرية،  6و ما يدفعها إىل محا ثة بالنيـحاب من 

بمُليتنقع بثذي مخلت فيه. 
يف بثقلـب ال يدكن إغفا6 أزمة مقتل خاشـقجي، 
 بثتي كان ثها تدبعيات سياسية كبرة عى بثرياض؛ 
ايـبِب مـا حشـدته مـن ضغـوٍط م ثيٍة بنعكيـت 
عـى أمبا جيشـها، خاصة بثطـربن، فـبعـد مقتله 
تصاعدت بثضغوط بثد ثيـة عى بملدلكة ثوقف حرب 
عون أمركيـون ثوقف بثدعم  بثيدن، حيـث معا ُمرِّ
بثلوجيتي مُلقاتلت بثتحاثف،  6و ما تيبَّب يف إعلن 
 بشـنطن  قـف تز يـد بمُلقاتلت ااثوقـوم برمركي 
جـوبً،  فق مـا أعلن  زير بثدفـاع برمركي "جيدس 

ماتيس". 
يبقى  إن سـعت بملنظدـات بثحقوقية يف بثعاثم إىل 
تكريـس مبـدأ بثحفاظ عى حيـاة بملدنيـني يف بثيدن، 
 قد سـنَّت يف سـبيل ذثك بثكار مـن بثقوبنني  عقدت 
بملؤتدـربت مـن أجـل تحقيـق يف برحـدبث، إال أن كل 
جهوم6ـا بثد ثيـة يف 6ـذب بثَصـَدم ثـم تحّقـق بثهدف 
بملنشـوم منها،  كاربً مـا كان براريـاا يف بثيدن أارز 
ضحايا تلك بثحرب يف صورة قتى  جرحى  مشّو6ني 
 مّرميـن ااملليني، حتى تحّو6 قتلهـم إىل عاٍر ُمقيٍم 
عى صـد ر أحـربر بثبريـة جدعـاا. ُفـَرص إجربا 
مشا ربت إلنهاا بثحرب يف بثيدن صارت أكار  بقعية، 
فـد 6 من قـاربت عدَّة أجدعـت عى حلو6ٍ سياسـيٍة 
من أجل أ ضاع إنيـانية.. مـع إقربر6ا اأن بملزيد من 
بثتد6ـور بالقتصامي قد يكون ثـه تبعاته عى بثعدلية 
بثيياسـية. نعم 6ـي بثيياسـة.. تُعـَرف اأنّها )فنُّ 
بمُلدكن(، خاصة يف عرص برزمات بثتي تُدِيك اتلايب 
بر طان.. فهل يعوم بثيدن من ستوكهوثم سعيدبً؟

* كاتب وباحث يف تأريخ العالقات الدولية والسياسة الخارجية
نقالً عن امليادين

الغّمة في اليمن قبل الزوال
علي عبداهلل الغفري

ال يـزب6ُ بإلعـل4ُ بثغراـي  بثعراي يُغـضُّ بثطرَف 
اشـكٍل ُمريـٍب عّدـا يجري مـن أحدبث يف بثيـاحة 

عـن  برنظـار  بثيدنيـة،  يـرصف 
بملصائب بثتي حّلت عى بثيدنيني جّربا 
بثحرب بمُلدّمرة بثعباية، بثتي ثم تتوبَن 
عـن تدمر بثبـر  بثحجر  بثشـجر 
 بملربفـق بثعامـة  بثخاصـة  بثبنية 
بررس  تدزيـق  بثتحتيـة،  تشـتيت 
بالجتداعيـة  بالقتصاميـة  بثحيـاة 
 بثيياسـية،  برم6ـى  برمـّر أن ما 
يحدث 6و ايبب من كنا نعتقد أنهم 

أشقاؤنا )بإلماربت  بثيعومية(. 
 أنا أكتب سطوري 6ذه ثتوصيف 
بثحا6 بثتي  صـل إثيها الدي، بحرتت 

من أين أادأ، فدهدا  صفت ثكم فاثوضع أسوأ. 
بثوضع أشبه ايجن تداَرس فيه أاشع بالنتهاكات 
بثجيـدية  بثنفيـية،  تُنتهك فيه جديـع بثحقوق 
بإلنيـانية، ال حيـيب أ  رقيب، حتى أصبح بثناس 

ال يجد ن ما يأكلونه!
 أتذّكر 6نا مالً شعبياً يدنياً يقو6 )ال أحد يدوت 
من بثجوع( يا ثألسـف، حتى أمااثنا بثشعبية تحتاج 
إىل إعـامة نظر؛ رَنَّ نا فعـلً  حقيقة أصبحنا ندوت 
جوعـاً، بثيدن بثذي فيه آاار بثنفـط  بثغاز  بثار بت 
بثطبيعية  بثيدكية شعبه أصبح ال يجد ما يأكله. 
6ل سـدعتم ااثطفلة أمل حيني  بثتي ماتت من 
بثجوع؟ 6ل تعلدون ماذب يعني أن يبكي طفلك  أنت 
عاجـز عـن أن تكفكف مموعـه؟ 6ل تعلدـون ماذب 
يعنـي أن يدوت طفلـك أمامك؛ رَنَّك ثم تيـتطع أن 

تيّد جوعه؟
أ ّم أن أخ كـم -ثألسـف- أن 6نـاك مئـات برطفـا6 
بثيدنيـني  بثذيـن يوبجهون نفـس مصر أمـل،  ثكنهم 
مازبثوب متدّيكني ابصيص أمل،  يتطّلعون إىل غٍد أجدل. 
 ثكن بثوبقع مرير، فدرض بثكوثرب بجتاح بثبلم، 
 بثجـوع يعصف ااملليني من بثعبام،  سـوا بثتغذية 

 بثفقر يف بزميام،   يف كل ثحظة تزمبم برعدبم. 
فدن جّربا 6ذه بثحرب بملقيتة  بثتي ُفِرضت علينا 
فرضاً، اات بثجديع شا6ِدبً عى أن بثيدن يشهد أسوأ 

كارثة إنيانية عى  جه بررض. 
فأيـن بثضدر بثحـّي،  أيـن برمم بملتحـدة،  أين 

حقوق بإلنيـان بثتي أزعجنا اها بثغرب!؟ فقد مللنا 
من بالسـتنكار  بثشـجب.. 6ل ينتظر بثعاثم مالً أن 

يفنى بثشعب!؟ أ4 ماذب بثخطب؟!
 مـا يُحـزن بثقلب أكاـَر فأكاـَر، اـر ز بثدعوبت 
بالنفصاثيـة بثدبعية إىل شـّق بثصف، 
 بثتـي سـتُعيد عجلـة بثيدـن ثلثني 
عامـاً إىل بثخلـف،  ثألسـف بثشـديد 
إنهـا مدعومـة مـن بإلمـاربت ااملا6 
 ااثيـلح، 6ل أتيتم ثليدـن ثتعيد ب 
إىل  بثيدـن  ثتقيـيم  أ4  بثرعيـة؟ 

جنواية  شداثية؟
 ما يدعو ثخيبة برمل، عد4  جوم 
اوبمر ثلحل، أ  أي يشا يدعو ثلتفاؤ6 
اغـٍد جديـل.  ال نوبيـا سـعومية  ال 
جدية إماربتيـة ثوقف بثحرب أ  حتى 
تخفيف  طأتها  آثار6ا عى بثشـعب 
بثيدنـي، ثيس مـن طبعي بثتشـاؤ4،  ال نر ثقافة 
بالستيـل4، ثكـن ما يجـري حاثيـاً يف "الدي" يشا 

يندى ثه بثجبني. 
الـدي "ااختصار" منكـوب،  خربته ميـلواة، 
 أجـوبؤه محجواة،  سـوبحله منهواـة،  غدب الدي 
سـاحة ثتصفيـة بثحيـااات،  تأجيـج بثخلفات، 

 مرتع ثدبعش   بثقاعدة  مختلف بثجداعات. 
كل 6ـذب حيـب ت يربتهم 6ـو ملوبجهـة بثتدّدم 
بإليربنـي يف بملنطقـة! أثيـس ثديكـم حـد ٌم مع 6ذه 
بثد ثـة؟ بذ6بـوب  قاتلو6م  بتركوب بثيدن يف شـأنه، 
فقـد سـئدنا كذاَكـم  خدبَعكم  اهرجـة إعلمكم، 
بتركونـا نبنـي  طننـا،  نحافظ عـى أمننا، ثيـنا 
احاجة جنومكم،  عتامكم،  أسـلحة طربنكم، بثتي 
جعلـت بثيدنيني ما اني مهاجريـن، أ  من أربضيهم 

نازحني، أ  عى أرض تربب  طنهم تائهني. 
ختامـاً.. حتداً سـتز 6ُ 6ـذه بثغّدة،  سـتندحر 
جحافـل جيوشـهم،  سـيبقى بثيدن شـامخاً كدا 
عهدنـاه،   أمعـو كافـة بثيدنيني إىل بثصدـوم،  إىل 
تضافـر بثجهوم،  نبذ بثخلفات،  عـد4 بالثتفات إىل 
بثدعوبت بثتحريضية،  برعدا6 بإلجربمية بثتخريبية، 
 بثتي تهدف إىل نر ثقافة بثكرب6ية،  رضب بثوحدة 
بثيدنية، برفضوب مشـاريع بمليتعدرين بثطامعني يف 
ثر بتكم  خربتكم، أفشـلوب مخّططاتهـم،  تذّكر ب 
مبئداً مماا بثشهدبا، بثذين ضّحوب اأر بحهم حفاظاً 
عى بثعّزة  بثييامة، فهنيئاً ثهم فوز6م ااثشهامة. 

أمريكا حّررت العبيد.. ولم تتحرر من العبودية
د. فايز أبو شمالة*

رسـباب عديدة حّررت أمريكا عـدَة مليني من 
بثعبيد فوق أربضيها سـنة 63ي2، 
ـا تز6 تعيُش   ثكن أمريكا كلها َثدَّ
بثعبوميَة ثقـوى بثضغط بثيهومي 
بثذي تيـيطر عى مقدربت بثوعي 
ثلشـعب برمريكـي،  عـى قربره 
بثيـيايس،  عى مؤسيـاته حتى 
اـات تقديم مبلـغ ي3 مليار م الر 
مـدبر  عـى  إلرسبئيـل  ميـاعدة 
عـر سـنوبت، أمـربً مبخليـاً، ال 
يجـد بعرتبضاً مـن مبفع بثربئب 

برمريكي. 
ثقد الغ بالنقياُم برمريكي ثقوة 

بثضغط بثيهومي َحـدَّ بثتنافس فيدا اينهم ثلتقرب 
مـن بثيهـوم،  بثتذثل إلرضائهـم، فأعلـن بثرئيس 
برمريكـي تربمـب أن اقـاا بثقـوبت برمريكيـة يف 
بملنطقة مقـرتن ابقاا إرسبئيل،  أكـد أن مصلحة 
إرسبئيـل 6ـي بثتـي تحتم عـى أمريـكا بثتدخل يف 
قضايـا بثرق بر سـط،  ثيـس مصاثـح أمريكا 
بثنفطيـة، بثتـي ثم تعـد ذبت شـأن اعد بسـتغناا 

بمريكا عن نفط بثرق. 
تربمـب يعـرف أن بثكونجـرس برمريكـي ثيس 
مؤيـدبً إلرسبئيل فقط، ال خـام4ٌ مطيٌع ر بمر6ا، 
 يكفي أن نتذكـر أن أعضاا بثكونجرس برمريكي 
صفقـوب 32 مرة  قوفـاً، ثنتانيا6ـو رئيس  زربا 
إرسبئيـل بثذي أثقـى كلدته أمامهم قبـل عامني،، 
ثذثـك فـإن طاثـب بثفـوز ااثرئاسـة أ  عضويـة 
بثكونجـرس، أ  حتى ادنصب أ  مكانة سياسـية 
مـر ط ااثتقـرب مـن إرسبئيل،  6ذب ما سـعت 
إثيـه مند اة أمريكا يف برمم بملتحـدة نيكي 6اييل، 
 6ـي تتقد4 ادر ع قـربر يديـن حركة حداس 
إلطلقهـا بثصوبريـخ عى بثتجدعـات بثصهيونية، 
اـل  إلطلقهـا بثباثونـات بثحارقـة، م ن برخـذ 
اارسـباب،  م ن بالثتفـات ثلدمـار بثـذي تخلفه 
بثقاذفـات بإلرسبئيليـة بثعدلقـة،  ثقـد تجا زت 
بثوقاحة برمريكية كل َحـّد حني ضغطت عى م 6 
بالتحـام بر ر اي ي2 التخـاذ موقف مؤيد ملر ع 

بثقربر برمريكي. 
ثلقضيـة  إمبنـة  6ـي  حدـاس  حركـة  إمبنـُة 
بثفليـطينية بثتـي ترفـض أن تدـوت مـن ضدر 
بثهجدـة  ضـد  بثعاثـم،  بثتحـرك 
بملنيـقة مـع بثصهاينة  برمريكيـة 
ثيس شـأناً فليـطينياً محضـاً،  ال 
يكفـي جهـد بملنـد ب بثفليـطيني 
ريـاض منصـور ملوبجهـة بثهجدـة 
برمريكيـة، بملطلوب 6و  قفة عراية 
شعبية، عى ميتوى بثقا6رة  عدان 

 اقية بثعوبصم بثعراية. 
بثتصـدي  ميـؤ ثية  كانـت   إذب 
ثلعـد بن برمريكـي تقع عـى عاتق 
بثيـلطة بثفليـطينية قبل بثجديع، 
فـإن ذثك يعنـي أن ايانات بثشـجب 
ثم تعـد تكفي،  بملطلـوب أن تتوجه 
بثيلطة بثفليـطينية أن تدعو ثعقد جلية طارئة 
ثـوزربا خارجية بثـد 6 بثعرايـة،  ملنظدة بملؤتدر 
بإلسلمي، فدجرم مناقشة مر ع إمبنة بثجدعية 
بثعامـة ثحركة حدـاس  بثجهام  قـوى بملقا مة 
يعنـي تكريـس بالحتـل6،  إعطائـه بثرعيـة يف 
قصـف كل تجدـع مدنـي فليـطني ااثطائـربت 
بثحدياـة،  يعنـي رشعية بقتحا4 بملـدن يف بثضفة 
بثغرايـة،  بثزج اآالف بثفليـطينيني يف بثيـجون 
بإلرسبئيلية،  يعني رشعية بالسـتيطان  بثييطرة 

عى بررض،  مباركة بثتهويد ثلقدس. 
إن قـربر إمبنـة بملقا مة 6ـو عدلياً قـربر ت ئة 
جيش بالحتل6 من بثد4 بثفليـطيني،  6و رخصة 
قتـل ثلددنيـني بثفليـطينيني احجـة بثدفـاع عن 
بثنفس،  6ذب بثفجور بثيـيايس برمريكي ال يكفي 
أن يوبجه يف أر قة برمم بملتحدة، ال يجب أن يوبجه 
عى ميـتوى بثشـعوب بثعراية  بإلسـلمية، بثتي 
يتوجـب أن يرتفع صوتها، أن تـرصخ ضد بثتج  
برمريكي عى حقوق بثشـعوب بثربفضة ثلحتل6، 
فاثدعوة العتبـار بملقا مة ضد بالحتل6 إر6اااً 6ي 
بعتـدبا عى مشـاعر كل بثعـرب،  كل أ ثئك بثذين 
يدعدون حق بثشعب بثفليطيني يف تقرير مصره، 

 بسرتمبم حقه بملغتصب. 
* كاتب فلسطيني
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ثقافية 

قراءة في فكر الشهيد القائد ملزمة »من نحن ومن هم«..
متى ما زرعنا ملكنا قْوَتنا واستطعنا أن نتخذ القرار الذي يليق بنا

عندما يفقد الناس ُهوّيَتهم تصبح وضعيُتهم تخدُم العدو

قراءة في محاضرة ]معرفة اهلل، وعده ووعيده، الدرس الحادي عشر[
الدين أنزله اهلل إلينا كاماًل مرتابطاً وال يقبل تطبيقه منقوصًا

 : خاص

ييـتدرُّ بثشـهيُد بثقائُد يف بثحديث يف 
ملزمـة »من نحـن  من 6ـم«  يوضح 
بآلثـار بثتـي ترتـب عـى ترسـيخ 6ذه 
بثقاعدة، مشـربً عـى حكومـة بثيااان 
بثتـي حرصت عى أن تبقى ثهم 6ويتهم 
حتى  قد » يبد  بمللك، قد تبد  بثحكومة 
ميتيـلدة! ثكن مـن بثدبخل 6و يعرف 
كيف يعدل، من بثدبخل ياور، من بثدبخل 
يعرف أنه عى رأس شـعب قهر،  أن من 
 بجبـه أن يصعـد اهذب بثشـعب ثيكون 
6ـو بثذي يقهر أعـدباه  ثو يف أي ميدبن 
مـن بمليامين؛ 6ـم يعرفـون أن بثرصبع 
6و رصبع شـامل، ثم يعـد فقط رصبًعا 
عيـكريًا، رصبع شـامل،  أاـرز ما فيه 

بثرصبع بالقتصامي فيدا اني بثد 6«.
 أشـار بثشـهيُد بثقائـُد إىل بثخطوبت 
بثيااانيـة،  بثحكومـة  بتخذتهـا  بثتـي 
حيـث »بتجهـوب نحو بثبنـاا ثيقفوب عى 
ثلحارضين:  أقدبمهم«،   ضع تيـاؤالً 
ما بثذي حركهم؟  أجاب يف ذبت بثلحظة: 
حركتهم »مشاعر مبخلية نحو  طنهم، 
مشاعر مبخلية من بثعدبا ر ثئك، شعور 
اأنهم قهر ب ر حية بفتقد6ا بمليـلدون 
أنفيـهم  6م من يدتلكون مين بثعزة، 
 6م مـن يدتلكـون بثُقـْرآن بثـذي فيه 
ما يكشـف ثهم  بقعهم يف أي عرص من 

بثعصور«.
 يحـرُص بثشـهيُد بثقائـُد عى ثفت 
برنظـار إىل بثزربعـة  أن بثيدـن يدتلـك 
مياحات شاسـعة زربعية أغلبها،  ما 
6ـي بر6ديّـة  بثـر رة ثلتجـاه إىل 
بثزربعـة ثيقو6: »ثدينا مـن بثرتاة أكار 
مدا ثديهم، الدنا أ سـع مـن الم6م«، 
مشربً إىل أن »أ 6 بملر اات بثتي كانت 
تصـل إثينـا مر اات يااانيـة عصائر 

كانـوب يزرعون يف قوبرب يف بثبحر، الحظ 
كيـف بثرجـا6 يعدلـون، ثييـت ثديهم 
تراـة، أربيض ضيقـة، أربيض ُجُزر 6كذب 
مفككـة، فكانوب ييـتغلون أن يصنعوب 
قـوبرب مـن بثخشـب أ  مـن أي مـامة 
 يبحاـوب عن كيـف يدلؤ نهـا ااثرتبب؛ 
رنـه ال يوجـد ثديهـم ميـاحات كافية 
رن تزرع، الد ضيـق، يزرعون يف بثبحر، 
يدلئـون بثـز برق ااثـرتبب  يزرعونـه، 

يزرعـون حتـى يف رشفـات منازثهـم، 
بررسة نفيـها تزرع بثباميـا  بثبطاط 
 بثطداطم يف رشفات بملناز6، تعدل عى 
بكتفاا نفيها من بثخضار من برسطح 
ثضيـق بررض ثديهـم،  مـن بث ندبت، 

رشفات بملناز6«.
 مـن 6نـا يتيـاا6 بثشـهيد بثقائد 
عن بثفـارق فيدا ايننـا كيدنيني ندتلك 
ُكّل  نيـتورم  زربعيـة  بسـعة،  أربض 

يشا مـن بثخـارج حتى بمللخيـخ،  ما 
اينهم كيااانيني ييـتغلون ُكّل مياحة 
يف الم6م بثصخرية  يزرعونها، ثيشـر 
إىل أن بثفارق 6و أنهم »يعرفون من 6م، 
 يعرفون بآلخرين بثذين كانوب يرسـلون 

أ الم6م إثيهم من 6م«.
 يشـّدم بثشـهيد بثقائد عى رض رة 
معرفـة بثنـاس اهويتهم، رنـه »عندما 
يفقـد بثنـاس بثهوية تصبـح  ضعيتك 
ااثشـكل بثـذي تخـد4 عـد ك، سـيأتي 

عد ك«.
 اهذب نفهم ملاذب نجد بثزربعة يف بثيدن 
مهدلـة، بثزربعـة مدمـرة،  6كـذب تجد 
يف اقيـة بثشـعوب برخرى يف بثيـومبن 
يف مـرص، ُكّل 6ـذه بثبلـدبن بثزربعـة ال 
يهتدون اها!!؛ رنهم -حيـب ما يشـر 
بثيـيد حيـني بثحوثي- »يعرفون ماذب 
يعنـي أن نـزرع! متـى ما زرعنـا ملكنا 
قوتنـا، متـى ملكنـا قوتنـا بسـتطعنا 
أن نقـو6: ال، بسـتطعنا أن نـرصخ يف 
 جو6هم، بستطعنا أن نتخذ بثقربر بثذي 
يليق انا أمامهم، فدا ممنا ال ندلك شيئًا 

ال نيتطيع أن نقو6 شيئًا«. 
 ثـو أن بثتعليم صحيح ااثشـكل بثذي 
يجعلنا  بعني، نعرف من 6م  من نحن، 
 كيف يجـب أن نكون؛ ملا تكلدوب اكلدة 

 بحدة: تعّلدوب.

 : خاص

تنـا 6 بثشـهيُد بثقائـُد -َسـَل4ُ بثلـِه َعَليْـِه- يف 
محارضة ــ ملزمة ــ ]معرفة بثله،  عده   عيده، 
بثـدرس بثحامي عر[ بآليَة بثكريدة: ]ُقْل يَا ِعبَاِمَي 
ُفوب َعَى أَنُْفِيـِهْم ال تَْقنَُطـوب ِمْن َرْحَدِة  بثَِّذيـَن أرَْسَ
بثلَّـِه[، فتطـرق إىل بثتواـة  رش طهـا،  كيفيتها، 

نعرضها عليكم يف بثتقرير بآلتي:
باتدأ بثشهيد بثقائد -َسَل4ُ بثلِه َعَليِْه- محارضتَه 
ُفوب َعَى  اقو6 بثله تعـاىل: ]ُقْل يَا ِعبَاِمَي بثَِّذيـَن أرَْسَ
أَنُْفِيـِهْم ال تَْقنَُطـوب ِمْن َرْحَدـِة بثلَِّه إِنَّ بثلَّـَه يَْغِفُر 
بثذُّنُـوَب َجِديعاً إِنَُّه 6َُو بْثَغُفـوُر بثرَِّحيُم[،  قا6 عن 
6ذه بآليـة: ]6ذه فيدا يقا6 عنهـا، عن 6ذه بآليات 
6ـي: مـن أرق بآليـات يف بثقـرآن بثكريـم  أثطـف 
بثعبـاربت، تأتـي اهذب بملنطـق بملتلطف:}يَـا ِعبَاِمَي 
ُفوب َعَى أَنُْفِيـِهْم{ ااملعايص، ادا  قعوب  بثَِّذيـَن أرَْسَ
فيه من ضـل6، ال يصل اكم بسـتعربض ماضيكم 
 ما أنتم عليه، فرتى أن ماضيك مظلم،  أن أعداثك 
كانت كلهـا أ  معظدها قبيحة؛ فيتعزز يف نفيـك 
بثيـأس  تظن اأنه: جهنم، جهنـم. }ال تَْقنَُطوب ِمْن 
َرْحَدِة بثلَِّه{ ال تيأسـوب.  بثشيطان قد يعدل عى أن 
يصل ااإلنيـان إىل بثيـأس، فإذب ما أتـى إثيك  أنت 
تحـدث نفيـك اداضيـك  ادوبقفـك  اتقصرك، 
فـرتى أن أعداثـك بثحيـنة قليلـة جـدبً،  أعداثك 
بثيـيئة كارة جـدبً، فقد يعدل عـى أن يوجد ثديك 

حاثة من بثيأس..[. 

ليس هناك ذنٌب ال ُتقبل منه توبة:ــ
 أشار -َسـَل4ُ بثلِه َعَليِْه- أن بثلَه يغفر ُكـّل ذنب 

إذب ما تاب بإلنيـان تواة نصوحـاً، اقوثه: ]إِنَّ بثلََّه 
يَْغِفـُر بثذُّنُوَب َجِديعاً{ ما يبعد بإلنيـان عن رحدة 
بثله 6ي: بثذنوب، ما قد يجعله يقنط من رحدة بثله 
6ي: بثذنـوب، فهنا يقو6: ُكـّل بثذنوب قد جعل ثها 
تواة، مـن ُكـّل بثذنوب يدكن أن تتخلـص }إِنَّ بثلََّه 
يَْغِفـُر بثذُّنُـوَب َجِديعاً{ أّي ذنب أنـت فيه، أّي ذنب 

 قعـت فيه اإمكانك أن تتخلص منه  تتوب إىل بثله 
منـه، ثيس 6ناك ذنـب ال تقبل منه تواـة، ثيس ثه 
تواـة }إِنَّ بثلََّه يَْغِفُر بثذُّنُـوَب َجِديعاً إِنَُّه 6َُو بْثَغُفوُر 
بثرَِّحيـُم{ 6و -ُسـبَْحانَُه َ تََعاَثــى- يغفر ملن أناب 
إثيه، يتوب عى من تاب إثيه؛ رنه غفور  6و رحيم، 
اهـذه بثعبـارة بثتي تعني بملباثغـة - كدا يقوثون - 

أي: كار بثغفربن، عظيم بثرحدة[. 

القرآن يحذر، ثم ُيرشد:ــ
 أّكد -َسـَل4ُ بثلـِه َعَليِْه- أن بثله مـن رحدته انا 
مبئداً يحذرنا من بثذنوب،  بثوقوع فيها، اكل  سيلة 
 طريقـة، مال ذكر أ صاف بثنـار،  عذباها يف كار 
من بثيور، ثيزرع يف بثنفوس بثخوف منه سبحانه، 
 بثعدل ادا جاا يف بثقـرآن، حيث قا6: ]}َ أَِنيبُوب إىَِل 
َراُِّكْم َ أَْسـِلُدوب َثـُه{ أثيس 6نا يرشـد؟ اعد أن معا 
عبامه حتى أ ثئك أ  6ي معوة يف أساسـها موجهة 
إىل أ ثئك بثذين أرسفوب عى أنفيـهم، أن يقو6 ثهم: 
أن اإمكانهم أن يتخلصوب مدا 6م عليه فل ييأسـوب 
من رحدته فإنه غفـور رحيم. ثم  جههم إىل كيف 
يعدلـون،  6ـذب 6ـو يف بثقـرآن بثكريم مـن أظهر 
مظا6ـر رحدة بثله -ُسـبَْحانَُه َ تََعاَثــى- اعبامه، 
يحذر6ـم، ثم يرشـد6م، ثم يبني ثهم مـا يدكن أن 
يحصلـوب عليـه مـن جزبا عظيـم ثرجوعهـم إثيه، 
تتكرر 6ـذه يف بثقـرآن بثكريم كاـربً؛ ثيبني ثلناس 
كيـف يعدلون ثيعوم ب إثيه، كيف يعدلون ثيحصلوب 
عى ثوباه، كيف يعدلون ثيحصلوب عى رضوبنه[. 
محـذربً برمَة من بثتواة اعد فـوبت بر بن، حيث 
قا6: ]أنيبوب: أسـلدوب  أنتم ما تزبثون يف فرتة يقبل 
منكـم بإلنااـة  يقبـل منكـم بإلسـل4،  ينفعكم 
بإلنااـة،  ينفعكم بإلسـل4. }ِمـْن َقبْـِل أَْن يَأِْتيَُكُم 
بْثَعذَبُب ثُمَّ ال تُنرَْصُ َن{ )بثزمر: من بآلية56( أما إذب 
مـا جاا بثعذبب فإن عذبب بثله ال أحد ييـتطيع أن 
يـرمه، عذبب بثله ال أحد ييـتطيع أن يدفعه، عذبب 
بثلـه ال تجد من ينـرصك يف موبجهتـه ثيحو6 اينك 

 اينه[. 



11
بثالثاا

بثعدم

26 رايع بر 6 ر6266ـ..
6 مييد  ي2ر42

)555(
عربي ودولي 

ب به   قاتل أطفال اليمن غير مرحَّ

صهاينة يقتحمون املسجد األقصى واالحتالل يعتقل 13 فلسطينياً يف الضفة الغربية
 : فلسطين 

أصيب ر3 فليـطينياً، أمس بالثنني، جربا قدع 
قوبت بالحتل6 ثلدشاركني يف بملير بثبحري بثـي2 

شدا6 قطاع غزة. 
 قاثت  كاثة "فليطني بثيو4" ثألنباا: إن قوبت 
بالحتـل6 أطلقـت بثرصـاص بثحي  قنااـل بثغاز 
بثيـا4 تجاه بملتظا6رين، يف بثوقت بثذي أطلق فيه 
بملشـاركون ااثونات تحدل صوَر شـهدبا ميـرة 
بثعـومة، مبينة أن قـوبرب بثحربك بثبحـري بثـي2 
 صلت إىل بثيـياج بثزبئل عى بثحد م بثبحرية، مع 
اـدا توبفد أعدبم كبرة من بملوبطنني شـدا6 قطاع 

غزة. 
 يف بثضفـة بثغرايـة. بعتقلـت قـوبت بالحتل6 
بثصهيوني، أمس بالثنني، 23 فليطينياً يف مناطَق 

مختلفة من بثضفة بثغراية. 
 قاثـت  كاثـة "معـاً" بثفليـطينية: إن قوبت 
ملنـاز6  بالحتـل6 شـنت حدلـة م6ـم  تفتيـش 
بثفليطينيني يف مدن رب4 بثله  طوثكر4  ايت ثحم 
 قلقيلية  بعتقلت 23 فليـطينياً، اينهم أمني رس 

حركة فتح يف مخيم شعفاط محدوم بثشيخ. 

يف سـياق متصـل، جدم عـربت بمليـتوطنني 
بثصهاينـة، أمس بالثنني، بقتحا4 بمليـجد برقى 

بملبارك احداية قوبت بالحتل6 بثصهيوني. 
 قاثـت  كاثة " فـا" بثفليـطينية ثألنباا: إن 
عربت بمليـتوطنني يتقدمهـم بثحاخا4 بملتطرف 
يهومب غليك بقتحدوب بمليـجد برقى صباح أمس 

من جهة ااب بملغاراة  قاموب اجوالت بستفزبزية يف 
ااحاته  سط حربسة مشّدمة من قوبت بالحتل6. 
 ينّفذ بمليتوطنون بثصهاينة يومياً بقتحامات 
بسـتفزبزية ثلديجد برقى بملبارك احداية قوبت 
بالحتـل6 يف محا ثـة ثفرض أمـر  بقع اخصوص 

تهويد بثحر4 بثقديس  بثييطرة عليه. 

إجراميو النصرة يستقدمون 100 
طائرة مسرّية عرب تركيا الستخدامها 

بهجمات كيميائية يف سوريا
 : سوريا 

ة   حصل تنظيُم جبهة بثنرصة بإلجربمي عى رر2 طائرة ميرَّ
ثة مر نز اوسـاطة أحد بثتجـار برتربك؛ اهدِف تنفيذ 6جدات  معدَّ
إجربميـة ااملوبم بثكيديائية عى بملدنيني  نقاط بثجيش بثيـوري 
بنطلقاً من إمثب.   كشـفت  كاثة سـبوتنيك بثر سـية يف تقرير 
ثها نرته، أمـس بالثنني، نقلً عن مصامر محليـة، إن بثطائربت 
بمليـرة نقلت من الدة حار4 ااثقرب من بثحـد م بثرتكية إىل أحد 
مقربت تنظيم جبهة بثنرصة بإلجربمي يف الدة معرة مرصين نحو 
/9/ كم شـدا6 مدينة إمثب  بسـتلدها إجربميون من بثجنييتني 
بملغرايـة  بثليبية.   ايّنت بثوكاثة، أن بإلجربميني يعدلون اإرشبف 
خبـر اريطاني إلجـربا تعديلت عى 6ياكلهـا ثتصبح أخف  زنا 
 قامرة عى حدل قذبئف صغرة مذّخرة ااملوبم بثكيديائية بثيامة. 
 كان تنظيم جبهة بثنرصة بإلجربمي نقل يف بثـ ر3 من شـهر 
آب بملايض رر2 طائرة ميـرة مر ن مـن منطقة رسمدب يف ريف 
إمثـب إىل مقر يتبع ثلتنظيم يف حي بملهندسـني اددينة إمثب حيث 
عدل خ با أتربك  شيشـان عى إمخا6 تعديلت فنية  بثكرت نية 

عليها  كانت مخلت إىل برربيض بثيورية من تركيا. 

إيران: إنهاء الحرب واألزمة اإلْنَسـانية 
يف اليمن مسؤولية دولية

 : طهران 
بعت ت إيـربن أن إنهاَا بثحـرب  بثكارثة بإلنَْيــانية بثتي 
يتعـرض ثها بثشـعُب بثيدنيُّ ميـؤ ثية تأريخية ثجديع م 6 
بثعاثـم، مشـرة إىل معدها ملحامثات بثيـل4 بثيدنيـة بثيدنية 
بملرتقبـة يف بثيـويد.   قاثـت بثخارجيـة يف ايان بثيـو4 نقلته 
 كاثة فـارس ثألنباا: إن إيربن تدعو جديـع برطربف بثيدنية 
ثلدشـاركة بثبنّااة  بمليـؤ ثة يف بملحامثات  بثعدل ع  بتخاذ 
خطوبت اانية ثلاقة ثتوفر بررضية ثلوصو6 إىل تفا6م شامل 
ينهي آال4  معاناة بثشـعب بثيدني  بثحصار بثظاثم بملفر ض 
عليـه” مبعية إىل بثوقف بثفوري ثلحرب  إرسـا6 بمليـاعدبت 
بإلنَْيــانية ثلشعب بثيدني.   أشـار بثبيان إىل أن 6ذه بثحرب 
أّمت إىل تدمـر بملصـامر بالقتصامية  بثبنيـة بثتحتية  مرصع 

بآلالف من بثيدنيني اينهم نياا  أطفا6. 

إحباط محاولة إجرامية لتنظيم 
داعش الستهداف بغداد

 : بغداد
أحبطـت عنارُص بثحشـد بثشـعبّي خططـاً ثتنظيم مبعش 

بإلجربمي الستهدبف أمن اغدبم  زعزعة بستقربر6ا. 
 قا6 بثحشـد بثشـعبّي قوثـه يف ايان ثه نر عـى موقعه 
بثرسدي، أمس بالثنني: إنه اعد متااعة  رصد متوبصل تدّكنت 
قوة من بثحشـد بثشـعبّي من بثعاور عى كدية من برسـلحة 
 برعتدة تضم صوبعَق تفجر  أسلحة  كوبتم متنوعة مخبأة 
مبخل منشـأة بثقعقـاع يف قاطع جرف بثنـرص بثلطيفية كان 
بإلر6اايون ينو ن بستخدبمها ثرب أمن بثعاصدة اغدبم. 

 يف بثيـياق نفيـه أفام قائد بثرطة بثفريق ربئد شـاكر 
جـومت، اأن  حدبت بثفرقة بثيامسـة فجـرت أراعة مخاائ 
تااعة ثتنظيم مبعش كدا عارت عى ثداني عبوبت ناسـفة تم 
تفجر6ا تحت بثييطرة  عى أراعة أنفاق ثـ مبعش بإلجربمي 
تم تدمر6ـا ااثكامل ااإلضافة إىل مقذ فات مدفع تيـتخد4 

ثصنع بثعبوبت بثناسفة  تم تفجر6ا. 
إىل ذثك أثقت برجهزة برمنية بثعربقية بثقبض عى ما ييدى 
ميـؤ 6 بثتفخيـخ يف تنظيـم “مبعـش” بإلجربمـي يف رب ة يف 
محافظة برنبار غرب بثعربق.   قاثت مديرية برمن بثعربقية يف 
ايان نرته، أمس بالثنني، اأن قوبتها يف بثفوج بر 6 من بثلوبا 
بثتااـع ثلفرقـة 7 تدّكنت إثر معلومات بسـتخبارية من إثقاا 
بثقبض عى ميـؤ 6 بثتفخيـخ  تدريع بثعجـلت بملخصصة 
ثلعدليـات بالنتحارية بثتـي كانت تقو4 اهـا عصااات مبعش 
بإلر6اايـة قبل بثتحرير يف رب ة اارنبار، مضيفة إن بثشـخص 
بملذكور من بملطلواني ثلقضاا ادوجب مذكرة قبض  فق بملامة 

6 من قانون مكافحة بإلر6اب بثعربقي. 

الجزائريون يرفضون زيارة محمد بن سلمان
 : متابعات 

نّظـم ناشـطون جزبئريون، أمـس بالثنني،  قفًة 
بحتجاجيًة ربفضًة ثزيارة بملجر4 محدد ان سـلدان 
 يل عهـد م ثـة بثعد بن، بثذي  صل ميـاا برحد إىل 

بثجزبئر. 
 أصدر عـدٌم من بملاقفني  بثكتـاب  بثصحافني، 
اياناً ظـل مفتوحاً ملزيد من بثتوقيعـات، أعلنوب فيه 
رفضهـم ثزيـارة اـن سـلدان، مليـؤ ثيته يف مقتل 
بثيدـن،  يف  بثصحـايف جدـا6 خاشـقجي  بثحـرب 
محدلني بثحكومة بثجزبئرية ميـؤ ثية تشـجيع ما 

 صفو6ا ااثيياسات بثرجعية ثلرياض. 
أنـه  ايانهـم،  يف  بثجزبئريـون  بملاقفـون   أّكـد 
"اصفتنـا موبطني  ماقفي الد كان م ماً يف مقدمة 
بثنضا6 ضـد بثظلم  بثظلمية، نرفـع صوتنا عاثياً، 
 اـكل قوة، ثنقو6 ال ثهذه بثزيـارة غر بملوبتية  غر 
بملـ رة، سـوبا مـن بثجانـب بثيـيايّس أ  حتى من 

بثجانب برخلقي". 
إىل ذثـك نـّدم عبدبثـرزبق بملقـري رئيـس حركـة 
مجتدـع بثيـلم بثجزبئريـة، يف اياٍن شـديد بثلهجة، 
أمـس بالثنـني، فيـه ااسـتقبا6 كبار بمليـؤ ثني يف 

بثد ثة بثجزبئرية ملحدد ان سلدان. 
 قا6 بملقري: إن ان سلدان بغرق بثجزبئر يف أزمة 
ماثية اخفضه أسعار بثنفط بستجااة ر بمر تربمب، 
مضيفاً أن ميـئويل بثجزبئر فقد ب بثنخوة َ بثرجوثة 
بثجزبئرية فقبلوب أن يعوضهم قاتل برطفا6 يف بثيدن 

اد الربته بثحرب4 بثتي يأخذ6ا ااثيـطو عى خربت 
بثجزيـرة بثعرايـة اعـد سـجن برحـربر  قتلهم من 
موبطنيه،  تيأ6 بملقري، " 6ل تحوثت بثجزبئر إىل " 
جدهورية بثرز " َ "ميـافة بثيكة" أ4 أنها صارت 

تأتدر 6ي برخرى اأ بمر تربمب

أردوغان يصّعد ضد بن سلمان ألول مرة ويكشف استعداَده ملفاجأة 
 : متابعات 

صّعـد بثرئيـُس بثرتكي رجـب طيب أرم غـان ضد  يل 
م ثـة بثعـد بن بثيـعومية محدد اـن سـلدان،  تحدث 
عن بسـتعدبمه ملفاجأته  موبجهته اجديع برمثة اشـأن 
مقتل بثصحفي بثيـعومي جدا6 خاشقجي، بثذي قتل يف 

قنصلية المه يف إسطنبو6. 
 قا6 أرم غـان، يف حديث إلعلميني أتربك، أثناا رحلته 
إىل فنز يل، أمس بالثنني، إنه ثو سـنحت ثه بثفرصة ثكي 
يـُرمَّ عـى محدد ان سـلدان يف قدـة بثعريـن، ثوبجهه 
اجديع برمثة اشـأن مقتل بثصحفي جدا6 خاشـقجي، 

 ذثك اعدما شكك برخر يف  قوع بثجريدة. 
 أضاف أن المه تكّرر بثيـؤب6 ثليـعومية اشـأن من 
أصـدر برمر اقتـل خاشـقجي،  عن مـكان جاته،  عن 
بملتعا ن بملحيل بثـذي تقو6 بثرياض إنه أخفا6ا، ُمشـربً 
إىل أن تكتـم فريق بالغتيا6 عن معلومات اشـأن بثجريدة 

6دفه حداية 6وية من أصدر بر بمر. 
 أشـار برم غان، إىل أنه إذَب ثز4 برمر سـيلجأ إىل برمم 
بملتحدة ثتحريك بثقضاا بثد يل اشأنها، موضحا أن أنقرة 
تنتظـر نتائـج بثتفتيش يف أماكـن اددينة ياثـوب جنواي 
إسـطنبو6، ُمشـربً إىل أن بثتفتيـش قـد يصـل إىل أماكن 

أخرى. 
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األمريك���ي نفس���ه هو غي���ر راغب في وقف ه���ذا العدوان، هو مس���تفيد من هذا 
العدوان بشكل كبير وهائل جداً حتى أصبح مصدر دخل ورمبا ال مياثله أي مصدر 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي دخل آخر على املستوى االقتصادي.

رئيس التحرير:
ص ي بثدر بني

كلمة أخيرة

فاضل الهجري
لم أَر يف ُكلِّ عمري من يوم وعيت الحياة 
ح�ويل أغبى م�ن قنوات الزي�ف الخليجية 
وتحالفه�ا ال�دويل يف مح�اوالت اس�تغباء 

القارئ اليمني والعربي.. 
من�ذ يوم�ن قن�واُت ووس�ائل إْع�َ�م 
ارتزاقي�ة تّدع�ي نس�بتَها لليم�ن وأخرى 
أو تتس�ابق ع�ى فت�ات  الع�دوان  تتب�ُع 
موائده املس�ممة فكراً وأخ�قاً وهي ترّدد 
أن الحوثي�ن أو م�ن يصفوهم باملليش�يا 
يش�رطون للمش�اركة يف حوار الس�ويد 
تس�فري 50 جريحاً؛ لك�ي يهّربوا خ�لهم 

مجموعة من الحرس الثوري اإليراني. 
رّك�زوا »50 جريح�اً« يهرب�ون فيه�م مجموعة من 
الح�رس الث�وري اإليران�ي وضع�وا مليوَن خ�ط تحت 
الح�رس الث�وري اإليراني وناقش�وا هذه العب�ارة وفق 

الفرضيات والتساؤالت التالية:
أوالً: اّدعاءات إْعَ�م وق�ادة دول العدوان من أول يوم 
عدواني عى اليمن بأنه ملواجهة املد الشيعي ومليشيات 
إيران ومنهم ضباط الحرس الثوري يف اليمن، وهذا يعني 
أن�ه يوجد عى األقل 41 ضابط�اً أو حتى ضابط ومجنّد 

إيراني يف الجبهات، عى احتمال أنه يوجد شخص واحد 
إيران�ي يف ُكّل جبهة م�ن جبهات مواجهة 
جيش ومرتِزقة الع�دوان ال�41، وهو ما 
يجعلنا نتس�اءُل عم�ا إذَا كان هذا العدد 
هو ُكّل مليش�يات إيران املقاتلة للعدوان 
والذي تطل�ب تكوين تحالف دويل يقارب 
ال�� 20 دول�ة ملواجهته�م بمع�دل دولة 
لكل ضابط�ن أو ضابط وعس�كري من 
الح�رس الث�وري اإليران�ي أم أن هن�اك 

آخرين غريهم؟!. 
ثاني�اً: هل يُعَقُل أن 50 جريحاً س�يتم 
إخفاء 41 إيرانياً ضمنهم ويكونون جزءاً 

منهم؟!!!!
 طبع�اً من لديه %1 من العقل س�ينفي كون ال� 41 
يمثلون نسبة %84 من العدد.. إذاً ما هي فائدة تهريب 
القلي�ل منهم أن بقي الكثريُ ثم مل�اذا يهّربونهم حتى لو 
كانوا جرحى فطهران قادرٌة عى إيصال الع�ج لهم كما 
اس�تطاعت أن تدخلهم اليمن وال زالت تدخل األس�لحة 

أَيْضاً حسب مزاعم تحالف العدوان؟
ثالث�اً: ل�و كان العدُد الذي س�يتم تهريب�ه أقلَّ حتى 
يمك�ن إخفاؤه�م ضمن ال��50 جريحاً وع�ى افراض 
وجود إيرانين أَْكثَ��َر يف جبهات من يس�مونهم مليشيا 

كأدن�ى احتمال فلماذا س�يضطر وفُد صنع�اء لتهريب 
عدد ال يعد عى األصابع ويُبِقي األَْكثَ��رية عى افراض 
التس�ليم ج�دالً بوج�ود إيراني�ن أَْكثَ���ر من ذل�ك؟ إاّل 
إن كان هن�اك خوفاً من أن س�لطة صنع�اء عاجزة عن 
إخفائهم فيها أو يف الجبهات وهي من عجز العدوان عن 
تصيد أَْكثَ��ر من 40 اسماً فيها ويتحركون بكل اريحية 
مع انها بذلت يف س�بيل الوص�ول اليهم ما يقارب نصف 
ملي�ار دوالر وبرغم الخ�يا التابعة للعدوان التي تتواجد 
داخل هذا الش�عب والتي تفوق منطقيا مسمى مليشيا 

وفقا للمفهوم العسكري؟
رابع�ا: إذَا كان إع��م العدوان ومرتِزقت�ه يرّددون أن 
حكومة الدنبوع اشرطت إرسال كشف باألسماء لل�50 
جريح�اً ورفض�ت من يس�مونهم مليش�يا الحوثي ذلك 
حتى ال ينكشف إرهابيي الحرس الثوري املخفين فيهم 
فهل يعقل أن من لديه قدرة عى إخفاء اجس�ام بن 50 
شخصا وهم جزء منه سيعجز عن إخفاء عدة أسماء يف 

خمسن اسما؟!! 
أليس هذا االس�تغباء يكش�ف عن أن�ه ال يوجد أغبى 
مم�ن يح�اول ممارس�ته ع�ى ش�عب وأم�ة تجيد حل 

الكلمات املتقاطعة وتخمن مجهوالت األشياء 

سمير المروني
كما قال الش�هيُد القائُد س��ُم رب�ي عليه نحن يف 
زمن كشف الحقائق وزمن املنافق الرصيح أَْو املؤمن 

الرصيح.. 
»نحن يف زمن كش�ف الحقائق، زمن إما أن يكون 
اإلنس�ان فيه مؤمناً رصيحاً أَْو منافقاً رصيحاً« هذا 
املعن�ى ما تحدث به الش�هيُد القائُد س��م الله عليه 

وأثبتته األياُم والوقائع واألحداث.
ويف ه�ذا الزمن أضمر كثريٌ ممن أظه�روا اإليَْمان 
وأبطن�وا النف�اَق يف أنفس�هم حقيقَة م�ا يعتقدون 
به )َوِم�َن النَّاِس َمْن يَُقوُل آَمنَّا ِباللَّ�ِه َوِباْليَْوِم اْلِخِر 
َوَما ُه�ْم ِبُمْؤِمِنَن(، وهو نفس�ه اعتق�اد الكافرين 
واملرشكن َواملنافقن، عندما نظروا إىل الله سبحانه 
وتع�اىل ورس�وله الكري�م ُمَج�ّرد غ�رور )َوإِذْ يَُقوُل 
اْلُمنَاِفُق�وَن َوالَِّذي�َن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض َم�ا َوَعَدنَا اللَُّه 

َوَرُسولُُه إاِلَّ ُغُروًرا(.
ب البن  ونظروا إىل عيل عليه الس��م ُمَجّرد متعصِّ
عمه وحديث س�ن وطامح، وكانوا ينظرون إىل عمار 
بن يارس أعرابي جاهل بدون كرامة، ونظروا إىل ب�ل 
عب�داً حقرياً يريد من وراء اتّباعه ملحمد صلوات ربي 
عليه الخ�روَج من العبودية والخ�روج من املقامات 
االجتماعية، وكان أبو ذر الغفاري بنظرهم سطحياً 
وانفعالياً ال يجيد السياسة وال يمتلُك الحكمة )َفَقاَل 

ا ِمثَْلنَا  اْلَم�َ�ُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما نَ�َراَك إاِلَّ برََشً
َوَم�ا نََراَك اتَّبََعَك إاِلَّ الَِّذيَن ُه�ْم أََراِذلُنَا بَاِدَي الرَّأِْي َوَما 

نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمْن َفْضٍل بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذِبَن(.
تلك النفس�يات هي نفُس�ها يف امل�ايض والحارض 
تنظ�ر إىل من قدم�وا أرواحهم يف س�بيل الله حمقى 
ومغ�رراً بهم )يَا أَيَُّه�ا الَِّذيَن آَمنُ�وا اَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن 
بُوا يِف اأْلَْرِض أَْو َكانُوا  َكَف�ُروا َوَقالُوا إِلِْخَواِنِهْم إِذَا رَضَ
ُغ�زًّى َلْو َكانُوا ِعنَْدنَا َما َماتُوا َوَم�ا ُقِتلُوا ِليَْجَعَل اللَُّه 
ًة يِف ُقلُوِبِهْم، َواللَُّه يُْحِيي َويُِميُت، َواللَُّه ِبَما  ذَِٰلَك َحْسَ

تَْعَملُوَن بَِصريٌ(.
كما تتجّى يف هذا الزمن دائرٌة أُْخ��َرى من الناس 
»املذبذبن« كما سّماهم القرآن، َمن ينأون بأنفسهم 
جانباً ويس�مون أنفس�هم محايدين وال ش�أن لهم، 
وق�د وصفهم اللُه يف كتابه بقوله: )ُمذَبْذَِبَن بَْنَ ذَِٰلَك 
ُؤاَلِء، َوَمْن يُْضِل�ِل اللَُّه َفَلْن تَِجَد  �ُؤاَلِء َواَل إىَِلٰ َهٰ اَل إىَِل َهٰ

َلُه َسِبيً�(.
الق�رآُن الكري�ُم ل�م ي�رك ش�يئاً ينفُع الن�اَس يف 
مواجه�ة الباط�ل إال وأخربه�م ب�ه وش�ّخصه لهم، 
فحدثن�ا عن صفاته�م ونفس�ياتهم واألعراض التي 
تعان�ي منه�ا ُك�ّل تلك الش�خصيات الت�ي تَح�ّركت 
م�ع الباطل يف مواجهة الحق س�واًء من داخل دائرة 
اإليَْم�ان أَْو من داخ�ل دائرة الباطل من�ذ عهد النبي 
ص�ى الله عليه وآله وس�ّلم وإىل يومنا هذا، لم يتغري 

يشٌء، نفسياتهم أساليبهم طرقهم واحدة.

زمن كشف الحقائق 

د. إسماعيل المحاقري
الفك�ر  أصح�اب  يقس�م 
إىل  املواطن�ن  الس�يايس 

صنفن:
الصن�ُف األول يُطَلُق عليه 
باملواط�ن »األثين�ي« نس�بة 
أن  فرغ�م  أثين�ا  ملواطن�ي 
املجتمع األثيني كان مجتمعاً 
ديمقراطي�اً إاّل أن مش�اركة 
املواط�ن وتفاعله مع قضايا 
فدائم�اً  س�لبياً  كان  وطن�ه 
يبن�ي قراراته واختياراته ملن 
يمثله عى اعتبارات املصلحة 

�ة.  الَخاصَّ
وم�ا زال هناك ش�عوٌب يف 
أيامن�ا هذه من ه�ذا الصنف 
بتعامله�ا  يتعل�ق  فيم�ا 
م�ع قضاي�ا وطنه�ا وعن�د 
لحقوقه�ا  ممارس�تها 

السياسية. 
يُطل�ق  الثان�ي:  الصن�ف 
»الروس�وي«  باملواطن  عليه 
نس�بة إىل املفك�ر الس�يايس 
»ج�ان ج�اك روس�و«، وهذا 
الصن�ُف مع�روٌف بإيجابيته 
وطن�ه  قضاي�ا  بخص�وص 
فدائم�اً تك�ون اختياراته ملن 
لكاف�ة  وممارس�ته  يمثل�ه 
حقوقه السياسية مبنية عى 

اعتبارات املصلحة العامة. 
وإْن  األخ�ري  ه�ذا  ولك�ن 
وآراءه  قرارات�ه  يبن�ي  كان 
االعتبارات  ع�ى  السياس�ية 
صاحبه�ا  أن  إاّل  العام�ة 
غالباً ما تك�ون منطلقاته يف 
�ة  األس�اس منطلقات َخاصَّ
ولك�ن وف�ق نظ�رة واعي�ة 
مل�آالت األم�ور، فدفاعه مث�ً 
عن حقوق الغري هو من أجل 
أن�ه قد يأتي ال�دور أن يدافَع 

الغريُ عن حقوقه.
وأنا أقول: إن هناك صنفاً 
يمك�ن  يتش�كل  ب�دأ  ثالث�اً 
باملواط�ن  علي�ه  نطل�ق  أن 
إىل سيدنا  »املحمدي« نس�بة 
محمد ص�ى الله علي�ه وآله 
وس�لم، وقد يص�ح أن نُطِلَق 
»الحس�يني«  باملواطن  عليه 
نسبة إىل اإلمام الحسن عليه 

الس�م.. 
الُق�ْرآنية  املسرية  فبفضل 

وأحداث الحرب 

املواطن 
»املحمدي« أغبياء االستغباء
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