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 كسر زحف واسع للمرتِزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبّية في صحراء البقع:

 فيما يستمر مرتِزقة االحتالل بأعمال البلطجة ونهب أراضي المواطنين في عدن 

 : خاص
بقـي عـدٌم مـن عملرتِزقـة مرصَعهـم 
يف  عبثالثـا ،  أمـا  آخـران،  اُجـِرَح 
نجـرعن  يف  بهـم  تجأاـاٍت  عسـتهدعف 
اعيـر.  اأاضـح َمْصـــَدٌر َعْيـَكِريٌّ 
أن سـالح عإلسـنام عبصاراخي اعملدفاي 
عبتالع ملطا7 عبجيش اعبلجان عبشـابيّة 
عبجيـش  مرتِزقـة  تجأاـات  عسـتهدف 
عبيـاومّي يف صحـرع  عمجـارش ُقبابـة 

نجرعن. 
اأضـاف عمَلْصــَدُر أنه تـم تدمرُ آبية 
عيـكريّة اعسـتهدعف تجأاات ملرتِزقة 
عبجيش عبيـاومّي لابوعت ناسـفة قرب 

منَفذ علب قبابة عير. 
إىل ذبك، كرس ألطـا7ُ عبجيش اعبلجان 

عبشـابيّة، أمـا عبثالثا ، زحفاً اعسـااً 
بلأرتِزقـة عـى موعقع عبجيـش اعبلجان 
عبشـابيّة يف صحـرع  عببُقـع ُقبابة منَفذ 

عبررضع  لنجرعن. 
اأّكـد َمْصـــَدٌر َعْيـَكِريٌّ أن ألطـا7َ 
عبجيش اعبلجان كرساع عبزحَف عبوعسـع 
عى صحـرع  عببُقـع، موقاني عـدمعً من 
عبقتـى اعبجرحـى يف صفـوف عملرتِزقـة 
رغم ميـانَدة عبطرعن عبحرلي اعملاتيش 

لكثافة مان تحقيق أي تقد5. 
َمْصـــَدٌر  قـا7  آخـر،  سـياق  ايف 
: إنَّ عـدمعً مـن عملرتِزقة يف تاز  َعْيـَكِريٌّ
ُقتلـوع اُجرحوع لتفجر احدة عبهندسـة 
عبتالاـة بلجيش اعبلجان عبشـابيّة عبوة 
ناسـفة لتجأااتهـم أثنـا  محاابتهـم 

بلتيلل يف جبهة كاللة. 

مصرع وجرح عدد من املرتِزقة وتدمري آلية لهم يف نجران وعسري

قيادي جنوبي: مليشيات األحمر بمنفذ الوديعة بحضرموت تمادت 
يف بلطجتها إىل حد غري مسبوق

عملية مشرتكة لسالح الجّو 
املسرّي واملدفعية توقع عددًا 

من القتلى الجرحى يف صفوف 
املرتِزقة بالساحل الغربي

 : الساحل الغربي
نّفذ سـالُح عبجـّو عمليـّر، أمـا عبثالثـا ، عأليًة 
مشرتكًة مع احدة عملدفاية عستهدفت تجأااِت عبغزعة 

اعملرتِزقة لابياحل عبغرلي. 
اأاضـح َمْصــَدٌر َعْيـَكِريٌّ بصحيفة عمليـرة أن 
سـالَح عبجّو عمليـّر ااحـدَة عملدفايـة نّفذتـا عأليًة 
مشرتكة عسـتهدفت تجأاات عبغزعة اعملرتِزقة يف كيلو 

26 لابياحل عبغرلي. 
اأّكد عمَلْصـــَدُر مرصَع اإصالـَة عباديد من عبغزعة 

اعملرتِزقة إثر عباألية عملشرتكة. 
اقد لنّي متحدُث عبجيش عباأيد يحيى رسيع، أما 
عما7 أن سـالَح عبجّو عمليـّر نّفذ خال7 عميـا5 عبقليلة 
عملاضية 7 عأليات يف جبهات عبياحل عبغرلي انهم. 

عمليات عسكرّية 
ملجاهدي الجيش 

واللجان الشعبّية يف 
جبهات البيضاء والجوف

 :  خاص
نّفـذ مجا7ـدا عبجيـش اعبلجـان عبشـابيّة، أما 
عببيضـا   جبهـات  يف  عيـكريًّة  عأليـاٍت  عبثالثـا ، 

اعبجوف. 
فقـد أاضح َمْصــَدٌر َعْيـَكِريٌّ بصحيفة عمليـرة 
أن ألطـا7َ عبجيـش اعبلجـان عبشـابيّة نّفـذاع عأليَة 
إغـارة عى موعقع عملرتِزقة يف جبهـة يفاان لذي ناعم 
لاببيضا ، مؤّكـدعً مرصَع اجرح عباديـد من عملرتِزقة 

خال7 تنفيذ عباألية. 
اأضـاف عمَلْصـــَدُر أن احـدة عبهندسـة عبتالاـة 
بلجيش اعبلجان عبشابيّة مّمرت طقأاً بلأرتِزقة للغم 
أريض اُصع اُجـرح َمن عى متنه يف عملهاشـأة لَرب 

َاف لأحافظة عبجوف.  اعبشَّ

تدمري وإعطاب طقمني 
للمرتِزقة ومصرع وجرح 

عدٍد منهم يف جبهات 
الساحل الغربي

 : خاص
حّقـق مجا7دا عبجيـش اعبلجان عبشـابيّة، أما 
عبثالثـا ، عدمعً مـن عالنتصـارعت يف جبهات عبيـاحل 

عبغرلي. 
ففـي منطقة عبفازة لأديرية عبتحيتا، مّمرت احدُة 
عبهندسة عبتالاة بلجيش اعبلجان عبشابيّة طقأاً تالااً 
بلغزعة اعملرتِزقة لابوة ناسفة أسفرت إىل مقتل اجرح 

عباديد من عملرتِزقة عبذين كانوع عى متن عبطقم. 
عبجيـش  مجا7ـدا  عسـتهدف  عملنطقـة،  ذعت  ايف 
اعبلجـان عبشـابيّة تجأااٍت بلغزعة اعملرتِزقة ليـالح 
مبـارش القذعئـف عملدفاية، موقاني عـدمعً من عبقتى 

اعبجرحى يف صفوف عملرتِزقة. 
أّمـا يف عبدريهأي فأعطبت احـدُة عملدفاية عبتالاة 
بلجيش اعبلجـان عبشـابيّة طقأاً بلأرتِزقـة لقذيفة 
شأا7 رشق عملديرية، مرلفًة قتى اجرحى يف صفوف 

عملرتِزقة

 : خاص:
فتَـَح قيـاميٌّ جنولـي، أمـا عبثالثـا ، عبنـاَر 
عـى عملرتِزق 7اشـم عمحأر اميليشـياته؛ ليـبِب 
بهـا  يتاـرض  عبتـي  اعبتايـفات  عالنتهـاكات 

عمليافران اعبتجاُر يف منفذ عبومياة. 
اقـا7 عبقيـاميُّ عملـوعيل بلاـداعن عـي عبكثري 
عملجلـا  لاسـم مـا ييـأى  عبرسـأي  -عبناطـق 
يف  اعالسـتقال7  عبتحريـر  بقـوى  عبتنيـيقي 
حرضمـوت-: إنَّ عمليليشـياِت عملتوعجـدَة يف منفـذ 
عبومياـة عبتالاـة بلـوع  عملرتـِزق 7اشـم عمحأـر 
تقو5 لفـرض مبابـَغ مابية عى كافة عبشـاحنات 
اعبحافالت مقالل عبيـأاح بها لاملرار، موضحاً أن 
ميليشـياِت عمحأر قامت مؤخرعً لاستحدعث نقطة 

عـى لُاد ثالثة كيلو من عملنفذ اتقو5 لفرض مبابَغ 
مابية عى عبقاطرعت احافالت نقل عببضائع مقالل 

عبيأاح بها لاملرار لدان اجه حق. 
اأضاف عبكثري يف تغريدة نرش7ا عى صفحته 
لــ "تويرت" أن مليشـياِت 7اشـم عمحأـر عملحتّلة 
ملنفذ عبومياة عبحدامي لصحرع  حرضموت تأامت 
يف للطجتها إىل َحــدٍّ غر ميبوق، حيُث عستحدثت 
نقطـة ميـلحة عـى لُاد ثالثـة كيلو مـرتعت من 
منفذ عبومياـة بتفرض عى قاطرعت احافالت نقل 
عببضائع مبابغ مابية مقالل عبيأاح بها لاملرار. 
ايف محافظة عدن عملحتّلة، عسـتنكر قيامي يف ما 
ييـأى لاملجلا عالنتقايل عبجنولي عبتالع بالحتال7 
عإلمارعتـي أعأـا7َ عببلطجـة عـى أرعيض عملوعطنني 
اعى عملؤسيات اعملقرعت عبحكومية لأدينة عدن. 

ا7اجـم عبيـيايّس عبجنولي عملرتـِزق أحأد عأر 
لن فريد -رئيا مكتـب عباالقات عبرارجية امأثل 
ما ييـأى عملجلا عالنتقايل عبجنولي عملأو7 من قبل 
عالحتال7 عإلمارعتـي-، يف ترصيح نرشه عى صفحته 
عبشرصية لـ "تويرت"، أما عبثالثا ، من ييتغلون 
مناصبهـم إلمخـا7 أمـوع7 حـرع5 إىل جيولهـم عى 
حياب عببيـطا  اعبضافا  لادن، مؤّكدعً أن 7ؤال  
يجب أن يرتدعوع مهأا كانت أسأاؤ7م امناصبهم. 
اتشـهد مدينـة عـدن عبوعقاـة تحت سـيطرة 
عالحتـال7 عإلمارعتـي اعملرتِزقـة عبتالاة بهـا أعأا7 
للطجـة تقـو5 لهـا قيامعت اقـوعت أمنيـة موعبية 
بالحتـال7 لاببيـط عـى أرعيض عملوعطنـني اعـى 
ميـتغلًة  عبحكوميـة  اعملؤسيـات  يـات  عملتنفَّ

مناصبها انفوذ7ا.

استشهاد مواطَنني بغارة جوية للعدوان استهدفت مزرعة بصعدة
 : صعدة 

اعَصـَل طـرعُن عباـداعن عممريكـي عبيـاومّي 
عرتكاَب عبجرعئـم ضد عملدنيني يف ظل عبصأت عبدايل 
عبطبـق، الابتزعمن مع لد  عقد عملشـاارعت، حيث 
عستشـهد موعطنان، أما عبثالثا ، جرع  عستهدعف 

طرعن عباداعن لغارة جويـة ملزرعة لأديرية لاقم 
يف محافظـة صادة.  اقا7 َمْصــَدٌر محي لصادة 
بصحيفة عمليرة، أما عبثالثا : إن طرعَن عباداعن 
عممريكي عبيـاومّي شـن غارة جوية ميـتهدفاً 
مزرعة موعطـن لأديرية لاقم، مضيفـاً أن عبغارة 
أسـفرت عن عستشـهام أخوين 7أا عّأار عبدعبله 

عملحيلـا اعبدعبرابـق عبدعبلـه عملحيليـا أثنـا  
مزعابتهأا عألهأا يف عملزرعة. 

 ابفـت عمَلْصــَدُر إىل أن عبغارة تيـبّبت يف إتالف 
عملحاصيل عبزرععية اترّضر عملزعرع عملجاارة، مشرعً 
إىل أن عبقصف عبصاراخي اعملدفاي عبياومّي يطا7 
مزعرع امناز7 عملوعطنني يف عملديريات عبحدامية. 
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 : خاص
غاَمَر عبوفُد عبوطنـي عملفاِاُض، عرص أما 
عبثالثا ، مطاَر صناـاَ  عبدايل متجهاً إىل مابة 
عبيويد بلأشاركة يف مشاارعت عبيال5 عملزمع 
إجرعؤ7ا غدعً عبرأيا لرعاية عممم عملتحدة. 
حيث ضـمَّ عبوفُد عبوطنـيُّ كالً من "محأد 
عبدعبيال5 رئييـاً، اعضوية جال7 عبرايشان 
اخابـد عبدينـي اعبدعمللـك عباجـري اغابـب 
مطلق احأيد عاصم اسليم عملغلِّا اإلرع7يم 
عأر حجري اسـقاف عأر علـوي اعبدعمللك 
عبحجري اعبدعملجيد عبحنش ايحيى نوري". 
من جانبه، قا7 محأد عبدعبيـال5 -رئيُا 
بـن  عبوفـَد  إن  عملفـاِاض-:  عبوطنـي  عبوفـد 
يَدَِّخــــــَر ُجهدعً إلنجاح عملشاارعت اإحال7 
عبيال5 اإنها  عبحرب عباداعنية افك عبحصار. 
اأضـاف عبدعبيـال5 يف تغريـدة بـه عـى 
"تويـرت"، أمـا عبثالثا : "ايف عبوقت نفيـه 
نهيـب لابجيـش اعممـن اعبلجـان عبشـابيّة 
عبـذي شـهدته  عباـداعن  لابيقظـة بتصايـد 

عبجبهاُت صباح عبثالثا ". 
اكان عضُو عبوفد عبوطني عبُدعمللك عباجري 
ــة بصحيفة عمليرة أشار  يف ترصيحاٍت َخاصَّ
إىل أن عناقـاَم عملشـاارعت ال يانـي لابرضارة 
نجاَحها، مضيفاً أنه "بيـا من عبصاولة أن 
تاقَد عملشاارعت بكننا نحِرُص عى قضيٍة أكثَر 

من عقد عملشـاارعت ا7ي نجاحها". 
كأا أشار عباجري إىل أنه "ال توجُد مؤرشعٌت 
تباُث عى عبتفاؤ7 رغم حرصنا الذبنا عبجهوَم 
اعملحااالِت لأن يكون 7ناك ترتيٌب جيٌد يجاُل 

من عبنجاح عحتأاالً اعرمعً". 
احو7 ما يُفرتَُض أن تيفَر عنه عملشاارعُت 
يف حـا7 نجاحها، قا7 عباجـري يف ترصيحاته 
إن: "مـا سـيجري 7ـو  عمليـرة  بصحيفـة 
مشاارعٌت بوقف عبحرب اعبرتتيبات عبيياسيّة 
عبالزمـة"، مشـرعً إىل أن "7نـاك قضايـا بـم 
تُحيـم سـوعً  يف مؤتأر عبحوعر عبوطني أَْا ال 
زعبـت محل خالف، ا7ذع سـيكون محل حوعر 
سيايّس أي ستكون جز عً من ترتيبات عملرحلة 
عبقاممة، أي لاد إجرع عت اقف إطالق عبنار يف 

حا7 نجاح عملشـاارعت". 

غر أن 7ناك عقباٍت كثرًة تقُف أما5 نجاح 
عملشاارعت، ايف 7ذع عبيياق يقو7 عباجري إن: 
"عباقبة عبتي ستوعجُه عملشاارعِت أنك ستحااُر 
حكومـًة ال تألُك قـرعَر عبحرب اقرعر عبيـلم، 
فيأا عبفاعلـون عبحقيقيون ا7م عبيـاوميّة 
اأمريكا َمن ليد7م إيقاُف عبحرب غائبون". 
نجـاَح  يهـّدم  مـا  لـني  ِمـن  أن  اأضـاف 
عملشـاارعت 7ـو "عبقضايـا عبتي تاـد عبدعفَع 
عـى  عباـداعن  بشـنِّ  لابنيـبة  عمسـايسَّ 
عبيأـن، ا7ـي عملرـااُف عملتالقـُة لاإلقليـم، 
فأمريكا اعبيـاوميّة تنظُر بليأـن من زعاية 
عبنفـوذ  يتالـق لـرصعع  جيوسياسـيّة امـا 
عملقاامـة  محـور  قضايـا  مـن  امراافهـم 

انحو7ا من عبقضايا". 
اأشـار عباجري إىل أن "ازيَر عبدفاع اكذبك 
ازيـر عبرارجيـة عممريكـي كانـا اعضَحـني 
يف معأهأـا بريـار عسـتأرعر عبحـرب، اأنهم 
ماضون مع عبيـاوميّة يف 7ـذه عبحرب اأنهم 
جزٌ  أسايس منها، اكانت تلك عملرة عماىل عبتي 
تتحدث فيها عإلمعرة عممريكيُة لهذع عبشكل من 

عبوضوح يف معأها بلاداعن عى عبيأن".

أخبار

 بالتزامن مع مغادرة الوفد للمشاركة في مشاورات السويد

 أّكد أن أبطال الجيش واللجان في أتّم الجاهزية:

 توقف عّمال النظافة؛ بسبِب عدم توفر الوقود آلليات النقل:

اجتماع برئاسة باعوم يؤّكد مواصلة 
العمل الثوري يف املناطق الجنوبية

 : متابعات
عسـتقبل حيـن لاعو5 -زعيم عبحرعك عبجنولي-، أما عبثالثا ، 
يف مقرِّ إقامته يف مدينة صالبة ليلطنة ُعأان شرصياٍت سياسيًّة 
اعجتأاعيـًة من ألنا  محافظة عبضابع، اذبك يف زيارة ُامِّية اتأكيد 
بالبتفـاف عبشـابي عبذي يحظـى له مجلـُا عبحـرعك عبجنولي يف 
عملحافظات عبجنولية ملنا7ضته توعجَد عالحتال7 عإلمارعتي عبياومّي. 
اقابـت مصامر إعالمية يف مجلا عبحرعك عبجنولي: إن افدعً من 
ألنـا  عبضابع يأثلـون مرتلـَف عبرشعئح عالجتأاعية اعبيياسـيّة 
اصلـوع، أما، مدينَة صالبة عبُاأانية بزيـارة عبزعيم لاعو5 ضأن 
ُجألة من عبزيارعت عبيـالقة عبتي قامت لها افـوٌم جنولية عديدة 

طيلَة عمشهر عملاضية. 
اأضافـت عملصـامر أن عبزيـارَة تهـدف إىل مناقشـة عماضاع يف 
عبجنـوب اعالسـتأاع إىل حديـث عبزعيـم لاعـو5 انصائحـه ملنا  
عبضابع اعبرراج لرؤية سياسـيّة صحيحة تضأن موعصلَة عباأل 

عبثوري عمليدعني يف عبجنوب. 
شـارك يف عبوفـد عبزعئر عـدٌم من ألرز عبشـرصيات عبيياسـيّة 
اعالجتأاعيـة يف عبضابع يتقدُمهم أحأد محأـوم عبارلي اعبقيامي 
عبشـاب لاسـل عبحريري عضـو عملكتب عبيـيايّس بلحـرعك عبثوري 

عبجنولي. 

رئيس الوفد الوطني: لن ندخر جهدًا إلنجاح املشاورات وتصعيد 
العدوان يدعو الجيش واللجان للتيقظ

املتحدث الرسمي للقوات املسلحة: العدّو يصّعد من عملياته يف 
الوقت الذي يتَحــّرك فيه الوفُد الوطني ملشاورات السويد

عدن يف حضرة االحتالل تمأل شوارعها القمامة ومياه املجاري 

 : سبأ
ُث عبرسأيُّ بلقوعت عمليلحة، عباأيد  أاضح عملتحدِّ
يحيى رسيع، أن مقاتلينا عملطا7 كرساع خال7 عمرلع 
اعبارشين سـاعًة عملاضية عـدَة زحوفات ا7جأات 
امحااالت تيـلُّل بقوعت عبادّا امرتِزقته ميـنومًة 

من عملدفاية اعبصوعريخ الغطا  جوي كبر. 
اأشـار يف ترصيح بوكابة عمنبا  عبيأنية "سـبأ" 
إىل أن عباداَّ شـن أكثَر من خأيـني غارًة جوية عى 
مناطق متفرقة منها 25 غارة عى جبهة نهم يف أقل 
من عرش ساعات كأا صّاد من 7جأاته ازحوفاته 
منذ عبصبـاح عبباكـر يف جبهات عبحـدام قبابة لاقم 
اعببقـع ارعزح يف عبوقـت عبـذي كانت طائـرة عممم 
عملتحـدة تيـتادُّ بنقل عبوفـد عبوطني إىل مشـاارعت 

عبيويد. 

انـّوه إىل أن عباـدّا حاا7 عبزحـَف لاتّجاه موعقع 
قوعتنـا يف جبهة نهـم، حيث 7اجم موعقـع مقاتلينا 
يف عبقـرن اعيـاش الاض عملوعقـع عملجـاارة إال أن 
مقاتلينـا كانوع متيقظـني اعسـتطاعوع صد 7جو5 

عبادّا اكبّداه خيائَر كبرة. 
ابفت عباأيد رسيـع إىل أن عبادّا اكأا 7و ميدنُه 
قبل عنطالق أية جوبة من عملشاارعت، يحاا7ُ تكثيُف 
غارعت طرعنـه اعبتصايد عـى عمرض، ا7و موقٌف 
يؤّكُد عد5َ رغبته اجديته يف تحقيق أي نجاح بجهوم 

عبيال5 يف عبيأن. 
اأاضـح عملتحدث عبرسـأي لأن محـااالِت عبادّا 
امرتِزقته لتحقيـق تقد5 عى عمرض ُكرِست لفضل 
عبلـه ايقظـة مقاتلينا عملطـا7 عبذين كبّـداع عبادّا 
امرتِزقتـه خيـائَر فامحة، حيث سـقط عبارشعت 
منهـم قتـى امصالـني اأن عرشعت عبجثـث ال تزع7ُ 
مرميـًة يف مناطـق عالشـتباك بـم ييـتطِع عباـداُّ 

عنتشاَبها. 
احيّـا عباأيد رسيع عبداَر عببطويل ملطا7 عبجيش 
اعبلجـان عبشـابيّة اصأوم7م ايقظتهـم عبقتابية 
عباابية عى عمتدعم عملرسح عباألياتي اعبذين يرطُّون 
ليـوععد7م عبقويـة تاريرـاً مرشقـاً اعنتصـارعٍت 
يأانيـة يتـرشُف لهـا ُكـــّل عبيأنيني اسييـجلُها 

عبتاريخ يف أنصع صفحاته. 
ُج بـه عباداعُن امرتِزقته ع   اأشـار إىل أن ما يراِّ
اسائل إعالمهم حو7 نيته يف تحقيق عبيال5 اإيقاف 
عباداعن مجـرم تضليل إعالمي كون عباـداعن ععتام 
عبغـدر اعبتصايـد اإحدعث أي تقد5 مـع قرب ُكــّل 

جوبة مشاارعت. 
اأّكـد عملتحدث عبرسـأي أن عملقاتلني امن خلفهم 
شـابنا عبيأني يف أتم عبجا7زيـة ملوعجهة أي تصايد 
بلاداعن، "اأن قوعتنا جا7زة بكافة عالحتأاالت أكثر 

من أي اقت مىض".

األمم املتحدة تحّذر من تفاقم 
الوضع اإلنساني يف اليمن 

 : متابعات
حـّذرت عممـم عملتحـدة، أمـا عبثالثا ، مـن" تفاقـم عمزمة 
عإلنيـانية يف عبيأن عمسـوأ يف عباابم يف عباـا5 عملقبل"، موضحة 
أن عدَم عمشـراص عبذين يحتاجون ميـاعدعت غذعئية سرتفُع 

لنحو أرلاة ماليني شرص. 
اقـا7 مـارك بوكـوك عممني -عباـا5 عمليـاعد بألمـم عملتحدة 
بلشـؤان عإلنيـانية- يف ترصيحـات صحفية يف جنيـف، أما 
عبثالثا : إن عببلد عبذي سـيااني من عملشكلة عمك  يف عا5 29ر2 
سـيكون عبيأن، ُمضيفاً "يف عا5 27ر2 كانت عممم عملتحدة تقد5 
ميـاعدعت غذعئيـة بثالثة ماليني شـرص شـهرياً اعرتفع 7ذع 
عبادم إىل ثأانية ماليني شهرياً 7ذع عباا5 امن عملتوقع أن يصل إىل 

22 مليوناً عباا5 عملقبل". 
َن  اأّكد بوكوك عى أن عآلفاَق عمليتقبلية بليأن يأكن أن تتحيَّ
يف حا7 إحرعز تقد5 يف محامثات عبيال5 عبتي ترعا7ا عممم عملتحدة 
اعملقـّرر أن تبدأ يف عبيـويد 7ذع عبشـهر، ُمضيفاً أنـه يف عإلجأا7 
سيكون 27 مليون شرص يف عبيأن يأثلون تقريباً 75 لاملئة من 
عدم عبيـكان لحاجة ملياعدة إنيـانية عباا5 عملقبل، الفتاً إىل أن 

عبحصار اعباداعن عى عبيأن تيببا يف عبكارثة عإلنيانية.

وقفة يف جامعة نيويورك األمريكية 
تطالب بوقف العدوان على اليمن

 : متابعات
نّظـم ناشـطون يف جاماـة نيويـورك عممريكية إحـدى أك  
عبجاماات عممريكية، أما عبثالثا ، اقفًة تضامنيًة مع مظلومية 

عبشاب عبيأني مطاببة لإيقاف عباداعن اعبحصار. 
عملشـاركون يف عبوقفة رفاوع الفتـاٍت ا7تافاٍت تطاِبُب لإيقاف 
عبجرعئـم عبتي يرتكبُها تحابُُف عباـداعن يف عبيأن اإيقاف عبقصف 

اعبتاذيب اعبتجويع عبذي يُأاَرُس لحق عبيأنيني. 
اأّكـد عملشـاركون أن 7ـذه عبوقفَة سـتكون عببدعية نحـو فاابيات 
ااقفات متادمة يف عبجاماات اأماكن إقامة أعضا  عب ملان عممريكي. 

 : متابعات
َف  أّكد ميـؤابون يف صنداق عبنظافة اعبتحيـني لادن، توقُّ
أعأـا7 عبنظافة يف عـدم من مديريات عملدينة  ؛ ليـبِب عد5 توفر 
عبوقـوم آلبيات عبنظافة.  انرش ناشـطون من ألنـا  مدينة عدن 
يف موعقـع عبتوعصـل عالجتأاعـي صورعً بشـوعرع عدن عملكدَّسـة 
لابقأامـة اعباائأـة يف ميـاه عملجـاري يف ظل حكومـة عملرتِزقة 

عبفارين يف فنامق عبرياض امرص اإسطنبو7. 
اتتزعمن عنتشـاُر عبقأامة يف شـوعرع عدن مع طفح عملجاري 
امياه عبرصف عبصحي عبتي يااني منها سكاُن عملحافظة عملحتّلة. 
اكان ناشطون جنوليون قد تناابوع يف تغريدعت نرشا7ا عى 
تويرت، أما عما7، صورعً بشـوعرع اأسـوعق اأحيا  مدينة عدن 
عبطافحة لاملجاري، مطاببني لأااقبة اطرم عملتيببني يف عبكارثة 
عإلنيـانية، محألني قوعت عالحتال7 احكومة عملرتِزقة عمليئوبية 
اتباات ما سـيلحق عملوعطنني من أمرعٍض، كاشفني عن عأليات 
فيام مأنهجة ينّفذ7ا ميئوبو عملرتِزقة عبتالاون بحكومة عبفار 
اقوعت عالحتال7 يف عملدينة تحت ميأيات تأ7يل خطوط عملجاري 

اعبيفلتة بلشوعرع. 
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أخبار

قبائل بعدان تشّدد على تعزيز اليقظة األمنية والعسكرّية ملواجهة تصعيد العدوان املتزامن مع بدء املشاورات 
 : اب

نّفـذ ألنـاُ  ااجها  عزبـة عباطـاب لأديرية 
لاـدعن محافظة إب، أما عبثالثـا ، اقفًة قبليًة 
ميـلحة؛ تحشـيدعً ارفـدعً بلجبهـات بلتصـدي 

بتصايد قوى عباداعن يف مرتلف عملحاار. 
اخـال7 عبوقفة عبتـي حرض7ا عضـو عملكتب 
عبيـيايّس منصار عبله عبدكتور حزع5 عمسد اعدم 
من عبشرصيات عالجتأاعية اعبقبلية لاملحافظة 
لأحافظـة، أّكد عملشـاركون أن عباداعن عبغاشـم 
لـات يف عبرمق عمخر لاـد تلقيه رضلاٍت موجاًة 
اتنكيـالً يف مرتلف بلجبهات مـن َقبل مجا7دي 

عبجيش اعبلجان عبشابيّة. 

اشـّدم ليـان عبوقفـة عـى أ7أيَّة عبتحشـيد 
اعبتابئـة ارفـد عبجبهات اعبتَحــّرك عبفاعل من 
عبجأيـع إلنها  7ـذه عملحرقة عبتـي يتارض بها 
عبشـاب عبيأني من قبل ما7 عالسـتكبار اعنتزعع 
أرضه اسـيامته اتحرير كامـل عمرض عبيأنية، 
مشّدمين عى رضارة عبيقظة عبايكريّة اعممنية 
تجاه عبتصايد عبذي تشنه قوى عباداعن لابتزعمن 

مع لد  عقد عملشاارعت. 
اأاضـح عملشـاركون أن عبحـرب عالقتصامية 
اعملضارلـة لابُاألـة اعسـتأرعر جرعئـم عباداعن 
لحق 7ذع عبشـاب تاد مـن أَْكبَــر عوعمل عبثبات 
اعبصأوم اأن 7ذع عبشاب ماٍض يف طريق عبحرية 

اعبكرعمة. 

قبائل حبيش بإب تناقش استمرارها 
يف التحشيد لرفد الجبهات 
والتصدي ملؤامرات العدوان

 : إب 
ناقـش بقـاٌ  لأديرية حبيـش محافظة إب، أمـا عبثالثا ، 
عبجوعنـَب عملتصلـَة لتنفيـذ خطة عبتابئـة اعبتحشـيد بلجبهات 

ملوعجهة عباداعن عممريكي عبياومّي 
اعسـتارض عبلقـا  عبـذي ضـم اجهـا  اأعيـان امشـايخ 
عملحافظـة عبـداَر عبذي يجـب أن يضطلع له عبجأيـع يف حأاية 
عممن اعالسـتقرعر ارص عبصفوف اعبتالحم عملجتأاي إلفشـا7 

ُمَرّططات عباداعن. 
اأشـار رئيا عبكتلة عب ملانيـة لاملحافظة أحأـد عبنزيي إىل 
أ7أيَّة عضطالع عبجأيع لدار7م يف عبتصدي ملوعجهة عباداعن. 

اأّكـد أن ما يرتكبه عباداعن من جرعئَم جال عبشـاب عبيأني 
أَْكثَــر تأاسـكا اتالحأا اعزما عى موعصلة عبصأوم اعبتصدي 
إلفشا7 ُمَرّططاته.. مشـيدعً لتضحيات ألطا7 عبجيش اعبلجان 

يف مرتلف عبجبهات ضد قوى عبطغيان. 
فيأا أشار اكيل ازعرة عماقاف صابح عبروالني إىل أن عبوطن 
عبيـو5 لأمـاِّ عبحاجة إىل جهـوم عملرلصني من ألنائـه؛ بتجااز 
عملرحلـة عبحرجة عبتي لأر لها عبوطـن نتيجَة عملؤعمرعت اعبحرب 

عببشاة اعبحصار عبرانق عبذي تأارُسه ما7ُ عباداعن. 
ابفـت إىل أن عبدفاع عن عبوطن امقدرعته ميـؤابيُة عبجأيع 
ااعجـب مقدس.. مععيـاً عبجأيَع إىل عبتفاعل مـع خطة عبتابئة 

اعبتحشيد ارفد جبهات عبازة اعبرشف لابرجا7 اعملا7. 
حـرض عبلقـاَ  اكيـُل عملحافظـة إسـأاعيل سـفيان امدير 
عماقـاف لاملحافظة عبقايض عبد عبرحأن عبنزيي امدير عملديرية 
محأد عبشبيبي اعضو عملجلا عملحي لاملحافظة محأد عببصر. 

مناقشة سبل تطوير خدمات االتصاالت بمحافظة صنعاء

مدارس محافظة ذمار تحتفل بذكرى عيد الجالء 

حرائر ذمار ينظمن وقفة احتجاجية تضامناً مع قناة املسرية ويسرّين قافلة غذائية ومالية باسم الرسول األعظم 

 : سبأ 
ناقـش ازيـر عالتصـاالت اتقنيـة عملالومـات 
عملهندس ميـفر عبدعبله عبنأـر امحافظ صناا  
حنني محأد قطينة ، أما سـبل تازيز عبتنيـيق 
اعبتاـاان عملشـرتك بتطويـر خدمـات عالتصاالت 
لاملحافظـة . اعشـام عبوزيـر نأر خـال7 عطالعه 
اعملحافظ قطينة عى سر عباأل يف فرع عالتصاالت 
لاملحافظـة لتاـاان قيـامة عملحافظـة اتذبيلهـا 

بلصاولات عبتي تارتض سر عباأل لابفرع .
اأكد ازير عالتصـاالت ع7تأا5 ازعرة عالتصاالت 
لأحافظة صناا  فيأا يتالق لأشاريع اخدمات 

عالتصاالت .
اعاضح أن عملؤسية عباامة بالتصاالت شارفت 
عى إنها  تنفيذ عدم من عملشـاريع اعببنى عبتحتية 
بالتصـاالت يف عملحافظـة لهدف توسـيع خدمات 
عالتصـاالت اعإلنرتنت  اعشـار عبنأـر إىل أن خطة 
عالتصاالت بلاا5 29ر2 تتضأن عدم من عملشـاريع 
لأحافظة صناا  افق أفضـل عبتقنيات عبحديثة، 

اعباأل عى تطوير جأيع خدمات عالتصاالت.
ابفت إىل عالرضعر عبتي بحقت لقطاع عالتصاالت 
جـرع  عبقصـف عملتاأـد بطـرعن عباـداعن بلبنية 
عبتحتيـة أا عـ  منـع احظـر مخـو7 تجهيزعت 

امادعت عالتصاالت.

من جانبه أكد محافظ صناا  عستادعم عبيلطة 
عملحلية تذبيل عبصاولـات عبتي توعجه عأل مكتب 
عالتصاالت لاملحافظة ، مشـرع إىل أ7أية عبتنييق 
اعبتاـاان عملشـرتك مـع ازعرة عالتصـاالت بتوفر 
خدمات عالتصاالت بلأوعطنيني لكفا ة اعقتدعر. 

اكان عبوزيـر عبنأر اعملحافظ قطينة عسـتأاا 
من مديـر فـرع مؤسيـة عالتصـاالت لأحافظة 
صناا  فـؤعم عبقوعس إىل رشح عن ععأا7 عبتطوير 
اعبتوساة بردمات عالتصاالت لاملحافظة اميتوى 
عبتجهيزعت عبفنيـة بلهاتف عبثالت اعإلنرتنت، اكذع 
أعأا7 عبصيانة اعبتشغيل اعبارعقيل عبتي يوعجهها 
فرع عالتصاالت اعملاابجات عبالزمة بلتغلب عليها .

 : ذمار 
تتوعَصـُل عالحتفاالُت اعبفاابيـات لذكرى عيد 
عبجـال  عبـ ر3 مـن نوفأ  يف مـدعرس مديريات 
محافظـة ذمار بليـو5 عبثابث عى عبتـوعيل، حيث 
نظأت، أمـا عبثالثا ، مدعرس حفصة اخديجة 
بلبنـات يف مدينة ذمار فاابيتني خطاليتني إحياً  
بهـذه عملناسـبة يف طـرم آخـر جنـدي لريطاني 
مـن جنوب عبيأـن اعسـتنكارعً بجرعئـم عباداعن 
عبيـاومّي عممريكي عبتي يرتكبهـا لحق عملريا  
اتدمـره عببنية عبتحتيـة، كذبـك عبتنديد لإغالق 
قناة عمليـرة عبفضائية اإعالن عبتضامن عبكامل 

ضد من يياى إلغالقها. 
اخال7 كلأة ملدير إمعرة عمنشـطة لاملحافظة 
خابد مجا7د عبنجيأي يف كلتا عملدرسـتني، أاضح 

لابقو7: إننا نحتفل عبيو5 لايد عبجال  عبـ ر3 من 
نوفأ  عبـذي تم فيه طرم آخر جنـدي لريطاني 
من جنوب عبيأن، ُمضيفاً لأننا سنحتفل إن شا  
عبلـه لطرم آخـر جنـدي سـاومّي اإمارعتي من 

عبيأن عبذين 7م عمتدعٌم بلأيتاأر عبقديم. 
ايف مديرية اصاب عباايل نّظم ترلويو اطالُب 
مجأع عبنـور عملغارب لني شـايب صباح أما، 
اقفـًة عحتجاجية لأناسـبة عيـد عبجال  ر3 من 
نوفأ  عيد عالستقال7 من عالستاأار عب يطاني 
عببغيـض اعبـذي 7و عمتـدعٌم بلأيـتاأر عبجديد 

عممريكي اعبياومّي اعإلمارعتي. 
ترللت عبفاابيَة عباديُد من عبكلأات عملاّ ة عن 
رضارة عبكفاح عمليلح ضد ما7 عباداعن ملوعجهة 
عالسـتاأار عبجديـد لقيـامة أمريـكا اإرسعئيـل 
اأماعتهم عملأثلة لدا7 عبرليج عبياوميّة عإلمارعتية 

امرتِزقة يف عبدعخل.

 : ذمار 

نّظأـت عبهيئُة عبنيـائية عبثقافية 
عباامـة لأحافظة ذمـار، أما عما7، 
اقفـًة تضامنيـًة مـع قنـاة عمليـرة 
"قناة صـدق عبكلأة"، اأطلقت قافلة 
معأـاً  عبشـتوية؛  عمعظـم  عبرسـو7 
بلثالتـني اعملرعلطـني ُصنّـاع عبنرص يف 

ميامين عبازة اعبرشف اعبكرعمة. 
ايف عبفاابيـة عبتـي حألت شـاار 
"بن تيكتونا" لياحة عبنامي عمحأر، 
تاابت أصوعت عملشاركات لاباديد من 
لاسـتأرعر 7أجية  عملنـّدمة  عبهتافات 

عباداعن اعملتاهدة لاملزيد من عبازيأة 
اعبصأوم اعبثبات. 

اقـد ترللـت عبوقفـة عباديـد مـن 

عبكلأـات اعبقصائد عبشـارية عملا ة 
عـن إفـالس عباـدّا ا7زيأتـه مقالل 

عطا  اصأوم عبشاب عبيأني. 

اصـدر عـن عبوقفـة عالحتجاجية 
لياٌن عّ  عن مااني عبشكر اعبارفان 
مـن  اكل  عباظيـم  عبيأنـي  بلشـاب 
شـارك يف إنجاح فاابيـة عملوبد عبنبوي 
عبرشيـف، اتجديـد عباهد اعبـوال  بله 
ابرسـوبه امعال5 عبهدى، اكذع عبتنديد 
اعالسـتنكار بحجب قناة عمليـرة من 

قبل قوى عباداعن. 
ة  لأ7أيَـّ عبشـاَب  عببيـاُن  اأاىص 
ارفـد  اعإلمرعك  عبوعـي  عسـتأرعر 
عبجبهـات ارص عبصفـوف اتوحيـد 
عمحـدعث  يف ظـل  ُخُصوصـاً  عبكلأـة 
عملتتالاة عبتي تيـاى بلنيل من كرعمة 

عبيأنيني اصأوم7م اثباتهم. 

املعهد العالي للعلوم الصحية بصعدة يحتفل بتخرج الدفعة الـ4 تمريض
المسيرة: صعدة

عحتفل عملاهُد عباـايل بلالو5 عبصحيـة لأحافظة صادة، أما 
عبثالثا ، لتررج عبدفاة عبـ 7 تأريض اعببابغ عدم7م 29 طابباً. 
اخـال7 عبحفـل عبذي حرضه محافـظ عملحافظـة محأد جالر 
عوض، 7نّأ عبرريّجني لأناسـبة عبتررج، مؤّكدعً أ7أيَّة عالستأرعر 
يف تلّقـي عبِاْلـم اعملارفـة، مشـرعً إىل عبـدار عبها5 عبـذي يقو5 له 
عملأـرُض يف خدمة عملجتأع، سـيأا يف ظل عبظـراف عبتي تأر لها 
عببالم.  لداره، أشار عأيد عملاهد عباايل بلالو5 عبصحية عبدعبكريم 
عبرطيب إىل أ7أيَّة لد  عبرريجني يف اضع لصأاتهم اعملشاركة يف 
خدمة عبوطن، مشـرعً إىل أن عبشهامَة 7ي لاب عبالم اخدمة عببالم 
ابييـت بلتتويـج، فيأا ترلل عبحفـل فقرعت إنشـامية اقصيدة 

شارية اتكريم عبرريجني اتيليأهم حقائَب إساافية. 

 بحضور محافظ المحافظة وعدد من الشخصيات:



5
عمرلاا  اعبرأيا

عبادم

27 رليع عما7 ر7277ـ
5 مييأ  ي2ر52

)556(
أخبار 

 : جبران سهيل
لاممـا عبطفلة )أمـل( تفـاِرُق عبحياَة 
ليـبِب عبحرِب اعبجوِع اعملرض.. الاد أمل 
اليـبب أكذالة إَعـاَمة عممل عبـذي يصور 
فيها تحابف عباداعن عى عبيأن أن عألياته 
عبايـكرية 7ـي من أجـل عبيأـن، 7ا 7ي 
محافظة حجة اأصوعتها عبحرة تيـتيقظ 
عى اقع قصة طفل يبلغ من عباأر تيـاة 

أشهر، تفاصيلها تُدمي عبقلب. 
 عملوعطن عبده شـوعي من ألنا  منطقة 
جيـاح عبنائية لأحافظـة حجة، 7ذع اغره 
يرسلون رسائل إنيانية تايش زمنا قصرع 
اينتهي أثُر7ا يف ظل عابم نُِزعت عإلنيـانية 
من معخله، فهـذع عملوعطن امثله عملاليني من 
ألنـا  عبيأن عبذين كانـوع ياانون صاولات 
عبحيـاة اعماضـاع عملايشـية عبصابة، قبل 
عبتدخـالت عبيـاومية عممريكية يف شـؤان 
عبيأن، اقبل أن تتحرك طائرعتهم اجيوشهم 
فـاآلالف  نحـوه،  عإلْر7َاليـة  اعناص7ـم 
تُز7ق أراعحهم ليـبب عبقصف عباشـوعئي 
اعمليتشـفيات،  اعملـدعرس،  بألسـوعق، 
اعمعـرعس، ايف عبطرقـات، اجأيـع 7ؤال  
عبضحايـا 7ـم أطفا7، انيـا ، اميـنون 
اموعطنـون عز7 ال ناقة بهـم يف عبحرب اال 
جأـل، امن ييـلم مـن احشـية طائرعت 
امتفجـرعت  سـكاكني  تالحقـه  عباـداعن 
أماعت عباـداعن، تلـك عبانـاص عإلْر7َاليـة 
عبتـي تقاتل يف صفه، اَمن ينجو مأا سـبق 
ذكره، يأتيه شبُح عملوت }عملجاعة{، اعنادع5 
عممن عبغذعئـي اعنادع5 عبردمـات عبصحية 
اعمليتلزمات عبطبية، اأساسيات عبحياة. 

 ليـبِب عبحصـار عبرانق عبـذي يفرُضه 
عباداعُن عبيـاومي عممريكـي عى عدم من 

محافظات عبوطن امنهـا محافظة حجة، 
عبتـي اصـل حا7 أغلـب مناطقهـا خاصًة 
عبتهاميـة ايوميـات سـكانها إىل جحيم ال 
يُطاق، ليـبب عبغارعت عبيومية عبتي تشنها 
عبطائرعت لال طيار اعبطائرعت عبحرلية عى 
ُكــّل يش  يتحـرك لهذه عملناطـق عملأ7وبة 
لابيـكان، اليـبب عبحـرب عالقتصاميـة 
عملدمـرة عبتـي ينتهُجهـا عباـداعن اأماعته، 
اتحركاتهـم عملتوعصلة من أجل قتل عبُاألة 
عملحلية لاد أن قتلوع عبشاب قصفاً اممارعً، 
مأـا نتـج عن ذبـك عرتفـاٌع جنونـي اغرُ 
ميـبوق بيـار صف عبُاأـالت عمجنبية 

ابليـلع عالسـتهالكية امع عرتفاع أسـاار 
عملشتقات عبنفطية، أيضاً ُكـّل 7ذه عبظراف 
يايُش يف ظلها 7ذع عملوعطن عببيـيط امثله 
عملاليني، جاله يصارع عملوت، ييـقط لر7ًة 
الر7ـًة يقف، متحامالً عى نفيـه – بيجد 
طفله }عقيـل{ فلذة كبده اسـاامة حياته 
يااني من مرض سـو  عبتغذية، عبذي جال 
عبطفَل يدخل يف شـبه غيبولـة، تظل عيناه 
مغأضًة فرتة افرتة تفتح، بيشار ألو لنوٍع 
من عبتفـاؤ7، جاله يحأـُل علنَه عى ظهره 
يف ظـل عد5 اجوم ميتشـفيات قامرة عى 
عسـتقبا7 حاالت كهـذه لأنطقتـه متجهاً 

إىل مديرية أسـلم عببايدة جـدعً من منطقة 
7ـذع عملوعطن، حني سـأع أن 7ناك قد يجد 
حـالً بحابة علنه، نيس لُاـَد عملكان اصاولَة 
عبوصو7 مشـياً عى عمقدع5، اضيق عبحا7، 
غـر مكرتث لكل 7ذه عمشـيا  فاومُة علنه 
باافيتـه ااضاـه عبطبياي أ7م مـن ُكـّل 
يش ، يف ظـل عابـم منافـق ينـامي لأنـح 

عبحيوعنات حقوقها!! 
يف عبوقـت عبذي تُبـام اتُنتهـك اتُحاص 
فيه شـاوٌب لأكألها امنها عبيأن -ييـر 
عمب مشياً عى عمقدع5 الُاد ميافة قطاها 
اجد مابك مرعجة نارية أشفق عى 7ذع عمب 

عملوجـوع اطفلـه عملريـض، احألهأا ماه 
متجهني صوب أسـلم، اصـل عمُب اعبتاُب 
اعبحزن مرسو5ٌ عى اجهه عملثقل لابهأو5، 
عبذي كان يقا7 عى للده لأنها عببلد عبيـايد 
ابكن عبنظا5 عبيـاومي امرتِزقته عنتزعوع 
عبيـاامة من اجه عبشـاب ااجوه أطفابه 
عملريا ، لل أَْصبَــح ينتزع حتى أراعح 7ذع 
عبشـاب مان أي ذنب؛ منه رفض اصايتَهم 
عليه احيـب؛ امنه أنشـد عبحريـة الدأ يف 
ـالت عمجنبية يف  عببنـا  اعبتنأية مان عبتدخُّ

شأنه. 
 يف مرَكز أسـلم عبطبي تم عسـتقبا7ُ 7ذع 
عبطفـل لاـد أن اَضـَع بهـم رجـا7ُ عبرـر 
اعملـرا ة ُكلَّ عبتيـهيالت، بكـن لاـَد فوعِت 
عماعن اما 7ي إال ساعاٌت حتى غامرت راح 
7ـذع عبطفل إىل لارئها، ايرحل من عى اجه 
7ذع عبكوكب عملي  لاملجرمني الأآيس 7ؤال  
عببيـطا ، يومع اعبَده عملقهـوَر عبذي بيا 
ليده يشٌ  بيفاَلـه به لاد 7ذع!! اكأني لهذع 
عبطفل ينطق ايقو7: امععاً ألي سأبتقيك يف 
جنة عبرلد لاـد أن يااقب عبلُه عملاتدين عى 
للدنا اعملحاِصين بشـابه ظلأاً مان اجه 
حق، فـال تحزن ألي ففي فـرعق 7ذع عباابم 

عملنافق رعحٌة يل اممثايل. 
ايأتي رجـا7ُ عبكلأة عبُحرَّة اعبادسـات 
عإلنيانية ايوثّقون لقيَة عبقصة عملأسااية 
بهذع عبطفـل ااعبده، مالئكة عبرحأة لأركز 
أسلم فالوع ما لاسـتطاعتهم، بكن مالئكة 
عبرحأـة عملرسـلني مـن رب عبااملـني أخذاع 
راح 7ـذع عبطفل عبـ ي  بينقلوه من عبدنيا 
عبفانية إىل عبحياة عملدية بيناَم يف جنات رب 

عبااملني. 
عـام عمب عملوجـوع لالنـه جثـًة 7امدًة 
اعينـني مغأضتني ال أمـَل يف أن تُفتَح مرًة 

أخرى!!

 : محافظات

أكـد ألنـاُ  امشـايُخ ااجهـاُ  
يف  اعبجـوف  مـأرب  محافظتَـي 
بقا  قبي موّسـع، أمـا عبثالثا ، 
عسـتادعَم7م برفـد عبجبهات لاملا7 
اعبرجا7 اموعجهة تصايد عباداعن 
لتصايـد  عممريكـي  عبيـاومي 
شـابي كبر يفشـل مرططاتهم 

ايضاعف خيائر7م. 
ايف عبلقـا  أُبقيـت كلأـاٌت من 
قبـل عضـَوي مجلـا عبشـورى 
محأـد عببريتـي امحأـد سـابم 
طايأـان ااكيـل محافظة مأرب 
محأـد محيـن علـوعن، ااكيـل 
محافظـة عبجوف عبـد عبله منيف 
أكدت عى أ7أية عبتابئة اموعجهة 
عبيـاومي  عباـداعن  مرططـات 
عممريكـي يف عبتصايـد لاسـتنفار 

قبي كبر. 
اأشـارت عبكلأـات إىل اجـوب 
عملرحلـة  7ـذه  يف  عبصفـوف  رص 
عبتالحـم  اتازيـز  عالسـتثنائية 
عبرونـة  اموعجهـة  عملجتأاـي 
اعباأـال  اعبحفـاظ عـى عملناطق 
عبحـرة من عالخرتعقات عبتي يحاا7 
عسـتغالبها عبادا يف ُكـّل جوبة من 

عملفااضات عبيياسية. 
اثأنـت عبكلأـات عالنتصـارعت 

عبكبـرة عبتـي يحّققهـا عبجيـش 
مرتلـف  يف  عبشـابية  اعبلجـان 
جبهـات عبقتـا7 امنهـا جبهـات 

مأرب اعبجوف. 
اعستنكر ألنا  محافظتي مأرب 
اعبجوف جرعئم عباداعن عبياومي 
امرتِزقتـه لحـق عبشـاب عبيأني 
اسياسـات  عبجائـر  اعبحصـار 
عبتجويـع اعبصأـت عبـدايل تجاه 

ذبك. 
عامـة  عبيأـن  قبائـل  امعـوع 
بالنتفاضة يف اجه عبغزعة اعملرتِزقة 
اعبتنكيل لهم حيثأا تأركزاع حتى 
تطهر كامل تـرعب عبوطن اعنتزعع 

اموجهـة  اعسـتقالبه  سـيامته 
مشـيدين  لابتصايـد..  عبتصايـد 
لابتَحـّرك عبشابي عبكبر يف عملهرة 
عبجنوليـة  عملحافظـات  الاـض 
عملحتّلـة اعبتـي يقوم7ـا عمحـرعر 
عبرعفضـون بلرضـوع  اعبرشفـا  
امدع7نـة بلأحتّلني اتشـكل لذرًة 
عملحتـّل  سـتطرم  جديـدة  بثـورة 
عمليـتاأَر  طـرمت  كأـا  عبجديـد 

عب يطاني. 
بجـان  تشـكيَل  عبلقـا   اأقـر 
عبتَحــّرك  بتنيـيق  مجتأايـة 
عبشابي اتفايل عبطاقات اعبجهوم 

ملوعجهة عباداعن امرتِزقته. 

 : حجة
اعصـل قيـُم عإلعـال5 عبرتلـوي لأحافظـة حجـة 
نشـاطاِت عبحألة عبتي ينّفذ7ا يف عملحافظة يف لرنامجه 
عبتوعـوي حـو7 خطـورة عملرحلـة، حيث نظـم، أما 
عبثالثـا ، يف عبقاعـة عبكـ ى لأجأـع عبثـورة عبرتلوي 
لأدينـة حجـة لرنامجـاً توعوياً حو7 مراطـر عبحرب 
عبناعأـة.  اخال7 طـرح عب نامـج عبتوعـوي لحضور 

ر25 طاببـاً من عبقيامعت عبرتلويـة، قدمت إمعرة عالعال5 
عبرتلوي أارعَق عأل تطرقت إىل عبحفاظ عى عبطالب من 
عالنجـرعر ارع  عبحـرب عبناعأة عبتي ييـتردمها عبادا 
عبيو5 لاد عبفشـل اعبهزعئـم عبتي بحقت لـه الأرتِزقة 

لجبهات عبرشف اعببطوبة. 
7ذع اقـد بقـي عب نامُج عبتوعـوي تفاعـالً كبرعً يف 
عبوسـط عبطاللي عمليـتهَدف، اعبذين يدركـون أماعر7م 

مع اطنهم امتطلبات عملرحلة عبرع7نة. 

 : صنعاء

مـن  عملكلَّفـُة  عبلجنـُة  لـدأت 
قبـل جهـاز عملفتش عباـا5 لوزعرة 
عبدعخليـة، أمـا عبثالثـا ، عبنزا7َ 
أجهـزة  أمع   بتقييـم  عمليدعنـي 
عبرشطـة، اعالطـالع عـى أاضـاع 
عبيـجون اأحوع7 عبيجنا  لأمانة 

عبااصأة. 
أاضـح عملفتـش عباا5 لـوزعرة 
عبدعخليـة عبلوع  إلرع7يـم عملؤيد أنه 
تم تشكيل بجنة بتقييم أمع  أجهزة 

عبرشطة اتصحيح عالختالالت، مع 
عبرتكيز عى عبيـجنا  اعبيـجون 
اأقيـا5  اعملركزيـة  عالحتياطيـة 

عبرشطة اعملناطق عممنية. 
اأكد أن قضية عبيـجون ارفع 
عملظلوميـة عن عبيـجنا  من أ7م 

أابويات عأل عبلجنة. 
من جانبه ذكر ميـاعد عملفتش 
عباـا5 بـألمع  اعالنضبـاط رئيـا 
طا7ـر  عبدكتـور  عبلـوع   عبلجنـة 
عمليـايس، أن عبلجنـة سـتقُف عى 
عبتجـاازعت اعالختالالت عملصاحبة 
ممع  رجا7 عبرشطة؛ لهدِف تجويد 

عباأـل عممنـي اتقديـم خدمـات 
أفضل بلأوعطنني. 

يف  تُضـمُّ  عبلجنـة  أن  اأاضـح 
عبقيـامعت  مـن  عـدمعً  عضويتهـا 
عممنية عباليا، من ذاي عبر عت يف 
مجا7 عباأل عممني اعملشهوم بهم 

لابكفا ة اعبتأيز. 
عقـَب  سـيتم  أنـه  إىل  اأشـار 
عالنتهـا  من عبنـز7 عمليدعنـي رفُع 
متضأنـاً  عبـوزعرة،  إىل  تقريـٍر 
اعالختـالالت  عملالحظـات  كافـة 
اعبتجـاازعت، بلنظر فيهـا اعتّراذ 

عإلجرع عت عملناسبة. 

طفٌل آخر يموت جوعًا بعد تفاصيل مؤلمة عاشها برفقة والده:

العدوان مستمر.. إذًا للقصة بقية 

قبائل مأرب والجوف يؤكدون استمرارهم لرفد 
الجبهات ومواجهة التصعيد بالتصعيد

اإلعالم الرتبوي يواصل تنفيذ برامجه 
التوعوية بمدارس مدينة حجة

الداخلية تبدأ نزوالً ميدانياً لتقييم أداء أجهزة 
الشرطة وأوضاع السجون بأمانة العاصمة

“األمم المتحدة تقول إن طفل يموت في اليمن ُكـّل 10 دقائق”.. 



6
عمرلاا  اعبرأيا

عبادم

27 رليع عما7 ر7277ـ
5 مييأ  ي2ر52

)556(
استطالع 

 : عباس القاعدي

بـم يكتِف عباداعُن عممريكي عبيـاومّي 
لحصـاره عى عبيأن فحيـب، لل يرسـل 
أموعجـاً متدفقة الكأيات 7ائلة من عملوعم 
عبكيأيائيـة عبتـي تقتُـُل عبشـجَر اعبحجَر 
ع  صوعريره اطائرعته، ميـببًة أمرعضاً 
خطـرة، 7دُفها قتُل أطفـا7 األنا  عبيأن 

لصورة متدرجة. 
الاـد تفيّش الـا  عبكوبـرع اغره من 
عمالئـة عبتـي فتكـت لاملئـات مـن ألنـا  
عبشـاب عبيأني، عنترش يف أاساط عمطفا7 
مـرُض عبحصبـة لشـكل غـر ميـبوق، 
عملرُض عبذي صنّفه عمطبا  ضأن عممرعض 

عبيتة عبقاتلة. 
ايف جوبـة ميدعنيـة بصحيفة عمليـرة 
تـم عسـتطالع آرع  اتاليقـات عـدٍم مـن 
عمطبا  أخصائيي عمطفا7 يف عمليتشفيات 

عبحكومية. 

انتشاُر املرض ناتٌج عن أسلحة العدوان
عبدكتـور طه عبنائـب -أخصائي أطفا7 
ترصيـح  يف  أّكـد  عبثـورة-،  لأيتشـفى 
بصحيفة عمليرة أن سـبَب عنتشار مرض 
عبحصبـة يف 7ـذه عبفـرتة 7و »عسـتردع5 
عباـداعن عبيـاومّي عممريكـي عمسـلحة 
عبفتاكة اعملدمرة، منها عبقنالُل عبانقومية 
عبتـي رضب لها عباداعُن عـى جبل عطان 
قبـل فـرتة اعبتـي عنتجـت تأثرعً كبـرعً يف 
عنتشـار عممـرعض منهـا مـرض عبحصبة 
نا7يـك عـن رضب عباـداعن بلأحافظات 
عمُْخــَرى، ميـبباً مـرَض عبحصبة اعبذي 

يات  من عممرعض عبيتة عبقاتلة«. 
 كأا تطـرق عبنائُب إىل عملناطـق عبنائية 
اعبتي يااني أ7لهـا من 7ذع عملرض، قائالً: 
»7ناك لاـُض عملناطق َابألسـف عبشـديد 
عبتـي ال يوجـُد فيهـا تلقيٌح؛ نتيجة سـو  
عبترزين اصاولة عبتنقـل، ا7ذع يؤمي إىل 
إضاـاف عبقـاح، َا7ـذع ييـبب أمرعضاً يف 
عبجهاز عبتنفيس ايف عمغشـية عملراطية«، 
مضيفاً »عى ازعرة عبصحة أن توفر عبقاح 
إىل عملناطق عبنائية لشـكل كثـر اآمن مع 
ُحين عبترزين، أي تكون عبلقاحات جديدة 
ايف ثالجة حتى ال ينتهي عبقاح؛ ليبِب لُاد 
عمليافات أَْا عبيـفر إىل تلك عملناطق اعبذي 

ييتغرق مدة زمنية كبرة«. 

تداعياُت املرض وما بعد املرض
 اأشار عبدكتور طه عبنائب يف ترصيحاته 
إىل مشـكلة مـا لاد مـرض عبحصبـة »أن 
مشكلة 7ذع عملرض أنه يأتي لاده عالبتهاب 
عبرئوي اسـو  عبتغذية، ا7ـذع قد يؤمي يف 

ماظـم عبحـاالت إىل عبوفـاة، ابلوقاية من 
ذبـك عنصح جأيع عم7ـل اعآللا  اعممهات 
لابحرص عبشـديد عـى عبتحصـني ابيا 
عبجرعـة عبوعحـدة عبجرعة عمساسـية لي 
عبجرعات كلها عبتي تأتي يف عب نامج عملتبع 
يف عبجأهوريـة عبيأنيـة بلأوعبيـد، ا7ناك 
عبتنشـيطية، فليحرص  جرعـات تيـأى 
عم7ل عى إعطائها بألطفا7 سـن عبتياة 
عمشهر اعبيـنة اعبنصف، ابيحرصوع عى 

عبتغذية عملناسبة بهم«. 
اأاضح عبنائب أن عالمات ظهور مرض 
عبحصبة »عبيـاا7 اعبطفـح عبجلدي عبذي 
يبـدأ لابظهور يف عبوجه، ثم ينز7 إىل عببطن 
ثـم إىل عمرجـل، ايرتفـي، لنفـا عآلبية، 
أي ترتفـع مرجة حـرعرة عبطفـل عملصاب 

لابحصبة ملدة ثالثة أيا5 اعبتي يااني فيها 
من زكا5 شـديد اسـاا7 جـاف اعْحِأرعر 
احرقـان لاباينني«، مرمفـاً »اعند نهاية 
عبيـو5 عبثابـث تظهـر لَُقـٌع ليضـا  معخل 
عبفم تشـبه ذرعت عمللح، ايف عبيومني عبرعلع 
اعبرامـا يظهر طفٌح جلدي أحأر عبلون 
يبدأ خلف عمذنني ثم ينترش عى عبوجه، ثم 

عبجذع، اأخرعً يغطي سائر عبجيد«. 

الحصبة أحد أمراض الطفولة القاتلة
مـن جانبـه، ععتـ  عبدكتـور مـراعن 
عـي قائـد -أخصائي أطفا7 لأيتشـفى 
عبثـورة-، مـرض عبحصبـة »أحـد أمرعض 
عبطفوبـة عبقاتلـة ا7ـو مـرض فرايس 
يصيب عبجهاز عبتنفيس اينتج عنه عباديد 

عبتـي يأكـن  مـن عمعـرعض اعباالمـات 
أن تصيـب جيـم عإلنَْيـان، مـن ضأنها 
عبحأى اعبطفح عبجلدي«، اأضاف »مرض 
عبحصبـة قد تنتج عنـه مضاعفات كثرة 
أ7أهـا عبتهاب عبرئتني اقد يؤمي إىل عبوفاة 
يف حابـة تأخـر عالجـه عملأثل لاسـتأرعر 
عبتطايم حيب لرنامج ازعرة عبصحة«. 

اأّكد عبدكتور قائد عى رضارة »عالبتزع5 
لابلقاحـات عبالزمـة ملـرض عبحصبـة ايف 
موععيد7ـا اجرعهـا عملحـدمة اعبتجـااب 
مع عبحأالت عبوطنية بلتحصني«، ُمضيفاً 
»الحظنـا عنتشـار 7ـذع عملـرض امااامة 
ظهـوره مجـّدمعً؛ ليـبِب عنهيـار عبنظا5 
عبصحـي اليـبب عبحرب عبتي تشـن عى 
عبيأن من قبل عباـداعن عبذي فاقم عبنظا5 

عبصحي امنع مخو7 عمماية، حيث أعتقد 
أن عبحـاالت عملصالـة تصل نيـبتها %ر7 
اعبتي يتم عستقبابها سوع  يف عمليتشفيات 
ـة«، مطابباً عبجأيع أن  أَْا عبايامعت عبَراصَّ
يتكاتفـوع اأن يبذبوع جهد7ـم من أجل أن 
نقـي عمطفا7 من مضاعفـات 7ذع عملرض 
عبرطر، متأنياً بشابنا امطفابنا عبصحة 

اعبيالمة. 

االلتزام باللقاحات وقاية من املرض
عبدكتور عبدعبو7اب عبحيفي -أخصائي 
يف  أّكـد  عبثـورة-،  لأيتشـفى  أطفـا7 
ترصيحاتـه بصحيفة عمليـرة »عى عآللا  
اعممهات أن يلتزمـوع لابلقاحات بألطفا7 
بلوقايـة من 7ـذع عملـرض شـديد عباداى 
اعبـذي يصيب عمطفا7 من لاد عأر سـنة 
أَْا أَْكثَــر، اعباـالج عبوحيد به عبقاح؛ الَنَّه 
مرض فرايس بيا به عالج آخر«، متبااً 
»اإذع أصيب عبطفل لهذع عملرض قد يصاب 
لأضاعفات خطرة، منها عبتهالات سـو  
عبتغذيـة اعالبتهالـات عبرئويـة، النيـبة 
بفـرتة عبقـاح بألطفـا7 تبـدأ من عبشـهر 
عبتاسـع إىل عأر خأا سـنوعت؛ ليـبِب 

عالنتشار عبوعسع بهذع عملرض«. 

بسبب القنابل العنقودية ارتفعت نسبة 
املرض من 5 % إىل 90 %

عبكبـيس  عبدعمللـك  عبدعبلـه  عبدكتـور 
لامليتشـفى  أطفـا7  -أخصائـي 
عبجأهـوري-، أشـار إىل أن »عبيأن كان يف 
عبفـرتة عملاضيـة ال يوجـد فيها عملـرض إاّل 
لنيبة قليلة، أي 5 %، أما عآلن امع عباداعن 
عبيـاومّي عممريكـي عى عبيأن َاليـبب 
عمسلحة عبقاتلة اعبقنالل عبانقومية عزمعم 
عملرض لنيـبة ر9 % اعنترش لشـكل كبر 

مع أمرعض كثرة منها عبكوبرع«. 
اأَتْبَـَع »الحظنـا اصـو7 أَْكثَـــَر مـن 
%ر7 حاالت إصالة لهذع عملرض، ماظأها 
أطفـا7 مـن عملناطـق عبنائية عبتـي تنتظر 
من ازعرة عبصحة عال7تأـا5َ لها الاملرعكز 
عبصحية عبتالاة بها«، مشرعً إىل أن تحابَف 
عباـداعن يهـدف إىل قتـل عبشـاب عبيأني 

لحصاره امناه مخو7 عمماية«. 
اأضـاف عبكبيس يف ترصيحـه أن »7ذع 
عملرض فـرايس »عبحصبـة« امضاعفاته 
7ـي عبتـي تـؤمي إىل إصالة عمطفـا7، أما 
لاالبتهالـات عبرئويـة أَْا عإلسـهاالت عبتي 
تـؤمي إىل عبجفاف امنهـا إىل عبوفاة، ا7و 
مـرٌض رسيـُع عباـداى، اييـأى مرض 
عملقاللـة عماىل أَْا عبلقا  عما7، ايف ظل 7ذع 
عالنتشـار يجـب أن يشـأل عبتطايم حتى 

بألطفا7 لاأر عبرأا عبينوعت«.

في جولة استطالعية لصحيفة المسيرة حول قضية انتشار مرض الحصبة:

الحصبة تهّدُد أطفال اليمن
أطباء وأخصائيون: أسلحة العدوان السبب الرئيس في انتشار المرض والحصار  صّعب الحلول لمكافحته 

ارتفعت نسبة المرض بسبِب القنابل العنقودية من 5 % إلى 90 %
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تقرير 

 : ميرفت سليمان

شـهدت عدن ُرْعَب تصفيات منظأة 
امتتابيـة اقتـل باـدم كبر مـن رجا7 
عبديـن اشـرصيات لـارزة يف عملجتأـع 
خال7 عبيـنتني عملاضيتـني رعح ضحيتها 
ر3 إما5َ ميـجد عى عمقل. عندما لدأت 
لكتالة مقايل 7ـذع لغرض تكوين قائأة 
لأسـأا  عمئأة، يف محاابـة مني بجأع 
عملالومـات عـى أمل عكتشـاف أسـباب 
7ذه عبيليـلة من عبجرعئم. إىل أن كشف 
موقـع أمريكـي عسـأه لوزفييـد نيوز 
ليبق صحفي أم7ش عبجأيع ساعدني 

عى إكأا7 لحثي 7ذع. 
نيـوز  لوزفييـد  أشـار موقـع  فقـد 
إىل أن جنـومع أمريكيـني سـالقني مـن 
كتيبة جريـن لرت اعبُقـــوَّعت عببحرية 
ــة سـيا7 ياألون مـع رشكات  عبَراصَّ
ــة تقـو5 لابتااقد مع  أمريكيـة َخاصَّ
عإلمارعت عبارلية عملتحدة تهدف إىل شـن 
عأليـات تصفية منظأـة. يف تاريخ 29 
كانون عما7/ مييأ  25ر2 عبياعة 9. 
59 ميـا  قامت 7ذه عملجأوعة لاألية 
إْر7َاليـة سـجلت من عبجـو. اقد جرت 
عمحـدعث عى 7ذع عبنحـو: توقف موكب 
يتأبـف من عرلـات عيـكريّة مصفحة 
قـرب مكتـب حـزب عإلْصـاَلح يف كريرت 
محافظة عدن انز7 منها ميلحون لزي 
عيكرّي الارشاع لإطالق عبنار عشوعئياً 
عى مـن كان لابُقرب مـن عملوقع. اقا5 
أحد7ـم لوضع عبوة ناسـفة عى عبباب 
االذاع  عبثابثـة  عملصفحـة  يف  اصاـداع 
لابفرعر لرُسعـة الاَد7ا لثوعٍن عنفجرت 
عبارلة عبوسطى ميبّبًة ممارعً 7ائالً. 

عبفيديـو عملنشـور -حيـب ععـرتعف 
زعيأهـم- كان لدعيـة عباأليـة حيـب 
اصفـه، كأا أاضح أن عمليـتهدف كان 
إنصـاف مايو رئيا حزب عإلْصاَلح اكل 

من يف عملكتب. 
الحيـب موقـع عبجيـش عممريكي 
أن عإلمـارعت بهـا تاريـخ يف عبتااقد مع 
عملرتِزقـة مـن مجأوعـة لاسـم عسـبر 
عالريشـن، لـالك اعتـر ملؤسيـها إريك 
لرنـا، أي. يس. تـي. إس عباامليـة، إن. 
يف، عبفرقة عبفرنيية بلجرعئم عبرارجية، 
فـرق إرسعئيلية اكوبومبيـة، تقو5 7ذه 
عبكتائب لاأليات إْر7َالية اقتل لحيب 

عبطلب. 
عملوعطنـني  عالغتيـاالت  7ـذه  حـّرت 
عملحليـني عبذيـن رأاع أن 7ـذه عباأليات 
تكـون عـى ميـتوى عـا7 مـن عبدقة 

اعإلعدعم، مأا يد7 عـى إمكانيات كبرة 
مثـل تاقب عبضحية ارصـد تحركاتها، 
كأـا تتطلـب متفجرعت كبـرة اعجهزة 
تحكم عـن لاـد اطائرعت لـدان طيار 
اعرلات اأجهزة تجيـا ا7ي أسلحة 
حرلية متطـورة تشـر إىل مار أمركي 
مبـارش. من عملاـراف أن حـوعيل ررر5 
أمريكي عيكرّي سالق ياأل يف عبجيش 
عملتحـدة  عبواليـات  حابيـا.   عإلمارعتـي 
عممريكيـة متورطٌة يف عبحرب عى عبيأن 
أَْكثَــر مأا تالن، اتاد عإلمارعت عبارلية 
عملتحدة أحد أَْكبَــر ميـتورمي عبيـالح 
عممريكي. فيأا قامت عبيـاوميّة لرشع  
مادعت عيـكريّة من لريطانيا لأَْكثَــر 
مـن لليـون جنيـه عسـرتبيني يف عباـا5 
عملايض فقط، مأا يجال عستأرعر عبحرب 
عـى عبيأـن مرلحاً بـكل مـن لريطانيا 

اعبواليات عملتحدة. 
من عملرتِزقة عبذين سا7أوع يف تصفية 
أئأة مياجد عدن اعلأائها، عبايكرّي 
عبيـالق يف عبُقــوَّعت عببحرية عممريكية 
اعسأه عيزعك جيل مور يهومي أمريكي، 
يف  ــة  عبَراصَّ عبوحـدعت  يف  اعبقنـاص 
طاقـم سـباة معنيل كوليت اقد شـارك 
يف عبحرب عـى عببلقان، اعلرع7يم جوالن 
يف  خـد5  عبـذي  إرسعئيـي-  7نجـاري- 
ـة. جأياهم  عببحرية عممريكيـة عبَراصَّ
عألـوع بحيـاب عإلمـارعت كإْر7َاليـني 
ميتأجرين لدخل كبر. حيب ترصيح 
جوالن قاال: »أنا قأت لتيير عباأليات، 
انحـن عنجزنـا عملهأـة، كان حكأا من 
عإلمارعت ا7ي ضأن ُقــوَّعت عبتحابف«. 
كأا ّصح جوالن ملوقع لوزفييد نيوز 
أن خال7 أشـهر تااقد7ـم يف عبيأن كان 
فريقه ميؤاال عن تصفية بشرصيات 
رفياة عمليـتوى. كأـا أّكـد أن عالعتدع  
25ر2 عـى مكتـب  29 مييـأ   يـو5 
حـزب عإلْصاَلح يف عـدن كان لهدِف قتل 
إنصـاف عي مايو رئيا عبفرع اكل من 

يف عملكتب. 
عبايـكريّة  عبـرشكات  تيـتقطب 
ـة عبايـكرينّي ذاي  عممريكيـة عبَراصَّ
عبر ة عبوعساة من عبوحدعت عبايكريّة 
لريت جرين سيل. عبفريق عبيامس عبذي 
ـة لاد  عشـتهر لأنه عالعى تدريبا اَخاصَّ
نجاحه لقتل أسـامة لن المن. مجأوعة 
ـة توظف من عبُقــوَّعت  عباأليات عبَراصَّ
ـة مـن صفوف عبنربة  عببحريـة عبَراصَّ
ـة لتطوير عبحراب توظف  نافـل عبَراصَّ
مـن عملرالـرعت يس. أي. أيـه عبوحـدعت 
ــة. اقـد أاضـح جـوالن أنهـم  عبَراصَّ

ييـتلأون مليوناً انصف مليون شهرياً 
كرعتـب بكل شـرص، فضـالً عن قبض 
عالاعت بكل )تصفية( انجاح عباألية. 
عمئأـة عبذيـن تأـت تصفيتهـم كان 
بديهم ألنا  ازاجـات الاضهم أحفامعً 
اعشـرة، كأـا أنهـم كانـوع جـز ع من 
يف  مارافـني  كانـوع  عمئأـة  عملجتأـع. 
عملجتأـع ابهـم أماعر قياميـة. يف حـني 
عبحكوميـة  عملدنيـة  عبردمـات  تر7لـت 
عملدينـة.  يف  اعبردميـة  اعبقضائيـة 
عمليـاجد بديها عدم من عمئأة بادم من 
عالختصاصـات. ا7م من موظفي ازعرة 
عماقاف اعبشؤان عبدينية. ماظم عمئأة 
عبـذي تـم عسـتهدعفهم كانوع مـن حزب 
عإلْصـاَلح. نتيجة 7ذه عبتصفيات يشـاع 
أن أَْكثَـــر من ر22 إمامـاً قد 7رب من 
عبيأـن أَْا عختفى عـن عمنظار؛ ليـبِب 
عبتروف من عببطش اعبقتل عمليتأر. 

يرتبط حزُب عإلْصاَلح لحركة عإلخوعن 
عمليـلأني اياد حزلاً سياسيًّا قانونيًّا يف 
عبيأـن ا7ـو عبحزب عبحاكـم يف حكومة 
7ـامي اعبـذي يقـو5 عبتحابـف لقيامة 
عبيـاوميّة التأييـد أمريكـي لريطاني 
لشـن عبحـرب عـى عبيأـن إلعامتـه إىل 
عبيـلطة. عبحـزب بييـت به شـابية يف 
ـة؛ ليـبِب  جنـوب عبيأـن اعـدن َخاصَّ
عرتباطـه لابحكومة اعبفيـام عملتفيش. 
اتجـدر عالشـارة إىل أن عمئأـة عملاينـني 
عالتّجـاه  مـن  أغلبهـم  يف  7ـم  حديثـا 
عبيـلفي، اأَْكثَـــر تحفظـا ايأينية يف 
مأارسـاتهم. اذبك ياني توسع عالتّجاه 
عبيـلفي عبيأيني بلييطرة عى مياجد 
معئأـاً  عشـتهرت  عبتـي  عملدينـة  عـدن، 
لاملدنيـة اعالعتدع7، علأاً أنـه عى عمقل 
ثالثة مـن عمئأة عملغدار لهـم كانوع من 

عالتّجاه عبيلفي. 
يف عباأـو5، يؤيّـُد عالتّجـاُه عبيـلفي 
عإلمارعِت ايقو5 لتحفيز عبشباب بلقتا7 
عى أسـا طائفيـة ايدعـو إىل عبجهام 
ـة  ضد عبحوثيني. بم تشـهد عـدن َخاصَّ
اعبجنـوب عامة امنذ عنتها  عبحرب قبل 
ثالث سنوعت أي تحين لابحياة عملايشية 
لـل عى عباكـا، فقـد عزمعمت عماضاع 
عملايشـية صاولـة فارتفات عالسـاار 
اعنهـارت عبُاألة، افشـلت مؤسيـات 
عبدابـة عبردمية يف تأميـة اعجباتها مثل 
عبكهرلـا . اعنترشت عملرـدرعت اطرمت 
عبيـاوميّة آالف عباأـا7 عبيأنيني عبذين 
كانوع ييـا7أون لإعابـة عائالتهم من 

عبرارج. 
الحيـب عممـم عملتحـدة أَْصبَــحت 

فقـط  بيـا  عبجأيـع  تهـّدم  عملجاعـة 
عملهأشـة  عبطبقـات  أَْا  عبنازحـني 
اعبااطلـني عـن عباأـل لـل أَْصبَــحت 
تهـّدم عملتقاعديـن احتى عباأـا7؛ بذبك 
أَْصبَـــح عنرـرعط عبشـباب يف عبتجنيد 
لـاب عبتوظيـف عبوحيـد عملفتـوح ِلأبف 
ريا7 سـاومّي شـهريا أَْصبَــح عرض 
بلشـباب  مغريـاً  عبحـرب  يف  عملشـاركة 
مـن أجـل عبحصو7 عـى بقأـة عبايش 
امليـاندة أرس7ـم عبفقـرة. كذبك 7ذه 
عبوسيلة تقع 7ي أَيْضاً يف معئرة عبفيام، 
حيث أن عبجنـوم ياانون من عقتطاعات 
شـهرية غر رشعيـة بصابـح أصحاب 
عبرتـب عباابية، احتـى عبجرحى ياانون 

من عإل7أا7 شديد يف عباالجات. 
أَْصبَــح عملقاتلـون عبجنوليون اقومعً 
ملحرقـة عبحـرب عبـذي بيا بهـم فيها 
ناقـة اال جأـل! يف حـرب طـا7 أمد7ا 
إىل 3 سـنوعت، اال يوجـد أي أمل بنهاية 
رسياة أَْا َحــّل يف عبيأن طاملا 7ناك من 
يهدف إىل إطابة عأر7ا بجني عملاليني. يف 
ماركة عبيـاحل عبغرلي بليأن يف عملرا  
اعبحديـدة قتـل ر2 أبف مقاتـل جنولي 
عمقـل،  آالف جريـح عـى  ر2  اسـقط 

حيب مصامر عبتحابف نفيه. 
يف نفا عبوقت تشـهد عدن تصفيات 
اشـرصيات  مؤثـرة  شـرصية  ميـة 
متالأة من قضاة امدرع  اأطبا  عبذين 
يأكن أن يلابوع مارع يف مقاامة عبهيأنة 
عإلمارعتية عى عبجنوب أَْا حتى عالسـها5 

يف إَعاَمة ععأار عببلد. 
اعإلمـارعت  عبيـاوميّة  تتحكـم 
ـة يف عملناطق  لابيياسـة عبدعخلية َخاصَّ
عملحـررة كأـا تلقـى تأييـدع اميـاندة 
لريطانيـة اأمريكيـة. تتحـد ُكــّل من 
عبقوتني مع عبتحابـف ابكنهأا يف صعع 
عى تقاسـم كاكة عبيأـن لينهأا. ترى 
عبيـاوميّة أن عإلْصـاَلح طـرف يأكـن 
عالسـتفامة منـه اتـرعه عإلمـارعت عداًّع 

اتاأل عى تقليص نفوذه. 

• األه��داُف الجيوسياس��ّية للح��رب 
على اليمن

تزُعُم عبيـاوميُّة اعإلمارعُت أن حرلَها 
عى عبيأن تهـدُف إىل تقليص تأثر إيرعن 
يف عبيأن اتقويـض إمكانية تحكم إيرعن 
لأدخـل عببحر عمحأـر اعملحيط عبهندي. 
ملنـاصة  تدخـال  أنهأـا  يدعيـان  كأـا 
حكومة 7امي اععامتـه بلحكومة تحت 
رشعيـة  ال  ابكـن  عبرشعيـة.  ميـأى 
بهـامي؛ الَنَّ 7ذه عبقـوى عختارته بيكون 

رئييـاً صوريـاً يف عنترالـات لأرشـح 
اعحد. كأـا أنه ال يتأتع لأية شـابية ال 
يف عبشـأا7 أَْا يف عبجنـوب. ايف عبوعقـع، 
أ7ـدعف  عـدة  اعإلمـارعت  بليـاوميّة 
عبيأـن  تقاسـم  أ7أهـا  جيوسياسـيّة 
اعبيـيطرة عملبارشة عليـه تحت عرشعف 
عبقـوى عالم يابيـة متأثلـة ل يطانيـا 
اعبواليـات عملتحدة عبلتني تحّققان أرلاحاً 
مـن تجارة عمسـلحة اعملاـدعت عبحرلية 
اعببـرتا7 اغر7ـا. تأمل عبيـاوميّة أن 
تيـيطر عى عببرتا7 اعبذ7ـب اعملاامن 
يف حرضموت اعملهرة اشـبوة، اأن تبني 
خط أناليب من عبياوميّة إىل مينا  عملكال 
بلتصدير ع  عبيأن إىل عملحيط عبهندي. 
يف حني، تهدف عإلمارعت إىل عبيـيطرة 
عـى عملوعنئ، حيث مـن عملتوقع أن يفقد 
مينا  جبل عي عإلمارعتي أ7أيته عبااملية 
عنـد عكتأا7 خطة عبصـني إلَعاَمة إحيا  
طريـق عبيـلك عبتاريرـي لبنـا  طريق 
ُسـأي حزع5 اعحد طريق اعحد – طريق 
عبيـلك بلقـرن عملاـاص. حيـث لـدأت 
عبصني لشـق سـكك حديدية ترلط آسيا 
لأارالـا لرًّع. اسـيظل ييـترد5 طريق 
عببحر ابكن بن يأـر لأينا  ملي - جبل 
عي. بذع قامت عإلمارعت لابتوسـع النا  
قاعـدة عيـكريّة كبرة جـدع يف عريرتيا 
تقـوم عبحـرب عـى عبيأـن منهـا. كأا 
أنهـا تيـيطر عـى مينـا  عريرتيا تحت 
عسـم رشكـة مي. لـي اربـد عإلمارعتية 
إلمعرة عملوعنـئ. كأا تيـيطر عى مينا  
جيبوتي اأرض عبصوما7 عمليـتقلة كأا 
تتدخل عإلمارعت عيكريّا اتروض حرلاً 
يف عبصومـا7 بليـيطرة عليهـا لحجـة 
محارلـة حركـة عبشـباب 7نـاك. كأـا 
سيطرت لشـكل كامل عى جزر عرخبيل 
سـقطرى عبيأنيـة عبجنوليـة. اتقـو5 
لإنشـا  قاعدة عيـكريّة كـ ى 7ناك، 
فضالً عن لنا  مدرج بلطائرعت عبحرلية 
عبجنوليـة  عبيأنيـة  ميـون  جزيـرة  يف 
عبشديدة عال7أية عى مدخل لاب عملندب. 
ا7ي يف حرب ميـتأرة بليـيطرة عى 
ُكــّل عبيـاحل عبغرلي بليأـن من عدن 
الاب عملنـدب امينا  عملرـا  اعبحديدة، 
اكل 7ـذه عملوعنـى  عـى خـط عبيـلك 

عبصيني عبتجاري. 
أما5 ُكـّل 7ذع عإلجرع5 اعبقتل اإغرعق 
عبشـاب عبيأني لاملجاعـة. ال َحــّل من 
مان اقـف عبدعـم عبايـكرّي عممركي 
اعب يطانـي عـن ُكــّل من عبيـاوميّة 
جرعئأهأـا  ليـبِب  فـورعً؛  اعإلمـارعت، 

لابحرب عى عبيأن. 

الحرب على اليمن: مرتِزقة يف خدمة األنظمة
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زيد البعوة

ما 7و اجه عبشبه لني قأة 
عبثأـان يف عـا5 7رر52 اقأة 
عبارشيـن يف عـا5 ي2ر52 من 
حيث مشاركة عبرئيا عبيأني 
عبيالق عي عبد عبله صابح يف 
عبصناعية  عبثأـان  عبدا7  قأة 
عبكـ ى يف أمريـكا امن حيث 
مشـاركة عبيـاوميّة يف قأـة 
عبدا7 عبارشين يف عمرجنتني؟
قبل عبحديث عن اجه عبشـبه 
لني عبقأتني أاالً لاض عملالومات 
عـن عبـدا7 عبثأـان عبصناعيـة 
عبكـ ى يف عباابـم اعبتي تضـم كندع افرنيـا اأملانيـا اإيطابيا 

اأمريكا اعبيالان الريطانيا اراسيا اعالتّحام عمارالي. 
ايف عا5 52999 اأثنا  عناقام قأة عبدا7 عبثأان تم تأسيُا 
قأة عبارشين عبتي تضم عبدا7 عبك ى عبتجارية اعبصناعية 
يف عباابـم ا7ـي كابتايل أمريـكا الريطانيا اأملانيا اراسـيا 
اعبيالان اعسرتعبيا اعبصني افرنيا اكندع اعمرجنتني اعبهند 
اإندانيييا اعيطابيا اعملكييك اعبياوميّة اجنوب عفريقيا 
اتركيا اكوريا عبجنولية اعالتّحام عمارالي به مأثالن عثنان. 
ابلاومة إىل موضوعنا عمسـايس عن اجه عبشبه اعملقارنة 
لـني قأتَـي عبثأاني عـا5 7رر2 5 اعبارشيـن ي2ر2 5 نجُد 
أن عبرئيـا عبيأني عبيـالق عـي صابح حرض قأـَة عبدا7 
عبصناعية رغـم أن عبيأن بيا مابًة صناعية اكان حضوره 
سياسـيّاً اإْعاَلمياً عكثر مأا 7و تجارّي اصناعّي، االحظنا 
كيـف كان عبقامة ينظران إبيه اييـتغرلون اجوَمه، الاد 
عومتـه من عبقأـة أعلن عبحـرب عماىل عى صاـدة منطقة 
مرعن، فكان عبيبب عبرئييس بحضور عبقأة 7و عقد صفقة 
سياسـيّة اظهـور إْعاَلمـي اخدمة مشـاريع أمريكا اما7 

عالستكبار ايف مقدمتها أمريكا. 
أما لرصوص عبيـاوميّة فهي عضٌو أسـاٌس يف ما7 قأة 
عبارشيـن بكنهـم ال يارانها أي ع7تأا5 فهي بييـت مابة 
صناعية اال حتى مابة تجارية فقط ُسأاتها عملامية ضأتها 
إىل قأـة عبارشيـن ابكن كان عبحضور 7ـذع عباا5 ملحأد لن 
سـلأان يف قأة عبارشيـن ال يرتلف كثرعً عـن حضور عي 
صابـح عا5 7رر2 5 يف قأة عبدا7 عبثأان من حيث عالحتقار 
اعملضأون اعم7دعف عبيياسـيّة اعإلْعاَلمية اتنفيذ مشاريع 

ما7 عالستكبار عبتي تياى بها أمريكا. 
عى عبرغم مأا قد فالته عبيـاوميّة الن سلأان من أجل 
أمريكا ايف مقدمتها عبحرب عى سوريا اعباداعن عى عبيأن 
إاّل أن أمـوع7 لن سـلأان بم تشـفع به مـن أن يكون محط 
عحتقـار اعزمرع  لني رؤسـا  عبـدا7 عبك ى اأمـا5 عباابم، 
اعملوقـُف عملرـزي اعملهـنُي يف قأـة عبارشيـن كان متاأـدعً 

امقصومعً. 
ابـو نأتي بنتحدث عـن فوعئد 7ذه عبقأم نجـد أنها لقدر 
ما 7ـي صناعيـة اتجارية إاّل عنها سياسـيّة اعسـتكبارية 
اعيـكريّة ملصلحة أمريكا اراسيا اعبصني اعملانيا افرنيا 
الريطانيا اعالتّحام عمارالي احلفائهم ابيا بها أية فوعئد 

بألمة عبارلية اعإلْساَلمية. 
اكذبـك عبحـا7 لابنيـبة باـي صابح مـا عبذي عسـتفام 
مـن حضور عبقأـة يف 7رر2 5 7ـل عام بيالـن عبيأن مابة 
صناعية؟ أ5 عام بيالن عبحـرب عى عبيأن ملصلحة أمريكا؟ 
كذبك عبحا7 لابنيـبة ببن سـلأان ماذع عستفام من حضور 
قأـة عبارشين 7ل سـياوم بيالن عبيـاوميّة مابة صناعية 
اينافـا عبيالان اعبصني اعبدا7 عباظأى أ5 أنه فقط حصد 

عبرزي اعباار؟
كل عبقأم عبتـي ياقد7ا عملجتأع عبدايل ايف مقدمتها ما7 
عالسـتكبار لقيامة أمريكا ال تأد لأي صلة بلارب اعمليلأني 
اال تـدر عليهـم أي فائدة اال مصلحة فقط تجالهم سـوقاً 
عسـتهالكية يف عبجانب عالقتصـامي اميدعن صعع يف عبجانب 

عبايكرّي عالستاأاري ا7ذع ما أثبتته عمَيَّا5. 
اعبيو5 الاـد ما حصل ببن سـلأان يف قأة عبارشين 7ل 
سييـتفيد ايأخذ عبا  اعبدراس أ5 أنه سـيأيض عى نهج 
عي صابح عبذي خد5 أمريكا طويالً اُقتل يف سـبيلها مان أن 
يحصل عى مقا5 مامي اال مانوي لل خرس عبدنيا اعآلخرة؟.  

مشاوراُت السويد والتحدياُت الصعبة 

 علي القحوم 

تلقـى عملجلـُا عبيـيايس عمعـى معوًة 
عملتحـدة بحضور  من عممـم 
عملشـاارعت عملزمع عناقاُم7ا 
رّحـب  ا7نـا  عبيـويد..  يف 
رئيـُا عبجأهوريـة مهـدي 
عملشـاط اأعلن عن جهوزية 
بحضـور  عبوطنـي  عبوفـد 
عملشاارعت.. اقا7: يد عبيال5 
عبحلـو7  األـوعب  مأـدامة 

مفتوحة.. 
)أمـا  غـامر  الابتـايل 
عبوطنـيَّ  عبوفـُد  عمرلاـا ( 
ا7ـو يحأُل ماه 7ـمَّ اطن 

اماانـاة شـاب.. ابهذع صاحـب عبقضية 
اعمرض ال يأكـن ألـدعً أن يفرَِّط يف سـيامة 

اعستقال7 عبيأن.. 
يف عملقالـل ما7 عباداعن تدفع إىل عبوعجهة 
زمرًة مـن عباأال  اعبرونـة عبيأنيني كانوع 
متوعجديـن يف فنـامق عبريـاض.. اخلفهم 
عبيـفرُ عممريكـي اعبيـاومي اعإلمارعتي 

اعب يطاني بحضور عملشاارعت.. 
ا7نـا عملفارقـة لـني َمن ييـاى بردمة 
اطنـه ايدعفُع عـن عبكرعمة اعالسـتقال7.. 
الني من ييـاى بردمة عملحتّل اعمليتاأر 
ايتحـو7 إىل أمعة تنفـذ أ7ـدعف عملحتّلـني.. 
ايكـون عنوعناً ملؤعمرعت من شـأنها تدمرُ 
عبيأن أرضاً اإنيـاناً.. افوق 7ذع يحألون 

عملفااضـات مؤعمـرعٍت  إىل طاابـة  ماهـم 
متادمًة كلها تيتهدُف عبوطن ُكــّل عبوطن، 
الهـذع مشـاارعت عبيـويد أصبحـت عممم 
عملتحدة أمـا5 تحديات صابة 
الاتـت عـى عملحـك فإمـا أن 
تنفذ تطلاات عبشـاب عبيأني 
أَْا تيـهم يف عالسـتأرعرية يف 
عملؤعمـرة عـى عبيأن.. سـيأا 
عبقـذرة  اعممريكـي اأماعتـه 
اعإلمارعتـي  عبيـاومي  مـن 
ييـاون إىل تحقيـق أ7دعفهم 
خـال7  مـن  عالسـتاأارية 
عملشـاارعت، لاـد أن عجـزاع 
عيـكرياً اععالميـاً يف تحقيق 
ذبـك.. امنهـا عبيـيطرة عى 
عبيـاحل عبغرلي الاقي عملناطق تحت م ّر 
تنفيذ قرعر مجلا عممن 2226 عبذي للورته 
أمريـكا مع حلفائهـا يف ثاني أسـبوع من 
عباـداعن.. لاد أن خـاَب أملُهم اعجزاع من 
تحقيق مآرلهم خال7 عمسبوعني عمابني من 
عباـداعن.. الابتايل عـاماع إىل اضع قرعرعٍت 
كهـذه تُبِاـُد عنهـم عبحـرج اتصنـع بهم 
م رعٍت جديدًة يف عسـتأرعرية عباداعن.. ايف 
ُكــّل مشـاارعت يضاون 7ذع عبقرعر اعبذي 
يفيض لتيـليم عمسـلحة بلأحتّل اتيليم 
عملـدن.. اإعامة رشعيـة عبوصاية اعبهيأنة 
عبرارجيـة امن ثَـمَّ يقـرُِّر عممريكي كيف 
يكـون ميـتقبل عبيأـن.. ا7ذع مـا رفضه 
ألنـا  عبشـاب عبيأني اعبـذي معئأـاً األدعً 

يطاببون لوقف عباداعن افك عبحصار.. اأن 
يرتكوع عبشـاب عبيأني يقرر ميتقبله ليده 
ايد ألنـا ه.. اكذبك رفـع عبفيتو عن عممم 
عملتحـدة بتاأَل ما كانـت تاأله من قبُل، يف 
عبدار عملياعد عى جأع عبفرقا  عبيياسيني 
يف طاابة اعحدة؛ برتتيب مؤسيـة عبرئاسة 
افقـاً  عملؤسيـات..  القيـة  اعبحكومـة 
ملررجـات مؤتأـر عبحـوعر عبوطنـي اعى 
أسـاس مبـدأ عبرشعكـة عبوطنيـة.. كأا أن 
مباوثها عبيـالق جأا7 لن عأـر أكد أما5 
عممم عملتحدة أن عبفرقا  عبيياسـيني كانوع 
قاب قوسـني مـن عبتوصل بحـل.. ا7ذع يف 
عشـية بيلـة عباداعن ال سـيأا ا7ـذع عبحل 
متأثل يف سد عبفرعغ عبيـيايس عبذي أحدثه 
عبفـار 7ـامي عندمـا قـّد5 عسـتقابته 7و 
احكومته.. اكذبك ترتيُب لقية عملؤسيـات 
افقـاً ملررجات عبحـوعر عبوطني اعى مبدأ 
عبرشعكـة عبوطنية.. ا7ـذه عبحلو7ُ منصفٌة 
بكل عبقوى عبيياسـية ابيا فيها عستثنا  
محـد، لـل عبجأيُع مشـاِرٌك يف سـد عبفرعغ 

عبييايس ايف شكل عبدابة.. 
مـن  عبقـذرَة  اأماعتـه  عممريكـي  بكـن 
عبيـاومي اعإلمارعتـي يقطاـون عبطريـَق 
عـى عممـم عملتحـدة؛ بلحيلوبـة مان تنفيذ 
7ذه عبحلـو7 عبيأنية - عبيأنية.. ا7ذع مبيٌل 
اعضٌح أن بديهم أطأاعاً اعضحة يف إخضاع 
عبيأن تحت عبوصاية عبرارجية.. اإسقاطه 
يف ميـتنقع عبفـوىض اإمخابـه يف لرعثـن 
عالستاأار اعملؤعمرعت عبتي ال نهاية بها.. 

األمم المتحدة: صانع ألعاب "التحالف" 
صالح الدكاك 

عملنّظأـُة عممأيـة  تثـأَر  أن  عوضـاً عـن 
بقرعرعتهـا عبتي يداُسـها عبتحابـُف لامحذية 
اعبجنازير، تحـاا7ُ أن تتأظهَر يف بُبُوس َمن 
يثأر بليأنيني )عبضحايا( إنيـانياً امايشياً 
مـن خال7 إعفائهـم من لضاـة قيوم ضأن 
آالف كبَّلهـم عبتحابـُف لهـا مان اجـه حـق 

التوعطؤ أمأي مشهوم. 
جرحانـا امرضانـا يأوتـون تباعـاً عى 
7امـش اعـوم أمأيـة لابتوسـط بإلفـرعج 
عن شـحنة أمايـة اقأح عابقة لـني أظافر 

اأشدعق تحابف عبقرعصنة اعبغزعة. 
مطارعتُنـا اموعنئنـا عملباحة أمأياً بُشـّذعذ 
عآلفاق مـن مرتلـف عبجنيـيات اعمصقاع، 

محظـورٌة علينـا اموصـدٌة أمامنـا لشـأع 
عبتوعطـؤ عممأـي اعبنفـاق عبااملـي، اعملطار 
عبوحيد عبذي بم تطأه أحذيُة تحابف عمليـوخ 
أاصدتـه غـارعُت طائرعتهـم، الـات حكـرعً 
برحـالت صانـع أباـاب عبتحابـف امباوثه 
عممأـي، جيئـًة اذ7الـاً يف سـياق ضغطـه 
لابجوح اعبوجع اعبجرعح مقالل لاض عبربز 
اعممايـة، اعبتناز7 عن ُكـــّل عمرض مقالل 

لاض عمرض. 
7ذع 7ـو )عبحلُّ عبيـيايس( يف منظور أمم 
متحدة تـرى يف )عإلف26 اعبحصار اتنضيب 
عالقتصـام اعملـوعرم( ضأانـاٍت ال غنى عنها 
إلحال7 عبيـال5 لأا 7و ترجأٌة ناعأٌة بحرب 
عداعنيـة عجـزت يف تركيـع شـابنا عبصالر 

عبصامد عبحر، اعملنترِص. 
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حينأـا تزمِجـُر أصـوعُت عملدعفع 
اعبصوعريـخ اعببارجـات عبحرليـة 
ابالاـُة عبرصاص، ترتفـي عبرؤيُة 
يف مثـل 7ـذه عمثنـا  اتُحجب أما5 
أنظـار عبغاببية عبُاظأـى من عبرأي 
ارلأـا  اعإلقليأـي  عملحـي  عباـا5 

عبااملي. 
7نا ايِف بحظٍة كهذه يتم عستبدع7 
عملفـرمعت عبصحيحة مـن قوعميا 
عملفـرمعت اعملفا7يم عباامة اتجري 
عالسـتااضة عنها لأفـرمعت بيا 
قوعميـا  يف  سـوى  مانـى  بهـا 

عمُلحرِّفني من ُصنّاع عبقرعر عإلعالمي اعميديوبوجي 
اعملحرتفـني يف تزييـف اعـي عباامة مـن عبناس؛ 
بيحشـداع بنا مفرمعٍت جديدًة تتناَسـُب مع 7وى 

عبلحظـة يف عملاركـة عإلعالميـة عبجديـدة. 
ا7نـا إذ يتم ععتأام عمماعت عملناسـبة يف تنفيذ 
عملهأـة عبشـيطانية تكون جأاعـات مترصصة 
عبدعايـات  ايِف  اعميديوبوجيـا،  عبنفـا  علـم  يف 
ًة بلتأثر عـى جأهور  اعبحـرب عبنفيـية، ُماـدَّ
عملتلقـني مـن عباامـة، اتيـتند يف تنفيـذ عملهأة 
عى جيـش محرتف من عإلعالميـني، أَْا بنُقل عى 
إم عطوريتهـا عإلعالميـة عملارافـة؛ كي تحاص 
عمُلتلقي من كل حدٍب اصوب، مان أن تيـأَح به 
ابو بلحظة اعحدة لابتأان اعبتفكر لهدا  يف ما 
يشا7ده أَْا ييأاه أَْا يقرأه. الابتايل ترتعكم بديه 
حصيلة 7ائلة من عملالومات عملغلوطة اعملشـو7ة 
من خال7 عملشا7دة عبيومية اعمسبوعية. اتتكرر 
عليه عملشـا7د اعمخبار عى 7ذع عبنحو؛ فال يكون 
لأقـداره عبتأييز لني عبغث اعبيـأني، اعبصامق 

اعبكاذب من عملالومات. ا7كذع تيـتأر عبحكاية، 
لينأـا بم ياد بديه من عبفطنـة اعبوقت ما يكفي 

بتصحيح ما يُاَرُض أمامه. 
7ـذه عبحابـُة تنطبـُق تأاماً عى 
كل عمحـدعث عبتي مـرت عى عبيأن 
منذُ أن شـنَّ حلُف عباـداعن لقيامة 
ُكلٍّ مـن عملألكة عبارلية عبيـاوميّة 
اعإلمـارعت عبارليـة عملتحـدة حرلَه 
عبظاملة عـى عبجأهورية عبيأنية يف 
صبيحة يـو5 عبرأيـا 26 مارس 
25ر52 احتـى عبيـو5، مـع فـارق 
طفيف يف عبتكتيك عإلعالمي فحيب. 
الاملناسـبة، فإنَّ عآلبَة عإلعالمية 
عبرامعة بـدا7 عباداعن تيـاعُد7ا 
يف 7ـذع عمليـدعن عبحرلـي عإلعالمـي مجأوعٌة من 
عبقـرعرعت عبدابيـة بـذاي عبنفـوذ عبااملـي ا7ـم 
أعضـا  مجلا عممـن عبدايل عبذي تتيـااى فيه 
مصابُحهم عملاميـة اعبجيو-سياسـيّة مع مغزى 
امدبو7 شـن عباداعن؛ لهدِف تحقيق عبيياسات 
عالسرتعتيجية عملرطط بها ميبقاً اكذبك يف حجم 
اقيأة عبصفقـات عبتجارية يف عملجا7 عبايـكرّي 
عى اجه عبرصوص. ا7نا تزمعم ضبالية عملشـهد 

ن يتالاونه عن كثب.  عى عبكثرين ِمأَّ
يبـدا بلباض من عملتلقني بلأـامة عبر ية لأن 
عملشـهَد عبحقيقـيَّ يف عبيياسـة عباامة 7ـو ذعتُه 
مـا يتم رسـُأه من خال7 ما يُاَرُض من مشـا7د 
عملفرمعت عإلعالمية، ا7ي بألسف مشا7ُد غامضٌة 
اُمَضلِّلـة تحجـب عباديـَد مـن خيـوط اعناص 
عبنفـوذ  ذعت  عمليـتقبلية  عملرططـات  جو7ـر 

عإلقليأي اعبدايل. 
بـم ياد خافيـاً عى أحـد ذبك عبـرصعع عبرفي 
اعملاَلن لني عبدابتـني عملحوريتني يف عإلقليم، ا7أا 

عملألكة عبارلية عبياوميّة اعبجأهورية عإلْساَلمية 
عإليرعنيـة منـذ عنتصـار عبثـورة عإليرعنيـة لقيامة 
عإلما5 آية عبله عبُرأيني يف ف عير 52979 اعبناتج 
عن خـوف عملألكـة من نظريـة تصديـر عبثورة؛ 
الَنَّ مـرشاَع افكـَر عبثورة 7و عـى عبنقيض من 
سياسـات اجو7ر عبحكـم يف عملألكة عبيـاوميّة 
امـن خلفها مصابح عبواليـات عملتحدة عممريكية 

اعبغرب عبرأسأايل كله. 
7ُ انشـأ عبتناُقـُض لـني  مـن 7نـا لـدأ عبتحـوُّ
نهجـني متاارضـني، فابيـاوميُّة 7ـي عمتـدعٌم 
بلأصابـح عبحيويـة بلدا7 عبغرلية عالسـتاأارية 
لقيـامة أمركا، لينأا كانـت عبجأهورية عبثورية 
عإلْسـاَلمية عإليرعنية قد أعلنت منـذ عبلحظة عماىل 
بقيـا5 ثورة عملظلومني فيها عـن عدعئها عبرصيح 
بنظـا5 عبشا7نشـاه محأد رضا لهلـوي عبحليف 
عبقـوي بلدا7 عبغرليـة اأ7أها عبواليـات عملتحدة 
عممريكية، اعبـذي قامت عبجأهورية عإلْسـاَلمية 
ِتها اأسـاُس  عى أنقاضه. ا7نا جذُر عبقضية لُرمَّ
ماامبـة عبرصعع عبحقيقي لني عبنظا5 عبيـاومّي 
ا7و عمتدعٌم بلأصابح عبغرلية بلدا7 عبرأسـأابية 
عالسـتاأارية، اعبنظـا5 عبثـوري عبجديـد عبـذي 
يتناقُض كلياً مع عملصابح عالسـرتعتيجية بلواليات 
عملتحدة عممريكية لجأيع سياسـاتها امصابحها 
عإلرسعئيـي  عبكيـان  عـى  عبحفـاظ  فيهـا  لأـا 

عبصهيوني لوجٍه خاص. 
من 7ـذه عملنطلقـات عملوضوعيـة يف عبتناقض 
عبحـاّم لني عملرشاعني عالسـرتعتيجيني يف عملنطقة، 
لدأ عبتيـالُق عملحأو5 يف عبتيّلح اكيب عملزيد من 
عبحلفا  لاملنطقة اعى ميتوى عباابم، ا7ذع أمٌر 
يتفق مع فهم كل فريق ملصابحه اعسرتعتيجياته 
عمليـتقبلية. ابلتذكر فحيب، فإن عبياوميّة قد 
حارلت عبجأهورية عإلْسـاَلمية عإليرعنية لرشعسٍة 
عبوطنـي  عبنظـا5  مـن خـال7 معـم 
عبارعقي لقيامة عبرئيا صدع5 حيني 
يف حرلـه عبرضاس ضـد عبجأهورية 
عإلْسـاَلمية عإليرعنية عبتي معمت ثأان 
سـنوعت عجـاف )سـبتأ ري529- 
ما7ُ  اكانـت  أغيـطايي529(، 
مجلا عبتاـاان عبرليجـي جأياها 
قـد  ُعأـان-  سـلطنة  -لاسـتثنا  
سـاندت عباـرعق لجأيـع عإلمكانات 
اعبوسـائل، اخرس طرفـا عبنزعع من 
عبشابني عبشقيقني عبارعقي اعإليرعني 
جـرع  تلك عبحـرب مئـات عآلالف من 
عبريـائر  عـن  نا7يكـم  عبضحايـا، 

عملامية يف عببلدين. 
ابلتذكر أيضاً، فقد كان من أاعئل 
قـرعرعت عبقيـامة عبجديـدة يف إيـرعن 
لاد عنتصـار عبثورة، قطـُع عباالقات 
عبكيـان  مابـة  مـع  عبدللوماسـية 
عبصهيوني عملغتصب بفليـطني، اتم 
يف  إغـالُق سـفارتها  عبوقـت  ذعت  يِف 
طهرعن اتيـليُأها سـفارًة بلشـاب 
عبارلي عبفليـطيني لقيامة عبيلطة 
ارئييـها  عبفليـطينية  عبوطنيـة 

عبشهيد يارس عرفات. 
يف مبـدأ عبتقا  اتناقـض عملصابح 
ال يقـُف عملوقـف عب عجأاتـي بلدا7 
خلـَف ما يحـُدُث لشـكل عـريض أَْا 
تلاب عبصدفة احد7ا يف تحديد ميار 
تحكأهـا  لـل  عبيياسـيّة،  عملاامبـة 
عالسـرتعتيجية  عبرشعكـة  أُُســُا 
عباأيقـة لـني عبـدا7 عبتـي ترت 7ُا 
عمزماُت عبحـامة عملهدمة مُُسـِا تلك 
عملشـا7ُد  عبرشعكـة. 7نـا ييـتطيع 
اعبقـارئُ عبلبيـب فهَم قـو7 عبرئيا 
عممريكـي مانابـد ترعمـب يف مارض 
عباهـد  ايل  عـن  عمليـتأيت  مفاعـه 
عبيـاومّي عممـر محأد لن سـلأان 
يف حامثـة مقتل عإلعالمي عبيـاومّي 

جأـا7 خاُشـقجي يف قنصليـة لـالمه يف مدينـة 
إسـطنبو7، حيث قـا7: )إذع نظرتـم إىل إرسعئيل، 
فـإن إرسعئيل سـتكون يف ارطة كبـرة من مان 
عبياوميّة(! قابها عبرئيُا مانابد ترعمب لأفرمعت 
رجل عمعأا7 غر عملييَّا يف يو5 عبرأيا لتاريخ 
22 نوفأـ  ي2ر52، اأرمف لابقو7: عبيـاوميُّة 
ن بنا  حليٌف عسـرتعتيجيٌّ موثـوٌق ممـركا، اتؤمِّ
ُفـَرَص عأل كبرة يف عبيـوق عملحـي اتاأل عى 
ترفيض أسـاار عملشـتقات عبنفطية يف عبيـوق 

عبااملية. 
7نـا تتبـنيَّ عبصـورة لشـكل أاضـح مـن ذي 
قبـل، فحينأا تضـع عبواليات عملتحـدة عممريكية 
جأيع حـركات مقاامة عباـدّا عإلرسعئيي ضأن 
قائأتهـا لاعتبار7م حـركات )إر7الية(، كحزب 
عبلـه يف ببنان، احركـة حأاس، احركـة عبجهام 
عبفليـطينيتان اقبلهم عبجبهة عبشابية بتحرير 
فليـطني، كأا تضع جأيع حـركات عملقاامة يف 
عبارعق اسـوريا اعبيأن ضأن عبتصنيف عملتيـق 
مـع مصابح إرسعئيل احلفائهـا لاملنطقة، فإنها 
لذبك تجال من مابـة عالحتال7 عبصهيوني مايارعً 
اعضحـاً يف عبتفريـق لـني من 7و مـع مرشاعها 
عممريكـي عمُلتصهـني َالـني من يقـاا5 عالحتال7 
عإلرسعئيـي من أجـل تحرير عمرض عبفليـطينية 

عمُلغتصبة منذ سباني عا5. 
ا7نـا ناـوُم إىل موضـوع تبديـل عملصطلحات 
اعملفـرمعت، يف محاابـٍة مفضوحـٍة بلضحك عى 
عبجأهـور عبارلي اعإلْسـاَلمي عملتلقي، كتوصيِف 
عملقاامـة ضـد عالحتـال7 عإلرسعئيـي لاإلر7ـاب، 
ااصـف عباـدّا عبصهيونـي عملحتـل لابصديـق، 
لابشـاب  عبشـقيق  عمليـلم  عإليرعنـي  اعبشـاب 
عبفـاريس عبرعفـيض عملجـويس.. ا7كـذع ييـتأر 

عبتزييف عإلعالمي عملوجه. 
احتـى فيأـا يتالـق لابقتـل اعبتجويـع ع  
عبحصـار اعباـداعن عـى عبشـاب عبيأنـي، تجد 
أنهـم يصطناون من تلك عملفـرمعت أمعة بلتغطية 
عى جرعئأهم عبوحشـية لحق 7ذع عبشاب. ابوال 
عبحامثة عملأسااية عبتي حدثت بإلعالمي عبياومّي 
جأا7 خاُشـقجي رحأـة عبله عليه امـا عتهأت 
لـه عملألكـة عبيـاوميّة اايل عهد7ا مـن ضلوع 
يف عرتـكاب جريأتها، امن أجـل عبترفيف عليها 
من اطـأة اضغط عبتغطيات عإلعالميـة عبااملية، 
ملا سـأع عباابم لـأن عملألكة عبارلية عبيـاوميّة 
احليفتها عإلمارعت عبارلية عملتحدة 7أا من يشن 
عبحرب عباداعنية عى عبشـاب عبيأني ايحاصه 
يف مايشـته اماعئـه اعحتياجاته ايغلق يف اجهه 
مطـار صناا  عبـدايل عبحيـوي اييـاى بتدمر 
اإغـالق مينـا  عبحديـدة. 7كذع اخال7 شـهرين 
فحيـب عمتناـت ماظـم ما7 عباابـم عبصناعي 
عملصـدرة بألسـلحة اعبذخائـر عـن تزايـد ما7 
عباداعن عبيـاومّي عإلمارعتي لصامرعتها تلك عبتي 
تيـببت يف قتل أطفا7 انيا  اشيوخ عبيأن عى 

مدى أرلاة أعوع5 تقريباً. 
عبرالصـة: بـم ياد حـكا5 عملألكة عبيـاوميّة 
تحديدعً ضاباـني يف إز7اق أراعح عبيأنيني اإ7دعر 
ممائهم عبزكية فحيب.. ال ال ال؛ لَل إنهم ضاباون 
كذبـك يف تأويـل اتدلر مـرشاع تدمـر كلٍّ من 
عباـرعق عباظيم اسـوريا عبارالة ابيبيـا عبحرة، 
ايف إز7ـاق أراعح عبجزعئريني عمحرعر يف ما ُسـأي 
لابارشية عبيـومع  ببلد عملليـون اعبنصف مليون 
شهيد، كأا إنها ضاباة حتى عبنراع يف ليع أرض 
فليـطني من خـال7 عبدعـم اعإلسـنام اعبتطبيع 
مـع كيان عبادّا عبصهيونـي منذُ أن ُزرعت احتى 

بحظة كتالة مقابنا 7ذع. 
تصـوراع أن مصدر كل 7ذه عبـرشار يأتي من 
أرض عبحرمـني عبرشيفـني اعمرعيض عإلْسـاَلمية 
عملقدسـة! فأـا عبـذي سـتقوبه عمجيـا7ُ عبارلية 
عإلْسـاَلمية عملتااقبـة يف عباابـم أجأـع عـن تلك 
عبوقائع عملرزية اعملؤملـة اعبحزينة؟!.. اعبلُه أعلُم 

ِمنَّا جأيااً. 
افوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم.. 
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ثقافية 

 قراءٌة في فكر الشهيد القائد ملزمة »من نحن ومن هم« )الحلقة األخيرة(
أخبرنا اهلل عن اليهود كثيرًا في القرآن ووّجه األمة إلى كيف تكون في ميدان مواجهتهم

العودة إىل القرآن ككتاب هداية هو السبيل للخروج من التيه الذي أصبحنا فيه

معنى: م��ح��ياي ومماتي هلل؟

 : خاص

يف  حديثَـه  عبقائـُد  عبشـهيُد  يوعِصـُل 
ملزمة )من نحن امن 7م( بيشرَ إىل أن 
»عبلَه 7ـو عبذي يهدي إىل عبجنة ايرسـم 
اعضحـاً  طريقهـا، طريقـاً ميـتقيأاً 
اليّنـاً، ابيـا نحـن من نرسـم طريق 
عبجنـة انفصلها عنـه }َاعبّلـُه يَْدُعَو إىَِل 
عْبَجنَِّة َاعْبَأْغِفـَرِة ِلِإذِْنِه{«؛ منه يرى من 
خال7 عبوعقع اميـتوى اعي عبناس أننا 
بم نفهم عمليأبة، خاصًة اقد أصبحنا يف 
اعقانا نرسـم بنا طريًقا إىل عبجنة سهلًة 
غر طريـق عمنبيـا  ارسـأنا منهجية 
بلـرصعع مع عآلخرين خاصـة، بم تتوفر 
بألنبيـا  اكأننـا أعى مقاماً مـن أنبيا  
عبله امن سـيد عملرسلني محأد )صلوعت 

عبله عليه اعى آبه(. 
ايرى عبشهيُد عبقائُد أن عد5َ مارفتنا 
بكتالنا عبقـرآن عبكريم، اعـد5 مارفتنا 
لطريـق جنته، امـا كان عليـه عنبياؤه 
أاصلتنا إىل مرجة بم نارف من نحن، اال 

نثق لابله كثرعً. 
ايؤكُد عبشـهيُد عبقائُد أنـه ينبغي أن 
عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل رحيٌم لنا اينبغي أن 
يكون محطَّ ثقتنـا عندما يرّشع عندما 
يهـدي عندمـا يرسـم طريـق ماينة إىل 
عبجنة، عندما يرسـم طريق كيف نوعجه 
عبحيـاة، اكيـف نوعجـه عآلخريـن، الفتاً 

أنـه ال يأكـن مي يش  أن ياطيك اعياً 
ايكشـف بك اعقااً مثل عبقـرآن عبكريم 

عندما ترجع إبيه من خال7 قرنائه. 
ايشّدُم عبشـهيُد عبقائُد عى أن عبقرآن 

عبكريم يكشـف كيـف يأكـن أن تكون 
عمحـدعُث اكيـف يأكن أن يكـون اعقع 
عبحيـاة، امن خال7 عبرجـوع إىل عبقرآن، 
اعبرجوع إىل عمحدعث اعبوقائع، اعبرجوع 

إىل عباـرتة تتجـى عممـور اتكشـف بك 
عبحقائـق، موضحاً: أن عبنظرَة عبراطئَة 
مـن قبَـل عملفرسيـن إىل عبقـرآن عبكريم 
امعوتهم إىل عال7تأـا5 لاملااني اعببيان 

امارفـة عببالغـة ضيقة عبقـرآن؛ منها 
عنطلقـت من منطلـق أن عبقـرآن كتاب 
ترشياـي يدار يف 7ـذه عبدعئـرة، ابيا 

كتاَب 7دعية. 
الاد أن عستكَأَل عبنظرَة عبراطئَة من 
قبـل عملفرّسيـن إىل عبقـرآن عبكريم، يرى 
عبشهيُد عبقائُد أن عبناس عندما يرجاون 
إىل عبقـرآن عبكريم اينظران إبيه ككتاب 
7دعيـة فيـيفهأون عبكثرَ مـن عبقرآن 
ابـو عى أقل تقدير ما يازز ثقتهم لابله 
ُسـبَْحانَُه، اما يرسخ يف نفوسنا عبروف 
منـه، اما يجالنا نهتدي لأشـيا  كثرة 
اضاهـا، كأعـال5، مقاييـا، قوععـد، 

ترسخ بدينا اعي ننطلق منه«. 
ايجاُل عبشـهيُد عبقائُد مـن عرتباطنا 
ثقـة  منطلـق  اتوجيهاتـه  لابقـرآن 
بالعتأام عى عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل تقوُمك 
إىل أن يكـوَن بلقـرآن مكانـٌة كبـرٌة يف 
نفيـك، تُِجلُّه اتاّظأه بتصـَل إىل عبثقة 

لتوجيهاته. 
اتاجـب عبشـهيد عبقائـد مـن نظرة 
عبنـاس إىل أن ُكــّل ما تحـدث له عبله يف 
عبقرآن -اعبذي كان لابشكل عبكثر جدعً- 
اكأنه عـرض تأريرـي، ارسم تأريري 
فقـط، قصيص، مؤكدعً عى أنه بيا من 
عملأكـن إطالقـاً أن يتحـدث عـن عبيهوم 
لذبك عبشـكل ثم ال يوجـه عممة إىل كيف 

تكون يف ميدعن موعجهتهم. 

أاضح عبشـهيد عبقائد -َسـاَل5ُ عبلِه َعَليِْه- 

كيـف تكون حياة عإلنيـان بله، اأنه لاباأل 

عبصابح سـيكون محـط رضوعن عبلـه، اأنه 

يجـب عليه أن يارف عبلـه عملارفة عبحقيقية 

عبكاملة، اأن يارف عإلنيـان ما 7ي عالقته 

لابله، اأن يرسـخ عبشاور يف نفيه لأنه عبد 

بله، فتكون لذبك حياته بله، حيث قا7: ]اأن 

يابِّد عإلنيـان نفيـه بله ماناه يف عمخر أن 

ييلِّم نفيـه بله، فيكون ميلِّأا بله ينطلق 

يف ُكـــّل عأل يريض عبله لاعتبـاره عبدعً بله 

ـه أن يحصَل عى رضـوعن عبله، ايتاامل  7أُّ

مع عبله ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل لاعتباره 7و ملكه 

اإبهه اسـيده امواله. يف 7ـذه عبحابة يكون 

عإلنيان أقرب ما يكون إىل عإلخالص، ايف 7ذه 

عبحابـة يكون عإلنيـان قد رسـم امانى أن 

حياتي بله: أنني نذرت حياتي بله يف سـبيله 

يف طاعته، امأاتي أيضا بله، كيف يأكن أن 

يكون موت عإلنيان بله؟ من عبذي ييتشار 

بنفيـه طريقاً ييـر عليه 7و نفيه عبذي 

أمر عبله له رسـوبه )صلوعت عبله عليه اعى 

آبه( عندما قا7 به: }ُقْل إِنَّ َصالِتي َانُُيـِكي 

يَك  َاَمْحيَاَي َاَمَأاِتـي ِبلَِّه َربِّ عْبَااَبِأنَي ال رَشِ

7ُ عْبُأْيـِلِأنَي{. 7ذه  َبـُه َاِلذَِبَك أُِمـْرُت َاأَنَا أَاَّ

7ي عبغاية، ا7ذع 7و عبشـاور عبذي يجب أن 

ييـوم عى نفا ُكــّل اعحد منا، اييـيطر 

عى نفا ُكــّل اعحد منا[. 

اأضـاف أيضـاً: ]ال يتحّقـق بإلنيـان أن 

تكون حياته بلـه إال إذع عرف عبله أاالً، اعبَّد 

نفيـه بله ثانياً، حينها سـرى أن 7ناك ما 

يشـده إىل أن تكون حياته كلها بله، سـرى 

لأنه فرر به: أن ينذر حياته كلها بله، سرى 

نفيـه ينطلق يف 7ذع عمليـدعن لرغبة اعرتياح 

أن ينـذر حياته بله فتكون حركته يف عبحياة، 

تقلباته يف عبحياة ميرته يف عبحياة كلها من 

أجل عبله اعى 7دي عبله اإىل ما يحّقق رضا  

عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل[. 

ايف ذعت عبيياق رشح -َسـاَل5ُ عبلِه َعَليِْه- 

قوبه تااىل: ]امأاتـي بله رب عبااملني[، لأن 

عإلنيـان عندما ينطلق مجا7ـدع معدع  عبله، 

فإذع ما عستشـهد فهو بله، ايف سبيله، حيث 

قا7: ]أمـرت أن يكون مأاتـي بله أن يكون 

موت عإلنيان بله 7و عندما يجند نفيه بله 

ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل، عندما يطلب عبشـهامة يف 

سـبيل عبله، عندما ييتاد بلشهامة يف سبيل 

عبله، عندما يكون موطنا بنفيه أن يأوت يف 

سـبيل عبله.. ال أتصور مانـى آخر يأكن أن 

يحّقـق بإلنيـان أن يكون موتـه بله إال عى 

7ذع عبنحـو ابيا فقط أن يكون ميـتادعً، 

لل ييـاى من يكون موته يف سبيل عبله، لأن 

يحظى لابشـهامة يف سـبيل عبله، ا7ذه 7ي 

صفة عبقـرآن عبكريـم جالها مـن عبصفات 

عبالزمة بلأؤمنني أن بديهم 7ذع عبشـاور 7و 

عبشاور نفيه عبذي نتهرب منه، 7و عبشاور 

نفيه عبذي قد ينصحنا حتى لاض عملتدينني 

لـه ]لطِّـل ما بـك حاجـة إمش عى شـغلك 

اعألك...[ إىل آخره. لينأا عبقرآن عبكريم عبله 

ُسـبَْحانَُه َاتََااىَل يصف عبامه عملؤمنني لأنهم 

7م مـن يارضون أنفيـهم بلبيع مـن عبله 

عندمـا قا7: }إِنَّ عبلََّه عْشـرَتَى ِمـَن عْبُأْؤِمِننَي 

أَنُْفَيـُهْم َاأَْمَوعَبُهْم ِلـأَنَّ َبُهـُم عْبَجنََّة{}َاِمَن 

ي نَْفَيُه علِْتَغاَ  َمْرَضاِت عبلَِّه{  عبنَّاِس َمْن يرَْشِ

ا7ذه عآليـة: }إِنَّ َصالِتي َانُُيـِكي َاَمْحيَاَي 

َاَمَأاِتي ِبلَّـِه َربِّ عْبَااَبِأنَي{ أبيا 7ذع ياني: 

أن عملؤمنني 7م معئأاً يحألون 7ذع عبشـاور، 

7ـو: أنهم ينذران حياتهم بله اأن يأوتوع يف 

سبيله[. 

اأضاف -َسـاَل5ُ عبلـِه َعَليْـِه-: ]اال يأكن 

بلأؤمنني أن يالوع كلأـة عبله، اال أن يكونوع 

أنصـارعً بله، اال أن يكونوع لشـكل أمة تدعو 

إىل عبرر اتأمر لاملاـراف اتنهى عن عملنكر 

ما بم يكن بديها 7ذع عبشاور 7و: أنهم نذراع 

حياتهـم اموتهـم بله، 7و أنهـم يريدان أن 

يأوتوع يف سبيل عبله. من رحأة عبله ُسبَْحانَُه 

َاتََااىَل عبوعساة لابامه - ا7و يفتح أمامهم 

عملجاالت عبوعساة اعملتادمة ملا يحصلون من 

ارعئه عى رضوعنه اعى ما اعد له أابيا ه - 

فتح أما5 عإلنيـان إمكانية أن ييتثأر حتى 

موتـه عبذي 7و حتأية ال لـد منها، قضية ال 

لد منها بكل إنيان سـوع  كان لرعً أَْا فاجرعً 

كبـرعً أَْا صغـرعً ال لـد أن يأوَت، فـإن عبلَه 

برحأته لابامه فتََح أما5 عإلنيان 7ذع عبباب 

عباظيـم 7و: إمكانية أن ييـتثأر موته عى 

أعى اأرقى مرجة، أعى اأرقى مرجة[. 

الشعور باالنهزام النفسي.. 
شيء خطري ومرفوض

حّذر الشَلهيُد القائُد -َسَلاَلُم اللِه َعَليِْه- طلبة الِعْلم وهو يلقي 
عليهم هَلذه املحارضة من خطورة أن يكونوا مهزومني نفسَلياً، 
أن يعتقدوا بأنهم لن يسَلتطيعوا أن يغريوا من واقع األمة اليسء 
شَليئاً، وأن هذا الشعور خطري، يجب تجنبه، وأن معية الله نرٌص 
لإلنسَلان حتى ولَلو كان وحده، حيث قال: ]اعمَلل عىل أن ترفع 
كلمَلة اللَله عىل أن تعيل كلمَلة الله عىل أن ترفَلع األمة وأن تعمل 
يف رفعَلة األمة من هذه الوضعية املنحطَلة التي تعاني منها. هل 
يمكن أن يحصل لدى أي شخص منا الشعور بهذا؟ أَْو قد يكون 
ُكَلَلَلّل واحَلد منا يقول: ماذا يمكن أن أعمَلل لهذه األمة؟ من أنا 
حتَلى أعمَلل عىل رفعة هذه األمَلة! قد يقول واحد منَلا هذه ألننا 
أصبحنا كمسلمني بابتعادنا عن القرآن الكريم بابتعادنا عن الله؛ 
وألننا لَلم نعد نعتد بقدرة الله بجربوت الله بأنه هو القاهر فوق 
عبَلاده، لم نعد نعتد بمعيته، أن معيته قَلوة، أن معيَّتَه نرٌص، أن 
معيته تأييد، إذا ما كان معنا. أصبحنا مهزومني نفسَلياً ملا فقدنا 
هذه األشَلياء أصبحنا مهزومني نفسَلياً، وأصبح ُكَلَلّل واحد منا 
تقريباً يرى بأنه ال يمكن أن يكون له دور يف إنقاذ األمة من هذه 

الوضعية التي تعاني منها![. 
ورضب -َسَلاَلُم اللَلِه َعَليِْه- مثَلال يؤيد به ويدعَلم به كالمه، 
بَلأن التاريَخ مملَلوء بالتغيريات والثورات الكبَلرية التي حصلت 
عَلىل أيادي أناس لم يكونوا مشَلهورين أَْو مغمورين يف املجتمع، 
وإنما كانوا أناساً مستضعفني، واستطاعوا أن يغرّيوا، حيث قال: 
]لكَلن أنت لو ترجع إىل أمثلة كثرية يف واقع الحياة سَلتجد وعىل 
طَلول التأريَلخ أن إنقاذ عباد الله جَلاء يف أغلب حاالته من حيث 
ال تحتسَلب األمة، وعىل أيَلدي من لم تكن األمة تقَلدر أنه ممكن 
أن يعملوا شَليئا يف تأريخها ويف حياتهَلا. ]الخميني[ خرج وهو 
رجَلل فقري مهاجر من قرية تسَلمى ]ُخَمَلني[ لو لقي رجال آخر 
وقيل له: إن هذا سَليعمل يف املستقبل عمال عظيما وسيقيم دولة 
إسَلالمية ربما ألقسَلم - هذا األخري - أن هذا مستحيل، ألقسم أن 

هذا مستحيل، لكن تحّقق هذا وهكذا أمثلة كثرية[. 
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عربي ودولي 

العدّو الصهيوني يجدد اقتحام  محاوالت بائسة إلخراج نتنياهو من مأزق الهزائم:
املسجد األقصى وُقــّواته تقتل شاباً 

وتعتقل 21 فلسطينياً 
 : فلسطين 

جّدم عرشعُت عمليتوطنني عبصهاينة، أما عبثالثا ، عقتحا5َ 
عمليجد عمقىص عملبارك لحأاية ُقــوَّعت عالحتال7 عبصهيوني. 
اقابـت اكابـة "افـا" عبفليـطينية بألنبـا : إن عـرشعت 
عمليـتوطنني عقتحأوع عمليـجد عمقىص من جهـة لاب عملغارلة 
اقاموع لجوالت عسـتفزعزية يف لاحاته اسـط حرعسة مشّدمة 

من ُقــوَّعت عالحتال7. 
عقتحامـات  يوميـاً  عإلرسعئيليـون  عمليـتوطنون  اينّفـذ 
عسـتفزعزية بلأيـجد عمقىص عملبـارك يف محاابـة بفرض أمر 

اعقع لرصوص تهويد عبحر5 عبقديس اعبييطرة عليه. 
إىل ذبك، عستشهد شاب فليطيني، أما عبثالثا ، لرصاص 
ُقـــوَّعت عالحتـال7 عبصهيونـي يف مدينـة طوبكـر5 لابضفـة 
عبغرليـة.  اقابـت اكابة افا عبفليـطينية بألنبا : إن عبشـاب 
محأد حيـا5 َعبدعبلطيف حبايل 22 عاماً من مريم طوبكر5، 
عستشـهد لاـد إصالتـه لنرعن عالحتـال7 يف عبـرأس اعمطرعف 
عبيـفلية.  اأضافـت عبوكابـة، أن ُقــوَّعت عالحتـال7 ععتقلت، 
أما عبثالثا ، 22 فليـطينياً لاد عقتحامها عملنطقة عمثرية يف 
ناللا امدن ليت بحم اعبرليل اقرية عملزرعة شأا7 رشق رع5 
عبله اللدة حزما شأا7 رشق عبقدس عملحتّلة يف عبضفة عبغرلية. 
من جهـة أُْخــَرى 7دمـت ُقــوَّعت عالحتال7، أمـا عبثالثا ، 
منزالً فليـطينياً يف حي جبل عملك  جنوب رشق عبقدس عملحتّلة، 
كأـا 7دمـت ُقـــوَّعُت عالحتـال7 خأَا منشـآت تجاريـة تاوم 
ملكيتها بثالثة أشقا  فليطينيني يف قرية حارس غرب سلفيت. 

الجيش السوري يقضي على 
جماعات احتاللية يف إدلب 

 : سوريا 
أحبـط عبجيُش عبيـوري، أمـا عبثالثـا ، محاابَة تيـلُّل 
ملجأوعة عحتالبية تيتقلُّ سيارة رلاعية عبدفع من ريف إمبب 
عبجنولي لاتّجاه أحد عملوعقع عبايكريّة لريف حأاة عبشأايل. 
اقابت اكابة عالنبا  عبيـورية "سـانا"، أما عبثالثا ، لأن 
احـدة من عبجيش رصدت سـيارة مفع رلاعـي تقل مجأوعة 
مـن عالحتالبيني من ريـف إمبب عبجنولي حاابت عبتيـلل ع  
عبطريـق عبوعصـل لني للـدة عبهبيط جنوب غـرب إمبب لحوعيل 
77 كم لاتّجاه قرية عبجييـات لريف حأاة عبشأايل اتااملت 
ماها لامسـلحة عملناسـبة، ما أسـفر عن تدمر7ا امقتل من 
فيهـا من إْر7َاليني.  اأشـارت عبوكابـة، إىل أن احدعت عبجيش 
أحبطت منذ لد  تطبيق عتّفاق عملنطقة منزاعة عبيالح يف إمبب 
عبارشعت من محااالت تيـلل عملجأوعات عالحتالبية من ريفي 
إمبب احأاة لاتّجاه نقاط عيكريّة متأركزة بحأاية عببلدعت 

عآلمنة يف ريف حأاة عبشأايل. 

الجيش الصهيوني يرتاجع عن عملية "درع الشمال" بحدود لبنان بعدما انتشر الرعب يف صفوف املستوطنني
 : متابعات 

عـى َاْقــِع 7زيأته يف عباـداعن عمخر يف قطاع 
غـزة، سـاى رئيـُا حكومـة عبكيـان عبصهيوني 
لنيامني نتنيا7و إىل عالسـتارعض عى حدام ببنان، 
حيث أطلق عبجيُش عبصهيوني صباح أما عبثالثا ، 
عأليًة أسـأا7ا "مرع عبشأا7" بتدمر ما زعم أنها 
أنفاق حفر7ا حـزُب عبله لاتّجـاه عمرعيض عملحتّلة، 
غر أن 7ذه عباألية عناكيـت سـلباً عى مانويات 
عمليـتوطنني عبصهاينِة يف عملناطـق عبحدامية عبذين 
فقـداع عبثقـة لقدرتهـم جيشـهم عـى مجالهـة 

عملقاامة. 
اتحـت اطأة قلـق عمليـتوطنني، ترعجـع جيش 
عبكيان عبصهيوني عن عباألية اأعام توصيفها لأنها 

أعأا7 مفاعية عى عبحدام مع ببنان. 
الـإرشعف رئيا 7يئة عمركان عبصهيوني، غامي 
أيزنكـوت، لارشت عآلبيات عإلرسعئيلية أعأا7 عبحفر؛ 
لحثاً عن عمنفاق عملزعومة اعملنيولة إىل حزب عبله. 
عملرعسـل عبايـكري إلذععـة عبجيـش عإلرسعئيي 
تيـاحي معلوش كشـف حابة عبذعـر اعبروف عبتي 
أصالت عمليـتوطنني عبصهاينـة يف عبحدام مع ببنان 
اععتـ  يف تغريـدة عـ  صفحتـه لأوقـع تويرت أن 
حـزب عبله بـم ياـد محتاجـاً إلْر7َاب عمليـتوطنني 
طاملـا نتنيا7و يقو5 لذبك عـ  خلق حابة من عبذعر 
اعبرت7يـب يف صفوفهـم تحـت ميـأى عببحث عن 

أنفاق حزب عبله. 
اقا7 معلوش: "كل 7ذع ليـبب عأليـة بم تترّط 

عبحـدام. إذع كانـت عألية محـدامة معخـل عبحدام 
تتطلب 7ذع عبذعر، فأـن عملثر أن نارف ماذع ياّد بنا 
رئيـا عبحكومة اازير عممـن نتنيا7و ميا5 عبحرب 

عبشاملة". 
رئيُا كتلـة عملايـكر عبصهيونـي اعضو بجنة 
عبرارجيـة اعممن يؤع7 حيـون قـا7 إن "عملاارضة 
تطابب لأجولة، 7ل 7ذه عألية مرع شـأايل أ5 أنها 
مرع نتنيا7ـو؟"، مطاببـاً لاقـد نقاش ميـتاجل 
يف بجنـة عبرارجيـة اعممـن بالطـالع عـى عباألية 

اعناكاساتها. 
افيأا كانـت عممور 7امئة عـى عبجانب عآلخر يف 

عبحدام عبلبنانية اعستأرعر عبحياة عى طبياتها كان 
رئيـا ببنان عباأام ميشـا7 عون يتالـع عبتطورعت 
يف منطقة عبحدام عبجنوليـة لادما لارشت إرسعئيل 
عبقيا5َ لحفريـات قبابة عمرعيض عبلبنانية اماه قائد 

عبجيش عبلبناني". 
الحيب موقع عبرئاسـة عبلبنانية أجرى عبرئيا 
عون عتصاالت مع رئيـا عبحكومة ارئيا مجلا 
عبنـوعب اتم خال7 عالتصاالت تقييـم عملوقف يف ضو  
عملاطيـات عملتوعفرة حو7 ألاـام عباألية عإلرسعئيلية. 
اطلـب عبرئيـا عون مـن عمجهزة عالمنيـة متالاة 

عملوقف لدقة. 

الُقــّوات العراقية تدّمر 3 أوكار 
لتنظيم داعش يف قضاء الحويجة

 : العراق
مّمرت عبُقـــوَّعت عبارعقية، أما عبثالثا ، ثالثَة أاكار الحتاليل مععش يف 

قضا  عبحويجة شأا7 عبارعق. 
اقـا7 مرَكُز عإلعال5 عممني عبارعقـي يف ليان به، أما عبثالثا : إن ُقــوَّة 
من قيامة عبفرقة عبيامسة رشطة عتّحامية رشعت لتفتيش قرى عملحأومية 
اعباأـارة اعبصرـرة الريأة اعطشـانة يف قضا  عبحويجـة، مضيفة أن 
عباألية أسفرت عن عباثور عى ثالثة أاكار بالحتالبيني اتدمر7ا لابكامل، 
كأا عثر عى خأا عبوعت ناسـفة اجرى تفجر7ا تحت عبييطرة كذبك 

تم عباثور عى نفق اتم تدمره. 
إىل ذبـك، عثـرت ُقــوَّعت عممـن عبارعقية عـى جثة شـيخ قرية جنوب 

عملوصل لاد ساعات عى عختطافه من قبل عحتالبيي مععش. 
اقابت اكابـة أنبا  عإلعال5 عبارعقي )اعع(، أمـا عبثالثا : إن عبُقــوَّعت 
عممنيـة عثرت عى جثة مرتار قرية عباأرينـي رعغب عببدرعني قرب قرية 
عبجرن جنوب عملوصل لاد أن تم عختطافه فجر عبيو5 من قبل مجأوعة من 

عحتالبيي مععش كانوع 7اجأوع عبقرية. 

سيناتور أمريكي: إنكار تورط بن سلمان 
بجريمة قتل خاشقجي "عمى مقصود"

 :  متابعات 
اصف عبييناتور عممريكي بينديس غرع7ا5، أما عبثالثا ، إنكاَر تورُِّط 
ايل عهـد مابة عباداعن عبيـاوميّة محأد لن سـلأان، لجريأة قتل جأا7 

خاشقجي لأثالة عأى مقصوم. 
ايف مقـا7 بـه نرشته صحيفـة اا7 سـرتيت عممريكية، تحـت عنوعن 
عبكونغرس، يشـّدم موقَفه من عبيـاومينّي عنتقد غرع7ا5 عملجر5 محأد لن 
سلأان، مبيناً أن تورط عبنظا5 عبياومّي يف جريأة قتل جأا7 خاشقجي، 
احألته عبايـكريّة عملتهـورة يف عبيأـن، احصاره بقطـر، امحاابة عز7 
رئيا عبوزرع  عبلبناني سـاد عبحريري اعحتجـازه عباا5 عملايض يف عبرياض 

يظهر غطرسته عملد7شة، اعسترفاَفه لاملااير عبدابية. 
اأضـاف غرع7ـا5: إذع كانت 7ذه عمفاا7 تجال من سـاوميّة ايل عباهد 
محأد لن سـلأان مصدرعً بالستقرعر يف منطقة عبرشق عماسط، متيائالً: 
كيـف سـيكون عبيـلوك عملزعـزع بالسـتقرعر؟ محـذرعً مـن أن عبتقاعا 
عن محاسـبة محأد لن سـلأان سـيأنح عبطغاة ضو عً أخـرض بتصفية 
ماارضيهم.  اأشار غرع7ا5، إىل أن عبكونغرس يرى أن ترصفات عبياوميّة 
خال7 عبفرتة عمخرة ال يأكن قبوبها، ميـتذكرعً مصامقة مجلا عبشيوخ 
عمسبوع عملايض بصابح تقديم مرشاع قرعر إلنها  عبدعم عممريكي بلحألة 

عبايكريّة عبتي تقوم7ا عبياوميّة يف عبيأن. 

محكمة العدل الدولية تنظر يف شكوى 
فلسطينية ضد واشنطن

 :  متابعات 
أعلنـت محكأـة عباد7 عبدابية، أمـا عبثالثا ، أنها سـتنظر يف معوى قضائية 
رفاتها فليـطنُي إبيهـا لرصوص عنتهـاك عبواليات عملتحدة عبقانـون عبدايل لنقل 

سفارتها ملدينة عبقدس. 
اقابـت عملحكأة يف ليـان نرشته، أما، لأنها سـتنُظُر يف عببدعية فيأا إذع كانت 
عبقضية من عختصاصها أ5 ال، امن ثم تنظر يف قبو7 عبدعوى، موضحًة أنها طلبت 

من كال عببلدين ت يرعً خطيًّا. 
امنحت عملحكأة بفليـطني مدة أقصا7ا حتى 25 مايو 29ر2 بتقديم ت ير7ا 

عبرّطي، ابلواليات عملتحدة حتى 25 نوفأ  من عباا5 نفيه. 
اكان عبرئيـا عممريكي مانابد ترعمب قد أعلن يف 6 مييـأ  27ر2 أن عبقدس 
عاصأـة بالحتال7 عبصهيوني، تباه إجرع عت نقل عبيـفارة عممركية من تل أليب 

إىل عبقدس. 
اكان ازير عبرارجية عبفليطينية، رياض عملابكي قد أعلن 29 سبتأ  عبفائت، 
أن لالمه رفاـت معوى قضائية ضد عبواليات عملتحدة، أما5 محكأة عباد7 عبدابية، 
عبتالاـة بألمم عملتحدة، اذبـك النتهاكها بلقانون عبدايل، انقل سـفارتها إىل مدينة 

عبقدس عملحتّلة. 

الرئيس الجزائري يرفض استقبال بن سلمان
 : الجزائر 

عما7،  أمـا  عبجزعئـري،  عبرئيـُا  رفـض 
مقاللـَة عملجـر5 محأـد لـن سـلأان ايل عهد 
مابة عباداعن عبيـاوميّة، متحججـاً لإصالته 
لأنفلونـزع حامة، فيأا أكدت مصامُر سياسـيّة 
جزعئريـة أن لوتفليقـة بـم يشـأ أن يرابـف 
عبشـارع عبجزعئـري عبـذي عنتفض ضـد زيارة 

مجر5 عبحرب لن سلأان. 
إن  جزعئريـة:  إعالميـة  مصـامر  اقابـت 
عبرئيـا عبدعبقامر لوتفليقة رفض عسـتقبا7 
لن سـلأان، مضيفـًة أن لوتفليقة رلأا رضخ 
إىل عبشارع عبجزعئري عبذي خرج يف عحتجاجات 
كبرة رعفضة بزيارة لن سلأان، مأا حدع له إىل 

عد5 مقاللته. 
ايف عبيـياق، عنتقد حـزُب عبتجأع من أجل 
عبثقافة اعبديأوقرعطيـة عبجزعئري، ذا عبتوجه 
عبالأاني، زيارة علن سـلأان، ميـتغرلاً كيف 
أن مناارعتـه عبتـي تيـببت يف عنهيـار أسـاار 

عملحراقـات، اتقـّرب 7ذع عممر مـن عبحكومة 
عبصهيونية، ابـم يكن بهأا أي أثر عى عإلرسعع 
يف فرش عببيـاط عمحأر بقائد سـيايّس يشار 
إبيـه لأصالـع عالتهـا5، يف اعحـدة من ألشـع 
عبجرعئـم.   اكانـت حركـة "مجتأع عبيـلم"، 
أَْكبَــر حزب إْسـاَلمي يف عبجزعئـر، عبذي ععت  

رئيَيـها، َعبدعبـرزعق مقـري، أمـا عما7، أن 
عبزيـارَة ال ترد5 صورة عبجزعئـر عرلياً امابياً، 
اكذع ععت  حزب عباأا7 عبييـاري، عى بيـان 
أمينته عباامـة، بويزة حنون، إعالن عسـتقبا7 
عبيـيئة،  لـابنكتـة  سـلأان  اللـن  عبجزعئـر 

اعالستفزعز عبكبر، اعالنحرعف اعملغامرة. 
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تريدون حاًل فاحلل متاٌح، حلٌّ عادٌل منصٌف، حلٌّ يقوم على أساس اإلنصاف، أما اإلستسالم لينتظروا 
املس����تحيل والل����ِه َلن نتح����وَل إلى ذرات تُبعثَُر في الهواء أش����رُف لدين����ا وأحبُّ إلينا وأرغ����بُّ إلينا من أن 

نستسلَم لكل أولئك النذال اجملرمني املفسدين في الرض.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي عبدراعني

كلمة أخيرة

إبراهيم سعدان

ــة  توالت الفرتاُت الرئاسيُة الَخاصَّ
َة  بـ عيل عبدالله صالح منذُ توليه ُسـدَّ
الحكـم العـام 1978م عـدة مـرات، 
استغل فيها األحداَث واإلرهاصاِت التي 
وّظفهـا لصالحه وزيّنتها لـه البطانُة 

املحيطُة به يف ُكــلِّ فرتة. 
الـدول  قوانـن  معظـُم  تنُـصُّ 
الجمهورية عىل فرتة واليتن رئاسيتن 
عىل األكثر. ولكن هذا لم يحدث يف البلد 

الجمهوري. 
اسـتغلَّ صالح حـَدَث االضطرابات 

عـىل ُكريس الرئاسـة بعـد مقتـل الرئيـس الحمدي 
والرئيس الغشمي واسـتمرَّ رئيساً يف العقد األول من 

فرتته حتى مطلع التسعينيات. 
َع عىل كريس  اسـتغلَّ صالـح حدَث الوحـدة وتربَـّ
الرئاسـة مرة أُْخــَرى للعقد الثاني من فرتة رئاسته 
باتّفاق مع مسؤويل وسياسـيّي الشمال والجنوب إىل 

أن حلت أول انتخابات رئاسية العام 1999م. 
يف بـدء األلفيـة الثانية، قـام صالـح بتمديد فرتة 
الرئاسة عرب مجلس النواب؛ لينال بذلك وقتاً أطوَل يف 
سدة الحكم، وهو يف فرتة العقد الثالث من فرتة واليته. 
أتت انتخاباُت 2006 م وكانـت تمثُل تهديداً قوياً 
لسـلطة صالح عرب مناِفٍس قوي اتَّفقـت عليه القوى 
املناهضـُة واملعارضة لحكمه ممثالً بـ »بن شـمالن« 
الذي لـم يحالْفه الحظ، وتجـّددت واليُة صالح لفرتة 

جديدة. 
كان مقّرراً نهايُة الفرتة الثانية لحكم صالح وهو يف 
عقد واليته الرابع بعد ميض 33 عاماً من حكمه لليمن 
الجمهوري يف مطلع العقد الثاني لأللفية الثانية، وقد 
بـدأت البطانُة املحابيـُة له بالرتويـج ملصطلح »قلع 

اد« والتمهيد للحكم املؤبد لـصالح. الَعدَّ
أتت أحـداُث ثورات الربيع العربـي والتي تجاوب 

معها الشـارُع اليمني كردة فعل طبيعية لفرتة حكم 
ثالثـة عقود ونيف لرئيس بلـد جمهوري ال يجوُز أن 
يحكـَم فيـه أكثَر مـن واليتـن، والتي 
أرغمته عىل تسـليم الُحكم عـرب اتّفاق 
سـيايّس )املبـادرة الخليجية( للخروج 

من السلطة. 
يف  صالـح  عبداللـه  عـيل  اسـتمرَّ 
ممارسـات سـلطاته كزعيم لـم يقتنْع 
بالخروج من املشهد السيايّس، محاوالً 
التمهيـد  عـرب  السـلطة  إىل  الرجـوَع 
والرتويـج لنجله أحمد، األمـُر الذي لم 
يكتب له النجاُح لعديد متغريات طرأت 

ونشأت ولم تكن يف الُحسبان. 
أتى العدواُن عـىل اليمن صبيحَة 26 مارس2015 
األمر الـذي اسـتدعى أن يتحالَف صالـح يف مراوغة 
كشـفتها األحـداث الالحقة مـع الفصيـل ذي الحظ 
األقوى واألوفر وصاحب سـلطة األمر الواقع )أنصار 
الله( الذين اضطرُّوا مللء فراغ السـلطة قبيل العدوان 
عند حصول الفراغ يف رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة 

وتويل شؤون البالد. 
حاول صالح خالل فرتة العدوان اللعَب عىل جميع 
الحبال، بما يؤكُد ضمناً محاولتَه اسـتعادة السـلطة؛ 
كونه )بحسـب اعتقـاده( العنرَص األوفـَر حظاً لدى 
املجتمـع الدويل ولـدى قاعدته الشـعبيّة التي تهاوت 
رسيعاً نتيجَة الخطأ يف حساباته وتقديراته التي دّقت 
سـاعة نهايتـه بعد احتفاليـة املولد النبـوي يف العام 

املايض. 
انتهـت طموحاُت عـيل عبدالله صالـح ومحاوالته 
للتشبث بالحكم لنفسه أَْو لنجله يف الرابع من ديسمرب 
2017 بعد دعوته للخروج عىل رشكائه يف سلطة األمر 
الواقـع املقاِومة للعدوان )أنصار الله( يف أحداث فتنة 
ديسمرب التي استمرَّت يوَمن انتهت بمرصعه كنتيجٍة 
حتميٍة لسوء تقديراته، مغلقًة بذلك نهاية أحد الحكام 
العرب املتشبثن بالكريس يف بلد ديمقراطي جمهوري 

تعدُّدي. 

أربعة عقود )ُحكم جمهوري(!

عبداهلل هاشم السياني
هن�اك حقيق�ٌة يج�ُب أن 
األم�َم  أن  جميع�اً  نعلَمه�ا 
املتحدة هي الشكل الرسمي 
املعبرِّ عن الدول�ة العاملية أَْو 
النظام الدويل الرس�مي الذي 
يحُكُم العالَم واقعاً والذي تم 
إنش�اؤه بعد الحرب العاملية 
ال�دول  قب�ل  م�ن  الثاني�ة 
أمريكا،  بزعام�ة  ة  املنت��رِ
بم�ا يحّقُق له�ا االس�تئثاَر 
الدولي�ة  السياس�ة  برس�م 
لل�دول والش�عوب والثروات 
والس�لم العامل�ي م�ن خالل 
عضويتها الدائمة يف مجلس 
الح��ي  وحقه�ا  األم�ن 
باتّخاذ الق�رار فيه عب حق 

الفيتو.
النظاُم  ولكي يتحكَم هذا 
الدويل الرسمي بكل مجريات 
العال�م جع�ل يف هيكل�ه ما 
يس�مى باألمني الع�ام لألمم 
املتحدة الذي تنحُ� مهمتُه 
ووظيفتُه يف رعاية النزاعات 
والح�روب التي تح�دث بني 
الغط�اء  ومنحه�ا  ال�دول 
مبعوثي�ه  ع�ب  الس�يايّس 
تحت ما يسمى املفاوضات، 
بحيُث ال تكون هناك حروٌب 
أَْو نزاع�اٌت خارج س�يطرة 
هذا النظام الدويل ومصالحه 

أَْو تبدو كذَلك. 
ويف إط�ار ه�ذه الحقيقة 
الطاغ�وُت  صنعه�ا  الت�ي 
ننُظ�َر  أن  علين�ا  ال�دويل، 
األممية  املش�اورات  لطبيعة 
مبعوثه�ا  ع�ب  الس�ويد  يف 
البيطاني يف قضية العدوان 
عىل اليم�ن، عىل أن وظيفته 
تنح�� )يف تقريب ُوجهات 
النظ�ر بني املتنازع�ني(، أما 
وق�ُف الع�دوان واس�تمراره 
وتحديُد نوع الحل الس�يايّس 
فمره�وٌن بمصال�ح ال�دول 
الخم�س الك�بى بمجل�س 
األم�ن ويف مقدمته�ا أمريكا 
ش�ن  ق�رار  اتّخ�ذت  َم�ن 
العدوان، كم�ا هو بيد الدول 

والقوى الُحرَّة واملستقّلة. 

املشاورات 
وطاغوُت النظام 
الدولي الرسمي إبراهيم السراجي

هناك فرٌق كبريٌ بني أن يكوَن املرُء 
ضد السالم وبني أاّل يثَق باملعطيات 
وجديته�ا يف إيص�ال اليم�ن نح�و 
الس�الم املنش�ود، فعندم�ا تك�ون 
امل�ؤرشاُت عاجزًة عن دفع املرء إىل 
التفاؤل بمش�اورات الس�ويد التي 
يُف�رَُض أن تنطلَق غ�داً الخميس، 
فه�ذا ال يعني أننا ال نريُد الس�الم، 
ب�ل عىل العكس فق�راءُة املؤرشات 

دليٌل عىل وج�ود حرص كبري ع�ىل أن يتحّقَق 
الس�الُم يف الواقع، أما االكتف�اُء بالحديث عنه 
فهو لي�س الغاية بل ل�ه نتائُج س�لبية تخدم 
الع�دّو؛ ألَنَّه�ا قد تتس�بب بارتخاء نس�بي يف 
صفوف الجيش واللجان الشعبيّة يف الجبهات 
ويقابل ذلك ُمَخّطُط تصعيد للعدوان تكّرر مع 

ُك��ّل جولة مشاورات أَْو مفاوضات. 
التف�اؤل  لع�دم  يدعون�ا  ال�ذي  م�ا  لك�ن 

الرئيس�ُة  اإلجاب�ُة  الس�ويد؟  بمش�اورات 
ع�ىل ه�ذا الس�ؤال تكم�ُن يف عدم 
ظه�ور أي�ة جدي�ة ل�دى العدوان 
بالتوصل إىل السالم، باإلَضاَفة إىل 
مؤرشات امليدان وتصعيد الغارات 
والهجم�ات ع�ىل األرض كله�ا ال 
تعطي رس�ائَل إيجابية وغري ذلك 
من املعطيات، إنم�ا دعونا ننتقل 
إىل إجابات أبسط عن ذلك السؤال 

يف السطور التالية:
وف�د  أعض�اء  أس�ماَء  ق�رأُت 
قة ولفت انتباهي وجوُد اس�م  حكوم�ة املرتزرِ
ق عبدالعزيز ُجباري، ه�ذا الرجل الذي  املرت�زرِ
اس�تقال من منصب�ه كنائب لرئي�س الوزراء 
قة قبل  ووزير للخدمة املدني�ة بحكومة املرتزرِ
ع�دة أش�هر، كان قد ظه�ر يف ع�دة مقابالت 
تلفزيوني�ة رّصح فيه�ا ب�أن اإلم�ارات تمنع 
الف�ار هادي من العودة إىل عدن، ورّصح أيضاً 
أن تحال�َف العدوان يعمل عىل منع ما يس�مى 

»الرشعي�ة« من بس�ط نفوذه�ا وكذلك يعمل 
عىل تش�كيل مليش�يات خارج إطار الدولة... 
إلخ مما بات معروفاً لدى الشعب اليمني ممن 

قتها.  ممارس�ات دول العدوان تجاه مرتزرِ
فّكروا قليالً.. ما الذي يمكُن للمدعو ُجباري 
َض بش�أنه أَْو يوافَق عليه أَْو يرُفَضه  أن يتفاورِ
وه�و يقر أنه عاجٌز ع�ن التَح��ّرك يف مناطق 
َض جباري هذا  العدوان؟ كيف يمك�ن أن يفاورِ
ع�ىل حلول لقضاي�ا كبى منها وق�ف القتال 
وه�و يع�رف أن�ه يمث�ُل حكوم�ًة تق�ر بعدم 
س�لطتها وعدم قدرتها عىل ضم�ان تَح��ّرك 

وزرائها يف عدن؟
أيضاً الوفُد الذي سيش�ارك يف الس�ويد يمثُل 
قة التي ال تملُك أية سلطة، فعىل  حكومة املرتزرِ
س�بيل املثال يعرُف الجميُع أن ُك��لَّ الوحدات 
املقاتلة يف الس�احل الغرب�ي بصفوف الغزاة ال 
تع�رُف بما يس�مى »الرشعي�ة«، فكيف لهذا 
الوفد أن يفاوض عىل قضيٍة ال يمتلُك فيها أية 

سلطة وال تواُجَد له فيها؟!

املشاورات ُتقرأ من »جباري«


