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هن��م ج���ب���ه���ة  يف  ال���ت���ص���ع���ي���د  م�����ن  أي���������ام   6 خ�������ال  امل�����رت�����زق�����ة  م�����ن  وج�����رحي�����ً  ق����ت����ي����ًا   455

أم���ر ال��ك��وي��ت حي���ذر م��ن خ��ط��ر اس��ت��م��رار احل���رب ع��ل��ى ال��ي��م��ن ع��ل��ى مج��ي��ع دول اخلليج
ب���ارزي���ن ق���ي���ادي���ن  وم���ق���ت���ل  ق���ان���ي���ة  ج��ب��ه��ة  يف  م���رت���زق���اً   25 م����ص����رع  

اإلفراج عن »املرقشي« بعد العفو عنه من أولياء الدم بوساطة يقودها رئيس اللجنة الثورية

ع���اص���م: ال���وف���د ال���وط���ي م��ت��م��س��ك ب��ف��ت��ح م���ط���ار ص��ن��ع��اء ل��ك��اف��ة ال����رح����ات ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة واحمل��ل��ي��ة
الكشوفات  تقدمي  أج��ل  ال��ري��اض  ووف��د  األس��رى  تبادل  اتفاقية  لتنفيذ  هنائية  شبه  حللول  توصلنا  املرتضى: 

نيابة إب تباشر النظر يف قضية 
اغتصاب وقتل طفلة جبلة 

ومطالبات مبحاكمة عاجلة للجاين

مأساة إنسانية.. العدوان حيول 
من�زل أسرة يف احلديدة إىل ركام 

لتصبح با مأوى يف صنعاء

 تقرير دويل: 13 حمافظة مينية 
مهددة بكارثة غذائية والعدوان 

السبب الرئيسي لألزمة اإلنسانية 

350 شهيدًا وجرحيً بينهم 158 
امرأة وطفًا بأكثر من 9 آالف غارة 

وقذيفة خال نوفمرب

أمريكا تطلق رصاصة 
على املشاورات 

محمد عبدالسالم: متمسكون بحل سياسي شامل وحكومة تضم كل األطراف 
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 السفير اإلماراتي أمر وفَد المرتِزقة برفض مناقشة اإلطار العام للحل السياسي:

 25 قتياًل وجريحًا بكسر زحف لهم في قانية

أّكد خالل القمة الخليجية على دعم مشاورات السويد:

رصاصة أمريكية موّجهة ملشاورات السويد: اإلدارة األمريكية تعلن 
رفضها القاطع ملطالب وقف دعمها لتحالف العدوان

ناطق الجيش: مصرع وإصابة 455 مرتِزقاً يف نهم والعدّو يتجه 
للتصعيد بالتزامن مع املشاورات

أمري الكويت يحّذر من خطر استمرار الحرب 
على اليمن على جميع دول الخليج

 : خاص:
وّجهـت  عواليـاُت  ملتحـدة  ألمريكيـة، 
مشـاور ت  إىل  رصاصـًة  أمـس  ألحـد، 
 عدـويد ارعايـة  ألمـم  ملتحـدة، وأعللـت 
رفَضهـا  عقاطـَل ملطاعبات وقـف وسع ها 
 ععدـكرّي عتحاعف  ععدو ن عـى  عي ن، يف 
موقف عم يكن من  عصعب أن يجرَي فهُ ه 
اأرـه رسـاعة إىل  ملشـاور ت، خصوصاً أن 
 إلس رَة  ألمريكيـَة ع0 سـفري ا عدى  عي ن 
 سـتبقت  ملشـاور ِت اترصيحـات حّدست 
سـقفاً ملخفضاً ملـا ي كُن أن تدـفَر عله 
 ذه  ملشـاور ت اشـكل ال يـؤسِّي إىل  عَحــّل 

 عديايّس وإرهاء  ععدو ن. 
ومـن  ععاص ـة  إلمار تيـة أاـو ظبـ ، 
 ختـار تي واـ  عيلدركيلج -رائُب مدـاعد 
وزير  عخارجيـة  ألمريك  عشـؤون ملطقة 
 عخليـج- أن يوجـه رسـاعة إىل مشـاور ت 
 عدـويد احدييه عن رفض  إلس رة  ألمريكية 
عى رحو قاطل ملطاعباِت أعضاء  عكورجرس 
سول  جارـب  إىل  اوقـف  عتدخـل  ألمريكـ  

تحاعف  ععدو ن عى  عي ن. 
وقـال عيلدركيلـج يف كل ة خـال ملتدى 
أملـ  يف أاوظب  إره "مـن  عو ضح أن  لاك 
ضغوطـا من  عد خـل.. إما ااالردـحاب من 
 عرص ع أَْو وقف مداردتلا علتحاعف.. و و ما 
رعارضه اشدة من جارب  إلس رة  ألمريكية". 

وأضـاف "رعتقد حقـاً أن سعـم  عتحاعف 
رضوري. إذ  أوقفلا سع لا فإن ذعك سـيبعث 

ارساعة خاطئة". 
ترصيحاُت  ملدـؤول  ألمريك  جاءت رس ً 
عى إعان عدس كبـري من أعضاء  عكورجرس 
مـن  عحزاـا  عج هـوري   ألمريكـ  
و عدي قر طـ  عزمهـم طرَح مـروع قر ر 
يف  ملجلـس إلرهـاء  عـدور  ألمريكـ   ملبارش 
يف  ععـدو ن عى  عي ـن، مقرين ا دـؤوعية 
ااس ـم يف  عتدـبُّب ااألزمة  إلردـارية غري 
 ملدـبوقة يف  عي ـن وكذعـك مشـاركتها يف 
سـقوط آالف  ملدريا و ألطفال و علداء ا ا 
تقدمـه من سـاح وسعم عوجيدـت  متلوع 

عتحاعف  ععدو ن. 
ك ـا أن ترصيحـات  ملدـؤول  ألمريكـ  
تز ملت مل معلومـات مؤّكدة حصلت عليها 

صحيفة  ملدـرية تفيُد اأن  عدفريَ  إلمار ت  
عدى  عي ن  ملتو جد حاعياً يف  عدويد أالغ وفد 
 عرياض اـأن عليهم رفض ملاقشـة  إلطار 
 ععا1 علحل  عدـيايّس قبـل أن يتم ما وصفه 
اتدـليم  عحديـدة، مـا يؤّكد مجـدس ً أن وفد 
 ملرتِزقـة جـاء اأجلـدة  ععـدو ن يف محاوعة 
عتحقيـق أط اعـه  عت  عجز عـن تحقيقها 
عدـكريّاً و ملتعلقـة اإك ال  عدـيطرة عى 
 ملو رئ و عدـو حل  عي ليـة يف إطار  أل د ف 

 عجيوسياسيّة عدول  ععدو ن يف  عي ن. 
يُذكر أن  إلطاَر  ععا1 علحلِّ  عديايّس  عذي 
يرُفُض وفد  ملرتِزقة ملاقشـته يف ترصيحات 
عَللية اإيعاز من سول  ععدو ن،  و أحُد  عبلوس 
 عرس ية  عت  وّجهت ا وجبها  ألمم  ملتحدة 
 عدعو ت علطرفا عل شـاركة يف  ملشـاور ت 

 عقائ ة حاعياً يف  عدويد. 

 : متابعات
يعيُش مجلُس  عتعـاون  عخليج  
جـر ء  عدياسـات  مر حلـه  أسـوأَ 
 عدـعوسيّة  ملدّمرة خليجيـاً وعراياً، 
حيـث اات  علظـا1ُ  عدـعوسّي ومعه 
 إلمار تـ  معول  د1 ييـري مخاوف 
 عـدول  عخليجيـة ذ تها عى رأسـها 
قطـر و عكويـت، و ـو مـا تجـى يف 
ق ـة  عـدول  عخليجية، أمـس  ألحد، 
يف  عريـاض  عتـ  غـاب علهـا أمـري 
قطـر وسـلطان ع ـان، وحرض ـا 
أمـري  عكويت صبـاح  ألح د  عصباح 
معـ0 ً عـى رحـو غـري مبـارش عن 
مخاوف ااسه من  ست ر ر سياسات 
 عدـعوسيّة  ملدّمـرة عل لطقـة يف ظل 

 ست ر ر  ععدو ن عى  عي ن. 
وفي ا تعيـش  عكويت أجو ء أزمة 
مـل  عدـعوسيّة اخصـوص حقـول 
 علفـط  ملشـركة اا  عبلديـن و عت  
ع ـدت  عرياض إىل وقف  إلرتاج فيها 
عإلرض ر ااعكويت اـم عاست عتطاعب 
اإعـاسة  إلرتـاج؛  سـتجااًة ملطاعـب 
عتعويـض  علفط   عرئيـس  ألمريك  
 إلير ر  و و ما قوال ارفض  عكويت 

 عتـ   شـرطت أوالً َحــّل  عقضيـة 
اشكل رهائ  قبل إعاسة  إلرتاج. 

ويف ظـل  ـذه  ألجو ء  ملشـحورة 
خليجياً، أعقى أمري  عكويت كل َة ااسه 
يف ق ـة مجلـس  عتعـاون  عخليج ، 
 عت0 فيهـا أن " سـت ر ر  عرص ع يف 
 عي ـن يشـّكُل تهديد ً مبـارش ً عليلا 
ج يعـاً".  وعـ0ّ أمـريُ  عكويـت عن 
ت لياته ااعتوفيق ملشـاور ت  عدويد 
علوصـول إىل َحـّل سـيايّس شـامل يف 
 عي ن، مشري ً إىل أن "إخو رلا يف  عي ن 
يكاادون ظروفاً إردارياً قاسية". 

وفي ا تدعى  عدعوسيّة و إلمار ت 
إىل  عتصعيـد مـل إيـر ن؛  سـتجااًة 
عرغبـة معَللة مـن  عواليـات  ملتحدة 
و عكيان  عصهيور ، أّكد أمري  عكويت 
و عـدول  عخليجيـة  اـاَسه  أن  عـى 
حريصٌة عى إقامة عاقات جيدة مل 

إير ن. 
وأضـاف أن  ععاقـات مـل إيـر ن 
"تدـتلُد عـى مبـاسئ أقرَّ ـا ميياُق 
 ألمم  ملتحدة اعد1  عتدخل يف  عشؤون 
 عد خليـة، و حـر 1 سـياسة  عـدول، 
ُحدـن  عجـو ر؛  اقو عـد  و العتـز 1 
تحقيقاً عـكل ما رتطلل إعيـه ج يعاً 
من أمن و ستقر ر وسا1 مللطقتلا". 

 : خاص
ااسـم  كشـف  علاطـُق  عرسـ   
 عُقـــوَّ ت  ملدـلحة،  عع يـد يحيـى 
رسيل، أمس  ألحـد، أن أكيَر من 55  
علـرص ً مـن  ملرتِزقـة سـقطو  اـا 
قتيل وجريح الـري ن  عجيش و علجان 
 عشـعبيّة خال  أليا1  عدتَّة  ملاضية، 
وذعـك جـّر ء كـر 33 محاوعة زحف 
رّفذ ـا  ملرتِزقة عى مو قل  ملجا دين 
يف جبهة رهم خال تلك  أليا1، إذ حاول 
 ملرتِزقة تلفيذَ تصعيد ميد ر  و سـل 
 لاك ااعتز من مل مشـاور ت  عدا1 

يف  عدويد. 
وأشـار رسيل إىل أن تلـك  عحصيلة 
مـن  عقتـى و عجرحـى تدـتلد عـى 
معلومـات مـن س خـل مدتشـفيات 
أن  مؤّكـد ً  ورهـم،  مـأرب  يف   ععـدّو 
عـر ٍت مـن جيـث  ألعـد ء ال ز عـت 
مرميًة يف ميد ن  ملو جهات عم يدتطل 

 ملرتِزقة  رتشاعها أالاء فر ر م. 
وأوضـح  عع يد رسيـل يف ترصيح 
صحف  أن مرتِزقـة  ععدو ن يف جبهة 
رهـم، حاوعـو  صبـاح أمـس  ألحـد، 
 عزحَف ااتّجاه مو قل  عجيش و علجان 
 عشـعبيّة يف  عتبـاب  عدـوس ا لطقة 
 عضبوعة، ك ا حاوعو   عتدـّلل ااتّجاه 
 عتباب  عدـوس يف ملطقة يا1، اإسلاس 
أن  إال  مكيّـف،  مدفعـ  وصاروخـ  
ااعفشـل وسـقط  ااءتـا   ملحاوعتـا 
 ععر ت مـن  ملرتِزقـة قتى وجرحى 
خاعها، ادون أي يحّققو  أي تقد1. 

ويف جبهـة قارية ااعبيضاء، أشـار 
 عع يـد رسيـل إىل أن أاطـال  عجيـش 
و علجان  عشـعبيّة ت ّكلـو  من إحباط 
محاوعة زحف عل رتِزقة  ست رت ملذ 
 عصبـاح حتى ظهـر أمـس، موضحاً 
أن  ملحاوعـة ت ت من اااة مدـار ت، 
 ألول ااتّجـاه ِشـعب طاعـب، و عيار  
ااتّجـاه رتب  عزاريي و عحّ ة، و عياعث 

ااتّجاه شبكة حور ن. 

وأوضـح أن أكيـَر مـن 15 علرص ً 
من  ملرتِزقة سقطو  اا قتيل وجريح 
إىل أن  جـر ء كـر  عزحـف، وأشـار 
 ملرتِزقة حاوعو   عزحف مجدس ً إال أرهم 
كّررو   عفشـل أَيْضاً وتكبّدو  خدـائَر 

إضافية ادون تحقيق أي تقد1. 
ويف  عحدوس، قـال متحدُث  عجيش: 
إن مرتِزقـة  ععـدّو  عدـعوسّي حاوعو  
صبـاح أمس  عزحـَف ااتّجـاه مو قل 
 عجيش و علجان  عشـعبيّة يف ع ليتا 
ملفصلتـا،  ألوىل ااتّجاه جبال حديد 
و ملو قـل  ملجـاورة يف ااقـم، و عيارية 
أن  وأّكـد  اـر زح،  ااتّجـاه  ألز ـور 
ُقـــوَّ ت  عجيـش و علجـان  عشـعبيّة 
ت ّكلـت من إفشـال  ملحاوعتا وتكبّد 
 ملرتِزقة خدـائَر اريـة وماسية والذ 

اقيتهم ااعفر ر. 
ااسـم  وأّكـد  ملتحـدث  عرسـ   
 عُقــوَّ ت  ملدلحة أن  ععدوَّ ومرتِزقته 
يتّجهـون رحـو  عتصعيـد اعيـد ً عن 
مشـاور ت  عدا1، موضحاً أن طري ن 

 ععدو ن شـن أمـس 35 غارة عى رهم 
و عدـاحل  عغرا  وصعـدة، ااعتز من 
وصاروخـ   مدفعـ   قصـف  مـل 
وتعزيـز ت مـن  ملرتِزقـة إىل عدس من 

 عجبهات. 
ورـّوه  عع يـد رسيـل إىل أن  ععدّو 
يدـعى علدفل اتعزيز ت كبرية ااتّجاه 
علب وحري ن و عداحل  عغرا  ور زح 
وااقـم وسمت، م ـا يكشـُف عن رية 
ملحاوعـة  علتصعيـد؛  قـوى  ععـدو ن 
تحقيق أي تقد1 ميد ر  خال  عيوما 
 عقاسما، خاصًة اعد  ركدـار وفشل 
ُكــّل زحوفاتهـم وتكبّد م عخدـائَر 

فاسحة خال  أليا1  ملاضية. 
أاطـال  أن  راطـُق  عجيـش  وأّكـد 
 عجيش و علجـان  عشـعبيّة جا زون 
ملو جهـة أي تصعيـد محت ـل وأن ما 
عجز  ععـدّو عن تحقيقه خـال أرال 
سـلو ت عـن يكـون سـهاً أَْو م كلاً 
و ستبدـال  ص ـوس  أمـا1  تحقيُقـه 

 ملجا دين. 

مصرع قيادَين بارزين من 
املرتِزقة يف جبهتي علب ونهم

 : خاص
تو صـُل رـري ُن  عجيش و علجـان  عشـعبيّة  إلطاحة 
اقياس ت  ملرتِزقة و مللافقا يف جبهات  عحدوس ومختلف 
 عجبهـات، إذ سـقط  الان مـن أازر م رصعـى، أمس 

 ألحد، يف جبهتَ   عحدوس ورهم. 
وأفاس َمْصــَدٌر َعْدـَكِريٌّ عصحيفة  ملدـرية اأن أحد 
 عقيـاس ت  عبـارزة مـن  ملرتِزقـة عق  مرصعـه، أمس، 
الري ن  عجيش و علجان  عشـعبيّة يف ملطقة علب اجبهة 

عدري. 
وأوضـح  مَلْصـــَدُر أن  عقياسي  عرصيل  ـو  عع يد 
 ملرتـِزق "أسيب عيل  عحـاج" وقد كان من أاـرز قياس ت 
 ملرتِزقة  لاك إذ تم تعييله أركان حرب ما يدـ ى  علو ء 

63 مشاة. 
وعق   ملرتـِزق  عحاج مرصعه الري ن وحد ت  عجيش 
و علجـان  عشـعبيّة خـال ع ليـة عدـكريّة رّفذتها يف 
 مللطقـة ض ـن  عع ليـات  ملتو صلـة  عتـ  تدـتهدُف 

مجاميَل ومو قل مرتِزقة  ععدو ن  لاك. 
ويف جبهـة رهـم، عقـ   عقيـاسي  عبـارُز يف صفـوف 
 ملرتِزقـة " عع يـد مـر س  عفيـل" مرصعه، أمـس أَيْضاً 
الري ن  عجيش و علجان  عشعبيّة، خال ع لية عدكريّة 

روعية يف أحد محاور  مللطقة. 
ويعـد  ملرتـِزق  عفيـل مـن أاـرز  عقيـاس ت  مليد رية 
عل رتِزقة يف رهم، و و تاال عل رتِزق  اشم  ألح ر قائد 

ما يد ى  علو ء 3 3  عتاال عقوى  ععدو ن.  مصرع وإصابة 5 مرتِزقة بكمن جنوب غرب حيس
 : الساحل الغربي

سـقط 5 مـن علـارص مرتِزقة  ععـدو ن  ألمريكـ   عدـعوسّي اا قتيل 
وجريـح، أمس  ألحد، الـري ن  عجيش و علجان  عشـعبيّة يف جبهة  عدـاحل 

 عغرا . 
وأوضـح َمْصـــَدٌر ميد رـ  عصحيفة  ملدـرية أن عبوًة راسـفًة زرعتها 
وحدُة  عهلدسـة  ععدكريّة  عتااعة علجيش و علجان،  رفجرت ا ج وعة من 

 ملرتِزقة أالاء محاوعتهم  عتدّلل جلوب غرب حيس. 
وأشـار  مَلْصـــَدُر إىل أن 1 مـن  ملرتِزقة عقيا مرصَعيه ـا في ا أصيب 3 

آخرون اجروح جر ء  الرفجار. 
 المرتزق الحاج
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 : السويد
مشـاور ت  عدـويد  جلدـاُت  شـهدت 
عقاء ٍت ملفصلًة ج عت  عوفَدين مل سفر ء 
سول مجلس  ألمن وسفر ء ما يُعرف اـ "سول 
 عــد3" يف ظـل تعيُّر  ملشـاور ت ااسـتيلاء 

 عتقد1ُّ  علدب  يف ِمـَلـّف  ألرسى.
وعقب  جت اع  عوفد  عوطل  مل سـفر ء 
مح ـد  رئيـُس  عوفـد  عقـد  سول  عــد3، 
عبد عدـا1 مؤت ـر ً صحفيـاً أجـاب خاعه 
عـى أسـئلة  عصحفيا أّكـد فيهـا أن  عوفد 
كان جدياً يف مجريات  ملشـاور ت من جليف 
إىل ايـل إىل  عكويت و عيو1 يف  عدـويد، وعكن 
 ـذه  ملرة  عجيـش و علجـان  عشـعبيّة كان 
عى مدـتوًى رفيـٍل جد ً من  عحذر، مشـري ً 
إىل أرـه وفي ا  عوفد يف  عدـويد كارت أصو ت 
 عرصاص ال تتوقُف يف جزء من  عيارية غار ت 

حرب ومجازر. 
وأشـار عبد عدـا1 إىل تصعيِد  ععدو ن يف 
رهم و عحـدوس وغري ا و عذي فشـَل  ملرتزقة 
خاعه أابت أن  ملدار  ععدكري اات طريقه 
مددوس ً، مؤّكد ً يف  عوقت ذ ته أره "حتى وعو 
تقدمو  ما  عذي سـيحصل و ل  ذ  سـيلتج 
يشء؛ وعهذ  رحن يُدرا م دوسة علدا1 اشكل 
جـاس؛ ألَنَّ  عشـعَب  عي ل  يعارـ   ألمر ض، 
 عكوعري ،  ملجاعة،  عفقر،  عبطاعة، ال ت زيق 

 عي ن  عيو1  لاك كلتورات متفرقة". 
وحول  علقاء مل  عدفر ء، قال عبد عدا1 
إرهم يتحداون عن  عداح وأن  عوفد  عوطل  
رس عـى ذعـك ادـؤ ل "ملـاذ  ال تتحداون عن 
ساح موجوس مل مليشيات يف عدن ال تعرف 
ارعية  اسي، يعل  إذن عيدـت  ملشكلة يف 
 عدـاح، تدع ون قبائل تدع ـون ج اعاٍت 

ااعداح ". 
وخـال  علقاء أيضـاً، أّكد عبُد عدـا1 أن 
 عوفد أّكد علدـفر ء أرـه إذ  عم يتم  عتوصُل يف 
 ملشـاور ت إىل وقف  عحـرب "فا يوجد أما1 
 عشـعب  عي لـ  و عجيـش و ألمـن و علجان 
و عقيـاسة  و ملجلـس  عدـيايّس   عشـعبيّة 
 عدياسـيّة يف  عي ـن أيُّ خيـار إال مو جهـة 

 ععدو ن". 
وحـول تقيي ه ملجريات  ملشـاور ت، رأى 
عبد عدـا1 أرها "تدري اشكل جيد مل  ألمم 
 ملتحدة، وأفضل م ا سـبق كجزء فل  إلس رة 
 ألمـم  ملتحـدة، وعكن رحن رعتقـد أن  عجزء 
 أل م أن  علقاش يجب أن يتقد1 إىل مدـتوى 
أن تُطـرح أور ق تلاقش  تّفاق رخرج اه من 

 ذه  ملشاور ت". 
وكشـف َعبد عدـا1 أن " ملبعوَث  ألم   
ااألمـس أالغلا أرـه يريـد أن ردـّ   مكاراً 
ورحـّدس زماراً ك قـرح الرعقـاس  ملحاساات 
 عقاسمة، ورحن أّكدرا  سـتعد سرا عذعك وعكن 
اعـد أن يكون  لاك يشٌء مل وٌس يراط  ذه 

 عجوعة ااعجوعة  عدااقة". 
وأضاف: "طرحلا عى سـفر سول مجلس 
 ألمن احدـب طلبهم رؤيتلـا علَحـّل وقدملا 
خارطـة طريـق تت يـل يف مرحلـة  رتقاعية 
تشـارك فيها ُكـّل  ألطر ف، رزع  عداح من 
ُكــّل  ألطـر ف، إىل  ذه  عدوعة  عت  يشـارك 

فيها  عج يل، يكون  لاك حفاظ عى وحدة 
و ستقال  عي ن". 

وأضاف أن  عوفَد أّكـد أره "ي كُن  عذ اب 
إىل مفاوضـات أُْخــَرى مللاقشـة  عتفاصيل، 
إذ  خرجلا من  ذه  ملشاور ت اإجر ء ت الاء 
 عيقة و إلطار  ععا1 علَحـّل  عدـيايّس، ي كن 
أن رذ َب إىل مشاور ت أُْخــَرى وقد تجاوزرا 

 ذه  ععقبات". 
وحـول مطاعـب وفـد  عريـاض تدـليم 
 عدـاح، أّكد عبد عدـا1 أن " عدـؤ ل  عذي 
يطرح رفدـه: َمن  ـ   عدوعة  عت  تدـتلم 
 عدـاح؟"، مضيفاً أن " إلجااـة     عدوعة 
و ذه  عدوعـة يجب أن تكـوَن م يلًة عج يل 
إىل   ألطـر ف و ملكورـات  عي ليـة"، مشـري ً 
أن " إلشـكاعيَة  عرئيدـيَة  ـ  يف  عَحـــلِّ 
 عدـيايّس  عذي إذ  جاء مـن  عطبيع  أن يتم 
َحـلُّ قضية  ألسـلحة، ع0  ـذه  عدوعة  عت  
ت يل  عج يَل وعيس  عت  تد ر من  عخارج". 
وأضاف: "رحـن رعتقُد أن ُكـلَّ  ألسـلحة 
يجُب أن تذ َب إىل  عدوعة من ج يل  ألطر ف 
 ـذه  عدوعة     ملرحلـة  الرتقاعيـة، أما أن 
تأتَ  ادون َحـّل سيايّس وتقول سّلم ساحك 
و ردحب، فاعدؤ ل  عذي يطرحه ُكـّل  ععاعم 
ملن؟" مؤّكد ً أره "ال اـد أن تكون  لاك سوعة 

يشارك فيها  عج يل". 
ويف إجااتـه عـى سـؤ ل عصحفـ  حول 
مز عم وفد  عرياض أن ملاقشَة  إلطار  ععا1 
علَحـّل عـم تتض لـه أجلدة  ملشـاور ت، أّكد 
عبد عدـا1 أرـه "ال يوجد خـاف عى أجلدة 
 ملفاوضـات، ك ا يطرح وفد  عريـاض؛ ألَرَّلا 
قبل أن رحرض إىل  لا  سـتل لا سعوًة رس يًة 
مـن  ألمم  ملتحـدة حّدست فيهـا  ألجلدة ا ا 
فيها  إلطار  ععا1 علَحـّل  عديايّس، و عتهدئة 
وفتح مطار صلعاء وخطـو ت الاء  عيقة... 

إعخ". 
وتطـرق  ملؤت ـُر  عصحف  عرئيـس  عوفد 
 عوطلـ  إىل قضيـة مطـار صلعـاء وطـرح 

وفد  عرياض تحويلـه ملطار س خيل وخضوع 
 عرحات علتفتيش يف مطـار عدن، حيث قال 
عبد عدـا1: "رحن رتحدث عـن عُغة  مللطق، 
 ل  عشعب  عي ل  يف  عش ال يريُد أن يدافَر 
إىل أي مـكان يف  عي ـن ال يوجـد فيـه أمان، 
مطـار عـدن ال يخضـُل ألمن وسـلطات ما 
يد ى  عرعية ووزير  علقل فيها سبق وأّكد 
يف ترصيحـات علليـة يقـول فيهـا إن مطار 
عدن ال يخضُل عدلطات وز رة  علقل، ووزير 

 عد خليـة  عتاال عحكومة  اسي قال أيضاً إن 
 ألمن يف عدن ال يخضل علا". 

وأضـاف: "يريـدون أن تخضـَل  عرحات 
علتفتيـش يف عـدن و ذ  غريُ مقبـول ويجُب 
أن يقوعـو  علـا ملاذ  يريـدون ذعـك؟، وملاذ  ال 
يقبلون أن تذ ـَب  عرحات إىل  ألرسن ومرص 
و  ا سوعتان ض ـن تحاعُف  ععدو ن وي كن 
عها أن تعرَف أسـ اء  ملدـافرين وغري ذعك؟، 
مشـري ً إىل أن "ما يريدوره ملطار صلعاء  و 

إجـر ء تعدـف  وجري ة حرب غـري م0ّرة، 
و عدـؤ ل  عـذي رطرحه ملـاذ  إغـاق مطار 
صلعـاء؟ فاعحديث عن رحـات س خلية كا1 
تعدـف  وغري صحيح وغـري ملطق  وغري 
مقبول، ويجب فتح مطـار صلعاء علرحات 
 عدوعية، فاعي ليون ال يريدون  عذ اب ععدن؛ 

ألَرَّها غري آملة". 
وحـول مـا إذ  كان  عوفـد  عوطلـ  طرَح 
قضيـَة  ملجزرة  عت   رتكبهـا  ععدو ن، أمس 
 ألول، يف  عحديدة، أّكد عبد عدا1 أن  عجري َة 
حارضٌة يف  ملشـاور ت، مشري ً إىل أن  رتكاب 
 عجر ئم و ملجازر  و سيدٌن مدـت ّر عتحاعف 
 ععـدو ن عى  عي ن ملذ أوىل غارته يف 16 من 

مارس 35ب11. 
وأضاف أن  ععدو ن كل ا  رتكب مجزرة أَْو 
جري ًة احق  ملدريا يف  عي ن يلعكس اشكل 
سلب  جد ً اشأن  ملشاور ت؛ ألَرَّه يلدُف ُكـلَّ 
خطو ت الاء  عيقة، مشري ً إىل أن  عوفَد طرح 
 ـذه  عقضية خـال  علقاء  عـذي عقده مل 

 عدفر ء و ألمم  ملتحدة. 
وفي ـا يتعلـق اِ ـَلــّف  ألرسى أوضـح 
عبد عدا1 أن  عوفَد  عوطل  طرح أره "يجُب 
 إلفر ج عـن كافـة  ملعتقلـا و ألرسى عدى 
 عطرف  آلخر، رَحن مدـتعدين من طرفلا أن 
رُفـِرَج عى ُكـّل من كان موجوس ً اأي شـكل 
من  ألشـكال"، مشـري ً إىل أن  ملشكلَة يف  ذ  
 ملِـَلـّف أن  لاك سجلاَء ُكيْر ً موجوسون عدى 
 إلمار ت عم يتم  عكشف عن مكارهم، وأن ذعك 
جرت ملاقشـتُه خال جلدـات  ملشاور ت، 
أمس  ألحد، ااإلضافة إىل  عدجلاء  ملوجوسين 

يف  عدعوسية.

تقارير

 عقب لقاءات مع األمم المتحدة وسفراء دول مجلس األمن:

 الوفد الوطني تمسك بموقفه ورفض تفتيش الطائرات في عدن:

 وفد الرياض طلب تأجيَل تسليم الكشوفات إلى اليوم:

رئيس الوفد الوطني: متمسكون بحل سياسي شامل وحكومة تضم كل األطراف تتوىل استالم األسلحة من الجميع

انحياز أممي لشروط العدوان بشأن تحويل مطار صنعاء الدولي 
إىل محلي وإخضاع الرحالت للتفتيش

 : خاص
ش�هد ِم�َل�فُّ مطار صنعاء الدويل يف مش�اورات السويد، أمس 
األح�د، انحيازاً أممياً لصالِح وفد الري�اض لجهة تحويل املطار إىل 
مط�ار داخيل وخض�وع الرح�ات للتفتيش يف مطار ع�دن الواقع 
تحت س�لطة االحتال اإلماراتي، فيما تمسك الوفد الوطني بموقفه 
الراف�ض لتلك املقرتح�ات وأّكد رضورة إعادة فت�ح املطار بصفته 

الدولية. 
وق�ال حميد عاص�م -عضو الوفد الوطن�ي- يف إحاطة صحفية 
ملجريات اليوم الرابع من مش�اورات الس�ويد إن�ه "لم نصل إىل أي 
اتّفاق بش�أن فتح مطار صنعاء حت�ى اآلن َواألمم املتحدة والطرف 
اآلخ�ر لديهم رؤي�ة تتمثل يف أن أية طائرة ال ب�د أن تمر عرب عدن، 
ونح�ن نق�ول إن ه�ذا مرفوض رفض�اً قاطعاً؛ ألَنَّ ع�دن غري آمنة 

والطريق إىل عدن وسيئون غري آمنة". 
وأضاف عاصم، أن رؤية الوفد الوطني هي "إما أن تكون هناك 

رح�ات مبارشة إىل مطار صنعاء وهو مطار دويل أَْو فا"، مضيفاً 
أن "رؤيتن�ا أن تنطل�َق الطائرات من مطار صنع�اء إىل القاهرة أَْو 

عمان رغم أن هاتني الدولتني تحارباننا". 
وأش�ار عاص�م إىل أن�ه "لي�س لدينا مان�ع من أن يأت�َي خرباء 

دوليون ملراقبة الرحات؛ ألَنَّنا نعتربُ القضيَة قضيًة إنسانية". 
وفيم�ا يتعل�ق بقضي�ة محافظة الحديدة أش�ار عاص�م إال أن 
ه�ذا املِ�َل�ّف لم يش�هد أي جديد خال جلس�ات، أم�س األحد، أما 
"بالنس�بة إىل ِم�َل��ّف األرسى فق�د تم االتّفاق ع�ى إطاق جميع 

األرسى واملخفيني، وحالياً نتفاوض حول اآلليات للتنفيذ". 
وأوضح عاصم بخصوص ِم�َل�ّف األرسى أنه "ليس لدينا مانٌع 
أن ينتق�َل ممثل الوف�د الوطني وممثل الطرف اآلخ�ر إىل أية دولة 
عربية الستكمال عملية التفاوض حول الجدول الزمني؛ ألَنَّ العمليَة 

تحتاُج إىل التأّكد من الكشوفات َومن ثم اإلطاق". 
وأض�اف أن "القضيَة األوىل يف موض�وع األرسى واملعتقلني هي 
موض�وع الجث�ث وليس لدينا مان�ع أن يأتَي الصلي�ب األحمر غداً 

النتشال الجثث من الجبهات املختلفة". 

 : خاص
و ملفقوسيـن  عقضيـَة  ِمـَلــفُّ  ألرسى  يـز ل  مـا 
 عوحيـدَة  عت  تشـَهُد تقدُّماً ردـبياً ض ن مشـاور ت 
 عدـويد يف ظـل مر َوَحـة  عقضايا  ألُْخـــَرى ملكارها؛ 
رظر ً ألجلد ت سول  ععدو ن  عت  تتدمُّ ااعتعلت وتفقد 
وفـد  عرياض أيَة قدرة عى تحقيق أي تقد1 يف  عقضايا 

 ألُْخــَرى  ملتعلقـة اإجر ء ت الاء  عيقة و إلطار  ععا1 
علَحـّل  عديايّس. 

عضـو  عوفد  عوطل  وم يـل  عوفد يف عجلة  ألرسى 
عبد عقـاسر  ملرتىض كشـف، أمس  ألحـد، أرَّهم عقدو  
جلدـًة مطوعـًة يف عقـاء مبـارش مـل  عطـرف  آلخـر 
واحضور فريق  ألمم  ملتحدة و علجلة  عدوعية علصليب 

 ألح ر. 

وأشار  ملرتىض إىل أن  علقاء كان إيجااياً جد ً وجرى 
خاعـه  عتوصـل إىل "حلـول شـبه رهائية عـى  ألمور 
 عفلية و علوجدـتية  ملطلواة عتلفيذ  التّفاقية  ملوقعة 

ـة اتباسل  ألرسى و ملعتقلا".   عَخاصَّ
وأوضـح  ملرتـىض أن " تّفاق تبـاسل  ألرسى محّدس 
اآعيـة تلفيذيـة مزملـة"، معـ0ِّ ً عـن أمله مـن  ألمم 
 ملتحـدة إعـز 1َ  عج يل ااعتزما  ملحـّدس حتى ال يكوَن 

ل و عتأخري".   لاك مجاٌل علتاعب و عتلصُّ
ـا في ـا يتعلَّـُق اتدـليم  عطرفـا علكشـوفات  أمَّ
كان  و ملفقوسيـن  عـذي  ألسـ اء  ألرسى   ملتض لـة 
يفرض أن يجرَي تدـليُ ه أمس  ألحد، فقال  ملرتىض 
"كلا جا زين  عيو1 عتباسل  عكشـوفات حدـب  عوقت 
 ملحـّدس و ملتَفق عليه إال أن وفد  عرياض عم يكن جا ز ً 

وطلب  عتأجيل إىل يو1 غد ) عيو1(". 

املرتضى: توّصلنا إىل حلول شبه نهائية لتنفيذ اّتفاقية تبادل األسرى واملفقودين
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 ععاقات  ععامة و عتوزيل:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
مح د  عباشا

 ملقاالت  مللشورة يف  عصحيفة 
تع0 عن رأي كاتبها وال تع0 
ااعرضورة عن رأي  عصحيفة

مدير التحرير:
إار  يم  عر ج   ععلو ن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محات الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أخبار

 خالل وقفة قبلية مسلحة دعت الستمرار  احتوت على كميات كبيرة من المواد الغذائية والمالبس الشتوية:
أبناء ووجهاء الحيوف يرفدون الجبهات بقافلة الوفاء ويؤّكدون املضيَّ على نهج الشهداء النفير ورفد الجبهات بالمال والرجال:

السلطة القضائية تطلع على سري العمل القضائي ودور أجهزة العدالة باملحويت

 : خاص 
كغري م من أالاء  عشعب  عي ل  
 ألحـر ر و عرفـاء  عدـاعا عليـل 
رضو ن  عله سبحاره وتعاىل و علجاة 
مـن عذ اـه و متيـاالً عقوعـه تعاىل: 
"يَـا أَيَُّها  عَِّذيَن آَملُو  َ ـْل أَُسعُُّكْم َعَى 
ْن َعذَ ٍب أَِعيٍم )ب3(  ِتَجـاَرٍة تُلِجيُكم مِّ
ِااعلَِّه َوَرُسـوعِِه َوتَُجاِ ُدوَن  تُْؤِملُوَن 
يِف َسـِبيِل  علَِّه ِاأَْمَو ِعُكْم َوأَرُفِدـُكْم، 
ذَِعُكـْم َخـرْيٌ عَُّكـْم إِن ُكلتُـْم تَْعَلُ وَن 
)33( يَْغِفـْر َعُكْم ذُرُواَُكـْم َويُْدِخْلُكْم 
اٍت تَْجـِري ِمـن تَْحِتَهـا  أْلَرَْهاُر  َجلَـّ
اِت َعـْدٍن،  يِف َجلَـّ َوَمَدـاِكَن َطيِّبَـًة 
ذَِعـَك  ْعَفـْوُز  ْعَعِظيـُم" يو صل أالاء 
مديرية ال  حشـيش اـذَل أمو عهم 
وأرفدهم يف سـبيل  عله و عدفاع عن 
 عدين و ألرض و ععرض، حيث سـرّي 
أالـاء محـل  عحيـوف ا ديرية ال  
حشـيش ا حافظة صلعـاء قافلًة 
غذ ئية متلوعة تحت شعار " عوفاء 
علشهد ء"؛ سع اً وإسلاس ً عل ر اطا 

يف جبهات  عقتال. 
تدـيري  عقافلـة  عتـ   وخـال 
 حتوت عى ك يـات كبرية من  ملو س 
و ملرواـات  و ععصائـر   عغذ ئيـة 
و ملااس  عشتوية، أّكد أالاء  عحيوف 
عـى  السـت ر ر يف مو جهة  ععدو ن 
وسعم ورفد  عجبهات ااملال و عرجال 
حتـى تحرير كافـة  ألر يض  ملحتّلة 

من سرـس قـوى  عغـزو و الحتال، 
مدـاردتهم  أن  إىل  مشـريين 
عل جا ديـن  عذيـن اذعـو  أرو حهم 
رخيصـة يف سـبيل  عدفاع عـن  عبلد 
وأملـه و سـتقر ره وكر مـة وعـزة 
أالائـه، اقو فـل  عدعـم مـن  عغذ ء 
و ملال و عرجال،  و أقل و جب ي كن 

تقدي ه. 

وجـّدس أالـاُء  عحيـوف تأكيَد م 
يف  مليض عـى رهج  عشـهد ء  ألار ر 
و عتصـدي  مو جهـة  ععـدو ن  يف 
ملؤ مر ته، مشـريين إىل أن  عشـهد ء 
 ععظ ـاء جّدـدو  ابـذل أرو حهـم 
رخيصًة يف سـبيل  علـه و عدفاع عن 
 ملدتضعفا أسـ ى صور ومعار  

 عبذل و ععطاء. 

قبائل أرحب تقدم قافلة غذائية 
ومالية كربى وتؤّكد مواصلة 

النضال حتى تحرير كامل الوطن

 : صنعاء
رّظ ت قبائل مديرية أرحب ا حافظة صلعاء، أمس  ألحد، وقفة 
قبليـة مدـلحة؛ تلديـد ً اجر ئم  ععـدو ن، تم خاعها تدـيري قافلة 
ماعية وغذ ئية اعلو ن " عرسـول  ألعظم" سع ا عل ر اطا يف جبهة 

 عداحل  عغرا . 
وخـال  عوقفـة وتدـيري  عقافلـة أّكدت قبائـل أرحـب أن  ذه 
 عقافلـة ت يل تعبري  ادـيطا عامتلـان ألوعئك  ملر اطـا يف جبهات 
 ععـزة و عـرف  عذيـن يد فعـون عـن عـزة ورشف  ـذ   عشـعب 
ويقدمـون أرو حهم رخيصة من أجل  ذ   عوطن يف مو جهة  عطغاة 

و ملدتك0ين  عذين يشلون عدو راً غاش اً عى  عبلد. 
وأشار  ملشاركون يف  عوقفة إىل أن  عقافلة عيدت  ألوىل وعن تكون 
 ألخرية وسيدت ر  ععطاء ااعلفس و ملال حتى يتحّقق  الرتصار عى 

قوى  إلجر 1 و ععدو ن. 
وحيا  ملشـاركون يف  عوقفة  عتضحيات و عبطوالت  عت  يدطر ا 
ـة جبهة  عدـاحل  أاطـال  عجيش و علجان يف كافة  عجبهات وَخاصَّ

 عت  أضحت محرقة علغز ة و ملعتدين ومرتِزقتهم. 
 وعفت  ملشـاركون إىل أن  ذه  عقافلة  عت  تتز من مل  ملشاور ت 
يف  عدـويد تأتـ  علتأكيد عـى  عتفاف  عشـعب خلف قيـاسة  عيورة 
و مليض يف سرب  ععزة و عكر مة، وطريق  عدفاع عن  عحرية و ععزة. 
و حتـوت  عقافلة عى ك يـات كبرية من  ملـو س  عغذ ئية  ملتلوعة 

إضافة إىل مباعغ ماعية كبرية وعدس من  ألسلحة و عرشاشات.

قبائل بدبدة بمأرب تؤّكد أهمّية استمرار التَح�ّرك 
املجتمعي ملواجهة تصعيد العدوان 

 : مأرب 
أّكد أالـاء ووجهاء ومشـايخ مديرية 
اداـدة ا حافظـة مأرب يف وقفـة قبلية 
مدـلحة عهم، أمـس  ألول، عـى أ  يّة 
عرفـد   سـت ر ر  عتَحــّرك  ملجت عـ  
 عجبهـات يف مو جهـة تصعيـد  ععدو ن 

 عدعوسّي. 
ك ا أّكدو   سـتعد س م عرفد  عجبهات 
واذل  عغـايل و علفيس؛ سفاعاً عن  عوطن 
وسياسته و ستقاعه و عتصدي ملحاوالت 
 ععـدو ن ومرتِزقتـه يف  خـر ق  عجبهة 

 عد خليـة.  وأشـاس أالـاء مديريـة ادادة 
ااالرتصـار ت  ععظي ـة  عتـ  يحّققهـا 
يف  و علجـان  عشـعبية  أاطـال  عجيـش 
يف  و ععـدو ن  قـوى  عغـزو  مو جهـة 
مختلف  عجبهات وملها جبهات مأرب.. 
مدـتلكرين  سـت ر ر جر ئـم  ععـدو ن 
يف  وسعـا  ملشـاركون  احـق  ملدريـا.  
 عوقفة قبائل  عي ـن وأحر ر ا ملزيد من 
 عتاحم ورص  عصفـوف ورفد  عجبهات 
و سـت ر ر  عتعبئة حتـى تحقيق  علرص 
وتطهـري كامل تـر ب  عوطـن من سرس 

 عغز ة و ملحتّلا. 

إب: لقاءات مجتمعية 
بمديرية يريم لتعزيز 
الصمود ورفد الجبهات 

 : اب 
عقـدت عجلـُة  عتعبئة و عحشـد ا ديريـة يريم 
محافظـة إب، أمـس  ألحـد، عـدس ً مـن  علقـاء ت 
 ملجت عية عتعزيز  عص ـوس ورفد  عجبهات ملو جهة 

تصعيد  ععدو ن. 
وخـال  ـذه  علقـاء ت  عت  ض ـت  عوجا ات 
و عشـخصيات  الجت اعية يف مركـز  ملديرية وعزل 
عـر س والـ  ملبه والـ  سـبأ وال  مدـلم، أّكد 
وكيل محافظة إب مدـؤول عجلة  عتعبئة و عحشـد 
ارييـم ر كان  علقيـب، عـى أ  يّة تح ـل  عج يل 
مدـؤوعياتهم  عوطليـة يف  عدفاع عـن  عوطن ورفد 

 عجبهات ااملال و عرجال. 
وشدس عى أ  يّة رص  عصفوف وتعزيز  عتاحم 
اـا أالـاء مديرية يريـم اكافـة قر  ـا وعزعها يف 
مو جهـة  ععدو ن و عغز ة، مشـيد ً ايبـات وص وس 
أالـاء  عشـعب  عي ل  ووعيـه يف إفشـال مؤ مر ت 

 ععدّو  عخارج . 
مـن جاربهـم،  سـتعرض أعضاء عجلـة  عتعبئة 
و عحشد أاعاس  ملؤ مرة  عت  يحيكها  ععدو ن يف  ذه 
 ملرحلـة وخطورتها عـى كافة فئـات  ملجت ل ويف 

طليعتهم  عشباب. 
وأشـارو  إىل أن  ععـدو ن اـات يف مر حله  ألخرية 
اعـد تلك  عهز ئم  ملتعاقبة و عخدـائر  عفاسحة  عت  
تلقا ـا يف كافة  عجبهات عى أيدي  عجيش و علجان 
ويدـعى حاعياً إىل إحد ث  خر ق يف أوساط  ملجت ل 
عتحقيق أي مكاسَب وإضعاف تفاعل أالاء  ملجت ل 

يف رفد  عجبهات ااملقاتلا. 
وأّكـدو  أن  عوضل  عر  ن يتطلـب اذل  ملزيد من 
 عجهـوس علتصـدي عتلـك  ملخططـات، موضحا أن 
عجان  عتعبئة و عحشـد تم تشـكيلها عى مدـتوى 
 عقرى و ععزل عإلسـها1 يف  عتوعية و عتحشيد وعى 

 عج يل مداردتها و عتعاون معها. 

 : المحويت
راقـش عقـاٌء ا حافظـة  ملحويت، 
أمس  ألحد، ضمَّ رئيَس مجلس  عقضاء 
 ألعـى  عقـايض أح ـد يحيـى  ملتوكل 
و علائب  ععا1  عقـايض ماجد  عدرااا  
ورئيـس  يئـة  عتفتيـش  عقضائـ  
ومحافـظ  يحيـى  ععلـي   عقـايض 
 ملحويت فيصل أح د حيـدر،  عجو رَب 
 ملتصلـَة اتعزيـز سور أجهـزة  ععد عـة 

ااملحافظة. 
و سـتعرض  علقـاء جهـوَس أجهـزة 
سعائـم  علظـا1  ترسـيخ  يف   عقضـاء 
و عقارـون وتحقيـق  ععد عـة وجو رب 
اـا  ألجهـزة  عقضائيـة   عتلدـيق 

و ألملية. 
وأّكد رئيس مجلـس  عقضاء  ألعى، 
أ  يّة تضافر جهوس  عج يل؛ عتدـهيل 
مها1 أجهزة  عقضاء علقيا1 او جباتها 
يف ح ايـة مصاعح  ملجت ـل و عحفاظ 

ـة و ععامة.  عى  عحقوق  عَخاصَّ

في ـا حـث  علائـب  ععـا1 أجهـزة 

 عقضـاء يف  ملحافظة عـى رسعة  عبت 

يف  عقضايا وتلفيـذ  ألحكا1 ا ا يحّقق 

 ألمـن و ععد عـة يف  ملجت ل عـى أك ل 

وجه. 

مـن جاربـه، أّكد محافـظ  ملحويت 

تعـاون  عدـلطة  عتلفيذيـة عتدـهيل 

مهـا1  ملحاكـم و عليااـات  ععامـة يف 

مر حل  عتحقيق و ملحاك ة. 

إىل ذعك،  طلل رئيس مجلس  عقضاء 

 ألعـى و علائـب  ععـا1 ورئيـس  يئة 

 عتفتيش  عقضائـ  ومحافظ  ملحويت 

عى سـري  عع ل يف محك ة  الستئلاف 

ااملحافظة. 

رئيـس  ملحك ـة  مـن  و سـت عو  

 عقايض مح د حدـن  ملتوكل إىل رشح 

عن  عقضايا  مللظورة و عصعواات  عت  

تو جـه ع ـل  ملحك ة وآعية  عتلدـيق 
مـل  ألجهزة  ألملية عتعزيـز  ععد عة يف 

 ملحافظة. 
ك ا تفقد  عقايض  ملتوكل و عقايض 
 عدراااـ  و عقايض  ععلـي ومحافظ 
 ملحويت سـريَ  عع ـل يف  عليااة  ععامة 
و سـت عو  من رئيـس  عليااة  عقايض 
عبد ملغلـ   ع0كارـ  إىل إيضـاح حول 
مدـتوى  ألس ء وتلفيـذ  ألحـكا1 ا ـا 

يحّقق  ععد عة. 
وكان رئيس مجلـس  عقضاء  ألعى 
و علائـب  ععا1 ورئيـس  يئة  عتفتيش 
 عقضائـ  ومحافظ  ملحويـت، تفقدو  
يف  عدـجن  ملركـزي  أوضـاع  علـزالء 

ااملحافظة. 
ملفـات  عدـجلاء  عـى  و طلعـو  
وقضايا م وأوضاعهم، و ست عو  من 
مدير  عدـجن  ملقـد1 سـياف ز  ر إىل 
رشح عـن  حتياجـات  عدـجلاء وكذ  
 إلجـر ء ت  مل كلة عا ت ـا1 اأوضاع 

 عدجن ورزالئه. 
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 : خاص
تو ِصـُل  ألجهـزُة  ألمليـُة ا حافظة إب 
 عتحقيقـاِت يف قضية  غتصاب وقتل  عطفلة 
آالء يوسـف  عح ـريي  عباعغـة 9 أعـو 1 يف 
جري ـة ضـد  عطفوعـة  ـّزت مديلـة جبلة 
اشـكل خاص و ملجت ل  عي ل  اشكل عا1، 
عى أيدي ذئٍب اـري من رفس  عقرية  عت  
تدُكلُها أرسة  عطفلة تجّرس من ُكــّل أشكال 
 إلردـارية و عرح ـة، عيجـَد رفَدـه أخـري ً 
خلف  عقضبان، يف رجاح أمل  غري مدـبوق 
عرجال  ألمن ا ديرية جبلة و عبحث  عجلائ  

ااملحافظة. 
وقـال  ععقيـد  عركـن صـاسق  ملروع  – 
مديـر أمن مديرية جبلـة إب: إن رجاَل  ألمن 
يف مديريـة جبلـة كان عهم  عفضـُل اعد  عله 
يف  عكشـف عن غ ـوض وماادـات قضية 
 غتصاب وقتل  عطفلة آالء  عح ريي من قبَل 
 عجار   ملدعو يوسـف  عيو اـ  35 عاماً، يف 
فرة قياسـية قصرية وخال د  سـاعة من 
وقوعهـا اعـد أن تـم  عتحقيق مـل كيرٍي من 
 ملشـتبها يف  عقضيـة مـن جـري ن  عطفلة 
 ملغـدوره وكان  عقاتل أحد م قبل أن يعرَف 

اارتكااه علجري ة  عبشعة. 

وعفـت  ععقيد  ملروعـ  يف ترصيح خاص 
عصحيفـة » ملدـرية«، أمـس  ألحـد، إىل أن 
قضيـَة  عطفلة آالء ال تعلـ  أرسة اعيلها أَْو 
مديريـة جبلة فقط، اـل    قضيـة ُكــّل 
أرسة ي ليـة، وااعتـايل فـإن رجـاَل  ألمـن 
ااملديرية و ملحافظـة عن يأعو  جهد ً من أجل 

حفظ  عدـكيلة  ععامة و السـتقر ر و عع ل 
عى رضب ُكــّل من تدّول عه رفُده  ملداَس 
اأمن و ستقر ر  عوطن و ملجت ل  عي ل . 

وأوضـح مديـُر أمن جبلـة اـأن  ألجهزة 
أور َق  أمـس  ألحـد،   ألمليـة  سـتك لت، 
إىل  عليااـة  عتحويلهـا  ت هيـد ً   عقضيـة؛ 

 عجز ئيـة ااملحافظـة، وصـوالً إىل إجـر ء ت 
محاك ة عاجلة علقصاص من  عجار ، الفتاً 
إىل  ملدـرية  علدـوية  عك0ى  عت  شـهدتها 
مديرية جبلـة، أمس  ألحـد، عل طاَعبة اقتل 
 عجارـ ،  ألمـُر  عـذي سفـل مديـَر  ملديريـة 
و ملدـئول  عتلفيذي ألرصـار  عله إىل  عخروج 
عل تظا ر ت وتهدئتهن و طاعهن عى َسري 
مجريـات  عتحقيـق يف  عقضيـة ومتااعتهـا 
أوالً اأول، مبيلاً أره تم  ختياُر ب3 أشـخاص 
مـن  مللطقـة ملتااعـة  عقضيـة يف  ملحافظة 
ك لدواـا عن  عقرية وحتى يط نئ  عج يُل 

اأن  ألموَر ت يض عى ما ير 1. 
وأشـار  ععقيد  ملروع  إىل أن ُ لاك أطر فاً 
س خَل  ملديرية وخارَجها تع ُل عى  سـتغال 
 كذ  قضايا من أجل إاارة  عقائل يف أوساط 
 ملجت ـل وزرع  عخـوف و عرعـب يف صفوف 
 آلملا وتأعيب  ملو طلا ضد  ألجهزة  ألملية 
و عدوعة وإحـد ث رشخ في ـا ايلهم؛ خدمًة 
عصاعـح  ععدو ن  ملراـص ااملجت ل  عي ل ، 
مؤّكـد ً اـأن  جت اعاً ُعقد، أمـس  ألحد، اا 
إس رة  ألمـن ومدر ء  ملد رس يف جبلة من أجل 
ملـل خروج  عطاب علتظا ر أالاء  عدر سـة 
و الرجـر ر ور ء  عدعو ت  ملشـبو ة  عهاسفة 
إىل إقـاق  عدـكيلة  ععامـة ومـن يحاوعون 

 الصطيـاَس يف  ملـاء  ععكر، محـذر ً ُكــلَّ َمن 
يع ل عى تدـييس ميل  كذ  قضايا عصاعح 

 ععدو ن. 
من جارـب آخر، قاعت مصـاسر محلية يف 
إب: إن وكيـل ريااـة  عبحـث و ألمن  عقايض 
مح ـد مح ـد  ملتوكل تدـلم، أمـس  ألحد، 
ِمـَلــفَّ وأوعيـاِت جري ة مقتـل  عطفلة آالء 
يوسـف  عح ريي 9 سـلو ت  عتـ  وقعت يف 
مديلة جبلـة، وذعك من إس رة  عبحث  عجلائ  
ا حافظـة إب مـل  ملضبوطـات و عتقريـر 

 عجلائ   ملصور و عكتاا . 
وأوضـح  عقـايض  ملتوكل أره سـيتم عى 
 عفـور تدـليم وإحاعـة  ملِـَلــّف إىل  عليااـة 
 عجز ئية احدـب توجيهات  عقايض  عدكتور 
مـرو ن مح ـد عـيل  ملحاقري رئيـس ريااة 

 ستئلاف  ملحافظة. 
 ذ  ومن  ملقّرر أن تبارَش  عليااُة  عجز ئية 
يف  عقضيـة  عيـو1   ملختصـة  عتحقيقـاِت 
 الالـا  عتـ  أُحليت إعيهم رسـ ياً من إس رة 
 عبحـث  عجلائ  م يلـًة ااععقيد سكتور ربيل 
عبد عرح ـن رارص  عدين احدـب توجيهات 
 علو ء ركن عبد عحافظ مح د  عدقاف وكيل 
وز رة  عد خليـة عشـؤون  مللاطق  عوسـطى 

مدير عا1 أمن محافظة إب. 

 : صنعاء
رئيـُس  قاس ـا  قبّليـٌة  جهـوٌس  رجحـت 
 علجلـة  عيوريـة  ععليا مح د عـيل  عحوا  
مح ـد حدـا  ذمـار  عشـيخ  ومحافـظ 
 ملقـديش وعضو  ملجلـس  عدـيايس  ألعى 
 عشيخ سـلطان  عدـامع  وأما  ععاص ة 
ح ـوس ُعبـاس ووزير  ععـدل  عقـايض أح د 
عقبـات ووزيـر  عكهراـاء  ملهلـدس عطف 
 عجرموزي وعدٌس مـن محافظ   ملحافظات 
 عجلوايـة و عرقيـة وأعضاء مـن مجلَي 
 علو ب و عشـورى وشـخصيات  جت اعية، 
ـِل عَحلِّ قضيـة مقتل صاح طارق  يف  عتوصُّ
 ملـرصي و عت  أسيـن اارتكااهـا أح د ع ر 
 ععبـاسي  ملرقـي قبل حو يل عر سـلو ت 
يف محيـط مقّر صحيفة  أليـا1 يف  ععاص ة 

صلعاء. 
وخـال عقـاء قبـيل ُعقـد، أمـس  ألحد، 
اصلعـاَء احضـور رئيـس  علجلـة  عيورية 
 ععليـا مح د عيل  عحوا  ووزيـر  عكهرااء 
و عطاقـة  ملهلدس عطـف  عجرموزي وأما 
 ععاص ة ح وس مح د عباس ومحافظ ذمار 
مح د حدـا  ملقديش، أعلن  عشـيخ قلّاف 
 ملرصي ريااًة عن أوعيـاء  عد1  ععفو  ملطلق 
عـن أح د ع ر  ععبـاسي  ملرقي عوجه  عله 
وإكر مـاً ملدـاع   عخـري  عتـ  قامـت اها 
 عشخصيات  الجت اعية من أالاء محافظة 
ذمار وعدة محافظات وتريفاً علحارضين 
من  ملشـايخ و عوجهاء و عقياس ت  عتلفيذية 
مجلـي  وأعضـاء  و ععدـكريّة  و ألمليـة 
 علـو ب و عشـورى  عحارضيـن؛  سـتجااًة 
عدعوة قائد  عيورة  عدـيد عبد مللك ادر  عدين 

 عحوا . 
وأّكد أن قبائَل ايت  ملرصي سـتظلُّ -ك ا 
ُعرفت- سباقًة سوماً إىل تجديد قيم  عتعاون 
و إلخاء وإصـاح ذ ت  عبا وتقديم  ملو قف 
 عقبليـة  ملت يزة وملها  ـذ   عتلازل يف  ذه 

 عقضية. 
ادوره، أشاس رئيُس  علجلة  عيورية  ععليا 
ااملبـاسر ت  عَقبَليـة  عتـ  تدـهم يف تعزيز 
وحدة  عصف وتعزيز قيم  عتدـامح و إلخاء 

اا أالاء  ملجت ل  عو حد. 
وأّكـد أن موقـَف قبائـل ايـت  ملـرصي 
ـُد ِقيََم وأعر ف  وقبائل محافظة ذمار يجدِّ
 عقبيلـة  عي ليـة  عتـ  ُعرفـت ملـذ  عقد1 

ااعصلح اا  علاس ااعخري. 
وعفت مح ـد عيل  عحواـ  إىل أ  يّة أن 
تقو1َ  عشـخصيات  الجت اعيـة ادور ا يف 
َحـّل ومعاعجـة قضايا  عيأر و عقتل  عقائ ة 
و عع ـل عى تعزيـز وحدة  عصـف  عوطل  

و عتفرغ ملو جهة  ععدو ن. 
وأّكـد أن ميل  ذه  ملو قف  ملرفة ألالاء 
ذمار ستظل ر وذجاً عكافة  عقبائل  عي لية 
إلصـاح ذ ت  عبـا وإصـاح اـا  علـاس 

وتجليب  ملجت ل  عرص عات و عيار ت. 
في ا أشـاس محافظ ذمار مح د حدـا 
 ملقديش اـدور قبائل ايت  ملرصي وموقفها 
 ملـّرف يف  السـتجااة علوسـاطة و ععفـو 
 ملطلـق عن  ملرقـي، ُمبيلاً أن  ـذ   ملوقف 
عيس اجديد عى قبائل ايت  ملرصي ا ديرية 
ميفعـة علـس و عذيـن ُعرفـو  ا و قفهـم 

 عقبلية  ملرفة. 

وأشـار إىل أن  ذ   ملوقـَف ال يُخصُّ أالاء 
ذمـار فقط وإر ـا ج يل أالـاء  عي ن رظر ً 
أل  يّة  ـذه  عقضية يف تعزيز وحدة  عصف 
 عوطل  وتجدـد قيم  عتعاون و إلخاء، الفتاً 
إىل أن  ـذ   ملوقَف يأت  ترج ـة عتوجيهات 
قائد  عيورة  عديد عبد مللك ادر  عدين  عحوا  
و عذي يحرص عى َحـّل قضايا  عقتل و عيأر 
وتعزيز قيم  ألخوة اا أالاء  عوطن  عو حد. 
و عت0 محافظ ذمار  ذ   ملوقَف رسـاعًة 
عل تحاوريـن يف  عدـويد علتأكيد اـأن أالاء 
 عشـعب  عي لـ  يتطلعـون سومـاً إىل  ألمن 
و عدـا1 و عرفـل عن  عجـر ح حفاظاً عى 

 عرو اط  ملتيلة  عت  تج ل أالاء  عي ن. 
وكان  مل يّـُل عـن ايـت  ملرقـي وأالاء 
 ملحافظـات  عجلوايـة و عرقيـة حدـا 
موىس و صل، أشـاس اهذ   ملوقف  إلردـار  
ـًة   علبيل مـن قبائل محافظة ذمـار وَخاصَّ
قبائل ايت  ملرصي و عتـ  عرفت ا و قفها 

 ملرفة. 
و عتقل  ملرقي يف ف0 ير دبب11 علدما 
أمرت  عدـلطات آرـذ ك ااقتحـا1 صحيفة 
 أليـا1، وحـدث أن ُقِتـَل أحد  ملـارة من ايت 
 ملرصي أالاء تلفيذ أمـر  القتحا1، وتم عى 
إار ذعك  عتقال  ملرقـي اتُه ة أره َمن قا1 

ااعقتل.

 : متابعات

قال تقريٌر سويلٌّ: إن  ععدو ن عى  عي ن 
 و  عدبُب  عرئيي عألزمة  إلردارية، وإن 
 عحصار  القتصاسي  و  عدبب يف  الرتفاع 
 عشـديد يف أسـعار  عغذ ء وأزمة  عدـيوعة 
و رقطاع سبل كدـب  ععيش ومدتويات 
 عبطاعة  ملرتفعـة، موضحاً اأن ُكــّل تلك 
 ععو مل أست عتفاقم  ألزمة وأن  ملداعد ت 

 عغذ ئية ال تكف  عدد  عفجوة. 
وأوضـح  عتقريـر - عـذي أعـده خ0 ء 
سوعيـون وي ليون الظـا1 )آي. ا . يس( 
وررتـه وكاعـة »رويـرز«، أمـس-، أن 
35.9 مليون ي ل  يو جهون  رعد 1  ألمن 
 عغذ ئ  اشـكل حاس، الفتـاً إىل أن  ملجاعَة 

تشـّكُل خطر ً إذ  عم تتخذ إجر ء ت مللعها 
فـور ً، مضيفـاً أن  السـتجااات  عفورية 
مطلواة إلرقاذ أرو ح وسبل عيش  ملايا 
حتـى ال يلزعقـو  إىل  عوضل  ألسـوأ  عتايل 

و و  ملجاعة.
وحـّدس  عتقرير ملاطَق فيهـا أكيُر من 
مليون شـخص يف وضـل  ألزمة أَْو ما  و 
أسـوأ و ـ :  عحديـدة وأمارـة  ععاص ة 
صلعاء وذمار وحّجة وإب وتعز، ويف حال 
عد1 تقديم مدـاعد ت إردارية ستصبح 
33 محافظة يف كاراة غذ ئية، مشـري ً إىل 
أره يف حاعة عد1 تقديم مدـاعد ت غذ ئية 
كافيـة قـد يزيد  ععـدس مـن 35.9 مليون 
رد ة إىل 3.ب1 مليون، أي 67 يف  ملائة من 

 عدكان. 

 : صنعاء

أمـس  أعقـت  ألجهـزُة  ألمليـة، 
 ألحـد،  عقبـَض عـى عصااـة تقو1 
اذاح  عكاب وايـل عحومها ععدس من 

 ملطاعم يف  ععاص ة صلعاء. 
وقـال َمْصـــَدٌر أملـ : إن أحـَد 
رجال  ألمن ت ّكن مـن إعقاء  عقبض 
عـى أحد أفر س  ععصااة  ملدعو »غارم 
 عكري« اعد  الشتباه اه علدما كان 
يدريُ يف  عشارع ا لطقة و سي أح د 

ا ديرية ال   عحارث و و يح ُل عى 
ظهره كيداً اد خله كلب مقيّد وف ه 

مكّ م اإحكا1. 
وأفاس  مَلْصــَدُر، اأن  ملتهم  عرف 
اأرـه أخـذَ  عكلب اغـرض ذاحه وأره 
يقـو1ُ مـل أشـخاص مـن أقراائهم 
ملذ اااة أشـهر اذاح  عكاب وايعها 
ع0 وسـيط ععدٍس من  ملطاعم، مشري ً 
إىل أرـه ت ـت إحاعته ـا إىل  عجهـات 
السـتك ال  عتحقيقـات   ملختصـة 

و تّخاذ  إلجر ء ت  عقارورية. 

بقيادة رئيس الثورية العليا ومحافظ ذمار وعدد من قيادات السلطات المحلية:

وساطة قبلية واسعة تنجح يف َحـّل قضية آل 
املصري وآل املرقشي بعد عشر سنوات من وقوعها

تقرير دولي: 13 محافظة يمنية 
مهّددة بكارثة غذائية والعدوان السبب 

الرئيسي لألزمة اإلنسانية 

القبض على عصابة تذبح 
الكالب وتبيع لحوَمها 

ملطاعَم يف العاصمة 

مدير أمن مديرية جبلة لصحيفة »المسيرة«:
جريمة الطفلة »آالء« تعني كـل أسرة يمنية وهناك من يستغل هذه القضية لتأليب الشارع ضد الدولة خدمة للعدوان

النيابة الجزائية يف إب تنظر بقضية اغتصاب وقتل طفلة جبلة ومحاكمة عاجلة تنتظر الجاني
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تقرير 

 : خاص

أص�در مرك�ُز ع�ني اإلنس�انية للحقوق 
والتنمية األسبوَع الجاري، تقريَره الشهريَّ 
لجرائ�م العدوان األمريكي الس�عودي بحق 
املدنيني، حيث بلغ مجموُع الضحايا املدنيني 
للغ�ارات الجوي�ة 350 ش�هيداً وجريح�اً، 
بالغ�ارات  املدني�ني  اس�تهداف  وح�االت 
بلغ�ت  والصاروخ�ي  املدفع�ي  والقص�ف 

9316 واقعة انتهاك. 
وبحس�ب التقرير ف�إن غ�اراِت العدوان 

وقص�َف مرتزقته أّدى الستش�هاد 14 امرأة 
وإصاب�ة 27 ام�رأة أخ�رى، أم�ا األطف�اُل 
فاستش�هد 29 طفاً وأصي�ب 88 آخرون، 
فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 63 شهيداً 

و106 جرحى. 
وأوض�ح التقرير، أن محافظ�َة الحديدة 
احتّل�ت املرتب�َة األوىل يف إجمايل اس�تهداف 
املدني�ني، حي�ث بلغ إجم�ايل الضحايا 242 
مدنياً بني ش�هيد وجري�ح، تتبُعها محافظة 
صع�دة ب�� 50 مدني�اً بني ش�هيد وجريح 
ومحافظ�ة حجة ب�� 41 مدنياً بني ش�هيد 

وجري�ح، ثم تع�ز ب�� 10 ضحايا ش�هداء 
وجرحى، والضالع ب� 3 مدنيني هم شهيدان 
وجري�ح، ومن ثم لح�ج والجوف بضحيتني 
ل�كلٍّ منهم�ا، كله�م جرحى، مش�رية إىل أن 
الضحاي�ا تعرضوا للقتل والج�رح يف أعيان 
مدنية تنوعت بني املنازل والحقول الزراعية 

ووسائل النقل واملصانع. 
الجوي�ة  الغ�اراِت  التقري�ر،  ورص�د 
والقص�ف املدفعي التي اس�تهدفت األعيان 
املدني�ة، حي�ث بلغ�ت 9316 حال�َة انتهاك 
للمدني�ني، بينها 1784 غارة جوية و3220 

قصف�اً صاروخي�اً، و4308 ح�االت قصف 
مدفعي، وث�اث وقائ�ع اس�تهداف بقنابل 
عنقودية، و20 رضب�ة بطائرة بدون طيار، 
وكذا 17 واقعة بقصف البوارج الحربية من 

البحر. 
وأش�ار التقري�ر، إىل أن محافظَة صعدة 
احتّلت املرتبة األوىل من املحافظات املستهَدفة 
بواق�ع 5343، متوزعة عى الغارات الجوية 
تلته�ا  والصاروخ�ي،  املدفع�ي  والقص�ف 
محافظة الحديدة بإجم�ايل 3685، يعقبها 
محافظ�ُة حج�ة ب�� 128، وم�ن ث�م أمانة 

العاصم�ة 34 وتع�ز 32، والبيضاء ب� 29 

والضالع ب� 20 واقعة، ومحافظة صنعاء ب� 

18 ولحج ب� 15 ومحافظة عمران بواقعتني 

والجوف رصدت لها واقعة واحدة. 

كم�ا احتوى التقرير، عى توثيِق 8 جرائم 

مرتكب�ة م�ن قب�ل ط�ريان الع�دوان بحق 

املدنيني، كان معظمها عى س�كان محافظة 

الحدي�دة بواق�ع 5 جرائم، تلته�ا محافظة 

حج�ة ب�� 3 جرائ�م، ث�م محافظ�ة صعدة 

بجريمة واحدة. 

في تقرير صادر عن مركز »عين اإلنسانية« رصد إحصائيات الشهر الماضي:

350 شهيدًا وجريحاً بينهم 158 امرأة وطفاًل 
بأكثر من 9 آالف غارة وقذيفة خالل نوفمرب
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 : عباس القاعدي

ُة  ملو طن قاسـم مح د  عم تُكـْن أرُْسَ
مهـدي زيـد تعـِرُف أرها عـى موعد مل 
 ملـوت علدمـا كارـت تدـُكُن يف مديرية 
 عجعفريـة ا حافظة ري ـة، ام  رتقلت 
إىل محافظة  عحديـدة؛ علبحث عن عق ة 
مـن  ألرس  عفقـرية  كو حـدة   ععيـش 
 عتـ  تبحث عن رزقهـا ُكــّل يو1 جديد 
اإرص ر وعزي ة، فبعد سـلو ت من  عكد 
و عشـقاء و ععلـاء حصلـت عـى ملزل 
شـعب  يف  عحديـدة تـم رش ؤه عغـرض 
 عدـكن فيـه وعكلهـا عـم تك ـل  ععا1 
 عو حد اد خل  ذ   مللزل  ملتو ضل، عتأتَ  
طائر ت  ععـدو ن و إلجر 1؛ ك  تقصفه 
وعُحدـن  اد خلهـم،  وتقتـل  عفرحـة 
حظهم أن أفر س  ألرُسة عم يكورو  س خَله 
فقد غـاسروه كعاستهم يف  عصباح عطلب 

 عرزق. 
يـو1  صبـاح  يف  حيـث  سـتهدفت   
طائـر ُت   1 /د3ب1  15/ب3   ألراعـاء 
ملـزَل   ععـدو ن  عدـعوسّي  ألمريكـ  
اصـاروخ   ألرُسة  عشـعب   ملتو ضـل 
اعـد  أعيُلهـم  أمـا1  ركا1  إىل  حّوعـه 
خروجهم مله الحظـات ويف تلك  ألالاء 
وايل ا أسخلة  عحريق تتصاعد م زوجة 
اغبار أتراة  عبيت  ملدتهدف، عاس فيصل 
مح ـد مهدي زيـد إىل  عبيت  عذي أصبح 
ركامـا إلخر ج حاجاتـه  عخاصة وعكله 
عم يت اعك رفدـه وخرَّ مغشياً عليه من 
 ول  عصدمة، متح اً عبئاً جديد ً و  اً 
آخـر وح ـاً اقيـاً عـى أرُسة فقرية، 
ر سـ اً قصًة إرَْدـارية يجدـُد ا ص0 
ومعارة أمه وأخيه قاسـم مح د مهدي 

زيد  ألخ  ألك0 يف  ألرُسة. 

 
نازحون يف صنعاء بال مأوى

ويف زيارة ميد رية قامت اها صحيفة 
» ملدـرية« أمس  عدـبت عتفقـد أوضاع 
 ألرُسة  مللكواـة  علازحـة  عتـ  ااتـت 
تدـُكُن اأحـد  عدكاكـا يف ملقطة رقم 
مديريـة آز ل ااععاص ـة صلعاء،  عتقى 
مر سـُل  عصحيفة ااألخ  ألك0 يف  ألرُسة 
و و قاسـم مح د مهدي زيد  عذي قال 
اأرـه »قرر  عدـفر إىل  عحديدة ومغاسرة 

قريته  عجعفرية اري ة علبحث عن عق ة 
 ععيش«، حيث قا1 يف  عبد ية ااسـتئجار 
ملـزل ألرسته وكان يع ـل  لاك حّ االً 
علدقيق و عق ح من  عقاطر ت ويف أع ال 
 عبلـاء ك  يوفـر  ألكل ألرستـه  أليتا1؛ 
كوره  ملدـئول  ألول علهم و و متكفل 

اأمه وأخيه. 
وأضاف قاسـم زيـد: »واعد  عشـقاء 
و عتعـب اعـُت مزرعتـ  يف  عبـاس و   
 عوحيـدة  عتـ  أملكهـا، وق ـُت ار ء 

ايت شـعب  يف شـارع ج ال ااعحديدة، 
حيـث كان ع ر فرحتـ  ااعبيت قصري ً 
را ا سلة وعم أعرف أن  ععدو ن سيأخذ 
 ذه  عفرحة مل  يف صباح يو1  ألراعاء 
15/ب3 /د3ب1 1، ذعـك  عيـو1 خرجت 
ـ  وأخـ  علذ اب إىل  ااعصدفـة مـل أُمِّ
صديـق يل و عع ل معه َوعم رفارق  عبيت 
سـو ء خ دـة كيلـو وفجـأًة سـ علا 
طائـر ت  ععـدو ن تحّلـق فوقلـا، واا 
تحليـق  عطيارة وخوفلا عى  عبيت رأيلا 

 عبيت تحّول إىل ركا1«. 

غارة مسمومة
وأوضـح  علـازح قاسـم زيـد اأرـه 
علدمـا شـا د  عبيت يهـوي إىل  ألرض؛ 
رتيجـة  سـتهد ف  ععـدو ن  عدـعوسّي 
 ألمريكـ  َو عـذي أصبح ركاما سـارع 
شـقيقه فيصل إىل  عبيـت إلخر ج اعض 
 ألسو ت  عخاصـة وعكلـه عـم يدـتطل؛ 
ادـبِب تلك  ألتراة  ملتصاعدة َو مل زوج 
ااملو س  عغازيـة َو عكي ائية  علاتجة عن 
 عصو ريـخ و عقلاال  عتـ  سمرت  عبيت 
و عت  عـى إار ا أغ   عليـه مبارشة، 
مبيلاً أره أسـَعَف شقيَقه إىل مدتشفى 
 عيـورة ااعحديـدة وأخـ0وه اـأن عـدى 
شـقيَقه تدـ  اٍت وعلـده تورمات يف 
 ملخ و عدماغ وتم توجيُهه إىل مدتشفى 
 عيـورة اصلعاء يف  عوقـت  عذي ال ت لك 
 ألرُسة مبلَغ  ملو صات إىل صلعاء، مبيلاً 
أن  عطبيـَب  ملعاعـج تـ0ّع عهـم اعرة 
آالف، وخرجـو  من  عحديـدة رازحا ال 

ي تلكون مأوًى. 

تعــاوٌن متفاوٌت ألهل الخري ال يلبي 
الحاجة 

ويضيف  ملو طن  علازُح من تهامة يف 
رسسه عقصته  إلرَْدارية: »وصللا صلعاء 
ومـا ر لك أي حاجة أخ  مريض ومع  
ـ  ذ بت إىل  ملدتشـفى وتم تحويله  أُمِّ
إىل  ععلايـة  ملركزيـة عل ـخ و ألعصاب، 
وجلدـت أُمِّ  علده وأرـا خرجت أاحث 
عن مأوًى ألم ، واعد اااة أيا1 حصلت 
ـ   سكان  عـذي أسـكن فيـه  آلن مـل أُمِّ
يف حـارة  عريـان القـم يف ايـت مجيـب 
 ععبايس  عذي وقف معلا وسكلت  لاك، 
وعم أعرف أن  عله قد  يّأ يل اأخ ال أعرفه 
 عـذي حضللـا حضـن  ألب عوعـده، إره 
 إلعام  مح ـد  عد  ية  عذي سـاعدرا 
يف  ععـاج حق أخـ ، وسعا أ ـل  عحارة 
ملدـاعدتلا،  آلن أخ  يف  ععلاية  ملركزية 
عـه أَْكيَـــــر مـن 17 يومـاً وعاجاته 
تكلـف مباعـَغ ماعية كبـرية؛ عذعك أطلب 
من  عحكومة و ملدـؤوعا وكل  عجهات 
 عخاصـة و عتجـار وفاعـيل  عخـري، أن 
يدـاعدورا يف عاج أخـ  فيصل  عذي يف 

غيبواة تامة اا  عحياة و ملوت«. 
وعفـت إىل أن  ملدتشـفى أمس يطلب 
ملهم حقَّ  عرقوس مائت  أعف ريال، متبعاً 
»قاعو  إّما أن ردل ها أَْو أن يأتو  ااعجلوس 
إليد ع  يف  عدجن سون حق  ععاج، وأرا 
حاعت  حاعة رازح من  ععدو ن أخذ ايت  

وأخ  وحايل ومايل«. 
مديـر  علـد  إىل  »ذ بـت  وأضـاف 
مدتشـفى  عيورة اصلعـاء وحوعل  إىل 
 علجلة و عتـ  ادور ا رفضـت  عتعاوَن 
معلـا وعم يتجاوب معلا سـو ء  عدكتور 
عبد عله  عحد ء -مدـؤول  علجلة  ملعلية 
يل  قـال  و إلعفـاء-  عـذي  ااعتخفيـض 

يخّفض علا أعف  ريال فقط«. 

العدوان يحّول الحياَة إىل جحيم
واصوت ي أله  ألىس و عحزن، توضح 
رزقيـة مح د عبد عو ـاب -أ1  ألوالس-، 
اأرهم كارو  أغليـاء وأصبحو  فقر َء اا 
مـأوى وسو ء ومأكل ومـرب، واحرقة 
كل اتهـا  تدـبق  سموُعهـا  كارـت   أل1 
ومامـح وجههـا تعـ0 عـن ُكـــّل ما 
يف قلبهـا  ملتفطـر عـى  الهـا  ملريض، 
يف  عحديـدة  سـاكلا  كلـا  وذكـرت:« 
معلـا ايت ومرتاحا وعايشـا يف أمان 
يـو1  ألراعـاء  صبـاح  ويف  و ط ئلـان 
خرجـت مـل أوالسي من  عبيـت ويف تلك 
 علحظـات واعـد  عخـروج رأيـت ايتـ  
مدمر ً رهائياً اعد قصفه من قبل طري ن 
 ععدو ن، وقـد خررا  عبيـت َوُكــّل ما 
فيه، وخـرُت  الـ  فيصل  عـذي تأار 
عى  عبيت وأصبح ركامـاً أما1 أعيُللا يف 
غضون عحظات، وأصبحلا ال ر لك شيئاً، 
وقد خرجلا من  عحديدة ا اادـلا فقط 
رازحـا إىل صلعاء  عتـ  وصللا فيها ال 
رـدري أين ردـتقر وإذَ   سـتقريلا ماذ  
رأكل ومن يداعدرا يف عاج فيصل«. 

في زيارة ميدانية إلحدى األسر النازحة من محافظة الحديدة:
 غارة مسمومة دمرت المنزل وأدخلت أحد أفراد األسرة في غيبوبة

مأساة إنسانية ألسرة حّول العدوان منزَلها إىل 
ركام يف الحديدة لتصبح بال مأوى يف صنعاء
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

اِلقيُم اإلْنَساِنية َواألْعَماُل الّصالَحات 
مطهر يحيى شرف الدين

 يدتلكُر  إلرَْداُن  ععاقل أي 
ُجر1 أَْو  رتهاك يُرتَكُب احقه أَْو 
احق غريه ال ويد فل عله وعن 
عرضه وماعـه إن و جه  عتد ء 
أَْو  رتقـاص من كر مته وعزته 
وعيس اإرَْدـان طبيع  وعاقل 
من يـرىض أن يُلتهك عرضه أَْو 
يُؤخـذ ماعه أَْو تُدـلب حقوقه 
فيصُ ت ويلز1  عحياس إز ء تلك 

 الرتهاكات. 
وفضاً عـن ذعك ما تفرضه 
َو عفطـرة   عقيـم  إلرَْدـارية 
 عدـلي ة عإلرَْدان  عت  تتجى يف معرفة  عخري من  عر و عتفريق 
اـا  عحق و عباطل و علزعة علح ية عـى  عدين و ألرض و ععرض 
وكذعـك و جـب  الرتصـار علضعفـاء و ملظلومـا و عدفـاع عـن 
حقوقهم من أن يلاعها  رتهاك أَْو يدـعى إعيها ملتهك علحقوق أَْو 

طامل يف أرض سعياً الحتاعها. 
إذ ً فاعقيـُم  إلرَْدـارية و عفطرة  عدـلي ة تتجه الـا إىل  عحق 
 ملروع و الاتعـاس عن  عباطـل و عتحيل ا كار1  ألَْخـَاق و ألمر 
ااملعـروف و عله  عـن  مللكر ترج ة عل لهـج  عُقــْرآر  يف آيات 
عديدة، ومياالً عى ذعك ال يتم ذكر  عذين آملو  يف كتاب  عله  عكريم 
إال ويقرن معهم مـر ر ً وتكر ر ً قوعه تعاىل "وع لو   عصاعحات" 
إذ ً فلحـن أما1 أع ال صاعحـات تفرضها  عقيـم و عفطرة ملها 
أع ـال  عـ0ِ و إلحدـان َو عخري و الصـاح اا  علـاس و عتعاون 
و الييـار و الرتصار علضعيـف ومو جهة  عظلم وسعـوة  علاس إىل 
 عخري وتدـخري  إلمكارات  ملتاحة عتوفري أسـباب  ععيش  عكريم 
عل جت عات سون ت ييز أَْو عصبية عفئة سون أُْخــَرى، ويف مقاال 
ذعك فإن  الستعاء عى  عبدطاء من  علاس و حتكار عق ة  ععيش 
َو علفـوذ و عتحكـم ا صائـر  علـاس وأقو تهم و تخـاذ  عقر ر ت 

ملصلحة شخصية أَْو أرسية أَْو علرصية أَْو ملاطقية. 
 فذعك عيس من  عدين يف يشء َواا شك فإرها ت يل فر غاً علقيم 
 إلرَْدـارية َو رهز مـاً رفدـياً وأَْخَاقياً، م ا يدل عـى أن  ملعتدي 
و مللتهـك علحقوق إرَْدـان راقص ويفتقـد إىل  عك ال وذو عقلية 
سـطحية َورظـرة ضيقة وجا لـة تدخل أصحاب  ـذه  علفوس 
 ملريضة يف وحل  ملعايص و رتكاب  ملحرمات فتدوق صاحبها إىل 
 الستعاء عى  آلخرين ساعكاً  عظلم و عطغيان ملهجاً وتج0 ً عى 
عباس  عله  ملدـتضعفا معرضاً عن  علاس غري مكرث ملعاراتهم 
ومشـاكلهم وظروفهم وذعك إر ا يرجل إىل أسـباب متعلقة اعد1 
تزكيـة  علفـس "قال تعاىل قد أفلح من زكا ـا " ويف آية أُْخــَرى 

"قد أفلح من تزكى". 
وااعتـايل فتزكيـة  علفس من  ملعـايص و عشـبهات    قي ة 
 إلرَْدـان  عحقيقيـة وتت يل يف تقويـة  عصلة ااعله تعـاىل و تباع 
أو مره ورو  يه و متياالً عتعاعيم رسـول  إلرَْدارية مح د صلو ت 
 علـه عليه وآعـه  عطا رين تحقيقـاً أل د ف اعيتـه عليه  عصاة 
و عدـا1  عذي قال "إر ا اعيت ألت م مكار1  ألَْخَاق"؛ وعذعك فإن 
 الردياق عأل و ء َو عشـهو ت و عخضوع عللفس  ألّمارة ااعدوء؛ 
سعياً عألط اع و علفوذ إر ا  و رتيجًة طبيعية عإلفاس  ألَْخَاق  
وتطبيل  علفس عى  مللكر ت و الرقياس عها رحو طريق  عر وذعك 
اا شـك خـروج عن  عفطرة  عدـلي ة، واذعك يكـون  الرزالق إىل 
 عشـبهات و ملعايص سـهاً م ا يلتج عن ذعـك تهيئة مائ ة ألن 
يجعل  إلرَْدان رفدـه يف محور  عر ويف صف  عطاغوت  ملطروس 
من رح ة  عله؛ وذعك اَدـبب سيطرة  علفس وتحك ها عى  عذ ت 
و عرؤيـة  ملاسية علحيـاة  عت  تعت د عى  عحيـل و عكذب و عخد ع 
و عت ا   مل  عباطل وذعك ادالً عن  عرؤية  عروحية علدين و عدريا 
و آلخـرة  عت  تعت د عى  عيقة ااعله و التصال  عوايق اه عز وجل 
و ععيـش مـن أجل  علـاس وعيس من أجـل إشـباع  عغر ئز علذ ت 
و عقيـا1 اتح ـل  ألمارـة و ملدـؤوعية وو جب  عدفاع عـن  عدين 
و ألرض و ععـرض و عوفاء علقيم وملباسئ  عدين و ألَْخَاق؛ سـعياً 
عتيبيـت ر ية  عحق عاعية قال تعاىل "ِفطـَرة  عّلِه  عت  فَطر  علاَس 
عَليْهـا ال تبْديَل ِعخلِق  عله ذَعـك  عِديُن  عَقيم وعِكـَن أْكيَر  علّاِس الَ 
يْعلُ ون" وقال تعاىل "ومن يَبتِغ غرْي  إلْسـَا1ِ سيلاً فلن يقبَل ِمله 

َو َو يف  آلخَرة مَن  عخارِسين ". 
عذعـك رجد  عُقــْرآن  عكريم س ئ اً ما يحث  إلرَْدـان عى  عع ل 
 عصاعح َو السـتقامة و عوقوف إىل جارب  عحق وأع ال  عخري وإىل 
 عقيم و مليل فاعله تعاىل خلق  إلرَْدان وميزه عن غريِه من  عكائلات 
ااععقـل  عذي يفكر ويتدار وي يز  عحق من  عباطل و ملعروف من 
 مللكـر ويعرف  عحال من  عحر 1 ويقف عى مدـائل اعضها قد 
تكون شائكة وفيها من  علبس ما يجعل  إلرَْدان إما تقياً متورعاً 
يخاف  عله وإما شـقياً متبعاً عهو ه وعو عى حدـاب قي ه َوسيله 
وعرضه في0ر عدلوكه واقافته  ملغلوطة  عت  اليت عى  ملاسيات 
 عرصفـة سون  العتبار عللهج  عُقــْرآر   عذي يلج   إلرَْدـان من 
 عضـال ويرجل اه إىل سين  عله وكتااه و عغايات  علبيلة علرسـاعة 
 ملح ديـة عـى صاحبها أفضل  عصـاة وأتم  عتدـليم قال تعاىل 
"وْعتَُكن ملْكم أُمٌة يَدُعـوَن إىل  عَخرْي ويأُمروَن اامَلعرْوف ويَلَهوَن 

عِن  مُللكِر َوأوعئَك  ُم  ملْفلُحون". 

تصفية القضية الفلسطينية سترتد على ُكــّل دولة عربية وشعبها 

ـاد 200 يوم في مقام االستشهاد للرئيس الصمَّ

فؤاد البطانية
إذ  كلا رعتقد كعرب، اأن  عقضيَة  عفلدطيليَة 

 ـ  مجـرس  حتـال فلدـطا 
حقـوق  وسـلب  و ألقـى 
 عفلدطيليا فلحن مخدوعون 
كان  وإذ   ـباك،  قلـب  عشِّ ويف 
ـة   عحـكا1  ععـرب وَخَورَـة  ألُمَّ
يحدـبورها  كـذ  ويعتقـدون 
عهـم  سـتخد 1  ي كـن  اأرـه 
و عقـدس  وشـعبها  فلدـطا 
ععروشـهم  فـد ء  و ألقـى 
ورشـوة، أَْو كبش فـد ء علكعبة 
و   ـون  فهـم  وعدوعهـم 
ومبتلعون عخدعـة  عصهيورية، 
ال  و عصهيوريـة  فإرس ئيـل 

تحدبها كذعك، وال تحدبها اامللطق  عذي تُدوقه 
عع ائهـا مـن  عحـكا1 وغري ـم، اـل تحدـبها 
ا لطق  عشـعوب و ألحر ر و ستحقاقات  ألوطان 
و ععقيـدة و عتأريـخ، فصحيـح أن  دفهـا  ـو 

فلدـطا كجزء أسـايس يف  ملروع  عصهيور ، 
إال أرها تعلم اان فشـل تحقيقـه  ملحتو1 مرتبط 
وااسـتقال  اصحـوة شـعوب  عـدول  ععرايـة 
ورهضة سوعها ـ واعقيدتها ووطليتها وقوميتها، 

وااألمة  إلسامية. 
إرس ئيـل تـدرك اأرها عـو قضت 
عـى  ملقاومة  عفلدـطيلية أَْو حتى 
عى خ دة عر مليون فلدطيل ، 
فإرهـا عن تفلت من صحوة شـعوب 
 عـدول  ععراية وال من  عدول  ععراية 
إن  سـتقلت ورهضـت؛ ألَنَّ  ا تعلم 
اـأن فلدـطا جـزء مقـدس مـن 
 عوطن  ععرا  وكلها وقف إسـام  
صلو تهـم  يف  حـارض  و ألقـى 
 عيوميـة. ومن  لا تدرك اأن  دفها 
يف  حتـال و متـاك فلدـطا عـن 
يدـتقر وعـن يكـون أملـا عهـا مـا 
عـم تُخضـل  عـدول  ععرايـة كلهـا وتجرس ا من 
 ستقاعها ومن قوتها  ععدكريّة وغري  ععدكريّة 
و عع ـل عـى  إلاقاء عى  ـذه  عحاعـة،  ملرتبطة 

اإخضـاع شـعواها ووضعهم عـى طريق ورهج 
مر جل. 

 وعليه فا يحل ن عرا  أن يكون ساعة و حدة 
يف سوعتـه أَْو قطـره مت تعـاً احقوقه  إلرَْدـارية 
و عدياسـيّة و عقاروريـة وال اعد عة  جت اعية وال 
سي قر طيـة مـا س مـت إرس ئيل ترغـب أَْو تلجح 
ااعبقاء افلدطا. وال يحلم حاكم عرا  ااعلجاة 
الفده وادوعته. فاعو قل أن  عقضية  عفلدطيلية 
أَْو   ـ   عتحـدي  ألسـايس عـكل سوعـة عرايـة 
إسـامية، وقضية ُكــّل مو طن عرا  يف أي قطر 
كان مبـارشة. ال من  ملفرض أن ته ه أَْكيَــــر 
من  عفلدـطيل   عـذي ت رس عـى  عتعايش مل 
 ملعاراة. وأت لى عى شـعوب  عدول  ععراية  عذين 
عارـو  خـال  عدـلو ت  ألخـرية ويعارـون  عيو1 
أَْكيَـــــر مـن معارـاة  عتجراة  عفلدـطيلية أن 
يوصلـو   عرسـاعة عكل شـعب عراـ  يعتقد اأره 
سـيفلت من  ألسوأ  عقاس1 أَْو أره سيخرج من ذ ك 
 ألسـوأ  عقاس1 مه ا ركل، ما س مت فلدـطا ايد 
 عصهيورية. فاعركوع مرحلة شـهر عدل سي ر، 

وعن يشفل ألصحااه يف مرحلة الحقة. 

الشيخ محمد محمد صالح 
ا ـيض أكير منبب1 يـو1، رقُف  عيـو1َ اإجال 
وإكبـار أمـا1 مهااة  الستشـهاس وأما1 جدـامة 
 عتضحيـة وروح  عفـد ء  عتـ  جّدـدت شـجاعَة 
وادـاعَة  عقائد  عوطلـ   ملجا د  عشـهيد  عرئيس 
ـاس  عذي كّرمه  علُه ااعشـهاسة، حريٌّ  صاعـح  عص َّ
الـا أن رُعيـَد إىل أذ ارلا من ُحضـوره وِمن عطائه 
ومو قفه  عوطلية  عت  عم يخذُْل فيها وطلَه وشعبَه 
تلك  ملو قـف و ألسو ر  علضاعية  عت  َغـَدت ُجــْزء ً 

من تأريخ وطن وشعب. 
رحـم  علـُه شـهيَد  عوطـن و عقـو ت  ملدـلحة 
و علجـان  عشـعبية و ألُّمـة  ععرايـة و إلسـامية 
ــاس  عـذي خـره  عوطـُن   عرئيـس صاعـح  عص َّ
و عشعُب يف  ذه  ملرحلة  الستيلائية و عصعبة  عذي 
كان فيها  عشهيُد ي يُِّل تو ُزراً كبري ً ويحظى اقبوٍل 
عدى مختلف  عقوى  عدياسيّة ا ا ي تلُكه من خ0ٍة 
كبريٍة يف  ملجال  عع ل  عديايّس، وااعرغم من  ملها1 
 عكيـرية و ملتعّدسة  عتـ  كارت ماالًة أمـا1  عرئيس 
 عشـهيد إال أرـه كان حـارض ً يف  مليـد ن ك جا ـٍد 

ومد فٍل عن  عوطن وسياسته ضد ِقَوى  ععدو ن.

فقـد كان عزيار ته  مليد ريـة إىل مختلف جبهات 
َج  ععديد من  عدور ت   عقتال وحضـوره أَيْضاً تخـرُّ
َفـل و ععدـكرية  ألاـُر  عكبـريُ يف رفـل  عروح  و عدُّ
 ملعلوية عَدى  ملجا دين من أاطال  عجيش و علجان 
ــاَس حارض ً   عشـعبية  عذين وجدو   عشـهيَد  عص َّ
ُف اشـكل مبـارش عـى َسـرْي أع ال  ايلهـم يُـْرِ
جبهـات  عقتـال س خل  عوطن ويف جبهـات ما ور ء 
 عحـدوس حتّى أكرمه  عله ااعشـهاسة و و يف  مليد ن 
يوّجـه ويدعـم  ملجا دين اـكل  إلمكاريـات عصد 

وسحر  ملعتدين. 
وعقـد جّدـد  عقائـُد  إلردـاُن  عرئيُس  عشـهيد 
ــاس أسـ ى معارـ   عُحـبِّ و عوفـاء عوطله   عص َّ
وشعبه، وكان عديه خطٌط وآماٌل كبريٌة يف  علهوض 
ااعوطن يف شـتّى مجـاالت  عحياة و عت  سّشـلها يف 
 ععا1  عر ال من  عص وس يف وجه  ععدو ن ااعشـعار 
 عـذي رفعـه ك0رامج ع ـل ملؤّسدـات  عدوعة )يٌد 

تح   ويٌد تبل (. 
ـاس  واقـدر مـا ميّـل  ستشـهاُس  عرئيـس  عص َّ
فاجعـًة ك0ى عدى كافـة أالاء  عشـعب  عي ل  إاّل 
أره عّزز من إيَْ ارهم وقدر تهم يف مو َصلة مدـرية 
 علضـال و عكفاح ضـد  عغز ة و ملدـتع رين  عذين 
جلبهم تحاعُُف  عر و ععـدو ن و إلام اقياسة رظا1 

آل سلول وآل زيد وإرس ئيل وأمريك  ضد ااسرا.
واقدرتلـا  عدفاعيـة  تعـاىل  واعـون  علـه 
علشـعب  ملدـاِردة  و عصاروخيـة  عيـد  عطُّـوىل 
عل جا ديـن، وكذعـك  علََّكـف  عقبيَل وسعـم رجال 
 عقبائل علجيش و علجان، وكذعك سعوة  عديد  عقائد 
ًة قبائل   ملجا د عبد مللـك ادر عدين علج يل. وَخاصَّ
 عي ـن، فقـد عبّت رجـاُل  عي ـن يف سعـم  عجبهات 
ااعرجال و ملال.. وعى سـبيل  مليـال ُعزعة ايت رََعم 
من مديريـة   د ن.. قدمت )بب5( ما اا شـهيد 
وجريح ومفقوس ملذ حروب صعدة  عدـت  عظاملة 

عى  ذه  ملحافظة  عشجاعة ارجاعها. 
1ُ  عغايلَ يف سـبيل  ذ   عوطن  عغايل  وسـوف رقدِّ
وسيتحّقق  علرُص عشعبلا ويتخلص من َسرَِس ورري 
 ملدـتع رين و عغـز ة  عجدس  عذين سـريحلون ك ا 
رحل أساُفهم عن أرض  إليَْ ان و عحك ة، وستظلُّ 
 عي ُن عصيًَّة َعَى  عغز ة و عطامعا ومق0ًة عهم.

َم َعَى  عشهيد  ويف  ذ   ملقا1 ال يدُعلا إاّل أن ررحَّ
ــاس ومر فقيه وكل   عقائـد  إلردـان صاعـح  عص َّ
شـهد ء  عوطـن  عذين سـّطرو  ماحـَم اطوعية يف 

مختلف جبهات  ععزة و عكر مة.. 
ومـن رـرٍص إىل ررٍص ضـد ِقـَوى تحاعـف  عر 

و ععدو ن  عغاشم. 

تعنت وفد الرياض
ااعرعية ويّدعى أره يريد إرقاذ  عشـعب  عي لـ ، يف  عوقت  عذي يرُفُض 
ُكـــلَّ  عحلـول  ملقرحة وكل ما من شـأره تحدـا وضـل  عي ليا ورفل 
معاراتهم، كرصف  ملرتبات، وتحييد  القتصاس وميلاء  عحديدة، وتوحيد ع ل 
 عبلـك  ملركزي، أَْو حتى  إلفر ج عن  ألرسى و ملعتقلا، و   أموٌر أَْكيَــــر 
ما يقال علها اأرها إرَْدارية، ال ت يُل أية مكاسَب سياسيٍّة ألي طرف، سوى 
أرها تدـتخد1 اقذ رة مـن قبل سول  ععـدو ن؛ اغيَة إركاع  عشـعب  عي ل ، 
وإجبار قياسته علقبول ااعروط و عذ اب رحو  الستدـا1، و و  ألمر  عذي 
يُيِبُت أن  ؤالء عيدت عهم عاقة ااعشعب  عي ل  وال يهت ون عرفل معاراته 

اقدر ما يه هم خدمة  ععدو وأَْ ــَد فه وح اية مصاعحه. 
ويف ظل  ـذ   عوضل وطبيعة وفد  عرياض  عبائـس و عفاقد علصاحيات، 
و عذي عن يصل إىل أية رتيجة طاملا كارو  ال ي تلكون أي قر ر، وال يدتطيعون 
 ملـيضَّ خارَج  إلماء ت  عدـعوسيّة و إلمار تية، فإره اـات من  عرضوري أن 
تتوقـَف  ذه  ملهازل  عت  ترعا ا  ألمم  ملتحـدة، وأن تع ل عى تبلّ  طاوعة 
مفاوضـات اـا  عي ن من جهـة وتحاعف  ععدو ن عى رأسـها  عدـعوسيّة 
و إلمـار ت من جهة أُْخَرى، إال إذَ  كارت تريد إطاعة أََمِد  ملأسـاة  إلرَْدـارية، 

وتقبُل أن تكوَن رشيكة فيها. 

ما ستخرج به مشاوراُت السويد 
عدـكري وعن يضيف شيئاً علعجز  ععدـكري علتحاعف إِن  ست ر مغلقاً، 
وميلـه تهديُد ميلاء  عحديدة، وعكن ال يبـدو أن يُرََك أي جٍر جويٍّ وال اريٍّ 

وال احريٍّ يوصل صلعاء ااععاعم. 

الحل السياسيُّ املعقد ”وغري املعقد“
رئيـُس  عوفد  عتفـاويض عصلعاء مح د عبد عدـا1، يؤّكـُد عى رضورة 
 التّفاق عى  إلطار  ععا1 علحل  عديايّس  عشامل،  عحديُث  لا يتعلُق ا رحلة 
 رتقاعية جديـدة قبل أَْو ااعتز من مل وضل أُُطر عل لف  ععدـكري و ألمل ، 

فاعتو فـق عى مرحلـة  رتقاعية وإيجاس حكومـة تو فقية إرقاذيـة أياً كان 
ـًة من رشـوء   السـم سيدـّهل من حلحلة  عوضل  ععدـكري  ملعقد، َخاصَّ
مج وعات مدـلحة مختلفة  الرت اء ت و عـوالء ت، عكن  ذه  عخارطة    
 ألُْخـَرى متعيـرة رغم أرها تبدو مقبوعـة عدى  ألمم  ملتحـدة وأطر ف سوعية 
أُْخَرى احدب رقاشات و سـتلتاجات ال تز ل تح ل وتتو رس ملذ مفاوضات 

جليف  ألوىل  عت  عقد يف  ألعفا وخ دة عر. 
 عطـرُف  آلخـر ي دـك ااعقـر ر  عـدويل 1136 و ملبـاسرة  عخليجيـة 
ومخرجـات  عحو ر  عوطل ،  ذ  يعل  تلقائيـاً  عوصوَل إىل س ئرة مفرغة 
عم يتم تجاُوُز ا خال جوالت  ملفاوضات  عياث، أين يقُف  ملبعوث  عدويل 

يف  ذ   إلطار؟
علدما وجهت إعيه أسـئلة اهـذ   عخصوص، حاوَل أال يكـوَن و ضحاً وال 
جازمـاً، ميل ا يريُد  عتحاعف، يرى  علتائج سـلفاً قبـل أن يلاقش  ألطر ف، 
سـ ل كيري ً يف  ذ  قبل  ملج ء إىل سـتوكهوعم، وال يرى يف  ملقاال أي تقارب 

اا  عوفدين في ا يتعلق ااعحل  عديايّس، جو ر  عع لية  عتفاوضية. 

فرصٌة ملخاطبة املجتمع الدولي والرأي العام
وفُد صلعاء يجُد أن  أل مَّ من  ملشـاور ت مل وفـد  عرياض  و مخاطبُة 
 ملجت ل  عدويل من خال  عتو جد يف  عدـويد وتقديم رؤيته علرأي  ععا1  عذي 
ير قـُب  ذه  عجوعة من  ملشـاور ت  عت  جاءت اعـد أَْكيَــــَر من عا1 عى 
توقف  ملفاوضات  عدياسـيّة،  و يف سـتوكهوعم افريق إعام  وسـيايّس 
أكـ0، ويبدو حتى أره أرشـط يف  ذ   إلطار، ايل ا يدـتلد  عطرُف  آلخر عى 
تو جـِد أَْكيَـــــَر من عرين سـفري ً يتو جدون اصورة مبـارشة، وعكلهم 
ال يشـاركون يف  عجلدـات، من اا  عدـفر ء سـفر ُء عدس من  عدول س ع ة 
علعدو ن و عحرب عى  عي ن، أارز  عدفر ء ماايو توعر  عدفري  ألمريك   عذي 

يحرُضُ يف آخر أيامه كدفرٍي عباسه يف  عي ن.. 
وأخــريًا..   عكيـريُ  عتَقَد ومعه ُكــــلُّ  عحق أن  ذه  ملشـاور ت تأت  يف 
ظـروف إقلي يـة وسوعية مختلفة كيري ً عـن  عجوالت  عدـااقة، را ا كارت 
سـتخد1 رجاح  ملشـاور ت، وعكن عألسـف رغم ُكـــّل ذعك سقف  علجاح ال 

يز ل ضئياً إْن عم يكن ملعدماً. 
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مشاورات السويد مسرحيٌة أمريكية

     من إعدادات الشبكة في جهازك .  يرجى التأكد من اختيار شبكة موبايلي قبل تفعيل الخدمة عن طريق إختيار  موبايلي أو Mobily أو  03 420    
. لمزيد من المعلومات أرسل ” تجوال ” إلى 111

mtn.com.ye

اآلن وألول مــرة فــي الـيـمـن..

MTN باقات تجوال اإلنترنت من

 معك في كّل مكان

MTN تقدم لمشتركي الدفع المسبق باقات تجوال االنترنت ضمن شبكة 
موبايلي في السعودية مع ميزة تراكمية الرصيد عند شراء اكثر من باقة.

د. حكم امهز

مشاور ُت  عدـويد من أجل حّل  ألزمة 
 عي ليـة، احـد ذ تهـا أمر إيجاا ، سـو ء 
 عطت رتائج أ1 عـم تُعِط، عى  ألقل تلق  
ظـاً مـن  عر حـة  علفدـية  ملؤقتـة عى 
 علفوس  ملتعبة من  ملجازر وآاار  ععدو ن. 
عكن  عدـؤ ل  ملطـروح،  ل فعا  لاك 

أمل يف أن تلتج  ذه  ملشاور ت حاً؟
ا ر جعة عل و قف  عدياسيّة عألطر ف 
 ملعلية مـا قبل  ملشـاور ت، ي كن تل س 
اعد ما ستؤول إعيه  جت اعات  عدويد. 

 إلس رة  ألمريكيـة وعـ0 مدـؤوعيها، 
أعطت قبل رحو شهر مهلة شهر عتحاعف 
 ععـدو ن عـى  عي ـن، إلرهاء  عحـرب، ما 
ُفّر عى أره مهلٌة علديطرة عى  عحديدة 
وميلائها و عداحل  عغرا ، عهدفا،  ألول 
تحويل إرجاز  عديطرة أن حصل إىل ورقة 
قوية يدتخدمها  ألمريك  و عتحاعف عى 
طاوعـة  ملفاوضـات يف  عدـويد ضـد وفد 
صلعاء  عي لـ ، و عيار ، مـن خال  ذه 
 عورقة، يفرض مروع و شلطن  عقايض 

اتقديم  عي ن إىل أقاعيم. 
مـل  رطـاق  عح لـة  تأكـد  مـا  و ـذ  
 ععدكريّة علتحاعف ادعم أمريك  فرري عى 
 ملدتوى  عجوي و علوجدـت  و الستخباري، 

ك ا كشف موقل أون الين  عفرري. 
حدـاااُت تر مب وتحاعـف  ععدو ن عم 
تتو فـق مـل  عو قـل  مليد ر ، اـل حوعت 
 عقـو ت  عي ليـة  ملشـركة  عتصعيـَد 
 ععدكرّي يف  عداحل و عحديدة إىل فرصة، 
حققت فيها إرجاز ً، فصارت ورقة  عقوى 
اا وفد صلعـاء ادل وفد  عرياض. و كذ  

خرت أمريكا وتحاعفها. 
أيضاً ما قبل  ملشـاور ت، اـذل وال يز ل 
 عرئيـس  ألمريكـ  سوراعد تر مـب، جهوس ً 

مضليـة علدفاع عـن ويل  ععهد  عدـعوسّي 
وتغطيتـه أمـا1  عهج ة  عدوعية  عرسـة 
 عت  تدتهدفه عى خلفية  تهامه اارتكاب 
جر ئـم ضـد  إلرَْدـارية يف  عي ـن ومقتـل 
يف  وتذويـب جيتـه  اامللشـار  خاشـقج  
 عقلصلية  ألمريكية يف  سطلبول  عركية. 
فحـاول تر مـب تلظيف وجهـه ويديه 
من  ذه  عدماء أما1 ق ة  ععرين، ورجح 
إىل َحــّد كبري، واّرأه قبـل ذعك من جري ة 
قتل ج ال خاشقج ، عيخلص إىل  إلعان 
أن  ععاقات  سر تيجية مل  عدعوسيّة وال 
ي كـن أن تتأار رتيجة قتل خاشـقج . ال 
ال إن  عدعوسيّة وإرس ئيل أصبحتا توأما 
ااعلدـبة إلس رتـه، الرتبـاط وجـوس  ألوىل 
ااعياريـة و ععكس صحيـح. وعليه يكون 
 عتوأمان قد تحـوال إىل ميلث إذ  ما أضفلا 
إعيه ا إس رة تر مب. و كذ  فإنَّ مصري  ذ  
 مليلث مر اط ابعضـه، ويلجح أَْو يخر 

أَْو يفشل مل اعضه. 
ووفقـاً عهـذه  ملو قف وأ د فهـا، فإن 
مشـاور ت  عدـويدي محكومة ااععرقلة 
من قبـل  ألمريك  وتحاعفه  ععدو ر  عى 
 عي ـن. ومل ما ادأ يظهر من رتائج أوعية، 
فإن وفـد  عرياض ادأ اعرقلة  ملشـاور ت 
ك ـا فعـل يف  ملفاوضـات  عدـااقة، فهو 
يرص عى تجزئة  عحـل، ايل ا يطاعب وفد 
صلعـاء احل سـيايّس شـامل. و ـذ  ما 
يفر عد1  عتوصل إىل وضل آعيات عتلفيذ 
 تّفاق إطاق  ألرسى عـدى  عطرفا، رغم 
إعـان وفد صلعـاء  سـتعد َسه عتدـليم 
الئحة  ألسـ اء إىل  ملبعـوث  الم   خال 

 عداعات  عقليلة  ملقبلة. 
ورغـم  إلعان عـن  التّفاق، فـإن وفد 
 عرياض يرص عى مـا يصفه اإجر ء الاء 
 عيقـة، مقااـل تأكيـد وفـد صلعـاء عى 

رضورة تحديد إطار  ملحاساات. 
و ـذ  ما عيـر  عبدء ااعبحـث يف جدول 

 ألع ال  عذي يش ل  عقضايا  ألخرى. 
يف ااسرـا  ععراية  لـاك ميل يقول )عو 
اد ا تشـت  ”ت طر” كارت غي ت( وعكن 
يبـدو أرـه ال غيـو1 حتـى  آلن يف سـ اء 
 سـتوكهوعم  عدـويدية حتـى )تشـت ( 
الحقـاً رتائـج مـن  ملشـاور ت  عي ليـة. 
 ألمريكـ  خـارس حتـى  آلن يف عدو رـه 
عى  عي ـن، وال يريـد أن يخـرج مهزوماً 
مـل تااعه  عدـعوسّي مـن  ملعركـة  عت  
يعت0 ا معركة مل إير ن ومحور  ملقاومة 
وعيدـت مل من يصفهـم ااعحوايا. ويف 
رفـس  عوقت،  ـو ال يريـد أن يتخى عن 
 عدـعوسيّة، وال يريد أن تكون  عدـعوسيّة 
ضعيفـة أمـا1 إيـر ن يف  مللطقـة، فكيف 
سـيقبل احل عألزمة  عي يلة عى حدـاب 

 زي ة و ركدار  عدعوسيّة؟
ما يجري يف  عدـويد عيـس أَْكيَــــر من 
مرحية مشـاور ت، يدـعى مـن خاعها 
 ألمريكـ  إىل تهدئـة  عـرأي  ععـا1  عـدويل 
أما1 ما يرتكبه ويل  ععهد  عدـعوسّي مح د 
ان سـل ان مـن مجـازَر وجر ئـَم يف  عي ن 
وغري ا؛ ألَنَّ قوَة  عرأي  ععا1  عدويل ومو قف 
ملظ ات حقوق  إلرَْدـان  الم   و ععامل ، 
أج0ت تر مب عى  ذ   ملخرج. وااعتايل فإنَّ 
 دفـه، عيس حفـظ  عدماء وإرقـاذ مايا 
 عي ليـا مـن ار ان  ملـوت جوعـاً، فهؤالء 
ااعلدـبة عه عيدـو  أَْكيَــــَر من أرقا1، ما 
ه  ـو ايل  ألسـلحة علدـعوسيّة وسول  يُه ُّ
 ععدو ن عى  عي ن؛ ألَنَّ  عتخيل عله، يشـكل 
إرض ر ً ااألمن  عقوم   ألمريك  احدب ما 

أعلن أَْكيَــــر من مرة. 
عـن  صـاسر  تقريـر  قـال  حيـث 
معهـد كارريغـ  أن عهـد تر مـب مجـُد 
و حتقـاُر  عحلفـاء   عديكتاتوريـات 

 علي0 عيا علواليات  ملتحدة. 

* كاتب لبناني 

الوظيفة النفطية لمحمّية
 أمريكا السعودّية

جلبير األشقر 
إنَّ عاقـَة  مل لكـة  عدـعوسيّة ااعواليات 
 ملتحـدة  ألمريكية عاقـة ح اية مصحواة 

جعـل  ا ـا  ااعوصايـة 
 مل لكـة ملذ رهايـة  عحرب 
 ععاملية  عيارية ا يااة سوعة 
مح يّـة تااعة عو شـلطن، 
حتـى وعو عم تكـن وصاية 
مكّرسـة  عليهـا  أمريـكا 
عـى  رسـ ية  اصـورة 
عـدن«  »مح يّـة  شـاكلة 
علدـيطرة   عتـ  خضعـت 
 ع0يطارية حتى عا1 3967 
أَْو » عدـوس ن  إلركليـزي ـ 
 ملرصي« حتى عا1 3956. 
وال يُخفـى عـى أحد أن 

تلـك  ععاقة قائ ة عى  علفط، وقد تحّك ت 
 عـركات  ألمريكية الفـط  مل لكة ملذ ادء 
 سـتخر جه عى رطاق و سل عشية  عحرب 
 ععاملية  عيارية وحتى تأميم  عقطاع  علفط  
يف سبعيليات  عقرن  مللرص1.  ذ  وعم يقض 
ذعك  عتأميم اتاتاً عى تبعية  مل لكة عحاميها 
 ألمريكـ ، اـل إن ُجـّل مـا حصل تبـّدٌل يف 
رشوط  ستغال  عيروة  علفطية احيث ز ست 
ردبة  عريل  علفط   عت  تتقاضا ا  مل لكة 
عى حدـاب رشكات  علفط  ألمريكية ادون 
أن تلقـص فائـدة  مل لكة  ععامـة علواليات 
 ملتحـدة وال وصايـة  ذه  ألخـرية عليها، ال 
سـي ا أن  عيورة  إلسـامية يف إيـر ن يف آخر 
 عدـبعيليات جـاءت تعّزز  رتهـان  عرياض 

اح اية و شلطن. 
أّمـا وظيفـة  مل لكـة  علفطية ااعلدـبة 
عو شـلطن، فقد تشّعبت. وإذ  صّح أن أرااح 
 عـركات  ألمريكية من  السـتغال  ملبارش 
علفـط  مل لكـة قد  رخفضت اعد  سـتك ال 
 عتأميـم، يبقـى أن  رتفـاع  عدوعـة  عحامية 
مـن ريل  مل لكة  علفطـ  ز س مل زياسة  ذ  
 عريل  عذي يذ ب قدٌم  ا1 مله إىل  عواليات 
 ملتحدة واأشـكال شـتى، ملها مشـريات 
 مل لكة من  ألسلحة  ألمريكية وإسهامها يف 
ت ويل رفقات  الرتشار  ععدكرّي  ألمريك  
يف  عـرق  ألوسـط و ععقـوس  عضخ ة  عت  
ت لحها  مل لكة علركات  ألمريكية، السي ا 
رشكات  ملقاوعـة، وتوظيفها عرسـاميلها يف 
 عواليـات  ملتحدة ا ا فيه رش ؤ ا عدـلد ت 

 عخزيلة  ألمريكية... إعخ. 
وا ـة وظيفـة رفطيـة مبـارشة تؤّسيها 
 مل لكـة يف خدمـة  عهي لـة  ألمريكيـة عى 
كوكبلـا، تتعّلق احيـازة  عريـاض عى أك0 
قـدرة يف  عتأاري عى أسـعار  علفـط  ععاملية 
رظـر ً عضخامـة  الحتياط   علفطـ  عديها 
وكـون  مل لكـة أحد أ م مصـّدري  علفط يف 
 ععاعـم وأاـرى  ملصّدريـن  عكبـار من حيث 
ردـبة  عدخل  علفط  ععدس  عدـكان، وكّلها 
معطيات تجعلهـا حائزة عـى سرجة عاعية 
مـن  عليورة يف تحّ ل  رخفاض سـعر  علفط 
التيجـة زياسة تصديـره، وااععكـس تحّ ل 

تخفيض  عتصدير اغية رفل  عدعر. 
 ـذه  عوظيفة عظي ة  أل  يّـة، يغفلها 
 عذيـن يدرسـلون يف  عتعليـق عـى عـوسة 
 إلرتـاج  علفطـ   ألمريكـ  إىل  الرتفـاع يف 
 عدـلو ت  ععـر  ألخـرية التيجـة تطـّور 
تكلوعوجيـا  سـتخر ج  علفـط  عصخـري، 
فيدـتلتجون أن  مل لكـة عـم تعـد مه ـة 
ااعلدـبة ألمريكا وكأن أ  يتها قامت يوماً 
يف  ملقا1  ألول عى  سـتري س  عواليات  ملتحدة 
علفطهـا. أمـا  عحقيقـة فهـ  أن  عواليـات 
 ملتحـدة كارـت س ئ ـاً أقـل  رتهارـاً الفـط 
 عخليـج مـن ملافدـاتها  القتصاسية و/أو 
 عدياسيّة: أورواا  عغراية و عيااان و عصا. 
و ـذ  ااعتحديـد عامـٌل رئيـي يف أ  يّـة 
 مل لكة  السر تيجية ااعلدبة عو شلطن، إذ 
أن إرش ف أمريكا عى تصدير  علفط من ِقبَل 
 مل لكـة وزمياتها  عخليجيات، إر ا ي لحها 

وسـيلة ضغـط أساسـية عـى  مللافدـات 
 ملذكورة، سـو ء أكان  عضغـط  قتصاسياً أ1 
عدـكريّاً ـ  سـر تيجياً )يف حاعـة  عصا(. 
 كذ  فـإن  الرتفاع  عكبري يف أسـعار  علفط 
 عذي رتج عـن  عحظر  ععرا  
 3973 أكتواـر  حـرب  أالـاء 
 ععرايـة ـ  إلرس ئيليـة و عذي 
ظلّـه معظـم  علـاس وكأرـه 
ت ـّرس  مل لكـة عـى حاميها 
إر ا   ألمريك ، ذعـك  الرتفاع 
عّوض عن خدـارة  عركات 
 علفطية  ألمريكيـة  علاج ة 
عـن تأميـم  علفـط وسـ ح 
اإعاسة زياسة  إلرتاج  علفط  
س خل  عواليات  ملتحدة ااعذ ت 
ادـبب  مزمـن  أفـول  اعـد 
 رخفاض  ألسعار،  ألمر  عذي 
عّزز قـدرة  القتصـاس  ألمريك   عتلافدـية 
إز ء أورواـا و عيااـان.  ـذ  ورا يكم من أن 
 زسيـاس اـروة  عرياض عـاس ا لفعة عظي ة 
عـى أمريكا من خـال تعزيـز سور  ملح يّة 
 عدعوسيّة  عديايّس يف  مللطقة  ععراية، ال ال 

ويف  ععاعم أج ل. 
وقـد  ركشـف أمـا1 أعيللـا يف  عدـلو ت 
 ألخـرية فصـٌل يف غايـة  أل  يّـة يف تأريـخ 
 سـتخد 1 و شـلطن إلرش فها عى مدـتوى 
 عتصدير  علفط   عدـعوسّي، قصدرا  عفصل 
ااملو جهـة اـا  عواليـات  ملتحـدة   ملتعلـق 
وإيـر ن. ف ن  ملعلو1 أن  عريـاض ععبت سور ً 
حاسـ اً يف  عتخفيـض  عحاس ألسـعار  علفط 
 عـذي حصل قبـل أراعة أعـو 1، وقـد فّره 
معظـم  ملعّلقا عى أره حرٌب سـعوسيّة عى 
وكأن  إرتـاج  علفـط  عصخـري  ألمريكـ ، 
 مل لكـة غبيّة إىل حّد جهـل كون  عتكلوعوجيا 
 عصخريـة يف تقّد1 رسيـل وأن ال جدوى من 
تأخـري تقّدمها إن كان اإحـد ث  رخفاض يف 
 ألسعار يُفرض أن غاية  عتأخري ااعذ ت    
 عحـؤول سوره.  ذ  ورا يكم من سـذ جة أي 
تصّور يعتقد أن  مل لكة  عدعوسيّة قاسرة عى 

 عت ّرس عى  عقوة  ععظ ى  عوصيّة عليها. 
أمـا  عحقيقـة فهـ  أن تدـبّب  مل لكـة 
يف تخفيـض  ألسـعار اـدء ً من عـا1  3ب1 
جـاء يلبّ  رغبة إس رة اـار ك أوااما يف زياسة 
 عضغـط عى إير ن وخلقها  قتصاسياً احيث 
تقبل ااعـروط  ألمريكيـة يف  مللف  علووي 
 عذي كان  عتفاوض يف شـأره جارياً. يُضاف 
إىل ذعك أن  رخفاض سـعر  علفط جاء يحّفز 
 القتصـاس  ألمريكـ  ارّمته، حتـى وعو تأار 
اه سـلباً ملتجـو  علفط  عصخـري  عذين ال 
يشـّكلون سـوى قطـاع اارـوي يف  قتصاس 
 عبـاس. وقـد أسركت طهـر ن حقيقـة  ألمر 
ت امـاً إذ  ته ـت  عريـاض آرـذ ك، الدـان 
رئيدـها حدـن روحارـ ، اشـّن »حـرب 

رفطية« عليها. 
و عحـال أن  مل لكـة عـاست إىل تخفيـض 
تصدير ـا  علفطـ  وااعتـايل رفـل أسـعار 
 علفط إار إار 1 و شـلطن عاتّفـاق  علووي 

مل طهر ن. 
ويتّضـح ت امـاً يف ضوء ما ذكررا سـبب 
عـوسة  مل لكـة إىل رفـل تصدير ـا  علفط  
إاـر رقـض سوراعد تر مـب عاتّفـاق  علووي 
مـل طهـر ن وعوستـه إىل تصعيـد  عضغـط 
عليها. ومل إعـاسة فرضه علحظر عى إير ن 
وتصعيده، حرص تر مب عى أاّل يؤّسي ذعك إىل 
 عتهاب  ألسعار ا ا يؤار سلباً عى  القتصاس 
 ألمريكـ   عـذي  و حّجة رئاسـته  ألقوى. 
ف لح كبار مدتورسي  علفط  إلير ر  أشهر ً 
مـن  عتدـامح كـ  ال تلجم  بّة يف أسـعار 
 علفـط عـن  رتقاعهـم  عريـل إىل مصاسر 
اديلة، وأوعز إىل  ملح يّة  عدـعوسيّة يف زياسة 
إرتاجهـا وتصدير ـا ا ـا أّسى ااععكـس إىل 
 رخفاض يف  ألسعار. وقد تبا ى تر مب اأن 
 ذ   الرخفاض رع ـة  ملح يّة عى حاميها، 
ال  سـتخد1 تلك  علع ة ذريعة عت0ير غّضه 
 عطرف عن مدؤوعية ويلّ  ععهد  عدعوسّي يف 

جري ة  غتيال ج ال خاشقج . 
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الشهيد القائد يضع الجهاد مقياساً لالّتباع الصحيح ملعنى التوبة يف القرآن

 : خاص:

وصـل  عشـهيُد  عقائـُد  أن  اعـد 
-ِرْضـــَو ُن  علِه َعَلـيْـــِه- إىل  عتحذير 
من  ععـذ ب  عذي يأت  اغتـًة  رطلق من 
قضية  عبغتة متأماً فيها، فكيف يكون 
 ععذ ُب اغتـًة إْن كان  عشـخص عاصياً 

معارد ً عله.
و لا يقول  عشهيُد  عقائُد -ِرْضــَو ُن 
 علـِه َعَلـيْـــِه-: »قد ركـون يف وضعية 
متفقـا مـل أرفدـلا أرلـا ماشـا يف 
طريق  عجلة، وأرلـا رع ل ااعقرآن عكللا 
يف  عو قل كافريـن أَْو تاركا أَْو ر فضا 
ألشـياء مه ـة    من أحدـن ما أرزل 

 عله«.
يف  ومـن  ـذه  عوضعيـة  عدـائدة 
سـي ا  ال  أوسـاط  ملجت ـل  ملدـلم 
 ألوسـاط  ملحافظـة ملـه يأتـ  مدخل 
عذ ب  عبغتة، فاعتقصري يف  عع ل ابعض 
ما أرزل  عله يذ ب افائدة ُكـّل  ألع ال، 
وال يحقق معلـى  عتواة  عصحيح،  عذي 
يجـب أن يتبعه  عع ل اأحدـن ما أرزل 
 علـه، يقول  عشـهيد  عقائـد -ِرْضــَو ُن 
 علـِه َعَلـيْــِه-: »ال ي كـن يو1  عقيامة 
أن تقـول: ]و علـه ال رسقـت وال زريـت، 
وال قتلـت رفـس محـر1، وال أكلت حق 
أحد[ أعيدت  ذه     ععبار ت  ملعروفة 

عديلا؟ عكن ااق ،  رجـل إىل  عقرآن تجد 
كم ااق  أشـياء كيرية،  ـل جا دت يف 
سـبيل  عله؟ ال؛ أعم رقل عك: }أ1َْ َحِدبْتُْم 
ا يَْعَلـِم  علَُّه  عَِّذيَن  َة َوَع َّ أَْن تَْدُخلُـو   ْعَجلَـّ

اِاِريَن{«. َجاَ ُدو  ِملُْكْم َويَْعَلَم  عصَّ

خطورة عذاب البغتة
إن ما سـبق م ا ذكره  عشهيد  عقائد 
-ِرْضــَو ُن  علِه َعَلـيْــِه-  و أمر خطري 
ااعـغ  عخطـورة، حيث إرـه يتحدث عن 
 ملجت ل  ملحدوب عى  عصاح، و ملصلف 
ض ـن س ئرة  إلي ـان، وكأرلا أما1 حاعة 
مـن يحدـب أرـه يحدـن صلعـا و و 
من  ملفدـدين، ومن  لا تأتـ   أل  ية 
 عباعغـة عهذ   عكا1، وعيس أماملا مجال 
علتهاون يف  عتفكري فيه، ومعرفة موقعلا 
ملـه، فكل شـخص معـرَّض ألن يكون 
من أصحـاب  ععذ ب  عبغتـة، من  عذين 
يع لون  عصاعحات سون أن تقبل ملهم، 
م ن تحبط أع اعهم و م ال يشعرون.

وضـل  عشـهيُد  عقائـُد -ِرْضـــَو ُن 
 علـِه َعَلـيْــِه-  عجهاَس مقياسـاً عاتباع 
يف  عقـرآن،  ملعلـى  عتواـة   عصحيـح 
ومقياسـا عقبـول  ألع ـال علـد  علـه، 
ااعتباره سلا1  إلسا1، واإمكان أي ملا 
أن يحـّدس موقفه مـن  عجهاس، ف ن كان 
اعيد  عن س ئرة  عجهاس فهو ا قد ر ذعك 
 عبعد قريب من س ئرة عذ ب  عبغتة، و و 

مقياس ع يل وسـهل واديط، اإمكان 
أيٍّ ملـا أن يحظـى افرصـة تشـخيص 
و قعه قبل أن يفوت  ألو ن، ومن  عج يل 
أرك حا تلطلق يف  تّباع أحدـن ما أرزل 
 عله سوف يلطلق آخرون يف ذعك، وسوف 
تلتق  معهم يف ذ ت  عطريق، ض ن ع ل 
متكامـل، وسـتكون حلقـة يف سلدـلة 
مر اطة ال تلقطـل، تتصل ا لهج  عله، 
وتدـعى إىل تطبيـق  ععد عـة  إلعهيـة يف 
 عو قل، يقول  عشهيد  عقائد -ِرْضــَو ُن 
 علِه َعَلـيْــِه- متحدااً عن  تّباع  ألحدن: 
»ف تى ما  رطلقت عا ت ا1 اه ستهيئ 
رفدك و آلخرين سيهيئون أرفدهم ألن 
يطبقـو  كل ا    مرتبطة اه من  د ية 
 عله سبحاره وتعاىل من  ألع ال و ألقو ل 
و عدـلوك وغري ا«، و ذ  عى أساس أن 
 إلسـا1 سين مر اط ومتكامل، متى ما 
غاات أشـياء تفقد اقية  ألع ال قي تها 

علد ذعك.

مؤشــراُت إحباط األعمــال يف الواقع 
االجتماعي

يقول  عشـهيُد  عقائُد -ِرْضــَو ُن  علِه 
َعَلـيْـــِه-: »سـريى  علـاس أرفدـهم 
متبايلـة، قلواهم يدـتلكرورها، ال أعفة 
في ـا ايلهـم، ال إخـاء في ـا ايلهـم، ال 
صـدق في ـا ايلهم، ال وفـاء، ال   ت ا1 
اشـأن اعضهـم اعـض!؛ أعيدـت  ذه 

حاعة رل دـها يف  ملجت عات؟    حاعة 
رحن رل دـها؛ تحصل  ذه إذ  ما حصل 
تقصري«، من  ذ   عز وية يراط  عشـهيد 
 عقائد -ِرْضــَو ُن  علِه َعَلـيْــِه-  عو قل 
 الجت اعـ  او قل عاقتلـا ااعله تعاىل، 
وغيـاب  ففدـاس  عو قـل  الجت اعـ ، 
 ألعفـة و إلخـاء سعيـل عـى أن  عصـاة 
و عصيا1 و عزكاة وسـائر  عصاعحات من 
 ألع ـال كلها غـري مقبوعـة، وعو كارت 
مقبوعـة عت يـل ذعـك  عقبـول يف  عو قل 

صاحاً و ستقر ر ً.
ومـن  لا تكتدـب  عتواـة و ألع ال 
يف  عو قـل  مه ـا  اعـد    عصاعحـة 
حـا  أغفلـه  آلخـرون   الجت اعـ ، 
حرصو   عتواـة يف موقف فرسي محدوس، 
ال يتو صل أاره حتى عى  عتائب إال فرة 
وجيزة جد ً، ايل ا  عتواة  عحقة و عتواة 
 عصاسقة ارؤية  عقرآن  عكريم يكون عها 
 متد س يف  عو قـل  الجت اع ، فضاً عن 
 عو قل  عفرسي، واهذ  رفهم  ملقصوس من 
أن  عدين كله مر اط اعضه ابعض، فا 
يقبل من  ملؤمن ما يقدمه إذ  ترك اعض 
 عجو رب، ال سي ا ما أحدن، كاعجهاس يف 
سبيل  عله، وسلكون حيلها من أصحاب 
 ععـذ ب  عبغتـة، يقـول  عشـهيد  عقائد 
-ِرْضــَو ُن  علِه َعَلـيْــِه-: »راط  عتواة 
رفدـها وقبول  عتواة ااتباع أحدـن ما 
أرـزل إعيكم مـن راكم؟  عتواـة من  ذ  

 عذرـب أَْو من  ـذ  أَْو من  ـذ  مرتبطة 
ااإلتباع ألحدـن ما أرزل إعيلـا من  عله، 
وأن يلبهلا عـى  ذ  }ِمْن َقبِْل أَْن يَأِْتيَُكُم 

 ْعَعذَ ُب اَْغتًَة{ و ذه     عخطورة.«
 ذه  عخطورُة تت يـل يف  عذروب  عت  
ال رشـعر اهـا، و عت   تّفقلـا في ا ايللا 
او قـل  عحـال أال رتكلم علهـا، فجعللا 
من أرفدـلا يف س ئرة اعيدة عن  عتقصري 
ورحن يف مركز ا، و ـذه     عخطورة 

فعاً. 
ـُم  ذه  إن  عو قـل سـيتغري حا تع َّ
 عيقافة يف أوسـاط  ملجت ل  ملدلم، ك ا 
يـرى  عشـهيد  عقائـد -ِرْضـــَو ُن  علِه 
َعَلـيْـــِه-، فيكـون عـكل ع ـل أاُره يف 
 عحيـاة، وقـد رضب مياً ااعـزكاة، فإذ  
عـم تكـن  عـزكاة يف سـياقها  عصحيـح 
سيكون  عفقري  عذي ال أحد يعطيه شيئًا 
 و َمن سـريى رفَدـه يف وضعية اعيدة 
عن  آلخرين جًد ، ومن ام سـيلطلق  ذ  
 عفقـري يف أي ع ـل  رتقامـ  من  ؤالء 
 ألغليـاء، حتـى عو كان رسقـة أمو عهم 
مبارشة، فضاً عن  إلرض ر اها، ويكون 
 ملجت ـل عـى  ـذ  مجت عـاً متلازعـاً 
متلاحـر ً، اعُضه يكيـد عبعض، واعضه 
يحقد عى اعض، فيغيب معلى  عتعايش 
اا أفـر سه، ويختف   عتكامل و عتكافل، 
ويحل مكاره مفهو1  عتلازع و عرص ع.

وعلحديث اقية. 

 : خاص:

وّضـح  عشـهيُد  عقائـُد -ِرْضــَو ُن  علـِه َعَلـيْـــِه- اأن 
حديـَث  عله سـبحاره وتعاىل عـن  ألمو ل يف  عقـرآن  عكريم 
كأره مال  علاس ج يعاً، يف قوعـه تعاىل: }َوال تَأُْكلُو  أَْمَو َعُكْم 
اَيْلَُكـْم ِااْعبَاِطـِل{، فاعج ـل  لا يضم  ملدـل ا َجِ يعاً ملن 
يتأمـل، وعيس أصحاب  ألمو ل فقط، حيـث قال: ]كيري من 
 ععبـار ت يف  عقـرآن  عكريم في ا يتعلق ا وضـوع  ملال: إن 
 ملـال عه سور، سور  جت اعـ ،  ملال  و مال  علاس يف  عو قل، 
أعل : يف حركة  ملال  عت  رس ها  عله سبحاره وتعاىل    يف 
 عو قل تجعل  ملال وكأره علكل. عهذ  راط مدـؤوعيات كيرية 

اأصحاب رؤوس  ألمو ل[. 

ملاذا حّرم اهلل كنزَ األموال؟
مشـري ً -ِرْضــَو ُن  علـِه َعَلـيْــِه- اأن  ألمـو ل ال اد عها 
أن تتحرك، عك  تل و، ويدـتفيد ملهـا  عج يل؛ ألن  ألمو ل 
علدمـا تتحـرك، فتلشـأ  ملصارـل و عـركات و ععقـار ت، 
وتزس ـر  عتجـارة، واهذ  يلتعـش  القتصاس، وتقـل  عبطاعة 
اشـكل كبري، ويدتطيل  علاس  ععيش يف مدتوى  جت اع  
الئق اه كإردـان، سون  عحاجة و الرتهان إىل  آلخرين فقال: 
]أعيس  لاك رشع  عزكاة، أوجب عليهم  عزكاة، أوجب عليهم 
 إلرفاق يف سـبيله، حر1 عليهم أن يكلـزو  أمو عهم؟ وأوجب 
عليهم أن يحركو ا.  ملال يجب أن يكون يف سورة مدـت ّرة، 
يف حركـة. إذ  علدك رصيد من  ألمـو ل تركها تر كم أمو ل 

 لاك شـغلها علدما تشـغلها أرت تي ر ا، وتشـغل آخرين 
يعيشون معك فيها.  ذه قضية  امة[. 

ضــرورة املحافظــة على )املــال العام( من أجل تحســن 
معيشة املواطن 

وأكـد -ِرْضــَو ُن  علـِه َعَلـيْــِه- اأن رسقـة  ملال  ععا1، 
و السـتحو ذ عليه وعـد1 تحريكه يف  عدـوق، يف  القتصاس، 
ع0 خطط  قتصاسية صحيحة وراجحة ومدروسـة، يجعله 
ال يل ـو أاـد ، ويصـاب  قتصـاس  عبلـد ااعتد ور  عشـديد، 
حيـث أن  ألمة تحـر1 من عائد ت تلك  ألمو ل يف معيشـتها، 
وتر كـم  عديون عـى  عدوعة، و عت  ادور ا ال تدـتطيل أن 
تقد1 خدمات عل و طلـا، فتضعف  عقدرة  عر ئية عديهم، 
وتزيـد  عبطاعة، م ا يؤسي إىل حاعة من  عفقر و ععوز تدـوس 
 ملجت ل، حيث قال: ]رأخذ من  ذه أ  ية ما يدـ ى ااملال 
 ععـا1،  عيـرو ت،  عـو رس ت  ععامـة، أرها  امة جـد ً جد ً يف 
مدـأعة تحدـا معيشـة  علـاس،  امـة جـد ً ألن  علظرة 
 عخاصة ااعلدـبة عل ال عيدـت رظرة صحيحة من  علاحية 
 القتصاسية، ال يل و  قتصاسك أرت، ال يل و ماعك أرت سـو ء 
اشـكل تجارة، أو اشـكل زر عة إال يف إطـار  عحركة  ععامة 

عل ال[. 
محـذر ً من  ختـاس  ملال  ععـا1، اقوعه: ]إذ  سـلم  ملال 
 ععـا1 أمكن أن يكـون  لاك قدرة رش ئيـة، وقدرة يف مجال 
ماذ ؟ حركة  علاس، يف تجارتهم وزر عتهم، فتلهض رؤوس 
 ألمـو ل، تلهض  ألمـو ل، وتكير  ألمـو ل. إذ   لاك  ختاس 

عألمـو ل  ععامة تأتـ  كيري من  ألعباء، تضـاف عى  ألمو ل 
 عخاصة، تضعف قدرة  علـاس  عر ئية، ويف  ألخري ال تدري 
وصاحب  عدكان عاطل عـن  عع ل ال يوجد ايل ورش ء، ذعك 
 ملـز رع زرع وسـقى وتعب وحصد، أو جلـى ا ار مزرعته، 

وصل وإذ   عدوق كداس[.. 

الجــرع االقتصادية.. املفــروض تكون على املســؤولن 
الكبار 

ويف إطار حدييه عن  ملال وحركته، أشـار -ِرْضــَو ُن  علِه 
َعَلـيْـــِه- إىل أن  عدـبَب  عرئيـي علـ)جـرع  القتصاسية( 
 ـو  ختاُس  ملـال  ععـا1، و عـذي اـدوره يؤسي إىل كدـاس 
 ألسـو ق وضعف  عقـدرة  عر ئيـة، وتر كم  عديـون، ومن 
اـم فاملو طن  ملدـكا  و  عضحيـة؛ ألن  ألسـعار ادور ا 
سـرتفل، فقد قال: ]وعهذ   م يع لون ُجرع  عت  يد ورها 
]جرع  قتصاسية[. أعيدـت أعباء عى  علاس أرفدهم؟ كان 
 ملفـروض  عُجرع  القتصاسيـة تكون عى  ملدـئوعا  عكبار 
 م  عذين علد م رؤوس أمو ل كبرية،  م  عذين يتقشـفون 
قلياً، يخفضون من قليل، وعيس أن يضيفو . إذ   لاك سيون 
عى اعض  عبلد ن تر ه يف  ألخري يتحول يف  ألخري إىل زياسة يف 
 ألسـعار ام ال تدري إال و عحاجة قـد فيها زياسة مائة ريال، 
ال تـدري وقد فيها مائتا ريال، ال تـدري إال وقد فيها زياسة 
الدبة %بب3 أو أكير. أعيدت يف  ألخري تضعف قدرة  علاس 
 عر ئيـة ويصبحون يف عذ ب من  عغـاء؟؛ ألن  لاك تاعباً 

ااألمو ل  ععامة[.  

الشهيد القائد يتحدث عن حركة »المال« وفق القرآن:

املحافظة على )املال العام( ضرورٌة لتحسن معيشة املواطن

تكتسب التوبة واألعمال الصالحة ُبعدًا مهمًا في الواقع االجتماعي والخطورة تتمثل في الذنوب التي ال نشعر بها
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عربي ودولي 

االحتالل الصهيوني يواصل حفرياته يف وادي حلوة بالقدس وينشر "القبة الحديدية" حول غزة 

وقفة احتجاجية بتونس ضد التطبيع العربي الصهيوني

 : فلسطين 
حـّذر مرَكُز معلومـات و سي حلوة يف  عقدس، 
أمس  ألحد، من خطورة  ست ر ر ع ليات  عحفر 
وشـبكة  ألرفاق  عت  تُقيُ ها سـلطاُت  الحتال 
 عصهيور  أسـفل ح  و سي حلوة ابلدة سـلو ن 
جلـوب  ملدـجد  ألقـى  ملبـارك، حيـث تـزس س 
 عتصدعات و الرهيـار ت  ألرضية يف ملازل  عح  

وشو رعه. 
وأوضـح  ملركـز يف ايـان رقلتـه وكاعـة معـا 
 عفلدـطيلية عألربـاء، أن تشـّققات و رهيـار ت 
أرضيـة حصلت خال  عيومـا  ملاضيا يف أرض 
تااعـة عكليدـة  عـرو1  ألراوذكـس وتُدـتخد1 
ك وقـف ملركبـات  أل ايل يف  عح ، ُمشـري ً إىل أن 
 ملدـتوطلا  إلرس ئيليـا يحاوعـون  عدـيطرة 
عليهـا ووضعـو  فيهـا قبـل عـدة أشـهر غرفة 

عحر سهم. 
وقال جـو س صيا1 مدير  ملركز: إن تشـققات 
ع يقـة ظهـرت ااألرض وكشـفت عـن تو صل 

أع ال  عحفر أسفل  عح  عخدمة ع ليات  الستيطان، 
الفتـاً إىل أن ع ق أحد  عتشـققات الـغ   أمتار في ا 
الغ ع ق آخر 6 أمتار ُعير فيها عى أكياس أس لتية 
وأع دة ومو س الاء أُْخَرى تدـتخد1 عألرفاق، ُمضيفاً 
أن  ذه  عتشققات تظهر اشكل شبه يوم  اشو رع 
 عح  وأزقته وس خل  مللازل، موضحاً أن أكيَر من ب7 

ملزالً ترضرت من حفر  ألرفاق يف  عح  وأن سلطات 
 الحتال  ّجرت ااث عائات فلدطيلية من ملازعها 
 ععـا1  ملايض؛ اذريعـة خطورة  ععيـش فيها رتيجة 

 عحفريات و ستوعت عليها. 
إىل ذعك، قاعت وسـائل إعـا1  الحتال  عصهيور ، 
أمس  ألحد: إن جيش  الحتال رصب عدس ً من  عقبب 
 عحديدية قرب  عحدوس مل قطاع غزة اشكل مفاجئ، 

ت هيد ً ععدو ن جديد. 
يُشـار إىل أن رئيـس حكومـة  الحتـال اليامـا 
رتليا ـو قال: "رحـن  عيو1 يف خضم وضـل ي كللا 
ع ل  عكيري ع0 شن ع لية عدكرية و سعة  علطاق 
ضد قطـاع غزة، إِن  قتضت  عـرضورة"، الفتاً إىل أن 
 عكيان يو صل  ستغال  عوقت وتدتعد ألي سيلاريو 

قد يحصل، وعم يوضح رتليا و تفاصيَل أُْخَرى. 

 : متابعات 
رّظ ت  عهيئُة  عوطلية عدعم  ملقاومة  ععراية وملا ضة 
 عصهيوريـة يف سوعة تورس، مل عدس مـن مكورات  ملجت ل 
 ملدر ، أمس  ألحد، وقفًة  حتجاجية أما1 وز رة  عدـياحة 

ضد محاوالت  عتطبيل مل  عكيان  عصهيور . 
ورفـل  ملحتجـون شـعار ٍت ملـدسًة اتعيـا رورـ  
 عطر الـي وزيـر ً علدـياحة، معت0يـن ذعـك مدخـاً 
علتطبيـل مـل  عكيـان  عصهيورـ  ومحـاوالٍت عجلـب 

 عدياح من  عكيان. 

وقاعـت  عقياسيـة ااعهيئة كوار  عشـاا ، يف ترصيح 
صحفيـة، إن تعيا رور   عطر الي  و ت هيد  عطريق 
علتطبيل اشـكل رسـ  ، س عية ُكــّل  عقـوى  عحية إىل 
 عتَحــّرك ضد  ذ   عتعيا وضد ُكــّل  عدياسـات  عت  
تحاول الاء جدور تو صل مل تل أايب، مطاعبة مجلس 
رـو ب  عشـعب إىل رضورة  إلرس ع ادـن قارـون يجّر1 

ُكــّل أشكال  عتطبيل  ملبارشة وغري  ملبارشة. 
مـن جاربـه، وصـف  مللدـُق  ععـا1 عشـبكة "ااب 
 ملغاراـة"  عحكومـَة  عتوردـية اأرها حكومـة تطبيل، 
ملتقد ً أَيْضاً  عدياسـات  عخارجية عرئيس  عج هورية 

 عباجـ  قائـد  عدـبي وتحاعفه مـل  مل لكـة  ععراية 
 عدـعوسيّة عرضب  عي ن، مبيلاً أن تورس ال اد أن تكوَن 
يف محـور  ملقاومة وض ـن  عدول  عت  تدـارد  عقضية 
 عفلدـطيلية ضد ُكــّل أشـكال  عتهويـد وااعخصوص 
رقل  عدـفارة  المريكية إىل  عقدس، ُمشـري ً إىل أن وزيَر 
 عدياح   عحايل اصَدِس  اتكار ملَفذ سلس علتطبيل و و 

 عتطبيل  عدياح . 
وشـارك يف  ـذه  عوقفة،  عتـ  ُرفعت فيهـا  ألعا1ُ 
 عفلدـطيلية، ُكلٌّ من ر اطة  عتدـامح وحركة  علضال 

 عوطل  وحزب  عتيار  عشعب . 

الشيخ نعيم قاسم: الحرب يف 
اليمن إجرام سعودّي أمريكي

 : متابعات 
قال  عشـيُخ رعيم قاسـم -رائب  ألما  ععا1 عحزب 
 علـه  علبلارـ - يف ترصيحـات صحفية، أمـس  ألحد: 
إن  عدـعوسيّة جزء مـن  ملروع  ألمريكـ ، معت0 ً أن 
"وجـوس  ذه  ععائلة  ملاعكة وتدـّلطها ورسقتها عل ال 

 ععا1 يف  عدعوسيّة يأت  يف غطاء  الاتز ز  ألمريك . 
وأشـار قاسـم، إىل أن  ألمـو ل  عضخ ة تُدفـل عللاً 
علرئيـس  ألمريك  سوراعـد تر مب، حيث قـرر ويل عهد 
 علظا1  عدـعوسّي مح د ان سـل ان و مللـك سفل ب5  
مليار سوالر ا ن أسـلحة ألمريكا، و ـذ  يف  عو قل ا ن 

 عح اية علدعوسيّة. 
وأضاف قاسـم، أن  عدـعوسيّة ال تقو1 عى حقائق 
إس رة  علـاس و ملجت ـل اـل تقـو1 عـى  عظلـم و ملال 
و عدلطة و عديطرة، ورأت من و جبها أن تديطر عى 
 عي ن، موضحاً أن  ألسلحة أمريكية و إلرشاس و ملباحث 
وكل  عتفاصيل يف  إلطـار  ألمريك ، معت0 ً أن ما تقو1 

اه  عدعوسيّة يف  عي ن  و إجر 1 سعوسّي-أمريك . 
وأشـار إىل أن من يقارن اا قضية خاشقج  واا 
مـا يجـري يف  عي ـن كان يجـب أن يتَحــّرك ملذ ااث 
سـلو ت وعيس  آلن فقط، مشـدس ً عى أن  ذ   عتَحـّرك 
عم يحصـل؛ ألَرَّه مطلـوب أن تأخذ  عدـعوسيّة ما تريد 
من  ذ   عشـعب  عي ل   عذي عن يعطيها إياه وسيبقى 

ملترص ً. 

القوات العراقية تلقي القبض 
على خمسة إجرامين يف نينوى 

 : العراق 
أعقـت  عقـو ُت  ععر قيـة، أمس  ألحـد،  عقبَض عى 
خ دـة إجر ميـا يف إحـدى  عقرى ا حافظـة ريلوى 

ش ال  ععر ق. 
وقـال مركز  إلعـا1  عوطلـ   ععر ق  يف ايـان: إن 
قـوًة مـن جهـاز  ألمـن  عوطلـ  يف محافظـة ريلوى 
أعقـت  عقبض عى خ دـة علارص مـن تلظيم س عش 
 إلجر م  كارو  يع لون ا ا يدـ ى "سيو ن  عِحدـبة" 
خال  ختبائهم يف إحدى  عقرى  عحدوسية، ُمشري ً إىل أن 

 ملعتقلا مطلواون اقضايا أمن سوعة. 
يُذَكُر أن  عقو ِت  ععر قيـة تو ِصُل ع لياتها ملاحقة 
فلـول تلظيم س عـش  إلجر م  يف ملاطـَق متفرقٍة من 

 عباس

الجيش السوري يقضي على 
مجموعة مسلحة يف محيط بلدة 

صوران بريف حماة
 : سوريا 

قىض  عجيش  عدـوري، أمس  ألحـد، عى مج وعة 
إجر ميـة حاوعـت  عتدـّلل ااتجاه رقطة عدـكرية يف 

محيط الدة صور ن. 
وقاعت وكاعة  ألرباء  عدـورية "سـارا": إن  عجيش 
 عدـوري قىض عى مج وعة إجر مية حاوعت  عتدـّلل 
إىل ريـف ح ـاة ااتجاه رقاط عدـكرية يف محيط الدة 
صور ن، موضحة أن  عجيش  شـتبك معها ااألسـلحة 
 عرشاشة  عخفيفة و ملتوسطة، ما أَسَّى إىل مقتل ج يل 

أفر س  ملج وعة  إلجر مية  ملتدّللة. 
وعفتـت  عوكاعة، إىل أن وحدًة مـن  عجيش رّست عى 
 عتـد ء مج وعـة إجر مية تتحّصُن يف قرية سـكيك يف 
ملطقة خان شيخون جلوب إسعب عى رقطة عدكرية 
يف  مللطقـة ارشـقات مـن  عطلقات  ملتفجـرة وسّمرت 

مر اض رشاشات ومد فل  اون عإلر اايا. 
ويف أقى  عشـ ال  عغرا  أشـارت  عوكاعـة، إىل أن 
وحدًة من  عجيش حّققـت إصاااٍت مبارشًة يف صفوف 
مج وعة إجر مية حاوعت  عتدـّلل من قرية تل  عصخر 
ع0  ألر يض  عزر عية وادـاتا  عزيتـون عاعتد ء عى 
رقاط عدـكرية اريف ملطقة محرسة  عش ايل ورستها 

عى أعقااها. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
خاشقجي اليمن

مدريّة ميل  ملد رس وملشآت سيلية كاملداجد، مّ ا 
أّسى عرسوس فعٍل شبيهٍة من  عقو ت  عحواية وأُْخَرى من 
 عجارـب  آلخر اهج ات مدفعية عشـو ئية يف  مللاطق 
 ملدرية، حيث كان  عدو س  ألعظم أارياًء مدريا. أشبه 

ما تكون اجر ئم حرب عى أالاء  عجلدة  عو حدة. 
ما  عذي يدـّهل قر ر ُت  عحروب يف  عداحة  ععراية 
ويدّهل آعيات  عتطبيل، ويدّ ى حيلاً سا1 مل  عكيان 

 إلرس ئييل؟
كيـف عدوعة ميل ُع ان  سـتطاعت عى مدى قرون 
فْصَل رفدـها عن  عجدـد  ععرا  وكأرهـا اعٌض من 
 عهلـد، تدخل  عيـو1 مل إرس ئيل ا عا د ت سياسـية 
وإاـر 1 خطـط  قتصاسية؟  ـذ  يف ذ ت  عوقـت  عذي 
تقُف فيه ُع ـان متفّرجًة يف  عحرب  عدـعوسية وسول 

 عتحاعف عى  عي ن. 
سور ً  مدـقط  ومارسـت  يف  ملـايض  سـبق  عقـد 
سالوماسياً محورياً وإْن عم يكن اشكل و ضح ورصيح 
علتقريب اـا  ألطـر ف  عي لية  ملتلاحـرة،  ذ  يعل  
ااعرضورة أن عد1َ تدّخلها احّد ذ ته  و تدّخٌل اشـكل 
ملتٍو عصاعـح سول  عتحاعف؛ ألَرَّها قـاسرٌة عى مطاعبة 
 عحوايـا عطاوعـة  ملحاساات يف جليـف، مّ ا يؤسي إىل 

تدهيل ع لية  عدا1 اا  عطرفا. 
 مللفـُت عللظر توقيُت تشـديد رشوط  عـدول  ألورواية 
عى صاسر ت  ألسـلحة علدـعوسية مل مقتل خاشقج ، 
رغم  عرويج  ملرتبط ااعحظر  ملؤقت  و ملل  ستخد مها 
يف حرب  عي ن، رغم  عتعريض وعد1  مللل عإلمار ت و عدول 
 ملشـاركة، فلَم محاوالت حظر  عدـعوسية سوراً عن  عدول 
 ملشـاركة؟ و لاك رقطة مه ة حول مـا قّدمته أملاريا يف 
حظر  عدـعوسية  ملؤقت و عذي رفضته  عركات  ملصلّعة 
اذريعة  عروط  عجز ئية، فاعحقيقُة    ملٌل من  عي ا 

وس اح ااعش ال. 
ملـذ أن اـدأت  عحرب عـى  عي ـن عغايـة  علحظة 
وحجم  عخدائر اا  ملدريا  و  عرضُر  ألك0ُ يف  عي ن 

اـا جوع وتّرس وقتـل عى مرأى مـن  ععاعم  ععرا  
و عغرا  من سون أي تدّخل إلرهاء  عرص ع  ععقيم، ال ال 
شـاركت  عدول  عغراية  عد ع ة ميل اريطاريا وأمريكا 
و ـ   ملعلية ابقـاء  ملجازر  عبريـة يف  مللطقة. فلو 
ر قبلا ح ات ح امة  عدا1  ألمريكية »اار ك أوااما« 
يف 36ب11 عوجدرـا أرها وصلـت إىل 37 غارة جوية من 
غـري طيّار وتاال خليفته اأكيـَر من 3ب3 غار ت أيضاً 
من غـري طيّار حدـب إحصائيـة »مكتـب  عصحافة 
 السـتقصائية«  ـذ  عـد   عهجـو1  ألريض و حتجاز 

أرسى ي ليا يف »غو رتارامو«. 
أّما قاص ة  عظهر، فه  ملُل  عدعوسية  ملداعد ِت 
 إلردـاريَة ألك0 شـعب يعيـُش أزمَة حـرب يف  ععاعم، 
فهلـاك أكيُر مـن ا ارية مايا ي لـ  يعار   ملجاعَة 
وما يقـارب  ملليـون يصارعـون  ملرض  عذي سـبّبته 

 عخافات  ععدكرية. 
أيـن  و  مللطُق يف تدـخري ُكـــّل  عجهـوس و علفوذ 
 عتدـليح   ععرا  عتدمري الد ميل  عي ن وخْلق الٍد مله 
يُشِبُه أفغاردتان قبل خ دة عر عاماً وتديري ُكــّل 
ُسبُل  عتطبيل مل  عكيان  عصهيور   ععلجه ؟ َمن  و 

 ملدتفيد من اقاء  عحال عى وضعه، ال ال تفاق ه؟
ذريعـُة  عدـعوسية ومعهـا سول  عتحاعـف، حفاُظها 
عى  عحدوس سـبٌب ركيٌك ال يؤمُن اـه إاّل  عر غبون ابقاء 
 مللطقة يف حرب أشـّد رض وة مـن »س حس و عغ0 ء« وال 
يُعتّد ات0ير ته. أ1  و  عقضاء عى سوعة  عحوايا حليفة 
عدوعة إير ن، حدـب  الّسعاء ت  عر ئجـة، وإذ  كان  ألمر 
حقاً فا ضـري،  ذ  ألرّلا  آلن يف طور تجاوز  عتطبيل مل 
سوعة  الحتال  عيهوسي حتى آل إىل إتّجار وصد قات، فلَم 

ال ر10 ميل  ذه  التّفاقيات مل إير ن  ملدل ة؟ 
ُقتل خاشـقج  و حد، قامت  عدريـا وعغاية  آلن عم 
تقعـد. عى صعيـد  عقر ر  عدـيايس  ععامل  اـدء ً من 
أمـريكا  عت  وضعت  ان سـل ان يف »خارة  عيك« وَعلَّ 
تركيا مشـركة معها الاتز ز  عدعوسية، وأرا ال أريُد أن 
أقلِّـَل من حجم  عجري ة  عت  ُمورسـت احق  إلعام  

 عدـعوسي، غـري أن سوالً عظ ى ميل روسـيا و عصا 
تتصـّدُر أكيـَر  عدول العتقـاالت  إلعاميـا، وال أرىس 
تركيا ومرص، حيث تجاوز عدُس  عقتى  عصحفيا أكيَر 
من إالا واااا قتياً، حدب إحصائية  التّحاس  عدويل 
علصحفيا وسـجن مـا يزيد عـن  عياا ائة حتى  ذ  
 ععا1، وعم يلّدس أحٌد ال عى  ملدتوى  ععرا  َوال  ععامل . 
متى تدـتبدل قوى  عتحاعف عى  عي ـن ومعها ما 
تبّقى من  عدول  ععراية طاقتهـا عفّض  علز ع وتقديم 
أمّم تُقتل عى حداب فرس كان ضحية مصيدة أمريكية 
علدـعوسية، و عـدور  ألمريك  وسـلوكه  السـتبد سي 
 ملت يـل ارئيدـه »سوراعـد تر مب« وتعّ ـده  ملفرط يف 
 عهجـو1 عى ما يدـ يه » عتطّرف  إلسـام «؟  عذي 
ر ح ضحيتـه ملـذ أيلـول/ سـبت 0 3بب11 أكير من 
رصف مليون شخص حدب إحصائية ررتها جامعة 
»اـر ون  ألمريكيـة«  ذ  مـل  عتعتيـم  إلعام  اعدس 

ضحايا حرب  عي ن. 
 عتعتيـم  إلعامـ   ملباعـغ فيه يف ما يتعلـق ااعقتل 
 عيومـّ  يف  عي ـن وتقديـم قضايا حقـوق  عحيو ن يف 
 ععاعم عـى أطفاٍل تخاعهم أشـباحاً و ياكَل عظ ية، 
و ـذ  اشـكل يومـّ  وم لهـج  ـ  سياسـة  عدول 

 ععظ ى يف  عتطبيق  ععدكري يف  مللطقة. 
أين  عض ريُ  عدـيايسُّ  إلردـار  تجاه  ـذه  ألّمة 
 عتـ  رر  ـا ت وت جوعـاً وجّلهـم أطفال، يُدـتخَد1 
أكير م اا  عقّوتـا  ملتقاتلتا كدروع ارية وزو ج 
 عقـارص ت  عجـ0ّي وعى مرأى ومدـ ٍل مـن  ععاعم 
 ععرا   إلسـام   عجبـان وسول  عجـو ر و عغرب من 
خلفهم ال يرى فيلا غـري أجهزة آعية تخد1 مصاعحهم 

يف  مللطقة. 
أمريكا تدتخد1ُ  ععائلَة  عدعوسيَة  عحاك َة ومعها 
سول  عخليـج و عـدول  ععراية  ألُْخَرى عرسـم خريطة 
جديـدة يف  مللطقة عى أرقاض قتى  عوطن يف سـوريا 
وفلدطا و ععر ق ويف  عي ن صَور تقشّعر عها  ألاد ن. 

فباعله أرقذو  أطفال  عي ن. 
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كنا نرقب خالل املرحلة املاضية طبيعة االس���تعدادات والترتيبات على املس���توى امليداني، وأنها ال تنبئ وال 
تش���ير إلى أي اس���تعداد ال للسالم وال للحوار من أجل السالم وال لاللتفات إلى هذا املوضوع أصاًل، األمريكي 

يرى في هذا العدوان مصلحة له بشكل كبير جداً.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص0ي  عدرو ر 

كلمة أخيرة

أحمد سليمان العمري*
واح�د،  خاش�قجي  ُقت�ل 
قام�ت الدنيا ولغاي�ة اآلن لم 
تقع�د. ع�ى صعي�د الق�رار 
الس�يايس العامل�ي ب�دءاً من 
أم�ركا الت�ي وضع�ت اب�ن 
س�لمان يف »خانة اليك« وَعلَّ 
تركيا مش�ركة معها البتزاز 
الس�عودية، وأن�ا ال أري�ُد أن 
أقلِّ�َل م�ن حج�م الجريم�ة 
التي ُمورست بحق اإلعالمي 
دوالً  أن  غ�ر  الس�عودي، 
عظمى مثل روس�يا والصني 
تتصّدُر أكثَر الدول العتقاالت 
اإلعالمي�ني، وال أن�ى تركيا 
وم�ر، حي�ث تج�اوز عدُد 
القت�ى الصحفي�ني أكثَر من 
إثن�ني وثالثني قتيالً، حس�ب 
ال�دويل  االتّح�اد  إحصائي�ة 
يزيد  للصحفيني وس�جن ما 
ع�ن الثالثمائ�ة حت�ى ه�ذا 
الع�ام، ولم ينّدد أح�ٌد ال عى 
املستوى العربي َوال العاملي. 

هل مس�اهمة ابن سلمان 
الرئيس�ية ومعه دول الخليج 
يف الح�رب ع�ى أبن�اء اليمن 
سببُها الحفاُظ عى املنظومة 
الخليجية وعى حدوده فعالً؟

كذل�ك،  األم�ر  كان  إن 
أفليس م�ن املنطقي أن يقَف 
اب�ن س�لمان ب�ني الرؤس�اء 
للتص�ّدي  الع�رب  واملل�وك 
للكي�ان الصهيوني وهجومه 
غ�ّزة  ع�ى  الغاش�م  الدائ�م 
ب�دالً م�ن العالق�ة الحميمة 
مع�ه وتأيي�ده يف حرب�ه ضّد 

الفلسطينيني؟
الت�ي  الح�زم«،  عاصف�ة 
م�ارس/آذار   26 يف  ب�دأت 
الغ�ارة األوىل.  2015م كانت 
 70 وتج�اوزت الحمل�ة ال�� 
غ�ارة جوي�ة غ�ر رشعي�ة 
 Human RigHts« حس�ب 
رايت�س  »هيوم�ن   »WatcH

ووت�ش« والتي راح ضحيتها 
أكث�ر م�ن 1000 مدن�ّي عدا 
وصل�ت  الت�ي  اإلصاب�ات 
م�ن  معظمه�م   3500 ل�� 
الُع�ّزل، إضافًة لتدمر منازل 

ومؤّسسات 

خاشقجي 
اليمن

علي الدرواني
 

من�ذ أَيَّ�ام، وصل الوف�ُد الوطن�ي الذي 
غادر صنعاَء إىل الس�ويد متس�لحاً بعدالة 
القضية ومتش�حاً بالصمود األس�طوري، 
حام�الً مع�ه آم�اَل وطموح�اِت الش�عب 
اليمني يف تثبيت حقوقه وصيانة س�يادته 
والتخفي�ف م�ن معانات�ه الت�ي تصفه�ا 
التقارير الدولية بأس�وأ كارثة إنَْسانية يف 

العالم من ُصنع البرش. 
امللفاُت اإلنَْس�انية هي أبرز ما يس�عى 
املبعوث األممي مارتن غريفيث ملعالجتها 
يف ه�ذه الجول�ة تح�ت عنوان ما يس�ّميه 

بناء الثقة، وعى رأس�ها ملف األرسى واملعتقلني وملف 
االقتص�اد وتوحي�د البن�ك ورصف مرتب�ات املوظف�ني 
املنقطعة منذ نقل البنك املركزي إىل عدن، إىل جانب فتح 
مطار صنعاء الدويل أمام املسافرين والحاالت اإلنَْسانية 

والصحية وتحييد ميناء الحديدة. 
هذه امللفات اإلنَْس�انية ليس�ت محلَّ ح�وار بطبيعة 
الحال، وال ندري كي�ف تورطت األمم املتحدة يف إحالتها 
للنقاش، وتحويلها مادًة لألخذ والرد، فالحقوق ال تتجزأ 

وال تقبُل بأنصاف الحلول. 

ع�ى ُك��لِّ ح�ال، وص�ل الوف�ُد الوطني حم�ل معه 
صالحياٍت كاملًة من قبل املجلس الس�يايّس األعى، أمالً 
يف إنجاز هذه امللف�ات، كما أظهر مرونة 
إيجابي�ة م�ع م�ا تطرحه األم�م املتحدة 
وقب�ل بَدور له�ا يف امليناء واملط�ار؛ دفعاً 

لذرائع العدوان. 
باملقاب�ل كان وفد الري�اض من جهته 
ورغ�م توقيع دول العدوان ع�ى اتّفاقية 
تبادل جمي�ع األرسى إاّل أنهم أبدوا تلكؤاً 
يف تسليم كشوفات األرسى لديهم وظهر 
م�ن خالل هذا التلكؤ أنه�م ُمَجّرد أدوات 
بي�د الرياض وأبو ظبي، ال س�يما عندما 
يقوُم فريُقهم يف لجن�ة األرسى بمغادرة 
الجلسة دون إبداء أي أسباب فقط مُلَجّرد تلقيهم اتصاالً 
هاتفي�اً من خارج الجلس�ة، وهذا يش�ر أن هناك نوايا 
لاللتفاف عى االتّفاق بغ�رض تعطيله ووضع العراقيل 
أمامه عى األقل، وال س�يما بعد ما تداولته وسائل إعالم 
أثناء انعقاد جلس�ة النقاش للجان األرسى وأفادت عن 
السماح ألرسى سعودينّي باالتصال بذويهم والتأّكد من 

بقائهم عى قيد الحياة. 
التعطي�ُل أَيْض�اً ينس�ِحُب ع�ى ملف مط�ار صنعاء 
الدويل الذي أصبحت إع�ادة فتحه أمام الرحالت الدولية 
للمس�افرين وامل�رىض وغره�م م�ن رشائ�ح املجتمع 

مطلباً دولياً وأممياً وإنَْس�انياً، وذل�ك بمحاولة تحويله 
إىل مطار محيل، يزيد من معاناة املس�افرين، وهو طرح 
غ�ر قابل للتطبيق، فضالً ع�ن أن يكون محل قبول من 
الوف�د الوطني؛ ألَنَّه ال يوجد مطار يف اليمن قادر عى أن 
يحل مح�ل مطار صنعاء ال�دويل ال م�ن الناحية الفنية 
وال م�ن حيث املوقع، فض�الً عن أن مطار عدن غرُ آمن 
للمس�افرين، وحوادث االختطاف للمس�افرين من قبل 
أدوات االحت�الل يف املحافظات املحتّل�ة ال تتوقف، وكان 
آخرها يف األسبوع املايض، وليس بعيداً ما طرحه بعض 
املراقبني من الحديث عن محاولة تشغيل رشكات طران 
تابعة ملستثمرين سعودينّي وخليجيني للرحالت املحلية. 
تعنُُّت وفد الرياض ال يمكن قراءتُُه إاّل يف إطار السعي 
إلفش�ال مس�اعي الس�الم الت�ي تقودها األم�م املتحدة 
لصال�ح تجار الحروب وخدمة ألجن�دة عواصم العدوان 
الري�اض وأبو ظبي، وأن الرياض أرس�لت هذا الوفد من 
أجل أن تحصل باملشاورات ما لم تحصل عليه بالقوة، ال 
سيما بعد فشل خياراتها العسكريّة، وخسارتها الكبرة 
يف مختلف الجبهات عى رأسها ما جرى من أسطورة يف 

الساحل الغربي. 
يف ذات الوق�ت، هن�اك مفارق�اٌت عجيب�ة وفاضحة 

يعيُشها وفُد الرياض، الذي يصف نفَسه 

تعنت وفد الرياض يف طريقه إلفشال مشاورات السويد

* كاتب أردني.. بتصرُّف يسير

البقية ص 11

البقية ص 8

البقية ص 8

طالب الحسني  
ألربع م�رات، كرر املبع�وُث الدويل، 
مؤتم�ر  أول  يف  غريفي�ث،  مارت�ن 
صحفي له يف هذه املش�اورات، عبارة 
أن�ه غر متفاءل ولكنه طموح، أعتقد 
أن�ه بعد تلقي هذا التكرار قّلل الجميُع 
من نس�بة توقع نجاح املشاورات بما 
يتناس�ب مع األزم�ة يف اليم�ن، يدرك 
غريفيث حج�َم التباعد ب�ني األطراف 
املختلف�ة وم�دى إمكاني�ة األجواء يف 
س�توكهولم أن تكون مشجعة لقطع 

مسافة يف الهوة القائمة. 
قد تستغرق املش�اوراُت أسبوعاً وقد 

تنته�ي يف أَيَّام، فلي�س هناك خط�ة مزمنة وجميع 
األطراف ماذا سيناقشون يف التايل إال قبيل الجلسات 
بوق�ت قص�ر جداً، ال�يء الوحيد ال�ذي يلمس من 
جمي�ع األط�راف أن هن�اك توافقاً ش�به كامل عى 
تبادل األرسى، النقطة الخالفية هي عدد وكشوفات 
األس�ماء، وهل الكل مقابل الكل أم أن هناك أس�ماًء 
معين�ًة س�يتم التحف�ظ عليه�ا، بي�د أن االتّفاقي�َة 
املوقع�ة، والحقيقُة أنه�ا ُوّقعت قب�ل أَْكثَ����ر من 
ش�هرين بحس�ب التريحات املتداول�ة، تنص عى 

الكل مقابل الكل. 
الوف�ُد الوطني الذي جاء من صنعاء تعامل بدهاء 
�َن التبادُل  كب�ر عندم�ا تحدث أن�ه يج�ب أن يتضمَّ
ُس�َجناَء اإلص�الح ”اإلخ�وان املس�لمني يف اليم�ن” 
املحتجزين يف س�جون رسية ترشف عليها اإلمارات، 
إثارة هذا البُعد أحرج التحالَف؛ ألَنَّ هؤالء املسجونني 
يعدون خصوَم أنصار الله والقوى الحليفة لهم، فأن 
يتحدثوا عنهم فذلك فيه كثرٌ من التس�امح، عدا أن 
ذلك ينطوي عى كثٍر من الدالالت والرسائل ملختلف 
األطراف م�ن بينها اإليحاء ب�أن الرشعيَة الحقيقية 
له�ذا الفريق الذي يهمهم ُك����ّل أبناء اليمن بغض 
النظر ع�ن الخالفات واالنتم�اءات، والداللُة األُْخَرى 
أن تمثي�َل اإلصالح هذه امل�رة أقل بكثر من الجوالت 
املاضي�ة عدداً وحجماً، ربما كان�ت هذه أول النقاط 

التي كسبها وفُد صنعاء “التشاوري“. 
املشاوراُت تحتاج الكثر من اجراءات بناء الثقة، 
هذا األم�ر ال يزال بعيَد املنال، ويحتاج 
إىل جري�ن م�ن البناء، ج�ر يتعلق 
ببن�اء الثق�ة ب�ني الفرق�اء اليمنيني 
وجر آخ�ر يتعل�ق ببن�اء الثقة بني 
صنعاء والرياض وصنعاء واإلمارات، 
يب�دو أن املبعوث ال�دويل ي�درك أَيْضاً 
صعوب�َة تحقيق ذلك عى األقل حالياً، 
حت�ى ل�و ت�م تب�ادل األرسى، فه�ذا 
البند ب�كل تأكي�د ال يبني الثق�ة؛ ألَنَّ 
الجمي�َع يعترب أن هذا إنج�اٌز يحّققه 
ويعي�د أرساه واملعتقل�ني إىل بيوته�م 

وأطفالهم. 

املَِلفُّ االقتصادي
يتعلُق املَِلفُّ بأَْكثَ����ر النقاط حساس�يًة، أقصد 
هنا ميناء الحدي�دة ومطار صنعاء الدويل، باإلضافِة 
للبنك املركزي، ير وفُد الرياض عى رضورة تسليم 
املين�اء، هذا األم�ر ليس مقب�والً بالنس�بة لصنعاء 
ول�ن يقدم�وا تن�ازالً أَْكثَ�����َر م�ن القب�ول بدور 
إرشايف ورقاب�ي لألمم املتحدة، وهذا م�ا يتم تأكيُده 
كثراً وم�ع ُك���ّل نقاش حول ذلك، ينس�حب األمر 
عى مطار صنع�اء الدويل، فالتأكي�ُد هنا يتجه نحو 
رضورة فتح�ه دون رشوط، ال يبدو أن األمر معجٌب 
للس�عودية وال يس�تطيع املبعوث ال�دويل أن يضغط 
كثراً وربما قوبلت ضغوطه بالرفض، وهذه النقطة 
تق�ُف حجرة عثرة أمام تطبي�ع الوضع االقتصادي، 
وبالتايل أمام بناء الثقة وقطع مس�افة جديدة نحو 

الَح�ّل السيايّس الشامل، املطلوب الوصول إليه. 
هن�اك الكث�ر م�ن الظل�م والكث�ر م�ن العن�اد 
الس�عودي اإلمارات�ي والكث�ر م�ن العج�ز األممي، 
فإغ�الُق مطار صنع�اء ال�دويل، وهو املط�ار املدني 
الذي ال يفهم اإلرصار الس�عودي عى إغالقه وتعقيد 

الوضع اإلنساني واالقتصادي، رغم أنه مؤثر 

ما ستخرج به مشاوراُت السويد 


