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اإلعالم الحربي يعرض محرقًة كبريًة للمرتِزقة يف جبهة نهم 
 : متابعات:

عرض  إلعل1ُ  عحرا ُّ علجيش و علجان  عشعبيّة، 
رًة وثّقت ع لياِت كرس  أمس  الثنني، مشا َد مصوَّ
زحوفـات ملرتِزقـة  ععدو ن  ألمريك   عدـعوسي يف 
جبهـة رهم، حيث تكبّد  ملرتِزقُة خدـائَر فاسحة يف 

 ألرو ح و ععتاس خلل تلك  عع ليات.
وأظهـرت  ملشـا ُد محرقًة كبـرة تعرضت عها 
آعيات مرتِزقة  ععدو ن خلل كرس زحوفاتهم قباعة 
 عقـرن، حيث وقعـت تلك  آلعيـات يف ك ائَن روعيٍة 
رصبتها وحدة  عهندسة  ععدكرية  عتااعة علجيش 
و علجان، من خلل زرع عدة عبو ت راسفة، ما أسى 
إىل تدمـر تلـك  آلعيات ومـرع طو ق ها، ك ا تم 
تدمر وإعطاب عدة آعيات أخرى انر ن مبارشة.

وأوضحت  ملشـا د أيضـاً  سـتهد ف مجاميل 
 ملرتِزقة خلل زحوفاتهم  عفاشـلة، حيث تعرضو  
عرضاـات رارية مكيّفـة من قبل وحـد ت  عجيش 

و علجان، وتم قنُص  ععديد منهم.
ووثقـت  ملشـا د أيضاً فـر ر عنـارص  ملرتِزقة 
عـى َوْقـِل  عرضاـات  عنوعيـة  عت  تعرضـو  عها 
و عت  أسـقطت  ععرش ت من  عقتـى و عجرحى يف 

صفوفهم، وأفشلت محاوالت زحفهم.
وكان  ععـدو قـد سفـل ا رتِزقته رحـو تصعيد 
ميد ر  و سـل عـى مدى  ألسـبوع  عفائت، اهدف 
تحقيق أي تقـد1 ميد ر  ااعتز من مل مشـاور ت 
 عدـل1 يف  عكويـت، إال أن ذعـك  عتصعيـد قواـل 
ارضاـات روعية مـن قبل قو ت  عجيـش و علجان، 
أفشلت ج يل محاوالت  ملرتِزقة، وكبّدتهم خدائَر 
كـ1ى وصلت إىل أكيـَر مـن 55  قتيـلً وجريحاً، 
احدـب ما أفـاس  عناطـق  عرسـ   علجيش، أمس 

 ألول.

متظاهرون يف عدن يطالبون بالقصاص من املرتِزق 
"بن بريك" الغتيال قيادي سلفي

 : خاص
عـى خلفية فوىض  الغتياالت  ملدـت ّرة 
اـني فصائـل مرتِزقة  الحتـلل يف محافظة 
عـدن و عتـ  تدـتهدف معظ هـا قيـاس ت 
وعنـارص حـزب  إلصـلح، خرجـت، أمس 
 الثنني، تظا ـرٌة يف مديرية  ع1يقة، تطاعب 
اــ " عقصاص" من  عقيـاسي  ملرتِزق  ار  
ان اريك  عتااـل علنفوذ  إلمار تـ ، وتته ُه 
ااعوقـوف ور ا  غتيـال قيـاسي مرتِزق آخر 
يتبل  عفصيل  عدلف  وحزب  إلصلح يُْدَعى 

" عشيخ س حان  عر وي".
ورفـل  ملتظا ـرون شـعار ٍت والفتـاٍت 
عليهـا صـورة  عقيـاسي  ملرتـِزق سـ حان 
 عر وي  عذي  غتيـل رهاية يناير عا1 46ب1، 
ض ـن فـوىض  الغتيـاالت  عتـ  تشـهُد ا 
 ملحافظة منذ سيطرة قوى  الحتلل عليها، 

مطاعبني ااعقصاص عه من  عقتَلة.
صـور ً  أيضـاً  ورفـل  ملتظا ـرون 
علقيـاسي  ملرتِزق " ار  ان اريك"  عتاال 
ملا يد ى " ملجلس  الرتقايل"  عذي تدعُ ه 
 إلمـار ت، وعـى  عصـور ظهـرت عبارة 
"علغـدر عنـو ن" يف إشـارة إىل  تّهـا1 ان 
اريك ااعوقـوف ور ا  غتيال  عر وي، ك ا 
تض نت الفتات أخـرى تنديد ت ااغتيال 
و ععل ـاا"  " ملشـايخ  أسـ و م  مـن 
حـزب  إلصـلح  قيـاس ت  إىل  إشـارة  يف 
و عدلفيني وخطباا وأئ ة  ملداجد  عذين 
سـقط منهـم  ععـرش ُت قتـى اع ليات 

 غتيال عى مدى  عفرتة  ملاضية.
يشـار إىل أن عـدس ً كبـر ً مـن عنـارص 
وقيـاس ت حـزب  إلصـلح عقـو  حتوَفهـم 
ااغتياالت م نهجة ومدـت ّرة منذ سيطرة 
قـوى  الحتلل عـى محافظة عدن، وسـط 

ص ت متو صل من قبل  عحزب.

وكارـت تقاريـُر أجنبيٌة قد كشـفت قبل 
يدـتخد1ُ  أن  الحتـلَل  إلمار تـ   أشـهر 
مرتِزقـة أمريكيني وأجارـَب عتنفيذ ح لت 
 الغتيـاالت يف عدن، وعى رأسـها  الغتياالت 
 عتـ  تدـتهدُف قيـاس ِت وعنـارص حـزب 
 إلصـلح  عتااـل علنفوذ  عدـعوسي، وحاول 

مؤخر   عتقرب من  إلمار ت.
علقيـاسي  وتأتـ   التهامـاُت  ملوجهـة 
 ملرتـِزق " ارـ  ان اريك" يف إطـار  عر ع 
أن اـن اريـك يتبـُل  عنفـوذَ  ذ تـه، حيـُث 
َه أاو ظبـ   ملعاسي   إلمار تـ  ويتبنّـى توجُّ

عحزب  إلصلح. 
وقد شـهدت محافظة عدن منذ سيطرة 
 الحتلل عليها، مو جهات عدـكرية كيرة 
ومتكـررة اـني فصائـل  ملرتِزقـة  عتااعـني 
علحتـلل  إلمار تـ  مـن جهـة، وعلحتلل 
 عدـعوسي مـن جهة أخـرى، وسـط حاعة 

 رفلت أمن  متو صل تشهده  ملحافظة.

مصرع وإصابة العشرات من املرتِزقة بصد 
زحفني لهم يف نجران

عشرات القتلى والجرحى من الجنود السعوديني 
واملرتِزقة بكسر زحف لهم يف عسري

 : نجران
و علجـان  مجا ـدو  عجيـش  ت ّكـن 
 عشـعبيّة، أمـس  الثنني، مـن صد زحفني 
و سعني ملرتِزقة  عجيش  عدعوسي يف جبهة 
رجـر ن وتكبّد  ملرتِزقة خلل ذعك خدـائَر 

فاسحًة يف  ألرو ح و ععتاس.
وأوضـح مصـدر عدـكري عصحيفـة 
و علجـان  وحـد ِت  عجيـش  أن   ملدـرة 
 عشعبيّة ت ّكنت افضل  عله من صد زحف 
و سـل ملرتِزقـة  عجيـش  عدـعوسي قباعة 
موقل  عدـديس، موقعة عـدس ً من  عقتى 
و عجرحـى يف صفوفهـم سون أن يحّققـو  
أي تقـد1. وأّكـد  ملصـدُر أره جـرى خلل 
صد  عزحف  سـتهد ُف تج عـات  ملرتِزقة 
مـن   5 أن  إىل  مشـر ً  مدفعـ ،  اقصـف 
 ملرتِزقة عقو  مصارَعهم اع ليات قنص.

وأضـاف  ملصدر أن  ععديـَد من  ملرتِزقة 

الذو  ااعفر ر تاركني جيَث قتل م يف  ملكان.
ويف منطقة  عصوح انجر ن، أّكد مصدٌر 
عدـكري عصحيفـة  ملدـرة أن مجا دي 
 عجيـش و علجـان  عشـعبيّة صـّدو  زحفاً 
ملرتِزقة  عجيش  عدعوسي وسقط  ععرش ت 
مـن  ملرتِزقة اـني قتيل وجريـح. وأوضح 
 ملصـدر أن  عزحـَف  عفاشـل عـى منطقة 
 عصوح  سـت ر ععدة سـاعات ا شـاركة 
 عطـر ن  عحرا  و ألااتـي، وتم إحباطه 

ادون إحر ز أي تقد1 ميد ر  عل رتِزقة.
أطلقـت  عقـوة  آخـر،  سـياق  ويف 
 عصاروخيـة علجيـش و علجان  عشـعبيّة، 
أمس، صاروخاً من روع زعز ل4 عى تج ل 
ملرتِزقـة  ععـدو ن قباعـة موقل  عدـديس 
انجر ن، وأّكد مصدر ميد ر  علصحيفة أن 
 عصاروَخ أصاب  دفـه ادقة عاعية وأوقل 
 ععديـَد مـن  عقتـى و عجرحـى يف صفوف 

 ملرتِزقة. 

 : عسير
مـن  عجنـوس  وُجـرح  ععـرش ُت  ُقتـل 
 عدـعوسيني ومرتِزقتهـم، أمـس  الثنـني، 
خلل إفشـال محاوعة زحف مكيّف عهم يف 

جبهة عدر.
وأّكد مصدر عدـكري عصحيفة  ملدرة 
أن مجا ـدي  عجيـش و علجـان  عشـعبيّة 
ت ّكنو  افضل  عله مـن صد زحف علجيش 
 عدـعوسي ومرتِزقتـه قـرب منَفـذ علـب 
اعدـر  عحدوسية، موضحاً مقتَل وإصااة 
 ععرش ت من  عجنوس  عدعوسيني و ملرتِزقة.
أن زحـَف  عجنـوس  إىل  وأشـار  ملصـدر 
مدـنوس ً  كان  ومرتِزقتهـم   عدـعوسيني 

ااعطر ن  عحرا  و ألااتي و الستطلع ، 
مشـر ً إىل  سـت ر ر  عزحـف ألكيـَر من د 
سـاعات، عكنه  رتهى ااعفشـل وعم يحّقق 

فيه  ععدو أي تقد1 ميد ر .
وكارت قو ُت  عجيش و علجان  عشـعبيّة 
ت ّكنـت، مدـاا أمـس  ألول، مـن كـرس 
محاوعـة زحـف أخـرى ملرتِزقـة  عجيـش 
 عدـعوسي يف ُقباعـة منّفـذ علـب، حيـث 
 ست رت  ملحاوعُة أكيَر من 41 ساعة تحت 
غطاا جوي مكيّف من طر ن  ععدو ن، إال 
أرها  رتهت ااعفشـل وعم يحّقْق فيها  ععدو 
أي تقـد1، وسـقط  ععرش ُت مـن  ملرتِزقة 
قتى وجرحى، وتم تدمر جر فة عدكرية 

اقصف مدفع  خلل  عع لية.

 م�سهد يوثق  مدرعة  للمرتزقة قبل وبعد ا�ستهدافها

 م�سهد يوثق  فرار املرتزقة على وقع  ال�سربات النوعية للجي�ش واللجان
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رئيس لجنة األسرى: اتفقنا على أن يكون 20 يناير 2019 
هو املوعد النهائي لتبادل جميع األسرى

محاوالت أمريكية لخلط أوراق املشاورات عرب تسريب مسودات مزّورة منسوبة للمبعوث األممي

 وفد الرياض يماطل لليوم الثاني في تسليم كشوفات األسرى والمفقودين

 غريفيث نفى صلته بتلك المسودات:

 في أول بيان مشترك يدعم خيار المقاومة ويحّذر من الدعوات الطائفية:

 : السويد
مـا يـز ل ِمَلــفُّ  ألرسى و ملفقوسيـن أارَز 
ِمَلـّفاِت مشاور ت  عدـويد يف يوِمها  عخامس 
 عـذي يشـهُد تقدمـاً و ضحـاً مقاررـًة ابقية 
 ملَِلـّفـات  عتـ  شـهد اعُضهـا تقدمـاً طفيفاً 
خصوصاً ما يتعلـق ااملَِلـّف  القتصاسي و عبنك 

 ملركزي يليه ِمَلـّف مطار صنعاا. 
وعـى  عرغم مـن  عتو فـق  عفنـ  و إلس ري 
في ـا يتعلق اِ َلــّف  ألرسى و ملفقوسين إال أن 
م اطلَة وفد  عرياض يف تدـليم  عكشوفات ما 
يـز ُل يؤثـُر عى  ـذ   ملَِلـّف من حيـث إحر زه 

تقدماً جديد ً. 
وفي ا كان من  ملفرتض أن يدـلم  عطرفان 
كشـوفاِت  ألرسى و ملفقوسيـن، أمس  الثنني، 
ادالً عن أمس  ألول؛ ادـبب طلب وفد  عرياض 
 عتأجيـل إال أن  ألخـرَ طلـب، أمـس،  عتأجيل 

مجدس ً. 
وأفاست مصاسُر صحيفة  ملدرة يف  عدويد، 
أمس  الثنني، أره تقّرر تأجيَل  الجت اع  عخاص 
الجنة  ألرسى؛ رظـر ً ععد1  عتز 1 وفد  عرياض 
اتدـليم  عكشـوفات رغم طلبه، أمـس  ألول، 

مهلة إىل  ألمس رظر ً ععد1 جهوزيته.
عـأرسى  رئيـس  علجنـة  عوطنيـة  قـال 

عبد عقـاسر  ملرتـى إرـه ت ت مناقشـة عدة 
مقرتحـات منهـا أن تكـوَن مناطـُق  عتبـاسل 
عـ1  يكـون  عنقـل  وأن  وصنعـاا،  سـيئون 
 عطـر ن، وأن يتم  ختيار سوعة شـقيقة توفر 

 عطائر ت علنقل.
وقـال يف تريح خاص عصحيفة  ملدـرة: 
إن  عوفـد  عوطنـ  طاعـب أن يقـو1َ  عصليـُب 
 ألح ر  عدويل ازيارة ج يل  عدـجون ا و فقة 
 عطرفني، مشـر ً إىل أن تاريخ ب1 يناير 49ب1 

 و  ملوعُد  عنهائ ُّ عتباسل ج يل  ألرسى.
من جارب آخر، كشف مصدٌر ااعوفد  عوطن  

عصحيفة  ملدـرة أره تم  التّفاُق عى أن ينتقل 
م يلو عجنـة  ألرسى و ملفقوسين من  عطرفني 
إىل سوعـة أخـرى عبحـث  عخطـو ت  إلجر ئيـة 
عتنفيذ  التّفاق  عذي جرى  عتوقيُل عليه مدبقاً 
عتباسل  ألرسى و ملفقوسين و رتشال  عجيث من 
 عجبهات و عت  سيتوىل تنفيذُ ا  علجنُة  عدوعيُة 

علصليب  ألح ر. 
وكارـت  علجنـُة  عدوعيـُة علصليـب  ألح ـر 
شاركت يف جلدـات عجنة  ألرسى و ملفقوسين 
ااعتبار ا  عطرَف  عذي سـيقو1ُ ااإلرش ف عى 

ع لية تباسل  ألرسى.

 : متابعات

رفى  ملبعوُث  ألم  ، مارتن غريفيث، أمس 
 الثنني، علقتَه ااملدوس ت  عت  جرى ترسيبُها 
عى رطـاق و سـل، وخصوصاً من ِقبَـِل إعل1 
سول  ععدو ن و ملتعلقة اقضيتَ   عحديدة وتعز. 
غريفيـث أّكـد خـلل مؤت ـره  عصحفـ  
أرـه  ّطلل عى  ملدـوس ت  عت  جـرى ترسيبُها 
ورُدـبت إعيه، مؤّكد ً عد1َ وجـوس أية علقة عه 

اتلك  ملدوس ت. 
ورّجـح غريفيـث أن تلـك  ملدـوس ِت جرت 
صياغتُها من قبل شـخص أَْو طرف عديه خ1ٌة 

يف مجال  عوساطات. 
من جاربه، قـال  ملدتشـاُر  إلعلم ُّ علوفد 

 عوطنـ ، ج ال عامـر: إن ما يجـري ترسيبُه 
من مدـوس ت وردـبها عل بعـوث  ألم   غرُ 

صحيحة و دُفها خلُط  ألور ق. 
وأشـار عامـر إىل أن مـا يطَرُحـه  ملبعـوُث 
 ألم  ُّ عـى  ألطر ف    ُمَجــرَّس مقرتحات، 
حيث تقو1ُ  علجاُن  ملشّكلة ادر ستها و إلضافة 
أَْو  عحذف منها ثم مناقشتها مل فريق  ملبعوث 

 ألم  . 
وأضاف عامـر أن  ملقرتحاِت  عتـ  يقدُمها 
 ملبعـوُث  ألم   عيدـت تلك  عترسيبـات  عت  
جرى ررُش ا يف وسـائل  إلعل1 وقـا1  ملبعوُث 

 ألم   رفُده انف  علقته اها. 
وكارت وسائُل إعل1 تحاعف  ععدو ن تد وعت 
رة  عى رطاق و سـل رَُدـخاً من  ملدوس ت  ملزوَّ
و ملندـواة عل بعـوث  ألم   اشـأن  عحديدة 

وتعز. 
اتلـك  إعـل1  ععـدو ن  وااعنظـر ال ت ـا1 
 ملدوسَّ ت وما تض نته من رؤًى تخُد1ُ مشاريَل 
 ععـدو ن فـإن  نـاك  عكيـرَ من  عتدـاؤالت 
حـول  عطرف  عذي يقـُف ور ا تلك  عترسيبات، 
خصوصـاً أن  ملبعوث  ألم   قـال إن َمن قا1 
اصياغة تلك  ملدـوس ت عديه خ1ٌة يف  عوساطة 

ا يل  ذه  عقضايا وصياغة  ملقرتحات. 
عل بعـوث  و ملندـواُة  رُة   ملدـوس ُت  ملـزوَّ
 ألم ـ  ومحتو  ا أعـاس عأذ ـان أطروحاِت 
 عدـفر  ألمريك  ماثيو توعـر  عت  أعلن عنها 
قبل مدة قصـرة من فتنة سيدـ 1 من  ععا1 
 ملـايض و عتـ  تحدث فيها عن "طـرف ثاعث" 
 تضح الحقاً أن  ذ   عطرَف عيس سـوى فريق 

جرى تج يُعه ع1  عدفر  ألمريك . 

عضو الوفد الوطني غالب مطلق: أزلنا تحفظات 
الطرف اآلخر بخصوص مطار صنعاء

 : السويد
تتو َصُل أع اُل مشـاور ت  عدـويد ارعاية  ألمم  ملتحدة، حيث شـهدت جلداُت 
 ملشـاور ت تقدمـاً طفيفـاً في ا يتعلـق اِ َلـّف مطـار صنعاا وإعـاسة فتحه أما1 

 عرحلت  عدوعية. 
ويف  ذ   عدياق، كشف عضو  عوفد  عوطن ، غاعب  ملطلق، أمس  الثنني، أن  ناك 
إج اعاً سوعياً حول فتح مطار صنعاا، مشر ً إىل أن  عوفَد ت ّكن من إز عة  عتحفظات 

 عت  كارت عدى  عطرف  آلخر حول  ملطار. 
ب اأية جهوس إيجاايـة من  ألمم  ملتحدة أَْو  وأضـاف  ملطلـق أن  عوفَد  عوطن َّ رحَّ

من رشكة سوعية تدا م يف  الرش ف عى  ملطار. 
من جاربه،  عت1 سليم  ملغلس -عضو  عوفد  عوطن - أن "إغلق  ملطار كان قر ر ً 
سياسـيّاً سون أية أسـباب رغم أره عى جا زية السـتقبال  عرحلت، وما تم طرحه 
مـن قبل  عطرف  آلخر حـول  عرحلت  عد خلية من مطار صنعـاا إىل عدن كان غر 

منطق ". 
وقال  ملغلس: "رحن تقدمنا ا قرتح واأفكار يف  ذ   عشـأن عى أن يفتح  ملطار 
عكافة  عرحلت  عد خلية و عخارجية و إلقلي ية ورحن حريصون أن رصَل اهذ   ملَِلـّف 

إىل حلول عتخفيف  ملعاراة عى أاناا  عشعب". 
واحدـب  ملغلـس، يفرتض أن تقـد1  ألمم  ملتحـدة  عيو1  الثنـني )أمس( ورقة 
ُن أفكار ً قاالة  اخصوص  ملطار علوفدين ملناقشـتها وطـرح  مللحظات عليها تتض َّ

علنقاش. 
وذكـر  ملغلس أن  عطرفـني مو فقان عى فتح  ملطار من حيـث  ملبدأ في ا يتعلق 

ااإلجر ا ت  عتفصيلية ي كن  عنقاش حوعها. 

املبعوث األممي يتحدث عن اقرتاب 
املشاورات من التوصل الّتفاق بشأن الوضع 

االقتصادي والبنك املركزي
 : متابعات

كشـف  ملبعـوُث  ألم ـ  إىل  عي ـن، مارتن غريفيـث، أمس  الثنني، عـن  قرت ب 
مشاور ت  عدويد من  عتوصل التّفاق اشأن  ملَِلـّف  القتصاسي. 

وقـال غريفيـث يف مؤت ر صحفـ ، أمس  الثنـني: " قرتانا مـن  عتوصل التّفاق 
يحرُص عى  ملدا  ة  القتصاسية، و و أمٌر أسايسٌّ عوقف  ملجاعة". 

ك ا أشـار غريفيث إىل أن  ملشـاور ِت تقرتب من  عتوصل إىل  تّفاق اشـأن توحيد 
 عبنـك  ملركـزي عيخد1 كافة  عشـعب  عي نـ  وكذعك أشـار إىل أره تـم  القرت ب من 

 عتوصل إىل  تّفاقات اشأن تباسل سفعات من  ألرسى. 
وعـ1ّ  ملبعوث  ألم   عن أمله يف  عتوصل إىل  تّفاقـات مكتواة يف  ذه  عجوعة يف 

صاعِح  عشعب  عي ن . 
وأوضـح أن كير ً مـن  ملحاسثات رّكزت عـى  ملَِلـّف  القتصـاسي ويحتاُج إلجر ِا 
ٍق و عدـ اح علبنـك  ملركزي  ن يخـُد1ُ ُكــّل  عي نيني وج ـل  عرو تب  حديـٍث مع َّ

افة وإيد ع  عرو تب يف  عبنك.  اطريقة شفَّ

علماء اليمن والعراق وفلسطني ولبنان يؤّكدون حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني
 : خاص

قال عل اُا  عي ن و ععر ق وفلدـطني 
وعبنـان: إن  ملدـجَد  ألقـى وقضيـَة 
فلدـطني    قضيـُة  ألمة  إلْسـَلمية 
 ألوىل و ملرَكزية، وأرهـا معياٌر فارٌق اني 
 ملحقني و مُلبِطلني، و ملؤمنني و ملنافقني، 

و ألحر ر و ععبيد يف  ذ   ععر. 
وأوضـح  ععل ـاا يف ايـان مشـرتك 
ألول مـرة صـاسٍر عن  عهيئة  إلْسـَلمية 
 عفلدـطينية ومجلس عل اا فلدـطني 
اغـزة وج عية رـور  عيقني- فلدـطني 
البنـان  فلدـطني  عل ـاا  ومجلـس 
عبنـان  وتج ـل  ععل ـاا  ملدـل ني– 
وعل ـاا فلدـطني يف  ععاعـم ور اطـة 
وس ر  إلفتـاا  عي نيـة  عل ـاا  عي ـن 
و مللتقـى  إلْسـَلم -  عي ـن و ملجلـس 
 عشـافع   إلْسـَلم  –  عي ن و ملجلس 
وملتقـى   عزيـدي  إلْسـَلم -  عي ـن 

 عتصوف  إلْسـَلم -  عي ـن وعل اا س ر 
 إلفتـاا  ععر قيـة وعجنـة حك ـاا أ ل 
 ععر ق وعل اا  ملج ـل  عفقه  علدعوة 
و إلفتـاا –  ععـر ق وعل ـاا  عج اعـة 
مفتـ   وسـ احة  ااععـرق   عدـلفية 
محافظة حلب- سوريا، أن  عتطبيَل مل 
 الحتـلل  عصهيور  مخاَعفـٌة عرشيعة 
خاتـم  ألربيـاا و ملرسـلني و عنصـوص 
 عريحـة عِكتـاب  عله وُسـنة رسـوعه 
سـيح لون  كـ1ى  وخطيئـة   عكريـم 
عاَر ـا وشـناَر ا وأوز ر ـا وآثاَر ا إىل 

يو1  عقيامة. 
وأّكد عل اُا  عي ن و ععر ق وفلدطني 
وعبنان يف  عبيان  ملشـرتك، أمس  الثنني، 
حرمـَة  عتطبيـل مل  عكيـان  إلرس ئييل 
 عغاصـب، معت1ين ذعـك خيارًة عظ ى 
عل قدسات و عحقوق  إلْسَلمية وعدماا 
 عشـهد ا  عذين مضو  يف سبيل  ستعاسة 
 عحـق  ملغتَصـب طيلَة مر حـل  عر ع 

مـل  عكيـان  عصهيورـ ، موضحني أن 
 عتطبيـَل مـل  عكيـان إقـر ٌر ا ـا ع ل 
وال يـز ُل يع لُه  ععـدو  عصهيور  احق 
 عشـعب  عفلدـطين   عذي  و جزٌا من 
 ـذه  ألمـة، مؤّكدين رفَضهـم  عقاطَل 
عتو طـؤ وتآمر  ألرظ ـة  عحاك ة عدول 
 ععاعم  ععرا  و إلْسـَلم  وعى رأسـها 
أرظ ـة  عخليـج  عغارقـة يف  عو ـم مل 
عأمـة  و عنصـارى  ملعاسيـن   عيهـوس 

 إلْسَلمية. 
مشـرتك  ايـان  يف  وأعلـن  ععل ـاُا 
تأييَد م ووقوَفهـم  عكامَل و ملطلَق مل 
كافة حركات  ملقاومة و عِجَهاس يف أرض 
فلدـطني، مباركـني أيَّ تَحـّرك جهاسي 
ضد  عيهـوس  عغاصبني، مشـرين إىل أن 
تحريَر  ملدـجد  ألقى من سرس  عيهوس 
وكـذ  تحريـر فلدـطني مـن  الحتـلل 
 عصهيورـ  ِمـن أوجـِب  عو جبات عى 
 عشـعوب  ععرايـة و إلْسـَلمية اشـتى 

أقطار ـا وأن قضيَة فلدـطني عيدـت 
محصـورًة عـى  عفلدـطينيني وال عى 
 ععـرب فحدـب، ال  ـ  قضيـُة ُكـّل 
 ملدـل ني ويجُب أن تبقى  عقضيَة  ألوىل 

و ملركزية. 
وسعا  عبياُن  عشـعَب  عفلدـطين  إىل 
مزيد مـن  عتلُحِم وتنفيذ  عع ليات  عت  
تُقـضُّ مضاجـَل  عصهاينـة وتجعلُهم 
يرحلون صاغرين عن  ألر يض  ملقدسة، 
محّذر ً كافَة  ملدل ني من  الرجر ر ور ا 
علـدول  ععرايـة  ُمَخّططـات  عتقدـيم 
وكل  عدعـو ت  عفتنويـة  و إلْسـَلمية 

 عطائفية و ملذ بية و ملناطقية. 
وأّكد اياُن  ععل ـاا عى تحريِم إرفاق 
أمو ل وثـرو ت ومقدر ت  ألمـة  ععراية 
و إلْسـَلمية يف إشـعال  عحـروب وسعم 
و السـتكبار  سول  السـتع ار   قتصـاس 
 ععاملـ   عت  تدـتنزُف ثـرو ِت  ألمة إىل 
خز ئنها من أجل ح اية عروش وأرظ ة 

 عحـّكا1  عدـائرين يف فلكهـا يف  عوقت 
 عـذي يـرزُح فيه معظـُم أفر س شـعوب 
 ألمـة تحـَت خـط  عفقر ويعارـون من 
 رتشـار  ألوائـة و ألمـر ض و ملجاعـة 

وتد ور ُكـّل أسباِب  ععيش  عكريم. 
سـائَر  ايـاُن  ععل ـاا  أوىص  ك ـا 
 عُخَطباا و ملرشدين و مليقفني و عشعر ا 
و ألسااا ورجال  إلعل1 و عفكر ارضورِة 
إحيـاِا  عقضيـة  عفلدـطينية يف قلوِب 
أاناا  ألمة  ععراية و إلْسَلمية من خلل 
 عع ـل  إلعلمـ  و عرتاوي و إلرشـاسي 
 ملكيّـف وإقامـة  ملؤت ـر ت و عنـدو ت 
و علقـاا ت  ملوّسـعة ومن خـلل إعاسة 
 عنظر يف  ملنا ـج  عرتاوية  عت  يجُب أن 
تحتوَي عى إحياا قيم  ألخوَّة  إلْسَلمية 
وإعـاسة  عشـعوب  و عتآعـف  ة  و ملحبَـّ
إىل مبـاسئ  ععـزة و عكر مـة و عحريـة 
و السـتقلل وغر ـا من قيـم ومباسئ 

وثو ات  عدين  إلْسَلم   عحنيف. 
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أخبار

قبائل حيدان بصعدة تستنكُر تصعيد 
العدوان وتؤّكد رفد الجبهات 

 : صعدة 
رّظـم أانـاا وأعيـان ووجهاا 
ا حافظـة  حيـد ن  مديريـة 
صعـدة، وقفـًة قبَليًة مدـلحة، 
ااععدو ن  أمس  الثنني؛  ستنكار ً 
 عدـعوسي  ألمريكـ  وجر ئ ـه 
أانـاا  عشـعب   ملدـت رة احـق 
رفَد ـم  ومؤّكديـن   عي نـ ، 
وتعزيـز  عص ـوس  علجبهـات 

و عيبات يف مو جهة  ععدو ن. 
ويف  عبيـان  عصاسر عن  عوقفة 

أّكد  عحارضون  عت دـَك ااعدل1 
 ععاسل و ملرشف عـى مبدأ )ما عم 
يؤخذ ااعقوة  ععدـكرية ال يؤخذ 
ُمدينـني  ا شـاور ت  عدـل1(، 
 عتصعيد  ألخر يف ظل  ملفاوضات، 
"وسـيبقى  عشـعب  عي ن  ثائر ً 
يف وجـه  عغـز ة و ملنافقـني حتى 

تحرير ُكــّل  عي ن". 
ك ا أّكد  عحارضون  الست ر َر 
يف  عنفـر  ععـا1 ورفـد  عجبهات 
ااملـال و عرجـال حتـى تحقيـق 

 عنر

وقفة احتجاجية بالحديدة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
 : الحديدة 

رّظ ت  عدـلطُة  ملحليـة ا حافظـة  عحديدة، 
أمس  الثنني، وقفًة  حتجاجيًة علتنديد ااستهد ف 
سول  ععدو ن عل دريني يف مدـاكنهم اح   عراصة 
رشق  ملدينة ور ح ضحيتها ستة مو طنني وإصااة 

ثلثة آخرين اينهم رداا وأطفال. 
ورفـل  ملشـاركون يف  عوقفة  علفتـات  ملنّدسة 
اجري ة  ستهد ف  ملدريني احارة  عراصة ا ديرية 
 عَحـَوك.. مح لـني  ملجت ل  عدويل و ألمـم  ملتحدة 
مدـؤوعيَة مـا ترتكبـه سول  ععـدو ن مـن جر ئم 

اشعة احق  ملدريني و ألطفال و عنداا. 
ويف  عوقفة سعا  عقائم اأع ال محافظ  عحديدة 
مح د عيـاش قحيم  ملجت َل  عدويل و ألمم  ملتحدة 
إىل  عوقـوف إز ا ما يتعرض عه  ملدريون ااملحافظة 
من جر ئمَ يندى عها جبنُي  إلرَْدـارية من قبل سول 

 ععدو ن اقياسة  عدعوسية و إلمار ت. 
وأّكـد أن  ـذه  عجري ة  عت   رتُكبـت ااعتز من 
مل  رعقاس  ملشـاور ت يف  عدـويد عن ت ر سون رس 
مـن  عجيـش و علجان  عشـعبية و عطر ن  ملدـر 

و عقوة  عصاروخية. 
و سـتنكر ايـاٌن صاسر عن  عوقفة  عت  شـارك 

فيها وكيل  ملحافظة عـيل قرش وعبُد عجبار أح د 
مح د، إقد 1َ سول  ععدو ن ااسـتهد ف  ملدريني ا ا 

فيهم  ألطفال و عنداا يف  ألحياا  عدكنية. 
وحّ ـل  عبياُن  ألمَم  ملتحـدة ومنظ اِت حقوق 
 إلرَْدان مدؤوعية ما تتعرض عه محافظة  عحديدة 
ـة و عشـعب  عي ن  اشـكل عا1 من  اصورة َخاصَّ

جر ئم إااسة ج اعية من قبل سول  ععدو ن. 
وأّكـد  سـت ر َر  عشـعِب  عي نـ  يف  عص ـوس 
و عيبـات ملو جهة قوى  ععـدو ن و ملرتزقة و عدفاع 
عن  عوطـن  ألرض و ععرض اكل  إلمكاريات حتى 

تحقيق  عنر. 

 يف محاكمة عاجلة.. جزائية إب تقضي بإعدام قاتل ومغتِصب الطفلة "آالء" بمديرية جبلة 

مسرية ووقفة أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء للتنديد بمنع تحالف العدوان دخوَل سفن املشتقات النفطية

 : إب:

يف محاك ة عاجلة وسااقة يشهُد ا  عقضاُا 

 عي ن ، أصـدرت  ملحك ُة  عجز ئيـُة ا حافظة 

إب، أمس  الثنني، ُحك ـاً ااإلعد 1ِ ضد مغتِصب 

وقاتل  عطفلة آالا يوسـف  عح ري  عباعغة من 

 عع ر 9 سـنو ت يو1  ألراعاا  ملنر1 يف مدينة 

جبلـة ورمـ  جيتها مـن مكان مرتفل وسـط 

أشـجار  عتني، قبـل أن تقـو1َ  ألجهـزة  ألمنية 

اكشـف ملادـات وغ وض  عجري ة خلل د  
ساعة، يف رجاح أمن   ستحق ثناا وتقدير أ ايل 

 ملحافظة. 
ووسـط مشاركة رسـ ية وشـعبية و سعة 
وحضور أوعياا س1  عطفلة، قى منطوُق  عحكم 
 عصـاسر من قبل  ملحك ـة  عجز ئية اإب اإعد 1 
قاتـل ومغتِصـب  عطفلـة آالا،  ملدعـو يوسـف 
 عيو ا  35 عاماً اعد إقـر ره و عرت فه اارتكااه 
علجري ة  عبشعة  عت   زت ُكــّل سكان مدينة 
جبلة عى وجه  عخصوص وسكان  عي ن اشكل 

عا1. 
ويأت  صـدوُر حكم  عجز ئيـة ا حافظة إب 
اإعـد 1 قاتـل  عطفلـة آالا  رطلقاً مـن أحكا1 
 عرشيعة  إلسـلمية وتلبيـًة عأ ـايل  عغاضبني 
و ملتظا ريـن يف مدينة جبلة عـى مدى  عيومني 
 ملاضيني عل طاعبة ارُسعة  عقصاص من  عجار  
د ت  عيصبَح ع1ًة عغـره، ك ا أرها تأت  اعد تعهُّ
 ملحافـظ عبد عو حد صلح – محافظ إب، خلل 
عقائه، أمس  ألول، أرسَة  عطفلة  ملغدورة اإجر ا 

محاك ة عاجلة علجار . 

 : صنعاء 
 رطلقـت ِمن أما1 رشكة  عنفـط  عي نية اصنعاا، 
أمس  الثنني، مدـرٌة ج ا ريٌة منّدسٌة ا نل تحاعف 

 ععدو ن من سخول سفن  ملشتقات  عنفطية. 
ويف  عوقفـة  عتـ  شـارك فيهـا قيـاس ُت  عرشكـة 
وعدٌس مـن قياس ت  عـوز ر ت و ملؤسدـات  عحكومية 
و ملنظ ـات و عهيئـات و عنقااـات و التّحـاس ت، رفل 
 ملشـاركون  علفتاِت  ملنـّدسة اتو طـؤ  ملجت ل  عدويل 
تجـاه مـا يرتكبُـه تحاعُُف  ععـدو ن مـن جر ئم احق 

 عشعب  عي ن  منذ ما يقارب أرال سنو ت. 
و سـتنكرو  منَل تحاعف  ععدو ن من سخول سـفن 
 ملشـتقات  عنفطية و ألسوية و عغذ ا علشعب  عي ن ، 

يف  رتهاك سـافر عأعر ف و ملو ثيـق و عقو رني  عدوعية 
و إلرَْدـارية.. مطاعبني  ألمم  ملتحـدة ااعقيا1 ادور ا 
يف إيقـاف  ععدو ن ورفل  عحصار وفتح مطار صنعاا 
 عـدويل ومينـاا  عحديدة و عـذي ترتب عـى إغلقه ا 

أرض ٌر ااعحياة  ععامة ومعيشة  عي نيني. 
ويف  عوقفـة  الحتجاجية، أعقيـت عدٌس من  عكل ات 
 عتـ  سعت  ملجت ـَل  عدويل ويف  ملقدمـة  ألمم  ملتحدة 
ومجلـس  ألمـن  عوقـوف إىل جارـب  عشـعب  عي ن  
و عع ـل عى إيقـاف  ععـدو ن ورفل  عحصـار وفتح 
 ملنافذ  ع1ية و عبحرية و عجوية عدخول  عدو ا و عغذ ا 

و ملداعد ت  إلرَْدارية. 
حقـوق  اإيقـاف  رتهـاكات  وطاعبـت  عكل ـات 
 إلرَْدـان  عتـ  يتعرض عها  عشـعب  عي نـ  من قبل 

سول  ععـدو ن  ألمريك   عدـعوسي  إلمار ت .. الفتني 
إىل رضورِة  السـت ر ر يف تنظيـم  عوقفـات إليصـال 

مظلومية  عشعب  عي ن  إىل  ععاعم. 
يف حني طاعب ايـاٌن صاسر عن  عنقااـات  عع اعية 
و ملهنيـة ومنّظ ـات  ملجت ل  ملدرـ ،  ملجت َل  عدويل 
ااعع ـل عـى إيقـاف م ارسـات تحاعـف  ععـدو ن 
و عتدخـل  ععاجـل عرفل  عحصـار و عدـ اح ادخول 
 ملشـتقات  عنفطيـة.. س عيـاً  ألمم  ملتحـدة إىل  تخاذ 

قر ر ت ملزمة عتحييد  القتصاس  عي ن . 
وأّكد  عبياُن أن  عوضَل  إلرَْدـار  يف  عي ن يدعو إىل 
إرهاا مدـبباته ااعع ل عى إيقاف  ععدو ن و عد اح 
ادخـول  عغـذ ا و عدو ا و ملشـتقات  عنفطيـة وكافة 

 حتياجات  عشعب  عي ن . 

مسئول مواٍل للعدوان يعرتف أن 
االحتالل يقوم بطمس الُهوية 

التاريخية ملدينة عدن
 : عدن:

ُ من قبل  حـّذر  ملدعـو عبد عح يـد  عشـعيب  - ملعـنيَّ
حكومة  ملرتزقـة مدير ً عاماً ملديريـة  عتّو    ا حافظة 
عدن  ملحتّلـة- من ط س  عُهويـة  عتاريخية عل دينة عى 

أيدي ميليشيات وعصااات ومرتزقة  الحتلل. 
وقال  عشـعيب   ملـو يل علعـدو ن يف تريـح صحف ، 
أمـس  الثنـني: إن  ناك عـدس ً مـن  ملبارـ   عحديية  عت  
اُِنيَت مؤخر ً اشـكل عشو ئ  يف حر1 معلم ساعة عيتل ان 
 عتاريخ  و عبنايات  ملدـتحدثة  عت  ادط عليها رافذون 
مدعومون من  الحتلل، مشـر ً إىل وجوس قو عَد عشو ئيٍة 
أّسدها من وصفهم ااعفاسدين يف َحَر1 َمْعَلم ساعة "عيتل 
ان" وذعك علبدا ابناا منازل تحت جنح  عظل1،  ألمُر  عذي 
سيؤسي إىل حجب رؤية ومشاَ دة  ملعلم  عتاريخ ؛ ادبب 

 رتفاع  ملبار  يف ُمحيِطها. 
وتزس ُس ظا ـرة أع ال  عبناا  ععشـو ئ  يف مدينة عدن 
اشـكل غر مدـبوق من ِقبَِل رافذين وقياس ت محدـواة 
عـى  الحتـلل  إلمار تـ  واح ايـة مبارشة مـن  عجنوس 
و ألطقـم  عتااعة عها ال سـي ا يف  ملناطـق  ألثرية و ملعاعم 
 عتاريخيـة  عت  ت يُّل  عو جهَة  عيقافية و عحضارية ملدينة 

عدن. 

مقتل مواطن على أيدي مسلحني بمدينة القطن 
وسط استمرار الفوضى األمنية املمنهجة 

 : حضرموت:
شـهدت مديريـُة  عقطن إحـدى مديريـات  عـو سي و عصحر ا يف 
محافظـة حرضمـوت، أمـس  الثنـني، ع ليَة قتـل جديـدة رّفذ ا 
مدـلحون مجهوعون طاعـت مو طناً قبل أن يلوذو  ااعفر ر، وسـط 
 رفـلت أمنـ  م نهـج يدـتهدُف  ملديريـَة عـى وجـه  عخصوص 
و ملحافظـات  عجنوايـة  عو قعة تحَت سـيطرة  الحتـلل  إلمار ت  

 عدعوسي عى وجه  عع و1. 
وقاعـت مصاسُر محليٌة: إن مدـلحني مجهوعني أطلقو   عنار، صباح 
أمـس، اشـكل مبارش صوَب  ملو طـن مح د أح د رارص ان سـعد، يف 

منطقة اروج غرا  مدينة  عقطن وأرسوه قتيلً يف  عحال. 
وعفتـت  ملصـاسُر إىل أن  ـذه  عع ليـَة  إلجر مية  ـ   عيارية خلل 
يومني، حيث شـهدت مدينة سـيئون، أمس  ألول، ع لية  غتيال طاعت 
أحد  ملو طنني، وذعك ض ن مدلدـل  عقتـل  عيوم   عذي يطال مدريني 
ل ضد مجهول رغم  رتشار قو ت  ملنطقة  ععدكرية  وعدكريني وتُدجَّ

 ألوىل  ملو عية علحتلل يف و سي حرضموت. 

مظاهرة احتجاجية غاضبة باملكال للتنديد 
بارتفاع أسعار السلع الغذائية وإيجارات املساكن 

 : حضرموت:
وسَط  ستياا وسـخط شعب  عار1، 
رّظـم  ملئـاُت مـن أانـاا مدينـة  ملـكل 
ا حافظـة حرضمـوت، أمـس  الثنني، 
تظا ـرة  حتجاجيًة غاضبـة عل طاعبة 
اخفـض  ألسـعار  عتـ  أثقلـت كا ـل 
أسـعار  و سـت ر ر  رتفـاع   ملو طنـني 
 عدـلل  عغذ ئيـة و ملشـتقات  عنفطيـة 
رغـم  رخفـاض قي ة  عـدوالر  ألمريك  
و عع ـلت  ألجنبية  ألُْخــَرى إىل  عنصف 

تقريباً. 
وسعـا أاناا مدينة  ملكل  عو قعة تحت 
سـيطرة  الحتلل  إلمار ت   عدعوسي إىل 
رضورة  عتحرك من أجل ضبط  ألسعار، 
موضحـني اـأن أسـعاَر  ملـو س  عغذ ئية 
 ألساسية ال تز ُل ك ا    منذ أشهر. 

وطاعـب  ملتظا ـرون اوضـِل َحــّد 
الرتفـاع إيجـار ت  ملنـازل ااملـكل  عت  
تضاَعَفـْت مؤخـر ً يف  ملدينـة وفاق ـت 
مـن معاراة  ملو طنـني، س عني إىل خفِض 
أسـعار  إليجـار ت ووضل َحـدٍّ عجشـل 
ملك  ععقـار ومكاتب  عتأجر وإعز مهم 
ٍ عإليجار  عشـهري  قارورياً ادـقٍف معنيَّ
ااعُع لـة  يكـون  عدفـل  وأن   عدـكن  

 ملحلية ومحاسبة ُكــّل من يخاعف. 
يف  عتظا ـرة  و قـرتح  ملشـاركون 
 الحتجاجية إرشـاا صنـدوق  جت اع  
يتـم ت ويلُه مـن  ملؤسدـات  عحكومية 
 إلير سية ااملحافظة ملدـاعدة  ألرَُسِ ذ ت 
 عدخـل  ملحدوس ملدـاعدتهم عدفل إيجار 
 عدكن، ك ا  قرتحو  اناا مدينة سكنية 
صًة عـأرَُس  عفقرة وتكون  تكون مخصَّ

ارسو1 رمزية. 
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اـدأت مز عـُم » عتدخـل  إلير رـ  يف 
 عي ـن« مـل  رطلقة  ملـرشوع  عقرآر  
أّسدـه  عشـهيد  عقائـد  عدـيد   عـذي 
حدـني ادر  عدين  عحوثـ ، و عذي يحث 
عى  عوقوف ضد  عدياسـات  ألمريكية 
يف  ملنطقـة  و عصهيوريـة  عتوسـعية 
 ععرايـة و إلسـلمية اشـكل عـا1 ويف 
 عي ن اشـكل خاص، ومنـذ ذعك  عوقت 
إىل  آلن، وااعرغـم مـن أن تلـك  ملز عـم 
صـورة  مـن  اأكيـَر   زس ست  رتشـار ً 
واشكل متو صل، إال أن مرّسسيها عجزو  
ت اماً عـن تقديم أي سعيـل ييبت صحة 
 ّسعاا تهم، اـل إرهم  عرتفو  يف كير من 
 ملـر ت اأره ال وجوَس ملـا ييبت ذعك،  ألمر 
 عـذي يوضـح أن تلك  ملز عم عـم تكن يف 
 ألساس سوى سعايات غرُضها مو جهُة 
أي رشـاط يعاِرُض  عتدخلِت  ألمريكية 
يف  عي ن، و زس س ذعـك وضوحاً خلل كل 
 ألحد ث  عت  شهدتها اقية سول  ملنطقة 
و عتـ  تم فيها  ستندـاُخ رفس  ملز عم 
التهـا1 ج يل مـن يعارضـون  عهي نَة 

 ألمريكية انفس  عته ة  عكاذاة. 
 عيـو1 واعـد قر اة أرال سـنو ت من 
قتـل وحصـار  عي نيني تحت شـعار ت 
محاراـة » ملـد  إلير رـ « اـات  عو قـل 
مليئـاً ااعشـو  د  عبارزة عـى زيف تلك 
 عشـعار ت، وإن كارـت  نـاك شـو  د 
كيـرة عى ذعك من قبل  ععدو ن، إال أرها 
 عيو1 أكير مبارشة ووضوحاً ا ا يدقط 
ج يل  مل1ر ت، و و ما يدتوجب إعاسَة 
 عنظـرـ  عـى ضـوا  ذه  عشـو  دـ  يف 
مدـرة  ألحد ث خلل أكيـَر من مرحلة 

عرؤية  ملشهد كامل. 
قبل أسـبوع، ظهر  عدـفر  عفرريس 
 عدااق يف  عي ن، جيل غوتيه، يف مقاالة 
مل قناة فر رـس  1، وتحدث عن اد ية 

 رطلق ته ة » عتدخل  إلير ر  يف  عي ن« 
عائـد ً ااعذ كـرة  عدياسـية إىل  عحروب 
 عت  شنتها  عدلطة  عي نية  عظاملة عى 
 عديد حدني ادر  عدين  عحوث  ورفاقه 
عل ـرشوع  إطلقـه  عقـب  وتلميـذه 
 عقرآر   ملتوج اشـعار » ملـوت ألمريكا 
 ملـوت إلرس ئيـل«، حيـث عجـأ  عنظـا1ُ 
 عي ن  آرـذ ك إىل إطلق ته ـة  الرتباط 
اإير ن عى  عديد  عشهيد ورفاقه عت1ير 

حرواه  عظاملة. 
 عدفر  عفرريس كشف خلل  ملقاالة 
أره  عتقى اوزير  عد خلية يف حكومة عيل 
عبد  عله صاعح، خلل فرتة  عحروب عى 
صعدة، موضحاً أن  عوزير  عرتف عه اأن 
 عدـلطة »تّدع  أرها تشـن  عحرب عى 
ـة سعم إير ن ألرصـار  عله،  صعـدة اُحجَّ
ارغم أره ال يوجد أي سعيل عى ذعك  عدعم 

إطلقاً«. 
ويضيـف غوتيه اوضـوح: »ال يوجد 
إير ريـون يف  عي ن، و ـذه سعاية ك1ى 
و ألمريكان يعرفون ذعك جيد ً، وال يوجد 
 ناك أي سعيل ييبت  عوجوس  إلير ر «. 

أن  قبـل  كيـر ً  سـ عنا ا  حقيقـٌة 
يقوعهـا  عدـفر  عفررـيس، ويتضح يف 
 عنهاية أن  عنظا1  ملو يل ألمريكا يف  عي ن 
شن 6 حروب ظاملة ومدمرة عى صعدة 
معت ـد ً عى »سعاية« ال أسـاس عها من 
 عصحـة، عيـس ألره تم تضليلـه اها، ال 
ألن  ـدَف تلك  عحروب كان  عقضاا عى 
شـعار » ملوت ألمريـكا« وحامليه  عذين 

عم ترَض عنهم  عواليات  ملتحدة. 
اعد حروب صعدة، وقيا1 ثورة 44ب1، 
جـاات  عدـلطُة  ملو عيـُة ألمريـكا أيضاً 
عتدر عى ُخَطى سـااقتها، مدتندخًة 
رفـَس  عُعـذر عت1يـر  تّدـاع  عتدخـلت 
 ألمريكيـة يف  عبلس، فبين ا كان  عدـفر 
تدمـر  خطـة  عـى  يع ـُل   ألمريكـ  
وتدمـر  ملؤسدـة   عصو ريـخ  عي نيـة 

 ععدـكرية اشـكل عـا1 )تم إثبـات ذعك 
اوثائق كشفتها صحيفة  ألخبار  علبنارية 
قبل أسـاايل(، واين ا كارـت  عتنظي اُت 
علسـتخبار ت   عتكفريـة  عتااعـة 
 ألمريكية توغل قتلً وتدمر ً حتى وصلت 
إىل قلب وز رة  عدفاع  عي نية، يف  ععاص ة 
صنعـاا، كارـت  عدـلطة آرـذ ك تتحدث 
اني كل فرتة وأخرى عن »خليا تجدـس 
إير رية« ويعقب ذعك تريحات أمريكية 
اـرضورة مضاَعفـة  عـدور  ألمريك  يف 
 عي ن، و عـذي  رتهى إىل وصول جنوس من 
 ملارينـز  ألمريكـ  إىل س خـل  ععاص ـة، 
اين ا عم يَر أحٌد أيَّ جندي إير ر ، عيتضَح 
يف  » عتدخـل  إلير رـ   مز عـم  أن  أيضـاً 
 عي ن« كارت أيضاً ما تز ل مجرس ش اعة 
مدتخدمة عتعزيز  عهي نة  ألمريكية عى 
 عي ـن، وفتح مظلة و سـعة السـتهد ف 
من يفكر يف معارضة تلك  عهي نة اته ة 

 الرتباط مل إير ن. 
أيضـاً  تدـلم  ـذه  عدعايـات  وعـم 
مـن  عرت فـاٍت غرايـة تؤكـُد زيَفها، إذ 
معهـد  عدر سـات  السـرت تيجية  قـال 
علكليـة  عحرايـة علجيـش  ألمريك : إن 
 عحكومـات  عي نيـة سـو ا اقياسة عيل 
عبـد  علـه صاعـح أ1 عبـد راـه منصور 
 ـاسي، عـم تقـد1 سعيـلً قاطعاً اشـأن 
 عتدخل  إلير ر ، وإن  عحديث عن »خليا 
مـن  كان محاوعـًة  إير ريـة«  تجدـس 
 عدـلطات علتغطية عى فشلها، احدب 

موقل ويكبيديا. 
ويف عـا1 45ب1 أيضـاً، واعد ثورة 14 
سبت 1، واين ا كان يجري  عرتويُج من 
قبـل  إلعـل1  عخليج  ملدـأعة أن »قائد 
فيلق  عقـدس  إلير ر  أَمـَر ) عحوثيني( 
ااعتوجـه إىل صنعـاا(  عـرتف  عرئيـس 
 ألمريكـ ، اـار ك أوااما، خلل جلدـة 
مغلقـة مـل  عصحفيـني آرـذ ك اأره عم 
تكن  ناك أية أو مـر إير رية.  ألمر  عذي 

يوضـح أن سعايـات  عتدخـلت  إلير رية 
كارت منطلقـة اغرض شـيطنة  عيورة 
 عتـ  كان من أارز أ د فهـا  عتحرر من 

 عهي نة  عخارجية. 
اعـد ذعـك جـاا  ععـدو ُن  ألمريكـ  
 عدـعوسي  ألمريك  عى  عي ـن، وكان 
شـعاره  ألاـرز  ـو مو جهـة » عتدخل 
 إلير رـ  يف  عي ـن«، وكان ذعك مفارقة 
مضحكـة من حيث أن  ععدو َن انفدـه 
كان أارز تجدـيد علتدخـلت  عخارجية 
سوَل  ععـدو ن  أن  إىل جارـب   عدـافرة، 
ارغم إمكارياتها  عهائلة  عت  سـّخرتها 
» عتو جـد  اشـأن  علتضليـل  إلعلمـ  
 إلير رـ  يف  عي ـن« عجـزت ت امـاً عن 
تقديـم أي سعيـل ييبـت ذعـك  عتو جـد، 
و سـت رت فقـط يف  عضجيـج علتغطية 
عـى  عهج ـة  ألمريكية  عرشسـة  عت  

تدمر  عي ن. 
وعـم يقتـر  ألمُر عـى  ععجـز عن 
إثبات  عتو جد  إلير ر  يف  عي ن، إذ ااتت 
وسائل  إلعل1 عى مدتوى  ععاعم تضج 
ااعرت فـات متنوعـة، تؤكـد أن كل مـا 
يروجه  ععـدو ن حول  عتدخـل  إلير ر  
مجرس ذر ئَل و  ية ال تدتطيل  عص وس 
أما1 فظائل وحقائـق  عتدخل  ألمريك  
 عدعوسي  إلمار ت   ملتوحش و عو ضح، 
فقـد رّصح مدـؤوعون يف إس رة تر مـب 
أرـه »ال يوجد أسعة تيبت  عتو جد  إلير ر  
رـرشت  46ب1  مايـو  ويف  يف  عي ـن«، 
صحيفة »و شـنطن اوسـت«  ألمركية 
تقرير ً اعنو ن »كل،  عحوثيون عيدو  يف 
 عو قل سمًى إير رية«، عرض فيه  عكاتب 
تومـاس جورو، سلدـلَة أسّعـة أكد فيها 
أن  عدعايـات  عخليجية حـول  عتدخلت 

 إلير رية يف  عي ن غرُ و قعية. 
أما رائب  عدـفر  ألمريك   ألسبق يف 
 عي ن، ربيـل خوري، فقد أكـد قبل عا1 
مـن  آلن، خـلل مقاالـة تلفزيورية أن 

محاراة  عدـعوسية إليـر ن يف  عي ن  و 
روٌع من  عخيال، مضيفاً: » م يحاراون 
 عشعَب  عي ن  ويحارصوره ويجّوعوره 

وال علقة إلير ن اكل ذعك«. 
»ذ   أجـرى موقـل  أيضـاً  46ب1  ويف 
مـل  مقااـلٍت   ررتسـبت«  ألمريكـ  
سالوماسـيني أمريكيني ع لـو  يف  عي ن 
و عدـعوسية، وأكد أوعئك  عدالوماسيون 
أن مدـأعة  عتدخـل  إلير رـ  يف  عي ـن 
عيدـت سـوى سعايـة إعلميـة حاوعت 
 عدعوسية  سـتغلَعها عت1ير حراها عى 
 عي ـن، و ألسعة و العرت فات  ألخرى  عت  
ردفت مز عم  عتدخل  إلير ر  يف  عي ن، 

أكير من أن تحى. 

يف  »مرابط��ون«  الغ��رب  س��فراء 
مشاورات السويد 

 عيـو1 ث ـة مشـهٌد و ضـٌح يلّخـص 
مرسحية » عتدخلت  إلير رية يف  عي ن«، 
إذ يتز حم سـفر ا  عدول  عــد4  عر عية 
علعدو ن يف  عدـويد ا ناسبة  ملشاور ت 
 عي نيـة  عتـ  ترعا ـا  ألمـُم  ملتحـدة، 
ومـن اني كل  ألطـر ف  عتـ  عها علقة 
ااععـدو ن، ال رجـد أي م يل عـن إير ن 
 عت  جاا  ععدو ُن تحت شعار مو جهتها 

وإيقاف تدخلتها. 
ااملقااـل ينـرُشُ  عدـفرُ  ع1يطارـ  
تقرير ً مرئياً يومياً عن  ملشـاور ت وعن 
كيـف يجـُب أن تكـوَن وما  عـذي يجُب 
نَـه، و ضعـاً رفَدـه يف موضل  أن تتض َّ
 عتوجيه و عقياسة عهذه  ملشاور ت، اين ا 
ال يـز ُل  عحديـُث عـن سعايـة » عتدخل 

 إلير ر « قائ اً!
مشهٌد يوضُح ا ا ال يدَُع مجاالً علشك 
أن مدـأعَة  عتو جـد  إلير رـ  يف  عي ن، 
عم تكن من اد يتها سـوى ته ة ملفقة 
غرُضهـا  عحيلوعـُة اني  عي ـن واني أي 

توجه يُعاِرُض  عهي نَة  ألمريكية.

شهادات واعترافات تؤكد زيف االّدعاءات األمريكية حول تواجد إيران في البلد:

تاريخ دعاية »التدخل اإليراني يف اليمن«
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بداي��ة حدثن��ا عن قضيت��ك وانق��ل للجمهور 

حقيقة جهلوها كثريًا؟
أوالً أتوجـه ااعح د و عشـكر و عفضـل كله عله 
سـبحاره وتعاىل، ثم أتوجه ااعشكر إىل قائد أرصار 
 علـه عبد مللـك  عحوث  جز ه  عله أعـَف خر وجعله 
يف ميز ن حدـناته، أيضاً  عشـكر عحكومة  إلرقاذ 
و عرئيس  عشهيد صاعح  عص اس  عذي كان قد وّجه 
اتشـكيل عجنـة عرفل  عظلـم عنّ  عندمـا علم أن 
 عقضيَة سياسية، ك ا ال أرىس  ألخ/ رئيس  علجنة 
 عيوريـة  عذي كان عه موقٌف مـرشف مل  عقضية 
 عجنوايـة أثناا  عحـو ر  عوطنـ ، وكارت قضيت  

سياسيًة وكيديًة اامتياز. 
وقضيتـ  كان ور ا ا رظـا1  عطاغية عفاش 
وقـد أخذ جـز اه؛ ألَرَّه ظلم  عكيـر وأرا أحد  ؤالا 
 ملظلومني، من أاناا  عجنوب وكنت أع ل حارسـاً 
عصحيفة  ألَيَّا1 حارسـاً عليها و ـ  كارت تكتب 
عن  عفدـاس وتكتب عن  عحـر ك  عجنوا  وتكتب 
عن حـرب صعدة، وكارت ال تعجـب  عنظا1 وكان 
 نـاك تحاعـف مـا اـني حـزب  إلصـلح و ملؤت ر 
و إلصلح  و خرج من اطن  ملؤت ر، وأرا أسـ يه 

حزَب  ألوساخ وعيس حزب  إلصلح. 
فكارـت معاراتنـا رحـن يف  عجنـوب و إلخـوة 
أرصـار  علـه  عحوثيـني معارـاة و حـدة مـن قبَل 
أن يهج ـو  عـى  عصحيفـة   عنظـا1، فحاوعـو  
اتشكيل عصااة مدلحة وأر سو  قتَل رئيس تحرير 
 عصحيفة  ملرحو1  شـا1 اارش حيل،  عله يرح ه 
ويدـكنه  عجنـة، فهج ـت عصااـة عـى منـزل 
 ملرحو1 و عـذي  و أيضاً مقـر  عصحيفة، فحدث 
إطلق رار وأرا ال شـا دت ال مقتـول وال قاتل وال 
أي حد مصاب وال حاجة وال أي حاجة، أخذور  إىل 
فوق  عديارة تعاملو  مع  معاملة وال تعامل ان  
إرس ئيل، يعن  كارت  عتوجيهات تأت  ِمن  عرئاسة 
من عيل عبد عله صاعح شـخصياً، أخذور  علبحث، 

قاعو  أرت عندرا أرت قتلت ؟
قلت قتلت من!

قاعو  قتلت و حد وأصبت  ؟
طيب كيف شكل  ملقتول. 
قاعو   سكت ما تتكلم. 

طيب و ععصااة  ذه  عت  جاات تقتحم  ملنزل 
وتقتحم  عصحيفة؟

قاعو   ؤالا مجن  عليهم،  سكت ما تتكلم. 
وكارـت  عتلفورـات تـرن  تصـاالت كلهـا من 
 عرئاسـة، وقد تعرضـت عتعذيب رفيس وجدـدي 

وتعذات عى ُكـّل حاجة وص1ت. 

م��ا هي اإلج��راءات التي بدأت بها الس��لطات 
ضدك لتحويل مسار قضيتك؟

أسخلور   ملحك ة، وأول جلدـة محاك ة كان 
 عقـايض  سـ ه عبد علـه أاـو حريـج يف محك ة 
جنـوب غـرب، وأول مـا قـال عهم أيش  ـذ  عيش 
جبتوه، قاعو   ذ  قتل و ذ  كذ  وكذ ، وارأو  رئيس 
 ععصااة  عت   اج ت  عبيت وحوعو   عقضية سون 
أن يذكـرو  أن  ععصااـة  ج ت عـى  عبيت ووو.. 

إعخ. 
ضحـك  عقـايض قـال عهم  ـذ   مللـف راقص 
طلعن  عرش جلدـات من س خل  عدـجن  ملركزي 
إىل س خـل  ملحك ة وكل ا رحنـا يرفض، وآخر مرة 
غـّروه وجااو  قاضيا طاغيـا، رصااا، وكان مع  
3 محامـني من أك1  ملحامني يف  عج هورية، أح د 
حي ـد  عو سع   علـه يلطف اع ـره، مح د أح د 
 ملخليف  عذي كان وزير شؤون  عقارورية يف حكومة 

 عوفاق، ومح د مح د عبد عكريم  عع ر ر . 
واذعـو  جهوس ـم وجااـو  أسعة تيبـت ار ات  
وأوضحو  علقايض أن  عطب  عرشع  أّكد أن  عطلقة 
من  عخلف، و عطلقة أَيضاً مش اطلقة آيل،  عخ.. 

يعن  كارت ُكـّل  إلجر ا ت  ذه تقول يل أخرج 
من  عدـجن، عكن عـيل عبد عله صاعـح أيش فعل 
أرسـل  عبندق حقـه انفس  عليلـة إىل ايت  ملري 
-جز  ـم  عله خـر أرهم عفـو  عن ،  ـذ  ويعلم 
 علـه أر  اريا من  ذه  عته ة -، وقال عهم أسفنو  
 انكم وكّلف رشـاس  ععلي   وزيـر  عد خلية آرذ ك 
يـروح يخرج عنـارص  ععصااة  ألراعـة من س خل 

 عبحث  عجنائ  من ض نهم رئيس  ععصااة. 

هل كانت الس��لطات تبعث إليكم شخصيات 
لتدارك تورطها يف القضية؟

يف ذ ت يـو1 سخل يصيحو  يل قاعو  أخرج جاوب 
»يارس  عي ار «  عذي كان  عناطق ااسـم عفاش، 
وجـاا يقـول يل أرا مرسـل عك من قبل أاـو أح د، 

وخلص أرت اا أخرجك  آلن، أسبوع وتخرج. 
قلت طيـب.. قال  ملطلوب منـك حاجة و حدة، 
 ذ   عتلفـون  تصل عنا عهشـا1 اارش حيل يوقفو  
 عكتااـة عـن  عحـر ك  عجنواـ  وحـرب صعـدة، 
فاسـتغرات.. قلـت عـه حـرب صعـدة و عحـر ك 
 عجنوا   ـذه قضية وطن وشـعب مش قضيت  
قل ععـيل عبد عله صاعح ما  يـش قضيت ، أما أرا 
كفن  ايدي، تدـاو1 مع  من شـان  تصل يوقف 

 عصحيفة، من أكون أرا عوما  تصل عه أرا؟. 
ثم غاسر ومر أسـبوع ثـم جااو   عحكم يل حكم 
 إلعـد 1 وكان حك ـا غياايـا، طلعنا  السـتئناف 

جااو  يل حكم غياا  ارضو  ملا  نا إعد 1. 
قلت حدـبنا  عله ورعم  عوكيـل، ما يحق  عحق 
إال  عله سـبحاره وتعاىل، وفعـلً حق  عحق وجاات 
ثورة 44 ف1 ير، وأرا أسعو  عله سـبحاره وتعاىل أن 
يرينا فيه َمن ظلم، وفعلً رال جز اه  و وعصااته 
وتعرض عذعـك  عحاسث يف  عنهدين و عـذي أر س  عله 

عـه أن يعتـ1 وعكنـه عم يعتـ1، فنال جـز اه عى 
ع لـه اأاناا محافظة صعدة وفي ـا ع له اأاناا 
 عجنـوب؛ ألَرَّه مـّزق  علُّح ة  عوطنيـة ما اني أاناا 
 عش ال و عجنوب  و وعصااته عيال  ألح ر، أر س 

 عله عهم وشتّت ش لهم. 

ه��ل كنت تبعث أحدًا للتخاطب مع عفاش َأْو 
عصابته حول قضيتك؟

رعـم خاطبت عفاش وقلت عـه اعد عوسته من 
 عدـعوسية عندما ر ح يتعاعـج ورجل طاغيًة أكير 
م ـا كان عليـه، قلت يـا فخامة  عرئيـس أرا من 
س خل سـجنك من خلف قضبارـك،  تكلم معك أر  
مظلو1 وأرت سـبب ظل    عدعيل  ألول أرك أرسلت 
اندقـك إىل ايت  ملقتول، من أجـل أن يدفنو   انهم، 
ويخرجو   ملته ني  ألراعة » ملعتدين عى  عحارس« 

من  عبحث  عجنائ  و و يأخذ حقهم من . 
 عدعيـل  عياعث أرك أرسـلت يل يـارس  عي ار  إىل 
س خل  عدـجن، وقلت عه  ذه سالئلك  عت  ح لتها، 
 آلن كّفـر عن ذربـك، أرا أخاطبك وأرـا أسع  عليك 
عيـل ورهـار، أراشـدك  علـه أن ترفل  عظلـم و عله 
وإال سـيأتيك يـو1 ال ينفعك ال مـاٌل وال انون، وال 
سـينفعك  ـذ   عكـريس حقـك و ألمـن  ملركـزي 
و عحـرس  عج هوري، ما ينفعـك أي يشا اا يج  

عك  عله اايدلط عك. 
وكارـت آخـر كتااـه اعيتهـا عـه يف تاريخ 17 
/47/44ب11، ويف   سيدـ 1 حق  عله  عحق وأخذ 
جز اه  ألخر اعد تج1ه وتك1ه عى  عشعب ععقوس 

وعيلَّ شخصياً ألكيَر من 44 عاماً. 

ما موقُف هش��ام باش��راحيل بع��د إيداعك يف 
السجن؟

 ملرحـو1  شـا1 اارش حيـل عـم يكـن جبارـاً 
وكان وفيـاً وع ل ُكــّل مقـدوره عتحريري وعكن 
كارـت  عدـلطات تبحُث عن أسرى مـ1ّر عتصفيته 
وتوريطه، وكان وفياً مع  وكنت أرا أيضاً أحرتمه 
ورفضت ُكـّل  ملغريات  عت  كارت سـتخرجن  من 

 عدجن مقاال منح  علدلطة م1ّر ً عتوريطه. 
حيـث يف ذ ت يـو1 جـاا وكيـل  عنيااـة أثنـاا 
 عتحقيق وقاالن  س خل  عدـجن، وقال يل ااخرجك 
 آلن مقااـل أرك تقـول إن  شـا1 اارش حيل كان 
عنـدك  عباب، و ـذ  طبعـاً اغرض إعباسـه ته ة 

 عقتل. 
فأجبتـه »أرا أقدـم عك ااعله إره عـو كان مع  
عنـد  عباب أر  قلـت إره مع  عند  عبـاب،  عرّجال 
كان س خـل ر قد عنـد زوجتـه وأوالسه، ورّجال ما 
يح لـش إال  عقلـم، يا أخـ   تق  عله، حـر 1 عليك 

أقول عك إره مع  عند  عباب و و س خل  عفلة. 
 ملهـم  ـم مـا كارـو  يريدورـ  أرا  ـم كارو  

يدتخدمون قضيت  علضغط عى اارش حيل. 

هل حاول »عفاش« إغراء باش��راحيل لتوقيف 
»األَيَّام« بعد فشله يف استهدافه؟

رعم أرسـل عـيل عبد علـه صاعح شـيكاً فارغاً 
عهشـا1 اارشحيـل، مل يـارس  عي ارـ ، وقال عه 
يكتـب  ملبلـغ  عـيل يشـتيه مقااـل أرـه يعطيهم 
 عصحيفـة، قال عه  شـا1 » رجل إىل عنده وقل عه 
يعطين  حق  علجوا  عديايس أخرج أرا وعيايل من 
 عبلـد، أما  عصحيفة  ذه فه  حق أا  وجدي وأرا 

 نا جاعس فيها«. 
 م كارـو  يريـدون  عصحيفة أن يخرسـو ا، 
وكارـو  عندمـا يريـدو  قتـل شـخصية صحفية 
يدببو  من  ذه  ألشـياا يجيبو  عه أرضية يجيبو  
عه مشكلة رفس  عقضية  ذه  عيل حصلت مع . 
اـس  ذه  ملرة جو  مل  ردـان قده عايش عى 
 ملوت ما عاس  و عى  عحياة حاوعو  يداومو  مع  
وطلبـو  من  اس طلب و حد و م يخرجور  قاعو  
يل  تصـل اهشـا1 قله يوقـف  عكتااة عـن  عحر ك 

 عجنوا  وحرب صعدة و حنا رخرجك. 

ومنها و44 سـنة وأرا  نا يف  عدجن وأرا و عله 
مـا يف اطن  أي حاجة، اريا اـر اة  عذئب من س1 

يوسف، وعكن رح ُد  عله عى ُكـّل حال. 
وخلل  عدـنو ت  ملاضية تزوج انات  وأوالسي 
وعقدت قر رهم وأرا س خل  عدـجن وعم أَر أحفاسي 

وعكن اإذن  عله سأر  م قريباً. 

هل من موق��ف تذكرونه للجمه��ور يعرب عن 
تعامل السلطات يف السابق مع السجناء؟

و عقصـص  مـن  ملـآيس  كان  نـاك  عكيـر 
 عوحشـية  عت  كارت ت اَرس احق  عدجناا وعكن 
 نـاك موقٌف يجـب أن رذكره؛ ألَرَّه  ألشـد إجر ماً 
ووحشية، و و أن  عدجناا س خل  عدجن  ملركزي 
يف  ععـا1 44ب1 قامـو  ايـورة من س خل  عدـجن 
ضد عيل عبد عله صاعـح، وقا1 عيل عبد عله صاعح 
اإرسـال الطجته عتصفية اعض  ملداجني س خل 
 عدـجن، و ـذ  كان يف شـهر مـارس 44ب1 قبل 

ج عة  عكر مة اأيا1. 
ويف ذعـك  عيو1 تـم قتل 6 سـجناا وجرح أكير 
من 16 سـجيناً، وكل  عدـجناا يشـهدون عندما 

جاا فضل  عقويس علدـجن و عج يـل ييور، وقا1 
ااعتو صـل اعـيل عبد عله صاعـح ااعتلفون وكارت 
 عدـ اعة مفتوحة ويقول ععيل عبد عله يا فخامة 
 عرئيس  آلن اه مخراني يف  عدجن وشغب وووو... 

إعخ. 
فقال عيل عبد عله صاعح كم عندكم مدـاجني 
يف  عدـجن، فأجاب  عقويس تقريباً بب15 سـجني 
فقال عيل عبد عله  صاعح صّفو  ببب1 واقو  بب5. 
و ذ   عكل1 معظم  ملدـاجني يعرفوره ويشهدون 
عليـه وأرـا ال أتكلم إاّل اـكل1 أرا شـا د عليه وأرا 
ض ن من ساعد  عجرحى يف إيقاف  عنزيف و عراط 

عى جروح  عرصاص علدجناا. 
وكذعك تعـرض  ععديـد من  عدـجناا علرضب 

و عتكدر من قبل  عجنوس. 

ما هي املتغريات التي طرأت يف السجون بعد 
ثورة 21 سبتمرب؟

 ناك  عكير من  ملتغر ت  ألخلقية  عت  جاات 
اهـا ثـورة 14 سـبت 1 يف مختلـف  ألصعدة ومن 
اينها  عع ل عى  إلفر ج عن  ملعرسين وكذ  تحويل 

السجين المرقشي في حــــــــوار خاص لصحيفة المسيرة:
أشكر آل المصري والقيادة السياسية وكل أعضاء الوســــــــاطة القـبلية على جهـودـهم في إنـصـاف مظلوميتي

املرقشي طلي���ق�ًا
شكر السجني الجنوبي أحمد املرقيش قيادَة اللجنة الثورية العليا ومحافظي املحافظات 

وكل املشايخ الذين بادروا يف عقد وساطة قبلية بني أرسة آل املرقيش وأرسة آل املرصي 
قضت بالعفو عن السجني املرقيش بعد 11 عاماً من إيداعه يف السجن املركزي. 

ويف حوار خاص لصحيفة املسرية، أّكد السجني املرقيش أن السلطات يف العرش السنوات 
املاضية عمدت إىل تسييس قضيته واستغاللها إليقاف صحيفة األَيَّام التي كانت تنرش عن 

القضية الجنوبية وقضية صعدة. 
كما كشف املرقيش يف الحوار مالبسات الحادثة التي أّدت إىل إيداعه يف السجن، موضحاً 

األساليب واإلغراءات التي كانت السلطة تسعى من ورائها للحصول عىل أهداف سياسية من 
وراء قضيته. 

وأشار السجني إىل املتغريات التي حصلت داخل السجن املركزي عقب ثورة الـ21 من 
سبتمرب وما حصل عليه السجناء يف ظل قيادة املجلس السيايس األعىل، الفتاً إىل الجهوِد التي 
بذلتها القيادة السياسية ممثلًة بقائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي من االهتمام 

بالسجناء وإنصافهم ورسعة البت يف قضاياهم. 
وتطرق املرقيش إىل عدد من القضايا السياسية التي رسدناها يف الحوار عىل النحو التايل:

السيد عبدالملك جّسد أخالق ثورة 21 سبتمبر وأنصار 
اهلل صادقون في تضامنهم مع القضية الجنوبية

قوى العدوان تسعى لنهب وتدمير اليمن وعلى أبناء الجنوب 
االلتفاف حول القيادات الوطنية غير المنبطحة لالحتالل

املرقشي يؤّكد: قاتلت يف لبنان وفلسطني 
واإلسرائيليون جبناء لكن العرب يحمونهم

عفت  ملرقي خلل حو ره مل صحيفة  ملدـرة إىل مشـاركته يف  عقتال مل حزب  عله وفلدطني 
ضد  ملحتّل  عصهيور  يف ث ارينيات  عقرن  ملايض. 

وقال  ملرقي »رحت قاتلت ابروت يف  عبقاع واعلبك ومشـيتها اارجيل من جبل إىل جبل، و ذ  
) عكـون(  ـو راتج عن شـظية إرس ئيلية و   رشٌف يل و اوسـها كل ا رظرت إعيهـا و عح د عله، 

وقاتلت افلدطني و ذه كارت رع ة كبرة من  عله«. 
و سـتعرض  ملرقي علصحيفـة وثيقًة موّقعًة من حركة تحاعف  عقوى  عفلدـطينية قدمت عه 
 عشـكَر عى منارصته إلخو ره  عفلدـطينيني، مؤّكد ً »و جهنا  عجيش  إلرس ئييل، وجهاً عوجه و م 
أجبُن ما خلق  عله عى  ألرض اس  ملشكلة  ألرظ ة  ععراية     عت  تح يه وتح   إرس ئيل، وإال 

و عله ما يدوى عندرا ذرة«. 
ك ا كشـف  ملرقي عن  عِخيارة  عدعوسية  عت  كارت تدارُد  ملحتّل  عصهيور  من خلل سع ه 

عدكرياً. 
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 عدـجون إىل حيـاة اعـد أن كارت مقـ1ة  ألحياا 
يخـرج منهـا  ملجارني و ملـرىض  عنفدـيون جر ا 
 ملعاملة  عتـ  يتلقورها، وعكن مـل مج ا أرصار 
 عله تحوعت  عدجون إىل حياة و ناك أعر س تقا1 
س خل  عدـجن و ناك رشاطات وفعاعيات وتعامل 

ر ٍق جد ً ال يشعر  عدجني أره س خل سجن. 
و عقيـوُس  عتـ  كارت عـى  عصحافـة و إلعل1 
يف  عدخـول إىل  عدـجن  ملركزي و عنظـر إىل أحو ل 
 عدـجناا جاات ثورة 14 سبت 1 وكرستها، و ذ  
جارـب من جو رـب  ألخلقيـات  عت  جـاات اها 

 عيورة و عت  قاس ا  إلخوة أرصار  عله. 
ويف ثـورة 44 ف1 يـر  عت   متطا ـا  علصوص 
و ملجرمـون كارـت  نـاك كامـر ت متخصصـة 
احزب  إلصلح وصحفيني خاصني ااعحزب يأتون 
ملقاالـة عـدس من  ألشـخاص  ملحدـواني عليهم، 
وأرا شـخصياً كنـت  طلب منهـم أن يقاالو  مع  
إليصال صوت  ومظلوميت  وعكنهم كارو  يهراون 

ويرفضون ذعك، ويصفورن  ااالرفصايل. 
وعلعلم أن كرس  عقيوس عى  عوسـائل  إلعلمية 
من قبل أرصار  عله يدل عى شـجاعتهم ويدل عى 

رز  تهم وار اتهم من ظلم أي سجني اريا. 
إىل  عدـجن  إعلميـة  وسـائل  تأتـ   و نـاك 
ملقاالة  عدـجناا سون أن يفرض عليهم أحد ا نل 
 ملقااـلت معنا كجنوايـني، ويقومـون ا قاالتنا 
ورقول ما عندرا سـو ٌا أكان سـلبياً ااعندـبة عهم 
أَْو إيجاايـاً، سون أي مضايقـات، سـو ا من إس رة 

 عدجن أَْو من غر م. 
و آلن  نـاك  سـتجااة من إس رة  عدـجن ومن 
 ألجهزة  عقضائية،  ناك مدـاٍع عتخفيف ردـبة 
 عدـجناا، ومـل  ععلـم  نـاك أكيـر مـن 3 آالف 
سجني س خل  عدجن  ملركزي، وعو كان  ناك عدل 
وريااات صاسقة خلل  عدنو ت  ملاضية ملا اق  يف 

 عدجن بب5 سجني؟
وطبعـاً أن عندي صفحة يف  عفيس اوك ااسـم 
» ألسر  عجنوا   ملرقي« وفيها أكير من 13 أعف 
متاال، وأقو1 ااعنرش فيها ُكـّل  عنشـاطات س خل 
 عدجن، أعر س فعاعيات أرشطة أخرى ويدتغرب 
 عكيـر مـن  خو رـ  يف  عجنـوب عندمـا  رـرش 
ويقوعون كيـف تنرش و رت س خل  عدـجن وكيف 
 ل يف  عدـجن أعر س وووو، وعكـن أقول عهم أن 

أرصار  عله جعلو   عدجن حياة وعيس سجن. 

الع��دوان عل��ى اليمن.. ما إضاءات��ك على هذا 
املوضوع؟

 ععـدو ن حصـل عـى ضـوا أخرض قبـل ادأه 
ادـنو ت، جااوه  عطغاة عيل عبد عله صاعح وعيل 
محدـن وعبدراـه  ـاسي ملا ر حـو  إىل عنـد  مللك 
عبد علـه، عتوقيـل  ملباسرة  عخليجيـة  عت  حك ت 
اشـكل و ضح وعـو اصـورة غر مبـارشة اجعل 
 عي نـ  تحـت  عوصايـة  عخليجيـة، عتكـون سول 

 عخليج    سيدة  عقر ر  عي ن . 
 ومـن  ملعـروف أن سول  عخليـج تدـعى عهد1 
 عي ـن من قـدي  عزمان ورهب ثرو ته و عدـيطرة 
عليـه وعى موقعـه  السـرت تيج ، عكن  يّـأ  عله 
سبحاره وتعاىل حك ة  عشعب  عي ن ، وقا1 ايورة 
14 سـبت 1 و ذه  عيورة أرا مدـجل عهـا أرها إن 

شاا  عله رر علجنوب وعلي ن كله. 
 و آلن ُكــّل قطرة س1 عيدـت يف رقاب  ملعتدين 
فحدـب، ال  ـ  يف رقـاب  ـؤالا  ملجرمني و م 
عيل محدـن  ألح ر وعيل عبد عله صاعح وعبدراه 
 ـاسي وااسـندوة  عذيـن جعلـو   عي ـن يخضل 

علوصاية  عخليجية. 
و ملعتـدي  عيـو1 قد  سـتباح ُكــّل يشا وقتل 
 ألطفـال و عندـاا و سـتباح  عحرمـات، وعكنـه 

سيفشل وستجرفه سماا  ألارياا. 

كيف ترى موقف أنصار اهلل القضية الجنوبية؟
يكفينا رشفاً أن ما سـجلوه يف  عحو ر  عوطن ، 
ووقوفهـم مل  عحر ك  عشـعب  عجنواـ ، موقف 
مرشف يدـجله  عتاريـخ، أما اقيـة  ألحز ب ميل 
حـزب  ألوسـاخ و عحـزب  عنـارصي وغر ا من 
 ألحـز ب فوقفت مل  عنظا1 عى حدـاب  عقضية 
 عجنواية، وأرصار  علـه  م  عوحيدون  عذي وقفو  

مل  عحر ك  عجنوا . 
ك ا أن قائد  عيورة  عدـيد عبد مللـك ادر  عدين 
 عحوثـ  حفظـه  علـه كان ومـاز ل متضامناً مل 
 عقضيـة  عجنواية منـذ ثورة  عـ14 من سـبت 1 

ومن قبلها. 
وكان  عشـهيد  عقائد حدـني ادر عدين  عحوث  
رح ـة  علـه عليـه، أول  ملتضامنني مـل  عجنوب 
و عقضيـة  عجنوايـة حـني وقـف ضد حـرب  9، 
و عـرتض عليها وقاعهـا وحيد ً يف مجلـس  عنو ب 
»ال علحرب عـى  عجنوب، أعيدو  علناس حقوقها«، 

و ذ  مدجل عه ااعصوت و عصورة. 
وأرا عندما كنت سجيناً طيلة  عدنو ت  ملاضية 
وكان اعـض  عناس يأتـون إيل ويقوعون اأرهم عن 
يرتكور  وغر ا من  عوعوس، قلت عهم » س عو  أرا 
أسـر س خل  عغرفة  ذه، وخلف   نا شهيد  ستند 
قوت  منه، إره  عشهيد حدـني ادر عدين  عحوث « 

 عذي كان مدفوراً خلَف غرفت . 
وكارـت يل علقات كبرة ووطيدة مل سـجناا 
من أرصار  عله كارو  مظلومني س خل  عدـجن عى 

خلفية حروب صعدة  عظاملة. 

ما موقفك من القي��ادات التي خانت القضية 
الجنوبية؟

شـوف يـا أخـ  طبعاً  نـاك رشيحة فاسـدة 
خائنـة علوطـن ال يه هـا أمـر  عوطـن و ملو طن، 
و ذه  عرشيحة يتكون منها شـخصيات شـ اعية 
وشـخصيات جنوايـة، و ـم مـن ااعـو  أرضهم 
مقااـل  ملـال  إلمار تـ   ووطنهـم  وعرضهـم 

و عدعوسي. 
وأرـا ك ا ذكرت أن  عتحاعف ال يه ه ال مصلحة 
 عي ـن ال  عشـ ال وال  عجنـوب  ـم جـااو  ألجل 

مصاعح ورهب  عيرو ت. 
و عيـو1 أراـل سـنو ت عـم يقدمـو  علجنـوب 
شـيئاً سـوى  الرتهـاكات و عدـجون و الغتياالت 
و الرفلت  ألمن ، وأعاسو  عدن قرية،  ملجاري ت أ 

شو رعها، و آلن  عناس يشكون ويبكون. 
و آلن  تضـح أن  عقياس ت كلهـا  عت   ربطحت 
تحَت  ملال  إلمار ت  قد خارت  عقضية  عجنواية. 

ه��ل هناك قي��ادة جنوبية ما زالت متمس��كًة 
بالقضية الجنوبية؟

 نـاك اعض  عرشفاا  عذيـن رحرتمهم ما ز عو  
مت دـكني ااعحـق  عجنوا  وأارز م  ألخ حدـن 
ااعو1  عذي  حرتُمه كيـر ً؛ كوره عم ينبطح عل ال 
 إلمار تـ  و عدـعوسي واقـ  مت دـكا اقضيـة 
 عجنـوب وعه شـعبية كبرة يف  عجنـوب، وتاريخه 

 عنضايل معروف. 
ااعو1 عـه مو قُف كيرة مرشفـة و آلن ما ز ل 
ك ـا  ـو مت دـكا ا باسئه وعـم يُخـن  عقضية 
 عجنواية ك ا ع لت اعـُض  عقياس ت  عت  صارت 
تزج اأانـاا  عجنـوب يف معارَك عبييـة يف  ملناطق 

 عش اعية. 
وأرا ضد ُكـّل  عقياس ت  عجنواية  عت   ربطحت 
ورضـت ااملحتّل  إلمار ت  و رتهنـت علع اعة، وأرا 
كذعـك أجز1 اـأن  آلن  رهم يريدون قتـيل؛ ألَرَّهم ال 
يريدون َمن يقول ال،  م يريدون فقط َمن يخضل 

عهم ويخنل عهم وملشاريعهم. 

م��ا تعليق��ك عل��ى إقصاء الجن��وب من 
مشاورات السويد؟

 عتحاعُـُف ضد  عقضيـة  عجنوايـة وع لو  عى 
إقصاا  عقضية  عجنواية، و عدعوسية و إلمار ت ال 

تريد سوى رهب  عيرو ت ك ا ذكرت ساعفاً. 

م��ا تداعي��ات ق��رار اإلف��راج عنك يف الوس��ط 
الجنوبي؟

يـا أخـ  أرصـاُر  علـه اهـذ   ملوقـف وا وقف 
وقوفهم مل  عقضية  عجنواية ككل ع ل عى زرع 
 عيقـة فيهم مـن قبل  عجنوايني  ألحـر ر، ااألمس 
 ععـرش ُت مـن أصدقائـ  يف عـدن ويف  عجنـوب 
تو صلو  ا  وقاعو  يل يـا أخ  أرصار  عله أرصفوك 
ورحن عى  عدريا،  آلن رحن معهم وعرفنا صدَقهم 

ووقوفهم إىل جارب  ملظلو1. 
و نـاك  ستبشـاٌر جنواـ  كبـر و عكير من 

 إلخـو ن م ـن تو صلو  اـ  وع1ّو  عن شـكر م 
ملباسرة أرصار  عله وقاعو  يا أخ  تغّرت رظرتنا إىل 

أرصار  عله كير. 
وأمس  عتلفورات تأتين  من  إلخوة يف  عجنوب 
و عنـاس يهتفـون ااسـم عبد مللك  عحوثـ  و عله 
وآيات  عله، وأرا أقول  ذ  مكدـب ألرصار  عله اأن 
ينصفـو   ملظلو1 ويقفـو  مل  ألحـر ر  عجنوايني 

و عقضية  عجنواية. 

بعد خروج��ك من الس��جن والتفافك مع عدد 
م��ن القي��ادات الجنوبي��ة الحرة هل س��تعيدون 
ص��وَت صحيف��ة األَيَّام وتبن��ي قضاي��ا الجنوب 

خصوصاً يف هذه املرحلة؟
 ذه مشيئة  عله، وإعاسة صوت صحيفة  ألَيَّا1 
وتبنـ  قضايا  ملظلومـني    أمنية ااعندـبة يل، 
وأرـا أت نى أن يكوَن  ناك قناة وصل وتو صل اني 
 عجنوب و عش ال، يف رشفاا يف  عجنوب ورشفاا يف 
 عشـ ال، ُكـلُّ و حد يعرتف احق  عيار  يف  عوجوس 
ت ـا1، ال رخـون اعضنـا  عبعض، وعكـن علينا أن 
رحّقـق  دفـا و حـد  إذَ  أر سو  و و  عي ـن، اناا 
 عي ن عى أسـس عاسعة متداوية وقارون يتطبق 
عـى  عكبر و عصغـر، و ذ  مـا ررجوه مـن  عله 

سبحاره وتعاىل. 
اـإذن  عله إذَ  خرجنـا؛ ألَنَّ  ألع ار    ايد  عله 
سـنقُف مل ُكـّل  ملظلومـني ورقف ضد ُكـّل ظاعم 

ورقول  ذ  صح و ذ  خطأ. 

رسالُتك إىل أبناء الشعب اليمني عامة؟ 
يعـرف  أن  يجـب  علشـعب  عي نـ   رسـاعت  
 عحقيقة اأرـه  ؤالا  عذين يطبّلون وعيس عند م 
رؤيـة يف  عتاريخ وال عند م رؤيـة عى ما يحصل 
عـى  عو قـل، ال يريـدون إاّل إذالل  عي ـن وقهـره 
و سـتبعاَسه ورهب ثرو ته وأن يقفو  مل  عقياس ت 

 عحرة  عتـ  ت لك  عقر ر وتقف إىل جارب  عشـعب 
 عي ن . 

اـأّن  عحريـة  علشـعب  عجنواـ   ورسـاعت  
و السـتقلل    قاسمة اإذن  علـه وااعرت ف من 
 إلخـوة يف أرصـار  عله، عـى  ـذه  ملظلومية  عت  
أرتـم فيها، يتحّقق كل ا أخذ من حرب  19، و نا 
سـتعاس  علُّح ة  عوطنية و علِه ستعاس ادون حرب 
وادون كل1 وادون أي يشا عندما تنصف  ملظلو1 

يف  ملحافظات  عجنواية. 

رسالُتك إىل أنصار اهلل؟
أرصـاُر  عله يدـت رو  عـى ما  م عليـه و عله 
ااينر م، يف مظلومـني موجوسين عندرا مليان، 
يف و حـد معارـا و حد  نا عه 33 سـنة، عندرا  نا 
يف قدم  ملصحة  س ه صاعح فرو ن، كل تهم قبل 
أسبوعني أما1 وزير حقوق  إلردان يف قناة  عي ن 
 عفضائيـة ااعصـوت و عصـورة، و آلن مجنـون، 
وقضيته معروف علقـايص و عد ر ، كان مايش يف 
حجـة قتلو  صاحبه جنبه قتـل  عيل قتل صاحبه، 
 عـرتف ومحكو1 عليه إعـد 1، طيب رفذو   عحكم 
يا أخ  ما رفذو  وال يشا و و يقول  عدمور . 

وو حد  س ه إار  يم  عكرمدي، زوجته وعياعه 
عّفقو  عـه ته ة وأكلو  أمو عه، و ـو كان يف  ألمن 
 عدـيايس، و15 سـنة، محكو1 إعـد 1 يقول عهم 
 عدمورـ  يقوعـو  عوما يجـ  عك غريـم، ومرم  

 ناك. 
يف قضايـا كيرة يا أخـ   عيل قد ماتـو  ماتو ، 
و عجيـش  مـن  ألمـن  ملركـزي،  رـاس  يف  كان 
و عرشطة، كارـو  يف مها1 عدـكرية، ينفذ مه ة 
ع ـل حاسثة و و يف مه ة عدـكرية قاعو  إعد 1 
وخرجـوه  عدموه، عيش قاعو   ذ  قتل وعد شـيخ، 

و ذه من  عقضايا  عت  شا دتها اعين . 
و ـذه شـوف قضيـة  ملعرسين و إلفـر ج عن 

53 أسـر ً ستدخل يف ميز ن حدـنات أرصار  عله، 
وأراشـد أرصـار  عله ابـذل  ملزيـد و ملزيـد يف رفل 
 عظلم عن  عدجناا  عذين قضو  رصَف أع ار م يف 

 عدجون وما ز عو  خلف  عقضبان. 
وعلعلـم أن أخـلَق أرصار  علـه وصلت إىل س خل 
 عدـجون ف ا ااعـك اخارجها، وعـم يحصل خلل 
 ألراعـة  ععقوس  ملاضية أن أفرجت  عدـلطات عن 
سـجني ُمعرِس وسفعت عنه، و ذ  ما ع له أرصار 

 عله وأفرجو  عن 53 سجيناً معرس ً. 

هل من كلمة أخرية يف هذا الحوار تود قولها؟
ذكرُت سلفاً  ععديَد م ا أرست قوعه وال يدعن  
إال أن أشـُكُر صحيفـة  ملدـرة ورئاسـة  عتحرير 
 عخاصة اها عى عفتتها  عكري ة إعينا ك ظلومني. 
و ـذ  إن سل عـى يشا إرّ ا يـدل عى أخلقهم 
يف رفـل  عظلـم ورفـل  ملعارـاة، و ـذ  يشـر إىل 
 ألخلقيـات  عت  جاات اها ثورتهم و عت  تح لها 

قضيتهم. 
وأرجوكم أن تكتبو  وتنقلو   ذه  عرساعة عن : 
أت نى أن ال يطول اقائ  يف  عدـجن أكير وعو أليا1 
معـدوسة؛ ألَنَّ  عـ44  ععـا1  ملاضية يف كو1، و ألَيَّا1 
 عقليلة  عقاسمة ستكون يف كو1؛ ألَرَّ  منذ س اع  
خـ1  ععفـو عن ، عـم أت كن من  عنـو1 أمس من 
شـدة  عفرحة و عشـوق أل يل وأصدقائ  وأانائ  

وأحفاسي  عذين ال أعرفهم. 
ويف  ألخر أجّدُس شكري عله سبحاره وتعاىل عى 
أن سّخر  عرجاَل  عرشفاَا  عذين سَعو  اكل إخلص 

عإلفر ج عن . 
و عتحيـة أيضـاً موصوعـٌة إىل قائد أرصـار  عله 
 عدـيد عبد مللـك ادر عديـن  عحوثـ  عـى جهوسه 

 عحييية يف  ال ت ا1 ااعدجناا. 
رشـكر  عرئيـس مهـدي  ملّشـاط عـى  ك ـا 
 عخطـو ت  عت  يتخذ ا يف سـبيل إرصـاف  عناس 
وتوجيهاتـه  عت  قال فيهـا » علَه  علـَه ال يبقى يف 

 عدجن مظلو1«. 
وأشـكر مح ـد عـيل  عحوثـ  رئيـس  علجنة 
 عيورية  ععليـا صاحب  عجهوس  عجبّـارة يف إرجاح 
 عوساطة، و عشـيخ مح د  ملقديش محافظ ذمار، 
ومحافـظ صنعـاا  عشـيخ حنـني قطينـة وأمني 
 ععاص ة وكل  ملشايخ يف صنعاا ومشايخ  عجنوب 
 ألحر ر  عذين كارو  مشاركني يف  ذه  عوساطة. 

ك ا أشـكر مشـايخ عنـس وأرُسة آل  ملري 
أوعياا س1  عشهيد صلح  ملري  عذي أرا اريٌا من 
سمـه ار اَة  عذئب من س1  ان يعقوب و علُه شـا ٌد 
عـيلَّ، وعكن  م تكرمو  وعفو  عن  وأرا أشـكر م 

وأعتز ا وقفهم  عكريم. 
وسنبدأ صفحة جديدة و عدجن عّل نا  ألشياا 

 عكيرة، وردأل  عله أن يحفظ  عي ن.
وأت نـى مـن إخو رنـا أرصـار  علـه أن يهت و  
ااعقضيـة  عجنوايـة كـ  تتوحـَد  علُّح ـة ويزيد 

 عتفاف  عجنوايني حول أرصار  عله. 
وأكرر وأراشـد  إلخـو ن أرصار  علـه أن يعّززو  
جهوَس م يف سعم  عقضية  عجنواية  عت  جاا  عيو1 
 إلمار تـ  و عدـعوسي عتدمر  عشـ ال و عجنوب 
تحت مد ى  عوحدة، يف حني ال يدعى علوحدة  و 
يدـعى عت زيق  عندـيج  الجت اع   عي ن ، و و 
 عيـو1 يـُزجُّ اأاناا  عجنـوب يف  ملعـارك يف  ملناطق 
 عشـ اعية علقتـال ااسـم  عوحـدة. يف  عوقت  عذي 
يرعى قياس ت منبطحة أضاعت  عقضية  عجنواية. 
وعلعلم أرا كجنوا  عم يعرتف ا  سـوى أرصار 
 علـه، عـم يعرتف اـ   ملؤت ـر وال  إلصـلح وأقول 
إلخو رنـا  عجنوايـني أن ال يلتفـو  حـول  عتحاعف 
أن  اـل عليهـم  و عقيـاس ت  عجنوايـة  ملنبطحـة 
يلتفو  حـول قضيتهم وحـول مرشوعهم  عنضايل 
 عذي يعيـد علقضية  عجنوايـة  عتبار ا وكر متها 
 عت  ع ـل  إلصلح وعفاش خـلل  عفرتة  عكيرة 

 ملاضية إىل  متهارها. 

السجين المرقشي في حــــــــوار خاص لصحيفة المسيرة:
أشكر آل المصري والقيادة السياسية وكل أعضاء الوســــــــاطة القـبلية على جهـودـهم في إنـصـاف مظلوميتي

الجنوب اليوم في وضع مخز وأبناؤه املرقشي طلي���ق�ًا
يشكون من جور االحتالل 

قاتلت ضد اإلسرائيليين في لبنان وفلسطين واليهود 
جبناء ولكن العرب هم من يحمونهم 

قوات االحتالل اإلماراتي يف عدن تقتحم منزل 
السجني املرقشي

ويف  عحـو ر كشـف  ملرقي عن حاسثة قيا1 قو ت  الحتلل  إلمار تـ  يف عدن ااقتحا1 منزعه يف 
 ععريش عند منتصف  عليل. 

وأضـاف  ملرقـي » قتح ت  عقـو ت  إلمار تيـة ايت  يف منتصـف  عليل وأخـذت أوالسي رارص 
وعبد عحكيم و حتجزو م يف عدن وأسخلو م س خل ح ا1 ملدة يومني ». 

وأّكد  ملرقي أن  عدبب  و أن » الحتلل كان يظن أن أوالسي  م من يدير صفحت  عى  عفيس 
اـوك؛ ألَرَّه متعوس عى وضل  ملدـاجني يف ح امات وأماكن ال تعيش فيهـا حتى أي  عحيو رات وأرا 
رـرشت مقطـل فيديو  عرت ف عطارق  عفضيل أن عيل محدـن كّلفه وكلف غاعـب  عق ش ااغتيال 
قـاسة  عحـر ك  عجنوا ، ك ا أررش يومياً  عنشـاطات و ألعـر س  عت  تقا1 س خل  عدـجن  ملركزي 

اصنعاا، وأقول إلخو ر   ذه سجون أرصار  عله  رظرو  إعيها«. 
وعفت  ملرقي إىل أن أرستَه  ملكورة من سـبعة أفر س خ دـة أوالس وانتني وانتني تدكن يف عدن 

وسط حاعة رعب شديد من  عتعدفات  عت  ي ارسها  ملحتّل  إلمار ت  ومرتِزقته. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

مطار صنعاء الدولي 
محمد عبداهلل اللساني 

ال يخفـى عـى  ععاعـم وخصوصـاً  ألمـم  ملتحدة 
 ـذ   عحصائـر  عجائـر و عغاشـم و علإردـار  ارًّ  
واحـر ً وجوًّ  عـى وطننا  ععزيـز مـن سول  ععدو ن 
 عصهيوأمريك  و عدعوإمار ت ، را يك عن  عقصف 
اكل أرو ع  ألسـلحة  عتقليدية و ملحرمـة سوعياً وقتل 
وترشيد شعب اأك له أن سوَل  ععدو ن و عت  ت ارس 
أاشـل جري ة إاـاسة ج اعيـة عى  عشـعب  عي ن  
ومن خلل إحدى وسـائل  ععدو ن وتت يل ااعحصار 
و عتجويـل  ملتع د و عت  تعد جري ـَة حرب مكت لة 

 ألركان تضاف إىل جر ئ هم  عوحشية. 
ااألمـس ويف محاسثـات  عدـويد يتحـدث م يلو 
 عرشعيـة  عو  يـة  عذين  م فعـلً كومبارس عدول 
 ععـدو ن عـن فتـح مطار صنعـاا  عـدويل وي لؤون 
 ععاعم ضجيجاً اوسـائلهم  إلعلمية عن  كذ  حدث 
ومن خـلل متااعت  عتريحاتهم وحو ر تهم واكل 
اجاحـة يتحدثـون عن فتـح  ملطار وعكـن ارشوط 
)تحويلـه إىل مطـار س خـيل(،  نا يظهر مـدى  ملكر 
و عتحايل  عذي يدتندون إعيه ك ناوره خبيية إعلمية 
يبدو ظا ُر ا إردـارياً وااطنها سـمٌّ زعاف، و كذ  
يصنعون  ععر قيَل  ملفخخة يف ُكـــّل حو ر تهم  عت  
ال ت يلهـم اتاتاً؛ كورهم أر جيز يف أياسي سول  ععدو ن 

تَحـّركهم كاعدَُّمى. 
وا عاسعة ادـيطة كيف يطاعبـون اتحويل مطار 
صنعـاا إىل مطـار س خيل اين ا مطار عـدن غرُ آمن 
وااعرت فهـم وكذ  مطار سـيئون وكان آخر قر ر ملن 
يّدعون  عرشعيـة ظل اً وعدو راً  ـو أن يبقى مبيت 
 عطائر ت  عي نية خـارج  عوطن رظر ً عظروف أمنية 
ا عنـى أن مطار ت عدن وسـيئون وغر ا أصبحت 
فقط رقـاَط وصـول وتفتيش وتر رزيـت يف مناطق 
يّدعـون أرها محـّررة وما قـر ُر فتح مطـار صنعاا 
وتحويلـه إىل مطار س خيل  و فقط  سـت ر ر عتدمر 
عل ـرشوع  الحتـليل  و سـتك اٌل   عبُنيـة  عتحتيـة 
وتحويل  عي ن إىل تااـل وخاضل عدول  ععدو ن حتى 

يف أادط حقوقه. 
ومـا  و حاصل  عيو1 يف مطـار عدن  عدويل أصبح 
مطـار ً س خليـاً وتر رزيـت عـدول  ععـدو ن حيـث ال 
 سـت ر رية علخدمـات وال عل علومـات و عتجهيز ت 
 عفنية  ألرضية؛ إلرعاش و ست ر رية حركة  عطر ن 
و عت  يحتاجها  عطر ن ك طار سويل ا دـ اة وعى 

 ذ  فقس. 
وأعتقـد جازمـاً أن سول  ععـدو ن اهكـذ  تحايـل 
وخـد ع مطلبـ  ال قارورـ  وال رشع  يهـدف كذعك 
إىل تجريد عاص ـة  عبلد صنعاا عـن أحد مقوماتها 
 ألساسـية وكذ  تفريغ رمزية مطار صنعاا  عدوعية 
 عدـياسية  عت  كفلتهـا  عقو رنُي و عدسـاترُ  ملحلية 
و عدوعيـة و ـذ  ما تكفلـه قو رني منّظ ـة  عطر ن 

 ععاملية ) أليكاو(. 
فك ا تـم تفريُغ مطار عدن من  عدـياسة ااسـم 
 عظـروف  ألمنيـة يريـدون تطبيـق  ذ  عـى مطار 

عاص ة ُكـــّل  عي ن صنعاا. 
وتُعت1َُ  ملطار ت حق مـرشوع ك ا  و حال اقية 
 ملو رئ ااعع و1 وعز مـا تحرير ا و عت  ت يل ُكـــّل 
ي نـ  ك ا اقيـة  ملطـار ت و ملو رئ  ععاطلـة و عت  
تم تجريد ـا من مض ورها ت امـاً فأصبحت رقاط 
تد ر مـن ور ا  عكو عيس فبعد أن تم تفريغ مض ون 
 ملطـار ت و ملو رـئ  عتـ  تخضـل عـدول  الحتـلل 
) إلمار ت و عدـعوسيّة( يريدون  عيو1  سـتك ال ما 
تبقى من حرية ورمزية وسياسة ملطار صنعاا  عدويل 

يف إطار منهجية  حتلعية خبيية وتدمرية. 
واعد أن كارت  عطائـر ت  عي نية اركااها تخضل 
علتفتيـش و إل ارة  ملتع دة يف مطار ايشـة يريدون 
تحويـل مطـار ايشـة إىل مطار عـدن وحرضموت؛ 

كورها ترزح تحت وطأة  ملحتّل. 
وعـم يكتِف  ععـدو ُن ارفل رسـو1 تذ كر  عدـفر 
وصعواـة  عحصـول عليهـا اـل يت ـاسى أَْكيَــــر 
وأَْكيَـــــر يف تقييد حريات وحقوق شـعب اأك له 

ش االً وجنواًا رشقاً وغرااً.
ومن  نا يظهر جلياً عأع ى و ألاكم أن  رجوز ت 
 عرشعيـة  عخياعيـة و ألسـطورية يتلـذذون اخدمة 
سول  ععدو ن  السـتكبارية يف   ارة  عشـعب  عي ن  
وتجريده من ُكـــّل حقوقـه تنفيذ ً ألجند ت  ملحتّل 

 عصهيوأمريك . 

السعودية.. بين االبتزاز األمريكي وبعبع الشيوعية والشيعية باليمن
صالح السقلدي

 عتريحاُت  إلعلميـُة  الاتز زيُة 
تو جُههـا  مل لكـُة  ععرايـة   عتـ  
 عدـعوسية  ـذه  أليـا1 ِمـــْن ِقبَِل 
اعض  ملدئوعني  ألمريكيني وااعذ ت 
من أعضاا ا جليَس  عشيوخ و عنو ب 
-وأكير م من  عحـزب  عج هوري- 
 ملقـّرب تاريخيـاً مـن سو ئـر  عحكم 
 عدـعوسية، و ـو ااملناسـبة حـزب 
 عرئيـس تر مـب  عـذي  ـو  آلخـر 
تراُطـه ااألرسة  عحاك ـة ااعرياض 
علقاٍت سياسـية وماعيـة وتجارية 
م يزة سـو ا اصفته رئيدـاً علدوعة 

أو كرجـل مـال وأع ـال وماعـك إلم1 طوريـة 
 عو سـعة:” مج وعة تر مـب”    تريحات 
تح ل ذ ت  ألسـلوب وذ ت  ملغزى و عدالعة  عت  
كنا ردـ عها- ومـا زعنا- من  عدـعوسية تجاه 
 عي ـن شـ االً وجنواـاَ منـذ عقوس مـن  عزمن 
وحتى  عيو1.. فعى سـبيل  مليال قال قبل يومني 
 عدـيناتور  ألمريك  جر  ا1 الغـة متعجرفة 
تح ـُل ُكّل معارـ   الاتـز ز و عتبجـح  عز ئف: 
))عوال و شنطن عكارت  عدعوسية  عيو1 تتحدث 

 علغة  عفارسية((. 
ُث اه  عدعوسيون    ذ   ملنطُق  ألمريك  يتحدَّ
ااعي ـن سوماً، َواشـكل أكيَر تكييفـاً منذ اد ية 
 ـذه  عحـرب”  عتـ   ردععـت ااسـم عاصفـة 
 عحز1  عدعوسية مطلل 45ب11، اشكل و ضح: 
)عوال عاصفة  عحز1 عكارت  عي ن سـقطت ايد 

 عفرس و عرو فض(. 
 فاألمريكيـون و ـم يتحدثـون عـن  عبُعبُل 
 إلير ر  وعن ح ايتهم علدعوسية وعلخليج كله 
يدركون أرهم يكذاون، ويدركون أن  عخليجيني 
يعل ون جيـد ً أن  ألمريكان يباعغـون ااعخطر 
 إلير ر  ويدـتي روره ماعيا وسياسـيا اشـكل 
جشـل ويرغ ون  عخز ئن  عخليجية عى رش ا 
 عدـلح  ألمريك  كل ا سعت  عحاجة  ألمريكية 
عذعـك.. فلو عـم يكن  عنظـا1  إلير رـ  موجوس ً 
عخلقـت و شـنطن اعبعـا آخـر ي ِكنهـا ع1ه 

أن تبـث  عرعـب اقلوب  عخليجيني عيدـهل عها 
ااعتـايل  متصـاص ثرو تهم وإاقائهـم احاجة 
علوجـوس  ألمريك  سـو ا عى 
شـكل قو عد عدكرية أو عى 
شـكل سـوق مزس ر علدلح 
عرفـد  عخز رـة   ألمريكـ  
ا ليار ت  عدوالر ت   ألمريكية 
وعح ايـة أمن سوعـة إرس ئيل 
 عتـ  عـوال  ألمـر مح ـد ان 
رأس  عدـلطة  سـل ان عـى 
وضـل  عـكان   عدـعوسية 
إرس ئيـل ا وقـف محـرج –
احدـب تر مـب -.. فبعـد أن 
أِفـَل  عبعبل  عشـيوع  مطلل 
تدـعينيات  عقـرن  ملـايض كان أمـا1 أمريـكا 
مه ـة  عبحث عـن  عبديل عيقو1 اـذ ت  مله ة، 
ووجدت ضاعتها ااعخطـر  إلير ر  “ ملفرتض”. 
وإاّل ملـاذ  عم رَر أو ردـ ل عن خطر إير ر  عى 
 عخليج إاّان حكم  عشاة ملو يل عو شنطن، و عذي 
كان أكيَر تطرفاً عقوميته  عفارسية من غره؟؟ 
وعِـَم عـْم ردـ ل عـن  كـذ  خطر حـني كارت 
 عقـو ت  ملدـلحة  إلير ر  متوزعـة عى اعض 
سول  عخليج كدـلطنة ع ـان ميلً وعى علقة 
ح ي ـة اإرس ئيل، وقبل  ذ  ملاذ  يكون  عخطر 
 إلير رـ  يتهّدس  عدـعوسية و إلمار ت من  عي ن 
و  ا -أي  عدـعوسية و إلمار ت- ال يبعد ن عن 
 ألر يض  إلير رية سـوى اضعـة كيلومرت ت، ال 
إن  عقـو ت  إلير ريـة عى مرمى حجـر يف جزر 
طنب  عك1 و عصغرى وأاـو موىس و    عجزر 
 عت  تقـول أاو ظب  أرها تـرزح تحت  الحتلل 
 إلير ر ، ومل ذعك أتت  عقو ت  إلمار تية عتحرير 
مدينة  عُحديدة  عي نية من  عي نيني؟!!. ثم ملاذ  
عم ردـ ل خطـر ً إير رياً عى  عدـعوسية قاسماً 
مـن  ععر ق، و ـو  عبلد  عذي يتو جـد فيه فعلً 
 عحـرس  عيـوري  إلير ر  وكل أشـكال  عوجوس 

 إلير ر   ناك؟؟. عجب ..!
ت اماً ك ا كارت  عدـعوسية تيـر  عهلل عدى 
 عنظـا1  عحاكـم يف صنعـاا حتى عـا1  عوحدة 
ب1499، مـن و ـم  عخطـر  عشـيوع   عقاس1 

من  عجنـوب، وتفعل صنعاا  عـيا ذ ته تجاه 
 عرياض، - سـتغفال و سـتغفال مضاس- و و 
 عو م  عذي سـّوقته  عدـعوسية ارغبة أمريكية 
يف سـياق رص ع قطب   ععاعـم حينها:” أمريكا 
و التّحاس  عدوفييت ” ورغبة مو زية عل ؤسدة 
 عدينية  عحاك ـة يف  عرياض ” عفكر  عو اا “، 
ضـد  عحكم  عيدـاري اعدن، ت امـاً ك ا تفعل 
 عيـو1  مل لكة و ـ  تنفذ أغر ضها  عتوسـعية 
ااعي ـن شـ االً وجنواـاً تحـت  سـم محاراة 
 عخطر  عشيع   عش ايل عى  عجنوب.. فباألمس 
كان  عخطر  عشيوع   عجنوا  يحدق ااعش ال، 
وحشدت عه ُكّل طاقات  عش ال، و عيو1  عخطر 
 عشـيع   عشـ ايل يحدق ااعجنوب وتحشـد عه 
ُكّل طاقـات  عجنـوب  ملاسيـة و عبرشية اقضه 
وقضيضـه، يدـاعد ا يف ذعـك حاعـة  عـرشوس 
و عتو ـان وضحاعة  ععقل  عدـيايس  عجنوا ، 
وتهاعـك  عنخـب  عجنوايـة عى مو ئـد  عخليج 

 ععامرة.. عجب !. 
 ك ـا أن أرظ ـة  عحكـم اصنعـاا  عت  أتت 
اعد  الطاحـة ااعنظـا1  عج هوريـة  عحقيق  
وااعرئيـس عبد علـه  عدـلل مطلـل ترشيـن 
ثارـ  14967، وااعـذ ت ُحكم  عرئيس  عدـااق 
عـيل عبد عله صاعح كان أكير س ـاا ومكر ً من 
 عدـعوسية حني فطن ملحاوعة  السـتغفال  عت  
ظلت  عريـاض ت ارسـها عى  عي ن  عشـ ايل، 
حيث  سـتغل صاعح  ذ   العتقاس  عدـعوسي أو 
ااألصح  ذه  عفوايا  عدعوسية  ملصطنعة تجاه 
 عشـيوعية  عجنواية، عحلب  عبقرة  عدـعوسية 
و متصاص ارتقاعتها- ت امـاً ك ا يفعل  عيو1 

تر مب -. 
 يتذكر كاتب  ذه  عدطور مقاالة تلفزيورية 
عصاعـح أجر  ا معـه  ملذيل  ععراـ   ملعروف” 
سـام  حـّد س” رهايـة  عتدـعينيات -اإحـدى 
 عفضائيات- قال فيها صاعح من ج لة ما قاعه 
إن  عرياض أغاثته أثناا حرب  عش ال و عجنوب 
عـا1 179 اـــب35 مليون سوالر، حـني أقنعها 
-احدـب كل1 صاعح- أن سـقوط صنعاا ايد 
 عشيوعيني سيعن  ااعرضورة سقوط  عرياض 

تلقائياً اأيديهم. 

أمري الكويت يفصح عن الخطر 
املباشر على دول الخليج!

 ملحدق اهم، و عتهديد  ملبارش عى الد رهم  ملت يل يف إيقاف  ععدو ن، 
و و ما سيغِضُب  ملحرَك  عرئييسَّ علعدو ن و و  ألمريك  و إلرس ئييل.
و عخيار  عيار :  الستجااة عأو مر  ألمريكية و الست ر ر يف  ععدو ن 
عى  عشـعب  عي ن ، و و ما سـيؤسي إىل  سـتنز ف أمو عهم وتعريِض 

الد رهم الرهياٍر قاس1ٍ ال محاعة، وعله عاقبُة  ألمور. 

مشاورات السويد باب ظاهُره الرحمة 
وباطنه العذاب

 ملتحـدة قر ر ً وعهـا  عقدرة، اوقف  عغار ت  عوحشـية عى  عشـعب 
 عي نـ   عذي يف ُكـّل يـو1 وحتى  ذه  علحظة تز ـق أرو ح  عكير من 

أانائه وأطفاعه وردائه!
ما رلحظه يف جلدات  ملشاور ت واوجوس  عطرف  عذي يُ ِيل حكومَة 
 عفناسق و الرتز ق، و عذي ذ ب إىل  ملحاسثات من فناسق  عرياض، و عذي 
أساساً ُوِضل سيكور ً علدـعوسيّة و إلمار ت يف  ملشاور ت ويكون عداَن 
ااطـٍل يتحـدث ملصلحة عدو  عي ن ويع ل ما تُ ِليـه عليه سوُل تحاعف 
 ععدو ن، عيتم عرقلة أية مفاوضات قاسمة قد تكون فيها حلوٌل إيجااية 
توصل  عطرفني إىل  تّفاق ملا فيه مصلحة  عي ن ككل وإلخر ج  عشـعب 

 عي ن  اأك له من أزماته ومعاراته  عت  خّلفتها  عحرب احقه.. 
 عوفُد  عوطن  ارئاسـة مح د عبد عدـل1 وضل  ملَِلـّفاِت  إلردارية 
 عت  يعار  منهـا  عي نيون ككل وادأ افتح ِمَلــّف  ألرسى و ملعتقلني 
عكل  عطرفني، ادا ً ااإلفر ج عن أ لنا وإخوتنا يف  عجنوب  عذين يقبعون 
يف سجون  إلمار ت، وفتح مطار صنعاا ك طار سويل، ك ا  و، و ملَِلـّف 

 القتصاسي علتخفيف من معاراة  عشعب  عي ن ، وأيضاً إيقاف  ععدو ن 
ورفـل  عحصـار، وإجر ا تهدئـة ملعاعجة مـا ي كُن معاعجتـه، وت ت 
مناقشـة ُكـّل ذعك عى طاوعة  ملشـاور ت مل  ملبعـوث  ألم  ، وكلها 

مطاعب  عشعب  عي ن  عامة.. 
ت ويطاِعُب  في ـا  عطـرُف  آلخر  عقاس1 مـن فناسق  عريـاض، يتعنَـّ
ا طاعـب  ععـدو ن، ملـا يفاقم مـن معارـاة  عي نيني، ومزيـد من قتل 
وتجويـل  عشـعب  عي ن ، وفد  عريـاض  عذي ي ارس مهنـَة  الرتز ق، 
ال يريـُد وقَف  ععدو ن؛ ألره يبيـُل ويُتاجر ادماا وأرو ح أاناا  عشـعب 

 عي ن   ملظلو1.. 
 عشعب  عي ن  عم يُعد يأمل يف  ملجت ل  عدويل وال أمم متحدة.. مه ا 

تحدثو  ومه ا قاعو .. 
إال إذ  أوقفو  عدو رهم ورفعو  حصار م عن  عي ن، ومن ثَمَّ  عخوض 

يف معاعجة  عجو رب  إلردارية  عذي خلفها  ععدو ن و عحصار.. 
ومن  نا فإنَّ عدـاَن حال  عشـعب  عي ن  يقوُل: صامدون ورطاعب 
اوقـِف  ععـدو ن ورفـل  عحصـار، وسـحب مرتِزقة سول  ععـدو ن من 
أر ضينا و عت   ستقدمو ا عغزو و حتلِل  عي ن، ومن اعد ا سيتحّقُق 
 عدـل1،  عدل1  عذي رنُشـُده و عذي رريد، سـل1  عحرية و الستقلِل، 

سل1 يحَفُظ عنا كر متَنا وسياسَة وأمن وأمان السرا.. 
مـا عم.. فـل س عَ  إلقامة مشـاور ت خلفهـا مؤ مـر ٌت تُحاُك ضد 
 عشـعب  عي ن ، و عشـعُب  عي ن  اوعيه وإي اره قـاسٌر عى أن يحّقَق 
 عدـل1َ  ملنشوَس، وسـيبقى ذعك مطلَب  عشـعب  عي ن  اأك له، قياسًة 
وشـعباً وجيشـاً وعجاراً شـعبية، وسـتظلُّ  عيـد م دوسًة ومبدـوطًة 
علدل1، ويف  عيد  ألخرى  عدلح  عذي يُعيُد  عحقوَق ويحّقُق  عدل1.. 

وَمـن أر س أن يعرَف مدى جدية  ألمم  ملتحدة و ملجت ل  عدويل يف رفل 
 ملظلوميـة عـن  عي ن وعن  عشـعب  عي ن ، ف ا عليـه إال أن ينُظَر إىل 

مظلومية فلدطني و عشعب  عفلدطين . 
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اد.. جرأة المحارب  الرئيس صالح الصمَّ
والمجاهد البطل

الشيخ عبدالباسط سران 

يُ ـرُّ علينـا أكيُر مـن بب1 يو1 عى  سـتهد ِف  عرئيِس 
ـاس   عشـهيد  ملجا ـد/ صاعـح عـيِل  عص َّ
-رئيـس  ملجلـس  عدـيايس  ألعـى-  ذ  
 عقائد  عفـذ و إلرَْدـان  ملتو ِضل و ملجا د 
 عبطـل وألول مـرة يف تأريـخ  عج هورية 
 عي نية يرتأُسها رجٌل مجا ٌد يح ُل ُكــّل 
 ذ   عوع   عدينـ  و عيقايف و ذه  عروحية 
 ععاعيـة  ملتشـبِّعة ايقافة  عقـرآن  عكريم 
كتـاب  علـه  ععزيـز وكذعك يت تـل اخ1ة 
فائقة وسياسـة ثوريـة حكي ة عَى إس رة 
شـؤون  عبـلس و و  عرئيس  عـذي خاطب 
 عج يَل الغـة و حدة ويرى ُكــّل  عي نيني 

اعني و حدة كان شـعاره ومدـرة حك ه )يٌد تح   ويٌد 
تبن (، و عذي  ستهدفته طائر ُت  عحقد و عُكره و ععدو ن، 
اجري ٍة متكاملة  ألركان،  رتهكـت  عقو رني  عدوعية  عت  
تُحر1ُِّ وتُجر1ُِّ  سـتهد َف أشـخاص رؤسـاا سول، ك ا أن 
ـاس يضعنا أما1 مدـؤوعيٍة كبـرٍة تجاه   سـتهد َف  عص َّ
 عوطـن و عشـعب وتجاه  عرئيس  عشـهيد يف  ألخـذ ايأره 
وثأر ُكــّل شـهد ا وجرحى  ذ   عوطن  ملعتدى عليه اغياً 

وعدو راً. 
اس  عـن أتحـدََّث  نا عـن شـخصية  عرئيـس  عص َّ
فقد تكلـم قبيل  ملئـاُت ورا ا  آلالُف مـن صحافيني 
وإعلميني وكتبة رأي.. وعن أتحدث عن أقو عه  عخاعدة 
أو أفعاعـه  ملجيـدة، فقـد تكلـم  ملذيعـون و عخـ1 ا 
 السـرت تيجيون.. وعن أتكلم عن اطوالته وشـجاعته 
وتضحياته و عت  كان آخر ا  ستشـهاسه  و وسـتة 
مـن مر فقيـه.. فقـد تكلم  عشـارع  عي نـ  اطوعه 
وعرضـه عن ُكـــّل  ذ .. وعـن أتحدث عن سـنو ت 

رضاعـه يف جبال وأوسية وسـهول صعدة يف  عدـنو ت 
 ملاضية فدـأسعها علتأريخ و ملؤرخني عيدـجلو ا يف 

أرصل كتب  عتأريخ.. 
ـاس  عُهوية  وعكننـ  سـأتحدث عـن ص َّ
ـاس  ـاس  ععـزة و إلاـاا، ص َّ و الرت ـاا، ص َّ
 ملوقف و عشـ وخ و عوفاا.. وتلـك ميزٌة عم 
يدـبق ألحـٍد أن  تصف اهـا، اـل وفضيلٌة 
عظي ـٌة حاز ا عوحـده سور ـا منافٍس أو 
اس احجم  عوطن  منازع.. فإن قلنا اأن  عص َّ
 عي ن  اأك له فنحن  نا قد رقوُل  عحقيقَة 
أو جـزا ً منهـا، فاعحقيقة  ملاثلـة  نا اأن 
اس عّل نا   عرئيس  عشـهيد صاعح عـيِلّ  عص َّ
وتعل نـا من مو قفـه معنى  الرت ـاا عهذ  
 عوطـن  عكبر، فه نـا  عدرَس جيـد ً سرَس 
 عوطنيـة  عحقة، وسرَس  عوالا  ععظيم عبلس 

 إليَْ ــان و عحك ة.. 
تعل نـا منه كيف ركـوُن جزا ً من  ـذ   عوطن، واأن 
 عي ـَن    أقـدُس  عُقدسـيات  عت  ال منـازَع عها، واأن 
الَسرـا    ُ ويـة وعنو ٌن ومنهـاٌج عكل مو طـٍن ي ن ٍّ 
حرٍّ ورشيـف، ال  رت اا ت رشقية وال غراية، ال سياسـة 
محاور وأقطاب وتكتلت إقلي ية، ال تفريط وال  رتقاص 
من  عدـياسة  عي نية وقر ر ا  ملدتقل و ملصري عشعٍب 
عريق اتأريخه وحضارته، والس عظي ة اأ لها وراسها، 
كبرٌة ا وقعها وجغر فيتها، غنيٌة ا و رس ا  ملتنوعة من 

ارتوٍل ومعاسَن وسياحة ومو قل تأريخية.. 
اسو  و نـا.. فنحن ج يعنا واكل رشٍف و فتخار ص َّ
و عبطوعـة  ـاسو  عشـجاعة  ص َّ و الرت ـاا..   عُهويـة 

و إلقد 1. 
 عنُر  عكبـرُ قاس1ٌ ال محاعَة، وال عـز َا عكل  ملتاجرين 

اس وال ايورته وج هوريته.. اي ن صاعح  عص َّ

لمزيد من المعلومات أرسل ” تجوال ” إلى 111

mtn.com.ye  معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ25 ألف ريال
لشراء الباقة أطلب : 

صالحية الباقة 30 يوماً وتراكمية للرصيد عند شرائها أكثر من مرة 
تطبق هذه الباقة عند التجوال ضمن شبكتي )STC( و )موبايلي(

باقة مكس تجوال
للمشتركين بنظام الدفع المسبق

دقيقة إتصال إلى اليمن
دقيقة إتصال داخل السعودية

دقيقة إستقبال مكالمات
رسالة نصية صادرة  )إستقبال الرسائل مجاناً(

باإلضافة إلى 500 ميجابايت إنترنت

اليمُن بانتظار السالم القادم من "السويد"
علي حسين

مـن أيلـول/ سـبت 1، إىل كارـون  عيار / 
سيدـ 1، تكون  ملـدة  مل نوحة سوعياً عحدـم 

قـد  مينـاا  عحديـدة  معركـة 
 رتهـت مكللـة ااعفشـل، حيث 
عم تدـتطل قو ت " ـاسي"، أن 
تنجـز شـيئاً اشـأن تعهد تهـا 
 عقطعيـة ووعوس ا ااعدـيطرة 
ذ ت  " عحديـدة"  مدينـة  عـى 

 عكيافة  عدكارية  عهائلة. 
و ـ   ملدينـة   عحديـدة، 
و ملدـاملة،   عدـاحلية  عهاسئـة 
طـو ل  وقويـة  منيعـة  اـدت 
عـا1 كامل مـن  عحـرب،  ع1ية 
حيـث  و عجويـة،  و عبحريـة 

 شـتدت  ملعـارك والغـت ذروتها خـلل ثلثة 
وأفتـك  أقـوى  ااسـتخد 1   ألشـهر  ألخـرة، 

 ألسلحة، عكن سون جدوى. 
وعقـب ُكّل جوعـة مفاوضـات فاشـلة ادا 
يتعهـد  و عكويـت"،  اــ "جنيـف4، و1، و3، 
يف  و ععدـكريون   ملدـؤوعون  عحكوميـون 
حكومات  اسي  عيلث  ملتعاقبة، افرض خيار 
 عقـوة إلرهـاا " الرقـلب"، حدـب وصفهم، 
وال رتيجـة، وصـوالً إىل " عدـويد"  آلن. عتبـدأ 

مفاوضات جديدة، إذن. 
"سـتوكهوعم"  ذه  ملرة.  ل ي كُن أن ييَق 
 عـرأُي  ععـا1  عي ن  انـد ا ت  عدـل1  عدوعية 
و ألم يـة؟ وإىل أي مدى يبن   عي نيون آماعهم 
ا دـتقبل ما اعد  عحرب؛ آمن ومدـتتب، يبدأ 
خطو ته من عى  عشـو طئ  عش اعية  عرشقية 
عبحـر " عبلطيق". سـل1ٌ يأت  مـن  ناك، من 
اعيد: من سوعة  عرفاه  السكندرايف: " عدويد"؟!
ااعندـبة عـ "مهيوب مهـدي"، )31 عاما(، 
اائـل فاكهـة متجـول "أت نـى ذعـك عكن  ال 
أتوقل شـيئاً". ويضيف "ال أحد ييق اأمركا.. 
عو كارـت تريد علي ن  عدـل1 فل اذ  سـ حت 

علحرب أن تنفجر من  ألساس". 
تأتـ  مفاوضـات  عدـل1  عي نيـة،  ـذه 
 ملـرة متز منة مل موجة  عدـخط  ععاملية ضد 
 عغطرسـة  عدـعوسية،  عتـ  فجرتها فضيحة 
مقتل  عصحف   عدـعوسي ج ال خاشـقج ، 
س خـل قنصليـة اـلسه يف  سـتنبول )ترشيـت 
 ألول/ أكتوار  عفائت(. ورغم  عزخم  عشـعب  
 عـذي عـ1ت عنـه كيـر مـن شـعوب  ععاعم 
ضـد جر ئـم  عحرب  ملرتكبـة يف  عي ـن، إال أن 
فرص و حت االت رجاح  عجوعة  عداسسـة من 
 ملفاوضات ال تز ل عند مدـتوى منخفض من 

 عتوقعات. 
ي كن  عتبار، وصول طائرة أم ية إىل مطار 
صنعـاا  عدويل، عنقـل ب5 جريحاً مـن ج اعة 
أرصـار  علـه، عنقلهـم إىل  ععاص ـة  عع اريـة 
مدـقط علعلج، أحد مؤرش ت اناا  عيقة،  عت  
تدـتبق مباحيات " عدويد"، عكن من  عناحية 
 ألخلقيـة،  ـذ  عيس ع ـلً ربيلً، تدـتطيل 
 عريـاض وحلفائها  عتفاخـر اه، إذ إن من حق 
 عجريـح، وفقاً عقو عـد  عحـرب وأعر فها، أن 
يحصـل عى  عدو ا وأن ينقل إىل  ملشـايف إلرقاذ 
حياته. فل اذ  سـ حت  ألمم  ملتحدة أن يكون 
 ـذ   ملوضوع أحد رشوط  عحـو ر و عتفاوض، 
وعـم تعت1ه حقـاً إردـارياً طبيعيـاً، وااعتايل؛ 

ملزماً!
ال يـز ل قطاعـاً و سـعاً وفئـة كبـرة مـن 
 عي نيـون تنتظـر،  عوعـوس اـرف  عرو تب، 
كعامـل رئييس مـن عو مل انـاا  عيقـة،  عت  
أعلنـت حكومة " ـاسي"  عتز مهـا اذعك، وعم 

تِف. 
وصلت طائرتان إىل مطـار صنعاا، إحد  ا 
عنقـل  عجرحـى، و ألخـرى  عطائـرة  ألم يـة 
 ملخصصـة عنقـل وفد "أرصـار  علـه و ملؤت ر 
 عشـعب   ععا1"، إىل "ستوكهوعم"، عكن ما   
مـؤرش ت  عتفاؤل انجـاح  ذه  عحـو ر ت، يف 
ظل إطلق اعض  ملـؤرش ت و عتريحات غر 
 ملشـجعة، من قبل طـريف  عتفـاوض: صنعاا 

و عرياض. 
قبـل أيا1 تـم إسـقاُط اث قناة " ملدـرة" 
مـن مد ر  عق ـر  عصناعـ  "رايل سـات"، يف 
 عوقـت  عـذي كان  ملبعـوُث  ألم ـ   عخـاص 
متو جد ً  غريفيث"،  "مارتن 
يف  ععاص ـة  عدـعوسية 
 عريـاض؛ عبحـث  ملقدمـات 
 عت هيديـة  عت  من شـأرها 
أن تعزَز فـرَص وآمال رجاح 
أوىل جوالته  عتفاوضية. عكن 
 عغريـَب يف  ألمـر أن مبعوث 
 ألمـني  ععـا1 إىل  عي ـن عـم 
يصـدر حتى  آلن أي شـجب 

عتلك  عخطوة. 
يريُد " اسي" وحكومتُه، 
مـا  عـى  متكئـاً  سـلماً، 
أسـ و ا ااعــ "مرجعيـات  عيـلث":  ملباسرة 
 عخليجيـة ) ملبـاسرة  عخليجية،  عتـ  كارت يف 
 ألسـاس قائ ـة اني طرفـني مجت عـان  آلن 
يف  عرياض؛  عرئيس  ألسـبق مـن جهة و اسي 
ومحدـن و إلصـلح من جهة ثاريـة(، إضافة 
إىل مخرجـات  عحو ر  عوطن  و عقـر ر 1146، 
وفقاً عتريحات وزيـر  إلعل1 مع ر  إلريار  
ومدـؤوعني آخريـن يف حكومـة  ـاسي. وذعك 
ما رفضـه وفد صنعـاا )أرصار  علـه و ملؤت ر 
 عشعب ( يف ُكّل جوالت  عحو ر و عتفاوض  عـ5 
 عدـااقة، ومـا يعلنـو  مجدسيـن رفضهم عها 

 عيو1. 
أحد طـريف  عتفـاوض، يذ ـب منطلقاً من 
 عريـاض، إىل  عدـويد، علتفاوض مـل  عطرف 
 آلخر؛  عقـاس1 من صنعاا، حيـث ال يعرتف عه 
 ألول اـأي حق يف  عرش كـة، إذ يعت1ه  رقلاياً، 
اين ـا ال يعرتف  عيار  اأي رشعية عخصومهم 
تطاعـب  إذ  وأمركيـاً،  سـعوسياً   ملدعومـني 
صنعاا ااعتفـاوض مل  عرياض رأسـاً ارأس، 
ااعتبـار ذعك  ـو  عحل  عناجز و ألسـلم علي ن 

و عدعوسية. 
يقـول  عقيـاسي يف وفـد صنعـاا َعبد مللـك 
 ععجري إن طاوعة  ملفاوضات ستناقش ذر ئل 
 عحـرب ال سو فعهـا، عغيـاب أ ـم طرفـني يف 
 عحرب  عرئيدـيني ايد  ا قر ر  عحرب: أمركا 

و عدعوسية. 
ويـرى  ملدـؤول يف ج اعة "أرصـار  عله"، 
إن  عرشعيـة، و سـتعاسة مؤسدـات  عدوعـة، 
وإرهاا  الرقلب، عيدـت سوى "ذر ئل أل د ف 
غـر معلنـة عكنها غـر خافيـة". وأضاف أن 
 عواليات  ملتحدة و عدـعوسية تنظر ن إىل  عي ن 
من ز وية جيوسياسية ااعتباره ساحة رص ع 
مه ـة يف مو جهة ما يدـ ى  عنفـوذ  إلير ر  
وإاقاا  ملناطـق  ملطلة عى  مل ر  مللح   عدويل 
)ااب  ملندب( تحـت  عدـيطرة". وااعتايل فإن 
وجهة  عنظر  ذه، ال ترى أي جدية عدى  اتني 
 عدوعتـني: و شـنطن و عريـاض، إذ ال يه ه ا 
 عحل وعم يصدر عنه ا حتى  آلن ما يؤكد أره ا 

أصبحتا ر غبتني يف  عحل. 
عى  عطرف  آلخر، ترفض حكومة " اسي" 
عـرض  ألمـم  ملتحدة ععـب سور يجنـب ميناا 
 عحديـدة  عدمـار و عخـر ب، وترفـض أيضـاً؛ 
 العـرت ف اج اعـة أرصـار  علـه كـ"فصيـل 
وطن  أصيل"، حيث يتـم رعتهم اـ"إير ريون، 
ومجـوس، و رقلايون، ومليشـيات مت رسة"، 

يجب مو صلة  عحرب ضد م!
يخـوض،  عدالومايس  ع1يطارـ ، "مارتن 
غريفيـث"، غ ـار  ألزمـة  عي نيـة اتص يم، 
كياعـث مبعوث عأمم  ملتحدة إىل  عي ن، مخت1 ً 
قدر تـه عل ـرة  عيارية، اعد أن فشـلت جهوسه 
 عدااقة يف أيلول/سبت 1 أيلول  ملايض، ج ل 

طريف  عتفاوض. 
"سـتوكهوعم"، مدينـة  عجدـور، ومج ل 
شـو طئ  عبلطيق، عاص ة  عدـويد،  عج يلة 
 عتـ   سـتطاعت أن تج ـل يف قبضتهـا  4 
جزيرة متناثرة، س خل وحدة  ندسـية شديدة 
 عتندـيق و عتناغم،  ل تفعلها؟ وتدـطيل أن 
تج ل فرقاا  عحرب يف  عي ن، وتل لم شتاتهم؟
نقالً عن امليادين نت
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برنامج رجال اهلل: قراءة في درس معرفة اهلل الدرس الحادي عشر )3 - 4(

الشهيد القائد: اإلنفاُق يف سبيل اهلل فيه وقايٌة من عذاب النار
 : خاص:

اعد أن قطل  عشـهيُد  عقائُد -ِرْضَو ُن 
 علِه َعَليِْه- شـوطاً يف  ـذه  ملحارضة يف 
حدييه عـن  عتواة وأاعاس ـا، و رطلقاً 
من تدـليط  عضوا عى  تّباع أحدن ما 
أرزل  علـه، سـيتنقُل انا  عشـهيُد  عقائُد 
-ِرْضـَو ُن  علِه َعَليْـِه- عيدـتي َر  عراَط 
اـني قضية  إلرفـاق يف سـبيل  عله واني 
قضية  إلرقاذ من عذ ب جهنم، موضحاً 

صفات  ملؤمنني عى ضوا ذعك. 

تصحيُح النظر إىل األعمال الصالحة
يف  عبد يـة تجـُد أن  عشـهيَد  عقائـَد 
اشـدٍة  َعَليْـِه-  رتقـد  -ِرْضـَو ُن  علـِه 
 عيقافَة  ملغلوطَة  عت  ورثنا ا عن ُكتُِب 
 ألصوعيني يف اعـض جو ربها  عت  تتناىف 
مل  عقـرآن  عكريم، ويف ميل  ذ   ملوضل 
سلط  عضوا عى قضية  إلرفاق يف َسبيل 
 علـه،  عت  اات أكـ1َ عائـق أمامها  و 
 عرجـوع إىل  ملصطلحـات  ألصوعيـة يف 
تصنيـف  ألع ال من و جـب إىل مندوب 
ومكـروه ومحـر1، وعم يعد ث ـة معنًى 
عل دـارعة يف  السـتجااة علـه، فيقـف 
 ملؤمن أما1  ذه  ملو طن متدائلً: » ل 
وجب  إلرفـاق؟  ل  و منـدوب وعيس 
إعزميـاً؟«، ومن  نا تتبـدى عنا معوقات 
ظا ر ـا رشع ، وحقيقتهـا غر ذعك، 
وصـار  ملجت ـل  ملؤمـن م دـكاً عـن 
 الرفاق يف سـبيل  علـه ويف  ألع ال  عت  
تعـوس عليه ااعفائدة؛ ادـبب أره قد أسى 
 عـزكاة  عو جبـة، وعـن يقـد1 أكير من 

ذعـك  عو جب، وال يحق ألحـد أن يطاعبه 
ااعزيـاسة عى  ملقد ر  ملعلـو1 من  عزكاة 

 ذ  إن أس  ا. 
راـط  عشـهيُد  عقائـُد -ِرْضـَو ُن  علِه 
َعَليْـِه- اـني  إلرفـاق واـني  عنجـاة من 
يف  إىل  ملدـأعة  وجعـل  عنظـر  جهنـم، 
 إلرفـاق مـن  ـذه  عز ويـة  عتـ  تدفل 
ُكّل شـخص إىل  ملبـاسرة، وال تدع مجاال 
عل دـاومة حول وجـوب  إلرفاق فضلً 
عن مقد ره، يقول -ِرْضـَو ُن  علِه َعَليِْه-
: »أرـت  رظر أن أمامك جهنم، أَوعيدـت 
جهنـُم ااعشـكل  عـذي يجعلـك تنطلـق 
أرـت عتع ل كل ـا ي كـن أن تع له م ا 
فيـه رجـاة رفدـك منهـا؟« ويف  ألخر 
سـتحقق  ذه  ملعاعجة  عقي ة  عقرآرية 
يف  عتَحــّرك يف سـبيل  علـه ويف ُكّل مـا 
فيـه عله رضـا، و و ما عـ1ت عن آيات 
 عقـرآن ااملدـارعة إىل مغفرة مـن  عله 
ورضاه، واات  ملقياس  عجديد  عذي عفت 
 عشـهيد  عقائد -ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه- إعيه 
 ـو رضا  علـه، وعيس وجـوب  عع ل أو 
 سـتحبااه ك ا    مخرجـات  ألصول 
 عفقهيـة، فكل ع ل فيه عله رضا ينبغ  
أن رتَحــّرك رحـوه تَحــّرك  ملدـارعة، 
وااعشـكل  ملطلـوب، وعيـس ث ـة م1ر 
علتو ر  و عتباطؤ، يقول  عشـهيد  عقائد 
-ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه-: » إذ  كنت ترى اأن 
جهنم شـديدة، وأرها تدـتدع  منك أن 
تبحـث ع ا فيه رجاة عنفدـك فقل:  ل 
 ـذ   عع ل فيه وقاية من  عنار؟  ل  ذ  
 عع ل فيـه عله رىض؟ وسـتجد  عجو ب 
و حـًد . و ـذ   ـو  عصحيـح، سـرتى 

 إلجااة و حدة«. 
تَـى َعـَى  }أَْن تَُقـوَل رَْفـٌس يَـا َحرْسَ
ُكنْـُت  َوإِْن  َجنْـِب  علَّـِه  يِف  َفرَّْطـُت  َمـا 
ويف  ـذ   عز ويـة  ـاِخِريَن{  َعِ ـَن  عدَّ
مـن  عحديـث يتوسـل  عشـهيد  عقائـد 
-ِرْضـَو ُن  علـِه َعَليْـِه- يف  عحديـث عى 
 إلرفـاق إىل اعـد إضايف ألثـر راط  عع ل 
 عصاعح ااملدـارعة، و ذ   عبُعد مرتبط 
ااعجارـب  عدـلوك ، حيـث حـذر مـن 
 عتفاعـل اـ1وس مـل  ـذ   عطـرح؛ ألن 
 عقرآن  عكريم قـد حكى عن  ملتحرسين 
شـهاستهم عـى أرفدـهم اأرهـم كارو  
يقاالـون ااعدـخرية ُكّل  ملدـارعني إىل 
 إلرفاق ورحوه من  ألع ال  عت  عله فيها 
رضا، و ـذ   و ما جعل من  عدـخرية 
حائـل اينهم واـني  عهد ية و عرشـاس يف 
و قعهم، يقول  عشـهيد  عقائد -ِرْضَو ُن 
 علِه َعَليِْه-: »ال إن حاعَة  عدـخرية    
م ا يُبِعُد  إلردـان عـن  ال تد ا«، و نا 
ينبـه إىل أن  عدـخرية يف  عو قـل  عع يل 
ت يل حائل اـني أصحااها واني مصاسر 
 عهد ية، و ذ  ما يدـقط فيه  عكير منا 
حني يجعـل  عدـخرية و قعـا يتعايش 
معه يف حياتـه، فيفقد  عكير من فرص 
 عتوفيق و عنجاح و عرشاس يف حياته سون 
أن يشـعر؛ ادبب سـخريته من فلن أو 

فلن، كيف ا كارت صفته. 

التصدي��ُق باهلل وح��َده ال يكف��ي إْن لم 
يرتبط بالعمل

يقول  عشـهيُد  عقائـُد -ِرْضـَو ُن  علِه 
َعَليْـِه-: »رحـن آمنا ااعله، أعيدـت  ذه 

و حـدة؟ إذً  فلننطلـق يف أن رع ل« ومن 
 نا مجدس  يراط  عشهيد  عقائد -ِرْضَو ُن 
 علـِه َعَليِْه- اني  عو قـل  عع يل وعنارص 
 إليَْ ان عـى  ملدـتوى  عوجد ر ، فك ا 
راـط  عتواة ااعع ـل  عصاعـح،  و  نا 
يكّرر رفس  عع لية، حيث أن  ملتحرسين 
مـن  ملقّرين يف عـو ز1  إليَْ ان و عتواة 
يف و قعهـم  عع ـل  ـم يف  ألسـاس من 
 ملؤمنني ااعله، و ملصدقني ااعجنة و عنار، 
وعكنهم عيدـو  يف و قعهـم  عع يل م ن 
يتقـ   علـه، فيقـو1 اـإس ا  عكيـر من 
 ألع ـال  عتـ  تفـي إىل تجنيبه عذ ب 
 عله، وتؤ له عيكـون من أ ل  عرضو ن، 
يقول  عشهيد  عقائد -ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه-
: »}َعْو أَنَّ  علََّه َ َد ِر  َعُكنُْت ِمَن  ْعُ تَِّقنَي{؛ 
ملاذ  عم يقـل: ]عكنت من  ملؤمنني[؟ رأى 
أ و اًل شـديدة قـد يكـون يف  عدريا كان 
مؤمنًا اها، مؤمنًـا اجهنم؛ أعيس  عناس 
مؤمنـني اهذه؟ عكن  ل  ـم متقون؟« 
واهـذ   عتدـاؤل يلفـت  عشـهيد  عقائد 
-ِرْضَو ُن  علـِه َعَليِْه- إىل حقيقة  عتقوى 
 عع لية، فه  قضيـة فيها جارب ع يل 
أكير وضوحاً مـن  عجارب  إليَْ ار   عذي 
فيـه أاعاس وجد رية ذ ت صلة ااعتصديق 
 ملطلق ااعله وملئكته وكتبه ورسله. 

عقد حـث  عقرآُن  عكريـم عى مر عاة 
 عجارـب  عع يل سـو ا يف  إلرفـاق أو يف 
غـره، ومـن ُ نا سـّلط  عشـهيُد  عقائُد 
-ِرْضَو ُن  علـِه َعَليِْه-  عضوَا عى صفات 
 ملؤمنـني، قـال  عله تعـاىل: }َوَسـاِرُعو  
ٍة َعْرُضَهـا  إىَِل َمْغِفـَرٍة ِمـْن َراُِّكـْم َوَجنَـّ
ْت ِعْلُ تَِّقنَي  عَِّذيَن  َ اَو ُت َو أْلَْرُض أُِعدَّ  عدَّ

َّ ِا َو ْعَكاِظِ نَي  َّ ِا َو عرضَّ يُنِْفُقوَن يِف  عـرسَّ
اِس َو علَُّه يُِحبُّ   ْعَغيْـَظ َو ْعَعاِفنَي َعِن  عنَـّ
كارـت  عصفـات  واهـذ    ْعُ ْحِدـِننَي{، 
 إليَْ ارية ذ ت طاال ع يل يف  ذه  آليات:

4 -  إلرفاق يف  عرس ا و عرض ا. 
1 -  عكاظ ني  عغيظ. 
3 -  ععافني عن  عناس. 

  -  إلحدان يف كافة  ألع ال. 
أن  ملؤمـَن  ملدـتحَق  تـرى  واهـذ  
ملغفـرة  علـه  ـو من أاعـِد  عنـاس عن 
و قل  إليَْ ان  عدلب   عذي عم ي تد حتى 
يتصـل ااعجارب  عع ـيل، و ـو  إليَْ اُن 
 عذي سـيجلُب  عحرسَة عى صاحبه يو1 
 عقيامة، قال  عله تعاىل: }ذَِعَك َجَز ُا أَْعَد ِا 
 علَّـِه  عنَّاُر َعُهْم ِفيَهـا َس ُر  ْعُخْلِد َجَز ًا ِاَ ا 
َكارُـو  ِاآيَاِتنَـا يَْجَحُدوَن * َوَقـاَل  عَِّذيَن 
رَا ِمَن  ْعِجنِّ  َكَفُرو  َراَّنَا أَِررَـا  علَّذَيِْن أََضلَّ
َو إْلِرْـِس رَْجَعْلُهَ ا تَْحـَت أَْقَد ِمنَا ِعيَُكورَا 
ِمَن  أْلَْسَفِلنَي{، و نا يختُم  عشهيُد  عقائُد 
-ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه-  ذه  عقضيَة  مله َة 
اقوعه: » ـل  عتصديُق ااعله -ُسـبَْحارَُه 
َوتََعـاىَل- و إليَْ ـان ااعلـه اُ َجـّرس كل1 
ينفل؟ أعم يقل عـن أوعئك أرهم كافرون 
اه؟ و و من حكـى عنهم اأرهم: }َوَعِئْ 
َعيَُقوعُـنَّ  علَّـُه{ َخَلَقُهـْم  َمـْن  َسـأَْعتَُهْم 
أعيدـو  معرتفني ااعله؟ ومؤمنني ااعله؟ 
ومصدقني اوجـوسه، وأره إعـه؟  إليَْ ان 
كله ع يل يف  إلْسَل1 كله، يف  عقرآن كله، 
 العتقـاس ت ع ليـة،  إليَْ ـان ع يل، أما 
ُمَجـّرس إيَْ ان ال يتبعـه ع ل تعت1 ك ن 

عيس ا ؤمن«. 
وعل وضوع اقية. 

 : خاص:
أكـد  عشـهيُد  عقائـُد يف محـارضة ــ 
ملزمة ــ ]ال عذر علج يل أما1  عله[، اأن 
طريـَق  عجنة مـيلٌا ااألع ـال  عجهاسية، 
وعيس طريقاً سـهلً، يتطلـب  عع ل، تلو 
 عع ـل، علحصول عى رىض  علـه، وتنفيذ 
مـا جاا يف  عقرآن، فقـال: ]فنحن رريد أن 
رفهـم من  ـذ  أرنا إذ  عم رتد رك أرفدـنا 
مـل  علـه أوالً، أره غر صحيح أرنا ردـر 
يف طريق  عجنـة، وإن كنت ترتّكل يف  عيو1 
و عليلـة أعف ركعة،  ذه  عصلة إذ  عم تكن 
صلة تدفعك إىل أن ترتبط ااعله أكير وأكير 
وأن تنطلـق علسـتجااة عـه يف ُكّل  ملو قل 
 عتـ  أمرك اـأن تتَحــّرك فيهـا فإرها ال 

تنفل[. 
مضيفـاً أن  عدين  و سيـن متكامل، ال 
اـد أن رؤسي أو مر  عله كلها  عت  يف  عقرآن 
وأرنا مدـؤوعون عن  عقرآن كاملً عندما 
رقف اني يدي  عله، فلن يدأعنا عن  عصلة 
و عزكاة و عحج فقط وإر ا سيدأعنا أَيْضاً 
عن  إلرفاق و عجهـاس و عت1ؤ من  عظاملني 
وغره، ومـن يعتقد غر ذعـك فإره يؤمن 
ابعـض  عكتـاب ويكفـر ابعـض، فقال: 
] عديـن سيـن متكامل، سين مرت اـط،  عله 
ذكر عن ان  إرس ئيل  كذ  أرهم كارو  عى 
ما رحن عليـه: يؤمنون ابعض ويكفرون 

ابعـض، و عتور ة اني أظهر ـم، و عتور ة 
يقرؤورهـا ويطبعورهـا ويكتبورهـا،  ل 
 عيهـوسي كفر ايا من  عتور ة اأره عيس 
من  عتـور ة؟  عتـور ة كلها  ـم مؤمنون 
اأرهـا كتاب  علـه،  عتور ة شـأرها عند م 
كاعقـرآن عندرـا. عندما يقـول  عله عنهم 
اأرهـم يؤمنون ابعـض ويكفرون ابعض 
ال يعنـ  اأرهـم  ـذ   إلصحـاح أو  ـذه 
 ملقطوعـة مـن  عتـور ة يكفـرون اها أي 
يلغورها وعيدـت من كتاب  عله يصفرون 
عليها عيس  كذ  إر ا ألرهم يرتكون  عع ل 
اـه ويرفضون  عع ل و العتز 1 اأشـياا يف 
 عتور ة،  ألمر  عذي رحن عليه، ررتك  عع ل 

ال ررفض[. 

كي��ف ه��و واقعن��ا بالنس��بة لإلْيَمان 
بالقرآن الكريم؟

أن  إىل  َعَليْـِه-  -ِرْضـَو ُن  علـِه  وعفـت 
 عناس س ئ ا يبحيون عن  ألشـياا  عدهلة 
و عيدـرة  عتـ  ال مشـقة فيهـا يف  عدين 
ويحاوعـو   عع ل اها، و ـو إيَْ اٌن ابعض 
 عقـرآن وكفـٌر ابعـض، منبهـاً إىل أن  ذ  
 عيا يفرغ  إلْسـَل1 من محتـو ه، حيث 
قال: ]رحن رلتز1 اأجز ا من  عدين وأجز ا 
أخـرى ال رلتز1 اها؛ ألرنا عم رعرفها، أو عم 
رتعوس عليها، أو عم رد عها أو ألرها تبدو: 
]و عله أما  ذه قد تكون ميرة، وقد تكون 

شـاقة وقـد تكـون مخيفـة[. ربحث عن 
 عدـهل يف  عدين  عذي ال يير حتى وال ِقّط 
علينا،  عـذي ال يُِير أحد ً علينـا، ورريد أن 
رصـل اهذ  إىل  عجنة، و علـه يقول عن من 
يبلِّغـون سينـه ااعتبـار أن يف سينـه ما قد 
يير  آلخرين ضـدك، يف سينه ما قد يخىش 
 عكير من  عناس أن يبلغوه ويتكل و  عنه: 
} عَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَساالِت  علَِّه َويَْخَشْورَُه َوال 

يَْخَشْوَن أََحد ً إاِلَّ  علََّه{[. 

 دين اهلل ليس سهاًل.. بل فيه ما ُيثري 
أهل الباطل ضدنا:��

وتدـاَاَل -ِرْضـَو ُن  علـِه َعَليْـِه- عـن 
معنى قوعه تعاىل ]َويَْخَشْورَُه َوال يَْخَشْوَن 
أََحـد ً إاِلَّ  علَّـَه[، عيؤكـد عنـا أن  عديـن فيه 
مـا يغض ويير أ ـل  عباطـل،  عذي رحن 
مأمـورون ا جاَ َدِتهـم، و عجهـاُس مـن 
أوجـِب  عو جبـات يف  عقـرآن، وادورـه ال 
قيا1َ علدين، فقال: ]ماذ  تعن   ذه  آلية؟ 
أن يف رسـاالت  علـه، أن يف سين  عله ما يير 
 آلخريـن، وما قد يجعل كيـر ً من  عناس 
يخشـون أن يبلغوه. ملاذ ؟ عـو كان  عدين 
كله عى  ذ   عن ـط  عذي رحن عليه عيس 
م ا يير ملا قال عن من يبلغون رسـاالته 
أرهم يخشـوره وال يخشـون أحد ً إال  عله. 
فهذ  يـدل عى أن  نـاك يف سينه ما يكون 
تبليغه م ـا يير  آلخرين ضـدك، م ا قد 

يُدخلـك يف مو جهة مل  آلخريـن. َمن  م 
 آلخـرون؟ أ ـل  عباطـل أ ـل  عكفر أ ل 
 عنفـاق يهوس أو رصارى أو كيف ما كارو ، 

 ؤالا  م من قد يو جهورك. 
وألن يف سيـن  علـه، و ـذه  ـ  قي ـة 
 عديـن،    عظ ـة  عدين، عـو كان  عدين 
عى  ـذ   عنحو  عـذي رحن عليـه ملا كان 
عه قي ة؛ ألره سيـن ال أثر عه يف  عحياة، وال 
يحق حقـاً وال يبطل ااطلً، سين عيس عـه 
موقـف من  عباطـل، أعيس  ذ   ـو سيننا 
 عذي رحن عليـه، أو  عجزا من  عدين  عذي 
رحن عليه؟ عو كان  إلْسَل1 عى  ذ   عنحو 

 عذي رحن عليه ملا كارت عه قي ة[. 

اإلْساَلُم الذي حّرك محمدًا وعلياًّ، ملاذا 
ال يحّركنا؟

و ستغرب -ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه- من  عذعِة 
 عر يبـة  ملرضواة عى  ألمة  إلْسـَلمية، 
و عت  تُدلُّ عى أن  إلْسـَل1  عذي رحن عليه 
عيس  إلْسَل1  عصحيح، وأره الاد من إحياا 
 ملفا يـم  عحقيقيـة عإلْسـَل1، فتدـاال 
قائـلً: ]أعم يقل  عله عن إرسـاعه علرسـل 
وإرز عه علكتب أن  مله ـة تت يل يف: }َوَعَقْد 
ـٍة َرُسـوالً أَِن  ْعبُـُدو   علََّه  اََعيْنَـا يِف ُكلِّ أُمَّ
َو ْجتَِنبُو   عطَّاُغوَت{) عنحل: من  آلية36( 
و جتنبـو   عطاغـوت.. فلتفهم أن ما رحن 
عليه عيـس  و  إلْسـَل1  عصحيح، عندما 

ترى رفدك أره ال ينطلق منك مو قف تير 
أ ل  عباطل، وال تيـر أ ل  عكفر، وال تير 
 ملنافقني، أرك عدـت عـى يشا، وإذ  كنت 
ترى أرك عى  إلْسَل1 كله فأرت تكذب عى 
رفدـك، وتكذب عى سينك. إن  إلْسَل1  و 
 عذي حرك مح د ً )صلو ت  عله عليه وعى 
آعه( فل اذ   ذ   إلْسَل1 ال يحرك  آلخرين؟ 
ملـاذ  كان مح د )صلـو ت  عله عليه وعى 
آعـه( وعيل و عحدـن و عحدـني وآخرون 

م ن كارو  يتَحـّركون.. 
 فقـط كان ذعـك  إلْسـَل1  عـذي كان 
موسيلً قدي اً  و  عذي كان يحتاج  عناس 
يتَحـّركـو  مـن أجلـه؟ أمـا إْسـَل1  ـذ  
 ععر فهو إْسَل1 مدـاعم ال يحتاج منك 
أن تتَحـّرك ضد أحـد؟!. وال أن تير ضدك 
أحـد ً؟ وال أن تجـرح مشـاعر أحد، حتى 
 ألمريكيني، ال تريد أن تجرح مشـاعر م 
أن تقـول: ) ملـوت ألمريـكا( قـد تجـرح 
مشـاعر م ومشاعر أوعيائهم، و ذ  يشا 
قد يير م علينـا، أو قد يؤثر عى علقتنا 
وصد قتنا معهم، أو يؤثر عى مدـاعد ت 
رجـرح  أن  رريـد  ال  قبلهـم،  مـن  تأتـ  
مشاعر م.  ذ   إلْسَل1 عيس إْسَل1 مح د 
)صلـو ت  عله عليه وعى آعه(..  عذي حّرك 
رسـوَل  عله يف ادر وأُُحد وحنني و ألحز ب 
وتبوك وغر ا  و  عقرآن،  عذي حرك علياً 

يف ُكّل مو قعه  و  عقرآن[. 

الشهيد القائد يتحدث عن حركة »المال« وفق القرآن:

فة إسالٌم ال يحّركنا ضد أعداء اهلل.. هو إْساَلٌم َفَقَد محتواُه ومفاهيُمه محرَّ
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  رايل  عيار  ب  4 ـ..
44 سيد 1 د4ب11

)ب56(
عربي ودولي 

 أسفرت عن إصابة 9 صهاينة وقوات االحتالل تقتحم مدن الضفة وتعتقل 28 فلسطينيًا

 التطبيع الصهيوني الخليجي إلى العلن 

عملية بطولية نّفذها مجاهدو فلسطني ضد قوات االحتالل الصهيوني يف مستوطنة عوفر

أعضاء يف الكونغرس األمريكي: لوال أمريكا لكان السعوديون يتحدثون الفارسية خالل أسبوع 

نتنياهو يسعى إىل إعالن العالقات يف وقت قريب 

العراقيون يحتفلون بالذكرى األوىل للنصر على داعش

 : فلسطين 
رّفذ  ملجا دون  عفلدطينيون، مداَا 
أمـس  ألول  ألحـد، ع ليـًة اطوعيًة عى 
مفرتق مدتوطنة عوفر ااعضفة  عغراية 
 ملحتّلـة، ضـد قـو ت جيـش  الحتـلل 
 9 موقعـة  و ملدـتوطنني،   عصهيورـ  
مصااـني يف صفوفهـم.  وقاعت وسـائل 
إعـل1 صهيوريـة: إن  عع ليـة أسـفرت 
عـن إصااة 9 صهاينة، اجـر ح مختلفة 
جر ا إطلق  عنار تجاه مدتوطنني قرب 
مدتوطنة عوفر  ملقامة ش ال رشق ر 1 

 عله ااعضفة  عغراية  ملحتّلة. 
ويف  عدـياق، رّفـذت قـو ت  الحتلل 
 عصهيور ، أمس  الثنني،  قتحاماً عبلد ت 
 عضفـة  عغرايـة، و عتقلـت د1 مو طناً 
مـن محافظـات  عضفة  عغرايـة، خلل 
ح لـة مد   ـات و عتقاالت تعدـفية 

عل و طنني. 
وأوضحت وكاعة  ألرباا  عفلدـطينية 

" وفـا"، أن قـو ت  الحتـلل  عتقـل ب4 
مو طنـني مـن  عقـدس، أغلبهـم أرسى 
محّررون، مضيفًة أره تم  عتقال تدـعة 
مو طنني من محافظـة ر 1  عله و عبرة، 
مـن  مو طنـني  خ دـة  وكـذ   عتُقـل 
محافظة ايت عحم، اينهم أسـر محّرر، 
في ـا  عتُقـل مو طنـون مـن محافظة 
طوعكر1 اينه ـا صحف  وكذ  مو طنان 

من  عخليل. 

إىل ذعـك، قاعـت  عوكاعـة: إن احريـَة 
 الحتلل  عتقلت، أمس  الثنني، صيّاسين 
 ثنني و سـتوعت عى َمركبه ا قباعة احر 

مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. 
وأضافـت  عوكاعة، اأن جنـوَس احرية 
 الحتلل  اج و  مر كب  عصياسين و   
عى اُعد قر اـة أراعة أميال احرية قباعة 
شـاطئ مدينة رفـح، ااعرصـاص  عح  
واخر طيـم  ملياه، و عتقلـت  عصياسين: 

رـارص أح د  عنـد  ) 1 عامـاً(، ومح د 
جاســـم صيد1 )ب1 عاماً(، و سـتوعت 

عى مركبه ا. 
ويف  عدـياق،  أصيب عرش ت  عشبان، 
أمـس  الثنـني، احـاالت  ختنـاق، جر ا 
علدمـوع،   ستنشـاِقهم  عغـاَز  ملدـيَل 
واجـروح ااعرصـاص  ملطاطـ  خـلل 
ر 1  مدخـل  عنـد  مو جهـات  ردععـت 
 علـه  عشـ ايل و متدت إىل س خـل  ملدينة، 

وتحديد ً يف ح   ملصايف. 
قـو ت  اـأن  "وفـا"،  وكاعـة  وأفـاس 
 الحتـلل  قتح ـت منذ سـاعات صباح 
 الثنـني، مدينة ر 1  عله، وسـّرت آعياتها 
 ععدـكرية يف عدس من  عشـو رع، وتقو1 
اني  عفينة و ألُْخـــَرى ااقتحا1 محلت 
تجارية، وتدـتويل عى كامر ت  ملر قبة، 
وتفتـش عـدس ً مـن  عبنايات  عدـكنية، 
مضيفـًة أن إطـلق قناال  عغاز  ملدـيل 
علدمـوع وقناال  عصـوت  عكييف أّست إىل 
إصااة سـيار ت اشـكل مبارش وترضر 

عدس منها. 

 : متابعات 
إطـار  عتطبيـل  عصهيورـ   يف 
 عخليجـ   ملتدـارع خـلل  عفـرتة 
إعـل1  وسـائل  كشـفت   ألخـرة، 
صهيورية، أمـس  ألول  ألحد، عن ما 
أسـ تها جهوس ً حييية عرئيس وزر ا 
كيان  الحتـلل  عصهيورـ  انيامني 
رتنيا و إلقامة علقات سالوماسـية 
عَلنيـة مل  عنظا1  عدـعوسي.  وقال 
 عتلفزيـون  عصهيورـ : إن رتنيا و 
مدـبوق  غـر  إىل  خـرت ق  يهـدف 
يتعلـق اتحويل  ععلقات  عصهيورية 
 عدعوسية من  عرس إىل  ععلن وجعلها 
قبـل  الرتخااـات  رسـ ية وعلنيـة 
 ع1ملارية  ملقبلـة، مضيفاً: إن رئيس 
جهاز  ملوسـاس يويس كو ـني يدعم 
ويدـاعد رتنيا و يف جهوسه، ك ا أن 
 ملدؤوعني  ألمريكيني رشكاا أَيْضاً يف 

 ذ   ملرشوع. 
أن  ععلقـات  عرسيـة  إىل  يشـار 
اني كيان  الحتـلل واعض  ألرظ ة 
 عخليجيـة تطـورت اصـورة سفعت 
رتنيا و إىل  إلشـاسة اها مر ت عدة، 
اـاملفيـدة  و صفـاً  ـذه  ععلقـات 

علغايـة عكيارـه قبـل أن تنتقـل  ذه 
 ععلقـات مـن مرحلـة  عرسيـة إىل 
مرحلـة  عتطبيـل  ععلن  مـل تباسل 
زيار ت  عوفوس اني  عطرفني و إلعلن 
مختلـف  عـى  عـاٍل  تعـاوٍن  عـن 

 ملدتويات. 

 : العراق 
 رطلقـت، أمس  الثنـني، يف ع و1 
 ملحافظـات  ععر قيـة  حتفـاالٌت 
ععيـد  عنـر عـى  ااعذكـرى  ألوىل 
تنظيم "س عـش"  إلجر م  وتحرير 
ج يل  مُلـُدن و ملناطـق  ععر قية من 
قبضته، في ا شـهدت شو رع اغد س 
واعض  ملدن  سـتعر ضاٍت عدكريًة 

اهذه  ملناسبة. 
و نّـأ  عرئيـُس  ععر قـ  ار م 

صاعـح يف ايـان عه، أمـس  الثنني، 
 عشـعَب  ععر قـ  وأفـر س  عقو ت 
صنوِفهـا  ا ختلـِف   ألمنيـة 
وتشـكيلِتها اذكرى  الرتصار عى 
"س عـش"  إلجر ميـة  عصااـات 
إك ـال  عنـر  رضورًة  مؤّكـد ً 
سـيايس  انـر   ععدـكري 
و جت اعـ  وثقـايف يليـق اتاريخ 

 ععر ق وشعبه. 
من جاربه، قـال رئيُس  عوزر ا 
يف  َعبد ملهـدي  عـاسل   ععر قـ  

كل ـة عـه خـلل  حتفـال رظ ته 
"إن  وز رة  عدفـاع  ععر قيـة: 
 عنـَر  عنهائـ َّ  عـذي رصبو إعيه 
 ـو تحقيق ط وحـات وتطلعات 
و عبنـاا  يف  السـتقر ر  شـعبنا 
و إلع ـار و عتخلص مـن  عبطاعة 
ومظا ـر  عفدـاس  عـذي كان وال 
يـز ل ي يـُل وجهاً آخَر مـن أوجه 
 إلر ـاب، ومـا عـم رنتـر عـى 
 عفدـاس فديبقى رُررا منقوصاً 
حتى يتحّقق  ذ   عهدف  عكبر". 

 : متابعات 
أّكد أعضاٌا يف  عكورغرس  ألمريك ، أمس 
 الثنـني، أن إس رَة  عرئيـس  ألمركـ  سوراعد 
تر مـب سـتجرُّ أمريـكا يوماً مـا إىل  عحرب 
اتحاعفها مـل  عنظا1  عدـعوسي، معت1ين 
أره عـوال أمريـكا عكارت  عدـعوسية تتحدث 

 عفارسية خلل أسبوع. 
وقال ماركو روايو  عدناتور  عج هوري 

عن واليـة فلوريـد ، أمس  الثنـني: إن إس رَة 
تر مب تحـاوُل  ملحافظَة عـى تحاعفها مل 
 عدـعوسية وعكنهـا يف  عوقـت رفدـه تدعو 
 عريـاض إىل تدـليم  ملدـؤوعني عـن مقتل 
 عصحف   عدعوسي خاشـقج ، مضيفاً أن 
ميـَل  ـذ   عتحاعف ي كـن أن يكـوَن مفيد ً 
عكنـه يجب أن يكون احـدوس.  وعفت روايو، 
إىل أرـه يف حال  سـت ر مح د ان سـل ان يف 
ثقته اقوة تحاعف أمريكا معه فإره سيكون 

اعيد ً عن  ملدؤوعية وسيُجّررا  عتحاعف يوماً 
ما إىل  عحرب، مؤّكد ً أن  ان سل ان كان عى 
علٍم ااعتحضر عقتل خاشقج  يف  عقنصلية 

 عدعوسية اإسطنبول. 
عينـديس  ويف  عدـياق، قـال  عدـيناتور، 
غر  ا1، إره عيس  ناك شكٌّ عدى أي سيناتور 
حـرض إحاطـة مديـرة  السـتخبار ت جينا 
 اسـبل، اتـورُّط مح ـد ان سـل ان يف قتل 
 عصحفـ  ج ـال خاشـقج ، مضيفـاً: إن 

 عشـخَص  ملدـؤوَل عـن تنفيذ ع ليـة قتل 
خاشـقج   ـو  عـذر ُع  عيُ نـى ملح ـد اـن 
سـل ان.  وأضاف غر  ا1 يف مقاالة مل قناة 
فوكس ريوز  ألمريكية، أمس  الثنني، إره عوال 
 عواليات  ملتحدة عكان  عدـعوسيون يتحدثون 
 عفارسـية خلل أسـبوع، الفتاً إىل أن  عجيَش 
ومو جهـة  يدـتطيُل  عقتـاَل  ال   عدـعوسي 
تحديات  عرشق  ألوسط، ا ا يف ذعك إير ن. 

أن  عدـعوسيَة  إىل  غر  ـا1،  وأشـار 

احاجـة إعينـا أَْكيَـــر م ا رحـن احاجة 
إعيهـا، مضيفـاً:  م يزوسورنـا اـ %9 من 
و رس تنا  عنفطية، حاجتنا إعيهم أقلُّ اكير 
مـن حاجتهم إعينا، الفتـاً إىل أره ضد فكرة 
رضورة انـاا علقة مل رظـا1 ُمجِر1 مل 
سـّفاح ميـل مح د اـن سـل ان عح اية 
أمريكا من إير ن، مضيفاً: عى  ععكس من 
ذعـك اتعاورنا مـل ان سـل ان فإرنا ررَُضُّ 

اقدرتنا عى حكم  ملنطقة. 

واليتي: إنهاء العدوان 
على اليمن مسؤولية 

العالم اإلسالمي
 : متابعات 

جـّدس عيل أكـ1 واليت  -مدتشـار قائـد  عيورة 
 إلسلمية  إلير رية علشؤون  عدوعية-، أمس  الثنني، 
إس رتَـه علعـدو ن و عحصـار  ملتو صـل عى  عشـعب 
 عي ن ، مؤّكد ً أن  ععاعم  إلسلم  يتح ل مدؤوعية 
إرهـاا  ـذ   ععـدو ن.  وقـال واليت  يف كل ـة عه يف 
طهـر ن، أمس  الثنـني، إن عدو را جبارـا ومجنورا 
وحصـار  ظاملا ُفِرض عـى  عشـعب  عي ن  وخلف 
كارثة إرَْدارية، مشّدس ً عى رضورة أن ينه   ععاعم 
 إلسـلم   ذ   ععدو ن و عتوصل إىل حل علزمة ع1 

 عحو ر اني  ألطر ف  عي نية. 
وحول  عقضية  عفلدـطينية أشـار واليت  إىل أن 
 عشـعب  عفلدـطين  ما ز ل يح ل ر ية  عدفاع عن 
 ألمة  إلسـلمية اعد مرور عرش ت  عدنني من ظلم 

 الحتلل  إلرس ئييل عه. 

تعلن الهيئة العامة للربيد عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة التالية:

عى  عر غبني  ملشاركة يف  ذه  ملناقصة  عتقد1 اطلباتهم  عخطية خلل أوقات  عدو 1  عرس   
إىل  ععنـو ن  عتـايل:  عهيئـة  ععامة عل1يـد و عتوفـر  ع1يـدي –  إلس رة  ععامة علشـئون  ملاعية – 
سـكرتارية  ملناقصات-  عجر ف- شـارع  ملطار عرش ا و سـتل1 وثائق  ملناقصة مقاال عرشين 

أعـف ريـال )ببب.ب1(، وآخـر موعـد عبيـل  عوثائـق  ـو تاريـخ 49/4/3ب11.

ُيقدَُّم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحّدد ومكتوب عليه 
اسم الجهة واملشروع ورقم عملية الشراء، واسم مقدم العطاء، ويف طيه الوثائق التالية:

4- ض ان انك  أو شـيك مقبول  عدفل ا بلغ مقطـوع )وفقاً ملا  و محّدس أعله( صاعح ملدة 
ح عه من قبل  عبنك  ملركزي  عي ن  غر مرشوط وغر قاال عإلعغاا. ب41 يوماً صاسر من انك مرَّ

1- صورة من  عدجل  عتجاري ساري  ملفعول.
3- صورة من شهاسة  عتدجيل ألغر ض  عرضيبة  ععامة عى  ملبيعات.

 - صورة  عبطاقة  عرضيبية سارية  ملفعول.
5- صورة من  عبطاقة  عتأمينية.

6- صورة من  عبطاقة  عزكوية سارية  ملفعول.
7- صورة من شهاسة مز وعة  ملهنة.

د- أن يكون  ععرض  ملقد1 مكت لً علجو رب  عفنية و ملاعية و عتجارية.
9- يقد1  ععطاا يف مظروف مغلق ومختو1 ااعش ل  ألح ر.
ب4- فـرتة رسيـان  ععطـاا ب9 يومـاً مـن تاريـخ فتـح  ملظاريـف.

تُدتينى  عرشكات  ألجنبية من تقديم  عشهاس ت و عبطاقات  ملشار إعيها آرفاً، ويُكتفى اتقديم 
 عوثائق  عقارورية  ملؤ لة  عصاسرة من  عبلد ن  عت  تنت   إعيها تلك  عرشكات.

- آخر موعد السـتل1  ععطاا ت وفتح  ملظاريف  و  عدـاعة  عحاسية عرشة صباحاً من يو1 
 عيلثـاا  ملو فـق د/49/4ب11 وعـن تُقبََل  ععطاا ُت  عتـ  تَِرُس اعد  ذ   ملوعد وسـتتم إعاستها 

احاعتها  ملدلَّ ة إىل أصحااها.
- سـيتم فتـُح  ملظاريف يف رفس  عيو1  عدـاعة  عحاسية عرشة صباحاً يـو1  عيلثاا  ملو فق 
د/49/4ب11 ا قر  عجهة  ملوضح اعاعيه ا كتب مدير عا1  عهيئة احضور أصحاب  ععطاا ت 

أو َمن ي يّلُهم اتفويض رس   موقل ومختو1.
- ي كن علر غبني يف  ملشاركة يف  ذه  ملناقصة  الطلع عى وثائق  ملناقصة قبل رش ئها خلل 
أوقات  عدو 1 علفرتة  ملد وح اها عبيل وثائق  ملناقصة ملدة ب1 يوماً من تاريخ ررش أول إعلن.

إعالن مناقصة
التمويلمبلغ �صمان املناق�صةا�صم املناق�صةرقم املناق�صة
�شراء وتوريد وتركيب 2018/3

دوالرًاوت�شغيل مولد كهربائي ذاتي2660 
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)ب56(  

 عيلثاا 
  رايل  عيار  ب  4 ـ  -  44 سيد 1 د4ب11

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:
ص1ي  عدرو ر 

كلمة أخيرة

صبري الدرواني
بعد مرور أربعة أعوام من 
الع�دوان ع�ى اليم�ن ُعقدت 
أمس القمُة الخليجية ال� 39 
بتخلٍُّف َقطري يف ظرٍف تعيُش 
أزم�اٍت  الخلي�ج  دوُل  في�ه 
متتاليًة واستنزاَف السعودية 
ال�دول  وبع�ض  واإلم�ارات 
الخليجي�ة يف الع�دوان ع�ى 
اليم�ن؛ اس�تجابًة للمطامع 
السيطرة  يف  الصهيوأمريكية 
اليمني�ة  الس�واحل  ع�ى 
واملواقع االسرتاتيجية املائية 

لليمن.
الخلي�ج  دوُل  ظه�رت 
عليه�ا  وب�ان  متصدع�ًة، 
م�ن  واإلعي�اُء  التملم�ُل 
الس�عودية  السياس�ات 
انتجت�ه  وم�ا  واإلماراتي�ة 
م�ن ك�وارَث ع�ى املنظومة 

الخليجية أّدت إىل إضعافها.
وق�د لّخص�ت كلم�ُة أمري 
الكويت الحال�َة التي وصلت 
حي�ث  الخلي�ج،  دوُل  إليه�ا 
الح�رب  اس�تمراَر  اعت�ر 
ع�ى الش�عب اليمن�ي يمثُِّل 
تهدي�داً مبارشاً ع�ى الوجود 

الخليجي.
وه�ذه القناع�ُة ه�ي م�ا 
ُح به�ا أغلبي�ُة أم�راء  ي�رِّ
الخليج بما فيهم السعودية! 
ولكن م�ا ال�ذي يمنُعهم من 
�ه  والتوجُّ الع�دوان  إيق�اف 
لحل األزم�ة اليمنية بالطرق 
مرب�ُط  وهن�ا  السياس�ية، 

الفرس.
األمريكي�ن  أن  وه�و 
له�م  الذي�ن  واإلرسائيلي�ن 
املصلح�ُة األوىل م�ن العدوان 
ع�ى اليم�ن والس�يطرة عى 
واملواق�ع  املائي�ة  س�واحله 
ل�م  الهام�ة  االس�رتاتيجية 
أطماعهم  تنفي�ِذ  إىل  يصل�وا 
وأهدافهم الذي شنوا العدواَن 

ألجلها.
ال�دوَل  ف�إن  وبالت�ايل 

الخليجيَة بن خياَرين:
إيقاُف العدوان عى  األول: 

اليمن، وإزالُة الخطر 

أمري الكويت 
يفصح عن 

الخطر املباشر 
على دول الخليج! د. عبدالملك عيسى

 
يف ظاه�ِر األم�ور يعتق�ُد الكث�ريون يف 
العال�م ان مش�اوراِت الس�ويد تجري بن 
وفَدين: وفد قادم من صنعاء، واآلخر قادم 

من الرياض. 
عى أحسن تقدير، قد ترى بعُض الدول 
ان وفَد االرت�زاق القادم من الرياض يمثل 
مصالَح الرياض وأبو ظبي يف املش�اورات 

القائمة.. 
لك�ن يف العم�ق وحقيقة األم�ور فوفُد 
الري�اض ال يمث�ُل م�ا يّدعون�ه بالرشيعة 
وال يمث�ل مصال�َح دول تحال�ف العدوان 

الظاه�رة ع�ى الس�طح، ب�ل يمث�ل مصال�َح ورغباٍت، 
ويعمُل تحت توجيهات واشنطن.. 

واشنطن هي املحرُِّك األس�ايسُّ والوحيُد للعدوان عى 
اليمن وصاحبُة املصلحة الوحيدة يف استمرارها، ومعها 
ربيبتُه�ا إرسائيل، فال الس�عوديّة وال عي�ال زايد لديهم 

مصالُح حقيقيٌة للدفاع عنها عى األرايض اليمنية. 
تريح�اُت املس�ئولن يف واش�نطن تُنِب�ئُ بقوة عن 
م�دى املس�ئولية األمريكي�ة والتورُّط األمريكي يف ش�ن 
الح�رب وترشيعها وحمايته�ا وديمومتها، ف�أَن يقوُل 

وزير الح�رب األمريكي ووزيُر الخارجية بأن مناقش�َة 
الكونج�رس إلمكاني�ة إيق�اف التعاون مع الس�عوديّة 
ع�ى خلفية الع�دوان عى اليم�ن ما هو 
إال إضع�اٌف لل�دور األمريك�ي يف الرشق 
األوسط وتقويٌة ملحور إيران، فهذه داللٌة 
قويٌة ع�ى أس�باب التصعيد العس�كري 

املتواصل. 
تمام�اً عندما أعلن الس�فريُ األمريكيُّ 
بأنه س�يقوُم بإغالق مطار صنعاء ونقل 
البنك املركزي أثناء مفاوضات الكويت.. 

العق�ُل األمريك�يُّ يعمُل ع�ى تحقيق 
مصالحه الجيوسرتاتيجية عر السيطرة 
ع�ى البح�ر األحم�ر يف مواجه�ة القوى 
الوطنية اليمنية الداعية للحرية والس�يادة واالستقالل 
ويف مواجه�ة الصن وروس�يا وإي�ران؛ ولذلك يتم طرُح 
حلول تعجيزية كاالنسحاب من مدينة الحديدة وغريها 
م�ن القضايا غ�ري القابلة للنقاش، فم�ا بالك ان تكون 

مدخالً للحل. 
خالَل مفاوضاِت سالم أَْو مشاورات، يقوم األمريكي 
بض�خ كم هائ�ل م�ن األج�واء الس�لبية والتريحات 
االس�تفزازية عر القول بأن يمن املس�تقبل لن يش�كل 
تهديداً إيرانياً ضد اإلمارات والس�عوديّة يف حقيقة األمر 
لم يكن اليمن إيرانياً قبالً ولن يكون ولم يش�كل تهديداً 

يف مرحل�ة م�ن مراحل�ه وخصوص�اً بعد ٢١ س�بتمر، 
حيث س�عت قيادُة الث�ورة لطمأنِة املتوجس�ن ومنهم 

السعوديّة بعدم تشكيل أي تهديد ضدها. 
األزم�ات  إث�ارُة  العال�م  ُك��ّل  واش�نطن دوُره�ا يف 
واالس�رتزاق منها وتعمُل ع�ى ديمومته�ا، اليمن ليس 
اس�تثناًء، ول�ن يك�ون، نعم هن�اك ضغ�وٌط قويٌة ضد 
اإلدارة األمريكية تعمُل عى امتصاِصها عر اإليحاء بأن 
املش�اورات تميض نحو األم�ام والقليل من التريحاِت 
بأن أمريكا تدعم الحلَّ السيايّس يف اليمن، وخلف الستار 
ه�ي م�ن تح�ّدد األه�داَف وترضبُه�ا وتصي�ُغ الخطَط 

العسكرية وترشُف عى تنفيذها بكل قوة. 
خالص�ُة األم�ر هو م�ا قال�ه الس�يناتور الجمهوري 
لين�ديس غراه�ام، إنه ل�وال الوالي�ات املتح�دة لتحدثت 
الس�عوديّة الفارسية خالل أس�بوع، مؤّكدا أن الرياض 

تحتاُج واشنطن أكثَر من حاجة األخرية لها. 
وم�ن نافلة القول اس�تطراداً ع�ى هذه العب�ارة أنه 
يه الس�عودّي  ل�وال أمري�كا لُهِزَم�ت دول العدوان بش�قَّ

واإلماراتي خالل أسبوع. 
واش�نطن له�ا مصلح�ٌة جوهري�ٌة ِمن قتل الش�عب 
اليمن�ي، وال يبدو يف املدى املنظ�ور ان اإلدارة األمريكية 
تسعى نحو َحّل س�يايّس بل لتهدئة مرحلية قادُم األيّام 
كفيلٌة بتوضيح الصورة أكثَر، وما الدور السعودّي ووفد 

الرياض إال غطاء لهذه املصالح.. 

أمريكا ودوُرها يف مشاورات السويد 

البقية ص 8
البقية ص 8

يحيى المحطوري  
ُرِوَي عن مالك األشرت أنه قال:

»علمن�ي أم�ري املؤمنن ع�يٌّ كيف 
أقاتُل عدوي وأنا ال أحقُد عليه«.. 

املبدئيُة يف الراع أن تقاتَل املعتدي 
بكل قوة.. َوَقاِتلُوا يِف َس�ِبيِل اللَِّه الَِّذيَن 

يَُقاِتلُونَُكْم َواَل تَْعتَُدوا.
بُوا  بُ�وا َف�ْوَق اأْلَْعنَ�اِق َواْضِ َفاْضِ

ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن.. 
ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن.. 

حت�ى إذا م�ا تراَج�َع ع�ن موقف�ه 
الباطل وتوّقف ع�ن عدوانه وجنح إىل 

السلم.. 
�ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوتَ�َوكَّْل َعَى اللَِّه،  َوإِْن َجنَُح�وا ِللسَّ
ِميُع اْلَعِليُم.. َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك َفِإنَّ  إِنَُّه ُهَو السَّ

ِه َوِباْلُمْؤِمِنَن..  َحْسبََك اللَُّه، ُهَو الَِّذي أَيََّدَك ِبنَْرِ
إاِلَّ الَِّذي�َن يَِصلُوَن إىَِل َق�ْوٍم بَيْنَُك�ْم َوبَيْنَُهْم ِميثَاٌق 
أَْن  ْت ُصُدوُرُه�ْم  َجاُءوُك�ْم َح�ِرَ أَْو 
يَُقاِتلُوُك�ْم أَْو يَُقاِتلُ�وا َقْوَمُه�ْم، َوَل�ْو 
َشاَء اللَُّه َلَسلََّطُهْم َعَليُْكْم َفَلَقاتَلُوُكْم، 
َف�ِإِن اْعتََزلُوُكْم َفَلْم يَُقاِتلُوُك�ْم َوأَْلَقْوا 
َلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعَليِْهْم  إَِليُْكُم السَّ

َسِبياًل.
 .. التزامن�ا به�ذه املب�ادئ ضوريٌّ
وإن رأى البع�ُض في�ه إجحاف�اً ع�ى 
امل�دى القريب.. لكنه س�يحّقق نتائَج 
صحيح�ًة ع�ى امل�دى األبع�د يف نر 
القضية ويف عدالتها ويف قدرة املرشوِع 
ع�ى احت�واء الُخُص�وم ومعالجة آثار 
ال�راع وأضار الحرب مهما بلغ عم�ُق الجراح أَْو 

فداحُة الخسائر.. 

نـــوال أحــمــد  
بدعوة من األمم املتحدة تُقاُم املشاوراُت هذه املرة، 
ُد مس�اُر الحوارات واملش�اورات  وبرعاي�ة منها يُحدَّ
اليمني�ة يف »س�توكهولم« عاصمة الس�ويد.. يف ِظل 

تصعيد عسكري وعدواني كبري لدول العدوان.. 
لليوم الخامس عى التوايل منذ انطالق مش�اورات 
الس�ويد والغ�ارات الهس�تريية والقص�ف الوحيش 
مس�تمرٌّ ع�ى م�زارع ومن�ازل املواطن�ن، وأرق�ام 

الضحايا ما زالت يف تصاعد.. 
عن أي محادثات أَْو مشاورات يتحدثون؟!!

والع�دوان ممع�ٌن يف إجرامه، ومش�دٌد بحصاره، 
وموغ�ٌل يف س�فك دماء األبري�اء من أطفال ونس�اء 

وشيوخ وصيادي وكل أبناء الشعب اليمني.. 
أي مش�اورات ه�ذه التي تُق�ام والع�دوان ال زال 

ُمرسفاً يف القتل ُمتفنناً يف إبادة الشعب اليمني؟!
م�ا نعرفه وم�ا يعرفه الجميع أنه قب�ل إقامة أية 
مش�اورات أَْو محادث�ات س�الم يف أي�ة منطق�ة من 
مناط�ق الراع، ف�إن أول خطوة ينفذه�ا املجتمع 
الدويل واألمم املتحدة هي التهدئة، وإيقاف العمليات 

العسكرية يف جميع املحاور.. 
فلم�اذا لم تُطبق هذه الخط�وة إذا كانوا جاِدين يف 
وق�ف الحرب العدوانية الظاملة عى الش�عب اليمني، 
ل�و كانت هناك جدية من األمم املتحدة يف مس�اعيها 
إلح�الل الس�الم يف اليمن إلنقاذ الش�عب اليمني كما 
تّدع�ي، لكان�ت هن�اك تهدئ�ة وإدخال مس�اعدات 
للشعب اليمني املنكوب، الذي يتضور جوعاً من شدة 
الحص�ار وال�ذي يُعان�ي األمّرين من ح�رب العدوان 

االقتصادية، لو كانت جادة التخذت األمم 

مبادئ الصراع

مشاورات السويد باب ظاهُره الرحمة وباطنه العذاب


