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السيطرة على مواقع يف جنران ومقتل وإصابة 700 مرتزق يف هنم منذ بدء التصعيد

عدن يف  األط��ف��ال  أح��د  واغتصاب  أبنائها..  عن  ب��اإلف��راج  اإلح��ت��ال  تطالب  باملكا  املعتقلني  أمهات 
ضابط سوداني يسّلم نفسه للجيش واللجان يف ميدي ومقتل قياديني من املرتزقة يف الساحل الغربي

مقتل شيخ موال 
للعدوان بنيران 

المرتزقة في الضالع

الشيخ الحريزي في حوار صحفي:

نرفض التقسيم وقرار األقاليم ليس قرارًا يمنيًا 
ُعمان الهدف المقبل لألطماع السعودية وكيان البحر األحمر يجب رفضه

أنصار اهلل أفشلوا المخّططات 
السعودية الحتالل اليمن

ال�����ع�����ج�����ري: االت������ف������اق ال ي����ن����ص ع����ل����ى ت�����واج�����د أي�������ة ق��������وات أج��ن��ب��ي��ة

اتفاق السويد
بني دعايات »االحتالل األممي« 

ونوايا عدم االلتزام
قائد لواء مرتزق يعترف 

بإجبار أفراده على القتال 
نيابة عن اجليش السعودي

بعد أن باعوا وطنهم 
بثمن خبس:

ن�واب حمتجزون 
يف الري�����������������������اض!
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 مصرع وإصابة عشرات المرتِزقة بكسر زحف لهم في عسير: 

السيطرة على مواقع جبلية يف نجران و4 صواريخ »زلزال1« تضرب املرتِزقة يف جيزان
 : وراء الحدود

حّققـت قـوعُت عيجيش وعيلجـان عيشـعبيّة، أمس 
عألحـد، تقدمـاً ميدع يـاً جديـدعً يف جبهـة  جـرعن، إذ 
ت ّكلت من عيديطرة عىل عدة موعقَا جبلية يف ع لية 
0جومية  وعية، ك ا تكبّد عيعدّو عيدـعوسي خدـائَر 
فاسحة خالل ع ليات أخرى يف جبهت0َ جيزعن وعدري. 
وعـرض عإلعال1 عيحرثـ0، أمس، مشـا0َد مصّورة 
واّقـت تفاصيَل سـيطرة عيجيـش وعيلجان عيشـعبيّة 
عـىل عـدة موعقا جبليـة رشق0 عيدـديس يف  جرعن، 
حيث ثدأت عيع لية ثت شـيط  اري مكبّف عسـتهدف 
تج عات وأوكار علارص عيعدّو يف تلك عملوعقا، وأسـفر 

عن سقوط عدس من عيقتىل وعيجرحى يف صفوفهم. 

وثايتزعمـن مـا ذيك تقدمـت وحدعٌت مـن عيجيش 
وعيلجان القتحا1 تلـك عملوعقا، ورعفقت كامريع عإلعال1 
عيحرثـ0 عيوحـدعت عملهاج ـة، وواّقت فـرعَر عدس من 
آييـات وعلارص عيعـدّو يف تلك عملوعقـا؛ 0رثاً من ثأس 

عيجيش وعيلجان. 
وعرضـت عملشـا0د أيضاً جبـث عدس مـن علارص 
عيعـدّو عيذين سـقطوع قتىل ثلـريعن عيجيـش وعيلجان 
خالل عيع لية، ك ـا عرضت محاوالت طريعن عيعدوعن 
إلعاقة عيع لية ثغارعت فاشـلة شلها عىل عمللطقة ويم 

تحّقق أي يشء. 
وتجويـت كامريع عإلعال1 عيحرثـ0 سعخل تلك عملوعقا 
ثعـد عيدـيطرة عليها، وواّقـت أوكاَر علـارص عيعدّو 
وأسلحتهم عيت0 أغتل ها أثطال عيجيش وعيلجان خالل 

عيع لية. 
وكان  اطق عيجيش، أّكد أمس، أن عيعدّو عيدعوسي 
حاول عيتقد1 يف عدة محـاور من جبهة  جرعن، تحت 
غطاء جوي مكبّف، إال أن تلك عملحاوالت ثاءت ثايفشل 

وتكبّد عيعدّو خدائر فاسحة ويم يحّقق أي تقد1. 
وثايتزعمـن مـا ذيـك ت ّكلت قـوعت عيجيـش وعيلجان 
عيشـعبيّة مـن تدمـري آييـة عدـكرية ملرتِزقـة عيجيـش 
عيدعوسي يف صحرعء عألجارش قباية  جرعن، وذيك ثوعسطة 

عبوة  اسفة، وأسفر ذيك عن مرصع طاقم عآليية. 
ويف جيزعن، أطلقت قوعت عيجيش وعيلجان عيشعبيّة 
0 صوعريـخ مـن  وع »زيـزعل1« ما عدس مـن قذعئف 
عملدفعية، عىل تج عات ملرتِزقة عيجيش عيدـعوسي تم 
رصد0ا قباية جبل قيس، وحّققت عيرضثات إصاثات 

سقيقـة أسـفرت عن مـرصع وإصاثة عيعـرعت من 
عملرتِزقة. 

جـاء ذيـك في ا ت ّكلـت وحدعت عيجيـش وعيلجان 
من إحباط محاوية تدـّلل ملرتِزقة عيجيش عيدـعوسي 
ثاتجاه وعسي جارة، حيث سقط عدس من عملرتِزقة قتىل 

وجرحى. 
ويف عدري، ت ّكلت قوعت عيجيش وعيلجان من كرس 
محاويـة زحف ملرتِزقة عيجيش عيدـعوسي غرب ملَفذ 
علب، وجـرى خالل ذيك عسـتهدعف علـارص عملرتِزقة 
ثرضثـات مدـّدسة وعصطياس0ـم ثك ائن 0لدسـية 
 وعية، ما أسـفر عن مرصع وإصاثة عيعرعت ملهم 
وتدمري آيية يهم، وع تهت محاويتهم ثدون أن يحّققوع 

فيها أي تقد1. 

 : نهم
وصلـت خدـائُر مرتِزقة عيعـدوعن يف جبهة 
 هـم، ملـذ ثدعية تصعيد0ـم عألخري 0لـاك، إىل 
أكبَر من رر7 قتيل وجريح، في ا توعصل قوعت 
عيجيـش وعيلجـان عيشـعبيّة تلفيـذ ع لياتهـا 
عيلوعيـة 0لـاك وإحبـاط محـاوالت عملرتِزقـة 

عملتكّررة يلتقد1. 
وأفاس  اطق عيقوعت عملدلحة، عيع يد يحيى 
رسيا، أمـس عألحد، ثأن أكبَر من رر7 علرص 
مـن مرتِزقة عيعدوعن سـقطوع قتـىل وجرحى 
ملذ ثدعيـة تصعيد0ـم عألخري يف جبهـة  هم، 
قبل حوعيل أسـبوعا، وتم تدمري 11 آيية يهم، 
موضحـاً أن أكبـر مـن ر15 قتيـالً وجريحـاً 
0م من علارص ما يدـ ى عيلـوعء 101 عيتاثا 

يلعدوعن، وأشـار  اطـق عيجيـش إىل أن عيعدّو 
وعصل عيدفـَا ثاملزيد من عيتعزيـزعت يف جبهة 

 هم. 
وأوضـح  اطـق عيجيـش أن عملرتِزقـة  ّفذوع 
خـالل عيفـرة عملاضيـة أكبـر مـن ر3 محاوية 
0جوميـة عـىل جبهـة  هـم، إال أ هـا فشـلت 

ج يعها. 
ويف جديـد عيع ليـات عمليدع ية 0لـاك،  ّفذت 
قـوعت عيجيـش وعيلجان أمـس 0جومـاً  وعياً 
عىل عدس من موعقا مرتِزقـة عيعدوعن يف عيتباب 
عيدـوس ثأطرعف حريـب  هم، وأوضـح مصدر 
ميدع 0 يصحيفة عملدرية ثأن عدسعً من عملرتِزقة 
عيذيـن كا ـوع يف تلـك عملوعقا سـقطوع ثا قتيل 
وجريح ثلـريعن عيوحـدعت عملهاج ـة، في ا الذ 

عيبقية ثايفرعر. 

مـن جهـة أخـرى، ت ّكلـت قـوعت عيجيش 
وعيلجـان من كـرس محاويـة زحـف يل رتِزقة 
ثاتجـاه عيدـلطاء يف ملطقـة عيحـول، وخلـف 
عيقـرن، وأشـار مصدر عدـكري يلصحيفة إىل 
أن عرعت من عملرتِزقة سـقطوع قتىل وجرحى 
جرعء وقوعهم يف ك ائن 0لدسية خالل عيع لية، 
وع تهت محاويتهم ثايفشـل ويـم يحّققوع فيها 

أي تقد1. 
وعـرض عإلعـال1 عيحرثـ0، أمـس، مشـا0د 
مصـورة واّقـت جا بـاً مـن خدـائر مرتِزقة 
عيعـدوعن جرعء كرس محاوالت زحف يهم يف عدس 

من ملاطق جبهة  هم. 
وأظهرت عملشـا0د وقوع عملرتِزقة يف عدس من 
عيك ائن عيهلدسية، إذ حصدت عيعبوعت عيلاسفة 

عيعرعت ملهم، خالل كرس تلك عيزحوفات. 

 مصرع وإصابة 700 مرتِزق خالل تصعيدهم األخري يف نهم 
وهجوم نوعي على مواقعهم

ضابط سوداني يسّلم نفَسه للجيش 
واللجان يف جبهة ميدي

المسيرة | ميدي
أفاس مصدٌر عدـكريٌّ يصحيفة عملدـرية، ثأن ضاثطاً مـن مرتِزقة عيجيش 
عيدـوسع 0، سّلم  فَده، أمس عألحد، يقوعت عيجيش وعيلجان عيشعبيّة يف محور 
ميـدي.  وأوضـح عملصـدر أن عيضاثَط عيدـوسع 0 يح ـُل رتبة  قيـب، ويقوس 
مجاميـَا مـن مرتِزقة عيعدوعن يف جبهة ميدي، وسـّلم  فدـه ألثطال عيجيش 
وعيلجان يف ظل عيع ليات عيلوعية عملتوعصلة عيت0 تشـهد0ا عيجبهة وعيت0 يتكبّد 

فيها عيعدّو خدائَر متزعيدة. 
وسـبق يقـوعت عيجيش وعيلجـان أن أرست مرتِزقة من عيجيش عيدـوسع 0، 
خالل عيع لية عيك7ى عيت0  ّفذتها يف جبهة عيداحل عيغرث0 وعيت0 ت ّكلت فيها 
من تطهري ملطقـة عيجبلية ومفرق عملتيلة، حيث عرض عإلعال1 عيحرث0 وقوَع 

عدس من علارص عملرتِزقة عيدوسع يا أرسى ثيد أثطال عيجيش وعيلجان. 

مصرع 2 من أبرز قيادات املرتِزقة بنريان 
الجيش واللجان يف الساحل الغربي

المسيرة | الساحل الغربي
يقـ0 عالـان من عيقيـاسعت عيبـارزة يف صفـوف مرتِزقة عيعـدوعن عألمريك0 
عيدـعوسي، مرصعه ا، ثلـريعن عيجيش وعيلجان عيشـعبيّة يف جبهة عيدـاحل 

عيغرث0. 
 وأوضح مصدٌر عدـكري يصحيفة عملدرية أن عيقياسي عملرتِزق »عيل  ارص 
ثاجيل« يق0 مرصعه، أمس عألحد، ثلريعن عيجيش وعيلجان خالل ع لية  وعية 
يف جبهة عيدـاحل.  ويعد عملرتـِزق ثاجيل من أثرز قيـاسعت عملرتِزقة، و0و  جل 
عيفار » ارص ثاجيل«  ائب رئيس مجلس عيلوعب سـاثقاً، عيذي عيتحق ثصفوف 
عيعـدوعن.  وجاء ذيك ثعد سـاعات من مرصع عيقياسي عملرتِزق عيعقيد حدـا 
أثو حورية، ثلريعن عيجيش وعيلجان عيشـعبيّة يف ع لية  وعية أخرى شـهدتها 

جبهة عيداحل. 
وعملرتـِزق أثـو حورية، 0ـو قائد إحـدى عيكتائـب عيتاثعة يل رتـِزق طارق 
عّفاش، وكان يشـغل في ا سـبق ملصَب قائد ما يدـ ى مكافحة عإلر0اب يف 

عدن، ويشكل مقتلُه رضثة موجعة عىل مرتِزقة عيعدوعن. 

هجوم نوعي على مواقع املرتِزقة يف »املهاشمة«
المسيرة | الجوف

 ّفذت قوعُت عيجيش وعيلجان عيشـعبيّة، أمس عألحد، 0جوماً  وعياً عىل عدٍس 
من موعقا مرتِزقة عيعدوعن يف محافظة عيجوف، وسقط عدس من عملرتِزقة قتىل 

وجرحى.  
وأوضـح مصـدٌر عدـكري يصحيفة عملدـرية أن وحدعت عيجيـش وعيلجان 
عسـتهدفت ثايهجـو1 عـدة موعقَا يت ركـز فيهـا عملرتِزقة يف قرية عملهاشـ ة 
ث ديرية خب وعيشعف، وجرى خالل عيهجو1 عستهدعف علارص عملرتِزقة ثلريعن 

مدّدسة أسفرت عن مرصع وإصاثة عدس ملهم. 
وجـرى خالل عقتحا1 تلك عملوعقا، تفخيخ اكلات عملرتِزقة ثعبوعت  اسـفة، 
ع فجـرت ثاملرتِزقة علد عوستهم، ما أَسَّى إىل سـقوط أعـدعٍس إضافية من عيقتىل 

وعيجرحى يف صفوفهم. 

 اإلعالم الحربي يعرض جانبًا من خسائرهم:
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مصادر إعالمية كشفت جانبًا مما يتعرضون له:

نّواب العدوان تحت اإلقامة الجربية واإلهانات يف الرياض 

اعترف بتعرض الجنوبيين لمحارق إجبارية في الحدود السعودّية:

قائد لواء مرتِزق يعرتف بتعرض اللواء لالختطاف يف 
السعودّية وإجبار أفراده على القتال نيابة عن الجيش السعودي

 : متابعات 
يحاوُل عيلظا1ُ عيدعوسّي ملذ ثدء عيعدوعن 
عسـت ايَة أعضاء مجلس عيلـوعب يف عيي ن؛ 
يلوصـول إىل عيلصـاب عيقا و ـ0 يال عقاس؛ 
عيلظـا1ُ  عتّفاقيـات يط ـُح  إثـرع1  ثهـدِف 
عيدعوسّي يلوصول إييها يتحقيق عيكبري من 
مطامعه وعيت0 من ثيلها عتّفاقيُة مّد أ بوب 
 فط0 ع7 محافظة عملهرة، وصوالً إىل ثحر 
عيعرب، و0و ما يشـهُد حايياً مقاومًة ك7ى 

من قبل أثلاء عملحافظة. 
ُمِليَـت  عيعـدوعن  مـدى سـلوعت  وعـىل 
عملحاوالُت عيدـعوسيّة تجـاه مجلس عيلوعب 
ثايفشل رغم  جاحه يف عست اية عدس محدوس 
من أعضاء عملجلس ييتحول 0ذع عملوضوع إىل 
ملف زعخر ثاألرسعر وعيت0 آخر0ا أن عيلظا1 
عيدـعوسّي جعل مـن عألعضـاء عيذين  جح 
ثإغرعئهم إىل أرسى يف عيرياض وتحت رقاثة 
مشـدسة؛ ثهـدِف عالحتفـاظ ثهم عـىل أمل 
عسـت اية عملزيد ملهم يلوصـول إىل عيلصاب 

عيقا و 0 يال عقاس. 
يف 0ذع عيدـياق كشـفت مصاسر إعالمية 
جا بـاً م ـا يتعـرض يـه عيلـوعب عملوعيون 
يلعـدوعن مـن إ0ا ـات وإقامـة قرسيـة يف 
عيعاص ـة عيدـعوسيّة عيريـاض مللعهم من 
عيهرب ثعدما رُصفت يهم حفلة من عألموعل. 
عيصحفـ0 عيي ل0 ج ال عامـر -رئيس 
تحرير صحيفة عيوسـط- تلـاول يف مقاية 

 ر0ا يف صفحته ث وقا عيفيدبوك عملرعت 
عيعديدة عيت0 فشـل فيها عيلظا1 عيدـعوسّي 

يعقد جلدة ملجلس عيلوعب. 
وقال عامـر »إ ه ويف إْحــَدى عملحاوالت 
عيت0 تم عسـتدعاء عيلوعب فيهـا إىل عيرياض 
تم إرغامهم عىل يبس أسورة تعقب ض ا اً 
يعـد1 خروجهم حتى يتم إقلـاع من تبقى 
عيتـ0  عإليكرو يـة  عألسـاور  ثايحضـور«. 

كشـف عامـر أّن عيلـوعب عملوعيـا يلعدوعن 
أُرغ وع عىل يبدها، ثحدب مصاسر إعالمية 
أُْخَرى، 00 ذعتُها عيت0 عشـرتها عيدـعوسيّة 
من رشكة إرسعئيلية وجرى عسـتخدعمها يف 
موعسـم عيحج يف عيعامـا عملاضيا، وأّكدت 
صحف إرسعئيليـة وأمريكية صحة عيتعاقد 

عيدعوسّي ما تلك عيركة عإلرسعئيلية. 
ويضيف عامر أ ه ويف سبيل عقد جلدة 

ملجلـس عيلـوعب وعـدت عيدـعوسيّة عيلوعب 
»ث بلغ رر5 أيف ريال سعوسّي وث قاثلة ثن 
سل ان يهم«، مشريعً إىل أن تلك عملقاثلة« يم 
تحصل إاّل ثعد أسـاثيا من عختبار قدرعتهم 
عىل تح ل عإل0ا ـات حا كان يتم إثالغهم 
ثاالسـتعدعس يلقاء ظل يؤجـل وحا أصبح 
حقيقة فإ َّه يم يدت ر ألكبَر من 15 سقيقة 
يـم يتحدث فيها عألمـري ثكل ة وعحدة حتى 

عن سـبب ج عهم إال أ هم ث قاثل عإلزسرعء 
غـاسروع ثتوجيه رصف ملحـة عيـ رر5 أيف 

سعوسّي وفشل ثتحقيق عيلصاب«. 
ويفت عامر إىل أن عيلظا1 عيدعوسّي جدس 
محاوالته يعقد جلدة ملجلس عيلوعب ويكن 
يف ذيـك عيحا تم تخفيـض عمللحة عمل لوحة 
يللـوعب إىل رر1 أيـف ريال سـعوسّي فقط، 
في ا تدـت ر محاوالت عيدـعوسيّة عييائدة 

يعقد عيجلدة عمللتظرة. 
وتحدث عامر عن موعقف أعضاء مجلس 
عيلوعب قائـالً إ ه »صحيح أن 0لاك من غرّي 
جلـده وقبـل عملدـاومة إاّل أن 0لـاك من ال 
يـزعل عىل موقفه ثإعالء عيوالء يوطله وعد1 
طرحه يف سـوق عيلخاسـة رغم مـا يح له 
من موقف سـيايّس مختلـف أَْو حتى وجا 

شخيص«. 
وأضاف أن عيلوعب عيذين رفضوع عال صياع 
يلدـعوسيّة »يم يحاويـوع تخدير ض ائر0م 
ثت7يـرعت ال ترقـى إىل عيبصـم يرعلة ثيا 
مـا تبقـى م ا يُطَ ـُا يف ثلد0م ثعـد أن تم 

تدمريُه وقتل أثلائه«. 
عيكشـف ع ا تعرض يه عيلـوعب عملوعيون 
يلعدوعن مـن إ0ا ات يف عيرياض يتزعمن ما 
ععـرعف قائد أحـد أيوية عملرتِزقـة ثتعرضه 
وأفـرعس عيلـوعء إل0ا ـات م االـة يف عملرسح 
عيدـعوسيّا ألفرعس  عيعدـكرّي وعختطـاف 
عيلـوعء وإجبار0ـم عـىل عيقتـال يف عيحدوس 

عيدعوسيّة  ياثًة عن عيجيش عيدعوسّي.

 : متابعات 
عيتـ0  عإل0ا ـات  فصـوُل  تتعـّدُس 
يتعرُض يهـا عملرتِزقة مـن قبل سول 
عألصعـدة  مختلـف  عـىل  عيعـدوعن 
عيعدـكرّي  عيصعيديـن  وخصوصـاً 
وعيدـيايّس، حيـث أ ـه وثعـد عدة 
أشـهر من ععـرعف قائد ما يدـ ى 
»يـوعء مكافحـة عإلر0ـاب« عملكـون 
من علارص جلوثية ثتعرضه وأفرعس 
عيلـوعء يإل0ا ـة وعيخديعـة من قبل 
عيدعوسيّا ثعد عستقدعمهم يل  لكة 
يتدريـب أفـرعس عيلوعء فتـم إجبار0م 
عيجيـش  عـن  عيقتـال  ياثـة  عـىل 
عيدعوسّي، ييأت0 قائد يوعء آخر ويُديل 
ثشـهاسة م االـة عّ ـا تعـرض يه 
وأفـرعس عيلوعء عيذي يقـوُسه، من قبل 

عيدعوسيّا. 
وثحدـب صحيفـة »عـدن عيغد« 
عملوعيية يلعدوعن أشارت عألخرية إىل أن 
عيع يد عملرتِزق عيع يد عبدعيله محدن 
أح ـد عيضب0 قائـد ما يدـ ى يوعء 
عيصاعقة عملكون من علارَص جلوثية 
حرض، أمس عألحد، إىل مقر عيصحيفة 
ورَوى مـا تعرض يه وأفرعس عيلوعء من 
إ0ا ـات من قبل عيدـعوسيّا؛ ثهدِف 

 ر روعيته يف وسائل عإلعال1. 
مـن  عيضبـ0  عملرتـِزق  وشـكا 
عيته يش عيذي يتعرض يه أفرعس عيلوعء 
يف  جرعن عيذين قال إ هم شـاركوع يف 
معركـة ما يدـ ى »تحرير عدن« إىل 

جا ب ُقــوَّعت عيعدوعن وعالحتالل. 

وقـال عملرتـِزق عيضب0 إ ـه خالل 
معركـة عـدن كان مـا يزعل رئيدـاً 
يع ليات ما يدـ ى »كتيبة سـل ان 
عيحـز1« وثعـد ذيـك شـارَك يف عـدة 

معـارك إىل جا ـب ُقـــوَّعت عيعدوعن 
وعالحتالل يف عيجبهات عألُْخَرى، مشريعً 
أن عيكتيبة وقيـاسعت أُْخَرى ومقاتلا 
عـد1  ثدـبِب  يلته يـش؛  تعرضـوع 

عيدمج ث ا وصفـه »عيجيش وعألمن« 
ثحدب وعد عيفار 0اسي. 

أن  عيضبـ0  عملرتـِزق  وأضـاف 
عيته يـش عيـذي تعرضـت يـه تلـك 
عيُقـــوَّعت أج07ـا عـىل عال ض ـا1 
إىل عيُقـــوَّعت عيت0 تقاتـل يف عيحدوس 
ع ليـة  أن  إىل  مشـريعً  عيدـعوسيّة، 
مقاتلـا  طايـت  عيتـ0  عيته يـش 
وقيـاسعت جلوثية سفعـت ثايكبري إىل 
عيذ0ـاب وعال ض ا1 يلُقـــوَّعت عيت0 
تتدرب يف  جرعن وجيـزعن ويتم عيزج 
عيحـدوس  يف  عيدعئـرة  عيحـرب  يف  ثهـا 

عيدعوسيّة. 
وععـرف عملرتِزق عيضبـ0 أن أفرعس 
عيلـوعء عيـذي ع ض ـت إييـه كتيبتـه 
وأصبـح قائدعً يه ثاتـوع تحت عإلقامة 
عيج7ية ويقاتلون رغ اً علهم ثقويه: 
إن »ملتدـب0 عيلـوعء ال يدـتطيعون 
عيعـوسة إىل ثالس0ـم إاّل ثتوجيـه مـن 

عالستخبارعت عيدعوسيّة«. 
ك ا ععرف عملرتِزق عيضب0 ثتعرض 
عملرتِزقـة عيذين من ثيلهم أفرعء عيلوعء 
عيذي يقوسه يخدـائَر ثرية مهوية، 
قائـالً: إن »عإلقصاء عيـذي تعرض يه 
قياسعت ومقاتلـون جلوثيون جعلهم 
يلض ـون إىل عيُقــوَّعت عملقاتلة 0لاك 
رغم عيخدـائر عيكبـرية يف صفوفهم 
عيكبـري  وأرس  وجـرح  وعستشـهاس 

ملهم«، ثحدب قويه. 
ووّجـه عملرتِزق عيضب0  ـدعًء يلفار 
0اسي وقياسة تحايف عيعدوعن ثإعاسة 

تلك عيُقــوَّعت إىل عدن. 

مقتل شيخ مواٍل للعدوان بنريان 
املرتزقة بسبب رفع صورة زعيم 

مليشيات الخيانة
 : الضالع 

يتوعَصـُل عيرصعُع ثـا فصائـل عملرتِزقة يف مختلـف عمللاطق 
عملحتّلة وعيذي يؤسي إىل حوعسَث يومية تكشـُف أن ما يج ُا تلك 
عألطرعف 0و تبعيتها يلعدّو عيخارجية وعدعؤ0ا يبعضها عيبعض، 
وعيت0 كان آخر0ا، أمس عألحد، ث قتل شيخ قبيل وقياسي ثحزب 
عملؤت ر من جلاح زعيم مليشـيات عيخيا ـة وعيفتلة عيل صايح 
وعيذي ع ضمَّ يلعدوعن ثشكل عَلل0 عقَب فتلة سيد 7 عملايض. 

عيحاساة وقعت يف إْحــَدى ملاطق عملرتِزقة يف ملطقة مريس 
ث حافظة عيضايا علدما مر موكب عيشيخ عيقبيل عملوعيل يلعدوعن 
صايـح ثن صايـح عيعتبات من  قطـة تاثعة ملرتِزقـة عيعدوعن، 
حيث أ ه وثحدب عيصور ووسائل إعال1 عملرتِزقة أ فدهم، كان 
عملرتِزق عيعتبات رعفعـاً صورَة زعيم عيفتلة وعيخيا ة عيل صايح 
يف سـيارته عألمر عيذي أَسَّى يوقوع شـجار ثا مرعفق0 عيشـيخ 
عملرتـِزق وأفـرعس عيلقطة مـن عملرتِزقة عيتاثعا ملا يدـ ى عيلوعء 

عيرعثا مشاة. 
ووفقاً يل صاسر ذعتها، تطور عألمر إىل تباسل إلطالق عيلار ثا 
عيطرفا، عألمر عيذي أَسَّى ملرصع عيشـيخ عملرتِزق صايح عيعتبات 

وإصاثة االاة من مرعفقيه. 

أخبار
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أخبار

 تحالف العدوان يواصل خروقات اتفاق السويد ويقصف الحديدة بأكثر من 60 غارة وقذيفة:

 بينما أطلق القيادي المرتِزق »أبو اليمامة« واباًل من الرصاص على سيارة مواطن مسن:

 جّددوا خالل لقاء قبلي موسع تأكيد وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية بصنعاء:

 : صنعاء
جـّدست قبائل خـوالن عيطيـال ث حافظة 
صلعاء، أمس عألحد، إعالن حاية عيلفري عيعا1 
وعيتأكيـد عـىل عالسـت رعر يف رفـد عيجبهات 
ثايرجـال وعملـال، مؤّكـدة وقوفهـا إىل جا ب 
عيقيـاسة عيبوريـة وعيدياسـية ومدـا دتها 
يلجيـش وعيجـان عيشـعبية يتطهـري عيرعب 
ومرتِزقتهـم،  عيغـزعة  س ـس  مـن  عيوطلـ0 

وتحقيق عيلرص يشعبلا عيي ل0. 
وسعـت قبائل خـوالن عيطيال خـالل يقاء 
قبيَل موسـا، ُكــّل عيقبائل عيي ليـة وأحرعر 
عيشعب إىل عالست رعر يف رفد عيجبهات، وتعزيز 
وحدة عيصف وعيجبهـة عيدعخلية وإحياء قيم 
عيتكافـل وعيرعحـم ثا أثلاء عيشـعب، وعد1 
عال صياع خلف ما يدـوقه عيعدوعن وعملجت ا 
عيدويل حـول إحالل إْسـاَل1 عـ7 عملفاوضات 

عيت0 يدخر0ا عيعدوعن يلحصول عىل تلازالت 
ت س ثايدـياسة وعيكرعمة عيي لـ0، متوعدة 
قوى عيغزو وعالحتالل مرتِزقتهم ثر 0زي ة 
سـيذكر0ا عيتأريخ عـىل أرض عيي ن وإابات 

حقيقة أن عيي ن مق7ة عيغزعة. 
 ويف عيلقاء عيقبيل عملدـلح وعملوسـا عيذي 
حرضه عملحافظ حلا مح د قطيلة وعيوكيل 
طايـب سحان ومح د ثن عـيل عيغاسر وعضو 
مجلس عيشـورى مجا0د عيدامري ومشايخ 
وأثلـاء ووجهـاء وأعيـان مديريـات خوالن 
عيطيال عيدـبا، أّكـدت عيقبائل عسـت رعر0ا 
يف رفـد عيجبهـات ثاملزيـد من عيرجـال وعملال 
وعيتضحيـة ثـكل غـاٍل و فيس وفـاء يدماء 
عألرض  عـن  وسفاعـاً  وعيجرحـى  عيشـهدعء 

وعيعرض. 
 وحّ لـت قبائـل خـوالن عملجت ـا عيدويل 
كامل عملدـئويية عن عيجرعئـم عملرتكبة ثحق 

شـعبلا عيي لـ0، مدـتلكرين عيص ت عيدويل 
إزعء عست رعر عيعدوعن ملذ قرعثة عيعا1 عيرعثا 

وما تدـبب ثه من كوعرث ثحق عإل َْدـا ية يف 
عيي ن. 

وخـالل عيلقـاء أشـاس محافـظ صلعـاء 
ث وعقـف قبائل خـوالن يف عيدفاع عن عيوطن، 
مب لاً عيتضحيـات عيت0 يقدمو ها يف جبهات 

عيعزة وعيكرعمة وعيرف ملذ ثدء عيعدوعن. 
 في ا أشـار مدير مديريـة جحا ة مح د 
عيبشـاري عسـتعدعس أثلاء خوالن تقديم عملزيد 
مـن عيتضحيات؛ سفاعـاً عن عيوطـن، مؤّكدعً 
جهوزيتهـم عيكاملـة يرفـد مياسيـن عيعـزة 

وعيرف ثايرجال وعيعتاس. 
وأّكـد ثيان صاسر عن عيلقـاء وقوف كافة 
قبائل خـوالن إىل جا ـب عيقياستـا عيبورية 
وعيدياسية وما تتخذه من قرعرعت يف مصلحة 
عيوطن،  افياً ما تروج يه وسـائل عإلعال1 من 

توعطؤ وجهاء خوالن ما عيعدوعن. 
وأّكد عيبيان وقوَف كافة مشايخ ووجهاء 
وأعيـان خـوالن إىل جا ب عيجيـش وعيلجان 

عيشعبية يف سبيل عزة وكرعمة عيوطن. 

قبائل خوالن الطيال تعلن النفري العام واالستمرار يف رفد الجبهات

استشهاد وإصابة 5 مواطنني بينهم طفالن بغارات وقنابل العدوان يف محافظتي الحديدة والبيضاء

جريمة اغتصاب جديدة تطال أحد األطفال بمحافظة عدن املحتّلة

 : خاص
توعصل قـوى عيعـدوعن ومرتِزقتها 
وم تلكاتهـم  عملوعطلـا  عسـتهدعف 
ث حافظة عيحديدة، يف إشـارة إىل عد1 
جديتها يف عيدـال1 وعزمها عىل  دف 
عتفاق عيدـويد عملتفق عليه عألسـبوع 
عملـايض، حيث أقد1 طائـرعت عيعدوعن 
ومخلفاتها ومدفعيـات مرتِزقته عىل 
إضافة جرعئم جديـدة ملِـَلـّفه عيدعم0 
ثيلهـم  0 موعطلـا  ثقتـل وإصاثـة 

طفالن يف عيحديدة وعيبيضاء. 
وأوضـح مصـدر أملـ0 ث حافظة 
عيحديـدة أن موعطلاً عستشـهد متأارعً 
ثجرعحه إاـر ع فجار قلبلـة علقوسية 
عيتحيتـا،  مديريـة  يف  ملزيـه  جـوعر 

مضيفـاً أن عألطبـاء يـم يت ّكلوع من 
إ قاذه من آاار عيشـظايا عيت0 توزعت 
يف أجزعء من جد ه ورأسه، مشريعً إىل 

أن عملشـايف يف عيحديدة غـري قاسرة عن 
عسـتقبال عيحـاالت عيخطـرية يضعف 

عإلمكا ات. 

ويفـت عملصـدر إىل أن عـدَس قذعئف 
عسـتهدفت  عيتـ0  عملرتِزقـة  مدفعيـة 
ملـازل ومزعرع عملوعطلـا يف عيحديدة 
ثلغت أكبر من ر6 قذيفة وغارة خالل 
عيدـاعات عملاضية، مـا أسى إىل إصاثة 
موعطن من مديرية عيدريه 0 ثجروح 
متفاوتـة، وإيحـاق أرضعر جدـي ة 
ث لازل ومـزعرع عملوعطلا يف مختلف 

عملديريات، سي ا مديلة عيحديدة. 
ويف محافظـة عيبيضاء، أّكد مصدر 
وإصاثـة  عستشـهاس طفلـا  محـيل 
وعيد0ـم ثجروح جـرعء قصف طريعن 
عيعدوعن يشاحلتهم ثغارتا يف ملطقة 
حرية يف عيو0بية ث ديرية عيدـوعسية، 
ييدـت رَّ تحايُُف عيعدوعن يف مدلدـل 
عيخروقات وفتح آفاق جديدة يإلجرع1. 

 : عدن
مـا إن تلـا1 مديلُة عدن عيوعقعة تحت سـيطرة 
عيدـعوسي ومرتِزقتـه عـىل  عإلمارعتـ0  عالحتـالل 
جري ـة أخالقية أو أمليـة إال وتصحو عىل جري ة 
أثشـا تكدر صفو سكان 0ذه عملديلة عملقدر يها أن 
تعيش وعقعاً مريرعً وكاراياً يف ظل سيطرة عالحتالل 
وميليشـياته ومرتِزقتـه عمللترين يف ُكــّل أرجاء 
عملديلـة مه تهم عيوحيـدة عيت0 يتقاضـون عليها 
أجرعً ثايدر0م عإلمارعتـ0 00  ر عيفوىض وعيعبث 
وإقالق عيدكيلة عيعامة من خالل جرعئم عالغتياالت 
وعيقتـل وعالغتصاثات وغزو عملـدعرس وعيجامعات 

ثكل أ وعع عملخدرعت وعيخ ور وعيحشـيش. 
ويف جري ة جديدة تشهد0ا مديلة عدن عملحتّلة 
ال تقلُّ ثشـاعة عن سـاثقاتها، قال مصدر أمل0، 
أمـس: إن رشطـة عملعـال تجـري عيتحقيقات ما 
عدس من عملشـتبها تم عيقبُض عليهم عىل خلفية 

تعرض طفل يالعتدعء عيجليس. 
وأوضـح عملصـدر عألمل0 أ ـه تـم عيقبض عىل 
ا ا ية أشـخاص مشـتبه ثهـم من حـ0 رسفان 

ث ديريـة عملعـال ثيل ا ال تـزعل عيتحقيقات جارية 
ملعرفـة 0ويـة عيجا ـ0، الفتـاً إىل أ ه تـم عيلزول 
عمليدع 0، أمس، ثرفقة عيطفل عملعتدى عليه ثغرض 
عيتعـرف عـىل 0ُوية مشـتبها آخريـن ومعرفة 

تفاصيل عيحاسث. 
مـن جا ب آخر وعسـت رعرعً ملدلدـل عيفوىض 
عألمليـة وعال تهـاكات عيتـ0 ي ارسـها عالحتـالل 
عإلمارعتـ0 ومرتِزقتـه ثحق عملوعطلـا عيي ليا يف 
عمللاطـق عيجلوثيـة، أقـد1 عيقياسي عملرتـِزق يف ما 
يد ى »عيحزع1 عألمل0« عيتاثا يالحتالل عإلمارعت0 
»ملري أثو عيي امة« عىل إطالق وعثل من عيرصاص 
صـوب سـيارة رجل كبري عيدـن، أمـس عألحد، يف 

مديرية عي7يقة ث حافظة عدن عملحتّلة. 
وتـدعول  شـطاء جلوثيـون صـورعً ومقاطَا 
فيديو أظهرت سـيارة عملوعطن عيطاعن يف عيدـن، 
0ا ـ0 عييزيدي، وقد تعرضت إلطـالق  ار ثكبافة 
كاست توسي ثحياته، موضحا أن سيارة عملوعطن 
عييزيدي تعرضت يصدمة من سـيارة عملرتِزق »أثو 
عيي امـة« يف خط عي7يقة ييطلب عألول من سـائق 
سـيارة أثو عيي امة ثإحضار رجل مرور يلحكم يف 

عيحـاسث وتحديد عملخايف، عألمر عيذي أج7 عملرتِزق 
»أثو عيي امة« يللزول شـخصياً من عىل سـيارته 
وإطـالق عيرصاص ثكبافـة عىل سـيارة عملوعطن 

عييزيدي. 
وععت7 عيلشطاء إقدع1 عملرتِزق أثو عيي امة عىل 
فعل 0ذع عيحاسث، تطورعً يف مدار عال فالت عألمل0 
عيذي وصـل إىل حـد أن يُقتََل عملوعطلـون يف وضح 
عيلهـار وسـط غيـاب كيل يلقا ـون عيـذي يح 0 
عملوعطن، حدب تعبري0م، مشريين إىل أن عيقا ون 
يف مديلـة عـدن عملحتّلة ثات ملحالً أمـا1 مرتِزقة 

عالحتالل عإلمارعت0. 
ويف عيدياق حاول إعال1 مرتِزقة عيعدوعن تعتيم 
عيصـورة عىل عيقضية، وزع ـوع أن عملوعطن عييزيد 
مدعـو1ٌ مـن أوالس عيفـار 0ـاسي ومرتِزقـة حزب 
عإلصالح يتلفيذ ع ليات عغتيال تطال شـخصيات 
موعيية يالحتالل عإلمارعت0، مدعا أن عيحاسَث كان 
محاويـًة من عييزيدي الغتيال عملرتِزق أثو عيي امة، 
يف حـا تُـرك عملوعطـن عييزيدي وسـيارته وسـط 
عيشارع ثعد إمطار0ا ثايرصاص ومغاسرة موكب 

عملرتِزق »أثو عيي امة« من مكان عيحاسث. 

املكال: وقفة احتجاجية ألمهات املعتقلني 
يف سجون االحتالل للمطالبة باإلفراج عن 

أبنائهن والسماح بزيارتهم 

 : حضرموت
هاُت عملعتقلا وعملخفيا قرسعً يف عيدـجون عيرسية   ّفـذت أُمَّ
عيتاثعـة يالحتـالل عإلمارعت0 ث ديلـة عملكال، أمس عألحـد، وقفًة 
عحتجاجية غاضبة أما1 ثوعثة معدـكر عيلجـدة ثاملديلة عيوعقا 
تحت سيطرة عالحتالل ومرتِزقته، وذيك يل طايبة ثإطالق رسعح 
أثلائهـن عيقاثعا يف سـجون عالحتالل ملذ أكبَر من 3 سـلوعت 
ثـدون أي وجـه وسون إحايتهـم إىل عيلياثة وعيجهـات عملختصة 

يلتحقيق معهم حتى عيلحظة. 
ويألسبوع عيبا 0 عىل عيتوعيل توعصل أمهات عملعتقلا ثدجون 
عالحتـالل عإلمارعت0 يف عملكال تلفيذَ عالعتصامات وعالحتجاجات يف 
محاوية ملهن يلضغط عىل عيضباط عإلمارعتيا من أجل عيد اح 
يهـن ثزيارة أثلائهن عيذين يتعرضون ألثشـا أ ـوعع عال تهاكات 

عيجددية وعيجلدية عىل أيدي عالحتالل ومرتِزقته. 
وقايت مصـاسر محلية ث ديلة عملـكال حرضموت، إن أمهات 
عملعتقلـا قاثلن، أمـس عيعقيد عملرتِزق غيبان عيبحدـل0 - ائب 
مديـر أمـن حرضموت عملـوعيل يلعـدوعن-، حيث تقدمـن ثطلب 
عيد اح يهن ثزيارة أثلائهن عملخفيا قرسعً يف سجن عالحتالل إال 
أن عيطلـب قوثل ثايرفض ثعد أن أثدى عيعقيد عملرتِزق عيبحدـل0 

عجزه وفشله يف تلفيذ مطايب عملحتجات أمهات عملعتقلا. 
وأشـارت عملصـاسُر عملحليُة إىل أن سـلطَة عملرتِزقـة يف محافظة 
حرضموت ال ت تلك أية صالحيات ثشأن عيد اح يألمهات ثزيارة 
أثلائهـن وإ  ا عالحتـالل عإلمارعت0 وحده من يدير تلك عيدـجون 
عيرسية وضباطه 0م عيوحيدون عيقاسرون عىل تلفيذ تلك عملطايب. 
و اشـدت أمهات عملختطفا وعملخفيا قرسعً عيصليَب عألح ر 
عيدويل وعملفوضية عيدـامية يحقوق عإل َْدـان إ قـاذ عملعتقلا يف 
سجن عملكال وعيدجون عيرسية عألخرى عيتاثعة يالحتالل يف مديلة 
عـدن وثقيـة عملحافظـات عيجلوثيـة، وت كيلهم مـن حقوقهم 
عإل َْدا ية عيطبيعية، وح لن سويَة عالحتالل وحكومة عيفار 0اسي 
عملدئويية عإل َْدا ية وعألخالقية تجاه أثلائهن عملخفيا ملذ االاة 
أعوع1 سون وجه حق وال يعلم مصري عيعرعت ملهم حتى عييو1. 
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 : ذمار
أّكـد ترثويو مديريـة ذمار، أمس 
عألحـد، ُمِضيَّهم عىل  هج عيشـهدعء 
وعسـتعدعس0م يرفد عيجبهـات ثاملال 
وعيرجال وعيعتاس وترك عألقال1 وح ل 
عيدالح يلدفاع عن عألرض وعيعرض، 
خـالل وقفـة عحتجاجية حاشـدة؛ 
تلديـدعً ث حاويـة عغتيـال عألسـتاذ 
عبدعيكريـم عيحبـيس مديـر مكتـب 

عيرثية وعيتعليم ث ديرية ذمار. 
وكيـل  أيقـى  عيوقفـة  وخـالل 
محافظـة ذمـار مح ـد عبدعيرزعق 
كل ـة عسـتلكر فيهـا 0ـذع عيع ـل 
عإلجرعم0 عيجبان، مشـريعً إىل أن مبل 
0ـذه عألع ال ين تبليلا وين تدـكتلا 
وعيص ـوس،  عيببـات  موعصلـة  عـن 
وسـتظل عألصوعت عملقارعة يلعدوعن 
يف عرتفـاع مدـت ر يكشـف حقيقة 

عيعدوعن وُمَخّططاته وجرعئ ه. 
مـن جا بـه أيقـى رئيس شـعبة 
عيتوجيه عبدعيدـال1 عيضورع 0 كل ة 
فضـح فيها جرعئم عيعـدوعن وأسوعته 
تـم  مـا  أن  إىل  ملّو0ـاً  وأسـاييبه، 

عيتوقيا عليـه من قبل عيوفد عيوطل0 
يف مشـاورعت عيدـويد، سييٌل قطع0 
عـىل أ لـا ُسعاة عيدـال1 و  ـد أيديلا 
يلدال1 وييس عالستدـال1، ك ا أسعن 
محاويـة عغتيال عألسـتاذ عبدعيكريم 

عيرثويـة،  عيهامـه  عيحبـيس  أح ـد 
معت7عً عسـتهدعفه عسـتهدعفاً يج يا 

عيرثويا. 
ثـدوره شـكر مدـئوُل أ صار 
عيله ث ديرية ذمار عألخ عبدعيكريم 
جبهان، ُكـّل مـن وقف متضاملاً 
مـا عألسـتاذ عيحبيس، مشـريعً إىل 
أن وقـوف عيرثويـا عيرفـاء يف 
عيجبهـة عيتعلي يـة ال يقـل عـن 
يف  عملجا0ديـن  عيرجـال  ص ـوس 
عيجبهات، وقال إن عيعدوعن فشـل 
السـتهدعف  فدـعى  عدـكريًّا 
ع ـدعن وركائـز عملجت ـا و0ـم 

عألساتذة عيرثويون. 
 وصـدر ثيان عـن عيوقفـة حّ ل 
سول عيعدوعن عملدـؤوييَة عيكاملة عن 
جري ـة عالغتيـال، مطايبـاً ثرسعـة 
ضبـط عيُجلـاة وتقدي هـم يلعدعيـة 

حتى يلايوع جزعَء0م عيرعسع. 

قبائل الضحي بالحديدة يؤّكدون استمرار النفري العام لرفد جبهات الساحل الغربي باملال والرجال

تربويو ذمار يؤّكدون استعدادهم لرتك األقالم وحمل السالح للدفاع عن األرض والعرض

 : الحديدة
 ّظـم أثلـاُء ووجهاء قبائـل مديرية 
أمـس  عيحديـدة،  ث حافظـة  عيضحـ0 
عألحـد، وقفـًة قبليـة مدـلحة؛ تلديـدعً 
ثتصعيد عيعدوعن ومرتِزقتهم يف عيداحل 

عيغرث0. 
وخالل عيوقفة أّكد عملشـاركون فيها 
ثأن سماء عألثرياء من عملوعطلا عيعزل ين 
تذ0ب 0درعً متوعدين عيعدوعن عيدعوسّي 
عألمريكـ0 عإلمارعتـ0 ومرتِزقتهـم ثبأر 

يدماء عألثرياء. 

عيوقفـة  عملشـاركون خـالل  وأعلـن 
ــة  عيلفـري عيعا1 يرفد عيجبهـات وَخاصَّ
جبهة عيدـاحل عيغرث0 ثاملـال وعيرجال 
عيكاملـة  وجهوزيتهـم  وعسـتعدعس0م 
ياليتحـاق ملوعجهة قوى عير وعالحتالل 
ثقيـاسة أمريـكا وإرسعئيـل وآل سـعوس 
وعيدفـاع عـن عيديـن وعيوطـن وتطهري 
عيغـزعة  س ـس  مـن  وعيعـرض  عألرض 

وعملحتّلا. 
 وشـّدست قبائُل عيضح0 عىل عييقظة 
وعيحـذر ووضـا عييـد عـىل عيز ـاس ألي 
تصعيـد من قـوى عيعدوعن عملتغطرسـة 

عيتـ0 ال تفـ0 ثعهوس0ا وال تتـورع عن 
 قض عيتزعماتها. 

وأسع ـوع يف وقفتهم عيص ـَت عألم 0 
وعيعرثـ0 وعيعاملـ0 إزعء جرعئـم عيعدوعن 
عألمريك0 عيدـعوسّي عيبشعة وعملدت رة 
ثحق أثلـاء محافظة عيحديـدة عملرتكبة 
عملفاوضـات يف ص ـت  يف ظـل  يوميـاً 
مخـز وجبـان من قبـل مجلـس عألمن 
عيتاثا يألمم عملتحـدة يف موقٍف يُعريُ عن 
0شاشـة وضعف عملجت ا عيـدويل عيذي 
ثاع موعقَفه ثحفلة من عملال عيدـعوسّي 

عإلمارعت0 عملد َّس.

صلح قبلي ينهي قضية قتل بني أسرتني من سنحان وهمدان مر عليها 25 عامًا

وكيل محافظ حّجة يطلع على التجهيز النهائي ملشروع مركز رعاية األم والطفل 

 : صنعاء

أ هـى ُصلٌح قبيل، أمـس عألحـد، قضيَة قتل 

ثـا أرستـا مـن مديريتـ0 سـلحان و0 دعن 

ث حافظة صلعاء ملذ أكبر من 15 عاماً. 

عملجلـس  مدتشـاُر  عيصلـح  عـىل  وأرشف 

عيدـيايّس عألعىل عيلـوعء مح د يحيـى عيحاوري 

وعدٌس من عملشايخ وعيشخصيات عالجت اعية. 

وخـالل عيلقـاء عيقبـيل عيذي حـرضه عضو 

مجلـس عيشـورى يحيى عـيل عايـض ووكالء 

عملحافظـة عىل مح د عيغشـ 0 وعاطف عملصيل 
ويحيى عيكـول ورئيس مجلـس عيتالحم عيقبيل 
عيشـيخ ضيـف عيلـه رسـا1 ومشـايخ وأعيان 
ووجهاء عملديريتا، أعلـن عيلوعء عيحاوري  ياثًة 
عن أويياء س1 عملجل0 عليها وعملصاثا من قبيلة 
0 ـدعن عيعفَو عن عيجلاة من سـلحان وعيتلازل 

عن عيقضية يوجه عيله. 
وأّكـد عيحـاوري أن عيعفو يأتـ0 حرصاً عىل 
توحيد عيصف وعيتفرغ ملوعجهة عيعدوعن وإفشال 

ُمَخّططاته. 
في ا أشـاس وكيال عملحافظة عيغش 0 وعيكول 

ورئيس مجلـس عيتالحم عيقبـيل ومدير مديرية 
0 دعن عبدعيله عألثيض عملوقف عملرف ملشـايخ 
وأرسة عملجلـ0 عليها ثه ـدعن وعفو0م يف 0ذه 

عيقضية. 
وأّكدوع رضورة تعزيـز عالصطفاف وعيتالحم 
وعيوقـوف يف خلـدق وعحـد يلتصـدي يلعـدوعن 

عيدعوسّي عألمريك0. 
في ا ا لت أرسة عيجلـاة موقف أويياء عيد1، 
معت7يـن ذيـك ييس ثغريـب عىل قبائـل وأرس 
قدمـت عيشـهدعء يف سـبيل عيدفـاع عـن عيوطن 

وأمله وعستقرعره. 

 : حجة
عّطلـا وكيـُل محافظـة حجـة 
يلشـئون عملايية وعإلسعريـة عيدكتور 
عبد عمللك جحـاف ومعه مدير عا1 
مكتـب عيصحـة عيعامة وعيدـكان 
عيدكتـور إثرع0يـم عألشـول، أمس 
عألحـد، عـىل عيتجهيـزعت عيلهائية 
الفتتـاح مـروع عملركـز عيطبـ0 
يهيئـة  عيتاثـا  عألطفـال  يرعايـة 
وعيبايـغ  عيج هـوري  عملدتشـفى 
تكلفتـه  حو سـتا مليـون ريال 
ثت ويـل مـن قبـل مكتـب عألمـم 
عملتحدة يتلديق عيشؤون عإل َْدا ية 
رعايـة  )عالوتشـا( عـ7 ملظ ـة 

عألطفال. 
 وعسـت عا إىل رشح مـن مديـر 
عملركز  ع ان حاجب حول مدتوى 
عال جاز يف عملروع عملتوقا عفتتاحه 
خـالل عأليـا1 عيقليلـة عيقاسمـة..، 

مشـريعً إىل أن مكو ـات عملـروع 
تض لـت ترميـم مركـز عيرعايـة 
وتزويـده ثاألرسة عيطبيـة وعألااث 
عملكتب0، إَضاَفة إىل تزويده ثاملعدعت 
وعألجهـزة عيطبية كجهاز عألشـعة 
عيتلفزيو ية وجهاز تخطيط عيقلب 
وأجهـزة مرعقبة عيحايـة عيصحية 
يل ريض، إَضاَفة إىل توفري عيطاقة 

عملركز  يتشـغيل  عيالزمة  عيش دية 
وععت اس  ظا1 عإلحاية. 

وقـد أشـاس عيدكتـور عبُدعمللـك 
جحـاف ث ا ملدـه مـن تجهيزعت 
 وعيـة يل ركز عيذي ي بـل إَضاَفًة 
يف  عيصحـ0  يلقطـاع   وعيـة 

عملحافظة. 
وأشـار إىل أن قيـاسة عملحافظة 

حريصـٌة عـىل عالرتقاء ث دـتوى 
كافة عيخدمـات عيطبيـة ث ا يلب0 
أثلـاء  ومتطلبـات  عحتياجـات 
عملحافظـة مـن مج ـل عيخدمات 

عيطبية. 
مـن جا بـه أوضح مديـر عا1 
مكتـب عيصحـة عيعامة وعيدـكان 
عيدكتـور إثرع0يم مح د عألشـول، 
أ0 يـة عملـروع يف تقديـم خدمة 
يـأل1  عاييـة  جـوسة  ذعت  طبيـة 

وعيطفل. 
 و ـّوه ثـاألرضعر عيبايغـة عيت0 
عيصحـ0  عيقطـاع  يهـا  تعـرض 
عيعـدوعن  قبـل  عملحافظـة مـن  يف 
عيدـعوسّي عألمريك0 عيغاشـم وما 
عملبـارش  عالسـتهدعف  علـه   جـم 
يل لشـآت عيصحية من ع عكاسات 
عيخدمـات  مج ـل  عـىل  سـلبية 
عيطبيـة، عألمر عيـذي يتطلب عملزيد 
من عملشاريا عيصحية عيت0 تخفف 

عألعباء عن أثلاء عملحافظة. 

خالل لقاء قبلي مسلح: قبائل مناخة 
بصنعاء تسرّي قافلة غذائية للمرابطني 

وتؤّكد استمرارها يف رفد الجبهات 

أبناء ووجهاء غيل همدان يسرّيون 
قافلة شتوية ومالية وفاًء للشهداء 

والجرحى وصمود األحرار 

 : صنعاء
سـرّيت قبائل ملاخة ث حافظة صلعاء، أمس عألحد، قافلة غذعئية؛ 

سع اً وإسلاسعً ألثطال عيجيش وعيلجان عيشعبيّة يف مياسين عيص وس. 
وأّكـدت قبائل ملاخة يف يقاء قبيل عقب تدـيري عيقافلة عالسـتعدعس 
يرفـد عيجبهات ثاملزيد من عيرجـال وعيعتاس.. معت7ين ذيك أقل ما ي كن 

تقدي ه؛ سفاعاً عن عيوطن وأمله وعستقرعره. 
وأشـارت قبائل ملاخة إىل أن عيقافلة سـيتبعها قوعفـل أُْخَرى حتى 

تحقيق عيلرص. 
وجدس مشـايخ وأعيان وأثلـاء ملاخة تأكيد0ـم ثايوقوف إىل جا ب 
عيقياسة عيدياسيّة ث ا يخد1 عملصلحة عيعامة.. سععا كافة عيقبائل رفد 

عيجبهات ثايرجال وعيعتاس. 
وأشـاس مشـايخ ووجهاء ملاخة ثاال تصارعت عيت0 يدطر0ا أثطال 

عيجيش وعيلجان يف مياسين عيعزة وعيكرعمة. 

 : صنعاء
سـرّي عألحرعر وعيرفـاء من أثلاء عيجـروف وعيقا يـة ثغيل مديرية 
0 ـدعن ث حافظـة صلعاء، أمس عألحـد، قافلة شـتوية ومايية؛ سع اً 
وإسـلاسعً ألثطـال عيجيـش وعيلجـان عيشـعبيّة عملرعثطـا يف عيجبهات 

عيبطوية وعيرف. 
وخالل تدـيري عيقافلـة أّكدت عيكل ـات عىل عالسـت رعر يف عيص وس 
وموعجهـة عيعدوعن وعيدـري عىل  هج عيشـهدعء يف سفا عيظلم وتدـيري 

عيقوعفل ورفد عيجبهات ثاملال وعيرجال حتى تحقيق عيلرص عملؤزر. 
عحتـوت عيقافلة عىل مالثس شـتوية ومبايغ مايية؛ سع اً وإسـلاسعً 
ألثطال عيجيش وعيلجان عيشـعبيّة عيذين يقدمـون أروعحهم رخيصة يف 

سبيل عيدفاع عن عيي ن وأمله وعستقرعره يف جبهات عيعزة وعيكرعمة. 
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 : ضرار الطيب 

الوضُع العسكري يف نص االّتفاق
ثشـكل  عيعـدوعن  سعايـاُت  ترّكـُز 
عيفقـرعت  تحريـف  عـىل  أسـاٍس 
ـــة ثــ »يجلة تلدـيق إعاسة  عيَخاصَّ
عال تشـار عملشركة« يف عملحافظة و00 
عيفقرعت )5، 6، 7( من عالتّفاق عيخاص 
ــة  ثايحديـدة، وأَيْضاً عيفقرعت عيَخاصَّ
عيحديـدة  عألم ـ0 يف موع ـئ  ثايـدور 
ثشـكل خـاص و00 عيفقـرعت )د، 9، 
ر1( ومـا يتعلـق ثها، ويكن ثأثدـط 
عسـتعرعض يتلك عيفقـرعت عيوعضحة، 
 جد أ هـا تتعاَرُض ت اماً ما ُكـّل تلك 
سعايات »عالحتالل عألم 0« و«تدـليم 

عملحافظة«. 
إعاسة  فبخصـوص »يجلة تلدـيق 
عال تشـار« تلص عيفقرة عيخامدة من 
عتّفـاق عيحديـدة عىل أ ه يتم تشـكيل 
عيلجلـة »عملتفـق عليها ثرئاسـة عألمم 
عملتحـدة وتضم -عـىل سـبيل عملبال ال 
عيحرص- أعضاًء مـن عيطرفا ملرعقبة 
وقـف إطالق عيلار وإعاسة عال تشـار«، 
وثايلظر إىل عيلص من ج يا عيجوع ب 

 جـد أن تلـك عيلجلـة ال تلت ـ0 ثـأي 
شكل من عألشـكال إىل أيٍّ من مفا0يم 
»عالحتـالل« مـن حيـث كو هـا مجرس 
»يجلة مرعقبة« أّوالً، ام »متفق عليها« 
مـن عيطرفا اا يـاً، واايبـاً من حيث 
أ هـا »تضـم أعضـاء مـن عيطرفـا« 
عيذين جلدـوع عىل طاوية عملشـاورعت 
محتك ـا ثشـكل طوعـ0 إىل عألمـم 
عملتحـدة عيت0 من مدـؤوييتها كرععية 
يالتّفاق أن ترعقـب ع لية تلفيذه عىل 
عيوعقـا وتقييم مدى عيتـزع1 عيطرفا، 
وكل ذيك معـروف يف ملطق عالتّفاقات 
ث صطلـح  يـه  عالقـة  وال  عألم يـة، 
»عالحتالل« عيذي يعل0 توعجدعً عدكرياً 
قرسيـاً عـىل عألرض ي ـارس مهامـاً 
ويفـرض  عسـتيطا ية  أَْو  توسـعية 
أصحـاب  عـىل  ثاإلكـرعه  مشـاريعه 
عألرض، ك ـا 0و عالحتالل عيدـعوسي 
عإلمارعتـ0 يف عملهرة وعدن وحرضموت 

وغري0ا. 
وتأت0 عيفقرة عيدـاثعة مـن عتّفاق 
عيحديـدة أَيْضاً يتوضح عملدـأية أكبر، 
إذ تحـّدس مه ـة عيلجلة ثــ »عإلرشعف 
عىل ع ليات إعاسة عال تشار وعملرعقبة« 
و0لـا أَيْضـاً ال  جـد أي تقـارب ثـا 

عيلـص وثـا أي شـكل مـن أشـكال 
عالحتـالل، فايلجلـة »عملتفـق عليهـا« 
سـتتوىل عإلرشعف فقـط عـىل عيتـزع1 
عيطرفا ثاالتّفـاق، وذيك معروف من 
حيث كون عألمم عملتحدة مدـؤوية عن 
مرعقبة آيية تلفيـذ عالتّفاق عن طريق 
0ذه عيلجلة، و0و مـا توضحه عيفقرة 
عيداسسة ثشكل جيل، إذ تلُصُّ عىل أن 
»يقد1 رئيس عيلجلة تقارير أسـبوعية 
مـن خـالل عألمـا عيعـا1 إىل مجلـس 
عألمـن عيـدويل حـول عمتبـال عألطرعف 

اليتزعماتها يف 0ذع عالتّفاق«. 
عضـو عيوفـد عيوطلـ0 عملفـاوض، 
عبـد عمللـك عيعجـري، رفـا مدـتوى 
عيوضـوح أكبر، وقـّد1 تفاصيل أُْخَرى 
حـول عيلجلـة عملشـركة وع ليها، إذ 
قـال يف حديـث يصحيفـة عيبـورة، إن 

»عالتّفـاَق يلُـصُّ عـىل تشـكيل يجلة 
تلدـيق مـن )6( أشـخاص االاة من 
ُكــّل طرف وثإرشعف خبري عدـكري 
من عألمـم عملتحدة تقتـرص مه تها يف 
مرعقبة وقف إطـالق عيلار«، ك ا يؤّكد 
عضـو عيوفـد عيوطل0، سـليم عملغلس 
يف حوعر مـا صحيفـة »ال« ثأن »سور 
عألمـم عملتحدة 0ـو عإلرشعف فقط عىل 
يجـان عملرعقبـة وعيتهدئة في ـا يتعلق 

ثاملدتوى عيعدكري«. 
تأويـالت  ُكــّل  يلدـُف  وضـوٌح 
عيعـدوعن عيت0 تدـعى يتقديم »عيخبري 
عيعدـكري« عيتاثا يألمم عملتحدة عيذي 
سريأس يجلة عملرعقبة، عىل أ ه ويوحده 
ملحافظـة  أم يـاً«  »عحتـالالً  يعتـ7 
عيحديـدة، ثـل إن ثعَض وسـائل إعال1 
عيعدوعن ععت دت عىل وجوس ذيك عيخبري 

فقط يتزعم ثشكل متع د أن »ُقــوَّعت 
حفـظ عيدـال1« سـتقد1 إىل عيحديدة، 
و0و ما يكشف أكبَر عن عتجاه عيطرف 
عآلخر يلبحث عـن سعايات فقط مه ا 

كا ت متضارثة وخيايية. 
وقد أسـهم وزير خارجيـة عملرتِزقة 
 فُدـه يف كشـف مدى زيـف عّسعاءعت 
»عالحتـالل عألم ـ0« يلحديـدة، ففـ0 
رسـاية يـه إىل عألمـا عيعـا1 يل تحدة 
ومبعواـه عيخـاص، »أ0ـاب« عيوزيـر 
عملرتـِزق خايد عيي ا 0 ثـ »كل عألجهزة 
عملعلية يف عألمم عملتحدة مل ارسة عيحز1 
عملطلـوب يض ان تلفيذ ثلـوس عالتّفاق 
ورسيان ع ل عيلجلة عيعدـكرية« مللا 
من وصفهـم ثايحوايا مـن عيتلصل 
من عالتّفاق وعيلجلة عيعدكرية عملكو ة 
مـن عيطرفا 00 عيتـ0 يصفها إعال1 

فشل احتالل الحديدة عسكريًا وسياسيًا يدفع العدوان لترويج أكاذيَب متناقضة:

بني دعايات »االحتالل األممي« ونوايا عدم االلتزام 
اتفاق السويد

بعد أن فشلت قوى العدوان عن احتالل الحديدة 
عسكرياً، جاء اتّفاُق السويد بخصوص وقف إطالق النار 

يف املحافظة، ليمثل فشالً جديداً يف انتزاعها عن طريق 
املفاوضات، وأمام ذلك لم يجد تحالف العدوان سوى 

تسخري آلته اإلعالمية لبث دعايات تحاوُل تأويَل نصوص 
االتّفاق بشكل خاطئ يصور أنه تم »تسليم« الحديدة إىل 

»احتالل أممي«، وهي دعاياٌت تصطدُم أّوالً مع موافقة 
وفد مرتِزقة العدوان عىل االتّفاقية وتشري يف الوقت ذاته 
إىل نية العدوان عدم االلتزام به من خالل تشويه بنوده، 
ثم تصطدم بشكل واضح مع نص االتّفاقية الذي ليس 

فيه ما يمكن أن يشكل حتى إشارة إىل »احتالل« أَْو 
إىل »تسليم« محافظة الحديدة ومينائها أَْو حتى تواجد 
أية ُق��وَّات أجنبية، كما يصطدُم م�ع توجه�ات الع�دوان 

الذي بالفعل استقدم ُق��وَّات أجنبية محتّلة إىل الحديدة 
لدخولها عسكريًّا، األمر الذي يبني أن دعاياِت العدّو 

الجديدة ليست سوى محاولة بائسة لاللتفاف عىل االتّفاق 
الواضح الذي أودى بأطماع احتالل املحافظة يف األساس. 
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عيعدوعن ثاالحتالل!!
وذ0ب وزير إعـال1 عملرتِزقة، مع ر 
عإلريا ـ0، إىل أثعـد من ذيـك، فبعد أن 
أن سور عألمـم  أّكـد »عيعجـري« عـىل 
عملتحدة 0و سور رقاث0 ك ا يلص عليه 
عالتّفاق، علق عالريا 0 أمس مطايبا ما 
أس ا0ا »مليشـيات عيحوا0« ثتدليم 
عملتحـدة، و0كـذع  إىل عألمـم  عيحديـدة 
تحويـت مزععـم »عيتدـليم يالحتـالل 
عألم 0« من ته ة سيئة يلصقو ها ثـ 
»صلعـاء« إىل مطلب رئييس ثايلدـبة 

يهم يتلفيذ عالتّفاق!

عمُل املوانئ يف نص االّتفاق
وفي ا َخصَّ وجـوَس عألمم عملتحدة يف 
موع ئ عيحديدة، يحاوُل إعال1ُ عيعدوعن 
أَيْضاً تقديَم عألمر تحت علوعن »تدليم 

عملوع ئ يُقـــوَّعت أم ية« ويلق0 ثهذه 
عيته ـة عيو0 ية عىل عيوفـد عيوطل0، 
ثايرغم أن وفد عملرتِزقة وّقا أَيْضاً عىل 
عالتّفـاق، غري أن  ـص عالتّفاق أَيْضاً ال 
يشـريُ إىل أية ع لية »تدليم«، إذ تلص 
عيفقـرة عيباملـة عىل أ ه يكـون يألمم 
عملتحـدة »سور قيـاسي يف سعـم عإلسعرة 
وع ليات عيتفتيش يل ؤسدـة عيعامة 
ملوع ئ عيبحر عألح ر عيي لية يف وموع ئ 
عيـى  ورأس  وعيصليـف  عيحديـدة 
ويشـ ل ذيك تعزيز آيية عألمم عملتحدة 
يف   )UNVIM( وعيتفتيـش  يلتحقـق 
ورأس  وعيصليـف  عيحديـدة  موع ـئ 

عيى«.
وك ا 0و وعضح من عيلص فإن عألمم 
عملتحدة ين تدير عملوع ئ وإ  ا سـتدعم 
ثاملوظفـا  عمل بلـة  عيحاييـة  عإلسعرة 

عملحليا يف ُكـّل ميلاء، ك ا أن ع ليات 
عيتفتيـش قائ ـة وفرضهـا عيعـدوعن 
ويكـن كا ت تجـري يف ميلـاء عصب 
عالريـري ويف جيبوتـ0، في ـا عالتّفاق 
يلقـل عيع لية إىل ميلـاء عيحديدة و0و 
ما يبدو أن تحايـَف عيعدوعن غري رعٍض 
علـه؛ أل ه سيلدـف عّسعاءعته ثشـأن 
سخـول »أسـلحة إيرع ية« عـن طريق 

ميلاء عيحديدة. 
وعـىل 0ذع عألسـاس عيوعضـح عيذي 
ال »عحتـالل« فيه وال »تدـليم« يلص 
عالتّفاق يف عيفقرة عيتاسـا عىل أن يتم 
تعزيز وجـوس عألمم عملتحـدة يف موع ئ 
عملحافظـة، يل رعقبة وعيدعم، كون تلك 

عملوع ئ جزء أسايس من عالتّفاق. 
وثخصـوص ذيك أَيْضـاً يؤّكد عضو 
عيوفـد عيوطل0، عبد عمللـك عيعجري أ ه 

»ال حاجة يتفدري أن سور عألمم عملتحدة 
سععم فقـط و0و ما أّكـده غريفيث يف 
إحاطته عألخـرية أن سور عألمم عملتحدة 
رقاث0 فقط وما يشيعه إعال1 عيعدوعن 
عـن تدـليم عمليلـاء مجـرس ثروثجلدع 
إعالميـة وعالتّفـاق وعضـح ورصيح« 
ك ـا يوضح عملغلس قائـالً: إن »كل ما 
يف عألمر أن عألمم عملتحدة ستلقل سور0ا 
يف عيرقاثـة وعيتفتيش مـن جيبوت0 إىل 
ميلـاء عيحديـدة يض ان عـد1 عرقلة 
عيدـفن وعيرحالت عيتجاريـة« وثايتايل 
فإن عملدـأية متعارف عليها ووعضحة 
ت امـاً، وييس فيهـا أي جديد يتض ن 

»تدليم« أَْو »عحتالل«.
وعيفقـرة 11 مـن عالتّفـاق توضـح 
ذيـك أكبـر، إذ تلـص عىل أن إيـرعسعت 
عملوع ئ ستوسع يف عيبلك عملركزي عيي ل0 
ثايحديـدة، وعيـذي يدعر محلياً ثشـكل 

كامل، ف ن أين جاء »عيتدليم؟«. 

السلطُة املحلية يف بنود االّتفاق
يحـاوُل إعال1 عيعدوعن أَيْضاً تحريَف 
عيفقـرة عيعارشة مـن عالتّفـاق وعيت0 
تلص عىل »تدهيل وت كا ع ل عألمم 
عملتحـدة يف عيحديدة« ييصور0ا وكأ ها 
ع لية تدـليم عملحافظة ثشكل كامل 
إىل »ُقـــوَّعت أجلبيـة« ال أحد يعرفها، 
13 كا ـت وعضحـًة  عيفقـرة  أن  مـا 
ت اماً ثهذع عيخصوص، و صت عىل أن 
»تقا مدـؤويية أمن مديلـة عيحديدة 
ورأس  وعيصليـف  عيحديـدة  وموع ـئ 
عيى عىل عاتق ُقــوَّعت عألمن عملحلية 
وفـق عيقا ون عيي لـ0، ويجب عحرع1 
عملدـارعت عيقا و يـة يلدـلطة وإزعية 
أية عوعئـق أَْو عقبات تحول سون قيا1 
عملؤسدـات عملحليـة ثـأسعء وظائفها« 
و0و تأكيد آخر أكبر رصعحة ثأن عألمم 
عملتحدة ين تبـارش إسعرة أي مرفق من 
مرعفق عملحافظـة، وأن ع لها مقترص 
عـىل عملرعقبـة وعالرشعف مـن موقعها 

كرععية يالتّفاق. 
عضـو  يوضـُح  أَيْضـاً  ذيـك  ويف 
أن  عملغلـس،  سـليم  عيوطلـ0،  عيوفـد 
عيتاثعَة يل جلس عيديايس  »عيدلطاِت 
عألعىل سـتتوىل عمللاطـق عيوعقعة تحت 
سـيطرتها أملياً وإسعرياً، وعيدـلطات 
عيتاثعـة يلعـدوعن ومرتِزقته سـتتوىل 
عمللاطـق عيتـ0 تدـيطر عليهـا أمليـاً 
وإسعريـاً«، و0ـذع يدـقط ت امـاً ُكـّل 
سعايـات عيعـدّو حـول مزععم تدـليم 

عملحافظة وعحتاليها. 
عيفقرة عألخرية من عالتّفاق تض لت 

0ـ0 عألُْخَرى رسع وعضحاً عىل عيدعايات 
عحتـالل  حـول  يلعـدوعن  عإلعالميـة 
عيحديـدة وتدـلي ها، إذ تلص عىل أن 
عالتّفاقيـة ثرمتهـا » ال تعت7 سـاثقة 
يعتد ثها يف أية مشاورعت أَْو مفاوضات 
الحقـة«، وثايتـايل فإن عألمـم عملتحدة 
تحـّدس وجـوس يجا هـا ثفـرة عاليتزع1 
ثاالتّفـاق ال أكبـر، وال تعتـ7ه وجوسعً 
مفروضاً وااثتاً، و0ـذع يعارض ت اماً 

مفا0يم »عالحتالل« و«عيتدليم«. 

ملاذا اللجوُء إىل التحريف؟
عيوعقـُا أن تحايُـَف عيعـدوعن يديـه 
عيكبري من عألسـباب ييهاجـم عتّفاقية 
عيدـويد، ثرغم موعفقتـه عليها، ف ن 
جهـة يم يتعـوس 0و أثدعً عاليتـزع1 ثأية 
ومـن  سوييـة،  قوع ـا  أَْو  عتّفاقـات 
جهـة أُْخـَرى، ي بـل عالتّفـاق صخرة 
ص ـاء يف وجـه مروعـه عيتدمـريي 
الحتـالل عيحديـدة، وعيـذي ثـذل مـن 
أجلـه إمكا يات 0ائلة وتكبّد خدـائَر 
ضخ ـة عىل مـدى عيفـرعت عملاضية، 
فـإرشعف عألمـم عملتحـدة عـىل عملوع ئ 
من شـأ ه أن يلدف عّسعاءعت »تهريب 
يلعايم  عإليرع ية« وسـيوضح  عألسلحة 
مدى إجرعميـة عيحصار عملفروض عىل 
عيي ن، وع دـحاب عيُقـــوَّعت عملقاتلة 
تصعيدعتـه  أمـا1  عيطريـق  يقطـا 
عملتوعصلـة الحتـالل عملحافظـة، ك ـا 
أن إرشعَف عألمـم عملتحـدة عىل إيرعسعت 
عملوع ـئ، يقـّوض مزعع ـه ثخصوص 
عيروعتب، وثايتايل يشكل تلفيذ عالتّفاق 
ثرمتـه فشـالً  هائياً يـكل ُمَخّططاته 

ثخصوص عيحديدة. 
يلتغطيـة  عيعـدوعن  يذيـك، يدـعى 
عـىل عيطريـق عملدـدوس عيـذي وصـل 
إييـه، ث حاوية تحريف ثلـوس عالتّفاق 
وتحويلهـا إىل تهـم يرمـ0 ثهـا عيوفد 
عيوطلـ0، متجا0ـالً توقيَعـه عليهـا، 
ث لاقضـة  أَيْضـاً  يقـو1 0ـو  ثيل ـا 
مزعع ـه وملاقضة عالتّفـاق عىل َحـدٍّ 
سـوعء، إذ يقو1 ثتحشـيد ُقــوَّعته من 
عملحتّلا  عملحليا وعألجا ـب  عملرتِزقـة 
إىل عيحديـدة، معاِرضـاً ح لته عيكاذثة 
وخارقـاً  عألم ـ0«  »عالحتـالل  ضـد 
عالتّفـاق عيذي يلُـصُّ يف فقرتيه عيبايبة 
وعيرعثعة عىل »عاليتزع1 ثعد1 تقديم أية 
تعزيزعت عدـكرية من قبـل عيطرفا 
إىل محافظة ومديلـة عيحديدة، وإزعية 
ج يا عملظا0ر عيعدـكرية عملدلحة يف 

عملديلة«. 

المغلس: ُكـّل طرف سيتولى مناطق سيطرته 
أمنيًا وإداريًا واألمم المتحدة ستراقب فقط

العجري: لجنة من الطرفين يرأسها خبير أممي ستتولى 
مراقبة وقف إطالق النار وال وجود لـ »قوات أجنبية«
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-بداية مل�اذا تركز الس�عودية ع�ىل محافظة 
املهرة -بوابة اليمن الرشقية – ماهي اهميتها 

بالنسبة للسعودية؟
عيدـعوسية تع0 أ0 ية عملهـرة، ث وقعها 
واروعتهـا، وحتـى تهديد عملهرة يلدـعوسية، 
حيث ع ها قاسرة عـىل إحباط كل مخططات 
عيدـعوسية عن يـم تدـيطر عليهـا، فحاييـا 
عيدـعوسية يف عضعـف فـرعت حك ها، و00 
تحـاول ملذ عقـوس عن ت د أ بـوب  فط ع7 
عيي ن، ثشـكل يلتقص من عيدياسة عيي لية، 
يكلهـا فعلـت ذيـك يف عيوقـت عيضائـا، فلو 
كا ـت تحركـت يف ثدعية عيحرب عـىل عيي ن، 
وقت ـا كان عيرأي عيعا1 يؤيـد تدخلها، يكان 
ي كلها تحقيق يشء، يكن عالن ثعد ع كشاف 
أجلدتهـا، وع هـا جـاءت الضعـاف عيدويـة 
عيي ليـة ومؤسدـاتها وعحتـالل عيي ن، فإن 
عألمـر أكبر مـن مدـتحيل، عال أ ها تت دـك 
ثايبقـاء يف عملهـرة ال0 يتهـا ثايلدـبة يهـا، 
وي كـن توقا ع دـحاب عيدـعوسية من كل 
ملاطـق عيي ن عال عملهرة يهذه عالسـباب، أوال 
يلدـيطرة عىل ع0م عمللافـذ عيبحرية وعي7ية، 
ويوجـوس مخـزون 0ائل مـن عيلفـط وعيغاز 
ثرع وثحـرع، ويت رير ع بوثها عيلفط0، وعخريع 

يتهديد سلطلة ع ان ومحارصتها.
-ملاذا تريد السعودية تهدد السلطنة؟

سـلطلة ع ان رفضت عالشرعك يف عيحرب 
عـىل عيي ن، وكذيك عيكويت عيت0 قدمت سع ا 
يوجدـتيا ثاسـتحياء، ويهـذع كا ـت خطـة 
عيدـعوسية عيتضييق عيل عيدلطلة وعيكويت 
ثعد قطر، ثدـبب رفضهم يلرضـوخ يلقرعر 
عيدـعوسي،عيذي يع ـد يتأجيـج عيـرصعع يف 

عمللطقة وعيي ن.
 عالزمـة ثـا عيدـعوسية وسـلطلة ع ان 
وسويـة عيكويـت سـببها عيرغبة عيدـعوسية 

ثايديطرة عىل عيقرعر عيخليج0.
وسـلطلة ع ـان يهـا سياسـة حكي ـة 
يف عمللطقـة، وعيي ـن، و0ـ0 تحتضن ج يا 
ويديهـا  عسـتبلاء  سون  عيي ليـة  عالطـرعف 
عالقات عكبر من م تازة ما أطرعف عيرصعع 
يف عيي ـن، حيث عصبحت 00 عيجاما وعملؤار 
وعيضامـن، وعخذت عيدور عال0ـم عيذي كا ت 
تدتأار ثه عيدـعوسية، وتط ح يه من خالل 

حرب عيي ن.
وقرعر مجلـس عيتعاون أصبح سـعوسيا، 
فايدـعوسية تريـد عن تديـر كل سول مجلس 
عيتعاون، وكذيك تريد عن تدير عيي ن، وثدبب 
عد1 ع خرعط سـلطلة ع ـان، فان 0ذع جعل 
عيدعوسية تفكر ثتهديد عيدلطلة من عملهرة.
فع ان 00 عيهدف عملقبل، ويريدون تهديد 
ع ان من خالل عيديطرة عىل ملافذ عملهرة .
ين  دـ ح عن يكون عيي ـن مركز تهديد 
يدول عيجوعر، وعي توعجد سـعوسي يف عملهرة، 
عـىل عملدى عيبعيـد 0و تهديد يع ـان وتهديد 

يلي ن.
وعـىل عيعايـم عن يـدرك عن عيدـعوسية يم 
تعـد عملرجا يلقضية عيي لية ثعد عيحرب، وال 
تصلح عن تتدـيد عيقـرعر عيعرث0 وعإلقلي 0، 
فهـ0 غري مؤ0لـة يذيك. فه0 يـم تعد مركز 
عيقـرعر عالقلي ـ0 يف عمللطقة ثعـد عن فجرت 
عيرصععات ما عيج يـا، وعصبحت عجلدتها 

مكشوفة.

هن�اك اته�ام لك�م ان كل هدفك�م ان يك�ون 
للمه�رة وس�قطرى اقليم منفص�ل، خالفا ملا 
ورد يف وثيق�ة اإلقالي�م كمخرج�ات للح�وار 

الوطني بضمها ضمن اقليم حرضموت ؟
أوال، ع ـا ال عصـدق عن قـرعر عالقاييم ثأ ه 
قرعر ي ل0 متفق عليه، ف ؤت ر عيحوعر كا ت 
0لـاك إشـكايية كبـرية حويه، وعيدـعوسية 

ععتاست عىل عيكذب عىل كل عيعايم.
و حن  رفض 0ذه عملخرجات، عيت0 تقدم 
عيي ن إىل عقاييم ثحدـب عيرؤية عيدـعوسية، 
فقلاعت0 ع ه الثد يلي ن عن يكون موحدع، وعن 
يبق0 عيي ن سوية تدـوس0ا عيعدعية وعيقوع ا 
عيصارمـة، عيت0 تح 0 موعرس عيي ن، وتح 0 

عيي ن من  زعات عال فصال.
يل هـرة  إقليـم  عيي ليـون  ض ـن  فـاذع 
وسـقطري، كاقليم سـاثا، فان عيي ن ثذيك 
ض ن عقليم ضد  زعات عال فصال يف عيجلوب، 
وضد توعجد عيدعوسية عو عي قوى خارجية.

-كيف؟
 ال لـا يف عملهرة وحدويون، وضد عال فصال 
عيذي تدعى عييه عيدعوسية، حيث تريد فصل 
عقليم حرضموت عملهرة ما شبوه وعيجوف .

يكن ي كن يل هرة عفشـال 0ـذع عملخطط 
أل لـا ضد عال فصال، والن يلا جار ع ا 0 ما 

وحدة عيي ن.
 فاالقاييـم وفق وجهة عيلظر عيدـعوسية 
ضد وحدة عيي ن، حيث تشـجا عىل عيلزعات 

عال فصايية.
-هل يمكن ان تنفجر مواجهة مس�لحة بينكم 

وبني السعودية يف املهرة؟
ال  دـعى يذيـك، وال  توقـا أن تفعلهـا 
عيدـعوسية، الن عيعايم كله سـيكون ضد0ا، 
فهو يدـعى يتهدئة ملف حـرب عيي ن، ف ا 
0و عملـ7ر يها عما1 عيعايـم يتحارب يف أقىص 

رشق عيي ن
وعن حـدث فـان يديلـا عملقـدرة عـىل صد 
0جومها عيعدـكري، ك ا عن عرعت عآلالف 
مـن عملقاتلـا عيي ليا م ن يهـم اارعت ما 
عيدعوسية شـ اال وجلوثا، سيتوعفدون عييلا 
يلدفاع عـن عملهرة، وع لا خـالل 0ذه عيحرب، 
عرفلـا كيـف ي كـن عن تهـز1 عيدـعوسية 

عدكريا.
-مل�اذا تحذر من إنش�اء كيان البح�ر االحمر 

الذي أعلنت عنه الرياض قبل أيام ؟
 عم عحذر من إ شـاء كيان عيبحر عالح ر، 
ال ـه يخلق مـ7رع جديدع يلتوعجد عيدـعوسي 
يف موعقـا عيي ـن عالسـرعتيجية عـىل عيبحر 
عألح ر، وثـاب عمللدب، تحـت سوعع0 مزيفة 
و0شـة، ثعد عن عفشـل عيحوايون مخططها 

وتصدوع يها ثايقوة .
وعيدـبب عيحقيق0 عن عيعايم ثات يرفض 
عيغرثـ0،  عيحديـدة، وعيدـاحل  وجوس0ـا يف 

ثعـد مقاومـة عيي ليا يها، وثعد أن فشـلت 
ثايديطرة عىل عيداحل عيغرث0 وعملوع ئ عيت0 
سـوف تدلم السعرة ي لية تحت إرشعف عالمم 

عملتحدة.
ومن 0لا خرجت عيدـعوسية ث 7ر جديد، 
ويتعلـن ع ها تحارب عيتوعجد عإليرع 0 عملزعو1 
يف عيبحر عالح ر، وتح 0 عملالحة عيبحرية من 
عيحوايا، فقط يتعوض فشـلها عيذي عرعست 

تحقيقه من خالل عيحرب.
 يتبقى مطبقة عىل ملافذ عيي ن عيبحرية، 
ما عن عيح اية 00 عمر يخص عالمم عملتحدة، 
وعيقـوى وعيـدول عيكـ7ى، وعيـدول عملطلـة، 
وعيدـعوسية  فدـها تشـكل خطرع جديدع يف 

0ذه عمللطقة.

ويف 0ـذع عيدـياق، عشـعر ثايقلـق من عي 
عسـتهدعف قد يهاجم عالمم عملتحدة يف عيي ن، 

تحت سعوى 0ج ات عيقاعدة وسععش.
عن وجـوس قاعـدة عدـكرية سـعوسية يف 
جزيـرة ميـون، يهـو عمـر ثايـغ عيخطورة، 
ف ـن عيذي أعطى عيدـعوسية 0ذه عيصالحية 
وعيرعيـة يلتوعجـد، ثعـد عفـرعغ عيجزيـرة 
مـن سـكا ها، خاصـة عن يلجزيـرة موقـا 

إسرعتيج0 وعدكري مهم.
-ه�ل إرشاف االم�م املتحدة يمكن�ه ان يوقف 
مخط�ط احت�الل الج�زر اليمني�ة م�ن قب�ل 

السعودية ؟
عن 0لاك عحتـالل يجزر عيي ـن وموعقعها 
عيبحريـة عيهامـة، وثعـد مقاومـة عيحوايا 
يها يف عيدـاحل عيغرث0 وفشلها يف عيديطرة، 
تدـعى يلعوسة من خالل إ شـاء كيان عيبحر 
عالح ـر، عيـذي أعللت علـه ث شـاركة سول 
عيقرن عألفريق0 وعيي ن ومرص، وال عسـتبعد 

عن يكون إلرسعئيل توعجد فيه.
يهـذع سـتعوس مـن خـالل ثوعثـة عيرعاية 
عيتدـوية  ثعـد  عملتحـدة،  وعألمـم  عيدوييـة 
عيدياسـة يف عيي ـن، ويهـذع عحـذر مـن 0ذع 

عيكيان.
فكيان عيبحـر عالح ر يضيف وقت إضايف، 
وم7ر جديد يلتوعجد عىل عيريط عيدـاحيل 
عيغرث0 يلي ن، تحت غطـاء سويل، ثعد رفض 
عيعايـم عيتوعجـد عملبارش ثعد قـدرة عيحوايا 
يلدـاحل  عالحتـالل  عفشـال مخطـط  عـىل 

عيغرث0.
عمل7ر عيجديد تحت كيان عيبحر عالح ر، ين 
يص ـد، و0و يريد خلق فرصة يلتوعجد خالل 
علر1 سـلة عيقاسمـة، وي كن يلدـعوسية يف 
سـبيل ذيك عيتلازل عن عدن وعملكال يتحارص 
عيي ـن وتتوعجـد يف عيدـاحل عيغرثـ0 وثاب 

عمللدب.
0ـذه  ملبـل  يلتبهـوع  عن  عيي ليـا  عـىل 

عملخططات، وعن يكو وع حذرين ويقضا.
-هل تتوقع ان تلتزم الس�عودية بوقف اطالق 

النار يف الحديدة والساحل الغربي ؟
 عم، سـوف تلتز1، عيدعوسية عالن أضعف 
مـن عي وقـت مـى، و0ـ0 تريـد تخفيف 
عيضغـوط عليهـا، و0ـذع قـد ال يعلـ0 إ هاء 
سع ها يل ليشـيات عيت0 ع شاتها يف عيجلوب، 
وعيت0 عرعست ثها عحتالل عيداحل عيغرث0، 00 
سـتوقف رضثات عيطريعن، يكـن قد توعصل 

عيحرب ثطريقة أخرى
ك ـا ع هـا سـتوعصل محاوية عيدـيطرة 
عىل عملهرة، وععتقد عن عيدـعوسية مقبلة عىل 

تغيري كبري يف سعخلها
-هل تتوقع تغري يف نظام حكم ال سعود؟

عتوقا عن يحدث تغيري سعخيل، حرب عيي ن 
غـريت كل خطط عيدـعوسية، ع هـا تتجه عن 
تؤمـن عكبر ثحقوق عإل دـان وعـد1 عيتدخل 
عيـدول، وعـد1 عختـالق عيـرصعع،  ثشـؤون 
وعحـرع1 حقـوق عيجـوعر، ععتقـد عن سعخل 
 ظـا1 عيحكم قد يحدث تغيـري ثط0ء يحول 
عيدـعوسية عىل مؤسدـات حكـم معـارصة، 
ثضغط مـن عيحلفـاء عألمريـكان، الن عيرأي 
عيعا1 عألمريك0 أصبح غاضبا من سعم  ظا1 
0 ج0 متخلف غري معارص ال يؤمن ثحقوق 

عإل دان.

 الشيخ علي سالم الحريزي قائد الحراك الشعبي المناهض لالحتالل في المهرة في حوار لصحيفة لندنية:

أنصار اهلل أفشلوا املخطط السعودي الحتالل اليمن
ُعمان الهدف المقبل لألطماع السعودية

ح��واراً  الأح���د  اأم�����س  اللندنية  ال��ي��وم  راأي  �صحيفة  ن�صرت 
ال�صيخ  مع  �صفوان  منى  اليمنية  ال�صحفية  اأجرته  �صحفياً 
علي �صامل احلريزي اأحد اأبرز م�صايخ حمافظة املهرة وقائد 
احلراك ال�صعبي املناه�س لالحتالل ال�صعودي، تطرق خالله 
لالأطماع ال�صعودية يف املهرة واليمن عموماً، واأ�صار اإىل اإ�صهام 

اأن�صار اهلل يف الت�صدي لعدوانها ومنعها من حتقيق اأهدافها 
يف اليمن.

ون��ظ��راً مل��ا ت�صمنه احل���وار امل��ط��ّول م��ن ن��ق��اط ه��ام��ة ف��اإن 
اأب��رز ما ج��اء يف ذل��ك احل��وار يف  �صحيفة امل�صرية تعيد ن�صر 

ال�صطور التالية:

ج��اءت  السعودية 
إلض��ع��اف ال��دول��ة 

واحتالل اليمن

ليس  األقاليم  قرار 
قرارًا يمنيًا ونرفض 

تقسيم اليمن

أن  ي����درك  أن  ال��ع��ال��م  ع��ل��ى 
لتتسيد  مؤهلة  غير  السعودية 

على القرار العربي واإلقليمي

في  سعودي  تواجد  أي 
تهديد  ه��و  ال��م��ه��رة، 

لعمان وتهديد لليمن
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بعد اّتفاق الحديدة.. هل انتهت الحرُب على اليمن؟
شارل أبي نادر *

ل�م تكن معرك�ُة املفاوض�ات التي 
خاضه�ا الوفُد اليمني برئاس�ة محمد 

الس�ويد،  يف  َعبدالس�الم 
أقلَّ رشاس�ًة م�ن املعارك 
الت�ي يخوُضها  امليداني�ة 
الشعبية  واللجان  الجيُش 
الداخل  عىل كامل جبهات 
يف  ��ًة  وَخاصَّ والح�دود، 
معرك�ة الس�احل الغربي 
معرك�ة  يف  وبالتحدي�د 
الحدي�دة،  ع�ن  الدف�اع 
تل�ك  خرج�ت  وحي�ث 
املفاوض�ات باتّفاق عميل، 

تمح�ورت أغلب بنوده ح�ول الوضع 
يف الحدي�دة، فه�ل يمك�ن الق�ول إن 
هذا االتّف�اق، فيما لو ت�م التزام كافة 
االط�راف بكاف�ة مندرجات�ه وبنوده، 
س�يكون نقط�ة مفصلي�ة يف انته�اء 

الحرب عىل اليمن؟
لم يب�دأ تحال�ُف الع�دوان معركَة 
�ًة  الساحل الغربي بشكل واسع، َخاصَّ
لناحي�ة إرصاره الرشس ع�دة مرات، 
عىل محاول�ة احتالل مدين�ة الحديدة 
ومينائه�ا، قب�ل بداي�ة صي�ف العام 
2018 الح�ايل، أي عملي�اً بع�د مرور 
أَْكثَ���ر من ثالث س�نوات ع�ىل بداية 

عدوانه عىل اليم�ن؛ لذلك يمكن القول 
من ه�ذه الناحية: إن اتّف�اق الحديدة 
األخ�ري لم يض�ف أي تغي�ري جديد يف 
الوضع العمالني للحرب، وستس�تمر 
� مع�ارك  � مبدئي�اً 
الجبه�ات األخرى، يف 
الداخل وعىل الحدود، 
كان�ت  كم�ا  تََمام�اً 
قبل معركة الس�احل 
وباألخ�ص  الغرب�ي 
قبل معركة الحديدة. 
ملس�ار  ع�ودة  يف 
كاف�ة  ع�ىل  املع�ارك 
ولطريق�ة  الجبه�ات 
كنا  امليداني،  تطورها 
نالح�ظ أن أغلب تل�ك الجبهات كانت 
عبارة عن خطوط مدافعة متماس�كة، 
اس�تطاعت وحدات الجي�ش واللجان 
الشعبية الصمود عليها بثبات، بالرغم 
الق�درات  يف  الواض�ح  الف�ارق  م�ن 
العس�كريّة، مقارن�ة م�ع م�ا يملك�ه 
�ًة  تحال�ف العدوان ومرتزقت�ه، َخاصَّ
لناحية التفوق الجوي والدعم البحري، 
وحيث كان�ت وحدات الجيش واللجان 
تعيد انتشارها يف بعض تلك الجبهات، 
ف�كان ذل�ك يحدث من خ�الل مناورة 
مدروسة، ينتج عنها استنزاف وحدات 

العدوان وتكبيده خسائَر كبرية. 

من ناحية أخرى، اس�تطاعت دائرُة 
التصني�ع الحربي اليمن�ي، من خالل 
تطوي�ر أَْو تحدي�ث أَْو تصني�ع ع�دة 
نم�اذَج من الصواريخ الباليس�تية، أَْو 
من خالل ما أدخلته يف تقنيات س�الح 
الج�و املس�رّي، اس�تطاعت أوالً دع�م 
بق�درات صاروخية  الداخ�ل  جبهات 
وجوية فاعلة، وثاني�اً تحويل املعركة 
إىل اسرتاتيجية � دولية بعد أن نقلتها 
إىل خارج الحدود اليمنية، مس�تهدفة 
الباليس�تية وبصواريخ  بصواريخه�ا 
طريانها املسري، وبفعالية غري بسيطة، 
أغلب عواصم ومطارات دول العدوان 

املحيطة باليمن. 
هذا املس�ار م�ن الصم�ود الدفاعي 
خ�الل أَْكثَ���ر م�ن ث�الث س�نوات، 
واملضاف إليه النقلة االسرتاتيجية التي 
الق�وة الصاروخي�ة والجوية  خلقتها 
اليمني�ة يف الحرب، دف�ع بالعدوان إىل 
البح�ث عن مخ�رج أَْو مناورة أخرى، 
ينقل فيها املعرك�ة وزخمها إىل مكان 
�ًة  آخ�ر، اعتقد أنه س�ينجح به، َخاصَّ
إذا كان بعي�داً ع�ن جبه�ات الداخ�ل 
حي�ث نقاط الق�وة للجي�ش واللجان 
الش�عبية، ويف نفس الوق�ت قريباً من 
خطوطه البحري�ة والجوية املفتوحة، 
يف البحر األحم�ر أَْو يف قواعده الجوية 
يف الجنوب اليمني، فاختار الحديدة يف 

وس�ط الس�احل الغربي نقطة تحّول 
ملعاركه ولحربه. 

أيض�اً، ع�ىل الس�احل الغربي ويف 
الحدي�دة بالتحدي�د، حافظت وحداُت 
الجيش واللجان الش�عبية اليمنية عىل 
ثباتها، واس�تطاعت الصم�ود أَْكثَ��َر 
بالرغ�م م�ن ضخامة الق�وى والعتاد 
والق�درات الت�ي س�خرها الع�دوان، 
وجعل�ت من معركة الس�احل الغربي 
فرص�ة اس�تنزاف تأريخي�ة، س�قط 
للع�دوان خالله�ا خس�ائُر ضخمة يف 
عدي�ده ويف عت�اده، فكان�ت معرك�ة 
الحدي�دة م�ن جدي�د، نقط�ة تحّوله 
األخرية مرغماً نح�و املفاوضات، نتج 
عنه�ا اتّف�اق الحديدة األخ�ري، والذي 
جاءت بنوده بأغلبها، تعبرياً بشكل أَْو 
بآخر عن مقرتح�ات الجيش واللجان 

الشعبية وقيادة أنصار الله. 
بعد التوص�ل إىل اعتماد املقرتحات 
بن�ود  إىل  تحول�ت  والت�ي  األخ�رية، 
أساس�ية يف اتّف�اق الحدي�دة، يمك�ن 
القول أن األوضاع امليدانية والسياسيّة 

يف اليمن ستكون عىل الشكل التايل: 
� س�تعود مدينة الحديدة ومينائها 
خ�ارَج دائ�رة املواجهة الت�ي أرادها 
الع�دوان، تََمام�اً كم�ا كان�ت قبل أن 
يفتح هذا العدوان معركتها، وسيكون 
للجيش واللجان الش�عبية قدرة أوسع 

عىل تحرير نسبة كبرية من اإلمكانيات 
لوضعه�ا  اضط�ر  الت�ي  والجه�ود 
بترصف جبه�ة املدافعة عن الحديدة، 
تَُمكِّنُ�ه من إَعاَدة دعم جبهاته األخرى 

يف الداخل وعىل الحدود. 
� س�يخرس العدواُن نقاَط الضغط 
الت�ي ه�دف إليه�ا م�ن مناورت�ه يف 
الس�احل الغربي ويف مدين�ة الحديدة 
��ًة؛ مل�ا للمدين�ة وملينائه�ا من  َخاصَّ
أهميّ�ة وحساس�ية بالنس�بة للجيش 
واللجان الش�عبية، وس�يخرس بالتايل 
هذا العدوان النقاط االسرتاتيجية التي 
اراد امتالكها فيما لو استطاع احتالل 

املدينة ومينائها. 
� االهمُّ يف ذلك كله، سيعوُد العدوان 
املي�دان،  يف  عج�زه  إىل  جدي�د  م�ن 
تََمام�اً مث�ل م�ا كان قب�ل الحدي�دة 
س�تكون  وربم�ا  وبعده�ا،  ومعه�ا 
مناورته الفاش�لة يف الحديدة، ميدانياً 
وتفاوضياً، املفتاح أَْو النقطة املفصلية 
التي س�تدفعه لالقتناع بخسارته هذه 
الحرب، ويعود، كما عاد يف السويد إىل 
بعض الواقعية ح�ول الحديدة، يعود 
إىل ُك���ّل الواقعي�ة ح�ول انس�حابه 
من املس�تنقع الذي أوصل نفس�ه إليه 

بغروره وبحماقته وبحقده. 

* خبري عسكرّي واسرتاتيجي لبناني

ملاذا نحن بحاجة ملسار انتقالي جديد؟ 
الرشاكة والتنفيذ مخرجات الحوار والرتاجع عن اإلصالحات السعرية. 

انتهت االحتجاجاُت بتوقيع اتّفاق الس�لم والرشاك�ة الوطنية الذي رّحبت به 
مجموع�ُة الدول األربَع عرشة باالتّفاق وكذل�ك مجلس التعاون الخليجي واألمم 

املتحدة واالتّحاد األوروبي.
 ل�م يكن ما حدث انقالباً وال تنطبق علي�ه التوصيف القانوني لالنقالب َوكل 

األط�راف املحلية َواإلقليمية والدولية لم تتعامل معه حينها ع�ىل أن�ه انق�الب. 
لم يكش�ْف زلزال 21 س�بتمرب كما أس�ماه املبعوث األممي السابق جمال بن 
عمر عن فش�ل السلطة يف إدارة التوافق السيايّس كآلية لتجنب الحرب، أكثر من 
ذل�ك أظهرت كيف أوصلت قوى املبادرة الدولة ملرحلة الفش�ل والعجز الكامل 
عن أداء وظائفها يف حماية مواطنيها وخروج الوحدات العس�كريّة واألمنية عن 
سيطرتها َوفقدان الثقة بمؤّسساتها، وتحكم الخارج يف شؤون الدولة الداخلية. 
ة مس�اعدة هادي وإع�ادة الرشعية، تدّخل تحالُف العدوان واس�تطاع  بُحجَّ
م�ن خ�الل مجاميَع من املقاتل�ني اليمنيني وغري اليمنيني الس�يطرَة عىل بعض 
املحافظ�ات وامل�دن اليمني�ة إاّل أن التدخ�َل الخارجي تجاوز مس�اعدَة هادي 

والقوى السياسيّة التي معه إىل إلغائها والحلول محلَّها. 
أصبحت اليمن منقسمًة بني سلطة وطنية يف صنعاء تسيطر عىل املحافظات 
ذات الكثاف�ة الس�كانية َوبني كوكتيل من القوى واملليش�يات املس�لحة تتنازُع 
السيطرة عىل املناطق الواقعة تحت االحتالل، أما ما يسمى بالرشعية فال تحكم 

شرباً واحداً من اليمن. 
أمام هذا االنقس�ام العميق يف مؤسس�ات الدولة العسكريّة واألمنية واإلدارية 
وفقدانه�ا الس�يطرة ع�ىل كام�ل أراضيها، ف�إنَّ الحدي�ث عن حل�ول جزئية 
أَْو ترقيعي�ة ن�وع م�ن الهروب إىل األم�ام، فلم يع�د الوضع قاب�الً للرتقيع وال 
لإلصالح�ات الجزئية، ب�ل يحتاج إلعادة ترميم ش�امل يعي�د تطبيع األوضاع 
وينه�ي االنقس�ام الحاصل من خالل مس�ار انتقايل جديد يعي�د بناء وإصالح 
مؤسس�ات الدول�ة َويقوم ع�ىل الرشاكة يف الق�رار والتنفيذ ويتجاوز س�لبيات 
املرحلة االنتقالية الس�ابقة وال يس�مح لطرف أن يس�تأثر بالق�رار أَْو تعطيله 
ويتسم باملرونة الستيعاب أي طارئ َوآليات إنذار مبكر بالرصاع ولجان تقّص 

الحقائق واقرتاح البدائل ملنع االنفجار. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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قراءة في درس معرفة اهلل الدرس الثاني عشر )2 - 3(
آثار الفصل بني الشريعة السماوية والقوانني الوضعية

 : خاص 

كان يلشـهيد عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلـِه 
َعَليْـِه-  ظرٌة ااقبٌة  اثعـٌة عن عيبصرية 
عيوقـاسة عيت0 صقلها ثايُقــْرآن عيكريم، 
حـا ذكـر أن ع ليـة تطويـا وتدجا 
يألمـة تتـم ثشـكل متـدرج مـن خالل 
رثطهـم ثايقوع ا ثعيدعً عن رشعئا عيله، 
ويـو كا ت مدـت دًة مـن عيريعة ك ا 
يقـال، يكله رفض عثتعـاس عملصطلح من 
أي إيحـاء ثارتبـاط ثـا 0ـذه عأل ظ ة 
وثا رشيعة عيله، م ا ي هد عيطريق ع7 
عيدعوة إىل عحـرع1 عيقوع ا ثغض عيلظر 
عن ت بيلها يرع عيله، م ا يتيح عملجال 
إىل أن » روض قلياًل قلياًل يف أذ0ا لا عىل 
عالرتباط ثايقا ون وعيقوع ا«، ويف رؤية 
عسـتباقية يوعقا عألمة إذَع وعصلت عيدري 
عىل 0ـذه عيطريقة يرى عيشـهيد عيقائد 
-ِرْضـَوعُن عيلـِه َعَليِْه- أ ـه إذَع ما قيل يلا 
يف يـو1 من عأليا1: 0ـذع عيُقـْرآن إر0اث0، 
فدلرى أ فَدـلا ال  حتاج إىل عيُقـْرآن يف 
أي يشء، وقد عسـترف 0ـذع من خالل 
وعقا  عيشه عييو1، فف0 عيحج عيذي قال 
عيله فيه يلبيه إثرع0يـم: }َوأَذِّْن يِف عيلَّاِس 
ِثاْيَحـجِّ يَأْتُـوَك ِرَجـااًل َوَعـىَل ُكلِّ َضاِمٍر 
يَأِْتَا ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِ يٍق{ و0و سـبحا َه 
يعلـم أن عملـكان عيـذي يدعو عبـاسه إىل 
عالجت ـاع فيـه سـيكون كافياً متدـعاً 
يهم، ويكن جاء تحديد عدس عيحجاج ُكـّل 
عا1 من عيلظا1 عيدـعوسي ييرضب 0ذه 
عيدعـوة عإليهية يللـاس ثايحج، ويصبح 
يـكل شـعب ويـكل سويـة عـدس محدوس 
جدعً مـن عيحجاج عملدـ وح يهـم ثأسعء 
فريضـة فرضها عيلـه عليهـم، وجاءت 
عيلظا1 عيدـعوسي ييقيـد عيلاس ثبعض 
عيقوع ـا، عيتـ0 فرضها عـىل عآلخرين، 
وتقبلهـا عيج يـا، وثـات تقليـل أعدعس 
عملدـل ا عيقاصدين يلحـج أمرعً مقبوالً 
ما مخايفته يظا0ر عيدعوة عإليهية عيت0 

تجددت يف أذعن إثرع0يم يلحج. 
ومـن 0لا  قدر ما ذ0ب إييه عيشـهيد 
عيقائـُد -ِرْضـَوعُن عيلِه َعَليْـِه- من تلبيه 
جـاس يلا ثعـد1 عيفصل ثـا رشيعة عيله 
وثـا أ ظ تلـا وقوع يللـا ثأي شـكل، 
حتـى  قطا عيطريق أمـا1 ثعض أسوعت 
عملـروع عييهـوسي عيرعمـ0 إىل تغريـب 
عألمة وتدجيلهـا، و حن عييو1 قد وصللا 
إىل مرعحل متقدمة يف 0ذع عيجا ب، وثات 

عألمريكـ0 قـاسرعً عـىل فرض أشـياء يم 
يكـن ييفرضها عليلا من قبل، كاعرعفه 
ثايقدس عاص ة يلعـدّو عإلرسعئييل، ويف 
عملقاثـل يأتـ0 عملـ7ّرون مـن عإلعالميا 
عليلـا  ييقويـوع:  وعيوعـاظ  وعيخطبـاء 
عحـرع1 عيقا ـون عيدويل عيـذي ي لا من 
عيتدخـل يف عيقضايا عيدعخليـة ألية سوية، 
ويـكل سوية حق عتّخاذ أي قرعر أَْو موقف 
تجاه أية قضية، ث ـا يوعفق مصايحها، 
ومـن 0ـذع عمللطلـق ترع0ـم يشـجبون 
أي ععـرعض عـىل مبـل 0ـذه عيخطوعت 
عألمريكية عيت0 ت بل ع تقاصاً ثل عدوع اً 
عىل حقـوق أمتلا عإلْسـاَلمية، وشـعبلا 

عيفلدطيل0. 
ومن 0لا يعوس عيشهيُد عيقائُد -ِرْضَوعُن 
عيلـِه َعَليْـِه- ييؤّكد عىل قضية عيتدـليم 
يله، كو ها عملخرج، ال سي ا وأ ه ال م7ّر 
يلكفر ثايله ثعد أن وضح ت ا1 عيتوضيح 
ُكــّل مـا من شـأ ه أن يضـا عيلاس يف 
عملدـار عيصحيح، يقول عيشـهيُد عيقائُد 
-ِرْضـَوعُن عيلِه َعَليِْه- معلقا عىل عيقائلا 
ا َيِفـ0 َخْلـٍق  }أَإِذَع َضَلْللَـا يِف عأْلَْرِض أَإِ َـّ
َجِديٍد{: »عملدأية ييدت مدأية غامضة، 
أَْو أن عألسية عليها ييدـت كافية، فيكون 
0ذع عيتداؤل وجيهاً  وعاً ما، إ ه جحوس 
إ ـه كفر إ ه كال1 عيذي ال يريد أن يصدق 
ثايقضيـة، ال يريـد أن يؤمـن ثهـا، 0و 
رعفـض يها، ال يريـد ال أن يقبل عإليَْ ـان 
ثهـا، وإال فه0 وعضحة جدعً، أسيتها فوق 
عيكفاية، أسيتها تدمغ، تدمغ ُكـّل مدعرك 

عإل َْدان ومشاعره ووجدع ه«. 

قضي��ة امل��وت والبع��ث يف الُق���ْرآن 
الكريم:

كبريٌ من عيلاس يغايط  فَدـه ويظن 
أن ا ـة مـا يُعفيه عن عملدـؤويية حا 
يتهـرب مـن عيحـق، ويكـن حـا تأت0 
أمامـه  ماالـة  وعيبعـث  عملـوت  قضيـة 
يعـرف أ ـه سيدـقط حت ا أمـا1 ُكـّل 
جري ة عرتكبها، وثاعتبار أن »عملوت 0و 
عيخطوة عألوىل يف عيرجوع إىل عيله يف عيعايم 
عآلخر« ك ا ذكر عيشهيد عيقائد -ِرْضَوعُن 
عيلـِه َعَليْـِه- ثحدـب مفهـو1 عيُقـْرآن 
عيكريم، ومن 0ذع عملدخل توسـا عيشهيد 
عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلـِه َعَليْـِه- يف قضية 
خطـرية كان وال يـزعل يهـا مـن عألثعاس 
يف وعقـا عألمـة مـا جلـى عليهـا جلاية 

ثايغة، ف فهـو1 عملوت حا قدمه ثعض 
عملتحداا ثاسم عيدين يف قايب عيتخويف 
عيبعيد عن عيدياقات عيُقـْرآ ية، وحروع 
عيكبـري م ـا وصفو0ـا ثأحاسيـث  يـه 
عيرغيـب وعير0يب، وعيت0 تدـا0لوع يف 
قبـول عيغث ملهـا وعيدـ ا، ثحجة أن 
عمله ة عيوعظية يهـا ال تحتاج إىل عظيم 
تدقيق، فكل ما يؤسي إىل عملوعظة مقبول 
ويو كان قصة مصطلعة، و0ذع ثات 0ذع 
عيبـاب عملفتوح عـىل مرصععيـه مدخال 
وعسـعا أمـا1 عييهـوس من خـالل عيعديد 
من أسوعتهم ييحرفـوع مفا0يم عيُقـْرآن، 
ويقدموع يألمة مفا0يَم جديدًة تحرفهم 
عـن ملهج عيله ث ـا يُصبُّ يف مصايح ما 

يد و ه ثـ »شعب عيله عملختار«. 
عيقائـد  عملـوت ك ـا يقـول عيشـهيد 
-ِرْضـَوعُن عيلِه َعَليْـِه- يف تخليٍص يلظرة 
عيُقـْرآن إىل قضيـة عملوت وعيبعث: »ييس 
من عيوسـائل عيتـ0 يأتـ0 عيتخويف ثها 
يللـاس، ييـس مـن وسـائل عيتخويـف 
إطالقـاً سعخـل عيُقــْرآن عيكريـم؛ ويهذع 
ال تجـد عيحديـث عـن عملـوت إال خاطفا 
وثرسعـة يلتقـل إىل عييـو1 عآلخـر؛ أل ه 
عييو1 عيشـديد عأل0وعل، 0و مـا يجب أن 
تخافه، 0ـو ما يكـون عيحديث عله 0و 
عيـذي يصلـا عيخـوف يف عيلفـوس، 0و 
عيذي ي أل عيقلوب خوفاً ورعباً، أما عملوُت 
 فُدـه إ  ـا 0ـو عيخطـوة عألوىل، و0و 
قضيـة عاسية، قضية عاسيـة، 0و ثدعية 
عيرجـوع إىل عيلـه«، و0ـذع 0و مـا يعزز 
عالسـتع ال عيرعسع ملفهو1 عيبعث، ثحيث 
يدـعى عملرء إىل إحدان عيع ل، وعالثتعاس 
عـن وعقـا عإلجـرع1، كو ـه ال محايـة 
مدؤوية ومحاسب عن ُكـّل ما صلا. 

ومن 0لا ع تقد عيشهيُد عيقائُد -ِرْضَوعُن 
عيلِه َعَليْـِه- ما وصفه عيبعض ثـ »عذعب 
عيق7« و«حياة عيـ7زخ«، وغري ذيك م ا 
يم يـرس يف عيُقـْرآن عيكريـم، وعملالحظ أن 
عملضامـا عيت0 قد1 ثها عملوت يف سـياق 
عيتخويف، وعملضاما عيت0 عشت ل عليها 
عيحديث عن عي7زخ وعيق7 كلها تصب يف 
سـياق تل ية عيشـعور يف وجدعن عملدلم 
ثكرع0يـة عملوت، وعيت دـك ثايحياة، أية 
حيـاة، و0ـ0 عيروحيـة عييهوسيـة عيت0 
وصفهـا عيله تعـاىل ثقويـه: }َوَيتَِجَد َُّهْم 
أَْحَرَص عيلَّاِس َعـىَل َحيَاٍة{. أما عيروحية 
عإليَْ ـا ية عيت0 تلشـأ من ترثية عيُقـْرآن 
فه0 روحية تدـتها ثاملوت، إذ إ ه أمر 

عاسي، وحدث ال ثد مله، ك رحلة ع تقال 
إىل عيحياة عيخايدة، وما سع1 عملرء حريصا 
عـىل عيدـري يف سـبيل عيلـه فال مدـوغ 
يلخـوف مـن عملـوت، عيُقــْرآن عيكريـم 
ال يخـوف إال ثيـو1 عيديـن، ثايحدـاب 
وعملؤعخـذة يف يـو1 عيقيامة، ويـذع كا ت 
0ذه عيبقافة عيُقـْرآ ية سعفعا يال طالق يف 
مياسيـن عيجهاس وعيفدعء، متجاوزة عملوت 
كحايـة مخيفة يف عيبقافة عملورواة، ذعت 
عألصـل عييهوسي، ك ا حكـى عيله علهم، 
يقـول عيشـهيد عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلـِه 
َعَليْـِه-: »إ ه عيذي يرث0 0ذه عألمة ترثية 
جهاسية، عيـذي يرثيك يتكـون مجا0دع، 
0ـل يلطلـق ييخوفك من عملوت  فدـه، 
و0ـو يريد ملـك أن تدتبدـل وأن تبذل 
 فدك يف سـبيل عيله! ال ي كن 0ذع حتى 

وال يقائد عدكري أن يع له«. 
0ـذع عيطـرح 0و عيـذي يلدـجم ما 
عيُقــْرآن عيكريم وترثيته عيجهاسية، حا 
يقـول: }إِنَّ عيلََّه عْشـَرَى ِمـَن عْيُ ْؤِمِلَا 
َة  عْيَجلَـّ َيُهـُم  ِثـأَنَّ  َوأَْمَوعَيُهـْم  أَ ُْفَدـُهْم 
يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيِل عيلَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 
ْوَرعِة َوعإْلِ ِْجيـِل  ـا يِف عيتَـّ َوْعـًدع َعَليْـِه َحقًّ
َوعْيُقـْرآِن{، عيرثية عيت0 أفرزت شـجاعة 
عـيل ثـن أثـ0 طايـب عيـذي كان يأ س 
ثاملـوت ك ا يأ ـس عيرضيا ثبـدي أمه، 

يقول عملتلب0ّ:

وإذع يم يكن من عملوت ثدٌّ 
 ف ن عيعجز أن ت وت جبا ا. 

ف ـا سـوى 0ـذه عيبقافـة عيُقـْرآ ية 
يرتكـز عـىل  إسـفاف فكـري،  مجـرس 
عيعجائـز، وخيـاالت عملرجفا،  أقصص 
وسـجا عيوعـاظ، وكل ا أثكـى عيوععظ 
ج هـوره ظن أ ـه قـد أسى مه ته عىل 
أتـم وجه، ويـو توصـل إىل ذيـك ثغرس 
عيقيـم عييهوسية يف  فوسـهم، متوصلا 
إييها ثأسـاطري ملكر و كـري، ومطرقة 
ال تدـتطيا أن تح لها رثيعة وال مرض 
سـوف يرضب ثها شـخص عاسي جدعً، 
وكبـري مـن عيتفاصيل عيتـ0 ضحك من 
جهلهـا عيشـهيد عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلِه 

َعَليِْه-. 
وقف عيشـهيد عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلِه 
َعَليِْه- أما تدـ ية عيقـ7 ثاملرقد يف قويه 
تعـاىل: }َقايُـوع يَـا َويَْللَا َمـْن ثََعبَلَـا ِمْن 
َمْرَقِد َـا 0َـذَع َما َوَعـَد عيرَّْحَ ـُن َوَصَدَق 

عْيُ ْرَسلُوَن{، فه0 ذعت سالية عىل م االة 
حاية عملوت يحاية عيلو1 يف غياب عإلسرعك، 
وييـس عىل حصول عيعـذعب فيها، فليلة 
وعحدة من عيلو1 ت اال يف عإلسرعك شـهرعً 
أَْو سـلة أَْو أيف سـلة ك ا 0ـو معلو1، 
وعملوت يف عيُقــْرآن عيكريم مجرس محطة 
ع تقال إىل عيحياة عآلخرة، يقول عيشـهيد 
عيقائد -ِرْضَوعُن عيلـِه َعَليِْه-: »أييس 0ذع 
0ـو من عيخطـأ يف عيرثية، ومـن عيخطأ 
يف عمللهجيـة ما أ فدـلا أَْو ما عآلخرين 
اُكْم َمَلُك عْيَ ْوت عيَِّذي ُوكَِّل ِثُكْم{  }ُقْل يَتََوفَّ
وثرسعـة يلتقـل إىل عييو1 عآلخـر }اُمَّ إىَِل 
َرثُِّكْم تُْرَجُعـوَن{ ويتحدث عن تفاصيل 

عييو1 عآلخر«. 
ويف رثـط رعئا ثـا ُكـّل ما سـبق أن 
طرحـه عيشـهيد عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلِه 
َعَليْـِه- يف 0ـذع عيـدرس يحّدس مـا يجب 
أن  خـاف ملـه ثحدـب رؤيـة عيُقـْرآن 
عيكريـم، ويرثـط ذيـك ثايوعقـا عيـيسء 
عيـذي  عيشـه حا  رفض عيتدـليم يله 
وعيخضوع يه ال سـي ا يف تدثريه يشؤون 
حياتلـا، وسـعيلا كبر إىل عالسـتقالل 
عـن رشيعة عيله يلجد أ فدـلا يف عألخري 
يقـول  عألرض،  يف  عملفدـدين  خا ـة  يف 
-ِرْضـَوعُن عيلـِه َعَليْـِه-: »إ  ـا يجب أن 
 خافه 0و 0ذع }َوَيـْو تََرى إِِذ عْيُ ْجِرُموَن 
 َاِكُدـو ُرُؤوِسـِهْم ِعلَْد َرثِِّهـْم{، }اُمَّ إىَِل 
َرثُِّكْم تُْرَجُعـوَن{، }َوَيْو تََرى{ ذيك عيهول 
عيشديد }إِِذ عْيُ ْجِرُموَن  َاِكُدو ُرُؤوِسِهْم 
ِعلْـَد َرثِِّهـْم{ خاشـعون، أذالء، يقويون 
يله: }َرثَّلَا أَثرَْصْ َا َوَسـِ ْعلَا{ عآلن عتضح 
يديلا ُكــّل يشء وأصبحلا موقلا }َرثَّلَا 
أَثرَْصْ َا َوَسـِ ْعلَا َفاْرِجْعلَا  َْعَ ْل َصاِيًحا 
ا ُموِقلُـوَن{ أويئـك عملجرمـون عيذين  إِ َـّ
كا وع يدـتبعدون عيبعـث، أويئك عيلاس 
عيذيـن كا وع يرفضـون أن يتوىل عيله 0و 
0دعية عبـاسه، وأن يكـون عيتقدير يه يف 
شـأن عباسه فريفضون سيله، ويقويون 
ال عالقـة يـه ثايحيـاة.. 0ـم مجرمون 
سيلكدـون رؤوسـهم ثـا يـدي عيلـه 
سـبحا َه وتعـاىل يـو1 عيقيامـة«، ومن 
روحية سـورة عيدجدة يدـت د عيشهيد 
عيقائـد -ِرْضـَوعُن عيلـِه َعَليْـِه- عملخـرج 
ثبصرية عيخاضا يله عيخاشا يه، عملدلم 

يريعته. 
ويلدرس ثقية. 

الل�ه رضب يف القرآن الكريم مثالً واضح�اً جلياً فيما حصل 
لبن�ي إرسائيل عىل يد موىس )صلوات الل�ه عليه( عندما أوحى 
الله إلي�ه أن يرسي ببني إرسائيل، وأن يتجه�وا باتجاه البحر، 
أن يخ�رج ه�و وقومه من م�رص، اتجه هو وبن�وا إرسائيل إىل 
ق�رب البحر، وفرع�ون وهامان وجنوده�م واآلالف املؤلفة من 
ورائهم م�اذا حصل؟ عندما بدا طالئع جي�ش فرعون وراءهم 
بن�و إرسائيل ماذا قالوا؟ }َق�اَل أَْصَحاُب ُموىَس إِنَّ�ا َلُمْدَرُكوَن{

)الش�عراء: من اآلية61( يا موىس إن�ا ملدركون، هاهم كادوا أن 
يدركونا ماذا نصنع؟ }َقاَل َكالَّ - كال - إِنَّ َمِعَي َربِّي َسيَْهِديِن{

)الش�عراء:62(. ألن الن�رص والف�رج ال يكون إال م�ن قبل الله 
س�بحانه وتع�اىل، وال يك�ون إال عىل ي�د أعالم من عب�اده هم 
عظيموا الثقة به، قوية معرفتهم به سبحانه وتعاىل. الحظ كيف 

قال م�وىس )صلوات الله عليه(: كال لن يدركونا }إِنَّ َمِعَي َربِّي 
َسيَْهِديِن{)الش�عراء: من اآلية62( وهو يرى نفس�ه متجهاً إىل 
البح�ر، ومعه اآلالف من بني إرسائي�ل، وها هم جيش فرعون، 
وفرع�ون عىل مرأى من بن�ي إرسائيل. هل انفل�ق البحر لبني 
إرسائيل تلقائياً؟ ال، كان ال بد أن يتم عىل يد موىس }َفأَْوَحيْنَا إىَِل 
ْب ِبَعَصاَك اْلبَْحَر َفانَْفَلَق{)الشعراء: من اآلية63(  ُموىَس أَِن ارْضِ
هل أن عىص موىس هي التي ش�قت البحر؟ هل أن رضبة عصا 
ستش�ق البحر؟ ال، إن الله هو الذي ش�ق البح�ر، ولكن البد أن 
يت�م عىل يد موىس برضبة عىص؛ ليقول لهؤالء ولكل الناس من 
بعد: إن الفرج لن يتم إال عىل يد أعالم، هو الذي اصطفاهم، عىل 
ي�د أعالم دينه، لن يتم فرج أب�داً إال عىل يد أعالم دينه، البد من 
أن يرضب موىس بعصاه البح�ر لريبط الله تعاىل بني إرسائيل 

بموىس كما ربط العرب بمحمد وآل محمد. عندما كانوا بحاجة 
إىل امل�اء يف الصحراء، يف مرحل�ة التيه كان البد من عىص موىس 
أن ي�رضب موىس به�ا الحجر فانفجرت من�ه اثنتا عرشة عينا 
ملاذا؟ ليعلم هؤالء بأن الفرج من العدو، وأن تحقيق الخري أيضاً 
لهم لن يتم إال عىل يد أعالم دينه، وإال فال عصا موىس س�حرية 
هي التي تس�تطيع أن تش�ق البحر، وال ع�ىص موىس هي التي 
تس�تطيع أن تحول الحجر إىل حجر يتفج�ر منها املاء، إنه الله 
س�بحانه وتعاىل الذي فجر منها املاء. هو الله س�بحانه وتعاىل 
الذي ش�ق البحر، وشق لهم يف البحر طريقاً يابساً لكن البد أن 

يتم عىل يد أعالم دينه..

عيشهيد عيقائد حدا ثدر عيدين رضوعن عيله عليه..

سنة إلهية: الفرج من اهلل ال يأتي إال على أيدي أعالم دينه..
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 المقاومة الفلسطينية تستعرض أسلحة نوعية وتفاجئ العدّو اإلسرائيلي

 بينما السفارة السورية في األردن تجري مصالحًة مع مسلحين يريدون العودة:

حماس تحيي ذكرى تأسيسها الـ31 والشعب الفلسطيني يوصل رسالة املقاومة
 :  فلسطين المحتلة

عحتفلـت حركـة عملقاومة عيفلدـطيلية 
“ح ـاس”، أمس عألحد، ثذكرى تأسيدـها 
عيــ31 يف مهرجـان ج ا0ـريي كبـري  ُظِّم 
ث ديلـة غزة، ث شـاركة مئـات عآلالف من 
عملوعطلـا عيفلدـطيليا يتقدمهـم قـاسة 

وم بلو فصائل عملقاومة عيفلدطيلية. 
وتوعفـد عملشـاركون عيفلدـطيليون من 
محافظـات عيقطـاع إىل سـاحة “عيكتيبة” 

غرث0 مديلة غزة إلحياء عملهرجان. 
وتض ن عملهرجان عرضاً عدكريًّا مهيباً 
يكتائب عيقدـا1، عيجلاح عملدـلح يـحركة 
”ح ـاس” عسـتخد1 فيـه عيعـرعت مـن 
عملقاوما عيفلدـطيليا مختلف عألسـلحة 
عيعـدّو،  عيتحـدي يكيـان  إليصـال رسـاية 
إَضاَفة إىل عيعديد من عيفقرعت عيت0 جددت 
عيعز1 عيفلدـطيل0 عىل عيتخلص من ثرعان 
عيغاصب، وعسـتعاسة  عيصهيو 0  عالحتـالل 
عيحق عيفلدـطيل0 عيذي سـقط يدى معظم 
عيـدول عيعرثية عيخا عة يلكيـان عيصهيو 0 

وأعوع ه عألمريكان. 
وخالل عملهرجان عيج ا0ريي عيوعسا أّكد 
عيفلدـطيليون عست رعر مدـري0م يف خيار 
عملقاومـة وإ هاء عالحتـالل وعوسة عيالجئا 
عيفلدـطيليا وإقامة عيدوية عيفلدـطيلية 
إىل  سععـا  عملحتّلـة،  عيقـدس  وعاص تهـا 
وإعـاسة  عيفلدـطيلية  عيوحـدة  تحقيـق 
عالعتبـار يل ؤسدـات عيرسـ ية يلشـعب 
عيفلدطيل0 وموعجهة عالحتالل عيصهيو 0. 
وحدـب مصـاسر إعالميـة فلدـطيلية 
فـإن طائـرعت ثـدون طيـار تاثعـة يكيان 
عيعـدّو عيصهيو 0 حلقت يف سـ اء سـاحة 

عملهرجان، مشريًة إىل أ ه تم إسقاطها. 
ويف عيهرجان أيقى رئيس عملكتب عيديايس 
يحركة ح اس إسـ اعيل 0ليـة كل ًة أّكد 
فيهـا أن عيزمـن ين يطـول يتحرير عألرسى 
عيصهيو يـة،  عيدـجون  يف  عيفلدـطيليا 
مضيفـاً: »0ذه عيحشـوس عيهائلـة عملباركة 
عيزعحفـة عملؤملـة عيباثتـة عملجا0ـدة أثلـغ 
رس عـىل أويئـك عيذين حارصو ـا وحارثو ا، 
و0ذع أثلغ رس يف أعظم حشـد عىل أرض غزة 
عيعزة، عيحشد عيذي يقول عييو1:  حن ال وين 
 لَفـضَّ عـن عملقاومة،  حـن  لتحم و لتف 

حول عملقاومة«. 
ووّجـه 0ليـة عيتحيـة ألروعح عيشـهدعء 

وعيجرحـى وعألرسى مؤّكـدعً أن »مدـريعت 
عيعوسة سـجلت اـالث  قاط عسـرعتيجية، 
أويهـا أن عيشـعب عيفلدـطيل0 قـال وثكل 
ُقـــوَّة: ال يـ)صفقة عيقـرن(، وتاثا: »إن 
مدريعت عيعوسة حققت عيخطوعت عألوىل من 
كرس عيحصار، حيث أ ها ت دكت ثبوعثتها 
ومقاومتها«، موجهاً عيتحيَة ألثلاء عيشـعب 
عيفلدطيل0 عيذين يخوضون 0ذه عملدريعت 

ثـكل ع دفـاع وعزي ـة. 
وحول ع ليـة خا يو ـس، أوضح 0لية 
ــة صهيو ية سخلت إىل  »أن ُقـــوَّعٍت َخاصَّ
خا يو س وحاويت عملـس ثاملقاومة، ويكن 
كان علـارص عملقاومة من كتائب عيقدـا1 

عـىل مدـتوى عيتحـدي، وعييقظـة يف وجه 
عملعتديـن، فقتلـوع ضاثطـاً كبـريعً وجرحوع 
عيعديـد مـن عيُقـــوَّة عيت0 حاويـت عيعبث 
ثاألمن عيفلدـطيل0، متبعاً »من يدخل غزة 

إما أن يكون قتيال أَْو أسريع«. 
وتاثـا: »0لـاك ذخـر أملـ0 وفل0 مهم 
ثـا عيـدي مهلديس عيقدـا1، وسيدـا0م 
يف فهـم آييات ع ـل عيُقـــوَّعت عيت0 ع لت 
يف أكبر مـن مكان وسوية، مدـتطرسعً »0ذع 
عيذخر عألمل0 وعيفل0 سيكشـف عيكبري عن 
آييات ع ل 0ذه عيُقــوَّعت عيت0 ع لت سعخل 
غزة يف 0ـذه عملحاوية، ويف عيضفة ويف عيدول 
عيعرثية وأماكن أُْخَرى، وسيكون يهذع عيكلز 

عألمل0 عيذي ال يقدر ثب ن تدععيات ميدع ية 
مه ة يف ع لية رصعع عألسمغة ما عالحتالل 

يف عملرحلة عملقبلة«. 
وفي ـا يتعلـق ثاملوعجهات عيعدـكرية، 
قـال: »ثعـد حـدث خا يو ـس، كا ت 00 
عأل0ـم؛ ألَنَّ كتائب عملقاومة كشـفت عييشء 
عملحـدوس عـن قدرعتهـا عيعدـكرية، حيـث 
عرسعئيليـة  حافلـة  عيكور يـت  رضثـت 
وعلدمـا  وعيجرحـى،  عيقتـىل  وعسـقطت 
عسـتهدف عالحتـالل عملقرعت عألمليـة ثغزة، 
ثاملرصـاس فرضثـت  يـه  عملقاومـة  كا ـت 
عدـقالن عملحتّلة«، مبيلـاً أن 0ذه عملوعجهة 
عيعدـكرية كا ـت  قطـة تحـول يف عسعرة 

عيرصعع عيعدكري ما عالحتالل. 
وقـال: »عن ما حصـل يف عملوعجهة عالخري 
0و يشء محدوس ثايلدبة ملا ت لكه عيقدا1 
وفصائل عملقاومة، ويـو زعس عالحتالل يزعست 
عملقاومـة، ويديهـا عيقـدرة يلوصـول إىل تل 
أثيب«، مضيفاً »إن 0ذع عيحدث يه تدععياته، 
فعىل وقا مقاومة عيشـعب سقط يي7مان 

وقد1 عستقايته«. 
ويف عيدـياق ذعته، أّكد 0لية أن أمريكا يم 
تدـتطا أن ت رر قرعر إسع ة حركة ح اس 
يف عيج عيـة عيعامة يألمـم عملتحدة، الفتاً إىل 
أن أمريـكا وكيان عيعـدّو 0زموع عدـكريًّا 

وأملياً وسياسياً. 
وفي ا يتعلـق ثأحدعث عيضفـة عيغرثية، 
قـال رئيـس عملكتـب عيدـيايس يح ـاس: 
»ع تفضـت عيضفـة ووقفـت ثكل شـ وخ 
وثكل ُقـــوَّة وعقتدعر، وكأ هـا تقول أ ه يف 
ذكرى عال طالقـة، أن عيضفة مـا عملقاومة 
سـتح 0  وأ هـا  وعيبوعثـت،  وعال تفاضـة 

عيقدس. 

هنية: أي جندي 
صهيوني يدخل غزة 
سيكون قتياًل أو أسيرًا

ضربة جوية أمريكية تقتل 17 مدنياً سورياً وتصيب آخرين يف بلدة هجني شرق سوريا
 : وكاالت

أفـاست وكاية »سـا ا« عيدـورية ثاستشـهاس 
17 مد يـاً سـورياً جرعء غارعت جديدة ملا يدـ ى 
ثـايتحايـف عيدويل ثقياسة أمريكا، عىل ثلدة 0جا 

ث حافظة سير عيزور رشق سوريا. 
و قلـت عيوكاية عن مصـاسر أ0لية أن عيرضثة 
عسـتهدفت قرية عيبوخاطر جلـوب رشق 0جا، 
مؤّكدة أن عيع لية أسـفرت عن سقوط 17 شهيدعً 

وعدس من عيجرحى ثا عيدكان عملد يا. 
وتقـوس عيواليات عملتحدة يف سـوريا ما يدـ ى 

»عيتحايف عيدويل« ملذ صيف عا1 10ر1 سون سعوة 
أَْو موعفقة من سمشق، عيت0 تتهم عيجيش عألمريك0 
وحلفاَءه ثا تهاك سـياسة عيدوية وعرتكاب مجازر 
متكـررة ثحق عيدـوريا، وتدمري عيبليـة عيتحتية 

عيدـورية ثذريعة مقاتلة تلظيم سععش. 
من جا ب آخر عاس أكبر رر11 مهجر سـوري 
إىل ثلد0ـم خـالل، أمـس، في ـا أّكـدت عألرسن أن 
عدس عملّهجرين عيدـوريا عيذين عاسوع إىل سـورية 
ملـذ إعـاسة فتح معـ7  صيب- جاثـر، ثلغ حتى 

عيخ يس عملايض 3ر57 مهجرين. 
وقال »عملركز عيرويس الستقبال وتوزيا وإيوعء 

عيالجئا عيدوريا«، أمس عيدبت: »خالل عيــ10 
سـاعة عملاضية عاس 1159 الجئـاً إىل أرض عيوطن 
قاسمـا مـن عيـدول عألجلبية، مـن ثيلهـم د10 
شخصاً عاسوع من يبلان عن طريق مع7ي جديدة 
ياثـوس وتلكلخ ثاإلَضاَفة إىل 99د شـخصاً عاسوع 

من عألرسن ع7 مع7  صيب«. 
ويف عيدـياق،  قلت وكاية »ثـرع« عألرس ية عن 
مصـدر رسـ 0 أرس ـ0، قويـه: إن 3ر57 الجئا 
سـوريا عاسوع إىل سيار0م ملذ إعـاسة فتح مع7 
 صيب – جاثر عيحدوسي يف شـهر أكتوثر عملايض، 

حتى مداء عيخ يس عيفائت. 

نيويورك تايمز: السعودية 
خسرت أمام أنصار اهلل فكيف 

ستصمد بوجه إيران؟!
 : متابعات

قايت صحيفُة » يويورك تاي ز«: إن عيدعوسيَة يم تت ّكن من 0زي ة 
أ صـار عيله يف عيي ن، متدـائلًة عـن قدرتها عىل عيص وس أمـا1 إيرعن، 

وثيّلت أن يلواليات عملتحدة  فوذعً عىل عيدعوسية وييس عيعكس. 
ويف مقـال يلكاتـب عألمريكـ0  يكـوالس كريدـتوف، أّكـد رضورة 
عسـتخدع1 عيواليـات عملتحـدة  فوذ0ـا عىل عيدـعوسية، يتلهـ0 حرثها 
يف عيي ـن.  ويضيـف  يكوالس أ ـه من عيصعب أن تجد  فدـك يف سوية 
ثوييدـية وتجري مقاثالت ما أشخاص وتدـأيهم عن رأيهم ثقاستهم 

عيذين يقوسون حرثاً يف عيي ن ويجّوعون عألطفال ويعّذثون عيلداء. 

 بعد أيام من إعالن أردوغان شن بالده عمليًة شمال سوريا األيام المقبلة: 

مقتل وإصابة 30 شخصاً إثر تفجري سيارة مفّخخة يف عفرين سوريا بينهم مقاتلون موالون لرتكيا
 : وكاالت

ُقتل ا ا ية أشخاص عىل عألقل وجرح 
ر1 آخـرون، أمـس عألحـد، عاـر ع فجـار 
سـيارة مفخخـة يف سـوق يقـا وسـط 
مديلـة عفريـن يف شـ ال سـوريا وعيت0 
يديطر عليها عيجيش عيرك0 وعيُقــوَّعت 

عملوعيية يه. 
وأوضحت مصاسر إعالمية سـورية أن 
»عال فجار وقـا علد أطرعف سـوق عيهال 
ثايقـرب مـن  قطـة عدـكرية ملقاتلـا 
موعيا يركيا، ما أسـفر عن مقتل ا ا ية 
أشخاص 0م أرثعة مد يا وأرثعة علارص 
من عيُقــوَّعت عملوعيية أل قرة«، مشـريًة إىل 
“إصاثـة أكبـر مـن ر1 شـخصاً ثجروح 

ثـا عملد يـا وعملقاتلا ثعضهـم ثحاالت 
خطـرة” الفتاً إىل أن “عدسعً من قضوع قاثل 
يالرتفـاع، وأن عال فجـار أّسى إىل خدـائر 

ماسية جدي ة يف ملطقة عيتفجري«. 
مـا  عيركيـة  عيُقـــوَّعت  وتدـيطر 
فصائل موعيية يها ملذ مارس د1ر1 عىل 
ملطقة عفريـن ذعت عيغايبية عيكرسية يف 
محافظة حلب، ثعد 0جو1 وعسـا شلّته 
عـىل عملقاتلـا عألكـرعس عيذيـن تدع هـم 

وعشلطن. 
ويأتـ0 عيتفجريُ ثعـد أن أعلن عيرئيس 
عيرك0 رجب أرسوغان، عألرثعاء أن ع لية 
جديدة ستشـن “يف عأليـا1 عملقبلة” وقال 
إ ها ستدـتهدف وحدعت ح اية عيشعب 

عيكرسية يف رشق عيفرعت. 

االستخبارات العراقية تعلن مقتل 
430 قيادياً يف تنظيم داعش

 : وكاالت
أعللت مديريُة عالسـتخبارعت عيعدـكرية عيعرعقية، أمس عألحد، 
قتـل ر03 قياسيـاً يف تلظيم »سععش« عإلجرعمـ0 وتدمري رر1 مركز 

قياسة يلتلظيم ور17 مضافة. 
عملركـز )روسـيا -إيـرعن  إن »سول  ثيـان:  عملديريـة يف  وقايـت 
-سوريا-عيعرعق( تزوست ثأكبَر من رد57 إحدعاية و75ر1 معلومة 
عسـتخبارية أَسَّت إىل مقتل عآلالف من عيدوععـش ثيلهم ر03 قياسياً 
يتلـك عيعصاثـات ثاإلَضاَفة إىل تدمـريرر1 مركز قياسة وسـيطرة، 
و1ر3 مدـتوسع أسـلحة، و196 مع الً يلتفخيـخ، ور17 مضافة، 
وعملئات من عيعجالت وعملدرعات وعألسـلحة وعيعرعت من عيطائرعت 

عملدرية«. 
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كنا طوال الفترة املاضية ال منانع أبداً من احلوار وال من الس���عي للوصول إلى حل س���لمي 
لوق���ف هذا العدوان، وأساس���اً موقفنا منذ بداية العدوان وإل���ى اليوم هو الدفاع، الدفاع عن 

النفس، الدفاع عن األرض والعرض، الدفاع عن أنفسنا وكرامتنا وحريتنا واستقاللنا.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص7ي عيدروع 0

كلمة أخيرة

صالح الدكاك
لو لم يبَق م�ن الرتاب اليمني 
خ�ارج االحتالل إال مرتاٌس وحيٌد 
يف )م�ّران( يَُراِبُط في�ه أنصاريٌّ 
واحٌد مؤمن بقيادة س�يد الثورة 
أب�ي جربيل َل�كان كافياً لتحرير 
ُك��ّل الرتاب واالنتص�ار يف وجه 

ُك�ّل العالم املنافق. 
للجغرافي�ا بع�ُض القيمة وال 
ري�ب، وللعدي�د املح�ارب قيمٌة 
كذل�ك، لك�ن ُك�لَّ القيم�ة تبقى 
امل�روع  بجوه�ر  اإليَْم��ان  يف 
الُق�ْرآني واالنضباط لقائد حكيم 
ناف�ذ الرؤي�ة قلبُ�ه يف ي�دي الله 
والدني�ا يف قبض�ة يمين�ه يذرو 
مخاوَفها وأطماعها وحس�اباتها 

الجبانة ذرَو الرياح للرماد. 
ق�ال س�يُد الث�ورة يف خطاب 
املستجدات الرمضاني قبل أشهر 
يف جوه�ر ما ق�ال: )إن معركتنا 
ليس�ت مرهون�ًة بالجغرافيا، بل 
باملوق�ف املؤمن يف مق�ام العمل 
التضحي�ة  مق�ام  يف  َوالثاب�ت 
الطغ�اة  تعبي�د  ع�ى  َوالع�ي 

واملستكربين(.. 
يف  الحرك�ُة  ب�دت  ومهم�ا 
الجغرافي�ا َج�ْزراً ف�إنَّ حرك�ة 
نف�وس  يف  الُق�ْرآن�ي  امل�روع 
الب�ر  وأك�واخ  املس�تضعفني 
املسحوقني التواقني للَخالص من 
ربقة االس�تكبار كانت وستبقى 
َم�ّداً ال تخ�وَم منظ�ورًة ل�ه وال 

تُحدُّه حدوٌد يف املكان والزمان. 

بال تخوم

عبدالملك العجري
 

بعد أن وصل�وا لقناعة مطلقة بفش�ل 
الَح�ّل العس�كرّي العالم كله أصبح ينادي 
برضورة الَح�ّل سيايّس يف اليمن.. فما هو 

ُره؟  الَح�ّل السيايّس الذي يمكن تصوُّ
إن أيَة تسوية سياسيّة يُراُد لها النجاح 
يف إع�ادة تطبيع األوض�اع وإنهاء الرصاع 
يجب تصميُمها عىل مقاس املش�كلة وإال 
فإنه�ا مج�رد إضاعٍة للوق�ت والجهد؛ لذا 
فإنَّ تشخيَص طبيعة الرصاع يف اليمن هو 
املدخل الطبيعي لوضع التصميم املناسب. 
ما يح�ُدُث يف اليم�ن لي�س رصاعاً بني 

دول�ة قائمة تعمُل بكامل مؤسس�اتها اإلدارية َواألمنية 
والعسكريّة وتبُسُط س�يطرتَها عىل كافة مناطق البالد 
وبني مجموع�ات ثوري�ة أَْو متمردة أَْو مس�لحة تنازع 
الدولَة الس�يطرَة عىل جزء صغري م�ن أراضيها، َويمكن 
تس�ويتُها من خ�الل حلول جزئي�ة أمنية أَْو عس�كريّة 
مقابل تلبية مطالب املجموع�ات الثورية واملتمردين أَْو 

من خالل الرشاكة وإعادة االدماج. 
وال ه�و رصاع ب�ني انق�الب ورشعية منتخب�ة تملك 
تفويضاً شعبياً حقيقياً من خالل انتخابات عامة وفقاً 

للدس�تور والقانون يمكن معالجت�ه من خالل الضغط 
عىل االنقالبيني إلعادة تس�ليم الحكم للسلطة الرشعية 

املنتخبة أَْو من خالل انتخابات مبكرة. 
م�ا يح�دث يف اليم�ن أعمق م�ن هذه 
2012م  الربوباغن�دا السياس�يّة، فمن�ذ 
الب�الد محكوم�ة بالرشعي�ة التوافقي�ة 
باعتبارها عملي�ة أَْو كآلية إلدارة الدولة 
من خالل أكرب قدر من اإلجماع السيايّس 
حولها َوإع�ادة بناء الس�لطة وتصحيح 
مس�ارها، والقيام عىل تنفي�ذ جملة من 
امله�ام االنتقالية يف مدة زمني�ة حّددتها 

املبادرة الخليجية بعامني. 
القي�اداُت الرس�مية والحزبي�ة الت�ي 
تولت مس�ؤولية إدارة املرحلة االنتقالية لم يكن أداؤها 
مس�توعباً ملنط�ق األزم�ات وتداعياته�ا ومخاطره�ا، 
وتعاملت باستخفاف مع التوترات وتركتها تأخذ مداها 
دون أي تداب�ري أَْو آلي�ات إنذار مبك�ر الحتواء التصعيد، 
إَضاَف�ًة لجم�ود وافتقادها للمرون�ة يف إدخال تعديالت 
ع�ىل تصمي�م املب�ادرة الخليجي�ة للمرحل�ة االنتقالية 

لتستجيب ملرحلة ما بعد الحوار الوطني. 
الرئي�ُس التوافقي كان يفتق�ُد للمبادرة والقدرة عىل 
خل�ق حالة من التوازن بني القوى السياس�يّة،. وفرض 
مس�ارا مرس�وما س�لفاً متجاوزاً مبدأ التوافق الحاكم 

للعملي�ة الحوارية ف�ي قضايا مصريية واس�راتيجية، 
غ�ري عابئ ب�ردود الفع�ل املحتملة للق�وى الفاعلة، وال 
بخارط�ة التوازنات املتش�كلة، واضعاً بيض�ه كله ف�ي 

سلة املجتمع الدويل.
تعس�ف الرئيس التوافق�ي يف اس�تخدام الصالحيات 
املطلقة التي منحتها له املبادرة الخليجية عىل الحكومة 
ومجلس النواب والعملية الحوارية غري مدرك أن املرحلة 
االنتقالية ت�دار من خالل تحقيق أكرب م�ن التوازن بني 
الق�وى الفاعلة وليس من خالل أك�رب قدر من القرارات 

اإلدارية. 
يف ه�ذه املرحلة، أنص�ار الله جماعٌة ثوري�ة ال تملك 
األدواِت السياس�يّة الالزمة، بينما يمس�ك هادي وقوى 
املب�ادرة ب�كل األدوات السياس�يّة من عالق�ات وموارد 
ومؤسس�ات ويرفض�ون تمك�ني أنص�ار الل�ه م�ن أية 
أدوات ضغ�ط سياس�يّة تمّكنه�م من من�ع أي التفاف 
عىل مخرجات الحوار وإفراغها من مضمونها ولم يكن 

بيدهم إاّل أدوات ثورية والقدرة عىل الحشد والتعبئة. 
قاد أنص�ار الله وحلفاؤهم احتجاجات 21 س�بتمرب 
2014م. ل�م يكن من ضمن مطال�ب املحتجني اإلطاحة 
بهادي، وكانت مطالبهم واضحًة ليس من بينها إسقاط 

النظام وال اإلطاحة بهادي، ومعلنة توسيع 

ملاذا نحن بحاجة ملسار انتقالي جديد؟ 

عبدالحفيظ الخزان  
أعتق�ُد أنن�ا بحاجة قب�ل كتابة أيِّ 
منش�ور إىل النظ�ر يف ج�دواه وفائدته 
بما ينفُع الناَس، فاإلنس�اُن مس�ئوٌل 
أم�ام الل�ه والن�اِس حتى ع�ن الكلمة 

الواحدة.
�ُة اليمنية تُم���رُّ بمرحلة قد   فاألُمَّ
ت�ودي بها إذَا لم نكن قدر املس�ئولية، 
ال داع�ي لكتابة ما يفّرق ويرشذم، بل 
الركيز عىل ما يلُ��مُّ ويجمع ويوّحد.

ال�رَُف الفك�ري والج�دُل العقيم ال 
معنى له يف هذه الظروف.

 نري�ُد بلداً حديثاً، في�ه العدُل والنظاُم والس�يادة 

والقانون الذي ال يس�تثني أح�داً وال يعادي أيَّ يمني 
أَْو يس�تبعده..، وليحك�م بتلك ال�رشوط من يحكم، 
امله�م أن يكوَن ابن�اً مخلصاً من أبناء 
ه�ذه األرض، يح�ب وطن�ه ويح�رم 
ش�عبه ويجعل كاف�ة اليمنيني يف عني 

واحدة.
فيا أيه�ا املغامرون بلغ�ة التفريق 
والتحريض والجدل أّجلوا نقاش�اتكم 
الفقهية والفكرية والحزبية و... إلخ، 
إىل أن يحف�َظ اللُه ه�ذي البالَد وأهَلها 

ويجعل بعد عرس يرسين.
واكتب�وا ما يكون رشف�اً لكم وبرداً 

وسالماً عىل اليمن واليمنيني.
والل�ُه م�ن وراء القص�د، وه�و نعم 

املوىل ونعم النصري..

اتركوا التحريض ورّكزوا على ما يجمع ويوّحد اليمنيني
البقية ص 9


