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 : خاص
خـرَق  ومرتِزقتُـه  عيعـاوعن  تحايـُف  وعصـل 
عتّفـاق وقـف إطالق عينـار يف محافظـة عيحاياة 
عـىل عيرغـم من رسيـان عالتّفاق منذُ أيـا2، وعىل 
عيرغـم من وصـول يجنة عأمم عملتحـاة عملختّصة 
ث رعقبـة تنفيذ عالتّفاق، ثل كبّف عيعاوُّ ومرتِزقته 
خروقاِتهـم ثايتزعمن مـا وصول عيلجنـة، وثعا 
صاور قـرعر مجلس عأمن عأخري عيـذي ياعو إىل 
عاليتزع2، و6ـو ما ياّيُل مجاسعً عىل أن عيعاوَّ عاز2ٌ 

عـىل عا2 عاليتزع2 ثاالتّفاق، وينوي عالسـت رعَر يف 
تصعياه عىل عملحافظة. 

 اطـُق عيُقــــوَّعت عملدـّلحة، عيع يـا يحيـى 
رسيا، أفاس أمـس عألا، ثأن عيعـاوعَن وعملرتِزقة 
صّعاوع مـن خروقهم التّفاق وقـف إطالق عينار، 
ثايتزعمن ما وصول يجنـة عملرعقبة عيتاثعة يألمم 
عملتحـاة، وأوضح أن خروقـات عيعاّو منذ رسيان 
وقف إطالق عينار عالثنني عملايض ثلغت 223 خرقاً. 
وذكـر عملتحـاُث عيعدـكرّي أن خـروَق عيعاّو 
ومرتِزقتـه تض نـت إطالق 51 صاروخـاً و155 

قذيفة مافعية مختلفة وقصفاً كبيفاً ثاأسلحة 
عملتوسـطة وعيخفيفة، عىل مناطـَق متفرقة من 

عملحافظة. 
وأشـار إىل أن عملرتِزقـة أطلقوع خـالل عييومني 
عملاضيـني أكبَر مـن 59 قذيفـة مافعية عىل عاس 
مـن عملناطـق وعأليـاء يف عملحافظـة، ثايتزعمـن 
مـا عسـت رعر عيتحليـق عملكبّف يطـريعن عيعاوعن 
ث ختلف أ وععه عيحرث6 وعملرول6 وعالستطالع6. 
ُقــــوَّعِت  أن  عيعدـكرّي  عيناطـُق  وكشـف 
عيجيش وعيلجان عيشعبيّة رصات تَحـّركاٍت ييليًة 
وتعزيزعٍت ملرتِزقة عيعاوعن من منطقة عياريه 6 
إىل منطقة عملنظر وإىل شـارع عيخ دني ومنطقة 

كيلو 16. 
وتشـّكُل 6ذه عيخروُق عملتوعصلـُة وعملتصاعاة 
منذ ثاء رسيان عتّفاق وقف إطالق عينار، مؤرشعٍت 
وعضحًة عىل أن عيعـاّو ال ينوي عاليتزع2َ ثاالتّفاق، 
ويريا موعصلـة عيتصعيا عـىل عملحافظة، يف تحاٍّ 
وعضـٍح يالتّفـاق عملوقا عليـه يف عيدـويا وعيذي 
ينُصُّ عىل إيقاف عيع ليات عيقتايية ثشكل كامل، 

وعيتوّقف عن إرسال عيتعزيزعت عيعدكريّة. 
ك ا يشّكُل عالست رعُر يف 6ذه عيخروق ثايتزعمن 
ما وصول يجنة عملرعقبـة عأم ية، وقرعر مجلس 
عيعـاّو  عأمـن عأخـري، ساليـًة عـىل عسـتخفاف 
ثاملجت ـا عياويل وعأمم عملتحاة، و6و ما يكشـُف 
زيـَف عّسعاءعته ثشـأن تطبيق عيقـرعرعت عياويية 

وعيحرص عىل عيدال2. 

أخبار

 كمائن وقناصة الجيش واللجان تواصل اصطيادهم: 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة 
بهجوم على مواقعهم يف نهم

 : نهم
وعصلـت ُقــــوَّعُت عيجيـش وعيلجـان 
عيشـعبيّة ع لياِتهـا عيعدـكريَّة يف جبهة 
 هم، و ّفذت، أمس عيدـبت، عاة ع ليات 
عدـكريّة سقط فيها عرشعٌت من عنارص 
مرتِزقـة عيعاوعن عأمريك6 عيدـعوسّي ثني 

قتيل وجريح. 
وأفـاس َمْصـــَاٌر َعْدـَكِريٌّ يصحيفـة 
عملدـرية ثأن ولاعٍت مـن عيجيش وعيلجان 
عيشـعبيّة  ّفذت، أمس، 6جوماً  وعياً عىل 
عاس من عملوعقا عيت6 يت ركز فيها عملرتِزقة 
ثأطـرعف منطقـة لريب  هـم، ثعا رصا 
تَحــّركات عملرتِزقـة يف تلـك عملوعقـا ثاقة 

عايية. 
وأوضح عمَلْصــَاُر أن عيولاعِت عملهاج ة 
شـنت رمايـاٍت  اريـة مكبّفة ومدـّاسة 
عىل مجاميـا عملرتِزقة خـالل عقتحا2 تلك 
عملوعقا، ما أَْسـَفــَر عن سـقوط عرشعت 
مـن عيقتـىل وعيجرلى يف صفوفهـم، والذ 

ثقيتهم ثايفرعر. 
ثعـا  عملهاج ـة،  عيولـاعُت  وعغتن ـت 
وصويهـا إىل موعقـا ومتـارس عملرتِزقـة، 
ك يـاٍت مـن أسـلحتهم وذخائر6ـم عيت6 

كا ت 6ناك. 

جاء ذيك في ا ت ّكنت ُقـــوَّعت عيجيش 
وعيلجـان عيشـعبيّة مـن إلبـاط محاوية 
تدّلل ملرتِزقة عيعاوعن عىل عاس من عيتباب 

يف منطقة أخرى ثجبهة  هم. 
وأوضح َمْصــَاٌر َعْدـَكِريٌّ يلصحيفة 
أن عملرتِزقة وقعوع خالل محاوية تدّللهم يف 
ك ني  وعـ6، إذ ع فجرت ثهم عاة عبوعت 
 اسفة زرعتها ولاة عيهناسة عيعدكريّة 
إىل  أسى  مـا  وعيلجـان،  يلجيـش  عيتاثعـة 

مرصع عاس منهم. 
وذكر عمَلْصــَاُر أ ـه جرى أَيْـضاً خالل 
إلبـاط محاوية عيتدـّلل، عسـتهاعف عاس 
مـن عنـارص عملرتِزقـة ثرصـاص ولـاة 
عيقناصـة عيتاثعة يلجيش وعيلجان، ما أسى 
إىل مـرصع وإصاثـة آخريـن..، والذ ثقية 

عملرتِزقة ثايفرعر. 
ك ا ألبطت ُقـــوَّعُت عيجيش وعيلجان 
عيشـعبيّة محاويـة تدـّلل أخـرى ملرتِزقة 
عيعاوعن يف منطقة عيحول، وأفاس َمْصــَاٌر 
عملحاويـة  تلـك  ثـأن  مياع ـ6 يلصحيفـة 
عست رت ساعات، جرى خاليها عستهاعُف 
عملرتِزقـة ثنـريعن مدـّاسة أَْسـَفــَرت عن 
مـرصع وإصاثـة عـاس منهـم، وع تهـت 
عملحاوية ثايفشـل وثـاون أن يحّقَق عيعاوُّ 
فيها أي تقا2، والذ ثقية عملرتِزقة ثايفرعر. 

كاتيوشا الجيش واللجان تبعثر تجمعات املرتزقة يف الضالع

هجوم على مواقع العدّو يف عسري وتدمري آليتني و»زلزال1« 
يضرب تجمعات املرتزقة يف جيزان

 : الضالع
سـقط عاٌس مـن مرتِزقـة عيعاوعن 
عأمريك6 عيدـعوسّي قتـىل وجرلى، 
رضثـات  جـرعء  عيدـبت،  أمـس 
صاروخية مدّاسة يُقـــوَّعت عيجيش 

محافظـة  يف  عيشـعبيّة  وعيلجـان 
عيضايا. 

َعْدـَكِريٌّ  َمْصـــَاٌر  وأوضـح 
يصحيفة عملدـرية أن ولاَة عإلسـناس 
عيصاروخ6 يلجيـش وعيلجان أطلقت 
عـاسعً من صوعريـخ عيكاتيوشـا عىل 

تج عـات ملرتِزقة عيعاوعن تم رصُا6ا 
يف معدكر للم ثنقيل عيخشبة. 

وأّكـــا عمَلْصـــَاُر أن عيصوعريـخ 
لّققت إصاثاٍت سقيقة، وأَْسـَفــَرت 
عن مرصع وإصاثة عاس من عملرتِزقة، 

وكبّاتهم خدائَر ماسية متنوعة. 

 : الحدود
 ّفذت ُقـــوَّعُت عيجيش وعيلجان عيشعبيّة، 
أمس عيدبت، عاة ع ليات عدكريّة متنوعة 
يف جبهتَـ6 عدـري وجيزعن، وأَْسـَفــَرت تلك 
عيع ليـاُت عـن مـرصع وإصاثـة عـاس مـن 
عنـارص عيعـاّو عيدـعوسّي ومرتِزقته وتامري 

آييتني يه. 
فف6 عدـري،  ّفـذت ولاعٌت مـن عيجيش 
وعيلجـان عيشـعبيّة ع لية إغـارة  وعية عىل 
عـاس من موعقا عيجيش عيدـعوسّي وعملرتِزقة 
قبايـة منَفذ علـب، وأفاس َمْصــَاٌر َعْدـَكِريٌّ 

يصحيفـة عملدـرية ثـأن َعـَاسعً مـن عنارص 
عيعاّو وعملرتِزقة سقطوع قتىل وجرلى ثنريعن 

عيولاعت عملهاج ة. 
ويف جيـزعن، أطلقـت ُقــــوَّعُت عيجيش 
وعيلجان عيشـعبيّة أمـس صاروخاً من  وع 
عيجيـش  »زيـزعل1« عـىل تج ـا ملرتِزقـة 

عيدعوسّي تم رصُاه ثاقة رشق عيخوثة. 
وأّكـــا َمْصـــَاٌر َعْدـَكِريٌّ يلصحيفـة 
عاييـة  ثاقـة  أصـاب 6افـه  عيصـاروخ  أن 
وأَْسـَفــَرت عيرضثـُة عـن سـقوط عرشعت 
من عملرتِزقة قتىل وجرلى، وكباتهم خدـائر 

ماسية متنوعة. 

وثايتزعمـن مـا ذيـك، سّمـرت ُقــــوَّعُت 
عيجيـش وعيلجـان عيشـعبيّة مارعـًة يجيش 
عيعاّو عيدـعوسّي ثاتّجاه وعسي جارة، وأوضح 
َمْصـــَاٌر مياع ـ6 يلصحيفـة أن ذيـك تـم 
ثوعسـطة صـاروخ موجـه تـم إطالقـه عىل 

عملارعة وأصاثها ثشكل مبارش. 
ك ـا سّمـرت ُقــــوَّعت عيجيـش وعيلجان 
عيشـعبة آيية عدـكريّة أخرى يجيـش عيعاّو 
عيدعوسّي خلف جبل تويلق، ثوعسطة صاروخ 
موجـه أَيْـضاً، وأفاس َمْصــَاٌر َعْدـَكِريٌّ ثأن 
عآلييَة كا ت تح ُل عىل متنها معاَّالً رشاشـاً 

من عيار 16.5 تم إعطاثُه جرعء عيرضثة. 

العدّو يكّثف خروقاِته الّتفاق السويد يف الحديدة بالتزامن مع 
وصول لجنة املراقبة

العدوان يواصل استهداف 
املدنيني يف صعدة والحديدة 

والجوف ومأرب
 : خاص

وعَصـَل عيعـاوعُن ومرتِزقتُـه جرعئَ هـم ثحق عيشـعب عيي ن6 يف 
مختلف عملناطق عيي نية، ليث شـن طريعُن عيعاوعن، أمس عيدـبَت، 
َعَاسعً من عيغارعت عىل مناطَق متفرقٍة، في ا قصف عملرتِزقُة مناطَق 
أخرى، ما أَْسـَفــَر عن سقوط ضحايا من عملا يني، ولاوث أرضعر 

ماسية يف م تلكاتهم. 
فف6 محافظة صعاة، شـن طريعن عيعـاوعن أمس 7 غارعت عىل 
ُكــلٍّ من وعسي آل أثو جبارة ومنطقة عيبُقا ومايرية عيظا6ر، في ا 
أصيب عثنان من عملوعطنني ثنريعن لرس عيحاوس عيدعوسّي يف مايرية 

منبّه عيحاوسية. 
ويف عيحايـاة، أصيب موعطنان عثناِن أَيْـضاً ثجروح ثليغة ثنريعن 
مرتِزقـة عيعـاوعن يف منطقة عيجبلية ث ايريـة عيتحيتا، في ا قصف 
عملرتِزقة ثاملافعية وعأسـلحة عيرشاشـة عاة ألياء سكنية يف ُكــلٍّ 
من قرية محل عيشـيخ وقريـة عيزعفرعن، وأطلقـوع 15 قذيفة عىل 
م تلـكات عملوعطنـني جنـوب عيتحيتـا، وعسـتهافوع فنـاق عيوعلة 
ومحيطـه يف مايريـة عيحـايل، وقصفـوع ثاملافعية مايريـَة عيحوك 
وجوعر مصنا عيحاشـاي وجامـا عيفاضيل يف كيلو 16، وأَْسـَفــَر 

ذيك عن أرضعٍر جدي ة يف م تلكات عملوعطنني. 
ويف عيجوف، شـن طريعن عيعاوعن غارًة عـىل مايرية عملتون، ك ا 

َشنَّ غارًة عىل سوق رصوعح يف محافظة مأرب أَيْـضاً.  
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في اجتماع استثنائي حضره جميُع األعضاء:

قرار مجلس األمن 2451 يتجاوز القرار السابق ويزيل الغطاء الدولي عن العدوان 

املجلس السياسّي األعلى يقر التمديد للرئيس مهدي املّشاط لفرتتني رئاسيتني 
 : خاص

أقـر عملجلُس عيدـيايّس عأعىل، أمس عيدـبت، 
ت ايَا رئاسـة رئيـس عملجلس عيدـيايّس عأعىل، 
مهاي عملّشاط، يفرتتني رئاسيتني، لدب عيالئحة 
عياعخلية يل جلس، خالل عجت اع مكتِ ل عينصاب 

ثايعاص ة صنعاء. 
ويف عالجت ـاع عيذي عسـتعرض عيتحايات عيت6 
وعجههـا عملجلُس عيدـيايّس عأعىل خـالل عيفرتة 
عملاضيـة وما أثاعه عيرئيُس عملّشـاط مـن قارة يف 
قياسة عيبلا، تم مناقَشُة عياورة عيرئاسية عيجاياة 
يل جلـس وفقـاً ينـص عملـاسة ر3 مـن الئحتـه 
عياعخليـة عيصاسرة ثقرعر عملجلس يدـنة 16ر22، 
وعاٍس من عيقضايا عملارجة يف جاول أع ايه وعتخذ 

إزعَء6ا عيقرعرعت عملناسبة.
 وأّكـــا عملجت عـون مدـا اتَهم وتعاو هـم 
ما عملّشـاط يف إ جاح مه ته خالل فرتة رئاسته 
عيجايـاة عيتـ6 تبـاأ مـن 26 سيدـ 3 د1ر22 
وتنتهـ6 يف 26 أغدـطس 19ر22 وعيع ـل ث ـا 

يحّقُق تطلعاِت عيشعب عيي ن6. 
وعّطلا عالجت اع عىل مدـوسة عيرؤية عيوطنية 
يبنـاء عياوية عيي نيـة عيحايبة وعيتـ6 تنُصُّ عىل 
ثنـاء سويـة ي نية لايبـة سي قرعطية مدـتقرة 
وموّلاة ذعت مؤسدـات قوية تقو2 عىل تحقيق 
عيعاعيـة وعيتن يـة وعيعيـش عيكريـم يل وعطنني 
تح 6 عيوطَن وعستقاليه وتنُشُا عيدال2َ وعيتعاون 

عملتكافئ ما سول عيعايم. 
ُا عملدوسُة عملرشوَع عيذي أطلقه عيرئيُس  وتُجدِّ
عيشـهيا عيصّ ـاس »يٌا تح 6 ويٌا تبنـ6«، يف عثن6 
عـرش محورعً تض نت عملصايحـة عيوطنية وعيحل 
وعيبنـاء  عيحكـم،  إسعرة  ومنظومـة  عيدـيايّس، 
عالجت اع6، وعالقتصاس، عيتن يـة عإلسعرية وعيبناء 
عملؤسـي، وعأمـن وعيعاعية، وعالثتـكار وعملعرفة 
وعيبحـث عيعل ـ6، وعيتعليـم، وعيصحـة، وعيبُنية 
عيتحتيـة وخاماتها، وعأمن عيقوم6 وعيدياسـة 

عيخارجية، وعيبيئة وعيتن ية عيع رع ية. 
وأقـر عالجت ـاُع إلايـَة عيرؤيـة إىل عيحكومـة 
إلثـاعء عملاللظـات، مؤّكـــاعً إثرعَء عملدـوسة من 

قبل عألـزعب وعملكو ـات عيدياسـيّة ومنظ ات 
عملجت ـا عملا ـ6 يتعـ3ّ عـن عملـرشوع عيوطنـ6 
عيجاما عيـذي يحّقـُق ط ولاِت وآمال عيشـعب 
عيي ن6 ويتكوَن عيحامَل عيوطن6 يل رللة عيقاسمة 
إل هاء عيرصععات عيدياسـيّة وتحقيق عالستقرعر 
عيدـيايّس وعيتن ية وعستنهاض مقومات عيشعب 

عيي ن6 عيعظيم. 
ووقـف عالجت ـاُع أمـا2 آخـر عملدـتجاعت يف 
عيدـالة عيدياسـيّة وعيعدـكريّة، معـ3ّعً عـن 
ترليبـه ثاينقـاط عيتـ6 ورست يف قـرعر مجلـس 
عأمـن )2651( عملؤكِّا عىل عتّفاقات سـتوكهويم 
ويف مقامتها وقف إطالق عينار يف عيحاياة وعتّفاق 

تباسل عأرسى. 
 وعـ3ّ عالجت اع عن أسـفه يعا2 عإلشـارة إىل 
جرعئم عيعاوعن عملتعلقة ثحقوق عإل دان يف عيي ن 
وتشـكيل يجنة محاياة يلتحقيـق يف 6ذع عملِـَلـّف 
عأمـر، مـا يؤّكـــُا عملشـاركة عأمريكيـة يف تلك 
عيجرعئم عيت6 عرتُكبت عىل ماى أرثا سنوعت وكذع 

يف قرعر عيعاوعن عىل عيي ن. 

اليمن ُيسِقُط القرار )2216(: تثبيت مرجعية الواقع 
 : ضرار الطيب

ثايرغـم من أ ه يم يـاُع إىل وقف عيعاوعن، 
ك ـا كان يُفـرتَُض ثـه، وثايرغـم مـن أ ـه 
عسـتجاب يلضغـوط عأمريكيـة يف عيرتعجـا 
عن محاَسـبة عملتورطني ثجرعئـم عيحرب، إال 
أن عيقـرعَر عأخريَ ملجلس عأمن عياويل ثشـأن 
عيي ن )2651( جاء يح ُل شيئاً من عإليجاثية 
وعيوعقعية عىل عكس عيقرعر عيداثق )2216( 
عيذي كان يعت3 »شـطحًة« عكدـت عيدقَف 
عيعـايل ألـال2 قـوى عيعـاوعن آ ـذعك، وكأن 
مجلس عأمن أسرك أخريعً أن تلك عأط اَع غريُ 
قاثلـة يلتحّقـق وأ ه يجب عينظـر إىل عيوعقا، 
وما أ ها  ظرة قارصة، إال أ ها تشـكل ثاعية 
عتّجاه »شبه معتال« ثايندبة يل جلس عيذي 
تديطر عليه عياول عيرععية يلعاوعن وتتحكم 
فيه أصالً، و6ذع »عالعتاعل« عيندـب6 كان 6و 

جو6ر عإليجاثية يف عيقرعر عيجايا. 

طي صفحة )2216( 
عـىل  كيل  ثشـكل   )2651( قـرعُر  رّكـز 
مشاورعت ستوكهويم، وأقر  تائَج عالتّفاقات 
عيتـ6 خرجت ثهـا عملشـاورعت، سععيـاً طريف 
عملفاوضـات إىل عاليتزع2 ثتلـك عينتائج، وييس 
خافياً أن عتّفاقات عيدويا مبّلت تجاوزعً ع لياً 
يقـرعر )2216(، فايقرعُر يم يعرتف ثدـلطة 
»صنعـاء« عمل بلة لايياً ثاملجلس عيدـيايّس 
عأعىل وسعا إىل تدـليم عيدـالح وعال دـحاب 
عيكامل، يكن عالتّفاقات عأخرية مبّلت ععرتعفاً 
كامـالً ثدـلطة صنعـاء، وتعاملـت معهـا 
كدـلطة محليـة طبيعية، وتجـاوزت ت اماً 
مطايب عيتدـليم وعال دـحاب، وثايتايل فإن 
عيقـرعر عيجايا مبل شـا6اع عىل قـ3 عيقرعر 

عيداثق و عيا وعضحاً يه. 
ك ـا أن عيقـرعَر عيجايـَا عكتفـى ث جـرس 
إشارة إىل قرعر )2216( ويم يتض ن أيَّ يشء 
يطاثُقـه، وكان ذيك ي بل إقرعرعً ض نياً، يكن 
وعضحـاً، ثتجـاوز مرللـة )2216( ت امـاً، 
ويـو أن عيقرعريـن مرتبطـان يَظَهـَر ذيـك يف 
 ص عيقرعر عيجايـا، يكن ما ظهر يم يكن إال 
تطاثقاً ما مشـاورعت عيدـويا عيتـ6 َسفنت 

قرعر 2216 ثوضوح. 
وعيوعقـُا أن مرللَة تجـاوز قرعر )2216( 
كا ت قا ثاأت فعالً قبل صاور عيقرعر عيجايا 
وقبـل مشـاورعت عيدـويا لتـى، و6ـو ما 
تؤّكــاه تفاصيل جوالت مفاوضات عيدال2 
ثاءعً مـن عيكويت، إذ كان وعضحاً غياب قرعر 

)2216( يف محـاور عيتفـاوض، غري أن تعبر 
عملدـار عيتفـاويض قبل عيدـويا كان يغط6 

عىل ذيك. 

ماذا يعني سقوُط قرار )2216(؟
قـرعُر )2216( مبّل غطاًء سياسـيّاً سويياً 
يلعاوعن عىل عيي ن، وأعطى يتحايف عيعاوعن 
عيحريـَة يف فعـل ُكــّل مـا فعله مـن جرعئَم 
وع تهاكات، وأسهم ثشـكل وعضح يف عرقلة 
مدـار عيدـال2 ملصلحـة عيقـوى عملعتايـة، 
وثايتايل فإن ط6 صفحة 6ذع عيقرعر وعيعاول 
عنه إىل  تائج مشاورعت عيدويا، ي بُل  كدًة 
يلعـاوعن عيـذي ثاتـت ولشـيته عييـو2 أكبَر 

ع كشافاً يلعايم. 
 كدـٌة لـاول تحايُف عيعـاوعن إخفاَء6ا 
ث جرس صاور عيقرعر عيجايا، إذ لرص إعال2 
عيعاو وم بلـوه عىل تكريس عرتبـاط عيقرعر 
عيجايا ثداثقه، يف محاوية مدت يتة يرتقيا 
عيشـق عيذي فتحه عيقرعر عأخري وعيذي يفتح 

عيبـاب أما2 تَحـّركات إضافية يفضح ع عاع2 
»رشعيـة« عيعـاوعن وسـقوط م3رعتـه، إىل 
جا ب ما يجـري عآلن أصالً من تَحـّركات قا 
أسـه ت يف تعرية عيكبري من جوع ب عيعاوعن 
وجعلت مـن عالرتباط ثه محـل ته ة عاملية 
يدـعى عملته ون فيها إىل ت3ئة أ فدهم ثأي 
شـكل، وعـىل رأس أويئك عملته ـني عيواليات 
عملتحـاة عيت6 لاويت خالل عيفرتة عملاضية أن 
تخفـ6 تورطهـا عملبارش يف عيعـاوعن وكل ما 

ترتب عليه. 
وثطـ6 صفحة )2216( تظهـر مرجعية 
فعلية جاياة يف عملشـها عياويل ثخصوص ما 
يحـاث يف عيي ن، وتلـك عملرجعية تدـتنُا إىل 
عيوعقـا عيذي ييس يلعاوعن فيه أي مكدـب، 
وقـا ثاأت تلـك عملرجعية تظهُر ثشـكل جيل 
يف عتّفاقات عيدـويا عيت6 مبلت فشـالً ذريعاً 

مُلَخّططات عيعاوعن وإلباطاً كبريعً آلمايه. 
وال يعنـ6 ذيـك أن عملجت ا عيـاويل ثات 
منحـازعً إىل عملظلوميـة عيي نيـة، فايقـرعر 

عيجايا يم يكن يه موقف من عيعاوعن، ك ا 
أ ه ترعجا عن مدـأية محاسبة عملتورطني 
عسـتجاثة  ثايي ـن،  عيحـرب  جرعئـم  يف 
يلضغـوط عأمريكيـة، يكـن ثـروز عيوعقا 
عملياع ـ6 ك رجعيـٍة يلحلـول ي بـل ثاعيَة 
ع تصـار يتلـك عملظلوميـة ثشـكل أَْو ثآخر 
ثغـض عينظر عن مـا ال زعل يـاى عملجت ا 
عياويل من ُمَخّططاٍت ومصايًح؛ أن عيوعقا 
يحرج تحايَف عيعاوعن ويدـحب عيبدـاط 

من تحته ثشكل وعضح. 

صموٌد يصنُع التحوالت
عيي ـن  يف  عيعـاوعن  فشـَل  أن  صحيـٌح 
وع كشـاَف جرعئ ـه وسياسـاته عيتامريية، 
6ـ6 عأسـباُب عيبـارزة عيت6 أطالـت ثقرعر 
)2216( ليث عستنزف رعاة عيعاوعن )عيذين 
يتحك ـون ث جلـس عأمـن عيـاويل( ج يَا 
عمل3ّرعت يالست رعر يف عملوقف عملتصلب عياععم 
يتحايف عيعاوعن، وثاتـوع ثحاجة إىل عالعتاعل 

 دـبيا ويو ثشـكل ظا6ـري، إال أن عيدـبب 
عيحقيق6 ورعء فشـل عيعاوعن أصالً يك ن يف 
عيص وس عالستبنائ6 يلشـعب عيي ن6 يف وجه 
عيعـاوعن، و6و ما يرجا إييـه عيفضل يف 6ذع 

عيتحول عيبارز. 
لقيقٌة يجُب عسـتحضار6ا ثشـكل سعئم 
يف 6ـذه عملرللـة عيتـ6 ثـات عيعـاوعن فيهـا 
يرت ح ثني عجزه عيعدكرّي، وضعف موقفه 
عياويل، فلـوال ثباُت مقاتـيل عيجيش وعيلجان 
عيشـعب  وصالثـُة  عيجبهـات،  يف  عيشـعبيّة 
عيي نـ6 أمـا2 عيحصار وعيحـرب عالقتصاسية 
وعيقصف عيشـامل، يقرعثة أرثعـة أعوع2، ما 
كان يل جت ا عيـاويل عيذي أ تج 6ذع عيعاوعن 
أن يحيـا أثاعً عن موعقفه أَْو ياع6 ذيك لتى، 
وطاملـا أن عيوعقـا عملياع ـ6 يشـهُا ثتطـور 
لاية عيص ـوس عيي ن6 عدـكريًّا وسياسـيًّا 
وعجت اعيـاً، في كـن عيقـول ثـكل ثقـة: إن 
عملدـتقبَل يح ـُل عملزيـَا من عيتحـوالت عيت6 

ستطيح ثايعاوعن ت اماً. 

الصني تدعو املجتمَع 
الدولي لدعم اّتفاق 

السويد للوصول إىل حل 
سياسّي يف اليمن

 : وكاالت
سعت عيصني، عملجت َا عياويل إىل ثذل جهوس يتعزيز ع لية عيدـال2 

يف عيي ن إل هاء عيحرب ع3 عيحل عيديايّس. 
وعقـَب صاور قـرعر مجلس عأمن رقـم 2651 عيذي أيّـا عتّفاق 
عيدـويا قال منـاوب عيصـني عياعئم يـاى عأمم عملتحاة، ما تشـاو 
شـيوي، إ ه »يتعني عىل عملجت ا عياويل أن يب ـن  تيجة عملحاسثات 

عأخرية عيت6 جرت يف عيدويا، وأن يدهل تنفيذ6ا ثشكل فعال«. 
وأضـاف عملناوُب عيصين6 أ ه »ينبغ6 عىل مجلس عأمن أن ينظر 
ويحرت2 ثشـكل كامل آرعء عيبالس وشـوعغلها، ويقا2 عياعم يلع لية 
عيدياسـيّة«، منو6ـاً إىل عسـتعاعس ثكـني ملوعصلة سور6ـا عيبناء يف 

عيبحث عن لل سيايّس شامل. 
وأوضح شـيوي، أن عيوسائَل عيدياسيّة 66 عيدبيل عيوليا يحل 
عأزمة، وينبغ6 عىل عملجت ا عياويل ل اية سياسة وعستقالل وولاة 

وسالمة أرعيض عيي ن وسعم مبل 6ذه عيجهوس. 
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 : إب
عيشـهيا  أرسُة  سـرّيت 
عباعيو6ـاب عباعيفتـاح غالب، 
أمـس عيدـبت، عيقافلـَة عيبا يَة 
عيعـزة  جبهـات  يف  يل رعثطـني 
وعيـرشف شـ لت مج وعًة من 
عملوعس عيغذعئية وعاسعً من رؤوس 

عأثقار وعملالثس عيشتوية. 
وخـالل عيوقفـة عيتـ6 أقي ت 
عىل 6امـش عيقافلـة ولرض6ا 
رئيس عيكتلة عي3ملا ية ث حافظة 
إب أل ا عينزييل ووكيل عملحافظة 
صايح لاجب ومدـؤوال عيولاة 
عيقاسـ 6  يحيـى  عالجت اعيـة 
ولدـا2 عيقطاثـري، أّكــا وعيُا 
عيشهيا عيقايض عباعيفتاح غالب 
أن 6ذه عيقافلة ييدـت عأوىل وين 
تكون عأخرية وسيدـت ر عيعطاء 
ثايـروح وعملـال مـن أجـل عـزة 

وكرعمة عيوطن. 
وأشـار إىل أن 6ذه عيقافلة 66 
رسـاية يل جا6اين ثأن عيشـعَب 
عيي ن6 يقُف خلفهم ويعقا عليهم 
عآلمال يف سلر قوى عيعاوعن.. الفتاً 
إىل أن عيهاَف عأسـ ى 6ـو إعا ة 
أثطال عيجيـش وعيلجان عملرعثطني 
يف جبهات عيبطويـة وعيفاعء يلذوس 

عن عيوطن. 
من جا به أشاس رئيُس عيكتلة 
عي3ملا يـة ثعطاء أرسة عيشـهيا 
عيتضحيات  عيذيـن قامـوع  غالب 
عأرض  عـن  عيافـاع  معركـة  يف 
وعيعـرض.. ُمشـريعً إىل أ هـم يم 
يكتفـوع ثتقايم عينفس ثل جاسوع 

ثاملال وعيبذل وعيتضحية. 

أخبار

 والد الشهيد: هذه القافلة ليست األولى ولن تكون األخيرة وسيستمر 
العطاء بالروح والمال من أجل عزة وكرامة الوطن

مديرية السربة باب تناقش 
التحشيد للجبهات وتقر تشكيل 

لجان ميدانية للتعبئة العامة
 : إب

 اقـش عجت ـاٌع موّسـٌا، أمـس عيدـبت، ث ايرية عيدـ3ة 
محافظـة إب ثرئاسـة وكيـل عملحافظـة عباعيوعلـا عملروع6، 

عيجوع َب عملتعلقة ثايتحشيا ورفا عيجبهات. 
وأقـر عالجت ـاع تشـكيَل يجـان تعبئة وتحشـيا عـىل ثالث 
مدارعت تت بل ثتوعية عيشباب ورفا عيجبهات ثايرجال َوإقامة 
عيوقفات عىل مدتوى عيعزل وتديري قافلة يل رعثطني يف مياسين 

عيعزة وعيرشف. 
َوشـاس عيوكيل عملروع6 عىل أ6 يّة عالست رعر يف رفا عيجبهات 
ثايرجـال َوعملـال، ُمشـريعً إىل رضورة تكاتـف جهـوس عيج يـا 
يلحفاظ عىل عأمن وعالستقرعر وتعزيز عيجبهة عياعخلية وإفشال 

مخططات عيعاوعن ومرتِزقته. 
من جا به، أّكـا مايُر عا2 عملايرية عاسل عيشـعيب6 جهوزيَة 
عيلجـان يف ُكـــلِّ عيعزل يف عملايرية يلحشـا َوعيتعبئـة َوعيتوعية، 
الفتـاً إىل أ هم سيدـت رون يف رفا عيجبهـات ثاملزيا من عيرجال 

َوعملال وعيعتاس. 

مدارس جبل املحويت تؤّكـد 
مواصلة العملية التعليمية ومواجهة 

التحديات التي فرضها العدوان 
 : المحويت

 ُّظ ـت يف مايريـة جبـل عملحويت، أمـس عيدـبت، وقفتان 
طالثيتان منفصلتان؛ يلتنايا ثاست رعر عيعاوعن وعيحصار. 

ويف عيوقفتـني ث ارسـت6َ عيفتـح يف جبـل عيطـرف وعينـرص 
ث نطقـة عملنـاخ، أّكـا عيطـالُب وعيطايبات موعصلـَة عيص وس يف 
عملاعرس وعيحرَص عىل عسـت رعر عيع لية عيتعلي ية وعيتغلب عىل 
عيتحايات عيت6 فرضها عيعاوعن، سععني عأَُمــم عملتحاة ومجلس 
عأمن وعملجت ا عياويل إىل تح ل مدـؤويياتهم إليقاف خروقات 

عيعاوعن ومرتِزقته التّفاق وقف إطالق عينار. 
ولرض عيوقفتني عاٌس من عملوّجهني ورؤساء أقدا2 عأ شطة 

عيرتثوية.

قبائل نجرة بحّجة يؤّكـدون 
استمرار صمودهم وثباتهم 

يف مواجهة العدوان 
 : حجة

أّكـا أثناُء ووجهاء ومشـايخ مايرية  جرة 
ث حافظة لّجة، يف وقفة قبلية مدلحة، أمس 
عيدـبت، ثباَت موعقفهـم عيصاماة يف موعجهة 
وعيرجـال  ثاملـال  عيجبهـات  ورفـا  عيعـاوعن 

وعيدالح. 
ُكـــّل  عيوقفـة  عـن  ثيـان صـاسر  وأسعن 
عيجرعئم عيتـ6 يرتكبها عيعاوعن ثحق عيشـعب 
عيي نـ6، سععياً إىل إيالء عيقطـاع عيزرعع6 عملزيا 
من عال6ت ا2 ثاعتبـاره ألَا عوعمل عيص وس يف 
موعجهة تصعيا عيعاوعن ولرثه عالقتصاسية. 

تخلـل عيوقفـة عيت6 لرض6ـا مايـُر عملايرية 
عيع يـا عباعملجيـا عيح ـريي ومـرشف عملايرية 
وعـاس مـن عملشـايخ وعيشـخصيات عالجت اعية 
قصائُا شـعرية مع3ة عـن عيص ـوس وعالفتخار 
ثاإل جازعت عيعدكريّة يلجيش وعيلجان عيشعبية. 

قبائل عزلة األخماس بفرع العدين 
تؤّكـد استمراَر رفد الجبهات 

لالقتصاص من قوى العدوان 
 : إب

عزيـة  ومشـايخ  ووجهـاء  أثنـاُء   ّظـم 
عأخ اس ث ايرية فـرع عيعاين محافظة إب، 
أمس عيدـبت، وقفًة قبليًة؛ تحشـياعً ملوعجهة 

عيعاوعن عأمريك6 عيدعوسّي عيغاشم 
وأوضـح ثيـان عيوقفـة أن قـوى عيعـاوعن 
أيقنوع ثعا أرثا سنوعت أن عيي نيني مدت ّرون 
يف ص وس6ـم وموعصلـون تَحـّركهـم عيفاعل 

وعىل مختلف عيجبهات. 
عيعزيـة  عملشـاركون كافـة شـباب  وسعـا 
وعملايريـة إىل عيتوجـه إىل جبهـات عيقتال يلبأر 
جرعئ ـه  عـىل  عيعـاوعن  مـن  وعالقتصـاص 
ولصـاره يلشـعب عيي نـ6 عيـذي قـا2 أروع 
ماللـم عيبطويـة وعإلثـاء.. مجّاسيـن عيعهـَا 
وعيوفـاَء ث وعصلة عيببـات وعيص وس ضا قوى 
عيعـاوعن لتـى يتحّقَق عينـرُص وتحريُر كامل 

عأرض عيي نية من س س عملحتّل وعملعتاي. 

قبائل شبام كوكبان تنّدد بجرائم العدوان وتؤّكـد استمرار التَحـّرك للرد على قوى اإلجرام
 : المحويت

شـبا2  مايريـة  قبائـُل   ّظ ـت 
كوكبـان محافظـة عملحويـت، أمس 
عيدـبت، وقفـًة علتجاجيـة؛ يلتنايا 
ثجرعئـم عيعاوعن وعسـت رعر عيقصف 

وعيغارعت. 
وطايب عملشاركون يف عيوقفة عيت6 
شـارك فيها وكيُل عملحافظة لدـني 
عركاض وعاس من مدئويل ومشايخ 
عملايريـة، عأَُمــَم عملتحـاة ثايضغط 
عىل قـوى عيعـاوعن يوقـف عيتصعيا 

وعاليتـزع2 ث دـار عتّفاق مشـاورعت 
عيدـويا عيت6 رعتهـا عأَُمــم عملتحاة 

ت هياعً إللالل عيدال2. 
وعـ3وع عـن عأمـل يف عضطـالع 
مجلس عأمـن وعأَُمــم عملتحاة ثاور 
فاعـل يوقف مـا يتعـرض يـه أثناء 
عيشـعب من عاوعن ولصار وترشيا 

وتجويا. 
وأّكــات عيوقفـُة عسـت رعَر رفـا 
قبائـل شـبا2 كوكبـان يل رعثطـني 
يف موعقـا عيبطويـة ثاملـال وعيرجال 
عيغـزعة  س ـس  عيبـالس مـن  يتطهـري 

وعملحتّلني

أسرة الشهيد عبدالوهاب غاّلب تسرّي القافلة 
الثانية دعماً للمجاهدين يف الثغور

السلطة املحلية بريمة تناقش 
الجوانَب املتعلقة برعاية أسر الشهداء 

واملناضلني باملحافظة
 : ريمة

 اقـش عجت ـاٌع ث حافظـة 
ري ة ثرئاسـة وكيـل محافظة 
ري ة مح ا عبـاه مرعس، أمس، 
عيعامـة  عيهيئـة  مـا مدـؤويل 
يرعاية أرس عيشهاعء ثاملحافظة 
عيجوع ـَب عملتعلقـة ثرعاية أرس 
عيشهاعء وعملناضلني ثاملحافظة. 
وعسـتعرض عالجت اُع تقريَر 
ماير فرع عيهيئة عيعامة يرعاية 
أرس عيشـهاعء ثاملحافظـة عباه 
عيجـويف لـول أوضاع عيشـهاعء 
وعملناضلـني ثاملحافظة، ُمشـريعً 
إىل أن عاَس عيشـهاعء وعملناضلني 

شـهيا  رر5  ثلـغ  ثاملحافظـة 
ومناضـل معت اين ثكشـوفات 

عيهيئة عيعامة. 
أّكــا  عالجت ـاع  وخـالل 
وكيـُل محافظـة ري ـة أ6 يّة 
متاثعة عيجهـات عملعنية يرصف 
عيشـهاعء  رعايـة  مدـتحقات 
ومناضـيل عيبورة وث ا يحدـن 
عملعيشـية يـاى  عيظـروف  مـن 
أرس6م ومـن يعويون.. ُمشـريعً 
إىل أن قيـاسة عيدـلطة عملحليـة 
عـىل  سـتع ل  ثاملحافظـة 
عال6ت ـا2 ثرعاية أرس عيشـهاعء 
وتوفري عملدتحقات عيت6 تض ن 

لقوقهم ولياتهم عيكري ة. 

حرائر شبام يؤّكـدن استمرارهن بتقديم املزيد من 
القوافل لرفد الجيش واللجان الشعبية 

 : المحويت
قّامت لرعئُر شبا2 كوكبان 
أمـس  عملحويـت،  ث حافظـة 
مدـاعاعت؛  قافلـَة  عيدـبت، 
سع اً يلجيش وعيلجان عيشعبية 
عملرعثطني يف جبهات عيافاع عن 

عأرض وعيعرض وعإل َْدان.
وخالل تدـيري عيقافلة عيت6 
تحتـوي عـىل عيكعـك ومالثس 

شـتوية،  ظ ـت لرعئـر شـبا2 
أّكــان فيها عالسـت رعَر  وقفـة 
يتقايم عيغايل وعينفيس يف سـبيل 
عيشـعب  ملظلوميـة  عال تصـار 
عيي ن6 وعيافاع عن كرعمة أثنائه. 

وأّكــات لرعئـُر عملايريـة أن 
6ذه عيقافلة ستتبعها عيعايا من 
عيقوعفل يرفـا عيجبهات.. الفتات 
إىل أن عيتحايـات عيتـ6 يفرضها 
عيعـاوعن وعيحصار ين تبن6َ أثناء 
عيص ـوس  موعصلـة  يف  عيشـعب 

وعيببات ملوعجهة عيعاوعن. 
وسعت لرعئر شـبا2 كوكبان 
كافة  دـاء عملحافظة إىل تجهيز 
قوعفـل عملدـاعاعت يرفـا أثطال 
يف  عيشـعبية  وعيلجـان  عيجيـش 

مياسين عيعزة وعيكرعمة. 

خالل تسييرهن قافلة مساعدات دعمًا للمجاهدين:
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 : خاص
يف عيوقـت عيـذي ال تزعُل جرعئـُم عاللتالل 
يف  عيندـاء  ثحـق  عيالأخالقيـة  ومرتِزقتـه 
مايريات عملخـاء وعيخوخة عايقـًة ثأذ6ان 
لفيظتـه  ثـارت  عيـذي  عيي نـ6  عيشـعب 
وتعهات خاليها ُكــّل عيقبائل عيي نية ثايبأر 
يفتـاة عيخوخة عيت6 تم عغتصاثها عىل أياي 
جنوس عيجنجويا عيدوسع 6 عملحتّلني وغري6ا 
من ع ليـات عالغتصاب عيتـ6 تعرضت يها 
فتيـات ث ايريـة عملخـاء من قبـل مرتِزقة 
عيعاوعن وعختطاف عيندـاء ث حافظة عان 
عملحتّلـة وعقتياس6ـن إىل سعخـل معدـكرعت 
عيضباط عإلمارعتيني، إال أن محاوية عاللتالل 
عيدـعوسي عإلمارعتـ6 ومرتِزقته يف ترويض 
أ6ايل عملناطق عيخاضعة يديطرته مدت ّرًة 
عـىل قـا2 وسـاق وتدـت رُّ معهـا جرعئُم 
عيـرشف غري عأخالقيـة وعيالإ دـا ية عيت6 
يـم يعها6ا عيي نيون من قبُل ويم يشـهاوع 
يهـا مبيالً، يف ظل عرتـكاب عملزيا من جرعئم 
عالغتصـاب عيتـ6 يـم تتوقـف عنا عيندـاء 
وعيفتيـات فقط ثل وتعـاى عأمر الغتصاب 
عأطفال يف جرعئم ضا عيطفوية وعإل دـا ية 
عىل َلاٍّ سـوعء ويف إطار جرعئم عيحرب عيت6 
يرتكبهـا عينظامـان عيدـعوسي وعإلمارعت6 

ثحق عملوعطنني يف عيي ن. 
أقامـت  جايـاة،  ثشـعة  جري ـة  ويف 
مج وعة مدـلحة من عملرتِزقـة عيجنوثيني 
عيتاثعـني يتحايف عيغـزو وعيعاوعن يف ماينة 

عملخاء عيداللية عملحتّلة ث حافظة تعز عىل 
علتجـاز طفـل يبلغ مـن عيع ر 9 سـنوعت 
من أثنـاء مايرية مقبنة تعز يع ل يف محل 
يبيـا عيخبـز ثاملخـاء، وثاعـوى عيتحقيق 
معـه تم أخذُه وعقتيـاُسه إىل مكان مجهول 
وعالعتـاعء عليـه جندـياً مـن قبـل أفـرعس 
عيعصاثـة عملدـلحة عملنضويـة يف صفـوف 
قـوعت عاللتـالل عإلمارعتـ6 وعملتجـرسة من 

ُكــّل مشاعر عيرل ة وعإل دا ية. 
وقايت مصاسُر محليـٌة يف مايرية عملخاء 
يصحيفـة »عملدـرية«: إن جنـوس عملرتِزقـة 
 ّفـذوع جري ـة عالغتصـاب ثحـق عيطفـل 
عيعامـل يف مخبـز، وثعـا عيجري ـة قامـوع 

ثإيقائـه يف محيـط جاما عيشـاذيل ثاملخاء 
و6و يف لاية صحية سـيئة جاعً ثني عيحياة 
وعملـوت، موضحـًة أن عأ6ايل وفـور عيعبور 
عىل عيطفل عملعتاى عليه قاموع ثإسعافه إىل 
مدتشفى عملخاء و6و قاب قوسني أَْو أس ى 

من عيوفاة. 
ويف ساثقة 66 عأوىل من  وعها ث ناطق 
سـيطرة عاللتالل، كشفت عن كرس لاجز 
عيخـوف وعير6بة يف  فـوس عملوعطنني عيذي 
يحاوُل عاللتالل ومرتِزقته عمتهاَن كرعمتهم 
وإذاليهـم ثـكل ما أوتـ6 من قـوة وثعا أن 
يف  وعالغتصـاب  عيـرشف  جرعئـُم  تزعيـات 
أوساط عيناس، عسـتقبل أ6ايل ماينة عملخاء 

خ3َ جري ـة عغتصاب عيطفـل كايصاعقة 
وسط لاية من عيدخط وعالستياء وعيغضب 
عيشعب6، ليث سـارع عآلالُف من عملوعطنني 
إىل تنفيـذ مظا6ـرعت ومدـريعت مدـلحة 
غاضبـة، أمـس عيدـبت؛ علتجاجـاً عـىل 
6ـذه عيجري ة عينكـرعء عيت6 يـم تكن عأوىل 
وين تكـون عأخرية يف ظل توعجـا عاللتالل 
ومرتِزقتـه يف ماينـة عملخـاء عيت6 شـهات 
عيكبـري مـن عيجرعئـم عمل اثلـة أَْو يف ثقيـة 

عملناطق عيخاضعة ياللتالل. 
وطايب عأ6ايل عملشـاركون يف عملظا6رعت 
عيغاضبـة يف عملخـاء ثرسعة تدـليم عيجناة 
وعيقصـاص  عيبشـعة  عيجري ـة  مرتكبـ6 
عيعاسل منهم، ك ا  ّفذ تجاُر عملاينة عصيا اً 
ما يـاً وإغـالق عملحـالت عيتجاريـة عـرص 
أمس، وأقـا2 عملتظا6رون عىل قطا عيطرق 
وعيشـوعرع عيرئيدـية وإلـرعق عإلطـارعت 
وعيلجوء إىل أع ال عيشغب وعيفوىض؛ تعبريعً 
عـن غضبهـم إزعء قيا2 جنوس مـن مرتِزقة 
ثعـا  ثاغتصـاب طفـل  عيعـاوعن  تحايـف 
ععتقايـه يبلغ من عيع ر 9 سـنوعت ويع ل 
كبائـا يلخبز يف عملاينة ورميه ثعا أن أغ 6 

عليه. 
عملخـاء  ماينـة  يف  مصـاسر  وكشـفت 
لصلـت عليهـا »عيصحيفـة« ثـأن قيـاسَة 
عاللتـالل عإلمارعتـ6 وضبـاط مرتِزقـة من 
عيجنوب لاويـوع عيتكتم عـىل عيجري ة قبل 
أن ينتـرش عيخ3 يف أوسـاط عينـاس، إال أن 
ُكـــّل تلـك عملحاوالت ثـاءت ثايفشـل ويم 
يُكتـب يهـا عينجـاح كايجرعئـم عيدـاثقة، 

موضحـًة ثأ ه ولتـى يحظـة كتاثة عيخ3 
فـإن عأوضاع ال تـزعل متوتـرًة ثاملخاء ثعا 
عيشـعب6 وعتّدـاع رقعـة  عيدـخط  تزعيـا 
عاللتجاجـات عيغاضبـة عملطايبـة ثتدـليم 
عيجنـوس عملرتِزقة مرتكبـ6 جري ة عغتصاب 
عيطفـل وعيقصـاص منهم يف وقـت يعيُش 
عيطفل عملعتـاى عليه لايـًة صحية لرجة 
ثألا مدتشفيات عملخاء ثني عيحياة وعملوت. 

 : حضرموت
زعست وثشـكل متدارع رقعُة عال فالت 
عأمنـ6 يف مايريـات عيـوعسي وعيصحـرعء 
تحـت  عيوعقعـة  ث حافظـة لرضمـوت 
سـيطرة عاللتـالل عإلمارعتـ6 عيدـعوسي 
ثشـكل م نهـج ومنّظـم يؤّكــا لقيقَة 
عملـرشوع عيحقيق6 يلغـزعة يف عملحافظات 

عيجنوثية. 
ث حافظـة  محليـة  مصـاسر  وقايـت 
مجهويـني  مدـلحني  إن  لرضمـوت 
أطلقـوع عينـاَر، ظهـر أمس عيدـبت، عىل 
ثالثـة موعطنـني يف مايرية شـبا2 ثوعسي 
جرعئـم  تتزعيـا  وقـت  يف  لرضمـوت، 
وعيقطـن  شـبا2  ث ايريـات  عالغتيـاالت 

وسيئون وغيل ثاوزير. 
وأّكــات عملصاسر أن مدـلحني أطلقوع 

وعثالً مـن عيرصاص عـىل عملوعطن رسوعن 
مقبل ثن كـاه عيكبريي و جله وشـخص 
آخر ثجا ب عياسة عياكتور ج ال مقر2 يف 
لوطة أل ا ثن زين ث ايرية شـبا2 قبل 
أن يلوذ عملدلحني ثايفرعر، موضحة أ ه تم 
إسـعاف عملصاثني إىل مدتشـفى سيئون 
عيعـا2، ليـث ُوصفـت إصاثـة عملوعطـن 
رسوعن ثـن كاة ثاملتوسـطة وإصاثة عثنه 

ثايخطرة وعآلخر ثايخفيفة. 
ولّ ل سـكاُن ُمـُاِن وعسي لرضموت 
عملدـئوييَة  عإلمارعت6  عيدـعوسي  عاللتالَل 
عيكاملـة يال فالت عأمنـ6 وع ليات عيقتل 
وعالغتيـاالت عيتـ6 تشـها6ا مايرياتهـم 
أن  ثعـا  ومناطقهـم ثصـورة مدـت ّرة 
ل سوماً ضا  أصبـح عيقتـل يوميـاً ويُدـجَّ
مجهـول سون أن يتـم عيقبـض عـىل أي 

متورط يف تلك عيجرعئم لتى عيلحظة. 

 : حضرموت
عسـتهاف مدـلحون مجهويون، مداء 
أمـس عأول، ثوعثـَة معدـكر عملرتِزقـة يف 
لرضمـوت  ث حافظـة  عيشـحر  ماينـة 
عيوعقعة تحت سـيطرة عاللتـالل عإلمارعت6 
عيدـعوسي، ما أسى إىل مقتل شـاب وطفل 
وإصاثـة  حو 65 شـخصاً أغلبها إصاثاٌت 
خطرية.  وقال مصار عدـكري ث حافظة 
لرضموت عملحتّلة: إن مدلحني مجهويني 
قامـوع، مدـاء أمـس عيج عـة، يف ت ـا2 
عيداعة عيتاسعة وعرش سقائق ثرم6 قنبلة 
عىل ثوعثة معدكر عملرتِزقة ثايشحر عيوعقا 
يف منطقـة )عملحـط( ثـم أيحقتـه ثتفجري 
عبوة  اسـفة ثعـا 12 سقيقة من عال فجار 
عأول وذيـك ثعـا تج هـر عملوعطنـني لول 
مـكان عيحاسثـة، م ا أسى إىل مقتل شـاب 
وطفل 6 ـا »أمري مح ا عـيل إثرع6يم )6 
سـنوعت( وأل ـا لدـن عيبحدـن6 )23 
سنة( وإصاثة عاس 65 من عملوعطنني عيُعزَّل 
تم  قلهم إىل عملدتشفيات يلعالج يف لاالت 

صحية لرجة. 
وقـا سفعت جري ـة عيشـحر عيت6 تأت6 
ض ن سلدـلة جرعئم وعغتياالت تشـهُا6ا 
وعيـوعسي  عيدـالل  مايريـات  ج يـُا 
ثحرضموت عيوعقعة تحت قبضة عاللتالل، 
قياسَة عملنطقة عيعدـكرية عيبا يـة عملوعيية 
ثاملحافظـة  عملحليـة  وعيدـلطة  يلعـاوعن 
عملعيَّنـة مـن قبل عيفـار 6ـاسي، إىل إصاعر 
ثيـاٍن، أمس عيدـبت؛ يالثتعاس عـن عيحرج 
عيت6 وقعت فيه أما2 سـخط شـعب6 عار2 
تجا6ها ما عتدـاع عال فالت عأمن6 ثشكل 

مخيف يدـتهاف أمن وعستقرعر عأ6ايل يف 
عملحافظة. 

عملنطقـة  يف  عملرتِزقـة  قـاسة  وأصـار   
عيعدكرية عيبا ية وعيدلطة عملحلية عيتاثعة 
ياللتالل ثحرضمـوت ثيا اً لول عيجري ة 
عيت6 شـهاتها ماينة عيشـحر مداء أمس 
عأول عىل أياي مدـلحني تاثعني ياللتالل، 
وأّكـات عجز وفشل ُكــّل عأجهزة عأمنية 
وعيعدـكرية وعيدـلطة عملحليـة يف ضبـط 
عأمـن وتحقيـق عالسـتقرعر وعيط أ ينـة 
يل وعطنـني، ليـث سعـا عيبيـان عملشـرتُك 
يل رتِزقـة عيعدـكريني وعيدـلطة عملحلية 
ج يـَا عملوعطنني يف محافظـة لرضموت 
ثـأن يدـه وع ثشـكل فاعـل يف مدـاعاة 
عأجهـزة عيعدـكرية وعأمنية يف عيكشـف 
وعإلثالغ عن تَحـّركات عيعنارص عملشـبو6ة 
أَْو عيج اعـات عيت6 ال يحلـو يها عيعيُش إال 

عىل زعزعة عأمن وعالستقرعر. 
وأّكــات عملنطقـُة عيعدـكرية عيبا يـة 
أ هـا وّجهـت  ثاملـكال  عملوعييـة ياللتـالل 
ثتشـكيل يجنة من عملحّققني عيعدـكريني 
وعأمنيـني يلوقـوف عـىل جري ة عيشـحر 
ورُسعـة عيتحـري وعيبحـث وعيكشـف عن 
مرتكبيهـا وماللقتهـم وعيقبـض عليهم 
يينايـوع  عيعاسيـة  يل حاك ـة  يتقاي هـم 
جزعَء6م عيرعسع، ليث يأت6 توجيُه عيقياسة 
عيعدكرية عملرتِزقة ثتشكل يجنة تحقيق يف 
وقت ال يزعل عملئـات من عأ6ايل يف مايريات 
عيـوعسي وعيصحرعء وعيدـالل ثحرضموت 
ينتظـرون عيكشـف عن متـورط وعلا من 
عملدـلحني عملجهويـني عيذيـن  ّفـذوع مئات 
عالغتيـاالت وع ليات عيقتـل عىل ماى أرثا 
سـنوعت ورعح ضحيتها عملئات من عملا يني 

عأثرياء. 

املخاء تطلق شرارة الثورة للدفاع عن الِعرض

نجاة ثالثة مواطنني من القتل على أيدي 
مسلحني يف مديرية شبام حضرموت 

نّفذها مجهولون باستخدام قنابَل يدوية وعبوات ناسفة.. والمنطقة الثانية الموالية لالحتالل تستجدي المواطنين:

مقتل شخصني بينهم طفل وإصابة 45 يف تفجريات استهدفت 
بوابة معسكر املرتزقة يف الشحر حضرموت 

المواطنون يكسرون حاجز الخوف وينّفذون تظاهرات غاضبة وعصيانًا مدنيًا وأعمال فوضى وقطع الشوارع الرئيسية.. 
اغتصاب طفل يعمل في أحد المخابز ورميه في مكان عام مغميًا عليه على أيدي مرتزقة االحتالل بمدينة المخاء المحتّلة
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 : حوار: نوح جالس
- بدايّيّية حدثنا وبّيّي�نّ للجمهور كواليس 
اختطافّيّيك أنّيّيت وعائلتك مّيّين صنعاء إىل 

الرياض؟
عياكتـور  مدتشـفى  يف  كنـا  لقيقـًة 
عباعيقاسر عملتوكل  دـتك ُل عالج ثبينة، ثم 
جاء إىل عملدتشـفى عملصور عباعيله عيحرعزي 
وزوجتـه سـ اء، وفـؤعس عملنصـوري جاءوع 
وقايوع  ريا  وصل رساية سال2 إىل عيعايم من 
أجـل إيقاف عيحرب عـىل عيي ن وتكون ثبينة 
66 عيشـا6اة عىل ُكــّل جرعئم 6ذع عيعاوعن 

عيغاشم. 
أ ا فكـرت وقلت يهم لارض، ما سع2 و66 
رساية سـال2 كلنا  نشا عيدـال2 وال  ريا أن 
تدـت ر عيحرب عيت6 يذ6ب ضحيتها أطفال 

و داء وأثناء عيي ن. 
وعتفقنا  صـور يف ع رعن وصنعاء وذمار 
ويريـم »إب«، وأ ـا وثقت ثهم ويـم أكن أسر 

أ هم ُعَ الء يلرياض. 
رلنا ذمار ويريم وكنت عىل سـيارت6 أ ا 

وثبينة وعائلت6 »زوجت6 وأوالسي«. 
وصلنـا يريـم وسـيارت6 تعطلـت قلـت 
 صلحهـا قال يل عملنصوري  صلحها يف سمت، 
قلـت طيب، فقال عملنصوري ثأ ه يريا يجيب 
زوجته معنا و أخذ6ا صنعاء؛ أَ َّه قال مرت 
عليه سـتة أشهر وما قا شـافها، وقال: أَن 
قا علنا قريبـني منها   يش  أخذ6ا و رجا 

صنعاء. 
قلـت لـارض و6ـو كان ثدـيارته وأ ـا 
ثدـيارت6 ما عائلت6، ف شـينا لتى وصلنا 
أول  قطـة يلجنـوب، فقلت يه يـا خبري فني 
قـا وصلنا لقيقة أ ا مـش مط نئ، أ ا ثّاي 
أرجـا، فقـا2 6ـو أثلـغ عدـكري عينقطة 

وعلتجزو 6. 
يم ي ر سـوى قليل مـن عيوقت لتى جاء 
طقم عدـكري عليه مج وعة عداكر كا وع 
مندـقني ما عملنصوري وعيحـرعزي يخاعع6 
وإجباري عىل عيذ6اب، وأج3و ا عىل عيذ6اب 
إىل عيعنا، فدـّل و ا يقـوعت عيتحايف ومن ثَم 
علتجزو ـا يف فناق عملعال يف عـان ملاة أرثعة 
أيا2، ومنها أخذو ا إىل عيرياض ثخاعع وغار. 

- حسناً.. هل باإلمكان توضيح كواليس 
األربعة األيام يف عدن والذهاب إىل الرياض؟
علتجزو ـ6 أ ـا وعائليت6 يف فنـاق عملعال 
ثعـان ملاة أرثعـة أيا2، وكا ـوع يفاوضو ن6 
مـن أجل أذ6ب أ ا إىل عيرياض أقاثل عيقياسة 

عيدعوسيّة. 
طبعـاً أ ا رفضـت ُكـــلَّ 6ذع لتـى تتم 
إعـاسة عائلتـ6 وثبينـة إىل صنعـاء، فقاموع 
ووعفقـوع ووعاو 6 ثأ هم سـيأخذون ثبينة 

وعيعائلة إىل صنعاء وأ ا أذ6ب إىل عيرياض. 
ثعا6ا قطعوع عيتوعصَل ثين6 وثني عائلت6 
يف عييـو2 عيرعثـا، عـىل أسـاس أ ـا أذ6ب إىل 
عيريـاض ث فـرسي، فقاموع وأخـذوع عيعائلة 
وثبينـة عىل متـن مارعات إىل مطـار عان، 
ثُصحبة فؤعس عملنصوري وعائلته، وأسخلو6 ا 

عيطائرة، وأ ا ال أعلم. 
ومـن ثَم أخذو 6 أ ـا إىل عملطار وأسخلو 6 
إىل عيطائرة ثعا مشاجرة معهم لتى قطعت 

مالثي، و66 ذعت عيطائرة عيت6 ركبت عليها 
عائلت6 وثبينـة، وأ ا يم أسر؛ أَ َّهم وضعو 6 
يف خا ـة عيطياريـن، يف عيجـزء عيـذي يجلس 
يف عيكباتنـة »قائـاع عيطائـرة«، ثين ـا كا ت 

عائلت6 ثني عيركاب. 
ويم أعلـم ثأ هم كا وع عـىل متن عيطائرة 
عيت6 ركبتها إال يف عيرياض، لني عيتقيت ثهم 
يف مطار »عيريـاض«، وتفاجأت، وع صامت؛ 
أَ َّنـ6 أيقنـت أن أخالقياتهم سـتافعهم إىل 

عستغالل مظلومية ثبينة. 

- إىل أين وصلتم يف الرياض؟ وما الذي 
حدث بعد وصولكم؟

وصلنا عيرياض ومالثي مقطعة؛ ثدبِب 
شـجار سـاثق يف مطار عان، ومن ثم أخذوع 
ثبينة إىل عملدتشـفى وثقـت زوجت6 وعثنت6 

عنا6ا، وأ ا وأوالسي ذ6بوع ثنا إىل عيفناق. 
خرجت يف صباح عييو2 عيتايل وييس 6ناك 
لرعسـة أَْو يشء، ويكن كا ـت 6ناك مرعقبة 

خفية ال أعلم ثها. 
ذ6بُت إىل عملدتشـفى أط ـنئ عىل ثبينة 
وزوجتـ6 وعثنتـ6، وعشـرتيت يهـم صبوح، 
وذ6بت عييهم يل دتشفى، وعط أ ت عليهم. 
ثعا6ا خرجت إىل شـارع يف عيرياض يوجا 
فيـه عيعايا مـن عملوعطنني عيي نيـني، وكنت 
أرشح يهم قصت6 وعّرفتهم ث6، وكنت أطلب 
منهم عملداعاة، فكا وع يرفضون مداعات6؛ 
أَ َّهـم كا ـوع يظنون أ نـا جئنـا ثإرعستنا إىل 
عيريـاض يل تاجرة يف سماء أخ6 »وعيا ثبينة« 

وزوجته وأوالسه. 
فوجـات وعلـا يف عأخري وتفّهـم قصت6 
وسـاعا 6، فأعطا 6 تلفـون ثعا أن سفعت 
قي ته وسخلت عىل عال رت ت وفتحت صفحت6 
عـىل عيفيس ثـوك، وكتبـُت عاة منشـورعت 
لكيُت فيهـا أ نـ6 وعائلت6 وثبينـة وصلنا 

عيرياض ثعا ع لية عستارعج مخاسعة. 
وثعا6ـا عاتُّ إىل عيفنـاق ووجات أمام6 
وعيلجنـة  عملشـرتكة  وعيقـوعت  عملخاثـرعت 
عيخاصـة ومركـَز سـل ان، وسـائلو 6 أين 

كنت. 
فقلت يهم أ ا خرجت يل دتشفى أط نئ 

عىل عائلت6 وأت ىش. 
قايـوع ومـاذع فعلـت أيضـاً؟، فقلـت يهم 
ع لـت ما يلـز2 أن أفعله، قايوع مـاذع؟، قلت 
أخـ3ت عيعايـم أيـن أ ا كـ6 يعرفوع أيـن أ ا 
وكيـف وصلت عيريـاض، وكذيك يكـ6 أؤّمن 
وأل ـ6  في منكـم؛ أَ َّكـم أخذت و 6 أ ا 
وعائلتـ6 ثغـار وخاعع، ويك6 يعـرف عيعايم 

أ نا يم  أِت يل تاجرة ثقضية ثبينة. 
وثعا6ا يف عيليل ثعا أن ع ترشت منشورعت6 
وتـم تاعويها، قامت قنـاُة عيعرثية يف  رشتها 
عإلخباريـة ثإعالن وصـول ثبينة إىل عيرياض، 
و رشوع صوَر6ا عيت6 تـم عيتقاطها يف مكتب 
قيـاسة عيتحايـف يف عان، فق ـت يف عيصباح 
ثايـرس عىل قناة عيعرثيـة ث قطا فيايو قلت 
إ هم خاعو ا وجـاءوع ثنا إىل 6نا وأن عيصور 

عيت6  رشتها قناة عيعرثية كا ت يف عان. 
عيرقاثـَة  علينـا  فرضـوع  يومهـا  ومـن 
وعيحرعسة وعإلقامة عيج3ية وكل تَحـّركات6 
وسـكنات6 مصورة وموثقة ومرعقبة مرعقبة 

صارمة. 

- كم مكثت أنت وعائلتك تحت اإلقامة 
الجربية حتى نقلت إىل السجن؟

طبعـاً يـم   كـْث يف فنـاق محـاس تحت 
عإلقامة عيج3ية، ليـث تنقلنا يف عاة فناسق 
ملاة 6 أشـهر، وثعا6ا عسـتأجروع يل شقة أ ا 
وعائلتـ6 وثبينـة ومكبنا فيها ملاة خ دـة 

أشهر تحت عإلقامة عيج3ية. 
فهـم قايوع يل ثأ هم سـيضعو نا يف شـقة 
ينعيَش فرتة قصرية ويارسوع أوالسي وثبينة 
لتى يتم إرجاعنا، وأ ا وعفقت عىل عملكوث يف 

عيشقة ومكبنا فيها. 
ولينهـا قايـوع ينـا ثأ ـه ييس ياينـا أية 
وثيقة إلثبات عيُهوية، ال أ ا وال عائلت6؛ أَ َّن6 
تعرضت يلنهب يف عان، ليث  هبت سيارت6 
وأورعق6 ووثائق6 وثطائق6 عملختلفة، وقايوع 
إن عيقا ـون عنا6ـم ال يدـ ح ثـأن يارس 

أوالسي وثبينة سون وثائق إثبات عيُهوية. 
وطلبـوع مننـا أن  قطَا جـوعزعت إلثبات 

يف ُكــلِّ يوم يزيُد انفضاُح تحالف العدوان، الذي بالغ يف إجرامه 
بحق اليمنيني رجاالً ونساًء، أطفاالً وشيوخاً، وهذه املرة تأتي الطفلة 
بثينة الريمي »عني اإلنسانية« لتفضح تحالف العدوان مجدداً، حيث 

اعتربها أسرية حرب أفرج عنها مقابل اإلفراج عن مرتِزقته. 
تحالف العدوان اإلجرامي، حاول الهروَب من انكشاف فضيحته 
بحق الطفلة بثينة، وقام بعملية استباقية أطلق من خاللها رصاح 

بثينة وأقاربها املختطفني لدى الرياض، قبل مواعد تنفيذ اتّفاق تبادل 
األرسى واملفقودين الذي أدرج قضية بثينة بني نصوصه؛ خوفاً من أن 
يعرف العالم أن العدوان يعترب األطفال املختطفني أرسى حرب، ولكن 

هذا لن يغنيه عن الفضيحة. 
فقد قام رئيس لجنة األرسى عضو الوفد الوطني عبدالقادر املرتىض 

بزيارة ميدانية لبثينة وعائلتها بعد عودتها إىل صنعاء أمس األول، 
وعرف العالُم أن بثينة قد فضحت تحالف العدوان للمرة الثالثة منذ 

قصفها مع عائلتها داخل منزلهم يف حي عطان، منذ قرابة عامني. 
ويف حوار خاص لصحيفة املسرية كشف األخ عبدالله الريمي عم 

الطفلة بثينة عن كواليس اختطافه مع عائلته إىل الرياض، مؤكداً 
أن تحالف العدوان كان يهدُف إىل التسرت عىل فضيحته باستهداف 

األطفال واألبرياء. 
وشكر الريمي الوفَد الوطني وكل من كانت له الجهوُد يف اإلفراج 

عنه وعن عائلته وعن الطفلة بثينة املعروفة بـ »عني اإلنسانية«، فيما 
أكدت األخرية أن النظام السعودّي وتحالفه الجبان ال يملك سوى قتل 

األطفال وكبت طموحهم. 
املواطن عبدالله الريمي عم الطفلة »بثينة« الذي اختطف مع 

زوجته وأوالده »معني ومؤيد وهديل« بطريقة مخادعة كان الهدف 
منها الهروب من فضيحة »عني اإلنسانية«، يروي العديَد من الخفايا، 

وإليكم نصَّ الحوار.. 

في حوار خاص لصــــــــــــــحيفة المسيرة:

الطفلة بثينة: السعودّية قتلتنا وتقــــتل األطفال وتحرمهم من السعادة
علي الريمي عم بثينة: تعرضت الستدراج مخادع لكـــــــني لم أتــــــاجر بالقضية وإال لما ُزجَّ بي في السجن

الطفلة بثينة »ع� اإلنسانية« تفضح تحالف العدوان مجددًا

عم بثينة يكشُف الجوانَب التي فضحت بها 
»ع� اإلنسانية« تحالف العدوان

ويف عيحـوعر مـا صحيفة عملدـرية، تطـرََّق عمُّ عيطفلـة ثبينة عيذي ُسـجن 
وعلتُجـزت عائلتُه يف عيرياض طيلة عيدـنة وعينصف عملاضية، إىل عيجوع ب عيت6 

فضحت من خاليها ثبينُة تحايَف عيعاوعن أما2 عيعايم. 
وأكـا عأخ عيل عيري 6 أن ثبينة فضحت تحايَف عيعاوعن أما2 عيعايم يف ثالثة 
جوع ـب »عأول و6ـ6 لركتهـا عيتلقائية وعيعفويـة لني لاويت فتـَح عينها 
يتبـرص ثعـا أن قتل عيعـاوعن وعيَا6ـا ووعياتها وأخوتهـا، وتنـاول عيعايم تلك 

عيصورة ثشكل وعسا، ما أسى إىل زياسة معرفة عيعايم ثايعاوعن عىل عيي ن«. 
»وعيبا ـ6 و66 عناما ت ّكنت ثبينة من  رش فيايو من عيرياض قبل أشـهر 
رغم مكوثها تحت عإلقامة عيج3ية و اشات عيعايم إلجبار تحايف عيعاوعن عىل 
فـك أرس6ا، ولينها عرف عيعايم أن ثبينَة تعرضت يالختطاف من قبل عيعاوعن 

عيذي قتل أرستها ثايكامل«. 
»وعيبايبـة 6ـ6 عآلن عناما عـرف عيعايـم أن عيطفلة ثبينة تم عإلفـرعُج عنها 
مـن ثـني عأرسى وعملختطفني ياى تحايـف عيعاوعن وعيذي تـم عالتّفاُق عليه يف 
مشـاورعت عيدـويا؛ يتؤكـَا يلعايم أن عيريـاض تعاملت معها كأسـرية لرب 
يتـم عإلفرعُج عنها مقاثل عإلفرعج عن جنوس سـعوسينّي وغري6م م ن قبضوع يف 

عملعارك«. 
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عيُهوية، فرفضت، وقلت: أ ا مختطف رّسو 6 
إىل ثـالسي، أَْو سرسـوع عائلتـ6 سون قيـا أَْو 

رشط. 
لريصـاً  كنـت  أ ـا  وثعا6ـا  فرفضـوع، 
عـىل تعليـم ثبينـة وأوالسي، فوعفقـت عـىل 
قطـا جـوعزعت، وجاءت يجنٌة مـن مصلحة 
عيجـوعزعت يف عيريـاض، وصّورو ـا، وقطعوع 
ينا جـوعزعت ثتاريـخ 25_3_د1ر2، ويكنهم 
يم يعطو ـا عيجـوعزعت وعلتجزو6ا يايهم يف 
عيلجنـة عيخاصـة، وكذيك يم يارسـوع أوالسي 

ويم يارسوع ثبينة. 
ويف عأخـري وصـل خال ثبينـة إىل عيرياض 
وكان متوعطئـاً جاعً يف عيقضية وكان متاجرعً 

ثنا وثببينة، وتم عيزجُّ ث6 يف عيدجن. 

- حسناً.. ملاذا ُزجَّ بك يف السجن؟
طبعـاً ثعـا أن وصل خال ثبينـة عيذي 6و 
أيضـاً خال أوالسي »صهري«؛ أَ َّن6 أ ا وأخ6 
وعيا ثبينة متزوجان ثاأُختني، تم عستاعائ6 
أقاثل عيقياسة عيدعوسيّة وأظهر إعالمياً أما2 
عيعايـم أتنازل عـن عيقضية وأثاي شـكري 
يتحايـف عيعاوعن عىل عيرعايـة عيت6 قامو6ا 
ينـا، فرفضت ذيك وتـم عيزج ث6 يف عيدـجن 

»سجن عيحائر« يف عيرياض. 
وقضيـت يف عيدـجن سـتة أشـهر، لتى 

جاءوع إىل وقايوع يل ثأ هم سيفرجون عن6. 

- هّيّيل باإلمكان توضيح ما حدث لك يف 
السجن؟

لقيقـة يف عييـو2 عأول عنامـا ذ6بوع ث6 
إىل عيدـجن، جاء محققون ويـم أكن لينها 
فكنـت  أسـئلتهم،  ومـا  معهـم  متجاوثـاً 
أخ63ـم ثأ ن6 مختطـف ويـم آِت ثأقاعم6 
إييهـم، فاعتـاوع عيلَّ و6م أكبـَر من عرشين 

شخصاً. 
عـيلَّ  وععتـاوع  ثايـرضب  عـيلَّ  ععتـاوع 
عملكتـب  وأسوعت  عملـاء  وقوعريـر  ثايعقـاالت 
عيدـجن  يف  ثـ6  رمـوع  وثعا6ـا  وغري6ـا، 
عال فـرعسي، وكا وع يطلبون منـ6 أن أتنازل، 
ويكننـ6 كنت أرفض، وقضيـت فرتة وجيزة 
سعخل عيدـجن عال فرعسي، ومن ثَم  قلو 6 إىل 

عيدجن عيج اع6. 
وسـجُن عيحائـر 6ـذع 6ـو ث باثـة عأمن 
عيقومـ6 عنا ـا يف عيي ن، و6و سـجن كبري 
ووعسا جاعً تُقار مدالته ثـأكبر من 5 كيلو 
مرت مرثا، وكان يُ نا عيدجناُء من عالختالط 
ويتم معاقبة عأشـخاص عيذين يجت عون أَْو 
يتعارفـون، وأ ا لقيقة يـم أتعرض يلرضب 
خالل فرتة عيدـجن، ويكن كنت أس ا سعخل 
ثعض عيعناثر أصوعت يدجناء ثايتأكيا أ هم 

كا وع يتعرضون يلتعذيب عيشايا. 

- خالل ستة أشهر قضيَتها يف السجن.. 
هل كنت تعلُم بما يحُدُث لعائلتك؟

ال.. يـم أكـن أعـرُف ما لـاث ومـا كان 
يحـُاُث يعائلتـ6، وعائلتـ6 خـالل ثقائ6 يف 
عيدجن عسـتطاعوع ثصعوثة ثايغة عيحصوَل 
عىل تلفون و ـرش مقطا فيايو يببينة و66 
تناج6 عيعايم يإلفرعج عنا، وأ ا يم أسر إاّل لني 

أخرجو 6 من عيدجن. 
ووقـت فرتة سـجن6 كا وع تحـت عإلقامة 

عيج3ية. 

- حدنّثنّيّيا عّيّين كواليّيّيس خروجّيّيك مّيّين 
السجن ووصولك إىل اليمن؟

طبعاً خالل فرتة سـجن6 يم يكن ياّي أيُة 
معلومة عن ما يحاث خارج أسوعر عيدجن، 
وتفاجأُت عناما جاءوع إيلَّ وقايوع يل أ ه لان 
وقـت ترلييل، وأ ـا يم أكن أعـرف أن 6ناك 
مفاوضـاٍت وأن 6نـاك ملفـاً يتبـاسل أرسى 

ومختطفني. 
جاءوع وقايوع لان وقت ترليلك، قلت ملاذع 
وكيف وأين عائلت6 وأين عثنة أخ6 »ثبينة«؟، 

قايوع سنوصلك إييهم. 
وأوصلو ـ6 إىل عيشـقة عيت6 كا ـت فيها 
عائلت6 وكان 6ناك عيعايا من عيشـخصيات 
عيدـعوسيّة وأ ـا ال أسري ملاذع لـرضوع وملاذع 
قّرروع عإلفرعج عنا، وال أسري ما 6و عملوضوع. 
سـل ت عـىل عائلتـ6 وعط أ نـت عـىل 
صحتهـم وعـىل مـا جـرى يهم خـالل فرتة 
جـرت  6نـاك  ثأ ـه  فأخ3و ـ6  سـجن6، 
مفاوضات وأ ه تم عالتّفاق عىل عإلفرعج عن6ّ 
وعن عائلت6 وأن ثبينة قا  اشات عيعايم و... 

إيخ. 
ثعا6ـا قايـوع ينا ياله عآلن سـرتجعون إىل 
ثالسكم وأخذو ا ثايطائرة إىل »رشورة » ومن 
رشورة إىل منفذ عيوسيعة وسّل و ا ملاير منفذ 

عيوسيعة. 
أ نـ6 طلبـت منهـم أن يتـمَّ تدـلي 6 
يغـاِر  أتعـرَض  ثدـناعت رسـ ية يكـ6 ال 

مرتِزقتهم وع الئهم يف عيطريق. 
وعيح ا يله تم تدلي 6 ثدال2 ووصلت أ ا 

وعائلت6 إىل صنعاء. 

- بعد عودك إىل صنعاء ورفضك تحقيَق 
مطالب الرياض.. ما هي رسالتك لتحالف 

العدوان؟
رسـايت6 يتحايف عيعـاوعن وقياسته، ثأن 
عيكرعمة ال تُشـرتى ثايفلوس وال تُشرتى ثأي 

ث ن مه ا كان. 
ك ـا أن عيكرعمـة ال يتـم عيتنـازُل عنهـا 
ثايدـجن وعيتهايـا وغـريه؛ أَ َّهـا أغـىل ما 
ياى عإل دـان، فاإل دـان ال ي لك إاّل كرعمته 

وض ريه. 
وأ ـا عيح ـا يله رغـم عملعا ـاة وعيصعاب 
وعيدـجن وظروف عملعيشـة ثعياعً عن عأ6ل 
وعيبلـا ورغـم عإلغرعءعت، يم أتنـازل يلرياض 
وأوالسه  أخـ6  وعـن قضيـة  كرعمتـ6  عـن 
عيشـهاعء ويـم أتاجـر يف قضيـة ثبينـة عيت6 

فضحت 6ذع عيتحايف ما رشعيته. 
ك ا أ ـّوه وأوصـل رسـايًة يلج يا أ ن6 
تعرضـُت يلغـار وعيخـاعع وتـم عسـتارعج6 
ثوعسـطة عملصّور عباعيله عيحـرعزي وزوجته 
سـ اء وفؤعس عملنصـوري ثطريقـة مخاسعة 
ذكرتُها سـاثقاً، ليث كا وع ُعَ الء يلرياض، 
ويم أذ6ـب ثإرعست6 ويم أفكـْر َقطُّ ثاملتاجرة 
ثقضية ثبينة، وإال ملا ُزجَّ ث6 يف عيدجن لتى 

تم عإلفرعُج عنّا ج يعاً. 

- رسّيّيالتكم للوفّيّيد الوطنّيّيي وخصوصّيّياً 
لجنة األسّيّيرى التي وضعت نصّيّيَب أعينها 

ملف بثينة وعائلتها؟
فإلدـايس  يشء،  قـوُل  يدـُعن6  ال 
وشعوري عيذي أعيُشه ال يد ُح يل ثايحايث، 
ُه ثايشـكر عيجزيل يكل َمن سا6م  ويكن أتوجَّ
يف إخرعج6 أ ا وعائلتـ6 من قبضة عيرياض، 
ويف مقامتهم عيوفا عيوطن6 عيذي أثبت مجّاسعً 
أ ه ما أثناء عيشعب عيي ن6 ويالمُس 6 وَمه 
ومظلوميـة أثناءه، وعيشـكر كذيك يألسـتاذ 
عباعيقـاسر عملرتىض عيذي زعر ا ثاأمس وكان 

يكل عأرسى وعملختطفني خريُ عيوكيل. 

في حوار خاص لصــــــــــــــحيفة المسيرة:

الطفلة بثينة: السعودّية قتلتنا وتقــــتل األطفال وتحرمهم من السعادة
علي الريمي عم بثينة: تعرضت الستدراج مخادع لكـــــــني لم أتــــــاجر بالقضية وإال لما ُزجَّ بي في السجن

الطفلة بثينة »ع� اإلنسانية« تفضح تحالف العدوان مجددًا
الطفلة بثينة تتحدث 

للمسرية: السعودينّة 
قتلتنا وتقتل األطفال

ويف عيحوعر عيذي قامت ثه صحيفة عملدرية 
ما عائلة عيطفلة ثبينة، قايت »عني عإل دا ية« 

ثأن عيدعوسيّة أقامت عىل قتل أطفال عيي ن 
وإر6اثهم وإ ها َمن قتل أثا6ا وأمها وإخوع ها. 

ويف رس6ا عىل سؤعل عيصحيفة لول كيفية 
عيبقاء يف عيرياض، أجاثت عني عإل دا ية » ثبينة«: 
عيدعوسينّي وسخني وكا وع يحبدو ا وما يخلو ا 
 خرج ثرعلتنا وكا وع يخوفو ا ويقويوع ينا أ هم 

ما ثيقتلو ا و6م ثيقتلو ا. 
وأتبعت ثبينة »صنعاء أفضل من عيدعوسيّة؛ 
أَ َّها ما تخّوف عأطفال وال تحبدهم، وتخليهم 
يلعبوع وما تؤذيهم«، ووعصلت ثبينة يعبَها ما 

عأطفال؛ أَ َّها عشتاقت كبريعً يأليعاب ثعياعً عن 
عأرَْس عيدعوسّي عيغاسر وعيجبان. 
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البداية الشاعر عزيز الردماني

�سجاح �سّلة  م��ن  )����س���رواح(  تطهرت 
افتهن..!! والقلب  مرتاح  وخ��اط��ري 

ا�سرتاح والعر�ش  الإ���س��اح  واتقهقر 
ون����اح ب��ن ���س��ل��م��ان واإع��ي��ون��ه ب��ك��ن..!!

ك���ّم���ن ب��ط��ل ن���ّط���اح ب����ان����واع ال�����س��اح
ال��وط��ن..!! اج��راح  �سّمد  وبالعزميه 

جواب أ. ضيف اهلل سلمان

ب��ف��ال��ق الإ���س��ب��اح ذي ي��ج��ري ال��ري��اح
الن�سر فجره لح.. يا �سعب اليمن..!!

و����س���رن���ا م���ف���ت���اح لأب���������واب ال���ف���اح
من باأ�سنا كم طاح.. خاين ُمرَتَهن..!!

اإح��ن��ا ال��ع��رب الق��ح��اح ي��وم الجتياح
جن��ود ب����الأرواح.. ما نعرف َوَه���ن..!!

الشاعر عاقل بن صبر

ل��ي��ل ال��ظ��ام ان����زاح واجت��ل��ى ال�سباح
زم�����ن..!! ي���ا  وّل  راح  ع��ه��ده  وال�����ذل 

ال��ك��ف��اح درب  يف  وال�������راح  م�����س��راح��ن��ا 
الثمن..!! ِهبنا  ما  الرب��اح  به  جنني 

ال��ت��ح��ال��ف ط���اح مك�سور اجل��ن��اح ط���اح 
�����اح ق���ل ل��ل��ُم��������������رت��َه��ن..!! وب��رق��ن��ا جلَّ

محمد مفلح

����س���رواح ����س���ر... واآح م��ا م��ن��ه��ا م��راح
ل��ل��م��ج��رم ال�������س���ف���اح ن��ع�����س��ه وال��ك��ف��ن

���س��اح امل��ن��اف��ق ���س��اح م���ا ف���اد ال�����س��ي��اح
واب���ط���ال���ن���ا جت����ت����اح ث���ك���ن���ات اخَل�������َون

بالنجاح يب�سر  راح  اهلل  م��ع  ه��و  َم���ن 
ب���ك���ره يف ع���دن وال����ي����وم يف �����س����رواح 

صالح أحمد الرمام

���س��ع��رت اأك�����ل ت���ف���اح يف ه����ذا ال�����س��ب��اح
ال��ي��م��ن ���س��ع��ب  ي����ا  وغ�����د دور اجل������اح 

ال��ي��وم )ب��������اح( ب��ع�د  ��ع الإ����س���اح  جت��مُّ
ِي��رح��ل م��ع ب��ح��اح م��ن داخ����ل ع���دن!! 

م���اأرب جنى الأرب����اح ع��ا���ش الن�����س��راح 
وامل�سن..!! م��اأرب  اليوم  جن��اح  ُنهدي 

علي الشرفي

احل����ق جن��م��ه لح وال���ق���ل���ب ا����س���رتاح 
واط��ه��رت ���س��رواح م��ن رج�����ش الفنت 

وت��ن��ف�����ش الإ���س��ب��اح ع��ن اأح��ل��ى �سباح 
اليمن  اأر�����ش  وال��ت��ح��ري��ر يف  ال��ن�����س��ر 

ب���ق���وة ال���رح���م���ن ع�����س��ر ال��ظ��ل��م ط��اح
واب���ه���ّم���ة الأق����ح����اح ب���ا ن��ب��ن��ي ال��وط��ن

أحمد عطاء

ال�سباح ي��ا حم��ا  اآح  ام��ت��ه��ام��ي  ق���ال 
ب��ال��وج��ه احل�سن ����س���رواح  غ����ردت  ل 

م���ن ب��ع��د ن�����س��ر اجم����اح ج��ان��ا ارت��ي��اح
ال��ف��نت ل��ع��ن  ي���ا  الأرواح  داخ�����ل  م���ن 

اجم��راح  �سمدنا  ف��اح  ام�سواحل  ري��ح 
ق�����رح اب������وه ق������راح واأع���ل���ن���ه���ا ع���ل���ن.. 

ياسر الجرادي

الف�ساح اجل���و  رب���ي لح يف  ن�����س��ر  ق��د 
ع��ل��ن..!! ال��ن��ط��اح يعلنها  م���ارب  م��ن 

ل���ل���ب���اغ���ي ال�������س���ف���اح ك������ان الق��������رتاح
هو الذي يجتاح با�سحاب الدقن..!!

وال��ي��وم ق��ده ي��ا ���س��اح مبلي ب��اجل��راح
ال��ي��وم ي�����س��رخ اآح ق��ل��ب��ي وال���ب���دن..!!

عبدالواسع صايل الغولي

ال���ن���ط���اح ي�����وم  ويف  ال����ب����ي����داء  يف  ل���ن���ا 
ت�����اري�����خ زاخ��������ر ف����ي����ه اي��������ات ل���ل���زم���ن  

وال��ف��ج��ر ن���وره لح والأع����داء يف ن��واح
والأر�������ش ث��اب��ت ف��وق��ه��ا ب���ن ذي ي��زن 

ب��ارت��ي��اح ب���ذل���ت  الرواح  ل���ك  م���ن  ي���ا 
الوثن ان�سار  واخ��ذل  بن�سرك  عجل 

 زيد سالم

ي���ا ن��ه��م ي���ا ����س���رواح ي���ا م��وق��ع ج��اح
ال��ي��م��ن..!! ل��رب��وع  لح  ب��رق��ه  الن�سر 

ال�ساح  اعتى  قهرنا  الفتاح  بالقاهر 
واندفن..!! تقهقر  ال�سفاح  واخلاين 

يا مرتزق ل�ساح يا اكذب من �سجاح 
يا اخوان �سّرك فاح يا حزب الفنت..!!

ضيف حنف أبو نجاد

ال�����س��اح ب�����ان�����واع  الرواح  ن���ن���زع  ب����ا 
وامل�����رت�����زق ل ط�����اح م����دف����وع ال��ث��م��ن

م������اأرب وط���اح راح يف  م���ن  ه��م��ن��ا  م���ا 
ك���م���ن غ���ب���ي ����س���ف���اح خ����اي����ن ل��ل��وط��ن

م���روك ي��ا ����س���رواح م���روك الكفاح
م��رت��ه��ن خ����اي����ن  راح  ق�����د  امل������رت������زق 

حافظ صفره

����س���ام رب�����ي ف�����اح ي����ا ���س��ع��ب ال���ف���اح
ن���ف���دي���ك ب���������الرواح ي����ا ه�����ذا ال���وط���ن

ب�����س��راك ي���ا ����س���رواح ج���اك الج��ت��ي��اح
وان�������س���ار رب����ي ج����وك م���ا ف��ي��ه��م وه��ن

وال��ن�����س��ر ب��رق��ه لح وال��ق��ل��ب ا���س��رتاح
وامل����رت����زق ق���د ط����اح يف اأر������ش ال��ي��م��ن

كيان أبو عمرة

ب��ام��ر اهلل ال���ف���ّت���اح ب����رق ال��ن�����س��ر لح
وف���ي�������ش ي����ا ������س�����رواح ارع���������وده حت��ن 

النطاح تخ�سى  ما  اقحاح  ق��وم  بعزوم 
امل���ح���ن  وق������ت  يف  الرواح  ي����ت����ف����ادوا 

ي����ا ���س��ع��ب��ن��ا م�������س���راح ه����ب����وا ل��ل��ك��ف��اح
ن����خ����رج ال���������س����ف����اح م�����ن ك�����ل ال���ي���م���ن 

 أبو علي البريهي

ب����ال����واح����د ال���ف���ت���اح ف�������ّاق ال�����س��ب��اح
���س��ع��ب ال��ي��م��ن ي��ج��ت��اح حل����دود ال��وث��ن

اإب��ل��ي�����ش ط��اح ال�����ذل ع���ه���ده راح ي����وم 
واط��اي��رت ال���س��ب��اح م��ن اأر����ش اليمن

احل��ل��ف �ساح ي��وم  ���س��رواح  لنا  ت�سهد 
م��ن ت��و���س��ك��ا ال�����س��ف��اح ذي دك اخَل���َون

بدر الكهالي

امل��رت��زق ق��د ط���اح م��ن رو����ش ال�سياح
واحل��������ق يف �������س������رواح ع������ايل دائ����م����اً

حت���ال���ف ال�������س���ف���اح وال���ط���غ���ي���ان ط���اح
اليمن �سعب  يا  وان��زاح رج�ش احللف 

واملوؤمن الفواح بالعّزة ب�سيفه والرماح
ق���د دك يف ����س���رواح الأن������ذال اخل���ون

مجاراة حول النصر العظيم في صرواح 

الرياض عاصمة لإلعالم العربي!
نوح جالس 

من سون مقامات.. فقا كبر عيكال2 عن عأيقاب 
عيعكدـية عيت6 عشـرتتها عيرياض ثاملـال وعينفط 

إلثعاس عيدخط عملرتعكم ضا6ا عيذي 
يح له عملاليني مـن أصحاب وقاسة 

عيرأي. 
عيلقـب  عملـرة كان  ويكـن 6ـذه 
عيجايا يلرياض ظريفاً وال يؤمن ثه 
لتـى من جامل آل سـعوس وصّوت 
إلعطاِء عاص تهم عملليئة ثاأشباح 
عيق عية عملكافحة يلحرية وعيتعبري 

عملدتقل.
عيج يا يعرف سـِجلَّ آل سـعوس 
عأصعـاة،  مختلـف  يف  عياعمـ6، 

ويكن سعو ا  تحـاْث عن صفحة ق ا عإلعالميني 
ييدـوع  أو لتـى مـن  عملعارضـني  وعيصحفيـني 
معارضـني لقيقيني وإ  ا كا ـت أفكاُر6م  وعاً 

ما تتعارض ما ما يدعا آل سعوس.
عيصفحـة  عيحايـث عـن  وإْن كان ال يدـعنا 

عمللطخـة ثاإلجـرع2 كاملـة، يكـن  أخـذُ فقـط 
  وذجـني متشـاثهني  دـبياً، مـا عأخـذ ثعني 

عالعتبار ماللظَة عيفروق عيكبرية ثينه ا.
ج ال خاشقج6، وعملناضل  ارص عيدعيا.

عيصحفـ6 عملعـارض خاشـقج6 
ت ـت تصفيتُـه ثطريقـة ولشـية 
جّدـات ثعضـاً مـن عيبقافـة عيت6 
يتحىّل ثها  ظا2ُ آل سعوس، ليث كان 
عملنشـاُر سـيَا عملوقـف يلتخلُّص من 
جبته، فضجَّ عيعايُم، ييس يولشـية 
عيجري ـة وإ  ا أغرعض سياسـية 
عيج يـُا يعرفهـا، أمـا يـو كان من 
ثاب عيولشـية فقا عرتكبت يف عيي ن 
م وتفتت عيجبث  مجازَر أّست عىل تفحُّ

وييس فقط تقطعها.
أما عيصحف6 عملعاِرُض وعملناضل 
 ـارص عيدـعيا عيذي تـم عيتخلـُص منـه ثنفس 
طريقة خاشقج6 وعيذي ع تهى ثه عملطاف ثرميه 
من عـىل عيطائـرة فـوق عيدـوعلل عيلبنا ية ثعا 
تقطيعـه، وعيعايـا مـن عيصحفيـني وعإلعالميني 

عيذيـن  فتهم عيرياض، عيتـ6 ال تقبُل إعالماً يقوُل 
عيحقيقَة أو لتى  صَف لقيقة.

ويكـن عأغـرَب يف عأمـر أ ـه ويف  فـس ذكرى 
عغتيال عإلعالم6 عملناضل  ارص عيدعيا، تم عختياُر 
عيريـاض عاص ًة يإلعال2 عيعرثـ6، من قبَل وزرعء 

إعال2 عياول عملنضوية تحت عيعباءة عيدعوسية.
إن إعطـاء عيريـاض 6ذع عيلقـب ال يؤمن ثه أي 
شـخص، لتـى أمرعء آل سـعوس؛ آل هـم يعرفون 
ث ن 6ذع عيلقب، ويعرفون أن ولشيتهم وق عهم 
يإلعالميني مدـلٌَّم ثه ياى عيعايـم، وإال ملا عختاروع 
أن يعطـى يهـم 6ـذع عيلقب يف 6ـذع عييـو2 ثتع ا 
»عيذكـرى عيــ٤٠ الغتيال  ـارص عيدـعيا« عيذي 

عغتيل يف ١٧ سيد 3 ١٩٧٩.
ٍا   ـارص عيدـعيا ُغيّبـت قضيتُه ت امـاً وثتع ُّ
مقصـوس ومخطٍِّط يـه؛ أن مؤيفاتـه وموروثاته 
عيفكرية وعأسثية فضحت آل سعوس يف ذيك عيتأريخ 
وإىل عييـو2 زعس ع فضالهم؛ أ هـم عختاروع موعَا 
منـح عاص تهم يلقب عاص ـة عإلعال2 عيعرث6 يف 

 فس يو2 عغتيال »عيدعيا«.
توقيـُت إعطاء عيريـاض 6ذع عيلقـب قا يكون 

يف غـري مصلحتهـم؛ أنَّ ١٧ سيدـ 3 6ـو تأريخ 
عيجري ة عيولشية عملندية عيت6 عرتكبها آل سعوس 

وييس تأريَخ توشيح عيرياض ثأيقاب زعئفة.
فاأصوعُت عيحـرة سـتعيا إىل عيوعجهة جري ة 
عغتيـال  ـارص عيدـعيا وتعريـة عيريـاض ثهذه 
عيجري ـة، وقا أليـت صنعـاُء عيص ـوس فعاييَة 
ذكرى عغتيـال عملناضل  ارص عيدـعيا، لني أقا2 
وزير عإلعال2 ضيف عيله عيشـام6 مؤت رعً صحفياً 
يف ١٧ سيدـ 3 ث ناسـبة مـرور ٤٠ عامـاً عـىل 

جري ة عغتيال عيدعيا.
عيوزيـر عيشـام6 خطا خطـوًة مه ة جـاعً يف 
إعطاء 6ـذع عييـو2 »١٧ سيدـ 3« ليّـزعً إللياء 
 ضال »عيدعيا« وفضح قبح عينظا2 »عيدعوسي«.
وغاعً سـتتاععى عأصوعُت عيحرُة ملعرفة مدرية 
 ارص عيدـعيا وُقبح آل سـعوس منذ ذيك عيتأريخ، 
وسـيكون عيـ١٧ من سيد 3، ذكرى يولشية آل 
سـعوس ثحق عإلعال2 عيحـر، وييس ذكـرى إعطاء 
عاص ة عأشـباح يقب »عاص ة عإلعال2 عيعرث6« 
عيـذي ُلذفت  قطُة عينه يلتغطيـة عىل عيحقيقة 

»عيغرث6«.. تضليل مدت ر لتى يف عأيقاب.
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لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

تفاهمات السويد: فاتحة انهزام »التحالف«
 لقمان عبداهلل

عيحـّا  عيدـويا  مشـاورعت  لّققـت 
عأقـى عمُل ِكـن إ جـازه، وعأقـرب إىل 
ع عـكاس عيتوعز ات عيحاييـة، إذ يم يكن 
أي طـرف مـن عأطـرعف عيقـارة عـىل 
تحقيـق عيحدـم عـىل عأرض، فأَْملـت 
عيوعقعيـة عيدياسـية وعملياع يـة عيلجوء 
إىل عالتّفاق عأخري، ثاعتباره عأقل تكلفة 
مخرجـاً  وثوصفـه  جـاوى،  وعأكبـر 
يلقـوى عياوييـة مـن ته ة عيتدـبب يف 
عملأساة عإل دا ية جرعء سع ها عيديايس 
عيدـعوسي  يلنظاَمـني  وعيعدـكري 
وعإلمارعتـ6 يف لرثه ا ضـا عيي ن. عىل 
أن عالتّفـاق يوعجـه عقبـات مت بلـة يف 
محاويـة »عيتحايـف« ع تـزعع مكاسـب 
عيتطبيقيـة  قوععـاه  تنفيـذ  ع ليـة  يف 
ذيـك  عـن  عجـز  ثعامـا  وعإلجرعئيـة، 
ثايوسـائل عيدياسـية وعيعدكرية. مرس 
تلك عملحاوالت أن تفا6 ات عسـتوكهويم 
تندـجم وط ولـات سـلطات صنعاء 
يف 6ـذه عملرللة، في ـا ال تصّب عيظروف 
سول  يف مصلحـة  عيرع6نـة  عملوضوعيـة 
عيعاوعن، ال سـي ا عيدـعوسية عيت6 ياور 
تجاذب سويل، وآخـر سعخيل أمريك6، عىل 
سياسـات  ظامها )عيوظيفـ6(، فضالً 
عن أصل وجوسه، يف مقاثل ععرتعف ثن و 
عيقارعت عيعدـكرية وعيدياسية يحركة 
»أ صـار عيله« وتطّور6ا، وعتدـاع رقعة 
عالعـرتعف ثهـا عـىل عملدـتويات عملحلية 

وعإلقلي ية وعياويية. 
عيدـويا  مشـاورعت  تلقـ6  تائـج 

ثظاليهـا، وسـتبقى كذيـك يف عيشـهور 
عيي نـ6  عملشـهاين  عـىل  عملقبلـة، 
وعإلقلي ـ6، يكون  تائجهـا 66 عيخرق 
عأول يف عيجاعر عيد يك يألفق عيديايس، 
عيذي ثق6 مداوسعً وعصياً عىل عالخرتعق 
طوعل ع ـر عيحرب عـىل عيي ـن. عتّفاق 
عيحاياة 6و إقرعر ثاملعاسية عيت6 فرضها 
عيص ـوس عأسـطوري يلشـعب عيي ن6، 
يف مقاثـل تـآكل منظومة عيعـاوعن عىل 
أن  يُتوقـا  تـآكل  كافـة.  عملدـتويات 
يرُتَجـم ترعجعاً إضافيـاً يـ»عيتحايف« يف 
عيجوالت عيتفاوضية عملقبلة، وإِْن ثخطًى 
ثطيئة. كان ثإمكان عملفاوضات عأخرية 
6 عأرسى  إ جـاز أكبر م ا أُ جـز يف ملفَّ
وعيحاياة، يكن عيخشـية مـن أن يعط6 
توقيا عتّفاقـات إضافية لركة »أ صار 
عيلـه« سفعاً سياسـياً يظهر6ـا ث ظهر 
عملنتـرص، وأ هـا أَْملـت رشوطهـا عـىل 
عيطـرف عآلخر، لايـت سون عيتوقيا عىل 
ملفات شـبه منجزة كان قا تم عالتّفاق 

عليها خـالل عيزيـارعت عملكوكية ملبعوث 
عأمم عملتحاة مارتن غريفيث إىل صنعاء 
وعيرياض. من 6نا، أرعست سول عيعاوعن، 
ومـن خلفهـا وعشـنطن، عيتخفيف من 
وطـأة عإل جـاز عيدـيايس، عـ3 ترليل 
ثقية عمللفات إىل عيجوالت عملقبلة إلمرعر6ا 

ما عيوقت. 
مـا لصل يف عيدـويا يم يكـن مجرس 
إكـرع2 أو ترضيـة يألمـني عيعـا2 يألمـم 
عملتحـاة عيـذي عسـتحصل عـىل موعفقة 
ويل عيعها عيدـعوسي مح ا ثن سـل ان، 
مـن خـالل عالتصـال عيهاتفـ6 ثينه ـا 
عشـية عيتوقيـا عـىل عالتّفـاق، ثل 6و 
يعكـس ثوضـوح 6شاشـة منظومـة 
عيعـاوعن ثقيـاسة عيدـعوسية وعإلمارعت، 
ويح ـل سالالت ع يقة كو ـه يأت6 ثعا 
فشـل عيدياسـات عملتهّورة عيت6 أسعرتها 
كل مـن عيريـاض وأثو ظبـ6 يف عإلقليم. 
وع طالقـاً مـن ذيـك، ي كـن عيقـول إن 
عملعاسية عيجاياة، أي سقوط زمن فرض 

عإلرعسعت، يـن تكـون يتي ة، وسـيتبعها 
طريق سـيايس تفاويض طويل وصعب؛ 
و6ـذع  عملعاسيـة،  تلـك  تببيـت  ثهـاف 
سيتطّلب  ََفداً طويالً ولنكة سياسية. 
ومـن عملفيـا عيتذكـري، 6نا، ثـأن وفا 
عيرياض لرض إىل عيدويا خايل عيوفاض 
عـىل عملدـتوى عيدـيايس، ولتـى عـىل 
عملدـتوى عإلسعري، ويـم يصطحـب معه 
أي ملفـات أو وثائـق أو مدـتناعت أو 
وكدـب  عمل اطلـة  إىل  وسـعى  صـور، 
عيوقت إىل أن جاءه عالتصال من عيرياض. 
وثعا عإلعـالن عـن عالتّفـاق، ع هال عىل 
عيوفـا سـيل مـن عالتهامـات ثايتفريط 
وعال حياز عن عأ6اعف عملرسـومة، وذيك 
من ِقبَل منظومة عإلعال2 وعيشـخصيات 
عيدياسـية عمل ّوية من عيلجنة عيدعوسية 
عيخاصـة ثايي ـن، وكذيـك منظومة أثو 
ظب6 عـىل لا سـوعء، ما عضطـر عيوفا 
إىل عالعـرتعف ثـأن ما لصـل ي بل رغبة 
سـعوسية وسوييـة يـم يكـن يف مقاوره 

موعجهتهـا. ويف مـا ثعـا، أطلـق عيوفا 
تفدـريعت يالتّفـاق مغايـرة يلنصوص 
عيوعضحـة، و6ـو سـيحاول عيتذعكـ6 يف 
فـرض تلـك عيتفدـريعت عـىل عيقوععـا 

عإلجرعئية وعيتطبيقية. 
من جا بها، ترّص صنعاء عىل عملدـار 
عيدـيايس عيتفـاويض، ثعامـا رسـ ت 
خطة عسـرتعتيجية يلتفاوض ع3ّ عنها 
زعيـم لركـة »أ صـار عيلـه«، عباعمللك 
عيحوث6، يف أكبر من مناسـبة، ثايتوعزي 
ما عسـت رعر عيجا6زية عيعدكرية عىل 
عيجبهـات. وتـرى صنعـاء أ هـا معنية 
أكبر من غري6ا ثاملرو ة عيدياسية يرفا 
عملعا ـاة ومعايجـة عيقضايا عإل دـا ية 
جرعء عيحرب، و66 يهـذه عيغاية قامت 
وسـتقا2 عيتنـازالت، مـا عيحرص عىل 
أن وفا6ـا يـن يعطـ6 ثايدياسـة مـا 
عجز عيعـاوعن عـن ع تزععه ثايوسـائل 
عيعدكرية. وقا أثلغ وفا صنعاء سفرعء 
عيذيـن  عيي ـن،  سول مجلـس عأمـن يف 
وعكبـوع عملفاوضـات، عيجا6زية عيكاملة 
يالتّفـاق عىل عمللفات كافة، سـوعء يف ما 
يتعلق ثاملرللـة عال تقايية، أ2 عيرتتيبات 
عيدياسـية وعأمنيـة وغري6ـا. ويف رّسه 
عـىل ما قيل مـن أن وفا صنعـاء ت تّا 
6ـذه عملـرة ثاينضـج عيدـيايس، أجاب 
عيوفـا ثأن 6ذه 66 طرولاتنا منذ أرثا 
سـنوعت، ويو غبتم أرثا سـنوعت أخرى 
فدـتجاون عيـرس  فدـه، ويـن  غرّي أو 

 بّال فيه شيئاً. 

* نقالً عن جريدة األخبار

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
ُحماُة السيادة وأدعياؤها 

ُل عيتحايف إىل علتالل يألرض ومؤّسدـات عياوية وعيدـيطرة  ميبـاق عأَُمـــم عملتحاة، ثم تحول تاخُّ
ة عىل عيقرعر عيديايّس يف عملناطق عملحتّلة.  عيتامَّ

ثا ياً: سـنظلُّ -سـوعء كوفٍا وطن6ٍّ وكُدـلطة وطنية وكلجاٍن وجيٍش وطن6- ما شـعِبنا عيي ن6ِّ يف 
طليعـِة عيكفاح عيوطن6 لتى عسـتعاسِة عيدـياسة عيي نية عيكاملة ثايدـلم أَْو ثايحـرب، وعضعني  صَب 
أعيننا 6افني أََساسـيني عأول: ع دـحاب عيُقــوَّعت عأجنبية من كامل عأرعيض وعيُجُزر عيي نية وميا6ها 
عإلْقليْ ية.. وعيبا 6 إخرعج عيي ن من تحت عيبنا عيدـاثا وعيوصاية عياويية. ويف 6ذع عيدياق لرص عيوفُا 
عيوطن6ُّ يف مشـاورعت عيدـويا عىل إسرعج ثنَاين أََساسيني يف عإلطار عيدـيايّس، عأوُل ينُصُّ عىل ع دحاب 
عيُقــوَّعت عأجنبية، وعيبا 6 عىل رفا عيي ن من عيفصل عيدـاثا.. ويألسـف فإنَّ 6ذع قوثل ثرفٍض مطَلٍق 
مـن قبَـل وفا عيرياض. و عا6ُا شـعبَنا أ ه يف أية جوية مشـاورعت قاسمة سـنضَغطُ عـىل إسرعج 6ذين 

عيبناين، و6و عستحقاٌق يعّري َمن يتهرَُّب منه أما2 عيشعب عيي ن6 عيذي يجُب أن يكوَن شا6اعً. 
ــلُه من عيتزعمات أَْو عسـتحقاقات تنتهُك عيدـياسة   ثايبـاً: أن تح يَل عتّفاق عسـتوكهويم ما ال يتح َّ
ا أغرعض سعائية كياية  َِعيها جياعً، وال ي كُن أن  ُخاََع ثها،  عيوطنيـة، ال يخُرُج عن وعلٍا من أمَرين، إمَّ

أَْو يدوِء فهم.. 
ُل عأَُمــَم عملتحاَة أيَّ سوٍر عدـكريٍّ وال  ويهـؤالِء أقـوُل وأجري عىل عيله في ا أقـوُل: عالتّفاُق ال يخـوِّ
يد ُح ثتوعُجِا أية ُقــوَّعٍت أَُمــ ية أَْو ُقــوَّعت لفظ سال2، وما ي نُحه يها ال يخُرُج عن عأسوعر عيرقاثية 
ل عإل َْدـا 6 يف  عيعاسية عيت6 ال تَُ بُِّل ع تهاكاً يلدـياسة، مبلُها مبُل عيرقاثة عياويية عىل عال تخاثات وعيتاخُّ

عيكوعرث وعينزععات.
وعملفارقـُة لني ينوُح عيبعُض وكأن عالتّفاَق 6و عيذي جَلَب عأَُمــَم عملتحاة وعملجت َا عياويل إىل عيي ن، 
متناسـني أن عأَُمـــَم عملتحاة وعملجت َا عياويل م ِدـكون ثايي ـن منذُ توقيا عملبـاسرة عيخليجية )ييس 
َل منذ عملباسرة أخذ شـكالً قا و ياً ورسـ ياً(، وما تال6ـا من قرعرعت  عملبـاَسرة ثاعيـة عيتاّخل يكـن عيتاخُّ
ِخْر  فدـاً وال  فدـياً وين  دتقرَّ وين  توقَف لتى  عيوصاية، وكنا يف طليعة عملنا6ضني يلوصاية ويم  اَّ

رليل آخر ُجناي محتّل. 
رعثعـاً: أ نـا قلقـون ك ا أ تم قلقـون )ولايب6 يلطيبـني( من تدـييِس سوِر وقـرعرعِت عأَُمــم عملتحاة 
ـُس من موعقف سول عيهي نة يف أعىل سرجاته، َوإذَع  ومجلـِس عأمن من قبَِل عأطرعِف عياويية عينافذة، وعيتوجُّ
كان ألٍا جهاُز عستشعار وعلا فلاينا عرشة قرون عستشعار.. يكن 6ذع ال يعن6 عيقفَز عىل إكرع6ات وعقا 
ال يرَلـُم أَْو عيعامية عيدياسـيَّة يف عيتعامل ما وعقـٍا عامل6ٍّ وإْقليْ 6 ومحيل أَْكبَــر مـن قارتنا عىل إَعاَسة 
تشـكيله ك ا  رَغـُب، ويكفينا أما2َ عيله وأما2 شـعبنا أ َّنا يف لايِة ِكفاح وجهاس مدـت رَّين - حن وأ تم- 

ييكون أقلَّ سوءعً، فإْن  جحنا يف تغيريه  حو عأفضِل فذيك ما كنا  بغ6 وال زينا. 

األهم يف مقابلة الحسني.. خيانُة عفاش يف عدن والجنوب
يخضُا يتأثريه من أيوية عيحرس يال دـحاب من عان وعيطعن يف ظهر عملجا6اين، عأمُر عيذي سـّهل 

مه َة عاللتالل وخّلف عيكبري من عيشهاعء وعيجرلى وعأرسى وعملفقوسين..
 عتّفاُق عّفاش ما عإلمارعت عيت6 كشـفها  عيحدـن6 يف مقاثلته ما  عيجزيرة تال6ا تدليُم عان ومن ثَمَّ 
ثقيـة محافظات عيجنوب ياول عيعاوعن يف عيوقت عيذي كان صايح يحِرُص عىل ترسيِا عيشـعارعت عملنّاسة 

ثااللتالل يلت ويه عىل عالتّفاقات وعيتنديق عملبكر ما عإلمارعت!.
 خيا ُة عفاش وغاُره ثاملجا6اين يم يكن ث نُه ثديطاً وقليالً، يقا غاروع ث ئات إْن يم أقل ثآالف عملجا6اين 
وطعنو6م يف عيظهر ولارصو6م وقطعوع ثهم عيدبل وقّامو6م يق ًة سائغًة ياول عيعاوعن ث وجب عتّفاق ما 

عإلمارعت السـتال2 عان وعيجنوب؛ ويذيك ال ثا يلتأريخ أن يقول كل ته، ويلعاعية أن تأُخذَ مجرع6ا..
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 إذا تصرَف اإلنساُن يف مالِه عكس توجيهاِت اهلل..
يصبُح ماُلُه عذاباً له.. ويضرُب نفسيَتُه وحكمَته

عندما يلبس الشيطان ثياب 
الناصح لك:ّيّي

تحاث عيشـهيا عيقائا - سال2 عيله عليه-  يف 
محـارضة ) ملزمة ( عيـارس عيحاسي عرش من 
سروس رمضـان عن عإل فاق يف سـبيل عيله و6و 
يرشح عآليات ثشـكل موسـا وع يق ووعضح، 
ليث جاءت عآليات تباعا عن عإل فاق وعيتشجيا 

عليه يف سورة عيبقرة من عآلية )261(..
ويفـت - سـال2 عيلـه عليـه - إىل وسوسـة 
عيشـيطان يإل دـان عيـذي يريـا أن ينفـق ماال 
يف سـبيل عيله، ليـث قال:] و6نـا و6و يتحاث 
ـيَْطاُن يَِعُاُكـُم عْيَفْقَر{  عـن عيجا ب عملـايل: }عيشَّ
عيشـيطان سـيظهر معـك وكأ ـه  اصـح يـك 
]ال تضيـا لقـك يايـك عيبيـت ميلء وأ ـت كذع 
ترصف لقـك 6م فقط سـيلعبون ثـه[ يظهر 
وكأ ه شـيبة  اصـح يك يخوفك مـن عيفقر ]ال 
تـرصف لقك ويف عأخـري ين يعطوك شـيئاً وال 
ألا سـينفعك ويـن يعطيك ألا مـن أويئك وال 
مائـة ريـال قرضة أتـرك ال سخل يـك[. وثعض 
عيشـيبات ي بل شـيطان لقيقة، ثعض عيناس 
ي بل يف مدـأية عملـال منطق شـيطان.. ثعاما 
قال: }َوعْعَلُ وع أَنَّ عيلَّـَه َغِن6ٌّ َلِ يٌا{)عيبقرة: من 
عآليـة267( فعنامـا تنفقون يف6 ث ـا وعاكم 
ثه مـن عأجر، ومضاعفة ما يخلـف ثه عليكم.
أقبـح  ِثاْيَفْحَشـاِء{)عيبقرة:د26(  }َويَأُْمُرُكـْم 
لاية، عيفحشـاء ث عنـى: عملنكر عيدـيئ مبل ا 
ـوِء َوعْيَفْحَشـاِء{ قال 6ناك: }إِ ََّ ا يَأُْمُرُكْم ِثايدُّ
)عيبقرة: مـن عآلية169(، 6نا يقا2 عيفحشـاء: 

عيبخل، أن تبخل فال تعط6 ُسّ يت فحشاء.[.
عيفرُق ثنَي وعِا )عيله(..ووعِا )عيشيطان(:ــ
ويف ذعت عيدـياق ثنّي - سـال2 عيله عليه - أن 
عإل دـان ال مفر يـه من أن يختـار ألا عأمرين 
إما إتباع أوعمر عيله، وإما إتباع أوعمر عيشيطان، 
ـيَْطاُن يَِعُاُكُم عْيَفْقَر َويَأُْمُرُكْم  ليث قال:] }عيشَّ
ِثاْيَفْحَشـاِء َوعيلَّـُه يَِعُاُكـْم َمْغِفَرًة ِمنْـُه َوَفْضالً 
فهنـا  إذعً  َعِليٌم{)عيبقـرة:د26(.  َوعِسـٌا  َوعيلَّـُه 
ع تهـت عيقضيـة إىل أ ه أ ت أمـا2، إّما أن تطيا 
عيشيطان عيذي يعاك عيفقر، ويخوفك من عيفقر 
فينته6 عملوضوع إىل أ ه يأمرك ثفحشـاء، أو أن 
تدتجيب يله عيذي }يَِعُاُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضالً{. 
فتعت3 ل اقة، ويعت3 موقفاً فالشـاً يف سوئه 
أن تدـتجيب يلشـيطان، وال تدتجيب يله. أ ه 
6نـا قال عيشـيطان يعاكم كـذع }َوعيلَّـُه يَِعُاُكْم 
َمْغِفـَرًة ِمنْـُه َوَفْضالً{)عيبقرة: مـن عآليةد26( 
ثاإلضافـة إىل أن عيفارق أن عيشـيطان سـيأت6 
يوسـوس، أمـا عيلـه فقا قـا2 آيـات وعضحة، 
ووعوسعً وعضحة، وأمبلة وعضحة، فأن يدتجيب 
عإل دان يوسوسـة من شـيطان، ويرتك وعوسعً 
رصيحة يدـ عها من عيله، فهذع يعت3 فحشاء 
فعـالً، موعقف فالشـة يف سـوئها. عيفحشـاء: 
عييشء عيذي 6و منكـر يف فظاعته يعن6: منكرع 

فضيعا[.

كيف تكون )حكيما( عندما 
تكلم الناس عن اإلنفاق:ّيّي

وأرشا ا عيشهيا عيقائا-  سال2 عيله عليه - إىل 
عيطريقة عيصحيحة إلرشـاس عيناس وتشجيعهم 
عـىل عإل فاق يف سـبيل عيلـه ليث قـال:] }َوَمْن 
يُـْؤَت عْيِحْكَ َة َفَقْا أُوت6َِ َخرْيعً َكِبريعً َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ 

أُويُـو عْأَْيبَاِب{)عيبقرة: من عآلية269(. 6نا في ا 
يتعلق ثايجا ب عملايل أعن6: ثايندـبة ملن يتحرك 
ك وجـه يلنـاس، ك وجـه يلناس ملـن يتحرك 
ييقـا2 يلناس ع الً يتحركـون فيه. تلحظ 6نا 
يف موضوع عملال أ ه موضوع لداس، موضوع 
عملـال لدـاس أي عنامـا تجـا 6نـا عيوعـوس 
عيعظي ـة مـن جهـة عيلـه، وعيتشـجيا عيكبري 
عملتكـرر، أن تعرف أن عملال يـه وقا يف عينفوس، 
فال تحاول يف ع لك أن تكون ثايشكل عيذي يباو 
مر6قـاً يلناس ثحيـث تكون طلباتـ6 منهم - 
تقريباً - يف مشـاريا ع لية وإن كا ت يف سبيل 
عيله، طلبات6 منهم ثايشكل عيذي رث ا قا يكون 
أكبر م ـا أقامه يهم من وعـ6، من 6اى، 6نا 
قا تؤسي عملدـأية يف عأخري إىل  ـوع من عيتذمر، 
 ـوع من عيتهرب، ورث ـا ك ا قال يف آية أخرى: 
}َوال يَْدـأَْيُكْم أَْمَوعَيُكْم إِْن يَْدأَْيُكُ و6َا َفيُْحِفُكْم 
تَبَْخلُوع َويُْخـِرْج أَْضَغا َُكْم{)مح ا:37(.فيجب 
عـىل عإل دـان أن يفهـم: ثـأن موضـوع عملـال 
 ، موضوع لدـاس، مه ـا كان عإل دـان خريِّ
رث ا عأشياء متكررة عليه، عملتكررة قا تؤسي يف 
عأخري ويو يف لاية غضب معني، ويو يف لاية أن 
يحصل يه خدارة يف تجارة معينة، فيحصل أن 

يقاح يف  فدـه أشـياء، وعيقوعسح يف عينفس 6و 
6ـذع ذكر6ا في ـا يتعلق ثناس كبـار، أيم يذكر 
6نـاك ثايندـبة ينب6 عيلـه إثرع6يم؟ }َقـاَل ثىََل 
َوَيِكْن ِييَْطَ ـنِئَّ َقْلِب6{)عيبقـرة: من عآليةر26(. 
أيضاً عيشخص عآلخر أيضاً من أويياء عيله عناما 
قال: }أَ َّى يُْحِي6 6َـِذِه عيلَُّه ثَْعَا َمْوِتَها{)عيبقرة: 
من عآلية259(. عيله قال يف عأخري: }َوال يَْدـأَْيُكْم 
أَْمَوعَيُكْم{)مح ـا: مـن عآليـة36( كل أموعيكـم 
وأسئلة مجحفة، }إِْن يَْدأَْيُكُ و6َا{ أيم يأت 6نا 
ثخطـاب عا2؟ }َفيُْحِفُكْم{ ثعاكم، ثعاكم 6كذع 
}تَبَْخلُوع{ }َويُْخِرْج أَْضَغا َُكْم{ فيطلا كال2 سيئ 
لول موضوع عملال، ]إ  ا ضيعوع لقنا، ال يوجا 
يشء وال رأينـا يشء وال، وال..[ يف عأخري ال تاري 
وقا تحول 6و إىل محارب يليشء عيذي كان ينفق 

يف سبيله.
فيجـب أن  تحاث مـا عيناس ثشـكل عا2، 
أعن6: 6ذه عيقضية قرآ ية أساسية: أن تخاطب 
عيناس ثشكل عا2، وتحبهم عىل عإل فاق يف سبيل 
عيلـه، تحبهم عـىل عإل فاق يف مختلـف مجاالت 
عي3، أن عيقـرآن عيكريم تنـاول عملوعضيا كلها، 
وتقـا2 كل ما شـجا عيلـه عيناس ثـه يف عيقرآن 
عيكريـم، وترتك عينـاس عىل لدـب ع6ت امهم 

ومدتوى إي ا هم وطاقاتهم[.

األشياُء التي تركزُ عليها 
عندما تتحدُث عن اإلنفاق:ّيّي

ويف ذعت عيدـياق قال عيشـهيا عيقائا - سال2 
عيلـه عليـه - : ]يجب أن تخاطـب عآلخرين، وأن 
تذكر عآلخريـن ثأ هـا مدـؤويية، وأ ها قضية 
ياعـى إييها كل إ دـان، وأ ها إيجاثية ثشـكل 
كبري، أ ه يدـتطيا عيناس أن ينهضوع ثأشـياء 
كبـرية وثـاون أن يحـس أي طـرف ثبقـل، أو 
يحس ثأ ه أر6ق، أو يحس ثأ ه وكأ ه 6و عيذي 
يتح ل عأعبـاء ث فـرسه، أو مج وعة يولا6ا 

مه ا كا وع خريين.
يجب أن يكون عيطرف عآلخر أ ا أو أ ت أعن6: 
رل اء، رل اء ثقار عإلمكان، فتقا2 مشاريعك 
عيع ليـة ثايشـكل عيـذي ترعع6 فيه لداسـية 
يبـاو  ال  عيـذي  وثايشـكل  عينفـوس،  يف  عملـال 
مر6قـاً يلناس، وتركز ثشـكل كبـري يف توعيتك 
يف تبيينك وتبني أ6 يـة عيقضية عيت6 أ ت فيها، 
أ6 يـة عيع ل عيذي أ ت فيـه، أ6 ية عأطرولة 
عيفال يـة عيت6 أ ت تتبنا6ا فب قـاعر ع6ت امهم 

سيقامون.
فيجـب أن يكـون من عأشـياء عيتـ6  عت ا 
وتذكـري  عينـاس،  6اعيـة  موضـوع  يف  عليهـا 
عينـاس فال تكون م ـن يتحـاىش أن تذكر ثأن 
عيلـه سـبحا ه وتعاىل رثـط ثاملال مدـؤوييات 
متعاسة، وجعل عملال محكاً إي ا ياً كبريعً، وجعل 
عملال أيضاً وسـيلة من وسـائل أن يتن ى  فس 
عملـال يف  فدـه أن يتن ى يـك، وأن يكون ورعءه 
أجـر كبري يف عيا يـا ويف عآلخـرة. ال يكون وعلا 
مدتحيا، فقط يقا2 يه عباسعت معينة ال يكون 
فيها عبـاسعت مايية عىل أسـاس أ ـه ال يقول: 
ثأن قا معه طلبات مايية!.قا2 سين عيله ثشـكل 
متكامـل، أ ـه أليا اً قا تقا2 يلنـاس عباسعت 
معينـة مـن عيت6 ييس فيهـا طلبـات، 6نا أ ت 
تقـا2 عياين  اقصاً، ثايشـكل عيـذي ال ينفعهم 
6م، ال يدـتح6 عإل دان أن يتحاث عن عإل فاق 
يف سـبيل عيله، وثهذع عأسـلوب عيخطاث6 عيعا2، 
ويف  فس عيوقت ثهذع عأسلوب عيذي يرفق ثكبري 
من ماذع؟ من عيتشـجيا وعيافـا ثايناس إىل أن 
ينفقوع يف سـبيل عيلـه، وال يكون ع لك يف  فس 

عيوقت مليئا ثاملشاريا عملايية[.

معظم بواعث التفرق هي: البغي، والحسـد. والبغي والحسـد منبعه 
هو: النظرة الشـخصية، مصالح شـخصية، حقوق شـخصية، أهداف 
شـخصية، ومقاصد شخصية.]يف ظالل سعاء مكار2 عأخالق عيارس 

عأول ص:11[

أولئـك الذيـن تفرقوا من بعـد أنبيائهم، إن مـا كان يدفعهم للتفرق 
هـو البغي هو الحسـد. البغي مـن بعضهم عىل بعـض أعدائهم، ومتى 
سـتعتدي عىل أخ لـك يف الله وأنت وهـو منطلقان يف ميـدان العمل لله 

بإخالص لله.]يف ظالل سعاء مكار2 عأخالق عيارس عأول ص:11[

}الَِّذيَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت{البينات التي ترسم 
لهم طريقة واحدة يسـريون عليهـا فال يتفرقـون وال يختلفون، بينات 
كيف يكون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلمة بينات أي واضحات، هم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل هذا 
االختـالف والتفرق بعد البينات؟ أليس معناه تعمد ولهذا قال:}َوأُوَلِئَك{ 
مـن يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءهـم البينات}َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب 

َعِظيٌم{.]سورة آل ع رعن عيارس عيرعثا عرش ص:16[
عندما تجد اختالفاً بعد نبي من أنبياء الله، تأكد بأن الطرف املخالف 
هـو يخالف عن علم، هـذه قاعدة هنـا ثابتة، وتكـررت يف أكثر من آية 
مخالفني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأّول له عىل اإلطالق.]سـورة 

عيبقرة عيارس عيتاسا ص:27[
االختـالف ال يكون سـببه وال منبعه شـيئا من جهـة الله، تقصريا يف 
بيناتـه، أو قصورا يف تبليغ رسـله عىل اإلطالق، منشـؤها فئات أخرى.

]سورة عيبقرة عيارس عيحاسي عرش ص:3[   

مقتطفاٌت نورانية
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الجمعية العامة لألمم املتحدة تصّوت بحق الشعب الفلسطيني يف 
سيادته على أراضيه وتحذيرات من حفريات االحتالل يف القدس 

 : فلسطين
صّوتـت عيج عيـُة عيعامة يألمـم عملتحاة، أمس 
عيدـبت، ثأغلبية 159 صوتاً ملصلحة قرعر عيدياسة 
عياعئ ة يلشـعب عيفلدـطين6 عىل أرعضيه عملحتلة 

ث ا فيها عيقاس عيرشقية. 
ويطايـب عيقـرعُر “عيكيـان عيصهيو ـ6” عيقوة 
عيقائ ـة ثااللتـالل ثايكـف عـن تحويـل مدـار 
عملوعرس عملائية ووقف تامري عملدـتوطنني عيصهاينة 
يل حاصيـل عيزرععيـة وعالسـتيالء عىل آثـار عملياه 
ومـا يرتتب عىل ذيك من عوعقـب عقتصاسية، معرثاً 
يف عيوقـت ذعتـه عن عالسـتياء مـن عآلثار عيدـلبية 
يل دـتوطنات عىل عملوعرس عيطبيعية عيفلدـطينية 
جرعء إقامة جاعر عيفصل عيعنرصي وعالستيالء عىل 

عأرعيض. 
إىل ذيـك، لـّذر مرَكـُز معلومـات وعسي للوة يف 
فلدـطني، أمس عيدـبت، مـن خطورة عسـت رعر 
ع ليـات عيحفـر وشـبكة عأ فـاق عيتـ6 تقي هـا 
سـلطات عاللتـالل عيصهيو 6 أسـفل لـ6 وعسي 
للوة ثبلاة سـلوعن جنوب عملدجا عأقى عملبارك، 
ليـث تـزسعس عيتصاعـات وعال هيـارعت عأرضية يف 

منازل عيح6 وشوعرعه. 
وفـا  وكايـة  ثيـان  قلتـه  يف  عملركـز  وطايـب 
عيفلدـطينية يأل بـاء، عملنظ ات عياوييـة وعملحلية 

عيفلدـطينيني  يح ايـة  مدـؤويياتها  ثتح ـل 
وعيضغـط عـىل سـلطات عاللتـالل يوقـف 6ـذه 

عيحفريات عيت6 تهّاس منازيهم ولياتهم. 
وأوضـح عملركـز أن خطـر عال هيـار يهـّاُس ل6 
وعسي للـوة ثأك له  تيجـَة عيحفريـات عملتوعصلة 
عيت6 تقو2 ثها سـلطات عاللتالل عإلرسعئييل أسفل 
منازل عيفلدطينيني يف عملنطقة وعيت6 تدببت عييو2 
ثإخالء أكبـَر من منزل يف لـ6 وعسي للوة ثايبلاة 

ثعـا ع هيار ألا عيجـارعن عيخارجية عملحيطة ثألا 
عملنازل ثشكل كامل. 

وتكبّف سـلطاُت عاللتالل عإلرسعئييل عيحفريات 
أسفل عملدجا عأقى وتحت ألياء عيبلاة عيقاي ة 
يف عيقاس عملحتلة، ما يؤسي إىل ع هيارعت يف سالات 
عملدـجا عأقـى وتشـققات يف جارع ـه ومـوت 
عأشـجار عملع ـرة يف ثالاته جرعء قطـا جذور6ا 

عيع يقة ثفعل عيحفريات. 

الجيش السوري يستهدف إجراميني 
حاولوا التسّلل إىل قرى سكنية 

 : سوريا
رس عيجيـُش عيدـوري، أمـس عيدـبت، ثاأسـلحة عملناسـبة عىل 
ععتـاعءعت مج وعـات إجرعميـة ولاويـت عيتدـّلل ثاتجـاه عينقاط 
عيعدـكرية عيتـ6 تح ـ6 عملا يني يف عيقـرى وعيبلـاعت عآلمنة يف ريف 
ل اة عيشـ ايل.  وقايت وكاية عأ باء عيدورية »سا ا«: إن ولاًة من 
عيجيش رصات تحركات ملج وعات إجرعمية تدّللت فجرعً من محور 
وعسي عياورعت جنوب رشق عيلطامنة ثايريف عيش ايل وتعاملت معها 

ثاأسلحة عيرشاشة وأوقعت يف صفوفها قتىل ومصاثني. 
ويف محـور ثلـاة لرصعيـا ثريـف منطقـة محرسة، أشـارت 
عيوكاية، إىل أن ولاة من عيجيش  فذت رمايات مركزة عىل موعقا 
عملج وعـات عإلجرعميـة؛ رسعً عىل خروقاتها وعسـتهاعفها عينقاط 
عيعدـكرية وعيتج عات عيدـكنية يف عملنطقة، مبينة أن عيرمايات 
أسـفرت عن تكبيا عإلجرعميني خدـائَر ثاأفـرعس وعيعتاس وتامري 
أسـلحة وذخرية يهم.  ك ا ألبطت ولاعٌت من عيجيش عيدوري، 
أمس عأول، محاوالِت تدّلل مج وعات إجرعمية من محاور قرى 
وثلـاعت ثريف6 ل اة عيشـ ايل وإسيب عيجنوثـ6 عيرشق6 ثاتجاه 

 قاط عدكرية وقرى وثلاعت آمنة. 

الربملان العراقي: التحالف الدولي والقوات 
األمريكية يعيدون العصابات اإلجرامية للعراق

 : متابعات
طايبـت يجنُة عأمـن وعيافاع عينياثية عيعرعقية، أمس عيدـبت، 
ثإيغـاء عالتفاقية عأمنية عالسـرتعتيجية ما وعشـنطن، مؤكاًة أن 
عيقوعِت عأمريكية وقوعِت ما يد ى ثـ »عيتحايف عياويل« عملوجوسة 

يف غرب عيبالس تع ُل عىل إعاسة عيعصاثات عإلجرعمية إىل عيعرعق. 
وقـال عباس عالسـ اعييل -عضـو عيلجنة-، أمس عيدـبت، يف 
ترصيحـات صحفية: إن عيقـوعت عأمريكية تقـو2ُ ثايتغطية عىل 
تحـركات وع ليـات عيعصاثـات عإلجرعمية يف غـرب عيبالس وقرب 
عيحـاوس عيدـورية عيعرعقيـة، الفتـاً إىل أن عاسعً كبريعً مـن عينوعب 
يقـوسون لرعكاً  ياثياً وعسـعاً إلقرعر قا ون ثشـأن إ هاء عيوجوس 
عأجنب6 عأمريك6 وعيرتك6 وعيغرث6 يف عيبالس خالل عملرللة عملقبلة. 
وأكا عإلس اعييل، أن عيوالياِت عملتحاة يم تلتز2 ثبنوس عالتفاقية 
عالسـرتعتيجية عمل3مـة ما عيحكومـة عيعرعقية عملتعلقة ثتدـليح 
وتاريـب عيقوعت عأمنيـة، موضحاً أن ما تم تدـلي ه يلعرعق يعا 
أسـلحًة من عيارجة عيبا ية، مبيناً أن عيوجوس عأجنب6 يعا ع تهاكاً 
سافرعً يلدـياسة عيعرعقية وال ي كن عيتغافل عنه إطالقاً، موضحاً 
أن ثقـاء عيعـرعق مكبالً ثبنوس عالتفاقية عالسـرتعتيجية سـيعرض 

عالقتصاس عيعرعق6 إىل مخاطر كبرية سون أي جاوى عدكرية. 
ثـاوره، أكـا كريـم عملح ـاعوي -عضو يجنـة عأمـن وعيافاع 
عينياثية عيعرعقية- أن ثنـاء عيقوععا عأمريكية ثايقرب من عيحاوس 
عيعرعقية عيدورية محاوية يخلق مشاكل أمنية وفتح ثغرعت أما2 
عيعصاثـات عإلجرعميـة يت كينهـا من عيعـوسة يلعرعق مـن جايا، 
موضحاً أن قوعِت “عيتحايف عياويل” وعيقوعت عأمريكية تع ل عىل 
إعـاسة تنظيم “سععـش” عإلر6اث6 يلع ق عيعرعقـ6 يغرض فرض 
ثقائهـا وعا2 عيدـ اح يلحكومة عالتحاسيـة ثإخرعجها من عيبالس 
ثشـكل  هائ6، مطايباً ثإخرعج عيقـوعت عأمريكية من عيبالس عيذي 

أصبح رضورياً والزماً؛ أن ثقاَء6ا يهّاس أمن عيعرعق. 

إيران: تواجد القوات األمريكية يف 
املنطقة كان خاطئاً منذ البداية

 : متابعات
أّكات إيـرعُن أن توعجَا عيقوعت عأمريكية يف عملنطقة كان إجرعًء 
خاطئاً منذ عيباعية وكان ض ن عأسباب عيت6 أست إىل ع عاع2 عأمن 

فيها. 
وقال عملتحاث ثاسـم وزعرة عيخارجية عإليرع ية ثهرع2 قاس 6، 
أمـس عيدـبت، تعليقاً عـىل إعالن وعشـنطن سـحَب قوعتها من 
سـورية: إن توعجا عيقوعت عأمريكية يف عملنطقة كان يف عأسـاس 
إجرعء خاطئاً ومبريعً يألزمة وكان يفتقر إىل عملنطق ومن عأسـباب 

عيرئيدية عيت6 أست إىل ع عاع2 عأمن وعالستقرعر فيها. 
وأضاف قاسـ 6 يف ترصيحات  قلتها وكايـة عأ باء عإليرع ية 
»عر ا«، أن سرعسـَة تأريخ تطورعت عملنطقة عىل مر عيعقوس عأخرية 
لتـى يومنا 6ـذع تبني أن توعجا عيقـوعت عأجنبية يف 6ذه عملنطقة 
عمله ـة وعيحداسـة تحت ذرعئَا مختلفة يم يحقق  تيجة سـوى 

ع عاع2 عأمن وتع يق عيخالفات. 
وكان عيرئيس عأمريك6 سو ايا ترعمب أعلن عأرثعاء عملايض ويف 
خطوة مفاجئة عن قرعره سحَب عيقوعت عأمريكية من سورية. 

انطالق املرحلة الرئيسية للمناورات الهجومية للحرس الثوري اإليراني
 : متابعات

عملرللـُة  عيدـبت،  أمـس  ع طلقـت، 
عيرئيدـيُة يل نـاورعت عيهجوميـة يقوعت 
عيحرس عيبوري عإليرع 6 يف مياه عيخليج. 

وقايـت وكاية أ باء فارس إ ه تشـارك 
يف 6ـذه عملناورعت عيهجوميـة ولاعُت عيرس 
وعملغاويـر  عيخاصـة  وعيقـوعت  عيرسيـا 
وعيلوجيدـتية  عيهجوميـة  وعملروليـات 
وطائرعت عيارون عالسـتطالعية وعيقتايية 
وعيولـاعت عيهناسـية وعآلييـة وعيحـرب 
عاليكرتو يـة وصوعريـخ متوسـطة عملاى 
وعيلوعء عيبحري “ذو عيفقار” عيتاثا يلقوة 

عيبحرية يلحرس عيبوري. 
وقـال عيلـوعء غال2 رشـيا -قائـا مقر 

خاتـم عأ بياء عيتاثـا يلحـرس عيبوري- 
يف ترصيـح عـىل 6امـش عملنـاورعت: إن 
“قـارعت عيقـوعت عملدـلحة عإليرع يـة قا 
تـم تطوير6ـا وإعاعس6ا ض ـن عأ6اعف 
وعملصايـح عيوطنيـة يلبالس يلتصـاي أية 
تامـة  جهوزيـة  عـىل  و6ـ6  تهايـاعت 
ومتنامية ملوعجهة خطوعت عستفزعزية قا 

تحاث يف عملنطقة”. 
وكا ت 6ذه عملناورعت ثاأت قبل أسبوع 
ثتحـرك عيقوعت عإليرع ية من وسـط عيبالس 
ومن ماينت6 طهرعن وأصفهان وصوالً إىل 
منطقـة عملناورعت وتشـارك فيها ولاعت 
عيرس عيرسيا وعيقـوعت عيخاصة وعملغاوير 
ومروليات 6جومية وطائرعت عسـتطالع 

وقتايية وصوعريخ متوسطة عملاى. 

الصادق املهدي: قوات الخرطوم قتلت 22 مدنياً واملعارضة تنسق إلخراج مسريات كبرية

 : الخرطوم 
توعصلت عاللتجاجاُت عيشعبية يليو2 عيرعثا عىل 
عيتوعيل يف كافة عملان عيدـوسع ية، ضا  ظا2 عيحكم، 
وعملطايبـة ثتنّحـ6 عيرئيـس ع ر عيبشـري، مخّلفة 
عـاسعً من عيقتـىل وعيجرلى يف صفـوف عملحتجني؛ 
ثدـبب ق ا قوعت عأمـن يل تظا6رين ثايرصاص 

عيح6 وعيقناثل عملديلة يلاموع. 
وقا شـهات عيخرطو2 علتجاجاٍت كبرية، أمس 
عيدبت، يف ظل ع تشـار أمن6 غري مدبوق من قبل 
قوعت عيبشري ثلباس ما 6 وعدكري، عيت6 أطلقت 
عيرصـاص عيح6 عـىل عملتظا6ريـن وقناثـل عيغاز 

عملديلة يلاموع، موقعة يف صفوفهم قتىل وجرلى 
يم يعرف عاُس6م ثدبب قطا عالتصاالت وعال رت ت 

عن معظم مان عيدوسعن. 
ويف عيدـياق، أعلـن رئيُس لزب عأمـة عيقوم6 
أمـس  عملهـاي،  عيصـاسق  عملعـارض  عيدـوسع 6 
عيدبت، سـقوط 22 قتيالً وععتقال عيعرشعت جرعء 
عاللتجاجـات عيت6 تجتاح عاة مان سـوسع ية منذ 

عاة أيا2. 
وقال عملهـاي، يف مؤت ـر صحفـ6 ثايخرطو2، 
أمـس عيدـبت: إن “عيتحركات عيدـل ية مرشوعة 
قا و ياً، وم3رة ثوعقا ترسي عأوضاع عملعيشـية”، 
مطايبـاً عيرئيـس عيدـوسع 6 ع ر عيبشـري ثقبول 

عيتغيري وعالست اع إىل مطايب عاللتجاجات. 
وسعـا عملهـاي، إىل تدـيري موكب جاما تشـرتك 
فيـه ُكّل عيقـوى عيدياسـية وعملا ية ثأعـىل م بليها 
يتقايم مذكرة يلرئاسـة تقا2 عيبايل يتنقل عأمر من 
عيعشوعئية إىل عيتخطيط، مشـريعً إىل أن 6ناك سعوعٍت 
سـيتم توجيهها يل عارضة يالتفاق عىل  ص عملذكرة 
وموعـا عملدـرية، مشـاسعً عـىل عالتفاق عـىل موعا 
يإلرضعب عيعا2 الستك ال ثقية سيناريو عال تفاضة. 
وع ايعـت يف عأيـا2 عيقليلة عملاضيـة مظا6رعت 
كبيفـة يف عاس مـن عيواليات عيدـوسع ية يف عط3ة 
وثرثر وشـناي وعأثيـض وما 6 وعياعمـر وس قال 

تطايب ثـ “إسقاط عينظا2”. 
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العدوان على بلدنا ليس حدثاً عابراً، وكلما نحتاج إليه في بلدنا وفي سائر شعوب 
املنطقة الوعي عن األحداث في واقع األمة وأن نعي مسؤوليتنا جتاهها.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص3ي عياروع 6

كلمة أخيرة

حميد رزق
 صحيٌح أن عادل الحس�ني 
لم يكشْف جديداً بالنسبة لنا، 
لك�ن عندما تس�مُع الحقائَق 
ن عاش�وها واكت�ووا بنار  ممَّ
التعذي�ب يف س�جون اإلمارات 
كولومبي�ن  أي�دي  ع�ى 
فإنَّ  وأمريكي�ن  وإماراتي�ن 
َوْقَع الكالم يكوُن أش�دَّ تأثرياً 
يُذِه�ُل الس�امعن واملتابع�ن 
ويصدُمه�م ه�وُل م�ا يُ�ْرَوى 
التحال�ف  دول  ع�ن س�جون 
األمريكي السعودّي بالجنوب.

 برغ�م أنه ل�م يقل س�وى 
القلي�ل م�ن الحقيق�ة إّل أن 
قن�اة  يف  الحس�ني  مقابل�َة 
الجزي�رة هامٌة ج�داً وتوضُح 
ل�كل مغف�ل م�ا هي أه�داُف 
تحال�ف  دول  وممارس�اُت 
العدوان يف  السجون الرسية.. 
الحس�ني  ذك�ر  معتق�الً   40
أنه�م ُقتلوا تحت التعذيب عى 
أيدي الجالدي�ن اإلماراتين يف 

السجون الرسية بالجنوب.
-كم�ا  الس�جناء   بع�ض 
ق�ال  الحس�ني يف مقابلته مع 
 الجزيرة- كان�وا يعودون من 
جلس�ات التعذيب إىل الزنازين 
والدماء تنزُف منهم بعد أن تم 
إدخاُل أدوات حاّدة )سكاكن 
وعيص وأسياخ( بمؤخراتهم، 
يف واح�دة م�ن أح�ط وأق�ذر 
وأَْكثَره�ا  التعذي�ب  وس�ائل 
إجراماً ووحش�ية واس�تهانة 
باملرتِزقة والعم�الء عى أيدي 

اإلماراتين.
 م�ن األش�ياء املهم�ة التي 
كشفها  الحس�ني يف مقابلته 
م�ع  الجزيرة وه�ي الحقيقة 
التي ظل�ت غائب�ًة أن عفاش 

وّجه أتباَعه ومن كان 

األهم يف مقابلة 
الحسني.. 

خيانُة عفاش يف 
عدن والجنوب عبدالملك العجري  

املرتِزق�ِة ومؤي�دي  َح��قِّ  لي�َس م�ن 
تحالُِف العدوان وَمن رقصوا َطَرباً بالقرار 
)2140( ال�ذي أدَرَج اليمَن تح�َت الفصِل 
الس�ابِع والوصايِة الدولي�ة؛ بُحَجِة تهديِد 
الس�لم واألم�ن الدولي�ن، وأباح�وا أجواَء 
اليم�ن وأرَضها ومياَهها للُغزاة من أعراب 
الخلي�ج والب�الك ووتر ومرتِزقة البش�ري، 
ليس من َح�قِّ هؤلء الحديُث عن السيادة؛ 

ألَنَّه كحديِث الزانية عن الرشف. 
املداف�َع  باعتب�اره  اليمن�ي  الش�عُب 
واألح�رار  الوطني�ة  للس�يادة  والحام�َي 

الرشف�اء هم َمن لهم الَح���قُّ يف الغضِب أليِّ تفريٍط يف 

السيادة، والَح��قُّ يف املساءلة والحصول عى اإليضاحات 
الالزمة ألس�ئلته عن القضايا الوطنية والس�يادية التي 
تُمسُّ حارَضه ومستقبَله؛ وبهذا الصدِد 

أُِحبُّ أن أوضَح النقاَط التالية:
أوَّلً: الوض�ُع القائ�ُم تجاَوَز الخش�يَة 
أَْو الن�وَح م�ن احتمال تعرُِّض الس�يادة 
اليمني�ة للتهدي�د أَْو النته�اك إىل وض�ِع 
الكفاِح الوطني ملواجهة تداعيات انتهاِك 
الس�يادة سياس�يّاً وعس�كريّاً وقانونياً، 
فكما يعلُم الجميُع أن الس�يادَة الوطنيَة 
تعّرض�ت لنته�اكاٍت خط�ريٍة أبرُزها يف 
2013م م�ع وْضِع اليم�ن تحت الوصاية 
الدولية؛ باعتب�اره يَُمثُِّل خطراً عى األمن 
والس�لم الدولين بموجب الق�رار )2140( الذي رّحبت 

ا ُمنَظُِّرهم األبرُز ياس�ن س�عيد  ب�ه حكومُة املباَدرة، أَمَّ
نعم�ان فقد ب�ّرر القراَر بالتش�كيك يف أهليَّة اليمنين يف 
حماي�ة العملية النتقالية، ومن ثَ��مَّ كان قراُر املجتمع 
الدول ت�وّل حمايتها م�ن عبث اليمني�ن الفوضوين.. 
ول زال الخطاُب الس�يايسُّ واإلعالم�يُّ لحكومة الفنادق 
يف ُك��لِّ املناس�بات يماِرُس إغراَء املجتمع الدول؛ إلبقاء 
ة أن الس�الَم مع َمن أس�ماهم  وصايته عى اليمن؛ بُحجَّ
دًة للس�لم  النقالبي�ن يعني اس�تمراَر اليم�ن دولًة مهدِّ
واألم�ن اإلْقليْميَّ�ن!،.. والح�دُث اآلخ�ُر إع�الُن تحالف 
الع�دوان حربَ�ه عى اليم�ن، يف انتهاك س�افر ملبدأ عدِم 
التدخل يف شؤون الدول األخرى دون تخويل من مجلس 

األمن، وانتهاك ملضمون املادة )51( من 

ُحماُة السيادة وأدعياؤها 

إبراهيم السراجي
 

كش�فت الص�وُر، الت�ي نرشت يف 
مواقع التواصل الجتماعي ووسائل 
اإلع�الم للمقاب�ر الرّسية الت�ي ُعثر 
عليه�ا يف مناط�ق س�يطرة املرتِزقة 
بتعز، جانباً جديداً من الوضع املظلم 
الذي تعيُش�ه املناط�ُق الواقعُة تحت 
س�يطرة الحتالل واملرتِزقة، وتزامن 
هذا الحدث مع بث حلقة تلفزيونية 
ألح�د الق�ادة الس�ابقن يف صفوف 
الحت�الل بعدن أدىل فيها بش�هادته 
ح�ول م�ا تعرض ل�ه من اعت�داءات 

يف س�جون الحت�الل الرّسية وغريه م�ن املخفين 
قرساً.

العوامُل املش�ركة بن ضحايا املقابر الرّسية يف 
تعز والس�جون الرّسية يف عدن، كث�رية أهمها أن 
أولئك الضحاي�ا الذين وج�دت هياكَلهم العظمية 
تح�ت األرض والذي�ن تمت تصفيته�م أو العتداء 
عليه�م )جنس�ياً( كله�م عمل�وا تح�ت راية دول 
العدوان وس�اعدوها يف احت�الل بلدهم وقتل أبناء 
وطنه�م وكانوا ه�م أدواِت الحت�الل التي أفقدت 
ُك�الً من ع�دن وتعز األمَن والس�تقراَر ليصبحوا 
يف نهاية املط�اف عى رأس قائمة الضحايا، بل إن 
معظَمهم ممن تمت تصفيتهم لم يتم التعرف عى 
ُهوياتهم وأيضاً البع�ض منهم لم يتم العثور ولو 

عى هياكلهم العظمية.
يح�دث ُك�ّل ه�ذا ملرتِزق�ة الع�دوان والحتالل 
يف وق�ت ما ي�زال اآللف منهم يقاتل�ون نيابًة عن 
الجي�ش الس�عودي يف جي�زان ونجران وعس�ري، 
بمعن�ى أن ذل�ك يحدث له�م يف وق�ت يفرض أن 
النظام الس�عودي ما يزال بحاج�ة إليهم لحماية 
مناطق�ه، فما بالكم بما قد يحدث لهؤلء املرتِزقة 

يف حال انتهت الحاجة إليهم؟

مؤخ�راً أيض�اً كش�ف اثن�ان م�ن ق�ادة ألوية 
املرتِزقة كيف تم اس�تدراجهم إىل السعودية تحت 
اسم تلقي دورات تدريبية للعودة إىل 
محافظ�ة عدن لتأمينه�ا وبعد ذلك 
أُجربوا عى القتال نيابًة عن الجيش 
الس�عودي واعتقل ع�رشات القادة 
العس�كرين منهم بينهم 44 قيادياً 
قضوا يف س�جون النظام الس�عودي 
قراب�ة عامن؛ ألنه�م اعرضوا عى 

األوامر.
والس�ؤال اآلن: ه�ل م�ا يح�ُدُث 
للمرتِزق�ة م�ن قب�ل دول الع�دوان 
اإلجاب�ة  متوق�ع؟  وغ�ري  غري�ٌب 
بالنس�بة إىل اليمني�ن املناهض�ن للع�دوان ه�ي 
»ل« لع�دة أس�باب أولً أن الُكتّ�اب والسياس�ين 
وحت�ى الناش�طن يف مواق�ع التواصل م�ن أبناء 
اليمن الذي�ن رفضوا العدواَن كانوا عى وعي كبري 
وح�ّذروا املرتِزق�ة من ه�ذه النهاي�ة املخزية عى 
أيدي َمن قاتلوا لحسابهم من دول العدوان، وثانياً 
ألن اليمنين كانوا عى وعي أيضاً بالتأريخ وكيف 
كانت نهاياُت ُك��ّل الُعَمالء، وكنا جميعاً نذّكرهم 
بمص�ري م�ا كان يعرف ب�� »جيش لح�د« املكون 
من مجامي�ع قاتلت يف صفوف الكيان الصهيوني 
يف مرحل�ة اجتي�اح لبنان ضد أبن�اء بلدهم وحن 
انسحب الكياُن من جنوب لبنات ترك أفراد جيش 
لح�د ملصريه�م، ب�ل إن جن�وَد الحت�الل أطلقوا 
النريان عليهم أثن�اء محاولتهم الفراَر واللجوَء إىل 

الكيان الصهيوني.
اليوم نق�ول: رغم أن عقوَل قادة املرتِزقة باتت 
رهينَة دول العدوان إل أنه ما يزال متاحاً ملن تبقى 
من املرتِزقة أن يعودوا لرش�دهم وأن يدركوا أنهم 
لن يكونوا استثناء يف تأريخ ميلء بالعرب، وإل فإن 
نهايتهم س�تؤول إم�ا ملقابر الحت�الل الرّسية أو 

سجونه الرّسية أيضاً.

عدن وتعز يف ظل االحتالل.. سجون سرنّية ومقابر جماعية

البقية ص 9

البقية ص 9

تعاملك مع البضائع المهرَّبة بما فيها السجائر طريُقك لإلفالس
أخي التاجر
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