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�قتحام قرى ومو�قع �سعودية يف جيز�ن و�إ�سقاط طائرة جت�س�س للعدو
م�سرع نائب رئي�س �أركان �ملرتزقة متاأثر�ً بجر�حه من �سربة �لعند
الس���يطرة عل���ى ع���دة مواقع وتب���اب يف املزرق وش���رق جبل الن���ار جببهة »ح���رض« ومصرع عش���رات املرتزقة

العبيسة مبنطقة  القبلي  الصراع  مناطق  يف  النار  إط��اق  وقف  مبراقبة  عملها  تباشر  مشايخ   6 من  جلنة 
االتفاق على قيام القوات األمنية بتأمني الطريق العام أمام مجيع املسافرين وتثبيت ثاث نقاط رئيسية

قبائل ك�سر تطفئ فتنة �لعدو�ن

الشعب  على  الصهيوني  العدوان  استمرار  وأدان    المهرة  في  االحتالل  ضد  الثوري  والحراك  األمنية  األجهزة  بدور  أشاد   
ضد  المشروع  السوداني  التحرك  وأّيد    المتحدة  األمم  لمواثيق  انتهاكًا  فنزويال  في  األمريكية  التدخالت  واعتبر    الفلسطيني 
اليمني للشعب  المساندة  األثيوبية  الحكومة  رئيس  مواقف  وشكر    اللبنانية  الحكومة  تشكيل  وبارك    البشير  نظام  استبداد 

مجل��س الدفاع يوجه بتس��خري كل اإلمكان��ات ملواجهة العدوان

هت����ي����ئ����ة األج����������������واء ل����ع����م����ل جل�����ن�����ة ال������وس������اط������ة ل����ت����ح����ري����ر ص�����ل�����ح ع���������ام ي����ن����ه����ي ال��������ص��������راع ومي������ن������ع جت�������دده

المكتب السياسي ألنصار اهلل:

ملتزمون باتفاق السويد بعيدًا عن التحريف

دول الخليج تستعين بشركات 
إسرائيلية للحفاظ على سلطتها

قال إن العدوان ومرتزقته استهدفوا حنو 60 معلمًا دينيًا
مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بتعز يف حوار لصحيفة املسرية:

العدو السعودي يرمم حصون وقاع اليهود ويأيت الستهداف املعامل الدينية يف اليمن
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اقتحام واسع لقرى ومواقع سعودّية يف جيزان وإسقاط طائرة تجسس ومصرع العشرات من جنود العدو
 : الحدود

شـهدت لبهاُت مـا  رنء نلحـد ى، أمس 
نجحـد، عاليـًة عسـك يًّة  نسـعة نّفـذتها 
ُقــوَّنُت نلجيش  نللجان نلشعبيّة يف ليزنن، 
تم خاللها إسقاُط طائ ة تجسسية معاىية، 
 سـقط نلعرشنت من للوى نلعدّ  نلسعوىّي 

قتىل  ل حى. 
 أااى َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفة نملسـرة 
نلشـعبيّة  نلجيـش  نللجـان  بـأن  حـدنِت 
نّفـذت خالل نلعالية، نقتحاماً  نسـعاً لعدى 
من نلق د  نملونقـع نلتي يتا كز ايها للوُى 
نلعدّ  نلسـعوىّي  م تِزقته، عىل ضوء خطة 
ىقيقـة تضالـت رصـدنً شـامالً لتَحـّ كات 

 حجم ُقــوَّنت نلعدّ  9لاك. 
 شـال نالقتحا4 قـ د رقعـة  نلصيابة 
 نملسـيال  نجساسـية بونىي لارة  مونقَع 

أُْخــَ د مجا رة. 
ُسـبقت  نلعاليـَة  أن  نمَلْصـَدُر   أ ضـح 

مكثّـف  مداعـي  صار خـي  بتاشـيط 
نلجيـش  تحصيلـات  اكلـات  نسـتهدات 
نلسـعوىّي  نمل تِزقـة يف تلك نلقـ د نملونقع، 
 أسـهم نلتاشـيط يف إاـارة إربـاك كبر با 

علارص نلعدّ . 
نلعـدّ   للـوى  مـن  نلعـرشنت   سـقط 
نلسـعوىّي  نمل تِزقـة قتىل  ل حـى، بلرنن 
نلوحـدنت نملهالاـة،  كذلك لـ نء رضبات 
نلتاشـيط نملداعـي  نلصار خـي، اياا الذ 
بقيتهـم بالفـ نر من تلك نملونقـع أما4 تقد4 

نلجيش  نللجان نلشعبيّة. 
 خـالل نالقتحـا4، تاّكن أبطـال نلجيش 
 نللجان نلشعبيّة من إسقاط طائ ة تجسس 
للعـدّ  نلسـعوىّي، كانـت تحلـق يف ألـونء 

نمللطقة  تم نستهدناها بشكل مبارش. 
 حـا ل طـرنن نلعـد نن إعاقـة تقـد4 
ُقـــوَّنت نلجيـش  نللجـان نلشـعبيّة خالل 
نلعالية، اشـن عدة غارنت إال أنها لم تحّقق 
أي يشء،  لـم تتاّكـن مـن نلحيلولـة ى ن 

نقتحا4 تلك نلق د  نملونقع. 

 علـد  صولها إ9 تلـك نلقـ د  نملونقع، 
نغتلاـت ُقــوَّنُت نلجيش  نللجان نلشـعبيّة 
كاياٍت متلوعًة من نلعتاى نلعسك ّي للجيش 

نلسعوىّي  م تِزقته. 
عسـك يّاً  إنجـازنً  نلعاليـة   تاثـل 

نلجيـش  لُقـــوَّنت  نوعيـاً   نسـتخبارنتياً 
 نللجـان، من حيث خطـة نلهجو4  تلفيذه، 

 عجز نلعدّ  عن نلتصدي له. 
 يأتـي ذلك يف إطار تحول نوعي تشـهده 
لبهـات مـا  رنء نلحد ى 9ـذه نلفرتة، حيث 

شـهدت لبهـة نجـ نن نجسـابيع نملاضيـة 
سـقوط عدة مونقَع  تباب للعدّ  نلسـعوىّي 
 م تِزقته بعاليات 9جومية نوعية نّفـذتها 

ُقــوَّنُت نلجيش  نللجان. 
 بالتزنمـن مع نلعالية، تاّكلـت ُقــوَّنُت 
نلجيـش  نللجان نلشـعبيّة، أمس، من كرس 
محا لتَـي زحـف لجيـش نلعدّ  نلسـعوىّي 
 م تِزقتـه قبالـة لبـل قيـس، يف ليـزنن 
أَيْضاً،  أ ضح َمْصـَدٌر ميدنني للصحيفة أن 
طـرنن نلعد نن سـاند علارَص نلعـدّ  خالل 
نملحا لتـا، إال أنهـم تلقون رضباٍت مسـّدىة 
أ قعـت عـرشنٍت مـن نلقتـىل  نلج حـى يف 
بالفشـل  نملحا لتـان  صفواهـم،  ننتهـت 

 بد ن تحقيق أي تقد4. 
نلجيـش  ُقـــوَّنُت  تاّكلـت  نجـ نن،   يف 
 نللجـان، أمـس من تدمـر آلية عسـك يّة 
مل تِزقة نلجيش نلسعوىّي يف ملطقة نلصوح، 
 أ ضـح َمْصَدٌر ميدننـي للصحيفة أن نآللية 
كانت تحال َعـَدىنً من نمل تِزقة سـقطون با 

قتيل  ل يح ل نء تدمر9ا. 

السيطرة على عدة تباب 
ومواقع يف املزرق وشرق جبل 

النار ب� »حرض« ومصرع 
وإصابة عشرات من املرتزقة 

 : حجة
حّققت ُقـــوَّنُت نلجيـش  نللجان نلشـعبيّة، أمس نجحد، 
تقدمـاً ميدننيـاً لديدنً يف لبهـة ح ض نلحد ىيـة،  تاّكلت 
من نلسـيط ة عىل عدة تباب  مونقـَع 9امة بالطقتَي نملزرق 
 رشق لبل نللار، يف عاليتا نوعيتا سقط خاللهاا عرشنت 

من م تِزقة نلعد نن نجم يكي نلسعوىّي قتىل  ل حى. 
 أااى َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفة نملسـرة بأن نلسيط ة يف 
نملزرق لاءت إا  9جـو4 نّفـذته  حدنٌت من نلجيش  نللجان 
نلشـعبيّة،  تـم خالله نقتحـا4 مونقع  اكلـات نمل تِزقة نلتي 

كانت يف تلك نلتباب،  تطهر9ا بشكل كامل. 
 أّكـد نمَلْصَدُر أن َعــَدىنً من علارص م تِزقة نلعد نن نلذين 
كانـون يتا كز ن يف تلك نلتباب، سـقطون بـا رصيع  ل يح 

بلرنن نلوحدنت نملهالاة، اياا الذ بقيتهم بالف نر. 
 نغتلاـت  حـدنت نلجيـش  نللجـان كايـاٍت مـن نلعتاى 

نلعسك ّي للا تِزقة خالل تطهر مونقعهم يف تلك نلتباب. 
 بالتزنمن، سـيط ت ُقــوَّنت نلجيش  نللجان نلشـعبيّة 
عـىل عدة تباب  مونقع أُْخـــَ د، رشق لبل نللار،  ذلك إا  
9جو4 نوعي مااال نستا  لساعات،  سقط خالله عرشنت 
مـن م تِزقـة نلعـد نن قتـىل  ل حى  تـم نغتلا4ُ أسـلحة 

متلوعة. 
 كان نلشـه  نلفائـت شـهد تقدمـات  نسـعة لُقـــوَّنت 
نلجيـش  نللجـان نلشـعبيّة يف لبهة ح ض، حيـث تم تلفيذ 
عالية عسك يّة كرد أسـف ت عن نلسيط ة عىل أَْكثَــ  من 
15 موقعـاً رشق لبل نللار  نسـتعاىة ق ية  مونقع أُْخــَ د 
رشق مثلـث عا9م،  سـقط خالل تلك نلعاليـة عدى كبر من 

م تِزقة نلعد نن قتىل  ل حى، بيلهم قياىنت.

هجوم على مواقع 
املرتزقة بأطراف »دمت«

 : الضالع
نّفـذت ُقـــوَّنُت نلجيـش  نللجان نلشـعبيّة، أمس نجحد، 
9ُُجْوماً مباغتاً عىل عدى من مونقع م تِزقة نلعد نن نجم يكي 
نلسـعوىّي يف محااظة نلضالع،  سقط عدى من نمل تِزقة قتىل 

 ل حى. 
 أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفة نملسـرة بـأن نلهجو4 
نسـتهدف عدة مونقَع يتا كز ايها نمل تِزقة يف أط نف مدي ية 
ىمت،  تم خـالل نلعالية نقتحا4 تلك نملونقع  نسـتهدنف من 
ايها.   أّكـد نمَلْصَدُر أن َعـَدىنً من نمل تِزقة سقطون با رصيع 
 ل يح، بلرنن نلوحدنت نملهالاة، اياا الذ بقيتهم بالف نر. 

عملية العند تواصل حصد أرواح القيادات العسكرّية للمرتزقة بعد 
)2kقرابة شهر من تنفيذها بطائرة )قاصف

 : خاص
يف  نلعسـك يّة  نلقيـاىنُت  تسـاقُط  يـزنُل  ال 
حكومة نلفار 9اىي مسـتاّ نً حتـى نللحظة بعد 
مـي ما يقـارب 44 يوماً من نسـتهدنف ع ضاً 
عسك يّاً للا تِزقة نملونلا للعد نن يف قاعدة نلعلد 
 K4 باحااظة لحج بطائ ة مسـّرة نوع قاصف
يف عالية نسـتخبارنتية نالحـة للجيش  نللجان 
نلشـعبيّة بتأريـخ 10 يلايـ  نملايض سـقط عىل 
إا 9ا نلعـرشنت من نلقياىنت نلكبـرة  نلضباط 

 نلجلوى نمل تِزقة. 
 بعـد 18 يوماً من مقتل نللـونء نل كن نمل تِزق 
محاـد صالح طاـاح – رئيس ما يسـاى 9يئة 
نالستخبارنت نلعسك يّة يف حكومة نمل تِزقة نلذي 
أعللت  ااته بأحد مستشـفيات عدن بتأريخ 15 
يلايـ  نلفائت متأا نً بإصابته لـ نء عالية نلعلد 
 بعـد أن راـض نالحتـالُل نإلمارنتي نلسـااَح له 
باغـاىرة مطار عدن لتلقـي نلعالج يف نل ياض أَ  

أبو ظبي أسوة ببقية نلقياىنت نلعسك يّة نمل تِزقة 

نلتي تع ضت لإلصابة، أعلن إعال4ُ نلعد نن، أمس 

نجحد،  ااَة نائب رئيس ما يسـاى 9يئة نجركان 

نللـونء نمل تِزق صالح نلزندنني يف مستشـفى زنيد 

بأبو ظبي ل نء نإلصابة نلتي تع ض لها يف عالية 

نلعلـد، حيث كان يتلقى نلعالَج ملذ ذلك نلوقت إال 
أن إصابتـه كانت بليغًة لـدنً  حالت ى ن تاااله 

للشفاء. 
 لفتـت مصاىُر محليـٌة يف مديلة عدن نملحتّلة 
إ9 أن 9لاك نلعرشنت من نلقياىنت نلعسـك يّة يف 
حكومة نلفار 9اىي تتلقى نلعالج باستشـفيات 
نل يـاض  أبو ظبـي، إصابُة أغلبهـم بالغٌة ل نء 
نسـتهدناهم مـن قبـل طائـ ة مسـرة للجيش 
 نللجـان نلشـعبيّة يف قاعدة نلعلـد نلونقعة تحت 
سـيط ة نالحتالل نإلمارنتي خالل مشـاركتهم يف 
ع ض عسـك ّي بالاسـبة تدشـا نلعا4 نلجديد 

ب401. 
نلجديُ  بالذك  أن نللـونَء نل كن نمل تِزق صالح 
نلزندننـي يعـد ااني نائـب ل ئيس 9يئـة نجركان 
نلعامـة يف  زنرة نلداـاع بحكومـة نمل تِزقة يلقى 
مرصَعـه خالل أقـلَّ ن عاما بعد نمل تـِزق نللونء 
نل كـن أحاد سـيف نليااعي نلـذي لقي مرصعه 
عىل أيـدي أبطال نلجيش  نللجـان يف لبهة نملخا 

بتأريخ ٢٢ ارني  ٢٠١٧. 

 اإلعالن عن مقتل اللواء المرتزق الزنداني نائب رئيس األركان في حكومة الفار هادي متأثرًا بإصابته 

هجوم على مواقع املرتزقة يف »الوازعية« 
وكسر زحف لهم يف »االقروض«

 : خاص
نّفــذت ُقــوَّنُت نلجيش  نللجان نلشـعبيّة، أمس نجحد، عدَة 
عاليـات عسـك يّة يف محااظـة تعـز، سـقط خاللها عـدٌى من 

م تِزقة نلعد نن نجم يكي نلسعوىّي قتىل  ل حى. 
افي لبهـة نلونزعية، 9الات  حدنٌت مـن نلجيش  نللجان 
َعــَدىنً من نملونقـع نلتي يتا كز ايها م تِزقـُة نلعد نن يف مف ق 
نلونزعية،  أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفة نملسرة أن نلهجو4 

لاء مباغتاً للا تِزقة،  سبّب إرباكاً  نسعاً يف صفواهم. 
 أّكــد نمَلْصَدُر أن َعـَدىنً من نمل تِزقة نلذين كانون يف تلك نملونقع 
سقطون قتىل  ل حى بلرنن نلوحدنت نملهالاة، اياا الذ بقيتهم 

بالف نر خالل نلهجو4. 
 يف لبهـة نجق  ض، تاّكلـت ُقــوَّنت نلجيـش  نللجان من 
كـرس محا لـة زحـف مل تِزقة نلعـد نن، حيـث حـا ل نمل تِزقة 
تحقيق تقد4 9لاك، إال ننهم تلقون رضبات مسّدىة أ قعت َعـَدىنً 
من نلقتـىل  نلج حى يف صفواهم،  ألـرت بقيتهم عىل نلف نر 
 نلرتنلـع،  ننتهـت محا لتهـم بالفشـل  لم يحّققـون ايها أي 

تقد4. 
 يف حيفـان، أحبطـت ُقـــوَّنُت نلجيـش  نللجـان نلشـعبيّة 
محا لة تسـّلل مل تِزقـة نلعد نن عىل عدة تبـاب،  أ ضح َمْصَدٌر 
َعْسـَكِ يٌّ للصحيفة أن َعـَدىنً من نمل تِزقة نملتسّللا سقطون با 

رصيع  ل يح،  ا  بقيتهم.

هجوم مشرتك لسالح الجو املسرّي واملدفعية يضرب 
تجمعات الغزاة واملرتزقة يف »قانية« 

 : خاص
نّفـذ ُكــلٌّ من سالح نلجو نملسّر  سالح 
نملداعية، نلتابعا لُقــوَّنت نلجيش  نللجان 
نلشـعبيّة، 9ُُجْومـاً مشـرتكاً، مسـاء أْمس 
نج ل، نسـتهدف تجاعاٍت للغزنة  نمل تِزقة يف 
محااظة نلبيضاء،  كبّد9م خسائَ  ااىحة. 
 أّكـد َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ أن نلهجو4َ نلذي 
نسـتهدف تجاعات نلعـدّ  يف لبهـة قانية، 
حّقـق إصابـات ىقيقة،  أسـف  عن مرصع 

 إصابة نلعرشنت من نلغزنة  نمل تِزقة. 
 لـاء ذلـك بعد رصـد ىقيـق لتَحـّ كات 

نلعدّ   حجم ُقــوَّنته يف نمللطقة نملستهداة، 
بونسطة طائ نت نل صد نلتابعة لسالح نلجو 

نملسّر،  نلتي حدىت نلهدَف بدقة عالية. 
 يأتي ذلك يف إطار عاليات »عا4 سالح نلجو 
نملسـّر« نلذي أعللته نلُقــوَّنُت نملسـلحة مطلَع 
9ذن نلعا4، كشـعار مل حلة لديدة من نملونلهة، 
ستشـهد تطورنً يف نلعاليـات نلقتالية  بالذنت 

عىل نملستود نلجوي  نملستود نلصار خي. 
كثااـًة  نملاضيـة  نجسـابيع  شـهدت   قـد 
ملحوظة يف عاليات سالح نلجو نملسّر،  حّققت 
لايُع تلك نلعاليات نجاحاً كبرنً،  كبّدت نلَعد َّ 

خسائَ  كبرة يف مختلف نلجبهات.
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 في اجتماع برئاسة الرئيس مهدي المّشاط ناقش اّتفاق السويد والخطط العسكرّية للعام القتالي الجديد:

 لجنة من 6 مشايخ تباشر عملها بمراقبة وقف إطالق النار في مناطق الصراع القبلي بمنطقة العبيسة

 أشاد بالثورة الشعبّية في المهرة ضد االحتالل واستنكر عمليات التجنيس ونهب الثروة من قبل دول العدوان:

مجلس الدفاع الوطني يوجه بتسخري كل اإلمكانات لتعزيز الصمود الشعبي ودعم الجبهات يف مواجهة العدوان

قبائل ُكَشر توجه صفعة مدوية للعدوان وتنهي آماله باستغالل الصراع القبلي

االّتفاق على قيام القوات األمنية بتأمين الطريق العام أمام جميع المسافرين وتثبيت ثالث نقاط رئيسية
تهيئة األجواء لعمل لجنة الوساطة لتحرير صلح عام ينهي الصراع ويمنع تجدده

 : خاص
 ّلـه مجلـُس نلداـاع نلوطلي، ب ئاسـة 
نل ئيس مهدي نملّشاط، أمس نجحد، بتسخر 
ُكـــّل نإلمكانـات لتعزيز نلصاوى نلشـعبي 
نلعـد نن،  مونلهـة  يف  نلجبهـات   ىعـم 
مستلك نً ل نئَم نالحتالل نلسعوىّي نإلمارنتي 
يف نملحااظات نملحتّلة،  مؤّكـدنً عىل رض رة 

نستا نر نلتالحم  راد نلجبهات. 
 خالل نلتااع، ُعقد ب ئاسـة نجخ مهدي 
نملّشـاط رئيس نملجلس نلسيايّس نجعىل، أىنن 
نملجلُس تصعيَد نلعد نن نملتونصل يف نلحديدة، 
مؤّكــدنً أن ذلـك يلاقض نتّفاق سـتوكهولم 

 ىعونت نلسال4. 
 نسـتلك  نملجلـُس ماارسـاِت نالحتالل 
نلسـعوىّي نإلمارنتي يف نملحااظـات نملحتّلة، 
 إىنرتـه لسـجون رسية  تعذيـب نملعتقلا 

ايها. 

 ىعـا إ9 نسـتا نر نلتالحـم يف مونلهـة 
نلعـد نن  نالحتـالل، حتى ط ىه مـن ُكــّل 

شر يف أرض نلوطن. 
 أّكــد رئيـُس نملجلس نلسـيايّس نجعىل، 
مهدي نملّشـاط، خالل ناللتاـاع، عىل أ9ايّة 
تطوي  نلقدرنت يف شـتى نملجـاالت،  تفعيل 
كااـة نلوسـائل نملاكلـة للدااع عن سـياىة 
نلياـن  نسـتقالله  تحقيـق نللـرص عـىل 
نلعـد نن، مثالاً بطـوالت نلجيـش  نللجان 

نلشعبيّة يف مختلف نلجبهات. 
 تضاـن ناللتاـاُع ع ضاً للاسـتجدنت 
نملتعلقة باتّفاق نلسـويد بخصوص نلحديدة، 
 نجىنء نإليَْجابـي نلـذي يقـو4 بـه نلف يـق 
نلوطلـي نمليدنني  نلتاسـك بتلفيـذ نالتّفاق 
رغـم نلخ  قات نلتي قـا4  ال يزنل يقو4 بها 
نلعد نن  نلتلكؤ نملستاّ  يف تلفيذ نالتّفاق. 

 تط ق نائُب رئيـس نلواد نلوطلي لالل 
نل  يشـان إ9 نلجوننـب نملتعلقـة باللقاءنت 

نملتوقعة للجلـة نجرسد يف نجرىن  نلتعاطي 
نإليَْجابـي مع نلعاليـة نلسياسـيّة  لوالت 

نملشا رنت. 
من لانبـه، قّد4  زيُ  نلدااع نللونء نل كن 
محاد نارص نلعاطفي  رئيس 9يئة نجركان 
نل كـن محاـد عبدنلك يـم  نللـونء  نلعامـة 
نلخطـط  عـن  مولـزنً  تق يـ نً  نلغاـاري 
نلعسـك يّة  نلقتالية للعا4 نلجديد  نلتي من 
شـأنها أن تكون سبباً يف نالنتصار عىل نلعدّ  

 ننسحاب ُقــوَّنته. 
 نسـتع ض  زيـُ  نلدااع  رئيـس 9يئة 
نجركان نلعامـة نملسـارنِت نلعسـك يّة نلتـي 
يشـتغل عليها نلعـد نن  يف مقدمتها لبهة 
نلحـد ى  لبهـة نلسـاحل  تحشـيد نلعديد 
مـن نجلوية إ9 لبهـات عسـك يّة مختلفة 
 كذن نلتكتيـكات نلجديدة نلتـي يعال عليها 
مسـتخدماً نمل تِزقـة من لايع نلجلسـيات 

للزج بهم يف معارَك  محارَق خارسة. 

خروقات العدوان مستمرة يف الحديدة وغارات 
على حجة وصعدة 

 : متابعات
نسـتا ت قـود نلعـد نن نجم يكـي نلسـعوىي 
نللـار  نتفـاق  قـف إطـالق   م تزقتهـا يف خـ ق 
نملونطلـا  نلحديـدة  نسـتهدات  باحااظـة 
 ماتلكاتهـم يف نملديلة، أمس نجحـد، اياا تونصلت 
غارنت طرنن نلعد نن عىل محااظتَي صعدة  حجة.
 قـال مصـدٌر محـي باحااظـة نلحديدة 
لصحيفـة نملسـرة أمـس نجحـد: إن م تزقـة 
يف  نلتهدئـة  نتفـاق  خـ ق  نلعـد نن  نصلـون 
نملحااظـة، مضيفـاً أن قصفـاً مكثفـاً لقود 
نلعـد نن باختلـف نجسـلحة نسـتهدف عدىنً 
مـن نمللاطـق للـوب  رشق مدي يـة نلتحيتا 

باحااظة نلحديدة.
 أضـاف نملصدر، أن مونطلاً نستشـهد ل نء 
قصف مداعـي للا تزقة للازرعـة نلتي يعال 
بهـا يف ملطقة لايشـة بكيلـو 16،، مبيلاً نن 
مزنرع نملونطلـا يف مدي ية نلدريهاي تع ضت 

لقصـف مداعي متونصل من  قصف باملعدالت 
قبل نمل تزقة, مبيلاً أن نجحياء نلسكلية يف شارع 
نلخاسـا تع ضـت لقصـف مداعـي مكثف، 
 كـذن حي 7 يوليو تع ض لهجاات بالصونريخ 
 قذنئف نملداعية  نجسلحة نملتوسطة  نلثقيلة.
 أااى نملصدر بأن نلغزنة  م تزقتهم قصفون 
بال شاشـات نلثقيلة مديلة نلشـباب يف شارع 
نلــ0ب، كاا تع ضت ق يـة نلزعف نن للقصف 
باملداعية  نملعدالت نلثقيلة.  يف سياق متصل، 
شـن طـرنن نلعـد نن سلسـلًة مـن نلغارنت 
نلهسـترية عـىل ملطقـة نلعبيسـة بادي ية 
ُكرَش باحااظة حجة بعد أنباء عىل نتفاق با 
أبلـاء نلقبائل لوقف إطالق نللـار, اياا أصيب 
مونطلان إا  غارة عىل سيارتهم يف بكيل نملر.
 يف محااظة صعدة شن نلطرنن نملعاىي سبَع 
غـارنت عىل ملاطـَق متف قة مـن مدي ية باقم , 
اياا تع ضت ملازل  مـزنرع نملونطلا باملدي ية 

لقصف صار خي  مداعي سعوىي مكثّف.

املكتب السياسي ألنصار اهلل يؤّك�ُد دعم اّتفاق السويد 
بعيدًا عن التحريف والتجريف

 : خاص
حّال نملكتُب نلسـيايّس جنصـار نلله ى َل 
نلعد نن نملسـئوليَة نلكاملـَة يف ع قلة تلفيذ 
نتّفاق نلسويد  نلتصعيد نلعسك ّي نلذي يهّدى 
نلعالية نلسياسـيّة، مؤّكــدنً نلتزنمه باتّفاق 

نلسويد بعيدنً عن نلتح يف  نلتج يف. 
 طالب نملكتب نلسـيايّس جنصار نلله يف 
نلتااعـه نلد ري، أمس نجحد، بالعاصاة 
نملتحـدة  نمللّظـاـات  نجمـم  صلعـاء، 
نإلنسـانية نلتَحــّ ك نلجـاى  نلفاعل لفك 
نلحصـار عـن مديلـة نلدريهاـي، مباركاً 
نلشـعبيّة  نلجيـش  نللجـان  ننتصـارنت 
ننتصارنتهـم  ننجازنتهـم عـىل مسـتود 
نلطائ نت نملسرة  نلصار خية  نلعاليات 

نمليدننيـة يف مختلـف مياىيـن  لبهـات 
نلقتال، مشـيدنً بـد ر نجلهـزة نجملية يف 
حفظ نجمن  نالسـتق نر  ضبط نلشبكات 

نإلاساىية بأمانة نلعاصاة. 
 أشـاى سـيايّس أنصـار نللـه بالحـ نك 
نلثـوري نلشـعبي يف محااظـة نملهـ ة ضـد 
قـود نالحتـالل  مشـاريعها  مخططاتها 
نلتدمريـة، ملـدىنً باـا يقـو4 بـه نملحتـّل 
نإلمارنتي يف لزي ة سقط د  بعض نمللاطق 

من عاليات تجليس  نهب نملقدرنت. 
 عىل نملسـتود نلع بي  نلد يل نسـتلك  
نملكتـب نلسـيايّس جنصـار نللـه نسـتا نر 
نعتـدنءنت نلعـدّ  نلصهيونـي ضد نلشـعب 
نلفلسـطيلي، مجـدىنً  قوف أبلاء نلشـعب 
نليالـي نلدنئـم إ9 لانب نملقا مـة،  أعتر 
نجحكا4 نلجائ ة نلتي صدرت بحق نلشـيخ 

عـي سـلاان  نللائبا نلسـابقا من قبل 
نلسلطات نلبح يلية بأنها أحكاما مسيسة. 
 أعلن نملكتب نلسـيايّس تأييده للح نك 
نلشـعبي نلسـوىنني نملـرش ع باـا ي اع 
علهم ظلم  نسـتبدنى نظا4 نلبشر، ىنعياً 
راـض  إ9  نلشـقيق  نلسـوىنني  نلشـعب 
سياسـات نلبشـر نلعدنئية تجاه نلشعب 
نليالـي، كاـا بـارك تشـكيل نلحكومـة 
نللبلانيـة، معتـرنً إيا9ا خطـوة 9امة يف 
تعزيز أمن  نسـتق نر لبلان  إسـهاما يف 
تعزيز ر ح نلتوناـق، مثالاً موقف رئيس 
نلحكومة نإلايوبية نملساند للشعب نليالي. 
 أشار سيايّس أنصار نلله إ9 نلتدخالت 
نجم يكية نلسـاا ة يف نلشؤ ن نلفلز يلية 
نلتي تعتـر ننتهاكاً ملونايـق نجمم نملتحدة 

 نلقوننا نلد لية. 

 :  إبراهيم السراجي
ب عايـة كاملـة مـن قبـل نلد لـة ماثلًة ب ئاسـة 
نملجلـس نلسـيايّس نجعـىل  قيـاىة نلسـلطة نملحليـة 
باحااظـة حجـة، قطعت قبائُل مدي يـة ُكرَش، أمس 
نجحد، نلط يـَق عىل قود نلعـد نن بتوصلها إ9 نتّفاق 
لوقـف إطـالق نللـار بـا بعـض نلقبائـل يف ملطقة 
نلعبيسـة تاهيدنً لتح ي  صلح عـا4  تطبيع نج ضاع 

يف نمللطقة. 
 أااى َمْصَدٌر يف مكتب محااظ محااظة حجة 9الل 
نلصـويف لصحيفة نملسـرة أن نملحااظ عقـد ، صباح 
أمس نجحـد، نلتااعـاً موّسـعاً مع مشـايخ  أعيان 
مدي يـة ُكـرَش بحضـور لجلـة نلوسـاطة نل ئاسـية 
نملكلفة بحل نلرصنع نلقبي يف ملطقة نلعبيسـة  نلذي 
كان نسـتغله نلعد نن لتحقيق بعـض أ9دناه، غر أن 
م نميه تلك ننتهت بالفشـل، حيث  بحسب نمَلْصَدِر تم 
نلتوقيع عىل آلية لوقف إطالق نللار خالل ناللتااع. 

 أ ضح نمَلْصـَدُر أن نللجلة نلتي كانت قد تشـّكلت 
خـالل نللقـاء نلـذي عقـده نل ئيـس مهدي نملّشـاط 
 مشـايخ محااظة حجة، نزلـت إ9 نمللطقة  عقدت 

نلتااعـات للتوصـل إ9 َحــلٍّ للـرصنع قبـل أن تلجأ 
نللجلـة للاحااـظ 9ـالل نلصـويف نلذي بـد ره عقد، 
أمس، نللقاء نملوّسع مع مشايخ مدي ية ُكرَش بحضور 
أعضاء نللجلة  شـهد نللقاء نلعديد من  لهات نللظ  
 نلتـي تـم بلورتها خـالل ناللتااع عىل شـكل نقاط 

محدىة تم نلتوناق عليها من قبل نلجايع. 
 أضـاف نمَلْصـَدُر يف حديثـه لصحيفة نملسـرة أن 
نلتااع نملحااظ  مشـايخ مدي ية ُكرَش شهد تشكيل 
لجلـة مكونة من سـتة مشـايخ تـم نلتوناـُق عليهم 
كلجلة مل نقبـة  قف إطالق نللار، موضحـاً أن نللجلَة 
توزعت عىل االث ملاطَق بونقع نالا يف ُكــّل ملطقة 
 قـد قامـت بابـارشة عالها، أمـس نجحـد، باللز ل 
نمليدننـي للقاء مشـايخ نللااشـية  نلشـلااية  بلي 
نلدريلـي نلتي خاضت نلرصنع اياـا بيلها خالل نجَيَّا4 

نملاضية يف ملطقة نلعبيسة. 
 أشـار نمَلْصـَدُر إ9 أن نللجلـَة بـدأت با نقبة  قف 
إطـالق نللـار نلـذي تـم نلتوناـُق عليه خـالل م حلة 
نلوسـاطة تاهيدنً للا حلة نلثانيـة  نملتعلقة بتح ي  
صلح عا4  نلذي سـيلهي نلرصنع بشكل يالع تجدىه 
ا4  بذلـك يقي عىل آمـال قود  يف أي يـو4 مـن نجَيَـّ

نلعـد نن نلتـي رن9لت عىل نلرصنع نلقبـي لللفوذ مله 
نحو نخرتنق ملاطق نلعبيسة. 

  اقـاً للَاْصـَدِر يف مكتـب محااـظ حجـة، اإن 
نالتّفـاَق نلذي تم نلتوصـل إليه تضان قيا4 نلسـلطة 
نملحليـة بادي يـة ُكـرَش  بالتلسـيق مـع محااـظ 
نملحااظـة باختيـار أا نى نجمـن  نملسـؤ لا عليهم 
ليقومون بتأما نلط يق نلعا4 أما4 لايع نملساا ين. 
كاا تضان نالتّفاق بشـأن نالنتشـار نجملي تثبيَت 
االث نقاط أملية رئيسية يف االث ملاطَق 9ي نلعبيسة 

 نمللدلة  عا9م. 
 ذكـ  نمَلْصـَدُر أن أ9ايّة نالتّفاق نلـذي تم نلتوقيع 
عليه 9و أنه أسـقط ر9ان نلعد نن نلـذي كان ي ن9ن 
نالقتتـال نلدنخـي لتهيئـة نجلونء لتحقيـق أ9دناه يف 
محااظـة حجـة كجزء مـن أ9دناه يف نليان، مشـرنً 
إ9 أن حكاـة نلقيـاىة نلسياسـيّة  نلسـلطة نملحليـة 

 مشايخ نمللطقة حالت با نلعد نن  أ9دناه. 
من لانبها، ذكـ ت  كالة نجنباء نليالية سـبأ أنه 
خـالل نلتاـاع محااـظ نملحااظة باشـايخ مدي ية 
ُكرَش أشار نملحااظ 9الل نلصويف إ9 أن توقيع مشايخ 
ُكرَش نالتّفاق يؤّكـد مـدد ح صهم عىل تثبيت ىعائم 

نجمن  نالسـتق نر باملدي ية  عـد4 ننج نر9م لدعونت 
نالقتتـال  نالحـرتنب نلتي ىعـا إليها م تِزقـة  أذناب 

نلعد نن. 
 لفـت إ9 أن 9ذن نالتّفاق يُعـد صفعًة يف  له قود 
نلغـز   م تِزقتهم نلذين رن9لون عىل سـفك ىماء أبلاء 
نملدي يـة، مؤّكــدنً أن نلد لـة سـتدعُم ُكـــّل نلجهوى 

نل نمية لحل لايع نملشاكل نلقبلية. 
نالتّفاُق نلذي تـم نلتوصل إليه إلنهاء نلرصنع نلقبي 
يف ملطقـة نلعبيسـة بادي ية ُكـرَش لـاء تتويجاً ملا 
بدأه نل ئيس مهدي نملّشـاط من لهوى  نلتي كان من 
بيلها ما نتج عن نللقاء نملوّسـع نلذي عقده نجسـبوَع 
نملايض مع مشايخ مدي ية ُكرَش  نلذي أّكـد خالله أن 
»نلسياسـة نلتي تعاملت بها نجنْظاة نلسـابقة لخلق 
نلفتـن  نلرصنعات قد  ّلـت،  بدأت نلد لـُة ملذ عهد 
نل ئيس نلشهيد صالح نلصّااى سياسة تهدف بالدرلة 
نج 9 لتحقيق مصلحة نملونطن  عدنلة نلتلاية نملحلية 
يف لايـع نمللاطـق«، ىنعيـاً أبلـاء مدي يـة ُكـرَش إ9 
نلتسـامح  نلتصالح » نسـتغالل توله نلد لة نلجديد 
لتوحيد نلصف  نلتوله بلية صاىقة مع نلد لة إلنهاء 

ُكــّل نلخالاات  نملشاكل عىل مستود نملدي ية«. 
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مؤّسسة الشهداء تفتتح مركز  حّملوا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار العدوان والحصار وأشادوا بمواقف الجيش واللجان في ضبط النفس:
تنمية املجتمع واألسر املنتجة 

يف بني مطر بصنعاء 
 : صنعاء:

ناتُتـح بادي ية بلي مط  باحااظة صلعاء، أمس نجحد، 
م َكُز تلاية نملجتاع  نجرس نمللتجة بدعم مؤّسسة نلشهدنء 

ل عاية  تأ9يل أَُسـ  نلشهدنء. 
َ اان نلقائم بأعاال نملدي  نلتلفيذي ملؤّسسـة نلشهدنء لؤي 
عامـ  لهوَى نلدنعاـا للا كز  تأ9يل نملعاـل نلتابع له، الاتاً 
إ9 أن ناتتـاح نمل كـز يأتـي ضان خطـط  مشـاريع  ب نمج 
مؤّسسـة نلشـهدنء لتأ9يل  تدريب أَُسـ  نلشـهدنء باا ياكن 
أَُســ  نلشـهدنء نقتصاىيا ليكون لها نلقدرة عىل نإلنتاج، ىنعياً 
نملؤّسسـات نلحكومية  رلال نجعاال ىعم مثل 9ذه نملشاريع 

لتاكا أَُسـ  نلشهدنء لتصبح أَُسـ نً ملتجة. 
 اياـا أشـار صالـح حاـزة مسـئول اـ ع نملؤّسسـة 
باملحااظة إ9 أن ناتتاح نمل كز يأتي يف إطار لهوى نلتاكا 
نالقتصاىي جرس نلشهدنء، الاتاً إ9 أنه سيتم ناتتاح معامل 
أُْخــَ د لتاكا أَُسـ  نلشهدنء يف كااة نملدي يات،  مؤّكـدنً 
سـعي نملؤّسسـة لتطوي  9ـذه نملشـاريع  نملعامـل حتى 
نالكتاـال جتاحه نلف صة جرس نلشـهدنء يف نلعال  نإلنتاج 

 نلتطوي . 
بـد ره، لفت إسـااعيل نلونىعي مسـئول إىنرة نلتدريب 
 نلتأ9يـل باملؤّسسـة إ9 أن ب نامج تاكا أَُســ  نلشـهدنء 
يتضان نلعديد من نلجوننب نلتي تالح أرسة نلشـهيد نلقدرة 
عـىل نإلنتاج نالقتصاىي من خالل نلخامات نلطبيعية يف عزل 

 ق د نملدي ية  باا يضان توار ا ص عال لها. 

أبناء الشهداء بمديرية السبعني يسرّيون قافلة غذائية 
متنوعة للمرابطني بالجبهات

مشروع التغذية املدرسية يوزع موادًا غذائية ل� 1750 أسرة 
بمدرسة الرماح و1790 بمدرسة الصم والبكم باألمانة 

 : أمانة العاصمة 
سـّر أبلـاء نلشـهدنء بادي ية 
نلعاصاـة،  بأمانـة  نلسـبعا 
أمـس، قاالـًة غذنئيـة للا نبطا 
بالجبهات، بحضور أما نلعاصاة 
مجلـس  ٌعبـاى  عضـو  حاـوى 

نلشورد خالد نملدنني. 
أّكـد أبلاء نلشهدنء خالل تسير 
نلقاالـة نلتـي تحتـوي عـىل مونى 
غذنئية  مالبس  بطانيات  مبالغ 
ماليـة، نملـيَّ عىل نهج نلشـهدنء 
ب اـد نلجبهـات باملقاتلـا  نملال 
 كل ما يلز4،  عد4 نلتف يط بدماء 

نلشـهدنء  نلج حى حتـى تحقيق 
نللرص. 

 أّكـد مشـايخ   لهـاء  أبلاء 
مدي ية نلسـبعا نسـتا نَر أعاال 
نلتحشـيد  نلتعبئة  راد نلجبهات 
بال لـال  نلعتـاى؛ ىعاـاً للجيش 
يف  نمل نبطـا  نلشـعبيّة   نللجـان 
نلذيـن  نلعـزة  نلك نمـة  لبهـات 
يخوضون مع كة نلرشف  نلتح ر 

 نالستقالل
إ9َِ ذَِلـَك، كـّ 4 نملجلـس نملحـي 
نللـه  جنصـار  نإلرشنيف   نملكتـب 
يف نملدي يـة، طـالب نملـدنرس مـن 
أبلاء نلشـهدنء بادي ية نلسـبعا 

بالاسبة نلذك د نلسلوية للشهيد. 
 خالل نلتك يـم بحضور عضو 
نملدننـي  نلشـورد خالـد  مجلـس 
 نلوكيـل نملسـاعد لـوزنرة نلرتبية 
اـؤنى نلشـامي  أما عـا4 محي 
نلسـبعا محاـد نلصـاىق، أّكــد 
أمـا نلعاصاة حاوى عباى أن أرَُسَ 
 ذ ي نلشـهدنء يحتلـون نج لوية 
مؤّسسـات  خدمـات   تشـالهم 
يف  لتضحياتهـم  تقديـ نً  نلد لـة؛ 
سبيل نلله  يف سـبيل عزة  ك نمة 
نلوطن، ُمشرنً إ9 أن نلجايع يقف 
نلشـهدنء  أمـا4 تضحيات  بإلالل 

 أرس9م، 

 : خاص:
ىّشـن مرش ع نلتغذية نملدرسـية 
 نإلغااة نإلنسـانية توزيَع مساعدنت 
3540 أرسة محتالـة  غذنئيـة لـــ 
مختلـف  مـن   متـرضرة  نازحـة 
محااظـات نلجاهوريـة  بدعم من 
ب نامج نلتغذية نملدرسية  نإلنسانية.  
َ أشـار نجُسـتاذ عبدنللـه نلعج ي –
مدي  عـا4 م كـز نلصـم  نلبكم، إ9 
أن نملسـاعدنت نلغذنئيـة موزعة عىل 
م َكزين، نج ل مدرسة نلصم  نلبكم، 

 نلثاني مدرسـة نل ماح باجمانة.
 ىعـا نلعجـ ي إ9 راـع سـقف 

لتلبيـة  نلغذنئيـة  نملسـاعدنت 
يف  ــة  َخاصَّ نلطارئـة  نالحتيالـات 
ظل تزنيد أعـدنى نللازحا بالعاصاة 
محااظـات  مختلـف  مـن  صلعـاء 
نلجاهوريـة نظـ نً لتفاقـم نج ضاع 
بسـبِب  نجمليـة  نالقتصاىيـة؛ 
تصعيـد نلعـد نن نلسـعوىّي، مثالاً 
نلدعـم نإلنسـاني لرنامـج نجغذيـة 
نلعامليـة  مرش ع نلتغذية نملدرسـية 
 كااـة رشكاء نلعاـل نإلنسـاني يف 
ملسـتحقيها،  نملسـاعدنت  إيصـال 
مشـيدنً باآللية نلتي يتـم من خاللها 
توزيع نملسـاعدنت  نلفـ ق نمليدننية 
 نملوظفا نلذين يعالـون ليالً نهارنً 

مـن ألـل  صـول تلـك نملسـاعدنت 
ملستحقيها  تسلياها لهم عن ط يق 
نلبطاقة نلشخصية أَ  لونز نلسف .

 لفـت إ9 أن نملرش ع يسـتهدف 
نازحـة  أرسة  ألفـاً  678   63
 مترضرة يف خاس مدي يات بأمانة 
معـا  نلسـبعا  9ـي  نلعاصاـة 
 نلتح يـ   نلصااية  نلوحدة،  ذلك 
عـر65 م كـَز توزيـع يف نجمانـة، 
بدعـم مـن ب نامـج نلغـذنء نلعاملي 
نلذي يسـهم يف تخفيف أعباء نجرس 
نللازحـة  نملترضرة  نجشـد اق نً يف 
ظل نلظ  ف نلصعبـة نلتي تا  بها 

نلبالى. 

مسرية حاشدة بالحديدة تنديدًا باستمرار خروقات تحالف العدوان وتنصله عن اّتفاق السويد
 : الحديدة:

نّظـات نلسلطُة نملحليُة باحااظة 
نلحديـدة، أمـس،  قفـة نحتجاليـة 
للتلديد   مسـرة لاا9رية حاشـدة 
نلعـد نن لوقف  باسـتا نر خ  قـات 
إطالق نللار  تلصله عـن تلفيذ نتّفاق 

نلسويد نلخاص بالحديدة. 
 راـع نملشـاركون يف نلوقفـة نلتي 
نملحااـظ  بأعاـال  نلقائـم  حرض9ـا 
محاد عياش قحيـم   كيل نملحااظة 
َعبدنلجبـار أحاـد محاـد، نلالاتـات 
نمللّدىة باسـتا نر ل نئم قود نلعد نن 
 خ قهـا التّفـاق نلسـويد مـن خالل 
نلقصـف نملكثّـف عـىل أحيـاء مديلـة 
نلحديدة  مدي ياتها يف تجا9ل مستاّ  
لالتّفاقـات  قـ نرنت مجلـس نجمـن 
ذنت نلصلـة باتّفاق نلسـويد، محالا 
نملجتاـع نلد يل َ مجلـس نجمن  نجمم 
نملتحدة نملسؤ لية نلكاملة عن صاتهم 
ى ل  ت تكبهـا  نلتـي  نلج نئـم  تجـاه 
نلعـد نن  م تِزقتـه، مطالبا بوضع 
َحــدٍّ لهذه نالنتهـاكات  نلضغط عىل 
قـود نلعـد نن تلفيـذ نتّفاق نلسـويد 
 نلعاـل عىل  قـف نلخ  قـات  نلتي 

بلغـت أربعة آالف  ٦٢١ خ قاً ملذ بدء 
رسيان  قف إطالق نللار. 

 خالل نلوقفة أّكـد  كيل نملحااظة 
إرصنَر  نلثقااـة  نإلعـال4  لشـؤ ن 
نلقياىة نلسياسيّة عىل مونصلة نلعال 
لتحقيق نلسـال4 بتلفيذ نتّفاق نلسويد 
نلذي ترشف عليه نجمـم نملتحدة، الاتاً 
إ9 أن تحقيـق نلسـال4 لـن يتحّقق إال 
بالضغـط عـىل نلط ف نآلخـ   اضح 

نىعاءنته نملضللة. 
نلوقفـة  عـن  صـاىر  بيـان   أىنن 
نلخ  قاِت نملستاّ ة نلتي ت تكبها ى ل 
نلعـد نن باحااظـة نلحديـدة التّفاق 

نلسـويد بقصف أحياء مديلة نلحديدة 
 مدي يـات نملحااظة، مـا يؤّكـد عد4 
رغبة قود نلعد نن يف نلسـال4  سعيها 

سفك نملزيد من نلدماء  نلتدمر. 
 أّكــد نلبيان راَض أبلـاء نلحديدة 
نلشـأن  نلسـاا  يف  ب يطانيـا  تدخـل 
نليالـي  آخ 9ـا ترصيحات نلسـفر 
نلريطانـي  نلتـي تعـر عن سـعيها 
إاشـال نتّفاق نلسـويد  تريـ  ل نئم 
نلعد نن بحق نلشـعب نليالي  تبجحه 
لللظـا4  نجسـلحة  بيـع  باسـتا نر 
نلسعوىّي لقتل  إباىة نلشعب نليالي، 
ىنعياً نلشـعب نلريطاني نلضغط عىل 

حكومته لوقـف ىعاها لقود نلعد نن 
عىل نليان  نلذي تسبب يف أسوء كاراة 

إنسانية يف نلعالم. 
 نّدى نلبيـان بالج نئم نلتي ت تكبها 
ُقــوَّنت نالحتالل نإلمارنتي بسجونها يف 
عدن، معتـرنً تلك نلج نئم  نالنتهاكات 

ىليالً عىل أ9دنف نلعد نن نلخبيثة. 
 أشاى نلبيان بد ر نلجيش  نللجان 
نلشـعبيّة يف ضبـط نللفـس بالحديدة 
نلتزنمـاً ملـه باتّفاق نلسـويد، مطالباً 
بأخذ نلحيطـة  نلحذر عىل أعىل ىرلة 
يف ظل عد نن يلتهك نملونايق  نلعهوى. 
نملشـاركون  ننطلـق  ذلـك  عقـب 
بالوقفة يف مسـرة لاا9رية حاشدة 
نملديلـة،  شـونرع  مـن  عـدىنً  لابـت 
م ّىىيـن نلشـعارنت نمللـّدىة بالعد نن 

 نلد ل نملسـاندة له. 
نلسـويد  نتّفـاق  بتلفيـذ   طالبـون 
 نلبدء باإلل نءنت نلعالية نلتي تجلب 
نملحااظة  سـكانها نلقتل  نلدمار من 
خالل تلفيذ إعاىة نالنتشار  نالنسحاب 
مـن نملحااظـة  اتـح نلطـ ق أمـا4 
نإلنسـانية  نإلغااية  نملساعدنت  تداق 
نملحااظـة  بادي يـات  للاونطلـا 

 نملحااظات نجُْخــَ د. 

وزارة العدل تنّظ�م حفاًل تكريمياً ألسر شهداء أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية
 : صنعاء:

بحضـور رئيـس مجلس نلقضـاء نجعىل، 
نلقايض أحاد يحيى نملتـوكل، نّظـات  زنرة 
نلعـدل، أمـس نجحـد، حفـالً تك يايـاً جرس 
شـهدنء أعضاء  ملتسبي نلسلطة نلقضائية 
بالاسـبة نختتا4 اعاليات نلذك د نلسـلوية 

للشهيد. 
 يف نلحفـل نلـذي حـرضه  زيـ  نإلعـال4 
ضيـف نللـه نلشـامي   زيـ  نإلىنرة نملحلية 
عـي نلقييس   زي  نلد لة نبيه أبو نشـطان 
 رئيـس 9يئـة نلتفتيش نلقضائـي نلقايض 
يحيى نلعليس  عضـو مجلس نلقضاء نجعىل 
نلقـايض نلدكتور محاد نلديلاي، أّكـد رئيُس 
مجلـس نلقضـاء نجعىل، عـىل أ9ايّـة إحياء 

9ذه نمللاسـبة؛ كونهـا تاثل اخـ نً  نعتزنزنً 
لـكل نلياليا   اـاًء للشـهدنء نلذين ضحون 
نجرض  نلعـ ض،  عـن  ىااعـاً  بأر نحهـم؛ 
موضحاً أن نالحتفاء  تك يم أَُســ  نلشهدنء 
لـه بالـغ نجاـ  يف نفـوس نلياليـا تجـاه 
تضحيـات نلشـهدنء نلذيـن سـّط  ن مالحم 
بطولية سيسـجلها نلتأريـخ بأح ف من نور 

يف أنصع صفحاته. 
 أشـار إ9 أن تضحيات نلشـهدنء شـّكلت 
حالـزنً مليعاً ى ن تحقيق أ9ـدنف نلعد نن، 
الاتـاً إ9 أن مونلهـة نلعـد نن  نلحشـد إ9 
لبهـات نلـرشف  نلـب؛ ىااعاً عـن نلوطن 

 نلعزة  نلك نمة. 
مـن لانبه، أ ضـح  زي  نلعـدل نلقايض 
أحاـد عبدنللـه عقبـات أن تك يـَم شـهدنء 

ملتسـبي نلسـلطة نلقضائيـة يأتـي  اـاًء 
لتضحياتهم؛ ىااعاً عن نلك نمة  نلسياىة. 

أر َع  سـّط  ن  نلشـهدنء  أن  إ9   أشـار 
نلبطوالت يف سبيل نلدااع عن نجرض  نلع ض 
 يسـتحقون من نملجتاـع بكل مؤّسسـاته 
9م   ملّظـااته  ائاته نلتقديَ   نل عايَة جرَُسِ
نلتي لم تبخل عىل نلوطن بأبلائها نلذين لقلون 
نلعد َّ أعظَم نلدر س يف نلتضحية  نلشجاعة. 
كلااُت أَُسـ  نلشـهدنء نلتي ألقا9ا صالح 
ربيـد،  أبلاء نلشـهدنء ألقتهـا نلطفلتان آية 
أحاد نللارشي  ااطاة زيد نلجليد، أشـارت 
إ9 عظاة نلشهدنء  أ9ايّة نلوااء لهم  نلسر 
عىل ىربهم  مونصلة نلعطاء  نلتضحية  راد 
نلجبهـات باملال  نل لال حتـى تطهر كامل 

ت نب نلوطن من ىنس نلغزنة.
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في تحقيق نشرته »الغارديان« البريطانية للكاتب »جيسون لي« نائب مدير منّظـمة أنقذوا األطفال في اليمن:

أسرتاليا.. يٌد تقدُم املساعدة لليمن ويٌد تبيع األسلحة للرياض

تحليل لـ »معهد واشنطن« يكشف تفاصيَل مثيرة عن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني: 

أنظمة الخليج تستعني بشركات »إسرائيلية« متخصصة يف »أمن املعلومات« للحفاظ على سلطتها 

 : خاص

كشفت صحيفٌة ب يطانيٌة عن حجم 
نملأساة نإلنسانية نلتي تتفاقم يوماً بعد 
يو4 ل نء نسـتا نر نلحـ ب نلعد ننية 
نلتي تشـلها نلسـعوىيّة  نإلمارنت عىل 

نليان ملذ أربع سلونت. 
نلغارىيـان  صحيفـُة   نـرشت 
نلريطانيـة يف عدى9ـا نلصـاىر أْمـس 
تحقيقاً صحفياً باسـم »ليسـون يل« 
يلتاي ملديلة سيدني نجسرتنلية  يعال 
نائب مدي  ملّظـاة »أنقذ ن نجطفال يف 
نليان«، حيث تضاـن نلتحقيق زيارته 
إ9 نلياـن قبل 15 شـه نً  نالطالع عن 
ق ب ملـا آلت إليـه نج ضاع نإلنسـانية 
 نملعيشـية يف 9ذن نلبلد نمللكوب بفضل 
نسـتا نر نلعد نن  نلحصار، مشرنً إ9 
حصولـه عىل نلف صة نلتي سـلحت له 
بالتلقل يف ألزنء كثرة من نلبلد نلجايل 
نلـذي يزخ  بالجبال نلوع ة  نلسـهول 
نلخصبـة  يتاتع بتأريخ يعوى إ9 آالف 
نلسلا، موضحاً أن نليان كانت  لهة 
لجـذب نلسـياح نجلانـب  تحولت إ9 
 نحـدة من أخطـ  نجماكن عىل نجرض 
باللسـبة لألطفـال قبـل شـن نلح ب 

عليهـا من قبـل تحالف نلعـد نن نلذي 
تقـوىه نلسـعوىيّة  نإلمـارنت، ملّو9اً 
إ9 أنـه لم يشـا9د يف حياتـه مثل 9ذن 
نلبـؤس  نلجـوع نلذي  لـده يف نليان 
نلذي يعـد بلـدنً ملسـياً إ9 َحــّد كبر 
 نلـذي ال يتجـا ز تعدنُى سـكانه عدَى 
سكان أسرتنليا، مشرنً إ9 أنه يف نلوقت 
نفسـه نلتقى بأناس من أكـ 4 نللاس 
نلذيـن ياكن تخيلهم،  نلذين رّحبون به 
يف ملازلهـم عىل نل غـم من عد4  لوى 
ما يكفـي من نلطعا4 للبقـاء عىل قيد 
نلحيـاة اقـد كان ما يتاتعـون به من 

نللطف  نمل  نة ملهااً للغاية. 
 أ ضح نلكاتب نجسـرتنيل »ليسون 
يل« نلـذي عاـل يف مجـال نملسـاعدنت 
نلد لية عىل مدد عقد من نلزمن يف ُكلٍّ 
من أاغانستان  سرنليون  زيابابوي 
 تياـور، بـأن نليان يشـهد أكر أزمة 
إنسانية عىل مسـتود نلعالم، ىنعياً إ9 

رض رة  قف مبيعات نجسلحة لللظا4 
نلسـعوىّي إّذن كان نلعالم لاىن يف إنهاء 
9ـذه نجزمة  9ـذن نلعد نن عـىل نليان 
ملذ 4 سـلونت أ ىت بحيـاة ما يقارب 
85 ألف طفل  بعد أن  صلت نملعاناة يف 

نليان حدنً يصُعُب اهُاه. 
 أضاف نائب مدي  ملّظـاة »أنقذ ن 

نجطفـال يف نلياـن« أن نلياـن يشـهد 
 اـاة طفل ُكـــّل 10 ىقائق؛ بسـبِب 
سـوء نلتغذيـة  نجم نض نلتـي ياكن 
نلوقايـة ملهـا، الاتـاً إ9 زيارته م كز 
نلتغذية نلـذي تدعاه ملّظـاة »أنقذ ن 
نجطفال« يف محااظـة نلحديدة، نلتقى 
خاللهـا بطفل يبلغ مـن نلعا  ااانية 
أشـه  يعاني من سـوء نلتغذية نلحاى، 
كان  لهـه 9زيـالً  ضلوعـه بـارزة، 
يصارع نملوت من ألـل نلبقاء عىل قيد 
نلحيـاة، اياا لقي شـقيقه نلبالغ من 
نلعاـ  18 شـه نً، حتفه قبل أشـه ؛ 
بسـبِب تع ضه لحاى شديدة تسببت 

يف  ااته. 
 عّر نلكاتُب نجسـرتنيل عن صدمته 
باحااظـة  أطفـاالً  شـا9د  علدمـا 
كيلـو   4 يتعـدد  زنهـم  ال  نلحديـدة 
ل نمـات اقط؛ بسـبِب سـوء نلتغذية 
 نلتقـز4، نجم  نلذي أعاى إ9 ذ9ْله عىل 

نلفور نبلَة أخيـه نلبالغة من نلعا  10 
أشـه   9ـي أ ل حفيدة لونلـده،  قد 
كانت ا حـًة مطلقـًة للعائلة لوصول 
9ـذه نلطفلة نملليئة بالحيـاة، نللابضة 
بالحيـاة، نملاتلئة نلخديـن، عال ة عىل 
ذلك اقـد كانـت تتاتُع بصحـة ليدة 
ال  مضيفـاً:  نجمـ نض،  مـن  خاليـة 
أستطع نملساعدة، لكلي أقارن با نبلة 
أخي  نلطفل نلصغر بالحديدة  ألونء 
نلحياة نلتـي ُ ِلدن ايها عـىل نل غم من 
تأاُـّ ي عىل 9ـذن نلطفـل نلصغر اإن 

قصته  حالتَه ليست نلوحيدة. 
مبيلاً أن نلطفولة قد سـلبت من با 
أيـدي نجطفال يف نليان  اقد ن نلف َص 
نلتـي تاّكلهـم مـن ناللتحـاق ب كـب 
نلعاليـة نلتعلياية، حيـث ياثُّل 9ؤالء 
نجطفاُل مسـتقبل 9ذن نلبلد اسـيكون 
ملهم نملدرسـون  نجطباء  نملحاسبون 
كيـف  لكـن  متسـائالً:  نملسـتقبل،  يف 
لـم  إّذن  تطلعاتهـم  تحقيـق  ياكلهـم 
يكونون قاىرين عـىل نلق نءة  نلكتابة؟ 
 مـاذن عـن نجىس  نلصدمة نللفسـية 
 نلعقليـة لألطفال نلذين شـهد ن علفاً 
شديدنً  سفكا للدماء؟  كيف سيتعاىف 
نجطفـال علدما تلتهي نلح ب بشـكل 

نهائي؟

 : متابعات
يتونَصـُل بـ  ُز مظا9ـ  نلتطبيـع با ى ل 
نلخليـج  نلكيان نلصهيوني بشـكل متسـارع، 
يف إطـار مولـة نلتقـارب نملعَللة بـا نلط اا 
 نلتي بدأت تفاصيلها تتوسـُع بشـكل أكرَ مع 
صعوى  ليَّي عهد أبو ظبي  نل ياض، محاد بن 
زنيد  محاد بن سـلاان، نللذين يتزعاان نليو4 
مـرش َع نلتطبيع نملعَلن، من خـالل اتح نملزيد 
من نجبونب أما4 نلتوغـل نلصهيوني ىنخل ى ل 
نلخليج نقتصاىياً َ عسـك يًّا  رياضياً  اقااياً، 
تحـت شـعار »نالنفتـاح« نلـذي يخفـي  رنءه 
خطًة معدًة لقتل نلقضية نلفلسطيلية  تدلا 

نمللطقة لصالح تل أبيب. 
معهـُد  نشـلطن، سـّلط قبـل أيـا4 نلضوَء 
عىل لانـب مهم من لوننـب نلتطبيع با ى ل 
نلخليـج  نلكيان نلصهيوني،  كشـف يف تحليل 
لـه عن تفاصيل نلتعا ن نلخليجي مع تل أبيب، 
يف مجـال أمن نملعلومـات أَ  ما يسـاى »نجمن 
نلسـيرنني« حيـث عادت نجنْظاـة نلخليجية، 
 عىل رأسـها نإلمارنت  نلسـعوىيّة، إ9 رشكات 
»إرسنئيليـة« متخصصـة يف 9ـذن نملجـال، من 
ألـل »نلدااع عن تلـك نجنْظاة« حسـب تعبر 
نملعهد،  يشال ذلك »نلدااع« عاليات نلتجسس 

نملعلوماتـي عـىل نملعارضا  نلخصـو4،  نلتي 
أاضـت بد ر9ا إ9 تعزيز نلقاع نلتي تاارسـه 
تلـك نجنْظاة،  نلذي كان من أب ز مظا9 ه قتل 
نلصحفي نلسعوىّي نملعارض لاال خاشقجي 

يف قلصلية بالىه برتكيا. 
نلتعـا ن  يف  نلتحسـن  إن  نملعهـد   قـال 
نملعلوماتي با ى ل نلخليج  نلكيان نلصهيوني 
بدأ يف تسـعيليات نلق ن نملايض، ُمشـرنً إ9 أنه 
يف تلـك نلفرتة كانت نإلمارنت تج ي مفا ضات 
لـرشنء طائ نت ح بيـة من نلواليـات نملتحدة، 
 كانـت تلك نلطائ نت تحتـوي عىل تكلولوليا 
»إرسنئيليـة«  لـم تعـرتض أبـو ظبـي عـىل 
ذلـك،  نقـل نملعهـد ترصيحا جحد نملسـؤ لا 
نجم يكيـا لصحيفـة »نيويوركـ « قـال ايه 
لـدد  كان  مـا  ُكـــّل  أرنى ن  »نإلمارنتيـا  إن 

نإلرسنئيليا«. 
 أ ضح نملعهد، أنه خالل نلعقد نملايض، حدث 
تعـا ن أملـي » ايق« بـا نلكيـان نلصهيوني 
 ى ل نلخليـج، ُمشـرنً إ9 أن نإلمارنت لجأت يف 
عا4 4007 إ9 رشكة »اور ىي للحلول نجملية« 
 9ـي رشكـة »إرسنئيليـة« مق 9ُّـا يف أم يكا، 
 كان ذلـك من ألل »تحديـث ىااعات نإلمارنت 
حول ملشـآت نلطاقة  إنشـاء نظـا4 م نقبة 
ذكي عىل مستود نملديلة يف أبو ظبي«،  أضاف 
أن رشكة »لوليك نندسـرتيز« نإلرسنئيلية أَيْضاً 

شـاركت بِخـرة اليـة يف 9ـذن نملـرش ع نلذي 
نكتال  ضعه عا4 4016،  يشـال شـبكًة من 
نلكامرنت  ألهزة نالستشعار  ملصات للذكاء 
نالصطلاعـي تواـ  أنـونع نلبيانـات، بـدء من 
نلتحكم يف ح كة نمل  ر إ9 »نمل نقبة نلحاياية« 

أي نلتجسس عىل نجشخاص. 
 ذكـ  نملعهـد أَيْضـاً أنه تـم الحقـاً تحقيق 
تعا ن مااال با نل ياض  نلكيان نلصهيوني، 
مـن خـالل مـرش ع نملسـاعدة يف إىنرة تداـق 
نلحجـاج إ9 مكة نملك مة، ُمضيفـاً أن نل ياض 
سـعت أَيْضاً إ9 مسـاعدة »إرسنئيليـة« يف 9ذن 
نملجـال، علد تع ض رشكة »أرنمكو نلسـعوىيّة 
لهجـو4 معلوماتـي ضخـم عـا4 4014، حيث 
تم نللجـوء إ9 رشكات »إرسنئيلية« متخصصة 
إلصالح نلرضر يف عالية »نستغ قت شهورنً«. 

 أضـاف نملعهـد أنـه يف عـا4 4015، لجأت 
نل يـاض إ9 رشكـة »إنتـو ايـو« نإلرسنئيليـة 
جغـ نض تعقـب مونقع نلتونصـل ناللتااعي، 
 بحسب  كالة »بلومبرغ« اقد  ا ت نلرشكة 
لللظـا4 نلسـعوىّي ب نامجـا ياكلـه م نلعة 
»تويـرت«  4 ماليـا مشـاركة عـىل موقعـي 
َ «ايسـبوك«، ُمشـرنً إ9 أن نلرشكـة أنشـأت 
رشكـة  سـيطة يف أ ر بـا مـن ألـل نلتاويه 

 «إعطاء نلسعوىيّا نلقدرة عىل نإلنكار«. 
 ذكـ  نملعهد أَيْضـاً أن نلبح ين حصلت عىل 

نظـا4 م نقبـة ماااـل مـن رشكـة »اريلت« 
نإلرسنئيلية بعد عا4 4011،  قد ذك ت صحيفة 

»9آرتس« نلعرية ذلك. 
 أ ضـح نملعهـد أن نلتعا ن نلسـعوىّي مع 
رشكـة »إنتو ايـو« نإلرسنئيلية توسـع نطاقه 
ليشـال »م نقبـة نآلرنء نلعامـة حـول نلعائلة 
نملالكة،  تطور نلتعـا ن نملعلوماتي مع نلكيان 
نلصهيوني إ9 لاع معلومـات عن نملعارضا، 
ُمضيفاً أن رشكة »إن إس أَ  غ  ب« نإلرسنئيلية 
نشرتكت يف 9ذن نملوضوع برنامجها نلتجسيس 
»بيجاسـوس« نلذي يسـتطيع نخرتنق نلهونتف 
نلذكية عن بُْعـٍد  م نقبة نل سـائل  نلتحكم يف 

نلكامرنت  نمليك اونات. 
 شـال تلك نلعاليـُة نإلمـارنِت أَيْضاً، حيث 
نقـل نملعهـد عـن صحيفـة »نيويـورك تاياز 
نجم يكيـة« أن أبـو ظبـي بـدأت تعا نهـا مع 
»إن إس أَ  غـ  ب« نإلرسنئيليـة عـا4 4013، 
 طلبـت ملها نعرتنض نتصـاالت من قبل كبار 
نملسـؤ لا نلقط يا  أحد نجم نء نلسعوىيّا، 
 ،4016 نللبلانـي،  يف عـا4  نلـوزرنء   رئيـس 
نلتجسـيس  نلرنامـج  نإلمـارنت  نسـتخدمت 
نإلرسنئيي »بيجاسوس« السـتهدنف مونطلها 

أحاـد ملصـور. 
 أضـاف نملعهـد أن موظفـا يف »ملّظـاـة 
نلعفـو نلد ليـة« كانـا مـن بـا نملسـتهداا 

مـن عاليـات نلتجسـس، أحد9اـا يسـكن يف 
نلسـعوىيّة،  نآلخـ  معارض سـعوىّي يف كلدن 

يُدعى »عا  عبد نلعزيز«. 
 أشـار إ9 أن نملعلومـات نلتي حصلت عليها 
نلتجسـس،  ب نامـج  خـالل  مـن  نلسـعوىيّة 
سا9ات بشكل ملحوظ يف عالية قتل نلصحايف 

نلسعوىّي »لاال خاشقجي«. 
 لفت نملعهد إ9 أن »نجمن نلسيرنني« أَ  أمن 
نملعلومات ياثـل أحد قطاع نجعاال نل ئيسـية 
يف نلكيـان نلصهيوني نلذي يجلـي ما يقارب 4 
مليـارنت ى الر مـن 9ـذن نلقطاع نلذي يشـال 

»مساعدة حكومات نلخليج نلع بي«. 
9ذه نملعلوماُت نلتي أ رى9ا معهد  نشلطن، 
تكشُف أن نلتوغَل نلصهيوني ىنخل ى ل نلخليج 
 صـل إ9 حد ى بعيدة،  أن مسـألَة »نلتطبيع« 
نلخليجي مـع إرسنئيل قائاٌة بالفعل  بشـكل 
عايـق،  أن مسـارعَة ى ل نلخليـج إ9 إعـالن 
بعـض لوننب 9ذن نلتطبيع ياثُل اا ًة لعالقات 
 نسـعة لـدنً  متشـابكة  تعـوى إ9 سـلونت 
طويلـة من نلعالقات،  9و ما يكشـف أَيْضاً أن 
ُكــّل نلسياسـات نلتـي تبلّتها أنْظاـُة نلخليج 
يف نمللطقـة، لـاءت من ملطلق 9ـذه نلعالقات 
نلعايقـة مـع كيـان نلعـدّ ،  بالتأكيـد كانت 

متاا9يًة بشكل تا4 مع أ9دنف تل أبيب. 

كانت اليمن قبل 
العدوان وجهًة 

للسياحة وتحولت 
إلى واحدة من أخطر 
األماكن على األرض 

بالنسبة لألطفال

على العالم وقف 
مبيعات األسلحة 

للسعودّية إّذا كان 
جادًا في إنهاء األزمة 
التي أودت بحياة ما 
يقارب 85 ألف طفل 

الطفولة ُسلبت من 
بين أيدي األطفال 
اليمنيين وفقدوا 

الفرص التي تمّكنهم 
من االلتحاق بركب 
العملية التعليمية
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 : جميل المقرمي
- حدثنا عن األوقاف واإلرش��اد يف تعز.. 
وم��ا ه��و دور األوق��اف واإلرش��اد يف ه��ذه 

الظروف؟
بسـم نللـه نل حان نل حيـم  نلصالة 

 نلسال4 عىل سيدنا محاد  عىل آله. 
م نِاُق نج قاف  نإلرشـاى نسـتهداها 
نلعد نن  نستهدف م ناق نلد لة  نلبلية 
نلياـن،  يف  لايـل  نلتحتيـة  كل يشء 
 ى ر مكتـب نإلرشـاى يف نملونلهـة ال بُدَّ 
أن يتصـدر؛ كونـه يحاُل رسـالَة نمللر 
ـة   رسـالة نجنبياء  رسالة إرشـاى نجُمَّ

 توعية نللاس. 
 نملع كـة ليسـت مع كـة عسـك يّة 
اقـط،  إناـا مع كـة  عـي أكـر من 
نملع كـة نلعسـك يّة؛ جَنَّ نلعـد نن لاء 
للقضاء عىل 9ُِويّتلا  نسـتبدنلها بُهِويّة 

نجلانب. 
ااع كتلا مهاة  كبرة يف كيفية صد 
زحواـات نلتضليـل نإلعالمـي  نلفك ي 
 نلديلـي من عـىل نمللابـ  يف نملجالس يف 
نللد نت يف نلفعاليات يف ُكــّل نلتااع يف 

ُكــّل مقيل. 
 يجب عىل مكتب نج قاف أن يتحال 
مسـؤ لية كبـرة  9و لهاى يف سـبيل 
نلله ال تقل أ9ايّة نلخطيب  نمل شـد عن 
ذلك نملجا9د يف نملع كة؛ كون 9م لايعاً 
يصـد ن زحواات،  يجـُب عىل نملوعظ 
أن يستشـعَ  مسـؤ لية نملؤمن نلصاىق 

نملتحال للاسؤ لية. 
 نحـن يف مكتـب نج قاف  نإلرشـاى 
بتعـز ملـذ توليلـا عاللا عـىل نال9تاا4 
بجانب نإلرشـاى  لانب نمللر  نلخطيب 
كبـرًة  ن9تاامـاٍت   نملسـجد  أ ليلـا 
بالخطبـاء  نمل شـدين  بهـا  نالعتلـاء 

 باملسالد. 

- تع��ز تحمل إرثاً كبريًا وقديماً ويتواجد 
فيه��ا العديد من اآلث��ار الدينية.. تعرضت 
القب��اب واملس��اجد للتدم��ري.. ه��ل ممكن 
تعطين��ا أرقاماً لحجم الدمار الذي تعرضت 

له.. وملْاذا سعى العدوان الستهدافها؟
نملسـالد  نجرضحـة يف تعـز كثـرة 
جئاة نلصواية؛ كون تعز طابعها صويف 
عتيـق، افيهـا نجرضحـة ج ليـاء نللـه 
نلصالحا  غالباً ما يولد مسجد بحونر 

نلرضيح. 
 لكـون 9ـذه نجرضحة تاثـل 9ُِويّة 
باجئاـة  تعـز،  نرتباطهـم  مجتاـع 
 نج لياء نلصالحا 9و ما لعل نلسكيلة 

عام ًة يف ىيار9م ملذ أمد بعيد. 
 نلعـدّ  يعتر 9ـذن نليشء لـزءنً من 
9ُِويّة نليان  9ُِويّة تعز؛  لذلك عاد عىل 
نستهدنف 9ذه نآلاار نلديلية من نملسالد 
نلصونريـخ  عـر  بعُضهـا   نجرضحـة 
 نلطـرنن  بعضهـا عـر نلتفجر عر 

أى نته نإلل نمية  بعضها باللبش. 
 لديلـا إحصائيـة لعدى 58 مسـجدنً 
 رضيحـاً يف محااظـة تعز تـم قصفه 

 نبشه  9دمه. 

- برأي��ك ملاذا يريد تحالف العدوان عزل 
املجتم��ع ع��ن االرتب��اط بأئم��ة الصالحني 
وأولي��اء اهلل، واالرتباط بُهِوّيتهم وثقافتهم 

األصيلة؟. 
لكي يكون أبلـاء نملجتاع أىنًة بيد9م 
يتولـون نليهـوى  نللصـارد؛ جَنَّ 9ذه ن 
لُهِويّة تحااظ عليلـا من أن نتو9 أعدنء 
نلله، اهم ي ماون حصوَن  قالع نليهوى 
يف نجد  نلحجـاز  يأتـون لتدمر نآلاار 

نلديلية نجصيلة يف بالىنا. 

- تعرض��ت املس��اجد األثري��ة القديمة 
يف مدين��ة تعز لإلهم��ال ممكن توضح لنا 
أبرز ما تعرضت له هذه املس��اجد من أضرار 

ودمار واستهداف؟
بدنية:  زنرُة نج قاف لم ترصف لهذه 
نلجونمع حقوَقها نلتي أ قفها نللاس من 
قوت  مـرنث أبلائهـم  أرس9م إلقامة 
بيـوت نلله  لكـن كانت تـرصف يف غر 
مصاراهـا نلرشعية اتجـد نليو4 نلكثر 
من نملسـالد يشحذ ن لها نملعونات من 
ــًة بها  نلتجـار مع أن لها أ قااـاً َخاصَّ

بيد نلوزنرة،  من نجمثلة عىل ذلك مسجد 
إي نىنتـه بالشـه  حـول عـرشة ماليا 

 يشحذ ن له من نلشارع. 
إضااـًة إ9  لـوى نإل9اـال نملتعاـد 
للاسـالد  للقائاـا عليهـا  بالتـايل 
كانـت تضيع نلكثر من نلحقوق،  نحن 

نليو4 نكتشفلا نلكثر من أعادة نجنْظاة 
نلسابقة مستغلا  باسطا عىل أرنيض 
مهاة   نسعة من أرنيض نج قاف  مع 
9ـذن لم نجد لهـم أية تسـديدنت أَ  ىاع 
رسـو4  مسـتحقات إ9 نج قاف  إناا 
مج ى عقد صوري قد ننتهاء تأريخه  لم 

يجدى  لم يسـّدى  لم يسلم له مأذ نيات 
 ال مستحقات، 9ذن أ الً:

اانيـاً: بعضهم يترصف بهـا  كأنها 
حـ   9ذن إ9اـال كبرة لدنً للاسـالد 
من حيث صيانتهـا  ت مياها  توار9ا 
للخدمـات، ااثالً لامع معـاذ بن لبل 
طلبـون من نلسـعوىيّة ت مياه  صيانته 
اجاءت نلسـعوىيّة أخـذت ُكــّل ما 9و 
أاـ ي  ط حـون بـدالً علـه خ سـانات 
أسـالتية  حديـد ااسـتهداون نلطابـَع 

نجا ي ايه. 
ااـاذن صلـع نللظـا4ُ نلسـابُق غـر 
نلكثر من نلفسـاى  نإلاساى لبيوت نلله 
نلديلـي   للالابـ   للوعـي  للخطـاب 
 َحـْ ف  عـي نللـاس  نسـتغالل 9ـذن 
نإل9اال لتادى نلفك  نلو9ّابي كسالح؟

- كيف اس��تطاع الفكر الوّهابي التغلغَل 
بني أوساط املجتمع من خالل هذه املنابر؟ 
 لد نلسـلطَة نلتي  ا ت لـه نللفوذَ 
إ9 شـعبلا نليالي،  9و اكٌ   ناٌد  غاٍز 
مـن نلخـارج مـن نجـد يف نلسـعوىيّة، 
أن  لـه  نلتـي سـاحت  نلسـلطة   لـد 

مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بمــحافــــــظ تعز في حوار مع صحيفة المسيرة:

تدمري املعالم الديني���ة.. استهداف الوعي والُهِوّية
يف ظل استمرار العدوان والحصار عىل بالدنا يعمل تحالُف الرش 

والطغيان وأدواته اإلجرامية عىل استهداف حضارتنا اليمانية الدينية 
القويمة؛ بهدِف مسخ الُهِويّة اإليمانية األصيلة. 

وألن املعركة هي معركة وعي بالدرجة األوىل، أرسف تحالف العدوان يف 
استهداف األرضحة واملساجد واملقامات الدينية لألولياء الصالحني لعزل 
املجتمع عن األعالم الذين يرتبط بهم املجتمع، كخطواٍت متساَرعٍة نحو 
ضمَّ اليمانيني يف قائمة الشعوب بال ُهِويّة والتابعة لليهود والنصارى. 

وتعترب محافظة تعز بما تحويه من حاضنة اجتماعية دينية وإرث 
ديني زاخر من املحافظات التي تعرضت آثارها الدينية للقصف املبارش 

بالطريان األمريكي السعودّي، والتدمري والتفجري عرب مرتِزقة العدوان 
من الجماعات اإلجرامية. 

ويف هذا السياق سّلط مديُر عام مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة تعز 
األُستاذ محمد ناجي األهدل عىل األسباب والخلفيات التي دفعت تحالف 

العدوان الستهداف إرث تعز الديني. 
ورسد األهدل يف حواره لصحيفة املسرية بعض اإلحصائيات املتعلقة 
بحجم الدمار واألرضار التي تعرضت لها اآلثار الدينية يف املحافظة 

نستعرضها يف الحوار التايل:

تحالف العدوان ال 
يملك تأريخًا حضاريًا 

ولذلك جاء لقصف 
حضارتنا والمعالم 

الدينية

مديرية املظفر
- مقا4 نلشـيخ إب ن9يم بن عقيل آل 
باعلوي  9ـو كان مفتي تعز   لياً من 
أ لياء نللـه نلصالحا 9دموه يف 4016، 
 كان يف حبيل سلاان علد لامعة تعز. 
- قبور آل نملتوكل تم نبشـها يف 45 / 

ب / 44016، ما يدل عىل حقد ىاا 
قبـة  يف  نجرضحـة  9ـد4 لايـع   -

نملتوكل يف 44 / 5 / 4016
نلشـيخ  قـر  تفجـر  نبـش   -
 /  11  / ب4  يف  نلسـوىي  عبدنلهـاىي 

4015
- لامـع عثاان تدمـر كي 15 / 8 

 4016 /
- تحطيم  9د4 رضيح نلشـيخ عا  
بن مدناع نلخوالني يف 45 / 11/ 4015

مديرية صرب املوادم
 - مقـا4 نبي نلله شـعيب تم قصفه 
مـن قبل طـرنن نلعد نن يف أغسـطس 

 4015

لُهِويّـة  تأريـخ  نسـتهدنف   9ـذن 
نليان؛ جَنَّ آباء نلسعوىيّا  نإلمارنتيا 
 نلخليجيـا لـم يهتاـون  لـم يالكون 
أَ  9ُِويّـة؛  لـذن عاـد ن عـىل  تأريخـاً 
نستهدنف 9ُِويّتلا  ي يد ن أن يجعلونا 

تابعا بال 9ُِويّة. 
- 9ـد4  قصف  تدمر مسـجد ىنر 
نللـرص  مسـجد لاـال نلديـن نلجليد 

 مسجد نلشيخ سلاان يف 4016
مسـعوى  نلشـيخ  رضيـح  9ـد4   -

نل مياة يف 4015
- نبـش قر نلسـيد نلعالمـة عبدنلله 

نل مياة يف 4 14 4015 
- تفجر رضيح نلعارف بالله عي بن 

أحاد نل مياة يف 13/ 3 / 4017 

مديرية املخاء
- مسجد  مقا4 نلشيخ عا  نلشاذيل 

تم تفجره يف 14 / 4/ 4017
- تفجـر مقا4 نإلمـا4 حاتم نج9دل 

 4017 /4 / 41

 - تفجـر رضيـح نلشـيخ إب ن9يـم 
إب ن9يم نلسجاى يف 4017 
- تدمر مسجد نملخاء 
- تدمر مسجد نملديلة 

- ترضر مسجد نلز9رة 
- ترضر مسجد نلخضرة 

- قصف االث م نت بالطرنن مسجد 
مف ق نملخاء يف 4017

- مسـجد نلزن9 ي، نستُهدف م تا 
 تم تدمره

- مسجد نلهامي تدمر
- مسجد ق ية نملرشقة، قصف  9د4 

 تفجر من نجى نت نإلل نمية
- قصف بالصونريخ مسجد نلفليحة 

- قصف مسجد يختل 

مديرية جبل الحبشي
- تفجـر مقـا4 نلشـيخ عبدنلصاد 

نلهاشاي 4016
- قصـف بالطـرنن مقـا4 نلشـيخ 

حسان ين سلان 4017 

حجم األضرار للمساجد واألضرحة األثرية والمقامات الدينية التي تعرضت لقصف 
طيران العدوان وهدم وتدمير مرتِزقته من الجماعات اإلجرامية في المحافظة
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يدخل  يبيض  يفخ   يفعل ما يشـاء 
حتى أنـه  صـل إ9 تلقـي نلحااية من 
نلسـلطة اأحيانـاً كلـت تجـد أطقاـاً 
 م ناقا مسلحا بعد نلشيخ نلو9ّابي 
اـالن نلفالنـي  أنه لاء مـن قبل االن، 
باإلضااـة إ9 أن نلسـلطة سـاحت لهم 
بإنشـاء نلجاعيـات  إنشـاء نملـدنرس 
نلصيفيـة،  م نكـز تحفيـظ نلُقـــْ آن 
نلكتـب  نجرشطـة  َ بتوزيـع  نلك يـم، 
نملجانيـة  نلكاسـت  عاـل  نلو9ّابيـة 
لاعية لتحفيظ نلُقــْ آن  غر9ا نلعديد 

من نملؤّسسات نلتي تعال لخدتهم. 
نلتجـار  لداـع  يعالـون  قـد  بيلاـا 
لدعاهـم ليعالون عىل ح ف نلفط ة لدد 
نلشـباب، يعلـي نغتيلـت نلياـن يف 9ذه 
نلفـرتة نغتيـل نلعقل  حصل نسـتعاار 
لعقـول نلياليـا  9و نسـتعاار أشـّد 
خطـورة مـن نسـتعاار نجرض  بهـذن 
أ صلونا إ9 ما نحـن ايه نآلن من تف ق 
 عد4 ننسجا4  تف ق يف نل أي  نلعقيدة 
 أ9دنف نلجامعة؛ بسبِب 9ذه نلج اومة 
نلو9ّابيـة نلخبيثـة نلتـي سـاح لها أن 

تعيَث يف نجرض اسـاىنً ااّىعت أحقيتها 
9ي يف نلولوى  ألغت نآلخ ، ارتد نآلخ  
اال نً  كاا نً مجوسياً 9كذن، اهذه نلتي 
نغتالت نلعقل نليالي باساعدة نجنْظاة 
نلسابقة نلتي شاركت يف نغتيال نجليال 
اكان أاُ 9ا سلبياً من حيث نلسااح لها 
بالدخول إ9 أرض نليان  توار نلحااية 
ملحاربة نملذن9ب نمللسجاة يف نليالي ملذ 
بـدن نإلْســاَل4،  محاربـة نملفك ين من 

نلزيدية  نلصواية نملولوىة يف تعز. 

- تعز كان��ت مناطق صوفي��ة ولها إرث 
تأريخ��ي.. ملاذا لم تتص��دَّ هذه املجتمعات 

ملثل هكذا أفكار دخيلة عليها؟
بدنيـة مجتاـع تعـز كله صـويف  لم 
يكـن يولد ايـه 9ـذن نلفكـ  نلو9ّابي، 
 لكن ح كة حزب نإلصالح 9م َمن بدأ ن 
نلعلاية  باسـتقطاب نلشـباب باملعا9د 
 كانـون يرصاـون نللاس  نلشـباب عن 
نلفكـ   نحـو  نلتصـوف  يح اونهـم 
نلو9ّابـي  يلتقـد ن نلتصـوف  ت ناـه 
 معامله  طقوسه، الاا  صلت نلو9ّابية 
بدأ ن باسـتغالل حالـات نللاس  قامون 
بتقديم نملسـاعدنت  نلتاـور  نجرشطة 
 نل  نتب  9كذن عىل مستود ُكــّل ق ية 
 عزلة  مدي ية،  كامون يختار ن عقوَل 
نللشـأ نللاشـطا  نجذكياء ااستهداون 
نملـدنرس  بحجـة  يف  نجطفـال  عقـول 
تحفيـظ نلُقــْ آن  كانت نلسـلطة كاا 

أسلفلا تشّجع عىل ذلك. 
 نلد لـة لم تُقم بدعم رلال نلصواية 
ليلـة  يف  يكّف 9ـم  نملجتاـع  اولـد ن 
 ضحا9ا  نلد لة تسـد أُذُنَيها عن ُكــّل 
نلشـكا د  نلبالغـات  نلتحذيـ نت بل 
كانت تشجع عىل نستهدنف مجتاعلا. 

نلو9ّابيـة  تدعـم  نلسـلطة  اكانـت 
لهـذن  نملـال  نلصوايـة  تواـ    تهاـل 
نلـذي لـم  لتضليـل  نلزحـف نلفكـ ي 
يونله بأبسـط نإلمكانيات بل أتيحت له 
نلسـاحة بضوء أخرض خطر نلعونقب، 
 كانت مكاتـُب نج قاف خانعًة  لم تُقم 

بد ر9ا يف نملحااظات  نملدي يات. 

- تعت��رب أراض��ي الوقف َأْكَث����ر األراضي 
كي��ف  والنه��ب  للس��لب  تتع��رض  الت��ي 

تواجهون هذه الظاهرة؟
طبعاً تعيلت يف شـه  عرشة 44018 
بالكثـر مـن  اوصلـت  نمللـف مثقـٌل 
أيضـاً   لدنـا  نملشـاكل  نالعتـدنءنت 
أمـونَل نج قاف ضائعـة اعاللا أ الً عىل 
ت تيـب نلعاـل نإلىنري يف نملكتـب لكـي 
نلطلـق  نلحاُد لله تَحـّ كلا باسـاعدة 
نلسـلطة نملحلية  كل نلهيـكل نلوظيفي 
يف نملحااظة يدعم مكتب نج قاف  قالا 
بحـرص مشـاكل نللااذيـن بأسـاائهم 

بتصفيـة  معالجـاٍت  بدأنـا   عاللـا 
 نسرتىنى نلكثر من أرنيض نج قاف نلتي 
كانت مصاَىرة ملذ ما قبل 44010  كان 
تتم رسقة أرنيض نج قاف من نملكاتب أَ  

بيعها باملقابل. 
لـاء نللـاس  قدمـون للا نلكثـرَ من 
نلواائـق تلـص عىل نلكثر مـن نجرنيض 
نلخصبة  نملسـاقي  نلصلبان  نمللاطق 
نالسـرتنتيجية ذنت نلثـ  ة نلهائلة  لها 
من قبل 300 سلة  قالا باستعاىتها. 

 قالا بتوايقهـا  تح يز9ا يف نملكتب 
بأصول  اق ط ق رساية  قانونية. 

 9لاك من لاء بلفسه لتسليم أرنيض 
نج قاف  تات مكاائتهم. 

- البع��ض يحرم ورثت��ه ويوصي بوقف 
شكلي كيف تنظرون له؟

نلبعـُض يحـ 4 نإلنـاث مـن نلوراة؛ 
للذكـور اقـط،  نلذريـة  بُحّجـة  قـف 
 9ذن مجحـٌف بحق نلوراـة،  نلطبيعي 
 نلرشعـي أن يويص  قف ذرية شـامل 

للذكور  نإلناث. 
  نلبلا 9ـو نلوقف نلعـا4 أما نلوقف 
نلخاص اـال يعليلا  إناـا نرشف عليه 
اقـط  نلجهـة نملختصـة 9ـي نملحاكم 

نلعامة. 

 - املقابر.. هل تقومون بصيانتها؟
 أمـونل نلوقـف نرصاهـا للاوقـوف 
عليه،  َلكن باولب نلقانون اإن صيانة 
نملقابـ   نلـب عـىل نملجالـس نملحلية، 
 9لـاك نعتدنءنت سـاا ة عـىل نملقاب ؛ 
نظـ نً للجشـع  بحجـة غـالء نجرنيض 
 نالزىحـا4 نلسـكاني، حاايـُة نملقابـ  
 نلٌب عىل نلجايع  نحـن نقو4 بعاللا 
عـىل حسـب نلشـكا د نلتـي تصـل إ9 
نملكاتب َ يولد لديلا م نقبون يف مختلف 
نمللاطـق ي اعـون إليلا باالعتـدنءنت إ9 
لانب مسؤ ل نج قاف.  نحن نعاني يف 

مونلهة نالعتدنء عىل نملقاب .

الخطب��اء  بتدري��ب  تقوم��ون  ه��ل   -
واملرشدين؟

 ُكـــّل ارتة نقو4ُ بأخـِذ َعـَدٍى ملهم، 
نحن نقو4 بتدريـب نلخطباء  نملثقفا، 
كاا ن سـلهم إ9 صلعاء لتلقي نلد رنت 
نلتأ9يلية اـم نلعوىة إ9 أماكن أعاالهم، 
نمللشـدين  نفقـات  باعتاـاى  ُقْالـا 
ــة نملسالد   نلقائاا إ9 نملسالد َخاصَّ
نلتأريخيـة كاعاذ بن لبـل  نبن علونن 
َ قالا بأعاال صيانة للاسـالد  راعلا 
ر نتب نلقائاا بلسـبة 100 %، بعض 
أمـونل نج قاف بتعز 9ـي مْلك للجونمع 
نلتأريخيـة،  بعُض أمـونل نج قاف َحّق 
نلجونمـع نلتأريخيـة تذ9ـب ملحااظات 
كذمـار  صلعـاء  غر9اـا  أُْخـــَ د 
مـن نملحااظـات تجـد نج قـاف يف تلك 
نملحااظـات باسـم نلجلَـدي أَ  نلعلوي، 
 من نملعيب أن تذ9َب مونرى تلك نج قاف 
لغر أ9لها  عد4 نالعتلاء بالقائاا عىل 

تلك نملسالد. 

- كم التكلفة املالية التي استخدمتموها 
يف الصيانة؟

 صيانـُة بعـض نملسـالد نلتأريخيـة 
كّلفت ما يقارب االاة ماليا ريال.

 من نملعوقات عد4ُ نستجابة نلقضاء 
بالشـكل نملطلـوب معلـا  نلتقصـر يف 
نلقيـا4 بعالهم، علدما نقـو4 بالع أي 
شـخص من نلبسـط عىل أرنيض نلوقف 
نجـد أنـه يذ9ـُب إ9 نملحكاـة  يجلـب 
للـا نسـتدعاًء،  من نملفـ  ض أن يقف 
نلقضاء مـع نلوقف  ليـس مع غر9م، 
مسـوىتلا محجوزة ىنخل نملديلة؛  لذلك 
نلقـايض يطالبلا باجصل  نحن ال ناتلك 
بالبسـط  نلقبـض،  مالـك  إاّل صـورنً، 
نلبسـط  نلقبض ليس حجة رشعية إاّل 

يف حالة تغيّب نملطالبا بالحق.

- س��معنا أنه يوجد كنوز يف بعض املدن 
هل هو صحيح؟ 

لم نسـاع عـن  لوى كلـوز إ9 حتى 
نآلن. 

- ما هو الحكم الشرعي للكنوز؟ 
حكـم نلكلـوز حكـم نلـ كاز يكـون 
للد لـة  يُعَطـى نلخاـس ملالـك نجرض 

 مكتشف نلكلز.

 - رسالة أخرية تود إيصالها عرب صحيفة 
املسرية؟

نقـوُل كلاـًة للعـد نن أ الً بتوليـه 
رسـالة كاا أخر نلله: )ُقْل 9َْل تََ بَُّصوَن 
ِبلَا إاِل إِْحـَدد نْلُحْسـلَيَْاِ َ نَْحُن نرََتَبَُّص 
ِبُكْم أَْن يُِصيبَُكُم نللَُّه ِبَعذَنٍب ِمْن ِعلِْدِه أَْ  
ِبأَيِْديلَا َارَتَبَُّصون إِنَّا َمَعُكْم ُمرَتَبُِّصوَن(.

 نقول للقياىة نلسياسـيّة: مزيدنً من 
نال9تاا4 للاونطن  تحسا نلوضع نملايل 
 مزيدنً من نالسـتثاار لقطـاع نج قاف 
 نسـتغاللها نالسـتغالل نجنفـع؛ ملا يدر 

عىل نملجتاع نلكامل باللفع.
 نقـول للسـيد َعبدنمللـك نحـن معه 
ُقُدماً ُقُدماً  أر نحلا ادنٌء للارش ع نلذي 
ـة  أخـ ج نليان مـن بوقة  أخـ ج نجُمَّ
نلخضـوع  نلتـويل لليهـوى  نللصـارد، 
 9و مـرش ع نلح ية  مرش ع نلك نمة 
 مرش ع نلعزة مرش ع نإلياان مرش ع 

نلهدد، مرش ع نلدين.
كاـا نقـول للاجتاـع: نتقـون نللـه 
حقـوَق  سـّدى ن  نج قـاف،  حقـوق  يف 
نج قـاف، رنلعـون ضاائ كـم، نرلعون 
إ9 نللـه، خصاكـم نلوقـف  نلونقفـون 
نلذين ح مـون أ الى9ـم  ذرياتهم  أنتم 
تتالعبـون بحقوقهـم  مـا أ قفـون له، 
 يجُب عىل نلجايع أن ي نعَي نلله يف 9ذن 

نجم   يتقيَه.
 نشـُكُ  صحيفَة نملسـرة أن أتاحت 
ملكتـب نج قـاف أن يُـديلَ بدلـوه يف 9ـذن 
نللقـاء،  نلسـال4 عليكـم  رحاـة نلله 

 ب كاته. 

مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بمــحافــــــظ تعز في حوار مع صحيفة المسيرة:

تدمري املعالم الديني���ة.. استهداف الوعي والُهِوّية
العدّو السعودّي 

يرّمم حصون 
وقالع اليهود 
ويأتي لتدمير 

المساجد واألضرحة 
والمقامات الدينية 

في بالدنا

الهدف من 
استهداف المعالم 

الدينية هو عزل 
المجتمع عن ُهويته 

األصيلة

يسعى العدوان 
لعزلنا عن هويتنا 

والسير بنا نحو 
االنخراط في مواالة 

اليهود والنصارى

- 9د4  تفجر رضيح نلشيخ سعيد 
نجنصاري 4015

 كانـت 9لـاك نونيا لتفجـر مقا4 
نبن علونن  لكن نلحاضلة ناللتااعية 
م تِزقـة  ملعـت  بالشـيخ  نملتعلقـة 

نلعد نن. 

مديرية صالة
- تفجر مقا4 نلويل عبدنلله نلطفيل 

يف 4015 
- تدمر مسجد نلجحالية 

- ترضر مسجد نملحيا يف 4018 

مديرية خدير
- تدمـر مسـجد نل ن9ـدة يف 4015 

4017 َ
- تدمـر مسـجد عبـده مغلـس يف 

4018
- ترضر مسجد  رزنن يف 4018

مديرية التعزية

- مسـجد معاذ بن لبـل ترضر من 
نلقصف نلذي حصل بالجونر يف 4015 
- تدمـر  قصـف مسـجد نل بيعي 

نجا ي يف 4016
- تدمر مسجد نلحوبان يف 4016

- تدمر مسجد نلحياة 4017 
- تدمر مسجد نلجول ة 4018

- تـرضر مسـجد مجـا ر لفلـدق 
مجا9د 4017

- تدمر مسجد نلتعا ن 4015

مديرية موزع 
- تدمر مسجد موزع يف 4017 

- ترضر مسجد نلع يش يف 4017

مديرية ذو باب
- نلتدمر م تا ملسجد مديلة ذباب 

يف 4016
- تدمـر مسـجد ق يـة نلجديـد يف 

4017
- تدمر مسجد نالع  ق 4017

مديرية املسرخ
- قصف مسجد نلورنق 4016

مديرية حيفان 
- قصـف مسـجد مدي يـة نلهتاري 

م تا  تدمره يف 4016
- تدمر لامع نلسقيل نجا ي 4016

مديرية الوازعية
- ترضر مسجد نلشقرنء يف 4016

- تدمر مسـجد مفـ ق نلونزعية يف 
4017

مديرية الصلو
- تدمر مسجد نلرشف 4016

 مديرية مقبنة
- ترضر مسجد نلبح  يف 4017

- مسجد نلشوكاني قصف بالطرنن 
يف 16 يلاي  ب401

 9ذه آخ  إحصائية..

حجم األضرار للمساجد واألضرحة األثرية والمقامات الدينية التي تعرضت لقصف 
طيران العدوان وهدم وتدمير مرتِزقته من الجماعات اإلجرامية في المحافظة
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هشام عبدالعزيز العرابي*

أابتت نلقبيلـُة نلياليُة مجدىنً أن نلياَن 
عصيـٌة عىل نالحتـالل  أنها 
نلـذلَّ  نالسـتعباَى  تأبـى 
 نلخلـوع للغـزنة عـىل مـ  
نلتأريـخ  نلصخـ ة نلصلبة 
نلتـي تتحطـم عليهـا كااة 
نملؤنم نت  نلدسائس،  كان 
لهـا نلـد ُر نلكبـرُ  نلفّعاُل 
 نملونقف نملرشاة يف مونلهة 
ُكّل  يف  نلغـزنة  نملحتّلـا 
نلرشف  سـاحات  مياىيـن 
 نلغزنة  نلبطولة،  نلك نمة، 

 ال تـزنل إ9 يوملا 9ذن تتلااس  تتسـابق 
لتقديـم قوناـل نلخـر  نلعطاء  ت سـل 
الـذنت أكباى9ـا  خـرت رلالهـا للبـاً 
بجلـب  كتفـاً بكتـف إ9 لانـب نجبطال 
نمليامـا من نلجيش  نللجان نلشـعبية يف 
تأىية  نلبهـم نلديلـي  نلوطلي نملقدس 
للعـا4 نل نبع عىل نلتـونيل يف مقارعة قود 
نلطاغوت  نالسـتكبار نلعاملي نلتي تكالب 
عىل أبلاء نلشـعب نليالي يف سـياق تلفيذ 
نمُلَخّطـط نلصهيوأم يكـي نلـذي يهـدف 
للهـب ا  نت نجمتا نلع بية  نإلْسـاَلمية 
للهـب خرنتهـا  إذالل أ9لهـا  ننتهـاك 

أع نضها  ملها نليان. 
 بالتـونزي مـع نلحـ ب نلعسـك ية 
نلصلبة تشن قود نلعد نن ح باً إعالمية 
تضليلية شـعونء بهـدف نلليل من نلعز4 
نلياانـي نلذي يطـا ل نلف قديـن نظ نً 
لتلامي نلوعي نإلياانـي  إىرنك نلجايع 
باملظلومية  نلقضيـة  نإلياـان  بعدنلـة 
نلتـي تتع ض لهـا نليالي  9ـي تونله 
مج مي  سفاحي  أرشنر نلعالم يف أكر 

عـد نن تتع ض له نليان عىل مسـتود 
نلتأريخ، إذ صلعت بثقتها بالله  توكلها 
أسـطورية  مالحـَم  عليـه   نعتااى9ـا 
أسـطوري   صاـوى 
ال نظـر لهـا سـيخلده 
أنصـع  يف  نلتأريـخ 

صفحاته نملرشقة. 
سياَسـة   رغـم 
نلتجويـع  نلحصـار 
ى ل  تاارسـه  نلذيـن 
أبلـاء  بحـق  نلتحالـف 
عـىل  نليالـي  نلشـعب 
مشـارف نلعا4 نلخامس 
نلغاشـم  نلعـد نن  مـن 
 نرتكبـون ل نئـم ح ب 
 ل نئـم ضـد نإلنسـانية، إال أن نجح نر 
نلحـ ب  غاـار  لخـوض  حـارض ن 
 نملونلهـة، ببـأس  عزياة 9ـي نليو4 
يف  نقعهـا أقـود مـن أي  قـت مىض، 
 مـا لم تحّققـه ى ل نلعد نن عسـك يا 
لـن يحّققـوه بسياسـاتهم نملفضوحـة 
االجيـش  نللجـان   رنئهـم نجحـ نر 
من أبلاء شـعبلا يقفون لهـم بامل صاى 
 لن تلطي عليهم أسـاليب  ُمَخّططات 

نلعد نن نملفضوحة  نملكشواة. 
 عىل مـدد أربعة أعون4 مـن نلعد نن 
 إ9 نليـو4 ح صـت نلقياىة نلسياسـيّة 
عىل إبقـاء ا ص باب نلسـال4 مفتوحاً؛ 
أمـالً يف أن ي نلـع نلعـد نن حسـاباته 
 يوقفـون عد ننهم، إذ أنها لم تسـتخد4 
نلخيارنت نالسـرتنتيجية بعـد  تجلبتها 
يف نلفرتة نلسابقة، إال عج اة  علجيهة 
 غ  ر  نستكبار قود نلعد نن أبت إال أن 
تاعن يف مونصلة ح بها لتثبت من لديد 
للعالـم نمللااق  نلذيـن يف قلوبهم م ض 
بأنهم ىعاُة ح  ب  متوحشـون  قتلة 

 سـفاحون  ليسـون ىعـاة سـال4 أبدنً، 
 9ـم بذلك قد أ9در ن ُكّل ا ص نلسـال4 
 نللجـاة،  ليعـ ف نلجايـع أن قونتلـا 
نملسلحة نملسـلوىة باللجان نلشعبية  يف 
حا نفذ نلصر  اتحت خيارنتها نجكث  
رعبا  قلقا  نجشـد  لعاً اإنها ستقلب 
نلطا لة عىل نلجايع  سـتحول نمللطقة 
إ9 كتلة من لهب  حام ب كانية ال تبقى 

 ال تعذر. 
 ما بعد مشا رنت نلسويد  نتّفاقياته 
نلتـي حـ ص نلواـد نلوطلـي  نمللزمـة 
نملفـا ض من خالله؛ ح صـاً عىل حقن 
نلدمـاء من نلط اـا،  ح صهـم أَيْضاً 
عىل نلتخفيف من معاناة شعبلا نلصاب  
 نلصامد ت قب نلقبائل نليالية نملشـهد 
نمليدننـي عـن كثـب،  9ـي نآلن تتأ9ب 
بوتـرة  نسـتعدنى عـايل لـ ىع نلغـزنة 
 نمل تِزقـة لـ نء تصعيد9ـم نلتصعيـد 
نلعسك ي نلخطر نلتي تقو4 به محا لة 
مـن خالل ذلك ناللتفاف عىل مشـا رنت 
نلسـويد  نلته ب نلونضح  نالمتلاع من 

تلفيـذه بتونطـؤ  مشـاركة مفضوحة 
من نجَُمـــم نملتحدة نلتي تبلع لسـانها 
للدنخل  ا يقهـا نمل نقب اضل نلصات 
عـن نإلاصـاح عـن نلخ  قـات  اضح 

نلط ف نملع قل. 
خ  قـات  أن  نليقـا  علـم   نعلـم 
تعـد خ  قـات  حسـب  لـم  نلعـد نن 
بـل تصعيـدنً  تلفيـذن عاليـا لخطة تم 
ىرنسـتها خالل نلفـرتة نملاضية من قبل 
نلعـد نن،  تااىيهم يف مونصلتها تتضح 
لليـاً للجايـع عـد4 لديتهـم يف تلفيذ 
نجَُمـــم  إذ نحاـل  ناللتزنمـات،  إنلـا 
إاشـال  يف  نملسـؤ لية  كااـة  نملتحـدة 
مشا رنت نلسويد، اإنلا نلقبائَل نليالية 
أَيْضاً عىل نسـتعدنى تا4  لهوزية عالية 
ملونلهـة نلتصعيد بالتصعيـد  لن نقف 
مكتواـا نجيـدي أمـا4 تعلتهـم، كاـا 
موناقتهـم  ت حيبهـم  أن  نـدرك  أنلـا 
باخ لـات مشـا رنت نلسـويد مج ى 

أكاذيب كاملعتاى  م ن غات اقط. 
لكلـا نحـّذُر ى َل نلعـد نن  م تِزقته 

 نقـول لهـم: 9ا 9ـم نلجيـش  نللجان 
يواـون بوعد9م  يتاسـكون باالتّفاق 
نلذيـن كانون ايـه نجكث  تلـازالً  نجكث  
حاليـاً لضبـط نللفـس،  لكلهـم نليو4 
ترص ن عىل إاشـاله  لتعلاـون ليدنً أن 
نمتلاعكـم عن مونصلة إاشـال نالتّفاق 
مسألة عائدة لكم..  عليكم أن تدركون إن 
أاشلتاوه ااا بعده لن يكون كاا قبله، 
إذ قد ب أت ذمتلا أما4 نلله سبحانه  عىل 
نلباغي تد ر نلد نئ )َاَقاِتْل يِف َسِبيِل نللَِّه 
اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَْفَسـَك، َ َح ِِّض نْلُاْؤِمِلَاۖ  
َعـَ� نللَُّه أَن يَُكفَّ بَـأَْس نلَِّذيَن َكَفُ  نۖ  

َ نللَُّه أََشدُّ بَأًْسا َ أََشدُّ تَلِكياًل(. 
نجحـدنث  نلوقائـع  خـالل   مـن 
 نلشون9د نتضح لليا أن حقوق نإلنسان 
ال تحايهـا نلد ل نلكااـ ة إناا تحايها 
 توصونها بلاىق نل لال  للعال لايعا 
باملثـل نجم يكـي نلذي يقـول )إذن أرىت 

نلسال4 ااحال نلسالح(. 

 * رئي�س فرع املجل�س الوطن�ي األعىل 
ملواجهة العدوان )بمحافظة املحويت(

كتابات

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

لقبائل اليمن: إَذا أردتم السالم فاحملوا السالح

التوت��ر األمريك��ي الروس��ي انس��حاٌب م��ن 
معاهدة أم صراٌع على الهيمنة؟

نلسوى ليقولون للعالم إن أم يكا أمة ىياق نطية ال ت د ح لاً 
أن يتو9 رلل أسـوى بيتـاً أبيضـاً، ليقو4 نل لل بعد9ـا بالداع 
بافـ ىنت: نلدياق نطيـة  حقوق نالنسـان  نلح يـات إ9 الايا 
خطاباتـه  ترصيحاتـه من لديد متعهدنً  بسـحب ُقــوَّنته من 
نلع نق  أاغانسـتان  إغـالق أبونب معتقـل غوننتلامو نل 9يب 

 كل ذلك لم يتم. 
ذ9ب أ باما إ9 نمللطقة نلع بية  نالسـالمية بعد نتائج ىرنسة 
أُعّدت يف نلواليـات نملتحدة بعلونن »ملـاذن يك 9ونلا«، محا الً أن 
يحقن نلع ب  نملسلاا نملسـتائا من غز  نلع نق  أاغانستان 

بحقلة تهيئهم الستقبال لوالت لديدة من نلفوىض. 
رغـم أن أ باما لم يخض ح  باً مبارشة إال أنه  يف عهده قتل 
أكـر عدى من نلع ب  نملسـلاا يف أحـدنث 4011  ما بعد9ا، يف 
عاليـة إحياء ملرش ع أم يكي بالفـوىض نلخالقة نلذي أحبط يف 
4006 بانتصـار نملقا مـة يف لبلان - نلحلقـة نجضعف حيلها - 
ليتم نستلساخه  تعاياه يف نمللطقة نلع بية  يستق  يف سوريا 

نلتي طاملا شكلت صدنعاً مزملاً للعدّ  نلصهيوني. 
بعـد سـلونت مـن نلحـ ب نلكونية عىل سـوريا تدخـل نلدب 
نلـ  يس بعـد أن أااق من سـباته نلشـتوي ليجعل من سـوريا 
ملطلقاً ل سم  تشكيل نللظا4 نلعاملي نلجديد قائالً لألم يكي إن 

زمن »نجحاىية« قد  9ّ!!!
ُملي نملـرش ع نجم يكـي نلصهيوني بهزنئم عـدة يف نمللطقة 
ـــة يف نلعـ نق  سـوريا  نلياـن  بـ ز محور  نلع بيـة  َخاصَّ
نملقا مـة كالعـب ملااس يف نملـرسح نلد يل  نإلقلياـي،  بدن أن 
 نشـلطن تبتعد عن تلك نللقطة نلح لـة نلتي  صلت إليها بعد 

غز  نلع نق يف ملحلى يتلازل باط نى. 
بعد  صول ت نمـب إ9 نلبيت نجبيض ىخلـت نلواليات نملتحدة 
م حلة لديدة من نكتساب نجعدنء  تولس نلحلفاء  لم يستثن 

ت نمـب حتى رشكاَءه يف حلـف نللاتو نلذيـن نبتز9م بصورة لم 
يتقبلها نج ر بيون ال سياسيّاً  ال نقتصاىياً. 

عاد نج ر بيون إ9 إرسـال رسائل لل ئيس نلشعبوي  إىنرته 
نملتغـرة أن أ ر بـا ياكـن لها أن تسـتقل بق نر9ـا ى ن نلبيت 
نجبيض  أنها مسـتعدة لبلاء ليش يضان لهـا أملها بعيدنً عن 

نبتزنز إىنرة ت نمب. 
قد4 نل ئيس نجم يكي ت نمب أىلة إضااية عىل قدرة  نشلطن 
عـىل نلتخي عـن حلفائهـا  أى نتهـا بقليل من نالكـرتنث اق ر 
ت نمب نالنسـحاب من سـوريا ليـرتك نلف نغ لياـأل »نآلخ  ن« 

حسب تعبره. 
لكـن 9ذن نلق نر لم ي ق للاؤسسـات نجم يكيـة كالبلتاغون 
 نليس أي أيه نلتي رأت أن مثل نالنسحاب سياأله نل  س ليداعون 

بال خ خطونت نحو »قلعة نللظا4 نلعاملي نجحاىي«. 
بعـد ذلك خاض نجم يكي مفا ضـات مع ح كة طالبان نلتي 
يصفها باإلر9ابية  نلتي كانت ذريعته الحتالل أاغانستان، نتج 
عن 9ذه نملفا ضات ننسـحاب  نشـلطن من أاغانستان مقابل 
رش ط ىعائيـة  9ـي أن تضاـن نلح كـة عد4  لـوى نلقاعدة 
 ىنعش يف أاغانسـتان، يسـعى نجم يكـي من 9ـذن نالتّفاق إ9 
نملغـاىرة بعد ضاان نلسـيط ة غـر نملبارشة عـر نلح كة نلتي 
رباا سياكلها من زما4 نلسلطة لتكون ح بة يف خارصة ر سيا 

 إي نن  نلد ل نملارقة عن نلطاعة نجم يكية. 
أتـى نلقـ نر باالنسـحاب مـن معا9ـدة نلصونريـخ نللو ية 
نملتوسـطة  نلقصـرة نملدد ليقول للـ  يس أنه ال مـكان لك يف 
نمل حلـة نلقاىمـة  أنـه ال يجـب أن تحصل عـىل أيـة نمتيازنت 
عسـك يّة،  عىل نلجانب نلرشقي لألطليس ليقول لأل ر بيا أن 
ننسحابلا من نملعا9دة سياكن نل  س من تهديدكم بصونريخه 
نلتـي يطور9ـا لترضب أية نقطـة يف ىنئ ة أحـد قط يها بوللدن 

 نلرتغال  آلخ  نلل  يج  نليونان. 
كاـا أنها محا لة أم يكية إلقحا4 ر سـيا يف سـباق تسـلح 

لديـد يلهك قون9ـا نالقتصاىية كاـا أنهك نالتّحاى نلسـواييتي 
نلسابق  أىد إ9 ننهياره. 

ال تدل 9ذه نملؤرشنت عىل ُقــوَّة صامدة لونشـلطن أما4 عدى 
كبر من نملشـاكل نلقدياـة  نلجديدة بقدر ما تـدل عىل تها ي 
9ـذه نلُقـــوَّة نلتي يحـا ل ت نمب ضـخ نلدماء نلجديـدة ايها 
بائات نملليارنت نلتي توعد بها بجلبها من نلخليج سـونء سايت 
حليباً أَ  صفقات أسلحة أَ  نستثاارنت ع بية يف بالى نلف ص. 
تأتـي نجزمـة نلفلز يليـة لتك س نالنقسـا4 نلـد يل نلذي بدأ 
بالتشكل يف سوريا  تعزز نليو4 يف الز يال، ابا نلياا نملتط ف 
 إىنرته نملتعج اة  با نالعرتنضات نل  سية  نلصيلية للتدخل 
نجم يكي يبقى مصر الز يال م 9وناً بالرصنع نلد يل عىل نلبلد؛ 
اونشـلطن ت يد نللفط  نلث  نت،  ر سيا  نلصا ت د يف نجم  

9يالة أبعد من نالقتصاى ال ياكن نلقبول بها حالياً. 
اهل تلجح  نشـلطن يف إسـقاط أحد أضالع نملثلـث نلالتيلي 

نلعيص )كويا – نيكارنغون -الز يال(؟
أ4 أن مجاوعة لياا  من  رنئهم نل  س  نلصيليون سيقفون 

حالز صد أما4 عج اة ت نمب  بولتون؟
رباـا سـتكون نلقضيـُة نلفلز يلية نختبـارنً لديـدنً لعزياة 
ر سيا سـاحة رصنع ى يل لديد ضان محا الت تشكيل نللظا4 

نلعاملي نلجديد نلذي ال نتوقع أن يبقى أحاىياً. 

أمريكا.. والسقوط من عرش الهيمنة العاملية 
 تثبيت 9يالتها بامليدل آيسـت،  عليه اقد صارت ضعيفًة ال 
تقود حتى عىل نلدخول يف ح ب مع إي نن أَ  حتى حااية أق ب 
حلفائهـا »إرسنئيل« من أىنـى تهديد قاى4.. بالتايل االسـقوط 
نجم يكـي أَْصبَــح حقيقيـاً  ال تلتظـ  َحاليـاً سـود لحظـة 
نرتطامها بـاجرض  نلذي لن يكون بامللظـور نلبعيد، ااجحدنث 
نلقاىمـة كـرد  مفصلية  كفيلة ب سـم لوحـة ليوبليتيكية 

لديدة لخارطة نلعالم نملستقبي ى ن 9يالة أم يكا. 
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معك في كّل مكان

 الباقة صالحة لمدة 30 يوماً وتراكمية للرصيد
لمزيد من المعلومات أرسل ” مكس” إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

باقات “ مكس”
تواصل أكثر 

بسعر أقل

»نجمة« تقود على البحر
صالح الدّكاك 

لم يُكْن للحزب »نالشـرتنكي نليالي«  زٌن 
 ال سـابُق رصيـد طيّـب لـدد 
أنظاـة نل لعيـة نلع بية نلتي 
باعها ق نَره  مونقَفه  تأريَخه 
عد ننهـا  يف  كوقـوى  مجانـاً 
عـىل نليان. لـذن اـال غ نبة أن 
يلتهَي به نلحـاُل ملبوذنً خارج 
ر9انات نلقياة  نلقوة نلدنخلية 
 نلخارليـة نللاظاة ملسـتقبل 
عـىل  نلسياسـيّة  نلتونزنـات 
نملسـتويات نملحليـة  نإلقلياية 
 نلد لية تبعاً مللاسيب نلحضور 
نلبقـاء  رصنع  يف   نلفاعليـة 

 نإلرنىنت نل ن9ن. 
ال قياَة للحزب  ال  زن يف للوب نليان ال 
كوحد ي ملحاز للكيـان نلكبر  ال كدعود 
سياسيّة تضارب بـ »اك نالرتباط«،  ال كأىنة 
أسـرة »للتحالف« يف  نقـع ما بعد نالحتالل. 
 كذلك نلحال يف تعـز  مأرب، حيُث نملضاربة 
تحتد4 حول »نلفدرلة نلسدنسية« يف حا أن 
رؤيـة »نالشـرتنكي نليالي« نملقدمـة ملؤتا  
نلحونر 9ي ملا9ضة للتسديس  تتبلى تثلية 
ايدرنليـة من للوب  شـاال بحد ى ما قبل 
نتّفاقيـة نلوحدة يف مايـو 0بب1،  إذن كانت 
رؤية نلحزب 9ذه قد أكسـبته ظا9 ياً بعض 
نلشعبية يف أ ساط عدى من نلجلوبيا، اإنه 
رسعـان ما خرس9ا باالنضـونء تحت ىعود 
»نلرشعيـة« نلتـي تـذرع بهـا »نلتحالف« يف 
عد ننـه عىل نلياـن بدءنً، ليخـ ج بعد أربعة 
أعون4 خـايل نلواـاض من »ريـاالت  ىرن9م 
 ى الرنت نلعاالـة« مثقـالً بخزيهـا  عار9ا 

لألبد. 
من نملضحـك  نملق ف معاً أن يرر نلحزب 
نلثقيلـة يف سـوق نلعاالـة  نليـو4 خيباتـه 
نلتـي ىخلهـا ال9ثـاً بالقـول: »نحـن حزب 

مدني  لسـلا مليشيا مسـلحة  9ذن يجعللا 
قـال  كذلـك  نملليشـيات«.  لـرصنع  ضحيـة 
»نلديسـاريون« مثـل قولهم عقـب إحباط 
»نلخيانـي«  ُمَخّططهـم 
نملسـلح  ا نر9ـم تحـت 
للـح »نلعباءنت  نلرنقع 
مذمومـا  نلح يايـة«، 
مدحورين إ9 مستلقعات 

الاىق نلشتات. 
ى9اقلـة  تبا9ـى 
»نالشـرتنكي«   9امانات 
بوحوش نلجـو نجم يكية 
نلغ بي،   مجلزرنت نملوت 
 صفقون لها  9ي تلهش 
لحـو4 نللسـاء  نجطفال 
نلبـرش  أضـالع   تهـ س 
 نجبلية  نملشـايف  صاالت نلعزنء  نجع نس، 
بـل   صفو9ـا بـ »قـوة ضاملة للسـال4«، 
 حا أخفق ُكّل 9ذن نملوت نلقاى4 من أصقاع 
نلكـون  خابـت غاياتـه  ر9انـات نلعاالء 
نليالـي«،  »نالشـرتنكي  يف  عليـه  نمل ن9لـا 
تلفعـون اياب نملدنية ليونربـون خزياً ال يُونرب 
 خطيئة ال تسـرت9ا تحاميل نلرشف نلزنئف، 
االـذي يبيح ملـزل  نلده للصـوص ام يرر 
عجزه عن مقاسـاتهم نلغلياة بكونه أعزل 
نليد  ضحيـة بال حيلة، 9ـو عا9  م تا يف 

نظ  نللصوص عوضاً عن عيون أ9له!
كان نلشـاع  نلجا9ي أسـبق مـن أىعياء 
نلحدناة  نليسارية يف إىرنكه لعونمل نكتساب 
نلقياة  نلوزن عىل مسـتود لدلية نلرصنع 
نلبـرشي، حيُث قـال: »إذن أنت لم تلفع ارضَّ 

ى نلفتى كياا يرض  يلفُع«.  اإناا / يُ لَّ
يف حـا ال نفع  ال رضر يُ تجى نليو4 من 
حزب خ ج من حسابات نملسحوقا ك 9ان 
متخيل  من حسـابات نلجالىين كخ طوشة 
بال قياة نستعاالية يف نلونقع.. حزب لم يقد 

نلبح  لكله قاى عليه. 

الناتو العربي كما تراه »إسرائيل«
أحمد فال السباعي*

ال تبـد  نلح ُب نليالية  ال نلسـورية من 
قبلها ُمشـّجعة لقيـا4 ناتو 
ع بـي يف نجَمد نلق يب،  9و 
نلحلف نلذي يُ نى له مونلهة 
إيـ نن  نإلْر9َـاب  حاايـة 
يف  نالسـرتنتيجية  نلثغـور 

نمللطقة. 
يف  رقٍة نسترشنايٍة لديدٍة 
لر زنليـم  معهـد  نرش9ـا 
نالسـرتنتيجية  للدرنسـات 
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ي د نلخبـر نإلرسنئيـي يعقوب عايـد ر أن 
نالنسـحاب من سـوريا يُعتـر قـ نرن أمركياً 
تأريخياً يف ما يتعّلق بالوضع يف نمللطقة،  رغم 
أن عايد ر يرّر ذلك بانشغال نلواليات نملتحدة 
نلدنخليـة  نلكـرد  نالقتصاىيـة  بتحّدياتهـا 
 نلخارلية نلتي لم تعد قاىرة معها عىل تحّال 
تبعـات نلح  ب نلتي خاضتها يف أاغانسـتان 
 سـوريا، اـإن 9لـاك نلكثـر مـن نملخاطـ  

 نلُفَ ص قد تلجم عن 9ذه نلخطوة. 

مخاطُر ناتجة من االنسحاب 
يف نظـ  نلخبـر نلصهيونـي يهـّدى 9ـذن 
نالنسـحاب مبـارشة نجرىن نلـذي » يف رأيي، 
سـيتبّا ق يبـاً يف أكثـ  مـن عـدى قليل من 
نلبلـدنن أنهـم يشـع  ن بالّطعـن يف ظهـ  
نلواليـات نملتحـدة. أ ل َمـن سيشـع  بهذه 
نلـ ّىة 9ـو نجرىن،  9ـو نجقـ ب أيضـاً إ9 
نلخطوط نجمامية،  سـيونله نآلن نإلي ننيا 

مبارشة«؟؟. 
نلكـ ى سـيجد ن أنفسـهم يف مونلهـة 

مبارشة مع أرى غان: »ستكسـب ت كيا نليد 
نلحـّ ة للعال ضـد عدّ 9م نملكـ  ه، نلك ى، 
ى نآلن يدعاـون نلواليـات  نلذيـن كانـون َحتَـّ
نملتحـدة بفضـل عالياتهـم 
نلعسـك ية نملشـرتكة. ع ف 
كيـف  نملـايض  يف  أرى غـان 
يسـتغّل نلضعـف نجمركي، 
تجـاه عّدة قضايـا من بيلها 

نلك ى«. 
نفوذ  سـيعّزز  نالنسحاب 
نلريـة  ماّ نتهـا  يف  إيـ نن 
نلسـورية، حيـُث سـيتحّقق 
»نلحلـم نإلي ننـي بااٍ  ب ي 
إ9  نلفـاريس  نلخليـج  مـن 
نلبح  نملتوّسط نلذي سيخد4 
نللولسـتية  نحتيالاتهـم 
سيتحّقق برسعة بعد نالنسحاب نجمركي«. 
نلونقع نلجديد نملرتتّب عن خ  ج نلواليات 
نملتحـدة مـن سـاحة نلـرصنع يف سـوريا » 
سـيفتح عـىل نلفـور إمكانيـات ملـا رنت 
لديـدة لإلي ننيـا،  نلتي كانت يف نلسـابق 
مالوعـة عىل إي نن؛ بسـبب  لـوى نلقاعدة 
نجمركية نملهاة يف نمللطقة عىل ط يق نللقل 
نل ئييس نلذي ي بط نلع نق بسـوريا، بالق ب 

من نلحد ى نجرىنية«. 

ُفَرص يقّدمها االنسحاب 
رغـم أن كاتـب نلتق يـ  لهـَد نفسـه يف 
نلبحث عن ُاـَ ص ناتجة من نالنسـحاب إال 
أن نإلضااة نجساسية يف نظ ه تبقى 9ي ت ك 
نملجال نجمركي اارغا أما4 نلالعب نإلرسنئيي 
لياأله مـن ى ن تعقيد عالياتـه يف نمللطقة: 
»من  لهـة نظـ  إرسنئيل، 9لـاك اائدتان 
محتالتـان نالاتـان عـن قـ نر نل ئيـس. 
 باجّ ى مغـاىرة نلواليات نملتحدة للالطقة، 
سـيكون 9لاك العـب  نحد عـىل نجقل يجب 
عـىل إرسنئيـل نللظـ  ايـه علـد نلتخطيط 

لعالياتها يف سـوريا. بشكٍل عا4، من نلسهل 
َاْهـم نملعاىلـة مـع عٍدى أقـل مـن نملتغّرنت 
 نلتعاُمـل معها. مـن ى ن نجمركيا، نلذين 
ُكّل  يف  نالعتبـار  يف  أخـذ مصالحهـم  يجـب 
عالية، سـيتم تبسيط عالية صلع نلق نر يف 
إرسنئيل،  لـن تقيّد نلواليات نملتحدة عاليات 
إرسنئيل. نالنسحاب نجمركي يالح إرسنئيل 

نلح ية نلكاملة يف نلتحّ ك«. 
باإلضااة إ9 ذلك يسـتلز4 نلوضع نلجديد 
عىل نلكيـان نلصهيوني »أن يرتنلع عن نملبدأ 
نلذي تبلّـاه علدما أعلن نسـتقالله: »حااية 
أّي  يكـون  أن  يلبغـي  ال  بلفسـه«.  نفسـه 
زعيـم إرسنئيـي تحت أية أ 9ـا4. يجب عىل 
إرسنئيل أن تبلي قّوتها ملونلهة 9ذن نلتحّدي، 
نقتصاىياً  عسك ياً. ستكون 9ذه أ9م مهاة 
لجايع نلحكومات نملستقبلية يف إرسنئيل«. 

ال تبـد  9ـذه نلعبـارة بعيـدة ُكّل نلبُعـد 
عاـا يجـ ي نآلن يف نمللطقـة مـن نلتحضر 
لقيا4 ناتـو ع بي ملونلهة إيـ نن، االدعاية 
نإلرسنئيليـة نليـو4 قائاـة عىل قد4ٍ  سـاٍق 
للرت يـج ملحاسـن نلتحالـف مـع إرسنئيـل 
نقتصاىيـاً  عسـك ياً  تكلولوليـاً،  نلـذي 
يبد  معـه أن ت كة ب يطانيا يف نمللطقة نلتي 
حاز9ا نجمركيـون عّدة عقوى يُ نى لها نليو4 

أن تُسّلم أخرنً إ9 نلكيان نلصهيوني. 

ناتو عربي بقيادة إسرائيلية
تبـد  نلورقـة نلتحليليـة نلتحذي ية 9ذه 
نلتوّلهـات  مـع  كبـٍر  حـٍد  إ9  ُملسـجاة 
نلعامة نلتي تع اهـا نمللطقة  نلتي ال ياكن 
االواليـات  ت نمـب،  با حلـة  ن بطهـا  أن 
نملتحـدة تدعم ملذ سـلونت قيا4 حلف ع بي 
مشـرتك ملونلهة نجخطار نإلقلياية نملحدقة 
بحلفائها يف نمللطقة نلع بية،  رغم نلتحّوالت 
نالسرتنتيجية نلكبرة نلتي تاّ  ايها عالقات 
نلعـّم سـا4 بالتلّـا نلصيلـي  ُمسـتجّدنت 
ال  سـوريا  نلياـن  السـطا  يف  نلحـ ب 

زنل نجمركيـون ُمرصيّـن عـىل 9ذن نملسـار 
نالسرتنتيجي نلجديد رغم صعوبته. 

يف 9ذن نلسـياق لم تسـتطع نلسـعوىيّة يف 
تج بتهـا نليايلة نلعسـك ية إابات نفسـها 
كقـّوة إقليايـة حقيقيـة تدعاهـا يف ذلـك 
نإلمارنت  حليفاتها نلع بية نلقلقة، ارضيبة 
نلحـ ب نملاليـة  نلعسـك ية  نإلنسـانية لم 
تحّقق نتائـج  نضحة يف حااية نلسـعوىيّة 

 ال يف إخضاع نليان نمللكوب. 
مـرش ع 4030 نلـذي لـم تظهـ  مله إال 
نلجوننب نلدعائية  نلرتايهية لم يقلع نلكثر 
من نلخرنء نلغ بيا بجّديته  لد نئيته لحد 
نلسـاعة،  نلحليف نملرصي نجكر يف نلتفاُعل 
ال يبحث عن إصطفـاٍف عدنئي  نضٍح تجاه 
إي نن،  نلحليف نإلمارنتي نلشـقيق ال يحارب 
إيـ نن يف نليان كاا يحارب نإلْسـاَلميا، أما 
نملغـ ب اقـد أعلـن عـن تحّوله نحـو نلدعم 
نلسيايّس للحل نليالي بدل نلدعم نلعسك ي. 
ال تبـد  نلح ب نليالية  ال نلسـورية من 
قبلهـا ُمشـّجعة لقيـا4 ناتو ع بـي يف نجَمد 
نلق يـب،  9و نلحلف نلذي يُـ نى له مونلهة 
إي نن  نإلْر9َاب  حااية نلثغور نالسرتنتيجية 

يف نمللطقة. 
أما4 9ـذن نلحلـف نمل تقب االاـة ااعلا 

أساسيا يف نمللطقة..
»نلعد « نإلي نني: يتّخـذ نلحلف من إي نن 
سـبب  لوىه نج ل نلـذي يهـّدى  لوى ى ل 
نلخليـج. أمركا ت يد للعـ ب أن يلوبون علها 
يف رصنعهـا.  باملقابـل، يـ د نجمركيـون 
أنفسهم أنهم غر قاىرين عىل مونلهة إي نن 

جسباٍب نسرتنتيجيٍة عديدة ]4[. 
كبـٍر  حـدٍّ  إ9  ت تبـط  نملفارقـة  9ـذه 
بالتحالفـات نإلي ننيـة مـع ر سـيا  نلصا 
مـن لهـة،  باملوقع نلجيوسـرتنتيجي نملهم 
يف مضائـق نلخليج  يف سـوق نللفط نلعاملية 
 يف طبيعة نلتهديدنت نلخطرة نلتي ستؤّىي 
نلجاهوريـة  نلشـاملة ضـّد  نلحـ ب  إليهـا 

نإلْساَلمية ذنت نلجيش نلعقائدي. 
»نلخصم« نلرتكي: بعد مقتل خاشـقجي 
 إعـالن نالنسـحاب نجمركـي مـن سـوريا 
توّلهت نلر بغلدن نإلعالمية ملعسك  نلتطبيع 
نحو نلرتكي نلذي أصبحت إرسنئيل تلظ  إليه 
كخصٍم حقيقي قاىر عىل نمللااسـة يف قياىة 

معسك  »نلتطبيع نلسلّي«. 
سياسة ت كيا نجخرة نلتي تبحث بها عن 
ملاطق نفـوذ يف نمللطقة من خالل تحالفات 
ُمتحـّ رة مـن نلتقاُطب نلثلائي )نلسـعوىيّة 
VS إيـ نن( نلـذي ت يـد أن تف ضـه أمـركا 
 إرسنئيـل يف نمللطقـة، تهـّدى يف نلحقيقـة 
نلطابع نلطائفـي نلع قي نلذي يُ نى مللطقتلا 
نلع بيـة أن تتعّاق ايه. لقـد أىرك نجت نك أن 
نالندماج مـع نلتحالفـات نإلقلياية قد ياثّل 
خط نً  لوىياً عىل نمللطقة أَ  9كذن يظه . 

»نلحليـف« نإلرسنئيـي: إرشنف نلواليـات 
نملتحدة عىل 9ذن نلحلف  نتخاذه إي نن َغَ ضه 
نجسايس، يعلي تلا9يه نلكامل مع نلسياسات 
نإلرسنئيليـة نلحالية يف نمللطقـة.  كاا يؤّكد 
ذلك عكيـد ر يف تق ي ه: »يف مونلهة أعدنئها 
يف نلرشق نج سـط، سـيتعّا عىل إرسنئيل أن 
ترتنلـع عن نملبدأ نلـذي تبلّتـه علدما أعللت 

نستقاللها: »حااية نفسها بلفسها«. 
9ـل تاتلـك ى ل نللاتـو نلع بـي مقـدرة 
حقيقية عىل نلتوّحد حول رؤية نسـرتنتيجية 

ىااعية أَ  9جومية  نحدة؟
يبـد  أن مـرش ع نللاتـو نلع بـي يتّجه 
شـيئاً اشـيئاً نحـو قيـاىة إرسنئيل بشـكل 
ُمعَلـن  مبارش لهـذن نلحلـف، خصوصاً  أن 
نلر بغلدن نلسياسيّة لد ل نلتطبيع أصبحت 
تـ ّ ج للـد ر نللوعـي نلـذي مـن نملاكن أن 
يحّققه  لـوى قاىة نلكيان نملحتـّل يف قياىة 
»نملـرش ع نلع بـي« نلجديـد لوحـدة ع بية 

يقوى9ا نلكيان نلصهيوني. 

* باحث مغربي متخصص يف الدراسات االسرتاتيجية
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ثقافيةثقافية
مق ر نجسبوعا نلقاىما 
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له ـ  عده   عيده ـ نلدرس نلخامس عرش
مع اة نل

رصالا إليك نف نً من نلجن
+  إذ 

ثقافية

 : بشرى المحطوري

نلقائـُد  نلشـهيُد  تحـدَث  أن   بعـد 
عـن نجسـلوب نل نقـي للجـن  ط يقة 
نللـه،  حثّـه  إ9  للدعـوة  ننطالقهـم 
للثقاايـا عـىل نالسـتفاىة مـن ذلـك 
نجسـلوب نلذي خلده نلُقـــْ آن نلك يم، 
قارن -َساَل4ُ نللِه َعَليِْه- مقارنًة صغرًة 
بـا موقف نلجـن نلذي سـط ه نلله يف 
نلُقـــْ آن نلك يـم،  بـا موقف بعض 
نلبرش، حيُث قال: ]ملا كان أسلوب نلجن 
أسـلوباً لايالً سـط ه نلله يف نلُقــْ آن 
نلك يـم، نسـتطاعون يف موقـف  نحد - 
 9ـم مـن 9ـم ى ن نإلنسـان يف كااله 
- يف موقـف  نحد أن يفهاـون نلُقــْ آن 
نلك يـم أنه من علـد نللـه،  أن يتأا  ن 
بـه يف أنفسـهم،  أن يع اون مـاذن ي يد 
نلُقـــْ آن ملهم، اانطلقـون عاملا، لم 
يلطلقون إ9 بيوتهم عائدين  سـاكتا، 
اـم علدمـا تَحّ كـون للعاـل ع اـون أن 
نجسلوب نلصحيح 9و: أنلا علدما نعوى 
إ9 نآلخ ين،  نحن لـم نفارقهم إال ملذُ 
ساعة، أَ  ساعتا ماذن سيكون لكالملا 
من أاـ  علد9م؟ اللقـل: }إِنَّا َسـِاْعلَا 
ِكتَابـاً أُنِْزَل ِمْن بَْعِد ُمـوىَس ُمَصدِّقاً ِلَاا 
{ لـم يقولون  بَـْاَ يََديْـِه يَْهـِدي إ9َِ نْلَحقِّ
مجـ ى الـاء عـىل ذلـك نلكتـاب، كتاب 
9دنيـة، اهاـون أن نلُقـــْ آن 9و كتاب 
عال  كتاب 9دنية، يهدي إ9 نلحق، 9و 
ي شـد،  9م - اعالً - اهاون أن قومهم 

بحالة إ9 أن يهتد ن[. 
 أضـاف أيضـاً: ]نحن 9لـا تكّ رت 
للسـات كثرة مع من؟ مـع نلُقــْ آن 
نلك يم،  مـع ما نلقله مـن أ9ل نلبيت 
)عليهـم نلسـال4( اال يلبغـي أن نكون 
أقـل  عياً من نلجـن، يف أن نفهم أ9اية 
ما سـاعلاه عىل ضوء كتـاب نلله،  من 
نصوص آيات نللـه يف نلُقــْ آن نلك يم، 

من خالل ما سـاعلا 9و: أن نلدين ىين 
عاـل، أن 9ـدد نللـه يهـدي إ9 نلعال، 
أن نلُقـــْ آن نلك يـم كتـاب عال، 9ي 
نلقضية نلتي ت سخ لديلا،  يف مجتاعلا 
ضد9ا: نلجاـوى، نلسـكوت، نإلع نض، 
9ذه نلحالة إذَن لم نلتقل بأنفسـلا إليها 
ايكون ما ياأل مشـاع نا 9و: أن نلدين 
9و عال يف ُكّل مجاالته، يف ُكّل لوننبه[. 

 
 الواقع الذي يفرضه الُق��ْرآن الكريم 

على املسلمني:��
أن  إ9  َعَليْـِه-  نللـِه  -َسـاَل4ُ   نبـه 
نملف  ض عىل نجمة نإلسالمية أن تكون 
خر أمة أخ لت لللاس،  أن تعال عىل 
أن يعم 9ـدد نلله أرلـاء نلدنيا، اقال: 
]نلونقع نلذي يف ضه نلُقــْ آن نلك يم: 
أن نملسـلاا حتـى  إن لـم يُغـز ن إ9 
بالى9م،  إن لم يصل اساى نآلخ ين إ9 
بالى9م 9م مكلفون، 9ـم ملزمون من 
لهة نلله سبحانه  تعا9 أن يهتاون عىل 
أعىل مسـتود من نال9تاـا4 أن يكونون 
9م من يتَحّ كـون إ9 نآلخ ين، 9م من 
يلطلقون ليصلون بإسـالمهم إ9 أعااق 
أ ر بـا، ليصلون بإسـالمهم إ9 أم يكا، 
ليُهدُّ ن ُكّل بلـاء للطونغيت يف أي مكان 
من 9ذه نلدنيا. 9ذن ما يف ضه نلُقــْ آن 
ـلَّ نلُقــْ آن نلك يم  نلك يـم،  9ذن ما أ9ََّ

9ذه نجمة جن تلهض به[. 
 تسـاءل -َسـاَل4ُ نللـِه َعَليْـِه- يف ألم 
شـديد، قائـالً: ]الااذن نحـن  صل بلا 
نجم  كاسـلاا إ9 9ذه نلدرلة؟  صل 
بلا نجم  نحن كزيوى  شيعة ج9ل نلبيت 
)عليهـم نلسـال4( إ9 9ـذه نلدرلة، أن 
نـ د ما يبعث عـىل نلخـزي أن ن د ما 
9و مؤسـف حقا من عال ضد نإلسال4، 
 نملسـلاا يف ُكّل ملطقـة، ام بعد نحن 
لم نتجـه نتجا9اً لاىنً، أَ  نلكثر بعد لم 
يخط  عىل باله، لم يخط  عىل باله بعد 
أن يتَحّ ك، أَ  أن يعال شيئاً ما، 9ذن يدل 

عىل ننحطاط إ9 أحط مستود يف اهالا 
لديللا،  يف اقتلا ب بلا،  يف نعتزنزنا بهذن 
نلدين،  ناتخارنا بهذن نلدين نلعظيم[. 

ما الدرس الذي تس��تفيده األمة من 
غزوة تبوك:�

 أشـار نلشـهيُد نلقائـُد -َسـاَل4ُ نللِه 
َعَليِْه- إ9 غز ة تبوك،  كيف أن رسـوَل 
نللـه صىل نللُه عليه  آله  سـلم 9و َمن 
تَحـّ ك  لّهـز نلجيش ليغـزَ  نل  4 يف 
عق  ىنر9م،  لـم يلتظ  حتى يأتون 9م 
إليـه، اقـال: ]نلُقـــْ آن نلك يم لعله 
نللـه نـورنً للاؤملـا، نورنً للاسـلاا 
عليهـم  تهجـم  أن  قبـل  بـه  يهتـد ن 
نلظُّْلاـة، يتَحّ كـون 9ـم عىل أساسـه 
قبـل أن يهجـم عليهـم نلعـد  إ9 ُعقِ  
ىيار9ـم، سـونء بفسـاىه، أَ  أن يصل 
بقدمـه  بلفسـه، ألم يتَحّ ك نل سـول 
)صلـونت نللـه عليـه  عىل آلـه( 9و يف 
غز ة ]تبوك[ ليهالم 9و،  عىل مسااة 
طويلة لدنً مـن نملديلة نحو )750 كم( 
إ9 تبـوك ليونلـه ى لة عظاـى يف ذلك 
نلزمن 9ـي ى لة نل  مان. أرنى أن يقول 
جمته: إن من يلتظ  ن،  يصاتون 9م 
من سـيكونون أذالًء إذَن ما 9جم عليهم 
نلعد ، 9م من سـيكونون معّ ِضا جن 
يُفتلون عن ىيلهم،  جن يتلازلون ببساطة 
عـن ىيلهـم إذَن مـا 9جم عليهـم نلعدّ  
إ9 ىنخـل ىيار9ـم، نل سـول )صلـونت 
نلله عليه  عىل آله( ربّى نملسـلاا عىل 
نال9تاا4، ربّى نملسـلاا عـىل نملباىرة، 
ربى نملسلاا عىل نستشعار نملسئولية، 
عـىل أن تكون لديهـم ر ح  اّابة ىنخل 
ُكّل شـخص ملهـم، ر ح لهاىية ر ح 
تستشع  نملسـئولية اتلطلق، ال تلتظ  
نجعـدنء  إن كانـون كبـارنً،  إن كانـون 
ياتلكـون مختلـف  سـائل نلقـوة، ال 

يلتظ  نهم حتى يهجاون عليهم[. 

َفْضٌح ألبعاد السياسية األمريكية:�� 
حّذر -َسـاَل4ُ نللِه َعَليْـِه- من أم يكا 
 سياسـتها يف نلياـن،  تسـاءل قائال: 
]أَ لم نسـاْع أن نجم يكيا اعالً ىخلون 
نلياـن؟  سـاعلا يف 9ـذن نجسـبوع ما 
يؤّكد اعالً أن نجم يكيا شـئلا أ4 أبيلا 
سيصلفون نليان ى لة إْر9َابية،  أنهم 
سيعالون عىل أن يكون لهم  لوى 9لا يف 
نليان،  قونعد يف نليان، أي أن يسيط  ن 
عىل نليان سيط ة مبارشة، أما نلهيالة 
اهي قائاة، ُكّل نلـد ل نلع بية تخضع 
جم يـكا يف مختلف شـؤ نها، يف نملجال 
نلسـيايس،  يف نالقتصاىي،  يف نلثقايف، 
 يف مختلف نملجاالت، لكلهم ال يكتفون 
بهذن، 9م ي يد ن أن يدخلون مبارشة إ9 
أعااق ُكّل قط  إسـالمي،  إذن ما ىخل 
نجم يكيـون -  نحن مـن عانيلا كثرنً 
من اساى9م كيهوى  نصارد،  9م من 
ال يزنلون يف بالى9م،  صل اسـاى9م إ9 
ُكّل أرسة ىنخـل بالىنا،  صل اسـاى9م 
ىنخـل ُكّل أرسة يف نلبالى نلع بية، اكيف 
إذَن ما ىخلون 9م بأنفسـهم؟ - سيذّلون 
نللـاس، سـيحاربون نلديـن مـن ىنخل 
نلبالى، سـيذلون ُكّل إنسـان سيقه  ن 
سـيجعلونهم  سـيذلونهم،  نلياليـا، 
عبيدنً لهم، خرنت بالىنا سيلـتهبونها، 
سـيتحكاون يف ُكّل يشء يف 9ذه نلبالى، 
اال تتصور ن أن ىخولهم سيكون ىخوالً 
عاىيـاً،  ال تلتظ  أنت أن ت ن9م أمامك، 
9م سـيبلون قونعد عسـك ية لهم 9لا 
 9لـا  9لـاك، ال يسـاح للياليا بأن 

يدخلون إليها[. 

مل��اذا تغافلن��ا عن آي��ات تحذرنا من 
اليهود والنصارى؟

 أّكد -َساَل4ُ نللِه َعَليِْه- بأن نلُقــْ آن 
نلتـي  نلكثـرة  باآليـات  نلك يـم يعـج 
تحـذر نملؤملا مـن نليهـوى  نللصارد 

 سياساتهم، مثل:ـ
1ــ َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ نللَّاِس َعَدنَ ًة ِللَِّذيَن 

ُكون.  آَملُون نْليَُهوَى َ نلَِّذيَن أرَْشَ
4ـــ َ َلـْن تَـْ ىَض َعلْـَك نْليَُهـوُى َ الَ 

نللََّصاَرد َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم. 
3ـ إْن تَْاَسْسُكْم َحَسلٌَة تَُسْؤ9ُْم َ إِْن 

ـٌَة يَْفَ ُحون ِبَها.  تُِصبُْكْم َسيِّئـ
4ـ َمـا يَـَوىُّ نلَِّذيـَن َكَفـُ  ن ِمـْن أ9َِْل 
َل َعَليُْكْم  ِكَا أَْن يُلَـزَّ نْلِكتَـاِب َ الَ نْلُارْشِ

ِمْن َخْرٍ ِمْن َربُِّكْم. 
َ الَ  تُِحبُّونَُهـْم  أُْ الَِء  9َاأَنْتُـْم  5ـــ 
يُِحبُّونَُكـْم َ تُْؤِملُوَن ِباْلِكتَـاِب ُكلِِّه َ إِذَن 
ـون  ا َ إِذَن َخَلـْون َعضُّ َلُقوُكـْم َقالُـون آَملَـّ

َعَليُْكُم نجَنَاِمَل ِمَن نلَغيِْظ. 
 أن عىل نملسلاا أن يأخذ ن حذر9م 
كاا أم 9م نلُقــْ آن، اقال: ] نحن َمْن 
تفكرُنا سطحي؛ ن يد أن ن د نجم يكي 
أماملا مدلجاً بسـالحه حتى نتأّكد أنه 
9لـا، 9م إذَن ما تونلد ن يف قونعد -  لن 
تكون قونعد9م إال يف أماكن نسرتنتيجية 
مهاـة ىنخـل نلياـن - اإنهـم حيلئـٍذ 
يكونـون قـد خلقـون نليان  أمسـكون 
بزما4 أمـ  نلياليا.  للعد إ9 نلُقــْ آن 
نلك يم للع ف ماذن إذَن سـيعالون إذَن ما 
تحكاـون إ9 9ذه نلدرلة؟. أليسـون 9م 
من قال نلله علهم: أنهم ىنئااً يسـعون 
يف نجرض اساىنً،  أنهم ال يوى ن للا أي 
خر،  أنهـم ال يحبونلا،  أنهم يعّضون 
عليلـا نجنامـل من نلغيظ، إنهـم أعدنء، 
اإذن ما نسـتحكات قبضـة عد ك ملك 
ااـاذن تتوقع مله إال رضبـات مخزية، 
رضبـات مؤملـة للفسـك  ملاتلكاتـك، 
 لكل يشء عزيز علـدك. 9كذن أصبحلا 
إ9 9ـذه نلدرلة جنلا نبتعدنا كثرن كثرنً 
لـدنً عـن نلُقـــْ آن نلك يـم، أي نحن 
بحالة إ9 كال4 كثر  كثر  كثر حتى 
نتَحّ ك أمـا4 نلخط  نلـذي قد  صل إ9 

ىنخل ُكّل بيت[. 

 : خاص

 ع َّالـا -َسـاَل4ُ نللـِه َعَليْـِه- عـىل 
نلط يقـة نملؤىيـة إ9 نتحاى نملسـلاا 
مـا  إذَن  رنيـة  نحـدة  تحـت  لايعـاً 
تحّققـت، َحيْـــُث قـال: ]أن نللـاس 
نلشعوَر باسؤ لية،  أنفسهم يحالون 
9ـذه أ ل  نحـدة، يع اـون نللـه، اـم 
يتحالون مسـؤ لية أن يكونون أنصارنً 
له 9ذه  نحدة، عىل 9ذن نجسـاس ت د 
يف نجخر موضوَع نلوحدة علدما يقول 
 نحد، أليسـت نلوحدة أساسـية؟ لكن 

نلوحـدة مفتاحها من 9لـا، مفتاحها 
مـن 9لـا.. طيـب يف 9ذن نملوضـوع ما 
9لـاك أحد سـيحول ى نك أبـدنً يف أنك 
تتحال نلشـعور باملسـؤ لية، 9ل أحد 
يسـتطيع يسيط  عىل مشـاع ك؟ ال، 
يف مجـال مع اتـك للـه حتـى تثق به، 
 تعـ ف مـاذن يعاـل لللـاس إذَن كان 
معهـم، علدمـا يكونـون سـائ ين يف 
ط يقـه، 9ـذه قضيـة أيضـاً ال يولد 
عائـق أمامها، نلبـاري ال يجعل عونئق 
أبـدنً.. ام تـ د أنـه إذَن نللاس سـار ن 
بهذن نلشـكل كانون ق يبا من نلتوحد؛ 
}َ نذُْكـُ  نْ ِنْعَاـَت نلّلِه َعَليُْكـْم إِذْ ُكلتُْم 

أَْعـَدنء َاأَلََّف بَـْاَ ُقلُوِبُكـْم{ }َ أَلََّف بَْاَ 
ُقلُوِبِهـْم َلْو أَنَفْقَت َما يِف نجَْرِض َلِايعاً 
ا أَلََّفـْت بَْاَ ُقلُوِبِهْم َ َلـِكـنَّ نلّلَه أَلََّف  مَّ

بَيْلَُهْم{)نجنفال63( 
 لفت -َساَل4ُ نللِه َعَليِْه- إ9 عدل نلله 
 رحاتـه،  أنه ال يظلم أحدنً،  من 9ذن 
نمللطلـق ال ياكـن أن يأم نا سـبحانه 
ط يقـة  إ9  ي شـدنا  أن  ى ن  بـيشء 
تلفيذه ــ حاشاه عن ذلك ــ، َحيْــُث 
قال: ]9ذه سـلة يف نلُقــْ آن نلك يم أن 
نلله ال يهدي إ9 يشء، أَ  يأم  بيشء إال 
 يهدي إ9 نلط يقـة نلتي يقو4 عليها، 
 تؤىي إليه، نجسـس نلتي يقو4 عليها، 

 نلط يقة نلتي تؤىي إليه ـ 
 أّكد -َسـاَل4ُ نللـِه َعَليِْه- عىل أن كل 
ة )لهـا حلٌّ يف  مشـكلة تقع ايهـا نجُمَّ
نلُقــْ آن(، َحيْـــُث قال: ] كل حالة 
تقول ايهـا لكن ناهم أنهـا محلول يف 
نلُقـــْ آن،  تقطع كل نجعـذنر يهيئ، 
 أنه يعال نليشء نلكثر نلكثر، ع ض 
أمثلـة كثرة، سـونٌء أكانت مـن بدنية 
نإلسـال4،  ح كـة نل سـول )صلـونت 
نللـه عليـه  عـىل آلـه( أَ  مـن نجَُمـم 
نملاضيـة، علدما يع ضهـا يف نلُقــْ آن 
نلك يـم ليثق نللاس بـه، يع ض صورنً 

حقيقية[. 

  ّضـح -َسـاَل4ُ نللـِه َعَليْـِه- بـأن 
اائـدًة عظياًة  نلُقــْ آنـي  للقصـص 
نأخذ ملهـا نلعظة  نلعرة، لتسـتقيَم 
حياتلا، للع ف أن مسببات غضب نلله 
عىل نجَُمـم نلسابقة 9ي نفس مسببات 
غضب نللـه عليلا، َحيْــُث قال: ] لهذن 
ما يكـون قصصه عبـارة عن قصص 
مثـل نلقصـص نلتي يعالهـا نآلخ  ن 
كتّـاب قصاصـون، يالحـظ موضوعاً 
معيلـاً،  يكتـب ايه قصـة نارتنضية، 
قصـة خياليـة، قصـص  نقعيـة، من 
 نقـع نلحياة؛ لتثق أكثَ .. تكون أمثلته 

أمثلة  نقعية. 

:] برنامج رجال اهلل ملزمة ]َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا ِمَن اْلِجنِّ

إذا دخل األمريكيون اليمن سيحاربون الدين ويذلون الناس وينهبون خرياتها ويتحّكمون يف ُكّل شيء
يفترض على األمة العربية واإلسالمية أن تتَحّرَك لنشر اإلسالم األصيل إلى أعماق أوروبا وأمريكا

معرفة اهلل والثقة به والشعور 
باملسؤولية لنصرة دينه
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االحتالل يعتقل 14 فلسطينياً يف الضفة الغربية وأطراف غزة
 :  فلسطين المحتلة 

نعتقلـت قـونُت نالحتـالل نلصهيونـي، أمـس 
نجحد، 14 السطيلياً من ملاطَق متف قة بالضفة 

نلغ بية  أط نف قطاع غزة نملحارَص. 
 قالـت  كالة معـاً نلفلسـطيلية لألنبـاء: إن 
قونت نالحتـالل نقتحات بلدنت بيت اجار  تقوع 
للـوب بيت لحـم  مخيم نلع  ب شـاال نلخليل 

 نعتقلت تسعة السطيليا. 
 أضااـت نلوكالة، أن قـونت نالحتالل نعتقلت 
خاسـة السـطيليا مـن أطـ نف قطـاع غـزة 

نملحارص. 
إ9َِ ذَِلـَك، أصيـب عدٌى من نلفلسـطيليا، أمس 
نجحد، بحاالت نختلاق ل نء نعتدنء قونت نالحتالل 
نلصهيونـي عـىل بلـدة نلخـرض للوب بيـت لحم 
بالضفة نلغ بية.   ذك ت  كالة ) اا( نلفلسطيلية 

لألنباء، أن قونت نالحتالل نقتحات نلبلدة  أطلقت 
قلابل نلغاز نلسا4 صوب نلفلسطيليا، ما أىد إ9 

إصابة عدى ملهم بحاالت نختلاق. 
 تونصل قونُت نالحتالل سياساتها نالستفزنزية 
بحـق نلفلسـطيليا من خـالل نلتضييـق عليهم 
 مدن9اة نملدن  نلق د نلفلسطيلية  شن حاالت 
نالعتقال نليومية بهدف تهجر9م  نالستيالء عىل 

أرنضيهم.

الجيش السوري يرد على خروقات املجموعات 
اإلجرامية يف ريف حماة الشمالي

 : سوريا 
ىّم  نلجيُش نلسـوري، أمس نجحـد، برضبات مداعية م ّكزة 
تجاعـات  مسـتوىع ذخـرة تابع ملجاوعـة إل نميـة حا لت 
نلتسـّلل  نالعتدنء عىل نقاط عسـك ية يف محيـط عدى من ق د 

 بلدنت ريف حااة نلشاايل  إىلب نلجلوبي. 
 قالت  كالة نجنباء نلسورية »سانا«، بأن  حدنٍت من نلجيش 
رىت عـىل خ  قـات نملجاوعـات نإلل نميـة نلتابعة ملا تسـاى 
“كتائب نلعزة” نمللترشة عىل نجطـ نف نلغ بية من بلدة حرصنيا 
بال يف نلشـاايل أالـاء محا لتها نلتسـلل  نالعتـدنء عىل نقاط 

عسك ية متا كزة ب يف مح ىة نلشاايل. 
 أشـارت نلوكالة، إ9 أن  حدنت نلجيش تعاملت مع خ  قات 
نإلل نميـا ب مايات صار خية  مداعيـة  أ قعت يف صفواهم 

قتىل  مصابا  ىم ت لهم م نبض  نقاطاً محصلة. 
 يف ملطقة سهل نلغاب، لفتت نلوكالة، إ9 أن مداعية نلجيش 
ىّكت مونقع إل نميي ما يساى “نلحزب نلرتكستاني” يف أط نف 
بلدتَي نلحونش  نلحويجة رىن عىل إطالقهم رصاص نلقلص عىل 

نللقاط نلعسك ية  نلق د نآلملة. 
 إ9 نل يـف نلجلوبـي يف محااظـة إىلـب بيّلـت نلوكالـة، أن 
 حـدنت نالسـتطالع يف نلجيش رصـدت ح كة آليـات  مدرعات 
لتلظيـم لبهـة نللـرصة نإلل نمـي عـىل أطـ نف بلـدة نلهبيط 
  لهـت رضبات محكاة أسـف ت عن تدمر عـدى من نآلليات 

 مقتل  إصابة نلعديد من نإلل نميا. 
 أشارت نلوكالة، إ9 أن نلرضبات أسف ت عن مقتل  إصابة نلعديد 
من نإلل نميا  تدمر مسـتوىع لألسلحة  أ كار  مق نت قياىة كان 

يستخدمها تلظيم لبهة نللرصة يف نلتخطيط جعااله نإلل نمية. 

الرئيس الفنزويلي يعلن استعداده لدعم مبادرة انتخابات برملانية مبكرة
 : متابعات 

أعلـن نل ئيـُس نلفلز يـي نيكوالس 
مـاى ر ، أمـس نجحـد، عن نسـتعدنىه 
لدعم مبـاىرة إل نء ننتخابـات ب ملانية 

مبك ة يف نلبالى. 
 قال ماى ر ن أما4 نآلالف من أنصاره 
يف كـ نكاس: »9م ي يـد ن نالنتخابات، 
سـلج ي ننتخابـات ب ملانيـة«، مضيفاً 
»إن مبـاىرة بهذن نلصـدى تبحث نآلن من 
قبل نلجاعية نلدستورية يف الز يال لتتم 
بعد9ا ىعوة سـكان نلبالى للاشاركة يف 

ملاقشتها«. 

 أّكـد مـاى ر  نسـتعدنَىه لحاايـة 
نلسـياىة نلشـعبية  نلدسـتور  حقوق 
الز يـال بحـز4، ىنعيـاً نلعسـك يا إ9 

نلتكاتف  نلوالء لدستور نلجاهورية. 
 تتعـ ُض الز يـال ملحـا الت تدخل 
أم يكيـة يف شـؤ نها نلدنخلية  زعزعة 
نسـتق نر9ا عر معارضتهـا نليايلية يف 
محا لة مسـتايتة من  نشلطن إلحياء 
مخططاتهـا للهيالة عىل 9ذن نلبلد نلذي 
ياتلك اـ  نت نفطية 9ائلـة  نالنقالب 
عىل نل ئيس نلرشعي ماى ر  باستخدن4 
نلعلـف  ايهـا  باـا  نلوسـائل  لايـع 

 نلفوىض. 

ظريف: استقاللية إيران 
واعتمادها على ذاتها هو سبب 

عداء واشنطن لها
 : متابعات 

أّكـد  زيُ  نلخارليـة نإلي نني محاد لـونى ظ يف، أمس 
نجحد، أن نسـتقالليَة إي نن  نعتااى9ا عىل ذنتها بعد ننتصار 

نلثورة نالسالمية 9و سبُب عدنء نلواليات نملتحدة لها. 
 نسـتغ ب ظ يف يف حديث لصحيفة نطالعات نإلي ننية، 
عجـَز  صاـَت بعـض أنظاـة نمللطقـة تجـاه ترصيحـات 
نل ئيس نجم يكـي ى نالد ت نمب »نلوقحـة« حول نعتااى9ا 
عـىل نلواليات نملتحـدة يف  لوى9ا  أملها، مضيفـاً: إن 9ذه 
نلترصيحـات نالاـة عـن سـااح 9ـذه نجنظاـة لرتنمـب 
بالتحـدث بهـذن نللهج نلوقح ى ن إبدنئهـا أي رىة اعل تجاه 
ذلـك.   أّكد ظ يف، أن إي نن نسـتطاعت عر نالتّفاق نللو ي 
عـزل نلواليـات نملتحـدة  نلحفـاظ عـىل ملجزنتهـا، معترنً 

نالتّفاق مكسباً شعبياً  حكومياً لبالىه. 
 لفت ظ يـف، إ9 أن نآللية نملاليـة نج ر بية للتجارة مع 
إي نن تعتر خطوة إيجابية إال أن أ ر با لم تثبت بعد قدرتها 
عـىل متابعة مصالحها نلوطلية  نالسـتثاار يف 9ذن نلجانب، 
مع بـاً عن أملـه بأن تتجـ أ أ ر بـا يوماً ما عـىل مونلهة 

نلواليات نملتحدة من ألل مصالحها.

الحشد الشعبي العراقي: القوات 
األمريكية يف العراق قوة احتالل 

 : متابعات 
نعتر نلقياىي يف نلحشـد نلشـعبي رضونن نلعلزي، أمس 

نجحد، أن نلقونِت نجمركية يف نلع نق قوُة نحتالل. 
 قـال نلعلزي خالل مؤتا  صحايف: إن نلحشـد نلشـعبي 
يحـرت4 نالتّفاقيـة نجمليـة بـا بغـدنى   نشـلطن، لكن أي 
نستفزنز من نلجانب نجمركي سيجابَُه ب ى ملاسب،  أّكد أن 

9ذن نلتحذي  قد أبلغ لألمركيا أكث  من م ة. 
 بـّا نلعلزي، »نحـن نعد نلقونت نجم يكيـة نملتونلدة يف 
نلعـ نق، قـونت نحتالل«، مضيفـاً إذن كان تريـ   لوى 9ذه 
نلقونت مبلياً عىل نالتّفاقية نجملية نمُلِرمة اياا با نلحكومة 
نلع نقية  نلحكومة نجم يكيـة الحن نعتقُد أن أم يكا ليس 
لها عهوٌى  مونايُق  9ي قد نسفت ُكّل نلعهوى  نملونايق بيلها 

 با ُكّل نلعالم  ليس اقط نلع نق.

السودان: مظاهرات متواصلة وقمع مفرط للمحتجني 
 : متابعات 

تونصلـت نالحتجالـاُت نلسـوىننية، أمـس نجحـد، مطاِلبـًة 
باحاكاة نل ئيس نلبشـر  تسليم نملتورطا يف قتل نملتظا9 ين، 
 أّكد نملحتجون مضيهم يف نلط يق نلثوري حتى إسقاط نللظا4. 
 ىعا تجاع نملهليا نلسوىننيا، إ9 تظا9 نت ليلية يف مختلف 
نملدن نلسوىننية  إ9 تسـير مونكب مهيبة، مثالاً ر ح نلثورة يف 
نلسوىننيا  ح صهم  شجاعتهم  إرصنر9م عىل إكاال  تتويج 
اورتهـم بانتصـار مكتاـل يفـي إ9 ى لـة نملونطلـة  نلقانون 

 نلتعدىية نلثقااية. 
 يف نلسـياق، قالت مصاىر إعال4 سـوىننية: إن قونت نلرشطة 
نعتقلـت ملذ بدء نالحتجالات حونيل ألف مونطن سـوىنني، اياا 
بلغ عدى نلقتـىل أكث  من أربعا مونطلاً بيلهـم أطفال  عاملون 

يف نلقطاع نلطبي. 

“هيومن رايتس ووتش” تطالب زعيم الفاتيكان بالضغط على 
اإلمارات ل�وقف جرائمها باليمن 

 : متابعات 
طالبـت ملظاُة 9يومـن رنيتس 
  تـش نلحقوقيـة نلد ليـة، أمـس 
نجحد، نلبابا ا ننسـيس، باالستفاىة 
نالحتـالل  ى لـة  إ9  زيارتـه  مـن 
نإلمارنتـي للضغـط عـىل حكومتها 
من ألـل  قف نالنتهاكات نلحقوقية 
نلجسـياة نلتـي ت تكبهـا قونتها يف 
نلياـن،  إنهـاء قاـع نمللتقديـن يف 

نلدنخل. 
يف  نلد ليـة،  نمللظاـة   أضااـت 
بيـان نرشته عىل موقعها نل سـاي: 
يف  سيشـارك  نلفاتيـكان  زعيـم  إن 
نملؤتاـ  نلعاملي لألخوة نإلنسـانية يف 
نإلمـارنت يف 4 ارني ، مشـرة إ9 أن 
ى لـة نالحتالل تلعـب ى رنً بـارزنً يف 
نلعاليـات نلعسـك ية بالعد نن عىل 

نليان. 
 أشار نلبيان، إ9 أن ى ل نلعد نن 
ملذ مـارس 4015، قصفـت نمللازل 
عشـونئياً،   نجسـونق  نملـدنرس 
نملسـاعدنت   أعاقـت  صـول 

نلذخائـ   نإلنسـانية،  نسـتخدمت 
نلعلقوىيـة نملحظـورة عـىل نطـاق 

 نسع محلياً. 

نلسـلطاِت  أن  نلبيـان،   أ ضـح 
نإلمارنتيـة تعتـدي باسـتا نر عـىل 
ح يـة نلتعبـر  تكويـن نلجاعيات 

ملـذ 4011،  مـا يـزنل نآلالُف مـن 
نجلـور  ذ ي  نملهال يـن  نلعاـال 
معّ ضا بشكل كبر للعال نلجري. 
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عندم���ا يأتي البعُض من البش���ر يّتجه���ون في واقع حياتهم بإرادة صادقة وخّيرة، ليعيش���وا في هذه احلياة 
بناًء على املبادئ والقيم اإللهية، فهناك في الواقع البشري َمن يرُفُض ذلك حتماً، هناك َمن يتَح�ّرُك من واقع 
الش���ر بعدوانية كبيرة، يرتكُب أبش���َع اجلرائم، يتَح�ّرُك بالتس���لّط واالستئثار واالس���تبداد والظلم والطغيان، 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي ليستحوَذ على الواقع البشري بكله.

رئيس التحرير:
صري نلدر نني

كلمة أخيرة

عبُدالعزيز أبوطالب *   
املتح�دة  الوالي�ات  أعلن�ت 
األمريكي�ة عزمه�ا ع�ى تعليق 
معاه�دة  يف  مش�اركتها 
النووية متوس�طة  الصواري�خ 
وقص�رة امل�دى املربم�ة ع�ام 
1987م�ع االتّح�اد الس�وفيتي 
حالي�اً(،  )روس�يا  الس�ابق 
والت�ي كانت تنص ع�ى تدمر 
الصواري�خ الت�ي يبل�غ مداه�ا 
و5500   1000 ب�ن  املتوس�ط 
 500 ب�ن  والقص�ر  كيلوم�ر 
و1000 كيلومر، وأن ألحد الطرفن الحق يف االنس�حاب منها 

إذَا أبدى حججاً مقنعة. 
كان ترامب قد أعلن يف نهاية أكتوبر 2018م أنه سينسحب 
م�ن املعاهدة مش�راً إىل تطوي�ر صواريخ صيني�ة كجزء من 
»س�بب« االنس�حاب من معاهدة األس�لحة النووي�ة. وقال: 
»إذا كان�ت روس�يا تفعل ذل�ك وإذا فعلت الص�ن ذلك ونحن 
ملتزم�ون باالتّف�اق، فه�ذا أم�ر غر مقب�ول«، يف إش�ارة إىل 
تطوير الصواريخ. واليوم طلبت واشنطن من موسكو تدمر 
صواريخ9M729 ملخالفتها روح املعاهدة بينما ترص موسكو 

عى أنها ال تخرق املعاهدة. 
فم�ا ه�و الداف�ع الحقيقي وراء ه�ذا االنس�حاب رغم أنه 
كان مفي�داً للواليات املتحدة أَْكثَ��ر منه لالتّحاد الس�وفييتي 

حينها؟
بلغ�ت الوالي�ات املتح�دة ذروة قوتها مطلع الق�رن الحايل 
)الواح�د والعرشين( ومثّل غزو الع�راق النقطة الحرجة التي 
وصلت إليها تلك الُق��وَّة حيث قامت بغزو بلد مستقل وإثارة 
الفوىض غر املس�بوقة فيه بذريع�ة كاذبة ومفضوحة ودون 
أن تواج�ه باعراض يف ظل قطبية أُحادية وس�يطرة أمريكية 

سماها األمريكيون »القرن األمريكي الخالص«. 
بعد تفكك االتّحاد الس�وفيتي وانهي�اره اقتصادياً تحملت 
روس�يا إرثاً ثقيالً من التبعات األمنية واالقتصادية وغرقت يف 
مش�اكل اقتصادية جعلتها تتخلف ع�ن الغرب املتقدم بوترة 
عالية أمام الدب الرويس النائم يف سبات لم يُدم عهُده طويالً. 
توىل بوتن قيادة روس�يا وانتشلها من مستنقع املشكالت 
إىل مصاف الدول املنافس�ة للغرب محاوالً أن يس�تعيد مقعده 
يف قي�ادة النظ�ام العاملي الجدي�د تحت يافطة نظ�ام متعدد 

األقطاب إىل جوار الصن وأمريكا. 
بع�د انته�اء والية بوش االبن - الذي خ�اض حروباً مدمرة 
يف الع�راق وأفغانس�تان - كانت صورة واش�نطن قد تلطخت 
بفضائح أب�و غريب وباغرام من االنته�اكات التي قامت بها 
الوالي�ات املتح�دة يف مج�ال حقوق اإلنس�ان والحري�ات تلك 
الش�عارات التي طاملا تغنت بها واشنطن أمام حكام موسكو 

وبكن. 
الحظ�ت الدول�ة العميق�ة يف الواليات املتح�دة أن صورتها 
املتعلق�ة بحق�وق االنس�ان والحري�ات والديمقراطي�ة ق�د 
أَْصبَ�ح�ت بحاج�ة إىل ترمي�م، وأنها بحاجة ألخذ قس�ط من 

الراحة من الحروب املبارشة؛ فجيء بأوباما من 

التوتر األمريكي الروسي انسحاٌب 
من معاهدة أم صراٌع على الهيمنة؟

أمريكا.. والسقوط من عرش 
الهيمنة العاملية 

زين العابدين عثمان
بال�كاد وصلت الوالي�ات املتحدة 
األمريكية ع�رَش الُق��وَّة العظمى 
الت�ي تتحّك�ُم وتهيم�ُن ع�ى دول 
العالم يف جميع األصعدة عس�كريّاً 
وتس�ّرها  اقتصادي�اً  وسياس�يّاً 
تح�ت وط�أة سياس�ات حمامات 
ال�دم وس�ياط ح�روب مدم�رة يف 
فلك اس�راتيجيتها »أمري�كا تأمر 
وباقي العالم ينّف�ذ«، سلطة حكم 
أوحد للعالم باالستبداد واالستكبار 
تفرض ما تش�اء وتنسف ما تشاء 

وتغر من تشاْء.. 
الي�وم وم�ع م�رور عق�ود م�ن الزم�ن ع�ى 
التموضع عى ع�رش إمارة العال�م والُحكم بلُغة 
الُق���وَّة والحدي�د والن�ار عى الش�عوب واألمم، 
»امرباطوري�ة الدم واألش�الء األمريكية« اليوم لم 
تع�د هي ه�ي تلك الت�ي كانت يف س�ابق عهدها، 
فق�د تلق�ى ع�رُش هيمنة القط�ب الواح�د التي 
ترب�ع عليه لرضبات زلزالية نتجت بفعل انفجار 
املمانع�ة  لق�وى  الجيواس�راتيجي  االحتق�ان 
الت�ي كان�ت ن�اراً متوق�دة تح�ت الرم�اد وتحت 
قب�ة ضغ�ط الهيمن�ة األمريكي�ة االس�تكبارية، 
فم�ن دول رشق آس�يا روس�يا والص�ن وكوريا 
الش�مالية إىل الق�وى ال�رشق أوس�طية مح�ور 
املقاومة إيران وس�وريا واليمن والع�راق ولبنان 
ودول يف القارة األمريكية الجنوبية، وعى رأس�ها 
»دول�ة فنزوي�ال البوليفاري�ة« جميُعه�ا انتجت 
االنفج�اَر الذي هز عرش أمريكا وأفقدها التوازن 
االس�راتيجي األمن�ي واالقتص�ادي والس�يايّس، 
َوحرب أفغانس�تان والعراق ع�ام 2001 كان لها 
ارت�داٌد آخر دفع بأمريكا لي�س لالهتزاز فقط بل 
نحو هاوية الس�قوط من ع�رش الهيمنة الدولية 
الذي ب�دأت معامله تضُع الخط�وَط العريضة بعد 
تلقيه�ا هزيمًة س�احقة َوخس�ائَر كربى وصلت 

ل�7 ترليونات دوالر دون أية نتائَج. 
الس�قوُط مس�تمّر   2019 »أمري�كا ترام�ب« 
والراجُع واالنكماش االسراتيجي ال زال مستمّراً 
أَيْضاً ولكن بش�كل أرسع، ومح�ور أعداء أمريكا 
اآلسيوين روس�يا الصن كوريا الش�مالية اليوم 
أَْكثَ���َر نضج�اً وُق���وًَّة واقتداراً لي�س للخروج 
م�ن تح�ت اإلَراَدة األمريكي�ة بل عى انت�زاع رداء 
الهيمن�ة والحكم األُحادي م�ن أمريكا ُخُص�ْوصاً 
بعد هزائمها املتكّررة يف حروبها االقتصادية أمام 
إيران وبعد أن هش�مت مش�اريعها االستعمارية 

يف س�وريا والعراق واليمن ولبنان عسكريّاً والتي 
اس�تبدلت بعودة ش�بح مح�ور املقاوم�ة الرشق 
أوس�طي الذي يزداُد تفوقاً وُق��وًَّة 

مع مرور الوقت. 
وعلي�ه فأمري�كا الي�وم تعان�ي 
أَْكثَ��َر من أي وقت من فرط نزيف 
واألمن�ي  االس�راتيجي  رصيده�ا 
وتداع�ي هيمنته�ا لي�س يف القارة 
اآلس�يوية ب�ل يف الرشق األوس�ط، 
وهذه الحقيقة، فهزائُمها املتكررة 
وتحطم اس�راتيجياتها أمام إيران 
روس�يا والصن ومح�ور املقاومة 
وقائمة طويلة من أعدائها جعلتها 
تراجُع وتبدأ باالنكماش التدريجي 

وتفقد ثقلها. 
الرئي�ُس األمريك�ي دونالد ترامب ال�ذي أقحم 
أمري�كا منذ تنصيبه يف حق�ل التناقضات والخط 
الرسيع للسقوط واالنهيار السيايّس واالقتصادي 
واألمني بقراراته الغبي�ة واملترسعة، خّلف جملًة 
م�ن التداعيات الكارثي�ة زعزعت املوق�ع والثقل 
األمريك�ي ال�دويل واالنس�جام الداخ�ي أبرزه�ا 
تف�كك النظ�ام واملجتم�ع األمريك�ي وذاهبه إىل 
مربع االنقس�امات والصدامات البينية الساخنة، 
حي�ث أَْصبَ�ح ترامب وإدارته َحالياً قطباً والدولة 
األمريكية العميقة قطباً آخر مضاداً، وما بينهما 
خالف�اٌت ح�ادة وصل�ت ملس�توى الص�دام الذي 
يجهض مسار صنع القرار وتوجيه دفة السياَسة 
األمريكي�ة والذي كان آخ�ره الخالف عى ترشيع 
موازنة إنشاء جدار املكس�يك واإلغالق الحكومي 
ال�ذي كان�ت له تأثرات�ه املبارشة ع�ى املواطنن 

واملوظفن األمريكين أنفسهم. 
الحدي�ُث يطوُل ولك�ن خالصة الق�ول هي أن 
أمريكا الي�وم ويف هذا العالم الجديد 2019 حرفياً 
أَْصبَ�حت يف طور السقوط والذوبان االسراتيجي 
وب�دأت تفق�د قيمتَه�ا وثقله�ا وهيبته�ا كدولة 
تتحكم بالعال�م إىل دولة متداعي�ة ومتفككة مع 
م�رور ُكّل س�اعة، فروس�يا والصن اس�تطاعتا 
كرس ش�وكتها يف مجال سباق التس�لح والتوازن 
االس�راتيجي واالقتصادي، وقد اس�تطاعتا أَيْضاً 
جرَحها بجروح اسراتيجية يف منظومة هيمنتها 
بالرشق األوسط واملنطقة بدعمهما دول ممانعة 
كإي�ران وغرها بإنش�اء تحالف�ات معهم، وهذا 
هو ما أفقد واش�نطن مبادرَة التدخل العس�كرّي 

االستباقي الذي تعتمُده يف ترسيخ 

يحيى المحطوري
 

يزيّفون عىل الناس ويضّللونهم 
مواجه�ة  الح�رص ع�ىل  �ِة  بُحجَّ
الع�دوان وع�دم تقدي�م التنازالت 
وفض�ح ومكافح�ة الفس�اد، وهم 
والتش�كيَك  التفري�َق  يري�دون 
واإلرجاَف فقط، تماماً كأس�افهم 
الذين حاولوا تمريَر نفاقهم بعمل 
مقدٍَّس وهو بناُء مسجد، وانطلقوا 
للتفريق بني املؤمنني وهم يحلفون 
اإلحس�اَن،  إال  يري�دوا  ل�م  أنه�م 
فقال الله عنه�م: )َوالَِّذيَن اتََّخذُوا 
 َ ِريًقا بنَينْ ًرا َوتَفنْ اًرا َوُكفنْ ِجًدا ِضَ َمسنْ
النُْمؤنِْمِننَي َوإِرنَْصاًدا ِلَمننْ َحاَرَب اللََّه 
َوَرُس�وَلُه ِمننْ َقبنْ�ُل(، وقال تعاىل: 
�نَى،  نَا إاِلَّ النُْحسنْ ِلُف�نَّ إِننْ أََردنْ )َوَليَحنْ

َهُد إِنَُّهمنْ َلَكاِذبُوَن(.  َواللَُّه يَشنْ
أّما األقاُم املش�بوهة التي ترفُع 
راي�َة حري�ة التعب�ر ع�ن الرأي 
فأقول له�ا: حريُة التعبر ال تعني 
حريَة النفاق واإلرجاف والتخوين 
بهدِف  الكاذب�ة؛  األخب�ار  وإذاعة 

التشهر واالبتزاز. 
ال َح�قَّ ألح�د أن يفتِّ�َش ع�ن 
دوافِع�ك الدفين�ة يف أعماق�ك مل�ا 
تكتبُه وتنش�ُط فيه وتتحدث عنه، 
لكن من البديهي أن نحُكَم عىل ُكّل 
كلمٍة تقولُها، هل تخدم فيها العدّو 
أم ال؟.. حت�ى وإن كان�ت نيتُ�ك 

صادقًة ودوافعك بريئة.. 
أما إذَا اجتمعت القرائُن عىل أن 
ٌه من جهات معادية..  نشاَطك موجَّ
فالخطأ هو تأخرُ عقاِبك والسماُح 

لك باللعب عىل ما يحلو لك. 

غربان الفيس بوك 
واألقالُم املشبوهة 
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