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عملية ع�شكرية وا�شعة للجي�ش واللجان يف جبهة »قانية« وم�شرع واإ�شابة ع�شرات املرتزقة
ه��ج��وم على م��واق��ع امل��رت��زق��ة يف »ال��وازع��ي��ة« وت��دم��ر اآل��ي��ت��ن يف جن��ران
إصاب����ة امرأت����ن وطف����ل باس����تمرار خروق����ات الع����دوان ومرتزقت����ه يف حمافظ����ة احلديدة

رئ���ي���س جل��ن��ة األس������رى: ق��دم��ن��ا م���ب���ادرة ل��ت��ب��ادل 400 أس����ر وع�����دم ام���ت���اك ال���ط���رف اآلخ�����ر ل��ل��ق��رار ي��ع��ك��ر األج�����واء
جاهزون لتبادل شامل كما نص االتفاق 

ومستعدون لفتح السجون لألمم املتحدة 
والصليب للتحقق

ممثلو وف��د ال��ري��اض مل ي��ق��دم��وا أي��ة إف���ادة واألم���م امل��ت��ح��دة وال��وف��د ال��وط��ي يستاؤون

مبادرة للأ�شرى اليمنين فقط

اج��ت��م��اع للجنة األس����رى يف األردن حب��ض��ور مم��ث��ل��ي ال��ط��رف��ن وامل��ب��ع��وث األمم����ي ورئ��ي��س ال��ص��ل��ي��ب األمح����ر وخ����راء دول��ي��ن 

العثور على جثة طفل ذي 
7 أعوام مقتواًل بالشمايتن 

الواقعة حتت سيطرة املرتزقة

ع�ُـ��َق��د العدوان املزدوجة: ورطُة 
واحل��دي��دة  ال��غ��ريب  الساحل  يف 

وث������ائ������ق ال�����ك�����ون�����غ�����رس ت����ف����ض����ح م����ش����ارك����ة 
البنتاغون األمريكي بالعدوان على اليمن

امل�������ه�������رة..  يف  ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
االحتال مقابل  املساعدات 
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تدمري آليتني يف نجران واملدفعية 
تقصف تجمعات الجنود 

السعودّيني واملرتزقة يف جيزان

 : الحدود
اعصلـت ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة عأللاِتهـا 
عباسـك يَّة يف خبهات ما ارع  عبحداا، انّفذت، أما عبثالثا ، 
عـد  عأللات سـقط الها عـدا من خنـوا عبادّا عبسـاواّي 

ام تِزقته قتىل اخ حى، اتكبّداع مسائَ  مااية متنوعة. 
افـي نج عن، اّمـ ت ُقـــوَّعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 
آبلتني عسك يّتني مل تِزقة عبجلش عبساواّي يف ُكّل من صح ع  
عمخـارش اصح ع  عببقـع، اأااا َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحلفة 
عملسـر  لأن عابلتني كانتا تحأالن َعَداعً من عنارص عمل تِزقة، 

سقطوع َخألااً لني قتلل اخ يح. 
ايف خلـزعن، رضلـت مداالـُة عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة 
تجأااٍت بجنوا عبجلش عبساواّي تم رصد ا يف عبتبة عبحأ ع  
امحلطهـا رشق خبـل خحفـان، ارشق خبل عبـداا، اأّكــد 
َمْصــَدٌر ملدعنـي بلصحلفـة أن عبرضلـاِت عملداالـة حّققت 
إصالات اقلقة، اأسف ت عن مرصع اإصالة عدا من عبجنوا 

عبساواينّي اكبّدتهم مسائَ  مااية. 
كأا رضلـت مداالة عبجلش اعبلجـان، لابتزعمن مع ذبك، 
تجأاات مل تِزقة عبجلش عبساواّي قبابة خبل قلا، اأصالت 
عبرضلات أ دعَاها لدقة موقاة قتىل اخ حى من عمل تِزقة. 

املرتزقة يفشلون يف استعادة 
بعض املواقع التي سيطر عليها 

الجيش واللجان يف حرض
 : حجة

اشـل م تِزقُة عباداعن عمم يكي عبساواّي، أما عبثالثا ، 
يف عستااا  لاض عملوعقع عبتي سلط ت عللها ُقــوَّعُت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة، أمـا عمال، يف خبهة حـ ض عبحدااية، 
اتكبّـد عمل تِزقـة مسـائَ  لرشيـة اماايـة تضـاف إىل قائأة 
عبرسـائ  عبكبـر  عبتي تكبّدا ـا عندما تأت عبسـلط   عىل 

موعقاهم. 
اأااا َمْصـَدٌر َعْسَكِ يٌّ بصحلفة عملسر  لأن مجاملَع من 
م تِزقة عباداعن حاابوع، أما، عبتسّلل عىل لاض عملوعقع عبتي 
سـلط ت عللهـا ُقــوَّعت عبجلـش اعبلجـان يف منطقة عملزرق 
لح ض، إال أنهم تلقوع رضلات مسـّدا  أاقات قتىل اخ حى 
يف صفواهـم، اتم تدمر آبلـة بهم لصاراخ موخه، ما أّا  إىل 

مرصع طاقأها. 
اتأتي محاابُة عمل تِزقة لاد يو6 من إعالن عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة عن عبسلط   عىل مسـاحة تزيد عىل 6 كللومرتعت، 
يف عأللـة نوعلة اعسـاة تم مالبها تطهر عبسلسـلة عبجبللة 
عملحلطـة لق يـة شـلللة يف حـ ض، اتطهر خبـل عبحصنني 
عالسرتعتلجي اعبسلسلة عبجبللة اعملوعقع عملحلطة له يف حرعن، 

اسقط مالل ذبك عدا كبر من عمل تِزقة قتىل اخ حى. 
اتاتـر عباأللة إنجازعً عسـرتعتلجلاً نوعلـاً ا زيأًة ثقللة 
بلاداعن ام تِزقته، إذ أن عبجبال اعملوعقع عبتي تّأت عبسـلط   
عللها تطل عـىل مناطَق اموعقَع كثر  يتوعخـُد لها عمل تِزقة، 
اقـد أصبحت عبكثرُ مـن تلك عملناطق اعملوعقـع محارَصً  لاد 

عباأللة عبنوعلة. 

بالتزامن مع اقتحام مواقع أخرى للمرتزقة في ناطع

في حفل ومناورة نوعية بمناسبة التخرج من معسكرات التدريب:

مصرع وإصابة عدد من جنود العدّو 
عملية هجومية واسعة للجيش واللجان يف جبهة »قانية« ومصرع ومرتزقتهم خالل العمليات:

وإصابة عشرات املرتزقة

خريجو دفعة الشهيد )هاني الحمزي – أبو غزوان( يتوعدون 
العدّو بالتنكيل والثأر لدماء األطفال والنساء

 : البيضاء

شـهدت خبهُة قانلة يف محااظـة عببلضا ، أما 

عبثالثـا ، تصالدعً  جوملاً اعسـااً بُقــوَّعت عبجلش 

اعبلجان عبشابلّة، سـقط اله عبارشعُت من م تِزقة 

عباداعن عمم يكي عبساواّي قتىل اخ حى. 

اأاـاا َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحلفة عملسـر  لأن 

ُقـــوَّعت عبجلـش اعبلجـان نّفذت عأللـًة  جوملة 

اعسـاة مـن ثالثة مسـارعت عـىل عدا مـن عملوعقع 

عبتي يتأ كـز الها م تِزقة عباداعن  ناك، عىل ضو  

مّطة محكأة تم الها رصد تَحّ كات عمل تِزقة  ناك 
اتحديد مسارعت عبهجو6 لدقة. 

اأاضح عمَلْصــَدُر أنه خ   مالل عباأللة عقتحا6 
تلك عملوعقع يف عملسـارعت عبثالثة، لشـكل متزعمن، ما 
أحدث حابة إرلاك اذع  كبر  يف أاساط عمل تِزقة. 

اأّكـــد عمَلْصـَدُر أن عبارشعت مـن عمل تِزقة عبذين 
كانوع يف تلك عملوعقع سقطوع لني قتلل اخ يح لنرعن 
عبُقـــوَّعت عملهاخأة، الأا الذ لقلة عمل تِزقة لابف عر، 
تاركني ارع  م خثث قتال م؛ نتلجة عإلرلاك اعبتقد6 

عبنوعي اعملباغت بُقــوَّعت عبجلش اعبلجان. 
اخـ   مـالل عباأللـة إعطـاب آبلة عسـك يّة 

بلأ تِزقـة كانـت يف إحـد  عملوعقـع، كأـا عغتنأـت 
عباتـاا  مـن  كألـاٍت  اعبلجـان  عبجلـش  ُقـــوَّعُت 
عباسك ّي بلأ تِزقة من تلك عملوعقع لاد عقتحامها. 
اتزعمنت عباأللة مع  جو6 نوعي نّفذته احدعت 
مـن عبجلش اعبلجان عبشـابلّة عىل عـدا من موعقع 

عمل تِزقة يف خبهة ناطع لاملحااظة. 
اأاضـح َمْصـَدٌر ملدعني بلصحلفـة أن َعَداعً من 
عمل تِزقـة عبذين كانوع يتأ كزان  ناك سـقطوع قتىل 
اخ حى لنـرعن عبوحدعت عملهاخأة مـالل عباأللة، 
الأا اـ  عببقلة، اعغتنأت عبوحدعت عتااعً عسـك يًّا 

متنوعاً. 

 : خاص
توعِصـُل ماسـك عُت عبتدريب اعبتأ لـل عألها يف 
تر يـج عبداع عباسـك يّة لاـد عكتسـاب عملتدرلني 
بلأهـارعت عبقتابلـة اعبفنون عباسـك يّة اعبح للة، 
حلث شـهَد أحُد ماسـك عت عبتدريب، أما عبثالثا ، 
َج اااة عسـك يّة خديد  حألت عسـم عبشـهلد  تر ُّ
» انـي يحلى حأـوا عبحأـزي«، عملا اف لــ »ألو 

غزاعن«. 
منـاار   عبر يجـون  نّفـذ  عبترـ ج،  ايف حفـل 
عارتعضلة تحاكي عبوعقع عبذي يالشـه عملجا دان يف 

خبهات عبقتال. 
ايف عملناار  عبتي عسـترد6 الهـا عب صاص عبحي 
نّفـذ عبر يجـون عأللـة عقتحا6 عىل موعقـع بلادّا 
عارتعضلـة، لاإلَضاَاـة إىل عسـتهدعف تازيزعتـه عر 
نصب عبكأائن عملحكأة، اعبتي ألد  الها عبر يجون 
اعبفنـون  عبقتابلـة  بلأهـارعت  عكتسـالهم  مـد  

عباسك يّة. 
ايف عبرتا6 عّر عملتر خون عن عسـتادعا م عبتا6 

اُخهوزيتهـم عبكامل بلحـاق لإموعنهم من م يجي 
عبداـع عبسـالقة ملوعخهة قـو  عباـداعن ام تِزقته 
اعبداـاع عـن عمرض اعباـ ض، متوّعديـن عباـدّا 
لابتنكلل اعبثأر بدما  عمطفال اعبنسـا  عبتي تسفك 

ظلأـاً اعداعناً ااان اخه حق، مشـرين عىل أن ال 
ملاَر بلشاب عبلأني سوع  موعصلة عبصأوا اعبثبات 
اموعخهة عباداعن حتى تحقلق عبنرص اتح ي  كااة 

عمرعيض عبلأنلة. 

هجوم على مواقع املرتزقة يف »الوازعية« وكمني هندسي يستهدفهم يف »مقبنة«
 : تعز

نّفـذت ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة، 
أما عبثالثـا ، عـدَ  عأللات عسـك يّة متنوعة 
يف عـدا من خبهات محااظة تاز، اسـقط مالل 
تلك عباأللـات عدا من م تِزقة عباداعن عمم يكي 

عبساواّي قتىل اخ حى. 
افـي خبهـة عبوعزعلـة، نّفـذت احـدعٌت من 
عبجلش اعبلجان عبشـابلّة ُ ُجوماً نوعلاً عىل عدا 
مـن موعقع م تِزقـة عباداعن يف مفـ ق عبوعزعلة، 

اأاضح َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحلفة عملسـر  أن 
َعَداعً مـن عمل تِزقة عبذين كانـوع يتأ كزان يف تلك 
عملوعقع سـقطوع قتـىل اخ حى لنـرعن عبوحدعت 

عملهاخأة الأا الذ لقلتهم لابف عر. 
اأشـار عمَلْصـَدُر إىل أن احدعت عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة عغتنأت كألـات من عباتاا عباسـك ّي 

بلأ تِزقة مالل عباأللة. 
ايف مقبنـة، ُقتل اأصلب مأسـة من عنارص 
عمل تِزقـة خـ ع  اقوعهم يف كأـني  نديس، حلث 
عنفج ت لهم عبو  ناسفة زرعتها احد  عبهندسة 

عباسـك يّة عبتالاـة بلجلش اعبلجـان يف منطقة 
عبقحلفة، اأاضح َمْصــَدٌر ملدعني بلصحلفة أن 
ثالثـة من عمل تِزقة بقوع مصارعهم، اأصلب عثنان 

آم عن خ ع  عالنفجار. 
ايف خبهـة حلفـان، تأّكنت ُقـــوَّعُت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة مـن إحبـاط محاابة تسـّلل 
مل تِزقة عباداعن عىل لاض عملوعقع، اأااا َمْصـَدٌر 
َعْسـَكِ يٌّ بلصحلفـة لـأن َعـَداعً مـن عمل تِزقـة 
عملتسّللني سـقطوع قتىل اخ حى مالل ذبك، الأا 

ا  لقلتهم. 



3
عمرلاا  اعبرألا

عبادا

1 خأاا  عام   0  1 ـ
6 ارعي  ب6601

)601(
أخبار 

 حكومة المرتزقة تواصل محاوالت االلتفاف على االّتفاق: على األمم المتحدة أن تسلم لنا المحافظة!

 عدم امتالك ممثلي الرياض للقرار يعكر أجواء محادثات عّمان:

رئيس لجنة األسرى لصحيفة »املسرية«: قدمنا مبادرًة لتبادل 400 أسري ال تشمل األسرى األجانب وننتظر رد الطرف اآلخر
 إفادة الطرف اآلخر لم تتغير وأثارت استياء ممثلي الوفد الوطني واألمم المتحدة:

 :  عّمان
عسـتضاات عبااصأُة عمرانلة عّأان، أما عبثالثا ، 
أاَل عختأاعـات عبجوبـة عبجديد  مـن محااثات بجنة 
عمرس  لحضور مأثـي عبواد عبوطني امأثلو عبط ف 
عام  اعملباوث عممأي إىل عبلأن مارتن غ يفلث اا يق 
عبلجنة عبدابلة بلصللب عمحأ  عبتي تشـارك كوسـلط 
بتنفلذ عتّفاق تباال عمرس  لأوخب عتّفاق عبسويد. 

اشـهدت عختأاعـاُت عممـا ثـالَث خلسـات غر 
أن ما َرَشـَح عنها خألااً يشـر إىل عسـتأ عِر عملشكلة 
عبتي حابـة اان تنفلذ عتّفاق تبـاال عمرس  يف موعده 
اعملتالقـة لاد6 عمتـالك عبط ف عام  عملأثـل بلاداعن 
عبق عَر أَا عملالوماِت حول عمرس ؛ نظ عً بوخوا اصائَل 
متادا  تالاة بلاداعن ال تارتف لأا يسأى عبرشعلة. 
اأاضـح مأثُل عبواد عبوطني رئلا عبلجنة عبوطنلة 
بشـؤان عمرس  عبدعبقـاار عمل تـى، يف ترصيحـات 
ــة بصحلفة عملسـر ، أنه »كان  ناك خلسـتني  َماصَّ
عبجلسـة عماىل كانـت لحضور مأثل عممـم عملتحد  إىل 
عبلأـن مارتن غ يفلـث اكذبك رئلا عبلجنـة عبدابلة 
بلصللـب عالحأـ  عبـدايل اكانـت خلسـة عاتتاحلـة 
حرضتهـا اسـائل عإلعـال6« مضلفاً أنه لاـد ذبك كان 
 ناك »خلسـة مغلقة مع عملباوث امـع رئلا عبلجنة 
عبدابلـة بلصللب عمحأـ  لحضور عبواديـن، امالبها 
تقدمنا لرشح مرترص بكل عباوعئق اعالشكابلات عبتي 
تحول اان تنفلـذ عتّفاقلة تباال عمرس  اط حنا بهم 

ُكّل عملرااف بدينا«. 
اأضـاف أنه تم إلالغ عممـم عملتحد  اا يق عبصللب 
عمحأـ  مالل عبجلسـة أن »ما تقد6 لـه عبط ف عام  
يف عإلاـااعت عممـر  كان يس  امرلـب بآلمـال، ابم 
يكـن اله أي را إيجالي عـىل عإلطالق ابم يكن اله أي 

خديد«. 

احـول أاخه عبقصور يف إااا  عبط ف عام ، أاضح 
عمل تـى أنـه »بم يقـد6 عبطـ ف عامُ  أيـَة مالومات 
إضاالة أَا خديد  عن عمرس ، حلث أنك اع من مالبها 
اخوا عاالف من عمرس  عملرفلـني اعملوخواين بديهم 
سـوع  اعمل عبسجون لابلأن أَا عبسجون يف عبساوايّة 
أَا عإلمـارعت«، مضلفـاً أن عإلاااَ  عبتـي قدمها عبط ف 
عامـ  »بم تفصح عن أي أسـر مـن عمرس  عملرفلني 
عملوخواين اعمل عبسـجون، ابم يكلفوع أنفسـهم الها 
أن يقومـوع لاببحـث حتى عـن عبسـجون عملوخوا  يف 

مأرب أَا عملوخوا  يف شبو  أَا عبجوف«. 
اكشـف عمل تى أن عممـَم عملتحد  شـاركت مأثي 
عبواـد عبوطني يف عسـتلائهم من إااا  عبطـ ف عام ، 
مشـرعً إىل أن  ناك »مسـاعَي بألمم عملتحد  اعبصللب 
عمحأ  ملحاابة خـ  عبط ف عام  إىل عمل لع عإليجالي«، 
مَاـّرعً أن أملـه يف »أن تنجـح  ذه عبجهـوا يف تق يب 
عبطـ ف عامـ ؛ مَنَّنـا بـم ندمـل ابـم نوقع عـىل  ذع 

عالتّفاقلة إىل انحن خااان يف تنفلذ ا«. 
اأشـار عمل تى إىل أن عبجلسة عبثانلة تأت لحضور 

مأثلـني عـن مكتب عملباـوث عبدايل اعبصللـب عمحأ  
عبـدايل امـرع  اابلـني مترصصـني يف مجـال تباال 
عمرس ، اتم ذبك مـع ُكّل ط ف عىل حد ، اتم مالبها 
»مناقشـة ُكّل عباوعئق اعإلشـكابلات الشـكل مفصل 
ارصيـح عبتي تحـول اان تنفلذ عبتبـاال« ُمضلفاً أنه 
»ط حنـا بهـم ُكّل ما بدينا مـن مرااف يتسـبب لها 
عبط ف عام  من عـد6 عإلاصاح عن عمرس  اعملاقلني 
بديـه، اقدمنا بهـم ُكّل عملالومات عبتـي نألكها اعبتي 
بدينـا عن أرس  عباـدا، اقدمنا مالومـات عن خألع 
عمسـأا  عبتي ارات يف قوعئم عبط ف عام  ابم تستثِن 

أحدعً«. 
اأّكـــد عمل تى أنه تم إلـالغ عممم عملتحد  أن » ذع 
 و ما بدينا، اأننا خا زان إلخ ع  تباال كامل اشامل 
كأا نصـت عالتّفاقلة اأننا خا زان امسـتادان مية 
إخـ ع عت تترذ ا عممـم عملتحـد  بلتحّقـق اعبتأّكــد 
مـن عد6 اخوا أي أرس  آم ين اعمل عبسـجون، كأا 
أللغنا م لأننـا خا زان بفتح خألع عبسـجون بدينا 
ـة مـن عممم عملتحـد  اعبصللـب عمحأ   بلجنـة َماصَّ

بلتأّكــد من عد6 اخوا أي أرس  آم ين«. 
امـالل عبجلسـات، تقـد6 مأثلـو عبواـد عبوطنـي 
لأباار  تأثلت، ااقاً ب ئلا عبلجنة عبوطنلة بألرس ، 
يف »عإلا عج عن 00  أسـر مـن عبط اني  ي لدان أية 
رشاط مـن أي طـ ف«، مؤّكـــدعً يف عبوقـت ذعتـه أن 
عملباار  ال تشأل عمرس  عمخانب اعىل رأسهم عمرس  

عبساواينّي اعإلمارعتلني. 
اععتـر عمل تـى أن عملبـاارَ  »إللـدع  ُحْسـن عبنلة 
اإثبـات عملصدعقلة مـن عبط اني«، مشـرعً إىل أنه »إذع 
كان عبطـ ف عام  خا زعً بذبك اإننا حارضان بتقديم 
أسـأا  600 عبذين سلف ج عنهم من خانبنا حتى ابو 
صبـاح عبغد، انحن إىل عان منتظـ ان بل ا من عبط ف 

عام  اإىل عان ال بم يصلنا أي را من قبلهم«. 

بيان جديد ملجلس األمن ُيسقط تفسريات العدوان ومرتزقته الّتفاق الحديدة
 : ضرار الطيب

م ً  أُْمـــَ   تصطِد6ُ حكومـُة عمل تِزقة 
لأجلـا عممـن عبـدايل، حلث أصـدر عممرُ 
للاناً خديدعً، مسـا  أمـا عمال، اعصل اله 
تقويـَض أكذالة »عبرشعلـة« عبتي تتأرتس 
ارع  ا ااُل عباداعن اسـلطات عبفاّر  ااي، 
كأـا اعصـل عالعـرتعُف لابوعقـع عمللدعنـي يف 
عبتالاـة  عملحللـة  الابسـلطات  عبحديـد ، 
بلأجلا عبسـلايّس عمعـىل، إىل خانب عبتأكلد 
عىل صاوا عتّفاق عبسويد اعبق عرين عبدابلني 
عبتالاـني بـه، كأ خالات َحـّل أكثـ  أابويّة 
من عبق عر 6616 عبـذي تحاال قو  عباداعن 
ام تِزقتها عبتأسـَك له بف ض تفسـرعتهم 

عبراطئة بالتّفاق. 
عببلاُن أّكـــد عىل رضار  عبتزع6 عبط اني 
لــ »عـد6 عبتأمـر« يف تنفلذ »مطـة إعاا  
عالنتشـار عملتبـاال« بلُقــوَّعت عباسـك يّة يف 
عبحديـد ، عـىل ضو  عتّفـاق عبسـويد، ا ي 
عبنقطة عبتي شـكلت محور عسـتهدعف قو  
عباـداعن اعمل تِزقـة بالتّفـاق طـوعل عبفـرت  

عملاضلـة، إذ حـاال عمل تِزقـة ا ض تفسـر 
ماطئ ملسـأبة إعاا  عالنتشـار، اعاعوع أنها 
تاني »تسـللم« عبحديد  إىل سلطاتهم لشكل 
كامل لحجة أنهم »سـلطة رشعلـة«، النا  
عـىل ذبـك بجـأاع إىل ع قلـة مطـوعت تنفلذ 
عالتّفاق عبذي كان اعضحاً يف نصه امضأونه 
عبتالاـة  عملحللـة  لابسـلطات  لاالعـرتعف 

بلأجلا عبسلايّس عمعىل. 
الاب غم من أن عببلـان أّكــد عىل »إعاا  
عنتشـار عبط اـني« إال أن حكومـَة عمل تِزقـة 
اعصلـت تجا ـل عبرطـاب عبـدايل، ابجأت 
مجّداعً إىل نفا عمسلوب عمللتوي يف عبتفسر، 
إذ قال ازي  مارخلتها عمل تِزق مابد عبلأاني، 
يف ترصيـح خديـد، إن »عـىل عممـم عملتحـد  
إم عج عملللشـلات عالنقالللة عبحوثلة اإعاا  

عبحديد  بسلطات عبرشعلة«.
محاابـٌة اعضحٌة بلته ب مأا أّكــد علله 
عببلان، عن ط يق تك يا ثنائلة »عبرشعلة- 
عالنقالب« عبتي تجااز ا عتّفاق عبسويد لشكل 
اعضـح، اتجااز ا عبق عرعن عبدابلان 51 6، 
ا56 6، ثـم تجااز ـا عببلان عممـر أَيْضاً، 

إذ نـص عـىل أن »تضأـن عمط عُف سـالمَة 
عبباثة عممألة يف عملناطق عبتي تسلط  عللها 
ـًة يف موعنئ عبحديد  اعبصللف ارأس  اَماصَّ
علىس« ا و مطاب اعضح يارتف لسـلطة 
عملجلـا عبسـلايّس عمعىل يف تلـك عملوعنئ ايف 
مرتلف عملناطـق عبتي تقع تحت سـلط ته، 
ا ـو مـا يكشـف أن ترصيحـات عمل تـِزق 
»عبلأانـي« تدار يف الك آم  غر الك عالتّفاق 

اق عرعت مجلا عممن. 
ابهذع، اإن ترصيَح »عبلأاني« ال يكشـُف 
عن »سـو  اهم« حكومـة عمل تِزقة بالتّفاق، 
لل عـن راضها لوضـوح بالتّفـاق لصلغته 
عبتـي اّقاـت عللهـا اعبتـي يتاامـل ماهـا 
عملجتأـع عبـدايل، امحاابتهـا اـ َض عتّفاق 
مرتلـٍف تأاماً، ا و ما يؤّكـــُد أنها تا قُل 

عباأللة لشكل متاأد. 
ابـم يتضأـن للـان مجلـا عممـن أي 
ذكـ  اعضـح بلقـ عر 6616ـ عبـذي يحـاال 
عمل تِزقة عستحضاره اعئأا بتازيز تفسر م 
عبالاعقاـي بالتّفاق ـ إال عن ط يق عإلشـار  
ايف سـلاق عبحديث عـن »عبحل عبسـلايّس«، 

اقط حلث شـّدا عببلان عىل »عبحاخة إلح عز 
تقـد6 بلتوصـل إىل عتّفـاق سـلايّس شـامل 
بلرصعع، ااق ما اعت إبلـه ق عرعت اللانات 
مجلا عممن عبدايل امباار  مجلا عبتااان 
عبرللجي امر خات مؤتأ  عبحوعر عبوطني«، 
ا ـو ما يانـي أن عتّفاق عبسـويد اعبق عرين 
عبتالاـني به،  ـي عمل خالـات عبوحلد  الأا 
يرص عبحديد ، اعبتي عىل ضوئها سـلكون 
عبدمول إىل عبحل عبسـلايّس امناقشـة شكل 
عبسـلطة عملسـتقبللة ا«رشعلتها«، الابتايل 
اال ت علـط لني ق عر 6616 اعتّفـاق عبحديد  

لأي شكل من عمشكال. 
اال  تفسـرعت  نسـف  خانـب  اإىل 
عباداعن ام تِزقتها التّفاق عبسـويد، تضأن 
للـان مجلـا عممـن أَيْضاً إشـارعت تفضح 
محااالتهم با قلة عالتّفاق عسك يًّا، إذ شّدا 
عببلاُن عـىل »أن عمعأال عبادعئلـة اعبتصالد 
عباسك ّي« تشـّكل مط عً عىل عالتّفاق، ا و 
مـا يأكن إسـقاُطه لوضوح عـىل ترصاات 
قـو  عباداعن يف عبحديـد ، الابذعت عإلمارعت 
عبتـي اصلـت إىل ذرا  عسـتهدعاها بالتّفـاق 

قبل أيّا6 عندما شنت 15 غار  عىل عبحديد ، 
اععرتاـت لهـا، اعملتالـع بلبلانـات عممألة 
اعبدابلة يستطلع أن يدرَك لوضوح أنه إذَع بم 
تكن ااُل عباداعن  ي عملقصوا  لهذه عبفق   
من عببلان، ملا ت ّاا مجلا عممن عن تسألة 

»عبحوثلني«. 
عـىل عبجانب عام ، تضّأـن للاُن مجلا 
عممن ما يشـرُ إىل ضغوط ل يطانلة ملحاابة 
ا ض رؤً  مسبقٍة عىل »عبحل عبسلايّس«، إذ 
ذك  عببلان أن أعضـا  عملجلا »يطلبون من 
عملباـوث عبرـاص عطالعهم عـىل عبتطورعت، 
إذ قـد ينظـ ان يف عتّرـاذ تدعلـر إضاالـة 
ااق عبرضار  بدعم عبتسـوية عبسلاسـلّة«، 
اأضـاف أن عمعضا  »أّكــداع نلتَهم لشـأن 
عبنظـ  يف عتّرـاذ مزيد مـن عإلخـ ع عت ااق 
ذعت  عبقـ عرعت  تطبلـق  بدعـم  عبـرضار  
عبصلة«. تلألحاٌت اعضحٌة إىل رغبة ل يطانلا 
ـ عبتـي قدمت مرشاع قـ عري مجلا عممن 
عممرين لشـأن عبلأـن ـ يف عبتحكـم لابحل 
عبسـلايّس، ا ـو مـا يبدا أنـه أحـُد أ دعف 

نشاطاتها عممر  يف عملجلا. 

إصابة امرأتني وطفل يف خروقات متواصلة للعدوان يف الحديدة
 : خاص

تسـتأ ُّ ااُل عباداعن عمم يكي عبساواّي ام تِزقتها 
يف م ق عتّفاق عبهدنة اإطالق عبنار يف محااظة عبحديد ، 
حلث تا ضت مدينة عبحديد  امدي ياتها عملرتلفة، أما 
عبثالثا ، بقصـف مدااي اإطالق نار مـن قبل عمل تِزقة، 

أسف  عن إصالة عم أتني اطفل لإصالات متفااتة. 

اقال َمْصـَدٌر محي بصحلفة عملسر ، أما عبثالثا : 
إن عم أتـني اطفـالً أصلبـوع لجـ اح نتلجـة عبقصف 
عملدااـي عملتوعصل بلغزع  اعمل تِزقة عىل منازل عملوعطنني 
يف مدينة عبدريهأي، ُمضلفاً أن عمل تِزقة أطلقوع عرشعت 
عبقذعئـف عملداالـة اعبصاراملة عىل منـازل عملوعطنني 
امأتلكاتهـم يف منطقـة عبكوعـي امنطقـة عبشـجن 

عملدي ية. 

اأضاف عمَلْصــَدُر، أن م تِزقة عباداعن أطلقوع قذعئف 
مداالة عىل مزرعـة لأنطقة عبفاز  لـأدي ية عبتحلتا، 
مشـرعً إىل أن عمل تِزقة عستهداوع منازل عملوعطنني شأال 
مدي يـة حلـا لامسـلحة عملتوسـطة، اسـط تحللق 

بطرعن عباداعن عبتجسيس. 
اأاضح عمَلْصـَدُر، أن عمل تِزقة عستهداوع لاب شاشات 
عملتوسـطة علار ١٢ اعلار ١٤ شـارع عبرأسني ااندق 

عالتّحاا اعملطار اخوبة يأن مولايل احار  عبضبلاني يف 
مدينة عبحديد ، مبلناً أن ق يتَي عبزعف عن امحل عبشلخ 
لأنطقة كللو 16 عسـتُهدات لقذعئف مداالة اعلارعت 

نارية من أسلحة مرتلفة من قبل عمل تِزقة. 
عبحـايل  مدي يـات  أخـوعَ   أن  إىل  عمَلْصــَدُر،  اأشـار 
اعبدريهأي اعبتحلتا شـهدت تحللقاً متوعصالً بطائ عت 

عباداعن عبتجسسلة. 
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أخبار

 بتكليف من قائد الثورة وبحضور مشايخ ذمار وإب وعمران وصنعاء والبيضاء:

خالل وقفة احتجاجية منّددة بجرائم وخروقات العدوان:

 بينما أبناء ووجهاء خبت المحويت يدينون صمت المجتمع الدولي:

صلح قبلي ينهي قضية قتل بني أسرتني من محافظتي ذمار وإب
 : خاص

يسـتأ  عبشـاب عبلأنـي يف توحلـد صفواه 
ملوعخهة عباداعن اعب ا عىل خ عئأه عبتي تطال ُكّل 
مناحي عبحلـا  يف عبلأن، أنهـى صلح قبي عقد، 
أمـا عبثالثـا ، لذمار قضلة قتل لـني أرستي آل 
عبقاباة مـن ألنا  مدي ية عملنـار لأحااظة ذمار 

اآل عبسأان من محااظة إب

امالل عبلقا  عبقبـي عبذي حرضه قلااعت من 

عبسـلطة عملحللة لأحااظتي ذمار اإب اعدا من 

مشايخ سـفلان احاشد ا أدعن اموالن اذمار 

اإب اعببلضـا  لتكللـف من قائد عبثـور ، أعلنت 

قبائل آل عبقاباة اأرس  عملجنـي علله عبدعبفتاح 

محأد أحأد عبقاباـة عبافو عن لدر محأد أحأد 

عبقاباة اعبدعبله عي عبسأان.  اأشاا عملشاركون 

يف عبلقـا  لأوقف قبائل آل عبقاباة األنا  مدي ية 

عملنـار اآنا عامة بافو م عـن عبجاني اعبتنازل 

عـن عبقضلة.  اأّكــداع أن إنها  عبقضلة يجسـد 

راح عإلمـا  اعبتسـامح، الاتـني إىل أ ألّـة اار 

عبقبللـة يف َحــّل عبقضايـا عالختأاعلـة اتازيـز 

احد  عبصف اعبتف غ ملوعخهة عباداعن. 

قبائل مأرب تسرّي قافلة غذائية 
دعماً للمرابطني يف الجبهات وتؤّكــد 

استعدادها بذل الغالي والنفيس 

 : مأرب
سـّر ألنـاُ  محااظـة مأرب، أمـا عبثالثـا ، قاالـًة غذعئلة 
متنوعـة اماللَا شـتوية؛ اعأـاً بلأ علطني مـن ألطال عبجلش 

اعبلجان عبشابلّة يف خبهات عباز  اعبك عمة. 
اعحتـوت عبقاالة كألات كبـر  من عملوعا عبغذعئلـة عملتنوعة، 
إَضاَاـة إىل كألات من عملوعا عبالنلة عبتـي يحتاخها عمل علطون يف 

ملااين عباز  اعببطوبة اعبرشف. 
امـالل تسـلر عبقاالة نظم بقـا  قبي ثأنا اكلـل عملحااظة 
محأـد محسـن علـوعن اعبشـلخ أحأد يحلـى عبسـقاف عطا  
ألنـا  مأرب ااقواهم لاملال اعب خـال إىل خانب عبجلش اعبلجان 

عبشابلّة عملدعااني عن عز  اك عمة عبوطن اعستقالبه. 
اأّكـــدع أ ألّـة عبتَحـّ ك ب اد عبجبهـات اعبتصـدي بلاداعن 
عبساواّي ام تِزقته اإاشال ُمَرّططاتهم عإلخ عملة عبتي تساى 
عحتـالل مناطق عبلأـن انهب عبث اعت امصـاار  عبق عر عبوطني 

اسلب عبح ية اعبك عمة 
الأـا أّكـــد عملشـاركون يف عبلقـا  عسـتادعا م لـذل عبغـايل 
اعبنفلـا يف سـبلل عبلـه ااااعـاً عن عبوطـن اعزتـه اك عمته 

اعبتصدي بلاداعن امقارعة عبظاملني اعملستكرين. 
اعسـتنك  ألناُ  مأرب عستأ عَر عباداعن عبساواّي عمم يكي يف 
عرتكاب عملجازر عبلوملة لحق عملدنلني اعبتنصل من عتّفاق عبسويد 
ــة لابحديـد  املـف عمرس ، اععني إىل عبحـذر اعبلقظة  عبَراصَّ

اعستأ عر عبتابئة عبشابلّة إلاشال أي تصالد بلاداعن. 

العثور على جثة طفل ذي 7 أعوام 
مقتوالً بالشمايتني الواقعة تحت 

سيطرة املرتزقة العدوان
 : خاص

لابتوعزي مع عنتشار عبجأاعات عبتكفرية اعملللشلاِت عملسلحة 
عبتالاـة بقـو  عباداعن لأحااظـة تاز تنترش عبج عئم عببشـاة 
اعمل اعة لحق ألنا  عملحااظة، حلث ُعث  أما عبثالثا  عىل عبطفل 
حامـد عبـده عي عبزكـ ي عببابغ من عباأ  7 سـنوعت  مقتوالً يف 
منطقة عبجولوب لازبة عبزكر  مدي ية عبشأايتني عبوعقاة تحت 

سلط   م تزقة عباداعن.
اأااا مصدر محي لأدي ية عبشـأايتني لأن ألناَ  منطقة 
عبجولـوب عث اع عىل خثة عبطفل حامد يف مكان مهجور عىل 
ظه  خبل خولوب، اأن ال ط يق تؤاي إىل ذبك عملكان، مشرعً 
إىل عبجثـة تـدل عىل أن عبطفـل حامد اارق عبحلـا  إث  تلقله 
طانـَة منجـ  يف عببطن قبـل أن يلقى لجثتـه يف ذبك عملكان 

عملهجور.
اتأتـي  ـذه عبج يأـة اغر ا مـن عبج عئم يف ظـل عالنفالت 
عممنـي عبذي تشـهده عملدي يـات مدي ية عبشـأايتني اغر ا من 
عملدي يات عبوعقاة تحت سـلط   م تزقة عباداعن اسـط عنتشار 
عبجأاعات عملسلحة اعبتكفرية اغلاب عممن يف تلك عملدي يات.

أبناء الشاهل بحجة يؤّكــدون استمرار مواجهة العدوان ورفد الجبهات باملال واملقاتلني

قبائل الضالع األعلى باملحويت تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم وخروقات العدوان وتؤّكــد جاهزية التصدي

استمرار الوقفات االحتجاجية والفعاليات الثقافية والرياضية يف مدراس محافظات صنعاء

 : حجة
نّظـم ألنـاُ  ااخها  اأعلـان مدي ية 
عبشـا ل لأحااظـة حجة، أمـا عمال، 
اقفًة عحتجاخلًة؛ تنديدعً لاستأ عر خ عئم 

عباداعن ام اقاته التّفاق عبسويد. 
ايف عبوقفة أشـاا عملشاركون لاملالحم 
عببطوبـة عبتـي يسـط  ا رخـال عب خال 
لجبهـات عبفـدع  مـن ينكلـون لاباـدّا 

ايلقنونه عقىس عبدراس. 
الحضور عدا من مسـؤايل عملدي ية، 
موعصلـة  عـن  ماـّر   كلأـات  أبقلـت 

ا  بصأـو ع
اعالستبسـال اتقديـم عبغـايل اعبنفلـا 

اراد ملااين عبفدع  لكل ما يلز6. 
اأّكـــد للـان عبوقفة عسـتأ عر ألنا  
عملدي يـة يف موعخهة عباـداعن ام تِزقته 
ل اد خبهـات عباـز  اعبـرشف لاب خال 
اعملـال اعباتاا الـذل عبغـايل اعبنفلا يف 

سبلل عز  اك عمة عبلأن. 
اثأـن عببلان اعـو  قائد عبثـور  ل اع 
عبوعـي اعسـتأ عر راد عبجبهـات لاب خال 
اعملـال اموعصلـة عبصأـوا حتـى تحقلق 

عبنرص. 

 : المحويت

نظـم ألنـا  امشـايخ ااخها  منطقـة عبضالع 
عمعىل لأدي ية شـبا6 كوكبان محااظـة عملحويت، 
أمـا عبثالثـا ، اقفـة عحتجاخلـة إلاعنـة خ عئـم 

ام اقات عباداعن. 
ايف عبوقفة لأنطقة لك  لحضور مسئويل عملدي ية 
اعمعلـان اعباقال، أبقلت كلأات اعت عممم عملتحد  
إىل عبر اج عـن صأتها اإاعنة عبط ف عملا قل عبذي 

يحاال عالنقالب عي عتّفاق عبسويد. 
اأّكــد عملشـاركون أن تصالد عباـداعن اتأاايه 

يف عرتكاب عملزيد من عبج عئم اسـفك عبدما  بن تثني 
ألنا  عبشـاب عـن موعصلة عبصأـوا اراد خبهات 

عبدااع عن عبوطن اعبك عمة لاملال اعب خال. 
اناشدت قبائل عبضالع يف للان صاار عن عبوقفة 
ألنا  عبشاب، عبنفر نحو عبجبهات إلسناا عمل علطني 

يف تح ي  عبوطن من انا عبغزع  اعملحتلني. 
إىَل ذَبـَك، نظأت قبائل مدي يـة عبربت محااظة 
عملحويت، أما عبثالثا ، اقفة حاشـد  إلاعنة صأت 

عباابم إزع  خ عئم ام اقات عباداعن. 
ايف عبوقفـة عبتي حرض ا مشـايخ األنا  عبربت 
حلا نائب مرشف عملحااظة عبدعبله عبشـايم صأوا 
قبائـل عملحويـت ااار ـا يف عبتصـدي مُلَرّططـات 

عباداعن اراد عبجبهات. 
الأا خـدا مدي  عملدي ية أحأد عبـويل تأيلد قبائل 
األنـا  عبربـت بلقلـاا  عبسلاسـلّة اموعصلـة راد 

عمل علطني لاملال اعب خال حتي تحقلق عبنرص. 
اأّكـــدت قبائـل عبربـت يف للـان صـاار عـن 
عبوقفـة تالحأها يف إطار موعخهة عباداعن اإاشـال 
ُمَرّططاتـه اموعصلـة عبنفـر نحو خبهـات عباز  
اعبك عمة إلسـناا ألطال عبجلش اعبلجان عبشابلّة يف 

اح  عبغزع  عملاتدين. 
ترلـل عبوقفـة قصلـد  بلطفـل حسـني عبـورا 
عسـتهجنت صأت عباابم إزع  ما يجـ ي من عداعن 

احصار خائ  لحق ألنا  عبشاب عبلأني. 

 : سبأ غالب
نظأت مـدعرس مدي ية أرحب، أما 
عبثالثـا ، اقفـات عحتجاخلـة منفصلة 
بلتنديـد لاسـتأ عر عباـداعن عبسـاواّي 
عمم يكي احصـاره عبظابم عـىل لالانا.  
ايف عبوقفـات عالحتجاخلـة عبتي شـارك 
الها صدع6 عباـذري مدي  مكتب عبرتللة 
عملشـاركون  حأـل  أرحـب،  لأدي يـة 
مـن مـدعرس »عب كلـة عباللا ، عبشـهلد 
علورسعه، مصاب لأدر، عالنوعر لوسان، 
عبرـرضعت لاملكاريب، عبنور للت مهدي، 
سوق عبرألا«، عممم عملتحد  مسؤابلة 
عبتوعطـؤ مع حكومـة عمل تِزقـة يف نهب 
م تبـات عملالأني اكل موظفـي عبدابة، 
عبلونلسـلف  منّدايـن لأأاطلة منظأة 

اعبتهـ ب عن ااـع عبحوعاـز بلأالأني.  
اأّكــد عملشـاركون لأن موعصلة عباأللة 
عبتاللألة ياد موقفاً امبدأً بكل عملالأني 
اعبطالب يف عأو6 محااظات عبجأهورية 
اعبظـ اف  عملاانـا   كانـت  مهأـا 

اعبتحديات. 
مـن خانـب آمـ ، نظأـت مالأـات 
اطاببـات مدرسـة عبز ـ ع  عبنأوذخلة 
بلبنـات لر لـة سـاوعن مدي يـة لنـي 
بلتنديـد  عحتجاخلـة  اقفـة  حشـلش 
لاسـتأ عر عباـداعن اعبحصـار اع قلة 
عباأللة عبرتلوية اعبتاللألة اعد6 رصف 

م تبات عبرتلويني. 
احألـت عملشـاركات يف عبوقفة عممم 
عملتحـد  مسـئوبلة عبتوعطؤ مـع تحابف 
عملالأـني،  م تبـات  نهـب  يف  عباـداعن 

مطاببـات لفتح مطـار صناـا  عبدايل، 
اعبسـأاح بلسـفن لابدمـول إىل ملنـا  
خألـع  م تبـات  اتسـللم  عبحديـد ، 
عسـتأ عر  عـىل  مؤّكـــدعت  عملوظفـني، 
عباأللـة عبتاللألـة رغم عبظـ اف اكل 

عملاوقات اعبتحديات. 
ايف إطار ااابلات عملسالقات عبالألة 
بلأ حلـة  عإللدععلـة  عبفنلـة  عبثقاالـة 
عمساسـلة، أخ   ا يُق قسـم عمنشطة 
عملدرسـلة  لأدرسـة عإلما6 زيـد لن عي 
لاشة ساوعن مسالقة لني ا يق مدرسة 
عبشـهلد أحأـد مبروت لر لة سـاوعن 
اا يـق مدرسـة عبشـهلد عأار رسـا6 
لابظهـ ه، حلـث تأ ـل ا يق مدرسـة 
عبشهلد أحأد مبروت أما6 ا يق مدرسة 
عبف س ل خا6 بتحديد من سلحصل عىل 

عمل كـز عمال عىل مسـتو  مدعرس 
مدي ية لني حشلش بلأ حلة عمساسلة. 
اضأن ااابلات ااري كأس عبذك   
عبسـنوية بلشـهلد يف مرتلـف عمباـاب 
اعملسـالقات عب ياضلـة لأـدعرس عملجد 
عبا لـي عم للـة لأدي ية لني حشـلش 
لأحااظـة صناا  تم يـو6 أما عاتتاح 
ااري ك   عبطائ   بلبنات اكانت عملبارع  
عالاتتاحلـة لـني ا يقي عبصف عبسـالع 
اعبصـف عبسـااس عنتهـت لفـوز ا يق 
عبصف عبسااس لشوطني مقالل ال يش . 
ايف عبسـلاق، نظأت مدعرس امنامة 
النـي لهلـول النـي مطـ  اعبحلأتـني 
ا أـدعن لصناا ، أمـا عمال، اقفات 
عحتجاخلـة؛ تنديـدعً لاسـتأ عر عباداعن 

عبساواّي عمم يكي عىل عبلأن. 
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وقفة احتجاجية للقطاع الصحي بالحديدة للتنديد بخرقات العدوان

القطاع الصحي بالحديدة يجدد صموده واستمراره يف القيام 
بمهامه اإلنسانية والتصدي لقوى العدوان

محافظة عمران تناقش مستوى تحصيل اإليرادات الزكوية باملحافظة 

أّكــدت أن الشعارات الزائفة لدول التحالف لتبرير عدوانها على اليمن باتت غير مقبولة:
صحيفة أملانية: واشنطن طرف أساسي يف الحرب على اليمن وحكومة هادي ُدمية بيد الرياض

طالب ومعلمو حفاش وجبل املحويت يدينون جرائم العدوان ويطالبون األمم املتحدة 
بصرف رواتب املوظفني

 : الحديدة
عبصحـي لأحااظـة  عبقطـاُع   خـّدا 
اقفـة  يف  عبثالثـا ،  أمـا  عبحديـد ، 
عحتجاخلة منّدا  لر اقات قو  عباداعن 
التّفاق عبسـويد، صأواه اعسـتأ عره يف 
أاع  مهامه عإلنسـانلة رغم عبظ اف عبتي 
ا ضتها اال عباـداعن عـىل عملحااظـة. 

ايف عبوقفة عالحتجاخلة عبتي حرض ا 
عبقائـم لأعأـال عملحااظ محأـد علاش 
قحلم ااكلل عملحااظة بشـؤان عبثقااة 
اعإلعال6 عي قـرش امدي  مكتب عبصحة 
عباامـة اعبسـكان لاملحااظـة عبدكتـور 
َعبدعب حأـن خـار عبلـه امـدرع  مكاتب 
عبتحصـني  امـرشيف  اعبرتللـة  عبصحـة 

اعبرتصـد عبولائي يف عملدي يـات عبالاتات 
عملنـّدا  لر اقـات اقـف إطـالق عبنـار 
اقتل عمل يا  اعبتنصل عـن تنفلذ عتّفاق 
عبسـويد، م ّااين عبشـاارعت عملار  عن 
ام تِزقتهـم  عباـداعن  اال  مأارسـات 
لحق شـابنا عبلأني يف ظـل صأت عممم 
عملتحد  امجلا عممـن، اراض عباداعن 
تنفلذ عتّفاق عبسـويد اعستأ عره يف إغالق 
عبط يق أما6 تداق عملسـاعدعت عإلنسانلة 
بلأحااظـة  عب يفلـة  عملدي يـات  إىل 

اعملحااظات عمُْمــَ  . 
 اصدر للان عن عبوقفة أّكــد رضار  
عبسـر نحو عبسـال6، من مـالل عالبتزع6 
لاتّفاقات اعباأل عىل تنفلذ ا عىل أرض 
عبوعقـع، لـدالً عـن عمل عاغة اعالسـتهالك 

عإلعالمي، منّداعً لابر اقات عبتي ي تكبها 
عباداعن بلل نهار عىل م أ  امسـأع من 
عباابـم ايف ظـل توعخـد رئلـا اأعضا  
بجنـة إَعـاَا  عالنتشـار ام عقبـة اقـف 

إطالق عبنار عممألة. 
عبـدايل  عملجتأـع  عببلـان  اطابـب 
اعممـم عملتحـد  امجلا عممـن لتحأل 
مسـؤابلاتهم تجاه ما يتا ض به شابنا 
عبلأنـي منذ أرلاة أعـوع6، اعبضغط عىل 
عمرتعقـات اقـف  بوقـف  عباـداعن  اال 
عتّفـاق  لتنفلـذ  اعبقبـول  عبنـار  إطـالق 
عبسويد، مشـرعً إىل أن عبشاب عبلأني بن 
يقـف مكتوف عميدي تجـاه  ذع عبتصالد 
لل به عبحـق عبكامل يف عبـ ا عىل عباداعن 

لكل عبط ق عبتي ي ع ا مناسبة. 

 : عمران
ناقـش عختأـاٌع لفـ ع عبهلئـة عباامـة بلزكا  
لأحااظة عأ عن، أما عبثالثا ، ل ئاسـة عملحااظ 
عبدكتور الصل خاأان، مستو  تحصلل عإلي عاعت 

عبزكوية. 
امـالل عالختأاع عبذي حـرضه أمني عا6 محي 
عملحااظـة صابـح عملرلـوس امدي  مكتـب عملابلة 
لاملحااظـة عـاال كالبـة، عسـتا ض مدي  ا ع 

عبهلئة محأد عبشـه عني، نسـبة عإلي عاعت عبزكوية 
عبتي تم تحصللها مالل عباا6 عملايض. 

لـداره أشـاا عملحااـظ خاأـان لأـا تحّقق يف 
تحصلـل عبـزكا  بلاـا6 6018، مقارنـة لأـا تـم 
تحصللـه مـالل 66017.. مثّأنـاً خهـوا مـدرع  
اموظفي عبفـ اع لاملدي يات يف عإلرشعف اعملتالاة 

عملستأّ   باأللات عبتحصلل. 
اأّكــد أ ألّة تضاا  عبجهوا بتحسني تحصلل 
عإليـ عاعت عبزكوية اعبح ص عىل تنألتها من مالل 

عملتالاة باأللـة عبتحصلل عىل مدعر عباا6، الاتاً إىل 
عبظ اف عبصابة عبتي تأ  لها عببالا خ ع  عستأ عر 
عباداعن اعبذي سـا م يف تدني مسـتو  عإلي عاعت، 
مـا يتطلب تضااـ  عبجهوا اعباأل لـ اح عبف يق 

عبوعحد بتحقلق نسـبة كبر  من عإلي عاعت. 
اشـّدا خأاان عىل أ ألّة عبتزع6 مدرع  عبف اع 
ل اـع تقاريـ  ااريـة عن عأللـة عبتحصلـل لأا 
يسـهل عبتقللـم اعملتالاـة بكااة عبفـ اع اتحديد 

خوعنب عبقصور ااضع ماابجات بها. 

 : ترجمة
أّك���دت صحيفٌة أملانية أن الت�ورَط األمريكي 
املب�ارش يف ارتكاب الجرائم يف اليمن أصبح معروفاً 
لدى الجميع، مشريًة إىل أن حجم تدخل واشنطن يف 

اليمن جعلها أحد أطراف الحرب. 
وقال�ت صحيف�ة »كون�را مجازي�ن« األملانية 
يف تقري�ر للصحف�ي »مارك�و ماي�ر«: إن الوثائق 
الت�ي نرشها البنتاغ�ون مؤخراً تش�ري إىل أن دور 

واش�نطن يف الع�دوان ع�ى اليمن أك�ر بكثري مما 
كان معرف�ا ب�ه م�ن قبل م�ن قبل مس�ؤولني يف 
وزارة الدف�اع األمريكي�ة، مؤّك���دًة أن »املزاع�م 
املتكررة للبنتاجون عى لس�ان رئيس هيئة األركان 
األمريكية املش�ركة جوزيف دانفورد بأن الواليات 
املتحدة األمريكية ال تش�ارك يف الح�رب األهلية وال 
تقدم الدعم للطرف اآلخ�ر هي مجرد كذبة لخداع 

الجمه�ور«. 
»الوالي�ات  أن  مجازي�ن«  »كون�را  وأضاف�ت 

املتح�دة األمريكية قام�ت بعملية تدري�ب طياري 
ُق��وَّات التحالف من اململكة الس�عوديّة واإلمارات 
عى ش�ن الغ�ارات الجوية عى اليم�ن مما أّدى إىل 
وف�اة ع�رشات اآلالف م�ن الوفيات ب�ني املدنيني، 
حس�بما وثقت األمم املتحدة وغريه�ا من منظمات 

املراقبة الدولية«. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ممارس�ات تحالف 
العدوان يف اليمن والجرائ�م املروعة التي ارتكبتها 
الس�عوديّة يف دول أُْخ���َرى والت�ي كان آخره�ا 

اغتي�ال الصحف�ي املع�ارض جم�ال خاش�قجي، 
»جعلت التحالف محط مراقبة وسائل اإلعالم حول 
العالم، مضيف�ًة » فريق مراقب�ة بريطاني تحدث 
ع�ن عدد اإلصاب�ات الناجمة عن الغ�ارات الجوية 
لُق���وَّات التحالف وقدر أن ع�دد القتى بني يناير 
2016 وأكتوب�ر 2018 من املدني�ني واملقاتلني قد 
بلغ 56 ألفاً مع أن العدد اإلجمايل من الضحايا هو 
م�ا بني 70 ألف و80 ألف ضحية« حس�ب الفريق 
الريطاني.  واختتم�ت الصحيفة تقريرها بقولها: 

إن الوثائ�ق التي ن�رشت عن البنتاغ�ون األمريكي 
أظه�رت أن الوالي�ات املتحدة من�ذ 2015 جزءاً ال 
يتجزأ من حرب اإلبادة التي قادتها السعوديّة ضد 
الدول�ة املجاورة التي وصفته�ا بالفقرية »اليمن«، 
مؤّك��دًة أن الشعارات الزائفة التي تَحّركت تحتها 
دول الع�دوان لترير حربها ع�ى اليمن باتت غري 
مقبولة، مضيف�ًة »ما تزال حكوم�ة الرئيس الفاّر 
عبدربه منصور هادي تعتمد عى السعودينّي، وهي 

مجرد دمية يف يد الرياض«. 

 : المحويت
أقا6 طـالُب امالأو مدرسـتَي عبفتح اعبنهضة 
لأدي ية حفاش محااظة عملحويت، أما عبثالثا ، 
اقفتـني عحتجاخلتـني؛ تنديـدعً لاسـتأ عر خ عئم 
عباداعن اعبحصـار، اح له عالقتصااية عبهاااة إىل 
قتل اتجويع مئات عاالف من ألنا  عبشاب عبلأني. 
امالل عبوقفتني، طابب عملشاركون عممم عملتحد  
لتحّأل مسؤابلاتهم اعبقلا6 لوعخباتهم إزع  خ عئم 
عباداعن ام تِزقته، اكذع م اقاته عملستأّ   التّفاق 
اقف إطـالق عبنـار لأحااظة عبحديد ، مشـرين 
إىل أن عسـتأ عر تلـك عبر اقات لات يشـكل مط عً 

حقلقلاً يتهّدا عتّفاق عبسويد ل مته. 
كأـا اعـا عملشـاركون عملجتأـَع عبـدايل برصف 
راعتب عملوظفـني، اإيقاف عباداعن اراع عبحصار، 
ماترين صأـت عملجتأع عبدايل عـن منع عباداعن 

برصف عب اعتب عملكفوبة لكااة عبقوعنني اعمع عف 
اعملاا دعت عبدابلة، توعطؤعً يف عسـتهدعف عبشـاب 
عبلأني ازيـاا  مااناته.  طـالب امالأو مدي ية 
حفاش ايف اقفاتهم أّكــداع عىل موعصلة عباأللة 
عبتاللألة، اعالستأ عر يف اعم اراد عبجبهات لاملال 
اعب خال حتى تحقلق عبنرص اتح ي  كااة عالرعيض 
عبلأنلـة.  إىَل ذَبـَك، نّظم عبقطـاع عبرتلوي لأدي ية 
خبل عملحويـت، أمـا عبثالثا ، اقفـة عحتجاخلة 

إلاعنة م اقات عباداعن التّفاق عبسويد. 
امـالل عبوقفة عبتـي حرض ا قلاا  عبسـلطة 
عملحللة اعدا من عبشرصلات عالختأاعلة ات لويو 

عملدي ية عسـتنك  عملشـاركون عبصأت عممأي إزع  
إماـان تحابـف عباـداعن يف م اقاتـه لأحااظة 

عبحديد . 
اأّكــد عبرتلويون أن تصالـَد عباداعن بج عئأه 
اح لـه عالقتصاايـة اعبتسـبب يف قطـع راعتـب 
عملوظفني بن تزيد م إال إرصعرعً يف موعصلة عبصأوا 
اعماع  يف عمللـدعن رغـم ُكّل عبتحديـات، مشـلدين 

لبطوالت اتضحلات عبجلش اعبلجان عبشابلّة 
ااعت عبوقفُة عبرتلويُة إىل موعصلة راد خبهات 
عبك عمـة لاملـال اعب خـال؛ اااعـاً عن أمـن عبلأن 

اعستق عره. 

اختتام دورة مسريي 
التوعية بمخاطر 

األلغام بذمار
 : ذمار

ـة  عمتتأت لذمار، أما عبثالثا ، عبدارُ  عبتدريبلُة عبَراصَّ
لإعـدعا مسـري عبتوعلـة لأراطـ  عمبغـا6 امرلفـات 
عبحـ اب، نّظأهـا مكتـب عبرتللـة اعبتاللـم لاملحااظـة 
لابتنسـلق مع قطاع عبتاللم لوزعر  عبرتللة ملد  أرلاة أيّا6.  
ايف عمتتا6 عبدار  عبتي شارك الها 107 مالأني امالأات 
من عبقطـاع عبرتلوي لأدي تي عنا امدينـة ذمار، أّكــد 
اكلـل عملحااظة محأـد عبدعبـ زعق، أ ألّـة عبحأاية من 
مراطـ  عمبغا6 امرلفات عبح اب اعبغارعت عبتي يشـنها 
طرعن عباداعن، مشـّداعً عىل أ ألّة تا يـف ألنا  عملجتأع 
اطـالب عملدعرس لإخـ ع عت عبتاامل مع عمخسـا6 عبغ يبة 
امرلفات عبغارعت  احث عملشـاركون عىل تطبلق عملهارعت 
اعملاـارف عبتي عكتسـبو ا مـالل عبدار  يف ملـدعن عباأي 
اإيصال رسـائل عبتوعلة عملبارش  اغـر عملبارش  لأراط  
عمبغا6 اعملتفج عت عملرتلفة إىل طالب اطاببات عملدرعس. 

الأا لـنّي مدي  مكتب عبرتللة اعبتاللم لاملحااظة أحأد 
عبوشـي أ ألّـة اار مدرع  عملـدرعس اعملالأني عملشـاركني 
يف عبـدار  يف تازيـز عبوعي عملجتأاي لكلفلـة عبتاامل مع 

عمبغا6 لط يقة سللأة اآمنة. 
 لـداره أشـار مـرشف ازعر  عبرتللـة اهـد عملطري إىل 
أ ألّـة عبدار  يف لنا  قدرعت عملالأني إلقامة ارش توعوية 
يف عملـدعرس عملسـتهداة، الاتاً إىل أن ل نامـج عبتدريب عبذي 
يهدف إىل إكساب عبطالب عبسلوك عامن بلتاامل مع عمبغا6 

سلستهدف لقلة عملدي يات كأ حلة ثانلة. 
َاحـرض عالمتتا6َ رئلُا شـابة عبتاللـم لأكتب عبرتللة 
عبدعبلطلـف عبرلقي امديـ  إاعر  عإلعـال6 عبرتلوي محأد 

عمللثايل اعدا من عبقلااعت عبرتلوية. 
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 : علي نعمان المقطري

امالَل شهَ ي سبتأر اأكتول  تاني 
عللهـم أن ي مـوع لـكل ثقلهـم عبباقـي 
بلر اج من عملأزق امن عملستنقاات عبتي 
تورطوع الها مالل محااالتهم عملجنونة 
عبتوغـل يف عباأـق اكان قـد تـم عإليقاع 
لابادّا الُقــوَّعته يف عباديد من عملفاصل 
عملحوريـة عـىل عبط يـق عملأتـد  حوعيل 
600 كللـو مرت لـني عملرـا  عبدريهأي، 
اابقلاا  عمم يكلة عبسـاوايّة بلاداعن 
تفقد مبـاارَ  عبهجو6 اأضحـت توعخُه 
حصـارعٍت متنوعًة، منهـا قطع مطوط 
عإلمـدعاعت عباسـك يّة عبرية عب ئلسـلة 
عىل طـول مـط عإلمـدعا من عملرـا  إىل 
عبحديـد ، عـر ط يق عبرومـة عبتحلتا 

عبجاح عبدريهأي عبنرللة. 

للع��دوان  العلي��ا  القي��ادة  وض��ُع 
وأولوّياتها وُعَقُدها الراهنة: 

ت يُد عبقلااُ  عباللا بلاداعن عمم يكي 
عبسـاواّي إَعاَاَ  عبتكلُّف مع مستجدعت 
اتطـورعت عببلـت عمم يكي عبسـاواّي 
ني، عبتـي تُحدُّ مـن ح ية ح كة  عبدعمللَـّ
عإلاعر  عمم يكلـة يف قلااتهـا بلاـداعن 
اعبتدمـل يف عببلـدعن عمُْمـــَ  ؛ نتلجة 
عبحابـة عالنتراللة عبتي تسـتأ  من عان 
إىل عامـني قاامـني، لـدأت لانترالـات 
عبتجديد عبنصفي مَْعَضا  مجليس عبنوعب 
اعبشـلوخ بلكونجـ س عمم يكي اأ م 
عبتبدالت عبسلاسلّة عبتطورعت عىل عببُنلة 

عمم يكلة عباللا  ي:
عبجأهوريـة  عمَْغَلبلـة  اقـدعن   1-
عبسـالقة يف مجلـا عبنـوعب عمم يكـي 
اسـلط   عمَْغَلبلـة عبديأق عطلـة عـىل 
أَْغَلبلـة مقاعده عببابغـة أَْكثَـ  من 300 
مقاـد ا ـي ُقـــوٌَّ  ماارضٌة بـإاعر  
عمم يكلة ابتدمالتها عملبارش  يف عبح ب 
عباداعنلـة عـىل عبلأـن اعسـتأ عر للع 
عمسـلحة بهـا، اتتهـم عب ئلـا ت عمب 
لاالرتهـان بلأرالـ عت عب اسـلة عبتـي 
مأـا  عالنتراللـة،  حألتـه  يف  سـاندته 
يا ض عممَن عبقومي عمم يكي بلرط ، 
ا ـي تَُهٌم ما زعل عملحّقـُق عبراص موب  
يوعصل حوبها خأَع عمابة اعالستدالالت 
نفَسـه  ت عمـب  عب ئلـا  تأـا  عبتـي 
امساعديه، اقد قطع موب  شوطا َكبرعً 
عىل  ذع عبنسـق، اسـوف يقـد6 نتائج 

ألحاثـه إىل عبكونج س ق يباً، مأا يضع 
عب يـا ت عمب تحـت طائلـة عملحاكأة 
اعملسـا بة عبقانونلة، اقـد تصل عممور 
إىل َحـدِّ عبازل قبل نهاية مدته عب ئاسلة. 
6 - اقـدعن ت عمب بلدعـم عبقديم من 
أَْغَلبلة نوعب اشـلوخ حزله عبجأهوري 
عبذيـن اعأـوه يف اصوبـه إىل عب ئاسـة 
اغطوع سلاسـاته عبرارخلـة عباداعنلة 
اغضوع عبط ف عـن مرابفاته بلقوعنني 
عمم يكلة الأا يتالق لتزايد عبساوايّة 
لامسـلحة عملح مة اابلاً الستردعمها يف 
عبلأـن اتا يض عملدنلني اعسـتهدعاهم، 
ا و ما نتج عنـه آالف عبضحايا أَْغَلبهم 
من عمطفال اعبنسـا  اعبشـلوخ ا م يف 
للوتهم احقوبهم امااملهم اأسوعقهم 
امدرعسـهم اعـىل عبطـ ق ايف عمع عس 

اعالحتفاالت. 
-3 ت عخع عبنفوذ عمم يكي ا زيأته 
يف عباديد من عملناطق كنتلجة بسلاسات 
عبُقـــوَّعت  سـحب  الدعيـة  ت عمـب 
عمم يكلة من سـوريا لاد  زعئم عبقو  
عإلر اللة عملدعومـة أم يكلاً ضد عبدابة 

عبسورية عبوطنلة. 
-4 خ يأُة عغتلـال عبصحفي عملغدار 
ماشقجي يف قنصللة سفار  عبساوايّة 
عبرتعمبـي  عبـدار  يف عسـطنبول الـ از 
عملـوعيل ببن سـلأان امحاابـة عبتغطلة 
عـىل خ عئأـه يف عبلأـن ايف عبقنصللـة 
عبسـاوايّة، اياتر عبكونجـ س عملوحد 
لأَْغَلبلتـه عملاارضـة عان ضد ت عمب، أن 
سلاسـة ت عمب عملتوعطئة مع عبج يأة، 
بلدسـتور  صارمـاً  عنتهـاكاً  تشـّكل 

اعبقوعنني عمم يكلة اعبدابلة. 
-5 أقـّ  مجلُا عبشـلوخ مرشاعات 
ق عرعت يف ط يقها بلتوحل إىل ترشياات 
كاملـة ملزمة بـإاعر  عمم يكلة أ أها 
إق عر إاعنة لن سـلأان كأج 6 مجنون 
متهـور يف خ يأة قتل عبصحفي عملغدار 
اإق عر محاكأتـه اابلـاً اإاعنة تااان 

ت عمب ماه. 
-6 إاعنـُة عبح ب عمم يكلـة يف عبلأن 
اععتبار ـا مـارَج عبقانـون عمم يكـي 
حول سلطات عبح ب عبذي يقلد صالحلة 
إعـالن عبحـ ب أَا عملشـاركة يف حـ اب 
مارخلة لأي شـكل كان، ايحرص ا يف 
أيدي عبكونجـ س احده ا و ما يرابف 
سلاسـات اأااال ت عمب اإاعرته ايلز6 
عإلاعر  لوقـف ُكّل تاـاان مـع عبحألـة 

عبسـاوايّة ضد عبلأـن يف ح لها ايحّدا 
بها مسارعً بلحل عبسلايّس. 

عمم يكلـة  عملؤّسسـات  عنقسـا6ُ   7-
عبحاكأـة مال مـ   حـول عبسلاسـات 
عبرارخلة بلحكومة احول عإلاعر  امد  
االئها بلقلم عمم يكلـة امصابح عممن 
عبقومي عمم يكي اعسـتأ عر مسلسـل 
يف  عملسـئوبني  ملوظفلـه  ت عمـب  طـ ا 
إاعرعتـه، حلـث للغـت نسـبة عملط اين 
عملاارضـني بسلاسـاته أَْكثَــَ  من ثلث 
عملوظفـني إىل عان، ا ي قاللة بالتسـاع 
اتكشـف مد  عبح ب عبدعمللة عببنلوية 
عبتـي تتاـ ض بها عبحكومـة عمم يكلة 
لقلـاا  ت عمب، ا ـو ما يوّسـُع خبهة 
عملاارضة بسلاسـاته، اقد تحول عبكثرُ 
منهـم إىل شـهوا يف تحقلقـات عبقايض 
موب ، اقد طابت حألُة ت عمب عبتصفوية 
عباديـَد من كبـار عبقاا  اعبساسـة مثل 
ازي  عبرارخلة ت بسـون ارئلا عممن 
عبقومي عبسـلد كومي اعملحامي عبراص 
لاب ئلـا ت عمب اازي عبدااع اعبح للة 
عبجن عل خورج ماتلسـو امأثلة أم يكا 
يف عممـم عملتحـد  عبسـلد  نلكـي  لـي 
عمللـض  لاببلـت  عالتصـاالت  اازيـ   
ارئلـا أركان حـ ب عببلـت عمللـض، 
اكلها تحتوي عىل شـرصلات سلاسلّة 
عسـرتعتلجلة  امـة تضاُف إىل سلسـلة 

قوعئم عملاارضة. 

ح��روُب اإلدارة والكونجرس يف اليمن 
واملنطقة:

عبسلاسـلّة  عبحـ اُب  عان  تتوعَصـُل 
عببنلويـة اعمـل عملؤّسسـات عمم يكلة 
عبقاامـة  عالنترالـات  حتـى  عبحاكأـة 
لاـد عامني ا ناك إخأـاٌع أم يكي عىل 
تصفلة عبحسـاب مـع ت عمـب اإاعرته 

اا يقـه، اقـد للغـت حـدعً من عبشـد  
بـم تبلغهـا مـن قبـل أيـة موعخهة لني 
عبكونج س اعب ؤسا  عبسالقني عملتهأني 
لابر اج عن عبقوعنـني عمم يكلة، ا و 
مـا يكشـف حجـَم ااتـر  عبتناقضات 
عبتي تاصـُف لاببلت عمللض اسـااته، 
كأـا تشـر إىل تضـاؤل اـ ص إَعـاَا  
عنتراب ت عمب بدار  رئاسلة ثانلة كان 
يتطلـع إبلها للهف اشـوق  و اأتباعه 
يف عب يـاض اتل أللب لاد تحّول عمَْغَلبلة 
عبرملانلـة عـن تأيلـده اعبتفااهـا حول 
شـرصلات خديد  أَْكثَـ  حظـاً ابلاقًة 
اكلاسة سلاسـلًّة اتأ لالً ازياا  حظ 
نجاح عبشرصلات عملنتألة بلديأق عطلة 
عمم يكلـة اعملاارضة برتعمـب اتط اه 
عبسـلايّس اتهوره اخنونـه، مأا ياني 
أن عبجناح عباسـك ّي عبسلايّس عملتط ف 
يف عملؤّسسات عمم يكلة عبحابلة ترتعخُع 
قوتـه انفوذه يف صنع عبق عر عبسـلايّس 
عمم يكـي، إذ تتصـاا6ُ توخهاتُـه مـع 
عبـ أي عباـا6 عمم يكـي عبـذي ي   عىل 
أم يـكا أن ت كـز عـىل قضايـا أم يـكا 
عبدعمللـة أّاالً يف مجال عبصحة اعببطابة 
عبهائلـة  اعبديـون  عمم يكـي  اعباجـز 
بلرـارج اعبدعمـل اتقللـص عبنفقـات 
أُْمــَ    أابويّـات  عباسـك يّة بصابـح 
عختأاعلة كابفق  اعملرـدرعت اعبهج   
عبالرشعلة اعبج يأة عملتناملة اعإلر اب 
اعبتشـدا اعبتطـ ف اعبتاصـب ااقف 
اعـم عمنظأـة عملسـتبد  عبشـأوبلة يف 
عبا للـة  اعبجزيـ    عماسـط  عبـرشق 
اعحتال6 عالتّفاقلات عملرمة حول عبنواي 
عإلي عني اعبنأي لابنفا عن عبسلاسـات 
عإلرسعئلللـة عملتط اة بللأني عبصهلوني 
عبحاكم اعبكف عن عبسلاسـات عملتط اة 
عبتقلـد  عملجنـون  ـو  اعبترصيحـات 

لابوعـوا عبرنامجلة عالنتراللة اتطبلق 
قانون خاستا حول عالعتدع عت عإلر اللة 

ضد موعطني عبواليات عملتحد . 

على مستوى اليمن واملنطقة:
توعِخُه قلـااُ  عباـداعن أياماً عصلبة 
عبقاامـني  عباامـني  امـالل  عان  لاـد 
ا ـي تتاـ ُض بلأزيـد مـن عبهجأات 
اعبتحقلقلـات اعبتقلدعت بلديها اشـل 

عرعاتها. 
سـلأان  الـن  ت عمـب  ثنائـي  كان 
يتأتاان لابسلطة عملطلقة مالل عمعوع6 
عبسـالقة، أما عان اقد اصـال إىل عبنفق 
عداعنهأـا  يف  عااـاق  عملسـداا  عملظلـم 
أرلاـة  عبرـارس  عملسـتأ    اح لهأـا 
أعوع6 اترشف عىل عبرامسة ا ي تجرت 
أسباب عبفشـل اعالنكسار اعبهزعئم رغم 
تلـك عبقـدرعت اعإلمكانـات عبهائلة عبتي 

عستُنزات يف ملااينها. 
اأّات عبهزعئـُم عملذبة إىل عنتشـار راح 
عببحـث عن مرـ ج من مـأزق عباداعن 
ااشـله اما يرتتب علله من مسئوبلات 
قانونلـة ال لُدَّ بلرارس من تحألها مااياً 
اعسـرتعتلجلاً، ا ي  امانوياً اسلاسلّاً 
مـا تجاـل نكسـاِت عباـداعن تتضاعُف 
كلأا تأم  عبوقت اعستأ ت عبنكسات. 

للقي��ادة  االس��راتيجي  الش��لل 
العدوانية األمريكية السعودّية:

تااني عبقلااُ  عباداعنلة عب ع نة بحابة 
من عبشلل عالسـرتعتلجي تستأ ُّ اتتزعيد 
اتتضاعـف صور ا اعشـكابها مع ُكّل 
 زيأـة اعنكسـار خديَديـن يف عمللااين، 
اال يوخـد أيُّ ازي  ح للة أم يكي قاار 
عىل مساي   نزعات لن سلأان اتحقلق 
طأوحاتـه اأ دعاـه عملجنونـة اعجزه 

ُعــــَقــُد العدوان الفــــــوقتحتية المزدوجة:

ورطُة العدوان يف الســـاحل الغربي والحديدة 
مساَء 12 نوفمر املايض كان العدوُّ أمام الحديدة ويف الساحل وكيلو 

16 وُقرب املطار والخمسني قد وصل إىل طريق مسدود عى ُكّل محاور 
التقدم العدواني، وكانت القيادة األمريكية للمنطقة العسكريّة الوسطى 
التي تقوُد مبارشًة العدواَن من الساحل الغربي وتدير معارك الحديدة، 
قد توصلت إىل هذه النتيجة بعد تجربتها امليدانية املبارشة التي كابدتها 

خالل األشهر املاضية منذ انطالق الهجوم االخراقي االخري باتّجاه 
الحديدة بعد أن استخدمت ُكلَّ القدرات التي كانت بحوزتها ثم أمهلت 

مرتِزقتَها عى األرِض مدَة ثالثني يوماً ثم شهرين إىل نهاية العام 
2018م ليكونوا قد دخلوا الحديدة أَو أنهم قد تمّكنوا من الراجع عنها 
إىل مناطق آمنة، وأعلنوا التزامهم بالهدنة وفتح الطريق أمام تَحّركات 

املندوب األممي للمسارات السياسيّة ليتمّكنوا من الخروج اآلمن من 
النفق املظلم الذي وقع فيه العدوان. 

 : خاص

كشـف تق يٌ  أم يكـي عن مسـاعي عبنظا6 عبسـاواّي 
عبحثلثـة من أخل كسـب عبـوال عت انلل رضـا عملوعطنني يف 
عمله   من أخل كبح خأاح عملنا ضني بتوعخد ا يف عملحااظة 
اعبـذي يزاعا عتسـاعاً يوماً لاـد يو6 يف ظـل تزعيد عبضغوط 
عبدابلة عـىل عبتحابف عباداعني عبذي تقـواه عب ياض بوقف 

عبح ب عملدّم   يف عبلأن. 
اأشـارت صحلفـة »اال سـرتيت خورنـال« عمم يكلة 
يف عدا ـا عبصاار، أمـا تق ي عً مطوالً لاسـم عبصحفلان 
»صوني إنجل رعسأوسـن« ا«صابح عبباطاطي« إىل عحتالل 
عبُقـــوَّعت عبسـاوايّة عملطـارعت اعملوعنـئ يف عملهـ   اخلب 
ـة ات سـلخ  عملئـات من خنوا ا لتنفلذ مشـارياها عبَراصَّ
مصابحهـا عالسـرتعتلجلة عباسـك يّة اعممنلـة مـن مالل 
عبسـلط   عىل عببنلـة عبتحتلة عب ئلسـلة يف عبلأـن، ما أثار 
عسـتلا  اغضـب عم ـايل يف عملحااظـة عبهاائة اعمـل عببلد 
عملأزق رغم محاالت عب ياض كسب رضا م عر تأويل لنا  

لاض عملـدعرس اعمل عاق عبصحلة ااعوا ا لتسـللم قوعرب 
خديد  بلصلااين. 

اأاضح عبتق ي  عمم يكي لأن عبجنوا عبسـاواينّي عحتلوع 
يف أاعم  عا6 6017 مطار عبغلضة عبدايل بنقل عبجنوا اعمل 
امـارج عببالا، كأـا أن عب ياض تديـ  ل نامجها عبتطوي ي 
اعمـل عبلأن لأسـاعد  عـدا مـن م تِزقتها عباسـك ينّي، 
مأا ياـّزز عالنطباع بـد  عملوعطنني يف عمله   أن عملسـاعدعت 
عبسـاوايّة بأل ايل خز  من عبجهـوا عبح للة بلأألكة، الاتاً 
إىل تازيـز عب يـاض بتوعخد ـا يف عملهـ   عر عسـتقدع6 كم 
 ائـل من خلشـها اإقامة نقاط تفتلـش يف عأو6 مناطق 
امدي يـات عملحااظة تحت ذرياة مكااحـة عإلر اب امنع 

ته يب عملردرعت اعبسالح عر عببح  عبا لي. 
اقابت »اال سـرتيت خورنال«: إن عبساوايّة امن مالل 
محاابتهـا بجـذب عملوعطنني يف عملهـ   تقو6 لـدار مهلأن 
يف عبتجـار  اعممـن مـن أخل عبضغـط عىل سـلطنة عأان، 
عبتي تحظـى لاالقات ااية مـع ألنا  عملهـ  ، لاإلضااة إىل 
عسـتلال  عب ياض عـىل عبط يـق عبرسيع عب ئلـيس، اعملاال  

في تقرير لصحيفة » وول ســــتريت جــــــورنال« األمريكية:

السعودّية يف املهــرة.. املـــساعدات مقابل االحتالل



7
عمرلاا  اعبرألا

عبادا

1 خأاا  عام   0  1 ـ
6 ارعي  ب6601

)601(
تحليل 

عبفاي عمللدعني املوعته اعلتذعل خلشه 
رمـاا  قااته َاخهلهم لابح ب عبحديثة 

ااسائلها اأسابلبها. 
اال يوخـد مديُ  اكابة عسـتربارعتلة 
أم يكلة قاار  عىل ت خأة  ذيانات لن 
سـلأان اسـويلفاته عبح للـة اعممنلة 
اتااملهـا عن ُكّل مأارسـاته اخ عئأه 
عبوحشـلة يف عبرـارج ايف عبدعمـل ا ي 
خ عئـم طابـت ُكّل مـن ال يوعاـق عـىل 
عبفاشـلة،  امأارسـاته  سلاسـاته 
اطابت عبكثـر من عمم ع  أتباع عإلاعرعت 
عمم يكلـة عملتااقبـة مـن اـ ق عبدعـم 
عبغ لـي  عمم يكـي  بلنفـوذ  اعإلسـناا 
اعالقتصاايـني  عبتجاريـني  ااكالئهـا 
اقاعد  سلاساتها عبتي تاارض عبتحول 
عن قاعد  عبكلان عمرُساي عبقبَي عبتالع 
إىل نأـط عمللك عبفـ اي عباائـي عبورعثي 
ااتح عملجال بلرصعع عبتغّويل أما6 عباوعئل 
عبكبر  عملهلأنة عملتنااسـة ا ي عببلوت 
عبقلللـة عباـدا مـن كبـار عممـ ع  عبتي 
تسـلط  عىل أَْغَلبلة عبث ا  عبوطنلة من 
عبنفط اعائدعته اتتكدس بديها عملللارعت 
عبكثـر  من عبداالرعت امجـاالت عبتأثر 
عبقبـي اعالختأاعي اعملايل اعباسـك ّي 

اعممني. 
اي   عبكونج س عبحايل أن ت عمب قد 
لاع عملصابَح عمم يكلـة عبغ للة عببالد  
ببن سـلأان انوعزعه مقالـَل عبكثر من 
عمموعل اعب َُّش عبشرصلة عملبارش  َاغر 
عملبارش  عبتي طابـت َعَداعً من عملرّشعني 
اعملسـؤابني، ايـ   أَْغَلبلـُة عملرّشعـني 
عمم يكلني عبحابلـني أن مصابح أم يكا 
عبقوملـة اأمنهـا ال تتفقان القـاَ  لن 
عملتهـور   ت عمـب اح الهأـا  سـلأان 
عملرفقة عبفاشلة يف عبلأن اغر ا؛ ابذَبك 
يقدمون رؤية خديـد  مرتلفة عأا  و 

سـائد عان يف ظل ت عمـب أل ز اخو ها 
عبسـاوايّة  اار  لأ ألّـة  تؤمـن  أنهـا 
عبتالاة يف تحقلق مصابح عسـرتعتلجلة 
مم يكا اأمن إرسعئلـل، بكنها ال تحّقق 
ألـدعً مـع اخـوا لـن سـلأان ت عمب يف 
عبقلـاا ؛ اح صـاً عـىل لقـا  عملصابح 
عالسـرتعتلجلة عمم يكلة يف عملنطقة اال 
لد من إزعحة عملجنـون عملتهور عن حكم 

عبكلـان عبسـاواّي بصابح أمـ ع  أَْكثَـ  
حصااًة احنكة اتج لة اطاعة اعتّزعناً 
يحرتمـون عبقلم عمم يكلـة ايرلصون 
ايتجنبـون  منهـا  ابألقـ ب  بأللاـد 
عبلاـب يف عبباحات عبدعمللـة اعبرارخلة 
بلأنظومـات عمم يكلـة ايكفـون عن 
عبتـرصف اكأنهـم حكومات مسـتقّلة 
حقلقلة عندما ال تلبي طلباتهم عملتهور  

الذ بـون رشقـاً اخنولاً نحو راسـلا 
اعبصـني اكوريـا اانزايـال اعبرعزيـل 
لحثاً عن أسوعق لديلة بلسالح اعمنظأة 
مَنَّ  اعبطـرعن؛  بلصوعريـخ  عملضـاا  
عبسـالح عمم يكـي م  ـوٌن لاالرتباط 
عالسـرتعتلجي امن تلك عبكلانات اخدت 
من خانـب عبغـ ب بتحأـي تبالتها به 
اتصونها مقالل حأايتها اكل محاابة 
بتجا ل خو   ا الن يأ  لدان حساب 
صار6 مـن قبـل ملنظومـات عمم يكلة 
عملانلة ايتضأن  ذع تدعلرَ عديد  منها 
عالنقـالب اعإلزعحـة اعالغتلال اإرسـال 
ــة اتح يـك  ُقـــوَّعت عبتأايـب عبَراصَّ
عبُقـــوَّعت عمم يكلـة عبتـي تحتل عببالا 
ااقـاً بسـلناريو ات مج لة امحكأة 
ايف تأريـخ عباالقة عببلنلة تحرضنا أََ ّم 
حااثني  أا إزعحة عمللك سـاوا اعنقالب 
عبح س عبوطني علله مطلع عبستلنلات 
منتصـف  يف  الصـل  عمللـك  اعغتلـال 
عبسـبالنلات لاـد تاديهأـا عبرطـوط 
عبحأـ ع  بلاالقة مـع عمم يكي، اامال 
ِلسـبب سـلوكه عبسـلايّس عملتهـور مع 
َعبدعبنـارص ااشـل اعاتضـاح مؤعم   
عغتلابه عبتي سـحبت عملزيد مـن عبتأيلد 
عبا لي بابد بنارص اسلاسـاته عملاااية 
بلغـ ب ااشـله يف عملوعخهة مـع عبثور  
عبلأنلة اعبثاني؛ لسـبِب نسلانه مقامه 
مع عمم يكي عندما بوح لسالح عببرتال 
ضـد  عباـ ب  ما كـة  يف  اعسـتردعمه 
إرسعئلـل اراـع أسـااره ارشع  كارتل 
عبنفطلـة  عمم يكلـة  أرعمكـو  رشكات 
مرابفـا عبتوخه عمم يكي كأا تحرضنا 
أَيْضاً أحدعٌث أُْمــَ   منها عالنقالب عىل 
تالاها عبسـالق يف عببرا ايف تشـلي ايف 
لنأا االتنا6 عبجنوللة اكوريا عبجنوللة 
ايف عبفللبـني ايف عببح ين اقط  اُعأان 
ات كلـا يف عـرشعت عبـدال اعبكلانـات 

عبسلاسلّة عبتالاة اعملستقّلة. 

مفاج��آُت اليم��ن وتراج��ُع الهيمن��ة 
األمريكية:

عمم يكلـُة  عمخهـز   اوخئـت 
عالسرتعتلجلة عباللا لقدرعت عبلأنلني عىل 
تجـااز خألع عملأنوعات اعملسـتحلالت 
عإلبكرتانلـة اعممنلـة عبتـي كان تحأي 
عبنُُّظـم عممنلـة عباسـك يّة اعبحدااية 
عبسـاوايّة اعإلمارعتلة اعممن عباسك ّي 
بلُقــوَّعت اعتصاالتها اشـف عتها اكرس 
عالسـرتعتلجلة  عباسـك يّة  عبتفّوقـات 
بلسالح عمم يكي عبغ لي ام ق مجاالت 
عملناار  ا وعمشـها اتحللد ا اتاطلل 
قدرعت عبكشـف عالسـرتعتلجي بألسلحة 
عملبكـ   اعإلنـذعر  اعب صـد  اعبـ عاعرعت 
اعجز ا يف عبتصـدي بلصوعريخ عبلأنلة 

مرتلفة عمنوعع اعملديات. 
اقـد أّات تلـك عالمتـالالُت عـىل لُنلة 
خدعر عباـداعن ااااعاتـه اقوته اأمنه 
إىل إسـقاط نظ يات عممن عالسرتعتلجلة 
عمم يكلـة عبتي كانـت م  ولَة عبجانب 
اعملنااسـني  عمعـدع   مهلولـًة يف نظـ  
اعملتأ اين، أما عبلو6 اقد أضحت عببُنلُة 
عمم يكلة لال  لبة من أحد لاد أن أثبتت 
تحديـاُت عالنتصارعت عبلأنلـة اعبا للة 
عملهتأني لاالسـرتعتلجلة  عمُْمــَ   بكل 
المريابلـة  عملضـاا   الابرصععـات 
عبواليـات عملتحـد  احلفائهـا يف عباابـم 
أن أم يـكا غـدت حقـاً اااـالً الالً من 
مشب ال أَْكثَـَ  يأكن بكل ح كة اطنلة 
تحّ ريـة أن تذبَّه اتنزل له أََشـدَّ عبهزعئم 
عملاايـة اعملانوية اتالـن لذَبك عن أذان 
زاعل عبسـلط   عمم يكلـة عىل عملنطقة 
اعباابم اعن مسـار  كااـة مغام عتها 
عباداعنلـة عبجاريـة يف أَْكثَــَ  من مكان 
عمم يكلـة  عبهلأنـة  عـرص  امسـار  
اظهـور عـرص خديـد يف عباابـم أََ ـّم 
مالمحه سـلاا  ح كة عبتحـّ ر عبوطني 
عالسـتقالبلة اعنكأـاش عالمرعطوريات 
اعمم يكلـة  عبغ للـة  عبهلأنـة 
اشلرومتها اعجز ا اتآكلها اتحللها 
عالختأاعي اعبرلقي اتفسـرها اتفج  
أزماتها عبدعمللة عبكـر  لدع لاالقتصاا 
اعنتهـا  لامقللات اعبطبقات عملهأشـة 
عملقهـور  عبتي تزيد أعدعا ا عن نسـبة 
عبسـتني اعبسـباني يف عملئة من عبسكان 
إىل  مم يـكا  عبرارخـي  عبدَّيـن  ايصـل 
مقسـومًة  ااالر  ت يللـون  مأسـني 
إىل ايـون مارخلـة اعىل اعمللـة، كأـا 
تتجااز عببطابـة أَْكثَـَ  من مأا عرش 
مللونـاً مـن عباأـال عبااطلـني، ايصل 
أعدعا عببؤسـا  اعملرشايـن إىل أَْكثَـ  من 
مأسـني مللوناً أم يكلاً، أمـا عملدمنون 
عـىل عملرـدرعت اهـم أَْكثَـُ  من سـتني 
مللوناً مـن عمم يكلني اتنتقل عمم عض 
عالختأاعلـة إىل عبجلـش اعممن اعإلاعر  
اعبكونجـ س  اعملرالـ عت  عمم يكلـة 
اعمحـزعب اعإلعـال6 اعبشـبلبة اخهـاز 

عبتاللم اعبثقااة. 
اعالنتكاسـات  عملصائـب  ُكّل  ـذه   
عملحلطـة لاالمرعطوريـة عمم يكلة بها 
عملبـارش  عـىل مج يـات  عناكاسـاتُها 
عباـداعن اعبحـ ب عبوطنلـة عبتحّ ريـة 
عبجارية اتفاقأها اعنتصارعتها عملحتأة. 

ُعــــَقــُد العدوان الفــــــوقتحتية المزدوجة:

ورطُة العدوان يف الســـاحل الغربي والحديدة 

عبحداايـة اعملوعنـئ بلحد من عبتجار  مـن عبدابة عبصغر  
عبغنلـة لابنفط.  اأضاف عبتق ي  لأنه امنذ أل يل من عباا6 
عملنـرص6 يتظا ـ  عاالف مـن عملوعطنني يف عملهـ   لصور  
منتظأة ضد لسـط عبسـلط   من قبل عبغزع  عبساواينّي، 
ايف نواأـر قتل خنوا عالحتالل شـرصني عىل عمقل عندما 
اتحوع عبنار عللهأا أثنا  مشـاركتهأا يف مظا    سـلألة 

بلأطاببة ل حلل عبُقــوَّعت عبغازية. 
انقلت صحلفة »اال سـرتيت خورنال« عمم يكلة، عن 
نائـب محااظ عمله   عبسـالق عي لن سـابم عبح يزي أحد 
أل ز عبشرصلات عالختأاعلة عملؤيد  بالحتجاخات عبشابلة 
ضـد عبوخـوا عبسـاواّي يف عملحااظـة قوبـه: نحـن تحت 

عالحتالل عبساواّي، اال نحتاج إبلهم. 
اأّكــد عبتق ي  لأن  ذه عالحتجاخات عملنا ضة بالحتالل 
عبسـاواّي تأتي لالد  عن حكومة ما يسأى عبرشعلة عبتي 
أّكـــد مسـئول موعٍل بلاـداعن بلصحلفة طلـب عد6 نرش 
عسـأه موااً مـن عالنتقا6 عبسـاواّي لأنه بلـا بد   ذه 
عبحكومة أي رأي أَا سـلط   عىل تغلغل عب ياض يف عمله  ، 

مبلنـاً أن عبنظا6َ عبسـاواّي يسـتغل عبوضـع عبفوضوي يف 
عببالا، مضلفاً: نحن مؤيدان بتحابف عباداعن عبذي تقوُاه 
عبسـاوايّة ابكنها تقو6 لانتهاك سـلاا  عببلـد، منّو اً إىل 
أن عبلأـن الاـد أَْكثَـَ  من   سـنوعت من عباـداعن اإنه بم 
ياـد ع ضًة بلهجو6 احسـب لل عىل شـفا عالنهلار، حلث 
قتلت عبغـارعُت عبجوية بلتحابف عبذي تقـواه عب ياض األو 
ظبي آالف عملدنلـني ااّم ت عببُنلة عبتحتلـة عبحلوية لأا يف 
ذبك عملستشـفلات، اأصبح عبلأن حابلاً موطناً مكر تََفشٍّ 
ملـ ض عبكوبرع عىل عإلطـالق، الاتاً إىل ااا  مـا يقارب من 
85000 طفـل يأني مـن عبجوع منذ لدعية عباـداعن، ااقاً 

ملنّظأة »أنقذاع عمطفال« عبدابلة. 
ابفتـت »اال سـرتيت خورنـال« ايف ايسـأر، إىل أن 
مجلا عبشـلوخ عمم يكي أصدر ق عًرع يقيض لوقف عبدعم 
عمم يكي بلح ب عبسـاوايّة يف عبلأن، يف حني أن محااظَة 
عملهـ   قد تجنبـت عبكثرَ مـن عبدمار عبذي شـهدته أماكُن 
أُْمـــَ  ، اـإن عملحااظة تاتر مؤرشعً عـىل كلفلة إيقاف 

عبسكان عملحللني عبداَر عبكبرَ بلقو  عإلقللألة. 

في تقرير لصحيفة » وول ســــتريت جــــــورنال« األمريكية:

السعودّية يف املهــرة.. املـــساعدات مقابل االحتالل
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تتمات من الصفحة األخيرة ..  االّتفاُق اإلنساني ُيقَتُل 
في عالم الال إنسانية 

مرفق يحيى مرفق 

عبصأـوا  عـن  حدِّثنـي 
ثْـــك عن عبحديـد  عبتي  أحدِّ
عبسـاواّي  عباـداُّ  رع ـن 
أنهـا  عإلمارعتـي  عمم يكـي 
كونهـا  عالحتـالل؛  سـهلة 
سـاحللًة امنطقًة مكشواًة 
تسـُهُل تغطلتُها خوعً، الح عً، 
الـ عً؛ بذبك حشـد عاالَف من 
لاابلـات اعملدرعات  عمل تِزقة 
لأنوععـه  عبجـوي  اعبغطـا  
عمم يكلـة  اعببارخـات 
اعبف نسلة اغر ا؛، طأااً يف 
موقاها عالسرتعتلجي بلشاب عبلأني؛ مَنَّها عبرشيان عبوحلد 
إليصـال عملسـاعدعت عإلنَْسـانلة اعبداعئلـة يف ظـل عبحصار 

عملف اض عىل عببلد. 
من  ـذع عملنطلق تَحــّ ك اادنـا عبوطني إىل مشـاارعت 
عبسـويد ب اـع عبحصار اعباـداعن اتحقلق عبسـال6 عبااال 
عبـذي يحفظ تضحلات شـابنا عـىل مد  أرلاـة أعوع6 من 
عبثبات اعبتضحلـة لابغايل اعبنفلا يف سـبلل تح ي  عبلأن 
مـن عبوصاية عبسـاوأم يكلة عبتـي خالت عبلأـن يف اعئ   
ــة  عبجهل اعبفق  علأاً منهم لأكانة عبلأانلني يف قلاا  عمُمَّ

عبا للة اعإلْساَلملة. 
عبواد عبوطني قد6 تنازالت خسـلأة بلثبت بلاابم أننا ن يد 
عبسـال6 عبحقلقي ابم نكون يَْومـاً اعاَ  ح ب عىل أي ط ف، 
ا ذع ما ملسـه أح عر عباابم، لاكا عبطـ ف عام  عبذي كان 
حضوره ايكورعً اإاّل اابق عُر للد عمم يكي اعبساواّي، اعبذي 

تجىلَّ يف بقا  عبواد مع سف ع  ما تسأى لابدال عبارش. 
عالتّفـاُق لـات حرعً عـىل ارق بم ينفذ منه عـىل اعقع عمللدعن 
يشٌ ، ار اقـات عمل تِزقـة مسـتأّ   لشـكل كثلـف ايومـي 
اعالسـتهدعف بلأدنلني اعملدينة بم ينقطع اتحشلدعتهم تجتأُع 
عـىل ترـو6 عملدينـة اعبحصـار عـىل عملنااـذ عببح يـة اعبرية 
عإلنَْسـانلة مسـتأ ، لل أصبح عالتّفاق عسرتعحًة بهم، لاد إعاا  
عنتشار عبجلش اعبلجان عبشابلة اتسللم عملوعقع بلقوعت عملحللة 
يصفهـا م عقبـون لأنهـا مطـة عأللـة رسـأتها اال 
عباـداعن بالسـتال  عـىل عبحديـد  لغطـاٍ  أمأـي اارشعت 
عبغـارعت اتدمر عملنازل اقتل عبنسـا  اعمطفال اعبحصار ال 
ينُمُّ إاّل عىل تصالد مدراس؛ لهدِف عبتهامها اإخبار عبلأنني 

عىل عبرضوع بألخندعت عبصهلوأم يكلة. 
نسـتطلع عبقول لأن  ؤالِ  ال ينفـع ماهم إاّل بغٌة اعحد  
ا ي عبقتال اعبتطهر من عـىل اخه عبدنلا الم ينفْع ماهم 
عبسـلُم اعبسـال6 اعبذي ي ع ن عـىل عامل عبوقت لـأن ألنا  
عبلأـن سـلأّلون لل كلأا م  يـو6ٌ صاراع أقـو  لقو  عبله، 
اععتأاانـا علله سـبحانه، اابتصنلـُع يفاخئُهم لإنجازعت 
خالـت عبااَبـَم يتلقُن لـأن يف عبلأـن ماجزعِت عبلـه تحّقق 
عىل أيدي عملسـتضافني، ااملجا دان لقلاا  عبسـلد عبقائد 
عبدعمللـك لدرعبدين عبحوثي حارضان بلـ ا عبقاس ِاعملزبزل 
بدال عباداعن، اابجنوح بلسـلم بلا ماناه عالستسـال6 لل 
 و إعاا  عببوصلة بكثر من عبناس لأننا مدانا يدنا بلسـال6 
بكن غط سـتهم اعنجهلتهـم اتأاايهم يف إ ـالك عبح ث 
اعبنسـل راضتـه، انذك  م لـأن يدنا عممـ   قالضٌة عىل 

عبزناا، اما عبنرص إاّل من عند عبله. 

نحن واملساعدات اإلنسانية 
ليس باألبراج وحدها يحيا اإلن�سان يا قداسة البابا!

إخف�اَء حقيق�ة نظامه البولي�ي الذي زرع الخ�وَف يف نفوس 
مواطني�ه وجنّ�د نفَس�ه رأَس حربة يف املش�اريع الصهيونية التي 

تتمدد يف ُك�ّل مكان يرنو إليه العقل االسراتيجي يف تل أبيب. 
قال الس�يد املسيح ليس بالخبز وحده يحيا اإلنَْسان، لكن حاكم 
أب�و ظبي الذي زار الفاتيكان عام 2016، واس�تضاف البابا هذه 
األَيَّ�ام ويس�عى إلظهار نفسه مس�يحاً ينرُشُ دفَء وِظالَل املحبة 
اإلنَْس�انية ليش�مال الكوَن كلَّه ال يألو ُجهداً وال وس�يلًة ملنع الخبَز 
والدواَء عن أطفال اليمن، ويدفُع كالبَه الضالة يف الس�احل الغربي 
لتعطي�ل أي�ة تفاهمات ت�ؤّدي إىل إبق�اء ميناء الحدي�دة مفتوحاً 

إليصال الغذاء والدواء ملاليني اليمنيني املحارصين. 
يقتيض الصدُق منّا االع�راَف بأن بابا الفاتيكان لم يصُمْت عن 
مأس�اة اليمن التي أوجدها العدوان، ونأمُل أن يرتفَع صوتُه أَْكثَ�َر 
يف الدفاع عن الش�عب اليمني املعتَدى عليه وأن يُس�ِمَع محمد زايد 
ورشكاَءه أن لي�س باألبراج وحَدها يحيا اإلنَْس�ان وإنما بالكرامة، 

وهي القيمُة العليا التي يرويها اليمنيون بدمائهم ُك�لَّ يوم. 

البابا يف مهمة غسيل التوّحش اإلماراتي
م�ن أجل وق�ف االنتهاكات الحقوقية الجس�يمة الت�ي ترتكبها 

ُق��وَّاتها يف اليمن، وإنهاء قمع املنتقدين يف الداخل. 
ويف رس�الة إىل البابا قال�ت ووتش: إن لإلم�ارات دوراً بارزاً يف 
العمليات العسكريّة باليمن، من قصف املنازل واألسواق واملدارس 

وعرقلة املساعدات اإلنَْسانية واستخدام الذخائر العنقودية. 
أقلُّ هذه الفظائع كانت كفيلًة بأن ال يقبََل بابا الفاتيكان الدعوة 
التي قدمت له قبل عدة ش�هور لزيارة أَْع��َداء اإلنَْس�انية، أَو عى 
األقل أن يلغيها، بعد أن يتس�مع إىل رأي كريات املنظمات الدولية 

املستقّلة. 
ع�ى أن هناك تقاريَر موثقة لس�جل اإلمارات األس�ود يف اليمن 
ويف الداخل اإلماراتي، أبرز تل�ك التقارير هو تقريُر فريق الخراء 
املس�تقّلني التابع ملجلس حقوق اإلنَْسان، وكذلك فريق خراء لجنة 
العقوب�ات التابع ملجلس األمن ال�دويل، كلها تنطُق بتوحش حكام 
اإلمارات، وتوثق بطش�هم وجرائمهم بحق املدنيني يف اليمن، القتل 

والحصار واإلخفاء القرسي، والتعذيب يف السجون... إلخ. 
وباإلضافة إىل السجل اإلماراتي األسود يف اليمن أثارت املنظماُت 
الدولي�ة مس�ائَل انته�اك الخصوصي�ة والقرصن�ة اإللكروني�ة 
س وإخراس املعارضني واملنتقدين من ناشطني ومحامني  والتجسُّ

وأكاديميني وصحفيني. 
وال نخف�ي هنا أن اإلمارات، عى عكس البابا، قد اختار التوقيَت 
املناس�َب بع�د ُك�ّل ه�ذا الكم م�ن الجرائم والتقاري�ر عن دورها 
فيها، لعلَّها تبيُِّض بعَض صفحاتها بدعاوى اإلنَْسانية والتسامح، 
وتغّطي بش�اعَة الوج�ه الحقيقي لها، الذي أصب�ح الوجَه األَْكثَ�ر 
بشاعة بعد وجه الرياض، عى مستوى العالم والرأي العام العاملي. 
تجُدُر اإلش�ارة هن�ا أن حديَث البابا فرانس�يس قبي�َل مغادرة 
الفاتي�كان إىل أب�و ظبي: إن )رصخ�ات األطفال واآلب�اء يف اليمن 

ترتفع إىل الله(، ه�ذا الحديُث يؤّك��ُد أن البابا يدرُك جيداً فظاعة 
ما تقوُم به اإلمارات يف اليمن ال س�يما بحق األطفال والنساء، وهنا 
يأتي س�ؤال مه�م: كيف وّرط بابا الفاتيكان نفَس�ه يف االش�راك 
بلُعبة العالقات العامة اإلماراتية وغسيل الجرائم يف اليمن عى هذا 

النحو الذي يُمسُّ بقيم التسامح، ويصيبُها يف مقتل. 
وبش�كل عام ينظ�ر إىل االس�تعراض اإلمارات�ي باالنفتاح عى 
األديان وإظهار التس�امح كمحاولة إلخفاء حالة التقرُّب من العدّو 
اإلرسائييل الغاص�ب واالتّجاهات املس�يحية الصهيونية واليمينية 
املتطّرفة ُخصوصاً يف ظل الِعداء اإلماراتي املعَلن للدول والحركات 
والجماعات اإلْساَلمية ال سيما املقاِومة للمرشوع الصهيوأمريكي. 

من أجل كسر االصطفاف الطائفي 

التي تأتي من الخارج وفق خطوات مدروس�ة ألجندة خارجية؛ 
ولهذا يبقى عى عاتق الش�باب الس�لفي املتنور بش�كل خاص أن 
يكملوا املشواَر ويصّححوا املسار ويعملوا عى جمع كلمة املسلمني 
بش�تى مذاهبهم ومناطقهم تحت راية واح�دة وهي راية ال إله إال 
الله راية اإلس�الم وعزته والجهاد يف س�بيل هذا الدين وقول كلمة 

الحق يف وجه املستكرين؛ ألَنَّ الحقيقة أصبحت واضحة جلية.. 
أيض�اً.. اعلموا جي�داً أيها الش�باب الواعد أن تنظ�رياِت بعض 
املرتهنني للخارج أصبحت تقُف عائق�اً كبرياً أمام االتّفاق َوالعمل 
الجماعي والتعايش وبناء الوطن الذي يؤّس�س ملرشوع إس�المي 

متكامل بعيداً عن الوصاية الخارجية.. 
فمث�الً معظُم املنابر ال تؤدي رس�التها إزاء ما يتعرض له البلد 
م�ن مؤامرات واضحة وعدوان غاش�م وحص�ار جائر.. بل أصبح 
الخطاُب الدعوي يف كثري من املس�اجد بش�كل ع�ام بمثابة املخّدر 
الذي يس�بّب القعوَد اإلجب�اري واإلغماء والن�أي بالنفس وفقدان 
الثقة بالله وبالقيادة، وهذا كله بس�بب كثرة التعبئة الخاطئة ضد 

بعضنا البعض كيمنيني.. 
أيضاً تسّلط األفكار املغلوطة عى عقول الشباب وتقزيم رؤاهم، 
فجراُء هذا التس�لط غري املبارش ال يبقى سوى انتظار الرأي املثبط 
وهن�ا تكون املش�كلة عويصًة تحت�اج إىل بذل مزيد م�ن التعاون 
والوض�وح والش�فافية والتناصح بدون كيد أو حق�د أو ِغلٍّ حتى 
تتض�َح معال�ُم الطريق والعم�ل ب�روح الفريق الواح�د وبنظام 

وانتظام أشبه بخاليا النحل. 
هنا س�يكوُن للعي�ش مذاٌق آخر.. وخري وبرك�ة وتآلف وتراحم 
وتع�اون بعي�داً عن الش�تات والش�حناء والبغضاء التي يس�ببُها 
االصطف�اُف الطائف�ي والفكر الدخي�ل، فعندما يؤدي الش�خُص 
دوَره املحدود ضمن جمع من املسلمني يسريون وفَق رؤية واحدة، 
ومسرية واحدة ومنهج سليم ومرشوع قويم وأهداف واضحة لهم 
فيها غاية وبني أيديهم لها س�لوك وخطة واس�راتيجية يحّققون 
فيه�ا معنى العبودية لله وحَده ويعمل�ون عى خدمة املجتمع من 
ة لدينهم ودنياهم تحت إم�رة قائد مجاهد  حوله�م ويعدون الُع�دَّ
وحكيم وشجاع، هنا يحصُل النجاُح وتُقَطُف ثمرُة النرص وتستعيد 
ُة عزتَها ومجَدها وُهويتَها، فمهما اش�تّدت ُظلمُة الليل ال بد من  األُمَّ

طلوع الفجر.. 

أيها المرتِزق فّكْر قلياًل 
عبدالباسط سّران 

أرلاـة  مـالل  تشـالَُه  اال  غأـوَض  ال 
أعـوع6 مـن عباـداعن لـني عببق  لـل اضوح 
يشـّكُل  عالنفصـاَل  لـأن  عبسـطوع،  لـاذخ 
عبهـدَف عمال بلاـداعن عبسـاواّي عإلمارعتي 
عبصهلـوي أم يكـي اأن  ـااي اعبرشعلـة 
بلسـا سـَو  قنا  عبتري  اعمتصاص عبافن 
)مقاامـة  أنفسـهم  يسـأون  عبذيـن  اأن 
أعـال6  تحـت  ايأوتـون  اطنـي(  اخلـش 
عبصهلوسـاواّي اعبصهلو إمارعتي لأكذالة 

عسـرتاعا )عبرشعلة( ا ااي إنأا يأوتون يف 
غـر ما كتهم ايقضون يف غـر قضلتهم.. 
مكذاب علله امغ ر له عستدرج بالصطفاف 
مـع عباـداعن متأثـ عً لابشـاارعت اعماعمـ  
عبحزللة الاُضهم عنج ف إبله لدعاع عبحاخة 
اعالرتزعق، بكن عبتأريخ يضع يف عباني حقلقة 
اعحـد  أنكم تصأون مسـتقبَلكم اعوعئلكم 
األناَ كم لاباار، اأنكم عسرتمصتم حلاتكم 
اك عمتكم يف سبلل أن تُهتك لالاكم اك عمتها 
عبوطنلة احألتم أَْعــَدع  ا اوق رؤاسـكم 
اقاتلتـم َمن حال من إموعنكم اان اموبهم 

إىَل غ ف نومكم. 
عبَاوُا أحأُد، اعب شـد قبل اـوعت عماعن 

حصانة من عبند6. 
اعلله نقول بلاداعن اعمل تِزقة أن عبلأن 
مقـر  عبغزع  عـىَل َمَد  عبتأريـخ، من غزع 
عبلأن بـن ير ج منهـا إاّل مهزاما يلحقه 
عبرـزي اعباار؛ مَنَّ عملقاتـل عبلأني رشس 
ابديـه عقلد  عسـك يّة يقاتـل عن  دف 
عكـا عبغزع  اعمل تِزقـة يقاتلون من أخل 
عملـال عملدنـا.. ألطـال عبجلـش اعبلجـان 
عبشـابلّة اعبنكف عبقبي يألكون مرشاعاً 

اطنلـاً ال ابـن تسـتطلع قـوعت عباداعن 
اعأالؤ ـا عمتالكه ا م لذبك قااران عىَل 
تحقلق عبنرص ضـد قَو  عباداعن اتحابف 
عبرش احسم  ذه عبح ب ُمصوصاً لاد أن 
تطه ت عملؤّسسـة عباسك يّة اعممنلة من 
عباا ـات اعمل تِزقة عبذين لاعوع أنفسـهم 

بلأحتّلني اعملاتدين عىَل اطننا عبغايل. 
اعبك عمـة  عبح يـة  يف  عبلأنلـة  عإلرعا   إن 
اعالسـتقالل  ي عملنترص  لـإذِْن عبله اعباداعن 
ال شـك  و عملنتهي امصرُه إىَل عبـزاعل عىَل يد 
ألطال عبجلش اعبلجان عبشابلّة اعبنَكف عبقبَي. 
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زمُن الهيمنة األمريكية انتهى 

سّيُد المقاومة الذي أذل الصهيونية العالمية 

محمد فؤاد زيد الكيالني*
 ُمنـذُ عـرشعت عبسـنني اأم يـكا  ـي 

عبا للة  عملنطقـة  رشطـي 
َحتَّى أُطلـق عللها رشطي 
عباابـم، اكان بهـا صوالٌت 
امؤثـ    كبـرٌ   اخـوالٌت 
امدّمـ   يف خألـع أرخا  
تكلـل  اكانـت  عمرض، 
يناسـب  لأـا  لأكلابـني 
اماتقدعتهـا  مصابحهـا 
عبتـي أصبحـت يف ارت  من 
عبزمن عملسـلط  عمال عىل 
عقتصااياً اعسك ياً  عباابم 
ذبـك  ايتأثـل  اسلاسـلّاً، 

يف غزا ـا بلاـ عق عبـذي بـم يحّقـق أي 
اقتـل  اعبرـ عب  عبدمـار  سـو    ـدف 
ماليـني عبا عقلني عمل يـا ، اتباه غزا ا 
ماغانسـتان عبتـي نابهـا أيضـاً عبدمـار 
اعبرـ عب ام خت منهـا مهزامة، ااال 
كثر  يف  ـذع عباابم نابها عبر عب اعبدمار 
من أم يـكا مثـل عبلالان االتنـا6 النأا 

اغر ا. 
شـؤان  يف  عبتدمـل  أم يـكا  حاابـت 
انزايـال يف زمـن عب عحـل شـاالز، ابـم 
انزايـال  مَنَّ شـاب  أي  ـدف؛  تحّقـق 
ه رخـل اطني  يسـر ملـف شـاالز؛ مَنَـّ
اصاحـب مبـدأ اضـد عبتدمـل عمم يكي 
يف شـؤانه عبدعمللـة، اكان شـاالز ضـد 
عبدعـم عمم يكـي إلرسعئلـل عبتـي تاتـر 
ى عسـتلم مـن  عباـدا عمال بلاـ ب، َحتَـّ
لاـده مـااارا نتلجـة عنترالـات حـ   
انزيهة خـ ت يف انزايال، ا ـذع عبفوز ال 
يتأـاش مـع سلاسـة عإلاعر  عمم يكلـة 
امصوصـاً ت عمـب؛ مَنَّ عحتلاطي عبنفط 
عملوخـوا يف انزايال لكألـات  ائلة خدعً، 
ي يـد عبسـلط   علله لط يقـة عببلطجة، 
عبدعمللـة  اعبتدمـل يف شـؤان انزايـال 
قبـل  مـن  عملنترـب  عب ئلـا  اإسـقاط 
عبشاب اإحضار ماارضة موعبلة به، من 

أخل إسـقاط مـااارا عملنترـب لط يقة 
ايأق عطلة يشهد بها عباابم. 

يف  ـذه عمحـدعث مـا لني اوز م شـح 
منترـب من قبل عبشـاب 
لنسـبة %70، اماارضـة 
أم يـكا  مـن  مدعومـة 
ت يد إسـقاط  ذع عمل شـح 
عبديأق عطي بلسلط   عىل 
ث اعت  ـذع عببلد، اعبتلويح 
اعقتصااي  لاأل عسك ي 
اقـف  ضد ـا،  كبريـن 
اعبتنني  عبـ ايس  عبقلـرص 
عبتدمـل  بهـذع  عبصلنـي 
عمم يكي يف انزايال بلقوال 
بها –كفـى.. زمن عبهلأنة 
عنتهى-،  ذع اضع سلايّس خديد يف عباابم 
لان تتدمـل اابتان كبرتان مثل راسـلا 
اعبصـني لوخـه أم يكا، انهاية سلاسـة 
عبقطـب عبوعحد عملسـلط  عىل عباابـم. إذَع 
تدملت راسلا اراضت عبتهديد عباسك ي 
عمم يكي بفنزايال تكون راسـلا ا ضت 
سـلط تها عىل عباابم مـن خديد، اعبصني 
أيضاً لدار ـا عالقتصااي عبذي تحارب له 
أم يكا منذ سنوعت، أصبحت عان ذعت قو  
ال يُسـتهاُن لها ل غم أنها اابة شـلوعلة 
تساى ارع  عبسـال6 اعالستق عر يف عباابم، 
ا ذع اعضح من مالل إعاا  إعأار سوريا 
عبتـي تسـاى به عبصـني اراسـلا بلكون 

بهأا نصلب عمسد يف إعاا  عإلعأار. 
اقـت  يف  خـا ت  عمم يكلـة  عبا لـد  
ماطـئ؛ منَّ  نـاك ااالً قويـة يف عباابـم 
امنها إي عن اتهديد ا عملسـتأّ  إلرسعئلل 
ااعأها بسـوريا املحـور عملقاامة،  ذه 
عمحدعث تُنذر لح ب عامللة ثابثة إذَع عستأ  
عبوضـع عىل ما  و عللـه القلت عبا لد  
عمم يكلـة أَا رشطي عباابم يصدر أاعم ه 
اتاللأاته بـدال عظأى ت اض مثل  ذه 

عبق عرعت أَا عبتوخلهات عمم يكلة. 

* كاتب أردني- رأي اليوم

عبداهلل العجري 
يف مناطِف عبتحديات عبتأريرلة تنري 
قلااعٌت عستثنائلٌة تكوُن عند مستو  تلك 

عمل حلة  اترتـار  عبتحديات 
رخاَبهـا عماـذعذ عباظأـا  
عبذيـن يكونـون عـىَل أ بة 
يتااملـوع  من  عالسـتادعا 
عبقلـاا   الـ اح  ل خوبـٍة 
عبكبـر  مكانـًة ارخاحـَة 
لزمـا6  اعملأسـكني  عقـل 
عممـور، ِرخـال قوتهم قو  
عبحلا  اإرعا  أمى اأشـد 
عبسـلف عبصار6  حد  مـن 
عبلأانـي، رخـال قـااران 
عىَل أن يوعخهوع ضغوطاً ال 
عبشامرة،  عبجبال  تحتألها 

عماـذعذ  عب خـال  مقدمـة  ـؤال   ايف 
اعملطال اعبقلااعت عبتأريرلة اعإلنَْسانلة 
اعإلسـالملة سـلُد عملقاامة عبسلد حسن 
نـرص عبله عبـذي خال إرسعئلـل اكلانهم 
عبطغلانـي عالحتـاليل تالـش أزمـة ثقـة 
لقدرعتهـا عباسـك ية لاد أن مـّ غ أُنُوف 
عبصهاينـة يف عبـرتعب اخالهم يالشـون 
مَنَّهـم  كلأـه؛  أبقـى  كلأـا  عملالخـئ  يف 
يا اـون خلدعً أن أقوبه م تبـٌط لابفال، 
ايكفـي ما تلقاه عبكلـاُن عبصهلوني من 

 زيأـة مرزيـة يف عباـا6 6006، اَبَكـم 
أثلـج صـداَر عبلأنلـني عال تأـا6ُ عبكبرُ 
بلقائد عبتأريري اعإلنَْسـاني عبسلد حسن 
نرْص عبلـه لأا يج ي يف عبلأـن، اتحديدعً 
عبغ لـي،  عبسـاحل  يف 
اكـم كان رعئاـاً امألزعً 
ا ـو ياـر عـن أصابـة 
اعبلجان  عبجلش  اعظأة 
عبشـابلة، حلث قال )ما 
قأتم له أشـبُه لاملاجز  
يف  تـدرََّس  أن  اعمخـدر 
عمكاايألـات عباسـك ية 
يف عباابـم(، اكذبـك عنـد 
مـا قـال يـا بلتنـي كنت 
ماكـم أي مـع عملطـال 
عملجا ديـن  عمللامـني 
عبذين يتصدان لبسـابة بجحاال اعلوج 

عالحتالل اعبصهلوساواي إمارعتي. 
كانـت كلأتُكم يا سـلَد عملقاامة اعاااً 
قويـاً بلجألع ملزيد مـن عبصأوا اعبثبات 
ر ـان  اإاشـال  عببطـوالت  االخـرتعح 
عبغـزع  اعملاتديـن اعملحتلـني عبذيـن  م 
أاعٌ  رملصـة بقـو  عالسـتكبار عبااملي 
أم يـكا اصهاينة، اامتـم  امة اقامة 
شـامرة عابلة مواور  عباز  اعبك عمة، 
كم عهدناكم اعئأاً شـوكًة يف علون أابئك 

عملتجرين عبطغا . 

المرأة ومنهجية الزهراء عليها السالم
أمل المطهر 

مـا زعبـت عملـ أُ  عبلأنلة حتـى  ذه 
عبلحظـة تقـُف لثبـات يف اخـه عداعن 
كونـي عسـتهدف اطنَها اامـ  منزبها 
اقتل أطفابها اأح ق مزرعتها اقصف 
مدرستها اسوقها.. عسـتهدف حلاتها 

لكل تفاصللها. 
 بكنها رغم ُكــّل ذبك عبدمار عملنترش 
حوبها اعالسـتهدعف عملأنهج بم تضاف 
بـم تنَهـْ  قوع ا اهـي ما زعبـت توعِخُه 
اإيَْأانها يزاعا يَْومـاً لاد عام  اثقتها 
ل لها النـرصه تكُرُ أَْكثَـــَ  اأَْكثَــ ، 
اقد رضلت عملـ أ  عبلأنلة أراع عممثلة 
اأعظم عبدراس يف صر ا اثباتها اقو  
عزمهـا بلأـيض يف رحلـة عبتحـّ ر من 
عبواية ا لأنة قو  عالستكبار عبااملي 
ابـو أتلنا بلبحث عـن رس تلك عبقو  
اذبـك عبصأوا عمسـطوري ملن يفرتض 
رعيـة  ي اـع  مـن  أال  تكـون  أن  لهـا 
عالستسـال6؛ كونهـا تحأـل عبكثر من 
عبااطفة عبتي تجالها سـهلة عالنكسار 
حني عباوعصف، سنجد عبز  ع  موخوا  
يف ُكـــّل زعايـة مـن زاعيا ـا توخهها 
تقوا ا إىَل عبصوعب ت شد ا اتهأا يف 
عذنها ل اق كوني ح   لتابلدك نفسـك 
برابقـك عسـتأدي منه عبقـو  اعطلبي 
منه عباـون تزااي لابتقـو  يف رحلتك 
نحـو عبتحـّ ر مـن عبطغـا ، تأسـكي 
لسـالحِك عبـذي ال يقهـ  ا ـو عإليَْأان 

عبقوي عبوععي. 
 عملـ أ  عبلأنلة نهلت مـن نبع عببتول 
عبصايف عبزالل ُكـــّل تلك عبقلم اعملباائ 
 ي عبتي صقلتها اكونت شرصلتها. 

ا أينـا عبز ـ ع  ا ي ت لـي ألنا  ا 
عبرتللـة عبجهاايـة عبتي صناـت منهم 
رخـاالً يقفـون يف اخـه ُكـــّل عبطغا  

لقو  عبله الأسه. 
رأينا عبز  ع  ا ي تثقُف اتوّعي من 
حوبها لهأة انشاط عابلني، كي تصنع 
ـــة اععلة توعخه عدا ـا لكل ثبات  أُمَّ

اصأوا. 
رأينـا عبز ـ ع  ا ـي تاـد عبقوعاـل 
ات اـد عبجبهات لاملال اعبسـالح، اتاد 
عباد  بتاي كلأة عبله اتنرص اينها. 

رأينا عبز  ع  ا ي ت لّي زينب اتقف 
لجانبهـا يف ك لـال  عبارص ا ـي تنذر 
ألناَ  ا ازاخها اإموتها بله ايف رضاه 

حتى ي ىض. 
رأينا ا تداُع لفلذ  كبّد ا بلأيض يف 
ارب عبهد  اعبنور اتأي عىل مسـاماه 
آيـاِت عبله عباي عباظلم بلسـر قدما يف 

ارب عباال ايزاعا عزما اإرصعر
رأينا ـا توعخُه ح لَهـم عالقتصااية 
لاالسـتغفار اعبتسـبلح اعباأـل نحـو 
يجالهـا تكتفـي  ـي اأطفابهـا كـي 
ال يكـون بادا ـا أيـة ثغـ   يأ ق من 
مالبها إلضاااهـا َاأضااف عملجا دين 

يف عبجبهات. 
عبناعأـة  عبحـ َب  توعِخـُه  رأينا ـا 
قلَأهـا  تسـتهدف  عبتـي  عبشـلطانلة 
لإيَْأانهـا ااعلها  اأَْمــاَلقهـا ااينها 
عباـايل لقلأهـا اأَْمــاَلقهـا عباظلأـة 
عبتي عسـتأدتها مـن منهجلتها عبصلبة 

عمساس عبقوية عمركان. 
ُكلُّ مـا ذك ته اأَْكثَـــ  كان حارضعً 
القو  يف ُكــّل عمـ أ  يأنلة ع ات َمن 
 ي عبز ـ ع  اتالأت منها اتأسـكت 
لهـا بتنجَو ات تفـع يف عـرص عالنهلار 

عملتسـارع بلأـ أ  اإنَْسـانلتها ااينها 
بتقع يف اراخ نصبت إليقاعها األااا ا 
عـن رس عزتها اقوتها اح يتها.. حلث 
أصبحـت عبنسـاُ   ـن عبسـالح عملوخه 
بصـدار رخابهـن إن بم يكـن ماهم يف 

مندق اعحد.. 
 اادانـا يالم مطور  عتّباع عبنسـا  

ملنهجلة عبز  ع  علله. 
نسـاؤنا  تكـون  أن  يانـي  اأـاذع   

ااطألات عبوال ؟. 
 إال أنه سـلوعخه رخاالً ت لـوع ت للة 
حلدريـة ال يقهـ ان مهأـا تااظأـت 

قو  عدا م اَكُرَت تضحلاتهم.. 
 مانـاه أنهـم سلفشـلون يف ُكـــّل 
مَنَّ  ــة؛  عمُمَّ ضـد  ـذه  تَحـّ كاتهـم 
لرطـوعت  يتَحـّ كـن  نسـاً   بديهـا 
عبز ـ ع  ايسـتن ن لقلأهـا ايترلقن 

لأَْمــاَلقها. 
 اأـا أحـوَج نسـا  عباابـم عبا لـي 
عبز ـ ع   إىَل  عب خـوع  إىَل  اعإلْســاَلمي 
عبحقلقلة امكانتهن  بلا ان قلأتهـن 

عب عقلـة. 
 مـا أحوخهـن بلتأسـك اعالقتـدع  
لابز ـ ع  يف ُكـــّل تفاصلـل حلاتهـن 
عبـذي  عملسـتقلم  عبط يـق  إىَل  بلاـدن 
يبنـي عمَُمـم لناً  سـللأاً مااىفً من اع  

عبتهاان اعبتراذل اعبهوعن. 
 اابز  ع   ـي ملزعن عبقلم اعملباائ 
اعب قـي  عبسـأو  اأسـاس  عإلنَْسـانلة 

اعب ااة.. 
مـن  عملسـلأة  عملـ أ   تنجـَو  ابـن   
عسـتهدعف عباـدّا بهـا إن بـم تلتحـْق 
ل كـب عبفاطألات اتلبـا راعَ  عزتها 
اك عمتها لتلك عملنهجلـة عبتي صاغتها 

بهن عبز  ع  اراسا قلأة.
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لده ـ عبدرس عبراما عرش
ما اة عبله ـ اعده ااع

رصانا إبلك نف عً من عبجن
+ اإذ 

ثقافية

 : بشرى المحطوري

نقـف ماكـم يف عبقسـم عممـر مـن 
ْانَا إَِبلَْك نََفً ع ِمَن  ق ع تنا مللزمـة َاإِذْ رَصَ
[ بنتحدث عن عـد  قضايا  امة،  عْبِجـنِّ
أل ز ـا خ يأـة عبقاـوا عـن عبجهاا يف 
سـبلل عبله اما  ي عاثار عملرتتبة عللها، 
اكلف حـذر عبله سـبحانه اتااىل منها، 
كأا نتطـ ق برطـور  عنتشـار عملذ ب 
عبوّ الـي، اكلـف عألـت أم يـكا عـىل 
اعأـه انـرشه يف ُكّل عملنطقـة عبا للـة 

اعإلْساَلملة. 
اج يأـة عبقاـوا  ي خ يأـة كبر  
اعقالهـا خنهـم اعبالـاذ لابلـه ايـ   
عبشـهلد عبقائد -َسـاَل6ُ عبلِه َعَللِْه- أنه ال 
عذر أما6 عملسـلأني يُقاد م عن عبجهاا 
بنرش اين عبله اإعال  كلأته، ال سلأا يف 
 ذع عبزمـن، عبذي أصبح عملسـلأون اله 
تحـت أقدع6 عبلهوا اعبنصار ، مسـتدال 
عىل ذبـك لأـا سـط ه عبُقــْ آن عبك يم 
حاكلـاً عـن عبقاعديـن يف غـزا  تبوك، 
اعذر م لأن ذبك لسبب عبح ، اقال: أبم 
يهدا أابئك لأنهم إن كان عد6 م اخهم 
تحت عنوعن: أن عبوقت حار ال نسـتطلع 
أن نر ج يف عبح   و يف عبوعقع بلا عذرعً 
حقلقلاً، ابلا عـذرعً ُمرّرعً، أنتم قادتم 
اان مـرّر، اأنتـم تشـا دان رسـول 
عبلـه )صلوعت عبله عللـه اعىل آبه( ا و 
إنَْسـان كأثلكم يؤمله عبحـ  اعبرا، اهل 
أنتم أرحم لأنفسـكم اتؤث ان أنفسكم 
عىل رسـول عبله )صلوعت عبله علله اعىل 
آبه(! بو كان  ناك يف عبقضلة مرّر بقاد 
 ـو، بكن بلـا  ناك مـرّر، ابلا  و 
مأـن يبحث عـن عملرّرعت بلقاـوا. }ُقْل 
نَـاُر َخَهنََّم أََشـدُّ َحّ عً{ مـاذع ياني  ذع؟ 
أبلـا ياني  ذع لـأن قاواكم عصلان، 
اأن قاواكم من منطلق أنكم ت يدان أن 
تَسـلأوع، إذعً الن تسـلأوع؛ ارع كم عبنار 

إن كنتم تفقهون[. 

أهمُّ اآلثار للقعود عن الجهاد:�
اأشـار -َسـاَل6ُ عبلِه َعَللْـِه- إىل أث ين 
مهأـني خدعً بلقاـوا  أا كأا قـال: إذعً 
انقـول ملـن يقاـدان: ال تفكـ ان ألدعً 
لأنكم ستسـلأون، إنكم عندما تقادان 
ستهلئون أنفسـكم معدعئكم، ايف نفا 
أن  سـبحانه  عبلـه  سـتهلئون  عبوقـت 

يرضلكم[.. 
ــة عبلو6،  ا ـو ااالً مـا يحصل بألُمَّ
حلـث أن عبباـد عـن عبُقــْ آن عبك يـم 
ـة، امـن أ م  اتاابلأـه مـن ِقبـل عمُمَّ
تاابلأـه عالنطالق يف سـبلل عبله لكل ما 
نستطلع، من اعقع عبشاور لاملسؤابلة، 
عبـذل  أا  لاممـة إىل أن تالـش حابـة 
اعملهانة، اسـلط   أعدعئهـا عللها،  ذع 
من خهة، امن خهة أم  ، عبله سبحانه 
اتاـاىل  ـدا يف عبُقــْ آن عبك يـم عبااه 
لأنه إن بم ينطلقـوع اينفذاع تاابلأه يف 
عبُقـْ آن عبك يم، اإن عباقولة من عبرزي 
اعباار سـتحل لهـم، لاإلضااة إىل ضنك 
عبالـش يف ُكّل يش ، قـال تاـاىل: )َاَمْن 
أَْعَ َض َعْن ِذْكِ ي َاِإنَّ َبُه َمِالَشًة َضنًكا 
ُه يَـْو6َ عْبِقلَاَمِة أَْعَأـى، َقاَل َربِّ  َانَْحرُشُ
تَِني أَْعَأى َاَقْد ُكنُت لَِصرًع، َقاَل  ِبَم َحرَشْ
َكذَِبـَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َانَِسـلتََها َاَكذَِبَك عْبلَْو6َ 

تُنىَس(، لاإلضااة إىل أنه تااىل سلستبدل 
لهم غر م، ثم ال يكونوع أمثابهم. 

الجه��اد يف  الخ��ر.. يف  ُكّل  الخ��ر 
سبيل اهلل:��

انـّوه سـال6ُ عبلـه عللـه إىل تفسـر 
قوبـه تاـاىل: ذَِبُكـْم َمـْرٌ َبُكـْم إِْن ُكنتُْم 
تَْاَلُأوَن[ يف سـور  عبتولة عندما تحدث 
سـبحانه عـن عبجهـاا يف سـبلل عبله يف 
قوبه: عنِفـُ اع ِمَفاًاـا َاِثَقـاالً َاَخاِ ُداع 
ِلأَْمَوعِبُكْم َاأَنُفِسـُكْم يِف َسـِبلِل عبلَِّه ذَِبُكْم 
َمـْرٌ َبُكْم إِْن ُكنتُْم تَْاَلُأوَن[، إىل أن عبرر 
عبكبـر اعبنـرص اعباـز  ـو يف عبجهاا، 
حلث قـال: أنت عندما تنطلـق يف عباأل 
أنـت يف عملوقـف عامن حقلقـة؛ مَنَّك من 
سـتوعخه عداك، اعـداك قد نبـأك عبله 
عنه لأنه ضالف أمامك، اأنك حلنئٍذ من 
سـتحظى لوقوف عبله ماـك، أبلا  ذع 
 ـو عملوقـف عبصحلح؟ اأقـ ب عملوعقف 
إىل عبسـالمة اأقـ ب عملوعقـف إىل عممن؟ 
ا و موقـف عباـز  اعبـرشف اعبقو ؟. 
بكنـك عندمـا تقاـد عـداك سلتسـلط 
عللك، اعبله سـبحانه اتااىل سلكون به 
سلطان عللك الرضلك، اأشد عبرضلات 
 ي عبرضلـات عبتي تأتي مـن قبل عبله؛ 
ه حلنئٍذ سـلكون عإلنَْسـان كأا قال  مَنَـّ
عـن أابئـك: }َاَطبَـَع عبلَّـُه َعـىَل ُقلُوِلِهْم 
َاُهـْم ال يَْاَلُأـوَن{؛ مَنَّك متـى يأكن أن 
تحظى لتوالق من عبله، لهدعية من عبله، 
ل عايـة من عبلـه، اأنت مـن قادت عن 
نرص  اينه، اأنـت من قادت عن نرص  
عملستضافني من عبااه، اأنت من قادت 
عـن موعخهـة أعدعئه حتى ابـو لكلأة، 
اأنت من عنطلقت بتثبط عبناس عن نرص 
ايـن عبله اعـن عبوقوف يف اخـوه أعدع  
عبله، كلف يأكـن أن تحظى لتوالق من 
عنده، لل إنه سـلطبع عىل قلبك، اإذع ما 
طبع عبلـه عىل قلبك اسـتكون أعأى يف 

عبدنلا استكون أعأى يف عام  [. 

املرجفون املثبطون لن ينالوا األمن ال 
يف الدنيا وال يف اآلخرة:�� 

يف ذعت عبسـلاق أّكـــد -َسـاَل6ُ عبلـِه 
َعَللْـِه- إىل أن عبشـاور لاممـن  ـو مع 
عملنطلقـني يف سـبلل عبلـه، بنـرص  اين 
عبله، حلـث قال: }َاـأَيُّ عْبَفِ يَقـنْيِ أََحقُّ 
ِلاْمَْمـِن{؟ كأـا قـال نبي عبلـه إل ع لم: 
}عبَِّذيـَن آَمنُوع َاَبْم يَْلِبُسـوع إِيَأانَُهْم ِلُظْلٍم 
أُاَبِئـَك َبُهـُم عْمَْمُن َاُ ـْم ُمْهتَـُداَن{  ذع 
ـة،  من عبظلـم بلنفا، امن عبظلـم بألُمَّ
امـن عبظلـم بلدين، امـن عبكفـ  لنام 
عبله سـبحـانه أن تقاد ثــم أيضاً تثبّط 
عام يـن، اتظه  نفســك أنك عبحـكلم 
اأابئــك  ـم عملغــ اران }َغ َّ َ ـُؤالِ  
ِاينُُهْم{. إن  ذع  و عبظلم عبشديد، اأنت 
بسـت من أ ل عممـن ال يف عبدنلـا اال يف 
عام  . }عبَِّذيَن آَمنُوع َاَبْم يَْلِبُسوع إِيَأانَُهْم 
ِلُظْلـٍم{ بم يحصل مـن خانبهم تقصر، 
ابلسـت عبقضلة كأا يقـال اقط لظلم 
ك[، عبظلـم عبار  اعسـاة، ُكّل  أي: ِلـرِشْ
موقف تقـف اله عصلان بله سـبحانه 
ـة  تااىل  و ظلم، ظلم بنفسك اظلم بألُمَّ
من حوبك، ملـاذع؟؛ مَنَّ عبباطل متشـالك 
اال تتصور أن عبباطل يسـوا لجهوا أ ل 
عبباطل احد ـم، اإنأا أيضاً عام ان - 
من يسأون أنفسـهم مؤمنني -  م من 

بهم عبقسـط عماا  يف أن يسوا عبباطل.. 
قاد  ذع اتح ك  ذع، من عبذي سـلنجح 
يف عبسـاحة؟ عبذي يتح ك، إذعً اابذي قاد 
 ـو من أسـهم لنصلب كبر يف عنتشـار 

عبباطل[. 

الباطُل متشابٌك.. شبكة واحدة:��
قال عبشـهلد عبقائد -َساَل6ُ عبلِه َعَللِْه- 
 ـذه عبجألة عب عئاـة عبجاماـة عبباطل 
متشـالك، شـبكة اعحد [ ا ـو يتناال 
يف محارضتـه عبتوضلـح لأنـه ال توخد 
ه  )ماصلـة مفـ ا  أَا شـرصلة(؛ مَنَـّ
كأـا قال: حقلقـة ال تظـن أن عملاصلة 
عبتي تنطلق منك  ي ماصلة يف حدااك 
عبشـرصلة احتى عملاايص عبشـرصلة 
أن تكـون ظلأـاً  إىل  عممـر  تنتهـي يف 
ه إنأـا ينطلـق من  ــة، ملـاذع؟؛ مَنَـّ بألُمَّ
ــة اعبدااع  منطلـق عال تأـا6 لأم  عمُمَّ
عن عملستضافني َمْن نفسه زعكلة، اأنت 
إذع ما انست نفسك لاملاايص كنت أق ب 
إىل أن تقاد، كانت نفسـك منحطة، اإذع 
مـا قادت كنت أيضاً من ظلأت عام ين 
لقاـواك؛ مَنَّ قاواك كان مسـاعدعً عىل 
عنتشـار لاطل عام ين اظلأهم. عبباطل 

متشالك شبكة اعحد [. 
اأضـاف أيضـا: ال تتصـور أن  نـاك 
ماصلـة ال تأتد آثار ـا إىل عبناس، حتى 
عملاصلـة عبتـي تاألهـا أنـت لأف اك، 
ا ـي ماصلـة يف حـداا شـرصلتك - 
كأا أسـلفت - إنها تؤث  عىل نفسـلتك، 
انفسـلتك تؤثـ  عـىل ترصااتـك، اإما 
ترصاـات ماطئـة يف اعقـع عبحلـا ، أَا 
قاـوا عن نرص حـق، أَا عنطالق يف نرص 
لاطـل، أبلـا  ـذع كلـه يف عممـر ظلم 

ـة؟[.  بألُمَّ

هل نحن مسؤولون عن عدم انتشار 
اإلْسَلم يف العالم أجمع؟!

اععتقد -َسـاَل6ُ عبلـِه َعَللِْه- عىل ضو  
ارعسـته اتفّهأه ايـات عبُقـْ آن عبك يم 
ــ ا ـو عالعتقاا عملنصف ـــ أن عبا ب 
عملسلأني خألاا اان عستثنا  مسؤابون 
أمـا6 عبلـه عن عـد6 اصول عإلْسـاَل6 إىل 
ُكّل عبناس يف عبكـ   عمرضلة، حلث قال: 
عبباطل متشالك شبكة اعحد ، ُكّل لاطل 
يسـاعد عىل عبوقوع يف لاطـل آم ، اكل 
لاطل بـه أث ه يف اعقع عبحلـا  عىل عباا 
عبلـه؛ بهـذع أعتقد أنـا، أعتقـد أن أابئك 
عملاليني عملاليني يف مرتلـف أنحا  عباابم، 
عبا ب مسؤابون عنهم أما6 عبله، عبا ب 
أنفسـهم عبذيـن أنـزل عبلـه  ـذع عبدين 
إىل نبـي منهـم اللغتهـم، اخالهـم  م 
ـة عبتـي أَّ لها من تنطلق بنرش اينه  عمُمَّ
اإصالح عبااه اإم عخهم من عبظلأات 
إىل عبنـور يف مرتلـف أقطـار عبدنلا،  م 
من قاـداع احل محلهـم َمـْن؟ عبلهوا؛ 
بلفسـداع يف عمرض، بم يكن عبفساا من 
خانب عبلهوا بوحد م لل أسـهم عبا ب 
ماهـم لقاوا م، اأسـهم أابئـك عبذين 
ح َّاـوع عبدين عن مسـاره عبصحلح من 
قبل )00 1 سنة(  م أيضاً من أسهأوع، 
 كذع يجني عإلنَْسـان عىل نفسه. اك  يف 

آثار عألك[. 

هل السكوت والقعود حكمة؟
اأاضح -َساَل6ُ عبلِه َعَللِْه- لأن عبقاوا 

ال يأكـن أن يكـون الـه حكأـة ألـدعً، 
اتسـا ل عـن ذبك قائـالً:  ـؤال  عبذين 
عبناس  يثبطـون  يسـكتون، اينطلقون 
عن عبـكال6، ايثبطون عبناس عن عباأل، 
نقـول بهم:  ـل تاتقدان أن عبسـكوت 
حكأـة؟ أي أنـه  ـو عباأـل عبحقلقي 
يف موعخهـة أعـدع  عبلـه، اأاضحـوع بنا 
 ـذه عبرطة، اإذع مـا رأينا ـا إيجاللة 
اعأللة ااـالً النّـا   يف موعخهة عبادا 
اسـترضب عبادا، انحن إنأا نبحث عن 
عباأل عبذي يكون به أث ه عىل عبادا. من 
عبذي يسـتطلع أن يجال سكوته سكوتاً 
عأللاً يف موعخهة  ذه عمحدعث؟ إنأا  و 

مرداع يردع نفسه[. 
اأضـاف قائـالً: اأنـت مـن ال ت ىض 
بنفسك أن يكون حديثك مع أاالاك  كذع 
إذع مـا كان  نـاك طـ ف مـن أصحالك 
مـن أ ـل ق يتك ععتـد  عـىل يش  من 
مأتلكاتـك، أبلـا  ـو مـن سـلنطلق 
يشـجع أاالاه؟ أبلا  و من سلشرتي 
بهـم أسـلحة؟ أبلـا  ـو من سـلابئ 
راحلتهم قتـاالً امقاامـًة؟ يقول بهم: 
أنتـم رخال، يقـول به علنه: يـا ألي نحن 
ن يد أن نحـاال إذع عصطلحنـا. القول: 
ألـدعً، أنت ت يد أن تسـكت حتـى يأمذاع 
حقك. أبلا  ذع ما يقال ااالً؟ بكن  نا 
يجال عبسـكوت - حتى يداسـه عمعدع  
لأقدعمهم -  و عبحكأة، ايدعو عام ين 

إىل أن يسكتوع، اإىل أن يقاداع[. 

ينخ��دع  أن  يقب��ل  الس��اكت.. 
بسهولة:��

اتطـّ ق -َسـاَل6ُ عبلـِه َعَللْـِه- بنقطة 
مهأـة، ا ـي أن عإلنَْسـان إذع مـا قاد، 
اسـكت، يقبل لابردياة، لل اسـلاأل 
عىل أن يقنـع عام ين لذبك عبردعع عبذي 
عنطىل علله اصدقه، حلث قال: اعإلنَْسان 
عبذي يكون عىل  ذه عبحابة  و أيضاً من 
سـلكون قالالً من يُردع من قبل أعدعئه 
عندمـا يقـول عمم يكلـون: نحـن إنأا 
ن يد مـن اموبنا عبلأن أن نُِاـنْيَ عبدابة 
عـىل مكااحـة عإلْرَ ـاب، اأن نحـارب 
عإلْرَ اللـني. اهـو من سـلقتنع رسيااً 
لهذع عبكال6؛ مَنَّ عملبدأ عنده  و عبسـكوت 
اعبقاـوا، اهو من سلتشـبث لأي كال6 
اان أن يتحقـق ايتأّكــد من اعقالته، 
يألل لابناس إىل عبقاوا القول: )يا أمي 
مـا املوع إال ا م ي يـداع يالنوع اابتنا، 
لل عبله ي ىض عللهم، اعاا بهم عبجوا ، 
عبذيـن  عإلْرَ اللـني  ذاال  رش  يسـِلأونا 
يؤذاننا سـلكلفوع عللنا(. يقبل لرسعة 
أن ينرـدع، اعباـ ب مـا رضلهـم مـع 
إرسعئلل إال مدعع عبلهوا اعبنصار ، كان 
كلأـا تأ بـوع ملوعخهه إرسعئلـل ااملوع 
ماها يف حـ ب خا  من ينـااي لابصلح 
ا دنـة، ارتتـاح إرسعئلل اـرت  اتابّئ 
نفسـها، اتُِاّد نفسـها أكثـ ، ثم تنطلق 
من خديد، ا ؤال  اعثقون لأنها  دنة - 
اإن شا  عبله ستتلطف عمخوع  امن لاد 
سـنصل إىل سـال6، اينتهي ايغلق ملف 
عبحـ ب!. أابئـك أعـدع  قال عبلـه عنهم: 
}َاال يََزعبُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُ اُّاُكْم َعْن 
ِايِنُكْم إِِن عْسـتََطاُعوع{ اسلسـتطلاون 
ااالً إذع بم يقف عملؤمنون يف موعخهتهم، 
سلسـتطلاون ااالً أن ي ااع عبناس عن 

اينهم. 

مل��اذا َتْدَع��ُم أمري��كا )س��رًا( املذهَب 
الوّهابي؟

اأاضح -َسـاَل6ُ عبلِه َعَللِْه- أن ُكّل من 
ياتقـد أن أم يـكا ال ت يـد مـن اموبها 
عبلأـن إال عبقضـا  عـىل عإلْرَ ـاب لأنـه 
مرداع، اأن عبهدف مم يكا  و عبشاب 
عبلأنـي ككل، حلـث قـال: نقـول: أنت 
مرداع، أنت تظـن أن أم يكا اإرسعئلل 
أن عبلهـوا اعبنصار  أنهـم إنأا ي يدان 
أابئـك عبذيـن يسـأونهم إْرَ اللني، أنت 
أ6  مرـداع لهـذع سـوع  أكنـت كبـرعً 
صغـرعً، ملـاذع؟ نحـن حسـب ما اتنـا 
ن   انسـأع أن مـن يقال عنهـم أنهم 
إْرَ اللون  نا يف عبلأـن  م عبوّ اللون، 
أَا أشـراص من عبوّ اللـني اماا د م 
اخامااتهـم، أبلا  ذع  و عان ما يقال 
لأنـه إْرَ الـي ام عكز إْرَ ـاب، امنالع 
اخـذار إْرَ ـاب؟. بكـن من عبـذي اعم 
 ؤال  يف عببدعية؟ من عبذي مكنهم من أن 
يتغلـغلوع يف مؤسسات عبدابة؟ الأمذاع 
أ ـم عملجـاالت اعمل  ذع عبشـاب، ا و 
مجـال عبرتللـة اعبتاللم، أمـذاع عبرتللة 
اأمـذاع  عماقـاف،  اأمـذاع  اعبتاللـم، 
ازعرعت أمـ  ، أم يـكا  ـي عملهلأنـة، 
مرال عتهـا  اتـ  ،  تسـأع  اأم يـكا 
اعسـاة،  ل ستسـأح يف شاب كابلأن 
أن يتح ك أابئك عىل ذبك عبنطاق عبوعسع 
مئات عملاا د، عبجاماات عبكبر ، مئات 
عملسـاخد أمذا ا، امنطقهـم ما اف، 
اكالمهـم ماـ اف، ثـم ال يكـون  ناك 
إيحـا  بهـذع أَا  ـذع لدعأهـم، اإيحا  
لإمال  عبساحة أمامهم اعبتااان ماهم 
اإاساح عملجال بهم،  ذع يش  ملأوس[. 
اأضـاف موضحاً عبـدار عمم يكي يف 
عبلأـن: حتى تا ف أن عبشـاب نفسـه 
 و عملسـتهدف ابلا أابئـك، اأن عبدين 
لكلـه  ـو عملسـتهدف ابلـا أابئك، أن 
أم يـكا من عببدعية  ي من تاطي ضو عً 
أمرَض بدعم  ؤال  اإاساح عملجال أما6 
 ـؤال ، اعبتاـاان مع  ـؤال  ا ي من 
شـغلتهم  م يف مناطـق أم   يف مجال 
تكـون نتلجته مصلحة بهـا املصابحها 
يف عملنطقة، ثم تأتي لاد ارت  بتقول لأن 
أابئك إْرَ اللون. إذعً اأن  و عملستهدف؟ 
إنها إنأـا عألت  ؤال  من عببدعية عبار  
عن مرّر من ترضب عبشـاب لكله، اأن 
تتغلغـل يف أاسـاط  ذع عبشـاب، اتبني 
بهـا قوععد اله،  ي من لنتهم، أبلسـت 
 ي عبتي لَنَت طاببان؟ أبلسـت  ي عبتي 
تدعـم عبوّ اللني اتوحـي لدعأهم؟ ثم 
يف عممـر تبدا اكأنها إنأـا تهلئ حجة 
بها يف عملستقبل، تزرع أشراصا اتوحي 
بآلم يـن لدعأهـم، اأتـى مـا أصبـح 
اخوا م ما اااً ال شك اله يف  ذع عببلد، 
قابـوع  ـؤال  إْرَ اللـون، إذعً للدكم اله 
إْرَ ـاب، ال شـك. من عبذي يسـتطلع أن 
يقوَل  نا يف عبلأن بلا  ناك اّ اللون؟ 
 ناك اّ اللون ال شـك، أم يكا سأتهم 
إْرَ اللـني،  ل تسـتطلع أن تقـول: ال.. 
بلـا  نـاك اّ اللـون؟ أابئـك عبذيـن 
تاتر ـم إْرَ اللـني، إذعً أصبحت عإلاعنة 
عىل اخهك ماثلـة، اّ اللون موخواان 

عندكم؟ نام، إذعً  م إْرَ اللون[. 

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

الشهيد القائد: قعود أبناء اأُلمَّ�ة العربية واإلسلمية عن 
الجهاد هّيأ الساحة ألعدائها
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عمرلاا  اعبرألا

عبادا

1 خأاا  عام   0  1 ـ..
6 ارعي  ب6601

)601(
عربي ودولي 

 الجيش السوري يوقع قتلى يف 
صفوف اإلجراميني بريف حماة

 : متابعات 
نّفـذت احـدعٌت من عبجلش عبسـوري، أما عبسـبت، 
اتحصلنـات  تحـ ك  محـاار  عـىل  مكثّفـة  رضلـات 
عملجأوعـات عإلخ عملـة اذبـك راعً عـىل محاابة تسـّللها 
اعالعتـدع  عـىل نقـاط عسـك يّة اعببلدعت عالمنـة ل يف 
حأا  عبشـأايل.  اقابت اكابة عمنبا  عبسـورية سانا: إن 
احـدعت من عبجلـش اخهت رمايات مداالـة عىل أاكار 
عملجأوعـات عإلخ عملة يف أطـ عف للد  قلاـة عملضلق راعً 
عـىل ععتدع عتها اعسـتهدعاها لاب صـاص بنقاط عبجلش 
اعملناطـق عامنة لاب يف عبشـأايل عبغ لـي، مبلنة أنه تم 
اقـوع قتـىل اخ حـى يف صفـوف عالخ عملـني اامـ ت 

م علض انقاط تحصلناتهم. 
ابفتـت عبوكابـة، إىل أن احـدعت مـن عبجلش ماضت 
عشـتباكات مع مجأوعـات إخ عملة عىل أطـ عف للدتى 
عبجنالـ   اتـل عثأـان حاابت عبتسـّلل لاتّجـاه عملناطق 
عامنة ل يف حأا  عبشأايل، مبلنة أن عالشتباكات أسف ت 
عـن إحباط محاابة عبتسـّلل َامقتل اإصالـة عباديد من 

عإلخ عملني اإخبار عببقلة عىل عبف عر. 

األحزاب والقوى اللبنانية تدين 
الوصاية واإلمالءات األمريكية

 : متابعات 
اعبقـو   عمحـزعب  بلقـا   عبتنسـلق  أاعنـت  لئـُة 
اعبشـرصلات عبوطنلة عبلبنانلة، أما عبثالثا ، عبتدمالت 
اعبوصاية عمم يكلة عىل ببنان، الاتة إىل أن تلك عبتدمالت 
تتجسـُد عبلـو6 يف عبرضـوع بلاقولات عمم يكلـة عملابلة 
عبتي تسـتهدف عملقاامة اللئتهـا عبحاضنة مدمة بكلان 

عالحتالل عإلرسعئلي. 
اخا  يف للـان بلهلئة لاـد عختأاعها، أمـا عبثالثا ، 
أن عبدااع عن عبسـلاا  اعالسـتقالل ال يتجزأ ايتجسد يف 
مقاامـة عالحتـالل اععتدع عتـه اعبتصـدي مطأاعه ايف 

راض عبوصاية اعإلمال عت عمم يكلة. 

إيران: لن نمّكن أمريكا من تحقيق 
هدفها يف تصفري صادراتنا النفطية

 : متابعات 
أّكــد ازيُ  عبنفط عإلي عنـي للجن زنكنه، أما عبثالثا ، 
أن قطاَع عبنفط يشـكل رأس عبح لـة يف عبح ب عالقتصااية 
عبتـي أعلنتهـا عبواليات عملتحد  ضـد إي عن، مشـّداعً عىل أن 
لالاه اعخهت ذبك لقو  ابن تسأح بألم يكلني لأن يحّققوع 

 داهم يف إيصال صاارعت عبنفط عإلي عني إىل عبصف . 
اأشار زنكنه مالل مؤتأ  صحفي عقد لوزعر  عبنفط 
عإلي عنلـة، إىل أن قطـاع عبنفـط عإلي عنـي حّقـق إنجازعت 
مهأة بلغايـة لاد  ذع عالنتصار حلـث تضاعفت عبطاقة 
عبتك ي يـة لنحـو 30 ضافاً عأا كانت عللـه قبل عبثور  
بتصل إىل 1060 مللـون مرت مكاب يف عبلو6 لاد أن كانت 

قبل عبثور  36 مللون مرت مكاب. 
اكانت عبواليـات عملتحد  ا ضت حظـ عً عىل صاارعت 
إيـ عن يف عباديد من عملجاالت امصوصـاً عبقطاع عبنفطي 
اذبك يف سـلاق عبضغـوط عىل إي عن عـىل ملفلة موعقفه 

عملنا ضة بلسلاسات عمم يكلة. 

اقتحام صهاينة للمسجد األقصى واعتقاالت يف الضفة الغربية 

مقتل وإصابة 7 عراقيني بتفجري إرهابي يف محافظة صالح الدين.. 
وعصائب أهل الحق: مستعدون لطرد األمريكيني من العراق

 : فلسطين المحتّلة 
خّدا مستوطنون صهاينة، أما عبثالثا ، عقتحا6َ 
عملسـجد عمقـى عملبـارك لحأايـة قـوعت عالحتالل 
ب1  عالحتـالل  قـوعت  ععتقلـت  الأـا  عبصهلونـي، 

السطلنلاً يف مناطق مرتلفة لابضفة عبغ للة. 
إن  بألنبـا :  عبفلسـطلنلة  ااـا  اكابـة  اقابـت 
مجأوعًة من عملستوطنني عقتحأوع عمقى من خهة 
لـاب عملغارلة انّفـذاع خوالت عسـتفزعزية يف لاحاته 

لح عسة مشدا  من قوعت عالحتالل. 
يف سـلاق متصـل عقتحـم عـرشعت عملسـتوطنني 
عبصهاينة، أما عبثالثـا ، منطقة عبحأ ع رشق يطا 
خنـوب عبرللل لابضفة عبغ للـة اععتداع عىل أرعيض 

عبفلسطلنلني اعقتلاوع أشجار عبزيتون. 

انقلـت اكابة ااا عن منسـق عبلجان عبشـابلة 
اعبوطنلـة خنـوب عبرللـل رعتـب خبـور قوبـه: إن 
عرشعت عملستوطنني ععتداع عىل أرعيض عبفلسطلنلني 
يف منطقـة عبحأـ ع رشق ق يـة عبتوعنـة اعقتلاـوع 

عرشعت أشجار عبزيتون. 
إىَل ذَبَك، ععتقلت قوعت عالحتالل عبصهلوني، أما 
عبثالثا ، عبلو6 ب1 السـطلنلاً يف مناطق مرتلفة من 

عبضفة عبغ للة. 
اقابت اكابة ماا عبفلسطلنلة، إن قوعت عالحتالل 
عقتحأـت مدن اللـدعت كول  شـأال رع6 عبله َاللت 
اجـار خنوب للـت بحم اإذنـا غ ب عبرللـل ايابد 

خنوب خنني اناللا اععتقلت ب1 السطلنلاً. 
اتوعصل قوعت عالحتالل سلاسـاتها عالستفزعزية 
لحـق عبفلسـطلنلني مـن مـالل عبتضللـق عللهـم 

امدع أة عملدن اعبق   عبفلسـطلنلة اشـن حأالت 
عالعتقال عبلوملـة لهدف تهجر م اعالسـتلال  عىل 

أرعضلهم. 
ايف قطـاع غـز ، توغلت قـوعت عالحتـالل خنوب 
أرعيض  اخ اـت  يونـا  مـان  رشق  عبقطـاع 

عبفلسطلنلني. 
اقابت اكابة مااً عبفلسـطلنلة بألنبـا : إن أرلع 
خ عاـات عسـك يّة بالحتـالل توغلـت يف عملنطقـة 

اقامت لأعأال تج يف بألرعيض. 
أرعيض  يف  يوملـاً  عالحتـالل  قـوعت  اتتوغـل 
عبفلسطلنلني عىل أط عف قطاع غز  عملحارص اتقو6 
لتج يفها بح مانهم من زرععتها اعالسـتفاا  منها 
يف ظـل عبحصـار عبجائـ  عبـذي تف ضـه عللهم منذ 

سنوعت. 

 : متابعات 
عستشـهد ع عقـي اأصلب سـتة آمـ ان، أما 
عبثالثـا ، إثـ  تفجـر إخ عمـي لابـو  ناسـفة يف 

محااظة صالح عبدين. 
انقلت اكابة عمنبا  عبا عقلة اعع عن مصدر أمني 
قوبه، إن عبو  ناسـفة عنفج ت يف سـلار  لأنطقة 

عبجال6 أّات إىل مقتل ع عقي اإصالة 6 آم ين. 
إىَل ذَبـَك، أعلنت ح كة عصائـب أ ل عبحق إحد  
مجأوعات عبحشد عبشابي يف عبا عق، أما عبثالثا ، 
أن عمخهـز  عباسـك يّة عبا عقلة قـاار  عىل إم عج 
عبقوعت عمم يكلة من عبا عق مؤّكــد  أن ترصيحات 
عب ئلا عمم يكي اانابـد ت عمب عممر  عن عبا عق 

تكشف حقلقة مرشاع اعشنطن ضد عببالا. 
اأاضح مسؤاُل عبح كة قلا عبرزعي يف حديث 
ملوقع عبسوم ية نلوز عبا عقي، أن بد  عبا عق ل ملاناً 
يسـتطلع أن يترـذ عبق عر عملناسـب لشـأن عبوخوا 
عمم يكي يف عبا عق، مشّداعً عىل أن بد  عبا عق أيضا 
مؤسسـات عسـك يّة مـن خلـش ارشطة احشـد 
شـابي اخهاز مكااحـة عإلْرَ اب تسـتطلع إم عج 
عبقـوعت عمم يكلـة منـه مهأـا كان عدا ـا للللـة 

ظلأا . 

اأّكـــد عبرزعـي أن ترصيحات ت عمـب عممر  
تكشـف حقلقة عملـرشاع عمم يكي يف عباـ عق لأنه 
يسـتهدف اال عبجوعر اتكذب ما يقوبه عبباض لأن 
 ـذع عبتوعخد  ـو ملسـاعد  عبا عقلـني، مؤّكــدعً أن 
عبدسـتور عبا عقي يأنع عسـتهدعف اال عبجوعر اأن 

عىل ت عمـب أن يالم أن عبا عق اابة قوية عسـك يّاً 
اعختأاعلا اسلاسلاً ا و من يف ض ق عره. 

اكان عب ئلـا عمم يكـي اانابد ت عمـب أعلن يف 
ترصيحات به سالقاً نلته إلقا  قوعت لالاه يف عبا عق 

لدعو  م عقبة إي عن. 

الرئيس الفنزويلي يعلن عن حملة لجمع التواقيع رفضاً للتدخل العسكرّي األمريكي
 : متابعات 

أعلن عب ئلـُا عبفنزايـي نلكوالس مـااارا، 
أما عبثالثا ، عن لد  حألة عبلو6 عمرلااَ ؛ بجأع 
عبتوعقلـع راضا بلتدمـل عباسـك ّي عمم يكي يف 

انزايال. 
اقـال مااارا مـالل ع ض عسـك ّي أقلم يف 
االيـة أرعغوع عبفنزايللة: سـنبدأ يف خأع عبتوعقلع 

مـن خألـع أنحـا  عببـالا يـو6 عمرلاـا  عملقبـل 
بتقديأها إىل عببلت عمللض راضا بهذه عبتهديدعت. 
اأشـار مااارا، إىل أن تفكر ت عمب لإرسـال 
قـوعت عسـك يّة إىل انزايـال  ـو أمـ  خنوني، 
مؤّكـــدعً عسـتادعا لـالاه بلداـاع عـن أرعضلها 

اسلااتها ضد أي غزا أخنبي. 
ابفت مااارا، إىل أن عبشـاب عبفنزايي شاب 
مسـابم ايحـب عبحلا  ابكنه ال يرـى تهديدعت 

ت عمب، مشـّداعً عىل أن عبنفط اعملـوعرا عبطبلالة 
يف انزايال  ي عبسـبب عب ئليس ملثل  ذه عبهجأة 

عمم يكلة. 
اكان عب ئلـا عمم يكي اانابد ت عمب قد بوح 
لاباداعن عىل انزايال قائال يف مقاللة مع شـبكة 
“يس لي عس” نلوز عمم يكلة، أما عمال عالثنني: 
إن عبتدمل عباسك ّي عمم يكي يف انزايال  و أحد 

عبرلارعت عملط احة. 
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عمرلاا  اعبرألا 
1 خأاا  عام   0  1 ـ  -  6 ارعي  ب6601

يق���ُف الش���رفاءُ واألخي���اُر والصاحلون والصادق���ون واألوفياء والن���اس احلقيقيون الذين ال يزال���ون يحتفظون 
ي لهذا العدوان، الثبات، الصمود، الصالبة  بِفطرتهم اإلنَْسانية في احلدِّ األدنى يقفون في اخليار املشّرف، التَص�دِّ

في املوقف، االستعداد العالي للتضحية، اإلباء بأن يتمّكن العدوُّ أو أن منّكنه من السيطرة علينا َواالستعباد لنا. 
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري عبدراعني

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي 
))األخ�ّوة  يافط�ِة  تح�َت 
اإلنَْس�انية(( أق�ام دكتاتوُر أبو 
ظب�ي فاعلي�َة عالق�ات عام�ة 
م�ن  املئ�اُت  حرضه�ا  ك�رى 
زعامات الالهوت والسياس�ة يف 
العال�م؛ لتحس�ن صورته التي 
والُقبح،  البشاعة  بلغت منتهى 
اللذين كش�فهما ما ظهر حتى 
اآلن م�ن نََهِم�ه لل�دم اليمن�ي، 
ال س�يما دم النس�اء واألطفال 
وامل�وارد  ول�أرض  والعج�زة، 
الطبيعية لهذا الش�عب املفقر، وانتهاكات�ه الفاضحة لكل ما 
تعنيه الكرامة اإلنَْس�انية يف السجون الرسية التي أقامها عىل 

األرايض اليمنية. 
كان ع�ىل رأس الحارضين مهرج�اَن الُفرجة ))األخويّة(( 
قداس�ُة الباب�ا فرنس�يس، باب�ا الفاتيكان. ويف ح�ن لم يكن 
مستغرباً حضوُر شيخ األزهر، وهو صورٌة أنموذجية لوّعاظ 
الس�الطن، ويعد نفَسه محارباً يف الصفوف األمامية لتحالف 
الع�دوان ع�ىل اليم�ن، ال يختلُف ع�ن الجن�راالت املرابطن يف 
غ�رف العمليات، الذين يص�درون أوامَر قصف بيوت اليمنين 
�ة والعامة، فإن  ومدارس�هم وأس�واقهم ومنش�آتهم الَخاصَّ
حض�وَر الباب�ا ل�م يك�ن متس�قاً أبداً م�ع مواق�ف الحرضة 
الباباوي�ة التي وقفت ضد الغزو األمريكي للعراق عام 2003، 
ول�م تواف�ق عىل الهج�وم الفرنيس - األطليس ع�ىل ليبيا عام 

2011، ودعت وَصّلت للسالم يف سوريا ويف اليمن. 
ي�درك قات�ُل أطفال اليم�ن وعصابتُه يف أبوظب�ي معنى أن 
يحرُضَ بابا الفاتيكان إىل دولة اإلمارات؛ لهذا جرى اس�تغالُل 
هذه الزيارة البابوية إعالمياً إىل أقىص ما يمكن بلوغه، وحاول 
إع�الُم اإلم�ارات تصويَر هذه الزيارة بكونها مباركًة للس�جل 
اإلجرام�ي ل�ويل عه�د أبوظبي يف اليم�ن وليبيا وس�وريا، ويف 
ُك�ّل م�كان تطالُه أياديه اآلثمة بما يف ذل�ك جهوُده املتفانية 
يف مس�اعدة الكي�ان الصهيوني عىل تهوي�د القدس وتصفية 
القضية الفلسطينية. قد تكون فخامُة وبذُخ استقبال ضيوف 
الفرجة ))اإلنَْسانية(( وسطوُع األضواء غّطت عىل يد املجرم 
بألوان الذهب واملال التي تس�لُُب األلباب فلم تس�تطِع األعُن 
املنبه�رُة رؤي�َة دماء الضحاي�ا، ولم تلحظ م�ا أدركه بصريُنا 

وأبرُصنا الراحُل عبدالله الردوني: 
))ألن قتَل )النفط( ذو فنون يردي هنا، وها هنا يصيل

 هنا يحني لحيًة ويدعو هناك يرمي جلَده املحيل((. 
ج�اء يف الكتاب املقّدس أن بيالط�س الحاكم الروماني عىل 
فلس�طن سأل السيَد املسيح عليه السالُم أثناء التحقيق معه 
فيما يدعو إليه: أَمِلٌك أنت؟ فرد السيد املسيح: إن ما من أجله 
ول�دت ه�و أن أكوَن ش�اهداً عىل الحقيقة. لك�ن بيالطس رد 
بس�ؤال ث�اٍن: ما الحقيق�ة إذاً؟، وغادر من غ�ري أن ينتُظَر ردَّ 
السيد املسيح؛ ألَنَّ غروَر املتسلط يجعله يرى حقيقة نفسه. 
والي�وم يحُش�ُد بيالطس أبو ظب�ي الزعام�اِت الدينية ويف 
مقدمته�م البابا ال ليس�ألهم أمل�وٌك أنتم أَو م�ا الحقيقة، بل 
ليش�هدوا ع�ىل الحقيق�ة الت�ي اصطنعها لنفس�ه مجس�دًة 

باألبراج العالية وكريات املالهي واألسواق، محاوالً 

ليس باألبراج وحدها يحيا 
اإلن�سان يا قداسة البابا!

البابا يف مهمة غسيل 
التوّحش اإلماراتي

علي عبدالوّهاب الدرواني
 

يف الوقت الذي تش�ارُك اإلماراُت 
وحص�ار  قت�ل  يف  كب�ري  بش�كل 
وتجوي�ع املالين من أبناء الش�عب 
اليمن�ي بمس�اعدة ودعم س�يايّس 
الغرب�ي،  العال�م  م�ن  وعس�كرّي 
تس�تضيُف أبو ظبي بابا الكنيس�ة 
وص�ف  م�ا  ضم�ن  الكاثوليكي�ة 
بحمل�ة عالق�ات عام�ة إماراتي�ة 
كب�رية لتصوي�ِر اإلم�ارات حمامة 
سالم وتسامح تحت عنوان األخّوة 
تمثيلياً  اإلنَْسانية، مس�تعريًة دوراً 

لأزه�ر الرشي�ف؛ لتأدي�ة دور اإلْس�اَلمي املقابل 
لدور الكنيسة الكاثوليكية. 

اإلماراُت الت�ي ال تقبَُل بالحري�ة الدينية أَو أية 
فعاليات دينية يف أراضيها إاّل بترصيح مسبق من 
الس�لطات التي ال تمنح إاّل حسب ما يوافق أهواء 
حكامه�ا، تتحدث عن التس�امح، اإلم�ارات التي 
تعادي دوالً وجماعاٍت وحركات إْس�اَلمية، تّدعي 
أنها م�ع تق�ارب األديان، اإلم�اراُت التي ترِس�ُل 
طائراته�ا لتقتُ�َل الش�عَب اليمن�ي وتحارَصه�م 
وتشرتي املرتِزقة من جميع أنحاء املعمورة تحت 
ش�عاراٍت مذهبي�ة وطائفي�ة ودع�اوى محاربة 
املج�وس، تحاول أن تُظِهَر م�ن خالل زيارة البابا 

بلباس القبوَل باآلخر. 
الزيارُة تأتي عىل وقع قذائف املرتِزقة التي تُدكُّ 

مديرية الدريهمي يف الس�احل الغرب�ي بالحديدة 
اليمني�ة وتح�ارِصُ ع�رشات اآلالف م�ن املدنين 
هناك منذ أَْكثَ�َر من ثمانية أش�هر، 
أَيْض�اً؛  اآلالف  بن�زوح  وتس�ببت 

بسبِب الغزو اإلماراتي. 
عن أية أخ�ّوة إنَْس�انية تتحدث 
تج�اوزت  ق�د  وه�ي  اإلم�ارات، 
معان�ي األخ�ّوة العربي�ة، وحقوق 
الج�وار، وتع�ادي ُك�ّل م�ا يمت إىل 
اإلْساَلم بصلة، س�واء حكومات أَو 
جماع�ات، أَو ح�ركات، وصنف�ت 
كثرياً من ه�ذه الحركات املناهضة 
للوج�ود الصهيون�ي الجاث�م ع�ىل 
وصنفته�ا  اإلْس�اَلمية  املقدس�ات 

إْرَهابية. 
وقبي�ل وص�ول الباب�ا إىل أرض األرشار الجُدد، 
كان�ت املنظم�اُت الحقوقي�ة الدولية ق�د وّجهت 
انتقادات ش�ديدة لهذه الزيارة ووصفتها منظمة 
العف�و الدولي�ة بانها مج�رد اجتماع�ات رمزية 
للتغطي�ة عىل س�جل اإلم�ارات امل�روع يف مجال 
حق�وق اإلنَْس�ان ووضع�ت قائم�ة م�ن املطالب 
الحقوقية واإلنَْس�انية عىل طاول�ة البابا وحكام 

اإلمارات. 
كذلك منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية 
الدولية طالبت البابا فرانسيسكو باالستفادة من 

زيارته إىل اإلمارات للضغط عىل حكومتها 

عبُداهلل هاشم السياني
طبيع�َة  يع�رُف  ال  مل�ن 
يف  األمريكي�ة  االس�رتاتيجية 
املنطقة العربي�ة ودّول الخليج 
لإلم�ارات  املس�تقبيل  وال�دور 
عليه فقط أن ينظ�َر إىل الواقع 
املس�توى  ع�ىل  ب�ه  املحي�ط 
الوضع اإلقليمي والعربي خالل 
الس�نوات املاضية وس�يجد أن 
هناك تح�ركات أدت اىل تمكن 
دول الخليج من الس�يطرة عىل 
الجامعة العربي�ة لتقوَد العالَم 
العربي، ومن خاللها رأينا كيف 
برز الدوُر اإلماراتي والسعودي 
داخ�ل الجامع�ة وت�م إخ�راُج 
الدولة العروبية س�وريا منها، 
يف خض�وع عربي غ�ري مألوف 
وال مفه�وم، ث�م رأين�ا كي�ف 
واإلم�ارات  قط�ر  دوُر  تنام�ى 
والس�عودية يف تحديد مستقبل 
س�وريا والعراق وليبيا وتونس 
واليمن وتخريب دولها وتمزيق 

شعوبها .
الخلي�ج  دول  داخ�ل  ويف 
شاهدنا كيف أُعطيت اإلماراُت 
مرَك�َز القيادة فيه�ا، وصارت 
ب�ن ليلة وضحاه�ا تق�وُد بلَد 
الحرَم�ن وأك�ر دول الخلي�ج 
وترس�م له�ا مس�تقبلها وكل 
وحياته�ا  نظامه�ا  تفاصي�ل 
ب�ل  والثقافي�ة،  االجتماعي�ة 
وترس�م له�ا دوَره�ا يف اليمن 
وإْن س�ّمتها قائ�دَة التحال�ف 
والش�قيقة الك�رى والجنوب، 
والس�احُل خريُ ش�اهد، واليوم 
أمري�كا تعطي لإلم�ارات دوراً 
تخريبي�اً يف ُعم�ق بنية وتأريخ 
جزيرة العرب، م�ا كان األعداء 
م�ا  واس�معوا  ب�ه،  يحلم�ون 
نقلته األوبزرفر الريطانية عن 
مبع�وث الفاتي�كان يف جزي�رة 
الع�رب عن زي�ارة البابا: »هذه 
بالطب�ع زي�ارة تأريخية؛ ألنها 
امل�رة األوىل التي يزوُر فيها أحُد 
الباباوات جزي�رَة العرب، وهو 
األمر ال�ذي لم يكن أح�ٌد يفكُِّر 

فيه أَو يتوقُعه قبل ذلك« . 

 ُقدَّاس 
يف أبو ظبي 
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