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خالل عملية كبرى ضمن التقدم المتواصل للجيش واللجان في المنطقة:

مصرع وإصابة عشرات الجنود السعودّيين والمرتزقة خالل العمليات:

تطهري وتأمني أكثر من 20 موقعاً وسلسلة تباب وقرية يف حرض ومصرع »الذراع األيمن« للمرتِزقة

السيطرة على مواقع يف جيزان وهجمات نوعية مكّثفة 
يف نجران وعسري وإسقاط طائرتي استطالع

 : حجة
حّققا ُقـوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
تقدماً ميدتنياً خديدتً ووتسعاً يف خلهة ح ض 
تبحدوايـة، وتآّكنـا من تطهري وتسـتعاا  
مناطَق وتسـعة، مالل عآليـة نوعية كر ، 
بريتفـع بذبك عـدا تملناطـق تبتي سـيط ت 
ُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة  ناك إىل 
أكثـَ  مـن 50 موقعـاً وخلالً وق يـة، مالل 
3 أسـابيع اقـط، وتكلّـد م تِزقـة تبعدوتن 
مسـائَ  اااحـة، تضآنـا مـرَع تبـذرتع 

تأليآن بهم  ناك. 
وأااا َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحيفة تملسـري  
بأن ُقـوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة نّفذت، 
أمس تبجآعة، عآلية عسـك يّة وتسعة، عىل 
ضوء مطـة محكآة، خـ   مالبها تقتحا9 
موتقـع وأوكار تمل تِزقـة يف ق يـة تبشـليلة 
وتلة تبخزتن وتبتلة تبحآ تء وسلسلة تبتلاب 

تبسوا. 
وتم تقتحا9 تلك تملناطق بشـكل متزتمن، 
وسـط حابة ذعـ  وترتلاك كلري  يف أوسـاط 
تبتصـدي  يسـتطيعوت  بـم  تبذيـن  تمل تِزقـة 

بلهجو9. 
وتنتها تبعآلية باسـتعاا  ق ية تبشليلة 
بابكامـل، إىل خانـب تبسـيط   عـىل تبتلَّتنَي 
وتبسلسـلة تبجلليـة، بعـد تنهيـار مجاميع 
تمل تِزقة  ناك، وسـقوط تبعرشتت منهم بني 

قتيل وخ يح. 
بلُقــوَّتت  تب سـآي  تبناطـق  وأوضـح 
تملسـلحة، تبعآيد يحيى رسيـع، أن َعَداتً من 
تملوتقـع تبتي تم تأمينها مالل تبعآلية، بلغا 
90 موقعاً، إىل خانب ق ية شـليلة وسلسـلة 
تبتلاب تبسوا، ُمشريتً إىل أن تبعآلية بدأت منذ 

اج  أمس وتوزعا عىل عد  مسارتت. 
وأاـاات تملصـاار بأن ُقــوَّتت تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة تآّكنا مـن أرس عدا 
مـن عنـارص تمل تِزقة تبذين كانـوت  ناك، 
كآا تآّكنا من تغتنـا9 مدرعة و3 آبيات 
أم   بلآ تِزقة، إىل خانب تغتنا9 أسـلحة 
وذمائـ  متنوعـة وكثـري  كانـا يف تلك 

تملناطق. 
وتأتـي  ذه تبعآليـة بعد أيّـا9 من إعالن 
تبجيش وتبلجان تبشـعليّة عن تبسيط   عىل 
عد  سالسـل خلليـة تسـرتتيجية يف ح ض 
وحـريتن بعآليـة وتسـعة تم مالبهـا تأمني 

عرشتت تملوتقع، وأسـهآا تلك تبسـيط   يف 
حصار تبكثري من موتقـع ومناطق تمل تِزقة، 

تبتي تم تبسيط   عليها الحقا. 
وقلـل ذبـك، يف ب1 ينايـ  تبفائـا. كانا 
ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة قد أعلنا 

عـن تسـتعاا  أكثـَ  مـن 15 موقعـاً وق ية 
خنوب خلـل تبنار ويف مثلـث عا م بح ض، 
يف عآلية مآاثلة تكلّد ايها تمل تِزقة مسـائَ  

كر . 
ويشـّكل  ذت تبتقد9ُ تألوسـُع مـن نوعه، 

 زيآـًة مدويـة بتحابـف تبعـدوتن يف خلهة 
ح ض، حيث ت تخعا ُقـوَّتت تمل تِزقة بشكل 
كلـري إىل نقاط ملفية بعيـد  خدتً، ومرست 
مالل 3 أسـابيع اقـط أكث  مـن 50 موقعاً 
وق يـة وخلـال، كانـا تكلّـدت عنـاء َكلريتً 
بلتقـد9 إبيها عىل مد  عامني، وباتا ُقـوَّتت 
تبجيـش وتبلجان تان تسـيط  عـىل مناطق 
حاكآـة تآثل تهديدتً وتسـعاً عـىل ما تلقى 
من موتقـع ومناطق قو  تبعدوتن يف تبجلهة 

تبحدواية ملحااظة حجة بشكل كامل. 
ويف سـياق تبخسـائ  تبلرشية بلآ تِزقة، 
بقـي تبذرتُع تأليآـن بقائد تمل تِزقـة يف خلهة 
حـ ض »تبعقيـد أحآـد محآـد يحيـى أبو 
 ـااي« مرعه، أمس تألول، بنريتن تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة مالل تبعآليـات تبنوعية 

تبتي تشهد ا تبجلهة. 
ويعـد تمل تِزق أبو  ااي مـن أب ز قيااتت 
تبعـدوتن، و و أركان ح ب ما يسـآى تبلوتء 
ــة تبتابع بلعدوتن، كآا  تألول بلآها9 تبَخاصَّ
تم تعيينُه يف مها9 قيااية متعدا  يف خلهات 
مـأرب ونهـم وتبجـوف، وكان قلل مرعه 
يعتـر تبذرتع تأليآن بقائـد تمل تِزقة يف خلهة 

ح ض تملدعو »محآد تبحجوري«. 

 : الحدود
صّعـدت ُقــوَّتُت تبجيـش وتبلجـان 
تبشعليّة من وتري  عآلياتها تبعسك يّة 
يف خلهات ما ورتء تبحدوا، مالل تألَيَّا9 
تبثالثة تملاضية، وحّققـا تقدماً  اماً 
يف خيزتن، ايآا نّفـذت  جآاٍت نوعيًة 
عىل موتقع تبعدّو تبسـعواّي وم تِزقته 
يف عسري ونج تن، وتكلّد تبعدّو مسائَ  
تضآنـا  اااحـة،  وماايـة  برشيـة 

إسقاط طائ   تستطالع تابعة به. 
ُقــوَّتت  سـيط ت  خيـزتن،  افـي 
تبجيش وتبلجان تبشـعليّة عىل عدا من 
تملوتقـع تبتي كان يتآ كز ايها م تِزقة 
تبجيش تبسـعواّي خنوب خلـل تبنار، 
كآا تقتحآا موتقَع تبجيش تبسعواّي 
وتمل تِزقـة يف تبقآلـور  وبـ ج رقعـة 
قلابـة تإل9 بي يس، وذبك مالل عآليات 

نوعية متزتمنة. 
وأاـاا َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحيفة 
تملسـري  بأن تبعرشتِت من خنوا تبعدّو 
بـني  سـقطوت  وم تِزقتـه  تبسـعواّي 
قتيل وخ يح مـالل تبعآليات، وبينهم 

قيااتت. 

وع ض تإلعـال9ُ تبح بي مشـا َد 
مصور  وثقا خانلاً من تلك تقتحا9 
موتقـع خيـش تبعـدّو وتمل تِزقـة يف 
تبقآلـور  وبـ ج رقعـة، وظهـ  يف 
تلك تملشـا د إح تق آبيات سـعوايّة 
يف تلـك تملوتقـع، وكآيات مـن تبعتاا 
تبعسـك ّي تغتنآتها ُقــوَّتت تبجيش 
وتبلجان، كآا وثّقا تملشا د ُ ويات 
تبذيـن  تبسـعواينّي  تبجنـوا  بعـض 

سقطوت قتىل. 
وتزتمـن ذبـك مـع إسـقاط طائ   
تسـتطالع بلعدّو، أااا َمْصـَدٌر ميدتني 
بأنها كانا تحّلق يف سآاء وتاي خار ، 
وتسـتهداتها وحدتت تبجيش وتبلجان 
بشـكل ملارش، مـا أَاَّ  إىل إسـقاطها 

عىل تبفور. 
ويف نجـ تن، نّفذت ُقــوَّتُت تبجيش 
وتبلجان تبشعليّة عآليتني  جوميتني، 
إحدت آـا تسـتهداا موقعـاً بلجنـوا 
تبسـعواينّي يف خلـل تبشـلكة، وأاـاا 
َمْصَدٌر َعْسَكِ يٌّ بلصحيفة بأن تبعآلية 
كانـا مسـلوقة بتآشـيط صارومي 
ومداعـي عـىل تجآعـات وتحصينات 
خنوا تبعدّو  ناك، وسقط تبعديد منهم 

قتـىل وخ حى خ تء تبتآشـيط ومالل 
تقتحا9 تملوقع أَيْضاً. 

وتسـتهدف تبهجو9ُ تامـ  َعَداتً من 
تبسـعواّي  تبجيـش  م تِزقـة  موتقـع 
يف منطقـة تبصـوح، وتآّكنـا ُقـوَّتُت 
تبجيـش وتبلجـان مـالل تبعآليـة من 
تدمـري 3 آبيـات، ايآا سـقط عدٌا من 
تمل تِزقـة قتـىل وخ حـى والذ بقيتهم 

بابف تر. 
ويف عسـري،  اخآا ُقـوَّتت تبجيش 
وتبلجان تبشـعليّة عـد  موتقَع بجيش 
تلـة  يف  وم تِزقتـه  تبسـعواّي  تبعـدّو 
َمْصـَدٌر  وأوضـح  باب بوعـة،  تبعلـم 
مـن  َعـَداتً  أن  بلصحيفـة  َعْسـَكِ يٌّ 
تبجنوا تبسـعواينّي وتمل تِزقة سـقطوت 
تبوحـدتت  بنـريتن  وخ حـى  قتـىل 
تملهاخآـة، واشـل طريتن تبعـدوتن يف 
إعاقة تبهجـو9، والذ بقية خنوا تبعدّو 
ُقـوَّتت  وم تِزقته بابفـ تر، وتغتنآـا 
عسـك يًّا  عتـااتً  وتبلجـان  تبجيـش 

متنوعاً. 
تبجيـش  ُقــوَّتُت  كآـا  اخآـا 
وتبلجان، بابتزتمن مع ذبك، عد  موتقَع 
مل تِزقـة تبجيش تبسـعواّي يف مجاز ، 
وقتـل وأصيب عدٌا مـن تمل تِزقة مالل 

تبعآلية، ايآا ا  بقيتُهم. 
وإىل خانـب تبعآليـات تبهجوميـة، 
وتصلا ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تنفيذ 
تبرضبـات وتبكآائن تبنوعية، وسـقط 
عدا من م تِزقة تبجيش تبسعواّي قتىل 
وخ حـى، أمس، خـ تء تنفجـار علو  
ناسـفة بع بة مدرعة كانـا تحآلهم 
يف صح تء تألخارش قلابة نج تن، وذبك 
بابتزتمن مع قنص خنديني سـعواينّي 

يف تبتلة تبحآ تء بجيزتن. 
َعْسـَكِ يٌّ  َمْصـَدٌر  أاـاا  والحقـاً، 
بصحيفة تملسـري  بأن ُقــوَّتت تبجيش 
وتبلجـان تآّكنـا، مسـاء أمـس، من 
إسـقاط طائـ   تجسـس بلعـدوتن يف 
منطقـة تبصوح قلابة نجـ تن، بتكون 
بذبك تبطائ   تبثانية تبتي يتم إسقاطها 

مالل 8  ساعة. 

السيطرة على إحدى التباب وهجمات واسعة على 
مواقع املرتزقة يف »خب والشعف« و»املصلوب«

 : الجوف
شـهدت عدٌا من خلهـات محااظة تبجوف، 
تصعيدتً  جومياً نوعياً بُقـوَّتت تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة، تـم مالبـه تحقيـق تقـد9 ميدتني، 
وتقتحا9 ومهاخآة عرشتت من موتقع تمل تِزقة، 
مـالل تألَيَّا9 تبثالثة تملاضية، وسـقط مالل ذبك 

عدا كلري من تمل تِزقة قتىل وخ حى. 
افي مدي ية مب وتبشـعف، تآّكنا ُقـوَّتت 
تبجيش وتبلجان، أمس تألول من تبسـيط   عىل 
إحد  تبتلاب يف منطقة أسط ، وذبك إث   جو9 
نوعـي ملاغا تم مالبه تقتحـا9 موتقع وأوكار 
تمل تِزقـة يف تلك تبتلة، وسـقط عدا من تمل تِزقة 
قتىل وخ حـى مالل تبعآلية، ايآـا الذ بقيتهم 

بابف تر. 
خـاء ذبك بعَد أقل من  9 سـاعة، من عآلية 

 جوميـة وتسـعة بُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان، 
تسـتهداا عداتً من موتقـع تمل تِزقة يف تملنطقة 
ذتتهـا، وتآـا تبعآليـة بشـكل متزتمـن أربك 
تمل تِزقة، وسقط عدا كلري من تبقتىل وتبج حى 

يف صفواهم. 
ويف مدي ية تملصلوب، نّفـذت ُقـوَّتُت تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة عآليـة  جوميـة وتسـعة 
أمـ  ، عـىل عدا من موتقـع م تِزقـة تبعدوتن 
يف مناطـق تبحلـو وتبغ اة وتبليضـاء، وأحدثا 
تبعآليـة حابـة إرباك وذع  وتسـعة يف أوسـاط 
تمل تِزقـة، وقتـل وأصيب تبعـرشتت منهم، ايآا 
الذ بقيتُهـم بابفـ تر تبجآاعي من تلـك تملوتقع 
وتملناطـق.  كآا نّفذت ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة ُ ُجومـاً نوعيـاً عىل عدا مـن موتقع 
تمل تِزقة يف معسك  تبساّلن، وأسف  تبهجو9ُ عن 

مرع وإصابة عدا من تمل تِزقة. 

استشهاد مواطنني يف خرق جديد للعدوان 
لوقف إطالق النار يف الحديدة 

 : خاص

وتصلا اوُل تبعدوتن تألم يكي تبسعواّي 
وم تِزقتهـا، أمـس تبجآعـة، مـ َق تتّفـاق 
تبحديـد ،  تبنـار بآحااظـة  إطـالق  وقـف 
حيث تسـتهدف تملدينة ومدي ياتها تملختلفة 
تملتوسـطة  وتألسـلحة  تملداعيـة  بقذتئـف 
وتبخفيفـة متسـللة يف تستشـهاا موتطنني 
وامار وتسع يف مزترع ومنازل تملوتطنني. 

وقـال َمْصـَدٌر محيل بآحااظـة تبحديد  
بصحيفة تملسـري ، أمس تبجآعـة: إن تبغزت  

وتمل تِزقـة قصفـوت ق يـة تبفـ س بآدي ية 
تبتحيتا، مآا أسـف  عن تستشهاا موتطنني، 
ُمشـريتً إىل تع ض ق ية تبشجن يف تبدريهآي 
ألكثـَ  مـن 95 قذيفـة مداعيـة ت تاـق مع 
تحليق مكثّف بلطريتن تالستطالعي يف سآاء 

تملنطقة. 
وأوضـح تمَلْصـَدُر، أن م تِزقـة تبعـدوتن 
تبثقيلـة  وتملعـدتت  باملداعيـة  تسـتهداوت 
منطقتَي تبزعف تن ومحل تبشيخ يف كيلو16، 
ورشق وخنـوب مدي يـة تبتحيتا باألسـلحة 
تبثقيلة وتملتوسـطة، الاتاً إىل تع ُّض مناطق 

رشق مطار تبحديد  بقصف مداعي.
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 تصاعد االبتزاز السعودّي وتشكيكه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يعّقد األزمة بين البلدين:

 النظام السعودّي يستغل المشاعر المقدسة ألغراض سياسّية بعد نقل الدفعة الثانية من المعتمرين المهريين إلى أراضيه:

 العدوان يجهض اّتفاقاً مبدئياً أعلنت عنه األمُم املتحدة إلعادة االنتشار يف الحديدة 

املغرب يؤّكــد انسحاَبه من تحالف العدوان ويستدعي سفريه يف الرياض

االحتالل السعودّي اإلماراتي يستقدم جماعات مسلحة متطرفة ملواجهة املحتجني املناهضني له يف املهرة 

 : خاص
أعلنـا تألمُم تملتحد ، أمس تألول، أن ط يَف تبلجنة 
تملشـركة يف تبحديـد  توصال التّفـاق ملدئي إلعاا  
تالنتشـار يف تبحديد  تطليقاً التّفاق تبحديد  تملنلثق 
عن تتّفاق تبسـويد.. إعالن تألمـم تملتحد  رَسعاَن ما 
قوبـل بابنفـي من قلـل اول تبعدوتن تبتـي أّكــدت 
مجّداتً تستعدتا ا إلاشـال أية مطو  متقدمة نحو 
تنفيـذ تالتّفاق بعـد أيّا9 من إاشـابها مقرح تقد9 
به مآثلـو تبواـد تبوطني إلعـاا  تنتشـار تبُقـوَّتت 
30 كيلومـرتً عـىل  تبعسـك يّة بلط اـني مسـااة 

م حلتني بوتقع 15 كيلومرتً يف ُكّل م حلة. 
تألمـم تملتحد  أصـدرت بياناً يـو9 تبخآيس قابا 
ايـه إن أعضـاء بجنـة إعـاا  تالنتشـار يف تبحديد  
ب ئاسـة تبجن تل مايكل بوبيسـغارا توصلوت التّفاق 
ملدئـي بتنفيذ تتّفـاق تبحديد ، مشـري  إىل أن ط يف 

تبلجنة يسـتعدون بلتوتصل مع قيااتتهم تبعليا ألمذ 
تملوتاقة تبتي تجعل منه تتّفاقاً نهائياً. 

بكـن اول تبعـدوتن وكـي ال تظه  أنها مـن يع قل 
تَحــّ ك ِمـَلــّف تبحديد  وتنفيذ تالتّفـاق تبخاص بها 
بآوخب تتّفاق تبسويد سارعا عر حكومة تمل تِزقة إىل 
إصدتر تريحات تنفي تبتوصل إىل تتّفاق ملدئي مالل 
تختآاعات تبلجنة تملشـركة؛ بهـدِف خعل تإلمفاق يف 
تبتوصـل بالتّفاق متعلـق بابلجنة ذتتهـا بلتغطية عىل 
حقيقة أن مآثيل تبط ف تام  تتصلوت بقيااتتهم )اول 

تبعدوتن( وتبذين بدور م راضوت  ذت تالتّفاق. 
إاشـاُل تحابف تبعدوتن بكل تبخطوتت تبتي كانا 
سـتؤاي إلحدتث مـ ق إيجابـي نحو تنفيـذ تتّفاق 
تبحديد  بات وتضحاً أنه تسـرتتيجية نابعة من عد9 
رغلـة اول تبعـدوتن ومصوصـاً تإلمـارتت يف تنفيذ 
تالتّفاق، اقد شـهدت تبساعاُت تملاضية أيضاً إاشال 
تبعـدوتن ملقرح قوبـل بتأييد تألمم تملتحـد  وقدمه 

مآثلو تبواد تبوطني يف تبلجنة. 
تملقرُح تبذي أاشـلته اول تبعـدوتن، واقاً بعضو 
تبواد تبوطني سـليم تملغّلس، يقيض بإعاا  تنتشـار 
مقاتيل تبط اني إىل مسـااة ٣٠ كيلومرتً، مقّسـآة 
عـىل م حلتني حسـب تتّفاق تبسـويد، تمل حلة تألوىل 
تتضآن إعاا  تالنتشار من تملوتنئ وتملناطق تبح خة 
١٥ كيلـو، وتمل حلة تبثانية تسـتكآال تالنتشـار من 
تملدينة إىل ١٥ كيلـو اتكون ُقـوَّتُت تبط اني عىل بُعد 

٣٠ كيلو من تملدينة«. 
وبعد إاشـال  ـذت تملقرح من قلـل اول تبعدوتن 
سـارعا تألمري  بقطع تبط يق عىل أي تقد9 بنفيها 
صحـَة بيان تألمـم تملتحد  تبـذي تحدث عـن تتّفاق 
ملدئي شـهده تختآاع تبلجنة تملشركة بشأن إعاا  
تالنتشـار بانتظـار موتاقـة قيـااتت تبط اني عليه 
و و ما خـ   إخهاضه علناً من قلـل اول تبعدوتن 

بنفي حدوثه أصالً. 

 : خاص
يف  أّكـــد مسـؤوبون حكوميـون 
تملغ ب، تنسـحاَب بالا م من تحابف 
تبعدوتن عىل تبيآن، وتستدعاَء تبسفري 
تملغ بي بـد  تبسـعوايّة، بعد تصاعد 
وتري  تألزمة بني تب ياض وتب باط عىل 
ملفية مشاكَل مرتكآة أبقا بظالبها 
منـذ تبلدتية عـىل مشـاركة تملغ ب يف 

تحابف تبعدوتن. 
ونقلـا وكابـة »تسوشـيتد ب س« 
تألم يكية، أمس تألول، عن مسـؤوبني 
حكوميـني مغ بيـني، أن تب بـاط بـن 
أو  تبعسـك يّة  تبتدمـالت  يف  تشـارك 
تالختآاعات تبوزترية بتحابف تبعدوتن، 
مؤّكــدين تالنسـحاب مـن تبتحابف، 
إَضاَاـًة إىل تسـتدعاء تبسفري تملغ بي 
بد  تب ياض، إلخ تء مشـاورتت حول 
طليعة تبعالقة بـني تبللدين، ما يعني 

َد تألزمة بينهآا إىل َحـدٍّ كلري.  تعقُّ
وبيسـا  ذه تملـ   تألوىل تبتي تعلن 
ايهـا اوبـُة تملغـ ب عن مطـو  كهذه 
بشـأن مشـاركتها يف تحابـف تبعدوتن، 
اقـد رّصح وزيـ  تبخارخيـة تملغ بـي، 
يف  تملـايض،  تبشـه   بوريطـة،  نـارص 
مقابلـة مـع قنـا  تبجزيـ  ، أن بـالاه 

»غرّيت مشاركتها يف تبتحابف بعد تقييم 
أاتئه«، كآـا كانا مصـااُر قد تحدثا 
عن سـحب تملغ ب بطائ تتها تملشاركة 

يف تحابف تبعدوتن تبعا9 تملايض. 
وتأتي  ذه تبخطو  من قلل تملغ ب 
يف إطـار أزمة متصاعد  يف عالقته مع 
تبسـعوايّة، وقد بدأت  ذه تألزمة منذ 
عا9 9015، عند قيا9 تب ياض بع قلة 
تسـليم خثآـان تبطيـار تملغ بي تبذي 
بقي مرَعـه خ تء إسـقاط طائ ته 

تبح بية يف تبيآن. 
وتال ذبـك عد  أحدتث ترتفعا ايها 
حدُ  تبتوتـ  بني تملغ ب وتبسـعوايّة، 
وكان مـن بـني مظا   ذبـك تصويا 
تبسـعوايّة بصابح أم يكا الستضااة 
مونديـال كاس تبعابـم تبقـاا9، عـىل 

حساب تملغ ب. 
وكشـفا »تسوشـيتد ب س« أَيْضاً 
أن تملغـ َب راض تسـتقلاَل ويل تبعهد 
تبسـعواّي يف زيـار  كان تألمري ينوي 
تبقيـا9 بهـا أوتم  تبعـا9 تملايض، وتم 
إبغاؤ ا، ونقلـا تبوكابة عـن َمْصَدٍر 
مغ بـي أن تب اـَض مثـل »مأزقاً غري 
عااّي بابنسلة ملحآد بن سلآان«. 

ومؤّمـ تً  اخم تإلعال9ُ تبسـعواّي 
تملغ ب بشكل ملفا، َحيْـُث بثا قنا  
»تبع بية« تبسـعوايّة، ايلآـاً وثائقياً 
وتّاعـى  تبغ بيـة،  تبصحـ تء  حـول 
تبفيلـم أن تملغـ ب غـزت تلـك تملناطق، 
عقـب مغاار  تملسـتعآ ين تإلسـلان 
بها يف عا9 75ب1، ايآـا يعتر تملغ ب 
أن تبصحـ تء تبغ بية ضآـن مناطقه 

تبجنوبية. 
أن  وتعتـر سياسـيّون مغ بيـون 
تبتشـكيَك  تبسـعواّي  تإلعـال9  تعآـد 
عـىل  تبسـياا   يف  تملغـ ب  بأحقيـة 
تشـهد  تبتـي  تبغ بيـة،  تبصحـ تء 
محـاوالت بالنفصـال، يأتي يف سـياق 
ُمَخّطـط سـعواّي أم يكي بتقسـيم 
تبوسـع  تمُلَخّطـط  إطـار  يف  تملغـ ب 

بتقسيم وتفتيا تبدول تبع بي. 
وترتلطـا تلك تألزمـة عىل مختلف 
م تحلها بآشـاركة تملغـ ب يف تحابف 
تبعدوتن، َحيْـُث خآدت تب باط اور ا، 
وأعلنا تنسحابَها بأَْكثَــ  من شكل. 
تبسـعوايّة  تبتراـاُت  وتكشـف 
تعامـل  تملغـ ب عـن طليعـة  تجـاه 
تب ياض مع أعضـاء تحابف تبعدوتن، 
َحيْـُث يلـدو بوضوح أن مـن ي اُض 
تب ضوَخ بلآشـاركة يف قتـل تبيآنيني 
وتحتـالل بالا ـم، يتعـ ض بهجآـة 
سـعوايّة تستهدف سـيااته ووحدته 
وأمنـه، و و مـا يفرّس تنحـالل عقد 
تبتدريجـي  وتفككـه  »تبتحابـف« 
تملتوتصـل منـذ بـدء تشـكيله، َحيْـُث 
سلق وتنسـحلا مابيزيا، وباكستان، 
وتم ط ا قط ، ايآا ت تخعا مشاركة 

تألران بشكل كلري. 

االحتالل اإلماراتي ينقل 30 
معتقاًل من عدن إىل سجن سري 

يف جزيرة عصب اإلريرتية
 : عدن

قـال تملعتقـُل تبسـابُق وتبقيـااي يف ما يسـآى تملقاومة 
تبجنوبية عاال تبحسني: إن تالحتالَل تإلمارتتي نقل معتقلني 
ومخفيـني قرسياً مـن عدن إىل قاعد  عسـك يّة تابعة به يف 

خزي   عصب تإلريرية. 
وأوضـح تمل تـِزق تبحسـني تملـوتيل بلعـدوتن يف تريـح 
ملوقـع »ع بي91«، أمـس، أن تالحتالَل تإلمارتتـي نقل نحو 
30 معتقـالً من سـجن برئ أحآد إىل سـجن رسي تابع به يف 
تبقاعد  تبعسك يّة بابجزي   تإلريرية، مشريتً إىل أن معتقلني 
أعااتهـم أبـو ظلي من سـجن خزيـ   عصـب تإلريرية إىل 
سجن برئ أحآد تبتابع بها يف مدينة عدن، تع ضوت النتهاكات 
وتعذيـب وحيش من قلل تبضلـاط تإلمارتتيـني  ناك، تآثل 
بابـرضب وتبتعليـق وتع يضهـم بلح  تبشـديد، وتبتجويع، 

وتالعتدتء تبجنيس بعد تبتحقيق معهم. 
وبفـا تمل تِزق وتبسـجنُي تبسـابق عاال تبحسـني إىل أن 
سـجن تالحتـالل تإلمارتتـي يف خزي   عصب  ـو علار  عن 
صناايق مشـلية مظلآة، َحيْـُث يقلع ايها تملعتقلون اون 

أن يزواوت بآ وتح كي تخفف عنهم طقسها تبحار. 
وكانـا تقاريـُ  اوبيـٌة كشـفا عـن إنشـاء أبـو ظلي 
معتقـالٍت رسيـًة تُديُ  ا ما يسـآى ُقـوَّتت تبحـزت9 تألمني 
تمل تِزقـة تبتابعـة بهـا، يف عـدا مـن تملحااظـات تبجنوبية، 
وتآـارس ايهـا أسـابيَب متنوعـًة مـن تبتعذيب تبجسـدي 
وتبنفـيس، كآا ذك  تق ي  سـابق ملنّظآـة » يومن رتيتس 
ووتـش« وتحقيق بوكابة »أسوشـيتد بـ س« تألم يكية أن 
 ناك 18 سـجناً رسياً يدي  ا تالحتالل تإلمارتتي وم تِزقته، 
وتحتجـُز آالف تملعتقلـني وتملخفيني قـرستً بدتملها موزعة 
عىل عدن وحرضموت، إَضاَاـة إىل سجن يف قاعد  عسك يّة 

إمارتتية بآيناء عصب بإريريا. 
ويف غضـون ذبك، نّظآـا أمهات تملختطفـني بآحااظة 
عـدن تملحتلـة، أمـس تألول، وقفـة تحتجاخيـة بلآطابلـة 
بابكشف عن مصري أبنائهن تملخفيني اتمل تبسجون تبرسية 

بالحتالل بعدن. 
وتظا ـ ت تألمهـات أما9 منـزل تمل تِزق أحآـد تمليرسي 
-وزي  تبدتملية يف حكومة تبفار  ااي-، بلآطابلة بابكشف 
عن مصـري تملخفيني قرستً وتإلا تج عن تملعتقلني تعسـفياً، 
َحيْـُث راعن صور تملعتقلـني وتملخفيني والاتاٍت تحتج عىل 
تجا ل تملسؤوبني تمل تِزقة تملوتبني بلعدوتن ملطابب ذويهم. 
وَخـّدات تملحتجـات راَضهم بتريحـات نائب وزي  
تبدتملية تمل تِزق تبتي تنفي وخوا سجون رسية يف عدن، 
مطابلـات برسعة تبكشـف عـن مصري ذويهـم وإطالق 
تملعتقلـني أو إحابتهـم بلقضـاء يف حـال كان عليهم أية 

تهآة. 

 : المهرة
يوتصـُل أبنـاُء محااظـة تملهـ   تبغلياَن تبشـعليَّ 
تملتصاعـَد وتبفعابيات تالحتجاخيـة تبغاضلة يف خآيع 
مدي يات تملحااظة بلتنديد بتوتخد تالحتالل تبسـعواّي 
وتآـداه يف مناطقهـم؛ بغـ ض تسـتكآال مـرشوع 
تألنلوب تبنفطي وتنفيذ ُمَخّطط تحتالل ُخُزر وسوتحل 

وموتنئ تبيآن. 
وأّكــد تبشـيخ علدتبله بن عيىس بن عف تر -رئيس 
تملجلس تبعـا9 ألبنـاء محااظتي تمله   وسـقط  -، 
تضامنَـه وتضامن ُكّل تملشـايخ تبرشاـاء وتألح تر يف 
تمله   مع تالحتجاخات تبسلآية تبتي تشهد ا تبغيضة 
وبقيـة تملدي يـات ضـد عسـك   تملحااظـة وتبوخوا 
تبعسـك ّي بالحتالل تبسـعواّي وراض تسـتقدت9 أية 
ُقــوَّتت مارخيـة إىل تملدينـة، وكذت تجنيد تمليليشـيات 
من أ ايل تملحااظة بلعآل بصابح تالحتالل وإسـناا ا 

بآها9 تبرشطة وتبجيش. 
وأوضح تبشيخ بن عف تر يف تريح صحفي، أمس، 
أن اوبـة تالحتالل تإلمارتتي بيس خزءتً من سـقط  ، 
وال سـقط   خزءتً مـن تإلمارتت، مليناً أن سـقط   
 ي مه يـة، ونسـيجها تالختآاعي وتحد مـع تمله  ، 

وقلائلها قلائل مه ية، و ناك قلائل يف سـقط   خزء 
منها يف تمله   وتبعكس. 

مـن خانـب آم ، تسـتآ ُّ عىل قـد9 وسـاق أعآاُل 
تالستقطاب ورشتء تبوالءتت يف تمله   من قلل تالحتالل 
تبسعواّي بتآ ي  مشـاريعه وُمَخّططاته تالستيطانية 
عر م تِزقته يف تملحااظة وعىل رأسـهم تمل تِزق رتخح 

باك يا تملعنيَّ من قلل تالحتالل محااظاً بلآه  . 
وايآا يسـتغل تبنظا9ُ تبسـعواّي تألماكَن تملقدسة 
بديه ألغ تض سياسـيّة انيئة بعيـد  ُكّل تبلُعد عن أية 
خوتنـب اينية، واع، أمس، تمل تـِزق مختار بن عويض 
تبجعف ي -وكيل أول محااظة تمله   تملوتيل بالحتالل-، 
تبداعـَة تبثانيـة مـن تملعتآ ين بـد  مغاارتهم مطاَر 

تبغيضـة تبدويل ألاتء مناسـك تبعآ   عـىل متن طائ   
نقل عسـك يّة سـعوايّة، تألم  تبذي يؤّكــد تستغالل 
تبنظا9 تبسعواّي بلآشـاع  تملقدسة يف رشتء تبوالءتت 
ملوتخهة تبثور  تبشـعليّة يف تملهـ   وملص تبرتعات 

تبدتملية بني أبناء تملحااظة. 
إىل ذبـك تـدتول ناشـطون مـن أ ايل تملهـ   عر 
موتقـع تبتوتصـل تالختآاعي، أمس أملـارتً تتحدث 
عـن وصـول مجاميَع متط اـٍة تنتآـي بلجآاعات 
تإلر ابيـة إىل محااظـة تملهـ   تم تسـتقدتُمها من 
قلـل تالحتالل تإلمارتتي تبسـعواّي مـن محااظات 
عدن وأبني وشـلو  وتبساحل تبغ بي كانا تقاتل يف 

صفوف تبعدوتن. 
وأشـار تبناشطون إىل أن تمليليشـيات تملتط اة عىل 
رأسـها تبقاعد  واتعش تبتي خللها تالحتالُل إىل تمله   
مؤّم تً ينتآي بعُضهم بجنسيات ع بية وأخنلية كانا 
تقاتـُل يف صفـوف أبو ظلي وتب ياض بسـوريا قلل أن 
يتـم تضييـُق تبخناق عليهـم من قلل تبجيـش تبع بي 
تبسـوري ونقلهم بطائ تت ت كية وإمارتتية وسعوايّة 
بلقتـال يف تبيآن، موضحـني بأن نقل تلـك تبجآاعات 
تملتشـّدا  إىل اتمـل تملهـ   يأتـي بهدِف تهديـد تألمن 
تبقومي بسلطنة ُعآان وموتخهة تملحتجني تملنا ضني 

بالحتالل يف مختلف مدي يات تمله  . 
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أخبار

 المرتضى يؤّكــد صعوبة تنفيذ اّتفاق شامل لملف األسرى بسبب تعنت قوى العدوان

تمديد مشاورات عّمان ثالثة أيام إضافية والطرفان يتفقان على تبادل 
ألفي جثة من الجانبني

في إطار تعزيز التالحم المجتمعي 
لمواجهة العدوان:

وفٌد من املكتب السياسي 
ألنصار اهلل يزور الشيخ 

السلفي محمد اإلمام
 : ذمار 

يف إطار تالحم أح تر تبشـعب تبيآني بكل ائاتهم 

ومذت لهم وأحزتبهـم، بتوحيد تبصفوف وتقوية 

تبجلهـة تبدتمليـة ملوتخهـة تبعـدوتن، زتر واـٌد 

مـن تملكتب تبسـيايس ألنصار تبلـه، أمس تألول، 

تبشيَخ تبسلفيَّ »محآد تإلما9، بآ َكِزه تبتعليآي 

تبسلفي بآدينة معر محااظة ذمار.

ويف تبزيار  تبتي رأسـها تألُسـتاذُ حزت9 تألسد 

عضو تملكتب تبسيايس ألنصار تبله، خّدا تبط اان 

رغلتَهآـا تألكيدَ  يف تبتعايـش ونلذ بغة تبك ت ية 

وتبتح يـض، وتبتـي يح ُص بعـُض تألعدتء عىل 

تنآيتها بهد9 تبحيا  يف تبيآن، وتح يش تبيآنيني 

ضد بعضهم بتخ يب وَطنهم، مؤّكــدين تالبتزت9َ 

تملشـرَك بابوثيقـة تبسـابقة بينهآـا قلـل أربع 

ا عىل تبتعايـش، ونلذ خآيع  سـنوتت وتبتي نصَّ

وسائل تبك ت ية.

وشـّدا تبلقاُء عىل رضور  تال تآا9 بابتوتصل 

تبدتئم بحلِّ أيِة إشـكاالت تنشـأُ  نا أَو  ناك بني 

أبناء تبوطن تبوتحد، متط قاً إىل خوتنب مؤتم تت 

تبعدوتن يف شـحن تبلُّغة تبطائفية بغ ض تفكيك 

تبنسيج تالختآاعي تبيآني.

وقد حرض تبلقـاَء عدٌا من تبدعـا  وتبخطلاء 

وتمل شدين، منهم عضوت تبلجنة تبسلفية برشيد 

تبخطاب تبديني، تبشيخ صابح تبعوي ي وتبشيخ 

علدتبخابق حنش، وتألُستاذ محآد أمني تبحآريي 

منّسق تبلجنة يف وزتر  تألوقاف بصنعاء.

أبناء مدينة الحديدة ينّظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم املتحدة؛ تنديدًا بجرائم العدوان 

خالل صلح قبلي.. محافظ إب يدعو أحرار اليمن إىل التالحم ملواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد 

 : الحديدة 
نّظـم أبنـاُء ووخهـاء ومشـايخ مدي يات 
مدينـة تبحديد ، أمس تألول، وقفًة تحتجاخية 
أما9 مكتـب تألمم تملتحد  باملحااظـة؛ تنديدتً 
تألم يكـي  تبعـدوتن  وتنتهـاكات  بج تئـم 

تبسعواّي وم تِزقته يف تملحااظة. 
وأعلـن تملشـاركون يف تبوقفـة تضامنهـم 
مع أبنـاء مدي ية تبدريهآـي تبذين نزحوت من 

مسـاكنهم بعـد تدمري ـا مـن قلـل تبعدوتن 
وإح تق مزترعهم وقتل أبناء م ومحارصتهم. 
وراع تملشاركون يف تبوقفة تبتي شارك ايها 
عدٌا من نازحي ونازحات تملدي ية تبشـعارتت 
تملنـّدا  بابعـدوتن تألم يكي تبسـعو إمارتتي، 
مطابلـني ب اـع تبحصار عن سـكان تملدي ية 
تبذين يعيشـون ظ واا صعلة خ تء تسـتآ تر 
تبقصف عليها.  واعـا بيان صاار عن تبوقفة 
تألمـَم تملتحـد  بتحآـل تملسـئوبية يف تبحفاظ 

عـىل تملوتطنـني وتبضغـط عىل قـو  تبعدوتن 
وم تِزقتـه بوقف تسـتهدتاهم واـك تبحصار 
عنهـم وإغاثتهـم بابغـذتء وتبـدوتء.  وطابب 
تبليـان تملجتآع تبـدويل وتملنّظآات تإلنسـانية 
وتبحقوقيـة تبضغط عـىل حكوماتهـا التّخاذ 
موتقف خاا  يف إيقاف تبعدوتن وراع تبحصار 
عن تبشـعب تبيآني، مؤّكــدتً تستآ تر صآوا 
أبناء تبحديد  يف موتخهة قو  تبغزو وتالحتالل 
حتى تحقيق تبنر وط ا تبغزت  وتملحتلني.

 : إب 
إب  محااـظ  تقدمـه  قلـيل  صلـح  أنهـى 
علدتبوتحـد صالح قضية قتل بني أرستي تبحدتا 
وتملفتـي من مدي ية تملشـنة بـإب، أعلن مالبه 
أوبيـاء ا9 تملجني عليه أحآد علده تبحدتا تبعفو 
عـن تبجانـي َعلدتبحكيـم علدتبك يـم تملفتـي 
وإغـالق ِمـَلــّف تبقضيـة.  ويف تبصلـح تبقليل 
أّكـــد تملحااـظ صـالح أن َحـّل  ـذه تبقضية 
بيـس بغ يب عىل قيم وأعـ تف تملجتآع تبيآني 
تبـذي يسـعى بلصلـح وتق يب وخهـات تبنظ  

وتعزيز تألمّو ، اتعياً أبناء تملحااظة إىل معابجة 
مختلف تبقضايا بعيدتً عن تبثأر وإقالق تبسكينة 
تبعامة وتبتفـ غ ملوتخهة تبعدوتن وراد خلهات 
تبعـز  وتبلطوبـة باب خـال وتبعتـاا؛ اااعاً عن 
تبيآن وأمنه وتستق تره.   أع ب محااظ إب عن 
شـك ه ألرس  تبحدتا وكااة تملشـايخ وتألعيان 
وتبوخهـاء وتملحكآـني يف تبقضيـة وملاارتهم 
تبطيلة بلصلح وحل تبقضية بابط ق تبواية.

تبرملانيـة  تبكتلـة  رئيـس  أشـار  ايآـا   
بلآحااظـة أحآـد تبنزيـيل أن أعضـاء بجنـة 
تبقضيـة  بحـل  تملكلفـة  تبقلليـة  تبوسـاطة 

تسـتطاعوت تجـاوز تبخالاـات بـني تألرستني 
وتبتوايق بينهآا إلغالق ِمـَلـّف تبقضية، الاتاً 
إىل أن تبيآنيـني يتنازبـون بلعضهـم تبلعـض 
تبصـف  بتعزيـز وحـد   وتبتسـامح  بابعفـو 

ملوتخهة تبعدوتن وإاشال ُمَخّططاته. 
وثّآنا أرستا تبحدتا وتملفتي ومشـايخ وأعيان 
مدي يـة تملشـنة اور تملحااـظ صـالح وتملكلفـني 
وكااـة تبخرّيين تبذين سـا آوت يف َحــّل تبقضية 
وتق يـب وخهـات تبنظ  بطـي ِمـَلــّف تبقضية 
واتح صفحـة خديد  يسـوا ا تإلمـاء وتبتالحم 
ووحد  تبصف وتبجلهة تبدتملية ملوتخهة تبعدوتن. 

 : عمان 

أّكـــد رئيـُس تبلجنـة تبوطنيـة بشـؤون 
تألرس  علدتبقـاار تمل تـى أنـه تـم تأخيُل 

تملشاورتت يف عّآان إىل ثالثة أيا9 إضااية.
ويف تريحات به قال تمل تى: إن »تالتّفاق 
تبشامل يف تبوقا تب  ن صعب بسلب ع تقيل 
تبط ف تام «، مشـريتً إىل أنه تم تبتوتاُق عىل 

أن يتمَّ تالتّفاُق تبشامل عىل م تحل.
وبفـا تمل تـى إىل تن تختآاعـات عّآـان 
م خـا باالتّفـاق عىل إخـ تء تلاال نسـلي 

بألرس  بحسب قوتئم، ايآا بفا عضو بجنة 
تبجثث أحآـد أبو حآ تء إىل أنـه تم »تبتوصُل 
التّفاق مع تبط ف تام  بشـأن تلاال 9000 

خثة من تبط اني«.
وأوضـح أبو حآـ تء يف تريحـات به أن 
ُن تلـااَل 1000 خثـة من ُكّل  تالتّفـاَق يتضآَّ

ط ف وينفذ عىل 3 م تحل.
يشار إىل أن تعنَا تحابف تبعدوتن ووضعه 
تبع تقيـل أمـا9 مشـاورتت عّآان تسـلب يف 
إطابة أمـد تملفاوضات، يف حني بـم تُقِم تألمُم 
تملتحـد  بخطـوتٍت صارمـة بفضـح تبط ف 

تملع قل وتتّخاذ تبعقوبات تبالزمة ضده.

اعتبرت هذه الخطوة صحوة ضمير إنسانية ودينية وقومية تجاه المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني:

األحزاب السياسية املناهضة للعدوان تشيد بموقف »املغرب« وتنصح باقي 
األنظمة بالتوقف عن مساندة تحالف العدوان

 : خاص 
تبسـعواي  تبعـدوتن  خ تئـم  تسـتآ تر  ظـل  يف 
تألم يكي تإلمارتتي تبغاشم عىل أبناء تبشعب تبيآني 
تبع بي تملسـلم تملسابم وتملدتاع عن نفسه ومقدرتته 
وسـيااه بلـده، تابعـا تألحـزتُب تبيآنيـة يف تبتكتل 
تبسـيايس تملنا ـض بلعـدوتن )17 حزبا سياسـيا( 
تملوقـف تإليجابـي تألمـري بلآآلكة تملغ بيـة بتعليق 
تبتعـاون مـع اول تبعـدوتن ووقـف مشـاركتها يف 

تالختآاع تبوزتري بدول تبعدوتن عىل تبيآن.
رّحب تكتل تألحزتب تبسياسـية تملنا ضة بلعدوتن 
بآوقـف مآلكـة تملغـ ب تإليجابـي تملتآثـل بتعليـق 
تبعـدوتن ووقـف مشـاركتها يف  تبتعـاون مـع اول 

تالختآـاع تبوزتري بـدول تبعدوتن عـىل تبيآن، معترتً 
ذبك صحو  ضآري إنسـانية واينيـة وقومية من قلل 
أشـقائنا يف مآلكـة تملغ ب تجـاه تملجـازر وتبج تئم 

تمل تكلة بحق تبشعب تبيآني.
ويف بيان صاار عن تبتكتل تلقا صحيفة تملسـري  
نسـخة منه، أّكــدت تألحزتب تبسياسـية تملنا ضة 
بلعـدوتن أن  ـذت تملوقـف تبجـ يء »تبخطـو  تألوىل 
تبتـي يجـب إن تخطو ـا ُكّل اول وشـعوب تملنطقة 
عـىل ط يـق تبتحـ ر وراـض تبتلعيـة وتالنصيـاع 
بهيآنة أم يكا عىل اول وشـعوب تملنطقة«، مشـيدً  
»بآسـتو  تبوعـي تملتنامي بـد  تبشـعوب تبع بية 
وتإلسـالمية وأح تر تبعابم وتبذي من مالبه يتكشف 
تبدور تبسـعواي وتإلمارتتي تبقـذر يف تملنطقة وتبذي 

يأتـي يف من موقـع تبخاا9 تملطيع ألم يكا يف مسـار 
تنفيذ تألخندتت تبصهيونية تإلخ تمية تبهدتمة«.

واعـا تبليـان أحـ تَر تبعابـم إىل تبتضامـن مـع 
مظلوميـة تبشـعب تبيآنـي وتبضغـط عـىل تإلاتر  
تألم يكيـة وتبنظامـني تبسـعواي وتإلمارتتي بوقف 
خ تئآهـم عـىل تبشـعب تبيآني وتبدمـول بجدية يف 
مسار تملفاوضات تبجارية وتنفيذ ما تم تالتّفاق عليه 
يف تتّفـاق تبسـويد وتبدمول يف إطار تبحل تبسـيايس 
تبـذي تنـااي به تبقـو  تبوطنية يف تبدتمـل تبيآني، 
موخهاً رسـابَة نصح بألنظآة تبتي تسـتهوت ا تملاُل 
تبسـعواي وتإلمارتتي تملدنّس بدماء وأشـالء أطفال 
تبيآن بسـحب قوتتها وتبتوقف عن مسـاند  تحابف 

تبعدوتن يف قتل أب ياء تبشعب تبيآني.

وقفات عقب صالة الجمعة بأمانة العاصمة تنّدد بجرائم 
وخروقات العدوان وتدعو إىل مواجهة التصعيد بالتصعيد

 : أمانة العاصمة 
نُّظآا بأمانـة تبعاصآة، أمس عقب 
تحتجاخيـة  وقفـاٌت  تبجآعـة،  صـال  
تبعـدوتن  وم وقـات  بج تئـم  بلتنديـد 

تألم يكي تبسعواّي تإلمارتتي. 
تبوقفـات،  يف  تملشـاركون  وتسـتنك  
تسـتآ تَر اول تبعدوتن يف ترتكاب أبشـع 
تبج تئـم بحق تبشـعب تبيآنـي، وتدمري 
تبلُنية تبتحتيـة، اضالً عن تبحصار تبذي 
يف ضه تبعدوتن عىل تبيآنيني، ما أَاَّ  إىل 
تفاقم تألوضاع تإلنسـانية  ـي تألَْكلَــ  
عىل مستو  تبعابم يف تبتاريخ تملعارص. 
ونـّداوت بزيـار  »تبلابـا ا نسـيس« 
بدوبـة تبعـدوتن تإلمارتتـي يف ظـل مـا 
تآارسـه من تنتهـاكات وخ تئـم يند  
بهـا تبجلني، ملينـني أنـه يف تبوقا تبذي 
يتكاتلـون بوثيقـة مـا ُسـّآي باألمـّو  
تإلنسانية، تستآ  اول تبعدوتن وأاوتتها 
من خآاعـات اتعش وتبقاعد  وتالرتزتق 
يف عآليات قتل تألطفال وتبنساء وحصار 

وتجويع تبيآنيني. 
وأاتنـا بياناٌت صـاار  عن تبوقفات 
توتطـؤ تملجتآع تبـدويل وتألمـم تملتحد  
إزتء تسـتآ تر م وقـات قـو  تبعـدوتن 
وتمل تِزقة وتبج تئم تبلشـعة تبتي تٌ تكب 

يوميا بحق تبشعب تبيآني. 
واعا تبليانـات إىل موتخهة تبتصعيد 
بابتصعيد وتالسـتآ تر يف راـد تبجلهات 
وتسـيري تبقوتال تبغذتئية؛ اعآاً بلجيش 

وتبلجان تبشعليّة يف تبجلهات. 
ونّو ـا باالنتصارتت تبتـي يحّققها 
مختلـف  يف  وتبلجـان  تبجيـش  أبطـال 
تبجلهـات وتبتـي تكللا بصـد زحواات 
تبعـدوتن وتمل تِزقـة ونكلـا بهـم أشـد 
تبتنكيـل.  وطابلـا تبليانـاُت باال تآا9 
وتألرس   وتبج حـى  تبشـهدتء  بـأرس 
وتقديـم تب عاية تبالزمة بهـا ع ااناً بآا 
سـط ه ذويهم من تضحيات؛ اااعاً عن 
تبوطن وأمنه وتستق تره وموتخهة قو  
تبعدوتن، الاتـًة إىل أ آيّة تعزيز تبتكاال 
تالختآاعـي وبـذل تملع وف وتإلحسـان 

بلفق تء. 
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حوار 

ناطق وزارة الصحة في حوار مع صحيفة المسيرة:

اإلصابة بإنفلونزا الخنازير ال تستدعي الهلع.. 
واإلهماُل وعدُم الوعي سبُب حدوث الوفيات

خالل ندوة بعنوان »آفاق السالم في اليمن ودوُر المجتمع المدني« أّكــدت َحـقَّ الشعب اليمني في تقرير مصيره
صدور إعالن تونسي يدعو إىل وقف العدوان ورفع الحصار وإحالل السالم يف اليمن

 : حاوره: 
إبراهيم السراجي

- كم عدد اإلصاب��ات بإنفلونزا الخنازير 
يف اليمن؟

تق يـُ  تإلصابات بإنفلونزت تبخنازي  حتى 
يو9 أمس: 3 6 إصابًة َو197 وايات موّزعة 
عـىل أمانـة تبعاصآـة ب93 إصابـة، عآ تن 
ب10، إب 81، صعد  61، وتبلقية موزعة عىل 
بقية تملحااظات. أما تبوايات اآوزعة أيضاً 
عىل تلك تملحااظات بتناسـب عدا تإلصابات 

يف ُكّل محااظة. 

- ما هي طبيعة إنفلونزا الخنازير؟
 و مثلُه مثُل تإلنفلونزت تبعااية إال أن وباَء 
إنفلونزت تبخنازي  نشأ عند تبخنازي  ومن ثَمَّ 
تنتقل إىل تإلنسـان وتان ينتقُل من تإلنسـان 
إىل تإلنسـان، و ـو مـ ٌض يصيـُب تبجهـاَز 

تبتنفيس. 

- متى بدأت هذه املوجة الجديدة؟
بدأت موخُة تمل ض منذ عد  أشـه ، وكان 
باإلمكان مقاومتُهـا ومحارَصتُها، بكن تان 
مع ظـ وف تبح ب وتبعـدوتن وتبتدمري تبذي 
يتعّ ُض به تبللد ومصوصاً تبقطاع تبصحي، 
باإلَضاَاــة إىل تبحصار وتبح ب تالقتصااية، 
ومـع  ذه تألُُمور كلها أصلحـا  ذه تملوخُة 
وبـاًء، وتنتـرشت مـالل تبفر  تألمـري  مع 

بدتية اصل تبشتاء بهذت تبعا9. 

- هل هناك عوامل مرتبطة بالجغرافيا 
وعدد السكان ساهمت يف انتشار املرض؟

ال.. قد تحصُل  ناك إصابٌة ويحصُل  ناك 
تزاحا9ٌ ويحصل  نـاك عدو  بني تملوتطنني 
بينهـم تبلـني، اـال نسـتطيع أن نقـوَل إنها 

م تلطة بابزمم تبسكاني. 

- حسناً.. هل تسّببت شّحة اإلمكانيات 
الطبية يف ارتفاع حاالت الوفيات؟

تبوايـاُت  ـي أَوَّالً؛ بسـلِب عـد9 تملع اة 
تبحقيقيـة بلآ ض وعد9 تبتوعيـة وتبثقااة 
تبحقيقيـة عنـد تمل يض أو تملصـاب، ايهآل 
تملصـاب نفسـه مثـالً وعندما يتم إسـعااه 
وقـد وصـل إىل حابـة متأم   مـن تمل ض ال 
يآكـن تالايهـا، وتحصل بعـض تالنفعاالت 
عند تمل يض، ايآا تبلعض يظن أنها إنفلونزت 
م حلـة  يف  تمل يـض  يدمـل  عاايـة، حتـى 
متأم   ال يستطيع تألطلاء بعد ا أن يقدموت 

بلآ يض أيَّ يشء. 
يف  اوتٌء  يوخـد  ال  كان  تبلدتيـة  يف  أيضـاً 
تبسـوق، بل كانا  ناك كآيـة قليلة خدتً يف 
تبوزتر ، و و اوتء ال يوخد بابسوق تبدوتئية، 
بحكـم أنـه اوتٌء ملـ ض بـم يكـن موخـواتً 
أساسـاً، الآاذت سـيوا ه تبتاخ  يف تبسـوق؛ 
ألَنَّ تبتاخ  ال يوا  تبدوتء يف تبسـوق تبدوتئية 

إال مل ض موخوا ومنترش. 
تان تم تواري تبدوتء، َحيْـُث وا ت منّظآة 
تبصحة تبعاملية نحو عرش  آالف حلة، بآعدل 

1000 خ عة، بآتوسط أبف شخص. 

- كي��ف يتمّك��ن الش��خص م��ن معرفة 
امل��رض وكي��ف يتمّكن م��ن وقاي��ة وإنقاذ 

نفسه قبل أن يفوَته الوقت؟
»تبزكآـة«  تبعاايـة  تإلنفلونـزت  أعـ تُض 
تظه  بتدرج يلدأ بانسدتا تألنف ومن ثم يلدأ 
تبعطس بعد ا تأتـي تبحآى، بكن »إنفلونزت 
تبخنازيـ « تأتـي ُكّل  ـذه تألعـ تض اجأ  

وبنفس تبوقا. 

- م��اذا عل��ى املريض أن يفع��َل يف حال 

ظهرت عليه أعراض إنفلونزا الخنازير؟
أوالً عند ظهور تألعـ تض عىل تمل يض أن 
يتجنَب أوالً تالمتالط باام ين؛ كي ال تنتقَل 
تبعدو  وثانياً تملسـارعة إىل أق ب مستشفى 
عـا9 أو ماص، و نـاك إذَت تكتشـف تألطلاء 
أن تمل يـض تظهـ  عليـه أعـ تُض إنفلونـزت 
تبخنازيـ  يتعاملـون بآوخـب تبتعآيم تبذي 
بديهـم من قلَل مكاتـب وزتر  تبصحة يف ُكّل 
تملحااظـات بحيـث يتـم تالتصـال باملكتـب 
وتبذي بدوره بديه تعليآات صارمة بإرسـال 
ا يـق متخّصـص ملعاينـة تبحابـة وتقديم 

تبعالج بها. 

- حس��ناً.. إَذا ُوجدت حال��ٌة مصابة بهذا 
امل��رض.. كي��ف يمك��ن ل��ي إس��عافه دون 

اإلضرار بنفسي؟
تسعْفه أنا وتحِم نفسك منه و و يحآي 
نفَسـه منك، يعني تتخذ تإلخ تءتت تبطليعية 
بلنظااـة مثـل تبكآامـات، وإبعـاا ُكّل مـا 
يسـتخدمه تملصاب »كاملناايـل وتبكآامات« 
تبشـعور  اون  تامـ ون  ال يصـاب  بحيـث 
بابقلـق من تمل يـض؛ ألَنَّ طـ َق تبوقاية تلك 

تآنُع تنتقال تبعدو . 

- ه��ل اإلصاب��ة تأتي فقط ع��ن طريق 
العدوى أم أنها تأتي من تلقاء نفسها؟

تإلصابُة ال تأتي من تلقاء نفسها، بل تأتي 
عن ط يق تبعدو ؛ ألَنَّه من تبخنازي  أساساً 
ينتقـُل إىل شـخص وبعد ا من تألشـخاص 

بينهم تبلني. 

- حس��ناً.. هل توجد طرق وقائية أخرى 
غري التقليل من االختالط باآلخرين؟

تبتـي  تبدرخـة  إىل  يخيـُف  ال  تملوضـوُع 
يتصور ـا تبلعـض، الُآَجــّ ا أن تإلنسـاَن 
يسـعُف نفَسـه يتأّكـــد  ـل  ـو إنفلونزت 
منازيـ  أو إنفلونزت عااية، وتبجهات تبطلية 
سـتقو9 بوتخلهـا يف تقديم تألاويـة تبالزمة 
بعـد مع اتها بنـوع تإلنفلونـزت،. وبكن أ ّم 
يشء أن يكون عند تإلنسـان وعي؛ ألَنَّ تبوعي 

أ ّم يشء. 

- من خالل كالمكم.. هل س��بُب ارتفاع 
الوفي��ات ه��و تأخ��ر إس��عاف املصاب��ن إىل 

املستشفيات واملراكز الطبية؟
نعـم بكل تأكيـد؛ ألَنَّ تبوعـَي بامل ض  و 
أسـاس تبوقاية، أما تبتأمُ  اهو سلٌب رئيٌس 

يف تبواا . 
اابوعـي وتبثقااـة مهآـٌة خـدتً ملحاربة 
 ـذت تمل ض وتبقضـاء عليه، كآـا يجُب عىل 
تملستشفيات أن تتوتصَل مع مكاتب تبصحة 
بإلبـالغ عىل  ـذه تبحـاالت، ااملـ ُض  ذت ال 

يحتاُج إال إىل تبوعي بلقضاء عليه. 
ال  باإلنفلونـزت  تإلصابـة  أقـول:  وأمـريتً 
يسـتدعي  لـَع تملوتطنـني اعالُخـه مآكٌن 
ومتوا ، كآا أنه ال يستدعي تإل آال أيضاً. 

 : تونس
 أّكــد إعالٌن تونـيس، أمس تألول، عىل 
َحــّق تبشـعب تبيآنـي يف تق ي  مصريه، 
وتعتآـاا تبعدتبة تالنتقابيـة كآبية إلق تر 

تبسال9. 
وطابـب تإلعـالُن تبصـاار عـن نـدو  
بعنـوتن »آاـاق تبسـال9 يف تبيآـن واور 
تملجتآـع تملدنـي«، تبتـي تحتضنتها اوبُة 
تونـس يف تبفـر  مـا بـني 5 إىل 7 ارتي ، 
بوقـف بيـع تألسـلحة بجآيـع تألط تف، 
وراع تبحصار عن شعلنا تبيآني وموتنئه 
ومطارتتـه وأوبهـا مطار صنعـاء تبدويل 
وتبسـآاح بدمول تملسـاعدتت تإلنسانية 

بشـكل عاخـل، محآلـًة تملجتآـَع تبدويل 
وتملنّظآات تبتابعة به كامَل تملسئوبية إزتء 
تسـتآ تر تبعدوتن وتبحصار يف ظل تفاقم 
أسوأ معانا  إنسانية عىل وخه تألرض. 

واعـا تإلعـالُن إىل رسعة وقـف تبح ب 
وتبعـدوتن وراـع تبحصار وبناء تبسـال9 
يف تبيآـن، وتفعيـل تق ي  بجنـة تبخرتء 
تبتابعـة ملجلِس حقـوق تإلنسـان باألمم 
تملتحـد ، وتنفيذ تتّفاق سـتوكهوبم حول 
تمليناء وسالمة تملدنيني بابحديد  وإطالق 
مصـري  وكشـف  تألرس   كااـة  رستح 

تملفقواين. 
 ايآـا اعا تملشـاركون يف تبنـدو  تبتي 
ُعقـدت بآلـاار  من منّظآـات حقوقية 

مـن تونس، وتملغـ ب وتبجزتئـ ، ومر، 
وتبسـواتن، وتبع تق، وبلنان، والسطني، 
وتألران وتبيآـن، ونّظآهـا م َكـُز تونس 
تملغ بيـة  وتبجآعيـة  تبصحااـة  بح يـة 
تبحـ ب  وقـف  إىل  تإلنسـان،  بحقـوق 
كااـة  تبيآـن وتجآيـد  وتبعـدوتن عـىل 

تألعآال تبقتابية. 
 وشـّدا تملشـاركون عىل أ آيّة إنشاء 
منصة إعالمية ب صـد واضح تبخ وقات 
تبناتجـة عـن تبحـ ب يف تبيآـن بتجـاوز 
تبتضليـل تإلعالمـي، وكـذت إنشـاء بجنة 
اوبية بلتحقيق يف خ تئم تبح ب وتبعدوتن 

يف تبيآن. 
وتناول تملشـاركون يف تبندو  بابدرتسة 

تإلنسـاني  تبوتقـَع  وتب صـد،  وتبتحليـل 
تبكارثي يف تبيآن خـّ تء تبح ب وتبعدوتن 
وآااق تبسـال9 ايه، َحيْــُث يعيش تبيآن 
-رخاالً ونسـاًء- وضعاً إنسانياً مأساويًّا 
مـع تزتيـد عـدا تبضحايـا مـن تملدنيني 
وتدمري بنيته تبتحتية وتقتصااه ونسيجه 

تالختآاعي ووحد  أرتضيه. 
مليـون شـخص  أن  1  إىل  وأشـاروت 
مهـّداون باملجاعة و85 أبـف طفل ماتوت 
من تبجوع بحسب منّظآة أوكسفا9 ايآا 
يآوُت طفـٌل ُكّل 10 اقائق نتيجة تبح ب 
يف تبيآن بحسـب تبيونيسف، الاتني إىل أن 
ذبك يحـدث يف ظل تعتيم وسـائل تإلعال9 
تبعامليـة، َحيْــُث تُنتهك تبحقـوق تملدنية 

وتالختآاعية  وتالقتصاايـة  وتبسياسـيّة 
وتبثقاايـة وتبليئية وتبتنآويـة يف تبيآن، 
مـا يـدق ناقـوس تبخطـ  بلعابـم أخآع 
برضور  تـدترك كارثة إنسـانية محدقة 

بابشعب تبيآني. 
وتعتآـد تملشـاركون يف تبنـدو  »إعالن 
تونـس بوقـف تبحـ ب وتبعـدوتن وراع 
تبحصار وبناء تبسـال9 يف تبيآن«، كإطار 
م خعـي موّخه وناظم بعآـل من ي غب 
مـن تملجتآـع تملدنـي، وأقـ وت تأسـيس 
»تالئتـالف تبحقوقي بوقف تبعدوتن وراع 
تبحصار وبناء تبسـال9 يف تبيآن« كفضاٍء 

بلتنسيق وتبعآل تملشرك. 

 صعوبُة محاَصرة الوباء منذ بداية ظهوره 
سبُبها تدميُر العدوان للُبنية التحتية للقطاع الصحي

 وزارة الصحة بالتعاون مع منّظمة الصحة 
العالمية وّفرت العالَج الكافي لمعالجة اإلصابات 

بالمرض

تكّ ُس وزترُ  تبصحة ُكلَّ طاقاتها بتوعية تملوتطنني برضور  إسـعاف تملصابني باإلنفلونزت 
بصـور  عاخلة، ملع اـة نوعها وتتّخاذ تإلخ تءتت تبطلية تبالزمة حسـب نـوع تإلصابة؛ كون 
تأّم  تإلسـعاف سللاً رئيسـاً يف تزتيُِد حاالت تبواا ، ايآا تإلرستع بإسعاف تمل يض  و مفتاُح 

تبوقاية من  ذت تمل ض. 
وشـهدت عدُ  محااظات عىل رأسـها تبعاصآة صنعاء ومحااظات عآـ تن وصعد  وإب 
وباقي تملحااظات بنسـلة أقل، ترتفاعاً يف حاالت تإلصابة بإنفلونزت تبخنازي  تبذي تقول وزتر  
تبصحة إن تدمريَ تبعدوتن بللنية تبصحية يف تبيآن وتبحصار أيضاً من أسلاب ترتفاع تإلصابات؛ 
نظـ تً بعد9 قدر  تبقطـاع تبصحي عىل تبتعامل تبرسيع مع ظهور تبوبـاء، باإلَضاَاـة إىل عد9 
وعي تملصابني بحقيقة إصابتهم، مشري  يف تبوقا ذتته أن تبتعامل مع تإلصابة يحتاُج برسعة 
تإلسـعاف اون أن يكـوَن  ناك أيُّ اتٍع بلهلـع وتبخوف؛ ألَنَّ تبعالج متوا  بهـذه تبحاالت تبتي 

تسارع يف ع ض نفسها عىل تبطليب. 
وبهذت تبصدا، أخ ت صحيفة تملسري  حوترتً قصريتً مع ناطق وزتر  تبصحة تبعامة وتبسكان 
ـة بإنفلونزت تبخنازي  ومقارنتها  تبدكتور يوسف تبحارضي، كشـف ايه عن تألع تض تبَخاصَّ

مع أع تض تإلنفلونزت تبعااية، الاتاً إىل كيفية إسعاف تملصابني اون تنتشار تبعدو . 
ويف تبحوتر تط ق تبحارضي إىل أسـلاب تنتشـار تمل ض وتألسلاب تب ئيسة يف ترتفاع حاالت 

تبواا ، نستع ُضها يف تبحوتر تبتايل:
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تبسلا

تبعدا

  خآاا  تام   0  1 ـ
ب ارتي  ب9901

)609(
تحليل 

علي نعمان المقطري

و نـاك مجآوعة من تبشـوت د ترز 
يف تملنطقـة َوتدبل أَْكثَـــ  عىل تبحقيَقة 

تبسابقة وتؤّكــد ا وأ آها:
1 - إعـالن أم يكا سـحب قوتتها من 
سـوريا قلل أيّـا9 وتـ ك تملنطقة بوكالء 
محليـني يقومـون نيابـة عنهـا بابدور 
تملطلـوب؛ نتيجـة عجز ا تملـدوي أما9 
محـور تملقاومة وحلفائـه ملا حّققه من 
تنتصارتت عـىل أاوتت أم يكا وحلفائها 
من تبسـعوايّة تإلمارتت وقط  وتبقاعد  

واتعش وبقية تألاوتت. 
 9 - تنفضاح قضية تغتيال ماشقجي 
مـن قلل زعيـم تبعدوتن تبسـعواّي عىل 
تبيآن بن سـلآان يف تبسفار  تبسعوايّة 
يف تسـطنلول، وما أحـاط بابج يآة من 
مآارسـات بشـعة أرعلا تبـ أي تبعا9 

تألم يكي تبغ بي وتبعاملي عآوماً. 
تب ئيـس  ت تمـب  اور  اضـح   -  3  
البـن  تبتعصـب  يف  وصهـ ه  ألم يكـي 
سلآان ومالحقتهم بلصفقات تبتجارية 
تبشـخصية عـىل حسـاب أمـن أم يكا 
وتبغـ ب وحجب تملعلومـات تملخاب تتية 
تبحقيقية عن إاتنة بن سلآان يف خ يآة 

تبقتل تبلشع. 
  - تنعقاا مجلس تبشيوخ تألم يكي 
وترشيـع مـرشوع قانـون يديـن ايـه 
بـن سـلآان باألمـ  بارتـكاب تبج يآة 
واقاً بلتق يـ  تملخاب تتي تملع وض عىل 

تملجلس. 
5 - ترشيـع قانـون ملـِز9 برتمـب 
ُكّل  تبيَآـن وسـحب  بوقـف تبحـ ب يف 
تبقـوتت تملوخـوا  وتبخـرتت وأشـكال 
تبدعـم يف تبحـ ب عـىل تبيآـن بقيـاا  
تبسـعوايّة وتإلمـارتت ووقـف صفقات 
تبسـالح إبيهآا، و و ما يعني أن تملظلة 
تبسياسيّة تالسرتتيجية تبدوبية بلعدوتن 
تبسـعواّي تإلمارتتي عـىل تبيآن أضحى 

بغري وخوا. 
6 - راـع تبغطـاء تالسـرتتيجي عن 
تبعدوتن وتنكشـااه أما9 تبقو  تبوطنية 
تملدتاعـة وعجز ت تمب عـن تمليض قدماً 
يف تبدعم وتبتوخيه وتبقياا  بلعدوتن من 
ملف قـ ترتت تبكونج س تبذي يشـكل 
م كـز تبدوبـة تب ئيـيس حسـب تبنظا9 

تألم يكي تب تسخ. 
يف  تبغابـب  تبـ أي  تقتنـاع   -  7  
تبكونجـ س وتبشـارع تألم يكيـني بان 
تنتكاسـات أم يكا تملتوتبيـة يف تملنطقة 
سـللُها ت تمـب وبن سـلآان وبـن زتيد 
تتلعهـا  تبتـي  تملتط اـة  وتبسياسـات 
تبصهيونـي  تبيآـني  بتح يـض  تإلَاتَر  
تبسـعواّي تملتط ف وسـخاء رشـاويها 

عـىل  يفـ ض  مآـا  ت تمـب،  ألرس  
تبسـعوايّة وحلفائها أن تظه  ضعيفة 
عىل حقيقتها يف تمليدتن وتبسياْسـة، وأن 
 زتئآها يف تملياايـن أضحا نهائيًة غري 
قابلـة بلتعديـل وتبتعويض كآـا كاْنا 
مـالل تألربعـة تألعـوت9 تبسـابقة وغري 
قابلـة بإلمفاء ملـف اعـوتت مختلفة 

أضحا مفضوحة. 

الس��عودّية  األس��رة  وتناه��ش  تف��كك 
الحاكمة فيما بينها

كل متابـع بألملار تملنشـور  يالحُظ 
مد  تألزمة وتالشتلاك بني أط تف تألزمة 
تالرتلـاك  ومـد   تبسـعوايّة  تبدتمليـة 
وتبقلـق تملتلـاال.. تغيـريتت يف تملناصب 
تبوزتريـة طابا عداتً مـن تبوزرتء كانا 
تلك حصيلة تألمـس تبق يب وتضاف إىل 
سلسـلة تبتغيريتت تبسـابقة تبتي بدأت 
بعزل عدا تألَُمَ تء ثم تعتقال أعدتٍا أم   
من تملابيني تبكلار وتبعلآاء وكلار تألَُمَ تء 
ومصاارتـه أموتبهـم، وكانـا تملناطق 
تبرشقيـة تبلالا قـد شـهدت تنتفاضاٍت 
شـعلية وتسـعة شـآلا مدنـاً عديـد  

أ آها تبقصيم. 
 

قبل الحديدة وبعد الحديدة 
 قضيـة ماشـقجي مسـأبة ا عيـة 
عـن تبعدوتن عىل تبيآـن وتلاين تملوتقف 
حوبها اتمل تبليا تبعدوتني حول إاتَرته 
وتألسـابيب تملتلعة ال ضد أو مع وبيسا 

منفصلة عنه. 
 ويحـاول تإلعـال9 تملضـاا تصويَ  ا 
كقضية منفصلة بهـا عالقة بآعارضة 
تبضحية بلن سـلآان حول تبسياسـات 
تملنتهجة، وأية سياسات أَْكثَــ  مطور  

من تبعدوتن عىل تبيآن ونتائجه. 
اابـرتع يف تبشـا9 وتبعـ تق وبلنان 
قد ُحسـم  ناك وتـم تإلق تر وتبتسـليم 
بابنتيجـة، الم يعد  نـاك مالف رئييس 
كلـري حـول تبسياسـات اتمـل تبليـا 
تبحاكـم، بل حـول تبغنيآة، اقـد تنتقل 
يف  تان  تب ئيـيس  تبـرتع  ثقـل  م كـز 
تملنطقة إىل تبيآن اتمـل تألرس تبحاكآة 
أو اتمل تمُلؤّسسـات تألم يكية تبغ بية، 
وقد ملق تبفشـل وتإلمفاق تبعسك يّان 
تسـتقطابات حاا  يف ُكّل تألط  وماصة 
تمل تكز تألم يكية تبسـعوايّة متحوالً إىل 

تنقسامات حاا . 
وقـد تغتيـل ماشـقجي عـىل ملفية 
اوره يف تبرتع، اقـد كان ضآن خناح 
ينا ـض  تألم يكيـة  يف  تملخابـ تت  يف 
بن سـلآان وت تمـب معاً حـول أم يكا 
وتبخارخيـة  تبدتمليـة  ومشـاكلها 
وحول أسـلوب ت تمـب يف إاترته، ومنها 
حـ ب تبيآن عـىل ملفية اشـل تإلَاتَر  

تألم يكية تبجديد يف إَاتَر  معارك أم يكا 
ومطامعهـا،  تالسـرتتيجية  وأ دتاهـا 
تبعـدوتن  تنعـكاس  زتئـم  عـىل  أي 
تألم يكي تبسعوايّة عىل تبقو  تبوطنية 
تبيآنيـة وعجز ـا عن تبتصـدي بلقو  
تبوطنيـة، عـن ت تخع ت تمب يف تبشـا9 
وتبع تق وبلنان وت كيا وروسـيا وإي تن 

ومابيزيـا  وتبلاكسـتان  وتاغانسـتان 
وانزويـال وأوك تنيـا وكوريـا وتبصـني 
وقطـ  وُعآـان وتألران وتبيآن، وحول 
تالنتخاباِت تألم يكيـة وتبتدمل تب ويس 
ايهـا وحول تلقي تب شـاو  وتبشـك يف 
والئـه ألم يـكا بـل ألموتبـه ومصابحه 
تبخاصة تملشـلو ة تألساس ويف تملع كة 

تملتصارعـني  تبط اـني  بـني  تبحاميـة 
تألم يكية  تالنتخابات  تملتنااسني عشية 
تصلـح تمللفات تبسـامنة  ـي تبذمري  
تبتي يآكـن توخيُهها إىل تبخصم؛ بهدِف 

تبتشهري بسياساته وإاترته. 
وقـد أرتا طـ ٌف يف تمُلؤّسسـات تألمنية 
وتبترشيعية تألم يكية أن يجند ماشقجي 

املعركة اليمنية تنتـقل إلــــى الـــكـونجرس األمريكي
إن الفشَل العسكرّي املتوايل واملتكرر أمام الحديدة والهزائم املدوية وخالل 

الفرتة من 2 نوفمرب إىل اآلن قد وضع اإلَداَرة األمريكية التي تقوُد العدواَن 
عىل اليمن مبارشًة يف الحديدة والساحل الغربي يف أجواء هزيمة مدوية 

ألَْكبَــر قوة عسكريّة يف العالم أمام حقيقة وضعها االسرتاتيجي وميزان 
قواها الحقيقية عىل األرض مما يظهرها عارية مكشوفة أمام القوى املنافسة 

يف املنطقة والعالم ويذهب بهيبتها ويدحر وجودها االسرتاتيجي القديم 
الذي كان قائماً عىل توازنات كانت للواليات املتحدة وحلفائها تلك القدرة 

من السطوة والبطش والتحدي التي لهم يف القرن املايض، مما يعني أن 
تغريات عىل موازين القوة طرأت لم تكن موجودة يف السابق، مما يجعل القوة 

األمريكي تمر بمرحل من الضعف واالنحالل جراء تراكم الهزائم العسكِرية 
والسياسيّة أمام محاور املقاومة واملمانعة يف الرشق األوسط واملنطقة. 

 : خاص

أشـارت صحيفٌة غ بيٌة إىل توتطؤ تبحكومـة تبريطانية 
يف خ تئـم تبحـ ب تبتـي ي تكلُهـا تحابـُف تبعـدوتن بقياا  
تبسـعوايّة بحق تبشـعب تبيآنـي منذ   سـنوتت، وذبك من 
مالل منحها ت تميَص مفتوحة الستريتا تألسلحة بعيدتً عن 
أنظار تملنظآات غري تبحكومية وم تقلة تبصاارتت يف بندن. 
ونـرشت صحيفـة »تبجارايـان« تبريطانيـة يف عدا ـا 
تبصاار، أمـس تألول تق ي تً صحفياً باسـم »روا توسـتن« 
يتحـدث عـن تبـدور تبريطاني يف حـ ب تبيآن ومشـاركة 
تبحكومة يف قتل تبيآنيني، كآا يدعو ا بوقف بيع تألسـلحة 
بلسـعوايّة، حيث كشـف تبتق ي  عن إحصائيـات مليعات 
تألسـلحة إىل تب ياض من أخـل تسـتخدتمها يف قتل تملدنيني 

بابيآن. 
وأوضح تبتق ي  أن تبحكومة تبريطانية سآحا بتسليم 
18.107 ت تميـص مفتوحة بألسـلحة وتملعـدتت تملزاوخة 
عـن  تبكشـف  اون  َو9017،   9015 عامـي  بـني  تبغـ ض 
تبكآيـات أو تبقيآة تملطلوبة، تضآنا تلك تبصفقات طائ   
تي ك تاا تبتي تقدر قيآتها 9 مليار خنيه تسـربيني، وكذت 
طائ   يوروااير تايفون تبتي تللغ قيآتها 9.5 مليار خنيه 

تسربيني. سوتء بشكل ا اي أو عن ط يق وسيط. 
وبفتا »تبغارايان« إىل ارتسة أعدتها منظآات ب يطانية 
غـري حكومية حـول تحليل تألزمـة يف تبيآـن، حيث طابلا 
تلك تبدرتسـة تبحكومة بوقف بيع تألسـلحة بلدول تملتورطة 
بج تئـم حـ ب وتنتهـاكات حقوق تإلنسـان وعىل رأسـها 
تبتفاصيـل  تبدرتسـة تاتقار ـا إىل  تبسـعوايّة، وأّكـــدت 
تملتعلقـة بحجـم وكآيـة مليعات تألسـلحة، وذبـك بوخوا 
أمطاء وتسـعة يف تسرتتيجية تبحكومة تبريطانية تملتعلقة 

بآليعات تألسلحة. 

مـن خانله قـال تبناشـط تبحقوقـي تبريطانـي »روي 
إيزبيسـر« مـن منظآة »سـااري ووربد«، و و أحـد تبذين 
تشـركوت يف كتابـة تبتق يـ : إن تبنظا9 تبسـعواّي يقو9 يف 
تبيآـن بانتهاك تبقانون تبـدويل م ترتً وتكـ ترتً، موضحاً أنه 
بـآن يتم تجا ُل أصـوتت تلك تملنظآات مـن قلل تبحكومة 
تبريطانيـة تبتي سـتقتلس من عآلهم حجـًة ملناظ تها يف 

تبللدتن تألم   عند حاختها بذبك. 
وأضاف »إيزبيسـر« يف تق ي ه أن أَْكلَــ  اشـل يف نظا9 
م تقلة تبصاارتت يف تملآلكة تملتحد  و و تستعدتُا تبحكومة 
تبريطانيـة بتزويد تحابف تبعدوتن تبتي تقوا ا تبسـعوايّة 
وتإلمـارتت عـىل تبيآـن بآختلف أنـوتع تألسـلحة، وتبتي بم 
يكن بد  تبلجان تملعنية بضوتبط تصدي  تألسـلحة أي يشء 
تق يلًـا حول  ذت تملوضوع يف تبعا9 تملـايض، مليناً أن تبيآن 
غائلة تآاماً؛ بسـلِب وبم تذكـ  يف تبتحقيق تبحايل، ونحن يف 
حري  من تألم  بفهم تبسـلب، مليناً أن تإلبالغ عن تستخدت9 
تبرتميـص تملفتوحـة غـري كايف كليـاً؛ ألَنَّ نـوَع وكآيـات 
تملعـدتت يعد بغزتً، مضيفاً: نحن ال نتحدث  نا عن عدا قليل 
من تملكرستت وتملسـامري بـل عن حاويات مليئـة بآكونات 
تبطائـ تت تملقاتلـة تبخط   ونحن ال نع ف شـيئاً عنها وبم 

تخرنا تبحكومة أي يشء عنها و ذت بيس خيدتً تآاماً. 
و اخم تبتق يُ  تبحكومَة تبريطانية يف تاعائها بأن نظا9 
م تقلـة تبصـاارتت يف تملآلكـة تملتحد   و »أنـه بني أاضل 
تألنظآة وأَْكثَــ  ا قوً  يف تبعابم، اتعياً إيا ا إىل تملقارنة مع 
اول مثل أملانيا، حيث يوخـد »نهج أَْكثَــ  تقييدتً ومضوعاً 
بلآسـاءبة« إلمدتاتت تألسلحة إىل تبيآن، متسائالً عن سلب 
اشل تملجلس تالقتصااي وتالختآاعي باستآ تر يف محاسلة 

تبحكومة. 
 بـدوره، أّكــد تبنائُب عن حزب تبعآـال تبريطاني »ويد 
رتسـل مويـل« تضامنَه مـع تملنظآـات غـري تبحكومية يف 
قلقها مـن أن تملجلس تالقتصـااي وتالختآاعـي غري اعاٍل 

في تقرير لصحيفة »الغارديان« البريطانية بشــــــــــــــأن مبيعات األسلحة لتحالف العدوان على اليمن:

األسلحة الربيطانية.. ترخيص حكــــــــومي مفتوح لقتل الشعب اليمني
 بريطانيا منحت الرياض 

أكثر من )18( ألف 
ترخيص مفتوح للحصول 

على األسلحة دون 
الكشف عن الكميات أو 

القيمة
 مطالبات بالتحقيق في انتهاك قانون مراقبة األسلحة من قبل الحــــكومة البريطانية التي تتمتع بسجّل سيء في المالحقة القضائية
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تبسلا

تبعدا

  خآاا  تام   0  1 ـ
ب ارتي  ب9901

)609(
تحليل 

يف تبـرتع تبجـاري اكّلفه بإعـدتا ملف 
حـول مخابفـات سـلآان يف تملآارسـات 
تبح بيـة ضد تبيآنيني وتبسـكان تملدنيني 
وتسـتخدت9 أسـلحة مح مة أم يكية تم 
بيعهـا بلسـعوايّة وتإلمـارتت يف مخابفة 
وبلكونجـ س  تألم يكـي  بلقانـون 
تألم يكي، وقد نرشت صحيفة تالندبندنا 

تبريطانيـة توضيحـاً حول ذَبك كشـفا 
ايـه كيـف أن تبضحيـة قد تسـتدرج إىل 
يف  تسـطنلول،  يف  تبسـعوايّة  تبقنصليـة 
سـياق تسـتدرتج شـاْركا ايه تبسفار  
تبسعوايّة يف وتشنطن وقيااتها، وتإلاتر  
تألم يكيـة أَيْضاً ربآـا كانا عىل علم بآا 
يج ي نتيجة بلتنسـيق تبوثيق بينها وبن 

سـلآان، وما أقلق تمُلؤّسسـات تألم يكية 
تبعامة  و أن تاتضاح بن سـلآان واوره 
تبلشـع يف تبج يآـة قـد كـرس تبصآـَا 
تبقديـم حـول تبج تئم ضد تإلنسـانية يف 
تبيآـن واور أم يكا يف تبعـدوتن وقيااته 

وتخطيطه وتوخيهه. 
تنتخـاب سـلطة ترشيعيـة خديد  يف 

أم يكا أغللها معااية برتمب وسياساته 
يف  تألم يكـي  تبـدور  راضهـا  ومنهـا 
تبعـدوتن وراضهـا سياسـة تبتوت  مع 
إي تن حول تمللـف تبنووي وحول صفقة 
تبق ن وحصار قطـ  وتبعالقات تبدوبية 
تملتوتـ   مـع تبعديد مـن تبـدول.. كلها 
موتقـف ملنية عـىل حسـابات تملصابح 
تالسرتتيجية تبعليا ألم يكا كأمة واوبة 
وقيم معينة تآنُحها رشعية تبوخوا. 

 
 خس��ارة ترام��ب التأيي��د داخل مجلس 

النواب والشيوخ 
تعنـي  برتمـب  تملتوتبيـة  تبخسـائ  
أن تبجآهوريـني أغلليتهـم قـد نفضا 
يديهـا مـن ت تمـب وإمكانية تسـتلعاا 
إعاا  ت شـيحه بالنتخابـات تبقاامة يف 
تبصاعدين  تبديآق تطيني  تملنااسـة مع 
تألغلليـة  عـىل  ويحظـون  بقـو ،  تان 
محرمـة يف تبكونجـ س؛ ألَنَّ ت تمب قد 
تـورط يف تبكثـري من تملصائـب وأضحى 
حصانـاً أع َج ال يقو  عىل تملنااسـة يف 
أي سـلاق قاا9 بعد عامـني بعد ثلويا 
سـآعته وتنتظ ه تبكثري مـن تبفضائح 
تبتـي مـا زتبـا ملفاتهـا مطويـة بد  
عـدا مـن تملحّققني و ـي ضآن مطط 
حـ ب سياسـيّة تج ي وتفتح حسـب 
تبتقـد9 نحو تملعـارك تبكلـري  يف تملجال 
تبسـيايّس تبدتمـيل وبن يآكـون أمامه 
سو  تبرشح مسـتقلالً، كآا اعل تمل   
تبسـابقة وبكن حظه ميئـوس منه تان 
بعد ُكّل  ذ تبتطور تمليلء بابعار وتبشنار 
الـم يَصل رئيـس قليٌح ووقـح وقآيء 
تبسـلوك وتبسياسـات مثلُـه إىل تبليـا 

تألبيض من قلُل. 
إن تبحـ ب عـىل تبيآـن قـد تضآـن 
تبكثـري من تبحيل وتبتجـاوزتت بلقانون 
تملرشعـني  وتحديـات  تألم يكـي 
تبترّشيعيـة  وتبسـلطة  وتبكونجـ س 
تألم يكية تبتي  ي أقو  تمُلؤّسسـات يف 
تبنظا9 تألم يكي، وقد تنحرست سـلطة 
تبحـ ب يف أيديهـا بعـد أن تنتزعتها من 
تب ئيـس نيكسـون إبـان حـ ب ايتنا9 
وأخرته عـىل تالسـتقابة يف تبنهاية بعد 
أن يتجه نحو تبتفاوض مع تبفيتناميني 
ومغاار  تبلالا تملحتلـة وتحآل تألكالف 
تبرضورية وتالعرتف بسياا  وتستقالل 

ايتنا9. 
وُقيّدت سلطاُت تبح ب بقانون يعطي 
تبكونجـ س َحــّق إعالنهـا وم تقلتها 
اقط، اال يسـتطيع تب ئيس أن يلاار إىل 
ح ب أو تبتدمل مـن ملف تبكونج س، 
و ـذت ما يحـدث تان يف تبيآـن وتبرشق 

تألوسط وغري ا. 

انعكاس هذا الواق��ع على العدوان وعلى 
الح��رب الرئيس��ية يف الحديدة والس��احل 

الغربي: 
1 - أن تبعـدوتن وقيااتـه تألم يكيـة 
تبسـابقة يف ظـل تإلاتنـة يف تبكونج س 
وتبصحااـة وتب أي تبعا9 سـيكونون يف 
وضع صعب خدتً ال يستطيعون مآارسة 
تبلعلة تبسـابقة بأمان وال يسـتطيعون 
تبحصـول عىل تملزيد من تبدعم تألم يكي 
بلعدوتن وقيااته وال ملزيد من تبصفقات 
تبضخآـة بألسـلحة تألم يكية تملتطور  
وتبدقيقة وإن اعلوت يقعون تحا تب قابة 
تملخابـ تت  ألَنَّ  تبرملانيـة؛  وتملحاكآـة 
تألم يكية وتبدوبـة تبعآيقة ت يد اضح 
ت تمـب وإضعااه بعـد خ تئآه تألمري  
وتسهيل تبتخلص منه، و و نفس تبدور 

تبذي اعلته مع نيكسـون قلل إسقاطه 
وط اه مـن تبليـا تألبيض قلـل نهاية 

مدته تبقانونية. 
 9 - تح يـم وتج يم تبعالقات مع بن 

سلآان.. 
إن تج يـم بـن سـلآان وتبعالقـات 
تبتحابفية معه ومع تبسعوايّة ما اتما 
تحا قيااته تعني أن ت تمب َوبن سلآان 
ال يستطيعان تبقيا9َ بأي تعاون مشرك 
بينهآـا وتبرتخـع رسيعـاً عـن خآيع 
تبخطـوتت تبتـي تآـا مـارج تبقانون 
تألم يكـي و ـي كثـري  بآا ايهـا ق تر 
تبحـ ب ومرّرتتهـا وتألسـلحة تملح مة 
اوبيـاً تبتي تـم منُحها بلسـعواينّي وتم 
تسـتخدتمها يف تبعدوتن عـىل تملدنيني يف 
تبيآـن وبأوتم  مـن تبن سـلآان وأبيه 
ملـارش ، و ي موثقة بد  تمُلؤّسسـات 
تبدوبيـة وتضع أم يـكا أما9 تملسـاءبة 
وتملحاسـلة وتملسـؤوبية تبقانونيـة وبو 

بعد حني. 
 علآاً أن خ يآة ماشقجي تألساسية 
تسـتدعا أيضاً خآَع موتا موثقة حول 
تسـتخدت9 تبسعوايّة أسـلحة مح مة يف 
تبيآن وتسـجيالت بتعليآات بن سلآان 
تبتـي توخـه تسـتخدتمها ضـد تملدنيني 
بنآزي مـن تب  اب وتبرويـع بلآدنيني 
تبيآنيني إلمضاعهم بلعدوتن تبسـعواّي 
َو ذت ما كشـفته قلل أسـابيع  صحيفة 

غ بية و ناك تبكثري يف تمللفات. 
3 - أن ُكّل مطـو  خديـد  بتأييـد بن 
سلآان من ت تمب بعد تبق ترتت تبرملانية 
أَْكلَـــ  نحـو  تعنـي مطـوً   تألمـري  
سـقوطه تملدوي، و ناك ملفـات قابلة 
بلفتح الحقاً تشـري إىل رشـاو  تسلآها 
ت تمـب مـن بـن سـلآان بـه وألرسته 
وألعضـاء مـن أصدقائـه يف تبكونج س 
مقابل مسـاعدته يف تبحصول عىل تأييد 
تإلَاتَر  تألم يكية بلسـعوايّة يف موتصلة 
حآلتها تملتوحشـة عىل تبيآن وتبوصول 

إىل تمللك. 
  - بعنة تبد9.. 

و ـي بعنـة تشـلُه بعنة ايتنـا9 عل 
أم يكا ورئيسها آنذتك نيكسون يف تبعقد 
تألمري من تبح ب، و ذه يآكن تسآيتها 

بعنة بن سلآان وتملنشار. 
 

مناشري تْقطع البيادق 
 وتذّك نا باضط تر تب ئيس تألم يكي 
تألمـري إىل تبتخـيل عـن تأييـده بلجن تل 
تبفيتنامـي تبعآيـل يف خنـوب ايتنـا9 
وبلحكومة تبعآيلة تبتي ظل تألم يكيون 
عرش سـنوتْت يّدعـون رشعيتهـا وأنها 
تآثـل تبشـعَب يف تبجنوب وأن تبشـآال 
شـيوعّي مع تبسـواييا معـاٍا ألم يكا 
وتمريابيتهـا وأطآاعهـا َوأنهـا مطـٌ  
عىل تألمن تبقومي تألم يكي وعىل تبقيم 
تألم يكيـة.. ُكّل  ـذت تلخ  يف سـاعات 
بعد كشـفا تبصحااة وتقعة تجسسـه 
عىل مق تت تألحزتب تملعارضة يف أم يكا 
نفسها، مدبلًة بذَبك عىل مخاط  تبفساا 
ومـن  نفسـها  أم يـكا  عـىل  تب ئـايس 
اتملها.. ظهور تبتق ي  تبعديل تبذي أعده 
تبقـايض موب  تملحّقق تبعـا9 يف تبقضايا 
تملوخهة كتهم محتآلة ضد تَ تمب وتبتي 
بـدأت بإقابة وسـجن تملحامـي تبخاص 
برتمـب وتبحكـم عليـه بعـد  سـنوتت 
سـجن و ي تَُهـٌم متهٌم ت تمب نفُسـه 
بها، و و مـا يضيُف إىل تبنار تملشـتعلة 

تملزيَد من تبهشيم تملستع . 

املعركة اليمنية تنتـقل إلــــى الـــكـونجرس األمريكي

يف محاسـلة تبحكومة عـىل مخابفتهـا تب وتينية بضوتبط 
تصدي  تألسـلحة تبخاصة بهـا، منّو اً إىل أنـه أمٌ  محر9ٌ 
بلغايـة بابنسـلة بلحكومـة تبتـي ت اـض حتـى أَْكثَـــ  
تبتوصيات تكـ ترت، معّرتً عن أمله يف أن يعآَل تألعضاء  ذت 
تبعـا9 معـاً بداع تبحكومـة من أخل إخـ تء إصالح خذري 

بلرميص وتبتطليق وتمل تخعة. 
اـإن  تبريطانيـة،  »تبغارايـان«  بصحيفـة  وواقـاً 
تإلحصائيـات تب سـآية بألمـم تملتحد  إىل أن عـدا تملدنيني 
تبذين أز قا أروتحهم يف تبيآن؛ بسـلِب تبعدوتن تبسعواّي 
يف مارس 9018، 9بب5 شـهيدتً، إضااة إىل 70 10 شخًصا 
آم ين يف عـدتا تبج حـى، وقابا بجنة م تقلة تألسـلحة: 
إن تألرقـا9 بـم تأمـذ يف تبحسـلان تبوايـات تبناخآـة عن 
سـوء تبتغذيـة وتألمـ تض، و ـو مـا سـيؤاي إىل ترتفـاع 
عـدا تبوايـات إىل ما بـني 56000 َو80000 شـخص، كآا 
تط قـا تإلحصائيات إىل تبدمار تبذي بحق تبلنية تبتحتية يف 
تبيآـن، حيث كشـفا تألرقا9 أن 3369 غـار  خوية نفذت 
يف 9018، 90  غـار  خويـة تسـتهداا مناطَق سـكنية، 
َو931 غار  خوية تسـتهداا مناطـق مزروعة، َو5ب غار  
خوية تسـتهداا حااالت مدنيـة أو م كلـات، َو57 غار  
خوية تسـتهداا م تاق ت بوية أو أسـوقا شعلية، كآا تم 
تبقصُف عىل تمل تاق تبطلية بعرش غارتت وتثنتان تستهداا 
مخيآات تملنظآـات غري تبحكومية، وأشـار تبتق ي  إىل أن 
75 حااثـاً اقط من أصـل 1015 ناخآاً مـن تبغارتت تبتي 
أثّ ت عـىل تبلنية تبتحتية قد قا9 بتحليلهـا ا يق تبتحقيق 
تملشـرك يف تبحـوتاث، اتعياً إىل إخ تء تحقيـق اويل أَْكثَــ  
شـآوالً يف مثـل  ـذه تبهجآات، ملينـاً أن أَْكثَـــَ  من  9 
مليون شـخص يف تبيآن بحاخة إىل مسـاعدتت إنسـانية، 
نصفهـم تق يلاً مـن تألطفال، وال يزتل نقـص تبغذتء يؤث  

عىل 16 مليون شخص. 
وتحتوت تبدرتسة تبريطاني عىل مجآوعة من تبتوصيات 

أب ز ا تبعآل عىل تبتنظيم بشكل أَْكلَــ  برشكات »صفيح 
تبنحـاس« تبتي تسـاعُد يف تبتوسـط يف صفقات تألسـلحة 
بينآا يظل تملسـا آون وتملـدرتء »غري م ئيني« بسـلطات 
تملآلكة تملتحد . وكثريتً ما يسـتخدمون إلمفاء مآارسات 
تبفساا بآا يف ذبك ااع تب شاو  وتالحتيال، مطابلاً بإخ تء 
تحقيقـات أَْكثَـــ  شـفااية يف تنتهاكات قانـون م تقلة 
تألسلحة، مشريتً إىل أن بد  تملآلكة تملتحد  سجالً سيئاً من 
تملالحقة تبقضائية، حيث غابلاً ما تتم إحابة تبقضايا تملعقد  
إىل مكتـب مكااحة خ تئم تالحتيـال تبخط   بيتم تبتحقيق 
يف وقا الحق؛ بسـلِب »مصابح تألمن تبقومي« غري تملعلنة. 
وحثا تبدرتسـُة عىل تملزيد من تب قابة وتملشـاركة من قلل 
وزتر  تبتنآيـة تبدوبية يف منح ت تميص تصدي  تألسـلحة؛ 
ألَنَّ تملعلومـات تبتي تم تآ يُ  ـا إىل تإلَاتَر  من قلل وكاالت 
تإلغاثة تبعاملة يف مناطق تبنزتع يجب أن تآّكنها من تقييم 
تأثري تألسـلحة تبتي توّا  ا تملآلكة تملتحد  بشكل كامل يف 
تبوقا تبحارض، مليناً أن تبرتميص تملفتوحة تتطلب اقط 
من تبلائع إمطار تبحكومة بعدا عآليات تبتسـليم تبتي تم 

إخ تؤ ا وبيس تبكآية أو تبنوع. 
 كآا أوىص معدو تبدرتسـة بأن عـىل تبحكومة أن تآتثل 
بتق ي  ا تبسـنوي تبخـاص بحقوق تإلنسـان تبصاار عن 
وزتر  تبخارخية تبريطانية عن ط يق إنهاء بيع تألسـلحة 
إىل تبللـدتن تبتي تقو9 بارتكاب تنتهاكات بحقوق تإلنسـان 
وعىل رأسـها تبسـعوايّة وتإلمـارتت، الاتـني إىل إحصاءتت 
قّدمتهـا منظآـة تبعآل غـري تبحكوميـة تملعنيـة بابعنف 
تملسلح، بني عامي 9008 َو9017 كشفا عن منح تبحكومة 
تبريطانية ت تميص تصدي  أسلحة تللغ قيآتها 19 مليار 
خنيه إسـربيني إىل  ـذه تبللـدتن، مع ت تميـص إضااية 
بالستخدتمات تبثنائية )تبعسك يّة وغري تبعسك يّة( بقيآة 
10 مليـارتت خنيه إسـربيني  ـذه تبرتميـص بدول عىل 

قائآة تمل تقلة بوزتر  تبخارخية تبريطانية. 

في تقرير لصحيفة »الغارديان« البريطانية بشــــــــــــــأن مبيعات األسلحة لتحالف العدوان على اليمن:

األسلحة الربيطانية.. ترخيص حكــــــــومي مفتوح لقتل الشعب اليمني
 لندن ال تلتزم بضوابط 

تصدير األسلحة للبلدان 
المتورطة بجرائم 

الحرب وانتهاك حقوق 
اإلنسان مثل السعودّية 

واإلمارات
 مطالبات بالتحقيق في انتهاك قانون مراقبة األسلحة من قبل الحــــكومة البريطانية التي تتمتع بسجّل سيء في المالحقة القضائية
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تبسلا

تبعدا

  خآاا  تام   0  1 ـ..
ب ارتي  ب9901

)609(
كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ملف األسرى في اليمن 
يحرج األمم المتحدة 

إسماعيل صالح *

تبجوبُة تبثانيُة من تملفاوضات بشأن ِمـَلـّف 
تألَْســَ   يف تألران تـكاا تنتهي كآـا بدأت وال 
خديد يلعُث بلتفاؤل بحلحلة تملِـَلـّف تإلنَْسـاني؛ 
نتيجـَة تعنُّا تبواـد تملآثل بقـو  تبعدوتن وما 
يقابلـه مـن موتقـَف أَُمـآية غـري ملزمة رغم 

وضوح تب ؤية وتجيل تبط ف تملع قل. 
نكسـة إضاايـة يف مسـار تمللاحثـات تبتـي 
ت عا ـا وتـرشف عليهـا تألَُمـم تملتحـد  و ذت 
مـا بـدت يف تريحات رئيـس تبلجنـة تبوطنية 
بشـؤون تألَْســَ   علد تبقاار تمل تى مؤّم تً 
تبذي حآل قو  تبعدوتن مسؤوبية إعاقة تنفيذ 
تتّفاق تلاال تألَْســَ   عىل قاعـد  تبكل مقابل 
تبـكل وراضه إلخـ تء تلاال خزئي مـن قوتئم 

تبط اني. 
وألن أاوتت تبعـدوتن ال يآلكـون تبقـ تر وال 
يسـتطيعون تبقطع يف أي تتّفاق يتم تبتشـاور 
حوبـه بكونهـم يآثلـون اصيالً وتحـدتً ضآن 
أَْطـَ تف مارخية وخآاعـات واصائل متلاينة 
ومتعدا  يف تبدتمل غري مآثلة يف بجنة تألَْسـَ   
ال يلـدو أن ثآـة مـؤرشتً عـىل قـدر  تمللعـوث 
تألَُمـآي عىل إتآا9 تبصفقة وإعالن تبتلاال وبو 

يف حده تألانى افاقد تبيشء ال يعطيه. 
تألَْســَ    تتّفاقيـة  إنجـاح  عـىل  وح صـاً 
بلتخفيـف بقـدر تإلمـكان من تملعانـا  ووضع 
تإلمـارتت  تضعهـا  تبتـي  بلتجـاوزتت  َحـــدٍّ 
وتبسـعوايّة منذ تالنتهاء من مشاورتت تبسويد 
منتصـف كانون تألول/ ايسـآر تبعا9 تملايض 
بإحجامهآـا عـن تبكشـف عـن مصـري آالف 
تألَْســَ   يف سـجونهآا تبخاصـة أطلق مآثلو 
تبواـد تبوطني مقرحا باإلاـ تج عن ٤٠٠ اون 
رشوط كلاار  اتحا تبلاب أما9 ا صة خديد  
بألَُمـم تملتحـد  إلثلات خديتهـا وح صها عىل 
تجاوز  ـذه تبع تقيـل، وبابتـايل تالنتقال نحو 
تبعآلية تبسياسـيّة تألوسع نطاقا تبتي يتحدث 
عنها مارتن غ يفيث ملعوث تألَُمـم تملتحد  إىل 

تبيآن يف ُكّل مناسلة. 
كل تبع وض تملقدمة مـن تبط ف تبوطني ال 
يكتب بهـا تبنجاح وتمللـاارتت اتئآـاً ما تقابل 
ـ  تبسـعواّي  وتب اـض  تألَُمـآيـة  بابحفـاو  
تإلمارتتـي، اـال خدية بـد  أَْطـَ تف تبعدوتن يف 
إْحـَدتث أي تمرتق، وما يسـيط  عـىل ِمـَلـّف 
تبقابعـني يف تبسـجون وتملعتقـالت  تألَْســَ   
ينسحب عىل ِمـَلـّف تبجثث يف ساحات تبقتال، 
إذ ينـوب تبصليـب تألحآـ  عن مآثـيل تبط ف 
تام  مالل مناقشـة  ذت تملِـَلـّف وآبية تنفيذه 

اون أية نتيجة ملآوسة عىل تألرض. 
وب غـم ما يلديه ملعـوث تألَُمـم تملتحد  من 
تفـاؤل إال أنـه بم يخـ ج مـن ُكّل تالختآاعات 
حتـى تبيو9 ما ييش بحلحلة عـىل  ذت تبصعيد، 
إذ ال يـزتل تبطـ ف تامـ  يحتفظ بآا نسـلته 
%0ب من تإلاااتت عن تبكشـواات تملقدمة من 
تبواـد تبوطني، و و تملطلوب من قلله بحسـب 
»تالتّفاق« يف خوبة عآـان تألوىل وقللها صنعاء 

وعآان. 
وتذت ظلـا تألَُمــم تملتحد  تتعاطـى مع  ذت 
تملِـَلـّف تإلنَْســاني بهذه تبدبلوماسـية تبزتئد  
عـن تبلـزو9 إرضـاًء بقـو  إقليآيـة واوبيـة 
متورطـة وضابعة يف تبعدوتن عـىل تبيآن، اإن 
ذبك ال يشـكك يف حياايتها وحسـب، بل ويثلا 
توتطَؤ ـا ويقطـع تبط يق أمامها السـتئناف 
تمللاحثات تبسياسيّة وإنهاء تبعدوتن عىل تبيآن 
ووضع َحــّد ألسوأ أزمة إنَْسـانية يف تبعابم. 

* العهد اإلخباري

من الفشل إىل االرتزاق.. تلك هي حكايُتهم
صنعاء وتبحديد ..

تملعـ وف عند ُكّل تبعابم أن تبدوبَة مؤّسسـاٌت وسـلطٌة وسـيط ٌ  
اعليٌة عىل تبق تر وتألرض. وإذت كان كذبك اعليكم تستعاا  سلطتكم 
أوالً يف عـدن ويف حرضمـوت ويف مـأرب ويف أبني وشـلو  وغري ا من 

تملناطق »تملحّ ر « بزعآكم وبعد ا تستعيدو ا يف صنعاء.
وبهذت تثلتون أنكم ُمَجـّ ا م تِزقة ااشلون. 

من أجل كسر االصطفاف الطائفي 
وتبنـأي بابنفس واقـدتن تبثقة بابله وبابقياا ، و ذت كله بسـلب 

كث   تبتعلئة تبخاطئة ضد بعضنا تبلعض كيآنيني.. 
أيضاً تسـّلط تألاكار تملغلوطة عىل عقول تبشـلاب وتقزيم رؤت م، 

اج تُء  ذت تبتسـلط غري تمللارش ال يلقى سـو  تنتظـار تب أي تملثلط 
و نـا تكـون تملشـكلة عويصـًة تحتـاج إىل بـذل مزيد مـن تبتعاون 
وتبوضوح وتبشفااية وتبتناصح بدون كيد أو حقد أو ِغلٍّ حتى تتضَح 
معابُم تبط يـق وتبعآل ب وح تبف يق تبوتحد وبنظا9 وتنتظا9 أشـله 

بخاليا تبنحل. 
 نـا سـيكوُن بلعيش مـذتٌق آم .. ومـري وب كة وتآبـف وت تحم 
وتعـاون بعيـدتً عـن تبشـتات وتبشـحناء وتبلغضـاء تبتي يسـللُها 
تالصطفـاُف تبطائفي وتبفك  تبدميل، اعندما يؤاي تبشـخُص اوَره 
تملحدوا ضآن خآع من تملسلآني يسريون واَق رؤية وتحد ، ومسري  
وتحد  ومنهج سـليم ومرشوع قويم وأ دتف وتضحة بهم ايها غاية 
وبني أيديهم بها سـلوك ومطة وتسـرتتيجية يحّققـون ايها معنى 
تبعلواية بله وحَده ويعآلون عىل مدمة تملجتآع من حوبهم ويعدون 
تبُعـدَّ  بدينهم وانيا م تحا إم   قائد مجا د وحكيم وشـجاع،  نا 
ُة عزتَها ومجَد ا  يحصـُل تبنجاُح وتُقَطُف ثآ ُ  تبنر وتسـتعيد تألُمَّ

وُ ويتَها، اآهآا تشتّدت ُظلآُة تبليل ال بد من طلوع تبفج .. 

أمريكا تحّقق ُمَخّططاتها في الوطن العربي 

ملف األسـرى.. تطلعاٌت وآمال 

حميد الطاهري 

أم يكا تحّقق ُمَخّططاِتها يف تبوطن تبع بي 
بيد ملوك تبخليـج وقاا  تبع ب 
يف ظـل ما يشـهده مـن تحدتث 
قـاا   بـني  وأزمـات سياسـية 
ــة، تبذين تشـعلوت تألوطان  تألُمَّ
اتنـاً وح وبـاً قـذر  وتحابفوت 
مع تبقيـاا  تألم يكية وتبغ بية 
بآختلـف تملسـآيات يف محاربة 
إموتنهـم تبع ب تبذيـن يقتلون 
بأسـآاء  تبلعـض  بعضهـم 
واتعـش  تإلْرَ ـاب  مكااحـة 
وغري ا من تبتنظيآات تإلْرَ ابية 
أم يكا وتبقيااتت  تبتي تحاربها 

تبغ بية يف تبللدتن تبع بية وتإلْسـاَلمية، وقاا  
ــة  ــة يحّققـون ُمَخّططات أَْعــَدتء تألُمَّ تألُمَّ
يف تبوطـن تبع بي عـىل أكآل وخـه، وذبك من 
مـالل عوتصـف حزمهـم يف قتل أبنـاء تبيآن 
وأبناء تبشعوب تملسلآة تألُْمــَ  ، باسم إي تن 
بابيآن وإعاا  تبرشعية  ااي وحكومته تبتي 
ال رشعية بها، ومحاربة تلك تبشعوب تملسلآة 

بآختلف أسآاء  ذت تبزمان. 

 ا  ـي قياا  تبليا تألبيض تحّقق نفوذ ا 
يف تبوطـن تبع بي كآا  ـو معد، وملوك مليج 
تبنفـط يداعون مليـارتت تبـدوالرتت بقيااتت 
تبغ بيـة يف اعم تبعوتصـف تبتدمريية وتبقاتلة 
بلآاليـني مـن أبنـاء تبشـعوب 
تبع بية وتإلْسـاَلمية. يف تملايض 
تبقيـاا   اـإن  وتبحـارض، 
تألم يكية تحّقق كااة أ دتاها 
يف تبوطـن تبغارق بدمـاء علاا 
تبلـه يف أرضـه، وأصلـح وطناً 
محتالًّ بيـد أم يـكا وحلفائها، 
وذبـك بسـلب مخابفـة قـاا  
ـــة بكتـاب تبلـه عز وخل  تألُمَّ
وسنة رسول تبله وتتّلاع تملنهج 
عـىل  تبنرتنـي«  »تبيهـواي 
تبوخه تملطلوب وتتّلاع سياسة قيااتت أَْعــَدتء 

ــة..  تألُمَّ
ــة تملحآدية أصلحوت زعآاَء  إن زعآاء تألُمَّ
يَحكآون بابترشيعـات تبيهواية وتبنرتنية، 
يقتلون أطفال وأبناء ونساء تبيآن بآسآيات 
أم يكية غ بية و كذت يف سوريا وبيليا وتبع تق 

وغري ا من تبدول. 
إن تبوطن تبع بي أصلح وطناً تحُكُآه تبقياا  

تألم يكيـة وتبغ بية، وأما قاا  تألوطان تبع بية 
وتإلْسـاَلمية اهـم تبيـو9 »كتآثـال« ويداعون 
تبجزيـة َوبيـس بهم أيـة قـ ترتت كان، َوتبق تر 
ق تر »ت تمب« وقيااتتـه وكذبك تبنرتنية،  م 
أصحـاب تبق تر بآـا ي يدون وال قـ تر بزعآاء 
تبع ب وتملسـلآني، تبع بي وتملسلم يُقتلون بهذت 
تبوطـن وذتك، اماؤ ـم بـال ثآن وأبنـاء تبدول 

تبحاكآة بلعابم اماء م تغيل تبدماء.. 
عـد9ُ توحيـد تبصـف تبع بـي وتإلْسـاَلمي 
 ـو تبعائـُق تبوحيـُد وتملشـكلة تبعظآى تبتي 
ــة اإن  ـؤالء تألَْعــَدتء  توتخههم قـاا  تألُمَّ
ال ي يـدون توحيـد تبصف اهم يـ اون تحّقق 
ُمَخّططاتهم بابوطن تبع بي، وكل ذبك؛ بسلِب 
ــة تبفاشلة يف إاتر  شؤون  سياسات قاا  تألُمَّ
أوطانهم بل برشيعة من يحكآهم يحكآون. 
تهيآـُن عليهـم أم يـكا و م بنـا قاتلون، 
كابلعري يسـاقون ال إرتا  بهـم،  م كاإلمعة، 
يقتلون ويرشاون ال ي يدون إق ترتً وتستق ترتً 
بهذت تبوطن تملسـآى حابياً بابع بي، ق يلاً عىل 

ــة تملسلآني غ بياً.  أيدي قاا  أُمَّ
وأصلح تبوطُن تبع بي تحا سيط   أم يكا 
ــة مَدبوت أبناء شعوبهم  وحلفائها وقاا  تألُمَّ

باتّلاعهم تبسياَسَة تألم يكية تبغ بية..

علي محمد المتمّيز 

ما خـَرَج به اتّفاُق السـويد يف جولة املفاوضات 
األخرية بـن الوفد الوطني ووفـد مرتِزقة الرياض 
َحِظـَي باهتمـاٍم كبرٍي وبالغ من مختلـف املكّونات 
الرسـمية والشـعبيّة وحتى الدولية؛ كـون ِمـَلـّف 
األَْسـَرى ِمـَلـّفاً إنَْسـانياً يُفرتَُض أن يكوَن خارَج 
حسـابات الساسـة والعسـكر االنتهازين الذين ال 

يلتفتون إىل هذا املِـَلـّف الحّساس واملوجع. 
تضّمنـت مجمُل االتّفاقيـات واملعاهدات الدولية 
حيّزاً لتناول هذا املوضوع، وكانت اتّفاقياُت جنيف 
األربـع وبروتوكوالتُها امللحقُة بها خريَ شـاهد عىل 
إفراد جزٍء ُمِهـمٍّ منها لألَْســَرى وجوانب التعامل 
معهم والطرق الكفيلة بإنهاء معاناتهم وإرجاعهم 
إىل بلدانهم ومواطنهم يف ظل الحرب وهو موضوع 
محـوري تفرُضه وقائُع الحرب والرصاع يف شـتى 
أصقـاع األرض.  وبالرغم من وجـود كافِة العوامل 
األَْخاَلقية واإلنَْسـانية التي توجُب عىل ُكّل َمْعِنيٍّ أن 
يجعـَل يف أوىل أولوياتـه اإلرساَع واملبادرَة يف إنجاز 
ُكّل الخطوات الكفيلـة بإنهاء هذا املِـَلـّف وإْغاَلقه 

عىل قاعدة )ال غالَب وال مغلوب(. 
وخـالَل جولـة املفاوضات، قّدم وفُدنـا الوطنيُّ 
مـا أمكن من حلـوٍل بناًء عىل هـذه القاعدة غري أن 

األدواِت التابعَة للعدوان ونتيجًة لُجملة من األسباب 
أبرُزهـا أنهم غـريُ مخوَّلن يف البـتِّ يف أي تفصيل، 
دَْع عنـك البتَّ يف قضيـة أَو ِمـَلـفٍّ بأكمله وتحتاج 
قبل ُكّل يشء إىل إذن مسـبق لإلقدام عىل أية خطوة 
بهـذا الصدد، وهـذا يضاعُف ويزيُد مـن العقبات 
أمام إنجاز املهمـة، َحيْــُث تعمد دول العدوان إىل 
التخفـي خلف املرتِزقة يف هـذا املِـَلـّف بالرغم من 
وجـود أَْســَرى لهذه الدول، غـري أن حالَة اإلهمال 
والالمباالة والفرعنة السياسيّة لُحّكام دول العدوان 
أوصلتهـم إىل حالة ُمخيفة من نُكران الجميل حتى 
لجنودهم وأرساهم، كان آخرها قضية األسري موىس 
عواجي الـذي تجاهلته حكومته وتجـّردت من ُكّل 
القيـم وتلحق به الرضر نكايًة يف األنصار ومحاولة 
بائسة لرصف األنظار عن املوضوع، فجاء رد السيد 
عبدامللك بمبادرة إنَْســانية غايًة يف السمو والرقي 
بإطالقه دون رشوط ولوجه الله، وهذا شـاهٌد بارٌز 

عىل منطلقات الطرفن تجاه هذا املِـَلـّف. 
والسـؤاُل هنا: هـل لدى املرتِزقـة ومن يفاوض 
منهم يف هذا املِـَلـّف إحساٌس ولو ُمَجـّرد إحساس 
أن دول العـدوان تلتفـت إىل ارساهـم أن كان هـذا 
تعاملهم مع أحد جنودهم والذي أكدت الشواهد أن 
قيمته عندهم تسـاوي أضعافـاً مضاعفًة من قيمة 
رصف الريال السعودّي مقابل الريال اليمني إذَا تم 

قياس ذلك مجازاً باملرتِزقة. 
وبـدالً عن املناورات السياسـيّة والفهلـوة املقيتة 
لدول العـدوان وعرب مرتِزقتهـم الرخيصن يُفرتَُض 
بمن يرَعى االتّفاَق ويـرص عىل إنجاحه فْضَح طرف 
العرقلة والتأخري وعدم اللعب عىل مشاعر وأحاسيس 
آالف األرَُسِ املنتِظـرة عـىل أََحـرَّ مـن الجمـر لعودة 
أحبائهـا وأَبْنَائهـا واملبعـوث األَُمـمي مخـرّي بن أن 
يكـوَن له بصمـٌة إنَْســانية تدفُعه إلنجـاز املِـَلـّف 
بشتى الوسائل أَو العودة بخيبة أمل مدوية وبكارثة 
إنَْسـانية له وملنظمته األَُمـمية التي يبدو أَنََّها تنتهُج 
سياسـَة التملُّق واملحاباة لطرف العدوان وهو من ال 

يرعى الجميل وال يبايل بما تعهد به أَو وقع عليه. 
ودعوتنـا املخلصُة أن تتكلل جهـوُد املعنين من 
الوفـد الوطني بالنجـاح والتوفيـق، ويكفينا فخراً 
أن لدى السـيد عبدامللك وعىل مدى الحروب املمتدة 
خالل الفرتة املاضيـة والحالية رصيـداً َقلَّ نظريُه 
يف إطـالق األَْســَرى وتقديـم املبـادرات األَْخاَلقية 
واإلنَْســانية التـي تسـمو عىل الجـراح وتنبئُ عن 
مكنوِن الِقيَِم واألَْخاَلق التي يتمتُع بها قائُد املسرية 

وأنصار الله.
َوالَعاِقبَُة للُمتَِّقْن. 

* مدير مكتب حقوق اإلْنَسـان بصعدة. 
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إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل
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#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye
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نفاُق األديان 
مالك المداني 

تبلحتـة  تبصداـة  قليـل  باألمـس ومـن 
شـا دُت عـىل تبتلفاز مؤتآـ تً ضخآاً يدعو 

بلتقاُرِب بني تألايان!
تبفاتيكان  بابـا  حـرَضه 
ورئيُس مـر وحاكُم إمار  
ابـي، كآـا أظـن، وتبكثـري 
تإلْساَلمية  تبشـخصيات  من 
وتبع بية وإىل مـا  نابك من 
باتـا  واقاعـات  بابونـات 
ــة تبتي نحن  تآثل  ذه تألُمَّ

منها!
حسـناً.. أنـا بسـُا ضـد 
 ذه تبفك  ، أنـا مع تقارب 
تألايان؛ كونها تمتدتاتً وتحدتً 
بهـدف وتحـد ومن مشـكا  

وتحد !
وبكن تملثريَ بلسـخ ية، أن من نّسق واعا 
وتلنَّى  ذه تبخطـو   م نفُس تألَْطَ تف تبتي 
أباحـا وأحّلا وتسـتلاحا امـاء وأع تض 
وأروتح أَبْنَاء تملذ ب تبشـيعي أَو »تب تاضة«، 

َحــدَّ قوبهم!
َمن يدعون إىل تبتقارب مع تملسـيحية  م 
أوبئك تبذين عاثوت اسـااتً يف سـوريا وأرسلوت 
تالنتحاريـني إىل تبعـ تق وشـنوت تبح َب عىل 
تبيآن وشـّكلوت تبتحابفـاِت وتبقو  ملحاربة 

تبخط  تبشيعي وتملد تبفاريس و... إبخ.!!
تخيلـوت أن ذبك تمللتحي تبـذي ي يُد تإلماَء 
مع تملسـيحيني  و نفُسه تبذي تحتزَّ رؤوَس 
مخابفيه من تملسلآني وأَبْنَاء اينه وِملَِّته!

كان تألح   بكـم أن تعقدوت  كذت مؤتآ  
بلتقارب بني تملذت ب وبني أَبْنَاء تمللة تبوتحد  

قلل أن تقفزوت إىل اين آم !
تعلآوت تبنفاق عىل أقل تقدي !!

ال ينلغـي بـك أن تنحَ  بإحـد  يديك ذتك 
تب تاـيض أَو تبيزيدي أَو تبك اي أَو تبعلوي أَو 
ـة أنه يشـتُم »صحابة تبنلي«  أو أَو أو؛ بُحجَّ

أَو ما شابه.. 
وتصااح بيدك باألُْمــَ   َمن ال يع ُف وال 
يعرُف بنليـك وال بصحابته 

وال بدينه ال بك أصالً!!
وإْن صـاَاَف وع اـه عن 
ط يقك اإنه سـوف يشتُآه 
َمـن  ُكلَّ  ويشـتُآك ويشـتُم 
يحيـط بـه كآا  ـو حاصُل 

تان!!
اعـوت سـخاااِتكم  ذه.. 
تبتقارُب بـني تألايان مطوٌ  
مـا زتبا ملك   خـدتً عليكم 
ماليـني  عنهـا  وتفصلكـم 

تبسنني تبضوئية.
يفصلكم عنها 95 مليون 
يآني مسـلم تسـفكون اماء م بيالً ونهارتً 

رستً وخهارتً!
يفصلكم عنها تبشـعب تبسـوري تملسـلم 

تبذي بعتم نسائه يف أسوتق تبنخاسة!
يفصلكم عنها تبشعب تبع تقي، وتبشعب 

تبفلسطيني وتبشعب تبلح يني!
يف تبوتقع أنه يفصلُكم عنها ملياُر مسـلم 
من نفس أَبْنَاء ملتكم  م بحاخة إىل تبتقارب 
وتبتأمي وبم تبشـآل ايآا بينهم أَْكثَــ  من 

غري م!
تألشـياَء  نَُسـمِّ  اعونـا  تبحـني  ذبـك  إىل 
بآسـآياتها، بعيدتً عن تبهيلآـان وتبر ات 

تبفارغة!
ملـاذت بتـم تعقـدون مؤتآـ تت عه كـم 
وإنخالسـكم عن اينكـم وملاائكم وقيآكم 

يف تبعلن؟!
ما تبقاا9؟!

وإىل ما ت مون؟!

من االمبراطورية األمريكية إلى الخالفة األمريكية
إيهاب شوقي*

تلدو تغـريتُت تبتوتزنـات تبدوبية وتضحة 
بكثري مـن مناطـق تبعابم، وبكـن وكابعاا  
يأتـي تبفهـُم تبع بي متأمـ تً، و ـذت تبفهم 
تملتأمـُ  بيـس بغلـاء أَو قصـور يف تبعقـل، 
وتنآا بسالسـة يف تالنقياا ألنْظآة تخلط بني 
رشعية حكآها ورشعيات أُْمــَ   مقدسـة 
كامنة يف خينات تبع ب عر ت تكآات تبتأريخ 

تبطويلة. 
اهنـاك حكومـاٌت تحُكـُم باسـم تبديـن 
وتوظـف اقهاء تبسـالطني إلسـلاغ رشعية 
إبهية عـىل حكآها بدعو  عد9 تبخ وج عىل 
تبحاكم تملتغلب بابسـيف، و ي معظم تبدول 
تب خعية تبتـي عانى تبع ب وتملسـلآون من 
تسـلطها وتحابفهـا مـع تبعـدو وعانوت من 
سيوف تبتكفري تبتي تختزت رقاَب تملخابفني، 
و ـي تبدول تبتـي كانـا م خعيـة تنلثقا 
منها تبح كات تبتكفريية بآختلف تسـآائها 

والاتاتها. 
و نـاك اوٌل تسـتفيُد من مـريتث تبتحّ ر 
مقاومـة  يف  تبناصعـة  وذك ياتـه  تبوطنـي 
تبهيآنـة، اتعتآـد عىل مؤّسسـاته تبوطنية 
ومـا بها مـن تقديـس يف وخدتن تبشـعوب، 
بالنقـالب عـىل مـريتث تبتحـّ ر، تآامـاً كآا 
حدث يف تبسـلعينيات بآـر، عندما تعتآد 
تب ئيس تملـري تب تحل أنور تبسـااتت عىل 
تالنتصـارتت تمليدتنية يف حـ ب أكتوب  بقلب 
تملسري  تملقاومة رأساً عىل عقب وتنفيذ ثور  
مضاا  عىل ثـور  تبتحـّ ر تبوطني تملرية 

تملجيد . 
وبـني موتريـث تبدين وتبتحـّ ر ومكانتها 
يف وخـدتن تبع ب، تسـلطا أنْظآـة بعضها 
تنهزتمي وتبلعـض عآيل، وقاات تبتحابفات 
تبشـعوب  تـزتل  تبسياسـات، وال  وصاغـا 
مكتفية بآوقع تملشا د بفيلم ارتمي طويل، 

كلآا ضجا أَو ملا عـال صوتها بالحتجاج، 
ورَسعاَن ما يسكتها تبقائآون عىل تبح تسة 
وتألمـن بـدتر تبسـينآا تبتي تحّوبا بسـجن 

كلري. 
وما يجعل تبشـعوُب تُضجُّ وتآل أَنََّها ت   
اوتصـل اتمل  ـذت تبفيلـم تحآل مشـا د 
مغاي  ، ار  اوال وح كات تسـتخد9 تبدين 
بط ق أُْمــَ   تقدمية ومقاومة، وت   اوالً 
تحـر9ُ تبتحّ َر تبوطنـي وال تفّ ط يف ثوتبته، 
وت   نتائـَج مغايـ   بلفزتعـات تملف وضة 
عليهـا بابفيلـم تإلخلـاري تمل تا بهـا رؤيته 

وتبتوحد معه وتالستسال9 به. 
تبواليـاُت تملتحـد  بشـكل عـا9 كغري ـا 
من تبـدول تالمرتطوريـة، يف م حلِة ت تُخع، 
وبـم تصـل إىل  ـذه تمل حلـة تالمرتطوريـة 
إاّل بسـقوط أقطـاب موتزية مآا سـآح بها 
بابتآدا، وبم تسـتطع أم يـكا تبحفاَظ عىل 
وضعها شـله تالمرتطوري طويالً، ارَسعاَن 
ما مللآا تألقطـاب تألُْمـــَ   أورتق قوتها، 
وتسـتعاات عـر تحابفات وتنسـيقات مع 
خيوتسـرتتيجية  موتقـع  صاعـد ،  قـو  
 امـة، أخرت أم يـكا عىل تبرتخـع؛ بتعوا 
السـرتتيجيات سـابقة، عىل رأسـها سلاق 
تبتسـلح وحااة تبهاوية وتالحتـوتء، وغري ا 

من تسرتتيجيات تبح ب تبلارا . 
مـع  تبع بيـة  تألنْظآـة  تعامـل  بكـن 
أم يـكا يظـل ثابتـاً ومتوقفـاً عنـد تمل حلة 

تالمرتطورية. 
يعيـُش تبخليج ب مته تحا ظـالل تتّفاق 
كوينيس تبشهري، تبذي بآوخله تقو9 أم يكا 
بحآايـة تبعـ ش تبسـعواّي مقابـل حآاية 
مصابحها تبنفطيـة، وتبذي تطور مع تبوقا 
بيشـآل اول تبخليـج بشـكل عـا9، وكذبك 
مصابح تبطاقـة وبيس تبنفط اقط بشـكل 

عا9 تيضا. 
ومـر سـلآا %بب مـن أورتق تبلعلـة 

ألم يـكا، ِوْاقـاً بنظ ية تبسـااتت، وما نتج 
عن ذبك بعد قطيعة ظا  ية يف تبسلعينيات، 
 و تحابٌف الحـٌق يحر9 تملناخ تالمرتطوري 
تألم يكـي ويط ا تبنفوذ تبسـواياتي، إىل أن 
تنهار تالتّحاا تبسـواياتي، وأصلحا أم يكا 
يف أاضـل حاالتهـا تالمرتطوريـة ويف أاضل 
وضع تسـيط  به عىل تملنطقة وسط تحابف 
مري مليجي يحـر9 تبوخه تالمرتطوري 

تألم يكي. 
ربآـا يآكـن تفهم ـ وعد9 قلـول ـ رؤية 
تبسااتت بصعوا أم يكي منتظ  بعد تالّطالع 
بحكـم تبعالقات مع كيسـنج  وكآال أا م 
وغري آا عىل تدشـني وصعـوا تبلرواوالر، 
مآـا وبـد يقينـاً سـااتتياً بانفـ تا م تقب 
ألم يـكا، مـع تنامي تإلر ـاق تبسـواياتي 
بفعـل سـلاق تبتسـلح وبفعـل تبتفـاوت يف 
ط يقة تبسـوايات وتألم يـكان يف تبتعاطي 
مع تبحلفاء، وتبذي خعل تبسوايات يغدقون 
عـىل حلفائهم تملسـاعدتت بجآيـع أنوتعها 
اون مقابـل اـوري وأحيانـاً اون مقابـل، 
ايآا كانـا أم يكا تقلـض أموتبها ونظائ  

مساعدتتها عينياً أَو مااياً. 
وبكـن ومـع تنامـي تملقاومة وتسـتعاا  
تبـ وس قوتهـم وتحابفاتهـم مـع تبصـني 
تسـرتتيجية  امـة  موتقـَع  يف  وتملقاومـة 
تبعلنـي  تبرتخـع  بـ وز  ومـع  ومفصليـة، 
تألم يكي، ما  ي إذتً تبُحجة أَو تبنظ ية تبتي 
تجعل  ـذه تألنْظآة تتعامل مع تمرتطورية 

مرتخعة، وبذتت تبنآط تالمرتطوري؟!!!
ربآا تإلخابة  نا تخضع بنآط آم ، بيس 

 و تبقو  اقط، وإنّآا تبعقيد  تملعنوية. 
اابسياسـُة تقـول إن  نـاك نآَطني من 
تالمرتطوريـة: تألول أقابيآـي، يعتآـُد عـىل 

تبوخوا تملسلح وتبحكم تمللارش. 
وتبثاني: تبهيآنة، عر تبنفوذ وتبحكم غري 
تمللـارش وتالعتآاا عىل ِظالل تبقو  وإمكانية 

تبتدمل يف أي وقا. 
و ذتن تبنآطان بم تعد أم يكا تتلُع بهآا، 
اقـد ت تخعا قوتتهـا مـارج أرتضيها، وبم 
تتدمـل بابقـو  يف محطـات كثـري  تمترت 

ايها. 
وبكن  نـاك نآط آم ،  و تبخالاة، و و 
ربآا يكـون مفهومـاً إْسـاَلميا وبكن يآكن 

إسقاطه عىل تبحابة تب ت نة. 
اابخالاة نآـط مـن تالمرتطورية وبكن 
من غـري تبنوعني تملع واني، اهو ربآا يعتآد 
عـىل تبوخوا تبعسـك ي حيناً، وعـىل تبنفوذ 
حيناً، وبكن تألََسـاس به  و تبعقيد ، اهناك 
حـ كات وقطاعـات تعلـن والء ـا بلخالاة 
إيَْآانـا منهـا برشعيـة تبخالاـة ووالء منها 
بشـخص تبخليفة، حتى اون تدمل أَو طلب 

يف بعض تالحيان. 
تبجآاعـات  بلعـض  مثـاالً  رأينـا  وقـد 
تبتكفرييـة مثـل ما تدعـى »والية سـيناء«، 
تعلن والَء ـا بلخليفة »أبو بكـ  تبلغدتاي«، 

وتعلن أَنََّها والية من مالاة »اتعش«. 
 ذت تبفـارُق تملعنـويُّ بـني تالمرتطورية 
وتبخالاـة، ربآـا  و ما يسـيط  عىل عقلية 
تألنْظآـة تبع بية تبتـي ال تزتل تعيش يف و م 
تالمرتطوريـة تألم يكية وتعلـن والَء ا بها 
وتترف وكأنهـا واليات ضآن تمرتطورية 

تبواليات تألم يكية!
نظ ٌ  بسـيطٌة عىل تبنصائح تبتي قدمتها 
بوزيـ   تألم يكيـة  تالسـرتتيجية  تبعقـول 
تبخارخيـة تبذت ـب بلآنطقـة، تـيش بنظ   
أم يكا بلآنطقة وتنظآتها تبحليفة، وسنذك  
 نـا عناوين تبنصائـح تالسـرتتيجية اقط 
ِوْاقـاً ملا خاء بآعهد وتشـنطن، وتبتي قدمها 
ُكّل من آنا بورشفسـكايا، سون  چاغاپتاي، 
سـايآون  ندرسـون، مارتن ك يآ ، ماثيو 
بيفيـا، ايفيـد بوبـوك، اينيـس روس، اتنا 
سـرول، وبـالل و ـاب، وخـاءت عناويـن 

تبنصائح اون تبدمول يف تفاصيل كآا ييل:
ـ تبواليـات تملتحد  قلقٌة بشـأن روسـيا. 

عليكم أن تكونوت قلقني أيضاً. 
ـ قـد ال نكـون معجلني بأراوغـان، بكن 
ت كيا بيسا روسيا، بل  ي رشيٌك رئييس. 
ـ يف مجال تبطاقة، تحية إىل تبسييس، اهو 

عىل تبط يق تبصحيح. 
ـ مسـاند  حلفـاء تبواليـات تملتحد   ي 

خزء أََسايس من »أم يكا أوالً«. 
ـ تإلر ابيـون يف ورطة - تبواليات تملتحد  
بن تغاار ]تملنطقة[ إىل أن يتم إنجاز تملهآة. 
ـ شك تً ملر عىل تضطالعها بدور قيااي 
إلحالل تبسال9، و و أبسط حقوق تإلنَْسـان. 

ـ ال تعلثوت مع تبواليات تملتحد !.
ـ يف زمن تبقاا  تألقوياء، بلشعوب أ آيّة 

أيضاً.
ـ ما زتبا تملسأبة تتعلق باالقتصاا. 

وكل عنـوتن من  ـذه تبعناويـن بحاخة 
يآكـن  بآجآلهـا  وبكنهـا  تحليـيل،  ملقـال 
تبخ وج منها باسـتنتاج مفااه، أن تبتعامل 
تألم يكـي يتخذ نزعة تبتعامـل تبفوقي تبذي 
يوخه وي شـد ويآـدح ويحـذر اون حاخة 
بضغط وتدمل، ربآـا إيَْآاناً منه بوالء كامل 
وتنصياع ال موف من تنح تاه أَو م وخه عن 

تبسيط  !
 ـل من تفسـري بهذت تالنصيـاع وتالنقياا 
سـو  أن  ناك إيَْآاناً وقناعـة تصل بدرخة 
تبعقيـد  بـأن أم يـكا بيد ـا تألم  شـاءت 
تبتوتزنات تبجديـد  أ9 أبا، وأثلتا تألَْحـَدتث 

بُطالَن ذبك أ9 بم تثلا؟
إنهـا عقيـد  تشـله تإليَْآـان بابخالاـة 
وتبتطـوع إلعـالن تبوالء بهـا، وبهـذت تنتقل 
أم يكا يف تملنطقة، من زمن »تالمرتطورية«، 

إىل زمن »تبخالاة«!

* العهد اإلخباري
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تبسلا

تبعدا

  خآاا  تام   0  1 ـ
ب ارتي  ب9901

)609(
ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية 

قراءة في ملزمة »ال عذر للجميع أمام اهلل« للشهيد القائد:
ابتعاُد اأُلمَّ�ة عن أوامر اهلل أوصلها إىل وضيعة سيئة

 : خاص:
 

ـِهيُْد تبَقاِئُد -ِرْضَوتُن تبلِه  َص تبشَّ شخَّ
ـة تبع بية وتإلْساَلمية يف  َعَليِْه- حال تألُمَّ
محارضته ]ال عـذر بلجآيع أما9 تبله[، 
ووضع تبحلول تملنطقية بتلك تملشـكالت 

وتبخ وج منها. 
ـِهيُْد تبَقاِئُد -ِرْضـَوتُن تبلِه  أّكـــد تبشَّ
ـة  َعَليِْه- من تبحال تبذي وصلا إبيه تألُمَّ
 و بركها تبعآل بأوتم  تبله -ُسـلَْحانَُه 
َوتََعـاىَل- يف تبُقـْ آن تبك يم، حيث أصلح 
تبحديُث عنها مسـتغ باً ونـاار تبوخوا 
يف تبقنـوتت أَْو تبصحـف أَْو غري ـا مـن 
وسـائل تإلعـال9، حيـث قـال: ]أصلـح 
تان تبحديـث عـن تبجهـاا، تبحديث عن 
تملوتقـف تبُقـْ آنيـة تبعآليـة يف موتخهة 
أعـدتء تبله، تبحديث عن نـر اين تبله، 
تبحديث عن بذل تملال عن بذل تبنفس عن 
تبعآل أصلح غ يلاً، أصلح منطقاً ناارتً 
ال نسـآعه من وسائل تإلعال9 يف مختلف 
تبللدتن تبع بية إال يف تبناار، وال نسـآعه 
من تمل شـدين وتبعلآـاء وتملعلآني إال يف 
تبناار، وال ذك  به يف منا جنا تبدرتسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصلح غ يلاً 
أن يتحـدث تإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعدتء تبله[. 
مضيفـاً: ]تبـيشء تبغ يـب بيس  و 
طـ ح تملوتضيـع  ـذه، تبغ يـب  و أن 
تكـون غ يلـًة يف أنظارنـا، وغ يلًة بد  
تبكثري منا،  ذت  ـو تبيشء تبغ يب، وما 

أكث  تألشياء تبغ يلة يف وتقعنا[. 
ـِهيُْد تبَقاِئـُد عىل تبوضع  وتحـرّس تبشَّ
ـُة، حيث  تملخزي تبـذي صارت إبيـه تألُمَّ
مـن  َوتبنصـار   ـم  تبيهـوا  أصلـح 
يتَحّ كـون عسـك يًّا ويف ُكّل تملجـاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقـاع تبدنيا، ونحـن أصلحنا أُمَّ
مامـد ، اقـال: ]نحـن نـ   تام ين، 
تبيهـوا وتبنصار   م مـن يتَحّ كون يف 
تبلحـار، يف مختلف بقـاع تبدنيا مقاتلني 
يحآلون أسـلحتهم طائ تتهم اباباتهم 
قوتعد م تبعسك يّة ب ية وبح ية، ا قاً 
من تبجنوا من أم يـكا ومن أملانيا ومن 
ا نسـا وأسـلانيا وكندت ومختلف بلدتن 

تبعابم تبغ بي. 
 ـم مـن ينطلقون ااتحـني،  م من 
يتَحّ كون يحآلون أسلحتهم يف مختلف 

ـة  ـة تإلْساَلمية أُمَّ بقاع تبدنيا، و ذه تألُمَّ
تبُقــْ آن، تبُقــْ آن تبـذي أرتا أن تربـى 
عـىل أن تحآل روحاً خهاايـة أن تحآل 
مسؤوبية كر ،  ي مسؤوبية أن تعآم 
اين تبله يف تألرض كلها، حتى يظه   ذت 
تبدين عىل تبدين كلـه عىل تبديانات كلها 

حتى يصل نوره إىل ُكّل بقاع تبدنيا. 
ـُة تبتي قال تبله عنها مذّك تً   ـذه تألُمَّ
ـٍة أُْمِ َخْا  باملسـؤوبية: }ُكنْتُْم َمـرْيَ أُمَّ
اِس{ بلعابم كله }تَأُْمُ وَن ِباْبَآْعُ وِف  ِبلنَـّ
َوتَنَْهـْوَن َعِن تْبُآنَْكـِ  َوتُْؤِمنُـوَن ِبابلَِّه{ 
أصلح تان تبحديُث عن تبجهاا، تبحديُث 
عن تملوتقف تبُقـْ آنية تبعآلية يف موتخهة 
أعـدتء تبله، تبحديثُ عـن نر اين تبله، 
تبحديُث عن بذل تملال عن بذل تبنفس عن 
تبعآل أصلح غ يلاً، أصلح منطقاً ناارتً 
ال نسـآعه من وسائل تإلعال9 يف مختلف 
تبللدتن تبع بية إال يف تبناار، وال نسـآعه 
من تمل شـدين وتبعلآـاء وتملعلآني إال يف 
تبناار، وال ذك  به يف منا جنا تبدرتسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصلح غ يلاً 
أن يتحـدث تإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعدتء تبله[. 

املسؤوليُة تقُع على العلماء
مؤّكـــدتً -ِرْضـَوتُن تبلـِه َعَليْـِه- أن 
تبجآيـَع مسـئوٌل عـن تبوضـع تملخزي 
ــة، حيث أصلحنا  تبـذي صارت ايه تألُمَّ
تحـَا أقدت9 من رضب تبلـه عليهم تبذِّبة 
وتملسكنة، أي أننا رصنا يف وضعية أسوأ 
مـن وضعية تبيهوا أنفسـهم، ومن أ م 
أسلاب  ذت تألم  أن ]تبعلآاء ــ تبناس[ 
ُكّل وتحـد يلقي باملسـؤوبية عىل تام ، 
حيث قـال: ]وعندما يأتـي من يتحدث، 
نسـتغ ب ما يقول، وإذت ما تتضح تألم  
أكث  قد يتسـاءل تبكثري: ملـاذت تام ون 
أيضاً بم يتحدثوت،  ناك علآاء آم ون بم 
يتحدثوت!. إذت بم يتحدث أحد من تبعلآاء 
قابـوت: تبعلآـاء بـم يتحدثـوت. ومتى ما 
تحـدث تبلعض قابوت: تبلاقون أيضاً الز9 
أن يتحدثـوت. اإذت بم يتحـدث تبكل قابوت 

إذتً اابقضية غري رضورية. 
بينهـم  ايآـا  تبنـاس  أن  تبوتقـُع 
يتهاانون - إن صحا تبعلار  - تبعلآاء 
 م ي ون أنفسهم معذورين؛ ألَنَّ تبناس 
ال يتجاوبون، وتبناس قد ي ون أنفسهم 
بيـس  ناك مـا يجـب أن يعآلـوه؛ ألَنَّ 

تبعلآاء بم يقوبوت شيئاً. أبسنا متهاانني 
يف ما بيننا؟ بكن يو9 تبقيامة قد يكشف 
تبوتقـع اال نعذر ال نحن وال علآاؤنا، قد 
ال نعذر أما9 تبله -ُسلَْحانَُه َوتََعاىَل-[. 

الُق�ْرآن يوّجه الناَس بالتَحّرك
ـِهيُْد تبَقاِئـُد -ِرْضـَوتُن تبلِه  وبـنّي تبشَّ
ـة، بأنه ال يشـرط تإلخآاع  َعَليْـِه- تألُمَّ
مـن خآيـع تبعلآـاء حتى يُقـا9 تبحق، 
ويتَحّ ك تبناس، مسـتدالً عىل ذبك بآيات 

من تبُقـْ آن تبك يم.. 
تبدبيـُل تألوُل:ـــ حيـث قـال: ]إذت ما 
تَحـّ ك أحـد تبناس وذك نـا بيشء يجب 
علينا أن نعآله..  ل يكون عذرتً بنا أما9 
تبله -ُسـلَْحانَُه َوتََعـاىَل-  و أن تام ين 
بم يتحدثوت بعـد؟. ال. بن خع إىل تبُقـْ آن 
تبك يـم، تبُقــْ آن تبك يـم يتحـدث عن 
قصة نلـي تبله مـوىس )عليه تبسـال9( 
تأْلَْرَض  }تْاُملُـوت  بقومـه:  قـال  عندمـا 
تْبُآَقدََّسـَة تبَِّتي َكتََب تبلَُّه َبُكْم َوال تَْ تَدُّوت 
يَن{ عندما  َعىَل أَْابَاِرُكـْم َاتَنَْقِللُوت َمارِسِ
راـض بنو إرستئيل أمـ  نلي تبله موىس 
ذك  تبله -ُسـلَْحانَُه َوتََعـاىَل- أيضاً كال9 
رخلـني من بنـي إرستئيل: }َقـاَل َرُخالِن 
ِمـَن تبَِّذيـَن يََخاُاـوَن أَنَْعَم تبلَّـُه َعَليِهَآا 
تْاُملُـوت َعَليِْهـُم تْبلَـاَب َاـِإذَت َاَمْلتُُآـوُه 
َاِإنَُّكـْم َغاِبلُـوَن َوَعـىَل تبلَّـِه َاتََوكَّلُوت إِْن 
ُكنْتُـْم ُمْؤِمِنـنَي{ )تملائـد :93( أبم يذك  
تبله كال9 تب خلني ويسـطِّ ه ككال9 نليه 

موىس؟ رخالن. 
ــُة تبتـي كانا مـع موىس  تلـك تألُمَّ
أبـم يكن ايهـا علآاء وايهـا علّاا؟  ل 
تتصـور نلياً من تألنلياء يعيش ار  مع 
أمته ثـم ال يكون ايها علآاء وعلّاا؟ ثم 
ال يكون ايها ُوخهاء وايها شـخصيات 
كلـري ، وايها.. مختلف ائـات تملجتآع 
تكون متوتخد ، بكـن موقف أوبئك وإن 
كانـوت علآاء وإن كانوت وخهاء وإن كان 
ايهم علّاا يعتره تبله سلحانه موقفاً ال 
قيآة به، يعتره عصياناً به وبنليه، بكن 
رخلني منهم: }َقـاَل َرُخالِن{ بم يقل قال 
عاملان أَْو قال عابدتن أَْو قال شـيخان أَْو 

قال رئيسان }َقاَل َرُخالِن{[. 
تبدبيل تبثاني: ـــ حيث قال -ِرْضَوتُن 
تبلـِه َعَليْـِه-: ]كذبك قال عـن مؤمن آل 
ا عون يسـط  كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـور  ]غااـ [ ذبـك تبـكال9 تبجآيل 

تبذي قابه مؤمن آل ا عون، ويذك ه كآا 
ذك  كال9 نلي تبله موىس[. و و إشـار  
إىل قوبـه تعـاىل: ]َوَقاَل َرُخـٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِاْ َعـْوَن يَْكتُـُم إِيَآانَـُه أَتَْقتُلُوَن َرُخالً 
أَْن يَُقوَل َربِّي تبلَّـُه َوَقْد َخاَءُكْم ِباْبلَيِّنَاِت 
ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َاَعَليِْه َكِذبُُه َوإِْن 
يَُك َصاِاًقا يُِصلُْكْم بَْعُض تبَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ 
ٌف َكذَّتٌب[ إىل  تبلَّـَه الَ يَْهِدي َمْن ُ َو ُمـرْسِ

آم  تايات. 

الوع��ُي العال��ي لش��هدائنا من خالل 
الُق�ْرآن الكريم جعلهم ثابتن كالجبال 

الرواسي
يتابـُع تبعاَبُم ُكلُّه مـالل أربعة أعوت9 
مـن تبعـدوتن عىل بلدنـا تبحليـب ثلات 
وصآـوا أبنـاء تبيآـن يف وخـه تبغـزو 
تألخنلي تبظابم، ذبك تبثلات وتالستلسال 
تبذي أذ ل تبعابم أخآع ــ بدون ملابغة 
ــ اآا تبذي حصل؟ ما تبدوتاع وتبعوتمل 
وتألسلاب تبتي خعلا مجا دينا ينطلون 
إىل سـاحات تبعز  وتبك تمة، ال يخااون 
مـن أي يشء عىل تإلطـالق، وتملوت تبذي 
يخااـه تبجآيـع  ـم ال يخااونـه أبدتً، 
مثلهـم مثـل تإلمـا9 عيل بن تبـي طابب 
عليه تبسـال9 تبـذي قـال: ))وتبلـِه اَلبُن 
أبي طابـب آنَُس باملوت من تبطفل بثدي 
أُّمه((.. إن ذبك تبثلات وتبصآوا يعوا إىل 

عاملني رئيسيني  آا:ــ
أوالً: تبوعـي كان عابياً بد  تبشـهدتء 

من مالل تبُقـ ْآن تبك يم. 
ثانياً: تبوعي كان عابياً بد  تبشـهدتء 
ـِهيِْد تبَقاِئِد  مـن مـالل محـارضتت تبشَّ
تبحسني بن بدر تبدين سال9 تبله عليه.. 

الوع��ُي ل��دى الش��هداء م��ن خ��الل 
الُق�ْرآن الكريم:��� 

من تملعلو9 قطعـاً أن تبُقـْ آَن تبك يم 
 و تبكتاب تبوحيد تبصحيح مئة يف تملئة؛ 
ألَنَّ تبلـاري تكفـل بحفظه، قـال تعاىل: 
]إِنَّا نَْحُن نَزَّْبنَا تبذِّْكَ  َوإِنَّا َبُه َبَحاِاُظوَن[ 
وقال تعـاىل: ]الَ يَأِْتيـِه تْبلَاِطُل ِمـْن بنَْيِ 
يََديْـِه َوالَ ِمـْن َمْلِفـِه تَنِزيٌل ِمـْن َحِكيٍم 
َحِآيـٍد[، وقـال أيضـا: ]ِكتَـاٌب أُْحِكَآْا 
َلْا ِمْن َبـُدْن َحِكيٍم َمِلرٍي[  آيَاتُُه ثُـمَّ ُاصِّ
وقال تعاىل عنه: ]ذَِبَك تْبِكتَاُب الَ َريَْب ِايِه 

ُ ًد  ِبْلُآتَِّقنَي[.. 
د تملسـلآني؛  بذت اهو نعآٌة كلريٌ  توحِّ

ألَنَّ ُكّل تملسـلآني متفقني عىل صحة ُكّل 
ِهيُْد تبَقاِئُد سال9 تبله  آياته، حيث قال تبشَّ
عليه عن ذبك: ] ذت تبُقـْ آن نعآة كلري  
خدتً؛ ألَنَّه ما يزتل بني أيدينا وما نزتل كلنا 
متفقـني عليـه، ُكّل تملسـلآني متفقون 
عليه،  ي نعآة كلري  ال يساويها نعآة، 
ال يساويها نعآة من ُكّل تبنعيم. ]سور  

تبلق   تبدرس تبثامن ص:8[. 
وقال أَيْضاً سال9ُ تبله عليه عن تبُقـْ آن 
تبك يم: ]ق تء  كتاب تبله بتأمل، وق تء  
أحدتث تبحيا  بتأمل، وقـ تء  تبنفوس، 
وسـلوكيات تبناس بتأمل  ي ما يساعد 
تإلنسان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرشد، 
عـىل أن يسـتفيد مـن مـالل تبُقــْ آن 
تبك يـم. ]مع اـة تبلـه وعـده ووعيده 
تبدرس تبثابث عرش ص:1[. وقال أيضاً: 
]عندما تكـون ثقااتك ثقااـة تبُقـْ آن، 
 ديك  ـدي تبُقـْ آن، يصلح ُكّل يشء يف 
تبدنيا يعطيـك معلومات، ويطآئنك عىل 
ما أنا عليه، ويشـهد ملا أنا عليه؛ اإذت 
أصلح تبُقــْ آن اتملك، أصلح ماذت؟ ُكّل 
يشء يشـهد بلحق تبذي أنا تحآله، ُكّل 
يشء. ]مديح تبُقـْ آن تبدرس تبسـااس 
ص:5[. وقـال أيضـا: ]بـن يحآينا من 
أعدتئنا إال تبعوا  إىل تبُقـْ آن تبك يم، بن 
يلقـي تبعالقة قائآة بيننا وبني ايننا إال 
تبُقــْ آن تبك يم، ال يآكـن أن يداع عنا 
أيضاً إال تبُقـْ آن تبك يم إذت ما عدنا إبيه. 
]تإلْسـاَل9 وثقااة تإلتلـاع ص:7[.. ومن 
مالل  ذت تبوعي تبُقـْ آني تجىل تاتي:ــ 
تزاتا وعُي شهدتئنا من مالل تبُقـْ آن 
تبك يم، اصّدقوت به، وتمتثلوت ألوتم  تبله، 
اعندما ق أ شـهدتؤنا تألبـ تر تبتهديدتت 
تإلبهيـة تبتـي توعد بهـا تبله سـلحانه 
تملقرين، تملتخاذبني، تملتقاعسـني عن 
تبجهـاا يف سـليله، مـن مثل:ـــ قوبـه 
تعاىل:ــ ]إاِلَّ تَنِفـُ وت يَُعذِّبُْكْم َعذَتبًا أَِبيًآا 
وُه َشيْئًا  َويَْسـتَلِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َوالَ ترَُضُّ
ٍء َقِديـٌ [.. ومن مثل  َوتبلَّـُه َعـىَل ُكلِّ يَشْ
قوبه تعاىل: ]ُقْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْمَوتنُُكْم َوأَْزَوتُخُكْم َوَعِشريَتُُكْم َوأَْمَوتٌل 
تْقَرَْاتُُآوَ ا َوِتَجاَرٌ  تَْخَشـْوَن َكَسـاَاَ ا 
َوَمَسـاِكُن تَْ َضْونََها أََحبَّ إَِبيُْكْم ِمَن تبلَِّه 
َوَرُسوبِِه َوِخَهاٍا يِف َسِليلِِه َاَرَبَُّصوت َحتَّى 
يَأِْتـَي تبلَُّه ِبأَْمـِ ِه َوتبلَُّه الَ يَْهـِدي تْبَقْو9َ 
تْبَفاِسـِقنَي[.. تنطلقـوت إىل ميااين تبعز  

وتبك تمة غري آبهني بيشء. 

مالصـُة ما يشـع  به من ينتهي من قـ تء  ملزمة 
]مع اة تبله ــ عظآة تبله ــ تبدرس تبسابع[ بلشهيد 
تبقائـد رضـوتن تبله عليه  ـو تبخجل من تبلـه تملنعم 
علينا ُكّل  ذه تبنعم تبعظيآة، ونحن ال نزتل مقرين 
يف حقـه سـلحانه أيآا تقصـري،  ذت من خهـة ، ومن 
خهـة أم   تإلحسـاس بابفائـد  تبعظيآـة وتبكلري  
ت من تملع اة، تبتي تعزز ثقتنا بابله، وأيضا تبشعور  ِخدًّ
بابلهفة بقـ تء  تملزيد من تملـالز9، مااتما  كذت تآأل 
تبعقـول نـورت، وتبقلوب بصـري ، وتبتآني بـأن تطول 
تمللزمة وال تنتهي أبدت، بننهل من  ذت تبنلع تبصايف حتى 
ت توي عقوبنا وقلوبنا ونع ف تبله حق مع اته، ونثق 

به حق تبثقة.

الثناء على اهلل بكماله، كماله املطلق:��
تبتـدأ تبشـهيد تبقائد رضوتن تبلـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ ]مع اة تبلـه ــ عظآة تبلـه ــ تبدرس 

تبسـابع[ بذك  تايات تبتي ايها ثناء عىل تبله سلحانه 
وتعـاىل، وتآجيد وتعظيم به خل شـأنه، و ي كثري  يف 
تبقـ آن تبك يـم، بم يأت بهـا تبله ُسـد ، وإنآا بهدف 
وغاية من أسـآى تبغايات، ألنها من أ م تبوسائل تبتي 
ت سـخ معانـي مع اته يف نفوسـنا بتعزيـز تبثقة به 

سلحانه وتعاىل..
مشـريتً إىل تبتسـليح أيضـا تملوخـوا يف تبصال  عند 
تب كـوع وتبسـجوا، تبتـي رشعهـا تبلـه بعلـااه كي 
ي ااو ـا، ُكّل ذبـك كآا قال رضـوتن تبله عليـه:] ُكّل 
 ـذت  ـو يف تبوتقع مطـاب ثناء عىل تبلـه، ينطلق من 
وخدتن تإلنسـان ثم يعوا إبيه بشـكل معاٍن ترك آثارتً 

يف تبنفس[..

نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا:��
مؤكدتً رضوتن تبله عليه و و يرشح )ال إبه إال تبله( 

تبتي ن اا ا ُكّل يو9 يف تألذتن بلصال  ، وي اا ا تبناس 
من عهد رسـول تبله صىل تبله عليه وآبه وسلم إىل يو9 
تبديـن بأنه بو كان  ناك آبهة غـري تبله بظه ت مالل 
 ـذه تبفـر  تبطويلة، وبكن بيـس  ناك إبـه إال تبله، 
وبكننـا نحن من نصنع آبهة اتمل أنفسـنا، وأضاف:] 
نصنـع آبهة من تألشـخاص مآن  م عليـد كاألنعا9, 
وبيسوت حتى مثل بقية تبناس، نحن من نصنعهم آبهة، 
ونحـن من نصنع اتمل أنفسـنا آبهـة، يف تبوقا تبذي 
نسـآع قول تبله تعاىل يتك ر يف آذتننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِبَه إاِلَّ تبلَُّه{. وتملـؤذن بلصال  يقول بنا:  }َااْعَلـْم أَنَـّ
)ال إبه إال تبله(. ونحن نقول يف صالتنا: }سـلحان تبله، 
وتبحآد بله، وال إبه إال تبله{. ملاذت ال نفك  يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تك ي  }ال إَِبَه إاِلَّ تبلَُّه{ ن سـخ يف اتمل 
أنفسـنا أن ما سـو  تبله ال يجب أن يخيفنا، ال ينلغي 
أن نخاف منه، ال ينلغـي أن نعتآد عليه، ونطآنئ إبيه 
يف مقابل تالبتعاا عن إبهنا تبذي ال إبه إال  و، و و تبله 

سلحانه وتعاىل[. 

املؤمن.. ملاذا ال يستطيع أعداؤه استغفاله؟:��
موضحـا رضوتن تبله عليه صفـة أم   بله تبعزيز 
تبقهار تقوي ثقتنا به سـلحانه، و ـي ]}َعاِبُم تْبَغيِْب 
ـَهاَاِ {، من إذت وثقنا به اقد وثقنا بآن ال يخفى  َوتبشَّ
عليه يشء يف تألرض وال يف تبسـآاء، متسـائال:] اآتى 
يآكن أن يَْستَْغِفلني أعدتئي إذت كان وبيي  و من يعلم 
تبغيب يف تبسآوتت وتألرض،  و عابم تبغيب وتبشهاا ؟ 
ومتى أحتاج اال يسـآعني, متى أاعوه اال يسآعني؟ 
بيس به مجلس معني اقط متى ما رسنا إىل بوتبة ذبك 
تملجلـس يآكن أن نقابله. و معكـم أين ما كنتم,  و 
من يعلم تبغيب وتبشهاا .. بابنسلة به ُكّل يشء شا د 
بيس  ناك غائب بابنسـلة به سـلحانه وتعاىل إنآا ما 

 و غائب وشا د بابنسلة بنا تبله يعلآه[.

ِحيُم( ْحمُن الرَّ تصرفاته يف تدبري شؤون خلقه.. تشهد بأنه )الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ
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تبسلا

تبعدا

  خآاا  تام   0  1 ـ..
ب ارتي  ب9901

)609(
عربي ودولي 

الخامنئي: الواليات املتحدة 
تجّسد الشر واألوروبيون غرُي 

جديرين بالثقة
 : متابعات 

أّكـــد قائـُد تبثـور  تإلسـالمية يف إيـ تن تبسـيد عيل 
تبخامنئـي، أمـس تبجآعـة، أن تإلاترَ  تألم يكيـة تثـريُ 

تألزماِت وتفتعُل تبح وب يف تبعابم بتحقيق مآربها.
وأوضح تبخامنئي بد  تسـتقلابه قـاا  تبقو  تبجوية 
وأعضـاء تبدااع تبجـوي يف تبجيش تإلي تنـي، أن تبواليات 
تملتحد  تجّسـُد تبرش وأن تبشـعار تبذي يـ ّااه تإلي تنيون 
“تملـوت ألم يـكا” ال يعني تبشـعب تألم يكي بل ساسـة 

تإلاتر  تألم يكية تملستآ   يف ملثها.
تبوثـوُق  أيضـاً  يآكـُن  ال  أنـه  تبخامنئـي،  وتعتـر 
باألوروبيـني، مليناً أنه يف  ذه تأليا9 يـدوُر تبحديُث حول 
تألوروبيني ومقرحاتهم وأنا أويص بأال تثقوت بهم شأنُهم 
شـأُن تألم يكيـني، مضيفاً: إيـ تن تتعامل مـع تبجآيع 
وبكن علينا أن نعلم مع من نعقد تتّفاقاً وحول أي يشء.

إجراميو داعش يعدمون ثالثة 
عراقيني يف محافظة صالح الدين

 : متابعات 
أقـد9 تنظيُم اتعش تإلخ تمي، أمس تبجآعة، عىل قتل 
ثالثة ع تقيني كان تمتطفهم قلل يوَمني شآال محااظة 

صالح تبدين.
ونقـل موقع تبسـوم ية نيوز عن مصـدر أمني قوبه: 
إن إخ تميـي اتعـش أقدموت عـىل إعدت9 ثالثة أشـقاء تم 
تمتطاُاهـم قلل يومـني وكانوت حينها يف ناحية تملسـحك 

شآال صالح تبدين.
إىل ذبـك، أعلنا قياا  قوتت تبحشـد تبشـعلي يف بيان 
بهـا إطـالق عآلية ا ـم وتفتيش ملالحقة ماليـا تنظيم 
اتعـش تإلخ تمي يف خزي   تملوصل، مشـري  إىل أن تبهدَف 
من تبعآلية تأمني تبحدوا من تبتسّلل وتثليا نقاط أمنية 

إلنهاء تهديد ماليا تإلخ تميني.
وأضـاف تبليان، أن تبقوتت تآّكنا من إحلاط محاوبة 
تسـّلل إلخ تميي تنظيم “اتعش” شـآال رشق محااظة 
ايـاىل، موضحاً أن “قو  من تبلـوتء 110 أحلطا محاوبة 
تسّلل بتنظيم اتعش تإلخ تمي يف أط تف منطقة تبسعدية 

شآال رشق اياىل.

استشهاد طفل وإصابة 8 فلسطينيني برصاص جنود االحتالل يف مسرية العودة بغزة 

استشهاد 7 مدنيني نتيجة انفجار لغم من مخلفات اإلجراميني 
والجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق يف دير الزور

 : فلسطين المحتّلة 
تبصهيونـي  تالحتـالل  قـوتُت  توتصـل 
سياسـتََها تبقآعية ضد تبفلسـطينيني، اقد 
تعتـدت، أمـس تبجآعـة، عىل تملشـاركني يف 
مسـري  تبعـوا  تبسـلآية بقطاع غـز ، ما 
أسـف  عن تستشهاا طفل وإصابة عدا آم  
مـن تملحتجني، كآا تطلقـا بح ية تالحتالل 
نريتنهـا عـىل تبصياايـن يف بحـ  غـز ، كآا 
تعتـدت عـىل موتطني بلد  اجـار بليا بحم 

ومنعتم من زرتعة تشجار تبزيتون. 
وأعلنـا وزتر  تبصحـة تبفلسـطينية يف 
غـز ، أمس تبجآعـة، أن تبطفل حسـن إياا 
شـللي  1 عامـاً تستشـهد خـ تء تع ضـه 
بعيـار ناري يف تبصدر من قلل قوتت تالحتالل 
تبصهيوني رشق مـان يونس، مضيفة أن 8 
السطينيني أصيلوت ب صاص قوتت تالحتالل 
أحد ـم خ تحه مطـري  بعد إصابتـه بعيار 
نار يف تب أس، مالل مشـاركتهم يف مسـريتت 
تبجآعة، تبسااسـة وتألربعني بكرس تبحصار 

تبتي تطلق عليها تسـم »بن نساو9 عىل كرس 
تبحصار«.

تالحتـالل  قـوتت  تسـتهداا  حـني  يف 
تملزترعـني  تبجآعـة،  أمـس  تبصهيونـي، 

تبفلسـطينيني بنـريتن أسـلحتها تب شاشـة 
رشق مان يونس خنوب قطاع غز .

وقابـا وكابة معـاً تبفلسـطينية بألنلاء: 
إن قـوتت تالحتـالل أطلقا نريتن أسـلحتها 

بكثااة تجـاه تملزترعني وأرتضيهم يف منطقة 
تبفخاري بخان يونس خنوب تبقطاع.

تالحتـالل  بح يـُة  خـّدات  ذبـك،  إىل 
تسـتهدتف  تبجآعـة،  أمـس  تبصهيونـي، 

تبصيااين تبفلسـطينيني يف بحـ  قطاع غز  
تملحارص بنريتن أسلحتها تب شاشة.

وذكـ ت وكابة معـاً، أن بح يـة تالحتالل 
أطلقـا تبنـار باتجـاه م تكـب تبصياايـن 
تبفلسـطينيني غ ب مدينة راح، ما أخر م 

عىل تبعوا  إىل تبشاطئ.
تبفلسـطينيني  مـن  عـدٌا  أصيـب  ايآـا 
بحاالت تمتناق خـ تء تعتدتء قوتت تالحتالل 
تبصهيونـي عىل بلد  بيا اجـار خنوب بيا 

بحم بابضفة تبغ بية.
وقابا وكابة واا تبفلسـطينية بألنلاء: إن 
قوتت تالحتالل أطلقا قنابل تبغاز تبسا9 عىل 
السطينيني أثناء زرتعتهم أشجارتً يف أرضهم 
بآنطقة خلل أبو سـوا  غ ب تبللد ، ما أا  

إىل إصابة عدا منهم بحاالت تمتناق.
سياسـتها  تالحتـالل  قـوتت  وتوتصـل 
تبعدوتنيـة يف تبللـدتت وتملـدن تبفلسـطينية 
بشـكل يومـي وتعتدي عـىل تبفلسـطينيني 
ومآتلكاتهم بهدف تهجري م وتالستيالء عىل 

أرتضيهم وتهويد ا.

 : سوريا 
أمـس  7 مدنيـني وأصيـب شـخٌص،  تستشـهد 
تبجآعة؛ نتيجة تنفجار بغم من مخلفات تإلخ تميني 
يف محيط ق ية رسـم تألحآ  ب يف سـلآية تبرشقي 

بحآا . 
وقابـا وكابة سـانا تبسـورية بألنلـاء: إن بغآاً 
زرعـه إخ تميـو تنظيم “اتعش” قلـل تندحار م يف 
تألرتيض تبزرتعية بق ية رسـم تألحآ  ب يف منطقة 
سـلآية تبرشقي أا  إىل تستشهاا 7 مدنيني وإصابة 

شخص آم  بح وق.
إىل ذبك، عث  تبجيش تبسـوري عىل معآل أسلحة 
وشلكة أنفاق من مخلفات تإلخ تميني يف اي  تبزور.
ونقلـا وكابة سـانا تبسـورية عـن قائد رشطة 
محااظـة ايـ  تبزور تبعآيـد نزتر حسـن قوبه، إنه 
مـن مالل متابعـة عنارص رشطة منطقـة تمليااين 
تآشيط محيط مدينة تمليااين بتطهريه من مخلفات 
تإلر ابيـني تم تبعثـور عىل موقـع إلخ تميي اتعش 
ق ب قلعـة تب حلة تألث ية يلعد عـن مدينة تمليااين 
نحو 9 كم، مضيفاً أنه تم تبعثور عىل مقاب  خآاعية 
تحوي رااتا ملوتطنني أعدمهـم إخ تميو اتعش قلل 

اح  م منها من قلل تبجيش تبسوري.
وأشـار قائد تبرشطـة إىل أنه تم تبعثـور يف تملكان 

أيضـاً عىل معسـك  تدريلي إلخ تميـي اتعش يآتد 
عىل مسـاحة وتسعة وشلكة أنفاق تصل بني تبجلال 
تملحيطة بامليااين إضااة إىل معآل بتصنيع تبقذتئف 

بعيارتت مختلفة.
ومنـذ احـ  تبتنظيـم تإلخ تمـي، عثـ  تبجيـش 
تبسـوري عـىل تبعديد مـن تملقاب  تبجآاعيـة ب اات 

موتطنـني يف مناطـق تنتشـار م يف ريف ايـ  تبزور 
أعدمهـم تبتنظيـم، إضااـًة إىل مسـتواعات ذمائ  
وأسـلحة وعرشتت تألبغا9 وتبعلوتت تبناسـفة تبتي 
تـم تفكيكها، تألم  تبذي يوضـح حجم تإلخ ت9 تبذي 
مارسـه تنظيم اتعش تإلخ تمـي ضد تأل ايل تامنني 

ومآتلكاتهم.

االّتحاد األوروبي يعتزم إضافة 
دولة العدوان السعودية إىل 

قائمة سوداء
 : متابعات 

ذكـ ت صحيفـُة اايننشـال تايآـز تبريطانية، أمس 
تبجآعة، أن تالتّحاَا تألوروبي يعتز9ُ إضااَة تبسـعواية إىل 

قائآة تبدول تبفاشلة يف مكااحة غسل تألموتل.
ونقلا تبصحيفة عن مسـؤوبني يف تالتّحـاا تألوروبي 
تبقول: إن تبقائآَة ستشآُل تبسعواية وأكثَ  من 90 اوبة 
أمـ  ؛ بسـلب تبتقاعـس يف محاربة تداـق تألموتل غري 
تملرشوعة، مشـري  إىل أن تآ يَ   ذت تبق تر يتطلُب توتاَق 
تملفوضيـة تألوروبيـة عىل  ـذه تبقائآة مالل تألسـلوع 

تملقلل.
وبحسب مسـؤوبني، اإن تبنظا9 تبسـعواي وحلفاءه 
بآـن ايهم تبواليات تملتحد  ضغطوت عىل ب وكسـل إلزتبة 

تبسعواية من تبقائآة.
وكان تبنظـا9 تبسـعواي أمفـق تبعا9 تملـايض يف نيل 
تبعضوية تبكاملة بآجآوعة تبعآل تملايل “ااتف”؛ بسـلب 

عد9 مكااحته غسل تألموتل وتآويل تإلر اب.

لبنان تحّذر من األطماع واالعتداءات 
الصهيونية على لبنان

 :  لبنان 
خّدا رئيـُس مجلس تبنـوتب تبللناني نليه 
بـ ي، أمـس تألول تبخآيـس، تحذيـَ ه مـن 
تألطآـاع وتالعتـدتءتت تبصهيونية تملسـتآ   

عىل بلنان.
وأشـار بـ ي مـالل بقائه رئيـس مجلس 
تبـوزرتء تإليطـايل خوزيلي كونتـي يف بريوت، 
إىل مسـأبة تالعتدتءتت تبصهيونية عىل تبث و  

تبنفطية تبللنانية يف تبلح .
تبـرشكاِت  حّذرنـا  بقـد  بـ ي:  وأضـاف 
تبنفطية ومـن بينها رشكة »إنـي« تإليطابية 
مـن موضوع تعتـدتء تبكيـان تبصهيوني عىل 
تملنطقـة رقـم ب، مشـريتً إىل أن كونتـي أبد  
تالسـتعدتَا ملؤتزر  بلنان يف شـتى تمليااين وال 

سيآا تبسياسية وتالقتصااية.
يشـار إىل أن تبعدوَّ تبصهيوني يقو9ُ بشكل 
متوتصل عـر طريتنه تبح بي وتالسـتطالعي 
وزوترقـه تبح بية بخـ ق تبسـياا  تبللنانية، 
إضااـة إىل محاوبـة تنتهـاك تألرتيض وتمليـاه 

تإلقليآيـة بللنـان يف تنتهاك سـاا  بلق ترتت 
تبدوبية وىف مقدمتها تبق تر 1701.
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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 تبدروتني

كلمة أخيرة

د. عبدالملك عيسى 
وخرباُء  األكاديمي�ون  يحتاُر 
االس�راتيجيا والتكتي�ك وكذلك 
والصحفي�ون  السياس�يّون 
الس�يايّس  الفك�ر  مقاَرب�ة  يف 
والتفاويض ال�ذي يعتمُده قائُد 
ب�در  عبداملل�ك  الس�يد  الث�ورة 
الدين الحوثي، ففي ُكلِّ محطة 
م�ن محطات مواجه�ة الحرب 
العدواني�ة كانت الخطواُت التي 
يقّرُرها الس�يُد عبدامللك تواَجُه 
باالس�تغراب والح�رة وأحياناً 

التشكيك، وهذا ناتٌج عن عدة أمور نوجزها يف اآلتي:
١ - عدُم فهم نمط التفكر الذي ينطلُق منه الس�يُد القائُد، 
فالحس�اباُت الت�ي ينطلُق منها خ�رباُء السياَس�ة منطلقاٌت 
معرفي�ة تعوُد إىل امل�دارس النظري�ة الغربية، وه�ي مدارُس 
فكريٌة تقليدية برشية قارصة، بينما النمُط التفكري للس�يد 
القائد فهو منطلٌق من منهجية قرآنية ومعادالت إلهية كاملة 
يؤمُن بها إيَْماناً مطلقاً، ويعتقد بأنها سبيٌل وحيٌد للنرص )يَا 

ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم(. وا اللَه يَنرُْصْ أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِْن تَنرُْصُ
ففي ُكّل مفَصٍل من مفاصل املعركة ومنعطفاتها تحُكُمه 
حرك�ُة الُق��ْرآن وأوام�ُر الُق��ْرآن وتوجيهاتُه، ومنه�ا أخراً 
اتّفاقية ستوكهولم منطلقاً من قول الله: )َوإِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََك 
َفَقْد َخانُوا اللَه ِمْن َقبُْل َفأَْمَكَن ِمنُْهْم َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم(، وهي 
معادل�ٌة إلهية ال تقبل التش�كيَك، فما علي�ك كمؤمن إال الثقُة 
بالل�ه العليم الحكي�م، وهنا تكُمُن عظمُة الس�يد القائد الذي 
يث�ُق بالل�ه وبمعادالته الكونية الحاكمة ملص�ر العباد، بينما 

أغلبُنا يثُق يف علمه وفهمه وحدود إدراكه. 
٢ - نق�ُص املعطيات، فأغلُب هؤالء الذين يقيس�ون األموَر 
بأنه�ا فاش�لة أَو ناجح�ة يأت�ي قياس�هم مس�تنداً إىل حدود 
معرفتهم ومعلوماتهم ومعطياتهم املحدودة فيقعون يف سوء 
التقدي�ر املعريف الناتج عن اس�تكمال ال�ذات والثقة الزائدة يف 
النف�س بم�ا يصل إىل درج�ة الغرور وقياس األمور، بحس�ب 
وجه�ة نظره�م الق�ارصة، دون أن يعرفوا قصوَر أنفس�هم، 

فيقعون يف مغالطات ال يفقهون سببَها. 
٣ - غي�اُب الثق�ة بالقي�ادة، مما ي�ؤّدي الوق�وع يف إرباك 
الباطل وتشويهاته، وتتسلل بالتايل إىل النفس تأثرات الحرب 
النفسية املدّمرة )َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا 
ِب�ِه َوَلْو َردُّوُه إىَِل الرَُّس�وِل َوإىَِل أُويِل اأْلَْمِر ِمنُْه�ْم َلَعِل�َمُه الَِّذيَن 
يَْس�تَنِْبُطونَُه ِمنُْهْم َوَل�ْواَل َفْضُل اللِه َعَليُْك�ْم َوَرْحَمتُُه اَلتَّبَْعتُُم 
�يَْطاَن إاِلَّ َقِلي�ً�(، وهنا مكَمُن الخط�ورة يف عدم االلتزام  الشَّ
بالتسلس�ل اإلداري والقي�ادي واالنج�رار يف نرش الش�ائعات، 
وتصبح أق�ُمنا جزءاً من أق�م العدوان دون أن نعرَف خطورَة 

ما نُقِدُم إليه. 
يُثِبُت السيُد القائُد صوابيَة قرارته منذ الحرب الثانية وحتى 
اليوم، وتتبني الحكمة من ورائها بعد فرة من الزمن، وتنجيل 
حرُة املحتاري�ن وإرباك املربكني؛ لذا يج�ُب عىل َمن يتعاطى 
ه�ذه الش�ئون بقلمه أن يتأنّ�ى قلي�ً يف مقاربته�ا ويتعاطى 
معها بحرص ش�ديد وتفكر عميق، فالخّفُة يف التعاطي تُرِبُك 

وتؤذي، وال تعطي أيَة نتيجة مفيدة. 

 منهجيُة القرآن 
وخرباء السياسة 

كلمة وعشر سواء

من أجل كسر االصطفاف الطائفي 

علي ظافر
 

َة تعقي�داٌت كثرٌة تحوُل دون  ثَمَّ
نج�اح اتّفاقي�ة األَْس��َرى أبرُزها: 
غي�اُب أَْط�َراف أََساس�ية داخلي�ٌة 
وخارجي�ة ذات ع�قة بهذا املِ�َل�ّف 
اإلنَْس��اني عن طاولة االجتماعات 
واملش�اورات، وأقص�د هن�ا »حراُك 
اإلم�ارات وعفافيُش�ها«، والطرف 
الوطني يف�اوُض فريقاً من فصيل 
س�يايّس معنيَّ )اإلص��ح( ال يملك 

سلطًة عىل من أرشنا إليهم. 
اإلش�كالية الثانية: ه�ي إحجاُم 

وامتن�اُع اإلمارات والس�عوديّة عن الكش�ف َعّما 
3000 أس�ر م�ن الجي�ش واللج�ان يف  يق�ارب 
س�جونها داخ�ل اليم�ن وخ�ارج اليم�ن، وع�دُم 
حضورها كأَْطَراف أََساسية يف هذا املِ�َل�ّف املعقد 

عائٌق جوهري آخر يحوُل دون نجاح االتّفاق. 

وأماَم تعثُّر هذه املِ�َل�ّف اإلنَْس�اني واستعصائه 
، يبق�ى األَُم�م املتحدة والصليب األحمر  عىل الَحلِّ
إن كان�ا جادَّين يف إنج�اح اتّفاقية 
 ، األَْس��َرى كِم�َل�ّف إنَْس�اني ُمِلحٍّ
عليهم�ا أن يتجه�ا للضغط وبقوة 
عىل الس�عوديّة واإلمارات لكش�ف 
مص�ر َم�ن لديهم م�ن األَْس��َرى 
واملعتقلني وإحضارهم إىل الطاولة 
ه�م وَمن معه�م م�ن »الحراكيش 
والعفافيش«، س�اعتَها ربما يُكتَُب 

لهذا املِ�َل�فِّ النجاح. 
يف ح�ال ع�دِم التئ�ام األَْط�َراف 
املعنية بِم�َل�ّف األَْس�َرى، بتصوري 
أن »مب�دأ ال�كل مقاب�ل ال�كل« غ�رُ ذي جدوى، 
وأن الَح��لَّ يف ه�ذه الحالة ه�و تجزئ�ُة املِ�َل�ّف، 
م�ن يش�تي أرساه يدينا أرسانا م�ع التحّفظ عىل 

الرؤوس املهمة إىل تمام عملية التبادل. 

مروان الجماعي
 

ال بد من تصحيح املس�ار داخل 
التيارات اإلس�مية، وهذا التصحيح 
يبق�ى مس�ؤوليَة جميع الش�باب 
الذي�ن يس�َعون مل�رشوع ))خ�ر 
للن�اس(( َويك�ون  أُخرج�ت  أم�ة 
بالص�رب ع�ىل األذى والحرص عىل 
إيجاد توعية داخلية بش�كل فردي 
وبش�كل جماع�ي يس�تطيع م�ن 
خ�له�ا املحتس�ب وصاحب الهمة 
العالي�ة جم�ع أكثر عدد م�ن أبناء 
هذه التيارات يحملون راية القبول 

باآلخ�ر والتعاي�ش ع�ىل أس�اس الدي�ن والوطن 
بعيداً ع�ن التعصبات والتح�زب والغلو واالنتماء 
الطائف�ي واملناطق�ي وتج�اوز رم�وز التنظ�ر 
للخ��ف والطائفي�ة والتحري�ض وف�ق خطوات 
مدروس�ة غايتها النهوض والش�مول والتخلص 
م�ن الفردية واملزاجي�ة واملطالبة بف�ّك االرتباط 
العام�ة  الخارج�ي وتقدي�م املصلح�ة  باملم�ول 
للوطن عىل املصالح الضيق�ة أياً كانت مربّراتها؛ 
ألَنَّ كث�راً من الرم�وز املرتهنني للخ�ارج أوجدوا 
�نة ال تقبل ببعضها  كيان�اٍت مختلفة باس�م السُّ
البع�ض فكيف س�تقبل وتتعايش بم�ن خالفها 
مذهبيا؟؟.. لذلك ال بد من بذل الجهود يف التوعية 

واإلرش�اد حتى نعود إىل املس�ار الصحيح ونكون 
إخ�وًة يف الدي�ن بعي�داً عن األف�كار املعّلب�ة التي 
تأتي م�ن الخ�ارج وف�ق خطوات 
مدروس�ة ألجندة خارجي�ة؛ ولهذا 
يبقى عىل عاتق الش�باب الس�لفي 
املتن�ور بش�كل خ�اص أن يكملوا 
املشواَر ويصّححوا املسار ويعملوا 
ع�ىل جمع كلمة املس�لمني بش�تى 
مذاهبه�م ومناطقه�م تح�ت راية 
واحدة وهي راية ال إله إال الله راية 
اإلس��م وعزته والجهاد يف س�بيل 
هذا الدين وقول كلمة الحق يف وجه 
املستكربين؛ ألَنَّ الحقيقة أصبحت 

واضحة جلية.. 
أيض�اً.. اعلم�وا جيداً أيه�ا الش�باب الواعد أن 
تنظراِت بعض املرتهنني للخ�ارج أصبحت تقُف 
عائق�اً كب�راً أم�ام االتّف�اق َوالعم�ل الجماع�ي 
والتعاي�ش وبن�اء الوط�ن الذي يؤّس�س ملرشوع 

إس�مي متكامل بعيداً عن الوصاية الخارجية.. 
فمث��ً معظُم املنابر ال تؤدي رس�التها إزاء ما 
يتعرض له البل�د من مؤام�رات واضحة وعدوان 
غاشم وحصار جائر.. بل أصبح الخطاُب الدعوي 
يف كثر من املس�اجد بش�كل عام بمثاب�ة املخّدر 

الذي يسبّب القعوَد اإلجباري واإلغماء 

عبدالملك العجري
 

األَْزَم�َة  املرتِزق�ة  �ُص  يلخِّ
اليمنيَة يف االستي�ء عىل الدولة، 
والَحّل يف اس�تعادة الدولة. َويف 
ك� األمري�ن اع�راٌف ضمن�ي 
بأنهم مجموعٌة من الفاش�لني 

تحّولوا ملرتِزقة. 
الدولُة أليس�ت جيش�اً وأمناً 
ومؤّسس�اٍت  وس�لطًة وق�راراً 
تنفيذي�ًة ومالي�ة، وُكلُّها كانت 
بأيديكم، هذا غر دعم املجتمع 
الدويل الذي لم يحصل عليه أحد 

قبلكم؟
س�قطت  كي�ف  والس�ؤال: 

منكم؟
أن  زعُمك�م  يخلُِّصك�م  ال 
عليك�م  اس�تقوت  امليليش�يا 
امليليش�يا  فس��ح  بالس��ح، 
لي�س أقوى من س��ح الدولة، 
ويمك�ن أن ينازَعها الس�يطرَة 
ع�ىل مدين�ة أَو منطق�ة، أم�ا 
ميلشيا تأُخذُ منكم الدولَة فهذا 
يعني أنكم لس�تم دولًة وال ُهم 

ميليشيا.
أم�ا زعُمك�م أن صالح تآمر 
عليكم وس�ّلم الدولَة للميليشيا 
؛ ألَنَّه  فهذه لعمرى أده�ى وأمرُّ
يعن�ي واح�داً من ش�يئني: إما 
أن�ه أخذها منك�م ثم س�ّلمها 
إق�راٌر  وبالت�ايل  للميليش�يا، 
بفش�لكم يف الحفاظ عليها، أَو 
أنّ�ه لم يس�ّلمها لك�م حقيقًة، 
وه�ذا يعن�ي أنك�م ل�م تكونوا 
دولًة وال س�لطًة إاّل ش�ك�ً كما 

أنتم اآلن. 
وخ�ص�ُة ُكّل ما س�بق أَنّكم 
ويف  الدول�ة  تس�لُّم  يف  فش�لتم 
الحف�اظ عليه�ا.  إدارته�ا ويف 
ومن يفشل ُكّل هذا الفشل فهو 

عن استعادتها أعجز.
والعجي�ُب تصميُمه�م ع�ىل 

استعادة سلطتكم يف 

من الفشل إىل 
االرتزاق.. تلك 
هي حكايُتهم
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