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هجوم على مواقع �سعودية يف جنران والإعالم احلربي يعر�ض خ�سائر العدو
إسقاط  4  طائرات استطالعية وقنص 52 عنصرًا  من اجليش السعودي واملرتزقة خالل 3 أيام

وزارة الصحة تعلن وفاة الطفلني امللتصقني وحتمل دول العدوان املسؤولية 

 موت حتت احل�سار

تعذر  إسعافهما إىل اخلارج بسبب احلصار  واملناشدات مل حترك ضمري األمم املتحدة والعامل

حكومة املرتزقة تتالعب 
باجلوازات الدبلوماسية وتوقيف 

كبارها يف مطار القاهرة

االن��ك��س��ار االس��ت��رات��ي��ج��ي 
العليا  للعدوان في مراكزه 
والوضع األمريكي السعودي

أدلة السلطة المحلية وحكومة اإلنقاذ تثبت زيف اّدعاء لوكوك:

األمم المتحدة تدهس الحقيقة في 
الطريق إلى مطاحن البحر األحمر

صحافة غربية: 
العدوان يرمي مظلومية 
اليمن في غياهب النسيان

الحتالل يعمل على ت�سكيل ن�سخة »مهرية« من ملي�سيات »النخبة« بالتعاون مع القاعدة

الطفولة..
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مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعودّيين والمرتزقة:

هجوم على مواقع سعودّية يف نجران وتدمري 3 آليات يف عسري واإلعالم الحربي يعرض خسائر العدو
 : ما وراء الحدود

وحصلت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشعبيّة 
تصعيَا ـا حلهجومـي يف خبهـات مـا ورحء 
حلحاوا، ونّفـذت، أمس حلسبت، عاَ  عآليات 
نوعيـة تضّآنـت حقتحـا1 موحقَع سـعوايّة 
وكآائن ورضبات مسّاا  حستهارت عنارَص 
وآليات حلجيـش حلسـعواّي وحمل0تِزقة يف عا  
مناطـَق، وسـقط مـال ذلـك عـرحٌت من 
حلجنوا حلسـعواينّي وحمل0تِزقـة قتىل وخ0لى 

وتم تامري عاا من آلياتهم. 
وأراا َمْصــَاٌر َعْسَك0ِيٌّ لصحيفة حملسري  
بـأن ولاحٍت مـن حلجيش وحللجان حلشـعبيّة 
ا عىل عاا من حملوحقع  نّفـذت ُ ُجـوماً نوعيًـّ
حلتي يتآ0كز ريها عنارص حلجيش حلسـعواّي 
وم0تِزقتهم يف حلررة وحلشبكة بنج0حن. 

وأوضـح حمَلْصـــَاُر أن َعَااحً مـن حلجنوا 
حلسـعواينّي وحمل0تِزقـة حلذيـن كانـوح يف تلك 
حملوحقع سقطوح قتىل وخ0لى بنريحن حلولاحت 
حملهاخآة، ريآا الذ بقيتهم بالف0حر، وحغتنآت 
حلولاحت كآياٍت من عتاا م حلعسـك0ّي عنا 

حقتحا1 تلك حملوحقع. 
وكانت خبهـاُت ما ورحء حلحاوا شـهات 
ا1 حملاضية عآلياٍت نوعيًة مكثّـفة  مال حأَيَـّ
سـيط0ت ريها ُقــوَّحت حلجيش وحللجان عىل 
عـا  موحقَع وطّهـ0ت ق0يًة يف خيـزحن، كآا 
حقتحآت َعَااحً من موحقع حلجيش حلسـعواّي 
وحمل0تِزقـة يف نج0حن وعسـري، وتكبّـا خيُش 
حلعاّو وم0تِزقته مال تلك حلعآليات مسائ0َ 

برية ومااية راالة. 
ويف حلسياق، ع0ض حإلعا1ُ حلح0بي، مساء 
أمـس، مشـا َا مصـّورً  لعآليـات نوعيـة 
نّفـذتهـا ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشـعبيّة 

يف خبهـة نجـ0حن، وتضآنـت تلـك حلعآليات 
حقتحـا1َ موحقع للجيش حلسـعواّي وحمل0تِزقة 
وكـر زلورـات لهـم، وأظهـ0ت حملشـا ا 
حسـتهاحَف مجاميع وآليات حلعاّو وم0تِزقته 

برضباٍت نوعية وكآائَن  ناسية. 
وتجولت كامريح حإلعا1 حلح0بي احمل عاا 
من موحقع حلعاّو وم0تِزقته، ووثقت َعَااحً من 
خثث حلجنوا حلسعواينّي وحمل0تِزقة حلذين لقوح 
مصارَعهم مـال حلجبهات، وإل0حق مارعة 

كانت يف ألا تلك حملوحقع. 
وكان حإلعا1ُ حلح0بيُّ ع0ض، مسـاء أمس 
حأول، مشـا َا وثقـت خانبـاً مـن عآليات 
تطهـري ق0يـة حلقيآـة يف خيـزحن، وأظه0ت 
حملشـا ُا حقتحـا1َ أبطـال حلجيـش وحللجان 
لثكنات وموحقع خيش حلعاّو حلسعواّي يف تلك 
حلق0ية، وحلسـيط0  عليها، كآا أظه0ت َعَااحً 
مـن خثـث حمل0تِزقة حلسـواحنيني حلذيـن لقوح 
مصارَعهم مـال حلعآليات، وع0ضت غنائَم 

متنوعة من حلعتاا حلعسك0ّي. 

إىل ذلك، تآّكنـت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان 
حلشـعبيّة، أمـس، مـن كر محاولـة زلف 
لجيش حلعاّو حلسعواّي وم0تِزقته عىل موقع 
حلطلعـة يف نجـ0حن، َليْـــُث تلقـوح رضبات 
مسـّاا  أوقعت قتىل وخ0لـى يف صفورهم، 
وتم قنـُص خناي سـعواّي مـال حلعآلية، 
وحنتهت محاولتُهم بالفشل ولم يحّققوح ريها 

أي تقا1. 
وبالتزحمـن مـع ذلـك، اّمـــ0ت ُقــوَّحُت 
آليـات  ثـاَث  حلشـعبيّة  وحللجـان  حلجيـش 
عسـك0يّة مل0تِزقـة حلجيش حلسـعواّي قبالة 
منَفـذ علب بعسـري، وذلك بوحسـطة قصف 
مسّاا  نّفـذته مارعية حلجيش وحللجان عىل 

تلك حاليات. 
كآا رضبـت مارعيـُة حلجيـش وحللجان، 
يف حلوقـت ذحتـه، تجآعـاٍت مل0تِزقـة حلجيش 
حلسـعواّي تـم رصا ـا يف منطقـة حلصوح 
قبالـة نجـ0حن، ولّققت حلرضبـاُت إصابات 
اقيقة أسـف0ت عن مرصع وإصابة عاا من 

حمل0تِزقة. 
وكانت ُقــوَّحت حلجيش وحللجان حلشعبيّة 
أطلقت، مسـاء أمس حأول، مآسَة صوحريخ 
مـن نوع »زلـزحل1« عـىل تجآعـات مل0تِزقة 

حلجيش حلسـعواّي قبالة حلسايس يف نج0حن، 
وأصابـت حلصوحريـخ أ احرها باقـة عالية، 
موقعًة عرحِت حلقتـىل وحلج0لى يف صفوف 

حمل0تِزقة. 

4 طائ��رات اس��تطالعية ت��م 
إسقاطها خالل ثالثة أيام:

إسقاط طائرتي 
استطالع للعدّو يف 

حرض وجيزان 
 : خاص

تآّكنت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشعبيّة، أمس 
حلسـبت، من إسـقاط طائ0تَي حسـتطاع للعاوحن 
حأم0يكـي حلسـعواّي يف خبهتَـي لـ0ض وخيزحن، 
لريتفـَع بذلك عاُا حلطائ0حت حالسـتطاعية حملعااية 
حلتي تم إسـقاُطها منـذ حلخآيس حملـايض إىل أربع 
طائـ0حت.  وأرـاا َمْصـــَاٌر َعْسـَك0ِيٌّ لصحيفـة 
حملسـري  بـأن حلاراعـاِت حلجويـة حلتابعـة للجيش 
وحللجان حلشـعبيّة رصات، أمس، طائ0  حستطاع 
للعـاّو أثنـاء تحليقهـا يف سـآاء منطقـة حملـزرق 
يف ماي0يـة لـ0ض حلحاوايـة بآحارظـة لجـة، 
راستهارتها بساح مناسب أصابها بشكل مبارش 

وأسقطها عىل حلفور. 
وبالتزحمـن مـع ذلـك، تآّكـن أبطـاُل حلجيـش 
وحللجـان حلشـعبيّة يف خبهـة خيزحن، من إسـقاط 
طائ0  حستطاع أُْمــ0َ  للعاّو حلسعواّي، َليْــُث 
حسـتهارو ا أثنـاء تحليقها يف حأخـوحء رشق خبل 
خحفان.  وكانت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشعبيّة 
تآّكنت، أمس حأول، من إسـقاط طائ0  حسـتطاع 
للعاّو حلسـعواّي، يف منطقة حلصوح قبالة نج0حن، 
وذلـك بعـا أقل من  1 سـاعة من إسـقاط طائ0  

أُْمــ0َ  مآاثلة يف وحاي خار  بجيزحن. 
وبذلـك ي0تفـُع عـاا حلطائـ0حت حالسـتطاعية 
حملعااية حلتي تم إسـقاطها منذُ حلخآيس حلفائت إىل 
أربع طائ0حت، و و ما يشّكُل إنجازحً نوعيًّا لُقــوَّحت 
حإلنجـازحِت  يـوحزي  حلشـعبيّة،  وحللجـان  حلجيـش 
ا1 حملاضية يف  حملياحنية حلتي تـم تحقيُقها مال حأَيَـّ

خبهات ل0ض وحلحاوا. 

املتحدث العسكري: قنص 52 
عنصرًا من الجيش السعودّي 

واملرتزقة خالل ثالثة أيام
 : متابعات

أعلـن حملتحـاُث حل0سـآي للُقـــوَّحت حملسـلحة، حلعآيا يحيى 
رسيـع، أمس حألـا، أن أكثـ0َ من 51 عنـرصحً من خنـوا حلعاّو 
حلسعواّي وم0تِزقته سقطوح قتىل وخ0لى بعآليات قنص يف عاا 

ا1 حلثاثة حملاضية.  من حلجبهات مال حأَيَـّ
وأوضح رسيع أن من حلحصيلَة تتضآن 5 خنوا سـعواينّي تم 
قنصهـم يف ب0ج رقعة وحلتبة حلحآـ0حء، و5 م0تِزقة رشق حلاوا يف 

خبهات حلحاوا. 
وأشـار إىل أن 15 م0تِزقـاً ضآن حلحصيلة تـم قنصهم يف نهم 
ومأرب، وف آم0ين يف حلبيضاء، و8 يف حلجوف وصح0حء حلبقع. 

وال يامـُل يف  ـذه حلحصيلـة عـاُا قتـىل وخ0لـى حلجيـش 
حلسـعواّي وحمل0تِزقـة حلذين سـقطوح بنـريحن حلولـاحت حلقتالية 

حأُْمــ0َ  للجيش وحللجان حلشعبيّة.

هجوم على مواقع املرتزقة يف »املصلوب« 
وتدمري 3 آليات يف »خب والشعف«

 : الجوف
حلجيـش  ُقـــوَّحُت  نّفــذت 
وحللجان حلشـعبيّة، أمس حلسبت، 
عـا  عآليـاٍت عسـك0يّة نوعية 
بآحارظـة  متف0قـٍة  مناطـَق  يف 
حلجوف، وتضآنـت تلك حلعآليات 
موحقـع  عـىل  ا  نوعيًـّ ُ ُجـومـاً 
م0تِزقة حلعاوحن، وسقط عاٌا من 
حمل0تِزقـة قتىل وخ0لى وتم تامري 

3 آليات لهم. 
رفي ماي0ية حملصلوب، نّفـذت 
حلجيـش وحللجـان  ولـاحٌت مـن 
ا عـىل  حلشـعبيّة ُ ُجـومـاً نوعيًـّ
عـاا مـن حملوحقـع حلتـي يتآ0كز 
ريهـا م0تِزقة حلعـاوحن حأم0يكي 

حلسعواّي يف منطقة وقز. 

َعْسـَك0ِيٌّ  َمْصـــَاٌر  وأرـاا 
لصحيفـة حملسـري  بـأن حلعآليَة 
تضّآنت رضبات مسّاا  نّفـذتها 
مارعيُة حلجيش وحللجان حلشعبيّة 
وتحصينـات  تجآعـات  عـىل 
حمل0تِزقـة قبـل حقتحـا1 حملوحقـع، 
مـا أَاَّ  إىل مـرصع وإصابة عاا 

منهم. 
مسـائ0ُ م  تضاعفـت  كآـا 
حلبريـة وسـقط قتـىل وخ0لى 
حلولـاحت  بنـريحن  صفورهـم  يف 
تلـك  حقتحـا1  مـال  حملهاخآـة 

حملوحقع. 
حملصلـوب  ماي0يـُة  وكانـت 
حلفائتـة تصعياحً  ا1  حأَيَـّ شـهات 
 جومياً وحسعاً عىل عاا كبري من 
موحقع م0تِزقة حلعاوحن، وسـقط 

مال ذلك عـرحٌت مـن حمل0تِزقة 
قتىل وخ0لى. 

ويف ماي0يـة مـب وحلشـعف، 
اّمــ0ت ُقــوَّحت حلجيش وحللجان 
حلشـعبيّة، ثـاَث آليـات مل0تِزقـة 
حلخليفـني،  منطقـة  يف  حلعـاوحن 
َعْسـَك0ِيٌّ  َمْصـــَاٌر  وأوضـح 
للصحيفـة أن ذلـك تم بوحسـطِة 
كآائـَن نوعيـة لولا  حلهناسـة 
حلولـا   زرعـت  إذ  حلعسـك0يّة، 
عبـوحت ناسـفة حنفجـ0ت بتلـك 

حاليات واّمــ0تها. 
وأّكـــا حمَلْصـــَاُر أن حاليات 
حلثـاث كانـت تحِآـُل َعـَااحً من 
عنـارص حمل0تِزقة عـىل متنها، ما 
بـني  أَاَّ  إىل سـقوطهم َخآيعـاً 

قتيل وخ0يح. 

هجوم نوعي على عدد من مواقع 
املرتزقة يف جبهة »ناطع«

 : البيضاء

نّفــذت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشـعبيّة، أمس حلسـبت، ُ ُجـوماً نوعيًّا عىل 
عاا من موحقع م0تِزقة حلعاوحن حأم0يكي حلسـعواّي يف محارظة حلبيضاء، وسقط 

عاٌا من حمل0تِزقة قتىل وخ0لى. 
وأراا َمْصــَاٌر َعْسـَك0ِيٌّ لصحيفة حملسـري  بأن حلهجو1َ حسـتهاف عا  موحقع 
مل0تِزقة حلعاوحن يف خبهة ناطع، وخ0  مال حلعآلية حقتحا1ُ تلك حملوحقع وحستهاحف 

مجاميع حمل0تِزقة حلذين كانوح ريها. 
وأّكــا حمَلْصــَاُر أن َعَااحً من حمل0تِزقة سقطوح بني قتيل وخ0يح بنريحن حلولاحت 

حملهاخآة، ريآا الذ بقيتهم بالف0حر.

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط 
محاولة تسّلل لهم بأطراف »دمت«

 : الضالع

تآّكنـت ُقـــوَّحُت حلجيـش وحللجان حلشـعبيّة يف محارظـة حلضالع، أمس حلسـبت، 
مـن إلباط محاولة تسـّلل مل0تِزقة حلعاوحن حأم0يكي حلسـعواّي وكبّـاتهم مسـائ0َ يف 

صفورهم. 
وأوضح َمْصــَاٌر َعْسَك0ِيٌّ لصحيفة حملسري  أن َعَااحً من حمل0تِزقة لاولوح حلتسّلل عىل 
بعـض حملوحقع بأط0حف ماي0ية امت، لكن ُقــوَّحت حلجيش وحللجان حملسـيط0  عىل تلك 

حملوحقع حستهارتهم بنريحن مسّاا  وألبطت محاولتهم. 
وأّكـــا حمَلْصـــَاُر أن َعـَااحً مـن حمل0تِزقة سـقطوح قتىل وخ0لى مـال محاولتهم 

حلفاشلة
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األمم املتحدة تقلب الحقائق وتتسرت على املرتزقة يف الطريق إىل مطاحن البحر األحمر
 : إبراهيم السراجي

أبات قيااُ  حلسلطة حملحلية يف حلحايا  حستغ0حبَها مآا 
ورا يف بيـان وكيـل حأمني حلعـا1 لألمم حملتحا  للشـؤون 
حإلنسانية مارك لوكوك بشـأن تعّذر حلوصول إىل مطالن 
حلبح0 حألآ0 حلتي تحوي كآياٍت كبريً  من حلقآح تكفي 
أكث0َ مـن   مايـني يآني، وحتّهامـه لُقـــوَّحت حلجيش 
وحللجان حلشـعبيّة ب0رض رتح حلط0ق حملؤاي للآطالن؛ 
بسـبِب ما وصفهـا »مخاوَرها حأمنية«، أي أنـه زَعَم أن 
ُقــوَّحِت حلجيـش وحللجان ررضت رتَح حلط0يق أسـباب 
أمنيـة، متجا ـاً حملبـاارحت حلتـي قّامهـا مآثلـو حلورا 
حلوطنـي باللجنة حملشـركة مل0حقبة وقف إطـاق حلنار يف 

حلحايا . 
وَزَعـم لوكـوك يف بيانـه أن ُقــوَّحِت حلجيـش وحللجان 
»ررضت منـَح حأمم حملتحـا  ترصيحاً بعبـور حلخطوط 
حأماميـة« حملؤايـة إىل ما وصفها »حملناطق حلتي تسـيط0 
عليهـا حلحكومة« يف إشـار  إىل مناطق حمل0تِزقة، للوصول 
إىل مطالـن حلبحـ0 حألآ0 مضيفـاً أن ُقـــوَّحت حلجيش 

وحللجان ب0ّرت ذلك بـ »حملخاوف حأمنية«. 
وكيـُل محارظـة حلحايـا  عباحلجبـار ألآـا أبـا  
حسـتغ0حبَه مآـا ورا يف بيـان مـارك لوكـوك، مؤّكــاحً يف 

ترصيح ماص لصحيفة حملسري ، أنه منذ وصول حلجن0حل 
حلهولنـاي بات0يـك كامـريت عـىل رأس لجنـة حلتنسـيق 
حملشركة حقرح مآثلو حلورا حلوطني رتح حلط0يق حملؤاي 
إىل مطالـن حلبحـ0 حألآـ0 من خهـة مناطق سـيط0  
حلجيـش وحللجـان ومـن حلجهـة حأُْمـــ0َ  يف كيلو16، 
َليْـــُث مناطـق سـيط0  حمل0تِزقـة، مضيفـاً أن حأمـَم 
حملتحـا  كانت عىل علٍم ب0رض حلط0ف حام0 لهذح حملقرح 
ولم تآارس أي ضغـط عليه ولم تعلن لل0أي حلعا1 ررَض 

مآثيل حلعاوحن لهذح حملقرح. 
وريآا أشار بيان لوكوك إىل أن حأمم حملتحا  لم تتآّكن 
مـن حلوصـول إىل مطالـن حلبحـ0 حألآ0 منذ سـبتآب 
حملايض و و تأريخ سـيط0  حمل0تِزقة عـىل حملطالن، رأ  
وكيـل حملحارظـة أن ذلك يؤّكــا أن مشـكلة حلوصول إىل 
حملطالـن باأت بسـيط0  عـىل حمل0تِزقة عليهـا باعرحف 
لوكـوك نفسـه إال أن حأمم حملتحا  تجا لـت ذلك وقامت 

بقلب حلحقائق يف  ذح حلبيان. 
ولفـت وكيـل محارظة حلحايـا  عباحلجبـار ألآا يف 
لايثه لصحيفة حملسري  أنه وبالتزحمن مع زيار  حملبعوث 
حأمآـي مارتـن غ0يفيـث للحايـا  يف ف1 يونيـو حملايض 
شـا ا حلعاَلـُم بالصـوت وحلصـور  حسـتهاحَف م0تِزقة 
حلعاوحن لف0يق نزع حألغـا1 حلذي كان يقو1 بعآله لفتح 
حلط0يـق إىل مطالـن حألآـ0، َما أَاَّ  الستشـهاا عضو 

حلف0يق حملهنـاس محآا رؤحا حلعذري أثنـاء توحخا ر0يق 
حمل0حقبني حلتابعني لألمم حملتحـا  وحلذين ظه0وح يف مقطع 
حلفيايـو حلـذي بثته حلقنـوحت حلوطنية لحظة حسـتهاحف 

ر0يق نزع حألغا1. 
وأضـاف حلوكيـل أن حأمـم حملتحـا  تجا لـت إاحنـة 
حالستهاحف عىل نحو علني وحكتفت عب مبعوثها حلذي زحر 
صنعاء بعا حلحااثة بتقايم حلعزحء لل0ئيس مهاي حملّشاط 
باستشـهاا حملهناس حلعـذري حلذي كان يشـارك يف رتح 
حلط0يـق حملؤاي إىل مطالـن حلبح0 حألآ0 ورقـاً التّفاق 
توصلـت إليه حللجنة حملشـركة ب0ئاسـة بات0يك كامريت 

قبل حلحااثة بيو1 وحلا رقط. 
وأشار وكيل حملحارظة إىل أنه خ0  إباُغ حأمم حملتحا  
بشكل مستآ0ّ باالستعاحا لفتح حلط0يق يف أية لحظة غري 
أن حلطـ0ف حام0 يع0قل ذلـك يف ُكــّل م0  اون أن تخ0ج 
حأمم حملتحا  لتوضح ذلك لل0أي حلعا1 أَو تآارس ضغوطاً 

عىل حلط0ف حام0 للآيض يف تنفيذ حالتّفاقات. 
مـن خانبه، وصـف نائب وزيـ0 حلخارخيـة بحكومة 
حإلنقاذ، لسـني حلعـزي، بيـاَن وكيل حأمني حلعـا1 لألمم 
حملتحـا  مارك لوكوك بــ »حملقزز«؛ نظ0حً ملـا تضآنه من 

أكاذيب. 
وقـال حلعزي عب صفحته بآوقع تويـر: »ننفي نفياً 
قاطعـاً مـا ورا يف بيان لوكـوك ونعتبه أكاذيـَب مقّزز  

للغايـة« مضيفـاً أنـه كان عىل لوكـوك أن »يتذكـ0 بأننا 
أصحـاب مباار  رتـح حلط0يق إىل حملطالـن وأن حلط0ف 
حامـ0 قا أطلـق حلنار علينـا وقتل زميلنا حلعـذري ونحن 

وقتها نحاول رتح حلط0يق«. 
وأضـاف حلعزي، أنه كان عىل لوكـوك أن يتذك0 تعازي 
زمائه يف حأمم حملتحا  باستشهاا حملهناس حلعذري أثناء 
محاولته رتَح حلط0يق حملؤاي إىل مطالن حلبح0 حألآ0. 
وحعتب حلعزي أن لوكوك وضع نفَسه يف موقف مح0ج، 
متسـائاً: » ل يسـتطيُع لوكوك أن يكشَف عن مستناه 
يف  ـذح حلبيان؟  ل يآكنه أن يبعَث لنا بنسـخة مثاً من 
طلب حلترصيح أَو من حل0رض؟  ل يعلم أن حلط0َف حام0 
أطلق حلناَر علينا ونحن وحلف0يق حأمآي نفتح حلط0يق؟«. 
وبالعـوا  إىل وكيـل محارظـة حلحايـا  عباحلجبـار 
ألآا، رقا أشـار حأمري يف ترصيحه لصحيفة حملسري  إىل 
أن لوكـوك زحر حلحايا  عا  م0حت وملس حلتسـهياِت من 
قبل قياا  حلسـلطة حملحلية وحلجيش وحللجان حلشـعبيّة، 
وبالتـايل ما ورا يف بيانه كان مسـتغ0باً ملع0رته بالوقائع 

عىل حأرض. 
وحعتـب وكيل حلحايا  أن ما ورا يف حلبيان محاولًة من 
حأمـم حملتحا  للتغطية عىل رشـلها يف تحقيق أي حمرحق 
للوصـول إىل مطالـن حلبحـ0 حألآ0 بعـا1 قارتها عىل 

حلضغط عىل حلط0ف حام0 لتنفيذ حلتزحماته. 

بيان لوكوك افتقر إلى المصداقية رغم معرفته بعرقلة المرتزقة ألعمال فتح الطريق إلى مطاحن البحر األحمر

االحتالل يعمل على تشكيل نسخة »مهرية« من 
مليشيات »النخبة« بالتعاون مع القاعدة

 : متابعات
يف  محليـٌة  مصـااُر  كشـفت 
حاللتـال  أن  حملهـ0 ،  محارظـة 
حلسـعواّي حإلمارحتـي يعتز1ُ تشـكيل 
مليشـيات مسـلحة يف حملحارظة عىل 
غـ0حر ُقـــوَّحت ما يسـآى »حلنخبة« 
حلتابعـة لـه يف حملحارظـات حلجنوبية 
حملحتّلة، يف إطار حملسـاعي حلسعوايّة 
حإلمارحتيـة للسـيط0  عـىل حملحارظة 
حملنا ـض  حلحـ0حك حلشـعبي  وقآـع 

لالتال. 
وأرـاات حملصـاار بـأن حإلمـارحت 
للآ0تـِزق  أوعزتـا  وحلسـعوايّة 
حلتكفـريي  انـي بـن ب0يـك -نائب 
رئيس ما يسـآى »حملجلـس حالنتقايل 
حلجنوبي« حلتابع لإلمـارحت-، بتعيني 
حملاعو »سالم عآ0« يف منصب رئيس 
»حملجلس« بآاي0ية حلغيظة يف حمله0 ، 
وإعطائه صاليات مطلقة لتشكيل 
مليشـيات مسـلحة تحت إرشحف بن 

ب0يك. 
وأوضحـت حملصـاار أن بـن ب0يك 
كّلـف »سـالم عآ0« بتجنيا مآسـة 
آالف رـ0ا مـن ماي0يـات محارظـة 
حمله0 ، منهم ألُف ر0ا من حلغيطة عىل 
وخه حلخصوص؛ لتشـكيل ما يسآى 
»ُقـــوَّحت حلنخبة حمله0يـة« عىل غ0حر 
ُقــوَّحت »حلنخبة« حلتابعة لإلمارحت يف 

عان ولرضموت وشبو . 
حملاعـو  أن  حملصـاار  وأّكـــات   
»سـالم عآـ0« قـا رشع يف إخ0حءحت 
يسـآى  مـا  مكتـب  عـب  حلتجنيـا 
»حملجلـس حالنتقايل« حلتابـع لالتال 

يف حلغيظة. 
وأشـارت حملصـاار إىل أن حلخطـَة 
تضآنت أن يتم نقـُل حملجناين لتلقي 
حملعسـك0حت  حلعسـك0ّي يف  حلتاريـب 
حلتابعـة لالتال حإلمارحتـي يف حلعنا 
أن  ـذح  موضحـة  وعـان،  وحملـكا 
حلتَحـ0ّك يأتـي بالتعاون مع عنارص 

من تنظيم حلقاعا  حلتكفريي. 
وكانـت مصااُر محلية أراات قبل 
ا1 بـأن حلقياايَّ حلتكفـريي حملوحيل  أَيَـّ
لإلمارحت » اني بن ب0يك« متورٌط يف 
زرحعة مايا مـن حلعنارص حلتكفريية 
إطـار  يف  حملهـ0 ،  محارظـة  احمـل 
حلتوخه حإلمارحتي حلسـعواّي اللتال 

حملحارظة وحلسيط0  عليها. 
يسـآى  مـا  ُقـــوَّحت  وتُعتـب 
»حلنخبـة« ألـَا حأذرع حلعسـك0يّة 
يف  حإلمارحتـي  لالتـال  حل0ئيسـية 
حملحارظـات حملحتّلـة، وتضـمُّ تلـك 
حلُقـــوَّحت عنارَص مـن حلتنظيآات 
حلتكفرييـة، تسـتخاُمهم حإلمـارحُت 
ــة عـىل  لبسـط سـيط0تها حلَخاصَّ
ولتـى  وحملحارظـات،  حملناطـق 
عـىل حملؤّسسـات حلتابعة لسـلطات 
حمل0تِزقة نفسـها، كآا تسـتخامها 
لتصفية لسـاباتها مـع مصومها 
من حمل0تِزقة حملحليني عب حالغتياالت 
حلعسك0يّة  وحملوحخهات  وحلتفجريحت 

أَيْضاً. 
وتأتي مطو  تشـكيل ما يسـآى 
»حلنخبـة حمله0ية« بالتزحمن مع أمبار 
ا1  تاحولهـا ناشـطون محليـون حأَيَـّ

حملاضية، تحاثت عـن وصول ارعات 
من حلعنـارص حلتكفريية إىل محارظة 
حملهـ0 ، خلبهـم حاللتال حلسـعواّي 
محارظـات؛  عـا   مـن  حإلمارحتـي 
مـن أخـل تعزيـز توحخـا حاللتال يف 
حملحارظـة وقآـع حلحـ0حك حلشـعبي 

حملنا ض. 
وتشـري حملعلوماُت بآجآلها إىل أن 
حلتَحـ0ّكات حلسـعوايّة وحإلمارحتية يف 
محارظة حمله0  تتجُه بشكل متساِرٍع 
بآليشـيات  حملحارظـة  تفخيـخ  إىل 
مسـلحة وخآاعات متط0رـة، حأم0 
حلـذي يكشـُف عـن نوحيـا أبـو ظبي 
وحل0ياض لتفجـري حأوضاع  ناك من 
أخل تعزيز توحخـا حاللتال وتآكينه 
من إقامة مشاريعه احمل حملحارظة، 
وعىل رأس ذلك َمّا حأنبوب حلنفطي. 
كآا تكشـُف  ذه حلتَحـ0ّكاُت عن 
نوحيـا حاللتـال حلسـعواّي حإلمارحتي 
يف  حملسـلحة  حملليشـيات  السـتخاح1 
قآع حلح0حك حلشـعبي حلذي تشـهُاه 
يطالـب  وحلـذي  حملهـ0 ،  محارظـة 
بوضـوح ب0ليـل ُقـــوَّحت حاللتال، 
لـه احمـل  أيـَة مشـاريع  وي0ُرـُض 

حملحارظة.

وفاة الطفلني امللتصقني بصنعاء لتعذر نقلهما إىل 
الخارج والصحة تحّمل دوَل العدوان املسؤولية

توقيف مسؤولي املرتزقة يف مطار القاهرة بسبب 
عبث حكومتهم يف جوازات السفر الدبلوماسية

 : خاص

ضحيتـان خاياتـان أضيفتـا إىل قائآـة ضحايا 
حلحصـار حلجائ0 عىل حليآن من قبَـِل تحالف حلعاوحن 
حلسـعواّي حأم0يكي حلذي يحُصُا يومياً أروحَح حمل0ىض 
من أبناء شعبنا حليآني، َليْــُث أعلنت وزحرُ  حلصحة 
حلعامة وحلسكان، أمس حلسبت، وراَ  حلطفلني حللذين 
ُوِلاح ملتصقني يف حلعاصآة صنعاء، حأُسبُوَع حملايض.  
وقالت حلصحة يف بيان تلقت صحيفة حملسري  نسخة 
منـه: إن حلطفلـني ماتـا »بسـبب حلحصـار حلجائـ0 
عـىل باانا من قبـل اول تحالف حلعـاوحن حأم0يكي 
حلسعواّي وحلذي ررض رتح مطار صنعاء إلم0حخهآا 
للعاج يف حلخارج رغم حملناشاحت حلتي أطلقتها وزحر  
حلصحـة حلعامـة وحلسـكان وحأطبـاء حملعالجـون له 
وحلتي لألسـف حلشـايا لم تجا لها آذحنـاً صاغية عىل 

حملسـتو  حلاويل، سـوحء يف حأمم حملتحـا  أَو حملجتآع 
حلاويل«، مضيفًة »وتأتي  ذه حملأسـا  لتعكَس للعالم 
أخآع حلوضَع حلصحي وحإلنسـاني حلذي يعيشه أبناء 
َوأطفال حليآن منذ   سـنوحت من حلعاوحن وحلحصار، 
َليْــُث يآوُت يومياً حلعرحت؛ بسبِب إغاق حملطار«. 
وأشـار بيان وزحر  حلصحـة إىل أن حلطفلني ُل0ما 
»مـن َلــّق حلحيا  رغم أنـه كان  ناك أمٌل كبري يف 
بقائهآا عـىل قيا حلحيـا «، محآـاً » اول تحالف 

حلعاوحن وحأمم حملتحا  مسئولية وراتهآا«. 
ولفـت حلبيان إىل أن حأمـَم حملتحا  » لـم تتفاعْل 
بإنسـانية مآا تقتضيه مسـئوليتُها حإلنسانية بعا 
مناشـا  وزيـ0 حلصحـة لهـا ولجآيـع حملنّظـآات 
برعـة إنقاذ آـا منـذ لحظـة والاتهآـا«، احعياً 
»خآيـَع حملنّظـآات إىل أن ي0رعـوح من معّال رسعة 
حالسـتجابة لكل قضايا حليآن حلصحية وحإلنسـانية 

لتقليل سقوط وريات أكث0«. 

 : متابعات

بعـَا حلتاُعـِب حملفـ0ط لحكومـة حلفـاّر  ـااي 
حلقائـم عـىل  حلابلوماسـية،  حلجـوحزحت  يف إصـاحر 
حملحسـوبيات وحملتاخـ0  لتـى وصلـت إىل متناول 
شخصيات إخ0حمية ومارخة عن حلقانون، أصبحت 
حلجوحزحُت حليآنية حلابلوماسية محطَّ شكوك معظم 
حملطـارحت لـول حلعالـم، بآـا ريهـا مطـارحُت اول 
مشـاركة يف حلعاوحن وحلتي شـهات توقيَف عاا من 

مسؤويل حمل0تِزقة لهذح حلسبب. 
ولسب وسائل إعامية موحلية لتحالف حلعاوحن، 
رـإن مجآوعًة من كبـار مسـؤويل حمل0تِزقة وصلوح 
مطـاَر حلقا 0  يف وقت متأم0 من مسـاء حلخآيس 

قاامـني من حل0يـاض بينهـم نائب رئيـُس مجلس 
حلنوحب حملعنّي من حلفاّر  ااي محآا عيل حلشـاحاي، 
وألآا عبيا بن اغ0 رئيس لكومة حمل0تِزقة حلسابق، 
ولارظ معياا رئيس ما يسـآى حللجنة حالقتصااية 
حلتابعـة للفار  ااي وعاا من حملسـؤولني حمل0تِزقة، 
وتـم توقيُفهم لعا  سـاعات، حأم0 حلذي يشـري إىل 
حملنزلـة حملهينـة حلتي وصـل إليها م0تِزقـة حلعاوحن، 
وحالمتهانـات حلتي يتع0ضون لهـا يف مطارحت حلاول 
حملشـاِركة يف حلعـاوحن عـىل حليآـن.  وتتكـ0ّر  ـذه 
حإلشـكاليُة يف مطار حلقا 0  مع مسؤولني م0تِزقة 
ـة، منذُ  لاملـني للجـوحزحت حلابلوماسـية وحلَخاصَّ
عـا  أشـه0، َليْــُث يتـم تأمريُ امولهـم، بعا أن 
أصبحـت حلجـوحزحُت حلابلوماسـية حلصـاار  عـن 

لكومة حملنارقني غريَ موثوق بها. 

رغم المناشدات الواسعة للمجتمع الدولي إلنقاذهما:

بينهم بن دغر ومعياد:
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أخبار

 في وقفات قبلية مسلحة:برئاسة محافظ المحافظة:

قبائل مديريتي قفل شّمر واملحابشة تجدد 
إعالنها النفرَي العام وتتوعد العدو بالثأر 

لدماء األطفال والنساء

 : الجوف 
بالتـوحزي مع حالنتصارحت وحملالم حلبطولية حلتي يحّققها أبطاُل حلجيش 
وحللجان حلشـعبيّة يف مختلف حلجبهات ويف مقامتها خبهات حلحاوا خيزحن 
ونج0حن وعسري، يوحصل حلشعب حليآني تأكياه عىل موحصلة مسري  حلكفاح 
وحلتحـ0ر يف موحخهة قـو  حلعاوحن حمل0تِزقـة، واعم وررـا حلجبهات باملال 
وحل0خال، ليث نظم أبناء ماي0يتي قفل شـآ0 وحملحابشة بآحارظة لجة، 
أمس حأول وقفتني قبليتني مسـلحتني نّااوح ريها باستآ0حر خ0حئم حلعاوحن 
بحـق حملانيني وحلتـي أوات بحيـا  عـرحت حاالف من حأطفال وحلنسـاء، 
احعـني كارة حأل0حر وحلرراء من أبناء حلشـعب حليآني ويف مقامتهم أبناء 

محارظة لجة، للنفري إىل حلجبهات وحلثأر لاماء حلنساء وحأطفال. 
 قبائُل ماي0ية قفل شآ0 يف وقفة قبلية لاشا  أّكـات عىل موحصلة حلصآوا 
وحلتعبئـة حلعامة ل0را حلجبهـات باملال وحل0خال لتى يتحّقـق حلنرص، الرتني إىل 
أ آيّـة تكاتـف ومضاعف خهوا حلجآيـع يف حلتصاي لقو  حلعـاوحن وم0تِزقته 
وإرشـال مؤحم0حتـه حلخبيثـة.  حسـتنك0 حملشـاركون صآـَت حأمم حملتحـا  إزحء 
م0وقات حلعـاوحن حملتوحصلة التّفاق حلسـويا، مطالبني حأمـَم حملتحا  وحملجتآع 
حلـاويل بالقيـا1 بآسـؤولياتهم يف رضح حلطـ0ف حملع0قل التّفاق حلسـويا، وكذح 
إيقاف حلعاوحن وررع حلحصار ورتح كارة حملآ0حت حلبح0ية وحلجوية وحلبية. 

من خانبهم، أشـار أبناُء ماي0ية حملحابشـة يف وقفتهم حملسلحة وحملنّاا  
بج0حئم حلعاوحن وم0وقاته حملتوحصلة، أمس حأول حلجآعة، إىل أ آيّة تفعيل 
اور حلتكارـل وحلتضامن حالختآاعي يف تأ يل ورعاية أرس وأبناء حلشـهاحء، 
مجااين حلعها بامليض عىل ارب حلشـهاحء يف حلبذل وحلعطاء وموحخهة قو  
حلظلم وحلطاغوت لتى تحقيق حلنرص وتح0ي0 ُكّل شب من حأرحيض حليآنية. 
ويف متـا1 حلفعالية، خـاا أبناء ماي0ية حملحابشـة تأكيَا م بالوقوف إىل 
خانب حلجيش وحللجان حلشـعبيّة يف موحخهة قو  حلعاوحن وم0تِزقته، واعم 

وررا حلجبهات باملال وحل0خال لتى تحقيق حلنرص. 

لقاء قبلي بصنعاء يناقش الجوانب املتصلة بتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان 
 : صنعاء 

ناقش لقـاٌء قبيل بصنعاَء ب0ئاسـة حملحارظ 
حلشـيخ لنـني محآـا قطينـة ورئيـِس  يئـة 
حالسـتخبارحت حلعسـك0ية حللـوحء عباحلله يحيى 
حلحاكـم، أمـس حأول حلجوحنَب حملتصلـَة بتعزيز 
حلصآوا يف موحخهة حلعاوحن حلسعواّي حأم0يكي. 
وأّكــا حالختآاع حلذي ضم وكيـَل حملحارظة 

عيل حلغشـآي وعضَوي مجلـي حلنوحب يحيى 
حملط0ي وحلشـور  محآا سـليآان ومشـايخ 
وأعيان ووخهاء ماي0يتـي  آاحن وبني مط0، 
أ آيّـة تجـاوز كارـة حلخارـات باملاي0يتـني 
ـة وكارة ماي0يـات حملحارظة بوخه عا1  َماصَّ
وحلتفـ0غ ملوحخهة حلعاوحن حلذي ي0تكب أبشـع 

حلج0حئم بحق حليآن وحليآنيني. 
ونّوه حالختآاُع بآـا قامته وما تزحل  آاحن 

وبنـي مط0 من تضحيـات يف ميااين حلصآوا؛ 
اراعاً عن حأرض وحلع0ض وحلسياا  حلوطنية. 
وأّكـا حملحارظ قطينة وحللوحء حلحاکم ل0َص 
حلقياا  حلسياسـيّة عىل لل حلخارات وإنهائها 
بصـور  عاالة وبشـكل منصف، مشـريين إىل 
أ آيّة اور مشـايخ وأعيان ووخهاء حملحارظة 
مـن  حلعايـا  للحلـة  يف  حملحارظـات  وبقيـة 

حلقضايا.

أشاروا إلى خطورة استمرار حصار العدوان ومنعه لوصول المساعدات:

الحديدة: أبناء مديرية الزيدية ينّددون بخروقات العدوان ويطالبون األمم 
املتحدة باإلعالن عن الطرف املعرقل لالّتفاق 

 : الحديدة 
عزلـة  ماي0يـة  أبنـاُء  نّظـم 
يف  حلزيايـة  بآاي0يـة  حلحشـاب0  
حلسـبت  أمــس  حلحايـا ، صبـاح 
وقفة حلتجاخية؛ تناياحً وحستنكارحً 
الستآ0حر خ0حئم حلعاوحن وم0وقاته 

حملتوحصلة التّفاق حلسويا. 
اعـا  حاللتجاخيـة  حلوقفـة  ويف 
أبناء حلحشاب0  حأمَم حملتحا  مآثلة 
بآبعوثهـا حأمآي إىل حليآـن مارتن 
غ0يفيـث للقيا1 بآسـؤولياتها إزحء 
ما ي0تكبه حلعـاوحن من خ0حئم بحق 
حملتك0ّر   حملانيـني، وكـذح م0وقاتـه 
التّفـاق حلسـويا، مطالبـني مارتـن 

حلطـ0ف  عـن  باإلعـان  غ0يفيـث 
حملع0قل التّفاق حلسـويا ورضح أما1 
حل0أي حلعا1.  وأشـار أبناء حلحشاب0  
إىل حستآ0حر قو  حلعاوحن وم0تِزقته 
ــة  حلَخاصَّ حلسـويا  حتّفـاق  بخـ0ق 
بآحارظة حلحايا  وحلتي كان آم0 ا 

حلخ0وقـات حلتي أّات إىل حستشـهاا 
1 من حملوحطنني، الرتـني إىل مطور  
حسـتآ0حر حلحصـار حلـذي يف0ضـه 
حلعـاوحن وم0تِزقتـه عـىل محارظة 
حلحايـا  وقطعهـا للط0قـات، عىل 
ليـا  آالف حملوحطنـني حلذين يعانون 

أصاً مـن ظ0وف معيشـية صعبة.  
وأوضـح حملشـاركون يف حلوقفة بأن 
حلعـاوحن ومـن مال حلحصـار حلذي 
يف0ضـه عـىل حليآـن بشـكل عـا1 
ــة وقطع  وحلحايـا  بشـكل َماصَّ
للط0قـات يآنع وصول حملسـاعاحت 
مـن  آالف  مئـات  إىل  حإلنَْسـانية 
حملوحطنـني حلذين  م يف أَمّس حلحاخة 
إليها، سـوحٌء أكانت موحاحً غذحئية أو 

اوحئيًة أو مستلزمات طبية. 
أّكــا  حلوقفـة،  متـا1  ويف 
حملشـاركون حالسـتآ0حَر يف حلصآـوا 
حلعـاوحن  موحخهـة  يف  وحلثبـات 
ُمَخّططاتـه،  لكارـة  وحلتصـاي 
وموحصلة اعم وررا حلجبهات باملال 

وحل0خال. 

قبائل األحبوب بالحيمة الداخلية 
يسرّيون قافلة غذائية دعماً وإسنادًا 

ألبطال الجيش واللجان الشعبّية 

 : صنعاء 
يوحصُل أبناُء حلقبائل يف ررا خبهات حلرف وحلك0حمة باملال وحل0خال 
ومزيـا من قوحرل حلعطاء وحإلماحا، ليث سـرّي أبنـاُء عزلة حألبوب يف 
حلحيآـة حلاحملية بآحارظة صنعاء، أمـس حأول، قارلًة غذحئيًة؛ اعآاً 
وإسـنااحً أبطال حلجيش وحللجان حلشـعبيّة حمل0حبطـني يف ميااين حلعز  
وحلك0حمة.  ومال تسـيري حلقارلة، أّكـا مشايخ وأعيان وأبناء حألبوب 
أن حلقارلـة حلتـي حلتوت عـىل موحا غذحئيـة ومياه وعصائـ0 وموحيش 
ومبالَغ مالية لن تكوَن حأمري  بل ستتبعها حلعايا وحلعايا من حلقوحرل 

لتى تحقيق حالنتصار. 
وحعتـبوح تقايَم حلقارلـة أقل ما يآكن ملن يـذواون حأرض وحلع0ض 
وعـن ك0حمة وعـز  حلوطن، احعـني قبائل حليآـن ل0را حلجبهـات باملزيا 
من قوحرل حلعطاء.  وأشـاات قبائل حألبـوب بالتضحيات حلتي يقامها 
رخـال حل0خال من حلجيش وحللجان حلشـعبيّة يف ميااين حإلباء وحلرف يف 
موحخهة حلعاوحن حأم0يكي حلسعو إمارحتي وأذنابهم حمل0تِزقة وحملنارقني. 

في اجتماع لمناقشة الوضع األمني 
والخطة األمنية للعام الحالي:

محافظ الجوف يشّدد على ضرورة رفع 
الجاهزية القصوى لرفد الجبهات وتعزيز 

الحالة األمنية باملحافظة
 : الجوف 

شـّاا محارُظ محارظـة حلجوف، 
صالـح ارمـان، يف حختآـاع حللجنـة 
حأمنية باملحارظة حمس حلسـبت عىل 
أ آيّة ررـع لالة حلتأ ـب وحلحيطة 
وحلحـذر وحلجا زيـة حلقصـو  وبذل 
كارة حلجهوا ل0رـا حلجبهات وتعزيز 
حلحالـة حأمنيـة، ورصـا تَحــ0ّكات 

حلعاو وم0تِزقته. 
ويف حالختآاع، أّكـا حملحارظ ارمان 
أ آيّـَة موحكبـة حلحالة حالسـتثنائية 
وحلوضع حل0ح ن وحالسـتعاحا ملوحخهة 
وإرشـال  طارئـة  مسـتجاحت  أيـة 
ُمَخّططات قـو  حلعاوحن وم0تِزقتهم 
حلجبهـة  يف  حمـرحق  أي  تحقيـق  يف 
حلاحمليـة للتعويـض عن مسـائ0 م 
ورشـلهم حملياحني، مشـريحً إىل أ آيّة 
حلتعامـل حلجاّا مع قضايـا حملوحطنني 
حلسلطة  و آومهم ومسـانا  خهوا 

حملحليـة يف تخفيـف حملعانـا  وتقايم 
حلخامات وتحصيل حإلي0حاحت. 

 وحسـتآع حملجتآعـون إىل تق0يـ0 
حلعآيـا  حملحارظـة  رشطـة  مايـ0 
لآيـا منصـور عـن حلحالـة حأمنية 
يف حملحارظـة مـال حلعـا1 حملنـرص1 
ومسـتو  حإلنجـاز وحلخطـة حأمنية 
للعا1 حلحـايل، وتقاري0 من قبل مارحء 
ر0وع حأمن حلقومي وحأمن حلسيايّس 
حلعسـك0ية  حالسـتخبارحت  وشـعبة 
مسـتو   إىل  تط0قـت  حملحارظـة  يف 
إنجـاز حملهـا1 حملوكلـة إليهـم مـال 
حلعا1 حملنرص1 وحلخطـط وحلتصورحت 
حملسـتقبلية لتعزيز حأمن يف حملحارظة 

مال حلعا1 حلحايل. 
وناقش حالختآـاع حأوضاع حأمنية 
وحلخطة حأمنية للعا1 حلحايل، مشـّااحً 
حالختآـاُع  يخـ0َُج  أن  أ آيّـة  عـىل 
بقـ0حرحت راعلة تنعكـس عىل حلوضع 

حأمني يف حملحارظة. 

قبائل مناخة يؤّكـدون استمرار النفري العام 
لرفد الجبهات باملال واملقاتلني حتى النصر

 : صنعاء 
نّظـم أبناُء ووخهـاء وأعيـان قبائل منامـة بآحارظة صنعـاء، أمس 
حلسـبت، وقفـًة حلتجاخيـًة؛ تناياحً بج0حئـم حلعاوحن حأم0يكي حلسـعواّي 

وم0وقاته حملتوحصلة التّفاق حلسويا. 
وأّكـا حملشاركون مال حلوقفة حستآ0حَر حلنفري حلعا1 ل0را خبهات حلعز  
وحلك0حمة باملقاتلني وحلاعم وحإلسناا بقوحرل حلعطاء للتصاي لقو  حلعاوحن 
وم0تِزقته، مؤّكـاين حلتآسـَك بالط0يق وحملنهج حلذي سـار عليه حلشـهاحء 
حلعظآـاء حلذين قاموح أروحلهم رميصًة من أخل عز  وك0حمة حلوطن لتى 

يكتب حللُه حلنرَص حملبني لليآن وحليآنيني. 
كآا لثت حلكلآات أبناء حملجتآع عىل موحصلة حلصآوا وحلثبات وتصاي0 
حملوحقف حإليجابية يف سبيل حلله ويف سبيل حلاراع عن حلاين وحلع0ض َوحلوطن 
باملجـاالت حملختلفـة وكلٌّ يف مجال عآلـه، لتى تح0ي0 ُكّل شـب من أرض 

حلوطن من انس حلغزح  وحملحتّلني.

خالل وقفة احتجاجية منّددة بجرائم وخروقات العدوان ومرتِزقته: 
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خالل تدشينها للمرحلة الثانية من مشروع الرئيس الشهيد صالح الصّماد:
مؤّسسة يمن ثبات توّزع )8618( سلًة غذائية ألسر املرابطني يف جبهة الساحل الغربي

 : محمد حتروش

اّشـنت مؤّسسـُة يآن ثبات حلتنآوية، 
أمس حلسـبت، حمل0للَة حلثانية من مروع 
حلصّآـاا بتوزيـع  حلشـهيا صالـح عـيل 
)8618( سـلة غذحئيـة أرس حمل0حبطـني يف 

خبهة حلسالل حلغ0بي. 
ومـال حلتاشـني حلـذي لـرضه وزي0ُ 
حلصحة حلاكتور طه حملتوكل ووزي0 حإلعا1 
ضيف حلله حلشـامي ووزي0 حملالية لسـني 
حملقبـويل ووزي0 حلثـ0و  حلسـآكية محآا 
حلزبـريي وعضو حملجلس حلسـيايّس حأعىل 
محآـا حلنعيآـي، أشـاا عباحللـه حلبجـ0 
-ماي0 مؤّسسـة يآن ثبات ر0ع حلحايا - 
بالجهوا حملبذولـة من قبل لكومة حإلنقاذ 
وح تآامهم بامل0حبطني يف مختلف حلجبهات 

ـة خبهة حلسالل حلغ0بي.  وَماصَّ
ريآا أّكـــا ضيف حلله حلشـامي وزي0 
حإلعا1 أن حال تآا1 بامل0حبطني يف حلجبهات 
وحال تآـا1 بأرس ـم يعـا أقل مـا يآكن 
تقايآـه مقابـل مـا يقامـه حلعظآاء يف 
مياايـن حلقتـال، مضيفاً: يجـب علينا أن 
نآسـح حلغبار من نعال حملجا اين ونضع 
نعالهم روق رؤوسـنا تجلياً وتعظيآاً ملا 
يقامه وتك0يآاً ملا يقامه رخال حل0خال يف 

ميااين حلعز  وحلك0حمة. 
وأشـار وزي0 حإلعا1 إىل حلجهوا حملبذولة 
مـن قبل مؤّسسـة يآـن ثبـات حلتنآوية 
وح تآامهـا بامل0حبطني يف حلجبهات وحلذين 
يعاون حل0كيز  حأساسية يف ثبات وصآوا 
وإباء حلشـعب حليآنـي حلصابـ0 حملجا ا، 
وحلعامـة  ــة  حلَخاصَّ حملؤّسسـات  احعيـاً 

ورخال حأْعَآـال اعَم حملؤّسسة. 
لصحيفـة  ــة  َماصَّ ترصيحـات  ويف 
حملسـري ، أوضح عباحلله حلبج0 ماي0 ر0ع 
حلحايـا  ملؤّسسـة يآن ثبـات، أن توزيع 
حلسـال حلغذحئيـة يأتي تاشـني للآ0للة 
حلثانية من مروع حلشهيا حل0ئيس صالح 
حلصّآـاا، مضيفـاً »يسـتهاف حملـروع 
)8618( مـن حالرس حمل0حبطـني يف خبهـة 

حلسالل حلغ0بي«. 
مـن خانبـه، قـال وزي0 حملالية لسـني 
حملقبـويل »قبل عا1 كان لنا رشف تاشـني 
مؤّسسـة يآـن ثبـات، َليْـــُث تهـاف 
يف  بامل0حبطـني  حال تآـا1  إىل  حملؤّسسـة 
وحال تآـا1  وحلك0حمـة  حلعـز   خبهـات 
بأرس ـم«، احعيـاً ُكــّل رخـال حأْعَآـال 
وحملؤّسسـات حلتجارية إىل اعم حملؤّسسـة 
كونها تسـا م يف صآوا وثبات حمل0حبطني 

يف مختلف حلجبهات. 
ووّخـه مقبويل رسـالة إىل حلعـاّو قائاً 
»ُكـــّل مـا تآـاا  حلعـاوحن يف حرتـكاب 
حملجـازر ُكـــّل مـا زحا عزمنـا وصآوانا 
وثباتنا وسنوحصل حملوحخهة إىل أن ننترص«. 
باوره، تط0ق وزي0 حلعال ألآا عقبات 
وزي0 حلعال إىل حلجانب حل0سآي ولثهم إىل 
حال تآا1 بامل0حبطني، َليْــُث قال: رسالتي 
إىل حإلموحن يف حلجانب حل0سـآي أن يكونوح 
إىل خانب حملجا ايـن حمل0حبطني يف مختلف 
حلجبهـات وأن يسـا آوح يف حلنـرص باعم 
أرس حمل0حبطـني بآـا أمكن، مضيفـاً:  ذه 
حلقارلـة تبـر بالنـرص وتبـر حملؤمنني 
بـأن ورحء م رخاالً من أقو  حل0خال وأننا 
سنقاتل حأعاحء خياً بعا خيل كآا تحاث 
حلسـيا َعباحمللك بار حلاين حلحوثي لفظه 

حلله. 
ووصف عقبات حلشعب حليآني بالشعب 
حلعظيـم حملعطـى قائـاً: إن  ذح حلشـعب 
شـعب معطاء ولن يرضه تجآـُع حلكف0  
وحملج0مني وحملنارقني مهآـا كانوح ومهآا 
لشـاوح رإن حليآنيني لهم بامل0صاا، لاثّاً 
حملجتآـع حليآنـي حملؤمن حلصابـ0 حملجا ا 

لبذل حملزيا من حلصـب يف موحخهة حأعاحء 
وموحصلة حلتَحـ0ّك يف ررا حلجبهات. 

بأنفسـنا  نارـع  أن  يجـب  وأضـاف: 
أن  إىل  حلجبهـات  إىل  وأوالانـا  وأموحلنـا 
يتحّقـق حلنرص، قائاً: رنقـول إىل حأعاحء 
حذ بـوح مـن باانا رليـس لكم بهـا بقاء 
ولن تجاوح ريها إاّل حملـوت حملحّقق، »وحلله 
حملستعان وسيعلم حلذين ظلآوح أي منقلب 

ينقلبون«.
ريآا شـك0 ألآا حلعليـيل -نائب وزي0 
حلسـيالة-، مؤّسسـَة يآـن ثبـات عـىل 
إليائهـا وح تآامها بامل0حبطني يف خبهات 
حلعز  وحلك0حمة، مضيفاً: نأمل أن يسـهم 
حلقطاع حلعا1 وحلخـاص يف اعم حمل0حبطني 
وذلـك إلياًء وإكبـارحً وإعتـزحزحً ملا يقامه 
 ؤالء حأبطـال يف ميااين حلقتال وما أغىل 

من حل0وح وحلا1.
وقال: »كل مـا نقامه يعا قلياً مقابل 
ما يقامـه حملجا ـاون حلعظآـاء وحليو1 
نحـن يف أَمـّس حلحاخة للتعـاون وإلاحث 
يشء عظيـم؛ أَنَّ حلجبهـات  ـي ك0حمتنا 
ولياتنـا وعزتنـا ونتآنى لـكل من يقو1 

بآثل  ذح حلوحخب حلتوريق«.
من خانبـه أشـاا يحيى حلقحـو1 ألا 
حلعاملـني يف مؤّسسـة خهـوا حلاحعآـني 
إنجـاح  للآؤّسسـة وحلذيـن سـا آوح يف 
حلتاشـني، مؤّكـــاحً أنـه سـيتم توزيـع 
حلسال حلغذحئية لـ)8618( أرس  من أرس 
حمل0حبطـني يف خبهـة حلسـالل حلغ0بي وأن 

حلسال حلغذحئية ستوزع إىل حملنازل. 
باوره حعتـب َعباحلله محبوب -إعامي 
مؤّسسـة يآـن ثبـات-، تاشـنَي حمل0للة 

حلثانيـة مـن مـروع حل0ئيـس حلشـهيا 
حلصّآاا وحلتي تحتوي عىل )8618( سـلة 
غذحئية للآ0حبطني يف حلسالل حلغ0بي، أقّل 
ما يآكن تقايُآه؛ ع0راناً ملن يذواون عن 
حأرض وحلعـ0ض، مضيفاً » ـذه حمل0للة 
تأتـي لتعزيز ثبات حمل0حبطـني يف حلجبهات 
وكأقـل حلقليـل لـ0ا حلجآيـل للآ0حبطـني 
حلعظآاء حلذين أرغآوح حلعاو عىل حلخضوع 

ملشـاورحت حلسـويا«. 
-مايـ0  حلـريف  إب0ح يـم  اعـا  ريآـا 
حلعاقـات يف مؤّسسـة يآن ثبـات- رخاَل 
حملـال وحأْعَآـال وحملؤّسسـات حلتجارية إىل 
بـذل حملزيا يف اعم حملؤّسسـة؛ كـي تتآّكن 
من حال تآـا1 بجآيع حمل0حبطني يف مختلف 

ميااين حلبطولة وحالستبسال. 
مـن خانبه قال عانان راح -مسـؤول 
حملشـاريع بيآن ثبات-: »ق0ّرت مؤّسسـة 
يآـن ثبـات أن تسـتقبَل حلعـا1 حلخامس 
مـن حلعاوحن عىل حليآن بتاشـني )8618( 
سـلة غذحئية للآ0حبطـني يف خبهات حلعز  
ثبـات  يف  للآسـا آة  وذلـك  وحلك0حمـة 
وصآـوا حملجا اين حلذين أعزنا بجهاا م 
ونحن نعتب ماماً لهـم«، مضيفاً »نقول 
للآؤّسسـات وحلركات ورخال حأْعَآـال 
إىل اعـم مثل  ؤالء حلعظآـاء حمل0حبطني يف 

حلجبهات«. 
باوره أّكــا حلعآيا أبو أسـامة حلحآيل 
أن تأمـني حلجبهات ال يأتـي إاّل باال تآا1 
معيشـتهم،  وتامـني  حمل0حبطـني  بـأرس 
مضيفاً »حلسـيا َعباحمللك يهتم ويحث عىل 
حال تآا1 بامل0حبطـني ونحن خنوا لله وإذح 

لـم نتَحـ0ّك ورـق ما أرحا حلله رلسـنا من 
أنصار حلله«. 

ريآـا قال حلاكتور محآا حملتوكل عامل 
يف مؤّسسـة يآن ثبات: إن توزيع حلسال 
حلغذحئية ال تسـاوي شـيئا أما1 تضحيات 
وصـب حملجا اين حمل0حبطني يف سـبيل حلله 
وسـبيل حملسـتضعفني، مشـياحً بالجهوا 
حملضنيـة وحلاؤوبـة حلتـي يبذلهـا قيـاا  

مؤّسسة يآن ثبات حلتنآوية. 
واعـا حملتوكل أصحـاَب رؤوس حأموحل 
ورخـال حأْعَآــال إىل بـذل حملزيـا لاعـم 
حملؤّسسـة حلتـي تقو1 بآختلف حأنشـطة 

حلهاارة إىل ررا حلجبهات. 
وتطـ0ق حلعآيا لسـني حلوزيـ0 نائب 
مشـاريع  إىل  حلبريـة  للُقـــوَّ   حملايـ0 
حملؤّسسة حملختلفة قائاً: اّشنت مؤّسسة 
يآـن ثبات ر0ع حلحايـا  توزيَع )8618( 
سـلة غذحئيـة وحلتـي تسـتهاف )8618( 
متزوخـاً من حمل0حبطني يف خبهة حلسـالل 
حلغ0بي ول0صنا عىل حستهاحف حملتزوخني 

كونهم يعولون أرسحً. 
عايـا   مشـاريُع  »لاينـا  وأضـاف: 
ـا1  حأَيَـّ مـال  حملؤّسسـة  سـتنّفـذ ا 
حلقاامة، َليْــُث سـيتم إنشـاُء مروع 
عفـاف وحلذي يهـاُف إىل تزويج حمل0حبطني 
حلذين حتجاوز أعآار م )18( سـنة َوأَيْضاً 
حملـروع حلربوي وحلذي يهاف إىل تاريس 
أبناء حمل0حبطني يف مختلف حلجبهات، و ذه 
حأْعَآــال  ـي بفضل من حللـه وبح0ص 
من حلقائا حلعلم حلسـيا َعباحمللك بار حلاين 

حلحوثي لفظه حلله«. 

 وزير اإلعالم: يشرفنا وضع أحذية المجاهدين تيجانًا على رؤوسنا 
 وزير المالية: ُك��ّل ما تمادى العدوان في ارتكاب المجازر زاد عزُمنا وصمودنا

 وزير العدل: يجب أن ندفَع بأنفسنا وأموالنا وأوالدنا إلى الجبهات إلى أن يتحّقق النصر
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الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين

أوالً يجُب حالعرحُف أن حلسـبَب حلحقيقي لتَحـ0ّك مجلس حأمن أمريحً  و رشـُل 
حلقو  حلاولية عب أاوحتها يف حلحل حلعسك0ي ملا ي0ياون من تصفية قو  حملقاومة 
يف حليآـن كنقطة حسـرحتيجية يف مقابـل حلنفط )حملخزون حلنقاي للآسـتكبين( 
وحلقوحعا حلعسك0ية لجنوا م، وحلحلف حلتقلياي ملخّططاتهم، ومن خهة أم0  يف 
مقابل إرسحئيل ومطامعها حلبح0ية )باب حملناب( ركان حلسبيل حله0وب من رشل 
حسـرحتيجية حلح0ب وحل0 ان عىل حلتفوق حلعسك0ي وبآساعا  حلقو  حلسياسية 
حملعارضـة وبـاالً عن حالعرحف بالفشـل ومن ثـم حلرحخع عن حالسـرحتيجية من 
أساسـها وتـ0ك حملنطقة للقو  حلجايا  وحالعرحف بها أنهـا حأخار أَو كأم0 وحقع 
كآا لاث يف سوريا حلذي ساعات عىل ذلك حلتامات حملبارش  )روسيا وإي0حن(. 
كان حلهـ0وُب يف حليآـن إىل حسـرحتيجية خايـا  مياحنها مجلـس حأمن حملياحن 
حلسـيايس حلذي رح نوح عىل إمكانيـة حلتفوق ريه عىل حملياحن حلعسـك0ي؛ حعتآااحً 
عىل و م أنهم حأقو  عىل حأقل يف حلحايا  لنيل ما يآكن لهم لـ »تأمني حملالة يف 

حلبح0 حألآ0«، وتجآيا حمليناء حلح0 حلوليا بإاحرته اولياً. 
ثانيـاً: يجُب حالعرحُف بالتشـكيك يف قانونية حلرعية حلاوليـة رهناك ف1 ق0حر 
لفلسـطني لـم ينّفــذ، وتامـل مجلس حالًمـن يف حلقضايا حلع0بية حلعـاال ومنها 
حليآن كان تاماً سـلبياً لتى يف ظل حلقـ0حرحت حإليجابية، ريظل تنفيذ ا م0 وناً 
ب0ؤية ومصالح حلقو  حملهيآنة وتسـري ا ورق حسرحتيجية مصالحها حبتاحًء من 
حلسيط0  غري حملبارش  عىل مسار حلثور  حأوىل )ربحي0( من مال صياغة حملباار  
حلخليجيـة حلتي  ي يف حلحقيقة صا  لإلرحا  حلاولية، ثم ر0ض حلحوحر وغريه من 
حلفعاليـات حلسياسـية ورق أخنـا  أخنبية وحالنقاب عليها يف لـال عا1 موحرقة 
نتائجها مع مصالحهم، كآا لّل ملؤتآ0 حلحوحر حلوطني حلشـامل، لسـب حعرحف 
حملبعوث حلاويل خآال بن عآ0، وحسـتباحله يف حأمري بآبعوث آم0 أشـبه باملوظف 
لا  حلقو  حإلقليآية بعا أن سّلآت حملِـَلـّف إليها بف0ض حلحل حلعسك0ي وصاور 
ق0حر مجلس حأمن ثم حملحااثات حلاولية حلتي كانت بآثابة حملهائ ليستآ0 حلعاوحن 
عىل أكآل حلنجاح يف إسـقاط حلثور  وإَعاَا  حليآن إىل احئ0  حلاول حملنبطحة »اول 
حالعتـاحل«، وأمـريحً خاء تعيـنُي حملبعوث حلجايـا مارتن غ0يفيث لتنفيذ سياسـة 
ب0يطانيـة تختلُف تكتيكياً عن حلسياسـة حأم0يكية؛  0وباً من لعنة ماشـقجي 
حملتـورط ريهـا قـو  حملنطقة مـع أم0يكا، ومـا يع0ف عـن ب0يطانيـا من مب  
حستعآارية يف حملنطقة )حلجنوب، حإلمارحت...( واور ا يف إنشاء حلع0بية حلسعواية 

وإلحاقها باملخاب0حت حإلنجليزية وبيعها حلقاس من قبل َعباحلعزيز. 
ثالثاً: إن حأسـلوَب حملورق وحلحذر للتعامل مع حتّفاق حلحايا  سـوحء من َليْـُث 
حلتوخهات حلقيـاا  حلعليا بالتعاطي بإيجابية مع حالتّفاق كآنظومة وحلا  تؤاي 
يف حأمـري إىل سـا1 مّرف يحفـظ حلا1 حليآني مـن وحقع ل0ص حلقيـاا  إن أي 
إخ0حء يؤاي إىل لقن حلا1 حليآني يجب حلسـري معه إيجابياً رقا قلب حلطاولة عىل 
حلجانب حأمري حلذي ظه0ت معارضته؛ باعتباره حسـتقاحماً لبعثة عسك0ية ونوح  
لقوحت عسـك0ية تحت مسآى لفظ حلسا1 أَو باسـم لآاية حلبعثة حلاولية وما 
يرتب عىل ذلك من وخواحً عسك0ي أَُمـآي لتنفيذ أخناحت وإلالها محل حلقوحت 
حلوطنية بآخاط0 سـوحبقها يف خنوب لبنان وحلع0حق وليس تج0بة حلبُوسـنة علينا 

ببعيا.

املخاوف:
 محاولة حسـتقاح1 بعثة عسـك0ية قا تتحـول إىل قوحت عسـك0ية أخنبية لها 

طابٌع اويل تستحيُل مقاومتها. 
حلتعامـُل حأَُمـآـي إىل حان لم نلآس منه مطـوحٍت لتنفيذ حتّفاق حلسـويا، مآا 
يولي أنه ُمـَجـ0ّا تهائة لل0أي حلعا1 حلعاملي لتنفيذ حسـرحتيجية اولية سياسية 

باالً عن سياستهم حلعاوحنية. 

 : خاص

أخنبيـة  إعـا1  وسـائل  أّكـــات 
لقيقـة حلتعتيـم حإلعامـي حملتعآا من 
قبل حلنظا1 حلسـعواّي حلـذي يقوا ل0باً 
عسـك0يّة ظاملة عـىل حليآن منـذ حلعا1 
1015، تسـبب بإز اق أروحح حاالف من 
حملانيني معظآهم من حلنساء وحأطفال، 
باإلَضاَرـة إىل إلـاحث أزمـة حقتصاايـة 
كبري ، ليث يحتاج ما يقارب 10 مليون 
موحطن يآني من أصل ف1 مليون نسآة 
 م عاا حلسـكان، إىل مساعاحت غذحئية 

عاخلة. 
ويف تق0يـ0 مطول لألملاني »ماكسـيم 
النـاحو« نر عـىل موقـع رحايـو والية 

»باي0يـر  حأملانـي  حلحـ0   باراريـا 
رونارونك«، أشـار إىل معانـا  حليآنيني 
حلتي ال يعلم عنها سو  قليل من حلناس؛ 
بسـبِب غيـاب ح تآـا1 وسـائل حإلعا1 
إىل  احعيـاً  حليآـن،  يف  حلاحئـ0   بالحـ0ب 
رضور  أن تكـون  ناك تغطية إمبارية 
للوضـع يف حليآـن عـن ط0يـق حلصـور 
وحلتسجيات وحلفيايو ات وحلقصص. 
وتضآن حلتق0يـ0 ترصيحاً للصحفي 
»رولكـ0 شـفينك« مـن حلقنـا  حأملانية 
حأوىل حل0سـآية يف ب0لـني، لـول زيارته 
إىل حليآـن عـا  مـ0حت لتغطيـة حأمبار 
عن حلوضع حإلنسـاني ريها، مؤّكــاحً أن 
حلنظـا1 حلسـعواّي يلعب اورحً لاسـآا 
بشـأن حلتعتيم حإلعامي يف  ذح حلبلا؛ أن 
ال يشء يتـم اون حلحصـول عىل إذن من 

حل0ياض، لتى مجـ0ا حلامول إىل حليآن 
بات أم0حً صعباً؛ بسـبِب تضييق حلخناق 
مـن قبل حملآلكة حلتي  ي نفسـها تقوا 
حلحـ0ب حلعسـك0يّة عـىل حليآن وتشـن 
حملـان  حلجـوي عـىل  حلقصـف  لآـات 
حليآنيـة، سـام0حً مـن حلتبيـ0حت حلتي 
تسـوقها للصحفيني بشـأن منعهم من 
حلامول إىل حليآن بحجة حملخوف حأمنية. 
وأشـار حلصحفي حأملاني »شـفينك« 
إىل أن حلسـبب حلحقيقي ملنع حلسـعوايّة 
ال  أنهـا  حليآـن  إىل  حلصحفيـني  امـوَل 
ت0يا أن يتضح أنها رشـلت عسـك0يّاً يف 
حليآـن ولم تحّقق أي يشء عىل حأرض يف 
ل0بها حلعاحئية منذ عا  سنوحت، نا يك 
عـن رغبتهـا يف عـا1 حلتوضيـح للعالم 
ما  معانا  حلسـكان حملانيني خ0حء  ذح 

حلعـاوحن، مبينـاً أن حلتغطيـة حإلعامية 
رضورية إلب0حز حلوضع حإلنسان يف حليآن 
من أخل أن يشـع0 حلجآيع بآعانا   ذح 
حلبلـا، الرتاً إىل حلعايا من حأسـباب حلتي 
رصرـت حالنتباه عن لـ0ب حليآن أ آها 
إطالة أما حلعاوحن، مآا أّا  إىل نسيانها 
وثانيـاً؛ أَنَّ  ـذح حلبلـا بعيـا خـاحً عـن 
حملانيا، ومن حأسـباب أيضـاً عا1 نزوح 
أي موحطـن يآني إىل اول أوروبا أسـو  
بالسـوريني وال يصل ألا إىل أوروبا رارحً 
من حليآـن؛ لذح يبقى بعياحً عنا، مضيفاً: 
إذح لـم تتآّكن وسـائل حإلعـا1 من لفت 
حالنتبـاه لهذح حلبلـا، رعليهـا تصوي0 ما 
يج0ي  ناك، وربآا عليها أن تخفف من 
حلجـال لول حلهج0  إىل أملانيا وتُكث0 من 
حلحايث عن مسـببات حلهجـ0 ، حلتي لم 

تشغل ليزحً كارياً من حلتغطية. 
وأضـاف حلصحفـي بـأن حلكثريون ال 
يعلآون شـيئاً عن حلوضع يف حليآن حلتي 
تسبب حلعاوحن حلسـعواّي ريها بإز اق 
لـوحيل 700 ألف شـخٍص، إَضاَرة إىل أن 
لجـم حملجاعـة يف حلبـاا كارثـي، ليث 
يعاني 00  ألف طفل من سـوء حلتغذية 
حملهاا  للحيا ، وورقاً لتقاري0 حملنظآات 
حإلغاثيـة رـإن ُكّل عـر اقائـق يآوت 
طفـل نتيجة لسـوء حلتغذيـة، منّو اً أن 
حلبلـا بأكآلـه يعتآـا عـىل حملسـاعاحت 
حإلنسـانية وال ألا يف حلعالم يتحاث عن 
ذلك، وحليآـن حيضاً تسـتع0 ريه حلح0ب 
ويُنشـب حلفق0ُ مخالبَه ريه يف ظل أزمة 
إنسانية تصفها حأمم حملتحا  بـ »حأسوأ 

يف حلعالم«. 

 : خاص

نّظـم م0َكُز حلارحسات حالسرحتيجية 
وحالستشـارحت عـب منتـا  مقاربات 
سياسـية، أمـس حأول، نـاوً  بعنـوحن 
»ق0حء  يف ق0حري )51 1( و)51 1(«. 
ومـال حلنـاو  حلتي لرض ـا عاٌا 
من حلنخبة حلسياسية، أّكــات حلورقُة 
حلتـي قّامهـا حلاكتـور ألآـا لآيـا 
حلايـن أن حلسـبَب حلحقيقـيَّ لتَحـ0ّك 
مجلـس حأمن يف مشـاورحت حلسـويا 
 و رشـُل حلقو  حلاولية عـب أاوحتها 
يف حلحـل حلعسـك0ي؛ ملـا ي0يـاون من 
تصفية قو  حملقاومة يف حليآن كنقطة 
حسرحتيجية يف مقابل حلنفط )حملخزون 
وحلقوحعـا  للآسـتكبين(  حلنقـاي 
حلعسك0ية لجنوا م، مشري  إىل ته0ِب 
مجلـس حأمن مـن حملياحن حلعسـك0ي 
بعا رشـل أاوحتـه يف مختلف حلجبهات 
وماصًة خبهة حلسـالل حلـذي رح نوح 
عـىل إمكانية حلتفوق ريـه عىل حملياحن 
حلعسـك0ي، حعتآـااحً عـىل َوْ ـِم أنهم 
حأقو  عىل حأقـل يف حلحايا ؛ لنيل ما 
يآكن لهم لـ »تأمـني حملالة يف حلبح0 

حألآ0«، وتجآيـا حمليناء حلح0 حلوليا 
بإاحرته اولياً. 

وتط0قـت حلورقـُة إىل أن توخيهـات 
حلقياا  حلسياسـية يف حلتعامل بإيجابية 
مـع حتّفـاق حلحايا  يال عـىل حلح0ص 
حلشـايا من حلقياا  حلسياسـية مآثلة 
بالسـيا َعباحمللـك عـىل لقـن حلامـاء 
وحلسـا1 حملـرف حلـذي يحفـظ حلـا1 

حليآني. 
مـن  حملخـاوَف  حلورقـُة  وأوضحـت 
عسـك0ية،  بعثـة  حسـتقاح1  محاولـة 
إىل قـوحت  أنهـا سـتتحّوُل  إىل  مشـريً  
اويل  طابـع  لهـا  أخنبيـة  عسـك0ية 

يستحيل مقاومتها. 
وأثنـاء حملاحمـات، أّكـــا حلاكتـور 
مـاص  ترصيـح  يف  حلعآـاا  ألآـا 
لصحيفـة حملسـري ، أن مـا يجـ0ي عىل 
حليآـن من عـاوحن مليجي غاشـم يعا 
مناريـاً لقوحنـني مجلس حأمـن حلاويل، 
وأن مجلـس حأمـن يتوحطـأ يف حلقيـا1 
بعآلـه، وحصفاً قو  حلعـاوحن بالع0با  

حلخليجية. 
ونفى حلعآاا ق0حَر حلبنا حلسابع حلذي 
يتناوله وسائل إعا1 حلعاوحن، مؤّكــاحً 

بأن حليآن ما زحلت تآتلُك حلسـيااَ ، وأن 
مجلـس حأمـن وضع أشـخاصاً معيني 
تحـت حلبنـا حلسـابع ولم يحتـِو حلق0حَر 

حلبلا بأكآله. 
مـن خانبـه، أوضح لبيـب حل0ميآة 
أن  حملسـري ،  لصحيفـة  ترصيحـه  يف 
مشاورحت حلسويا تعا مطوً  ناخحًة يف 
حالنتقـال إىل حلنرص، وأن حعرحف مجلس 
حأمن بورا صنعاء يعـا نقطًة إيجابية 

لصالح حلورا حلوطني.
باوره، أشار موىس عطا إىل أن إَعاَا  
حالنتشـار مـن حلحايـا  وحلتـزح1 حلورا 
حلوطنـي بتنفيذ حلقـ0حر وته0ب حلط0ف 
حام0 يكشُف حلوخَه حلحقيقيَّ للآ0تِزقة 

ولاول حلعاوحن. 
وتطـ0ق موىس عطا إىل أنه يجُب عىل 
حلحكومة أن تلز1َ مجلَس حأمن بتسليم 
م0تبـات حملوظفـني مقابل حالنسـحاب 
كآا تم حالتفاُق عىل حنسـحاب حلط0رني 
حإلنسـانية،  حملعونـات  مـ0ور  لتأمـني 
مقرلاً حنسـحاَب حلجيش وحللجان من 
أخـزحء معيّنة يف تخو1 ماينـة حلحايا  
مقابـل تسـليم حمل0تبات لقطـاع معنّي 

كالربويني. 

قراءٌة يف القرارين 2451 َو2452

في تقرير لموقع راديو والية بافاريا الحرة األلماني:

النظام السعودّي يدفع بمأساة اليمن إىل غياهب النسيان

مرَكزُ الدراسات االسرتاتيجية واالستشارات 
ينّظـم ندوًة للوقوف عند قراَري مجلس األمن 
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علي نعمان المقطري

كشـفت حلتصاعـاُت حأمـري  حلتي مـا زحلت 
تتـوحىل تباعـاً احمل حمل0َكـز حلعاوحنـي حالمبيايل 
حلاويل حأم0يكي وحإلقليآي عن لجم حلتصاعات 
حلعـاوحن  للـُف  يعانيهـا  حلتـي  وحالنهيـارحت 

حلسعواّي حأم0يكي. 
حان بعـا حلهزحئـم حلتـي كابا ـا حلعـاّو عىل 
أبوحب حلحايا  وحلسـالل حلغ0بـي مال حأعوح1 
حلثاثة حملاضيـة وما عانته حأسـلحة حألاث يف 
حلعالم حلتي تآ0غت ُسـآعتها يف حأولال إىل حلحا 
حلتـي أرزعت ريه حلـركات حلاولية وحلتكارحت 
حلسـاح حلغ0بيـة حلتـي رأت يف تلـك حلهزحئم عىل 
حأرض للعاّو بأسـلحة باحئية سـوريتية حلصنع 
ُطـّورت عـىل أيٍا يآنيـٍة تعوُا إىل حلقـ0ن حملايض 
خبهـاُت  تح0ز ـا  خايـا   حنتصـارحٌت  بأنهـا 

حملقاَومة حلعاملية. 
إنها حلهزحئـُم حلتي ما ب0لـت منها ولن تبح 
مـن آثار ا طويـاً، و ي تنعكـس بآثار ا عىل 

أوضاع حلُقــوَّ  يف حملياحن حلعاملي وحملحيل. 
كانت معارك حلكيلو 16 بآثابة معارك حملصري 
حلكب  حلتي تضع َلــّاحً للغط0سـة حإلمبيالية 
حلسـعوايّة معاً ومن عنف تلك حملعارك وشـاتها 
وصابة حملاحرعني عن حلحايا  وحلسـالل وأنهم 
قـا أوصلـوح أصـوحت رضباتهـم وأصاحئهـا إىل 
خـوف حلبيـت حأبيـض وحلكونجـ0س حأم0يكي 
وحملؤّسسـات حأم0يكيـة حلحاكآـة وتحولت إىل 
نزحعات ورصحعات وحنشقاقات احمل حملؤّسسات 
حأم0يكية نفسـها؛ أَنَّها كشـفت لجَم حلفساا 
وحلجـور وحلطغيـان حلـذي تعانـي منـه أم0يكا 
نفُسها حلتي تّاعي قيََم لقوق حإلنَْسان وحلعاحلة 
ولكـم حلقانـون وحلـرح1 حلاسـتور ومكارحة 
حإلْرَ ــاب ونر قيم حلح0ية وحلايآق0حطية. 

وخاء حلعاوحُن عىل حليآن ليفضَح ما  حلتاز1 
حلوثيق وحلعشـق حلذي يجآع حإلاحرحت حأم0يكية 
وحإلْرَ ــاب ومنّظـآاته عـب حلعالم، مآا يهّاا 
حلعائليـة  حلايكتاتوريـات  خ0ثومـة  بانتشـار 
حلفاسا  حلتي ت0عا ا أم0يكا يف حلخارج إىل احمل 
حأنْظآة حلغ0بية نفسـها بعا أن مّكنتها حلح0ُب 
عىل حليآـن، وما تاره من أربـاح  ائلة إىل أياي 
حلقلة حملررة من حاللجاركيات حملالية وما تعطيه 
من نفوذ سيايّس احمل حملؤّسسات حأم0يكية إىل 
َلــّا أنها توّظف وت0يش حلعرحِت من حملوظفني 
ال  ِوْرـقـاً  وتسـرّي م  حأم0يكيـني  وحملّرعـني 
 وحئهـا ومصالحهـا حملتعارضـة مـع حملصالح 
حأم0يكيـة حلطبيعيـة ومـع مصالـح حلقانـون 
حإلنَْسـاني حلعاملي، ووصلت نفوذُ ا إىل مستو  
حلقـار  عـىل رشـو  حل0ئيـس حأم0يكي نفسـه 
وعائلته وأصهـاره وحملق0ّبني منـه، مآا يع0ض 
حأمـن حلقومي حأم0يكي للخط0 ويجعله ع0ضًة 

للآتاخ0  حملالية ملن يارع. 
ليث أضحـت حلحالـُة حلسياسـيّة حأم0يكية 
ملكاً لالتكارحت حلنفطيـة حملالية حأخنبية حلتي 
تآسـك بخيـوط حالقتصـاا وحإلاحر  حأم0يكيـة 
مـن مال صفقات حلسـاح حأم0يكية وق0حرحت 
موحصلـة حلحـ0ب وحلعاوحن عىل حليآن وسـوريا 
وإيـ0حن وروسـيا وكوريـا وغري ـا مـن حلباا 
حأُْمــ0َ  حلتـي تجا حالمبيالية ريهـا ُمـَجـ0ّا 
ذرحئـَع المـرحق حلقوحنـني حأم0يكية ووسـائل 
إلبقاء سيل حأموحل مفتولاً إىل خيوب حلفاساين 
حلتـي  حلعآاقـة  وحاللتـكارحت  حلساسـة  مـن 
تعآـُل لخامة حلصهيونية حلعاملية وحل0أسـآالية 

حملتولشـة للسـيط0  عـىل حلثـ0وحت حلوطنيـة 
للشـعوب وحملوحقـع وحملآـ0حت وإثـار  حلح0وب 
حإلقليآيـة وحلاوليـة، وحلتامـل يف شـون حلاول 
وحلشـعوب حأُْمـــ0َ  وسـيلة مثىل للسياسـة 
حأم0يكية حلتي ت0سـم صور  للعـاّو حلو آي يف 
وعـي حل0أي حلعـا1 حلاحميل لتسـهيل حلسـيط0  
علية باسـم حلاراع عنه أمـا1 أعاحء مارخيني ال 
وخوا لهم يف حلوحقع لتخفي طبيعتها حالمبيالية 

حملعتاية حلتوسعية حالستغالية حلاإنَْسانية. 

نتائ��ُج الحرب الوطنية الظاف��رة وصواريخ اهلل.. 
انقالُب املعادالت االسرتاتيجية

أّات حلحـ0ُب حلوطنيـة حلظار0  ضـا حلعاوحن 
إىل إصابـة حلبيـت حلسـعواّي حلخليجـي حلحاكم 
حملسـيط0 حلقائـا حأعـىل للحـ0ب حلعاوحنية ضا 
حليآن يف حلقلب ويف حلصآيم ويف حلهيكل وحملحتو  
إصابـات ال يآكن بعَا ـا قياُمه عىل قاميه بعا 
حان وتحـول تلـك حلجاميـا حلبرية حملشـّو ة 
حملتولشـة إىل مسـوخ برية عاخـز  عن ررع 
أقاحمهـا مـن حأرض، نا يـك عن ررع حلسـاح 
وموحصلـة حلحـ0ب وشـل أخهزتهـا حلعصبيـة 

حمل0كزية حلتي تاي0 حلح0ب وحلعاوحن. 
حلتـي  حلهزحئـم وحلخسـائ0 حملهولـة  وعـاات 
بلغت بضعـة ت0يليونـات اوالرحت وأكث0َ لتفج0 
حملالكـة  حلبيـوت  احمـل  حلبنيويـة  حلتناقضـات 
وعوحئلهـا حلطامحـة للآلـك وتقـوا إىل لومـة 
رصحعات رشسة عىل حملقعا حلذ بي حملغتَصب. 
يسـقط أَُمـــ0َحُء ويقـو1ُ أَُمـــ0َحُء، يآـوت 
أَُمـــ0َحُء ويبقى أَُمـــ0َحُء و كذح يف اورحت عنف 
لـم تكـن تع0ُرها  ـذه حملآلكـة من قبـُل، رقا 
كانـت آالت حلعنـف وحلقآـع موخهـًة لرصحً إىل 
قلب حلبيوت حلشـعبيّة معارضتهـا ومنّظـآاتها 
ولقوقهـا، لني كانت حلبيـوت حلورقية ما زحلت 
متآاسـكة مولـا  تجآعها أ ـاحٌف ومصالُح 
مشركة يف حملايض مال عرص حلصعوا وحلتطور، 
رألول م0  تتفج0 حملآلكة عىل  ذ حلنحو حلذي لم 

تع0ره من قبل طوحل تأريخها. 
 ومنذ مآسني َعاماً شهات حستق0حرحً للسلطة 
يف حلبيـت حلحاكـم حلـذي يضعـف يف حلرعيـة 
حلتكفرييـة  ابيـة  حلو َّ حلط0يقـة  حلسـنية عـىل 
حلتي ألفهـا حلبيطانيون يف حلقـ0ن حلثامن عر 
بجآعهم حلسـيَف وحملذ ـَب يف مصلحة حلغايات 
حالسـتعآارية حلبيطانيـة حلصهيونيـة حلغ0بية 
حملشركة يف حلعالم حلع0بي حإلْســَامي وحلجزي0  
حلع0بيـة وحلخليج حلتي كانت ومـا زحلت مطامُع 
حلغـ0ب ت0كز عليها؛ ملا ريهـا من موحقع وث0وحت 
وطاقات ومسالات وط0قات ومنامات ومزحيا 
تـرج يف ثـ0وحت وُقـــوَّ  و يآنـه وسـيط0  
وأربـاح وتحكم بالعالـم ومسـتقبله من مال 
حلتحكـم بالطاقـة ومنابعهـا حأوليـة ومآ0حت 
حلتجار  حلعاملية وُقــوَّ  حلكتل حلسكانية وثقلها 

حلحضاري وحملاني. 
ولـني كانت حلحضار  حلغ0بية قا حسـتنزرت 
حلث0وحت حلوطنية يف باا ا رقا حتجهت الستعباا 
حلشـعوب حأُْمــ0َ  وحستعآار ا بشتى حلذرحئع 
وحلحجج وحملؤحم0حت وكانت حلسعوايّة ور0وُعها 
وحلـاً  مـن حأرس حليهوايـة حلصهيونيـة حلتي 
ُغ0سـت يف حملنطقة للسـيط0  عليهـا صهيونياً 
وحإلْســـَا1  وحملذ ـب  حلايـن  باسـم  وغ0بيـاً 

حلتكفريي حملزيّف. 
طـوحل ق0نـني ظلـت حأُْســ0َ  حملورامائيـة 
حالمبياليـة  حلحـ0ب  رصحعـات  يف  تتقلـب 
حرتـات  وقـا  بالنيابـة،  حلوكيلـة  حلبيطانيـة 

عبـاءً  ع0بيـة باويـة مـزّور  يف نجـا بحآاية 
حأسطول حالنجليزي وحأموحل وحلساح وحلتجنيا 
حلبيطانيـة و ي تحاول إظهار نفسـها لامية 
حلح0مني حملقاسـني تحت إرشحف رقهـاْء أخاء 
أمثال خـون ريلبي ولورحنس وكوكس ومسـر 
 آفـ0 وحملكتـب حلبيطاني حلهنـاي وحأر0يقي 
حلبيطانية  إلاحر  حالسرحتيجيات حالسـتعآارية 
للسـيط0  عىل حملنطقـة حلع0بية وحإلْســـَامية 
وحلتالهـا عسـك0يًّا وسياسـيًّا عـب حلقوحعـا 
حملغ0وسـة  حلصهيونيـة  وحأرس  حلعسـك0يّة 
حلحاكآـة ومنظومـات حملستشـارين وحلخـبحء 
وحملوّخهـني وحملناايـب حلسـاميني وغري ـا من 
أشكال حلسيط0  حالسـرحتيجية حلغ0بية حملعّقا  

وحملتطور . 
بالسـيف أمارـت حلنـاس وبالذ ب أسـكتت 
حأصـوحت وأماتـت حلضآائـ0 حلحيـة وبالـرف 
وحملجـون أضعفـت حملـ0وء  وحل0خولـة وأذ بت 
عنهـا مشـونتَها حملحاربة وحملقاتلة، رأشـاعت 
حلفسـاَا حلُخلُقي وحلسـيايّس وحإلاحري وحملعنوي، 
حالسـتيطانية  حأخنبيـة  حلفئـات  وحسـتقامت 
حلكبـري  لتهايا وتغيري حلركيبة حلع0بية حأصلية 
وتسـليآهم  حأغـ0حب  وتقويـة  حلسـكان  بـني 
حلوظائـف حلعليـا وحالمتيـازحت حملختلفة، وظلت 
تتحكُم بآصائ0 حلبـاا حلع0بية وحليآن وحلخليج 
لعقوا مـن حلزمن لني كانت قـاار  عىل ر0ض 
أنْظآة حلوصايـة وحلتبعية وحإللحـاق وحاللتال 
وتقسيم حلشعوب وتشظيتها وإضعارها مامًة 
للبيـوت حلصهيونيـة حلغ0بية وإضعـاف ل0كة 
حملقاومة حلفلسطينية وحلع0بية وعقا حلصفقات 
حلتصفويـة بحـق حلقضايا حلع0بية مـن حملباار  
حلع0بية حلسـعوايّة إىل إم0حج حلفلسـطينيني من 
حأران إىل قتل َعباحلنارص ومن حستعاحء إرسحئيل 
ضا حلع0ب مال ل0ب نكسـة لزي0حن وتآويل 
لآاتها حلح0بية وتح0يضها عىل حلباا حلع0بية 
بأموحل سعوايّة كآا خاء يف حلوثائق حلتي نرتها 

موحقُع حملعلومات حلعاملية. 

الصعوُد واالنتكاس
وكانـت تلك لقبـة حلصعـوا إىل أوج حأمجاا 
حلتوسـعية حالمبيالية وحلتي حنتكست باحيًة من 
سـقوط لصن حملحِآية حالسـتعآارية حإلقليآية 
حلشا نشـا ية يف حلخليج وحلجزي0  منذ حنفجار 
حلثـور  حلشـعبيّة حلوطنيـة حلتح0ّرية بإسـقاط 
حلشـعب لكلب حلح0حسـة ولكآه يف أعظم ثور  
إْســـَامية لسينية شـعبيّة0 قومية مستقّلة 
ع0رهـا حلق0ن حأمـري.. أعني حلثـور  حلخآينية 
حإلي0حنيـة يف ف7ف11 حلتي أّات إىل تحطيم حلحلقة 
حمل0كزيـة حالمبيالية حلضعيفـة يف حإلقليم حملحتّل 
رانكشفت حلسعوايّة وأذيالها لني أضحت بغري 

لا1ٍ من حلشعوب وحلثورحت. 
أنهـم  بوقالـة  حان  حلسـعوايّون  ويعلـن 
يوحخهـون حلخطـ0 حلفاريس حإلي0حنـي عىل حأمن 
حلع0بـي وياعون إىل حلتصالح مـع إرسحئيل حبنة 
عآومتهم حأق0ب اماً ونسـباً وصه0ًح وسياسـة 
وأ احرـاً ومصالـَح باالً عـن موحخهتها لتح0ي0 
رلسطني ولبنان رإنهم يسعون إىل تعايل حتّجاه 
ارـة حملوحخهة إىل حملوحخهة مع إي0حن ومع خآيع 
حلذيـن يسـاعاون حلع0ب عـىل تح0يـ0 أرضهم 

وحسراحا ك0حمتهم ول0يتهم. 
ويـ0ّوج حلعآـاُء حملتيـارسون قـوالً ال رعـاً 
َوحلقوميون حملزّورون وحإلْســـَاميون حلكذبة أن 
حلخطـ0 حل0ّح ن عىل حلع0ب  ـو من إي0حن وليس 
من إرسحئيل حلحآل حلوايع حلضعيف حملسـتهارة 

من حإلْرَ ــابيني حملتط0رني أنصار حلخآيني. 
ويقـول ألـُا حلخـا1 حلفكـ0ي بعا رـر  من 
حلتظا ـ0 وحلتزييف أن إي0حن تحتل أرحيَض ع0بية 
أكثـ0َ مآا تحتلُّه إرسحئيل وأنها تطآُع بأكث0َ من 
مطامع إرسحئيل حملتوحضعة حلتي تطآح للسـا1 
وتك0ه حلح0َب، و م يخفون بهذح وحقع أنهم باتوح 
مفضولني أما1 شـعوبهم حلتي وعت حلحقيقَة 
حلتج0بـة  طـول  مـن  منهـم  أرسَع  بالتج0بـة 
وحملعانـا  وحلعـذحب، بـأن إي0حن بثورتها تشـّكُل 
مطـ0حً اح آاً عليهـم.. نعم  ذح صحيـٌح تََآاماً 
وليس عىل حلشـعوب حلع0بية حلتي  م يحتلونها 
ويسـتعباونها وأرُس م وصهاينتهم وأسياا م 
حإلنجلـو أم0يكيـون طـوحل ق0نني مـن حلخ0حب، 
نعم إن من لقهم أن ي0تعبوح ويخشـوح ويارعوح 
حملايني من حلـاوالرحت لجوقـات حلغج0 حلجايا  
وسوحئآها حملستعاين لتيسري حلصهيونية وتثوي0 
حل0خعية ذحتها بالكلآات حملاروعة حلقيآة وحأخ0 
حلعـايل وتصوي0 بن سـلآان ومنشـاره كنآاذج 

للتقا1 وحلتح0ّر حلع0بي. 
إن مناشريَ بن سلآان سوف تعوُا إىل ألسنتهم 
لتقطعهـا وحلسـيوف حلغاحر  حلتي أرسـلو ا إىل 
حلقلـب حلع0بي سـوف تعـوُا إىل نحور م لتآاً؛ 
ولهذح رإن للثـورحت حلع0بيـة حلتح0ّرية مصالَح 
مشـركة مـع حلثـور  يف إي0حن ولهـا مصالح يف 
حلتحالـف بـني حلثورتني ضا حملصالـح وحأ احف 
حالستعآارية حلصهيونية وقوحعا آا ونفوذ آا 
حلتـي تخامها حلسـعوايّة ورشكاؤ ا يف حملنطقة 
بالقيا1 باور ا ككاب ل0حسة قآيئني لقريين 

ال لياَء لهم. 
ويحـاول أمثـال ياسـني سـعوا من حليسـار 
حلصهيونـي أن يجّآَل حلتاَج حلسـعواّي حإلمارحتي 
حلعـورحت  مكشـويف  حلقبيحـني  حلصهيونيـني 
بعبـارحت تخـاع حلقـو  حليسـارية حلسـاذخة 
حلهائآـة بالعبـارحت حليسـارية حملفخآـة لخاحع 
بأرـكار  أركار ـا وعقولهـا  حلعقـول َولشـو 
حسـتعآارية مبيثة تاعو إىل حملسـاملة مع حلعاّو 
وررع شـعارحت حلسـا1 مـع حل0خعيـة وحلكّف 
عـن حملقاومة لاسـتعآار وحاللتـال وحلعاوحن 
وتصويـ0 إيـ0حن َوسـوريا ولـزب حللـه وحلباا 
حلع0بية حملقاِومة للآروع حالمبيايل حلصهيوني 
بأنها حلعاّو حأول لألمن حلع0بي حلقومي وليسـت 
إرسحئيل حملسـكينة حملسـتضَعفة مـن صوحريخ 
لآـاس ولـزب للـه وحأسـا وبوتـني َوأنصار 
حلله،  ـذح  و حلغثـاء حلياسـينوي حلخبيث حلذي 
ظـل ي0ّوج وينر لعقوا احمل حليسـار حلوطني 
ويحـاط مـن حملتآلقـني حملوظفـني بالقاحسـة 
وحلتبجيل وحلنر ريآا يال0ُ حملفك0ين حلوطنيني 
ويُح0مـون  وحملناضلـني  حلررـاء  حليسـاريني 
ويطـ0اون من باط حلسياسـة وبه0خها حأّماذ 

حأنيس. 
ولذلـك كان حليسـار عـىل  ـذح حلنحـو حملؤلم 
حملأسـاوي حلبائس حلذي يعجُز عـن حلتف0يق بني 
حل0خعيـة وحلوطنيـة، وبـني حلعـاوحن وحلحـ0ب 
حلنضـال  وبـني  حلعاالـة  حلتح0ّريـة  حلوطنيـة 

وحاللتال وحلتقسيم وحالنفصال. 
 إنهـا ملطـة حلتجهيـل وحلخـاحع وحلتاعـب 
بالذحك0  حلوطنية وتزييف ألاحثها خعلتها أموحل 
ـة للسـعوايّة وابي ومناورحتهآا  حللجنة حلَخاصَّ
ومزحيا آا حملااية حمل0لة حلغ0حئزية ملطًة رعالًه 
خاحً وتتطلُب وقتاً من حملعانا  وحلسيوف حلغاحر  

ـُـاَّ أن تعوَا إىل حلنحور.  ال ب

تحت أسنان املناشري.. االنكسار االسرتاتيجي للعدوان 
يف مراكزه العليا والوضع األمريكي السعودّي
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

األرُض اليمنية تقاتُل مع أبنائها 
إبراهيم الغفاري

ونجـ0حن  عسـري  أن  بآـا 
وحلوايعـة  ورشور   وخيـزحن 
وحلخ0حمـري وكل قطعة أرض 
مقطوعـة  حليآـن  أرض  يف 
وتحت حلسـطو وحاللتال من 
بني سـعوا صهاينـة حلع0ب، 
ت0ح ـا راتحة  حملنازلـة  وعنـا 
ذرحعيهـا أَبْنَائهـا من حلجيش 
وحلنكـف  حلشـعبيّة  وحللجـان 
حلقبيل للقتال وحسـتقبالهم يف 
ألضان وايانها وقآم خبالها 
وسهولها وتقاتل معهم؛ أَنَّ ماَء ا و وحَء ا ونسيَآها خزٌء 

منهم. 
ال خاو  لكم يا بني سـلول ملنازلة شـعب حليآن وخيشه 
ولجانه حلشـعبيّة يف أرضهم وتحت سـآائهم، رعل تعلآون 
بـأن ُكّل معارككـم ول0وبكم عـىَل أ ل حليآـن وأرضهم لم 
ولن تستفياوح مرحً وحلاحً منها إاّل عب تنازل سلآي من قبل 
عآائكم وم0تِزقتكم من بعض أَبْنَاء  ذح حلوطن حلعظيم. 

يا بني سـلول يـا صهاينة حلع0ب لقا ثقلـت موحزينكم يف 
اماء أ ل حليآن ماصـة وحلع0ب عامة را خاَو  لكم حليو1 
بعـا خ0حئآكـم وال بقاء لكم عىَل ذر  رمـل يآنية ولن تغف0 
لكـم وال أَبْنَاؤ ا، ولن تنـى لحو1 أَبْنَائهـا وعويل أطفالها 
ونسـائها، لن تقبلكم، ولن ت0ىض عنكم بالبقاء روق رمالها 

وخبالها، رارللوح منها أرشُف لكم إن كان لكم رشف. 
وعواوح إىل أرض رضيت لكم بالعيش عليها يا بع0حن حلخليج 
ويـا صهاينـة حلع0ب، حم0خوح مـن أرض حليآن يآـن حإليَْآان 
وحلحكآـة، وال تعـوا إليها وحال لن ت0لآكـم أرض مع أَبْنَائها 
بعـا خ0حئآكم  ذه عىَل مـَا  أربعة أعوح1 ونحـن عىَل أبوحب 
حلعـا1 حلخامس مـن عاوحنكم ومـا حقررتآوه مع أسـيااكم 
حأم0يكان وحلصهاينة وحالنجليز يف َلـّق حلشعب وحلوطن. 

عسـري ونجـ0حن وليـزحن ورشور  وحلوايعـة وحلخ0حمري 
ا1 بيننـا ال حأرض وال  أرض يآنيـة لـن تقبلكم عليهـا وحأَيَـّ
حبناؤ ا، رارللوح وحال سـوف تسـتآ0 حلحـ0وب ولو توقفت 
إىل لني سـيأتي من يتذك0 خ0حئآكم ولـن تُنى  ذه حلاماء 

بالتقاُا1ِ، حرللوح إن ُكّل لكم عقل أَو منطق. 
أيهـا حأوغاا حلسـفلة أربع سـنوحت من حلعـاوحن حلكوني 
حلغاشـم عـىَل حليآـن تـكاا تنتهـي وحليآنيـون ال يزحلـون 
يسـط0ون أروع آيات حلبطولة غري آبهني عىَل خبهات حلقتال 
وال تزحل حلسـيط0  حلكاملة للآجا ايـن عىَل كارة حلجبهات 
وعآليات حالقتحـا1 ملوحقع حلعاو حلسـعواّي لم تتوقف يوماً 

ووصلت إىل امل حأرحيض حلسعوايّة. 

الُهويُة اليمنية.. بني االستعمار »والرهان 
على الوعي الوطني« 

إنَّ حملع0كـَة حلتـي نخوُضهـا حليو1َ عـىل طول حلبـاا وع0ضها 
 ـي حمتـاحٌا لحالـة حلوعي وحالصطفـاف حلوطني حلتـي لاثت يف 
ثور  ربحي0 11011 وتبعها ثور  11 سـبتآب، رآهآا حنقسـآت 

حلُهويـات وحلتبعاُت للخـارج يف بعض حملناطق بفعل قو  حلسـاح 
وحسـتثآار حلعـاوحن ملجآـل حلتناقضـات حلطبقيـة وحملناطقيـة 
وحملذ بيـة حملرحكآة عىل ما  حلعقـوا حملاضية إال أن حل0 اَن حليو1 
سـيكوُن عىل وعي حملوحطـن نتيجَة حملعانا  حلتـي يتع0ُض لها من 
اول حلعـاوحن حلتـي ال تف0ّق بني عآيـل وثائ0،  ـذح حلوعُي كفيٌل 

بتوليا حلصف حلوطني لتّى وإن تأم0. 

إنجازات وزارة الداخلية والبحث الجنائي تتطلب المزيَد من اليقظة
منصور البكالي 

إنجازحُت وزحر  حلاحملية وحلبحث حلجنائي يف ضبط 
شـبكة حلاعار  حلتي تعآل بتنسيق مع 
اول حلعاوحن الستهاحف حلقيم وحأماق 
حليآنية وسـط حلعاصآة صنعاء، مثّلت 
للنيـل  حلانيئـة  حأورحق  امـ0  صامـًة 
مـن ك0حمة وعـز  أبناء شـعبنا حليآني 
وعزيآتهم حلصلا  حلتي تحطآت عليها 
ألا1 حلغزح  وحملسـتعآ0ين وم0تِزقتهم 

منذ أربعة أعوح1. 
ولكن  ـذه حإلنجازحت عىل حملسـتو  
ـَف عنـا  ذه  حأمنـي يجـب أن ال تتوقَّ
حلحاوا، بل يجب عىل حلجهات حملختصة 
أن تضع يف ُلسبانها بأن حلعاّو مستآ0ّ 

يف محاوالته الستهاحرنا وعب مختلف حلسبل وبعا  
مطط، وأنه لم يتوقف عنا  ذه حللعبة بل سـيعآل 
عـىل تبني مطًط خايا  أكثـ0 تآويها وحلرحزح من 
حأعني حلسا 0  لحآاية  ذح حلوطن ما لم تزيا مايا 
حلعاوحن يف أوساطنا نشاطا ملوحصلة تلك حلخساسة 

بأشكال متعاا  وأكث0 تحصيناً. 
و ـذ يتطلب مـن حأخهـز  حأمنيـة وكل أل0حر 
حلاينيـة  حملسـئولية  حستشـعار  حليآنـي،  شـعبنا 

وحأماقية وحلوطنيـة، ومضاعفة حلجهوا للتعاون 
مـع حأخهـز  حأمنية يف حلوقـوف أمـا1 ُمَخّططات 
قـو  حلعـاوحن وم0تِزقتهـم، حلتـي لـن تكـف عن 
محاولتها لرضب مجتآعنا حليآني يف قيآه وُ ويته 
يف  حلسـوية  ورط0تـه  وك0حمتـه 
محاولـة لح0رنـا عن حالسـتآ0حر 
يف ررا حلجبهـات بال0خال وحلعتاا 
وتحصني مجتآعنا من مسـارحت 
حلح0ب حلناعآة حملتعاا  حأوخه. 

 إَضاَرــة إىل محـاوالت إرـ0حغ 
حلشـعب مـن حلثقارـة حلُقــ0ْآنية 
حإليَْآانية وحلقيم وحملباائ  وحلهوية 
حأصيلـة حملتجـذر  ريـه، وإلهائه 
حأ ـوحء  منطلقـات  مـن  عنهـا 
حلخبيثـة  حلشـيطانية  وحل0غبـات 
حلتامرييـة  وآثار ـا  نتائجهـا، 
لوعينـا، وح تآاماتنا حملنطلقة مـن أولوية حلتصاي 
للعاوحن وحلاراع عن حأرض وحلع0ض وتطهري أرض 

حلوطن من انس حلغزح  وم0تِزقتهم. 
ولن يكون لنا ذلك ما لم نع0ف مطور  واناسـة 
وحنحطـاط مصآنـا حملنقـاا ملف حلشـيطان حلذي 
كاا أبينـا أا1 وأم0خه من حلجنة بعا أن لذره حلله 
منه، وللف لله يف كتابه حلك0يم بأن سيحاول إغوحء 

عبااه أخآعني إىل عبااه حملخلصني. 

ريجب أن تسـتآ0 أخهز  حأمن يف تقايم وحخبها 
بإماص؛ أَنَّ حلشيطاَن وزبانيتَه من حلجنة وحلناس 
باتـوح حليو1 يعتـبون أخهز  حأمـن مصَآهم حأوَل 
يف حمليـاحن، ومن حلـرضوري حلباحية بإعـاحا مطط 
خايا  الستهاحف  ذه حأخهز  وإغوحئها وحبعاا م 

عن حإلماص.
وبعـا نجاح أخهزتنا حأمنية يف كشـف شـبكات 
حلاعـار  وعصابـات حلج0يآـة وحلرقـة وتجـار  
حملخـارحت حمل0تبطة بالعاوحن، سـتكون  ي حلحلقة 
حملسـتهارة مـال حمل0للـة حلقاامـة يف حمُلَخّطـط 
حلقـاا1، عب إلاحث حمرحقـات أَو رشحء والءحت، أَو 
باالسـتهاحف حملآنهج وحالستقطاب، أَو حالبتزحز بعا 
حإليقاع يف رخ حالنحال حأماقي وحلتوريط يف قضايا 
وصور منحطة لعاا من عنارص ا و ذح ال يستبعا 
من عاو يقواه حلشيطان حل0خيم ولزبه بإمكانات 

وسبل مهولة. 
كآـا يجـب علينا حلتذكـري ببعـض حلعوحمل حلتي 
حسـتغلتها وحعتآات عليها حملاريات حلاولية لته0يب 
حملخارحت يف زمن ما قبل ثور  11 سـبتآب وما بقي 
مارياً منها إىل حليو1، مثل حمتاف وتعارض سياسة 
وزحر  حلسـيالة وحلخارخيـة، مـع وزحر  حلاحملية 
وحلوقاف وحالرشاا، إَضاَرـة إىل رشحء وعآالة بعض 
حلوخا ات حالختآاعية وحملشايخ يف مناطق حلعبور، 
وتوحطـؤ بعض من حلوزرحء ومـارحء حأمن وحلقضا  

حلنيابـات وابلوماسـيني، وبعـض مـن  وأعضـاء 
حلعنارص حلنارذ  وحملررة عىل نقاط حأمن حلوحقعة 
عىل ط0ق ته0يب حملخارحت وحلحشيش حملار  باليآن 

إىل منطقة حلخليج. 
رآثل  ذه حلعوحمل حسـتخامتها حملاريات حلاولية 
لته0يـب حملخـارحت وتآّكنت من مالهـا عىل بناء 
عاقات تعاونية إلنجاح وحسـتآ0حر عآلية حلته0يب 
وتسـهيلها ورقـاً لسياسـة حملصالح، َرـإّن أخهز  
حأمن حليو1 سـتكون حلهاَف حلقـاا1َ لقو  حلعاوحن 
وشـبكات حلاعار  وحملخارحت، و ذح ما يجب حلحذر 
منه وتبني سياسات رقابية من حليو1 وصاعاحً. 

را يسـتبعا وخوا بعض حلخايا حلقايآة حلتي ال 
تزحل عىل حرتباط مبـارش بحلف حلطاغوت وتاور يف 
رلكه احمل أخهز  حلاولة حلتي لن تتغري باملسـتو  
حملطلـوب، أَو وخوا عنارص نجح حلعـاّو يف زرحعتها 
وحستقطابها مآن يحآلون كم من حلحقا حلسيايّس 
تجاه أنصار حلله وحلثقارة حلُقــ0ْآنية، حملنطلقني من 
حلسعي ملف تحقيق مكاسـبهم حلضيّقة من قلييل 

حلوعي باملصالحة حلعليا للوطن. 
نا عىل مكائا حلشيطان  ونسـأُل حللَه أن ينرُصَ
ولزبه ويسـّاا مطانا ويورق خيشـنا ولجاننا 
حلشعبيّة وكل ُمَؤّسسـات شعبنا حليآني ملا ريه 
حلثبـات وحلعـز  وحالنتصـار، إنه عـىل ُكّل يشٍء 

قاي0ٌ. 

متطلباُت بلوغ القمة
عبداهلل إبراهيم

لو كان حلوصوُل إىل حلقآة سهاً ملا كانت 
حلط0يـق للوصـول إىل قآـة حلجبـل مليئـة 
حلط0يـق  ووعـور   وحلهاويـة،  بالصخـور 

للصعوا، سبباً لبذل حلجها.. 
إنَّ قآـَة حلجبل ال يآكن حلوصول إليها إاّل 
بعـا عبور حلصخـور وحلعوحئـق، وذلك ليس 
سـهاً، وقا ال يتآّكن حلبعـُض من حلصعوا 
إما لضعف يف حلتحآـل أَو لعا1 تور0 حإلَرحَا  
وعـور   لشـا   أَو  للتعـب  حالستسـا1  أَو 

حلط0يق.. 
حلقلـة وحلقلـة رقط  ي مـن تتآّكن من 

حلوصول للقآة.. 
وحلقآة  نا ال تعنـي حلقياا  وإنآا تعني 

بلوغ حلهاف وتحقيقه.. 
حملسـري  حلُقـ0ْآنيـة  ي حلهـاُف وحلقآة، 
وعىل ُكّل مـن حلتحق بها أن يعَي أن حلط0يَق 
مـيلء بالصعوبـات وحملشـقات، وأن خهاحً 
عظيآـاً يتطلـب مـن ملتحقيهـا لتحقيق 

 ارها.. 
حلعوحئـُق كثـري ، منهـا ما  ـو مارخي 
وحضـح، ومنهـا ما  ـو مفـي، ويف أليان 
يكـون حلتعث0 من احملها عائقاً وربآا أََشـّا 

من حلعائق حلخارخي.. 
عنامـا يصعـا مجآوعـة إىل قآـة خبل 
مـيلء بالصخور َرإّن تخطـي تلك حلصخور 
يتطلـب خهاحً يآكن حلصاعاين من حلتغلب، 
عليهـا، ويف أليان يكوُن حلبعـُض غري قااٍر 
عىل حلصعوا، ريتال0ج، وقا يسقط آم0ون 
عنا تال0خه أَو يآسـك بغـريه ريج0ه معه 

إىل حسفل حلجبل.. 

إن حلهـاَف حأعظـم و ـو نيل رضـا حلله 
يتطلـب إَرحَا  وعآـاً عظيَآـني، رآحاربُة 
أ ـوحء حلنفس  و حأََشـاُّ وحأصعـُب، و و 
مـا يآثّـل حلعائـق حلاحمـيل، رـإذح حنتـرص 
حإلنَْســان عىل أ وحئه تآّكن مـن حالنتصار 
عـىل حلتحايـات حلخارخيـة وحإلغـ0حءحت أَو 

حلتهاياحت.. 
ال  بـأن  لـني  ُكّل  يف  مطاَلبـون  نحـن 
نتوقف عن حالنتصـار عىل أ وحئنا ومحاربة 
حلشـيطان يف أنفسـنا، كآا نحـن مطالبون 
أيضاً بأن ال نرك أي ألا أن يع0قَل مسريَ  
حلصعـوا للقآـة وتحقيـق حلهـاف حل0باني 
لتى لـو كان حلعائُق مآن لـم يتآّكنوح من 

حالسـتآ0حر يف مكارحة حلنفس وأ وحئها من 
حلذيـن  ـم من تلك حملسـري ، كآـا ال يجوز 
أن نرَكهم يسـقطون رسـقوُطهم قا يج0 
غريَ م إىل حلسـقوط، ولكن حلوحخَب أن نقَف 
معهم ليتغلبوح عىل أ وحئهم وعىل حنح0حرهم 
أَو عـا1 رهآهم، وقا يكـون حلوقوف معهم 
يتطلب إخـ0حءحت صارمة ليع0رـوح أنهم قا 

حنح0روح عن حلط0يق.. 
حلط0يـُق طويـٌل ومـيلء بالعوحئـق ومـا 
علينا سـو  حالسـتآ0حر ومع0رـة حأمطار 
حلخارخيـة وحلاحملية وتصحيح مسـار َمن 

حنح0ف عن حلط0يق.. 
 وإن حلنرص لق0يب.. 
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معك في كّل مكان

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

mtn.com.ye

باقات “ مكس”
تواصل أكثر 

بسعر أقل

سقوٌط ال قاع له 

ما بين صنعاء وكاراكاس.. فضيحة واشنطن

وهاج علي المقطري
إن حلحقيقَة حلناصعَة أنه ما كان سـيتج0أ 
علينا عاوحُن حلخارج لوال أولئك حملحسـوبون 
علينـا كيآنيني مـن مانوح حليآـن بعآالتهم 

وحرتزحقهم..!!
ألآا بن مبارك سـفري  ااي لا  حأَُمـم 
حملتحا  يتوسل شيوَخ حلكونج0س حأم0يكي 
حليهـوا لحثهم عـىل حالمتناع عـن حلتصويت 
ضا حسـتآ0حر اعم أم0يـكا لتحالف حلعاوحن 

عىل حليآن!!! 
 ل لكم أن تتخيلوح ذلك!! 

إن ُكّل سـفالة وحنحطاط يستحيل عليها 
أن تصور ما يقو1 به  ذح حملسـخ حلشـيطان 

حلقذر حلجبان حملاعو بن مبارك!! 
إنه يتوّسـُل حلشيوَخ حليهوَا يف حلكونج0س 
حأم0يكـي ويقـول إن حلحوثـي اعوتُـه  ي 
حملـوُت إلرسحئيـل وحللعنة عـىل حليهـوا وإنه 
معاٍا للسـامية، مطالبـاً إيا م باالمتناع عن 
حلتصويـت لصالح إيقـاف حلاعـم حأم0يكي 
حليآـن  يف  حلحـ0ب  وباسـتآ0حر  للتحالـف 

الختثاث حلحوثيني!!
يف  حليهـوا  حلشـيوخ  لفيظـَة  يسـتثريُ 
حلكونجـ0س حأم0يكي ويسـتثري عاحوتهم يف 

لقٍا أعآـى ومبيث وكل ذلك لاسـتآ0حر يف 
اعم تحالف حلعاوحن لـرضب حليآن وتامريه 

وقتل حليآنيني أَْكثَــ0!! 
لقٌا ليس له مثيٌل!! 
احٌء ليس له اوحٌء!! 

ُك0ٌه تجاوز ُكلَّ لاوا!! 
سقوٌط ال قاع له!! 

ماصآوح رفج0وح، ورسـقوح وأيّاوح حلقاتل 
بل وحستحثوه عىل حلقتل!! 
 م حلوخُع حلحقيقي..!! 

 م حلاحُء حلذي ليس له اوحء..!!
 م حلطاعوُن وحلوباء!! 
 م حلرُّ حملستطري!! 
 م حألُم حأليم!! 

قبحاً لك وت0لاً أَيَُّها حلوغا حللئيم!! 
أمـا حليآن رلن تقبَل بك وبأمثالك حلَخَونَة، 
لقا رج0تم وغسـلتم يـَا حلقاتـل حملج10 من 
امائنا وال زلتم تطالبونه بسفك حملزيا منها!! 
رارعلوح ما شـئتم حليو1 أَيَُّها حلساقطون، 
رالتأريخ يسـّجل ُكلَّ يشء، وغاحً لكم مع ُكّل 
يآني لسـاٌب عسـريٌ يف محكآة حلتأريخ لن 

تطيقوه أباحً!! 
حرعلوح ما شئتم حليو1!! 

َرـإّن حلفجـور ال ينـى، وحلايـان أبـاحً ال 
يآوت..!!

يوسف نشوان
عنامـا نتحـاَُّث عـن حسـرحتيجية حزاوحج 
حملعايـري وسياسـة حلَكيـل بآكيالـني رنحـن 
نتحـاُث عـن حلواليـات حملتحـا ، َليْـــُث أنَّ 

ملآـٌح  حملعايـري  حزاوحخيـَة 
ثابـٌت مـن مامـح حلسياَسـة 
حأم0يكيـة حلاحملية وحلخارخية 
روحشـنطن  حلسـوحء،  عـىل 
ت0رـع شـعارحِت حلايآق0حطيـة 
وحلح0يـة، لكنهـا يف حملآارسـة 
حلفعليـة تتناقـض تآامـاً مـع 
تلك حلشـعارحت، و ي بالنسـبة 
»شـعارحت«  عـن  عبـار   لهـا 
عـىل  للسـيط0   تسـتخاُمها 
حلاول؛ بهاِف إمضاعها وتأكيا 

أُلااية قطبيتها يف حلعالم.
 يف حليآـن خآعـت أم0يـكا مآالـَك حلنفط 
واول حالرتـزحق يف تحالـف ضـم أكثـ0َ من 15 
اولـًة، وشـنت عليه ل0بًـا مّلفت مـا يقارب 
حإللصائيـات  ألـف شـهيا، لسـب  أربعـني 
حلحكوميـة، ورّشات مئات حاالف من حلنسـاء 
وحأطفال، وارعت لوحيل ثاثة مايني إنسـان 
للنـزوح مـارج منازلهـم، واّم0ت حملسـاكن 
وحملاحرس وحملستشـفيات وحملساخا وحملصانع، 
وحستهارت حلط0ق وحلجسـور وشبكات حملياه 
وحلكه0باء وحالتصاالت، ولـارصت ُكلَّ حملنارذ 
وحملطارحت، وقضت عىل ُكّل مقومات حلحيا  يف 
 ـذح حلبلا لتى بات ما يقـارب 11 مليوناً من 
حلسكان يحتاخون ملساعاحت إنسانية عاخلة، 
وتفّشـت حملجاعة إىل أن وصل حلوضُع إىل موت 
طفل يآني ُكّل عر اقائق لسـب، ما أورات 
حملنظآـة حأمآيـة »حليونسـيف«، ُكّل ذلك كآا 
تّاعـي من أخل إَعاَا  رئيـس راز يف حنتخابات 
كان حمل0شـح حلوليـا ريهـا وحلتي لـو حنتخبه 
لتى شـخص وحلا لكان حلفائز، عاح عن ذلك 
أنَّه أصبح رارًّح مارج بااه وحنتهت واليته وقا 

قا1 حستقالته.
 بينآـا يف كـ0حكاس وعـىل حلضـا مـن ذلك 
تحشـا أم0يـكا اول ليآـا، واول حلبيكـس 
واول حلرق وحلغ0ب، وتهاا باستخاح1 حلقو  
إلسـقاط نظا1 ورئيس حنتخبته نسـبة كبري  
مـن أَبْنَاء حلشـعب حلفنزوييل يف ظل منارسـة 
مـن قبـل معارضيـه، وتـّرع لنفسـها مـا 
تح0ّمه عـىل غري ا؛ لتعتاَي عىل بلا مسـتقّل 
وذي سـياا ، يف مناقضـة رصيحة ملـا تاعيه 
وتآارُسـه ضا بعض حلبلـاحن وحنتهاك صارخ 

لكل قوحنني وأع0حف حملجتآع حلاويل. 
 وعـىل حلعكس مّآا تآارُسـه بحق رنزويا 
عـىل حلضفة حأمـ0 ، ويف ظل حسـتآ0حر ا يف 
سياسـتها حلنفاقيـة وغـري حملتوحزنـة تجُا ا 
يف منطقتنـا حلع0بيـة تاعـُم أنظآـًة ومآالك 
اكتاتورية مستبا  ال تع0ف 
حلح0يـَة أو حلايآق0حطية أو 
حالنتخابـات لتـى ل0ئيـس 
رصـل يف حملارسـة رآا بالك 
ب0ئيس اولة أو ملك مآلكة، 
حملصالح  أينآـا توخـا  لكن 
وتتطابـق  حأم0يكيـة 
حلايآق0حطيـة مـع حملصالح 
حالسـرحتيجية َوحالقتصااية 
رإنّهـا  حملتحـا ،  للواليـات 
تفضلها وتقـف إىل خانبها، 
ولـني تامل يف صـاح1 مع 
مصالحها، رإّن قيآتها تقل 

وتهآل وال تكرث بها.
 ُكلُّ ذلـك رضح ويفضُح أم0يكا ويكشـف 
وخَههـا حلقبيَح كآا يتكشـُف يوًمـا بعَا آم0، 
وكشـف كذلك ايآق0حطيتها حلزحئفة ولقيقة 
وقورها إىل خانب إرحا  حلشـعوب ومنارصتها 
لقوق حإلنسان ولق حلتعبري، كآا رضح معها 
ُكّل حلقـو  حلاوليـة مـن اول غ0بية ومجلس 
أمـن وأمـم متحـا ، وحلتـي تّاعـي اعَآهـا 
لايآق0حطية حلشعوب وحلرحمها سياا  حلاول 

وعا1 حلتامل يف شؤونها.
حلعالـم ومصوًصـا شـعوبنا  إن شـعوَب 
حلع0بيـة ماعـو  حليـو1 أن توقَن بـأنَّ أم0يكا 
حلناطقـة  وال  حلايآق0حطيـة  وحلـَة  ليسـت 
باسـآها رهي عاو  حلشعوب مثري  حلح0وب، 
ومـن حلحآاقـة بعـا  ـذح حل0صيـا حلهائـل 
بهـا  تنخـاع  أن  وحالنحطـاط  حإلخـ0ح1  مـن 
وبآروعها حالسـتعآاري، وأنَّ تعلم بأنَّه إذَح 
كان ثآـة ِقيَـٌم أو مـروع تاعو لـه أم0يكا 
رلن يكون سـو  حإلذالل وحلخضوع وحلطاعة 
حلعآيـاء، ويف أربعينيـة ثور  حلتح0ر لشـعب 
حأم0يكيـة  وحلوصايـة  حلتبعيـة  مـن  إيـ0حن 
نتّذكـ0 خوحب حإلمـا1 حلخآينـي حلبليغ لينآا 
ُسـِئل لول إمكانية إقامـة عاقة مع أم0يكا 
رقـال: »ليس من حلـرف وحلك0حمة أن تكون 
لنـا عاقاٌت مـع أمثـال أم0يـكا، رالحكومة 
حأمريكية عايآُة حلك0حمة َوحإلنسـانية، وأخل 
ذلـك ال نتطلـُع إىل إقامة عاقة معهـا«، إنها 
حلحقيقة حلتي ال غبـار عليها وحلتي ال ينك0 ا 
سو  حأبقار حلهائآة يف حلحضري  حأم0يكية.

ثورة 21 سبتمبر ُتنهي عصَر الوصاية 
عبدالباسط سران 

حلاولـة حلتـي ع0قلـت بنـاء حلاولـة 
حليآـن  يف  حلحايثـة 
قيامهـا  وأوقفـت 
حلـر  مآلكـة   ـي 
صهيوسـعواّي تعوات 
مـال حلعقـوا حملاضية 
يقـول  ال  أن  عـىَل 
)ال(،  كلآـة  ألـٌا  لهـا 
 11 ثـور   رجـاءت 
سـبتآب 1101  مـن 
لتف0ض  ذه كلآة )ال( 
حملح0مـة عـىَل حليآنيني 
يف حلسـابق، وحلتي حلتف 

لولهـا حليآنيون وشـع0وح بعـا قولها 
بأن ك0حمتهم وسـيااتهم حملسـلوبة قا 
عاات إليهم ما عـاح لفنة من حلعآاء 
وحمل0تِزقة حلذين تعواوح عىَل بيع حأوطان 
بثآـن بخـس كآا يفعـل حليـو1 لزُب 
حلتجآع حليآني لإلصـاح وحملتحالفون 
وأنصـاره،  مؤيايـه  وبعـض  معـه 
َليْــُث لـم يخجلوح عىَل أنفسـهم من 
مجا 0تهم بتأييـا حلعاوحن عىَل بلا م 
علنـاً وحلقتـال إىل خانبـه، ويتبا ـون 
بذلـك يف بيانـات رسـآية، وعليـه رقا 
خـاءت ثـور  11 من سـبتآب لتقطع 
عليهم حلط0يق؛ أَنَّ شـعار ا حأََسايس 
حلـذي ررعته بعا قيامهـا مبارش   و: 
بناء حلاولـة حليآنية حلحايثـة وتح0ي0 
حليآـن مـن حلوصاية حلخارخيـة ليحل 
محلهـا تحقيُق حلرحكـة حلوطنية بني 
ُكّل حأَْط0َحف حلسياسيّة لتَّى ال يستأث0 
ط0ف عـىَل حام0، بحيـث تكون مهآة 

بناء حلجايا من مسؤولية ُكّل أَبْنَائه. 
كان  سـبتآب   11 ثـور   أن  مـع 
بإمكانهـا أن تنفـ0ا بالقـ0حر وتشـكل 
كآـا  حلاولـة  بآف0ا ـا 
حملسـلآون  حإلموحن  رعل 
بعـا ما سـآي بثـورحت 
عـا1  حلعـبي  حل0بيـع 
11011 عناما أقصوح ُكّل 
حأَْطـ0َحف حأُْمــ0َ  حلتي 
ال تتفق مـع توخهاتهم 
ُكّل  حلسياسـيّة رخروح 
عـني،  غآضـة  يف  يشء 
غـري ماركـني أن مهآة 
بناء حلشـعوب وحأوطان 
وقيااتهـا نحـو مسـار 
صحيح مهآة مجتآعية تشـارك ريها 
ُكّل حأَْطـ0َحف حلسياسـيّة باعم شـعبي 
حلخارخيـة  حلقـَو   أزعـج  مـا  و ـذح 
حملتاملة يف حلشـأن حليآني؛ أَنَّها أرحات 
تحـت  ق0حر ـم  يبقـى  أن  لليآنيـني 
وصايتهـا وتسـيري م لسـب أ وحئها 
ومامـة مصالحها، وعناما أاركت تلك 
حلقَو  أن حأم0 قا حسـتعىص عليها وأن 
حليآنني عازمـون عىَل بناء اولة وطنية 
قوية وعاالة تجعل منهم رقآاً مهآاً يف 
حملنطقة الستعاا  اور م حل0يااي حلذي 
ُع0رـوح به عىَل مـَا  تأريخهـم حلقايم 
رشُف  لهـم  كان  َليْـــُث  وحلحايـث، 
حلسبق منذ سبعة آالف عا1 طار صوحب 
حأنْظآـِة حلتـي أسسـتها ب0يطانيـا يف 
شآال حلجزي0  حلع0بية وحلخليج وخعلت 
منهـا اويـات متف0قة تحـت حلحآاية 
حلخارخية؛ أَنَّهم ياركـون تآاماً لو أن 
حليآنيني نجحوح يف بناء اولتهم حلحايثة 

وحسـتعااوح مجا ـم رـإن اوياتهـم 
حملصطنعة قا تنتهـي وتتاىش تلقائياً؛ 
ولذلـك رهـم يعتقـاون بـأن عاوحنهم 
حإلخ0حمـي عىَل حليآن وشـعبها حلعظيم 
ونحـن عىَل أبـوحب حلعـا1 حلخامس  و 
اراع عن أنظآتهم واوياتهم حملزعومة 
رغـم قناعتهم غري حملعلنـة أن حليآنيني 
ال يكنـون لهـم إاّل ُكّل حلـوا وحاللـرح1 
وال يتاملون يف شـؤونهم، بـل إن  ذه 
حلاول قا بنيت عىَل أكتاف حليآنيني كآا 
أنهم يعلآون خياحً بانهم لن يستطيعوح 
إَعـاَا  حلعجلة حلتي حنطلقـت إىل حلورحء 
وأن إَرحَا  حلشـعب حليآنـي حلعظيم  ي 
حملنترص  اوماً؛ كون إَرحَا  حلشعوب من 

إَرحَا  حلله، ال تقه0. 
ونؤكـُا  نـا أن حلعآـاء وحمل0تِزقـة 
حمل0تبطـون بالعاوحن مهآـا لاولوح أن 
يتجآلوح أَو يخاعوح حام0ين بخطابهم 
حإلعامـي حلتضلييل حملثـري للفتنة لقلب 
حلحقائق وما يحآله من كلآات حإلثار  
حملنآقة حلتي يتقنون حسـتخاحَمها خياحً 
الكتسـاب ثقة من يسـتآع إليهم، مع 
أنهم ياركون سـلفاً بأن من يطلع عىَل 
مطابهم لم يعا يصاقهم بقار ما يي 
 ـذح حلخطاب حملضلل إىل ُسـآعة حليآن 
يف حلخارج لـَا  أولئك حلذين ال يع0رون 
لقيقـة  ـؤالِء وكيـف يتعاملون مع 
حلقضايـا حلوطنيـة من منطلـق يخا1 
بشـكل مبـارش مصالحهـم حلضيقـة 
و ـو مـا يتآـاىش مـع مطـاب اول 
تحالف حلعاوحن حلني صّاعت به رؤوس 
حليآنيني صباَح ومسـاء ولكنه لم يؤِت 
ه مطـاب كاذب وال  ثآـاره بعـُا؛ أَنَـّ

يصاقه إاّل قائله ووحضعه. 
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برنامج رجال اهلل: )ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس( 
 من الزارع أنت أم اهلل؟ ومتى يكون اإلنسان ظلومًا كفارًا؟

التعامُل األمثُل مع ِنَعم اهلل يظهُر يف شكر املنِعم 
وامتثال أوامره ونواهيه

 : بشرى المحطوري:
 

تناَوَل حلشهيُا حلقائُا رشَح قوله تعاىل: 
}أََر0َأَيْتُْم َمـا تَْح0ُثُوَن أَأَنْتُـْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ 
نَْحـُن حلزَّحِرُعوَن{، بقولـه: ] ذه حأموحل 
حلتي تح0ثونها،  ذه حأموحل حلتي تجنون 
منهـا مختلـف حلثآـار، رتحصلون من 
ورحئهـا عىل أمـوحل كثري ،  ـذه حأرض 
حلتـي تح0ثونها، و ذح حلـزرع حلذي ينبت 
بعـا ل0ثكـم }أَأَنْتُـْم تَْزَرُعونَـُه أ1َْ نَْحُن 
حلزَّحِرُعوَن{، )حلوحقعة: 6( ما  ذح سؤحل؟ 
نقـول لك: تذكـ0 حلنعـم حلعظيآة عليك، 
تذك0، إذَح أنت لم تتذك0 رسنذك0ك نحن، 
ريأتـي عىل  ـذح حلنحو من حالسـتفها1 
}أََر0َأَيْتُْم َمـا تَْح0ُثُوَن أَأَنْتُـْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ 
نَْحـُن حلزَّحِرُعوَن{، كيف سـيكون خوحب 
ُكّل وحلا منا؟ حلله  و حلزحرع[..  ذح من 

خهة.. 
 مـن خهة أم0 ، لفت ِرْضــَوحُن حللِه 
َعَليِْه نظ0نا إىل أشـياَء كثريٍ  نستخاُمها 
للزرحعـة وال تنجـح حلزرحعـة إال بها  ي 
أَيْضـاً مـن نعم حللـه خل شـأنه، رقال: 
]حلزرحعة تشـآل مختلف حأصناف حلتي 
بـني أيـاي حلناس سـوحء زرحعـة حلزرع، 

زرحعـة  حلبـن،  زرحعـة  حلقـات،  زرحعـة 
حلفوحكـه، زرحعة حلحبوب، تسـآى كلها 
زرحعـة، بعا أن تعرف أنـت بأن حلله  و 
حلـزحرع، حلله  و حلذي ملـق  ذه حأرض 
حلتـي تح0ثهـا،  ـو حلذي ملـق لك  ذه 
حالة حلتـي تح0ث عليها، أَو  ذح حلحيوحن 
حلـذي تحـ0ث عليه،  ـو حلـذي ملق لك 
تلك حأياي حلتي تقبـض بها حملح0حث، أَو 
تقبـض بها عجلـة حلقيـاا  يف حلح0َّحثة. 
وحأعـني حلتـي تبـرص بها.. أليسـت من 
حلله؟..  ل يسـتطيع حأعآى أن يح0ث؟ 

ال يستطيع[.. 
مضيفـاً أَيْضاً بأنه  و سـبحانه من 
ملق حلربة، بآختلـف أنوحعها، وأن حلله 
 ـو حلـذي يفلـق حلحبـة يف حأرض لكي 
تُنبت، واور حإلنسـان مقترص عىل رمي 
حلبـذور يف حأرض رقـط، وكل يشء  ـو 

من حلله.. 
متسـائاً ِرْضــَوحُن حللِه َعَليِْه سـؤحالً 
مهّآـاً ومحوريـاً، َليْــُث قـال: ]رآـا 
 و حملوقـف حلصحيـح بالنسـبة يل منه 
تعـاىل أما1 مـا أعطاني، ما  ـو حملوقف 
حلصحيـح؟  ـل أرىض لنفـي أن أكون 
مآن قال حلله عنهم:}إِنَّ حإْلِنَْساَن َلَظلُو1ٌ 

اٌر{؟[.  َكفَّ

موقُف اإلنسان من هذه النعمة:��
وأّكـــَا ِرْضـــَوحُن حللـِه َعَليْـِه بأنه 
ال يخلـو حأمـ0 من إخابتني عىل سـؤحله 
نَْحـُن  أ1َْ  تَْزَرُعونَـُه  }أَأَنْتُـْم  سـبحانه: 

حلزَّحِرُعوَن{:ــ
ــ حإلخابة حأوىل:ـ أن يع0ض حإلنسان 
عـن حللـه، وياب0 عنه، ويصـم آذحنه عن 
حلله، و نا يكون حإلنسـان ظلوماً كفارحً، 

مستحقاً لغضب حلله عليه.. 
ــ حإلخابة حلثانية: أن يقول حإلنسـان: 
أنـت يا أللـه حلـزحرع وحملنعـم َوحملتفضل 
وبالتـايل كآا قال حلشـهيا حلقائـا: ]أيُّ 
حملوقفني  و حأليق باإلنسان من  ذين؟ 
أليس  و حملوقف حلثاني؟؛ أَنَّنا إذَح وقفنا 
حملوقف حأول، موقف حلظلو1 حلكفار، بعا 
أن كنا قا شـهانا عىل أنفسنا وأق0ّيّنا يف 
إخابتنا عىل  ذح حلتساؤل حإللهي، رقلنا: 
بل أنت يا حلله، أنت حلزحرع، أليسـت  ذه 
خ0يآة كبري ؟ أعرف وأشها وأق0 بأنك 
أنـت حلـزحرع، ثـم أتعامل معـك معاملة 
حلظلـو1 حلكفار؟. أليسـت  ـذه خ0يآة 

كبري ؟ خ0يآة كبري  رعاً[. 

الُق��ْرآن يبني مدى عجز اإلنسان:��
ويف ذحت حلسـياق حسـتآ0 ِرْضـــَوحُن 
حللـِه َعَليْـِه يف رشح حايـة، }َلـْو نََشـاُء 
تََفكَُّهـوَن{،  َرَظْلتُـْم  ُلَطامـاً  َخَعْلنَـاُه 
مبيناً ما  عجز حإلنسان أما1 قار  حلله 
سـبحانه، وأنه ال يآلك لنفسـه رضحً وال 
نفعـاً: ]تتعجبون من سـوء لاله، كيف 
أصبحـت مزرعتي بعا أن كانت مرضحء 
ومنظ0 ـا خآياً، أصبحت  كذح منظ0حً 
مولشـاً، أصبحـت لطامـاً!.  ـل ُكّل 
وحلا منا يعرف بأن حلله يسـتطيع رعل 
 ـذح؟ إذحً  ذح إقـ0حر آمـ0، إذحً رهو حلذي 
رعـى  ذه حلشـج0  لتى حسـتطعت أن 
تحصل منها عىل  ـذح حملحصول حلكبري، 
 و حلذي رعى  ذه حأشجار لتى خنيت 
أنت ثآار ـا. أ1 تظن أنه حلغاز وحلبوار  
و ـذه حلكيآاويـات  ـي نفسـها حلتي 
أعطتـه حل0عاية؟.  ي أيضـاً مآا ملقه 
حللـه سـبحانه وتعاىل، ويف نفـس حلوقت 
تذك0َّ أنه }َلْو نََشاُء َلَجَعْلنَاُه ُلَطاماً{. 

وأنه��ار  أمط��ار  املي��اه،  نعم��ة  ثانياً:���� 
وعيون:�� 

عـاا ِرْضـــَوحُن حللِه َعَليْـِه مجّااحً إىل 
باحيـة حملوضـوع، و ـو رشح أسـلوب 

حلـذي حسـتخامه  َوحإلقـ0حر(  )حإلشـهاا 
حلُقـــ0ْآن حلك0يم لـريا به عىل من يقول 
بأن حأمـوحل حلتي يآلكها حإلنسـان إنآا 
لصل عليها بشـطارته وذكائه، متناوالً 
بالـرح حايـة حاتيـة: }أََر0َأَيْتُـُم حْلَآـاَء 
بُوَن، أَأَنْتُْم أَنَْزْلتُُآوُه ِمَن حْلُآْزِن  حلَِّذي تَْرَ
أ1َْ نَْحـُن حْلُآنِْزلُـوَن{، رقـال: ]سـيكون 
حلجـوحب: أنـت يا حللـه حلـذي تنـزله من 
حملـزن، من حلسـحاب }َلْو نََشـاُء َخَعْلنَاُه 
أَُخاخـاً{، مالحـاً را يصلـح للرب وال 
يصلح لسـقي حأرض،  ـل بإمكانك أن 
تسـقي نباتات مـن حلبحـ0؟. ال يصلح. 
أليس ماء حلبح0 كثري خاحً؟ لكن ال يصلح 
ال للرب وال لزرحعة حأشجار، وال لسقي 
حملزحرع بل وال يصلح ألياناً حسـتخاحمه 
مـع بعـض أاوحت حلتنظيـف، أليانـاً ال 
يصلـح حسـتخاحمه مـع بعـض أنـوحع 
حلصابـون، ال يقبل. ألسـنا مؤمنني بأن 
حلله سـبحانه وتعاىل يستطيع أن يجعله 
أخاخاً: مالحاً شـايا حمللولة؟ يستطيع 
لتى ولـو أبقاه كثـريحً يف متناولنا، لكن 
ره  يسـتطيع أن يحوله إىل مالـح، أَو يغوِّ
يف أعآـاق حأرض }ُقـْل أََرأَيْتُـْم إِْن أَْصبََح 
َماُؤُكْم َغْورحً َرَآْن يَأِْتيُكْم ِبَآاٍء َمِعنٍي{[. 

 : خاص:

إّن  ـذح حلكـوَن حلوحسـَع بـُكلِّ مـا يحتويـه مـن مظا ـ0َ ونَِعٍم 
ومسـخ0حٍت وحسعٍة، وحلتي ال يسـعنا لرص ا،  ي خاي0  بالتأمل 
وحلتابـ0 لتـى يعلم حإلنسـان لجـم حل0لآـة حإللهية حملهـاح  لهذح 
حإلنسـان، لتكون عونًا لـه يف مهآته حملناطة به، وحلتي عىل رأسـها 
حلعبواية لله، ونبذ عبواية حلشيطان، وحلتوخه لتقايم حلشهاا  عىل 

عظآة حلله.. 
ونجـُا أن حلُقـــ0ْآَن ميلٌء بتلـك حايات حلعظيآـة وحلك0يآة حلتي 
تتحـاث عن نعم حللـه حلظا 0  وحلباطنة، بشـكٍل كبـري وبتفصيٍل 
عجيب، يسـتاعي حلتأمـَل وحلتاب0 يف  ذه حايـات حلكثري ، ومع0رة 
حلحكآـة من ع0ض  ذه حلنعـم حلعظيآة يف حلُقـــ0ْآن حلك0يم بذلك 

حلتفصيل حلوحسع. 

تعاطي اأُلمَّ��ة مع اآليات الُق��ْرآنية التي تتحدث عن نعم اهلل:
لألسـف أن حلكثـريَ مـن حلعلآـاء وحملفّريـن يف كارـة حملذح ـب 
حإلسـامية لم يتعاطوح مع حايات حلتي تتحاث عن نعم حلله، تعاطيًا 
ا، بل إّن تعاطيَهم مع حلُقــ0ْآن حلك0يم نفِسـه، كان تعاطيًا  إيجابيًـّ
ناقًصـا ومغلوًطـا، وقـا حقترص  ـذح حلتعاطي عىل ]سـتآائة آية[ 
مـن حلُقــ0ْآن حلك0يم رقط، وحلتي تتآثل يف آيات حألكا1 رحسـب، 
أمـا بقية حايات وحلسـور وحلتي تتناول خوحنب أمـ0  ومهآة خًاح 
من حلاين، كالجهاا يف سـبيل حلله، وحإلنفـاق، وموحخهة أعاحء حلله، 
وإعاء كلآة حلله، ونعم حلله، و ايه، وغري ذلك من قصص حأنبياء، 
وحأقوح1 حلسابقة، أصبح حلتعاطي مع  ذه حايات حلكثري   و تعاٍط 

يقترص عىل حلتاو  رحسب..!. 
لذلك نجا أن حلشهيَا حلقائَا حلسيا لسني بار حلاين حلحوثي، كان 
لـه )ِرْضــَوحُن حللِه َعَليِْه( رؤيـٌة منبثقٌة من روح حلُقــ0ْآن حلك0يم، 
خعلته يعتب أن  ـذه حايات وحلتي تتحاث عن نعم حلله،  ي مهآة 
خًاح يف ت0سـيخ مع0رة حلله، وتعزيز حلثقة به، وأنّه يجب حستشـعار 
أّن  ذه حلنعم، وكل ما يتقلب ريه حلناُس من سوحبغها، أنها من حلله 
ولاه، وليسـت نتاًخا لجها حإلنسـان، أَو لقارته عىل حسـتخ0حخها 
وحستغالها، وحعتبَ أنَّ حسـتحضار  ذه حلنعم حلوحسعة، وتقييآها، 

مهم خًاح يف تعزيز حلعاقة بالله.. 
ومآا قاله )ِرْضــَوحُن حللِه َعَليِْه( يف  ذه حملسألة: ))رنحن عناما 
نتحاَُّث عـن مع0رة حلله سـبحانه وتعاىل نتناول أشـياَء كثريً  من 
مال حلُقــ0ْآن حلك0يم، مآا قا ي0  حلبعض بأنها تال عىل خهٍل أن 
نتناولهـا ونحن يف إطار حلحايث عن مع0رة حلله، من أخل أن نع0ف 

كيف نتواله رنكون من أوليائه بتوريقه. 
حلحايـُث عـن ِنَعِم حلله سـبحانه وتعـاىل مهم خـاحً، يف حلُقــ0ْآن 
حلك0يـم آيات كثـري  تناولت ك10 حلله سـبحانه وتعاىل، وإلسـانه 
حلعظيم إىل عبااه يف ما أسـبغ عليهم من حلنعم حلظا 0  وحلباطنة.. 
وتأتـي أَْكثَــ0 من  ـاف أَو أَْكثَــ0 من غايـة، راالئل عىل قارته 
سـبحانه وتعـاىل، عىل لكآتـه، عىل رعايتـه، عىل لسـن تابريه، 
عىل عظم إلسـانه إىل عبـااه ليحبوه ليعظآوه ليجّلـوه، ليخلق يف 
نفوسـهم ذلك حأث0 حلذي تجا يف نفسـك أما1 أي نعآة تسـا  إليك 

من حام0ين. 
 ذه حملشـاع0 مهآـة خاحً، عناما نستشـع0 عظم إلسـان حلله 
إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثري  خاحً.. نعآة حلهاحية، نعم مااية 
كثـري ، نعآة كبري  ريآـا أعطانا من  ذه حلكيفيـة حلتي قال بأنها 

ألسن تقويم }َلَقْا َمَلْقنَا حإْلِنَْساَن يِف أَْلَسِن تَْقِويٍم{، )حلتني: (. 
تلك حملشـاع0 حلتـي تركها  ـذه، نظ0تـك إليها، نظ0تـك إىل من 
أسـاح ا إليك، تلك حملشاع0 مهآة خاحً يف ربطك بالله، يف ثقتك بالله، 
يف حنطاقـك يف طاعتـه، يف حبتعااك عن معصيتـه، يف مورك منه، يف 

إخالك له، يف ليائك منه، يف ل0صك عىل رضاه((. 

علماء الكالم لم يعرضوا نعم اهلل كأسلوب من أساليب معرفة اهلل:
ومن مال محارضحت واروس حلسـيا لسني بار حلاين حلحوثي 
نارك أن حنتقـااه )ِرْضــَوحُن حللـِه َعَليِْه( لقوحعا وحسـتاالالت علم 
حلكا1، لم يأِت مـن ر0حغ، أَو حنتقاا مُلـَجـ0ّا حلنقا؛ بل أّن  ذح حلعلم 
بقوحعاه وحستاالالته لم يعتآا عىل آيات حلُقــ0ْآن حلك0يم يف أسلوبه 
وع0ضـه ملع0رة حلله، بل حعتآا عىل قوحعا بعض راسـفة حليونان، 
وحملعتزلة، وغري م من حلذين سـلكوح نفس حملسلك يف حالستاالل عىل 
مع0رة حلله، ولو عن لسـن نية. و ذه حلقوحعا أَو تلك حالسـتاالالت 
ال تصنـع مع0رة بالله متكاملة، بـل يف كثرٍي منها ما يصنع مع0رة 
مغلوطة بالله سـبحانه وتعاىل، وعىل سـبيل حملثال: لو حسـتع0ضنا 
خآيع كتب علم حلكا1 ملا وخانا ريها ما يقا1 ]ِنَعم حلله، أَو رلآته، 
أَو كآاله، أَو وعاه ووعياه[ كأسلوب من أساليب مع0رة حلله، و ذه 
طاّمة كب  بالفعل، وتشـكل مطور  عىل نفسـية حإلنسان. ومآا 
قاله حلشـهيُا حلقائا يف  ذح حلسـياق: ))لم يع0ض حملتكلآون مسألة 
حلنعم حلكثري  حلتي أسـبغها حلله عىل عبااه كأسـلوب من أسـاليب 
مع0رته سـبحانه وتعاىل. لم يقاموح حلحايث عن شا  بطشه، وعن 
سـعة رلآته ريآا يِعُا به أولياَءه، لم تقا1 كأسـلوب من أساليب 
حملع0رة، نوقشت  ناك لولا ا وبآف0ا ا عن وحقع حإلنسان..((. 

اآليات التي تتحدث عن نعم اهلل مهمة جًدا في ترسيخ معرفة اهلل وتعزيز الثقة به 

الشهيد القائد: نحو رؤية منبثقة من روح الُق��ْرآن الكريم 

0ر حأسبوعني حلقاامني 
مق

:  مع0رة حلله نعم حلله - 
 3 إىل 16 ُخَآاا  حام0 

من

مس + حلثقارة حلق0آنية.
حلارس حلخا
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عربي ودولي 

الجيش السوري يدّمــر آليات 
لإلجراميني بريف إدلب الجنوبي 

 : سوريا 
حلشـآايل،  ريـف لآـا   يف  حلسـوري  حلجيـُش  وّخـه 
أمس حلسـبت، رضبـاٍت مكثّفًة عـىل تَحــ0ّكات وأوكار 
حملجآوعـات حإلخ0حمية؛ وذلك راحً عـىل م0وقاتها حملتك0ر  

التّفاق منطقة مفض حلتصعيا يف إالب. 
وقالـت وكالـة حأنباء حلسـورية سـانا، بـأن ولاحِت 
حلجيـش حملتآ0كـز  ب0يـف ماينـة حلسـقيلبية حلشـآايل 
نّفــذت رماياٍت مارعية وصارومية عىل موحقع حنتشـار 
وتحصينات إخ0حميي ما تسـآى خبهة حلنرص  يف محيط 
بلـا  قلعة حملضيق بعا قيامهم بإطـاق رصاص حلقنص 
باتجاه حلنقاط حلعسك0ية حملكلفة بحآاية حلق0  حامنة. 
وأشـارت حلوكالة إىل أن حلرضبات حمل0كز  أسـف0ت عن 
تكبيا حإلخ0حميني مسائ0َ باأر0حا وتامري أسلحة وذمائ0 
كانـت بحوزتهم وذلك بعا يو1 من تامري مارعية حلجيش 
أوكارحً للآجآوعات حإلخ0حمية احمل مغاور وكهوف يف تلة 

حلصياا. 
ويف ريف إالب حلجنوبي، لفتـت حلوكالة، إىل أن ولاحٍت 
مـن حلجيش نّفـــذت رضبـاٍت صاروميًة نحـو موحقع 
حإلخ0حميـني يف ق0يـة بابولـني بجبـل حلزحويـة بعـا رصا 
تجآع آليات ثقيلـة لتنظيم خبهة حلنرص  يف ألا حملق0حت 
باأط0حف حلغ0بية وأسـف0ت عن تحقيـق إصابات اقيقة 

بالتجآع. 
يُذكـ0 أن ولاحٍت مـن حلجيش حلسـوري قضت، أمس 
حأول حلجآعـة، عـىل عـاا مـن إخ0َحميـي تنظيـم خبهة 

حلنرص  يف أط0حف بلا  تلآنس ب0يف إالب حلجنوبي. 

الخارجية اإليرانية: طهران ستواصل 
التمّسك بمبادئ الثورة اإلسالمية

 : متابعات 
أّكـــات وزحرُ  حلخارخية حإلي0حنية، أمس حلسـبت، أن 
طه0حن صآات وستصآُا؛ اراعاً عن مصالحها من مال 

موحصلة حلتآسك بآباائ حلثور  حإلسامية. 
وشـّاات حلـوزحر  يف بيـان أصارته بآناسـبة حلذك0  
حلسـنوية حأربعـني النتصـار حلثـور  حإلسـامية، عىل أن 
حلشـعَب حإلي0حني يوحصـل لياتَه أَْكثَــ0َ قـوً  وعزماً رغم 
ُكّل حملؤحم0حت وحلاسائس حلعايا ، الرتة إىل أن رِسَّ حنتصار 
ثـور  حلشـعب حإلي0حني عـا1 ف7ف1 ومقاومتـه طيلة 0  
عاماً يكآـُن يف مصاحقيته وتعاضاه وحتحـااه وموحكبته 
ـك حإلي0حنيـني  لقيااتـه.  واعـا حلبيـان إىل رضور  تآسُّ
بالتالـم وحلتعاضـا ريآا بينهم بشـكل أقـو  وأَْكثَــ0 
تجـذرحً يف خآيع شـؤون حلحيا  حالختآاعية وحلسياسـية 

ملوحخهة حلتحايات. 

مقتل ثالثة جنود عراقيني بتفجري 
إجرامي يف صحراء األنبار

 : متابعات 
ُقتـل ثاثُة خنـوا يف حلجيـش حلع0حقي، أمس حلسـبت، 
إث0 تفجري إخ0حمي حسـتهاف سـيارتهم لـا  م0ور ا يف 

صح0حء محارظة حأنبار غ0ب حلع0حق. 
ونقلت وسائُل إعا1 ع0حقية عن مصااَر أمنية ع0حقية 
قولها: إن عبوً  ناسـفة حنفج0ت بسيار  عسك0ية كانت 
تقل ثاثة خنوا أثناء عواتهم من إلا  حملها1 حلعسك0ية 
يف صح0حء محارظة حأنبار، الرتاً إىل أن حلعبو  ُزرعت عىل 

حلط0يق حلذي يسلكه حلجنوا بشكل مستآ0. 
ويف حلسـياق ذحته، أعلن م0كز حإلعـا1 حأمني حلع0حقي 
حعتقـاَل ألـا مآـويل تنظيم احعـش حإلخ0حمـي يف ماينة 

حملوصل شآال حلباا. 
ونقلـت وكالة أنبـاء حإلعـا1 حلع0حقي وحع عـن حمل0كز 
قوله يف بيان، أمس حلسبت: إن مفارَز حستخبارحت رشطة 
حلطاقـة ألقـت حلقبَض عـىل ألا حملنتآـني لتنظيم احعش 
يف حلسـالل حأيـر ملاينـة حملوصـل، الرتـاً إىل أن حملعتقَل 
كان يآـّول حلتنظيـم مـن مـال عآليات ته0يـب حلنفط 

ومشتقاته وصار بحقه أم0 قبض. 
عـىل صعيـا آم0، أشـار حلبيـان إىل ضبط ألـا أوكار 
إخ0حميـي تنظيـم احعش يقُع عـىل أطـ0حف وحاي حلكور 
بآحارظـة ك0كـوك، موضحا أن حلوك0 حلتـو  عىل عتاا 

بناقية كاشنكوف وموحا غذحئية ومابس مختلفة. 

األطراف الفلسطينية تواصل حواَرها يف القاهرة وحماس تشرتط وجود عباس يف املفاوضات 

أزمة مغربية خليجية عقب نشر تقرير تلفزيوني أظهر خريطة املغرب مبتورًة 

حزب اهلل: الواليات املتحدة وحلفاؤها يتجهون نحَو املزيد من الفشل

 : متابعات 
كشـفت مصااُر رلسـطينية، أمس حلسـبت، عن 
مج0يات وتفاصيل حلحوحر بني ورا ل0كة لآاس يف 
حلقا 0  ب0ئاسـة رئيس مكتبها حلسيايس إسآاعيل 

 نية ومسؤويل خهاز حملخاب0حت حملرصية. 
عاا ـا  يف  حللبنانيـة  حأمبـار  ونقلـت صحيفـُة 
حلصـاار، أمس حلسـبت عـن حملصاار قولهـا، إنه عىل 
عكس حلتوقعات حلتي رحرقت زيار   نية، إىل حلقا 0 ، 
تعّقات حلحوحرحت بني حلح0كة وحلسلطات حملرصية. 

رعـىل صعيـا حملصالحـة حلفلسـطينية، لـم يعا 
حملرصيـون عاخزين عن حلتقا1 يف حملِـَلـّف رحسـب، 
بل عن خآع حأط0حف حلفلسـطينية عىل طاولة لوحر 
وحلـا ، أمـا يف ِمـَلــّف حلتهائة رلم تقـّا1 حلقا 0  

خاياحً غري حملهائات ملنع حالنفجار. 

ويف وقـت غـاار ورـا »حلجهـاا حإلسـامي« قبل 
يومـني، ووصـل حلجآعـة حلفائتـة ورـاح »حلجبهـة 
حلشـعبيَّة« و«حلايآوق0حطية«، كانت  ناك صعوباٌت 
يف حلتوحصـل مع ورا »لآاس«  ناك عىل ما  حأيا1 
حملاضية، ما رتح حملجال وحسـعاً أما1 حلشائعات لول 

قضايا عا  بني حلح0كة وحملرصيني. 
لكن مـا أّكــاته مصـاار مطلعة عـىل حللقاءحت 
مال حأسـبوع حملايض، أن ِمـَلــّف حملصالحة تَع0قل 
كليـاً بعـا ررض »رتـح« مبـاأ حلحوحر حملبـارش مع 
»لآاس«، أو لتى وقف إخ0حءحتها حألااية حملتعلقة 
بتشكيل لكومة خايا ، وكذلك زياا  حلعقوبات عىل 

قطاع غز . 
وذكـ0ت حلصحيفة أن »رتح«، حعتـذرت عن عا1 
تلبيـة طلـب حلقا 0  عقـا لقـاءحت لايهـا، طالبة 
تأخيل ذلك إىل نهاية حلشه0 حلجاري بحجة حنشغالها 

بإخ0حءحت تشـكيل حلحكومـة حلجايا ، مع أن مرص 
حقرلت أن يشـآل حلحوحر خآيـع رصائل منّظـآة 
حلتح0يـ0، ولآاس وحلجهاا، علآـاً أن حأمريتني رأتا 
أن أيَّ لقـاء مـن اون لضور حل0ئيس حلفلسـطيني 
محآوا عباس، شـخصياً، يشـري إىل ته0ب رتحاوي 

وحضح من حملصالحة. 
مع ذلـك، يوحصـل حملرصيـون محاوالِتهـم إقناَع 
»رتـح« بعقا لقـاءحت خايا  يف ظّل وخـوا  نية يف 
حلقا 0 ، ويف حلوقت نفسـه تستآ0 حلقا 0  يف ررض 
أية تامات ع0بية أو اولية يف  ذح حملِـَلـّف، مشـااً  
يف حللقـاءحت حأمـري  عـىل مآانعتهـا مـ0وج  ـذح 
حملِـَلـّف من يا ا؛ أَنَّ أياً من حلاول حأم0  )يف إشار  
إىل روسـيا( ليسـت لايها مب  أو قار  عىل حلضغط 
كآا تفعل مرص، حلتي تاي0 حملصالحة سياسياً وأمنياً 

منذ أول حتّفاق للفصائل حلفلسطينية عا1 1005. 

 : متابعات 
ُ  حلتوتـ0حت حلسياسـية بـني اولتَي  تزحيـات ِلـاَّ
حلعاوحن حأم0يكي حلسعواي وحإلمارحتي مع رشيكهم 
حلسـابق يف حلعاوحن عىل حليآـن مآلكة حملغ0ب، وذلك 
عىل ملفيـة نر تقاريـ0 تلفزيونية عـن حلصح0حء 
حلغ0بية عىل قنوحت مليجية أظه0ت م0يطة حملآلكة 

حملغ0بية مبتورً  من اون حلصح0حء حلغ0بية. 
وكشـفت مصـاار مغ0بية متطابقـة، أن حل0باط 
حسـتاعت سـفريَ ا باولة حلعاوحن حإلمارحت، ويأتي 
حلكشـف عن  ذح حلخب، بعا يو1 وحلا عىل حستاعاء 

حلسفري حملغ0بي بالسعواية. 
وأّكــات حملصاار، أن حسـتاعاَء حلسـفري حملغ0بي 
باإلمـارحت خاء مبـارشً  بعا تق0يـ0 نرته محطة 
تلفزيونية سـعواية، لم تسـتبعا أن يكون لإلمارحت 

يا ريه. 
وأورات قنـا  “تيـيل مغ0ب” حلخاصـة، نقاً عن 
مصااَر مطلعة، أن حسـتاعاَء حلسـفري حملغ0بي خ0  
مـن أخـل “حلتشـاور” وذلك عـىل ملفيـة “حلتوت0” 

حلحاصل يف حلعاقات مع حلسعواية. 
وقامت حملغـ0ب، أمس حأول حلجآعة، باسـتاعاء 
سـفري ا مـن اولة حلعاوحن حلسـعواي عـىل ملفية 

حلتق0يـ0 حلـذي نر عـىل قنـا  حلع0بية حلسـعواية 
وحلذي حعتبته حملغ0ب ضـا حلولا  حلرحبية للآآلكة 

حملغ0بية. 
وك0ا من اولة حلعاوحن حلسعواي، أورات مصاار 
صحفيـة مليجيـة، أنباًء عن حسـتاعاء حلسـعواية 
سـفري ا بال0باط َعباحلله بن سعا حلغ0ي0ي وطلبت 

منه حاللتحاق بال0ياض. 
يُذك0 أن مآلكة حملغ0ب أعلنت إيقاَف مشـاركتها 
حلعسـك0ية مع اول حلعاوحن منذُ عامني وعّززت ذلك 
حإلعان مساء حلخآيس حلفائت بإيقاف مشاركتها يف 

أية حختآاعات مع اول حلعاوحن عىل حليآن. 

 : متابعات 
أّكـــا نائُب رئيس حملجلـس حلتنفيذي يف لزب 
حللـه، حلشـيخ عـيل اعآـوش، أمس حلسـبت، أن 
حلواليـاِت حملتحا  وللفاء ـا يتجهون نحو حملزيا 

من حلفشل يف حملنطقة وحلعالم. 

وقـال اعآـوش يف كلآـة لـه، أمس حلسـبت: 
حملتحـا  وكيـان حاللتـال  حلواليـات  إن  زحئـَم 
حلصهيونـي وللفائهآـا يف حملنطقـة وحنتصارحت 
حلعـ0حق وسـورية وحليآـن  حملقاومـة يف  محـور 
ورلسـطني ولبنان خـاءت بفعل حلصـب وحلثبات 

وحلصآوا. 

وأوضح اعآـوش، أن أم0يكا تتجُه نحَو حملزيا 
من حلفشل يف حملنطقة وحلعالم وحلكيان حلصهيوني 
للفاَء آـا  وأن  وحلخـوف  حلقلـق  نحـو  تسـري 
يتجهون نحو حلضعف وحلعجز وحلو ن ويف حملقابل 
محـور حملقاومـة يتجه نحـو حملزيا مـن تحقيق 

حإلنجازحت رغم حملصاعب. 
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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:
صبي حلاروحني

كلمة أخيرة

عـبداهلل عـلي صـبري 

كان ال بُ���دَّ من ثورة أَو حركة 

11 فرباير بغضِّ النظر عن مآالتها، 

وما نكابُده تحَت الحرب والعدوان 

وتجزئ�ة البالد وانهي�ار االقتصاد 

وت�رّدي حال�ة الس�لم االجتماعي 

يف عم�وم الوطن الواح�د، وبغضِّ 

النظر عن الدماء والتضحيات التي 

ت عليها االنتهازيُة السياس�يّة  التفَّ

ولص�وص الثورات، كما يحصُل يف 

معظم التجارب والدول. 

بَيْ��َد أن األحالَم العريضَة التي تبّخرت ألس�باٍب كثرية، ما تزاُل 

هي ذاتها األحالم، مع أولويات طغت عىل هموم الناس ومعيش�تهم 

اليومية. ومكابٌر َمن يُظنُّ أن الش�عوَب يف مس�رية تحّررها الوطني 

يمكنُها أن تتنازَل بس�هولٍة عن أهدافها الكبرية وإِن انشغلت عنها؛ 

بسبب عارض ما. 

فال يُظ�نُّ أحٌد أن عقارَب الزمن تعوُد إىل ال�وراء، مع مفارقِة أن 

البعَض يتمنَّى تحت ضغط اللحظة التأريخية أن تعوَد بنا األياُم إىل 

قبل فرباير 2011م. لكن ترى ما املغرى يف عهد 2010 وما قبله؟ 

�َم عىل زمن الظلم واالس�تبداد وتبديد  ه�ل يمكُن لعاقٍل أن يرتحَّ

ثروة الش�عب لصالح قل�ٍة انتفاعية أكلت األخ�َر واليابس، وأّدت 

أنانيتُها املفرطُة إىل إشعال الحرب الداخلية يف صعدَة ويف الجنوب؟ 

ه�ل كان بإمكان تلك الطغم�ة الحاكمة أن تتنازَل للش�عب عن 

الس�لطة بع�د 33 َعاماً م�ن التفرُّد ب�كل يشء تقريب�اً؟.. ولو كان 

للمس�تبدين والطغاة عقوٌل وقلوٌب يفقهون بها ملا رأينا الس�يناريو 

ذاتَ�ه يتكّرر يف أكثَر من دولة عربية، ُوُصوالً إىل الرئيس الس�وداني 

عمر البش�ري الذي يتعاَمُل مع الس�لطة وكأنها َح��قٌّ رشعي له إىل 

ما ال نهاية؟

2011 م كان مف�رتَق ط�رق، إّم�ا العبودية وإّم�ا التغيري.. وقد 

اختار شعبُنا وسلك بملء إرادته طريَق الالعودة، وأنجز املهمَة التي 

كانت تبدو ش�بَه مس�تحيلة، غريَ أن نتاَج الحاكم وثقافتَه كانت قد 

ُف  اس�ترشت يف جس�د املعارضة السياسيّة نفِس�ها، فإذا بها تترصَّ

بمرشوع التغيري وكأنه تقاُسٌم للسلطة والنفوذ فحسب. 

انخدعن�ا بالنُّخب�ة االنتهازي�ة -وال نربِّئُ أنفس�نا- وتعاملنا مع 

التغيري وكأنه مرشوٌع ناجٌز ال يحتاُج س�وى َجّرة قلم، فندُخُل واحَة 

الحرية والديمقراطية والعدالة واملساواة والدولة املدنية، وَهلُمَّ َجرًّا. 

تحَت نش�وة الظفر بالس�لطة وعىل إيقاع التكال�ب عىل املصالح 

واملناصب، تناس�لت القيُم واملبادئُ ش�يئاً فش�يئاً؟ وإال كيف نفّسُ 

مسحيَة تس�ليم هادي الس�لطة ِوْف�قاً للمب�ادرة الخليجية، وكيف 

تواط�أت الق�وى الثوري�ُة والسياس�يُّة ع�ىل م�رشوع التغيري حني 

تعاملت مع ذاك الس�يناريو وتل�ك االنتخابات الهزلية التي لم تمنِح 

الناخُب س�وى خيار واحد؟. واليوم فإن القوى التي صنعت الكذبَة 

ُقها ويدافُع عنها تحت مسّمى الرشعية؟ باتت أكثَر من يصدِّ

الدرُس املس�تفاُد أن التفريَط بالديمقراطي�ة أفىض بنا إىل النفق 

املظل�م، وَمن يروُم اليوَم يمناً حرًّا س�يِّداً، فليعم�ْل مع ُك��ّل القوى 

الوطني�ة باتّج�اه االحتكام إىل اختيار الش�عب ع�رب انتخابات ُحرٍَّة 

ونزيهة، واحرتام النتائج أيّاً كانت!!

11 فرباير.. خسرنا التغيرَي 
ولم نربحِ الديمقراطية

الُهويُة اليمنية.. بني االستعمار 
»والرهان على الوعي الوطني« 

منذر محمد المقطري
 

الوطني�ة  بالُهويَّ�ة  يُف�رَُض   
املرجعي�َة  تك�وَن  أن  الجامع�ة 
األساسية التي تنصهُر فيها جميُع 
يف  والفرعي�ة  الثانوي�ة  الُهوي�ات 
��ًة عندم�ا يتعرَُّض  أي بل�د، َخاصَّ
لعدوان خارجي، وهذه الُهويَُّة التي 
كان�ت وال ت�زاُل تتعرُض لتش�ويه 
ممهنج يس�تهدُف الوع�ي الوطني 
بفعل الرس�انة اإلعالمية العمالقة 
ل�دول الع�دوان الت�ي تعم�ُل ع�ى 
تميي�ع الُهويَّ�ة الوطنية، وتكريس 

االنقسامات لتحِرَف القضيَة اليمنية الجمعية إىل 
قضية ُهويَّة له�ا أبعاُدها )املناطقي�ة، املذهبية، 

العرقية،... إلخ(. 
األمريك�ي ع�ى  الس�عودّي  الع�دواُن  يعم�ُل   
اس�تنهاِض ُهوي�ات فرعية موجودة يف النس�يج 
االجتماع�ي اليمن�ي، وه�ذه الُهوي�اُت ل�م تك�ن 
ولي�دَة اللحظة، فهي نتاُج ُجمل�ٍة من التناقضات 
السياس�يّة واالجتماعي�ة واالقتصادية عى مدى 
عق�ود مض�ت، باإلَضاَف�ة إىل أخط�اء وتراكمات 
ارتكبه�ا النظ�اُم الس�ابُق إب�ان ح�رب الجن�وب 
وحروب صعدة الس�ت، ما ساهم وبشكل كبري يف 

توسيع الُهوة بني املواطن وبني ُهويته الوطنية. 

• االستعمار ومشروُعه القديم يف تقسيم اليمن:
إن االس�تعماَر الخارج�ي وأدوات�ه يف الداخ�ل 
م�ن أنْظمة عميلة وأذرعها االس�تخباراتية تعتربُ 
م�ن أه�ّم العوامل واإلش�كاليات التي تس�ببت يف 
انقس�ام الُهويَّ�ة الوطني�ة، فقد أَدَّى االس�تعمار 
الربيطاني يف الجنوب إىل ترويج تس�مية »الجنوب 
العرب�ي« وعم�ل ع�ى خل�ق بيئ�ة مختلف�ة عن 
بيئة الش�مال، وهو ما س�اهم يف بالت�ايل يف إيجاد 
تباعدات ثقافية واجتماعي�ة واقتصادية أوجدت 
بالت�ايل تفاوت�اً يف التط�ور االقتص�ادي والثق�ايف 
والس�يايّس، ه�ذا التفاوُت وّلد حالًة من الش�عور 
باملناطقي�ة، َحيْ��ُث أصبح ُك���لٌّ يتخندق خلف 
ُهويت�ه الفرعي�ة يف ظ�ل غياب دول�ٍة حقيقية يف 
وقته�ا تس�تطيُع اإلمس�اَك بالبلد ككتل�ة واحدة 
وتع�رّب عن مصال�ح املوطنني كاف�ة واملنتمني إىل 
مختلف املناطق اليمنية، َحيْ��ُث كان هذا املطلُب 
)إيجاد دولة املواَطنة املتساوية( أحد أهّم مطالب 
وتطلعات ثورة الشعب يف ال� 21 سبتمرب 2014م. 

• الس��عودّية َأَداُة االمربيالي��ة العاملية يف املنطقة 
واليمن:

مملكُة الف�وىض تصدر الفوىض 
لسياس�ة  كامت�داد  اليم�ن  إىل 
ومرشوعه�ا  العاملي�ة  االمربيالي�ة 
الكلوني�ايل يف املنطق�ة، فق�د ظلت 
املاضي�ة  العق�ود  طيل�ة  اململك�ة 
تلع�ُب دوراً اس�تخباراتياً قذراً عرب 
تدخالتها يف اليمن وسعيها الحثيث 
لزعزعة االستقرار يف البالد ورضب 
الُهويَّ�ة الوطني�ة عرب اس�تنهاض 
صغ�رية  اجتماعي�ة  ُهوي�ات 
وفرعية موج�ودة يف عمق الركيبة 

االجتماعية اليمنية. 
م�ن جانٍب آخر، تس�عى أمريكا ع�رب أداتها يف 
املنطق�ة »الس�عوديّة« لتحوي�ل اإلْرَه���اب من 
ُهويَّة دخيلة ومستحدثة إىل ُهويَّة أصيلة ودمجها 
ضم�ن مكونات النس�يج االجتماع�ي اليمني مع 

مرور الوقت. 
وألن الُهويََّة الوطنية الجامعة مرتبطٌة بعالقات 
اجتماعية واقتصادية ومرتبطة بالتوزيع العادل 
للث�روة ووجود دول�ة حقيقية تحّق�ُق »املواَطنة 
املتس�اوية«، خرج�ت جماه�ريُ الش�عب مطل�ع 
2011م يف ح�راك ث�وري عف�وي  فرباي�ر س�نة 
حقيق�ي؛ بُغي�َة تغي�ري النظ�ام ويطال�ب بنظام 
يحّقق مصالَح الطبقات االجتماعية املس�حوقة، 
وه�و ما تعت�ربُُه الس�عوديُّة خط�راً عليه�ا؛ ألَنَّ 
تغيريَ الركيب�ة االقتصادية للبلد وعالقات اإلنتاج 
االجتماع�ي وإَعاَدة توزيع الث�روة تعكس تغيرياً 
يف التوج�ه الس�يايّس لنظ�ام الدولة بش�كل عام، 
م�ا يهيئ األرضيَة للتحّرر من التبعية للس�عوديّة 

واستقالل القرار السيايّس. 
الس�عوديُّة تدرك جيِّداً أن أي تحالٍُف طبقي بني 
طبقات املجتمع املس�حوقة، س�يخلُق اصطفافاً 
وطنياً حقيقياً يليه حراٌك شعبي عارم كما حدث 
يف ثورتَي فرباير وس�بتمرب، فه�ي تعمل َدائماً من 
أجل إفراغ أي مرشوع وطني من محتواه وأهدافه 

وثوابته الوطنية التحّررية. 
لذا سعت اململكُة يف بداية الثورة الشبابية لدعم 
النظام الذي عّزز عوامَل االنقسام الوطني نتيجَة 
تناقضات�ه »أي النظام« وتراكم�ات أخطائه التي 
اختزل�ت الفقر يف قرار س�يايّس مرهون بالتبعية 

للخارج. 

أنس القاضي
 

إنَّ هن�اك مغ�زًى َكبرياً يف أن 

الجبه�اِت الس�اخنَة اليوَم هي 

يف ح�دود الس�عوديّة كالجوف 

)ال�ذي فيها حقُل نف�ط يمني 

وصع�دة  مش�رك(،  س�عودّي 

)للضغ�ط ع�ى أنص�ار الل�ه(، 

وعى الساحل كحّجة والحديدة، 

وه�ذه الجبه�اُت ع�ى ارتباٍط 

الس�عوديّة  بمصال�ح  مب�ارٍش 

واإلمارات، فال مصلحَة -مثالً- 

لش�ابٍّ من تع�ز يف غزو صعدة 

قادماً من املعسكرات الحدودية 

السعوديّة عرب باقم أَو الجوف، 

كم�ا أن�ه ال مصلح�َة -مث�الً- 

غ�زو  يف  ضالع�ي  أَو  للحج�ي 

لإلمارات  وتقديمه�ا  الحدي�دة 

عى غراِر عدن واملكال.

الجغرافي�ا  طبيع�َة  إنَّ 

السياس�يّة يف أس�خن جبهات 

الي�وم تُس�ِقُط فرضي�َة يمنية 

ال�راع وان ما يحّرُك�ه رغبة 

يمن�ي يف قت�ل يمن�ي الختالف 

ومذاهبه�م،  مناطقه�م 

بتعّدده�م  فاليمني�ون 

موجودون يف صنع�اء بتعايش 

ووئ�ام، واملالَحُظ ب�أن مختلَف 

تع�ز  يف  الداخلي�ة  الجبه�ات 

وباتّجاه الجنوب ومأرب هدأت 

ولم تعد زحف�اً وزحفاً مضاّداً، 

ف�ال توج�ُد دواف�ُع اجتماعية 

يمنية يف تحريكها.

وبش�كٍل آخر ال يق�وُم أهايل 

التماس�ات  يف  املناط�ق  ه�ذه 

بالتعبئة للح�رب والزحف عى 

املناط�ق املجاورة له�م لدوافَع 

مناطقية أَو مذهبية أَو غزوات 

اقتصادية للتفيُّد واالستباحة. 

حقيقة الصراع.. 
ليس يمنياً 

يمنيًا
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