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الأجهزة الأمنية بذمار تلقي القب�ض على 40 من املرتزقة واملغرر بهم 
م�سرع ع�سرات املرتزقة بهجمات نوعية وكمائن هند�سية يف جنران وع�سري واجلوف

الكوجنرس يسعى إلقرار قانون وقف الدعم األمريكي للسعودية يف حرب اليمن خالل األيام القادمة

من المهرة إلى سقطرى: االحتالل اإلماراتي يضاعف إنتاج المليشيات لتثبيت تواجده
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الشاعر التهامي إمساعيل خماوي يف حوار لصحيفة املسرية:

الشعر موقف ومسؤولية واالرهتان واالرتزاق 
تعبيد وإذالل يتناىف مع جاللة هذا املعىن
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المدفعية تضرب تجمعات الجيش السعودّي في جيزان وتكّبدهم خسائَر فادحة:

مصرع وإصابة العشرات منهم خالل العمليات:

هجومان على مواقع املرتزقة يف نجران وعسري ومصرع العشرات منهم بكمائَن هندسية

كسر زحفني للمرتزقة وهجوم مضاد على مواقعهم يف »خب والشعف« 

 : الحدود
اعصلت ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان عبشابلّة 
عأللاتها عباسـك3يّة يف مرتلـف خبهات ما 
ارع  عبحـداا ، انّفـــذت ، أمـا عبثالثـا  ، 
عد  عأللات نوعلة عقتحأت رلها َعـَداعً من 
موعقع عبادّا ، اعسـتهدرت تجأااته اآبلاته 
يف مناطـَق متف3قـة ، اسـقط مـالل تلـك 
عباأللات عرشعت من خنوا عبادّا عبسـاواّي 
ام3تِزقتـه قتىل اخ3حى ، اتكبّداع مسـائ3َ 

مااية متنوعة . 
اأراا َمْصَدٌر َعْسـَك3ِيٌّ بصحلفة عملسـر  
لـأن احدعٍت مـن عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 
نّفــذت ، أمـا، ُ ُجوماً نوعلاً عىل عدا من 
موعقع م3تِزقة عبجلش عبسـاواّي يف منطقة 
عبصـوح ، قبابـة نجـ3عن ، اأّكـــد أن َعـَداعً 
من عمل3تِزقة عبذين كانوع  ناك سـقطوع قتىل 
اخ3حى لنرعن عبوحدعت عملهاخأة ، رلأا الذ 

لقلتهم لابف3عر . 
خـا  ذبـك لابتزعمـن مـع  جـو1 نوعي 

آمـ3 نّفــذتـه ُقـــوَّعت عبجلـش اعبلجـان 
عبشابلّة عىل عدا من موعقع م3تِزقة عبجلش 
عبسـاواّي قبابة منَفذ علب يف خبهة عسـر 
، اأاضـح َمْصَدٌر ملدعنـي أن عبهجو1 نُّفــذ 
لشـكل مباغـت مـا أحـدث حابـة إرلـاك يف 

صفوف عمل3تِزقة . 
اسـقط عدا من عمل3تِزقة قتـىل اخ3حى 

مالل عبهجو1 ، ار3 لقلتهم . 
ُقـــوَّعُت  تأّكنـت   ، أمـ3   خهـة  مـن 
عبجلـش اعبلجان ، أمـا ، من كرس محاابة 
زحـف مل3تِزقـة عبجلـش عبسـاواّي قبابـة 
منَفـذ علـب أيضـاً ، حلـث حـاال عمل3تِزقة 
تحقلـق تقد1  نـاك ، إال أنهم تلقوع رضلاٍت 
مكثّفًة امسـدا  أسـقطت َعـَداعً من عبقتىل 
اعبج3حى يف صفورهم ، اأخبت لقلتهم عىل 
عبف3عر اعبرتعخع ، اعنتهت محاابتهم لابفشل 

الدان تحقلق أي تقد1 . 
يف عبوقـت ذعته ، أطلقت ُقـــوَّعت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة ، َعــَداعً مـن صوعريـخ 
»زبـزعل1« عىل عد  تجأاات مل3تِزقة عبجلش 
عبسـاواّي قبابـة منَفذ علب أيضـاً ، اأّكــد 

َمْصـَدٌر ملدعنـي بلصحلفـة أن عبصوعريـخ 

حّققـت إصالـات اقلقـة ، اأسـف3ت عـن 

مـرع اإصالـة عباـرشعت مـن عمل3تِزقة ، 

اكبّدتهم مسائ3 مااية متنوعة . 

الابتزعمـن ، اّمـــ3ت ُقـــوَّعُت عبجلـش 

اعبلجـان آبلـًة عسـك3يّة مل3تِزقـة عبجلـش 

عبسـاواّي يف صح3ع  عمخـارش قبابة نج3عن 

، اذبك لوعسـطة عبو  ناسفة زرعتها احد  

عبهندسـة عباسـك3يّة ، اأسـف3 تدمر عابلة 

عـن مرع خألع من كانـوع عىل متنها من 

عمل3تِزقة . 
كأـا بقي عـدٌا مـن عمل3تِزقـة مصارعهم 
، اأصلب آمـ3ان ، يف عملنطقـة ذعتها ، خ3ع  
، حلـث  آمـ3  اقوعهـم يف كأـن  نـديس 
عنفجـ3ت لهم عبـو  ناسـفة زرعتها احد  

عبهندسة عباسك3يّة  ناك . 
اسـقط م3تِزقة آمـ3ان قتـىل اخ3حى 
رشـاحة  يف  عسـتهدرهم  ثابـث  كأـن  يف   ،
عبرشقلة قبابة نج3عن ، اذبك عندما عنفج3ت 
لهـم عبو  ناسـفة زرعتها احد  عبهندسـة 

عباسك3يّة أيضاً . 
عبجلـش  مدرالـة  رضلـت   ، لدار ـا 
اعبلجـان عبشـابلّة عـد  تجأاـات بجنـوا 
عباـدّا عبسـاواّي ام3تِزقتـه يف ُكـــّل مـن 
عبرولـة اقبابـة خبل قلـا ، لجبهة خلزعن 
، ايف عب3لوعـة اقبابـة منَفذ علب يف عسـر ، 
احّققت عبرضلات عملدرالـة إصالات اقلقة 
أسف3ت عن مرع اإصالة عدا من عبجنوا 
عبسـاوايّن اعمل3تِزقـة ، اكبّدتهـم مسـائ3 

مااية .

 : الجوف

عباـداعن  م3تِزقـة  مـن  عباـرشعُت  سـقط 
عمم3يكـي عبسـاواّي قتـىل اخ3حـى ، أمـا 
عبثالثـا  ، خـ3ع  كـرس محاابتَـي زحـف بهم 
يف   ، نوعـي مضـاا عـىل موعقاهـم  ا جـو1 

محارظة عبجوف . 
اأراا َمْصَدٌر َعْسَك3ِيٌّ بصحلفة عملسر  لأن 
مجاملـَع كبرً  مـن م3تِزقة عباـداعن حاابوع 
عبزحف لاتّجاه لاض عملوعقع يف منطقة أسـط3 
لأدي3ية مب اعبشـاف لإسـناا مـن عبطرعن 

عبح3لي اعالسـتطالعي بلاـدّا ، إال أن ُقــوَّعت 
عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة عملسـلط3  عىل تلك 
عملوعقـع ، اعخهتهـم لنرعن ارضلات مسـّدا  
، أاقاـت عباـرشعت مـن عبقتـىل اعبج3حـى يف 
صفورهـم ، اأخـبت لقلتهـم عـىل عبرتعخـع 

اعبف3عر . 
الاـد كـرس عبزحـف عمال ارـع عباـدّا 
لتازيـزعت إضارلة يف محاابـة زحف أم3  
عـىل عملنطقة نفسـها ، إال أن عمل3تِزقة عبجدا 
اعخهوع نفـَا عملصر ، اتا3ضـوع برضلات 
انرعن مكثّفة ، إذ أسـقطت عبارشعت منهم 
لـن قتلل اخ3يح ، قبـل أن يف3 لقلتهم من 

أرض عملا3كة ، اتنتهي عملحاابتان لابفشل ، 
الدان تحقلق أي تقد1 . 

عبجلـش  ُقـــوَّعت  نّفـــذت   ، الابتزعمـن 
اعبلجـان عبشـابلّة عأللـة  جوملـة مضاا  
عـىل عملوعقع عبتي خا  منهـا عمل3تِزقة عبزعحفن 
، اأضـح عمَلْصَدُر أنه تم مـالل عباأللة مطارا  
عملوعقـع  تلـك  اعقتحـا1   ، عبفاريـن  عمل3تِزقـة 
اعستهدعف من كانوع رلها، ما أا  إىل مضاعفة 

عبرسائ3 عببرشية بلأ3تِزقة . 
اعغتنأت ُقــوَّعت عبجلش اعبلجان عبشابلّة 
مـالل عباأللـة كألات مـن عباتاا عباسـك3ّي 

بلأ3تِزقة من تلك عملوعقع . 

املنطقة العسكرّية الثالثة تحتفل بتخرج دفعة عسكرّية حملت اسم الشهيد العميد الزايدي 
 : خاص

أُقلـم لاملنطقة عباسـك3يّة عبثابثة ، أمـا عبثالثا  ، 
حفـٌل اع3ض عسـك3ّي مهلب لأناسـبة تر3ج اار  

عبشهلد عباألد صابح عبزعيدي . 
ايف عبحفل أشـار رئلا عأللات عملنطقة عباسك3يّة 
عبثابثة عباألـد عب3كن عبدعبويل عبحوثي إىل أن عبر3يّجن 

يأثلون رعردعً بلجبهات اسندعً بلجلش اعبلجان عبشابلّة 
عملدعران عن عبسلاا  عبوطنلة ضد عباداعن . 

اأاضح أن تر3يج ُاَرٍع عسـك3يّة مترصصة يأتي 
يف إطـار تنفلذ مطط ال3عمج عبتدريب اعبتأ لل عبقتايل 
اعباأللاتـي اعإلعـدعا عملانـوي بلاـا1 عبتدريبي ف101 
ااْرـقـاً بتوخلهـات عبقلاا  عبسلاسـلّة اعباسـك3يّة 
عباللـا يف إعـدعا كفـا عت قتابلـة قـاار  عـىل موض 
مرتلف أعأال عبقتال يف كارة عبترصصات عباسك3يّة . 

ابفت عباألـد عب3كن عبحوثـي إىل أن مقاتيل احدعت 
عملنطقـة عباسـك3يّة عبثابثـة يسـّط3ان أراَع عملالحـم 
عببطوبلـة يف موعخهة عباـداعن ام3تِزقته لـكل ُقــوَّ  
السابة اإيأان لادعبة عبقضلة عبتي يدعراون عنها ضد 

تحابف عباداعن اأذناله . 
انـّوه لأـا لذبـه عملدرلـون مـن خهـوا يف عإلعـدعا 
اعبتدريب بر3يجي عبدار  عبسـالاة عبتي حألت عسـم 

عبشهلد عببطل عباألد صابح عبزعيدي . 

ترلل عبحفل عستا3عٌض عسك3ّي بلر3يجن خّسداع 
من مالبه مسـتوع م عبتدريبي امانوياتهـم عباابلة ، 
كأـا نّفــذ عبر3يجون تأاريـَن قتابلة لابذمر  عبحلة 
مـن مرتلف عمسـلحة عملتوسـطة اعبرفلفة عكسـوع 
رلها ما اَصلوع إبله من مهارعت عابلة امسـتوً  ررلٍع 
امتألـز يف مـوض عمعأال عبقتابلـة لاملناطق عبجبللة 
اعملفتوحة الأـا يوعكُب مج3ياِت عمحـدعث امتطلبات 

عمللدعن .

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بكسر زحف لهم يف جبهة »كرش«

 : لحج
تأّكنـت ُقـــوَّعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة ، أما عبثالثـا  ، من كرس 
محاابة زحف مل3تِزقة عباداعن عمم3يكي عبساواّي يف خبهة ك3ش لأحارظة 
بحج ، اسقط عدا من عمل3تِزقة قتىل اخ3حى ، اتكبّداع مسائ3َ مااية . 

اأرـاا َمْصَدٌر َعْسـَك3ِيٌّ بصحلفة عملسـر  لأن م3تِزقة عباـداعن حاابوع 
عبتقـد1َ يف منطقـة حوعم3  لجبهـة ك3ش ، إال أنهم تلقوع رضلات مسـّدا  
اتا3ضـوع بنـرعن مكثّفـة من قبـل ُقــوَّعت عبجلـش اعبلجـان عمل3علطة يف 

عملنطقة . 
اأّكـــد عمَلْصـَدُر أن َعــَداعً من عمل3تِزقة سـقطوع قتـىل اخ3حى لنرعن 
عبجلـش اعبلجـان مـالل عباأللـة ، رلأـا الذ لقلتهـم لابفـ3عر ، اعنتهـت 

محاابتهم لابفشل ابم يحّققوع رلها أي تقد1 . 

العدّو يواصل خرق اّتفاق السويد 
ويقصف الحديدة بالبوارج 

واألسلحة الثقيلة
 : الحديدة

اعصلـت قـو  عباـداعن ام3تِزقتُهـا مـ3َق عتّفـاق اقـف إطـالق عبنار 
لأحارظـة عبحديد  ، اشـنّوع ، أما عبثالثـا  ، قصفاً مكثّفـاً عىل عدا من 

عملناطق اعمحلا  لاملحارظة . 
اأراات مصاار محللة بصحلفة عملسـر  لأن لـوعرج عباداعن عمم3يكي 
عبسـاواّي قصفـت لأرلاـة صوعريـخ منطقة عبجبللـة ، رلأا شـن عبغزع  
اعمل3تِزقـة قصفـاً مكثّفاً لاملدرالة اعمسـلحة عب3شاشـة عىل عـد  أحلا  

سكنلة اتجارية يف شارع صناا  . 
كأـا قصفـت مدرالة عمل3تِزقـة مطار عبحديد  ، اشـنوع قصفـاً مكثّفاً 
لامسـلحة عب3شاشـة عـىل ُكــلٍّ مـن مدينـة عبدريهأي  اق3يـة عبزعف3عن 

لأنطقة كللو 16 ، ايف رندق عبقأة لأنطقة 7 يوبلو .
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وثائق تؤّكــد تورط البرنامج في بيع المساعدات وتوزيع مواد غذائية منتهية الصالحية تسبب في وفاة مواطنين 

استباقًا ألية متغيرات قد تعيق تَحـّركاته:

نهب مخّصصات المشاريع اإلغاثية تحت مسّمى نفقات تشغيلية والمستفيدون يحصلون على الفتات 

ترامب يهّدد الكونغرس بـ »فيتو« لعرقلة قرار وقف 
الدعم واملشاركة األمريكية يف العدوان على اليمن

 : متابعات
 ـّدات إاعرُ  عب3ئلـا عمم3يكي اانابد ت3عمب، لاسـتردع1 
عبفلتـو با3قلة قـ3عر يف عبكونغـ3س عمم3يكـي، يقيض لوقف 
عبدعم عباسـك3ّي عمم3يكي بلاداعن عبساواّي عىل عبلأن اذبك 
يف موعخهـة خديـد  مع عملرّشعن لشـأن عبسلاسـة عمم3يكلة 

تجاه نظا1 اابة عباداعن عبساواّي. 
اأشـارت اكابة رايـرتز يف تق3ي3 بها، أمـا عبثالثا ، إىل أن 
عإلاعر  عمم3يكلـة قابت إن قـ3عر اقف عملشـاركة عمم3يكلة يف 
عباـداعن عـىل عبلأن غر مناسـب، عممـ3 عبذي يؤّكــد نسـَف 
عإلاعر  عمم3يكلة ملزععأها عبتي عّاعت رلها لوقف تزايد طائ3عت 
عباـداعن لابوقوا عبذي أعلنت عنه ازيـ3ُ عبدراع عمم3يكي خلم 

ماتلا يف شه3 نورأب عبفائت. 
 عسـتأ3عُر عإلاعر  عمم3يكلـة يف مـدعع عبشـاوب اعباابـم 

لزعأها أنهـا ال تقّد1 ُقــوَّعٍت قتابلة يف عبلأن نَسـَفها تهديُد 
ت3عمـب، رلأا نرشت تقاريـ3 أم3يكلة لأن ُقـــوَّعت أم3يكلة 
تتوعخد عىل عبحداا عبلأنلة عبساوايّة، اأّكــد ذبك مسئوبون 
أم3يكلـون يف ازعر  عبدرـاع لتوعخد ُقــوَّعت تسـأى عبقباات 
عبررضع  منترش  يف عمرعيض عبسـاوايّة تشـارك يف عباأللات 

عبقتابلة. 
اأعـاا مرّشعـون ايأق3عطلـون اخأهوريـون قبـل نحو 
أسـبوعن طـ3ح ق3عر لشـأن سـلطات عبحـ3ب عبـذي يوخب 
عـىل عب3ئلا عبحصوَل عـىل تفويض مـن عبكونغ3س لأوخب 
عبدستور الستردع1 عبُقــوَّ  عباسك3يّة يف رصععات مارخلة. 
اي3غـب عملرّشعون لاسـتردع1  ذع عبق3عر كسـبلل بتوخله 
رسـابة قوية إىل نظا1 اابة عباداعن عبسـاواّي لشأن خ3عئأه 
يف عبلأـن اعبكارثة عإلنسـانلة عبناخأة عـن عداعنه، إضارًة إىل 

عبتنديد لقتل عبصحفي عبساواّي خأال ماشقجي. 

الكونجرس يســعى إلقرار قانون وقف الدعم األمريكي للســعودية 
في حرب اليمن خالل األيام القادمة 

وترامب: مستمرون بقيادة العدوان على اليمن 
اْقُف عبدعم عمم3يكي بلساواية يف ح3ب عبلأن.. مرشاع قانون يساى عبكونج3س إلق3عره 
مـالل عميا1 عبقلللـة عبقاامة، احتى ال يرطئ عبنـاس يف تقدي3 عملوقف، اياّلقـوع آماالً كبر  
أا صغـر  حول ما يج3ي يف اعشـنطن من نقاشـات عن عبلأن، رإن ذبك لـاائ ذي لد  يؤّكُد 
بلأـ3  عملللـون أن عبح3َب أم3يكلٌة لابدرخـة عماىل اق3عر اقفها أا عسـتأ3عر ا منوٌط لاإلاعر  
عمم3يكلـة سـوعٌ  أكان عب3ئلُا خأهورياً أا ايأق3عطلـاً، تاخ3عً أا راخ3عً أا كار3عً، مهواسـاً 
لنـرش عبديأق3عطلـة أا مغ3مـاً لامنظأـة عبديكتاتورية، رابحـ3ُب عىل عبلأـن أم3يكلة ق3عرعً 
اسلاسـًة اسـالحاً اتجارً ، اغر ذبك  ي بلسـت أاَل ح3ب تروُضها أم3يكا لابوكابة، اإنأا 
 ي أاُل ح3ب لهذع عملسـتو  تشـالُها أم3يكا اعمَل عبجزي3  عبا3للة مستهدرًة شاباً من أكث3 
شـاوب عباابم حبًّا بلسـلم اعبسـال1، موكلًة عملهأَة إىل أشـدِّ عمنظأة عبتصاقاً لأصابحها لاد 
إرسعئلـل، مأـا يجاـل أيَّ ق3عر بوقف عبحـ3ب مج3ا بابة بتضللـل عب3أي عباـا1، إال أن ت3عمب 
رغـم رجوره يف كثٍر مـن عبقضايا كان رصيحـاً ل3رضه عبتريلَّ عن عبسـاواية يف ح3لها عىل 
عبلأن، ملّوحاً لاستردع1 عبفلتو إلرشال أي ق3عر يُتَرذُ يف  ذع عبشأن، مقدماً لذبك اخَه أم3يكا 
عبحقلقي، ااان أن يرتبئ ارع  إصباه يقول ت3عمب بلاابم لأن ق3عَر عسـتأ3عر ح3ب عبلأن أا 
اقِفها يُرصُّ عببلَت عمللض، الن سـلأان بلا إال أاعً  تنفلذيًة صغر  علقت عبح3ُب لاسـأه 

اال تصّدقوه لاّاعائها حتى اإن رأيتأوه مالَّقاً لأستار عبكابة.

عملسر |  اني أحأد عيل:
كشـف عبوضـُع عإلنسـاني يف لالانـا أن 
عبتي  عبدعـوعِت اعالسـتغاثات اعملناشـدعت 
يطلُقهـا ل3نامـُج عبغـذع  عبااملـي يف عبلأن 
بلا سـو  مشـاريع عنتهازية أكث3َ منها 
إنسـانلة، اتاوا لاب3لحلـة اعبفائد  عللها 
أكث3 مـن عملوعطنن عملترضريـن، حلث يتم 
عالستحوعذ عىل ماظم تلك عمموعل عمل3صوا  
بتنفلذ مشـاريع عإلغاثة عإلنسانلة من قبل 
عملنظأة عبتالاة بألمـم عملتحد  امصاار ا 
تحت لنـوا عبنفقات عبتشـغلللة اعإلرشعف 
اعبتوزيع، كأا ازعت موعاعً غذعئلة منتهلة 
عبصالحلة غر صابحة بالسـتردع1 عاامي، 
عمم3 عبذي يؤّكــُد تـورَط عملنظأة لقضايا 
رسـاا ال يجـب عبسـكوُت عللـه اإطـالق 
اتا3يـة  ملحاسـبتها  عبااخلـة  عبدعـوعت 
صورتها عبقبلحة أمـا1 عباابم اإْن حاابت 
أن تجّألها تحت يارطات عباأل عإلنساني. 
اقـد حصلت صحلفـة »عملسـر « عىل 
اثائـَق رسـألٍة تؤّكــُد رسـااعً مارسـته 
منظأـة عبغـذع  عبااملـي يف عبلأـن، حلـث 
أشـارت مذك3  ازيـ3 عبصناعـة اعبتجار  
عمل3روعـة إىل ازيـ3 عبترطلـط اعبتاـاان 
عبـدايل لحكومـة عإلنقـاذ اعملؤّرمـة يف 18 
مـارس 1016، إىل أن ل3نامج عبغذع  عبااملي 

قـا1 لتوزيـع 3600 طن من رـول عبصويا 
بلسـت مطالقـة بلأوعصفـات اعملقايلا 
م  اغر صابحة بالستهالك، ما أَاَّ  إىل تسأُّ
ف3 موعطنـاً اارا  طفل اعحـد، عمم3 عبذي 
ارع لوزعر  عبصناعـة إىل مراطبة ل3نامج 
عبغذع  عبااملي لإيقـاف عبترف لابكألات 
عملتبقلة يف مرازنهـا اعد1 عبترف لها إال 
لأا3رة عبـوزر  اعبجهـات عبقضائلة، كأا 
تم مطاَببـُة عببنامج لاإلرصـاح عن عملوعا 
عبغذعئلة عملوخـوا  يف عملرازن اذبك لغ3ض 
عبتأّكــد من سـالمة اصالحلـة  ذه عملوعا 
لهدف ضأـان أال تكون مرـازن عببنامج 
َمْصَدرعً بتزايد عبسـوق اعبفئات عملستهدرة 
لسـلع غر مطالقة بلأوعصفـات لاعتبار 
أن عمتصاَص عبوزعر  ارقاً بلترشياات  و 

ضأان صحة اسالمة عملستهلك. 
اأّكـــدت عبتقاريـ3ُ عبحكوملـة لأنه تم 
ضبـُط كألـاٍت كبرً  مـن عملـوعا عبغذعئلة 
عبتي قـا1 ل3نامُج عبغـذع  عبااملي لبلاها يف 
عبسـوق كأرابفة أاىل، اكذبـك رإن ما تم 
م بلارشعت من  للُاه تسببت لحاالت تسـأُّ
عملوعطنـن، الرتة إىل أنه تـم إحابة علّنة من 
تلك عملـوعا إىل  لئة عملوعصفـات اعملقايلا 
عبتي تبن لاـد عبتدقلـق اعبفحوصات أنها 
مرابفـة بـرشاط امتطلبـات عملوعصفات 

عملاتأـد   عبقلاسـلة 
ل3نامج  امن  بلأنتج؛ 
عبغـذع  عبااملـي لهذه 
عباأللة قد قد1 نفسه 
كأزاا بلسـوق لهذه 
عملـوعا غـر عملطالقة 
رـإن  بلأوعصفـات 
عبصناعـة  ازعر  
لاتّرـاذ  قامـت 
عبالزمة  عإلخـ3ع عت 
حلال ذبـك اإحابة 
عمللـف إىل عبجهـات 

عبقضائلة. 
اإزع   ـذه 
رـإن  عبقضلـة 
عبغـذع   ل3نامـَج 

عبااملـي عبتالع بألمم عملتحـد  قد عرتكب 
عبشـاب  لحـق  عبج3عئـم  مـن  عباديـد 
عبلأنـي تأثلـت يف إنفاق عممـوعل عبتي 
يسـتلُأها من عباابم بتأويل مشـاريَع 
إغاثلٍة لط3يقة عبثلة الاسـم نفقات 
عملبابـغ  ماظـَم  تسـتهلك  تشـغلللة 
يحصـل  رلأـا  بإلغاثـة  عمل3صـوا  
عملترضران عىل موعا  يتم رشعؤ ا من 

لقايا تلك عمموعل. 

برنامج الغذاء العاملي.. تجارٌة بمساعدات واستخفاٌف بحياة اليمنيني

من املهرة إىل سقطرى: االحتالل اإلماراتي يضاعف إنتاج املليشيات لتثبيت تواجده
 : خاص

اّسـع عالحتالُل عإلمارعتي اعئـ3َ  تصالده 
عمللدعنـي، رباد أيا1 من تشـكلل مللشـلات 
ما يسـأى »عبنربة« عملوعبلة بـه يف محارظة 
نسـرة  بتشـكلل  عبلـو1  يسـاى  عملهـ3 ، 
»سقط3ية« من تلك عملللشلات عب ما يسأى 
»عملجلـا عالنتقـايل« عبتالـع به يف سـقط3  
عملحتّلة، ضأن نشـاط متسارع ياكا رغبة 
ألو ظبي يف عستباق متغرعت عبوعقع من أخل 
تثبلـت توعخد ـا اإحكا1 قبضتهـا، ماصة 
لاـد صدار عبتق3ي3 عممـر بلجنة عباقولات 
عبتالاة ملجلا عممن، اعبذي كشـف لشـكل 
اعضح »تصـاا1 عملصابـح عبراصـة« اعمل 
تحابف عباداعن، اعنتشـار عملللشلات عبتالاة 
بلساوايّة اعإلمارعت، اعبتي اصفها عبتق3ي3 

لأنها »ال يأكن عبسلط3  عللها«. 
اأرـاات مصـاار محللة، أمـا عالثنن، لأن 

ما يسـأى »عملجلـا عالنتقايل« عملـوعيل بالحتالل 
عإلمارعتي عقد عختأاعاً »تأسلسلاً« يف سقط3 ، 
اناقـش رلـه لـدَ  تشـكلل مللشـلات »نُربـة 
سقط3ية«، ا ي مطو  تشبه ما راله عالحتالل 
مؤّمـ3عً يف محارظة عمله3  عملحتّلة، حلث أاعز إىل 
رـ3ع »عملجلا«  ناك لتشـكلل »نُربة مه3ية«، 

اقد لدأت  ذه عممرُ  لاالنتشار يف عبغلظة. 
اذكـ3ت عملصـاار أن عناقـاا »عالنتقـايل« 
نشـاط  مـع  لابتزعُمـن  خـا   سـقط3   يف 
عالحتـالل  ملنـداب  كبـر  »عسـتقطالي« 
عإلمارعتي، عملدعو ألو رعشد، اعبذي قا1، أما 
عمال، لزيـار  عدا من عملاسـك3عت عملوخوا  
اعمل سقط3 ، امنها ماسك3 عبشاطئ. 

اأاضحـت عملصـاار أن »ألـو رعشـد« اعا 
منتسـبي تلك عملاسـك3عت إىل عباأـل بصابح 
عالحتالل عإلمارعتي مقالل رعتب شـه3ي قدُره 
5 آالف ار م إمارعتي، ا و ما يؤّكــد ععتزع1 
عالحتالل عىل تشكلل مللشلات مسلحة تالاة 

به اعمل سقط3 ، بتكون نسرًة إضارلة من 
مللشـلات »عبنربة« عبتي تجند ا عإلمارعت يف 

مرتلف عملحارظات عبتي تحتلها. 
عـد  طائـ3عت  أن  إىل  عملصـاار  اأشـارت 
إمارعتلـة اصلـت إىل سـقط3  مـالل عبفرت  
عملاضلـة اأقّلت مئاٍت من عبشـباب عملجندين، 
نقلهم عالحتالل عإلمارعتي إىل أرعضله بلتدريب، 
عمم3 عبذي يضاعُف عبتأكلَد عىل توخه عالحتالل 

إىل عالستقطاب عباسك3ّي  ناك. 
ايأتي  ذع عبتَحـ3ُّك يف سـقط3 ، متوعزياً 
امتزعمنـاً، مع تَحــ3ٍُّك مأاثـٍل يف محارظة 
عملهـ3 ، رفـي عبفـرت  عممر  لدأ ما يسـأى 
»عملجلـُا عالنتقايل« عملوعيل بالحتالل عإلمارعتي 
يف عملحارظـة، لتشـكلل مللشـلات »عبنربة 
عمله3ية« اقد أّكـــدت مصااُر محللة، أما 
تلـك  مـن  عنـٍر  آالف  ق3علـة    أن  عمال، 

عملللشلات لدأاع لاالنتشار يف عبغلظة. 
اياـّبُ  ذع عبنشـاُط عملتسـارُع عن رغبة 

إمارعتلـة يف عسـتباق أية متغرعت قـد تُالُق 
تثبلـَت توعخد ا يف عمله3  اسـقط3 ، يف ظل 
تصاُعـِد عبح3عك عبشـابي عملقـاا1 بالحتالل 
بلجنـة  عممـر  عبتق3يـ3  الاـد  عملهـ3 ،  يف 
عباقولات عبتالاة ملجلا عممن لشأن عبلأن، 
اعبذي كشـف أن عإلمارعِت تقـو1 ـ إىل خانب 
عبسـاوايّة ـ لتشـكلل مللشـلات »ال يأكن 
عبسـلط3  عللها« يف إطار »تضارب عملصابح 
عبراصة« لن أطـ3عف تحابف عباداعن، ا و 
ما يأكُن إسقاُطه لوضوح عىل  ذع عبنشاط 
عإلمارعتي عبذي يأتي لأقالل نشـاط ساواّي 
عالحتـالل  ُقـــوَّعت  كانـت  حلـث  مأاثـل، 
عبسـاواّي عستوبت عىل ماسـك3 يف محألة 
حوف لاملهـ3 ، إال أنها غـاارت تحت ضغط 

عب3رض عبشابي بها. 
اكان عالحتالُل عإلمارعتي اعخه عباا1 عملايض 
صدعماٍت مـع حكومة عمل3تِزقـة عبتي عنحازت 
بالحتـالل عبسـاواّي اأعلنت ررَضهـا بتوعخد 

عبُقـــوَّعت عإلمارعتلـة اعمل سـقط3 ، إال أن 
عبتَحــ3ّك عبجديـَد بإلمـارعت يهـدُف إىل ملط 
عمارعق، رأللشلات »عبنربة عبسقط3ية« عبتي 
تسـاى بتشـكللها سـتأثل غطـاً  »محللاً«، 
الذبك سـتتجااز ألو ظبي ععرتعضاِت حكومة 

عمل3تِزقة عىل اخوا ُقــوَّعت إمارعتلة. 
ايؤّكـــد م3عقبـون أن  ذه عبنشـاطاِت 
عباسـك3يّة عإلمارعتلـة يف عمله3  اسـقط3 ، 
تتجـُه نحـو تفجـر عماضـاع اعمـل  ـذه 
عملناطق، اتأكن قبضة عالحتالل يف موعخهة 
أي تَحــ3ّكات شـابلّة منا ضـة، ا ـو ما 
أثبتـه عبتوعخـد عإلمارعتـي يف عـدن اشـبو  
احرضمـوت، حلـث تأتلئ تلـك عملحارظات 
عملأتلئـة  عبرسيـة  اعملاتقـالت  لابسـجون 
لاملاارضن بالحتـالل، اقد أّكــدت عبتقاري3 
عممألـة اعبدابلة اخوا تلك عبسـجون، اما 
يحـدث رلها مـن عنتهـاكات احشـلة لحق 

عملاتقلن.
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 خالل وقفتين قبليتين في ذات المديرية:

 خالل وقفة قبلية مسلحة:

قبائل السدة: األيادي على الزناد لتلقني الغزاة ومرتِزقتهم دروساً لن ينسوها

أبناء ووجهاء ملحان باملحويت ينّددون بخروقات اّتفاق السويد ويؤّكــدون استمرارهم يف رفد الجبهات 

قبائل الحيمة الداخلية بصنعاء تقدم قافلة غذائية ومالية دعماً للجيش واللجان الشعبّية 

 : إب
اعا ألنـاُ  ااخها  قبائـل مدي3ية 
عبسـد  لأحارظة إب، أمـا عبثالثا ، 
إىل عبنكف عبقبيل اعالسـتأ3عر يف حألة 
عبتابئة عباامة اعبتحشـلد إىل خبهات 
عبقتـال بلـذاا عـن عمرض اعباـ3ض 
اعبدراع عن عبح3ية اعبك3عمة اعبسلاا  

عبوطنلة من عبغزع  اعملستاأ3ين. 
ايف اقفة قبللة مسـلحة حرض ا 
عبلـه  منصـار  عبتنفلـذي  عملسـئول 
لاملحارظـة صابـح حاخـب ااكلـل 
عملحارظـة عـيل لن عـيل عبنوعة، حذر 
عملشـاركون قو  عباـداعن ام3تِزقته 
مـن مغبـة إقـالق عممـن اعبسـكلنة 
إىل  إب اَخ3ِّ ـا  عباامـة يف محارظـة 
م3لع عبرعع، مؤّكــدين لأن عميااي 
عـىل عبزناا بتلقن عبغـزع  ام3تِزقتهم 

اراس بن ينسو ا. 
 اصـدر للـان عـن عبوقفـة أّكــد 
أن ألنـا  ااخهـا  عملدي3يـة ماضون 
عـىل ط3يـق عبتحـ3ر اقطـع أيـااي 

عبوصاية عىل للدنا ابن يف3طوع لدما  
عبشـهدع  اسـتصدان بلاداعن مهأا 
تأـاا  اعسـتأ3 ا ـو عهـد قطاوه 
عىل أنفسـهم، اععن عممم عملتحد  إىل 
تحأل مسـؤابلاتها اإرغـا1 عباداعن 
ام3تِزقته عىل عالبتزع1 لاتّفاق عبسويد 
محارظـة  يف  عبر3اقـات  اإيقـاف 

عبحديد . 

لـداره، أبقـى حاخـب كلأـة حلّا 
رلها عبحشوا عبغفر  من ألنا  اقبائل 
عبسـد  عبذين خـا اع مجدايـن عباهد 
بلوقوف اعبصأـوا اعبتصدي بلاداعن 
عبغاشم، اععلاً إىل عالستأ3عر يف عبتابئة 

عباامة اعبتحشلد إىل عبجبهات. 
رلأـا أبقـى مديـ3 عملدي3يـة أكـ13 
عبصلااي كلأـة ت3حلبلة لابحارضين 

امناطـق  ُعـَزل  مـن  خـا اع  عبذيـن 
مرتلفة لابسد  اكلهم صوٌت اموقف 
اعحد ثالـت ال يتزحزح ررضاً بلاداعن 
اتأكلدعً عىل عالسـتأ3عر يف عبتصدي به 
اإرشـال مرططاته اموض ما3كة 
عبنفا عبطويل حتى تحقلق عبنر. 
إىل ذبك، أبقى عبشلخ حسن حلبوب 
كلأـًة عـن عبوخا ات اعبشـرصلات 
عالختأاعلـة أّكـــد رلهـا لـأن ألنا  
اقبائـل عبسـد  يف صـف عبوطن امع 
عملدعراـن عنه عبوعقفن ضـد عباداعن 
عبغاشم عبذي يستهدف ُكــّل عبلأنلن 
عببلـد،  امقومـات  مـرعت  ايدّمـ3 
اععلـاً إىل عملزيـد من عبتالحـم ااحد  
اتحصـن  عبجبهـات  اررـد  عبصـف 
عبجبهة عبدعمللـة يف عملدي3ية اعبلقظة 
من ُكـــّل مـن يرتلـص بالنقضاض 
اعإلمالل لأمن اسكلنة مدي3ية عبسد  
اعملحارظة لشكل عا1 مدمة بلاداعن 
اقو  عالحتالل عبساعلة بتقسلم عببلد 
اإشـاعة عبفتنة اعالقتتـال لن ألنائه 

اقبائله. 

 : المحويت 
مسـلحة،  قبللـة  اقفـة  مـالل 
أّكــد ألنـاُ  ااخهاُ  مدي3ية ملحان 
لأحارظـة عملحويت، أمـا عبثالثا ، 
عبصأـوا  موعصلـة  يف  عسـتأ3عَر م 
بقـو   اعبتصـدي  اعبتضحلـات 
عباداعن ام3تِزقتهـم اررد عبجبهات 
لاملال اعب3خال حتى تحقلق عبنر. 
امـالل عبوقفـة عبتـي حرض ـا 
محأـد  عبشـلخ  عملحارظـة  اكلـل 
خبعن امديـ3 عا1 مدي3يـة ملحان 
يحلـى عبقـايض اعملشـايخ اعمعلان 
اخأوع كبر  من ألنا  عملدي3ية، نّدا 
عملشـاركون لر3اقات قو  عباداعن 
ام3تِزقتهم بوقف إطالق عبنار اعد1 
عبتزعمهـم لتنفلـذ عتّفـاق عبسـويد، 
عباـداعن  عسـتأ3عَر  مسـتنك3ين 

مـن  عملزيـد  عرتـكاب  يف  ام3تِزقتـه 
عبج3عئم، اما يف3ض تحابف عباداعن 
من حصـار خائ3 امنع اصول عملوعا 
اعملسـاعدعت  اعبداعئلـة  عبغذعئلـة 

عإلنسـانلة بلأناطـق عملترضر  خ3ع  
تفاقـم عملاانا  عإلنسـانلة اعنتشـار 
عمالئـة.  ااعـا عملشـاركون عممـم 
عملتحد  إىل عبقلـا1 لوعخبها يف إيقاف 

م3اقات عباداعن عبتي ي3تكبها لحق 
ألنـا  عبحديد  اررع للانات منصفة 
بتوضلـح عبط3ف عبغر ملتز1 لتنفلذ 

لنوا عالتّفاق. 
منطقـة  شـهدت  عبسـلاق،  ايف 
اقفـة  عملدي3يـة  ذعت  يف  عبوبجـة 
عملحارظـة  قبللـة لحضـور اكلـيَل 
اعبشـلخ  عببصـل  محأـد  عبشـلخ 
عـا1  امديـ3  عبشـجاف  عباـزي 
عإلرشـاا لاملحارظة محأـد عبدعمللك 
عبشـرصلات  مـن  اعـدٍا  عبديلأـي 
عالختأاعلـة اعبرتلويـة اعبثقارلـة؛ 
تنديدعً لر3اقات عباداعن عبسـاواّي 
سـتوكهوبم  التّفـاق  عمم3يكـي 
اعسـتأ3عر خ3عئم عباداعن عبساواّي 
اعبحصـار عبجائ3 عملتسـبب لكوعرَث 
عبشـاب  ألنـا   إنسـانلة يتج3عهـا 

عبلأني عملظلو1. 

 : خاص 
تسـتأ3ُّ عبقبائُل عبلأانلـة يف عطائها من أخل 
عبدين اعبطن، حلُث نّظم ألناُ  ااخها  امشـايخ 
مدي3يـة عبحلأة عبدعمللة لصناـا ، أما، اقفًة 
قبللـة مسـلحة سـّرت مالبهـا قارلـة مابلـة 
اغذعئلة؛ اعأاً ب3خال عبجلش اعبلجان عبشابلّة. 
منطقـة  قبائـل  أّكـــدت  عبوقفـة،  امـالل 
لـالا عبقبائل الني عأـ3 لابحلأـة عبدعمللة عىل 
موعصلة ررد عبجبهات لاملقاتلن عمشدع  اتقديم 
عملزيـد من عبقوعرـل عبغذعئلة اعملابلة، مشـرً  إىل 
أ ألّة عبتحشلد ارضار  ررد عبجبهات اعبتصدي 
بلاداعن عمم3يكي عبساواّي عإلمارعتي امناْرقله 

اعبتأسـك لابط3يـق عبـذي سـار علله عبشـهدعُ  
اعبورا  بدمائهم عبزكلة حتى يكتب عبله بشـابنا 

عبلأني عبنر عباظلم اعبفتح عملبن. 
اثّأـن عملشـاركون يف عبوقفـة موعقـَف ألطال 
عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة اعبقـو  عبصاراملة 
اعبتصنلع عباسـك3ّي اسـالح عبجو عملسّر عبذين 

يدعراون عن ك3عمة شابنا عبلأني عملظلو1. 
اعحتوت عبقارلة عىل كألاٍت من عملوعا عبغذعئلة 
عملتنوعـة إضارـة إىل مبابـَغ مابلـة شـا د  عىل 
عبكـ13 عبلأاني عبـذي تغلب عىل ُكـــّل عبصااب 
عبتـي ملفهـا عباـداعن اعبحصـار، كأـا يؤّكــد 
لـذل عبلأنلن عبغـايل اعبنفلا من أخـل عبك3عمة 

اعبح3ية اعالستقالل. 

في لقاء موسع لقبائل كسمة بريمة:

محافظ ريمة يؤّكــد أهمّية دور 
القيادات املجتمعية يف التحشيد 
لرفد الجبهات ومواجهة العدوان

 : ريمة
أّكــد بقاٌ  موّسـٌع بقبائـل مدي3ية كسـأة لأحارظة ريأة، 
أمـا عمال، ل3ئاسـة عملحارظ رارس عبحباري، عـىل أ ألّة اار 
عبقلااعت عملجتأالة يف عبتحشلد ب3رد عبجبهات اموعخهة عباداعن 

اح3له عالقتصااية عىل شابنا عبلأني. 
اشـّدا عبلقا  عبذي حرضه اكلل عملحارظـة محأد عبده م3عا 
اضـم عبقلـااعت عملحللـة اعبتنفلذيـة اعملجتأالـة لاملدي3يـة إىل 
أ ألّة عبنهوض ملوعخهة عباداعن اعستشـاار عملسـئوبلة عبدينلة 
اعممالقلة إزع  عبج3عئم عبتي ي3تكبها عباداعن لحق شابنا عبلأني 

منذ   أعوع1. 
اتطـ3ق عبلقـا  إىل عدا مـن عبقضايـا عملتالقـة لتفالل اار 
عبقلـااعت عبقبللة يف عبتوعلة لأ ألّة عالصطفاف عبوطني ملوعخهة 
عباـداعن، مشـّداعً عـىل رضار  عبحفـاظ عـىل احـد  عبنسـلج 
عالختأاعـي اتازيـز قلم عبـوال  عبوطني يف عبوقوف صفـاً اعحدعً 
بلتصـدي بـكل من تسـول به نفسـه عملسـاس لأمن اعسـتق3عر 

عملجتأع اعمل محارظة ريأة. 
احـذر عبلقا  مـن مطور  عالنجـ3عر ارع  عبدعـوعت عملغلوطة 
عبتي يتبنا ـا عمل3تِزقة اعباأال  بزج عبشـباب بالبتحاق لصفوف 
عمعدع  مقالل عمموعل عملدنسـة، تاركـن ارع  م مقدرعت عبوطن 

امكتسباته عبوطنلة. 
اأشـار عبحبـاري إىل أن ألنـا  قبائـل ريأة ال تقـل موعقفهم 
عملرشرة عن موعقف عبقبائل عبلأنلة يف ررد خبهات عباز  اعبك3عمة 
لاب3خال اعباتاا ملسـاند  رخال عبجلش اعبلجان عبشـابلّة بدح3 
عباـداعن ام3تِزقته اموض ما3كة عبنَفـا عبطويل حتى تح3ي3 

كامل عمرعيض عبلأنلة من انا عبغزع  ام3تِزقتهم. 

مديرية رداع بالبيضاء تكرم أبناء الشهداء 
واملتفوقني يف العملية الدراسية 

 : البيضاء 
لابتاـاان مـع مكتـب عبرتللـة لأدي3يـة راعع لأحارظـة 
عببلضا ، نّظأت إاعرُ  مدعرس عملسـتقبل عم للة ل3اعع راابلًة 
مدرسـلًة؛ عحتفاً  لطالب اطاببات عملدعرس عملتفوقن، سـلأا 

ألنا  عبشهدع  عملتلقن بلتاللم لذعت عملدعرس. 
اترللـت عبفاابلَة ع3اٌض مرسحلة امشـاركات شـا3ية 
اكلأات اأناشـلد من إعـدعا اإبقا  طالب اطاببات عملدرسـة 
اعبتـي تط3قـت إىل عظأـة عبشـاب عبلأني اثباتـه اصأواه 
لوخـه قو  عباداعن عىل مد  أرلع سـنوعت من عبدمار اعبقتل 

اعبحصار. 
اأشـارت عدٌا مـن عبكلأات عبتـي أبقلـت يف عبفاابلة إىل أن 
عسـتأ3عَر عبتاللم اموعكبة عملدعرس بكل عمحـدعث عبجارية ياد 
عنتصـارعً بكل ألنـا  عببلد ايأثـل عبوخَه عبناصع بـكل عملالأن 
اعملالأـات عبثالتـن عبصال3يـن رغأاً عن عملاانا  عبتي تسـبب 

رلها عباداعن بهم نتلجة قطع م3تباتهم عملستحقة. 
ايف عمتتا1 عبفاابلة، تم تك3يُم عملتفوقن من طالب اطاببات 
عملدعرس لأا رلهم ألنا  النات عبشهدع  عبذين أثبتوع أنهم أقو  
من ُكــّل عبصااب اأن عملاانا  ما زعاتهم إاّل رالحاً اتفّوقاً. 
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أشارت إلى الوضع اإلنساني الكارثي في الدريهمي التي تكتظ باآلالف من األسر المنكوبة جراء الحصار.. 

األحزاب السياسّية املناهضة للعدوان تؤّكــد تمسكها باّتفاق 
السويد الذي يحاول تحالف العدوان خرَقه بشكل يومي

أمانة العاصمة تناقش تحضريات إحياء ذكرى مرور أربعة 
أعوام من الصمود يف وجه العدوان والحصار

 : خاص
عبسلاسـلّة  اعبقـو   عمحـزعُب  أّكـــدت 
ـَكها لاتّفاق عبسويد  عملنا ضُة بلاداعن تأسُّ
عبـذي يحـاال تحابـف عباـداعن عبسـاواّي 

عإلمارعتي م3قة لصور  يوملة. 
خـا  ذبـك يف عبلقـا  عبتشـااري بلأكتب 
عبتكتـل  اأحـزعب  بلـه  منصـار  عبسـلايّس 
عملنا ضـة بلاداعن اأحزعب عبتحابف عبوطني 
لابااصأـة  عبثالثـا ،  أمـا  عبديأق3عطـي، 
صناـا ؛ ملناقشـة مسـتجدعت عبوضـع عىل 

عبساحة عملحللة اعإلقللألة اعبدابلة. 
احّأـل عملشـاركون يف عبلقا  عبتشـااري 
قـو  عبغـزا اعباـداعن اأااعتهـم يف عبدعمل 
مسـئوبلَة عبر3اقـات عبلوملـة اعملسـتأ3ّ  
اعبتي تسـاى من مالبها مشلرات عإلمارعت 
اأذيابهم إىل إرشـال  ذع عالتّفاق، كأا حألوع 
عممـم عملتحد  مأثلـة لأباوثها بـد  عبلأن 
مارتن غ3يفلث، ااكلل عممن عباا1 بلشئون 
عإلنسـانلة امنسـق عالغاثـة عبطارئـة مارك 
بوكـوك، ت3ّاي عبوضع عإلنسـاني يف عبلأن، ال 
سـلأا يف عبجانب عبصحي اعبغذعئي اعنقطاع 

م3تبات عملوظفن. 
اأشـارت عمحـزعب عبسلاسـلّة عملنا ضة 
بلاـداعن إىل عبوضـع عإلنسـاني عبكارثـي يف 
مدي3يـة عبدريهأـي عبتي تكتظ لـااالف من 

عباـداعن  عسـتأ3عر  خـ3ع   عملنكولـة  عمرس 
اعبحصار عملفـ3اض عللها مـن قبل تحابف 
عباداعن متزعمنا مع قصف  ستري متوعصل 
الشـكل يومي عىل م3أ  امسأع من عممم 
عملتحـد  امباوثها بد  عبلأن ار3يق عمل3عقبة 
عبتـي ال يباـد كثرعً عـن عملدينـة عملحارص ، 
اععلـًة عملجتأَع عبدايل اعملنظأات عإلنسـانلة 
اشـاوب اأحـ3عر عباابـم تحأل عملسـؤابلة 
عممالقلـة اعإلنسـانلة أمـا1  ـذه عبج3يأة 
عبتي ت3ُتكب لحق عإلنسانلة اعملصنفة قانوناً 

ضأن خ3عئم عإللاا  عبجأاعلة. 
اأشـاا عملشـاركون يف عبلقا  عبتشـااري 
عبصامـد  عبلأنـي  عبشـاب  ألنـا   لأوعقـف 
اعبصالـ3 اعملجا د يف موعخهة قو  عباداعن، 
مصوصاً ألطـال عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 
عبذين يـذااان عن حلاض عببلد ايسـومون 
عباـدّا سـو  عباـذعب، مابيـن عـن عظلم 
عبثنـا  اعبتقدي3 بقائـد عبثور  عبسـلد عبقائد 
عبدعمللـك لـدر عبديـن عبحوثـي حفظـه عبله، 
احنكته عباظلأـة عبتي تجااز لها لاد عون 
بلـه ارعايتـه اتأيلده مكـ3 عمعـدع  اتآم3 
عملتآم3يـن، مثّأنـن ااَر عبقلاا  عبسلاسـلّة 
مأثلـة لاب3ئلـا مهـدي عملّشـاط احكومة 
عإلنقـاذ عبوطنـي عـىل ُكـــّل عبجهـوا عبتي 
يبذبونها بتازيـز عوعمل عبصأوا يف موعخهة 
عباـداعن اعبترفلـف عـىل عملوعطن يف سـبل 

علشه لقدر عالمكان اعملتاح. 

ايف للان صاار عن عبلقا  حصلت صحلفة 
عملسـر  عـىل نسـرة منـه، بفتـت عمحزعُب 
اعملسـئول  عبكبـر  عبحـ3ص  إىل  عبسلاسـلّة 
بلجنة عبوطنلة بشـئون عمرس  تجاه قضلة 
عمرس  مـن خألـع عمطـ3عف لشـكل عا1؛ 
كونها تأثـُل قضلًة إنسـانلة ا ذع عبح3ص 
عملسـؤال ياكـُا عبقلـَم عمصللـة اعبنبللـة 
بلشـاب عبلأنـي اقلااته عبحكلأـة عملتأثلة 
لابسـلد عبقائد عبذي لاار لإطالق رسعح أحد 
عمرس  عبسـاوايّن لاـد أن تفاقأت حابته 
عبصحلة كباار  إنسانلة منه امباار  ناار  

بم يشـهد بهـا عبتأريخ مثلـالً يف عبوقت عبذي 
تبز قو  عباداعن لابوخه عبقبلح اعبحقلقي 
لابنسـبة بها مـن مالل حاالت عإلعـدع1 عبتي 
ت3تكبهـا تلـك عبقو  عإلخ3عملـة لحق أرس  
عبجلش اعبلجان عبشابلّة اعملوعطنن احاالت 
عبتاذيب حتـى اصل لهم عإلخ3ع1 كأا حصل 
مؤّمـ3عً لحق عمسـر عبج3يـح عببطل حأز  
مبـارك مـن لـرت أط3عره، مـن قبـل عبنظا1 

عبساواّي عملج13. 
بقـ3عر  امباركتهـا  تأيلَد ـا  اأّكـــدت 
عبلجنـة عباللـا بالنترالـات، ااعوتهـا ملل  

عبداعئ3 عببملانلة عبشاغ3 ، مالنة عستادعا ا 
عباأللـة  يف  ـذه  عبفاعلـة  بلأشـاركة 
عبديأق3عطلة عبتي تاكـا عبتوخه عبحقلقي 
بلدابـة عبلأنلـة عبحديثـة اعملسـتقلة اعبتي 
تدحض ُكــّل عّاعا عت امزععم قو  عباداعن 

عبكهنوتلة عملتسلطة عىل شاولها. 
اأشـاات عمحـزعب عبسلاسـلّة لاملوقـف 
عإليجالي بألشقا  يف عملألكة عملغ3للة عب3عرض 
السـتأ3عر مشاركتها يف عباداعن عىل عبشاب 
عبلأنـي، ماتب   ـذع عملوقـف عبنبلل مؤرش 
بصحو  ضأر بد  عمشـقا  يف عملغ3ب اعبتي 
ت3لـط شـابلنا مرتلـف عماعرص اعب3اعلـط 
عمموية اعإلنسانلة اعبتأريرلة، اععن ُكــّل 
من تورط لتأيلد ااعم عباداعن عىل عبشـاب 
عبلأني لأ3عخاة موعقفهم اعباأل عىل اقف 
عبقتـل عبلومي لحق نسـا  اأطفال عبشـاب 
عبلأنـي، اعبتـبؤ مـن عبج3عئـم عمم3يكلـة 
عإلرسعئلللة عبساوايّة عإلمارعتلة عبتي ت3ُتكب 
لحـق  ـذع عبشـاب عبا3لي عملسـلم، مباركة 
بلشـاب عبسـواعني عبشـقلق عنطالَق ثورته 
عملحقة اعبااابة ضد نظا1 عببشـر عملوصوف 
عبسـاواّي  بلنظـا1  اعباأابـة  لاالرتهـان 
اعملوسـو1 لاإلخ3ع1 اعمل امارج عبسـواعن 
اعملشـارك يف قتل أطفال عبلأـن اعبزج لألنا  
عبسـواعن يف محـارق ال ناقـَة بهـم رلها اال 
خأل، منـّداً  لابتدمل عمم3يكي عبسـار3 يف 

عبشأن عبفنزاييل. 

 : صنعاء
ناقـش بقـاٌ  موّسـٌع ُعقـد، أما 
عبثالثـا ، لأمانـة عبااصأـة ل3ئاسـة 
أمـن عبااصأة حأـوا محأـد ُعباا، 
ذكـ3   إلحلـا   اعبتحضـر  عإلعـدعَا 
مـ3ار أرلع أعوع1 من عبصأوا يف اخه 
عباـداعن اعبحصـار.  ايف عبلقا ، عبذي 
حـرضه عضُو مجلا عبشـور  مابد 
عملدعنـي ااكلـل أال أمانـة عبااصأة 
اكال   اضـم  عبرمـي  رزق  محأـد 
أمانـة عبااصأة اعبوكال  عملسـاعدين 
امدرع  عملدي3يـات اعملكاتب عبتنفلذية 
امأثلن عن عبجانب عبشـابي، أّكــد 
أمـُن عبااصأـة عبـاا عـىل رضار  
عإلعدعا عبجلد اعبتجهلز بهذه عملناسـبة 
إليصال رسـابة بلاابم لأن عبلأنلن بم 
ينكرساع أما1  ـذع عباداعن اعبحصار 

عبـذي ال نظـر بـه يف عباابـم، مشـرعً 
إىل أ ألّـة تكامـل عبجهـد عب3سـأي 
اعبشـابي يف إنجـاح اعحد  مـن أ ّم 
ُقـــوَّ   كشـفت  عبتـي  عملناسـبات 
اصاللة امادن  ذع عبشاب عملبارك يف 
ذك3  م3ار أرلع سنوعت من عبصأوا 

يف اخـه عباـداعن.  من خانبـه أّكــد 
عضو مجلا عبشور  مابد عملدعني أن 
أنظـاَر عباابم تتجه إىل عبلأن اما عبذي 
سـلصناه عبلأنلون اكلف سلحللون 
صأوا ـم مرلـع سـنوعت الاممص 
راابلـات أمانـة عبااصأـة عبتي تنقل 

عبصـور  عـن عبصأوا عبلأانـي.  كأا 
أّكـــد أن أمانة عبااصأـة صناا  بها 
ااُر ـا اراعللتهـا عبكبـر  يف إحلا  
عبفاابلـات عمل3كزية لاعتبار ا اعخهة 
عبلأـن، الرتـاً إىل أن عباـدّا اصـل إىل 
حابة مـن عبلأس اإىل عسـتحابة عبحل 
عبدابلة  عباسـك3ّي لشـهاا  عبجهات 
عملرتلفـة امأن  م محسـولون عىل 
عباداعن، مشّداعً عىل عبتَحـ3ّك عمللدعني 
عملبك3 اعبوعسع عبذي يأثل حابة تازيز 
عبصأوا اعإليأـان لابنر ايف عملقالل 
يازز حابة من عبلأس اعإلحباط بلادّا. 
ايف عبلقا  عملوّسع خ3  عستا3عُض 
عبدبلـل عبتنفلـذي بلتحضـر اعبتهلئة 
بلفاابلـة، اعبتـي تبـدأ لإقامة ارش 
عباأل بلجنة عمل3كزية ممانة عبااصأة 
اعبلجان عبف3علـة لاملدي3يات اعبلجان 

عمللدعنلة يف عمحلا  عبسبت عبقاا1. 

أّكــدوا أن قادة المرتزقة 
يستلمون أموااًل مقابل 

الجرحى والقتلى:

ذمار: األجهزة األمنية 
تلقي القبض على 40 من 

املرتزقة واملغّرر بهم 
 : ذمار

 أعلنـت ازعرُ  عبدعمللة، أما عبثالثا ، عبقبَض عىل 0  
من عمل3تِزقة اعملغ3ّر لهم يف محارظة ذمار. 

اأاضـح م3َكـُز عإلعـال1 عممنـي عبتالـع بلدعمللة أن 
عملضبوطن  م مأن كانوع قد عبتحقوع لصفوف عباداعن، 
مشـر  إىل أن أحـد عملضبوطن ا و مسـاعد محد قاا  
أبويـة عمل3تِزقـة لجبهـة ح3ض كشـف عن عملبابـغ عبتي 
يسـتلأها قاا  عمبوية من عبادّا عبساواّي مقالل عبقتىل 
اعبج3حى، اح3صهم قاا  عمل3تِزقة عىل سقوط أكب قدر 
من عبقتـىل اعبج3حى من أخل عبحصول عىل مبابغ مابلة 

من اال عباداعن. 
اأّكـــد عملضبـوط أن ما يحـدث عبار  عـن متاخ3  
علنلة لـأراعح عملغ3ّر لهم من صغار عمل3تِزقة، كأا تحدث 
عملغـ3ّر له عن ما يالقلـه عمل3تِزقة مـن إذالل امهانة من 
ضباط اال عباداعن، امن قاا  عمل3تِزقة عىل َحـدٍّ سوع . 
إىل ذبـك، اعـا عملغـ3ُّر لهـم، ُكـــلَّ َمـن اليـزعل يفك3 
لاالنضأـا1 إىل صفـوف عباداعن لـأن ال يصـّدَق عبوعوَا 
عبكاذلـة عبتي يتم عبرتايـُج بها بردعع أصحـاب عبنفوس 
عبضالفـة عبتي تلهـث ارع  عممـوعل، ااعوع ُكـــّل ألنا  
عبشـاب عبلأني إىل عبوقوف صفاً اعحـدعً ملوعخهة تحابف 
عبرش اعإلخ3ع1 عبذي يقتل ايرشا عبشاب عبلأني، ايساى 

الحتالل أرضه اع3ضه.

 : الحديدة
امشـايخ  ااخهـا   ألنـاُ   نّظـم   
مدي3يـة عبصللـف لأحارظـة عبحديد ، 
أما عبثالثا ، اقفـة عحتجاخلة؛ تنديدعً 
لر3اقات قو  عباداعن اعمل3تِزقة بوقف 
إطـالق عبنـار عملتفق علله يف مشـاارعت 

عبسويد.
اأّكــد عملشاركون يف عبوقفة عستأ3عَر 
عباـداعن  قـو   موعخهـة  يف  عبصأـوا 
ام3تِزقته اررد عبجبهات لاملال اعب3خال 
مسـتنك3ين  عبنـر،  تحقلـق  حتـى 

عسـتأ3عر عباداعن ام3تِزقتـه يف عرتكاب 
ألشـع عبج3عئم يف عملحارظة امدي3ياتها 
إىل خانـب ما يف3ضـه تحابـف عباداعن 
من حصار امنع اصـول عبغذع  اعبداع  
بلأحارظـة  عإلنسـانلة  اعملسـاعدعت 

اعبلأن لصور  عامة. 
ااعا عملشاركون عممم عملتحد  عبقلا1 
لوعخبهـا يف إيقـاف م3اقـات عباـداعن 
اخ3عئأـه عبتـي ي3تكبهـا لحـق ألنـا  
عملحارظة اتجـاازه التّفاق اقف إطالق 
اعبقوعنـن  اعملوعثلـق  لابحديـد   عبنـار 

عبدابلة اعإلنسانلة. 

أّكــدوا استمرار رفد الجبهات للتصدي لتصعيد العدوان:

أبناء ووجهاء مديرية الصليف بالحديدة ينّددون بجرائم العدوان وخروقاته الّتفاق السويد 
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 : حوار/
عبد الكريم الشهاري

- إس��ماعيل مخاوي شاعر له حضوُره 
الباذُخ على املس��توى العرب��ي فضاًل عن 
املحل��ي ه��ل باإلم��كان أن تحدثن��ا ع��ن 

البدايات يف مسريتك األدبية؟
لسم عبله عب3حأن عب3حلم، طبااً عملحطُة 
عمقـ3ُب إىل عبقلـب  ـي عببدعيـات، امهأا 
تادات عملحطـات عىل ط3يق إلـدعع عملبدع 
رإنـه ال ينىس آثاَر تلك عملحطـة عماىل، اأنا 
لدعياتـي كانت منـذ عاللتدعئلة، كنت موبااً 
لامناشلد عملدرسلة، اكنت أقلد ا راشطب 
كلأًة اأغّر كلأة رانتبه يل أُستاذٌ سواعني 
يُْدَعـى عثأان ارهـم عممـ3 اأمبني أني 

سأكوُن شاع3عً. 
اكانت ق3ع تي بلق3آن منذ سـن مبك3  
أكثـ3َ تأثـرعً يف حلاتـي عبشـا3ية، كذبـك 
عالسـتأاع إىل عبقصص عبشـابلة اقصائد 
»عنرت لـن شـّدعا، اعبزي3 سـابم« اغر ا 

كانت أشاار ا تتألكني رأرّاُا ا كثرعً. 
اكان أال ايوعن شا3ي أق3أه ايوعُن ألي 
رـ3عس عبحأدعني اأنا يف عبصـّف عبراما 

علتدعئي. 
 ذه ملحٌة عن لدعياتي. 

- حياٌة أدبية زاخ��رة بأدب فذٍّ وجميل، 
م��اذا يمث��ل دي��وان قراب��ن يف س��جل 

إبداعاتك؟
ايـوعُن ق3علـن  و محطٌة عـىل ط3يق 
إلدععي عبذي بن ينتهَي، م3حلٌة بها ثأاُر ا 
عبتي كان ال لد أن تُقَطَف، اقد آتت أُُكَلها. 

- وأن��ا أتصّفُح دي��واَن قرابن لفتتني 
النفحات الصوفية بن دفََّتيه، ماذا يعني 

ُكّل هذا بالنسبة لكم شاعرنا املبجل؟
عبتصوُف  و عملحبة، محبة عبله ارسوبه 
اآل للتـه، محبـة عبااررـن، اكانت عملوبد 
أاىل قصائـد عبديـوعن إىل خانـب قصلدتَي 

عبحسن اعيل. 
امن  نـا أتت عبنفحـاُت عبصورلة؛ مَنَّ 
عبحديـَث عـن عب3سـول اآل للتـه عللهـم 
عبسـال1ُ  و حديُث محبة،  و ايُن محبة، 
وع مخل عببرشيـة اقدموع ق3علَن  اقـد ضحَّ

ردعً ، رإبلهم أ ديت ق3عللني. 

واألدب  والعل��م  التأري��خ  تهام��ة   -
والفقه الصويف، البحر والصياد، هل كان 
للبيئة التهامية دوٌر يف صناعة ش��اعر فذ 

كاأُلستاذ إسماعيل مخاوي؟
للئُة عبشـاع3  ـي أاُل اأكثـ3ُ عملؤث3ِّين 
رله ايف تج3لته، اأنا تهامة لكل مالمحها 
تُِطـلُّ يف إلدععاتي نث3عً اشـا3عً؛ مَنَّ تهامَة 

تتألُز لأالمَح ال أخُد بها مثلالً يف أي مكان 
آمـ3، ا ـذع يا3ُرـه ُكلُّ عبنـاس، رتهامُة 
عبورـا  تتألّـُز لحاضنة مجتأالـة اللئة 

خغ3عرلة مألز . 

- إسماعيل مخاوي، يف قائمة الشعراء 
الع��رب األب��رز، ه��اّل حدثتن��ا ع��ن ه��ذا 

االستحقاق الذي نلته بحدارة؟
عإللدعُع شـج3ٌ  كلأا أملصَت يف رعايتها 
اتهذيبهـا اتسـديد ا كانت أكثـ3َ إثأارعً، 
اعبتج3لـة عإللدععلة عملاتنَى لهـا نارذ  إىل 

عباابم اط3يق إىل عبتأبق. 
اتورلُق عبله ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل روق ُكّل 

يش . 

- كي��ف ينُظ��ُر الش��اعر إىل الش��عراء 
الذي��ن باع��وا تأريخه��م األدب��ي وباع��وا 
وطَنهم اليم��ن بثمن بخ��س وارتموا يف 
أحض��ان عم��الء االس��تعمار م��ن مل��وك 

وأمراء الخليج؟
عبشا3ُ موقٌف امسؤابلٌة، اعالرتهاُن إىل 
عالرتزعق  و تابلٌد اإذالٌل يتناىف مع خالبة 
 ـذع عملانـى، عبشـاع3ُ عمل3تـِزُق عبـذي َقِبَل 
لرلانة عبوطن  و مائٌن بتج3لته عإللدععلة 

امائن بتأريره عمالي مهأا يكن. 
ايف تأريخ عماب  ناك شـا3عُ  مارسوع 
عالرتـزعَق لشـا3 م يف لـالط عبرللفة كأا 
يـرُسُا تأريخ عماب عبا3لـي، كأا أن  ناك 
شـا3عَ  حّلقـوع لشـا3 م حتـى أصبحوع 

مفر3ً  يف ِسِجلِّ عبرابدين. 
ابذبـك عالبتـزع1 لاملبـاائ اعبثوعلت  و 
أ ّم يش ، ا ـو عبذي يدا1 مع عإلنسـان، 
أما عالرتزعُق رهو يقوُا صاحبَه نحو مزللة 

عبتأريخ. 

- ماذا أضاف العدوان إىل رصيد سجلِّك 
اإلبداعي ومسريتك األدبية؟

طبااً ُكلُّ ما ي3تكبُـه عباداعُن عمم3يكي 
عبسـاواّي لحق شـابنا عبلأنـي عباظلم، 
يسـتلز1 أن نح3ك ُكّل قدرعتنـا، اكذبك ما 
يسـّط3ه ألطاُل عبجلش اعبلجان عبشـابلة 

يصُاُب اصُفه يف ااعاين. 
ابكـن مجأوعـَة ق3علـن إضارـٌة ذعُت 
عبشـا3ية، اعنـوعٌن  أ ألّـة يف مسـرتي 

متف3ٌا يف سجل شا3ي عبسلايّس. 

- ما هي األعمال التي يعكُف ش��اعُرنا 
َحالياً على إنجازها؟

أنا حابلاً مشـغوٌل لابكتالة عن ثقارتنا 

أخأـع  عبشـا3  مجـال  ايف  عبصورلـة، 
قصائـدي عن عبنبـي صىل عبلـه علله اآبه 
اسلم، متأنلاً من عبله إمكانلَة طباعتها. 

- رسالُتك األدبية للشعراء الشباِب يف 
بداية مسريتهم؟

مـع  اعبصـدق  بتجارلهـم  عإلمـالُص 
أنفسهم. 

- أمنيات��ك ُأس��تاذ إس��ماعيل يف هذا 
العام على املستوى الشخصي والوطني؟
عىل عملستو  عبشريص أتأنّى عبشهااَ  
يف سبلل عبله، اعىل عملستو  عبوطني أتأنى 

عبنَر بشابنا عبلأني عبازيز. 

يف ظ�ل اس�تمرار الع�دوان األمريكي الس�عودّي ع�ى اليمن، برز أحراُر الش�عب 
بمختل�ف قدراتهم ومهاراته�م ملواجهة هذا العدوان الوح�ي وفضح جرائمه، وكذا 
الرد عى أبواقه ومرتِزقته العمالء الذين باعوا األرض والعرض مقابل فتات من املال. 
وإس�ماعيل مخاوي.. فارُس الشعر وُربَّاٌن ماهر يف إدارة القوايف وليس كمثله من 
ُر األحاس�يَس ويثريُ الحماَس بقصائده البالس�تية قوًة وبني�ًة وجزالًة لتواكَب  يس�عِّ
فرس�اَن امليدان يف مواجهة عدوان الطغاة واملس�تكربين، أحد الشعراء األحرار الذين 

برزوا بمواقفهم البطولية واملرّشفة يف مواجهة تحالف العدوان. 
ش�اعٌر ش�امٌخ يف ش�عره كش�موخ قصيدته املفعمة ببس�الة وعنف�وان وصمود 
أس�طوري لتهامة الكرامة اليمانية وعنوان حرية الوطن ورمز اس�تقالله، ولم تزده 
الجوائُز والتكريُم والش�هرة إّل تواضع�اً واقتداراً يف نَْظِم الق�وايف، وزادته وفاًء لهذا 

الوطن، وليس بغريب عليه فهو من تهامة الوفاء. 
كان لن�ا ه�ذا اللقاء معه بمناس�بة إص�داره ديوانَ�ه الرابع )قراب�ن( ويف فعالية 
احتفائية وتكريمية تم تدشينُها برعاية اتّحاد الشعراء واملنشدين لشاعٍر يستحق ُكلَّ 

جميل؛ ألَنَّه الجميل أخالقاً وإبداعاً. 
ويف الحوار، تحدث الش�اعر مخ�اوي عن بدايته األدبية الش�عرية، وكيف أضاف 
العدوان عى اليمن إىل عنفوانه األدبي عزيمة للتعبري عن موقف الحرية والثبات، كما 
هاجم ممن أس�موا أنفسهم شعراء وذهبوا لالرتزاق، مشبهاً إياهم بالشعراء القدامى 

الذين كانوا يشعرون عند الخليفة للحصول عى فتات من املال. 
كما كشف مخاوي عن عدد من الجوانب نستعرضها يف الحوار التايل:

الشاعر التهامي إسماعيل مخاوي في حوار لصحيفة المسيرة:

الشعر موقف ومسؤولية 
واالرتهان واالرتزاُق تعبيد وإذالل 

يتنافى مع جاللة هذا املعنى
أدعو الشعراء الشباب إلى اإلخالص لتجاربهم والصدق مع أنفسهم

الشاعر الذي قاده 
شعُره لالرتزاق على 

حساب الوطن مصيره 
الخزي

بيئتي التهامية 
كانت أكثَر عوامل 
إبداعاتي الشعرية 

واألدبية

الحديث عن النبي 
وآل بيته هو حديث 

إيمان ودين فهم 
قدموا أرواحهم من 

أجل األمة

جرائم العدوان بحق 
شعبنا تستدعي 

تحريك ُكّل قدراتنا 
لفضح تحالف 

اإلجرام

ما يسّطره أبطال 
الجيش واللجان 
الشعبية يصعب 

وصُفُه في دواوين 
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علي نعمان المقطري 
 يف موعخهـة عباداعن عبسـاواّي عالمبيايل 
حّطم عبشـاُب لثورته عمنصارية أ مَّ حصن 
بالسـتاأار عمم3يكي عبسـاواّي عبصهلوني 

اما زعبت عملا3كة مستأ3ّ . 
عبتـي  اعبهزعئـم  عالنكسـارعِت  ظـل  ايف 
يكالُد ـا عباـدا تضلـق أمامـه عبرلـارعت 
عمللدعنلة اعالسـرتعتلجلة اعبسلاسلّة عبدابلة، 
رهو كلـان تالع بلواليات عملتحـد  عمم3يكلة 
ايتأث3 أاعؤه انشـاُطه عالسرتعتلجي لاوعمل 
اعضط3علات عببلت عبساواّي اعمم3يكي. 

العدو وإشكالية قواته املطوقة: 
مـا زعل عبادا يحااُل ماابجة عإلشـكابلة 
عممطـ3 عملحلطـة له عـىل عبسـاحل عبغ3لي 
ا ي اضـُع قوعتـه عملطوقة مـن ُكّل عتّجاه، 
راباـدا ينقـُل عملا3كَة عب3ئلسـلة عان موقتاً 
مـن عبشـأال عماسـط إىل خنـوب عماسـط 
»عبسـاحل اغ3لـه عماسـط«؛ لهـدِف إعاا  
توزين أاضاعه اتسـللك مطوطه عملتقطاة 
يف موعخهـة ملـارعت عبجلش عالسـرتعتلجلة 
عبوعسـاة عملاـاا، ايحـاال رتـح خبهـات 
قديأـة اخديـد  يف نهم اعبضابـع اعببلضا  
َاخلـزعن اعسـر انجـ3عن؛ لهـدِف ترفلف 
ضغط  جو1 عبجلش عبلأني عبشديد عبوطأ  
عللـه اعىل قوعتـه؛ بلأنع من ررد عبسـاحل 
لاالحتلاطات عبشـابلة اعباسـك3ية َاإعاقة 

عبدعم كأا يتصور  و اقلااته. 

خياراُت الجي��ش اليمني االس��راتيجية 
التكتيكية:

إن عباـدا يتجه نحـو مصائ3 مأسـااية 
موضوعلـة اذعتلـة مشـرتكه مـع تشـديد 
عبرنـاق علله اعـىل قوعته يف عبسـاحل أما1 
عبحديـد  اخنولهـا ارشقهـا أمـا1 عبجلش 
عبلأنـي اقلااته عباللـا اعمللدعنلـة ما اعمت 
تحارـظ عـىل تأاسـكها اتاـزز موعقاهـا 
عباـدا  ت3َعخـع  حسـاب  عـىل  ار3صهـا 
اعنكسـارعته عملانوية اعملاايـة عملتوعبلة اان 
اقف عان اأ م ملارعت عبجلش عبلأني  ي:
- عباـدا يتكرس عسـرتعتلجلاً ااابلاً أما1 
أعلننـا، اعبادا ملدعنلـاً قد َمـرِسَ عملوعخهة 

عبكب  اعممر  تكتلكلاً. 
- عبادا يااني عنفجارعٍت اعمللًة للنه الن 
قلااتـه عباللا النلتـه عإلاعرية اعبسلاسـلّة 
اللنه الن قاعدته عباللا اعبتحتلة، ايتسـع 
 ذع عبرشخ اعبتصدعات، اسـوف تأتي ق3يباً 

بحظة تتسارع رلها عالنهلارعت اعبتصدعات 
مع زياا  عبرضلات اعبهجأات اعالنكسارعت 
اان توقـف عللـه يف عبسـاحل اغر ـا من 

عملوعقع اعبجبهات. 
- عبادا آيل عان بلسقوط اعمللاً امارخلاً 
املدعنلـاً يف عقد  ألااا ثالثلة تجال طبلاة 

عبسقوط مداياً ا ائالً. 

نهاي��ُة الخ��ط األول للقي��ادة العدوانية 
وقواتها: 

عبقلاا  عباامة عبصورية بإلصالح ا ااي 
امحسن ارهد عبساواّي عنتهت عان ملدعنلاً 
عبسـاحل،  عـىل  عإلمارعتلـة  عان  اتلحقهـا 
لاـد مسـارته عملدايـة يف عمللـدعن؛ انتلجـًة 
عنكسارعت عبساحل عملتوعبلة تنكشف عورعت 
عبادا شـأاالً ارشقاً اغ3لاً ااسطاً اعأقاً، 
ايتحول خلشـنا إىل عبهجو1 مجّداعً شـأاالً، 
اعسـرتاعا عملوعقع عبتي تم عبتوغـل رلها منذ 

أشه3 يف نج3عن اخلزعن اعسر. 
األـ3ُز مظا ـ3  ـذع عبتقد1 شـأاالً  و 
عسـرتاعا خبال شار عالسرتعتلجلة يف عسر 
ام3تفاات قبابه علب َاعبسـلط3  عىل ق3  
خديـد  عديد  يف خلـزعن اإنـزعل عبرضلات 
عملتوعبلـة عملسـتأ3ّ  عىل عمل3تِزقـة يف عبحداا 
عبشـأابلة اعبرشقلـة اعبغ3للـة اعبجنوللة 

اعبوسطى من قانلة إىل حلفان امن عمخارش 
إىل عملالحلظ اعىل خلزعن. 

اابلـُل قـو  عبهجـو1 عبلأني اعسـتاااه 
عملبـاار  عبهجوملـة عمللدعنلـة عىل مسـتو  
مـرسح عبحـ3ب ككل اماانـي  ـذ عبتحول 
عبقـو   ملـزعَن  أن  عالسـرتعتلجي،  عملاطـى 
عالسـرتعتلجلة عمللدعنلـة اعباامة يتجه لبط  
إىل صـف عبجلـش عبلأني عملدعرـع عن اطنه 

اقضلته عبااابة. 
اما يحاال عبادا راَله  و إعاقة تفاعالت 
 ذع عبوعقع عبجديد امنع ظهوره اعنكشـاره 

اقد رشل حتى عان يف مسااه.

الخ��ط  وتص��ّدع  وتف��كك  انقس��ام 
االسراتيجي لقيادة العدوان:

إن عإلاعر  عمم3يكلة  ي َمن تشّكل عبقلااَ  
عالسـرتعتلجلَة بلاـداعن، ا ـي عان قلااتـه 
عباللا عباامة يف عمللدعن عب3ئليس، امن يفشـل 
عان يف عمللدعن بلا عبسـاواّي اعإلمارعتي لل 
 و عمم3يكـي عإلرسعئليل مبـارش ، ابم ياد 

أمامها إاّل عبرلارعت عالنتحارية. 
أمـا عبقبـول لصفقـة لابحاصـل عملتور3 
عبوعقـع عـىل عمرض كأـا  ـي عان رابوقت 
يغدا يف غر صابح عباـداعن عبرارس صفقة 
موقتـة تناصـف ما  ـو قائم لـن عبط3رن 

عملتصارعـن لصفقـه سلاسـلّة تحفظ ما  
عبوخه بلسـاواّي عمم3يكي بتقاسـم عبنفوذ 
عبسلايّس عالسرتعتلجي بإلقللم محل عبنزعع. 
اإذع كان ذبك مستحلالً من خانب عبوطن 
اقـوعه رإنـه ي3يـُد تثأرَه يف صفقـة  دنة 
سلاسـلّة مؤقتـة تاطـي عبطـ3َف »تحابف 
عباـداعن« اقتـاً ملـدعاع  خ3عحاتـه عب3ع نـة 
عبتـي أصالت عب3أس لاملانـى عملااي عملبارش، 
رلـم ياد  نـاك من يقـوا عملاـارك اعبح3ب 
اعباداعن سو  عملنطقة عمم3يكلة عبوسطى 

اإاعرعتها. 
الاد كارثة عملنشار عبفضائحلة عإلخ3عملة 
اقتل ماشقي، رقد أصبحت مناشر سلأان 
النله أشـباحاً تقض مضاخع عبـ3أي عباا1 
عبغ3لي اتفضح لال حلا  عبطبلاَة عبحقلقلة 

بسلاسلّله اقااته امد  لشاعتهم. 
اتتقاطع تلك عبكارثة مع عبح3اب عبذعتلة 
عبسلاسـلّة اعالنتراللة اعببملانلة اعملارلوية 
عملؤّخلة لن ت3عمـب امصومه من ُكّل ناحلة 
اعببملـان  اعبقضـا   اعملرالـ3عت  عإلاعر   يف 
عبشـلوخ اعبنـوعب اعبديأق3عطلن  امجلا 
اعبـرشكات  اعبصحارـة  اعبجأهوريـن 
إىل  تطأـح  عبتـي  عملتنارسـة  اعملؤّسسـات 
عمبيابلـة عامللـة محتشـأة تكـون تحـَت 
سلط3  عملحامن اعبصحفلن ت3ّاج بلنأوذج 

ابلنأـط عمم3يكي ابلا رؤسـا  عباصالات 
عبكب  اأخالف أم3يكا عمسوأ يف عبتأريخ. 

ما  ـو مؤّكـــٌد عان أننا سنشـهد مالل 
أشـه3 ماـدااعت رقط عـداعً مـن تطورعت 
عباللـا  عباداعنلـة  بلبنلـة  اأحـدعث مدّمـ3  
عبحابلـة، اال يانـي أنها سـوف تقـد1 لديالً 
أرضل بلح3ب عباداعنلـة عبحابلة، لل عباكا 
مـا سـوف يحـدث، الاـد رشـل عملغامـ3  
عباداعنلـة ملدعنلـاً رإنهـا بلسـت مسـتاد  
بالسـتأ3عر يف عملسار عبفاشـل عبحايل، امانى 
 ذع إما أن توقف أسـلوب عملوعخهات عبح3للة 
عمللدعنلـة عبحابلـة عبتـي تررس ـا، اإمـا أن 
ت3سـل لقوعتهـا إليقـاف عبهزيأـة عمل3ّاعـة 
عبتـي تنتظ3 أشـبابها، ا ـذع عبرلـاُر صاٌب 
اعنتحـاري، ايحتـاج إىل إعـالن مـن مجلا 
عببملان عمم3يكي، ا ذع غرُ متاُح عان بإلاعر  
عبحابلة، رابغاببلُة عان ضد ت3عمب اإاعرته. 
ا نـاك مسـتجدعٌت خـدت، أمـا لاـد 
عبجلسة عببملانلة عملغلقة ملدي3  عالستربارعت 
عمم3يكلـة عبتـي تحـّدت ت3عمـب يف إاعنتهـا 
قتـل  خ3يأـة  يف  سـلأان  ببـن  عبريحـة 
عبصحفـي عملغـدار، كأـا أن أغلبلـة مجلا 
تحديهـم  عـن  عـّباع  عمم3يكـي  عبشـلوخ 
بسلاسـة ت3عمـب اموقفـه اشـّككوع رلـه 
اطانـوع يف نزع تـه عملابلـة اكابوع عبشـتائَم 
عبوقحـة مال م3  ببن سـلأان اأخأاوع عىل 
إاعنته اعبتحفظ علله، ارلطوع للنه اخ3يأة 
عبقتل الن ح3لـه يف عبلأن، مأا ياني إعاا  
عبنظ3 يف اعم سلأان ما اع1 علنُه يدي3 عبح3ب 
اعبحكـم اقوبها رصعحـة: أم3يكا مع حاكم 
خديد بلسـاوايّة اعلن سـلأان اسـاوايّته 

منف3اين يذ بون إىل عبجحلم. 
اإذع عررتضنـا أن حاكأـاً خديدعً سـلأتي 
إىل عبسـاوايّة عان أَا لاـد أشـه3 أَا عـا1، 
راملؤّكـــد أن عببديـل سـلأتي حتأـاً إاّل إذع 
عنفجـ3ت عمرسُ  عبحاكأـة يف رصعع اعمـيل 
طويل، ا نا سـلكون عـىل عإلاعر  عمم3يكلة 
أَيْضاً عإلمسـاك لرلوط عبلابة عبتي عنقطات 
موقتاً، ابن يكون عببديـل إاّل مطالقاً بلحابة 
عمم3يكلـة عبجديـد  عبتي  ـي عان يف أابها، 
بكنها تكشـف عن ألااا ا من مالل ت3شلح 
رخلها عملقبل اإرسابه إىل عب3ياض، ا و عان 
ياأل حثلثـاً عىل تجألع عبرلـوط لن يديه 
ايحتـاج اقتاً اتدعلأاً، ابن يسـتأ3 موقُف 
ت3عمـب عىل ما  و عان رهو ملّز1ٌ لأن يوعكَب 
مـزعَج عبكونج3س اعب3أي عباـا1 عبحايل عبذي 
يتسع عان لاد عالنترالات عبنصفلة عبجديد  

عمسبوع عملايض. 

 : متابعات

نـرشت صحلفـُة اعشـنطن لوسـت 
عمم3يكلة، أما عمال، مقاالً عرتتاحلاً تم 
تح3ي3ُه من قبل  لئة تح3ي3 عبصحلفة، 
تناال قلا1َ مسئوبن ساوايّن لتاذيب 

ناشطات ساوايّات يف عملاتقالت. 
اقابت عبصحلفة يف عرتتاحلتها: تجب 
محاكأة عملسـؤابن عبسـاوايّن عبذين 
شـاركوع يف عبتاذيب، من قبل عملحاِكم يف 
أماكن أم3  لأوخـب عالتّفاقلة عبدابلة 
أن  إىل  مشـر   عبتاذيـب«،  ملنا ضـة 
أكث3َ حـاالت عبتاذيب عممر  بلسـجنا  
عبسلاسـلّن قـد حدثت يف عباـا1 عملايض 

يف مألكة عباداعن عبسـاوايّة، مؤّكــد  
عنها ما تزعل مسـتأ3ّ  يف صـدعر  عبدال 

عمكث3 تاذيباً بلسجنا  عبسلاسلّن. 
اأضارت عبصحلفـة، أن عبضحايا  م 
من عبنسـا  عبالئي تم ععتقابهن لسـبب 
مطاببتهن لابحقوق عملدنلة عمساسـلة، 
مثـل عبحـق يف عبقلاا ، موضحـة أنه تم 
عحتجـاز عـدا مـن عبنسـا  يف عبحبـا 
عالنف3عاي مشـه3 عد  لاـد عحتجاز ن 
اعبصاـق  بلـرضب  اتا3ضـن  عمايل، 
لابصدمات عبكه3لائلة اعإليها1 لابغ3ق، 
الرتة إىل تا3ضهن إىل عبتح3ش عبجنيس، 
سـاوايّن  مسـؤابن  أن  إىل  مشـر  
كبـارعً شـاركوع لشـكل مبـارش يف  ذه 

عالعتدع عت. 
اأشـاَرت عبصحلفـة، إىل أن منظأـة 
 10 شـهااعت  بديهـا  عبدابلـة  عبافـو 
أشراص تا3ضوع بلتاذيب مالل عمشه3 
عبثالثـة عماىل مـن عحتجاز م يف سـجن 
رسي، لاإلضارـة إىل عالعتدع  عبجسـدي، 
عبسـاوايّن  عملحققـن  أن  مؤّكـــدً  
يجبان عبسجلنات عىل عأل مأارسات 

مرلة. 
اأضارـت عبصحلفـة »كانـت عمـ3أ  
اعحـد  عـىل عمقل مـن عبنسـا ، تدعى 
بُجـن عبهذبـول، قـد تا3ضـت بلتهديد 
لاالغتصاب من قبل سـاوا عبقحطاني، 
ا ـو أحـد كبـار مسـاعدي ايل عباهـد 

محأد لن سلأان عبذي شا د تاذيبها«. 
ابفتـت عبصحلفـة، إىل تق3يـ3 أعدته 
بجنٌة مـن عببملانلـن عببيطانلن عبذي 
َملَُص إىل أن عبنسا  قد تا3ّضن بلأااملة 
عبقاسـلة اعبالإنسـانلة اعملهلنـة، لأـا 
يف ذبـك عالعتـدع  اعبح3مـان مـن عبنو1 
اعبتهديد لحلاتهن اعبحبا عالنف3عاي. 
اقابـت عبصحلفة: يطابب عببملانلون 
عببيطانلـون لـأن يقـو1 مقـ3ر عممـم 
عملتحد  عبراص عملاني لابتاذيب ار3يقه 
عبتاسـفي  عباامـل عملانـي لاالحتجـاز 
لابتحقلـق يف مااملـة عبنسـا ، مطاببة 
أن ال يكـون  ـذع عإلخـ3ع  عبوحلـد عبذي 
يتم عتراذه، ايجب محاكأة عملسـؤابن 

عبسـاوايّن عبذين شـاركوع يف عبتاذيب، 
إْن بم يكن يف عملألكة عبسـاوايّة نفسها، 
رأـن من قبـل عملحاكـم يف أماكن أم3  
لأوخـب عالتّفاقلـة عبدابلـة ملنا ضـة 

عبتاذيب. 
اتالات »اعشنطن لوست« أن ساوا 
عبقحطانـي، عملتهـم لابتـورط يف تاذيب 
عبسـلد  عبهذبـول، مرتتأـًة عالرتتاحلَة 
قائلـة »إن عبسـؤعل عبذي يجـب عىل ُكّل 
حكومة ايأق3عطلة، قد تكون مستثأ3عً 
محتأالً أَا ضلفاً مشهورعً يف عبساوايّة، 
أن تراطب له عبنظا1َ عبساواّي  و: ملاذع 
ال تزعل  ؤال  عبنسـو  يف عبسـجن للنأا 

يتجّوُل خالُا ن يف عببالط عمللكي؟«. 

عهُد انبالج فجر الثورة اليمنية التحّررية الظافرة 

أّكــدت أن النظام السعودّي يتصدر قائمة الدول األكثر تعذيبًا للسجناء السياسّيين:

»واشنطن بوست«: القحطاني يشرف على تعذيب 
ناشطات سعودّيات تعرضن العتداءات جنسية 



8
عمرلاا  اعبرألا

عبادا

8 خأاا  عام3  0  1 ـ..
13 ربعي3 ف1101

)606(
كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
اإلصالح ولعب دور السمسار 

اار عبسأسـار بحسـاب عبرارج اعالسـتأ3عر يف تجنلد 
عنـارصه اغر ـم كقتَلـة مأخوريـن يرونـون لالَا م 

اثوعلتَه احقوَقه عبسلااية.. 
ثم لاد ذبك مأارسـة كلل عبتهم برصومه يف عبسلاسـة 
ارشكائـه يف عبوطـن ااَن عبجـ3أ  عـىل عبتابر عـن عمبم 

تجاه عبسـطو  عإلمارعتلة اعبسـلاط عبتي تلهبُه يف عبجنوب 

اتقـوُا عنـارَصه إىل محـارق عملـوت يف خلـزعن انجـ3عن 

اعسـر اغر ـا من عبجبهـات عبتي يتأرتُس لهـا عباديُد 

من عملنتسـبن بلحزب اعملحسـولن علله؛ بحأاية عبجلش 

عبذيـن  عمل3تِزقـة  مـن  اعإلمارعتـي اغر أـا  عبسـاواّي 

عستقدمهأا عبنظامان بتنفلِذ مرّططات عبصهاينة. 

 11 فبراير 
صالح مقبل فارع

مثّـل يـو1 11 ربعي3 مناطفـاً حقلقلاً يف 
تأريخ عبلأن عبحديث، إذ يف مثل  ذع عبلو1 من 
عا1 11011 م3ج شباُب صناا  يف مظا 3  
عفويـة مطاببـن عبحكومة لاإلصـالح، املا 
بم تسـتجب عبدابـة ملطاببهم ق3ّر عبشـباب 
روعصلـوع  عبجاماـة،  يف سـاحة  عالعتصـا1 
عملظا ـ3عت  يف  اعسـتأ3اع  عالعتصامـات 
اعالحتجاخـات ضد نظا1 عيل عبدعبله صابح 
احكأـه، ارراـوع سـقف مطاببهـم، رلـم 
ياـد مطلبهـم عإلصالحات رقط لـل طاببوه 
لابتنحـي ات3ك عب3ئاسـة اإسـقاط نظامه 

عبذي اع1 باقوا. 
ركانت  ذه عالعتصامات  ي عبرشعر  عماىل بثور  حقلقلة عأت رلأا لاد 

خألع عملدن عبلأنلة. 
 ـذع عبثـور  قاا ا شـباب عبلأـن لدعرع ذعتي عفـوي نتلجـة ملااناتهم 
ارق3 ـم اعد1 حصوبهـم عىل عأل اتهألشـهم، ثم عنضم إبلهم عبشـاب 
ـة  عبلأني لكارة أطلارـه اطبقاته، رانتفضت خألع عملـدن عبلأنلة اَماصَّ
صناا  اصاد  اتاز اعدن، رأصبحت ثور  حقلقلة شاار ا »عبشاب ي3يد 

إسقاط عبنظا1«. 
ابكـن )اآح من بكن اما لاد ا( تآم3ت عىل ثور  عبشـباب قو  إقللألة 
ــة عبسـاوايّة اأم3يـكا، رأمـ3ت عيل محسـن لاالبتحاق  ااابلـة، اَماصَّ
لهـا، ركان عنضأامـه إبلها أاىل مطوعت عبتآم3 عىل  ـذه عبثور  اتضحلات 
عبشـباب، ا ي عبرطو  عبتي مهدت لاد ذبك بلأباار  عبرللجلة عبتي أنتجت 
بنا عبدنبوع اأعاات ت3تلب اتقسـلم عبسـلطة عىل أط3عف عبنظا1 عبسـالق، 
رهأشوع عبشـباب امطاببهم، ابم ينظ3اع يف مااناتهم اما م3خوع إبله، ابم 
يحّققوع مطاببهم، اأصبحت عبدابة لاد عبثور   ي نفسها عبدابة عبتي كانت 

قبلها، ياني عىل قوبة عملثل عبلأني »ايأة املفنا لالها«. 
بكـن عبشـاب عبلأني رطـن بهذه عملؤعمـ3  عبتـي ُمطط بهـا يف عب3ياض 
ااعشـنطن اماف عـىل ثورته من عبرسقـة اكي ال تصبـح تضحلاتُه  باً  
منثورعً، رق3ّر موعصلة عبنضال اعالسـتأ3عر يف عبثور ، روعصل اعسـتأ3 رلها 

حتى عنتصار ا عبفايل يف 11 سبتأب  1101. 
رجـا ت ثور  11 سـبتأب كثور  تصحلحلـة بتالد ثـور  11 ربعي3 إىل 

مسار ا عبصحلح. 

ال ثورة حقيقية ال تستهدف 
التحّرر من الوصاية

يحيى مقبل 

إن أحـدعَث عبحااي عرش من ربعي3 ال تشـبه عبثـورَ  كأا ع3ّرها أرالطون 
ٌل طبلاي يف شـكل من أشـكال  لأنهـا تحـوُّ
عبحكومـة عىل شـكل آمـ3، اال  ـي تشـبه 
تفسـرعت أرسـطو لأنها قلب عبحكومة من 
قبـل عبفقـ3ع  إلقامـة ايأق3عطلـة اال  ي 
تشـبه ما قابـه بوث3 عـن عبثـور  لأنها تهز 
عباابـم، حلث تتح3ّر كلأة عبله عن عبسـلطة 
عبدينلـة إلقامة نظا1 علأاني. امن مالل ما 
كان يقوبـه اي3يده رخـال عبدين من خأاعة 
عإلموعن عملسـلأن، ال من مـالل ما آبت إبله، 
ر3لأـا كانت ستشـبه مـا قابه خـون آامز 
لأنهـا راتحة ملرطـط عظلم لانايـة إبهلة 

بتنوي3 عبجا لن يف أرخا  عملاأور . 
عبحـااي عـرش مـن ربعيـ3  إن تأجلـَد 
اعبتأسـلا به كبدعية أصللـة اراتحة عظلأة بتأريخ مجلـد اعلش رغلد، 
مطـر اكارثي عىل عمتباع؛ من ذبك يجالهـم محارظن ال ثورين، رركزاع 
ُكّل  أتهـم عـىل عبحفاظ عىل ما أنجـزاه مهأا كان ضئلالً اسـرلًفا، ا ا 
 ـم عبلو1 ايف أاعم3 أيا1 عباا1 عب3علـع يجواان لدمائهم رملصًة عىل ترو1 

مألكة آل ساوا عىل أمل أن يالداع بهم ما أنجزاه يف ربعي3. 
ال يصبح عبثوعر عبذين نشـداع عبتح3ّر يوًما، للااق للد أسلاا طاملا عمتهنوع 

ك3عمة شابهم اعمتهم، ات3اس حصلنة معدعئهم عبتأريرلن. 
إن عملنطق يقول إن عمح3  لكل عبلأنلن عبلو1 عبتوحد يف مندق عبدراع عن 
عبوطـن اعبذاا عن ك3عمتـه اعبحاق عبهزيأة لادا ـم عبتأريري، اال تحتاج 

 زيأة  ذع عبادا عبلداا مكث3َ من عد1 قتال عملنردعن يف صفه. 
بلنهز1 عباـدا أاالً الاد ا بلنفتح عبباب أما1 مطلبلات خديد  اتطورعت 

خديد  اإنكارعت خديد . 
ال ثور  يأنلة حقلقلة ال تسـتهدف عبتح3ّر من اصاية آل ساوا اال ثوعر 
حقلقلـون إال أابئك عملناضلن يف سـبلل  ـذه عبغاية عبنبللة رلهـم ُكّل عملجد 

اكامل عبرشف. 

أولو العزم
إسماعيل المتوكل 

بالَّ من أل3ز عباوعمل عبتي 
سـاعدت عـىل نجـاح ثور  
رضـوعن  عبرألنـي  عإلمـا1 
عبله عللـه َامثّلـت عبضأانَة 
مـن  بحأايتهـا  عمساسـلَة 
ثـورعت مضـاا  امؤعمـ3عت 
عـىل  احارظـت  مرتلفـة 
مكتسـباتها مرلاـة عقـوا 
مضـت،  ـو عامـُل عبرتللة 
عملبنـي عـىل عإليأـان لابلـه 
اعبوثوق له مع تور3 عبازيأة 
عبقلـاا   مـن  لـدأ  اعإلرعا  

اعنتهـاً  لاملوعطـن رابرتللـة عإليأانلـة 
عبسـللأة  ي عبقاعد  عمساسـلة ببنا  
عإلنسان إيأانلاً اتوعوياً اتحصلنه من 

عبثقارات عبدمللة ااسائل عبضالل.
رأـا كان بثور  عملسـتضافن  ذه 
يأكـن بها أن تقف يف اخه عبطغلان إال 
عندما تسلحت لسالح عإليأان عملستأد 
مـن  دي عبله ُسـبَْحانَُه اتاـاىل، ا ذع 
عبسـالح  و عبذي يشـّدا علله عبسـلد 
عبـد عمللك لـدر عبدين عبحوثـي حفظه 
عبله ايحـث عىل عكتسـاله اعبتأسـك 
لـه قبل حأل عبسـالح عبح3لي رابغاية 
عباظأى بلرتللة  ي أن ينام عإلنسـاُن 
لاالسـتقالبلة اررـض عبابوايـة بغر 
عبلـه اياـ3ف ااره يف  ـذه عبحلـا ، 
ركانـت  ـذه عبثـور  عإلي3عنلـة عبار  
عـن عبنوع  عم1 عبتـي أعقبها ثور  لنا  
اعأل يف عملجـاالت عبالألة اعبصناعلة 
الابتايل عسـتطاعت أن تشـق ط3يقها 
لكل خدعر  اعقتدعر اعقتحأت مضأار 
عبثـورعت عبالألة يف مرتلـف عملجاالت 
اأن تبني نفَسـها عببنا  عمسأى اابة 
عالسـتلااب  مـع  اعبقانـون  عبنظـا1 
عب3حب بلتاداية عبسلاسلّة اعستحقت 
أن يطلـق عللها أنجح ثـور  عىل مد  
ق3ان من عبزمن؛ مَنَّها صنات عإلنسان 
أاالً لاعتبـاره عبانَر عب3ئلَا بنهضة 
عببلدعن اَمْصَدَر عبتنألة اعببنا ، اثانلاً 
أنهـا قامت يف ظ3اف صابة اعوعصف 
محور عبرش تتقاذف عملنطقة من ُكــّل 

خانـٍب، لاإلضارة إىل عسـتأ3عر حلاكة 
عملؤعمـ3عت ضد ـا لأرتلف عبوسـائل 
اعبتي كان من أل3ِز ا 
لنظـا1  اراـت  أن 
عبا3عقـي  عب3ئلـا 
عمسبق صدع1 حسن 
ظاملـة  حـ3ب  بشـن 
لابوكابـة مصحولـًة 
لدعـم إقللأـي ااايل 
غر مسبوق عستأ3ت 
أ لكت  سنوعت  ثأان 
اعبنسـل  عبحـ3ث 
عبط3رـان  امـ3ج 
منهـا منهـَك عبقو ، 
ارغـم ذبـك كله لقلـت ثالتـًة اقوية، 
عبـذي  عبوقـت  أنـه يف  إىل ذبـك  أضـف 
كانـت عمنظأـة عبا3للـة تتآمـ3 عـىل 
إيـ3عن  كانـت  عبفلسـطلنلة  عبقضلـة 
تأد ـا لاملـال اعبسـالح اتحارظ عىل 
ثباتهـا، ايف عبوقـت عبـذي كان عبا3ب 
يأدان عبجأاعاِت عبتكفرية يف عبا3عق 
لاملال اعبسـالح كانت إي3عن عبشـلالة 
تضّأـد خ3عح أطفال عباـ3عق، بكن تلك 
عملؤعم3عت بم تفت من عضد ا ابم تهن 
من عزيأتها لل مضت يف مشوعر عببنا  
اعبتنألة لكل عقتدعر اسـجلت تصاعدعً 
قلاسلاً يف نهضتها عبالألة اعبصناعلة 
عبسـفن  النـا   اعملالحـة  اعبزرععلـة 
اصـوالً إىل عالكتفا  عبذعتـي اعبتصدي3 
عمزمـات  عـىل  اعبقضـا   عبتجـاري 
عالقتصاايـة اعسـتطاعت أن توظـف 
عملوعرا عببرشية اعملابلـة اعبطبلالة إىل 
أقىص طاقـة مأكنة، رضـالً عن أنها 

قضت عىل عمملة لنسبة 100%.
عبسلد حسن نرعبله أشار يف مطاله 
عممـر عبذي أبقاه يف عبضاحلة عبجنوللة 
ببرات لأناسـبة ذك3  مـ3ار أرلان 
َعــامـاً عـىل قلا1 عبثـور  عإلسـالملة 
عإلي3عنلة، إىل عإلنجازعت عبتي تفوق عبرلال 
يف عسـتا3عض مقتضب اما حّققته من 
قفزعت نوعلة اثـور  صناعلة اعلألة، 
امن أ أها عبصناعات عباسـك3يّة ذعت 
عبتقنلـة عباابلة ل3عً الحـ3عً اخوعً، اعبتي 
حّققـت عكتفـاً  ذعتلاً لنسـبة 85 % إىل 

خانـب صناعة صوعريخ غـزا عبفضا ، 
الابتـايل تأّكنـت مـن رـ3ض اخوا ا 
لُقــوَّ  يف عملنطقة لازيأة قوية اإرعا  
صلبة كأعظم اابة بها ثقلُها يف عملجتأع 
عبـدايل، إذ لاتت تهالُها ااُل عالسـتكبار 
أبـَف حسـاب  بهـا  اتحسـب  عبااملـي 
متحاشلة عبدمول ماها يف أية موعخهة 
عسـك3يّة، رهؤال   م لحق أابوع عباز1 
عبذين صدقـوع مع عبله امع شـاولهم، 

اعىل قْدر أ ل عباز1 تأتي عبازعئم. 
 لّا تفضلوع سأو عممر اخالبة عمللك 
اصاحـب عبفرامـة يف اطننـا عبا3لي، 

أرانا ما عبذي حّققتأوه بشاولكم؟
عإلسـالملة  إيـ3عن   ـذه خأهوريـة 
)عبشـلالة(  ا  ـي اابة ذعت سـلاا  
اقانـون  نظـا1  ااابـة  اعسـتقالبلة 
حّققت ُكـــّل  ذع عبنجـاح عبهائل رغم 
عبتشـويه  عبدعمللة احأالت  عملؤعمـ3عت 
بصورتها اعباقولات عبدابلة عملف3اضة 
عللهـا اأصبحـت تتبوأ مصـاف عبدال 

عباظأى.
 عبسلد حسن نر عبله لكل مصدعقلة 
أرعا من مالل ذبك عالسـتا3عض كشـف 
عبحقلقـة عملـ3  بلشـاوب عبا3للـة عن 
اعقع عملنطقة اعما اعقع حكامها رأا ى 
، رأسـتو  عالرتأـا  يف أحضـان  اأمـ3ُّ
عمم3يكـي اعإلرسعئليل رإنهـم قد للغوع 
عمل3تبـة عماىل مكبلن لقلـوا اعتّفاقلات 
ال تجلـز بهم حتى تحقلـق أانى تنألة 
تذكـ3 اال لاـد أرلاة ق3ان سـو  ررع 
شـاارعت اعناْاين رضفاضـة رَسعاَن 
ما تتبر3 بتسـتبدل لابارعت أم3  أكث3 
خأـاالً اخاذللة اإىل أن يقيَض عبله أم3عً 

كان مفاوالً.
امـا عـىل شـابنا عبلأني عبازيـز إاّل 
عبتأسـك لابرتللـة عبق3آنلـة اعملزيد من 
عبصب اعبثبات اموعصلـة عبتصدي بهذع 
عباـداعن عبسـاواّي عمم3يكي، رابنر 
حللـف عبلأنلـن عبرشرـا ، اال غ3علـة 
إذَع شـنت عللـه  ـذه عبحـ3ب عبظاملـة 
رألنـه نهـج مسـرتَه عبق3آنلة عملسـلك 
عبسوي عبذي ال ي3اق مية طاغلة يف  ذع 

عبكوكب.
اعبااقبة بلأتقن.. 
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العميد د. أمين محمد حطيط*
أن تصأـد عبثور  عإلْسـاَلملة يف إي3عن 0  عامـاً، ثم تحتل 
م3كزعً يشـكل عالمة رارقة يف عملشـهد عبـدايل اعإلقللأي، ثم 
تنجح يف إرسـا  مسـار سـلوك اايل يرتلف عأا سـبقه من 
سـلوكلات.. ُكّل  ـذع يسـجل بهـذه عبثور  لإعجـاب ايقوا 
أحلانـاً إىل عبذ ـول ايدرـع بلبحـث عـن رس عبُقـــوَّ  عبتي 

تتأتع لهـا  ذه عبثور  حتى تحّقق ما ذك3، 
ــة أن ُكّل مـا سـبقها مـن محااالت  َماصَّ
تحـ3ّر أَا نزعات تفلت مـن عبقلوا عمخنبلة 
رشـل يف عالسـتأ3عر يف عملوعخهة اعضط3 يف 
نهاية عملطاف بلتسـللم لابوعقع عبدايل عبذي 
ي3رـض عبرـ3اج عن نظـا1 عاملـي يقواه 
عملنتران يف عبح3ب عباامللة عبثانلة. اكاات 
أمركا تتفـ3ا لقلااته لاد أرلاة عقوا عىل 

عنتها  تلك عبح3ب. 
بقد أّكــدت عبثـور  عإلْسـاَلملة يف إي3عن 
عنهـا تقـو1 عىل مبـاائ أساسـلة من أخل 
عبشـاب اعالمة، الابتـايل بم تكـن ُمـَجـ3ّا 
ح3كـة بتغلـر حاكـم لحاكـم ابـم تكـن 

عنقاللـاً عسـك3يّاً تح3ّكه اابـة أخنبلة لل كانـت رال تح3ّر 
من عالسـتاأار اعبتبالة اإرعا  لنا  عبذعت عبوطنلة اعبدينلة 
عملسـتقّلة عملتأّسكة لأبدأ عبسلاا  عبشـابلّة يف ظل عالعتقاا 
عبديني عإلْسـاَلمي. ابهذع سارت عبثور  امنذ عببد  عىل مباائ 
تؤّكــد عبحق عبشـابي يف عبق3عر اتتأّسـك لاالعتقـاا عبديني 
عبـذي ت3  رلـه اعحدعً مـن مصـاار عبُقــوَّ  عبالزمـة بها يف 

موعخهة َمن ي3رض عستقالبها. 
بم يكن ارب عبثور  عإلْساَلملة يف إي3عن ـ لاد نجاح عبثور  
– مف3اشاً لابورا، إذ إنها اما إن تحّقق أرلاب عبنظا1 عبااملي 
مـن نلة حقلقلـة بد  عبثـور  تلك لاالسـتقالل امأارسـة 
عبسـلاا  راللاً، حتى لدأاع لاإلعدعا إلسـقاطها امنع تشكل 
ظا ـ3  اابلة خديـد  تر3ج عأا مطط ارسـم بلاابم لاد 

عبح3ب عباامللة عبثانلة. 
ا نـا ال لُدَّ من عبتذكر لأن ماسـك3 عملنترين يف عبح3ب 
عماىل ثم يف عبح3ب عبثانلة تقاسـأوع عبنفوذ يف عباابم اأرسـوع 
نظاماً عامللاً يثبتهم يف موعقع عبسـلط3  اعالسـتئثار لابق3عر 
عبدايل، ايأنع امول اعردين خدا إىل نااي عبسلط3  عبدابلة، 

امن أخـل ذبك صاغ أعضا  عبنااي قوععد أسـأو ا عبقانون 
عبدايل عباا1 ا»عملجتأع عبدايل« لأا ياطلهم َحـّق عالسـتئثار 
لابُقــوَّ  ايأنع سوع م من عمتالكها احتى امن عبدراع عن 

نفسه يف موعخهة عالستاأار اعبتبالة عبرارخلة. 
بقـد عانت إيـ3عن من ظلم  ـذع عبوعقع عبـدايل، اخولهت 
لحـ3ب عداعنلـة عللها ح3ب صدع1 حسـن، حـ3ب مّوبتها 
اال إقللألة اسـّلحتها اال غ3للة احصنت عملاتدي احأته 
يف مجلـا عممن مجأوعة عبـدال عملنتر  
يف عبحـ3ب عبثانلـة. كان ُكّل ذبـك مـن أخل 
إطاحـة عبثـور  عبتي ثبت عنها ثور  شـاب 
ي3يد عبح3ية اعبسـلاا  اعالستقالل اعبتأتع 

لث3اعته اان رشيك أخنبي. 
املا رشـلت عبحـ3ب يف تحقلـق أ دعرها، 
اصأـدت إيـ3عن اثبتت عبثـور ، عتجه عبغ3ب 
إىل عبُقــوَّ  عبناعأة اعلتدع سلاسـة عالحتوع  
عمل3كـب سلاسـلّاً اعقتصاايـاً امابلـاً، ام3  
أُْمـــ3َ  نجحت إيـ3عن يف عبصأـوا اأمفق 
عبغ3ب لابقلاا  عممركلة يف عبنلل من ثورتها، 
ما ياني أن رشل عبُقــوَّ  عبناعأة مضاف إىل 

رشل عبُقــوَّ  عبصلبة يف إسقاط عبثور . 
بقـد أاركت إي3عن منذ عببد  مد  عممطـار عبتي توعخهها 
اأيقنت لشـكل تتالاي ت3عكأي أن عبغ3ب بن يرتكها اشأنها 
حتى تستسلم به اتاأل لإمال عته اتترىل عن أ دعف عبثور  
اتتنازل عن حقوق عبشـاب. ا نا كان عبق3عر عالسـرتعتلجي 
عبكبر عبـذي عترذته عبقلـاا  عإلي3عنلة لدعم اتأيلد شـابي، 
ق3عر »لنا  عبدابة عبقوية عبقاار  عىل حأاية نفسها اعبدراع 
عـن شـابها اث3اعتهـا«. اأعتقـد أن  ـذع عبق3عر قـ3عر لنا  
عبُقـــوَّ  عبدراعلة عبذعتلة ياـاال يف أ ألته إن بم يتقد1 عىل 
قـ3عر عالنطالق لابثور  ذعتها. اعبالرت يف ق3عر حشـد عبُقــوَّ  
 ذع أنه كان ق3عرعً نوعلاً عألقاً ذع ألااا علألة اعسـرتعتلجلة 
متادا  بذبك عتجه إىل حشـد مصاار عبُقـــوَّ  من عتّجا ات 

متادا  اأرسا ا عىل:
أاالً: عبُقــوَّ  عبسلاسلّة: عاا  تتجه عالنقاللات عباسك3يّة 
أَا عبثـورعت إىل ععتأاا منطـق »رشعلة عبُقــوَّ « اعالتّجاه إىل 
إقامة عبديكتاتوريات أَا عمنظأة عالستبدعاية، َحلْـُث تتجأع 
عبسلطة يف يد اعحد  تحت تسألات مرتلفة ال يكون بلشاب 
رلها اار أَا تأثر. عما إي3عن رقد ععتأدت عبنظا1 عبجأهوري 

منذ عببد  اطبقته نصاً اراحاً النت عبدابة عباألقة عبقائأة 
عـىل عملؤّسسـات لقلاا  رشـلد  توّخـه اال تألك سـلطات 
تنفلذيـة. اكان عمتلار عملسـؤابن يف عبسـلطة عىل مرتلف 
مسـتوياتها يتم اعئأـاً لاالنتراب عبشـابي عملبـارش أَا غر 
عملبارش. ما خال عبنظا1 عبسلايّس مستجلباً بقاعد  »عبشاب 

يحكم نفسه«. ا ذع منتهى عبُقــوَّ  بلنظا1 عبسلايّس. 
ثانلـاً- عبُقــوَّ  عباسـك3يّة عبدراعلة: كانـت عبدابة عبتي 
تحـاال أن تتحـ3ّر مـن عبسـلط3  عمخنبلـة تجـد نفسـها 
محكومة لوعقع عالرتباط لسوق عبسالح اعبنظا1 عالقتصااي 
عبااملي عبذي تسـلط3 علله عبقـو  »عبحاكأة عامللاً« الابتايل 
تجد نفسـها مك3 ة عىل عبرضوع، أما إي3عن رقد اعت  ذه 
عبحقلقـة اعتجهت ببنا  عبُقـــوَّ  عبدراعلة عبكفؤ  اعبقاار  
عىل حأاية عبثور  احأاية عبشـاب احأايـة عبدابة اتقديم 
ـة،  عبدعـم بح3كات عبتحـ3ّر عباامللة عامة اعإلقللألـة َماصَّ
اتورر عبسالح عبكايف اعملالئم بكل ذبك عن ط3يقن: عبتصنلع 
عباسك3ّي عملحيل عبذعتي، اعالسترعا من مصاار تسللح تتاح 
مـن اان رشاط أَا قلوا. اقـد نجحت إي3عن يف ععتأاا  ذين 
عملصدريـن إىل عبحّد عبذي اصلت رله عان إىل تحقلق مسـتو  

راع راعل يدملها يف اعئ3  عبطأأنلنة. 
ثابثـاً- عبُقـــوَّ  عالقتصاايـة: من عملاـ3اف أن عالقتصاا 
اعملـال  و عصب عبحلـا  اأن مابك عب3زق مابـك عبانق امن 
تحكـم للقأة علشـك أمضاـك إلرعاته لسـهوبة، اقد اعت 
إي3عن ُكّل ذبك اخا ت سلاسة عالحتوع  اعبحصار اعباقولات 
عبغ3للـة برترع مسـتو  عبوعـي عإلي3عني بهـذه عبحقلقة. ما 
خال إي3عن تاتأد عىل نفسها لشكل أسايس ا نا نجد إي3عن 
رغم عبحصار نجحت لامتالك عبسلط3  عىل عبث3اعت عبوطنلة 
اعسـتاأابها بصابح عبشـاب عإلي3عني ايف مدمة عبثور  عبتي 
قامـت من أخلـه ااقف ظا 3  اضع عبلـد عبغ3للة عىل  ذه 
عبثـ3ا  ثم عبقلـا1 لثور  عقتصااية تحـول عالقتصاا عإلي3عني 
من عقتصاا رياي عسـتهالكي إىل عقتصاا إنتاخي عستثأاري، 
رحّققت عالكتفـا  عبذعتي بلدابة لنسـبة عابلة ندر اخوا ا 
يف اال عباابـم عمُْمــ3َ  كانت ظ3ارهـا أرضل من عبظ3اف 

عإلي3عنلة. 
رعلاـاً- عبُقـــوَّ  عبالألة: سـاا يف عبقـ3ن عبارشين حتى 
اقبلـه مفهو1 »تناقض عبديـن اعبالم« أَا عبقـول لأن عبدين 
يأنع عبتطـور عبالأي، ايف منطقتنا سـا أت أنظأة تّدعي 
عنها أنظأة إْسـاَلملة يف تأكلد  ذع عملفهو1، َحلْـُث اقع طالق 

لـن عبدابة اعالنفتاح. أما إي3عن رقد رهأت عإلْسـاَل1 كأا  و 
عإلْسـاَل1 اين بلحلا  اعبتطور اعبتقد1 اقّدمت نأوذخاً رذعً يف 
مجال عبتقد1 عبالأي مع تأسـكها عباألق لابدين اضوعلطه 
احـدااه، اماضت لنجـاح ملدعن عبـذر  اعبفضـا  اعبنانو 
امرتلف عبالو1 عبحديثة. ا نا حّققت كسـبن: كسب ذعتي 
خالها تسـتفلد من عبالو1 عبحديثة اكسـب بإلْسـاَل1 بتأكلد 

حقلقة أن عإلْساَل1 اين حضار  احلا  متطور . 
مامسـاً- عبُقـــوَّ  عالختأاعلة: من عملتوعتـ3 أن عملجتأع 
يشـكل يف ماظـم عمحلـان نقطة ضاـف عبـدال، َحلْـُث إن 
عبح3ب عبناعأة عاا  تاصف يف عبدال من ألوعب مجتأااتها. 
رـإذع كان عبوعـي عالختأاعي ضالفـاً أَا مرتايـاً أَا إذَع كان 
عبتأاسـك عالختأاعـي اع نـاً أَا إذَع كان عبحـا عبوطنـي يف 
عملجتأع مرت الً، رإن عملجتأع يكون ع3ضة بلسقوط عبسهل 
للـد أخنبلة، عمـا يف عبحابة عباكسـلة، َحلْـُث تكـون عملناعة 
عالختأاعلـة عابلة رـإن عبحـ3ب عبناعأة تكـون منرفضة 
عالحتأـاالت يف عبنجاح. ا ذع ما أّكـدته مسـر  عبـ 0  عاماً 
مـن عأـ3 عبثـور  عإلي3عنلـة، َحلْـُث أثبـت عبشـاب يف إي3عن 
عسـتاصا ه عىل عبتدمل عمخنبي بوخوا مناعة بديها صناها 
عإليَْأــان عبديني اعالبتزع1 عبوطني اعبح3كلة عبفك3ية اكانت 
أحدعث سـنة ف100 نأوذخاً إلثبـات راابلة  ذه عملناعة عبتي 

أسقطت ُكّل آمال عبغ3ب يف عبنلل من عبثور  عإلْساَلملة. 
سااساً- عبُقــوَّ  عبتحابفلة عالسرتعتلجلة: يف عابم تحّول 
ق3يـة كونلة كبر  ال يأكن أن تدعي اابة مهأا عال شـأنها 
حلاز  عبُقــوَّ  عملطلقة عملنحـر  لقدرعتها عبذعتلة. ايف  ذع 
ارغم ضلق عبرلارعت اندر  عملستادين بلتحابف عالسرتعتلجي 
مـع إي3عن؛ لسـبَـِب عبضغط عبغ3لي تأّكنت إي3عن من نسـج 
تحابفات  امـة رردت قوتها عبذعتلة ازااتها لشـبكة أمان 
إقللألة ااابلة علادت عنها صور  عبجزي3  عملازابة عبسهلة 
عملحارص  اعإلسـقاط، تحابفـات تباابلة عملنارع اعملكاسـب 
صاغتهـا مـع اال كأا  و عبحال مع سـورية، امع كلانات 
غر حكوملة كأا  و عبحال مع حزب عبله اعرتقت لابتحابف 
بتشكلل مجأوعة عسرتعتلجلة  امة محور عملقاامة يف نظا1 
عاملي قلد عبتشكل عىل أسـاس عملجأوعات عالسرتعتلجلة، ما 
يأكـن إي3عن رغم ُكّل أنـوعع عبحصار اعبتضللق أن تحجز مع 

حلفائها عملقاد عامن يف عبنظا1 عبااملي عملقبل. 

* ُأستاذ جامعي لبناني وباحث استراتيجي 

كتابات

لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

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

اآلن جديد
MTN

مية في إيران وأسرارها؟  ة الثورة اإلْسلاَ بعد 40 عامًا.. ما أسباب ُقــوَّ

قال تااىل: 

ْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة(  )ُكلُّ نَْفٍس ذَاِئَقُة اْلَمْوِت، َوإِنََّما تَُوفَّ
صدق عبله عباظلم.. 

لبابغ عمىس اعبحزن تلقلنا نبأ ارا 

 عبشلخ/ 

 عيل أحأد عّزي خاف3 
رحأه عبله..

 اإننا لهذع عملصاب عبجلل نتقّد1ُ لابتاازي 
إىل أرس  عبفقلد عبذي كان من عملصلحن 
اصاحَب موعقَف اطنلة..  نسأُل عبلَه أن 
ـَد عبفقلَد لوعسع رحأته اأن يُلِهَم  يتغأَّ
أ َله عبصبَ اعبسلوعَن،  اإنا بله اإنا إبله 

رعخاون.. 

عملكتب عبسلايس منصار عبله 

عبثالثا  7 خأاا  عام3  0  1 ـ
عملوعرق 11 ربعي3 ف1101



10
عمرلاا  اعبرألا

عبادا

8 خأاا  عام3  0  1 ـ
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)606(
ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية 

برنامج رجال اهلل: )ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس( 
التأمل يف ِنعم اهلل يجعل اإلْنَساَن يقطُع بعبوديته هلل، وبتدبري اهلل وقّيوميته 

 : بشرى المحطوري:
 

ايف ذعت عبسـلاق عستأ3َّ -ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه- يف 
تاـدعا نام عبله عللنـا، رتحدث أَيْضـاً عن عبجبال 
اروعئد ا بلبرش، كأا خا  ذبك يف عبق3آن عبك3يم يف 
قوبه تااىل:}َاأَْبَقـى يِف عْمَْرِض َرَاعيِسَ أَْن تَِألَد ِلُكْم 

َاأَنَْهارعً َاُسباُلً َبَالَُّكْم تَْهتَُداَن{:ـ
اقـد رشح عبشـهلد عبقائـد  ـذع عممـ3 لقوبه: 
]عب3اعيس  ي عبجبال ملا كانت عمرض عبلالسة  ي 
يف اعقاها مف3اشـة عىل عملا ، اعملا  يشكل نسبة 
كبـر  قـد يكون أكث3 مـن %70 من حجم عبك3  
عمرضلـة لكلهـا، كانت ـ لابطبـع ـ عمرض تاتب 
قطاة صغر  روق سـطح عملـا ، قاللة من تبقى 
تهتـز اتتحـ3ك، رأبقى عبلـه رلها عبجبـال تثبتها 
{ برتسـوع، ررتسوع عمرض  }َاأَْبَقى يِف عْمَْرِض َرَاعيِسَ
عـىل عملـا ، اال تكون مهتـز ، رلأكن عالسـتق3عر 

عللها[. 
قـال -ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه-:ــ ]كذبك }َاَعالَماٍت{ 
خاـل عالمات بلسـبل يف عبب، اعالمـات يف عببح3 
}َاِلابنَّْجـِم ُ ـْم يَْهتَُداَن{عملسـار3ان يهتـدان يف 
عبب، اعملسـار3ان يهتدان يف عببح3، رأعال1 يف عبب 
لشـكل عبجبال عملرتلفة، أبلسـت أشـكال عبجبال 
مرتلفـة؟  ذع من أ م عمشـلا  يف أن تتا3ف عىل 
عملناطـق، بو كانـت عبجبال كلها لشـكللة اعحد ، 
اتصألم اعحـد، رهي راعيس، اعحـد  نا، ااعحد 
 نا، ااعحد  ناك، قد ال تسـتطلع أن تا3ف اأنت 
تتجـه.. بكـن عبجبـال أنفسـها، اشـكللتها  ي 

نفسها مأا يساعد ـ أن كانت لشكل أعال1 ـ اأنت 
تسـار3 ررت  تلك عبقأة، قأـة عبجبل  ناك، ت3  
عبط3يـق من عند ـا إىل عملنطقـة عبفالنلة، ررتع ا 
قأة متف3ا  يف شـكلها.. أبلـا كذبك؟. رلها عب 

كثر [. 
قال -ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه- شـارحا بهذع عمم3:ــ 
]لل أحلاناً تطلع مسـاحة عببلدعن عبتي رلها خبال 
كثر  تطلع مسـاحة كبر  عندما تحسـب اخه 
عبجبـل من  نا، ااخهه من  نـاك، ت3  كلف أنه 
التصألـم عبله ُسـبَْحانَُه َاتََااىَل عبـذي  و حكلم 
ال يضلع حتى عملسـاحة عبتي سلشـغلها عبجبل.. 
أبلا عبجبل رضاريا لابنسـبة بألرض؟. سلجال 
عبجبل نفسـه لشـكل يكون أاسـع مسـاحة من 
عملسـاحة عبتي يشـغلها يف موقاه، راندما تأسح 
مسـاحة عبجبل من  نا كم سـلطلع؟ امن خانب 
آم3 كم سـلطلع؟. سـرتعه أكث3 من عملساحة عبتي 

يشغلها عبجبل[. 
اأضاف -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَللْـِه- أن عبجبال قاللة 
بلزرععـة اعب3عـي رلهـا اعببنا  رلهـا، ا ي غر 
مقفلـة تأاماً لحلـث تحجب عبنـاس عن مناطق 
أمـ3  يف عباابـم، لـل  ـي رلهـا منارـذ اط3ق 
امأ3عت، ا ي ناأة عظلأة من عبرابق سبحانه، 
حلث قال: ]ا كذع يجاـل عبجبل صابحاً بلزرععة، 
يجاـل عبجبـل صابحـاً بالسـتق3عر، صابحـاً من 
تالش رله حلوعنات أم3 ، صابحاً من يكون رله 
م3ععي، اعملهأة عب3ئلسلة به  ي أن تكون راعيس 

تأسك عمرض[. 
الرتـاً -ِرْضَوعُن عبلِه َعَللْـِه- نظ3 عممة إىل نقطة 

مهأـة خدعً، ا ـي أنه ال يأكـن أن تقو1 حضار  
إنسـانلة يف مصلحة عببرشية إال إذع كان أصحالها 
اعبقائأـون عللهـا  ـم مأـن يتذكـ3 ناـم عبله 
لاستأ3عر ايشك3 عبله عللها، حلث قال: ]رالحظ 
كلـف يأتـي لابتأكلد عـىل تذك3 عبناـم، اأن يظل 
عإلنسـان شـاك3عً ا ـو يبني حضـار ، ال لد حتى 
تكون  ذه عبحضـار  إنسـانلة حقلقلة، اتكون 
يف مصلحـة عببرشيـة، أن يكون من يقـو1 عللها، 
اينهـض لهـا، من  ـم اعئأـو عبتذك3 لناـم عبله 
ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل، اينطلقون يف شـك3ه }َاَبَالَُّكْم 
تَْشُك3ُاَن{ متى ما ضاع  ذع عبشاور بد  عإلنسان 
أصبحت تجارته لابشكل عبذي يرض لاببرش، يتج3 

يف عمشلا  عبضار [.. 

أمثل��ة ومظاه��ر للفس��اد: الرب��ا، الغ��الء، قلة 
الجودة:�� 

مسرتسـالً -ِرْضَوعُن عبلـِه َعَللْـِه- يف ذك3 أمثلة 
امظا 3 بلفساا عبذي يصلب عباابم عندما يتحكم 
رله ايسـلط3 علله تجار ال يتذك3ان نام عبله اال 
يشـك3ان عبلـه، اال يرارونه لقوبـه: ]يأارس يف 
عأللـة عببلع اعبرشع  كثرعً مـن عملح3مات، يدمل 
يف عب3لـا.. أبلا عباابم عان غارقـاً يف عب3لا؟ عباابم 
غارق يف عب3لـا، اعباابم يف ح3ب مع عبلـه }َرِإْن َبْم 

تَْفَالُوع َرأْذَنُوع ِلَح3ٍْب ِمَن عبلَِّه َاَرُسوبِِه{.. 
اتجـد من مظا 3  ذه عبح3ب رسـااعً تجارياً، 
غـال  أسـاار لشـكل ر لـب،  بوطـاً حتـى يف 
موعصفـات عبتصنلـع مـن أخـل موعكبـة عبقدر  
عبرشعئلـة بـد  عملسـتهلكن، عملنتجـات عبجلـد  

أبـم تغـب عـن عمسـوعق؟ منتجـات خلـد  مـن 
عإلبكرتانلات اغر ا من عبصناعات، اعمقأشـة، 
اكثر من عابلات.. أبم تغب عن عمسوعق؟. ملاذع؟. 
أبم تهبـط عبصناعات، اتهبط عملوعصفات؟. تهبط 
اكل عـا1 تـ3  عبصناعـات تهبط قللـالً قللالً يف 
موعصفاتهـا، يف خواتها، ملاذع؟. نـزاالً عند رغبة 

عملشرتي، أا تبااً بقدرته عبرشعئلة؟[. 
ُما3راً لاب3لا امساا ه عبكبر  خدعً عىل عبناس، 
حلث قـال: ]عب3لا:  ـو رضب عبناس حتى رضب 
عبصناعـات رأصبحنـا لـدل أن كنا نتأتـع لكثر 
من عبصناعـات عبجلـد ، ذعت عملوعصفات عبجلد ، 
يف مرتلـف عملجاالت،  ا نحن تغلب عىل أسـوعقنا 
منتجات موعصفاتها رايئة، امتى ما رأينا قطاة 
خلـد  ]أصللـة[ مـن أي منتـج، ارأينا سـا3 ا 
م3تفااً أبسـنا نر3ج من عملاارض؟. انقول:  ذع 
سـا3ه م3تفع، عبحقلقة أنها أصيل بكنها سا3 ا 
م3تفـع، اعام3 قال: خلد  بكنها غـايل، اعب3َّخال 
صاحب عملحل يف عممر ال يسـتورا منها، صاحب 
عملصنـع يف عممر ال ياد ينتجهـا، يحاال أن ينتج 

إنتاخا آم3 يتأىش مع حابة عبناس[. 
 اأضـاف لقوبه: ]رنحن يف ح3ب مع عبله، اعبله 
يف ح3ب مانا لسـبب عمل3علن، لسبب عبتجار  عبتي 
تقـو1 عىل عب3لـا؛ من أابئـك عمل3علن بلسـوع مأن 
يتذكـ3ان ناأة عبله، ابلسـوع مأـن ينطلقون يف 
شك3ه؛ من من يتذك3 لأن ما يتقلب رله من أموعل 
عبتجار   و ناأة من عبله علله، سلحاال أن يبتاد 

عن عملح3مات يف عبتاامل، سلبتاد عن عب3لا[. 

 : خاص:

تحدثنـا يف عباـدِا عبسـالِق عـن مطـور  أن يويل 
عإلنَْسـاُن لوخهـه عـن عبله, ايصـّم أذنله عـن عبله، 
رلكـون ظلومـاً كفارعً تجـاه ما أعطاه من سـوعلغ 
ناأـه ارضله، سـوع  تأثلت تلـك عبناـم يف حصاٍا 
زرععـي، أَْا أموعل تجار ، أَْا حتـى موقٍع عختأاعي، 
راندما يتحول عإلنَْسـاُن إىل قـاراٍن آم3، رلن يكون 
لأاجـز عبله يف ملكـه املكوته. اال لّد بإلنَْسـان أن 
ها،  ياطي  ذه عبنام - عملااية منها أَْا عملانوية - حقَّ
حتى تاطي أُُكلها اثأ3تها، عىل عملسـتو  عبشريص 
بإلنَْسـان نفسـه، اعـىل عملسـتو  عباـا1 بلأجتأع 

ابألمة كلها.

الجريم��ُة الكربى هو اإلقراُر هلل والتعاُمُل معاملَة 
الظلوم الكّفار:

بذبك يحّذُر عبشهلُد عبقائُد )ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه( من 
أن يالُش عإلنَْساُن يف اعقاه موقف ]عبظلو1 عبَكّفار[، 
رقـد يكون  ـذع عإلنَْسـاُن عبضالف يؤمـن يف ق3عر  
نفسـه أن ما يتقلب رله من ناٍم  و من عبله، ابكنه 

يتاامل مع تلك عبنام تاامل عبظلو1 عبَكّفار..
ا نـاك عباديُد من عبشـوع د بحابة عبكف3عن لنام 
عبله، رابكثر من عبناس عبذين قد رتح عبلُه بهم ألوعَب 
عب3زق اسـوعلَغ عبنام، قد يبرل عىل ألله أَْا عىل أمه، 
أَْا عـىل محارمه اأقارله، لاد أن رأ  نفسـه يالش 
»عكتفـاً  ذعتلًا«، اأصبح ي3  نفَسـه مسـتغنلًا عن 
اعبديـه اعـن أرستـه..!. أَْا قد يبرل ذبـك عبذي ي3  
نفسـه مسـتغنلًا عن عبجألع، قد يبرل عن عإلنفاق 
يف سـبلل عبله، أَْا عن ارع ما علله من صدقة ازكا  

مابـه..!! رهو اإْن كان يؤمن أن مـا يتقلب رله من 
ناـٍم أنهـا من عبله، احتـى ابو أصبـح اأمىس ا و 
يحأُد عبلَه ايشك3ه للسانه، بكن ذبك عبحأد اعبشك3 
مج3ا  ذررة بسـان، مابم يتحول إىل ]شك3ٍ عأيل[، 
يناكا عـىل اعقع عإلنَْسـان؛ رلنطلـق بلاطي مأا 
حباه عبلـُه ممه، األله، امقارلـه عملاوزين، اينطلق 

بلنفق يف سبلل عبله.
اقد ععتب عبشهلُد عبقائد ]عبكف3عن لابنام[ خ3يأة 
كبر ، اإن أق3َّ عإلنَْساُن يف نفسه لأّن عبله  و عملتنام 
اعملتفضل، مابم يتحول ذبك عإلق3عُر اعإليأاُن إىل اعقٍع 
عأيل، رإّن عإلنَْسان يجني عىل نفسه اعىل عملجتأع؛ 
من ُكلَّ ماصلـة بهـا تباات اتدععلـات يف عبدنلا قبل 
عام3 ، عىل عإلنَْسـان نفسه اعىل عممة أيًضا.. امأا 

قابه يف ذبك )ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه(: 
))أيُّ عملوقفـن  ـو عمبلق لاإلنَْسـان من  ذين؟ 
أبلـا  و عملوقـف عبثانـي؟؛ مننا إذع اقفنـا عملوقف 
عمال، موقـف عبظلو1 عبكفار، لاد أن كنا قد شـهدنا 
عـىل أنفسـنا اأق3ّيّنـا يف إخالتنا عىل  ذع عبتسـاؤل 
عإلبهـي، رقلنا: لل أنـت يا عبله، أنت عبزعرع، أبلسـت 
 ـذه خ3يأة كبر ؟ أعرتف اأشـهد اأقـ3 لأنك أنت 
عبزعرع، ثـم أتاامل ماـك مااملة عبظلـو1 عبكفار؟. 
أبلست  ذه خ3يأة كبر ؟ خ3يأة كبر  راالً((. 

سبُب الُكفُر بنعم اهلل:
اعبكف3ُ لابنام  ي حابة طارئة ابلسـت رط3ية، 
رلـو أّن عإلنَْسـان لقي عـىل رط3  عبله، ملـا تحّول إىل 
ظلو1 كّفار، رابكف3عن لنام عبله  و نتلجة برتايض 
عبنفا عـىل حابٍة من عالنفـالت اعاللتااا عن منهج 
عبلـه ا ديه، عبـذي يناكا عىل اعقع عإلنَْسـان كله، 

ايجاله لالًدع عن أاعم3 عبله، اق3يبًا إىل نوع له..

بذبك نجـد أّن عبُقــ3ْآن عبك3يم مـيل  لتلك عايات 
عبتـي تؤكد بإلنَْسـاَن أ ألّة عسـتذكار اعسـتحضار 
ناـم عبلـه، حتى تصبـح حابـة عبتذك3 اعقًاـا عأللًا 
يناكـا عىل للـوغ عإلنَْسـان أعىل م3عتـب عإليأان، 
اعبلقـن، اعبرـوف مـن عبله. امـن عبشـوع د عبتي 
ع3ضهـا عبُقـــ3ْآُن عبك3يـم، ما ذك3ه عبلـُه تااىل عن 
]لنـي إرسعئلـل[ يف سـور  عببقـ3  مـن تذكـٍر بهم 
لابناـم عبكثـر ، بالهـم ي3خاـون ايؤمنـون. لدً  
لحابة عالستنقاذ من لطش ر3عون اخنواه، اصوالً 
إىل عبناـم عملاايـة عبكثر  خًدع، من رلـق عببح3، اعملّن 
اعبسـلو ، اخبـل عبطـور، اغـر ذبـك..، ااصـف 
سـبحانه ما أعطا م يف سور  عملائد  حن قال: }َاإِذْ 
َقـاَل ُموىَس ِبَقْوِمِه يَا َقْو1ِ عذُْك3ُاعْ ِنْاَأَة عبلَِّه َعَللُْكْم إِذْ 
ا َبْم يُْؤِت  لُوًكا َاآتَاُكم مَّ َخَاَل ِرلُكـْم أَنِبلَا  َاَخَاَلُكم مُّ

ن عْبَااَبِأَن{. أََحًدع مِّ
رهذع عبتوخله عإلبهي السـتذكار اعستحضار نام 
عبلـه،  و مهم خًدع، حتى يظل عإلنَْسـان يف حابة من 
عالرتباط عبوخدعني اعإليأاني عبوععي لابله سـبحانه، 
اإال رسلكون عببديل عن  ذه عالرتباط،  و عالنسالخ 
عن  د  عبله، اعبالش يف حابة من عبغفلة اعبنسلان 
عبذي يـؤاي إىل عبكف3عن. امأا قابه عبسـلد )ِرْضَوعُن 

عبلِه َعَللِْه(:
))بكن من أين ت3سـخ يف أنفسـنا ـ انحن نتقلب 
يف أموعبنـا ـ أن  ذه  ي بنـا انحن من نقو1 لاباأل 
رلها، نحن من غ3سـنا أشـجار ا، انحن من نجني 
ثأار ا، انحن.. انحن.. إىل آم3ه.. مع نسـلاننا بله 
سـبحانه اتااىل. من أين ت3سـخ؟. مننـا بم ن3اض 
أنفسـنا عىل أن نتذك3 اعئأاَ نام عبله عباظلأة عللنا، 
اأن نتذكـ3 قوبه تاـاىل: }َاَما ِلُكـْم ِمْن ِنْاَأـٍة َرِأَن 
عبلَِّه{)عبنحـل: من عاية53( }َاإِْن تَُاـدُّاع ِنْاَأَة عبلَِّه ال 

تُْحُصوَ ا{)عبنحل: من عاية18( ت3سرت  ذه عبحابة 
أَْا عملفا لم عملغلوطة عبسلئة رنتج عنه حاالت سلئة 
بدينا يف أنفسـنا خالـت ُكّل اعحد منـا يتحول إىل أن 
يصبـح ظلوماً كفارعً، رأـا عبذي يبادك عن أن تكون 
من عبظاملـن عبكار3ين لنام عبله سـبحانه اتااىل؟. 

 و أن تتذك3.
إذع كنـَت أنـَت ال تتذكَّـ3ُ تلقائلاً رأخـْب عىل  ذه 
عمسـئلة عبتي ذك3ك عبله رلها؟.}أََر3َأَيْتُْم َما تَْح3ُثُوَن 
أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن عبزَّعِرُعوَن{ اعبذي أنت لابطبع 
ال تسـتطلع أن تقـول: نحن. من عبذي يسـتطلع أن 
يقول: نحن؟ ال يسـتطلع أحد، مـا من أحد ـ رلأا ـ 
يسـتطلع أن يقول نحن إال ا ـو يتوقع عقولة من 
عبله مشـجاره، بزرععته، بو يقـول: نحن. ركل اعحد 

مق3 يف نفسه أن عبله  و عبزعرع.
إذعً رتذك3 سـوع  لامسـلوب عمال، أسـلوب تادعا 
عبناـم، أَْا عن ط3يق عإلخالة عىل  ذه عمسـئلة عبتي 

اخهت إبلك اإىل أمثابك من لني آا1.
}َبْو نََشـاُ  َبَجَاْلنَـاُه ُحَطامـاً َرَظْلتُـْم تََفكَُّهوَن{
)عبوعقاـة:65( ثـم يف عممر ماذع تألـك أن تاأل؟ ال 
يش . تصبـح كصاحب عبجنة عبـذي ذك3 عبله قصته 
لْـِه َعىَل َما  يف ]سـور  عبكهـف[: }َرأَْصبَـَح يَُقلُِّب َكفَّ
أَنَْفـَق ِرلَها َاِ ـَي َماِايٌَة َعـىَل ُع3ُاِشـَها{)عبكهف: 
مـن عايـة1 (  ـل تألـك يف عممـر شـلئاً؟ لاد أن 
يجالهـا عبله حطامـاً تاطش حتى تجف سـلقانها 
اتتحطم، ماذع يأكـن أن تاأل؟ رلأا آم3 رك3   و 
أنك تقتلـع عبقات اتجال لناتك انسـا ك يجأاونه 
بلكـون يف عممر ]كوماً من عبحطـب[ أبلا كذبك؟.
}إِنَّا َبُأْغ3َُموَن{ )عبوعقاة:66( غ3ع1، مسار  ال تألك 

شلئاً، ال تألك أن تضع لدعئل بنفسك((.

الكفراُن بِنعم اهلل نتيجة لرويض النفس على 
حالٍة من االنفالت واالبتعاد عن منهج اهلل وهديه 

3ر عمسبوعن عبقاامن 
مق

:  ما3رة عبله نام عبله - 
 3 إىل 16 ُخَأاا  عام3 

من

ما + عبثقارة عبق3آنلة.
عبدرس عبرا
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عربي ودولي 

إيران: مساعي واشنطن لزعزعة استقرار 
إيران فشلت على مدى 40 عامًا

 : متابعات 
أّكـد ازي3ُ عبرارخلة عإلي3عني، محأد خوعا ظ3يف، أما 
عبثالثا ، أن عبسلاسـات عبتي عتباتهـا عبواليات عملتحد  عىل 
مد  أرلان عاماً ضد إي3عن عنتهت لابفشـل، اعىل عب3ئلا 

عممركي اانابد ت3عمب عان إعاا  عبنظ3 رلها. 
اقـال ظ3يف يف تغ3يد  نرش ا عـىل موقع تويرت، أما 
عبثالثا ،: إن اعشنطن رشلت عىل مد  أرلان عاماً يف قبول 
اإارعك حقلقة أن عبشاب عإلي3عني ال ابن ي3كع ألدعً أمامها، 
كأا رشـلت يف تكللف سلاسـة عبواليات عملتحد  مع عبوعقع 
َايف زعزعة عستق3عر إي3عن من مالل عبقتل ارصف عمموعل، 
مضلفـاً أنه حان عبوقت بكي يالَد عب3ئلا عممركي اانابد 
ت3عمب م3عخاة عبسلاسـات عممركلة عبفاشـلة لاد أرلاة 

عقوا من عبرلارعت عبراطئة. 
ابفت ظ3يف، إىل أن عملشاركَة عبضرأة بلشاب عإلي3عني 
يف مسـرعت عبذك3  عمرلان النتصار عبثور  عإلسـالملة يف 

إي3عن قد أغضبت عملسؤابن عممركلن اعبصهاينة. 

 الجيش العراقي يحبط هجوماً إجرامياً ويحّرر 
6 مختطفات مع أطفالهن لدى داعش

 : العراق 
أعلن عبحشُد عبشابي عبا3عقي، أما عبثالثا ، عن إحباط 
 جـو1 إلخ3عملـي “اععش” عـىل مق3ٍّ بلحشـد يف مانقن 

شأال عبا3عق امقتل أحد عإلخ3عملن. 
اقال عبحشد عبشابي يف للان نرشه عىل موقاه عب3سأي: 
إن قـو  مـن عبحشـد عبشـابي تأّكنـت من إحبـاط  جو1 
إخ3عمـي نّفذتـه عنارص مـن تنظلم اععـش عإلخ3عمي عىل 
مق3  لئة عبحشـد لأدينة مانقن لأحارظة اياىل، مبلنًا أن 

عباأللة أسف3ت عن مقتل عنتحاري اإصالة آم3. 
إىل ذبـك، ح3ّرت عبقـوعُت عبا3عقلة سـت مرتطفات كن 
محتجـزعت مـع أطفابهـن بـد  إخ3عملي “اععـش” أثنا  
سـلط3تهم عىل مدينة عملوصل.  اقابت مللة عإلعال1 عممني 
يف للـان بهـا، أمـا عبثالثـا ،: إن قوعت عممـن تأّكنت من 
تح3يـ3 عملرتطفـات مع أطفابهـن اأاصلتهـن إىل ذايهن 
يف قضـا  سـنجار.  اأضارت عببلـان، أن عبقـوعت عبا3عقلة 
تأّكنت مـن تفكلك مللـة تضم 100 إخ3عمـي من تنظلم 

اععش يف محارظة عمنبار غ3ب عبا3عق. 

القبض على إجراميَّني ينتميان لـ ”جبهة 
النصرة” يف النبطية بلبنان

 : متابعات 
أبقى عممـُن عباا1 عبلبناني عبقبَض عـىل إخ3عملَّن عثنن 
ينتألـان إىل تنظلم خبهة عبنر  عإلخ3عمي يف للد  عبنبطلة 

خنوب ببنان. 
اذكـ3ت عملدي3يـة عباامـة بألمـن عباـا1 يف للـان بهـا، 
أمـا عبثالثـا ، أنه تـم توقلـف عإلخ3عملن من عبجنسـلة 
عبسـورية لج13 عالنتأا  إىل تنظلم خبهة عبنر ، مشـر  
إىل أن عملذكوريـن ععرترا لانتأائهأـا إىل عبتنظلم عإلخ3عمي 
امشاركتهأا يف ععتدع عته عإلخ3عملة عىل عمرعيض عبسورية 

اتورط أحد أا يف عأللات قتل امطف اعغتلال. 
اكان عبجلـش عبلبنانـي أاقـف يف لدعيـة عبشـه3 عبحايل 
إخ3عملـن عثنن يف خنوب ببنـان ينتألان أَيْضـاً إىل تنظلم 

خبهة عبنر  عإلخ3عمي. 

استشهاد وجرح ٧٠ مدنياً بمجزرة أمريكية وعدوان صهيوني على القنيطرة بسوريا 

قناة صهيونية كشفت عن اتصاالت إماراتية ـــ صهيونية منذ 2015

 : سوريا 
خـّدا طـرعُن عبتحابـف عمم3يكـي عداعنَـه عىل 
عبثالثـا ، تحـت ذرياـة  عمرعيض عبسـورية، أمـا 
محارلة إخ3عملي “اععش”، رقد قصف للد  عبباغوز 
ل3يـف اي3 عبـزار، ما أسـف3 عن عستشـهاا اخ3ح 
عرشعت عملدنلن ماظأهم من عمطفال اعبنسا . 

انقلت اكابة عمنبا  عبسورية عن مصاار محللة 
لديـ3 عبـزار، أن 70 موعطناً عستشـهداع اخ3حوع يف 
إحصائلة أابلة ماظأهم من عمطفال اعبنسـا  عىل 
أط3عف للـد  عبباغوز خ3ع  غـارعت بطرعن عبتحابف 

عمم3يكي. 
ابفتت عبوكابة، إىل أن عبغارعت عسـتهدرت مرلأا 
يضـم مئـات عملدنلن عبفاريـن من قصـف عبتحابف 
اإخ3ع1 تنظلم “اععش”، موضحة أن عدا عبشـهدع  
م3شـح بلزياا  لسـبب عبحاالت عبح3خـة بلج3حى 

اصاولة إساارهم لسبب عستأ3عر عبقصف. 
اتأتـي  ـذه عملجـزر  لاد سـاعات مـن عرتكاب 
طرعن عبتحابف عمم3يكي مجزرً  عستشـهد رلها  1 

مدنلاً، غاببلتهم من عمطفال يف ق3ية عبباغوز. 
ايف عبسـلاق، أقـد1 عباـدا عبصهلونـي، مسـا  

أَمـا عمال عالثنن، عىل عالعتدع  لاـدا من عبقذعئف 
اعبصوعريـخ عىل عد  موعقـع يف محارظة عبقنلط3  

اعقترت عمرضعر عىل عملاايات. 
انقلـت اكابة عمنبا  عبسـورية سـانا عن مصدر 
عسـك3ي قوبه: إن عباـدا عبصهلوني عسـتهدف تل 
عبضهـور ىف خباثا عبرشـب اتل عبدرعلـا اتلة مابد 
يف عبقنلط3  لاد  قذعئف، الرتاً إىل أن طائ3  مسـّر  

صهلونلـة قامـت لإطالق أرلاـة صوعريـخ لاتجاه 
مشـفى عبقنلطـ3  اإحـد  عبنقاط عبتالاـة بقوعت 

حفظ عبنظا1 اعقترت عمرضعر عىل عملاايات. 
اأشارت عبوكابة، إىل أن عبصهاينة عستهدروع لاد  
قذعئف الالة مشفى عبقنلط3  عملدّم3، كأا عستهدروع 
أحد عمل3عصد يف خباثا عبرشـب اأن عمرضعر عقترت 

عىل عملاايات. 

 : متابعات 
ع3ضـت عبقنـاُ  13 يف عبتلفزيـون 
تحقلقـات  سلسـلَة  عبصهلونـي 
عإلرسعئلللـة  عباالقـات  أرسعر  حـول 
ــــ عبرللجلـة تحت عنـوعن »أرسعر 
عبرللج«، كشـفت منهـا حتى عان ما 
يتالـق لاببح3يـن اعإلمـارعت، عىل أن 
تتنـاال الحقاً عباالقـات عبرسية عبتي 

ت3لط تل أللب لاب3ياض.

 اأماطـت عبقنـا  عبلثـا1َ عـن عد  
محااثـات  اتفلة لن رئلا حكومة 
عبادا لنلامن نتنلا ـو اايلّ عهد ألو 
ظبـي محأد لن زعيـد، يف نهاية 1015 
الدعية 1016، تناابت عبتنسلق للنهأا 
يف موعخهـة عالتّفاق عبنـواي عإلي3عني 
إىل  لاإلضارـة  عبكـب ،  عبـدال  مـع 
محاابة عبدرع قدماً يف عأللة سلاسلّة 
إقللألـة تتشـّكل لأوخبهـا حكومة 

احد  يف عبكلان عبصهلوني. 

اع3ضـت عبقنـا  أيضـاً مـا قابـه 
عبسـفر عممركـي عبسـالق يف عبكلان 
عبصهلوني، اعن شـالرا، عبذي أّكــد 
أن مأثيل رئلا عبحكومة عبصهلونلة 
امأثـيل ايل عباهـد عإلمارعتـي كانـوع 
يتحدثـون لانتظـا1، أحلانـاً لشـكل 
شريص اأحلاناً عب عبهاتف، الرتاً إىل 
أنه ال ي3يد عإلرصاح عن عمسأا ، بكنه 
أّكــد أنـه يف كثر مـن عمحلان خ3ت 
عملحااثـات اخهاً بوخه، اكانت تهدف 

إىل تباال عمركار حول حزمة شـاملة، 
امـا عبـذي سـلجلبه ُكـــّل طـ3ف، 
مضلفاً أنـه يف عبنهاية، بم تنضج  ذه 
عباأللة، ابم تنشـأ حكومـة احد  يف 

عبكلان عبصهلوني.
 اعن عباالقات لن تل أللب اعملنامة 
كشـفت عبقنا ، أن عملستشار عبراص 
مللـك عببح3يـن، قـال بلحامـا1 مارك 
شـناي3: إن عببح3يـن  ـي عمق3ب من 
ُكـــّل اال عبرللـج إلقامـة عالقـات 
مـع عبكلـان عبصهلوني، مضلفـاً: بو 
كنـت أريد عب3 ان عـىل عبحصان عبذي 
سـلصل أاالً إىل مّط عبنهاية بلاالقات 
عبدللوماسـلة مع عبكلان، رإن ر اني 
عمال  ـو عـىل عبحصـان عببح3ينـي، 
الرتاً إىل أن عبسـؤعل بلـا ما إن كانت 
 ذه عباالقات ستقا1 أ1 ال، لل عبسؤعل 

 و متى؟.
 أمـا رئلا مجلا عممـن عبقومي 
عبصهلونـي عبسـالق، ياقـوب نلغلل، 
راعتـب أن عبسـاوايّن قد ي3سـلون 
عببح3ينلـن بلقلـا1 لـدار عصفـور 
عبكناري يف عملنجم؛ لهدِف خّا عبنبض 
بفحص عبـ3ا عىل عبتقارب لن عبرللج 

اعبكلان عبصهلوني.

جيش االحتالل يصيب 19 فلسطينياً يف القدس ويجرف أراضي زراعية يف خان يونس 
 : فلسطين المحتلة 

عبصهلونـي،  عالحتـالل  قـوعُت  قامـت 
أمـا عبثالثـا ، لحألـة عقتحامـات باـد  
مـدن رلسـطلنلة يف عبقـدس مسـتردمة 
عبقـو  عملف3طـة، مأا تسـبب يف إصالة ف1 
مـدن  يف  عبحـي  اعب3صـاص  لامتناقـات 
عبقـدس، كأا ععتقلـت 16 رلسـطلنلاً من 

عبضفة عبغ3للة، رلأا خ3رت أرعيض زرععلة 
رشق مان يونا لقطاع غز . 

اقابت اكابة مااً عبفلسـطلنلة بألنبا : 
عمتنـاق،  أصلبـوع لحـاالت  17 طاببـاً  إن 
أما عبثالثا ، خـ3ع  ععتدع  قوعت عالحتالل 
عبصهلوني عـىل عبفلسـطلنلن يف للد  ألو 
ايا لابقـدس عملحتلة، مضلفـة أن قوعت 
عالحتالل عقتحأت عببلد  احارصت منطقة 

عملـدعرس قـ3ب خاماة عبقـدس يف للد  ألو 
ايـا اأطلقـت قنالـل عبغـاز عبسـا1 عىل 

عبطلبة، ما أّا  إىل إصالة 17 منهم. 
ايف عبسـلاق، اذك3ت عبوكابـة، أن قوعِت 
عالحتـالل عقتحأـت للـدعت للـت روريـك 
لناللـا امرلـم خنن يف عبضفـة عبغ3للة 
اللـت خاال يف للـت بحم اللت أم3 شـأال 
عبرللـل اأطلقـت عب3صاص عبحـي لاتجاه 

عبفلسـطلنلن، مبلنـة أن قـوعت عالحتالل 
يف  عبحـي  لاب3صـاص  موعطنـن  أصالـت 
للـت روريـك امرلـم خنـن اععتقلت 16 

رلسطلنلاً مالل عالقتحامات. 
عالحتـالل  قـوعُت  توغلـت  ذبـك،  إىل 
أرعيض  يف  عبثالثـا ،  أمـا  عبصهلونـي، 
عبفلسـطلنلن رشق مـان يونـا خنـوب 

قطاع غز  عملحارص. 

اقابـت اكابة ماـا: إن قـوعت عالحتالل 
ت3عرقها أرلع خ3عرات عسـك3ية توغلت يف 
عملنطقة اقامت لأعأال تج3يف بألرعيض. 
أرعيض  يف  عالحتـالل  قـوعت  اتتوغـل 
عبفلسطلنلن عىل أط3عف عبقطاع عملحارَص 
اتقـو1 لتج3يفها بح3مانهـم من زرععتها 
اعالسـتفاا  منهـا يف ظل عبحصـار عبجائ3 

عبذ  تف3ضه عللهم منذ سنوعت. 

السلطات املغربية توقف ثالثة فرنسيني لتورطهم يف تمويل اإلجراميني
 : متابعات 

أاقفـت عبسـلطاُت عملغ3للة ثالثـة موعطنن 
ر3نسـلن لأدينة سـال، أمـا عبثالثَـا ؛ اذبك 
بالشـتباه يف تورطهـم يف تأويـل عإلخ3عملـن 

اعالرتباط لأسلحن يف تنظلأات إخ3عملة. 
انقلـت اكابـة عملغـ3ب عبا3لي بألنبـا  عن 
عملدي3يـة عباامة بألمن عبوطنـي قوبها يف للان: 

إن عملحـاَث اعبتح3يـاِت عملنجـز  أاضحـت أن 

عملشـتبه لهم عسـتطاعوع نسـج عالقات اثلقة 

مـع مقاتلـن ينشـطون يف صفـوف تنظلـم 

“اععـش” عإلخ3عمي يف سـورية اعبا3عق، عالا  

عىل عالشـتباه يف تورطهـم يف خأع مبابغ مابلة 

بفائد  أاساط متط3رة لغ3ض تأويل عأللات 

إخ3عملة. 

اأشـار عببلان إىل أنه تم توقلف عملشتبه لهم 

ملتالاـة عبتحقلق عبذي يج3ي اما زعبت عملحاث 

اعبتح3يات متوعصلة بتوقلف لاقي عملسـا أن 

اعملشـاركن يف  ـذه عمراـال عإلخ3عملة ارصد 

عالمتـدعاعت اعالرتباطات عملحتألة بألشـراص 

عملوقورن سوع  اعمل عملغ3ب أَا مارخه. 

اأعلنـت عبسـلطات عملغ3للـة نهايـة ينايـ3 

عملـايض أنها رّككـت مللـًة تضم 13 شـرصاً 

يُشتبه يف عنتأائهم بتنظلم “اععش” عإلخ3عمي. 
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في ُكّل بلد يش���هد احتالالً وغزواً أجنبياً هن���اك فئة املترّبصني اجلبناء الذين يؤثرون الصمت واالنتظار 
ملآالت ونتائج األحداث، ودائماً يكونون مرتابني جتاه إمك�انية النصر والتص�ّدي للمحتل األجنبي، خصوصاً 
إذا كان هذا الغازي املعتدي له قوة عسكرية ضخمة وله إمك�انيات كبيرة، يكون موقفهم متذبذباً ومتغاضياً 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي ومتجاهاًل لطبيعة األحداث.

كلمة أخيرة

عبُدالحميد الغرباني 
 

الس�عوديُّة  ب�ارشت  ح�ن 
م�ا وصفت�ه بعاصف�ة الح�زم 
األرسَع  اإلص�اح  ح�زُب  كان 
بُنيت�ه  وتجني�د  تأييده�ا  إىل 
األرض،  ع�ى  لتنفيذه�ا  كلي�اً 
وبع�د قراب�ة أربع س�نوات من 
بالوكال�ة  األمريك�ي  الع�دوان 
ذك�رى  وَعش�يَة  الس�عوديّة 
الش�عبيّة  االحتجاجات  ان�دالع 
الت�ي وضعت عى رأس أهدافها 
والتف�رد  الوصاي�ة  إس�قاَط 
بالحك�م والدول�ة واملق�ّدرات والثروة خرج�ت األمانة العامة 
لح�زب اإلص�اح ببي�ان هزي�ل يؤّك���ُد حج�َم امل�أزق الذي 
يعيُش�ه الحزُب عى مس�توى القيادة والتنظي�م أَيْضاً لدرجة 
العجز الكامل عن تبنّي خط�اب غري مثقل بالكراهية وأحام 
مس�ح اآلخرين من الخارطة وتصفي�ة حضورهم ليس فقط 

السيايّس بل حق الحياة، ناهيك عن غريها.. 
لعقوٍد ع�رف اليمنيون الح�زَب يف بُنية الحك�م واملعارضة 
يف نفس الوق�ت، وعرفوا خطابَه ومرشوَع�ه، وها هو مجّدداً 
حزُب اليدوم�ي واألحمر واآلنيس يثبت أن�ه ال يملك قدرة عى 
تبني موقف أخاقي يتجه به نحو اإلسهام يف تأسيس مرحلة 
يمنية جامعة وفق أُُسٍس وطنية تتجاوز املذهبية واملناطقية 

والحزبية.. 
بي�اُن اإلص�اح يؤّك���ُد إىل أي م�دى أصب�ح من العس�ري 
عليه إنعاُش قي�م التعايش َواملواَطنة لدي�ه وترميم ما فعلته 

سياستُه بجسد اليمن االجتماعي والسيايّس.. 
ال جدي�َد يف بي�ان اإلص�اح مطلق�اً، م�ن حي�ث املحت�وى 
والتوقي�ت، إال تذك�ريُ الش�ارع إىل أية درجة ينّف���ذُ اإلصاُح 

سياسَة )الغايُة تربُّر الوسيلَة( هذا أوالً.. 
وثاني�اً اإلش�ارة مجدداً إىل أن قيادَة ه�ذا الحزب قد وّرطت 
بنيته بالقبول بدور أس�ند إلي�ه؛ للتخلص نهائي�اً من ُق��وَّة 
اجتماعي�ة وسياس�يّة كبرية قواُمه�ا اليوَم أكث�ُر بكثري مما 
كان�ت علي�ه قبل الحروب الس�ت وبع�د عاصف�ة الحزم كما 

يصُفها الحزب. 
يتقّم�ُص ح�زُب اليدوم�ي واآلن�يس يف البي�ان دوَر املرتِزق 
املتلب�س بجلباب فاضح ال يوفر له الس�رَ، وهذا كان حاَله يف 
بداية العدوان عى اليمن، وحينها كتب إليه بعُض الناش�طن 
يف السياس�ة أن دوَر املتعه�د املحيل أَو املق�اول ييسء للحزب 
وللبلد َويُضُّ بالنسيج االجتماعي ويسّمُم الحياة السياسيّة.. 
لق�د حّقق�ت تبعي�ُة اإلص�اح بأذرع�ه املختلفة لحس�اب 
السعوديّة واإلمارات ومن خلفهما أسوأً كارثة عى اليمن وما 
يزال ذلك أس�وأَ ما يتعرُض له الش�عب اليمن�ي، وهو ما يزّوُد 
العدوان بأس�باب االستمرار، لقد أنهكت السعوديّة واإلمارات 
لدرج�ة وصلتا عنده�ا إىل مرحلة االنكش�اف االس�راتيجي، 
وقد نال الحزُب منهما م�ن اإلهانة والذل ما ال يتحمله رصيُد 
حزب من أرزاء الخيانة املخزية والعمالة املكش�وفة واإلفاس 

القيمي باتّجاه االنهيار والفشل املحتوم.. 
يتنام�ى ذلك الرصيُد األس�وُد بما لم يعد مس�موحاً للحزب 

تبني أية رؤية أَو أي خيار، ويبقى املتاح هو لعب 

اإلصالح ولعب دور 
السمسار 

فرباير.. ثورة شعبية ال حزبية 
علي القحوم

 
11 فرباي�ر ي�وُم انط�اق رشارة 
ثورة الش�عب ُك���ّل الش�عب ضد 
نظ�ام الظل�م واإلج�رام والعمال�ة 
بش�قيه الدعوي واإلجرامي.. الذي 
م�ارس القت�ل والظل�م ع�ى مدى 
ثاثن عام�اً.. وقتل أبناء الش�عب 
يف الجنوب والش�مال وب�اع الوطن 

وفّرط يف السيادة ورهن القرار..
يف املقاب�ل تجّل�ت إرادُة الش�عب 
اليمن�ي املعطاء والعظيم يف تخطي 
العوائ�ق.. واملؤام�رات التي حيكت 
ورك�وب  الث�ورة  مس�ار  لح�رف 

املوجة.. يف الوقت الذي لم يستطْع جاوزة النظام 
املج�رم كب�ح جم�اح الث�ورة.. وإس�كات هدي�ر 
الشارع اليمني الهاتف بإس�قاط النظام وإغاق 

أبواب الوصاية والهيمنة الخارجية.. 
الجديُر بالذك�ر أن القوى الظامية املتس�لطة 
عمدت عى تسلق جدار الثورة لهدف واضح وهو 
توف�ريُ العيش الرغد مج�دداً للعم�اء واملجرمن 
وتلبي�ة تطلعاتهم بااللتف�ات الحزبي عى أهداف 
الثورة والشعب، من خال ممارسة الظلم والقمع 
واإلج�رام وفت�ح الباب م�ن جديد أم�ام الوصاية 

واالرتزاق ووضع اليمن تحت البند السابع..
وأمام ُك���ّل هذه التحديات واملؤامرات استمر 
الش�عب اليمن�ي يف ثورت�ه املبارك�ة ويف حراك�ه 
الثوري دون كلل أو ملل واقفاً كالصخرة الصماء 
ال ته�زه العواصف والرياح.. واقف�اً ملواجهتها يف 

ساحات الثورة بأبنائه األحرار وقبائله الرشفاء ال 
ينحني أمام التحديات حتى اليوم.. 

وبالتايل ش�عبنا اليمن�ي العظيم 
جّس�د من خال تَح�ّرك�ه الثوري 
يف  والتضحي�ة  النض�ال  عظم�َة 
س�بيل ني�ل الحري�ة وإرس�اء قيم 
املبادئ  التحّرر واالستقال.. وهذه 
واأله�داف العظيم�ة قائم�ة ع�ى 
الق�رار..  وامت�اك  اإلرادة  تحري�ر 
وعى عش�ق األرض وح�ب الوطن 
ورف�ض التبعية واالرته�ان.. وهي 
أن  اس�تحقت  ومب�ادئ  أه�داف 
يخوض الش�عب اليمني من أجلها 
األه�وال.. وأن يقدم يف س�بيلها التضحيات، فهي 
صنعت شاهداً أبدياً عى عظمة الحق وقوة اإلرادة 
وق�درة الش�عوب ع�ى التَح�ّرك والتغي�ري.. وعى 
عظم�ة الحرية وامت�اك االرادة والق�رار.. مثلما 
صنعت منه شاهداً أبدياً كذلك عى ضعف الباطل 
وبشاعة ودناءة املجرمن واملحتلن وكذا خطورة 

وبشاعة التبعية واالرتهان.. 
ويف األخ�ري ال ب�د م�ن مواصلة مش�وار الثورة 
حتى تتحقَق للشعب اليمني تطلعاتُه يف بناء دولة 
عادل�ة تحفظ فيها الحق�وق والحريات.. وتمتلك 
الس�يادة والقرار وتغلق أبواب الهيمنة والوصاية 
الخارجية.. وما علينا إال تظافر الجهود والتكاتف 
وتحّم�ل املس�ؤولية الديني�ة والوطني�ة ملواجهة 
ُك����ّل األخط�ار والتحدي�ات واملؤام�رات الت�ي 

تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً..

عبُداهلل هاشم السياني
 

م�اذا يعن�ي ترصي�ُح اإلمارات 
بأنه�ا ل�ن تقبَ�َل امل�يَّ يف تنفيذ 
اتّفاق الحديدة إال من حيث انتهى 
الجنرال الهولندي باتريك الرئيُس 
التنس�يق والذي  للجن�ة  الس�ابق 
ت�م تغي�رُُه نتيجَة أدائه املش�بوه 

واملنحاز. 
م�ع العلم أن باتري�ك حاول يف 
األيام الثالثة املتبقية له يف الحديدة 
جْم�َع ط�ريَف لجنة التنس�يق عىل 
س�فينة يف البحر، وعمل عىل عزل 
الفريق والخروج بخطوات الهدُف 
منها منُع رئيس اللجنة الجديد من 
البداية الس�ليمة وتصحيح املسار 
الخاطئ الذي حاول رس�َمه َوكان 

سبباً يف تغيره. 
فه�ل نفه�م أن اإلم�ارات بهذا 
الترصي�ح وهي الخ�ارس األكرب يف 
معركة الحدي�دة التي أصابتها يف 
مقتل وش�ككت يف قدرتها ودورها 
املس�تقبيل واإلقليمي عىل مستوى 
املنطقة سوف تسعى لعرقلة دور 
املوظف األممي الدانمركي الجديد 
ع�ن طري�ق التوجيه�ات املبارشة 
للُق��وَّات العس�كريّة يف الس�احل 
لُق��وَّات ط�ارق عفاش  التابع�ة 
وألوي�ة العمالق�ة التكفرية التي 
ال تخضع للرشعي�ة املزعومة ومن 

مصلحتها إفشال االتّفاق؟.. 
املبع�وُث  س�يتعامُل  كي�ف 
غريفي�ث واألمم املتح�دة ورئيُس 
املوق�ف  م�ع  الجدي�دة  اللجن�ة 
ب�ُكّل  يس�عى  ال�ذي  اإلمارات�ي 
الوس�ائل عىل منِع نج�اِح االتّفاق 
وجميُعن�ا يع�رُف أن الق�راَر من 
ع�دن إىل الدريهم�ي »املحاَصة« 
بي�د الُق��وَّات اإلماراتي�ة املحتّلة، 
ثم ال نعل�ُم إىل متى س�يظلُّ صربُ 
املوقف الوطني، بعد اختزال اتّفاق 
الحدي�دة إىل محاول�ة فتح طريق 
تم�ر علي�ه ناقلٌة واح�دٌة وتحويل 
فتح طري�ٍق ملطاحن البحر األحمر 
إىل قضي�ة أممي�ة ل�م تس�لم من 

الكذِب عىل الجيش واللجان. 

اإلمارات وخليفة 
باتريك 
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