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الإمارات تاأخذ عوائل املرتزقة رهائن لتنفيذ خمططاتها
الح�����ت�����ال مي���ن���ع ال�������س���ي���ادي���ن م����ن م�����زاول�����ة اأع���م���ال���ه���م يف �����س����واح����ل امل���ه���رة

وجي���زان جن���ران  يف  آلي���ات   4 وتدم���ر  عس���ر  يف  مواق���ع  ع���دة  عل���ى  الس���يطرة 

حضرم����وت يف  جن����دي  واغتي����ال  محايت����ه  أف����راد  وختتط����ف  بتع����ز  الث����ورة  مستش����فى  تقتح����م  الع����دوان  مليش����يا 

األمم املتحدة تعرب إىل مطاحن البحر األمحر  واملنظمات األممية و »لوليسغارد« يشكرون الوفد الوطين على فتح الطريق
ال������ف������ري������ق األمم�������������ي ي�����ت�����ع�����رض إلط�������������اق ن����������ار يف ال������ط������ري������ق م��������ن ق�����ب�����ل ال��������ع��������دوان 

خطوات اأحادية حتت نريان املرتزقة

المؤتمر يدعو لحشد كل الطاقات لمواجهة العدوان والمشترك يحذر من المساس بأمن إب ويدعو لوحدة الصف 

األحزاب والمكونات السياسية بمحافظة إب: التطبيع خيانة لألمة

حمافظ تعز الشيخ أمني البحر:
 العدوان أفشل كل املساعي لتجنيب تعز 

احلرب ومستمر يف استهداف اجلميع

أفق حتذيرات  سي��د 
الثورة لإلمارات ودالالهتا
صاح الدكاك
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مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعودّيين والمرتزقة خالل العمليات:

العثور على قذائف ومتفجرات تحت جسر البريقة واشتباكات متبادلة بين المرتزقة في الشيخ عثمان 

بعد يومين من تنفيذ وقفة احتجاجية لكادر المستشفى للتنديد بانتهاكات العصابات والميليشيات.. 

مصرع وإصابة عدد من مرتزقة 
كسر عدة محاوالت زحف لجيش العدّو ومرتزقته يف نجران وجيزان وتدمري 4 آلياتالجيش السعودّي خالل العملية:

ميليشيات االحتالل تواصل العبث بأمن واستقرار عدن وتنشر 
الذعَر والخوف يف أوساط ساكنيها

مرتزقة العدوان يسيطرون بالقوة على مستشفى الثورة 
بتعز ويختطفون أطقم وجنود الحماية 

 : وراء الحدود
عبشـابلّة  عبجلـش اعبلجـان  ُقــوَّعُت  اعصلـت 
عأللاِتهـا عباسـك7يَّة يف مرتلف آبهـات ما ارع  
عبحدا ، انّفــذت، أمـا عبثالثا ، عد2 عأللات يف 
مناطَق متف7قة، سقط جالبها عبارشعُت من آنو  

عبادّا عبساو ّي ام7تِزقته قتىل اآ7حى. 
رفـي نج7عن، تأّكــنت ُقـوَّعُت عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة من كرس محاابتي زحـف بجلش عبادّا 
عبسـاو ّي ام7تِزقتـه يف صح7ع  عمآـارش، اأرا  
َمْصـَدٌر َعْسَك7ِيٌّ بصحلفة عملسري2 لأن عملحاابتني 
تـم تنفلذ2أـا مـن مسـارين، إال أن آنـو  عبادّا 
ام7تِزقتـه تا7ضـوع برضلـات مسـّد 2 امكثّفة، 
يف  اعبج7حـى  عبقتـىل  مـن  عباـرشعت  أسـقطت 

صفورهم، اأآبت لقلتهم عىل عبف7عر. 
اأاضـح عمَلْصــَدُر أن ُقـوَّعت عبجلـش اعبلجان 
تأّكــنـت جالل ذبك من تدمري آبلتني عسـك7يّتني 
كان عـىل متنها عـدٌ  من آنو  عباـدّا ام7تِزقته، 

سقطوع قتىل اآ7حى آ7ع  تدمري2أا. 
اعنتهت عملحاابتان لابفشل، ابم يحّقـق رلهأا 

عبادّا أي تقد2. 
كأا تأّكــنت ُقـوَّعت عبجلش اعبلجان عبشابلّة 
من كـرس محاابة زحف أُْجـــ7َى مل7تِزقة عبجلش 
عبساو ّي يف م7لع عبحأا ، اأاضح َمْصـَدٌر ملدعني 
بلصحلفـة أن عمل7تِزقـة تا7ضـوع جـالل عبزحـف 

برضلات مسّد 2 من مدرالة عبجلش اعبلجان. 
اسـقط عباديد من عمل7تِزقة قتىل اآ7حى جالل 
عباأللـة، قبـل أن يلوذ لقلتهـم لابفـ7عر، اتنتهي 

محاابتهم لابفشل الدان تحقلق أي تقد2. 

الابتزعمـن مع ذبـك،  ّمــ7ت ُقــوَّعت عبجلش 
اعبلجان عبشابلّة طقأاً عسـك7يًّا مل7تِزقة عبجلش 
عبسـاو ّي يف منطقة عبقذعملل لصحـ7ع  عمآارش 
قبابـة نج7عن، اأرـا  َمْصـَدٌر َعْسـَك7ِيٌّ لأن عمبلة 
كانت تحأل َعـَد عً من عمل7تِزقة عندما عنفج7ت لها 
عبو2 ناسفة زرعتها احد2 عبهندسة عباسك7يّة، ما 

أَ َّى إىل مرصعهم َآألااً. 
ايف آلـزعن، تأّكــنت ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان 
من إحباط محاابة تسّلل مل7تِزقة عبجلش عبساو ّي 
رشق عبرولة، حلث حـاال عمل7تِزقة عبتقد2َ لاتّجاه 
تبة عبقأامة، إال أنهم تلقوع رضلاٍت مسّد 2ً أاقات 
َعــَد عً مـن عبقتـىل اعبج7حـى يف صفورهـم، االذ 

لقلتهم لابف7عر. 
 كأا أحبطت ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان يف عبوقت 
ذعتـه محاابـة تسـّلل أُْجـــ7َى مل7تِزقـة عبجلـش 
عبسـاو ّي لاتّجاه عملالحلظ قبابة آلزعن، اسـقط 

عدٌ  من عمل7تِزقة قتىل اآ7حى جالل ذبك. 
آـا  ذبك رلأـا أر ت احـد2 عبقناصـة عبتالاة 
بلجلش اعبلجان أحد آنو  آلش عبادّا عبسـاو ّي 

يف موقع عبف7يضة. 
الابتـوعزي مع ذبـك،  ّمــ7ت ُقــوَّعت عبجلش 
اعبلجان آبلة عسك7يّة بجلش عبادّا يف موقع لجل، 
اذبك لوعسـطة صاراخ موآه عستهدرها يف موقع 

لجل، اأصالها لشكل مبارش. 

 : عدن
ال يـزعُل مسلسـُل عبانف اعبفوىض 
عممنلة مسـتأ7ّعً  عجل عـدن عبوعقاة 
تحـت سـلط27 عالحتـالل عإلمارعتـي 
ام7تِزقته ملللشـلاته، حلث شهدت 
عملدينـة، أمـا عبثالثـا ، عشـتباكاٍت 
عنلفـة لأرتلـف أنـوعع عمسـلحة يف 
لأدي7يـة  مايـو   ٢٢ ملاـب  محلـط 
عبشلخ عثأان لني م7تِزقة عالحتالل. 

اقـال َمْصــَدٌر محـي يف عبشـلخ 
عثأان: إن عالشـتباكات عبتي تسبّبت 
لابذع7 يف أاسـاط عم2ايل تأتي لسبب 
م7ار مسـلحني من ُقـوَّعت ما يسأى 
بالحتـالل  عبتالـع  عممنـي  عبحـزع2 

عإلمارعتـي كانـوع عـىل متـن سـلار2 
سـو ع ، لجانب طقم عسـك7ّي يتبع 
عمل7تِزق عمللرسي، حلث أقد2 عملسلحني 
عـىل أجذ عبطقم من ق7ب مستشـفى 
صالـ7 يف عملأـدعر2، عممـ7 عبـذي  رع 
عبجنـو  عمل7تِزقة ملالحقة ملللشـلات 
عالحتـالل إىل محلـط ملاـب 22 مايو 

اعىل إث7ه نشب للنهم عالشتباك. 
ابفـت عمَلْصـَدُر إىل اآـو  ضحايا 
مصالني مـن عبط7رني يتم عبتكتم عن 
عد 2ـم احجم عإلصالة عبتي تا7ضوع 

بها. 
ايف إطار عالنفالت عممني عملتصاعد 
ُكـــّل يو2 اعبذي حول عدن إىل مدينة 
عبروف اعبقتـل اعب7عب، تـم عباثور، 
أمـا يف عـدن عىل عد  مـن عبقذعئف 

عملتفجـ27 تحـت عبجـرس عبوعصل لني 
مدينة عببيقة امدينة عبشاب. 

اأشـار َمْصـَدٌر أمنـي يف عدن، إىل 
أنـه تم عباثـور عىل عبقذعئـف لابق7ب 
مـن آـرس عببيقـة، مضلفـاً أن تم 
عباثـور لاـد عأللة تأشـلط اتأمني 
كامـل بلأنطقة عىل عد  من عبقذعئف 
تحـت  كانـت  لفلوزعتهـا  عملتفجـ27 

عبجرس مبارش2. 
ايف ذعت عبسلاق رتح أحد آنو  ما 
يسأى عبحزع2 عممني عبتالع بالحتالل 
عإلمارعتـي ظهـ7 أما عبثالثـا ، عبنار 
عـىل رنـدق صـالح عبديـن لأدي7يـة 

عملنصور2 لادن. 
اقـا2 عملسـلح لإطـالق عبنـار عىل 
مطاببـة  عقـب  عالسـتقبال  صابـة 

عبااملني رله به لدرع 7 آالف ريال 2ي 
قلأة ما تبقـى من قلأة إيجار غ7رة 

عستأآ27ا. 
اقال شـهو  علان إن عملسلح رتح 
عبنـار لشـكل عشـوعئي عـىل صابـة 
نحـو  سـالحه  اصـوب  عالسـتقبال 
موظفـي عبفندق يف محاابـة بقتلهم، 
ا2و مـا أثار ذع7 نـزال  عبفندق، قبل 
أن يغا ر عملسـلح عمل7تـِزق عملكان لكل 

2دا  ا ان أن يارتضه أحد. 
اتالـُش مدينُة عدن موآه روىض 
عارمة اسـط عأللات عغتلاالت شبة 
يوملة طابت آنـو عً اموعطنني،  ان 

أن تالن أيُة آهة عن تبنلها. 

 : تعز

لاـَد يوَمني رقط مـن تنفلذ موظفـي اكا ر 

مستشـفى عبثور2 عباا2 لتاز اقفـًة عحتجاآلة 

اعالعتـدع عت  لاالنتهـاكات  بلتنديـد  غاضبـة 

عملسـتأ27ّ باصالـات ام7تِزقـة عباـداعن لحـق 

عملستشـفى اعبااملـني رلـه انهـب عملأتلـكات 

ــة لـه، عقتحم مسـلحون يتباون حزَب  عبَراصَّ

عإلصالح عمل7تِزق، رج7 أما عبثالثا ، مستشـفى 

عبثـور2 لتاز اأثـاراع عبذع7َ يف أاسـاط عملوظفني 
اعمل7ىض. 

اقـال َمْصــَدٌر محـي لتاـز: إن مسـلحني 
مـن م7تِزقـة حزب عإلصـالح عملنتأني ملا يسـأى 
عبلـوع  170  راع آوي عبتالـع بلاداعن، 2اآأوع 
يف عبسـاعات عماىل مـن صبـاح أمـا عبثالثـا ، 
مستشـفى عبثـور2 مدآجـني لأرتلـف أنـوعع 

عمسلحة اعملادعت. 
اأاضح لالٌغ صا ر عن عملستشفى أن م7تِزقة 
عباـداعن  ع2أوع عملستشـفى اقامـوع لأصاَ ر2 

أطقـم عبحأاية عبتالـع بلأبنى اأسـلحة عبجنو  
عملكّلفـني لحأاية عملستشـفى اعجتطفـوع عثنني 

منهم. 
اأشـار عببالغ إىل أن عببالطجة عملسلحني رتحوع 
عبنـريعن لكثارـة  عجـل عملستشـفى، ما تسـبب 
يف نـرش عبروف اعبفـزع لكل أرآا  عملستشـفى 
عبذي يكتظُّ لامل7ىض اعبـكا ر عبطبي، كأا قامت 
عمللللشـلات لابسـلط27 عـىل عببوعلة عب7ئلسـلة 
بلأستشـفى، الاحـة م7عكز عبطـوعرئ عبباطني 

اعبج7عحي. 

الجيش واللجان يسيطرون 
على عدة مواقَع يف مجازة 

عسري بعملية نوعية
 : عسير

حّقـقـت ُقــوَّعُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة، أمـا 
عبثالثا ، تقدماً ملدعنلاً آديدعً يف آبهة عسـري ارع  عبحدا ، 
حلـث تأّكــنـت مـن عبسـلط27 عىل عـد  مـن عملوعقع يف 
عأللة نوعلة، سقط جالبها عباديد من عبقتىل اعبج7حى يف 

صفوف م7تِزقة عبجلش عبساو ّي. 
اأرا  َمْصـَدٌر َعْسـَك7ِيٌّ بصحلفة عملسـري2 لأن احدعٍت 
من عبجلش اعبلجان نّفــذت 2جوماً نوعلاً عىل عد2 موعقَع 
كان يتأ7كـز رلهـا م7تِزقة عبجلـش عبسـاو ّي يف مجاز2 

عسري، لاد رصد تَحـ7ّكات عمل7تِزقة 2ناك لدقة. 
اأاضـح عمَلْصــَدُر أن عبوحدعِت عملهاآأـَة عقتحأت تلك 
عملوعقع لشـكل مباغت أرلـك عنارص عمل7تِزقـة عبذين كانوع 

2ناك. 
اسـقط عدٌ  من عمل7تِزقة قتـىل اآ7حى لنريعن احدعت 
عبجلش اعبلجان جالل عبهجو2، رلأا الذ لقلتهم لابف7عر. 

اعنتهى عبهجو2 لسـلط27 ُقــوَّعت عبجلش اعبلجان عىل 
تلك عملوعقع، اتطهري2ا، اعغتنا2 ما رلها من عتا  عسك7ّي 

كان بلأ7تِزقة. 

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم على 
مواقعهم يف »ناطع«

 : البيضاء
نّفـــذت ُقــوَّعُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة، أمـا 
عبثالثا ، 2جوماً نوعلاً عىل عد  من موعقع م7تِزقة عباداعن 
عمم7يكي عبسـاو ّي يف محارظة عببلضا ، اسقط عدٌ  من 

عمل7تِزقة قتىل اآ7حى. 
اأاضح َمْصـَدٌر َعْسَك7ِيٌّ بصحلفة عملسري2 لأن عبهجو2 
عسـتهدف عـد2 موعقـَع يتأ7كز رلهـا م7تِزقـة عباداعن يف 

آبهة ناطع. 
ابقي عد  من عنارص عمل7تِزقة عبذين كانوع يف تلك عملوعقع 
مصارعهـم، اأصلب آج7ان منهم، لنـريعن ُقـوَّعت عبجلش 

اعبلجان جالل عباأللة، رلأا الذ لقلتهم لابف7عر.

تدمري 21 آلية متنوعة لقوى العدوان يف 
عدة جبهات خالل 3 أيام

 : خاص:
أرا  عملتحدُث عب7سـأيُّ لاسـم عبُقـوَّعت عملسلحة، عباألد 
يحلى رسيع، أمـا عبثالثا ، لأن ُقــوَّعِت عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة تأّكــنت مـن تدمري اإعطـاب 21 آبلة متنوعة 
بقـوى عباـداعن ام7تِزقتـه يف عـد2 آبهات، جـالل عميّا2 

عبثالثة عملاضلة. 
اأاضح عباألد رسيع يف ترصيح بوكابة عمنبا  عب7سألة 
»سـبأ« أن ألطـال عبجلـش اعبلجـان تأّكــنـوع من تدمري 
سـت آبلـات يف صحـ7ع  عببقـع، اثأـان آبلـات يف صح7ع  
عمآارش ارشـاحة عبرشقلـة اآبل عبحنكـة قبابة نج7عن، 
كأـا  ّمـــ7اع آبلة رشق صبيـن، اآبلة يف منبّـه، اآبلة يف 
لجل قبابـة آلزعن، اآبلة يف حدلة عبسـديا قبابة نج7عن، 
امدرعتني يف تبة عبشـهلد لقانلـة اع7لة »لي أ2 لي« غ7ب 

عبغ27 لباقم. 
اكانـت ماظُم تلك عمبلات تحأل عـىل متنها أعدع عً من 
آنـو  عباـدّا ام7تِزقته، سـقطوع رصعـى اآ7حى آ7ع  

تدمري2ا. 
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المنظمات األممية و»لوليسغارد« يشكرون الوفَد الوطني على هذه الخطوة اإلنسانية

بمبادرة ُأحادية من الفريق الوطني لفتح الطريق: األمم املتحدة 
تعرب إىل مطاحن البحر األحمر تحت نريان املرتزقة

اغتيال جندي تابع لسلطات املرتزقة يف حضرموت بعد أيام من 
اغتيال أحد عناصر مليشيات »النخبة« 

 : خاص
يف ت7آأـة راللـة بتأكلـدعت قائـد عبثور2 عبسـلد 
َعبدعمللـك عبحوثـي، عىل عالسـتادع  بتنفلـذ جطوعت 
 ، عتّفاق عبسـويد من ط7ف اعحد، نّفــذ عبورُد عبوطنيُّ
أما عبثالثـا ، مبا ر2ً إنَْسـانلًة أُحا يـة مثّلت  بلالً 
عىل عالسـتجالة ملقرتح رئلا بجنة إَعاَ 2 عالنتشار يف 
عبحديـد2، حلث تم رتُح عبط7يق مل7ار ر7يق من عممم 
عملتحـد2 إىل مطاحن عببح7 عمحأ7، رلأا أثبت عباداعن 
لاملقالل تانته اتأسـكه لا7قلة تنفلذ عالتّفاق اقا2 

لإطالق عبنار عىل عبف7يق عممأي يف عبط7يق. 
اأّكـــد ر7يـُق عبورـد عبوطني عملفـااض يف بجنة 
إَعاَ 2 عالنتشار، رسـألاً، أن ر7يقاً رنلاً من منظأات 
عممم عملتحـد2 ال7نامج عبغذع  عبااملـي، غا ر، أما، 
مـن مناطـق عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة لشـارع 
عبرأسـني، ُاُصوالً إىل مطاحن عببح7 عمحأ7، ُمشـريعً 
إىل أن رتـَح عبط7يـق بلف7يـق عممأي آا  عسـتجالًة 
بطلب سـالق من رئلا لاثة عبتنسلق عممأي مايكل 
بوبلسـغار ، يف سـلاق عبتجاُاِب مع ُكــّل ما يرفف 

عملاانا2 عإلنَْسانلة. 
اأشـار عبورـُد عبوطنـي إىل أن 2ذه عبرطـو2 تأثُّل 
ت7آأًة أابلـًة بتأكلدعت عبسـلد َعبدعمللك عبحوثي عىل 
عالسـتادع  بتنفلـذ عتّفاق عبسـويد من طـ7ف اعحد، 
منّو2اً إىل أن عبف7يق عممأي م7 ل7ئاسـة بوبلسـغار  

بتقللم أاضاع مطاحن عببح7 عمحأ7 اأرضعر2ا. 
اأّكــد عبورُد أن عبجن7عَل بوبلسـغار  شـك7 عبورَد 
عبوطني اثّأن عبتزع2َ عبجلش اعبلجان لتسهلل عبابور 

من مناطق سلط7تهم ُاُصوالً إىل عملطاحن. 
مـن آانبـه، أرـا  محارـظ عبحديـد2 يف ترصيح 
بصحلفة عملسـري2 لأن 2ذه عبرطو2 آـا ت لأبا ر2 
أُحا ية من عبورد عبوطنـي، لدان عالتّفاق مع عبط7ف 
عمج7، اقال إن عبف7يق عممأي أج7ج علناٍت من  عجل 

عملطاحن بفحصها يف مرتبعت عبجو . 
اأّكـــد عملحارظ أن ل7نامَج عبغـذع  عبااملي الاثَة 
عمل7عقبـني شـك7اع عبسـلطة عملحللـة اعبورـَد عبوطني 

للجنة عبتنسلق عىل تسهلل 2ذه عملهأة. 
2ذه عبرطو2ُ عإلنَْسـانلُة مثّلت إثباتـاً اعضحاً عىل 
تجااب عبورد عبوطني مـع مقرتح رئلا بجنة إَعاَ 2 
عالنتشـار بلرطـو2 عماىل مـن عالتّفـاق، اعالسـتادع  
بتنفلذ عملقرتح من طـ7ف اعحد، ا2و ما أّكــده قائُد 
عبثور2 يف جطاله عمجري، أما عمال، لشكل اعضح. 

 لاملقالـل، أثبـت عباـداعن ام7تِزقتـه إرصعَر2ـم 
عـىل ع7قلة تنفلذ عالتّفاق لشـكل عأـي، حلث عأد 
عمل7تِزقـة، أمـا، إىل إطالق عبنار عـىل عبف7يق عممأي 
أثناَ  م7اره يف عبط7يق إىل مطاحن عببح7 عمحأ7، لاد 
أن رتحتهـا ُقـوَّعُت عبجلش اعبلجـان، يف ت7آأة باد2 
عستجالة عبط7ف عمج7 بتنفلذ جطوعت عالتّفاق، ا2و 

أَيْـضاً ما أّكــده قائُد عبثور2 يف جطاله عبذي حّذر رله 
عإلمارعِت من عباو 2 إىل مسار عبتصالد عباسك7ّي. 

الهـذه عبرطـوعت عملتضـا 2 لـات عبوعقُع شـديَد 
عبوضـوح يف عبتأكلـد عـىل أن عباـداعن اعمل7تِزقة 2م 
عبط7ُف عبوحلد عملا7قل بكارة جطوعت تنفلذ عالتّفاق، 

ا2و ما يلز2 عممم عملتحد2 لابتَحـ7ّك إليقارهم. 
ايف 2ذع عبسلاق، قال نائُب ازي7 عبرارآلة، حسني 
عبازي: إن »عبط7َف عمج7َ يثري صاولاٍت ملحاابة ر7ض 
ت7عآااته عـن عتّفاق عمل7حلـة عماىل ضأن مصفورة 
عإلآ7ع عت مسـتغالً ح7َص عممـم عملتحد2 عىل موعرع2 

ع7قلته اععتأا 2ا منهج عبتق7يب اعملقارلة«.
اأضـاف عباـزي: »نأمـل مـن عممم عملتحـد2 عد2 
عالسـتجالة مي ت7عآـع عـن مـا تـم عبتوعرـق علله 
امسـتادان برطـو2ٍ تنفلذية من طـ7ف اعحد رور 

طلبها ذبك«.

 : خاص
عغتـال مسـلحون، أمـا عبثالثـا ، 
يف  عمل7تِزقـة  بسـلطات  تالاـاً  آنديـاً 
حـوعيل  لاـد  حرضمـوت،  محارظـة 
ثالثـة أيـا2 مـن عغتلـال أحـد عنارص 
م7تِزقـة »عبنربة عبحرضملـة« عبتالاة 
بالحتـالل عإلمارعتـي، ضأـن مسلسـل 
عبفـوىض عممنلة عبوعسـاة اعبرصععات 
عبدعجللة عبتي تاصف لاملحارظة القلة 
يسـلط7  عبتـي  اعملناطـق  عملحارظـات 

عللها عالحتالل ام7تِزقته. 
اأرا ت مصا ُر محللٌة لأن مسلحني 
كانوع يسـتقلون  رعآة ناريـة، أطلقوع 
عبنار صباح أما عـىل عبجندي »صابح 
2ا ي مدندن« أثنـا  توعآده يف محطة 

لـن عبـو عن بلوقو  لأنطقـة عبق7ن يف 
مدينـة سـلئون، رلقـي مرصعـه عىل 

عبفور، ار7 عملسلحون. 
عبجنـدي  أن  عملصـا ر  اأاضحـت 
عبقتلل ينتأي إىل ما يسأى كتلبة عملها2 
»كتلبـة  لاسـم  عملا7ارـة  ـــة  عبَراصَّ
عبحضـار2« ا2ـي تالاـة ملـا يسـأى 
بسـلطات  عماىل  عباسـك7يّة  عملنطقـة 

عمل7تزِقـة. 
اعقاـة  أن  إىل  عملصـا ر  اأشـارت 
عالغتلال حدثت عىل لاد حوعيل 100 مرت 
من مق7 ما يسـأى عملنطقة عباسك7يّة 
عماىل بسلطات عمل7تِزقة، ا2و ما يوضح 
حجم عبفوىض عبتي تشهد2ا حرضموت 

اعبغلاب عبكامل بكل مظا72 عممن. 
عبسبت  اكانت حرضموت شـهدت، 

عملـايض، عأللـة عغتلـال طابـت أحـَد 
م7تِزقة ما يسأى »عبنربة عبحرضملة« 
عبتالاـة بالحتالل عإلمارعتي، حلث أطلق 
مسـلحون عبنـار عىل »عملسـاعد سـابم 
مفتاح« عبتالع ملا يسـأى »بوع  عبشا2« 
قتلـالً،  اأر اه  عبنربـة،  مللشـلات  يف 
يف مدي7يـة عبقطـن لـوع ي حرضموت، 
اعتهم ناشـطون من عمل7تِزقة ما يسأى 
»عملنطقـة عباسـك7يّة عماىل« بلأ7تِزقة 

لابوقوف ارع  عباأللة. 
ايحتأـل أن تكون عأللـة عالغتلال 
عبتـي حدثـت، أمـا ر عً عـىل عأللـة 
اأن  ُجُصـْوصـاً  عملـايض،  عبسـبت 
مللشـلات مـا يسـأى عبنربـة عبتالاة 
بالحتـالل عإلمارعتـي ترـوُض رصععـاً 
َكبريعً مع ُقـوَّعت سـلطات عمل7تِزقة عبتي 

تتبع حزب عإلصالح، اقد شهدت عباديُد 
من عملناطـق اعملحارظات عبوعقاة تحت 
سـلط27 عالحتـالل عغتلـاالت متبا بـة 
اموعآهـات متكـ7ر2 لـني عبط7رني، يف 

إطار ذبك عبرصعع. 
اتأتي 2ـذه عالغتلاالت ضأن روىض 
اعساة تشـهد2ا محارظة حرضموت 
امرتلـف عملحارظـات عبوعقاـة تحـت 
سـلط27 عالحتالل، اعبتي تتوعصل رلها 
عأللات عالغتلاالت عملتبا بة لني مرتلف 
ظـل رصععـات  يف  عمل7تِزقـة،  رصائـل 
تغذيهـا  كبـري2  اعنقسـامات  عجللـة 
 ال عباـداعن، يف ظل غلـاب كامل بكل 
مظا72 عممن، ارشـل سلطات عمل7تِزقة 
يف إ عر2 عممـور اتوعطؤ2ا يف تغذية 2ذه 

عبفوىض. 

ُأُفُق تحذيرات سيد الثورة 
لإلمارات ودالالتها

صالح الدكاك
ـُد  سـلِـّ يُرـصَّ  أن 
يف  عإلمـارعِت  عبثـور2 
تحذي7عتـه  َمْاـ7ِِض 
م7تـني لابذك7 يف جطاب 
)رمضـان  عملسـتجدعت 
عبرطـاب  ايف  عبفائـت( 
عمجـري، رهـذع يانـي أن 
تكتلـَك عملديـ7 عبتنفلذي 
اعببيطانـي  عمم7يكـي 
اسـاذآاً  عتلقـاً  لـات 
اأعجـَز مـن أن يحّقـَق 
عـبَه مـا يتوجـاه من 

مكاسَب عبتفارلة يف عمللدعن ايف عبسلاسة.. 
ياتأـُد تكتلـُك عملديـ7 عبتنفلـذي - ل7أيي- عـىل تاد  
أ اعر امهـا2  ال عباـداعن يف عملرسح عبلأنـي لأا يتلح 
به عسـتف7عغ ثقل عبرلبات اعبهزعئم جارج تقديم تنازالت 
آا 2 بلط7ف عبوطني يف عباسـك27 اعبسلاسة كأا ايتلح 
بـه تكويم عب7يوع عإليجاللة بلاـداعن يف يده حرصياً ال يف 
قبضـة ذرعع من أذرعته عبتنفلذيـة، ا2كذع رإن عإلمارعت 
تبدا عبالعَب لاالنف7ع  رال 2ي محصور2ً تحت ما يسـأى 
)عبرشعلـة( كلارطة ذرعئالة بلتحابف اال 2ي محصور2ً 
كلارطـة عسـك7يّة يف نطـاق عبجنـوب عملحتـّل، كأا أن 
مجاملاها مـن م7تِزقة عبجنوب اغري2ـم 2م جللط لال 
2ُوية سلاسـلّة ال آنوللة عنفصابلة اال شأابلة إقللألة 
لل تكوينات  ععشـلة مفتوحة عىل أي مرسح يشري إبله 
عملدي7 عبتنفلذي كوآهة بنشـاطها الاجتصار 2م عبقوع2 
ُل علله يف مرشاع عبفوىض عبراّلقة عبتي ال مناَص  عبذي ياوِّ
منها يف حسـالاته برشذمة عبجنوب اعمرعيض عملحتّلة من 
آهـة اتضللق عبرنـاق عىل عبجغ7عرلـا عبوطنلة اعبقوى 
عبثورية رلهـا الحقاً كأا اتجزئة عباأللـة عبتفااضلة يف 
عب7ع2ن لحلث تتحوصل يف نطاق عالشتباكات عملبارش2 لأا 
يجال عبجنوب جارج طائلـة صناا  كأم7 اعقع ا عوى 

مضا 2 بها عىل طاابة عبسلاسة. 
حني ت7يُد عبسـاو يّة كأثال عبتفـاُاَض عىل حدا 2ا 
عبتي لاتت مرسحـاً بلجلش اعبلجـان اعأللاته عبنوعلة 
رإن صنااَ  بن تقبَل لأقـلَّ من ج7اج عبُقـوَّعت عمآنبلة 
من كامـل عبرتعب عبلأني ايف مقدمته ت7عب آنوب عبلأن 
عملحتـّل، غـري أن عملألكـة سـتبدا كأن ال قـدر2 به عىل 
مقايضـة كهـذه يف آغ7عرلا تنف7  عإلمارعت لابسـلط27 
عللهـا ا2ـذع 2و أحد ريـوع تكتلـك تاـد  عم اعر عبذي 
ياـول عملدي7 عبتنفلذي علله يف إرلاك عملشـهد عباسـك7ّي 
اعبسـلايّس اإعـدع2 ر7ص عبطـ7ف عبوطنـي يف تحقلق 

مكاسَب مستحقة شاملة احاسأة. 
عىل مسـتوى عبسـاحل، رـإن عالبتفاَف عـىل عالتّفاق 
عملـب2َ ل7عاية أمألـة ا ابلة 2و  اٌر موكـوٌل بإلمارعت 
عبتـي تاتقـُد أن يَد2ا لاتـت يف عملا  أكث7َ مـن ذي قبل ال 
سـلأا عقب عتّفاق عبسـويد، حلث عطأأنت إىل أن سأا  
)ألوظبـي ا لـي( محألة لأر7آات اقوععد عالشـتباك 
عملنبثقة عن عالتّفاق عمنف اأنه صار لوساها أن تترصَف 

كالعب عنف7ع ي آمن جارج عبرسار2 اأار7 رلحاً.. 
تحذيـ7عُت سـلد عبثور2 عبسـلد عبدعمللـك عبحوثي من 
عملتوقع أن تنسَف 2ذع عبتكتلَك اتقلَب حسالاِته رأساً عىل 
أجأص رـإذع كان  اُر عإلمارعت كالعب عنف7ع ي يأنُحها 
رسـحَة عمل7عاغـة اعبتفلت مـن ُكــّل عبتزع2 لحسـب ما 
تاتقـده رإنه كذبـك يجالها ع7ضة بـ7  يأني موضاي 
نوعـي تنو  لأكالره احَد2ا  ان أن يكوَن لوسـع عملدي7 
عبتنفلذي عسـتنقاذ2ُا من حتألته لأوآب عالتّفاق عملب2 

اقوععد عالشتباك عمللزمة رله.. 
عاصأـُة امدُن آل نهلان اناقالته عبتجارية سـتكون 
متاحـًة بـ7  اعر  اآـدي يف حـال عسـتأ7َّت عإلمارعت يف 
تصالد2ـا كـدار جارج طائلـة عملحاسـبة احلنها رإنَّ 
أل7ز مكاسـب عملجتأع عبدايل من عتّفاق عبسويد ستكون 
عرتفـاع منسـوب مراارـه  بجهـة  لابتـاليش  مهـّد 2 
اعحتأاالت إصالـة مصابحه عبكونلة لجلطة ناآأة عن 
شـظايا عب7  عملوضاي عبذي تألك عبقلـا 2 عبثورية رقط 
قـ7عر عبقلا2 لـه اتحديد مكانه اأاعنه يف حـل من ُكــّل 

عبتزع2 بناحلة عإلمارعت أما2 عباابم. 
2ـذع ل7أيي 2و أرـق تحذي7عت عبسـلد عبقائـد بدايلة 
عإلمـارعت لالنهـا اب27انـات عملدي7 عبتنفلـذي عمم7يكي 
عببيطانـي عللها امـن ارعئها، االريب أن عب7سـابَة قد 

ُ أن يأُجذ2َا عىل محأِل عبجد.  اصلت ايتانيَّ

االحتالل يحارب الصيادين يف سواحل املهرة ويمنعهم من 
مصدر رزقهم الوحيد

 : متابعات

أرا ت مصا ُر محللٌة يف محارظة عمله27، لأن 

ُقـوَّعت عالحتالل عبسـاو ّي تأنـع عبصلا ين من 

مزعابة أعأابهم يف سـوعحل عملحارظة، اتأارس 

مضايقـاٍت كثـري2ً عللهـم يف َمْصــَدر رزقهـم 

عبوحلد. 

عالحتـالل  ُقــوَّعت  أن  عملصـا ر  اأاضحـت 

عبسـاو ّي عملتوعآد2 يف مدي7ية سلحوت، أصدرت 

ق7عرعً لأنع عبصلا ين من عالصطلا  لشـكل كامل 
يف سوعحل عملدي7ية. 

اأضارت أن سـفناً تالاة بالحتالل عبسـاو ّي 
عإلمارعتـي تأتـي إىل سـوعحل عملحارظـة اتقـو2 

لاالصطلا  عبجائ7 بألسأاك يف لح7 عبا7ب. 
اأشـارت عملصا ر إىل أن ُقــوَّعت عالحتالل تهّد  
عبصلا يـن لأصـاَ ر2 مادعتهـم إذَع تـم عبقبـض 

عللهم يف عببح7. 
اذكـ7ت تقاريـ7 إعالملة أنـه يف يناي7 عملايض، 
2اآأـت ُقــوَّعت عالحتـالل عبسـاو ّي صلا يـن 

يأنلـني يف مدي7يـة للحاف، اعقتحأـت مرازنهم 
اأتلفت آالت اأ اعت ااسائل عصطلا 2م. 

ايأتي ذبك ضأـن عالنتهـاكات عملتوعصلة عبتي 
تأارسـها ُقــوَّعت عالحتـالل لحـق ألنـا  عمله27، 

لابتوعطؤ مع سلطات عمل7تِزقة يف عملحارظة. 
لاملحارظـة  عإلنَْسـان  حقـوق  مكتـُب  اكان 
نرش عبشـه7 عملايض تق7يـ7عً ذك7 رلـه عباديَد من 
عالنتهـاكات عبتـي تأارُسـها ُقــوَّعُت عالحتالل يف 
عملهـ27، إال أن سـلطاِت عمل7تِزقـة لـا رت إىل إقابة 

مدي7 عملكتب لإيااز ساو ّي. 
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 : إب
اعملكّونـات  عمحـزعب  قلـا عُت  أّكـــدت 
عبسلاسـلّة يف بقائها عملوّسـع، أما عبثالثا ، 
لأحارظـة إب أن منا2ضـة عبتطبلـع مـع 
عبكلـان عبصهلونـي اعآـب  ينـي ااطنـي 
اعسـتأ7عر2ا ررـد عبجبهات لاب7آـال اعملال 
ــة  بلدراع عن عبقضايا عبوطنلة اقضايا عمُمَّ

اعبقدس عبرشيف. 
ايف عبلقا  عبذي حرضه ازي7 عإلعال2 ضلف 
عبله عبشـامي امحارظ عملحارظة عبدعبوعحد 
صـالح ارئلا رـ7ع عملؤتأ7 عبشـابي عباا2 
لاملحارظـة عملهندس عقلل راضـل، امأثلو 
أحـزعب عبلقـا  عملشـرتك، اأحـزعب عبتكتـل 
عبوطنـي عملنا2ض بلاـداعن، امأثل عبوحد2 
عبسلاسـلّة منصار عبلـه لاملحارظة عبدكتور 
أرشف عملتـوكل، ارئلـا عبكتلـة عببملانلـة 
بلأحارظـة أحأد عبنزيي، قدمـت أرلع ارق 
عملنا2ضـة  عبسلاسـلّة  عمحـزعب  قبـل  مـن 

بلاداعن اعبوحد2 عبسلاسلّة منصار عبله. 
حلت أّكــدت ارقة حزب عملؤتأ7 عبشابي 
عباـا2، عبتـي أبقا2ا عملهنـدس عقلل راضل، 
ررـض عملؤتأـ7 بـكل أشـكال عبتطبلـع مع 
عبكلـان عبصهلونـي عبغاصب، مشـري2 إىل أن 
مؤتأ7 اعرسـو عبتي شـاركت رله عرش  ال 
ع7للة مع رئلـا ازرع  عبكلـان عبصهلوني 
عـىل طاابـة اعحـد2 ياـد جلانـة عظلأـة 
ــة اما زع  عملشـهد تشـويها 2و اآو   بألُمَّ
عملدعو جابد عبلأاني ازي7 جارآلة عبفنا ق. 
اأّكـــد أن تنظلـم 2ذع عبلقـا  عبذي يأتي 
يف ظـل عباـداعن يحتـم عىل آألـع عمحزعب 
اعبتنظلأات عبسلاسـلّة عبوقوف لحز2 تجاه 
ُمَرّططـات عباداعن عبتي تاأـل عىل تفتلت 
ـــة، مضلفـاً »نحن يف عملؤتأ7 عبشـابي  عمُمَّ

عباا2 نستشـا7 اعآبنـا يف عبدراع عن ك7عمة 
عبوطن ابن نقبل عملساس لابوحد2 اعبسلا 2 
عبوطنلـة اسـنقد2 ُكــّل غـاٍل انفلا من 
ـــة عبلو2  أآـل 2ـذه عبثوعلت، الرتـاً أن عمُمَّ
أما2 مسـؤابلة تأريرلـة ملوعصلـة عبنضال 

امقارعة مشاريع عبتطبلع. 
كأـا ُقدمـت ارقة لاسـم أحـزعب عبتكتل 
عبوطنـي عملنا2ـض بلاـداعن احألت عسـم 
)عبتطبلـع جلانـة اطنلـة عظأـى( أبقا2ا 
حارث عملللكي اكلـل عملحارظة عضو عبهلئة 
عبتنفلذيـة بلتكتل أمني عـا2 حزب عبنارصي 
عبديأق7عطـي، تناال رلهـا جطوعت عبتطبلع 
اجطة تقسـلم عببلدعن عبا7للـة منذ عتّفاقلة 
سـايكا للكو يف عباـا2 16ف1 ِ اكلف عأل 
عبصهاينـُة عـىل رصف عباـدع  عبا7لي عنها 
اتحويله لاتّجـاه آج7 غـري عبصهاينة، ا2و 
مـا توّآه مؤتأ7 عبرلانة اعبذي تحابفت رله 
عـرش  ال ع7للـة تأثل عباـداعن عىل عبلأن 
تحابفت مع إرسعئلل ضد  ابة مسـلأة 2ي 

إي7عن. 
ابفـت عملللكـي إىل أن مـا اصلـت إبلـه 
عبشـاوب عبا7للة كاَن نتلجـًة بتلك عبح7اب 
عبطائفلـة عبتي شـنها عبصهاينة لأسـاعد2 

أنظأة عبرلانة عبتي كانت رسية اأعلنت عن 
نفسها يف اعرسو. 

أما ارقة عباأل عبثابثة رقد قدمتها أحزعب 
عبلقـا  عملشـرتك اأبقا2ـا إل7ع2لم عملسـااى 
رئلـا حـزب عبحـق لأحارظـة إب تحـدث 
رلها عن أ2ألّة عبحفاظ عىل أمن اعسـتق7عر 
عملحارظـة. احذر رلهـا من مغبة عملسـاس 
لسـكلنة 2ـذه عملحارظة اأمنهـا عبذي آال 
منها مـالذع بـكل عبنازحني.  ععلـاً إىل تازيز 
عبتالحـم ااحد2 عبصف ضد عباداعن اكل من 
تسـول به نفسـه عملسـاس لأمن اعستق7عر 
عبلأن لشـكل عـا2 امحارظـة إب عىل اآه 

عبرصوص. 
اُقدمـت ارقـة عباأـل عمجري2 مـن قبل 
عبوحـد2 عبسلاسـلّة منصار عبلـه لاملحارظة 
اكلـل  عملتـوكل  أرشف  عبدكتـور  قدمهـا 
عملحارظـة أّكـــد رلهـا أن عبشـاب عبلأني 
عبذي صأد اثبت يف موعآهة أعتى عسـتكبار 
عاملي بن يترىل عن عبدراع عىل ثوعلته عبدينلة 
اعبوطنلة ابن يف7ط لشب من عمرض عبلأنلة 
امتأسك لاملبا ئ اعبقلم عمصللة ابن يترىل 
ــة  عن قضلة رلسطني كقضلة م7كزية بألُمَّ

عإلْساَلملة اعبادع  بللهو . 

اأّكــدت توصلات اللان عبلقا  عبذي ق7أه 
عضو مجلا عبشـورى طـارق عملفتي إ عنة 
اعستنكار عمحزعب اعملكّونات عبسلاسلّة لإب 
عبـزجَّ لاسـم عبجأهوريـة عبلأنلـة اتقأص 
جابد عبلأاني صفة تأثللها يف مؤتأ7 اعرسو 
اال  عبلأـن  يأثـل  ال  عبلأانـي  عمل7تـِزق  اأن 

عبلأنلني. 
اشـد  عملشـاركون يف عبلقا  عىل تأسـك 
اعإلْسـاَلملة  عبا7للـة  لُهويتهـم  عبلأنلـني 
امسريتهم عبنضابلة ضد عالحتالل عبصهلوني 
يف  اعسـتأ7عر2م  عمم7يكلـة  اعإلمبيابلـة 
ــة عبا7للة  طللاة عملدعراني عـن قضايا عمُمَّ

اعإلْساَلملة يف جندق عبنضال اعملقاامة 
عسـتأ7عر  رضار2  عـىل  عببلـان  احـث 
عبصأـو  يف موعآهة عباـداعن ا عم عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة لاملـال اعب7آـال حتـى 

تحقلق عبنرص. 
مـن آانبـه أشـا  ازيـ7 عإلعـال2 لجهو  
عبسلاسـلّة  اعبتنظلأـات  عمحـزعب  آألـع 
عبوطنلـة عملنا2ضـة بلاـداعن يف تنظلم 2ذع 
عبلقـا  عبها2 بتـدعرس عبوضـع عب7ع2ن عبذي 
تأـ7 له عببال  امـا حدث مـن جلانة اطنلة 
جالل مؤتأ7 اعرسو عملشـبوه،  ععلاً إىل عد2 

عبسكوت عىل ما آ7ى جالل عملؤتأ7 اأن عىل 
عبجألـع عملسـا2أة يف جلق اعـي مجتأاي 
لرطور2 عمُلَرّططات عبصهلونلة تجاه قضايا 

ــة عملصريية. عمُمَّ
عمحـزعب  قلـا 2  أن  عبشـامي  اأّكـــد 
اعبتنظلأـات عبسلاسـلّة يف عملحارظـة تأثل 
نأوذآـاً بقلم عملجتأـع عبلأنـي يف عبحفاظ 
عـىل ثوعلتـه اأن ما ج7ج له يجـب عمجذ له 
لاـني عالعتبار، اأن عبشـاب عبلأنـي لوعله 
أسـقط تلك عملؤعم7عت اعتضحـت به عبصور2 

اعنكشفت به عبحقائق. 
 لـداره، أّكـــد محارـظ إب َعبدعبوعحد 
صالح لـأن كارة ألنـا  عملحارظة ي7رضون 
عبتطبلـع مع عبكلـان عبصهلونـي عبغاصب 
اعملحتـّل بـألرعيض اعملقدسـات عإلْسـاَلملة، 
مضلفـاً: »بن نرضع أَا ن7كع بلاداعن عبذي 
يقـو ه عبصهاينـة اعمم7يكان اسـنحارظ 
عـىل أمـن اعسـتق7عر عملحارظـة اعبوطـن 
اسندعرع عن قضلتنا امظلوملتنا لابتااان 
مع عمحزعب اعبتنظلأات عملنا2ضة بلاداعن 
عبوطـن، اررـُد  ألنـا   عبررّييـن مـن  اكل 
عبجبهـات أابويُة عمل7حلة بلـذا  عن عمرض 

اعبا7ض. 

أخبار

حزب المؤتمر يدعو لحشد الطاقات لمواجهة العدوان والمشترك يحذر من المساس بأمن إب ويدعو لوحدة الصف 

 بهدف ضمان استمرار خدمة تلك القيادات في جبهات الساحل الغربي.. 

خالل اجتماع مع مسئولين من وزارَتي الخارجية والدفاع بشأن اليمن 

األحزاب واملكونات السياسّية بمحافظة إب تعترب التطبيع خيانًة لألمة
أحزاب التكتل الوطني: ما وصلت إليه الشعوب العربية نتيجة للحرب الطائفية التي شنها الصهاينة بمساعدة أنظمة الخيانة

االحتالل ينقل عائالت القيادات العسكرّية الجنوبية 
املرتزقة إىل أبو ظبي على متن طائرة عسكرّية 

 : عدن
يوعصُل عالحتالُل عإلمارعتي حألَة عالسـتقطاب ارشع  عبوال عت 
عباسـك7يّة اعبقبللة اعالآتأاعلة يف مرتلف عملحارظات اعملناطق 
عبجنوللـة، اذبك عب ارقة عبتجنلا اعإلقامـة يف ألو ظبي ا لي 
إىل آانـب تقديم عب7اعتب اعملبابغ عملابلـة عبضرأة بكل من ياأل 

بصابحه اتحت قلا ته. 
اقـال َمْصــَدٌر يف مطار عـدن عبـدايل: إن عبارشعت مـن أرَُسِ 
عبقلـا عت عباسـك7يّة عبجنوللة عبتـي تقاتل يف آبهات عبسـاحل 
عبغ7لـي غـا رت ظه7 أمـا عمال عالثنـني إىل ألو ظبـي عاصأة 
 ابـة عالحتـالل عإلمارعتي.  اأاضح عمَلْصــَدُر أن عائالت عبقلا عت 
عباسـك7يّة عبجنوللة يف عبسـاحل عبغ7لي لابحديد2 غا رت مطار 
عدن عبدايل متوآهة إىل مطار ألو ظبي عىل متن طائ27 عسك7يّة 
إمارعتلة؛ اذبك لهدف عبالش اعالسـتق7عر 2ناك، رلأا ال تزعل تلك 
عبقلـا عت لأرض عملا7كة، يف جطو2 أقد2 عللها عالحتالل عإلمارعتي 
بضأان لقا  أابئك عمل7تِزقة يف جدمتهم اعبزج لها يف محارق عملوت 

عىل أيدي ألطال عبجلش عبلأني اعبلجان عبشابلّة. 
كأـا أن كثريعً مـن عملحّللـني اعمل7عقبني ينظـ7ان إىل لقا  أرس 
عبقلا عت عبجنوللة عملوعبلـة بالحتالل يف ضلارة ألو ظبي إنأا ياد 
عحتجـازعً اإقامًة آبية؛ لغ7ض علتزعز تلـك عبقلا عت اإرغامهم 
عىل تنفلـذ ُمَرّططات امرشاع عالحتالل يف عملحارظات عبجنوللة 

امقايضتهم لأرس2م. 

حزب أملاني يؤّكــد سعَيه لتمديد تجميد صادرات األسلحة لدولة العدوان السعودّي
 : متابعات

أّكــد عبحزُب عبديأق7عطـي عالآتأاعي عمملاني 

عملشـارك يف عالئتـالف عبحاكـم، أمـا عمال، أنـه 

سـلاأل عـىل تأديـد تجألد صـا رعت عمسـلحة 

بلنظا2 عبساو ّي. 

اقـال نائـب رئلـا كتلـة عبحـزب يف عببملـان 

عمملاني رابف موتسلنلخ يف مقال نرشته صحلفة 
روررريتـا عبتالاة بلحزب، إنه سـلاأل من أآل 
موعصلة اقف صا رعت عمسـلحة إىل  ابة عباداعن 
عبساو ّي إىل ما لاد موعد عنتها  عبحظ7 يف عبتاسع 
من عبشـه7 عملقبل نظ7عً إىل أن عمسباب عبتي  رات 

بف7ضه بم تتغري. 
اشـّد  موتسـلنلخ يف عملقال عىل أن عبسلاسـة 
عملسـتقبللة يجـب أال تكـون مج7  عستنسـاخ بـ 

عملأارسـات عبتقللديـة عبضالفـة عبتـي تنتهجها 
ر7نسـا ال7يطانلـا اإيطابلـا يف صا رعتهـا مـن 
عمسلحة بلسـاو يّة، مؤّكــدعً عىل رضار2 اضع 
نظـا2 بلتصديـ7 عملشـرتك يكـون ملزمـاً قانونلاً 
بجألع عبدال عمعضا ؛ مَنَّ ذبك 2و عبسبلل عبوحلد 
َق عملزعيـا عبتنارسـلة  عبـذي يأكـن أن يأنـَع تفـوُّ
بصا رعت عمسـلحة عـىل عحرتع2 حقوق عإلنَْسـان 

اعبقانون عبدايل. 

أعضاء يف مجلس الشيوخ األمريكي يطالبون بإنهاء دور أمريكا يف العدوان على اليمن 
 : متابعات

طابـب أعضاٌ  يف مجلا عبشـلوخ 
عب7ئلـا  انابـد  إ عر2َ  عمم7يكـي 
ت7عمب لإنهـا   ار عبواليـات عملتحد2 
يف عباـداعن عـىل عبلأن اكـذع عبضغط 
عـىل  ابة عباـداعن عبسـاو ّي بوقف 

عباداعن. 
أمـا  رايـرتز،  اكابـة  اذكـ7ت 
عبثالثـا ، أن مسـؤابني مـن ازعرتَـي 
عبرارآلة اعبدرـاع عمم7يكلتني قدموع 

جـالل عآتأـاع مغلـق مـع أعضا  يف 
بجنـة عباالقـات عبرارآلـة لأجلـا 
عبشـلوخ، أما عمال عالثنـني، إرا عت 
حـول عبوضع يف عبلأن، مشـري2 إىل أن 
عإلرـا عت عبتـي ُقدمت بتبيـ7 موقف 
إ عر2 ت7عمب عملتسـا2ل تجـاه عباداعن 
عـىل عبلأـن بـم تغـري آرعَ  عمعضـا  
عملطاِببة لأأارسـة ضغـوط عىل  ابة 
عباـداعن  عبسـاو ّي بوقـف  عباـداعن 

الإنها   ار عبواليات عملتحد2 رلها. 
لداره، قال عبسـلناتور عبجأهوري 

آلـم ريـش رئلـا بجنـة عباالقـات 
عبرارآلـة: إن عبلجنَة ترّطـط أَيْـضاً 
بالسـتأاع إلرا 2 رسيـة أُْجــ7َى 2ذع 
عمسـبوع رلأا يتالق لاقولات قانون 
غلولال ماغنلتسـكي بحقوق عإلنَْسان 

اإمكانلة ر7ضها عىل عبساو يّة. 
عباـداعن  منتقـدا  ابـة  ايديـن 
عبسـاو ّي امن للنهم أعضاٌ  لابحزب 
عبجأهـوري عبذي ينتأي إبلـه ت7عمب، 
عباداعَن عبذي يشنه عبتحابف عبساو ّي 
لأقتـل  تسـبّب  اعبـذي  عبلأـن  عـىل 

عرشعت آالف عبلأنلني. 
ايـ7ى م7عقبون أنه ال ياـول كثريعً 
عبسلاسـلّة  عجـل  عملناكفـات  عـىل 
عبكونغ7س عمم7يكي؛ كونها سـجاالت 
لني عبحزلني عبديأق7عطي اعبجأهوري 
عبلذيـن يسـالان إىل ضأـان أصـوعت 
عالنترالات  عمم7يكلني جالل  عبناجبني 
عملقبلـة، اياتـب عباـداعن عـىل عبلأن 
أحـَد عمارعق عبتـي يلاـُب لهـا عبحزُب 
عبديأق7عطـي ضد عبحـزب عبجأهوري 

عبحاكم. 
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علي إبراهيم مطر*
2 سنوعت تشاِرُف عىل عالنتها  من 
عأ7 عباداعن عبذي تُشـنُّه عبسـاو يُّة 
عـىل عبلأن، اال يـزعُل نظاُمهـا عبذي 
متاطشـاً  عمزمـاُت  تنَرـ7ُه  لـدأت 

بلدما  امشا2د عبقتل. 
لـدأت  عبسـاو يُّة مـذ  تـرتِك  بـم 
لاداعنها عىل صنااَ  سـالحاً مح7ّماً 
متوعآـدعً لني يديها إال اعسـتردمته، 
مستا7ضًة لذبك احشلة بم يسبقها 
إبلها إال  ععأو2ا يف اعشـنطن ا”تل 
تقاريـ7َ  تأكلـدعِت  اارـق  أللـب”. 
عـد2ٍ، مـن للنها تقاري7ُ صـا ر2 عن 
منظأـة 2لومن رعيتـا اعتش، رقد 
تم عسـتردع2ُ عبلورعنلو2 اعبفسـفور 
اعبقنالـل  عبف7عغلـة  اعبقذعئـف 
عبانقو يـة مـن قبل آبـة عبح7ب ضد 
عملدنلني عبُاّزل عبذين ُآلُّهم من عبنسا  
اعمطفـال. الذبك تنتهك عبسـاو يّة 
احقـوق  عبـدايل  عبقانـون  قوععـد 
إآ7عمهـا  مـدى  اتظهـ7  عإلنَْسـان، 
اعنفها اإر7عطها لاسـتردع2 عبقو2، 
 ان أي حسـلب أَا رقلـب مـن قبل 
عممم عملتحد2 عبتـي من عملفرتض 2ي 
عبح7يص عمال عـىل تطبلق عبقانون 

عبدايل عإلنَْساني. 

الت��ي  الدولي��ة  القوان��ن  خ��رُق 
تحُظُر استخدام األسلحة املحّرمة

يدرـُع عـد2ُ عال2تأـا2 عممأي لأا 
تقـو2ُ له عبسـاو يّة مـن مرابفاٍت 
عبلأنـي،  عبشـاب  لحـق  آسـلأة 
إىل عبحديـث مجـد عً عـن عملاا2ـدعت 
اعالتّفاقلات عبتـي ترابفها عب7ياض، 
عمسـلحة  عسـتردع2  ياتـب  حلـث 
عملح7ّمـة  ابلـاً، ج7قاً إلعالن سـان 
لط7سـبغ باـا2 1868 عبـذي حظ7 
عملتفجـ27،  عبقذعئـف  عسـتردع2 
الاإلضارة إىل عتّفاقلة ” ال2اي” باا2 
07ف1 )عبتـي تهـدف إىل اضـع قلو  
عىل عسـتردع2 عمسـلحة يف عبنزععات 

2 23 عبتي  عملسـلحة(، جاصـًة عمَلــا َّ
عملأتلـكات  اتدمـري  تحظـ7 قصـف 
عباامة اعبراصـة. كذبك رإنه ينتهك 
2 25 عبتـي حظـ7ت مهاآأـة  عمَلــا َّ
أَا قصف عملـدن أَا عبق7ى اعملسـاكن 
كانـت  ا  أيًـّ عملحألـة  غـري  اعملبانـي 

عبوسللة عملستاألة. 
مـن جالل 2ذع عالسـتردع2 عملف7ط 
بألسـلحة، اجاصـة عملح7ّمـة منها، 
رـإن عبسـاو يّة تنتهـك ل7اتوكـول 
آنلف لشأن حظ7 عستاأال عبغازعت 
عبسـامة باـا2 25ف1، اعتّفاقلة منع 
عبكلأاايـة،  عمسـلحة  عسـتردع2 
اعتّفاقلة أاسلو ملنع عستردع2 لاض 

عمسلحة. 
ابم ت7عِع عبساو يُّة مبدأَ عبرضار2 
يف عبلجـو  إىل عسـتاأال عبقو2 اعبحل 
عملنـازل  عسـتهدعف  يف  عباسـك7ّي 
عبسكنلة لأطنان من عملتفج7عت، كأا 
بم تحـرت2 مبدأ عبتقلّد لحـدا   ابلة 
عبقتـال  مالنـة السـتاأال اسـائل 

اموآب تحللد عملدنلني. 
لاإلضارـة إىل ذبـك، رقـد عنتهكت 
عبسـالح عملسترد2  عبساو يُّة لحجم 
2َ 55 من ل7اتوكول  اجطورته، عمَلـا َّ
آنلف عمال عمللحق لاتّفاقلات آنلف 
باـا2 77ف1 عبتي حظ7ت عسـتردع2 
أسابلب أَا اسائل عبقتال عبتي يقصد 
لهـا أَا يتوقـع منها أن تسـبب مثل 
2ذه عمرضعر لاببلئـة عبطبلالة امن 
ثـم تـرض لبقـا  عبسـكان اعملـوعر  
عببلئلـة، عـدع عـن ج7قهـا عتّفاقلـة 
آنلف عب7علاة ف2ف1 عملتالقة لحأاية 

عملدنلني أثنا  عبح7ب. 
عتّفاقلة عممم  اعنتهكت عبساو يّة 
عملتحـد2 باا2 80ف1 لشـأن حظ7 أَا 
تقللـد لاـض عمسـلحة عبتقللديـة، 
رضالً عـن إعالن ال2ـاي باا2 فف18 
حـول عبغـازعت عبرانقة، اقـد حَظ7َ 
عبقانـوُن عبـدايل عمسـلحَة عبسـامة، 
أَا  بالنفجـار  عبقاللـة  اعبقذعئـف 
عبحارقة عبتـي يقل ازنها عن 200غ، 

اعبقذعئف عملتفج27 عبقاللة بالنتشـار 
أَا عبتأـد  يف عبجسـم أَا عبقذعئـف  2 
 2، اعمسلحة عبكلأااية اعبج7ثوملة 
اعبنوايـة، اعمسـلحة عبتـي ال يأكن 
عبكشـف عـن شـظايا2ا يف عبجسـم 
عبحارقة  عكـا، اعمسـلحة  لأشـاة 
اعمسـلحة عملوآهة لوعسـطة طاقة 

مالنة أَا أشاة. 
عتّفاقلـة  عباـداعن  عجـرتق  كأـا 
حظـ7 عسـتحدعث اإنتـاج عمسـلحة 
عببكرتيوبوآلة )عببلوبوآلة( اتدمري 
2ذه عمسـلحة، عبتي أق7تها عبجأالة 
عباامـة بألمـم عملتحـد2 يف 16 كانون 
اكذبـك  71ف1،  عمال/  يسـأب 
عتّفاقلة حظ7 عستحدعث أَا ترزين أَا 
إنتاج اعسـتاأال عمسلحة عبكلأائلة 

اتدمري تلك عمسلحة. 
عبسـاو ّي  عباـداعُن  يكتـِف  بـم 
لاسـتردع2 عمسـلحة بلقتل عملبارش، 
غـري  عمسـلحة  عسـترد2  إنـه  لـل 
عبقنالـل  مثـل  بلقتـل،  عملبـارش2 
عبانقو يـة عبتـي تح7مهـا عتّفاقلـة 
عبانقو ية  عبقنالـل  حظ7 عسـتاأال 
)عتّفاقلـة عبذجائـ7 عبانقو ية( عبتي 
تـم توقلاهـا يف 3 كانـون عمال مـن 
عـا2 2008 يف عاسـلو. ا2ذه عبقنالل 
2ي من عمسـلحة غري عإلنَْسانلة عبتي 
يح7مهـا عبقانوُن عبـدايل؛ مَنَّها تفتك 
لاببـرش، رهي أسـلحٌة عشـوعئلة ال 
تألز لـني عم2دعف عملدنلـة اعم2دعف 
تح7يأهـا  إىل  ا عـت  عباسـك7يّة، 
عبكثـري من عبـدال يف عـد2 مؤتأ7عت 
 ابلـة عقدت بهـذع عبرصوص، كان 
هـا عملؤتأ7ُ عبـدايل عبذي عقد  من أ2أِّ
يف عبااصأـة عالي7بنديـة  للن لتأريخ 
28 مايو/ أيـار 2008، اكان مقدمة 
التّفاقلة حظ7 عمسـلحة عبانقو ية، 
عبتي حظ7ت عسـتردع2 2ذه عبقنالل، 
حلـث نصـت عمَلــا 2َّ عماىل منها عىل 
أنه يحظ7 إنتاج اترزين اعسـتاأال 
عبانقو يـة  عبذجائـ7  كارـة  انقـل 
تحـت أي ظ7ف لأـا رلهـا عبنزععات 

عبدابلـة اغـري عبدابلة. كأـا يحظ7 
مسـاعد2 اتشـجلع أَا حّث أيٍّ كان 
عىل عملشـاركة يف أي نشـاط محظور 

لأوآب 2ذه عالتّفاقلة. 
اعـىل ذبـك، رـإن عبسـاو يّة من 
جـالل أعأابهـا عإلآ7عملـة يف عبلأن 
عب عستردع2 أسـلحة مح7ّمة  ابلة 
تا7ّض حلا2 عملدنلني بلرط7، اترابف 
عتّفاقلة آنلف عب7علاة عبتي تنصف يف 
2 3 منها عىل عد2 عالعتدع  عىل  عمَلــا َّ
عبحلا2 اعبسـالمة عببدنلـة، الراصة 
عبقتـل لجألع أشـكابه، اعبتشـويه، 
اعملااملة عبقاسلة، اعبتاذيب، اكذبك 
بحقـوق  عبااملـي  عإلعـالن  ترابـف 
عبـدايل بلحقـوق  عإلنَْسـان، اعباهـد 
عملدنلة اعبسلاسـلّة، ا2أا يؤّكــدعن 
عـىل أن بـكلِّ رـ7  عبحـقَّ يف عبح7يـة 
ايف عممـان عـىل شـرصه، اال يجوز 

ح7مان أحٍد من حلاته تاسفاً. 

جرائُم حرب وضد اإلْنَسانية
عبسـاو يّة  عسـتردع2  أّ ى  بقـد 
بهـذه عمسـلحة عملح7ّمـة، من جالل 
ت7تكبهـا  عبتـي  عباـداعن  آ7يأـة 
لحـق عبلأنلـني، إىل عرتـكاب آ7عئـم 
ح7ب اضـد عإلنَْسـانلة، احتى تصل 
آ7عئأهـا إىل َحـّد آ7عئـم عإللا 2 ضد 
2ذع عبشـاب، اعبتـي تا7رهـا عمَلـا 2َّ 
عبجنائلـة  عملحكأـة  نظـا2  مـن   6
عبدابلـة، لأنهـا أي رال مـن عمراال 
عبتـي ت7ُتكـب لقصد إ2ـالك آأاعة 
قوملـة أَا أثنلـة أَا ع7قلـة أَا  ينلة 
لصفتها 2ذه، إ2ـالكاً كللاً أَا آزئلاً، 
كابتـايل: قتل أرـ7ع  عبجأاعة، إبحاق 
رضر آسـدي أَا عقي آسلم لأر7ع  
عبجأاعـة، إجضـاع عبجأاعـة عأدعً 
محوعل مالشـلة يقصد لها إ2الكها 
عبفاـي كللاً أَا آزئلـاً.. اما تقو2 له 
آبـة عبقتل عبسـاو يّة، ينطبـق علله 
عىل أقل تقدي7 عإل2الك عبجزئي، إن بم 
نقل عبكي الذبك تكون أما2 مأارسة 

آ7يأة إلا 2 لحق عبلأنلني. 

اتقرتُف عبساو يُّة يف 2ذع عباداعن، 
كأـا ذك7نـا، آ7عئـم ضد عإلنَْسـانلة 
عبتـي تا7رهـا عمَلــا 2َّ )7( من نظا2 
عملحكأة، لأنهـا تحصل متى عرتكبت 
يف إطـار 2جـو2 اعسـع عبنطـاق أَا 
منهجي موآه ضد أية مجأوعة من 
عبسكان عملدنلني، اعن علم لابهجو2: 
عبقتـل عباأـد، عإللـا 2، عالسـرتقاق، 
أَا عبنقـل عبقـرسي  إلاـا  عبسـكان 
بلسكان، عبسجن أَا عبح7مان عبشديد 
عىل أي نحو آجـ7 من عبح7ية عببدنلة 
عمساسـلة  عبقوععـد  يرابـف  لأـا 
بلقانـون عبدايل، عبتاذيـب، عضطها  
أية آأاعة محّد 2 أَا مجأوع محّد  
مـن عبسـكان مَْسـبَاب سلاسـلّة أَا 
ِع7قلة أَا قوملة أَا إثنلة أَا ثقارلة أَا 
 ينلة، أَا متالقـة لنوع عبجنا عىل 
عبنحو عملا7ف يف عبفق27 3، أَا مَْسبَاب 
أُْج7َى من عملسـلم عامللاً لأن عبقانون 
عبـدايل ال يجلز2ا، اذبـك رلأا يتصل 
لأي رال مشـار إبله يف 2ـذه عبفق27 
أَا أيـة آ7يأـة تدجـل يف عجتصاص 
عملحكأة.. 2ذع رضالً عن أن عستردع2 
2ذه عمسـلحة عبتي أرشنـا إبلها اما 
تـؤ ي إبله مـن قتل، تأتي يف سـلاق 
آ7عئـم عبح7ب عبتـي ار ت يف ملثاق 

راما بلأحكأة عبجنائلة عبدابلة. 
الاـد عرتـكاب ُكـّل 2ـذه عبج7عئم 
يُغـضُّ عملجتأـُع عبدايل، اعىل رأسـه 
عبواليـات عملتحد2 عممريكلـة، عبط7َف 
عـن عبنظـا2 عبسـاو ّي، اال يديل إال 
لبلاناٍت ججوبة، اذبك مَنَّ عبسلاسـة 
عبدابلـة 2ـي مـن تتحكـم عبلـو2 يف 
عبقانـون عبـدايل عبـذي يطبـق ارـق 
ماايري مز اآة، ضد شاوب ت7ُرُض 
عبهلأنـة عممريكلـة أَا عبسـال2 مـع 
بقـ7عرعت  عالنصلـاع  أَا  “عرسعئلـل”، 
عب7يـاض عبتي تأتهن إر2ـاب عبناس 

اإرعالهم.

* نقاًل عن موقع قناة المنار

 الجرائُم السعودّية يف اليمن من منظار القانون الدولي
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حاوره: جميل المقرمي
- بداي��ة ش��يخ أم��ن كان��ت هن��اك 
مس��اعٍ كبريٌة لتجنيب تعز الصراع.. هل 

باإلمكان أن تحدثنا عن هذا املوضوع؟
يف عبحقلقـة ُكلُّ يأنـيٍّ ينتأـي إىل 2ذع 
عببلـد إىل عباأق عبجاماـة ا2ي عبلأن اإىل 
عم2ُ عبحاضنـة تاـز، تاـز 2ـي عاصأـة 
عبثقارـة عىل أسـاس مـا كان يأـاَرُس يف 
تاز من ثقارة اسـلوك حضاري اسـلوك 
مجتأاي اسـلوك يدرـع إىل لنـا  عبدابة 
لأسـلوب حضـاري، اكنـا ناأـل اعألنا 
أيضاً عىل أسـاس أن تظل تاز 2ي عملكان 
عمنسـب بـكل يأني مـن ُكـــّل مكونات 
عبشـاب عبلأني سـوعٌ  أكان سلاسـلّّا أَا 
عآتأاعلـا أَا أيضاً عقتصا يا ارأسـأابلا، 
ابكـن بألََسـف عبشـديد عندما آـا  عملال 
عملدنا اعشـرتى ضأائ7 لاـض ألنا  تاز 
بألََسف عبشديد  جلت تاز يف  اعمة رصعع 
اعألنا لكل عبسبل بتفا يه ابكن عباداعن 
ام7تِزقته أرشـل ُكــّل عالتّفاقات اأرشل 
ُكـــّل عملسـاعي بتجنلـب تاـز عبـرصعع، 
اأرشـل ُكــّل عبحلول عبقبللة اعب7سـألة 

اغري2ا. 

- ُأطلقت عدة مبادرات من قبل أنصار 
اهلل يف تع��ز وقدم��ت معه��ا تن��ازالت، 
م��ن ضمنها مغ��ادرة عدد من أبن��اء تعز 
املحس��وبن على أنص��ار اهلل ملدينة تعز، 
ممك��ن تش��رح لن��ا بالتفصيل م��ا الذي 

حصل؟
لابنسـبة ملا حدث كونـي يف تلك عبفرت2 
كنت اكلال بشـؤان عبدراع اعممن امؤيدعً 
بوآو  نظا2  ابة تحكم عبجألع يف أال ما 
نزبـوع أنصار عبله يف إب مـ7اع إىل محارظة 
عبداععـش  كان  عبشـديد  ابألََسـف  تاـز 
اعإلصـالح يقومـون لاأللـات عغتلـاالت 

بشرصلات. 
اأنصـار عبلـه عحرتموع عبدابـة اآا اع 
إبلنـا اقابـوع نحـن اأصحالنـا نتاـ7ض 
بالغتلـاالت اما رلـش أي تَحـ7ّك من قبل 
عبدابة، الأـا أننا كنا عبدابة اعملسـؤابني 
عىل حلا2 عملوعطنني اأمنهم اعستق7عر2م، 

طلبنا منهم أن يبلغونا لأية عأللة عغتلال 
قـد يتا7ضـون بها. قابـوع جـالص، قلنا 

مهأتكم تبلغونا. 

- ش��اهدنا يف تل��ك الف��رة أنه خالل 
أحداث 11 فرباير استطاع اإلصالح الدفَع 
بعناص��ر إىل األمن وكنا نش��اهد مرافقن 
له��م من األم��ن وأغلبهم م��ن املطلوبن 
للدول��ة.. فهل كنت��م تعان��ون من هذه 

العناصر؟
مـا حـدث أّن عإلجوعن كانوع يناشـدان 
ليش  يـ7ع  لـه لاطـل، لـدأاع لاأللاتهم 
َارصععهـم ضد عبدابة نفسـها، اعأللات 
غـزا عملاسـك7عت، اأيضـاً مَاهم عنارص 
محسـولون عـىل عبدابـة اعـىل عبرشطة 
عباسـك7يّة اعـىل عممـن لـدأاع ياألـون 
عجتالالت كنهب عمطقـم، الاد 2ذع ظللنا 
يف رصعع  عجـي إال أنهـم طباـاً عندمـا 
حدثـت عمحدعث يف عدن ابحـج طبااً نزل 
أنصـار عبله َامن ألنا  تاز َمن سـجلوع يف 
عممـن عمل7كزي عىل حسـاب حصة أنصار 

عبله. 
اعندما حدثت محارص2 عممن عمل7كزي 
يف عدن ايف بحج اأطلقوع سجنا  عبقاعد2 
اقاموع لأحارص2 ماسـك7 عممن عمل7كزي 
يف بحج، طبااً يش  طبلاي أن تنزل عبدابة 
بضبط عملوضع عملسـأى، أنـا أحرت2 عملريي 
مريي نزل لاسـم  ابة، قضلة عملحاصصة 
رهذع مـن حق ُكــّل حـزب يف عمللدعن بكن 
لرشط أن يكون لاسـم عبدابـة، ااصلتنا 
ععرتعضـات مـن عإلصالح لشـأن 2ذع، مع 
علأنـا عملسـبق أنـه حـدث تجنلد لاسـم 
عإلصالح يف عممـن عمل7كـزي لق7علة 1800 
آندي، ابألََسـف عبشديد نزبو2م موزعني 
عـىل عمقسـا2  ان علـم مديـ7 عممـن أَا 
عبسـلطات عملحللـة، اذبـك جـالل عبفرت2 
2011، 22012، َاأَيْـضاً عبذي نزبو2م 2م 
من ألنا  تاز، اكان عبروف من عبنزال إىل 
بحج بإلنقاذ؛ مَنَّ عبجأاعة 2ناك عترذا2ا 
عنرصية شأايل اآنولي اكذع َاكان 2أنا 
2م  ابة، رأا  رينا إال اعإلجوعن يقومون 

لجبهات. 

- يف تل��ك الف��رة كان هن��اك أصوات 
لش��خصيات من حزب اإلصالح أقرب إىل 
العق��ل واملنطق، أمثال ص��ادق الحيدري 
وغريه وتم تصفيتهم، السؤال ملاذا تمت 
تصفيتهم برأيك وكيف تفسرون ذلك؟

 ما عا  أصبحش ُمَرّطط  ابة عند2م 
أصبـح ُمَرّطـط زي مـا تقـول حزلي أَا 
عصالـات أَا كـذع، رأـا كان حتى بجانب 
عباقـال  منهم قاموع لنبذ2م ابم يحرتموع 
حتى صـوت عباقل، لـل اعمََشـّد من 2ذع 
أنهم قاموع لابهجو2 عىل عبسجن عمل7كزي 
اأج7آـوع عملسـاآني ذاي عبسـوعلق، مع 
عبالـم أن عملسـاآني 2ـم مسـاآني عـىل 
قضايا أمنلة شـرصلة، رـالن قتل آاره 
ارـالن قتـل رـالن ارـالن، يانـي ترص 
عملوعطـن ما ترص نظاما سلاسـلّا مالنا 
اكانوع مسـجونني عىل قضايا شـرصلة 
ملنـا  تاـز، ا2ذع سـبب كارثـة، اكذبك 
اكـذع  اعملحششـني  عملحبّبـني  عجتلـار 

اآالو2م قا 2. 

- طي��ب املبادرات الت��ي أطلقت بداية 
الع��دوان بتجنيب تعز الصراع.. َمن الذي 

بادر بإطالقها؟
 يف عببدعيـة كنـا نتحـاار مـع ُكـــّل 

عمطـ7عف عـىل أن عبدابة اعبتأثلل لاسـم 
 ابـة عبتي مهأتها حأاية كارة عملوعطنني 
اعمط7عف عبسلاسـلّة مـن كارة عمط7عف، 
اقد كنا نسـاى كدابة إىل ررع عبح7ج عن 
كارـة عمطـ7عف عبسلاسـلّة اعبحزللة من 
عبدجول يف رصععات، ابألََسف عبشديد كأا 
قلنا قبل كان يف 2ناك ساي بالتّفاق ابكن 
عندمـا آا  عملـال عملدنـا ركبـوع عملوآة 
ارّضلـوع عملـال عـىل عممـن اعالسـتق7عر، 
ابألََسـف عبشـديد ما 2و حـا ث عبلو2 ما 
تم عرتزعقه من 2ذع عملال عملدنا ال يسااي 

%5 مأا جرسه ألنا  تاز. 

- مؤخ��رًا ت��م إص��دار ق��رار بتعيينكم 
محافظ��اً لتعز، كي��ف وجدت��م املجتمع 
يف تع��ز وكيف وجدت��م تفاع��َل اللجان 

الشعبّية؟
نحـن آـز  من عبسـلطة َامـا أثري من 
ناـ7عت آاـل رآـال عممن يتنحـون عن 
موعقاهـم امنهـم من ذ2ب مـع عبط7ف 
عمجـ7 ابكن كنـا أيضاً نحذر2ـم انطلب 
منهم أن يقوموع لوعآبهم أما2 عبله اعما2 

عملوعطن. 
عبلجـان  ننكـ7  ار  ال  بنـا  الابنسـبة 
عبشـابلّة، عممـن ترىّل عـن اعآبه اكان 

2و عبسـبب عمسـايس يف تشـجلع عبط7ف 
عمج7، اآال عممور جارآًة عن عبسلط27 
عبشـابلّة  عبلجـان  اآـا ت  اعبفـوىض، 
اضبطـت عممـور ابهـا  ار كبـري اكلٌّ 
ي7يـد أن يام عممن الوآـو  قائد منطقة 
يحأـل قلَم ا2ـمَّ عبلأن لأكألـه ال يحأل 
2َمَّ رصلل ماـني أَا منطقة مالنة، راند 
عبلقا  قال تاال يـا أجي عجد2 لال ك تاز، 
ا2و اعآب عللـك اكذع اقلنا به نحن عىل 

عستادع ، اعبحأد بله تااانوع مانا. 

- بع��د صدور ق��رار تعيين��ك محافظاً 
لتع��ز، كانت أول مبادرة ل��ك هي املبادرة 
اإلْنَس��انية فت��ح املعابر، فه��ال تفضلتم 
بش��رح ذلك بالتفصيل وم��ن الذي وقف 

أمام تلك املبادرة؟
كانـت 2نـاك شـائاة أن أنصـار عبلـه 
محارصين ملنـا  تاز، اآـدت مبا رعت 
كانت عملبـا ر2 عماىل ا2ـي كان يحلم لها 
ُكـــّل موعطـن من ألنـا  تاـز، يف إج7عج 
محارظـة تاـز مـن حابة عبـرصعع انرش 
عبسال2 يف آألع مناطقها، كأا 2و عبحال 
يف محارظـة إب القلـة عملحارظات؛ بكي 
يناـم عملوعطـن لابسـال2 ايكـون عبرصعع 

رصععا سلاسلّا. 

محافظُة تعز.. كانت وما زالت وستظلُّ هي الحضَن الدافئَ لكل 
أبناء الشعب اليمني وهي الثقافة وهي الحاضنة لكل الثورات 

املناهضة لالحتالل يف املايض والحارض إن شاء الله. 
َوالعدوان أراد من خالل استهداف هذه املدينة وهذه الثقافة 

واستجالِب كافة العنارص اإلرهابية إليها، اإلساءة إىل هذه املحافظة 
وملا تمتلكه من عمق برشي ومقومات تؤهلها ألَن تكون ساحًة للبناء 

وساحة للتنافس الرشيف. 
ويف حوار خاص لصحيفة املسرية مع محافظ تعز، الشيخ أمني 

عىل البحر، تمت مناقشة أسباب استهداف العدوان لهذه املحافظة، 
وخلفيات اّدعاء مرتِزقة العدوان بوجود حصار عىل تعز من قبل 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
وكشف املحافظ البحر خالل اللقاء عن نتائج لقاءاته بقائد الثورة 

السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، متطرقاً إىل املؤامرات التي سعى من 
خاللها العدّو لشن حمالت دعائية تغّطي صورته اإلجرامية. 

وتحدث الشيخ البحر عن أسباب قدوم النازحني من مناطق سيطرة 
املرتِزقة إىل مناطق سيطرة الجيش واللجان، كاشفاً عن ما تعرضون 

له من قبل أدوت العدوان. 
كما تطرق البحر إىل عدد من القضايا نستعرضها يف نص الحوار:

ال��م��س��اع��ي  ال����ع����دوان أف��ش��ل��وا ُك��������ّل  م���رت���ِزق���ة   
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ه��دف ل��ت��ج��ن��ي��ب ت��ع��ز دوام�����ة ال��ص��راع

ت��ع��ز ه��و يجّمل  أن ه��ن��اك ح��ص��ارًا داخ��ل��ي��ًا ع��ل��ى  ي��ّدع��ي   م��ن 
ال����ذي ي��ق��ت��ل وي��ح��اص��ر ُك��������ّل اليمن ال���ع���دوان  ص����ورة ت��ح��ال��ف 

ت��ع��ز ذه��ب��وا  أب���ن���اء  م���ن  ال���م���ئ���ات  ن����رى  أن  ج�����دًا  ال���م���ؤس���ف  م���ن   
ل��ل��ق��ت��ال ف���ي األراض������ي ال��س��ع��ودّي��ة إل����ى ج��ان��ب ال��ج��ي��ش ال��س��ع��ودّي

ال���ي���م���ن أرض�������ًا وإْن����َس����ان����ًا  ال�����ع�����دوان ي���ري���د ه�����دم   
وي��س��ع��ى ل��ت��دم��ي��ر ُك�����������ّل م��ص��ل��ح��ة ت���خ���دم ال��ي��م��ن��ي��ي��ن
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ركانـت عـىل أسـاس توقلـف عبح7ب 
يف ُكـــّل عملوعقـع ارتـح عملاالـ7 اعـو 2 
اعبتاايـش  عمرسى،  اتبـا ل  عبنازحـني 
عبسـلأي، ابألََسف عبشديد ثبت أن عبط7ف 
عمجـ7 2و عبذي كان ياـارض ثم عا اع إىل 
عتّفاقلـة أُْجـــ7َى، احـّد اع نظاماً ا2م 
متفككـون عـىل أسـاس كلٌّ يجـي يلقي 
لابلو2 عـىل عمج7، اأن ألو عباباس رعرض 

بهذع عبنأط. 
َاعمن كان 2نـاك نأط عىل أسـاس أنه 
شـاق عـىل عملوعطـن يتكفل لابسـلار2 إىل 
ما ياـا ل 10 آالف إذَع مااك مشـوعر كذع، 
اعبط7يق شاقة 2 ساعات لدل 10  قائق، 
ركنا نتأنى أّن نلقى عستجالة من عبط7ف 
عمجـ7، ابكـن بألََسـف عبشـديد ُاآـدت 
ماارضـة مـن قبلهـم حتـى أنهـم قابوع 
نحن بسـنا لحاآـة إىل 2ذع عبنأـط، بكن 
عملوعطن عببسـلط 2و لحاآـة 2ذع عبنأط، 
2و يسـتثأ7ه رقط بلدعاية اعإلعالن َامن 

مكال27 اعملكال27 أعز لابنسبة به. 

- عل��ى ذك��ر الحصار ش��اهدنا أن تعز 
تمتد من باب املندب إىل حيس إىل كرش، 
هم حاولوا أن يحصروا تعز يف شارع ولم 
يتحدث��وا عن حصار تع��ز الحقيقي مثل 
املط��ارات واملوان��ئ.. م��ا إضاءتك��م على 
هذا املوضوع.. م��ن هو الذي يحاصر تعز 

ويحاصر اليمن بشكل عام؟
بألََسف عبشـديد عمل7تِزقة عبذين ينتأون 
بتاـز أسـا اع لحـق تاـز اأسـا اع لحق 
عبلأـن، تاز كانـت لحضارتهـا يف صدعر2 
عبدراع عن عبوطن اعبذين يحألون سـالح 
عبالم، اما زعل 2ناك عبكثري من عبرشرا . 

اطباـاً 2ـم عـىل علم مـن 2ـو عبذي 
يحـارص تاـز ايحـارص عبلأـن لشـكل 
عـا2، اعللهم أن ي7عآاوع أنفسـهم حتى 
ال يدجلـوع يف تأريخ أسـو ، اتكون نقطة 

سو ع  يف آبلنهم. 
ا2م يالأـون أن عبلأن كلها محارص2 
اعمل7تِزقـة  عباـداعن،  تحابـف  قبـل  مـن 
عبار2 عـن اكال  بهذع عباـداعن اعبحصار 
ايجّألـون صورته عن ط7يق عبشـائاات 
لـأن 2ناك حصارع  عجللـا، مع علأهم أن 
2ناك منارذَ من مناطق سـلط27 عبجلش 

اعبلجان إىل مناطق سلط7تهم. 
اقلنا بهـم ح7ّراع ملنا  عملرا  اعرتحوع 
عملطـار بلتجار ابكن بألََسـف عبشـديد بم 
يقومـوع لذبك؛ مَنَّهم يا7رون من 2و عبذي 

يحارص عبلأنلني يف ُكــّل عملحارظات. 
اأ عو2ـم بلاـو 2 إىل آـا 2 عبصوعب، 
ا2م يا7رون أن عبقضلة بم تصبح قضلة 
رشعلة أَا أي كال2 من 2ذع، اكذع يا7رون 
ينّفـــذان  إنأـا  عب7يـاض  م7تِزقـة  أن 
أآنـد2 عسـتاأارية، َاإذَع كان 2أهم تاز 
كانوع سـلاألون عىل تح7ي7 ملنا  عملرا  
اعبسـاحل عبغ7لـي عبـذي ال يدجلـه أ2ايل 
تاـز، ا2ناك عبكثري لاملئـات من ألنا  تاز 
قـد ذ2بوع بلدرـاع عن عبسـاو ينّي، ا2ذع 

مؤسف آدعً. 

كان��ت  املط��ار  لقضي��ة  بالنس��بة   -
قضية ش��ائكة، واستطعتم حلها يف هذه 

الظروف العصيبة، كيف تم ذلك؟
موضـوع عملطـار كان إحـدى عبقنالـل 
عملوقوتة عبتي يستغلها عباداعن، للنأا 2ي 
مصلحـة عامة تاو  لابنفـع بنا اماال نا 

ابكل أ2ايل تاز. 
ابـو تحـول إىل مطـار  ايل اتجـاري 
امن  عبكبـري  عبتجـاري  بلنقـل  بلطـريعن 

ألنـا  تاز أغلبلتهم مشـهوران لابتجار2 
عباامللـة، 2ـذع سـلرد2 ألنـا  عملحارظة، 
ابكن 2نـاك من حابـوع  ان عسـتثأاره، 
سـوع  عمل7تِزقة عبذين من مصلحتهم منع 
رتح عملطـار بلتجـار، أَا تحابـف عباداعن 
عبذي يهدف بقتِل احصار ُكــّل عبلأنلني. 
اعبحابة عممنلـة عبتي جلقهـا عباداعن 
آالـت مـن ألنا  تاز يشـو2ون سـأاة 
أ2ـايل عملحارظـة لابابـث لاملـال عباـا2، 
اعسـتحدثوع لنا عت ق7ب عملطـار، اكانت 
عبـار2 عن آبهـة جلفلة انحـن تااملنا 
لامم7 عبوعقـع اقلنا ن7يد رآاالً تا7ف أين 

عملاابم. 
امـن جـالل ما7رـة عملاابـم اضحت 
عبصـور2 أن مـن حـاال زعزعـة ُمَرّطط 
عملطـار عتضح أنه كان به مصلحة من أجذ 
مسـاحات كبري2 من محلط عملطار، ابكن 
عبحأـد عبله تم حل 2ذه عملشـكلة اتحألنا 
عمتااب اتحألنا عبشتائم، ابكن 2ذع يش  

طبلاي. 
اأريـد أن ألرّش عملوعطنني أنه تم عالتّفاق 
مـع عبهلئة عباامـة بلطريعن عىل أسـاس 
أْن ال نُح2ُ7َ نحـن اعملوعطنني من مصلحة 
عامـة، امـن أجـذ من مابـه ال يؤجـذ إاّل 
لابتاويض عباـا ل، اعملجااران 2و عماىل 
لابتوظلـف، امشـكلتنا عمن لاتـت رقط 
يف مسـأبة عبتاويضات، اعملشـكلة عمكب 
عباداعن اعبحصار يهد2 أية مصلحة عامة 

بلبال . 

- بالنسبة للنازحن.. أصبحت مناطق 
س��يطرتكم مناطق جاذبة للنازحن.. كم 
تق��در عدد النازحن؟ وما س��بب قدومهم 

إىل مناطق سيطرتكم؟
لابنسـبة بلنازحني آلبهـم إبلنا عمماُن 
عبسـائُد بدينا، اعنادعُمـه بديهم اعبفوىض 
عممنلـة اعبسـلب اعبنهـب، رتجـد عـد  
عبنازحني عبذين آا اع من مناطق سلط27 
عباداعن ام7تِزقته تجااز مللوني نازح. 

منهـم َمن ر7اع مـن مااملـة عمل7تِزقة 

امنهـم من تـم ت7حلله قرسع اعسـتحلوع 
عملسـاكن  ُكـــّل  انهبـوع  عببلـت  كامـل 
اعملتاآ7 يف تاز اعبكل يا7ف اعحنا مطلبنا 
أن يح7ّر ألنا  تاز من 2ذه عباصالة، نحن 
مع عملوعطن عملسـكني يف أمنه اعسـتق7عره 

اتقديم عبردمات به. 

- البن��ى التحتي��ة تعرض��ت للقصف 
يف تعز منذ الوهل��ة األوىل للعدوان، ملاذا 
برأي��ك ه��ذا االس��تهداف املمنه��ج الذي 

تندرج تحته مئات الجرائم؟
عباـداعن منتقم من ُكـــّل يأني امن 
ُكـــّل مصلحة يف جدمة عبوطن اتزيد من 
ماانـا2 عبجانب عالقتصا ي بدى عبشـاب 
عبلأنـي لشـكل عـا2 أَا حتـى يف عبجانب 
عبردمي اعبالأي.. 2م ي7يدان أن يهدموع 
عبوطـن اعملوعطـن لحلـث ال يكـون بهـم 
مسـتقبل، اكانـت أال مجـزر2 يف عملرا  

اصار ضحلتها 180 نسأة. 

- طبعاً ش��يخ أمن ال شك أنك تحمل 
يف جعبت��ك َع�َددًا من األمور الهامة نتاج 
لقاءات��ك األخ��رية م��ع الس��يد عبدامللك 
ب��در الدي��ن الحوث��ي.. ما خالص��ة تلك 

اللقاءات؟
بقا عتي كلها رصيحـة راندما عبتقلنا 
مـع عبسـلد عبقائـد شـا7نا لأنـه يحأـل 
ــة عبا7للة اعإلْساَلملة عبتي  مرشاعاً بألُمَّ

2ي لحاآتها عمن. 
من عبلهو  بهم غايات تستهدف آألع 
عملسـلأني، امـرشاع عبسـلد عبقائـد 2و 
مـرشاع عبقـ7آن عبك7يم بتحصـني ُكــّل 

عملسلأني. 
الابنسـبة ملنـا  تاـز عبصـور2 عبتي 
نقلها لاض عمل7تِزقة من تاز ال تأثل أ2ايل 
تاـز، رابكثري مـن ألنا  تاز سـباقون يف 
عبدرـاع عن عبوطن النـا  عبوطن اعبدابة، 
اعبسلد عبقائد ألدى عسـتادعَ ه ملنح أ2ايل 

تاز ُر7َصاً بلاو 2 إىل حضن عبوطن. 

إىل  والس��عي  به��م  املغ��ّرر  ع��ودة   -
املصالح��ة الوطني��ة وع��ودة النازح��ن.. 

حدثنا عن هذا الخطوط العريضة؟
لابنسـبة إىل ألنا  تاز عبقـ7عر لأيديهم 
ال  عبسلاسـلّة  عبقـا 2  كان  اإن  حتـى 
يأتلكـون عبقـ7عر؛ كونهم قـد تورطوع يف 
عبرلانـة َبكـن مـن حـق عملوعطـن عببحث 
ح7يتـه اعـن أمنـه اعسـتق7عره، اعـىل 
عبطـ7ف عمجـ7 أن يكف عـن عالرتزعق عىل 
حسـاب عملوعطـن اعبقـ7عر للـد عملوعطن؛ 
مَنَّ عبلـه ال يغرّي ما لقو2 حتـى يغرّياع ما 

لأنفسهم. 
انحن نأـد أيدينـا إىل إجوتنـا، اندعو 
عملغ7ّر لهـم بل7آوع إىل حضن عبوطن؛ مَنَّ 
ــًة  عالسـتأ7عر يف عالرتـزعق جلانـة، َجاصَّ
لاد ما عتضح عبوآه عبحقلقي بلاداعن. 

الابنسـبة عب7ئلا عملشـاط رشحنا به 
اضع عملحارظة األدى عسـتادع ه ارصف 
بنـا جأسـني لاملئـة مـن عملـوعر  ااعداع 
لابدعـم؛ كـون محارظـة تاـز محارظة 
متـرضر2 من عباـداعن األدى عسـتادع ه 
عبتـا2 يف ما 2و إضايف ملحارظة تاز األنا  

تاز. 

يف  الصح��ي  للجان��ب  بالنس��بة   -
املناطق التي تحت س��يطرتكم ال يوجد 
مستش��فى ويسافر املرضى إىل محافظة 
إب لتلق��ي الع��الج وه��ذا مكل��ف... هل 

وضعتم حلوال لهذا املوضوع؟
لابنسـبة بكل عبجوعنب عبردملة ارلأا 
يرـص عبجانـب عبصحـي عآتأانا جالل 
2ذع عمسبوع لابهالل عمحأ7 اقاموع لنقل 
جدمات عبهـالل عمحأـ7 إىل عبط7ف عمج7 
احدث عغتلـال ملأثللهم امناوع عبردمات 

عبصحلة بلط7ف عمج7. 
الابنسبة إىل عبتحصني حاابنا إيصابها 
إىل مرتلـف عملدي7يـات يف مناطـق عبط7ف 
عمجـ7، ابكـن مع عمسـف عبطـ7ُف عمج7 
عمتنع اتلقلنا رسـائَل تهديـد من مكاتب 
عبصحـة عبتالاـة بلاـداعن رهـو يحـاال 

تجويع ألنا  عملحارظة. 
 اعندنـا طباـا ُكــّل عمل7عكـز عبصحلة 
تحـت سـلط27 عباـداعن اال زبنـا إىل عمن 
ننفق عبنفقة عبتشـغلللة عـىل تلك عمل7عكز 
عبتي تحت سـلط7تهم اسالنا إىل تنشلط 

عبجانب عبصحي. 

- املي��اه تص��ب م��ن مناطق س��يطرة 
الجيش إىل الداخل كيف ترون ذلك؟

 نحـن نشـّغل عمللاه ااآدنـا منظأات 
تدعم 2ذع عبجانب يف مناطقنا ال نسـتفلد 
منـه ابكنه موضوع إنَْسـاني نضخ عمللاه 
إىل عملحارظـة ابألََسـف عبشـديد عبطـ7ف 
عمجـ7 يبلـع عمللاه اي7تـزق مـن عملوعطن 
انحـن نتحأـل تكابلـف عبااملـني يف 2ذع 

عبجانب. 

- ونح��ن عل��ى أعت��اب إنه��اء الع��ام 
الرابع من العدوان كيف وجدتم التفاعل 
أبن��اء  قب��ل  م��ن  والتحش��يد  الش��عبي 

املحافظة؟ 
لابنسـبة بلجلـش اعبلجـان عبشـابلّة 
أصبحـت قناعـة ذعتلـة بـدى عملوعطن أن 
عبطـ7ف عمجـ7 2ـو عملْرطـئ، اعبجألـع 
يقـول لأنـه ال لد مـن عبتكاتـف، عبط7ف 
عمج7 يستغل ظ7اف عبناس عملا ية، توزع 
عمل7تبـات يف مرتلـف عبجأهورية اعبط7ف 
عمج7 يسـتغل قضلة عمل7تبـات رلح7مون 
عملوظـف ايطلبون منه  جوَل عملدينة مجذ 
عمل7تبـات! ابكـن 2نـاك إرعَ 2 بلدرـاع عن 
عبك7عمة اإن شا  عبله سلكتب عبله عبنرص. 

- تش��كيل مس��ميات من خ��ارج إطار 
الس��لطة املحلي��ة ال تت��م مث��ل ه��ذه 
الظروف إاّل يف حالة عدم وجود الدولة ما 

رأيكم يف ذلك؟
لابنسبة إىل عبتشكلالت بن نقف حج27 
تاث7 أما2 أي تشـكلل طاملا ا2دره جدمة 
ألنـا  تاـز ا2ـو ضـد عباـداعن عبغاشـم 
ام7تِزقتـه، اغـري ذبـك بن نسـأح، نحن 
نقـو2 لوعآبنـا اعبـذي يحـاال أن يدجل 
بردمـة عباـداعن أَا يحأـل حقاً يـ7ع  له 

لاطل رلن نسأح به مهأا حصل. 

- رس��التك للش��عب اليمن��ي بش��كل 
عام والجيش واللج��ان واملرتِزقة بالخارج 

والداخل؟
رسـابتي إىل عبشـاب عبلأني 2ي احد2 
عبقـ7عر ااحد2 عملسـري2 احشـد عبِهأم يف 

عبدراع عن عمرض اعبا7ض. 
ارسـابتنا بلأ7تِزقة اعملغـ7ّر لهم: أاالً 
أن يقدمـوع عالعتـذعَر  اقبـل ُكـــّل يش  
إىل ألنـا  تاـز اعالعـرتعف لابغلـط، رأنتم 
تنظـ7ان إىل رشعلتكم كلف أصبحت؟ بم 
يسـأح بطائ7عتها لابهبوط يف عدن، ران 
أية رشعلة يتكلأون؟، اعالستأ7عر يف 2ذع 
عبط7يـق مـن عمن اصاعدعً ياتـب آحو عً 
انك7عنـاً اجلانة اللااً بلك7عمة بكل يأني 

اطني. 
اما أرآوه من ألنا  محارظة تاز أن ال 
يقبلوع لاملهانة اأن يحارظوع عىل ُسـأاة 
تاـز اُسـأاة عبلأـن لشـد2 رآابهـا اال 
يقفـوع حج7 عث27 أمـا2 عبلأنلني َابوكان 
عبلأنلـون متحدين ملا تجـ7ّأ عباداعن عىل 
موعآهتهـم؛ مَنَّ عباداعن يسـترد2ُ لاَض 
عبلأنلـني ضد لاِضهـم؛ بحأاية مطاماه 

اأ2دعره امشارياه. 

أنفسهم  إال  يمثلون  ال  تعز  لمحافظة  المنتمون  المرتِزقة   
اليمن عن  الدفاع  طليعة  في  الشرفاء  من  الكثير  وهناك 

 ال��ت��ق��ي��ت ب��ق��ائ��د ال����ث����ورة وأب������دى اس���ت���ع���داده ل��ت��ق��دي��م 
ُك��������ّل ال���ف���رص أله���ال���ي ت��ع��ز ب���ال���ع���ودة إل����ى َص�������ّف ال��وط��ن

ال���ي���ه���ود ل��ه��م م���ش���روع ل��ت��دم��ي��ر ج��م��ي��ع ال��م��س��ل��م��ي��ن وال��س��ي��د   
�����������ة ب��أك��م��ل��ه��ا  ال���ق���ائ���د ي��ح��م��ل م���ش���روع���ًا ق���رآن���ي���ًا ل��ت��ح��ص��ي��ن اأُلمَّ

 األم�����ن ال��س��ائ��د ف���ي م��ن��اط��ق س��ي��ط��رت��ن��ا ج��ل��ب إل��ي��ن��ا 
م��ل��ي��ون��ي ن���ازح م��ن م��ن��اط��ق س��ي��ط��رة ال���ع���دوان وم��رت��ِزق��ت��ه 

تقدمها  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادرات  الس��ت��غ��الل  ب��ه��م  ال��م��غ��ّرر  أدع���و   
الوطن َص�ّف  إل��ى  وال��ع��ودة  العام  العفو  في  السياسّية  القيادة 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
عبقريُة القائد 

أمٌر ما. 
الس�يُد القائ�ُد يصن�ُع قياداٍت وال تتأثر املس�ريُة باستش�هاد 

قيادات كالصّماد واملداني وعرشاٍت غريهم. 
ليس مدحاً، فالقائُد ال يُِحبُّ املدَح يف شخصه، وال يُِحبُّ املديَح 
َمن ينتمي لهذه املسرية، ولكني أتفّكُر يف شخصية تحّملت قسوَة 
الظ�روف وتحّملت ذلك الَكمَّ الهائل من املش�اكل والهموم، ومع 
�ه العنايُة والرعاي�ُة اإللهية؛ ليكون بَح�قٍّ أهالً ليقوَد  ذل�ك تحفُّ

��َة محمٍد ويكوَن س�فينَة النجاة التي تمثّل الَح��ّق وتواجُه  أُمَّ
الباطَل؛ ليكوَن القائَد واملعلَِّم واملربي واملرش�د، ليس ذلك فقط، 
بل يتف�وق عىل أهل السياس�ة واالقتص�اد والعلوم العس�كريّة 

واملعرفية. 
��ًة قادرًة عىل َحْمِل املس�ؤولية، فنسمع خطاباِته  هو يبني أُمَّ
التي يكوُن ُك��لُّ خطاب فيها عبارًة عن مالمَح لتلك املرحلة وما 
ينبغ�ي فعله ملواجهة ما يعده العدوُّ لن�ا وكيفية اإلعداد النفيس 
وامل�ادي لتخّطي ُك��ّل تل�ك الصعوبات، وتجعلن�ا نحُصُل عىل 

القدرة التي تؤّهلُنا ألن نكوَن بحقٍّ مجاهدين يف سبيل الله. 

ما أعظَم مسريَة الُق��ْرآن! 
فهي التي تح�وي الفكر الُق��ْرآني وفيه�ا املنهجيُة والقيادُة 

الربانية التي هي بحقٍّ سفينُة النجاة إىل برِّ األمان. 
الله�م كما هديتن�ي ومنحتن�ي الفض�َل يف معرف�ة الَح��قِّ 

فوّفْقني لطاعة َعَلِم الُهدى واتّباع أوامره. 
الله�م أرني عيوب�ي واهدن�ي س�بيَل الرش�اد َواجعلني ِمن 
أنصارك وأنصار نبيك وأنصار أعالمك وأوليائك وال تستبدْل بنا 
غريَنا واكتُْب لنا بالُحس�نى شهادًة يف س�بيلك، برحمِتك يا أرحم 

الراحمني. 

الدوُر السياسي 
والثقافي لفاطمة 

الزهراء عليها السالم 
يحيى صالح الدين 

يقتـرْص  اُر  بـم 
عبز2ـ7ع   راطأـة 
يف  عبسـال2  عللهـا 
لوعآباتهـا  قلاِمهـا 
عبزاآلة اتابُِّد2ا يف 
لل  رقط،  مح7علهـا 
ُل عبدععَم  كانـت تأثِـّ
عبله  ب7سول  عملانوي 
عبلـه  صـىل  محأـد 
عللـه اآبـه اسـلم، 
اعسـتحقت لهذع عبدار عبها2 أن سأا2ا رسوُل 
عبلـه )لـأ2 أللهـا( كدالبـة عىل شـد2 عطفها 
احنانها عـىل أللها ركانت ترّفـف عنه آالمه 
امحنَـه مـن أذى عملرشكـني اكانـت تضّأـُد 
آ7اَحه لاد عو ته مـن عبغزاعت، ا2ذع عبدعم 
اعملسـاند2 عبنفسـلة 2امة آـدعً اكان بها أث7ٌ 
كبريٌ يف عبترفلف عن رسـول عبله آ7ع  ما كان 
يالقلـه من أذى، ا2ذع  رٌس بلنسـا  عملؤمنات 
يبني أ2ألّة عبدعم عملانـوي بلأجا2د اأث7 ذبك 
يف عستأ7عرية موعآهة عملرشكني اعبلهو  يف 2ذع 
عبزمان، رلاو  عملجا2د من عبجبهة إما زعئ7عً أَا 
آ7يحاً رال ينبغي بها أن تلقاه لابلو2 اعبروف 
عبزعئد عللـه عبذي يثبطه عـن موعصلة عبجها  
ار ع عبظاملني لل عللها أن تقتدَي لابز72ع . 

اكان بها عللها عبسـال2  اٌر يف توعلة عممة 
عبـداَر عالآتأاعي اعبثقايف مـن جالل جطبها 
اإرشـا عتها ملحلطهـا عالآتأاعـي، ركانـت 
تح7ص عىل أن يكون عملجتأُع متأسـكاً لدينه 
َاتحثهم اتبز أ2ألّة احاآة عبناس بلابا عت 

اعملاامالت عبتي أم7 لها عبله عز اآل. 
رقابت عللها عبسال2: 

)رجاـل عبلـه عإليَْأـاَن تطهـريعً من عبرشك، 
اعبصـال2َ تنزيهاً بكم عن عبكب، اعبزكا2َ تزكلًة 
عبـ7زق، اعبصلـا2 تثبلتـاً  بلنفـا انأـاً  يف 
بإلجـالص، اطاعتنا نظامـاً بلألـة اإمامتنا 
أماناً من عبُف7قة اعبجها  عزعً بإلسال2، اعبصب 
ماونة عىل عسـتلجاب عمآـ7 اعمم7 لاملا7اف 

مصلحة بلاامة(. 
رأسهأت يف توعلة عملجتأع األ7زت  اَر تلك 
عبابـا عت اعملاامـالت عىل حلا2 عبنـاس َالأن 
ـََسـاَل2ُ عبلـِه َعَللَْها  يحلـى حلا2 طلبًة آمنة. ر
يو2 ُاِبدت ايـو2 بحقت لاملصطفى إىل عب7رلق 
عمعـىل عللـه اعـىل أ2ل للتـه أرضـل عبصال2 

اعبتسللم. 

حساباُت ما بعد ما بعد الحدود!
محمد محمد جابر

بـن تحُصَل مألكة آل سـلول 
عـىَل عبنـرص اال عممن لتشـديد 
قبضتهـا عىَل حلوقنـا الطوننا 
لصنااَ   بسـفارتها  اتدمري2ـا 
بن يغرّي من حقلقـة عبجغ7عرلا 
اعبجـوعر انحن عىَل ألوعب عباا2 
عبرامـا من عباـداعن اأَْكثَــ7 
من )2000( كم حدا عً مشرتكة 
قاللـة بابـور ماليـني عبجائاني 

عبناقأني. 
قـ7ن  مألكـة  عسـتقوعُ  

عبشـلطان لث7عئها عىَل آريعنها عبفق7ع  بلا 
عأـالً رقريعً من عبرشف احسـب، لـل احتّى 
رقري مـن عبحكأـة الُاد عبنظـ7.. ابو أمكن 
مضدع  عبـرشف عبتفكري يف تباـات آ7عئأهم 
بـكان  عباـداعن  مـن  أعـوع2  أرلاـة  جـالل 
لأقـدار عبنظـا2 عبصهلوسـاو ّي أن يضع 
يف حسـالاته أن عملزيـد مـن تشـديد عبحصار 

لذرياة عبصوعريخ عببابستلة يف مطاره عبدايل 
اععتزعمـه مهاآأـة ملنـا  عبحديـد2 إلغالق 
عملنفذ عملتبقي بن يلجأ عبلأنلون 
إىل  اعملحـارصان  عبجوعـى 
عبتهـا2 عبصوعريخ لل إلطالقها 
الدالً عن مطار اعحد سـتكون 
أ2َْــَدعرـاً  مطارعتـه  ُكـــّل 
اعبحال نفُسـه مع سفنه عبتي 

تاُبُ لحاَرنا. 
اعبقضايـا عباظلأة تنترص؛ 
أآلهـا  مـن  عملحارلـني  مَنَّ 
يأتلكـون مبا ئَ اقلأـاً نبللة 
ا2ـم صا قـون يف أ2َْــَدعرهم 
اغاياتهم، ا2ـذه 2ي حقلقة 
عبشـاب عبلأنـي عملتصـدي بتحابـف عـداعن 
إآ7عمـي أرلاة أعـوع2 يأتلك عملـال اعبُقــو2َّ 
ايفتق7 إىل عمجـالق اال ي7 عه  ين أَا قانون 
أَا ضأـري؛ بهذع كان احشـلاً ا2أجلاً راآ7عً 

كاذلاً مرا عاً اناكثاً بلاهو .. 
ا2ـذع كلـه ال يحّقــق نرصعً عـىَل آبهات 
عبقتال اال لابسلاسة؛ مَنَّ ما لنى علله ر2اناٌت 

امشـاريَع  سـاقطة  امرططاتـه  جـارس2 
راشلة استتضاعف جسائ7ه كلأا زع  يف غله 
اعسـتكباره عىَل شـاب ُكــّل تأريره يؤّكـد 
أن ح7لـه كانـت من أآـل عبدراع عـن أرضه 
اع7ضه اك7عمته.. شاب يحارب أرلاة أعوع2 
انحـن عىَل ألوعب عباا2 عبراما من عبصأو  
عمسـطوري يف آألـع عبجبهـات امـا ارع  
عبحدا  من أآل عبرري اعبادعبة اعبسـال2 كأا 
2و يف  راعه عن سلا ته ااحدته اعستقالبه 
يف موعآهة اعحد2 من أقذر عبح7اب عباداعنلة 

عبشاملة عبتي ع7رها عبتأريخ.. 
إنَّ ُكــّل ما أر ناه أن نحلا عىَل أرض اطننا 
أحـ7عرعً ك7عماً أعـزعً  نأتلك ق7عَرنـا اإرع تنا 
لالـدعً عـن أية 2لأنـة أَا اصايـة جارآلة، 
نسـتطلع أن نبنـي عالقـات جارآلـة ندية 
مع آريعننـا امحلطنا عبا7لي اعإلْســاَلمي 
امـع عباابم كله تقو2ُ عـىَل عملبا ئ اعملوعثلق 
عبدابلـة ايف مقدمتها عالحرتع2 عملتبا ل اعد2 
عبتدجـل يف عبشـؤان عبدعجللة اتقـو2ُ أَيْـضاً 
عـىَل عبتااان عبذي يحّقــق منارَع امصابَح 

بنا ابآلج7ين. 

هل ال زالت فلسطين قضيَتنا األولى؟!
محمد صالح حاتم 

سباون عاماً انحن عبا7ب اعملسلأني ن7رُع 
شااَر رلسطني قضلتنا عماىل! 

 سـباون عامـاً ًاقضلة رلسـطني تتصدر 
ععأال عبقأم اعملؤتأ7عت عبا7للة اعإلسالملة! 
ابكن ماذع قدمنا رلسطني منذ ذبك عبتأريخ 

حتى يومنا 2ذع؟
مـا يزيد عـن عملللار مسـلم، كانـت بديهم 
قضلـة اعحد2 ا2ي رلسـطني اإقامة عبدابة 
عبفلسـطلنلة اعاصأتهـا عبقـدس عبرشيف، 
ت7يللونات عبداالرعت ت7صد ملزعنلات بلجلوش 
عبا7للة اعإلسـالملة، بم يستطلاوع أن يح7ّراع 
مـا مسـاحته 27000 كم م7لع، لـل إن 2ذه 
عبجلوش بألسف جرست اعنهزمت يف عبح7اب 
عبتي جاصتهـا مع آلش عبكلـان عبصهلوني 
عبغاصب اعملحتّل بفلسطني اعمرعيض عبا7للة، 
عـد2 مؤتأـ7عت  ابلة اعد2 عتّفاقلات لاسـم 
عبسـال2 يف عبرشق عماسـط، من كامب  يفلد 
إىل أاسـلو امدريـد اغري2ـا، اكلهـا بصابح 
إرسعئلـل، كانـت قضلتنـا رلسـطني كاملـة 
ًاعبلـو2 لاـد سـباون عامـاً مـن عبترـاذل 
اعبتوعطـؤ عبا7لـي مـع عبكلـان عبصهلونـي 
عبـذي صنع بنا مشـاكل يف ُكـــّل  ابة ع7للة 
اإسـالملة يف عبصومـال اعبسـو عن انلجرييا 
اببنـان اعبجزعئ7 اعملغـ7ب اعببح7ين الاد2ا 
تونا امرص اسـوريا اعبلأـن القلة عبدال 
رلها مشـاكل اح7اب لحلـث أصبحت ُكــّل 
 ابة بديها مشـكلة تبحث بهـا عن َحـّل اكل 
2ذه عملشـاكل صناعة صهلونلـة لأيٍد ع7للة 

عأللـة الأمـوعل ع7للـة اتنّفــذ2ـا أنْظأة 
ع7للـة عأللة بلصهاينة اعبهـدف 2و إلاا نا 
عن قضلتنا عماىل رلسـطني، ابألسف عبشديد 
أن 2ـذه عمنْظأـة عباأللـة 2ـي مـن كانـت 
تتزعم اتتكفل لِأـَلـّف عبقضلة عبفلسطلنلة 
اتتغنـى لهـا اتتاآ7 لهـا ا2ي مـن لاعتها 
بلكلـان عبصهلوني، مقالل عبجلـوس اعببقا  

عىل ك7عيس عبحكم يف للدعنها. 
عبسـال2  ي7تبـط  كان  عبتـي  رلسـطني 
اعالستق7عر يف عبرشق عماسط اعباابم لأكأله 
ِلحل عبقضلة عبفلسطلنلة حالً عا الً لأا يكفل 
إقامة عبدابة عبفلسطلنلة اعاصأتها عبقدس، 
عبلـو2 لاـد سـباون عامـاً بـم تاـد قضلتنا 
عماىل ابـم ياـد عبحلم 2و عو 2 رلسـطني إىل 
ــًة لاـد عالنحطاط  عبحضـن عبا7لـي، اَجاصَّ
اعبتراذل اعالرتهـان عبا7لي اعرتأى عبا7ب يف 
عبحضـن عبصهلوني من جالل عبتطبلع عبالني 
ــًة عبسـاو يّة  بـدال عبرللـج عبا7لـي َجاصَّ
اعإلمـارعت اعبتـي عـىل عرضهـا امال م27 يف 
عبتأريخ ررع عباابم عبصهلوني اعزف عبنشـلد 
عبوطنـي عبصهلوني عـىل أرض ع7للة اعأان 
اقط7 القلة عبـدال عبا7للة عبتي بها عالقات 
مـع إرسعئلـل كانت رسيـة اأصبحـت عبلو2 
علنلـة، اعبتـي كان آج27ـا مؤتأـ7 اعرسـو 
عبـذي عقد يومـي 13 ا12 ربعي7 لأشـاركة 
60  ابـة ل7ئاسـة أم7يكا امشـاركة عبكلان 
عبصهلونـي احضـور ارـو  ع7للـة إىل آنب 
رئلـا ازرع  عبكلـان عبصهلوني اآلوسـهم 
ماـه عـىل طاابـة اعحـد2، يف مشـهد مرـز 
ٍامنحـط، أغضـب عبشـاوب عبا7للـة عبح27، 

رهـذع عملؤتأـ7 اعبذي تاهـد رلـه عملجتأاون 
لتورري عبسال2 اعممن عإلرسعئلي، اإعالن قلا2 
 ابـة إرسعئلل عبكـبى، اعبتنـازل نهائلا ًعن 
عبقضلة عبفلسطلنلة، اععتبار إرسعئلل صديق 
حألم بلا7ب، اعنها بلست عبادّا عمال بلا7ب 
اعملسلأني اال تشكل جط7 أَا تهديد عىل عحد، 
اأن عدانا إيـ7عن اأنها عبرط7 عبذي يهّد  أمن 
اعسـتق7عر عملنطقة عبا7للة اعبرشق عماسـط 
اعباابـم لأكأله، اأن قضلتنـا عماىل 2ي عزعبة 
عبرطـ7 عإلي7عني اموعآهة عيـ7عن اعباأل مع 
عبكلان عبصهلوني ملقاامـة اموعآهة عبرط7 
اعالر2اب عبشلاي عإلي7عني، انسلان رلسطني 
اعسـتاا 2 عمرعيض عبا7للـة اإقامـة عبدابـة 
عبفلسـطلنلة اَعاصأتهـا عبقـدس عبرشيف، 
رهـذع 2و عمُلَرّطـط عبذي من عآله تم إشـاال 
عبحـ7اب اتدمري عبشـاوب عبا7للـة عملقاامة 
اعملنا2ضة بلُأَرّطط عبصهلوني امنها عبح7ب 

عىل سوريا اعبح7ب اعباداعن عىل عبلأن. 
رفلسطني عبا7للة بن تاو  ع7للة ما  عمت 
2ـذه عمنْظأـة عباأللـة بلصهلونلـة 2ي من 
تحكم عبشاوب عبا7للة اتتاآ7 لدما  ألنائها 
مـن أآـل عباـدّا عبصهلوني، رفلسـطني بن 
تاـو  إاّل لابُقــو2َّ، اعببدعيـة تكون من جالل 
ررض عبشـاوب عبا7للـة بسلاسـة حكامها 
اررضهـم عبتطبلع مع إرسعئلـل، أَا لامصح 
عالعرتعف لوآـو   ابة عسـأها إرسعئلل، اأن 
2ذه عمنْظأة ال تأثل عبشـاوب عبا7للة اإنأا 
تأثل نفسها اعند2ا ستاو  رلسطني ع7للة 

ح27 اعاصأتها عبقدس عبرشيف. 
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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

إبراهيم الغفاري
جـ7اج عبشـاب عبلأنـي 2ـو لأثالـة 

أما2  عبنفا اتبئَتها  تطهري 
عبلـه ارسـوبه اأن عبظهـوَر 
عبقبلـَح اعالنكشـاف عملرزي 
بللأانـي اعبصـور2 تكشـف 
عبسـقوط  مـَدى  لوضـوح 
عمَجالقـي بلأدعـو عبلأانـي 
ازي7 جارآلة حكومة رنا ق 

عب7ياض.. 
اعبلهـوُ  يف ُكـــّل زمـان 
اال  بهـم  عهـَد  ال  امـكان 
ملثـاق، ا2ـذع ينطبـق عـىَل 
2ـا ي اعبلأانـي اعالقتهـم 

عبحألألـة مع عبكلـان عإلرسعئلـي، الات 
عمم7ُ اعضحـا بلجألـع أن بلصهاينة  ارعً 
راعـالً اأساسـلاً اصفقة إقللألـة  ابلة 
لاالشـرتعك مـع صهاينة عبا7ب آل سـاو  
اآل زعيد، اما عملنارقون ِسَوى  مى اأ اعت 
بتنفلذ عبسلناريو عمم7يكي عبصهلوني لأيٍد 

ساو يّة إمارعتلة. 
2كـذع تحدث عبصـور2 عن سـفابة 2ذع 
عمل7تـِزِق عبذي لشـكل أَا لآج7 كشـف تلك 
عمقناة عبتي تحتفي ارع 2ا عتاابة عبَاَأابة 
اعبرلانـة، ال سـلأا أابئك عبذيـن حصداع 
عملللـارعت عـب صنا يقهم عبتي يسـأونها 
عبتبعـات مـن أآل عبشـاب عبفلسـطلني 
اتح7ي7 عبقدس نفاقاً اكذلاً اتدنسـاً عبلو2 
2ؤال  اأمثابهـم بن يسـتطلاوع ذرَّ عب7ما  
عىَل عبالون من آديد لاد أن تأت تا7يتهم 

يف مؤتأ7 عبتآم7 عىَل طاابة اعرسو؟!

أن  أّكــد  قـد  إرسعئلـي  جبـري  اكان 
آلـوس ازي7 جارآلة 2ـا ي عملدعو جابد 
عبلأاني يف مؤتأ7 اعرسـو إىل آانب رئلا 
لنلامـني  ازرع  إرسعئلـل 
نتنلا2ـو بم يُكـن صدرة 
كايـا(  )رعاي  اقـال 
اصحـايف  كاتـب  ا2ـو 
إرسعئلـي يف مدعجلة عىَل 
لـي لـي يس أن آلـوس 
2ـذع عملأسـوخ إىل آانب 
نتنلا2و يف اعرسو بم يكن 
لإْمـَكانه ال  صدرة اكان 
يفاـل ذبك.. إضارة إىل أن 
2نـاك تطبلااً مـن تحت 

عبطاابة. 
امـن 2نا نقـول إن عبكلـان عبصهلوني 
بلا رقـط رشيكاً غري رسـأي يف تحابف 
اشـابه  عبلأـن  عـىَل  عملسـتأ7  عباـداعن 
عبصال7 عبصامد عباظلم اعبذي يدجل عامه 
عبراما لل 2ي مع رعاتها عبغ7للني اعىَل 
عمُلَرّططـون  أم7يـكا ال7يطانلـا  رأسـهم 
اأصحاب عملصابح عبحقلقلة من عسـتأ7عر 
2ـذه عبحـ7ب عباداعنلة عإلآ7عملـة عبقذر2 

اعبشاملة. 
ا2كـذع رـإن إرسعئلـل تشـارك يف 2ذه 
ا2 عماىل بهـا  عبحـ7ب عباداعنلـة منـذ عمَيَـّ
اقـد عجتلطـت  مـا  عبجنـو  اعبضبـاط 
عبصهاينـة لدما  عبسـاو ينّي اعإلمارعتلني 
اعمل7تِزقة عملسـتجلبني من ُكـّل لقاع عباابم 
اعبدعجلـني عبذين أحنـوع ظهور2م بريكبها 
عبغزع2 اعملحتّلون عبجـد  اعبذين ينّفــذان 
عمُلَرّططـات عمم7يكلة عبصهلونلة يف عبلأن 

اكل عملنطقة. 

الوصايا األميركية بين مؤتمَري وارسو وميونيخ
محمد علوش*

بـم تكـن عبواليـات عملتحـد2 لهـذع عبوضوح يف 
عبتاامـل مـع حلفائها يومـاً لقدر 
ما تجـىّل ذبـك يف مؤتأ7ي اعرسـو 
املونلـخ عمجرييـن. كان اعضحـاً 
مايـك  عممريكـي  عب7ئلـا  نائـب 
لنـا يف نقـل عماعمـ7 اعبتوآلهات 
اعبتهديـدعت عممريكلة بحلفائه قبل 

جصومه. 
مـن 2زيأـة  ععـش إىل تهديـد 
عبقـ7ن  صفقـة  رـ7ض  إىل  إيـ7عن 
مسـبوقاً لتطبلع موّسع لني عبا7ب 
اإرسعئلل. قضايا شـائكة اشديد2 
عبَوْقع يف عملؤتأ7يـن عبدابلني عبلذين 

سـللتحق لهأا عأا ق7يب مؤتأـ7  للن إتأاماً أَا 
عستئناراً. 

تُـدِرك عبواليـات عملتحـد2 أنهـا بـن تسـتطلع 
عالسـتأ7عر يف قلـا 2 عباابـم اضبـط نزععاته لأا 
عسـتأ7ت  مـا  إذَع  ــة  عبَراصَّ يرـد2 مصابحهـا 
عىل نفـا عمبلات عباتلقـة أَا عملاهـو 2 يف إ عر2 
عبرصععات اتبايُن عإلرع عت، اال سـلأا يف عالقاتها 
مع حلفائها قبل جصومها امنارسلها عبدابلني. 
عبحأائلـة عالقتصا ية عبتـي ياتأد2ا ت7عمب يف 
سلاسـاته عبرارآلة 2ي عىل عبنقلض من عباوملة 
عبتـي ععتأد2ـا سـلفه مـن عب7ؤسـا  عممريكلني 

باقوٍ  جلت. 
حأايـة رشكات عإلنتـاج عممريكلة عىل أنوععها 
ـة عباسـك7يّة منها اتورري أسوعق آديد2  اَجاصَّ
مُلنتجاتها، اتجفلف منالع عبهج27 ببال ه، ات7شلد 
عبنفقات، اسـحب عبقـوعت من مناطـق عبنزعع يف 
عباابم بلحـّد من عبنزيف عملايل اعباسـك7ّي ببال ه، 

أضحـت سـأات اُمحـّد عت بطبلاـة عبسلاسـة 
عممريكلـة، مصحولـة لاـز2 اإرصعر عىل إرشعك 
حلفا  اعشـنطن يف عملغ27 كأا يف عملغنم، رال ياقل 
يف عهـد ت7عمـب أن تقو2 اعشـنطن 
لدرع عبكلفـة عملابلة عمَْكبَــ7 بحلف 
أن 2نـاك  عمطلـي طاملـا  شـأال 
أعضا  متأّوبني كبارعً يف عبحلف مثل 
أملانلا اغري2ا. عمم7 علنه ينسـحب 
عىل  ال عبرللج عملدعّو2 إىل مزيد من 
عبّدرـع عملايل بلواليـات عملتحد2 نظري 
عبتهديديات عبرارآلة  حأايتها من 
أَا عمُلالحقات عبدابلـة بباض  ابها 
لاإلر2اب أَا عالسـتثأار يف عمسـوعق 

عممريكلة. 
يف عباالقة مـع عالتّحا  عمارالي، 
ال يقـف عبتبايُـن عند حـدا  كلفلـة عبتاامل مع 
إيـ7عن لـل يأـّا طبلاة عبحلـف عبقائـم للنهأا. 
إضاـاف عالتّحـا  عمارالـي اتفكلـك  ابـه عب 
تشـجلع ل7يطانلـا ا ال أُْجــ7َى بلرـ7اج مـن 
عالتّحـا ، توّآهـات تهـدف إىل عبحللوبـة من  ان 
تحـّول عماراللـني إىل منارـا عقتصـا ي ضرم 
بلواليـات عملتحـد2 يف عمسـوعق عبتي يتشـاركونها 
عامللـاً. امنااً به من تحقلق عسـتقالبه عبتا2 عن 
عبوصايـة عممريكلة عبتي عسـتق7ّت جـالل عبح7ب 

عببـار 2 امـا تال2ـا. 
رلأـا يف عمللـف عبفنزايي يكا  يكـون عالنصلاع 
عمارالي اعضحاً بل7غبة عممريكلة. اباّل عملرزان 
عبنفطـي عبهائـل يف تلـك عببـال  قد يكون عبسـبب 
ارع  عملوقـف عمارالي عمُلسـاند بنظـريه عممريكي 
لاالعرتعف لزعلم عملاارضة جوعن غويدا لاعتباره 
»عب7ئلا عبرشعي عبوحلـد«. رنزايال عبقالاة عىل 
محلط مـن عبثـ7اعت ايف رأسـها عبنفـط اعبغاز، 

يسـلل بااب عبواليات عملتحد2 بها غابباً. اقد تُح7ِّر 
ث7اعتها عبغازيـة عماراللني من تباات عبحاآة إىل 

عبغاز عب7ايس. 
يف ُمقارلة أزمات عبرشق عماسط عمم7 مرتلف. 
ت7عمب يدرع عب عبتشـديد عىل إي7عن إلل7ع2 عتّفاق 
آديد يوّسـع من عملصابح عممريكلة عىل حسـاب 
عبحقوق عإلي7عنلة، إال أن عماراللني ي7ان أن مزيدعً 
مـن عبضغط عىل إيـ7عن اعسـتبدعل عالتّفاق عبحايل 
لاتّفاٍق آج7 قد يُشـال عملنطقة ايحأل إي7عن عىل 
تبنّـي سلاسـات عدعئلة مـع عملصابـح عماراللة 
يف عملنطقـة. ابهذع شـّد  ازي7 عبرارآلـة عمملاني 
2ايكو ماس يف مدعجلته يف مؤتأ7 ملونلخ أنه من 
 ان تطبلـق كامل بالتّفـاق عملوّقع مع إي7عن، »بن 
تكون عملنطقة يف أمان اسنكون يف عبوعقع أق7ب إىل 

عحتأال عندالع موعآهة مفتوحة«. 
عبضغـط عبـذي يأارسـه ت7عمـب عـىل حلفائه 
عماراللني ال ي7تبط لاملوقف من إي7عن احسب، لل 
ي7يد إعا 2 رْسـم سلاساتهم عبرارآلة إزع  ُكــّل 
ُمهّد  أَا ُمنارا بلأصابح عممريكلة يف عباابم من 
 ان إعار2 ع2تأا2 بلأصابح عماراللة أصالً. رأن 
لـني تدعّجالته يف أارالـا 2و ماارضة اعشـنطن 
برط أناللب عبغاز »نور  سرتيم2« عب7ايس عمملاني 
عبـذي يجـ7ي لنـاؤه، أَا عنتقـا ه صفقـات رشع  
عمسلحة عبتي ينوي أعضا  يف عمطلي إل7عمها مع 
»أعدعئنا«، يف إشار2 إىل عتّفاق عب7ايس عبرتكي حول 
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أّمـا عـن إعـالن ت7عمـب لانسـحاب قوعته من 
ـة  سـوريا، رقد اضع عماراللـني يف صدمة َجاصَّ
مع عنتشـار أَْكثَـــ7 من 1200 آنـدي ر7ني يف 
سـوريا. ر7نسـا تنظ7 بألم7 أن عبواليـات عملتحد2 
تُرـي عملنطقـة برصأها إيـ7عن، يف عبوقـت عبذي 
تح7ّض رلـه عالتّحا  عمارالي عـىل إبغا  عالتّفاق 

عبنـواي عمُلـب2َ مـع إيـ7عن عـا2 2015 اعترـاذ 
سلاسـات عدعئلـة ضّد2ا. رال يفهـم عماراللون 
عبذين غالوع عن مؤتأ7 اعرسـو كلف يوعئم ت7عمب 
لني سلاسـة عالنسـحاب عمُلفاآئ من سـوريا من 
 ان تنسـلق ماهـم، يف عبوقـت عبـذي نّسـق رله 
ملؤتأـ7  ايل يف قلب أارالـا يف محاابة منه إلعا 2 
رْسـم عبتحابفـات عبدابلة اتشـكلل أَْكبَــ7 تكتل 
 ايل ملوعآهة إي7عن، عب تدشني رشعكة آديد2 لني 
 ال عبرللـج عبا7لي اإرسعئلـل. رأاا بة ت7عمب 
بحلفائه عماراللني يف سـوريا كانت عمتي: »نحن 

رعحلون، أنتم لاقون«. 
اإذع كانـت إرسعئلـل ا ال جللجلـة ع7للة قد 
قطات شـوطاً يف عبتطبلع عباسـك7ّي اعبسلايّس 
ضّد إي7عن احزب عبلـه، ركلف بهذع عبحلف عبجديد 
أن يُأ7ِّر مرشاع صفقة عبق7ن عىل عبفلسطلنلني، 
َحلْــُث بم يحصل يف تأريخ عبتفا2أات عبدابلة أن 
ر7ُض عتّفـاق بحل نزعع بم تُناقش لنو ه أصالً مع 

أط7عره عمساسلني!
اإذع كان عب27ِـان عممريكـي اماـه عبا7لي أن 
مزيدعً من عبضغط عىل عبفلسـطلنلني عب عبتهديد 
اعبرتغلـب قد يحألهم عـىل عبقبول لأـا توّصلت 
إبلـه صفقة عبقـ7ن، رهذع ياني منح أّي سـلايّس 
رلسـطلني يقبل لهـذع عالتّفاق، آـوعز عبور نحو 
عالنتحار عبسلايّس يف عملجتأع عبفلسطلني عب7عرض 
تأامـاً اغـري عمُلسـتاد بحّل مـذلٍّ يجهـض أغلب 
حقوقه عبسلاسـلّة. ر7شـو2 عبفلسطلنلني لور27 
مابلة يف مناطـق ُماطا2 بهـم ال تكفي إلقناعهم 
لابقبول أَا عبسري لهذه عبصفقة مهأا لدع أَا حاال 
لاـض عبا7ب إيها2 عممريكلـني أنهم قا ران عىل 

إقناع عبفلسطلنلني لذبك. 

* معد ومقدم برامج سياسّية في قناة الميادين 

فحوى تطبيع وارسو: إسرائيل تشارك في 
العدوان منذ الغارة األولى 
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ثقافية 

برنامج رجال اهلل ملزمة )معرفة اهلل الثقة باهلل( الجزء األول:
املسلمون يعيشون أزمَة ثقة باهلل

عملسري2/ لرشى عملحطوري

َث عبشـهلُد عبقائـُد -َسـاَل2ُ عبلـِه  تحـدَّ
ـ )ما7رة  ـ ملزمةـ  َعَللْـِه- يف محارض2ـ 
عبلـه ـــ عبثقة لابلـه( عن عباوعمـل عبتي 
آالـت عملسـلأني يالشـون أزمـة عبثقة 
لابله، مشريعً إىل أن أ2مِّ مصدر ملا7رة عبله 
2ـو عبُقـــ7ْآن عبك7يم، اتطـ7ق إىل عمثار 
عبسلبلة من عبتاامل مع عبُقــ7ْآن عبك7يم 
لـبا 2، اقد 2دف مـن جالبها إىل تازيز 
ــة لرابقها، رال تراف إال منه،  ثقـة عمُمَّ
اال ت7آـو إال 2و، اال ت7غـب إال رله، اال 
تاتصـم إال لـه.. ركانت لحـق من أراع 

عملحارضعت اأآألها.. 

املس��لمن  جع��ال  أساس��يان  عام��الن 
يعيشون أزمة ثقة باهلل!!

علتدأ عبشـهلُد عبقائُد -َساَل2ُ عبلِه َعَللِْه- 
أساسـلني  عاملـني  لذكـ7  محارضتَـه 
أّ يـا لاممة إىل حابـة عبـذل اعملهانة عبتي 
تالشـها، حلث قـال: ]إذع تأّمل عإلنَْسـاُن 
يف اعقـع عبناس يجـد أننا ضحلـة عقائد 
لاطلـة، اثقارـة مغلوطـة آا تنـا مـن 
جارج عبثقلني: كتاب عبله، اعرت2 رسـوبه 
)صلوعت عبله عللـه اعىل آبه(، 2ذع يش . 
عبيش  عمجـ7 - ا2و عم2ـم - أننا بم نثق 
لابله كأا ينبغي، عملسلأون يالشون أزمَة 
ثقة لابله.. ملاذع؟ أبلا يف عبُقــ7ْآن عبك7يم 
مـا يأكُن أن ياـّزَز ثقتَنا لابله ُسـبَْحانَُه 
َاتََااىَل؟ لـىل. عبُقـــ7ْآن عبك7يم 2و عبذي 
قال عبلـه عنه: }َبـْو أَنَْزْبنَا 2َـذَع عبُقــ7ْآن 
َعـىَل َآبَـٍل َب7َأَيْتَـُه َجاِشـااً ُمتََصدِّعاً ِمْن 
لَُها ِبلنَّاِس  َجْشـلَِة عبلَِّه َاِتْلَك عْمَْمثَاُل نرَْضِ
قلـة  )عبحـرش:21(  يَتََفكَّـ7ُاَن{  َبَالَُّهـْم 
ما7رة لابلـه، عنادع2 ثقة لابله، 2ي عبتي 
آالت عملسلأني يترصرون لالدعً عن عبله 
ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل، رلم يهتـداع لهديه، بو 
اثقنـا لابله كأا ينبغـي النطلق عبناس ال 

يرشون أحدعً إال عبله[.. 

الُق����ْرآُن ُيخ��ّوُف الناَس م��ن أن يصريوا 
كبني إسرائيل:��

انـّوه -َسـاَل2ُ عبلـِه َعَللْـِه- إىل أن عبلَه 
ــة،  ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل بم يُقرّص مـع عمُمَّ
احّذر2ـا مـن عبترّصرـات عبتـي تُبِاُد2ا 
عن عبلـه، حلث قال: ]عبرطاُب عبُقــ7ْآني 
يتجدُ   عئأاً يقول بلناس: }أََبْم يَأِْن ِبلَِّذيَن 
آَمنُـوع أَْن تَْرَشـَع ُقلُولُُهْم ِبِذْكـ7ِ عبلَِّه َاَما 
{)عبحديـد: مـن عمية16(  نَـَزَل ِمـَن عْبَحقِّ
أبم يـأن، ياني: ما قدا اقـت - لتابرينا 
نحـن - ما قدا اقـت أن عبناس ترشـع 
قلولهم بذك7 عبله امـا نزل من عبحق من 
عبُقـــ7ْآن عبك7يـم؟ }َاال يَُكونُـوع َكابَِّذيَن 
أُاتُوع عْبِكتَاَب ِمْن َقبْـُل َرَطاَل َعَللِْهُم عْمََمُد 
َرَقَسـْت ُقلُولُُهْم{)عبحديـد: من عمية16( 
ترويـف من أن يصري عبنـاس إىل ما صار 
إبلـه لنـو إرسعئلـل، عبذيـن طـال عللهم 

عممد يسـأاون موععظ، ايق7ؤان كتباً، 
ابكن لـبا 2 ال يتفاعلون ماها، اتتك7ر 
عملوععظ اتتك7ر عبنبوعت، ا2كذع، }َرَقَسْت 
ُقلُولُُهـْم{ حتـى رسـق أكث27ـم، احتى 
عسـتبدل عبله لهم غري2م، احتى آ7 2م 
من ُكــّل ما كان قد منحهم إياه: عبنبو2، 
ارعثـة عبكتـاب، عمللـك، عبحكأـة. نحـن 
عملسلأني نتا7ض ملثل 2ذه عبحابة ركتاب 
عبله يرت   عىل مسـامانا كثريعً، اعملوععظ 
ترت   عىل مسـامانا كثريعً، اعبالأا  لني 
أظه7نا يتحدثون مانا كثريعً، ابكن نتلقى 
عبـكال2، نتلقـى آيات عبُقـــ7ْآن لبا 2 ال 
نتفاعـل ماهـا، أَْصبَــح تق7يبـاً مج7  
راتني عستأاع عبُقــ7ْآن عبك7يم، اعستأاع 
عملوععـظ، احضور عملناسـبات، بكن  ان 
أن ن7آع إىل أنفسنا رنجالها تتاامل مع 
ُكـــّل ما تسـأع لجديـة، اتتفاعل ماه 
لأصدعقلة. نتاامل لـبا 2 مع ُكــّل ما 
نسـأع، ابم ننطلق لجـد اصدق بنطبق، 

بنلتز2، بنثق[. 

التعاُم��ُل مع الُق��ْرآن ب��ربود.. يؤدي إىل 
قسوة القلوب:��

احّذر -َسـاَل2ُ عبلِه َعَللِْه- أشدَّ عبتحذي7 
مـن عاللتاا  عن تاابلم عبلـه، اتجا2لها، 
اأن 2ذع يـؤ ي إىل يش  رظلع آدعً، ا2و 
قسو2 عبقلب، حلث قال: ]ستقسو قلولنا 
- اناـوذ لابله من قسـو2 عبقلوب - متى 
ما قسـت عبقلـوب يصبح 2ـذع عبُقــ7ْآن 
عبك7يـم عبذي بو أنزبه عبله عىل عبجبال من 
عبصر7عت عبصأا  بتصدعت من جشـلة 
عبله، بكن عبقلب متى ما قي يصبح أقىس 
من عبحجار2، رال يؤث7 رله يش . قال عبله 
عن لنـي إرسعئلل عبذين حكى لأنهم طال 
عللهم عممد رقسـت قلولهـم قال عنهم: 
}ثُـمَّ َقَسـْت ُقلُولُُكْم ِمـْن لَْاِد ذَِبـَك َرِهَي 
َكاْبِحَجـاَر2ِ أَْا أََشـدُّ َقْسـَو2ً{)عببق27: من 
عمية72(، من لاد ماذع؟ من لاد عملوععظ، 
من لاد عميات عببا72عت عبتي بم يتفاعلوع 
ماها، ابم ياتباع لهـا، ابم يتذك7اع لها 
رقسـت قلولهم، 2كذع طبـع عبله عبقلب. 
عبقلـب إذَع بم تحـاال أن تجاله يلني مأا 
يسـأع، يلني بذك7 عبله، يوآل إذَع سـأع 
ذك7 عبله، يز ع  إيَْأـاناً إذَع تللت علله آيات 
عبلـه إذَع بـم تتاامل ماه عىل 2ـذع عبنحو 
ربطبلاته 2و يقسـو، يقسـو، يقسـو.. 
امتـى مـا قـي قلبـك سـلط7ت عللك 
عبغفلة اعبنسـلان بله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل، إذَع 
ما نسلت عبله نسـلت نفسك، رتأتي يو2 
عبقلامة رتكون منسـلاً عأا كنت ت7آوه 
من عبرـري، أا تأمله من عبرـري اعبنجا2، 
اعبفوز يو2 عبقلامة }نَُسوع عبلََّه َرنَِسلَُهْم{
)عبتولة: من عمية67( }َاال تَُكونُوع َكابَِّذيَن 
نَُسـوع عبلََّه َرأَنَْسا2ُْم أَنُْفَسـُهْم أُاَبِئَك 2ُُم 

عْبَفاِسُقوَن{ )عبحرش:ف1(. 

ما املطلوُب من القلوب؟ 

اأشار -َسـاَل2ُ عبلِه َعَللِْه- إىل أ2ألة أن 
ترتلـى عبقلـوُب عبرتللة عبصابحـة، حلُث 
قـال: ]قلولنـا إذَع بـم نحـاال أن نتاامل 
ماهـا مـن منطلـق عبرـوف أن تصل إىل 
2ـذه عبحابة عبسـلئة: عبقسـو2، رتصبح 
أقىس من عبحجـار2، رحلنئذ ال ينفع رلك 
يش ، ال ينفـع رلك كتاب عبلـه، اال ينفع 
رلك رسـول عبله )صلوعت عبله علله اعىل 
آبـه(، اال ينفـع رلك أية عظـة تُأ7ُّ لك يف 
2ذه عبدنلا. اعملطلـوب من عبقلوب 2و أن 
ترشـع بذكـ7 عبله، 2ـو أن تلـني، 2و أن 
تصـدِّق، أن تثق، أن تأتلئ لابرشـلة من 
عبله، أن تأتلئ حباً بله، ما7رة قوية لابله 
ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل.. متى مـا صلح عبقلب 
صلـح عإلنَْسـان لكلـه، اعنطلـق بلصلح 
عبحلـا2 لكلهـا، اعنطلق لإيَْأــان، لثقة، 
لإجالص، لصـدق، لتوآه حكلم يف ُكــّل 

ما ي7يد عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل منه[. 

من أين جاءت أزمة الثقة باهلل؟!
اتسـا ل -َسـاَل2ُ عبلـِه َعَللِْه- سـؤعالً 
اآلهـاً آـدعً، امؤملـاً يف نفـا عبوقـت، 
حلـث قال: ]مـن أين آا ت أزمـة عبثقة 
لابلـه حتى أَْصبَـحت اعـو ه تلك عبوعو  
عبقاطاـة عملؤكـد2 اكأنهـا اعـو  من ال 
يألك شـلئاً؟! اكأنها اعـو  من ال عالقة 
بنـا لـه، اال عالقة به لنـا.. كلف ناأل؟. 
ناو  إىل ما7رة عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل. نحن 
يف عبدرس عبسـالق تحدثنـا عن ما ع7ضه 
عبُقـــ7ْآن عبك7يـم عن أابلـا  عبله، كلف 
يكونـون، كلـف يكـون أابلـاؤه، لاد أن 
تا7ره سـتثق له، رأانى أنـك أَْصبَـحت 
من أابلائـه أنك آالته ابلـاً مم7ك، بكل 
أمورك، تهتدي له، تسرتشـد له، تثق له، 
تتوكل علله، تصدِّق لأا اعدك له، تلتجئ 

إبله يف ُكــّل عملهأات[. 

أه��مُّ مص��در ملعرف��ة اهلل.. ه��و الُق��ْرآن 
الكريم:��

ابفت -َسـاَل2ُ عبلِه َعَللْـِه- إىل عبط7يقة 
عبصحلحـة عبتي نا7ُف لها عبله ُسـبَْحانَُه 
َاتََاـاىَل، لـدان زيـف، أا تضللـل، اذبك 
من جـالل عبُقـــ7ْآن عبك7يم حلـث قال: 
]اأ2م مصدر ملا7رة عبله ُسبَْحانَُه َاتََااىَل 
2ـو عبُقـــ7ْآن عبك7يم، عبُقـــ7ْآن عبك7يم 
عبـذي ياطـي ما7رـة اعسـاة، ما7رـة 
متكاملـة، من غـري عبُقـــ7ْآن عبك7يم ال 
يأكـُن أن نحصـَل عىل عملا7رة لابشـكل 
عبذي ينبغـي أن نكون عللها، حتى تكون 
ما7رة تدرانا إىل عبثقة لابله أكث7 رأكث7. 
راإلنَْسـان إذَع تأمل عبُقــ7ْآن عبك7يم راالً 
يستحي، يستحي من عبله أنه كلف ال نثق 
له، انحن نسـأع آياتـه، انحن نق7ؤ2ا، 
انحـن نؤمن لـأن 2ـذع عبكتـاب عبك7يم 
2و مـن عنـده.. رلأـاذع.. ملـاذع.. ملاذع ال 
نثـق؟ ملاذع نبحث عن 2ـذع عبط7ف أا 2ذع 
عبط7ف بنتواله، ثم ال نتوىل عبله ُسـبَْحانَُه 

َاتََاـاىَل. عميـات عبتي نحصـل من جالبها 
عـىل ما7رـة بله لابشـكل عملطلـوب 2ي 
آيات كثري2 آدعً، آدعً يف عبُقــ7ْآن عبك7يم، 
تلك عميات عبتي تتحـدث عن أبو2لة عبله، 
املكه، اعظأته، تلك عميات عبتي تتحدث 
عن عظلـم ناأه عللنا، تلـك عميات عبتي 
تتحدث لـأن به ملك عبسـأوعت اعمرض، 
عبتي تتحدث لأنه مابك عبسأوعت اعمرض 
امـا للنهأا، ا2و من يألـك عبلو2 عمج7، 
اللده مصرينا، 2و مـن يألك عبجنة، من 
يألك عبنار، 2و من يالم عبغلب اعبشها 2، 
2و عبازيز، 2و عبحكلم، 2و عبسألع، 2و 
عببصـري، 2و عبـ7ؤاف، 2ـو عب7حلم. تلك 
عميات عبتي تتحدث عنه ُسـبَْحانَُه َاتََااىَل 
لأنه آدي7ٌ لأن يثَق له عباُ ه، اأن يراَف 

منه عباُ ه، اأن يلتجئَ إبله أابلاؤه[. 

نظرُة تأمل على )سورة الفاتحة(:��
ــة إىل  ا عا -َسـاَل2ُ عبلـِه َعَللْـِه- عمُمَّ
أن تتأمـل آيـات سـور2 عبفاتحـة عبتـي 
ن7  2ا يف صالتنـا أكث7َ من عرشين م27، 
حلـث قال: ]نحـن نق7أ  عئأاً }ِلْسـِم عبلَِّه 
عب7َّْحَأـِن عب7َِّحلِم عْبَحْأُد ِبلَِّه َربِّ عْبَااَبِأنَي{ 
)عبفاتحة:1-2( أبسنا نقول: رب عبااملني؟ 
بكن ال ناـ7ف ماذع ياني أنه رب عبااملني، 
ما يرتتب عىل 2ذع من عمشـلا  لابنسـبة 
يِن  بنـا!. }عب7َّْحَأـِن عب7َِّحلِم َماِبِك يَـْو2ِ عبدِّ
إِيَّاَك نَْابُُد َاإِيَّاَك نَْستَِانُي{ )عبفاتحة:5-3( 
2كذع نصفه لأنه رحأن رحلم، اأنه ملك 
يـو2 عبدين، بكن مج7  عبـارعت نق7ؤ2ا، 
انقفـز عللهـا ال نحـاال أن نفهـم ماذع 
يانـي، أنـه إذَع كان 2ـو رحأـن إذعً رهو 
عندمـا ينـزل عبُقــ7ْآن عبك7يـم، ايهدينا 
لابُقـــ7ْآن عبك7يـم رهو مـن منطلق أنه 
رحلم لنا.. إذعً ركل ما يف عبُقــ7ْآن عبك7يم 
مـن توآلهـات اإرشـا عت ا2دعية 2ي 
يِن{ إذَع كان  كلها رحأة لنا. }َماِبِك يَْو2ِ عبدِّ
2و من به عمللك احده يف يو2 عبقلامة رهو 
احده مـن يجب أن نلتجـئ إبله، ان7غب 
إبلـه، ان7غـب رلـه، انرـاف منـه؛ منه 
يـو2ٌ ال لد أن نحرش رله إىل عبله ُسـبَْحانَُه 
َاتََاـاىَل، رإذع بـم يكن 2نـاك أي ُمْلٍك، أي 
مشـاركة مي أط7عف أجـ7ى يف ملك ذبك 
عبلـو2، ابلا عمللك إال بلـه عبوعحد عبقهار، 
إذعً رهـو احَده عبذي يجب أن نراف منه؛ 
من أعظـَم نالـم 2نـاك يف عمجـ27 للده، 
اأشـد عذعب أبلـم 2ناك يف عمجـ27 للده، 
رهـو من يألـك عبجنة، امن يألـك عبنار، 
رهـو احده عبذي يأكن أن يأنحنا عبجنة، 
ا2ـو احـده عبـذي يأكـن أن يوصلك إىل 
قاـ7 آهنم. ملن عمللك عبلـو2؟؟ بله عبوعحد 
يِن إِيَّاَك نَْابُُد َاإِيَّاَك  عبقهار. }َماِبِك يَْو2ِ عبدِّ
نَْسـتَِانُي{ نابده اال نا7ف ماذع ياني أننا 
عبلد به! ماذع تاني عبو يتنا به! عبُقــ7ْآن 
عبك7يم ك7ر 2ذع لشـكل كبري آدعً، تق7ي7 
عبو يتنـا بله ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل، اتق7ي7 
ملكه عللنا، اأبو2لته عللنا لشـكل كثري 

ار  يف عبُقــ7ْآن عبك7يم[. 

 سبحاَنه.. أرحُم بك من نفسك:�� 
ُ
اهلل

اأَكد -َسـاَل2ُ عبلِه َعَللِْه- عىل يش  مهم 
ــة، ا2و أن عبلَه  آدعً يجُب أن تفهَأه عمُمَّ
رحلـٌم لهـا، اأق7ب إىل عملرلـوق من حبل 
عبوريد، امهأا كانت عماعم7 عبتي تأتي من 
قبـل عبله من اآهة نظ7نا شـاقة، رإنأا 
2ي مـن منطلـق عب7حأة عبوعسـاة منه 
تااىل لنا، حلث قال: ]امنه رحلم ركل ما 
يأتي من عنده 2ـو من منطلق عب7حأة.. 
راندمـا يتحـدث، أا عندما ي7شـدنا، أا 
يأم7نا لأشـلا  قد ن7ع2ا شـاقة، قد تبدا 
أمامنا اكأنها شـاقة رنادل عنها رنبدا 
اكأننـا إنأـا عدبنـا عنهـا؛ مننـا رحأنا 
أنفسـنا، امن منطلق رحأتنا لأنفسنا ال 
ن7يد أن يحصل عللها ما يشـق عللها، ما 
يتابها. 2ذع 2و ما 2و حاصل عند عبناس، 
ال ينطلقون رلأا اآههم عبله إبله، ارلأا 
أم27م له رامشـلاُ  عبتـي ي7انها اكأنها 
ثقللة اشـاقة؛ منهم رحأا  لأنفسهم.. 
ملـاذع ال تثق لـأن عبلـه 2و أرحـم لك من 
نفسك، 2و أرحم لك من نفسك، 2و أرحم 
لـك من أمـك األلك، 2و أرحـم لك من أي 
ق7يب بك، 2و من يالم عمشلا  عبتي رلها 
رحأة بك إذَع ما رست عللها، عمشلا  عبتي 
إذَع ما تحققت 2ـي رحأة بك، 2و احده 

عبذي يالم[. 

ال مفرَّ من اهلل.. إال إليه:��
انبَّه عبشـهلُد عبقائُد -َساَل2ُ عبلِه َعَللِْه- 
إىل مدى ضاـف عملرلوق أمـا2 قو2 آبار 
عبسأااعت اعمرض، حلث قال: ]}َاإَِبُهُكْم 
إَِبـٌه َاعِحٌد{، بلا 2ناك آبهة متاد 2 حتى 
يأكن أن تقـوَل: ]اعبله 2ذع عإلبه شـاقة 
تاللأاته يأكـن أن ن7آع إىل عإلبه عمج7[ 
مثل مـا 2نا يف عبدنلا، عإلنَْسـان يقطع به 
لطاقة من عملؤتأ7، الطاقة من عإلصالح، 
الطاقة من عبباـث أا من أي حزب آج7؛ 
إذَع رأى أن 2ـذع عبحـزب بلـا به مصابح 
رله عـا  إىل عبحزب عمجـ7، إذَع حصل من 
آانـب 2ذع عبحـزب ما يتابـه أا يزعجه 
عدل عنه إىل حزب آج7، ما 2كذع يحصل؟. 
بكـن ال.. بلا 2نـاك إال إبـه اعحد، بلا 
2ناك مف7 ألدعً منـه، ال مف7 منه إال إبله، 
بلا 2ناك من يأكن أن ينجلك من عذعله 
اسرطه إذَع ما سرط عللك، احكم عللك 
لاقولته، بلا 2ناك من يأكن أن يسلبك 
ما قـد منحـك إياه، ألـدعً بلـا 2ناك أي 
طـ7ف يأكن أن يكون قـا رعً عىل أن ي7  
عبفضل عبذي قد أرع  عبله ُسـبَْحانَُه َاتََااىَل 
أن ياطلـك إيـاه، اعبرـري عبـذي أرع  أن 
يأنحك إياه }َاإِْن يَْأَسْسـَك عبلَُّه ِلرُضٍّ َرال 
َكاِشـَف َبُه إاِلَّ 2َُو َاإِْن ي7ُِْ َك ِلَررْيٍ َرال َرع َّ 

ِبَفْضِلِه{ )يونا: من عمية107(. 

اليه�ود ع�ىل الرغم مما وصلوا إليه وس�يطرتهم عىل وس�ائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أش�ياء كثرية لم يس�تطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاج�ني لآلخ�ر واآلخر يرون�ه من فوقه�م. إرسائيل دولة هن�ا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة س�يظلون تحت .]سور2 آل 

عأ7عن عبدرس عبثابث عرش ص:8[
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بش�كل ع�ام حتى كتبهم كتب ]العهد القدي�م والعهد الجديد[ ال 
يوج�د فيه�ا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر ج�ًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.]سور2 آل عأ7عن عبدرس عبسا س عرش ص:13[
اليه�ود يعرف�ون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هن�اك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اس�تطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املس�ماة ]بروتوكوالت حكماء صهيون[ أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالني، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإلله�ي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطي�ه اإليمان.]يو2 عبقدس عبااملي 

ص:8[

مقتطفات نورانية

مق7َُّر عمُسبوعني عبقا َمني 

من /17/ إىل /30/ ُآَأا ى عمج27 

7رة عبله عبثقة لابله عبدرس عمال + ملزمة 
)ملزمة ما

بتحذان حذا لني إرسعئلل(
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)616(
عربي ودولي 

الجيش السوري يحبط 
محاوالت تسّلل إجراميني 

يف ريف حماه الشمالي
 : سوريا 

أاقاـت احدعٌت من عبجلش عبسـوري، أمـا عبثالثا ، 
قتـىل امصالني يف صفـوف مجأوعـات إآ7عملة حاابت 
عبتسـّلَل إىل نقاط عسـك7يّة يف ريف حأا2 عبشـأايل اذبك 
يف إطار ر 2ا عـىل ج7اقات عإلآ7عملـني عملتك7ّر2 التّفاق 

منطقة جفض عبتصالد يف إ بب. 
اذكـ7ت اكابـة عمنبا  عبسـورية سـانا، أن احد2 من 
عبجلـش نفذت رمايات م7كز2 عىل موعقع انقاط تحصن 
إآ7عملـني من “عبحزب عبرتكسـتاني” يف ق7ية عبحويز ر عً 
عـىل ج7اقاتهم امحـااالت عالعتدع  عـىل عملناطق عممنة 
لاب7يف عبشـأايل، مبلنة أن عب7مايات أسف7ت عن عبقضا  
عىل عد  مـن عإلآ7عملني اإصالة آج7يـن اتدمري موعقع 

محصنة اأسلحة اذجائ7 كانت لحوزتهم. 
اأشـارت عبوكابـة، إىل أن احدعٍت من عبجلش أرشـلت 
محاابَة تسـّلل مجأوعات إآ7عملة من عتجاه ق7ى قلاة 
عملضلـق اعبرشياـة اعبجأاسـة لاتجاه عد  مـن عبنقاط 
عباسك7يّة لاب7يف عبشأايل أيضاً لاد أن أاقات عباديَد من 

عإلآ7عملني قتىل امصالني اأآبت عبباقني عىل عبف7عر. 

حزُب اهلل: املقاومُة السبيُل 
الوحيُد ملواجهة العدو الصهيوني

 : متابعات 
أّكد نائُب رئلا عملجلا عبتنفلذي يف حزب عبله، عبشلخ 
عي  عأوش، أما عبثالثا ، أن جلار عملقاامة 2و عبسبلل 
عبوحلـد ملوعآهـة عباـدا عبصهلونـي اعإلآـ7ع2 اتح7ي7 

عمرعيض عملحتّلة. 
اقال  عأـوش يف كلأة بـه أار 2ا موقع قنـا2 عملنار 
عالجباري: إن عملقاامة بن تسـتكني ابـن تهدأ يف عبتجهلز 
اعبتحضـري من أآل أن تبقى قو2 عب7 ع عبحقلقلة يف اآه 
)عبكلان عبصهلوني( اأطأاعه، مشـّد عً عىل أن عبضغوَط 
اعباقولـات اعملؤعمـ7عت بن تنجـح يف إضاـاف عملقاامة 

اح7ف مرشاعها. 
احول ما يسـأى »صفقة عبق7ن« بفت  عأوش إىل أن 
تلـك عبصفقَة بن تأ7 اأن عملقاامة لكل أشـكابها سـوف 
تقـف يف اآه تلـك عملؤعمـ7عت عبها رة بتصفلـة عبقضلة 

عبفلسطلنلة. 

مستوطنون صهاينة يقتحمون املسجد األقصى وجنود االحتالل يعتقلون العشرات يف الضفة 
 : فلسطين المحتلة 

آـّد  عـرشعُت عملسـتوطنني عبصهاينة، 
أمـا عبثالثـا ، عقتحـا2َ عملسـجد عمقـى 
لحأايـة قـوعت عالحتالل، يف حـني ععتقلت 
جـالل  رلسـطلنلا  ف1  عالحتـالل  قـوعت 
عبضفـة  يف  متاـّد 2  ملناطـق  عقتحامـات 

عبغ7للة. 
اذك7ت اكابة ارا عبفلسـطلنلة بألنبا ، 
أن عـرشعِت عملسـتوطنني عقتحأوع عمقى 
مـن آهـة لـاب عملغارلـة انّفذاع آـوالٍت 
عستفزعزيًة يف لاحاته اسط ح7عسة مشّد 2 

من قوعت عالحتالل. 
مـن آانبهـا، أ عنـت ازعر2 عبرارآلـة 
عبفلسـطلنلة تصالـَد سـلطات عالحتـالل 
لحـق  عبتهويديـة  إآ7ع عِتهـا  عبصهلونـي 

عملسجد عمقى اإعا تها إغالَق مصىل لاب 
عب7حأة. 

اقابـت عبرارآلة يف للـان نقلته اكابة 
ارـا بألنبا : إن إعا 2َ إغالق عالحتالل ملصىل 
لـاب عب7حأة عسـترفاف لابقانـون عبدايل 
اقـ7عرعت عبرشعلـة عبدابلـة عبتـي تطابب 
لابحفاظ عـىل عبوضع عبتأريري اعبقانوني 
عبقائم يف عملسـجد عمقى عملبارك امحلطه، 
منّد 2 لاقتحامات عملستوطنني عالستفزعزية 
بألقى لحأاية قـوعت عالحتالل التصاعد 
عالحتـالل  عبقأالـة بسـلطات  عإلآـ7ع عت 
لحق عبفلسـطلنلني بح7مانهـم من  جول 

عمقى. 
عالحتـالل  قـوعت  ععتقلـت  ذبـك،  إىل 
عبصهلوني، أما عبثالثا ، ف1 رلسطلنلاً يف 

مناطَق مرتلفة من عبضفة عبغ7للة. 

عبفلسـطلنلة أن  اذكـ7ت اكابـة ماـاً 
قـوعِت عالحتـالل عقتحأـت للـدعت عصري2 
عبشأابلة اعبررض اللت رجار آنوب للت 
بحـم اتـل ارصت غ7ب ناللـا اعبالزرية 
منـازل  ا ع2أـت  عملحتّلـة  عبقـدس  رشق 
ف1  اععتقلـت  ارتشـتها  عبفلسـطلنلني 

رلسطلنلاً. 
اأشـارت عبوكابة، إىل عباـرشعت أصلبوع 
آـ7ع  ععتدع  قوعت عالحتالل عللهم شـأال 
للـت بحـم لابضفـة عبغ7للـة، مبلنـة أن 
قـوعِت عالحتالل أطلقت قنالل عبغاز عبسـا2 
تجـاه عبفلسـطلنلني جـالل م7ار2ـم عىل 
أحـد حوعآز2ـا يف للـت بحـم، مـا أ ى إىل 
إصالـة عبارشعت منهـم لحـاالت عجتناق، 
اأغلقـت قـوعت عالحتالل عبحاآـز امنات 

عبفلسطلنلني من عمل7ار عبه. 

استشهاد ثالثة عراقيني بعملية إجرامية والحشد الشعبي 
ينفذ حملة مالحقات لخاليا لداعش 

 : متابعات 
عستشـهد ثالثـُة ع7عقلـني، أمـا عبثالثا ، يف 
تفجـري إآ7عمـي لُابْـو2 ناسـفة آنـوب مدينة 

عبفلوآة يف محارظة عمنبار. 
انقل موقع عبسـوم7ية نلوز عن مصدر أمني 
يف عملحارظـة قوبـه: إن عبـو2 ناسـفة عنفجـ7ت 

لسـلار2 تقـل عأـال لنـا  يف منطقـة عبنالألة 
آنـوب مدينة عبفلوآة ما أسـف7 عن مقتل ثالثة 

منهم اإصالة عد  آج7. 
إىل ذبـك،، لدأ عبحشـد عبشـابي عبا7عقي، أما 
عبثالثا ، عأللة أمنلة ملالحقة جاليا تنظلم  ععش 

عإلآ7عمي شأال رشق محارظة  ياىل. 
انقلت اكابة عمنبا  عبا7عقلة )اعع( عن مصدر 

أمني يف عملحارظة قوبه، إن قو2 من عبحشـد نفذت 
عأللـة أمنلـة تضأنـت  2ـم اتفتلـش عملناطق 
اعبق7ى لأط7عف قضا  جانقني شـأال رشق  ياىل 
ملالحقة ما تبقى من جاليا تنظلم  ععش عإلآ7عمي 
اتأمني 2ـذه عملناطق.  اتوعصل عبقـوعت عبا7عقلة 
عملشرتكة عأللاتها عباسك7يّة عملكثفة بلقضا  عىل 

ما تبقى من رلول تنظلم  ععش عإلآ7عمي. 

الخامنئي: الشعُب اإليراني بات اليوم أكثر قوة والرئيس اإليراني 
يشيد بوزير الخارجية املستقيل جواد ظريف 

 : متابعات 
أّكــد قائد عبثور2 عإلسـالملة يف إي7عن 
عبسـلد عي عبرامنئي، أمـا عبثالثا ، أن 
عبشـاب عإلي7عني لـات عبلو2 أقـوى مأا 
كان عللـه قبـل 20 عامـاً رلأـا أصبح 

عمعدعُ  أكث7َ ضافاً. 
اأشـار عبرامنئي يف كلأة بـه نقلتها 
اكابـة عرنا عإلي7عنلة بألنبا ، إىل مسـاعي 
عمعـدع  عملسـتأ27ّ جالل عمرلاـني عاماً 
عملاضلـة ملوعآهة عبثـور2 ارضلها ابكن 
عبشـاب عإلي7عنـي مـن جـالل صأـو ه 
اتنفلـذ مهامـه تأكن مـن عبتغلب عىل 

2ذه عملؤعم7عت. 

رضار2  عـىل  عبرامنئـي،  اشـد  
عالسـتفا 2 من عبف7ص عملوآـو 2 حابلاً 
بتشـكلل مجتأع صحي يتأتـع لاب7راه 
عبجهـو   اتك7يـا  اعالز 2ـار  عملـا ي 
بلحفـاظ عـىل  عائـم نظـا2 عمرس2 يف 

عملجتأع اتازيزه. 
من آانب آج7، أّكــد محأو  اععظي 
-رئلـا مكتب عب7ئلـا عإلي7عني- أن ما 
قابه عب7ئلا عإلي7عني حسـن راحاني يف 
كلأته، أما عبثالثا ، جالل إطالق أعأال 
عبجأالـة عباامة بلبنـك عمل7كزي عإلي7عني 
يف طه7عن اشـها ته عن ازي7 جارآلته 
محأـد آوع  ظ7يف “ر  قوي عىل لاض 

عبتحللالت عبكاذلة”. 

اكتـب اععظي عىل حسـاله يف موقع 
راحانـي  “جطـاب  إن  عالنسـتغ7ع2: 
اإشا ته لوزي7 جارآلته ظ7يف شها 2 
اعضحـة عىل عب7ضا عبكامـل عن عملوعقف 
اعم ع  عبذكي اعبفاـال به ار  قوي عىل 
لاـض عبتحللـالت عبكاذلـة اعملنح7رة”.  
اأضـاف اععظـي إنـه “ارقـاً بل7ئلـا 
راحانـي رإن إيـ7عن بلا بديها سـوى 
سلاسـة جارآلـة اعحد2 رقـط اازي7 

جارآلة اعحد”. 
اكانت اكابة عمنبا  عإلي7عنلة عب7سألة 
)عرنـا( أعلنـت، أمـا عمال عالثنـني، أن 
ازيـ7 عبرارآلـة عإلي7عني محأـد آوع  

ظ7يف قد2 عستقابته من منصبه. 

اعتقاُل العشرات املحتجني يف السودان ومسئول أمريكي يصف 
حكومة الخرطوم بـ »اللصوص« 

عملسري2| متالاات 
عملـدن  يف  عالحتجاآـاُت  توعصلـت 
عبسـو عنلة عملرتلفـة، أمـا عبثالثا ، 
عملطاببـة لتنحي عب7ئلا عأ7 عببشـري 
إىل  عبفاسـدين  اإحابـة  عبحكـم  عـن 
عباـرشعت مـن  عملحاكأـة، اتاـ7ض 
قبـل  مـن  عالعتقـال  إىل  عملحتجـني 
قـوعت عممن عبسـو عنلة عبتـي قأات 
عملظا2ـ7عت، يف اقـت اصف مسـئول 
عمم7يكـي  عبنـوعب  لأجلـا  كبـري 
حكومـة عبسـو عن لأنهـا »حكومـة 

بصوص«. 
إن  إعالملـة:  مصـا ر  اقابـت 
عبااصأـة  يف  ج7آـت  عملظا2ـ7عت 
مـدن  اعـد2  اأ2  رمـان  عبر7طـو2 
مطاببـة لتنحـي عببشـري، مبلنـًة أن 
قـوعِت عالمـن عسـتردمت عب7صـاص 
عبحي اعبغاز ملسـلل بلدمـوع بتف7يق 
عملحتجـني، موضحـة أنه تـم ععتقال 

عبارشعت مـن عملحتجني اعقتلا 2م إىل 
آهات مجهوبة. 

اقـال موقـع عملشـهد عبسـو عني، 
أمـا بثالثـا : إن عبسـلطات عممنلة 
عبسـو عنلة أغلقت عد عً من عبشـوعرع 
عملؤ ية إىل اسـط عبر7طو2 “عبسـوق 
عبا7لي اعالسـتا ” اذبـك لاد عنطالق 

عملهنلـني  بدعـو2  تلبلـة  عملظا2ـ7عت 
عبسو عنلني. 

لاـَض  أن  إىل  عملوقـع،  اأشـار 
رتحـت  رعسـتها  عبتـي  عبجاماـات 
شـهدت عحتجاآات اعساة جاصًة يف 
آاماتي عبالـو2 عبطبلة عبتكنوبوآلة 
اآاماة “عمحفـا ”، ار  اع 2تارات 

مناائة بلنظا2. 
ايف عبسـلاق، لـدت مالمـح عبتري 
عمم7يكي عملبك7 عن عأ7 عببشري، حلث 
قـال رئلـُا بجنـة عبقوععـد لأجلا 
عبنوعب عممريكي آلم مكغف7ن عملق7ب 
مـن  اعئ7 صنـع عبق7عر، أمـا عمال 
عالثنني: إن رسـاَ  عب7ئلا عبسـو عني 
عأ7 عببشـري اسـوَ  إ عرتـه انظامه 
أرق7ع عبشاب عبسو عني، اذبك يف للان 
حول عبتطورعت عمجري2 يف عببلد عبا7لي 

عإلر7يقي. 
عبحكومـة  مكغفـ7ن،  ااصـف 
عبسـو عنلة لأنها »حكومة بصوص«، 
 ععلـاً إىل تحـول آذري يحـرت2 ايق7 
لك7عمـة عإلنسـان احقـوق عبشـاب 
عملفـ7ط  عبانـَف  ُمدينـاً  عبسـو عني، 
اعالعتقـاالت عبجأاعلـة” عبتي طابت 
يطاببـون  سـو عنلني  متظا72يـن 

لإزعحة عببشري عن عبسلطة. 



عباد  
  )616(

عمرلاا  اعبرألا 
22 آأا ى عمج27 21220ـ  -  27 ربعي7 ف2201

ما يشتغل عليه النظاُم السعودّي لتفرقة أبناء الشعب شغٌل شيطاني وشغل املنافقني، أنا شخصّيًا 
عندما أُش���اهُدهم يحّركون ُك�لَّ هذه العناوين: وحدة وانفصال، دين وفجور، وعلمانية وكل ش���يء، 

ْرِك اْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر(. ازداد إيَْم��اًنا بقول الله ُسبَْح�انَ�ُه َوتََعالَى: )إَنّ الُْمنَاِفِقنَي ِفي الَدّ
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

نصر الرويشان 
اس�تثنائيٌة  ش�خصيٌة 
ٍل  تجعلُن�ي يف تفكرٍي وتأمُّ
مس�تمرٍّ ه�ي ش�خصيُة 

القائد. 
لش�خصيٍة  كي�ف 
ب�ن  عبداملل�ك  كالس�يّد 
بدرالدي�ن الحوثي س�اُم 
يك�وَن  أن  علي�ه  الل�ِه 
حال�ًة فريدًة م�ن نوعها 
قادرًة عىل إح�داث تغيري 
يف  فق�ط  لي�س  ج�ذري 
حرك�ة وأتباع، وليس فقط عىل مس�توى ه�ذا الوطن، 
ب�ل عىل مس�توًى عامليٍّ جعل�ه محلَّ إعج�اب ومتابعة 
لكل ما يق�وُم به ومراقبة لكل خطابات�ه التي ال تكوُن 
ُمَج��رََّد كاٍم عاب�ٍر، ب�ل يف طياته مامح ل�كل مرحلة 
قادم�ة وتوجيهات نوعي�ة تمنُحنا الق�درَة عىل اجتياز 
تلك املرحلة، بل والقدرة عىل التعامل مع اس�راتيجيات 
الع�دّو وكيفي�ة اس�تغال الُف�َرِص ومعالج�ة نق�اط 

الضعف لدينا. 
عظي�ٌم هو أبو جربيَل، منذ البداية وأنا أرى رجاً غريَ 
، ُوِل���َد يف بيئة إيَْم�انية،  ُك��ّل الرجال، هو اس�تثنائيٌّ
وربّ�اه َعَل�ٌم رباني هو بدُر هذا الزم�ان ونوُره امليضُء، 
ربّاه عىل ثقافة الُق��ْرآن، ويف مدرسة النبوة أخذ علوَمه 
وفقَهه فتأسَّ بخرِي ُقدوٍة هو النبيُّ محمٌد صلواُت ربي 

وساُمه عليه. 
لي�س ذل�ك فق�ط، ب�ل م�ا يجعلُن�ي منبه�راً كي�ف 
َق عىل الساس�ة واألكاديميني  اس�تطاع القائ�ُد أن يتفوَّ
والعس�كرينّي، ب�ل اس�تطاع أن يتف�وَق ع�ىل رج�ال 
االقتص�اِد وص�ار معلماً ومن�ارًة لكل صاحب مس�ألة 
ولكل استش�ارة هو حارض ينهل م�ن معينه ُك��لُّ َمن 

أشكلت عليه األمور وكل َمن وقع يف مأزق أَو أعاقه 

عبقريُة القائد 
ما بعَد التطبيع 

حسن زيد
   

معني عبدامللك يعتربُ تصعيَد أنصار 
الله يف حجور دلياً عىل عدم التزامهم 

باتّفاق السويد!.. 
املتاِب�ُع لقنوات التحالف س�يُصَدُم 
إن كان معه عق�ٌل؛ ألَنَّها تتحدث عن 
انتص�ارات تحّققها يف ش�مال اليمن، 
وتحدي�داً تّدعي تلك القنوات أن قواِت 
التحال�ف ت�كاد تحتلُّ صع�دة وتصُل 

ملعقل قائد أنصار الله.. 
القص�ف الج�وي لم يتوق�ف يوماً 
واح�داً، ول�م تس�لم من�ه املن�ازل يف 

مختل�ف املناطق بم�ا فيها صنع�اء العاصمة وهي 
آهلة بالس�كان وتقتل مواطنني أطفاالً ونس�اًء، وال 
يعترب ذل�ك تصعي�داً بل أهداف�اً مرشوع�ة يجيُزها 

القانوُن الدويل! 
هل يعاني قادُة وإعاميو التحالف وعمائهم من 

فصام شخصية؟ 
د مع النفسية  اإلجابة كا؛ ألَنَّهم يعانون من توحُّ
الصهيونية الت�ي تعترب أن من َح��ّق 
جيش الكيان الصهيوني قتَل َمن تريد 
قتَله واحت�اَل ما تس�تطيع احتاله 
ُمَج��ّرد  وأن  العربي�ة  األرايض  م�ن 
إعان الجرائم وتصويرها يف وس�ائل 
االتصال الجماهريي جريمة؛ ألَنَّ ذلك 
تحري�ٌض عىل َح��قِّ إرسائيل يف إبادة 

من تستطيع إبادتهم من العرب.
والواض�ُح أن قي�ادَة تحالف الرش 
تج�اوزوا  واإلمارات�ي  الس�عودّي 
واملنط�ق  الش�خصية  م�ع  التوّح�د  إىل  التطبي�َع 
الصهيون�ي، وب�ات س�لوُكهم ومنطُقهم تجس�يداً 
كاريكاتوري�اً للش�خصية الصهيوني�ة )أي يقتلون 
للقت�ل وليس م�ن َح��ّق الضحايا حتى االس�تنكار 

ناهيكم عن الدفاع عن أنفسهم(.

عبُداهلل هاشم السياني
   

بآية واح�دة ورؤي�ة قرآنية 

اىل  اإلنس�اَن  أع�ادت  جامع�ة 

أصل�ه الواحد، أس�قط الس�يُد 

عبُداملل�ك يف كلمت�ه بمناس�بة 

الي�وم العامل�ي للمرأة املس�لمة 

-ذكرى والدة الس�يدة الزهراء، 

ُك��ّل مؤامرات وخطط وآليات 

العدوان  ووس�ائل تحالُف دول 

اإلقليم�ي وال�دويل ومرتِزقتهم 

بمختلف مسمياتهم ومهامهم 

وطرقهم.. )يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا 

ن نَّْفٍس  َربَُّك�ُم الَِّذي َخَلَقُك�م مِّ

َواِحَدٍة(.

وتاش�ت  س�قطت  وَهك�ذا 

دعوتُه�م الُعنرصي�ة واملذهبية 

اعتم�دوا  الت�ي  واملناطقي�ة 

عليها لتفكيك وتمزيق وتفريق 

الش�عب اليمني وعّول�وا عليها 

لقت�ل روح الصم�ود والص�رب 

أبنائه؛  والتاحم والتآخي ب�ني 

بُغيَة إلحاق الهزيمة العسكرية 

بالجيش واللج�ان الواقفة لهم 

كالجب�ال اليمنية الش�امخة يف 

ُك��ّل الجبهات.

وقّدم الس�يُد فضاً عن ذَلك 

الرؤي�ة اإلنس�انية التي تس�ريُ 

عليه�ا املس�ريُة وف�ق الرؤي�ة 

القرآنية الت�ي تجعل من ُك��ّل 

أن�واع الُفرقة التي اس�تهدفت 

واملس�ؤولية  الرس�الة  واحديَة 

للرج�ل وامل�رأة يف ظ�ل خاف�ة 

اإلنس�ان يف األرض مجرد عمل 

ش�يطاني وس�لوك جاهيل كما 

خاطب البرشية والنَّاس بقوله:

أنتم يف األساس أرسة واحدة، 

»بنو آدم« عائلٌة كبريٌة تفرعت 

يف هذه الحياة وانترشت يف هذه 

األرض وب�أن االنتس�اَب بدون 

تق�وى وبدون اإليم�ان وبدون 

الص�اح واالس�تقامة ال قيمة 

له. 

من نفس 
واحدة 

التتمة ص 8

عزاء ومواساة

نتقدم بخالص العزاء وأصدق املواساة 
للعامة/ سهل بن عقيل وأوالده وكافة أرسته

بوفاة املغفور لها بإذن الله/ زوجته الفاضلة

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمَد الفقيدَة بواسع 
الرحمة ويلهَم أهَلها وذويها الصربَ والسلوان

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إَِليِْه َراِجُعوَن

املعزون:
األُستاذ فضل أبو طالب

األمني العام للمكتب السيايس ألنصار الله

صربي الدرواني رئيس التحرير
هيئة تحرير صحيفة املسرية


