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مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعودّيين والمرتِزقة بينهم قائد كتيبة خالل العمليات:

سقوط 3 قتلى و11 جريحًا في اشتباكات عنيفة خالل العملية 

مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل العملية واغتنام عتاد عسكرّي متنوع:

السيطرة على عدة مواقع يف عسري وجيزان وإسقاط طائرة تجسس للعدّو وتدمري 8 آليات

ميليشيات االحتالل اإلماراتي تهاجم معسكرًا 
لقــوات الفاّر هادي بالخوخة وتختطف قائده

الجيش واللجان يسيطرون على موقعني يف 
جبهة »قانية« بعملية نوعية

 : وراء الحدود
وتصلا ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشعليّة 
تقدَرها تمليدتني يف آلهـات را ورتء تبحدو ، 
حيـث تلّكنـا رن تبسـيط 5 عىل عـد  رن 
روتقع تبعـدّو، بابتزترن رـع تقتحا2 روتقع 
ـس  أُْجـــَ ى، كلا تم إسـقاط طائ 5 تجسُّ
رعا يـة، وذبـك ضلـن علليـات عسـك يّة 
رتنوعـة نّفــذ5ـا تملجا5ـدون يف رناطـق 

رتف قة جالل تبيورني تملاضيني. 
ففـي عسـر، تلّكنـا ُقـــوَّتُت تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة رـن تبسـيط 5 عىل عد  
رن تملوتقـع تبتي كان يتل كـز فيها ر تِزقة 
تبجيـش تبسـعو ّي يف تب بوعـة، وذبـك إثـ  
5جو2 نوعـي تم جالبه تقتحـا2 تلك تملوتقع 

وتطهر5ا. 
َعْسـَكِ يٌّ بصحيفـة  َرْصـــَدٌر  وأّكـــد 
تملسـر5 أن تبعديد رن تمل تِزقة تبذين كانوت يف 
تلك تملوتقع سـقطوت بني قتيل وآ يح بنرتن 
ُقـــوَّتت تبجيش وتبلجان جالل تبعللية، وتم 

تغتنا2 كليات رن عتا 5م تبعسك ّي. 
كلـا سـيط ت ُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان 
تبشعليّة عىل روتقع أُْجــَ ى مل تِزقة تبجيش 
تبسـعو ّي قلابـة رنَفــذ علـب، إثـ  عللية 
5جورية أُْجــَ ى رلاغتـة، وتكلّـد تمل تِزقة 
أَيْضاً جسائ  برشية فا حة جالل تبعللية. 
تبجيـش  ُقـــوَّتُت  تلّكنـا  آيـزتن  ويف 
وتبلجـان، أرس رـن تطهر عـد5 تلاب كان 

يتل كـز فيهـا ر تِزقـة تبجيش تبسـعو ّي 
قلابة آلل قيس، وأوضـح َرْصــَدٌر ريدتني 
أن ذبك آاء بعد كرس زحف وتسـع بلل تِزقة 

يف تملنطقة. 
وأفـا  تمَلْصـــَدُر بـأن ُقـــوَّتت تبجيـش 
وتبلجـان تلّكنا جالل تبعللية رن إسـقاط 
طائـ 5 تجسـس رعا يـة، وتدرـر آبيتـني 
سـعو يّتني، رؤّكــدتً سـقوط تبعرشتت رن 
تمل تِزقة قتىل وآ حى، بينهم قائد كتيلة. 

ويأتي 5ذت تبتقد2 ضلن تصعيد رتوتصل 
تنّفـــذه ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
يف رختلـف آلهات رـا ورتء تبحـدو ، حيث 

شـهدت تألَيَّا2 وتألسابيع تملاضية َعــَد تً رن 
تبعلليـات تبنوعيـة تبتي سـيط  فيها أبطال 
تبجيش وتبلجان عىل تبعديد رن روتقع تبعدّو 
ور تِزقته، وتكلّـد تبعدّو جالل ذبك جسـائَ  

برشية ورا ية فا حة. 
5ـذت تبتقد2ُ تملتوتصل، يأتي ضلن تصاعد 
كلـر بلعلليـات تبهجورية، حيـث نّفــذت 
ُقـــوَّتت تبجيـش وتبلجـان تبشـعليّة، أرس 
تبجلعـة، 5جورـني نوعيـني عـىل عـد  رن 
تملوتقـع تبتـي يتل كز فيهـا ر تِزقة تبجيش 
تبسعو ّي يف رجاز5 عسر ورشقها، وأوضح 
َرْصـــَدٌر ريدتنـي بلصحيفـة أن تبعـرشتت 

رـن تمل تِزقة سـقطوت قتىل وآ حـى بنرتن 
تبُقــوَّتت تملهاآلة جالل تبعلليتني. 

آـاء ذبك بعد سـاعات رن 5جـو2 نوعي 
بوحدتت رن تبجيش وتبلجان عىل عد5 روتقع 
بجيـش تبعـدّو تبسـعو ّي ور تِزقتـه غ ب 
تبسديس يف نج تن، وأفا  َرْصــَدٌر َعْسَكِ يٌّ 
بـأن تبهجـو2 نُّفـــذ بشـكل رلاغـا أربك 
عنارص تبعدّو، رؤّكــدتً أن تبعديَد رن تبجنو  
تبسـعو ينّي وتمل تِزقة سقطوت قتىل وآ حى 

جالل تبعللية، والذ بقيتهم بابف تر. 
إىل ذبك،  ّرــ ت ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان 
تبشعليّة، آ تفتني عسك يّتني، بجيش تبعدّو 

تبسـعو ّي وتمل تِزقـة قلابـة آلـل قيـس يف 
آلهة آيزتن، وأوضـح َرْصــَدٌر ريدتني أن 
تبج تفتـني تم تدرر5لا بوتسـطة صوتريخ 

روآهة حّقــقا إصابات رلارش5. 
كلـا  ّرـــ ت ُقــوَّتُت تبجيـش وتبلجان 
تبجيـش  مل تِزقـة  أُْجـــَ ى  آبيـات  أربـع 
تبسـعو ّي يف عـد5 رناطـَق بجلهـة نج تن، 
حيـث تم تدررُ طقم بصـاروخ روآه قلابة 
تبسـديس، وتم تدرـرُ آبية أُْجـــَ ى بعلو5 
ناسفة زرعتها وحد5 تبهندسة تبعسك يّة يف 
تملنطقة ذتتها، وآبيتني إضافيتني تم تدرر5ا 
يف رشاحة تبرشقية، إحدت5لا بعلو5 ناسفة، 

وتألُْجــَ ى بقصف ردفعي رسّد . 
وكانـا تمبيـات تألربع تحلـل عىل رتنها 
أعـدت  رـن عنارص تبعـدّو سـقطوت رصعى 

وآ حى. 
رـن آهـة أُْجـــَ ى، تلّكنـا ُقـــوَّتُت 
تبجيـش وتبلجان رـن كرس ثالثـة زحوفات 
بجيش تبعـدّو تبسـعو ّي ور تِزقته يف ُكــلٍّ 
رـن ربوعة عسـر وطلعة وشـلكة نج تن، 
وسـقط تبعـرشتت رـن تبجنو  تبسـعو ينّي 
كـرس  جـالل  وآ حـى  قتـىل  وتمل تِزقـة 
تبزحوفـات، وبـم يحّقـــق فيها تبعـدّو أي 

تقد2. 
آـاء ذبـك فيلـا أر ت وحـد5ُ تبِقنَاصـة 
تبتابعـة بلجيـش وتبلجـان تثنني رـن آنو  
تبعـدّو تبسـعو ّي، تسـتهدفتهلا يف روقـع 

تبف يضة بجيزتن. 

 : خاص
تتصاَعـُد حـد5ُ تبتوت تت يورـاً بعد يو2 
بني ريليشيات ور تِزقة تالحتالل يف آليع 
تملحافظات وتملناطـق تملحتّلة، حيث قارا 
ريليشـيات رـا يسـلى تبنخلـة تبتهارية 
تبتابعـة بالحتـالل تإلرارتتي، أرـس تألول، 
باقتحـا2 رعسـك  تألرـن تمل كـزي تبتابع 
بحكورـة تمل تِزقـة يف ردي يـة تبخوجـة، 
وتعتقال قائد تملعسك  تملعني رن قلل تبفاّر 

5ا ي. 
وقابـا رصـا ُر رحليـة يف تبخوجة إن 
رسلحني رن رليشـيات تالحتالل 5اآلوت 
صلـاح أرس تألول رعسـكَ  تألرن تمل كزي 
وقارـا باجتطـاف قائده تملـوتيل بلعدوتن 
تمل تِزق تبعليد صـا ق عطية، وتقتيا ه إىل 

ركان رجهول حتى تبلحظة. 
وأشـارت تملصا ر إىل وقوع تشـتلاكات 
رسـلحة عنيفـة جـالل تبعلليـة، حيـث 
حاول تمل تِزقة يف تملعسـك  رنَع ريليشيات 
يف  وتسـتخد2  تبدجـول،  رـن  تالحتـالل 
تألسـلحة  أنـوتع  رختلـف  تالشـتلاكات 
تبخفيفة وتملتوسـطة، رـا أَ َّى إىل رقتل 3 
وإصابـة 11 آج ين رـن تمل تِزقة تبتابعني 

بللعسك . 
ويأتـي ذبـك ضلـن تبـرتع تملتوتصل 
بني ر تِزقـة تالحتالل تإلرارتتـي ور تِزقة 
حكورة تبفاّر 5ا ي، حيث أشارت تملصا ر 
إىل أن تالحتـالل تإلرارتتي ي فُض أيَّ توتآد 
بحكورة تبفاّر 5ا ي يف تملدينة، ويسـتحوذُ 
عـىل إَ تَر5 تألرـور فيها بعيدتً عن سـلطة 

حكورة تمل تِزقة. 

 :  البيضاء
تبجيـش وتبلجـان  حّقــقـا ُقـــوَّتُت 
تبشعليّة تقدراً آديدتً يف رحافظة تبليضاء، 
وسـيط ت عىل روقعـني مل تِزقـة تبعدوتن 
تألر يكي تبسعو ّي، يف عللية نوعية سقط 
فيها َعــَدٌ  رن تمل تِزقة قتىل وآ حى. 

وأفـا  َرْصـــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحيفـة 
تملسـر5 بـأن ُقـــوَّتت تبجيـش وتبلجـان 
نّفـــذت، تألربعاء تبفائـا، 5ُُجوراً نوعياً 
عـىل روقعني كان يتل كـز فيهلا ر تِزقة 

تبعـدوتن يف آلهة قانية، حيـث تم تقتحا2 
تمل تِزقـة  عنـارص  وتسـتهدتف  تملوقعـني 

فيهلا بنرتن رسّد 5. 
وأّكــد تمَلْصــَدُر أن تبعديد رن تمل تِزقة 
تبذيـن كانـوت يف تملوقعـني سـقطوت قتـىل 
وآ حى بنـرتن تبُقــوَّتت تملهاآلة جالل 

تبعللية، فيلا الذ بقيتهم بابف تر. 
وتنتهى تبهجو2ُ بسيط 5 أبطال تبجيش 
وتبلجان تبشعليّة عىل تملوقعني وتطهر5لا 
بشـكل كارل، وتغتنا2 كليـاٍت رن تبعتا  
تبعسك ّي تبذي كان بلل تِزقة فيهلا.

هجوم على مواقع املرتزقة يف »املصلوب« وإحباط تسّلل لهم يف »املتون«
 : الجوف

ر تِزقـة  رـن  عـدٌ   سـقط 
تبعدوتن تألر يكي تبسعو ّي قتىل 
وآ حـى، أرـس تبجلعـة، جالل 
5جو2 نوعـي نّفــذتـه ُقــوَّتت 
تبجيـش وتبلجـان تبشـعليّة عىل 
عـد  رـن روتقعهـم، إىل آانـب 
إحلاط تسـّلل بهـم، يف رحافظة 

تبجوف. 
تملصلـوب،  ردي يـة  ففـي 
نّفـــذت وحـدتٌت رـن تبجيـش 
وتبلجـان تبشـعليّة 5ُُجورـاً عىل 
عد5 روتقَع يتل كز فيها ر تِزقة 
تبعدوتن يف رنطقة بيا تبسـنتيل، 
َعْسـَكِ يٌّ  َرْصـــَدٌر  وأوضـح 
تبهجـو2  أن  تملسـر5  بصحيفـة 
نّفــذ بشكل رلاغا أربك عنارص 

تمل تِزقة. 
وأّكـــد تمَلْصـــَدُر أن َعــَد تً 
تبذيـن  تمل تِزقـة  عنـارص  رـن 
كانـوت يف تلك تملوتقع سـقطوت بني 
قتيـل وآ يـح بنـرتن تبوحدتت 
بقيتهـم  الذ  فيلـا  تملهاآلـة، 

بابف تر. 

ويف ردي يـة تملتـون، تلّكنـا 
ُقـــوَّتُت تبجيـش وتبلجـان رـن 
إحلـاط رحاوبـة تسـّلل مل تِزقة 

تبعدوتن يف آلهة حا2. 
وأوضـح َرْصـــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ 
ناسـفًة  علـو5ً  أن  بلصحيفـة 
تبهندسـة  وحـد5  زرعتهـا 

تبعسـك يّة، تنفجـ ت بامل تِزقـة 
جـالل رحاوبة تبتسـّلل، رـا أَ َّى 
إىل رـرع وإصابة عـد  رنهم، 

وفشلا رحاوبتهم تََلاراً. 
تبجيـش  ُقـــوَّتت  وكانـا 
وتبلجـان تلّكنـا، أرـس تألول، 
رن كـرس رحاوبة زحف مل تِزقة 
تبعدوتن باتّجاه رنطقة تبسـليلة 
يف ردي ية جب وتبشـعف، وأفا  
َرْصـــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بلصحيفـة 
بأن تملحاوبة تستل ت بساعات، 
إال أنهـا تنتهـا بابفشـل، بعـد 
برضبـات  تمل تِزقـة  تعـ ض 
رسـّد 5 أسـقطا َعـــَد تً رن 
تبقتـىل وتبج حـى يف صفوفهم، 
وأآـرت بقيتهـم عـىل تبرتتآع 
أي  يحّقــقـوت  وبـم  وتبفـ تر، 

تقد2. 

العدّو يقصف الحديدة بأكثَر من 92 صاروخاً وقذيفة واستشهاد طفل بنريان املرتزقة
 : الحديدة

وتصـل تحابُـُف تبعـدوتن ور تِزقتُـه 
َجــــْ َق تتّفـاق وقـف إطـالق تبنار يف 
رحافظة تبحديد5، وأطلقوت عرشتٍت رن 
تبقذتئـف وتبصوتريخ عىل عـد5 رناطَق 
يف تملحافظـة، َوتستشـهد طفـل، أرس 
تبجلعـة، رتأثـ ت بإصابتـه ضلـن تلك 

تبخ وقات. 
بصحيفـة  رحـي  َرْصـــَدٌر  وأفـا  
تملسـر5، بأن أحـد تألطفال تستشـهد، 
أرـس، رتأثـ تً بإصابتـه بنـرتن تبغزت5 
وتمل تِزقـة يف رنطقة تب يليـة بلدي ية 
تبتحتيـا تبتي تتعـ ض بقصف رتوتصل 

رن قلل تبعدّو. 
كلا أفا ت رصـا ر رحلية بأن قوى 
تبعـدوتن أطلقـوت، أرـس أكثـَ  رـن 51 
قذيفة ردفعية عـىل رناطَق رتف قة يف 
ردي يـة حيس، وأكث  رـن 25 صاروخ 

ردفعيـة عـىل  قذيفـة  و16  كاتيوشـا 
رنطقتـي تبزعفـ تن ورحل تبشـيخ يف 

كيلو 16. 
ويف تبوقـا ذتته، فتـح تمل تِزقة نرتن 
فنـدق  باتّجـاه  تبثقيلـة  رشاشـاتهم 
تالتّحـا  يف رنطقـة 7 يوبيو تبسـكنية، 
فيلا توتصـل تبتحليـق تملكثّـف بطرتن 

تبعدوتن يف أآوتء تملحافظة. 

وكان ناطُق تبُقــوَّتت تملسلحة تبعليد 
يحيى رسيع، أفا ، أرس تألول، بأن قوى 
تبعدوتن ترتكلا 655 ج قاً جالل يوري 
تألربعـاء وتبخليس، ووتصلوت تسـتقدت2 
تبتعزيزتت وتنفيذ رحاوالت تبتسـّلل، يف 
تََحدٍّ وتضح ورتزتيد التّفاق تبسويد. 

ورنذ تبتوقيع عىل تتّفاق وقف إطالق 
تبنـار يف تبحديـد5 بـم يتوقـف تحابـف 
تبعـدوتن ور تِزقته عن قصف رحافظة 
تبحديد5 بشكل ركثّـف، وتستهدفوت قلل 
أَيَّا2 ف يقاً أرلياً أثناء ر وره يف تبط يق 
إىل رطاحن تبلح  تألحلـ ، كلا وتصلوت 
تستقدت2 تبتعزيزتت وتستحدتث تملوتقع، 
يف رفـض علي وتضـح بنص ورضلون 

تتّفاق تبسويد. 
وباملقابـل توتصـل ُقـــوَّتت تبجيش 
بضلـط  تبتزترهـا  تبشـعليّة  وتبلجـان 
تبنفس بلوآب تالتّفاق، إال أنها تؤّكــد 
تستعدت 5ا تبكارل ملوتآهِة أي تصعيد. 
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 : خاص:
بعث تب ئيُس رهدي تملّشـاط ب قيَة عزتء وروتسـا5 
يف وفا5 تملناضل تبكلـر عي صابح علا  رقلل -تألرني 
تبعا2 بلحزب تالشـرتتكي تبسـابق- بعد حيـا5 حافلة 

بابنضال تبوطني وتبعلل تبسيايس. 
وأشـار إىل أن تبفقيـَد كان أنلوذآـاً بلثائـ  تبحـ  
وتبسيايّس تملخلص تبرشيف، وكان يف طليعة تملدتفعني 
عـن تبوطن ضـد تبعـدوتن تألر يكـي تبسـعو ّي رنذ 
َف بلسـيايس  تبغـار5 تألوىل، وآّسـد رقلـل تملثاَل تملرشِّ
تبيلني تبثابا عىل رلا ئه وتملقاِو2 بكل أشكال تبتلعية 
وتبوصاية ضـد أنْظلة تبتخلف وتب آعية وتالسـتلدت  

وأحد أبطال ثور5 15 أكتوب  تملجيد5. 
وأّكــد رئيـُس تملجلس تبسـيايس تألعـىل أن تبوطَن 
جرس ب حيل عي صابح علا  رقلل سياسياً رخرضراً 
صللاً وقائدتً أصيالً رقدتراً بم يقلِل تبظلَم أَو تالستسال2َ 
طوتل رسـر5 كفاحه حتى يف أصعب تمل تحل تبتي ر  
بها حتى بقي ربه أبياً رتفضاً ألية إغ تءتت ورساورات 

بلتنازل عن رلا ئه وقيله تبوطنية. 
كذبك، عّزى تملكتب تبسيايّس ألنصار تبله يف بيان به، 
أرس تبجلعة، وتبذي تلقا تملسـر5 نسخة رنه »أ5ايل 
ــة، ورفاق تبفقيد  وذوي وأرس5 تبفقيـد بشـكل َجاصَّ
وتبقوتعد تبشـعليّة بلحزب تالشرتتكي وتبشعب تبيلني 
بشكل عا2«، سائالً رن تبعي تبقدي  »أن يتغلَد تبفقيَد 

بوتسع رحلته ويلهم أ5له تبصر وتبسلوتن«. 
وتعتـر تبلياُن رحيَل تبفقيد تملناضل عي صابح علا  
)رقلل( »جسار5ً كلر5ً بشعب تبيلني«، الفتاً إىل أ5ليّة 
»تقتفـاء أثـ  تبفقيـد يف روتآهة تبعدوتن وتالسـتعلار 
تبجديد، صوناً بلسـيا 5 تبوطنيـة وتنتصارت بطلوحات 
وآرال تبشعب تبتي حللها تبفقيُد رحلة تبله عليه«. 

وأشـا  تبلياُن »بدور تبفقيد وتأريخه تبنضايل تبذي 
رضب فيـه أروَع تألرثلـة يف نضابـه ضـد تإلرريابيـة 

تبغ بية وتألنْظلة تالسـتلدت ية وتب آعية تبخليجية«، 

الفتـاً إىل »أن تبفقيـد رثّـل يف روقفـه تمللدئـي صفعًة 

ردويًة بكل أ عياء تالشرتتكية رلن تبتحقوت بلشيخات 

تبنفط وأساطيل تبدول تالرريابية«. 

رن آهته، قال تبقيا ي يف تبحزب تالشرتتكي علدتبله 

بيـدر يف تريـح جـاص بصحيفـة »تملسـر5« بـ »أن 

جسار5 رناضل آسوٍر كعي صابح علا  تلثّل جسار5ً 

بلشـعب تبيلني بأكلله وبيس فقـط بح كته وحزبه«، 

رضيفـاً »بقد كان تبفقيد )علـا ( رن أرشف تب آال يف 

تأريخ تبح كة تبوطنية علوراً، سـوتٌء أكان يف توتضعه 

وتعارله رع تمج ين أو يف تلّلس وتللية تحتياآاتهم«.

وأّكـد بيدر أن تبفقيَد عي صابح علا  »رثّل نلوذآاً 

ف يدتً يف تأريخ تبح كة تبنضابية وتبوطنية، رشـرتً إىل 

»أن  ترسـَة تأريخ عي صابح علـا  تبنضايل وتبوطني 

يلثـل رؤياً ونـورتً بآلج ين سيسـتفيد رنها تمج ون 
كثرتً، يف روتصلة رسرتهم تبنضابية وتبتحّ رية«. 

وتنتقل عي صابح علـا  رقلل إىل رحلة تبله تعاىل، 
صلاح أرس تبجلعة، بعد رصتع طويل رع تمل ض. 

ويَُعدُّ رقلل رن أحد أب ز قيا تت تبحزب تالشـرتتكي 
تبيلني، تملسـا5ِلة يف إعا 5 تبحزب وتكوينه بعد ح ب 
5اا21، وأحد تبهارات تبوطنية تبجسـور5 تبتي بعلا 
 ورتً ريا يـاً يف ثور5 15 أكتوبـ  63ا21، باإلَضاَفة إىل 
كونه رن أب ز تبشـخصيات تبوطنية تب تفضة بلعدوتن 
عـىل تبيلـن رنـذ غارتتـه تألوىل وحتـى وفاتـه، وظل 
رجّسـدتً بقيم ورلا ئ تالشـرتتكية تبتحّ رية رتلسكاً 
بلوقفـه تملنا5ـض بلعدوتن عـىل تبيلن حتـى وفاته، 
رتفضـاً ُكــّل رحـاوالت تبعدوتن ملسـاورته يف تبتنازل 
ـة تلك تمللا رتت تبتي قدرها تبعدوتن  عن روقفه، َجاصَّ
جـالل تبفرت5 تألجر5 رن حياتـه، إال أن تملناضل رقلل 
أرصَّ عـىل تبلقـاء يف تبوطـن يقاسـم تبشـعب رعانا5 

تبعدوتن وتبحصار. 
وكان عـي صابـح علا  تبسـيايس تبيلنـي تبوحيد 
بل كزه تبقيـا ي )أرني عا2 حزب حينها( َرن تعتصم 
أوالً يف رسـجد تبشـوكاني بصنعـاء رتفضـاً تبحـ ب 
تألوىل عىل صعـد5 2005 أوالً ثم ملا رنعا أآهز5 تألرن 
تالعتصا2َ بلسجد تبشوكاني فتح رق َّ تبلجنة تمل كزية 
بلحزب تالشـرتتكي تبيلني بصنعـاء بللعتصلني ضد 

ح ب صعد5 وضد بقية ح وبها. 
ويعتـر رقلل تبسـيايسَّ تبيلنـي تألول تبذي رفض 
تبعالج يف رستشـفيات تبعدوتن باب ياض وفّضل تملوت 
وتقفاً بصنعاء عىل أن يُذَلَّ أَو يهان تبيلن رن تب ياض.
يشـار إىل أن رقلل حظي با5تلـا2 ورعاية تبقيا 5 
تبسياسـيّة وتبثوريـة، وتبذي بـدت وتضحـاً يف زيارتتها 
بلفقيـد أثنـاء ر ضه وتبتـي كان آج 5ا تبزيـار5 تبتي 
قا2 بها تملكتب تبسيايّس ألنصار تبله أوتج  شه  يناي  

تبفائا. 

تقارير

أّكــد تمسك القيادة السياسّية بما تم االّتفاق عليه في ستوكهولم:

األمين العام السابق للحزب االشتراكي وأحد قادة التحّرر من االستعمار البريطاني:

رئيس الوفد الوطني يستعرض مع وزير الخارجية الربيطاني التحديات التي تواجه اّتفاق السويد
 : مسقط

أّكـــد رئيُس تبوفـد تبوطني رحلد علدتبسـال2 بلخارآيـة تبريطانية 
ـَك تبقيا 5 تبسياسـيّة باتّفاق تبحديد5 وكل تالتّفاقيـات كلا أقّ ت يف  تلسُّ
سـتوكهوبم ورفض أية رحاوالت إل جال أشـياَء آديـد5ٍ أَو رشوط جارج 
رـا نصا عليه تالتّفاقات، رنّو5ـاً بجا5زية تنفيذ جطة تمل حلة تألوىل كلا 

قّدرها تملندوب تألرلي »رايكل بوبيسغار «. 
آـاء ذبك جـالل تبلقـاء تبـذي آلع رئيـَس تبوفـد تبوطني رـع وزي  
تبخارآية تبريطاني »آرري 5نا«، أرس تبجلعة، يف تبعاصلة تبعلانية 

رسقط. 
ويف تبلقـاء، تسـتع ض رئيس تبوفد أبـ ز تبتحديات تبتـي توتآه تتّفاق 
تبسـويد وتبع تقيـل تبتي يفتعلهـا تحابف تبعـدوتن بلتللص رـن تبتنفيذ 

وتبدفع باألرور نحو تبتصعيد وإفشال تالتّفاق. 

وبفـا إىل رحاوبـة أط تف تحابـف تبعـدوتن تبتنصل رـن تالتّفاق عىل 
تبخطة تبتي قدرها رئيس بجنة تبتنسـيق رايكل بوبيسغار  بلل حلة تألوىل 
بعد تملوتفقة عليها رن تبجليع بعد أن عا وت بوضع رشوط وإ جال قضايا 
آديد5، وتسـتغ ب رئيس تبوفد تبوطني رن صلـا تألرم تملتحد5 إزتء 5ذت 

تبتعنا، الفتاً إىل أن 5ذت تبصلا يغِ ي تحابف تبعدوتن أكثَ . 
بدوره أّكــد وزي  جارآية ب يطانيا  عم تالتّفاق، رع باً عن تبقلق رن 

تأجر تبتنفيذ تبذي يجب أن يتم يف أرسع وقا. 

الرئيس املشاط واملكتب السياسّي ألنصار اهلل ينعون املناضل »مقبل« ويعتربون رحيله خسارًة لنضال الشعب اليمني 

و«اللقاء املشرتك« يحّمل تحالف العدوان 
مسؤوليَة وفاته جراء الحصار املفروض

 : خاص:
نعى تبلقاُء تملشـرتُك، أرس تبجلعة، تبشـعَب تبيلني بوفا5 تألرني تبعا2 تبسابق بلحزب تالشرتتكي تبيلني 

تملناضل عي صابح علا  رقلل. 
وآـاء يف بيان تبنعي تبذي تلقا صحيفة تملسـر5 نسـخة رنـه »إننا إذ نعـّزي أرس5َ وذوي تبفقيد، نعّزي 
تبحزَب تالشـرتتكي وكافة قيا 5 وقوتعد أحزتب تملشـرتك وتألحزتب وتملكّونات تبسياسـيّة تبوطنية«، رعترتً 
»رحيـَل 5ـذه تبشـخصية تبوطنية بلا تحلله رـن قيٍم ورلا ئَ وطنية جسـار5ً بيس عىل رسـتوى تبحزب 

تالشرتتكي وال عىل رستوى تبح كة تبوطنية فحسب بل عىل رستوى تبشعب تبيلني تبعظيم ب رته«. 
وأّكـــد تبلياُن عـىل أ5ليّة تالقتـدتء بابفقيد وروتقفه تملرّشفـة ويف رقدرتها رفضه بلعدوتن تبسـعو ّي 

تألر يكي رنذ بحظاته تألوىل. 
وحّلـل تبليـاُن  وَل تبعدوتن تملسـئوبيَة تبكارلـَة عن وفا5 تبفقيد آـ تء تبحصار تبخانـق تبذي رنعه رن 
تبسـف  بلخارج بتلقي تبعالج، رشيدتً »بتج بة تبفقيد يف تبعلل تبسيايّس و وره تبنضايل وتبتحّ ري وروتقفه 
تب تفـض بلهيلنة وتبوصاية وتبتلعية بلخارج« وتبنابعة رن ح صه عىل تبوطن ورنا5ضته ورفضه بسـلوك 
أ عياء تالشرتتكية وتبقورية وتبوطنية تبذين باعوت روتقَفهم بل ياض وأبو ظلي ووقفوت ضد تبوطن وسيا ته 
وتسـتقالبه وترتلـوت يف ُحضـن تبعلابة بقـوى تبنفوذ وتبهيلنـة َوتالسـتعلار تبعاملية تبتي تسـعى بلتحكم 

بابشعوب ورقدرتتها ونهب ث وتتها. 

 :  إبراهيم السراجي
تويف، أرس تبجلعة، بابعاصلة صنعاَء تملناضُل 
تبيلني تبكلـر عي صابح علا  رقلل تألرني تبعا2 
تبسـابق بلحـزب تالشـرتتكي وأحـُد روت  تبنضال 
تبيلني يف روتآهة تالسـتعلار تبريطاني بجنوب 
تبيلن وتبذي أسـهم يف تح يـ  تألرض تبيلنية رن 
ذبـك تالسـتعلار تبذي تسـتل  ا13 عارـاً، فكان 
أحـَد تبعقـول تمُلَخّططـة وتبقيـا تت تملتح كة يف 
تمليـدتن تبتـي فجـ ت ثـور5 15 أكتوبـ  63ا21 
وتجتتم حياته بابتلسك بلوقفه تملنا5ض بلقوى 
تالسـتعلارية رلثلًة بابواليـات تملتحد5 تألر يكية 
وتب آعية تبخليجية وفشلا تألجر5 يف تستقطابه 
نحو رعسـك  تبعـدوتن جالفـاً بلعـض تبقيا تت 
تملزيّفـة تبتي أنها رسـرتَها يف أحضـان تبنظا2 

تبسعو ّي. 
تبدرآـاج  رنطقـة  يف  رقلـل  تملناِضـُل  ُوِبـَد 
بلحافظـة أبني، وحينها كانـا تملحافظة را تزتل 
تحا نـر تالحتالل تبريطاني وتـويف فج  تألرس 
بابعاصلـة صنعاء يف وقا ت زح فيـه رحافظتُه 
بالحتـالل تبجديـد، غـر أنه وكلا شـهد تشـّكل 

ر تحل تبنضال تبتي شارك يف تشكيلها حتى تحّ ر 
آنـوب تبيلن فقد رحـل تملناضل رقلـل رطلئناً 
بوآو  آيش يلني وبجان شعليّة توتآُه تالحتالَل 
تبجديَد ورتأّكــدتً رن أن رحافظة أبني ستحّ ر يف 
يو2 ق يب؛ وبذبك أوىص بأن يدفن إىل آانب وتبدته 

يف رسقط رأسه بلنطقة تبدرآاج. 
وعانـى تملناضـُل رقلل جالل تألشـه  تملاضية 
رـن تملـ ض وتد5ـورت حابتـه إىل أن أصلحـا 
بحاآة بلسـف  إىل تبخارج غـر أن إغالق تبعدوتن 
ملطـار صنعاء حال  ون ذبك حتى أن حابته كانا 
ال تسـلح بابسـف  بـ تً إىل عدن بيسـاف  رنها إىل 
تبخـارج بيتوفـاه تبلـه يف تبعاصلة صنعـاء تبتي 
عاش فيها عد5 عقو  رـن عل ه رثله كأي يلني 
رترضر رـن 5ذت تبعـدوتن وتبحصار فـكان بحق 
رغـم تأريخـه تبنضـايل يلنيـاً جابصـاً عاش بني 
تبلسطاء وق يلاً رنهم وتويف رثل كثر رنهن رلن 

عانوت رن تمل ض وتبحصار. 
رحـل رقلل بعد رحلة نضال طويلة كان فيها 
ر فـوع تبـ أ  ورـات و5ـو كذبك رتفضـاً ألية 
رسـاورة رن تبعـدوتن تبذي سـاوره عىل حياته 
بابسـلاح به بابسـف  بلعالج يف تبخـارج رقابل 

رنح تبعدوتن روقفاً رؤيدتً بقتل تبيلنيني وتدرر 
أرضهـم ورلتلكاتهم بتسـتل  رعاناته بشـهور 
طويلـة ويف أيارـه تألجر5 بدت وكأنه شـع  بدنو 
تألآل عندرا زتره يف رنزبه بصنعاء تألجوتن أرني 
عا2 تملكتب تبسيايّس ألنصار تبله فضل أبو طابب 
ورئيس  تئ 5 تبعالقات تبسياسيّة وتبدبلوراسية 
ألنصار تبله حسني تبعزي نائب وزي  تبخارآية يف 
21 يناي  بتكليف رن قائد تبثور5 تبسـيد علدتمللك 
تبحوثي وأبلغاه بتوآيهـات قائد تبثور5 بابعناية 
به وأنه وّآـه بتوفر ُكــّل تإلركانـات وتبجهو  
بتدبر نقله بلعالج يف تبخارج، ويف ذبك تبحني عّلق 
تملناضل رقلل عىل فك 5 سـف ه بلعالج بابخارج 

بابقول إنه ال ي يد أن يغا َر تبوطن. 
5كـذت تلّسـك تملناضُل رقلـل بوطنـه وآثَ  أن 
تكـوَن تبنهايـُة عىل ت تبـه وبيس جارَآـه، فكان 
رفُضـه بللغـا ر5 تتويجاً بسلسـلة رـن تب فض 
ف بالنصيـاع بلطغـا5، رنهـا رفـض ُكــّل  تملـرشِّ
رغ يـات  ول تبعـدوتن باالنحيـاز بهـا؛ ألَنَّه كان 
يعـ ُف أن تالنحيـاَز بهذت تبعدوتن يوصـُم صاحلَه 
بابعار ويلّطُخ تأريَخه فكان بحق تب فيَق تملناضَل 

تبذي ال يليُع وال يُْشرَتى. 

رحيل املناضل الكبري علي صالح عباد مقبل: النضاُل حتى آخر نَفس
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أخبار

 أّكـدت الجهوزية العالية للتصدي لتصعيد العدوان واالستمرار في رفد الجبهات بالتزامن مع تصعيد قوى العدوان ومحاوالت استهدافه الجبهة الداخلية:

 أمين رئاسة الجمهورية: المؤّسسة جّسدت الشعاَر الذي أطلقه الرئيس الشهيد الصّماد »يٌد تحمي ويٌد تبني«

وقفات احتجاجية بالحديدة وصنعاء تنّدد 
بتهرب قوى العدوان من تنفيذ اّتفاق السويد

 : الحديدة
نـّد ت عـدٌ  رـن تبوقفـات تالحتجاآيـة يف ردينـة تبحديـد5 
وردي ياتهـا، أرـس عقب صـال5 تبجلعة، بته ب قـوى تبعدوتن 
ور تِزقتـه عن تنفيذ تتّفاق تبسـويد، وروقف تألرـم تملتحد5 إزتء 
5ـذه تبترفـات.  وأّكـد تملشـاركون يف تبوقفات صلـوَ  وثلات 
أبناء تملحافظة يف روتآهة تبعدوتن ور تِزقتهم وتالستل تر يف رفد 
تبجلهات باب آال وتملال وكل غاٍل ونفيس، ورفضهم تبقاطع بكل 
أشـكال تبتطليع رع تبعدّو تبصهيوني،  تعني ُكـّل أبناء تبشـعب 
إىل توحيد تبصفـوف ترا2 ُرَخّططات تبعدّو تبصهيوني تبسـاعية 
بلسيط 5 عىل شعوب تملنطقة عر تبخونة وتبعلالء رن تبحكورات 
وتألنْظلـة وتمل تِزقة يف أكث  رن قط  ع بي.   وصدرت بيانات عن 
تبوقفات حللا تألرم تملتحد5 تملسـؤوبية تبحقوقية وتبقانونية ملا 
قد يرتتب عىل نقض تالتّفاق رن قتل ألبناء تبشعب تبيلني وتدرر 
بللنيـة تبتحتيـة وتز يا  تملجاعة وحـد5 تبكارثة تإلنَْسـانية بحق 
ــة وبحف تبشعب تبيلني عارة،  تعيًة ُكـّل  أبناء تملحافظة َجاصَّ
تبقلائل تبيلنـي إىل رضاعفة تبجهو  يف رفد تبجلهات وتبجهوزية 

تملتوتصلة مل تقلة رآالت تالتّفاق. 
ويف تبسـياق نّظــلا عد  رن ردي يات أرانة تبعاصلة، أرس 
عقب صال5 تبجلعة، وقفات تحتجاآية بلتنديد بج تئم وج وقات 

تبعدوتن ورفض تبتطليع رع تبكيان تبصهيوني. 
وأّكـد تملشـاركون يف تبوقفـات صلو  وثلات تبشـعب تبيلني 
يف روتآهـة تبعـدوتن تألر يكي تبسـعو ّي ور تِزقته رهلا كانا 
تبتضحيـات، رشـرين إىل أن ُرَخّططـات تبعـدوتن بإثـار5 تبفتن 
وتبنع تت ستلوء بابفشل وتبهزيلة بفضل تبله وبابوعي وتلاسك 

ُكـّل أبناء تبوطن.

أبناء ووجهاء املحويت تؤّكـد استمرار النفري 
ورفد الجبهات باملال واملقاتلني 

 : المحويت
آـّد ت قلائـل ردينـة تملحويـا، أرـس تبجلعـة، تبتأكيَد عىل 
تسـتل تر حابـة تبنفـر ورفد تبجلهـات باملال وتملقاتلـني ملوتآهة 
تصعيـد تحابـف تبعدوتن تألر يكـي تبسـعو ّي ور تِزقته يف وقفة 
رسلحة نُِفذت بعد صال5 تبجلعة، بلدينة تملحويا ر كز تملحافظة. 
ويف تبوقفـة تملسـلحة بحضـور عـد  رـن تملشـايخ وتألعيان 
وتبوآهـاء،  عـا وكيـل تملحافظة تبشـيخ يحيى علـده إب ت5يم، 
بتعزيـز ثلات وصلو  تبجلهة تبدتجليـة، رؤّكـدتً أن تبنر ق يٌب 

ويتطلب بذَل تملزيد رن تبجهو  وتبتكاتف وتبتعاون. 
رن آهته، شـّد  رديـُ  عا2 ردي يـة ردينة تملحويا تبشـيخ 
إب ت5يم علدتبحليد، عىل رضور5 نرش تبوعي يف أوسـاط تملجتلع 
تبيلنـي ملوتآهـة ُكــّل ُرَخّططات ورشـاريع تبعـدوتن تبها فة 
بزعزعـة تألرـن وجلخلـة تبصفـوف، ويف رقدرتهـا تبشـائعات 
وتألجلـار تملزيَّفـة وتألكاذيـب تبتي تلثهـا أبوتُق تحابـف تبعدوتن 

وأ وتتها يف روتقع تبتوتصل تالآتلاعية. 
وأ تن تبليـاُن تبصا ُر عـن تبوقفة تسـتل تر آ تئم وج وقات 
تحابف تبعدوتن ور تِزقته يف تبحديد5 ورختلف تبجلهات، وآج 5ا 
تبج يلـة تبتـي ترتكلها طـرتن تبتحابُـف تبعـدوتن يف رحافظة 
علـ تن.  وبارك تبليـاُن إعالَن تبقيـا 5 تبثورية وتبسياسـيّة بدء 
تنفيـذ تتّفاق تالنسـحاب رن طـ ف وتحد يف رحافظـة تبحديد5، 
رستنك تً عد2َ تبتزت2 تحابف تبعدوتن ور تِزقته يف تنفيذ تالتّفاق. 

قبائل وقيادات عمران تؤّكـد مواصلة مساندتها ألجهزة األمن واالستمرار يف رفد الجبهات 
 : عمران

 أّكــد بقـاٌء روّسـٌع بلحافظة علـ تن، أرس 
تألول، ب ئاسـة تملحافظ تبدكتـور فيصل آعلان، 
عـىل أ5ليّة تبتعـاون رع أآهز5 تألرـن وتضطالع 
تبجليـع بلسـئوبياتهم بحفظ تألرن وتالسـتق تر 
وتوحيـد تبصفوف ورفد تبجلهـات باب آال وتملال 
بلدفـاع عـن تبوطـن رـن قـوى تبغـزو وتالحتالل 
تملسـتهدفة  ُرَخّططاتهـم  ور تِزقتهـم وإفشـال 

بلجلهة تبدتجلية. 
ويف تبلقاء تبذي ضم ردرتء تملدي يات تبشـلابية 
وتبغ بيـة باملحافظـة، آـ ت رناقشـة تبجوتنب 
وتبتعلئـة،  تبتحشـيد  آهـو   بتعزيـز  تملتصلـة 

وتسـتع تض سـلل إنجاح آهو  بجان تبتحشـيد 
باملناطـق وتبعـزل وتملدي يـات وتوحيـد تبجلهـة 
تبدتجل وإحياء قيم تبتكافل وتبرتتحم وروح تإلجاء 

وتبتسارح بني أبناء تبوطن. 
 رن آانله حذر تملحافـظ آعلان رن جطور5 
تمُلَخّططـات تبتـي ينتهجها تبعدوتن إلثـار5 تبفتنة 
ورحاوبتـه بشـق تبصـف تبوطنـي يف أكثـَ  رـن 
رحافظـة بابتزترـن رـع تبتصعيـد تبعسـك ي يف 
تبجلهـات تبحدو يـة وتبتهـ ب رن تنفيـذ تتّفاق 
تبسـويد، حاثّـاً تبجليـَع عـىل رزيد رـن تبيقظة 

وتبح ص عىل أرن وتستق تر تملحافظة. 
وشـّد  عىل رضور5 روتصلة تبصلـو  وتبثلات 
ورفـد تبجلهـات باب آال وتملـال بتطهـِر تبوطن 
رـن  نس تبغـزت5 وتملحتلـني ور تِزقتهم، رشـيدتً 

تبشـلابية  تملدي يـات  قلائـل  أبنـاء  بتضحيـات 
وتبغ بية يف روتآه تبعدوتن رنذ أربعة أعوت2. 

ووآهـاء  أبنـاُء  نّظـــم  رتصـل  سـياق  ويف 
وقفـة  تألول  أرـس  بعلـ تن،  تبسـو 5  ردي يـة 
قللية رسـلحة حـذروت فيها رـن ُرَخّططات قوى 
تبعدوتن ور تِزقتهم تملسـتهدفة بألرن وتالستق تر 
تبنائلـة  جاليا5ـم  تح يـك  عـر  تملحافظـة  يف 
بلضغط عىل تملسـاعي تبسياسـيّة إلحالل تبسـال2 
يف رحافظـة تبحديـد5 وإآهاض تتّفاق تبسـويد، 
 تعـني تبجليـع إىل تستشـعار تملسـئوبية تبدينية 
وتألجالقية وتبوطنية وتالستل تر يف رفد تبجلهات، 
ونلذ تبخالفـات تبسياسـيّة وتبع قيـة وتبطائفية 
وتبعنرية بني أبناء تبوطن وتبتعاون رع تألآهز5 

تألرنية إلفشال تلك تمُلَخّططات. 

مؤّسسة الشعب االجتماعية تنّظــم الحفل السنوي األول تحت شعار »عطاء يف زمن الحرب«
 : صنعاء

أوضح حسن أحلد رشف تبدين -أرني عا2 رئاسة 
تالآتلاعيـة  تبشـعب  رؤّسسـَة  أن  تبجلهوريـة-، 
فاً  بلتنليـة قدرا جالل عارـل كارل نلوذآـاً ررشِّ
ملا يجـُب أن تكوَن عليـه رؤّسسـاُت تملجتلع تملدني 
جالل تمل تحل وتبظ وف تبصعلة تبتي نعيشـها رنذ 5 

سنوتت. 
وأشـار رشف تبدين بـدى رشـاركته، أرس تألول 
يف تبحفل تبسـنوي تألول تبـذي نّظــلـه بابعاصلة 
صنعاء رؤّسسُة تبشـعب تالآتلاعية بلتنلية، تحا 
شـعار »عطاء يف زرن تبحـ ب« بحضور نائب رئيس 
تبوزرتء بشـئون تبخدرات رحلو  تبجنيد، وتبحار  
تبقضائي تبلوتء صابح رسف  تبشاع ، ووكالء وزتر5 
تبشـئون تالآتلاعيـة وتبعلـل وتبكه بـاء وتبطاقة، 
إىل أن تملؤّسسـة تسـتطاعا أن تجسـد تملقوبة تبتي 
أطلقهـا تب ئيس تبشـهيد صابح تبصّلـا  »يد تحلي 

ويد تلني«. 
رـن آانله قال تبقاسـم علـا  -رئيـس تبهيئة 
تبوطنية بتنسـيق تبشئون تإلنَْسـانية-: إن رؤّسسة 

تبشـعب تالآتلاعية بلتنلية أجذت عىل عاتقها علالً 
كلرتً وحيويـاً عّزز تبصلو  تألسـطوري يف روتآهة 
تبعدوتن تبوحيش تبذي تستهدف ُكـّل رقدرتت تبشعب 
تبيلني، رتط قـاً إىل تبجهو  تبتـي تلذُبُها تبهيئة رع 
رختلف تملنّظــلـات تبدوبية رن أآل ضلان وصول 
را يقد2 بلشـعب تبيلني وأال تتحول تلك تملسـاعدتت 
إىل نفقات تشغيلية بللنّظــلات عىل حساب رعانا5 

تبيلنيني. 

بـدوره بفا أحلـد تبكلـي –رئيس رجلـس إ تر5 
رؤّسسـة تبشـعب تالآتلاعية بلتنلية-، إىل أن تنظيم 
5ـذت تبحفـل تحا شـعار« يٌد تحلـي ويـٌد تلني« 5و 
تأكيد عىل تسـتل تر تملؤّسسـة يف تمليض يف 5ذت تبط يق 
عىل 5دى تبُقـ ْآن وحسـب أوبويات رسـر5 تإلنَْسانية 
ورسـر5 تبعطـاء وتب حلة وتللية بلوتآـب تبوطني يف 
تبلذل وتبعطاء، رع باً عن تطلعه باستل تر تملؤّسسة يف 
5ذت تبعطاء وكرس حد5 تبحصار وتبتجويع تبذي ف ضه 
تبعدوتن عىل بال نا رنذ تبيو2 تألول رن عدوتنه تبهلجي. 
وأشـار تبكلـي إىل أن تملؤّسسـة وبجهـو  ذتتية 
وبدعـم رحدو  رن عد  ال يتجاوز أصابع تبيدين رن 
تبخّرين تسـتطاعا تبوصوَل إىل أراكن بم تصلها أيُة 
رنّظــلـة  وبية أَو رحلية، بل وضلـا تملنّظــلات 
تبدوبية ط يَقها يف  عم تملؤّسسـة رغم أن تملؤّسسـة 
حاوبـا تبوصـوَل إىل تلـك تملنّظــلات، الفتـاً إىل أن 
تملؤّسسـَة سـتلدأ جـالل تبعـا2 تبجـاري تبعلل عىل 
ررشوع ردينة تبشعب تبتنلوية تحا شعار »بأيدينا 
نلني ردينتنا« يف ردي ية تبسخنة بلحافظة تبحديد5، 
وتضم رسـاكَن إيوتئية بعد  رائة أرس5 كل حلة أوىل 

وتضم آليع تبخدرات. 

قبائل بني الحارث تسرّي قافلة غذائية ومالية 
وتؤّكـد رفد الجبهات ومساندة األجهزة األمنية

 : صنعاء
شـّد  أبناُء حي تبحلاء وتبطـرتن بلدي ية 
بنـي تبحـارث بأرانة تبعاصلـة صنعاَء جالل 
وقفـة قللية وتسـير قافلـة غذتئيـة ورابية 
بلل تبطني يف تبجلهات، أرس تألول، عىل أ5ليّة 
تعزيز تبجلهـة تبدتجلية وتبتعاون رع تألآهز5 
تألرنية وتالسـتل تر يف رفـد تبجلهات باب آال 
وتملـال ملوتصلة تبصلـو  وتبثلـات يف روتآهة 
قـوى تبعـدوتن ور تِزقتهـم وإفشـال كافـة 
ُرَخّططاتهم تملسـتهدفة بشعلنا تبعظيم أرضاً 

وإنَْساناً. 
 ويف تبوقفة تبقلليـة تملنّد 5 بخ وقات قوى 
تبعدوتن ور تِزقتهـم، ورفض تطليع حكورة 

تمل تِزقـة رع تبكيـان تبصهيوني، شـّدَ  عضُو 
رجلـس تبشـورى عـا ل تبحنلـي ورئيـس 
رجلس تبتالحم تبقلي باألرانة ناآي تبسالري 
وأبناء ووآهاء تملدي ية، عىل أ5ليّة تفعيل  ور 
تبقليلة وتجسـيد بنو  وثيقة تبـرَشف تبقللية 
بشأن تبرتء5 رن تبخونة وتبصلح تبعا2 وتبغ 2 
تبقلـي ب فـد تبجلهـات، وتسـتل تر تبصلو  
وتبثلات وتبدفاع عن تبوطن وأرنه وتسـتق تره 
ورفـض كافـة أشـكال تبتطليـع رـع تبكيان 
تبصهيوني، رشـيدين بدور قلائل بني تبحارث 
يف روتآهة تبعدوتن وإفشال ُرَخّططاته. 

وتحتوت تبقافلُة تبتي سّرتها تبقلائل جالل 
وقفتهـا كليـاٍت رن تملـوت  تبغذتئيـة تملتنوعة 

ورلابَغ رابية. 

مكتب الرتبية والتعليم بصنعاء 
يدّشن توزيع الحوافز للمعلمني 

 : صنعاء
 ّشـن ركتـُب تبرتبيـة وتبتعليم بلحافظـة صنعاء، 
أرـس تألول رصَف تبحوتفـز رـع بجنة تبيونيسـيف يف 

رختلف ردي يات تملحافظة. 
وأّكــدت تبلجنـة أن تبـرَف يكون بلوآـب تب قم 
تبوظيفي تملوآو  يف كشـف تب تتب بللوظفني تبثابتني، 
حيـث وقاعـد5 تبليانـات تبتابعـة بليونيسـيف تعلـُل 
بلوآله، أرا بللتطوعـني فقد تم تبرُف بلوآب رقم 

تبلطاقة تبشخصية ورقم تبتلفون. 
وأفا ت تبلجنة بأنها ال ترف سوى بللتوتآدين يف 
تمليدتن وبياناته صحيحة، رشر5ً إىل أنها ستدفُع حوتفَز 
جلسة أشه  تملقدر5 بـ50  والر شه ياً، وبعد5ا سيتم 

تبرف شه ياً بهذه تمبية. 

رئيس المؤّسسة: سنبدأ العمل خالل 2019 في مشروع مدينة الشعب وبناء مساكن إيوائية لعدد 100 أسرة بالسخنة
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 : ضرار الطيب
–تألحـدتث-  تبجانحـون  تألطفـاُل 
ووضُعهـم يف ظل تبعدوتن تبذي أسـهم يف 
جلق رشيحة كلر5 رن تألطفال رع ضٍة 
بالنـزالق إىل تبجنـوح وتإلفسـا ؛ بسـلب 
تبظـ وف، وكيفيـة إبعا 5ـم عـن عابم 
تبج يلـة وآثاره، وتبدفع بهـم َآليعاً إىل 
رسـتقلٍل آرن، وبابطلع  ور ورسؤوبية 
تبجهـات تب سـلية وتبحقوقيـة إزتء ُكّل 
ذبـك.. عناوين بـارز5 حـرضت كقضايا 
رصريـة يف تآتلاع عقد أرـس تألول، يف 
تبعاصلـة صنعـاء، ب عاية رعـايل وزي  
تبعدل، تبقـايض أحلد عقلـات، حرضت 
فيه »تبقيا تُت تبعليـا بلجهات تبعارلة يف 
رجـال عدتبة تألطفال«؛ ملناقشـة وبحث 
علـل تبلجنـة تبفنية تبتي ت أسـها وزتر5ُ 
تبعدل وتضم وزترتِت تبدتجلية وتبشـؤون 
تالآتلاعيـة وحقـوق تإلنَْسـان، وركتب 
تبنائب تبعا2، و5يئة تبتنسيق بللنظلات 
غـر تبحكوريـة ب عاية حقـوق تبطفل، 
وتبطفوبـة،  بألرورـة  تألعـىل  وتملجلـس 
وتتّحـا  نسـاء تبيلـن، وبابتعـاون رـع 
تبلجنـة  و5ـي  تبيونسـيف،  رنظلـة 
ـــة بتعزيز نظـا2 عدتبة تألطفال  تبَخاصَّ
ع ضـاً  تالآتلـاع  وتضلـن  تبيلـن،  يف 
بللشـاكل وتالجتـالالت يف 5ـذت  وتقعيـاً 
تملجال، وج ج بخطة علل، يأرل تبجليع 

تطليقها. 
صحيفـة تملسـر5 حـرضت تالآتلاَع 
وتنقل فيلا يي آانلاً رن تفاصيله: 

وزير العدل: نسعى إلنشاء مجمعات 
ــة باألحداث واأُلَسر  متكاملة َخاصَّ

النازحة إلبعادهم عن واقع الجريمة
جالل تالآتلاع، أبقى وزيُ  تبعدل كللًة 
أّكـــد فيها أن أطفال تبيلن بشـكل عا2 
»ضحيـة رجـزر5 رفتوحة رنـذ 5 أعوت2 
وأن تستهدتف تبعدوتن طال حتى تألطفال 
يف بطون أرهاتهم«، ُرشرتً إىل أن تبعدوتن 
أسـهم أَيْضاً بشـكل كلر يف إفسا  حيا5 
تبكثر رن تألطفال و فع بهم إىل تبجنوح 
تبذي وقعوت ضحيته نتيجة بلظ وف. 

َوأَضـاف أن وزتر5 تبعـدل كانـا قـد 
رجلعـاً  علـ تن  رحافظـة  يف  أنشـأت 
ـا بلجـال عدتبة  قضائيـاً ضخلـاً جاصًّ
تألطفـال إاّل أن تبعـدوتن  رـ ه، كلا  ّر  

تبكثر رن تملنشآت تبقضائية. 
وشـّد  تبقـايض عقلـات عـىل أن رن 
أ5ّم وسـائل تطليق نظا2 عدتبة تألطفال 

بشـكل فعال، إنشـاء رجلعات رتكارلة 
ـــة باألطفـال تبجانحني، تتضلن  َجاصَّ
ـــة؛  رـدتر  ورحاكـم ونيابـات َجاصَّ
بتأ5يـل تألحـدتث وتبقضاء عىل أسـلاب 

إفسا 5م. 
وبفا إىل أن تال5تلا2 يجب أن يتجاوز 
تألحـدتث بيشـلل أَيْضـاً تألرَُس تملـرش 5 
وتبنازحة بشـكل عا2؛ ألنهم قد يكونون 
ع ضًة بالنج تف إىل وتقع تبج يلة بفعل 
تبظـ وف، رؤّكــدتً عـىل رضور5 تعاون 
كافة تبجهات تب سـلية وغر تب سـلية 
يف تحقيـق ذبـك، ورنلهـاً إىل  ور وزتر5 
تألوقـاف يف توفـر أرتض إلنشـاء بنيـة 

تبتحتية تبالزرة يف 5ذت تملجال. 
 

اليونسيف: يجب إيجاد بدائل قانونية 
عن احتجاز األحداث ويجب فصلهم عن 

الكبار
رلثـُل رنظلـة تبيونسـيف، تبسـيد5 
سـار5 نيانتي، حرضت تالآتلـاَع أَيْضاً، 
وأبقـا بدور5ا كللة أّكـــدت فيها عىل 
 عـم تملنظلة بنظـا2 عدتبـة تألطفال يف 
تبيلن، رنو5ـًة عىل رضور5 تعاون كافة 
تبجهـات؛ ألن آهـة وتحـد5 بلف  5ا ال 

تستطيع إنجاز يشء. 
وأشـارت تبسـيد5 سـار5 إىل أنه يجب 
إيجا  بدتئَل قانونية عن تحتجاز تألطفال 
تبجانحـني، وتالتجـاه بتأ5يلهـم بيكونوت 

فاعلني يف تملجتلع. 
يف  رصـدت  تملنظلـة  أن  وأوضحـا 
حـوتيل   ،2017 رـن  تبثانـي  تبنصـف 

253 حابـة تحتجـاز بألحـدتث يف ر تكز 
تحتجاز رتعـد 5، وأن تبكثرَ رنهم كانا 
قضايا5ـم بسـيطًة وبم يكن 5نـاك  تٍع 
بالحتجاز، وشـّد ت عىل رضور5 تبفصل 
بني تألطفال وتبكلار يف ر تكز تالحتجاز. 

أمني العاصمة: عصابات إْجــَرامية 
تستخدم األطفال يف »السرقات« 

والنيابة تتساهل مع تجار املسروقات
رـن آانلـه، أّكـــد أرـني تبعاصلة، 
حلو  ُعلـا ، يف كللة به، عىل أنه ال يجُب 
فقـط تبرتكيز عـىل أسـلوب تبتعارل رع 
تألطفـال تبجانحـني، وإنلـا يجـب أَيْضاً 
تبوصول إىل تألسـلاب تبتي تدفع تألطفال 

إىل ترتكاب تبجنح. 
ويف 5ذت تبسـياق، أشـار إىل أن تألطفال 
تملرش يـن 5ـم أَْكثَـــُ  ع ضـًة بلوقوع 
ـــة يف ظـل تبظ وف  يف تبجنـوح وَجاصَّ
تبقاسية تب ت5نة تبتي ف ضها تبعدوتن. 
وذك  علا  أن أرانة تبعاصلة تعارلا 
جـالل تبفرت5 تألجر5 رع تبعديد رن آنح 
تألطفـال، وأب ز5ـا تبرسقـات، وضلنها 
رسقـة »تبكابـالت تبنحاسـية« تبتابعـة 

بللال تبعا2. 
وقـال: إن تـم تبتوصـل إىل أن أغلـب 
5ـؤالء تألطفال »رسـّرون رن عصابات 
تسـتخدرهم  إْآــَ تريـة  ورنظورـات 

بالجتلاء رن تملالحقة«. 
َوأَضاف أن 5ذه تبعصابات تتعارل رع 
تجار رعينني بليع تملرسوقات، ُرشـرتً إىل 
أن 5نـاك »ت تجياً« رن تبنيابة يف تبتعارل 

رع 5ؤالء تبتجار. 
أنـه عـىل آليع  وأّكـــد 
وضـع  تحسـني  تبجهـات 
تألطفـال تملرّش يـن قلـل أن 

يتحوبوت إىل آانحني. 

الشؤوُن االجتماعية تسعى 
لجمع اإلسهامات واألوقاف 

تؤّكــد دعمها 
وزيـُ   أّكـــد  آانلـه،  رـن 
تالآتلاعية، عليد بن  تبشـؤون 
ضليـع، عـىل أن وزترته تسـعى 
بلتعـاون رـع ُكّل تبجهـات تبتي 
يلكنها تإلسـها2 بشـكل رسلي 
وغـر رسـلي يف رجـال رعايـة 
تألحـدتث؛ بعـد2 وآـو  ريزتنيـة 
رسـلية بذبـك، فيلا أّكـــد وزي  
عـىل  تبعجـي،  نجيـب  تألوقـاف، 
رضور5 وآـو  »ب نارـج تأ5يـي 

ألطفال تألحـدتث، يلكنهم رـن تبخ وج 
تالنضلـاط  عـىل  تسـاعد5م  بلهـارتت 
وإفـا 5 تملجتلـع وتلعد5ـم عـن وتقـع 
تبج يلـة« طابلـاً رـن تبيونسـيف  عم 
5ـذت تبتوآه، ورؤّكــدتً عـىل أن تألوقاف 
ستدعم يف 5ذت تإلطار بأَْكثَــ  رلا فعلا 

سابقاً. 

الداخلية: األطفال الذين فقدوا أسرهم 
بسبب العدوان قد يصبحون »جانحني« 
رزق  تبلـوتء  تبدتجليـة،  وزتر5  وكيـل 
تبجويف أبقى كللـة جالل تالآتلاع أَيْضاً، 
وقـال: إن تبـوزتر5 قطعا شـوطاً َكلرتً 
فيلـا يخص فصل تألطفـال تبجانحني يف 
ر تكـز تالحتجاز، إاّل أنه أّكــد أن تبفصل 

وحَده بيس حالً. 
ونلّـه بـدوره إىل أ5ليَـة تالبتفـات إىل 
تألطفـال تبذيـن فقـدوت أرس5م بسـلب 
تبعدوتن؛ ألنهم ربلا »ينضلوت إىل تألطفال 

تبجانحني«. 
وأّكـــد تبلـوتء تبجويف عـىل را ط حه 
وزي  تبعدل، رن رضور5 إنشاء رجلعات 
ورنظورـات تأ5يـل رتكارلـة بألطفال 

تبجانحني. 

مجلس األمومة والطفولة: يجب 
الرتكيز على »الربامج الوقائية« لحماية 

األطفال من الجنوح
تالآتلـاع،  جـالل  بهـا  ردتجلـة  ويف 
أّكـــدت تألرـني تبعـا2 بللجلـس تألعىل 
بألرورـة، مليـاء تإلريانـي، عـىل رضور5 
تبرتكيـز عـىل »تبرترـج تبوقائيـة تبتـي 

تحلي تألطفال رن تبجنوح«.. 
وتط قـا تإلريانـي إىل وتقـع تألطفال 
تبجانحني يف تبسـجن تمل كزي، رشر5 إىل 
أنه »وتقع رؤسـف« وأنه يجب نقلهم إىل 

ــة.  ر تكز َجاصَّ
تسـلّب  تبعـدوتن  أن  وأّكـــدت عـىل 
قـد  تبذيـن  تألطفـال  بتوّسـع رشيحـة 
يكونـون »عـىل جـالف رـع تبقانـون« 
َحــّد تعلر5ا، رشـر5 إىل رضور5 علل 
 رتسات ورسوحات عىل رستوى تبوطن 
بلجنـوح  تملع ضـني  تألطفـال  ملع فـة 

وتستهدتفهم برترج تبوقاية. 

تتّحا  نساء تبيلن: نوتآُه صعوباٍت يف 
رجال رعاية تبجانحني

رلثلُة تتّحا  نسـاء تبيلن يف تالآتلاع 
أّكـــدت بدور5ا عـىل ُآللـِة صعوبات 
يوتآهها تالتّحا  يف رجال عدتبة تألطفال، 

بتخصيـص  يتعلـق  رـا  ورـن ضلنهـا 
ـــة بألطفـال تبجانحـني،  ر تكـز َجاصَّ
كذبـك را يتعلق بابتوعيـة، رؤّكــد5ً عىل 
أن تالتّفاقيـات تبدوبيـة وقوتنـني حقوق 

تبطفل َآليعاً رهللة. 

مصلحة السجون: رعايُة األطفال 
الجانحني يجُب أن تكون خارَج أسوار 

السجن
وتضلن تالآتلاع أَيْضاً ردتجلًة بلعليد 
علِدتبله تبحكيم، رن رصلحة تبسـجون، 
أّكـــد فيهـا عـىل رضور5 إنشـاء بُنيـة 
ــة ب عاية تألحدتث، رنو5اً  تحتيـة َجاصَّ
إىل أنـه »بيـس فقـط تجتـالط تألطفـال 
بابكلار يف ر تكز تالحتجاز 5و را يسـلب 
تملشـاكل، بـل حتـى تجتـالط تألطفـال 

تبجانحني بلعضهم«. 
وأّكـــد تبحكيـم عـىل رضور5 رعاية 
أسـوتر  جـارج  تبجانحـني  تألطفـال 
تبسجون، وعد2 تستعلال عقوبة تبسجن 

بحقهم إاّل يف حدو  ضيقة آدتً. 
رصلحـة  بـإ رتج  تبحكيـم  وطابـب 
تبسـجون ضلن تبلجنـة تبفنيـة بتعزيز 
نظا2 عدتبـة تألطفال، وأن تكـون حلوُل 
تبلجنة بللشـاكل حلـوالً عليقة تصل إىل 

أسلاب تملشاكل. 
وأّكـــد تبحكيـم عـىل رضور5 تبعلل 
عـىل  تب كـون  وعـد2  وتملشـرتك  تبجـا  
تملنظلـات تبخارآيـة، و5ـو رـا أّكــده 

تبجليع أيضاً. 

نشاطاُت لجنة عدالة األطفال وخطة 
عمل 2019

تالآتلـاُع تضلن أَيْضاً عـ َض تق ي  
ألب ز نشاطات تبجهات تبرشكاء يف تبلجنة 
تبفنية بتعزيز نظا2 عدتبة تألطفال جالل 

تبعا2 تملنر2. 
وحصلا صحيفة تملسـر5 عىل نسخة 
رـن تبتق يـ ، تشـتللا عـىل تفاصيـل 
بنشاطات تبلجنة يف را يتعلق بابوقاية رن 
تبجنوح، وتبلنـاء تمُلَؤّسـي، وتبخدرات، 
وتبحد رن تالحتجاز، وتبتعاون تبقضائي، 
وبناء تبقدرتت، وتبتكارل وتبتنسيق. 

وذك  تبتق يُ  تملستفيدين وتملستهدفني 
رـن نشـاطات تبلجنـة و5ـم: تألطفـال 
تبعنف،  ررش ون، وتبنازحـون، وضحايا 
وتألطفـال تملحتجزون، وطـالب تملدتر ، 
تبرشطـة،  ور تكـز  تالرـور،  وأوبيـاء 
وتبنيابات وتملحاكم، و ور تإليوتء، وتمل تكز 
تالآتلاعيـة، إىل آانب تبسـجن تمل كزي، 
وتبقضا5 وتألطلـاء وتبضلاط وتملحارني. 
وعد  رـن تبجهات تب سـلية وتملنظلات 

تبحقوقية. 
كلا عـ ض جـالل تالآتلـاع تق ي تً، 
حصلا عليـه تبصحيفة، حوَل تبتحديات 
وتبصعوبـات تبتـي توتآه تبلجنـة وتبتي 
تلخصـا يف أربعـة رحـاور 5ـي: تبلُنية 
تبتحتية، وعلليات تبتنسـيق وتسـتخ تج 
تبتشـغيلية،  وتبحابـة  تبتصاريـح، 
وتبخدرـات، وتضلـن تبتق ي  عد5 حلول 

رقرتحة بهذه تبصعوبات. 
وتنتهـى تالآتلـاع بإقـ تر جطة علل 
بلجنـة تبفنيـة بلعـا2 تبجـاري، حصلا 
تبصحيفـة عىل نسـخة رنهـا، وتضلنا 
تبخطـة أربعـة رحـاور رئيسـية 5ـي: 
تبلنـاء تمُلَؤّسـي، و عم وبنـاء تبقدرتت، 
وتبخدرات، وتبتنسيق، وتشتلل ُكّل رحور 
عىل عد5 جطوتت تقو2 بها آهات رعينة 
ضلـن تبلجنـة، وأ5َْـــَدتف ُكّل جطـو5، 

وتملستوى تبُجغ تيف تبذي تستهدُفُه. 

برعاية وزير العدل ومشاركة عدد من قيادات الحكومة والجهات الحقوقية وبالتعاون مع اليونسيف: 

اجتماٌع )قضائي – أمني – حقوقي( يف صنعاء: نظاُم »عدالة األطفال« بني دور الدولة وظروف العدوان
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ن��واي��ا ال���ع���دوان وم��خ��ّط��ط��ات��ه ع��ل��ى أب����واب ال��ح��دي��دة
علي نعمان المقطري*
ُك باحتالل الحديدة التمسُّ

 يجـُب تبتأكيـُد أن تبعـدّو بـم يتخـلَّ أبـدتً عـن 
5دفـه تب ئيـي تب ت5ن رغم را كابده رن جسـائَ  
وتنكسـارتٍت ورغم تبتظا5ُـِ  بابُهدنة وتبحديث عن 

تبحلول تبسللية. 
وإنلـا 5و يعـّرُ عن رسـاعيه بطـ ق رختلفة 
رتعـد 5، بكنـه ال يتخـىّل عنـه نهائيـاً وإن عـّ ج 
عىل ط ق وع 5 طويلة ويسـلك تبعديـَد رن تبط ق 
وتملناورتت؛ بلتق ب رن تبهدف وتالبتفاف حوبه. 

املناورُة السياس��ّيُة العليا هي أح��د أهّم الطرق 
للوصول إليه

ذبك أن تبح َب تخاُض عر رستويات عديد5، ُكلُّ 
به رساُره بتحقيق آانب رن تبهدف تب ئيي، فكل 
5دف ال يتحّقــق بفعل رستوى قيا ي تسرتتتيجي 
لـا نتـاج تكارـل تملسـتويات  وتحـد رلـارش، وإنَـّ
تبعديد5 بلقيا 5 تبتي تسَهُ  عىل تحقيق ذتت تبهدف 

تب ئيي، ُكلٌّ رن آهته وبوسائله. 

 هدُف السيطرة على الحديدة لم يتغّي 
حـني تعث  تملسـتوى تبعسـك ّي تمليدتني تمللارش 
وأجفـق يف تحقيق ُرَخّططـه، فقد بـا رت قيا تُه 
تبعليا إىل تإلرساك بامللا ر5 تالسرتتتيجية تبسياسيّة 
وتحويـل تال5تلا2 وتبنزتل إىل ريدتنها تبسـيايّس إىل 
تملناورتت؛ بغ ض إعاقة تبخصم ورنعه رن تستغالل 
ت تآع وإجفاق تبعدّو يف تإلقدت2 عىل تبهجو2 تملضا  
يف وقا ال يالئـم تبعدوَّ ويع ُِّضه ألفـدح تملخاط  يف 
ظـل توتفق غر رلارش رع تمج  بلهجو2 تبحاسـم 
بعـُد أَو أن بـه أوبويـاٍت أُْجــَ ى وفقاً بحسـاباته 
ـة عند5ا تكـون تألقدتر يف حال  وتقدي تتـه تبَخاصَّ
توتزن ح ج بجليع أط تف تبرتع، وإذ فشل تبعدّو 
يف كسـب 5جو2 جرسه َفإن تبط ف تبوطني را زتل 

بم يستنفـذ أسابيب تبدفاع تبهجوري. 

فحوى مؤشرات تَح�ّركات العدو
تشـرُ تَحــّ كاُت تبعدّو إىل أنه يتجه بالسـتعدت  
بجوبة ح بية تابية قا رة يستعُد بها تستعدت تً أكر 
رع إحدتث تغيرتت يف تسرتتتيجياته وتكتيكاته بلا 

يتناسب ورشوَط رع كته تبجديد5. 
بنأجـذ َعـــَد تً رن تملـؤرشتت تسـتحقُّ تبرتكيَز 

وتبتوقف عند5ا با5تلا2:
-1 5ـذت تبقصـُف تالجرتتقـي تبيورـي تملتكـّ ر 
التّفاقـات تبسـويد  ون توقـف أَو حيـاء رـا 5ـو 
تملزيـد رـن  إاّل أسـابيب ضغـط؛ بلحصـول عـىل 
تبرسيـة  تبعـدّو  تَحــّ كات  وتغطيـة  تبتنـازالت 
تبتـي يسـتعدُّ فيهـا عـر عصاباتـه ور تِزقتـه يف 

تملدينـة وحوتبيهـا بالنقضاض عـىل رناطق تملدينة 
ور تكز5ـا وتبسـيط 5 عـىل تمليناء وتملطـار وفتح 
تبطـ ق وتملحاور وتهيئة تألآـوتء بإلنزتالت تبجوية 
وتبلح ية، رسـتهدفني تبسـوتحَل تمل َكزية بلليناء 

وتملطار وتبنقاط تملحورية. 
وغايتُها رن نرش5ا يف وسـائل تإلعال2 بني غايات 
عديد5 5ي بفـُا تالنتلاه إىل رحـاور تبضجيج ملنح 
تبقـوى تبرسيـة تبخلفيـة تبوقـَا تبـكايفَ وتبغطاَء 
تبتري ي تملطلوب عند رـا تكوُن آا5ز5ً بالنتفاض 
وتملينـاء  تملدينـة  تبحديـد5  قلـب  يف  تبدتجـل  رـن 
وتملطـار وتفجـر ملع كة رن  تجلهـا بحظة تكون 
تبتحضـرتت تبعدوتنيـة بالنقضـاض رـن تبخارج 

وتبدتجل قد نضجا وآن أوتن قطاف ثلار5ا. 
2 - تعتقال تألرن تبيلني يف تبحديد5 بشلكات رن 
تملتآر يـن وتملخ بني رن ُقــوَّتت تبعـدّو ور تِزقته 

وإعالن ذَِبَك يف وسائل تإلعال2. 
3 - ضلط تبجن تل كاررت و5و يلارُ  أ وترتً ال 
تُلـاُّ ملهاره بصلة ويحـاول أن يلار   ورتً ملحا2ٍ 

رـع تبعـدّو ويطابب بإجـ تج تألرـن تبيلني تملحي 
وتسـليم تملدينـة وتمليناء بلعـدوتن وبرشعية 5ا ي 
ويحاول أن يقد2 ق تءتٍت آديد5ً بالتّفاقات تملوقعة، 
و5ـذت تبتفا5ـم بـني تبجنـ تل كارـرت وغ يفيث 
ورجلس تبعدوتن تبدويل ورجلس أرنه تألرلي. 

5 - 5ذت تبعلل تبحثيـث يف رجلس تألرن رن قلل 
تب باعية تبعدوتنية السـتصدتر تبق ترتت تبتي تلّهد 
وتغطـي تبفتنـة تمُلَخّططة تبقا رة عـىل تألبوتب يف 

قلب وحدو  تبحديد5 وحوتبيها. 
ويعتر تبحديُث يف رجلس تألرن عن إرسال بعثة 
ر تقلة عسـك يّة ركونة 70 جلـرتً رزوَّ تً بلعدتت 
ـــة باب صـد وتفكيـك تألبغـا2 وتملفخخات  َجاصَّ
وتبصوتريخ وتبقذتئف وتتّجا5اتها بابتنسـيق تبتا2 
رع تبوسـائل تب قابيـة تبفضائية بلعـدوتن و وبه، 
ورزّو يـن باملدرعـات وتمبيات وتمل كلـات تملزو 5 
بكاسحات تألبغا2 وكاشفات تملفّخخات ورصورتت 
ورجّسـات تألنفـاق وتبخنـا ق وتملخـازن وتبعقـد 

ووسائل أُْجــَ ى رن أآهز5 تبتشويش. 
7 - إعالن تبجيش وتبلجان تبشـعليّة تألسلوعني 
رجلوعـة عسـك ينّي  تسـتهدتف  عـن  تملاضيـني 
ب يطانيـني حـوتيل 13 يف آلهـات نجـ تن وقلُل يف 
ـة تبريطانية  آلهات رأرب رن تبُقـــوَّتت تبَخاصَّ
تبتابعة بُقــوَّتت »تإل  أي إ  S A S » بابتنسـيق 
ـة تملسـلى  تبتا2 رـع تبُقـــوَّتت تألر يكية تبَخاصَّ

ُقــوَّتت  بتا. 
ويالحـظ أن تلك تبُقـــوَّتت رتخصصٌة باألعلال 
تالسـتخلارتتية  وتملهارـات  ــة  تبَخاصَّ تبرسيـة 
ــًة تحديـد تألراكن تملناسـلة  وتبتجسسـية وَجاصَّ
بعلليـات تإلنـزتل تبجويـة بُقــوَّتت رـن تبجو يتم 
إنزتبهـا كوراندوزيـاً بعـد نقلهـا فـوق حارـالت 
تبطائ تت وتبلوترج تب تسية عىل تبُق ب رن سوتحلنا 

تنتظ  إشار5 تبح كة وتبهجو2. 
تبعـدّو  إسـقاط طائـ تت  تـوتيل رسلسـل   -  8
ـة  تبتجسسـية تملتطـور5 يف أكث  رن رحـور َجاصَّ
تبسـاحل تبغ بـي َوتبجلهـات تبحدو يـة يف نج تن 
وعسـر وآيزتن، وتوتيل تبرضبات تبصاروجية عىل 

تجلعات آنو  تحابف تبعدوتن ور تِزقتهم. 
ا - روتصلـة تقـد2 ُقـــوَّتت تبجيـش وتبلجان 

تبشعليّة َوسيط تها عىل عرشتت تملوتقع تبجديد5 يف 
علق آيزتن بابُق ب رن ر كز5ا حتى باتا تملعارك 
تسـلع أصوتتها بللوتطنني رن  تجل ردينة آيزتن 
نفسـها، رلـا يدل عـىل تقرتتب جطـوط وجطوتت 
تبجيـش تبيلني رن ر كز تملدينـة وال تفصله عنها 
إاّل بعـض أريال، و5ـو را يؤّكــد عـىل علو قارته 

وتستطابة يديه وأسلحته. 
10 - تصفيـة رؤترـ 5 كرش بابرسعـة تملطلوبة 
تبتي بم تلهل تبعُدوَّ وال رناورتته أية ف صة بلنجاح 
وتالسـتل تر وتبتوسـع، و5ي تبلؤر5 تبتي كشـفا 
نهايتهـا تبرسيعـة عن رـدى تبضعف تبـذي أصاب 
تبعـدوتن ورؤتر تته ور تِزقته وقيا ته وردى جوتء 

تفكر5م تالسرتتتيجي. 
11 - وعـىل آلهات نهم ورـأرب، يوتصل أبطال 
تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة 5جلاتهـم وتقدراتهم 
تملتوتبيـة، رحّقــقـني تندفاعـاٍت كلـر5ً عىل عد5 
رحـاوَر يف آلهـة تبجـوف، حيث تم  حـ  تبعدوتن 
ور تِزقتـه رـن تبجلهـات طـول تألشـه  تبثـالث 
تملاضيـة، رنزبـة بابعـدّو تبكثـرَ رن تبخسـائ  يف 

تألروتح وتبعتا . 
وبعـلَّ تبعلليات تبجوية تملسـّر5 تبتي توتبا عىل 
ــًة يف قاعـد5 تبعنـد تبتي  روتقـع تبعـدوتن وَجاصَّ
تسـتهدفا قيا تـه رطلـَع تبعـا2 تبجديـد وأو ت 
ـة  بحيات عـرشتت تبقا 5 تبكلـار بلل تِزقة وَجاصَّ
رئيـس رخابـ تت تبعـدوتن و5يئات عليـا ورئيس 
أركانهـا وتبعديـد رـن تبشـخصيات تبتـي تكتـم 
تبعدّو عـن تإلعالن عنهـا، كانا تبصفعـة تبح بية 

وتبعسك يّة تألقوى. 
 

النتائُج واالّتجاهات 
تملع كـة را زتبـا رسـتلّ 5ً، فابعـدوتُن ال ي يد 
تإلق تر وتالعرتتف بهزتئله وتنكسارتته، و5و يحاوُل 
إعـا 5 تبكـ تت رجـّد تً وال يهتم بخسـائ ه را  ت2 
يخـد2 يف تألجر رشكات تبسـالح ووكالئها تملحليني 
وُرَخّططاتها تبكرى وأغـ تض تبصهيونية تبعاملية 
ـًة أ5ـدتف تبصهيونية  وتإلقليليـة وتملحلية وَجاصَّ

تالسرتتتيجية. 
 كلـا يحّقـــُق أ5ـدتَف تالحتـالل وتلكينَه رن 
تحتـالل تبجنوب وت سـيخ وآـو ه بعـد تبتخلص 
رـن بقايـا تبجيش تبجنوبـي وتمل تِزقـة تبجنوبيني 
تالنفصابيني وتسـتلدتبها بُقـــوَّتت إْر5َــابية رن 

تبقاعد5 و تعش تبتي ال تنتلاء وطنياً بها. 
عـن  وكشـفا  تألجـر5  تألحـدتث  وسـلقا   
تفا5لات عقدت يف أبو ظلي ورأرب بني تألر يكيني 
وتإلرارتتيـني وتإلجـوتن وتإلصـالح تلخضا عنها 
تبحديـد5 وكـرش ونهـم  تبتخ يـب يف  ُرَخّططـات 
ـة تمل تِزقة  ورصوتح وتشغيل ف ق تبُقــوَّتت تبَخاصَّ
عـىل تألرض وتبسـيط 5 عـىل غـ ف تبعلليات عىل 
رسـتوى تبجلهات ملحاور تألساسـية رن تبساحل 

تبغ بي إىل رأرب رصوتح وآيزتن وعسر. 
 و5ـذت 5ـو رحتـوى تبرتتيلـات تالسـرتتتيجية 
تبعللياتيـة تبتـي يتلنا5ا رجلع تبشـيطان بقيا 5 
ت ترب وبن سللان وبن زتيد وت يزت راي أَو عصابه 

تبعدوتن تب باعية. 

 األه��داُف واالس��راتيجياُت الجدي��دة للعدوان 
على الساحل الغربي والحديدة

 رنح تتّفاُق تبسويد تبعدّو تبف صة بلنجا5 رؤقتاً 
رـن 5الك رحّقــق عىل أبـوتب تملدينة تبلطلة حني 
أوقف تستل تر تبنار وأق  تنسحاب تبُقــوَّتت تبيلنية 
وإعا 5 نرش5ا عىل بعد عرشتت تبكيلوررتتت جارج 
تملدينـة ويف رحيطها، وإجـ تج تبُقـــوَّتت تبيلنية 
رـن قلب تملدينة ورن تملينـاء وتملوتنئ تبتابعة بها يف 

تبكثيب ورأ  عيىس. 
وكان إف تُغ تملدينة رن تبُقــوَّتت تبيلنية تبحارية 
بهـا عـىل رأ  أ5دتف تبعـدوتن وإبقـاء تملدينة رن 
تبدتجل فارغة يسـهل إسـقاُطها  تجلها، فلم يُلِز2 
تالتّفاق بإجـ تج جاليا وعصابات تبعدوتن يف تملدينة 
ويلنـع أية تَحــّ كات عدوتنية يف نطـاق تمل بعات 

ال�������س�������وي�������د؟  ب�������ع�������د  م����������ا   

ـــذي يــنــويــه الــعــدّو عــلــى أبــــواب الــحــديــدة؟ ــا ال  م

 وم����اذا ف��ي ُج��ع��ب��ت��ه م��ن م���ن���اورات ج��دي��دة وم��ف��اج��ئ��ات؟
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ن��واي��ا ال���ع���دوان وم��خ��ّط��ط��ات��ه ع��ل��ى أب����واب ال��ح��دي��دة
تبتي شللها تالتّفاق تملذكور.

 وحول 5ذت تبهدف تبجو5 ي تألول بلعدّو، عللا 
آليـع عصاباتـه تبدوبيـة تإلقليليـة وتملحلية عىل 
تحقيقـه وتهيئـة تبظـ وف تبتـي تلّهد بـه وتقوُ  
إبيـه بشـكل رلـارش أَو غـر رلـارش وتسـتثلار 
تبوقـا وتبفـ ص تبتـي توف 5ـا تبهدنـة، وإفـ تغ 
تملدينة وروتنئهـا ورطارتتهـا ور تفقها وردتجلها 
ورخارآها رـن تبُقـــوَّتت تبتي تحليهـا وآعلها 
عاريـًة رن ُكــّل حلاية وتزنـة وذَِبَك تبغ ض يقُف 
عـىل رأ  ُكــّل أ5ـدتف تبعدوتن تمن رنـذ رناور5 
تتّفاق تبسويد، وجلق آبيات وأوضاع تقنية وإ ترية 
وبنيويـة َوعسـك يّة تجعـل تبف تَغ تالسـرتتتيجي 
تبيلني رسـتلّ تً رتوتصالً ب بطه بقضايا إنَْسـانية 
وحقوقيـة وقانونيـة وتضلن تملزيد رـن تبتج يف 
بلُقــوَّتت تبعسـك يّة وتألرنية وشـله تبعسـك يّة 
وتألرنيـة وكل را يشـكل جطـ تً وبو رحـدو تً عىل 

تَحـّ كات تبعدّو تبقا رة ويعيق تَحـّ كاته. 
 َوآعـل ُقــوَّتت تبعـدّو أقـ َب إىل تملدينة بل تت 
رضاعفـة عن روتقـع تبجيش تبيلني تبـذي يحد  
تالتّفـاق تألجر به بُعـدتً يصـل إىل 30 كيلوررتتً عن 
أق ب رحيـط بللدينـة بينلا يلتز2 تبعدّو بسـحب 
5 كيلورـرتتت رقابـل آنـوب  ُقــوَّتتـه رسـافه 
تملطـار وكيلو 16، و5دُفه 5ـو أن تكون قدرته عىل 
تالنقضاض عاصفًة وحاسـلًة را أن تلوح تبف صة 

تملنتظ 5 رن تبدتجل وتبخارج. 
وتضلـن تأجر تحتلـال تدجل تبجيـش تبيلني 
ورنعـه بقصفـه وتسـتهدتف روتقعـه وجطوطه 
وع باتـه وآبياته جـالل تالنتقـال.. تضلني رشوط 
تبتدجل تإلنزتيل تبجوي تبلح ي تبري تبخاطف تبذي 

يخططون به رنذ فرت5 طويله. 
وتأتـي تريحـات تبريطانيـني تملتكـّ ر5 عـن 
ملكافحـة  رليـون  والر  ثالثلئـة  رللـغ  رصد5ـا 
تألبغـا2 يف رنطقة تبحديد5 يف 5ـذت تإلطار تبعدوتني 
بَعيـدتً عـن را ت وآه وسـائل إعالرهـم حول فتح 
رسـارتت إلر تر تملساعدتت تإلنَْسـانية بللحتاآني 
وتبجياع وتبلؤسـاء رن ضحايا5ـم، وتبحقيقة 5ي 
أنهم يسـَعون بفتح رسـارتت آرنة إلر تر تألسلحة 
وتبقـدرتت تبح بيـة تبعدوتنيـة و5ي تسـتكلاٌل ملا 
حاوبتـه تبُقــوَّتت تبف نسـية بدتية تبحللة تألجر5 
عـىل تبحديد5 تبتـي أجفقا أرا2 يقظـة تبُقــوَّتت 

تبلح ية تبيلنية. 
 وتبالفـا يف تالتّفـاق أنـه يلـز2 تبجانـب تبيلني 
تملعتـدى عليه بإف تغ تملوتنئ تبثالث تبتابعة بلحديد5 
رعـاً ككتلـه وتحد5 رـن تبُقـــوَّتت تملدتفعـة عنها 
رقابـل راذت؟ رقابل ت تآع ُقــوَّتت تبعدّو تملتقدرة 
تبوتقعـة يف تبحصـار تبثالثـي عـىل ردتجـل تملدينة 
رسـافة نصف كيلورـرت أَو كيلوررت و5ـو را كان 
ي آـوه بكي يضلـن ت تآعاً آرناً رـن توغل جط  

وتقع فيه فال يلكنه تبتقد2 وال تبتأج . 
إن رنـَح تألرم تملتحـد5  ورتً ترشتفياً عىل تملوتنئ 
تبثالثـة 5ـي فك 5 إيجابيـة رشيطـة أن ال يقابلها 
إف تغ تملوتنئ رن تبحلاية تالسرتتتيجية تبرضورية، 
رلا يع ضهـا الحتلـاالت تهديِد5ـا بانقضاضات 
رلاغتـة رن تبجو ورن تبلحـ   ون أن تكون 5ناك 

ُقــوَّتت كافية بللوتآهة تملحتللة. 
 وباب غـم رن تعنـا تبط ف تبعدوتنـي رطلئناً 
إىل عد2 وآو  رن يحاسـله رـا  ترا تألرم تملتحد5 
رشيـكاً يف تبعدوتن يف تبنهايـة رهلا حاول غ يفيث 
أن يسـرت عورتهـا بلعـض تملخصوفات رن شـج  
تبنخيـل، كان تبط ف تبيلني ورـا زتل يلدي تبكثر 
رن ُحسـن تبنوتيا ويسـتجيُب بلكثر رـن تملطابب 

وتبحجج. 
******

 الحقيق��ة الجاف��ة هي أن الوس��يَط ه��و العدّو 
األخطر اآلن 

 إن تالعتلـارتِت تملوضوعيـة تؤّكـــُد حقيقة أن 
تبوسـيط ط ف يف تبعدوتن فلن تبزتوية تملوضوعية 
تبعلليـة فابوسـطاء 5م قا 5 تبهجـو2 تبجديد عىل 
أبـوتب تبحديد5 فهـي تعهد5م تب ئيـي تمن وعىل 

قلة سنارهم تألكر. 
تبشـيخ  تمل تـِزق  تبعـا2  تبقائـُد  رحقـاً  وكان   
تملح ري قائد تمل تِزقة تبجنوبيني يف تبساحل تبغ بي 
وتبحديـد5 و5ـو يخاطب قيـا 5 را يسـلى تبلوتء 
تبثابث علابقة تملسـؤول عن قيا 5 رحور تبحديد5 
تبتابع بلعـدوتن ور تزقته »ك16«بعـد إب ت2 تتّفاق 
تبسويد قائالً به بابح ف: »إن تبتحابُف قد أّكــد بنا 
أنـه جالل تنفيذ تالتّفاق سـيتم نزع تألبغا2 وتدرر 
تملوتقـع وتبخنا ق َوتألنفاق وإفـ تغ تملدينة َوتملوتنئ 
رـن تبُقـــوَّتت تبيلنية وإعـدت  تبعـد5 القتحارها 
رجـّد تً برسعـة جاطفة بدعم شـارل رسـلق رن 
تبتحابُـف.. ال تعطـي تمج  أيَة ف صة السـتعا تها 
بعـد تسـتقدت2 ُقــوَّتته رـن أراكنهـا تبلعيد5 تبتي 
وضعا تحـا رجا5  تألقلار تبصناعية وتبقيا تت 

تألرضية َوتبجوية وتبلح ية«. 
وتعتـر جطابـاُت تبقيـا 5 تبعدوتنيـة تبدتجلية 
توآيـه  بلثابـة  تمليدتنيـني  وبقا تهـا  التلاعهـا 
تسـرتتتيجي جاص يسـتنُد عىل نوتيا5ا تملليّتة فهو 
جطاُب تطلـني وضلان تبتـزت2 بقيا تتها تمليدتنية 
يحتوي عىل حقائـَق ذ5لية غزي 5 آدتً وإَضاَفًة إىل 
بقية تملظا5  وتملوتقف وتإلآ تءتت تبتي ُكلُّها تلتقي 
وتُصبُّ يف بوتقة ر كزية رشرتكة وتحد5 5ي تلييا 
تبغدر بابشعب تبيلني يف تبحديد5 ورلاغتة تبسكان 
تمرنـني رـن تبدتجـل وتبخارج رـن تبجـو وتبلح  
وتألرض ورـن تألرم تملتحد5 يف وقـا وتحد، وإعا 5 
تآتياح تبحديـد5 برسعة تبرق و5ـذت أرٌ  يجب أن 
يكون رتوقعاً وطليعياً بابنسلة بلعدوتن ووسطائه 
ورجلس عصابته وأرنه تبعاملي، وبابنسـلة بلحابة 
تبدوبية وتبقانونية تملسيط 5 عىل تبعابم تبيو2. 

ويف ُكـــّل تألحوتل فاالتّفاقـات أياً كانا تعكس 
رصابـح وتوتزن تبط فني تب ت5نـة وعندرا يتجاوز 
أيٌّ رنهلـا حابتَـه تالضط ترية تلك َفإنـه يعلد إىل 
تجرتتقهـا تحـَا أية ذرتئع ال يعدرهـا؛ ألَنَّه يأرل يف 
تحسـني روتقعه أَو إحدتث ج ق تسـرتتتيجّي أكر 
يف ض به رشوطه عـىل تمج  َويدح ه عن ط يقه 

 ح تً. 
وكلا قال أحُد كلار تبساسـة تبغ بيني يَْوراً: إننا 
نضع تالتّفاقات بكي نخ قها رستقلالً عندرا تتغر 
تبظـ وف تبتـي أآرتنا عـىل إب ترها، فال قدسـية 
بلنصـوص وتالتّفاقات وتملعا5دتت إاّل بقدر را تللي 
أغ تضاً رشرتكة أساسية رضورية بلط فني. 

الدوُر االستعماري لألمم املتحدة.. »هيمرشولد« 
مازال هناك

»5يل شوبد« 5و أب ز رلثل بلنفاق تالستعلاري 
تألرلي كان أريناً بألرم تملتحد5 يَْوراً يف تبستينيات، 
وقـد تسـتخد2 ُقـــوَّتت تألرـم تملتحـد5 الحتـالل 

»تبكونجو« تبشـعليّة َوإسقاط حكورتها تبرشعية 
تبوطنيـة وتغتيال تبزعيم تبوطنـي تألف يقي تبكلر 
تملناضـل يف حـ ب تالسـتقالل تبتحّ ريـة »كوترـي 
نك ورا« وتدبـر تنقالٍب وحيشٍّ بقيـا 5 تملخاب تت 
تألر يكيـة تحـا غطـاء والئحـة تألرـم تملتحـد5 
وتبيونيفيل وباسـم تدجلها إليقـاف تالقتتال تأل5ي 
وتبحلاية تملدنيني وإيصال تملساعدتت تإلنَْسانية. 
 وسـخ  »5يل  شـوبد« ُكـــّل إركانـات تألرم 
تملتحـد5 بصابح تل يـ  رؤتر تت تبواليـات تملتحد5 
تبتـي سـرتت تدجلهـا يف تبلـال  تبحـ 5 تملسـتقّلة 
تملنا5ضة بلكيان تبصهيوني وتالسـتعلار يف آسـيا 

وأف يقيا. 
ويف رطلـع تبخلسـينيات عللا ُقـــوَّتت تألرم 
تملتحـد5 الحتـالل كوريـا وشـن تبحـ ب تبعدوتنية 
عىل تبشعب تبكوري باسـم تألرم تملتحد5 وتبحلاية 
تإلنَْسانية وتحا حصانتها وسلعتها تبدوبية. 

ويف تبتسعينيات رن تبق ن تملايض شن تألر يكيون 
تبح َب وتبعدوتن عىل تبع تق وأفغانسـتان وسوريا 
وبلنان؛ تسـتنا تً إىل أغطية  وبية َوإىل ق ترتت تألرم 
تملتحد5 تبتي أباحا بلواليـات تملتحد5 عرَ تحابفها 
تبدويل أن تلارَ  ررشوَعها تالستعلاري وأن تغطي 
أفعابها تبقذر5 بإرت ية قانونية تستندت عىل أكاذيب 
وأساطر وتضحة تبلهتان، ويف تبسلعينيات صلتا 
تألرُم تملتحد5 أرا2 أبشع تدجالت تبواليات تملتحد5 يف 
أر يـكا تبالتينية ضد أنْظلة وطنية رنتخلة أب ز5ا 

كان نظا2 تب ئيس »تبندي تشيي«. 
إن نشـأ5 تألرم تملتحد5 كارتـدت  بعصلة تألرم يف 

تبحـ ب تبعامليـة تألوىل 5ـي أنها رنظورـة رنافقة 
بالسـتعلار تبقديم وتبجديد وتحا غطائها ترتكلا 
أبشـُع تبج تئم أب ز5ا كانا تحتـالل تبعابم تبع بي 
وتقسـيله تحـا غطـاء تبوصاية تألرلية وسـلخ 
أقابيم تسـرتتتيجية ع بية وتسـليلها بحلفائها يف 
تملنطقـة رـن ت كيا إىل شـاه إي تن وشـكلا غطاًء 
 وبيـا الحتالل فلسـطني وتهجر تبيهـو  إبيها رن 
أنحاء تبعابم تبغ بي الستيطانها وترشيد أ5ِلها ورا 
زتبا إىل تبيو2 رحتّلة تحا غطاء تألرم تملتحد5. 

 
 االّتفاقات وأين هي االّتفاقات؟ 

يف تبحقيقة ال يوآد را ُسـّلي تتّفاقات حقيقية 
إىل تمن بني تبيلن وتبعدوتن، وأط تف تتّفاق تبسويد 
لـا 5ـو يف آو5ـ ه وحقيقتـه فهـو ُرَجـــّ    إنَـّ
تفا5لات بفك تشـتلاك رؤقا بني ُقــوَّتت وإعا 5 
تنتشـار آرـن بلُقــوَّتت عىل آلهـة ردينة تبحديد5 
فقـط، بدبيل أن تبعدّو ي يد أن يأجـذ رنه را ي يده 
ويحتاآـه بغ ضـه تمني فقـط ويتجا5ـل تبلاقي 
رـن تالبتزترات أرـا يف تبوتقع تبقانونـي َفإنه بيس 
5نـاك إاّل 5دنـة رؤقتة بفـك تدتجلها عـىل تألرض 
بغـر صابـح تبعدّو إىل وضـع ُكــّل طـ ف ي يد أن 
يسـتثل  فيه تبوقـا وتبتَحــّ ك ويضفـي تإلعال2 
تبسـيايّس عليها 5ابًة رن تمللابغات وتالّ عاءتت وإال 
فاملوضوُع ُرَجــّ   رشـاورتت سياسـيّة بني ط يَف 
تملوتآهـة عىل تألرض و5م ُرَجــّ ُ  آزء رن عدوتن 
كارل شارل بأط تفه تبدوبية وتإلقليلية وال يلثلون 
ط َف تبعدوتن وال أصحاب تبق تر فيه وبيسا 5ناك 
أية وثيقة رسـلية تؤّكــد أنهم يف تبط ف تملشـاور 
تمج  يللكون سلطة تلثيل تبعدوتن وتحابفه. 

يف  بالنخـ تط  يهـدف  ال  تمن  يـدور  رـا  وكل 
رفاوضـات آـا 5 بلخ وج رـن تبعـدوتن وتبح ب 
وتحلل تملسـؤوبيات تأل بية وتبقانونية عن تبعدوتن 
ورـازتل يؤرل يف أن يفـ ض تإلطارتت تبتي يجب أن 
تؤط  تملستقلل تبسيايّس ملا بعد تبح ب وأن يضلن 
سيط 5 ر تِزقته عىل تبنتائج وأن يو ي إىل إضعاف 
تبطـ ف تبوطنـي تملقـاو2 قلـل أيـة رشـاورتت أَو 
تفاوضات شـارلة حقيقية تؤ ي إىل سال2 حقيقي 

يف ظل ت ترب وعصابته تب باعية.

 رؤيُة العدوان السياسّية
ُكلُّ ُقــو5َّ رحاربة تخُد2ُ أ5دتفاً سياسـيّة وقوى 
سياسـيّة وتلتز2 بعقيد5 سياسـيّة تؤطـ  تبح َب 
تبَحــلَّ  وتفـ ض  وتتّجا5اتهـا  أ5دتفهـا  وت ُسـُم 

تبسيايّس تبذي يحّقــُق رصابَحها. 
وقلـل توف  تلك تبرشوط فإنهـا ال ت ى يف تبَحـّل 
لا 5و رناورتتها عند  تبسيايّس جياَر5ا تألفضَل وإنَـّ

تبرضور5 تملأزقية تبعسك يّة كلا 5و تمن. 

* المركز االستراتيجي الوطني
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ما بعد تنفيذه اّتفاق السويد 
من طرف واحد! 

 منصور البكاري

 جطـو5ُ تبوفد تبوطنـي تملفاوض 
بللدء بتنفيذ تمل حلة تألوىل رن تتّفاق 
ِل  تبسـويد رن ط ف وتحـد بعد تنصُّ
وفـد تمل تِزقة عـن تملوتفقـة عىل بدأ 
تبتنفيـذ بلل حلـة تألوىل يف روعد5ـا 
تملحـّد  يضـع رجلس تألرـن وتألرم 
تملتحـد5 وقوى تبعـدوتن ور تِزقتهم 
يف روقـف رحـ ج أرا2 تبـ أي تبعا2 

تملحي وتإلقليلي وتبدويل. 
 وأيضاً يع يهم رن ُكــّل أسابيب 
تبتضليـل وتبكـذب وتبخـدتع حـول 
آديـة تملسـاعي تبسـللية بتجنيـب 25 رليـون يلنـي تملحتاآني 
بللسـاعدتت تبغذتئيـة تبعاآلة تملزيد رن كارثـة تملجاعة، وضلان 
إيصـال تملسـاعدتت تإلنَْسـانية وتإلغاثيـة تبيهم و جـول تبلضائع 
وتبعالآات عر ريناء تبحديد5 إىل رختلف رحافظات تبجلهورية. 
 ويعكس ردى ح ص قيا تنا تبسياسـيّة بتجنيب سكان ردينة 
تبحديد5 تملزيد رـن تبقتل وتبدرار وتبترشيد وتبنزوح، ونزع تبذرتئع 
تإلنَْسـانية رـن أفـوته رنظلـات تملجتلع تبـدويل وقـوى تبعدوتن 
ور تِزقتـه ووسـائلهم تإلعالريـة تملختلفـة تبتـي بـم تتحدث عن 
رضاعفة تألزرة تإلنَْسـانية بسـلب تحكم قوى تبعـدوتن بلخازن 
تبغـالل ورنع توزيعهـا بللوتطنني، أَو أيصال تملسـاعدتت تبغذتئية 
تبيها، وتسـخر ذبك بللقايضة باالنسـحاب رن تملناطق تملحّد 5 يف 

تمل حلة تألوىل إلعا 5 تالنتشار رن تالتّفاق. 
كلا يعكُس تبتعارَل تبوتضح وتبريح بف يقنا تملفاوض تبساعي 
بالنتقـال إىل تمل تحـل تبتابيـة وإنعاش رختلـف تمللفـات تملتعث 5؛ 
تنطالقاً رن روح تبحلول تبُقــْ آنية تبتي حثا عىل تبجنوح بلسـلم 
إن آنـح تبعدّو به، بغـض تبنظ  عن نوتياه تملليتـة بللك  وتبخدتع 
وتبغدر بلتهـ ب عن تالبتـزت2 باملوتثيق وتبقيـم وتملعاير تألجالقية 

وتإلنَْسـانية وتبقانونية. 
ورـن 5ـذه تملنطلقـات تـدرك قيا تنا تبسياسـيّة وتبعسـك يّة 
بأن  جـول قوى تبعـدوتن ور تِزقتهم يف تتّفاق تبسـويد ورختلف 
تملشـاورتت تبسـابقة ُرَجــّ ُ  قنـاع زتئـف؛ بللحـث عـن تبحلول 
تبسياسـيّة ورحاوبـة بلتنصـل رـن تلعـات تسـتل تر تبج تئـم 
تإلنَْسـانية تمل تكلة بحق شـعلنا تبيلنـي، ورحاوبة أُْجَ ى ب سـم 
جطط وتسـرتتتيجيات 5جورية آديد5 عىل ردينة تبحديد5 بتزترن 
رـع تفتعـال تح كات بلخاليـا تبنائلة تبتابعة بلعـدوتن يف عد  رن 
تملدي يـات تب يفيـة بللحافظـات تبق يلـة رن جطـوط تإلردت  إىل 
آلهـات تبسـاحل تبغ بي وآلهـات تبحدو ، وتبتأثـر عىل تبجلهة 
تبدتجليـة وزعزعة تألرن وتالسـتق تر، وأضعاف رسـتوى تبحشـد 

وتبتعلئة تبدتعم بلجلهات باب آال وتملال. 
 فعىل تملسـتوى تبعسـك ّي تعتر رلا ر5ُ تبوفـد تبوطني وتأييد 
قائد تملسـر5 يف جطابه تألجر، أنهـا رلنية عىل تبكثر رن جطوط 
تبعـو 5 وتبسـيط 5 إىل رـا 5و أبعد رلـا كان بيد آيشـنا وبجاننا 
تبشـعلية قلل تبتنفيذ عىل رسـتوى ردينـة تبحديـد5 وروتنئها أَو 

تملدي يات تألُْجَ ى. 
ورـن يدرك  قة رعلورات تب صد وتالسـتطالع بلسـالح تملسـّر 
ملوتقع تبعـدوتن ور تِزقتهـم وتعزيزتتهم تبحديثة آلهة تبسـاحل 
تبغ بـي، أَو تبتـي تم تسـتهدتف تبكثـر رنها يف رختلـف تبجلهات 
تبدتجليـة وتبخارآية، إضافًة إىل تبكثر رن تملعطيات تبتي تلتلكها 
أآهزتنـا تملخاب تتيـة، وقدرتتهـا تبعابية يف تجـرتتق صفوف قوى 
تبعـدوتن ور تِزقتـه عـىل بلسـتوياتهم تملختلفـة يسـتطيع فهم 
ووعـي تبثقة تبتي يترف بها وفدنا تبوطني وقيا تنا تبسياسـيّة 
يف تعارالتهم رع 5ذت تالتّفاق أَو رع تبعدّو عىل تمليدتن، وأَْسلَاب تلك 
تبثقة ورنابعها تبدينية أَو تمليدتنية تمل تلطة باسرتتتيجيات جططنا 

تبعسك يّة تبدفاعية وتبهجورية بدتءتتها تملختلفة. 
ورن يعو  إىل تريحات وزي  جارآية تإلرارتت تملدعو ق قاش، 
وي بطهـا بابتحـ كات تبعسـك يّة مل تِزقتهـم عـىل تألرض وتلكؤ 
ف يقهـم تملفاوض رن آانب، وقـ تء5 تبخطوتت تبصا قة بف يقنا 
تبوطنـي يف تبلدء بتنفيـذ تالتّفاق رن ط ف وتحد يسـتطيع تبتنلؤ 
بلـآالت تالتّفاق وتملع كة تبعسـك يّة يف رحافظة تبحديد5 ورع فة 
تملصر تملنتظ  بحشو 5م ورعدتتهم جالل تأليا2 وتبشهور تملقللة. 
تبسياسـيّة  بابقيـا 5  ثقتـه  يف  تالسـتل تُر  تبيلنـي  فعـىل شـعلنا 
وتبعسـك يّة َورفـد تبجلهات بجهـو  رضاعفة وتبتعـاون رع تألآهز5 
تألرنيـة يف رختلـف تملدن وتبقـ ى وتألرياف تبتي بها تبسـلق يف إسـنا  
تبجيـش وتبلجان تبشـعلية رنذ أربعة أعـوت2 وبدأ تبعدوتن تسـتهدتفها 
وتبتحّ ك فيها بنشاط، كلكلن قو5 أرت  إضعاَفه وتستغالَبه يف آن وتحد.
فتحية بكل تبرشفاء رن أبناء شعلنا تبيلني يف تب يف وتبحرض.. 
ُكْم َويُثَلِّْا أَْقَدتَرُكْم(.  وت تبلََّه يَنُرْ )يَا أَيَُّها تبَِّذيَن آَرنُوت إِن تَنُرُ

الثائرُة األولى والُقدوُة األسمى

يا عرب.. ارفعوا قبعاتكم للحر اليمني 

سعاد الشامي

ُسـلَّــِم  جـالل  ورـن  تبتأريـِخ  عـرَ 
تألحدتث تملتدرج وتملتعـ ج، تنطلق ثائ 5ُ 
تملشاع  تملتدفقة بابقيم تإليَْلــانية ورن 
ُشـعاع تبقلـب تملز 5ـ  بابطهـ  تبذي ال 
ي تفُع إىل رسـتوته بقيـُة تبلرش، رن 5نا 
تتّقدت آذو5ُ تبثور5 تبفاطلية، وتفّج ت 
ينابيُع تالنتصار بلحق وتالندفاع يف سليله 
وتبتـي ال يعارُضهـا ضعـٌف أَو تـ  ُّ ، را 
 ت2 أنها تستلدت سـلطتَها رن تبسلاء، 
وكانا قائدتها 5ي تبزكية تبنقية، ز5 تء 
تبنلو5 وبتول تبوالية و5ابة تبنور تملشـعة 
ورثال تبعصلة، وتبتـي كتلا أ5َْــَدتَفها 
بلـدت  تبخلـو  عـىل صفحـات تبنضـال 
تبثوري تبـذي يهز تبعوتطَف ويهيلن عىل 

تبقلوب. 
بقـد كانا تبسـيد5 تبطا5ـ 5 تبز5 تء 
وآـه  يف  تألوىل  تبثائـ 5َ  تبسـال2  عليهـا 
تالنح تف تبديني وتبتآر  تبسـيايّس تبذي 
ـة،  سـيط  عـىل تبحكـم ورقـدرتت تألُرَّ
ُج بها تبكثرُ  فلم تكـن تبقضيُة كلا يـ وِّ
رقتـر5ً عىل ُرلٍك أَو ررتث أَو سـلطة، 
بل كانـا قضية إْســاَل2 رحلدي أصيل 
وإْســاَل2 آج  آديـد رشـوَّه وإيَْلــان 
نقي وبذور نفاق تجد ط يَقها إىل تبقلوب 
وحق بنّي وباطل يسـتلني سليله بيظه  
آليـاً، وكيف مَلن نشـأت يف رنلا تبنلو5، 
وتكتسـلا رلا ئهـا رن أنفـا  تبزكاء 
تملحلـدي، وت ع عا تحَا ِظالل تبوحي، 
وتزّو ت رـن رعني تبسـلاء، أن تصُلَا 
وتُغضَّ تبط َف أَو أن تتحاوَر رشـاعُ 5ا 
رـع بغة تملقاييـس تملا ية، كيـف بها أن 

تجد ط يقاً سوى تبثور5؟ فثارت.. ثارت 
برتسـَخ قوتعَد  ين تإلْسـاَل2 تبذي يصون 
تبك ترة تإلنَْسـانية ويحافظ عىل حقوق 
تبعلـا ، وكانا جطلتها عـىل رنر أبيها 
بعد تبتحاقه باب فيق تألعىل بلثابة تبليان 
إىل  بلعـو 5  تبتصحيحيـة  بلثـور5  تألول 
رسـار تبنلو5 وكان أفضل سالح تتسلح 
بـه ترـ أ5 يف ظـ وف كظـ وف تبز5 تء 

عليها تبسال2. 
إن رسـؤوبيَة تبدفـاع عـن  يـن تبلـه 
ونـر5 تبحـق وإقارة تبعـدل ال تقتُر 
عىل تب آال وحسـب، وبكنها رسـؤوبيٌة 
آلاعية تخص تب آال وتبنسـاء عىل َحدٍّ 
سـوتء وإن تعد ت تأل وتر وتنّوعا تملها2 
وإال َبَلا كان تبله عز وآل قائالً يف رحكم 
كتابـه: َوتْبُلْؤِرنُـوَن َوتْبُلْؤِرنَاُت بَْعُضُهْم 
أَْوِبيَاُء بَْعٍض، يَأُْرُ وَن ِباْبَلْعُ وِف َويَنَْهْوَن 
ـاَل5َ َويُْؤتُوَن  َعـِن تْبُلنَكـِ  َويُِقيُلوَن تبصَّ
تبـزََّكا5َ َويُِطيُعـوَن تبلََّه َوَرُسـوَبُه، أُوَبِئَك 
َسـَرَْحُلُهُم تبلَّـُه، إِنَّ تبلََّه َعِزيـٌز َحِكيٌم(، 
وَبلا كانا سـيد5 نسـاء تبجنـة، تملتلتّلُة 
إىل ربهـا وأ2 أبيهـا 5ـي أوىل تبثائ تت يف 
روتآهـة تحديـات تبوتقـع تإليَْلــانـي 
وتبديني، بعد أن تكتسلا حكلة رقارعة 
تبظلـم وتبجروت رن جـالل رعارصتها 
بتلك تبظ وف تبعصية يف رشوتر آها 5ا 
رـع أبيهـا وزوآهـا بـكل را القـوه رن 
بـب تملعانات رـع قوى تبـرشك وتإلآ ت2 
يف سـليل نرش 5ـدي تبله وإبالغ رسـابة 
تبسلاء، فلا 5ان عليها و5ي بنا رحلد 
وقـد تآتلعـا بهـا إْرـَكانيـات تبثـور5 
ورؤ5ـالت تملعارضـة أن تقـَف عاآـز5ً 
 ون تبسـعي بحلاية  ينها وإقارة  ور5 

تبحيـا5 تإلنَْسـانية عـىل رقايـس تبعدل 
تإلبهي. 

بقد رضبا تبز5 تُء عليها تبسال2 أروَع 
تألرثلـة يف رفـض تبَجور وتثليـا  عائم 
تبديـن ورنـع تبخـ وج عن أحـكا2 تبله، 
وبـم يكن حلـاً يف حطا2 تبدنيـا بل آهاٌ  
وتجسيٌد بلتلسك بنهج تبُقـْ آن ورلا ئ 
تبف قـان وأحـكا2 تب حلـن وفضٌح ملن 
ينِسـُب إىل تبنلي صىل تبله عليه وعىل آبه 
را بيس رنـه، وآعلا رن روقفها قدو5ً 
ــة يف روتآهة  حسـنة بـكل نسـاء تألُرَّ
ُكـــّل تبتحديات، بيقتديـن بها ويدركن 
رسؤوبيتهن تبعظيلة و ور5ن تبكلر يف 
تبجها  وتبدفاع عن سـالرة 5ذت تبدين. 

5ـذت تملوقـُف تبثـوري بقدو5 تبنسـاء 
تملؤرنـات تبز5 تء عليها تبسـال2، 5و را 
آّسـدته تمل أ5 تبيلنية وجّلدته بلوتقفها 
تبعظيلة جـالل أربعة أعوت2 رن تبعدوتن 
تإلآ تري عىل شـعلنا ووطننا؛ وبذبك فال 
غ تبة أن ن ى تمل أ5 تبيلنية تصنُع روتقَف 
عظيلة بم يَ  تبعابم رثيالً بها يف روتآهة 
تبظلـم وتبطغيـان ضـد آلابـ 5 تبـرش 
وتبعدوتن يف 5ـذت تبزران، و5ـي رتجلد5ٌ 
بابصـر وتبثلات، ورتسـلحة باإليَْلــان 
تألكلـا   بفلـذ5  ورضحيـة  وتبصلـو ، 
ورهجة تبفـؤت ، وباذبة تبغـايل وتبنفيس 
يف سـليل نـر5  ينها وعدتبـة قضيتها 
ورظلورية شـعلها، بعد أن نسـجا رن 
سـر5 تبز5 تء شـعاَع تالفتـدتء تبنورتني 
تبذي ييضُء بها ط يَقها يف تبدنيا ويصلها 
إىل رجاور5 تبلتول يف تبجنة، فسـال2ُ تبله 
عىل تبز5 تء وعـىل نهجها وثورتها وعىل 

تبسائ تت يف  روبها. 

عفاف محمد

بعـد تلـك تبحشـو  تبغفـر5 ملسـرتت 
5ّلا رثَل تملط  تملـدرتر وتقاط ت يف ُكــّل 
رحافظـات تبيلـن، ج آا حليـًة وغر5ً 

وأَنََفًة وتعتزتزتً بع وبتها. 
ج آـا بعـد توآيهـات قائـد تبثـور5 
سلاحة تبسيد َعلدتمللك بدر تبدين تبحوثي. 
بوحـاٍت  تملهيـُب  تبخـ وُج  ذتك  كان 

ر سورًة بال كللات.. 
تطلعوت يف تلـك تبوآوه تملقتضلة تبثائ 5 
تطابعـوت  وألرضهـا،  وبع وبتهـا  بدينهـا 
وتسـاءبوت رثي: 5ل رثُل 5ذت تملشهد تك َر 

يف أية  وبة ع بية؟؟!!
5نـاك يف ُكــّل تبللـدتن تبع بيـة أح تٌر 
رشفـاُء، بكن ال يسـانُد5م تبكثـرون.. ال 

يتجـ أ تبكثـرون عـىل رفع تبصـوت بهذت 
تبقدر رن تبجلوع تبلرشية تبشديد5 تبلأ  

وتبصعلة تمل ت . 
تبيلني وحـَده َرن يلتلُك تلـك تبج أ5َ.. 
فهو َرن يخُ ُج يف رسـرتت تحَا تبقصف 
ورـع توتآـد تزيـز تبطائ تت.. 5ـو رن ال 
يحسـب حسـاباً بدوبـة عظلـى أَو مللوك 

طغا5 تحرتفوت تبقتل بوحشية. 
إنـه شـعٌب ال يهـاُب تملـوَت أَو أيـة 
ت سانة ح بية أَو إعالنية. فهو يتصدى 
بحشـو  عدوتنهم تبكوني يف تبجلهات، 
بح وبهم تبنفسية وتبناعلة، ب ياحهم 
تبلار 5 ويكشـف ُكـــّل ُرَخّططاتهم. 
إنه تبشـعُب تبـذي تحّدى طغـا5َ تبعابم 
ورفـع سـالَح تبكللـة وآهـ  بصوت 

تبَحـّق.. 

5و شـعٌب رغم آ تحاتـه تبنازفة يُحثُّ 
تبسـرَ يف وآـه تبتيـار تبجـارف ويتصدى 

ويقاو2 ويوتآه. 
أنعم به رن شـعٍب ُح ٍّ يسـتفزُّه تبظلُم 
ويستفزه تملساُ  بُهويته وتنتلائه.. 

5و تبشـعُب تبذي يتوآُع مال2 غره وال 
يخجـل أَو يُغضُّ تبط َف عن رنارَص5 غره 

رن تبشعوب تبع بية تملنكوبة.. 
5ـو شـعٌب ال يـ ىض بغـر تبح يـة أَو 

يلوت  ونها.. 
شـعٌب أرت  تبحيـا5َ فاسـتجاب بـه تبلُه 

وتبقدر.. 
ُله  شعٌب شـغوٌف بهوتء تبح ية.. يتنسَّ

عىل تبدوت2.. 
 .. حيّوه رن شعٍب أبي صاب  صارد ُح ٍّ
وترفعوت به قلعاتكم؛ تقدي تً وتحرتتراً. 

العالم املتفّرج
تبخارـس  تبعـا2  السـتقلال  حابـه 
عـىل تبتوتيل و5ـو يتصدُر رشـهَد تبدفاع 
عـن نفسـه وتملوتآهـة بقـوى تبتحابف 
تبغ بيـة وتبعريـة بإرت 5 صللـة ال تقلل 
تبرتتُآَع وتالستسـال2َ، رطورتً رن قدرتته 
وإبدتعاتـه وأراره حزرٌة رـن تبخيارتت 
تبتـي أّكـــد قائـُد تبثور5 جـالل حديثه 
يف رحارضتـه تألجـر5 بلناسـلة تبيـو2 
ذُ  تبعاملـي بللـ أ5 تملسـللة بأنـه ال يحلَـّ

تبحديَث عنها. 

وتبقا 2ُ أعظُم. 

العدوان السعودّي.. وأزلية املؤامرة
تبشـلاب تألذكياء رنهـم، و فعا بهم 
غ  روتتَب رغ يًة رقابل ت ك تبعلل وتبتف ُّ
بطلـب تبعلـم، عـا وت بعَد5ـا إىل تبيلـن 
رغلـًة أَو قـرستً، وُفتحا بهـم تملحاِضُن 

تبتعليلية. 
كان  تبسـعو ّي  تبنظـا2َ  أن  ورـع 
يسـعى بتغير ثقافة تبيلنيني وكسـب 
والئهـم عرَ َرـن تعللـوت يف تملللكة، إال 

أن َكثرتً رن 5ؤالء كانوت عىل وعي كلر 
بابتَحــّ ك تبسـعو ّي تملشـلوه وتبدور 
تبعدوتني عىل تبديـن وتبوطن، فظه ت 
بلسياسـة  تملناوئـة  تمرتء  رـن  كثـرٌ 
تبسعو يّة، وترتفعا كثرٌ رن تألصوتت 
تملحـّذر5 رن سياسـة آل سـعو ، و5م 
جنـدق  يف  روآـو ون  أَيْـضـاً  تبيـو2 
رنا5ضة تبعدوتن، وبهم روتقُف رتزنٌة، 
سـوتء رلن ينتلـون بلتيار تبسـلفي، 
هات  أَو ِرـن بعـض تبجلاعـات وتبتوآُّ

تألُْجــَ ى. 
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سندس األسعد*
تمليلونـُة  تبـوال 5ُ  تحـّل 
تبعاملـني  نسـاء  بسـيد5 
فاطلة تبز5 تء )ع( وح تئُ  
توتصلن  تبصارـدتُت  تبيلن 
بلعـا2ِ تب تبـع عـىل تبتـوتيل 
ح تكهن تبجها ي تملستلهم 
رـن تبسـر5ِ تبعطـ 5 بهذه 
تبنـة  تبعظيلـة  تبسـيد5 
)ص(  تألعظـم  تب سـول 
وزوآة أرر تملؤرنني تإلرا2 

عي )ع(. 
بوعيهن  آسـدَن  ح تئٌ  

تبثوري أنلوذًآا يحتذى، يستوقُف عنده 
ُكّل باحث عـن رّس صلو  تبيلنيني أرا2 
أعتـى آحافل تبعدوتن تبكونـي، عدوتٌن 
يشـنه تبنظـا2 تبسـعو ي بابنيابـة عن 
تبوحـش تإلرريـايل ب أسـيه تبصهيوني 

وتألر يكي.
رلا ال شـك فيـه بأن تعارل تبسـيد5 
تبز5ـ تء )ع( رـع تألحـدتث تبسياسـية 
تبهارـة قلـل وبعد وفا5 تب سـول )ص( 
كان ركلـاًل ورؤكـًدت أل وتر5ـا تألج ى 
تبتكافلية  تبرتبوية، تالآتلاعية  تألرسية 

وتبعللية تبتوعوية. 
تملطـ وح: كيـف تجسـدت  تبسـؤتل 
سـر5 تبز5ـ تء )ع( يف آهـا  تبيلنيات 

وصلو 5ن؟
عىل ردى تألعوت2 تملاضية رن تبصلو  
تبيلـن  نسـاء  أّكـــّدت  تألسـطوري، 
تلسـكهن بخيـار رقاورـة وروتآهـة 
تبيلـن.  تنكفائـِه عـن  تبعـدوتن حتـى 
بـم تدجـ ن أبناء5ـن بـل رفـدن بهـم 
تبجلهـات وتصـدرن ملوتآهـة وفضـح 
تإلعـال2 تبتضليـي تبـكاذب تبهـا ف إىل 
تبيلنيـني  رعنويـات  وزعزعـة  تثليـط 
تبسـاحات  إىل  تخ آـن  تبسـاحات.  يف 
رفًضـا بكل تملخططـات تالسـتعلارية، 
وتبتكفرية رنها عـىل وآه تبخصوص، 
تبها فِة إىل تأسـيس كياٍن عدوتنٍي توأ2ٍ 
بذبك تبذي أقيم عىل أرض تبفلسطينيني.
تسـتلهُم تبيلنيـاُت توآههـن رن آها  
تبسـيد5 تبز5 تء )ع( تبتـي آهزت تألرضية 
وتبتصـور بـكِل ثـور5 تنتفـُض  فاًعـا عن 
قضيـٍة حّقـة وعـن رظلـو2ٍ رسـتضعٍف 
ورسـتعلد. ففاطلـة )ع( نـرتُ  كُل حّ 5ٍ 
تتصـدى ملوتآهـة تالسـتكلار وتبغط سـة 
وتالسـتلدت ، و5ي تبتي عللتهن رضور5 أن 
يط حـن أنفسـهن يف تبسـاحات تإلعالرية 
وتبسياسية؛ تعزيًزت أل5دتِف تبثور5ِ وثوتبتها.
نجحِا تمل أ5ُ تبيلنية بإبحاف يف فضح 
تبعلالء تمل تزقة تملنافقني و ناء5 تبنظا2 
تبسـعو ي و رويته وترتهانه ملشـاريع 

تالسـتكلار، وتثقًة تلـا2 تبثقة ورتيقنًة 
عني تبيقـني برشعية ثورتهن وتصديهن 
تبتـي  تملؤترـ تت  بـكل 
تبصهيونـي  يحيُكهـا 
تبيلن،  ضـد  وتألر يكي 
بلوقعهـا  طلًعـا 
تيجي  ت سـرت ت بجيو ت
وبث وتتها وطاقاتها.

تبيلنيُة  تقُف  وتبيو2، 
كللؤ5ٍ شـجاعٍة وك كٍن 
ف يـٍد وكرشيٍك  ريـا ٍي 
يلهـ   فاعـٍل،  قيـا ٍي 
تمل تقلني وتملحللني تبذين 
يجهلون بأنها تقتلسـا 
5ذت تبثلات رن روالتها وقدوتها فاطلة 

)ع(.
ففاطلُة )ع( تخّ آا رن كنِف تبثور5ُ 
تب سـابيُة تملحلديُة قائـد5ً رجا5د5، يف 
عِر تستعلاِ  تمل أ5 ووأ 5ا. 5ي تبكوثُ  
تبتي بم تعطى بل سـوُل )ص( وحده بل 
بكِل ناشـطٍة سياسـيٍة وتآتلاعيٍة عر 
تبتأريـخ، وقد تف   تألنلـوذج تبفاطلي 
بكونـِه يقدُ  تملـ أ5 ويصونهـا فيضع 
بل آِل حجابًا يف تبتعاطي رعها، ال يلكن 

بأِي حاٍل رن تألحوتل تجاوزه.
رـن  أجطـ   تبثقافيـة  تبحـ ب  وألن 
تبحـ وب تبعسـك ية؛ وألن تملـ أ5 تبلـبُّ 
تبـذي بسـالرته يسـلم تملجتلـع، فـإن 
تبيلنيات تسـلحن بعفـاِف فاطلة )ع(؛ 
كي تتصدين بلسـّم تبثقـايف وتالآتلاعي 
تبذي يسعى تملسـتكر بلثه يف تملجتلعات 
تملحافظة، يف سعٍي حثيٍث وشيطانيٍّ رنه 
بتلييع 5ُوية تمل أ5 وح فها وإسقاطها.
عّللا تبسـيد5 فاطلة )ع( تبيلنيات 
تبّصـر يف تبشـدتئد وتقديـم تبتضحيات 
بيحيّـا تإلْسـاَل2ُ عزيـًزت رنتـًرت. فلـن 
آها 5ـا تسـتنلُط تبعر ورـن حديثها 
وحكلتها يستنلُط تبليان، ورن ت بيتها 
البنتهـا زينـب )ع( تسـتنلُط جطـوط 
تبجها يـة بلح تئـ   تب سـابية  تبرتبيـة 
تبصغـرتت، كيف ال و5ي تبنـُة جديجة 
تبكـرى )ع( تبحارية تبلاذبـة تملضحية 

بقيا2 تإلْساَل2ِ ورسابته تبسلحاء.
عىل جطـى فاطلة، تدجـل تبيلنياُت 
تبصاردتت عارهن تبخارس ورصجاتهن 
ردوية يف وآـه تبظلم وتبعدوتن وتيارتت 
تبفتن تبتي تنخُ  تألرة تإلْسـاَلرية. بحبِّ 
فاطلة وبوالٍء صـا ٍق وحّي تلذُل 5ؤالء 
حياتهن بتكـون كللة تبله وأنصاره 5ي 
تبعليا، وبتكون كللة تبشـيطان وعليده 
تملهزورـة،  تبسـفىل،  5ـي  ور تزقتـه 

تملدحور5، تملذبوبُة تبلائد5.

* صحافية لبنانية

سيرة الزهراء عليها السالم.. وأثُرها في المرأة اليمنية رغم التغييب 
منير الشامي 

تلـك 5ـي ِبضعـُة تبطُّهـ  تبنلوي، 
وريحانـة  تإلبهـي  تبـرس  وركنـوُن 
ــة، ورصلاُحها تألزيل، ورشـكا5ُ  تألُرَّ

أنوتر5ا تألبدية. 
وكيـف ال تكون كذبك و5ـي ربيلة 
تبنلو5 ورسـتو ُع تبعلم تملحلدي تبذي 
أنزبـه تبلُه عـىل أرشف جلقـه وجاتم 
رسـله وأعظم أنليائه سـيدنا وروالنا 
وحليب قلوبنا رحلد بن علدتبله صىل 
تبلـه عليه وعـىل بضعته وفلـذ5 كلده 

تبطا5 5 وعىل آبه تألطهار.
فـإذت كان صلوتُت تبلـه عليه وعىل 
آبـه 5و ردينَة تبعلـم َوعيٌّ باب ردينة 
علله فإن فاطلـة تبز5 تء 5ي أركان 
ردينة علله وحيطانها، و5ي أساسها 
ورنلع أنوتر5ـا إىل أن ي َث تبلُه تألرَض 

وَرن عليها.
وألنهـا عليهـا تبسـال2 كذبـك فقد 
سـرتها  تغييـب  تملنافقـون  حـاول 
ـــة وإجفاء  وحجب روقعهـا يف تألُرَّ
رنزبتهـا رن 5ذت تبديـن ورحو  ور5ا 
تملشهو ، رثلُها رثُل تإلرا2 عي وبقية 
تبعـرت5 تبطا5ـ 5 رنـذ تبلحظـة تألوىل 
بوفا5 رسـول تبله صىل تبلُه عليه وعىل 
آبه وبحاقه باب فيـق تألعىل، ورا زتبوت 
رسـتلّ ين يف ذبـك حتى يورنـا 5ذت، 
رستخدرني كافة تبوسـائل ورختلف 
تألسـابيب بتنفيذ 5ـذه تملؤتر 5 حتى 
وبـو كان يف تأويـل نصـوص تبُقـْ آن 
و   تألحا يث تملوضوعة وت ويجها؛ 
يف  ينجحـوت  أن  يسـتطيعون  َعلَّهـم 
تحقيـق 5دفهم أَو بلـوغ غايتهم، إال 

أنهـم فشـلوت عـر تألآيـال تملتعاقلة 
ألربعـة عـرش ق ناً رـن تبزرـان رغم 
حجم رحاوالتهم وتنوعها، وأعظم را 
وصلوت إبيه قديلاً وحديثاً 5و تغييلُها 
ــة بفرتتت رحدو 5 رن  عن وتقع تألُرَّ
تبزرـن ثم را تللث أن تعوَ  حارض5ً يف 
ــة بُقـو5َّ  ور5ا وعظلة  وآدتن تألُرَّ
رنزبتهـا تبرشيفـة رغـم أنوفهم 5ي 
وعـرت5 تملصطفى صىل تبله عليه وعىل 

آبه.. 
 فابكـف رهلا عظلـا ال يلكن أن 

تحجب نور تبشلس..
تغييـَب  تبنفـاق  أ5ـل  ورحـاوالُت 
تبلتـول تبز5ـ تء عليها تبسـال2 كانا 
ورـا زتبا تبغاية تألساسـية رنها 5و 
ــة رن تالرتلاط بسيد5  رنع نساء تألُرَّ
نسـاء تبعاملـني وتالقتـدتء بلوتقفهـا 
تبعظيلـة رـع رسـول تبله صـىل تبلُه 
عليـه وعـىل آبه وسـلم ورـع زوآها 
تإلرا2 عـي وتنتهاء بلوتقفها يف بيتها 
كابنة وكأ2ُ وكزوآة وربة بيا.. 

كذبـك فـإن تلـك تملحـاوالت كانا 
تهـدف إىل إجفـاء رسـؤوبية تبلتـول 
ــة بتجهيلهن  تبز5 تء عن نسـاء تألُرَّ
بدور5ـن وحتـى ال تكون بهـن قدو5 
حسـنى وأسـو5 ُرثىل بيحذن حذو5َّا 
ويلضـني يف  ربهـا تجـاه  يـن تبلـه 
وتألرة وتملجتلع وتجاه بيوتهن آها تً 
و عـو5 و فاعـاً وتلسـكاً وتَحــّ كاً 

وتنطالقاً وصرتً وثلاتاً. 
وبعـل أكـرَ  بيـل عـىل فشـل تلك 
تملحـاوالت 5و روقـُف تملـ أ5 تبيلنية 
تبـذي تجـىّل أرـا2 تبعابم جـالل فرت5 
تبلتـوَل  أن  عكـس  وتبـذي  تبعـدوتن 

تبز5ـ تء عليهـا تبسـال2 حـارض5 يف 
وآدتن تمل أ5 تبيلنية تملؤرنة وتألصيلة 
وأن تمل أ5 تبيلنية تتخذت رن تبسـيد5 
فاطلـة عليهـا تبسـال2 قـدو5ً بها يف 
تبتَحـّ ك وتستشـعار تملسؤوبية تجاه 
ظلـم تبعـدوتن وآروتـه وتالنطـالق 
نحو تبدفاع عن  ينهـا و5ُويتها بعز5 
وك ترة وإيلان وثلات فانطلقا أل تء 
 ور5ا عىل أكلل وآه ويف أنصع صور5 
تضحيًة وبذالً وعطاًء، ويف تقديم أغىل 
رـا تللك وتبدفـع باألب وتالبـن وتالخ 
وتبحليـب إىل آلهات تبرشف وريا ين 
تب آوبة بلجها  يف سـليل تبله وتبجو  
بأروتبها ورجو5 تتهـا وآهد5ا ب فد 
تبجلهات بكل را تسـتطيع عر قوتفل 
تبعطاء تملتدفق وتملستلّ  ألربعة أعوت2، 
رتحّللة تبحيـا5 يف ظل ظ وف صعلة 
آ تء تبحـ ب وتبحصار ورشـاركتها 
فاعلة يف تملقاورـة وتبصلو  وتبتعلر 
عن إرت تها يف رفـض آروت تبعدوتن 
تبغاشـم ورقاورتـه بصلـو  رتجد  
وثلـات ال يلـني بـل يتزتيد رـع ر ور 
تأليّا2 فاستقللا أحب تبنا  وأق بهم 
إبيهـا شـهدتَء بصـر وإيلـان أرـا2 

تبعابم. 
 ورا زتبِا تمل أ5ُ تبيلنية تثلا ُكــّل 
يـو2 أن بها رن تبلتول تبز5 تء وتبنتها 
زينب عليهلا تبسال2 جرَ أُسو5 َوقدو5 
وجرَ رثال و بيل، وبوال أنها تسـتقا 
5ذه تملوتقف تبعظيلة رن سيّد5 نساء 
تبجنة عليها تبسال2 ملا صنعا تبتأريخ 
وشـاركا يف بناء تملجد وسـا5لا يف 
صناعـة جيـوط تبنر تبقـا 2 بإذن 

تبله. 

المرأة اليمنية: أنموذُج الِجهاد الفاطمي



10
تبسلا

تبعد 

25 آلا ى تمج 5 51550ـ
2 رار  ا2201

)617(
ثقافية 

برنامج رجال اهلل ملزمة )معرفة اهلل ــ الثقة باهلل( الجزء الثاني:
الشهيُد القائُد ينصُح اأُلمَّ�َة بأن تترّبأ من الظاملني 

الفاسقني املضلني يف الدنيا قبل الندم يف اآلخرة

م��ع ال�س�يد ال�ق�ائ�د ف�ي اليوم العاملي للمرأة املسلمة )1(

 :  بشرى المحطوري
نتناول يف 5ذت تبجزء تحذيَ  تبشهيِد تبقائد 
-َساَل2ُ تبلِه َعَليِْه- رن )تبدعللة( وتبتسا5ل 
عند سـلاع آيات تبله حيث تساءل قائالً: ]را 
تبـذي يحصل يف 5ذه تبدنيا يف تعارلنا رع تبله 
ُسـلَْحانَُه َوتََعـاىَل ، عندرا نسـلع آياته تتىل 
علينا ، وفيها تلك تميات تبتي تأر نا بابتوحد 
، باألُجـّو5 ، باإلنفـاق يف سـليله ، بابجها  يف 
سليله ، بابعلل عىل إعالء كللته ، بأن نكون 
أنصـارتً بدينـه؟ و5كـذت . كيف يعلـل وتحد 
. . ي آـع يطأطـئ رأسـه ، ويلـيش ردري 
فـني ، يتجه كـذتك ، ي يد يهـ ب ردري فني! 
إىل تملجهـول ، يحاول يع ض! تحدب  ب أسـك 
وتحـاول تع ض كذت وال كذت ، أين سـتذ5ب؟ 
. أنـا فقط تغابط نفسـك ، تحـاول تته ب 
وتحاول تتناىس 5ذت تبيشء ، وتحاول تنشغل 
بأشياء تدجل فيها ملا تنىس ، و5كذت تسا5ي 
نفسـك ، تسا5ي نفسـك حتى يأتيَك تملوت ، 
فتجد بأنك إنلا كنا تغابط نفسك ، وتخا ع 
نفسـك؛ ألن تبله ال ينـىس ، ال يغفل ، ي تقلك 
سوتء ته ب إىل 5ذت أَو إىل 5ذت ، أَو حتى تسر 
تلحث عن أسـئلة تدور بك ألسئلة إذت باتلقى 
بـك رخ ج رن عند ذيـه والّ رن عند ذيه رن 

أآـل إذت . . . يـو2 تبقيارة . . را ِبْش . . }أََوَبْم 
ٍء َشـِهيٌد{)فصلا:  يَْكِف ِبَ بَِّك أَنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ
رن تمية53( 5و تبشـا5د عـىل ُكــّل يشء ، 
شا5د عىل أعلابنا عليم بذتت تبصدور . 

وأضاف -َسـاَل2ُ تبلِه َعَليِْه-:]يو2 تبقيارة 
سـيترأ رنك حتى أوبئك تبذين كنا تؤيد5م 
يف تبدنيا وتصفق بهم و5م يسرون يف ط يق 
تبلاطل }إِذْ تَـَرَّأَ تبَِّذيَن تتُِّلُعوت ِرَن تبَِّذيَن تتَّلَُعوت 
َوَرأَُوت تْبَعـذَتَب َوتََقطََّعْا ِبِهُم تأْلَْسـلَاُب َوَقاَل 
تبَِّذيـَن تتَّلَُعـوت َبـْو أَنَّ َبنَا َكـ 5ًَّ َفنَتَـَرَّأَ ِرنُْهْم 
ا َكذَِبـَك يُِ يِهُم تبلَّـُه أَْعَلاَبُهْم  َكَلـا تََرَّأُوت ِرنَـّ
تٍت َعَليِْهـْم َوَرـا 5ُـْم ِبَخاِرِآـنَي ِرـَن  َحـرَسَ
تبنَّاِر{ )تبلق 166:5-167(؛ ألنه سـر  و5و 
رشـغول بنفسـه 5ـو 5ابك ، 5ـو رذ5ول ، 
يقول بك: رحلك ، راذت أعلل بك؟ را أستطيع 
أعلـل بك يشء . أنا تتأبـم ، تتأبم ، وتصلح 
حـرستت تقطـع قللـك ، عذتب نفـي ، 5ذت 
تبذي كنا يف تبدنيا أصفق به ، وكنا يف تبدنيا 
بَْعـَده ، وكنا يف تبدنيا أركـزه ، وأقول تنه . . 
وتنـه . . . إىل آجـ ه . . 5ا 5و يترأ رني تمن ، 
]بيا تن علا يُسُر ترآع تبدنيا ثاني ر ه أترأ 

رنّه وأبعنه رن فوق ُكــّل رنر[ . 
 

ت��ربأ من الظاملني هن��ا يف الدنيا . . يوم 

القيامة لن ينفعك ذلك:��
ونصح تبشـهيُد تبقائُد -َسـاَل2ُ تبلِه َعَليِْه- 
ــة بـأن تتـرّأ رـن تبظاملني تبفاسـقني  تألُرَّ
تملضلـني بها 5نـا يف تبدنيا ، حيـث ينفع ذبك 
، حيـُث قال و5و يرشُح قوَبـه تعاىل: }بىََل َقْد 
َآاَءتْـَك آيَاِتي َفَكذَّبَْا ِبَها{: ]ت ى 5كذت يأتي 
بعـد ُكـــّل آية تتحدث عـن تبنسـيان }أَتَتَْك 
آيَاتُنَـا َفنَِسـيتََها{)طـه: رن تميـة126( كنا 
يف تبدنيـا نقول بك تترأ رـن تملج رني ، تترأ 
رن تبظاملني ، تليش عىل 5دي تبله ، ال ت تلط 
بغـر 5دي تبله وتبهدت5 إىل  ين تبله . أبيسـا 
حرستت شـديد5 عىل تإلنسـان يو2 تبقيارة ، 
و5و 5نـا كان يع ض يف تبدنيـا ويلحث عن 
رـن يتلسـك بـه فيأتي يـو2 تبقيارـة يترأ 
رنه . أبيسـا 5ذه تميات تعني أنه سـيكون 
حـرس5 شـديد5 عندرا يقوبـون: }َبـْو أَنَّ َبنَا 
َك 5ًَّ َفنَتَـَرَّأَ ِرنُْهـْم َكَلا تَـَرَّأُوت ِرنَّا{)تبلق 5: 
رن تميـة167( عّر تبله عـن أن 5ذه تبكللة 
تنطلقا رن نفو  تتقطـع حرستت }َبْو أَنَّ 
َبنَا َكـ 5ًَّ َفنَتََرَّأَ ِرنُْهْم َكَلا تَـَرَّأُوت ِرنَّا{ غيض 
شـديد ، وتأبم شـديد رن أوبئـك تبذين كنا يف 
تبدنيـا نصفق بهم ، وكنـا يف تبدنيا نؤيد5م ، 
وكنـا يف تبدنيا نليش عـىل توآيهاتهم ، و5م 
كانـوت 5كـذت ، توآيهـات بيسـا عـىل وفق 

كتاب تبله ُسـلَْحانَُه َوتََعـاىَل! حرستت عندرا 
تٍت  قال تبله: }َكذَِبَك يُِ يِهُم تبلَُّه أَْعَلاَبُهْم َحرَسَ
َعَليِْهْم َوَرا 5ُـْم ِبَخاِرِآنَي ِرَن تبنَّاِر{)تبلق 5: 

رن تمية167([ . 

تأمل . . يف آية الكرسي:�� 
تط ق تبشـهيُد تبقائُد -َسـاَل2ُ تبلِه َعَليِْه- 
إىل آيـة تبك يس وتالستشـها  بلـا آاء فيها 
يف رحارضته ، حيـث قال: ]آية تبك يس تبتي 
نق ؤ5ا و5ي رن أعظـم آيات تبق آن تبك يم 
يقول تبله ُسـلَْحانَُه َوتََعـاىَل فيها: }تبلَُّه ال إَِبَه 
إاِلَّ 5َُو تْبَحيُّ تْبَقيُّو2ُ ال تَأُْجذُُه ِسنٌَة َوال نَْو2ٌ َبُه 
ـَلاَوتِت َوَرا يِف تأْلَْرِض{)تبلق 5: رن  َرا يِف تبسَّ
تمية255( ثقوت به؛ ألنه تبله تبذي ال إبه غره ، 
أي 5و رن يللك شئونكم ، رن بيده شئونكم 
وأروركم ، 5و رـن يدب  أروركم ، 5و وحده 
تبذي يلكن أن تأبهـوت إبيه ، وتلتجئوت إبيه . . 
5و تبحـي ال يلكـن أن تقول:]ربلا قد رات 
، تبلـه ي حلـه ، إيـش علَّا يسـوي بنـا[؟ ال 
، 5ـو تبحي . . 5و تبشـا5د عـىل ُكــّل يشء 
. قيـو2 ، 5ـو تبقيو2 عىل ُكـــّل يشء ، فهو 
قائم عىل ُكــّل نفس بلا كسلا . 5و تبقيو2 
5و تبشـا5د عىل 5ذت تبعابم رن يقو2 بتدبر 
شـئونك ، 5و رن يقـو2 بتحقيق رـا وعدك 

بـه ، بإنجـاز رـا وعـدك بـه . 5و أيضـاً }ال 
تَأُْجذُُه ِسـنٌَة{أول تبنـو2 ، أَو نوع رن تبغفلة 
، }َوال نَـْو2ٌ{ فيلكـن أن يهاآلوك و5و رتقد 
. . ال ، يقـول وتحـد ]وتبله إرـا إذت 5و برقد 
فيلكـن يلاغتونا و5ـو رتقد وي آـع ينتله 
وقـد نجحـا[ ال ، ال . . تبله ُسـلَْحانَُه َوتََعاىَل 
ال يغفل ، ال ينا2 ، ال يسـهو ، ال ينىس عندرا 
تثق بـه فأنا تثق بلـن ال يغفل عنك بحظة 
وتحد5 ، بلن 5و عليم بذتت تبصدور ، صدرك 
أنـا ، وصدر عدوك ، فثق بلن يسـتطيع أن 
يلـأل قللك إيلانـا وقو5 ، ويلـأل قلب عدوك 
رعلاً وجوفاً }َسـأُْبِقي يِف ُقلُـوِب تبَِّذيَن َكَفُ وت 

تب ُّْعَب{)ألنفال: رن تمية12( . 
وتساءل -َساَل2ُ تبلِه َعَليِْه-: ]رن 5و تبذي 
يلكن أن تتواله ، وبه 5يلنة عىل تبقلوب؟ رن 
5و تبذي يلكن؟ ال زعيم ، ال رئيس ، ال رلك ، 
ال أي أحد يف 5ذت تبعابم به 5يلنة عىل تبقلوب 
. . أبم يقل تب سـول )صلوتُت تبله عليه وعىل 
آبه(: ))نرت باب عب رن رسـر5 شه ((؟ 
رـن أين آاء 5ذت تب عب؟ رـن قلل تبله ، 5و 
تبذي 5و رطلع عىل تبقلـوب ، وبيده تبقلوب 
يستطيع أن يلأل5ا رعلاً ، ويلأل تلك تبقلوب 
قو5 وإيلاناً وثقة ، وعزراً وإرت 5 صللة؛ ألنه 

قيو2 ال تأجذه سنة وال نو2[ . 

عبد الرحمن محمد حميد الدين
كانا تملـ أ5ُ عىل رـّ  تبتأريـخ تعاني رن 
حابـة تالضطها  وتالسـتغالل؛ وذبـك نتيجة 
بحابـة تالنحـ تف وتبتح يـف تبتـي سـا ت 
ر تحـل زرنية سـابقة والحقـة، وقد أصلح 
تبتعاطـي رع تملـ أ5 جاضًعا بتلـك تبثقافات 
تملحّ فة وتبسياسـات تبطائشـة تبتي آعلا 
رن تمل أ5 سـلعة  ون تكرتتث بدور5ا تب يا ي 
يف كونها حاضنـًة بلعلاقـ 5 ور بيًة ملنقذي 

تبلرشية رن أنلياء وأعال2 وعظلاء.
فابثقافُة تملحّ فُة تبتـي نتجا عن أعلال 
تبيهـو  تبدؤوبة يف تح يف تبتـورت5 وتإلنجيل 
5ي رـا َصنََع »أيدوبوآيًة رنح فة تملسـلك« 
يف أوسـاط تملجتلعـات تبغ بيـة، وبابتأكيـد 
فإّن را يتشـدق به تبغ ُب وأر يكا تبيو2 رن 
»حقوق تملـ أ5« را 5و إال ر 5 فعل رنح فة؛ 
نتيجـة ملا عانـا رنـه يف تألحقـاب تملاضية 
يف ظّل 5ـذه تملجتلعـات تبتي ح َّفـا  ينها 

وتنح فا بأآيابها. 
وباب غـم رن تجتلـاء تبغ ب جلف حقوق 
5ـذه  يف  تملـ أ5َ  أّن  إال  تملـ أ5 ورظلوريتهـا، 
تملجتلعـات تنتقلـا رن وضعيـة »تضطها  
تبكنيسـة وتبتللو « إىل وضعية »تالسـتغالل 
عنـوتن  تحـا  وتبغ بـي«  تبصهيوأر يكـي 
تبح يـة وتملسـاوت5، وتبحضـار5 وتبتحـرض، 
وتبتي أ ْت إىل نتائَج كارثية وتدررية بألرس5 

وتملجتلع تبغ بي.
ورع أّن 5ـذه تبعناوين تبجذتبة تبتي يّر 
تألر يكيون عىل أنهم َرن ي عونها ويدتفعون 
عنها، وتبتـي رألوت تبدنيـا ضجيًجا ورصتًجا 
رـن أآلهـا، إال أّن تمل أ5 عند5ـم ال تزتل 5ي 
تألكثـ  تحتقـاًرت رن جالل تقديلها كسـلعة 
 عائيـة آعلها ع ضًة بالسـتغالل وتبظلم.. 
تبترشيعـات  وبيـس ذبـك نتيجـة بخلـل يف 
وإنلـا  تبغ بيـة،  أو  تألر يكيـة  تبقانونيـة 
بوآو  حابة »تالنحـ تف وتبتح يف« تبديني 

وتبثقـايف تبتـي كان بليهـو  تبـدور تألب ز يف 
تعزيز5ـا يف أوروبا وأر يكا قديًلـا وحديثًا، 
تار5 تحـا عناوين  ينية، وتار5 أج ى تحا 
عناوين عللانية، أب ز5ا: را يسلى بابح ية 
وتبديلق تطية، وحقوق تمل أ5، وتملساوت5 بني 
تب آـل وتملـ أ5، وتبتـي تنخدعا بهـا رعظم 
حكورات ورجتلعات تبعابم تإلْسـاَلري تبتي 

تنا ي بلتابعة تبتج بة تبغ بية!!
وباب غـم رـن أن رعابم  يـن تبله يف كتله 
رع سـائ  أنليائه ورسـله وتحد5، باستثناء 
بعـض تألحـكا2 تبخاصة تمل تلطـة بظ وف 
زرنية رعينـة، إال أن ركانة تمل أ5 وتك يلها، 
وأ5ليّـة  ور5ـا تبثنائي رـع تب آل 5و رلا 
أآلعـا وأكَّـدت عليه كتـُب تبلـه، وقد آاء 
تإلْسـاَل2 بيؤكد 5ذه تملكانة و5ذت تبدور؛ حيث 
يقول تبسـيد علـد تمللك بـدر تبديـن تبحوثي 
)يحفظـه تبله( يف إحدى رسـائله بلناسـلة 

يو2 تمل أ5 تملسللة: 
»إن تإلْسـاَل2 تضلن يف تعليلاته ونظاره 
وب نارجـه بلحيا5 رـا يكفل بللـ أ5  ور5ا 
تإليجابـي تبعظيم يف تبحيا5، ويف نفس تبوقا 
رـا يصونهـا ويحفـظ ك ترتهـا ويحوطها 
بسـياٍج رتني رن تألجالق وتبقيم، ويحفظها 
رن علث وفسـا  تملفسـدين يف تألرض تبذين 
يلذبـون ُكـــّل آهد5ـم بالنحـ تف باملـ أ5 
تملسللة تحا عناوين زتئفة بهدف إرجاصها 
وتبحّط رـن ك ترتها، وإفسـا 5ا بلا يُعتر 

إ5انًة بها وتحويلها تىل سلعة بلفسا «. )1(
و5ا 5و تإلْسـاَل2 قد قـد2 تبنلوذج تألرقى 
بلل أ5 تملسـللة تملتلثـل يف تبنة سـيد تبخلق 
ورعّلـم تبلرشية فاطلة بنا رحلد رسـول 
تبلـه، إال أننـا نجـد أّن 5ـذت تألنلـوذج قد تم 
تغييله يف تملنا5ج تإلْسـاَلرية وتبع بية بشكل 
رتعّلـد ورقصـو !! وتـم تقديم نلـاذج را 
أنـزل تبلـُه بها رـن سـلطان، وقـد تنعكس 
ذبك تبتغييب سـللًا عىل وتقع تملـ أ5 يف تبعابم 
تإلْساَلري بشكل عا2، وبكن }يَأْبَى تبلَُّه إاِلَّ أَن 

يُِتمَّ نُوَرُه َوَبْو َكِ َه تْبَكاِفُ وَن{. 

فابيو2 ف ضا تألحدتث نفسـها عىل تمل أ5 
أن تقتـدي بفاطلـة تبز5ـ تء يف إيَْلـانهـا، 
وعفتهـا، وكلابهـا تإلنَْسـاني، وتضحياتها، 
ورـن  وإرستئيـل  أر يـكا  رـع  فاملوتآهـة 
حابفهم رـن رنافقي تإلرارتت وتبسـعو ية 
وتمل تزقـة يحتّـم عـىل تملـ أ5 تملـيض يف جّط 
تبز5 تء رنهًجا وسلوًكا، وال جيار عن ذبك إال 

تبذّل وتبعار.
ويقول تبسيد تبقائد يف 5ذت تبسياق: 

»بقد قّد2 تإلْساَل2 نلوذآه تألرقى وتملتليّز 
وتبقدو5 يف تبوتقع تإلنَْسـاني بلل أ5 تملسللة، 
وأثلـا أنّـه رسـم بهـا تبط يـق بالرتقاء يف 
ُسـلَّم تبكلال تإليَْلـاني وتالرتقاء تإلنَْسـاني 
عىل نحـٍو حقيقي وسـليم وصحيح وعظيم 
ورقـد ، وبيس كلا يفعل أعدتء تإلنَْسـانية 
تبيو2 وعىل رأسـهم أرباب تبفسـا  وتب ذتئل 
بقيا 5 أر يـكا وإرستئيل تبذين يسـعون إىل 
تالنحطـاط بامل أ5 وتإلفسـا  بهـا وتحويلها 
إىل سـلعة رجيصـة بالسـتغالل تبسـيايس، 
ووسـيلة بهـد2 تألجـالق وتبقيـم، وعنوتنـاً 
بتفكيك تملجتلع وبعث ته وتبتلزيق بنسيجه 

تالآتلاعي«.)2( 
وقد أب َز جطاُب تبسـيد تبقائد/ علد تمللك 
بـدر تبدين تبحوثي )يحفظه تبله( ورسـائلُه 
فاطلـة  تبسـيد5  وال 5  ذكـ ى  بلناسـلة 
تبز5 تء بنا رحلد رسـول تبله )صلوتت تبله 
عليه وعىل آبه( تبخطـوَط تبع يضة ملنهجية 
تبُقــْ آن تبك يم يف تقديله بللـ أ5 كلخلوٍق 
رسـاٍو بل آـل يف تملسـؤوبيات، وتبتأكيـد يف 
رضارينـه تبك يلـة عـىل أّن تب آـل وتمل أ5 
5لـا عابم وتحـد ضلـن رسـؤوبية وتحد5 
وتكارليـة؛ فقال تعـاىل: }َرْن َعِلـَل َصاِبحاً 
ُه  ـن ذََكـٍ  أَْو أُنثَـى َو5ُـَو ُرْؤِرـٌن َفَلنُْحِييَنَـّ رِّ
َحيَـا5ً َطيِّلًَة َوَبنَْجِزيَنَُّهْم أَْآَ 5ُم ِبأَْحَسـِن َرا 
َكانُـوتْ يَْعَللُوَن{)تبنحـل:7ا(. كلـا تضلنا 
5ذه تب سـائل تقديـم تبنلـاذج تملؤرنة تبتي 
ينلغي بلل أ5 تملسـللة أن تحتذي بها يف سّلم 
تبكلال تإلنَْساني وتإليَْلـاني؛ وعىل رأ  5ذه 

تبنلاذج يقد2 تإلْساَل2 تبسيد5 فاطلة تبز5 تء 
بنا رسول تبله؛ تبنلوذج تألرقى وتألسلى.

 ***
تبسـيد5 تبز5 تء تجىل بقيلهـا عظيُم أث  

تإلْساَل2:
يف كللـٍة بلناسـلة ذكـ ى روبد تبسـيد5 
تبز5 تء، أشار تبسيد تبقائد )يحفظه تبله( إىل 
عظيم أث  تإلْسـاَل2 يف وتقع تإلنَْسـان فيلا بو 
سار عىل رنهجه وت بّى بقيله؛ وبذبك يكون 
5ذت تإلنَْسـان - ذكـً ت كان أ2 أنثى - شـا5ًدت 
عىل عظلة تإلْسـاَل2 وعىل عظيم أث ه يف وتقع 

تبنا . 
وقد أب ز تبسـيد 5ذه تبنقطـة تبهارة رن 
جـالل تقديله بلسـيد5 تبز5ـ تء؛ باعتلار5ا 
أحَد تبشـوت5د تبلارز5 عىل عظيم أث  تإلْساَل2، 
وعـىل عظلة تمل بي تألول رحلد رسـول تبله 
)صلوتت تبله عليه وعىل آبه( تبذي كانا تبنته 
تبز5 تء فاطلة تبنلوذج تب تقي يف ردرسـته؛ 
فلم تكن عظلة تبسـيد5 تبز5 تء إال تنعكاًسا 
بعظلة تإلْسـاَل2 يف قيله وأجالقـه ورلا ئه، 

وتجسيًدت بكلال أبيها تب سول تألعظم.
كلا أن تبز5 تء كانا رن أعظم تبشـوت5د 
عىل أن تبلـه ب حلته وحكلتـه وعظلته قد 
فتـح بلل أ5 آفاق رعـ تج تبكلال تإلنَْسـاني 
وتإليَْلـانـي، وبـم تكن صفً ت عىل تبشـلال، 
أو رجـ   رخلوق بخدرـة تب آل كلا قدرها 
تبيهـوُ  يف تللو 5ـم، وتبنصـارى يف كتابهم 
تملح َّف، فأوبئـك تملوتورون قـد حّ فوت كال2َ 
تبلـه عن روضعه بغ ض تبفسـا  يف تألرض، 
إىل  تملـ أ5 يـؤ ي  أّن فسـا   و5ـم يعللـون 
فسـا  تألرس5، وفسـا  تألرس5 يعني فسـا  
تملجتلع!! و5ذت 5و وتقع تألرس5 وتملجتلعات 
تبغ بيـة تبتـي كان تعاطيهـا رع تملـ أ5 بني 
تف يـط وبطش تبتللو  وتبكنسـية، وإف تط 

وتستغالل تبفلك تبصهيوأر يكي.
أرا تإلْساَل2 فقد قّد2 تلك تبنلاذج تبعظيلة 
بلل أ5، وتبتـي ع ضها تبُقـْ آُن تبك يم؛ حتى 
تكـون بوصلة بـكّل تر أ5 تصلـو إىل رعارج 

تبكلـال تإلنَْسـاني وتإليَْلـانـي. ورلـا قابه 
تبسيد تبقائد يف ذبك: 

»تلـك تبزكيـة تمل ِضيّـة تبتي بلغـا ذرو5 
تبكلال تإلنَْساني وتإليَْلـاني بلل أ5، وآّسدت 
يف حياتهـا ِقيـم وأجالق تإلْسـاَل2 عـىل أرقى 
رسـتوى، فكانا نعم تبقدو5 ونعم تألسـو5 
بللـ أ5 تملؤرنـة، وتجـىّل بأجالقهـا وِقيَلها 
وكلابها تإلنَْساني عظيُم أث  تإلْساَل2، وت بية 
أبيها تملصطفى رحلد )صىل تبله وسلم عليه 
وعىل آبه(، وكانا نعم تبشـا5د5 عىل أنَّ تبله 
سلحانه وتعاىل قد فتح بلل أ5 آفاق ورعارج 
ورّشفهـا  وتإليَْلـانـي،  تإلنَْسـاني  تبكلـال 
وأعىل رن شـأنها بابقيم وتألجـالق وتمللا ئ 

تبعظيلة«.)3(
وكلـا يُقـال: أّن »تبضـّد بابضـّد يُع ف«؛ 
فإنّه بابلعد عن قيم وأجالق تإلْساَل2 سيتجىّل 
فدتحة وتقع تإلنَْسـان تبنفي وتملا ي، و5ذت 
رـا يظه  آليًـا يف وتقع تملجتلعـات تبغ بية 
تبتي آانلـا تبقيم تإلْسـاَلرية؛ جاصة فيلا 
يتعلق بقيم تمل أ5، وبابتايل كانا شا5ًدت أيًضا 
عىل أ5ليّة 5ذه تبقيم تب بّانية، وشـا5ًدت عىل 
أن تنسـالخ أّي رجتلـع عنها يعنـي تبتفكك 

وتالنهيار

____________________________
)1( رس�الة الس�يد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوث�ي بمناس�بة مول�د فاطمة الزه�راء عليها 
الس�الم )الي�وم العامل�ي للم�رأة املس�لمة( لعام 

1437ه�.
)2( رس�الة الس�يد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوث�ي بمناس�بة مول�د فاطمة الزه�راء عليها 
الس�الم )الي�وم العامل�ي للم�رأة املس�لمة( لعام 

1439ه�.
�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي  )3( كلمة السَّ
� يحفظ�ه الله - يف ذك�رى مولد الزه�راء عليها 
السالم   )اليوم العاملي للمرأة املسلمة( 1435ه� 

/2014م.
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 الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو إلى المشاركة الواسعة األسبوع القادم تحت عنوان »جمعة المرأة الفلسطينية«.. 

إصابة 21 فلسطينياً برصاص االحتالل اإلسرائيلي يف الجمعة الــ 49 من مسرية العودة

وارسو.. أي »أمن وسالم«؟!

 : فلسطين المحتلة 
شارك تمالف رن أبناء تبشعب تبفلسطيني 
يف تظا5ـ 5 حاشـد5، أرـس يف آلعـة »باب 
تب حلة« وتبتي تأتي يف إطار رسرتت تبعو 5 
وتبحصار تبتي ينّفــذ5ا تبفلسـطينيون رنذ 

أكث  رن عا2. 
وأّكـــد رصـا ُر يف وزتر5 تبصحة بقطاع 
غـز5، إصابـة 21 فلسـطينياً يف تبجلعـة ا5 
ملسـر5 تبعـو 5 وكـرس تبحصـار عـىل طول 
تبرشيـط تبرشقي بقطـاع غز5 قلابة تبسـلك 
تبزتئل، حيـث أقد2 آنوُ  تبكيـان تبصهيوني 
عىل إطالق تبنار وقنابل تبغاز بشـكل رلارش 
عىل تملشـاركني، رـا أّ ى إىل إصابة تبعرشتت 

بينهم رسعفون وصحفي. 
تالحتـالل  قـوتِت  أن  تملصـا ُر  وأفـا ت 
تإلرستئيي أطلقا تبناَر وقنابل تبغاز تملسـيل 
بلدرـوع بكثافة رسـاء أرـس تبجلعة تجاه 
تملشـاركني يف تبجلعـة تبــ ا5 رـن رسـر5 
تبعـو 5 وكرس تبحصـار تبسـللية عىل طول 

تبحـدو  تبرشقيـة بقطـاع غـز5، روضحاً أن 
آلا5ـر غفر5 توتفـدت بعد صـال5 تبعر 
تجاه رخيلـات تبعو 5 تبتي أقيلا عىل طول 
تبحـدو  تبرشقيـة بقطاع غـز5؛ تأكيـدتً عىل 
َحـّق تبشـعب تبفلسـطيني يف كرس تبحصار 
وتبتلسـك بابثوتبا تبفلسطينية ورنها َحـّق 

تبعو 5. 
ورفع تملشـاركون يف تملسر5 َعَلَم فلسطني 
وأشـعلوت تإلطـارتت بحلايـة أنفسـهم رـن 
قناصة تالحتـالل وأبقوت تبحجار5 عىل تبجنو  
تبذيـن با رو5م بإطـالق تبنـار وقنابل تبغاز 
تملسـيل بلدرـوع، رؤّكــدين بأن رسـرتهم 

سللية شعلية. 
وكانـا تبهيئـة تبوطنيـة تبعليـا ملسـر5 
تبعو 5 وكرس تبحصار  عا آلا5ر تبشعب 
تبفلسطيني بللشـاركة يف تبجلعة تبـا5 رن 
رسـر5 تبعو 5 تحا شـعار »بـاب تب حلة« 
تأكيدتً عىل أن تملسجد تألقىص بكل را يحتويه 

5و رلٌك جابٌص بللسللني. 
وتنطلقا رسرتت تبعو 5 وكرس تبحصار 

بتأريخ )2018/3/30( يف يو2 تألرض بلتأكيد 
عىل َحـّق شعلنا يف تبعو 5 إىل أرتضيه تملحتّلة، 
وتستشـهد رنذ تنطالق تملسر5 أكث  رن 262 
روتطنـاً وأصيب را يزيد عـن 27 أبفاً بج تح 

رختلفة. 
رـن آانـب آج  باركـا تبهيئـة تبوطنية 
ملسـرتت تبعو 5 وكرس تبحصـار، يف تبجلعة 
تبـ ا5 ملسـر5 تبعو 5 وكـرس تبحصار، تبتي 

آاءت تحا عنوتن )باب تب حلة(، بلجلا5ر 
تبفلسـطينية وتمل تبطني يف تبقد  وتملسـجد 
تألقىص تسـتعا 5 وفتح رصىل باب تب حلة، 
رؤّكـــد5 أنها تقـُف إىل آانلهـم وبن تف ط 
يف ذر5 رـن ت تب تبقد ، وبن تستسـلم أرا2 
5ؤالء تملج رني تبغ باء تبذين آاؤوت يرسقون 

رنا تبحيا5 وتألرل وتبسكينة يف تبوطن. 
ووّآهـا تبهيئـُة يف بيان بها رسـاء أرس 

تبجلعـة، تبتحيـة بـألرسى تبلوتسـل تبذيـن 
تبقلـَع وتإلْر5َـــاب تإلرستئيـي  يوتآهـون 
تمللـار  بحقهـم، وطابلا بأوسـع تَحـّ ك 
شـعلي بابضفة وتبقد  وغز5 بدعم وإسنا  
بهم، وحذرت تالحتالل رن تستل تر سياساته 
تبعدوتنيـة بحقهم، ر حلـة بابتق ي  تألرلي 
حـول تبج تئم تبتي ترتكلتها قـوتُت تالحتالل 
بحق تملشـاركني يف رسرتت تبعو 5، وطابلا 
بلعدتبـة،  وتقديلهـم  تملج رـني  بلحاسـلة 
كلـا طابلا بوقـف ُكـــّل أشـكال تبتعاون 
تبعسـك ّي رـع تالحتـالل بلـا يف ذبـك وقف 

تصدي  تبسالح به. 
وأّكـــدت تبهيئـة تبوطنية عىل تسـتل تر 
رسـرتت تبعـو 5 وكـرس تبحصـار،  تعيـًة 
تبشـعَب تبفلسـطيني تملشـاركة يف رسرتت 
تبجلعـة تبقا رة تحا عنـوتن »آلعة تمل أ5 
تبفلسـطينية« تبذي يوتفق يو2 تمل أ5 تبعاملي؛ 
تحتفاًء وتقديـ تً بصلو  تمل أ5 تبفلسـطينية 
ووفاًء بنضاالتها، ونر5 بألرسى تإلبطال يف 

سـجون تالحتالل. 

حياة الحويك عطية*
قـد يكـون رؤتل  وترسـو فاشـالً يف رـا يتعلق 
بإيـ تن، عىل تألقـل يف تملـدى تملنظـور؛ ألَنَّ رصابح 
تبدول تبغ بية باتا تصّب يف شـاطئ غر تألرركي، 
بكـن تملوضوعية تقتيض تبقـول بأنه كان ناآحاً يف 
رـا يتعّلق بابتطليع رـع »إرستئيـل«، وباألح ى يف 
إجـ تج رنطقة تبخليـج تبع بي – علنياً ورسـلياً– 
رن تبـرتع. وبهذت بم يكن تجتيـار تملندوب تبيلني 
بلجلـو  إىل آانـب نتنيا5ـو علثيـاً، فابيلـن 5ي 
تبدوبـة تبخليجيـة تبوحيد5 تبتي تـدرَّب عىل أرضها 
تبفلسـطينيون طويـالً و علـا نضابهـم شـعلياً 
ورسـلياً. وعليه حاول رحّ ر بوروند، أن يوحي رن 
جـالل علار5 »أرن وسـال2 يف تبرشق تألوسـط« بأن 
تسرتتتيجية نتنيا5و قد تحّققا ووصلا رآبها. 

بـه صحيفـة  بـدأت  تبدالبـة  فاقـع  تسـتهالل 
»بوروند« تبف نسـية تق ي 5ا عن رؤتل  وترسـو. 

بني رز وآني وبخط رائل كتلا:
 PAIX ET SÉCUTITÉ AU MOYEN«
ORIENT »أرـن وسـال2 بلـرشق تألوسـط«. 5ـذت 
تبعنوتن 5و عنوتن كتاب بلنيارني نتنيا5و نرش عا2 
5اا1 ونقلتـه تبكاتلـة إىل تبع بيـة يف حينه. وربلا 
يكـون أجط  كتـاب صدر عن نتنيا5ـو بل وعن أي 
رسـؤول إرستئيـي. وعنوتنـه تألصي »تسـتئصال 
تبف نـي أضـاف  تملرتآـم  أن  تإلْر5َـــاب«، غـر 
تبعنـوتن تألول إىل عنـوتن تبنسـخة تإلنكليزية. فيلا 
يرتآـم رضلـون تبكتاب رـن أن تألرن وتبسـال2 ال 
يلكن أن يتحّققا يف تبرشق تألوسـط إال باستئصال 

تإلْر5َــاب. 
رـا 5ـو تإلْر5َــاب؟ ورا 5ـو تع يفـه؟ 5ذت را 
يعلـل عليـه تبكاتـب تبـذي كان يورهـا ر ّشـحاً 

بالنتخابات تإلرستئيلية. 
تإلْر5َــاب ب أيه 5و »إْر5َــاب تبدول تبتي ت عى 
تإلْر5َـــاب يف تبرشق تألوسـط » ويعّد 5ا باالسـم: 
تبعـ تق، بيليـا، تبسـو تن، تبيلن، سـوريا، رنظلة 
تبتح يـ  تبفلسـطينية، حـزب تبلـه وإيـ تن. وبعد 
فصلني يسـهب فيهلا يف رشح كون تبع بي وتملسلم 
إْر5َــابيني بحكـم ثقافتهلا، وإنهلا بذبك يك 5ان 
تبغ ب ويلثالن جط تً عليه، »5م ال يك 5ون تبغ ب 
بسـلب )إرستئيل(، بل يك 5وننا؛ ألَنَّنـا نلثل تبِقيَم 

تبغ بية«. 
بعد 5ذت تإلسـهاب ينتقـل إىل تبرتكيز عىل رطلب 
رهـم و5و أن تشـرتع تبواليـات تملتحـد5 تألرركية 
قوتنـني تحد رـن تبح يـات تبثالث: تبـ أي وتبتعلر 
وتبدين، وتضع تبجليع تحـا تمل تقلة )حيث يعتر 
أن أوروبـا رتقّدرة عىل وتشـنطن يف 5ذت تبسـياق( 

بلتلّكن رن ركافحة تإلْر5َــاب. 
ويف فصـل الحـق يرشح كيـف أّسـس تبليكو  يف 
تألرض تملحتّلة آلعية »آوناثان« باسم أجيه تبذي 
قتل يف عللية عينتلـي )تإلْر5َــابية( آاعالً 5دفها 

ركافحـة تإلْر5َـــاب وذبـك رـا ال يـ ته رلكناً إال 
بابقضاء عىل تبدول تبتي ت عاه. يقول إنه يف تملؤتل  
تألول تبذي عقدته تبجلعية رفض رعظم تملشاركني 
تبغ بيني فكـ 5 كون تبدول تملذكور5 5ي تملسـؤوبة 
عن تإلْر5َـــاب وبابتايل فكـ 5 رعاقلتها. وعىل إث  
ذبك عنّي رويش أرينز سـفرتً يف وتشنطن ونتنيا5و 
رسـاعدتً بـه، وكانـا رهلتهلـا تألساسـية إقناع 
تألرركيـني بط حهلا. »بم نـرتك حللة إعالرية وال 
رناسلة سياسـيّة أو ثقافية إال وجضنا5ا بتحقيق 
5دفنـا – يقـول - و5كـذت تلّكنا يف تملؤتلـ  تبثاني 
بلجلعيـة عـا2 87ا1 رـن حصـد تأييد عـد  كلر 
رن تملشـاركني بينهم آورج شـوبتز وعد  آج  رن 

تملسؤوبني تبسياسينّي وتبصحافيني«. 
و5كـذت تنطلـق تبعلـل. تبفصـول تبالحقـة رن 
تبكتاب – تبخطة تالسـرتتتيجية- يخّصصها تبكتاب 
فصـالً فصالً بكل  وبة رن تبـدول تملذكور5، ويضع 
تملهل تبزرنيـة برضبها بط يقـة أو بأُْجــَ ى. بدءتً 
رـن تبعـ تق، وتنتقاالً إىل تبسـو تن، ورن ثـم بيليا، 

وتبيلن وأجرتً سوريا وحزب تبله وإي تن. 
أرا رنظلة تبتح ي  تبفلسـطينية فرى تبتعارل 
رعها عىل أسـا  إسـقاط أوسـلو، وإسـقاط حل 
تبدوبتني، وحرش تملقاورة يف را أسـلاه »آيب غّز5« 
ورضبها 5نـاك رع تحييد تبضفة. بعـد 11 أيلول/ 
سـلتلر أبقى نتنيا5و جطاباً طويالً يف تبكونغ   
تألرركي أعـا  فيه إنتاج ررشوعـه، يف إطار جطة 
عسـك يّة إعالريـة سياسـيّة وتضحـة و قيقـة، 
وضّلن 5ـذت تبخطـاب يف تبطلعة تبجديـد5 بلكتاب 
تملذكـور، باإلنكليزيـة )عـا ت تبكاتلـة وت آلـا 
تبخطاب ونرشته يف صحيفة تبدسـتور تألر نية بعد 
أن حصلـا عليـه رن ركتلة آارعة سـرتكو  يف 
نيويـورك(. تملهـم أن نظـ 5 إىل تألحـدتث تملتعاقلة 
رنذ 5اا1 وحتى تمن، تظه  وبألسـف تمل ، أن 5ذه 
تبخطـة تإلرستئيلية قـد نجحا يف آليـع ر تحلها 
باسـتثناء تألجر5 )سـوريا، حـزب تبلـه وإي تن(. 
وتمللفـا أنـه كان قد حـّد  رهلة بهؤالء رـع نهاية 
تبقـ ن تبعرشين. غـر أن تملفاآأ5 تبكـرى أن 5ذت 
تبتأريخ آاء باالنسـحاب تإلرستئيي رـن بلنان، را 
سـّجل بدتية سـقوط تبخطـة تبنتنيا5يـة. رن 5نا 
أ رك تملحور تبصهيوني – تألرركي أن ر5انه يكلن 
يف تفكيـك حلف تملقاورـة، وعليه بـدأ تبضغط عىل 
سوريا بفصلها عن تملقاورة تبللنانية، عن تملقاورة 

تبفلسطينية، وعن إي تن. 
وتعتقد تملحور تبعدّو أن نجاحه يف تغتيال تب ئيس 
رفيق تبح ي ي وإج تج سـوريا رن بلنان سـيؤّ ي 
ـة بعـد نجاحها يف تبع تق.  إىل تسـتعا 5 تبك 5 َجاصَّ
بكن 5زيلة 2006 آاءت بتسـّجل رحّطة رصرية 

آديد5 يف جط تبفشل تبصهيوني. 
وإذ آاء تبدور تبسـوري بم يتوّقع ال نتنيا5و وال 
تبحلفاء أن تفشل تبخطة، بكنها فشلا، رغم ُكــّل 
را أحدثته رن  رار، وأ ت إىل تلتني رحور تملقاورة 

بعـد أن أضيف إبيه )بشـكل أو بآجـ  تبع تق(. ويف 
5ـذت تبوقا كانـا إي تن قد نجحـا يف عقد تالتّفاق 
تبنـووي. إذن كان البـد رن تالنتقـال إىل تبعلل عىل 
جطـني آديديـن رتقاطعـني: تألول 5ـو تبعو 5 إىل 
تبضغط عىل إيـ تن )آج  ر حلة يف جطة نتنيا5و(، 
رـع تسـتل تر رـا يلكن رـن تبضغط عىل سـوريا 
وحصار5ـا، وتبثاني 5و تالنتقال إىل تسـجيل نجاح 
يف ركان آج  بوضع  ول تبخليج يف جط تبنار تبحا  
يف 5ـذه تملوتآهة. وضـع يعّززه رعب تعيشـه 5ذه 
تبدول، رعب رن تخّي تألرركي عنها، يف ظل رشوخ 
سـنيّة شـيعية ورشوخ و5ّابيـة إجوتنية، ورشوخ 

قللية رشيخية، وعقد5 عليل إزتء رقاو2. 
رعب رن إي تن، ورعب رن تهديد يشكله بعضها 
بللعـض تمجـ ، بعـض يلثـل تألصوبيـة تبو5ّابية 
وتبليرتبيـة تإلرارتتيـة، وبعـض يلثـل تإلجوتنيـة 
تبقط ية تبدوبيـة وي تلط برتكيا وربلا بعض ثابث 
بات يخىش رن تح يك ملذ5لية سنّية ضد تألباضية. 
ورعـب رلا تلثلـه 5ذه تبتناقضـات يف  تجل ُكــّل 
 وبـة عىل حد5. ر كب رعب يشـّكل رحّ كاً بخارياً 
يدفع 5ـؤالء آليعـاً إىل حضن )إرستئيـل(. فكيف 
وتالسـرتتتيجيون  تبصهيونـي  تبلوبـي  يعلـل  ال 
تألرركيون تبسـائ ون يف ركله عىل تبتقاط تبلحظة 

تبتي بنو5ا؟. 
وإذت كانـا تملعـا الت تبدوبية قد تغـّرت بحيث 
تعيق تتخـاذ روقف قوي ضد إيـ تن، كلا ي يد 5ذت 
تبلوبي، فإن تملكسـب تمج  تبذي يلكن تحقيقه رن 
 ون تعـرتتض أحد يف تبغـ ب )وربلا قلة يف تبرشق( 
5ـو تطليق رلـدأ تبتطليع قلل تبتوقيـع تبذي طاملا 
نـا ت بـه )إرستئيـل( يف عالقاتها رع تبعـ ب، ويف 
حينه رفضته سـوريا بشـكل قاطع. رـع را يؤّ ي 

إبيه رن فوتئد تقتصا ية بلعدّو. 
رـن 5نا قـد يكون رؤتل  وترسـو فاشـالً يف را 
يتعلـق بإيـ تن، عـىل تألقـل يف تملـدى تملنظـور؛ ألَنَّ 
رصابـح تبـدول تبغ بية باتا تصّب يف شـاطئ غر 
تألرركـي، بكـن تملوضوعيـة تقتـيض تبقـول بأنه 
كان ناآحـاً يف را يتعّلق بابتطليـع رع )إرستئيل(، 
وباألحـ ى يف إج تج رنطقة تبخليج تبع بي – علنياً 
ورسلياً– رن تبرتع. وبهذت بم يكن تجتيار تملندوب 
تبيلنـي بلجلو  إىل آانب نتنيا5ـو علثياً، فابيلن 
5ي تبدوبة تبخليجية تبوحيد5 تبتي تدرَّب عىل أرضها 
تبفلسـطينيون طويـالً و علـا نضابهـم شـعلياً 
ورسـلياً. وعليه حاول رحّ ر بوروند، أن يوحَي رن 
جـالل علار5 »أرن وسـال2 يف تبرشق تألوسـط« بأن 
تسرتتتيجية نتنيا5و قد تحّققا ووصلا رآبها. 

بكـن تبعـو 5 إىل رضلـون 5ـذه تالسـرتتتيجية 
يقول تبعكس، وبنعد إىل تبدول تبتي عد 5ا، بنجد أن 
روتقع تبفشـل تتعّدى روتقع تبنجاحات. يف حني أن 
تبدول تبخليجية بم تكن يوراً يف عدت  تالسـتهدتفات، 

وال يف رعيار تبنجاحات. تبّلهم إال ث وتتها. 
* نقالً عن امليادين

رحلة جوية »غري 
عادية« من »تل 

أبيب« إىل »أبو ظبي«
 : وكاالت 

ظهـ ت تبعالقاُت تإلرارتتية تإلرستئيلية إىل تبعلن، بعد أن 
ظلا تتوترى بشكل غر رلارش بلسنوتت تملاضية. 

وحطـا طائ 5ٌ تجاريـٌة يف تإلرـارتت تبع بية قا رة رن 
تـل أبيب، بكـن تب حالت تبجوية تمُلعَلنة غابلـاً را كانا تتّم 
بشـكٍل غر رلارش فتتوّقف يف تألر ن غابلاً، قلل أن تنطلق 

رجّد تً نحو وآهتها تبنهائية. 
ورنـذ رن شـه  كانون أول  يسـلر رن تبعـا2 2018، 
بدأت 5ـذه تب حـالت تتّخذ رسـارتً رلارشتً، بعـد أن تنتقل 
رئيـس حـزب تبعلـل تإلرستئيـي »آيف غلاي« عـر طائ 5 
تجاريـة صغر5 رن »بن غوريـون« يف »تل أبيب« إىل رطار 

»أبو ظلي« تبدويل. 
ورصـد روقع«تمليا يـن نـا« تتلّـع رسـار تب حـالت 
ـة أّن 5ناك سعياً بتوفر تبوقا  تإلرستئيلية تمللارش5، وَجاصَّ
قدر تإلركان يف نقل »تبضيوف« تبدبلوراسيني وتألرنيني. 
يف تبسـابع وتبعرشين رن شه  شـلاط/ فرتي  ا201، 
 BOMBARDIER تنطلقـا طائـ 5 تجاريـة رـن طـ تز 
CHALLENGER 605 عنـد تبسـاعة تبخارسـة وتبنصف 
فجـ تً رـن رطـار »بـن غوريـون«، وتتّجهـا غ بـاً نحو 
سـاحل تبلح  تملتوّسـط بلتلويه، قلل أن تلتّف بحّد5 رشقاً 
فوق رسـتوطنة »ك يـات ريخا« وصوالً حتى رسـتوطنة 
»ب وجـني« تمُلقارـة عـىل أرتيض بلدتـي »كفـ  تبديـك« و 

»ب وقني« غ ب »سلفيا«. 
بعد ثوتٍن قليلة عا ت تبطائ 5 بتحّلق باتجاه تبلح  تمليا 
ُرحّلقـة عىل طول تبحـدو  رع تألر ن وصـوالً حتى جليج 
تبعقلـة حيث حّلقا فـوق »إيالت« وكأنهـا تتجه يف رحلة 
أُْجــَ ى تعتيا ية نحو »رش2 تبشيخ«، حيث 5لط تب بّان إىل 
علو رنخفض بيوحي بأنه سـيهلط يف تملنطقة تبسـياحية. 
بكـن تبطائـ 5 عـا ت وتنعطفـا بحـّد5 قلـل وصوبها إىل 
»رش2 تبشـيخ« وتتّجها رشقاً ُرخرتقة تألآوتء تبسـعو يّة 
فـوق رنطقة وتقعة آنوب ردينـة »رقنا« آنوب »تلوك«، 
ورّ ت تلاعـاً بابق ب رن »قيال«، »تبخ يلة«، »تبرشرة« يف 
رسـار رستقيم وصوالً حتى »تبعال« شـلال تملدينة تملنّور5 
وتبتابعـة إ ترياً بها، حيث تنح فـا قليالً رتّجهة نحو »أبو 
شـويحات«، فـ »ضليع رشـيد«، » جنـة«، »أوضاخ«، ثم 
بُلحاذت5 »رضرا« تبق يلة رن تبعاصلة »تب ياض« آنوباً، 
ثـم تتّجها فـوق »تملزتحلية« وحتى »تبدبـم« ثم تنعطفا 
آنوباً فوق »جفس  غ 5«، فـ »عني تبسـيح«، وتسـتل ت 
يف رسـار5ا حتى تبحدو  تبسعو يّة رع تإلرارتت، فدجلتها 
آنوب »حليم« يف تبصحـ تء وبلل 5 تبثابثة بدت أنها تتّجه 
نحو تمليـاه، تبخليج تحديـدتً، قلل أن تنعطف شـلاالً فوق 
»زعلة« تإلرارتتية فـ »تبخزنـة« بتحّط أجرتً يف رطار »أبو 
ظلي« تلا2 تبسـاعة تبسا سـة وثلانية عرش5  قيقة رن 
بعد ظه  تبيو2 نفسـه. أي أن تب حلة تسـتغ قا را يُقارب 

تالثنتي عرش5 ساعة. 



تبعد  
  )617(

تبسلا 
25 آلا ى تمج 5 51550ـ  -  2 رار  ا2201

األَْعــَداءُ يستهدفوننا بكل معاول الهدم في بنيان هذا اجملتمع يسَعون إلى التفرقة إلى إثارة 
النزاعات حتى داخل األســـرة الواحدة ثم يأتون إلى التفرقـــة حتت ُكـّل العناوين من العناوين 

التي برزت والتي يشتغلون عليها بشكل كبير.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

عبدالسالم عبداهلل الطالبي 
يس�تمرُّ  مت�ى  إىل 
ج  الصم�ُت للعال�م املتفرِّ
ال  الت�ي  اليم�ن  ملأس�اة 
توازيها مأساٌة عىل وجه 

األرض. 
وكيف للعال�م املتفرج 
أن يقب�َل بالصمت امُلهني 
يرُق�ُب  ال�ذي  الوق�ت  يف 
األح�داث  ُك���ّل  في�ه 
مقارن�ًة  والوقائ�ع 
التكنولوجي�ا  بث�ورة 

واملعلومات؟!. 
أال يتس�بُب الصم�ُت العامل�ي ملا يج�ري يف اليمن من 
جرائ�َم يومي�ة بش�عة بحق األطف�ال والنس�اء حرجاً 
لفالسفة الحقوق واإلنَْس�انية ومرجعية القانون الذي 

يجّرُم استهداَف املرأة والطفل؟!
ما الذي جرى أيها الفالس�فة والُكتّاب والحقوقيون 

واملحامون؟
أين أنتم وما هو موقُفكم من أعمال الرصد واملتابعة 
لالنتهاكات اليومية بحق أبناء الش�عب اليمني كمحور 

عاملي لالستهداف واالرتزاق برعاية أمريكية مبارشة؟
لو صدقتم يف اّدعاءاتكم يف الدفاع عن حقوق اإلنَْسان 
لتعاطيتم مع املَِلفِّ اليمني بكل وضوح باعتباره ِم�َل�ّفاً 
مفتوحاً وواضحًة معامُله لكنكم لألسف غضيتم الطرف 
وغيبتم الدور الذي هومن صميم أعمالكم كما تدعون. 
ه�ل تعقلتم بأن الحرَب العبثية عىل اليمن س�اهمت 
ج أمام األجيال  وبنس�بة كبرية عىل فضح العالم املتف�رِّ
وكشفت ُك��ّل األقنعة وعرت غالبية كبرية من األنظمة 

العاملية؟! 
لكن اليمَن أخ�َرَج من رحم املعاناة تحوُّالً تأريخياً يف 

الدفاع عن سيادته وكرامة أبنائه، وها هو يحرض 

العالم املتفّرج

التفاوض الشاذ
أحمد الحسني

 
مفاوضاُت الس�الم هي أن يجلَس 
طرف�ا الحرب ع�ىل الطاول�ة؛ لبحث 
منصف�ة  سياس�يّة  تس�وية  ُس�بُل 
توقُف الحرَب َوتحّقق الس�الَم َونحن 
َوبمعيته�ا  الس�عوديّة  َواململك�ة 
اإلم�ارات طرف�ا هذه الح�رب، لكنها 
ل�م تجل�س حت�ى اآلن ع�ىل طاول�ة 
َوإنم�ا ترس�ُل مجموعَة  التف�اوض، 
مرتِزقة بال صالحيات يتحّملون عنها 
أم�ام الكام�ريات مس�ؤوليَة العدوان 
َوالحصار َويطالبون لها عىل الطاولة 

بكل ما فشلت يف تحقيقه عىل جبهات القتال، بينما 
ُص هي دوَر راعي املفاوضات َواملحِس�ن الذي  تتقمَّ
علينا استدراُر ش�فقِته؛ للتفضل علينا بيشء يمكن 

أن يساعَدنا عىل إعادة اإلعمار!.. 
ُك����لُّ الُه�راء ال�ذي ترع�اه األمم املتح�دة منذ 
ثالث س�نوات لم يكن أب�داً مفاوضاِت س�الٍم َوإنما 
ج�والت تمّل�ص م�ن جل�وس اململك�ة ع�ىل طاولة 
التفاوض؛ باعتبارها الط�رَف اآلخَر يف هذه الحرب، 
كان املطلوب منا فيه�ا أن نجلس مع مجموعة من 
عديمي األهلية؛ لنتقاَس�َم معهم مس�ؤوليَة اململكة 
عن هذا العدوان َوالحصار، َونش�ُع��َر باالمتنان لها 
ع�ن قتلنا َوحصارن�ا َوتَدمري بلدن�ا َونعلنَها الطرَف 
املنترَص يف الحرب َوراعي الس�الم العظيم َواملحِسن 
الكريم، حتى أنه عق�ب مجزرة القاعة الكربى جاء 
املبعوث األممي السابق إىل وفدنا الوطني يف مسقط 
ليق�وَل ل�ه ب�كل وقاحة: لق�د كان خط�أ فادحاً أن 
تقابل�وا بالرف�ض تربَُّع امللك س�لمان بعالج جرحى 
القاعة عىل نفقت�ه، أما قصف طائرات امللك للقاعة 
َوقت�ل َوجرح املئ�ات َومنع عودة الوف�د الوطني إىل 

صنع�اء من قبل التحالف فقد كانت كس�ائر جرائم 
العدوان َوالحصار مسائَل ثانويًة يف اهتمام الوسيط 

األممي السافل. 
ُك����لُّ م�ا تغرّي يف جولة الس�ويد 
ُم نفَس�ه  هو أن املبع�وَث الجديَد يقدِّ
كديبلوم�ايس يحرتُم نفَس�ه َويحرتُم 
التفاوضي�ة، َوليس  العملية  أط�راَف 
كمرت�ِزٍق ال يح�رتُم غ�ريَ دوالرات بن 
َس�َلُفُه،  يفع�ُل  كان  كم�ا  س�لمان، 
َويحاول التعايَُش مع الوضع الش�اّذ 
م�ن خ�الل مفاوض�ات جزئي�ة بدالً 
ع�ن مفاوض�اِت الس�الم الش�املة، 
لكن ذل�ك ال يعن�ي أن نتف�اءَل كثرياً 
بنجاحه يف ذل�ك، فاالخت�الالت الجوهرية يف جوالت 
م�ا قبل الس�ويد كانت موج�ودًة يف جولة الس�ويد، 
فالط�رف اآلخ�ر يف الح�رب -َوه�و اململك�ة َومعها 
اإلمارات- لم يجل�ْس عىل الطاولة كطرف لنقوَل إن 
هن�اك مفاوضاِت س�الم حقيقيًة، َوإنم�ا يرُِصُّ عىل 
التمّس�ك بموقع الراعي َواملحِس�ن، َوأرسل كالعادة 
قف�ازاٍت بال صالحيات َوال أهلية؛ لتحمل االلتزامات 
َوأدائها لنتوقع أن ما تم االتّفاُق عليه سيتم تنفيذُه 
َوإنم�ا هم عىل العك�س من ذلك مجموع�ُة مرتِزقة 
مس�تفيدين مادياً من اس�تمرار الح�رب بعيدين يف 

فنادقهم عن أهوالها.. 
ا نحن فال يَس�ُعنا إال تلبيُة ُك��ّل دعوة للس�الم  أَمَّ
َوالس�عي بإخ�الص كالع�ادة للوص�ول إىل تس�وية 
سياس�يّة منصفة توق�ُف العدواَن َوترف�ُع الحصاَر 
َوتحّق�ق لبلدن�ا َولجرياننا األم�َن َواالس�تقراَر، َولن 
تكوَن هناك تسويٌة سياسيٌّة منصفٌة َوال مفاوضاُت 
س�الم حقيقي�ٌة إال بجل�وس اململك�ِة أمامن�ا ع�ىل 
الطاولة، َوالجبهاُت وحَده�ا طريُقنا إلقناعها بذلك 
َولنْقِل العمليِة التفاوضية من هذا الوضع الش�اذِّ إىل 

وضِعها الطبيعّي.. 

 محمد أحمد الشرفي

لم يُكِن الخالُف املذهبيُّ بني 

ا  اليمن والس�عوديّة عامالً مهمًّ

يف مسلس�ل املؤامرة السعوديّة 

يف�ره  –كم�ا  اليم�ن  ع�ىل 

البع�ض-، فلق�د كان املذه�ُب 

الزيدي يف اليم�ن أضعَف بكثرٍي 

من أن يمثَِّل خطراً عىل املنطقة 

املج�اورة، وق�د ق�ى األئم�ُة 

الزي�وُد أَْكثَ��َر م�ن 1100 عام 

يف محاولة تثبِت نظام حكِمهم 

دون ج�دوى، فلم يس�تطيعوا 

الس�يطرَة عىل جمي�ع مناطق 

اليم�ن يف أية حقب�ة من حقب 

التأري�خ، ناهي�ك أن تكوَن لهم 

نج�د  إىل  توس�عيٌة  طموح�اٌت 

�ا الش�افعيُة فلم  والحج�از، أمَّ

يُك�ْن له�م تأث�ريٌ ع�ىل أنظمة 

الحك�م السياس�يّة يف الداخ�ل 

اليمني أَو الخارج. 

ول�و كان ال�رصاُع مذهبي�اً 

ابية  اليمني�ون للوهَّ ما س�مح 

بالتوس�ع يف اليم�ن رغ�م أنها 

صدام�اٍت  يف  معه�م  دخل�ت 

كث�رية، إال أن س�بباً واح�داً قد 

نق�ل الرصاَع إىل رصاع مذهبي، 

ارتبط�ت  ابي�َة  الوهَّ أن  وه�و 

الربيطاني  بامل�روع  أساس�اً 

كان  حي�ث  تأسيس�ها،  من�ذ 

ه�و  إنش�ائها  م�ن  الغ�رُض 

صب�َغ التَح���ّرك الربيطاني يف 

املنطقة ع�رب حلفائها بصبغة 

دينية، وبالتايل رّك�زت الحركُة 

ابيُة – حينها- عىل مسألة  الوهَّ

التوحي�د ومحارب�ة الركيات 

والِب�دَع، وكان الغرُض من ذلك 

ه�و تقويض امل�روع املناوئ 

باألتراك  واملتمث�ل  للربيطانيني 

يف املنطق�ة ذي التوجه الصويف، 

حي�ث كان األت�راُك ينتهج�ون 

التصوَف يف طقوس�هم الدينية، 

ويف تل�ك الفرتة أنش�أت الكثريَ 

من املراك�ز العملي�ة واملعاهد، 

ووزع�ت الُكتَُب بش�كل مهول 

ا، وعمل نظاُم آل س�عود  ِج��دًّ

الكث�ري م�ن  ع�ىل اس�تقطاب 

للدراس�ة  اليمني�ني  الط�الب 

لديه�م، حتى أنها اس�تقطبت 

اليمني�ة  العمال�ة  م�ن  َكث�رياً 

باململكة، ورّكزت عىل 

العدوان 
السعودّي.. 
وأزلية املؤامرة
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