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املتحدث الع�صكري: �صنت�صدى لأي ت�صعيد يف احلديدة بعمليات تفوق قدرات العدو الدفاعية
املرتزق���ة  عش���رات  وأس���ر  ومص���رع  وجي���زان  عس���ر  يف  مواق���ع  ع���دة  عل���ى  الس���يطرة 

املنص���رم فرباي���ر  خ���ال  جوي���ة  هجم���ات   5 وتنفي���ذ  س���عوديًا  جندي���ًا   40 وقن���ص  آلي���ات   108 تدم���ر 

للمرة الثانية: 

  اخلنادق والفنادق.. 
ماذا بعد اتفاق الس�ويد؟ وهل 

تصون األقام ما كسبته الب�������نادق؟

رئ��ي��س ال��ث��وري��ة ال��ع��ل��ي��ا: ت��ص��رحي��ات وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين 
ع�������ن »االن��������س��������ح��������اب« إش��������������ارة ل������ت������ك������رار ال����ت����ص����ع����ي����د ال����ع����س����ك����ري

م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ي��ط��ل��ق��ون ال����ن����ار ب��ك��ث��اف��ة ع���ل���ى م���وك���ب »ل���ول���ي���س���غ���ارد« 
تتجاهل املتحدة  واألم���م  الطريق  فتح  حت���اوالن  كانتا  جرافتني  ويعطبون 

من خطوة لل�سالم �إىل قنبلة موقوتة!

!
أكدوا أن التحرك البريطاني الستهداف القضية الفلسطينية خدمة لألجندة األمريكية واإلسرائيلية:

»أنصار اهلل« وعلماء اليمن يدينون قرار بريطانيا بإدراج 
حزب اهلل على الئحة »التنظيمات اإلرهابية«

اتفاق احلديدة بني الصمت األممي واملغالطات الربيطانية: 
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3 صواريخ »زلزال1« تضرب تجمعات العدّو في »علب« وتكّبده خسائَر فادحة:

السيطرة على عدة مواقع يف عسري وجيزان وأسر عدد من املرتزقة وتدمري 4 آليات

تدمري وإعطاب 108 آليات وقنص 40 جندياً سعوديًّا 
وتنفيذ 5 هجمات جوية خالل فرباير املنصرم

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بكمني 
هندسي يف جبهة »كرش«

 : وراء الحدود
وحصلت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشعبيّة 
تقاَرها حملياحني يف آبهـات را ورحء حلحاو ، 
وتلّكنـت، أرس حلسـبت، رن حلسـيط 6 عىل 
روحقـع آايـا6، ضلـن علليات عسـك يّة 
رتنوعـة شـهاتها عـا6ُ رناطـَق، وسـقط 
فيهـا حلعرشحت رن عنارص حلعاّو حلسـعو ّي 

ور تِزقته قتىل وآ لى. 
وأفا  َرْصــَاٌر َعْسَكِ يٌّ لصحيفة حملسري6 
بـأن ُقـــوَّحت حلجيـش وحللجـان سـيط ت، 
أرـس، عىل عا  رن حملوحقع حلتي كان يتل كز 
فيهـا ر تِزقـة حلجيـش حلسـعو ّي يف طلعة 
نجـ حن، وذلك إث  عللية 6جورية تم جاللها 
حقتحا3 تلك حملوحقع وحلتنكيل بلن كانوح فيها. 
وأّكـــا حمَلْصــَاُر أن حلعايـا رن حمل تِزقة 
سقطوح قتىل وآ لى بنريحن حلجيش وحللجان 
جـالل حلعلليـة، فيلـا الذ بقيتهـم بالف حر، 
روضحاً أن حلطريحن حمل ولي للعاوحن، لاول 

إسنا  حمل تِزقة إال أنه فشل. 
كلا سـيط ت ُقــوَّحت حللجان حلشـعبيّة، 
يف حلوقـت ذحته، عىل روحقـع أُْجــَ ى مل تِزقة 
حلجيش حلسعو ّي قبالة آبل حلاو  يف آيزحن، 
وأوضح َرْصـــَاٌر رياحني للصحيفة أن ذلك 
آاء جـالل 6جو3 رضا  عقـب كرس زلف 

وحسـع لجيش حلعاّو حلسـعو ّي ور تِزقته يف 
حملنطقة. 

وأفا  حمَلْصــَاُر بأن حلعرشحِت رن عنارص 
حلعاّو وحمل تِزقة سـقطوح قتىل وآ لى جالل 
كرس حلزلـف وجالل حلهجو3 حملضا ، كلا تم 

أرُس بعض حمل تِزقة وتارريُ آليتني لهم. 

ويأتي 6ذح ضلن تقا3 رتوحصل تحّقــقه 
ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشعبيّة يف رختلف 
ـا3  آبهات حلحاو ، ليث تلّكنت جالل حأَيَـّ
حلقليلة حملاضية رن حلسيط 6 عىل عا6 روحقَع 
للعـاّو يف عسـري وآيـزحن جـالل علليـات 
6جوريـة و6جلـات رضـا 6 سـقط فيها 

حلعـرشحت رن عنارص حلعـاّو ور تِزقته قتىل 
وآ لى. 

رـن آانب آج ، تلّكنـت ُقــوَّحت حلجيش 
وحللجـان، أرـس، رن كـرس رحاولتي زلف 
مل تِزقة حلجيش حلسـعو ّي عىل عا6 روحقع يف 
حل بوعة بعسـري، وأّكــا َرْصــَاٌر َعْسَكِ يٌّ 

للصحيفة أن حلعرشحت رن حمل تِزقة سـقطوح 
قتىل وآ لى، قبـل أن يلوذ بقيتهم بالف حر، 
أن  وبـاون  بالفشـل  حملحاولتـان  وحنتهـت 

يحّقــقوح فيهلا أي تقا3. 
آـاء ذلك فيلـا أطلقت ُقـــوَّحت حلجيش 
وحللجـان ثالثة صوحريخ رن نـوع »زلزحل1« 
وعـا  رـن قذحئـف حملافعيـة عـىل تجلعات 
كبري6 مل تِزقة حلجيش حلسـعو ّي قبالة رنفذ 
علـب يف عسـري أَيْـضـاً، وأّكـــا َرْصـــَاٌر 
رياحنـي أن حلصوحريـخ وحلقذحئـف لّقــقت 
إصابات  قيقة أسـف ت عن ررصع وإصابة 

حلعرشحت رن حمل تِزقة. 
كلا رضبت رافعية حلجيش وحللجان عا6 
تجلعات أُْجــَ ى مل تِزقة حلجيش حلسعو ّي 
يف حل بوعـة بعسـري، وقبالـة آبـل قيـس يف 
آيـزحن، وأصابـت حلرضبات أ6احفهـا باقة 
روقعة قتىل وآ لى يف صفوف حمل تِزقة. 

وبالتـوحزي رـع ذلـك، تلّكنـت ُقـــوَّحُت 
آليتـني  تارـري  رـن  وحللجـان  حلجيـش 
عسـك يّتني، ألا6لـا قبالـة آبـل قيـس 
حلسـايس يف  بجيـزحن، وحأُْجـــَ ى، قبالـة 
نجـ حن، وأوضـح َرْصــَاٌر َعْسـَكِ يٌّ أنه تم 
تارـري حمليـة حلثانية بعبو6 ناسـفة زرعتها 
ولا6 حلهناسـة حلعسك يّة، وأسف  تارري6ا 
عـن ررصع وإصابة عا  رـن حمل تِزقة كانوح 

عليها. 

 : متابعات
أفا  حلناطُق حل سليُّ للُقــوَّحت حملسلحة، 
حلعليـا يحيى رسيع، بـأن ُقــوَّحت حلجيش 
وحللجـان حلشـعبيّة تلّكنـت جـالل شـه  
فربحي  حلفائت، رن تارري وإعطاب أكثَ  رن 
108 آليـات للعـاوحن ور تِزقتـه يف رختلف 
حلجبهـات، كلا تم قنُص أكثَ  رن 60 آناياً 
سعو يًّا وحثنني رن حمل تِزقة حلسو حنيني. 

وقال حلعليا رسيـع يف رؤتل  صحفي، 
أرس حلسبت: إن ولا6 حلهناسة حلعسك يّة 
تارـري  رـن  تلّكنـت  وحللجـان  للجيـش 
وإعطاب ق حبة 68 آلية للعاّو جالل حلشه  
حلفائـت، فيلا  ّرـــ ت ولا6 ضا حلاروع 
رـن تارري 36 آليـًة بينهـا 3  بابات و11 
رارعة وآ حفتـان و10 آليات أُْجــَ ى، إىل 
آانب 16 آلية  ّرــ تها ولا6ُ حلِقنَاصة يف 

رختلف حلجبهات. 
وأوضـح أن لصيلة حمليـات حملاّرــ 6 
تتضلـن ا3 آليـة تـم تارري6ـا يف آبهـة 

عسري فقط. 
وأضـاف رسيـع أنه تم قنـُص أكثَ  رن 
60 آنايـاً سـعو يًّا وحثنـني رـن حمل تِزقة 
حلسو حنيني يف آبهات حلحاو  جالل حلشه  
حملنرص3، وذلك ضلـن 1636 عللية قنص 

شهاتها رختلُف حلجبهات. 
وأشـار ناطـُق حلجيـش إىل أن ُقـــوَّحت 
حلجيـش وحللجـان نفـذت أكثـَ  رـن 163 
عللية رياحنيـة يف رختلف حلجبهات بينها، 
16 عللية 6جورية ناآحة يف عسـري، كلا 
تلّكنـت رن حلتصاي أكثَ  رن 31 زلفاً يف 

حلجبهة ذحتها. 
وأضـاف أن سـالح حلجو حملسـرّي نفذ 5 

6جلات جالل حلشه  حلفائت. 

 : لحج
سقط عاٌ  رن عنارص ر تِزقة حلعاوحن 
حأر يكي حلسـعو ّي قتـىل وآ لى، أرس 
حلسـبت، آ حء وقوعهم كلني نوعي أعاته 
ُقــوَّحُت حلجيش وحللجان يف رحافظة لحج. 

وأفـا  َرْصـــَاٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفـة 
حملسـري6 بأن ولا6َ حلهناسـة حلعسـك يّة 
حلتابعـة للجيـش وحللجـان زرعـت عبـو6 
ناسـفة يف آبهة كـ ش، وحنفج ت حلعبو6 
بعـا  رـن حمل تِزقـة، رـا أَ َّى إىل رـرصع 

وإصابة عا  رنهم. 

دفعة الشهيد »أحمد األصنج«: سنشارك إخواننا شرَف الدفاع 
عن الوطن وحفظ األمن واالستقرار

 : صعدة

أقـا3 حأرـُن حمل َكزي بلحافظـة صعا6، 
أرس، لفالً حلتفائياً؛ بلناسبة تخ ج  فعة 
عسك يّة آايا6 لللت حسم حلشهيا حلعقيا 

»أللا حأصنج«. 
ويف لفـل حلتخّ ج حلـذي لرضه رحافظ 
حملحافظـة رحلـا آابـ  عوض وعـاٌ  رن 
وحأرنيـة  حلعسـك يّة  وحلقيـا حت  حلـوكالء 
رنـاور6  حلخّ يجـون  أآـ ى  باملحافظـة، 

وع ضـاً عسـك يّاً عكسـوح فيهلـا رـاى 
حملهـارحت وحلخربحت حلعسـك يّة وحأسـاليب 
وحلفنـون حلقتاليـة حلتـي حكتسـبو6ا جالل 

حلاور6. 
وأّكــا حلخ يجون حسـتعاحَ 6م حلتا3 
وُآهوزيتهـم حلعالية لاللتحـاق بالافع 
حلسـابقة ورشـاركتها رشف حلافاع عن 
حلوطـن ولفـظ حأرـن وحالسـتق حر يف 

حلبال . 
وبـارك حملحافظ عوض، جـالل كللته يف 
حلحفل، للخ يجني نجاَلهم يف إتلا3 حلاور6، 

رشـياحً بالجهو  حلتي تبذُلُها قيا 6 ُقــوَّحت 
حأرـن حمل َكزي رـن تأ6يـل وتاريب ضباط 

وأف ح  ولاحتها. 
ويف جتا3 حاللتفال كّ رت حلسلطة حملحلية 
بصعـا6 حلخّ يجني، وقارت لهـم َعـَا حً رن 
حلهاحيا حل رزية، رع بًة عن شـك 6ا حلكبري 
لخ يجي حلافعة وقيـا 6 حأرن حمل كزي عىل 
حالنضباط وحلجا6زية وحالستعاح  حلتا3 حلذي 
تتلتُع به ولاحُت حأرن حمل كزي باملحافظة، 
وتفانيهـا يف لفظ حأرن وحالسـتق حر و عم 

ورفا حلجبهات. 

العدوان يكّثف خروقاته والقوات املسلحة تؤّكــد امتالكها خيارات رد »تفوق القدرات الدفاعية للعدو«
 : الحديدة

وحَصـَل تحالـُف حلعـاوحن ور تِزقتهم جـ َق حتّفاق 
وقـف إطالق حلنار يف رحافظـة حلحايا6، ونفذوح، أرس 
حلسـبت، قصفاً ركثّفاً عـىل عا6 رناطـَق يف حلحايا6، 
فيلا أّكــات حلُقــوَّحت حملسـلحة حستعاح 6ا لل   عىل 
أي تصعيا بعلليات تفوق حلقار6 حلافاعية للعاوحن. 

وأفـا ت رصـا ُر رحلية لصحيفة حملسـري6 بأن 
قوى حلعـاوحن أطلقت أكثَ  رـن 75 قذيفة رافعية 
شنت قصفاً ركثّفاً باملعاالت حملتوسطة عىل رنطقة 
حلفـاز6 يف راي يـة حلتحيتـا، كلـا قصفـت أَيْـضـاً 
رناطـَق رتف قـة رن حملاي يـة، وتسـببت بأرضحر 
كبـري6 يف رنـازل ورلتلـكات حملوحطنـني وأّ ت إىل 

حلرتحق بعضها. 
ويف رنطقـة كيلـو 16، أطلق حلغـزح6ُ وحمل تِزقُة أكثَ  

رـن 73 قذيفة 6ـاون و30 صاروخ كاتيوشـا ونفذت 
تلشيطاً ركثّفاً بال شاشات عىل ق ية حلزعف حن. 

آاء ذلـك فيلا أعلـن حلناطـُق حل سـليُّ للُقــوَّحت 
حملسـلحة، حلعليا يحيى رسيـع أن ج وقات حلعاوحن يف 
حلحايـا6 وصلت عـىل 6660 ج قاً جالل شـه  فربحي  
حملنـرص3 وتجـاوزت 530ا ج قـاً رنـذ حلتوقيـع عىل 

حالتّفاق. 
وقـال رسيع يف رؤتل  صحفـي، أرس، إنه تم رصُا 

وصـول عا  رـن حملارعـات وحمليات إىل رينـاء حملخاء 
جـالل حليورني حملاضيني، يف رؤرش عـىل نوحيا حلتصعيا 
لـاى حلعـاوحن، رؤّكـــاحً أن قيا حت حلجيـش وحللجان 
تلتلك حلقار6 عىل حلتصاي بعلليات نوعية لن يستطيع 

حلعاوحن روحآهتها. 
وأضـاف رسيع أن »جيارحت حل   سـتتجاوز ررسح 
حلسـالل حلغ بـي« وأن »حلعـاّو سـيجا نفسـه أرـا3 

رفاآآت آايا6«.

خالل حفل كبير بمناسبة تخرجها من معسكرات التدريب:
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الحوثي: تصريحاُت وزير الخارجية البريطاني عن »االنسحاب« إشارٌة لتكرار التصعيد العسكرّي
اّتفاق الحديدة بني الصمت األممي واملغالطات 

الربيطانية: من خطوة للسالم إىل قنبلة موقوتة!
 : ضرار الطيب

ضلـن تصعيـا رتزحيا رـن قبل 
قوى حلعاوحن إلفشال حتّفاق حلسويا 
وع قلة تنفيذه، تعّ ض رئيُس لجنة 
حلتنسـيق وإعا 6 حالنتشار، حلجن حل 
رايكل لوليسـغار ، أرس حلسـبت، 
إلطـالق نـار رـن قبـل حمل تِزقـة يف 
رحافظـة حلحايـا6، يف جطو6ٍ تأتي 
بالتـوحزي رـع ترصيحـات آايا6 
لوزي  حلخارآيـة حلربيطاني تحاث 
حلجيـش  »حنسـحاب«  عـن  فيهـا 
وحللجـان حلشـعبية رـن حملحافظة، 
و6ـو را يشـّكُل رخالفـًة رصيحة 
لالتّفـاق، وينبـئُ عـن توآـه قوى 
حلعاوحن ب عاية ب يطانية للعو 6 إىل 
حلتصعيا حلعسـك ّي و فـن حالتّفاق 
حلـذي لـم يتم حلبـاء بتنفيـذه لتى 
حمن؛ بسـبِب تعنُّت تحالف حلعاوحن، 
وسـط صلـت رسـتغَ ٍب رـن قبل 
حأرم حملتحـا6 حلتي يُفرتَُض بها عىل 
حأقل أن تستنكَ  حالستهاحَف حملتكّ َر 

لطوحقلها. 
وأفا ت رصـا ر أرنية لصحيفة 
حلعـاوحن  ر تِزقـة  بـأن  حملسـري6 
ركثّـف  بشـكل  حلنـريحن  أطلقـوح 
عـىل روكب رئيـس بعثة حلتنسـيق 
حأرلية، حلجن حل رايكل لوليسغار ، 
أثنـاء رـ وره يف شـارع حلخلسـني 

بلحافظة حلحايا6. 
وأوضحـت حملصـا ر أن حمل تِزقَة 
كانتـا  آ حفتـني  بإعطـاب  قارـوح 
تعلـالن عىل فتح حلط يق لتسـهيل 
عبور حملوكب، الفتة إىل أن لوليسغار  
طلـب رـن حلف يـق حلوطنـي فتـح 
حلط يق، فتلت حالستجابة له. 

وليسـت 6ـذه حملـ 6 حأوىل حلتـي 
تتع ض لها حلطوحقم حأرلية لنريحن 
حلحايـا6،  رحافظـة  يف  حلعـاوحن 
رنظلـات  رـن  ف يـق  تعـّ ض  إذ 
حأرم حملتحا6 ب ئاسـة لوليسـغار ، 
حأسـبوع حملـايض، إلطالق نـار رن 

قبل عنارص حلعاوحن، أثناء ر وره يف 
حلط يق إىل رطالـن حلبح  حألل ، 
حلجيـش  ُقـــوَّحُت  قارـت  أن  بعـا 
وحللجـان بفتـح حلط يـق بلبـا ر6 

أُلا ية رن حلوفا حلوطني. 
وقبـل ذلك تع ضـت لجنة إعا 6 
حالنتشـار، بحضور رئيسها حلسابق 
بات يك كارريت، إلطالق نار رن قبل 
قوى حلعـاوحن يف حلحايـا6، يف يناي  
حملـايض، كلـا تع ضـت يف حلشـه  
نفسـه، العتاحٍء رلاثـٍل جالل فتح 
حلط يق إىل رطالـن حلبح  حألل ، 
وحستشـها يوَرها ألُا آنو  حلف ق 
حلهناسـية للجيـش وحللجان بنريحن 

حلعاّو. 
6ـذه  تكـ حر  رـن  وبال غـم 
حملبارش6 وحلوحضحة عىل  حالعتاحءحت 
حلبعثة حأرلية حملسـؤولة عن تنفيذ 
حالتّفاق، إال أن حأرَم حملتحا6 ال زحلت 
تلتـز3ُ حلصلـَت، عىل حل غـم رن أن 
حتّفاَق حلسـويا نص بشـكل وحضح 
عـىل رضور6 حلحفاظ عىل سـالرة 
أعضاء حلبعثة، و عـا رجلُس حأرن 
إىل ذلك أَيْـضـاً، ويعترب ذلك حلصلُت 
توحطؤحً وحضحاً رن حأرم حملتحا6 رع 
حلعاوحن يف سـعيه حلوحضح إلفشـال 

حالتّفاق. 
6ـذه حالعتـاحءحت حملتزحيـا6 تأتي 
ضلـن توآـه سـيايّس وعسـك ّي 
وحضح للتصعيا ضا حتّفاق حلحايا6 
وحلتنصل رنه، رن قبل قوى حلعاوحن 
وب عايـة ب يطانيـة، ليـث رّصح 
وزي  حلخارآيـة حلربيطاني آريري 
6نت، أرـس حأول، بأنـه »يجب أن 
ينسـحُب حلحوثيـون برسعـة رـن 
حلحايـا6« و6و را يشـّكل رخالفًة 
حلـذي  حلسـويا  التّفـاق  رصيحـًة 
ينـص عىل إعا 6 حنتشـار حلُقــوَّحت 
حلعسك يّة رن حلط فني، وال يحتلل 
حالتّفاُق أيَّ تفسـري يتوحزى رع كال3 

6نت. 
ويف 6ذح حلسياق، ر  رئيُس حللجنة 

حلثورية حلعليـا، رحلا عيل حلحوثي، 
وحصفـاً  6نـت  ترصيحـات  عـىل 
إيا6ـا بــ »حلفاضحـة لسياسـات 
ب يطانيـا«، رؤّكـــاحً أنها »أعطت 
إشـار6 باء رع كة حلحايـا6 وت يا 
تك حر6ا«، وأشـار إىل أن ترصيحات 
وزي  حلخارآية حلربيطاني »رضللة 
وتهـاف لتحسـني صـور6 حلعاوحن 
حلسـعو ّي  حلربيطانـي  حأر يكـي 
حملجـازر  يرتكـب  حلـذي  حإلرارحتـي 
وحملجاعـة ويعيق حلسـال3 حلذي بات 
وحضحـاً للعالـم بعـا عـ ض قائـا 
حلثور6 حلباء باالنسـحاب رن ط ف 

وحلا«.
»حلشـعب  أن  حلحوثـي  وأضـاف 
حليلنـي يعلـم أن ب يطانيـا رشيـٌك 
فعيل يف حلعـاوحن عىل حليلن، ويارك 
أن رشـاريَع حلقـ حرحت حلربيطانيـة 
ليسـت للعاحلة بل جارة رن آناي 
ججـول يتلتـُم بلا ت يـُاه حأآنا6 
بلجلـس  حإلرسحئيليـة  حأر يكيـة 
حأرـن، وكل ذلـك ال يخّولُـه ليكوَن 
وسيطاً نزيهاً يحق له إظهاُر صوت 

رحايا«.
تكـ حر  عـن  حأرلـي  حلصلـُت 
حستهاحف ف يقها رن قبل حلعاوحن، 
رع حملغالطـة حلربيطانية حلرصيحة 
بخصوص حتّفـاق حلحايا6، يلتقيان 
يف رسـار وحلـا تتضح فيـه رعالم 
تصعيـا 6افـه حإلطالـة حلكارلـة 
باالتّفـاق، بعـا حلفشـل يف رحاولة 
تجيـريه لصالح حلعـاوحن رن جالل 
حلع حقيل حملتعلـا6 رنذ حلتوقيع عىل 
حالتّفاق، وبالنظ  إىل أن 6ذح حملساَر ال 
ينسجُم إال رع نوحيا تحالف حلعاوحن 
حلتي تم حلترصيح بها بشكل أوضح 
رن قبل حإلرارحت، فـإن حلتَحـّ كات 
حأرلية وحلربيطانيـة تعترب حنحيازحً 
وحضحـاً إىل صف تحالـف حلعاوحن، 
و6ـو حأر  حلـذي يجعل رـن حتّفاق 
للحـ ب  روقوتـًة  قنبلـًة  حلسـويا 

عوضاً عن بوحبة للسال3. 

أخبار

أّكــدت أن »لندن« أحد رعاة المشاريع االستعمارية واإلجرامية:أّكــد أن حزب اهلل حركة المقاومة األبرز في مواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة:

موكب »لوليسغارد« يتعرض إلطالق نار كثيف من قبل قوى العدوان واألمم المتحدة تتجاهل

قال إن مشاريع القرارات البريطانية ليست للعدالة بل خدمة لألجندة األمريكية اإلسرائيلية:

املكتب السياسّي ألنصار اهلل يدين قرار بريطانيا ويعتربه خدمة للكيان الصهيوني
 : خاص

أ حن حملكتُب ق حَر حلحكورة حلربيطانية 
بإ رحج لزب حلله عىل را يسـلى بالئحة 

حلتنظيلات حإلر6ابية. 
وحعتـرب حملكتـُب حلسـيايّس أنصـار 
حللـه يف بيان لـه، أرس حلسـبت، تلقت 
حملسري6 نسـخة رنه »أن حلق حَر جارٌة 
لكيان حلعـاو حلصهيوني«، رشـريحً إىل 
أن رثـَل 6ذه حلق حرحت »تكشـُف لجَم 
حلتآرـ  عىل لبنان ولزب حلله وحلقضية 
حملنطقـة  وشـعوِب  حلفلسـطينية 

بأكللها«. 

وأّكـــا حلبيـان عـىل »أن تهلـَة رـا 
يسـلى باإلر6اب حلتي تحـاوُل ب يطانيا 
فربكتها ضا لزب حلله ال يلكن أن تخاََع 
ـــًة بعا أن أثبتت  حأل حَر يف حلعالم َجاصَّ
حألاحث أن صانعي را يسـلى باإلر6اب 
يف حلعـا3 6ي حلواليـات حملتحا6 حأر يكية 
وب يطانياً«، رشريحً إىل أن تلك حلجلاعاِت 
»باتت حليو3َ تقاِتُل بشكل وحضح ورصيح 
إىل آانب حملرشوع حلصهيوأر يكي يف ُكّل 

حلسالات«. 
وقال حلبيان »إن حلتَحــّ َك حلربيطاني 
حمللحوظ رؤّجـ حً يأتي يف إطـار حلتَحـّ ك 
للقضيـة  حملسـتهاف  حلصهيوأر يكـي 
ــة حلع بية  حلفلسـطينية )قضية ُكّل حأُرَّ

وحإلْســاَلرية( ورحاربة ُكّل رن يقف إىل 
آانبها يأتي يف إطار حلخارات حلربيطانية 
لألآنا6 حأر يكية وحإلرسحئيلية، حملتزحرنة 
رـع رحـاوالت حلتطبيـع وتل ي  صفقة 
حلقـ ن حلتـي تسـعى  ول حالسـتكبار إىل 
ووسـائلها  إركاناتهـا  بـكل  تل ي 6ـا 

حملختلفة«. 
ويف جتا3 حلبيان عرّب حملكتُب حلسـيايّس 
أنصـار حلله عـن »تضاُرِنـه حلكارِل رع 
ويف  لبنـان  يف  حإلْســـاَلرية  حملقاورـة 
رقارتها لزب حلله« كلقاورة لها حلاور 
حأبـ ز وحملـرّشف يف روحآهـة حأطلـاع 
حإلرسحئيلية وحملشاريع حأر يكية وأ وحتها 

يف حملنطقة. 

»رابطة علماء اليمن« تدين القرار الربيطاني وتدعو أحرار 
الشعوب العربية واإلســالمية للتضامن مع حزب اهلل

 : خاص
أ حنـت رحبطُة عللاء حليلن حلق حَر حلربيطاني حلجائَ  حلذي صنف لزب حلله كياناً إر6ابياً، 

رؤّكــا6ً أن 6ذح حلق حَر ي ُفُضه ُكلُّ حليلنيني حأل حر رفضاً قاطعاً. 
وأّكـــات رحبطُة عللاء حليلن يف بيان لها تلقت صحيفة حملسـري6 نسـخة رنه، أن »رن 
يسـتحقُّ وصف حإلر6اب 6ـي ب يطانيا َوأر يكا َوإرسحئيل وكل رـن تحالف رعهم وحرتلى 
يف ألضانهـم«.  وآّا ت حل حبطـة حلتأكيَا أن »حلحكورة حلربيطانيـة رتلا6يٌة رع حملرشوع 

حالستعلاري بل 6ي ألا رعاته و حعليه«. 
ــة حلع بية وحإلْســـاَلرية إىل   ويف جتـا3 حلبيان،  عت رحبطة عللاء حليلن، آلا6ريَ حأُرَّ
حلتضاُرِن رع لزب حلله ورع ل كات حملقاورة حإلْســـاَلرية حملنا6ضة لللرشوع حلصهيوني 

حأر يكي. 

خالل لقائه نائَب رئيس الوزراء ووزيَري األشغال والمياه والبيئة ونائب وزير الكهرباء

الرئيس املشاط يناقش االسرتاتيجية الشاملة الحتياجات 
اليمن من مشاريع الُبَنى التحتية والخدمات

أّكــد وجود خالفات كبيرة بين مرتزقة الرياض واالحتالل اإلماراتي:

املرتضى يكشف عن السبب الحقيقي لتأّخر 
تنفيذ اتفاق تبادل األسرى

رئيس اللجنة الثورية يرد على تصريحات وزير 
خارجية بريطانيا بشأن اليمن

 : صنعاء
حلتقـى حل ئيُس رهـاي حملّشـاط، أرـس بصنعاَء، 
نائَب رئيس حلوزرحء لشؤون حلخارات رحلو  حلجنيا 
ووزيَ ي حأشغال حلعارة وحلط ق غالب رطلق وحملياه 
وحلبيئـة حملهنـا  نبيـل َعباحلله حلوزيـ  ونائب وزي  
حلكه باء وحلطاقة َعباحلغني حملاحني؛ ملناقشة حلجوحنب 
حملتصلة باالسرتحتيجية حلشارلة اللتياآات حليلن رن 

رشاريع حلبُنَى حلتحتية وحلخارات. 
وتطـّ ق حللقـاُء حلذي لرضه رئيـس رجلس إ حر6 

صنـاوق صيانـة حلط ق حملهنـا  أنيس حلسـلاوي 
ورلثل رنظلة »يو إن بي أ « جلاون سالم صالح، 
إىل سـري حلعلل يف حملشـاريع حلخارية بقطاعات حملياه 
وحلبيئة وحأشـغال حلعارة وحلط ق وحلكه باء وجطط 

حلوزحرحت حملعنية للفرت6 حلقا رة. 
وعـّ ج حللقاُء عـىل حلجوحنب حملتصلة بسـري حلعلل 
حملنظلـات أنشـطتها  توسـيع  وأ6ليّـة  حإلنسـاني 
حإلغاثيـة وحإلنسـانية لتلبيـة حاللتياآـات حملتزحيـا6 
للنازلـني وحأرس حلفقري6 آ حء حأوضاع حل ح6نة حلتي 

يل  بها حلوطن. 

 : خاص
كشـف َعبُاحلقا ر حمل تىض -رئيس حللجنة حلوطنية 
لشـؤون حأرسى-، أرـس حلسـبت، عن سـبب تأج  

تنفيذ حتّفاق تبا ل حأرسى. 
وأّكـــا رئيُس حللجنـة حلوطنية لشـؤون حأرسى 
عباحلقـا ر حمل تـىض يف ترصيحات له، أرس حلسـبت، 
»أن سـبَب تأج  حلاجول حلفعيل يف تنفيذ حتّفاق تبا ل 
حأرسى يعـوُ  إىل حلخالفات حلكبري6 بني ر تِزقة لزب 

حإلصـالح رـن آهـة، ور تِزقـة حإلرـارحت رـن آهة 
ثانية«. 

وأشـار حمل تىض إىل »أن تلك حلخالفات تكا  تعصُف 
ـــًة يف ظل عا3 وآو  ضغوط أرلية  باالتّفـاق َجاصَّ
عىل حلسـعو يّة ل  ع تلك حلخالفات وضبطها، الفتاً إىل 
أن حلسعو يّة 6ي حلجهة حلتي تستطيُع إرغا3َ حمل تِزقة 
عىل تنفيذ حالتّفاق سوحٌء أكان حمل تِزقة حملنتلني لحزب 
حإلصـالح أَو حمل تِزقة حلتابعني لإلرـارحت، ليُث وأنهم 

آليعاً يتبعونها ويعللوَن تحت قيا تها«. 

 : خاص
عّلـق رئيـُس حللجنـة حلثوريـة حلعليـا رحلـا عيل 
حلحوثي عـىل ترصيحات وزي  حلخارآيـة حلربيطاني 
“آريرـي 6نـت” بخصـوص تنفيـذ حتّفاق حلسـويا 

رنتقاحً حلاور حلربيطاني يف حلعاوحن عىل حليلن. 
وقـال حلحوثـي يف سلسـلة تغ يـاحت لـه، أرـس 
“ليعي آريري 6نت آياحً أن حلشـعب حليلني يعلم أن 

ب يطانيا رشيٌك فعيل يف حلعاوحن عىل حليلن”. 
وقال رئيـس حلثورية حلعليا إن رشـاريَع حلق حرحت 

حلربيطانية ليست للعاحلة بل جارة لألآنا6 حأر يكية 
حإلرسحئيليـة بلجلـس حأرـن، رضيفـاً أن رشـاريع 
حلقـ حرحت حلربيطانية ال تخّولُه ليكوَن وسـيطاً نزيهاً 

يحق له إظهار صوت رحايا. 
ووصـف حلحوثـي ترصيحاِت آريري 6نـت بأنها 
تهـاُف لتحسـني صـور6  ول حلعاوحن حلـذي ي تكب 

حملجازر وحملجاعة. 
وذكـ  رئيـُس حلثوريـة حلعليا أنه بعا عـ ض قائا 
حلثور6 حلباء باالنسـحاب رن ط ف وحلا بات وحضحاً 

للعالم رن يعيق حلسال3. 
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أخبار

 خالل وقفتين احتجاجيتين للتنديد بجرائم العدوان: خالل إحياء ذكرى ميالد السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم:

 الهيئة النسائية تنظم فعالية ووقفة 
للتنديد بخروقات وجرائم العدوان

وزير الرتبية يؤّكــد أهمّية االلتزام بمعايري الجودة 
لتحسني مستوى األداء وتطوير الخدمة التعليمية

 : عمران
نظلت حلهيئة حلنسـائية بلاينة عل حن 
ورنطقـة حملأجـذ، أرـس حلسـبت، فعالية 
بلناسـبة ذكـ ى ريـال  أ3 أبيهـا حلز6 حء 

عليها حلسال3. 
وأشا ت حملشاركات يف حلفعالية بصلو  
حملـ أ6 حليلنية عـىل راى أربعة أعـوح3 ورا 
قارتـه رـن تضحيـات و عـم للجبهـات، 
ورشـريحت إىل أ6ليّـة حسـتلها3 حلـارو  
بالصـرب  حلز6ـ حء  فاطلـة  رـن  وحلتـزو  

وحلثبات يف وآه قوى حالستكبار. 
ويف حلسـياق نظلـت حلهيئـة حلنسـائية 
وقفة حلتجاآيـة بلنطقة حملأجـذ؛ تناياحً 
بخ وقات حلعاوحن حلصهيوني لوقف إطالق 
حلنـار ورا ي تكبـه رن آ حئَم بشـعة بحق 
حلشـعب حليلني وتارري للللتلكات حلعارة 

ـة. وحلَخاصَّ
وحسـتنك ت حملشاركات يف حلوقفة تنصل 
قوى حلعـاوحن ور تزقته عـن تنفيذ حتّفاق 
حملطلـق  رفَضهـن  رؤّكـــاحت  حلسـويا، 

للتطبيع رع حلكيان حلصهيوني. 

 : صنعاء
أّكــا وزي  حلرتبيـة وحلتعليم يحيى بار 
حلاين حلحوثي، أرس حلسبت، أ6ليّة حاللتزح3 
بلعايـري حلجو 6 لتحسـني رسـتوى حأ حء 

وتطوي  حلخارة حلتعليلية. 
وأشـار يف حفتتاح ناو6 تع يفية بأ6احف 
ورضارـني حلجـو 6 حلتـي نظلتهـا حإل حر6 
حلعارة للجو 6 ملارحء حلعلـو3 بالوزحر6، إىل 
أن حلجـو 6 يف حلعلـل يؤّكـــا عليها حلاين 
حإلسالري حلحنيف كلا قال حل سول حلك يم 
»إن حللـه يحـب إذَح علـل ألُاكـم علالً أن 

يتقنه«. 
وشـا  حلوزي  حلحوثي عىل أ6ليّة حلعلل 
ب وح حلف يـق حلوحلا لغ   ربـاأ حلجو 6 
حإل حرحت  بلختلـف  حملسـتل   وحلتطويـ  
حلرتبويـة وحلتعليلية بلـا يحّقق رخ آات 
تلبي حلتياآات وطلولات حملجتلع. 

ويف حفتتـاح حلناو6 حلتـي لرض6ا وكالء 

حلـوزحر6، أّكـــات رايـ  عا3 حلجـو 6 أرة 
حلخالق حلسياني أ6ليّة حلناو6 يف نرش ثقافة 
حلجـو 6 وحلتع يف بلعايري6ـا وأ6احفها يف 

حلعللية حلتعليلية. 
وحعتـربت أن حلباحيـة لتطبيـق حلجـو 6 
حلشـارلة يف حلتعليم، وضُع رؤية رستقبلية 
رحـّا 6 وأ6ـاحف وحضحة لتحسـني آو 6 
وتطويـ   حلتليـز  عـىل  وحلتحفيـز  حأ حء 
أسـاليب حلعلل وحالبتعا  عن حلبريوق حطية 
حملكتبيـة ورفـع حلوعـي بأ6ليّـة حلجـو 6 
حملؤسسـات  وإرشحك  حلرتبـوي  وحالعتلـا  

حلرتبوية وحلتعليلية يف صنع حلق حر. 
إعـاح   أ6ليّـة  إىل  حلسـياني  وأشـارت 
حلرتبويـة  للقيـا حت  تاريبيـة  رصفوفـة 
وحلتعليليـة لتطويـ  رهارحتهـم يف حلجو 6 
وتشجيع حإلباحع وحالبتكار يف حأنشطة وفقاً 

ملعايري حلجو 6. 
عقـب ذلك قا3 رختصُّ حلجو 6 سـاري 
قاح3، ع ض ب وآكـرت أ6احف ورضارني 

حلجو 6 حلشارلة. 

حجة: قبائل مساهرة مور وبني مفّضل بـ »الجميمة« يجددون 
النفري العام ويؤّكــدون وقوفهم يف مواجهة العدوان

 : حجة
أّكـــا أبناء ووآهاء ورشـايخ عزلة 
رسـا6 6 رـور وبنـي رفضـل بلاي ية 
حلجليلة رحافظة لجة، أرس حلسـبت، 
وحللجـان  حلجيـش  آانـب  إىل  وقوفهـم 
حلشـعبية وحلتصـاي لـكل رـن يحـاول 
حلعبث باأرن وحالستق حر وجلق حلفوىض 

رلـن تسـول له نفسـه جارـة حلعاوحن 
وحالرتزحق. 

ونـا وح جـالل وقفتـني حلتجاآيتـني 
رنفصلتـني بحضـور راي  عـا3 حملاي ية 
أللا حلع آيل بج حئـم حلعاوحن حأر يكي 
حليلنـي،  حلشـعب  بحـق  حلسـعو ي 
رستنك ين حلتقطعات يف رنطقة حلعبّيسة 
بلاي ية كرش رـن قبل حلعصابات وقطاع 

حلط ق. 
 وأعلن حملشـاركون حلربحء6 رن حلخونة 
ورفض حلتطبيع رع حلكيان حلصهيوني. 
كلا آـا  أبناء رسـا6 6 رـور وبني 
رفضـل تأكيا6م حسـتل حر حلنفـري حلعا3 
وآهوزيتهم حلكارلة ل فـا روحطن حلعز6 
وحلك حرـة بلختلـف حلجبهـات بال آـال 

وقوحفل حلعطاء لتى تحقيق حلنرص

عمران: صندوق رعاية املعاقني 
ـة بذوي  يناقش األنشطة الَخاصَّ

ـة  االحتياجات الَخاصَّ
 : عمران

ناقـش حآتلـاٌع بفـ ع صنـاوق رعايـة حملعاقني 
بلحافظـة عل حن، أرس حلسـبت، أوضـاَع حلصناوق 
وحأشخاص ذوي حإلعاقة وحلجلعيات وحمل حكز حلعارلة 
يف 6ذح حلجانـب.  وتط ق حالآتلاع حلذي لرضه وكيل 
ـبُل حلكفيلة بانسياب  حملحافظة رحلا حملتوكل، إىل حلسُّ
تقايم حلخارات وفقاً لإلركانات حملتالة للصناوق يف 

ظل حلظ وف حل ح6نة حلتي تل  بها حلبال . 
وحسـتع ض حالآتلاع تق ي ح عـن حلوضع حملايل 
للصنـاوق إىل آانب حلصعوبـات حلتي توحآه علل 
حلصناوق، ُرشـريحً إىل سـري علـل حلصناوق جالل 
وآليـات  ا3301  للعـا3  33018 وجطتـه  حلعـا3 
تنفيذ رـا تتضلنـه حلخطة رن أنشـطة وب حرج، 
ـة بأ حء حلصناوق ورشكائه.  وحملعالجات حلَخاصَّ
باوره، أشـار حلوكيل حملتوكل إىل أ6ليّة حلتنسيق 
بـني حلصنـاوق وركتـب حلشـؤون حالآتلاعية يف 
وأعلـال  وحلتقييـم أنشـطة  وحملتابعـة  حإلرشحف 
حلجلعيات وفقاً لقانون وحجتصاصات ُكـّل آهة. 
ولفت إىل أ6ليّة رفع تقاري  ُربعية عن أنشـطة 
وب حرـج حلجلعيات وحلصناوق إىل قيا 6 حملحافظة 
التخـاذ حإلآ حءحت حلالزرة.  ولرض حالآتلاَع رايُ  
حلشـؤون حالآتلاعيـة وحلعلل إب ح6يـم حلذرلاني 

وراي  ف ع حلصناوق آالل حلعقييل. 

»الزراعة« و»املؤسسة العامة إلنتاج 
الحبوب« تناقشان خطة العام 2019 

الزراعية وآلية تنفيذها 
 : صنعاء

ناقـش رجلـس إ حر6 حملؤسسـة حلعارـة لتنليـة وإنتاج حلحبـوب، أرس 
حلسبت، ب ئاسة وزي  حلزرحعة وحل ي حملهنا  عباحمللك حلثور، جطة حملؤسسة 

لعا3 ا3301. 
وحستع ض حالآتلاع أنشـطة حملؤسسة يف رجال تنلية وإنتاآية حلحبوب 
حلغذحئيـة حملختلفة وتاجالتها لتلبية حلتياآات حلنشـاط حلزرحعي وتحسـني 
إنتاآيـة حلحبوب حلغذحئيـة باعتبار6ا ألا رصا ر حأرن حلغذحئي، ُرشـريحً إىل 
أ6ليّـة حالسـتفا 6 رـن حأرحيض حلزرحعية حلتابعـة للاولـة وحلصالحة لتنفيذ 
وإقارة رزحرع أنلوذآية لزرحعة حلحبوب حلغذحئية حملختلفة وحإلسـها3 يف رفع 

إنتاآية حليلن رن 6ذه حملحاصيل. 
وتطـ ق حالآتلـاع إىل حملقرتلـات وحملاحجـالت لـول رـا تضلنته جطة 
حملؤسسـة للعـا3 حلجاري لالسـتفا 6 رنهـا يف تقوية وتعزيز  ور حملؤسسـة 
ورساعاتها عىل تحقيق حأ6احف حلتي أُنشئت رن أآلها ورنها زيا 6 وتطوي  

إنتاآية حلحبوب حلغذحئية وصوالً إىل تحقيق حأرن حلغذحئي. 
وأّكــا حالآتلاُع أ6ليَّة حلتنسـيق رع حإلرشا  وحإلعال3 حلزرحعي لالستفا 6 
رـن إركانياتـه وتقنياتـه وجربحتـه يف تنفيذ حأنشـطة حإلرشـا ية وحلربحرج 
حإلعالريـة.  كلا تط ق حالآتلاع إىل أ6ليّة حلتنسـيق بني حملؤسسـة وحلجهات 
وحملؤسسـات حلتابعة لوزحر6 حلزرحعة وحل ي »حلهيئة حلعارة للبحوث وحإلرشـا  
حلزرحعي وحملؤسسة حلعارة إلكثار حلبذور حملحسنة«؛ لتكارل حلجهو  وتوآيهها 
نحـو تحسـني وتعزيز إنتاآيـة رحاصيـل حلحبـوب حلالزرة لألرـن حلغذحئي 
ـة يف ظل حأوضاع حل ح6نة حلتي تل  بها حلبال  آ حء حلعاوحن وحلحصار.  َجاصَّ
لـرض حالآتلـاع وكيـُل وزحر6 حلزرحعـة لقطـاع تنليـة حإلنتـاج حلزرحعي 
حملهنـا  عـيل حلفضيل ورئيـس حلهيئة حلعارـة للبحوث وحإلرشـا  حلزرحعي 
حلاكتـور رنصور حلعاقل وحملاي  حلتنفيذي لللؤسسـة حملهنـا  أللا حلخالا 

وعاٌ  رن حملسئولني. 

صنعاء: األمن يضبط كميات كبرية من األدوية غري املصّرح بها 

حرائر »سّيان« بمديرية سنحان تحيي ذكرى ميالد السيدة فاطمة عليها السالم

 : اإلعالم األمني 
ضبط أرـُن رحافظة صنعـاء يف حلنقاط 
حأرنية بعـاٍ  رن حملاي يـات، كلياٍت كبري6 

رن حأ وية غري حملرّصلة. 
ففـي راي يـة 6لاحن ضبط فـ ع حأرن 
حمل كـزي )67( ك توناً رـن حأ وية حملتنوعة 
غري ررصح بها كانت عىل رتن شالنة نوع 

 ينّا. 
كلا تلّكن ف ع رشطـة حلنجا6 بلاي ية 
بال  حل و  رن ضبـط )ا166( ك توناً رن 
حأ وية غري حملرصلة كانت عىل رتن شالنة 
كبـري6، و)36( ك توناً وآـات رتف قة عىل 
رتـن 6 سـيارحت يف أوقـات رتفاوتـة جالل 

حلـ36 ساعة حملاضية. 
ويف ذحت حلسـياق ضبـط رآـاُل حأرن يف 

راي ية سـنحان - 107 ك حتـني أ وية غري 
رـرصح بهـا، رنهـا 67 ك توناً رـن أ وية 
أ ويـة رتنوعـة،  حلبيط يـة و)3( ك حتـني 
ضبطـت جالل حلــ68 سـاعة حملنرصرة، يف 
رنطقتـي قـاع حلقييض، وقحـاز6 عىل رتن 
عا  رن حلسيارحت حملتجهة إىل حلعاصلة، وقا 

تم إيصالها حىل حلهيئة حلعارة لأل وية. 

 : عقيل الحمزي
نّظلت ل حئُ  ق ية »سيان« بلاي ية سنحان، 
أرس حأول، فعاليًة ثقافيًة؛ بلناسبة ذك ى ريال  
سيّا6 نساء حلعاملني فاطلة حلز6 حء عليها حلسال3 

وحليو3 حلعاملي للل أ6 حملؤرنة.
وجالل حلفعاليـة، ألقيت حلعايُا رـن حلكللات 
أّكـات عـىل أ6ليّـة حسـتلها3ِ حلِعـرَب وحلـارو  

حلعظيلـة يف رختلـف حلجوحنـب باالقتـاحء بنهج 
حلسـيا6 فاطلة حلز6 حء وحلفضائل حلحليا6 حلتي 
تحّلت بها سيا6ُ نساء حلعاملني رضوحُن حلله عليها.
وأشـارت حملشاركاُت إىل ركانة حلسيا6 فاطلة 
حلز6 حء حلعظيلة يف حإلْســاَل3 ويف قلوب حملؤرنني 
كنلـوذج لـي يف ُكّل زرـان ورـكان وكجانـب 
تعليلي يسـتلهله ُكلُّ حأآيـال حلقا رة،  حعياٍت 
آليـَع حأُّرهـات إىل رضور6 غ   ِقيـم وربا ئ 

وأجالق وصفات حلسيا6 فاطلة حلز6 حء يف قلوب 
ونفو  بناتهن كنلوذج يقتاين به يف لياتهن.
وأّكات ل حئُ  »سـيّان« عىل حستل حر صلو  
حملـ أ6 حليلنيـة وصرِب6ـا وثباِتهـا يف روحآهـة 
حلعـاوحن حأر يكي حلسـعو ي؛  فاعاً عن عزتها 

وك حرتهـا.
تخلـل حلفعاليـَة فقـ حٌت رتنوعـٌة عـرّبت يف 

رجللها عن ثبات وصلو  حمل أ6 حملؤرنة.
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 : المحويت
نّظلـت قبائُل حلظا6  بلاي يـة حلخبت رحافظة 
حملحويت، أرس حلسـبت، لقاءحً قبلياً رسـلحاً آّا ت 
فيه حلتأكيَا عىل حالستل حر يف روحآهة حلعاوحن و عم 
ورفا حلجبهات باملال وحل آال لتى تحقيق حلنرص. 
وجالل حللقاء حلذي لرضه وكيال حملحافظة حلشيخ 
لسـني ع كاض وحلشـيخ رحلا آربحن، ورسؤول 
حملكتب حلسيايّس أنصار حلله باملحافظة حأستاذ عيل 
َعباحلك يم، وراي  عا3 راي ية حلخبت حلشـيخ أللا 
حلويل، ورشـايخ ووآهـاء وأعيان حلظا6 ، حسـتنك  
حملجتلعـون را يقو3 به بعـض حلخونة وحملنافقني يف 
عزلة حلعبّيسـة بلحافظة لجة رـن أعلال عاوحنية 
جارة أآنا6 حلعاوحن حأر يكي حلسعو ّي حإلرارحتي 

عىل حلبلا. 
حلقبائـل ويف حلبيـان حلصـا ر عـن حللقـاء نـّا ت 
بالخ وقات حملتكّ ر6 لقوى حلعاوحن ور تِزقته التّفاق 
حلسـويا حلخاص بالحايا6، رشـري6 إىل أن حسـتل حر 
ج وقات حلعـاوحن وحسـتهاحفه حملتوحصـل لللانيني 
يف راينـة حلحايا6 يهّاُ  تفا6لات حلسـويا ويعكس 

تعنّت حلط ف حمج  وته به رن تنفيذ حالتّفاق. 
وحملسـتفز  حملخـزي  حملوقـَف  حسـتنك ت  كلـا 
للشـعب حليلني حلذي أقارت عليـه لكورة حمل تِزقة 
بلشـاركتها يف رؤتل  وحرسـو، رؤّكــا6 أن حلشعب 

حليلني ثابٌت عىل روحقفه يف  عم ورسـانا6 حملقاورة 
وحلشـعب حلفلسطيني، وأن حلشعب حليلني سيظل يف 
رقارة حلشـعوب حلع بية وحإلْســـاَلرية حملتلسـكة 

ــة وحملاحفعة عنها.  بلقاسات حأُرَّ

 : ذمار
وحلوقفـات  حلثقافيـة  حلفعاليـاُت  تتوحصـُل 
حاللتجاآيـة بلـاحر  راي يـات رحافظـة ذرار؛ 
تناياحً بج حئم حلعاوحن حلغاشـم عـىل بال نا؛ ورفضاً 
للتطبيع رـع لكورة حلعـاّو حلصهيونـي؛ وحلتفاًء 
بلناسـبة ريـال  حلز6ـ حء عليها حلسـال3 يـو3 حمل أ6 

حملسللة. 
ليـث أقارـت رارسـة حلحسـني بن عـيل بلعرب 
بلاي يـة آهـ حن رحافظـة ذرـار؛ صبـاح أرـس 
حلسـبت، وقفًة حلتجاآية رنّا 6 بالعاوحن حلغاشـم 
عـىل بال نـا ورفضـاً للتطبيـع رـع لكورـة حلعاّو 
حلصهيوني؛ وكذلك حلتفاءحً بلناسـبة ريال  حلز6 حء 

عليها حلسال3. 
رفعت جالل حلوقفة حلشعارحت حملنّا 6 وحملنا6ضة 
للعـاوحن حلغاشـم عىل بال نـا وحسـتهاحفه لللانيني 

حأب ياء وع قلته للعللية حلتعليلية وحلرتبوية. 
للبنـات  حأساسـية  ونظلـت رارسـة لفصـة 
بلاي يـة آبل حلـرشق صباح أرس حلسـبت، فعالية 
ثقافيـة وجطابية بلناسـبة رولـا حلز6ـ حء عليها 

حلسال3. 
تخللـت حلفعاليـَة حلعايُا رن حلفقـ حت وحلقصائا 

وحلترصيحات حملعرب6 عـن إلياء رولا حلز6 حء عليها 
حلسال3. 

كلا أقارـت طالبات ورعللات راحر  حلشـيلاء 
ولفصـة وحلز6 حء بلاي ية ذرـار، فعاليات ثقافية 
بلناسـبة حليو3 حلعاملي للل أ6 حملسللة حلذي يوحفق يف 
ذحت حلتأريـخ وحلزرن ريال  حلطا6ـ 6 حلبتول فاطلة 

حلز6 حء عليها أزكى حلسال3. 
وجالل حلفعاليات ألقيـت حلعايا رن حلكللات رن 
قبـل حلطالبـات وحملعللات؛ حلتي تط قـت إيل فضائل 
حلز6 حء عليها حلسـال3؛ وأ وحر6ـا رع أبيها يف  عوته 
ورنها نسـتلهم حلارو  وحلعـرب وحملوحقف حلعظيلة 
حلتي جلاتها سـيا6 نسـاء حلعاملني فاطلـة حلز6 حء 

عليها حلسال3. 
كلا نّا ت حلطالبات وحملعللـات بالخيانة حلكربى 
حلتـي حرتكبتهـا رروز حلخيانـة وحلعلالـة وحرتلائها 
ــة حلع بية وحإلْســـاَلرية عىل  بألضان أعـاحء حأُرَّ
رـاى حلتأريخ وحلتخناق حملتلثل يف حلكيان حلصهيوني 
حلغاصـب؛ وكذلك حلتفاء بلناسـبة ريـال  حلز6 حء 

عليها حلسال3 يو3 حمل أ6 حملسللة. 
ويف راي ية عنس أقيلت، أرس حلسـبت، فعاليات 
رختلفـة يف ُكـــّل رـن رجلـع حلشـهيا عباحملنان 
بيعـ ،  وحلنـرص  وحلرشفـة،  بجوعـ ،  حلشـغاري 

ورجلـع حل بعة وحلحضـن؛ وذلك تناياح وحسـتنكارح 
للخيانـة حلكـربى حلتـي حرتكبتهـا ررـوز حلخيانـة 
ــة حلع بية  وحلعلالـة وحرتلاء6ا بألضان أعاحء حأُرَّ
وحإلْســـاَلرية عىل راى حلتأريخ وحلتخناق حملتلثل يف 
حلكيان حلصهيوني حلغاصب؛ وكذلك إلتفاء بلناسبة 
ريال  حلز6 حء عليها حلسال3 يو3 حمل أ6 حملسللة. 

ويف راي يـة ريفعـة عنـس أقيلت صبـاح أرس 
حلسـبت، عاٌ  رـن حلوقفـات حاللتجاآيـة بلاحر  
ر ح3 حسـبيل، و يار عينا، وحالقلـ ؛ وحلهج 6، نّا ت 
فيها باسـتل حر حلعاوحن حلغاشم عىل بال نا؛ ورفضاً 
للتطبيع رـع لكورة حلعـاّو حلصهيونـي؛ وحلتفاًء 
بليال  حلز6 حء عليها حلسال3 يو3 حمل أ6 حملسللة. 

كلـا ألقيـت حلعايـا رن حلكللـات أّكـــات عىل 
توليـا حلصـف حليلني وحلوقـوف صفاً وحلـاحً أرا3 

حلعاّو حملحتّل وحلغازي ليلن حإليلان وحلحكلة. 
ويف راي ية عتلة أقيلت، أرس حلسـبت، عاٌ  رن 
حلوقفـات حاللتجاآية يف رارسـتَي حلولـا6 بالع ، 

و33 رايو بالرص3. 
حلوقفـاُت حاللتجاآيـة نّا ت بسياسـة حلتطبيع 
رع حلكيان حإلرسحئييل وع قلة عللية حلتعليم رن قبل 
 ول حلتحالف وحلحصار حلظالم عىل بال نا، رؤّكــا6ً 
حستل حَر حلعللية حلتعليلية رغم ُكــّل حملؤحر حت. 

 : حضرموت
حنالعت حشتباكاٌت رسـلحٌة عنيفٌة رتبا لٌة 
بني ر تِزقـة حلعاوحن، رسـاء حأرس حأول، يف 
رنفذ حلو يعة حلحاو ي بلحافظة لرضروت، 

را أَ َّى إىل إصابة حلعرشحت. 
وقالت رصا ر رحلية: إن ريليشيات تابعة 

للل تِزق حملاعو 6اشـم حألل ، حملعنّي رن قبل 
حلعاوحن حلسعو ّي قائا ملا يسلى »حللوحء 161« 
حلتابع للعاوحن، ورسـئوالً عـىل رنفذ حلو يعة 
رنذ باء حلعـاوحن عىل حليلـن، 6اآلت روكباً 
عسـك يّاً يضـم حملئـات رـن حلجنـو  حمل تِزقة 

حلتابعني لحكورة حلفاّر 6ا ي. 
حمل تـِزق  ريليشـيا  أن  حمَلْصـــَاُر  وأوضـح 

حألل  حملنتسـبني للـوحء 161 حلتابـع للعاوحن 
أطلقت حلنار بشـكل كثيٍف وربارش عىل كتيبة 
عسـك يّة تابعة ملحـور عتق يقوُ 6ـا حمل تِزُق 
عائـا حلعولقـي حملـوحيل لحكورـة حمل تِزقة، را 
تسبّب يف سـقوط عرشحت حلج لى رن كتيبة 
رحـور عتـق فيلـا حعتقـل عـرشحت آج ين، 
رشـريحً إىل حلجنـوِ  حمل تِزقة رـن كتيبة رحور 

عتـق كانـوح يف ط يقهـم إىل رعسـك  تابـع 
لتحالـف حلعاوحن بالو يعة تلهيـاحً لنقلهم إىل 
آبهة لجـور بلحافظة لّجة لللشـاركة يف 
حملعـارك حلاحئ 6 6ناك وحلافع بهـم إىل رحارق 
حملـوت يف تلـك حلجبهات كلـا 6ـو حلحاصُل يف 
آبهات حلسـالل حلغ بي حلتـي حلتهلت حمالف 

رن ر تِزقة حملحافظات حلجنوبية. 

قبائل الظاهر باملحويت: ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وتؤّكــد االستمرار يف دعم ورفد الجبهات باملال والرجال

نّددت بجرائم العدوان وجددت رفضها التطبيَع مع أعداء األمــة: 

فعاليات ثقافية طالبية بمدارس مديريات ذمار احتفاًء بميالد الزهراء عليها السالم

سقوط العشرات من الجرحى يف اشتباكات متبادلة بني ميليشيا املرتِزق األحمر وجنود مرتِزقة بمنفذ الوديعة

أبني: املرتزق الكازمي يتعرض 
ملحاولة اغتيال يف »املحفد«

 : عدن
توحِصُل  وحرُة حلعنف رضَب حالستق حر وحأرن  حجل راينة عان 
حملحتّلة وسـط حتساع آ حئم حلقتل وحالغتياالت وأعلال حالجتطاف 
وحالغتصاب ونـرش حلفوىض وحلعبث عىل أياي ريليشـيا حاللتالل 
حإلرارحتي ور تِزقة حلعـاوحن يف لكورة حلفاّر 6ا ي لينتقل للى 
حلرصحع وحلتوت حت بني أقطاب تلـك حلعصابات حإلآ حرية حمل تِزقة 

إىل رحافظات آنوبية أُْجــَ ى. 
وقالـت رصـا ر يف رحافظة أبـني حملحتّلة، إن حمل تـِزق حلعقيا 
عيل حلذيب حمللقب أبو رشـعل حلكازرـي – حملعني رن قبل حاللتالل 
حإلرارحتـي، نائبـاً أول ملايـ  أرـن رحافظة عان تعـ ض صباح 
أرـس ملحاولة حغتيال يف راي ية حملحفـا بلحافظة أبني عىل أياي 

رسلحني تابعني لحكورة حمل تِزقة. 
تعـ ض  حلكازرـي  حمل تـِزق  أن روكـب  حملصـا ر  وأوضحـت 
السـتهاحف بتفجـري عبـو6 ناسـفة يف رنطقـة طاليـل بلاي ية 
حملحفا، ربينًة أن حلعبو6 حلناسفة حملزروعة يف حلط يق حنفج ت بعا 
ر ور ربع سـاعة رن ر ور روكب حمل تِزق أبو رشـعل، رشريحً إىل 

أن حلتحقيقات كشفت أن حلعبوحت كان تستهاف روكبه. 
ولفتـت حملصا ر أن حلكازري حملـوحيل لاللتالل حإلرارحتي كان قا 
توآه، أرـس حأول حلجلعة إىل راي ية حملحفـا لحضور عزحء ألا 
حلقيـا حت حمل تِزقـة يف را يسـلى حلحـزح3 حأرني حملاعـو َعباحلله 
رحلا رحشـك، رؤّكــاحً أن رنطقة طاليل حلتي شـهات حلحا ثة 
رن حملناطق حلضيقة، إذ تحيط بها حلجبال رن حلجنبني، كلا تجار 
حإلشـار6 إىل أن قائـا را يسـلى حلحـزح3 حأرني حلتابـع لاللتالل 
بلحافظة أبني حمل تِزق َعباحللطيف حلسـيا قا تع ض قبل أشـه  

ملحاولة حستهاحف بنفس حملنطقة وعربَ عبو6 ناسفة أيضاً. 

يف إطار تصادم املكاسب.. مرتزٌق 
يف حكومة الفاّر هادي يهاجم الدور 

التخريبي لالحتالل اإلماراتي يف اليمن
 : متابعات

بعا ر ور أكثَ  رـن أربعة أعوح3 رن حلعلالة وحالرتزحق وجيانة 
 راء أبناء حلشعب حليلني حلذين أز6قت أروحلهم؛ بسبِب حلعاوحن 
حلسعو ّي حأر يكي حإلرارحتي حلذي را كان لهذه حأنظلة حلقبيحة 
حإلقـاح3ُ عىل 6كذح إآ ح3 وبشـاعة لوال جيانة وتأييـا حمل تِزقة يف 
لكورة حلفاّر 6ا ي حلقابعني بفنا ق حل ياض وأبو ظبي وحلقا6 6 
وحسـطنبول يتلـّذذون باملجازر حليورية ورناظ  أشـالء حلنسـاء 
وحأطفال وكبار حلسـن بشـكل يوري يف علو3 رناطق وراي يات 
ورحافظات حليلن، فبعا ر ور ُكــّل 6ذه حأعوح3 تظه  حأصوحُت 
حلنشاُز رن وسط لكورة حمل تِزقة حلتي تنا6ض ررشوع حاللتالل 
حإلرارحتـي ليـس باحفـع حلوطنية أَو رـن صحو6 ضلـري رتأج 6 
بـل رن أآل حملكاسـب حلسياسـيّة وحملصالح حلشـخصية حلضيّقة 
وتضييـق حلخناق عليهم رـن قبل حاللتالل حإلرارحتـي باعتبار6م 
ب بهـم بعا حالنتهاء رـن أ حء أ ور6م وحالسـتغناء عن  غـريَ ر لَّ

جاراتهم حلشيطانية. 
و6اآـم     حلصحفـي حمل تـِزق حملـوحيل للعـاوحن رختـار حل لبي 
-حلسـك تري حلسابق لل ئاسة ورستشـار وزي  حإلعال3 يف لكورة 
حلفاّر 6ـا ي-  ولة حاللتالل حإلرارحتي، رنتقـاحً  وَر6ا حلتخ يبي 

وحلسلبي يف حليلن. 
وأوضح حمل تـِزق حل لبي يف ترصيحات، أرس حلسـبت، أن رن 
بني را قاره حاللتالل حإلرارحتي لليلن 6و أنها رنعت حلفاّر 6ا ي 
ورسئوليه ووزرحَءه يف لكورة حمل تِزقة رن حلعو 6 إىل عان، ربيناً 
أن رن إنجازحت حاللتالل أيضاً إنشـاَء رليشيات وعصابات ضلن 
را يسلى حلحزح3 حأرني يف عان ولحج وحلضالع وأبني ورليشيات 
حلنخبة حلشـبوحنية ورليشـيات حلنخبة حلحرضريـة، ربيناً أنها يف 

ط يقها حمن إلنشاء رليشيات حلنخبة يف حمله 6. 
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 الخنادق والفنادق.. ماذا بعد اّتفاق السـويد؟ 
وهل تصون األقالُم ما كسبته البـــــــنادق؟

علي نعمان المقطري*

يف آليـع حلحـ وب ال يطلـُح حلقائُا 
ُك إىل حلحصول عىل حلطاوالت بأكثَ   حملحنَـّ
رلـا تطولُـه ُقــوَّحتُه يف حلسـالات، أرا 
حلقائُا حملغفـُل قليُل حلعقـل فيتصور أنه 
يلكنه باملناورحت تعويُض را جرسه عىل 
حأرض َورا عجز عن أجذه يف حمليا ين.. 
 وعنارا تكون 6ناك ُقــو6َّ تسـوُ  يف 
حمليـاحن وتتقـا3 وتسـيط  وتتغلب عىل 
جصورهـا فلا حلذي يجرب6ُـا عىل وقف 
حملع كة رـا  حرت تبيل فيها بالًء لسـناً 
وملـاذح تطلـب حلهانة وقا أوشـكت عىل 
سـحق حلخصم وإجضاعـه وقا أضحى 
حلنـرُص عـىل بُعا جطـوحت وأرتـار رن 

يايها؟
فلم يشـها تأريخ حلحـ وب يف حلعالم 
كله ُقــو6ًَّ كانت قا ر6 عىل غلبه عاو6ا 
وقـت حلحـ ب وحملع كـة وتوقفـت عن 
روحصلـة حلتقـا3 عنارا تذكـ ت صالِت 
حلُق بـى وحلنسـب وحلعلورـة و6اآـت 
نفُسـها حل قيقـة بالعوحطـف وحل للة 
وحلعفـو، و6ـو را حشـته ت بـه حلع ب 
ولكنـه حلعفـو بعـا حلغلبة بعـا 6زيلة 
حلخصم وسـحقه، ثم حاللتفات إىل حلعفو 
عن حألياء حملغلوبني بعا أن يذوقوح حلذل 
وحالنكسـار و6ذه لفتات نا ر6 يف تأريخ 

حلع ب حلح بي. 
فـإذح حلعـاّو كان قـا رحً عـىل سـحق 
ُقــوَّحتنـا عىل أبوحب حلحايا6 وحلسـالل 
فللـاذح توقـف وقيّـا أيا يه وأسـلحته 
وطريحنـه وأسـاطيله وأعلـن حلهانـة؟، 
حلعاوحن لم يتوقـف إىل حمن عن روحصلة 
إطـالق حلنـار وحلصوحريخ حلتـي آاوزت 
رليونـي صـاروخ وأكثـ  َوباعرتحفـات 

إعالره وقا ته. 
فالح ُب 6ي حلح ب وبعا أن تشـتعل 
فال تخضـع إاّل لقانون حلح ب وحلُقــو6َّ 
وحلغلبة وتلبس حلسياسة حلبزحت حمللّو6ة 
وحلكاكي وتتعط  ب حئحة حلبارو  وحلقائا 
حلذي ياي  حملع كة 6و نفسـه حلذي ياي  
حملفاوضـات ويحـّ ك حملنـاورحت جارـًة 
أغ حض حلحـ ب َوحملع كة، فال رناورحت 
سياسـية رنفصلـة عن أ6ـاحف حلح ب 
وحملفاوضات تخا3 أ6احَف حلح ب لتؤرن 
لهـا رشوطـاً أفضـل إلضعـاف حلخصم 
وشق صفوفه وتطويق أرضحره وحلتوحء 
6جلاتـه وكللا تـورط حلغازي وفشـل 
يف 6جلاتـه وأرشف عىل حلهالك سـارع 
حلعـاوحُن إىل إطـالق  عوحت حملشـاورحت 
إلنفـاذ  حملتشـابكة  حلُقـــوَّحت  وفصـل 

حلعاّو.

وضُع العدّو عشية السويد 
عشيَة حلسـويا رطلع نوفلرب حملايض 
كان حلعاّو عىل أبوحب حلحايا6 وحلسالل 
حلغ بي يعاني رن حلحصار حالسرتحتيجي 
وحملياحني رنذ أشـه  طويلة، فقا تورط 
يف حلتوغـل إىل لقـول ألغـا3 رليتة عىل 
16، وحملطـار  حلجبهـة حلوحقعـة بـني ك 
وشـارع حلخلسـني و33 رايو وتع ض 
للتطويق رـن عا6 آهات وبـات رها حً 
بالتارري حلشارل بعا أن أنهكت ُقــوَّحته 
وقارحتـه وحسـتنزفته وبـات عاآزحً عن 
حالسـتل حر يف حلتقا3 أَو حلرتحآع ويتوقع 
يف أيـة لحظـة 6جـو3 حلجيـش حليلني 
حملضا  حلكبـري يف ظل عجز تا3 عن صاه 
ور ه، بعـا أن تع ض لتقطيعات عايا6 

حل ئيسـية  يف جطـوط إرـاحِ ه حلربيـة 
إىل  حإلرـاح حت  وصـول  عنـه  رنعـت 
حلخطـوط حأرارية حملتقارـة، و6ذح 6و 
حلعارـل حأسـايس وحلسـبب حملبـارش يف 
رفعه رصالَف حلُهانة يف نوفلرب حملايض 

ورن ط ف وحلا أوالً. 

أهداُف الهدنة.. اّتقاُء ذي الفقار 
بعـا أن وآا حلعـاّو نفَسـه يف رأزق 
حلفشـل وحلحصار يشـتا عليه ُكـّل يو3 
فلـم يجا أرارـه جيـارحٍت ل بية كثري6 
وبعـا أن أصبح حلسـيف حليلاني رعلقاً 
فـوق رقبته عاآزحً عن  فعـه بالُقــو6َّ 
فقا علـا إىل كشـف سـوءته كلا فعل 
حبـن حلعـاص يف صفـني حتقاء للسـيف 
ذي حلفقـار حلذي رفع فـوق عنقه يكا  
يشـط ه إىل نصفـني لكنه حتبـع ط يَق 
حملهانـة وحلذل إلل حج حإلرا3 عيل وإقارة 
حلُحجة عليه لينجَو رن ل  حلرضحب. 

و6ـي ليلـة جسيسـة وضيعـة رن 
حلحيـل حلتي ال يلجأ إليهـا أباحً رن كانت 
لايه ذر6 شعور بك حرته، وحلع ب كانت 
تقـول: إن حلطعـن يف حلنحـور جـريٌ رن 
حلطعن يف حلابور، أرا أن يكشـف حلجبان 
عـن ع ضـه وعوَرِتـه ليتقـَي رضباِت 
حلسـيوف فهـي وحللـِه رنتهـى حلجبـن 
وحلقبح وحلوضاعة لكنها حلحيلة حأجري6 

بعا أن فقاوح حلحيل. 
وحلعـاوحن حليو3 كان قـا وصل إىل را 
وصل إليه أسالفه رن رزنق ورأزق فلم 
يجـا لـه رخ آاً لـه رن حلخط  سـوى 

حلتعلـق بأ6احب حلهانة وحلسـلم حملؤقت، 
وقـا عقا حلعز3 عىل أن يخ قها عنا أول 
ف صة تسـنح له الجرتحقها، و6و يفعل 
حمن ذلـك رـن أول يـو3 أعلنـت حلهانـة 
حسـتجابًة لطلبـه ولكن حلسـيف را زحل 
رصلتـاً فوق أعناقه رهلـا فعل ولاول 

وناور. 

 الجيُش واللجاُن وقبوُل الُهدنة.. مرونة 
القيادة 

ولكن ملاذح حسـتجاب حلجيش وحللجان 
حلشـعبية للهانة رـا  ح3 قا رحً عىل غلبة 
حلعـاّو يف حمليـاحن؟ أنهـم أبناء حلشـعب 
حليلني حلذي يحب حلسـال3َ وحملشـاورحت 
حلسـللية  حلحلـول  الكتشـاف  روب 
قبـل حللجـوء إىل حلحـل حأجـري حملؤلـم، 
وحلقيـا 6 ت يـا أن تـاع حلشـعب يج ب 
بذحتـه روحقـف حلعـاوحن حلسـللية وأن 
يفضحها ببصريته ووعيه وأنظاره لتى 
يكـون رسـتعاحً لافـع أكالف حلخيارحت 
حلقا رـة عنارا  حلحاسـلة  حلعسـك ية 
تكتلـل فضائح حلعـاوحن أرا3 حلشـعب 
ور تِزقتـه  ورؤيايـه  حلعالـم  وأرـا3 
وحملضللني رن عبيـاه، ولوال 6ذه حمل ونة 
حالسـرتحتيجية للقيا 6 حلوطنية حلثورية، 
ـة  َلَلا كسـبت قلوَب وعقول أغلبية حأُرَّ
حملقهـور6 يف حلاحجـل وحلخـارج وت ح6ن 
عليهـا عرب حلصاق وحلحقيقة وحإلجالص 
وحلصرب ورساعاتها يف حالكتشاف بذحتها 
للحقيقـة وإقارـة حلُحّجـة عـىل حلعاّو 
أُسـو6 بسـري6 حلنبي حأعظـم ووصيه يف 

ل وبهلـا »حملصاحقيـة وحلثقـة قاعـا6 
حالنتصارحت حلعظيلة«.

 الهدنــة حاجة ضرورية للعــدوان إلَعاَدة 
تموضعاته 

حلغازيـة  حلجيـوش  تخفـي  عنارـا 
حملنـاورحت  إىل  تلجـأ  فإنهـا  6زحئَلهـا 
حلسياسية وحملساورات وحلحلول حلوسط 
وحملقايضـات بهـاف تربيـ  حلتوقف عن 
حلنزحل عىل جطوط حالشـتباك روقتاً الن 
6ـذح حلنزحل صار يج ي رحّقــقاً عكس 
أ6احفـه حملتوجـا6، أي أن 6نـاك لاآـة 
رلحـة لوقف حلنزحل حمن بعـا أن حتّجهت 
رـآالت حلنـزحل إىل حملزيـا رن حلنكسـات 
وحلنكبـات وحلهزحئـم وحلخسـائ  حلتي ال 
تتفق رـع حلتلاالت حلهجـو3 وتوقعاته 
حلسـابقة وال رع حلقارحت حملتوف 6، كان 
حلعـاّو يعتلا عـىل رفا6يم كالسـيكية 
لللهاآـم  رضاعفـة  جسـائ   تتوقـع 
رقابل تارري حلخصـم وحآتياح روحقعه 
ولصونه ورانـه ولكن جاب ظن حلعاّو 
الن 6ـذح حلتقايـ  يعتلـا عـىل ف ضيـة 

وآو  آيش كالسيكي. 
 باملقابـل ياحفع بالط يقـة حلتقلياية 
للحـ ب، فأرـا3 حلعـاوحن يقف شـعٌب 
بكارلـه قـّ ر حلصلـو  وحملقاورة لتى 
حالشـتباك  قوحعـا  ويفـ ض  حلنهايـة 
ورعـا الت حلحـ ب حلوطنيـة حلتحّ رية 
حلثوريـة حلتي ال تسـتطيع قـوى حلغزح6 

روحآهتها وحلتكيف رعها. 
وعنارا يوحآـه حلغزو رأزقه حملفصيل 

َفإنه يلجأ إىل طلـب حلهانة وحملفاوضات 
إلنقـاذه رـن حالنهيار حلشـارل وكسـب 
حلوقـت إلَعاَ 6 تنظيـم ُقــوَّحته وضلان 
جـ وج آرـن لهـا، و6ـي رنعطـف يف 
رسـار حلح ب يتضلن ت حآعـاً عقياياً 
يف صلب حلعقيا6 حلعسـك ية للعاّو حلذي 
كان يؤرـن باحيـة بقارتـه عـىل إنـزحل 
حلهزيلة حلشارلة بالخصم إىل حالضط حر 
إىل حالعتقـا  باسـتحالة تارـري حلخصم 
َوحلقبول  حلعسـك ية  بالسـالح وحلح ب 
بالتفـاوض رعـه لفـض حالشـتباك بني 
حلُقــوَّحت عىل حملحـور حل ئييس وحلفصل 
بينهلا إلَعاَ 6 حنتشـار6ا رجّا حً بشـكل 
يحّقـــق حأران لهـا، الن حلتوغالت غري 
حملحسـوبة وحإلغـارحت حملباغتـة للجيش 
وحللجـان قا أوقعـت تقطيعـات بقوى 
حلعاّو وع ضته للحصارحت حالسرتحتيجية 
وتقطيع حلخطـوط حلط قـات ورحاور 
بحاآـة  فأضحـى  وحلرتحآـع  حلتقـا3 
لللنـاور6 عـرب حلوسـائط حلاوليـة حلتي 
تستطيع ضلان ت حآعه إىل روحقَع أكثَ  
أرناً تحت رظلة إَعاَ 6 حنتشار حلُقــوَّحت 
وفتـح رنافـذَ آرنـة لسـري حملسـاعاحت 
حإلنَْسـانية، وحملقصو  6و رفع شـبكات 
حألغـا3 حملحيطـة بالعـاوحن وحلقاطعة 
عليـه جطوحته لألرا3 وتارـري حلخنا ق 
وحأنفاق حلرسيـة حلتي تؤرـن رناورحت 
وإغـارحت حلجيـش وحللجـان وتح كاته 

وتوف  له  فاعات رتح كة ر نة. 

فضُّ االشتباك بني الُقــوَّات على الجبهة 
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 الخنادق والفنادق.. ماذا بعد اّتفاق السـويد؟ 
وهل تصون األقالُم ما كسبته البـــــــنادق؟

صحيفة »تاغس أنتسايغر« السويسرية تفجر مفاجأة 
حول مشاركة جنيف في الحرب على اليمن..

سويسرا يف اليمن.. يٌد تقدم 
املساعدة ويٌد ترتكب جرائم اإلبادة

 : خاص

فّجـ ت صحيفة سـويرسية ناطقة 
باللغـة حلف نسـية رفاآأ6 رـن حلعيار 
حلثقيـل بعـا أن كشـفت عن رشـاركة 
سـالح حلجـو حلسـويرسي يف حلعـاوحن 
عىل حليلـن وذلك يف إطـار حلاعم حملقا3 
لتحالـف حلعـاوحن إىل آانـب صفقـات 
حأسلحة وحملعاحت حلح بية حلثقيلة حلتي 

تقّار بلاليني حلاوالرحت.
ونرشت صحيفُة »تاغس أنتسايغ « 
حلسـويرسية، تق يـ حً، أرـس حلسـبت، 
أعـاه حلكاتب حلسـويرسي »ك يسـتني 
تالـو «، أّكـا أن حلاعـَم حلـذي تقاره 
حلحكورة حلسـويرسية لتحالف حلعاوحن 
عىل حليلن بقيا 6 حلسعو ية أكث  بكثري 
رلا كان يتوقعـه حلجليع، ليث تعاى 
ذلك حلاعـم رشـاركَة رجلوعة طريحن 
»بيالتو « حلسويرسية يف شن حلغارحت 
عىل حملانيني حأب يـاء يف حليلن، ربيناً أن 
حلرشكـَة حملصنعة للطائ حت »بيالتو « 
ال تاعم سـالح حلجو حلسعو ي فحسب 
ولكنهـا أيضـاً تجلعهـا صفقـاُت بيع 
رعـاحت عسـك ية رـع قطـ  وحأر ن 

و ول تحالف حلعاوحن.
طائـ حت  أن  حلتق يـ   وأوضـح   
»بيالتو « حلسويرسية تعلل عىل  عم 
علليـات حلتاريب حلجويـة باإلضافة إىل 

رحـاكا6 حلطريحن، وقا تم وضعها تحت 
تـرصف حلنظا3 حلسـعو ي، رشـريحً إىل 
وآو  حلكثري رن حلوثائق وحلعقو  حملثري6 
للجال فيلـا يُخصُّ رشـاركة طائ حت 
»بيالتـو « يف حلح ب عىل حليلن، ليث 
تـم إبـالغ وزحر6 حلخارآيـة حالتّحا يـة 
يف أوحجـ  أكتوبـ  رن حلعـا3 3018 عن 
كشف حلصحيفة لتلك حلوثائق ورنذ ذلك 
حلحني عللت حلعاصلة حلسويرسية ب ن 
عىل ر حآعة أربعة إآـ حءحت يف حلبلاحن 
حملعنية لول توضيح رشعية حسـتخاح3 

تلك حلطائ حت.
وأكات صحيفة »تاغس أنتسـايغ « 
أن حلح ب حلرضو  حملشـتعلة يف حليلن 
حلتـي تسـبب يف إز6ـاق أروحح أكث  رن 
10 آالف شـخص راني آـ حء حلغارحت 
حلجوية حلتي يشنها تحالف حلعاوحن عىل 
6ذح حلبلا رنذ أربعة أعو3، وفقاً للتقاري  
حلصـا ر6 عن حأرم حملتحـا6، إضافًة إىل 
وآو  را يقارب رن 35 رليون يلني أي 
رـا يلثل ٪80 رن إآلايل عا  حلسـكان 
بحاآة راسة إىل حملساعاحت حإلنَْسانية, 
رـن بينهم 10 راليني شـخص أصبحوح 

عىل لافة حملجاعة.
ولفـت حلتق ي  إىل حملبا ئ حإلنَْسـانية 
حلسـيئة للحكورة حلسـويرسية، رشريحً 
إىل حآتلـاع حلعالـم يف آنيف قبـل أيّا3 
باعـو6 رـن سـويرسح وحأرـم حملتحا6 

وحلسويا ملسـاعا6 حليلن وحنتشاله رن 
حلوضـع حملأسـاوي حلغارق فيـه, ليث 
تسـعى حأرم حملتحا6 للحصول عىل 6.6 
رليـار  والر رن أآل تأرني حلتياآاتها 
رن حملسـاعاحت حإلنَْسـانية، رضيفاً أن 
سيلونيتا سوراروغا - حلعضو يف حلحزب 
حلايلق حطي حالآتلاعي وحلعضو حلحايل 
يف حملجلس حالتّحا ي حلسـويرسي أعلنت 
جـالل حالآتلـاع عن رسـا6لة بال 6ا 
بلبلغ 13.5 رليون ف نك يف حلعا3 3018 
َو56 رليـون ف نك جالل أربع سـنوحت، 
وقا أثار 6ـذح حلتناُقُض لفيظَة حلعضو 
يف حملجلـس حلوطني كارلو سـوراروغا, 
حلـذي رصح بأنـه رـن غري حملقبـول أن 
تحاول سـويرسح حلتخفيف رن حلكارثة 
حإلنَْسانية يف حليلن بلساعاحت رالية، يف 
حلوقت حلذي تجني فيه صناعة حلسـالح 
أروحالً طائلة رن جالل تارري 6ذح حلبلا.
فالـار  بات يـك  أشـار  آانبـه  رـن 
-رـن رنظلـة حلعفـو حلاولية حلقسـم 
حلسـويرسي-, أنه رن حلصعـب أن يتم 
حلسـعو ية  حملللكـة  طيّـاري  تاريـُب 
و ولة حإلرـارحت عىل طائـ حت حلتاريب 
حلسـويرسية وأنْظلة رحاكا6 حلطريحن، 
إىل أن جطـ  طائـ حت  يف لـني أشـار 
»بيالتـو « يشـكل جطـور6 كبري6 يف 
حسـتل حر حلرضبـات حلجويـة وحرتكاب 

آ حئم ل ب يف حليلن.

الرئيسية
إن فـضَّ حالشـتباك حملتبـا ل ليلـٌة 
تكتيكيـة تقـو3ُ عىل حفـرتحض لاآة 
حلط فني إىل حلخ وج رن حملأزق حلحا ث 
بينهلـا نتيجة تاحجل روحضع وروحقع 
حلُقــوَّحت حملتوحآهـة حلتي صارت قياحً 

عىل ل كة ُكـلٍّ رنهلا. 
ويلجأ حملهاآم إىل طلب 6انة لفض 
حالشتباك بني حلُقــوَّحت كحيلة تكتيكية 
وحملقصو  6نا 6و إنقاذ حلُقــوَّحت حلتي 
وقعـت يف حلحصار وحلتطويـق حملتبا ل 
جالل رحـاوالت حالجرتحق و6و حعرتحٌف 
ضلني بفشـل حلهجـو3 و6زيلته غري 

حملبارش6. 
فـض  طلـب  إىل  حلغـازي  يلجـأ  ال 
حالشـتباك بـني حلُقـــوَّحت إاّل رضط حً 
رنكرسحً بعا أن يخرس آليَع حلخيارحت 
حلح بية حأُْجَ ى حلتي سـبق أن آ بها 
وفشـلت ويصبـح أراره جيـاٌر وليٌا 
فإرـا حالسـتل حر يف حملع كـة وحلتارري 
حلذحتي حملحتم لُقــوَّحته نتيجًة لوضعها 
حملطـوق حملحـارص وإرا طلـب حلهانة 
وتقايـم تنـازالت سياسـية لخصلـه 
تجـربُه عـىل قبـول حلهانـة حملؤقتـة 
وحلسـلاح بوصول حإلراح حت وزلزلة 
جطـوط حملوحآهـة بعياحً عـن جطوط 

لصار حلُقــوَّحت حلغازية. 
إن طلـَب فـّض حالشـتباك 6و طلب 
بجو6ـ ه حإلقـ حر حلضلنـي بخسـار6 
للغـازي  حلسـابقة  حلجولـة  و6زيلـة 
وللعـاوحن ولهجورـه حلكبـري وحإلق حر 
آرالـه ورعنوياتـه ولاآته  بتحطـم 
إىل فسـحة رن حلوقت وحلسـلم إلَعاَ 6 
ت تيـب أورحقـه حملهرتئـة ريثلـا يتاب  
حلحصول عىل ُقـــوَّحت آايا6 ل ريها 

يف رحارق حملياحن. 

تحطُّــُم آمــال الغزاة بتحطــم وحصار 
الُقــوَّات

 بعا فشـل حلهجو3 حلكبـري للغازي 
ولـني يتـوّرط قسـٌم رـن ُقــوَّحتـه 
ُقـــوَّحت  لـول  حلفاشـل  بااللتفـاف 
حلخصم وتجا نفَسها رطوقًة رن قبل 
حملاحفع حليقظ صالِب حأرض، وعنارا 
تتعـ ُض حلُقـــوَّحُت حملهاِآلـة لقطع 
إراح حتها فتتجلا ل كتها عىل حلنقاط 
حلتـي وصلت إليهـا وتعجـز عن كرس 
حلتطويقـات حملحكلة لولهـا وعنارا 
يعجـز حملاحفـُع حملطوُق عـن تطوي  را 
لّقــقـه رـن تطويقات لـول حلعاّو 
وتحويلهـا إىل 6زيلة سـالقة فورية 
عرب شـنه 6جوراً كبريحً كاسـحاً بكل 
ُقــوَّحته أسـباب عايا6 رنها سيط 6 
طـريحن حلعاّو عـىل حأرض حملكشـوفة 
حلتـي تـاور فوقهـا حملوحآهـاُت وعا3 
توف  حلقارحت حملكافئة للعاّو حملحارص 
بعا حسـتهالك حلتياطاته رـع حلوقت 
وعا3 قارته السـتقاح3 حلتعزيزحت عرب 
ط ق رلتوية طويلة وحلتفافية ويكون 
حلعـاّو رـا زحل لايه بعـض حلتياطات 
رخفية َورخزنة لم تسـتنفذ بعُا و6ي 
تلنُحه بعَض حلقار6 عىل حالستل حر يف 
حملقاورة، لكنهـا ال تلكنه رن حلهجو3 
حلكبـري، َفإنه يكوُن رضطـ حً أن يناور 
عىل حلوقت للكسـب وإَعاَ 6 حالستعاح  

لللع كة حلتالية. 
يلكن حلقـول إنه قا يحـُاُث توحُزٌن 
رتكافئ رؤقتاً بني حلقوتني عىل حأرض 

و6و توحزن سـلبي بالنسـبة لللهاآم 
حلغـازي حلذي كان رتفوقـاً يف ُقــوَّحته 
قبل حلهجـو3 ثم حسـتنزفته حلهجلات 
جصلـت  حلتـي  حملتوحليـة  حلخـارس6 
ـا ونوًعـا ورعنويات  رـن ُقــوَّحته كلًّ
حلكثـريَ، فقا كان حلعـاّو يتفوُق عا يًّا 
ورعـاحٍت بنسـبة وحزنة ليـس أقل رن 
نسـبة 3 إىل 1، فاأعـاح  حلكبـري6 رن 
حملعاحت وحملارعـات وحمليات وحلع بات 
وحأسـلحة حألاث يف حلعالم وأعاح 6ا 
حلكبـري6 حلذي بلغـت حمالف وتم تارريُ 
را نسبته ثلث حلُقــو6َّ حملية وحلبرشية 
للعاّو لوحيل3000 رارعة وآلية وع بة 
و بابة ورعا6 قتالية رعا ية وعرشين 
ألفـاً بني قتيل وآ يـح وإصابة جالل 
حلحللـة حأجـري6 للهجو3 عـىل رحيط 
حلحايا6 حلتي باأت رطلع حلنصف حأول 
رـن حلعا3 حملايض، و6و را يعني تارري 
ف قتَـي رشـا6 ريكانيكيتني رارعتني 
نخبـة  وتشـكل  ــة  َجاصَّ وُقـــوَّحت 
ُقـــوَّحت حلغـزح6 عىل حلسـالل حلغ بي 

وأكث 6ا تاريباً ور حساً وُقــو6ًَّ. 
 وقـا ضاعف رن طاقاتها إىل أقىص 
حلقيـا 6  حملسـتويات  جـول  وأعـىل 
حأر يكيـة حلوسـطى لقيا تهـا بـكل 
رـا تللُكه رـن حلتياطات عسـك ية 
بح ية وآويـة ورارينزيـة وفضائية 
ورا ية وأسـاطيل وبـوحرَج وتقنيات، 
وكذَلك تاجل حلف نسيني وحلربيطانيني 
وحإلرسحئيليني، و6ي وقائُع باعرتحفات 
أصحابها أنفسـهم، آعلت تلك حلغزو6 
وقوتها ال يلكن قه 6ا بكل حلحسابات 
حلكلية وحلنوعية حملا ية حملتوحفق عليها 

أكا يلياً. 
وسـيظلُّ حلعاّو يقلُِّب أيا يَه ويلطُم 
وحنا6اشـاً  ونارـاً  لـرس6ً  جـاوَ ه 
وفجيعـًة عىل رـا كاباه رـن رضبات 
و6زحئَم أرا3 حلُحفا6 حليلنيني، رحاوالً 
أن يجا تفسريحً ملا آ ى يهائ رن َرْوع 
ر تِزقته وقا ته حلـذي تلّلكهم حل عُب 
حلـذي يُسـَلُع رن جلـف ترصيحاتهم 
حمل تبكـة حملشـبّعة بالخـوف وحليـأ  
إذَح  حملنتظـ   حملشـؤو3  حملصـري  رـن 
حسـتل ت حملذبحُة حالرتزحقية حلجنوبية 
حلقيـا حت  أرـا3  وليـس  حالنسـالجية 
حملهزورة إاّل حملزيا رن حلكذب وحإلرسحف 
حمليتافيزيقـي  وحلتضليـل  حلوعـو   يف 
حلسـح ي لول را لـاث ويحاث رن 
ظوح6َ  جارقة لللألوف وحملع وف، أرا 
قيا 6 حلعـاوحن حأر يكيـة حلعليا فهي 
رلثلـة ت حرـب وأزالره فهـي تحاول 
ـَل عن عجز6ـا عن تغيري وكرس  حلتنصُّ
حلتـوحزن عـىل حأرض وجـ ق حملوقـف 
حليلني حملاحفع بالقول إن حلسـعو يني 
وحإلرارحتيـني ور تِزقتهم لم يحسـنوح 
حلحايث  حسـتخاح3َ حلسـالح حأر يكي 
ولـم يُجيـاوح حلتخطيَط. وقـال: إن را 
حليلـن يشٌء  حلحـ ب عـىل  يجـ ي يف 
رحـرّيٌ يحتـاُج إىل تفسـري لأللجيات 
وحألغاز بلعنى أن أكا يلياته وعقوَله 
حالسـرتحتيجيني عاآزون عن تفسـري 
وَفْهـم نتائـج حلحـ ب حملخفقـة عـىل 
حليلـن، و6ـذح تضليـل أنه لـو أرح  أن 
يقـوَل حلحقيقـة لقـال را تشـيب له 
رؤوُ  حلولـاحن عنا6ـم ويف حل يـاض 

وحلخليج. 

* المركز االستراتيجي الوطني
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من الذي يسعى إلفشال اّتفاق السويد حول الحديدة؟
عبُدالغني علي الزبيدي *

ملاذح تقو3ُ قـوى حاللتالل وحلغـزو ور تِزقتهم يف 
حلسـالل حلغ بي بخـْ ق وقف إطالق 
حلنـار بالحايـا6..؟ وملاذح تقـو3 6ذه 
حلقـوى بللارسـة حلكـذب وحلتضليل 
وحمل حوغـة حلسياسـيّة عـىل حتّفاق تم 
بـ ىض حلجليـع وتحـت إرشحف حأرم 

حملتحا6..؟. 
6نـاك َرن يحاوُل بل ويسـعى بكل 
آهـا إلفشـال حتّفـاق حلسـويا لول 

حلحايا6. 
فلن 6و صالب حملصلحة يف ذلك..؟
حلبعـُض يـ ى أّن حلسـبَب حل ئيَس 
ورحء 6ذه حلتطورحت، 6و حلسقُف حلذي 
رفعه حملجتلُع حلاويل وحأط حُف حملحليّة 

إزحء رـا آـ ى حالتّفـاق عليـه يف حلسـويا باعتباره 
»حتّفاَق سـال3«، غـري أنّه حجتبـاُر بنـاء حلثقة فقط 
وليـس آزًءح رن لل حملشـكلة، را يعني أّن حالعرتحف 
بالوحقـع إزحء را آـ ى 6و ألا حملحّا حت حل ئيسـية 
ملعالجة حأزرة ورع فة رن حملستفيا رن عا3 تنفيذ 

را حتفق عليه..؟. 
علليا فشلت حأرم حملتحا6 يف تحايا حلط ف حلذي 
يع قـُل أَو ي ُفُض تنفيذَ حالتّفـاق وتغيري6ا للجن حل 
بات يـك كارريت يف وقـت قيايس رن تعيينـه يؤّكـُا 
بأنـه ال توآُا رؤيٌة وحضحٌة، وال نقوُل آاية يف إلزح3 
حأط حف وبالذحت حملع قل لتنفيذ حتّفاق حلسـويا وفق 

حلجاحول حلزرنية حملحا 6 له. 
غـري أّن حملهـمَّ فهُله حمن أّن را آـ ى ليس ج ًقا 
للُهانة بل 6و رفٌض للحوحر، بالنظ  إىل أّن ألا ط يف 
حلرصحع )وفقاً لللصطلح حملستخا3 
يف حالتّفـاق( و6ـم تحالـف حلعاوحن 
ور تِزقتهـم أعلنـوح رصحلـة عـن 
»تح ي « بعض حملناطق عرب وسائل 
إعالرهـم، فاأرـ  لم يعـا جفيًّا أَو 
ج ًقـا بل 6و عـو 6 كارلـة ملا قبل 

ربالثات حلسويا. 
6ـذه حلنقطـة تحايـًاح تفسـُح 
حملجـاَل للتسـاؤل: را رهـا3 لجنة 
حلاولية؟، فلسـنا بحاآة  حمل حقبـة 
إىل ر حقبـة رياحنية، حلجليع بات ال 
يخجل رن حإلعالن عن ج ق حلهانة 
حلهـوحء ربـارش6، فأصـوحت  عـىل 
حل صاص صّلت آذحن رئيس بعثـة حمل حقبة حلاولية 
حملقـال »بات يـك كارريت« لـاى وصولـه حلحايا6. 
أ3 أّن حلف يـَق حأرلـيَّ آـاء إىل حليلـن أ6َْـــَاحف 
أُْجـــَ ى؟، 6ـل رـن بينها تأرـني حلهانـة وليس 
ر حقبتها، 6ل آاء بأآنا6 ونفوذ  ويل يلكن إزحء6ا 
إرغا3 حأط حف عىل حلرتح3 را آ ى حالتّفاق عليه؟، 
حليلن – يا سا 6- بحاآة إىل »تأرني حلهانة« وليس 

»ر حقبة حلهانة«. 
بعا 6ـذه حلتوطئة، نصُل للسـؤحل حأ6م حمن: رن 
حملسـؤول ربـارش6 عن ج ق 6ـذه حلهانـة، و6نا ال 
أعنـي رسـؤولية حأطـ حف بقار را 6ي رسـؤولية 

حلظـ وف وحإلآ حءحت وحملعالجات.. ويلكن حلنظ  إىل 
ذلك حلتخبـط حلذي يباو عىل رسـؤويل حأرم حملتحا6 
كلـا ي ى بعـض حملتابعني أنهـا لم تضلـن حالتّفاق 

بامتي:-
-1 غياب حملذك حت حلتفسريية وحلشارلة لالتّفاق؛ 
أَنَّ حلط فـني يُفـرسحن بنـوَ  حالتّفـاق لصالحهلـا، 
جاصًة أنّه لّلاُل أوآه، بيا أّن حملذحك حت حلتفسريية 

6ذه بحاآة إىل رفاوضات آايا6؟!
-2 حملفاوضـاُت رّكزت عىل عـو 6 حلحايا6 ملا قبل 
3016، و6ـو أرـ  أعتقا أنـه رن حلصعـب تحقيقه 
باعتباره سـالح تحالف حلعاوحن حالسرتحتيجي، و6ذح 
ال يعني أنّه بعيا حملنـال، بقار را يحتاج إىل ت تيبات 
أُْجـــَ ى تسـبقه  وحقتصا يـة  أرنيـة وسياسـيّة 
لضلـان تنفيذ أي حتّفاق يهاف لعو 6 حمل فأ حلها3 إىل 

را قبل أربع سنوحت. 
-3 وحلـا6 رن حلنقاط حلهارة حلتي سـاعات عىل 
فشـل حلهانة، 6و إغفاُل حلتَحــّ كات حلتي آ ت يف 
حملهـ 6، يف وقـت رّكز حلعالـم عىل حلحايـا6 وحملوحنئ 

حملطلة عىل حلبح  حألل . 
-4 أسـا  حملشـكلة 6ـو حلنظ 6 حالسـرتحتيجية 
َوغيـاب حلجايـة رـن قبل حأرـم حملتحـا6 وحملجتلع 
حلاويل لوقف حلعاوحن عـىل حليلن ورفع حلحصار عن 

حليلنيني وعا3 حلتاجل يف شئونه حلاحجلية. 
يـ ى حلبعض أّن للَّ حملشـكالت حلصغري6، بلثابة 
توطئـة لوضع إطـار لللشـكالت حأَْكبَـــ .. و6ي 
نظـ 6ٌ غريُ صائبـة؛ أَنَّ إيقاف حلعـاوحن وحلتاجالت 
حلخارآية 6و حلط يق حأسهُل وحأرسع لحل حلقضايا 

حلخالفية بني ف قاء حلعلل حلسـيايّس يف حلبال . وليس 
حلعكس. 

-5 يعتقـُا حلبعُض أن طبيعة حملع كة يف حلحاياية 
قبل حلذ6اب إىل حلسويا كانت يف صالح  ول حلعاوحن، 
و6و را يجعلهم يته بون رن تنفيذ حتّفاق حلسـال3، 
وحلحقيقـة أن ذلـك يتنـاىف رع لقائـق حملع كة عىل 
حأرض وحلتـي تحاثـت عنهـا حلكثـري رـن ر حكـز 
حلارحسات حلعسـك يّة وحالسرتحتيجية وصور حأقلار 
حلصناعية وحلتي أّكـات فشـل حلعاوحن يف تحقيق أي 
تقـا3 بالنظ  إىل لجم حلغـارحت وحلُقــوَّحت حملياحنية 
حلتـي زج بهـا إىل حلحايـا6 لتى يحسـم حملع كة يف 

ا3.  بضعة أَيَـّ
-6 حلنقطـة حأجـري6 وحلتـي تبقـى  حئًلا سـببًا 
ربـارشحً لخ ق أية 6ُانة 6ي غيـاب حلنيّة حلحقيقية 
لللجتلـع حلـاويل يف إنهـاء حلعاوحن عـىل حليلن؛ أَنَّ 
حلكثري رن حلاول حلكـربى حملهيلنة عىل حأرم حملتحا6 
لايها رصالـح حقتصا يـة وأ6َْــَاحف حسـرتحتيجية 
تسعى إىل تحقيقها رن حستل حر 6ذح حلعاوحن. 

إزحء را سـبق، فـإّن حأوضـاع يف حمليـاحن وته ب 
ط ف  ول حلعاوحن رن تنفيذ حلتزحراتها تف ض عىل 
حملجتلع حلاويل وحأرم حملتحا6 إعا 6َ حلنظ  يف ط يقة 
سعيهم لتنفيذ حتّفاق حلسويا، وذلك رن جالل حلبحث 
عـن للـول تتزحرن رعها آليـُة تأرني تلـك حلحلول.. 
جصوصاً رع ت حُآـِع تحالف حلعاوحن ور تِزقتهم يف 

تنفيذ بنو  حالتّفاق..! 

* رئيس تحرير مجلة الجيش

من ال يقاتل إسرائيل ال يحارب اإلْرَهـاب
د. عبُدالستار قاسم*

3َن ال يقاِتـْل إرسحئيل ال يقاِتِل حإلْر6َـاَب؛ 
أَنَّ حلكيـاَن حلصهيوني 6و 
كيـاٌن إْر6َـابـي برتكيبتـه 
وأ6َْــَاحفـه،  وأبعـا ه 
باإلْر6َــاب  إال  يُقـْم  ولـم 
حلـذي تلثـل بقتـل حلنـا  
وتعذيبهـم  وتهجري6ـم 
وسـلب رلتلكاتهم وتارري 
بيوتهـم. حملقال يسـتنا إىل 
تثبتها  لقيقة روضوعيـة 
وقائـع رتكّ ر6 عـىل راى 
لوحيل سبعني عاراً. حلكيان 
حلصهيوني 6ـو حلذي أ جل 

حإلْر6َــاب إىل حملنطقـة حلع بيـة حإلْسـاَلرية، 
و6و ورن أياه رن حلاول حالسـتعلارية حلذي 
رشعـن حإلْر6َــاب وأعطـاه بعـاح سياسـيّا 
رتليـزح، وأضفـى عليـه صبغـة حلوسـيلة 
حملقبولـة لتحقيق أ6َْــَاحف سياسـيّة. ورنذ 
أن قا3 حلكيـان حلصهيوني لتى حمن لم تهاأ 
ـــة أرض حلشـا3 وحلع حق،  حملنطقـة بَخاصَّ
وحسـتل ت رعاناتهـا رـن حلح وب وسـفك 
حلاراء وتخ يب حلبيـوت. قارت عا6 ل وب 
رئيسية يف حملنطقة، ولم تكن حلفرتحت را بني 

6ذه حلح وب 6ا ئة. 
غط سـُة حلكيان حلصهيونـي وحعتاحءحته 
حملتوحصلة ورفُضه إَعاَ 6َ حلشعب حلفلسطيني 
وّلا حملقاورة، و6ذح أرٌ  رنطقي ورتوقع رن 
ليث أن صالَب حلحق ال با أن يفك  بوسائل 
حسـرتآاع لقه. طال أََرـُا حملقاورة، وبعُض 
حلنـا  فقاوح حلثقـة بلنهجهـا فتحولوح إىل 
تفكـري رختلف. حنصـبَّ تفكري6ُم إىل عوحرل 
بقـاء حلكيـان وعجـز حملقاورة عـن تحقيق 
إنجـازحت لصالـح فلسـطني ورقّاسـاتها، 
وب ز يف 6ذح حلتفكري أر حن و6لا أن حأنْظلة 
حلع بيـة تعـني حلكيـان حلصهيونـي وتتآر  
رعه، وأن حبتعا  حلنا  عن حإلْسـاَل3 يسـبب 
حلكوحرث. للل بعـض حلنا  6ذين حأر ين 
بط يقة رتط فـة وجضعوح أفـكار غ يبة 
وعجيبة ال عالقة لها باملقاربات حلسياسـيّة 
أَو بالفكـ  حإلْسـاَلري، فتط فـت أعلالهـم 
ووآـاوح يف حملحيط وعـىل حملسـتوى حلعاملي 
رـن يعينهم يف تط فهـم ويلولهم وياربهم 

ويسلحهم. 
حلكيـاُن حلصهيوني يقَهـُ  حلناَ  ويذلهم 
ويهينهـم ويسـبب لهـم آالرـاً يف ك حرتهـم 
زحل  ورـا  حلكيـان  كان  وأرنهـم.  وعزتهـم 
لتـى حمن َرْصــَاَر حلقه  حأول يف حلسـالة 
حلع بية، وحلقهـ  يولا نقيضه و6و حملقاورة 

حملسـلحة حلتي لألسـف لم تسـتقِطْب ُكــّل 
حلنـا  حلغيوريـن عـىل حملقّاسـات، وبقـي 
حلباب رفتولا لتطـورحت تنظيلية رتنوعة. 
ورـن كان يوحكـب حلسـالة 
حلع بيـة وط يقـة تعارلهـا 
رـع حاللتـالل حلصهيوني ال 
رف  سيستنتج ظهور أزرات 
 رويـة يف حملنطقـة. لـم تف 
حأنْظلـة حلع بيـة بوعو 6ا، 
ولم تسـتطع لجـم حلعاوحن، 
وكذلـك كان حأرـ  بالنسـبة 
لللقاورـة فارتفع رنسـوب 
وحلقهـ ،  بالظلـم  حلشـعور 
ورشـاع  حإللبـاط وحليأ ، 
وحنتهينـا إىل رـا حنتهينا إليه 
حمن رن رصحعات  حجليـة ور ي 6 ور عبة، 
وكانت آثار6ا أشا قسو6 عىل حلنا  رن آثار 

حالعتاحءحت حلصهيونية. 
وإذح ُعانا إىل تعاريِف حإلْر6َـاب حأر يكية 
وحلتي يتلسـك بها حلكيـان حلصهيوني، نجُا 
أن رـا يؤرُن بـه حلصهاينُة ينطبـُق عليهم. 
تلتقـي تعاريـف حلبيـت حأبيـض حأر يكي 
وحلافـاع  حأر يكيـة  حلخارآيـة  ووزحر6 
حلعنـف  حإلْر6َــاب 6ـو رلارسـة  أن  عـىل 
رن قبـل تنظيلـات ضـا حملانيـني لتحقيق 
أ6َْــَاحف سياسـيّة. يف 6ذه حلتعاريف تجنب 
حأر يكيـون رسـألة إْر6َــاب حلاولة لتى 
ال تلحقهـم وحلصهاينة حإل حنـة حلاولية. لقا 
لرصو6ا يف تنظيلـات؛ أَنَّهم أرح وح تع يفا 
رفصال عـىل رقاسـهم يشـلل حلتنظيلات 
حلع بيـة وحإلْسـاَلرية فقـط. ولهـذح كانـت 
أر يكا ت فض  حئلا رطالب سوريا وحلع حق 
يف عها صـاح3 لسـني إلقارـة رؤتل   ويل 
لتع يـف حإلْر6َــاب. رفضت تاويـل حلفك 6 
6ـي.  تع يفهـا  عـىل  وأرصت  وحلتع يـف، 
وحملتتبع لـكل حلتعاريف حأر يكيـة يتأّكــا 
أنهـا تنطبق عىل حلصهاينـة وعىل حأر يكان 
باسـتثناء فك 6 حلتنظيم. لكـن رن حملحتلل 
كلا 6و حلحال بالنسبة للكيان حلصهيوني أن 
تكون حلاولة عصابة رسـلحة رارقة 6اُفها 

حالبتزحُز رن جالل إيذحء حملانيني. 
حاللتالُل بحا ذحته إْر6َـاب؛ أَنَّه حستعلال 
أ6َْـــَاحف  حملانيـني لتحقيـق  للعنـف ضـا 
سياسيّة. و6كذح حأر  بالنسبة لحصار غز6. 
حلكيان وبقية  ول حلعالم حملعا ي لفلسـطني 
وحلع ب يسـتعللون حلحصـار إللحاق حأذى 
باملوحطنني رن أآل  فعهم للثور6 وإسـقاط 
حملقاورة حلفلسـطينية يف غـز6، أَو بالتحايا 
إْر6َــاب  و6ـذح  للـا .  لكـم  إسـقاط 
رسـتلّ  وراعـو3 ورلول ويحظـى بتأييا 

رن يتحاثـون كاذبني ضا حإلْر6َـاب. أر يكا 
أَْكبَــ   حعم للكيـان حلصهيونـي و6ي تعي 
تلارـاً أن حاللتـالل رخالـف لـكل حلقوحنني 
حلاولية حلتي سا6لت 6ي يف صياغتها، ورن 

ياعم حإلْر6َـاب إْر6َـابي. 
حلكيـاُن حلصهيونـي إْر6َـابـي بالرتكيب، 
يف  رلعـن  و6ـو  بالوسـائل،  وإْر6َـابـي 
إبقـاء راليني حلفلسـطينيني جـارج  يار6م 
وياللقهـم عـىل رـا تبقـى رـن وطنهـم. 
وحلكيـان يشـكل َرْصــَاَر إلهـا3 وَرْصــَاَر 
 عـم لإلْر6َـابيني يف حلوطـن حلع بي وحلعالم 
حإلْسـاَلري. يصعب أن نجا فتنة يف حلسـالة 
حلع بيـة أَو رصحعاً  روياً ال ق ص للصهاينة 
فيه. ليثلا لصل حالقتتال وسفك حلاراء عنا 
حلعـ ب علينا أن نفتش عـن أ وحر حلصهاينة 
فيه. حلكيان حلصهيوني رعني  حئلا بإضعاف 
حلعـ ب وتلزيقهـم حآتلاعيـا وأَْجــاَلقيـا 
وإفقار6م حقتصا يا، و6و ال يتوحنى يف تغذية 
حملفاسـا وحإلفسـا ، وال يكتفي بقتل حلع ب، 
وإنلـا يتلتع عنارـا ي ى حلعـ ب يقتتلون. 
و6نا ال با رن حإلشـار6 إىل كيف أفق  حأعاحء 
وعىل رأسـهم حلكيـان بلاحنا ع بيـة جليجية 
كانت تنعم بالث حء عنارا  فعها لإلنفاق عىل 
حلحـ وب يف حلع حق وسـوريا وليبيـا وحليلن. 
 ول ع بيـة حمن تتحـاث عـن حلضيـق حملايل 
بعارـا كانت تنعـف حملـال ذحت حليلني وذحت 
حلشلال، و6ذه حلاول 6ي نفسها حلتي تآر ت 
رن أآل تخفيض أسعار حلنفط نكاية بإي حن 
وروسـيا إك حرـا للصهاينـة. كلـا أن 6ـذه 
حلـاول أثبتـت نهجهـا حالسـتباح ي يف إَ حَر6 
شـؤون حلشـعوب حلع بية، و6ذح را يح ص 
عليه حلكيان؛ أَنَّ حلحكم حالسـتباح ي يضعف 
حلع بـي ويحولـه إىل ُرَجــّ   أ ح6 يسـتعلل 

كيفلا يشاء حلط ف حلقوي. 
وعليه فـإن ُرَجــّ   رحاربـة تنظيلات 
إْسـاَلرية إْر6َـابيـة ال يكفـي للتخلص رن 
حإلْر6َــاب. يتطلـب حلتخلص رـن حإلْر6َـاب 
بالكيـان  تبـاأ  وحلجـذور  حلجـذور،  نـزع 
حلصهيونـي ورـن وحاله ورـن  عله. يحظى 
حلكيـان حلصهيونـي باعم حلعايـا رن حلاول 
وعىل رأسـها حلواليات حملتحـا6، و6و يحظى 
حمن باعم عا  رـن حأنْظلة حلع بية، وباعم 
حلعايـا رن حملطبعـني حلع ب. 6ـؤالء َآليعاً 
حإلْر6َــاب، ولـن ينجـح  رشكاء يف آ حئـم 
ط ف بهزيلة حإلْر6َــاب را لم يهز3 حلكيان 
رحاربـة  تتطلـب  ربلـا  أوَّالً.  حلصهيونـي 
حلصهاينـة وقتا طويال، لكن ذلك ال يلنع رن 

حالستعاح  ليو3 رشهو . 

* أكاديمي وكاتب فلسطيني- رأي اليوم

بريطانيا تريد تغيري قواعد اّتفاق السويد يف الحديدة 
راثيـو تول ، وال يبـاو أن حلترصيحاِت وال لتـى حلتَحـّ كات حأر يكيـة رنذ حتّفاق 
حلسـويا ولتى حللحظة تاعُم حلسال3َ يف حليلن، وحأر  حمج ، حلاور حلربيطاني حملشبوه، 
وترصيحـات وتَحـّ كات حلسـفري حلربيطاني حلجايا لليلن وحلتي تُصـبُّ كلها يف إطار 

تغيري قوحعا حتّفاق حلسويا أَو تخ يبه. 
ب يطانيـا تتسـلم رلف حليلن يف رجلس حأرن حلاويل ولايها أطلـاع أن تكون حل قم حأول 
وليس حلثاني بعا حلواليات حملتحا6 حأر يكية يف حمللف حليلني، وأطلاع قايلة وتأريخية وت يا 
عو 6 حلاور عرب بوحبة »حلرشعية« حملزعورة، وبوحبة  ول حلخليج حلسعو يّة وحإلرارحت. 

عنارـا يقـوُل آريري 6انـت أنه حتفق رـع حلجبري عىل رضور6 حنسـحاب را أطلق 
عليها »حملليشيات« رن روحنئ حلحايا6، فهو بذلك يعلن حنقالباً كارالً عىل حتّفاق حلسويا 
ورحاولـة تغيـري قوحعاه، و6و را كانت ت يُاه  وُل حلعـاوحن تََلاراً ويتلاىش رع 6ذه 

حمللاطلة حلطويلة يف تنفيذ حتّفاق حلسويا يف حلحايا6. 
حلكلُّ يعللون يقيناً أن 6ذح لن يحصَل، وأن حلقوى حلوطنية لن تقبََل بذلك و6نا جيارحٌت 
أُْجــَ ى أشـار إليها حلسـيا َعباحمللك بار حلاين حلحوثي، ولّوح بهـا نائُب وزي  حلخارآية 

لسني حلعزي، ونحن بانتظار ذلك لتلاً، فالعاوحن 6و َرن يافُع نحو 6ذح حالتّجاه. 

خطاٌب للخطباء: إعذارًا إىل اهلل بأداء األمانة 
لسب رتابعتي وُق بي رن رختلف حلتيارحت يف حلسالة، فهناك رغبٌة لاى عا  كبري 
رن حلخطباء يف أ6ليّة رناقشـة 6ذح حأر  وحلاجول يف ُجُطوحت عللية رن شـأنها جلُق 
وعـي  يني رحشـا، له را بعـَاه رن حلصحـو6 ورع فة را يحُاُث عـىل لقيقته، يبقى 
فقـط أن 6ذه حلصحو6َ وإن كانت رتأج 6ً إال أن عىل حلجهات حملعنية يف قطاع حإلرشـا  
حسـتثلاَر6ا بالشـكل حلذي يضلُن حلتجايـَا يف حلخطاب رن ليث حملضلون وحلوسـيلة 
رعـاً بعا حلتوقف عنا حأسـئلة حلسـابقة وحعتبار6ا راجالً للباء بأيـة جطوحت عللية 
ٌه لـاى لكورة حإلنقـاذ علوراً يف 6ـذح حأر ،  إصالليـة، ولسـب عللي فهنـاك توآُّ

وحملعنيون به 6م حإلجو6ُ يف وزحر6 حأوقاف وحإلرشا . 
وإْن كان 6نـا رـن كللـة أجري6 فهي يف لفـت حنتباه حلخطبـاِء يف رختلـف حلتيارحت ويف 
رقارتهـا تيـار لزب حإلصـالح وحلتيار حلسـلفي إىل أن 6ناك رـا ياعو للتفاُعـل رع توّآه 
حلـوزحر6 يف 6ذح حلباب إعذحرحً إىل حلله بأ حء حأرانة، وثانياً كون حملجتلع حليلني حليو3 يتعّ ُض 
ملؤحرـ حت جطري6 ويُسـتهَاُف رنذ أربعـة أعوح3، ورن غري حلصحيح أن يظـلَّ عاٌ  كبريٌ رن 
حلنا  تائهني رنتظ ين حملخلِّص حلذي سـيخلُِّصهم رن شبح حالنقالب وحلعاّو حلو6لي حلذي 
يَاتهم، جـالص حلحقائق تجّلت  يتحـاُث عنه حمل تلـون يف ألضان حلعاوحن بلختلف رسـلَّ
وحلبلا بلانا َآليعاً، ورا عىل حلنا  إال حلتقاُرُب وحلباُء بلعالجة حأرور بشلولية. وحملعالجُة 
ال يلكُن أن تكوَن را لم تكن حلباحيُة رن وعينا حلصحيح يف رختلف حلقضايا وحألاحث، وأ6مُّ 
رشيحة رعنية بهذح 6م حلخطباء وحمل شاون؛ ملا يرتتب عىل رهلتهم 6ذه رن تبعات عارة. 

من استرياد املالخيخ إىل تصنيع الصواريخ 
حلعيل حلقاي  رن تصنيع حلصوحريخ، وال ننىس را قاله حلشهيُا حل ئيُس صالح حلصّلا  
قبل حستشـها ه بأن 6ذح حلعا3َ سـيكون عاراً باليسـتياً بارتياز، يف إشـار6 إىل صناعة 
حلصوحريخ حلبالسـتية، و6ناك إنجاٌح كبريٌ آجـ  قا تحّقــق يف صناعة حلطائ حت باون 
طيّـار حلتي لايها حلقار6ُ عىل قطع حمالف حأريال، ُكـّل 6ذح قا تحّقــق يف فرت6 وآيز6 
ونحـن يف عاوحن  ويل ركّون رن أكثَ  رن سـبَع عرش6َ  ولـة بينها أكرب إرربحطوريات 

حلعالم حلعسك يّة وحملالية وحإلعالرية.. 
فكيـف حلحال لو لم يكـن 6ناك 6ذح حلعـاوحن حأر يكي حلسـعو ّي حإلرسحئييل، بكل 
تأكيا أن حلشـعَب حليلني سيكون أكربَ ُقــو6َّ إقليلية و ولة لها تأثريٌ  ويل كبري قا ر6 

بعون حلله عىل إزحلة حلظلم وتحقيق حلعال وحلسال3. 
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كتابات 

من وحي سورة النمل
علي ظافر

َرن يق أ حلصفحاِت حأربع حأوىل رن سور6 حلنلل، 
يجـا كم 6ـي غنيـة بالـارو  وحلعرب 
حلقـ حر، وأيضاً  للسياسـينّي وأصحاب 
وحأكا يليـني  وحإلعالريـني  لألرنيـني، 
وحلاُّعـا6  حلعلـيل،  حلبحـث  وأصحـاب 

وحمل شاين... إلخ. 
أوالً لفتنـي نبا6ُة حلها6ـا، وذكاؤه 
وقارته حلفائقة عىل حل صا وحالستطالع 
و رحسـة حمليـاحن وتشـخيص حلوحقـع، 
ونقل حملعلورة حلاقيقـة وتقايم تق ي  
رختـرص شـارل ونسـتولي ذلك رن 

قوله حلله سبحانه وتعاىل:
ـَا حلطَّـرْيَ َفَقـاَل َرـا يِلَ الَ أََرى  )َوتََفقَّ

حْلُهْا6ُـَا أ3َْ َكاَن ِرَن حلغائبني* أَُعذِّبَنَُّه َعذَحباً َشـِاياحً 
ِبـنٍي* َفَلَكَث َغرْيَ  أَْو الَذْبََحنَُّه أَْو ليأتيني ِبُسـْلَطاٍن رُّ
بَِعيـٍا َفَقاَل أََلطُت ِبَلا َلْم تُِحْط ِبِه َوِآئْتَُك ِرن سـبأ 
بنبأ يَِقنٍي* إِنّي َوَآاتُّ حْرَ أ6ًَ تَْلِلُكُهْم َوأُوتِيَْت ِرن ُكلِّ 
يشء َوَلَها َعْ ٌش َعِظيٌم* َوَآاتَُّها َوَقْوَرَها يَْسُجُاوَن 
ـْلِس ِرن ُ وِن حللَِّه َوَزيََّن َلُهُم حلشيطان أعلالهم  ِللشَّ
ـِبيِل َفُهْم الَ يَْهتَُاوَن* أاَلَّ يَْسـُجُاوحْ  6ُْم َعِن حلسَّ َفَصاَّ
ـَلَوحِت وحأرض َويَْعَلُم  للَّـِه حلذي يُْخِ ُج حْلَخْبَء يف حلسَّ
َرا تُْخُفوَن َوَرا تُْعِلنُوَن* حللَُّه الَ إَِلَه إاِلَّ 6َُو َربُّ حْلَعْ ِش 

حْلَعِظيِم(.
ورلـا سـبق يسـتفيُا حإلعالريـون يف كيفية نقل 
حلتقاريـ  حملختـرص6 وحلاقيقـة عن حلوحقع وبشـكل 
آـّذحب وصياغـة رحرترـة، ويسـتفيا حأرنيون يف 
كيفية آلع حملعلورات و رحسـة حلبيئة حملسـتهافة، 
بوحقعيـة وحجتصـار، ورـن ثـم رفعهـا إىل أصحاب 
حلقـ حر، ليُبنـى عـىل حلـيء رقتضـاه، ورـن وحقع 

حلح ص عىل 6احية حلنا . 
ويلكننا عىل ضوء را سـبق تحايا أب ز حملؤ6الت 
ملـن يفرتض أن يقو3 بلهلـة كهذه و6ي عىل حلنحو 

حلتايل: 
- حلح ص عىل حستطالع حملحيط ) حفع ذحتي(. 

- حل صا حلاقيق وآلع حملعلورات. 
- حلقار6 حلعالية عىل تشخيص حلوحقع. 

-  رحسـة حلتهاياحت وحلف ص يف حملحيط. 
- حلاقة يف نقل حملعلورات بشكل رخترص ور كز. 
يف حلنقطـة حأوىل، تبـني لنـا رـن جـالل حميـات 
حلك يلـة، غياب حلها6ـا ورن  ون 
إشـعار حلقيا 6، ونستولي ذلك رن 
َا حلطَّرْيَ  كال3 نبي حلله سليلان »َوتََفقَّ
َفَقـاَل َرـا يِلَ الَ أََرى حْلُهْا6ُـَا أ3َْ َكاَن 
ِرَن حلغائبني* أَُعذِّبَنَُّه َعذَحباً َشـِاياحً 
ِبُسـْلَطاٍن  ليأتينـي  أَْو  ُه  الَذْبََحنَـّ أَْو 
ِبـنٍي...«، ويف حلنقطـة حلثانية تبني  رُّ
بعا عو 6 حلها6ـا أنه كان يف رهلة 
رصا وحسـتطالع وآلع رعلورات، 
لتحايا حلف ص وحلتهاياحت يف حلبيئة 
حملحيطة ولهـذح قا3 رـربّرحً رنطقياً 
لغيابـة بقوله: »أََلطُت ِبَلا َلْم تُِحْط 
ِبِه َوِآئْتَُك ِرن سـبأ بنبأ يَِقنٍي«، اللظنا حلاقة يف نقل 
حملعلورـات رن جـالل حمية حلتي أرشنا إليها سـابقاً، 
وحلقـار6 حلعاليـة عىل تشـخيص حلوحقع حلسـيايّس، 
وحلقارحت  وحلعقائـاي،  وحالقتصـا ي، وحالآتلاعي، 
وتشـخيص  حملسـتهاف،  لللجتلـع  وحإلركانـات 
حملشـكلة، فنجا أنه نقـل صور6 عن رللكـة قائلة 
عىل ربـاأ حلشـورى يف رجتلع تحكله حرـ أه: »إِنّي 
َوَآـاتُّ حْرـَ أ6ًَ تَْلِلُكُهْم« )حلوحقع حلسـيايّس(، َوأَيْضاً 
نقل صور6 عن حلقـارحت وحإلركانات حملتوف 6 يف ذلك 
حملجتلـع )َوأُوتِيَْت ِرـن ُكلِّ يشء َوَلَها َعْ ٌش َعِظيٌم(، 
كلا شـّخص حلجانَب حلعقائـاي وحأيايولوآي حلذي 
يسـو  ذلك حملجتلـع )َوَآاتَُّهـا َوَقْوَرَها يَْسـُجُاوَن 
ـْلِس ِرن ُ وِن حللَِّه َوَزيََّن َلُهُم حلشيطان أعلالهم  ِللشَّ

ِبيِل َفُهْم الَ يَْهتَُاوَن(.  6ُْم َعِن حلسَّ َفَصاَّ

رها3ُّ صانع حلق حر بعا آلع حملعلورات: 
نستولي رن حميات حلك يلة أن نبيَّ حلله سليلان، 
عفا عن حلها6ا، حتسـلت رعارلته بامل ونة، كلا أنه 
لم يحتقـ « حلها6ا« ولم يأنْف رن أن يسـتفيَا رلا 
قاره حلها6ـا رغم ركانة حلعالية عنـا حلله وحلنا  
أقصـا سـليلان، يف حلوقـت نفسـه لـم يبـِن قـ حرحً 
رسـتعجالً عىل ضوء را قا3 له، بل ذ6ب للتحّقــق 
رن صاقية 6ذه حملعلورات )تق ي ،  رحسة رياحنية.. 

حلـخ(؛ تلهيـاحً للخطو6 حلتاليـة و6ي حتّخـاذ حلق حر 
وت تيب حلخيارحت، ولهذح قال: »َقاَل َسنَنُظُ  أََصَاْقَت 
أ3َْ ُكنـَت ِرـَن حلكاذبني* حذ6َْـب بكتابي 6َـذَح َفأَْلِقْه 

إَِليِْهْم ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم َفانُْظْ  َراذَح يَْ ِآُعوَن«. 
يف ت تيـب حلخيـارحت، كان حلخيـار حأول لنبي حلله 
سـليلان 6ـو )حمل حسـالت حلابلوراسـية جارآية( 
و6و أسـلوب  بلورايس حلهاف رنـه حلتحّقــق رن 
صاقية حملعلورات كلا أرشنا، وأيضاً قيا  ر 6 فعل 
حلخصم وإبالغاً للحجة، وكان سـليلان عليه حلسال3 
 قيقاً يف صياغة رسالته وحنتقاء حلكللات وحلعبارحت 
حلتي تولي بقوته حملسـتلا6 رن حلله، فلم يغفل حلله 
سـبحانه وتعاىل عـن رضلـون حلخطـاب؛ باعتبار 
رهلته حأساسية و6افه حأسايس 6و حلاعو6 إىل حلله 
»إِنَُّه ِرن ُسـَليَْلاَن َوإِنَُّه ِبْسـِم حللَِّه حل َّْلَلِن حل َِّليِم«، 
كلـا أنها لم تخُل رن حلتهايا حملبطـن:« أاَلَّ تَْعلُوح َعيَلَّ 

َوأْتُونِي ُرْسِلِلنَي«. 
رقابـل 6ذه حلاعو6 و6ـذح حلتهايا حملبطن رن قبل 
نبي حلله، ترصفت رلكة سبأ بذكاء وبحكلة وتليزت 
حلابلوراسـية  حلتشـاور،  أب ز6ـا،  عـا6  بلليـزحت 
وحلحـوحر، وحإلغ حء وحلقار6 عىل حملنـاور6... إلخ، فلم 
تسـتعجل ولـم تتخذ قـ حرحً باملوحآهة رـع نبي حلله 
سـليلان رـع أن قورهـا ورستشـارو6ا كانوح رع 
حلخيار حلعسـك ّي وجيار حملوحآهة، ويتضح ذلك رن 
ر 6 فعلهـم بعا أن قصـت عليهم قصتهـا بقولهم: 
»َقالُـوح نَْحُن أُولُو ُقو6ٍَّ َوأُولُو بَأٍْ  َشـِايٍا َوحْأَْرُ  إَِليِْك 
َفانُظِ ي َرـاذَح تَأُْرِ يَن«، وربلا وآـات أال تكافؤ يف 
روحزيـن حلقوى بينها وبني نبي حلله سـليلان« َقاَلْت 
إِنَّ حْلُللُـوَك إِذَح َ َجلُوح َقْ يَـًة أَْفَسـُاو6َا َوَآَعلُوح أَِعز6ََّ 
أ6َِْلَهـا أَِذلًَّة، َوَكذَِلـَك يَْفَعلُوَن * َوإِنِّي ُرْ ِسـَلٌة إَِليِْهم 
ٍة َفنَاِظـَ 6ٌ ِبـَم يَْ ِآـُع حْلُلْ َسـلُوَن«، ففضلت  ِبَهِايَـّ
حلخيـار حلابلورـايس عـىل جيـار حلُقـــو6َّ، وقابلت 
حلابلوراسية بابلوراسـية، رنتهجة أسلوب حإلغ حء 
وحالستلالة باملال، فأرسلت إىل نبي حلله 6اية رالية، 
لكن تلك حلخطو6 فشـلت أرا3 ذلـك حلنبي حلذي يلثل 
حرتاح حً للخط حإللهي، ولهذح نجا أنه شـايُا حالرتباط 
وحلثقة بالله وحالعتزحز به ولهذح كان ر ه قويا لينلا 
ا آتَاُكم  لَّ قـال: »أَتُِلاُّونَِن ِبَلاٍل َفَلا آتَاِنـَي حللَُّه َجرْيٌ رِّ
بَْل أَنتُم ِبَهِايَِّتُكْم تَْفَ ُلوَن«، كان يتحاث  حئلاً باسم 
حللـه، وينطلق  حئلـاً باحفع حلاعو6 حلله ويستشـع  
 حئلـاً حلنعـم حلتي رـن حلله بهـا عليه، 
ويشـا حلخصـم إىل حلله، ولهـذح ال با أن 
يكـون صالـب حلق حر يف عالقـة  حئلة 
رع حلله سـبحانه وتعاىل ليكون لكيلا 

يف ق حرحته وجيارحته وترصفاته. 
لينلـا وآـا نبـيُّ حلله سـليلان أن 
حلخياَر حلابلورايس )حمل حسالت وحلتهايا 
حملبطـن( لم يجـا نفعاً رع رلكة سـبأ 
لجـأ إىل حلخطـو6 حلثانية و6ـي حلتهايا 
وحلتلويح بالح ب رن جالل حمل حسـالت 
أيضاً: »حْرِآْع إَِليِْهْم َفَلنَأِْتيَنَُّهم ِبُجنُوٍ  الَّ 
نَْها أَِذلًَّة َو6ُْم  ِقبََل َلُهم ِبَها َوَلنُْخِ َآنَُّهم رِّ
َصاِغـُ وَن«، 6ي رسـالة  بلوراسـية 
لكنه شـايا6 حللهجة، وتحلـل تحذي حً 
ول باً نفسية ورن حلكللات حلاحلة عىل 
ذلك: )آنو  ال قبل لهم بها، لنخ آنهم، 
أذلـة، صاغـ ون( فكان يلتلك آيشـاً 

قوياً فعالً ور6انه يف رحله. 
بلـوحزح6 حلخيار حلعسـك ّي وحلح ِب 
حلنفسية وّظف نبي حلله سليلاُن أسلوباً 
آج  و6و حلعلم وحلتفوق حلعللي لينلا 
طلـب رن رعاونيـه رن حلجـن وحالنس 
نقـل ع ش بلقيـس« َقاَل يَا أَيَُّهـا حْلَلأَلُ 
أَيُُّكـْم يَأِْتيِني ِبَعْ ِشـَها َقبْـَل أَن يَأْتُونِي 
َن حْلِجنِّ أَنَا آِتيَك  ُرْسـِلِلنَي َقاَل ِعْفِ يٌت رِّ
َقاِرَك، َوإِنِّي َعَليِْه  ِبِه َقبَْل أَن تَُقو3َ ِرن رَّ
َن  َلَقـِويٌّ أَِرنٌي َقاَل حلَّـِذي ِعنـَاُه ِعْلٌم رِّ
حْلِكتَـاِب أَنَـا آِتيَك ِبـِه َقبَْل أَن يَْ تَـاَّ إَِليَْك 

َطْ ُفَك«. 
لقا وصلـت  ولة نبي حلله سـليلان 
يف تلك حمل للة كلا أشـار حلسيا لسني 
بار حلايـن حلحوثي إىل را لـم نصل إليه 
نحن حليو3 يف حلق ن وحلوحلا وحلعرشين، 
و6نا تسـتفيا حلجلاعات حلعللية وأ6ل 
حلبحث حلعليل وحلتصنيع رن 6ذح حلار  
يف توظيـف قارحتهـم يف جارة حأ6احف 
حلسـارية وصـالح حلبرشيـة، وليس يف 
تارري حلبرشية وحإلرضحر بها كلا يفعل 

حملستكربون عىل ر  حلعصور. 
وفيلا يتعلق بأصحاب حلق حر ناللظ 

تارج نبي حلله سـليلان يف حلخطوحت لتحقيق حلغاية 
وحلهاف حملنشـو ، فكان لايه ر ولة جيارحت حجتار 
أفضلهـا وأكث 6ا تأثريحً، ويف ُكــّل ر للة ناللظ أن 
نبي حلله سـليلان لم يكن يغفل عن حلله، كان شايا 
ا َرآُه  حلتذكـ  لله وحالستشـعار لنعـم حلله عليـه »َفَللَّ
ُرْستَِق ًّح ِعنَاُه َقاَل 6َذَح ِرن َفْضِل َربِّي ِليَبْلَُوِني أَأَْشُكُ  
أ3َْ أَْكُفُ  َوَرن َشـَكَ  َفِإنََّلا يَْشـُكُ  ِلنَْفِسِه، َوَرن َكَفَ  
َفـِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِ يٌم«، فكان ي ى كللا را وصل إليه 
رـن حلُقــو6َّ حلعسـك يّة وحلعللية وحلتلكني 6ي رن 
فضل حلله عليه فيعلل عىل توظيفها يف سبيل حلاعو6 

إىل حلله. 
ونلحـظ رـن حميات حلك يلـة يف سـور6 حلنلل أن 
حلغايَة لنبي حلله سـليلان ول سـوله )حلها6ا( كانت 
 عـو6 رللكة يف ذلك حإلنجاز حلعللـي حلف يا لم يكن 
رج   فـ   عضالت فقـط، وإظهار تقارـه حلعليل 
أرا3 جصله، بل كانت حلغاية وحلهاف أسلى رن ذلك 
بكثري فـكان ل يصاً عىل 6احية حلنـا ، عىل 6احية 
رلكة سـبأ وقورهـا )َقاَل نَكِّـُ وح َلَها َعْ َشـَها نَنُظْ  

أَتَْهتَِاي أ3َْ تَُكوُن ِرَن حلَِّذيَن اَل يَْهتَُاوَن«. 
وفيلا كان نبي حلله سـليلان يتـارج يف جطوحته 
إىل  6ـي  حنافعـت  سـبأ،  رلكـة  ضـا  حلتصعيايـة 
حلتق ب نحو جصلهـا، بالزيار6 رتلسـكة بالخيار 
حلابلورايس، وكان نبي حلله سـليلان يار  حلخطو6 
وحلخطو6 حملقبلة يف آن رعاً، ففي لني أرسـل رسالة 
حلتهايا وحلوعيا، كان يعلم بأنها سـتاتي ربلا »قبل 
أن يأتونـي رسـللني«؛ ولهـذح أرـ  رعاونيـه بنقل 
حلع ش وتنكريه، و6يّأ ركاناً ربه حً الستقبالها. 

رلكة سـبأ لم تتأث  باإلبهار حلعللي، حملتلثل بنقل 
حلعـ ش، ولم تهتاي بسـبب را كانت عليه وبسـبب 
6َا َرـا َكانَت تَّْعبُُا ِرـن ُ وِن حللَِّه، إِنََّها  ذنوبهـا »َوَصاَّ
َكانَـْت ِرن َقْو3ٍ َكاِفِ يـَن«؛ وأنها كانت ت ى ربلا أن 
إركاناتهـا حملا ية تفوق را لـاى جصلها، لكن نبي 
حلله سـليلان لم ييـأ  رن توظيف ُكـّل حأسـاليب 
يف شـا6ا نحو حلله وكسـبها وبالتايل كسـب رللكة 
بأكللها، فاستخا3 أسلوب حإلبهار، وتقايم حلنلوذج 
حلحضـاري حملـرشق لاولـة حلحـق، بـأن أ جلهـا إىل 
حلـرصح )ركان لم تعهاه رلكة سـبأ رـن قبل رغم 
أنهـا كانـت تعتا بلا 6ـي عليه يف رللكتهـا( لكنها 
وآات نلوذآـاً أكث  تقاراً وحز 6ـارحً رن رللكتها 
و6ـذح حأسـلوب أثـ  عليهـا بشـكل كبـري، و فعها 
َح،  ْ لإليلان بسـليلان و عوته »ِقيـَل َلَها حْ ُجيِل حلرصَّ
ًة َوَكَشَفْت َعن َساَقيَْها، َقاَل إِنَُّه  ا َرأَتُْه َلِسبَتُْه لُجَّ َفَللَّ
ن َقَوحِريَ ، َقاَلْت َربِّ إِنِّي َظَلْلُت نَْفيِس  َلـ ٌَّ  رِّ ٌح رُّ رَصْ

َوأَْسـَلْلُت َرَع ُسـَليَْلاَن ِللَِّه َربِّ حْلَعاَلِلنَي«. 
ونستولي رلا سبق أن سـليلان حستفا  بشكل 
كبري رـن حلارحسـة حملياحنية حلتي قارهـا له حلها6ا 
وعـىل ضوئها بنى جيارحته وق حرتـه ورتب جطوحته 
حلعللية رع رلكة سـبأ، رن حلابلوراسية وحلاعو6 إىل 
حلله إىل حلتلويح بالخيار حلعسك ّي وحلح ب حلنفسية، 
وتوظيـف حلعلـم، إىل حسـتخاح3 حإلبهـار حلحضـاري 

وتقايم حلنلوذج. 
ونخلص رلا سبق إىل حأساليب حلتي حعتلا6ا نبي 

حلله سليلان بشكل رخترص، أوالً: 
- حلارحسة حملياحنية وآلع حملعلورات عن حملجتلع 

حملستهاف. 
- تحايـا حلتهايـاحت وحلف ص ولو كانـت بعيا6ً 

آغ حفياً. 
- تفعيل حلجانب حلابلورايس وحلاعو6 إىل حلله. 

- بنـاء ُقـــو6َّ عسـك يّة ضاربة لتكـون كللته 
رسلوعة. 

- حال6تلـا3 بالعلم وحلبحث حلعللـي ورعاية أ6له 
وبلا يخا3 حأ6احف حلسارية وحل سالية. 

- تقايـم حلنلـوذج حلحضـاري حملـرشق وحلجذحب 
حإلبهار. 

بهذه حأسـاليب رجتلعة نجح نبي حلله سـليلان 
يف تحقيق أ6احفه حالسرتحتيجية، باستقطاب رللكة 
سـبأ ورلكتها وقورها و6و بذلـك لّقــق نجالات 
رهلة عىل رختلف حلصعا حالسرتحتيجية وحلسياسيّة 
وحالقتصا ية وحلعسـك يّة ولّقـــق حلغاية وحلهاف 
حل سـايل، ونسـتولي أيضاً أن نبي حلله سليلان كان 
رهتلـاً كصالـب ق حر ببنـاء  ولة رقتـار6، قائلة 
عىل حلعال وحملساوح6، وحستوعب حلجليع، ولم يحتق  
ألـاحً، كلا ح6تم أيضـاً بالكفـاءحت وآلاعة حلبحث 
حلعللـي، وبناء آيش قوي، وبنـاء لضار6 قوية إىل 
آانبه رهلته حل سـالية فكان ُكـّل رلا سبق يكلل 
حمجـ  ويصـب يف جارة حلهـاف وحلغاية حل سـالية، 
و6ـذح را يؤّكـــا لنا أن حلايـَن رنظورـٌة رتكارلٌة، 
ويؤكِّـُا لنا عظلَة حلقـ آن كاسـتور ورنهج يف بناء 

حلحيا6 بكل آوحنبها. 

mtn.com.yeمعك في كّل مكان

ألننا نهتم..

بـإمـكـانـك نـقـل مـلـكـيـة الـخـط مـجـانـاً
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)618(
ثقافية 

برنامج رجال اهلل: ملزمة )لتحذون حذو بني إسرائيل( الجزء األول:
كيف يكوُن االشرتاء بآيات اهلل؟ وماذا يعني أن تحذَو األمُة 

حذَو بني إسرائيل؟ وما العواقب؟ 

مــع الـسـيد الـقـائـد فـي اليوم العاملي للمرأة املسلمة )2(

 :  بشرى المحطوري

يف  حلقائـُا  حلشـهيُا  حسـتع ض 
رحارضته )لتحذون لذَو بني إرسحئيل( 
رـا ع ضه حلُقـــْ آُن حلك يُم عـن أنبياٍء 
عظلـاَء رن بني إرسحئيـل، وأيضاً كيف 
تحاث حلُقـــْ آن حلك يـم حلصنف حمج  
رن بني إرسحئيل حلذيـن نبذوح كتاب حلله 
ورحء ظهور6م وحشـرتوح بآيات حلله ثلناً 

قليالً وحنطلقوح ليفساوح يف حأرض.
ورّكز حلشـهيُا حلقائُا عىل را روي عن 
حل سول صلوحت حلله عليه وآله: »لتحذن 
لذو بني إرسحئيـل لذَو حلُقـذ6َّ بالُقذ6َّ، 
وحلنعل بالنعل لتى لو  جلوح آح  َضبٍّ 

لاجلتلوه«.
ويف 6ذح حلسياق أشـار حلشهيا حلقائا 
إىل أننا نحن حلع ب أك رنا حلله بالُقــْ آن 
حلك يم وحلنبي رحلـا صلوحت حلله عليه 
وعىل آله، وحضعاً بعض حلتسـاؤالت: 6ل 
نحن نسـري عىل 6اي رسـول حلله وعىل 
6اي حأنبياء حلُعَظلاء رن بني إرسحئيل؟ 
أ3 أننـا نلعـن بنـي إرسحئيـل ونحـن يف 
نفس حلوقت نتخلـق بأجالقهم ونتثقف 
نقـف  ونسـلك سـلوكهم،  بثقافتهـم؟ 
روحقفهـم، ونتأثـ  بهـم يف كل رجاالت 

لياتنا؟
فعنارا جالف بنو إرسحئيل توآيهات 

حللـه وآعلوح آيـات حللـه ورحء ظهور6م 
وحسـتنك وح لكل نعم حللـه نالهم عقاب 
حلله ورضبوح، و6ذه سنة إلهية كلا يقول 
حلشـهيا حلقائا رحذرحً كافـة أبناء حأرة 
حلع بية وحإلسـالرية رن جطور6 حلسـري 
وحلتأثـ  ببنـي إرسحئيـل؛ أننا سـنكون 
أآار رنهم بأن يرضبنا حلله أنها: »سنة 
إلهية، را علله ببنـي إرسحئيل يلكن أن 
يعلله لتـى بآل رحلا أنفسـهم إذح را 
سـلكوح ط يقة بني إرسحئيل، سـيعلله 
بالع ب أنفسـهم إذح را سـلكوح ط يقة 

بني إرسحئيل«. 
وأن حلوحقع حلذي نعيشـه حليو3 يشها 
أننـا أصبحنـا نتنك  لكتاب حلله ورسـل 
حللـه، ونتنك  لقيلنـا حلع بيـة وننطلق 
ورحء بني إرسحئيل تحت رسلى لضار6 
وتقا3 أو تلان لم نشـع  بانه حنحطاط 

وذلة وضالل وضياع.
ويعترب حلشـهيا حلقائا أن را ذك  حلله 
عـن بنـي إرسحئيـل يف أكث  رـن آية رن 
كتابـه حلك يم أنهم كانـوح يبيعون حلاين 
رقابل حلانيا، يشـرتون بآيـات حلله ثلنًا 
قلياًل، يشـرتون بعها حلله وأيلانهم ثلنًا 
قليـاًل، تُالُّ عـىل أن حلايـن ال قيلة له يف 

نفوسهم، ال قيلة له عنا6م.
وحالشـرتحُء بلعنى: يبيعون 6م حلاين 
 ون أن يُْلَجئُـوح إىل أن يبيعـوه، 6ـم رن 

يبحـث عن بيعـه، حالشـرتحء يعني: أنهم 
6ـم يطلبون حمج يـن أن يبيعـوح حلاين 
رقابل روحقف رعينة، رقابل ثلن رعني 
رـن لطا3 حلانيا! وراذح تـال عليه 6ذه 

حلحالة؟ 
وأضـاف حلشـهيا حلقائـا: إن حلايـن 
6ـو حلذي أنقذ6ـم رن حلعـذحب، وحلظلم 
حلـذي  6ـو  حلايـن  إن  وحالسـتضعاف، 
أعز6م يو3 أورثهم حلله رشـارق حأرض 
ورغاربهـا حلتي باركنـا فيهـا }َوأَْوَرثْنَا 
حْلَقْو3َ حلَِّذيَن َكانُوح يُْستَْضَعُفوَن َرَشاِرَق 
حْأَْرِض َوَرَغاِربََهـا حلَِّتـي بَاَرْكنَـا ِفيَْهـا{ 
)حأعـ حف: رـن حمية137( ثـم يف لحظة 
يتنكـ ون لهـذح حلاين حلذي إنلـا حعتزوح 
عـىل يايـه، إنلـا حسـتق ت أوضاعهـم 
وسـعات لياتهـم عـىل أيـاي أنبيائه، 
يصبح 6كذح سـلعة تباع، ويبحثون عن 
رن يشـرتيها! وبالطبع حلط ف حمج  ال 
يشـرتي حلايَن رنهم، إنلا رعنى حملسألة 
أنهـم 6م ينبذون حلايـن، ي رون بالاين 
ع ض حلحائط رقابل ثلن رن حلانيا.

رشريحً إىل أن حلُقــْ آن حلك يم يتحاُث 
عن بيعهم للاين )ثلنًا قلياًل ثلنًا قلياًل(، 
)ثلنًا قليـاًل ثلنًا قلياًل( لتـى لو كانت 
حلانيـا بأكللهـا، إنها ثلن قليـل، حلانيا 
بأكللها رقابل يشء رن  ينك تبيعه إنه 
ثلن قليل، إنك بعت نفسـك، بعت إلهك، 

بعت أنبياءك، بعت ك حرتك، بعت آنتك، 
بعت عزتك، وبعت إنسـانيتك؛ أن تك يم 
حلله لإلنسان يتلثل يف حلهاي حلذي رّن به 
عليه ليسري عليه فيحظى بتلك حلك حرة، 
ويكون آايً ح بتلك حلك حرة، أرا إذح تنك  
للاين فإنه يصبح يف وحقعه و6و إنسـان 
يصبـح أضل رن تلك حأنعـا3 }إِْن 6ُْم إاِلَّ 

َكاْأَنَْعا3ِ بَْل 6ُْم أََضلُّ{.
ويف حلسـياق نفسه يتسـاءل حلشهيا: 
ألـم يقل حللـه ثلنا قليـاًل؟ ليجيـب: إن 
كل رـا بأيـاي حليهـو  حمن، و6ـو تلـك 
حمللتلـكات حلهائلـة يف رختلـف أقطـار 
حلانيـا إنهـا عنا حللـه ثلن قليـل رقابل 
ذلك حلايـن حلذي نبـذوه ورحء ظهور6م، 
رقابـل 6اي رسـول حلله )صلـوحت حلله 
عليه وعـىل آله( و6ذح حلُقـــْ آن حلك يم 
حلـذي أر 6م حلله أن يؤرنـوح به كلا أر  
بقيـة عبا ه، إنـه ثلن قليـل ويجب أن 
نفهـم نحن، ورا أكث  را أكث  حلنا  رن 
حملسـللني أنفسـهم حلذين يبيعون حلاين 
بثلن قليل أن حلايـن ال يعني أنك كف ت 
به بلسـانك ورصلت بنبـذه، ولكن بيع 
حلاين 6و  جـول ألانا يف روقف باطل، 
يعلـل عىل أن يحصل عـىل رصلحة ولو 
رن ط يق باطلة غري ررشوعة وال يبايل 
أن  ينـة يحـ 3 عليـه 6ـذح، وال يبايل أن 
 ينـه يها ه إذح را  جـل يف 6ذح، 6ذح 6و 

حلبيـع للاين ولو يف روقـف وحلا، ولو يف 

قضية وحلا6. 

وذكـ  حلشـهيُا حلقائـُا رثـاالً وحقعياً 

طاملـا تكـّ ر يف وحقعنـا فقال: ألسـنا يف 

حالنتخابـات ينطلـق أعضـاء ]رجلـس 

لكـم،  ]سـنعلل  فيقولـون:  حلنـوحب[ 

وسـنعلل، وسـنعلل،...[ يعـاون 6ـذح 

بوظيفة، و6ذح يعاونه ب تبة عسـك ية، 

وأولئـك  بلارسـة،  يعاونهـم  و6ـؤالء 

يعاونهـم  وأولئـك  بخـط،  يعاونهـم 

بلسـتوصف، وفالن يعاونـه بأنه إذح را 

وصـل إىل رجلـس حلنوحب سـيقف رعه، 

وسيعلل عىل لل رشـكلته، وسيحاول 

حأعـىل ضـا  6ــو  روقفـه  يكـون  أن 

جصله، فننطلق للتصويت ملـن يرتشح 

 ون أن نلحظ 6ـل أننا - رن وآهة نظ  

 يننا - وقفنا روقًفا ينسـجم رع حلاين 

أ3 أنه رتخالف ورخالف له؟ ال نبايل، ألم 

يبع حلنا  يف كثري رن حملناطق أصوحتهم 

أعضـاء قـا يكـون بعضهـم ليس رن 

حلايـن يف يشء، وال تهله رصلحة حلاين، 

وال تهلـه رصلحـة حأرـة، ولـن يفـي 

بوعـو ه، يبيعـون أصوحتهـم بقليل رن 

حلسك ، أو رن حل ز، أو بتُّنور غاز، أو بأي 

يشء رن حلوعو .

عبد الرحمن محمد حميد الدين

السيدُة الزهراء الخريجة األوىل للنبي 
املصطفى:

وعنارـا نتحاث عـن فاطلـة حلز6 حء 
)عليهـا حلسـال3(، وعـن علـو ركانتهـا، 
ورشف رنزلتها؛ ليس باعتبار6ا قا لظيت 
بلقـا3 ترشيفـي عـاٍر عن أي تجسـيا يف 
وحقع حلسلوك وحلوآاحن؛ ليث يؤكا حلسيا 
حلقائا عىل أنها )عليها حلسـال3( قا وصلت 
إىل رقارهـا حلعظيـم 6ذح بفضل حملارسـة 
حملحلايـة حلتـي كانـت حلسـيا6 حلز6ـ حء 
جّ يجتَهـا حأوىل، وتلثلت 6ذه حملارسـة يف 
لضن حلسـيا6 جايجة وكنف سيا حلخلق 
حلذي عاشـت رعـه فاطلُة أآـوحَء حلولي 
وحلتنزيل، وترّشبـت بلعيته آوحرع حلكلم، 
ورـكار3 حأجالق، وأن رقـا3 حلكلال حلذي 
بلغت ذروته فاطلة حلز6 حء كان لجاحرتها 
حإليَْلـانية، حلذي حستحقت أآله أن تكون 

سيا6 نساء حلانيا وحأج ى.
وكلنـا يعلم ذلـك حلتهافت حلـذي يبايه 
حملؤرجون وعللاء حإلْسـاَل3 إلبـ حز فضيلة 
رشف رؤيـة حلنبـي رحلـا )صلـوحت حلله 
عليه وعىل آله( عنا ورو  حسم ألا حل آال 
حملسـللني حلذين كان لهـم ذلك حلرشف ولو 
كانوح يف لينهـا أطفااًل ال ياركون شـيئًا، 
ويعتربونهـا رزيـة و6ـي كذلـك بالفعل، 
ولكنهـا ال ت قـى إىل أن يحظـى حإلنَْسـاُن 
بأن يرتبـى يف ألضـان حل سـول حأعظم، 
ويتخـ ج عىل ياي جاتـم حلنبيني، ويعيش 
أآوحء حلولي رنهًجا وسلوًكا، ليث يقول 

حلسيا حلقائا:
»حلز6ـ حء حمل ِضيّـة قا لظيـت بأرقى 
أبيهـا  ألضـان  يف  ت بـت  ليـث  ت بيـة، 
حل سـول )صلوحُت حلله وسالُره عليه وعىل 

آلـه( وأرها جايجـة، ت بت عـىل حإليَْلـان 
وحلتقوى وركار3 حأجالق، ورشبت رعارف 
حإلْسـاَل3، فكانـت تلليذ6 أبيهـا وج يجة 
رارسـتِه حأوىل، وبذلك كانت سـيّا6َ نساء 
حلعاملني، سيّا6َ نساء حملؤرنني، سيّا6َ نساء 
أ6ل حلجنّة، و6ـذه حملوحصفات و6ذح حملقا3 
حلعظيـم ليـس رجـ   رقـا3 ترشيفي أو 
أوصاف ترشيفية، إنَّلا كان رقاراً وصلت 
إليه بجاحر6، رقاراً قائلاً عىل أسـاٍ  رن 

حإليَْلـان وحلتقوى«.)1(

مقاُم الســيدة الزهــراء كان قائًما على 
أساس مؤهالت إْيَمـانية:

ويؤكـا حلسـيا حلقائـا عـىل أ6ليّـة أن 
تستوعب حمل أ6 حملسللة أن فاطلة حلز6 حء 
)عليها حلسال3( لم تصل إىل را وصلت إليه 
رن رقا3  نيوي وأُج وي إال بتلك حملؤ6الت 
حإليَْلـانية حلتي آعلتها آاي 6 بهذح حملقا3، 
وآعلـت رنهـا رثـااًل يُحتذى، ولـوال 6ذه 
حملؤ6الت ملـا كان ثلة لايث عـن حالقتاحء 

وحلتأيس. 
و6ـذح يحتّم عىل حمل أ6 حملسـللة بشـكل 
عا3، وحمل أ6 حليلنية بشكل جاص أن تتوآه 
لقـ حء6 سـري6 حلسـيا6 فاطلـة حلز6 حء، 
وتطلـع عـىل تلـك حملؤ6ـالت حإليَْلـانيـة، 
وتع ف كيف كانت يف عالقتها بالله؛ عابا6ً 
ناسـكة، تقيض ليلها يف حلتهجا وحملناآا6، 
وتقـيض حلكثـري رـن نهار6ـا يف حلصيـا3 
وتالو6 حلُقــْ آن، وكيف كانـت يف عالقتها 
رـع أبيهـا؛ لنونـًة عطوفة، وربـا ر6ً يف 
جارتـه لتى و6و يف رياحن حملع كة؛ ليث 
يُ وى أنها )عليها حلسـال3( كانت يف بعض 
حملعـارك تـاحوي آـ حح أبيها رسـول حلله، 
وتهـيء له )صلـوحت حلله عليـه وعىل آله( 
جيلة جاصة؛ ليغتسـل رن غبار حملع كة، 
ويغري رالبسـه ويكون بأآلل 6يئة، ولم 

تشغلها رناآاتها وتهجا6ا عن رتعلقات 
رنزلها، وشـؤون زوآها وأوال 6ا؛ فكانت 
نلوذًآـا للل أ6 حملطيعة، وحملعينة لبعلها يف 
حلبأسـاء وحلرضحء، وكانت أوال 6ا ر بية 
ورعللـة، ورع حملسـكني وحلفقـري وحليتيم 
رحسـنًة ورتصاقـة ورليلـة، ولنسـاء 
حأنصـار وحملهاآ يـن وحعظـة ورعللـة، 
وكانت )عليها حلسال3( حلسبّاقة رع قضايا 
حإلْسـاَل3 وريا يـن حلجها . و6نـاك حلكثري 
رلا ال يسـُعنا ع َضه، ورلا يتوآب علينا 
آليًعا - وباأجص حمل أ6 - رع فته. ورلا 

قاله حلسيا حلقائا يف ذلك: 
»كانـت يف رقـا3 حلقـاو6 حأوىل كار أ6ٍ 
رؤرنٍة بكلالها حإليَْلـاني، ثم بالتايل سيّا6 
نسـاء أ6ل حلجنّة؛ أنَّ 6ـذح حملقا3 حلعظيم، 
وحأجالقـي  وحلقيلـي  حإليَْلـانـي  حملقـا3 
وحإلنَْسـاني حلذي وصلت إليه يف عالم حلانيا 
أُسـس  إيَْلـانيـة، وعـىل  بلؤ6ـالت  كان 
إيَْلـانية وأجالقية، لم يكـن رقاراً زحئفاً؛ 
فلذلك لم يكـن فقط يف عالم حلانيا بل كان 

أيضاً يف عالم حمج 6.
فكانت سـيّا6 نسـاء حملؤرنني يف حلانيا، 
و6ي أيضاً سـيّا6 نسـاء أ6ل حلجنّة، و6ي 
أيضاً يف عاح  حلنسـاء حأربـع حللوحتي بلغَن 
ذرو6 وعلـو حملقا3 حإلنَْسـاني للل أ6، كانت 
: ر يم حبنة  أيضاً 6ي حملتقارة فيهن، و6نَّ
عل حن، وجايجة بنت جويلا، وآسـية بنت 

رزحلم، وفاطلة حلز6 حء عليها حلسال3«)3(
ويقـول يف 6ـذح حلسـياق أيًضـا: »ليا6 
بالتأرـل  حلز6ـ حء آايـ 6 آـّاحً  فاطلـة 
وحلارحسـة، و6ـي يف روقع حلقـاو6 للل أ6 
حملؤرنـة، فلا ألـوج أجوحتنـا حملؤرنات إىل 
حالطالع عىل سريتها، كيف كانت يف لياتها 
عىل رسـتوى حملسؤولية حلاينية وحأرسية، 
كيف كانت بال غم رن عظيم را 6ي عليه 
رن رقـا3، وإيَْلـان، وأجالق، وحملسـتوى 

حملعـ يف حلـذي وصلـت إليـه كذلـك، لكنّها 
رع ذلك كله عاشـت لياتها بكل بسـاطٍة 
وتوحضع، بكل بسـاطٍة وتوحضع، فعاشت 
حلظ وف حملعيشـية حلصعبـة يف ظل وضع 
حقتصـا ي يف ر حلـَل صعبـة، ولـم تكـن 
أباحً لتسـتنكف عـن حلقيا3 بلسـؤولياتها 

حلفط ية يف بيت حلزوآية.
كانـت تهتم بكل شـؤون حلبيـت، ت بي 
أوال 6ـا، تقـو3 بـكل رتطلبـات حلحيـا6 
وحملعيشـة، تطبـخ، تنظـف حلبيـت، تعـا 
حلطعا3، تفعل ُكــّل يشء كأي حر أ6 أج ى 
عا ية، يعني رقارهـا حإليَْلـاني، رقارها 
حملع يف، لـم يبعا6ا أبـاحً عن حملسـؤوليات 
حلفط ية، وعن حلاور حملهم يف حلرتبية، وعن 
حلاور حأسا  يف حلوحقع حملعيي وحلحياتي 
حلـذي 6ـو أسـا  يف وحقع حلنـا  وليا6 
حلنـا  ورـن رتطلبـات حلحيـا6، قارـت 
بذلك كله حرـ أ6 يف وحقعها حملعيي يف غاية 
حلتوحضـع وحلبسـاطة، وكأّي حرـ أ6ٍ أج ى 
تعجن، تغسـل حملالبس، تعا حلطعا3، ت بي 
أطفالها، تهتم بهم وبتنشئتهم وبرتبيتهم 
وبتغذيتهم، تصـرب عىل رتاعب حلحيا6 رع 

زوآها، توحآه حلظ وف حلصعبة.
توحآه أليانـاً ظ وفاً صعبـة، حلُقـْ آن 
حلك يم تحّاث يف سـور6 حإلنَْسان عن  رٍ  
رهم آّاحً يكشف آوحنب رتعا 6 رن بينها 
ظـ وف صعبـة، وظـ ف ووحقـع رعيي 
صعـب يحصـل أليانـاً، و6ـذح طبيعي يف 
وحقع حلحيا6 أن يحصل، ورع ذلك رستوى 
عـاٍل آّاحً آّاحً رن حأجالق، حإليثار بالطعا3 
يف لـال حلصيا3 عنـا أوحن حلفطـ ، حإليثار 
بالطعـا3 يف وقـٍت 6ي وزوآهـا وأرستها 
ألـوج رـا تكـون إىل ذلـك حلطعـا3، تلـك 
حملـ أ6 حملؤرنـة حلزكيـة حمل ضيّـة حلصاِّيقة 
حلتـي وصلـت إىل ذرو6 حلكلـال حإلنَْسـاني 
وحإليَْلـانـي، وتَحـّ كـت يف وحقـع حلحيـا6 

تقو3 بلسؤولياتها حلفط ية رن  ون كلل 
وال رلل وال عتب وال تنصل عن حملسؤولية، 
وعـىل  رآة عاليـة ورسـتوى عظيم رن 
حلتوحضع، تقا3 حلار  حملهم للل أ6 حملؤرنة 
كيـف تكـون يف وحقـع حلحيـا6، يف إطـار 
رسـؤولياتها حملتعا 6، ويف روحآهة أعباء 
حلحيا6، يف ُكــّل حالتجا6ات وحملجاالت.

عىل حملستوى حإليَْلـاني وحلعبا ي كانت 
يت بالبتول رنقطعًة إىل حلله  6ي حلتي ُسـلِّ
سـبحانه وتعاىل، رتبتلًة رنقطعًة إىل حلله، 
عابـا6ً رتوآهـًة بصاق إىل حلله سـبحانه 
وتعـاىل، لكنَّها لـم تكن بذلـك رنعزلة عن 
حلحيا6، يف وحقـع حلحيا6، يف طبيعة حلحيا6، 
يف ظـ وف حلحيـا6، ال! حرـ أ6 تعيـش رع 
زوآها رع أرستها حلوحقع حلحياتي حملعتا ، 
ثم 6ي عىل را 6ي عليه رن علم ورع فة، 
وزكاء وطهار6 وتقوى تلك حمل أ6 حلخاورة 
حملحسـنة حلتي تحسـن إىل حمج ين، وتهتم 
بامج يـن، رصـار عطاء، رصـار عطاء، 

وينبوع جري، ورصار إلسان«.)3(

____________________________
�يد القائ�د - يف ذك�رى مول�د  )1( كلم�ة السَّ
الزه�راء عليه�ا الس�الم )الي�وم العامل�ي للمرأة 

املسلمة( 1435ه� /2014م.
�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي  )2( كلمة السَّ
� يحفظ�ه الله - يف ذك�رى مولد الزه�راء عليها 

السالم 
 )الي�وم العامل�ي للم�رأة املس�لمة( 1435ه� 

/2014م.
�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي  )3( كلمة السَّ
� يحفظ�ه الله - يف ذك�رى مولد الزه�راء عليها 

السالم 
 )الي�وم العامل�ي للم�رأة املس�لمة( 1435ه� 
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حألا

حلعا 

36 آلا ى حمج 6 61660ـ..
3 رار  ا3301

)618(
عربي ودولي 

 ناشطون يسخرون من رؤية بن سلمان االقتصادية التي تفاقم الوضع سوءًا على جميع المستويات

 فيما الكيان الصهيوني يستولي على أراٍض زراعية للمواطنين في بلدة عزون محافظة قلقيلية.. 

اندالع مواجهات بني متظاهرين فلسطينيني وقوات االحتالل الصهيوني يف رفح جنوب غزة 
 : متابعات 

حنالعـت روحآهـات رسـاء أرس 
حلسـبت، بني رتظا6 ين فلسطينيني 
يف  حلصهيونـي  حاللتـالل  وُقـــوَّحت 
فعاليـات حإلربـاك حلليـيل عنا حلسـلك 
حلفاصل رشقي رحافظة رفح آنوب 

قطاع غز6. 
أن  إعالرـي،  َرْصـــَاٌر  وأّكـــا 
حلثائـ ون  حلشـبان  رـن  حلعـرشحت 
توحفـاوح إىل حملنطقـة حلرشقيـة ملاينة 
رفـح، لللشـاركة يف فعاليـة حإلرباك 
حلليـيل عنـا حلسـلك حلفاصـل، إال أن 
ُقــوَّحت حاللتـالل قلعت حملتظا6 ين 
حلغـاز  وقنابـل  حلحـي  بال صـاص 

حلخانق. 
وأوضـح، بـأن حملتظا6 يـن أليوح 
فعاليـات حإلربـاك حللييل  حجـل جيا3 
حإلطـارحت  أشـعلوح  ليـُث  حلعـو 6، 
حأناشـيا  وقـع  عـىل  حملطاطيـة، 
حلوطنيـة، وتفعيـل صفـارحت حإلنذحر 
تجـاه حملسـتوطنات حملحاذية للسـلك 

حلشـائك، وتسـليط حلليـزر عىل آنو  
حاللتـالل حملتل كزين جلف حلسـوحت  

حلرتحبية، لتشتيت أنظار6م. 
حلرشيـط  رنطقـة  أن  إىل  يشـار 
حلفاصل تشها فعاليات حإلرباك حللييل 
يف رحافظـات قطـاع غـز6 حلخلس، 
حاللتـالل  ُقـــوَّحت  إلبقـاء  وتهـاُف 
حلصهيوني يف لالة حستنفار  حئم. 

حاللتـالل  ُقـــوَّحُت  وتسـتخا3ُ 
حلُقـــو6ََّ يف قلعهـا لفعاليـات حالرحك 
حلليـيل، رن جـالل إطـالق حل صاص 
حلحـي وقنابـل حلغـاز حلخانـق تجاه 
حلشبان حلفلسـطينيني بشكل ربارش 
ورتعلـا، رـا أَ َّى لوقـوع إصابـات 

بج وح رختلفة. 
رـن آانبـه قـال عضـو حملكتـب 
حلسـيايّس لح كة للـا  روىس أبو 
رـ زوق إّن »رـا يتـاحول رـن أجبار 
صحيحـة أَو كاذبة لـول حلتطبيع ال 

يستوآُب حال6تلا3َ وحلتك حر«. 
وأضـاف أبـو رـ زوق يف تغ يـا6ٍ 
لـه عـرب صفحته عـىل تويـرت، أرس 

حلسـبت، أّن حليسَء رـن حأعلال يجُب 
تصغريُه، وحلجيا يجُب تضخيُله. 

وقال: ق أت عـن حآتلاع حلصايق 
حلف يـق صـالح غـوش بالصهيونـي 
يويس كو6ني ولم أصـاق حلخرب رغم 

حنتشاره لتى تّم تكذيبه. 
إىل ذلك أصارت سـلطات حاللتالل 
قـ حرحً  حلسـبت،  أرـس  حإلرسحئيـيل، 
باالسـتيالء عىل أرحض زرحعية يف بلا6 

عزون رشق قلقيلية. 
وقال رسـؤول ِرـَلـّف حالستيطان 
أبـو  رحلـا  قلقيليـة  رحافظـة  يف 
حلشـيخ، إن ُقــوَّحِت حاللتالل أصارت 
قـ حرح باالسـتيالء عىل رـا يقارب 15 
حلوحقعـة رشق  حأرحيض  رـن   ونلـاً 

حلبلا6 بحجة توسـيع ط ق. 
حملسـتوىل  حأرحيض  أن  وأضـاف، 
عليهـا تقـُع بالُقـ ب رـن رنطقـة 
حلبوحبة حلشـلالية حملطلة عىل حلشارع 
حاللتفـايف رقـم 55، وأرحيض أُْجــَ ى 
تقـع يف رنطقـة »جلـة ع يـص« إىل 

حلـرشق رـن حملنطقـة حأوىل

الصحة السعودّية ترصد حاالت جرب يف 
مدارس حكومية بمكة املكرمة

 : متابعات 
يف سـياق تـ ّ ي حأوضـاع حالقتصا يـة لاى 
رللكـة حلـرش وحلعاوحن آ حء سياسـات تلويل 
حلرصحعـات يف حملنطقـة وتبنـي رهلـة حلعاوحن 
عـىل حليلـن بالوكالـة عـن أر يـكا وإرسحئيل، 
قال حملتحاث حل سـلي باسـم حلشؤون حلصحية 
بلنطقة ركة حملك رة، »للا حلعتيبي« إنه آ ى 
رصا لاالت آ ب يف عا  رن حملاحر  حلحكورية 

للبنات بلكة حملك رة. 
وحعترب حلعتيبي يف ترصيحات، أرس حلسـبت، 
أن 6ذه حأعاحَ  تعترب عا يًة وفقاً ملعاالت لاوث 

حمل ض يف 6ـذه حلفرت6 رن ُكــّل عـا3، ورقارنة 
بالحاالت حلتي تم رصا6ا حلعا3 حملايض. 

ولـم تذكـ  حلصحُة حلسـعو يّة رقلـا رحا ح 
لحـاالت حإلصابـة حلعـا3 حلحايل، لكنهـا يف أب يل 
حملـايض قالـت: إن أعـاح  حإلصابـة باملـ ض يف 

راحر  ركة تجاوزت 630 لالة. 
وسـخ  حلعايُا رن حلناشـطني رن را يسلى 
»رؤيـة بـن سـللان حالقتصا ية« حلتـي نتجت 
ظهـور حلحاالت حمل ضية وتفـي بعض حأوبئة، 
عـالو6 عـىل تـ ّ ي حلوضـع حالقتصا ي بشـكل 
شـارل ويف نختلـف حلجوحنـب، وتفاقـم حأزرة 

حلسعو يّة عىل آليع حملستويات. 

املتظاهرون الجزائريون يصّعدون من مطالبهم برحيل 
نظام بوتفليقة كاماًل 

 : متابعات 
شـوحرُع  ع فتهـا  برشيـٌة  سـيوٌل 
حلعاصلـة حلجزحئ يـة وحلعايـا رن حملان 
رسـبوق  غـري  تحشـيا  يف  حلاحجليـة 
لـول رفض حلعهـا6 حلخارسـة لل ئيس 
بوتفليقـة؛ ليزيـا رن شـا6 حلخناق عىل 
قـوي  ولضـور  حالسـتل حرية،   عـا6 
ررـوز  ملختلـف  حلتظا6ـ حت  شـهاته 

حملعارضة ألزحباً وشخصياٍت. 
بلشـاركة  ُقـــو6ًَّ  حلشـارُع  ويـز حُ  
رختلف حلنخب يف وآه حملتجا6لني لصوت 
حلشـعب، وكللة حلرس ال حلنا6ية وحلكللة 

للشباب. 
حلجزحئ يـة  حلحكورـة  رئيـس  وقـال 
حلسابق، رقاح  سيفي: »حلشعب، 6و أ6م 
يشء يف أي بلا وأنا أرى نفيس رع حلشعب، 

 حئلاً وأباحً«. 
عباحلعزيـز  حلسـابق  حلوزيـ   وقـال 
رلابي: »حلشـعب يف ض جيـاره ورا ح3 
فالكللـة  سـيايّس  علـل  6نـاك  ليـس 

للشباب«. 
رطالُب حلشارع باأت تز ح ، وال للعها6 
حلخارسـة، لـم تعا تفي بغ ض حلشـارع 
وإنلا رليل ُكــّل حلنظا3 بجليع رروزه، 
وحلجزحئ  ليست ولن تكون سوريا لسب 

شعارحت حملتظا6 ين يف ر  عىل ترصيحات 
رئيس حلحكورة حأجري6. 

عنارُص حلرشطـة تعارلـت بإلرتحفية 
بلـغ  أن  إىل  حملتظا6 يـن،  رـع  كبـري6 
حملتظا6ـ ون نقاطـا ق يبـة رـن قـرص 
رئاسة حلجلهورية بامل ح ية، ليث أقارت 
لوحآز، وحستعللت ج حطيم حملياه، وحلغاز 
حملسـيل للاروع بكثافة ملنـع حملتظا6 ين 

رن حلوصول إىل حلقرص. 
6ـذح وينتظـ  أن يكون 6نـاك تصعيٌا 
ـــة وأن  ـا3 حملقبلة َجاصَّ أكرب جالل حأَيَـّ
حلثالـث رن رـار  6و آجـ  روعا إلياحع 

ِرـَلـّفات حلرتشح.

ترحيب باكستاني بوساطة إيران لتسوية الخالفات مع الهند
 : متابعات 

رّلب حملتحاُث باسم حلجيش حلباكستاني 
آصـف غفـور بلقـرتح وزيـ  حلخارآيـة 
حإلي حنـي رحلـا آـوح  ظ يف حلـذي أعلن 
حسـتعاحَ  إيـ حن للوسـاطة رن أآـل إزحلة 

حلتوت  بني إْســاَل3 أبا  ونيو لهي. 
وقال غفور يف حل   عىل سؤحل بهذح حلصا  
جالل رؤتل ه حلصحفي، أرس حلسـبت: إن 
6ذح 6ـو حملعنى حلحقيقي ورـا نتوقعه رن 

حلبلا حلصايق وحلشقيق إي حن. 
حلجيـش  باسـم  حملتحـاث  وأشـا  
حلباكسـتاني بلوحقـف إيـ حن إزحء حلتورحت 
حأجـري6 حلحاصلـة رـع حلهنا وحضـاف، أن 
 والً رثل حلصني وت كيـا وإي حن يلكنها أن 

تسـاعا َكثريحً يف رعالجة حأرور يف حأوضاع 
حل ح6نة. 

ويف حل   عىل سؤحل آج  لول حلسبل حملؤث 6 
يف تعزيـز أرن حلحاو  بني إي حن وباكسـتان 
ورنـع تَحــّ كات حلعنـارص حإلآ حرية قال 
حملتحـاث باسـم حلجيـش حلباكسـتاني: إن 
حلُقـــوَّحت حأرنية وحلحاو ية حلباكسـتانية 
لهـا تعاون رلتاز رع حالصاقاء حإلي حنيني يف 

حلجانب حمج  رن حلحاو . 
وقال غفور: إن باكستان وبُغيَة ر حقبة 
لاو 6ا رـع إي حن قارت بتأسـيس ولا6 
ــــة يف كتيبـة حلُقـــوَّحت حلحاو ية  َجاصَّ
)FC( وقـا عززت أجـريحً توحآـا ُقــوَّحتها 
حلرشيـط  رناطـق  رختلـف  يف  حلحاو يـة 
حلحـاو ي يف واليـة بلوآسـتان، رضيفـاً: 
حإلآ حريـة  حلعنـارص  بعـض  أن  لألسـف 

وبعا تنفيذ6ا علليـات إر6ابية يف حأرحيض 
حإلي حنية تف  إىل  حجل حأرحيض حلباكستانية 
وتختبئ يف رناطق نائية إاّل أن باكستان لن 

تالو آهاحً للكشف عنهم وحعتقالهم. 
وتابـع قائال: إن حلُقــوَّحت حلباكسـتانية 
رثللا تلّكنت رن حسـتعا 6 5 رن رخطويف 
لـ   حلحـاو  حإلي حنيني حلــ 13 حل 6ائن 
بيـا حإلآ حريـني وتسـليلهم إليـ حن فإنها 

ستوحصل تعاونها. 
وأّكــا غفور أن بال ه تج ي رشاورحٍت 
رع إيـ حن ملا لاآـز يف حلحاو  حملشـرتكة، 
وأضاف: إن باكستان ال ترت   لحظة وحلا6 
يف حلتعـاون وحلعالقات رع إيـ حن، ربيناً أن 
عالقات باكسـتان رع إيـ حن ال تقارن رع 
ـــة  عالقاتها رـع حلاول حأُْجـــَ ى َجاصَّ

حلهنا. 



حلعا  
  )618(

حألا 
36 آلا ى حمج 6 61660ـ  -  3 رار  ا3301

أقدم النصيحة أن ال تعود إلى مسار التصعيد العسكري، طبعاً نحن نأخذ بعني االعتبار إذا 
عادوا إلى التصعيد العسكري ما علينا من مسؤولية في أن نعملَه ومن ضمن ذلك خيارات ال 

أحبذ احلديث عنها ولكني في مقام أوجه النصح.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

طالب الحسني 
اتّف�اق  تغي�رُ قواع�د 
الحدي�دة!؟  يف  الس�ويد 
هذه هي مهمُة بريطانيا 
حالياً، من يقول غر ذلك 
فعليه مراقبُة ترصيحات 
الخارجي�ة  وزي�ر 
الربيطاني، جرمي هانت 

وتغريداته عىل تويرت. 
األمُر بالنسبة لكل من 
كان قريباً من مشاورات 
السويد نهاية 2018 ليس 
جدي�داً، اتّفاق الس�ويد انتزع بعد ضغوط اس�تخدمها 
األم�ن الع�ام لألم�م املتح�دة انطوني�و غوتريش عىل 
السعوديّة، وبالتايل فإن ذلك لم يأِت برغبة حقيقية من 

دول العدوان، وال أَيْ�ضاً من أدواتهم. 
اقتنعت السعوديّة بعد ذلك أن هذا االتّفاَق قد يخدُمها 
يف امتصاص الس�خط من الش�ارع الحقوقي اإلنساني 
يف العال�م، بالتزامن مع حصار خاش�قجي، ويس�اهم 
يف ك�ر الُعزلة عن محمد بن س�لمان، ففي ُك��لِّ مرة 
يش�اُر إىل العدوان ع�ىل اليمن والوضع اإلنس�اني الذي 
سبّبه التحالُف بقيادة السعوديّة، يمكُن ببساطة القوُل 
س�عوديًّا، هن�اك اتّف�اق يف مش�اورات الس�ويد تدعُمه 
الري�اض، لكن م�ا يجري فعلي�اً هو مماطلٌة وكس�ُب 
مزيد من الوقت ريثما تجُد السعوديُّة واإلمارات فرصًة 

جديدًة للهروب من الضغوط الدولية. 
تَح�رٌُّك مارتن غريفيث للحقيقة يُحَسُب له ويسجل 
ضم�ن حرص�ه الكبر ع�ىل إنج�اح االتّف�اق، وتلتقي 
مصلحتُ�ه كمس�ؤول أممي ومكّلف بقيادة مش�اورات 
الس�ام يف اليمن، تلتق�ي مع مصلحة الق�وى الوطنية 
يف إنج�اح هذا االتّف�اق، لكن ما الذي يج�ري يف املحيط 

الدويل؟! 
الذي يجري أن األمريكي غرُ مقتنع باتّفاق الس�ويد 

وأبدى عدَم القناعة بذلك السفرُ األمريكي لليمن 

بريطانيا تريد تغيري قواعد 
اّتفاق السويد يف الحديدة 

خطاٌب للخطباء: إعذارًا إىل اهلل بأداء األمانة 

من استرياد املالخيخ إىل تصنيع الصواريخ 

محمد أمين الحميري
 
 

الخطاُب املس�جديُّ يف ظل العدوان 
عىل اليم�ن.. هل ه�و عنَد املس�توى 
املس�ؤول ول�و يف الح�دِّ األدن�ى، وإذَا 
ل�م يُكْن كذلك فما هي أهمُّ الوس�ائل 
م�ن  يج�ري  مل�ا  املواِك�ِب  لارتق�اء 
أح�داث؟، وه�ل املس�ؤوليُة تقُع عىل 
أنه�ا  أم  األوق�اف؟،  وزارة  عات�ق 
مسؤوليٌة جماعيٌة يشرتٌك فيها أَيْضاً 
الخطب�اُء أنفُس�هم؟، وه�ل يدُخُل يف 
هؤالء الخطب�اِء الخطباُء من مختلف 

التي�ارات، بم�ا فيه�ا التي�اراُت الت�ي يق�ُف بعُض 
قاداته�ا وأعضائها يف َصفِّ العدوان؟، ما هو املدخُل 
الصحيُح الستشعار الخطباء أن هناك دوراً يجُب أن 
يقوموا به من منطلق أخاقي وواقعي وليس بدافع 
الخ�وف الذي يجعُل البعَض يتم�اىش مع توجيهات 
األوق�اف يف هذا الش�أن وحكم األمر الواق�ع، فعدُم 
وجود قناع�ة مبنية عىل أُُس�س صحيحة لن يكوَن 

لصاحبها أيُّ تأثر عىل من حوله. 

يف املقاب�ل إذَا وص�ل البع�ُض إىل قناع�ة واعي�ة 
بأهميّ�ة التواج�د بالش�كل الصحي�ح، ه�ل هن�اك 
أَو  مالي�ة  ربم�ا  أمامه�م،  تحدي�اٌت 

غرها، كيف يمكن معالجتها؟. 
بطريق�ة أَو بأُْخ�َرى، وبع�د أربعة 
م�ن  الكث�ر  تكّش�ف  م�ن  أع�وام 
الحقائق، ال شك أن ترشيَد الخطاب يف 
مختلف املساجد مطلٌب ُملحٌّ تقتضيه 
والديني�ة  األخاقي�ة  املس�ؤوليُة 
والواقعي�ة، وإْن كان هن�اك م�ن أمر 
يمك�ُن التفكرُ فيه فه�و كيف يمكُن 
أن تكوَن البداية وبطريقة ش�وروية 
بعي�دٍة ع�ن اإلم�اءات التعجيزية أَو 
عدم مراع�اة الواقع الذي كان عليه الخطاُب الديني 
خال عقود طويلة والسياس�ات التي تقف وراءه؟، 
َوأَيْضاً مراع�اُة التنوع املذهب�ي يف املجتمع اليمني، 
ولك�ن يف خطاب�ه البعيد ع�ن التصادم م�ع حقائِق 
رشعية ومنطقية، أَو يعمل عىل التدجن والتحريض 

وغره. 

يحيى صالح الدين
 

يمُن اليوم غ�ر يمن األمس ال أحد 
ينك�ر أن يم�َن األم�س كان وضُع�ه 
مأساوياً كارثياً بما تحملُه من الكلمة 
م�ن معن�ًى، كان عبارًة ع�ن مجتمع 
اس�تهاكي ال يق�در ع�ىل يشء رغم 
أنها كم�ا قال عنها الله عز وجل بلدة 
)طيبة ورب غفور(، فيوجد فيها من 
الخر والقدرات الكثرُ، لكنها ُوِضَعت 
تح�ت الوصاية الس�عوديّة األمريكية 
التي وضع�ت عصابة ع�ىل رأس هذا 
الشعب لتتحكَم يف مصره، فكان ُك�لُّ 

يشء مستورداً من الخارج من أصغر وأتفه األشياء 
املاخيخ والقلصات إىل أهمه�ا الغذاء والدواء، وهذا 
م�ا جعل البلَد مس�لوبَة الس�يادة والق�رار، عصابٌة 
جعلت مصرَ الش�عب رهينًة بيد أعدائه، وصدق من 

قال: ش�عٌب ال يأُكُل ِمّما يزرع وال يلبس مما يصنُع 
ال يس�تحقُّ الحي�اة.. لكن بفض�ل من الل�ه ودعوة 
رس�وله الكري�م محم�د علي�ه وآل�ه 
أفضل الصاة والس�ام بدأن�ا نلَمُس 
�ة  تحوال َكبراً يف اليم�ن اليوم، َخاصَّ
بعد ثورة 21 سبتمرب املباركة بقيادة 
قائد الثورة الس�يد عبدامللك بدرالدين 

الحوثي سام الله عليه. 
أصبح�ت اليمُن الي�وَم تخطو بكل 
ثق�ة نحو الع�زة والكرام�ة، صحيٌح 
أننا يف بداية املشوار إاّل أن هناك بدايًة 
لتحّق���ق اكتفاًء ذاتي�اً وألول مرة يف 
الحبوب واألسمدة املحلية َوالكثر من 
املنتجات املحلية حتى وصلت قدرُة الش�عب اليمني 

إىل صناعة األسلحة حتى تمّكنا بفضل من الله 

 أحمد الحسني
ِته�ا تبل�ُغ الدفع�ُة  ع�ىل ِعاَّ
األوىل م�ن اإلعان�ة األَُم��مي�ة 
خمس�ن  الرتب�وي  لل�كادر 
ره�ا  دوالراً قي�ل إن س�بَب تأخُّ
يرجُع بدرجة رئيس�ية إىل عدم 
توّف�ر الكمي�ة الكافية من فئة 
الخمس�ن دوالراً َوق�د قي�ل إن 
الكريمي اإلْس���َامي  مرِصَف 
َوبن�ك األمل اإلْس���َامي أَيْضاً 
ال�رصف  مهم�َة  س�يتوليان 
مأجوري�ن  مش�كورين 
املح�ي  الوس�يَط  َوس�يكونان 
الذي تَُح�لُّ به املعضلة َوالجَر 
الذي س�تعرب عليه الخمس�ون 
دوالراً بأم�ان َوإيم�ان َوتقوى 
َوإحس�ان م�ن يد اليونيس�يف 
إىل يد املعّل�م اليمني، لكن الذي 
ح�دث هو أن الخمس�ن دوالراً 
إىل  منه�ا  يص�ْل  ل�م  البائس�ة 
املعّلم األكثِر بؤس�اً غر أربعن 
دوالراً تقريباً َوضاع الُخمس يف 

الطريق. 
الت�ي  دوالراً  الخمس�ون 
الوسيُط املحي ممثاً  استلمها 
بالكريم�ي َوبن�ك األم�ل ثمنُها 
بس�عر الس�وق التي سيشرتي 
رضوريات�ه  املعّل�م  منه�ا 
َويرصُفه�ا الكريم�ي في�ه هو 
ري�االً  َوثمان�ون  خمس�مائة 
تقريب�اً قابل�ة للزي�ادة، بينما 
اإلْس���َاميان جداً  املرصف�ان 
يدفع�ان للمعّل�م املغل�وب عىل 
ع�ىل  املحلي�ة  بالُعمل�ة  أم�ره 
أساس السعر املعتمد من البنك 
املرك�زي اليمني َوهو أربعمائة 
يف  أن�ه  أي  ري�االً،  َوثمان�ون 
ُك��ّل مليون دوالر م�ن اإلعانة 
األَُم��مي�ة للمعلم�ن هناك ما 
يقارب املائة مليون ريال تذهب 
بمنتهى اإلْس���َام إىل خزانتَي 
الكريم�ي َواألم�ل خارج�اً عن 
َوبمعنى  العملية،  عمولتهما يف 
آخ�ر إذَا كان هن�اك مائت�ا ألف 
اإلعان�ة  ه�ذه  م�ن  مس�تفيد 
فإنَّ م�رِصيَف الكريم�ي َواألمل 
أَو  يلطش�ان  أَو  سيس�تفيدان 
يرقان م�ا يقارُب امللياَر ريال 

خارجاً عن العمولة. 
لي�س ُخمس  َولكن  ُخْم�س 
غنيم�ة َوال ركاز َوإنم�ا ُخمس 
لصوصي�ة َواحتي�ال عىل قوت 
ذوي الخلة َوالحاجة، َومصارفه 
ليس�ت الخمسة َوإنما مرصف 
الكريم�ي َوم�رصف األم�ل َوال 
أدري ما عاقُة س�لوكهما هذا 

باإلْس��َام!. 

وللكريمي 
الُخُمس

التتمة ص 8

التتمة ص 8

التتمة ص 8


