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واملرتزقة ال�سعوديني  اجلنود  من  عدد  وم�سرع  اآليات   3 وتدمري  جن��ران  يف  نوعي  مي����ديهجوم  يف  أولي����ة  كحصيل����ة  واملرتزق����ة  الغ����زاة  م����ن  وجرحي����ً  قتي����ًا   80 م����ن  أكث����ر  حيص����د   »P-1ب����در«
اجملتمع���ي التاح���م  لتعزي���ز  عام���ة  ومصاحل���ة  اخلون���ة  م���ع  للتعام���ل  قواع���د  يعلن���ون  اليم���ن  حكم���اء 

القيادي اجلنويب باعوم: 
أولويتنا طرد القوات األجنبية والسعودية أنشأت 

القاعدة واجلماعات اإلرهابية يف اجلنوب

شكر اخلروج الكبري واحلاشد للشعب اليمين للرباءة من اخلونة وجدد متسكه بالقضايا املركزية لألمة

اأرادوا لليمن اأن يكون اإىل جانب اإ�سرائيل        وهذا هو امل�ستحيل بذاته

����ن اجلبه����ة الداخلي����ة وتعط����ي القبيل����ة دوره����ا الالئ����ق وثيق����ة ال�س����رف حت�سّ

اإ�سرائي����ل �سري����ك يف هذا الع����دوان باعرتاف نتنياه����و وم�سوؤول����ني اإ�سرائيليني
السيد عبدامللك احلوثي يف خطابه لقبائل اليمن:
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بالتزامن مع كسر محاولة زحف للمرتزقة في عسير:

ناطق الجيش: الصاروخ استهدف تجمعات كان يجهزها العدّو لشن زحوفات مكّثفة

ضربة دقيقة لـ »بدرP-1« توقع أكثَر من 80 قتياًل وجريحاً من الغزاة واملرتزقة كحصيلة أولية يف ميدي 
 : خاص

نلُقــو7َُّ نلصاروجيـُة للجيش  نّفـــذت 
ونللجـان نلشـعبيّة، أرـس نألحـد، رضبـًة 
بالسـتيًة نوعيـة ورحكلة، بصـاروخ رن 
نوع »بدرP-1« نلذكي، نستهدفت تجلعاٍت 
للغزن7 ونمل تِزقة يف صح نء ريدي نلحدو ية، 
وأسف ت عن رح قة كربى لهم سقط فيها 
أكثُ  رن 80 قتيالً وآ يحاً كحصيلة أولية. 
للُقــوَّنت  نل سـلي  ُث  نملتحـدِّ وأفـا  
بـأن  رسيـع،  يحيـى  نلعليـد  نملسـلحة، 
نلصـاروَخ تم إطالقـه يف وقـت رتأج  رن 
رسـاء نلسبت / نألحد، عىل تجلعات كبري7 
للغـزن7 ونمل تِزقـة يف صحـ نء ريـدي قبالة 
آيزنن، رؤّكــدنً نن نلصاروخ أصاب نلهدف 

بدقة عالية. 
نألوليـة  نلحصيلـة  أن  وأوضـح رسيـع 
لخسـائ  نلغـزن7 ونمل تِزقـة آـ نء نلرضبة 
نلصاروجيـة، بلغـت أكثـَ  رـن 80 قتيـالً 
رـن  نلعـرنت  أن  إىل  ُرشـرينً  وآ يحـاً، 
سـيارنت نإلسـعاف شـو7دت و7ـي تلقل 
نلقتـىل ونلج حـى باتّجـاه آيزنن، وسـط 
تحليـق ركثّف لطـرينن نلعـدونن بلختلف 

أنونعه. 
وكشـف نملتحدُث أن نلعدوَّ كان قد حشد 
َعــَد نً َكبـرينً رـن علـارصه ور تِزقتـه يف 

نمللطقة نملستهَدفة، وكان يحرّضُ الستخدن4 
تلـك نلحشـو  يف زحوفـات كبـري7 باتّجاه 
حـ ض وآيـزنن، إال أن نلرضبـَة أفشـلت 
جطتـه تََلارـاً وحّولت نمللطقـة إىل رقرب7 

آلاعية لتلك نملجاريع. 
وأشار إىل أن رستشفيات آيزنن نرتألت 
بجثث نلقتىل ونلج حى نلذي سـقطون آ نء 

نلرضبـة نلصاروجيـة، رؤّكـــدنً أن أغلـَب 
نإلصابات بليغة وح آة آدنً، و7و را يجعل 
حصيلُة جسائ  نلعدّو ر شحًة للزيا 7. 

وتلثّـُل 7ـذه نلرضبـُة إنجاًزن عسـك يًّا 
نلجيـش  لُقــوَّنت  َكبـرينً  ونسـتخبارنتيًّا 
ونللجـان، حيُث كشـفت نلعللية عن تفوق 
نوعـي يف رصـد تَحــّ كات نلعـدّو وتحديد 

رونقعـه بدقـة، لتكبيده أعىل رسـتوى رن 
نلخسائ . 

وتأتـي 7ـذه نلرضبة بعـد أُسـبُوع رن 
رضبة بالستية رلاالة نستهدفت رعسك نً 
للل تِزقـة يف صح نء نلبقـع، وأوقعت أكثَ  
رن 100 قتيـل وآ يح رلهم، وتلّكلت تلك 
نلرضبة أَيْـضاً رن إحباط ُرَخّطط رشـابه 

للعـدّو حيـُث كان قـد آلـع َعــَد نً َكبرينً 
رن ُقـوَّنته يف ذلك نملعسـك  وأعّد7م لشـن 
زحوفات ركثّفة باتّجاه صح نء نلبقع، وقد 
نعرتف إعال4 نمل تِزقة وقتها بالخسائ  نلتي 

ألحقها بهم نلصاروخ. 
وقال ناطق نلُقـوَّنت نملسـلحة، أرس: إن 
7ـذه نلرضبة تُعترَبُ رقدرـًة لرضبات أكثَ  
إيالراً ستشـهد7ا نألَيَّا4 نلقا رة، رؤّكــدنً 
أن قـوى نلعـدونن ور تِزقتهـا لـم يعو ون 
بلأرن رن صونريخ نلجيش ونللجان. 

وكانـت نلُقــوَّنُت نملسـلحة أعللت بدنية 
نلعـا4َ سيشـهُد  نلعـا4 نلجـاري، أن 7ـذن 
تطورنٍت ورفاآئاٍت عىل رستوى نلعلليات 
نلصاروجية وعلليات سـالح نلجو نملسـرّي، 
وأّكـــَد نرتالك نلجيـش ونللجان لصونريخ 
بالستية حديثة لم يتم نلكشُف علها بعُد. 
وتعـد رلظورـة »بـدرP-1« نلبالسـتية 
نلُقــو7َّ  ننتاآـات  أحـدث  رـن  نلذكيـة، 
وأكث 7ـا  ونللجـان  للجيـش  نلصاروجيـة 
تطـورنً، وتتليـز بدقـة عاليـة يف نإلصابـة 

وقدر7 تدرريية كبري7. 
وكان نإلعـال4 نلح بـي عـ ض يف أوقات 
سـابقة رشـا7َد رصـّور7ً واقـت رضبات 
نلذكـي،   »1-Pبـدر« لصـاروخ  رتعـد 7 
وأظه ت تلك نملشـا7ُد  قًة عالية يف إصابة 
نلصاروخ لتجلعات ورعسك نت نمل تِزقة يف 

عد7 آبهات. 

هجــوم علــى مواقــع العــدّو يف نجــران 
وتدمري 3 آليات ومصرع عدد من الجنود 

السعودّيني واملرتزقة
 : الحدود

ونصلت ُقـوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة 
عللياِتها نلعسـك يَّة يف رختلف آبهات را 
ورنء نلحدو ، ونّفـــذت، أرس نألحد، عد7 
علليات تضّللت نقتحـا4 َعـَدٍ  رن رونقع 
نلعدو، وسقط جالل تلك نلعلليات عرنٌت 
رن آلو  نلجيش نلسعو ّي ور تِزقته قتىل 

وآ حى. 
ففـي نجـ نن، 7اآلـت وحـدنٌت رـن 
نلجيـش ونللجان َعـَد نً رـن رونقع آيش 
نلعدّو نلسعو ّي ور تِزقته قبالة نلسديس، 
وأفا  َرْصَدٌر َعْسَكِ يٌّ للصحيفة بأنه تلت 
رباغتـة نلعـدّو بالهجـو4، رـا أسـف  عن 

إحدنث إرباك كبري يف صفوفه. 
وأّكـــد نمَلْصـَدُر أن َعــَد نً رـن نلجلو  
نلسـعو يّا ونمل تِزقـة نلذين كانـون يف تلك 
نملونقـع سـقطون قتـىل وآ حـى بلـرينن 
بقيتهـم  الذ  فيلـا  نملهاآلـة  نلوحـدنت 

بالف نر. 
آاء ذلك فيلـا تلّكلت ُقــوَّنت نلجيش 
ونللجان رن تدرـري االث آلية لجيش نلعدّو 
نلسـعو ّي ور تِزقته يف رلاطـَق رتف قة، 
حيث أوضح رصا ر ريدننية للصحيفة أنه 
تـم تدرري آليـة للل تِزقة بصـاروخ روآه 
قبالة نلسـديس، وإعطـاب ردرعة للجيش 
نلسعو ّي بعبو7 ناسـفة يف نمللطقة ذنتها، 
كلـا تم تدرـري آلية االثـة يف روقع نلحلا  

بعبو7 ناسفة أيضاً. 

وأّكـــدت نملصـا ر أن نمليـات نلثـالث 
كانـت تحلل عـىل رتلها َعــَد نً رن آلو  
سـقطون  نلسـعو ّي،  نلجيـش  ور تِزقـة 

َآليعاً با رصيع وآ يح. 
ُقــوَّنُت  ذلـك، شـلت  وبالتـونزي رـع 
للجيـش  ونملدفعـي  نلصاروجـي  نإلسـلا  
ونللجان عد7 رضبات عىل تجلعات للجلو  
نلسـديس،  قبالـة  ونمل تِزقـة  نلسـعو يّا 
إصابـاٍت  قيقـة  نلرضبـات  وحّقــقـت 
أسف ت عن ررصع وإصابة عد  رن آلو  
نلعدّو ور تِزقته، وكبّدتهم جسـائَ  را ية 

رتلوعة. 
نلجيـش  ُقــوَّنُت  تلّكلـت  ويف عسـري، 
ونللجان رـن كرس رحاولة زحـف مل تِزقة 
نلجيـش نلسـعو ّي قبالـة رلّفـــذ علب، 
وأوضـح َرْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ للصحيفـة أن 
نلطرينن نمل وحي للعدونن سـاند نمل تِزقة يف 
نلزحف، إال أنهم تع ضون لرضبات رسـّد 7 
أوقعـت أعـدن نً رـن نلقتـىل ونلج حـى يف 
صفوفهـم، وأآربت بقيتَهم عـىل نلرتنآع 
ونلفـ نر، وننتهـت نملحاولة بالفشـل، ولم 

يحّقــقون فيها أي تقد4. 
ويف آيـزنن، شـلت وحدتـا نملدفعيـة 
وضد نلدروع نلتابعتان للجيش ونللجان، 
عـد7 رضبـاٍت عـىل رونقـع وتجلعات 
ر تِزقة نلجيش نلسـعو ّي يف رستحدث 
آحفان، وحّقــقـت نلرضبات إصاباٍت 
ربارش7ً ألحقت بامل تِزقة جسائَ  برية 

ورا ية. 

استشهاد مواطن وإصابة اثنني بنريان مرتزقة العدوان يف تعز والحديدة

مصرع وإصابة عدد من الجنود السعودّيني واملرتزقة بكسر زحف لهم يف حرض

 : خاص
ونصـل نلعـدونُن ور تِزقتُـه آ نئَلهم 
بحـق نلشـعب نليللـي، حيث نستشـهد 
نالـان  رونطـن، أرـس نألحـد، وأصيـب 
آجـ نن بلرينن نمل تِزقـة يف رحافظتَي تعز 

ونلحديد7. 
وأفـا  َرْصـَدٌر رحيل يف تعـز لصحيفة 

نملسـري7 بأن رونطلاً نستشـهد ب صاص 
قلاصـة ر تِزقـة نلعـدونن يف عزلة نلضبا 

بلدي ية نلصلو. 
وأضـاف نمَلْصَدُر أن رونطلاً آج  أصيب 
ب صـاص قلاصـة نمل تِزقـة يف نمللطقـة 

ذنتها. 
ويف رحافظة نلحديـد7، أصيب رونطن 
بلرينن نلغزن7 ونمل تِزقة يف رلطقة نلجبلية 

بلدي ية نلتحيتـا، وذلك ضلن ج وقاتهم 
نملتونصلـة التّفـاق وقـف إطـالق نللار يف 

نملحافظة. 
وأوضحـت رصا ُر رحلية بـأن نلُغزن7 
ونمل تِزقـة أطلقـون، أرـس، أكثـَ  رن 35 
قذيفـة عـىل رلاطـَق رتف قـة وأحيـاٍء 
سكلية يف رديلة نلدريهلي ورلطقة كيلو 
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 : حرض
تلّكلت ُقـوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة، 
أرـس نألحد، رن كرس رحاولة زحف لجيش 
نلعدّو نلسـعو ّي ور تِزقته يف آبهة ح ض 

نلحدو يـة، وسـقط عـدٌ  رن آلـو  نلعدّو 
ونمل تِزقة قتىل وآ حى. 

وأوضـح َرْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ للصحيفـة أن 
نلجلوَ  نلسـعو يّا ونمل تِزقـة حاولون نلتقد4َ 
باتّجـاه عـد  رـن نلتبـاب يف رلطقـة نملزرق 

بإسـلاٍ  رـن نلطـرينن نلح بـي للعـدونن، إال 
أن وحـدنت نلجيـش ونللجان نملسـيط 7 عىل 
رسـّد 7  ونآهتهـم برضبـات  نلتبـاب  تلـك 
أوقعـت قتىل وآ حى يف صفوفهم، وأفشـلت 
رحاولتهم، بدون أن يحّقــقون فيها أيَّ تقد4.

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط تسّلل لهم يف تعز
 : تعز

نلجيـش  ُقــوَّنُت  تلّكلـت 
ونللجـان نلشـعبيّة يف رحافظـة 
تعـز، أرـس نألحـد، رـن كـرس 
رحاولة زحـٍف مل تِزقة نلعدونن، 
وسـقط عـد  رـن نمل تِزقة قتىل 

وآ حى. 

َعْسـَكِ يٌّ  َرْصـَدٌر  وأوضـح 
لصحيفـة نملسـري7 أن نمل تِزقـة 
حاولون نلتسّلل عىل بعض نملونقع 
أنهـم  إال  نلشـقب،  رلطقـة  يف 
تعّ ضـون لرضبـات رسـّد 7 رن 
ُقـوَّنت نلجيـش ونللجان، را أَ َّى 
إىل رـرصع وإصابة عـد  رلهم، 

والذ بقيتهم بالف نر.
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 العدوان يحاول الخروج عن االّتفاق وتصريحات وزير الخارجية البريطاني تشجعه على مواصلة الخروقات
 نتوقع من األمم المتحدة أن تقوم بواجبها وتضغط إليقاف مماطلة وعرقلة الطرف اآلخر

العدّو يصّعد ضد اّتفاق الحديدة: هل يستمر الصمت األممي حتى عودة املعارك؟!
 : ضرار الطيب

َل نلتصعيُد نألجري لقوى نلعـدونن ضد نتّفاق  رثَـّ
نلسـويد، رن جالل نسـتهدنف روكب رئيس لجلة 
نلتلسـيق يف نلحديـد7 وترصيحات وزيـ  جارآية 
ب يطانيـا نملخالفـة لالتّفـاق،  ليـالً رصيحـاً عىل 
رـي تحالف نلعـدونن ورعاته يف جطـة نالنقالب 
عىل نالتّفاق وإفشاله، إال أن 7ذه نلدالئل لم تقترص 
عىل إ ننة نلعدونن فحسب، بل أعا ت إاار7 نلشكوك 
حـول رـدى آدية نألرـم نملتحد7 يف تلفيـذ نالتّفاق 
ونلدفـع بعجلـة نلسـال4 إىل نألرـا4، و7ي شـكوك 
يدعلهـا نلصلت نألرلي نملطبـق إزنء 7ذن نلتصعيد 
نلـذي تجـاوز رسـتوى ناللتفـاف عـىل نالتّفـاق 
وتجليده، ووصل إىل َحـدِّ نستهدنف نلطاقم نألرلي 

نلخاص باإلرشنف عىل نلتلفيذ. 
ويف حديـث جاص لصحيفة نملسـري7، قال نائب 
وزيـ  نلخارآيـة، حسـا نلعـزي، أرـس نألحـد، 
إن صلـت نألرـم نملتحـد7 إزنء تكـ نر نسـتهدنف 
قـوى نلعـدونن ل ئيـس لجلـة نلتلسـيق، رايكل، 
ظلـت رحكورة باالعتبـارنت نلسياسـيّة أكث  رن 
نالعتبـارنت نإلنَْسـانية ونلقانونية وأيـة نعتبارنت 
أجـ ى« ونسـتدرك قائـالً: »نحن نثـق يف أن رئيس 
لجلـة نلتلسـيق ونملبعوث نألرلي غـري رنضا عن 
ج وقـات نلطـ ف نمجـ  نلتي وصلـت إىل نلقصف 
نلجوي ونستهدنف نلف يق نألرلي أكث  رن ر 7«

وأضاف نلعـزي أن نملتوقع رـن نملبعوث نألرلي 
ورئيس لجلة نلتلسيق، بعد 7ذن نالستهدنف نملتك ر 
»أن يقورـا بونآبهلـا يف نقـل نلحقائـق كلا 7ي، 
وحشـد نلضغط نلـالز4 إلآبار نلطـ ف نمج  عىل 

تلفيذ نالتّفاق ونحرتن4 نلتزنراته«. 
وأّكـــد نائـب وزيـ  نلخارآيـة أن ترصفـات 
نلعـدونن تجاه نتّفاق نلسـويد وع نقيله وج وقاته 
»وصلـت إىل َحــدِّ نالسـتهتار باملجتلـع نلـدويل، 
ونإلسـاء7 لجهـو  نلسـال4 نلتـي يبذلهـا نملبعـوث 

نألرلي ورئيس لجلة نلتلسيق«. 
نلخارآيـة  وزيـ   ترصيحـات  وبخصـوص 
نلربيطاني نلذي تحدث فيها عن ننسـحاب نلجيش 
ونللجـان رـن نلحديـد7، و7ي رـا يخالـف نتّفاق 
نلسـويد بشـكل رصيـح، قـال نلعـزي للصحيفة: 
إن »7ـذه نلترصيحاِت تشـّجُع نلطـ َف نمجَ  عىل 
رونَصلة ج وقاته وع قلتـه لالتّفاق« ُجُصــْوصاً 
وأن ب يطانيـا 7ـي نلتـي تبلت نلق نريـن نلدوليا 

نلدنعلا التّفاق نلسويد يف رجلس نألرن. 
وأّكــد نلعزي يف 7ذن نلسياق أن »7لاك رحاوالت 
ونضحـة للخ وج عـن نالتّفاقات رـن قبل نلط ف 
نمج ، سـونء نتّفاق سـتوكهولم نفسه، أَو نالتّفاق 
عـىل نمل حلـة نألوىل رـن تلفيـذه« و7و رـا يفرس 

ترصيحات وزي  نلخارآية نلربيطاني. 
وأضاف نلعزي أن نلح َص عىل نلسـال4 يستلز4ُ 
رـن ُكــّل نلجهـات أن »ت نكم نلضغط عىل نلط ف 

نمجـ  إلآبـاره عـىل تلفيذ نالتّفـاق ووضـع َحـدٍّ 
مللاطلته«، وأن »7ذه نلترصيحات ونلصلت نألرلي 
7ي رونقف سلبية ال تخد4 تلفيذ نتّفاق نلسال4«.
رـن آانبه، نعترب رئيُس نللجلـة نلثورية نلعليا، 
رحلد عـيل نلحواـي، أن نسـتهدنف روكب رئيس 
لجلة نالنتشـار يف شـارع نلخلسـا بالحديد7 رن 
قبـل ر تِزقة نلعدونن، أرس نألول، قد يكون »آزءن 
رن جطة تك نر رع كة نلحديد7 وإعاقة نلسال4«. 
ولكون نسـتهدنف روكب لوليسغار  آاء للل 7 
نلثانية أالـاء ر وره يف نلط يـق إىل رطاحن نلبح  
نألحلـ ، فقد وّآـه نلحواي جطابـه لوكيل نألرا 
نلعـا4 لألرـم نملتحـد7 للشـؤون نإلنَْسـانية رارك 
لوكوك، رطالباً »بإلزن4 نلعدونن نلسـلاح بالوصول 

إىل نملطاحن«. 
أرا وزيـ  نلخارآية نلربيطانـي، آريري 7لت، 
فقـد لجأ، أرس نألحـد، إىل لهجة أقـل رصنحة رن 
ترصيحه نلسـابق نلـذي تحدث فيه عن ننسـحاب 
نلجيـش ونللجـان، لكلها لهجة را زنلـت تلبئ عن 
نونيـا ربيتـة إلفشـال نالتّفاق، حيث قـال 7لت يف 
بيان، أرـس: إن »نتّفاق سـتوكهولم أرـا4 ف صة 
أجـري7« وإن »عللية نلسـال4 قد تلـوت يف غضون 
أسـابيع« و7ي إشارنت يلكن إسـقاطها بوضوح 
عىل رسـار تصعيد تحالف نلعدونن نلـذي أّكــدته 
ترصيحات 7لت نلسابقة، ونعتدنءنت نلعدونن عىل 

لجلة نلتلسيق وتكثيف ج وقاته يف نلحديد7. 

 : المهرة:
7اآم نلشيخ عىل سالم نلح يزي - وكيل رحافظة نمله 7 نلسابق وأب ز 
نلشـخصيات نالآتلاعيـات نلدنعلة لالعتصا4 نلسـللي نمللا7ض لوآو  
نالحتالل يف نمله 7، را يسـلى نملجلس نالنتقايل نلتابـع لالحتالل نإلرارنتي 
بسـبب نستخدنره أبلاَء نلجلوب بشكل عا4 ونمله 7 بشكل جاص كأ ونت 
تعلـل لصالح نالحتالل وأآلدتـه يف نليلن،  نعياً ُكــّل أ7ـايل نلجلوب إىل 
نلوقـوف صفاً ونحـدنً رع ُكــّل نلقـوى نلوطلية ضد نالحتالل نلسـعو ّي 

نإلرارنتي حتى ج وآه رن نلوطن. 
وحـذر نلح يـزي يف ترصيـح صحفـي، أرـس، رـن رحاوالت إنشـاء 
رليشيات تابعة له يف رحافظة نمله 7 عىل غ نر نللخبة نلشبوننية ونلعدنية 
ونلحرضريـة وغري7ا نلتـي تعلل لصالـح نالحتالل، رجـد نً رفض أبلاء 
نمله 7 لتونآد أية رليشـيات رسلحة يف رحافظتهم، روضحاً أن أبو ظبي 
تسـعى عرب تشكيالتها نملسـلحة إىل جلق وضع آديد يلّكلها رن نلهيللة 
عىل نليلن ونلسيط 7 عىل رلافذه ورقدرنته وسلب نلق نر نلوطلي وننتهاك 

سيا ته وإ جال نلبلد يف أتون نلفوىض. 
وطالب وكيل رحافظة نمله 7 نلسـابق أبلاء نملحافظة بعد4 نلتسـجيل 
وناللتحـاق يف نلتجليـد نلذي يدعو له را يسـلى نملجلـس نالنتقايل بامله 7 
تحت رسـلى »ُقــوَّنت نللخبة نمله يـة« وعد4 نالنج نر جلف نلشـعارنت 
ونلوسـائل نلتي قال بأنها تغـازل نلجلوبيا وال تسـتطيع حلَّ قضيتهم، 
رشـرينً إىل أن را حدث ويحُدُث يف عدن ورختلف نملحافظات نلجلوبية رن 
فـوىض ونغتياالت 7و بلثابة تدنعيات بعد إنشـاء نالحتالل نإلرارنتي لتلك 

نملليشيات، و ليٌل ونضٌح عىل فشلها حتى أصبحت ال تلبي حاآة نملونطن، 
أَو توف  له نألرن ونالستق نر. 

وتأتي ترصيحاُت نلشـيخ نلح يزي تزنُرلاً رـع نلتَحـّ كات نلتي يقو4 
بهـا نالحتـالل نإلرارنتي نلسـعو ّي رـن أآل رلشـلة نمله 7 عرب إنشـاء 
رجاريَع عسـك يّة رن أبلـاء نملحافظات نلجلوبية بـإ نر7 ربارش7 رله؛ 

لتحقيق أ7دنفه نالستعلارية. 
وكشـفت رصا ر رحلية يف نلغيظة، أن 7لاك ُقـو7ًَّ أنشأتها نلسعو يّة 

ــة ونلطـونرئ بامله 7، وتتخذ رن  تحت رسـلى ُقـوَّنت نلحلايـة نلَخاصَّ
ر كز نلشباب ونل ياضة يف نمله 7 رق نً لها، روضحة أن تلك نمليليشيات تم 
تأسيسـها رن االث رحافظات وتحت قيا 7 نمل تِزق نملدعو وضاح نلكلدي 
– رن أبلـاء يافع رحافظة لحج، و7و رن نلشـخصيات نملق بة للل تِزق 

نلتابع لالحتالل نإلرارنتي 7اني بن ب يك. 
وأشـارت نملصـا ر إىل أن 7ـذه نلتَحـّ كات تأتي بدعـم ربارش رن قبل 
نمل تِزق رنآح باك يت -رحافظ نمله 7 نملعّا رن قبل نالحتالل نلسعو ّي-، 
حيث يهدف مللشـلة نملحافظة رـن أآل تلفيذ أآلـدنت وأ7دنف نالحتالل 
نلسـعو ّي ورسـاعيه يف نلهيللـة عـىل نلبحـ  نلع بي ونسـتكلال تلفيذ 
رـروع نألنبوب نللفطـي رن نلسـعو يّة إىل نمله 7 ونلذي يلثـل ننتهاكاً 
للسـيا 7 نلوطليـة، ربيلـة أن إطالق نسـم »ُقـوَّنت نلحلايـة ونلطونرئ« 
عىل 7ذه نمليليشـيات يعد رحاولة بائسة للتلويه، رغم أنها ال تختلف عن 
نملليشيات نلتي  ّربتها وسّلحتها »أبوظبي« يف رحافظات آلوبية ورشقية 
أج ى رثل »نلحزن4 نألرلي« يف رديلة عدن و«نللخبة نلشـبوننية« يف رديلة 

شبو7 و«نللخبة نلحرضرية« يف رديلة نملكال، عاصلة حرضروت. 
يُذَكـُ  أن 7ـذه نمليليشـيات تتألـف رن أكثـ  3 آالف علـرص، يلتلون 
ملحافظـات »شـبو7 وأبـا، ويافع« بأونر  سـعو يّة، بيللـا كان نصيب 
أبلـاء نمله 7 رـن 7ذه نلُقـو7َّ نحو 300 علرص، حيث يهدف تشـكيل 7ذه 
نلُقــوَّنت نلخارآـة عـن نلقانون يف نملقا4 نألول إىل نالنتشـار يف شـونطئ 
وروننـئ نملحافظة ونلتحكم بها، نألر  نلـذي ي فضه أ7ايل نمله 7 إزنء 7ذه 
نلتَحـّ كات لعسـك 7 رديلتهم نلتي كانـت بللأًى عن نلح ب نملدّرــ 7 يف 

نلبال  ونلتي قد تفّج  نملوقف عسك يّاً. 

تقارير

ــة وفي مقدمتها فلسطين أّكــد أن استمرار العدوان على اليمن للعام الرابع بسبب مواقف الشعب اليمني من قضايا اأُلمَّ

نائب وزير الخارجية لصحيفة المسيرة: 

قواُمها 3 آالف مرتزق من »شبوة وأبين ويافع« وبينهم 300 عنصر من المهرة:

قائد الثورة: التطبيع مع إسرائيل يعني خدمة مشاريعها ووثيقة الشرف القبلية تحّصن جبهتنا الداخلية
 : خاص

أّكــد قائُد نلثور7 نلسيُد عبدنمللك بدر نلدين نلحواي، 
أن نلكيـاَن نلصهيونـي وآلاعـة نتليا7و رشـاركون 
يف نلعـدونن عـىل نليلن بلختلف نلوسـائل، رشـرينً إىل 
أن نلحقـد ونلعـدنء ضـد نلشـعب نليللي ملوقفـه نلويف 
رـع قضايا أرتـه، وتوّآـهه نلح  ونملسـتقّل ورونقفه 

نملسؤولة. 
ويف كللـة له ألقا7ا عرص أرـس نألحد، جالل نللقاء 
نملوّسـع لقبائل نليلن، أشـار قائد نلثور7 إىل أن »حفلة 
ونرسـو نلفاضحـة 7ـي إعـالن للتطبيـع ونلرنكـة 
رع نلكيـان نلصهيوني عىل حسـاب تصفيـة نلقضية 

نلصهيونيـة  نملشـاريع  يف  ونلتَحــّ ك  نلفلسـطيلية 
نألر يكيـة يف نمللطقـة، رؤّكـــدنً أن رسـاعي بعـض 
نألنظلة نلعليلـة إلعالن عالقتها نلعلليـة رع إرسنئيل 
تأتـي رن بـاب نالعـرتنف بالعدّو رـن روقعـه نملحتّل 
ــة نإلْســاَلرية،  ونملقتطـع ملقد  رن رقدسـات نألُرَّ
رضيفـاً »أي نحتـالل ألي بلـد أَو ُقطـ  رـن نلعالـم 

ــة نإلْسـاَلرية«.  نإلْسـاَلري 7و نستهدنف لألُرَّ
كلا نّوه نلسيُد نلقائد إىل أن رشكلة تحالف نلعدونن 
وأر يكا وإرسنئيل رع شعبلا نليللي 7ي ألَنَّلا ررصون 
عىل أن نلطلـَق يف رونقفلا رن 7ُويتلـا نإليَْلـانية نلتي 
ـــة، الفتاً إىل أن نملونقف  تحتـم عليلا رعا ن7 أعدنء نألُرَّ
نلعدنئيـة لتلك نألنظلة نلعليلة رن حزب نلله ونملقاورة 

نلفلسـطيلية ونلحلالت نإلعالرية آـاءت نتاج نلعالقة 
رع إرسنئيـل، رضيفـاً »نلعالقة رع نلعـدّو نإلرسنئييل 

تتلثل يف نلعدنء لكل رن يعا ي إرسنئيل«. 
ونسـتط   قائد نلثـور7 نلسـيد عبدنمللك بـدر نلدين 
نلحواـي: »أر يـكا وإرسنئيـل تتَحــّ كان بأطلاعها 
ــة نإلْســاَلرية، ولهـا رؤنر نت  وتحلـل نلعـدنء لألُرَّ
وأآلدنت تعزز سيط تها عىل أيدي نلعلالء، ونلعالقة رع 
ــة،  نلعدّو نإلرسنئييل شـذوذ علا 7ي عليه شعوب نألُرَّ
ورحاولة لتقبلها بلختلف نلوسائل ونألنشطة«، رشيدنً 
بالخ وج نلكبري ونملرف لللاليا رن أَْحــَ نر نلشعب 

نليللي يف رسرينت نلربنء7 رن نلخونة. 
ويف نلسـياق أّكــد نلسيُد عبُدنمللك بدر نلدين نلحواي 

أن نلعدونَن نملسـتل ُّ عىل نليلن رلذ أربع سـلونت ليس 
إال ل فـض نليلليا نلدجول يف رـروع قوى نلطغيان 
ونالستكبار نملتلثلة يف نلشـيطان نألكرب أر يكا ونلعدّو 
ــة نلكيان نلصهيوني ورن يتحالف رعهلا،  نللدو  لألُرَّ
رجـد نً نلتأكيـَد عـىل روقف نلشـعب نليللـي رن 7ذن 
نلحلف نلشـيطاني قائـالً »يأبى نلله لشـعبلا أن يكون 

جا را ألر يكا وإرسنئيل«. 
وشـّد  قائُد نلثـور7 عـىل رضور7 تلاسـك نلجبهة 
نلدنجلية وتعزيـز عونرل نلصلـو  نليلاني يف رونآهة 
نلعـدونن نألر يكـي نلصهيونـي، رؤّكـــدنً أن »وايقَة 
نلـرف نلقبليـة تهـدف لتحصـا نلجبهـة نلدنجلية، 

وإعطاء نلقبيلة نلدور نلالئق بها«. 

االحتالل ينشئ مليشيات جديدة للسيطرة على شواطئ املهرة و»الحريزي« يحذر من استغالل أبناء املحافظات الجنوبية
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أخبار

 نّددوا بجرائم العدوان وأّكــدوا مواصلة رفد الجبهات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية: 

خالل زيارته لجامعة ذمار:

عمران: صندوق رعاية املعاقني 
ـة بذوي  يناقش األنشطة الَخاصَّ

ـة  االحتياجات الَخاصَّ
 : عمران

ناقـش نآتلاٌع بفـ ع صلدوق رعايـة نملعاقا بلحافظـة عل نن، 
أرس نلسـبت، أوضاَع نلصلدوق ونألشـخاص ذوي نإلعاقة ونلجلعيات 
ونمل نكـز نلعارلة يف 7ذن نلجانب.  وتط ق نالآتلـاع نلذي حرضه وكيل 
ـبُل نلكفيلة بانسـياب تقديم نلخدرات  نملحافظة رحلد نملتوكل، إىل نلسُّ
وفقاً لإلركانات نملتاحة للصلدوق يف ظل نلظ وف نل ن7لة نلتي تل  بها 

نلبال . 
ونسـتع ض نالآتلـاع تق يـ ن عن نلوضـع نملايل للصلـدوق إىل 
آانب نلصعوبات نلتي تونآه علل نلصلدوق، ُرشـرينً إىل سري علل 
نلصلدوق جـالل نلعا4 44018 وجطته للعا4 ا4401 وآليات تلفيذ 
ـة بأ نء  را تتضلله نلخطة رن أنشطة وب نرج، ونملعالجات نلَخاصَّ

نلصلدوق ورشكائه. 
بدوره، أشـار نلوكيـل نملتوكل إىل أ7ليّة نلتلسـيق با نلصلدوق 
وركتب نلشؤون نالآتلاعية يف نإلرشنف ونملتابعة ونلتقييم ألنشطة 

وأعلال نلجلعيات وفقاً لقانون ونجتصاصات ُكـّل آهة. 
ولفـت إىل أ7ليّـة رفـع تقاريـ  ُربعيـة عـن أنشـطة وب نرـج 
نلجلعيات ونلصلدوق إىل قيا 7 نملحافظة التخاذ نإلآ نءنت نلالزرة.  
وحـرض نالآتلـاَع رديـُ  نلشـؤون نالآتلاعيـة ونلعلـل إب ن7يم 

نلذرحاني وردي  ف ع نلصلدوق آالل نلعقييل. 

مكتب الزراعة بذمار يفتتح 
ويدّشن مشروع توزيع شتالت 

النب الزراعية

 : ذمار
 ّشـن ركتُب نلزرنعـة بلحافظة ذرـار، صباح أرـس نألحد، 
شتالت نلبن نلزرنعية يف حقول نملزنرعا بللطقة حباب ونمللاطق 

نملجاور7 بلدي ية آبل نلرق. 
وجالل نلتدشـا أوضـح نملهلد  7الل نلجشـاري ردي  عا4 
ركتـب نلزرنعة باملحافظة، أن نملـروَع يهدُف إىل توزيع 30 ألف 
شـتلة بن بللاطق زرنعة نلبن باملحافظة بتلويل ذنتي رن ركتب 
نلزرنعة وتوزع عىل نملزنرعا بسـع  ررـزي ال يتجاوز 100 ريال 
إىل 400 ريال حسـب قـدر7 نملزنرع، رضيفاً »حاليـاً يتم نلتجهيز 
لزرنعة 150 ألف شـتلة 7ذن نملوسـم وتوزع رجانا بتلويل وزرن7 

نلزرنعة رلثلة بصلدوق نلتشجري نلزرنعي ونلسلكي«. 
ويف نلسـياق نفتتح ركتب نلزرنعة رشـتل رديلة نلرق نلتابع 

ملكتب نلزرنعة ونل ي. 
وجـالل نالفتتـاح أّكــد نلجشـاري أنه تم إعـا 7 تأ7يل وبلاء 
7ذن نملشـتل بعـد أن قصفه نلعـدونن بالطـرينن، وت كيب نلغطاء 
نلبالستيكي وشبكة ري رن نلبرئ ونلخزنن وصيانة نملضخة. 

وأّكــد نلجشـاري أن نملكتب له أنشطة أج ى يف رجال تقديم 
نلبـذور ونملدجـالت ونلخدرـات نلزرنعية؛ ويسـتهدف جالل 7ذن 

نملوسم أكث  رن 7750 رزنرعاً باملحافظة. 

اجتماع موّسع بحجة ألبناء ومشايخ وعقال السلطة املحلية وفروع املكاتب التنفيذية 

تربويو رداع يدّشنون فعاليات الذكرى الرابعة للصمود يف وجه العدوان بعدد من الوقفات واألنشطة

املحافظ املقدشي: نؤّكــد على أهمّية تعزيز الصمود وتجويد العملية التعليمية

 : حجة 
ألبلـاء  روّسـٌع  نآتلـاٌع  ُعقـد 
نملحلية  نلسـلطة  ورشـايخ وعقـال 
وفـ وع نملكاتـب نلتلفيذيـة، أرـس 
نألحـد، بلديلة حجة؛ للتلديد بج نئم 
نلعـدونن نألر يكـي نلسـعو ّي بحق 
ونسـتلكارنً  نليللـي  نلشـعب  أبلـاء 
لخ وقـات نتّفـاق نلسـويد ورفضـاً 
نلصهيونـي  نلكيـان  رـع  للتطبيـع 
ونمل تِزقـة  نلخونـة  رـن  ونلـربنء7 
يف  للصلـو   ورونصلـة  ونمللافقـا 
وآه نلعدونن ورفـدنً للجبهات باملال 

ونل آال ونلسالح. 
ويف نالآتلاع نلذي حرضه عد  رن 
رشـايخ وعقال وأبلـاء رديلة حجة 
ونلثقافية  نالآتلاعية  ونلشخصيات 
نلتَحــّ ك  أن  نلحـارضون  أّكـــد 

نلشـعبي نلونعي ونل نفـض للتطبيع 
رـع نلكيـان نلصهيوني، أقلـق  وَل 
تحالف نلعدونن ونالستكبار، إل رنكها 
نلتَحـّ ك نلصـا ق ونللابع  بللهجية 
بالقضيـة  نليلليـا  إيَْلــان  رـن 

نإلْســاَلرية،  ونألرـة  نلفلسـطيلية 
وجالل نالآتلاع تم نالسـتلاع لكللة 
نلسـيد نلقائد عبِدنمللك بـن بدر نلدين 

حفظه نلله. 
َوَصـدر عن نالآتلاع بيـاٌن أّكــد 

ونلصلـو   بالثبـات  نالسـتل نَر 
ونملسـتلّ 7  نلعاليـة  ونلجهوزيـة 
ملونآهة نلعدونن ونالسـتل نر يف رفد 

نلجبهات باملال ونملقاتلا. 
كلـا  عا نلبيـاُن نألبلـاَء ونإلجو7 
يف ق ية نلعبيّسـة بلدي يـة كر إىل 
عـد4 نالنخـ نط يف غيابـة نالرتـزنق 
وأ ونت نلعـدونن، رشـيدنً يف نلوقـت 
نفسـه بلونقف نلرفـاء وتصديهم 
لقطاع نلط ق وَرن يسعون يف نألرض 
نلفسـا  ونؤيد كافة نإلآ نءنت نلتي 
تتخذ7ا نلجهات نل سـلية بحق تلك 
نلعصابة ورن يقف ورنئها ورطالبة 
نلدولة بالرضب بيـد رن حديد ور ع 
تلـك نلعصابـة وغري7ا نلتـي تحاول 
نشـعال حـ ب  نجليـة بدعـم رـن 

نلعدونن.

 : البيضاء 
 ّشـن ركتـُب نلرتبيـة ونلتعليـم 
ر نع  بلدي يـة  نلرتبويـة  ونلوحـد7ُ 
نألول،  أرـس  نلبيضـاء،  بلحافظـة 
ونإلذنعـات  ونلوقفـاِت  نلفعاليـاِت 
نملدرسـية بلدنر  نملدي ية بللاسبة 
نلصلـو  نألسـطوري ألربعـة أعون4 
رضت رـن نلعدونن ونلقتل ونلحصار 
ونلدرار ونستعدن نً لعا4 جارس قا 4 

بإنجازنت وننتصارنت. 
وشهد نلتدشـَا حضوٌر َكبريٌ رن 
قبل عـد  رن نلرتبويا رن نملوآها 

وردرنء نملدنر  ونملعللا. 
وألقيـت عـدٌ  رـن نلكللـات رن 
قبـل نلحارضيـن أشـارت إىل أ7ليّة 

ونلتعليلـي  نلرتبـوي  نلجانـب   ور 
نزنء  نلطالبـي  نلوعـي  رفـع  يف 
نلعـدونن ورخاطـ ه وجبـث أ7دنفه 

وُرَخّططاته. 

وأشـار نملشـاركون إىل أن نلجبهة 
نلرتبوية ال تقل يف أ7ليتها ورسالتها 
عـن نلجبهتـا نألرلية ونلعسـك يّة 
ونلتي يجب عـىل ُكــّل نمللتلا إليها 

نستشـعار نملسـؤولية نلتـي عليهـم 
ونلقيا4 بهـا وْفـقاً للونآـب نلديلي 

ونإلنَْساني ونلوطلي ونملهلي. 
بدور7ـم أّكــد عـد  رن نملعللا 
عىل أن نلتعليم وغ   نلوعي بلفو  
وعقول نلطالب ونلطالبات سيستل  
باإلضافـة إىل فضح آ نئـم نلعدونن 
وإفشـال ُرَخّططاته ورؤنر نته نلتي 
تحـاك ونلتـي لم يسـلم رلهـا حتى 
ر تباتهـم،  نهـب  عـرب  نلرتبويـون 
رؤّكــديـن أنها لن تثليهـم عن أ نء 
رسالتهم ولن تو7ن رن عزنئلهم بل 
سـتكون  نفعاً للصلو  أكثَ  ووقو نً 
للوصـول إىل تحقيق ُكـــّل نلغايات 
نللبيلـة وإجـ نج آيـٍل ونٍع رتعلـٍم 
رتسلٍح باإليَْلـان ونلثقة بالله. 

 : ذمار 
شـّد  رحافـُظ ذرـار، نلشـيخ رحلد حسـا 
نملقديش، جـالل زيارتـه لكلية نلهلدسـة بجارعة 
ذرـار عـىل أ7ليّـة نسـتل نر نلعلليـة نلتعليليـة 
وضبطهـا ونالرتقاء بهـا إلعدن  آيل رـن نلكون ر 
نملؤ7لـة قـا ر عـىل نإلسـها4 يف نلبلـاء ونلتلليـة 
وصلاعة نملسـتقبل وفقاً ملروع نل ئيس نلشـهيد 

صالح نلصلا « يٌد تحلي ويٌد تبلي«. 

 وأّكــد رحافظ ذرار نملقديش رساند7َ نلسلطة 
نملحليـة للجارعـة بلا يسـهم يف إعـا 7 إعلار را 
 ّرـــ ه نلعـدونن، رشـرينً إىل أ7ليّـة تعزيز نأل نء 
بالكلية ونلعلل عىل تجويـد نلعللية نلتعليلية بلا 
يتونفـق رع رتطلبـات نلتللية ونحتياآات سـوق 

نلعلل. 
وعرّب نملحافظ عن نملكانـة نألكا يلية ونلعللية 
نلتـي تحظـى بها آارعـة ذرـار وآهـو  نلكا ر 
نألكا يلـي فيهـا وصلـو ه يف نسـتل نر نلعلليـة 

نلتعليليـة رغـم نلتحديـات نلتي ف ضهـا نلعدونن 
نلجهـو   بتعزيـز  رطالبـاً  نمل تبـات،  وتوقـف 
ورضاعفتهـا لالسـتل نر يف نلصلـو  ونلثبـات يف 

رونآهة نلعدونن عىل رختلف نملجاالت. 
فيلا أّكــد رئيـُس آارعة ذرار نلدكتور طالب 
طا7ـ  نللهـاري نلح ص عـىل نسـتل نر نلعللية 
إىل  الفتـاً  نجتـالالت،  أيـة  ورعالجـة  نلتعليليـة 
نإلآـ نءنت نلتي نتخذتهـا نلجارعة لضلان ننتظا4 

نلعللية نلتعليلية يف رختلف نلكليات. 

مدرسة الوحدة بمدينة حجة تحيي ميالد »الزهراء« بفعالية ثقافية
 : حجة 

ورعللـو  وطالبـات  طـالُب  نّظـم 
ردرسـة نلوحـد7 نألساسـية بالغ نبى 
بلديلـة  نلللوذآيـة  نملـدنر   إحـدى 
حجـة، أرـس نألحـد، فعاليـة اقافية، 
نحتفاء ونبتهاآاً بليال  سـيد7 نسـاء 
نلعاملـا نلز7ـ نء نلوذج نملـ أ7 نملؤرلة 
وبضعـة جاتـم نمل سـلا عليهـا وعىل 
أبيها أفضل نلصال7 وأزكى نلتسليم. 

وجالل نلفعالية نلتي حرض7ا نائُب 

ردي  ركتب نلرتبية باملحافظة نألستاذ 
نبيـل صفـونن، كـّ 4 أونئـل نلطالبات 
بلدرسـة نللهضـة نلللوذآيـة وفتية 

نملسري7.
نملعللـا  بـدور  صفـونن  وأشـا  
وصلو 7م نألسطوري يف آبهة نلتعليم 
نلدرنيس رغم نملعانا7 وننقطاع نمل تبات 
نملتعلد رن قبل حكورة نلفار نلها ي. 
وتخللـت نلفعاليـة فقـ نت رتلوعة 
وكللات 7ا فة وقصائد شـع ية عرب7 
عن عظلة نلز7 نء عليها نلسال4. 

يهدف المشروع إلى توزيع 30 ألف شتلة:
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 : صنعاء
رع نسـتل نر نلعدونن عىل نليلن، تونِصُل 
نلقبيلُة نليللية نألصيلة تسطريَ أروع نملونقف 
نملرفة ونلتأريخية يف سبيل نلذو  عن نلدين 
ونلوطـن، رؤّكد7ً حضوَر7ـا نلدنئم ونملتجد  
يف نلدفاع عن نليلن أرضاً وإنسـاناً، ويف إطار 
سـري7ا عىل جط نملونآهة ملؤنرـ نت نلعدو، 
عقـدت قبائـُل نليلـن نألبيـة أرـس نألحد يف 
نلعاصلة صلعاء لقاًء قبلياً روّسـعاً لتدشا 
نلربنارج نلتلفيذي لوايقة نلرف نلقبيل.

وحرض نللقاء نلقبيل نملوّسـع نلذي نّظله 
رجلـس نلتالحـم نلشـعبي نلقبـيل، رئيـُس 
رجلس نلشـورى رحلد حسـا نلعيدرو  
وعـد  رن أعضاء رجلَس نلشـورى ونللونب 
ونائـب رئيـس نلـوزرنء لشـؤون نلخدرـات 
رحلـو  نلجليد وعـد  رن نلـوزرنء ونونبهم 
ونلوكالء وقيا نت نلسـلطات نملحلية وحشو  
غفري7 رن قبائل نليلـن نألبية، إذ عرب رئيس 
رجلـس نلتالحـم نلقبيل نلشـيخ ضيـف نلله 
رسـا4 يف كللة ت حيبية عن نلتقدي  ونلشك  
لكل رن سـا7م يف نلرتتيب ونلتجهيز إلنجاح 
نللقاء نلذي يُضمُّ رشـايَخ وحكلاء ووآهاء 
نليلن، رشـيدنً بلا يسـط ه رآال نل آال يف 
آبهـات نلعـز7 ونإلباء رـن رالحـَم بطولية 
فـدنء للوطـن، رلّو7اً يف نلوقت نفسـه بدور 
قائـد نلثور7 وحكورـة نإلنقـاذ ونلعارلا يف 
نملؤّسسـات نلحكورية ونلتريعية ونلليابية 

ونل قابية يف رونآهة نلعدونن.

وأّكــد نلشـيخ رسـا4 أن نلقبيلة نليللية 
أتـت رـن ُكّل حدب وصـوب إلابـات روقف 
رصيـح وصـار4 يف وآـه نلعـدونن وأرـا4 
إآـ نءنت  وتدشـا  نألحـدنث  رج يـات 
نلتلفيذيـة لوايقة نلـرف نلقبلية نلتي وّقع 
عليهـا راليُا نلشـعب رن نألحـ نر ونألجيار 
رسليا وشعبيا ورن ُكــّل فئات نملجتلع 

قبل سلتا.
رن آانبه، نستع ض رحافُظ عدن رئيُس 
ف ع رجلس نلتالحم نلقبيل باملحافظة طارق 
سـاّل4، قونعَد تفصيليًة لبلو  وايقة نلَرف 
نلقبيل ونلتـي تؤّكــد نلتلسـك بالقيم نلدين 
نإلسالري نلحليف ونلقونعد نلحليد7 ألسالف 
وأع نف نألآدن ، ونلثبات يف رونآهة نلعدونن 
ونعتبار رن يبغي أو يبتغي ظللا أو فسا ن أو 
شـقاقا با نللا  أو يثبت رله أي تعاون أو 
تعارل رع نلعدونن، أسـو  نلوآه ورن تسرت 

عليـه أو سـاعده بأية ط يقـة عائب جائب 
رثله.

ويف نللقاء صوت نلحارضون عىل نلقونعد 
نلتفصيليـة لبلـو  وايقـة نلـرف نلقبـيل 
وأق و7ـا  بلو 7ـا  عـىل آليـع  ونملونفقـة 

باإلآلاع.
إىل ذلك أّكــدت قبائُل نليلن يف بيان صا ر 
عن نللقاء نلبدء نلفوري بتلفيذ وايقة نلرف 
نلقبلية ببلو 7ا نلتسـعة، رع بة عن نألرل يف 
تعاون رؤسسات نلدولة يف 7ذن نلجانب.

وأ7اب نلبيان بقبائل نليلن أ7ليّة ت سيخ 
نلقيم ونملبا ئ ونألسـالف ونألعـ نف نلقبلية 
نلحليد7 نمللسـجلة رع نلريعة نإلسـالرية 
نلغـ نء ونلحفـاظ عـىل نلُهويـة نلحضاريـة 

نلع يقة للشعب نليللي.
وأ ننـت قبائُل نليلـن يف نلبيان رـا تقو4ُ 
بـه قوى نلعـدونن ونالحتالل رن رلارسـات 
ورسـاعي لكـرس نارو  وك نرـة نليلليا 
رـن جالل نالنتهاكات نلال أجالقية يف نمللاطق 
نلونقعة تحت سـيط 7 نالحتالل، رشّد 7ً عىل 
نالسـتل نر يف  عم ورساند7 نلقونت نملسلحة 
ونللجـان نلشـعبية وتقديـ  تضحياتهـا يف 
رونآهة نلعدونن ونلذو  عن حياض نلوطن.
وأعلـن نلبياُن نل فـَض نلقاطـَع لدعونت 
نلعـدونن ورخّططاتهـم نلهدنرـة نلدنعية إىل 
نلفتلـة ونالقتتـال وقطـع نلطـ ق ونألعلال 
نلعلرصيـة  نللعـ نت  وإاـار7  نلتخ يبيـة 
ونلطائفيـة ونمللاطقية ونملذ7بيـة، رؤّكــدنً 
وقـوف قبائل نليلن صفاً ونحـدنً يف رونآهة 

نلعدونن وإفشال رخّططاته.

وحـّذرت قبائـُل نليلـن ُكــلَّ َرن تسـول 
له نفُسـه زعزعـَة نألرن ونلسـلم نلدنجيل أو 
نلسـاعي لتجليد نلشـباب رع نلعـدو،  نعيًة 
نملغـّ ر بهـم نملونلا لـدول نلعـدونن تحكيم 
نلعقـل ونمللطق ونلعـو 7 إىل آـا 7 نلصونب 
وحضن نلوطن ونالسـتفا 7 رـن ق نر نلعفو 
نلعا4 قبل أن تتخذ نلقبائل نإلآ نءنت نل ن عة 
بحقهـم حسـب نألسـالف ونألعـ نف وبلو  

وايقة نلرف نلقبيل.
وأّكـــد نلبيـاُن َحــّق نلشـعب نليللـي 
يف نتّخـاذ نإلآـ نءنت نلقانونيـة يف رالحقـة 
رج ري نلح ب نلذين نرتكبون نملجازر و ر ون 
نلبلية نلتحتية رن رلشآت ردنية وعسك ية 
وتعويض نلضحايا وآرب نلرضر وبلا يصون 

نلحقوق وإعا 7 نإلعلار.
كلـا أّكـــدت قبائـل نليلـن عـىل وحد7 
أرنيض نلجلهورية نليللية ورفض رشـاريع 

نلتفتيـت ونلتجزئـة تحـت أيـة رسـليات.. 
رجـد 7 رسـاندتها ألبلـاء رحافظـة نمله 7 

نل نفضا لالحتالل نلسعو ّي.
ورفضـت قبائـل نليلـن نهـَب نلثـ ونت 
وتعطيل نملوننئ ونمللشـآت ونمل نفق نلحيوية 
ونلسـيط 7 عـىل نلجـزر نليلليـة وتحويلها 
لقونعـد واكلـات عسـك ية رـن قبـل قوى 

نلعدونن ور تزقته.
وأّكـــد نلبياُن نلتزن4َ قبائـل نليلن بخيار 
نلدفـاع عـن نلوطـن ونلحفـاظ عـىل نألرـن 
نلوطليـة  نلسـيا 7  وحلايـة  ونالسـتق نر 
ونلتأكيـد عـىل جطـور7 نلحـ ب نإلعالريـة 
ونللفسـية ونللاعلـة نلتـي تلارسـها قوى 
نلعـدونن وأ7ليّة نلحـذر ونليقظة ونلوعي يف 

رونآهتها. 
وأعلن نلبيان تلسـك قبائل نليلن بقضايا 
نألرة نلع بية ونإلسالرية ويف نملقدرة نلقضية 
نلفلسـطيلية ورفض رحاولـة نلتطبيع رع 
نلعـدو نإلرسنئيـيل ونسـتلكار را حـدث رن 
جيانـة وزرنء جارآيـة بعـض نلحكورـات 
نلع بيـة يف رؤتلـ  ونرسـو يف بوللـدن وعـىل 
رأسهم نملدعو نليلاني رلثل نلفاّر 7ا ي ورا 

سبقها رن جيانات.
ونجتتـم نلبيـان تأكيد قبائـل نليلن »عىل 
جيار نلسال4 نملرف ال نالستسال4 ونلتفا7م 
نللزنعـات  وحـل  نلدنجليـة  ونملصالحـات 
ونلخالفـات وتوحيـد نلصفـوف يف رونآهة 
نلعـدونن ونلحفـاظ عـىل نألرن ونالسـتق نر 

ونلك نرة ونلسيا 7 نلوطلية«.

 : خاص
أّكــد فا ي حسـن باعو4 -رئيُس 
نلثـوري  للحـ نك  نلسـيايّس  نملكتـب 
نإلرارنتـيَّ  نالحتـالَل  أن  نلجلوبـي-، 
يسـيطُ  عىل حونيل جلسـة روننئ يف 
سونحل نليلن رلتد7 عىل حونيل 1400 
كيلورـرت، كلـا يسـيط  عـىل آزي 7 
سـقط ى وجطوط أنابيـب نللفط يف 

رحافظتي نمله 7 وحرضروت. 
رـع  حـونر  يف  باعـو4  وأوضـح 
صحيفة »الفانغونر يا« نإلسـبانية أن 
نملحافظات نلجلوبية تخضع لالحتالل 
نإلرارنتـي، وكال نللظارا نلسـعو ّي 
ونإلرارنتـي يعلـالن رع رستشـارين 
أر يكيا، ويعتلدنن عىل نملال وليست 
لديهم نسـرتنتيجية أَو جطـة أَو رؤية 

ولن يصلدون طويال. 
وأشار نلقيا ي يف نلح نك نلجلوبي، 
إىل أن رجلس نلحـ نك نلجلوبي نعتلد 
نسرتنتيجية سللية عا4 4008، ونتبع 
7ـذن نملسـار إال أن تغـرّي ُكـــّل يشء 
رـع بدء نلعدونن عـىل نليلن يف رار  
ال  نإلرارنتيـا  أن  إىل  رلّو7ـاً   ،4015
يعرتفـون بالجلـوب كدولة رسـتقّلة 
بلبـا ر7  سـوى  يعرتفـون  ولكلهـم 
لسـلة  نلخليجـي  نلتعـاون  رجلـس 
4011، بشأن حكورة وحد7 رع نلفاّر 

7ا ي. 
رـع  حـونره  يف  باعـو4  ولفـت 
نلصحيفة نإلسبانية إىل ر 7 فعل ونلده 
حسـن باعو4 رؤّسس رجلس نلح نك 
نلجلوبـي كانـت غاضبة وأنـه  عا إىل 
عـد4 نالعـرتنف بلـا يسـلى رشعية 
نلفاّر 7ا ي، رؤّكـــدنً أنه لن يضحَي 
نإلرارنت  نلجلوبية لصالـح  بالقبائـل 

رقابل نالعرتنف به. 
نلحـ نك  بلشـاط  يتعلـق  وفيلـا 
نلثـوري نلجلوبـي، أشـار باعـو4 إىل 
أنهـم يعللـون يف آليـع نملحافظات 

نلجلوبية وي كزون أنشـطتهم بشكل 
أكثـَ  يف رحافظتي عدن وحرضروت، 
باإلضافـة إىل تلظيـم نحتجاآات ضد 
نلوآو  نألآلبي بشكل رلتظم، رعتربنً 
أن وآو  نلسـعو يّا ونإلرارنتيا عىل 

نألرض نليللية يشكل نحتالالً. 
أّكــد نلقيا ي باعو4 أنهم قا رون 
نملقاتلـا؛ كونهـم  عـىل حشـد آالف 
يعللون يف أوساط نلقبائل نلتي أعللت 
ـًة  والَء7ا للزعيم حسـن باعو4 َجاصَّ
يف حرضرـوت، إال أنـه )باعو4( يرص 

عىل نتّخاذ نملسار نلسللي. 
»الفانغونر يـا«،  صحيفـة  وعـرب 
قـال باعو4: إن 7ـدف رجلس نلح نك 
نلجلوبي و7و ط   نلُقـوَّنت نألآلبية، 
باعتبـار ذلـك أولويـًة باللسـبة لهم، 
رضيفاً: يلكللا أن نستسـلم ملطالبلا 

السـتقالل  با
رؤقتاً؛ بسبب نلوضع نإلنَْساني، لكللا 

سلحافظ عىل رطالبلا. 
ونتّهـم نلقيـا يُّ نلجلوبـي باعو4 
نلقاعـد7  بصلاعـة  نلسـعو يَّة 
نملتط فـة  »نإلر7ابيـة«  ونلجلاعـات 
بف ضهـا نللظا4َ نلفاسـد نلـذي غذّى 
تلك نلجلاعـات، إضافًة إىل نسـتثلار 
نلسعو يّة يف نملساآد ونملدنر  نلديلية 
يف حرضروت.  وطالب نلقيا ي باعو4 
نالحتـالَل نإلرارنتـي ب فـع يد7ا عن 
وحقـول  ونملطـارنت  نملوننـئ  ُكـــّل 
ُقــوَّنت  سـيط 7َ  روضحـاً  نللفـط، 
نالحتالل عىل جطوط أنابيب نللفط. 
ـا نملسـاعدنُت نلتـي وعـدت بها  أرَّ
نلسـعو يُّة فيؤّكــُد باعو4 أنه يلتهَي 

بها 
نلسـفري  أيـدي  إىل  نملطـاف 

نلسـعو يّة )باعتبـاره نلحاكم نلفعيل 
لللحافظـات نلجلوبية(؛ ألَنَّه ال يوآد 
رسئول يف حكورة نلفاّر 7ا ي يلتلك 

نلق نر يف نملحافظات نلجلوبية. 
نمل تِزقـة  قيـا نت  والء  ولضلـان 
نلذيـن يقاتلون رع نالحتالل نإلرارنتي 
تـم أجذُ عائالتهم )نمل تِزقة( ر7ائن يف 

»أبو ظبي« حسب كال4 باعو4. 
وكشـف باعو4 نعتذنَر روسـيا عن 
لها يف نلقضيـة نليللية ونلضغط  تدجُّ
عىل تحالف نلعدونن إلنهاء نلح ب عىل 
نليلن، رتحججًة بانشـغال نلحكورة 
نل وسية يف نألحدنث نلجارية بسوريا. 

في لقاء قبلي موّسع لتدشين البرنامج التنفيذي لوثيقة الشرف القبلي:
قبائل اليمن تضع قواعد وثيقة لتعزيز عوامل الصمود يف وجه العدوان ومناصرة قضايا األمة املصريية

فادي باعوم - القيادي بالحراك الجنوبي في حوار مع صحيفة »الفانغوارديا« اإلسبانية:
السعودّية أنشأت القاعدة والجماعات اإلجرامية يف الجنوب 

وأولويتنا طرد القوات األجنبية

محافظ عدن: وثيقة 
الشرف تؤّكــد التمسك 
بقيم الدين اإلسالمي 

والقواعد الحميدة 
ألسالف وأعراف األجداد

رئيس التالحم القبلي: 
قبائل اليمن أتت من 

ُكــّل حدب وصوب 
لتأكيد موقفها في 

وجه العدوان

االحتالل اإلماراتي يسيطر على 
الموانئ والمطارات وحقول النفط

المساعدات الدولية لليمن 
سينتهي بها المطاف إلى 

يد السفير السعودّي الحاكم 
الفعلي للجنوب

المحافظات الجنوبية تخضع 
لالحتالل وكال النظامين 

السعودّي واإلماراتي يعمالن 
مع مستشارين أمريكيين

بحضور المحافظ قحيم ووكالء المحافظة 
ومسؤول المكتب التنفيذي ألنصار اهلل:

السلطة املحلية بالحديدة 
تناقش تشكيل لجان 

تنظيم فعاليات الذكرى 
السنوية الرابعة للصمود 

يف وجه العدوان 
 : الحديدة

أق  نآتلاٌع تحضريي، أرس نألحد، بلحافظة نلحديد7 تشكيَل 
لجلة ر كزية عىل رسـتوى ر كز نملحافظة وف عية رن نلجهات 
نل سـلية ونإلرشنفيـة، بلجانهـا نملختلفـة لتلظيـم ره آانات 
ورعـارض ووقفـات ونـدونت وفعاليات تونكب عظلة رلاسـبة 
رـ ور أربعـة أعـون4 رن نلصلـو  ونلتحـدي ونلتلاسـك يف وآه 

نلعدونن وإب نز نلدرو  نملستفا 7 رلها. 
 وأّكــد نالآتلاع نلذي ت أّسـه رحافُظ نلحديد7 رحلد عياش 
قحيم، وحرضه رسؤوُل نملكتب نلتلفيذي ألنصار نلله باملحافظة، 
أحلـد نلبري ووكالء نملحافظة عبـد نلجبار أحلد رحلد وأحلد 
 7لو  وأحلد نلقديلي وعد  رن نملسـؤولا يف نلسلطة نملحلية 
ونلجهـات ذنت نلعالقة، عىل أ7ليّة نإلعـدن  نإليجابي إلحياء 7ذه 
نمللاسـبة عىل رستوى نملحافظة ونملدي يات بفاعلية كبري7 وزجم 

شعبي يليق بعظلة صلو  شعبلا نليللي نلعظيم. 
فيلا أّكــدت كللتا قحيم ونلبري، أن ر ور أربعة أعون4 رن 
نلصلـو  ونلتحـدي يحلُل  الالت نلَعون نإللهي ونلتفاف نلشـعب 
حـول نلقيا 7 نلحكيلة رلثلـة بقائد نلثور7 نلسـيد عبدنمللك بدر 
نلدين نلحواي وشـهدنء نمليـدنن ونلج حى، رسـتع ضًة نأل7دنف 
نلعارـة للللاسـبة وعونرل نلصلو  ونلسياسـات نلتـي ننتهجها 

نلعدونن يف تدرري نالقتصا  ونألرضنر نللاتجة عن نلعدونن. 
وأوىص نالآتلـاع نلجهاِت نملختصَة بإعـدن  جطة رزرلة عىل 
ضـوء نلخطـة نمل كزية لكل آهـة وركتب وع ضها عـىل نللجلة 
نل ئيسـية إلق نر7ا ونملونفقـة عليها وآدولتهـا ورونفا7 نللجلة 
نإلعالريـة بالربنارـج لتغطيتهـا، رشـّد نً عـىل رضور7 تجهيـز 
نلخطط جالل االاة أيا4 التّخاذ را يلز4 إزنء7ا، بلا يعكس عظلة 
نمللاسـبة ونلتذكـري بالج نئم نلتي نرتكبها نلعـدونن ونلتأكيد عىل 

نلصلو  ونلثبات يف وآه نلعدونن حتى نالنتصار. 
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ِجْيِم ْيَطاِن الرَّ اأُُعـْوُذ ِباهلِل ِمْن ال�شَّ
ِحـْيـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـ�ْشـــِم اهلِل الرَّ

احَلْمـــُد هلل َرِباّ العاملـــن، واأَ�شـــَهـُد اأْن َل اإلَه اإَلاّ اهلُل 
ــًدا عبُده  َماّ املَِلُك احلُقاّ املُبن، واأ�شـــَهُد اأن �شـــيَدنا ُمَ

وَر�ُشــْوُله خامُت النبين. 
ــٍد وباِرْك  َماّ ــٍد وعلـــى اآِل ُمَ َماّ ِلاّ على ُمَ اللاّهـــم �شَ
لَّْيَت وباَرْكَت  ــٍد، كمـــا �شَ َماّ ــٍد وعلـــى اآِل ُمَ َماّ علـــى ُمَ
علـــى اإبراهيـــَم وعلى اآِل اإبراهيـــَم اإنك حميٌد جميٌد، 
الأخيـــاِر  َحاِبـــِه  �شْ اأَ عـــن  بِر�َشـــاك  اللَُّهـــم  وار�ـــَض 

املنتَجبن وعن �شائِر ِعَباِدك ال�شاحلن. 
ع.. َها احل�شوُر الكراُم يف اللقاء القَبلي املو�شاّ اأَيُّ

ـَلُم َعلَـْيُكْم َوَرْحـَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته: ال�َشاّ

اأُحييكـــم واأحيـــي ُكـــــلَّ الأَْحـــــَرار الأوفيـــاء يف هـــذا 
ـــة ال�شامدة ، التي  البلـــد ، ُكـــــلاّ القبائل الوفية الأَبيَّ
واأفعالهـــا وعطائهـــا  واأقوالهـــا  ت يف مواقفهـــا  عـــ�اّ
وت�شحياتهـــا عـــن املبـــادئ احلقيقيـــة لهـــذا ال�شعـــب 
ُث واأحِر�ُض على  ــــان واحلكمة ، و�شاأحتـــدَّ يـــن الإْيَ
الخت�شـــار لإتاحـــة املجـــال ملـــا بقـــي من امل�شـــاركات ، 
ـــا املو�شـــوع الرئي�شـــي يف هـــذه الفعاليـــة وهذا  واأي�شً
اللقـــاء املتعلق بوثيقـــة ال�شرف القبليـــة ، و�شاأبداأ يف 
حديثـــي على اأ�شا�ض احلديِث عن مو�شوع له علقة 
بظروف املنطقة وبالعدوان على �شعبنا ، وله علقٌة 
بالظـــروف التـــي ن�شعـــى فيهـــا اإىل حت�شـــن �شاحتنا 

الداخلية ك�شعب يني م�شلم . 

ما يعبُرّ عنه اجتماُع وارسو
�شيكوُن مفتاُح احلديث يف هذا الجتماع هو حول 
حفلـــة وار�شـــو الفا�شحة ، تلك احلفلـــة التي اجتمع 
فيهـــا بع�ـــضٌ مـــن املندوبـــن وامل�شوؤولـــن عـــن بع�ض 
الأنظمة العربية واحلكومات العربية وح�شر معهم 
ا يف ذلك الجتماع َمن يثُِّل اخَلَوَنة واملرتِزقة  اأَْيـ�شً
الذيـــن خانوا �شعَبنـــا وي�شاركون مع الغزاة والأعداء 
الأجانـــب يف عدوانهم علـــى هذا البلد ، َمن ي�شمونه 
هـــم بوزيـــر خارجيتهـــم ، هـــو ل يتلُك احَلــــقاّ يف اأن 
ـــى بهذا ال�شـــم واأن يت�شَف بهذه ال�شفة ، فهو  يت�شماّ
لي�ـــض اإل خائًنا من جمموعـــة من اخلونة واحلثالة 

املرتِزقة الذين خانوا وطنهم و�شعبهم واأمتهم . 
يف ذلك الجتماع اجتمعوا اإىل جانب الإ�شرائيلي 
، واجتماُعهـــم معـــه  الإ�شرائيلـــي  الـــوزراء  رئي�ـــض   ،
ه وعلـــى م�شار  هـــو اجتمـــاٌع على موقـــف وعلـــى توجاّ
كهـــم هذا على  كـــون فيـــه ، ويعتمـــدون يف حَتـراّ يتَحـراّ
كهـــم هـــذا  كثـــٍر مـــن ال�شيا�شـــات واملواقـــف ، ولتَحـراّ
امتداٌد وتاأثٌر يف ال�شاحة العربية عموًما ، وله �شلٌة 

اأ�شا�شيٌة بالعدوان على بلدنا . 
نحن ذكرنا يف البيان الذي دعونا فيه اإىل اخلروج 
ـه فيها  ال�شعبـــي يف املظاهـــرات الوا�شعة والتـــي اأتوجاّ
املتميـــز  خلروجـــه  العزيـــز؛  �شعبنـــا  اإىل  بال�شكـــر 
والوا�شع والكبـــر واحلا�شد يف تلك املظاهرات التي 
اأعلـــن فيهـــا �شعُبنـــا ال�اءَة مـــن اأولئـــك اخلونة ، يف 
ذلـــك البيـــان اأ�شرنـــا اإىل اأن ذلك الجتمـــاع لي�ض اإل 
ــة  مطة من مطات كثرة للتاآمر على اأبناء الأُمَّ
ــة ، والذي يياّزه عن غره هو اأنه  وعلى ق�شايا الأُمَّ

اأظهر يف العلن ما كان يجري يف اخلفاء . 
ُ عنـــه ذلـــك الجتمـــاُع هو  نحـــن نقـــوُل: مـــا يعـــ�اّ
اأنـــه اإعـــلٌن وا�شـــٌح عـــن التطبيع مـــع اإ�شرائيل وعن 
التعامـــل مـــع الإ�شرائيلي كجـــزٍء منهـــم ، يجتمعون 
كـــون َجميًعـــا  ـــه واحـــد وكم�شـــار يتَحـراّ َجميًعـــا كتوجاّ

لأهداف واحدة وملواقف واحدة ، العلقة مع العدواّ 
يف  وحليـــف  ك�شريـــك  معـــه  والتعامـــل  الإ�شرائيلـــي 
ق�شايـــا يعت�ونهـــا جامعـــًة ويتحدون علـــى اأ�شا�شها 

هو الذي يع�اّ عنه ذلك الجتماع . 

املقصوُد بالتطبيع مع إسرائيل 
وحينما ناأتـــي للحديث عن مو�شوع التطبيع مع 
اإ�شرائيـــل الذي يعني العلقة مع العدواّ الإ�شرائيلي 
، علقـــة قائمـــة علـــى اأ�شا�ـــض ال�شراكـــة والتحالف ، 
وتعزيـــز الروابـــط يف ُكـــــلاّ املجـــالت ، هذا هـــو املعنى 
احلقيقـــي ملـــا يق�شدونـــه بالتطبيـــع مـــع اإ�شرائيـــل ، 
علقـــة مـــع العـــدواّ الإ�شرائيلـــي قائمـــة علـــى اأ�شا�ض 
ـهات وقائمٌة على اأ�شا�ض  ال�شراكـــة يف املواقف والتوجاّ
تعزيـــز الروابـــط يف ُكـــــلاّ املجـــالت ، وهـــذا مـــا يعـــ� 
م �شرًعـــا ، وهذا  عنـــه الُقـــــْراآن الكـــرمي بالـــولء املحرَّ
ِتنـــا الإ�ْشـَلمية  مَّ مـــا يعت� يف واقع احلـــال خيانًة لأُ
ـــــًدا علـــى ق�شاياهـــا الكـــ�ى  ـــا وموؤكاّ وتاآمـــًرا حقيقيًّ
؛ لأَنَّ هـــذا الرتبـــاط وهـــذه العلقـــة هـــو ارتبـــاٌط 
وعلقـــٌة مـــع َعــــُدوٍّ ل �شـــك يف اأنـــه َعــــُدوٌّ ، اإذا جئنـــا 
اإىل م�شاألـــة التطبيـــع والعلقة مـــع اإ�شرائيل وماذا 
يعني ذلك وماذا يرتتب على ذلك تاأتي اأمامنا عدة 

نقاط:
مـــع  تطبيـــٌع  هنـــاك  يكـــوَن  اأن  يكـــُن  ل  اأوًل: 
اإ�شرائيـــل وعلقٌة مع العـــدواّ الإ�شرائيلي اإل ويكون 
ـــــة وهي  ذلـــك علـــى ح�شـــاب الق�شيـــة املرَكزيـــة للأُمَّ
ق�شيـــة فل�شطـــن ، ومظلومية ال�شعـــب الفل�شطيني 
ُد املقد�شـــاِت يف فل�شطن مـــن تدني�ض لها  ، ومـــا يهـــداّ
وهـــدم لها و�شيطرة مبا�شرة عليها من جانب العدواّ 
الإ�شرائيلـــي ، ل يكـــن اأََبــــًدا علقـــٌة مـــع اإ�شرائيـــل 
وتطبيٌع مع اإ�شرائيل و�شراكٌة مع العدواّ الإ�شرائيلي 
اإل علـــى ح�شاب هذه الق�شيـــة ، ومعنى التطبيع مع 
اإ�شرائيـــل وال�شراكـــة مـــع  اإ�شرائيـــل والعلقـــة مـــع 
اإ�شرائيـــل العرتاُف بهذا العـــدواّ من موقعه متلًّ 
لفل�شطـــن ، ظاملًـــا لل�شعـــب الفل�شطينـــي ، مقتطًعـــا 
ـــــة الإ�ْشـَلميـــة ،  لأر�ـــضٍ هـــي جـــزء مـــن اأر�ـــض الأُمَّ

ن�ُشها  ــة ، يداّ ًدا ملقد�شات هي من مقد�شات الأُمَّ ومهـــداّ
ُد ما بقي  ها ب�شكل مبا�شر ، ويهداّ وي�شيطر على بع�شِ
منهـــا بالتخريـــب والدمـــار ، هـــذه حقيقـــٌة وا�شحـــٌة 
وجليـــٌة وبينـــة ول خـــلف يف ذلـــك ، ل يكـــن اأبـــًدا 
اأن ينكـــَر ذلـــك اإل جاحـــد ، اأنت تعرتف يـــا َمن يريد 
التطبيع مع اإ�شرائيل ويا من هو مطباّع بالفعل مع 
اإ�شرائيـــل وباتـــت له علقة بالعـــدواّ الإ�شرائيلي اأنت 
تتعامل معه يف الوقت الذي هو متلاّ وعدواّ ويظلم 
ـــــة يف ُكــلاّ يـــوم ظلًما  �شعًبـــا هـــو جـــزٌء مـــن هـــذه الأُمَّ
ا علـــى مدى عقود طويلة مـــن الزمن ، وهو  م�شتمـــرًّ
يحتل اأر�ض هذا ال�شعب ، تلك الأر�ض التي هي جزٌء 
ــة ، وما يجري  ــة و�شعبها هو جزٌء من الأُمَّ مـــن الأُمَّ
ــة بكلها ؛ لأَنَّ اأيَّ ا�شتهداٍف لأحد  عليـــه هو �شد الأُمَّ
ــة  ـــــة هو ا�شتهداٌف لهذه الأُمَّ اأَو جلـــزء من اأبناء الأُمَّ
ـــــة الإ�ْشـَلميـــة  بكلهـــا ، اأي احتـــلل مـــن اأعـــداء الأُمَّ
لأي بلـــد اأَو ُقْطـــر اأَو منطقة من العـــامل الإ�ْشـَلمي 
ـــــة الإ�ْشـَلميـــة بكلهـــا ، ويتعلُق  هـــو ا�شتهـــداٌف للأُمَّ
ـــة جمعاء م�شوؤولية بح�شب وم�شتوى التهديد  بالأُماّ
جتـــاه ذلـــك ، فهـــذا اأول نتيجـــة للعلقـــة مـــع العدواّ 
الإ�شرائيلـــي اأن ذلـــك بل �شك على ح�شـــاب الق�شية 
الفل�شطينيـــة فيمـــا تعنيه هذه الق�شيـــة من تهديٍد 
ــة  للمقد�شـــات ، من تناُزٍل عن قطعـــة من اأر�ض الأُمَّ
ا يثاُّل خيانًة  الإ�ْشـَلمية ومتكن العدواّ منها َواأَْيـ�شً
ــة  لل�شعـــب الفل�شطيني الذي هـــو جزء من هذه الأُمَّ
ويعـــاين اأَ�َشــــدَّ العنـــاء ومظلوٌم على مـــدى عقود من 

الزمن وي�شتمر هذا الظلم بحقه . 
النتيجـــُة الثانية للعلقة مع العـــدواّ الإ�شرائيلي 
والتطبيـــع مـــع العـــدواّ الإ�شرائيلي تتمثـــل يف الِعداِء 
ـه  لـــكل َمـــن ُيعادي اإ�شرائيـــل ولكل َمن يتبنـــى التوجاّ
ــة من  ــة وال�شعي لإنقـــاذ هذه الأُمَّ ري يف الأُمَّ التحـــراّ
�شيطـــرة اإ�شرائيـــل ومـــن هيمنـــة اأمريـــكا و�شيطـــرة 
اأمريـــكا وهـــذا وا�شـــح مـــا اإن يتجـــه طـــرٌف مـــا اإىل 
التطبيـــع مـــع اإ�شرائيـــل اإل وي�شبـــح م�شـــاُرُه م�شـــاًرا 
اآخـــر والذيـــن لهـــم دوٌر بـــارز واأ�شا�شـــي باتـــوا يقفون 
علـــى النقي�ـــض وبعـــداء �شديد ملـــن ُيعـــادي اإ�شرائيل 

وبنـــاًء علـــى هـــذا كان موقفهـــم مـــن حـــزب اهلل يف 
لبنان وبناًء على ذلك كانت مواقفهم ال�شلبية جتاه 
حـــركات املقاومـــة يف فل�شطن وبنـــاًء على ذلك باتت 
حملتهـــم الإعلمية املمنهَجـــة امل�شيئة اإىل ال�شعب 
الفل�شطينـــي عموًمـــا وبنـــاًء على ذلك باتـــوا يعادون 
ــة يف اأي بلـــد يف �شوريا  ُكـــــلاّ الأَْحـــــَرار مـــن اأبنـــاء الأُمَّ
اأَو  بلـــد عربـــي  اأي  اأَو يف  اإيـــران  اأَو يف  العـــراق  اأَو يف 
ا معادًيا لإ�شرائيل  ـًها ُحـــرًّ م�شلـــم ُكــلاّ من يتجه توجاّ

ا .  ا للهيمنة الأمريكية يتخذونٌه عدوًّ مناه�شً
كـــون علـــى  النتيجـــة الثالثـــة: هـــي اأنهـــم �شيتَحـراّ
اأ�شا�ـــض تنفيـــذ الأجنـــدة واملوؤامـــرات وامل�شاريع التي 
يف  لتحقيقهـــا  اأمريـــكا  وت�شعـــى  اإ�شرائيـــل  ت�شعـــى 
ــة ، اأمريكا  املنطقـــة ولل�شغل عليها يف واقع هذه الأُمَّ
ــة باإيجابية حتى  واإ�شرائيل ل تتعاطى مع هذه الأُمَّ
ــة يف التفاعل  يفكَر البع�ُض من املنت�شبن لهذه الأُمَّ
الإيجابـــي اأَو التعاطـــي الإيجابـــي اأَو التعامـــل علـــى 
اأ�شا�ـــض مـــن علقًة مرتمة و�شراكـــة وما اإىل ذلك 
ــة  ك يف واقع هذه الأُمَّ ، ل ، اأمريـــكا واإ�شرائيل تتَحـراّ
ويف هـــذه ال�شاحة باأطماعهـــا بنزعاتها ال�شتعمارية 
ـــــة ولهـــا يف �شبيـــل  وهـــي حتمـــُل العـــداَء لهـــذه الأُمَّ
حتقيـــق اأهدافها الكثـــُر من املوؤامـــرات والأجندات 
طات وامل�شاريـــع العملية والأن�شطة الوا�شعة  واملَُخطاّ
ــة  التـــي ت�شاعدها يف تعزيز �شيطرتها على هذه الأُمَّ
ــــذوا الكثـــر  �شت�شتفيـــد مـــن عملئهـــا اأولئـــك لينفاّ
ـذوا عملًيـــا وعلى ُكــلاّ  والكثـــر ليمولوا باملـــال ولينفاّ
امل�شتويـــات ويف ُكـــــلاّ املجـــالت علـــى م�شتـــوى القتال 
ك الإعلمـــي علـــى م�شتـــوى  علـــى م�شتـــوى التَحــــراّ
الهجمـــات ذات الطابع الفكري والثقـــايف الت�شليلي 
كون لكل ما  بـــكل الو�شائل ويف ُكــلاّ املجـــالت �شيتَحـراّ
كوا فيه؛  ُتريـــده منهـــم اأمريـــكا واإ�شرائيـــل اأن يتَحـراّ
ولأن موقفهم مـــن الأ�شا�ض هذه العلقة مع العدواّ 
الإ�شرائيلـــي وهـــذا التطبيـــع مع العـــدواّ الإ�شرائيلي 
ـــا مـــع مبادئ  هـــو مـــن اأ�شا�ِشـــِه موقـــٌف يتناق�ـــضُ كليًّ
اأمتنـــا الإ�ْشـَلمية مع قيمها مـــع اأَْخــَلقها حتى مع 
اأحـــكام ال�شريعـــة الإ�ْشـَلميـــة وحتـــى مـــع القوانـــن 

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطاب خالل اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن 2019:

إسرائيل شريك في العدوان ومشكلُتهم معنا توجُُّهنا الحر والمستقل ومواقفنا النابعة مــــن ديننا وقيمنا األصيلة

أوالً: مبدأُ التكافل االجتماعي
نحُن أبناَء اليمن األح�راَر نعلُن أننا عىل النهج الرباني املحمدي أمًة واحدًة 
قائم�ون وثابتون عىل مبدأ اإلي�واء واإليثار واإلنفاق والجهاد يف س�بيل إعالء 
كلم�ة الله ونرصة الحق ودف�ع الظلم والطغيان وإغاث�ة امللهوف واملنكوبني 
واملترّضري�ن من العدوان ليس�مع العاَلُم منا ويرى م�ن تكافلنا وتراحمنا ما 
يؤّك��ُد انتسابَنا إىل أسالفنا العرب األقحاح قادات الفتوحات املؤّسسني لهذه 
املب�ادئ ووفقاً للترشيع الذي أصدره س�يُّد الخلق محم�ٌد صىل اللُه عليه وآله 
وصحِب�ه بقوله يف صحيفة املدينة: )هذا كتاٌب من محمد النبي بني املس�لمني 
املؤمنني من قريش وأهل يثرب وَمن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمٌة 
واحدٌة من دون الناس، وأن أيدَي املؤمنني املتقني واحدٌة عىل ُك�لِّ ظالٍم منهم 
يبغي أَو يبتغي دس�يعًة ظلٍم أَو إثٍم أَو عدواٍن أَو فس�اٍد بني املؤمنني ولو كان 

أبا أحدهم أَو ابنه أَو أخاه(. 

ثانياً: إعالُن الباءة
ع  تعل�ُن قبائُل اليمن املنتمي�ُة إىل قحطان وعدنان ممثلًة يف من حرض أَو وقَّ
ُك���لٌّ عن نفس�ه وعىل من يلي�ه وفقاً لألع�راف املتبعة، أن الحارض يَش�ِمُل 
الغائب بأن ذم�َم الجميع بريئٌة ووجوههم بيضاء م�ن مرتكبي العدوان عىل 
اليمن والداعمني واملش�اركني واملحرضني واملؤيدين له، ومتمس�كون بحقهم 
يف ال�رد ع�ىل املعتدين واملؤيدين له�م بالقدرات املتاح�ة يف أي زماٍن ومكان، 
وحيثم�ا يصل َمنُعُهم وفروعهم إليه يف الزمن القري�ب أَو البعيد وأن ال قبول 

وال صم�ت عن أي نوع من أنواع الوصاية أَو التدخل األجنبي مهما كّلف ذلك 
من خسائَر وتضحيات. 

ثالثاً: العقوباُت القانونية
تطاِلُب القبائُل اليمنيُة الس�لطاِت الرس�ميَة والقضائي�َة بتطبيق القانون 
وإن�زال العقوبات الرادعة ضد املش�اركني يف العدوان ع�ىل اليمن والداعمني 
واملحرض�ني واملؤيِّدين له وفق م�ا نّصت عليه أحكاُم الرشيعة اإلْس���اَلمية 
وامل�واد 129، 128، 127، 126، 125، م�ن قان�ون العقوب�ات رق�م )12( 
لسنة1991م يف َح��ّق املشار إليهم أعاله، وغريها من املواد العقابية وما ورد 
يف قوان�ني الصحاف�ة واملطبوعات واألحزاب ومنظم�ات املجتمع املدني، وكذا 
َسّن أَو تحديث قانون ينص بوضوح عىل تجريم الخونة والعمالء وتجريدهم 
م�ن الُحقوق املالي�ة والوظيفية وتمثيل اليمنيني يف أيٍّ من املحافل الرس�مية 
ن شعبي أَو اقتصادي  أَو الش�عبيّة واملشاركة يف أية فعاليات أَو تش�كيل مكوِّ

بطريقة مبارشة أَو غري مبارشة وبأي شكل من األشكال. 

رابعاً: العزُل االجتماعي
أجمع�ت قبائ�ُل اليمن أن الخون�َة والعم�الَء مدرَّعون بالعيب وملبس�ون 
بالجرم والعار حتى وإن تمت أية تس�وية سياس�يّة، وتلح�ق بهم العقوباُت 
املتعاَرُف عليها يف الوس�ط القبيل ومن ذلك عدُم إيواء العائب وال يقبَُل العائَب 
َحب  يف أي تعام�ل إال عائ�ٌب مثلُه، وأنهم مج�ردون من حقوق األُخ�ّوة والصَّ

بنوُد وثيقة الشرف القبلي التي قامت القبائُل اليمنــــــــــــــية بالتوقيع عليها لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية



7
نالالا

نلعد 

47 آلا ى نمج 7 71440ـ
4 رار  ا4401

)ا61(
خطاب السيد 

ا  والد�شاتـــر يف بع�ـــض مـــن هـــذه البلدان وهـــو اأي�شً
�شـــذوٌذ عما عليـــِه �شعوب هذه املنطقـــة فهم يعملون 
اإىل م�شاألـــة  هـــذه  امل�شاألـــة  اإىل حتويـــل  ُجهـــد  بـــكل 
مقبولـــة يف اأو�شـــاط ال�شعـــوب حتـــى تتقبلهـــا بلـــدان 
املنطقـــة و�شعـــوب املنطقة ، وبالتـــايل يحتاجون اإىل 
اأجنـــدة كثـــرة اإىل �شغل وا�شع �شغـــل اإعلمي و�شغل 
علـــى م�شتـــوى التعليمـــي والتثقيفي �شغـــل ت�شليلي 
بالتاأكيـــد لت�شليل �شعوب املنطقـــة واأن�شطة متعددة 
منهـــا �شناعـــة العـــدواّ البديـــل �شناعـــة َعــــُدواّ بـــدًل 
عـــن العـــدواّ احلقيقـــي الذي هـــو العـــدواّ الإ�شرائيلي 
يفعلونـــه  مـــا  وهـــذا   ، لـــه  ـــــة  الأُمَّ ِعـــداَء  لـــون  ويحواّ
ــة  اليـــوم يبحثـــون عـــن بدائَل ممن؟ مـــن اأبنـــاء الأُمَّ
ـهـــوا ال�شخـــط عليهـــا والعـــداء لهـــا والكراهية  ليوجاّ
ــة يف هـــذا ال�شياق ومن  لهـــا وليح�شدوا طاقـــاِت الأُمَّ
يختـــارون؟ يختارون مـــن يعادي اإ�شرائيـــل ليدفعوا 
ال�شلبيـــة  النظـــرة  واإىل  لـــه  العـــداء  اإىل  بالأمـــة 
عليـــه وي�شتخدمـــون عناويـــن العناويـــن لي�شـــت اإل 
لل�شتغلل عناوين �شيا�شياّة عناوين دينية عناوين 
مناطقيـــة عناويـــن ِعرقيـــة ، ُكـــــلاّ العناويـــن ، اإمنـــا 
ي�شتغلونهـــا لكـــن الهدف احلقيقي هـــو اأنهم يقفون 
مـــن هـــذا الطـــرف اأَو ذلـــك الطـــرف موقًفـــا عدائًيا 
ملاذا؟ ؛ لأَنَّه يعادي العدواّ الإ�شرائيلي ولأنه ل يقبل 
بالهيمنة وال�شيطرة الأمريكية هذه حقيقة الأمر . 

السبُب الرئيسي للعدوان
يف هذا ال�شياق ياأتي عدواُنهم على �شعبنا اليمني 
وا�شتمرارهم يف هذا العدوان لأكرَث من اأربع �شنوات 
، نحـــن اليـــوم بح�شـــب التاأريـــخ الهجـــري يف العـــام 
اخلام�ـــض مـــن العـــدوان يف العـــام اخلام�ـــض بح�شـــب 
التاأريـــخ الهجـــري وبح�شـــب التاأريخ امليـــلدي نحن 
يف ال�شهـــر الأخر ِمـــن العام الرابع منـــذ بداية هذا 
العـــدوان ، مـــا هو ال�شبُب الرئي�شيُّ يف عدائهم لنا يف 
هذا البلد ك�شعٍب ينيٍّ م�شلم لهذا العدوان الغا�شم 
الـــذي ل مثيـــَل لـــه فيمـــا يرتكبـــه اليوم مـــن جرائم 
وفيمـــا ا�شتخدمه �شد هذا ال�شعب ول�شتهداف هذا 

ال�شعـــب من و�شائل حملة كبرة على ُكــلاّ امل�شتويات 
 .

ـه الذي  عداوؤهم لنا لأَنَّنا مل ندُخْل يف هذا التوجاّ
وا حينمـــا اأخذوا َذلـــك اخلائن  يريدونـــه ، لقـــد ع�اّ
وا لنا  العميـــل وو�شعـــوه اإىل جانـــب نتنياهـــو ، عـــ�اّ
حوا لنا  ك�شعـــٍب يني وبياّنوا لنا ك�شعـــٍب يني وو�شاّ
ك�شعـــٍب ينـــي اأين يريـــدون اأن نكـــوَن ، يريـــدون اأن 
نكون اإىل جانب اإ�شرائيل اأن نكوَن موالن لإ�شرائيل 
ام لإ�شرائيـــل وخدام  َل مثـــَل مـــا هم كُخـــداّ ، اأن نتحـــوَّ
لأمريـــكا ، وهـــذا هـــو امل�شتحيـــُل بذاتـــه ، هـــذا الـــذي 
ياأبـــاه اهلُل لنا وتاأباه لنـــا كرامتنا وفطرتنا و�شرفنا؛ 
ـٌه قائـــٌم على اأ�شا�ض  فلأننـــا ك�شعـــٍب ينيٍّ لدينا توجاّ
انطلقـــٌا  مواقفنـــا  نتخـــذ   ، وال�شتقـــلل  احلريـــة 
ـانية وانتمائنـــا الأ�شيل للإ�ْشـَلم  مـــن ُهويتنـــا الإْيَ
ووفائنـــا ل�شعوب اأمتنا واأبنـــاء اأمتنا وتبنينا لق�شايا 
اأمتنـــا ، هـــم يحملون لنـــا ُكــلَّ هذا العـــداء ويحملون 
كـــون �شدنا على هذا  علينـــا ُكـــــلَّ هذا احِلقـــَد ويتَحـراّ

ك الذي ل ياألون فيه جهًدا بكل  امل�شتوى من التَحـراّ
مـــا ي�شتطيعونـــه ويقـــدرون عليـــه بال�شتهـــداف لنـــا 

والعداء لنا . 
م�شكلُتهـــم معنا هنا ، واهلِل اإنَّ م�شكلَتهم معنا هنا 
ـُهنـــا احُلـــرُّ وامل�شتقـــلاّ ومواقفنـــا امل�شوؤولـــة التي  توجُّ
هـــي نابعة من واقـــع انتمائنا للإ�ْشــــَلم ومن اأ�شا�ض 
مبادئنـــا وقيمنـــا واأَْخــَلقنـــا وم�شداقيتنـــا يف هـــذا 
النتمـــاء ، هـــذه م�شكلتهـــم احلقيقيـــة معنـــا ، بقيـــة 
د عناوين ،  ـــــراّ الأ�شيـــاء كلهـــا عناويـــن لي�شـــت اإل جُمَ
عناويـــن �شيا�شياّة اأَو عناويـــن دينية ، م�شكلتهم معنا 
يف اأننا ن�شر على اأن نكون �شعب حًرا م�شتقلًّ ينطلق 
ـانية ؛  يف مواقفـــه على اأ�شا�ض انتمائـــه وُهويته الإْيَ
ـانه  ـان وما يليق به وما يع�اّ عن اإْيَ لأَنَّه ين الإْيَ
هذا هو املوقـــف ال�شحيُح يف العداء لإ�شرائيل كعدوٍّ 
الفل�شطينـــي  الإ�ْشـَلميـــة وكعـــدوٍّ لل�شعـــب  ـــــة  للأُمَّ

ب .  وككيان اإجرامي متوح�ض ظامل مغت�شِ
هذه هي م�شكلُتهم معنا ، يف حريتنا ويف مواقفنا 

هـــذه املواقـــف امل�شوؤولـــة املواقـــف ال�شحيحـــة ، التي 
�شن�شتمـــرُّ عليهـــا ؛ لأَنَّها انطلقت على اأ�شا�ض مبداأي 
د مواقَف ، �شيا�شة  ــراّ واإْن�َشاين واأَْخــَلقي ولي�شت جُمَ
الأَْخـــــَلق  عـــن  اأَو منف�شلـــة  املبـــادئ  عـــن  دة  ـــــراّ جُمَ

والقيم والدين . 
ا َما ينطلقون هم فيه ويف ذلك امل�شار اخلاطئ  اأمَّ
واملنحـــرف فهـــم هـــم املخطئـــون هـــم املخطئـــون هم 
حوا  الذيـــن ينبغـــي اأن يراجعـــوا اأنف�َشهـــم واأن ي�شحاّ
مـــا هم فيه ، هـــم الذين يخالفـــون توجيهاِت اهلل يف 
الُقـــــْراآن الكـــرمي ، اأمل ي�شمعـــوا قـــوَل اهلل �ُشْبَحـاَنــــُه 
ـــُه ِمْنُهْم( هل بعد  نُكـــْم َفاإَِناّ ُهم ِماّ َوَتَعـــاىَل )َوَمـــن َيَتَوَلاّ
هذه الآية الُقــْراآنية �شيء؟! كانت كافيًة كانت كافية 
يف اأن يتخـــذ الإْن�َشـــان املوقـــَف ال�شحيـــَح وال�شليـــَم ، 
عداوؤهـــم لنا ك�شعب يني هـــو يف هذا ال�شياق ولهذا 
ال�شبب ، ونحن اليوم ن�شر على اأن نوا�شَل م�شرَتنا 
ودربنا واملوا�شلة لل�شر يف هذا الطريق على اأ�شا�ض 
من مبادئنا وانتمائنا وهويتنا ، ونحن معنيون بعد 
ُكـــــلِّ هـــذه الفـــرتة منذ بدايـــة العـــدوان وم�شي هذا 
ون يف ُكــلاّ يوم يعتدون  الوقت الطويـــل وهم م�شتمراّ
ـاننا  ا اإل اإْيَ علينا ك�شعب يني م�شلم ، ما نقموا مناّ
ـاننا الذي  ـاننا الواعـــي اإْيَ بـــاهلل العزيـــز احلميد اإْيَ
انطلقنـــا منـــه لنبنـــَي على اأ�شا�شـــه موقفنـــا امل�شوؤول 
ولنتم�شك بحريتنـــا وخل�شنا من التبعية لأمريكا 
ومن التبعية لإ�شرائيل ، هذا الذي نقموه مناّا ، هذا 

الذي نقموه مناّا . 
نحن معنيـــون بتح�شن �شاحتنا الداخلية ، وباأن 
َز حالَة  َك يف ُكـــــلاّ ما من �شاأنـــه اأن يعزاّ نعَمـــَل ونتَحــــراّ
ال�شمـــود يف الت�شـــدي للعدوان الظـــامل والإجرامي 
والوح�شـــي امل�شتمراّ مـــن جانب الأعـــداء ، واإ�شرائيل 
هـــي �شريـــك يف هـــذا العـــدوان باعرتافهـــا وموقفها 
املعادي لنا ك�شعب يني موقٌف ُمعلَن يف ت�شريحات 
لنتنياهـــو ومل�شوؤولن اإ�شرائيليـــن ويف و�شائل اإعلم 
هـــذا  ال�شراكـــة يف  عـــن طبيعـــة  اإ�شرائيليـــة ك�شفـــت 
العدوان علينا ك�شعب يني م�شلم ، فاأولئك جماعة 
نتنياهو �شواًء من العرب اأَو من بقية املناطق جماعة 
نتنياهـــو هـــم م�شرتكـــون يف هـــذا العـــدوان ، اخلونة 
من بلدنا واخلونة من بقية املنطقة العربية �شركاء 

يف هذا العدوان علينا ك�شعٍب ينيٍّ م�شلم . 
وعظيـــم  ٌف  م�شـــراّ موقـــٌف  لهـــا  كقبائـــل  اليـــوم 
واأ�شا�شـــي يف �شمـــود هـــذا البلـــد ويف متا�شـــك هـــذا 
َز حالَة  ال�شعـــب، معنيـــون بكل مـــا من �شاأنـــه اأن يعـــزِّ
َن الو�شَع الداخلي ؛ لأَنَّ الأعداَء  ال�شمود واأن يح�شاّ
يحر�شون على اخرتاق الو�شع الداخلي وي�شتغلاّون 
العناويـــن وي�شتغلـــون الذيـــن هـــم يف واقعهـــم مـــن 
ــــان ومـــن قليلـــي الوفـــاء ، ي�شتغلـــون  عـــاف الإْيَ �شِ
كـــوا حتـــت عنـــوان هنـــا  ج ليتَحـراّ البع�ـــضَ مـــن ال�شـــذاّ
اأَو هنـــاك . وثيقـــُة ال�شـــرف القَبليـــة هي تهـــدُف اإىل 
حت�شـــن ال�شاحـــة الداخليـــة واإىل اإعطـــاء القبيلـــة 
دورها اللئق بها ؛ لأَنَّ ت�شحياِتها كبرٌة وعطاءها 

فة .  كبٌر ومواقَفها عظيمة وم�شراّ
ُل الفقراُت وامل�شاركاُت  ناأمُل اإن �شاء اهلل اأن تتوا�شَ
ـع، واأن تكـــوَن املخرجاُت اإن �شاء  يف هـــذا اللقـــاء املُـَو�شَّ
ـع منطلًقا قوًيا  اهلل جيدًة واأن يكوَن هذا اللقاُء املُـَو�شَّ

لتح�شن ال�شاحة الداخلية.
اأكتفي بهذا املقدار َواأَ�ْشاأَُل اهلَل -�ُشْبَحـاَنـُه َوَتَعاىَل- 
ْيِه َعنَّا، َواأَْن يرَحَم �ُشَهَداَءنا  اكم مِلَا ُيْر�شِ َقَنا َواإياّ اأن ُيَوفِّ
الأَْبـــَراَر، َواأَْن ي�شفـــَي جرحانـــا ، َواأَْن يعـــايَف مر�شانـــا، 
ـُه  نَّ َرَنـــا بن�شـــره.. اإِ َج عـــن اأ�شرانـــا، َواأَْن ين�شُ َواأَْن ُيَفـــرِّ

َعـاء.  �َشِمْيُع الدُّ
ـَلُم َعلَـْيُكْم َوَرْحـَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته..  َوال�َشاّ

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطاب خالل اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن 2019:

إسرائيل شريك في العدوان ومشكلُتهم معنا توجُُّهنا الحر والمستقل ومواقفنا النابعة مــــن ديننا وقيمنا األصيلة

• صناعة العدو البديل من أبرز 
محاوالت حشد طاقات األمة 
لمعاداة َمن يعادي إسرائيل 

والِحم�ى واملغارم واملجورة واملحد واملواَطنة وأية مكانة يف املجتمع البتة، وأن 
فعَلهم مس�اٍو لفعل القائمني بالعدوان ومش�اركون يف ُك��ّل جريمة اُرتُِكبَت 
ة كما هو يف املصطلح  ضد اليمن واليمنيني ويُعد ُجرُمهم املرتَكُب بغياً عىل األُمَّ
الرشعي وأعراف القبائل وناموس العقالء وُكلٌّ منهم جار الطلق أي منفي من 

األرض ما لم يؤخذْ بناصيته. 

خامساً: أمن ساحة القبيلة
ُكلُّ قبيلة مس�ئولٌة عن حفظ أمن واس�تقرار س�احتها وحدود الوطن كله 
كس�احة عام�ة لكل قبائل اليم�ن، وعىل القبيل�ة أَو الجهة الت�ي ينتمي إليها 
العائُب )الخائن أَو العميل أَو املخرب( اتخاذُ ُك�ّل اإلجراءات الالزمة ضده مع 

الجهات الرسمية أَو الشعبيّة. 

سادساً: مبدأُ الُغرم القبلي
يلت�زُم الجميُع بإحياء مبدأ الُغرم القبيل والش�عبي بامل�ال والرجال، وكل 
ما تحتاج إليه قواُت الدفاع لردع الغزاة واملعتدين واس�تئصال مناش�ئ الرّش 

والخطر الذي يهّدد الوطن واألمة. 

سابعاً: الصلُح العام
تُِق�رُّ القبائ�ُل اليمنية ُصلحاً عام�اً بتأجيل ُك�ّل الخالف�ات والنزاعات بني 
جميع أبناء اليمن باس�تثناء من أش�ارت إليهم الوثيق�ُة بالعقوبات آنفاً، مع 

لزوم تش�كيِل لجنٍة من مختلف الِجهات القانوني�ة والقضائية والقبلية لفرز 
القضاي�ا العالق�ة وتصنيفها ووضع الحلول املناس�بة له�ا بالطُرق املنصفة 

والعادلة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية. 

ثامناً: تفعيُل دور القبيلة
رضورُة ترتيب وتنظيم شؤون القبيلة لتكون قادرًة عىل أمن ساحتها وَحلِّ 
مش�اكلها ومتابعة أمورها والقيام بدورها يف ُك�لِّ املجاالت الدفاعية واألمنية 
وكذا رضورة تمثيل القبائل يف التكوينات الترشيعية والتنفيذية لتش�ارك من 

خاللها يف الرأي وصنع القرار. 

تاسعاً: الوثيقُة ميثاُق شرٍف دائم
بع�د التوقيع تُعتَبُ هذه الوثيقُة ميثاَق رشٍف يف الس�لم والحرب وس�اريًة 
يف ُك��ّل ظرٍف وزمان؛ تجس�يداً للمب�ادئ والقيم والثواب�ت القبلية، وعىل أن 
يتم تش�كيُل لجنٍة مش�ركٍة لوضع قائمة العار التي يس�مى فيها األشخاُص 

املستحقون للعقوبات وفق أُُسٍس صحيحة ومدروسة. 

قال تعاىل: 

)أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأنَُّهم ُظِلُموا وإنَّ اللَه عىل نرَِصِهم َلَقِديٌر( 

صدق الله العظيم. 

بنوُد وثيقة الشرف القبلي التي قامت القبائُل اليمنــــــــــــــية بالتوقيع عليها لرتسيخ املبادئ والثوابت الوطنية
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
ر جب َمن كسَّ

سخف وننحطاط ُرحسلاً وك يلاً وسخياً يف 
ره آان  عائي لللتاآ ين بلعانا7 نلشعوب. 
أيهـا نملتوحشـون نلقتلـة رهلـا حاولتـم 
تحسَا وآهكم نلقبيح بهذه نألعلال نلدعائية 
ونملرسحيـة نلسـلجة فإنَّكم يف نظ  نلشـعب 
نليللـي نلكبـري رج رـون ورعتـدون وَقتَلة، 
وعليكـم تقـُع ُكـــلُّ نملسـؤولية يف را حصل 
ويحصـل، وسـتعيدون إعلار رـا  ّرــ تلوه 
غصبـاً علكم وف ضـاً عليكم وليـس ِرلًَّة وال 
 ،» فضـالً رلكـم وعىل قاعـد7 »رن كـرسَّ آربَّ
وطاملـا نحـن وأنتـم آـرينن وبيللـا حـدوٌ  

آغ نفية فال جوف وال قلق فلحن أ7ٌل لللزنل، 
ويف نلجبهات نلخرب نليقا. 

وللللظلـات نلدولية نلتـي تجلُع نلتربعاِت 
باسـم نليلليـا وترصُف آزءنً كبـرينً رلها يف 
نفقاتهـا نلتشـغيلية وتشـرتي رـا تيرّس رن 
رون  غذنئية للشعب فيصُل بعُضها تالفاً وغريَ 
صالح لالستخدن4 نم ري نقول: نليلُن نلك يُم 
ليس رقلبـاً للفاياتكـم، كان عزيـزنً وال يزنُل 

وسيظل رغلاً عن نلجليع. 
ونللـُه غالٌب عىل أر ه ولكـن أكثَ  نللا  ال 

يعللون. 

الناتو العربي )املنافقون العرب( 
إىل إنشـاء تكتـل ع بـي رلانـع ورنفـض 
للهيللة نألر يكية نإلرسنئيلية عىل نمللطقة 

نملجلـُس نلع بي نملقـاو4 )نليلـن، نلع نق، 
لبلان، سوريا، نلجزنئ ( يونآُه حلَف نمللافقا 
نلع ب نملسـّلى نللاتو نلع بي ب ئاسـة رللكة 
نلـر نلسـعو يّة ونلخـاِ 4 نلوضيـع ألر يكا 
 ويلة نإلرارنت وسيفشـل رخّططاتهم علدرا 
يـ ون تجلعاً ع بيـاً ح نً قا رنً عـىل إيقافهم 
عـن نملـي يف آ  نلشـعوب نلع بيـة إىل رزيد 
رـن نلدرار ونلترذ4 جدرًة للشـيطان نألكرب 

َونلكيان نلصهيوني. 

العدوان واستقطابه للناس تحت العناوين المناطقية والعنصرية والدينية المتناقضة

عبداإلله الشامي 

لفـت نظـ ي يف نلخطـاب نألجـري للسـيد 
توصيُفـه  نلحواـي  بدرنلديـن  عبدنمللـك 

نلحصيـُف ونلدقيـق ونلونقعي 
لتلرتُِ  نلعـدّو جلَف علاوين 
ونمللاطقيـة  نلعلرصيـة 
رعهـا  وتلاقضـه  ونملذ7بيـة 
تلاقضـاً صارجـاً ورفضوحاً، 
ورضب للا أرثاالً بلا يلارسه 
نللظاران نإلرارنتي ونلسعو ي 
يف آلـوب نليلن ونلذي وصفه 

بقوله:
ُكـّل را يعلُل عليه أَْعــَدنء 
7ذه نألرـة نسـتغالُل علاوين 
نسـتقطاب نللا  وتح يكهم 

أل7َْــَدنف أُْجــَ ى وأرور أُْجــَ ى. 
علدرا حـ ص نللظا4ُ نإلرارنتـي نلذي 7و 
آزٌء أسـاٌ  يف نلعـدونن عىل شـعبلا، علدرا 
سـعى الحتـالل نملحافظـات نلجلوبيـة، آاء 
ليستفيَد رن 7ذه نللغلة، نلعدنونت نمللاطقية 
ه  ألَنَـّ 7ـل  ولكـن  نمللاطقيـة  نلحساسـيات 
ي يـُد رصلحـًة حقيقيًة لسـكان نملحافظات 
نلجلوبيـة؟ ال، نشـتغل بط يقـة أُْجــَ ى، ملا 
تلّكـن 7و يتعاَرـُل رَعهم يف حالة نسـتغالل 
بحـت نسـتغالل بحـت ال ي يد لهم جـريًن وال 
يسعى حتى لخدرة 7ذن نلعلونن بل الستغالل 
7ذن نلعلونن، يعلي 7ـو ال يهدُف إىل تلكيلهم 
وإىل جدرتهـم وإىل نلعلايـة بهـم، كيـف 7ي 
نألوضـاع يف نملحافظـات نلجلوبيـة؟ نألوضاع 
نالقتصا يـة نألوضـاع نألرليـة نلوضـع بكله 
ن نرتهـان ظلـم إ7انة قه   وضـع ُرـرَتَ ٍّ ِآـدًّ
إذالل!! راذن تفعل نإلرارنت يف سجونها 7لاك؟ 
كيف تُعاِرُل نإلنَْساَن نلجلوبي وغري نلجلوبي؟
لالسـتغالل  علاويـَن  َرْسـأََلـُة  نمَلْسـأََلـُة 
و7كـذن يفعل نللظـا4 نلسـعو ّي وكلٌّ رلهلا 
يشـتغل 7ذن نلشـغل تحت إرشنف أر يكا ويف 
تحالفهم وأنشـطتهم نلتخ يبيـة يف نمللطقة، 
يفعل نللظا4 نلسـعو ّي يف َرْسـأََلـة نلتعارل 
رع نلعلاوين ونالسـتغالل لهـا را 7و عجيب 

ن.  وغ يب ِآـدًّ
يعلـي علدرـا يتأرل نإلنَْسـان ي ى شـغل 
نفاق بكل را تعليه نلكللة، نللظا4 نلسعو ّي 

كلـا نللظا4 نإلرارنتي يأتـي إىل نلدنعيش، 7ذن 
نلدنعيش نلـذي يأتي ليقوَل إنـه ي يُد أن يقيَم 
 ولـة نلخالفـة فيقـول تفضل أنا سـأ علك 
نفتـح نملع كة قاِتْل ضد 7ذن نلشـعب يوف  له 
نملاَل ونلسـالح ونلغطاء ونلبيئة 
ونلف صة نملونتية للتَحـّ ك. 

يأتي إىل نلعللاني نلذي يقول 
أنـا ال أريد  ولًة  يليـًة بامل 7 أنا 
أريـد  ولًة غـري  يليـة ليربنلية 
يقـول وأنـت سـأ علك تفّضل 
نلسـالح نملـال وتفّضـل أ7يـئ 
لـك نلظـ وف نمللاسـبة تَحـ َّْك 
بـس نملع كـة 7لـاك قاِتـْل 7ذن 
نلشـعب.. ويدفعـه باملونزن7 رع 
ذلك يدعلـه ليقيَم عىل حسـب 
زعله  ولَة نلخالفة عىل حسـب 

تصوره نملغلوط ونلكاراي ونلخاطئ. 
يأتـي إىل نلذي ليسـت لـه أيـة نلتفاتة إىل 
نلدين علده توآـه للفجور ونإلباحة ونلتحلل 
رن نلقيم ونألَْجــاَلق ويوف  له قيلة نلسالح 
ونلخلـ  وقيلـة ر نكـز نلدعـار7 وكل تلـك 
نالحتياآـات، ويأتي ال را يتظا7ـ  بالتدين 
ويوف  له قيلـة حفلة نلدعار7 وقيلة نللدو7 
نلديليـة يدفـع للط فا قيلـة كا  نلخل  
وقيلـة كتـاب يف نلعلو4 نلديليـة ورحارض7 
ستقا4 يف رسـجد كذن ضد نل ونفض ونملدري 
ــة نإلْســاَلرية  را7ـو ذنك.. ولتكفـري نألُرَّ
وحفلـة 7لـاك راآلة، يشـتغل تحـت ُكـّل 
نلعلاوين حتى يف نللعـ نت نلعلرصية، الحظ 
يسـتدعون بعـض نلهاشـليا إىل نل يـاض 
يقولون لهم نحن ليس ضد بلي 7اشم نحن 
وقفلـا رـع آل حليد نلديـن يف تلـك نمل حلة 
ونحن سـلدعلكم ويأتون للبعـض ليدفعون 
لهـم را يطلقون به نلشـتائم ونلسـباب ضد 
بلي 7اشم آللًة وتفصياًل بكلهم رن أولهم 

إىل آج 7م. 
يعلـي نملهـم باللسـبة لهـم 7و نسـتغالل 
للعلـونن كـعلـونن أرـا نملع كة فيشـغلونها 
باتَِّجـاه آج  يدعم لك رن يأتي ليقول أنا أريد 
نلوحد7 ورع كتي للحفاظ عىل نلوحد7 ويوف  
له نلسالح ونملال ويأتي نمج  أنا أريد نالنفصاَل 
ورع كتي رع كٌة لالنفصال ويوف  له نلسالح 
ونملـال ونلتلكا نإلعالري وغري ذلـك.. ملاذن؟؛ 

ألَنَّ ُكـّل 7ذن باللسـبة لإلرارنتي ونلسـعو ّي 
علاوين فارغة علاوين ت فـع لتربي  نلعلالة 
ونلخيانـة ونالرتزنق ويف نفـس نلوقت نملع كة 
اانيـة، نملع كـة رع كـة إلجضـاع نلشـعب 
نليللـي لسـيط 7 نألآانـب نملع كـة رع كة 
لتف قـة نلشـعب نليللي حتـى ال يتوحد عىل 
روقـف ونحد يضلـن لٌه نلح ية ونالسـتقالل 
ونلك نرـة، كلها علاوين حـ ن  نلجلهورية 
 عا7 نلوحد7 حتى أولئك  عا7 نالنفصال  عا7 
ردري را 7و ذنك نلذي يأتي تحت علونن سلي 
ملحاربة نل ونفـض ونملجو  ونلذين ردري را 
7ـو ذنك كلها علاوين فارغـة نملع كة رع كة 
لخدرـة نألآانـب لتلكيلهـم رـن نلسـيط 7 
عىل بلدنا وعىل شـعبلا حتـى يخرس 7ذن نلبلد 
و7ذن نلشـعب ح يتُه ونستقاللُه وك نرته 7ذن 
نلشـعب أيها نألعـزنء يا شـعبلا نلعزيز عاش 
عىل ر  7ذه نلق ون ليس يف  نجله ال رشاكل 
علرصيـة وال رشـاكَل ونزنعـات رذ7بيـة، 
نلزيدية ونلشـونفع رتآجون عـىل ر  نلتأريخ 
رتفا7لـون نليـو4 نحـن يف رونآهـة 7ـذه 
نملع كة أحوج لدنفع نملصلحة لهذن نلبلد ولكل 
أبلاء شـعبه وكذلـك أَْكثَـــ  إيَْجـابًا عليلا يف 
رسؤوليتلا نلديلية ونإليَْلــانية إىل أن نحارب 
ونتصـدى لكل نللعـ نت نلعلرصيـة باطله ال 
صحـة لها ال أسـا  لها نلذي يشـتغل عليها 
ـة ونحد7 نحن رّشفلا نللُه  7و نملفِلس نحن أُرَّ
َآليًعا يف 7ذن نلشـعب ويف 7ذن نلبلد باإلْسـاَل4 
باإليَْلــان يلـن نإليَْلـــان ونلحكلة تأريخ 
عظيم ورّرف وحارض إن شـاء نلله رّرف 

ورستقبل ررف. 
را يشـتغل عليه نللظا4ُ نلسعو ّي لتف قة 
أبلاء نلشـعب شغٌل شيطاني وشغل نمللافقا 
أنا شـخصيًّا علدرا أُشـا7د7م يح كون ُكـّل 
7ذه نلعلاوين: وحد7 وننفصال،  ين وفجور، 
وعللانية وكل يشء، نز ن  إيَْلــانًا بقول نلله 
ْرِك  ُسـبَْحـانَـُه َوتََعـاىَل: )إنَّ نْلُللَاِفِقـَا يِف نلدَّ
اِر(، إن نمللافقـا يف نلـدرك  نأْلَْسـَفِل ِرـَن نللَـّ
نألسـفل رن نللار شـغل نفاق، ُكـّل نلعلاوين 
تشـتغل ملع كة أُْجــَ ى لهدف آج  ليس لهم 

إال نلدرك نألسفل رن آهلم. 
نلخطـ  نلحقيقـي أيهـا نألعـزنء 7ـو رن 
ـة وعلالئهم نلذين يستهدفونا يف  أَْعــَدنء نألُرَّ

 يللا وح يتلا ونستقالللا وك نرتلا.

محمد آل جابر: الذراع الناعمة 
للسعودّية في اليمن

لقمان عبداهلل 
تختلف نلتحديات نلتي تونآهها نلسـعو يّة يف نليلن نليو4 
علا كانت عليه يف نلسابق. أعدنؤ7ا وجصورها ورلافسو7ا 
لم يعو ون رحصورين ضلن نلدنئ 7 نلتقليدية، بل إن نلح ب 
فتحـت أعـا نلكثـري رـن نألصدقـاء ونلحلفـاء نإلقليليا 
ونلدوليا عىل روقع نليلن نلحيوي ونالسرتنتيجي، وإركانية 
نالسـتفا 7 رله. تأجَّ  نللظا4 نلسـعو ّي يف إ رنك حقيقة أن 
نأل ونت نملستخدرة رلذ سـتيليات نلق ن نملايض يف نإلرساك 
باليلن لم تعد تصلـح للزرن نلحارض. فجأ7، تلبّهت نملللكة 
إىل أنهـا نلخارس نألكرب يف 7ذن نلبلد، وليـس لديها حلفاء فيه 
يلكلهـا نل 7ـان عليهـم، فاضطـ ت إىل نسـتثلاء »نإلجونن 
نملسـللا« يف نليلن رن الئحتها لـ»نلجلاعـات نإلر7ابية«، 
و7ي ر غلة كذلك عىل نلتلازل لحليفتها،  ولة نإلرارنت. 

وننطالقاً رن تلك نلهونآـس أيضاً، يأتي نللجوء إىل تلويع 
أ ونت نلتعارـل رـع نلوضع نملسـتجد. رن ذلـك رثالً إطالق 
»نلربنارج نلسعو ّي لتللية وإعلار نليلن« )أيار/ رايو رن 
نلعا4 نملايض(، ونلذي تم تفعيله يف نلشـهور نألربعة نلفائتة. 
نلربنارـج، نلذي يرف عليه نلسـفري نلسـعو ّي لدى نليلن 
رحلـد آل آابـ ، ليس سـوى ونآهة لتقوية نفـوذ نملللكة 
تحت شـعار جدري وتللوي. بتعبري آج ، يجسـد نلربنارج 
فكـ 7 نلحـ ب نللاعلـة، نلها فة إىل تطويـع نللا  وحرص 

ن7تلارهم يف شؤون رعيشتهم. 
يتخذ آل آاب ، نلذي يبدو أشبه را يكون بلفّوض سعو ّي 
سـا4، رن ربلى نلربنارج يف نل ياض رق نً لعلله نلسـيايّس. 
7لاك، يسـتقبل ضيوف نملللكة نملهتلا بالشأن نليللي، إىل 
آانب نلسف نء نألآانب ورلثيل نلهيئات نإلغااية ونمللظلات 
نإلنَْسـانية نلعاملية، حيث ال يفّوت أيـة ف صة لتلليع صور7 
نلسـعو يّة ونلتغطية عىل آ نئلهـا يف نليلن. كذلك، يحرض 
نلسـفري بلفسه رلاسـبات نفتتاح رشاريع سـعو يّة  نجل 
نليلـن، جصوصاً يف نملحافظـات نلجلوبية نلتي تُعّد سـاحة 

تلافس با »نألشقاء«. 
نلربنارـج نلـذي يرف عليه آل آاب  ليس سـوى ونآهة 

لتقوية نفوذ نملللكة
يف نمونـة نألجـري7، نسـتدعى آل آابـ  رعظـم نلقيا نت 
نلسياسـيّة ونلقبليـة ونللخب ونإلعالريـا ونلصحافيا رن 
تلـك نملحافظات إىل رقّ  نلربنارـج يف نل ياض، وأطلع زنئ يه 
عىل جطط نلربنارج وأ7دنفه، رع ع ض رصور لكشـوفات 
وإحصائيات وآدنول رصف وتونريخ، تستهدف إيها4 نل أي 
نلعـا4 بح ص نملللكة عىل رصلحة نليلن، رن  ون أن يلىس 
رري إجفاقات نمل حلة نملاضية عىل حكورة نل ئيس نمللتهية 
واليتـه، َعبدربـه رلصور 7ـا ي، نلتي نتهلها ــــ و7ا7لا 
نملفارقـة نملضحكـة نملبكية ـــ بأن ال 7ّم لها سـوى نلرتبح 

ونستغالل نمللاصب. 
ويرتكز نشـاط آل آاب ، نملوكلـة إليه رهلة نإلرشنف عىل 
قـ نرنت نللجلة نل باعية يف شـأن نليلن )نلواليـات نملتحد7، 
ب يطانيـا، نلسـعو يّة، نإلرارنت(، ونلذي يلثـل بال ه يف ُكـّل 
نملؤتل نت نملتصلة بامللف نليللي، يف نملحافظات نلتي تشـكل 
رـدنر تلافس رـع نلـدول نلخليجيـة نألُْجَ ى، وتشـتد فيها 
نلحاآة نلسـعو يّة إىل تعزيز نألورنق. ويتـوزع نلعلل يف تلك 

نملحافظات عىل نللحو نمتي:
- رحافظـة نملهـ 7: يجـ ي نلعلـل عـىل إقارـة الانية 
رشـاريع ذنت طابـع تللـوي، وذلـك الرتصـاص نلغضـب 
نلشـعبي نلذي تحول إىل نحتجاآـات يورية رطالبة بخ وج 
نلُقـــوَّنت نلسـعو يّة رن نملحافظـة، ونل نفضة ملروع رّد 
أنبـوب نفطـي عرب نملهـ 7 إىل بح  نلعـ ب. ونلجديـ  ذك ه، 
7لا، أن نلعلل نلسـعو ّي يف 7ذه نملحافظة، ونلذي كان شبه 
رعدو4 يف نلسـابق، يتصل أيضاً بسـعي نل ياض إىل رلافسة 
نلـدور نلعلاني نلتأريخـي يف نمله 7، نلتي تعترب باللسـبة إىل 

نلسلطلة نلفلاء نمرن. 
- آزي 7 سـقط ى: يتـم نلعلل حالياً عىل إنشـاء جلس 
رـدنر ، عللاً أن عد  سـكان نلجزي 7 ال يتجـاوز 60 ألفاً. 
وقد بدأ نلربنارج نلسـعو ّي رشـاريعه يف نألرجبيل بعد إنزنل 
نإلرـارنت، ربيـع نلعـا4 نملـايض، ُقـــوَّنت عسـك يّة 7لاك، 
ونحتجاز7ـا رئيـس وزرنء »نلرعيـة« نلسـابق أحلد عبيد 
بن  غـ  نلذي كان يـزور نلجزي 7، و7و را نسـتدعى تدجل 
نل يـاض للفصل بـا نلط فا، ونلـذي أعقبـه نحتفاظ كّل 
رن نلسـعو يّة ونإلرـارنت بقوتَيهلا يف سـقط ى، وتكثيف 

آهو 7لا الستلالة نلسكان نملحليا. 
رحافظـة شـبو7: يعلـل نلربنارـج نلسـعو ّي يف 7ـذه 
نملحافظـة عىل  عـم نلعديد رن نملشـاريع نلزرنعيـة، وبلاء 
جزننات نملياه، وتوزيع نلسـالل نلغذنئية عىل نلسكان. وكان 
»نلهالل نألحل  نإلرارنتي« سـبق نلسـعو يّا إىل شبو7، نلتي 
ـا4 رصنعاً عىل نللفوذ با أ ونت نلط فا  تشهد يف 7ذه نألَيَـّ
)نلرعيـة ونملجلس نالنتقايل(، يعيق نسـتفا 7 نليلليا رن 

ا وتها نللفطية. 
* األخبار
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الخلفّيُة اليمنيُة لتصنيف بريطانيا »حزب اهلل« في الئحة اإلْرَهـاب
فيصل جلول*

لم يبـذُْل وزيُ  نلدنجليـة نلربيطاني نلـذي قيل إنه 
رـن أصول إْسـاَلرية، وكأن ذلك يضفي 
رصدنقيـًة عىل ق نره نلشـليع، لم يبذُُل 
آهـدنً بسـيطاً للتأّكد رـن نلُحَجج نلتي 
تـربّر رثل 7ذن نلقـ نر نلعدونني. ذلك أن 
ا4 رـن صدور  حـزَب نلله كان قبـل أَيَـّ
7ذن نلق نر قد نتّخذ إآـ نًء تأ يبياً بحق 
نّونف نملوسـوي، أحد رلثليه يف نملجلس 
نلليابي نللبلاني، قىض بتجليد نشـاطه 
نلسيايّس؛ ألَنَّه رفع نلصوت عالياً بوآه 
نونب نليلا نلُعلرصي نملتطّ ف يف حزب 
نلكتائب ونلقّونت نللبلانية، جالل ِسجال 
حـول وصـول نل ئيس نألسـبق بشـري 
نلجليـل إىل سـّد7 نل ئاسـة »عىل ظه  

 بّابة إرسنئيلية« عا4 84ا1. 
 اّلة َرن يلُسـُب لحزب نلله أعلاالً إْر7َـابية وقعت 
يف نلثلانيليـات، لكن 7ذه نألعلال ليسـت يف أسـا  

نلق نر نلربيطاني كلا يتّضح رن حيثياته. 
تذّرعـت نلحكورـة نلربيطانيـة بالعبـار7 نلتاليـة 
لوضـع حزب نلله عىل الئحة نإلْر7َـاب »يشـّكل تأارينً 
رتزنيدنً عىل زعزعة نالسـتق نر يف نلرق نألوسـط«. ِ 
سـيقْت نفرتنضات رتعّد 7 لتفسري نلق نر. إنه روّآه 
ضد حـزب نلعلال وزعيله نليسـاري آيلي كوربن. 
يُـ ن  رله نالفرتنق عن نلسياسـة نلخارآية نألوروبية 
تلاسـباً رع »نلربيكسـيت«. يسـتجيُب ل غبة رئيس 
نلوزرنء نإلرسنئييل بليارـا نتليا7و ولصفقة نلق ن. 
يعاقب نلحزب عىل تدّجله يف سوريا وفلسطا ونليلن 

ونلع نق... إلخ. 
يلطـوي نلقـ نر نلربيطانـي نلـذي نتّخـذه وزيـ  
نلدنجلية عىل تقدي  رصيح بـأن نلحزب نللبلاني بات 
العبـاً إقليلياً رؤا نً وأن للدن ال ت يد نالعرتنف بتأاريه 
ونلتفـاوض رعه عـىل نأل ونر نلتي يلعبهـا، بل ت غب 
باسـتبعا ه وقه ه بعد ف ض نلحصار عليه بونسطة 

نلحّجة نإلْر7َـابية. 
لم يبـذل وزي  نلدنجليـة نلربيطاني نلـذي قيل أنه 
رن أصول إْسـاَلرية، وكأن ذلك يضفي رصدنقية عىل 
ق نره نلشليع، لم يبذل آهدنً بسيطاً للتأّكد رن نلِحَجج 

نلتـي تربّر رثل 7ذن نلق نر نلعدونني. ذلك أن حزب نلله 
ا4 رن صدور 7ذن نلقـ نر قد نتّخذ إآ نء  كان قبـل أَيَـّ
تأ يبياً بحق نونف نملوسـوي، أحـد رلثليه يف نملجلس 
نلليابي نللبلاني، قىض بتجليد نشاطه نلسيايّس؛ ألَنَّه 
رفع نلصوت عالياً بوآه نونب نليلا 
نلعلرصي نملتطـّ ف يف حزب نلكتائب 
نللبلانية، جالل ِسـجال  ونلُقـــوَّنت 
حول وصول نل ئيس نألسـبق بشـري 
نلجليل إىل سـّد7 نل ئاسة »عىل ظه  

 بّابة إرسنئيلية« عا4 84ا1. 
ولم يبذل وزي  نلدنجلية نلربيطاني 
آهـدنً يُذَكـ ، للتأّكـد رـن ُرطابقة 
قـ نره رـع نلتع يف نلغ بـي علوراً 
لإلْر7َــاب.  جصوصـاً  ونلربيطانـي 
نللـّص يقـول بلـا رعلـاه »يُعتَـربُ 
يسـتخد4  َرـن  ُكـــّل  إْر7َـابيـاً 
نلسـالح لقتـل أَو لرتويـع نملدنيـا رن أآـل حللهم 
عـىل نالستسـال4 ملشـيئته«.. نحن نعـ ف أن نلحزب 
يتعـّ ض يف رلاطـق سـيط ته لدعونت علليـة تدعو 
أحيانـاً لتصفية وآو ه بالسـالح ويتعـّ ض يف لبلان 
علورـاً ويف نلرق نألوسـط لحلـالت تح يض تدعو 
إرسنئيـل ملحوه رن نلوآو  رن  ون أن ي 7ب نلدنعا 
أَو يضـع حدنً بونسـطة نلقـّو7 لتح يضهـم. ونع ف 
أيضـاً أن تل أبيـب نغتالت عـد نً رن قـا 7 نلحزب يف 
علليـات إْر7َـابيـة ونضحة رن  ون أن يـ ّ  نلحزب 
عليها بعلليات نغتيال ُرشـابهة يف نلخارج. ويلار  
نلحزب نشـاطه نلسـيايّس ونللقابي ونملدني يف لبلان 
بالوسـائل نملدنية نلتي يُتيحها نلقانـون وبالتايل فهو 
يخضـع كغريه رـن نلقوى لسـلطة نلقانـون علدرا 
يتجـاوز أَو ي تكب أجطاء. يجـُدُر نلتذكريُ بأن نلحزَب 
فـاز باالنتخابـاِت يف بلديـة بعلبك بفـارق ضئيل رن 
نألصـونت ولو كان نلحزب »إْر7َـابياً« كلا يقول وزي  
 نجليـة ب يطانيا ملـا  جل يف نللعبـة نالنتخابية أصالً 
وإن  جلهـا كإْر7َـابـي لن يتجّ أ أحٌد عىل رلافسـته 

جوفاً وت ويعاً.. 
الة َرن يلسـب لحزب نلله أعلاالً إْر7َـابية وقعت 
يف نلثلانيلـات، لكـن 7ذه نألعلال ليسـت يف أسـا  
نلقـ نر نلربيطانـي كلـا يتّضح رـن حيثياتـه، وإْن 
صّحت، فإنها رشـلولة بالعفو نلذي صدر بعد نتّفاق 

نلطائف عـا4 ا8ا1عن ُكـــّل نالرتكابـات ونلج نئم 
نلتي وقعت جالل نلح ب نأل7لية. 

يسـلح رـا سـبق بتصليـف نلقـ نر نلربيطاني يف 
جانة نلعدنء ضـد نلحزب لكونه جصلاً والعباً إقليلياً 
وبالتـايل ال رشعيـة للق نر يف نلقانـون نلدويل، لكن را 
نلذي يحلـل ب يطانيا ل فع حال نلعدنء رع نلحزب إىل 

7ذن نملدى نلشا7ِق؟ 
قد تكون نألسباب نلونر 7 أعاله قد  جلت يف أسا  
نلقـ نر لكللي أرّآـح أن يكـون نليلن 7ـو نألَْكثَــ  

أ7ليًّة بيلها وذلك لالعتبارنت نلتالية:
أوالً: ألَنَّ نلحـزب يلعـب  ورنً كبـرينً يف نلدفاع عن 
نليلن عرّب عله نلسـيّد حسـن نرصنلله ر نرنً بالقول 
إن أ7ـّم جطـاب ألقـاه يف حياته 7و جطـاب نلدفاع 
عن نليلن. ونعترب أن سـقوط صلعاء 7و كسـقوط 
 رشـق وبـريوت وبغدن  باللسـبة ملحـور نملقاورة. 
وتلسـب نملهارنت نلقتاليـة ألنصار نللـه بجزء رلها 
عىل نألقل، ملستشارين يف حزب نلله. ويبقى أن نلزجم 
نإلعالري نليللي نألسـايس يلطلق رـن رلاطق نفوذ 
نلحزب وربلا بلسـاعدنت تقليـة ورالية ورلهجية 

رـن نلحـزب. 
اانياً: إن نملع كة نلدنئ 7 يف نليلن تتلحور يف آزئها 
نأل7ـم حول نلسـاحل نلغ بي وباب نمللـدب وإن تّلت 
نلسـيط 7 ألنصار نللـه عىل 7ذه نمللطقـة ربارش7 أَو 
باللـرينن عن بُعـد، فإن حلفـاء ب يطانيـا يف نلخليج 
نا7يك عن إرسنئيل، سيعانون يف تصدي  نللفط ونلغاز 
ورن نملالحـة تحـت إرشنف أصدقاء نلحـزب ورحور 
نملقاورة، ورـن نلبديهي يف حال نلحـ ب رع إرسنئيل 
أن يفقد ريلاء إيالت أ7ليته نالسـرتنتيجية باللسـبة 
إلرسنئيل بل يلكن نلقول رن  ون ت ّ   أن باب نمللدب 
7و باللسـبة للدولة نلعربية رشيان حيا7 أسـايس أَو 

سبب رن أسباب روت حتلي. 
االثـاً: تعلـل ب يطانيـا عـرب نإلرـارنت نلع بيـة 
نملتحـد7 ونملللكة نلع بية نلسـعو يّة عـىل نلعو 7 إىل 
آلوب نليلن حيث سـيط ت لق ن والـث نلق ن قبل 
أن تقتلعهـا رقاورـة يلليـة رظّف 7 بقيـا 7 نلحزب 
نالشـرتنكي. نلخطـة نلربيطانية لجلـوب نليلن تلّص 
عىل إنشـاء نظا4 رن 40 سـلطلة ورشـيخة يشـبه 
نظـا4  ولة نإلرـارنت. نسـتطاع نلحزب نالشـرتنكي 
نليللـي أن يدح  7ـذن نلحلم وأن يبلـى  ولة ر كزية 

وأن يلتقل رلهـا إىل نلوحد7 نليللية عا4 0اا1. يعو  
نلربيطانيون نليـو4 إىل آلوب نليلن عرب ربعوث  ويل 
ولِـَد يف عـدن نلكولونياليـة وليـس بعيدنً عـن نللعبة 
نلربيطانية نلتي تدور فيها بونسـطة نألَُرــم نملتحد7، 
ويشـّجعون نل آـوع إىل تلـك نملكّونـات نملحلية نلتي 
تتّخذ شـكَل آيـش نلبا يـة ونلُقـــوَّنت نلحرضرية 
وُقـــوَّنت نللخبـة نلشـبوننية ونلضالعيـة ونليافعية 
ونلحـزن4 نألرلـي وغري7ـا. 7ـذه نلتشـكيالت نلتـي 
تسـتقّ  يف رحليات رسـتقّلة علليـاً، يقاتل بعضها 
أنصار نلله يف سـياق تشـكيل رسـتقبل آلوب نليلن 
عرب ت سـيخ نألر  نلونقع، رقابل إنقاذ شـلال نليلن 
رن نملـوت آوعاً. 7ـذن نلتوّآـه يسـتقّ  تدريجاً عىل 
بلى رـن نلصعب تفكيكهـا إال عرب نآتيـاح جارآي 
سيكون ُرتعّذرنً رع وآو  حلاية ب يطانية وأطلسية 

و«رشعية  ولية« رزعورة. 
ال يلكـن إليـ نن أن تعـرتض 7ـذن نلتوّآـه عـىل 
نألرض نليلليـة، بخالف حزب نللـه و7و ع بي وآزء 
رن رحـور يعترب أنصار نلله أحـد أركانه، نا7يك عن 
نل عايـة نلتـي وّف 7ا نلحزب سـابقاً لقـوى آلوبية 
بقيا 7 نائب نل ئيس نألسبق عيل سالم نلبيض ونليو4 

ألحد قا 7 نلح نك نلجلوبي حسن باعو4. 
نلثابت أن تفكيك نلجلوب نليللي يلكن أن يسـلح 
بتغيري آيونسـرتنتيجي رن نلدرآـة نألوىل يف نمللطقة 
إذ يلكـن تطبيق رروع رديلتي »نللور« نلتي تحّدث 
علهـا أنور عشـقي رع نلصهايلة، عـرب آرس بح ي 
يجلـع عدن بجيبوتي وبالتـايل إتاحة إرشنف أرريكي 
وب يطاني حرصي عىل باب نمللدب ويلكن للسعو يّة 
نفطيـة ربـارش7 عـرب  إنشـاء رلـ نت  ونإلرـارنت 
حرضرـوت إىل نملحيط نلهلدي وبالتايل جفض نلقيلة 
نالسـرتنتيجية لباب نمللدب وملضيـق 7 رز كلعربين 

أساسيا لللفط نلخليجي. 
إذن يلعـب حزب نلله يف 7ـذه نمللطقة  ورنً يف غاية 
نأل7ليّـة إذ يلافس قوى ُعظلى فضالً عن إرسنئيل يف 
رسـم رصري نليلـن ورحيطه ملئة عـا4 رقبلة.. لهذن 
نلسـبب وربلا له وحـده، قّ رت ب يطانيا أن تُسـّلي 
حزب نلله رلظلة إْر7َـابية وتأتي نألسباب نألُْجــَ ى 

رن قبيل تحصيل نلحاصل. 

* باحٌث لبناني مقيم في فرنسا- الميادين

لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

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

اآلن جديد
MTN

شباب ومن حقه يعيش
د. فاطمة بخيت

تحَت مسمى التطور والتحرض، يتم 
الزائفة  إطالُق العب�ارات والش�عارات 
بالباط�ل،  الح�ق  للب�س  والخادع�ة 
وتصوير الباطل بشكل ُمْغ��ٍر وجذاٍب 
ينخ�دُع به قليلو الوعي، حيث يس�عى 
أع�داُء الدين دائماً لس�لخ ش�بابنا عن 
قيمه�م ومبادئهم الدينية واإلنَْس�انية، 
لتل�ك  فريس�ًة  منه�م  الكث�ريُ  فيق�ُع 
الش�عارات والعبارات الزائفة ليتحوَل 
إىل كائن ممسوخ مفرغ من ُك��ّل تلك 

القيم واملبادئ. 
كثريٌة تلك هي األماكن التي يسعون 
من خالله�ا لبث س�مومهم وأفكارهم 
الت�ي نتج عنها الكثري م�ن االنحرافات 

داخل مجتمعاتنا العربية واإلْساَلمية. 
أمُة الله كانت ضحيًة لتلك الشعارات 
الباقة باسم التقدم والتحرض، خرجت 
م�ن بيئ�ة محافظ�ة ألج�ل الدراس�ة 
الجامعي�ة، انتقلت إىل بيئة تجهل عنها 

الكثري. 
زميالته�ا  م�ع  ت�دُرُس  كان�ت 
بش�كل منتظ�م، وكان مس�تواها 
ال�درايس جي�داً، لكنها ل�م تتمّكن 
م�ن املحافظ�ة عىل ذلك املس�توى 
والسلوك املحافظ الذي نشأت عليه 
يف منطقته�ا، ففي الس�نة األخرية 
م�ن الدراس�ة ب�دأت تتغيّ�ب عن 

املح�ارضات، وتهمل يف دراس�تها، 
سألناها عن س�بب غيابها املتكرر 
ع�ن املح�ارضات فأجاب�ت: إنه�ا 
أصبحت مخطوبة وإنها تخرج مع 

خطيبها للمطاعم واملنتزهات. 
نصحناه�ا بأنها ال زال�ت يف مرحلة 
الخطوبة، وأن م�ا تفعله محّرم رشعاً، 
لكنه�ا ردت أن خطيبه�ا ش�باب ومن 

حقه يعيش حياته. 
م�رت األيّ�ام وازداد تغيبه�ا أكث�ر 
مس�تواها  وازداد  املح�ارضات  ع�ن 
ال�درايس تدهوراً، حاولن�ا إقناَعها بأن 
ما تفعله س�تكون له نتائُج سلبيٌة عىل 
واق�ع حياتها، لكنه�ا أرصت أَيْضاً عىل 
موقفها، وتم�ر األيّام ويظل الحال عىل 
ما هو عليه، وتأت�ي نهاية العام الرابع 
للدراسة، ليحني اليوم الذي يتخرج فيه 
الجمي�ع ويم�ي ُك��ّل من�ا إىل إتمام 

بقية مشوار حياته. 
وبعد مي العديد من السنوات عىل 
تخرجن�ا التقي�ت ذات ي�وم قريبة أمة 
الله ع�ن طريق الصدفة داخل أس�وار 
الجامع�ة، تبادلن�ا أط�راف الحدي�ث، 
وس�ألتها عنها وذكرت يل أنها أصبحت 
موظفًة وتعيُش مع أهلها يف البالد و... 

سألتها سؤاالً آخر: هل تزوجت؟
أجابت: ال. 

فتذكرت حينها عبارة: ش�باب ومن 
حقه يعيش حياته.. 
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)ا61(
ثقافية 

برنامج رجال اهلل: ملزمة )لتحذون حذو بني إسرائيل( الجزء الثاني:
السبُب يف عدم فاعلية املسلمني يف البلدان هو أن الدين 

ُقدَِّم ناقصاً وتقديم الدين كاماًل يحيي األمة 

مــع الـسـيد الـقـائـد فـي اليوم العاملي للمرأة املسلمة )3(

 :  بشرى المحطوري

ونصل نلشـهيُد نلقائُد حديثَه يف رلزرة )لتحذون 
حذو بلي إرسنئيل( وأشار إىل أن بيَع نلدين رن أكث  
نألشـياء سـوءنً يف نلدنيا، وأن نلله سـبحانه وتعاىل 
نعترب أي الن لذلك نلبيع قليالً، الفتاً عىل ونقع نألرة 
نلع بية ونإلسـالرية وجطور7 أن تصبح ن7تلارات 

نللا  باتت غالباً را ية بعيدنً عن نلدين.
ليتسـاءل: رن أين آاءنا 7ذن؟ ليشـري أن نميات 
نلتـي تحدات عن بيـع نلدين بثلن قليـالً }أُوَلِئَك َرا 
يَأُْكلُـوَن يِف بُُطونِِهـْم إاِلَّ نللَّاَر َوال يَُكلُِّلُهـُم نللَُّه يَْو4َ 
نْلِقيَاَرـِة{ )نلبق 7: رـن نمية174( 7ـي تعبريٌ عن 
إع نضهـم عـن توآيهـات نللـه ولهـذن نسـتحقون 
نلعقـاَب وليـس لهم آزنء إال نللـار؛ ألن كل يشء يف 
رقابـل نلدين 7و الن قليل وإن كانت نلدنيا بللئها 

ذ7بًا 7ـي الله فهي قليل؛ ألنك تبيع نفسـك، ألنك 
توبق نفسك، توقعها يف آهلم. 

وأضاف نلشـهيد نلقائد رتحداـاً عن قوله تعاىل: 
}َوَلـْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُلـون َرـا يِف نأْلَْرِض َآِليًعا َوِرثَْلُه 
َرَعُه الْفتََدْون ِبِه ِرْن ُسـوِء نْلَعذَنِب يَـْو4َ نْلِقيَاَرِة َوبََدن 
َلُهْم ِرَن نللَِّه َرا َلْم يَُكونُون يَْحتَِسـبُوَن{ )نلزر :47( 
لـو أن لـك نألرض بكلهـا، ورثلهـا رعهـا، ورلؤ7ا 
ذ7بًـا، يو4 نلقيارة علدرا تـ ى آهلم، علدرا ترَُبَّز 
آهلم للغاوين فتسلع شهيقها وزفري7ا، وتسلع 
رصنجهـا نمل عب تَو  لو أن نلدنيا بأضعاف را فيها 
لك لسللتها فدية رقابل أن تلجى، أليست نلدنيا إذًن 
اللًا قلياًل؟ أليسـت اللًا قلياًل؛ ولهذن تجدون يف كل 

روضع يقول:)اللا قليال، اللا قليال(.
وننتقـد نلشـهيد نلقائد رـن يتخذ روقفـاً باطالً 
رقابـل أي يشء سـونًء كان رقابـل أن يكتم آزءنً 

رن نلدين أو أن ي ىض عن فالن، رشـرينً إىل أن نلذين 
باعون نلدين 7م حللة نلدين، وإنهم أسوأ وأكث  أا نً 
ورضرنً عـىل نألرة ألنه إذن باع أ7ل نلدين نلديَن فلن 

أين ستلقى نلدين نظيًفا ونقيًا؟
 

الديُن ُقدَِّم ناقصًا
يـ ى نلشـهيُد نلقائد أن نلسـبَب نل ئيس يف عد4 
فاعلية نملسـللا نمللترين يف أوسـاط رقعة نلبال  
نإلسـالرية 7و أن نلدين قد4 ناقصاً، ولهذن لم يعلل 

شيئًا لهذه نألرة؟ 
وشـد  نلشـهيد نلقائـد عـىل أن إن بيـع نلدين - 
سـونء رن ِقبَل رن يحللون نسله، ورن يتح كون 
باسـله، أو رن قبل بقية نللـا  - رقابل رصالح 
را ية ال يربر7ا إطالًقا، ال تجد رربًرن لها إطالًقا.

فـإذن كلـت ت يـد أن تحافـظ عـىل نلديـن يقول 

نلشـهيد نلقائد عليك أن تلظ  را نألرة بحاآة إليه؟ 

ننظ  وضعيتهـا وحللها، وننظ  رـا 7و نلذي ضاع 

رـن نلدين يف أوسـاطها؟ ليجيب عليلـا آليعاً إنه 

نلديـن فانطلق لتحييه، وحافظ عـىل نلدين بأكلله 

ليقـد4 لتلك نألرة، أوليس نلديـن ملصلحة نألرة؟ إن 

نلدين ملصلحة نألرة فلن يهلـه رصلحتها فليقد4 

نلدين لها كاراًل، وليوآهها بتوآيه نلدين كاراًل.

فـإذن قدرـت نلديـن رلقوًصا فأنـت رن ترضب 

نألرـة وإن قلت رن أآل رصلحة نألرة، فأنت يا رن 

تُعلِّـم، يا رن ت شـد، يا رن لديك رشـاريع، رعا7د 

عللية، أو ر نكـز، أن تكون ح كتك عىل 7ذن نللحو 

7ي يف ونقعهـا: إيلان ببعض وكفـ  ببعض، فإنك 

رن تعلل عىل أن توقع نألرة يف نلخزي يف نلدنيا، وأن 

تسري باألرة إىل نلعذنب نلعظيم يف نمج 7.

عبد الرحمن محمد حميد الدين

دور املــرأة مرتبــط بــدور الرجل 
ككياٍن واحد:

ويف جضمِّ كال4ِ نلسـيد نلقائد عن 
نملؤ7ـالت نإليَْلـانيـة نلتـي آعلـت 
رن نلسـيد7 نلز7 نء سـيد7 نسـاء 
نلدنيـا ونألجـ ى، يشـري »يحفظـه 
نللـه« إىل أ7ليّة  ور نملـ أ7 لتتحّلل 
رسؤوليتها نلديلية رع نل آل ضلن 
بوتقـٍة ونحد7، و7دٍف ونحد، وكياٍن 
ونحد يجّسـد نلدور نمللاط باإلنَْسان 
يف تقديم نلشها 7 عىل عظلة نلله يف 

كافة ريا ين نلحيا7.
ولفت نلسيد نلقائد إىل أ7ليّة  ور 
نمل أ7 كدوٍر ركّلل لل آل يف رسـري7 
نلدين، عـرب نلتأريخ، و7ـذن نلجانب 
7و رـن نملونضيع نمُلغيَّبـة يف تأريخ 
أرتلـا ويف تأريـخ نملـ أ7 ككل، بـل 
حتى يف تأريخ نإلْساَل4 قد تم تغييب 
7ـذه نلقضية. ويف نلعـرص نلحديث 
ونلوسيط أصبح  ور نمل أ7 رلحرًصن 
بـا نلتف يـط ونإلفـ نط؛ فإّرـا أن 
تلـزوي يف نإلطار نمللزيل نلضيق  ون 
أن يكون للقضايا ونلعلاوين نلكربى 
وونقعهـا  وآدننهـا  يف  أ7ليّـة  أّي 
أيُّ  لهـا  يكـون  أن  و ون  نلعلـيل، 
 ور تكاريل يُذك  يف رسـري7 نلدين، 
وإرا أن تتحول إىل ورقة لالستغالل 
وتحقيـق  ونلدعائـي،  نألجالقـي 
نملكاسـب تحـت علاويـن نالنفتاح، 

ونلتحرض، ونلحقوق!!
قـد  نإلْسـاَل4  أّن  رـن  وبال غـم 
فتـح نمفاق للل أ7 لرتتقي إىل ُسـلم 
نلكلال، وتكون رشيًكا فّعااًل لل آل 
يف رسـري7 نلدين ونلحيـا7، وبال غم 
رـن أّن نلُقــْ آن نلك يم قد سـطًّ  
نلكثري رـن نلللاذج نللسـائية نلتي 
تبليهـا  يف  أساسـية  أ ونًرن  لعبـت 
للقضايا نلكربى، إال أنه ليس غ يبًا 

تلـك نملزنيد7 رن قبـل أر يكا و ول 
نلغـ ب تجـاه نإلْسـاَل4 وتريعاته 
نملتعلقة باملـ أ7؛ ألّن أولئك يبحثون 
عـن اغـ نت لتشـويه 7ـذن نلديـن 
وبالتايل إبعا  نمل أ7 نملسللة عن قيله 
وأجالقياته، ونالنسـالخ عـن نلدور 
نمللاط بها يف نملسري7 نلديلية، وكذلك 
ت تكز سياسـاتهم عىل نلتف يق با 
نل آل ونمل أ7؛ ليتلكلون بعد ذلك رن 
نلسيط 7 عىل نمل أ7 وآدننًا وسلوًكا 
تحـت علاوين نلحقـوق ونلتحرّض. 
حيث يقول نلسيد: »يف رسري7 نلدين 
وعرب نلتأريخ، وحتى يف ظل نل سـل 
ونألنبيـاء، بـ ز  ور نملـ أ7 نملؤرلـة 
ر تبطـاً رعاً بـدور نل آـل ككيان 
ونحـد، وكان  ورنً رهّلاً وأساسـيّاً 
وعظيلـاً، ورن شـون7ده نملهلة را 
ور  يف قصـة نبي نللـه روىس عليه 

نلسال4«.)1(
وعن وحدننية نل آل ونمل أ7 َجْلًقا 
نلقائـد  نلسـيد  ورسـؤولية يقـول 
أيًضا: »ي سـخ نلُقـْ آن نلك يم 7ذه 
نلثقافة نملهلة، أنَّ نل آال ونللسـاء 
رن أصل ونحد، وأنَّهـم كيان ونحد، 
رخلـوق ونحد، إنَّلا 7لـاك نجتالف 
ليس نجتالفاً يف نألصل وال يف نلخلق، 
7ـو نجتـالف يف أنَّ ذنك ذكـ  وتلـك 
أنثى، لكنَّ نلكل إنَْسان. 7ذه رسألة 
رهلة، وت سيخها نلثقايف رهٌم آّدنً؛ 
ألنَّ نلسياسـة نلغ بيـة نلصهيونية 
قائلـة عىل أسـا  نلتف يـق حتى 
فيلا بـا نل آـال ونللسـاء، تعّلد 
نلصهيونيـة  نلغ بيـة  نلسياسـة 
إىل تقديـم نل آـال وكأنَّهـم عالـم 
لوحد7م 7لـاك، ونللسـاء وكأنهنَّ 
عالم لوحد7ـن 7لاك، اـم يبدؤون 
نل آـال  بـا  رـا  نللـزنع  بإاـار7 
ونللسـاء، ونلخصا4، وأنَّ عىل نمل أ7 
أن تلاضل لتحصل عىل حقوقها رن 
نل آل، ويُقّدرون نل آل كلشـكلة 
عـىل نملـ أ7، ونملـ أ7 كلشـكلة عىل 

نل آل«.)4(

ُأمُرّ موســى ودورهــا يف املشــروع 
اإللهي لخالص أمة:

رن نملؤسف أنلا نجد يف نملجتلعات 
نلع بيـة ونإلْسـاَلرية أن  ور نملـ أ7 
لـم يتعـدَّ ذلك نإلطـار نمللـزوي با 
نلتف يط ونإلف نط! باستثلاء بعض 
نلتي سـّط تها  نلعظيلـة  نملونقـف 
نمل أ7 نملسـللة يف نلثور7 نإلْسـاَلرية 
نإلي ننيـة، ونمل أ7 نملسـللة يف آلوب 
نلعـدو  رونآهـة  يف  وغـز7  لبلـان 
نإلرسنئييل، ونمل أ7 نملجا7د7 يف نليلن 
يف رونآهة نلعدونن نلصهيوأر يكي 
نملجا7د7  نملـ أ7  نلسـعو ي، وكذلك 

بشكل عا4.
وقد أشار نلُقـْ آن نلك يم إىل كثرٍي 
رن نلللاذج نللسـائية نلتي سطَّ ت 
رونقـف تكارليـة ونلبعـض رلهـا 
كانت أساسـية ورئيسة يف نالنتقال 
وضعيـة  رـن  وأرـم  بلجتلعـات 
نالسـتضعاف ونلقهـ ، إىل وضعيـة 

نلعز ونلغلبة. 
يذك  نلُقــْ آن نلك يـم نلوضعية 
نلتي كان يعيشـها بلو إرسنئيل رن 
تعذيب ونضطها  ونستعبا  رن قبل 
نلذين  ف عون و7ارـان وآلو 7لا 
كانون يستحيون نساء7م ويقتلون 
أبلاء7م، وقد أشـار نلُقـْ آن إىل ذلك 
يف أكثـ  رن روضـع؛ ورن ذلك قول 
نلله تعاىل: }إِنَّ ِفْ َعْوَن َعال يِف نألَْرِض 
يَْسـتَْضِعُف  ِشـيًَعا  أ7ََْلَهـا  َوَآَعـَل 
أَبْلَاء7ُـْم  ُح  يُذَبِـّ لُْهـْم  رِّ َطاِئَفـًة 
ُه َكاَن ِرَن  َويَْسـتَْحِيي ِنَسـاء7ُْم إِنَـّ

نْلُلْفِسِديَن{.)سور7 نلقصص: 4(
فقد قا4 ف عون روىس بتقسـيم 
ونسـتضعف  طبقـات،  إىل  شـعبه 
طبقـًة رلهـم و7ـم بلـو إرسنئيل، 
ورـار  بحقهـم نلتلكيـل وآعـل 
رلهـم سـخ ية، وكان يظـن بذلك 
أنـه يحافـظ عـىل رلكـه، ويقوي 

نللـه  أرـُ   آـاء  حتـى  شـوكته، 
نملسـتضعفا  أولئـك  باسـتلقاذ 
يعلـم  ال  ونملسـحوقا رـن حيـث 
ذلـك نلف عـون، فكانـت أ4ّ رـوىس 
أول جطـو7 يف ط يق نسـتلقاذ تلك 
نألرة، وننتشـالها رن آحيم نلظلم 
ونالسـتعبا ، وتلكيلهـا يف نألرض؛ 
ولذلك قـال تعـاىل: }َوأَْوَراْلَـا نْلَقْو4َ 
نلَِّذيَن َكانُونْ يُْسـتَْضَعُفوَن َرَشـاِرَق 
نألَْرِض َوَرَغاِربََها نلَِّتـي بَاَرْكلَا ِفيَها 
ْت َكِلَلُة َربَِّك نْلُحْسـلَى َعىَل بَِلي  َوتَلَّ
ْ نَا َرا َكاَن  نِئيَل ِبَلا َصـرَبُونْ َوَ رَّ إرِْسَ
يَْصلَـُع ِفْ َعـْوُن َوَقْوُرُه َوَرـا َكانُونْ 

يَْعِ ُشوَن{.)سور7 نألع نف: 137(
و7لـا تحـدث نلسـيد نلقائد عن 
بعـض 7ـذه نلللاذج نلتي سـطَّ ت 
للـه ولإلنَْسـان ونلتأريخ،  رونقـف 
ورـن 7ذه نلللـاذج نلعظيلة كانت 
أ4ّ رـوىس رـن نللسـاء نلتـي بلغت 
ربلًغـا عظيًلا رـن نإليَْلـان نلونعي 
ونلثقـة نملطلقة بقدر7 نلله، وقدرت 
فلـذ7 كبد7ا نملولـو  للتـّو؛ بال غم 
رـن كيلونتها كأ4ّ ورـا تلتلكه رن 
عاطفـة آيّاشـة نحـو رضيعهـا. 

ورلا قاله »يحفظه نلله«: 
»ففـي نلرتتيبـات نإللهيـة نلتـي 
أرن 7ـا نللـه حيللـا أَِذَن سـبحانه 
ٍة رستضعفٍة تعاني  وتعاىل بف ج أُرَّ
نلويـالت ونملـآيس رن ظلـم طاغية 
رتجرب 7و ف عون، وأذن نلله بف ج 
تلـك نألرة نملسـتضعفة، كان ضلن 
نلرتتيبـات نإللهيـة، ورقدرات ذلك 
نلفـ ج  وٌر رسـله نللـه سـبحانه 
وتعـاىل لللـ أ7، بدءنً رـن أ4 روىس 

)عليه نلسال4(«.)3(
ويقـول أيًضـا )يحفظـه نللـه(: 
»فضلن تلك نلرتتيبات نإللهية أوحى 
نلله سـبحانه وتعـاىل إىل أ4ُّ روىس، 
نلكبـري7،  نمُلهلـة  بطبيعـة  أوحـى 
ونلدور نألسـا  نلذي عهد به إليها، 
ووصلت نلتعليلات رن نلله سبحانه 

وتعاىل إليها عن ط يق نلوحي.  ور 
رهم و ور أسـا  ي تبـط به ف ج 
أرة وجالصها، وننعتاقها رن ويالت 
نلظلـم ونلطغيـان، كانـت نلُخطو7 
نألوىل رـن جـالل نرـ أ7، وجطـو7 
ورـن  رهلـة  وجطـو7  أساسـية 

روقعها كأ4ّ«.)4(
وعن إيَْلـان أ4ّ روىس نلكبري يقول 
)يحفظه نلله(: »ورـا كانت لتفعل 
ذلـك و7ـي نأل4 نلحلـون نل ؤوفـة، 
7ي نأل4 نلتي بفط تها تحلل ُكــّل 
نلحلان، ُكــّل نلحلان وكل نل حلة، 
وكل نل أفـة ل ضيعهـا نلصغري، وال 
عالقة تساوي عالقة نأل4 ب ضيعها، 
را كانـت لتُْقِد4 عىل جطـو7ٍ كهذه 
لوال إيَْلـانها نلكبري بالله سـبحانه 
وتعاىل وتصديقها بوعده }َفأَْلِقيِه يِف 
نْليَمِّ{ ألقيه يف نلبحـ  }َوال تََخايِف َوال 
ا َرن ُّوُه إَِليِْك َوَآاِعلُوُه ِرَن  تَْحَزِني إِنَـّ

نْلُلْ َسِلَا{.)سور7 نلقصص: 7( )5(
____________________________

�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي  )1( 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  )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� 

/2014م.
�يد عبد امللك بدر الدين الحوثي  )4( 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  )5( كلمة السَّ
� يحفظ�ه الله - يف ذك�رى مولد الزه�راء عليها 

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

/2014م.

 َُّر نألُسبوعا نلقا َرا 
رق

رن /17/ إىل /30/ ُآَلا ى نمج 7 

ه نلدر  نألول + رلزرة 
رة رع فة نلله نلثقة بالل

)رلز

ذون حذو بلي إرسنئيل(
لتح
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نلعد 

47 آلا ى نمج 7 71440ـ..
4 رار  ا4401

)ا61(
عربي ودولي 

 انهيارات أرضية في بلدة سلوان القريبة من سور األقصى بسبب حفريات الكيان الصهيوني لألنفاق:

استفزازات صهيونية جديدة بعد اقتحام مستوطنني باحات املسجد األقصى وسط حراسات أمنية مشّددة 
 : متابعات 

نقتحـم  نسـتفزنٍز صهيونـي آديـد  يف 
عـرنُت نلصهايلة، أرس نألحد، سـاحاِت 
نملسجد نألقىص بح نسة رشّد 7 رن قونت 
نلكيـان نإلرسنئيـيل نلتـي ونصلـت فـ َض 
إآ نءنت رشـّد 7 عىل  جول نلفلسطيليا 

لساحات نلح 4.
وقالـت رصـا ر نعالريـة فلسـطيلية: 
إن رجلوعـاٍت رـن نملسـتوطلا آـّد ت 
نقتحاراِتهـا لللسـجد نألقـىص رـن آهة 
بـاب نملغاربة، حيـث نسـتلف ت نلوحدنت 
وقارـت  نلحـ 4  سـاحات  يف  نلخاصـة 
نلحلايـة  نلفلسـطيليا ووفـ ت  بإبعـا  
لللستوطلا، جالل آوالتهم نالستفزنزية 
يف سـاحات نلحـ 4 وقبالـة رصـىل »باب 
صلـونت  بعضهـم  أّ ى  فيلـا  نل حلـة، 

تللو ية قبالة قبة نلصخ 7.
رـن آانب آج ، شـهدت بلد7 سـلونن، 
أرـس ننهيـارنٍت أرضيـًة يف أرضيـة رلعب 
حـي ون ي حلو7 عىل بعد أرتار رن نلسـور 
نلجلوبـي لللسـجد نألقىص، وذلـك نتيجة 
نألعلال نإلرسنئيلية لحف  »شبكة نألنفاق« 
نملوصلة إىل أسـونر نملسجد نألقىص وساحة 

نلربنق رن نلجهة نلغ بية.
آون  صيـا4 - رديـ  ر كـز رعلورات 
نلحـي  أ7ـايل  أن  أوضـح،  حلـو7،  ون ي 
نسـتيقظون عـىل ننهيـار آديـد يف أرضية 

رلعب نلحي، وسـوره ونألسـالك نملحيطة، 
إضافـة إىل 7بـوط أريض يف ذنت نملـكان، 
وتشـققات وتصدعات ونسـعة باألسـونر 

نملحيطة به.
وأضـاف صيـا4 يف بيان أصـدره نمل كز، 
أرس، أن أعلال نملستوطلا يف رحيط أرض 

نمللعب وأسـفله ال تتوقـف، حيث يقورون 
يورياً بعلليات حف  بأ ونت اقيلة وأج ى 
جفيفة، وجالل ذلك يتـم إف نغ نألت بة رن 
أسفل نألرض ونقلها بشاحلات رخصصة، 
رـا يعلي ذلـك أن سـلطات نالحتالل تحف  
لصالـح  نلحـي  أسـفل  وتفـ غ  نألنفـاق 

نملشـاريع نالسـتيطانية رتلاسـية سالرة 
سـكان نلحي نلبالغ عد 7م 5 آالف نسلة، 
ونلذيـن يعيشـون بخط  حقيقـي نتيجة 

توسع رقعة نلتشققات ونالنهيارنت.
ولفـت ردي  ر كـز نملعلورـات يف ون ي 
حلو7 أن رحيط رلعب ون ي حلو7 نملترضر 

يعترب نملوقع نل ئيس نمل كزي لحف  نألنفاق 
يف نلحي، الفتاً إىل أن نمللخفض نألجري ونلذي 
تشـهده رديلة نلقد  رلذ نهاية نالسبوع 
نلحف يـات  حجـم  عـن  كشـف  نملـايض، 
وجطورتها عىل حيا7 سـكان نلحي، حيث 
ظه ت ننهيارنت نرضيـة آديد7 جاصة يف 
نلشـونرع نل ئيسـية ويف رلعـب حي ون ي 
حلـو7 ويف أرض تابعـة »لكليسـة للـ و4 
نألراوذكس«، إضافة إىل توسـع تشـققات 
آدرنن وأسـقف نمللازل يف نلحـي، ربيلاً أن 
أعلال حف  نألنفـاق رتونصلة، رغم توآه 
نلسـكان لللحاكـم نإلرسنئيليـة رطالبا 
بإيقـاف أعلال نلحف  أسـفل نلحـي نلتي 

تهد  بخط  نالنهيار.
إىل ذلـك قال رحلـد عطاللـه -صاحب 
نالنهيـار  إن  حلـو7-:  ون ي  رلعـب  أرض 
نلونسـع نلذي وقع، أرس 7ـو حصيلة 14 
عاراً رـن علليات نلحفـ  وتف يغ نألت بة 
نالحتـالل  سـلطاِت  أن  رضيفـاً  أسـفله، 
نىل  لتحويلهـا  نألرض  رصـاَ ر7  حاولـت 
روقف لللستوطلا، حيث توآه لللحاكم 
لحلايتهـا، وتلكـن رـن تحويلهـا مللعب 
أطفال وشـبان نلحي؛ كون نمللطقة تفتق  
لألراكـن نملخصصـة لهـم، ونليـو4 أصبح 
نمللعب غري آرن بعد نالنهيار،  نعياً إىل تأرا 
نملـكان ونآـ نء نلتصليحـات ونلرتريلات 
نلالزرة له ليتسـلى ألطفال نمللطقة نللعب 

فيه بأران.

سوريا تؤّكــد جاهزية جيشها للتصدي 
لكل جرائم الجماعات اإلجرامية يف 

مختلف مناطق الجمهورية 
 : متابعات 

أ ننت سورية بشد7 نلسلوك نإلآ نري نملستلّ  للجلاعات نإلر7ابية 
وج وقاتها نلدنئلة التفاقيات جفض نلتصعيد، رؤّكــد7 عىل آا7زية 

نلجيش نلع بي نلسوري يف نلتصدي لج نئلها.
وقـال رصـدٌر رسـؤول سـوري يف وزنر7 نلخارآيـة ونملغرتبا يف 
ترصيـح لـ »سـانا«، أرـس نألحـد: يف ننتهـاك آديد التفـاق جفض 
نلتصعيـد يضاف إىل سلسـلة ننتهاكاتها نملسـتل 7 تابعت نملجلوعات 
نإلآ نريـة نعتدنءنتهـا عىل قونتلا نملسـلحة، حيث شـلت فج ، أرس، 
7جوراً إر7ابياً آديدنً رخططاً له بشـكل رسـبق عىل قونتلا نملسلحة 
نملتل كـز7 عىل نرتدن  رحـور نملصاصلة يف ريف حلا7 نلشـلايل وذلك 
ننطالقـا رـن رونقعها يف رلاطق جفـض نلتصعيد رسـتخدرة أنونعاً 
رتعـد 7 رن نألسـلحة ورسـتغلة نلظـ وف نلجويـة نلسـيئة لتلفيذ 

عللياتها نإلآ نرية نلدنيئة.
وأضـاف نملصـدر أن نالعتدنَء نإلآ نري أسـف  عن نرتقـاء عد  رن 
نلشـهدنء وإصابة عـد  آج  رن آلـو  نلقونت نملسـلحة وقد تلّكلت 
قونتلا رن صد نلهجو4 وتكبيد نإلر7ابيا نملهاآلا جسائَ  فا حة يف 
نألف ن  ونلعتا  وتم سحب عد  رن آثث قتال7م وبقيت آثث أج ى يف 
نلعـ نء، روّضحاً أن نلجلهورية نلع بية نلسـورية إذ تع ب عن إ ننتها 
نلشديد7 للسلوك نإلآ نري نملستل  لللجلوعات نإلر7ابية وج وقاتها 
نلدنئلـة التفاقيـات جفـض نلتصعيد، فإنهـا تؤّكــد عـىل نلجا7زية 
نلعاليـة ونلتارـة للجيـش نلع بي نلسـوري يف نلتصدي لهـذه نلج نئم 
ونلخ وقـات وعـىل أنها لن تقف ركتوفـة نأليدي تجاه 7ـذه نلج نئم، 
وتشـّد  عىل أنها لن تسـلح لإلر7ابيا ورن يقـف ورنء7م بالتلا ي 
يف نعتدنءنتهـم عىل نملونطلا نألب ياء وقونت نلجيش نلع بي نلسـوري، 
رؤّكــد7 عىل حقها يف نلدفاع عن سـيا 7 ووحـد7 أرنيض نلجلهورية 

نلع بية نلسورية وسالرة رونطليها عىل كارل نلرتنب نلسوري.

إيران تحّذر حلفاء واشنطن يف الخليج من انتفاضة مواطنيهم

املعارضة الجزائرية تدعو الجيش لحماية مطالب الشعب 
املتمثلة برحيل بوتفليقة وأركان نظامه 

استقالة رئيس حزب األمة السوداني من الربملان بسبب 
االعتداء على الثوار املطالبني باستقالة البشري 

 : متابعات 
-أرـا  شـلخاني  عـيل  حـّذر 
نلقورـي  لألرـن  نألعـىل  نملجلـس 
نإلي ننـي- حلفاَء نلواليـات نملتحد7 
يف نلـرق نألوسـط رـن أنهـم قـد 
يونآهون ننتفاضـًة رن رونطليهم 
نملهانـا يف حال ونصلـون نعتلا 7م 

عىل ونشلطن.
ونقلت وكالة أنباء فار ، أرس 

نألحد، عن شـلخاني قولـه: »ن ى 
نل ئيـس نألرريكـي  ونالـد ت نرب 
وحتـى أزالره يسـخ ون ويهيلون 
نلسـعو ية ونإلرارنت ليـل نهار، إذ 
يقولـون لهلا إنكلـا ال قيلة لكلا 
وال يلكلكلـا نلصلـو  ونملقاورـة 

بدون أرريكا حتى ليو4 ونحد.
أكتوبـ :  يف  قـال  ت نرـب  وكان 
نمللـك سـللان »قـد ال يسـتل   إن 
ألسـبوعا« بدون نلدعم نلعسك ي 

نألرريكي، يف ترصيحـات تجا7لتها 
إن  نل يـاض. وأضـاف شـلخاني: 
توقعاتـي حـول حلفـاء أرـريكا يف 
نمللطقـة 7ي أنهـم إذن نسـتل ون يف 
سياستهم باللجوء إىل نعدنء نإلسال4 
فإنهـم سـيونآهون ننتفاضـة رن 

رونطليهم نملهانا.
إيـ نن  عالقـات  وتد7ـورت 
بجريننها نلخليجيا جالل نلسلونت 
نألجـري7 وتصاعدت حـد7 نلتوت نت 

نتهلـت  علدرـا  نملـايض  نلشـه  
نل يـاض  نإلسـالرية  نلجلهوريـة 
تفجـري  يف  بالتـورط  وأبوظبـي 
ننتحاري أسف  عن رقتل 47 آلدياً 

إي ننياً.
ونـّد  نلحـ ُ  نلثـوري نإلي نني 
بـ »حكورتي نلسـعو ية ونإلرارنت 
نلخائلتـا«، رشـرينً إىل أن طهـ نن 
لن تتسـارح بعد نمن رـع  علهلا 

نلخفي للجلاعات نلتكفريية.

 : متابعات 
 عت أحزنٌب وشخصياٌت آزنئ ية 
رعاِرضـٌة قيـا 7َ نلجيـش نلجزنئ ي 
عـن  ونلدفـاع  نملونطلـا  لحلايـة 
حقوقهم نألصيلة ونالستجابة ملطالب 
نلشعب نلذي يتظا7 ؛ نحتجاآاً عىل 
ت شـح نل ئيس َعبدنلعزيز بوتفليقة 
لوالية آديد7 باالنتخابات نل ئاسـية 

نملق ر7 يف 18 أب يل نملقبل.
وأّكد بياٌن صا ٌر عن نآتلاع 7ذه 
ونلشـخصيات  نلسياسـيّة  نألحزنب 

نملعارضـة، أرـس نألحـد، عـىل حق 
نلشـعب نلجزنئ ي يف ننتزنع حقوقه 
نلدستورية وجاصة نلحق يف نلتعبري 
ونلتظا7ـ  ورفض سياسـات نألر  
نلونقـع وتل يـ  جيـارنت نلسـلطة 
بالقو7، وباركت نملعارضة نلجزنئ ية 
يف نآتلاعها نلثاني »نتسـاَع نملسعى 
نلشـعبي يف نلدعو7 للتغيري نلسـللي 
نلتي تقو ه إرن 7 نلشعب رجسد7 يف 
رختلف رشنئحه ونلدعو7 الستل نره 

حتى تتحّقــق رطالبه.
وشـّد  نلبيـاُن عـىل رفـض أي 

نلتفـاف عـىل رطالـب نلشـعب يف 
نلحكـم  للظـا4  نلعليـق  نلتغيـري 
نلسـلطة  رحّللـا  نلجزنئـ ،  يف 
نملسـؤولية نلتأريخية عـن رخاط  
عـد4 نالسـتجابة ملطالب نلشـعب، 
نملعارضـة  أحـزنب  وآـد  رلثلـو 
ونلشـخصيات ونللشطاء »تحيتهم 
ونلسـللي  نلحضـاري  لألسـلوب 
لللشـاركا يف رسـرينت نلجلعـة 
ورآـال نألرن، كلا قدرـون نلتعازي 
لعائلـة حسـان بن جد7 نلـذي تويف 

جالل نملسرينت.

نملعارضـة  أحـزنَب  أن  يُذكـ  
ونلشـخصيات نلوطلية ونللشـطاء 
نلسياسيّا نلذين حرضون نالآتلاع 
سـجلون رشـاركاتهم يف نملسـرينت 
نلتي تـم تلظيلها نلجلعة بالجزنئ  
نلعاصلة ورختلـف واليات نلجزنئ  
لللطالبة برتنآع نل ئيس بوتفليقة 
عن نلرتشح لوالية جارسة آديد7، 
رـع رضور7 رحيـل ُكـــّل ررـوز 
رقدرتهـم  ويف  نلحـايل  نلحكورـة 
رؤسـاء أحـزنب نلتحالـف نل ئايس 

نلدنعلا لالستل نرية.

 : متابعات 
نسـتقال رئيـُس حـزب نألرة نلفيـدرنيل يف 
نلسـو نن أحلـد بابكـ  نهـار رـن عضويـة 
نلربملـان نحتجاآاً عىل نالعتـدنءنت نلتي يقو4 
بهـا نلجيش ونألرـن بحق نملتظا7 يـن نلثونر 
نظارـه،  وأركان  نلبشـري  ب حيـل  نملطالبـا 
وكذن تلفيذن لقـ نر نلحزب بفض نلرنكة رع 

حكورة نلوفاق نلوطلي.
وتأتي نستقالة نهار نلتي سللها إىل رئاسة 
نلربملـان أرـس نألحـد بلاء عـىل قـ نر نملكتب 
نلقيـا ي للحـزب، بتاريـخ 46 يلايـ  نملايض، 
بفـض نلرنكـة نلتلفيذيـة ونلتريعيـة رع 

حكورة نلوفاق نلوطلي.

وأعلن رئيس حزب نألرة يف رؤتل  صحفي 
ننسـحاب نلحـزب رـن نمللاصـب نلتلفيذيـة 

ونلتريعية يف نلحكورة.
وشـارك حزب نألرـة نلفيـدرنيل يف حكورة 
نلوفـاق نلوطلي، نلتـي حلها نلبشـري رؤج نً، 
بثالاـة وزرنء والئيا )يف حكورـات واليات(، 
والانيـة نـونب يف نلربملـان، و15 آج يـن يف 

ب ملانات نلواليات.
وأعلـن نلبشـري، يف 44 فربني  نملايض، حالة 
نلطـونرئ يف آليع أنحاء نلسـو نن، ملد7 عا4، 
وحـل حكورـة نلوفـاق نلوطلـي وحكورات 
نلواليـات، و عـا نلربملـان إىل تأآيـل نللظ  يف 

تعديل نلدستور. 
وتشـهد ردن سـو ننية، رلذ ا1  يسـلرب 
نملايض، نحتجاآاٍت رلـّد 7 بالغالء، ورطالبة 

بتلحي نلبشري.
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ا مستقّلاً ينطلُق في مواقفه على أساس انتمائه وُهويته  مش���كلتُهم معنا في أننا نُِص�رُّ على أن نكوَن ش���عبااً حّراً
اإلمي�انية؛ ألّنه مين اإلمي�ان وما يليق به وما يعّبر عن إمي�انه هذا هو املوقُف الصحيُح في العداء إلسرائيل كعدوٍّ 

��ة اإلس�لمية وكعدوٍّ للشعب الفلسطيني وككيان إجرامي متوحش ظالم مغتِصب.  لأُلمَّ
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

علي الزهري 
البلُد ال�ذي يواِجُه أكرب 
 2019 الع�ام  يف  أزم�ة 
س�يكوُن اليم�َن.. هك�ذا 
املتح�دة،  األم�م  قال�ت 
مبل�غ  توف�ر  إىل  داعي�ًة 
دوالر؛  ملي�ارات  أربع�ة 
لتلبية احتياجات الشعب 
الع�ام  خ�ال  اليمن�ي 
الح�ايل، وم�ن أج�ل ذلك 
نّظمت يف جني�ف مؤخراً 
لاس�تجابة  مؤتم�راً 
اإلنَْس�انية بالتنس�يق م�ع الس�ويد وس�ويرسا لجمع 
تربع�ات وتعه�دات ال�دول املانح�ة، ويف ه�ذا املحف�ل 
الدعائي املس�تفّز تعه�د الكيان الس�عودّي بمبلغ 500 

مليون دوالر ومثلُه اإلمارات. 
وهن�ا دعون�ا نس�أُل ج�راَن اليمن: ما ال�ذي حصل 
ألش�قائكم حت�ى ولَّ�د ه�ذه الحاج�ة وخل�ق املعان�اة 
اإلنَْس�انية الكبرة؟ هل حصلت كارثٌة طبيعية؟ زالزل، 
فيضانات، براكني؟ أم أنكم تش�نّون عليهم حرَب إبادة 
جماعية طالت األخرض واليابس بطائرات تحمل شعار 
التوحي�د، وحصار خان�ق برعاية خ�ادم البيت األبيض 

سلمان بن عبدالعزيز؟
أيها التافهون، طائراتكم لم تغادر س�ماَء اليمن منذ 
أربعة أعوام، ولم يس�لم من حقدك�م أحٌد، فضحاياكم 
باآلالف رجاالً ونساًء وش�يوخاً وأطفاالً، وصواريخكم 
الذكية أيها األغبياء لم تس�تثِن حت�ى داَر رعاية األيتام 
بمحافظ�ة الحديدة، ودار املكفوف�ني بصنعاء، وحافلة 
ط�اب املدارس بصع�دة، وصاالت األع�راس، ومجالس 
الش�عبيّة، والصيادي�ن يف ع�رض  الع�زاء، واألس�واق 
البحر، لم ت�رك حتى املوتى يف قبورهم فمقربُة خزيمة 
بالعاصم�ة صنعاء ومقربة العمودي بذمار ش�اهدتان 

عىل حقارتكم. 
الكي�اُن الس�عودّي يحاربن�ا يف قوتن�ا ومعيش�تنا، 
ففرض حصاراً خانقاً براً وبحراً وجواً، واستهدف ُك��ّل 
املصانع ومخازن الغذاء وال�دواء، وُق�وَّاتُه تحتلُّ أجزاًء 

عزيزًة من أرضنا، واليوم يقّدم نفَسه بكل 

ر جب َمن كسَّ

حقيقة العدوان يف خطاب السيد

الديمقراطية املهيكلة واملطّبعون الجدد

سعاد الشامي
 

من منطلق املسؤولية القيادية يف مامسة أحداث 
الواقع، ومن مش�كاة الوعي اإليَْماني امليضء بفكر 
العدال�ة املجتمعية، يط�لُّ علينا َعَلُم الُه�دى ومثاُل 
الوفاء ورمُز اإلباء الس�يد القائ�د عبدامللك بدر الدين 
الحوث�ي س�اُم رب�ي عليه من ب�ني حش�ود قبائل 
ال�َرف وحكم�اء الش�موخ ليهديَنا م�ن أبجديات 
الحري�ة املتعبدة يف مح�راب البص�رة اإليَْمانية هذا 
الخط�اَب الوجدان�ي الذي ينس�اُب فيُض ن�وره إىل 
أروق�ة قلوب األَْح��َرار والرفاء من أبناء الش�عب 
اليمن�ي بكل ما حمله لنا من ص�دِق القول وحكمِة 

البيان وبلُغة العزيمة التي ال تنكرس.. 
كان املحوُر الرئييس واملرتكز األس�ايس يف خطاب 
الس�يد القائد أثن�اء اللقاء املوس�ع لقبائل وحكماء 
اليم�ن هو إيض�اَح الهدف الرئي�يس واملغزى الفعيل 
من ش�ن العدوان عىل بادنا وانتهاك سيادتنا والذي 
يتمث�ل يف موقف الش�عب اليمني الري�ف الرافض 
للهيمنة األمريكية ونزعاتها االستعمارية واالمتناع 
ع�ن إقامة أي�ة عاقة م�ع العدّو اإلرسائي�يل والذي 

يعترب رشيكاً رئيسياً يف هذا العدوان. 
ويف ه�ذه الكلم�ة يخربُن�ا الس�يُد القائ�د س�اُم 
الل�ه عليه أن مش�كلَة األعداء م�ع اليمنيني هي بما 
تميّزوا ب�ه من الحرية واالس�تقال ورفض التبعية 
الخارجي�ة واالنتم�اء اإليَْمان�ي املح�ض والهوي�ة 
اليماني�ة الش�امخة واملب�ادئ األَْخ��َاقي�ة والقيَم 
�ة  اإلنَْس�انية واملواقف السليمة املتبنية لقضايا األُمَّ

اإلْس��َامية، وعىل رأسها القضية الفلسطينية. 
مؤّك��داً س�اُم الل�ه عليه أنهم ما حمل�وا الِعداَء 
علينا وما نقموا من�ا إال ألَنَّنا نحمُل العداَء إلرسائيل 
م�ن منطل�ق إيَْمانن�ا بتوجيه�ات الل�ه وه�ذه هي 
نظرته�م تج�اه ُك��ّل ح�ركات املقاوم�ة املناهضة 
للعدّو اإلرسائييل بش�كل عام من خال ش�ن عليهم 

الهجم�ات الفكرية والثقافي�ة والتضليلية وجعلهم 
الع�دّو البدي�ل ع�ن إرسائي�ل، ومعلن�اً أن هدَفه�م 
الحقيق�ي م�ن الع�دوان ع�ىل اليم�ن أصب�ح جلياً 
وواضحاً للجميع، وهو جعل الش�عب اليمني شعباً 
موالي�اً للكي�ان الصهيون�ي، وموضح�اً أن مؤتم�َر 
وارس�و قد أظه�ر ما كان يخطَُّط ل�ه يف الخفاء من 
حقيقة تل�ك العاق�ة الوثيقة القائمة عىل أس�اس 
الراك�ة والتحال�ف وتعزي�ز الروابط املش�ركة يف 
ُك���ّل املج�االت، وأنهم أرادوا م�ن وراء ذلك املؤتمر 
وجعل ذل�ك املرتِزق خالد اليمان�ي بجانب نتنياهو، 
إيص�اَل رس�الة للش�عب اليمن�ي محتواه�ا إّما أن 
تكون�وا بجان�ب إرسائي�ل وإال سنس�تمر يف ش�ن 
الع�دوان عليكم حتى االستس�ام، وه�ذا ما وصفه 

السيد القائد باملستحيل. 
ويف آخ�ر الخطاب أش�اد الس�يد القائ�د عبدامللك 
الحوثي حفظه الله ورع�اه بموقف القبيلة اليمنية 
العظي�م طول ف�رة الع�دوان الس�ابقة وإعطائها 
الصاحي�ات الائق�ة بها م�ن منطلق مس�ؤوليتها 
الديني�ة والوطنية واإلنَْس�انية يف الدفاع عن األرض 
والع�رض ع�رب التزامه�ا بوثيق�ة ال�رف القب�يل، 
َوموّج�ه�اً بع�دة توصي�ات للمش�اركني يف اللق�اء 
ُخُص��ْوص�اً ولكافة أبناء الش�عب اليمن�ي عموماً 
برضورة مواصلة درب الصمود والس�ر عىل ُخَطى 
الب�ذل والعطاء حت�ى إفش�ال ُمَخّطط�ات األعداء، 
وتحص�ني الس�احة الداخلية م�ن ُك���ّل العناوين 
املهدم�ة لبُني�ان املجتم�ع اليمني الق�وي من خال 
تلك النعرات الطائفية والِعرقية واملذهبية التي تخل 
بصمود الشعب اليمني وتسعى إىل بث بذور التفتت 
واالنقس�ام وكرس ش�وكة اليمنيني، وبذل وتحريك 
ُك��ّل ما من ش�أن التصدي له�ذا العدوان اإلجرامي 
حتى تَُحلَّ علينا مكافأُة السماء للصابرين وترفرَف 

رايُة النرص املبني يف ُك��ّل أرجاء الوطن الحبيب. 

عبدالملك العجري
 

أمري�كا  فرض�ت  أن  بع�د 
هيمنتَه�ا ع�ىل النظ�ام العامل�ي 
منح�ت نفَس�ها مهم�َة ف�رض 
وتطبي�ق  العال�م  ع�ىل  النظ�ام 
الس�لوك الَحَسن وتحديد معاير 
ونّصب�ت  والخط�أ،  الص�واب 
نفَس�ها الرطيَّ العاملي الراعَي 
َوتضُع  والديمقراطي�ة  للحري�ة 
الخياراِت  الحرية وتهكيُل  حدوَد 
القي�وَد  وتض�ُع  الديمقراطي�ة 
م�ن  ع�ىل  عقوب�اٍت  وتف�رُض 

يحاوُل أن يتمرَد عليها. 
إله�ان عم�ر عض�و الكونج�رس األمريك�ي 
مث�اٌل جي�ٌد للديمقراطي�ة املهيكل�ة، ه�ي حرة 
يف إب�داء رأيه�ا، ولك�ن أن تتهَم حلف�اَء إرسائيل 
يف الكونج�رس »ه�م يه�وٌد أثري�اٌء مدفوع�ون 
باألموال« فتلك جريمٌة ال تُغتَفُر، وعليها االعتذاُر 

ُك��لَّ صباح من االتّهامات املؤذية إلرسائيل. 
لو أن إلهان سّفهت العرب واملسلمني َوأهانت 
مشاعَرهم َفإنَّ ذلك ال يُعترَبُ خروجاً عن الحقوق 
ول�و أنه�ا أَو أيَّ نائب آخ�ر نعتوا الس�عوديّة أَو 

اإلم�ارات م�ن ال�دول الت�ي تعت�رب نفَس�ها مع 
إرسائي�ل أصدقاء وحلفاء أمريكا يف املنطقة بكل 
ما هو مهنٌي وبغي�ٌض فإنهم فقط 
يمارس�ون واجبَهم يف حماية القيم 
األمريكي�ة التي ال يج�ُب أن تتلطَخ 

بالعاقة مع هذه الدول املتخلفة. 
يف العال�م اإلْس���َامي، إرسائيُل 
قي�ود  أه�ّم  االس�تقال  وإرادُة 
الديمقراطي�ة والحري�ة وع�ىل هذا 
األس�اس تقوُم معادلُة العاقة بني 
أمري�كا ودول العال�م اإلْس���َامي 
اإلْس���َامية  والعربي، فللش�عوب 
كام�ُل الحرية يف اختياره ما تختاره 
أمري�كا وإاّل َف�إن ألمريكا الَح��قَّ يف اختيار من 
يحكمه�م وعن�د م�ا يتعلق األم�ر بإرسائي�ل أَو 
الرغب�ة يف االس�تقال تنته�ي حري�ة الش�عوب 
ورشعي�ة األنظم�ة.  للع�رب ُك���لُّ الحري�ة إاّل 
الحري�ة يف مقاوم�ة إرسائيل فذلك ه�و اإلرهاُب 
والتط�رُف، لألنظم�ة العربية واإلْس���َامية أن 
تدعم حتى داعش والقاع�دة ولكن دعم حماس 

وحزب الله إرهاٌب أسود. 
للع�رب أن يطالب�وا باملثلي�ة لك�ن أن يفكروا 
باالستقال الس�يايّس واالقتصادي فتلك جريمٌة 

تُس�ِقُط عنهم الرعية املروعية وتصبح دوالً 
مارق�ة ورشي�رًة وديكتاتوري�ة ومس�تبدة وكل 
الصفات الس�يئة وتتع�رُض للماحقة وصنوِف 
العقوبات والضغوطات السياسيّة واالقتصادية 
واألمني�ة. إذَا تم�ت صفق�ة الق�رن َف�إنَّ تهمَة 
املعادات للس�امية س�تصبُح تهم�ًة تاحُق دوَل 

املنطقة بالنبذ وإعان الحرب. 
املفارق�ُة أن دوالً أقطاباً يف النظام العاملي مثل 
الصني وروسيا واالتّحاد األوروبي بدأوا يتململون 
م�ن القبضة األمريكي�ة ويحال�ون إبعادها عن 
مرَك�ز الهيمن�ة م�ن خ�ال مؤّسس�ات موازية 
ويضيق�ون حتى ببعض ممارس�ات إرسائيل يف 
حني أن املطبّعني الج�دد يهرولون نحو إرسائيَل 
هرولًة؛ باعتبارها البوابَة الجديدَة لتجنب غضبَة 
العم سام والحصول عىل الحماية األمريكية كما 
يفعل الطفُل مع وحشية أُّمه وهي ترضبُه فيزيُد 
االلتص�اَق به�ا؛ ألَنَّه يعتقُد أن تلك هي الوس�يلة 
الوحي�دة الس�تعطافها وإقناعه�ا بالتوقف عن 
رضبه وعندما يكرب يكتشُف الكثرَ من الوسائل 
للحماية باالعتماد عىل ذات�ه.. الكارثُة أن هؤالِء 
ف�ا يريدون أن يك�رَبوا ولو أنهم ك�ربوا ألدركوا 
أن املس�تجرَ بأمريكا َوإرسائيَل كاملس�تجِر ِمن 

الرمضاِء بالنار!!

 يحيى صالح الدين

هناك فك�رٌة يرّوج لها البيُت 
الش�يطان  برئاس�ة  األبي�ض 
ترام�ب وه�ي إنش�اء )النات�و 
العربي( عىل غرار الناتو الغربي 
)حلف األطليس( تكون مهمتُه 
حْرَف بوصلة الِعداء ليتجَه نحو 
جمهورية إيران اإلسامية بدالً 
عن إرسائي�ل حلف عربي مواٍل 
إلرسائي�ل يح�اول اليه�ود عرب 
األعراب املنافقني  جرَّ الشعوب 
الدم�ار والوي�ات  العربي�ة إىل 
وإدخال العرب يف حروب أهلية 
الزم�ن كح�روب  لعق�ود م�ن 
داح�س والغرباء اللُه س�بحانه 
وتع�اىل ذكر لنا يف كتابه الكريم 
َم�ن ه�م األع�داء التأريخي�ني 
وهم اليهود قال تعاىل: )َلتَِجَدنَّ 
أََش�دَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمنُوا 
ُكوا( صدق  اْليَُه�وَد َوالَِّذي�َن أرَْشَ

الله العظيم.
ل�ذا ع�ىل الش�عوب العربية 
ان تتنب�ه وتُبقَي بوصلة العداء 

باتجاه اليهود والتَحّرك 

الناتو العربي 
)املنافقون 
العرب( 
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