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نوعية  هند�سية  بكمائن  �آلية   16 وتدمري  جنر�ن  يف  �سعودية  مو�قع  على  �ل�سيطرة 

ال�شرعـية الـملـفـقة
ت��ق��اري��ر أمم��ي��ة أك����دت أن »ش���رع���ي���ة« ال���ف���ار ه���ادي 
كانت ذريعة للتدخل العسكري األجنيب يف اليمن

ممارسات دول 
العدوان أكدت أن 

»الشرعية« هي 
أطماعها ومصاحلها 

اخلاصة

النصوص الدولية 
واألممية شهدت 

بتفكك وتآكل 
وعجز سلطة الفار 

هادي وارتباطها 
بالتنظيمات 

التكفريية

مسيرة حاشدة 
في الحديدة تندد 

بالتدخالت البريطانية 
في الشأن اليمني

قيادة محافظة حجة 
توضح الجهود التي بذلتها 

لحل قضايا »العّبيسة«:

 الرئيس الشهيد أولى 
»ُكَشر« اهتمامًا خاصًا 

وكّلف لجانًا من المشايخ 
والوجاهات لحل قضايا 

أبناء المديرية

 اللصوص والمرتزقة 
أغلقوا جميع األبواب أمام 
الحل السلمي وصّعدوا من 

إجرامهم

 رصيد حجة وحجور 
خاصة مليء بالبطوالت ولن 

يسمح أحرارها بتسليمها 
للخونة والمرتزقة

الغضب الشعبي 
يتوسع في عدن
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مصرع وإصابة عشرات الجنود السعودّيين والمرتزقة خالل العمليات:

في لقاء جمع قياداته بعضو المكتب السياسّي 
ألنصار اهلل حزام األسد في العاصمة صنعاء:

السيطرة على مواقع سعودّية يف نجران وتدمري 16 آلية بكمائَن هندسية نوعية

»العدالة والبناء« يترّبأ من األصوات 
النش��از الت��ي ارتم��ت يف أحض��ان 

العدوان باسم الحزب 

 : الحدود
شهدت آبهاُت را ارع  عبحدا ، أرا عبثالثا ، 
عـد9 عأللـات نوعلـة نّفـذتها ُقـــوَّعت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة، تـم جالبهـا عبسـلط 9ُ عىل 
عد9 روعقـَع، اكرس عد9 رحـااالت زحف بلادّا، 
اسقط جالل تلك عباأللات عدٌ  كبريٌ رن عنارص 
عبجلش عبسـاو ّي ار تِزقتـه قتىل اآ حى، اتم 

تدرري 16 آبلة بهم لكأائن 9ندسلة. 
اأفا  َرْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحلفة عملسـري9 لأن 
ُقــوَّعت عبجلش اعبلجان سـلط ت رسـا  أرا، 
عىل عد  رن عملوعقع عبتي كان يتأ كز فلها آلش 
عبادّا عبساو ّي ار تِزقته، يف طلاة نج عن، اذبك 
إثـ  عأللـة 9جورلة نوعلـة تم جالبهـا عقتحا6 
تلك عملوعقع لشـكل رباغت، أحدث إرلاكاً َكبريعً يف 

صفوف عبادّا. 
اأّكــد عمَلْصَدُر أن َعـَد عً رن عبجنو  عبساو ينّي 
ار تِزقتهم سقطوع قتىل اآ حى لنريعن عبجلش 
اعبلجـان جـالل عباأللـة، االذ لقلتهـم لابف عر، 
اعنتهـى عباأللة لتطهري تلك عملوعقـع اعغتنا6 را 

فلها رن عتا  عسك ّي. 
ايأتـي ذبـك ضأـن تقـد6 رتوعصـل تحّققه 
ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة يف آبهات 
عباأللـات  يف  ركثّـف  عبحـدا ، ضأـن تصالـد 

عبهجورلة، حلث شـهدت عميّا6 عملاضلة إسـقاط 
عـد  رـن عملوعقع عبتـي كان يتأ كـز فلها آلش 
عباـدّا ار تِزقتـه يف عد9 رناطق، اسـقط جالل 
تلـك عباأللات عرشعت رـن عبقتـىل اعبج حى يف 

صفوف عبادّا. 
رـن آهة أُْجـــَ ى، تأّكنت ُقـــوَّعت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة، صبـاح أرـا، رـن كـرس 
رحاابة زحف اعسـاة مل تِزقة عبجلش عبساو ّي 
يف صح ع  عمآـارش قبابة نج عن، اتكبّد عمل تِزقة 

جسائَ  كبري9. 
اأاضح عبناطُق عب سـأي بلُقــوَّعت عملسلحة، 
عباألد يحلى رسيع، أن رحاابة عبزحف عستأ ت 
رنذ سـاعات عبللل احتى عبصباح، اشـارك فلها 
طريعن عباداعن لأرتلف أنوععه، إلسنا  عمل تِزقة، 

إال أنها تحوبت إىل رح قة بهم. 
اأّكـــد رسيع أنـه تـم عسـتدرعج عمل تِزقة إىل 
كأني نوعي، حلث عنفج ت لامل تِزقة عد9 عبوعت 
ناسفة زرعتها احد9 عبهندسة عباسك يّة عبتالاة 
بلجلـش اعبلجـان، رـا أَ َّى إىل رـرع اإصالة 
عبارشعت رن عمل تِزقة، اتطاي  أشـالئهم، قبل أن 

يلوذ لقلتهم لابف عر رذعورين. 
اأضـاف ناطـُق عبُقــوَّعت عملسـلحة أنه آ ى 
تدرـري 11 آبلـة بلأ تِزقـة جـالل كـرس عبزحف، 
اكانـت عمبلـات تحأـل عـىل رتنهـا عباديد رن 

عنارص عمل تِزقة، سـقطوع َآألاـاً قتىل اآ حى 
آ ع  تدرري9ا. 

االحقـاً، تأّكنـت ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجان 
عبشـابلّة رـن كـرس رحاابتَي زحـف إضافلتني 
مل تِزقـة عبجلـش عبسـاو ّي عىل طلاـة نج عن، 
اأفـا  َرْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بلصحلفة لـأن طريعن 
عباداعن شـارك لأرتلف أنوععه إلسنا  عمل تِزقة، 
إال عنهـم تلقوع رضلات رسـّد 9 اركثّفة رن قبل 
ُقـــوَّعت عبجلش اعبلجان، را أسـف  عن ررع 
اإصالـة عباديد رنهم، اعنتهـت عملحاابتان لف عر 
لقلة عمل تِزقة، ابم يحّققوع فلهأا أي تقد6. 

إىل ذبـك،  ّرـــ ت ُقـــوَّعت عبجلـش اعبلجان 
عبسـاو ّي  عبجلـش  مل تِزقـة  آبلتـني  عبشـابلّة، 
قبابة عبسـديا، يف نجـ عن أَيْـضاً، اأفـا  َرْصَدٌر 
رلدعنـي بلصحلفـة لـأن عمبلتني تـم تدرري9أا 
لوعسـطة عبوعت ناسـفة زرعتها احد9 عبهندسة 
عباسك يّة، اأسـف  تدرري9ُأا عن ررع آألع 

عمل تِزقة عبذين كانوع عىل رتنهأا. 
كأا  ّرـــ ت ُقــوَّعت عبجلـش اعبلجان ثالث 
آبلـات إضافلـة مل تِزقـة عبجلـش عبسـاو ّي يف 
صحـ ع  عمآارش قبابـة نج عن، اذبك لوعسـطة 
عبوعت ناسفة زرعتها احد9 عبهندسة عباسك يّة 
اكانـت عمبلات تحأل عىل رتنها عد  رن عنارص 
عمل تِزقة سقطوع َآألااً لني رصيع اآ يح. 

 : صنعاء
أشـا  عبدكتوُر حزع6 عمسد –عضو عملكتب عبسلايّس منصار عبله-، لابدار 
عببـارز اعإليجالـي بحـزب عبادعبـة اعببنا  يف روعآهـة عباداعن عبسـاو ّي 
عمر يكي عإلرارعتي ارشـاركة قلا عته اقوععده يف را كة عبتصدي بلاداعن 

ارنا9ضة عبتطبلع رع كلان عبادّا عبصهلوني. 
آا  ذبـك جالل بقائه، أرا عبثالثا ، يف عبااصأـة صناا  قلا عِت حزب 
عبادعبـة اعببنـا  رأثـالً لابدكتـور حسـني عبجنلـد - نائب رئلـا عبحزب، 
احسـلبة شنلف - عمرني عباا6 عملسـاعد بلحزب، اعبدكتور صا ق عجان - 
رئلا عبدعئـ 9 عبتنظلألة بلحزب، اعا ل رعآح – رئلـا عبدعئ 9 عبقانونلة 
بلحزب، اأرشف شـنلف - عبناطق عب سـأي بلحزب، اذبك ملناقشـة الحث 
سـبل تازيز عوعرل عبصأو  يف روعآهة عباداعن اتحصني عبجبهة عبدعجللة 
بلبلـد رن جالل توحلد عبجهو  اعبتصدي بلأؤعر عت عبتي يحلكها عبادّا رن 

جالل أ اعته. 
اتطـ ق عبحـارضان يف عبلقا  إىل آ عئـم عالحتالل يف عملناطـق عبجنوللة 
عبوعقاـة تحت سـلط 9 عالحتالل عإلرارعتي، رشـريين إىل رـا تقدره عبقوى 
عبوطنلة يف عبدعجل رن ربا رعت شـجاعة يف سـبلل إنجاح ف ص عبسال6، يف 
رقالل را تقو6 له قوى عباداعن اعالرتزعق رن عستأ عر ج اقاتها ارا تأثله 

تلك عبر اقات رن تقويض بف ص عبسال6. 
رـن آانبها أّكــدت قلا عُت حـزب عبادعبة اعببنا ، ل ع تها رن عمصوعت 
عبنشاز عبتي عرتأت يف أحضان عباداعن لاسم عبحزب اعبتي ال تارب عن توآه 
عبحزب اال عن رنهجه عبوطني، رثأنًة ح َص عبقلا 9 عبثورية اعبسلاسـلّة 
عىل احد9 عبنسـلج عالآتأاعي بلبلد، ربلنني أن ق عر عبافو عباا6 عن عملغّ ر 
لهـم ا عوتهم بلاو 9 إىل أرض عبوطن كأوعطنني صابحني  بلل عىل ح ص 

ارسؤابلة احكأة رن عبقلا 9.

قتلى وجرحى من املرتزقة وتدمري آلية لهم بقصف مدفعي مسّدد يف »خب والشعف«

 : الجوف
سـقط عـد  رـن عنـارص ر تِزقـة عباـداعن 
عمر يكـي عبسـاو ّي، أرا عبثالثـا ، لني رصيع 
اآ يـح، اتـم تدرري آبلة عسـك يّة بهـم، آ ع  
عبجلـش  ُقـــوَّعت  نّفـذتهـا  رسـّد 9  رضلـات 

اعبلجان عبشابلّة يف رحافظة عبجوف. 

اأفـا  َرْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بصحلفـة عملسـري9 لأن 
ُقـــوَّعت عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة رصـدت، أرا 
تجأاـات كبـري9 بانـارص اآبلـات ر تِزقـة عباداعن 
اعبشـاف،  جـب  لأدي يـة  عبرللفـني  رنطقـة  يف 
فاستهدفتهم احد9 عإلسنا  عملدفاي لرضلات ركثّفة. 
اأّكـــد عمَلْصَدُر أن عبرضلـات عملدفالة أصالت 
تجأاات ر تِزقة عباداعن لدقة عابلة، اأسـف ت 

عن ررع اإصالة عد  رنهم. 
اأاضـح عمَلْصـَدُر أن آبلـة بلأ تِزقـة تا ضت 
بلرضلات عملدفالة اتم إعطالها، اشو9د تصاعد 

عبنريعن رنها. 
اال ذ لقلـة عمل تِزقـة لابفـ عر رـن عملنطقـة 
عملسـتهدفة، اسـط حابـة إرلـاك اذعـ  كبـري9 

أصالتهم آ ع  عبرضلات عملدفالة.

خروقات العدّو تتواصل يف الحديدة وإصابة طفل بنريان 
املرتزقة يف التحيتا

 : الحديدة
عباـداعن  قـوى  اعصلـت 
عتّفـاق اقف  ار تِزقتُهـا جـ َق 
إطالق عبنار يف رحافظة عبحديد9، 
عبثالثـا ، عد9  اعرتكبـت، أرـا 
ج اقـات، حلـث شـنّت قصفـاً 
ركثّفاً عـىل عد  رـن عملناطق يف 
عملحافظة، اأصلـب طفل لنريعن 
عمل تِزقة ضأن تلك عبر اقات. 
اأفا  َرْصـَدٌر رحيل بصحلفة 
عملسـري9 لأن طفالً أصلب لنريعن 
رنطقـة  يف  اعمل تِزقـة  عبغـزع9 
عملسلب لأدي ية عبتحلتا، روضحاً 
أن عبطفل كان يبارش عأله يف أحد 
رصانـع »عببلك« لاملنطقة عندرا 

أطلق عنارص عبادّا نريعنهم. 
رناطـُق  تا ضـت  ذبـك،  إىل 
رتف قة لابُق ب رن فندق عالتّحا  
اآارـع عبوحلـني يف رنطقـة 7 
يوبلـو عبسـكنلة، الاتّجاه فندق 
عبوعحة اعبحديد9 الند اآوبة يأن 
رولايـل، بقصف رسـتأّ  جالل 
سـاعات يو6، أرا، حلث أطلق 
عبغزع9 اعمل تِزقـة قذعئَف ردفالًة 
لامسـلحة  تأشـلطاً  انّفــذاع 

عب شاشة عىل تلك عملناطق. 
كأـا أطلـق ر تِزقـة عباداعن 
ردفالـة،  قذعئـف   8 رـن  أكثـَ  
أسـلحتهم  نـريعن  افتحـوع 
عبكوعي  عب شاشـة، عـىل ق يـة 
لابدريهأـي، فلأا تم رصد أرلاة 
ردعفع رشاشـة بلغزع9 اعمل تِزقة 

رـن رنـازل  َعــَد عً  عسـتهدفت 
عملوعطنـني يف رنطقة  ارأتلكات 

كللو 16. 
عبغـزع9  أطلـق  الابتزعرـن، 
قذعئـف  رـن  َعــَد عً  اعمل تِزقـة 
تأشـلطاً  انّفــذاع  عملدفالـة، 
ركثّفاً لامسـلحة عب شاشة، عىل 
رطار عبحديد9 اردينة عبشباب يف 

شارع عبتساني. 
اتزعرنـت تلـك عبر اقاُت رع 
تحللق ركثّف بطائـ عت عباداعن 
لأرتلـف  عبسـاو ّي  عمر يكـي 
عباديـد رـن  أآـوع   أنوععهـا يف 

ردي يات عبحديد9. 
عب سـأي  عبناطـق  اكان 
بلُقــوَّعت عملسلحة، عباألد يحلى 
أن  عمال،  أرـا  ععلـن،  رسيـع، 

عبغزع9 اعمل تِزقة عرتكبوع أكث  رن 
66ا ج قا رنذ لدعية عمسبوع، يف 
إطار سـالهم عملتوعصل إلفشـال 

عتّفاق اقف إطالق عبنار. 
عبغـزع9  أن  رسيـع  اأاضـح 
لدعيـة  رنـذ  أطلقـوع  اعمل تِزقـة 
عمسـبوع أكث  رـن 55 صاراجاً 
أكثـ   انّفــذاع  قذيفـة،  ا536 
رـن 313 عأللة إطـالق نار عىل 
رحافظـة  يف  رتف قـة  رناطـق 

عبحديد9. 
ابم تتوقـْف ج اقات عباداعن 
ار تِزقتـه التّفـاق عبحديد9 رنذ 
لد  رسيـان عالتّفـاق، اقد للغت 
رـار   أال  حتـى  ج اقاتهـم 
عبجـاري أكثـ  رـن 000ا ج ق، 
اسط صأت رن عمرم عملتحد9. 
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أبناء ووجهاء الحديدة: تصريحات الوزير البريطاني استفزت ُكــّل أحرار شعبنا اليمني ودفعتهم لتوحيد الصفوف لخوض معركة الحرية واالستقالل 
المحافظ قحيم: سنواصل مسيرة النضال وسنقابل تصعيَد العدوان ومرتزقته بردٍّ قاٍس يقلب الطاولة 
مسرية حاشدة يف الحديدة تطالب بريطانيا بعدم التدخل يف الشأن اليمني خارج اّتفاق السويد

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المظاهرات المنّددة بمقتل الشاب »دنبع« على أيدي جنود االحتالل في عدن
رأفت دنبع.. عنوان الثورة للتحّرر من االحتالل

 : الحديدة
رحافظـة  ااآهـاُ   ألنـاُ   َآـــّد  
عبحديـد9، أرـا عبثالثـا ، تأكلَد9ـم عىل 
عالسـتأ عر يف عبوقـوف إىل آانـب عبجلش 
اعبلجان عبشـابلّة ملوعآهة كافة عبتدجالت 
اعملحتّلـني  عبغـزع9  اطـ    عبرارآلـة 
ار تِزقتهم رن ُكــّل شـرب يف 9ذع عبوطن، 
اإفشـال كافـة عمُلَرّططات عالسـتاأارية 

رهأا كانت عبتضحلات. 
عبجأا9ريية  عبوقفـة اعملسـري9  اجالل 
عبحاشـد9 عبتـي شـارك فلهـا عمالُف رـن 
ألنا  عبحديد9؛ تنديـدعً لابتدجل عبربيطاني 
يف عبشـأن عبلأني ا عأه بلاداعن عبدروي 
عىل لال نـا رنذ أرلع سـنوعت، أعلن أح عُر 
عبحديـد9 آهوزيتَهم عبتارـَة بتنفلذ كافة 
عبرلـارعت عباسـك يّة عب ع عـة عبتي توعد 
لهـا قائد عبثـور9 عبغـزع9 ار تِزقتهم حال 
عسـتأ عر قوى عباداعن عبتنصل عن تنفلذ 

عتّفاق عبسويد ارحااالت إفشابه. 
عـىل  عبـ    أن  عملشـاركون  اأّكـــد   
تريحـات ازيـ  عبرارآلـة عبربيطانـي 
حول رحافظة عبحديد9 غري رتوقع اكفلل 
لقلب عبطاابة رأساً عىل عقب عىل عباداعن 

ار تِزقتهم يف آبهة عبسـاحل عبغ لي ارا 
لاد9ـا، رشـريين إىل أن تلـك عبتريحات 
عسـتفزت ُكـــّل أحـ عر شـابنا عبلأنـي 
ا فاتهم بتوحلد عبصفوف ارفد عبجبهات 
لاب آال اعملال بلأشاركة يف جوض را كة 

عبح ية اعالستقالل. 
ارفع عملشـاركون يف عبوقفة اعملسـري9 
عبتي شـارك فلها اكال  ارسـئول عملكتب 

عبتنفلذي يف عملحافظـة عبالفتات عملؤّكــد9 
عىل َحــّق عبشـاب عبلأنـي يف عبدفاع عن 
أرعضله اسـلا ته اعبتصـدي بكل عمطأاع 
عباسـك يّة اعالقتصا يـة رـن قبـل  ال 
عباـداعن،  ععني ُكــّل عبقبائـل عبلأنلة إىل 
عالنطالق عبفـوري يف تنفلذ رر آات بقا  
رجلا عبتالحـم عبقبيل اتكثلف عبجهو  يف 
رفد عبجبهات احفظ عبجبهة عبدعجللة. 

لـداره أّكــد رحافـظ عملحافظة رحأد 
رحافظـة  ألنـا   أن  عـىل  قحلـم  علـاش 
عبحديـد9 اعبلأن يدينون عبتدجل عبربيطاني 
عبالني لابشـأن عبدعجيل عبلأنـي رن جالل 
تريح ازي  جارآلتها عمجري اعسـتأ عر 
ل يطانلا  عم عباداعن ار تِزقته لابسـالح 
اعباتا  عبح لي رغم عرتكاب عباداعن بلاديد 
رن عبج عئم عببشـاة لحق عبشـاب عبلأني، 

رشـّد عً عـىل أن عبشـاب عبلأنـي اقلا ته 
ارـن رنطلـق ع التهـا سـتوعصل  عأها 
عملنقطع عبنظري بلشـاب عبفلسطلني حتى 
يستالد أرعضلَه عملحتّلة اعاصأتها عبقد  
عبرشيـف، اأن رـا قـا6 لـه عمله ابـون إىل 

عبتطبلع ال يأثُل عبشاب عبلأني. 
اصـدر للـاٌن عـن عبوقفـة اعملسـري9 
عسـتنك  عبتدجـل عبربيطانـي عبسـاف  يف 
عبشـئون عبلأنلة ارشـاركتهم يف عباداعن 
عـىل عبلأن اللع عمسـلحة بـدال عباداعن 
ارحاابتهـا إعاقـة تنفلذ عتّفاق عبسـويد، 
رذك عً عبوزيَ  عبربيطاني لابتأريخ عمسـو  

يف عبجنوب. 
اطابـب عببلـان عملنظأـات عبحقوقلـة 
ل فع قضايـا يف عملحاكم عملحللـة اعبدابلة 
يف  ملشـاركته  عبربيطانـي  عبنظـا6  ضـد 
عباداعن عىل عبلأن، راتربعً تريح عبوزي  
عبربيطانـي رقدرـة باـداعن آديـد عـىل 

عبحديد9. 
عبشـاوب  َحــّق  عـىل  عببلـان  اشـّد  
عبا للـة اعإلْســـاَلرلة يف روعآهـة عبادّا 
عبصهلونـي عبغاصب بألرعيض عملقدسـة يف 
فلسـطني ااآوب عبتَحـّ ك ضـد عمنْظأة 
اعبحكورات عملطبِّاة رع 9ذع عبكلان. 

 : متابعات:
شـهدت ردينـُة سـلئون عملحتّلة، أرا 
شـابلّة  عحتجاآـات  روآـَة  عبثالثـا ، 
اعصلانـاً ردنلـاً شـل عبح كـة عباارة يف 
عملدينـة، اجـ ج عملحتجـون إىل عبشـوعرع 
اأشالوع إطارعت عبسـلارعت اأغلقوع كافة 
عملنافذ عبحلوية يف عملدينة، رطاببني ل حلل 
عالحتـالل اعمل تِزقة؛ ذبك لسـبب عنتشـار 
عبفسـا  اغـال  عمسـاار اتـ ّ ي عبحابـة 
عمرنلـة اتزعيـد حـاالت عبقتـل يف عملدينـة 

ااع ي حرضروت. 
عملحتجون عرّباع عن سـرطهم عبكبري؛ 
عمل عفـق  يف  عملسـترشي  عبفسـا   لسـبِب 
عبحكورلة عبتـي يدي 9ا ر تِزقـة عباداعن 

اغـال  عمسـاار اعبذي تسـبب يف عنتشـار 
اعتسـاع رقاـة عبفقـ ، رطاببـني ل حلل 

عملفسدين. 
اعـرّب عملحتجـون عن غضبهم؛ لسـبِب 
تـ  ي عماضـاع عمرنلـة عالنفـالت عمرني 
عبـذي تشـهد9ا عملحافظـة اتزعيـد حاالت 
عبقتل اعالغتلاالت ضـد ألنا  عملحافظة رن 
قبـل عصالـات إآ عرلة تالاـة بالحتالل، 
عبسـاو ّي  عالحتـالل  ُقـــوَّعت  رحألـني 
عإلرارعتـي عملسـئوبلة عبكارلة عـن تد9ور 
عبوضع عمرني اعرتكاب آ عئم عبقتل. 

يف سـلئون:  رحللـة  اقابـت رصـا ر 
عملدينـة،  شـوعرع  آالـوع  عملحتجـني  إن 
ر ّ  ين شـاارعت تطابب ل حلل عملحتّلني 

ار تِزقتهم رن عملحافظة. 

تقارير

أّكــدوا وقوفهم مع الجيش واللجان الشعبّية لمواجهة ُكــّل التدخالت الخارجية وإفشال ُمَخّططاتها االستعمارية 

االحتجاجات تمتد من المعال إلى مديريات المعال وكريتر والبريقة والشيخ عثمان وخور مكسر والمنصورة:

انتفاضة شعبّية ضد االحتالل السعودّي اإلماراتي يف سيئون 

 : عدن:
تتوعصـُل  عبتـوعيل،  عـىل  عبثابـث  بللـو6 
عالحتجاآـاُت عبشـابلُّة عبغاضبـة يف ردي يـات 
رحافظات عدن عملحتّلة؛ بلتنديد لأقتل عبشـاب 
رأفت  نبع عبشـا9ِد عبوحلِد يف عبج يأة عببشـاة 
عبتـي 9ّزت عـدن آ ع  عغتصاب طفـل رن قبل 
آنـو  يف قسـم رشطة عملاـال تالاـني بالحتالل 
عإلرارعتي، حلث أقدرت رلللشلا تالاٌة بلأ تِزق 
يـرسعن رقطـ ي -قائـد رـا يسـأى ركافحة 
عإلر9اب يف عدن عملوعيل بالحتالل- عىل قتل عبشاب 
 نبع رسـا  أرـا عمال، عمر  عبـذي فّج  ثور9ً 
شـابلًّة عاررة اقطع شـوعرع اإح عق إطارعت 

اشل ح كة عمل ار. 
افلأـا يوعصُل شـباُب عملاال إغالق عبشـارع 
عب ئلـي عملا اف لشـارع ردر6، فقد توسـات 
 عئ 9 عالحتجاآات عبغاِضبـة، أرا عبثالثا ، إىل 
ردي ية عملنصور9 اعبشـلخ عثأان اجور ركرس 
اعبربيقة، قبل أن تنطلق رن اسط ردي ية عملاال 

اتنتهي لأدي ية ك يرت. 
اقـا6 عملتظا9ـ ان عبغاضبـون، أرا لقطع 

شـوعرع رئلسـلة يف ردي يـة ك يـرت اعبربيقـة 
اعبشـلخ عثأان اعملنصور9 تضارناً رع عمحدعث 
عمجري9 عبتي شـهدتها ردي يـة عمُلاال عقب رقتل 
عبشـا9د عبوحلـد يف آ يأة عغتصـاب طفل عىل 
أيدي رلللشا عالحتالل، اطابب عملحتجون لتسللم 
قاتـل عبشـاب رعفـت  نبـع، روضحـني أن 9ذه 
عالحتجاآـات تأتي رتزعرنة رـع ت  ي عبردرات 
عمساسـلة يف ردينـة عـدن عملحتّلـة، رؤّكــدين 
عستأ عر9م يف تلك عملظا9 عت لشكل يوري إىل أن 
يتم تحقلق رطاببهم لتسللم قاتل عبشاب رأفت. 
رـن آانب آجـ  شـهدت ردينُة عـدن، أرا 
عبثالثا ، عصلاناً ردنلـاً يف كافة ردي يات عملدينة 
لنـا  عىل  عـو9 أطلقها ناشـطون احقوقلون؛ 
عحتجاآاً عىل آ يأة ر تِزقة عالحتالل عإلرارعتي 
عبتي أا ت لحلا9 عبشـاب رأفت  نبع، عبذي قتل يف 
روقـف عبدفاع عن عبطفوبة ايف روعآهة عالحتالل 
اعصالاته كناشط حقوقي لاد أن كشف آ يأة 
عغتصاب احشـلة آنا اقع ضحلتها طفل رن 
أرس9 فقـري9 يف عملاـال رن قبل آنـو  تالاني ملو 
ظبـي حاابوع فلأا لاد إسـكات صوته اعالعتدع  
عـىل رنزبه اإر9ـاب عبنسـا  اعمطفـال قبل أن 

يقـو6 لأوعآهتهـم احلـدعً  ان سـالح بلطلقوع 
علله عبنار ربارش9ً عىل رأسه اي  اه قتلالً. 

ايف ذعت عبسـلاق، كشف عبقلا ي عمل تِزق عيل 
عبكازرـي -نائب ردي  أرن عـدن عملاني رن قبل 
عالحتـالل عإلرارعتـي-، عن رراافه رن عتسـاع 
رقاة عالحتجاآات عبشابلّة عبغاضبة عبتي تأتي 
عىل جلفلة رقتل شاب رن عملاال ل صاص آنو  

اعصالات عالحتالل. 
اأطلـق عمل تـِزق عبكازرـي، أرـا عبثالثـا ، 
تحذي عت رن تجا9ل رطابب عملحتجني عبثائ ين 
عبتي قد ي تفع سـقف رطاببهـا لحلث ال تأكن 
عبسـلط 9 عللهـا اتشـكل جطـور9 عـىل لقا  
عالحتالل ار تِزقته يف عدن، روّآهاً ندعَ  عستغاثة 
مسـلا ه يف عإلرارعت لتسـللم قتلة عبشاب رأفت 
 نبـع إىل عبادعبة إلسـكات عبشـارع، كأا طابب 
لتسـللم عمآهز9 عمرنلة عبوعقاة تحت سـلط 9 
ألو ظبـي إىل حكورة عبفاّر 9ـا ي رأثلة لوزي  
 عجللتها عمل تِزق أحأد عمللرسي، يف رحاابٍة رنه 
الرتصاص غضب عبشارع عبادني عبذي يتصاعُد 
لصـور9 قوية بلشـأل ُكــّل رناطق اشـوعرع 

اأحلا  ردينة عدن عملحتّلة. 
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عباالقات عباارة اعبتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
رحأد عبباشا

عملقاالت عملنشور9 يف عبصحلفة 
تارب عن رأي كاتبها اال تارب 
لابرضار9 عن رأي عبصحلفة

مدير التحرير:
إل ع9لم عبرسعآي عبانوعن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

تقرير

بيان قيادة محافظة حجة حول الجهود التي بذلتها لحل قضايا »العّبيسة«:

رصيد حجة وحجور خاص��ة مليء بالبطوالت ولن يسمح أحرارها بتسليمها للخونة واملرتِزقة
 : حجة 

أصدرت قلـا 9ُ عبسـلطة عملحللة لأحافظة َحّجـة للاناً، 
حـوَل عبُجُهــو  عبتي لُِذَبـت رن عبقلا 9 عبسلاسـلّة اقلا 9ِ 
ِب عملوعَآهـة اَحلِّ رـا يحُدُث يف عبابّلسـة  عملحافظـة؛ بتجنُـّ

لابحوعر اعباقل. 
احصلت صحلفة عملسـري9 عىل نسرة رن عببلان، افلأا 

ييل نصه: 
ال يرفى عىل أحد را لذبته عبقلا 9ُ عبسلاسـلُّة رن آهو  
ارا ألدته رن ح ٍص بتجنب إرعقة عبدرا  يف رنطقة عبابّلسة 
لأدي ية كـرش؛ اتنفلذعً بتوآلهات عبقلا 9 عبسلاسـلّة فقد 
سات قلا 9 عملحافظة اإىل آانبنا ُكــّل عبرشفا  رن رشايخ 
حجور لشـكل عا6 ارشايخ كرش لشكل جاص؛ كون رضر 
عبقطاعات اعبنهب اعبسلب اقتل عملوعطنني عببسطا  عملاّر9 يف 
عبرـط عباا6 قد أرض لابجألع، اسـات عبدابة إلحالل عمرن 
لأنطقة عبابّلسة اعباأل عىل إنها  رظا9  عبتقطع اعبسلب 
اعبنهـب اعبرطف اعبتاذيب عبتـي ي تكبُها لاُض عبرارآني 
عن عبقانون اعبُا ف اعبدِّين رن فلول عإلجوعن اُقّطاع عبط ق 

اعبلصوص. 
اح صـت عبدابـُة عـىل توفـري 
عبحلـول عملناسـبة إلنهـا  ظا9ـ 9 
عبثـأرعت اعبرععـات عبقبللة فلأا 
لـني ألنـا  عبقبائل اإيقـاف نزيف 

عبد6 فلأا للنهم. 
عبشـهلد  عب ئلـُا  لـا ر  حلـث 
صابـح عبصّأـا  اسـاى إلعطـا  
حجـور عأورـاً اُكـرَش عـىل اآه 
رـن  اعفـ عً  نصلبـاً  عبرصـوص 
عال9تأا6؛ اذبك بحلحلة رشـاكلها 
اتلأـا عحتلاآـات ألنائهـا عبذين 
أع ضـت عنهم عبقلا عُت عبسـالقة 
ات كتهـم باقو  يتلظـون يف أتون 

عبرععات اعبثأرعت اعبفتن. 
فشـّكل بجنـًة رئاسـلة بلنزال 
إىل ردي يـة كـرش بحلحلـة كافـة 
عـىل  اعباأـل  9نـاك  عإلشـكاالت 
إنها  عبثأرعت عبقبللة عبتي سـفكت 
 را 9ـم ايتأـت أطفاَبهم ارّرلت 

نساَ 9م. 
اتم عقُد عباديد رن عبلقا عت رع رشايخ ااآها  ردي ية 
كرش؛ بوضع عبحلول ملناسـبة َاتفويضهم بلقلا6 لأا ي انه 
رناسـباً إلنها  عبقطاعـات اأعأال عبسـلب اعبنهب اتأرني 
عبدابة بلرط عباا6 اإنها  قضايا عبثأر اعبح اب عبقبللة. 

اتَحـّ كـت قلـا 9ُ عبسـلطة عملحللة اإىل آانبهـا آألُع 
رشـايخ كـرش عبرشفـا  اتـم عقـُد عباديـد رـن عبلقا عت 
اعالآتأاعات اتح ي  عرشعت عملحارض عملوقاة رن رشـايخ 
عبابّلسـة اكرش اكذع تم عأل اثلقة رشف لني ألنا  رنطقة 
عبابّلسـة بتج يم عبقطاعات اإيقاف أعأال عبسلب اعبنهب 
اعالجتطافـات بلأوعطنـني عـىل طـول عبرـط عباـا6 عبتـي 
عسـتأ ت فلها أعأال عببلطجة اعبرسق اعبنهب اعالجتطاف 

احتى عبقتل بلأسـاف ين. 
اكأا كان عب ئلا عبشهلد صابح عبصّأا  رحأة عبله علله 
ح يصـاً عىل أرن اسـالرة عملوعطنني يف كـرش اإنها  كافة 
عبنزععـات فلها اعباأل عىل حلحلة رشـاكلها اتأرني عبرط 
عباا6 اإنها  عبتقطاات اعبنهب اعبسـلب اعالجتطاف سـار 
عب ئلا رهدي عملّشاط عىل ذعت عبنهج اعبح ص َاعبتوآه. 
اقـد عبتقى لنا ااّآهنـا لاأل ُكــّل را رن شـأنه حقن 
عبدرـا  اإنها  عبرععات عبقبللة لـني ألنا  عملنطقة اتأرني 

عبرط عباا6 أرا6 عملساف ين. 
اعنطلقنـا يف قلـا 9 عملحافظـة ارانا رشـايخ ااآها  
عملحافظة لأا فلهم رشايخ كرش عبرشفا  اركثنا ثالثة أيّا6 
ع  يف رنطقة عبكاذية رنتظ ين ملشايخ عبنأاشلة؛ بلضاوع حدًّ
بتلك عمعأال عملشلنة اعبرارآة عن عبقانون اعبُا ف اعبدين 

بكن  ان أن تلقى  عوعتنا أية عستجالة. 
اكان روقـُف رشـايخ عملحافظة أن اّقاـوع اثلقة رَشف 
قبللة تجّ 6 ُكــّل أعأال عبتقطع اعبسلب اعبنهب اعبرطف، 
اأّكــداع رضار9 تأرني عبط يق عملسبلة رن قبل عبدابة؛ كون 
عبرضر طـال آألع ألنـا  عملحافظة اعملحافظـات عملجاار9 
اأسـا ت تلك عبترفـات بلقبللة اأع عفها اأسـالفها، اأن 
آألع ألنا  ارشـايخ عملحافظة عوٌن عـىل ُكــلِّ رن يتجّ أ 
عـىل قطع عبط يـق أرا6 عملسـاف ين ااقع عبجألـع اثلقة 

رشف تجـ 6 عبقطاعـات. 
اح صـاً عـىل عد6 إر9ـاق عملشـايخ اتحأللهم رشـقة 
عببقـا ، فقـد تـم إعفاؤ9ـم لاـد تح يـ  عبوثلقة رـن قبل 
عإلجو9 رشـايخ حجور عىل أن يظل رشايُخ حجور لأرتلف 

ردي ياتهم إىل آانب عمخ رحافظ عملحافظة ملتالاة تنفلذ را 
آا  يف اثلقة عبرشف. 

امننا َاعإلجو9 رشـايخ حجور كنا رانلني أساساً لتنفلذ 
تلك عبوثلقـة؛ كون تلك عبترفات أسـا ت إىل قبائل حجور 
أاالً؛ اح صاً عىل حقن عبدرا  اسـاعني ملا فله جري عملدي ية 
األنائها عسـتأ ت عبجهو  اظللنا فرت9 را يقارب عبشـه ين 
نتنقـل يف أرآـا  عملدي يـة نسـاى بحـل رشـاكل ألنائهـا 
اإنهـا  عبقضايا عبشـائكة عبحاصلـة را لني ألنـا  عملدي ية 
أنفسـهم ارا لني عملدي ية اعملدي يات عمُْجــَ ى اعبتي كانت 
عبقطاعات عبسـبَب عب ئلي بها حلث اصلت أرضعر9ا حتى 

إىل عملحافظات عمُْجــَ ى. 
اتـم جالل تلك عملـد9 تأرنُي آألـع عزل اقـ ى عملدي ية 
ااضـع نقاط أرنلـة يف رنطقـة عملندبـة اعب عكـب اتوعآد 
عنتشار أرني يف ر كز عملدي ية ابم ياد أرارنا إال تأرني سوق 
عبابّلسـة عبذي للد لني عبنأشة اكان ذبك عبتأنع اعملنع رغم 
ُكــّل عملحااالت اعبتنـازالت اعىل أن يتم تأرلنها رن ألنائها 
اعبدابة تتكفل لأ تباتهم اععتأا عتهم اتغذيتهم، ابكن لال 
أيـة فائد9؛ كون عباداعن كان عبدععـَم اعملتبنيَّ بتلك عبانارص 
ايدعم تلـك عبترفات اقد عسـتا ت 
 ال عباـداعن ار تِزقتهـا رـن تأرني 
عبدابـة بلأدي يـة لتاـاان ا عم رن 
ألنا  ارشايخ اعقال  ردي ية كرش. 
قبللـة  رـن  أ اعتـه  إىل  فأاعـز 
عبنأاشلة ابانارصه يف حزب عإلصالح 
لتفجـري عبوضـع اعبدجـول يف حـ ب 
رع عبُقبُـل عملجاار9 اتـم عالعتدع  عىل 
قبللـة لني عبدريني اقتـل أحد ألنائها 
اتجديـد عبحـ ب رع قبللة عبشـنافلة 
عبتـي تم قتل أرلاة رن ألنائها رن قبل 

عبنأاشلة. 
فسـالنا ارانا آألع عبرشفا  رن 

رشايخ كرش إىل توقلف 
اتسـللم  عبحـ ب  تلـك 
عملطلولـني ابكـن لدان 
قبـل  رـن  تجـااب  أي 

أ اعت عباداعن. 
نحـن  طلبنـا  اتـم 
بلأ 9  عملدي ية  ارشايخ 
عبثانلة رن قبل فرارة عمخ رئلا عبجأهورية 
عمُستاذ رهدي عملّشـاط حفظه عبله ايف عبلقا  
لّد  عمخ عب ئلا ُكــلَّ عما9ا6 اعمكاذيب عبتي 
رّاج بها عباداعن اقال بهم: »عبدابة يف ردي ية 
ُكرَش 9ـي أنتم يـا ألناَ 9ا« اأاضح ملشـايخ 
كـرش أن عبدابـة رـن اعآبهـا تأرـني عبنا  
احفـظ عبسـكلنة عباارة اطاببهم لابسـاي 
بحل عملشـاكل عبوعقاة يف عبابّلسـة عبتي أجلت 
لامرـن اعالسـتق عر اعرتكبت آ عئـم ح علة 
لحـق عملـار9 اعملسـاف ين لقطاهـا بلط يـق 

اأعأال عبسلب اعبنهب اعبرطف. 
النـاً  عىل توآلهـات عمخ عب ئلا اّآهنا 
لتشـكلل بجنة بحلحلة آألع تلك عإلشكاالت 
اتح يـ  ُصلـح عـا6 لـني آألـع عبقبائـل 
عملتصارعة يف عملنطقة، افور تشكللها تَحـّ ك 
أعضا  عبلجنة فورعً إىل رنطقة عبابّلسة اتأت 
رهاآأتهم فور اصوبهم لإطالق عبنار عللهم 
اآ ح عثنـني رن ر عفقي عبلجنـة؛ ابح صنا 
عىل نجـاح آهو  عبلجنة فقد تـم تجااُز ذبك 
عالعتدع  ا جلـت عبلجنُة إىل لال  عبنأاشـلة يف 
رنطقـة عبابّلسـة اظلت يورـني تنتظ  أحَد 
رشـايرهم؛ بلتحـاار راـه بكنهـم تفاآئوع 
لازافهم عن عبحضور لل اصل عبحال لهم إىل 
تهديد رئلا اأعضا  بجنة عبوساطة أن ظلوع 

يف عبابّلسة ق ية عبنأاشلة. 
اعا ت عبلجنُة جابلـَة عبوفاض اأرعَ ت أن 
توقَف عألها لاد را ملسـته رن عد6 عستجالة 
اتهديد بهم لابتصفلة رن قبل قبائل عبنأشـة 
اعنـارص حزب عإلصالح، اطلبنا رنهم إعطاَ  
ف صـة أُْجـــَ ى بحقـن عبدرـا  اتوعصلنـا 
لأشـايخ عملدي ية عبذين ببّوع عبدعو9َ لاستثنا  
عبنأاشـلة اأرـ ع  عبح ب رن قلـا عت حزب 
عإلصالح اتم عقد بقا  روّسع لحضور رئلا 
اأعضـا  عبلجنـة اج آنا لاالتّفـاق عبذي تم 
إعالنـه اعبـذي نـص عـىل تشـكلل بجنة رن 
رشـايخ عملدي يـة بإلرشعف عـىل اقف إطالق 
عبنـار فلأا لني عبقبائـل عملتحارلة اعقد صلح 
كارل شـارل فلأا للنهم عىل أن تقو6 عبدابة 

لتأرني عبرط عباا6. 
اتَحـّ كـت عبلجـان عملشـكلة رـن عملشـايخ ااعآهتهـم 
عبكثريُ رـن عبصااب اتم عبتغلـُب عللها اتـم لابفال تثبلت 
اقـف إطالق عبنار اكنا قاب قوسـني أَا أ نى رـن عبَحـّل ثم 
نتفاآـأ لأن عبلصوَص اقطـاع عبط ق اراهم عنارص حزب 
عإلصـالح الـدان أي رـربّر ياـاا ان شـنَّ 9جورهـم عىل 
عبقبائـل عملجاار9 بهم، ضارلني ع ض عبحائط ُكــلَّ عبجهو  
اعملسـاعي عملبذابـة بحقن عبدرـا ، اكان عبهـدُف اعمُلَرّطُط 
عبتأر ي كبريعً الإرشعف ا عم ربارش9 رن قبل  ال عباداعن 
عبسـاو ّي عإلرارعتـي عمر يكي ار تِزقة يف فنـا ق عب ياض 
اعبقا9ـ 9 بتفجري عبوضـع يف عملنطقة، لـل إن عمُلَرّطط كان 
ر تب بتفجري عبوضع يف عذر لأحافظة عأ عن عرب عبقلا ي 

عمل تِزق صابح غابب سو 9. 
َل مل تِزقة عبادّا اأ اعته لأن تلك عبجهو  اعملسـاعي  اُجلِـّ
عجـٌز اضاـٌف رـن عبدابـة اأّن عبدابـة عاآـز9 عن ف ض 
سـلط تها لابُقـــو9َّ، لـل يأأـوع اآو9َهم شـطَ  عباأابة 
اعالرتزعق بقـوى عباـداعن اأ اعتهم اأحذيتهـم عبقالاني يف 
فنـا ق عب ياض اعبقا9 9 لاد أن رلئ عمجريين لطون أابئك 

عبحثابة لأروعل عالرتزعق اعباأابة. 
اعسـتجلب أابئك عبحثابة رن لقايا حزب عإلصالح اقّطاع 
عبطـ ق اعبلصـوص اعبنّهالـني طائـ عت عباـداعن ارصداع 
عإلحدعثلـات ملنـازل عملوعطنني اتم رضُب اعسـتهدعف رنازل 

اللوت عملوعطنني رن ألنا  ردي ية كرش. 
الات آللـاً أنهم آالـوع رن فرت9 عأل بجان عبوسـاطة 
اعتّفـاق اقف إطالق عبنار رطلًة بلتحشـلد اعإلعدع  بلهجو6 
عىل عبقبائل عملجاار9 ااصل قبُحهم اإآ عُرهم بلهجو6 عىل 
رنازل آريعنهم اإح عقها اقتل اجطف رن اآداع فلها رن 
عب آال ات ايع اتهجري عبنسـا  اعمطفـال اتدرري اإح عق 

عملنازل. 
اأرـا6 ُكـــّل ذبك الاـد أن عنسـدت ُكــلُّ آفـاق عبَحـّل 
عبسـلأي الاد ُكــّل رـا أظهـ ه عبَرَونَـة اعمل تِزقة اقطاع 

عبطـ ق اعبلصـوص رـن غـدر اعـد6 عسـتجالة بدعوعتنـا 
عبصا قة، أصبح بزعراً عىل عبدابة أن تقو6 لوعآبها يف ف ض 
عمرـن اعالسـتق عر اعبرضب للـد رن حديٍد بكل َرن سـّوبت 
به نفَسـه جدرـة أآند9 أعـدع  عبوطن اجونتـه، اعبدابة يف 
ذعت عبوقـت ارـع ُكــّل را حصـل ايج ي سـاعلة اآا 9 
إىل فـ ض عمرـن اعالسـتق عر ايف نفا عبوقـت ال زعبت اإىل 
عبلحظـة تدعو تلك عبانارص لأن ياو اع عن غلهم ايسـّلأوع 
أنفسـهم ايتوقفوع عن عمعأال عإلآ عرلة اعبنهب اعبسـلب 

اعالجتطافات بلأوعطنني يف عبط قات. 
لـل إن عبدابـَة رّحبـت ا عأـت عملبـا ر9 عبتي تقـّد6 لها 
قائـد عبثور9 عبسـلد عبقائد / عبدعمللك لن لـدر عبدين عبحوثي 
حفظـة عبله تلبلًة بدعو9 عباقال  اعبحكأا  رن ألنا  ردي ية 
كرش قبل حوعىل أسـبوع اعبتي قاللها رشايخ كرش عبرشفا  

اآبلتها عبتنفلذية لابرتحلب اعملوعفقة. 
اتم رفُض تلك عملبا ر9 اآبلتها عبتنفلذية رن ِقبَِل ر تِزقة 
عباـداعن اأ اعتـه، عمر  عبذي آال رشـايخ كـرش عبرشفا  
عب عفضـني بلاـداعن يحـّد ان روقفـاً ايوّقاـون لاملوعفقة 
اعبرتحلـب عبكارـل بلأبـا ر9 اآبلتهـا عبتنفلذيـة اإعـالن 
روقفهـم عبدععـم ااقوفهـم إىل آانب عبدابـة بف ض عمرن 

اعالستق عر. 
اإن قلا 9َ عملحافظة تثّأن تثألناً عابلاً بلأوعقف عبوطنلة 
عملرّشفة اعبصا قة اعبتي لذبها عإلجو9 رشايخ حجور اُكرَش 
إىل آانـب عبدابة بفـ ض عمرن اعالسـتق عر يف عملنطقة، تلك 
فـة يف عبتصّدي بلُأَرّططات عبتآر ية  عملوعقُف عبنضابلُة عملرشِّ
بقوى عباداعن اعباأابة اعبربع 9 رن عبرونة اعباأال  بلست 

ابلد9 عبلحظة. 
ف صلـُد قبائـل حجور لشـكل عا6 اقبائل ُكرَش لشـكل 
جاص تزجُ  لابتضحلات اعببطوالت اتشـهُد آألُع آبهات 
عبـرشف اعببطوبـة ملنـا  حجور تلـك عملوعقـف عببطوبلة يف 
عبتصـدي الحز6 بجألع ُرَرّططات ارؤعر عت قوى عباداعن 

اعباأابة. 

لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً
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لجانًا لحل قضايا أبناء المديرية
 لجنة من المشايخ 

والوجاهات نزلت بتكليف 
رئاسي إلى المديرية للتناقش 

مع مشايخها ووجهائها
  مشايخ حجور تعّهدوا 

للدولة بالوقوف مع محافظ 
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 المجلس االنتقالي التابع ألبو ظبي يستقطب مرتزقًة من عدن والضالع وأبين وشبوة.. 

االحتالل يجر املهرة إىل املواجهات املسلحة بعد توافد كبري للجماعات 
اإلجرامية املرتزقة إىل املدينة

مصدر مسؤول بمطار صنعاء 
ينفي تصريحات ناطق 

العدوان بخصوص مطار صنعاء 
ويكشف الهدف من ورائها

 : متابعات
نفى َرْصَدٌر رسؤاٌل لأطار صناا  عبدايل را ار  يف 
تريح عملتحدث لاسـم تحابف عباـداعن ت كي عملابكي 
اع عائه لوآو  رنصات إلطالق عبصوعريخ يف عملطار. 
اأّكـــد عمَلْصـَدُر يف تريـح جـاص نرشتـه اكابة 
عمنبـا  عبلأنلـة سـبأ، أرـا عبثالثـا ، »عـد6َ اآـو  
رنصـات إلطالق عبصوعريـخ أَا أي توعآد عسـك ّي يف 
رطـار صناا «، الفتاً إىل أن عملطـار ردني اياأل افقاً 

بلأاايري عبدابلة. 
اقـال عمَلْصَدُر: إن تريَح ناطـق عباداعن اعملتزعرن 
رـع عبضغـوط عبدابلـة اتصاعـد أصـوعت عملنظأـات 
عبدابلة اعإلنَْســـانلة عملطاببة تحابُـَف عباداعن لفتح 
رطار صناا  »يهـدُف إىل تضللل عبـ أي عباا6 عبااملي، 
اإآهـاض أيـة رحـااالت أَا رطابـب بفتـح عملطار«، 
روضحـاً لـأن عملطـار ياأل لحسـب عملاايـري عبدابلة 
ارنظأـة عبطـريعن عملدنـي عبدابلـة )عإليـكاا(، حلث 
يسـتقبل حابلـاً طائـ عت عمرـم عملتحـد9 اعملنظأـات 
عبدابلة ايقد6 بها كافة عبردرات عملاأول لها يف آألع 

عملطارعت لاباابم. 
اأشـار عمَلْصـَدُر إىل أن رطـار صناا  عبـدايل آا9ز 
السـتقبال كافة عب حالت عملدنلة اعإلنَْســـانلة يف حال 
تم رفع عبحظ  عملف اض علله رن قبل تحابف عباداعن، 
رطابباً رجلا عمرن اعمرم عملتحد9 اعملنظأات عبدابلة 
لابضغط عىل تحابف عباـداعن افتح عملطار اعبترفلف 
رـن راانا9 آالف عمل ىض عملحتاآني إىل عبسـف  بلرارج 
بتلقـي عباالج، الفتاً إىل أن عسـتأ عر عباداعن اعبحصار 
تسـبب يف عناـدع6 عم اية اعبردرـات عبطبلة يف عبلأن، 
اأن عبردرـات عبطبلة اعم اية عبتـي تأتي عرب عبجو ال 

تكفي بتلبلة عحتلاآات عمل ىض. 

أّكــدوا تورط النظام مباشرة 
في جريمة اغتيال خاشقجي:

أعضاء يف الكونجرس 
األمريكي يطالبون ترامب 

باّتخاذ إجراءات حاسمة 
ضد النظام السعودّي

 : متابعات
طابب أعضاٌ  رن عبحزلني عبجأهوري اعبديأق عطي 
يف رجلـا عبشـلوخ عمرريكي، أرا عبثالثـا ، عب ئلَا 
 انابد ت عرب لاتّراذ إآ ع عت ضد نظا6  ابة عباداعن 
عبسـاو ّي؛ لسـبِب تورطه يف آ يأـة رقتل عبصحفي 
يف  لـال ه  قنصللـة  يف  عبسـاو ّي آأـال جاشـقجي 

عسطنبول قبل أكث  رن جأسة أشه . 
انقلـت رايـرتز عـن عبسـناتور عبجأهـوري بلنديس 
غ ع9ـا6 قوبه تاللقاً عىل إفا 9 قدرها رسـؤابو ازعرتَي 
عبرارآلـة اعبرزعنة بلجنة عباالقـات عبرارآلة لأجلا 
عبشـلوخ أرـا: إن “عبوقـت حـان التّرـاذ عملزيـد رـن 
عإلآـ ع عت”.  اكان ررّشعون أرريكلـون طاببوع يف اقت 
سـالق إ عر9 ت عرـب لابتاارل لشـكل أكثـ  رصعرة رع 
نظا6 آل سـاو  اعبضغط علله بلكشف عن عملتورطني يف 
رقتل جاشقجي ا عوه إىل عد6 تغللب عملصابح عبتجارية 
رع عبساو يّة عىل قلم عبديأق عطلة رثل ح ية عبتابري. 
رن آهته قال عبسـناتور عبجأهـوري رلت رارني: 
بم يكن عمر  رفلدعً عىل عإلطالق اكان ررلباً بآلرال أال 
نح َز أي تقد6 يُذك ” فلأا شـّد  لـوب رلنلنديز ا9و 
أكـرب عضو  يأق عطـي يف عبلجنة عـىل رضار9 ف ض 

عقولات عىل عبنظا6 عبساو ّي. 
يُذَكُ  أن ت عرب أعلن يف اقت سالق أنه “غريُ رعض” 
عن راعية عبنظا6 عبسـاو ّي لشـأن رقتل جاشـقجي 
إال أنـه يوعصُل سلاسـَة عاللتـزعز عملايل عبنظـا6، رطابباً 
إيـاه لأن يدفـع أكث  رقالل عسـتأ عر تأرـني عبحأاية 
عمر يكلـة بـه اركـّ رعً يف ذعت عبوقت رفضه جسـار9َ 

عستثأارعته عملابلة راه.

 : المهرة
يف إطـار عملؤعرـ 9 عبتـي تُحـاُك ضد 
عالحتـالل  قبـل  األنائهـا رـن  عملهـ 9 
عبسـاو ّي ار تِزقتـه؛ لهـدف إجأـا  
بتوعُآـِد  عملنا9ضـة  عبشـابلّة  عبثـور9 
عالحتـالل ايف رحاابة بتأ يـ  ُرَرّطط 
عبسلط 9 عبكللة عىل عملحافظة اتأ ي  
ررشاع عالنبوب عبنفطي رن عبساو يّة 
إىل عببح  عبا لي، تشـهُد عملهـ 9ُ توعفدعً 
غري رسـبوق عىل رجأوعـات رتف قة 
رـن  عبقا رـة  عمل تِزقـة  بلألللشـلات 
رحافظات عدن عبضابع األني اشـبو9 
لاـد عسـتقطالها رـن قبل را يسـأى 
بالحتـالل  عبتالـع  عالنتقـايل  عملجلـا 
بتجنلد9ا ضأن قـوع6 ُقــوَّعت عبجلش 
اعمرن عبتالاة بالحتالل يف عملحافظة. 
اقابت رصـا ر رحللـة لامله 9: إن 
سـاَي عالحتالل مللشـنة عملحافظة ينذر 
لكارثـة قا رة، كأـا أنها تحـااُل آ َّ 
عملهـ 9 إىل عملوعآهة عملسـلحة، روضحًة 

أن عالحتالَل يتسـبَُّب يف صناعة عمزرات 
يف عملحافظـة عمرنـة، ا9و عمرـ  عبذي 
بـن يقبلـه عملوعطنـون ابـن يف طوع يف 
ك عرتهـم اسـلا 9 لال 9ـم، الفتـة إىل 
ُرَرّطـَط عب يـاض األو ظبـي يف تغلري 
عآتأاعـي اسـكاني لاملهـ 9 اتأكني 
أذرعتها عىل ُكــلِّ عملؤّسسات عبردرلة 

اعإلي ع يـة اعملوعنئ اعملطـارعت لتوعطؤ 
رن عمل تِزق رعآـح لاك يت -عملانّي رن 

قبل عالحتالل رحافظاً بلأه 9-. 
اأشـارت عملصا ر إىل أن را يقو6 له 
عبغزع9 يف عمله 9 إفالٌ  أجالقي اسلايّس 
اعسك ّي يحاابون رن جالبه عبنلَل رن 
سلألة عالعتصا6 عملنا9ض بالحتالل، ال 

سـلأا لاد ظهور ع9تأـا6  ايل ملا فة 
حقلقة عبتوعآد عبساو ّي عبذي ي فُضه 
ألنـاُ  عمله 9، ارطاببـة عبلجنة عملنظأة 
بالعتصا6 لف يق  ايل بتقيص عبحقائق 
حـول عنتهاكات عالحتالل اإنها  توعآد 
عملللشلات اعملاسك عت عملستحدثة عبتي 
تضايـق عملوعطنـني اتاأـل عـىل إيوع  
عنارص رن عبجأاعات عإلآ عرلة. 

عآتأاعلـٌة  شـرصلاٌت  اكانـت 
تريحـات  يف  أّكـــدت  قـد  اقبللـة 
سـالقة أن عبوضـَع يف رحافظة عمله 9 
يتجـُه نحـو عمسـوأ رن جالل رلشـنة 
عالحتالل عبساو ّي بلأدينة اعستقطاب 
ررتلـف  رـن  عملتط فـة  عبجأاعـات 
رحافظات عبجنوب إىل عمله 9 بتجنلد9ا 
عملحافظـة،  يف  ُرَرّططاتهـا  اتنفلـذ 
رؤّكــديـن أن ال جلـاَر أرـا6 عالحتالل 
ار تِزقته سوى تنفلذ أ9دعف َارطابب 
عالعتصا6 عبسـلأي ملنا  عمله 9 عملتأثل 
اعالحتـالل  عبغـزا  ُقـــوَّعت  ل حلـل 
عبساو ّي عإلرارعتي رن عملحافظة.

اجتماع باملحويت يناقش التحضريات لذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود يف وجه العدوان

فعالياٌت تربوية بمدارس مديريات ذمار احتفاًء بمرور أربعة أعوام من الصمود األسطوري يف وجه العدوان

 : المحويت
أنصـار  اركتـُب  عملحللـة  عبسـلطُة  عقـدت 
عملحويـت،  لأحافظـة  عمرنلـة  اعبقلـا 9  عبلـه 
أرـا عبثالثـا ، عآتأاعـاً؛ ملناقشـة عبتحضريعت 
اعبتجهلـزعت بذكـ ى رـ ار أرلاـة أعـوع6 رـن 

عبصأو  يف اآه عباداعن.
ايف عالآتأاع عبذي حرضه ردي  ركتب عملحافظ 
عبدعبحألد ألو شـأا انائب رسؤال أنصار عبله 
يف عملحويـت عبدعبله شـايم اردي  أرـن عملحافظة 
عباألـد رحأد حفظ عبله عبحأزي اعد  رن اكال  
عملحافظة اردرع  عملدي يات اردرع  أرن عملدي يات، 

أّكــد رسؤاُل أنصار عبله رضار9َ تكاتف عبجهو  
إلحلا  ر ار أرلاة أعـوع6 رن عبصأو  اعملوعآهة 
ملشـع عداعن يتا ض به عبلأن اأننا ال زبنا أكث  

عزراً اتحدياً. 
اشـّد  رديُ  أرـن عملحافظـة أ9ألّـة عبجانب 
عمرنـي اعبتااان اعبتنسـلق رع عبجانـب عمرني 
بتنظلم كافة عمنشـطة اعبفاابلات بهذه عبذك ى 
ارفع عبوعي اعبجا9زية عمرنلة رن قبل عبجألع.
فلأا أشـار رديـ  ركتب عملحافـظ عبدعبحألد 
ألو شأا، إىل أ9ألّة عبتنسلق اعبتوعصل فلأا لني 
عبجهات عبحكورلة اعمرنلة اعبشـابلّة بتجسـلد 
عبزجم عبشابي عملتصاعد ضد عباداعن احصاره

 : ذمار
عالحتجاآلـة  عبفاابلـاُت  تتوعَصـل 
عبطالللـة لأدعر  ردي يـات رحافظة 
ذرـار؛ اذبك تنديـدعً لاباداعن عبغاشـم 
عىل لال نـا اعحتفاً  لأ ار أرلاة أعوع6 
رن عبصأـو  يف اآه عباـداعن عبصهلو 
أر يكي؛ اتدشـلناً بلاـا6 عبرارا رن 

عبثبات اعبصأو . 
حلث أقلأت، أرا عبثالثا ، عدٌ  رن 
عبفاابلات اعمنشـطة لأدعر  ردي ية 
رلفاـة عنـا، يف ُكـــّل رن ردرسـة 
عبرنسـا  بلبنـات لسـنبان، َابقأـان، 
اردرسـة  عبلـي،  اإعأـار  اعبنجـاح 
عبلي، اقفـاٌت عحتجاآلـة أ عنت  ال 
تحابف عباداعن ملـا تقو6 له رن رجازر 
لحق عبشـاب عبلأني ارعفضة بلتطبلع 

رع عبادّا. 

 اجـالل عبوقفـات أّكـــد عملحتجون 
عىل عبصأـو  يف اآه عباداعن عمر يكي 
عبسـاو ّي عىل عببـال  اتحألل عملجتأع 
عبـدايل عملسـؤابلَة بصأتـه عـىل ُكــّل 
عبج عئـم، كأـا عسـتنك  عملحتجـون را 
قـا6 له عمل تِزقـُة رن حكورـة عبفنا ق 
اروقفهـم رـن عبقضلة عبفلسـطلنلة، 

رـن جـالل اضـع أيديهـم للد عباـدّا؛ 
تأهلدعً بلتطبلع اتنفلذ صفقة عبق ن. 
ايف ردي ية آهـ عن، نُظِّأت اقفتان 
عحتجاآلتان لأدرستي عبوحد9 لصناة 
ا7 يوبلـو عزبة عبسـفل، ترللتهأا عد  
رن عبكلأات عملنّد 9 لاسـتأ عر عباداعن 
اعستهدعفه عباأللة عبتاللألة لابقصف 

اعبتدرري. 
ايف عبسـلاق نظـم رالأـو اطـالب 
رـدعر  عب اضـة لني عبحـدع ، اعبجد  
رحزر لني شالب، اعملصىل عبرشقي لني 
شـالب، اعبدعبله لن عبـا ، لأدي ية 
عحتجاآلـة؛  اقفـات  عباـايل  اصـاب 
رفضـاً بلتطبلـع اعبتنديد لـه اعحتفا  
لألال  عبز9 ع  عللها عبسـال6 يو6 عمل أ9 
عملسـلأة؛ اعحتفاً  لأـ ار 9 أعوع6 رن 

عبصأو  يف اآه عباداعن. 
طـالب  أقـا6  عنـا،  ردي يـة  ايف 
اقفـًة  عبتاببـي  رجأـع  ارالأـو 
عحتجاآلـًة؛ عحتفا  لأ ار 9 أعوع6 رن 

عبصأو  يف اآه عباداعن. 
اُرفاـت جـالل عبوقفة عبشـاارعُت 
عملنـّد 9 اعملنا9ضـة بلاداعن عبغاشـم 
بلأدنلـني  اعسـتهدعفه  لال نـا  عـىل 
عبتاللألة  عمل يـا  اع قلته بلاأللـة 

اعبرتلوية. 

الهيئة النسائية بصعدة تقّدم قافلًة غذائيًة ومالية للمرابطني يف الجبهات
 : صعدة

سرّيت عبهلئُة عبنسائلة عبثقافلة عباارة لأدي ية 
صاد9، أرـا عمال، قافلـًة غذعئلًة ارابلـًة؛  عأاً 
بلأ علطني يف عبجبهات لأناسبة ذك ى روبد عبسلد9 
فاطأة عبز9 ع  سلد9 نسا  عبااملني عللها عبسال6. 
اعحتـوت عبقافلة عـىل ربابَغ رابلـة اعدٍ  رن 

عملوعيش اكألات كبري9 رن عملوع  عبغذعئلة. 
اجالل تسـلري عبقافلة، نظأت عبهلئة عبنسائلة 
اقفة عحتجاآلة أّكــدن فلها أن عبشـاب عبلأني 
لات يدرك رسـاره نحـو عبتحّ ر اعباـز9 اعبك عرة 
اال سـبلل إىل ذبـك إال لأوعآهـة تحابـف عباداعن 
اعبتصـدي ملؤعر عتـه اجططـه عبتدررييـة عبتـي 

يحألها بهذع عبشاب. 
اأبقلـت يف عبوقفـة كلأـاٌت تط قـت إىل أ9ألّة 
إحلا  9ذه عملناسبة؛ ملا بها رن أث  يف تهذيب أجالق 
عمل أ9 عملسـلأة اعبتي لاتت عبلـو6 يف أَراِّ عبحاآة 
بالقتدع  لسلد9 نسا  عبااملني فاطأة عبز9 ع . 

اأشـارت عبكلأات إىل أن عمل أ9 عبلأنلَة أحوُج را 
تكون عبلو6 بالقتدع  لأجالق عبسـلد9 فاطأة عبتي 
أطلـق عللها عب سـول عبك يم صىل عبلـه علله اآبه 

اسلم سلد9 نسا  عبااملني. 
عبقافلـة  أن 9ـذه  عبحـارضعُت  أّكـــدت  كأـا 
عملتوعضاـة بلسـت عماىل ابن تكـون عمجري9َ ا9ي 
أقل رـا يأكن تقديأه بإلسـها6 يف را كة عبتحّ ر 

اعالستقالل ضد قوى عبطغلان. 
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 : عبدالوهاب الوشلي
ـَل عباسـك يَّ بـدال تحابف  إنَّ عبتدجُّ
عباداعن يَُادُّ ج قاً سـاف عً مللثاق عمَُرــم 
عملتحـد9، اعداعنـاً غاشـأاً رـن شـأن 
عستأ عره تهديد أرن اعستق عر اسلا 9 
عبجأهورية عبلأنلة، اتقويض عستتباب 
عمرـن  اياـ ض  عإلقللأـي،  عبسـال6 
اعبسـلم عبدابلـني بلرطـ ، ايرتتب عىل 
ذبـك عبسـلوك عبادعئي، قلا6 عملسـؤابلة 
عبدابلـة بـدال عبتحابُـف، َايحتـم 9ـذع 
عباداعن عبغاشم رضار9 رأارسة عبلأن 
بحقهـا عملـرشاع يف عبدفاع عـن عبنفا 
يف ظـل عـداعٍن لغلـض بـم يتـوعَن عن 
آلـب عمل تِزقـة اعالسـتاانة لجأاعات 
عإلْر9َــاب عبتـي يدَّعـي زارعً اتدبلسـاً 
رحارلتهـا، ابـم يأتنـع عن عسـتردع6 
أفتك عمسـلحة عملح رـة  ابلـاً، فأاغل 
يف سـفك عبد6 عبلأنـي، اأرسف يف تدرري 
عببُنلـة عبتحتلة عملدنلـة، اتفنّن يف عبقتل 
لج رـه  اتأـا ي  اعبدرـار،  اعبتنكلـل 
اغط سـته يف عسـتهدعف حلا9 عإلنَْسان 
 ان عبتأللز لني ررشاٍع أَا رح 6. كأا 
أران كأسـلوٍب رن أسابلبه عبادعئلة، يف 
إحكا6 حصار شـارل طابت أثاره ُكــّل 
رقورات عبحلا9، َازع ت رن آال6 عبشاب 
اأاآاعـه، ر تكباً لذبك أفظـع عبج عئم 
عبدابلة لحق عملدنلني، ارتسبباً يف حداث 
أعظم كارثة إنَْسـانلة 9ي عمسوأ عامللاً، 
يف عنتهاٍك صارخ ملقتىض قوععد عبقانون 
عبدايل بحقوق عإلنَْسـان اعبقانون عبدايل 

عإلنَْساني. 
إنَّ عنتهاَك سـلا 9 عبدابة عبلأنلة لدالً 
عن صونها، افقدعن عبسـلط 9 عبفاللة 
لـدالً عن تك يسـها، اتفـي عإلْر9َـاب 
رحارلتـه،  بزعـم  جالفـاً  اتوظلفلـه 
اعنتشار عباصالات عملسلحة اعملللشلات 
اعبحزللـة  اعالنفصابلـة  عبطائفلـة 
اعإلْر9َـاللـة، اإنشـا  عبكلانات عبتالاة 
رن أحزرة انَُرٍب أرنلة اعسك يّة تاأل 
لابوكابـة بتجسـلِد غايـات  ال تحابف 
ــة،  عباداعن اتحقلق رصابحها عبَراصَّ
اتقويـض عبسـلطات عملفرتضـة بتلـك 
عبحكورـة عملزعورة، افقدعنهـا بلقلا 9 
اعبسلط 9، اتوظلفها بتوبلفات رسلحة 
ر تِزقة اأُْجــَ ى إْر9َـاللة، اجضوعها 

عبذبلل بتحابف عباداعن، اتوعآد9ا عبدعئم 
يف فنـا ق عب يـاض، اعجز9ا عملسـتأّ  
عـن تأرني روضع قـد6ِ بوزرعئها يف تلك 
عملناطـق عبتي تصفها لاملحـّ ر9، نا9لك 
عن تآكل سـلطتها اعنهلار ُرَؤّسسـاتها 
عىل آألع عملستويات، لأا يف ذبك فشلها 
عبتـا6 لأناطـق عبسـلط 9 عملزعورـة يف 
توفري عمرـن، اتحقلق عبادعبـة، اَصْون 
عبك عرـة، اتقديـم عبحأاية عمساسـلة 

اعبردرـات عبرضارية عبتي ال غنى عنها 
بحلـا9 عملدنلـني ِعوضـاً عـن رضاعفة 
عملاانـا9 ارفاقأـة عبكارثة عإلنَْسـانلة، 
عبسـلطة  تلـك  أن  عـىل  قاطـٌع  َبدبلـٌل 
عبصوريـة اعبرشعلـة عملفربكـة بم تكن 
يوراً سـوى غطا  عترذته  ال عباداعن 
إلجفا  اتقنلع حقلقة أطأاعها افاللة 
أ9َْــَدعفهـا اعـد6 ررشاعلة رصابحها 
يف عبلأـن، فضـالً عـن تحقلـق رصابح 

عبواليـات عملتحد9 عمر يكلـة عبتي تاأل 
عبسـاو يّة اعإلرـارعت كأ اعت إقللألـة 
يف إطار سلاسـاتها عبرارآلة اغاياتها 

عإلقللألة انفوذ9ا عالستاأاري. 
بقد أاغـل عداعُن تحابف عب ياض عن 
قصٍد يف تاألق راانا9 عبشـاب عبلأني، 
الاَبـَغ عـن عأـٍد يف رفاقأـة عبكارثـة 
سلاسـلٍّة  رـآرَب  بتحقلـق  عإلنَْسـانلة 
تتنايف اقلَم عإلنَْسـانلة اأعـ عَف عبح ب 

اربا ئَ اقوعنني عمَُرـــم، ُكلُّ ذبك لُغلَة 
ــة  تحقلق غايات  ابلة اإقللألة َجاصَّ
عمر يكلـة اكلـان  عملتحـد9  لابواليـات 
عبصهاينة، تحت غطا  ذرعئَع شتى رثل 
زعم إَعـاَ 9 تلـك عبرشعلة عببائـد9 أل ز 

عنااينها. 
ابم يسـتثِن إْآــَ ع6 تحابف عب ياض 
يف عسـتهدعفه أحـًد، طفـالً كان أَا ر أ9، 
قذعئـف  اطابتـه  إال  شـلراً،  أَا  شـالاً 
فأـن  عباـداعن.  اصوعريـخ  عبتحابُـف 
قتـٍل بألطفال اعبنسـا ، اتدرـرٍي كارل 
بلأسـاكن اعماطان، إىل حصاِر شـارِل 
اآائـ  فاقم رن أاآاع عبشـاب عبلأني 
لكل فئاته  ان تأللٍز؛ ُكــّل ذبك لحجة 
إَعـاَ 9 تلـك عبرشعلـة عبزعئفـة بدرلـة 

عباداعن. 
يف  يـرتّ ْ   بـم  عباـداعَن  أن  اكأـا 
عالعتـدع  عـىل سـلا 9 عبدابـة عبلأنلـة 
اعبتدجل عملسـتأّ  يف عبشـؤان عبدعجللة، 
ارصـا ر9 عبقـ عر عبلأني اعالسـتقالل 
عبوطنـي، اتقويـض َحــّق عبشـاب يف 
تق يـ  عملصـري، اقتـل اإلـا 9 عمل يا ، 
اتدرري عببُنلة عبتحتلـة عملدنلة، اعحتالل 
عبجـزر، انهب عبثـ اعت، ارسقة عبرتعث، 
اتوظلـف عإلْر9َــاب، اتفتلت عبنسـلج 
عالآتأاعي، اإذكا  عبطائفلة عببغلضة، 
اتهديد احـد9 عبلأن اسـالرة أرعضله، 
اعسـتهدعف عالقتصا  افـ ض عبحصار، 
اآلـب عمل تِزقة اعصالات عإلْر9َـاب؛ بم 
يـرت   أيضـاً يف فربكة عمحدعث، انسـج 
عمكاذيـب، اتقنلـع عمطأـاع، اإجفـا  
عم9َْـــَدعف، اتح يـف عبحقائـق، الث 
اعجتـالق  عالفـرتع عت،  انـرش  عبزيـف، 
عبذرعئـع، ُكـــّل ذبك تحت سـتار إَعاَ 9 
تلك عبرشعلة عبساقطة بتحابف عاصفة 

عباداعن. 
إن زرناً طويالً رن عبتزيلف اعبتدبلا 
اعبتضللـل بتربيـ  سـفك  رـاٍ  ل يئـة 
اطفوبة رذلوحة يف عبلأـن لزعم إَعاَ 9 
رشعلـة زعئفة؛ بدبلل اعضـح عىل روت 
ضأـري عباابم، اعنهلـار رنظورة عبقلم، 
ا9شاشـة  عبحقـوق،  قنـاع  اسـقوط 
فاعللة عبقانون بصابح تحقلق عمطأاع 

السط عبنفوذ اتك يا عبهلأنة. 
بقد رثّلـت رشعلُة عباـداعن عبوحي 
عىل عبلأن يوراً سـلطة عنتقال سـلايّس 

لم تأُل دوُل تحالف العدوان ُجهداً يف حشد وتلفيق 
األسانيد الواهية واملسوغات املزيّفة لرشعنة وتربير 
تدخالتها املقنعة يف الشأن اليمني، الرامية لتحقيِق 

سياساتها وفرض سيطرتها ونيل أطماعها الال 

مرشوعة، حتى وصل بها املطاُف حني تالشت آمالها 
وتساقطت أدواتُها َحـدَّ استخدام الُقــوَّة املسلحة 

لالعتداء عىل سيادة الدولة اليمنية واستقاللها 
السيايّس وسالمتها اإلقليمية، فضالً عن بجاحتها 

ممارسات دول العدوان أكدت أن »الشرعية« هي أطماعها ومصاحلها اخلاصة

تقارير أممية أكدت أن »شرعية« الفار هادي كانت ذريعة للتدخل العسكري األجنيب يف اليمن

النصوص الدولية واألممية شهدت بتفكك وتآكل وعجز سلطة الفار هادي وارتباطها بالتنظيمات التكفريية

الشرعية امللّفقة
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قراءة 

رحـّد 9  ر حللـة  أ9َْـــَدعف  بتحقلـق 
ارزرنة يف إطار ربا ر9 جللجلة لأظلة 
 ابلـة اتوعطؤ أَُرــأي، يف سـلاق ثور9 
شـابلّة عاررة اتدجـل جارآي رقلت، 
تشـالكت فلـه إَرعَ 9 عبتغلـري ارصابح 
عبوطن رع رطارع ارصابح عملسـتاأ  
اقـوى عبتسـلط اعبهلأنة عبتـي عترذت 
رن 9ا ي أ ع9ً بضأان عستأ عر تسلطها 
احأايـة رصابحها غـري عملرشاعة رن 
آهـة، اعالبتفـاف عملفضوح عـىل إَرعَ 9 

عبتغلري رن آهة أُْجــَ ى. 
إن أسـاَ  تلك عبرشعلة عمللفقة عبتي 
زعأها عباـداعن كذرياـة بتربي  تدجله 
عباسـك ّي يف عبلأن، تَأثَل يف لا ئ عمر  
لتوعفق سـلايّس رنقـوص تحت ضغط 
اإرال  قوى جارآلة،  ألت عىل عبتدجل 
اعنتهـاك  بلبلـد  عبدعجللـة  عبشـؤان  يف 
اعسـتقالبها  عبلأنلـة  عبدابـة  سـلا 9 
عبشـاب  ح يـة  اتقويـض  عبسـلايّس 
اعحتـوع  عسـتحقاق عبتغلـري ارطابـب 
عبثور9، بصابح حأاية رصابحها السط 
نفوذ9ـا، ال نـزاالً عنـد رغبـة عبشـاب 
اعنصلاعاً ملشـلئته. أعقـب ذبك عبتوعفق 
عستفتا  شـابي رحدا  بم يكن لأنأًى 
عـن عبتاتلـم اعبفربكـة؛ لهـدف تازيز 
ارشعنة توعفـق تلك عبقوى عبسلاسـلّة 
عملغلولة عىل أر 9ا حلناً، اعبوعقاة تحت 
رحأـة سـلاط عقولات رجلـا عمرن 
اتهديـد  ال عبتدجل حلنـاً آج ، عىل أن 
تتوىل سلطة عبتوعفق رهأة إَ عَر9 شؤان 
عبدابة اتسـلري  فة عبحكـم فلها بفرت9 
عنتقابلة رزرنة لأها6 رئلسـلة رحّد 9، 
يف تحايُــٍل اعضـح عىل رطابـب عبتغلري 
اعسـتحقاقات عبثور9، كشفتها عبَوقائع 
عباأللة افضحتهـا عبحقائق اعمحدعث. 
ارغم ذبك، فشـلت تلك عبسلطة يف إَ عَر9 
عمل حلـة اف طـت لاملصلحـة عبوطنلـة 
اعرتهنـت بقوى جارآلـة حتى أضحت 
أ ع9ً بتحقلق أطأاع عملاتدي ارطلًة بهذع 

عباداعن عبغاشم. 
كأـا عألت تلك عبسـلطة عـىل تدرري 
عبجلـش اإضاافـه اتفكلـك رنظورة 
عبدفـاع عبجوي اقتـل عبطلارين اعغتلال 
يف  عبجلـش  اأفـ ع   اعبقـا 9  عبضبـاط 
عسـتهدعٍف رأنهـج، نا9لك عن كشـف 
أرسعر عبجلـش اتشـتلت قـوعه؛ تأهلدعً 
بلاداعن علله. ُكـــّل ذبك، لحجة إَعاَ 9 

9لكلة عبجلش. 
اعألت آا9د9ً عـىل تحقلق أآندعت 
 ال عبتدجـل اعباـداعن عـرب رحاابـة 
تأ ي  فدرعبلة عبدابة ذعت عمقابلم عبستة 
عبتي رثلت نقطة تبايٍن اعجتالف لني تلك 
عبسـلطة ارن ارعئها عبقـوى عبرارآلة 
رن ناحلـة، اعبقوى عبوطنلـة عبتي رأت 
فلها جط عً رستقبللاً عىل احد9 عبوطن 
َانسـلجه عالآتأاعي اتهديـدعً رحتأالً 
بسـالرة عإلقللم ااحد9 اتكارل أرعضله 

رن ناحلة أُْجــَ ى. 
إن رشعلـة 9ـا ي عملزعورة قد اصل 
لها عمرـُ  يف نهاية عملطـاف َحـدَّ فقدعن 
ُعـَ ى  اعنفـ عط  عملحـدا 9،  عملسـاند9 
توعفق عبقوى عبسلاسـة عبتي عرتكز عىل 
أساسـها يف عبوصول إىل سـلطان عبحكم 
اإَ عَر9 شـؤان عبدابة، إذ سـاى آا9دعً 
نحو تك يا سلطته اعباأل عىل تأرني 
رصابحـه اتحقلق أطأـاع اأآند9  ال 

عبتدجل، رتناسلاً 9أو6َ اأاآاع عبشاب 
اإذ  اعسـتحقاقاته،  ثورتـه  ارطابـب 
آال نصـَب علنلـه رطابَب عملسـتاأ  
لُحلته عبجديد9 انفوذه عببغلض اأ اعته 
عب جلصـة، اإذ رَصَف ُآلَّ ع9تأاره عىل 
نسـج عملؤعر عت اعحتوع  رطابب عبثور9 
اعالبتفاف عللها. ففشل يف إَ عَر9 عمل حلة 
فشـالً ذرياـاً اعنتهـك عبقانـون اف ط 
افقـد  عبوطنلـة  اعملصلحـة  لابسـلا 9 
عبفاللـة اتضا بـت قدرتـه  عبسـلط 9 
عـىل عبقلـا6 لوظائـف عبدابـة اجدرة 
عبشـاب، فضالً عـن توفـري عبحأاية به 
أَا عبدفـاع عنه، حتى اصـل عبحال َحـدَّ 

عبفوىض عبااررة حلـث عنترش عإلْر9َـاُب 
اَكثَُ  عالغتلاُل اُفـ َض عبج ع اعرتفات 
عمسـاار اتَـ  ت عماضـاع، فتفاقأـت 
راانا9 عبنـا  اعسـتُغلت بقأة عبالش 
اعناد6 أرن عملجتأع اسـكلنته عباارة. 
حلنهـا أ رك عبثوعر أن رسـاَر عبتغلري يف 
جطـ  آسـلم. فتااىل ا9َـج عبثور9 رن 
عُر9ا اصدحت أصوعت  آديد اعرتفع رَشَ
عبثوعر يف اآه عبسلطة عمل تهنة اعباأللة 
عبُقـــو9َّ  لاسـتردع6  سـارعت  عبتـي 
عملف طـة اعسـتاانت لقـوى عإلْر9َــاب 
بقأع عالحتجـاج اإجأا  بهلـب عبثور9 

ا9لجان عبشاب عبصاجب. 

احـني أاشـكت فـرت9ُ االيـة عبدرلة 
9ا ي -عملزعورة لتأديد رؤتأ  عبحوعر- 
عىل عالنقضا  اعنتها  ر كزه عبقانوني، 
عملشـكوك فله أصالً، كأأثل بلجأهورية 
عبلأنلـة ارارب عن إَرعَ 9 عبدابة، سـارع 
لتقديـم عسـتقابته لغلة جلـط عالارعق، 
تنفلذعً بتوآلهات تلك عبقوى عبرارآلة. 
بكنـه فشـل يف تحقلـق ذبـك، اجالـت 
آرابـه َاتبـد ت فـرت9 االيتـه عملزعورة 
اعنقىض ر كزه عبقانوني َافقد عبسلطة 
اعبسـلط 9 عبفاللة اعملسـاند9 عبوطنلة 
اعنطوت حقبة حكأه عببائا. فسـارع 
عبثـوعر نحـو سـد عبفـ عغ اعباأـل عىل 

عبحفـاظ عىل َحــّق عبشـاب يف عبتغلري 
ُرَؤّسسـاته  عملصـري احأايـة  اتق يـ  
اتحقلـق رطابب اعسـتحقاقات عبثور9 
اصون سـلا 9 اعستقالل اح ية عبدابة 
عبتـي فـ ط فلها 9ـا ي، َاعألـت قوى 
عبهلأنة عىل عبحللوبة  ان تحقلقها. 
بكـن ذبـك، بـم يـُ ْق بقـوى عبتدجل، 
فسـارعت يف حلاكـة عملؤعرـ 9 افربكـة 
اعبذرعئـع  عمكاذيـب  اعجتـالق  عبوعقـع 
انسج فصٍل آديد رن فصول عبغط سة 
اعبهأجلـة اعبتدجـل عملقنع، 9ـذه عمل 9 
عالعـرتعف،  اإيقـاع  عبرشعلـة  لقنـاع 
بتسـويغ تدجلهـا يف عبشـؤان عبدعجللة 
بلبلـد اعداعنها عىل سـلا 9 اعسـتقالل 
عبدابـة. فاألت تلـك عبقـوى عباداعنلة 
عـىل ته يب  رلتهـا، الترـاذه كذرياة 
رجلصة باداعن لغلض، جططت بشـنه 
عـد9 أشـه ، افـق تريحـات ازيـ  
جارآلـة عب ياض رـن عاصأة عباداعن 

اعشنطن. 
9ـا ي  عبدُّرلـة  فقـدعن  ابتاويـض 
مسـا  عبرشعلـة عبوطنلة، اعملسـاند9 
عبدعجللة اعبسـلطة اعبسـلط 9 عبفاللة 
اعنتهـا  فـرت9 االيته اعنقضـا  ر كزه 
عبقانونـي اعنتحابه صفـة رئلا عبدابة 
افـ عره جـارج عببلـد، سـارعت قـوى 
افربكـة  عبشـتات  مللأـة  إىل  عباـداعن 
عبرشعلـة اتازيز9ـا لاالعـرتعف عبدايل 
اعغتصـاب عبسـلا 9 عبرارآلـة بلدابة 
أَُرــألـة  قـ عرعت  اإصـدعر  عبلأنلـة 
رنحـاز9 اتشـكلل تحابـف  ايل اشـن 
عالسـتجالة  لذرياـة  احـي  عـداعن 
بطلب تلك عبرشعلة عببائـد9، يف رحاابٍة 
لائسة بتربي  اتسـويغ تدجلها عبساف  
اعداعنها عبهأجي عىل سلا 9 اعستقالل 
عبدابة عبلأنلـة اح يتها عبوطنلة. ا9ي 
لذبك عإلْآــَ ع6، قد كشـفت عن حقلقة 
أر يـكا  اتدبلـا  يأق عطلـة  زيـف 
اقلأهـا عملزيفة، اعسـتبدع  اغط سـة 
رأابك عبرللج عبتي ال تضع ععتبارعً بحق 
عبشـاوب يف تق يـ  عملصـري، اال تـرت   
يف عبتدجـل يف عبشـؤان عبدعجللـة بلدال 
اعنتهاك سلا تها اعستقالال9ا اح يتها 

عبوطنلة. 
تلـك 9ـي عبرشعلـة عبتـي صناتهـا 
اسـاندتها  ال  عبهلأنـة  أيـا ي 
عباـداعن اتذرعـت لها قوى عبغط سـة 
اعالسـتبدع ، إذ آالت رنهـا أ ع9ً بف ض 
إرع تهـا السـط سـلط تها ارصـا ر9 
َحـّق عبشـاب عبلأني اح يتـه اعنتهاك 
سـلا 9 عبدابة اتربي  عبتدجل عبساف  يف 
عبدعجيل.  شؤان سلطانها اعجتصاصها 
فأضحـى لذبـك 9ـا ي ذرياـَة عباداعن 
قأـع  يف  عب جلـَص  ارشيَكـه  عبزعئفـة 
عبشاب اعرتكاب ألشـع عبج عئم عبدابلة 
يف حقه اعبتسبب يف أسوأ كارثة إنَْسانلة 
عامللاً، لحسـب تقاريـ  عمَُرــم عملتحد9 
اعملنظأـات عبدابلـة، نا9لـك عن آلب 
عباداعن ار تِزقته اتنظلأات عإلْر9َـاب، 
اعسـتهدعف رقورات عالقتصا  عبلأني، 
اتدرـري عببنلة عبتحتلـة عبردرلة، اقتل 
عبشاب اسـفك  را  عمل يا ، ارفاقأة 
عمرـن  اإ9ـدعر  عإلنَْسـانلة،  عملاانـة 
اعبسـكلنة عباارـة اإحـالل عبفوىض يف 

رناطق عالحتالل  ال عباداعن. 
يتبع.... 

وهمجيتها الوحشية يف استخدام الُقــوَّة املحرَّمة 
دولياً لقتل الشعب اليمني بجميع مكّوناته وفئاته دون 
تمييٍز، يف سبيل فرض إرادتها وإنفاذ إمالءاتها وتعزيز 
تدخالتها غري املرشوعة. وهي بذلك السلوك اإلْجــَرامي 

تكشُف عن حقيقة تدخالتها السافَرة يف الشؤون 
الداخلية للعديد من البلدان َودعمها لإلْرَهـاب وجلبها 

للمرتِزقة وسعيها إلسقاط الحكومات الرشعية َومساندة 
الرشعيات امللفقة.
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عمرلاا  اعبرألا

عباد 

ا6 آأا ى عمج 9 91990ـ..
6 رار  ا6601

)661(
قراءة 

األم����م����ي����ة ال�����ت�����ق�����اري�����ر  يف  امل����ل����ف����ق����ة«  »ال�����ش�����رع�����ي�����ة  واق������������ُع 

ن������ص��������������������وُص ال�������ت�������ق�������اري�������ر األم�����م�����ي�����ة

عبحكورـة  تلـك  حـال  اعقـَع  إن 
عملزعورـة بدرلة عباـداعن لات آللاً. 
ايكشـف عن حقلقة زعـم عباداعن 
عبرشعلـة  تلـك  إَعـاَ 9  يف  عملتأثـل 
عبزعئفـة؛ عملأارسـات عبفاللـة بدال 
رـا  اجصوصـاً  عباـداعن  تحابـف 
أار ته عبتقاري  عبدابلة اعمَُرــألة، 
ال سـلأا رأارسات  ابة عإلرارعت يف 
عبجنوب عبتي تساى بتحقلق أآندعت 
بم تاد 9ويتها اطبلاتها جفلة عىل 

أحد. 
يـ ى  عبلـو6،  عبااَبـُم  9ـو  ا9ـا 
ايشـا9ُد لـأ6ُِّ علنلـه حقلقـَة تلك 
عبرشعلـة عملزعورة عبقالاة يف فنا ق 
عب يـاض تحـت رحأـة اغط سـة 
ارك   ال تحابـف عباداعن، عاآز9ً 
عن عملغا ر9، َار9ـن ععتقاٍل أّكــده 

عباديد رن ازرع  9ا ي. 
ايتالع عيضـاً، كلف عاثت اتالث 
فسـا عً  عمرض  يف  عباـداعن   ال 
اتنكلالً اتاذيباً اتسـلطاً اعستغالالً 
عبجـزر  اعحتـالل  عبشـاب  بثـ اعت 
اعملوعنئ عبلأنلة، اتشكلل عملللشلات 
عنـارص  ارسـأنة  ـــة،  عبَراصَّ
عإلْر9َــاب، اآلب عمل تِزقـة، اإ9دعر 
عبحقـوق، اإز9ـاق عمراعح عبربيئة، 
اعرتكاب أفظع عبج عئم لحق عبشاب 

لجألع ركوناته افئاته. 
تلك 9ـي عبرشعلة عملزعورة، ا9ذع 
9ـو  أب  يأق عطلة أر يكا اقلأها 
عب جلصـة. 9ـي ذعت عبديأق عطلـة 
عبتـي غزت فتنـا6 ا ّرـــ ت بلبلا، 
اعنتهكـت سـلا 9 سـوريا اقتلـت 
شابها. ا9ي ذعت عبقلم عبتي عحتلت 
اعنتهكـت  شـابه  اقتلـت  عباـ عق 
سـلا ته اعرتهنت ك عرته اعستغلت 
عبسلاسـة  ذعتهـا،  ا9ـي  ث اعتـه. 
انظأـت  زرعـت  عبتـي  عمر يكلـة 
اأنشـئت اروبـت ارعـت عإلْر9َـاب 
عماطـان اقتـل اإجضـاع  بتدرـري 
ا9ـي  جريعتهـا.  انهـب  عبشـاوب 
ذعتهـا عبتـي آالت رن قلـم عبح ية 
لـارز9،  عنااينـاً  اعبديأق عطلـة 
إلسـقاط ارشعنـة أنْظأـة عبحكـم 
اإضاـاف عبـدال اعرتهـان ك عرـة 

عبشاوب اعستغالل ث اعتها. 
كأـا 9ـي ذعت عملأابـك عملسـتبد9 
اعملتورطـة لتنظلم ا عـم عإلْر9َـاب 
احلاكة عملؤعر عت إلجضاع عبشاوب 
ات كلاها، 9ـي ذعت عملأابك عباأللة 
مر يـكا، عمل تهنة بسلاسـتها. ا9ي 
عملأابـك ذعتها عبتـي تطبلع عباالقات 
رـع عبصهاينة. 9ـي ذعتهـا، رأابك 
عبتوريـث عبتي تأـول اتدعم اتنظم 
يف  اتسـا9م  عإلْر9َــاب  اتصـدر 
قتـل عبشـاوب اإسـقاط عمنْظأـة 
اإضاـاف عبـدال اإحـالل عبفوىض 
اقهـ  عبشـاوب اتدآلنهـا، نا9لك 
عن فربكة عبذرعئع اعجتالق عمكاذيب 

اتزيلف عبحقائق. 
9ـي ذعتهـا آألاـاً عبتـي تاتدي 
عبلـو6 عىل عبلأـن، اتدّرـــ  اتقتل 
اتنتهـك  أرضـه،  اتحتـل  شـابه، 
سلا ته، اتتدجل يف شؤانه عبدعجللة 
اتفاقم رااناته عإلنَْسانلة. لامرا، 
لحجة عمسـلحة يف عباـ عق، احأاية 
عبشـاب يف بلبلا اسـوريا، الذرياة 
أفغانسـتان الاكستان  عإلْر9َـاب يف 

اغري9ا رن عببلـدعن. اعبلو6، لذرياة 
 عـم عبرشعلـة احأاية عبشـاب يف 
عبلأـن، اال غ علة يف ذبـك. فتلك 9ي 
عمر يكلـة  عبديأق عطلـة  حقلقـة 
عأابـة  َااعقـع  عملزيفـة،  اقلأهـا 
َاعرتهـان رأابـك عبرللـج اأ اعتها، 
عبدايل،  اعنحلـاز اتوعطـؤ عملجتأـع 
اتبالة اعجز ُرَؤّسساته عمَُرــألة. 

 تدويل الش��أن اليمني وشرعنة 
التدخل العسكرّي 

اعمحـدعث  عبوقائـع  تكللـف  إن 
لحسـب  عبدفـاع  ازعـم  لاباـداعن 
ارعئـه  ال  َارـن  9ـا ي  عبدرلـة 
عباداعن، ال يرلـو رن تزيلٍف، غايته 
تدايل عبشأن عبلأني اتربي  عباداعن 
اتسـويغ عبتحابُف عبدايل، عسـتند يف 
آو9 ه عىل أسـا  تدبلـا رفا ه 
أن عملشـار إبلـه يف رسـابته ملجلـا 
عبتاـاان عبرللجي اإجطاره ملجلا 
عمرـن؛ ي تقي إىل رسـتوى عبهجأة 
عملسـلحة لاملانـى عملقصـو  بغ ض 
عبلجـو  ملأارسـة َحــّق عبدفاع عن 
عبنفا افقاً مللثـاق عمَُرــم عملتحد9 
رن ناحلة، افاالً رن أفاال عباداعن 
رـن ناحلـة أُْجـــَ ى. الحجة ر ع 
عباداعن عملستأّ  َحـّد تابري عب سابة، 
يف ظل فقدعٍن تا6 بلأساند9 عبدعجللة 
عبدرلة  عبفاللة، سـارع  اعبسـلط 9 
9ا ي إىل طلب عملساعد9 عباسك يّة، 
افـق ُرَرّطط اإرال  جارآي بتربي  
عملشـرتك  عبدفـاع  إطـار  يف  عبتدجـل 
افق عملا 9 )51( رـن رلثاق عمَُرــم 

عملتحد9 َحـدَّ عباداعن. 
اقـد يبـدا ذبـك عبزعـم رصلناً يف 
ظا9 ه، بكنـه ركلٌك يف رضأونه اال 
يرلـو رـن تزيلـٍف اتدبلـا يتجىل 
عند عبتدقلق يف اصف عباداعن ازعم 
عبدفـاع، فضـالً عـن زيـف الطالن 

عبرشعلة أصالً. 
ابال قـ عر عبجأالـة عباارة رقم 
)3319( عملتالـق لتا يـف عباـداعن 
باـا6 79ا1 - ذعت عبطبلاة عبا فلة 
لحسـب رحكأـة عباـدل عبدابلة – 
ارلثاق عم6 عملتحد9 اق عرعتها انظا6 
رارا ملحكأة عبجنايات عبدابلة اأرع  
عبقضا  عبـدايل ذعت عبصلة، آألاها 
تأثل أسا  تأحور عبحديث َاركائز 
رنطق تفنلد عبتضللل، اذبك يف إيجاز 

يتسلسل رس ه كابتايل:

 زعم العدوان: 
ياتـرب عباـداعن رن أجطـ  صور 
عسـتردع6 عبُقــو9َّ غـري عملرشاعة يف 
عالقات عبـدال تجاه لاضها عبباض 
بكونه - لحكم اآو  اتطور أسلحة 
عبدرار عبشـارل لكل عنوعها - يحأل 
يف ثنايـاه إركانلـة عبتهديـد لرعع 
 ايل لكل رـا يرتتب عللـه رن  رار 
ارآيس إنَْسـانلة. اال ياد عسـتردع6 
عبُقـــو9َّ رـن قبـل سـلطة  ابة را 
 عجـل إقللأهـا أَا آأاعـة اطنلـة 
ضـد سـلطة أَا آأاعـة أُْجــَ ى يف 
ذعت عإلقللم، لأثالة عـداعن لاملانى 
افـق  عباـداعن  بفاـل  عبقانونـي 
رقتضلـات قوععد عبقانون عبدايل، إذ 
ينحر اصـف عباـداعن يف عالقات 
عبدال عىل سلوك عبدال عبادعئي تجاه 

لاضها عبباض  ان غري9ا، كأا 9و 
حـال عباـداعن عمر يكي عبسـاو ّي 
عىل سـلا 9 اعسـتقالل عبجأهورية 
قـ عر  أّكـــده  رـا  ا9ـو  عبلأنلـة. 
عبجأالة عباارة رقـم )3319( باا6 
79ا1لشأن تا يف عباداعن يف عملا 9 

)1( عبتي تنص عىل:
»عباـداعن 9و عسـتاأال عبُقــو9َّ 
عملسلحة رن قبل  ابة را ضد سلا 9 
 ابة أُْجــَ ى أَا سـالرتها عإلقللألة 

لأيـة  أَا  عبسـلايّس،  عسـتقالبها  أَا 
صـور9 أُْجـــَ ى تتناىف رـع رلثاق 
عمَُرـــم عملتحـد9 افقـاً بنـص 9ذع 

عبتا يف«. 
َاعملبـا أ9 لاسـتاأال عبُقــو9َّ رن 
قبل  ابة رـا ج قاً بلألثاق تشـكل 
للنـة كافلـة ربدئلـاً عـىل عرتكالها 
عأـالً عداعنلـا، اإن كان بلأجلا، 
طبقـاً بلألثـاق، أن يرلـص إىل أنـه 
بلا 9ناك عأـالً عداعني قد عرتكب 

اذبـك يف ضـو  راللسـات أُْجـــَ ى 
اثلقـة عبصلـة لابحابة، لأـا يف ذبك 
أن تكـون عبترفات رحل عببحث أَا 
نتائجها بلسـت ذعت جطور9 كافلة 
ا9ـذع را نص علله عبقـ عر يف را ته 

عبثانلة. 
اقد سار نظا6 رحكأة عبجنايات 
عملـا 9 )8( ركـّ ر، ذعت  عبدابلـة يف 
عبصلـة لج يأة عباـداعن عىل نفا 
عباـداعن  فاـل  تا يـف  يف  عملنـوعل 

وهـا هي اليـوم، التقاريـر األمميـة التي طاملـا دأبت عىل 
محاباة دول العدوان تزيح السـتار، كاشـفًة عن واقع زيف 

الرشعية املزعومة لتحالف العدوان. 
تلـك الرشعيـة البائدة التـي مثلت غطاًء رخيصـاً لعدوان 
غاشـم عـىل اليمن، تصفها وتتحـدث عنهـا التقارير األممية 

بالعبارات التالية:
1.  ال يزال هـادي وحكومتُه يواجهـان تحدياٍت يفرُضها 
عدٌد مـن الجهات الفاعلة املحلية واإلقليمية، ولهذا التدخل يف 
الشـؤون الداخلية آثار مدّمــرة، وتزيد من تعقيدات الوضع 
زيادة عدد الحوادث التـي كان لتنظيم القاعدة ضلوعاً فيها، 

)مقدمة التقرير األول 2015(. 
2.  ظـل اليمـن يواجه تهديـدات خطرية وظلـت حكومة 
هادي ضعيفة؛ وعاني البلد ظروفاً اقتصادية صعبة ومشهداً 
سياسيّاً متفككاً، وضعفاً يف القيادة والسيطرة عىل القطاعيني 
العسكرّي واألمني، وتنوعاً يف تأثري الجهات الفاعلة اإلقليمية، 

)الفقرة 37، تقرير 2015م(. 
3.  تتصف سـلطة هادي بضآلة السـيطرة عىل ُمَؤّسسات 
حكوميـة حيويـة أَو غيابهـا، وضعف سـيطرة الـوزراء أَو 
عدم سـيطرتهم عىل الشـؤون املالية وعىل إَداَرة ُمَؤّسساتهم، 
ومازالت حكومة هادي ضعيفـة وعرضة للمخاطر، )الفقرة 

41، تقرير 2015م(. 
4.  تفتقـر حكومة هادي إىل الُقــوَّة العسـكريّة ملواجهة 

خصومها، )الفقرة 47، تقرير 2015م(. 
5.  إن التحوالت التي حدثت يف مستوى الدعم الذي تقدمه 
بلـدان مجلس التعاون الخليجي لليمـن كان له تأثري مبارش 
عىل اسـتقرار حكومة هادي، وعىل قدرتها عـىل تنفيذ نتائج 

مخرجات الحوار الوطني، )الفقرة 54، تقرير 2015م(. 
6.  مسـتغلني انعدام األمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل 
عام، طالب مسـلحون من القبائـل يف محافظة مأرب بزيادة 
حصتهـم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط األنابيب 
الرئيـي لضخ النفـط يف البلد، وأفلتوا نسـبياً مـن العقاب. 
وأسـفرت هـذه الهجمات عن وقـف عمليات إيصـال النفط 
إىل الحديدة ومحطات أُْخـــَرى لتصدير النفط، وعن نقص 
الوقود وارتفاع أسـعاره يف جميـع أنحاء البلد وعن انخفاض 

عائدات التصدير، )الفقرة 145، تقرير 2015م(. 
7.  تشـكل حدود اليمن الربيـة والسـاحلية تحدياً يعوق 
الجهـود التي تبذلهـا حكومة هادي بغـرض الحد من تدفق 

األسلحة، )الفقرة 151، تقرير 2015(. 
السياسـيّة  االغتيـاالت  وكثـرت  الفـوىض  انتشـار    .8
والتهديـدات والهجمـات األُْخــَرى، )الفقـرات 166، 167، 

186، تقرير 2015م(. 
9.  مـن أبرز وحـدات املقاومة املحلية يف عدن املليشـيات 
االنفصالية املنتسبة إىل الحراك الجنوبي، التي كانت تقاتل إىل 
جانب املليشيات املوالية لحزب اإلصالح واملليشيات السلفية، 
ــة به،  ومقاتـي تنظيم القاعـدة، ولكلٍّ منهم مآربـه الَخاصَّ

)الفقرة 51، تقرير 2016م(. 
10.  تتألف ُقــوَّات املقاومة يف تعز من مليشيات متحالفة 
مع حزب اإلصالح وموالية للشـيخ حمـود املخاليف، ومقاتلني 
موالني لصادق عي رسحان وهو عميد سـابق يف الفرقة األوىل 
مدرع، وكتيبة تابعة لهـادي. وباإلَضاَفة إىل ذلك، تقاتل عدة 

جماعات سـلفية مسـلحة أيضـاً ضمن صفوف ما أسـموها 
باملقاومة، )الفقرة 67، تقرير 2016م(. 

11.  يتمركـز الحوثيـون يف الجبال الغربيـة يف مأرب منذ 
عـام 2014، حيث يقاتلون مـع القبائل املتحالفة معهم ضد 
تنظيـم القاعـدة واملليشـيات املتحالفة مع حـزب اإلصالح، 

)الفقرة 71، تقرير 2016م(. 
12.  سـيطر الحوثيني عىل البنك املركزي، ولكنهم سمحوا 
للمحافـظ الذي عينه هـادي بمواصلـة أداء مهامـه التقنية 
يف صنعـاء، وظل البنك يـؤدي دوره يف تنظيـم الجهاز املايل 
وجمـع األموال ودفع النفقات، بمـا يف ذلك مرتبات املوظفني 
يف عدن ويف السفارات والقنصليات يف الخارج الذين يعتربون 

مناهضني للحوثيني، )الفقرة 91، تقرير 2016(. 
13.  عندمـا توىل َعبدربه منصور هادي الحكم يف 2012، 
قام بإقالة عدد كبري مـن أقارب صالح وحلفائه من مناصَب 
رئيسـية يف الجيـش ورشع يف تنفيذ برنامـج إلصالح قطاع 
األمـن يرمي إىل تفكيك إقطاعيات عهد صالح. كما سـعى إىل 
إنشـاء رقابة مبارشة عىل عمليات رشاء األسلحة، واملخزونات 
العسكريّة، واألفراد العسكرينّي، من أجل تحقيق هدف إنشاء 
جيـش وطني متكامل عىل املدى الطويل، )الفقرة 45، تقرير 

2016م(. 
14.  حـّدد الفريـق اتّجاهاٍت جديـدًة يف تعبئة الجماعات 
السـلفية، ال سيما يف املناطق التي أسـماها باملقاومة، وعزى 
التقريـر حسـب ما اسـماها باملصـادر تعبئة السـلفيني إىل 
تصـور مفاده فشـل األحـزاب السياسـيّة القائمـة وافتقار 
امُلَؤّسسـات السياسيّة الرسـمية للرشعية، ونتيجة عدوان من 
اسـماهم التقريـر بالحوثيـني وإذكاء تَحــّركهـم للتطرف 
وذلـك العتبارات طائفية لدى السـلفيني، )الفقرة52، تقرير 

2016م(. 
15.  منذ بداية عام 2015، أفىض انهيار الحكومة وترشذم 
الُقــوَّات املسـلحة ورشوع التحالُف يف شـن غاراته الجوية 
إىل تهيئـة بيئة أمنية مواتية لتنافس الجماعات املسـلحة عىل 
التوسـع، ويرى الفريق إَضاَفة إىل ذلك، أن اسـتنفار القبائل 
والجماعـات السـلفية املسـلحة، ووجـود جماعات مسـلحة 
متنافسة ضالعة يف أنشطة إْرَهـابية، وكثرة جماعات املقاومة 
املسـلحة ذات امُلَخّططات االنفصالية يف عدن عىل الخصوص، 
كلها عوامل شـكلت خطراً عىل آفاق السـلم واألمن يف املناطق 

املتنازع عليها، )الفقرة 61، تقرير 2016م(. 
16.  تقوم جماعات إْرَهـابية مثل تنظيم القاعدة وداعش 
باسـتغالل فعـي للبيئة السياسـيّة املتغرية مـن أجل تجنيد 
أعضاء جدد وشن هجمات جديدة، )مقدمة تقرير 2017م(. 
17.  أّدى نقـل البنـك املركـزي إىل عـدن إىل انخفاض كبري 
يف توفـري املواد والخدمات التي ال غنًى عنهـا لبقاء املدنيني عىل 
قيـد الحياة. وقـد تؤدي هذه الخطوة إىل ترسيـع وترية الكارثة 
اإلنَْسانية الوشيكة يف مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة تحالف 
أنصار الله صالح بحسب التقرير، )مقدمة التقرير 2017م(. 

18.  ال تزال معظم البعثات الدبلوماسية اليمنية يف الخارج 
تنتسـب إىل حكومة هادي، باسـتثناء البعثتني املوجودتني يف 

إيران وسوريا، )الفقرة 23، تقرير 2017م(. 
19.  ال تـزال حكومة هادي تواجه تحديات كبرية يف تهيئة 
بيئـة آمنه ومأمونة وكفالة تقديم الخدمات العامة يف املناطق 
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)661(
قراءة 

األم����م����ي����ة ال�����ت�����ق�����اري�����ر  يف  امل����ل����ف����ق����ة«  »ال�����ش�����رع�����ي�����ة  واق������������ُع 

ن������ص��������������������وُص ال�������ت�������ق�������اري�������ر األم�����م�����ي�����ة

مغ عض نظـا6 عملحكأة حلث نصت 
عىل:

»مغ عض عبفق 9 )1(، ياني »فال 
عباداعن« عستاأال عبُقــو9َّ عملسلحة 
رن آانب  ابة را ضد سـلا 9  ابة 
أُْجـــَ ى أَا سـالرتها عإلقللألـة أَا 
عستقالبها عبسلايّس، أَا لأي ط يقة 
أُْجــَ ى تتاارض رع رلثاق عمَُرــم 

عملتحد9 ». 
كأـا ياد ربـدأ تح يم عسـتردع6 

عبُقـــو9َّ أَا عبتهديـد لهـا ذعت طالع 
 ايل يف إطـار عالقـات عبـدال رـع 
لاضها طبقاً بنص عملا 9 )6( عبفق 9 
عب علاة رن عمللثاق عبتي تنص عىل:
»يأتنـع أعضـا  عبهلئـة َآألاـاً 
يف عالقاتهـم عبدابلـة عـن عبتهديـد 
لاسـتاأال عبُقــو9َّ أَا عسـتردعرها 
ضـد سـالرة عمرعيض أَا عالسـتقالل 
عبسـلايّس مية  ابـة أَا عىل أي اآه 
عمَُرـــم  َارقاصـد  يتفـق  ال  آجـ  

عملتحد9«. 
كأا َايتوآب عـىل رجلا عمرن، 
اْفــقـاً بلأـا 9 )ا3( رـن رلثـاق 
عمَُرـــم عملتحـد9، أن يبـت يف حـال 
اآو  أي تهديد بلسـلم أَا إجالالً له 
أَا عأالً رن أعأال عباداعن، عبذي ياد 
لأثالـة تَحُقـق سـلوك عداعني ضد 
سلا 9 عبدال اعسـتقالبها عبسلايّس 
اسـالرة ااحد9 أرعضلهـا اح يتها 

عبوطنلة. 

زع��م الدفاع وفق امل��ادة )51( من 
امليثاق:

ذ9بت رحكأة عبادل عبدابلة نحو 
عبتأكلد عىل أن رأارسة َحـّق عبدفاع 
عن عبنفا عملنصـوص علله يف عملا 9 
)51( رـن رلثـاق عمَُرـــم عملتحد9، 
يقتر عىل عبـدال يف إطار عالقاتها 
تجـاه لاضها عبباـض عند تا ضها 
بهجأـة رسـلحة لاملانـى عملقصو  
ملأارسة َحـّق عبدفاع يف إطار عمللثاق. 
احـال عالسـتردع6 غـري عملبـارش 
بلُقـــو9َّ رـن قبـل  ابـة رـا تجاه 
 ابة أُْجـــَ ى، ت ى عملحكأة أن رن 
عبرضاري قلا6 عملسؤابلة عبقانونلة 
بدابة رـا ت سـل اتنظـم آأاعات 
أَا عصالـات رسـلحة إىل إقللم  ابة 
أُْجــَ ى، اتساند9ا رساند9 حاسأة 
افاعلـة يف سـري عباأللـات، لحلـث 
يصح نسبة سلوك عبجأاعات إىل تلك 
عبدابة، فضالً عـن توآلهها؛ لحلث 
ي تقى رسـتوى عالسـتردع6 عبفايل 
بلُقــو9َّ عملسلحة عرب تلك عبجأاعات 
عبتالاـة إىل عبحـد عبـذي تكـون فله 
رن حلث عبشـد9 اعبرطـور9 لأثالة 
9جأـة رسـلحة لاملانـى عملقصو  
مغ عض رأارسـة َحــّق عبدفاع عن 

عبنفا طبقاً بلألثاق. 
اقـد عسـتندت عملحكأـة عـىل را 
يبدا يف ذبك إىل ق عر عبجأالة عباارة 
لشـأن تا يف عباـداعن عملـا 9 )3( 

عبفق 9 )خ(، اعبتي تنص عىل:
»إرسـال عصالـات أَا آأاعـات 
رسـلحة أَا ُقــوَّعت غري نظارلة أَا 
ر تِزقـة رن قبـل  ابة أَا لاسـأها 
تقـو6 ضـد  ابـة أُْجـــَ ى لأعأال 
رن أعأـال عبُقــو9َّ عملسـلحة تكون 
رن عبرطور9 لحلـث تاا ل عمعأال 
عملاّد 9 أعاله، أَا عشرتعك عبدابة لدار 

رلأو  يف ذبك«. 
ا عـوى آوعز عسـتردع6 عبُقــو9َّ 
 فاعـاً عن عبنفـا ضـد آأاعة أَا 
تنظلأـات يف إقللـم  ابـة أُْجــَ ى 
 ان روعفقـة تلك عبدابـة ال رحل به 
9نـا يف 9ذع عملقا6. كون عملقصو  رن 
ذبك، آأاعـة أَا آأاعات تتوعآد يف 
إقللم  ابة أُْجــَ ى تترذ رنه نقطة 
عنطـالق بتوآلـه 9جأات رسـلحة 
ضد  ابة أُْجــَ ى، ال آأاعة اطنلة 
يف إطـار إقللـم عبدابة يف ظـل ح عك 
شابي اعستحقاقات اطنلة َازجأاً 
عاررـاً، يطابـب لتحقلـق أ9َْــَدعف 
اتطلاـات ررشاعـة. َاينحر ذبك 
عبتَّجويز يف إطار ركافحة عبجأاعات 
عبذي نشكك  عإلْر9َـاللة  اعبتنظلأات 
يف صحتـه أصـالً بكونـه يحأـل يف 
ثنايـاه ألاـا  ارقاصـد سلاسـلّة، 
كأا أن ذبـك عبتجويَز نهـٌج أر يكي 
اقح ال يبايل لقوععـد عبقانون عبدايل 
اال يضـع به أي ععتبـار، لل ايرتلق 
عبذرعئع ايسـوغ عبتدجالت عبهأجلة 
بتقنلع عم9َْــَدعف اإجفا  عمغ عض 

اتسويغ عمطأاع. 
عباـداعن  عسـتاأال  رلـة  إن 
9ـا ي بوصـف عباـداعن اعسـتنا ه 
إىل عملـا 9 )51( رـن رلثـاق عمَُرــم 
عملتحد9 يف رسـابته عملزعورة ملجلا 
عبتاـاان، اإجطـاره ملجلـا عمرن، 

بتربيـ  رأارسـة َحـّق عبدفـاع َحـّد 
زعم تلك عب سـابة؛ غـري صحلح اال 
ياـدا كونـه رغابطة اعّ عـا  زعئف 
ال يتسـق اقوععد عبقانـون، ا9و را 
أشـارت إبله لاسـتغ عب عملستشار9 
عبقانونلـة بإلَ عَر9 عمر يكلة سـالقاً 
»أشـيل  عبـدايل  عبقانـون  اأسـتاذ9 
 يك«، يف راـ ض تاللقها عملقتضب 
حـول قانونلـة عبتدجـل عباسـك ّي 
يف عبلأـن، ال سـلأا يف ظـل عالنهلار 
عبـكيل ملقورـات عبرشعلـة عبوطنلة 
بدرلة عباداعن 9ا ي اعبفقدعن شبه 
عبكارل بسـلط ته عىل عمرض ازيف 
رشعلته، اال سـلأا أيضاً يف سـلاق 
عرتدع  ا9ج ثور9 شابلّة سات بنلل 
حقها يف تق ي  عملصري، لقلا 9 ح كة 
لابتفـاف شـابي  اطنلـة حظلـت 
اعسـع َاتأثل آز  أصلالً رن نسلج 

عملجتأع عبلأني عبازيز. 
كأا أن بجو  قوى تحابف عباداعن 
لذرياـة عبدرلـة 9ا ي، السـتاأال 
اسـائل اأسـابلب عإلآبار عبقرسي؛ 
عباسك يّة اعبسلاسلّة اعالقتصا ية، 
إلجضاع عإلَرعَ 9 عبشـابلّة اإرغارها، 
ياـد تقويضـاً ملبـدأ َحـّق عبشـاوب 
يف تق يـ  عملصـري اعنتهـاكاً صارجاً 
ملبـا ئ اقوععد أساسـلة يف عبقانون 
عبـدايل ااعآبـات اعبتزعرـات عبدال 
بلألثـاق اقـ عرعت عمَُرـــم  طبقـاً 

عملتحد9. 
إن زعم عباداعن بلدفاع عن عبنفا 
ارحارلة عبتنظلأات عإلْر9َـاللة عبتي 
أشار إبلها 9ا ي يف رسابته عملزعورة، 
رـا 9ـي إال ذرعئـع زعئفـة اتدبلا 
رجلص، غايته تدايل عبشأن عبلأني 
اتربيـ  عبتدجـل عباسـك ّي اكـرس 

إَرعَ 9 عبشاب عبلأني. 
كأـا أن زعـم عبتأـ   اعالنقـالب 
اناـت عبجأاعات عبوطنلـة عبثورية 
عبتدجـل  اركافحـة  لاإلْر9َــاب 
عإلي عنـي ازعم رحارلـة عبتنظلأات 
عإلْر9َـاللـة رـن قبـل عب يـاض، را 
9ـي إال أكاذيب اترّ صـات، غايتها 
تسـويغ عباداعن عبسـاف  عىل عبلأن 
اكرس إَرعَ 9 عبتغلري اتشـويه عبثور9 
اقلا تهـا عبوطنلـة، اعبحللوبة  ان 
تح يـ  عبقـ عر عبسـلايّس عملغتصب 
اعبح ية عبوطنلة عملكبوتة عبتي  ألت 
عب يـاض عىل تقويضهـا اعبتدجل يف 
شؤانها،  ان ر ععا9ٍ بُح رة سلا 9 
اعسـتقالل عبدابـة عبلأنلـة اح ية 

شابها عبازيز. 
عبسـلطة  رشعلـة  َرْصـــَدَر  إن 
عبسلاسـلّة 9ي إَرعَ 9 عبشاب عبلأني 
اق عره عبوطني. اإن عالعرتعف عبدايل 
ال يادا كونه ق عرعً سلاسلًّا يارب عن 
رصابـح تلك عبـدال عبرارآلة. اإن 
رن اعآب عبشـاب عبلأني أن يصون 
ايحفـظ 9ذع عبحـق. اال يحـق مية 
ُقــو9َّ يف 9ذع عباابم، أن تقوض َحـّق 
9ذع عبشاب يف عجتلار رن يأثله، كأا 
ال يحـق بها أيضاً أن تف ض عىل 9ذع 
عبشـاب رن ي أسه ايارب عن إرع ته 

عبوطنلة. 

اعبله ايل عبهدعية اعبتوفلق.. اصىل 
عبلُه اسـلم عىل سـلدنا رحأـد اآبه 

عبطا9 ين.. 

التـي تسـيطر عليها. وقىض هـادي معظم الفرتة املشـمولة 
بالتقرير يف الرياض، وقرص عىل محسـن سفره داخل اليمن 
عـىل مـأرب وال يـزال وجود مسـؤولني حكوميـني من ذوي 
األصول الشـمالية يف عدن وتنقل جميـع أعضاء الحكومة يف 

عدن مقيدين ألسباب أمنية، )الفقرة 27، تقرير 2017م(. 
20.  عـىل املسـتوى التشـغيي، يـرى الفريق أن أنشـطة 
التحالُـف العسـكريّة تجري تحت سـيطرة اململكـة العربية 

السعوديّة واإلمارات، )الفقرة 30، تقرير 2017م(. 
21.  أُدرج سـتة يمنيـون، بمـن فيهـم اثنان مـن أعضاء 
حكومة هادي يف قائمة اإلْرَهـابيني العامليني املحّددين بصفة 
ــة. وهم نايف سالم صالح القيي، محافظ البيضاء،  َخاصَّ
َوالحسـن عـىل عي أبكر عضـو املجلس االستشـاري وزعيم 
مليشـيا موالية لحكومة هـادي يف الجوف بحسـب التقرير، 

)الفقرة 53، تقرير 2017م(. 
22.  ال يـزاُل الجيـُش يعيُش انقسـاماً عميقـاً. إذ اختفى 
تقريبـاً الـوالء للدولـة املركزية، وتحـول الـوالء اآلن إىل عدة 
جماعـات تّدعي كثريٌ منها إما أنها هي الدولة أَو أنها سـلطة 
حاكمة بديلة. ويرى الفريق أن اليمن عىل شفا التصدع بدرجة 

قد ال تقوم له بعدها قائمة، )الفقرة 40، تقرير 2017م(. 
23.  أنشـأت ُقـــوَّاُت التحالُـف هيئـاٍت عسـكريًّة مثل 
ُقــوَّات الحزام األمني يف 2016 التي تنشـط يف جميع أنحاء 
ـــة الحرضميـة املرابطـة يف  الجنـوب، والُقـــوَّات الَخاصَّ
حرضموت، والعديد من املليشـيات التي بالرغم من انتسابها 
إىل حكومـة هادي، تعمل إىل َحـّد كبري خارج نطاق سـيطرة 
هذه األخـرية. وبدالً من أن تكون هناك حـرب كبرية واحدة، 
تعمـل فيهـا مختلف الوحـدات العسـكريّة مـن أجل هدف 
مشـرتك شـامل، فإن النزاع يتألف من عـدة حروب صغرية 
ــة،  يسـعى فيها قادة محليون إىل خدمة أَْهــَدافهم الَخاصَّ

)الفقرة 41، تقرير 2017م(. 
24.  تشـري البيانات إىل أن حكومة هـادي ربما قد فقدت 
السـيطرة عىل ما يزيد عن 68 % من املخزونات الوطنية من 

السالح أثناء النزاع، )الفقرة 78، تقرير 2017(. 
25.  بـدأ أفـراد األمـن عمليـات ترشيـد قـرسي ألفـراد 
منحدريـن من الشـمال والذين يعملون يف عـدن أَو يقيمون 
فيها، وأيدت السـلطات املحلية هذه املبـادرة، )الفقرة 150، 

تقرير 2017م(. 
26.  بعـد قرابـة ثالث سـنوات مـن النزاع، يـكاد اليمن، 
كدولـة، يكوَن قـد وىّل عن الوجـود، وهناك تحـدي تواجهه 
حكومة هادي يف الجنوب، وهو وجود ُقــوَّات تعمل بالوكالة، 
تسـلحها وتمولهـا الدول األعضـاء يف التحالُـف الذي تقوده 
اململكـة العربية السـعوديّة، وتسـعى إىل تحقيـق أَْهــَداف 

ــة بها، )مقدمة تقرير2018م(.  َخاصَّ
27.  لقـد تآكلت سـلطة حكومـة هادي إىل َحــّد أصبح 
مشـكوكاً فيـه عنده ما إذَا سـيكون بمقدورهـا يف يوم ما أن 
تعيـد اليمن إىل سـابق عهده، بلداً واحداً، وعـزا التقرير ذلك 
إىل: عدم قدرة هادي عىل الحكم من الخارج؛ تشـكيل مجلس 
انتقـايل جنوبي ولديـه هدٌف معَلٌن وهو إنشـاء يمن جنوبي 
مستقّل؛ استمرار وجود الحوثيني يف صنعاء؛ انتشار عمليات 
مسـتقّلة من جانب ُقــوَّات عسـكريّة تعمل بالوكالة يمولها 
ويمدها بالسالح أعضاء التحالُف الذي تقوده اململكة العربية 

السعوديّة، )الفقرة 17، تقرير 2018م(. 
28.  هنـاك عـدداً من الجهـات الفاعلـة يف الجنوب، مثل 
تنظيم القاعـدة وداعش ومعارضون مـن القبائل، واملجلس 
االنتقـايل، والُقـــوَّات املقاتلـة بالوكالة عـن التحالُف الذي 
تقوده السـعوديّة؛ تجعل من الصعب عـىل حكومة هادي أن 
تحكم وتفرض سـلطتها، وترى ُقـــوَّات اإلمارات يف جنوب 
اليمن يف ُقــوَّات الحزام األمني ركائز أساسية السرتاتيجيتها 
األمنيـة يف اليمن، ويسـتمر هذا النهج يف تهميش امُلَؤّسسـات 
الحكوميـة، وهو ما يزيد من تقويض قـدرات حكومة هادي 
األمنيـة واالسـتخباراتية والحـد منها، )الفقرتـني 32، 33، 

تقرير 2018م(. 
29.  يـرى الفريق أن طول أمد الحرب، وعدم إحراز تقدم 
عسكرّي، واالنقسامات التي ظهرت، تجعل االنفصال من أجل 
تشـكيل يمن جنوبي احتماالً حقيقيـاً اآلن. وعالوة عىل ذلك، 
أضعفـت إىل َحـّد بعيـد، خالل عـام 2017م، قدرة حكومة 
هـادي عىل إدارة وحكم املحافظات الثمانـي التي تّدعي أنها 
تسـيطر عليها. والحالة يف عدن واملهرة تقـدم مثالني قويني 

عىل خلفية هذا االحتمال، )الفقرة 37، تقرير 2018(. 
30.  لـم تدفع حكومة هادي مرتبات العاملني يف الحكومة 
يف أَْكثَـــر مـن مرة، ويبدو أنها عاجزة عـن توفري الخدمات 

األساسية، )الفقرة 39، تقرير 2018م(. 
31.  تصاعـدت حـدة التوتر بني عنـارص املقاومة املحلية 
واملليشيات السلفية وُقــوَّات هادي عقب قرار فرض جزاءات 
عىل أبي العباس املدرج يف قوائم اإلْرَهـاب، وهو زعيم سـلفي 
كبري بحسب التقرير يواصل السيطرة عىل مناطق داخل تعز، 
ــة حرصاً بحكومة  ويمـارس الحقوق واملسـؤوليات الَخاصَّ

هادي، )الفقرة 43، تقرير 2018(. 
32.  ال تكفي املليشيات السلفية املختلفة بمنافسة ُقــوَّات 
هـادي وأحياناً االشـتباك معها، بل إنها تتنافـس فيما بينها 
ويشتبك بعضها مع بعض أيضاً وتتقاتل املليشيات وتتنافس 
وتسـعى للسـيطرة عىل املناطق يف تعز الستقطاب مزيد من 

الدعم الخارجي، )الفقرة 44، تقرير 2018م(. 
33.  ترفع الُقــوَّات التي يفرتض أنها خاضعة لسـيطرة 
هـادي بصـورة روتينيـة علم يمـن جنوبي مسـتقّل، ويرى 
الفريـق أن هـادي قـد فقد القيـادة َوالسـيطرة الفعلية عىل 
الُقــوَّات العسـكريّة واألمنية العاملة باسـم حكومة اليمن، 

)الفقرة 50، تقرير 2018م(. 
34.  تشـكل الُقـــوَّات املقاتلـة بالوكالـة التـي تمولها 
وتسلحها دول أعضاء يف التحالُف الذي تقوده اململكة العربية 
السعوديّة، تهديداً للسـالم واألمن واالستقرار يف اليمن، وهي 
إْن ظلـت كذلـك لن تكفل تماسـك الدولة، بل سـتزيد اليمن 

تمزقاً، )الفقرة 54، تقرير 2018م(. 
35.  إن هـدف إَعاَدة سـلطة حكومة هـادي أصبح بعيَد 
املنال، والعام 2018 شهد بروز ُقــوَّات أمن موازية )النخب 
يف الجنـوب(، بينمـا يفـرض القـادة املحليـون يف الجنـوب 
تحديات خطرية عىل مهام ومسؤوليات تقع حرصياً يف نطاق 

حكومة هادي، )مقدمة التقرير 2018م(. 
36.  ال زالت حكومة هادي غري قادرة عىل تأكيد ممارسـة 
سـلطتها والقيام بمهامها ومسـؤولياتها يف املناطق املحّررة، 

)الفقرة 23، تقرير 2018(. 
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برنامج رجال اهلل: ملزمة )لتحذون حذو بني اإ�سرائيل(

يريد األعداء أن نضل عن هدي اهلل.. فما آثار هذا الضالل يف الواقع؟ وما هدف األعداء من قتالنا؟ 

 َُّر عمُسبوعني عبقا َرني ثقافية
رق

رن /17/ إىل /30/ ُآَأا ى عمج 9 

ه عبدر  عمال + رلزرة 
رة را فة عبله عبثقة لابل

)رلز

ذان حذا لني إرسعئلل(
بتح

 : - خاص:
 يف رلزرة عمسبوع رلزرة )بتحذان 
حذا لني إرسعئلل( تط ق عبشهلُد عبقائُد 
-ِرْضَوعُن عبلِه َعَللِْه- إىل جطور9 عبسكوت 
أرا6 عملرشاع عمر يكي اعبصهلوني، 
ُرشريعً إىل عبثقافات عملغلوطة عملنترش9 
يف ررتلف للدعن عباابم عالسالري اعبتي 
تك ر رنطق عبسـكوت اعد6 عبتدجل يف 
شئون عمج ين اعبتي ترشعن عبسكوت 

عن عبظاملني يف نفسلة عملسلأني. 

رتسـائالً »را عبذي يحصـل أيًضا رع 
عمر  لابسـكوت؟ رن يتأرـل - احاابوع 
أن تتأرلوع اتسأاوع كثريًع - 9ناك رنطق 
يتك ر كثـريًع، رنطق يقو6 عىل أسـا  
أن ي سـخ يف نفوسـنا أنـه ال رشعلـة 
محـد أن يتَحــّ ك ضد أر يـكا عبلهم إال 
إذع كان قـد أصبح يُاانـي ايرَُضب كأا 
9ـو عبحـال يف فلسـطني، حلنئـذ يأكن 
أن يقـال: إن عملقاارـة ررشاعة، ابكن 
لأنطـق لـار ، اقللٌل رـن يؤيـد 9ذع«، 
رضلفـاً »أبسـنا نسـأع عمن لأنه نحن 
نأنـع أن تكون حأـا  إر9اللة؟ أا أن 
يصنف عبفلسطلنلون لأنهم إر9اللون؟ 
أا أن يصنـف حـزب عبله لأنـه إر9الي؟ 
منهم رـاذع؟ منهـم يقاارـون عحتالاًل، 
بكن آجـ ان ينطلق رنهـم روعقف ضد 
أر يكا يف أي للد ع لي إسـالري سلقول 
عبجألـع: أنتـم إر9اللون! ملـاذع؟ منه ال 
رربّر بكـم أن تتَحـّ كـوع، أبلا 9ذع 9و 
را يحصل؟ يفهأوننا نحن أنه الرشعلة 
محـد أن يتَحــّ ك ضد أر يـكا عبلهم إال 
رتـى رـا أصبحـت اضالتـه كوضالة 

عبفلسطلنلني. 
اقال عبشـهلُد عبقائـد -ِرْضـَوعُن عبلِه 
َعَللْـِه- لأن عبشـاوب عملسـلأة ال تدرك 
عبرط  عملحاك عللهـا رن قبل عبصهاينة 
عاللاد أن يد9أهـا عبادا الاد أن يصبح 
عبتَحــّ ك لال  فائد9، قائـال » ال رشعلة 
بـك أن تقـاا6 اأن تتَحــّ ك اأن توعآه 
إال لاـد أن يصل لك عبلهو  اعبنصارى إىل 
اضالـة ال يكون بتَحــّ كك أي آداى، 
فحلنئذ سـلتفضل عللك 9ؤال  عبزعأا  
ايقوبـون: ال لـأ  أنت بن نسـأح لأن 
تصنف إر9الي. بكن بن يقدروع بك شلئًا، 
ابن يدفاوع عنك شلئًا، أبلا 9ذع 9و را 
يحصل رع عبفلسطلنلني أنفسهم؟ »

-ِرْضـَوعُن  عبقائـد  عبشـهلد  اتطـ ق 
عبلـِه َعَللِْه- إىل أن سـكوت زعأا  عبا ب 
يهلـئ عبسـاحة بلادا اآاـل رنارص9 
عملسـتضافني ابو لابكلأـة عبوعحد9 رن 
أرنلات عبزعأا ، قائالً: »يتأنن زعلم رن 
9نا أا 9ناك أن يقول: ال، عبفلسطلنلون 
بلسوع إر9اللني، 9م يقاارون عالحتالل، 
اي ى 9ذه كلأة كبري9، اي ع9ا رنّة عىل 
شـابه، اي ع9ا رنّة عىل عبفلسـطلنلني، 
بكن 9ل عأل 9ؤال  بلفلسطلنلني شلئًا؟ 
أبسـنا ن ى عبفلسطلنلني يذلحون ُكــّل 
يـو6، اتدّرـــ  رسـاكنهم، ارزعرعهم 
تقلـع اتدّرـــ ؟ رـا عبذي عأـل 9ؤال  
بلفلسـطلنلني؟ راذع عأـل 9ؤال  بحزب 

عبله؟ راذع عأل 9ؤال  بحأا ؟«.

 مواجهة األعداء ونصرة 
املستضعفني واجب شرعي يفرضه 

الدين والفطرة اإلْنَس��انية 
 اتطـ ق عبشـهلد عبقائـد -ِرْضـَوعُن 
عبلـِه َعَللْـِه- إىل أحدعث سـبتأرب تفجري 
ل آـي عبتجـار9 عباامللـة يف نلـو يـورك 
اكلـف عغضـب شـاوب عبغـ ب اكلف 
عملسـلأني  ج آـوع يف رظا9ـ عت ضـد 
 ان أن ينتظـ اع رـن يأنحهـم رشعلة 
يف عبر اج النهم يا فون لأن عملسـلأني 

أعـدع  ايجـب عبرـ اج ضد9ـم، قائال 
-ِرْضـَوعُن عبلِه َعَللْـِه- » عبغ للون:  ال، 
اشـاوب، اأفـ ع  ا9ـو را حصـل لاد 
حـا ث ]عبحـا ي عـرش رن سـبتأرب[ 
لشـكل رصيح، أبم ينطلق عملوعطنون يف 
ف نسـا، ايف ل يطانلـا، ايف أر يكا، ايف 
عسرتعبلا، ايف أملانلا، ايف ررتلف عملناطق 
ضد عملسـلأني يف تلك عببلدعن؟ أبم تنطلق 
عبصحف؟ أبم تنطلق اسائل عإلعال6 كلها 
بتهاآم عإلسال6 اعملسلأني؟ 9م عنتظ اع 
أحـًدع يأنحهم رشعلة؟ أ6 أنهم ي ان أن 
بهم رشعلـة؟؛ منهم ياتربان عإلسـال6 
اعملسـلأني أعدع  ابك حـق يف أن تقف يف 
روعآهـة عـداك، بكننا نحن عملسـلأني 
نُثقـف 9كـذع: بلـا بللأنلـني حـق أن 
يقفـوع يف روعآهـة أر يـكا اإرسعئلـل، 
ابلا بلساو يني حق، ابلا بإلي عنلني 
حق، ابلـا مي روعطن يف أي للد ع لي 
حق أن يقف ضد أر يكا، سلقوبون راذع 
تاني؟ راذع ت يد؟ راذع ت يد عندرا تقول 
9كـذع؟ أنـت عمن إر9الي، 9ـل رضلتك 

أر يكا عمن أا عألوع لك شلئًا؟ » 
اعستدل عبشـهلد عبقائد -ِرْضَوعُن عبلِه 
َعَللْـِه- عىل جطور9 عبصأت اعبسـكوت 
يف روعآهـة عمر يكان لزعلم رن زعأا  
عباـ ب يـارس ع فات عندرـا ترىل عنه 
آألـع عبزعأا  اقطاـوع عتصاالتهم له 
أثنـا  قلـا6 عالحتالل لحسـبه يف رنزبه، 
رؤكـدعً تك عر عملصـري ملرتلـف عبزعأا  
حلث قـال: أنـت ت يـد أن أنتظـ  حتى 
يداسـوني لأقدعرهـم، ثم فقـط يكون 
ُكـــّل را أريده اأنا رنتظـ  رنك، ُكــّل 
رـا أريده رنك أن تقول يل يف عمجري: أنني 
بست إر9اللًا، اأنت يف عمجري ال يأكن أن 

تاأل يل شلئًا!
عبزعأا  أنفسـهم 9م رن سـلقاون 
فلأـا اقع فلـه ع فات، ا9ـل أحد رن 
زعأا  عباـ ب عأل با فات شـلئًا؟ لل 
يقول لاض عبكتاب يف عبصحف: أنه فااًل 
حتـى عالتصـاالت، عالتصال رـن زعأا  
عباـ ب أنفسـهم لا فات كلهـم أقفلوع 
عالتصـاالت راـه، اال كلأـة يسـأاها، 
ايسـجن  عجـل للتـه اال أحـد يقد6 به 
شـلئًا، اال أحـد يتصـل حتـى يوعسـله 
لكلأـة! 9ذه را يجـب أن نقاارها، 9ذع 

را يجب أن ن فضه.

اهلل تعاىل يأمرنا بمقاتلة 
اليهود والنصارى كافة كما 

يقاتلوننا كافة 
-ِرْضـَوعُن  عبقائـد  عبشـهلد  الـنّي 
عبلـِه َعَللْـِه- عبتَحــّ ك عبحثلـث بللهو  
ررتلـف  يف  اعنتشـار9م  اعبنصـارى 
عبشـاوب ملوعآهـة عملسـلأني اقتابهـم 
اتاذيبهـم  ان أن ينتظـ اع رشعلة را 
يقورن له رن أحد، رضلفاً -ِرْضَوعُن عبلِه 
َعَللْـِه- »إن عبلهو  اعبنصـارى يقاتلوننا 
كافـة، اعبلـه يأر نـا أن نقاتلهـم كافة 
كأـا يقاتلوننا كافة، إنهم يتَحـّ كون يف 
ُكــّل شـاب، ا9ل 9ناك  ابة إسـالرلة 
تـرضب ل يطانلـا، أا  ابـة إسـالرلة 
ترضب ف نسـا حتى ينتظ  عبف نسلون 
أن يوآـد بهـم عملـربّر أن يتَحـّ كوع ضد 
عملسـلأني؟ أ6 أن كثريًع رن عملسلأني عمن 
را يزعبون سـجنا  لأا فلهـم يأنلون؟ 
سـجنا  يف أر يكا، اسجنا  رن ررتلف 
عملناطق، اأشـراص قتلوع، حتى نرشت 
لاـض عبصحـف أن أرلاـة يأنلـني رن 
ردينة ]عبقاعد9[ قتلوع اعسـتجوب كثري 
رنهـم؛ من يف اثائقهم عسـم ]عبقاعد9[ 
- اعبقاعـد9 9ي ردينـة يف عبلأن - ظنوع 
أنـه رن تنظلم عبقاعد9 تنظلم ]أسـارة 
لن ال ن[ ا9و رن ردينة عبقاعد9 ردينة 
9نا ععتقد يف رحافظة ]إب[. رحل عمللال  
]عبقاعـد9[، قابوع: إذًع أنـت رن عبقاعد9، 
يف  أشـراص الشـتبا9هم  أرلاـة  قتـل 

عالسم. 
اأضاف عبشـهلد عبقائد رضـوعن عبله 
»بكننـا نحـن ال يجوز بنـا أن نرخ يف 
عبلأـن، اال يف أي للد ع لـي آج ، انحن 
نرُضب يف ُكــّل رجـاالت حلاتنا، انحن 
نـ ى  يننا يهد ، أابسـنا كلنا نا ف أن 
عإلسـال6 اعملسـلأني يوعآهـون لهجأة 
رشسـة آًدع رن  ال عبغ ب كلها؟ أبلا 
9ذع 9و را نلأسـه؟ فلأـاذع ي يد 9ؤال  
أال نتكلـم ال يف عبلأـن اال يف أيـة رنطقة 
أُْجــَ ى؟ منه الرشعلـة بك أن تقول إال 
لاد أن يصل أابئك إىل عندك فلداسـونك 

لأقدعرهم«. 
تأرلـوع ستسـأاون 9ـذه عبابـارعت 
تتكـ ر، ا عئًأـا اسـائل إعالرنـا ترد6 
إرسعئلـل رن حلث تشـا  أا ال تشـا ، 
لقـا   رشعلـة  أذ9اننـا  يف  ات سـخ 

تَحــّ ك  ارشعلـة  كدابـة،  إرسعئلـل 
أر يـكا ا ال عالسـتكبار ا ال عبكفـ  
 ال عبلهـو  اعبنصـارى ضد عملسـلأني 
شـاولًا احكورات اال تأنـح عبرشعلة 
إال بفئـات رالنة! راذع ياني 9ذع عملنطق 
عندرا نسـأع ]أنه ال أرا حأا  احزب 
عبلـه اح كـة عبجها  اعبفلسـطلنلني ال 
نسـأع أن يصنفوع أنهم إر9اللني[ راذع 
ياني 9ـذع؟، أرا عبباقـون فإذع را رصخ 
أحـد ضدكم فهـو إر9الي، أرـا عبباقون 
يف ررتلف عبشـاوب عإلسـالرلة فإذع را 
تَحـّ كـوع ملوعآهتهـم فهـم إر9اللـون 

اسنكون راكم ضد9م. 
أبلـا 9ذع 9و را ياني حر؟ حر 
راذع؟ حر رن نازبهم عن قائأة عسم 
إر9ـاب يف رنظأات رالنـة لحجة أنها 
تقاا6 عحتالاًل ربارًشع أابسنا رحتلني يف 
عقتصا نا، يف سلاسـتنا، يف ُكــّل شئون 
عباـ ب رسـتاأ ين  أابلـا  حلاتنـا؟ 
عمن؟ 9ـم رسـتاأ ان، أي زعلم يأكن 
أن يقول كلأة آ يئة إال ايسـحبها لاد 
سـاعة أا سـاعتني؟ أبلـا 9ـذع ياني 

عستاأار؟ 
عسـتاأار يف ُكــّل رجاالت شـؤاننا، 
اح ب بديننا ن ع9ا انشـهد9ا، اإفسا  
يف أرضنـا، اإفسـا  بشـبالنا، اإفسـا  
بنسـائنا، اإفسـا  بكبارنـا اصغارنـا، 
أبلا 9ذع 9و را يحصل يف عببال  عبا للة 

كلها؟ 
عملسـلأني  رنـح  عبـذي  9ـو  عبلـه  إن 
عبرشعلـة أن يقاتلوع أعدع 9ـم كافة كأا 
يقاتلونهم كافة، 9و يقـول: }َاال يََزعبُوَن 
ى يَُ  ُّاُكْم َعـْن ِ يِنُكْم إِِن  يَُقاِتلُونَُكـْم َحتَـّ
عْسـتََطاُعوع{ )عببق 9: رـن عمية617( 9و 
يقول: }َقاِتلُوع عبَِّذيـَن ال يُْؤِرنُوَن ِلابلَِّه َاال 
ِلاْبلَـْو6ِ عْمِجـِ  َاال يَُح ُِّروَن َرا َحـ 6ََّ عبلَُّه 
َاَرُسـوبُُه َاال يَِدينُوَن ِ يَن عْبَحقِّ ِرَن عبَِّذيَن 
أُاتُـوع عْبِكتَاَب َحتَّى يُْاُطـوع عْبِجْزيََة َعْن يٍَد 
َا9ُـْم َصاِغُ اَن{ )عبتولة:ا6( 9و رن أر  
ـا اعحًدع  عملسـلأني آألًاـا أن يقفوع صفًّ
الكل را يأتلكون رن اسائل يف روعآهة 
أعدعئهم، سوع  كث  أعدعؤ9م أ6 قلوع. 

التوزيع للشرعية: فهذا 
مشروع، وهذا ليس مشروًعا. 
إنَّ ُكــّل ذبك 9و يرابف رنطق عبق آن 

عبك يم، اسـلقوبون رـاذع؟ حفاًظا عىل 
رصابح، سلقوبون راذع؟ رقالل ق اض 
نُافـى عنهـا، أا رسـاعدعت، أا تنألـة 
روعو  لها، ُكـــّل ذبك يصنف يف قائأة 
رـاذع؟ يف قائأـة )للـع عبديـن لابدنلا(، 
فهل يجـوز أن نـ ىض؟ سـنقول: نحن 
رسلأون، اإذع كنا ن ى  ال عبغ ب كلها 
حكورـات اشـاولًا ينطلقـون ملحارلة 
عإلسـال6 اعملسـلأني كافـة فـإن ُكـــّل 
رسـلم يجـب أن يكون آنديًـا ياارلهم 
لأثل را ياارلون له عملسلأني، ايقف يف 
اآههم كأـا يقفون لكل إركانلاتهم يف 

اآه عملسلأني. 
ايقول عبله سـبحانه اتااىل أيًضا عن 
لنـي إرسعئلـل أنهـم يشـرتان عبضالبة 
لابهـدى }أََبْم تَـَ  إىَِل عبَِّذيَن أُاتُـوع نَِصلبًا 
الَبَة َايُِ يُداَن  ِرَن عْبِكتَاِب يَْشـرَتُاَن عبضَّ
ـِبلَل{ )عبنسـا :99( أُاتوع  أَْن تَِضلُّوع عبسَّ
نصلبًـا اعفً ع رن عبكتاب، أُارثوع عبكتاب، 
بكـن أصبـح عبكتاب ال قلأة بـه بديهم، 
اأصبحوع 9م يشرتان عبضالبة، يبحثون 
أنفسـهم ،  يف  عبضالبـة  عبضالبـة،  عـن 
اعبضالبة بلصدرا9ا بآلج ين }َايُِ يُداَن 
ـِبلَل{ ي يـدان أن تضلوع  أَْن تَِضلُّـوع عبسَّ
عبسـبلل، اعبذي ي يد أن أضـل أبلا أنه 
عندرا يتأكن، ايحصل عىل عإلركانلات 
عبتي يسـتطلع لها أن يضلني أبن ياأل 
عـىل إضـاليل؟ منـه ي يـد أن يضلنـي، 
أبلا كذبك؟ 9م ي يـدان أن نضل، اقد 
أصبحوع يأتلكـون إركانلات 9ائلة آًدع 
رن عمبلات اعملا يات، أبن يسـاوع لجد؟ 
أبلا 9ناك رـا يدفاهم إىل أن يتَحـّ كوع 
بتصدي  عبضالبة إبلنا اإىل أن يضلونا؟ 
رللـارعت،  يأتلكـون  9ـم  فاـاًل 
ايأتلكون رشكات عبسلنأا، ايأتلكون 
عبقنـوعت عبفضائلـة عبكثـري9، يأتلكون 
عمبلات لأرتلف أنوععها، أبسنا ن ى أنها 
كلهـا تَُجنَّد إلضـالل عمج يـن؟ إلضالل 
عبشاوب؟ أبسـنا نااني رن إضالل كبري 
يأتـي رن ررتلف اسـائل عإلعال6؟ ارن 
ررتلـف اسـائل عبنـرش؟ ارـن عمقال6 
عبكثري9 عبتي تكتب؟ ايف ُكــّل للد، الكل 

اسللة؟ 
أابسـنا ن ى أنـه 9نا يف عبلأـن ُكــّل 
سـنة ينترش فلها عبفسا  اعبضالل أكث  
رن عبسنة عبسـالقة؟ من عبله قال عنهم 
أن أابئـك رن أ9ـل عبكتاب، رـن عبلهو  
اعبنصارى عشرتاع عبضالبة، نبذاع عبكتاب 
ارع  ظهور9م بلسـتبدبوع لـه عبضالبة، 
اأنهـم يف نفـا عبوقـت ي يـدان رـن 
عمج ين أن يضلوع }َايُِ يـُداَن أَْن تَِضلُّوع 

ِبلَل{.  عبسَّ
فلن آـع بنتلأـا آثـار إضالبهـم يف 
اعقـع حلاتنـا، تلـك نقطة ع فنـا أنها، 
قضلـة للـع عبديـن لابدنلا أبلسـت 9ي 

عبسائد9  عجل أاساط عملسلأني؟ 
9نـاك فلأـا يتالـق أيًضـا لجوعنب 
الَبـَة{ تانـي  كثـري9 من عبـار9 }عبضَّ
أنهم عندرا يكونـون ي يدان أن نضل 
عبسـبلل ُكــّل اسـللة سلسـلكونها؛ 
منهـم بـن يتح آـوع إذع، ارـا عبـذي 
أن  رـن  يتح آـوع  أن  إىل  سـلدفاهم 
يسـتردروع ُكــّل اسـللة فلها إضالل 
بنـا ؟ 9ل  ينهم سـلأناهم؟ بقد نبذاع 
عبدين ارع  ظهور9م، بقد نبذاع عبكتاب 
ارع  ظهور9ـم، فأا عبذي سـلجالهم 
يتح آون رن أن يستردروع أية اسللة 
بإلضـالل؟ إنهـم يسـتردرون حتـى 
لناتهـم انسـائهم إلضـالل عمج يـن، 
إنهم يستردرون عبلهو يات عملصالات 
لأ ض )عإليـدز( بلنترشن  عجل رر 
رن أآل أن ينتـرش ذبك عمل ض عبفتاك، 
ارن أآل أن يفسـداع شباب عملريني 

زيا 9 عىل را قد حصل. 
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الشرطة العراقية تعتقل إجراميني 
اثنني يف محافظة األنبار

ظريف: صرب إيران بدأ ينفد جراء 
املماطلة يف تطبيق االّتفاق النووي

 : متابعات 
أبقـت عبرشطُة عبا عقلـة، أرا عبثالثـا ، عبقبَض عىل 
إآ عرلـني عثنـني رطلولني بلقضـا  يف رحافظـة عمنبار 

غ ب عبا عق. 
انقل روقع عبسور ية نلوز عن قائد رشطة عملحافظة 
عبف يق 9ا ي رزيج قوبه يف للان: إن قلا 9 رشطة عمنبار 
ني عثنـني يف رنطقـة حيص  أبقـت عبقبـض عـىل إآ عرلَـّ

طلولني لامنبار افق عملا 9 9 إر9اب. 
اكانـت عبقوعت عبا عقلة قضت، أرا عىل 8 إآ عرلني 
رـن تنظلـم “ ععـش” عإلآ عرـي يف صح ع  كبلسـة يف 

رحافظة عمنبار عبا عقلة. 
اتوعصـل عبقوعت عمرنلة عسـتهدعف روعقع اتجأاات 
بإلآ عرلـني يف عملناطـق عبصح عاية لأحافظـة عمنبار يف 
إطار رالحقتها بفلول تنظلم “ ععش” عإلآ عري يف أنحا  

عبا عق. 

 : متابعات 
حـّذر ازيُ  عبرارآلـة عإلي عني، رحأد آـوع  ظ يف، 
أرـا عبثالثا ، رن أن صربَ إي عن لـدأ ينفُد آ ع  عملأاطلة 
يف تطبلـق عالتّفـاق عبنـواي عملوقع رع إيـ عن رغم عبتزع6 

عمجري9 له لاعرتعف عبوكابة عبدابلة بلطاقة عبذرية. 
اشـّد  ظ يف يف تغ يد9 به عىل روقع تويرت، أنه اعىل 
عبنقلض رن أكاذيب رئلـا حكورة عالحتالل عبصهلوني 
لنلارني نتنلا9و اعب ئلا عمرريكي  انابد ت عرب اأعوعنه 
حول إي عن فقـد أّكــدت عبوكابة عبدابلـة بلطاقة عبذرية 
ر 9 أج ى َاباد9 ر عت بغايـة عمن افا  إي عن لتاهدعتها 
اعبتزعرها لاالتّفاق عبذي نقضته اعشنطن النا  علله فإن 

صربنا لدأ ينفد. 
اكان رديُ  عبوكابة عبدابلة بلطاقة عبذرية يوكلا عرانو 
آـّد ، أرا عمال عالثنني، جـالل عفتتاح عالآتأاع عبداري 
ملجلـا رحافظي عبوكابة عبتأكلـد أن إي عن توعصل تنفلذ 
عبتزعراتها لأوآب عالتّفاق عبنواي رع رجأوعة جأسـة 
زعئد اعحـد اكان أّكــد يف 19 تق ي عً فصللاً رتوعبلاً قبلها 

عبتزع6 إي عن لتاهدعتها يف عطار عالتّفاق عبنواي. 

االحتالل الصهيوني يعتقل ويصيب العشرات يف عمليات اقتحام لقرى يف الضفة 
 : متابعات 

ععتقلـت قـوعُت عالحتـالل عبصهلونـي، 
أرا عبثالثا ، عرش9َ فلسطلنلني يف رناطَق 
رتف قٍة رـن عبضفة عبغ للـة، كأا أصلب 
عـرشعت عبفلسـطلنلني لحـاالت عجتنـاق 
جـالل روعآهات رع آنـو  عالحتالل أثنا  

عقتحا6 عد9 ردن اق ى فلسطلنلة. 
اقابت اكابة افا عبفلسـطلنلة بألنبا : 
إن قوعت عالحتالل عقتحأت ررلم عبد9لشة 
اللد9 تقوع لبلت بحم اعصري9 عبشـأابلة 
لناللـا اررلم آنني اللـت كاحل غ ب 

عبرللل اععتقلت عرش9 فلسطلنلني. 
عـرشعت  أن  إىل  عبوكابـة  ابفتـت 
عبفلسطلنلني أصلبوع لحاالت عجتناق جالل 
عقتحـا6 عالحتالل ررلم شـافاط لابقد  

عملحتلة
اأضافـت عبوكابـة: إن قـوعت عالحتالل 
عقتحأت عملرلم اأطلقت قنالل عبغاز عبسا6 
لاتجـاه عبفلسـطلنلني، رـا أّ ى إىل إصالة 
عباـرشعت لحـاالت عجتنـاق راظأهم رن 

طالب عملدعر . 
ايف عبسـلاق، عقتحأـت قـوعت عالحتالل 
عبصهلوني، يو6 عالثنني، ق ية عبكابلة ق ب 
ردينة حلفا يف عمرعيض عبفلسطلنلة عملحتلة 
عا6 98ا1 ا9درت رنزبني فلسطلنلني. 
اذك ت اكابة رااً عبفلسطلنلة بألنبا ، 
أن قوعِت عالحتالل ل فقة عد  رن آ عفاتها 
عقتحأت عبق يـة ا9درت رنزبني رأ9وبني 

لابسكان. 
رن آانبهـا، أّكـــدت ازعر9 عبرارآلة 
عبفلسـطلنلة، أرـا عبثالثـا ، أن تهديـَد 
لإغـالق  عبصهلونـي  عالحتـالل  سـلطات 

رصىل لاب عب حأة رقدرة بتهويد عملسجد 
عمقـى رطاببـة عملجتأـع عبـدايل لوقف 

ععتدع عت عالحتالل. 
اأاضحـت عبرارآلـة يف للـان، أرـا 
نقلتـه اكابـة راـاً، أن سـلطات عالحتالل 
تكثف رن رحااالت ف ض سـلط تها عىل 
عمقى اشـنت جـالل عمسـاللع عملاضلة 
9جأة رشسـة عـىل عماقاف عإلْســاَلرلة 
ارآاالتها يف رحاابة بسـحب صالحلاتها 
اح رانهـا رن رأارسـة رهارها ا ار9ا 
عبتاريري يف عبحفاظ عىل عملسجد عمقى. 
اآـد ت عبرارآلـة إ عنتهـا العتدع عت 
سلطات عالحتالل عبصهلوني عملتوعصلة عىل 
عملسـجد عمقى اح عسـه اعـىل عباارلني 
يف عماقاف عإلْســاَلرلة اردعرسـها احألة 
عإللاـا عت عملتوعصلـة لحـق أ9ـايل عبقد  
عملحتلة رطاببة عملجتأع عبدايل لوقفها. 

استشهاد 5 مدنيني وإصابة آخر من عائلة واحدة جراء انفجار لغم 
من مخلفات اإلجراميني بريف حلب

 : سوريا 
عستشـهد 5 ردنلني اأصلب آجـ  آألُاهم رن عائلة اعحد9، أرـا عبثالثا ، آ ع  
عنفجار بغم رن ررلفات عإلآ عرلني يف رنطقة جنارص ل يف حلب عبجنولي عبرشقي. 
اقابت اكابة عمنبا  عبسورية سانا: إن بغأاً رن ررلفات تنظلم  ععش عإلآ عري عنفج  
أثنـا  لحث عد  رن أ9ـايل ق ية تبار9 رايض عبتالاة ملنطقة  ي  حاف  ل يف حلب عن فط  
عبكأأ9 يف عمرض عبزرععلة آنوب للد9 جنارص عىل عتجاه عث يا، را أّ ى إىل عستشها  5 رنهم 

اإصالة شرص آج  لج اح لللغة. 
الـنّي عملصدر، أن عبشـهدع  اعبج يـح آألُاهم رن عائلة اعحـد9 اتم نقل آثارني 
عبشـهدع  إىل أحـد رشـايف حلب اأ جـل عبج يح إىل قسـم عباناية عملشـّد 9 لاد إآ ع  

عبتدجالت عبطبلة عبالزرة. 
اعستشهد يف عبـ 69 رن فربعي  عبفائت أكث  رن 60 ردنلاً؛ نتلجة عنفجار بغم أريض 
رـن ررلفات تنظلم  ععـش عإلآ عري أثنا  ر ار سـلار9 كانت تقل عـد عً رن أ9ايل 
ق يتي عببستانة ارسحة يف رنطقة اع ي عباذيب ل يف سلألة أثنا  عببحث عن عبكأأ9. 

بقايا الصفحة األخيرة

الدور الربيطاني املشبوه يف 
الحديدة

وأعتق�د أن مبع�وَث األمم املتح�دة غريفيث 
س�يكون ل�ه دوٌر يف تحقي�ق م�ا تطَم�ُح ل�ه 
بريطاني�ا؛ كون�ه يحظى ببع�ض االحرتام لدى 
حكومة صنعاء؛ كونه قام بدور إيجابي يف أداء 
مهام�ه كمبع�وث خاص لألم�م املتحدة أفضل 
من املبعوث الس�ابق لألمم املتحدة ولد الش�يخ 
الذي كان خاضعاً لإلمالءات الس�عوديّة بشكل 
مفضوح، األمر الذي جعله يفَشُل يف أداء مهامه، 
واأله�مُّ يف الوق�ت الراهن هو أن نس�تعدَّ بوعي 
مل�ا س�تطرُحه بريطاني�ا املعروفة بسياس�تها 
املاكرة من مكائَد سياس�يٍّة وعس�كريٍّة قريباً، 
وأعتقد أننا أمام آخر جولة ومحاولة يقوُم بها 
تحالُُف الرش إلَعاَدة اليم�ن للوصاية األمريكية 
السعوديّة؛ لذا يجب أن نكوَن بمستوى التحدي 

واملسؤولية فإما أن نكون أَو ال نكون. 
اللهم اغفر لنا ذنوبَنا وثبّت أقدامنا وانرصنا 

عىل القوم الكافرين. 

العدوان السعودّي.. وأزلية 
املؤامرة )3(

الباحثون حوَل أهميّة املوقع الجغرايف لليمن 
يؤهله ليكون من أغنى الشعوب عاملياً. 

ا طويالً م�ع جارتها  وحي�ث أن لليم�ن ح�دًّ
الس�عوديّة، فق�د اس�تطاعت األخ�رُة تحويَل 
تلك الخصائ�ص وامليزات للموق�ع الجغرايف إىل 
جحي�م لقاطنيه، وقد عمل�ت كوكيل للغرب يف 

رصاعات�ه مع دول عظمى منافس�ه للمرشوع 
األمريك�ي يف بس�ط النف�وذ ع�ىل املنطقة، ويف 
ذل�ك دخلت الس�عوديُّة يف رصاع�ات مع الدول 
اإلقليمي�ة كالع�راق وإيران وتركي�ا، وتحالفت 
مع أعدائه�م اإلرسائيليني، ومنذ النش�أة األوىل 
لب�ذرة آل س�عود، فقد عملت ع�ىل زعزعة أمن 
واس�تقرار اليمن كجزء من التم�دد الربيطاني 
ُك���لَّ  املنطق�ة، واس�تخدمت  يف  واألمريك�ي 
وس�يلة يف ذلك من دعم الجماع�ات اإلْرَهابية، 
ورشاء ال�والءات السياس�يّة والقبلية، واغتيال 
الرشفاء من السياسينّي والعسكرينّي، ودعمت 
االنفصال يف 94، ووقفت ضد مطالب الشعب يف 
2011، ودعمت الرصاعات الداخلية، باإلضافة 
إىل أنه�ا كّونت جماعات الضغ�ط عىل صانعي 
القرار )قبلية وإْس�اَلمية وسياس�يّة...(؛ للحد 
م�ن املطالب�ة بإرجاع املناطق اليمنية كعس�ر 
وجيزان ونجران، ومنع التنقيب عىل آبار النفط 
والغاز يف املناطق الحدودية، وإفس�اد النش�اط 

الزراعي يف الجوف ومأرب وحرضموت.. 
وق�د ب�دا ذل�ك ال�دوُر واضح�اً بع�د أحداث 
11 ديس�مرب 2001، حي�ث عمل�ت السياس�ُة 
يف  الس�عودّي  النظ�ام  جان�ب  إىل  األمريكي�ُة 
مرسحي�ة مكافح�ة اإلْرَه�اب، وجعل�ت اليمن 
يش�غُل مس�احًة هام�ًة ل�دى صان�ع الق�رار 
األمريكي، إثر انتش�ار تنظيم القاعدة يف اليمن 
واملدعوم من آل سعود؛ باعتبار أن هذا التنظيَم 
املتح�دة  الوالي�ات  مصال�َح  يه�ّدُد  اإلْرَهاب�ي 
األمريكي�ة، وتحّول�ت اليم�ن إىل س�احة حرب 
ممولة س�عوديًّا، وكلنا نع�رف أن ُك��ّل أطراف 
الن�زاع يف اليمن كانت مدعومة من الس�عوديّة، 
انعك�س ذل�ك ع�ىل جمي�ع مج�االت التنمي�ة 
واالستقرار السيايّس واالقتصادي، آخُر مشهد 

م�ن تل�ك املرسحي�ة الهزلية ما ش�هدته اليمن 
من عدوان عسكرّي مبارش ليلة 2015/3/26 
بحجة إع�ادة الرشعية ودح�ر االنقالبيني، وما 
زال الع�دوان مس�تمرًّا لعام�ه الراب�ع ودخوله 
بالعام الخامس، واتض�ح الهدف جليًّا للجميع 
أن الغ�رَض هو الس�يطرة عىل الج�زر واملوانئ 
ومناط�ق النف�ط والغ�از واملناط�ق الحيوية، 
وتقس�يم اليم�ن وتجزئت�ه لضم�ان ديموم�ة 
الرصاع، عرب ش�عارات زائفة وأوراق مكشوفة 

ال زال يستخدمها حتى اآلن. 
املشكلُة باختصار.. والحل؟

تكُمُن املش�كلُة باختصار أن املوقَع الجغرايف 
املتمي�ز لليم�ن جعل�ه مح�لَّ أطم�اع دولي�ة، 
وتجاذب�ات بني الق�وى العظم�ى، أَدَّى ذلك أن 
يكون تح�ت الوصاية الس�عوديّة؛ حفاظاً عىل 
نظامه�ا امللك�ي وتنفيذاً لسياس�ات بريطانية 
وأمريكي�ة، بمعن�ى أن اليمنيني ه�م ضحيٌة ملا 

يملكون من الثروات. 
 الح�ل: طامل�ا أن املش�كلَة معروف�ة، فليس 
لليمني�ني: إما أن يعملوا عىل اس�تقالل بلدهم، 
واس�رتداد حقهم، مما يتيُح لهم بناء دولة ذات 
س�يادة تعمل ع�ىل اس�تغالل الث�روة، وإما أن 
يس�تمروا يف البحث عن حلول ممن هم أساس 
املش�كلة كأمريكا والسعوديّة » كاملستجر من 

الرمضاء بالنار«. 
أم�ا بالنس�بة للنظ�ام، فاملواط�ُن اليمن�يُّ 
متفائ�ٌل ُك���لَّ التف�اؤل بالقيادة السياس�يّة 
الحالي�ة، ونتمن�ى أن ال يَُك�رَِّر نف�َس التجربة 
الس�ابقة، فكم�ا أن املوق�َع الجغ�رايف ش�ّكل 
مش�كلة، فه�و أَيْ�ضاً أحُد املخ�ارج من األزمة 
الحالية، إذَا أحَس�َن صانُع الق�رار إدارَة الدولة، 

واستغل اإلمكانات املتاحة االستغالَل األمثل. 



عباد  
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عمرلاا  اعبرألا 
ا6 آأا ى عمج 9 91990ـ  -  6 رار  ا6601

اليوم كقبائل لها موقٌف مش���ّرٌف وعظيم وأساس���ي في صمود هذا البلد وفي متاس���ك هذا الش���عب، 
َن الوضَع الداخلي، ووثيقُة الش���رف القبَلية  َز حالَة الصمود وأن يحصِّ معنيون بكل ما من ش���أنه أن يعزِّ

هي تهدُف إلى حتصني الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دوَرها الالئق بها.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

يحيى صالح الدين 
  

هن�اك س�يناريو تريُد 
خالل�ه  م�ن  بريطاني�ا 
عىل  والس�يطرَة  الع�ودَة 
اليم�ن، ولكن ه�ذه املرة 
الحدي�دة،  بّواب�ة  م�ن 
املع�دُّ  الس�يناريو  وه�ذا 
مسبقاً بمباركة أمريكية 
صهيونية؛ لتتبادل األدوار 
البدايُة  وكان�ت  معهم�ا، 
املخّط�ط  ه�ذا  لتنفي�ذ 
عند زيارة رئيس�ة وزراء 
بريطاني�ا، تريزا م�اي، األخرة إىل الس�عوديّة والخليج 
واآلن تأتي يف نفس السياق ترصيحاُت الثعلب جريمي 
هانت وزير خارجية بريطانيا األخرة املعادية للش�عب 
اليمن�ي تأتي يف إط�ار املخطط الربيطاني لالس�تحواذ 
ع�ىل املل�ف اليمن�ي وإدارة الخلي�ج، ولك�ن ه�ذه املرة 
م�ن الحديدة ب�دالً عن ع�دن؛ ألن مدينَة ع�دن محاطة 
باملشاكل والجماعات اإلرهابية من ُك��ّل جانب وليس 
لها خيار إاّل احتالل الحديدة؛ للسيطرة عىل مضيق باب 
املندب تح�ت مربّر حماية املالح�ة البحرية ولكي تتوىل 
إدارَة منطق�ة الخليج والس�يطرة عليه، وبه�ذا تتبادل 
األدوار فقط مع أمريكا يف املنطقة وليست بديالً عنها. 
أن�ا أتوق�ع يف األيّ�ام واألس�ابيع القادمة أن نش�هَد 
خط�واٍت متس�ارعًة لربيطانيا تدف�ع بتواجد بريطاني 
عىل الحديدة؛ بحجة حماية املالحة البحرية أَو املصالح 
الغربي�ة أَو أية ذريعة، وقد تدف�ع باإلمارات إىل ارتكاب 
حماق�ة يف الحدي�دة إلنهاك الجيش واللجان الش�عبيّة، 
ثم س�ينّف�ذ هانت الخطوَة الثانيَة، ويطلق ترصيحاِت 
ت�ودد ومالطف�ه للمجلس الس�يايّس للخ�روج باتّفاق 
يسمُح بدوٍر كوس�يط لربيطانيا يف َحلِّ املسائل العالقة 
يف الحدي�دة، لتح�ل محل اتّفاق الس�ويد وس�يتم طرُح 
اإلغراءات وبعض املكاس�ب السياسيّة واعرتاف دويل له 

للقبول بإرشاف بريطاني عىل الحديدة. 

الدور الربيطاني 
املشبوه يف الحديدة

العدوان السعودّي.. وأزلية املؤامرة )3(
محمد أحمد الشرفي

 
 يُعت�رَبُ املوق�ُع الجغ�رايفُّ لليم�ن أح�َد العوام�ل 
الرئيس�ية يف نهضته وتقدمه ورفاهية مواطنيه، إال 
أن النتيج�َة كان�ت عكَس ذلك، فق�د تحولت امليزاُت 
للموق�ع الجغ�رايف إىل لعن�ة ع�ىل اليمن وس�اكنيه، 
وجعله�ا قلب األح�داث العاملي، ومنطق�ة لتجاذب 
الدول العظمى ومراكز النف�وذ الدويل، وأخذت حيزاً 
واس�عاً يف سياس�ات واعتبارات ال�دول العظمى، يف 
ح�ني أن اليمن نفَس�ها ظلت عىل هام�ش األحداث 
والتفاعالت الدولية؛ بسبِب أنْظمِة الُحكم الضعيفة 
والعميل�ة الت�ي تعاقبت ع�ىل الحكم ب�ال خطط أَو 
اس�رتاتيجيات، وأدخل�ت البل�َد يف أت�ون رصاع�ات 
داخلية، جعلت من ُك��ّل ط�رف االحتماَء باألجنبي 
ضد الطرف اليمني اآلخ�ر، ما عّزز من دور املؤامرة 

لقوى إقليمية ودولية. 
وق�د مثّل�ت الس�عوديُّة أحق�َر األدوار يف تأري�خ 
املؤام�رة ع�ىل اليمن وزعزع�ة أمنه واس�تقراره، إذ 
ش�هدت اليمُن تص�اُرَع الربتغاليني، والفرنس�يني، 
واالتّح�اد  واألت�راك،  والربيطاني�ني،  واإليطالي�ني، 
الس�وفياتي.. وبقي�ت آثاُر تلك الرصاع�ات إىل اليوم 
يف محاول�ة للس�يطرة عىل ث�روات البل�د ومصادرة 
س�يادته، وكان أس�وأ ما ش�هدته اليمُن يف مسلسل 
املؤامرة الطوي�ل: املؤامرة الربيطاني�ة واألمريكية، 
ودورهم�ا يف زعزع�ة أنْظم�ة الحك�م املتتالية عرب 
العربي�ة  )اململك�ة  املنطق�ة بقي�ادة  حلفائه�م يف 

السعوديّة(. 
ولتس�ليط األهميّ�ة ملوق�ع اليمن االس�رتاتيجي، 
فإن اليم�َن يقُع بني قارتَي آس�يا وأفريقيا، ويُعترَبُ 
الوس�يَط التج�اري ب�ني ال�رشق والغ�رب، وتحيط 
البحار به، ويتحكم بمضيق باب املندب الذي يتحكُم 
بطري�ق املالحة البحرية بني ال�رشق والغرب، وتمر 
ع�ربه %20 من التجارة العاملي�ة، مما يجعلُه يحتلُّ 
املرتب�َة الثالثة من حيث كمية النفط التي تمر عربه 
من الطل�ب العاملي، كأقرص طريق بحري يربط بني 
الرشق، والغ�رب، باإلضاف�ة إىل الرشيط الس�احيل 
املمت�د ع�ىل 2500 ك�م، والُج�ُزر اليمني�ة املنترشة 
واملتميزة واملتحكمة عدد منها يف حركة املالحة ومن 
أهم هذه الجزر )جزيرة سقطرى – كمران – ميون 
– الزب�ر – زقر – َعبدالكوري(، كما يتواجد البرتوُل 
عىل مياهه بغزارة يف منطقة الجرف القاري، ويتيُح 
هذا املوقُع البحري التوس�َع يف عالقاتها السياس�يّة 
واالقتصادية والعس�كريّة؛ ألَنَّه يعت�ربُ بمثابة َعْزل 
حماية طبيعية لألمن الوطني، َويستميُل الدوَل لعقد 
التحالف�ات املختلفة، كم�ا أن لليمن موقع�اً فلكياً 
يجعل منها بلداً يمتلُك أفض�َل املنتوجات وأجودها، 
إذ يق�ع متميزاً بني دوائ�ر العرض وخطوط الطول، 
يعكس املس�احة اإلنتاجية الواس�عة، وتنوع املناخ 
والتضاريس، تعدد امل�وارد الطبيعية فيه وتنوعها.. 

ويمكن الرجوع إىل ما كتبه 

 عبُداهلل هاشم السياني

 الربيطاني�ُة العج�وُز تري�ُد 

أن يع�وَد له�ا ش�بابُها وتنب�َت 

أس�نانُها من جديد.. إنها تحلُُم 

بع�ودة دوره�ا االس�تعماري، 

لكن الِق��طَّ األمريكي الرشَس 

ل�ن يس�مَح لها بالع�ودة حتى 

لو كانت جدتَه وصاحبَة فضل 

عليه.

يف  العج�وُز  ع�ادت  لق�د 

األس�بوع امل�ايض إىل املس�كِن 

الذي اغتصبته قهراً عندما كان 

لها جربوتُها وشبابُها، وتذكرت 

املجتم�َع العدنيَّ البس�يَط قبل 

مائت�ي عام، فحدثتها نفُس�ها 

بالعودة الحتالل عدن متناسيًة 

أنها ص�ارت عجوزاً ال أس�ناَن 

لها وغاب عن ذهنها أن ش�عَب 

اليمن صار شاباً فتياً وله بأٌس 

شديٌد.

العجيُب أن الِق�طَّ األمريكي 

ال�رشَس ق�ال له�ا ش�امتاً: يا 

خالة قد ذه�ب عهُدك.. ودوُرك 

اآلن ه�و خدمتي كونك تملكني 

تجرب�ًة تأريخي�ًة وال يمكن مَلن 

يمل�ُك الخ�ربَة وال يمل�ُك القوَة 

أن يفكِّ�َر يف احت�الل اليمن من 

بخب�ث  إلي�ه  نظ�رت  جدي�د.. 

وقالت له: علي�ك أن تتذكَر أنك 

اآلن يف السنة الخامسة.

ت�رى ه�ل س�يعي املبع�وُث 

الحقيق�ة  ه�ذه  الربيطان�يُّ 

التأريخي�ة، وهو يف ه�ذا العمر 

املتق�دم أيضاً من العمر، ويعلُم 

أنه يفاِوُض فتي�ًة آمنوا بربهم 

ش�عب  خ�داُع  الصع�ب  وِم�ن 

مؤم�ٍن وحكي�ٍم بل�ُده مق�ربُة 

الغزاة وقائُده السيُد َعبُدامللك. 

أحالُم 
الربيطانية 

العجوز 
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اإلعالم الحربي يوّزع وثائقياً بعنوان »رفاق 
الخلود« للشهداء القادة »أبو حرب امللصي- 

أحمد العزي- أبو صالح القوبري«
 : متابعات 

وّزع�ت وح�دُة اإلنت�اج الوثائقي باإلع�الم الحربي 
اليمن�ي فيل�م وثائقياً من ثالثة أج�زاء بعنوان »رفاق 

الخلود«، عرضته عدد القنوات الوطنية. 
الفيل�ُم يحك�ي امللحم�َة اإليَْماني�ة الجهادية التي 
جمعت ثالثًة من الش�هداء القادة هم الش�هيد السيد 
أحمد محم�د حمود العزي، والش�هيد املجاهد العميد 
الركن حس�ن عبدالله محمد املليص، والشهيد املجاهد 
الل�واء الرك�ن نارص حس�ني القوب�ري، كان�وا يف يوم 
من األَيَّ��ام أعداًء بعد أن فّرقهم الس�عودي والتكفر 
الوّهاب�ي الس�لفي اإلخوان�ي وبرشعية س�لطة املال 
والبنني للعهد البائد يف حروب صعدة الظاملة، وأضحوا 

مدرسًة عسكريًة إيَْمانية خالدة. 
وي�روي الفيل�م قص�ة انطالقة الش�هيدين العميد 
املليص واللواء الركن أبو صالح القوبري واستجابتهم 
بالغري�زة الفطري�ة للدفاع عن األطفال والنس�اء من 

همجية وصلف العدوان السعودي األمريكي ووفائهم 
لَقَس�ِم الدفاع عن الوطن الذي أقس�موه يف املؤّسس�ة 
العس�كرية، وتجمعه�م مش�يئة الله تعاىل بالش�هيد 
املجاه�د الس�يد أحمد الع�زي يف روابي نج�ران؛ لتبدأ 
بعدها رحلٌة مثرٌة يف حياتهم وصفها الشهيد املجاهُد 
أب�و ح�رب بالُجملة الش�هرة: »انطلقنا م�ع الوطن، 

لقينا الله«. 
وتضّمن الفيلم مش�اهَد يعرُضها اإلع�الُم الحربي 
اليمني للمرة األوىل ملالحَم بطوليٍة سّطرها املجاهدون 
�ُن مقابالٍت  األبط�اُل يف جبه�ات الحدود، كم�ا يتضمَّ
تُع�َرُض للمرة األوىل مع الش�هداء أنفس�هم ورفاقهم 
املقرَّبني يتحدثون فيها عن تفاصيَل ش�يِّقة ألسطورة 
يمانية خالدة اخترصت معاني »األُخّوة اإليَْمانية« بني 

الجيش اليمني واللجان الشعبيّة. 
وأعلن اإلع�الُم الحربي اليمني ع�ن إصدار وعرض 
ه�ذا الفيلم؛ تخليداً لتلك املآثر التي س�تظلُّ أس�طورًة 

وطنيًة تنهُل منها األجياُل يف الداخل والخارج. 


