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اأن�سار الله واملوؤمتر يدينان جمزرة »ك�سر« وي�ستنكران املوقف الأممي اإزاء اجلرمية واملجرمني
اجمل��رم على  بالتستر  امل��ت��ح��دة  األم���م  ويتهم  كشر  جم���زرة  يف  حتقيق  جلنة  بتشكيل  يطالب  العليا  ال��ث��وري��ة  رئ��ي��س 
قتيل و3 جرحى يف اشتباكات مسلحة بني املرتزقة يف عدن ومقتل مواطن على يد مسلحني يف حضرموت

أي������ام  3 خ��������ال  واجل������������وف  احل������������دود  يف  آل�����ي�����ة   23 وت������دم������ر  م�����رت�����زق�����ًا   147 م������ن  أك�����ث�����ر  وإص�������اب�������ة  م�����ص�����رع 

تطلق الر�سا�سة الأوىل 
الح����ت����ال وج�����ه  يف  املهرة

رئيس التاحم القبلي الشيخ ضيف اهلل رسام:
وثيقة الشرف القبلي ستقطع الطريق أمام العدو وستفشل 

خمططاته يف تفكيك متاسك اجلبهة الداخلية 

حوار خاص

ق���ت���ل���ى وج����رح����ى م����ن م���ل���ي���ش���ي���ات االح�����ت�����ال وت����دم����ر ع������دة آل����ي����ات يف أول م���ع���رك���ة م����ع ق���ب���ائ���ل امل���ه���رة
ال��ق��ب��ائ��ل حت���ذر االح��ت��ال م��ن حم��اول��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى احمل��اف��ظ��ة وهت��اج��م احمل��اف��ظ امل��رت��زق »ب��اك��ري��ت«

العريس الناجي وأقاربه يروون لصحيفة المسيرة كيف حّول العدوان الفرح إلى عزاء:

عرس سنبان.. زفاف فوق النعوش
صحيف��ة أمريكي��ة: رغ��م م��ا ترتكبه الس��عودية م��ن جرائ��م باليمن 
إنس��اني غ��ر  ع��دوان  أم��د  أمري��كا تواص��ل دعمه��ا إلطال��ة  أن  إال 
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 : خاص
أفاد عبناطُق عبرسـأي لاسـم عبُقــوَّعت عملسلحة، 
عباألـد يحلى رسيع، لأن أكثـَر ان 7 1 عنرصعً ان 
ارتِزقة عباداعن عماريكي عبسـاودّي سـقطوع قتىل 
اررحـى لنـرعن عبجلش اعبلجـان عبشـابلّة خالل 
عميـا1 عبثالثـة عملاضلة يف عـدة ربهـات، ااظأهم 

سقطوع يف ربهة عسر ارع  عبحداد. 
اأاضـح رسيـع، أاـا عبثالثـا ، يف ترصيحـات 
بوكابة عمنبا  عبرسـألة »سبأ« أن عبحصللة تتضأن 
137 ارتِزقاً سـقطوع قتىل اررحـى لنرعن عبجلش 
اعبلجان عبشابلّة قبابة انفـذ عل  يف ربهة عسر. 
ايف  ـذع عبسـلاق أفـاد َاْصـَدٌر َعْسـَكِريٌّ أفـاد 
بصحلفة عملسرة، أاا، لأن أكثر ان 60 عنرصعً ان 
ارتِزقة عبجلش عبساودّي سقطوع لني قتلل ارريح 
ررع  كرس احااالت زحـف بهم عىل اوعقع عبجلش 
اعبلجان عبشـابلّة قبابة انفـذ علـ  خالل أقل ان 

 1 ساعة. 
اأشـار عمَلْصـَدُر إىل أن أابئـك عبقتـىل اعبجرحـى 
ان عملرتِزقة سـقطوع خالل احااالت زحف فاشـلة 
نّفـذا ـا، أاا عمال، حلـُث تصدت بهـم ُقــوَّعت 
عبجلـش اعبلجـان عملرعلطة  ناك لبسـابة، اارهت 

بهم رضلات اوراة، اأاقاتهم يف كأائَن  ندسـلة 
نوعلة، اعفشلت رألع تلك عبزحوفات. 

اأاضـح عمَلْصَدُر أن عباديَد ان رثث قتىل عملرتِزقة 
ال تزعل يف عمللدعن، حلُث فر لقلة عملرتِزقة لاد عنكسار 
تلك عبزحوفات اذعورين اخّلفوع قتال م ارع  م. 

بلُقـــوَّعت  عبرسـأي  عبناطـق  إىَل ذَبـَك، أضـاف 
عملسـلحة، لأن لقلَة حصللة قتـىل اررحى عملرتِزقة 
سـقطوع يف عدة ربهـات لأحافظة عبجـوف، حلُث 
سـقط سـباة انهـم يف عملتـون، اعثنـني يف عبزرقة، 

ااعحد يف اعدي شوعق. 

 : جيزان
سـقط عبارشعُت اـن عنـارص ارتِزقـة عبجلش 
عبسـاودّي لني رصيع ارريح، أاـا عبثالثا ، خالل 
كرس احاابة زحف بهم عىل اوعقع عبجلش اعبلجان 

عبشاببة يف ربهة رلزعن ارع  عبحداد. 
اأفـاد َاْصـَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحلفة عملسـرة لأن 
عبادّا عبسـاودّي دفع لأجاالـَع كبرة ان ارتِزقته 
بلزحـف عىل عدة اوعقع قبابة ربـل قلا، ان أرل 
تحقلـق تقد1  ناك، اعسـتأرت عملحاابة بسـاعات 
قبل أن تنتهَي لابفشـل لاد تلّقـي عملرتِزقة رضلاٍت 
اوراًة ااكثّــفة ان قبل ُقــوَّعت عبجلش اعبلجان 

عبتي تسلطر عىل تلك عملوعقع. 
اأاضح عمَلْصَدُر أن عبارشعت ان عملرتِزقة سقطوع 
لـني رصيع ارريح لنـرعن عبجلـش اعبلجان خالل 

عباأللة، ابم يحّققوع أيَّ تقد1 يف عملحاابة. 
خـالل  اقاـوع  عملرتِزقـة  أن  عمَلْصـَدُر  اأضـاف 
احاابتهـم عبفاشـلة يف كأائـَن  ندسـلٍة نوعلـة، 
حلـُث عنفجـرت لهم عـدة عبـوعت ناسـفة زرعتها 
احدة عبهندسة عباسـكريّة يف عملنطقة، اأّدى ذبك إىل 

اضاعفة خسائر م ان عبقتىل اعبجرحى. 

 : الحديدة
عبسـاودّي  عماريكـي  عباـداعُن  اعصـل 
اارتِزقتُـه َخـْرَق عتّفـاق اقف إطـالق عبنار يف 
احافظـة عبحديـدة، انّفـذاع، أاـا عبثالثا ، 
قصفاً اكثّــفاً عىل انازل ااأتلكات عملوعطنني 
يف عدة اناطَق ااديريات، اعستشـهدت طفلة 

لنرعنهم ضأن تلك عبرراقات. 
اأفادت اصـادر احللة بصحلفة عملسـرة 
لأن طفلـة عستشـهدت، أاا، لنـرعن عبغزعة 
اعملرتِزقة يف غرب اديرية عبتحلتا، حلُث شـنوع 
قصفاً اكثّــفاً لامسلحة عبرشاشة عىل انازل 

ااأتلكات عملوعطنني يف تلك عملنطقة. 
أطلقـوع  عملرتِزقـة  أن  عملصـادُر  اأضافـت 
أكثـر اـن 31 قذيفـة ادفالـة كأـا فتحـوع 
نرعن أسـلحتهم عبرشاشـة عىل عدد 1 عملنازل 
اعملأتلـكات يف ادينـة عبدريهأـي عملحـارصة، 
اأطلقـوع أيضـا أكثر اـن 17 قذيفـة ادفالة 
عملديريـة،  عبشـجن يف  ا ـاان عـىل انطقـة 
لابتزعان اع تأشلط اكثّــف لابرشاشات. 

اـن رانـ  آخـر، أعلـن عبناطق عبرسـأي 
لاسـم عبُقــوَّعت عملسلحة عباألد يحلى رسيع، 
أاا، أن قوى عباداعن اارتِزقتها عرتكبوع أكثر 

اـن  53 خرقاً خالل عميـا1 عبثالثة عملاضلة يف 
احافظة عبحديدة. 

اأاضـح رسيع يف ترصيـح بوكابـة عمنبا  
عبلأنلة سـبأ، أن خراقات عباـداعن اارتِزقته 
تضأنت عسـتهدعف عملرتِزقة باـدد ان عمحلا  
عبسـكنلة اانـازل اازعرع عملوعطنـني ااوعقع 
عبجلش اعبلجان، لأكثَر ان 5  صاراخاً ا1 1 
قذيفـة ا161 عأللـة إطالق نار اـن ارتلف 

عمسلحة عملتوسطة اعبرفلفة. 
اأضـاف أنـه تـم رصـد 61 عأللـة تازيز 
ملقاتـي عملرتِزقـة اأرلـع عأللـات عسـتحدعث 
اتحصني فلأا عرتك  طـرعن عباداعن عبحرلي 
اعالسـتطالعي 11 خرقاً لأوعصلـة تحللقه يف 

أروع  ادينة عبحديدة اعدد ان عملديريات. 
بـم  عبحديـدة  عتّفـاق  لـد  رسيـان  اانـذ 
تتوقف قـوى عباداعن اارتِزقتهـا عن عرتكاب 
عبرراقـات، إذ تشـن قصفـاً اتوعصـالً عـىل 
ارتلف اديريات ااناطق عملحافظة، ايسقط 
عباديـد اـن عبشـهدع  اعبجرحى اـن عملدنلني 
ضأـن تلك عبرراقات، اسـط صأـت ان قبل 
عماـم عملتحدة، فلأـا تؤّكــُد ُقـــوَّعُت عبجلش 
اعبلجـان عبتزعَاها لاالتّفـاق، اعحتفاظها لحق 

عبرد. 
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مصرع وإصابة أكثر من 147 مرتزقاً يف عسري 
والجوف خالل 3 أيام

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بكسر زحف لهم يف 
جبهة جيزان 

استشهاد طفلة بنريان الغزاة واملرتزقة ضمن خروقاتهم املتواصلة يف الحديدة

تدمري وإعطاب 23 آلية للعدوان يف 
الحدود والجوف ونهم 

 : متابعات
تأّكنت ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة ان تدار اإعطاب 
13 آبلة عسـكريّة اتنوعة بقوى عباداعن عماريكي عبسـاودّي يف 

ربهات عبحداد انهم اعبجوف خالل عميا1 عبثالثة عملاضلة. 
اأاضـح عبناطُق عبرسـأي بلُقـــوَّعت عملسـلحة عباألد يحلى 
رسيـع، أاا عبثالثا ، يف ترصيح بوكابة »سـبأ« أن تلك عبحصللَة 
تتضّأن 6 ادرعات دّاــرتها ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان، أرلع انها 
قبابة عل  يف عسـر، اادرعـة يف لاقم قبابة نجرعن، اأُْخــَرى يف 
عباصلـدة لنهـم.  كأا تضّأنـت عبحصللة ثأان آبلـات دّاــرتها 
ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة يف صحرع  عمرـارش قبابة 
نجرعن، اتسـاة أطقم تـم تدار ا يف ُكــلٍّ اـن لاقم اعمرارش 
اعببقع اغرب عبسديا اقبابة عل ، ااجأع عملتون لابجوف. 

اكانـت ااظم تلك عآلبلات تحأل عىل اتنها أعدعدعً ان عنارص 
ارتِزقة عباداعن سقطوع قتىل اررحى ررع  تدار ا. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط 
تسّلل لهم يف جبهة »الضباب« 

 : تعز
سـقط عدٌد اـن ارتِزقـة عباـداعن عماريكي عبسـاودّي قتىل 
اررحى، أاـا عبثالثا ، يف احافظة تاز، رـرع  إحباط احاابة 
تسّلل بهم عىل لاض اوعقع ُقــوَّعت عبجلش اعبلجان عبشابلّة. 
اأفـاد َاْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحلفة عملسـرة لـأن اجأوعًة ان 
عنـارص عملرتِزقة حاابوع عبتسـّلل عىل عدة اوعقَع تسـلطر عللها 
ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان يف ربهة عبضباب لابقرب ان ادينة تاز. 
اأاضـح عمَلْصَدُر أن ُقــوَّعت عبجلـش اعبلجان رصدت عملرتِزقة 
عملتسّللني اعستهدفتهم لنرعن اسـّددة أاقات َعــَددعً ان عبقتىل 

اعبجرحى يف صفوفهم، فلأا الذ لقلتهم لابفرعر. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بضربات 
مدفعية مسّددة يف »املهاشمة«

 : الجوف
بقي عدٌد ان ارتِزقة عباداعن عماريكي عبسـاودّي اصارَعهم 
اأصلـ  آخران، أاـا عبثالثا ، ررع  رضلاٍت اسـّددة نّفـذتها 

ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجان عىل تجأااتهم يف احافظة روف. 
اأفاد َاْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحلفة عملسـرة لـأن احدة عملدفالة 
عبتالاـة بلجلش اعبلجـان رصدت تجأاـات كبـرة بلأرتِزقة يف 
ربهـة عملهاشـأة لأديريـة خ  اعبشـاف، فاسـتهدفتهم لادة 

قذعئف. 
اأّكــد عمَلْصـَدُر أن عبقذعئف حّققت إصالاٍت دقلقًة اأسـفرت 
عـن سـقوط عـدد اـن عبقتـىل اعبجرحـى يف صفـوف عملرتِزقة 

اكبّــدتهم خسائَر اادية اتنوعة. 
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فيما التنفيذي يهيب باألحرار في اليمن والعالم الّتخاذ موقف مسؤول إزاء الجرائم:

املكتب السياسّي ألنصار اهلل يدين مجزة ُكـَشـر ويستنكر 
الدوَر األممي والدولي إزاء الجريمة واملجرمني

فيما األمم المتحدة تكتفي ببيان مخجل ومفضوح إلدانة الجريمة.. 

رئيس الثورية العليا يحّمل العدواَن مسئوليَة مجزرة ُكـَشـر 
ويدعو أحرار العالم لرفع الظلم عن اليمن 

قتلى وجرحى من مليشيات االحتالل وتدمير عدة آليات في أول معركة مع قبائل المهرة.. 

القبائل تحّذر االحتالل من محاولة السيطرة على املحافظة وتهاجم املحافظ املرتزق »باكريت«
انطالق شرارة املقاومة املهرية املسلحة ضد االحتالل السعودّي اإلماراتي من »شحن« الحدودية

 : خاص
أدعن عملكتـُ  عبسـلايّس منصار عبله 
رريأـَة عباداعن عماريكي عبسـاودّي 
يف اديريـة ُكـَشــر لأحافظة حجة، 
شـهلدعً    3 ضحلتهـا  رعح  اعبتـي 
عمطفـال  اـن  رألاهـم  ارريحـاً 

اعبنسا . 
عبقانونلـة  عبدعئـرة  رئلـُا  اقـال 
اعبحقوقلة لاملكت  عبسـلايّس منصار 

عبله عبدعبو اب عملحبيش يف ترصيحات 
بلأسـرة: إن  ـذه عبجريأة تارب عن 
تحدي عبتحابف عباداعني عبسافر بألام 
عملتحـدة اعملجتأـع عبدايل، اسـتنكرعً 
عملوقف عماأي عبدايل عملرزي إزع   ذه 

عبجريأة اغر ا ان عبجرعئم. 
اأّكــد عملحبيش أن تحابَف عباداعن 
لهذه عبجريأة تاّأد عالنتقا1َ ان ألنا  
حجـور؛ مَنَّهـم بـم يقبلـوع أن يكونوع 
عبادعً اأداعت به، دععلاً أحرعر عبشـا  

لاملـال  عبجبهـات  برفـد  عبتَحــّرك  إىل 
اعبررال بلرد عىل ررعئم عباداعن. 

عملكتـُ   أّكـــد  عبسـلاق،  ايف 
عبتنفلـذي منصـار عبلـه أن »رريأـة 
عباـداعن يف ُكـَشــر اسـالقاتها بـن 
تسـقط لابتقاد1 استذاقون الال اا 

سفكتأوه ان د1 لرئ«، 
اأضـاف يِف للـان تلقـت صحلفـة 
عملسـرة نسـرًة انـه: »نارّب الأشـد 
عبابـارعت عـن عسـتلائنا عبشـديد ان 

عملوقف عبسـلبي ملنظأـة عمام عملتحدة 
اعبهلئـات عبتالاة بها«، اجددعً عبدعوة 
بررـال عبقبائل عبوفلة لاالسـتأرعر يف 
رفـد ربهات عباـزة اعبكرعاـة إلربار 

عباداعن عىل إيقاف طغلانه. 
ادعا عملكتـ  عبتنفلذي منصار عبله 
علأاَ  عملسلأني بتحأل اسؤابلاتهم، 
اهلباً لألنا  عبلأـن اكل أحرعر عباابم 
لحـق  عملرتكبـة  عبجرعئـم  السـتنكار 

عبشا  عبلأني. 

 : خاص
حّأل احأد عي عبحوثـي -رئلا عبلجنة عبثورية 
عباللا-، داَل عباداعن عماريكي عبربيطاني عبساودّي 
عإلاارعتـي احلفائها عملسـؤابلَة عبكاالَة عن عرتكاب 
رريأـة ُكـَشــر عبتـي أادت لحلـاة عباـرشعت ان 
عملوعطنني عملدنلني أغلبهم ان عبنسـا  اعمطفال، كأا 
حّألها ُكــّل عبجرعئم عبتي سبقت  ذه عبجريأة ااا 

قد يللها. 
ابفـت رئلُا عبثورية عباللـا يف للان صادر، أاا 
إىل أن تحابـف عباـداعن بم يكتـِف لإعاقته بلسـال1 
فأخذ يأار3 سـلوكه عإلررعاي عبوحيش ان رديد، 
ااتـربعً رريأة ُكـَشــر تأكلـدعً رديدعً عىل سـلبلة 
اتهـور افوضوية دال عباداعن عماريكي عبربيطاني 

أن  ـذه  ابلنـاً  احلفائهـا،  عإلاارعتـي  عبسـاودّي 
عملجزرة دبلـٌل عىل زيف عملوعقف عإلعالالة عبربيطانلة 
اعماريكلـة عملطاببـة لوقـف عبقتال فلأا سـالحها 

اضباطها استأّران يف قتل عبشا  عبلأني. 
اقال للـاُن رئلا عبلجنة عبثوريـة: إن أي اوقف 
بألاـم عملتحـدة يتوقُف عنـد حداد عإلدعنـة عبرجوبة 
اعبدعوة إىل تحقلقات ا ألة  و احاابة افضوحة 
ملوعرهة عبسرط عملتزعيد تجاه  ذه عملنظأة، اناشدعً 
أحرعر عباابم -شـاولاً ااجتأاات اداالً احكواات 
ا لئـات اانظأات- بلضغط لشـدة بوقف عباداعن 
عبظابم عـىل عبشـا  عبلأني افك عبحصار عبغاشـم 
عنه، اشرعً إىل أن إنقاذ أطفال عبلأن ياني عالنتصاَر 
بإلنسـانلة عبتي تتارض ملشـع عنتهـاك عرفته عرب 
عبتأريخ، دععلاً ألناَ  عبشـا  عبلأني ملوعصلة عبتوكل 

عـىل عبله تاـاىل اعالسـتأرعر يف عبصأـود اعملوعرهة، 

اشـلدعً لصأـود اثبـات ألطـال عبجلـش اعبلجـان 

عبشابلّة يف ُكــّل عبجبهات لابثبات. 

ان ران  آخر، نّددت عماُم عملتحدة لشكل خجول 

اارٍز يف عبوقت ذعته لاملجزرة عببشـاة عبتي عرتكبها 

طرعن عبنظا1 عبسـاودّي استهدفاً انازل عملوعطنني 

عملريـا  يف اديريـة ُكـَشــر لحجـة أادت لحلـاة 

عبارشعت ان عبنسا  اعمطفال. 

اعرّبت بلز غرعندي -انسـقة عبشؤان عإلنسانلة 

يف عبلأـن-، يف للـان صادر عنها، أاـا، عن إدعنتها 

عبرجوبة بلجريأة، دان عإلشـارة إىل عبقاتل اعملجر1 

عبـذي يأـار3 ررعئأـه ااجـازره لشـكل يواي يف 

عبلأن لضوٍ  أخرَض ان عمام عملتحدة. 

 : ضرار الطيب
عنفجرِت عماضـاُع عسـكريّاً يف احافظة 
عملهـرة، امال اـرة، لـني قبائـل عملقاااـة 
عبشـابلّة اعالحتالل عبساودّي عإلاارعتي، لاد 
أن حاال عمخرُ عسـتحدعَث اوعقَع عسكريٍّة 
رديـدة عسـتقد1 بهـا تازيـزعت كبـرة ان 
اللشـلاته يف اديريـة شـحن عبوعقاـة عىل 
عبحـداد اع سـلطنة عأـان، حلـُث تصدت 
عبقبائل بتلك عملللشلات اخاضت ااها، اسا  
أْاا عمال، عشتباكات عنلفة تكبّــدت فلها 
عملللشلات خسائَر لرشيًة ااادية اعنسحبت 
اجـربًة اـن اناطـق احلطـة، اتاترب  ذه 
عبرطوة اـن عبقبائل لأثالـة رشعرة عنطالق 
بلأقاااـة عملسـلحة ضـد عالحتـالل، اعبتـي 
تأتي لاد أكثر ان عا1 ان عبنضال عبشـابي 
لتصالـد  عالحتـالل  قاللـه  عبـذي  عبسـلأي 

تَحـّركاته عباسكريّة دعخل عملحافظة. 
اأفـادت اصـادر احللـة لـأن عالحتالل 
عبساودّي حاال عسـتحدعث اوعقع عسكريّة 
يف انطقة شحن عبحدادية، اأدخل شاحنات 
»بم يارف اصدر ا ابـم ترضع بلتفتلش« 
اـن  كبـرة  تازيـزعت عسـكريّة  رعفقتهـا 
عملللشـلات عملسـلحة عبتالاـة بـه، ا ـو اا 
رفضتـه عبقبائل عبتي أاضحت عملصادر لأنها 
تالُش حابَة عسـتنفار اعساة يف عملديرية انذ 
اطلـع عمسـبوع عبجـاري عىل خلفلـة  ذع 

عملوضوع. 
اعندبات عالشـتباكاُت اسـا  أَاا عمال 
لني عبقبائـل عملقاااة، االلشـلات عالحتالل 
لابقرب ان انفـذ شحن عبحدادي، اأّكــدت 

عملصـادر عملحللـة اعإلعالالـة أن عباديـد ان 
عنـارص اللشـلات عالحتـالل سـقطوع قتىل 
اررحـى، كأـا تأّكنـت عبقبائل اـن تدار 
اإعطـاب عدد اـن عملدرعات اعآلبلـات عبتي 

رلبتها اللشلات عالحتالل. 
اأّكـــدت عملصـادر أن عبقبائـل عملهريـة 
عملقاااـة تأّكنـت ان عبسـلطرة عـىل كافة 
عبطرق اعبوديان يف انطقة »حات« عملجاارة، 
حلُث بجأت اللشلات عالحتالل إىل عالنسحاب 
ان  ناك اجربة، اعادت إىل أحد ااسـكرعت 

عالحتالل يف عملنطقة. 
اأصـدرت قبائـل عملهرة للانـاً حذرت فله 
عالحتالل عبسـاودّي االلشلاته ان عبتصالد 
أَا احاابـة عبسـلطرة عىل اديريـات اقرى 
عملحافظة انرش رنود ساودينّي أَا اللشلات 
اـن أي نوع، اععتـربت عبقبائل ذبـك »تادياً 
اتحدياً اعضحاً« عـىل إرعدة ألنا  عملهرة، كأا 
 ارم عببلـان احافَظ عملحافظـة عملانّي ان 

عالحتالل، رعرح لاكريت. 
انقلت اسائل إعال1 عن عبشلخ عي سابم 
عبحريزي، أحد ألرز زعأا  عملقاااة عبشابلّة 
يف عملحافظـة، قوبـه: إن للـان عبقبائـل را  
تحذيـرعً بلرياض ان احاابة عبسـلطرة عىل 
عملهرة، احأاية بلأحافظـة ان »عبرصععات 

اعإلر اب«. 
اوعرهـة  أال  عملاركـة  اتاتـرب  ـذه 
عسـكريّة لـني عملقاااـة عبشـابلّة يف عملهرة 
اعالحتالل عبسـاودّي عإلاارعتي، حلُث عستأر 
تصاُعُد عبرفض عبشابي بالحتالل خالل أكثر 
ان عا1، إال أنه عترذ اسـارعً سلألاً تحذيرياً 
عبسـلأي  اعبرفـض  عالعتصااـات  يف  تأثـل 

بلتوساات عباسكريّة بالحتالل. 
ايَُاـدُّ  ـذع عبحـدُث نقطـَة تحـول كبرة 
يف اسـار عملقاااـة عبشـابلّة عملهريـة ضـد 
عالحتـالل، إذ يأتـي لأثالـة عنطـالق رشعرة 
عالنتفاضة عملسـلحة عبتـي يبـدا اعضحاً أن 
عالحتـالل عبسـاودّي حاال عىل اـدى عبفرتة 
عملاضلـة إرهاضها قبل أن تنطلَق، ان خالل 
تكثلـف نشـاطاته عباسـكريّة يف عملحافظة 
اتكألـم  اعبترويـف  عإلر ـاب  ااأارسـة 
عمفـوعه لحق عملاارضني بـه.  اتأثل عبهزيأُة 
عبتـي انـي لهـا عالحتـالُل يف  ـذه عملوعرهة 
ًة  عملسلحة عماىل اع ألنا  عملهرة، فاتحًة ابرشرِّ
بلأقاااة عبشـابلّة عملسلحة، كأا تأثل دبلالً 
عىل  شاشـة اضاف عالحتـالل عبذي حاال 

أن يسـترد1َ سـلطاُت عملرتِزقـة يف  را ـدعً 
عملحافظـة كأدعة بتاويض عبرفض عبشـابي 

عبذي يوعرُهه بكن لدان رداى. 
اكثّـــف عالحتـالُل عبسـاودّي عإلاارعتي 
كبـر  لشـكل  عباسـكريَّة  تَحـّركاِتـه  اـن 
خالل عبفـرتة عمخرة، يف احااالت السـتباق 
عالنتفاضة عبشـابلّة ضده، حلُث قا1 لإنشا  
اعسـتقدع1 اجاالـَع كبـرٍة ان عملللشـلات 
عملسلحة لابتااان اع عبتنظلأات عبتكفرية 
اـن ارتلف عملحافظـات عبجنوللـة عملحتّلة، 
كأا قا1 لاسـتحدعث اوعقَع عسكريّة كثرة 

يف أكثَر ان انطقة دعخل عملحافظة. 
اكانت بجنـُة ععتصااات عملهـرة توعدت 
اطلـع عمسـبوع عبجـاري لابتصالـد ضـد 

تَحــّركات عالحتـالل، كأـا كان عباديـُد ان 
اأثـي عبحـرعك عبشـابي عملقـاا1 بالحتالل 
يف عملحافظـة، اعـىل رأسـهم عبشـلخ عـي 
سـابم عبحريزي، توّعــداع يف أاقات سـالقة 
لابتصالـد عملسـلح ضد ُقـــوَّعت عالحتالل يف 

حال عضطر م إىل ذبك. 
كأـا دعـت عبلجنُة عالحتـالَل عبسـاودّي، 
قبـل أيـا1، إىل سـح  ُقــوَّعته اـن انطقة 
»علنـة« عبقريبـة اـن عاصأـة عملحافظـة 
عبغلظة، ارفع عسـتحدعثاته عباسـكريّة ان 
عملنطقـة عبسـاحللة، احّذرتـه اـن عإلرضعر 
أن قـا1  لاـد  عبصلاديـن، اذبـك  لأصابـح 
عالحتـالل لاسـتقدع1 تازيزعت اـن ُقــوَّعته 
االلشلاته إىل تلك عملنطقة، الحس  اصادَر 
احللة فقد للغت تلك عبتازيزعت أكثًر ان  1 
طقأـاً اادرعًة، اع عباـرشعت ان عبانارص 
عملسلحة، افور اصول تلك عبتازيزعت لارشت 
لأنـع عملوعطنـني اعبصلاديـن اـن عالقرتعب 
ان عبسـاحل ا ّددتهم لاالعتقـال اعالعتدع  
عللهـم، اذبـك يف إطـار عباأـل عـىل تحويل 
عملنطقة لكلها إىل ثكنة عسكريّة بالحتالل. 

عملحافظـة  ـي  يف  عملرتِزقـة  سـلطُة 
عمُْخـــَرى، اأثلًة لاملحافـظ عملانّي ان قبل 
عالحتالل رعرح لاكريت، توعره رفضاً شابلاً 
اتزعيدعً؛ بكونها أدعًة اكشـوفة تنّفـذ رغبات 
اخطـط عالحتـالل، حلـُث يقـو1 عملحافـظ 
عملرتـِزق لاكريـت لإقابة أيرِّ اسـؤال احي 
ينتقد عالحتالَل، الاسـأه اتحت إرشعفه يتم 
عسـتقدع1 اإنشا  عملللشلات عملسلحة عبتالاة 
بالحتالل اعسـتحدعث عملوعقع اعملاسكرعت يف 

عملحافظة. 

املؤتمر الشعبي يدين جريمة 
»ُكـَشـر« ويطالب األمم املتحدة 

باّتخاذ إجراءات صارمة ضد 
تحالف العدوان

 : متابعات
أدعن حزُب عملؤتأر عبشابي عباا1 عبجريأة عملرّاعة عبتي عرتكبها 
تحابـف عباداعن ارعح ضحلتها أكثُر ان 0  شـهلدعً ارريحاً ان 

عمطفال اعبنسا  لأديرية ُكـَشـر احافظة حجة. 
اأاضح عملؤتأر يف للان تلقت صحلفة عملسـرة نسرة انه أن 
 ذه عبجريأة تأثل عاتدعدعً بجرعئم عباداعن اعسترفافه لاملوعثلق 

عبدابلة. 
اأشار عببلان إىل أن  ذه عبجرعئم بم تكن بتحدث بو أن عملجتأع 
عبـدايل اعماـم عملتحدة قااـا لأسـؤابلتهأا بوضع َحـــدٍّ بهذه 
عملأارسـات عإلررعالـة احأايـة عملدنلني ان ررعئـم عبحرب عبتي 
يوعصل تحابف عباـداعن عرتكالها، اطابباً عمام عملتحدة اعملجتأع 
عبـدايل لإدعنة  ذه عبجريأة اعتّرـاذ إررع عت صاراة ضد تحابف 
عإلررع1 إلثبات اصدعقلتهأا خاصة اأن تكرعر  ذه عبجرعئم يضع 

عبجألع أاا1 اسؤابلتهم عإلنسانلة اعمخالقلة. 
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عباالقات عباااة اعبتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
احأد عبباشا

عملقاالت عملنشورة يف عبصحلفة 
تارب عن رأي كاتبها اال تارب 
لابرضارة عن رأي عبصحلفة

مدير التحرير:
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أخبار

تدشينًا للعام الخامس من الصمود اليماني األسطوري 

محافظ الحديدة يرأس لقاًء موّسعًا ملناقشة فعاليات 
أربعة أعوام من الصمود وتدشني العام الخامس

قبائل كمران والزيدية والضحي بالحديدة ينّددون بجرائم العدوان 
ويدعون إىل توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود لرفد الجبهات

تزامنًا مع ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود:

الهيئة النسائية الثقافية العامة بضالع همدان تقدم قافلة 
غذائية ومالية

 : الحديدة
 

عبشـأابلة  لاملديريـات  اوّسـٌع  عرتأـاٌع  ناقـش 
ملحافظـة عبحديـدة لرئاسـة عملحافظ احأـد علاش 
قحلـم، أاـا عبثالثـا ، عإلرـرع عت عبفنلـة بإلعـدعد 
بفاابلات عبصأود بلاا1 عبرعلع يف اوعرهة عباداعن يف 

عملديريات عبشأايل. 
ايف عالرتأـاع عبـذي ضم رئلـَا بجنـة عبرداات 
لاملجلـا عملحـي احأـد سـللأان حللـي، ااكلل 
عملحافظـة عـي قـرش َانائ  اديـر اكتـ  عالاقاف 
فلصل عبهطفـي اعبلجان عملكلفة لاإلعـدعد بلفاابلة، 
أّكـــد قحلـم أ ألّـة عإلعـدعد بلفاابلـات لأـا يللق 
لصأـود ألنـا  عملحافظة اعبشـا  عبلأنـي اثباتهم 
يف اوعرهـة عباداعن عـىل ادى أرلع سـنوعت، انّو اً 
لـامداعر عببطوبلـة ملنـا  عملحافظـة عأواـاً األنا  
عملديريـات عبشـأابلة يف عبدفاع عـن عبوطن ان خالل 

دعأهـم بلجبهـات لابررال اعملـال اكل غال انفلا 
خالل سـنوعت عباداعن عمرلع، اؤّكــدعً أ ألّة عبحشد 
اعبتفاعل اع عبذكرى عبرعلاـة بلصأود، إلظهار ادى 
ثبات عبشـا  عبلأني لكل فئاتـه يف اوعرهة عباداعن 

عبغاشم خالل أرلاة أعوع1. 
اشـّدد عملحافـظ عـىل رضارة اشـاركة عبجألع 
يف نقـل صورة اعضحـة بذبك عبصأـود اعبثبات، أاا1 
عباـداعن عبتـي عسـتهدفت ُكـــّل يش  عـىل عبـرتعب 
عبوطنـي، الأا يسـا م يف إظهار اظلوالة عبشـا  
عبلأني بلاابم، ُاشلدعً لابدار عببطويل اعملتألز بلجلش 
اعبلجان عبشابلّة يف عبتصّدي بلاداعن ادحر ارتِزقته. 
اأّكـــد عالرتأـاُع عـىل أ ألّة تنظلـم عبفاابلات 
يف ُكـــّل اديريات افـق خطة ازانة بـكل اديرية، 
اعبتحشـلد بلفاابلة عملركزية عبتي سوف تقا1 لأركز 

عملحافظة. 
لـداره، رّح  اكلـُل عملحافظة عمسـتاذ عي قرش 

لابحضور احلي صأود ـم ارفد م بلجبهات لاملال 
اعبررال خالل سـنوعت عباداعن عمرلـع، ُاضلفاً »عن 
عبتفاعـل عبجأا ـر يـدل عىل عستشـاار عملسـئوبلة 
اعبوعـي عملرتسـخ بـدى عبشـا  عبلأنـي اـن خالل 
عبصأـود عمسـطوري يف اره عداعن غاشـم احصار 

رائر. 
اترلل عبلقا  عدد اـن ادخالت عبحارضين تص  
يف اجألهـا اتؤّكـــد عبصأـود اعبثبات اعالسـتأرعر 
يف اوعرهـة  ـذع عباـداعن ان خـالل تازيـز عوعال 
عبصأـود اعبثبات اعبوعـي اعبقناعـة لادعبة عبقضلة 
اعبحق اعملرشاعلة يف اوعرهته لكل عبوسائل عملأكنة 

اعملتاحة. 
احلّا عبجألـُع يف ختا1  ذع عبلقا  عبجلَش اعبلجان 
عبذيـن يسـّطران لأحرف اـن نور فجـر رديد بلأن 
اعبوصايـة اسـتقّل  عالسـتاأار  رديـد خـايل اـن 

ااستقر. 

 : الحديدة
 

اديريـات  اـن  َعـــَدٌد  شـهدت 
عبثالثـا ،  أاـا  عبحديـدة،  احافظـة 
اقفـات عحتجارلة انّددة لاسـتأرعر 
اجـازر عباـداعن لحق شـابنا عبلأني 
اآخر ا اجزرة طالن لأديرية ُكـَشـر 
لحجـة عبتـي رعح ضحلتهـا 13 أاـرة 
اطفـالً اررح 10 آخرين، دععلة ُكــّل 
أحرعر عباابم إىل عبتَحـّرك عبفوري بوقف 
عباداعن ارفع عبحصار اكشـف توعطؤ 
عملجتأع عبدايل اع عبقتلة اعملجراني. 

 ايف عبوقفات عملنفصلة عبتي نظأها 
ألنا  اارها  رزيرة كأرعن، ااديرية 
أعلـن  عبضحـي،  ااديريـة  عبزيديـة، 

عملشـاركون رفع رهوزيتهـم عبقتابلة 
اعالستأرعر يف عبوقوف إىل ران  عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة ملوعرهـة عبتصالد 
عباسكرّي بقوى عباداعن اارتِزقتهم يف 
ربهات عبساحل عبغرلي، احألني عمام 
عملتحدة عملسـؤابلة عبكاالة إزع  ررعئم 
عباداعن عماريكي عبسـاودّي عإلاارعتي 
اعبنسـا   عمطفـال  لحـق  عبغاشـم 
اعملدنلني يف احافظة حجة، اخراقات 
ارتِزقته بوقـف إطالق عبنار لابحديدة، 
اعبتنصل عن تنفلذ عبرطوعت عماىل ان 

عتّفاق عبسويد. 
 الارك عملشاركون عنتصارعت عبجلش 
اعبلجان عبشابلّة يف عبابَّلسة ايف ُكــّل 
عبجبهات، اؤّكــدين عستأرعر م لرفد 

عبجبهـات لاملـال اعبررـال ااضاعفة 
كافـة عبجهـود عمانلـة اإحلـا  قلـم 
عبتكافـل عالرتأاعـي بتازيـز عبصأود 
يف اوعرـه عباـداعن بلاـا1 عبرااـا، 
اإفشال كافة عمُلَرّططات عالستاأارية 
الحتـالل سـوعحلنا ااوعنئنـا االا نا 
عببحريـة ااحاابة عبتحكـم لها إلركاع 

شابنا عبلأني. 
كأا أّكـــدت عبوقفات عـىل أ ألّة 
تفالل اثلقـة عبـرشف عبقبي ارسعة 
تطبلقهـا يف ارتلف عبقبـل عبلأنلة ملا 
تشكله ان صفاة عسرتعتلجلة يف اروه 
عبغزعة اعبسلاسـلنّي عملرتِزقة، اشرين 
يف  حـارضة  عبحديـدة  قبائـل  أن  إىل 
اوعرهة عبغزعة اعبطاااني عرب عملرعحل 

عبتأريرلـة، ااسـتأّرة يف عبحفاظ عىل 
عمعـرعف اعمسـالف عبقبللـة عملتاارف 

عللها عىل ارتلف عملستويات. 
ارّدد عملشـاركون رفَضهم بلتطبلع 
اع عبكلـان عبصهلوني، اأن اشـاركة 
ازير خاررلـة عملرتِزقة عملدعو عبلأاني 
يف اؤتأر اعرسـو اعبجلـو3 إىل ران  
عبصهلونـي، ال  عبكلـان  رئلـا ازرع  
يأثـل إال نفسـه اأاثابـه اـن خونـة 
عبشـاوب عبقالاني يف فنـادق عبرياض 
ااـرص اتركلـا، دععـني ألنا  شـابنا 
عبلأنـي إىل توحلـد عبصفـوف احفـظ 
عمان اعالسـتقرعر يف عبدعخل ااوعصلة 
عبرفـد بلجبهـات بتطهـر عبوطـن ان 

دنا عبغزعة اارتِزقتهم. 

 : أيمن قائد
قدات عبهلئـة عبنسـائلة عبثقافلة عباااة 
لأنطقـة ضـالع لأديرية  أـدعن احافظة 
صناـا  قافلـة غذعئلـة ااابلـة بلأرعلطني 
يف ربهـات عباـزة اعبكرعاـة تحـت عنـوعن 
»عبتصالد ضد عباداعن خلار عبرشفا  اطريق 

عمحرعر«.
اتأتـي  ـذه عبقافلـة عبتـي عحتـوت عىل 
كألـات اـن عبكاـك اعملبابـغ عملابلـة تزعاناً 
اـع ارار أرلاة أعوع1 اـن عبصأود اعبثبات 
يف اوعرهـة عباـداعن عماريكـي عبسـاودّي 

اعلتهارـاً لحلـول علـد ررـ  عملبـارك.
اخـالل تقديـم عبقافلـة أّكـــدت حـرعر 
ضـالع  أدعن عـىل تقديم عملزيـد اعملزيد ان 
قوعفـل عباطا  اعببـذل برفـد عبجبهات حتى 

تحقلـق عبنرص، اشـرعت إىل أن  ذه عبقافلة 
 ي أقل عبقللل لأقالل ان يقداون أنفسهم 
اأراعحهم اداا  م عبزكلة يف سـبلل عبله ايف 

عبدفاع عن عمرض اعبارض اعبرشف.
اخـالل تسـلر عبقافلـة نظأـت عبحرعئر 

اقفـًة عحتجارلة؛ تنديـدعً لجرعئـم عباداعن 
عماريكـي عبسـاودّي لحـق نسـا  اأطفال 
ُكـَشــر لأحافظـة حجة خصوصـاً الحق 
ألنا  عبشـا  عبلأني عملاتدى علله عىل اره 

عباأو1.

في ندوة أكاديمية نّظمتها 
وحدة التعليم الجامعي:

املحويت: باحثون 
يستعرضون األبعاد 
واألهداف الحقيقية 
للعدوان على اليمن

 : المحويت
 

أقاات احدة عبتاللـم عبجاااي، أاا عبثالثـا ، نداة أكاديألة 
سلاسلّة يف كللة عبرتللة لأحافظة عملحويت، لأناسبة ارار أرلاة 

أعوع1 ان عبصأود يف اره عباداعن عبغاشم عىل لالدنا. 
اخالل عبنداة عبتي شـاركت فلها عبوحدة عبسلاسلّة لاملحافظة 
َالابتاـاان اع التقـى عبطابـ  عبجاااي لكللة عبرتللـة، تناابت 
عبنداة عدة احاار ألرز ا عم ـدعف عبحقلقلة ان عداعن عبتحابف 
عماريكي عبسـاودّي عإلاارعتي عىل عبلأن، عبتي كشـفتها عمحدعث 
اعبتحوالت خالل عمرلع عبسنوعت عملاضلة انذ لد  عباداعن عملستأّر.
اُسـلرَِّط عبضوُ  يف عملحـور عمال ان عبنداة عىل عبـدار عماريكي 
عإلرسعئلـي يف عباـداعن عـىل لالدنـا، اعالقـة عباداعن عـىل عبلأن 
لفضلحة تطبلع عمنظأة عبارللة اع عبكلان عبصهلوني تأكلدعً عىل 
تنازبهم عن عبقضلة عبفلسطلنلة عبتي كان ااا زعل عبشا  عبلأني 

ــة.  اتأسـكاً لها كونها عبقضلة عملحور بقضايا عمُاَّ
اأشـارت عبنـداة يف احور ـا عبثانـي إىل خطـورة عملرحلة عبتي 
تالشـها لالدنا اعملنطقـة عبارللة ررع  عسـتأرعر عمنظأة عبارللة 
يف اقداتهـا عبسـاوديّة اعإلاـارعت يف تنفلـذ ُاَرّططـات أاريـكا 
اإرسعئلـل يف عملنطقـة عـن طريـق عسـتأرعر عباداعن عـىل عبلأن 
اعسـتنزعف اللارعتهم يف رشع  عمسلحة اعبوال عت عبغرللة لابتزعان 

اع  رابتهم بلتطبلع اع عبادّا عإلرسعئلي إرضاً  ماريكا. 
فلأـا للّنت عبنداُة يف احور ـا عبثابث عملسـؤابلَة عبوطنلة بكل 
اوعطـن يأني اخاصًة عمكاديألـني اعملثقفني يف اوعرهة خطورة 
 ـذه عملرحلة عبتي تالشـها لالدنـا، اذبك لنرش عبوعي يف أاسـاط 
عملجتأع عن حقلقة عباداعن اأ دعفه، اتحفلز عملجتأع بلأشاركة 
يف عبتحشـلد ارفد ادعم عبجبهات لاملـال اعبررال ملوعرهة عباداعن 
ــة  عـىل لالدنا؛ كونها عبرطوة عماىل بلدفاع عـن ُكــّل قضايا عمُاَّ

عبارللة عإلسالالة. 
َاحرض عبنداة اسـؤال عبوحدة عبسلاسـلّة لاملحافظة عمُستاذ 
عـي حسـني رشف عبدين، ااسـؤال عبوحدة عبرتلويـة لاملحافظة 
عبتاللـم عبجاااـي  عبزيـن، ااسـؤال احـدة  إلرع لـم  عمُسـتاذ 
لاملحافظة عبدكتور خابد عبقزحي، انائ  عبوحدة عمُسـتاذ إلرع لم 

رشف عبدين، اادير عا1 اديرية عملحويت. 

بحضور محافظ المحافظة محمد جابر عوض:

وقفة احتجاجية بصعدة تنديدًا بمجزرة 
العدوان يف منطقة طالن

 : صعدة
نّظـم عبقطـاُع عبصحي لأديرية سـحار 
لأحافظـة صاـدة، أاـا عبثالثـا ، اقفًة 
عباـداعن يف  لأجـزرة  تنديـدعً  عحتجارلـة؛ 
انطقـة طـالن لأديرية ُكـَشــر احافظة 
حجـة، اعبتـي رعح ضحلتهـا )3 ( شـهلدعً 

ارريحاً للنهم  1 طفالً اتسع نسا . 
ايف عبوقفـة عبتـي حرض ـا اديـُر عا1 
اكت  عبصحة عباااة اعإلسكان لاملحافظة 
يحلـى شـايم ارئلا اؤّسسـة عبشـهدع  
أحأد رـرعن، أدعن احافظ عملحافظة احأد 
رالر عوض عرتكاَب طرعن عباداعن اجازر 
إلـادة رأاعلـة يف انطقـة طـالن لأديرية 

ُكـَشـر لأحافظة حجة. 
اأاضـح عملحافـظ أن رريأـة ُكـَشــر 

عملرّاعـة دبلـٌل قاطـع عـىل عبفشـل عبذريع 
بقـوى عباـداعن اعبتـي تحطأـت آاابهـم 
لإنها  عبفتنة يف حجور، ُاشـلدعً لانتصارعت 
عبجلش اعبلجان عبشابلّة اتأالنهم انطقة 
عبابَّلسـة اعملناطـق عملجـاارة اـن قطـاع 
عبطـرق عبراررـني عـن عبنظـا1 اعبقانون 

اعملدعواني ابارشة ان قبل عباداعن. 
فلأا أّكــد للان عبوقفة عىل أن عستأرعر 
عباداعن يف عرتكاِب ررعئأه بن يزيد عبشـا  
عبلأنـي إال صأـودعً اثباتـاً اعستبسـاالً يف 
اوعرهته، انّو اً لأن تلك عبجرعئم بن تسقط 

لابتقاد1 استتم احاسبة ارتكبلها. 
ادعا عببلـان عبصادر كافة أحـرعر عبلأن 
عبجبهـات لاملـال اعبررـال  ملوعصلـة رفـد 
اعالسـتأرعر يف خوض ااركـة عبتحّرر حتى 

يتحّقق عبنرص. 
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 : هاني أحمد علي
إىل اقٍت قصر اتحديـدعً انذ لد  عباداعن 
عبسـاودّي عماريكـي عإلاارعتـي كان بلأرأة 
عبلأنلـة يف عملناطـق عبجنوللة قبـل عالحتالل 
قدسـلتُها اُحراتُها لني عبقبائل عبلأنلة عبتي 
كانت تجّر1 عالعتدعَ  اعملسا3 لاملرأة؛ لاعتبار 
ذبك علباً أسـوَد رلأـا يؤدي ذبك إىل نشـوب 
حـراب بسـنوعت طويلـة لني قبللـة اقبللة 
ـر عبغزعة اعملحتّلون عن  أُْخــَرى، إىل أن كـشَّ
أنلالهم اكشـفوع عن ُاَرّططهـم اأ دعفهم 
يف عملحافظـات عبجنوللة اعبرشقلـة عبوعقاة 
تحت سـلطرتهم اـن خالل تدار عبنسـلج 
عالرتأاعي انـرش ُكــّل عبجرعئـم عمخالقلة 
عبتي تأـا عملرأة فلهـا كجرعئـم عالختطاف 
لشـكل  اترتهـا  تـزعد  عبتـي  اعالغتصـاب 
اتسـارع يف عملناطـق عبراضاـة بالحتـالل، 
يف احااَبـٍة انـه برتايـض تلـك عملجتأاات 
عىل  كـذع أخبـار اررعئم اعنسـالخهم ان 
ُ ويتهـم عإليَْأـانلة اعبلأنلـة اعبقبللة، ااا 
 ـو نجـح عالحتـالل فلـه إىل َحـــدٍّ كبر يف 
تلـك عملناطق لاكـا عملحافظـات اعملناطق 
عملنا ضـة بلاداعن اعالحتـالل عبوعقاة تحت 
سـلطة حكواة عالنقاذ عبوطنـي عبتي ال تزعل 
اتأسـكة لهويتهـا اعادعتهـا اتقابلد ـا، 
ال سـلأا اا يُرصُّ عملـرأَة عبتي ياـد عالعتدعُ  
عللها ان عبكبائر بـدى تلك عبقبائل ااا فرعر 
عملرتِزقـة اعباأـال  اعبرونـة اـن عبااصأة 

صناا  إىل اناطق سلطرة عالحتالل اتنكرين 
لابزي عبنسـائي إال خـر دبلل عـىل أن عملرأة 

عبلأنلة خطٌّ أحأُر ال يأكن تجااُزه. 
افلأـا بـم يكتـِف عملسـئوبون عملرتِزقة يف 
حكواة عبفـاّر  ـادي اأن لاعوع أنفسـهم 
لثأن لرا بلنظااني عبساودّي اعإلاارعتي، 
لـأن يأتهنـوع ررـال اشـباب عملحافظـات 
عبجنوللة اللاهم يف أسوعق عبنراسة رصعى 
لراعتـَ  ز لـدة اأرقـا1 عسـكريّة ا ألـة 
يدعفاون عن حداد دابة عباداعن عبسـاودّي 
لجبهـات رلـزعن انجـرعن اعسـر، نا لك 
عأن يسوقهم عالحتالل عإلاارعتي إىل احارق 
عملـوت يف ربهات عبسـاحل عبغرلي لابحديدة؛ 
دفاعـاً عـن عمُلَرّطـط عماريكـي عبصهلوني 
يف عملنطقة لاالسـتلال  عـىل عببحَرين عمحأر 
اعبارلـي ااوعنئ ااأرعت اشـوعطئ عبلأن 
لأيـدي أداعته عبرخلصة عملتأثلـة يف عبرياض 
األو ظبي، لل اصل قبح اسـفا ة احقارة 
حكواة عملرتِزقة إىل ألاد ان ذبك عنداا اصل 
لها عبحال إىل عاتهان عبنسـا  أيضاً يف سالقة 

بم يشهد بها عبتأريخ عبلأني اثلالً. 
اكشـف ناشـطون اإعالالون يف اوعقع 
عبتوعصل عالرتأاعـي عن قلا1 حكواة عبفاّر 
 ادي اأثلًة لأصلحـة عبجوعزعت يف عملناطق 
عبجنوللـة اعبرشقلة عملحتّلـة لقطع روعزعت 
بنسـا  يأنلات لأهن عااالت انازل، لاد أن 
كان  ذع عبطل  يف صناا  القلة عملحافظات 
عبلأنلـة احرااً لل اجرااً حتـى بو تم دفع 

االيـني عبريـاالت اطلبـاً غـر اقبـول بدى 
عبجألع لد عً ان عببّوعب احتى عملدير عباا1. 
اأاضح عبناشطون أن عباداعن اارتِزقته 
بـم يكتفـوع لقتـل عآلالف عبنسـا  اعمطفال 
يف ُكـــّل انطقـة اـن اناطق عبلأـن ررع  
عبقصف اعبغـارعت عملتوعصلة عىل عببلد انذ   
سـنوعت احتى عبلو1، لل يسـاى إىل عاتهان 
كرعاـة عبلأنلـني -رراالً انسـاً - ان خالل 
عسـتقدع1 عملئات ان نسـا  عبلأـن لجوعزعت 
تحأـل اهنة »عاالة انازل« بلاأل يف انازل 

عملوعطنني عبسـاودينّي كراداـات، يف عبوقت 
عبذي تقو1 فله عبسـلطات عبسـاوديّة لطرد 
عآلالف اـن عبلأنلـني عملقلأـني يف أرعضلهـا 
اع عائالتهم لشـكل يواي رـرع  عبقرعرعت 
عبتاسـفلة عبتي تسـتهدف عملغـرتب عبلأني 
لشـكل خاص، اتسـبرُِّ  عودتُه اطـرُده إىل 
للده أعباً  شـرصلة عىل استوى عبرسائر 
عبتي تاـرض بها رـرع  عبحصول عـىل فلزع 
عأـل اعبدخول إىل عبسـاوديّة، اأعبا  عااة 
عىل اسـتوى عببلـد؛ كون عـودة عآلالف ان 

عملغرتلـني عبلأنلـني اطراديـن إىل ديار ـم 
عملـرتدي  عالقتصـادي  عبوضـع  اـن  يفاقـم 
اعملنهار لفضل عسـتأرعر عباداعن عبساودّي 
افـرض عبحصـار عبرانق عىل ألنا  عبشـا  

عبلأني لرعً الحرعً اروعً. 
اأشـارت تلك عبحألة عرب اوعقع عبتوعصل 
عالرتأاعي إىل ارود عسـتلا  كبر يف أاساط 
عملغرتلـني عبلأنلـني لابسـاوديّة رـرع   ذع 
عإلرـرع  عبذي قاات له حكواـة عبفاّر  ادي 
ااسـئوبلها اأن لاعـوع كرعاتهم ايريدان 
يبلاـون كرعاتهـم ألنا  للد م عبتـي ال تباع 
لأي ثأن، اؤّكــدين أن عسـتقدع1 عبلأنلات 
عبسـاودينّي  انـازل  يف  كراداـات  بلاأـل 
شـكلت اصأـة عـار يف ربـني عملرتِزقـة يف 
 ـذه عبحكواة اعلباً أسـوَد يجـ  أن ال يأر 
اـرار عبكرع1 ان قبل ألنا  عبشـا  عبلأني، 
دععـني ُكــّل عمحرعر اعبرشفا  يف  ذع عبوطن 
إىل تاريـة افضـح ُكـــّل ررعئـم عباـداعن 
اارتِزقته، سلأا تلك عبتي تستهدُف عبِارض 
اإبحاق عبرضر لنسا  عبلأن اعاتهانهن كأا 
 ـو حال عبراداـات عبفلبلنلـات اعبهنديات 
اعالندانلسـلات عباااالت يف انازل عملوعطنني 
عبساودينّي عبذي يأار3 لحقهن ألشع أنوعع 
عبجرعئـم اعالنتهاكات اعبتاّسـفات لحسـ  
تقاريـر انظأـات حقوقلـة دابلـة، لاد أن 
تأتات عبساوديّة لسجلٍّ أسوَد اغر اشجع 
عىل اسـتوى عباابم فلأا يُرصُّ عبتااُاَل اع 

عبراداات. 

ناشطون وإعالميون يحّذرون العدواَن وحكومة الفاّر هادي من استمرار امتهان كرامة اليمنيين واليمنيات:
حكومة المرتزقة تمنح نساء يمنيات جوازات سفر بمهنة »عاملة منازل« للعمل كخادمات في منازل السعودّيين

بعد أن باعت نفسها رخيصًة.. حكومة املرتزقة تبيع نساء اليمن 
يف أسواق النخاسة السعودّية

ميليشيا االحتالل تهّدد بتصفية المواطنين الرافضين إخالَء منازلهم وتسليَمها لهم بالقوة 
عدن: قتيل و3 جرحى يف اشتباكات مسلحة بني املرتزقة على خلفية نهب أرضية يف الشيخ عثمان 

دعت اإلدارة األمريكية لوقف الدعم عن تحالف العدوان:
صحيفة أمريكية: رغم ما ترتكبه السعودّية من جرائم باليمن 

إال أن أمريكا تواصل دعَمها إلطالة أمد عدوان غري إنساني

 :  عدن
ال يـكاُد يُذَكــــــــُر عسـُم ادينة عدن 
يف عبوقـت عبرع ـن إال ايُذكـر ااهـا عبقتـُل 
اعالغتلاالُت اعالختطاف اعالغتصاب، لاد أن 
قورن عسـُأها لتلك عبجرعئم عملنترشة لشـكل 
انظـم ااأنهـج يف ُكـــّل حـي اانطقـة 
احـارة عىل أيدي ُقــوَّعت عالحتالل عإلاارعتي 
فسـادعً  فلهـا  يالثـون  عبذيـن  اارتِزقتـه 
اترريباً اإررعاـاً حتى لاتت ارسحاً يوالاً 
بتلـك عبجرعئم عبتـي تحصـد أراعح عملوعطنني 

عملريا . 

اشـهدت ادينـة عـدن عملحتّلـة، أاـا 
عبثالثـا ، عشـتباكات عنلفـة اتبادبـة لـني 
عنارص عملرتِزقة أادت لحلاة أحد م اإصالة 

أرلاة آخرين. 
اقابـت اصـادر احللـة: إن عشـتباكات 
عنلفة عندبات، أاا لني اسـلحني ارتِزقة 
اـن حـي عملحاريـق ااسـلحني آخرين ان 
حـي عأر عملرتار يف اديرية عبشـلخ عثأان، 
اـا أَدَّى إىل اقتـل أحـد عملسـلحني ايُدعـى 
 لثم عبلحجـي، اإصالة ثالثة آخرين إصالُة 

أحد م خطرة. 
عنـدالع  سـب   أن  إىل  عملصـادر  ابفتـت 

عالشـتباكات  و عبرالف عىل إحدى عمرعيض 
عبتي يحاال عبجألع عببسَط عللها اعالستلال  
عللهـا لابُقـــوَّة، يف ظل عنتشـار عمسـلحة 
عملرتلفـة يف اتنـاال عبشـباب لأدينـة عدن 
لهـدف نـرش عبفـوىض اأعأال عبانـف عبتي 
يقو1 لتغذيتها ادعأها عالحتالُل عإلاارعتي. 
افلأا ياكُا عبصورة عبحقلقلة ملا يجري 
يف ادينـة عدن تدعابت اسـائل إعال1 اوعبلة 
بلاـداعن، أاـا عبثالثـا ، قضلـَة عملوعطـن 
أحأد كالا عي -ان أ ايل حي عإلنشـا عت 
لأديريـة عملنصـورة عـدن-، حلـُث فورـئ 
لوصول اسـلحني تالاني بالحتالل إىل انزبه 

عبـذي يأتلُكه انذ سـنوعت طويلـة اطاببوه 
إخالئه لابُقــوَّة. 

عمللللشـلا  أن  كالـا  عملوعطـن  اأاضـح 
عبتالاـة ملـو ظبـي ايتزعأهـم  عملسـلحة 
ارتِزقان  م صااـد كركو3 ااضاح لالل، 
طاببـوه لإخال  انزبه اإال فإنَّه سـلتارض 
بلتصفلـة اأرستـه، ابلنـاً أن انزبه تارض 
قبل يواـني بهجو1 لقنبلـة يداية تم رالها 
إىل دعخل حوش انزبه ان قبل تلك عباصالة، 
احأالً ازير عبدعخللة يف حكواة عبفاّر  ادي 
عملرتِزق أحأد عمللرسي عملسئوبلَة عبكاالة عن 

حلاته احلاة أرسته. 

 :  متابعات
طاببـت صحلفـٌة أاريكلـة حكواَة 
لالد ا لابوقف عبفـوري بتأويل عبحرب 
عبذي يُشـنُّها تحابُف عباداعن عبساودّي 
لقلادة عملألكة عبساوديّة عىل عبلأن انذ 

أرلاة أعوع1. 
اقابت صحلفـة »ذع  لل« عماريكلة 
يف اقـال نرشته، أاـا عمال، بلكاتبان 
»كلر فلنكلشتاين انلكوال3 سايدل«: 
إن عبحرَب يف عبلأن يأثُل كارثًة إنسانلة، 
إذ تتسـب  ُكــّل أسبوع يف اقتل اررح 
113 ادنلـاً عـىل عمقـل للنهـم أطفال 
انسـا ، ااضاـت حلاة اـا ال يقل عن 

 1 اللوَن إنسـان عىل حافـة عملجاعة، 
اؤّكـــدًة أن عبوقـت حان بكـي تأتنع 
عبواليـات عملتحدة عن تأويل ااسـاندة 
حرب عبسـاوديّة يف عبلأن، ابلنة إىل أنه 
ارغـم اا يرتكبـه تحابف عباـداعن ان 
ررعئـم حـرب، إال أن عإلدعرة عماريكلـة 
توعصل ادَّ عبساوديّة لاباتاد اعبُقــوَّعت 
اأا يطلل أاَد رصعع داوي غر إنساني. 
ادعـت عبصحلفـة إىل اقـف عبدعـم 
تقـوده  عبـذي  بلتحابـف  عباسـكرّي 
عبسـاوديّة يف عبحرب عىل عبلأن، اشرًة 
إىل أن احااالت عنتشال عبواليات عملتحدة 
اـن  ذه عبحرب غـر عمخالقلة تتربّط 
يف َاْحل عبسلاسـة، رغم تااطف أعضا  

عبحزلـني عبديأقرعطـي اعبجأهـوري يف 
عبكونجـر3 اـع  ـذه عبرطـوة، الفتة 
إىل اـا حدث عمسـبوع عملنـرص1 عنداا 
أحبـط عبجأهوريون يف اجلـا عبنوعب 
ارًة أُْخــَرى رهودعً اشرتكًة ان لاض 
أعضا  عبحزلني بوقـف عبدعم عماريكي 

بلحرب يف عبلأن. 
أن  عماريكلـان  عبكاتبـان  اأّكـــد 
إحبـاَط تلك عبجهـود عن عأـٍد ينطوي 
عىل فشٍل كبٍر يف عملنظواة عبديأقرعطلة 
بلواليـات عملتحدة، كأا أن دعـَم تحابف 
عباـداعن لقلادة عبسـاوديّة لأيرِّ شـكل 
ان عمشـكال، ياررُِّض عبواليـات عملتحدة 

بتبااٍت دعخللة ادابلة. 

الجنوب يف ظل 
االحتالل.. مقتل مواطن 

على أيدي مسلحني 
مجهولني يف مديرية 

تريم حضرموت 
 :  حضرموت

 
عبـوعدي  اديريـات  أ ـايل  يالـُش 
حرضاـوت  لأحافظـة  اعبصحـرع  
كالوسـاً ارعبـاً اارلفـاً رـرع  تزعيُِد 
عبتـي  اعالغتلـاالت  عبقتـل  ررعئـم 
تحـت  عبوعقاـة  اناطقهـم  تشـهُد ا 
سـلطرة عالحتـالل عإلاارعتي عبسـاودّي 
لشـكل  االللشـلاتهأا  اارتِزقتهأـا 

يواي. 
ايف رديد تلك عبجرعئم قتل اسلحون 
اوعطنـاً  عبثالثـا ،  أاـا  اجهوبـون، 
ينتأـي ملناطـق اعدي حرضاوت، حلُث 
أّكـــد اصـادُر احللـة لأن عملسـلحني 
قااـوع لقتـل عملوعطن زكي لاسـالاة يف 
انطقـة حورة لرتيـم إحـدى اديريات 

عبوعدي اعبصحرع  لحرضاوت. 
عملوعطـن  أن  عملصـادر  اأضافـت 
لاسالاة فارق عبحلاَة عىل عبفور قبل أن 
يقو1 عملسـلحون لابفـرعر عق  عرتكاب 
رريأـة عبقتـل، ابلنة أن  ـذه عبحادثة 
بلسـت عماىل ابن تكـون عمخرة يف ظل 
توعرد عالحتـالل اارتِزقته عملنترشين يف 
عأـو1 اديريـات ااناطـق حرضاوت 
اعملتورطـني يف عرتـكاب  كـذع ررعئـم 
اثلُها اثُل احافظة عدن عملحتّلة القلة 
عملحافظـات عبجنوللة؛ اذبك لهدف نرش 
عبذعـر اعبرـوف يف أاسـاط عملوعطنـني 
اترك عملجال بتلك عباصالات اعمللللشلات 
بتابَث لأان اعسـتقرعر عبسكان اإقالق 

عبسكلنة عباااة. 
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 :  عباس القاعدي
 سنبان.. الزفاُف الحزين

عبزفـاف عبحزيـن.. لهـذه عبُجألـة لدأ 
عملهنـد3 احأد رأال عبسـنباني حديثه 
بصحلفة عملسرة، حلث أاضح لأن حفَل 
زفـاف عـر3 ألنـا  عأه احأـد صابح 
غولة عبسنباني عبثالثة عبذي حرضه عم ل 
اعمصدقا  بلهنوع بلارسان كانت عبفرحة 
تغأـر عبجألع حلنها، اضلفاً: لاد صالة 
عباشـا  تأـت عبزفـة اذ بنـا إىل انـزل 
ي ننتظر اصـول عبارعئا اعبضلوف  عأرِّ
اع ألنا  عأي اأثنـا  اصول عبارعئا 3 
زارات ألنـا  عأي إىل عملنزل يف عبسـاعة 
عباارشة اسـاً  اع اوك  ان عبسلارعت 
فلهـا عبارعئا اعم ـل اعمقـارب، الاد 
اصـول عبارعئا إىل عملنـزل كان عبضلوف 
يألؤان ساحة عببلت عبكبرة ايف اقداة 
عببلت أي »عبديـوعن« أكثر ان 150 عارأة، 
حلـث عأـت عبفرحـة للت عأي لشـكل 
خاص لتوعرـد عم ل اعمحبـاب ارألع 
سـكان عبقريـة اعبقرى عملجاارة لشـكل 
عا1 اعبجألع كان يفرح، فلأا كان طرعن 
عباداعن عبساودّي عماريكي يرتلص لهم 
ايحلق لشـكل كثلف يف عبسأا  ابم نكن 
نتوقع أن عبفرحة سـتتحول إىل حزن لاد 
أن سـأانا صوت طائـرة عباـداعن يأأل 
عبسأا  اتقرتب فوق قرية سنبان بتحديد 
انـزل عأي اعبتـي كانت تسـكنه فرحة 
عبار3 بتجال قرية سنبان حزينة اعبكل 
كان انشـغال له ااعدع لاـض عملوعطنني 
عبذين كانوع خارج عببلت لحوعيل أاتار  م 
ان شا داع سقوط عبصاراخ عىل عببلت 
الابتحديد يف غرفة عباراسة زارة أيأن 
عبتي عستشـهدت ا ي ِان قرية اجاارة 
بسنبان اكان عدد عبنسـا  عبلوعتي ااها 
15 اكان أيأـن قـد خرج اـن عبغرفة إىل 
حـوش عملنـزل يتصـل بصديـق اينتظـر 
خـراج عبنسـا  بلدخـل إىل زارتـه عبتي 
بـم يَر ا افجأًة قصف عبطـرعن عباداعن 
عملنزل انجا أيأن ان تلك عملجزرة؛ لسـبِ  
خراره احول عباداعن عبار3 ان فرحة 

إىل حزن. 
 

العدواُن قتل فرحَتنا 
اأّكـــد احأـد عبسـنباني أن طـرعن 
عباـداعن قبـل أن يسـتهدف انـزل عأه 
ايجاـل انـه رزئَـني كان لجـوعر اعبده 
عبشـهلد عمسـتاذ رأـال صابـح غولـة 
عبسـنباني - نائـ  رئلا عتحـاد نقالات 
عأـال عبلأـن، اضلفاً: ايف تلـك عبلحظة 
كان اوبـد عبكهرلـا  حق للـت عأي قد 
تاطـل اطلـ  اعبـدي انـي أن أذ   إىل 
انزبنـا ان أرـل أخـذ عملوبـد عبكهرلائي 

عبراص لنـا بلار3، الاـد خراري ان 
عبغرفـة عبتـي كان فلهـا اعبـدي اعأـي 
لأسـافة حوعيل 15 اـرتعً، رضلت طائرُة 
عباـداعن للـت عأـي اعستشـهد اعبدي 
اأاـي اعأي اعلنتي الـن عأي عباريا 
اعراسـته اعباراسـة عمُْخــَرى زارة 
أيأن اعشـتال انزل عأي نارعً اتحول إىل 
كتلـة ناريـة اكان إرأايل عدد عبشـهدع  
3  شـهلدع ااظأهم أطفال انسا  اان 
للنهـم 18 فردع ان أرستـي للنهم ررال 
اعبنسـا  اأطفال ا1م رريحا اكان  ذع 
يو1 عمرلاا  لتأريخ 7| 10 | 1015 يف تأا1 
عبساعة عباارشة اساً  عستهدف عباداعن 
عبسـاودّي عماريكي انـزل عأي احأد 
صابح عبسـنباني ا ـو يضـج لابررال 
اعبنسـا  اعمطفال دعخله اخاررة ا ذع 
عبتأريـخ ال ينىس؛ مَنَّ عباداعن قتلنا اقتل 

فرحتنا اعبنتلجة كأا ذكرت. 
 

فرحُة العمر تتحّوُل إىل حزن أبدي
اأضاف عبسنباني أنه الاداا قصفت 
عبطائـرة عببلـت ادّاــرته اقسـأته إىل 

رزئنَي اقتلت ان فله اكثت تحو1 فوقنا 
حـوعيل نصف سـاعة ارألـع عملوعطنني 
كانـوع يريـدان أن ينقـذاع ُكّل اـن كان 
دعخل عببلت بكنهم بم يستطلاوع؛ لسبِ  
عسـتأرعر تحللـق عبطائـرة فـوق عببلت 
اتروف عملوعطنني ان عبطائرة أن تقصف 
صـاراخ ثاٍن كااتهـا عبتي تأارسـها يف 
عرتـكاب عملجـاز اـن عملدنلـني اـن ألنا  
عبشـا  عبلأنـي الهذع عبحـال عنتهى ُكّل 
يش  حتـى دلـات عببـرتال عبتـي كانـت 
عند عملوبـد عبكهرلائي عنفجـرت احرقت 
عملوبـد عبكهرلائي اعباريـا عبثاني عبذي 
خرج يتفقد عملوبد اـن أرل إصالحه لاد 
أن عنطفـأ فجـأًة، خرج اـن غرفته عبتي 
تسـكنها رشيكُة حلاته اعبتـي عنتظر ا 
سنوعت بتكتأل فرحته عبكبرة لها، حلث 
تأـت انادعتـه يف تلـك عبلحظـة عبجأللة 
بلرـراج اـن أرل إصـالح عملوبـد للنأا 
كانت عراُسـه تنتظـره دعخـل غرفتها، 
بكنه بم يُاد إبلها اأصبح شهلدعً اتحوبت 

فرحة عبزارة إىل حزن ألدي. 

ابتس��امُة الف��رح تنقل��ب إىل عوي��ل 
وصراخ

تحوبـت عمفـرعُح إىل أحـزعٍن يف بحظة 
غر اتوقاه لجريأة ألادت أرسعً لأكألها 
اعباريـا  اعمخ  اعبزارـة  اعاللـن  عمب 
ررحـى  عنهـا  انتـج  اعباراسـتني 
ة اعملوعطنني لتلك  ااكلواـني اـن عمرُْسَ
عبجريأـة عبتـي أصالتهم اعبتـي عرتكبها 
عباداعن عبسـاودّي عماريكي عبذي أاصل 
عبحـزن إىل ُكّل قل ، حلـث تحول عبار3 
ان فرحة إىل نكبة احزن دعئأني ال نهاية 
بهأا اأصبح عبجألع يف ذعور شديد اأا 
حـدث؛ مَنَّهـم شـا داع طـرعن عباداعن 
يحلـق فـوق ربـل لحضـان عبـذي يباد 
حوعيل ثالثة كللوارتعت ان قرية سـنبان 
اعـااد عبتحللق ارتني فـوق انزل عأي 
 كـذع تحدث احأد عبسـنباني، ابلناً أن 
عملرة عبثابثة قصف طـرعن عباداعن حفل 
عبزفاف احـول عبفرح إىل حزن اعسـتأر 
لتحللـق لاـد عبقصـف احول علتسـااة 
عبفـرح إىل عويـل ارصعخ فقدنـا عم ـل 

اعمحباَب اخرسنا عمصحاب. 

نج��اُة ُأمِّ العروس من املوت؛ بس��بِب 
شنطة ابنتها 

اأشـار عملهنـد3 احأد عبسـنباني يف 
حديثـه بلصحلفـة أن زارـَة عملرصي أ1 
عبشـهلدة عبارا3 )رأللة(  ي عبوحلدة 
عبنارلـة اـن لـني 16 عاـرأًة اـن قرية 
عبررلـة كـن يف غرفـة اعحـده يف عبطالق 
عبثانـي اعبتـي خررت عإلحضار شـنطة 
علنتها عبارا3 لاد أن أدخلتها عيل عبغرفة 
ان إحدى عبسـلارعت اكان  ذع سـبباً يف 
نجاتها ان عملوت عملحتو1 ابكنها تارضت 
عبورـه  إلصالـات اتفرقـة لشـظايا يف 
اعبرع3 ا ي عآلن تااني ان حابة نفسلة 
صابة اسـلئة ردعً عكتئـاب اعضطرعلات 
يف عبنو1 افقدعن حاسـتَي عبشـم اعبطام 
انسـلان رسيع اعد1 تأللز بألشلا  ان 
حوبها؛ لسـبِ  تلك عبجريأة عبتي رالت 

انها عارأة تااني إىل آخر حلاتها. 

جريمة ال تنسى 
اقـال عملهنـد3 عبسـنباني: إن  نـاك 
عبكثر اـن عبنارني ياانون ان اشـاكَل 
نفسـلة ا نـاك ررحـى ياانـون اـن 
رراحهم انـزل ادّاــر اقهر اسـتأر 
عبجريأـة حرافهـا  اقصـة اضأونهـا 
لذكرياتهـا  يـو1  ُكّل  تتجـدد  اكلأاتهـا 
عملكتولـة يف ذعكـرة عمرلـال اعملرسـواة 
يف عملترضريـن اعبجرحـى عبذين اـا زعبوع 
ياانون إىل عآلن، اشرعً إىل أنه كلأا يتذكر 
تلـك عبجريأـة يبكي حرقًة عىل اشـاعر 
عمطفـال عبذيـن يكـربان ايكـرب ااهم 
عمبم؛ لسـبِ  فقدعنهـم آلائهم اأاهاتهم 
يف تلك عبجريأـة، فكلف تنىس اأرضعر ا 
اتوعصلـة إىل عآلن يف قرية سـنبان سـوع  
يف عم ل أَا عملنـازل أَا عملزعرع احلاة ألنا  
عأـي عنقلبت رأسـاً عىل عقـ  اعريا 
فقد ان يح  اخرس ُكّل اا ارد اأصبح 
عبنارـي انهم يسـكن يف عبنصف عملتبقي 
اـن عملنـزل اكل اا خرج أحـد رأى ركا1َ 
عملنزل اأصبحت عبحلاة صابة فلها؛ بذبك 
ال يأكـن نسـلانها رغـم عـد1 عال تأا1 
لجرحـى ااوعطنني قرية سـنبان ال ان 

عبدابة اال ان عملنظأات. 

منظماٌت تجاهلت القضية
ابفت عبسنباني إىل أن انظأاِت حقوق 
عإلنَْســان اعملنظأـات عبدابلـة تجا لت 
قضلتَهم رغم اتالاتها ابم تاأل شـلئاً 
بهـم، ابلناً أن عباداعَن عبسـاوديَّ عرتك  
رريأة أُْخــَرى إىل رانـ  عملجزرة اذبك 
ان خـالل كذلها لـأن طائرعتها بم تحّلق 
فوق احافظـة ذاار ابـم تقصف انزل 
عباـر3، الاد أيا1 رّصحـت أنها رضلت 
اوك  بلحوثلني كانوع يحألون عبسـالَح، 
دععلـاً إىل احاسـبتها لناً  عـىل ععرتعِفها 

لكل اقاحة. 

جريمة استهداف عرس سنبان.. 

زفاٌف فوق النعوش
 حينما يبلُغ اإلجراُم مبلَغه ويتجاوُز العدواُن حدوَده الدينية واإلنَْسـانية فإنَّه يرتكب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية 

ودناءة، وما املجزرة التي ارتكبها العدوان السعودّي األمريكي بحق أبناء السنباني واستهداف حفل زفافهم يف قرية 
سنبان يوم األربعاء من شهر اكتوبر 2015. 

واحدٌة من آالف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وهذا اليوم هو كان اليوم املحدد الذي تكتمل فيه فرحة أبناء 
محمد السنباني الثالثة بعرسهم الذي غمرتهم فيه السعادة والذي بدأ منذ صباح يوم األربعاء بمرح وفرح كبري شارك 

فيه جميع األهل واألصدقاء ولكن الفرحة لم تكتمل بعُد، ففي الوقت الذي كان جميع األهل ينتظرون مع العرسان وصول 
العرائس إىل املنزل والكل منشغل بالعرس، والعرسان أنفُسهم ينتظرون لحظَة اللقاء لتُعمَّ بعَدها السكينُة واالطمئناُن 

قلوَب الجميع، كان طرياُن العدوان السعودّي األمريكي يرتبص بهم عن كثب ليحوَل تلك الفرحة إىل حزن ويجعل من ليلة 
الفرح صباحاً حزيناً عرب جريمة دامية وحشية أصبح الجميع فيها بني شهيد وجريح، جريمة ال تنىس وجرح ال يشفى. 

وأمام مرور أربعة أعوام عىل وقوع هذه الجريمة التقت صحيفة »املسرية« باملهندس محمد جمال السنباني الذي أظلمت 
به الدنيا يف منتصف النهار حسب قوله عند بدء الحديث معه عن ما بعد جريمة سنبان والذي جعل منها قصة مستمرة يف 

املعاناة تبكي لها العيون وتنئ لها القلوب، فإىل تفاصيل اللقاء:

بعد خروجي من منزل 
أوالد عمي العرسان 

بمسافة 15 مترًا ارتكبت 
طائرات العدوان الجريمة 

بحق األسرة والضيوف 

استشهاد والدي وأمي وعمي 
وابنتي وبن عمي العريس 
وعروسته وأكثر من 43 

شهيدًا معظمهم من األطفال 
والنساء َو18 فردًا من آل 

السنباني و92 جريحًا 

الكثير من الناجين يعانون 
من مشاكل نفسية 

وصحية حرجة وهناك 
جرحى يعانون من اآلالم 

والقهر حتى اللحظة 

 المهندس محمد جمال السنباني يكشُف لصحيفة 
»المسيرة« تفاصيل جديدة حول مجزرة سنبان:

اـع اـرار اا يقـارب 3 سـنوعت عىل عرتـكاب طرعن 
عباداعن عبسـاودّي بهـذه عبجريأة عملراعة فـإن تبااتها 
عبصحلة اعبنفسـلة ال تزعل قائأًة حتى عبلو1 ملن نجا ِان 

عملوت اظل يحأل ررَحه اآالَاه ااه إىل عآلن.
اأّكد عباريا عبناري ان عملجزرة أيأن عبسـنباني، لأنه 
اشقلقه اشقلقته ال زعبوع ياانون حتى عبلحظة ان آثار 
عبجريأة عبتي عسـتهدفت عـر3 عبزفاف لسـنبان، ابلناً 
أن عبجريأَة تسـب  به اشـقلقه لأرض عبسكري، للنأا 
تااني شـقلقته ان حابة صحلة حررـة ررع  تارضها 
بلحـراق اكـرس يد ـا افقـدعن علنها اعبتي عـادت ان 

عمردن قبل ثالثة أيا1.
النّي عملهند3 أيأن عبسنباني يف ترصيحه بـ »عملسرة« 
أن إرأـايل عبرسـائر عملادية ررع  عباالج تقـدر لنحو 13 
اللونـاً ا11 أبـف داالر ا00  أبف سـاودّي، اشـرعً إىل 
تجا ـل عبجهات عملانلـة ملااناتهـم اعبدبلُل عـد1ُ تقديم 
عملسـاعدعت بهـم اعد1 عال تأـا1 لابجرحى عبذيـن لاعوع 
ُكّل اـا تبقى ان أاالكهم ان أرـل عبحصول عىل عباالج، 
دععلاً تلك عبجهاِت إىل تقديم عملساعدة بهم الستكأال عالج 
شـقلقته عبتي أصل  رسـُد ا كااالً لابحـراق اال تزعل 

ترَضُع بلاالج لا ض عبثأن.

تكاليُف عالجنا تتجاوُز الماليين.. العريس الناجي يستغيث 
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- بداية شيخ ضيف اهلل اطلعونا على نتائج اجتماع 
اللقاء القبلي األخر؟

لدعية نشـكُركم اارتلف عبوسـائل عإلعالالة عبحرة يف 
عبدعخل اعبرارج عىل إتاحة  ذه عبفرصة.. 

ـُر عن حجم  ايف عبحقلقـة.. نتائُج عبلقا  كبـرة تَُابرِـّ
ااصر عبقبائـل عبلأنلة يف اوعرهة عباداعن، حلث كانت 
بهـذع عبلقـا  عبقبـي أصدع  اعناكاسـات كبـرة ااؤثره 
عىل شـتى عملسـارعت، اقد أثّر  ـذع عبلقا  تأثـرعً ابارشعً 
ـــًة عـىل عبادّا اأعطـى افاوبه عملبـارش انه، اا  َخاصَّ
تحّقــق ان عنتصارعت عظلأة يف كرش لحجور، اانه اا 
أبقى لِظالبه يف حابة عبرع  عبشـديد اعبحابة عبهسـترية 
اعبتربـط عبشـديد يف نفسـلات عباـداعن اارتِزقته، اقد 
عناكـا ذبك رللاً ان خالل اسـائل إعالاه تجاه عبلقا ، 
اان عبنتائـج عبتي خرج له عبلقا   و عالنتقال إىل ارحلة 
عسـرتعتلجلة رديـدة اكبـرة بلقبائل سـتغّر ان اعقع 
عملوعرهة اع عباداعن اتغر اوعزينه عىل رألع عملسارعت 

لإذن عبله تااىل. 

- قائ��د الثورة ش��دد عل��ى أهمية تحص��ن الجبهة 
الداخلي��ة وتفعي��ل ميث��اق الش��رف القبل��ي.. ما هي 

الخطط والربامج التي تعملون عليها لتحقيق ذلك؟
 نحـن ناأـل عآلن عىل اضـع خطة الدعنلـة احكأة 
عبرسـألة  اادراسـة لابرشعكـة اـع ُكـــّل عبجهـات 
اعبشـابلة بتنفلـذ اتطبلق لنـود عبوثلقة عىل اسـتوى 

عملحافظات اعملديريات اعبقبائل. 

- م��ا تأثُر الوالء السياس��ّي لألح��زاب على ميثاق 
الشرف القبلي؟

عبوثلقـُة تاطـي دارعً فاعـالً بـكل عبقبائـل اعمحرعر 
ـا عملتحزلون  لالدعً عـن عبتحزب اعبتاص  عبسـلايّس، أَاَّ
فأشـكلتهم اـع عبوثلقـة يف أنهـا تُالـُد بلقبائـل قوتَها 
اداَر ـا عبفاعَل يف اوعرهة عبتحديـات َاعمخطار كقبللة 
لالـدعً عـن عبسـلطرة عبحزللـة َاعالسـتغالل عبسـلايّس 
بشـهااة اارا ة الأ3 اشـدة عبقبللـة عبلأنلة بصابح 

أشراص أَا أحزعب. 

- كيف يتعامُل مجلُس التالحم القبلي مع املشايخ 
املوالن للعدوان؟

ستتاااُل ُكــلُّ قبللة اع َان ينتأي إبلها ا و لجان  
عباـداعن حسـ  لنَدي عبـربع ة اعباـزل عبلذيـن ياتربعن 
ترسلراً مسالف اأعرعف عبقبائل عبلأنلة عملتاارف عللها 

انذ عبقد1. 

- م��ا تعليقك��م عل��ى من يع��ارض وثيقة الش��رف 
القبلي رغم احتوائها بنودًا بديهية ومعروفة؟

ال يرُرُج عن ابادئ  ـذع عمللثاق إاّل َان  و خارج عن 
عبصف عبوطني اعن عملبادئ اعبقلم عمصللة اعبرارج عن 

 ذع كله ياترب شاذعً اَان َشـــذَّ َشـــذَّ يف عبنار. 

- م��ا دوُر مجل��س التالح��م القبل��ي يف التحش��يد 
للجبهات؟

داره اعضـح ان عمسـبوع عمال بلاـداعن عىل عبلأن 
حني أقا1 عملجلا أال اقفة قبللة انا ضة بلاداعن ادعا 
قبائل عبلأن إلقااة عبوقفات اعبحشـد اعبتابئة اتفاللها 
بدعـم عبجبهات، اعأل عىل ذبك اـن خالل عاتدعدعته عىل 

ُكــّل عملستويات. 

- م��ا ه��و دور القبيل��ة اليمني��ة يف حف��ظ األم��ن 
واالستقرار؟

ا ل لقي اجاالً بهذع عبسؤعل لاد أن تحّألت عبقبللة عبئَ 

اوعرهـة عباداعن عبرارري َاعإلر ـاب عبدعخي عىل ادى 
أرلع سـنوعت ااضلة، يف حال ذعلت عملسـألات اعملكونات 
اانهـا عبجلش َاعمان، ااثلت عبقبللـة عبحصَن عبحصنَي 
اعبدرع عملنلع بلوطن عبازيز القلت تلك عبصررة عبصأا  
عبتـي تحطأـت عللها أحـال1ُ عبغـزعة اعملسـتاأرين عرب 

عملرعحل عبتأريرلة عملرتلفة. 
اعببنـدعن عبثابـث اعبرااـا يف الثاق عبـرشف عبقبي 
يوضحـان دار عبقبللـة يف حفـظ أان سـاحتها عبقبللة 
اعباقولـات عبقانونلة ملن يرابفها لحسـ  عتفاق ُكــّل 

عبقبل عبلأنلة. 

- ه��ل لديكم خطٌط ملس��اعدة املغرر بهم للعودة إىل 
َص��ّف الوطن؟

نام، عىل ُكــّل َان يرَغُ  لاباودة مرض عبوطن إعالن 
عبتولـة َاعالعتذعر اعبتنسـلق عـرب قبللتـه أَا عبجهة عبتي 
ينتأـي إبلها سـوعٌ  أكانت ادنلـًة أَا عسـكرية بتضأن 
بـه اعللـه رشط أن ياود اوعطناً صابحاً يشـارك يف لنا  
عبوطـن اعبدفـاع عنـه ال ارتلصـاً اال انافقـاً أَا اناائاً 

بلثورة َاعبدابة. 

- ملاذا لم يتنبَّ مجلُس التالحم القبلي مبادرًة يدعو 
فيه��ا األحزاب السياس��ّية املؤي��دة للع��دوان ومختلف 
األط��راف الداخلي��ة إىل مراجع��ة الحس��ابات وإط��الق 
مصالح��ة وطني��ة تفض��ي إىل توحيد الصف��وف ونزع 

ذريعة التدخالت الخارجية؟
بقـد أُطلقـت عبكثر ان عبدعـوعت َاعملبـادرعت ابكنها 
عصطداـت لاـد1 رغبـة عبجانـ  عملتاااـل اـع أاريكا 
َاإرسعئلل َاأذيابهم، اعملسـتفلدان ان عستأرعر عباداعن 
ـــة عملتنطاني لاسـم عبرشعلة َاتأثلـل عبلأن يف  اَخاصَّ
عملحافـل عبدابلـة ايف عوعصـم عبنفـاق َاأنظأـة عباأابة 
َاعبرلانة، أاا نحن لابدعخـل فال خالف للننا اعبكل يجُ  
أن يقـو1 ضـد عباـداعن َاكانـت أال ابـادرة اصابحـة 

أُطلقت ضأن اثلقة عبرشف عبقبللة قبل 3 سنوعت انحن 
اقداون عىل عبتنفلذ لاون عبله. 

 - م��ا ه��ي العراقيُل التي تقُف أم��ام قيادة مجلس 
التالحم القبلي وأمام القبيلة اليمنية الس��تعادة دورها 
يف توحيد صفوف قبائل بكيل وحاش��د ومذحج وِحْمَر 

ضد الخونة والعمالء من قيادات األحزاب السياسّية؟
عبرونـُة اعباأـال  اعملتنّطاـون عىل حسـاب عبقبائل 

سوعً  عبتشكلالت عبحزللة أَا عمرنبلة. 

- ه��ل يوج��د تواُص��ٌل بن قي��ادات الُقُب��ل اليمنية 
يف الش��مال والجن��وب ع��رب مجل��س التالح��م القبلي 
للتنس��يق بخصوص القي��ام بواجبه��ا الوطني لتحرير 
املحافظ��ات املحتّلة ومنع العدّو من اس��تقطاب أبنائنا 

والزج بهم يف معارك تخدم الغزاة ومرتِزقتهم؟
ملجلـا عبتالحـم عبقبـي فراُعه عـىل اسـتوى ُكــّل 
عملحافظـات عملحتّلـة ايقواـون لدار م يف ذبك حسـ  

عإلاكانلات عملتاحة. 

- ه��ل حان الوق��ت إلطالق مب��ادرة قبلي��ة إلحالل 
الس��الم وتوحيد الصفوف وإعطاء الخونة مهلًة مزمنًة 
ال تزيد عن 6 أش��هر للع��ودة إىل َص��ّف الوطن َأو اّتخاذ 
عقوبات صارمة بحقهم حسب ميثاق الشرف القبلي؟
 ستكون عملبادرة ضأن عبربنااج عبتنفلذي بلوثلقة.. 
اقد طلبنا اـن رئلا عبجأهورية تزاـنَي قرعر عبافو 
عباا1، اندعو عبتائهني يف عبجان  عآلخر الستغالل اا لقي 

ان ادة عبافو قبل فوعت عماعن. 

 - م��ا ه��ي رس��الة قي��ادة مجل��س التالح��م القبلي 
لألحزاب السياس��ّية والش��خصيات القبلية والربملانين 
��ة بعد تجلي الحقائق  امللتحقن بصف الع��دوان؟ َخاصَّ
وب��روز املطامع االس��تعمارية بحق ش��عبنا اليمني من 
قب��ل العدوان الذي تق��وده أمريكا والكي��ان الصهيوني 

منذ أربعة أعوام؟
رسـابتُنا  ي عبسال1ُ ملن يريد عبسال1َ، اعبافُو َاعإلكرع1ُ 
ملـن أرعد أن ياوَد بصف عبوطن لاحرتع1، أَا عالسـتأرعر يف 
اوعرهـة ان يرص عـىل عببقا  اع عالعدع  اعملشـاركة يف 

عباداعن. 

- ه��ل يوجد تنس��يٌق بن قي��ادات مجلس التالحم 
القبل��ي عل��ى مس��توى املحافظات واملديري��ات ولجان 
التحش��يد والتعبئة العامة واألجهزة األمنية والسلطة 
املحلية يف جهود الحش��د ورفد الجبه��ات وحفظ األمن 

واالستقرار؟
نام لابتأكلد. 

 ناك تنسـلق اتأاٍه اتفاُ ٌم كبـرٌ اتناغم عأي لني 
عبقبائل يف ُكــّل عبازل اعملديريات اع عبسلطات عملحللة يف 
روعن  عبحشـد اعبتابئة ارفد عبجبهات لاملال اعبقوعفل، 

اغره. 

- رسالة أخرة تودُّون إيصاَلها؟ 
تحلـُة إعظا1 َاإرـالل بقائد عبثورة اعملسـرة اررال 
عبقبائـل عمحرعر عبقائأـني ضد عباداعن ابررـال عبررال 
يف ربهـات عباـز اعبنضـال، اندعـو َان ال زعبـوع يربّران 
منفسهم خلارعت عبحلاد أَا عبسكوت اعالنتظار إىل عبقلا1 
اقـا1 عبررـال عبقائأـني ضد عباـداعن قبـل أن يفوتهم 
عبقطـار ايتحّقــق عالنتصاُر ايحل لهـم عبرزي اعباار، 
ُد عبحجـُج اعمعذعر ايقوبون يـا بلتنا قأنا اع  حـني تتبدَّ

عمحرعر فنفوز فوز عباظا1. 
ارسابتي بلاداعن: رألُع ُاَرّططاتكم ستتحّطُم عىل 
صرـرة عبقبللة عبلأنلـة عمصللة، اسـتكون عبقبللُة اع 
ـا1َ أاان بللأن اعبلأنلني  ُكـــّل عبرشفا  يف  ذع عببلد صأَّ

ان أي غزا أَا عستاأار بللأن. 

حوار

رئيس مجلس التالحم القبلي الشيخ ضيف اهلل رّسام في حوار خاص لصحيفة المسيرة: 

القبيلة اليمنية الحصن املنيع وحامي حمى الوطن
لعبت القبيلُة اليمنيُة عىل َمــــرِّ التأريخ دوراً بارزاً وأساسـياً يف الحفاظ عىل ُهــويَّة 

شـعبنا اليمني وأصالته وتراثه ومقدراته من الهجمات الرشسـة التي شـنتها القوى 
االستعمارية يف مراحَل متعددٍة ومختلفة من التأريخ اليمني. 

ومنذُ بداية العدوان األمريكي السعودي عىل بالدنا، كانت القبيلة اليمنية حارضًة 
يف املوعد، وسـّطرت أروع املالحم البطولية، وقدمت اآلالَف من قوافل املال والرجال 

والعتاد. 
ويف هذا الصدد أجرت صحيفة املسـرية حـواراً صحفياً مع رئيس مجلس التالحم 
ام؛ ملناقشـة دور القبلية يف العدوان، وما الذي أضافته  القبيل الشـيخ ضيف الله رسَّ

وثيقة الرشف القبيل. 
ـام أن القبيلـة اليمنية الحصُن  ويف الحوار أّكد الشـيُخ ضيف الله رسَّ

الحصنُي والدرع املنيع للذود عن الوطن العزيز، مؤكداً أن القبيلة 
اليمنيـة بقيمها وأعرافها وأسـالفها األصيلة املجّسـدة للبأس 

اليمانـي يف ميادين الصمود والثبـات تمثل الصخرة الصماء 
التي تحطمت عليها أحالم الغزاة واملسـتعمرين عرب 

املراحل التأريخية املختلفة. 
ودعا رئيُس مجلس التالحم الشـعبي القبيل 
كافـَة القبائل اليمنيـة إىل تجاوز املسـميات 
الصفـوف  وتوحيـد  واملناطقيـة  الحزبيـة 
ملواجهة األطماع االسـتعمارية لشعبنا اليمني 

من قبل قوى االستكبار العاملي أمريكا وإرسائيل 
وبريطانيا عرب أدواتهم يف املنطقة، مشرياً إىل نتائج 
اللقـاء القبيل األخري اسـرتاتيجية وكفيلـة بتغيري 
واقـع املواجهة مع العـدوان وموازينها عىل جميع 

املسارات بإذن الله تعاىل. 
ولفـت إىل أن وثيقة الـرشف القبيل تعطي دوراً فاعالً 

لكل القبائل واألحرار بعيداً عن التحزب والتعصب السيايّس، 
ـام إىل العديد مـن القضايـا والنقاط  كمـا تطـرق الشـيخ رسَّ

املحورية الهامة خالل الحوار التايل: 

لن يخرج عن مبادئ هذا الميثاق إالاّ من هو خارج عن الصف الوطني وعن المبادئ والقيم األصيلة 

لمجلس التالحم القبلي فروُعه على مستوى ُكــلاّ المحافظات المحتلاّة ويقومون بدورهم في ذلك حسب اإلمكانيات المتاحة

على كل من يرغب بالعودة ألرض الوطن إعالن التوبة َواالعتذار والتنسيق عبر قبيلته َأو الجهة التي ينتمي إليها سواٌء أكانت مدنية َأو 
عسكرية لتضمن له َوأن يعود مواطنًا صالحًا يشارك في بناء الوطن والدفاع عنه

ستتعامل ُكــلاّ قبيلة مع من ينتمي إليها وهو بجانب العدوان حسب بنَدي البراءة والعزل اللذين يعتبران ترسيخًا ألسالف وأعراف القبائل 
اليمنية المتعارف عليها منذ القدم 

وثيقة الشرف القبلي تعطي دورًا فاعاًل لكل القبائل واألحرار بعيدًا 
، ومشكلة المتحزبين مع الوثيقة في  عن التحزب والتعصب السياسياّ

أنها تعيد للقبائل قوتها ودورها الفاعل 

نعمل على وضع خطة ميدانية محكمة ومدروسة بالشراكة مع 
ُكــلاّ الجهات الرسمية والشعبية لتنفيذ بنود الوثيقة على مستوى 

المحافظات والمديريات والقبائل 

رسالة قيادة مجلس التالحم القبلي لألحزاب السياسياّة والشخصيات 
القبلية والبرلمانيين الملتحقين بصف العدوان هي السالُم لمن يريد 

والعفُو َواإلكراُم لمن أراد أن يعوَد لصف الوطن باحترام 

ندعو التائهين في الجانب اآلخر الستغالل ما بقي 
من مدة العفو قبل فوات األوان
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 حجور.. هنالك 
خسر المبطلون 

محمد فايع 

بقد كان إعدعُد قوى 

اتجهلزعتُهم  عباداعن 

اعملاَلنـُة  عبرفلـُة 

اجراـي  مكالـر 

نـار فتنـة  ااشـاي 

اقطاانهـم  حجـور 

ر ـاُن  اكان  َكبـرعً 

عبشلطان عىل  تحابف 

اأكالـر  عبفتنـة  تلـك 

يف  أكـربَ  اجرالهـا 

تحقلق عخرتعق عسـكري اعرتأاعي افتنوي دعخل 

عبجبهـة عبدعخللـة بلا فقـط يف احافظة حجة لل 

ابتام رألع عملحافظات عنطالقا ان نأوذج حجور. 

بكـن يف عملقالـل كانـت حكأـة عبقلـادة عبُقــْرآنلة 

حارضة أَيْضاً يف عحتوع  اإخأاد نار تلك عبفتنة اعىل 

ادى اا يقُرُب عبشهرين سـلكت عبقلادُة عبُقــْرآنلُة 

اااهـا حكأـاُ  عبشـا  عبلأنـي اسـارعً تاااللـاً 

سـلألاً ياتأد عىل اسـللة اانهجلة عبتبني اكشف 

ُاَرّطط عباداعن ملنا  حجور اعىل رأسـهم اشايخ 

احكأـا  اارهـا  حجـور احلنأـا لذبـت أقىص 

عبجهود عىل اسـار إخأاد عبفتنة اإفشـال ُاَرّطط 

عباـداعن لابحجـة اعبرب ـان، حلُث أقلأـت عبُحّجة 

اظهرت عملحجة للنأا يف عملقالل لقلت تلك عبقطاان 

اأكالر اجرالها ااشـاي نرعنها عىل إرصعر م يف 

عمليض عىل اسـار تنفلذ ُاَرّطط عباداعن عبشلطاني 

عبفتنـوي عبتداـري بلبـالد اعباباد. حلنهـا كان ال 

لـد ان إخأاد نار تلـك عبفتنة ا ـد1 أاكار ا اذبك 

لإخأـاد أنفا3 أكالري اشـاي نار ـا ااجرالها 

الابتنكلـل لقطاانهـا، حلنها كان عبله رل شـأنه 

حـارضعً لأالتـه انـرصه اتأكلنـه إىل ران  ابله 

اعملسـتضافني عملظلواني ااه إذ اكن عبلُه سبحانه 

اتاـاىل تلـك عملجاالـع عإليَْأـانلة عملجا ـدة عمانلة 

انها اعباسـكرية ان إخأاد ااظـم نار تلك عبفتنة 

لاـد إخأاد أنفـا3 ااظـم أكالر اجرالهـا الاد 

عبتنكلل لأاظـم قطاانها الابتايل إفشـال ُاَرّطط 

عباداعن. 

ايف ظرف اا يقارب٦٠ ساعة فقط ا نابك خرس 

عملبطلون لاون عبله التوفلقه انرصه، ا كذع عحرتق 

ُاَرّطـط اإعدعد ادعم تحابف عباـداعن اع أكالري 

اجراله اقطاانه لنرعن فتنة أشـالوع نار ا ااقى 

ــة  عبلـه انها ألنـا  حجور ااحافظة حجـة َخاصَّ

األنا  عبشا  عبلأني عااة لاد أن أطفأ ا سبحانه 

عـىل أيدي أابلـا  به يتوبونه ارسـوبه ايتلون ابله 

ايسـبحونه ايقدسـونه، عىل أيـدي قو1 أتـى عبله 

لهـم يحبهم ايحبونـه أذبة عىل عملؤانـني أعزة عىل 

عبكافرين يجا دان يف سـبلله سبحانه اال يرافون 

بواة الئم. ذبك فضل عبله عللهم اعللنا اعىل شابنا 

عملستضاف اعبله اعسع عللم. 

فلله رل شأنه عبذي نسبُّحه انقدسه انستغفره 

ُكلُّ عبحأد اعملنة عىل اا ان له عللنا اعىل شابنا ان 

قلادة قرآنلـة حكلأة اعىل تأكلنـه بتلك عملجاالع 

عإليَْأـانلة عملجا دة عباسـكرية انها اعمانلة اعىل 

ُكّل اجا ـدي قـوة شـابنا عبضارلة عبذيـن صدقوع 

عبله ارسـوبه اابله اا عا داع عبله علله فأنهم ان 

قىض نحبه شـهلدعً سـالدعً اانهم اـن ينتظر ااا 

لدبـوع تبديالً. لسـم عبله عبرحأـن عبرحلـم »إِذَع َراَ  

ا3َ يَْدُخلُوَن يِف ِديِن  نرَْصُ عبلَّـِه َاعْبَفتُْح * َاَرأَيَْت عبنَـّ

عبلَِّه أَْفَوعًرا * َفَسـبرِّْح ِلَحْأِد َرلرَِّك َاعْستَْغِفْرُه إِنَُّه َكاَن 

تَوَّعلًا«. 

االبتزاز المالي والسياسّي للحلفاء.. والجيش 
األمريكي تحول إلى جيش من المرتِزقة

روحاني في بغداد! كش ترامب؟ 

الدكتور بهيج سكاكيني*

لتورلـٍه ان عبرئلـا ترعا  
ياَأُل فريٌق ان إدعرته يف تحضر 
قائأة ان عملطاب  عملابلة بكلٍّ ان 
أملانلا اعبلالان االحقاً مية دابة 
تستضلُف عبقوعت عماريكلة عىل 
أرعضلهـا لدفع عبنفقات عبكاالة 
بلجنود عملنترشين عىل أرعضلهم، 
لاإلضافة إىل %50 ارلأا أَْكثَــر 
”برشف” عستضافة  ذه عبقوعت 
افقـاً الثنـي عـرش اسـؤاالً يف 
عمشـراص  اـن  اعـدد  عإلدعرة 

عبذين للغوع لهذه عملسأبة. 
إىل رانـ  عبشـجع عملـادي عبـذي ألدته  ذه 
عإلدعرة انـذ تسـلم ترعا  عبرئاسـة كأا عتضح 
يف تااالـه اـع عبـدال عبرللجلة الشـكل فج 
ااهني ااقح بلغاية فإن عإلدعرة تريد عستردع1 
انظواـة عاللتزعز عبجديدة كوسـللة ملأارسـة 
نفوذ ـا عـىل عببلدعن بلقلـا1 لدعم عبسلاسـة 
ــة  عبراررلة عباداعنلة بلواليات عملتحدة اَخاصَّ
يف زان تشار له عإلدعرة عماريكلة لابازبة حتى 
اـن قبـل حلفائهـا عبتقللدين. اقـد ظهر  ذع 
لوضوح اؤّخرعً يف عد1 عنجرعر عالتّحاد عمارالي 
خلف عبواليات عملتحدة لأا يرص عالتّفاقلة عبتي 

اقات اع إيرعن لشأن لرنااجها عبنواي. 
فاالتّحاد عمارالي اقـف اوقفا اغايرعً ردعً 
عـن عإلدعرة عماريكلـة فهـو بـم يرفض فقط 
عإلاال عت عماريكلة لاالنسـحاب ان عالتّفاقلة 
لل رفض أَيْضاً إنـزعل عباقولات عىل إيرعن عبتي 
عترذتهـا عإلدعرة عماريكلـة ااـن ران  اعحد 
اخـارج عمطر عماألة ضارلـة لارض عبحائط 
قـرعرعت اجلا عماـن اعملجتأع عبـدايل. اقا1 
عالتّحـاد عمارالـي لإيجـاد عبلـة اابلـة لديلة 
بلتاااالت عبتجارية اعملابلة اع إيرعن بالبتفاف 
عـىل عإلرـرع عت عملابلـة عبتـي اضاتهـا إدعرة 
ترعاـ  اعبتي ان شـأنها اضـع عقولات عىل 

عبدال اعبرشكات عبتي تتااال اع إيرعن. 
كأا ابم تسـتج   ذه عبدال م دعف اؤتأر 
اعرسـو عمخر عبذي شـكل لهف إيجـاد ربهة 
دابلة ضـد إيرعن اتهلئـة عبرأي عباـا1 عبااملي 

بلاداعن لشـن حرٍب عللها، كأا أفصح عملجر1 
نتنلا و حال اصوبه إىل اعرسو. 

عإلدعرة  أن  عـىل  ابلدالبـة 
عماريكلـة تريـد عسـتردع1  ذع 
عبتاااـل عبجديـد اـع عبحلفـا  
عبسـلايّس  بلضغـط  كوسـللة 
عللهم فقـد أاعزت إىل عببنتاغون 
أن يقو1 لتقديـر عملبابغ عملطلوب 
عماىل  ـي  لصلغتـني:  دفاهـا 
تحديد اقدعر عماوعل عبتي يطل  
ان للـدعن اثـل أملانلـا اعبلالان 
تحديـد  اعبثانلـة  ـي  دفاهـا 
عبرصواات عبذي ستحصل علله 
تلك عببلدعن إذع كانت سلاسـاتها 
عبراررلة تتأاىش اتتناغم اع تلك عبتي تتباها 

عبواليات عملتحدة. 
 ذع عاللتزعُز عملايل اعبسلايّس بلا لجديد عىل 
عإلدعرعت عماريكلـة عملتااقبة، ابكن عبجديد  نا 
 و أن تصبَح  ذه عبسلاسـُة علنلـًة ااتاارفاً 
عللهـا اركلزة أساسـلة ان ركائز عبسلاسـة 
عبراررلـة عماريكلـة اكأنها تأسـلا ملرحلة 
اعمداعت.  عبحلفـا   اـع  عبتاااـل  يف  رديـدة 
فابدال عبرللجلة عىل سبلل عملثال ا بت اته  
بآلن عمرض عبتي تقا1 عللها عبقوععد عماريكلة 
اجانـاً إىل رانـ  تحأل ُكّل تكلفـة إقااة  ذه 
عبقوععد اخـر اثال عىل ذبك قاعـدة عباديد يف 
قطر. اال شـك أن  ذه عبدال عبغنلة تشـارك يف 

نفقات  ذه عبقوععد اعالحتلارات عبلوالة. 
ابقـد سـبق اأن رصح ترعا  أثنـا  حألته 
عالنتراللة الاد ـا أن  ذه عبدال تأتلك عبكثر 
اـن عملال انحن لحارة إبله اأن عللها أن تدفع 
بنا نفقات حأاية عراشها اعنها بن تصأد ابو 
مسبوعني دان توفر عبحأاية بها ان قبلنا. 

اأذكـر أنه يف حرلَـي عبرللـج عماىل اعبثانلة 
حّقــقـت عبواليـات عملتحدة أرلاحـا طائلة ان 
ارع  حرلها بلأسـا أة عملابلة عبتي قدات بها 
لسـرا  ان  ذه عبدال. اعنداـا طلبت عإلدعرة 
عماريكلـة آنذعك ان أملانلا أن تقو1 لدفع عملزيد 
اـن عماوعل اتحججة لأنها تدعفع عن عملصابح 
عبغرللـة كافة ابلا عـن اصابحها فقط قال 
ازيـر عبراررلـة عمملانـي آنـذعك أن أملانلا عىل 

عسـتادعد بدفـع أي ابلـغ بتسـديد عبنقـص يف 

فاتـورة عبحـرب فلأا إذع اـا أقـد1 عببنتاغون 

عىل تقديم فاتـورة لتكابلف عبحرب عبكللة ااا 

قبضته عبواليات عملتحدة ان عبدال اأي نقص يف 

عمللزعن ستقو1 أملانلا لتغطلته. 

ابكـن إدعرة لـوش اعببنتاغـون آنذعك رفضا 

تقديـَم عبفاتـورة عملفصلـة بلحـرب إىل أملانلـا. 

عبواليـات عملتحـدة نصبت اـا يقرب اـن 800 

قاعدة عسـكرية يف أررـا  عباابم بلا بحأاية 

عبـدال عباأللـة اعبحلفا  اإنأـا بلحفاظ عىل 

اصابحها عالسـرتعتلجلة ااحاابـة عحتوع  أي 

خطر يهدد  ذه عملصابح عالسرتعتلجلة عبكونلة 

ابتبقـي  ذه عبـدال تحت عبسـلطرة اعبهلأنة 

عماريكلـة. اأاريـكا اـن خالل  ـذه عبقوععد 

اعالتّفاقلـات عملرباـة اع عبـدال عبتـي أقلأت 

عللهـا عبقوععد تاأل عىل إلقـا  حابة ان عد1 

عالسـتقرعر يف عباديـد اـن عملناطـق إىل رانـ  

عبوقـوف أاا1 أية عأللة تقـارب لني “عمعدع ” 

كأا  و حاصل لني كوريا عبشأابلة اعبجنوللة. 

فابقوععد عباديـدة عبتي فرضت أاريكا إقااتها 

يف عبجنـوب اعملنـاارعت عملشـرتكة اـع قـوعت 

كوريـا عبجنوللة علقت حابـة ان عبجفا  اعد1 

عالستقرعر اعبادع  لني شطَري عبوطن. 

اأاريكا بلا بها اصلحة عىل عإلطالق برأب 

عبصدع اتوحلـد عبكوريتني أَا ترفلف ان حدة 

عـد1 عالسـتقرعر يف تلك عملنطقـة؛ مَنَّها لهذع قد 

تفقد انطقة ذعت أ ألّة رلوسلاسـلّة تحاال 

اـن خالبها عحتـوع  عبصني اراسـلا إىل ران  

عاللتزعز عبسـلايّس اعباسـكري عملستأر بللالان 

اترويفهـا اـن كوريـا عبشـأابلة. ا ـا  ي 

عبواليات عملتحدة تسـاى إلقااـِة قاعدة رديدة 

يف عاكلنااع عبلالانلة لابرغم ان ارود ااارضة 

قوية دعخل عبلالان ببنا   ذه عبقاعدة؛ مَنَّها إن 

تفال شلئاً فإنها تارض عمان عبلالاني بلرطر 

يف حـال تارضـت كوريـا عبشـأابلة إىل عداعن 

أاريكي عىل أرعضلها. 

* كاتب فلسطيني- رأي اليوم

د. ماجد توهان الزبيدي*

قال ازيُر خاررلة عبساوديّة 
عمسـبق عمار ساود لن فلصل 
لـن َعبدعبازيـز ذعت يـو1 لاـد 
عحتـالل عماركلـني اعإلنجللـز 
بلارعق عـا1 11003، أن أاركا 
قداـت عباـرعق عـىل طبـق ان 
عـن  كنايـة  إليـرعن!!  فضـة 
عبسلاسـلّة  عبتنظلأات  تنااـي 
اعباسـكرية عبارعقلـة عملؤيـدة 
إليرعن اعملتلقلة عبدعم انها! 

عبفلصل اعحـدعً ان  ايُاتـرَبُ 
عباـرب  عبراررلـة  أملـع ازرع  

اعملسـلأني برصانته ااحافظته املكانة دابته 
اابلـاً يف عملنطقـة اعباابم املا ارثـه عن اعبده: 
أعظم الوك عملنطقة!! املستوى تاللأه كرّريج 

يف راااة “لرنستون” عباريقة! 
بكـن عمار عملرحـو1 تحاىش أن يتبـع قوَبه 
عبسـالَق قوالً آخـر اصحلحاً أَيْضـاً افاُده أن 
داالً عرللـاً عديـدة ااؤثـرة كانـت قـد قدات 
عباـرعق عىل طبق ان ذ ـ  ماركا ابتحابفها 
غر عبرشعـي اغـر عبقانوني، لل  ـو عداعن 

سافر خارج عبرشعلة عبدابلة! 
اناسبة اا سبق  و عبزيارة عبحابلة بلرئلا 
عإليرعنـي بلاـرعق اتوقلـع عببلديـن عتّفاقلـات 
ثنائلة اهأة يف اجاالت حلاتلة ثقللة ااتألزة 

احلوية، يف اقت ععتقـدت إدعرة ترعا  اااها 
حكواـات عديـدة تأتأـر لأار ـا أن عباـرعق 
اأن  عاـركا!!  رلـ   يف  لـات 
اعملاسكرعت  عباسـكرية  عبقوععد 
عبرعفديـن  أرض  يف  عماركلـة 
يف  كادر  آالف  عـرشة  اارـود 
سجل عبسـفارة عماركلة لبغدعد، 
كفلٌل لابسـلطرة عـىل عبارعقلني 
عماركلة  لابوصايـة  اإبحاقهـم 
كأا  ـو شـأن حكواـات ادال 

عديدة يف عملنطقة اعباابم!! 
ارـود  أن  عبصحلـح  بكـن 
راحانـي اظريف لبغـدعد اؤخرعً 
 ـو صفاٌة اوراٌة بـكل عبجهود 
عماركلة عبسلاسـلّة اعباسكرية طللة عااني 
كااكلـني ببنا  تحابف عرلي أاركي صهلوني 
ضـد عبجأهورية عإليرعنلـة، كان آخر ا اؤتأر 
اعرسـو! اأن ُكّل تلك عبجهود تباثرت اع رياح 
صحرع  عبارعق اع عال إطالبة بلشلبخ عإليرعني 

عمُلاأّم يف لغدعد! 
اكوعحد ان عبدعرسـني عباـرب يف عبجاااات 
عبارعقلـة، انسـل  بلارعقلـني اأحـد قاطنـي 
لغـدعد، اأن ذ   لالدع يف سـرب أغـوعر عقللة 
عبارعقلني اـن ُكّل عمللـل، كان يف ُكّل حديث عن 
عباـرعق اعالحتـالل عماركـي يُرابـف عبجألع 
يف أن عباـرعق بـن يسـر سـوى لاتّجـاه إيرعن 
اسـوريا!! اعبسـب  أن ترعا  اإدعرته اعبغرب 

عأواـا يتااال اـع دال عملنطقة اـن انظار 
عالسـترشعق، اـن لُاد، اعإلبحـاق اعإلذالل، ان 
دان تركلز ثاق  عىل عأق عبنفسلات عبشابلة 
اأن  بلتأريـخ!!  عبحلزانـي  عبشـكل  اتجا ـل 
عبنفا عإليرعنـي يف لنا  عالقات إيرعن اع عبغر 
نالع ان نفا لالد اطويل  و لداره نالع ان 
نفا صانع عبسجاد عباجأي!!! كأا قال أعظم 
ازيـر خاررلة أاركـي ذعت يو1 لاـد عنْتَصار 
عبثورة عىل عبشـاه عملرلوع ي شـباط م7م11: 
 نري كلسـنجر!!! بكن ترعا  ارلاه اتالاله 

بم يتصفحوع أارعق عبتأريخ اللاً! 
تأال يا رعـاك عبله لني زيارتني: زيارة رسية 
يقو1 لها رئلا عبقوة عمعظم يف عباابم: ترعا  
بقاعدة عسكرية أاركلة يف عبارعق ان دان أن 
يُالم حكواـة عبارعق اان دان إعالن رسـأي 
أاركـي ُاسـبق أَا حتـى ُاتزعاـن، ايف رنـح 
عبظال1، كلص غر احرتف، ابسـوياات قلللة 
ايهرب، ازيارة علنلة رسـألة يف اضح عبنهار 
برئلا إيرعن بقل  لغدعد!! تأال يا رعاك عبله! 
عبارعق قـاد1ٌ! ابـن تكون  ناك أيـة قاعدة 
عسـكرية أَا غرللـة يف عباـرعق!! اإذع بـم تقم 
تنظلأـات  فـإن  لذبـك  عبرشعلـة  عبحكواـة 
عسـكرية اسلاسـلّة شـابلة عرعقلـة تألـك 
ارزانـات  ائلـة اـن عبطاقـة اعبصوعريـخ 

ستقو1 لامار! 

* كاتب عراقي- رأي اليوم



9
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

6 رر  0  1 ـ..
13 اار3 م1101

)616(
كتابات 

 ماذا تخبئ قادُم 
األّيام لتحالف العدوان؟ 

ظاهرة التكفير و)عقيدة( التكفيريين التي ال 
تزال تفتك باألمة اإلسالمية

أمين النهمي
املتواصلُة عىل  الزحوفـاُت 
طـول جبهات الَحدِّ الشـمايل 
عـىل  الهسـتريي  والقصـف 
بالسـكان عىل  اآلهلة  القـرى 
طـول الحـدود مـع املهلكـة 
السـعوديّة قد أنهكت الجيَش 
ومرتِزقتـه،  السـعودّي 
ـــًة أن تلـك الهجمات  َخاصَّ
قد القت الفشـل رغم التغذية 
املسـتمرة باملرتِزقـة والجنود 
الهدُف  السعودينّي واألجانب، 
هو تحييُد الحدود السـعوديّة 
عـن نـريان الجيـش واللجان 

الشـعبية عـىل األقل، وهو ما لم يتـأتَّ لهم ولو 
بالحد األدنى، فضالً عن األهداف التي حشـدوا 
لتحقيقهـا ُكــّل أنواع الجنود واشـرتوا ألجلها 
الذمـَم وروجـوا لهـا يف جميع وسـائل اإلعالم 

املختلفة وهو الوصول إىل صعدة. 
حجُم املغالطة عند رسـم األهـداف ربما قد 
اتضح لهم بعد انتهـاء املهل الزمنية بعد بداية 
العـدوان، فقد أعلنـوا أنهم ال يحتاجـون لتلك 
الغاية سـوى سـويعات ثم أسـبوع ثم شـهر 
وهلم جـراً، حتى وصلـوا إىل الحديـدة وقبلها 
صنعـاء وأخرياً مدينـة صعدة، ولكـن األبواب 
التي أوصدت أمامهم سابقاً وحطمت كربياءهم 

وغرورهم ما زالت مغلقة وإىل يوم القيامة. 
قد يكون دخول صعدة هدفاً بسيطاً ومخففاً 
مـن وجهة نظر راسـمي الخطط وليس بحجم 
دخول مدن مثل صنعاء أَو الحديدة وهو نفس 
الغـرور الذي حدا بهم منـذ البداية إىل العدوان 
الشـامل عىل اليمـن التي كانـت يف نظرهم أقلَّ 

وأسهَل من الدخول إىل مدينة صعدة. 
املضحـُك يف القصـة أنهم كلما رسـموا لهم 
غاية أَو هدفاً يظنون أنهم قاب قوسني أَو أدنى 
مـن تحقيقـه، صحيٌح أنهـم يمتلكـون ُكــّل 

أنـواع األسـلحة وأفتكها وأمـوال يرصفونها يف 

ُكــّل اتّجاه، وهذه األشـياء هـي التي تجرئهم 

عىل اتّخاذ مثل هذه القرارات 

التـي حتى بعـد أن يعتزلوها 

يف  املحاولـة  إىل  ويذهبـوا 

غريهـا يرسفـون يف الغـرور 

مـن  والتقليـل  واالسـتعالء 

شـأن اليمنيني، فالتفحيط يف 

الجبهـات ويف نفـس األماكن 

التـي كانـوا فيها قبـل أربعة 

أعوام لم تسـتطع أن تردعهم 

عن كربهم وغرورهم. 

األبطاُل يف الجيش واللجان 

الشـعبية قـد أجـربوا قـوى 

العـدوان عـىل التخفيف من حـدة الخيالء لدى 

قادتها، وفعالً وصل الشعوُر باإلحباط إىل ُعقر 

قلوب قادة تلك الدول وقللوا من سقف أهدافهم 

مجربين ورغماً عنهم وليس برضاهم وال نتيجة 

حنكـة أَو حكمة من تلك القيادات، حتى تحييد 

حدود املهلكة أَو اسـتعادة ما سـلب منهم عىل 

صغره ليـس بأقلَّ من احتالل صنعاء نفسـها 

وإىل أن يثوَب أعداُء اليمن إىل رشـدهم ويعودوا 

إىل عقولهـم ويفّصلـوا أهدافاً عىل مقاسـاتهم 

وبحجمهم الطبيعـي تكون ُكــّل الخيارات قد 

أقفلت ولم يعد هناك أي احتمال للوصول إليها 

حتـى بالطريان الحربي أَو املسـرّي؛ ألَنَّ الجيش 

اليمنـي يـزداد ُكــّل يـوم خـربًة ويضيف إىل 

ترسانته سالحاً جديداً وتزداد هيبته يف املنطقة 

والعالـم؛ ألَنَّ العالـم يراقُب ويرُصـُد التحّوالِت 

الكبـريَة يف مسـار املعارك، وحينهـا يكون عىل 

قادة تلك الدول أن يبحثوا عن الحلِّ السلمي من 

تحت أحذية جيشـنا البطل؛ ألَنَّ مسـتوى نظر 

قـادة دول تحالـف العدوان لن يصـَل إىل أبعد 

مستوى أحذيتهم يف قادم األَيَّام وقادم األحداث. 

عبداإلله الشامي
ُث السـيُد  ألول مـرة يتحدَّ
الحوثي  بدرالديـن  عبدامللـك 
عن الفكر التكفريي والعقيدة 
التكفرييـون  يحملهـا  التـي 
ومخاطرهـا ومـا أحدثتـه يف 
واليمني  اإلسـالمي  املجتمـع 
خصوصـاً، يف إيجـاد الحقـد 
والكراهية والفرقة بدل املحبة 
واألخـّوة واالعتصـام بحبـل 
اللـه، وأظن أن طرحـي لهذا 
املوضـوع اآلن. يعده البعض 
من املواضيع ذات الحساسية 
الشـديدة التي يحاول بعض 

الناس اإلمسـاك والصمت عن تناوله أو طرحه، 
ولكـن الصمـت عن قـول الحـق والحقيقة أمر 
سـيئ، فكثري من الحقائـق والثقافات واملفاهيم 
والعقائـد واالتّهامـات الباطلة التـي نحاذر أن 
نتفـوه بها، تصبح أدواًء سـامة وأورامـاً قاتلة، 
خصوصـاً وأن التكفرييني ويف سـبيل االنتصار 
لدعوتهم يسـتخدمون أسـلحًة غري أخالقية وال 
نزيهـة مثل: تشـويه الخصـم ورميهـم بالتهم 
اضطهـاده  ومحاولـة  املستبَشـعة  واألقـوال 
والتضييق عليه، وقتله ولو باالسـتعانة بالسلطة 

وباسم الذب عن العقيدة!
وتحويـُل عقيدتهـم إىل أداة إرهاب ووسـيلة 
لتسليط سـيف االتّهام بالكفر والرشك واالبتداِع 
والخـروج عن ملة اإلسـالم، واتخـذوا من أقوال 
وكتب َمن يسـمونهم باملشـايخ وعلماء السـلف 
ـنة  مراجـَع قطعيًة لدعوتهـم فوق القرآن والسُّ
الصحيحة للرسول الخاتم محمد صىل الله عليه 
وآله وسـلم. ومن أولئك: ابـن تيمية الذي يرتبط 
بـه الكثري مـن التكفرييني عىل املسـتوى الثقايف 
والتعليمي والدعوي كرمز لهم ويسـمونه بشيخ 

اإلسالم وكأن اإلسالم تلميذٌ عنده!
ويأتـي بعد ابن تيمية محمـد بن عبدالوّهاب 

النجـدي كمرجع رئييس لديهـم، ويصنفون كل 
مـن ال ينتمي ويعتقد ويتديـن ويتعبد الله بتلك 
الدعـوة والفكر الوّهابي بالكفر 
واالبتـداع  والـرشك  والضـالل 
وهـو ملحد ومجـويس ورافيض 
وخارج عن اإلسـالم، مسـتحل 
دمه وماله وعرضه، ويصدرون 
الفتاوى بذلك، وما فتوى صعرت 
يف حـق أبنـاء اليمن عنـا ببعيد 
 24 قتـل  فيهـا  أجـاز  والـذي 
مليوناً من أبناء الشـعب اليمني 
لصالـح بقاء مليون مـن الذين 
هم عـىل عقيدتهم، وأن العدوان 
األمريكـي السـعودي اإلماراتي 

عىل اليمن بأمر الله!
ولتلـك الفتـاوى أمثالها من مشـايخ البالط 
وعلماء السـوء يف السـعودية وغريها كالسديس 

والقرني وآل الشيخ وغريهم كثر.. 
 وكي ال يظننَّ ظانٌّ أني قد تجنيت عىل هؤالء 
التكفرييني الوّهابيـني واتّهامهم بما هم بريئون 
منه، فأقول إنمـا حوته كتُب العقائد ومن أهمها 
كتـب عقائد الحنابلة مليئة وتطفح بهذه األفكار 

واملتمثلة:- 
التكفري، التبديع، الشـتم، الكذب، والقسوة يف 
املعاملة، والظلم لغريهم من العلماء والصالحني 
من سـائر املذاهـب والفرق اإلسـالمية املعتربة، 
والغلـو يف مشـايخهم، وتفضيـل الكفـار عـىل 
عـىل  والظلمـة  الفسـقة  وتفضيـل  املسـلمني، 
باألسـاطري  واالنتصـار  الصالحـني،  املؤمنـني 
واألحالم، وتجويز قتـل الخصوم، واالعتماد عىل 
الصارخة، والتقول  والتناقضـات  اإلرسائيليات، 
عـىل الخصـم، واسـتثارة العامـة والغوغـاء يف 
الكراهيـة  وزرع  والضغائـن،  األحقـاد  إثـارة 
الشـديدة مع عدم معرفة حق املسـلم عىل أخيه 
املسـلم، اإلغفال املتعمد والتزهيد من العودة إىل 
القرآن الكريم مـع املبالغة يف نرش أقوال العلماء 
الشاذة، إغفال التأيس واالقتداء واإلتباع للرسول 

الخاتـم ورسـالته وهديه وسـريته ومواقفه من 
كل الوقائع واألحداث التـي حكاها القرآن املبني 
والذكـر الحكيم إىل ما دون من روايات وقصص 
بعد عدة قرون والتي أسـموها بالسـري، الرتكيز 
عـىل الجزئيات وترك األصـول، وإطالق دعاوى 
اإلجمـاع، وإطالق دعـاوى االتّفاق مـع الكتاب 
والسـنة والصحابة، وتعميم معتقـد البعض أو 
بعـض األفراد عـىل جميـع املسـلمني، وإرجاع 
أصـول املخالفـني لهـم ألصـول غـري مسـلمة 
يهوديـة أو نرصانيـة أو مجوسـية وغـري ذلـك 
من األمـراض التي نعلمهـا أبناَءنـا يف املدارس 
والجامعـات فيخرجـون فاقدي ألهليـة التفكري 
الصحيح وجاهلني أبرز أسس العدل واإلنصاف 
يف القـول والشـهادة التـي أمرنا اللـه يف كتابه 
بقولها، وتأسيسـاً عىل ما سـلف فـال غرابة أن 
نجد من استبدلوا هويتهم اإليمانية يف بلد اإليمان 
والحكمـة بالعقيدة الطحاويـة الوّهابية وغريها 
من كتب العقائد املنترشة عىل نطاق واسـع وأن 
تسـمع من يصـف أخيـه اليمنـي املتعايش مع 
أبيـه وجده وأجداده عـرشات القرون بالرافيض 
واملجويس ويطعن يف مواطنته وجنسيته اليمنية 
األصيلـة واملتأصلة عـرب تاريخ طويل، أو يصف 
مـا يتعبد فيه ربه ويعظم ويوقر ويرفع ذكر من 
رفع الله ذكره الرسـول األكـرم محمد صىل الله 
عليـه وآله وسـلم كاألذكار عقـب الصالة جهرا 
ويف االحتفاء واالحتفال بذكرى مولد الرسـول أو 

هجرته باملبتدع!
والبدعة دون أن يفهم ما معنى البدعة!!

وأن التبديـع أخو التكفري؛ ألن كليهما مبنيان 
عىل أدلة ظنية ال قطعية. 

وهو ما يسـتوجب إعـادة النظـر يف املناهج 
الدراسـية يف مراحل التعليم األسايس والجامعي 
بما يخـدم األمة اليمنية ويجمع شـملها ويوحد 
صفهـا يف مواجهة عدوهـا الحقيقي يف الحارض 

واملستقبل. 

بقايا الصفحة األخيرة

السيد القائد 
واإلنسانية 

والقضيُة 
العادلة

تحم�ل الوطَن ب�ن كتفي�ك َوتتحمل َهمَّ 
���ِة وأن�ت ح�ن تفعل  ومص�ر ه�ذه األُمَّ
ذل�ك إنما تفعلُ�ه ابتغاَء رض�وان الله تعاىل 
واس�تجابًة ألوامره بمعاداة أولياء الشيطان 
ومواجهتهم، وتبذُُل جهَدك وس�عيَك؛ عشقاً 
لش�عوب األرض األح�رار؛ ك�ي ال تحيَد عن 
الح�ق أَو يس�تأثَر به�ا ش�ياطُن اإلنس يف 
تس�خرها للوق�وع به�ا يف ظلم�ات الجهل 
واالنحالل ويف سبيل الطغيان واالستكبار؟.

 كيف ال وأنت من أنت حكيماً مرشداً ولياً 
تتصدُّع أركانُك علم�اً وحكمًة وورعاً وتقًى 

وتواضعاً. 
 س�يدي القائد أنت ن�راٌس ونوٌر يهتدي 
بك الضالون العائ�دون إىل الله، وقد نزعت 
م�ن أق�ايص أفئدته�م الكراهية والقس�وة 
والجور ونزغات الشيطان وزرعت يف جوفها 
الح�بَّ وال�ودَّ والش�فقة وقيَم اإلنَْس���ان، 
كي�ف ال وق�د رآك الذين كان�وا ال يبرصون 
وال يفقه�ون وقد أضحوا مع صدِقك لعدالة 

القضية ونصح�ك الدائم لعن�ارص اإلجرام 
والتبعي�ة منصت�ن ومجيب�ن لخطابات�ك 
املجلجل�ة ورس�ائلك الناف�ذة مخّرين غر 

مجرين. 
 إنّه الفضُل م�ن الله تعاىل عىل عباده أن 
هيّأ لنا قائداً كريم�اً عزيزاً يمتلئُ باإليَْم�ان 
وتحيُط به القيُم الروحية َوتنبُع من جوانبه 
الحكمُة عيوناً جاريًة وينطلُق القوُل السديُد 
م�ن فم�ه درراً ناصع�ة، مغروس�ٌة يف دمه 
الثق�ة بالله والصم�ود والثبات ع�ىل الحق 
وسيجني مقابَل ذلك حرية وكرامة وسيادة 
أمته وقد رفع شأنها عزيزًة تتسامى لتنازع 
املستكرين الطغاة ليس تجراً وتسلطاً عىل 
املس�تضعفن بل لتكون نص�راً لهم وَغلبًة 
ع�ىل أولئ�ك الذي�ن تج�روا يف األرض علواً 
واستكباراً؛ لتكرس ش�وكتهم وتهز أركانهم 
وتُه�دَّ كيانَه�م الغاص�َب لألرض املقّدس�ة 
واملستِبد باإلنَْس��ان األقدس يف هذا الكون. 
 قاموُس�ك يا س�يدي جواهُر ناصعٌة من 
امُلثُ�ل ودرٌر منثورة من القي�م وبحٌر يزخُر 
بالش�مائل والفضائل، أنت كالطود العظيم 
يتهش�ُم في�ه أع�داُء الدي�ن َواإلنَْس���انية 
وتتحط�ُم فيه آمالُهم وأحالُمه�م لرتتدَّ آالماً 
وعذاب�اً ع�ىل نحورهم وِمن فوق رؤوس�هم 

ومن تحتهم. 
ِس����ْر يف طريِق�ك يا س�يدي وواِصْل 
مس�رتَك وأكم�ل دربَ�ك الذي نس�رُ عليه، 
فع�ُن الله ترع�اك وي�ُد الله تحمي�ك واللُه 
نارُصك ومعينُك ومؤيِّ�ُدك، واللُه نعم املوىل 

ونعم النصر. 
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ثقافية 

َمن لم يهتِد بالقرآن.. فقلُبه مليٌء باألمراض }َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللَّ َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن{ 
  - خاص:

أبقى عبشهلُد عبقائُد سـال1ُ عبلِه علله ان 
5/18 إىل 11003/6/3 سـبع احـارضعت 
ــ االز1 ـــ رعئاات ردع-ُحقَّ بها أن تُكتَ  
لأـا  عبذ  -يـرشح فلهـا كتـاب )اديح 
عبقـرآن( بإلاا1 عبقاسـم لـن إلرع لم علله 
عبسـال1،  ذه عملحارضعت كلهـا تحكي عن 
عبقـرآن، اكلفلة عال تـدع  لابقرآن، اكلفلة 
طرح عبقرآن بلقضايـا، اانهجلة عبقرآن يف 
ُكّل يش ، قال عنه عبشهلد عبقائد: ]كتاب  و 
ان إاا1 كبر ان أئأـة أ ل عببلت، عبزيدية 
اتفقني علله،  و اشـهور عند م رألااً، 
اكتالته لابطريقة عبتي تكشـف كلف رؤية 
أ ل عببلت، اتوره أ ـل عببلت عمصي، قبل 
تجي أشلا  أخرى[، ايقصد سال1 عبله علله 
لـ)أشـلا  أخرى(، أي عبثقافـات عملغلوطة 
عبتي  ي تاترب ااارضة بلقرآن، ااااكسة 
ملنهجلة عبقرآن عبتي عللها عمئأة عماعئل ان 

آل عببلت سال1 عبله عللهم أرأاني.. 
انصـح سـال1 عبلـه عللـه لإخـرعج  ذع 
عبكتاب لطريقة اأتازة اعبقلا1 لتدريسـه 
بطلبة عبالـم ابلثقافلني، اعباأل عىل نرشه 
لني أَْاَساط عبنا3، حلث قال: ]ا ذع عبكتاب 

يصّور،  أنه  اناسـ  
ايررج لأحسن اأا 
؛ مرل   و علله، يكربَّ
عملرعكـز،  يف  يـدّر3 
بلنا3. فهو  اينترش 
اناس  ردعً نرشه يف 
لابذعت.  عبفرتة  ـذه 
عآلن  عبنـا3  يانـي 
أحوج اا يكونون إىل 
عبقرآن، يف عبزان  ذع 
لابذعت. نحن لحارة 
إبلـه يف عملسـارد, يف 
يف  ينتـرش  عملرعكـز, 

أَْاَساط عبنا3[.
تقريـر  ـذع  ايف 
عمعـدعد  ايف  عباـدد 
عبله  لـإذن  عبقاداـة 
سـنتناال  ـذه 
عبسـبع،  عملحارضعت 
لــ)اديح  عملارافـة 
بالسـتفادة  عبقرآن(، 

اأا فلها ان علٍم غزير، ااعي كبر، اطرح 
قل نظره.. فجزى عبله عبشـهلد عبقائد خر 
عبجـزع ، ارالـه اـع عبنبلـني اعبصديقني 

اعبشهدع .

إن لم تفتْح قلَبك لهدى القرآن.. 
فالضالل هو البديل:��

أكد سـال1 عبله علله يف لدعية عبدر3 عمال 
اـن )اديح عبقرآن( عىل قاعدة اهأة يج  
أن يتباها عإلنَْسـان بكي يأكنـه أن يهتدي 
لهـدى عبقرآن، أال ا ي أن يفتـح قلبه بهذع 
عبهـدى، حلـث قال: ]عإلنَْسـان  ـو الز1 أن 
يكـون عنـده ع تأـا1 لـأن يفتح صـدره، 
يصغـي، يسـتأع لا تأا1 حتى يسـتفلد. 
اإال ستنتهي عبقضلة يف عمخر إىل أنه ال ياد 
ينفع يف اعحد يش  عىل عإلطالق. بلا  ناك 
يش  أعظـم ان كتاب عبلـه، عبقرآن عبكريم. 
إذع اعحـد ال يتفهـم، ال ياد ينفـع فله يش  

نهائلاً، أّي يش  كان[.

َماَواِت َواأْلَْرِض:�� اهللَُّ ُنوُر السَّ
اتناال سـال1 عبله علله لابـرشح بقوبه 

ـَأاَاعِت َاعْمَْرِض َاثَُل  تااىل: }عبلَّـُه نُـوُر عبسَّ
نُوِرِه َكِأْشـَكاٍة ِفلَها ِاْصبَـاٌح عْبِأْصبَاُح يِف 
ُزَراَرـٍة عبزَُّراَرُة َكأَنََّها َكْوَكـٌ  ُدررِّيٌّ يُوَقُد 
ِقلٍَّة َااَل  بَاَرَكـٍة َزيْتُونِـٍة الَّ رَشْ ِان َشـَجَرٍة اُّ
َغْرِللٍَّة يَـَكاُد َزيْتَُها ييُِضُ  َاَبْو َبْم تَْأَسْسـُه 
نَاٌر نُّوٌر َعىَل نُوٍر يَْهِدي عبلَُّه ِبنُوِرِه َان يََشاُ  
  ٍ ُب عبلَُّه عْمَْاثَاَل ِبلنَّا3ِ َاعبلَُّه ِلُكلرِّ يَشْ َايرَْضِ

َعِللٌم{ يف عدة نقاط:ــ
النقطة األوىل:�:�� مسألة الهداية:�

رشح بنـا اانـى  ـذع عبجـز  اـن عآلية 
)يَْهِدي عبلَّـُه ِبنُوِرِه َان يََشـاُ (، حلث قال: 
]اسـأبة عبهدعية، تأتـي )عبهدعيـة عباااة( 
 ذه عبتي تاني: عإلرشـاد، إرسـال عبرسـل، 
إنـزعل عبكت .  ذه عبتي يسـأونها: عبهدعية 
عباااة، عإلرشـاد. بكن يهـدي بنوره قضلة 
ثانلـة، اطلـوب أن عإلنَْسـان نفسـه  ـو 
يتسـب  بهذه ان رهة عبله، يهتم، يصغي، 
يتفهم، يررو عبله، يدعو عبله أن يهديه[. 
النقطة الثانية:� نور عظيم يف محيط 

مظلم �
اضح بنا  نا )عملثل( عبذي رضله سبحانه 
اتااىل عـن نـور عبهدعية، حلث قـال: ] ذع 
اثـل، نور عىل أرقـى دررة تتصـوره، نور 
عىل أرقـى دررة يف احلط اظلم[، اأضاف 
]عملشـكاة  أيضـاً: 
اانا ا: عبكوَّة، ترى 
عبنور فلها اجتأااً، 
قد الئت نورعً. ا نا 
عبكوة تكون  تتصور 
اتـى؟ يف عبللل،  ذع 
عملثـل يف عبللل، أبلا 
يف عبللل؟ كلف تكون 
عبكوة بوحد ا، عبنور 
فلها لهذع عبشكل، يف 

احلط اظلم؟[.
عبنقطة عبثابثة:ــ 
عملقصود لابنور،  و 
)نور عبهدعية(:ــ 

أن  إىل  ابفـت 
لابنـور  عملقصـود 
عبكوعك   بلا ضو  
اغر ـا،  اعبنجـو1 
حلث قال: ]عبله نور 
اعمرض،  عبسـأوعت 
ُكّل نـور فلهـا  ـو 
انـه لهـذع عملانـى: نـور عبهدعية. عمشـلا  
عمخرى  ـي ان خلقه: عبشـأا، اعبقأر، 
اعبكوعك ، اسائر عبدرر  ذه، بكن اا كأنها 
 ـي عملقصـودة أن يتحدث عـن عملرلوقات 
عبتي تيض ، اتنر كابشأا اعبقأر. يتكرر 
كثرعً عبحديث عن عبهدى، عن  دى عبله لأنه 
نور؛ من  نا تتصور ااه لأنه تكون عبحلاة 
ظلأـات كلها، تكون عبحلـاة كلها ظلأات. 
فاإلنَْسـان لحارة إىل  ذع عبنور، تأثل يف آية 
أخرى: }أََا َان َكاَن َالْتـاً َفأَْحلَلْنَاُه َاَرَاْلنَا 
ثَلُُه يِف  َبـُه نُـورعً يَْأيِش ِلـِه يِف عبنَّا3ِ َكَأـن اَّ
نَْها{)عمناا1111(  عبظُّلَُأاِت َبلَْا ِلَرـاِرٍج ارِّ
اعبتشـبله بهـا لابظلأة، أبلا عإلنَْسـان يف 
عبظلأـة عبحقلقلة  ذه يحتار، ايتوقف فال 
يـدري أين يذ  ،  كذع أَْا  كذع؟  و نفا 
عبيش  يف عماور عملانوية، يف شـؤان عبحلاة. 
فاإلنَْسـان إذع بم يرس عىل  ـدي عبله يكون 

اتربطاً يف اعقاه[.
النقطة الرابعة:�� املالئكة محتاجون 

للهداية:�
تطـرق سـال1 عبله عللـه بنقطة قـلَّ أن 
نسـأاها اـن قبـل، حلـث قـال: ]عإلاـا1 

عبقاسـم يتحدث كثرعً عـن اوضوع  دعية 
عملالئكـة. عملالئكة ال تتصور ـم خلقاً  كذع 
يرلقـون )تأاتلك(، اهديـني را زين. إن 
ُكّل  ـدى اصدره ان عبلـه، اكل كائن، ُكّل 
ارلـوق يحتاج إىل  دى عبلـه، ا دعية عبله؛ 
عملالئكـة، عمنبلا ، عببـرش. عبباض يقوبون: 
)أاـا أاىل عنـدك إنهـم االئكـة(! كأن عبله 
خلقهـم را زين!. نـا يؤكـد يف أَْكثَـر ان 
اوضـوع لـأن عملالئكـة  م احتارـون إىل 

 دعية عبله[.
عبنقطـة عبرااسـة:ـ عبله عسـترد1 ُكّل 

طريقة بهدعية عباده:ـ
اأكـد سـال1 عبلـه علله لـأن عبشـلطان 
د عببرش أن يضلهم ان ُكّل رهة،  عنداا توعَّ
عبله سـبحانه اتااىل عأل عىل  دعيتنا لكل 
طريقة اأكنة، أَْكثَر لكثر ان عبشـلطان، 
حلـث قال: ]عبله سـبحانه اتاـاىل قد1 ُكّل 
عبوسـائل عبتـي تـؤدي إىل[ مللأـة عبنا3 أن 
يسـراع يف رصعطه عملسـتقلم، اأن يسراع 
عىل  دعه لكل عبوسـائل. اثلأا قلنا لاماا 
أنـه أَْكثَـر اأا قـال عبشـلطان، عنداا قال 
ـن لَـنْيِ أَيِْديِهْم  عبشـلطان: }ثُـمَّ آلِتلَنَُّهـم ارِّ
َاِاْن َخْلِفِهْم َاَعْن أَيَْأاِنِهْم َاَعن َشـَأآِئِلِهْم{
)عمعـرعف17( أبـم يقل  كذع ا ـو يريد أن 
يضـل؟ عبباري را  بإلنَْسـان اـن احلطه 
كله ملحاابة  دعيته، اا زعل  ناك ان فوق، 
اان تحت، ااـن دعخل، اان ُكّل رهة، ان 

ُكّل رهة، الكل اسللة[.

مسألُة )تأجيل الهداية( من أخطر 
القضايا:�

احـذر سـال1 عبلـه عللـه عبنـا3 عبذين 
يُاـرض عللهم  دى عبله، ثـم يؤرلون  ذع 
عملوضـوع إىل اقت الحق، أنهم سـلقاون يف 
عبضـالل، حلث قـال: ]عبقضلـة ال تاترب ا 
قضلة عىل ازعرك )أستأع، ااتى اا أردت 
أ تـدي أ تدي، اعببادي اني أفتَّح، اعببادي 
انـي أصحـا( ال، ياـرض عللك عبهـدى، اا 
تصغي، اا تهتم، سـتقع يف ضالل. عبقضلة 
خطرة ردعً، يقسـو قلبك، فرتى آخرين ان 
عبذين اا قد سـأاوع شـلئاً، اإنأا مال ارة 
يسأع، قد يكون أَْكثَر انك عستفادة، عنداا 
يحـرض ا ـو اهتم. أبسـت تجـد أن  ناك 
نوعلـة تأتي ِتْدلَـغ فله، ِتْدلَـغ ال ياد ينفع 
يش  ااه؟ ان عبنوعلة  ذه: سـوف يسأع 
اعنـده فلأا لاد، بلـا عآلن، ااأكن يفتح 
اتى اا أرعد، ااأكن يهتدي اتى اا أرعد! ال، 
عملوضوع اقد1 عـىل أنك ُكّل قضلة  ي ان 
عبهدى تكون اهتأاً لها لوقتها، كلأا تسأع 

تهتم. ال تقل اا قد  و عآلن[.
ـا َزعُغـوع أََزعَغ عبلَّـُه  اأضـاف أيضـا: ]َفَلأَّ
ُقلُولَُهـْم{  ـذه حقلقـة، حقلقـة تزيـغ، 

تحـاال تتألص، اا تهتم، يزيـغ عبله قلبك، 
ثم يقسـو، فال ياد ينفع فلـك يش ، إال إذع 
حاابت تقحم نفسـك، اتررـع إىل عبله  و، 
تررـع إبله  ـو، اتتـوب إبله، اتسـتغفر، 
اتحـاال تطل  انـه أن يهديـك، اإال فهي 

حابة خطرة  ذه[.

ا  الخطأ الذي وقعوا فيه عند تفسر: )َفَلمَّ
زَاُغوا أَزَاَغ اهللَُّ ُقُلوَبُهْم(

اأشـار سـال1 عبله علله إىل أن عملفرسان 
بلقـرآن عبكريم اكذبك أَْصَحـاب علم عبكال1 
اكثر ان عبالأـا  قد اقاوع يف خطأ عنداا 
ـا َزعُغـوع أََزعَغ عبلَُّه  فرساع قوبـه تااىل: )َفَلأَّ
ُقلُولَُهـْم( اكذبـك عآليـات عملشـالهة بهـذه 
عآلية، اثل قوبه تااىل: )لَـْل َطبََع عبلَُّه َعَللَْها 
ِلُكْفِرِ ـْم( عنداا عنص  ع تأااهم لكله إىل 
عبتأايـل، بتربئـة عبله ان عبظلـم، اان فال 
عبقبلح!! من عبله انزه أصال ــ لديهلا ـ ان 
أن يفاـل عبقبلح، ابلا احتـاج بنا بنربئه 

تااىل.. 
اعنتقد سـال1 عبلـه علله حتى عمسـلوب 
عبذي عسترداوه، حلث قال: ]ال يورد تنزيه 
بله، اال حتى عمسـلوب عبذي كانوع يسران 
علله عبذي يسأونه: عبتأايل، اا  و أسلوب 

تنزيهـي نهائلـاً، اال 
يكفـي بتنزيـه عبلـه؛ 
]أي: خذبهم، فزعغوع؛ 
كـذع،  يف  فوقاـوع 
فنسـ   فكأنـه  و، 
نسـبة  إبلـه  عبفاـل 
أبلسـوع  اجازيـة![ 
يقوبـون  كذع؟ أينأا 
 ، بقلنا ا ]طبََع، أَضلَّ
يانـي:  عبـخ[.  أزعَغ.. 
يكـون اانا ا عبارة 
سـلئة، أزعغ اشكلة, 
ضـلَّ اشـكلة، طبع 
اشـكلة! اإذع عبباري 
 ـو ال يبايل لنفسـه، 
نحـن  فقـط  إنأـا 
علله  نسـرت  نحـاال 

 و![.

ال ُيضل اهلل.. إال من 
استحق الضالل:�

اتحدث سال1 عبله علله اوضحا لطريقة 
رعئاة بإلشكال عبذي اقع فله عبباض، حلث 
قـال: ]ياني: ال تتصور أن عببـاري يأتي إىل 
عند اعحد ا و اـا زعل نظلفاً، اقا1 يضله. 
 ـذه ال تحصل نهائلا. ااـن يتحدث عنهم 
لأنه  ـو يضلهم  ـي عبنوعلـة عبتي يقد1 
إبلهـم عبهدى إىل لني أيديهم ثـم ال يقبلونه. 
 ؤال  يضلهم. اعبشلطان أَيْضاً يشتغل ان 
 نـاك، يف روعن  ان عنده، عبطرق عمخرى، 
رانـ  عإلضـالل. بكـن عبشـلطان ينطلـق 
عنطالقـة ان عـىل ِشـق. عبباري اـا ااناه 
تحس  ُكّل ضالل يف عبدنلا إبله  و، عبضالل 
عبذي يقـول عنه أنه  و يضـل، يضل. يبني 
بـك يف عبقرآن لأنه يضل نوعلـة ان عبنا3، 
 م عبذين يقـد1 عبهدى إىل لني أيديهم، ثم ال 
يسـتجلبون، ال يقبلون. فهـؤال   م احط 
أن يضلهم، يجال قلولهم قاسـلة، يلانهم، 
يقلض شـلطاناً بهم اثلأا قال  نا: }َاَان 
يَْاـُش َعن ِذْكِر عبرَّْحَأِن{)عبزخرف: 36(  و 
عنـرصف  و، اعيش لرصه عن أن يرى ذكر 
عبرحأـن عبذي  و عبقرآن عبكريـم؛ }نَُقلرِّْض 
َبُه َشـلَْطاناً{  ي عبنوعلة  ذه. فاإلشكاالت 

عنداـا رـا ت عستشـكاالت  ـو يتصـور 
اكأن عبباري يأتي إىل عند اعحد ا و اا زعل 
نظلفاً، ااا عنده أي خلل، اطبع عىل قلبه، 
ال، ال تحصل  ذه، أَْا يقلض به شلطاناً، أَْا 
يضله، أَْا يجال قلبه قاسلاً!  ذه ال تحصل 
اـن رانـ  عبله ألـدعً إال ملن كان اـن عنده 

أسبالاً بهذه[.
اأضـاف اوضحـاً: ]يـا أخـي: عببـاري 
سـبحانه اتااىل  و خارج عـن إطار علله 
أثـا1 أَْا اا علله أثا1، نحن نقول ان لحني: 
عبقضلة  ذه بلسـت اقلا3 إثم أَْا اا إثم، 
عبلـه اتـى اا قـال أنه سـلفال شـلئاً  و 
سـلفاله، ا و حكلم، اانزه يف فاله، ابن 
يفاـل ااصلـة، ابـن يفال فاحشـة، ابن 
يفاـل قبلحاً عىل عإلطالق، بـن يفال قبلحاً 

عىل عإلطالق[.
مثال توضيحي:��

ارضب سـال1 عبله علله اثاال توضلحلا 
بهذه عملسأبة حلث قال: ]ياني كأثالـ  ابله 
عملثل عمعىل ـ تقول: قد عألت به، عألت كذع 
ا.. ا.. ايف عمخـر يصفاـه، ايطـرده اال 
ياد يبايل له. قـال: ]اا ريض يفهم، ختنت، 
زارـت، عألت كـذع، صلحت كـذع.. [ أبلا 
عبنـا3 يقوبون  كـذع؟ أّي اعحد سـلقول: 
]أاانه أشهد بله اا 
حجة،  عنـدك  عـاد 
ذع عندك كـذع، كذع.. 
اال يصلح بيش .. [ 
أبلست  ذه فطرة؟ 
يالـ   أحـد   ـل 
عللـك لاـد؟ يقول: 
يـا أخـي علنـك ملاذع 
قأت لطرده؟ قلت: 
عألـت  خبـر  ]يـا 
بـه كـذع، أكل ُكّل اا 
ااـي، اـا عأـل يل 
يش ، اال، اال، اال.. 
[، اتاـرض ُكّل اـا 
قـد قداته بـه أنت، 
سـلقول:  القناعة 
]أشهد بله اا عندك 
ـا  َفَلأَّ { . ] تقصر
َزعُغوع{ يـا أخي ان 
يزيغ لاد  دى عبله، 
عبكريم  عبقـرآن  لاد 
]أشـهد إنأـا اا  نـاك تقصـر، أن عبباري 
يزيـغ قلبه أينأـا اصل يوصـل[ ينتهي إىل 

رهنم، فاسق، خرج[.

 الطريقة الصحيحة للتوعية: 
يف ذعت عبسلاق أشار لأن عبقول عبصحلح، 
اعبتوعلـة عبصحلحـة  ـو لـأن نتجه نحو 
عبتحذير اـن عبضالل اعبزيـغ من نهايتهأا 
عبنـار، ال أن يكـون كالانـا كلـه اتجها إىل 
احاابـة تربئة عبله اـن أنه ال يُضـل أحدع، 
حلث قال سال1 عبله علله: ]أن تذكرِّر عبنا3: 
يا رأاعة عإلنَْسـان إذع بـم يتقبل  دي عبله، 
 ذع عبذي  و  دى، نور، كذع، كذع، سـلكون 
عرضـة من يزيـغ قلبـه، ال ياـد ينفع فله 
يش ، سـلكون عرضـة إىل أن يقسـو قلبه، 
سـلكون عرضة إىل أن يقلض عبله شلطاناً 
ااـه، سـلكون، سـلكون،}َاَاا َكاَن عبّلـُه 
َ َبُهم  ى يُبنَيرِّ ِبلُِضلَّ َقْواـاً لَْاَد إِذْ َ َدعُ ْم َحتَـّ
ـا يَتَُّقوَن{)عبتولـة115(  ـذه عملنهجلة ال  اَّ
نسـر عللها نهائلاً؛ منه حصل افهو1 بها 
غلط عند عملجربة، اافهو1 قارص ردعً أَيْضاً 

عندنا نحن عبادبلة[.

إذا أنـت تتأمـل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقـى من اآلخر ما 
يقـول، ثم يأتي الطرف اآلخـر فتتلقى منه ما يقول حينئـٍذ لن تكون أَْكثَر 
من مجـرد ناقل، تكون ذاكرتـك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم 
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل 
هذا النحو لن تسـتفيد من العرب.]ابن تـرىض عنك عبلهود اال عبنصارى 

ص: 3[

واإلنَْسـان يتابع التلفزيون, ويتابع الروادي, يتابع األحداث أن تفهم بأن 
أي موقـف تتبنـاه أمريكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفسـك من داخل 
ضده وإن رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحـت عنوان مفتوح.]عملوعالة 

اعملاـادعة ص: م[
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تسـمع 
عنه، أَْو تشـاهده حتى يف بلدك، حتى يف سـوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء 

فيـه دروس وفيه عربة، ليزداد اإلنَْسـان بصرية، يزداد إيمانـاً، يزداد وعياً. 

اإلنَْسـان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سيجنب نفسه الكثري من املزالق، 

سـيدرك كيـف ينبغي أن يعمل؛ ألنـه من خالل تأمالتـه الكثرية يعرف أن 

األشياء أشبه بسنن يف هذه الحياة.]ابن ترىض عنك عبلهود اال عبنصارى 

ص: 3[

مقتطفاٌت نورانية

- الذي ال ينزعج للباطل، 
ال يؤلمه الباطل، ال 

يعتبر الباطل فضيعاً، 
والضالل فضيعاً، قبيحاً، 

سيئًا، فتأكد أنه لن 
يكون للهدى قيمة 

عنده، وال للحق قيمة.

ال تتصور أن الباري يأتي 
إلى عند واحد وهو ما 
زال نظيفاً، وقام يضله. 

هذه ال تحصل نهائياً. 
ومن يتحدث عنهم 

بأنه هو يضلهم هي 
النوعية التي يقدم 

إليهم الهدى إلى بين 
أيديهم ثم ال يقبلونه.

 اإلْنَساُن هو الزم أن 
يكون عنده اهتمام بأن 

يفتَح صدره، يصغي، 
يستمع باهتمام حتى 
يستفيد. وإال ستنتهي 

القضية في األخير 
إلى أنه ال يعد ينفع 

في واحد شيء على 
اإلطالق.

رَُّر عمُسبوعني عبقادَاني 
اق

ان /1/ إىل / 1/ رر  

اعلده - عبدر3 عبتاسع 
اة اارفة عبله -اعده ا

)الز

 الزاة عملوعالة اعملاادعة(
+
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 :  فلسطين المحتلاّة 
عستشهد شابٌّ فلسطلني، أاا عبثالثا ، 
عبصهلونـي  عالحتـالل  قـوعت  لرصـاص 
رشق عبرللـل لابضفـة عبغرللـة، فلأـا قا1 
عملسـجد  لاقتحـا1  صهاينـة  اسـتوطنون 
عمقىص، يف حني ععتقلـت قوعت عالحتالل 11 
فلسطلنلاً يف عقتحااات ببلدعت اادن عبضفة 

عبغرللة. 
اقابت اكابة افا عبفلسطلنلة بألنبا : إن 
قوعت عالحتالل أطلقت عبرصاص عبحي تجاه 
عبشـاب يارس فـوزي عبشـويكي 17 عاااً يف 
انطقة اعد عبحصني رشق ادينة عبرللل، اا 

أَدَّى إىل عستشهاده. 
يف سـلاق اتصل، عقتحأت قوعت عالحتالل 
عبصهلوني عملسـجد عمقىص عملبارك اععتقلت 

  فلسطلنلني. 
انقلـت اكابة افا عن اسـؤال عباالقات 
عباااة اعإلعال1 يف عماقاف عإلسـالالة فرع3 
عبدلـا قوبه: إن قـوعت عالحتـالل عقتحأت 
اسـجد قبة عبصرـرة اععتدت عـىل رئلا 
حرع3 عملسـجد عمقىص اعدد اـن عبااالني 
فله اععتقلت   فلسطلنلني للنهم سلدتان. 
إىل ذبك، ععتقلت قوعت عالحتالل عبصهلوني 
أحد عرش فلسطلنلاً خالل عقتحااات ببدعت 

يف عبضفة عبغرللة. 
اذكـرت اكابـة افـا، أن قـوعت عالحتالل 
عقتحأت ادن عبرللـل ارنني اللدة عبررض 
رنـوب للت بحـم اععتقلت 11 فلسـطلنلاً، 
ابلنـة عن اسـتوطنون صهاينة ععتداع عىل 
أرعيض عبفلسـطلنلني يف قرية لورين رنوب 
ناللـا لابضفـة عبغرللة اعقتلاـوع عرشعت 

أشجار عبزيتون. 
اذكرت اكابة افا أن عملستوطنني عقتحأوع 

حقـول عبزيتون رنوب عبقريـة اعقتلاوع 30 
شـجرة يصل عأر عبوعحدة انهـا إىل أَْكثَــر 

ان 70 عاااً. 
ايقتحم عملسـتوطنون عبصهاينة عببلدعت 
اعملدن عبفلسطلنلة لشـكل يواي اياتدان 
عـىل عبفلسـطلنلني ايررلـون اأتلكاتهم 
تحـت حأايـة قـوعت عالحتـالل عبصهلوني 
لهدف تهجر م اعالسـتلال  عـىل أرعضلهم 

اتهويد ا. 

عربي ودولي

وزارة االقتصاد اللبنانية: 
التقيد التام بقانون 

مقاطعة الكيان اإلسرائيلي
 : متابعات 

رـّددت ازعرُة عالقتصاد اعبتجارة عبلبنانلة، أاا 
عبثالثـا ، دعوتَهـا عبتجـاَر اعملسـتوردين عبلبنانلني 
إىل عبتقلـد عبتـا1 لأحـكا1 قانون اقاطاـة عبكلان 

عإلرسعئلي. 
اأصدر ازير عالقتصاد اعبتجارة عبلبناني انصور 
لطلـش، تاألأاً يتالق لأنـع دخول لضائع تحأل 
عالاات تجارية صهلونلة إىل ببنان اقال: إنه اردت 
االواـات إىل عبـوزعرة حـول ارـود لضاعة تحأل 
عالاـات تجارية صهلونلة دعخـل عمرعيض عبلبنانلة 
تم عالسـتحصال عللها نتلجة عأللات عسـترعد لني 
رشكات ببنانلـة ارشكات أرنبلـة دان عبتأكـد ان 

عباالاات عبتجارية بلبضاعة”. 
اأاضح لطلش أن “قانـون اقاطاة )إرسعئلل( 
اعملنتجـات  اعبسـلع  عببضائـع  دخـول  يحظـر 
عبصهلونلـة لأنوععهـا كافـة إىل ببنـان اتبادبها أَا 
عإلتجـار لها كأـا يحظر أَيْضاً عرضهـا أَا للاها أَا 
رشع  ـا أَا حلازتهـا اذبـك تحت طائلـة عملالحقة 

عبقانونلة لحق عبفاعلني”. 

مجلس النواب األمريكي: 
ترامب غري كفؤ لتولي 
رئاسة الواليات املتحدة

 : متابعات 

أّكـدت رئلسـُة اجلـا عبنوعب عماركـي نانيس 
لللويس، أاـا عبثالثا ، أن عبرئلا عماركي دانابد 

ترعا  غر كفؤ بتويل  ذع عملنص . 
اقابـت لللـويس يف حديـث بصحلفة اعشـنطن 
لوسـت عماركلة ردعً عىل سؤعل حول أ للة ترعا  
بلرئاسـة: »كال، ال أعتقد أنـه اؤ ل بذبك ال أخالقلاً 
اال فكرياً كأا عنه ال يتأتع لابحكأة بذبك«، اشرة 
إىل أن اـا يج  أن يفالـه اجلا عبنوعب  و إظهار 
عبتناقـض يف حكـم ترعاـ  عبذي يراط  اشـاعر 
عماريكلـني لـأن  ناك عنادعاـاً يف عماـن ايحارب 
يف عبوقـت ذعتـه ضد ارود  ـوع  نظلف بلتنفسـه 

أطفابهم اعمللاه عبصافلة بلرشلو ا. 
اكانت لللويس ازعلـم عبديأقرعطلني يف اجلا 
عبشلوخ تشاك شوار أكدع يف للان عبشهر عملايض، أن 
ترعا  تسـب  لأرضعر بثأانلة االيني أاركي حني 
قرر لشـكل اتهـور عغالقا حكوالـا بلحصول عىل 

تأويل ببنا  ردعر اكلف اع عملكسلك. 
احـول عحتأـال اسـا بة ترعاـ  يف عبكونغر3 
قابـت لللويس إنهـا ال تألل إىل اثل  ـذع عبرلار اا 
بـم يكن  ناك أار قهـري االح ايؤيـده عبحزلان، 
ااتربة أن ذبك قد يؤدي إىل “عنقسـا1 يف اعشـنطن” 

اترعا  بلا لهذه عم ألة عبتي تستحق ذبك. 

الجيش السوري يتصّدى لهجومني إجراميني بريف 
حماة ويقضي على عدد من اإلجراميني بريف إدلب

 روحاني: الواليات املتحدة والغرب 
لم يؤديا أي دور يف دحر اإلرهاب

مظاهرات جزائرية رفضاً لتمديد بوتفليقة لحكمه وإرجاء االنتخابات 

 : متابعات 
أحبطت احدعٌت ان عبجلش عبسـوري، أاا 
عبثالثا ، احاابة ععتدع  اجأوعتني إررعالتني 

عىل نقاط عسكرية لريف حأاة. 
اقابـت اكابـة عمنبـا  عبسـورية سـانا: إن 
احـدعت ان عبجلـش أحبطت احاابـة ععتدع  
اجأوعة إررعالة عىل إحدى عبنقاط عباسكرية 
لريـف احـردة لحأـاة اقضـت عىل عـدد ان 
عإلر اللـني للنهـم عنتحاريان فجرع نفسـلهأا 
قرب عبنقطة، ابلنـة أن عبهجو1 عإلررعاي أَدَّى 

إىل عرتقا  شـهلد اإصالة أرلاـة رنود آخرين 
لجراح. 

إىل ذبك، ذكرت عبوكابة، أن احدًة ان عبجلش 
ايف إطـار رد ـا عـىل خراقـات عبتنظلأـات 
عإلر اللـة ملنطقة خفـض عبتصالد عشـتبكت 
اـع اجأوعة ان إررعالـي “ربهة عبنرصة”، 
 ارأت إحـدى عبنقاط عباسـكرية ان احور 
للدة عبجديدة لريف عملحافظة عبشـأايل اقضت 
عىل عدد ان عإلررعالـني اأصالت آخرين فلأا 
فر عبباقـون لاتجـاه عأق اناطق عنتشـار م 
إىل عبشـأال عبرشقـي الفتة، إىل عستشـهاد أحد 

اقاتللنا اإصالة آخرين خالل إحباط عبهجو1. 
اأضافـت عبوكابـة، أن احدعت اـن عبجلش 
قضـت لرضلـات صاراخلـة عـىل اجأوعات 
إررعالـة اـن “ربهـة عبنـرصة” يف انطقـة 

عبهبلط لريف إدب  عبجنولي عبرشقي. 
أاكارعً  دّاـر  قـد  عبسـوري  عبجلـش  اكان 
اتحصلنـات إلررعاي “ربهـة عبنرصة”، أاا 
عمال عالثنـني يف خان شـلرون اتلأنا لريف 
إدبـ  عبجنولـي عبرشقـي ردعً عـىل ععتدع عتهم 
لابقذعئـف عملتنوعة عىل عملناطـق عآلانة انقاط 

عبجلش يف عملنطقة. 

 : متابعات 
أّكـد عبرئلُا عإليرعني حسـن راحاني، أاا 
عبثالثـا ، أن دال عبغرب كانت تسـاى ان ارع  
تصنلـع تنظلـم “دععـش” عإلررعاـي اتقديم 
ارتلـف أارـه عبدعـم بـه إىل حـرق عملنطقـة 

اإشاال عبفتن اعبحراب عبداوية فلها. 
انقلت اكابة عرنا عإليرعنلة عن راحاني قوبه، 
خالل بقائه زعأا  عباشـائر اعبقبائل عبارعقلة 
يف لغدعدعاـا عبثالثـا ، إنـه ارغـم عبدعايـات 
عبتـي تراج بهـا عبواليات عملتحـدة ادال عبغرب 

لشـأن احارلة تنظلم دععش عإلررعاي فإنهأا 
يف عبحقلقـة بم يلابـا أي دار يف دحر عإلر اب، 
لـل إن اا قااوع له اـن قصف لاض عملوعقع بم 

يررج عن إطار عإلررع عت عالستارعضلة”. 
ابفت راحاني، إىل أن شاوب عملنطقة تأكنت 
ان خـالل عملقاااة اعبصأود اـن إحباط  ذه 
عملؤعارة اإبحـاق عبهزيأة لاإلر اب، اارلاً عن 
ععتزعز إيـرعن لوقوفها إىل ران  تلك عبشـاوب 
ادععلـاً إىل تازيز عبوحدة اعبتالحم لني شـاوب 

عملنطقة لهدف اوعرهة عبتهديدعت. 
اأاضـح راحانـي أنه بـم يتـم عبقضا  عىل 

ترسـم  أاريـكا  اأن  كااـل  لشـكل  عإلرـرع1 
ارّططات رديدة بلأنطقة اتاأل ان خالبها 
عىل نقل عإلر اللني إىل لاقي دال عملنطقة اآسلا 

عبوسطى اعبقوقاز اأفغانستان. 
اكان عبرئلـا عإليرعني عبذي اصل إىل لغدعد، 
أاـا عمال عالثنـني، عـىل رأ3 افـد سـلايس 
اعقتصـادي رفلع أكـد انظـره عبارعقي لر م 
صابح خالل اؤتأر صحفي اشـرتك عستأرعر 
عبتااان لني طهرعن الغدعد يف اكافحة عإلر اب 
اأ ألـة تازيـز عباالقـات عبثنائلـة يف ارتلف 

عملجاالت. 

 : متابعات 

تجّأع لضاـُة آالف ان عبطـالب عبجزعئريني يف 
سـاحة عبربيـد عملركزي لوسـط عبااصأـة، أاا 
عبثالثا ، رعفضني صلغَة إعالن عبرئلا َعبدعبازيز 
لوتفللقـة عباـدال عـن عبرتشـح ااتربيـن ذبك 

تأديدعً بُحكأه.  ارّدد عبطالُب شاارعً اعحدعً »طلبة 
صااـدان بلتأديـد رعفضون«، كأـا حألوع الفتًة 
كبـرة ُكتـ  عللها »يجـ  إنقاذ عبشـا  ابلا 
عبنظـا1«، احأل أغل  عبطـالب عمعال1 عبجزعئرية 
َاتوشحوع لها خالل عبتظا رة عيل كانوع يرصخون 
فلها لشاار »لركات لركات ان نظا1 عباصالات« 

الركات لابلهجة عبجزعئرية تاني “كفى”. 
اكان عبرئلا عبجزعئـري عبدعبازيز لوتفللقة 
أعلـن غـدعة عودته اـن رحلة عالج يف سـويرسع 
عدابـه عن عبرتشـح بوالية خااسـة، ايف عبوقت 
نفسـه إررا  عالنترالـات عبرئاسـلة عبتي كانت 

اقررة يف 18 ألريل إىل أرل غر احدد. 

اعَأـت عبجزعئـر انـذ 11 فربعيـر تظا ـرعت 
اعسـاة احاشـدة غر اسـبوقة يف ُكــّل أنحا  
عببـالد رفضـاً برتشـح لوتفللقة بوالية رئاسـلة 
خااسـة. اعـاد لوتفللقة عمحـد إىل عبجزعئر لاد 
غلـاب ملـدة أسـبوعني يف رنلف أرـرى خالبهأا 

“فحوصاً طبلة”، لحس  عبرئاسة. 

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق الخليل
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ال يؤمنون باألصالة اإلميانية للشعب اليمني ويعتبرون أن املؤمَن فقط َمن ينتمي إلى الدعوة الوّهابية 
وأما من لم ينتِم إلى هذه الدعوة فهو خارٌج عن اإلس���ام إما كافر أو مبتدع واألغلب عندهم يصفونهم 

بالشرك والكفر.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

أنس القاضي
 

الس�يُد  أّدى  لق�د 

وأنصاُر  الحوثي  عبُدامللك 

الش�عب  الله دوَر طليعة 

يف مواجهة العدوان طوال 

أربع�ة أع�وام، والطليعُة 

مهاَمه�ا  تم�ارُس 

كطليع�ة  وأدواَره�ا 

تتجنَّ�ُب  عندم�ا  فق�ط 

الجماهري  االعت�زاَل ع�ن 

وتجس�د طليعيته�ا بكل 

جدي�ة كممارس�ة عملي�ة، وه�ذا ما يق�وُم ب�ه أنصاُر 

الل�ه، ويتطلَُّب منه�م التعمَق فيه وتطوي�َره، وخاصًة 

االخت�اُط مع الجماه�ري واالنفت�اُح مع ُك���ّل َمن له 

مصلحه من الثورة االجتماعية الديمقراطية والس�يادة 

الوطني�ة، فليس هناك حدٌّ نهائي للتغلغل بني أوس�اط 

الجماهري واالنفتاح عليها. 

ومن تجربة التأريخ ندرُك بأن جزءاً من أزمة الحركات 

الثوري�ة كاَن ح�ني تنفِصُل هذه الح�ركات الثورية عن 

الجماه�ري أَو تّدعي التعبريَ عنها ب�دون التخالط معها 

ودون استيعاٍب أكمَل ألوضاعها وطموحاتها. 

وهناك مقولٌة هامٌة لقائد الثورة البلشفية فاديمري 

لين�ني يقول فيه�ا، بأن »نهاي�َة الش�يوعيني هي حني 

يتحّولون ع�ى بريوقراطيني« أي التح�ّول من حركيني 

الدول�ة والح�زب،  إداري�ني يف  إىل  الش�عب  أوس�اط  يف 

واستقالية الحزب الشيوعي يف االتّحاد السوفياتي عن 

الطبقة العامل�ة وتحول قياداته إىل موظفني حكوميني 

إداري�ني ال حركي�ني فاعل�ني، كان لهذا الس�بب دوٌر يف 

انهيار التجربة السوفياتية. 

طالب الحسني  
  

الدائم�ة  الخم�ُس  ال�دوُل 
العضوي�ة بمجل�س األم�ن الدويل 
تُحثُّ لتنفيذ اتّفاق س�توكهولم يف 
الحدي�دة، ه�ذا األمُر لي�س جديداً 
وال يستحقُّ التوقَف عنده مطلقاً، 
ب�ل م�ا ينبغي نقاُش�ه هو مصريُ 
والتقارير  والقرارات  الترصيحات 
الدولي�ة الس�ابقة بش�أن اليم�ن 
بش�كل الع�ام والحدي�دة بش�كل 
خاص، ومن بني ذلك القرار الدويل 
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حس�ناً، صّوتت أمريكا وبريطاني�ا باإلَضاَفة 
إىل روس�يا والصني وأملاني�ا لصالح الَحثِّ عى ما 
أسمته األطراَف لتنفيذ االتّفاق، إنما أين خلفياُت 
الفشل؟، والتساؤالت املرشوعة حول َمن يعرقل 

االتّفاق!؟ أليس املطلوب هو نقاش ذلك أيضاً؟!
بع�ُض ه�ذه ال�دول نفِس�ها الت�ي صّوتت يف 
مجل�س األم�ن لصالح تنفي�ذ االتّف�اق تمارُس 

عملياً نقيَض هذا التصويت، تناقٌض كبريٌ ولعٌب 
واضح، فما يقوله وزي�ُر الخارجية الربيطانية، 
جريم�ي هان�ت، ح�ول الحدي�دة 
واتّفاق ستوكهولم مختلٌف تماماً 
ومعاكٌس ملوقف دولته وتصويتها، 
ينس�ِحُب األمُر إىل الواليات املتحدة 
تدع�ُم  ت�زاُل  ال  الت�ي  األمريكي�ة 
الُق���وَّاِت الس�عوديّة واإلماراتية 
وتس�انُد مرشوَع العدوان وال تزال 

تضُع للحرب أبواباً جديدة.
نتس�اءل: إْن كان يخف�ى ع�ى 
األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل 
والدول الخم�س دائمة العضوية، 
أن التحال�َف ال�ذي تقوُده الس�عوديّة واإلماراُت 
يف�ِرُض حص�اراً خانقاً ويغل�ُق املم�راِت الربيَة 
والبحري�ة والجوية بما يف ذلك املط�ارات املدنية 
عن االتص�ال بالعالم، هل يخف�ى هذا األمر عى 

هذه الدول مثاً؟! 
 أليس هذا الوضع هو ما خلق األزمة اإلنسانية 
واالقتصادية يف اليمن وتس�بّب يف حصول إفقار 
ح�اد، ومجاع�ة وتده�ور اقتصادي وإنس�اني 

خط�ري للغاي�ة، فما قيم�ة أن تأت�َي ترصيحاٌت 
وإحصاءات عى مستوًى عاٍل مع إغفال املسبِّب 
والدول املعني�ة التي تمارُس الع�دواَن والحصاَر 
وترتكب مج�ازَر حرب تعرتُف بها األمُم املتحدة، 
إال إن كان ذل�ك يعن�ي إط�اَق ي�د الس�عوديّة 
واإلمارات الرتكاب ُك��ّل هذه الجرائم من زاوية، 
وغسل يدها من زاوية أُْخ��َرى بمحاولة تغييبها 

كطرف يرتكُب جرائَم حرب؟!.
اتّف�اُق الس�ويد يف الحدي�دة يف حال�ة تجمي�د 
بع�د عمليات انق�اب عى مس�اراته ومحاوالت 
قلب مضامينه؛ بغرض التاعب بعملية الس�ام 
برمته�ا ومحارصته�ا يف الحدي�دة، بينما يجري 
ع�دواٌن مفت�وٌح يف ُك���ّل محافظ�ات اليم�ن، 
ووضع مداميك طوق نجاة للسعوديّة واإلمارات 

من تداعيات جرائمهم عى مدى أربع سنوات. 
والَح�ثُّ ال�دويل عى تنفي�ذ اتّفاق الس�ويد يف 
ٌد بالذهاب إىل الرفِّ نفس�ه املثقل  الحدي�دة مه�دَّ
الدولي�ة  والتقاري�ر  والق�رارات  بالترصيح�ات 
املتعلق�ة باملَِلفِّ اليمن�ي دون تحريك يشٍء عملياً 

عى األرض لجهة تحقيق السام. 

الدوُر الطليعي 
ألنصار اهلل

الحثُّ الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.. إىل التنفيذ أم إىل الرّف؟

السيد القائد واإلنسانية 
والقضيُة العادلة

مطهر يحيى شرف الدين
 ُس����رَّ َمن رأى املشهَد 
والصورَة التي جعلت أعناَقنا 
عالي�ًة  ونفوَس�نا  مرشئبَّ�ًة 
لين�ًة ونح�ن نرى  وقلوبَن�ا 
السيَد القائَد يوايس املكلومن 
�ُس أح�واَل الجرح�ى  ويتلمَّ
ه�م،  أَُكفَّ ويزوُره�م ويقبِّ�ُل 
عبداملل�ك  القائ�د  س�يدي 
الحوث�ي َمن ل�م يعرْفك فقد 
عرفك وَمن لم يدرِك القضيَة 
العادل�َة الت�ي تقاِت�ُل م�ن 

أجله�ا فقد أدركه�ا من خالل 
تَح��ّركك وخطاباتك ومواقف�ك وحضورك 
الحي يف امليادين وزيارتك للجرحى وتفّقدك 

للمستضعفن. 
 سيدي القائد امللهم أنت ُسّلم االنْتَصارات 
وج�رس العبور م�ن موقع الدف�اع إىل موقع 
الهج�وم ال�ذي س�يحّق��ق ن�رصاً م�ؤزراً 
وتأييداً لعباده املؤمن�ن كتأييد الله ألنبيائه 
وأوليائه الصالحن، وأنت الشهاب امليضء يف 
دياجر وظالم فس�ق وفجور أدوات وعمالء 

االستكبار العاملي. 
سيدي أيها الش�امخ الكريم يا َمن قهرت 
الطغ�اة بقوتك وش�جاعتك واهتزت عروُش 
الظامل�ن بنظرت�ك العاقلة ورؤيت�ك الثاقبة 
وبعمل�ك الصال�ح، لق�د ترك�َت يف داخ�ل 
صدورنا أثراً ال يُمحى شموخاً وأنفًة وسقيت 
ضمائَرنا عزًة وكرامًة ومألت قلوبَنا ُه��ويًَّة 
إيَْم�اني�ًة ونزع�ًة ديني�ًة وانتم�اًء صادق�اً 

لألرض والوطن، وذلك كله إنما هو استلهاٌم 
من بع�ض س�رتك الجهادي�ة وتَح��رُِّكك 
الوّقاد  وفك�رك  الُق��رْآن�ي 
بم�ا  الصالح�ة  وأعمال�ك 
تحوي�ه م�ن فضائ�َل وقيٍَم 

إنَْس��انية. 
والوج�دان  القل�وب  يف   
أزْل�ت م�ن أمامنا الغش�اوة 
والحجاب ع�ن خطِط َومكر 
أع�داٍء طاملا كان�وا هم أعداء 
املايض والحارض واملستقبل، 
هم أنفُس�هم م�ن يبغون يف 
ويقتل�ون  الفس�اَد  األرض 
الفتنة  ويث�رون  ويذبح�ون 
اإلنَْس���انية ويتمس�كون  ويت�رّأون م�ن 
بالطاغ�وت، هم آثروا ذل�ك وفّضلوه حباً يف 
املال والجاه والس�لطان وطمعاً يف نيل رضا 

أولياء الطاغوت والشيطان. 
وأن�ت ي�ا س�يدي آث�رَت القي�َم والديَن 
واإلنَْس��انيَة والقضيَة؛ سعياً لرضا الرحمن 

مالِك امللك جبار السماوات واألرض. 
وقد رأينا بفضل الله طريقاً بيِّناً ورصاطاً 
مس�تقيما وحّق�اً ليس�ت فيه أدنى ش�ائبة 
وبركاٍت كلها تس�اُمٌح ووفاٌء وإيثاٌر وشفقٌة 

وتواٍص بالحق وباألعمال الصالحات. 
 كي�ف ال وأنت فخُر األجي�ال ومجُد هذه 
���ة وأماُن أه�ل األرض؟، كيف ال وأنت  األُمَّ
تأري�ُخ اإلنَْس���انية وثقاف�ٌة قرآني�ة وقيٌم 

أخالقيٌة وروحية؟، كيف ال وأنت َمن 

حجور مأزق تحالف العدوان 
عبداهلل هاشم السياني

ما عاقُة فت�ح جبهة حجور 
»س�توكهولم«،  السويد  باتّفاق 
وهل كان تحالُُف العدوان عندما 
خّطط لها مع أمريكا وبريطانيا 
يعتق�ُد أنه�ا س�تكوُن الجبه�َة 
التي س�تقيض عى ق�وة أنصار 
الل�ه وس�يطرتها عى الش�مال 
وس�تمكنه إذَا م�ا انت�رص فيها 
الحديدة والسيطرة  من إسقاط 
عليه�ا؛ كونها كان�ت تهدُف إىل 
عزل صعدَة عن صنعاء، وصعدة 

عن الحديدة عرب خط عسكري يمتدُّ من الجوف مروراً بحرف 
سفيان بمحافظة عمران، وصوالً إىل الساحل. 

وستسمُح له بتوجيه مرتِزقته من اإلصاحيني والتكفرييني 
والعفاش�يني يف حج�ور للزح�ف والتق�دم من الش�مال نحو 
الحدي�دة وأم�ر مرتِزقته يف جنوب الحديدة م�ن ُحّراس طارق 
وألوي�ة العمالق�ة التكفريي�ة بالتق�دم نحو مدين�ة الحديدة 
ومينائه�ا والس�يطرة عليه�ا، وبالتايل تس�ُقُط مدينة وميناء 
الحدي�دة يف يد تحال�ف العدوان، طبعاً بع�د أن يكوَن التحالُف 
قد أعلن فش�َل اتّفاق السويد وانس�حب منه وحّمل الحوثيني 

أسباَب الفشل. 
لكن اللَه خيّب آماَلهم واس�تطاع الجيُش واللجاُن الشعبية 
أن يُلِحقوا بمجموع دول التحالف وجميع مرتِزقتها يف معركة 
واحدة هزيمًة نكراَء لن ينس�وها أو يتعافوا منها بس�هولة يف 

املستقبل. 
 فم�ا الذي س�تكون علي�ه خي�اراُت الس�عودية واإلمارات 
يف األس�ابيع القادم�ة؟ هل س�تعود لخي�ار معرك�ة الحديدة 
والس�احل واالنس�حاب من اتّفاق الس�ويد؟ أم س�تبحث عن 
تصعي�د يف جبهة أُْخ��َرى؛ ك�ون ترامب قد ال يغامر بتعريض 
مس�تقبله الس�يايّس للتهديد من قبل الكونج�رس إذَا ما دعم 
دوَل التحال�ف م�ن جديٍد يف معرك�ة الحديدة، لك�ن املؤّكَد أن 

العدواَن قد خلق لنفسه وأدواته مأزقاً بفتح جبهة حجور. 
التتمة ص 8


