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شيخ بارز يف شبوة يدعو للثورة يف وجه االحتالل دفاعًا عن النفس والكرامة
ال���س���ل���ط���ة احمل���ل���ي���ة ب����احل����دي����دة ت����دع����و األم�������م امل����ت����ح����دة ل���ت���أم���ن إغ�����اث�����ة م���دي���ن���ة ال����دري����ه����م����ي احمل����اص����رة
عبدال�صالم يناق�ش مع غريفيث مقرتحات لتنفيذ اتفاق احلديدة ومنع الت�صعيد

يف ظل الدعوات الدولية إلهناء العدوان:

حتركات اأمريكية بريطانية تعرقل ال�صالم

بعد تعرضهم للخديعة ونقلهم مرغمني:
النظام السعودي يزج مبئات املرتزقة يف 

السجون لرفضهم القتال يف جبهات احلدود

تقرير

واش������ن������ط������ن ت������ؤك������د دع���������م م������س������ار احل�������رب

باليمن  املدنين  قصف  يف  بريطانيا  ت��ورط  يكشف  دويل  حتقيق 

الرئيس المشاط يكرم نشطاء 
الوطن في الخارج لدورهم الوطني 

في نقل مظلومية الشعب اليمني 
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 بالتزامن مع إحباط محاولة تسّلل لهم في جيزان:

مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بنيران الجيش واللجان خالل العملية:

بينهم 15 عنصرًا لقوا مصارعهم بكمين هندسي محكم:

مصرع العشرات من املرتزقة خالل 
كسر زحف لهم يف جبهة نهم

قنص 40 عنصرًا من الجيش 
السعودّي واملرتزقة يف جيزان 

ونجران خالل يومني
 : خاص

أفاد لصحيفة نملسرية َمْصـَدٌر يف وحدة نلِقلَاصة نلتارعة للجيش 
ونللجان نلشـعبيّة، أمس نألحد، رـأن أكثَب من 50 علرصنً من  لود 
نلعدّو نلسعودّي ومبتِزقته سقطون قتىل و بحى رعمليات قلص يف 

عدة ملاطق رالحدود، خالل نليوما نملاضيا. 
وأوضـح نمَلْصــَدُر أن نلحصيلـة تتضمـن َعـَددنً مـن نلجلـود 

نلسعوديّا ونملبتِزقة نلسودننيا ونملحليا. 
وأشـار يىل أن أولئـك نلجلـوَد ونملبتِزقة سـقطون قتـىل و بحى 
رعمليات قلص نستهدفتهم يف عدة ملاطَق رجبهتَي  يزنن ونجبنن 

فقط خالل نليوما نملاضيا. 
وكان َمْصـَدٌر َعْسـَكِبيٌّ أفاد للصحيفة، أمـس نألول، رأن أكثَب 
مـن 115 مبتِزقـاً ريلهـم االاة قياديا، سـقطون قتـىل و بحى، 
رلرينن نلجيش ونللجان نلشـعبيّة قبالة ملَفـذ عل5 رجبهة عسري، 

خالل يومي نلجمعة ونلسبت نملاضيا. 
ا1،  وتشـهُد مختلُف نلجبهـات يف نلحدود ويف نلدنخ ، 5ـذه نألَيَـّ
تزنيدنً َكبرينً يف نلخسـائب نلبرشية لُقــوَّنت نلعدونن، حيث يتساقط 

نلعرشنُت من نلغزنة ونملبتِزقة قتىل و بحى رشك  يومي. 
وكانت صحيفُة نملسـرية نرشت يف عدد نألمس أن أكثَب من 700 

ا1  نلقليلة مبتِزق سقطون قتىل و بحى خالل نألَيَـّ
نملاضية يف  بهات نلحدود ونلضالع. 

 : نهم
تمّكلت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة، أمس نألحد، من كرس 
محاولة زحف ونسعة ملبتِزقة نلعدونن نألمبيكي نلسعودّي يف  بهة 

نهم، وسقط نلعرشنُت من نملبتِزقة قتىل و بحى. 
وأوضـح َمْصـَدٌر َعْسـَكِبيٌّ لصحيفة نملسـرية رـأن نلعدّو دفع 
رمجاميـَع كبرية من مبتِزقتـه يف محاولة زحف ونسـعة عىل عدة 
مونقع يف ملطقة نلقل5 رجبهة نهم، ُمشـرينً يىل أن محاولة نلزحف 

تمت من مسارين. 
وأّكـد نمَلْصـَدُر أن نملبتِزقة تلقون رضراٍت مكثّــفًة ومسّددة من 
قب  ُقــوَّنت نلجيش ونللجان نلشعبيّة نملبنرطة 5لاك، ما أسفب عن 

مرصع ويصارة نلعرشنت ملهم. 
وأشـار نمَلْصـَدُر يىل أن أكثب من 15 مبتِزقاً سقطون رصعى  بنء 
وقوعهم يف كما 5لديس محكم، حيث ننفجبت رهم عبونت ناسفة 

زرعتها وحدة نلهلدسة نلعسكبيّة نلتارعة للجيش ونللجان. 
والذ رقيـة نملبتِزقـة رالفـبنر مـن نمللطقـة مذعوريـن، لتلتهي 

محاولتهم رالفش ، ردون أن يحّقــقون فيها أي تقد1. 

5 صواريخ »زلزال1« تضرب تجمعات املرتزقة يف عسري وتكّبدهم خسائر كبرية

قتلى وجرحى من املرتزقة وتدمري دبابة لهم يف جبهة »مريس«

تدمري آلية للمرتزقة بكمني هندسي يف جبهة »حمري«

هجوم نوعي على عدة مواقع وتباب للمرتزقة يف »عقبة لودر« بمكرياس

 : الحدود

تكبّد مبتِزقُة نلجيش نلسـعودّي 
خسائَب ررشية فادحة، أمس نألحد، 
حيـث سـقط نلعـرشنُت ملهم قتىل 
و بحى خـالل عمليـات ورضرات 
نوعيـة نّفـذتهـا ُقـــوَّنُت نلجيـش 
ونللجان نلشعبيّة يف  بهات ما ورنء 

نلحدود. 
ففـي عسـري، أطلقـت ُقـــوَّنت 
نلجيـش ونللجـان نلشـعبيّة، أمس، 
خمسة صونريخ من نوع »زلزنل1« 
عىل تجمعات كبرية ملبتِزقة نلجيش 
نلسـعودّي، تم رصد5ا قبالة ملَفـذ 

عل5. 

وأّكـد َمْصـَدٌر َعْسَكِبيٌّ لصحيفة 
نلخمسـة  نلصونريـخ  أن  نملسـرية 
حّقــقت يصارات دقيقة، وأسفبت 
عـن سـقوط نلعـرشنت مـن نلقتىل 
ونلجبحى يف صفـوف نملبتِزقة، كما 

كبّدتهم خسائَب مادية متلوعة. 
ُقـــوَّنُت  تمّكلـت  ويف  يـزنن، 
نلجيش ونللجان نلشعبيّة من يحباط 
نلجيـش  ملبتِزقـة  تسـّل   محاولـة 
نلسعودّي قبالة  ب  قيس، وأوضح 
أن  للصحيفـة  ميدننـي  َمْصــَدٌر 
نلجيش ونللجان نستهدفت  ُقــوَّنِت 
نملبتِزقـة نملتسـّللا رلرينن مسـّددة 
أوقعت َعـَددنً من نلقتـىل ونلجبحى 
يف صفوفهـم، وأ ـرت رقيتهم عىل 

نلفبنر. 

 : الضالع
ونصلت ُقـــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشـعبيّة عملياِتها 
ا1  نلعسـكبيّة يف محافظة نلضالع نلتي شهدت خالل نألَيَـّ

نملاضية تقدماً ميدننياً ونسعاً يف عدة ملاطق. 
وأفاد َمْصـَدٌر َعْسـَكِبيٌّ لصحيفة نملسرية رأن ُقــوَّنت 
نلجيش ونللجان نلشعبيّة خاضت مون هات، أمس نألحد، 
مع مبتِزقة نلعدونن نألمبيكي نلسعودّي يف  بهة مبيس، 
حيـث سـقط عدٌد مـن نملبتِزقة قتىل و بحـى خالل تلك 

نملون هات. 
وأوضحت نملصادر أن ُقــوَّنت نلجيش ونللجان تمّكلت، 
تدمـري  مـن  أمـس 
للمبتِزقـة،  درارـة 
وذلك رونسـطة عبوة 
ناسـفة زرعتها وحدة 
نلهلدسـة نلعسـكبيّة، وأّدى تدمري 

نآللية يىل مرصع ويصارة طاقم نلدرارة. 
وكانت ُقـــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشـعبيّة 
ـا1 نلقليلة نملاضيـة تقدماً  حّقــقـت خالل نألَيَـّ
َكبـرينً يف عدد من ملاطق محافظـة نلضالع، حيث 
تمّكلت من تطهري  ب  »ناصة« نالسـرنتيجي وأكثب 
مـن 100 موقع، يف عملية كرى سـقط خاللها أكثُب 
مـن 150 قتيالً و بيحاً مـن نملبتِزقة، كمـا تمّكلت 
من نلسـيطبة عىل عدة مونقَع 5امة يف قعطبة مبيس 
خـالل 5جو1 نوعي سـقط فيه عدٌد كبـريٌ من نملبتِزقة 

أَيْضاً. 

 : تعز
لقـي عدٌد مـن مبتِزقة نلعـدونن نألمبيكـي مصارَعهم وأصي5 
آخـبون، أمس نألحد،  ـبنَء تدمري آلية لهم ركمـا أعدته ُقــوَّنت 

نلجيش ونللجان نلشعبيّة يف محافظة تعز. 
وأفـاد َمْصــَدٌر َعْسـَكِبيٌّ لصحيفة نملسـرية رأن عبوًة ناسـفًة 
زرعتهـا وحـدُة نلهلدسـة نلعسـكبيّة نلتارعـة للجيـش ونللجـان 
نلشعبيّة، ننفجبت رآلية ملبتِزقة نلعدونن يف  بهة ِحمرَي راملحافظة، 

ما أَدَّى يىل تدمري نآللية. 
وأّكــد نمَلْصـَدُر أن علارَص نملبتِزقة نلذيـن كانون عىل متن نآللية 

سقطون َ ميعاً را رصيع و بيح  بنء نالنفجار. 

 : البيضاء
نّفـذت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة يف 
محافظة نلبيضاء، أمس نألحد، 5ُـُجوماً نوعيًّا 
عىل عـدد من مونقع مبتِزقة نلعدونن نألمبيكي 
نلسـعودّي، وتكبّـد نملبتِزقـُة خسـائَب ررشيـة 

فادحة خالل نلعملية. 
وأفاد َمْصـَدٌر َعْسـَكِبيٌّ لصحيفة نملسـرية 
رأن نلهجو1َ نسـتهدف عـدة مونقَع وتباب كان 

يتمبكـز فيها مبتِزقـة نلعـدونن يف عقبة لودر 
رمديبية مكـرينس، موضحاً أنه تم نقتحا1 تلك 
نملونقـع ونلتبـاب رعد رصـد دقيـق لتَحـّبكات 

وحجم ُقــوَّنت نملبتِزقة فيها. 
وأشـار نمَلْصــَدُر يىل أن حالة رعـ5 ونرتباك 
كبرية أصارت مجاميـَع نملبتِزقة نلذين كانون يف 
تلك نملونقع ونلتبـاب، فالذ نلعديُد ملهم رالفبنر 
مذعوريـن.  وأّكــد نمَلْصــَدُر أن نلعرشنت من 
مبتِزقة نلعدونن سـقطون قتىل و بحى رلرينن 

نلوحـدنت نملها مـة خـالل نلعمليـة، حيث تم 
نستهدنُفهم رلرينن مكثّــفة. 

وشـلت ُقـــوَّنُت نلجيـش ونللجـان خـالل 
نلهجو1 قصفاً مدفعياً مكثّــفاً ومسـّددنً عىل 
تجمعات وتحصيلـات وأوكار نملبتِزقة، ما أَدَّى 

يىل مضاعفة عدد قتال5م و بحا5م. 
ونغتلـم أرطاُل نلجيـش ونللجان كميات من 
نلعتاد نلعسـكبّي نلـذي كان يخّزنُه نملبتِزقة يف 

تلك نملونقع ونلتباب.
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التوجهات البريطانية اإلماراتية تقّلل من فرص تنفيذ االّتفاق:

رئيس الوفد الوطني يلتقي املبعوَث األممي ويناقش معه مقرتحات لتنفيذ اّتفاق الحديدة بمسار واضح يمنع عودَة التصعيد
 : إبراهيم السراجي

نلتقـى رئيُس نلوفد نلوطلي محمد عبدنلسـال1، 
مسـقط،  نلعمانيـة  نلعاصمـة  يف  نألحـد،  أمـس 
نملبعـوَث نألممـي مارتـن غبيفيـث وناقـش معه 
نلعبنقيـ  نلتـي تحـوُل دون تلفيذ نتّفـاق نلحديدة 
ورعض نملقرحـات للدفع قدماً نحـو تلفيذه، غري 
أن وضـوَح نلـدور نلريطاني ونإلمارنتي نلسـاعي 
إلفشال نالتّفاق يقل  من فبص نلوصول يىل نلهدف 
نإلنسـاني لالتّفـاق، خصوصـاً أن نلعبنقيـ  نلتـي 
تضعهـا ربيطانيا ونإلمارنت تعر عـن رغبتهما يف 
يفشـال نالتّفاق ربمته وليس لتعديله أَو ييجاد آلية 
تلفيٍذ معيلـة من خالل محاولة تلـك نلدول تقديَم 
تفسـرينت خاطئة للصِّ نالتّفاق نلـذي تم نلتوصُ  

يليه يف نلسويد يف ديسمر نملايض. 
وقال رئيـُس نلوفد نلوطلي ينه تـم خالل نللقاء 
ملاقشـة »مسـار نتّفاق نلحديـدة ونلعبنقي  نلتي 
تقـف أما1 تلفيذ خطة نالنتشـار للمبحلتا ونلتي 

سبق نلتونفق عليهما«. 
وأضـاف أنه تم أيضاً »ملاقشـة رعـض نملقرحات 

ونألفـكار للدفع رالتلفيذ وْفــقاً ملسـار ونضح واارت 
يملـع عودة نلتصعيد وال يمث  أي تهديد عىل نملديلة أَو 

نمليلاء«. 
من  انبه، أوضح عضُو نلوفد نلوطلي عبدنمللك 
نلعجـبي نلذي حرض نللقاء، لصحيفة نملسـرية، أن 
نللقاء مع نملبعوث نألممـي »تطبق يىل رحث قضية 
نألرسى ورضورة نإلرسنع يف ينجـاِز مـا تم يحبنُزه 
يف لقـاء نألردن را ممثـيل نلوفد نلوطلـي وممثيل 

نلطبف نآلخب«. 
ورغـم لقـاء رئيـس نللجلـة نملشـركة نلجلبنل 
مايك  لوليسـغارد مع ممثيل نلطبف نآلخب رعد فتح 
نلطبيـق له مـن قب  نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة يىل 
ملاطق سيطبة نملبتِزقة، يال أن مسار تلفيذ نملقرح 
نلـذي تقد1 ره عىل مبحلتـا وونفق عليه نلطبفان، 
ما يـزنل متعثبنً نظـبنً النقالب ممثـيل نلعدونن عىل 
نملقـرح وطبحهـم لرشوط لـم يلص عليهـا نتّفاق 
نلحديـدة نملوقـع عليه يف نلسـويد، و5و مـا أّكـــد 
و ود تعليمات قادمة من قب  نإلمارنت نلتي أظهبت 
تعلتاً ونضحاً؛ رهدِف يفشـال نالتّفاق نلذي  اء عىل 
عكس أطماعها رالسـيطبة عىل ميلاء نلحديدة آخب 
نملوننـئ نليمليـة وأ5مها نلـذي لم يتـم نحتالله من 

قبلهـا راإلضافـة يىل ميلائي نلصليـف ورأس عيىس 
نللفطي. 

وكانت ترصيحـاُت وزيب نلخار يـة نلريطاني 
وسـفري ربيطانيـا لـدى نليمـن نألخـرية تضملت 
تهديـدنٍت رصيحـًة راسـتئلاف نلحـبب الحتـالل 
نلحديـدة تزنملاً مع ما تم كشـفه من تلـا1ٍ للدور 
نلريطانـي يف نلعـدونن عىل نليمن، ُكلُّهـا تؤكِّـُد أن 
ربيطانيا ضالعة ردور رئييس يف نلعم  عىل يفشـال 
نتّفاق نلسويد وخصوصاً ما يتعلق راتّفاق نلحديدة. 
أيضاً تضملـت يحاطة رئيس نللجلة نملشـركة 
نلجلـبنل مايـك  لوليسـغارد أمـا1 مجلـس نألمن 
يدننًة رصيحًة لحكومة نملبتِزقة نلتي تمث  نلعدونن 
رعبقلـة تلفيـذ مقرحه نلذي يقو1 عـىل مبحلتا 
لتلفيـذ نتّفـاق نلحديـدة، لتضـاَف يىل كثـرٍي مـن 
نلشـون5د نلتـي تؤّكـُد أن دوَل نلعـدونن وخصوصاً 
نإلمـارنت وربيطانيـا تعمـالن رشـك  ونضح عىل 
يفشـال نالتّفاق وليس ييجاد صيغة مقبولة لتلفيذ 
ــد نلدولتا تقديَم  نتّفاق نلحديدة نا5يك عـن تعمُّ
تفسرينت خاطئة للص نالتّفاق ونستمبنر خبوقات 
مبتِزقـة نلعـدونن وطريننـه لوقف يطـالق نللار يف 

نلحديدة. 

فيما محافظ الحديدة يطلب من األمم المتحدة التنسيَق في 
تحييد الطيران األمريكي السعودّي إلدخال القافلة:

عضو السياسّي األعلى محمد علي 
الحوثي يدعو لتجهيز قافلة ملدينة 

الدريهمي املحاَصرة
 : خاص

دعا عضُو نملجلس نلسـيايّس نألعىل، محمد عيل نلحواي، أمس 
نألحد، نلسـلطَة نملحلية رمحافظة نلحديدة لتجهيِز قافلة غذنئية 

ألرلاء مديلة نلدريهمي نملحارصين ملذ خمسة أشهب. 
كما دعـا نلحواـي يف تغبيده له عـىل توير »نلجلـبنل مايك  
ومسـؤويل نمللظمات نلدولية يىل مبنفقة نلقافلة حتى يتم ضمان 
عد1 قصفها من نلطرينن نلعدونن نألمبيكي نلسـعودّي نإلمارنتي 

أَو نألسلحة نألُْخــَبى للمبتِزقة«. 
 ونسـتلكب عضو نملجلس نلسيايّس نألعىل صمَت نألمم نملتحدة 
َوملظمات نإلغااة نلدوليـة وتجا5لها حصار نلعدونن عىل مديلة 
ـالً نألمـَم نملتحـدة وملظمـات نإلغااـة نلدولية  نلدريهمـي، محمِّ
مسـؤوليَة حصار مديلة نلدريهمي نلتي لم تتجه يليها أيُة قافلة 

مساعدنت. 
ردوره، قّد1 محافظ نلحديدة محمد عياش قحيم طلباً لبئيس 
رعثة نألمـم نملتحدة لدعم نتّفاق نلحديدة لوليسـغارد رالتلسـيق 
إلدخـال قافلـة مسـاعدنت دوليـة ومحليـة ملديلـة نلدريهمـي 
نملحارصة.  وطل5 قحيم يف رسالة رعثها لألمم نملتحدة »من نلبعثة 
نألممية نلتلسـيق يف تحييـد طرينن نلعدونن نلسـعودّي نألمبيكي 

أالاء مبور نلقونف  نملقدمة ملديلة نلدريهمي نملحارصة«. 
وأشـار قحيم يىل أن »مديلة نلدريهمي محارصة ملذ أكثب من 
5 أشـهب ويملع نلعدونن دخول أية مسـاعدنت ألكثب من 7 آالف 

من سكانها«. 

واشنطن تؤّكـد دعمها الستمرار الحرب على اليمن ردًا على تنامي 
الدعوات الدولية لوقف العدوان

 : وكاالت
نلعبريـة  نلدعـونت  وسـَط 
ونلدوليـة إلنهـاء نلحبب عـىل نليمن 
ويحـالل نلسـال1، تؤّكــُد نلواليـاُت 
لـُك ِّ  رفَضهـا  نألمبيكيـة  نملتحـدة 
تلـك نلدعـونت ووقوَفهـا ورنء شـن 
نلعـدونن ونسـتمبنره، و5ـو ما عّر 
عله روضوح مسـؤوٌل كبـري روزنرة 

نلخار يـة نألمبيكيـة، أمـس نألحد، 
مـا وصفـه  دعـا السـتمبنر  نلـذي 
رالضغط نلعسكبّي ودعم رالده لهذن 

نلتو ه. 
ويف 5ذن نلسياق، أّكـد نائ5ُ مساعد 
تيـم  نألمبيكـي،  نلخار يـة  وزيـب 
ليلدركيلغ، أن نلضغط نلعسـكبّي عىل 
من وصفهم رـ »نلحوايا« أمٌب مقبول 
وملاس5  دنً من و هة نظب نلواليات 

نملتحدة، معترنً أن نسـتمبنَر نلتصعيد 
نلعسكبّي سيسهم يف نلتوص  يىل َحـ ٍّ 

سيايّس، حس5 زعمه. 
وزيـب  مسـاعد  ترصيحـاُت 
نلخار يـة نألمبيكـي تزنملـت مـع 
نلعبريـة ونلدولية  نلدعـونت  تلامـي 
لوقـف نلعـدونن عـىل نليمـن لوضع 
َحــدٍّ للمأسـاة نلتـي يعانـي ملهـا 
نليمليـون مع دخول نلعـدونن عامه 

نلخامس، يف مسـعًى أمبيكيٍّ لعبقلة 
تحول تلـك نلدعـونت يىل تَحــّبكات 
لوقـف نلعدونن، و5و مـا دأرت عليه 
ونشـلطن نلتي سـبق َوتعّمدت ينهاء 
 ـوالت نملفاوضات ملـذ مفاوضات 
للعـدونن،  نألول  نلعـا1  يف   ليـف1 
لتؤّكــَد رغبتها يف نسـتمبنر نلعدونن 
نلذي يحّقـــق أطماعها ويدر عليها 
مئات نملليارنت من مبيعات نألسلحة. 

صنعاء: ضبط عصابة سرقة 
قامت بسرقة نصف مليون 

دوالر من منازل املواطنني 
 : صنعاء

تمّكـن مبكـز رشطـة ريت رـوس رمديبية سـلحان 
محافظة صلعاء، أمس نألحد، من ضبِط عصارة مكّونة 
من ر   واالث نسـاء يحدن5ن من  لسـية فلسطيلية، 
قامـون ررسقـة 500 ألـف دوالر أمبيكي مـن ملزل أحد 

نملونطلا يف ملطقة ريت روس. 
وأوضح َمْصـَدٌر رمبكز رشطة ريت روس، أن نملونطن 
»محمد نلسـويدي« تقـد1 ربالغ عن نختفـاء مبلغ 500 
ألف دوالر من ملزله، فتـم ي بنء نلتحبيات نلتي أوصلت 
للعصارـة نملكونـة من 3نسـاء ور ـ ، ونلقـاء نلقبض 
عليهم، مشرينً يىل أن نفبند نلعصارة كانون قد رصفو نملبلغ 
ررشنء  ليهات ذ55 وسيارة نوع يارس تويوتا.  وأّكـد 
نمَلْصــَدُر أن نأل هـزة نألملية ضبطـت رحوزتهم )330 
 ليـه ذ55 ومبلـغ 1مليون و100 ألف ريال، وسـيارة، 
نـوع يـارس تويوتـا(، مشـرينً أن نإل ـبنءنت نلقانونية 
نتخذت وتـم تحبيز نملضبوطات ويحالتهـا مع نملتهما 

للبحث نلجلائي. 

شيخ قبلي يف شبوة يدعو القبائل إىل االنتفاضة ضد 
االحتالل ومرتزقته والدفاع عن أنفسهم وكرامتهم

 : شبوة
حّذر شـيٌخ قبيل رارز يف محافظة شـبوة مـن نالنتهاكات نلتي يمارسـها نالحتالُل نإلمارنتي 
عر ميليشـياته وعصاراته نمللطوية تحت ما يسـمى »نللخبة نلشـبوننية«، دنعيـاً كافة قبائ  

نملحافظة يىل نالستلفار ومون هة نالحتالل. 
وأشـار نلشـيخ مبارك رن نارص نملقبحي -شـيخ قبيلة نملقارحة رمحافظة شـبوة- يف رالغ 
صحفي صادر عله، أمس تلقت صحيفة »نملسرية« نسخًة مله، يىل خطورِة ما يقو1ُ ره نالحتالل 
نإلمارنتي عر ما يسـمى »نللخبة نلشـبوننية« ونلتعمد نملسـتمّب إل5انة أرلاء نملحافظة وسح5 
أسـلحة نملونطلا من ملازلهم، مبيلاً أن مثَ  5ذه نألعمـال ونالنتهاكات غري نألَْخــاَلقية تتلاىف 
مع أعبنف وتقاليد أرلاء شـبوة وتسـعى إلذالل نلقبائ ، حااّاً أفبند ما يسمى نللخبة من أن أرو 
ظبي تسـتخدُمهم كأدونت إلذالل أ5لهم وقبائلهم، مشرينً يىل أن أ5ايل نملحافظة لن يقبلون رمث  

5ذه نألعمال وسيون هونها رك  ما أوتون من ُقــوَّة. 
ونّوه نلشيخ نملقبحي يىل أن ما يقو1 ره نالحتالل نليو1 يف شبوة من تفتيش لبيوت نملونطلا 
يف ملطقة مبخة وسـح5 أسـلحتهم نلشـخصية من دنخ  ملازلهم ما كان لـه أن يحص  لوال 
تونطؤ ُقــوَّنت ما يسـمى نللخبة نلشبوننية مبتِزقة نالحتالل و5م من يتحملون مسئولية 5ذه 

نملمارسات و5م غبماء ُكــّ  أرلاء شبوة. 
ودعا نلشـيخ نملقبحي  ميع قبائ  شبوة رالوقوف صفاً ونحدنً من أ   نلدفاع عن أنفسهم 
وكبنمتهـم وعادنتهـم وتقاليد5م وعد1 نلتخـاذل يف مون هة نالحتـالل ومبتِزقته، ونلعم  عىل 
نـرصة أرلاء قبائ  مبخة نلذين يون هـون نملحتّ  نإلمارنتي حتى ال يتكّبر نالعتدنء مبة أُْخــَبى 
عىل قبيلة أُْخــَبى، مبيلاً أن نملوَت دفاعاً عن نلكبنمة رشٌف وعزة فالتأريخ لن يبحم أحدنً مات 

 باناً لم يدنفع عن نفسه وأ5له ووطله. 
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 : المحويت 
أقيمـت يف عـدد مـن مديبيـات محافظة 
نملحويت، أمس نألحد، فعالياٌت اقافية إلحياء 
نلذكبى نلسـلوية للشـهيد نلقائد حسا ردر 

نلدين نلحواي -ِرْضــَونُن نللِه َعَليِْه-. 
ويف نلفعاليات رمديبيات حفاش وملحان 
ألقيـت كلمـاٌت نسـتعبضت  ورلـي سـعد، 
مقتطفات من حياة نلشـهيد نلقائد ودعوته 
نألمبيكـي  نملـرشوع  رخطـورة  للتيقـظ 

ـة ومعتقدنتها.  نلصهيوني عىل حياة نألُمَّ
َوأشـارت كلماُت نملشـاركا يىل ما  سده 
فكـب ومـرشوع نلشـهيد نلقائـد نمللبثق من 
نلُقـــْبآن نلكبيم ونلذي رـات يمث  مرشوعاً 
ـة نإلسالمية رأرس5ا الستعادة مكانتها  لألُمَّ

وكبنمتها را شعوب نلعالم. 
وأّكـد نملشـاركون عىل رضورة نسـتمبنر 
ونلصمـود  للشـهيد  نلُقــْبآنـي  نملـرشوع 
نألمبيكـي  نلسـعودّي  للعـدونن  ونلتصـدي 
ورفد  بهات نلـرشف ونلبطولة للي  نلحبية 
ونالسـتقالل وتطهري تـبنب نلوطن من دنس 

نلغزنة ونملحتّلا. 

وأشـارت نلكلمـات يىل نلحا ة للتمسـك 
رمرشوع نلشهيد يف يعالء كلمة نلحق ونلتغل5 
عـىل نلظبوف ونألزمات نلبن5لة نلتي تمب رها 

رالدنا  بنء نستمبنر نلعدونن ونلحصار. 
كما  ّدد نملشـاركون تأكيَد5م عىل نمليض 
يف درب نلشـهيد نلقائـد يف رفع رنية نإلسـال1 
ويعالء كلمـة نلله ورفض نلظلـم ونلوصاية 

مهما رلغت نلتضحيات. 
ودعـا مسـئولو نملديبيـات يىل نسـتلها1 
نلـدروس ونلعـر من مسـرية حياة نلشـهيد 
للصمـود يف مون هـة  نلديـن  رـدر  حسـا 

نلعدونن.
يىَل ذَلـَك، نظمـت رمديبية شـبا1 كوكبان 
راملحافظـة فعاليـٌة إلحيـاء نمللاسـبة أّكـد 
خاللهـا أرلـاُء مديبيـة شـبا1 أ5ميّة نمليض 
عىل درب نلشـهيد يف نلتَحـّبك مللا5ضة أعدنء 
ـة ونلوقوف يف و ه نلطغاة ونملستكرين.  نألُمَّ
نلشـهدنء  مؤسسـة  ملـدوُب  وأشـاد 
راملحافظـة َعبدنلقـدوس نلحاكـم رملاقـ5 
نلشـهيد نلقائـد وشـجاعته وصـره خـالل 
مبنحـ  حياته، مؤّكـدنً نسـتمبنر نلصمود يف 

مون هة نلعدونن وُمَخّططاته. 

فيمـا أّكــد عضـو رنرطـة علمـاء نليمن 
محمـد نلحكمـي نملـيض عـىل درب وخطى 
نلشـهيد يف مون هة نلعـدونن وتحبيب نليمن 

من دنس نلغزنة ونملحتّلا. 
رـدوره، نسـتعبض مديـب نملديبيـة نارش 
حامـس قبول دور نلشـهيد نلقائد نلذي  اد 

رلفسه يف سبي  مرشوع نلعزة ونلكبنمة. 
ويف نلسـياق، دّشـلت رمديبية رلي سـعد 
فعاليـة تبرويـة للذكبى نلسـلوية للشـهيد 

نلقائد حسا ردرنلدين نلحواي. 
نملسـؤول  نلتـي حرض5ـا  نلفعاليـة  ويف 

نلررـوي راملحافظـة يربن5يم نلزيـن ونائ5 
مديـب نلرريـة ونلتعليـم رشف عبدنلبحمـن 
ومديب نملديبية عيل نمللحاني وأعضاء نملجلس 
نملحيل يف نملديبية ونملشـايخ ونألعيان، ألقيت 
عـدد مـن نلكلمـات نلتـي أّكــدت أن وعـي 
نلشـهيد نلقائـد واقافتـه ننتـرصت للحـق 
ونلعـدل من خـالل نلوقوف يف و ـه نلعدونن 

ونلتصدي ملؤنمبنته. 
ينجـازنت  أ5ـّم  يىل  نلكلمـات  وأشـارت 
نملـرشوع نلُقــْبآني 5ـو تأصيـ  نلُهــِويَّة 
نإلسـالمية نلجامعة وحبص نلشـهيد نلقائد 

ـة تبرية قبآنية  هادية، الفتة  عىل تبرية نألُمَّ
يىل مظلوميـة نلشـهيد نلقائد ونلتـي ذكبتلا 
رمأسـاة كبرـالء وختـم حياتـه ومسـريته 
نلعملية ونلجهادية رالشهادة يف سبي  نلله. 
ومشـاركات  فقـبنت  نلفعاليـة  تخلـ  
متلوعة ونفتتاح معبض مجسـمات وصور 

 سدت نلصمود يف و ه نلعدونن. 
ويف مديبيتَـي  بـ  نملحويـت وملحـان 
نُظِّمت عـدٌد من مـدنرس فعاليـات اقافية 
ـة رامللاسبة، نستعبض خاللها طالُب  َخاصَّ
نملـدنرس نمـاذَج من حيـاة نلشـهيد نلقائد 
تعليـم  يف  ودوره  وشـجاعته  وشـخصيته 
نلُقـــْبآن ونلتوعيـة راملخاطـب نلتي تررُص 

راألُّمة. 
نلقائـد  نلشـهيد  مـرشوع  أن  وأّكــدون 
حسـا ردر نلدين يلبثق من نلُقــْبآن نلكبيم 
ويستهدُف يعالء كلمة نلحق وتجسيد نلعدنلة 

ورفض نملشاريع نالستعمارية. 
يىل نسـتلها1 نلصـر  نلفعاليـاُت  ودعـت 
ونلكفـاح ونلصمود من حياة نلشـهيد نلقائد 
ملون هة قوي نلعدونن ونلتصدي للُمَخّططات 

نلسعوديّة نألمبيكية نإل بنمية. 

 : صنعاء 
أّكـد وزيـُب نلررية ونلتعليم يحيى ردرنلدين نلحواي 
يف فعاليـة نلذكـبى نلسـلوية للشـهيد نلقائد حسـا 
ردرنلديـن نلحواـي، حبَص نلشـهيد نلقائـد عىل تبرية 

ُد رها نهَجها.  ـة تبريًة قبآنيًة  هادية تجدِّ نألُمَّ
 ويف نلفعاليـة نلتي نّظمتهـا وزنرة نلررية ونلتعليم 
ونلدنئبة نلرروية ألنصار نلله، أمس نألحد، يف نلعاصمة 
صلعـاَء وحرض5ـا وكالُء نلـوزنرة، نسـتعبض نلوزيُب 
نلحواـي مبنحَ  نضال نلشـهيد نلقائد و هاده للرصة 

نلحـق ورفضـه لقـوى نلـرش حتـى تمّكَن مـن ييجاد 
مـرشوع متكامـ  لتحقيـق ما تصبـو يليه مـن عزة 
وتمكا، مشيدنً رملاق5 نلشـهيد نلقائد وقوته و لده 
نملقبونـة رسـر نألغـونر طلبـاً للعـدل ويقـبنرنً للحق 

ـة يف زمن نلذل ونالنبطاح.  وتصحيحاً ملسار نألُمَّ
 وتطـبق وزيـُب نلرريـة يىل نالر5اصات نلسياسـيّة 
ونلثقافيـة ونال تماعية قبي  نإلسـال1 وما تال ظهوره 
مـن عـزة وتمكا ألمـة محمد صلـونُت نلله وسـالمه 
عليه، الفتاً يىل ما رنفق نلتأريخ نإلسـالمي من نعو اج 

وزيغ وظهور لبعض نلطونغيت. 

وأشار يىل أ5ميّة نلتمسك رتعاليم ديللا نلحليف و5و 
ما حبص عليه نلشـهيُد نلقائد يف مسـريته نلُقــْبآنية 
وفق ملهاج نملبسـلا ونألئمـة ونلصالحا، نألمب نلذي 
يحتـم عليلـا مونصلـة نلسـري عـىل ُخطـاه يف كفاحه 

ونضاله ضد قوى نلظلم ونالستكبار. 
من  انبه، سـّلط أحُد رفاق نلشـهيد نلقائد، نألُستاذ 
فايـز رطاح، نلضوَء عىل حياته نلجهادية وشـجاعته يف 
قول نلحـق ومقارعته لقوى نلظلـم ونلطغيان ونضاله 
ــة، مؤّكـدنً أ5ميّة  لتحقيـق نلعزة ونلكبنمة ونإلراء لألُمَّ
ـك رمرشوعه نملتمثـ  رالعودة للُقـــْبآن نلكبيم  نلتمسُّ

وتعزيز نلثقة رالله ويحياء نلشعور راملسؤولية للخبوج 
ـة.  من حالة نلضياع ونلتيه نلذي تتخبط فيه نألُمَّ

فيما قّد1 يحيى أرو عونضة ورقًة رعلونن »نملرشوع 
نلُقــْبآنـي« نسـتعبض مـن خاللها معالـم نملرشوع 
نلُقــبْآنـي وركائـزه نملسـتمدة مـن 5ـدي نلُقـــْبآن 
نلكبيـم وكيـف أنه أرقـى وأدق رؤيـة تتلـاول نلونقع 
ـة ضد مكائـد ومؤنمبنت نألعدنء  نملعـاش وتحّصن نألُمَّ
مـن نلدنخ ، عىل قاعدة )عـٌا عىل نلُقــْبآن وعا عىل 
نألحـدنث( نلتي صلعت وعياً عالياً وحافزن َكبرينً لتحمُّ  

نملسؤولية. 

أخبار

 فيما تربويو بني سعد ومدارس ملحان وجبل المحويت يدعون إلى استلهام الصبر والكفاح والصمود من حياة الشهيد القائد:

 بحضور الوزير الحوثي وعدد من قيادات الوزارة:

 مع حلول ذكرى الشهيد القائد وتدشينًا للعام الخامس من الصمود المواكب لالنتصارات في الضالع:

وزارة الرتبية والتعليم والدائرة الرتبوية ألنصار اهلل تنظمان فعاليًة ثقافيًة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد

أبناء ووجهاء الحمزات بصعدة يقّدمون قافلًة غذائية للمرابطني يف الجبهات
 : صعدة 

نلحمـزنت  أرلـاُء وو هـاء عزلـة  قـّد1 
رمديبيـة سـحار محافظـة صعـدة، أمس 
نألحد، خـالل وقفـة قبلية مسـلحة، قافلًة 
غذنئيًة للمبنرطا يف نلجبهات؛ تدشيلاً للعا1 
نلخامـس مـن نلصمـود يف و هـة نلعدونن 
وتعزيزنً لالنتصارنت يف محافظة نلضالع. 

وخالل تسـيري نلقافلة نلتـي نحتوت عىل 
عـرشنٍت من رؤوس نألغلـا1، ونملتزنملة مع 
حلول ذكبى نلشهيد نلقائد حسا ردر نلدين 
نلحواي، نّدد أرلاء نلحمزنت، رجبنئم نلعدونن 
مستشـفى  نسـتهدنف  وآخب5ـا  بيمـة 
ُكتـاب نلتي رنح ضحيتها عدد من نلشـهدنء 

ونلجبحى ونملفقودين. 
ويف نلوقفة، أّكــد محافظ صعدة محمد 
 ارب عوض، نستمبنَر أرلاء نليمن يف نلصمود 
للعا1 نلخامس عىل نلتونيل، ولن يقبلون رالذل 
ونملهانة وسيون هون نلعدونن حتى نللرص، 
وأن نلقافلـة نلغذنئية ونلترع لبفد نلجبهات 
ليس رغبيـ5ٍ عىل أرلـاء نلحمزنت وسـحار 
عامة، دنعياً أرلاَء نملحافظة يىل نملشـاركة يف 
فعالية ذكبى نلشهيد نلقائد حسا نلحواي. 
وأّكــد نملشـاركون يف نلوقفـة وتسـيري 
نلجبهـات  رفـد  يف  نسـتمبنر5م  نلقافلـة 
رالب ـال ونملـال ووفائهم ملرشوع نلشـهيد 

نلقائد مهما كانت نلتضحيات، مشـريين يىل 
أن  بنئـم نلعـدونن رحق نألطفال ونللسـاء 
ونملدنيـا لـن تزيَد5ـم يال ييَْمــانـاً ويقيلاً 
رأ5ميّـة نالسـتمبنر يف نلتضحيـة ونلعطاء 
حتى تطهري كافة نألرنيض نليملية من دنس 
نلغزنة ونملحتّلا ومبتِزقتهم ون تثاث قونعد 
نالسـتكبار نلعاملـي مـن نمللطقـة نلعبريـة 
ونإلسـالمية ونالسـتمبنر يف نُـرصة نلقضية 

نلفلسطيلية. 
يىَل ذَلـَك، نظم نلقطاُع نللسـائي رمديبية 
سـحار وقفة نحتجا ية للتلديد راسـتمبنر 

 بنئـم نلعدونن يحق شـعبلا نليملي آخب5ا 
مشـيدنت  كتـاف،  مستشـفى   بيمـة 
راالنتصارنت نلتي حّقــقها أرطال  يشـلا 
ولجانلا نلشـعبيّة يف محافظـة نلضالع ويف 

كافة نلجبهات. 
وأّكـد رياٌن صادر عن نلوقفة، نالستمبنَر 
يف نللفـري نلعا1 لدعـم نلجبهـات ونلتَحـّبك 
نلدفـاع  يف  نملبنرطـا  إلسـلاد  نلشـعبي 
عـن نلوطـن ومون هـة نلعـدونن ويفشـال 
ُمَخّططاته، وأ5ميّـة تطبيق ميثاق نلرشف 

نلقبيل. 

فيما أبناء المديرية يؤّكـدون مواصلَة رفد الجبهات 
بالمقاتلين وقوافل الدعم وتعزيز الصمود:

محافظ حجة يطلع على أحوال املواطنني 
بمديرية قارة ويتلمس احتياجاتهم

 : حجة 
عبـده  5ـالل  حجـة،  محافـُظ  نطلـع 
نلصـويف، ومعه وكيـُ  نملحافظة لشـؤون 
نلتخطيط وملظمات نملجتمع نملدني محمد 
نلقايض، أمـس نألحد، عىل أحونل نملونطلا 

يف مديبية قارة. 
ونلوكيـ   نلصـويف  نملحافـُظ  ونلتقـى 
نلقـايض معهما عدد من نلقيـادنت نملحلية 
نملشـايخ  زيارتهـم  خـالل  ونلتلفيذيـة 
ونلو هاء وأعضاء نلسلطة نملحلية ونملكت5 
نال تماعيـة  ونلشـخصيات  نلتلفيـذي 
راملديبيـة.  وأشـاد نلصويف رمونقـف أرلاء 
يف  ودور5ـم  نملحطـات  مختلـف  يف  قـارة 
ُمَخّططاتـه  ويفشـال  للعـدونن  نلتصـدي 

ـة يف أحدنث فتلة كرش نألخرية.  وَخاصَّ
وأّكـد أن قبائ  حجة وعىل رأسهم قبائ  
قـارة يرضرـون أروع نألمثلـة يف نلصمـود 
ونلتضحيـة، مؤّكـدنً أن نسـتمبنر نلعدونن 
لـن يزيد أرلـاء حجة رصورة عامـة وقارة 

رشك  خاص يال صمودنً واباتاً يف مون هته 
ونلتصدي له رك  نلوسائ . 

وشـّدد نملحافظـة نلصـويف عـىل أ5ميّة 
تعزيز نلتالحم نملجتمعي را أرلاء نملديبية، 
دنعيـاً يىل عقد ُصلح قبيل رـا ُكــّ  قبائ  
نملديبيـة إلنهـاء نلرصنعات ونلثـأرنت نلتي 

تحُصُد ِخريَة شباب نملديبية. 
من  انبهم، اّمن مشايُخ وو هاء قارة 
نمتلانهم لزيارة نملحافظ وتلمسه 5مومهم 
ــًة وأنه أول محافظ  ونحتيا اتهـم، َخاصَّ
للمحافظة يزور نملديبية ويطلع عىل أحونل 
أرلائها.  وأعللون نستجارتهم لدعوة نملحافظ 
تحبيـب صلح عا1 را كافة قبائ  نملديبية، 
مؤّكـديـن أن نملبحلـة تسـتدعي نلوقـوف 
ـا ونحـدنً يف مون هة نلعـدّو نلحقيقي  صفًّ
من قوى تحالف نلعدونن ومبتِزقته.  وأّكـد 
أرلـاء وو هـاء ومشـايخ مديبيـة قـارة 
مونصلـة رفد نلجبهـات رالب ـال وقونف  
نلدعـم وتعزيز نلصمود يف مون هة نلعدونن 
وأدونته ويفشال ُمَخّططاتهم نلتآمبية نلتي 

تستهدُف نليمَن أرضاً وينساناً. 

أبناء ووجهاء حفاش وملحان وبني سعد وشبام كوكبان باملحويت يحييون الذكرى السنوية للشهيد القائد ويؤّكـدون املضي يف مشروعه الُقــْرآني
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 : ضرار الطيب
ــبنً نمللف نليملي يف مجلس  تسّلمت ربيطانيا مؤخَّ
نألمـن، لتظهـَب نفَسـها كـ »وسـيط دويل للسـال1« 
تغطيًة عىل دور5ا نملبـارش ونلونضح يف نلعدونن عىل 
نليمـن ملذ نلبدنيـة، لكلها لـم تتقْن 5ـذه نلتغطية، 
فبالبغم من تبليها لقبنرين دوليا دعما »مشاورنت 
سـتوكهولم للسـال1«، يال أنها أرفقت نشـاطاِتها يف 
مجلس نألمن رتَحـّبكات شـديدة نلعدنء للسـال1 عىل 
نمليدنن نليملي كرّشت من خاللها عن نملزيد من أنياب 
رغبتها نالستعمارية نملسعورة، يذ أخذت تصلع ُكــّ  
نلعقبات أما1 تلفيذ نتّفاق نلسويد ورالذنت ما يتعلق 
رالحديـدة نلتي تمث  مطمعـاً نسـرنتيجياً لها، ولم 
يقف نألمب علد 5ذن نلحد، يذ كشف نإلعال1ُ نلريطاني 
مؤّخبنً عن مشـاركة ُقـــوَّنت ربيطانيـة خاصة يف 
صفوف نلعدونن نلسـعودّي، تقات   لباً يىل  ل5 مع 
مليشـيات مـن نملبتِزقة تحتوي عـىل أكثب من 50% 
من نألطفـال وتبتبط رتلظيم نلقاعـدة نلتكفريي، يف 
فضيحـة أّدت يىل فتـح تحقيق  ديد لألمـم نملتحدة، 
وكشفت أن تسلَُّم ربيطانيا مللف نليمن لم يكن سوى 
خدعـة للوصول يىل مصالح نسـتعمارية تحت غطاء 

»نلبحث عن نلسال1«. 

ديل��ي ميل: األم��ُم املتحدة تحقُق يف مش��اركة 
الُق��وَّات الربيطانية يف اليمن

نألسـبوَع نملـايض، نـرشت صحيفُة »ديـيل مي « 
نلريطانيـة تقبيـبنً فضحت فيه مشـاركَة عرشنت 
من علارص نلُقــوَّنت نلريطانية نلخاصة يف صفوف 
نلعـدو نلسـعودّي يف نليمـن، وقالـت ين نلُقـــوَّنِت 
نملبتِزقـة  مليشـيات  رتدريـ5  تقـو1ُ  نلريطانيـة 
نملبتبطة رشـك  مبارش مع تلظيم نلقاعدة، مؤّكـدًة 
أن أكثـَب من 50 % مـن تلك نملليشـيات أطفال، كما 
تشـارك نلُقــوَّنت نلريطاني يف نلقتال يىل  ان5 تلك 

نملليشيات أحياناً. 
ويو1 أمـس، أعللت نلصحيفة نفسـها أنها تلقت 
طلباً من قبـ  لجلة نلخرنء نلبسـمية نلتارعة لألمم 

نملتحدة ونلتي تقد1 نملشـورة ملجلس نألمن؛ للحصول 
عـىل معلومـات حول مـا نرشته نلصحيفـة يف يطار 
تحقيـق  ديـد.  فتـُح تحقيـق أممي رسـمي يف ما 
نرشته »دييل ميـ « يمثُّ  فضحيًة دوليـًة لريطانيا 
نلتـي تُعلَى رامللـف نليملي يف مجلس نألمـن متلكبًة 
رشخصية »وسيط نلسال1«، فما نرشته نلصحيفة ال 
يثبت وحس5 نملشاركَة نلعسكبيّة نملبارشة لريطانيا 
يف نلعـدونن عـىل نليمـن، ر  يتجـاوز ذلـك يىل يابات 
»يدنرة« ربيطانيـا لهـذه نلعدونن عـن طبيق نلتحكم 
رمسـار نلتَحــّبكات نلدوليـة رمـا يخـد1 نملصالـح 

نلريطانية ضمن نلعدونن. 
فضيحٌة ال يبدو أن نلوسـط نإلعالمي ونلسيايّس يف 
ربيطانيا يلكب5ا، فقد ذكـبت نلصحيفة نلريطانية 
أمس أن نملعلومات نلتي نرشتها أاارت نسئلة غاضبة 
يف مجلـس نلعمـو1 نلريطانـي حول تـورط نململكة 
نملتحـدة يف نلعدونن عـىل نليمن، كما أاارت شـكوكاً 
حول نالّدعاءنت نملتكـّبرة للحكومة نلريطانية رأنها 

»ليست طبفاً يف نلحبب«. 
وأعـادت نلصحيفـة نق  نتهـا1 وزيـب نلخار ية 
نلسارق أندرو ميتش ، لحكومة نململكة نملتحدة رأنها 

»متورطة رشك  مخج « يف نليمن. 

وال تقـف نلفضيحة علـد 5ذن نلحد، فقد كشـفت 
»ديـيل ميـ « يف تقبيب5ـا نلجديـد أمـس، أن 5لـاك 
نحتماالت تفيد رأن سـالح نلجـو نلريطاني متورط 
رقصف مستشـفى لألطفال يف نليمن قب  أيا1، و5و 
مـا يوضح رشـك  أوسـع نوعيـة نلـدور نلريطاني 
يف نليمـن ونلـذي يلسـف تََمامـاً نّدعـاءنت نلحكومة 
نلريطانية نملتكّبرة رأنها »ليست طبفاً يف نلحبب«. 

اّتفاُق الس��ويد ش��اهٌد عل��ى »قي��ادة« بريطانيا 
للعدوان

مـا يكشـفه نإلعـال1ُ نلريطانـي رن5لـاً ليـس يال 
تفصيـالً  زئياً من مجمـ  نلتَحــّبكات نلريطانية 
نلبسـمية نلتي تشـهد5ا نلسـاحة نليملية ملذ ردنية 
نلعـدونن، ننطالقاً من ضخ نألسـلحة لــ »نلتحالف« 
ومـبورنً رتوفـري نلغطاء نلدويل له، ُوُصـوالً يىل عبقلة 
نتّفاق نلسـويد نلـذي كانت للدن تبيـد أن تظهب من 
خاللـه كبنعيـة لعمليـة نلسـال1، يال أنهـا أخفقـت 
وكشفت عن مخّططات رديلة ال عالقة لها رالسال1. 
تبّلت ربيطانيا نلقبنرين نلدوليا نألخريين ملجلس 
نألمـن رشـأن نليمن، ونللذيـن يدعمـان تلفيذ نتائج 
مشاورنت نستوكهولم، لكلها نستخدمت عىل نألرض 

فبيقا نشـيطا ليضَع ُكــ َّ عقبة ممكلة أما1 تلفيذ 
نالتّفاق، يف محاولة الستخدن1 نالتّفاق نفسه كوسيلة 
أقـ  تكلفـة للحصـول عـىل نملطامع نالسـرنتيجية 

ورالذنت يف نلساح  نلغبري. 
عـىل رأس ذلـك نلفبيـق، كان وزيـب نلخار يـة 
نلريطانـي،  ريمي 5لت، نلذي مـى خالل نلفرة 
نألخرية يهّدُد رفش  »نتّفاق نلحديدة« رالذنت، َويلمح 
رعـودة نلحـبب، ويتحـدث عـن »ننسـحاب نلجيش 
ونللجـان« مـن نلحديـدة، و5و أمـٌب مخالـف تََماماً 
للـص ومضمـون نالتّفاق نلـذي يفـرض رريطانيا 
أن تبعـى تلفيـذه.. ترصيحاٌت أّكــدت أن ربيطانيا 
تسعى السـتخدن1 نتّفاق ستوكهولم كوسيلة لفبض 
سـيطبتها نلعسـكبيّة عىل نلحديـدة ونلبحب نألحمب 
رـدون خسـائَب، رعـد أن فشـلت يف ُكـــ ِّ  ـوالت 

نلتصعيد نلقتايل. 
لـم يقم وزيـُب نلخار ية نلريطانـي رتأكيد نلدور 
نلريطانـي نملبـارش لبـالده يف نلحـبب عـىل نليمـن 
فحسـ5، رـ  أّكــدت ترصيحاتـه أَيْضـاً أن نململكة 
أن  نتضـح  يذ  نلعـدونن،  تحالـَف  »تديـب«  نملتحـدة 
نلخبوقـاِت نملتونصلـَة نلتـي تبتكبهـا دول نلعدونن 
ومبتِزقتها يف نلحديدة كانـت رإيعاز ربيطاني أَيْضاً، 
كمـا نتضـح أن تسـلَُّم ربيطانيا مللف نليمـن لم يكن 
سوى للتحكم رمعطيات نملوقف نلدويل لدعم نلعملية 
نالسـتعمارية نلجديدة نلتي تقف فيها ربيطانيا عىل 

رأس 5ب1 تحالف نلعدونن. 
ويف ظـ  5ـذن نلوضـوح لم يفلـح حتـى نملبعوُث 
نألممي »مارتن غبيفيث« يف أن يتقَن دوَر »نلوسيط« 
كما لـم تفلْح رـالُده يف نلخدعة ذنتهـا، فمع تكااف 
نلخبوقـات ونتضـاح نملخطط نلريطانـي من خالل 
ترصيحات »5لـت« نملخالفة لالتّفـاق، كان نلصمُت 
نألمميُّ رمثارة دلي  نإلدننة نلذي كشف أن »غبيفيث« 
لم يكن سـوى مجبد عضو آخب يف نلفبيق نلريطاني 
نملكلـف رعبقلـة نالتّفـاق وتهيئـة نلطبيـق لتحقيق 
مصالـح نململكـة نملتحـدة، حتـى أن رئيـَس نلوفـد 
نلوطلي نملفاوض، محمد عبدنلسـال1، أعلن رلفسـه 

أنه لم يكن سوى »مبعوث ربيطاني خاص«. 
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ـِف نألورنق نلتـي يسـتخدُمها  يف سـياق تكشُّ
نالحتالُل نإلمارنتـي لتلفيذ أ لدتـه وُمَخّططاته 
يف نمللاطـق نملحتّلـة، أّكــدت صحيفُة فبنسـية 
أن نإلمـارنِت  لّدت عددنً من نلجلود نلفبنسـيا 
نلذي عملون ضمن نلفيلق نلفبنيس نأل لبي؛ وذلك 
لتلفيـذ عمليـات نغتيال تسـتهدف شـخصيات 
سياسـيّة وديلية رارزة يف نمللاطق نلتي تسـيطب 

عليها يف نليمن. 
وأشـارت صحيفـُة »ليكسـرس« نلفبنسـية 
يىل أن مكتـ5 محامـاة »آنسـي « نلفبنـيس لدى 
نملحكمـة نلعليـا يف فبنسـا تقـد1 رشـكوى ضد 
مبتِزقة فبنسيا تسـتخدمهم ُقــوَّنت نالحتالل 
نإلمارنتي الغتيال شـخصيات سياسيّة وديلية يف 

نمللاطق نملحتّلة. 
ولفتـت نلصحيفـُة يىل أن نملحامـي  وزيـف 
ربن5ـا1، نلذي يعمـُ  رمكت5 نملحاماة »آنسـي « 
وتقـد1 رالدعـوى رتكليف من  معيـة نلتحالف 
نلدويل للدفـاع عن نلحقوق ونلحبيـات مقب5ُّا يف 
راريس، أّكـــد أن لديه نلواائَق نلتي تثبت صحة 
5ذن نالّدعاء رلحو بب %، حيث أشار يىل أن ونحدنً 
من ُكـّ  تسعة  لود سارقا عملون ضمن نلفيلق 

نأل لبي من  لسيات مختلفة ملها نلفبنسية تم 
ـة.  تجليُده من قب  نلرشكة نألمبيكية نلَخاصَّ

وقالت نلصحيفة: »ين نإل بنءنت نلتي  بت يف 
فبنسـا من قب  مكت5 نملحاماة »آنسـي «، تعّزُز 
نفَس نلشـكوى نلتي رفعها نفُس نملكت5 يف نلعا1 
1017 لدى نملحكمة نلجلائيـة نلدولية رما يتعلق 
رتجليـد نإلمـارنت مبتِزقة يف نلحـبب عىل نليمن، 
يذ أوضـح نملحامـي ربيها1 من مكت5 »آنسـي « 
أن »نلعلـارص نلتـي تقودنـا نليـو1 يىل نللجوء يىل 
نلسـلطات نلقضائية نلفبنسية تسمح للا أَيْـضاً 
رتقديـم شـكوى أُْخــَبى يىل نملحكمـة نلجلائية 
نلدولية السـتكمال نإل ـبنءنت نملقدمـة يف نلعا1 
1017، وأن 5ـذه نملحكمـة 5ـي نلوحيـدة نلتـي 
تمتلك نلقدرَة عىل وضع َحــدٍّ إلفالت نإلمارنتيا 
مـن نلعقاب، حيث أنهـم أص  نلتصعيـد يف 5ذه 
نلعملية: من عمليات نغتياالت تسـتهدف مدنيا 
ـة يدفع لهم«، عىل  سـلميا من قب   لود َخاصَّ

َحــدِّ قولها. 
وتضملـت نلشـكوى نلتـي تقـد1 رهـا مكت5ُ 
نملحاماة نلفبنيس رحس5 صحيفة »ليكسرس«، 
»أن نلب ـَ  نملعـبوَف للدرلوماسـيا وخدماتـه 
لأل انـ5 كان يلعـ5 دوَر نلوسـيط يف عمليـات 
نالغتيال 5و: محمد دحالن، نملديب نلسارق لجهاز 

نألمن نلوقائي نلفلسطيلي ونلال ئ نليو1 يف دولة 
نإلمارنت ملذ نلعا1 1011 ونلذي يعد مقبراً للغاية 

من ويل عهد أرو ظبي محمد رن زنيد«. 
وتطبقـت نلصحيفـُة يىل نلتقبيـب نلذي نرشه 
موقـُع »راز فيـد« نألمبيكي نهايـة نلعا1 نملايض 
ونلـذي كشـف أن نالحتـالل نإلمارنتـي نسـتأ ب 
ــة مقب5ا نلواليات نملتحدة  رشكة أمريكية َخاصَّ
تُْدَعى »سبري أوربيشن« للمبتِزقة تهتم يف تشكي  
فبيـق مـن نملقاتلـا نملتمبسـا، حيـث يكُمُن 
نلهدف نلبئيـس مله يف نلقضاء عىل شـخصيات 
سياسيّة وديلية تارعة لحزب نإلصالح، مشريًة يىل 
أنه »ورحلول نهاية نلعـا1 1015، كانت نلرشكة 
نألملية نألمبيكية »سـبري أوربيشـن« قد أّسست 
مجموعـة من عـرشنت نلجلـود نلسـارقا، من 
ريلهـم االاة من قدنمـى نملحاررـا يف نلُقــوَّنت 
ــة، وتسـعة  لـود سـارقا  نألمريكيـة نلَخاصَّ

عملون ضمن نلفيلق نلفبنيس نأل لبي«. 
 

1.5 مليون دوالر مكافأة عن ُك�ّل عملية:
تقوُل نلصحيفة نلفبنسـية ينـه وْفــقاً ملوقع 
»رازفيد« نالمريكي نإلخباري، فقد كشف نملبتِزقُة 
عن تفاصي  مهمتهـم ذنت مبة عىل متن طائبة 
»غلف سـريم« نلتي أقلعت مـن مطار تيررورو 

نلونقـع يف والية نيو رييس، حيث تـم توزيع 13 
رطاقة تتضمن نسم وصورة أ5دنفهم راإلَضاَفـة 
يىل معلومـات عن ُكـّ  ونحد ملهـم، وتم نالتّفاق 
عىل سـعب خدماتهـم وتسـليم 1.5 مليون دوالر 
يليهم كمكافأة مقار  ُكـّ  عملية نغتيال نا حة. 
ين  »ليكسـرس«:  قالـت  نلسـياق  5ـذن  ويف 
نلشكوى نلتي تقد1 رها مكت5 نملحاماة »آنسي «، 
»تشـري يىل فتح تحقيق ضد نملبتِزقة نلفبنسـيا 
ـة  نلذين نسـتخدمتهم نلرشكة نألمريكية نلَخاصَّ
رتهمة نرتكارهم  بنئم حبب يف يطار نمُلَخّططات 
نلتي تسعى ُقــوَّنت نلتحالف لتحقيقها يف نليمن، 
وكذلك ضد نلفلسـطيلي محمـد دحالن نلذي يعد 

رشيكا لهم يف 5ذه نلجبنئم«. 
وتارعـت نلصحيفـة يف تقبيب5ـا: »يف نلونقع، 
يـبدع نلقانـون نلجلائـي نلفبنـيس نلهجو1 عىل 
حياة نألشـخاص نلذين ال يشـاركون يف نألعمال 
نلعدنئيـة، ويصفـه رأنها  بيمة حـبب، وكذلك 
نملشـاركة يف نشـاط نملبتِزقـة«، مشـريًة يىل »أن 
متطوعـا  يجلّـد  نأل لبـي  نلفبنـيس  نلفيلـَق 
مـن  ميـع نلبلـدنن؛ للقيـا1 ربعـض نملهامات، 
ويحصلـون يف نملقار  عىل نلجلسـية نلفبنسـية 

وأ ور معيلة«. 

صحيفة فرنسية تكشف تورَط مرتِزقة فرنسيني بتنفيذ عمليات االغتياالت يف املحافظات املحتّلة
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 : محمد حتروش

ربعاية نلبئيس مهدي محمد نملّشاط 
وتزنملـاً مـع ذكـبى مـبور أررعـة من 
نلعدونن عىل نليمن، نّظم نلفبيُق نلوطلي 
للتونصـ  نلخار ي، أمس نألحد، فعاليًة 
وذلـك  نلخـارج  يف  نللشـطاء  لتكبيـم 
لدور5م يف نق  مظلومية نلشع5 نليملي 

للعالم. 
ويف نلفعاليـة نلتـي حرض5ـا مديـب 
مكت5 رئاسـة نلجمهوريـة أحمد حامد 
ومستشـار رئيـس نملجلـس نلسـيايّس 
مـن  وعـدٌد  نلـرب  َعبدنلعزيـز  نألعـىل 
قيادنت نلدولة يتقدمهم نلشيخ سلطان 
نلسـامعي -عضـو نملجلـس نلسـيايّس 
نألعـىل-، أشـار نائـ5 رئيـس نلـوزرنء 
لشـؤون نألمن  ـالل نلبويشـان يىل أن 
يْحيَـــاء فعاليـة تكبيـم نللشـطاء يف 
نلخارج يؤّكـــد رأن نملجلس نلسـيايّس 
نألعىل يهتم رالتونص  نلخار ي، مضيفاً 
»نلفعاليـات نلتي نقيمها نحتفاء رمبور 
أررعة أعون1 من نلصمود 5ي رسالة ران 
نلشـع5 سـيونص  نلصمود يىل سـلونت 
وأررع سـلونت ويىل ما شـاء نللـه رقوة 

وابات«. 
نلسـيايّس  نلقـبنَر  أن  وأّكــــد   
رخصـوص نليمـن ظـ  مح  نـزنع ملذ 
مـا يقارب مائة عـا1 ونلعالم يحاول أن 
تكـوَن نليمن تارعـًة يما لـدول يقليم أَو 
ملجتمـع دويل و5ـو ما يبفضه نلشـع5 
»فبصتلـا يف  نليملـي تمامـاً، مضيفـاً 
نلتخلص مـن نلتبعية نإلقليمية ونلدولية 
نلتي يبيد أن يفبضها نلعدو عىل سـيادة 

نلقبنر نلسيايّس للشع5 نليملي«. 
نلشـباب  أن  يىل  نلبويشـان  وتطـبق 
ونللشـطاء يف نلخارج 5م قـوة نضافية 
وقوة دنفعة لصمود وابات نخوننهم من 
أرلاء نلشـع5 نليملـي يف نلدنخ ، مبيللا 
ناللتفاتة ونال5تما1 نلخاص نلذي حيض 
رـه نلوفـد نلوطلـي مـن قب  نللشـطاء 
مختلـف  يف  نملتون ـدون  ونلحقوقيـون 
دول نلعالـم ونملتضاملون مع مظلومية 
»نحتفاءنـا  متبعـاً  نليملـي«،  نلشـع5 
رمبور أررع سـلونت ويقامـة نلفعاليات 
5ـي يف َحــدِّ ذنتهـا رسـالة رأنلـا نمد 
نيدنا للسال1 نلسـال1 نلذي يحفظ لليمن 
كبنمتها ونستقبنر قبنر5ا نلسيايّس«. 

ونضاف نلبويشان »نلبعض متضامن 
مع نلشع5 نليملي يف نلرس نظبنً لظبوف 
ــة أَو ألن نألنظمة نملتون دة يف تلك  َخاصَّ
نلدول قد تملع ذلـك لكلا نأم  أن يكون 
ا1 نلقادمة«.  نملوقـف معلـن خـالل نألَيَـّ
يتأاـب  نلـدويل  نملجتمـع  أن  يىل  ُمشـرينً 
ويتعام  رالبيـال ونلدر5م، وأن نلرصنع 
نلـذي يجبي يف نلعالم نملسـمى رالرصنع 
نلسيايّس يغل5 عليه نلطارع نالقتصادي 

ونلخضوع للمصالح نالقتصادية. 
وأشار نلبويشـان يىل نالنحياز نألممي 
ونلتلص  عن مسـئوليته أمـا1 نلجبنئم 
نلتي يبتكبها تحالـف نلعدونن يف نليمن، 
مبيلًا تعامـ  يَدنَرة تبنمـ5 نلجبيئة مع 
نللظا1 نلسـعودّي ونسـفها لك  أعبنف 
وسياسـات ومعتقـدنت نملجتمع نلدويل، 
مبدفـا رالقول »لهـذن ال يو د خيار لهذ 
نلشع5 ياّل أن يمد يده للسال1 نملرشف أَو 
يض  صامـدن يىل أن يقيض نلله أمبن كان 
مفعـوال«، مضيفاً: »نكـبر دعوة رئيس 
نملجلس نلسـيايّس نألعـىل للمغّبر رهم يف 
أن يعـودون يىل أحضان نلوطن وأن نلتق  
من نلرصنع نلعسـكبّي وحقن نلدماء يىل 
نلـرصنع نلسـيايّس كما يحصـ  يف دول 

نلعالم«. 
وقال نلبويشان »ال تو د أية مخاوف 
مـن عـودة ُكـــّ  مـن يبيد نلعـودة يىل 
نلدنخـ  و5ذه دعـوة أّكـــد5ـا رئيس 
نملجلس نلسـيايّس ووزيب نلدولة لشؤون 
نملصالحـة ونلحونر نلوطلـي و5ي دعوة 
مفتوحـة لجميـع نإلخـوة يف نلخـارج، 
صلعـاء تفتـح أرونرهـا لـك  مـن يبيد 

نلعودة يىل نلوطن«. 
وأشـاد نلبويشـان رمـرشوع نلبؤية 
نلوطليـة لبلـاء دولـة يمليـة حديثـه، 
مضيفـاً: »نحيي نلقائما عليها ونحيي 
نلسـيد َعبدنمللـك؛ ألَنَّها خطـوة تبكز يف 
نقطتها نلبئيسة عىل نلحونر ونملصالحة 
نليمـن«،  مسـتقب   وصلـع  نلوطليـة 
مؤّكـــدنً أن نلبؤية نلوطلية تعد خطوة 
ييجارية وأنها رسـالة يىل ُكــّ  نألطبنف 
نليمليـة للجلـوس عـىل طاولـة ونحدة 

ونلتفكري يف رلاء نليمن نلحديث. 
وشـكب نلبويشـان نلفبيـَق نلوطلي 
للتونصـ  نلخار ـي ووزنرة نلخار يـة 

نملبذولـة راسـتمبنر يف  عـىل  هود5ـا 
نلتونصـ  رالخـارج ونيصـال مظلومية 

نلشع5 نليملي ملختلف دول نلعالم. 
ــة لصحيفـة  ويف ترصيحـات َخاصَّ
نملسـرية، أّكـــد فـؤند نا ي نائ5 وزيب 
نألوقاف أن فعالية تكبيم نللشـطاء 5ي 
مـن أ   مبادلة نلوفـاء أل5  نلوفاء من 
أرلاء نلجالية نليمليـة نلذين قلورهم مع 
أوطانهـم وأرونحهم يف نليمن ومونقفهم 
مـع نلشـع5 نليملـي، مضيفـاً »تكبيم 
نللشـطاء يعـد مبـادرة نلوفـاء لإلخوة 
نألشـقاء نلعبب ولللاشطا نلحقوقيا 
مـن مختلـف دول نلعالم نلذيـن أوصلون 
ومظلوميـة  نليملـي  نلشـع5  صـوت 
نلشـع5 نليملـي يىل ُكـــّ  دول نلعالـم 
وقامون نلفعاليات ونألنشـطة ونلوقفات 
ونملظا5ـبنت  ونملسـرينت  نالحتجا يـة 
وكافـة نألعمـال نإلعالميـة نلتـي نقلت 
مظلومية نلشـع5 نليملـي يف نلدنخ  يف 
نلوقـت نلتـي حـاول نألعـدنء أن يقتلون 
نلشـع5 نليملي يف غفلة وأن يعزلوه عن 

نلعالم«. 
 وأشار فؤند نا ي يىل أن فعالية تكبيم 
نلرشفـاء مـن نللاشـطا ونلحقوقيون 
تعد رسـالًة يىل دول نلعـدونن رأن قضية 
نلشـع5 نليملـي ليسـت قضيـة أرلائه 
فقط ر  أصبحت قضية شـعوب نلعالم، 
مضيفـاً: »رـإذن نللـه سـبحانه وتعاىل 
سـتكون مظلوميـة نليمليـا نلرضرـَة 
نلتي تقيض عىل دول نلعدونن، َويذَن كانت 
قضية خاشـقجي قـد سـببت نإلزعاج 
لللظا1 نلسعودّي فإنَّ مظلومية نلشع5 
نليملي ستجتفه من  ذوره رإذن نلله«.
رئاسـة  مستشـار  قـال  رـدوره، 
نلرب »حرضنا  َعبدنلعزيـز  نلجمهورية 
فعاليـة تكبيـم نللشـطاء للجسـد من 
خاللها أن أرلاءنا سـفبنء شـعبيون للا 
يف ُكـــّ  دول نلعالـم يؤّكــــدون  ب1 
نلعدونن ويلقلون صمود نلشع5 نليملي 
أمـا1 نلعـدونن، مضيفـاً »صمودنـا يف 
نلعا1 نلخامس سـيؤّكـــد للعالم ين لم 
يقومـون روقوف نلحـبب ونلحصار فإنَّلا 
سـللق  نلدفاع عىل نليمن يىل عونصمهم 

بحضور أعضاء المجلس السياسّي األعلى وعدد من قيادات الدولة:

الرئيس املّشاط يكّرم نشطاَء اليمن يف الخارج تقديرًا ألدوارهــــم الوطنية 

 : خاص

ثّم�ن مدي�ُر مكت�ب رئاس�ة الجمهورية، 
أحمد حامد، الدوَر الوطنيَّ الكبريَ الذي يقوُم 
به النش�طاُء اليمنيون يف الخ�ارج، يف إيصال 
ص�وت اليم�ن ومظلومية الش�عب إىل نطاق 
جغرايف واس�ع خارج البلد، متجاوزين ُك��ّل 
الجدران التي تحاول إِسكات الصوت اليمني 
الح�ر، معترباً إيّاهم س�فراء الكلمة للش�عب 

اليمني. 
ويف كلم�ة ل�ه ألقاه�ا خالل حف�ل تكريم 
النش�طاء والحقوقيني املتواجدين يف الخارج 
التي أقيمت صب�اح، أمس األحد، يف العاصمة 
رئاس�ة  مكت�ب  مدي�ر  أّك����د  صنع�اء، 
الجمهورية أنه ورغم بساطة اإلمكانيات فقد 
تمكن النش�طاء األح�رار يف الداخل والخارج 
م�ن التغلب عىل الرتس�انة اإلعالمية الضخمة 

التي يمتلكها تحالف العدوان. 
 ولفت أحم�د حامد إىل أن ش�عبنا اليمني 
�ة«،  ��ة بالنيابة عن األُمَّ يخوض »معركة األُمَّ
مضيفاً »ألس�نا من نواجه ُك��ّل أرشار العالم 
��ة اإلس�المية وأع�داء القضي�ة  وأع�داء األُمَّ

الفلسطينية«. 
الترصيح�ات  إىل  حام�د  أحم�د  َوأش�ار 
أّك����دت  الت�ي  والصهيوني�ة  األمريكي�ة 
الدوَر الرئييس واألس�ايس الذي يلعبه النظام 
الس�عودّي للحف�اظ عىل بقاء تواج�د الكيان 
الصهيون�ي، متبع�اً »إذاً نح�ن م�ن نخوض 
�ة وهذا رشٌف  معركة فلس�طني نيابة عن األُمَّ

لنا«. 
وأّك����د حام�د أن�ه »وبعد م�رور أربع 
س�نوات من العدوان مضت لم نكتشف فيها 
أننا عىل خطأ وكل األحداث والوقائع تؤّك���د 
أن تحركن�ا كان يف محل�ه وأن مواقفن�ا ه�ي 
املواق�ف الت�ي تتطلبه�ا املرحل�ة وتتطلبه�ا 
الس�احة واألمة بكلها«، مضيفاً بالقول »نحن 
أَْكثَ��ُر إيَْم��اناً بالله فيما نحن عليه وأَْكثَ��ر 
وعيا بقضيتنا وأَْكثَ��ر وعيا بعدونا وأَْكثَ��ر 

وعيا بخطورة التقصري يف مواجهة العدو«. 

وشّدد أحمد حامد عىل »أن األحداث عّلمتنا 
وعّلمنا الُق���ْرآُن الكريم من نحن ومن هم«، 
مضيفاً »نحن ش�عب يمني مظلوم نقاتل عىل 
سيادة بلدنا من أجل املستضعفني أما هم من 
هم؟، نح�ن نقاتل أمريكا وإرسائي�ل والغزاة 
لك�ن ه�م يقاتل�ون تح�ت مظل�ة الطائرات 

األمريكية واإلرسائيلية«. 
ولف�ت حام�د إىل املالح�ِم البطولي�ة التي 
س�طرها رجاٌل ونس�اُء اليمن، مؤّك���داً »أن 
الكرم�اء وحَده�م هم من يعرف�ون ما معنى 
الكرامة والس�يد حس�ن نرص الله عىل جاللة 
قدره وعلو مكانه قال بأن مظلوميَة الش�عب 
اليمني قد فاقت مظلومية الشعب الفلسطيني 
وأن معركتن�ا أعظ�م واه�م م�ا أحدث�ه من 
انتصار يف ح�رب لبنان أمام العدو اإلرسائييل 

�ة«.  وهو يقاتل عن رشف األُمَّ
 ون�ّوه مدي�ر مكتب الرئاس�ة بأنه »يجب 
أن نعتز بقضيتنا ُك���ّل اإلعزاز وأن نواصل 
ثروتن�ا وصمودنا، مخاطب�اً تحالف العدوان 
»ال تظن�وا بأنكم قد أضعفتمون�ا طواَل هذه 
الف�رتة، واللِه إنّا أَْكثَ��ُر قوًة وأَْكثَ��ر صموداً 
يف ُك��ّل يشء، فقد أصبحنا منذ بداية العدوان 
نصنع القذيفة ونصنع الصواريخ البالس�تية 

التي تصل إىل الرياض ونصنع ُك��ّل األسلحة 
الت�ي نحتاجها م�ن طائرات وغريه�ا ونحن 

نصنع مالم يصنعه العرب مجتمعني«. 
وأش�ار أحمد حام�د إىل أن الع�دوان عىل 
اليمن دفع ُك��ّل األحرار للمواجهة وتأسيس 
يمناً ح�رًّا وأبياً قادراً أن يقوم عىل قدميه وأن 
يق�ارع ُك���ّل أعدائ�ه بكل عزة وش�موخ«، 
متطرق�اً إىل الوض�ع املخزي والح�رج الذي 
وص�ل إلي�ه النظ�ام الس�عودّي وعىل رأس�ه 
املجرم بن س�لمان الذي ب�ات يف عزلة دولية 

ودبلوماسية كبرية. 
ويف خت�ام كلمت�ه أّك����د مدي�ر مكتب 
رئاس�ة الجمهوري�ة »ع�ىل اإلعالم�ني أن ال 
ينجروا وراء الش�ائعات وم�ا يطرُحه األعداء 
إلش�غال ناش�طي الجبهة اإلعالمية«، مضيفاً 
بالقول: »ال بد من التحري ال بُ�دَّ من التثقف 
ال نكون ممن قال الله فيهم سّماعون للكذاب 
نري�د أن نس�مَع الحقيق�ة نس�مع الص�دق 
نس�مع االنتصارات التي كان آخرها انتصار 
الضالع يف مديرية دمت، إذ أن األبطال حّرروا 
أَْكثَ���ر م�ن مائة كلي�و مرت، وه�ذَا انتصاٌر 
كب�ري، واالنتصار يف ُكَش عىل املتمردين الذين 

يدعمهم العدواُن من قّطاع الطرق«. 

أثنى على دور النشطاء واإلعالميين األحرار في مواجهة تضليل العدوان:

أحمد حامد: شعُبنا اليمني يخوض 
معركَة اأُلمَّـة بالنيابة عن اأُلمَّـة والعدوان 

زاد شعبنا قوًة وإْيَمــاناً بالقضية
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 : سقطرى
يونصـُ  نالحتـالُل نإلمارنتـي يحـكا1َ 
عـىل  زيـبة  كامـ   رشـك   قبضتـه 
سـقطبى عـر نلعديـد مـن نلخطـونت 
تعـزز  نلتـي  نالسـتعمارية  ونإل ـبنءنت 
تون ده سـونٌء أكان ذلك من خالل تجليد 
نآلالف من نلشـباب ونلفتيـات رالجزيبة 
أَو رـرشنء نلـوالءنت نلقبلية ونلعسـكبيّة 
أَو راإلغـبنءنت نملاليـة وملـح نلتجليـس 

للمونلا له. 
وأّكــــدت مصادر محليـة يف  زيبة 
سـقطبى، أن دولـة نالحتـالل نإلمارنتي 
قامت مؤخبنً ربلاء معسـكب كبري يشـبه 
نألطـبنف  مرنميـة  عسـكبيّة  قاعـدة 
وذلك يف ملطقة شـاليهات سـاحلية تعد 
مـن أ م  ملاطـق نلجزيـبة وأَْكثَــب5ا 
نلـذي  نألمـب  نأل انـ5،  للسـياح   ذرـاً 
يعـد نسـتهدنفاً مملهجـاً لـك  نمللاطـق 
نلسياحية ونألابية يف سـقطبى نملدر ة 
عـىل الئحة نلـرنث نلعاملي »نليونسـكو« 
كأ5م نمللاطق نأل مـ  يف نلعالم، الفتاً يىل 
و ود تحبكات مكثفة ملسئولا وضباط 
يمارنتيـا يف نلجزيـبة إلنشـاء نلقاعـدة 
نلعسـكبيّة نلتـي ظلت عىل مـدى عقود 
حلماً لـدول كرى مث  أمبيكا وربيطانيا 
وفبنسا ويرسنئي  وغري5ا من نلدول نلتي 
لديها أطماٌع نسرنتيجية راليمن وتحديدنً 

يف نلبحب نلعبري. 
وقالـت نملصـادر ين نلقـونت نلغازيـة 
نلقاعـدة  رتطويـق  قامـت  نإلمارنتيـة 
نلعسكبيّة نملستحداة رسور طوي  مزود 
ركامـرينت مبنقبه وتملـع نملونطلا من 
أن نالحتـالل  نالقـرنب ملـه، موضحـة 

نسـتعان رمبتِزقـة مسـلحا متعـددي 
نلجلسـيات ملهـم راكسـتانيا ونفغان 

لحماية نلقاعدة نلعسكبيّة نلجديدة. 
نالحتـالل  أن  نملصـادر  وأضافـت 
نإلمارنتي يعم  ملذ أَْكثَــب من شهب عىل 
رد1 مساحات كبرية؛ رهدِف ينشاء ميلاء 
خاص رهـا يف نلجزيـبة يف نفـس نملكان 
نلذي تقدمت نلكويت قب  سلونت طويلة 
رتقديـم دعـم مـايل للحكومـة نليمليـة 

نسـتثماري  كميلـاء  إلنشـائه 
مشـرك رـا نليمـن ونلكويت 
يف سـاح  حديبو رقيمة نصف 
أاـار  مـا  و5ـو  دوالر،  مليـار 
نإلمارنتـي  نالحتـالل  حفيظـَة 
نلذي عم  عىل يفشـال نلتو ه 
نلكويتـي علدمـا كان مسـتأ بنً مليلـاء 
عـدن ودّمبه عمـدنً لصالـح موننئ دري، 
ُمعترنً ينشـاء ميلاء يف سقطبى ستكون 
لـه تدنعيـات كاراية عىل حبكـة نملالحة 
نلبحبية يف ميلاء عدن وكذلك ميلاء رأس 

عيل نإلمارنتي وموننئ دري ربمتها. 
يشـار يىل أن نالحتـالل نإلمارنتـي نق  
عددنً كبـرينً مـن أرلاء  زيبة سـقطبى 
نلشـهب نملايض يىل مديلة عـدن لتدريبهم 

كـ »قـونت نخبة سـقطبية« عـىل غبنر 
ميليشـياته نمللطويـة تحـت ما يسـمى 
أملـي يف  ميـع  قـونت نخبـة وحـزن1 
تحـت  نلونقعـة  نلجلوريـة  نملحافظـات 
سـيطبته، كمـا نق  نملئات مـن نلفتيات 
رشك  دفع عىل متن طائبنته يىل أرو ظبي 
لتدريبهـن ويعادتهـن يىل نلجزيبة للعم  

لصالحه. 
أعللـت  نمللـرص1  نألسـبوع  وخـالل 
أرـو ظبـي عن ينشـاء مقـبٍّ دنئـٍم لها يف 
محافظـة حرضمـوت نملحتّلـة وذلـك يف 
مطار نملكال نلدويل نلتي تتخذ مله معتقالً 
رسياً تمارس فيه أرشع أنونع نالنتهاكات 
نلجلسـية ونلجسـدية ونلتعذيـ5 حتـى 

نملوت رحق نملعتقلا ونملخفيا قرسنً. 

 : متابعات

قالـت مصادُر يعالميـة  لورية مونليـٌة للعدونن: ين 
نلسلطات نلسـعوديّة نعتقلت نملئاِت من نملجلدين نلجدد 
نلذين تم نستقطارُهم من محافظات لحج وعدن وشبوة 

للقتال يف محافظة نلجوف رصفوف نملبتِزقة. 
وأوضحت نملصادر، أمس، أن نلعدونن نلسعودّي أدخ  
مبتِزقته نلجلوريا من ملفذ نلوديعة ونقلهم يىل ملطقة 
ظهـبنن نلجلوب وطل5 ملهم نلقتـال دفاعاً عن حدوده 
يف  بهـات نجبنن و يزنن وعسـري ونيارـًة عن  لوده، 
و5ـو ما قور  ربفـض نملجلدين نملبتِزقة كونهم ليسـون 
مدررا ولم يبلغون من قب  قيادتهم ننهم سيقاتلون مع 
نلسعوديّة يف  بهاتها، ر  أرلغو5م رأنهم سيشاركون يف 
 بهة نلجوف، نألمب نلذي يؤّكـــد شـدة نملعارك نلدنئبة 
يف نلحدود نلتي يتكبد  لود نلعدونن فيها خسائَب ررشية 

ومادية فادحة رشك  يومي. 
قامـون  نلسـعوديّا  نلضبـاط  ين  نملصـادر  وقالـت 
راإلسـاءة للمجلدين نملبتِزقة نلقادمـا من نملحافظات 
نلجلوريـة نملحتّلة وتعاملون معهـم ردونية ونحتقار رعد 
أن وصفو5م رالعبيد للملكة وتم  لبهم راملال نلسعودّي 
وأن عليهم تلفيذ ما يطل5 ملهم دون نقاش، مؤّكـــدًة 
أن نملبتِزقـة تلقون تهديدنٍت رصيحًة مـن أولئك نلضباط 

رالـزج رهم يف نلسـجون حتى تتعفن أ سـاد5م رتهمة 
رفض تو يهات نململكة. 

ولفتـت نملصـادُر يىل نلسـلطات نلسـعوديّة أودعـت 
نملجلديـن نلجلوريا نملبتِزقة سـجون ظهـبنن نلجلوب 
ونجـبنن ملـذ أشـهب، ولم يسـمح لهم نالتصـال رأحد، 

ملّو5ـًة يىل أنهم يتعّبضون للتعذيـ5 ونالنتهاكات دنخ  
تلـك نلسـجون، دون أي تدخ  مـن قب  حكومـة نلفاّر 
5ـادي نلتـي ال تجبؤ عـىل نللطـق ركلمـة ونلدفاع عن 
مقاتليهـا نملبتِزقـة ر  وحتـى نملونطلـا نملغررا أما1 

نلقيادة نلسعوديّة رعد أن فقدت كبنمتها. 

استعان بمرتِزقة مسلحين متعددي الجنسيات منهم باكستانيون وأفغان للقيام بمهام الحراسة..

سقطرى: االحتالل اإلماراتي ينشئ قاعدة عسكرّية كبرية 
وميناء تجارياً على مناطَق سياحية تمتاز بها الجزيرة 

بعد رفضهم القتاَل في صفوفها بجبهات الحدود المشتعلة..

السعودّية تزج باملئات من مرتزقتها 
الجنوبيني سجوَن نجران وظهران الجنوب

حتـى  نالسـرنتيجية  ومونقعهـم 
يعـودون يليلا ويفوضونـا ونحن من 
سريسم تأريخ نمللطقة وليس نليمن 

فقط«. 
ويف نلوقـت نفسـه أشـار عضـو 
نملجلس نلسيايّس سلطان نلسامعي 
ونأل انـ5  نألعـبنب  تكبيـم  أن  يىل 
نلذين يقفـون يىل  انـ5 مظلومية 
نلشع5 نليملي يعد لفتة كبيمة من 
قب  رئيـس نملجلس نلسـيايّس كبدن 
لجميلهم، مضيفاً: »تكبيم نللشطاء 
حافـز لتلشـيطهم أَْكثَـــب خـالل 
نألَيَّا1 نلقادمة ليسـتمبون يف توضيح 
ما يجبي يف نليمن طونل أررعة أعون1 
ونحـن نآلن يف نلعـا1 نلخامـس 5ي 
رسـالة رأنلا سـلقف مع ُكــّ  من 
وقـف معلا يف ُكـــّ  وقت ويف ُكــّ  

حا«. 
فيما قال أحمد حامد مديب مكت5 
رئاسـة نلجمهورية: »نلفعالية أتت 
كتكبيـم وتقديـب لإلخوة نللشـطاء 
يف نلخـارج؛ ألَنَّ 5لـاك َمـن وقف يىل 
 انـ5 مظلوميتلا وأوصـ  صوتلا 
عاليـا يف ظ  صمـت وتكتـم عاملي 
َلكن 5ـؤالء كرسون حجـاَز نلصمت 
نإلمكانيـات  رغـم  ونسـتطاعون 
نلبسـيطة أن يحّقـقون شـيئاً كبرينً 
لذلك نكن لهم نالحرن1 ونلتقديب«. 

يىَل ذَلـَك، أّكــــد أحمـد نلعمـاد 
رئيـس نلفبيـق نلوطلـي للتونصـ  
نليمليـة  رالخـارج أن نلجمهوريـة 
و ميع نملسـئولا يوصلون رسالة 
للعمـ   وعبفـان  وتقديـب  شـكب 
نلعظيـم ونلجهد نملسـتمّب ونلدؤوب 
نلـذي يقومون رـه نشـطاء نلوطن 
نللشـطاء  مضيفـاً  نلخـارج،  مـن 
سـاحات  يف  رالكلمـة  يسـا5مون 
نلوغـى يف نملحافـ  نلدوليـة ُكـــّ  
أنـونع نلتضليـ  نلهجو1 نلسـيايّس 
نإلعالمـي  ونلدرلومـايس ونلهجمـة 
نلذي يتعبض له مظلومية نليمن«. 
»نللشـطاء  نلعمـاد:  وقـال   
نستطاعون رغم نإلمكانيات نلضئيلة 
مـن نخـرنق 5ـذَن نلجـدنر وصلـع 
يف  يعالميـة  سياسـيّة  ننتصـارنت 
نلعالـم وصـار نلحبـ  يلـف أعلاق 
دول نلعـدونن رويـدن رويـدن صارت 
نمللظمـات  وصـارت  نلرملانـات 
وصـارت كر نلصحـف وصار نلبأي 
نلـدويل أكـر تفا5مـا ووعيـا و5ذن 
ذنتيـة  رجهـود  نلعظمـاء  رفضـ  

وطلية ودون أية مو هات«. 
وتخل  نلحف  فقبنٌت فلية تلوعت 
شـعبنً وينشـادنً وريبورتـاج فلـي، 
عـّرت يف مجملهـا عـن مظلوميـة 
نلشـع5 نليملي ووقوف نألحبنر من 
نللشـطاء يىل  ان5 نليمن ونليمليا 
يف نلدنخـ  ونلخارج، فيمـا تم تكب1 
نللشطاء يف نلخارج ردرع نلصمود.

بحضور أعضاء المجلس السياسّي األعلى وعدد من قيادات الدولة:

الرئيس املّشاط يكّرم نشطاَء اليمن يف الخارج تقديرًا ألدوارهــــم الوطنية 
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البداياُت التي انطلق منها الشهيُد القائد السيد حسين

وقال الشعُب كلمَته للتأريخ
نوال أحمد

 الشهيُد الشاهد 

ـة 5ـو ذنكبتها  ينَّ تأريـَخ ُكــّ  أُمَّ
نلتي يعتمد عليها أرلاؤ5ا لتلمس معالم 
مسـتقبلهم و5ذن نلتأريـخ ال يصوُغه 
يال نلعظمـاُء نلذيـن وقفـون حياتهـم 
لخدمـة مجتمعاتهـم ونهضتهـا؛ لذن 
كان نلتعبف عىل سرية 5ؤالء نلعظماء 
أساسا الستلها1 نلدروس ونلعر ملها 
وال سيما يف نملبنح  نملفصلية من حياة 
نألمم ونلشـعوب وقد أشـار نلُقــْبآن 
)نألُسـوة  رتعبـري  ذلـك  يىل  نلكبيـم 
نلحَسـلة(، َحيـُث يقـول تعـاىل: )لََّقْد 
َكاَن َلُكْم يِف َرُسـوِل نللَِّه أُْسـَوٌة َحَسلٌَة 
لَِّمـن َكاَن يَْبُ ـو نللَّـَه َونْليَـْو1َ نآْلِخـَب 
َوذََكَب نللََّه َكِثريًن(، فالتأريُخ نإلْسـاَلمي 
حافٌ  رتلـك نللماذج ونلقـدونت نلذين 
عىل رأسـهم نلبسوُل نألعظم صىل نللُه 
عليه وآله وسـلم وأ5ـ  نلبيت نالطهار 
أصحارهـم  وكـذن  نلسـال1،  عليهـم 
نألخيـار ونلعلمـاء نألفـذنذ ونلشـهدنء 
نألربنر، ونلقائمـة تطول حتى عرصنا 
نلبن5ن نلذي يتألق فيه نسـُم مؤّسـس 
نملسـرية نلُقــْبآنية ورنئد5ا ومؤّسس 
قونعد5ا نلشـهيد نلقائد نلسيد حسا 
ردر نلديـن نلحواي رضـونُن نلله عليه 
نلـذي نسـتطاع أن يقوَد اـورًة تحم  
لـونء نإلْسـاَل1 نملحمدي نألصيـ  ليدكَّ 
رها حصـوَن نالسـتكبار ونلصهيونية 

وليسـقط فكبن فاسـدن نخب يف  سـد 
قيملـا  عـىل  فأاّـب  طويـالً  شـعبلا 
واقافاتلا وأَْخاَلقلـا وعقيدتلا، فوقف 
أمامه ذلـك نملؤمن نملخلص وأعطى للا 
درسـا يف أن نلتمسـك رتعاليم نإلْساَل1 
نملحمـدي نألصيـ  ونلعمـ  وفقها 5و 
نلسـالح نألقـوى نلذي ال يسـتطيع أي 
سـالح أن يقهـبه أرـدنً، فكانـت تلـك 
نلعقيـدة نلبنسـخة ونإليَْمـان نلعظيم 
ونلهمـة نلعالية ونلبصرية نللافذة نلتي 
تمتع رها نلشـهيد نلقائد نلسيد حسا 
ردرنلديـن نلحواـي 5ي نملشـع  نلذي 
أضاء نلطبيق للمؤملا نلغيورين عىل 
ديلهـم ووطلهـم وحبيتهـم فقدمـون 
ونلجبحـى يف 5ـذن  نلشـهدنء  قونفـ  

نلطبيق. 
ين رالَدنـا نلحبي5 رجميـع طونئفه 
ـا1 أكثب من أي وقت  رحا ة 5ذه نألَيَـّ
مـى يىل درنسـة تأريـخ قضايا 5ذه 
نملسـرية يف مختلـف نلجوننـ5 نلديلية 
ونلسياسيّة ونال تماعية ونالقتصادية 
مـن خالل سـرية مؤّسسـها وقائد5ا 
للستمد ملها نلشـجاعة ونلصر أما1 
مـا نون هـه مـن عـدونن، وللعـبف 
مـدى معاناتـه نلتي عاشـها من أ   
أن نحيـا حيـاة كبيمـة، فلصون 5ذه 
نملسرية ونحفظها ونضحي من أ لها 

رأنفسـلا ونشـكب نلله تعاىل عىل 5ذه 
نللعمـة نلكـرى نلتـي أنعمهـا عليلا 
ـة وعىل نملسـلما نملستضعفا  َخاصَّ
عامـة، ولتبقى 5ذه نلبنيُة خّفاقًة عىل 
رؤوسلا عزًّن وفخًبن، ولتكوَن للا رمثارة 
نلسـد نملليع نلذي يحميلا مـن أعدنئلا 
نلصهايلة ونألمبيكان، ولتكون دولتلا 
5ي نلدولة نلكبيمـة نلتي يعز رها نلله 
نإلْسـاَل1 وأ5له ويذل رها نللفاق وأ5َله 
نملسـتضعفة  نلشـعوب  رلـا  ويلـرص 

ويخب هم من ظلمـات نلجور يىل نور 
نلعدل ونلحق. 

لقـد تأّمـ  نلشـهيُد نلقائـد نلسـيد 
ـة وردأ يبحث  حسا َكثرينً يف ونقع نألُمَّ
ويدقق مسـتفيدنً مـن تجارب نملايض، 
ومن خـالل غوصه يف أعماق نلُقــْبآن 
نلكبيم عبف نلــدنء نلذي فتك رجسـد 
ـة ونلذي طبحهـا أرضاً تنئ تحت  نألُمَّ
أقدن1 نليـهود ونللصــارى، و5ذن نلدنء 
كان يتمثـ  يف نلثقافـــات نملغلوطـة 

ونلعقائـد نلباطلـة نلتي يسـعى أعدنء 
نلدين للرش5ا، ولذلك نجد أن نلشـهيد 
نلقائد كان يحـبص عىل توضيح 5ذه 
نلحقيقـة رغم ما تعبض لـه من أذًى 
طونَل مسرية حياته لكله رضونُن نلله 
تعاىل عليه كان عظيَم نلثقة رالله رأنه 
نـارُصه؛ كونه عىل نلحـق، فقد كانت 
تبرطـه رالله عالقة قوية يذكبنا دنئما 
راملتقـا نلذيـن وصفهـم نإلمـا1 عيل 
عليه نلسـال1 رقوله: )َعُظَم نلَخاِلُق يف 
أنفِسهم فَصُغَب ما دونَه يف أعيُِلهم(. 

لقـد كان -ِرْضـــَونُن نللـِه َعَليْـِه- 
ـة أنها  يعـبُف أن من أكر أزمـات نألُمَّ
ال تثُق رالله كمـا يلبغي؛ فلذلك نجُده 
يف محارضنته يبا أسـباب أزمة نلثقة 
5ذه، ولع َّ أعظم موقف َدلذَ عىل اقته 
نلعالية رالله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل- أنه يف 
نلحبب نألوىل و5و محارص، وصلت يليه 
رسـالة من نلكتلة نلرملانيـة للمؤتمب 
طلبـون ملـه فيهـا أن يبَعَث ربسـالة 
نسـتغااة يىل نلطاغيـة عـيل صالـح، 
يطالبـه فيها روقف نلحـبب راعتباره 
أحـد مونطليـه، و5ـم مسـتعدون أن 
يفعلـون 5ـذه نالسـتغااة يف نلرملـان، 
وعلدما وصلت 5ذه نلبسالة يىل نلسيد 
حسـا رمى رها وقال: )سلسـتغيُث 

رالله نلقوي نلعزيز(. 

 )1(

من ُعمق نلجبنح، ومن قلـ5 نملعاناة، من تحت نلغارنت 
نلعدوننيـة من وسـط نلدمـار َونلحصار ومن رـا نلبكا1، 
خبج نلشـع5ُ نليملي نلُحب نألري نلصامد راملاليا وأسـمع 
كلمته للقـايص ونلدننـي، وللقبيـ5 ونلبعيد وللعـدّو قب  
نلصديق أنه من أشـالئه سيصلع مجَده ومن نزيف دمائه 

سريسم حبيته وننتصاره. 
لقـد أوص  نلشـع5ُ نليماني رسـالتَه للعالـم أ مع أنه 
راٍق وأنه لـن يموت مهما حاول نلعدونن يماتته َوسـيبقى 
متمسـكاً راللـه ورقيادته متشـبثاً ررنب وطله، ُمجّسـدنً 
لقيمـه نإليَْمـانية ونلوطلية، ورأن اورتـه نلتي قامت عىل 
نلظلم ونلظاملا ونلفسـاد ونلفاسـدين قائمـه؛ ألَنَّها اورة 

دت رالدماء نلطا5بة.  تحّبر ُعمِّ
نلشـع5ُ نليملي رك  فئاته وطونئفـه ويف يومه نلوطلي 
للصمـود أوص  رسـالة قوية وقـد سـمعها نلعالم رأرسه 
ونلتي كان مفاُد5ا أن ال مكاَن ريللا للضعف ال مكان ريللا 

للرن ع وال لالنكسار. 
صامـدون رغـم نلقصـف رغـم نلحصـار رغـم نلجوع 
ونلدمار سـلظ  كمـا عهدنا نلتأريُخ وكما شـا5دنا نلعالم 
خالل نألعون1 نملاضية راقا يف صمودنا كالجبال نلبنسيات 

لن تهزنا عونصف نلبغاة نملعتدين. 
لن نفبط يف ديللا ومقدسـاتلا، ولن نفـبط يف يمللا وال 
حبيتلا وال قائد مسـريتلا، لن نفبط يف أرضلا وكبنمتلا لن 

نفبط يف دماء شهدنئلا وال أرسننا. 
سـلبقى أحبنرنً كبماَء، وعىل طبيق نلَحـّق اارتا. وعىل 
نلعهـد ونلوعـد راقا ما رقـي نلد1 يـرسي يف عبوقلا، وما 
رقيـت نلحياة تدب يف أ سـادنا، سـلظ  نون ـه عدوننكم 
 يـالً رعد  يـ ، نحمـ  قضايانـا وقضايا أمتلـا، نحم  
5موملـا و5مـو1 ُكـــّ  نملسـتضعفا عىل 5ـذه نألرض، 
نحمـ  نإليَْمـان ونلقضية نلعادلـة مرقبا نللرص من نلله 

نملعا يقيلاً. 
ورعد طي أررعة أعـون1 من نلهزنئم نلتي تلقا5ا نلعدونن 

وأدونته عىل أيديلا 5ا نحن نقتحم عاماً خامًسا من نلصر 
ونلصمـود ونلعزيمة نلتي ال تلا، ونصلع نللرص رسـونعد 
نلب ال نلصادقا نلذين صدقـون ما عا5دون نلله ولم يبدلون 

تبديالً. 
ورصمود أررعة أعون1 يف و ه أكر عدونن عبفته نلبرشية، 
وروقوفلا يف و ه أكر نإلمرنطوريات نالسـتعمارية ال زللا 
رُقـــوَّة نلله نحـن نألقوى وقـد صلعلا نملعجـزنت رفض  
نلله تعاىل ورفض  صمودنا و5ا نحن ندّشـن عاما خامسا 
نصلـع فيـه نللـرص رصونريخلـا نلباليسـتية وطائبنتلـا 
نملسـرّية وال زللا وما زنل نلتطـور ونإلنجاز يف تقد1 ور ال 
نللـه متون دون وال زنلون رحمد نلله رخـري َويف أرقى وأرفع 

در ات نلُقــوَّة رُقــوَّة نلله. 
وكما قالها نلشـع5 نليملـي يف أول يو1 للعدونن و5و لم 
يُكــْن يمتلك سـوى نلبلدقية، 5ا 5و يعللها نليو1 رصخًة 
مدوية أما1 نألشـهاد و5و يمتلك ُقــوَّة ييَْمـانية عسكبيّة 
دفاعيـة و5جومية رفض  نلله 5ا 5ـي كلمة نلحبية تُبفع 
عاليـاً و5ـي نلتـي تزلزل عـبوش نلطغـاة ونملسـتكرين 

ويقولها نلشع5 كله َورصوت ونحد.. 
صامدون. و5يهات ملا نلذلة.. 

وعـىل نلعالـم وك  من يعتـدي عىل 5ذن نلشـع5 نلعزيز 
نلكبيـم أن ال يبن5لـون عىل يخضاعه؛ ألَنَّه شـع5ٌ أريٌّ يأرى 

نلخضوع ويبُفُض نلعبودية لغري نلله تعاىل. 
ومـن يبن5ن عىل ننتزنع حبية 5ذن نلشـع5 نلعزيز رعزة 

نلله فإّن روَحه ستُلتزع من را  لبيه. 
فاللرص ونلغلبة مكتورة من نلله لهذن نلشع5 نلذي توك  
ورن5ن عىل نلله وحَده، ونلشع5 نلذي يبن5ن عىل نلله ويثق 
ه نمللترَص رالله  راللـه ويجا5د يف نلله ُمحـاٌل أن يُغل5؛ ألَنَـّ

نلغال5. 
َوغـدنً رـإذن نلله تعاىل سـرتفع رنياُت نللـرص نليمانية 
خفاقًة يف أعايل نلسماء، رعد 5زيمة ُكــّ  نلغزنة ونلعمالء. 

 وما نللرُص يال من علِد نلله. 

أم مصطفى محمد 

منطُق النفاق

ا َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُس�ولُُه إاِلَّ  َرٌض مَّ َوإِذْ يَُق�وُل اْلُمنَاِفُق�وَن َوالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ
ُغُروًرا.. 

وفئ�ة منه�م تدع�و إىل الرتاج�ع.. وتصطنع امل�ربرات واألع�ذار للهروب 
والفرار.. وترتك النبي وحيدا يف مواجهة الكفار.. 

َوإِذْ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم يَا أَْهَل يَثِْرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َويَْس�تَأِْذُن َفِريٌق 
ِمنُْهُم النَِّبيَّ يَُقولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إاِل ِفَراًرا.. 

وهم أبعد الناس عن الثبات.. 
ومع أي تقدم بسيط للعدّو يفتنون ويزيغون.. 

وينقضون عهود الله بكل يرس وسهولة.. 
ويولون األدبار أمال يف السالمة والنجاة 

ْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُس�ِئلُوا اْلِفتْنَ�َة َلتَْوَها َوَما تََلبَّثُوا ِبَها إاِلَّ   َوَل�ْو ُدِخَلْت َعَليِْهم مِّ
يَِسريًا.. 

َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمن َقبُْل اَل يَُولُّوَن اأْلَْدبَاَر، َوَكاَن َعْهُد اللَِّه َمْسئُواًل.. 
وقد توعدهم اللُه بقصف أعمارهم.. 

وأّك�د لهم أن فرارهم يقّربُهم من الهالك.. 
وال يتمتعون بهروبهم إال قليالً.. 

وليس لهم من دون الله نصري وال من عقابه مجري.. 
َن اْلَمْوِت أَِو اْلَقتْ�ِل َوإِذًا الَّ تَُمتَُّعوَن إاِلَّ  ُق�ل لَّ�ن يَنَفَعُكُم اْلِفَراُر إِن َفَرْرتُ�م مِّ

َقِليًل.. 
َن اللَِّه إِْن أََراَد ِبُكْم ُسوًءا أَْو أََراَد ِبُكْم َرْحَمًة، َواَل  ُقْل َمن ذَا الَِّذي يَْعِصُمُكم مِّ

ن ُدوِن اللَِّه َوِليًّا َواَل نَِصريًا..  يَِجُدوَن َلُهم مِّ
نسأل الله أن يعصَمنا وإياكم من ُك��ّل فتنة وزيغ.. 

وأن يرِصَف عنا السوَء.. 
وأن يدخَلنا يف واسع رحمته ولطفه.. 

وأن يقبَلنا من أوليائه.. ويجعَل لنا من لدنه سلطانا نصريا.. 
وال حول وال ُق��وَّة إال بالله.. وال نرَص إال منه.. إنَّه هو العيلُّ العظيم.. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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خمسَة عشَر عامًا من العدوان األول 

نلعـدونُن نلعاملي نلغاشـم ونلحصـار نلجائب 
نلـذي يعانـي مله نليمـُن نآلن، ليـس نألوَل من 
نوعه وينمـا 5و نمتدنٌد لعـدونن وحصار كبري 
عانـت مله أ زنء من 5ذن نلوطن نلغايل رصورة 
شـاملة وين كان حصـارنً وعدوننـاً  زئياً من 

نللاحية نلجغبنفية. 
فالعدونن نألول نلذي تم شـله عىل  زء مهم 
من نليمـن نلعزيز كان يف أ ـزنء من محافظة 
صعـدة حيلمـا حـورصت مـبنن مـن  ميع 
نالتّجا5ـات و5ا متهـا نلسـلطة ونمللافقـا 
يف نلعـا1 1005 / 51515ــ، َحيـُث حورصت 
رحـونيل 18 لونء مكونا مـن أكثب من )االاون 
ألف  لـدي 30.000  لدي( وأررعة عرش ألف 
مـن نملبتِزقة )15.000 مـن نملبتِزقة( وطوقون 
مـّبنن مـن  ميـع نلجهـات وسـخبون معهم 
ُكــّ  نآللة نلعسكبيّة نلتي تملكها نلدولة وك  

مقّدرنت نلدولة. 
ونسـتهدفون نلجميَع يف تلك نمللطقة نلشـجب 
ونلحجـب ونلبيـت ونملزرعـة نلكبـري ونلصغـري 
نلب   نملسـّن ونملبأة ونلطفـ  ردون حبمة لد1 
وال صـون لعبض وال نحرن1 لكبنمة، وونصلون 
أرشـع  مبتكبـا  نمللطقـة،  عـىل  5جوَمهـم 
نلجبنئم رحق نإلنَْسانية ونرتكبون مختلَف أنونع 
 بنئـم نلحـبب يىل أن وصلـون يىل نملـكان نلذي 
كان يتون د فيه نلشـهيد نلقائد نلسـيد حسا 
ردرنلدين نلحواي -َسـاَل1ُ نللِه َعَليِْه-، يف عملية 
5جمة وحشـية وعدونن غاشـم خالـف ُكــّ  
نلقيـم ونملبـادئ ونألَْخـاَلق ر  وحتـى نألعبنف 

نإلنَْسـانية فاستشهد -َساَل1ُ نللِه َعَليِْه- رعد أن 
أحبقون نملـكان نلذي يتون د فيـه مع من معه 
مـن نملؤملـا ورأرستـه وأطفاله فخـبج من 
نملكان مرض اً رالدمـاء فصبون عليه ونرالً من 
نلبصاص و5و رـا أيديهم حتى نرتقت روحه 

نلطا5بة علد رارئها. 
ليس 5ذن فحس5 ر  تم أرس  ميع َمن كان 
معـه ممن تبقى عىل قيـد نلحياة يف ذلك نلحا 
ر االً ونسـاًء كبارنً وصغارنً رالتزنُمن مع ذلك 
كلـه كان يتمُّ سـجُن ُكــّ  مـن كان له عالقة 
رهذن نلسـيد نلقائد نلعظيم أَو رفكبه أَو اقافته 
نلُقــبْآنيـة يف أيِّ مكان يف صلعاء أَو صعدة أَو 
حجة أَو ذمار أَو أي مكان ر  ونسـتهدف أغل5 
نلذيـن لم يونفقون لهذن نلعدونن أَو غري نلبنضا 
بت  ره وأغلقت نلكثري مـن نملبنكز نلعلمية وُدمِّ
نلعديُد من نملـدنرس نلعلمية يف ضحيان ومّبنن 
وُدّمبت نلعديد من نملسـا د وسجن نلكثري من 
نلشـخصيات نلعلمائيـة وفصـ  نلكثريون من 
وظائفهـم ملجبد نللسـ5 أَو نمللطقة يف 5جمة 
عبقية وملاطقية رغيضة لم يسبق لها مثي . 

 
ملاذا ُك��ّل ذلك؟ 

ـَد حسا ردرنلدين  يِـّ ِهيْـَد نلَقاِئَد نلسَّ ألَنَّ نلشَّ
نلحواي -َساَل1ُ نللِه َعَليِْه-  اء رمرشوع قبآني 
ـة من حالة نلضعف ونلذل ونلهونن  يُخـِبُج نألُمَّ
ونالنكسار ونلهزيمة يىل حالة نلُقـــوَّة ونلعزة 

ونمللعة ونلتمكا ونالنتصار. 

ـَد حسا ردرنلدين  يِـّ ِهيْـَد نلَقاِئَد نلسَّ ألَنَّ نلشَّ
ـة من  نلحواي -َسـاَل1ُ نللـِه َعَليِْه- أخـبج نألُمَّ
حالة نلتيه ونلضيـاع ونلعمى ونلظال1 يىل حالة 

نلبصرية ونلوعي ونإلدرنك ونللور. 
ـَد حسا ردرنلدين  يِـّ ِهيْـَد نلَقاِئَد نلسَّ ألَنَّ نلشَّ
ـة مسار5ا  نلحواي -َساَل1ُ نللِه َعَليِْه- حدد لألُمَّ
وطبيقهـا نلصحيح وعّبفها رلفسـها وما 5ي 

مهمتها ونملكانة نلتي يج5 أن تكون فيه. 
حسـا  ـَد  ـيِـّ نلسَّ نلَقاِئـَد  ـِهيْـَد  نلشَّ ألَنَّ 
ردرنلديـن نلحواي -َسـاَل1ُ نللِه َعَليْـِه- عّبف 
ـة من تكون وماذن يج5 أن تحّققه وملاذن  نألُمَّ
يج5 عليها أن تحّقق ما تبيد، وكيف ستحّقق 
ما تبيد وتصبون يليه وتبغ5 أن تكون فيه من 
وضـٍع طبيعي من نلعزة ونلتمكا ونلُقـــوَّة 
ونالستقالل ونمللعة ونلكبنمة وفق 
رؤية قبآنية ربصرية عالية ورؤية 

ااقبة نسرنتيجية وعميقة. 
ـَد  ـيِـّ نلسَّ نلَقاِئـَد  ـِهيْـَد  نلشَّ ألَنَّ 
حسا ردرنلدين نلحواي -َساَل1ُ نللِه 
ـة من 5و عدّو5ا  َعَليِْه- عـّبف نألُمَّ
ومـاذن يبيد 5ذن نلعـدّو، وملاذن يبيد 
مـا يبيـد، وكيف ممكـن أن يحّقق 
ما يبيد ضمن نملـرشوع نلُقــْبآني 
كـي تكـون محميـة ومصانة من 
نالنحبنف ونلضياع وعد1 نلهزيمة. 
ـَد  ـيِـّ نلسَّ نلَقاِئـَد  ـِهيْـَد  نلشَّ ألَنَّ 
حسـا ردرنلديـن نلحواي -َسـاَل1ُ 
نللِه َعَليِْه- أتى رالثقافة نلُقــْبآنية 
ـة يف خـري ورخاء  نلتي تجعـ  نألُمَّ
لهـا  يسـلم  وأمـان  وأمـن  نعيـم 
ديلها ووطلها وكبنمتها مسـتقلًة 

مستقبًة محمية. 
لهـذن وأكثـب كان 5ـذن نلعـدونن 
نألول وكان 5ـذن حجم نالسـتهدنف 
رأونمـب أعدنء نلله نليهـود وأمبيكا 
ويرسنئي  عـر أدونتهم نلحاكمة يف 

نليمن ونمللطقة 
ـة  وكانت نللتيجة أن خرست نألُمَّ
نعظم قائد لها وأفض  حكيم لديها 
من خالل نلفا عة نلكرى ونلكاراة 
نلعظمى راستشهاد نلشهيد نلقائد 
نلسـيد حسـا ردرنلديـن نلحواي 
-َسـاَل1ُ نللِه َعَليِْه- ورخرية نلب ال 

نلصادقا نلذين سارون معه. 
 

ماذا كان باإلمكان أن يكون؟ 
لقد كان رإمكان نلشـهيد نلقائد 
أن يعيـش كمـا يعيـش نآلخـبون 
يف ريـت مـرف وكان رإمكانـه أن 

يعيـش مع أوالده يف قرص يلعم رالبفاه ونلرف 
ونألمونل ونلخد1 ونلحشـم، ولكله أرا للفسـه 
ـة مـن وضعها  يال أن يعمـ  عـىل يخـبنج نألُمَّ
نلكاراـي نلتي تعيـش فيه و5ي تحـت رحمة 
نألعـدنء، تحت رحمة من رُضرـت عليهم نلذلة 

ونملسكلة. 
رـ  وكان رإمـكان نلشـهيد نلقائد نلسـيد 
حسـا ردرنلدين نلحواي -َسـاَل1ُ نللِه َعَليِْه- 
رعـد أن تَحـّبك يف 5ذن نملـرشوع أن يعّدل فيه 
مـا يبيد وقـد ُقدمت له نإلغـبنءنت ونمللاص5 
ونلعـبوض، يال أنـه كان ذلـك نلـذي ) ـاء 
رالصـدق وصّدق ره( فـبأى أن ُكــّ  يشء ال 
يسـاوي رأن يكون املاً للثقافـة نلُقــْبآنية 
نلتـي قدمها من خالل نلُقـــْبآن نلكبيم وين 

كانت نلدنيا رحذنفري5ا. 
رـ  كان رإمكانـه و5و يف يطـار نملون هة يف 
نلعـدونن نألول ونلحبب نألوىل أن يلجو رلفسـه 
مـن نملعبكـة ورأرستـه يال أنه فّضـ  أن يقد1 
ـة نفسـه وروحه وماله وأوالده فدنًء لهذه  لألُمَّ
ـة وكلمـوذج للفدنء ونلعطـاء ونلتضحية  نألُمَّ
يف سـبي  نلله وأن يكون ذلك كثقافة ين أرندت 
ـة أن تلترص عـىل أعدنئها، تماماً كما قّد1  نألُمَّ
نإلما1 نلحسـا رن عيل عليه نلسـال1 نفسه يف 
سـبي  نلله يو1 عاشـورن، وكما قّد1 نإلما1 زيد 

رن عيل عليه نلسال1 نفسه. 

ارتب��اط م��ا يحصل اليوم م��ن عدوان 
بالعدوان األول 

ومـا يحص  نليو1 من عدونن سـافب وظالم 
عـىل نليمن ليس يال نمتدند لذلـك نلعدونن نألول 
قب  خمسـة عرش عاماً ونلذي نستمب ملذ ذلك 
نلحـا وحتـى نآلن وين يف فـرنت متقطعة يف 
حبوب أكلت نألخرض ونليارس تسـتهدف قادة 
5ـذن نمللهـج وملارصيه ونملتعاطفـا معه ر  
وك  مـن يبتبط رهـذه نلثقافة حتـى وين من 

راب نمللطقة أَو نللس5. 
نللتائـج  و5كـذن كانـت نألسـباب وكانـت 
ونلعـدونن لم يتوقف ملذ ذلك نلحا وحتى نآلن 
وقد قّد1 نلشهيد نلقائد نفسه وأوالده ويخوننه 
ـة من أ   سـالمتها وسـالمة  فـدنًء لهذه نألُمَّ
ديلها ومن نتائج 5ذه نلسـالمة أن يسـلم لها 
كبنمتها من أن تهـان َوعزتها من تذل وقوتها 
من أن تضعـف، تحت قيادة أخيه نلعظيم خري 
خلف لخري سـلف تحت قيادة سـيدي وموالي 
عبدنمللـك ردرنلدين نلحواي يحفظه نلله رلفس 
نلثقافة ونملشـونر ورلفس نلُقـــوَّة ونلعزيمة، 
رـ  ويون ـه نفـس نملغبيـات وأكثـب، ونفس 
نلرغيـ5 وأعظم، ونفـس نلر5يـ5 ونلتهديد 

وأشد. 
فسـال1 نللـه وربكاته عـىل نلشـهيد نلقائد 
نلسـيد حسـا ردرنلديـن نلحواي مـا تعاق5 
ــة قوتها  نلليـ  ونللهـار نلذي أعـاد لهذه نألُمَّ
وتأريخـه  نحرنمـه  لليمـن  وأعـاد  و5يبتهـا 
ونلحمايـة  ونلبعايـة  نلحفـَظ  نللـَه  وأسـأُل 
لسـيدي ومـوالي عبدنمللـك ردرنلديـن نلحواي 
نلذي حافظ عىل 5ذن نلخـط و5ذن نللهج و5ذه 
نلثقافـة رحلكـة وحكمة وشـجاعة ورصرية، 
َحيُث تخّبج عىل يـده نلقادُة يف  ميع نملجاالت 
نلثقافية ونلعسـكبيّة ونلسياسـيّة ونإلعالمية 
ونالقتصاديـة ونال تماعية وال زنل يتخبج عىل 
يـده نلكثـري وفق نمللهـج نلُقــْبآنـي ونلثقافة 
نلُقــْبآنيـة رعـد أن كانت حـرصنً وحكبنً عىل 

نلدين فقط.

ّ
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برنامج رجال اهلل: ملزمة )في ظالل مكارم اإليمـان الدرس األول( للسيد حسين بدرالدين الحوثي:
 دعاُء المؤمن للوصول إلى أكمل اإليمـان مطلب هام وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان للوصول إليها

لتحصل على )الهداية( ال بد من رجوعك إىل اهلل
 : بشرى المحطوري 

يف 5ـذن نلـدرس قـّد1 نلشـهيُد نلقائُد 
نلحواـي  ردرنلديـن  حسـا  نلسـيد 
-ِرْضــَونُن نللـِه َعَليْــِه- يضـاءنٍت عىل 
زيـن  لإلمـا1  نإليَْمــان  مـكار1  دعـاء 
نلعاردين عيل رن نلحسـا عليه نلسال1، 
فحبص عىل تبسـيخ نلعديد من نألسس 
نلُقــْبآنيـة، وتصحيح رعـض نملفا5يم 

نملغلوطة. 
نلقائـد -ِرْضـَونُن  نلشـهيُد  فانطلـق 
نللـِه َعَليْــِه- ليؤّكد أن نلهـدى ونلهدنية 
5ي من نلله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل-، وليست 
مـن حفظ ودرنسـة أكـون1 نلكت5، نلتي 
قد يقبأ5ا نإلنَْسـان، حيث قال: ]نلهدنية 
ليس 5لالك آلية مرمجة للهدنية رحيث 
أن نإلنَْسـان ممكن أن يوفب5ا، ال رد من 
نلب ـوع يىل نللـه، ال رـد من نلدعـاء، أن 
نطل5 من نلله نلهدنية، أن نطل5 من نلله 
نلتوفيق، أن نطل5 من نلله نالسـتقامة، 
أن يوفقلـا لالسـتقامة، أن نطلـ5 مـن 
نللـه أن يثبت ُخطانـا، أن نطل5 من نلله 
أن يسـّدَد أقونللا. نإلنَْسـان ال يسـتطيع 
رلفسه، ال يسـتطيع من خالل نالعتماد 
عىل نفسـه أن يحقـق للفسـه نلهدنية، 
تبتبـط  نلتـي  نملجــاالت  يف  ونلتوفيـق 

رحيـاته، وفيما يتعلق رآخبته[.. 

نعتقـاُد نلبعـض رـأن 5لاك )سـقفاً 
محّدد( لكمال نإليَْمـان!!

وحـّذر سـال1ُ نللـه عليه مـن نلخطأ 
نلكبـري نلـذي يعتقـُده نلكثريُ مـن أرلاء 
ـة، نلذيـن يقومـون رعبادنت  5ـذه نألُمَّ
معيلة، وأذكار، وسور قبآنية يقبأونها، 
ويتعبـدون نلله رها، وأيـا1 يصومونها، 
ويعتقـدون أن 5ذن فيـه نلكفاية، وأنهم 
رلغون )كمال نإليَْمـان(، حيث قال: ]5لا 
يقـول نإلما1 زين نلعاردين )صلونُت نلله 
عليه(: ))نللهم ص ِّ عىل محمد وآله ورلِّْغ 
رإيَْمـانـي أكمَ  نإليَْمــان(( 5و عىل ما 
5ـو عليه من نلعبادة ونلتقوى لم يحدث 
يف نفسـه غبور، وال يعجاب رحالته نلتي 
5ـو عليهـا، و5و من ُسـّمي - ملـا كان 
عليه من نلعبادة - زين نلعاردين، وسـيد 
نلسـا دين، مـا زنل يطل5 مـن نلله أن 
يبّلَغ رإيَْمـانـه أكمَ  نإليَْمـان. نلُقــْبآن 
نلكبيـم تضمـن يف آياتـه نلكبيمة دنخ  
سـور متعـددة نلحديـث عـن نإليَْمـان، 
وأعىل در ات نإليَْمـان، وأكم  نإليَْمـان، 
من مثـ  قوله تعـاىل: }يِنََّمـا نْلُمْؤِملُوَن 
نلَِّذيـَن يِذَن ذُِكـَب نللَُّه َوِ َلـْت ُقلُورُُهْم َويِذَن 
تُِليَـْت َعَليِْهـْم آيَاتُُه َزنَدتُْهـْم يِيَماناً َوَعىَل 
ومثـ   )نألنفـال:1(  يَتََوكَّلُـوَن{  َررِِّهـْم 
قوله تعـاىل: }يِنََّما نْلُمْؤِملُوَن نلَِّذيَن آَملُون 
ِراللَّـِه َوَرُسـولِِه اُمَّ َلْم يَْبتَارُـون َوَ ا5َُدون 
ِرأَْمَونِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم يِف َسـِبيِ  نللَِّه أُوَلِئَك 

اِدُقوَن{ )نلحجبنت:15([..  5ُُم نلصَّ
وأضـاف أيضاً: ]مطلـ5 مهم، وغاية 
تسـتحق أن يسـعى نإلنَْسـان دنئمـاً يىل 
نلوصـول يليهـا: أن تطلـ5 مـن نلله أن 
يبلغ رإيَْمـانـك أكم  نإليَْمـان. ال تبىض 
رما أنـت عليه، ال تقف فقط عىل ما أنت 
عليه فتضع للفسـك خطًّـا ال تتجاوُزه 
يف در ـات نإليَْمــان، ويف مبنتـ5 كمال 
نإليَْمـان. من يبىض للفسه أن يكون له 
خّط معـا ال يتجـاوزه يف ييَْمـانه فهو 
من يبىض للفسـه رأن يظـ  تحت، وأن 
يظ  دون ما يلبغي أن يكون عليه أولياء 

نلله[. 
وقال أيضاً: ]قد يـبىض رعض نللاس 
للفسـه حالـة معيلـة فال يبى نفسـه 

محتا اً أن يسـمع من 5لـا أَو من 5لا، 
ويظـن رـأن ما 5ـو عليه فيـه نلكفاية 
وننتهـى نألمـب! لكن و دنا كـم من 5ذن 
نللوع! أعدندنً كبرية ال تستطيع أن تز5ق 
وال  انباً من نلباط  يف ونقع نلحياة، ويف 
ـة! يذن كلـت طال5 علم فال  أوسـاط نألُمَّ
تبىض للفسـك رـأن تكتفي رـأن تلتهي 

من نلكتاب نلفالنـي ونملجلدنت نلفالنية، 
ونلفـن نلفالني وننتهى نملوضوع، وكأنك 
ينمـا تبحث عن ما يصـح أن يقال لك ره 
عالـم أَو عالمة! حـاول أن تطل5 دنئماً، 
وأن تسعى دنئماً رونسطة نلله -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاىَل- أن تطل5 مله أن يبلغ رإيَْمـانك 
أكم  نإليَْمـان. كم يف 5ذه نلدنيا، وكم يف 

أوسـاطلا من نلكثري مـن نوعيتلا نلذين 
نحن ندعي نإليَْمــان، ولكلا نجد أن من 
يسـتطيعون أن يغـرّيون يف ونقـع نلحيـاة 
5ـم نلعـدد نلقليـ   ـدنً مـن نملؤملا، 
أولئك نلذين يسـعون ألَن يبلغ ييَْمـانهم 
أكمـ  نإليَْمــان، ويدعون نللـه أن يبلغ 

رإيَْمـانهم أكم  نإليَْمـان[. 

أعظ��م ميادي��ن  النف��س.. م��ن  جه��اُد 
الجهاد:��

ولفت -َساَل1ُ نللِه َعَليِْه- يىل يشء مهمٍّ 
ن لالرتقـاء يف در ات سـلَّم نلكمال  ِ ــدًّ
أاََل و5ـو ) هـاد نللفـس(  نإليَْمـانـي، 
وتبويضها، حيث قال: ]نإلنَْسـاُن نملؤمن 
5ـو  لـديٌّ مـن  لـود نللـه، وميـدنن 
تدريبه، ميـدنن تبويضه ليكـون  لدياً 
فاعـالً يف مياديـن نلعم  لله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاىَل- 5ي نلسـاحة نإليَْمـانية، ساحة 
نللفس، كلما تبسـخ نإليَْمـان يف نفسك 
كّلمـا نرتقيـت أنـت يف در ـات كمـال 
نإليَْمـان، كلما كلُت  لدياً أكثَب فاعلية، 

وأكثب تأارينً، وأحسن وأفض  أدنء[. 

إذا اس��تطعت أن تنط��ق )بالحق(.. فلن 
تضرَّك الحرُب )اإلعالمية( املوجهَُّة ضدك:�� 
وأشار -َساَل1ُ نللِه َعَليِْه- يىل يشء مهم 
يحُدُث لك  نألنبياء ونملبسلا، ولك  من 
يلطلـق مجا5دنً يف سـبي  نللـه، أال و5و 
)نلتشـويه ونلحبب نإلعالمية نملضادة(، 
حيث قال: ]وأنت  لدي تلطلق يف سبي  
نلله سـرى كم سـتون هك من دعايات 
تثـري نلبيـ5 تثري نلشـك يف نلطبيق نلذي 
أنت تسري عليه، تشوه ملها ك وحبكتك 
أمـا1 نآلخبيـن، دعايات كثـرية، تضلي  
كثري ومتلوع ومتعدد، وسـائ  مختلفة 
ما را تبغي5 وتب5ي5. نلجلدي نملسـلح 
راإليَْمـان يذن لم يكن يىل در ة أن تتبخب 
ُكــّ  تلـك نلدعايات، وك  ذلـك نلتضلي  
ه ملن  ـه يليـه، أَو و ِّ - سـونء يذن مـا ُو ِّ
5ـم يف طبيقه، ملـن 5م ميـدنن عمله - 
يسـتطيع أيضاً أن يجعلها كلها ال يشء؛ 
ألن 5ـذن 5ـو نلونقع، ونقع نلحـق يذن ما 
و د من يسـتطيع أن يلطق رـه، يذن ما 
و ـد من يفهمه، ويف نفـس نلوقت يجد 
آذننـا مفتحة ونعية فإنـه وحده نلكفي  
رإز5ـاق نلباط  رمختلـف أنونعه، ومن 
أي  هة كان، ومن أي مصدر كان }َوُقْ  
َ اَء نْلَحقُّ َوَز5ََق نْلبَاِطُ  يِنَّ نْلبَاِطَ  َكاَن 
َز5ُوقـاً{ )نإلرسنء:81( ز5ـوق رطبيعته 

يذن ما 5ا مه نلحق[.. 
يف  َعَليْـِه-  نللـِه  -َسـاَل1ُ  وحـارب 
محارضنتـه كثرينً من نملفا5يم نملغلوطة 
نمللتـرشة را نللاس ونلتي ال تُمتُّ رصلة 
يىل نلُقـــْبآن نلكبيـم وملهجيته، وملها 
5ـذه نلثقافة نملغلوطة، نلقـول رأن أ5  
نلحـق َدنئماً مغلورون، ردلي  أن أي يَما1 
من آل نلبيت مثال، كالحسـن و نلحسا 
ونإلمـا1 عيل عليهم نلسـال1 ما قامون يال 
وُقتلون!! يذن ـــ رلظب5م ــ نلباط  5و 
نمللترص دنئماً!! فقال -َسـاَل1ُ نللِه َعَليِْه-
: ]غـريُ صحيـح، ر  راطـ  أن يقال رأن 
أ5  نلحق دنئماً يكونون مسـتضعفا، 
وأن مـن 5م عىل نلحـق َدنئمـاً يكونون 
ضعافـاً، وأنه 5كذن شـأن نلدنيا! ين 5ذن 
ملطق مـن ال يعبفـون كيـف يقدمون 
نلحق، ملطق من ال زنلون يف اقافتهم 5م 
فيها نلكثري من نلدخي ، من نلضالل من 
قب  نآلخبين، أيُّ ملطـق 5ذن أما1 قوله 
تعاىل: }َوُقْ  َ اَء نْلَحقُّ َوَز5ََق نْلبَاِطُ  يِنَّ 
نْلبَاِطـَ  َكاَن َز5ُوقاً{ )نإلرسنء:81(؟! ين 
نلباط  كان ز5وقاً رطبيعته، ال يستطيع 
أن يقف يذن ما قد1 نلحق. من نلذي يمكن 
أن يقد1 نلحق؟ 5و من يسعى دنئماً ألن 
يطل5 مـن نلله أن يبلـغ رإيَْمـانه أكم  
نإليَْمـان. علدما تكون متعبدنً لله حاول 
دنئمـاً أن تدعو نللـَه أن يبّلـَغ رإيَْمـانك 
أكمـ  نإليَْمــان، حاول دنئمـاً أن تبحث 
عـن أية  لسـة عن أي ن تمـاع عن أي 
يشء يكـون مسـاعدنً لـك عـىل أن يبلغ 

ييَْمـانك أكم  نإليَْمـان[. 

مقبَُّر نألُسبوعا نلقادَما 

من /15/ يىل /18/ ر 5 

نلله -وعده ووعيده - نلدرس نلبنرع عرش 
)ملزمة معبفة 

عاء مكار1 نألخالق - نلدرس نألول(
+ ملزمة يف ظالل د

جنديُّ )اهلل( مهامُّه تربوية.. 
وميداُن عمله هي )النفوس(

أشار نلشهيُد نلقائُد يف ذنت نملحارضة يىل نلدور نلها1 ونلبارز للجلدي نلذي يعمُ  يف سبي  نلله، 
ومهامه، و5و ما يج5 عىل نلثقافيا ونلخطباء ونملبشدين نال5تما1 رها، وأ5ميّة أن يكونون عىل 

ُه  ُه تثقيفية، مهامُّ ُه تبروية، مهامُّ مستوًى عاٍل من نإليَْمـان ونلوعي، حيث قال: ] لدي نلله مهامُّ
ُه شاملة، يحتاُج يىل أن يبوَِّض نفَسه، فإذن ما ننطلق يف ميادين نلتثقيف لآلخبين،   هادية، مهامُّ

نلدعوة لآلخبين، يرشاد5م، 5دنيتهم، نلحديث عن دين نلله رالشك  نلذي يبسخ شعورنً رعظمته يف 
نفوسهم يج5 أن يكوَن عىل مستوًى عاٍل يف 5ذن نملجال،  لدي نلجيش نلعسكبي يف أي فبقة، ال 

يحتاج يىل أن يمارَس مهاماً من 5ذن نللوع، مهامه حبكة يف حدود  سمه، قفزة من 5لا يىل 5لاك، 
أَو حبكة رسيعة رشك  معا. لكن أنت ميدنن عملك 5ي نفس نإلنَْسان، وليس ريته لتلهبه، وليس 
ريته لتقفز فوق سطحه، نلجلدي قد يتدرب ليتعلم رسعة تجاوز نملوننع، أَو رسعة نلقفز، أَو تسلق 
نلجدرنن، أَو تسلق نلبيوت، لكن أنت ميدنن عملك 5و نفس نإلنَْسان، نإلنَْسان نلذي ليس ونحدنً وال 

نالا، آالف نلبرش، ماليا نلبرش، تلك نللفس نلتي تغزى من ُكـّ   هة، تلك نللفس نلتي يأتيها 
نلضالل من را يديها ومن خلفها وعن يميلها وعن شمالها. فمهمة نملؤمن يج5 أن تبقى رحيث 
تص  يىل در ة تستطيع أن تجتاح نلباط  وتز5قه من دنخ  نللفوس، ومتى ما ننز5ق نلباط  من 
ُون َما ِرأَنُْفِسِهْم{ )نلبعد:  ُ َما ِرَقْو1ٍ َحتَّى يَُغريِّ دنخ  نللفوس ننز5ق من ونقع نلحياة، }يِنَّ نللََّه ال يَُغريِّ

من نآلية11(. 
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إيران تعلُن حالَة الطوارئ يف 
محافظة خوزستان تحسباً 

لحدوث فيضانات
 : متابعات 

أعللـت ييبنن، أمس نألحد، حالـَة نلطونرئ يف محافظة 
خوزسـتان  لوب غبب نلبالد تحسـباً لحدوث فيضانات 

وسيول  بنء أمطار غزيبة متوقعة. 
وأّكـــد حاكـُم نملحافظـة غـال1 رضـا رشيعتـي، أن 
نلسـلطاِت تقو1ُ رإخالء قبنرة سـت وخمسا قبية قبب 
نهبي دز وكبخه رعدما قّبر نملسؤولون ترصيف نملياه من 
خزننا كبريين عىل نللهب؛ رسـب5َِ توقعات رهطول نملزيد 

من نألمطار. 
 5 ومن نملتوقع أن يدُخـَ  نحو االاة مليارنت مر مكعَّ
من مياه نألمطار يىل نلسدود نلعرشة يف نملحافظة، ما يهّدد 
نحـو مئتـا وامانا قبية ومئة وخمسـة وعرشين ألف 

5كتار من نألرنيض رالفيضانات ونلسيول. 
من  انبه قال وزيب نلطاقة رضا أردكانيان نملسـؤول 
عن نملونرد نملائية: ين نلسـلطات تعم  عىل مدنر نلسـاعة 
للسـيطبة عىل فيضانـات نملياه وتشـري نلتقديبنت يىل أنه 
خالل نأليا1 نلخمسـة نملقبلة سـتتدفق يىل خزننات نلسـد 
يف خوزسـتان االاة مليارنت مر مكع5 من نملياه؛ رسب5َِ 
5طـول نألمطار وسـيكون مليـار واماني مئـة ألف مر 
مكع5 أَْكثَــب من نلطاقة نالستيعارية وسيتم ترصيفها. 
وكان وزيُب نلصحة نإليبنني سـعيد نمكي أعلن يف وقت 
سارق أن خمسة وأررعا شخصاً عىل نألق  رنحون ضحية 
نلسيول شمال و لوب نلبالد رعد وصول ملسوب نألمطار 
يف ييبنن يىل أعىل مستوى خالل نلعرش سلونت نملاضية. 

 : فلسطين المحتلة 
قصفت مدفعيـُة نالحتالل نلصهيونـي، أمس نألحد، 
ملاطـَق فلسـطيلية رشق قطـاع غزة نملحـارص، فيما 
قامت قـونت نالحتالل راعتقال عدد من نلفلسـطيليا 
يف مدن نلضفة تزنملاً مع يْعــاَلن ينشـاء مسـتوطلات 

 ديدة. 
وذكبت وكالة معاً نلفلسـطيلية، أن مدفعية نالحتالل 
قصفـت أرنيض زرنعيـة رشق ديب نلبلـح وملاطق رشق 

نلريج ومديلة غزة. 
ويف نلسـياق، نعتقلـت قـونُت نالحتـالل نلصهيونـي 
فلسطيليَّا نالا من مخيم نلعبوب شمال مديلة نلخلي  

رالضفة نلغبرية. 
وذكـبت وكالة وفا أن قـونت نالحتالل نقتحمت نملخيم 

ونعتقلت فلسطيليا نالا. 
وتونص  قـونت نالحتـالل ممارسـاتها نلقمعية رحق 
نلفلسـطيليا من خالل نلتضييق عليهم ومدن5مة نملدن 
ونلقبى نلفلسطيلية وشن حمالت نعتقال يومية؛ رهدِف 

تهجري5م ونالستيالء عىل أرنضيهم. 
فيما  ـّدد عـرشنُت نملسـتوطلا نلصهايلـة نقتحا1 
نملسـجد نألقىص رحماية قونت نالحتالل نلتي نعتقلت أحد 

حبنسه. 
وذكبت وكالة وفا أن عرشنت نملسـتوطلا نقتحمون 
نألقىص من  هة راب نملغاررة ونفذون  والت نستفزنزية 
يف راحاتـه رحبنسـة مشـّددة من قـونت نالحتالل نلتي 

نعتقلت أحد حبنسه من أما1 مصىل راب نلبحمة. 
نقتحامـات  ويلفـذ نملسـتوطلون نلصهايلـة يوميـاً 
نسـتفزنزية للمسـجد نألقـىص نملبـارك رحمايـة قـونت 
نالحتـالل يف محاولة لفبض أمب ونقـع رخصوص تهويد 

نلحب1 نلقديس ونلسيطبة عليه. 
يىل ذلـك، أعللت سـلطات نالحتـالل نلصهيوني، أمس 
نألحد، عن ُمَخّطط نسـتيطاني  ديد إلقامة 17ب5 وحدة 

نستيطانية يف نلضفة نلغبرية. 
وذكبت وسـائ  يعال1 فلسـطيلية أن نمُلَخّطط نلجديد 
يهدف إلقامة 1517 وحدة نسـتيطانية لتوسـيع خمس 
مسـتوطلات مقامة عىل أرنيض نلفلسـطيليا يف مديلة 
نلقـدس نملحتّلـة و3500 وحـدة نسـتيطانية أُْخــَبى يف 
ملاطـق مـن نلضفـة نلغبرية، مـا يهّدد راالسـتيالء عىل 

مساحات ونسعة من أرنيض نلفلسطيليا. 

ويف يطـار ُمَخّططاتها نلتهويديـة ونلعدوننية لتهجري 
نلفلسـطيليا صّعـدت سـلطاُت نالحتالل خـالل نلفرة 
نألخرية عمليات نالسـتيطان يف نلضفـة نلغبرية وخاصة 
يف مديلة نلقـدس نملحتّلة متجا5لة نلقبنرنت نلدولية نلتي 
تؤّكــد عد1 رشعية نالسـتيطان يف نألرنيض نلفلسطيلية 

نملحتّلة وتطال5 روقفه. 
مـن  انبهـا، أدننـت وزنرة نلخار يـة نلفلسـطيلية 
ُمَخّطـَط سـلطات نالحتـالل نلصهيونـي إلقامـة 17ب5 
وحـدة نسـتيطانية  ديـدة يف نلضفـة نلغبريـة مطالبة 
نملجتمـع نلدويل رتطبيق قـبنرنت نلرشعية نلدولية ووقف 

نالستيطان. 
وأوضحت نلخار ية يف ريان، أمس نألحد، نقلته وكالة 
معـاً، أن نلدعـم نألمبيكـي نلالمحدود يشـجع سـلطات 
نالحتـالل عىل مونصلـة عمليـات نالسـتيطان ومحاولة 
تغيري نلونقع نلتأريخـي ونلقانوني ونلديمغبنيف يف نلضفة 

نلغبرية رما فيها مديلة نلقدس نملحتّلة. 
نلبئيـس  يدنرة  ننحيـاز  أن  يىل  نلخار يـة  وأشـارت 
نألمبيكـي دونالـد تبنمـ5 لالحتـالل يكشـف حقيقـة 
معادنتها للسـال1 مشـّددة عـىل أن عمليات نالسـتيطان 

راطلة. 
وطالبت نلخار ية نملجتمع نلدويل رتحم  مسؤولياته 
نألَْخـاَلقية ونلقانونية تجاه نلشع5 نلفلسطيلي وتطبيق 
قـبنرنت نلرشعية نلدوليـة نلتي تطالـ5 رالوقف نلفوري 

لالستيطان. 
يىل ذلك، أّكــد عضو نللجلة نلتلفيذية مللظمة نلتحبيب 
نلفلسطيلية أحمد مجدالني أن ُمَخّطط سلطات نالحتالل 
نإلرسنئيـيل إلقامـة 17ب5 وحـدة نسـتيطانية  ديدة يف 
نلضفـة نلغبرية غـري قانوني ويشـك  ننتهـاكاً صارخاً 

للقانون نلدويل وقبنرنت نلرشعية نلدولية. 
ونقلت وكالـة وفا عن مجدالني قوله: ين “ُمَخّططاِت 
نالحتالل نالستيطانية لن تبدَد حقوق نلشع5 نلفلسطيلي 
نلتأريخية عىل أرضه ولن تلشـئ حقاً لالحتالل يف نألرض 

نلفلسطيلية”. 
وأوضح مجدالنـي أن صمت نملجتمع نلـدويل ونكتفاء 
رعض نلدول ربيانات نإلدننة نإلعالمية لالستيطان يشجع 
سـلطات نالحتـالل عـىل نإلرسنع يف تلفيـذ ُمَخّططاتهـا 
نالسـتعمارية نلتوسعية يف نألرنيض نلفلسـطيلية مشّددن 
عـىل أن نلبندع نلوحيد لوقفها 5ـو نتّخاذ ي بنءنت عملية 

وفورية ضد نالحتالل. 

مدفعية االحتالل تقصف غزة وسلطاته تعلن بناء مستوطنات جديدة 

القضاُء األمريكي يوّجُه صفعًة جديدة لرتامب

العراق مستعدٌّ ملحاكمة معتقلي ›داعش‹ اإلجرامي 
األوروبيني بشروط

 : متابعات 

نتّحاديـة  قاضيـٌة  حكمـت 
أمبيكية رعد1 قانونية رفع نلبئيس 
نألمبيكـي دونالد تبنمـ5 نمللع عىل 
محطات نلتلقي5 عن نللفط ونلغاز 
يف نملحيط نألطليس ونلقط5 نلشمايل 
نلذي فبضه سلفه رارنك أوراما من 
أ   حماية نلبيئة يف دلي   ديد عىل 
قيـا1 يدنرة تبنم5 رتجاوز نلقوننا 

يف قبنرنتها. 
ووصفـت قاضية والية أالسـكا 
شسسـارون غليسـون يف حكمهـا 
رفع نلحظب نلذي أعلله تبنم5 رأنه 
غـري قانونـي؛ ألَنَّ نألمـب يتخطـى 

صالحيات نلبئيس. 
وأضافـت: رلتيجة نلحكـم فإنَّ 
ملـع نلتلقيـ5 عـن نللفـط يف رحب 
أالسـكا وسـونح  نألطلـيس يبقى 

حيز نلتلفيذ يىل حـا يْمَكانية قيا1 
نلكونغـبس رإرطاله يف حا طعلت 
نلعديـد مـن ملظمـات نلدفـاع عن 
نلبيئة أيضا رقبنر تبنم5 قضائيا. 

وكان نلبئيُس نألمبيكي نلسـارق 
نتّخـذ رـا عامـي 1015 و 1016 
سلسـلَة قـبنرنت تملـع نهائيًّا أي 
تلقيـ5  ديد عـن نللفـط يف نملياه 
نملحيـط  يف  نألمبيكيـة  نإلْقليْميـة 
نملتجمد نلشمايل قبب أالسكا وضملا 
يف رحب روفور وتشوكتشيس ويف 31 
أخـدودن غائصا يف نألطلـيس تلفيذن 
لقانـون يعـود لعـا1 53ب1 يملـح 
رئيـس نلواليـات نملتحـدة صالحية 
حمايـة نلجـبف نلقـاري نألمبيكي 
من أي نستغالل تجاري لكن تبنم5 
أقـب يف نيسـان 1017 أي رعد االاة 
أشهب من نستالمه مللصبه رفع تلك 

نملوننع. 

 : متابعات 

تحتجز قونت »قسـد« نملونلية للقـونت نالمريكية 
نملئـات مـن علـارص  ماعـة »دنعـش« نإل بنمية 
نألوروريـا، ريلهـم عرشنت نألملـان، ويبيـد نلعبنق 
نسـتالمهم ومحاكمتهـم يف رغـدند، وفـق معلومات 
نلقلـاة نلثانيـة يف نلتلفـزة نألملانيـة )ZDF(، مقار  

تحم  نلغبب لتكاليف نملحاكمة. 
وقالـت نلقلاُة نلتلفزيونية نألملانيـة نلثانية »ز. د. 
ف«، ين حـونيل 800 من علارص دنعش نإل بنمي تم 
نعتقالهم من قب  قونت سـوريا نلديمقبنطية خالل 
نملعـارك مـع  ماعة دنعـش وتحبيـب نمللاطق نلتي 
كانت تحت سـيطبتها يف نألشهب نألخرية، ريلهم 56 

مونطلاً أملانياً. 
وتقـول معلومـاُت نلقلـاة نلتلفزيونيـة نألملانية 
نلثانيـة: ين نلعـبنق مسـتعد السـتال1 نإل بنميـا 
نملعتقلـا مـن قب  »قسـد« ومحاكمتهـم يف نلعبنق 
مقارـ  تحّم  نلـدول نألوروريـة ونلواليـات نملتحدة 

تكاليف نملحاكمة. 
وأضافـت نلقلـاة عـىل موقعهـا نإللكرونـي، أن 
نلواليـات نملتحدة عبضت عـىل رغدند مبلـَغ ملياَري 
دوالر كحافـز للقيا1 رمحاكمـة ي بنميي »دنعش« 

نملعتقلـا. فيمـا تطالـ5ُ رغـدند أملانيا رمسـاعدنت 
نقتصاديـة متلوِّعـة مقارـ  محاكمـة مونطليهـا 

نملعتقلا نلذين كانون ضمن صفوف »دنعش«. 

وحسـ5 معلومات صحافية للقلاة نألملانية، فإنَّ 
نلدوَل نلغبرية ُعُموماً وأملانيا ُخُصوصاً تميُ  َكثرينً يىل 

دفع نلعبنق إل بنء نملحاكم عىل أرنضيه. 

من المظاهرات المناهضة لقرار ترامب
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نحن معنيون بتحصني س���احتنا الداخلي���ة، وبأن نعَمَل ونتَح�ّرَك في ُك��ّل ما من ش���أنه أن يعّزَز 
حالَة الصمود في التصدي للعدوان الظالم واإلجرامي والوحشي املستمّر من جانب األعداء.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

عبداهلل علي صبري
   

اليماني�ون  دّش�ن 

خامس�اً  َعام�اً  األح�رار 

من الصم�ود والتحدي يف 

مواجه�ة ح�رب عدوانية 

غاش�مة وش�املة كادت 

األخ�ر  ع�ى  تق�ي 

والياب�س، لكنها لم تفت 

م�ن  الغالبي�ة  َعُض�ِد  يف 

أبناء شعبنا الذين رضبوا 

أروَع األمثلة يف التضحية 

والفداء والصرب والثبات، ما جعل العدوَّ يف حيص بيص 

من أمره كما يُقاُل. 

غريَ أن أربعَة أعوام من األدوار ومواجهة التحديات يف 

مختلف الجبه�ات، تتطلَُّب وقفًة تقييميًة جادة، بحيث 

نراجُع األداَء يف مختلف املس�ارات، وننطلُق يف هذا العام 

برؤية مسلحة بالدروس املستفادة من جوانب القصور 

واألخطاء الت�ي تراكمت هنا وهن�اك وحالت حتى اآلن 

دوَن نج�اح محاوالت التس�وية ودون توق�ف الحصار 

والع�دوان، األمُر ال�ذي جعل رقعَة املعان�اة االقتصادية 

واإلنس�انية تتس�ُع أفقي�اً وعمودياً دون حل�ول عملية 

ترتفُع إىل مستوى الخطر وتحد من تبعاته االجتماعية. 

إنَّ مبادلَة الش�عب الوفاَء بالوفاء تتطلَُّب من النخبة 

السياس�يّة واملثقف�ة وم�ن قي�ادات الدول�ة، مدني�ن 

وعس�كريّن، التفكريَ يف اجرتاح أساليب جديدة؛ بهدِف 

اختصار املعان�اة وتحقيق األهداف يف أرسع وقت متاح 

وبأقل خس�ائَر ممكنة، ذل�ك أن تحدياِت ما بعد الحرب 

واملواجهة العس�كريّة، س�تكون أهّم وأصع�َب، وما لم 

نس�تعد لها من اآلن، فإن نذيَر الفوىض قد يسترشي يف 

كام�ل الجغرافيا اليمنية، ولن يقت�َر عى محافظات 

جنوب البالد فحس�ب، وما أحداُث تع�ز الدامية مؤّخراً 

إال م�ؤرٌش عى الخطر الداه�م الذي لم ي�أِت مصادفًة، 

بق�در ما يدلل عى خطط بديلة يش�تغل عليها العدوان 

الحس�م  اس�تحالَة  أدرك  وق�د  األمريك�ي،  الس�عودّي 

العسكرّي يف حربه عى بالدنا. 

إنَّ استنفاَر ُك��ّل الطاقات؛ بهدِف التعبئِة واملواجهة 

يتطلُب قبَل ذلك إعماَل خاليا التفكري الجمعي، والتداعي 

إىل ورش�ات عمل نوعية قواُمها املصداقيُة واملوضوعيُة 

والتفك�ريُ العلم�ي بعيداً ع�ن أجواء الدعاي�ة اإلعالمية 

التي تطغ�ى عى كثري من املناش�ط والفعاليات، والتي 

تس�تهلُك يف غالبيته�ا الوق�َت والجه�َد واملاَل ث�م يأتي 

مردوُدها متواضعاً ومحدوَد األثر يف الواقع العميل. 

لس�ُت ممن يبَخُس الناَس أش�ياَءهم، فالعطاُء كبريٌ 

والتضحياُت أكربُ، وال يج�اِدُل يف ذلك إال غافٌل أَو حاقٌد، 

بيد أن�ي ممن يرى أن نس�بًة كبريًة من قدرات ش�عبنا 

ما زالت معطلًة لس�بٍب أَو آلخ�ر، وأن يف جعبتنا الكثريَ 

والكثريَ إْن أحسنا املراجعَة والتقييَم. 

واللُه من وراء القصد. 

أمل المطهر
رضب بعص�ا الثقة بالله بحَر الظلمات والضياع، 
فانفل�ق البحُر وعربنا معه باتّجاه بر األمان والنقاِء 

الفكري والنفيس. 
كان ه�و َم�ن أوق�د يف نفوس�نا رشارَة الث�ورة 
الفكري�ة لنعوَد إىل النه�ج املحمدي األصيل الذي كنا 
ق�د تهن�ا عنه وأصبحن�ا نتخبَُّط كم�ن أصابه املسُّ 

والجنون. 
لم يخ�رتْع ش�يئاً جديداً أَو يق�دم أم�راً مريباً أَو 
مرفوضاً ب�ل فتح عقوَلنا عى عالم الهدى الواس�ع 
ل ببناء النفوس والحياة عى أرقى مس�تويات  املتكفِّ

البناء.. 
ذاك ه�و الش�هيُد القائُد الحس�ن بن ب�در الدين 
الحوث�ي ال�ذي أصبح رمزاً ل�كل الثوار ومن�رباً لكل 

األحرار.. 
كثرياً م�ا تطرأ عيلّ الكثري من التس�اؤالِت حينما 
أتذّكُر تلك التضحيَة الجس�يمَة وذلك البذَل والعطاء 

الذي قّدمها الشهيُد القائد. 
كيف كان سيكوُن حالُنا اآلن لو كان هذا العدوان 
ونح�ن ما زلنا عى تل�ك الحال التي كن�ا عليها قبل 
ب�زوِغ فج�ر املس�رية الُق��ْرآني�ة وانتش�ار الفكر 

والثقافة الُق��ْرآنية؟
هل كنا س�نصُمُد أمام ُك��ّل ه�ذا التكالب واملكر 

والكيد؟ 
وبينما تنهاُل عى مخيلتي األسئلة تأتيني الردوُد 
رسيع�ًة من الواقع الذي أعيش�ه وأراه واضحاً أمام 

 . عينَيَّ
فمس�ألة الصم�ود والثبات ال تعتم�د عى العامل 

الجسدي والُق��وَّة البدنية. 
تل�ك الُق���وَّة تحت�اج إىل دع�م نف�يس وفك�ري 
صحي�ح وس�ليم لتنتَج تل�ك املعادلة الت�ي أعجزت 

العدوَّ وقهرته، وهذا هو ما أتى به الشهيُد القائد. 
ثورٌة فكريٌة أزاحت ُك��ّل غبار االنحراف الفكري 
والعقائ�دي لرتس�َم معال�َم الطري�ق الصحيح التي 

ُطِمست وُشوِّهت. 

ثورُة أعالم هدى أنارت نفوَس�نا وبنتها من جديد 
وأّسس�ت دعائمها لتكوَن بتلك الُق���وَّة والوعي يف 

ُك��ّل تَح�ّركاتها أمام هذا العدوان. 
ث�ورة ثقافي�ة مفتاُحها ش�عاُر حق وب�راءة من 
أعداء اإلنسانية جمعاء، عنوانُها ثقٌة بالله مطلقة، 
ُهويتُها إيَْم��انيٌة خالصٌة ال تشوبُها شائبٌة، ثواُرها 
ه�م العاش�قون للش�هادة الباذل�ون األرواح ف�داًء 

للقضية، الراقون يف أفعالهم الحكماء يف أعمالهم. 
ه�ذه هي الث�ورُة التي بنت أبناَء الش�عب اليمني 
من الداخل بناًء فكرياً وثقافياً وسياسيًّا وإيَْم��اناً، 
مم�ا جعلهم يظهرون بذلك املس�توى م�ن الصمود 
والثبات واالستبس�ال يف وجه ُك���ّل تلك العواصف 

الرملية التي تناثرت غباراً أمامهم.
هذه ه�ي الث�ورُة الثقافية التي ارتق�ت بوعيهم 
بحيث أصبحوا يعرفون مس�بقاً بتَح�ّركات عدوِّهم 
ُك���ّل  إفش�ال  اس�تطاعوا  بحي�ث  وُمَخّططات�ه 

املؤامرات التي واجهتهم خالل األربعة أعوام. 
فكي�ف لو لم تك�ن هناك ثورة قرآني�ة فكرية؟!! 
بالتأكيد كنا س�ننهاُر مع أول صوت إرجاف نسمُعه 

ونسري خلف أول منافق يظهر.
كنا س�نندب حظنا ونس�تجدي أم�ريكا بأن تأتَي 
لتنّق��ذن�ا بكل غباء، كنا س�نمد أيدينا ونحن نقف 
يف طوابري منظماتهم، كنا س�نصبح فريس�ًة سهلًة 
لالرتزاق والعمالة، كنا سنجد أرضنا تحتل وأعراضنا 
تنتهك ونحن ال ندري أين املفر ولنا فيمن رفضوا تلك 
الثقافة الُق��ْرآنية يف أرض الجنوب العربة والعظة.

هذا ما كان سيحُدُث لنا. 
لكن تلك الثورة الثقافية أتت لتنّق��ذنا من ُك��ّل 

ذلك الهوان.
وأصبح�ت املائة ملزم�ة التي وضعها لنا الس�يد 
حس�ن بدرالدين ه�ي امُلَخّط�ط والخريطة لكل من 
أراد أن يك�ون بمس�توى مواجه�ة التحديات مهما 

كان حجمها.
هذه ه�ي ثورة األعالم الت�ي أطاحت بقوى الرش 
والطغيان وما زالت املس�ريُة تس�ريُ حتى ي�رَث اللُه 

األرَض وَمن عليها.

 العاُم الخامس.. 
هل يكوُن حاسماً؟

ثورُة فكر تطيُح بأكرب قوى الطغيان

يحيى المحطوري
  

تتعاَظ�ُم  الت�ي  املرحل�ة   يف 
فيها أه�واُل ال�راع.. ويزداُد 
تكالُ�ُب األع�داء.. ويص�ل فيها 
املؤمنون إىل الزلزلة الش�ديدة.. 
وتزيغ أبصارهم وتصل قلوبهم 
الظنون  وتتقاذُفهم  الحناجر.. 
واألوهاُم إىل سوء الظن بالله.. 

كما قال اللُه سبحانه: 
ن َفْوِقُكْم َوِمْن  إِذْ َجآُءوُكم مِّ
أَْسَفَل ِمنُكْم َوإِذْ َزاَغِت اأْلَبَْصاُر 
اْلَحنَاِج�َر  اْلُقلُ�وُب  َوبََلَغ�ِت 
َوتَُظنُّ�وَن ِباللَّ�ِه الظُّنُونَا ُهنَاِلَك 
ِزْلَزااًل  اْلُمْؤِمنُ�وَن َوُزْلِزلُوا  ابْتُِىَ 

َشِديًدا.. 
تربز من املنافقن فئات.. 

إىل  ينطل�ق  م�ن  فمنه�م 
بوع�د  والتش�كيك  اإلرج�اف 
الله وينس�ب العج�ز والضعف 
املؤمن�ن  ويص�ف  الل�ه..  إىل 
باملغرورين املخدوعن كما قال 

الله.. 

منطُق النفاق
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