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ب������احل������دي������دة  ال������������ع������������دوان  خل�����������روق�����������ات  ت�����ص�����ع�����ي�����د  يف  ن��������س��������اء   10 وإص�����������اب�����������ة  ط�����ف�����ل�����ت�����ن  وزير التجارة يطالب الأمم املتحدة باإلغاء ت�شرفات العدوان الع�شوائية بحق ال�شعب اليمني اس������ت������ش������ه������اد 
ضبط أدوية ومبيدات مهربة والقبض على مطلوبني ومرتزقة:

أربع عمليات أمنية ناجحة خالل 24 ساعة 
يف األمانة وحمافظيت صنعاء وإب

تقرير

»حريان« تبتلع عملية ع�شكرية للعدوان بـ 7 األويةمصرع وإصابة أكثر من 200 مرتزق وتدمري 16 آلية واإلعالم احلريب يعرض التفاصيل
تدمري اأكرث من 34 اآلية متنوعة للعدو يف جبهة ع�شري خالل مار�س املن�شرم

 احتوت على 20 مليونًا و6 أطقم ومالبس عسكرية 
وكميات كبيرة من المواد الغذائية:

همدان صنعاء ترفد األبطال 
في جبهاتهم بقافلة كبرى

الشيخ/ صادق األدبعي:

فتنة كشر مؤامرة خطيرة هدفت إلى 
زعزعة األمن وشق الصف القبلي وبجهود 
القيادة السياسية وأبناء المنطقة أخمدت 

معارك القاعدة وداعش تتوسع حتت أنظار طائرات العدوان وواشنطن

اأمريكا ترفع الرايات ال�شوداء يف حمافظة البي�شاء

تعزيزات التنظيمن 
اإلجرامين متر 

مبواكب كبرية من نقاط 
املرتزقة دون اعتراض
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اإلعالم الحربي يعرض جانبًا من التفاصيل:

 متحدث القوات المسلحة: مصرع وإصابة أكثر من 200 مرتزق وتدمير أكثر من 16 آلية

تدمري أكثر من 34 آلية متنوعة للعدو 
يف جبهة عسري خالل مارس املنصرم

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة وتدمري آلية بعمليات 
متنوعة يف جيزان ونجران

 : الحدود
سـقط اثعـراُت مـن مبتِزقـة و نـود اثجيش 
اثسعودي قتىل و بحى، أمس االثنني، خلل عمليات 
متنوعـة نفذتها قواُت اثجيش واثلجان اثشـعبية يف 

 بهتَي  يزان ونجبان وراا اثحدود. 
وأفـاد مصـدر عسـكبي ثصحيفة املسـرة رأن 
قـوات اثجيش واثلجـان اثشـعبية تمكنت من كرس 

محاوثتَي زحف وتسـّل  ملبتِزقة اثجيش اثسـعودي، 
يف منطقتَـي امللحيظ واألز6ور قباثة  يزان، َحيْـُث 
تعـبض املبتِزقـة ثرضرـات ونران مسـددة أوقعت 
َعَدداً من اثقتىل واثجبحى يف صفوفهم، وثم يحققوا 

يف املحاوثتني أي تقد2. 
 ـاا ذثـك فيما أردت وحـدُة اثقناصـة اثنني من 
اثجنود اثسـعوديني، اسـتهدفتهما يف موقع مشـع  

رجيزان. 

وراثتـوازي مـع ذثـك رضرـت مدفعيـة اثجيش 
واثلجـان تجمعـاٍت ثلمبتِزقة رشق  بـ   حفان، 
وحققـت يصارـات دقيقـة أسـفبت عـن مـرع 

ويصارة عدد منهم. 
ويف نجـبان، دمبت قـواُت اثجيش واثلجـان آثية 
عسـكبية ثلمبتِزقة قباثة اثسـديس، وذثك رواسطة 
عبوة ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة اثعسـكبية، 
وأسفب تدمر اآلثية عن مرع من كانوا عىل متنها. 

 : خاص
أفـاد مصـدٌر عسـكبيٌّ ثصحيفـة املسـرة، أمس االثنـني، رأن 
قواِت اثجيش واثلجان اثشـعبية يف  بهة عسر، تمّكنت من تدمر 
أكاَب من 36 آثية عسـكبية متنوعة ثلعـدو، خلل عمليات متنوعة 

شهدتها اثجبهة يف شهب مارس املنر2. 
وأوضـح املصـدُر أن 6ـذه اآلثيـات تـم تدمر6ـا يف ُكـــ ٍّ من 
اثبروعـة وقباثة منَفذ علـ6 ومجاز، خلل عمليـات نفذتها قوات 

اثجيش واثلجان خلل اثشهب اثفائت. 
وأشـار املصدر يىل أن معظم 6ذه اآلثيات كانت تحم  عىل متنها 
أعـداداً من عنـارص اثعدو اثسـعودي ومبتِزقته، سـقطوا رصعى 

و بحى  باا تدمر6ا. 
وال تتضمـن 6ذه اثحصيلة آثيات اثعـدو املدمبة يف رقية  بهات 

اثحدود واثداخ . 
وكان مصدٌر عسـكبيٌّ كشـف مطلع 6ذا األسـبوع أن أكاَب من 
125 مبتِزقـاً رينهـم ثلثة قياديني سـقطوا قتـىل و بحى رنران 

اثجيش واثلجان خلل يومني. 

»حريان« تبتلُع عمليًة عسكرية كبرية أطلقها العدوان بـ 7 ألوية من املرتزقة
 : خاص

كشـف اإلعل2ُ اثحبري، أمس االثنني، عن  ان6ٍ من 
تفاصي  امللحمة اثعسكبية اثكربى اثتي خاضها أرطاُل 
اثجيش واثلجان اثشعبية خلل األيا2 اثقليلة املاضية يف 
 بهة حران اثحدودية رمحافظة حجة، واثتي سـقط 
فيها أكاُب من 200 قتي  و بيح من املبتِزقة، دفع رهم 
اثعدو يىل حتوفهم ضمن »عملية عسكبية«، تحوثت يىل 
فضيحة  ديدة تضاف يىل فضائح اثفشـ  اثعسـكبي 
املتواصلـة اثتـي يمتلئ رها رصيد تحاثـف اثعدوان منذ 

أررع سنوات. 
رـدأت اثعملية قب  حوايل خمسـة أيّـا2 عندما أعلن 
تحاثُف اثعدوان رشـك  رسـمي عن »عملية عسـكبية 
ثتحبيب حران« حشـد ثها مبتِزقته وسـاند6م رحملة 

يعلمية كبرة. 
كان اثغبُض من اثعملية اثعسكبية واثحملة اإلعلمية 
املبافقة ثها واضحاً، و6ـو اثتغطية عىل اثهزيمة اثكربى 
اثتي تلقا6ا تحاثف اثعدوان ومبتِزقته مؤّخباً يف محافظة 
اثضاثـع، َحيْـُث خرسوا أكاَب مـن 100 موقع رينها  ب  
راثـغ األ6مية يف خمسـة أيّا2 فقط، سـقط خلثها أكاُب 
مـن 250 قتيلً و بيحاً من املبتِزقة، وما زال تقد2 قوات 

اثجيش واثلجان متواصلً 6ناك. 
املسـلحة،  ثلقـوات  اثبسـمي  املتحـدث  ورحسـ6 
اثعميـد يحيـى رسيع، فقـد دفع اثعدو اثسـعودي رـ7 
أثوية كاملـة من املبتِزقة يف محـاوالت زحف متواصلة 
اسـتمبت ألررعـة أيّا2 ضمـن »اثعملية اثعسـكبية« يف 
حران، يال أن أرطال اثجيش واثلجان اثشـعبية كانوا قد 
 علوا من املنطقة مصيدًة نارية واسـعة تنتظب اإليقاع 

راثقوات اثزاحفة. 
اثعديُد من اثكمائن اثهندسـية اثنوعية تلّقفت أثويَة 
املبتِزقـة، َحيْـُث انفجـبت رهم عبواٌت ناسـفة وأثغا2ٌ 
شـديدة االنفجار، حّوثت أ ساَد6م يىل أشلا، وآثياتهم 
يىل قطـع من اثخبدة، فيما انهاثت عىل رقيتهم رضراٌت 
نارية متنوعة ومكافة ومو عٌة من قب  قوات اثجيش 

واثلجان املبارطة 6ناك. 
وأّكـــد اثعميـد رسيـع أن حصيلَة زحوفـات األيا2 
األررعة تجاوزت 200 قتيـ  و بيح من املبتِزقة، فيما 
تجاوزت خسـائُب6م املاديـُة أكاَب من 16 آثية، ُمشـراً 
يىل أن طـران اثعـدوان شـن أكاب من 36 غارة إلسـناد 

مبتِزقته يال أن تلك اثغارات ثم تساعد6م رأي يشا. 
املشـا6ُد اثتي عبضها اإلعل2ُ اثحبري، أمس، وثّقت 
 انباً مـن تفاصي  املحبقة اثتي تعـبض ثها املبتِزقة، 
َحيْـُث سجلت اثكامرا اثعسكبية تدمر ويحباق اثعديد 
من آثياتهم، يىل  ان6 عدد من اثرضرات واثكمائن اثتي 
اسـتهدفت تجمعاتهـم، كما وثّقت اثاباَت األسـطوري 
ألرطـال اثجيـش واثلجان اثشـعبية اثـذي وا هوا عىل 
األقدا2 تلك املدرعـات واملصفحات، وتغّلبوا ربصاصات 

اثبنادق عىل غارات اثعدو وأثويته. 

وعبضت املشـا6د أَيْضاً َعَدداً 
من  اث املبتِزقة اثتي تحّوثت 
اثكمائـن  رفعـ   أشـلا  يىل 
اثتـي  اثنوعيـة  واثرضرـات 

تعبضوا ثها خلل املحبقة. 
اثقـوات  متحـدُث  وأّكـــد 

املسـلحة، أن قـوات اثعـدو تعيُش 
انهيـاراٍت كبـرًة رعـد فشـ  ُكــــّ  
محاوالتهم يف اثتقد2 رجبهة حران. 

واختفت اثحملـة اإلعلمية اثكبرة اثتي 
أطلقهـا اثعدوان خـلل األيا2 املاضية، 
كما اختفـت »اثعملية اثعسـكبية« 
اثتـي أعلنهـا رعـد أن تحوثـت يىل 
واحدة من أكرب وصمات اثفشـ  
اثبـارزة عـىل  بينه، ورـدالً عن 
أن يغطـي رهـا عـىل 6زيمته يف 
اثضاثع، أضاف رها 6زيمة أخبى 
يىل قائمة 6زائمه املتواصلة منذ أن 

ردأ حبرَه اثعدوانية. 

هجوم نوعي على مواقَع ملرتزقة العدوان يف جبهة نهم
 : نهم

نفذت قواُت اثجيش واثلجان اثشـعبية، أمس 
االثنـني، 6ُُجومـاً نوعيـاً عـىل عـدد مـن مواقع 

املبتِزقـة يف  بهة نهم، وسـقط عدد من املبتِزقة 
قتـىل و بحى.  وأفاد مصدٌر عسـكبي ثصحيفة 
املسـرة رـأن اثهجـو2 اسـتهدف عـدة مواقـع 
ثلمبتِزقـة يف منطقـة »اثسـفينة«، َحيْــُث تـم 

اقتحا2 تلك املواقع رشك  مباغت. 
وسـقط اثعديـد مـن املبتِزقة قتـىل و بحى 
رنـران اثجيش واثلجان خـلل اثعملية، فيما الذ 

رقيتهم راثفبار. 



3
اثالثاا

اثعدد

26 ر 6 61660ـ
2 يربي  ب2201

)660(
أخبار 

استشهاد طفلتني وإصابة 10 مواطنني معظمهم نساء بقصف طريان العدو ومرتزقته يف الحديدة

أمن صنعاء يضبط كميات من األدوية املهربة وعضو عصابة 
سرقة كبرية وأمن إب يضبط متهمني بالتخابر للعدوان

 : متابعات
يف تصعيـٍد خطـر يهـّدُد اتّفـاَق اثتهدئـة يف 
األمبيكـي  اثعـدوان  أقـد2 مبتِزقـُة  اثحديـدة، 
اثسـعودّي عىل قصف املنازل اثسكنية يف مدينة 
اثحديـدة اآل6لـة راثسـكان، أمـس االثنني، مما 
أّدى يىل استشهاد طفلتني ويصارة 10 مواطنني 
غاثبيتهـم نسـاا مسـنات، كمـا دخـ  طران 
اثعـدوان يف دائـبة ضـوا خـبق االتّفاق رشـنه 
غارات  ويه مستهدفاً قوارب تارعة ثلصيادين 

يف مديبية املنرة. 
وقـال مصدٌر محـي راثحديـدة: ين طفليتني 
أن  مبينًـا  اثحديـدة،  يف محافظـة  استشـهدتا 
اثطفلـة زين6 راشـد استشـهدت متأثبة رطلق 
نـاري أصيبـت ره من قبـ  مبتِزقـة اثعدوان يف 

مديبيـة اثحايل، كمـا استشـهدت طفلة أخبى 
متأثبة رجباحها اثتـي أصيبت رها خلل قصف 
املديبيـة،  ذات  يف  منزثهـا  اسـتهدف  مدفعـي 
ُمضيفـاً أن عـرة مواطنني أصيبـوا رجباح يف 
منطقـة اثحـوك رمدينـة اثحديدة يثب سـقوط 

قذائف أطلقها اثغزاة واملبتِزقة. 
مدفعيـة  قذائـف  رـأن  املصـادر،  وأفـادت 
أطلقها اثغزاة واملبتِزقة سـقطت عىل منزل أحد 
املواطنـني موقعة عرة  بحى أغلبهم نسـاا 

وأطفال. 
ويف سـياق اثخبوقـات، أوضـح املصـدر، أن 
طران اثعدوان اثسـعودّي األمبيكي شـن ثلث 
غـارات عىل قوارب اثصياديـن يف مديبية املنرة 

رمحافظة اثحديدة. 
وأضاف املصدر، أن طران اثعدوان استهدف 
رغارتني قوارب اثصيد يف سـواح  مديبية املنرة 

وعـاود اسـتهدافها رغـارة ثاثاة، مبينًـا أنه ثم 
تُعبف أعداد اثضحايا حتى ثحظة كتارة اثخرب. 
واملبتِزقـة  اثغـزاة  خبوقـات  وتصاعـدت 
املواطنـني  ومنـازل  قـبى  عـىل  االعتـداا  يف 
وصواريـخ  اثدرارـات  رقذائـف  راسـتهدافها 
اثكاتيوشا، فقد قصف مبتِزقة اثعدوان مناطق 
مختلفـة يف مديبيـة اثتحيتـا رأَْكاَـــَب من 28 

قذيفة مدفعية. 
يأتي اثتصعيُد األخر عق6 ثقاا رئيس اثوفد 
اثوطني راملبعـوث األممي؛ ملناقشـة مقرتحات 
ثتنفيذ اتّفاق اثحديدة رمسار واضح يمنع عودة 
اثتصعيـد وتقديـم مقرتحات ثلدفـع قدماً نحو 
تنفيـذه، من خـلل رعض املقرتحـات واألفكار 
اثتي تدفع راثتنفيذ وْفــقاً ملسار واضح وثارت 
يمنع عـودة اثتصعيـد وال يماـ  أي تهديد عىل 

املدينة أَو امليناا. 

 في تصعيد جديد لطيران العدوان يؤّكـــد عزَم الغزاة على نسف اّتفاق السويد:

 سقوط حاالت إغماء في أوساط السجناء:في إنجازات أمنية جديدة تؤّكـــد يقظة أجهزة األمن الساهرة لحماية الوطن والمواطن:

 : خاص
استمباراً ثإلنجازات األمنية اثتي تقو2 
رها أ هزة األمـن يف مختلف املحافظات 
اثواقعـة تحت سـيطبة اثجيش واثلجان 
يف  األمـن  أ هـزة  حققـت  اثشـعبية، 
محافظتَـي صنعاا ويب، أمـس االثنني، 

أررعة ينجازات أمنية  ديدة. 
ففي اثعاصمـة صنعاا قاثت مصادر 
أمنية ثصحيفة املسرة: ين مبكز رشطة 
اثشـهيد األحمب رمديبية اثاورة يف أمانة 
اثعاصمـة، تمّكن من يثقـاا اثقبض عىل 
شـخص يبلغ من اثعمـب 30 عاماً، أثناا 
محاوثته رسقة سيارة أحد املواطنني من 

داخ  حوش منزثه. 
وأوضح مبكز اثرطـة أن املتهم من 
ذوي اثسـوارق، ويعمـ  ضمـن عصارة 
اثسـيارات  منظمـة ومسـلحة ثرسقـة 
اثناريـة، ومطلـوب ثلبحث  واثدرا ـات 
رمحافظـة  اثعامـة  واثنيارـة  اثجنائـي 
صنعـاا وصـدر رحقه عـدد مـن أوامب 

اثضبط اثقهبي. 
ويف اثسياق أشار املصدر األمني يىل أن 
ر ال فبع قوات اثنجـدة يف مديبية رلد 
اثـبوس رمحافظة صنعـاا، تمّكنوا من 
ضبط )ب12( كبتوناً من األدوية املهبرة 
وغـر مّرحة، كانت عىل متن شـاحنة 
نوع دينا، متجهة يىل اثعاصمة صنعاا. 

وثفت املصدر يىل أنه تم تحبيُب محرض 

ضبط ثلكمية وايصاثها يىل اثهيئة اثعامة 
ثألدوية التّخاذ اإل بااات اثلزمة. 

ويف محافظـة يب ضبـط ر ـال أمن 
مديبية اثسياني 0ب2 كبتوناً من املبيدات 
اثزراعيـة املهبرة قادمـة من املحافظات 
املحتّلة عىل متن شـاحنة دينا متجهة يىل 

محافظة ذمار. 
وقاثـت مصـادر أمنيـة يف املحافظـة 
ينـه تمـت يحاثـة املضبوطـات ثلجهات 
املختصـة التّخـاذ اإل ـبااات اثقانونية 
اثلزمـة، منو6ًة رأن ر ـال أمن مديبية 
املخـادر يف املحافظـة تمّكنوا مـن يثقاا 

اثقبـض عـىل املدعـو »ع ع ح«، رعـد أن 
أّكــــدت اثتحبيـات األمنيـة اشـرتاكه 
مـع اثعـدوان يف قتال اثشـع6 اثيمني يف 

محافظة اثجوف. 
وأضـاف املصـدر »ويف ذات املديبيـة 
أثقي اثقبض عىل أحـد عنارص اثعدوان، 
ثبـت تورطـه راسـتقطاب املغـّبر رهم 
واثحاقهـم رأحـد معسـكبات اثعـدوان 
ثقتـال اثشـع6 اثيمنـي«، مشـراً يىل أن 
أ هـزة األمن أحاثت املتهمني يىل اثجهات 

املختصة إل باا اثتحقيقات اثلزمة. 

مرتزقة االحتالل اإلماراتي يعتدون على 
أمهات املعتقلني قسرياً يف عدن 

 : متابعات

قاثت رارطـُة أُّمهات املختطفـني من أرناا 
عدن يف سـجون االحتلل اإلماراتي: ين أمهات 
املعتقلني تعبضن خلل زيـارة ارنائهن، أمس 
األول األحـد، العتداا من قب  مبتِزقة االحتلل 
اإلماراتـي يف سـجن رـر أحمد رمدينـة عدن 

املحتّلة. 
وأوضحـت اثبارطة، أنه ثم يُسـمح ثلب ال 
راثدخول يىل اثسـجن فيما ُسـِمح ثلنساا رعد 
عمليات تفتيش استمبت ساعات، مؤّكـــدًة 
أن مبتِزقة االحتلل أشـهبوا األسلحة يف و ه 

أمهات املعتقلني واعتدوا عليهن اعتداا مبارش 
راثدفع راألسـلحة، ما رفع مسـتوى اثتوتب يف 

اثسجن. 
االسـتفزازاِت  أن  اثبارطـة،  وأضافـت 
واالنتهـاكات اثتـي قا2 رهـا املبتِزقـة  علت 
املعتقلـني خلـف اثقضبـان ياـورون وتتعاىل 
ــة مع و ود حاالت يغماا  أصواتهم وَخـاصَّ
حصلـت ألمهات املختطفني، ممـا حدا رإدارة 

اثسجن يىل اثغاا اثزيارات. 
االحتـلل  املعتقلـني  أمهـات  وحّملـت 
ومبتِزقتـه ما قد يحدث ألرنائهـن من اعتداا، 
نتيجَة مـا حدث خلل زيارة األحد وما تخللها 

من انتهاك صارخ ثلقوانني واألعباف. 

مكتب الرتبية بالحديدة ينظم فعالية بالذكرى السنوية للشهيد القائد

 : متابعات

نظم مكت6 اثرترية واثتعليم رمحافظة اثحديدة 

يو2 أمس فعاثية راثذكبى اثسـنوية ثلشهيد اثقائد 

حسني ردر اثدين اثحوثي.

ويف اثفعاثية اسـتعبض مرف عـا2 املحافظة 

أحمـد اثبـري ومديـب مكتـ6 اثرترية عمـب رحب 

نماذج من حياة اثشهيد اثقائد ومواقفه وشجاعته 

يف منارصة اثحق يف و ه اثظلم.
وأكـدا عـىل  أ6مية اثتمسـك رمروع اثشـهيد 
املتماـ  يف اثعـودة يىل اثقـبآن وتعاثيمـه ثلتغلـ6 
عـىل اثتحديات اثبا6نـة اثتي تمب رهـا اثبلد  باا 

استمبار اثعدوان واثحصار.
تخلـ  اثفعاثيـة اثتـي حرض6ـا مديـب مديبية 
اثحايل عبد املنعم اثبفاعي ومديب مديبية امليناا عي 
عبيد ونواب مديب مكتـ6 اثرترية ومدراا ومديبات 

املدارس، فقبات ينشادية وقصائد شعبية.

كاتب سعودي يشيد “باسرائيل” ويعتربها قوة اقليمية.
 : متابعات

اشـاد اثكات6 اثسعودي املقبب من 
اثديـوان امللكي تبكي اثحمـد، راثعدو 
االرسائيي واصفا االحتلل اإلرسائيي 
رانه قـوة اقليمية ال يمكـن تجا6لها 
داعيـا اىل زيادة اثتنسـيق اثعبري مع 

ت  اري6.
فـان  املوضـوع  تفاصيـ   ويف 
اثصحـايف واثباحـث اإلرسائيـي املار 
ثلجـدل ييدي كو6ني غـبد عىل اثتوتر 
زاعمـا أن  “رشـر اثسـودان أرسـ  
رسـاثة رسية إلرسائيـ  يعبض فيها 
اثتعـاون األمنـي وفتـح مفاوضـات 
سل2 رسية مقار  أن تدعمه يرسائي  
اإلدارة األمبيكيـة.. وتجا6لـت  ثـدى 
نـص  رحسـ6  اثبسـاثة”  يرسائيـ  

تغبيدة كو6ني.

ثيدخـ  “اثحمـد” املقـبب من ويل 

اثعهد اثسـعودي عىل اثخط ويبد عىل 

ييـدي كو6ني متغـزال راالحتلل اثذي 
وصفـه رأنـه قـوة يقليميـة ال يمكن 
تجا6لهـا، ودون مـا نصه:”ررمـا يا 
سـيد كو6ني.. فإرسائي  قوة يقليمية 
ال يمكـن تجا6لها، رغـض اثنظب عن 
املشـاعب رني اثعبب ويرسائي ، وثكنه 
ذثـك اثحا ـز اثنفـي، وعقـود من 
اثعـداا األيديوثو ـي رـني اثطبفـني، 

اثذي يمنع االتصاالت املبارشة”
وقورلت تغبيدة اثكات6 اثسـعودي 
راسـتنكار و6جـو2 كبـر مـن قبـ  
مها مـا  أحد6ـم  ودون  اثنشـطاا، 
يياه:”ال  ديد ياتبكي انتم مو ودين 
اىل يو2 اثقيامة َفرَتَى اثَِّذيَن يِف ُقلُوِرِهم 
يَُقوثُـوَن  ِفيِهـْم  يَُسـاِرُعوَن  ـَبٌض  مَّ
نَْخـَ�ٰ أَن تُِصيبَنَا َداِئَبٌة ۚ َفَعَس اثلَُّه 
ـْن ِعنِدِه  أَن يَأِْتـَي ِراْثَفتْـِح أَْو أَْمـٍب مِّ
وا يِف أَنُفِسـِهْم  َفيُْصِبُحـوا َعىَلٰ َما أرََسُّ

نَاِدِمني”.
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 : أيمن محمد قائد 
اسـتعداداً ثعـا2ٍ خامـٍس مـن اثصمـود 
اثعـدوان،  و ـه  يف  األسـطوري  اثيمانـي 
واستجارًة ثدعوة قائد اثاورة اثسيد عبدامللك 
اثحوثي املتمالة يف تعزيز اثتكاف  اال تماعي 
واسـتمبار قوافـ  اثعطـاا ثبفـد اثجبهات، 
سـّرت قبائـ  6مـدان رمحافظـة صنعـاا 
يف ثقـاا قبي حاشـد، أمـس االثنـني، قافلًة 
غذائيًة وماثية كربى؛ دعماً ويسـناداً ألرطال 
اثجيـش واثلجـان اثشـعبية يف ميادين اثعزة 

واالستبسال. 
وخلل تسـير اثقافلة اثتـي احتوت عىل 
كميـات كبـرة مـن املـواد غذائيـة املتنوعة 
وملرـس عسـكبيّة ومباثـغ ماثيـة كبـرة 
وصلـت يىل 20 مليـون ريـال يمنـي، ثّمـن 
محافظ صنعاا اثشـيخ حنني محمد قطينة 
مواقـَف قبائ  6مـدان وسـخاا6ا ودعمها 
ثلجبهـات وتقديمهـا فلـذات أكباد6ـا مـن 
يشهد ثهم امليدان رتضحياتهم واستبساثهم 

وتدشـينها ثلعـا2 اثخامـس مـن اثصمـود 
رتقديم قافلة كربى ثلمبارطني يف اثجبهات. 
قبائـ   كافـة  قطينـة  املحافـظ  ودعـا 
املحافظة ثلسـتمبار يف رفد ميادين اثصمود 
رـك  غـاٍل ونفيـس حتـى تحقيـق اثنر، 
ركافـة  اثجبهـات  رفـد  أ6ميّـة  مؤّكـــداً 
اإلمكانـات ملوا هة اثتصعيد اثـذي يقو2 ره 
اثعدو ومبتِزقته يف اثساح  اثغبري وخبقهم 

ثك  االتّفاقات. 
ويف تريـح خاص ثصحيفة املسـرة، 
أّكـــد وكيـ  املحافظة أمني عـا2 املجلس 
املحـي رهمـدان اثشـيخ عاطـف املصـي 
أن »قبيلـة 6مـدان اثيـو2 تدّشـُن اثعـا2 
اثخامـس رأَْكاَـــب نفر وعطـاا وصلرة 
ورفد اثجبهـات حتى يتوقـف اثعدوان عن 
غيـه وي بامه عـىل اثيمن«، ُمضيفـاً »ين 
اثقبائـ  سـتتحول مـن موقف اثدفـاع يىل 
موقف اثهجو2 واثتنكي  أَْكاَــب من األعوا2 

اثسارقة«. 
وأشـار اثشـيخ عاطـف يىل »دور قبيلـة 
6مـدان وك  اثقبائـ  اثيمنيـة األصيلة اثتي 

سـتحّبر ُكـــّ  املحافظات املدنسة من قب  
اثعـدوان، موضحـاً أن املحافظـات اثتـي ثم 
يَطْلها اثعدو 6ي أرعد من عني اثشـمس عىل 
أي غـاٍز ومحتـّ «، مبدفاً »6مـدان 6ي عند 
ُحسن ظن اإلَما2 عي رن أري طاث6 اثذي قال 
»تيمّمت 6مدان«، مؤّكــداً أن »أرناا اثقبيلة 

6م خر سـلف ثخر خلف وعند ُحسن اثظن 
رإذن اثله تعاىل«. 

رـدوره، و ه اثشـيخ يحيى عـي عايض 
رسـاثتَه عرب صحيفة املسـرة يىل املغّبر رهم 
»أن يعـودوا يىل صوارهـم ورشـد6م حتى ال 
يتحوثون يىل أ ساد تنهش منها اثكلب و6ذا 

يعز علينا ذثك«، مو هاً رسـاثته األُْخـــَبى 
يىل »قائـد اثاورة اثسـيد عبدامللك رـدر اثدين 
اثحوثي راثسل2 َوتجديد اثعهد عىل استمبار 

اثوفاا واثصمود حتى آخب قطبه د2«. 
من  انبه أّكــد اثشـيخ را ح سـعيد يف 
كلمة املشايخ، استعداَد قبائ  6مدان تقديم 
املزيـد من اثتضحيـات يف سـبي  اثدفاع عن 

اثعبض واألرض واثرف. 
وأّكــد ريـان صادر عن اثلقاا اسـتمبار 
صمـود قبائ  6مـدان يف موا هـة اثعدوان 
اثسـعودّي األمبيكـي اإلماراتـي ومبتِزقتـه 
دفاعاً عن اثوطن وأمنه واستقباره، داعياً يىل 
وحدة اثصف ويرسـاا قيم اثتسامح واإلخاا 
واثتفبغ ملوا هة أرشـع عـدوان يتعبض ثه 

اثوطن. 
كما دعـا اثبيـان املغـّبر رهـم يىل اثعودة 
يىل َصــّف اثوطـن وتـبك اثخيانـة واثعماثة 
واالرتزاق، مؤّكــداً رـذل قبائ  6مدان املزيد 
واملزيـد مـن قوافـ  اثعطـاا واثتضحيـات 
واملواقـف املرفة ورفـد اثجبهات راملقاتلني 

حتى تحقيق اثنر. 

أخبار

 في ندوة بعنوان »اليمن ومنظمة التجارة العالمية«:

حوت 20 مليون ريال و6 أطقم ومالبس عسكرّية وكميات كبيرة من المواد الغذائية:

خالل لقاء قبلي حاشد: قبائل همدان تسريرّ قافلة غذائية ومالية كربى دعماً وإسنادًا 
ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

مشايخ المديرية يؤّكــدون أن العام الخامس من العدوان سيكون َأْكَثــَر نفيرًا لمواجهته

وزير التجارة والصناعة يطالب األمم املتحدة باإللغاء التصرفات 
العشوائية من قبل دول العدوان بحق الشعب اليمني 

 : صنعاء 
نّظمـت وزارُة اثتجـارة واثصناعـة 
يف اثعاصمـة صنعـاَا، أمـس االثنـني، 
ندوًة رعنوان »اثيمـن ومنظمة اثتجارة 
اثعامليـة«، وذثـك عـن طبيـق قطـاع 
ثلـوزارة  اثتارـع  اثخار يـة  اثتجـارة 
ومكت6 االتصال واثتنسيق مع منظمة 

اثتجارة اثعاملية. 
ويف اثنـدوة أّكـــد وزيـب اثصناعـة 
أن  اثـدرة،  عبداثو6ـاب  واثتجـارة 
االنضمـا2َ يىل منظمة اثتجـارة اثعاملية 
َحــقٌّ مـن حقوق أيـة دوثة رمـا فيها 
اثيمن، الفتاً يىل اثسـلبيات واإليجاريات 
من انضما2 اثيمـن يىل منظمة اثتجارة 

اثعاملية. 
وطاثـ6 منظمـَة اثتجـارة اثعامليـة 
واألمـم املتحدة وأحـبار اثعاثـم رإثغاا 
اثترفـات واثقـبارات غـر اثقانونية 
اثتـي يتخذ6ـا تحاثـف اثعـدوان رحق 
اثشـع6 اثيمني عىل مدى أررع سنوات 
رمـا يف ذثـك اثعمـ  عىل فتـح مطاري 

صنعاا واملكل. 
وأشـار اثـدرة يىل أن فتـح املطارات 
واملوانئ سـيتيح املجال ثلتجار ور ال 
يىل  انـ6  اثتحـبك  واألعمـال  املـال 
يتاحة اثفبصة ثلمبىض اثسـفب ثلعلج 
راثخـارج واملسـا6مة يف نقـ  األدوية 
ـــًة تصديب  َخـاصَّ اثهامة  واثبضائـع 
املنتجات اثيمنيـة عرب اثطران، مطاثباً 
ــة  راثسماح ثلسفن اثتجارية اثَخـاصَّ
راملشتقات اثنفطية راثدخول ويطلقها 
ـــة يف ظ  و ـود تصاريح ثها  َخـاصَّ
من األمم املتحدة واثعم  عىل نق  ثجنة 

اثتحقـق واثتفتيـش مـن  يبوتـي يىل 
ميناا اثحديدة وْفــقاً التّفاق اثسـويد 

واثتأكيد عىل حبية اثسوق. 
وشـّدد عىل رضورة تحييد االقتصاد 
معانـاة  مـن  يخفـف  رمـا  اثوطنـي 
اثيمنيني، مشـيداً ردور اثقطاع اثخاص 
ونشـاطه اثتجاري وكذا دور رأس املال 

اثوطني خلل اثفرتة املاضية. 
واثتجـارة  اثصناعـة  وزيـُب  وحـثَّ 
رأس املال اثوطني عـىل مباعاة ظبوف 
ـــة مع قدو2 شـهب  املواطنـني َخـاصَّ
رمضـان املبارك، مؤّكـــداً أن املخزوَن 
اثغذائـي متوفـب يف كافـة املحافظـات 
وأن اثسـفن اثتجارية سـتدخ  املوانئ 

ا2 اثقادمة.  اثيمنية خلل األَيَـّ
اثصناعـة  وزارة  دعـَم  وأّكـــد 
واثتجـارة وتشـجيعها ثلتجـار ور ال 
املال واألعمال يف االستامار املحي، الفتاً 
يىل أن 6نـاك عرة مشـاريع صناعية 
سـيتم وضع حجب األسـاس وتدشـني 

اثعم  فيها ثها خلل اثفرتة املقبلة. 
فيمـا أّكـــد نائـ6ُ رئيس اثـوزراا 
ثلشؤون اثتنموية واالقتصادية اثدكتور 
حسـني مقبويل أن اثيمن انضم رسمياً 
يىل منظمـة اثتجـارة اثعامليـة ثيصبـح 

اثعضو اثـ160 يف املنظمة رعد استكمال 
ي ـبااات املصادقة عـىل االنضما2 من 
قب  اثسـلطتني اثتنفيذية واثتريعية، 
ُمشراً يىل أن 6ذا االنضما2  اا تتويجاً 
ثجهود ومفاوضات شـاقة رذثها اثيمن 
عـىل مـدى 13 َعامـاً دون يدراك ثحجم 

اثتحدي ثلقتصاد اثوطني. 
وتطبق اثدكتور مقبويل يىل أن اثهدف 
املعلـن ملنظمـة اثتجارة اثعامليـة تحّبر 
اثسـوق مـن اثقيـود واخرتاق أسـواق 
اثـدول اثناميـة واثضعيفـة رمنتجـات 
اثـركات اثكربى ويعفـااات  مبكية 
وامتيـازات تجع  املنتـج اثخار ي أق  
كلفـًة من املحي، ما يشـك  ذثك تحدياً 
عـىل اثتنميـة يف اثدول اثناميـة وتكون 
اثفائدة ثلدول اثتـي تمتلك اثتكنوثو يا 

واإلنتاج رأق  كلفة. 
منظمـة  انعكاسـاِت  يىل  وثفـت 
اثتجـارة اثعامليـة عـىل اثـدول اثعبرية 
ومنها ارتفاع أسعار املنتجات اثزراعية 
ارتفـاع  وكـذا  اثغذائيـة  ـــة  َخـاصَّ
تكاثيف ربامج اثتنمية يىل  ان6 تحم  
رعض اثدول اثعبرية املسـتوردة ثلغذاا 
أعباا وصعورـات يف توفر احتيا اتها 

مـن املـواد اثغذائيـة. 

حرض6ـا  اثتـي  اثنـدوة  وتناوثـت 
نائ6 وزيـب اثصناعة واثتجـارة محمد 
واثـوكلا  اثـوزارة  ووكلا  اثهاشـمي 
املسـاعدين ومـدراا اثعمـو2 ومماـي 
اثقطـاع اثخـاص واثغبفـة اثتجاريـة 
واتحـاد اثغـبف اثتجاريـة، عـدد مـن 
املحـاور، َحيْــُث تناول رئيـس مكت6 
االتصال واثتنسيق مع منظمة اثتجارة 
اثعاملية خلي  سعيد اثصباري يف املحور 
األول، مباحـ  انضما2 اثيمـن ملنظمة 

اثتجارة اثعاملية. 
االتّفاقيـات  عـا2  مديـب  وتطـبق 
كمـال  راثـوزارة  اثتجاريـة  واملناطـق 
سـلطان اثخامبي خلل املحور اثااني 
ثلندوة يىل مخب ـات انضما2 اثيمن يىل 

منظمة اثتجارية اثعاملية. 
فيما أشـار مديب عا2 حماية اإلنتاج 
اثوطنـي حلمـي اثحمـادي يف املحـور 
اثااثـث ثلندوة يىل آثيـات حماية اإلنتاج 
اثوطنـي وْفــقاً التّفاقيـات املعاثجات 

اثتجارية يف منظمة اثتجارة اثعاملية. 
االتصـال  مكتـ6  منسـق  وعـّبج 
واثتنسـيق مع منظمة اثتجارة اثعاملية 
أثطاف يحيى اثغًفاري، يف املحور األخر 
ثلنـدوة عـىل آخـب مسـتجدات منظمة 

اثتجـارة اثعامليـة 22018. 
وأثبيت اثنـدوة راملداخلت واثنقاش 
املسـتفيض مـن قب  املشـاركني حول 
يىل منظمـة  اثيمـن  انضمـا2  مسـرة 
اثتجـارة اثعاملية واثجهـود املبذوثة من 
قبـ  اثحكومـات اثيمنيـة املتعاقبة يف 
يطار االندماج يف نظا2 اثتجارة اثعاملية 
متعـدد األطـباف واقتصـاد اثيمـن يف 

االقتصاد اثعاملي. 

يف ندوة خطابية بصعدة: الشهيد القائد 
قدم لأُلمَّــة مشروعاً للنهوض بواقعها 

الفكري والسياسيرّ واالقتصادي والعسكريرّ

 : صعدة 
نّظَم مكتبا اثرترية واثتعليم واألوقاف واإلرشـاد رمحافظة 
صعدَة ندوًة خطارية رمناسـبة ذكبى استشهاد اثسيد اثقائد 
حسني رن ردر اثدين اثحوثي، تحت شعار » هاد وعطاا«. 

وخلل اثنـدوة اثتي أقيمت رجامعة صعـدة، أمس، ُقدِّمت 
ورقتـا عمـ  األوىل ملحافـظ صعـدة محمـد  ارـب عـوض، 
واألُْخــــَبى ثلعلمة املجا6د محمد عشـيش رفيق اثشـهيد 
وأحـد طلرـه.  وتطبقـت اثورقتـان يىل املـروع اثوطنـي 
واإلْســـَلمي اثذي حمله اثشـهيد اثقائد وكـّبس حياته من 
أ لـه وسـّطب أروع اثتضحيـات و6ـو يدافـع عنه يف سـبي  
ــة فكبياً وسياسيًّا واقتصادياً وعسكبيًّا،  اثنهوض رواقع األُمَّ
داعية أرناَا شعبنا اثيمني يىل اثتمسك رهذا املروع ومواصلة 
ـــة اإلْســـَلمية.  وأثقيت يف  حملـة وتبليغـه يىل أرنـاا األُمَّ
اثندوة كلمات أّكـــدت أ6ميّة استلها2 اثدروس من حياته يف 
اثصرب واثكفاح واثصمود واثتحدي ملوا هة املروع اثصهيو 
ـــة اثعبريـة واإلْســـَلمية.   أمبيكـي اثهـادف تمزيـق األُمَّ
وأوضحت أن اثشـهيَد اثقائَد أدرك حقيَقَة املشاريع اثتدمرية 
ــة  ثقوى االستكبار اثعاملي اثساعية فبض اثوصاية عىل األُمَّ

ونه6 خراتها، رمقاومته ثها. 
ونّددت راسـتمبار اثعدوان األمبيكي اثسـعودّي و بائمه 
رحـق اثشـع6 اثيمنـي وآخب6ـا  بيمـة مستشـفى كتاف 

رمحافظة صعدة. 
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م��ن  س��نوات مض��ت  أرب��ع  خ��ال   -
العدوان.. ما هو الدوُر الذي قام به مجلُس 
التاحم القبلي يف التحش��يد ولّم ش��مل 

القبيلة يف املحافظة؟
ثعـ6 مجلـُس اثتلحـم اثشـعبي اثقبي 
رمحافظـة حّجـة دوراً َكبـراً ومتميـزاً يف 
اثصمـود يف و ـه اثعـدوان خـلل األررـع 
سـنوات اثتي مضت، ويتماـ  دور املجلس 
يف ا6تمامـه رتوحيد اثصـف اثقبي و مع 
شـم  قبائ  املحافظة، من خـلل تواص  
قيادتـه املبـارشة وعـن قبب مع مشـايخ 
وحكمـاا وعقـال وأفـباد اثقبـ  وتلمـس 
6مومهم واإلسـها2 يف َحـّ  مشـاكلهم يف 

اثجان6 اثقبي أَو مع اثجان6 اثحكومي. 
راإلَضاَفـة يىل ا6تمامه راثتواص  رقبائ  
املحافظة عـرب فبوعه املتوا ـدة يف عمو2 
املديبيـات، و6و مـا انعكـس ييجارياً ثدى 
قيـادات وأفباد اثقبائ  راثشـعور را6تما2 
وحـبص وتواضع قيادة مجلس املحافظة، 
كما حبصت قيادة املجلس عىل فتح قنوات 
اتصـال وتواص  مبارشه وغر مبارشة رني 

قبائ  املحافظة. 
أثمـب ذثـك يف توسـيع دائـبة اثتعـارف 
واثنقاشـات املامبة رني قيادات وأفباد ُكـّ  
اثُقبُــ  يف املحافظـة اثتي  ّسـدت أوارص 
اإلخاا واثتقارب واثتماسـك اثقبي وتعزيز 
قواعد األسـلف واألعـباف واثحميـة اثتي 
أثمبت يف تقويـة عوام  اثابـات واثصمود 
واثبذل واثتضحية يف سبي  اثدفاع عن اثدين 
وعـن ُحُبمـات املحافظـة واثوطن رشـك  
عا2، حيث تمّكن املجلُس من غبس اثاقافة 
اثُقــْبآنيـة اإليَْمـانيـة يف وسـط املجتمع 
اثقبي راملحافظة يىل  ان6 يْحـيَـاا املبادئ 

واثقيم اثُعبفية اثقبلية. 

- ارتب��اط قي��ادة الفتن��ة يف العبَّيس��ة 
مديري��ة ُك�َش���ر بالعدوان.. هل ل��ه أبعاٌد 
لتفكيك النس��يج االجتماعي للقبائل من 

خال اخرتاقها من قبل العدوان؟ 
ثقد اتضح  لياً أن فتنَة اثعبَّيسة مديبية 

ُكـَشـب كانت مؤامبًة خبياًة وكان امُلَخّطط 
واثداعـم األسـايس واملبـارش ثهـا تحاثـُف 
ني  اثعدوان وذثك راإليعاز يىل عنارصه املندسِّ
راملنطقـة الرتـكاب ممارسـات ي باميـة 
يف َحـــّق أرنـاا املنطقة واملسـافبين عرب 

اثطبيق اثعا2. 
وأيضاً زعزعة األمن واالستقبار اثداخي 
وشـّق اثصـف اثقبـي واثوطني وتشـجيع 
اثعنارص املندسـة يف أماكـن أُْخـَبى ثتقو2 
رنفس املهمة مـن يقلق ثلسـكينة اثعامة 

وزعزعة األمن واالستقبار. 
6ذه األعمال تُعترَبُ يف َحــدِّ ذاتها تفكيكاً 
اثقبـي واسـتهدافاً  ثلنسـيج اال تماعـي 
ثلجبهـة اثداخليـة إلضعافهـا حتى تصبح 
منشـغلة ربعضهـا اثبعـض مما يتسـنى 

ثلعدوان تحقيق أ6دافه ومآرره. 

- ما هو دور القبيلة اليمنية يف مواجهة 
العدوان؟

تعتـرب اثقبيلـة اثيمنيـة 6ـي املتصـدَر 
األول يف موا هة اثعـدوان وأدواته املبتِزقة 
واملنافقـني، حيث انطلـق أرناؤ6ا يف طلئع 
واثكبامـة  اثعـزة  يىل  بهـات  اثصفـوف 
ركافة أنواعها وأشـكاثها، فمن أوسـاطها 
تشـكلت وحـداُت اثجيـش واألمن، سـواا 
قيـادات اثوحـدات أَو ضباطهـا وأفباد6ا، 
 ميُعهـم ينتمـون يىل اثقبيلـة اثيمنيـة ثم 
يأتوا مـن خار ها، وثم يقـْف دوُر اثقبيلة 
عند ذثـك، ر  رـادرت أَيْـضاً ردفـع أرنائها 
يىل يسـناد وحدات اثجيش واألمن رتشـكي  
ثجان شـعبيّة من أرنائهـا يف كافة  بهات 
اثجهـاد اثعسـكبية واألمنية واثسياسـيّة 
واال تماعيـة  واثاقافيـة  واالقتصاديـة 

وغر6ا. 
راإلَضاَفــة يىل دور اثقبيلة اثكبر يف رفد 
اثجبهـات رقوافـ  املال واثب ال واثسـلح 
واثغـذاا، وكذثك يسـهامها املتميز يف يقامة 
اثوقفـات واملسـرات واثفعاثيـات اثقبلية 
املنـّددة واملنا6ضـة ثلعدوان عىل مسـتوى 
اثوطن يف اثقـبى واملديبيـات واملحافظات 
واثعاصمـة، يىل  انـ6 مشـاركة أرنائهـا 
املتوا ديـن خـارج اثوطـن يف يقامـة عدة 

فعاثيـات احتجا يـة منّددة راثعـدوان يف 
معظـم األقطـار اثخار ية وأمـا2 مقبات 
األمـم املتحـدة ومجلـس األمـن واثهيئات 
واملنظمات اثحقوقية واإلنَْسانية اثعاملية.

كما تجدر اإلشـارة يىل اثدور اثبارز اثذي 
أسهمت وتسـهم ره اثقبيلة اثيمنية ممالًة 
يف اثقيـادة اثعليا ملجلس اثتلحم اثشـعبي 
اثقبـي وفبوعه يف املحافظـات واملديبيات 
ومشـايخ وعقال وحكماا وأعيـان اثُقبُ ، 
وذثك يف َحـ ِّ اثعديد من املشـاك  واثقضايا 
اال تماعيـة املزمنـة واملعقـدة اثتي كانت 
عاثقـة رـني معظـم اثقبـ  عىل مسـتوى 
اثوطـن واملحافظـات واملديبيـات، أَو عىل 
مسـتوى األرس أَو اثعشـائب داخـ  اثقبيلة 
ها قضايا اثاأرات واثحبوب  اثواحـدة، وأ6مُّ
اثتـي كانـت سـائدًة يف املباحـ   اثقبليـة 
اثسـارقة، ورحمـد اثله تم خـلل اثخمس 
سـنوات األخـرة ينهاا أغل6 تلك املشـاك  

رطبق اثصلح واثعبف اثقبي. 
ويىل  ان6 نجـاح اثقبيلة اثيمنية خلل 
اثخمس سـنوات األخرة يف ينهـاا ظا6بة 
اثتـي  اثطبقـات  يف  واثتقطعـات  اثحـور 
كانت ظا6بة سـيئًة تتناىف مـع ُكـّ  اثقيم 
اثدينية واألسـلف واألعباف اثقبلية، واثتي 
كانت أسـوأ وأخطـب ظا6بة يعانـي منها 
املجتمع، حيث كانت تتسـب6 يف اسـتباحة 
اثحبمات واز6اق األرواح ونه6 املمتلكات، 
وتـرضر منها معظـم اثنـاس األربياا من 
أرنـاا اثيمـن أَو مـن خار ـه، وكانت تلك 
اثظا6بة تنعكس سـلباً عىل سمعة اثقبيلة 
اثيمنية واملجتمع اثيمني رشك  عا2، يال أن 
قيادة اثقبيلـة راثتعاون مع قيـادة اثدوثة 
اسـتطاعت ينهـاا تلـك اثظا6بة اثسـلبية 
َويَعاَدة ثلقبيلة وثلمجتمع اثيمني اثسمعة 
اثطيبة واملكانـة اثبفيعة ثـدى املجتمعات 

األُْخـَبى. 
ثذثـك وراملختـر املفيـد يمكـن اثقول 
رـأن اثقبلية اثيمنية 6ي املبتَكُز األسـايس 
وصاحبة اثـدور اثبيادي األكـرب يف ملحمة 
املوا هـة واثصمود األسـطوري اثيمني يف 

موا هة تحاثف اثعدوان وأدواته.

- م��ا ال��دور ال��ذي قام��ت ب��ه قبائ��ل 
مديري��ة  يف  الفتن��ة  درء  يف  املحافظ��ة 

ُك�َش�ر؟
ثعبت قبائ  محافظـة حجة دوراً َكبراً 
أدوات  أثارتهـا  اثتـي  ثلفتـن  اثتصـدي  يف 
اثعدوان يف املحافظة، ومنها فتنة ديسـمرب 
2017 حيث وقف َمَشـايخ وعقـال وأفباد 
املحافظة اثرفاا يىل  انـ6 قيادة اثدوثة 
واثلجـان  واألمـن  واثجيـش  واملحافظـة 
اثشـعبيّة ثلقضاا عىل تلـك اثفتنة اثخبياة 
وعنارص6ـا اثذيـن حاوثـوا يثـارة اثفتنة 
سـاحتها  رتأمـني  قبيلـة  ُكــّ   وقامـت 

واثطبقات اثعامة واثفبعية املارة منها. 
كمـا كان ثقبائـ  املحافظـة دوٌر رارٌز 
يف يخمـاد اثفتنـة اثتـي أشـعلها تحاثـف 
اثعـدوان ومبتِزقتـه يف منطقـة اثعبَّيسـة 
مديبية ُكـَشــب، حيث تحـبك أَْكاَــب من 
مائـة شـيخ من كبـار مشـايخ املحافظة 
قبليـة  كوسـاطة  املنطقـة  يىل  راثنـزول 
وناشـدوا عنارَص تلك اثفتنة ومشـايخهم 
ثلسـتجارة  واثقبيلـة  اإلخـاا  رداعـي 
ثوسـاطتهم رفتح اثطبيق اثعا2 وتأمينها 
ويزاثـة األرتاب ويطـلق املخطوفني ثديهم 
َوير اع املنهورات ألصحارها، وقد مشايخ 
املحافظـة أَْكاَــب من ثلثة أَيَّا2 يف املنطقة 
عس أن يجدوا استجارة ثوساطتهم، يال أن 
عنارص اثفتنة اسـتمبوا يف غيهم وتعنتهم 
ورفضوا االستجارة ر  وتمادوا يىل اثتقطع 
ثبعض امَلَشـايخ اثوسـطاا وأطلقـوا اثنار 
عليهم، ورعـد أن يِئَس َمَشـايُخ املحافظة 
من االستجارة ثوسـاطتهم، حّبروا وثيقة 
ــة رقبائـ  املحافظـة  رشف قبليـة َخاصَّ
تضّمنت يدانتهـم ثجبائم اثتقطـع واثقت  
واثنه6 اثحاصلة يف منطقة اثعبَّيسـة، وأن 
قبائـَ  املحافظـة وحجور تقـُف يىل  ان6 
اثدوثة التّخاذ صلحياتهـا اثقانونية تجاه 
تلك املمارسـات اإل بامية، وأن ُكـّ  قبيلة 
يف املحافظة مسـئوثة عن تأمني سـاحتها 
واثطبقات املـارة منها، ثـم واصلت قبائ  
أُْخــَبى  روسـاطات  اثتدخـ   املحافظـة 
مصغبة من رعض امَلَشـايخ الحتواا اثفتنة 
سـلمياً، ثكـن دون  ـدوى، ممـا  عـ  

َمَشايخ املحافظة يناشدون اثدوثَة ررُسعة 
حز2 املوقف. 

صلحياتهـا  راتّخـاذ  اثدوثـة  فبـادرت 
اثدسـتورية واثقانونيـة وقامـت رإخمـاد 
تلك اثفتنة ووقفت قبائ  املحافظة رحشـد 
أرنائهـا يىل  انـ6 اثدوثـة  مقاتلـني مـن 
حتـى تـم رحمد اثلـه وأد اثفتنـة واثقضاا 
عـىل رموز6ـا وعنارص6ـا أدوات اثعدوان 

املنافقني. 

- كي��ف تقّيم��ون األوض��اَع األمنية يف 
منطقة ُك�َش�ر عقب إنهاء الفتنة؟ 

املنطقـة  ألرنـاا  كبـرٌ  ارتيـاٌح  6نـاك 
واملناطـق املجـاورة واملسـافبين رعد زوال 
تلـك اثعنـارص اثتخبيبيـة اثخار ـة عـن 
اثنظا2 واثقانون.  فقد اسـتت6َّ األمُن وقا2 
ر ـاُل األمن ردور6م املنـاط رهم يف خدمة 
املواطـن وأَصبحـت املنطقُة تنعـُم راألمن 

واالمان واالستقبار..  

- بصفتكم رئي��َس مجلس التاحم ما 
هي خططكم للع��ام الخامس يف مواجهة 

العدوان؟
مسـتمّبون يف اثتصعيـد ضـد اثعـدوان 
وروتـرة عاثيـة وسـنعم   ا6ديـن رإذن 
اثله تعـاىل يف رفد اثجبهـات راملال واثب ال 
وتحصـني اثقبيلـة ممـا يحـاك ضد6ا من 
واثقبـي  اال تماعـي  ثنسـيجها  تفكيـك 
ورنائهـا ثقافيـاً وفـق 6ـدى اثلـه ونهجه 
اثقويم.  كما سـنعم   ا6ديـن راثتعاون 
مع أ هزة اثدوثة يف حفظ األمن واالستقبار 
وتحصـني اثجبهـة اثداخلية مـن مؤامبات 

اثعدوان ومبتِزقته. 

- ما هي الرس��الة الت��ي توجهها لدول 
الع��دوان بصفتك��م ممثاً لف��رع مجلس 

التاحم الشعبي القبلي باملحافظة؟ 
رسـاثتُنا ثدول اثعدوان ننصُح تلك اثدول 
املشاركة أن تسح6 أرناَا6ا اثذين راعو6م 
مـن اثسـعوديّة واإلمارات ملقاتلة اثشـع6 
اثيمنـي، وعليهم أن يعتربوا رمن سـبقهم 
من اثغزاة عـرب اثزمن وما ح  رهم فاثيمن 

مقربة اثغزاة. 
كمـا نقول ثقيـادة اثعـدوان: عليكم أن 
تبا عوا حسـاراتكم فاثيمن مقربة اثغزاة 
وسـتجدون اثيمنيـني يف عامهـم اثخامس 
رأسـاً  أَْكاَـــب  اثغاشـم  عدوانكـم  مـن 
وأشـدَّ تنكيلً، سـتجدون اثيمنيـني حياما 
تكب6ون، فاثيمُن عرب اثتأريخ ال يستسـلُم 
ثلغزاة واملعتدين ويخبج دائماً منتراً أريًّا 
رافعاً رأسـه عاثيًّا شامخاً شـموَخ اثجبال 

اثبوايس. 

- يف األخ��ر.. رس��الٌة ت��ود توجهها إىل 
القيادة السياسّية؟

اثتوفيـق  اثسياسـيّة  ثلقيـادة   نتمنـى 
واثنجاح يف ُكـّ  أعماثهم. 

وسـيجدوننا أَْكاَـــب تصعيـداً ملوا هة 
اثعـدوان يف شـتى ميادين اثعمـ  ملا يخد2 

شعبنا يف ني  حبيته واستقلثه. 
املحافظـة  أرنـاَا  أشـكب  األخـر  ويف 
ومشـايَخها وكافة اثقبائ  عـىل اثحضور 
واملرف واثقوي يف االحتفائية اثتي أقيمت 
يف مدينـة عبـس رمناسـبة اثيـو2 اثوطني 

ثلصمود يف و هة اثعدوان. 

 كشف األبعاد الحقيقية للعدوان في إثارة فتنة مديرية ُكـَشـر ودور القبيلة في إخمادها:
رئيس مجلس التالحم القبلي بحجة الشيخ صادق األدبعي في حوار مع صحيفة المسيرة:

القبلية اليمنية املرتكز األساسي والريادي يف 
ملحمة املواجهة والصمود األسطوري اليمني 

تستمرُّ القبيلُة اليمنية يف رفد جبهات العزة والكرامة والتصدي 
لُقــوَّات العدوان السعودّي األمريكي، وأثبتت القبيلُة اليمنية قدرتَها 

الكبرية يف مواجهة كافة التحديات التي تواجه اإلنَْسان اليمني من قبل 
ُقــوَّات الغزو مستمدًة ذلك من قيادة قرآنية حكيمة. 

ولعبت القبيلة اليمنية دوراً َكبرياً يف وأد الفتن التي أشعلتها دول 
العدوان مروراً بفتنة ديسمرب انتهاء بفتنة العبَّيسة يف ُكـَشـر، ، وقد 
لعبت قبائُل محافظة حجة دوراً محورياً يف وأد فتنة العبَّيسة ومللمة 

الرشوخ االجتماعية التي حاول العدواُن استغالَلها عقب تغذيتها. 
ويف هذا الصدد أّكــد رئيُس مجلس التالحم القبيل بمحافظة حجة 

الشيخ صادق عيل مهدي األدبعي يف حوار مع صحيفة املسرية، أن 
الجبهة الداخلية يف محافظة حجة ستظل الدرَع الواقي للدولة اليمنية 

يف وجه الهجمة األمريكية التي تستهدف الوطن واإلنَْسان. 
وأشاد الشيخ األدبعي بدور القبيلة اليمنية يف درء الفتنة يف مديرية 

ُكـَشـر، موجهاً التحية لكل أحرار محافظة حجة الذين توافدوا إىل 
ساحة مديرية عبس لالحتفاء باليوم الوطني للصمود، متطرِّقاً إىل عدد 

من الجوانب يف هذا السياق نستعرض تفاصيلها يف السطور التالية. 
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بالتنظيمات اإلجرامية
يَُعــــدُّ مـرسُح اثقتال يف محافظة 
اثبيضاا أحَد تجليـات اثلعبة األمبيكية 
اثصهيونيـة راثتنظيمـات اإل باميـة، 
ففي ينايب املايض زارت قناُة ري ري يس 
اثربيطانية يحدى املناطق اثتي شـهدت 
مقتَ  عـدد من قـادة تنظيـم اثقاعدة 
رغارة أمبيكيـة نّفــذتها طائبٌة ردون 
طيـار، وقامت موفـدُة اثقنـاة رإ باا 
مقارـلت مع ذوي اثقتىل مـن اثتنظيم 
أن  تؤّكـــد  وثائـق  عبضـوا  واثذيـن 
قتل6ـم كانوا قـادة عسـكبيني ربت6 
رفيعة يف ُقــوَّات املبتِزقة أو ما يسمى 
راثجيش اثوطني، رـ  ين أحَد6م أّكــد 
أن أخيـه قتـ  راثغـارة األمبيكية أثناا 
قيامـه رـرف مبتبات من أسـما6م 
 نـود اثجيـش اثوطني و6ـو اثجيش 
اثذي يتلقـى دعماً كبراً من األمبيكيني 
يف يطار اثدور األمبيكي اثداعم ثتحاثف 

اثعدوان عىل اثيمن. 
عـىل اثجانـ6 اثسـيايس ويف اثوقـت 
اثـذي تقـد2 اثواليـات املتحـدة اثدعـم 
ثحكومـة اثفـاّر 6ـادي وتزعـم أنهـا 
عسـكبياً تحارب تنظيم اثقاعدة، نجد 
أن محافـظ محافظـة اثبيضـاا اثـذي 
تم تغيره مؤخـباً كان قد تم وضُعه يف 

قائمة داعمي اإلر6اب من قب  وزارة 
اثخزانـة األمبيكيـة يىل  انـ6 زعيم 
اثحميقاني  اثبشاد عبداثو6اب  حزب 
اثـذي كان عضـواً يف وفـد حكومـة 
املبتِزقة يف مفاوضـات  نيف، وكان 
األخـر يعقُد ا تماعاٍت مع اثسـفر 
األمبيكي يف اثوقت اثذي كان وما يزال 
مصنَّفاً يف قوائم اإلر6اب األمبيكية. 

��ٌع داعش��ي بمواكب��ة  • قيف��ة: توسُّ
قنوات العدوان

راثتنظيمـات  اثتلعـ6  سـياق  يف 
اإل بامية من قب  األمبيكيني، تشهد 
منطقة قيفة رمحافظة اثبيضاا منذ 
نحو أسـبوعني معـارَك ضاريـًة رني 
تنظيَمي داعش واثقاعدة، وثوحظ أن 
األخر تعبض ثغارات رطائبات ردون 
طيار أمبيكيـة يف مناطَق محّددة، ما 
ر ح فبضية أن واشـنطن حسـمت 
أمب6ا 6ذه املبة رإعـلا ورقة داعش 
وتوسـيع نفـوذه عـىل غـبار اثو ود 
اثواسـع ثلقاعـدة اثذي يسـيطب عىل 

مناطق واسعة يف اثبيضاا. 
وداعـش  اثقاعـدة  رـني  املعـارُك 
طاثت مديبياِت اثقبيشية ووثد رريع 
واثريـة ومناطـق أخـبى، ورصدت 

صحيفة املسرة تغطيَة قنوات اثعدوان 
عـىل رأسـها قنـاة اثعبرية اثسـعودية 
وسكاي نيوز اإلماراتية، َحيْــُث قاثت 

اثقاعـدة ومقاتلـني  األوىل ين عنـارص 
محليـني -وتقصد راملحليني ما يسـمى 
»املقاومة اثشعبية« املكونة من عنارص 
اإلصـلح- شـنوا 6جومـاً كبـراً عـىل 
مواقـع داعـش شـمال رشق اثبيضاا 
دون أن تذكـب أي دور ثطائبات اثعدوان 
اثتـي اكتفت رمشـا6دة ما يـدور رغم 
علمهـا رمواقـع اثطبفني مـن اثقاعدة 

وداعش. 
أما اثقناُة اإلماراتيـة فقدمت دعايًة 
ثلقاعدة وقاثـت ين اثتنظيم 6و األَْقَوى 
عىل األرض ويتمتع رنفوذ وسـط قبائ  
رداع خلفـاً ثداعـش اثـذي قاثـت ينـه 
ينحـر و ـوده يف مناطـق محدودة، 
نقـاَط  األخـرَ 6ا ـم  أن  يىل  مشـرًة 
َمــا  اثطبقـات،  يف  ثلقاعـدة  تفتيـٍش 
أَدَّى ثنشـوب اثـراع، َحيْــُث اعرتفت 
اثقنـاُة ردراية تحاثف اثعـدوان رو ود 
نقاط تفتيـش علنية ثتنظيـم اثقاعدة 
يف اثبيضـاا ثم تتعبض أرداً ثلقصف من 

قب  طرانه أو طران األمبيكيني. 
اثتـي  اثعـدوان  قنـوات  ورحسـ6 
أظهبت درايًة كاملة رمناطق سـيطبة 
اثتنظيَمـني اثذيـن يقاتلن عـىل مبأى 
من طـران اثعدوان، فِإنَّ تنظيم داعش 
حّقــق تقدماً كبراً عىل حساب تنظيم 
اثقاعـدة و6و ما يؤّكــد فبضية و ود 
قـبار أمبيكي ردعم داعش واإلعلا من 
شـأنه راعتبـار اثتنظيم رـات اثذريعة 
اثجديـدة ثتربيـب اثتدخـلت األمبيكية 
راسـم مكافحة اإلر6اب كمـا حدث يف 
سـوريا اثذي أعلـن اثبئيـس األمبيكي 

دوناثـد تبامـ6 نهايـة تنظيـم داعش 
6ناك غر أنه يبفض مغادرة اثُقــوَّات 
األمبيكيـة ثلمناطـق اثتـي تحتلهـا يف 
سـوريا واثتي كانـت داعش قد أو دت 

اثذريعَة ثلو ود األمبيكي. 
وشـهدت منطقـُة يـكل راثبيضـاا 
تقدمـاً ثتنظيـم داعـش اإل بامي عىل 
حسـاب تنظيم اثقاعدة، فيما كشـفت 
مصـادُر قبليـٌة ثصحيفـة املسـرة أن 
اثطائبات األمبيكية ردون طيار ساندت 
تنظيـم داعش يف معـارك يكل واملعارك 
األخـبى اثتـي تشـهد معـارك عنيفـة 

ثتنظيم داعش ضد تنظيم اثقاعدة. 
ويف مديبية اثصومعة، ُقت  اثعراُت 
من تنظيم اثقاعدة رينهم اثقيادي سليم 
عي محمد اثبحري يف 6جمات ثتنظيم 
داعش مّكنت األخرة من اثسيطبة عىل 

عدد من املواقع اثجبلية. 
كما كشفت مصادُر صحيفة املسرة 
أن تنظيـم اثقاعـدة اسـتقد2 تعزيزاٍت 
من محافظة شبوة قواُمها 300 عنر 
مبوا مـن نقاط مبتِزقـة اثعدوان دون 
أن يتـم اعرتاضهم كما مـبت مواكبهم 
رعرات األطقم عىل مبأى من طائبات 
اثعـدوان واثطائـبات األمبيكيـة، كمـا 
أشـارت املصادر يىل أن تعزيزات تنظيم 
وثـم  أيضـاً  رسلسـة  داعـش  ـبت 
تتعـبض ألي قصـف خـلل اسـتقدا2 
عنارص6ا مـن محافظـات  نورية يىل 

محافظة اثبيضاا. 
ويـبى مباقبـون أن مـا يحـدث يف 
اثبيضـاا يأتي يف يطار ثعبـة املخاربات 

األمبيكية يف توسـيع مناطق سـيطبة 
تنظيمي اثقاعدة وداعش يف املحافظة، 
و6ي اثنتيجـة اثتي تتحّقـــق راثفع  

إعالن إمارة داعش في منطقة الحازمية بالبيضاء تحت عنوان »المقاومـــة الشعبية«:

تعزيز أمريكي لوجود »داعش« يف البيضاء إىل جــــــــــانب القاعدة

ُكربياُت  ن�شرت  اليمن،  على  ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  من  �شنوات  اأرب��ع  م��دى  على 
ال�شحف والوكالت والقنوات الأمريكية والربيطانية اأكرَث من 15 حتقيقاً يك�شُف عالقَة 
اإىل جنب مع  وقتاَل عنا�شرهما جنباً  العدوان  بدول  اليمن  وداع�ش يف  القاعدة  تنظيَمي 
املرتِزقة يف خمتلف اجلبهات، حتى اأن اأبرَز قادة القاعدة جالل بلعيد قال يف بدايات العدوان 
ات اجلي�ش واللجان  ُق��وَّ يف ت�شجيل م�شور: اإن عنا�شر التنظيم يقاتلون يف 12 جبهة �شد 
وهي ُك��لُّ اجلبهات التي كانت قائمًة يف مواجهة العدوان يف ذلك احلني، فيما كان اآخر ما 

التي عقدتها الإم��اراُت مع تنظيم  اأ�شو�شيتد بر�ش الأمريكية هو ال�شفقاُت  ك�شفته وكالة 
»اجلي�ش  ي�شمى  ما  اأو  املرتِزقة  ات  ُق��وَّ قياديًة يف  التنظيم منا�شَب  قيادات  وتوليّ  القاعدة 
الوطني«، واآخُر ما ك�شفته قناة �شي اإن اإن الأمريكية اأن تنظيَمي القاعدة وداع�ش ح�شال 
فك�شفت  الربيطاين  اجلانب  على  اأم��ا  اليمن،  يف  به  يقاتالن  اأمريكي  وعتاٍد  اأ�شلحٍة  على 
�شحيفتا الغارديان وديلي ميل عن تورُّط اجلي�ش الربيطاين يف القتال يف اليمن وجتنيد 

ال عدنان والوقوف يف خندق واحد مع تنظيم القاعدة. 

إلى اليمين القيادي في القاعدة جالل بلعيد الذي اعترف بأنهم قاتلوا الحوثيين في 
12 جبهة في اليمن.. وإلى الشمال القيادي في القاعدة عدنان زريق الذي تمت 

ترقيته إلى رتبة عميد.

مراقبون: معارك الطرفين تسفر عن توسع مناطق سيطرتهما ضمن خطة أمريكية مكشوفة

معارك القاعدة وداعش تحتدم وتعزيزاتُ الطــــــــــرفين تمر بمواكبَ كبيرة من نقاط المرتِزقة دون اعتراض 
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انرتناشـنال  »ذي  مجلـُة  أّكــدت 
انرتست« األمبيكية، أن اثواليات املتحدة 
تمـاِرُس سياسـًة »منافقـًة« يف اثيمن، 
مـن خلل دعمهـا ثلتحاثف اثسـعودي 
اإلماراتـي اثـذي يبتك6 مختلـَف أنواع 
اثجبائم واالنتهاكات يف اثيمن، مشـرًة 
يىل أن ذثك اثدعَم األمبيكي أسـهم أيضاً 
يف تقويـة اثجماعـات املتطبفـة اثتـي 
يسـتخدمها »اثتحاثف« يف اثيمن، حيث 
أصبحـت اثكاـر مـن تلـك اثجماعات 
تمتلك اثعديَد من األسلحة األمبيكية. 

وتحت عنوان »سياسـة واشنطن يف 
اثيمن منافقـة وخطرة« نرت املجلة 
تقبيباً مطوالً أعده »دوغ راندو« تناول 
اثعديَد مـن اثجوان6 اثتـي دعمت فيها 
اثواليات املتحدة تحاثف اثعدوان ثتدمر 

اثيمن. 
وقاثـت املجلـة: ين واشـنطن تدعُم 
ُمطلقـة«  اسـتبدادية  ذات  »ملكيتـني 
و6ما اثسـعودية واإلمارات، مشرة يىل 
أن »اثسـعوديني واإلماراتيـني راتوا اآلن 
أكاـَب اثقوى املارة ثلضطباب وزعزعًة 
ثلسـتقبار يف اثخليـج اثفـاريس«، وأن 
خلـق  اثيمـن  يف  اثعسـكبي  تدخلهـم 
»رصاعـا طائفيـا خطـرا« يىل  انـ6 
»وحشـيتهم اثلفتـة ثألنظـار، حيـُث 
قصفـوا امُلـدن واملدنيـني، رمـا يف ذثـك 
واثجنـازات  واألسـواق  املستشـفيات 
واملساكن وأكاب من ذثك، وقتلوا عرات 

اآلالف من غر املقاتلني«. 
أنشـأت  اإلمـاراِت  أن  وأضافـت 
معتقلٍت ثلتعذي6 »يف حرضة موظفني 
أمبيكيني«، مشرة يىل أن منظمة اثعفو 
اثدوثية أرلغت عن »قصص مفصلة عن 
االحتجاز تحت تهديد اثسلح، واثتعذي6 
راثصدمات اثكهبرائية، واإلغباق راملياه 
واثتعليق من اثسقف واإل6انة اثجنسية 
واثحبـس االنفـبادي ثفـرتات طويلـة 
واثظـبوف اثقاسـية وعـد2 تقديـم ما 
يكفي مـن اثطعا2 واملاا ثلسـجناا« يف 

تلك املعتقلت. 
وأّكدت املجلُة أن اثتحاثَف اثسـعودي 

اإلماراتـي وحكومـة 6ـادي »اثرعية 
تنظيـم  يسـاعدون  فقـط«  راالسـم 
اثقاعدة اثـذي يفرتض ره أن يكون أحد 
»أعـداا أمبيـكا«، مشـرة يىل تحقيـق 
وكاثة أسوشـيتد ربس اثذي نر اثعا2 
املـايض واثذي كشـف أن »اثتحاثف قا2 
رتجنيـد أعضـاا مـن اثقاعـدة وأرـب2 
صفقـات رسية مـع مقاتـي اثتنظيم« 
املدعومـة  »امليليشـيات  أن  يىل  انـ6 
مـن اثتحاثف تقـو2 رتجنيد متشـددي 
اثقاعـدة أو أوثئك اثذين كانوا أعضاًا يف 
اآلونة األخـرة، ألنهم يعتربون مقاتلني 

استانائيني«. 
ويف 6ذا اثسـياق أيضاً تطبق اثتقبيب 
أرـي  كتائـ6َ  »تمـول  اإلمـارات  أن  يىل 
واثتـي  راثقاعـدة  املبتبطـة  اثعبـاس 
رأنـه  مؤسسـها  واشـنطن  صنفـت 
»اثسـلفي  أن  ير6ارـي« مشـرة غـىل 
عدنان زريق يديب قوة وحشـية يدعمها 
6ادي، واثداعم األعىل ثزريق 6و تنظيم 
اثقاعـدة وقـد شـو6د مبات عـدة مع 

مسؤويل اثقاعدة«.
وقاثت املجلـة: ين اثعلقة »اثوثيقة« 
رـني تنظيم اثقاعدة وتحاثـف اثعدوان، 
»ال ينبغي أن تفا ئ أحداً«، مشـرة يىل 
أن »اثبيـاض أنفقت اثبيـاض عرات 
املليـارات من اثـدوالرات ثدعم اثو6ارية 
األصوثيـة يف  ميع أنحاا اثعاثم، رما يف 

ذثك اثيمن« 
ونقلـت اثتقبيـُب عن منظمـة اثعفو 
اثدوثيـة أن »حلفاَا واشـنطن يقومون 
و رتهـور رتزويـد اثجماعـات املتطبفة 
يف اثيمن، حيث أصبحـت اإلمارات قناًة 
رئيسـية ثلمبكبـات املدرعـة وأنظمـة 
املدافـع واثبنادق واملسدسـات واملدافع 
اثبشاشـة اثتي يتم تحويلها رشك  غر 
قانونـي يىل ميليشـيات غر مسـؤوثة 
متهمـة رارتكاب  بائـم حبب وغر6ا 

من االنتهاكات اثخطرة«. 
كما أشـار اثتقبيـب يىل تحقيق »يس 
»اثسـعوديَة  أن  كشـف  اثـذي  ين«  ين 
ورشكاَا6ـا يف اثتحاثـف نقلوا أسـلحًة 
أمبيكية اثصنع يىل شخصيات مبتبطة 
راثقاعدة، وميليشيات سلفية متشددة، 
وفصائ  أخبى تشع  اثحبب يف اثيمن«. 

ونقلت املجلـة عن مايـك  6ورتون 
قوثـه:  مؤسسـة  يمسـتاون  مـن 
ين »اثحـبَب اإلماراتيـة عـىل اثقاعـدة 
مجـبد مهزثة«، مشـراً يىل أنه رات من 
املسـتحي  اثتفبيق رني عنارص اثتنظيم 

واملليشيات اثتارعة ثلتحاثف. 
اإلدارة  تجا6ـ   املجلـة  وانتقـدت 
األمبيكيـة ثك  ذثـك، حيـث نقلت عن 
اثجنـبال  وزيف فوتي ، قائـد اثقيادة 
املبكزية قوثـه: »ين وقف دعم اثواليات 
املتحـدة ثلتحاثف من شـأنه أن يقيض 
عـىل اثنفـوذ اثـذي يج6 ان نسـتمب يف 

اثتأثر عليه«.
وردت املجلة عىل كل2 فوتي  راثقول: 
»مـاذا؟ تأثـر؟ ين »حلفـاا« أمبيـكا 
واسـتخدا2  املدنيـني  ذرـح  يواصلـون 
تنظيم  اثتعذيـ6، ومسـاعدة  أسـاثي6 
اثقاعدة وغره من اثجماعات املتطبفة 
نا6يـك عن نق  األسـلحة األمبيكية يىل 

أعداا أمبيكا«.
ويف ختـا2 اثتقبيـب أّكـدت املجلة أن 
»سياسـة واشـنطن منافقة وخطرة« 
وأنه »ثيس ثدى اثواليات املتحدة سـب6 

ثلمشاركة يف اثحبب عىل اثيمن«.
ونقلت عن دانيي  الريسون، املحافظ 
األمبيكـي قوثه: »يف اثوقـت اثذي يباثغ 
فيه مسؤوثو اإلدارة يف محارصة وصول 
شحنات األسـلحة اإليبانية املزعومة يىل 
اثيمن، فإن األسـلحة األمبيكية اثصنع 
اثتارعة ثحكومتهم قد وصلت يىل حلفاا 
اثقاعدة يف  زيبة اثعبب وتنظيم اثدوثة 

اإلسلمية«.
6ذا اثتقبيـُب يضاُف يىل اثعرات من 
اثتقاريب اثتي نرتها وكاالت ووسـائ  
يعل2 أمركية وغـر أمبيكية عىل مدى 
اثفرتة املاضيـة، واثتي أّكـدت  ميُعها 
أن  ميـَع مـا يبتكبه تحاثـف اثعدوان 
أمبيكيـة  ومباركـة  ربعايـة  يحَظـى 
واضحـة، رما يف ذثك اثعلقـات اثوثيقة 
مـع تنظيم اثقاعـدة، و6و ما يكشـف 
حقيقـة اثعدوان عـىل اثيمـن وأ6دافه 
ادعـااات  زيـف  ويكشـف  اثخبياـة، 
اثواليـات املتحـدة وتحاثف اثعـدوان يف 

»محاررة اإلر6اب«. 

الدعم األمريكي للسعودية واإلمارات يصل إلى تنظيم »القاعدة« 
والجماعات المرتبطة به في اليمن

»التحالف« أنشأ معتقالت تعذيب في اليمن بحضور ضباط أمريكيين..

مجلة »ذي انرتناشنال انرتست« األمريكية: 
سياسة واشنطن يف اليمن منافقة وخطرية 

ثلطبفني اإل باميني ويجبي اثتغاف  
دول  ودور  األمبيكـي  اثـدور  عـن 
اثعـدوان يف يدارة توسـع اثتنظيمات 
اإل باميـة واثتغطيـة عليهـا راسـم 
املعارك رني تلـك اثتنظيمات ويغفال 
أن نتيجـة تلـك املعـارك تسـفُب عن 
توسـع اثتنظيمـني وتوسـع مناطق 
سيطبتهما تحت أعني األمبيكيني. 

• إم��ارٌة داعش��ية يف الحازمية تحت 
عنوان »املقاومة الشعبية«

تحَت عنوان »املقاومة اثشـعبية« 
و6و املسـّمى اثـذي يتخـذه مبتِزقة 
اثعدوان عـىل رأسـهم مبتِزقة حزب 
اإلصـلح  ـبى اإلعـلن عـن يقامة 
يمـارة ثداعـش يف  بهـة اثحازميـة 
راثبيضاا، كما أظهبت وثيقٌة رسمية 
نُـرت مؤخـباً  ـبى فيها تسـليم 
قيادة اثجبهـة ثتنظيم داعش ويرعاد 
اثقيادة اثسـارقة من تنظيم اثقاعدة 
دون أن تخ� دوُل اثعدوان وحكومة 
اثفـاّر 6ـادي من تداعيات اسـتمبار 
اثكشـف عـن علقتهـم راثتنظيمات 

اإل بامية. 
اثوثيقـة اثتـي حصلـت صحيفـة 
املسـرة عىل نسـخة منها تنُصُّ عىل 
سـبع نقاط يف اثنقطة األوىل واثاانية 
تم يقباُر »تنحيِة أرـي محمد عبداثله 
اثعوايض وأري صاثح حمزة املشديل-

و6ما قياديـان راثقاعدة- عن قيادة 
 بهة اثحازمية، رحيث ال يبقى فيها 
قائٌد وال فبٌد يف مواقعها وعند تنحيته 
مـن  يلحقـه يشا  ال  اثجبهـة  مـن 
تبعات اثجبهة«، كمـا نصت اثوثيقة 
يف اثفقـبة اثااثاة عىل تعيني اثقيادي 
رتنظيـم داعش »أرـي عامان موىس 
املشديل قائداً أو أمراً عىل اثجبهة«. 

ت اثوثيقُة عـىل أنه يج6ُ  كمـا نصَّ
عـىل اثقياديـني راثقاعـدة املعزوثني 
»تسـليم  ميـع أدوات اثجبهـة من 
سـلح وسـيارات ومخـازن وذخرة 
وك  ما يتعلق راثجبهة وذثك استناداً 
ثحكم مشـايخ ا6  اثعلم وتسليمها 

ألمر اثجبهة«. 
وثم يُكْن من اثصع6 عىل املباقبني 
واملتخّصصـني يف شـؤون اثجماعات 
ـٍه  اإل باميـة أن يدركوا و ـوَد تو ُّ
ثتوسـيع نفـوذ ومناطـق  أمبيكـي 
سـيطبة تنظيم داعـش يف محافظة 
اثبيضـاا عـىل غـبار نظـره تنظيم 
اثقاعدة عىل غـبار ما فعلته اثواليات 
املتحدة يف سـوريا راعـرتاف اثبئيس 
تبامـ6 اثذي قال ين يدارة تبام6 6ي 
مـن أنشـأت داعـش يف سـوريا اثتي 
ردور6ا شـهدت تقاسـماً ثلنفوذ رني 
اثقاعـدة أو ما يسـمى 6ناك » بهة 

اثنرة« وتنظيم داعش. 

إعالن إمارة داعش في منطقة الحازمية بالبيضاء تحت عنوان »المقاومـــة الشعبية«:

تعزيز أمريكي لوجود »داعش« يف البيضاء إىل جــــــــــانب القاعدة

عيه اأمريكا وبريطانيا من  لعلَّ ُك��لَّ ما �شبق من تناق�شات بني ما تديّ
حماربة لالإرهاب ودعمه يف الوقت ذاته يثبُت اأن املخابراِت الأمريكية 
بالتعاقد  الإجرامية  التنظيمات  تلك  تدير  التي  هي  والربيطانية 
مع قادة داع�ش والقاعدة الذين ي�شللون عنا�شرهم بالطريقة التي 
ومل�شالح  والربيطانيني  الأمريكيني  �شفوف  يف  يقاتلون  جتعلهم 

تلك الدول، بالإ�شافة اإىل الكيان ال�شهيوين. 

معارك القاعدة وداعش تحتدم وتعزيزاتُ الطــــــــــرفين تمر بمواكبَ كبيرة من نقاط المرتِزقة دون اعتراض 



8
اثالثاا

اثعدد

26 ر 6 61660ـ
2 يربي  ب2201

)660(
كتابات 

الخطوُة الجريئُة التي أقدم عليها الشهيُد القائد وأغضبت المستكبرين
 الشهيُد الشاهد 

كان اثشـهيُد اثقائـُد يـدرُك رأن تلك اثسـلطة 
ـة  كانت سـلطًة ظاملًة تنّفــذُ أ نـدًة ألعداا األُمَّ
اإلْسَلمية 6دُفها يركاُع اثشعوب وسل6ُ يرادتهم 
ونهـ6 خراتهـم؛ وثذثـك نجـُده قد حـذر أرناَا 
اثشـع6 اثيمنـي من 6ـذا اثخطب وما سـيرتت6 
عىل ذثـك من دمـار وخـزي وانتهـاك ثلحبمات 
ـة  وثألعباض ونه6 ثلابوات عىل أيدي أعداا األُمَّ
يذَا ثم يتنبه اثشـع6ُ اثيمني ويتحم  مسـئوثيته 
يف االسـتعداد ملوا هة 6ذه املؤامبة رك  اثوسائ  
املمكنة؛ وثذثك اتخذ من اثرخة ردايَة املروع 
ثتاقيـِف املجتمـع وتهيئتـه ثقافيـاً ثلموا هـة 
فاطلقـت مـن حنجبتـه رصخـُة اثحـق واثعزة 
واثكبامة رصخة ]اثله أكرب، املوت ألمبيكا، املوت 
إلرسائيـ ، اثلعنة عـىل اثيهود، اثنر ثإلْسـَل2[ 
ثيعلـن رذثك والدة فجب  ديد ال مـكاَن فيه ثلذل 
وال ثلهوان وال ثلخوف واالستكانة واثخنوع، يو2 
فتح فيه اثشـهيد اثقائد اثسيد حسني راَب اثعزة 
ـة  واثحبيـة واملواقف املرفة اثتي سـتعيد ثألُمَّ
مجَد6ـا وسـيادتها وتخلصهـا من تحـت أقدا2 
أعدائها، وتبفعها من املستنقع اثذي قد انغمست 

فيه. 
ين 6ذه اثخطوَة اثجبيئَة واثشجاعَة اثتي أقد2 
عليهـا اثشـهيُد اثقائُد  علـت اثظاملني يفتحون 
عليه أرواَب  هنم عىل َحـدِّ تعبر6م، وثم يدركوا 
أن 6ـذه األرواَب ال تفتُح يال ثلشـياطني أمااثهم، 

فقـد كان من أسـوأ مـا ُظِلَمت ره 6ذه املسـرة 
اثُقــْبآنيـة منذ انطلقتها ورزوغ فجب6ا 6و ما 
وا هتـه من حـبب يعلمية ال تق ُّ رشاسـًة عن 
اثحبب اثعسـكبيّة، َحيُث أنشئت وسائ  يعلمية 
 ديدة يضاَفًة يىل ما 6و مو ود من أ   تشويه 
6ذه املسرة اثُقــْبآنية من خلل اثكذب واثد   
واالفرتاا وقل6 اثحقائق وتقديم املعتدي اثغاشم 
ضحيـة واثضحية معتد ظاثم، ثم اثعم  اثجاد يف 
اثتهميش واثتقلي  ملا حّققته املسرة اثُقــْبآنية 
مـن مواقف مرفـة ومـن انتصـارات يف ُكــّ  
املسـتويات، وكمـا 6ي عـادة اثتكفريني علماا 
اثبلط فقـد أفتوا ركفب اثشـهيد اثقائد وو وب 
قتاثه واثوقوف يىل  ان6 اثسلطة اثظاملة، وعليه 
ردأت رسـائ  اثتهديد واثوعيد تتواىل عىل اثشهيد 
اثقائد من  هة اثسلطة، وكلها كانت تتوعد اثسيد 
حسـني رأنه ال رُــدَّ أن يتخىّل عن شـعار ]املوت 
ألمبيـكا، املـوت إلرسائيـ [ ويال سيسـلط عليه 
مـن ال يبحمه، وراثفع  أعلن اثطواغيت زحَفهم 
عىل  ب  مّبان و6ناك ارتكبت اثسلطات اثيمنية 
مجازر كـربى يف اثحـبب األوىل فقتلـوا األطفال 
واثنسـاا واثب ـال، وكأننـا نسـرت ُع أحـداَث 
كبرـلا مـن خلل فبيقـني.. فبيـٌق يدعو ثلحق 
و6م قلـة يف عدد6م، وفبيق يدعـو ثلباط  و6م 
كابة، وثعلنا ندرُك أن ال مقارنَة رني األشـخاص 
وال األماكـن وال اثزمان ثكننا أردنا أن نستشـعب 

أن ُكـــّ  أرض كبرـلا وك  يو2 عاشـورا، فتلك 
اثكاـبة قد أعلنت عن مبادئها قديما رقطع املياه 
عـن  يش اإلما2 اثحسـني عليه اثسـل2 ثيموت 
وك  مـن معه عط�، وحدياا رقطع املاا واثزاد 
حتى عىل األطفـال اثضعفاا، فقد منع اثظاملون 
دخـول حلي6 األطفـال يىل املنطقـة ألَْكاَــب من 
82 يومـاً، و6ذا أمب ال يُسـتغَبُب فهـذا 6و مبدأُ 
اثطغاة، و6ا 6و صوت اثجا6لية اثبغيض قديماً 
وحدياـاً يرخ، ورصوٍت عاٍل: »اقتلوا اثحسـني 

وأ6ـ  ريته، وأصحارـه، وأريدو6م حتى األطفال 
واثنسـاا، وأحبقـوا عليهـم خيامهـم وريوتهم 
ثتصهب6ـم رمضاا كبرلا وثتسـحقهم صخور 
 بـال مبان، وثنشـفي رهم صدورنـا، وثنحص  
عـىل  ائـزة أمرنـا األمـوي وسـيدنا األمبيكي 

واإلرسائيي«. 
و6ـا 6ـم أصحـاُب اثحسـني قديمـا وحدياا 
قلـة  رغـم  اثباطـ   موا هـة  يف  يستبسـلون 
اإلْمَكانيـات، وكمـا شـهد اإلما2 اثحسـني عليه 
اثسـل2 قتَ  أ6له وأصحاره شـهد كذثك اثشهيُد 
اثقائد اثسـيد حسـني، وكما رأى اإلما2 اثحسني 
عليه اثسل2 شـبََح سـعر املوت من ظمأ يخمد 
عىل اثشـفاه اثذارلة ورأى  ذوَة اثطفوثة اثربيئة 
تغفو شـاحبًة عىل و نتني أتعبهما ر6ُج املوت، 
كذثـك رآه اثشـهيُد اثقائد يف من كانـوا معه من 
أطفال، وكما أصاب اإلما2َ اثحسني عليه اثسل2 
سـيُف اثغدر مـن أوثئك اثظاملني أصاب اثشـهيَد 
اثقائد اثسـيد حسني نفُس اثسـيف، َحيُث وص  
املجبمـون يىل معقـ  اثشـهيد اثقائـد رعَد حبب 
دامت أَْكاَــَب من ثمانني يوماً ورغم أنهم تمّكنوا 
من اثوصول يىل مكان اثشهيد اثقائد ثتطلق عليه 
يـد اإل با2 رصاصة اثغـدر يال أنهم ثم يدركوا أن 
تلك اثبصاصة قـد أحيت اثشـع6َ اثيمني، َحيُث 
أَصبح فكُب اثشـهيد اثقائد يف ُكــ ِّ ريت وحديَث 

ُكــّ  اثرفاا. 

 )2(

أم مصطفى محمد 
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ه  ألَنَـّ ردراثديـن؛  حسـني  اثسـيد 
مخلص ثله قوي اسـتطاع أن يكس6َ 
قلوَب املليني رلش، ردون أن يغبيهم 

أَو يدفع ثهم قبشاً واحداً. 
وألن منطقـه رليـغ وحجته دامغه 
اثعلمـاا  اسـتطاع أن يبهـب  ميـع 
وينقادوا ثه رسلسـة، حتى أساتذته 
عـادوا عنده طلرـاً، فواثـده اثعلمة 
اثكبـر واملفـرس اثعظيـم ردراثديـن 
اثحوثـي قال: ثو عادنـي قوي ثقبأت 
عنـد اثوثـد حسـني، وكذثـك اثعلمة 

أحمد صلح اثهاشمي وغر6ما. 
وألن اثلـه حبَّه وح6 اثله فقد حبّه 

اثشع6 اثيمني. 
غـاب  وين  حسـني،  يمـت  ثـم 
كلماتـه  رقيـت  فقـد  عنـا  سـده 
يىل  زاثـت  ال  ومحارضاتـه وملزمـه 
اثيـو2 يقبأ6ـا اثنـاس، رـ  أصبحت 
منها ـاً ثلمسـرة ودسـتورا ملعظم 

اثشع6 اثيمني يمشون عليها. 
وألنه عىل اثحق ثم يباِل راملوت فقد 
كان شـجاعا، ر  أشـجع اثشجعان؛ 
يخاصـم  وال  أمبيـكا،  خصمـه  ألَنَّ 
أمبيـكا يال أشـجع اثشـجعان، وكان 
يعلم رـأن طبيقه محفوفة راملخاطب 
وثكن ضمره أرـى أن يبقيه يف اثبيت 
ويسـكت، أرع6 أمبيكا ردون سلح، 
ر  ركلمات، كشـف حقيقتها وعبا6ا 
يمـا2 اثعاثـم، أمبيـكا اثتـي كانـت 
تتغنى رحقوق اإلنسان وحبية اثبأي 
واثتعبر ثم تستطع أن تتحم  خمس 
كلمـات منه، افتضحت، فشـعاراتها 
اثتي تبفعها وحبية اثبأي اثتي كانت 
تدعـو ثهـا كلهـا مزيفة ومـا كانت 
تقول ما تقول يال زيفا ورهتانا وزورا 

وكذرا ود ل وتضليل. 
سيدي اثشهيد اثقائد:

- كان راستطاعتك أن تتغاىض عن 
اثفاسـدين وعن ظلم أمبيكا وتجلس 
يف ريتك، رـني أ6لك وأوالدك، وال تتع6 

نفسك وتجهد6ا. 
- كان راستطاعتك أن تسكت ما  
رقيـة اثعلمـاا اثسـاكتني وتتحجـج 
ـة ثن تنقـاد ثك، وأن اثوضع  رأن األُمَّ
مأسـاوي واثباطـ  يف أقـوى قوتـه 
وأفتكهـا،  األسـلحة  أقـوى  ويملـك 
كمـا يملـك املـال واإلعـل2 واثاـبوة 
االقتصاديـة، وأنـت ال تملـك شـيئاً 
ملوا هته، فليس ثديك أتباع وال سلح 
وال مـال، وتقـول ثنفسـك: أنـا فـبد 
واحد، ال أستطيع أن أغر وضع كهذا. 
تصمـت  أن  راسـتطاعتك  كان   -
اثجهـاد  وتـرتك  اثوضـع  وتتجا6ـ  
وتنشـغ  راإلرشـاد واثوعظ فقط كما 
فع  ويفع  أمااثك من اثعلماا واثدعاة. 
- كان راستطاعتك أن تنا2 وتغفو، 

فأمة محمد نائمة أيضا. 
ثكنـك أريـت ورفضـت اثتقاعـس 
اثجهـاد  ثـواا  وحملـت  واثجلـوس، 
اثطغيان وتكلمت ورصخت  وقارعت 
حني سكت اآلخبون، وكأن نفسك ثن 

تبتاح يال راستشهادك. 
أريـت يال أن تميَض يف اثطبيق اثذي 
مىض فيها اثحسـني، وتسـلك املسلك 
اثذي سلكه زيد، واثنهج اثذي انتهجه 

اثنفس اثزكية ويحيى رن زيد وغر6م 
من اثعظماا اثذين رفعوا راية اثجهاد 
وقارعوا اثظاملني واملستبدين وضحوا 
رأرواحهـم رخيصـة يف سـبي  نرة 

املستضعفني ورد اثحق ثلمحقني. 
سيدي حسـني.. كنا ضاثني نعيش 
يف ظـل2 راثبغم أن اثنـور ريننا، و6و 
اثقـبآن، وثكنـه كان مجـبد كلمـات 
نتلفظ رها ونتلو6ا فقط، كان مجبد 
تشـكيلت مـداد، كلمـات  امدة، ال 

نبى فيها اثهداية وال نفهمها. 
 كنـا عطـ� راثبغـم مـن و ود 
ـة غافلة عن دينها  املاا ريننا، كنـا أُمَّ
و6ُدى ررها تارعة ثليهود واثنصارى، 
ـة ضعيفة  ـة نائمـة يف سـبات أُمَّ أُمَّ
6زيلـة تتحكم رهـا دول االسـتكبار 
اثعاملي أمبيكا ويرسائي ، سـيدي كنا 

وكنا وكنا.. 
فأتيت أنـت وأيقظتنا مـن غفلتنا 
وسـباتنا، وأخب تنـا مـن اثتيه اثذي 
كنا فيه، و6ديتنا يىل كتاب اثله ونوره 
و6ديه، ونفخـت روحية اثقبآن فينا، 
اثديـن، وفتحـت  وقومـت اعو ـاج 

أعيننا وحبكتنا رعد أن كنا  ماد. 
فأصبح اثقبآن ثنا نهجا، ورسـببه 
نزداد وعيا و6دى ورصرة، وراثتمسك 
ره عبفنا ررنا ومـدى قوته فنرناه 
واتكلنـا عليه رعد أن ثبّينـاه، وعبفنا 
عدونا ونقاط ضعفـه و6زمناه، رعد 
أن اسـتصغبناه، فرخنـا يف و هه 
وحطمنا أسـطورة أمبيكا، وأصبحنا 
وحوشـا ضارية نوا ـه 17 دوثة وال 
نخاف املوت أَو نخ� املنايا، فهي يما 

نر أَو شهادة. 
سيدي حسني:

دمـك اثزكي اثـذي فجبته وسـال 
ـة ثائـبة كاثربكان  عبيطـا صنـع أُمَّ
يشا  ُكـــّ   يُفنـي  اثـذي  اثهائـج 
وكاإلعصار املدمب ال يقف أمامه يشا 
فحطـم اثباط  وتبك اثخنـوع واثذل 

واالستكانة. 
ـة  دمك اثزاكـي أعاد اثـبوح يىل أُمَّ

ماتت وكانت سيوفها يف األغماد. 
سـيدي نعا6دك رأن نحيـي اثقيم 
اثتـي استُشـِهدت من أ ـ  يحيائها، 
وسـنميض عـىل دررـك، وثـن نـرتك 
خطـك، و6يهـات أن نرتك خطـك أَو 
نعـود يىل سـارق عهدنـا، 6يهـات أن 
نعود يىل اثخضوع واثذل، ر  سـنبقى 
أحـباراً رافعني علـم اثحبية وكلمات 
اثحبيـة يف و ه اثطغـاة واملتجربين، 
ساثكني مسلكك، رقيادة أخيك اثقائد 
اثعلـم/ عبدامللـك ردراثديـن اثحوثي، 
حفظـه اثلـه وعافـاه، وريض عنـه 
وأرضاه، وسـنبري أوالَدنـا وأحفاَدنا 
عىل مـا ررّيتنا عليه، عـىل 6ذا اثنهج 

و6ذه اثطبيق. 
كـم أنـت عظيم يا سـيدي يـا ارَن 

ردراثدين.. 
كم أنت عبقبي وفيلسوف.
وكم أنَت نوراني وقديس.

خرسناك ومصيبتنا فيك كبرة. 
سل2ُ عليك يف يو2 استشهادك.

سل2ُ عليك يف ذكباك اثـ15.
اذكبني عند ررك..

كعادتهـم ك  عـا2، يجتمـع اثقـادة اثعـبب، ال 
ثيناقشـوا ويخب ـوا رحلـول ثقضايا6ـم وأزماتهم 
املسـتفحلة، اثتـي راتـت حديـث شـؤون اثسـاعة، 
َوأكاـب وأعمق وأعقـد األزمـات يف أنحـاا املعمورة، 
وينمـا السـتعباض اثكلمـات واثقـدرات اثخطارية، 
َوالسـتعباض أرهـة اثقاعـات اثحاضنـة ثل تماع، 
وشـكب اثدوثة املضيفة، عىل كـب2 اثضيافة وحفاوة 

االستقبال، َوحسن اإلدارة ودقة اثتنظيم. 
6كـذا تعودنـا منهم، ورـل مباثغة، فـإن ذثك 6و 
االنطباُع اثشـعبي اثسـائد، وموقف اثشارع اثعبري، 
يزاا قمم قادته اثعبرية اثتي رلغت األخرة منها دورة 

االنعقاد اثالثني. 
يننـا أما2 ثلثة عقـود من اثعم  اثعبري اثفاشـ  
واألداا اثبا6ـت واملخزي ملا يسـمى اثقمـة اثعبرية، 
ثلثة عقود من اثـرتدي واالنحطاط، ثلثة عقود من 
اثتد6ور واثرتا ع َواثتقهقب اثعبري، ر  وروترة أعىل 
ك  عا2، فكلما مب عا2 أضاف اىل سوا األوضاع سوًا 
 ديداً، وتبك رصمات تفسخ َوفش  وخيبة أم  أكاب 

من اثعا2 اثذي سبقه.. و6كذا.. 
ذثـك اثفشـ  اثذريـع ثيـس يال تحصيـ  حاص ، 
وانعـكاس حقيقـي ألوضاع وعلقـات أنظمة أوثئك 
اثقـادة اثبينية، وما يحمله ك  نظا2 من ضغينة يزاا 
اآلخـب، فاثقـو2 وين ا تمعـوا وضمهم ظ ُّ سـقف 

واحد، يال أن قلورهم شتى.. 
 نفاٌق ال يخفى مكانه، وال يبقى حبيس اثقلوب 
واثصـدور وطي اثكتمان، ر  يظهب ثلعيان، رمجبد 
مـبور سـاعات عـىل رداية انعقـاد أوىل  لسـات 

اثقمة.. 
أثيسـت قضية شعبنا اثفلسـطيني َومأساة أ6لنا 

6ناك، ومـا يعانونه من وطأة االحتـلل اثصهيوني، 
وكذثـك مأسـاة اقصانـا اثسـلي6 املحتـ  واملدنـس 
من قبـ  أحفاد اثقبدة، أثيسـت اثحـارض اثغائ6 يف 
قاموس أوثئك اثبعاديد املتشـدقون راسـم اثعبورة، 
وأكاـب اثقضايا اثتي يجـبي اثحديث عنها يف قممهم 
اثبائسـة ؟ أثيسـت كذثـك ؟ واملحصلـة واثنتيجة ما 
6ي.. ؟؟ املزيد من اثبيع اثخيانة ثتلك اثقضية، املزيد 
مـن اثتطبيع مع اثعدو، املزيد من اثتقارب واالنفتاح 
عليـه.. يقارـ  ذثـك املزيد مـن اثتباعد من اثشـع6 
اثفلسـطيني ويدارة اثظهب ثه واثتخي عنه واثتخاذل 
واثتقاعس عن نرته.. املزيد من اثتخي عن األقىص 
واملقدسـات، املزيد مـن اثتخاذل يف عقيدة وسـاحة 

معبكة استعادته.. 
أوثئك اثصغار األقزا2، ثديهم ضعف َوو6ن متجذر 
مرتسـخ يف أعماقهـم، عـىل اثبغـم مـن امكاناتهم 
وقدراتهم اثهائلة يف شـتى املجاالت، اثبرية واملادية 

واالعلمية واالقتصادية، َوحتى اثتسليحية، 
 ثذثـك فهـم يف نظـب اآلخبيـن خصوصـاً اثعـدو 
اثصهيوني، يظلون أقزاما وصغارا، َوثيسـوا أ6لً ألن 
يلقـى ثهم رال، حتى أن أية قمـة عبرية ال تلقى من 
اال6تما2 يف دوائب اثعدو، حتى عر معشار ما يلقاه 
َويحظـى رـه أي خطـاب أو يطلثة ثسـيد املقاومة، 

املجا6د حسن نر اثله.. 
 اثدثي  عىل ذثك ما يلمسـه أدنى مباق6، من رع6 
ويرراك، وحاثة اسـتنفار، ثدى دوائب ذثك اثعدو قبي  
وأثناا وحتـى رعد أي خطاب يلقيه سـيد املقاومة.. 

و6و أمب ال يستطيع ينكاره أحد.. 
يذاً ثيسـت اثعـربة راثكاـبة َوال راثقـوة.. ر  رقوة 

اثعزيمة وصلرة املوقف، وال نامت أعني اثحبناا.. 
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برنامج رجال اهلل: ملزمة )في ظالل مكارم اإليمـان الدرس األول(:

الشهيد القائد يكشف سبب التخاُذل أصحاب اإلَمـام 
علي عن نصرته وماهية جهاد )زين العابدين(

جهاُد اإلَم�ام )زين العابدين( عليه 
السام 

وأشار -َسـَل2ُ اثلِه َعَليِْه- يىل مدى 
حـبص وا6تما2 اإلنسـان املؤمن يف 
تبرية اثنـاس وتاقيفهم وفقاً ملنهج 
اثُقــْبآنيـة،  واثاقافـة  اثُقـــبْآن 
مهمـا كانـت اثحاثـة اثتـي يعيـش 
فيها شـديدة، ورضب مااالً عىل ذثك 
راإلَما2 زين اثعاردين )ع( وكيف أنه 
تمّكـن مـن أن يبري ويصنـع ر االً 
يحملون اثبوحية اثُقــْبآنية، روحية 
اثجهـاد، وثم يمنعه مـن ذثك اثحاثة 
اثشـديدة فعـلً اثتي كانت تعيشـها 
ــة آنذاك، َحيْــُث قال: )يذا كان  األُمَّ
زين اثعارديـن يمكن فعلً أن تصدق 
عليـه تلك اثصفات اثتـي ذكب6ا اثله 
ثلمؤمنني رما فيها اثجهاد يف سـبي  
اثله، وين كان اثواقع اثذي عاش فيه 
ــة 6ُِزمت وُقِهبت،  واقعا مظلما، أُمَّ
وأُذثِّت تحت أقدا2 يزيد، وأشباه يزيد، 
ثكنه 6و من عم  اثكار اثكار و6و 
يو ه، و6ـو يعلِّم، و6و يبري، أثيس 
اإلَمــا2 زيد 6و ارنه؟ من أين تخبج 
اإلَمـا2 زيد؟ يال من مدرسة أريه زين 
اثعاردين(، مضيفـاً )ين اثحاثة اثتي 
كان فيها حاثة فعلً شـديدة، راثغة 
اثشـدة اثنفوس مقهـورة ومهزومة 
مة، ثكن زين اثعاردين  واألفـواه مكمَّ
رـأن  يفهمـون  اثذيـن  أوثئـك  مـن 
املجـاالت دائماً ال تغلق أما2 دين اثله 

فانطلـق 6و ثيعلم ويبرـي، ويصنع 
اثب ـال؛ ألنه يعلم أنه ين كان زمانه 
غر مهيأ ثعم  ما فإن اثزمان يتغر 
فسـيصنع ر االً ثلمستقب . وصنع 
فعلً وخبج اإلَمـا2 زيد »ع« شـا6باً 
ــة ما  سيفه يف سـبي  اثله، وتبك أُمَّ
تزال تسـر عىل نهجه من ذثك اثيو2 

يىل اآلن(. 
وأشار -َسـَل2ُ اثلِه َعَليِْه- يىل مدى 
حـبص اإلَمــا2 زيـن اثعاردين عىل 
تبريـة اثنـاس وتو يههـم رقوثـه: 
)اإلَما2 زين اثعاردين »عليه اثسل2« 
دروس،  رشـك   صحيفتـه  صـاغ 
يف اثوقـت اثـذي 6ـي دعـاا، دروس 
وتو يهـات  دروس  وتو يهـات، 

وحقائق، صاغها رشك  دعاا(. 

أعذار واهية 
َو َردَّ -َسَل2ُ اثلِه َعَليِْه- عىل رعض 
اثعلماا ممـن يلقون رـ »اثلو2« عىل 
اثناس، رأنهم غر مستعدين ثلهدى، 
ون وال يسـمعون  وأن اثناس مقرِّ
6ـدى اثلـه وال ينرون ديـن اثله!، 
وحا جهـم راإلَمـا2 زيـن اثعاردين 
»ع«، وطاثبهم رأن يسـلكوا مسلكه 
وقـال )اإلَمـا2 زيـن اثعارديـن عربة 
ثلعلماا، قدوة ثلمعلمني اثذين يبون 
رـأن األوضاع قـد أطبقـت، واثناس 
ثـم يعودوا راثشـك  اثـذي يمكن أن 
يؤثـب فيهـم كل2، أو يحبكهم كل2، 

ثينطلقـوا يف نر اثحـق، ومقاومة 
اثباط  ويز6اقه، فليسـلكوا طبيقة 
زيـن اثعارديـن، اإلَمــا2 عـي رـن 
اثحسـني، ا مـع وثـو خمسـة من 
اثطـلب تختار6ـم ثم علمهـم، قد2 
ثهم اثدين كامل، ارعث يف نفوسـهم 
األمـ ، علمهـم األمـ  اثـذي يبعاـه 
اثُقـــْبآن اثكبيـم، ال تسـمح رـأن 
يكونوا عبارًة عن نسـخ ثلواقع اثذي 
أنت فيه، ال تسـمح أن تمتد 6زيمتك 
اثنفسـية يثيهم، يىل أنفسـهم، حاول 
أن تعلمهـم كيـف يكونـون  دائمـا 
ر ـاال، كيـف يكونـون  نـداً ثلـه، 
كيف يكونون مـن أنصار اثله، كيف 
يعملون يف سـبي  اثلـه إلعلا كلمته 
ورفـع رايتـه. اثكار ممـن يعّلمون 
ال ينطلقـون 6ـذا املنطلـق، يما ألنه 
قـد يـبى أن رعـض تلميذه ثيسـوا 
ممـن ياق رـأن يكلمهم رـك  يشا، 
يذاً فاخـرت ثك تلميذ خاصني، تلميذ 
تختار6ـم ممـن نفسـياتهم قوية، 
ممن 6م مؤ6لون ثحم  اثعلم، ممن 
6ـم مؤ6لون ألن ينطلقـوا ثلعم  يف 
سـبي  اثله، فعّلمهم، وين ثم يكونوا 
يال ثلثة أشـخاص، وين ثـم يكن يال 
شـخصاً واحـداً( مضيفـاً )ال يجوز 
أن نمـي يف حياتنا 6كـذا  يلً رعد 
 يـ ، ومسـا دنا تكتـظ رحلقات 
اثعلـم، وكاـر مـن منـازل علمائنا 
أيضـا تقا2 فيها حلقات اثعلم ثكنها 
يف معظمها حلقـات راردة، ال تصنع 
أَْكاَـــب من امتـداد ثلواقـع املظلم، 
وامتداد ثلهزيمة اثنفسـية، نتوارثها 
 يلً رعد  ي ، يتلقا6ـا اثتلميذ من 
أسـتاذه، وعندما يصبح 6ذا اثتلميذ 
ثآلخبيـن  يحملهـا  أيضـا  أسـتاذاً 
نـدرس فنونـاً  ويلقنهـا ثآلخبيـن، 
معينة، ال نتحدث رجدية عن مختلف 
املواضيع املهمة، حتى أصبح اثواقع 
6و نسـيان، 6و نسـيان ما يج6 أن 
يتحـبك اثناس فيه. وكلنا نعبف ذثك 
اثظـبف اثقا6ـب اثذي كان يعيشـه 
زيـن اثعارديـن صلـوات اثلـه عليه، 
ثكن ننظب ماذا عمـ  زين اثعاردين، 
رنـى زيداً، ورنى اثكاـر من اثب ال، 
اثذين انطلقوا فيما رعد حبكة زيدية 
 هاديـة  يلً رعد  ي  عـىل امتداد 

مئات اثسنني(. 

التخ��اُذُل عن نص��رة اإلَم�ام علي 
)ع(.. س��بُبه قلَّة الوع��ي اإلْيَم��اني 

عند أصحابه
وعزا -َسـَل2ُ اثلِه َعَليْـِه- اثتخاذَُل 
اثذي حصـ  مع األئمـة اثعظا2 من 
آل اثبيـت عليهم اثسـل2 كاثحسـن 
واثحسـني وواثديهما، يىل قلة اثوعي 
ـــة، َحيْــُث  اإليَْمــانـي ثـدى األُمَّ
قـال: )و6ذه أحيانـاً تحص ، تحدث 
وضعيـات كهـذه، ثكنهـا وضعيات 
6ي نتيجـة تقصر من قبـ  اثناس 
أنفسهم يو2 تخاذثوا مع عي »عليه 
اثسـل2« كانت نتيجة تخاذثهم قوة 
ثلباطـ  يف  ان6 رني أميـة،  علت 

أيـا2  اثباطـ  يف  ثذثـك  موا هتهـم 
اإلَمـا2 اثحسن صعبة  داً، تخاذثوا 
معه أيضـاً،  علـت املوا هة يف أيا2 
اإلَمــا2 اثحسـني أَْكاَـــب صعورـة 
أيضـا، وصـ  اثحـال يىل أن يصبـح 
ــة يف عر زين اثعاردين  واقـع األُمَّ
6ـو االنكسـار، اثهزيمـة املطلقـة، 
6ي اثظبوف اثصعبـة، 6ي اثحاالت 
اثسيئة اثتي يصنعها تخاذل اثناس. 
6ي حاالت يخلقها - أحياناً - ضعف 
وعـي ممن ينطلقـون ثلعمـ ، وين 
كانوا تحت راية عي »عليه اثسـل2« 
ويحملـون اسـم  ند اثلـه، وأنصار 
اثله ثكـن وعيهـم، ثكـن ييَْمــانهم 
اثقـارص، ييَْمــانهـم اثناقـص أّدى 
ــة  يىل أن يبتكبـوا  نايـة عـىل األُمَّ

فضيعة. 
»اثخـوارج«،  )أوثئـك  مضيفـاً 
اثخـوارج 6ـم مجموعـة مـن  ند 
اإلَمـا2 عي »عليه اثسـل2« انشقوا 
عنـه يف أيـا2 »صفني« رعـد أن رفع 
املصاحـف  وأصحارـه  معاويـة 
عندمـا أحسـوا راثهزيمـة وقاثـوا: 
ريننـا ورينكـم كتـاب اثلـه، فأوثئك 
املتعبـدون عىل  ه ، اثجنـود اثذين 
6م غر واعني تأثـبوا رتلك اثدعاية! 
و6كذا سـيحص  يف ُكــّ  عر ألي 
فئـة وين انطلقـوا تحت اسـم أنهم 
 نـود ثلـه، وأنصار ثلـه، يذا ما كان 
ييَْمــانهـم ناقصـاً، سـيجنون عىل 
اثعم  اثذي انطلقوا فيه، سـيجنون 
يف  يتحبكـون  اثتـي  ـــة  األُمَّ عـىل 
أوساطها، سيجنون عىل األ يال من 
رعد6م، و6م من انطلقوا راسم أنهم 
يبيـدون أن ينروا اثله، وأن يكونوا 
مـن  نده ثكـن ييَْمــانهـم ناقص، 

ووعيهم ناقص(. 

انتص��اُر )الدول��ة األموي��ة( ليس 
بسبب قوتها

ويف ذات اثسـياق، تحدث -َسـَل2ُ 
اثلِه َعَليِْه- عن األسـباب اثتي أدت يىل 
انتصار اثدوثة األموية، َحيْــُث قال: 
)أتظنـون أن انتصار اثدوثة األموية، 
وتمّكنها ثتقهب اآلخبين، ثم تمّكنها 
ــة  ــة أخبى غر األُمَّ ألن تصنـع أُمَّ
اثتـي أراد محمد »صلـوات اثله عليه 
وعىل آثـه« أن يبنيها من ذثك اثزمان 
يىل اآلن؟. أنه فقط قوتهم، ر  تخاذل 
من 6ـم يحملون اسـم  نـد اثحق، 
قلـة ييَْمــانهم، ضعـف ييَْمــانهم، 
ضعف وعيهـم. ملاذا انتهـت معبكة 
صفـني دون 6زيمـة ملعاويـة، وقد 
رـدأت؟  اثهزيمـة  كانـت مـؤرشات 
عندمـا تخـاذل أوثئـك اثجنـود مـن 
صف اإلَمـا2 عـي وتحت رايته. ملاذا 
وقـد تحبك اإلَمـا2 اثحسـن ثيواص  
املسـرة، مسـرة واثده اإلَمـا2 عي 
يقـف مقهـوراً  أن  يىل  اثحـال  فـآل 
ويأخذ ما يمكن من اثروط ثتأمني 
مجتمـع أ6  اثعـباق، عندما تخاذل 
آثـت  اثحسـني  اإلَمــا2  أصحارـه. 
قضيته يىل أن يقت  يف كبرلا، رسب6 

مـاذا؟. تخـاذل أصحارـه، اثتخـاذل 
اثذي يصنعه ضعـف اإليَْمــان، قلة 
اثيقني، انعـدا2 اثوعي. وكان اإلَمـا2 
عي »عليه اثسـل2« يحـذِّر، وعندما 
كان يحـذر كان يو ـه تحذيـبه يىل 
يىل  وثيـس  أصحارـه،  يىل   يشـه، 
أوثئك يىل  يـش معاوية، يقول أل6  
اثعـباق: »واثله يني ألخـ� أن يدال 
6ؤالا اثقو2 منكـم ال تماعهم عىل 

راطلهم وتفبقكم عن حقكم«. 
كان  يـش معاويـة يجتمعـون 
تحت رايته ثكن أصحاب اإلَمـا2 عي 
كانوا يتخاذثون ويتااقلون، واثتفبق 
قائم رينهم، ال يتحبكون يال رعد عناا 
وتع6 شـديد وتحبيض مستمب. ما 
اثذي  علهم عىل 6ذا اثنحو؟ 6و قلة 
ييَْمــانهم فلهـذا كان زين اثعاردين 
»عليه اثسـل2« يو2 صاغ 6ذا اثدعاا 
»دعاا مـكار2 األخلق« صّدره رهذه 
اثفقبة املهمة »اثلهم رلغ رإيَْمــاني 

أكم  اإليَْمــان«(. 

بع��ٌض من مواصف��ات )املؤمنني( 
حقاًّ

وتسـاال -َسـَل2ُ اثلـِه َعَليِْه- عن 
املـدى اثـذي وصـ  يثيـه ييَْمــاننـا 
مقارنـة رأوثيـاا اثلـه املذكورين يف 
اثُقــْبآن اثكبيم، َحيْــُث قال: )حتى 
وين وصلت يىل در ـة أوثئك: }اثَِّذيَن 
يِذَا ذُِكَب اثلَُّه َوِ َلْت ُقلُورُُهْم{ )األنفال: 
مـن اآلية2(، و6  نحن وصلنا 6ذه؟ 
ال نـزال رعيدين، }اثَِّذيَن يِذَا ذُِكَب اثلَُّه{ 
يذكبه أحد عند6ـم }َوِ َلْت ُقلُورُُهْم{ 
تضطبب، تبتجف خشـية مـن اثله 
وخوفـا منه، 6  قـد وصلنا يىل  زا 
من 6ـذه اثدر ـة؟ ال.. يذاً مـا يزال 
اثطبيق طويل داخ  أنفسـنا ثنص  
رهـا يىل 6ـذه اثدر ة - ين شـاا اثله 
- يف قول اثله سـبحانه وتعاىل: }َويِذَا 
تُِليَْت َعَليِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم يِيَماناً َوَعىَل 
َررِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{ )األنفال: من اآلية2( 
ثـلث صفات مهمة  ـداً: خوف من 
اثلـه، خشـية مـن اثله، اشـتياق يىل 
اثلـه تو   ثـه اثقلـوب، حبص عىل 
وقيمـة  ثعظمـة  معبفـة  اثهدايـة، 
اثهداية فيزدادون ييَْمــاناً كلما تتىل 
عليهـم آيات اثله، وكلهـم ثقة راثله، 
ثقة قويـة راثله، يتوكلـون عىل اثله 
}َوَعـىَل َررِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{. ال نزال دون 
6ذا املستوى يف املجاالت اثالثة كلها، 
أثيـس كذثـك؟. قـد يقـول اثبعض: 
»اثحمُد ثله واثلِه ين ُكــّلً منا يعبُف 
مـا ثه وما عليـه، وقد سـمعنا اثذي 
فيه اثكفاية ويكفي، وسـنمي عىل 
اثذي قد فهمنـاه وانتهى املوضوع«! 
حـاول دائمـاً، دائمـاً 6كـذا، ومتى 
رأيت نفسـك أنك تبى أنه ثيس 6ناك 
يشا مـن مصـادر اثهدايـة يال وأنت 
قد اسـتكملته فاعبف رـأن معبفتك 
قـارصة، فار ـع يىل اثله 6ـو من ال 
يـزال يعلم رأن 6نـاك اثكار، اثكار 
ممـا أنـت رحا ـة يثيـه يف ميـدان 

اثهداية(. 

مقبَُّر األُسبوعني اثقادَمني 

من /15/ يىل /28/ ر 6 

اثله -وعده ووعيده - اثدرس اثبارع عر 
)ملزمة معبفة 

عاا مكار2 األخلق - اثدرس األول(
+ ملزمة يف ظلل د

مكارم  ُدع��اء  ظالل  »يف  حما�شرته  يف  القائُد  ال�شهيُد  ���د  اأكيّ
2002/2/1م  بتاأريخ  القاها  َوال��ت��ي  الأول«  ال��در���ش  الأخ���الق 
على اأهمييّة اأن يحمل املوؤمنني الروحية اجلهادية التي يريد 
اأن  ��ة  اأه��م��ييّ اإىل  م�����ش��راً  يحملوها،  اأن  لهم  ال��ك��رمي  ال��ُق��������ْراآن 

يحر�ش املوؤمن على اأن يثقف نف�شه بثقافة الُق��ْراآن الكرمي. 
���د  م ال�شهيُد القائُد -�َشاَلُم اهلِل َعلَْيِه- دلياًل قاطعاً يوؤكيّ وقديّ
قال:  َحْي��ُث  ��������ان«،  الإْيَ »كمال  عن  بعيدين  زلنا  ما  باأننا  لنا 
اأن  اإىل  اإىل من يوجهنا، من يدفعنا  ن��زال نحتاج  )اإذا كنا ل 
اأعظم  ال��ذي هو من  تكون نفو�شنا فيها ذرة من روح اجلهاد 
اإىل  فنحتاج  املوؤمنني  اأعمال  من  الكرمي  الُق��ْراآن  تناوله  ما 
بع�شنا  اإىل  ونحتاج  ويفهمنا،  ويوعينا  وي�شجعنا  يدفعنا  من 
اأننا ما نزال هابطني كثراً؟.  األي�ش هذا يدل على  البع�ش. 
اأين نحن من درجة اأن تكون هذه م�شاألة مفروغ منها عندنا؟ 
فنحن الذين ننطلق اإىل الآخرين، ننطلق اإليهم لنجعلهم هم 
بعيدين  نزال  األ�شنا ل  التي نحملها؟  الروحية  من يحملون 
عن هذه؟. ما اأَْكَث��ر املتوج�شني فينا ممن مل ي�شل اإىل درجة 
الُق��ْراآن  باأن يثقف نف�شه بثقافة  اإلزاماً  اأن يقطع على نف�شه 
مبا فيها اأن يحمل روحية اجلهاد التي يريد الُق��ْراآن منه اأن 
يحملها! ما اأ�شتطيع - اأنا واحد منكم - اأن نقطع باأننا و�شلنا 

اإىل هذه احلالة(. 
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 : متابعات 

ُعقدت اثقمة اثعبرية اثالثون يف تونس يف وقٍت 
تسـوُد فيه اثخلفاُت رشدة حول اثقضايا األمنية 

ثلدول اثعبرية يف و هات نظب املشاركني. 
ُع و هات اثنظب، واثخلفات اثشديدة  أظهب تنوُّ
حول قضايا األمن اثعبري منذ رداية اثقمة وخلل 
كلمات أثقا6ا رؤسـاا اثدول اثعبرية أنه ال يمكن 
توقع أية نتائج ملموسـة من 6ذا اال تماع اثذي 

يعترب  عجعة رل طحني. 
واثقضيـُة األساسـية اثتـي تهّدد أمـن اثعبب 
6ي قضيـة اثكيـان اثصهيوني، واثدعـم اثكام  
ثهـذا اثكيـان من  انـ6 اثواليـات املتحـدة وقد 
تبينـت 6ـذه اثقضيـة رشـك  كامـ  مـن خلل 
نق  اثسـفارة األمبيكية من تـ  أري6 يىل اثقدس 
املحتلة واالعرتاف رسيادة اثكيان اثصهيوني عىل 

اثجـوالن من  ان6 تبامـ6 يف األيا2 األخرة، ثكن 
تبكيز امللك دوثة اثعدوان اثسعودي عىل ما اعتربه 
تهديـدات ييبانيـة ويرصار األمني اثعـا2 ثجامعة 
اثدول اثعبرية عىل مخاطب ييبان وتبكيا راثنسـبة 
ثلـدول اثعبرية، واثتي قورلـت ربد فع  أمر قطب 
ومغادرته اثقمة َويظهب أن املستفيَد اثبئيي من 
6ـذه اثقمة 6و يرسائي  واثواليات املتحدة، اثلتان 
تسـتفيدان يىل أقىص َحــدٍّ مـن تعميق واكتمال 

وعيهما رمدى اثخلفات رني اثعبب. 
ومـن اثواضح أن يحـدى نتائج 6ذه اثقمة 6ي 
مواصلُة ُكــّ  من تبام6 ونتنيا6و مشـاريعهما 
اثتوسـعية املعادية ثإلسـل2 رُقـــوَّة يف املنطقة 

اثعبرية من اآلن فصاعداً. 
واثنقطة املاـرة ثل6تمـا2 يف اثقمة 6ي أن يف 
قضيـة اثجوالن، ثم تتم اإلشـارة يىل قـبار تبام6 
املخاثف ثلقانون يف االعرتاف رسيادة يرسائي  عىل 

اثجوالن وال يشارة مبارشة يىل 
دور تبامـ6 يف 6ـذه اثقضية 
و6ذا االمـب يوفب رحـد ذاته 
اثبئيـس  تبنـي  أسـباب 
اآلن فصاعًدا  األمبيكي من 
سياسـات تهـدف يىل دعم 
يرسائيـ  أكاب من ذي قب . 

»معاملـة  تنفيـذ  وراثطبـع، 
تبامـ6« )صفقة اثقبن( رعد ي ـباا االنتخارات 

اإلرسائيلية رمزيد من راحة اثبال. 
وتعقـد اثقمـة اثعبريـة رينما ثم تعـد  امعة 
اثدول اثعبرية ومجلس اثتعاون اثخليجي تجديان 
نفعاً. وثم يبَق من منظمة أورك اثسارقة ياّل نعشاً، 
ويسـتمب انعدا2 األمن واثعنـف واالضطبارات يف 
فلسـطني واثيمن وثيبيا وسـوريا، وتعاني رعض 
اثعواصـم اثعبرية، ما  اثخبطـو2 واثجزيبة، من 

أزمـات 
وأخـراً  عميقـة. 

تكتنف مغامبة يرسائي  اثتوسعية رغموض 
خطرة. 

وثكـن رغم 6ـذه اثحقائـق املبيـبة، ال يمكن 
أن نتوقـع من ماـ  6ذه اثقمـم اثصاخبة يف ظ  
اثخلفات اثعميقة ياّل يصدار ريانات ثتسجيلها يف 

اثتأريخ فقط. 

* نقالً عن قناة العالم 

عربي ودولي

 : فلسطين المحتلة 
، أمـس االثنـني، ربصـاص  أصيـ6 فلسـطينيٌّ
ُقــوَّات االحتلل اثصهيوني رشق قطاع غزة، فيما 
نّفــذت ُقــوَّات االحتلل حملة اعتقاالت يف اثضفة 
يف وقـت أصدرت دائبة اثعلقـات اثدوثية يف منظمة 
اثتحبيـب اثفلسـطينية تقبيباً أّكـــدت فيه أن 21 
شهيداً وب63  بيحاً سقطوا خلل شهب مارس. 

اثفلسـطينية ثألنبـاا: ين  وقاثـت وكاثـة معـاً 
ُقــوَّات االحتلل أطلقت نران أسـلحتها اثبشاشة 
عـىل مجموعـة مـن اثفلسـطينيني رشق اثقطـاع 

املحارص، َمـا أَدَّى يىل يصارة فلسطيني رجبوح. 
ويف اثسياق، اعتقلت ُقــوَّات االحتلل اثصهيوني 
11 فلسـطينياً يف مناطـق مختلفـة مـن اثضفـة 

اثغبرية. 
وذكبت وكاثة معاً، أن ُقــوَّات االحتلل اقتحمت 
مـدن اثخلي  وريت ثحم و نـني وقلقيلية ودا6مت 
منازل اثفلسطينيني وفتشتها واعتقلت 11 منهم. 
من  هة أخـبى أرعدت سـلطاُت االحتلل ثلثَة 
فلسطينيني عن املسجد األقىص املبارك ملدد تباوحت 

رني ستة أشهب و15 يوما. 
وذكـبت وكاثـة وفـا اثفلسـطينية ثألنبـاا، أن 
قباراِت اإلرعاد شملت حارَس املسجد األقىص وسا2 
اثحشـيم ملـدة 15 يومـاً، علماً أن االحتـلل اعتقله 
صباحـاً عقـ6 فتحـه اثبـاب اثبئيي ملصـىل راب 

اثبحمة يف األقىص. 
وتصّعد ُقــوَّاُت االحتلل ممارسـاتها اثعدوانية 
ضـد اثفلسـطينيني يف األقـىص من خـلل حملت 
االقتحا2 واالعتقال واإلرعاد عن املسـجد يف محاوثة 

ثفـبض أمب واقع رخصوص تهويـد اثحب2 اثقديس 
واثسيطبة عليه. 

يف سـياق متصـ ، اعتدى مسـتوطنون صهاينٌة 
عىل مبكبات اثفلسطينيني يف حي ريت حنينا شمال 

اثقدس املحتلة. 
وقاثت وكاثـة وفا، ين املسـتوطنني رحماية من 
ُقـــوَّات االحتـلل اعتـدوا عـىل عدد مـن مبكبات 
اثفلسـطينيني يف اثحي وحطمـوا ز ا ها وأعطبوا 
يطاراتهـا وخطوا شـعارات عنريـة عليها وعىل 

اثجدران املحاذية. 
يىل ذثـك، أّكـــدت دائـبُة اثعلقـات اثدوثيـة يف 
منظمة اثتحبيب اثفلسـطينية أن اعتداااِت ُقــوَّات 
االحتلل اثصهيوني عىل اثفلسـطينيني خلل شهب 
مارس املايض أسـفبت عن ارتقاا 21 شهيداً رينهم 

5 أطفال ومسـعف و بح ب63 فلسطينياً واعتقال 
بب6 آخبين. 

وأوضحـت اثدائـبة يف تقبيـب نقلتـه وكاثة وفا 
اثفلسـطينية، أن ُقـــوَّات االحتلل تواص  ارتكاب 
 بائـم اثحـبب ضـد اثشـع6 اثفلسـطيني، حيث 
استشهد 11 فلسطينياً  باا قمع ُقــوَّات االحتلل 
مسـرات اثعودة وكرس اثحصار يف قطاع غزة فيما 
ارتقى 10 شـهداا  باا اعتدااات ُقــوَّات االحتلل 

يف اثضفة اثغبرية. 
أصيبـوا  فلسـطينياً  ب63  أن  اثتقبيـب،  ورـنّي 
ربصـاص ُقـــوَّات االحتـلل، فيمـا أصيـ6 316 
آخبون رحـاالت اختناق  ـباا اعتـدااات ُقــوَّات 
االحتلل عىل املشـاركني يف مسرات اثعودة وخلل 
اقتحامهـا املـدن واثقـبى اثفلسـطينية يف اثضفة 

اثغبرية. 
وثفـت اثتقبيب، يىل أن ُقـــوَّات االحتلل واصلت 
انتهاَك املواثيق اثدوثية واتفاقيات  نيف، واعتقلت 
ما يزيد عىل بب6 فلسـطينياً خلل اثشـهب املايض، 
رينهـم اثعديد مـن األطفال، كما اعتدت روحشـية 
عـىل األرسى اثفلسـطينيني يف سـجن اثنقـ6، َمـا 
أَدَّى يىل يصارـة أكاب من 100 أسـر رجبوح فيما ال 
يزال آالف األرسى يف معتقلت االحتلل يعانون من 
اثتعذي6 وسياسـة اإل6مال اثطبي وظبوف اعتقال 

الينسانية. 
وأشـار اثتقبيـب، يىل انتهـاَك سـلطات االحتلل 
اثقـبارات األمميـة اثتي تطاثـ6 راثوقـف اثفوري 
ثلسـتيطان ويىل يعلنها عن مخّطط إلقامة 27ب6 
وحدة اسـتيطانية يف اثضفـة اثغبرية واسـتيلئها 
عىل عرات اثدونمات من أرايض اثفلسـطينيني يف 

نارلس واألغوار اثشماثية. 
وثفت اثتقبيُب يىل استمبار اقتحامات املستوطنني 
االسـتفزازية ثلمسـجد األقـىص و بائمهـم رحق 
ُقـــوَّات  رحمايـة  وممتلكاتهـم  اثفلسـطينيني 
االحتلل، مشـراً يىل يصارِة عدٍد من اثفلسـطينيني 
رجـبوح  ـباا اعتـدااات املسـتوطنني يف مناطَق 
متفبقٍة من اثضفة اثغبرية واقتلعهم مئات أشجار 
اثزيتون واألشجار املامبة من أرايض اثفلسطينيني. 
وثفـت اثتقبيب يىل اسـتمبار اعتدااات سـلطات 
االحتلل عىل اثصحفيـني ملنعهم من فضح حقيقة 
 12 أن  موضحـاً  اثفلسـطينيني،  رحـق   بائمهـا 
صحفياً أصيبوا اثشـهب املـايض ربصاص االحتلل 
أثناا تغطيتهم مسـرات اثعـودة وكرس اثحصار يف 

قطاع غزة. 

إصابة فلسطيني برصاص االحتالل يف غزة واعتقاالت يف الضفة 

الجيُش السوري يدمرّــر أوكارًا لإلجراميني يف 
محيط كفر زيتا واللطامنة بريف حماة

القمُة العربية يف تونس.. جعجعة بال طحني!

 : متابعات 

اسـتهدفت وحـداٌت مـن اثجيش 
اثسوري، أمس االثنني، عربَ رضرات 
وتحصينـات  أوكاراً  مبكـزة  ناريـة 
ثلمجموعات اإل بامية وذثك يف يطار 
اثـبد عـىل اعتداااتهـا عـىل اثنقاط 
اثعسـكبية واملناطـق اآلمنـة ربيف 

حماة اثشمايل. 
وقاثـت وكاثـة االنبـاا اثسـورية 
اثجيـش  مـن  وحـداٍت  ين  سـانا: 
نّفــذت رضراٍت مبكـزًة عىل أوكار 
ومواقع انتشار مجموعات ي بامية 
تارعـة ثتنظيم “كتائـ6 اثعزة” اثذي 
يضم املئات مـن املبتِزقة األ ان6 يف 
األطـباف اثغبريـة ثبلدتـي كفب زيتا 

واثلطامنة راثبيف اثشمايل. 

وثفتـت اثوكاثـة، يىل أن اثرضرات 
أسـفبت عـن ييقاع قتـىل ومصارني 
رني ي باميي “كتائ6 اثعزة” وتدمر 
منهـا  يتخـذون  كانـوا  ثهـم  أوكار 

منطلقاً ثتنفيذ اعتداااتهم. 
واعتـدت املجموعـاُت اإل باميـة 
راثقذائـف اثصاروخية عـىل األحياا 
اثسـكنية يف مدينـة محـبدة ربيـف 
حمـاة اثشـمايل مـا تسـب6 روقوع 
اثعامـة  راملمتلـكات  ماديـة  أرضار 

واثخاصة. 
وقضت وحداٌت من اثجيش، أمس 
األول، عـىل اثعديـد مـن اإل باميني 
ودّمـــبت ثهـم آثيـاٍت وأسـلحة يف 
األطـباف اثرقية ثقبيـة اثلطامنة 
ثقبية معبكبة  اثجنوريـة  واألطباف 

ربيف حماة اثشمايل. 

ظريف: الشعُب اإليراني لن يستسلَم للضغوط األمريكية

الجزائر تعلن تشكيَل حكومة جديدة من 72 وزيرًا

 : متابعات 

أّكــد وزيُب اثخار ية اإليباني 
أمـس  ظبيـف،  محمـد  ـواد 
االثنني، فشـَ  سياسات اثبئيس 
األمبيكـي دوناثـد تبامـ6 تجاه 
اثشـع6  أن  يىل  مشـراً  ييـبان، 
أَرَــداً  يستسـلم  ثـن  اإليبانـي 

ثلضغوط األمبيكية. 
وقال ظبيـف يف تغبيدة ثه عىل 

حساره اثشخيص يف موقع تويرت: 
ين تبامـ6 يلجـأ يىل أيـة ذريعـة 
تافهة إلنجاح سياسـته اثفاشلة 
ضد ييـبان.   وأشـار ظبيـف، يىل 
أن تبام6 كان سـعيداً راملشكلت 
اثتـي كان يعتقد أنه قا2 رفبضها 
عىل املواطنـني اإليبانيني اثعاديني 
أسـلفه  مـن  سـيتعلم  وثكنـه 
ثـن  اإليبانيـني  أن  اثسـارقني 

يستسلموا ثلضغوط أَرَـداً. 

 : متابعات 

األول، عـن  أمـس  اثجزائـب،  يف  أُعلـن 
اثتشكيلة اثحكومية اثجديدة اثتي يبأُسها 

نوُر اثدين ردوي. 
وذكـبت وكاثـة األنبـاا اثجزائبية، أن 

اثبئيَس َعبداثعزيـز روتفليقة أصدر رياناً 
تضّمـن يعـلن تشـكي  حكومـة  ديدة 
تضـم 27 وزيـباً، رينهم سـتة وزراا من 
اثفبيق اثحكومي اثقديم واحتفظ ثنفسه 

رمنص6 وزيب اثدفاع. 
اثخار يـة ونائـ6  واسـتُبعد وزيـب 
رمطـان  اثسـارق  اثحكومـة  رئيـس 

ثعمامـبة من اثتشـكيلة اثجديدة، رينما 
احتفظ رئيس أركان اثجيش أحمد قايد 
صاثح رمنصبه نائباً ثوزيب اثدفاع وتّمت 
تسمية صاربي روقادو2 وزيباً ثلشؤون 
اثخار ية خّلفاً ثلعمامبة ومحمد ثوكال 
وزيـباً ثلماثيـة ومحمـد عبقـاب وزيباً 

ثلطاقة. 
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حرص الس����يد حسني بدر الدين احلوثي –رضواُن الله عليه– أن يتحرَك بالنص القرآني 
في الساحة اإلْس��َلمية، وينطلَق وفق أُُف��ِقه الواسع والرحب، غير مكبٍَّل بقيود مذهبية، وال 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي طائفية، وال جغرافية، وال سياسية.

كلمة أخيرة

مروان الجماعي
   

بأي�اٍم  الع�دوان  بع�َد 
أن�ه  »ه�ادي«  اع�رف 
ل�م يعل�ْم بالع�دوان عىل 
اليم�ن إلاّ بع�د حصول�ه 
بأيام، وه�و م�ا يؤكاّ��ُد 
منه�م  يطلُ�ْب  ل�م  أن�ه 
أيُّ  لدي�ه  التدخ�َل وليس 
يؤكاّ��ُد  عل�م، وباألم�س 
عدَم معرفت�ه بتاريخ ما 
يس�مى عاصفة الحزم..، 
َحيْ��ُث قال يف كلمته بالقمة العربية بأنها انطلقت عام 

 ..!1915
ولو أردنا طرَح س�ؤال: من ال�ذي كان يعرف؟، ومن 

الذي طلب التدخل؟
س�نجُد أن اإلجاب�َة عليه ستش�رُ إىل محمد قحطان 
ُد دائم�اً يف موفمبي�ك: »إن اتفقن�ا وإل  ال�ذي كان ي�رداّ
اتفقوا لك�م مع الس�عودية« كان يقوله�ا لوفد أنصار 
الل�ه واملؤتمر عىل س�بيل التهديد والوعي�د، وقالها مرة 
أُْخ����َرى يف إح�دى املجالس العامة بصنع�اء: »إن لم 
يفهموا ويس�لاّموا السالح فلدينا ترتيبات أُْخ���َرى مع 

السعودية«.. 
أما التنس�يُق املبارُش لجلب الع�دوان عىل اليمن كان 
عن طري�ق عىل محس�ن األحم�ر واليدوم�ي واآلنيس، 
بالتنس�يق عرب الس�فر الس�عودي يف صنع�اَء وبعض 

الربملانيني التابعني لحزب اإلصالح.. 
أيضا بدأ هذا التنس�يُق بشكل رسي بعد سقوط أول 
ورق�ة راه�ن عليها ح�زُب اإلص�الح وآُل س�عود، وهي 
جبهة كتاف التي ُفِتَحْت بقيادة هاشم األحمر وبتكليف 

من عيل محسن وبتمويل السفر السعودي.. 
وعندما فش�لت ُك����لُّ األوراق وس�قط اللواء310 
م�درع وأعل�ن هادي ع�ودَة عم�ران إىل ُحض�ن الدولة 
وتتابعت األحداث إىل أن دخل أنصار الله صنعاَء.. قراّرت 
ل باسم  السعوديُة نقَل جنرالها العجوز وعميلها املفضَّ
أن�ه زوجُة الس�فر.. والقص�ُة معروف�ة للجميع.. ولم 
يلتفتوا لهادي حينها وعندما أرادوا مرباّراً أقوى للعدوان 
ع�ىل اليم�ن ذكروا أنه�م بحاجة الرجل الغب�ي والتيس 
املس�تعار ه�ادي؛ لكونه رئيس�اً رشعي�اً منتخباً لفرة 
زمنية محددة.. وتم تهريبُ�ه برسية تامة وبتعاون مع 
الخالي�ا التابعة لعيل عبدالله صالح داخل األمن القومي 
والس�يايس املتواج�دة يف ذلك الوقت، وعندم�ا تأكاّ��دوا 
م�ن فرار هادي تم التنس�يُق مع�ه ليُعِل�َن تراُجَعه عن 
الس�تقالة من عدن.. وبعد ذلك دخل الجيُش عدن ففرَّ 
هادي عربَ البحر إىل ُعمان، وبينما هو يف طريقه ل يعلُم 
ما ال�ذي يحُدُث، بعد فراره ق�راّرت دوُل الغدر والعدوان 
وبطلب رس�مي من مملك�ة آل س�عود رضَب اليمن..؛ 
بحج�ة إع�ادة الرشعي�ة املزعوم�ة!!، وإىل اآلن يقتلون 
اليمنيني ويحاِصون الشعَب وينهبون خراِته وثرواِته 

ة الواهية الكاذبة..  تحت هذه الُحجَّ

راجح عامر

ُحس���ينَا  أه���دى  ِحينَم���ا   * علين���ا  الب���اري  أنَع���َم 
املس���تضعفينا  ناص���َر   * َعص���ٍر  َش���رِّ  ف���ي  ثائ���راً 
ِس���نينا  النَّ���اَس  ���َل  * كبَّ َقي���ٌد  م���ُت  والصَّ َصارخ���اً 
صاَح ف���ي النَّاِس أفيقوا * وارُفُض���وا العيَش املَهينا 
فين���ا  يَنَخ���ُر  ق���ادٌم   * َوبَ���اءٌ  أمري���كا  ق���اَل 
فاصُرُخ���وا فيه���ا وقول���وا * ِص���رِت َش���يَطاناً لعينا 
وَضع���وا عين���اً عل���ى الُق���ْر * آِن واألح���داِث عين���ا 
ُمس���تَبِصرينا  َس���اَدًة   * تَحيَ���وا  اآلي���اِت  تُدرك���وا 
وِدين���ا  أخالق���اً  ف���اَض   * حت���ى  الق���رآَن  َرتَّ���َل 
العابدين���ا  زي���ُن  ي���ِن  دِّ  * ال  وب���دُر  زي���ٌد  إنِّ���ه 
ُروُح موس���ى ف���ي َحش���اهُ * وعص���اهُ ف���ي اليمين���ا 
يَقين���ا  الل���َه  ع���رَف   * لَّم���ا  فرع���وَن  يَخ���ف  لَ���م 
ي���ا ُحس���َن الَعص���ِر َعه���داً * أن َس���نبقى ثَائرين���ا 
َفِنينَ���ا  ل���و  نتوان���ى   * ل���ن  ال  امِلش���َواَر  نُكِم���ُل 
نَس���ينا  م���ا  َوَربِّ���ي  ال   * َوُق���وٌد  الزاك���ي  َدُم���َك 
تُخي���ُف اجملرمين���ا  تَ���َزْل ي���ا َس���يَّدي َح * يَّ���اً  ل���م 
ه���ا ه���و الش���عُب اليمان���ي * صام���ٌد لن يَس���تَكينا 
للمؤمنين���ا َش���اهداً   * أضح���ى  الَعالَ���َم  أذَه���َل 

من دعا لقتل أبناء 
شعبه وتدمر بلده؟

ُحسنَي الَعصِر َعهدًا

العرُب انتقلوا من التطبيع إىل التضبيع!
عبدالملك العجري

نُت من�ه وأنا أتاب�ُع أخباَر  م�ا تيقَّ
قم�ة تون�س أن الع�رَب انتقل�وا من 
مرحلة التطبيِع اىل مرحلة التضبيع..

أُِم  ُمِج�ر  حكاي�َة  تعرف�ون 
عامر)الضب�ع( األعراب�ي الذي جراّب 
إَقاَم��ة عالقة سالم مع الضبع، منََع 
عنها الصيادين، حلب لها شاتَه، قدم 
لها املاَء، معتق�داً أن هذا يكفي ليناَم 
معه�ا يف بي�ٍت واح�د فبَق�َرت بطنَه 

وأكلت شاتَه. 
وكذل�ك الع�رُب يف زم�ن التطبيع، 

كان الع�رُب يجتمع�ون للقدس، ويف زم�ن التضبيع 
يجتمع�ون للتندي�د بتهويد الج�ولن، والس�بُب أن 

األعراب�ي اعتقد كم�ا اعتق�د أس�الُفه أن النوَم مع 
الضب�اع أمٌر ممك�ن، حلب�وا لرامب 
وأعلن�وا الح�رَب ع�ىل ُك���لاّ أع�داء 
أن  والنتيج�ُة  ونام�وا،  إرسائي�ل، 
ترامب يعِلُن الق�دَس يهودية وبعدها 

الجولن. 
ليس هذا فحس�ب ف�إذا كان زمُن 
التطبي�ع يق�وُم عىل معادل�ة األرض 
مقابل الس�الم وح�ل الدولتني وعودة 
الالجئ�ني، ص�ارت املعادل�ة يف زم�ن 
التضبيع الس�الُم مقابل الحماية من 
البعب�ع اإليران�ي املتوح�ش والرشير 
العرُب والفلسطينيون َح��لاّ  ولينَس 
الدولت�ني وع�ودة الالجئني، ف�ال معنى له�ا يف زمن 

بَاع.  النوم مع الضِّ

طالب الحسني
  

استخدموا  ب��ل��دان  يف 

العراق،  العسكرية:  الحرَب 

وأفغانستان، ومع أنهم حاولوا 

أن ل تتكراَّر، لكنها تكراّرت. 

أُْخ�����������َرى  ب��ل��دان  يف 

الناعمة  الحرَب  استخدموا: 

اإلنَْسانية  ات  واملِ�َل�فاّ واإلعالَم 

املعارضني  واستقطاب  واملال 

ومسار  القتصادي  والحصار 

الحاُل  هو  مثلما  التحالفات، 

بالنسبة للحرب عىل إيران. 

أُْخ�����������َرى  ب��ل��دان  يف 

املحلية  األدوات  استخدموا: 

والجماعات التكفرية وافتعاَل 

دول  وتأليَب  والعزَل  الحروب 

إقليمية وظيفية كدول الخليج 

بالنسبة  الحال  هو  مثلما 

للحرب عىل سوريا.

أُْخ�����������َرى  ب��ل��دان  يف 

السياسية  األدوات  استخدموا: 

والتأليب  والرهيب  والفزاّاعات 

الحاُل  هو  مثلما  والشيطنة 

بالنسبة للحرب عىل لبنان.

اس�تخدموا:  بل�دان  يف 

والعمالء،  والش�ارَع،  الحصاَر، 

الدولية  واملخابرات والعالق�ات 

الح�ال  ه�و  مثلم�ا  والع�زل، 

بالنس�بة للحرب ع�ىل فنزويال 

وكوبا يف العدوان عىل اليمن..

األساليب  ُك���لاّ  استخدمت 

السابقة وأضيف إليها الصمُت 

الدويل.. 

وم�ع ذل�ك انت�رت اليمن 

حتى اآلن. 

الَه�مُّ األكرب ملحور 
الشر.. تطويع 

اإلرادات الشعبية 
يف العالم 
لصالحهم 


