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 : خاص
وحصلت ُقــوَّحُت حلجيش وحللجا  حلشـبعيّة تقاَمها 
حملياحني يف محافظة حلضالع، وتمّكنت، أمس حلسـعت، 
من حلسـيطبة عـى موحقـَع وتعاب ومبتفبـات  امة 
جايـاة يف جعهة مبيس، وذلك يثـب عملية نوعية تأتي 
ضمـن حلخطة حلبسـكبيّة حلوحسـبة حلتـي تنّفــذ ا 
ُقــوَّحتُنا يف حملحافظة وحلتـي أثعتت نجالاً كعريحً خالل 

حأيا7 حملاضية. 
وأوضحت مصادُر عسـكبيّة لصحيفة حملسرية رأ  
حلبمليـة جـاءت عـى ضوء خطـة محكمـة، َليْــُث 
حنطلق حلهجو7 من مسارين، ما أدى يىل يصارة حملبتِزقة 
رإررـاك كعري جبلهـم يبجزو  عن حلتصـاي للهجو7 
والذ حلبايـا منهـم رالفـبحر، فيمـا سـقط حلبـرحت 
قتى وجبلى رنـريح  حلجيش وحللجـا  خالل حقتحا7 

موحقبهم وأوكار م. 
وأّكــا َمْصـَاٌر مياحني للصحيفـة أ  أرناَء حلضالع 
كانـوح يف مقامة حلصفـوف، وقاتلوح رعسـالة جنعاً يىل 
جنب مع ُقــوَّحت حلجيش وحللجا ؛ لتطهري تلك حملوحقع 
حلتي كا  حملبتِزقة يبتاو  منها عى حأ ايل وحلسـكا  

طيلة فرتة توحجا م. 
وعـن تفاصيـ  حملوحجهـات، أفـاد َمْصـَاٌر مياحني 
للصحيفـة رأ  ُقـــوَّحِت حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة 
وحلقعائ  حسـتمبت أَكثَب من 70 ساعة تاعو حملبتِزقة 
يف »جعـ  ذودح « لتسـليم أنفسـهم، ووجهـت لهـم 

دعوحت وتبهات رإعطائهم حأما . 
وأضـاف حمَلْصَاُر أ  حلعبَض من حملبتِزقة حسـتجاروح 
للاعوحت وسـّلموح أنفسـهم لُقــوَّحت حلجيش وحللجا  

وتّمت مباملتهم رك  رشف، فيما رفض رقيُة حملبتِزقة 
ذلك ظنـاً منهم رأ  طريح  حلباوح  سـيأتي إلنقاذ م 
ويسـناد م، ولكـن ذلك لم يحـاث، فكانـت نهايتُهم 

حلسقوَط رني قتي  وجبيح خالل حملوحجهات. 
وأاـار حمَلْصَاُر يىل أ  أرطاَل حلجيـش وحللجا  وأرناء 
حملحافظة، حغتنموح كمياٍت كعريًة من حلبتاد حلبسـكبّي 
من دحخ  حملوحقع وحملبتفبات حلتي تمت حلسيطبة عليها. 
وأوضـح أ  ذلك حلبتـاَد حلبسـكبّي كا  من ضمن 

تبزيزحت عسـكبيّة أرسـلها تحالف حلباوح  للمبتِزقة 
مؤّخبحً. 

وأّكــا حمَلْصَاُر أ  أرنـاَء مبيس حسـتقعلوح ُقــوَّحت 
حلجيـش وحللجـا  حللجا  ومقاتـي حلقعائـ  رحفاوة 
وفـبح وأطلقـوح حأعـرية حلناريـة حلتفـاالً رتطهـري 
مناطقهم وعودة حأمن يليها، َليْــُث كانوح يتببضو  
قع  ذلـك العتاحءحت متوحصلة من قعـ  حملبتِزقة حلذين 

كانوح يتمبكزو  يف تلك حملوحقع وحلتعاب. 

ويأتـي  ـذح حإلنجـاز يف سـياق تقـا7 متوحصـ  
تحّقــقـه ُقـــوَّحُت حلجيـش وحللجـا  يف محافظـة 
حلضالـع، َليْــُث تمّكنت قع  أيا7 من حلسـيطبة عى 
مسـالة تتجاوز ب13 كيلو مرتحً مبرباً وتتضمن جع  
»ناصة« حالسـرتحتيجي، يف عملية نوعية كربى سـقط 
فيهـا أَكثب من 750 قتيـالً وجبيحاً مـن حملبتِزقة وتم 
أرُس حلبرحت، كما سـيطبت ربا ذلك عى عاة موحقَع 

 امة يف قبطعة مبيس. 

أعضاء من »الشورى« ووكيل 
محافظة إب يزورون املجاهدين

يف سـياق متص ، قا7 عاٌد مـن أعضاء من مجلس 
حلشـورى ووكيـ  محافظة يب، أمس حلسـعت، رزيارة 
عاد من حملوحقع حلجاياة حلتي سـيطبت عليها ُقــوَّحت 
حلجيش وحللجا  حلشـبعيّة مؤّخبحً يف جعهات جع  لاة 

رالبود وجع  ناصة رامت ومبيس. 
وقالـت وكالـة سـعأ، أمـس: ي  أعضـاء حملجلـس 
يحيـى حملهاي ومحما عامـب ومحمـا حلنوعة ودر م 
أرو حلبجال ومحمـا ثوحرة، ووكي  محافظة يب رحكا  
حلنقيـب حطلبوح عـى ألـوحل حملجا ايـن حملبحرطني يف 
تلك حلجعهات، مشـياين راالنتصـارحت حملتوحصلة حلتي 
يحّقــقونهـا يف حملحافظة، فيما عـرّب حملجا او  عن 

حمتنانهم لهذه حلزيارة. 
ويأتـي  ـذح ضمـن حلتفاع  حلشـبعي وحلبسـمي 
حلوحسـع مع حإلنجازحت حلكعرية حلتي يحّقــقها أرطاُل 
حلجيش وحللجا  يف محافظـة حلضالع رالذحت، َليْــُث 
تؤّكــا تلك حالنتصارحت أ  حلبا7 حلخامس من حلصمود 

سيكو  أاا وأنكى عى حلباو من أي وقت مىض. 

أخبار

تطهري عدة مواقَع قبالة جيزان ومصرع 
عشرات املرتزقة يف عسري

 : الحدود
وحللجـا   حلجيـش  ُقـــوَّحُت  تمّكنـت 
حلشـبعيّة، أمس حلسـعت، مـن تطهري عاة 
موحقَع قعالـة جيزح ، رالتزحُمـن مع تنفيذ 
عمليـات متنوعة يف مناطَق أخبى، سـقط 
خاللهـا حلبـرحت مـن مبتِزقـة حلجيـش 

حلسبودّي قتى وجبلى. 
وأفاد َمْصَاٌر َعْسَكِبيٌّ لصحيفة حملسرية 
رأ  ُقـــوَّحت حلجيـش وحللجـا  نّفــذت، 
أمـس  جوماً نوعياً عى عـاة موحقع كا  
يتمبكـز فيهـا حملبتِزقة يف حملالليـظ قعالة 
جيزح ، وحنتهت حلبملية رتطهري تلك حملوحقع 
وحلسـيطبة عليها، ربا مقت  ويصارة عاد 

من حملبتِزقة وفبحر حلعقية. 
ورالتزحمن مع ذلك اهات جعهة جيزح  
عمليات أخـبى متنوعة، َليْـــُث ألبقت 
ُقـــوَّحت حلجيش وحللجا  حلشـبعيّة آليتني 
روحسـطة  حلـاود،  جعـ   رشق  للمبتِزقـة 
صوحريـخ موجهه، فيمـا نّفــذت رضرات 
مافبية عى تجمبات للمبتِزقة رشق جع  
جحفا  محّقــقة يصارات دقيقة أسفبت 

عن مرصع ويصارة عاد منهم. 
جـاء ذلـك فيمـا أردت ولـاة حلقناصة 
حلتاربة للجيش وحللجا  جناياً سـبوديًّا يف 

موقع حلفبيضة. 
حلجيـش  ُقـــوَّحُت  تمّكنـت  ويف عسـري، 
وحللجـا  من كرس محاولتَـي زلف ملبتِزقة 
حلجيش حلسبودّي قعالة منَفـذ علب، وأوضح 
َمْصـَاٌر مياحنـي للصحيفـة أ  حملحاولتـني 
حسـتمبتا ملاة 7 ساعات، سقط خاللها عاد 
كعري مـن حملبتِزقـة قتى وجبلـى، وحنتهت 
حملحاولتا  رالفشـ  ربا فـبحر رقيتهم، ولم 

يحّقــقوح فيهما أي تقا7. 
ورالتـوحزي مع ذلـك، أطلقـت ُقــوَّحت 
حلجيـش وحللجـا  صليـة مـن صوحريـخ 
حلكاتيواـا، عـى تجمبـات للمبتِزقـة يف 
حلصوحريـخ  ولّقــقـت  ذحتهـا،  حملنطقـة 
يصارات دقيقـة أوقبت عرحت من حلقتى 

وحلجبلى يف صفوفهم. 
كمـا تكعّـا حملبتِزقـة خسـائَب يضافيـة 
ربصـاص ولاة حلقناصـة حلتاربة للجيش 
وحللجا ، َليْــُث تم قنص 8 عنارص منهم 

قعالة منَفـذ علب أَيْـضاً. 

 تعزيزات كبيرة أرسلها العدوان لمرتزقته واغتنمها المجاهدون
 أعضاء من مجلس الشورى ووكيل محافظة إب يزورون مواقع االنتصارات

 عدد من المرتزقة استسلموا استجابة لدعوات الجيش واللجان وتم منحهم األمان

تقدم متواصل يف الضالع: السيطرة على مواقع ومرتفعات 
هامة يف مريس وسط ترحيب شعبي

مصرع قيادي مرتزق بنريان الجيش واللجان يف جبهة نهم

مظاهرة حاشدة بمدينة تعز احتجاجاً على ممارسات وجرائم مرتزقة اإلصالح

 : نهم
لقي قياديٌّ من مبتِزقة حلباوح  مرصَعه، 
أمس حلسـعت، رنريح  حلجيش وحللجا ، كما 
ُقتـ  وأصيب أرربة عنارص آخبين، يف جعهة 

نهم. 
وأفاد َمْصَاٌر َعْسـَكِبيٌّ لصحيفة حملسرية 
رـأ  حلقيادي حملبتِزق »نجم لجبة« سـقط، 
أمس خالل عملية للجيش وحللجا  حلشبعيّة 

يف منطقة حمليرسة رجعهة نهم. 
وأوضـح حمَلْصـَاُر أ  أرربـة آخبيـن من 

عنـارص حملبتِزقـة سـقطوح قتـى وجبلى 
رنـريح  حلجيـش وحللجا  يف حملنطقـة ذحتها، 
و ـم ُك ٌّ من: حملبتِزق  ما7 ألما حلصفبي، 
وحملبتـِزق ععاحلله مباـا كنـاش، وحملبتِزق 
 ائ  لمود حلعارق، وحملبتِزق لااا مبيض 

حلامي.

 : متابعات
يـزدحُد حلغليـاُ  حلشـبعي يف ماينـة تبـز 
حلبـاوح   مبتِزقـة  وطـأة  تحـت  حلقاربـة 
حأمبيكـي حلسـبودّي؛ رسـعب حالنتهـاكات 
حملسـتمّبة ضا حملانيني وقضايـا حالغتصاب 
مبتِزقـة  قعـ   مـن  وتجنيا ـم  لألطفـال 
حلبـاوح  مـن قعـ  مبتِزقـة حلبـاوح  عى 

رأسهم مبتِزقة حإلصالح. 
واـهات محافظـة تبز، أمس حلسـعت، 
مظا بة حلتجاجية لاااة ضا ممارسات 
حملانيـني  رحـق  حإلصـالح  لـزب  مبتِزقـة 
وحملطالعـة روضع َلــاٍّ لالنفـالت حأمني يف 
حملاينـة، ومبالجة حالختالالت حلتي تسـععت 
رها مبتِزقة حإلصالح ومحاسـعة حملسـئولني 
عن جبحئم حالختطاف وحالغتصاب لألطفال. 
ورفـع حملتظا ـبو  الفتـاٍت و تافـات 

يطالعو  فيها رمحاسـعة رقيادحت حملبتِزقة 
حلبسـكبيّة حملتوحطئـة مع مبتكعـي جبحئم 
حلقتـ  وحلنهب حلتي تبتكعها فصائ  مبتِزقة 
حإلصـالح، مؤّكــايـن أ  عنـارص حملبتِزقة 
من لزب حإلصـالح حقتحموح ونهعـوح منازَل 
حإلصـالح  مبتِزقـة  محّملـني  حملوحطنـني، 
وحلتبذيـب  حلقتـ   حملسـئولية عـن جبحئـم 

للمانيني. 
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الحديدة: مؤتمر صحفي مشرتك لشركة النفط واللجنة االقتصادية العليا يحذر دول العدوان 
من نتائج احتجاز السفن النفطية واستهداف خزانات الوقود 

 : خاص
نّظمت رشكـُة حلنفط رمحافظة حلحاياة، 
أمس حلسـعت، مؤتمبحً صحفياً مشـرتكاً مع 
حللجنـة حالقتصاديـة حلبليـا؛ للوقـوف عنـا 
حنتهـاكات حلبـاوح  رحق رشكـة حلنفط وما 
تنـارج تحتها من حلتجاز للسـفن حلنفطية 
ومؤرشحت حستهاحف خزحنات حلوقود من قع  

حملبتِزقة. 
وخـالل حملؤتمب حلذي لـره وزيُب حملالية 
وعـاٌد مـن حملسـؤولني يتقامهـم محافـظ 
حلحاياة، أّكــا وزيُب حملالية راـيا أرو لحو7 
خـالل حملؤتمب »لـبَص حللجنـة حالقتصادية 
حلبليـا عـى توفـري حاللتياجـات حلرورية 

أرناء تهامة«. 
وأاـار وزيب حملاليـة أ  حللجنـة حالقتصادية 
»تبلن حنفتالها عى كافة حلحلول للتخفيف من 

حملباناة وتثمن كافة حلتحبكات حملسؤولة لتحييا 
حالقتصاد وحلسياسة حلنقاية«. 

حللجنـُة حالقتصاديـُة  أّكـــات  راور ـا، 
أ  »لكومـة حلفـاّر  ـادي مسـؤولٌة عـن 
رصف مبتعـات جميع حملوظفـني يف مختلف 
حملحافظـات«، مبتـربًة »ترصيحـات حملاعو 
مبياد »محافظ رنك عا « حستمبحرحً ملسلس  

حلحبب حالقتصادية عى حلشبب راليمني. 
َ رنك عا  عى لالة  وأدحنت حللجنة »تسـرترُّ
تهبيب وغسـي  حأموحل حلتي يمارسـها نجُ  
حلفاّر  ادي وأدوحته«، محذرة »لكومة حلفاّر 
 ادي مـن طعاعة حملزيا من حأموحل حلتي من 

اأنها مضاعفة مباناة حملوحطنني«. 
من جانعـه، أّكــا حملايُب حلبـا7 حلتنفيذي 
لركـة حلنفـط حليمنية، يـارس حلوحلاي، أ  
أ ـاحف حلركة توزيـُع وييصال حملشـتقات 
حلنفطيـة يىل كافة أرناء حلشـبب حليمني رك  

لياديـة، وحلتـي تسـا م يف نقـ  وييصـال 
حملـوحد حلغذحئية وحلاوحئيـة يىل حملوحطنني؛ َكْو  
حملشـتقات حلنفطيـة تمثـُ  أ ـمَّ مقومـات 

حلحياة. 
وأاـار يىل أ  مينـاَء رأس عيىس حلنفطي 
كا  يبمـ  عى حسـتقعال سـفن حملشـتقات 

حلنفطيـة حلكعرية ولكـن حلبـاوح  عم  عى 
ييقـاف نشـاطه دو  أسـعاب ويسـبى حآل  
إليقـاف مينـاء حلحايـاة وتبطيـ  حلقطـاع 
حالقتصـادي تََمامـاً.. ُمعيناً أ   ـذه حلخطوة 
راأت رمنع دخول ٨ سـفن مشتقات نفطية 
رغـم لصولهـا عـى حلتصاريـح مـن حأمم 

حملتحاة ربا تفتيشها يف ميناء جيعوتي. 
وأّكـــا حلوحلـاي أنـه يف لال حسـتمبحر 
حلتجـاز ومنع حلسـفن حملحملة راملشـتقات 
حلنفطية سـيتم يغالُق ١٥ ألف مروع مياه 
لكومي وخمسـة آالف مستشـفى ومبفق 
صحي لكومي وييقاف ١٥ ألف وسـيلة نق  
كعرية، كما سـيتم ترسيُح جميـع حملوظفني 
وحلباملني يف  ذه حلقطاعات يىل جانب توّقف 
حلحياة حملبيشـية رشـك  كام .. الفتاً يىل أ  
 ـاَف حلبـاوح  من ذلك  ـو يرادة حلشـبب 

حليمني. 

المدير التنفيذي لشركة النفط بالمحافظة: العدوان يحتجز 8 سفن نفطية ويضاعف معاناة الشعب اليمني

اللجنة االقتصادية تحذر حكومة الفاّر هادي من طباعة الُعملة مجددًا وتدين تستر بنك عدن على قضايا الفساد

 محافظ البنك المركزي المعّين من العدوان يعلن إجراءات جديدة للتضيق على االستيراد والتوزيع

بإيعاز بريطاني: حكومة املرتِزقة تصّعد الحرب االقتصادية على اليمنيني من خالل »املشتقات النفطية«
 : خاص

ربـا أق َّ من اـهب من زيـارة وزيـب حلخارجية 
حلربيطانـي، جريمي  نت، ملحافظة عـا  حملحتّلة، 
وتلميحاتـه راتّخاذ »راي  ملينـاء حلحاياة« يف يطار 
تصبيا حلحبب حالقتصادية عـى حليمن وحلبم  عى 
جولـة عاوحنيـة جاياة تسـتهاف حلحايـاة، راأت 
لكومة حملبتِزقة قع  أَيَّا7 خطوحٍت جاياًة؛ لتضييق 
حلخنـاق حالقتصادي عى حلشـبب رما يتناسـب مع 
حلتصبيا نفسـه وحلذي يتضح أنـه فصٌ  جايا من 
حالسـتهاحف يحـاول مـن خاللـه تحالـُف حلباوح  
ورعاتُه تبويَض فشلهم يف حلسيطبة عى محافظة 
حلحاياة عن طبيق يفشال حتّفاق حلسويا وحاللتفاف 

عليه. 
مـن أرـبز تلك حلخطـوحت حلتـي راأتهـا لكومُة 
حملبتِزقة، كانت يعـال  محافظ حلعنك حملبكزي حملبنيَّ 
من قعـ  حلبـاوح ، حملبتـِزق لافظ مبيـاد، مطلع 
حلشهب حلجاري، عن ما أسماه »آلية مولاة لتغطية 
وحردحت حلعـالد من حملشـتقات حلنفطية« و و مجبد 
اـبار لخطـة جايـاة تهـاف ملضاعفـة حملبانـاة 
حالقتصادية لليمنيني عرب حلتحكم رسـوق حملشتقات 

حلنفطية. 
حملبتـِزُق مبيـاد تحاث عـن »يلزح7« مسـتوردي 
وموزعـي حملشـتقات حلنفطيـة رالتبامـ  رالبيال 
حليمني عـرب حلعنوك حملبتماة لـاى لكومة حملبتِزقة 
فقط، وأنه »لن تمنح تبحخيص حسـتريحد مشتقات 
نفطيـة ولن يتـم حلرتخيص لوصول حلشـحنات حىل 
حملوحنـئ حليمنيـة ياّل يذَح تمـت تغطيـة قيمتها وفق 
حآلليـة حملقبة« و و مـا يبني زيـادة حلتضييق عى 
سـوق حملشـتقات حلنفطية ويخضاعـه للمزيا من 

تبنت وفساد تحالف حلباوح  ومبتِزقته، رما يسهم 
يف زيادة حأزمة حالقتصادية عى حلشبب. 

ويف  ـذح حلسـياق، يجـار حلتذكـري رـأ  ييبحدحت 
حملنشـآت حلنفطيـة حليمنية حلتي »يسـمح« تحالف 
حلبـاوح  لحكومـة حملبتِزقة رتصايـب حلنفط منها، 
ال تذ ـب يىل حلعنـك حملبكـزي حليمنـي يف عـا ، رـ  
تذ ـب يىل حلعنك حأ ي حلسـبودي، و ـو ما يوضح 
أ  لكومـة حملبتـِزق »مبيـاد« ينمـا تصـّار حلنفط 
حليمني لصالح رأس حملال حلسـبودي، وقع  أسـعوع 
فقط، حلتقى حملبتِزقة مبياد رقيادة حلعنك حلسبودي 
نفسه، ليخُبَج ربا ا راإلعال  حلجايا حلذي رالتأكيا 
سـيكبُِّس حملزيَا من  يمنة حلسـبودية عى وحردحت 

سوق حملشتقات حلنفطية. 
وحلوحقـع أ  ُكــّ  تفاصيـ  دور لكومة حملبتِزقة 
يف  ـذح حملجـال رالـذحت ال تاعـُم حلحـبَص حلـكاذب 
حلـذي لـاول حملبتـِزق »مبيـاد« أ  يُعايَـه يف لايثه 
عـن »وحردحت حلعالد« ر  تاينـه وتفضُحه، فحكومة 
حملبتِزقـة حلتـي ال تجـبؤ عى حلـكال7 عن حسـتحوحذ 
حإلمـارحت عى حملنشـآت حلنفطية يف اـعوَة ومناطَق 
أُْخــَبى، وتسـلم ييبحدحت حلنفط يىل رنوك حلسبودية، 
ال يمكـن لها أ  يكو  لها قبحٌر مسـتق ، نا يك عن 

أ  يكو  قبحرحً نزيهاً يف  ذح حملجال. 
كمـا أ   ـذه حإلجـبحءحت حلتـي أعلنهـا حملبتِزق 
»مبيـاد« جاءت ربَا أَيَّا7 من تبيينه محافظاً للعنك 
حملبكـزي، و ـو يف حلبيـاض، ربا خالٍف مع َسـَلِفه 
حملبتـِزق »زمـا7«، و و مـا يوضح أنـه تلقى  ذه 
حإلجبحءحت من حلباّو حلسـبودي لينّفــذ ا رشـك  

فوري. 
وإلدرحكهـا ذلك، تحاوُل وسـائُ  يعـال7 حلباوح  
وحملبتِزقـة حلتغطيـَة عـى حلحقيقة، وتوجـه حليو7 

موجَة »تطعي « وحسـبة تحـاوُل من خاللها يظهاَر 
حملبتـِزق »مبيـاد« كشـخص مصلح، وتبرـط رينه 
ورـني حلهعـوط حلـذي اـهاه سـبُب رصف حلاوالر 
أمـا7 حلبيال حليمني خالل حأيـا7 حملاضية، يف خطوٍة 
مكشـوفة أيضا، يذ أ   ذح حلهعـوط ليس ناتجاً عن 
أية خطوحت جادة يمكن حالعتماد عليها، ورحسـب 
مبحقعـني فإ  ُكــّ  ما فبلتـه لكومة حملبتِزقة  و 

تقليُ  حملضاررة رالُبملة يف حلسوق مؤقتاً. 
حلـاوالر مهـاٌد  أ  سـبَب  حملبحقعـو   ويؤّكـــُا 
راالرتفاع يف أي وقت خالل حأيا7 حلقادمة، ما لم يتم 
حتّخاذ خطوحت حقتصادية جادة ووحقبية ال يوجا أي 
دلي  عـى أ  لكومة حملبتِزقة سـتتخذ ا، ورالتايل 
فإ  ُكـــّ  ما يحاث  و ملجـبد حلتغطية حإلعالمية 

ال أكثب. 
حلتصبيـُا حلجايـا يف حلحـبب حالقتصاديـة عـرب 
»حملشـتقات حلنفطيـة« يأتـي يف سـياق وحلـا مع 
ترصيحـات وزيـب حلخارجيـة حلربيطانـي جريمي 
 نت، حلذي أدىل رها عنَا زيارته لبا  مطلع حلشـهب 
حملـايض، ليث مّلح يىل جب  مينـاء عا  »رايالً« عن 
مينـاء حلحايـاة، وذلك يف يطـار ُمَخّطـط حلتصبيا 
حلباوحني ضـا حلحاياة حلتي كانـت ربيطانيا تبّوُل 
عى حلسيطبة عليها من خالل حاللتفاف عى »حتّفاق 

حلسويا«. 
حلوزيـُب حلربيطانـي أدىل خـالل حلشـهب حملـايض 
رجملة ترصيحات كشـفت رما ال ياَُع مجاالً للشـك 
أ  رالَده تقُف روضوح ضـا تنفيذ حالتّفاق وتتبمُا 
تحبيَفـه تََمامـاً وتحويلـه يىل ُعذٍر للسـيطبة عى 
حملحافظـة، و و حأمب حلذي فشـلت فيـه، وحتجهت 
ربا ذلك حلفشـ  نحو حلتصبيا وحلذي يشـم  أيضا 

تصبيَا حلحبب حالقتصادية. 

الحديدة: وقفة احتجاجية 
ملوظفي وعمال شركة النفط 

استنكارًا ملساعي العدّو يف 
مفاقمة معاناة الشعب اليمني 

 : الحديدة
ـاُل رشكة حلنفـط رمحافظـة حلحاياة،  نّظـم موظفـو وُعمَّ
أمس حلسـعت، وقفًة حلتجاجيًة أما7 حملنشـآت حلنفطية رميناء 
حلحاياة؛ تناياحً راستمبحر حلحصار ومنع دخول سفن حملشتقات 

حلنفطية وحملوحد حلغذحئية يىل حمليناء. 
ويف حلوقفة حلتي اـارك فيها محافُظ حلحاياة، محما عياش 
قحيـم، ووكالُء حملحافظة وقيـادحت وزحرة ورشكة حلنفط، رفع 
حملشاركو  حلالفتاِت حملستنكبَة حسـتمبحَر حلحصار ومنع دخول 
حلسـفن حملحملة راملشـتقات حلنفطية وغري ا يىل ميناء حلحاياة 

رغم لصولها عى تصاريح من حأمم حملتحاة. 
ولّذر رئيُس حلنقارة حلفبعيِة لبمال وموظفي رشكة حلنفط 
رالحايـاة اـوقي يحيى لبرـي من تمـادي تحالـف حلباوح  
ومبتِزقتـه يف حلتصبيا حلخطري رتشـاياه حلحصار عى حلشـبب 
حليمنـي وحلتجازه للسـفن حملحملـة راملشـتقات حلنفطية رغم 
لصولهـا عـى تبحخيـص ولجز ا لفـرتحت طويلـة رمينائَي 
جيعوتـي وجيـزح  ومنبها من دخـول ميناء حلحايـاة لتفبيغ 

لمولتها. 
ورـنّي أنه سـعق للباوح  حسـتهاحُف منشـأة رشكـة حلنفط 
رمينـاء رأس عيـىس، مـا أَدَّى يىل حستشـهاد عاد مـن حلباملني 
ويغـالق حمليناء جـبحء ذلـك، يىل جانب قصف منشـآت حلركة 

رشارع حلخمسني وراج  وغري ا. 
وأّكـــا ريـاٌ  صادٌر عـن حلوقفة لْبَص رشكـة حلنفط عى 
حلقيـا7 راور ـا يف خامة حملوحطنني منذ ينشـائها يف سـتينيات 
حلقب  حملايض يف توزيع وييصال حملشـتقات حلنفطية لكافة أرناء 

حلشبب حليمني. 

ميليشيا االحتالل اإلماراتي تغتال نجَل ناشطة حقوقية 
على خلفية مواقفها تجاه السجون السرية 

 : عدن
يف ماينة عا  حملحتّلة لم تقترْص جبحئُم حلقت  وحالغتياالت 
وحالختطاف وحالغتصاب حلتي ينّفــذُ ا ميليشيا وعصاراُت 
حاللتالل حإلمارحتي عى حلكعار فقط ذكورحً ويناثاً، ر  طالت 
حلكثريَ من حأطفال حلذين تببضوح لك  تلك حلجبحئم حلعشـبة 

وحلولشية عى ماى أررع سنوحت. 
ويف آخـب تلك حلجبحئـم، أعلـن، أمس حلسـعت، عن وفاة 
حلشـاب محسـن ععاحلله فارع، حلعالغ مـن حلبمب 18 عاماً 
يف ألا مشـايف عا ، متأثـبحً رإصارته رطلـق ناري تببض 
لـه أمـا7 منزلِه قع  أسـعوعني عى أياي مسـلحني تاربني 

لاللتالل. 

وأّكـــا نااـطو  ويعالميـو ، أمـس، وفـاة حلشـابِّ 
محسن فارع نج  حملحامية وحلنااطة حلحقوقية حلجنورية 
 اى حلرصحري، ربا أسـعوعني مـن تببضه إلطالق نار من 
قع  ميليشـيا مسـلحة تاربة أرو ظعي عناما كا  يقطع 
حلطبيق متجهاً يىل منزله وسـط لي حلشيخ عثما ، قع  أ  
يعاغتَه حملسلحو  رإطالق حلنار ويصارته رجبحح خطرية. 

وأاـارت حملصادر يىل أ  حسـتهاحَف حاللتـالل حإلمارحتي 
لنج  حلنااـطة حلحقوقية حلجنورية،  اى حلرصحري، يأتي 
عـى خلفيـة موحقفها تجـاَه حلسـجو  حلرسيـة لاللتالل 
يف عـا  وحملحافظـات حلجنوريـة وحعتقال حملئـات من أرناء 
حلجنـوب رطبيقـة غـري ينسـانية أَو قانونيـة وممارسـة 

حالنتهاكات حلجساية وحلجنسية رحقهم.

العثور على مرتزق سوداني مذبوحاً داخل مزرعة يف 
منطقة يختل باملخاء 

 : تعز
قالـت مصادُر محليٌة رماينة حملخاء حلسـاللية: ي  موحطنني عثبوح، أمـس حأول، عى مبتِزٍق من حلجنجويا 
حلسـودحني مذرولـاً يف يلـاى حملزحرع حلوحقبـة يف منطقة يخت  يلاى قـبى مايبية حملخاء رتبـز، موضحة أ  
حلخاطفـني قاموح راختطاف حلجناي حملبتِزق حلسـودحني أثناء توحجاه يف جولـة حلكهبراء راملخاء قع  أ  يقوموح 

راقتياده يىل يلاى حملزحرع يف يخت  وذرحه. 
وأاـارت حملصـادر يىل أ  حملبتِزَق حلسـودحني » اينو ألما صالد« يعلُغ من حلبمب ب7 سـنة تـم حلبثوُر عليه 
ربـا حنتشـار كثيف لُقــوَّحت حاللتالل حلسـودحنية دحخ  حملـزحرع، ليث وجاته مذرولاً وقا ُكِتَب عى مالرسـه 
حلبسـكبية ععارة حلتوليا مكتورة رالخط حأسـود، حأمب حلذي يؤّكــُا أ  حلرصحَع رني حاللتالل وأ ايل حملنطقة 
دخلت مبللًة جاياًة من حلنضال ورات توحُجُا قوى حلغزو وحاللتالل يف مبمى حالسـتهاحف حلشـبعي؛ دفاعاً عن 
حلبـبض وحأرض ربا أ  عاث حاللتالُل ومبتِزقتُُه فسـادحً دحخ  ماينـة حملخاء طال أعبحَض حلكثري من حملوحطنني 

منذ أ  وطأت أقاح7ُ حاللتالل حملنطقَة. 
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محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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 : عمران 

نّظـم أرنـاُء ووجهـاُء ومشـايخ مايبيـة جعـ  

عيـال يزيـا رمحافظة عمبح ، أمس حلسـعت، وقفًة 

حلتجاجيـة؛ تناياحً رجبحئم حلبـاوح  ومبتِزقته رحق 

حلشـبب حليمني وحختطاف حلنسـاء رمايبية حلتحيتا 

محافظة حلحاياة. 
وأّكـــا حملشـاركو  يف حلوقفة حلتي اـارك فيها 
مايـب حملايبية سـمري حلضيانـي وعاد مـن حأعيا  
وحلشـخصيات حالجتماعية، أ   ذه حلجبحئم تكشـف 
ماى دناءة تحالف حلباوح  ومبتِزقته رحق حلشـبب 
حليمنـي، وحنتهاكاتهم لألعبحف وحملوحثيـق وحلقوحنني 

حلاولية وحإلنسانية. 

ولفتوح يىل أ   ذه حلجبحئم لن تزيا حلشبب حليمني 
يال مزيـاح مـن حلصمود وحلثعـات يف موحجهة حلباوح  
ويفشـال ُمَخّططاتـه حلتي تسـتهاف حليمـن أرضا 

وينسانا. 
ودعا أرناء جع  عيـال يزيا قعائَ  حليمن يىل يعال  
حلنكـف حلقعـي لتبزيـز حلصمـود وموحجهـة قـوى 

حلباوح  لتى تحقيق حلنرص. 

أخبار

أّكــدوا أن جرائم العدوان ومرتزقته لن تمر مروَر الكرام: خالل وقفة احتجاجية منّددة بجرائم العدوان ومرتزقته: 

أبناء ووجهاء السويق بمديرية التحيتا 
ينّظمون وقفًة قبلية مسلحة؛ تنديدًا 

باختطاف النساء واألطفال وتدمري املنازل

تحت شعار »بدمائنا نحمي أعراضنا«:

مكتب األوقاف واإلرشاد ينظم 
وقفة؛ تنديدًا باختطاف امرأة 

وطفليها من التحيتا

 : الحديدة 
نظم أرناُء ووجهاُء ومشايخ منطقة حلسويق رمايبية حلتحيتا 
محافظـة حلحايـاة، أمس حلسـعت، وقفة قعلية مسـلحة؛ تناياحً 
رجبحئم حلبـاوح  ومبتِزقته رحق حأطفال وحلنسـاء وحلتي آخب ا 
ما أقا7 عليه حملبتِزقة من حختطاف أرملة حملبلو7 سـالم مسـعح 

وتفجري ريتها وحختطاف أوالد ا رمايبية حلتحيتا. 
وأّكــا حلحارضو  يف حلوقفـة أ  ُكــّ   ذه حلجبحئم وحأعمال 
حملشينة لن تمب مبوَر حلكبح7، مضيفني »أنه ال يمكن لهذه حأعمال 
حلحقـرية أ  تو ن من حلبزيمة وحلصمود، رـ  تزيانا يرحدة صلعة 
ومتانة وتجبلنا أَكثب ثعاتا وحستعسـاال روجـه حلباوح  حأمبيكي 

حلسبودّي ومبتِزقته حلجعناء«. 
ولفتـوح يىل أ  ُكـــّ  يو7 يمب مـن  ذح حلباوح  و ـذح حلجبحئم 
 ي تكشـف رحا ذحتها حلوجه حلحقيقي لباوح  متفبغ من حلاين 
وحلقيم وحأخالق وحإلنسـانية وسـيوحجه رمزيا مـن حلوعي ورفا 

حلجعهات راملال وحملقاتلني. 
وحسـتنكب حملشـاركو  حلصمَت حأممي ملث   ـذه حلجبحئم حلتي 
يتبـبض لهـا أرناء حليمـن من قتـ  وتامري ولصـار وحختطاف 

للنساء وأطفالهن. 

 : تعز 
نّظـم مكتُب حأوقاف وحإلراـاد رمحافظة تبـز، أمس حأول يف 
جامـع مباذ رن جع  رالجنـا وقفًة عقب صـالة حلجمبة؛ تناياحً 
رجبيمـه حختطاف مبتِزقـة حلباوح  حمبأة وطفَليهـا من مايبية 

حلتحيتا رمحافظة حلحاياة. 
ويف حلوقفة حلتي أقيمت تحت اـبار »رامائنا نحمي أعبحضنا« 
أّكـــا وكي  أول محافظة تبز منصور حللكومي أ   ذه حلجبيمة 
تتناىف مع ُكــّ  حلرحئع حلسـماوية وحلقوحنني وحملوحثيق وحأعبحف 

حلاولية وحإلنسانية، وتبترب وصمة عار يف جعني حلبالم. 
وأاـار يىل أ   ذه حلجبيمَة وغري ا مـن حلجبحئم وحالنتهاكات 
رحق حأطفال وحلنسـاء لن تمـب دو  عقاب، مشـّادحً عى أ ميّة 
تبزيز روح حلصمود وحلثعات يف موحجهة حلباوح  ومبتِزقته؛ َكْونه 

حلبدَّ حلبمي لتطهري حلوطن من حملحتّلني وحلغزحة. 

قبائل جبل عيال يزيد بعمران: جريمة اختطاف املرأة وبنَتيها يف التحيتا لن تزيدنا إاّل عزيمًة لدحر املحتّل 

احتفاًء بمرور أربعة أعوام من الصمود وبمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد: 

قبائل عتمة بذمار تسرّي قافلًة نقدية بمبلغ سبعة ماليني 
ريال؛ دعماً للقــّوة الصاروخية وسالح الجو املسري

 : ذمار 
 تزحمناً مع مبور أرربة أعوح7 من حلصمود يف وجه 
حلباوح  وحلتفاًء رمناسـعة حلذكبى حلسنوية للشهيا 
حلقائـا -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليْـِه-، نّظـم أرناُء ووجهاُء 
ومشايخ مايبية عتمة رمحافظة ذمار، صعاح أمس 
حلسـعت، وقفًة حلتجاجية لااـاة، قامـوح خاللها 
قافلة نقاية رمعلغ وقاره سـعبة ماليني ريال؛ دعماً 

للُقــوَّة حلصاروخية وسالح حلجو حملسرّي. 

حلقـايض  لر ـا  حلتـي  حلوقفـة  وتخللـت 
ععاحلبلمن حلجبموزي ومايب عا7 حملايبية حلبقيا 
لسـني لاتم ومايب أمـن حملايبية ألمـا حلعحبي 
وعاد من مـارحء حملكاتب حلتنفيذية وحملجلس حملحي 
وحملوحطنـني كلماٌت دعت رمضامينها يىل حلتحشـيا 

وحالستمبحر يف رفا حلجعهات وقوحف  حلبطاء. 
وعـرّبت كلماُت حملشـاركني عن صمود حلشـبب 
حليمني حأسـطوري وحسـتمبحره يف حلتصاي لقوى 

حلباوح  ومبتِزقته. 

احتوى على صور الشهيد القائد وشهداء سنحان 
ومجسمات لمجازر العدوان ومواقف الصمود:

مديرية سنحان بصنعاء تفتتح 
معِرَض الشهيد القائد

 : صنعاء 
ععاحلقـادر  صنبـاء  محافظـة  وكيـال  حفتتـح 
حلشـاوش وألما حلصمـاط، أمس حلسـعت، مبِبَض 
حلشـهيا حلقائا لسني رار حلاين حلحوثي -ِرْضــَوحُ  

حللِه َعَليْـِه- رمايبية سنحا . 
وحطلـع حلوكيـال  حلشـاوش وحلصمـاط ومبهما 
وكالء حملحافظة أرو نجو7 حملحاقبي ويحيى حلسياني 
وععاحمللـك حلغبرـي ومايـب حملايبيـة مجا ا عايض 
عى محتويات حملببض حلذي نظمته حلسلطة حملحلية 

راملايبية رالذكبى حلسنوية للشهيا حلقائا. 
رمارسـة  أقيـم  حلـذي  حملبـبض  وتضمـن 
حملختار صورحً للشـهيا حلقائا واـهاحء سنحا  
ومجسـماٍت عـن أرـبز جبحئـم حلبـاوح  وكـذح 
حلُقـــوَّة حلصاروخيـة  ينتـاج  مجسـمات عـن 
راإلضافـة يىل منحوتـات لألماكـن حأثبيـة حلتي 

تببضت لقصف حلباوح . 
وأااد وكالء حملحافظة رمستوى حلتنظيم وحإلعاحد 
للمببض، مثّمنني جهود حلسـلطة حملحلية يف تنظيم 
حملبـبض السـتلها7 حلـاروس مـن حلشـهيا حلقائـا 

واهاحء سنحا  يف حلعطولة وحلتضحية. 

مكتب الرتبية بإب ينظم ندوًة 
حول الشهيد القائد ودوره يف 

كشف مؤامرات األعداء 
 : إب 

نّظم مكتُب حلرترية رمحافظة يب، أمس حلسـعت، 
حلقائـا ودوره يف فضـح  »حلشـهيا  ربنـوح   نـاوًة 

ـة أمبيكا ويرسحئي «.  مؤحمبحت أعاحء حأُمَّ
ليـث قامـت حلنـاوة ثـالث أورحق عمـ  قامها 
وكيـ  حملحافظة لقطاع حلتبليم وحأوقاف وحلشـعاب 
ععاحلفتـاح غالب، ومايب مكتـب حلرترية رإب محما 
حلغزحيل، ومايب حلتبليم حأ ي راملكتب حلاكتور عارف 
حلقادري، تناولت اـخصية حلشهيا حلقائا ومنهجه 

حملستما من حلُقــبْآ  حلكبيم. 
وتطبقت أورحق حلبمـ  يىل حلتحذيبحت حلتي حنطلق 
ـة مـن خطورة ما  منها حلشـهيا حلقائـا لتنعيه حأُمَّ
يسـبى يليـه حأمبيـكا  وحليهـود ودور أدوحتهـم يف 
تهيئة حلشـبوب حملسـلمة لتقع  حلخنوع وحالستكانة 

لألعاحء. 
ولـذرت أورحق حلنـاوة مـن خطـورة حلتقاعـس 
وحلتخاذل عن موحجهة حأعاحء ربا تكشف مؤحمبحتهم 
ـة  حلتي ضّحى حلشـهيا رحياته من أجـ  ييقاظ حأُمَّ
وتحبيكها ملوحجهة قوى حالسـتكعار حلتي تسـتهاف 

ـة وعقياتها وُ ويتها.  حأُمَّ
وتخلـ  حلناوَة حلتـي لر ا نائـُب مايب مكتب 
حلرترية محما لطف حملتوك  قصياتا  للشاعب جمي  

حلكام  وحلشاعب أمني حلبقاب.

اّتحاد الشعراء واملنشدين بصنعاء يحيون الذكرى 
السنوية للشهيد القائد 

 : صنعاء 
نظـم حتّحـاُد حلشـببحء وحملنشـاين، أمس 
حلسـعت، صعاليـًة اـببية ربنـوح  » جهاد 
وعطا »، وذلك يْلــيَـاًء لذكبى حلشهيا حلقائا 
لسني رار حلاين -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليْـِه-. 

وخالل حلصعالية قا7 كوكعٌة من حلشببحء، 
عادحً من حلقصائا حلشـببية حملبربة، مشياين 
رمناقـب حلشـهيا ودوره حلعطـويل يف مجارهة 

حلطغاة وحملبتاين. 
حلشـببحء  حتّحـاد  رئيـس  أوضـح  رـاوره 
وحملنشـاين ضيف حلله سـلما ، أ ميَّة يقامة 

مثـ   ـذه حلفباليات لتنـاول لياة حلشـهيا 
حلقائـا يف موحجهة حملـروع حلصهيو أمبيكي 
ـة، مؤّكــاحً أ  حلشـهيَا  حلهـادف لتمزيق حأُمَّ
حلقائـَا لم  مروعاً وطنياً كّبس لياته من 
أجله وسـّطب أروع حلتضحيـات يىل جانب أنه 
أخذ عى عاتقه حملـروع حلُقــْبآني للنهوض 

ـة من لالة حلضبف وحلهوح .  روحقع حأُمَّ
وتخلـ  حلصعاليـة تقايم أنااـيا لفبقة 
حلبضـوح  وحلشـهيا حلقائا وحلبئيس حلشـهيا 
صالـح حلصّمـاد، وفبقة أنصـار حلله عربت يف 
مجملهـا عن أثـب حملـروع حلُقــْبآني ودوره 

حلعارز يف مقارعة حلظاملني. 

محافظ ذمار يشّدد على أهمّية استلهام الدروس والعرب من صمود الشهيد القائد ويدعو إىل مضاعفة الجهود لرفد الجبهات 
 : ذمار 

اـّاد محافـظ ذمـار محما لسـني حملقـايش، أمس 
حلسـعت، خالل زيارته ملبـِبيَض حلشـهيا حلقائا ومبِبض 
جامبـة ذمار، عى أ ميّة حسـتلها7 حلـاروس وحلبرب من 
صمود حلشـهيا وصربه وتضحياتـه يف موحصلة حملروع 

حلُقــْبآني وحلتصاي لقوى حلر وحلطغيا . 
ويف حلزيارة أّكــا حملحافظ حملقايش عى أ ميّة حالستمبحر 
يف مروع حملسـرية حلُقــْبآنية إلخبحج حلشـبوب من وحقع 

حلذل وحلهوح  يىل لياة حلبز وحلكبحمة وحلحبية وحالسـتقالل، 
مشـريحً يىل أ ميِّة حستلها7 حلاروس من لياة حلشهيا حلقائا 
وحلسـري عى ُخَطاه يف مقارعة قوى حالستكعار حلباملي حلتي 

تقود ا أمبيكا وربيطانيا وحلكيا  حلصهيوني. 
وأاـاد حملقـايش، رمـا تضمنـه حملبـبض مـن صـور 
ومجسـمات ومحـارضحت أرـبزت جوحنـب مـن لياتـه 
حلشـهيا حلقائا حلثقافية وحلسياسـيّة وحلجهاديـة، دحعياً 
جميع أرناء حملحافظة يىل مضاعفة رفا حلجعهات رالبجال 

وحملال لتى تحقيق حلنرص. 
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 : هاني أحمد 

أّكـــا حلاكتـوُر عـادل حملاحنـي 
-نائـُب مايـب حلربنامـج حلوطنـي 
ملكافحـة حلسـ -، أ  يلصائيـات 
حلربنامـج ومنظمة حلصحة حلباملية 
تشـري يىل أ  عـاوى حلسـ  تصيب 
13 ألف اـخص سـنوياً يف حليمن، 
رينمـا خضـع 30 ألفاً مـن حملبىض 
رالس  للفحص  حملشـتعه يصارتهم 
خالل حلبا7 حملايض 7018، موضحاً 
أنه تم حكتشاف 700ب لالة يصارة 
حملـايض  حلبـا7  رالسـ   مؤكَّـــاة 
خضبوح جميُبهم للبالج يف ولاحت 
مكافحة حلسـ  حملنتـرة يف مبظم 

حملايبيات. 
وقال حلاكتـور حملاحني يف ترصيح 
ي   »حملسـرية«:  لصحيفـة  خـاص 
 نـاك أنشـطة توعويـة متبـادة 
تهاُف يىل حلتببيف راملبض وأعبحضه 
وكيفية حلوقاية منه، مشـريحً يىل أ  
حلربنامـج حلوطنـي ملكافحة حلسـ  
ينّفــذ لالياً لملًة توعوية لطالب 
8 محافظـات تزحمنـاً  حملـاحرس يف 
مع مناسـعة حليو7 حلباملي ملكافحة 
منظمـة  مـع  ورالتبـاو   حلسـ  
حلهجبة حلاولية، َليْــُث تسـتهاف 
حلحملـة طـالب وطالعـات لـوحيل 
70 مارسـة يف ُكـــ ٍّ مـن »أمانة 
حلحاياة،  حلباصمـة، عـا ، تبـز، 
لجة، عمبح ، ذمار، يب«، معيناً أ  
حلتوعيـة وحلتثقيـف حلصحي تهاف 
أيضـاً يىل تببيف حلطـالب رأعبحض 
وكيفيـة  حنتقالـه  وطـبق  حلسـ  
حلوقاية منـه، راإلَضـاَفـة يىل طبق 

تشخيص حملبض وحلبالج. 
وأاـار حملاحنـي يىل أ  حلربنامـج 
تمكـن  حلسـ   ملكافحـة  حلوطنـي 
مـن حلوصـول يىل مبظـم حملصارني 
يف عمـو7 محافظـات حليمـن رغم 
حلحصـار وحلظـبوف حلصبعـة حلتي 
تمـب رهـا حلعـالد رسـعب حلبـاوح  
حلحصار، وكذلك رسـعب محاودية 
حلاعم حلخارجي أنشـطة مكافحة 
حلسـ ، مؤّكــاحً أ  حلربنامج وحص  
حلتشـخيصية  حلخامـات  تقايـَم 
وحلبالجيـة ملبىض حلسـ  يف مبظم 
تقايـم  يتـم  َليْـــُث  حملايبيـات، 
حلباملـني  خـالل  مـن  حلخامـة 
حلصحيني يف مكافحة حلس  رجميع 

مختلـف  يف  حلصحيـة  حلولـاحت 
حلجهود  لهذه  حملايبيات، وكنتيجـة 
فقـا نجـح حلربنامـج يف حلحـا من 
مـن  وحلتخفيـف  حملـبض  حنتشـار 
حأدويـة  رتوفـري  حملـبىض  مبانـاة 
حملجانية لهم يف مبحكز حملايبيات. 

وكشـف نائـب مايـب حلربنامـج 
حلوطني ملكافحة حلس  يف ترصيحه 
مبكـز  تبـبض  عـن  للصحيفـة، 
مكافحة حلس  يف ماينة تبز للنهب 
وحلتخبيب رشـك  كامـ ، ما جب  
لياة أكثَب من 800 مبيٍض رالسـ  
ممن كانوح يتلقـو  حلبالج راملبكز 
يف خطـب، موضحـاً أنـه تـم فتـُح 
ولاة مكافحة سـ  يف مستشـفى 
حلثـورة يف ماينة تبـز وتبم  لالياً 
رشـك  منتظـم يف تأمـني تقايـم 
حلخامـة للمـبىض، راإلَضـاَفـة يىل 

يعـادة تنشـيط ولـاحت مكافحة 
حلس  يف مبظم مايبيات حملحافظة 
منذ راحيـة حلبـا7 ب701 ربا تنفيذ 
حلاورحت حلتاريعيـة للكادر حلصحي 
فيهـا وربا فرتة توقـف دحمت أكثَب 

من سنتني. 
ولفـت حلاكتـور حملاحنـي يىل أ ّم 
حلصبورـات حلتي توحجـه حلربنامج 
و ي قلة حلاعم حملقا7 من أملانحني 
حلكـوحدر  مبظـم  تـرسب  وكذلـك 
حلطعية رحثاً عن مصار آخب للاخ  
ربا توقـف مبتعاتهـم أكثب من 3 
أعـوح7 تقبيعـاً جـبحء نقـ  تحالف 
حلبـاوح  ومبتِزقته للعنـك حملبكزي 
مـن حلباصمـة صنبـاء يىل ماينـة 
عـا  حملحتلـة، موضحاً أ  نشـاَط 
حلربنامـج لالياً يبتما رشـك  كي 
عـى ما يقامـه حلصنـاوق حلباملي 
ملكافحـة حلسـ  وحإليـاز وحملالريـا 
من دعـم، مضيفـاً أ  توقـف  ذح 
حلاعـم سـيؤدي يىل تحـول حملـبض 
يىل ورـاء يحصـا أروحح حملئـات من 
ــًة وحلباوى تنتق   حأربيـاء، َخاصَّ
عرب حلهـوحء أثناء ُسـبال أو عطس 
ـــًة يف ظـ  توفـب  حملصـاب، َخاصَّ
عوحم  حنتشـار حملبض مثـ  حلفقب 

وحملجاعة وسوء حلتغذية. 

الدكتور عادل المداني -نائب مدير البرنامج الوطني 
لمكافحة السل- في تصريح لصحيفة »المسيرة«:

السل يصيب 13 ألف شخص سنوياً 
يف اليمن ونعمل يف ُكــّل املحافظات 

رغم استمرار العدوان والحصار 

 معلومات عامة عن مرض 
السل وطرق الوقاية

 

ه غالعاً يصيُب حلبئتني وياّمب ما، 
يبترب حلّسـ  من حأمبحض حلتنفسـيّة، يذ أنَّ

ي جزء يف حلجسـم ويسعب دماره ويقيض عليه، ومبض 
ولكن يمكن أ  يصيب أ

ـوع من حلعكترييا يىل حلجسـم تسـمى 
ـ  ينتـج رفبـ  دخول جبثومـة أو ن

حلّس

ا حلطعيبـي تعقى  ذه حلجبثومة غري 
ثومة حلّسـ  حملتفّطبة، ولكن يف وضبه

رجب

اة، وال تظهب عى حملُصـاب رها أية أعبحض، ولكـن يف لال يصارة 
نشـطة و امـ

 ذه حلجبثومة تصعح نشـطة وفبالة 
حملُصاب رنقص يف حملناعة أّي سـعٍب فإّ  

وماّمبة، وتعاأ تظهب أعبحض حملبض عى حملُصاب. 

طُرُق انتقال الّسل

من خالل حلتنفس، ليث أ َّ حلجبثومَة 
 تنتقُ  جبثومُة حلّس  من اخٍص آلخب 

ص حملُصـاب، ونفث حلـبذحذ يف حلهوحء؛ 
توجـُا يف حلهـوحء من خالل ُعَطاس حلشـخ

لذلك يُبترب مبض حلّسـ  من حأمبحض حلورائيّة، ويذح حنتر يف حلهوحء فإنه يصيب 

حلكثـري من حلناس، ولكن ال يُصاُب حلشـخُص معـارشًة رالجبثومة عنا حلتنفس، 

مع حملُصاب، ولفرتٍة طويلٍة ورالتايل قا 
ر  قا يحتاُج يىل حلتبام  رصورٍة معارشة 

ن حلبصيّـات حلجبثوميّة يف ُكــّ  مبة، 
ـاب؛ وذلك أ  حملُصاب ينفث حلقلي  م

يُص

 حلجبثومة عناما تص  جسـم حلشـخص حلسـليم قا تعقـى  اماة لتى 
كما أ َّ

ب لها حلظبوف حملناسعة لتنَشط. 
تتوفَّ

أعراُض اإلصابة بالّسل 

ض حلّسـ ، ليث أنّه قـا ال تظهب أية 
تختلـُف حأعـبحُض حلتي قـا تصيب مبي

أعـبحض، وقا تظهـب يف ربض حلحـاالت ربض حأعـبحض حلتي تبتعـط رالبضو 

ض: حإلصارـة رارتفاع درجة حلحبحرة. 
صاب رجبثومة حلّسـ ، ومن  ذه حأعبح

حمل

وز  وفقاح  حلبَّغعة يف تناُول حلطَّبا7. 
بور رالتبّبق حلليي. حإلصارة رفقاح  حل

حلش

 حلثالثة حأوىل، وقا يرتحفق مبه خبوج 
ارة رالّسـبال حلشايا خالل حأسـاريع

حإلص

حلعلغم وحلا7َّ ألياناً. 

بئة نتيجة تاّمب حلكثري من حأنسـجة 
حلحـاالت حملتقّامة تظهب حلكهوف يف حل

يف 

حلظهب رالتشـّو ات وحآلال7 حلشـاياة 
ـا وحنتشـار حأورح7 حلحعيعيّـة. يصارة 

فيه

صارة حلبمود حلفقبي رجبثومة حلّس . 
نتيجة ي

طرق عالج مرض الّسل 

 حلاوحء، ويستغبُق حلبالُج وقتًا طويالً 
حلس  مبض يتمرُّ حلشفاُء منه راستخاح7

ب تسـتمب فرتةُ حلبالج عى حأق  ستة 
ِ  جميع ركترييا حلسـ ..؛ ولهذح حلسـع

لقت

ب ربا ذلك يف حملنزل، وعادًة يتم يعطاُء 
هب. ويعاأ حلبالُج يف حملستشفى، ويستم

أاـ

ء عى حلجبثومة، وقا يسـتمب كورُس 
ض رالّسـ  مضادحٍت ليّويـًة؛ للقضا

حملبي

ج ملاة ستة أاـهب، ولكن يذح كا  حملبيض ُمصاراً رالّس  حملقاو7 للمضادحت 
حلبال

هبحً، ولكن يتم يعطاء حملصاب رالسـ  
وية فإّ  فرتة حلبالج تحتاج يىل 18 اـ

حلحي

ومة يف أي وقت قا تعاأ تزحول نشاطها 
م  أيضاً حملضادحت حلحيويّة؛ أّ  حلجبث

حلخا

مّما قا يسعب حلباوى رني حلناس حأصّحاء. 

 حللقالات حلتي تفيا يف حلوقاية من مبض حلّسـ ، ويتم 
وقا تم رصف نوع من

ل، ومن يبيشـو  يف حملناطق حلتـي ينتر فيها مبض 
يف حلغالـب يعطاؤه لألطفا

صني وأمبيكا حلجنوريّة، وللباملني يف 
حلّسـ ، مث  يفبيقيا وجنوب رشق آسيا وحل

ّبعاية حلطعيّة لتبّبضه راستمبحر للمبىض. 
مجال حل

 : عدن 

من لم يُمْت قتـالً رالبصاص قتلته 
حأمـبحُض وحأورئـة،  ـذح  ـو لـاُل 
حملوحطنني يف ماينة عا  حلوحقبة تحَت 
سـيطبة حاللتالل وحلغزو وحمليليشـيا 
وحلبصارـات ربـا أ  وصـ  حلوضـُع 
حأمني وحلصحي وحإلنسـاني يىل لافة 
حالنهيـار وحلكارثـة تسـتوجب تاخالً 
دولياً وأممياً إلنقـاذ ما يمكن ينقاذُه 
يف حملاينـة حلتي لم يبا لإلنسـا  فيها 

ذرٌة من كبحمة أو لق يف حلحياة.
وأّكـات مصـادُر صحيـة يف عـا  
حملحتلـة، أ  حآلالَف مـن أ ـايل حملاينة 
حملـوت مـع ورـاء  راتـوح يصارعـو  
لمى حلضنك حلذي حنتر رشـك  كعري 
خـالل حلفـرتة حملاضيـة، يف ظـ  عجز 
لياتهـم،  ينقـاذ  عـن  حملستشـفيات 
ووسـط صمت لكومة حلفـار  ادي 

وتجا   حاللتالل حإلمارحتي.

وأوضحت حملصادر أ   ناك تفشـياً 
غري مسـعوق لورـاء لمـى حلضنك يف 
عـا  حملحتلة، مهّادحً حلحياة يف حملاينة، 
حلسـن،  وكعـار  حأطفـال  خصوصـاً 
ُمشريًة يىل أ  حلحاالِت حملبضيَة حملصارة 
رهـذح حلورـاء تزحيـات رشـك  وحسـع 
خـالل حلثالثة حأيـا7 حملاضية ووصلت 
حلحاالت حملصارة يىل عاحد حملئات، معينًة 
أ  تفـّ� حلوراء يف عا  رهذح حلشـك  
حملبعـب، يمكـن أ  يصالعَـه تََفـشٍّ 
أمبحض أخبى مثـ  حملالريا وحلكولريح 
وغري ا من حأمبحض وحأورئة حلفتاكة 

رحياة حإلنسا .
وتشـها ماينة عا  حملحتلة تف� 
ورـاء لمـى حلضنـك؛ رسـعب تكاس 
حلقمامة يف اـوحرعها وطفح حملجاري 
يف ُكّ  حألياء وحلحارحت وحلشوحرع، ويف 
ظ  تجا   تا7 لاللتالل ومبتِزقته يف 
لكومة حلفار رحيـاة حملوحطنني وعا7 

حالكرتحث لوضبهم حلصحي.

وباء حمى الضنك يهّدُد حياَة 
اآلالف من أبناء عدن وسط 

تجاهل االحتالل ومرتزقته 
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د. وفيق إبراهيم 

حلحلـف  حعتقـا  راحيـة.. 
حأمريكي- حلسبودّي أ  رمقاور 
حتّفاق حلسـويا تحقيَق ما عجز 
 – )حلخليجـي  حلتحالـف  عنـه 
حأمريكـي – حإلرسحئيـي(؛ لذلك 
مارسـت وحاـنطن تأثـريحً عى 
مناوري حأمم حملتحاة لتفسـري 
رنـود  ـذح حالتّفـاق رمـا يخا7 
 يمنتهـا عى موحنـئ حلحاياة، 
وعـزل حملاينة عن جوحر ا، لكن 

حأمب لم يحاث.. ففوجئوح أوالً ربفض لاز7 
من حلاولـة حلوطنية حليمنية عرب أنصار حلله 
وحللجا  ولزب حملؤتمب وحلجيش لالنسحاب 
مـن منطقة حلحايـاة، حلتـي يحاررو  من 
أجلها منذ أررع سـنوحت يف وجـه تحالفات 
تعاو يف حلظا ب سبوديّة يمارحتية مع ربض 
حملبتِزقـة حليمنيني لكنها تحتـوي أيضاً عى 
خـربحء أمريكيني ويرسحئيليني وربيطانيني.. 
رما يبكس ماى أ مية حلحاياة يف مروع 
حلتـالل حليمن ووضع أ مياتـه حملتنوعة يف 

خامة حلجيوروليتيك حأمريكي.
ويذح كا  أنصـار حللـه يحاررو  منذ أررع 
سـنوحت لحماية حلحايـاة، فكيف يوحفقو  
أَو  »حلسـلم«  رــ  منهـا  حالنسـحاب  عـى 

حملفاوضات؟. 
راملاينة  لإلمساك  حأمريكيَة  حملحاولَة  ي  
حلتغطية  وعرب  حلسويا  حتّفاق  روحسطة 
صفة  حملنتح   منصور  لبعارره  حلسياسية 
يف  سبود  آل  قصور  يف  يختعئ  رئيس 
مروعني  يطار  يف  تنارج  ينما  حلبياض.. 
ربعاية  كانتونات  يىل  حليمن  تقسيم  حثنني: 
أمبيكية – سبوديّة – يمارحتية – ربيطانية، 
وصباة..  صنباء  يشم   كانتو   مقار  
للبيش  قار   غري  أنه  مميزحته  أ م  من 

مقفلة  حلربية  لاوَده  أَ َّ  وحالستمبحر؛ 
رالِباحء حلسبودّي وحلكانتونات حأخبى دحخ  
حليمن.. كما أ  ال منافذ رحبية 
مقفلة  حلجوية  وطبقاته  له، 
حلسبوديّة  حلنالية  من  راور ا 
أجوحء  يف  أَو  حألمب  حلعحب  أَو 
لذلك  حلاحخلية حأخبى؛  حملناطق 
حلوطنية  حليمنية  حلاولة  فإ  
تبترب أ  »كنتنة« حليمن ليست 
لايقة  يىل  لتحويله  خايبة  يال 
وظائف  لها  للسبوديّة  خلفية 
أََساسية أمريكية، مقار  لرص 

أ مياته حلسيالية راإلمارحت. 
لقـا حعتقـا حأمريكيـو  أ  أنصـار حلله 
وتحالفاته تبعوح من حلقتال رالثني عن ل  
رأي ثمن يوفب حلغذحء ملاليني حلجعاع رسـعب 
حلحصـار حلسـبودّي حإلمارحتـي، حأمريكـي 
حإلرسحئيـي.. فافبـت )وحاـطن( راتجـاه 

حتّفاق حلحاياة.. 
حأمريكـي  للقعـول  آخـب  وجـٌه   نـاك 
راالتّفـاق، ولـه عالقته رالرصحع حلسـيايس 
رني يَدحَرة حلبئيس حأمريكي تبحمب وروسـيا 
وحلصـني وتبكيـا وحلهنـا وأورورـا وكناح.. 
وحلحـزب حلايمقبحطـي حأمريكـي، فهـؤالء 
يعحثـو  عن أيـة أخطاء للني  مـن تبحمب 
»حملسـبور« فوجاو ـا يف حإلعالمـي جمال 
حلخااـقجي حلذي حغتالتـه مجموعة أمنية 
تاربة معارشة لويل حلبها حلسـبودّي محما 
رن سـلما  صايـق تبحمب وممّولـه.. كما 
عثـبوح عليهـا يف لـبب حليمـن.. ماللظني 
أ وحلهـا وقت  عـرحت حآلالف من حليمنيني 
حملانيني ربا أرربة أعـوح7 من تجا   عاملي 

وأوروري لها. 
 ذح ما دفع حأمريكيني يىل حلقعول راتّفاق 
سـتوكهولم.. فإذح أدى يىل حنسـحاب حلاولة 
حلوطنيـة مـن حلحاياة لسـب تفسـري م 

لالتّفـاق يحققـو  ينجـازحً كعـريحً من دو  
دوي لبري. 

أمـا يذح رفضوح، فعاإلمـكا  حعتعار حتّفاق 
حلسـويا مجـبد  انـة تمتـص حلهجمـات 
حلباملية حلتي تستهاف حلسياسات حلخارجية 

وحالقتصادية لسيا حلعيت حأريض. 
كذلك أراى حأمريكيو  لبصاً عى رفض 
حلتفسـري حليمنـي حلوطني التّفـاق حلحاياة 
ينما من دو  نسفه نهائياً.. فعَاوح لبيصني 
عـى حسـتمبحره ضمـن يطار مـن حملبحولة 
لكسـب حملزيـا مـن حلوقـت لتـى يصـاب 
مهاجمـو تبحمـب رضبـف يف حنافاعاتهم، 
وحلالي  أ  حأمريكيني أعلنوح رشـك  رصيح 
تأييا م للحـبب عى أنصـار حلله معارشة، 
ربا يعال  وزيب حلبال حأمريكي ربحءَة تبحمب 
من حالتصـال رالبوس يف مبللـة حنتخاراته 

حلبئاسية. 
يكتفـو   حأمريكيـو   كا   للماللظـة 
سـارقاً رتأييا حلتحالف حلسبودّي حإلمارحتي 
حليـو7 فينافبـو   أمـا  حليمـن..  يف لـبب 
لالعرتحف رمشـاركتهم فيها من دو  تهيب 
أَو ذعب، ويبسـلو  حلسـالح وحإلر اريني يىل 
محيط حلحاياة رشـك  اـعه علني؛ إلفها7 
حلجميع أنهم حلقادة حلفبليو  لهذه حلحبب، 
رمـا يـؤرش يىل أ  عمـب حتّفـاق حلسـويا لم 
يبـا طويالً و ـو يف أيامه حأخـرية.. ضمن 
ُ خمـس قـوى ملببكة   ـذح حإلطـار تَُحـرَّ
حلتـالل حلحاياة.. وأولهم حأمريكيو  حلذين 
يبتـربو  حملاينة جـزءحً أََساسـياً من نظا7 
 يمنتهـم عى لبكة حلبعور من راب حملناب 
يىل قنـاة حلسـويس فالعحب حملتوسـط، كما 
ُا يسقاطها سـيطبًة عى كام  حليمن  يَُجسِّ
مـن أعايل صباة يىل عـا  ولاود حليمن مع 

ُعما . 
ويهتـم حأمريكيـو  أيضـاً رـأ  يكـو  
حلنظا7 حلسيايس حليمني موحلياً لهم لحماية 
دول حلخليج من أيـة تاحعيات، راإلضافة يىل 
ح تمامهم حلخاص رثـبوحت حليمن وقارتها 
حملستقعلية عى رشحء حلعضائع حأمريكية. 

أمـا حلسـبوديّو  فرييـاو  تحويَلهـا يىل 
لايقـة خلفيـة لهـم كما كانـت يف حلبقود 
حملاضيـة.. علمـاً أنهم يمتلكو  مسـالاٍت 
كعريًة عى سـوحل  حلعحـب حألمب تبرطهم 
رسـيناء وقناة حلسـويس ولليفهـم حلباة 

حإلرسحئيي. 
لجهـة حإلمارحت، فليسـت أكثـَب من ذرحع 
أمريكية مع ح تمامها راليمن عى مسـتوى 
حلسـيالة وحلتجارة وتأمني نقاط لتسـهي  
حلنقـ  حلعحـبي وحالقتصـادي يىل موحنئها يف 

دولة حإلمارحت. 
ماذح عن ربيطانيا؟ حإلنجليز متخصصو  
رشـؤو  حلخليـج منـذ قبنـني عـى حأق ، 
ولايهـم مطامع رمـوحرد حليمـن وأ مياته 
حالسـرتحتيجية.. ينما من خالل ما يسمُح ره 

حلاوُر حأمريكي وليس مناِفساً له. 

وحسـتنادحً يىل حإلعـال7 حإلنجليـزي وحلاويل 
فلربيطانيـا مسـا مٌة أََساسـيٌة يف تاريب 
حملبتِزقـة يف حلحـبب حليمنيـة، ويوحِصلـو  
مئـاِت  مبسـلني  حً،  رِسّ حلسـالح  تصايـَب 
حملستشـارين حلباملني ضمن قوحت حإلمارحت 
وحلسبوديّة؛ لذلك تبى ربيطانيا أ  حستمبحَر 
حلحبِب عى حليمـن فبصٌة تاريخيٌة لبودتها 
يىل حلخليج؛ للتبويض عن حنسحاِرها حملبتَقب 

من حالتّحاد حأوروري. 
رالنسـعة للقـوة حلخامسـة فهـي حلباورُّ 
حإلرسحئيـي حلذي أصعح يتمتُع ربالقة علنية 
مع فبيق ععارره منصور  ادي.. فليس من 
قعيـ  حملصادفة أ  يجلـَس حليماني حملنتِحُ  
صفَة وزيـب خارجيتـه يىل جانـب نتنيا و 
رئيـِس لكومة كيـا  حاللتـالل حإلرسحئيي 
يف مؤتمـب وحرسـو، متعـادالً مبـه ألاديَث 

لميمة.. 
وليـس مـن قعيـ  حلشـائبات مـا ينقلُه 
حإلعـال7ُ حلغبري عن مشـاَركة يرسحئيلية يىل 
جانـب قوحت منصور  ـادي يف لبب حليمن 

من خالل حلحصار حلعحبي.. 
فإلرسحئي  عالقاٌت راول حلقب  حأفبيقي 
وحلحعشـة وحرترييا، و ذح يبنـي ح تماَمها 
رأ  يعقى راُب حملناب تحَت سيطبة للفائها 
خارجتـه..  ووزيـب  جماعـة  ـادي  مـن 
راإلضافة يىل أ  عالقًة حسـرتحتيجيًة راليمن 
تبني إلرسحئي  حمتاحدحً سلمياً يىل كام  اعه 

جزيبة حلببب. 
راملقارـ ، تقـُف حلاولُة حلوطنيـُة حليمنيُة 
حلشـجاع  وجيِشـها  حلعاسـِ   رشـبعها 
وقوح ـا حلصلعـة حملسـتِماَّة عبحقتَهـا مـن 
ععـق حلتاريخ حليمنـي حملقـاح7.. لتؤكَِّا أنها 
مسـتباٌة للقتال لبقٍا جايـٍا لتى تحطيم 
ة وحلصوحريُخ  حلغزحة.. وما حلطائبحُت حملسـريَّ
حملصنَّبـة محليـاً يال دالئـُ  متوحضبـٌة عى 
يمكانيـات يمنية مذ لة، تبِلُن أ  روسـبها 
توسـيَع يطار حملببكة من سـوحل  حلحاياة 
لتـى حملبحكز حلبسـكبيّة يف عمـق حإلمارحت 
وحلسـبوديّة؛ أَ َّ حليمانيـة يأرـو  يصارـَة 
و  عى حسـتهاحف  يخوحنهـم حملانيني ويرصرُّ
أدوحت حلحـبب فقـط؛ لذلك فهنـاك تحضريٌ 
يمني للقصف رمئات حلصوحريخ ومثلها من 
ة مع  جمات حنطالقاً من  حلطائبحت حملسـريَّ
أعـايل صباة إلجهـاض عاوحنية آل سـبود 
وزحيا، وطبد حملحتلـني حأمريكيني وحإلنجليز 
ودلب طمولات يرسحئي  يف قلب رالد حلببب. 
ي  حملـروَع حأمريكيَّ لغـزو حلحاياة لن 
يعقى لبراً ضيِّقًة عى وحلٍا من حلسـوحل  
حليمنية رقار ما يتجُه ليتحوَل لبراً يْقليْمية 
قا تعاأ من سوحل  حلحاياة، لكنها لن تقَف 
عنـا اـوحطئها لتارك سـوحلَ  فلسـطني 
حملحتلـة ولـاود سـوريا ولعنـا  وييـبح  
وحلببحق مـع ُكــّ  أنوحع حلغـزحة حأمريكيني 

وللفائهم وأذنارهم. 

الصفيُح األمريكي امللتهب 
يحرق اّتفاق استوكهولم

م�سى �أكرُث من مئة يوم على توقيع �ّتفاق �ل�سويد برعاية �أممية.. ومل 
تتمّكْن �أطر�ُفه من تنفيذ بنٍد و�حٍد منه.. و�سط ت�سعيد ع�سكرّي ملحوظ 

من قبل نحالف �لعدو�ن، يدفُع نحو حرب و��سعة. 
�ملفاو�سات من جهة  �لع�سكرّي من جهة و�ن�سد�د  �لت�سعيُد  وياأتي هذ� 
ثانية على وقع دعوة علنية �أمريكية �إىل حرٍب كبرية.. فهذه من �ملر�ت 
�ملبا�سرة  �لع�سكرّيِة  قيادِتهم  عن  �لأمريكيون  فيها  يك�سُف  �لتي  �لنادرة 
�لتمويه  م��ن حم���اولت  �سنني  �أرب���ع  بعد  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����س��ع��ودّي  للمحور 
على دورهم �ملبا�سر عرب �لزعم و�لّدعاء �أنهم جمرد م�ساندين للعدو�ن 

�ل�سعودّي. 
�ستوكهومل،  �ّت��ف��اق  على  �لأم��ريك��ي��ون  �نقلب  حتى  ��ستجد  �ل���ذي  فما 
منطقة  يف  ل��ه  �حلقيقي  �لتف�سري  ح�سب  تنفيذه  عرقلة  �إىل  مندفعني 

�حلديدة؟. 
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توازنات القوى في المجتمعات السياسّية هي من تقّرر مسار أية عملية سياسّية في المستقبل

العدوان: اّتفاق الفرقاء يف اليمن ممنوع 

 : عبدالحميد الغرباني 

ُعطِّ  حلتوحُفُق حلسـيايسرُّ حلواـيُك 
يف حملخـاض حأخري، عى أم  أ  ينجز 
حلبـاوح  ما عجـزت عنه حلسياسـة 
وحلتحايـ  عـى تنفيذ حتّفاق حلسـلم 
وحلرحكـة حلوطنيـة، يقـول حلكاتب 
وحلسـيايّس محما حملنصور: »تحالف 
حلباوح  ومنـذ لحظاتها حأوىل يعحُث 
عن حستسال7 غري مروط وحلتسليم 
رـك  أطبولاته وأ احفه حملشـعو ة 
يف حليمن.. وحسـتبمار ا ويدخالها يف 
نظـا7 حأقلمة وحلتفكيك وحلسـيطبة 

عى حأرض ونهب حلثبوحت«. 
ويتارع حملنصـور: »حلباوحُ  عناما 
ُاـنَّ كا  رهاف حإلخضاع وحإلتْعَاع ال 
أق  وال أكثب، ورناًء عى ما تم ينجاُزه 
خـالل لكـم حلبمالـة حلسـارق عى 
صبيـا تفكيـك حلجيـش.. ويخضاع 
حلعنية حالقتصاديـة لالرتها  للخارج 
لالسـتهالك  حليمن سـوقاً  وتحويـ  
وحلحيلولة دو  جبـ  حلثبوة حليمنية 
رحفـاح للتنميـة وحالقتصـاد ويف ظـ  
حرتفاع متصاعا للعطالة وحلفقب«.. 
يف  حملبتايـن  أجنـاحُت  تتشـّبُب 
تتزحلـم  كمـا  تََمامـاً  حلسياسـة 
أطماُعهـم لـول ميـزحت حلجغبحفيا 
حملـبحَد  حملتغـريحِت  أ   وحلثـبوة، غـري 
فبُضهـا يف ُكــّ  ذلـك تبتعط رإفبحغ 
تأثـري تحوالت ميـزح  حلقـوى يمنياً 
من منظور أُسـتاذ حلبلو7 حلسياسيّة 
رجامبـة صنبـاء.. حلاكتور سـامي 
حلسـياغي: »أجنـاحت حلبـاوح  تبيا 
أ  تبـّال أمـبحً قا حسـتقب منـذ يو7 
71 سـعتمرب  701 محمـالً رإطـار 
اـبعي وحسـع؛ أَ َّ توحزنـات حلقوى 
يف حملجتمبات حلسياسـيّة وضمن أي 
لبحك سـيايّس  ي من تقّبر مسـار 
أيـة عمليـة سياسـيّة يف حملسـتقع ، 
ومن  نا جـبى تبليـق تحقيق ذلك 
رالقـوة حلصلعـة ويعـاَدة حلرتكيعـة 
حلسياسـيّة حلسـارقة لثورة سعتمرب 
وحلبـودة راليمن يىل تبكيعـة حلوكالء 

حملحليني للخارج«.. 
يف حلوحقع يعاو  ـذح حلهاُف صبَب 
حملنال ومهمة من حملستحي  تنفيذ ا، 
كمـا يؤّكــُا ذلـك حلحبحك حلشـبعي 
حلـذي تباظـم فيـه  حلبـا7  وحلـبحي 
حلتحـول حلشـبعي ورشـك  كاسـح 

لصالـح حلقـوى حلوطنيـة حملنا ضة 
وللنفـوذ  وحالسـتبمار  للوصايـة 
حلخارجـي ر  أرسـط مظا ـب ذلك 
توظيـف  مبح نـات  فـإ   ورالتـايل 
حلقوة لصياغة تسـوية عى لسـاب 
حليمن غري لاسـمة.. وغري مجاية.. 
فلمـاذح يرص تحالـُف حلبـاوح  عى 
يعـاَدة تاويـب حلزوحيـا يف حليمن، يبد 
رالقـول: » ذه  حلسـياغي  حلاكتـور 
حلقـوى حلباوحنية يهمهـا مصالحها 
من جهة.. ومـن جهة أُْخــَبى يعاو 
أنها لم تسـتوعب موجعـات حلتبام  
مـع حلتغـري حملبعب يف ميـزح  حلقوى 
وحالسـتثنائي  حليمـن  يف  حلحاصـ  
يف يطـار لـبكات حلتحـبر حملوحجهة 
لقـوى حلهيمنة حلتي اـها ا حلبالم 
خالل مائة عا7«، ويضيف حلسياغي 
موضحـاً طعيبـة حلتحـّول حليمنـي: 
»تغري ميـزح  حلقوى لم يكـن نتاجاً 
لحبحك سيايّس.. ر  ابعي حجتماعي 
قعـي ونخعـوي ومشـفوع رالتحا7 
ال نظـري له مـا رني حلشـبب وحلقائا 
حلثـوري حلسـيا َععاحمللـك حلحوثـي، 
ورالتـايل فـإ  رحـث تبايـ  ميزح  

حلقوى مهمة مستحيلة«.. 
مجموعـُة حأزمـات حلاولية كانت 
قـا أّكـــات يف تقبيـب سـارق لهـا 
رضورَة حستيباب حملتغريحت حلحاصلة 
يف حليمـن ودعـت حأمـم حملتحـاة يىل 
»تجـاوز قـبحر مجلس حأمـن 7716 
نظبحً لبا7 وحقبيته وعقا مفاوضات 

ترتكـز لـول حالتّفـاق عـى قيـادة 
تنفيذية جاياة«.. 

ريا أ  حأمم حملتحاة ربا أ  تحولت 
يىل غطـاء كامـ  السـتمبحر حلباوح  
عـى حليمـن ومحـاوالت قـرسه من 
جايا عى حلتعبية للخارج، لم تلتفت 
يىل ذلـك وظلـت مبها قـوى حلباوح  
تتمـبس رالقـبحر حلاويل وصـوالً يىل 
حلبـودة راليمـن يىل مـا يُبـبف رــ 
حملعادرة حلخليجية وي الة حلرتحب عى 
حتّفاق حلسلم وحلرحكة حلوطنية حلذي 
رعته حأمم حلاوليـة وراركه حلبالم.. 
و و مـا يبا مـن منظـور حملبحقعني 
َوحأسس  حليمنيني  حستهاحفا لرحكة 
حلتـي يمكـن أ  تصـ  رالـرصحع يىل 
نقطة حلح  حلسيايّس حأوىل ويف لالة 
مـن حنكار مكارب لتغري ميزح  حلقوى 
وقع  ذلك الستحقاقات جبى توحفق 
حأطبحف حليمنية حملختلفة عليها.. 

عى أ  حأمَب حلخطـريَ من منظور 
حلسـياني  ـو أ  »حإلخـالَل ررتكيعة 
حملجتمـع حليمني وحإلخـالل رتوحزنات 
حلقـوى فيه ال يخا7 مصلحة حململكة 

حلببرية حلسبوديّة وال حملنطقة«. 
تفكيـك  عـى  حإلرصحر  ملـاذح  أمـا 
تبكيعـة حليمـن سياسـيًّا فيأتي ذلك 
ضمـن مروع حالسـتبمار حملتكام  
وحلتوجـه سياسـيًّا لتبطيـ  حلتوجه 
حلثـوري حلسـاعي السـتبادة حلـاور 
حلبيـادي لليمن لحسـاب حأمة وضا 
مشـاريع حلصهيونية، يقـول عضو 

حلهيئة حلبليا ملكافحة حلفساد رياح  
حلبـا7 حلخامـس  حملتـوك : »دخلنـا 
رزخم اـبعي وصمود الفت وينجاز 
لققـه روحسـ  حلقـوحت حأمنيـة يف 
حالنافاعـة  ظـ   ـذه  ويف  لجـور 
راللـه  وحلثقـة  حلثارتـة  حليمنيـة 
ورالقضيـة حملحقـة وحلبادلـة نقول 
لو وصلنا حلبـا7 حلبرين لن يحقق 
حلباوح  مبحده،.. طاملا و ناك ابب 
يسـتوعب مخّططات حلبـاوح  حلتي 
ال تقتـرص عـى حختطـاف حليمن ر  
منطقتنـا حلببريـة ملصلحـة حلكيا  
حلصهيونـي و ذح ما رفضه حلشـبب 

حليمني معكبحً«.. 
ويف سـياق رحـث مجمـ  ح احف 
حلبـاوح  سياسـيًّا يتالقـى لايـث 
ضيوف حملسـرية حلثالثة، فالسـيايّس 
حملنصور يؤّكــا راوره أ  »حإلمساك 
حلسـيايّس  حليمـن وتوجهـه  رقـبحر 
ا وسـبوديًّا؛   ـو حملطلـوب أمبيكيًـّ
ورهـاف يخبحجـه عـن ليـز حلاور 
حلـذي يمكنـه أ  يلبعـه يف موحجهة 
حملشـاريع حملشـعو ة يف حملنطقة وأ  
يسـتبيا دوره وعافيته حلذي فقاته 
خالل أرربني سـنة من لكم حلتعبية 

للسبوديّة«. 

الفرص متاحة لتسوية شاملة
أ   يال  يمكـن  حليمـن ال  يف  حلحـ  
يكو  سياسيًّا.. كثريحً ما ُردِّدت  ذه 
حلبعـارة من قع  وزرحء خارجية دول 

حلبـاوح  وقادتهـا حملختلفني وقعلهم 
حأمـم حملتحـاة، لكن حلجميـع يبمى 
ر  ق  يتبامى عـن حأرضية حلصلعة 
للح  وحلتي سـعق وردد ـا حملعبوث 
حلاويل حأسـعق يىل حليمن  و حلرحكة 
وأ  يقـبر حليمنيـو  مصري ـم »ي  
يعاَدة حلبملية حلسياسيّة يىل مسار ا 
وتحقيـق سـلم وأمن مسـتاحمني يف 
حليمـن يمـب رالـرورة عـرب لوحر 
يمنـي يمنـي يكـو  فيـه حليمنيو  
أسـياَد قبحر ـم رَبياحً عـن تاخالت 

وحمالءحت خارجية«.. 
ذحك رـن عمـب حلارلومايس حلحاذق 
قا كااـف حلبالم ويف حلشـهب حلثاني 
من حلباوح  رالحـ  ونقطة حنطالقه 
حأساسية وسـعب تبثبه يف آٍ  وحلا، 
لايثـه  حلسـياني ضمـن  حلاكتـور 
حلحـ   آفـاق  أ   يؤّكـــا  للمسـرية 
حلتفاويض مفتولـة ويبرط يمكانية 
رالرحكة وتصفية  تسوية سياسيّة 
»ينجـاز  يقـول  حلخارجـي  حلتاخـ  
حلح  وتحقيق حلسـال7 يف حليمن ليس 
رذلك حلتبقيـا حليمنيو  قادرو  عى 
يدحرة لـوحرحت يمنيـة رصفـة ومـا 
يمنـع ذلـك  ـو حلتاخ  حلسـبودّي 
َوحإلمارحتـي وتبطيـ  أي دور أممـي 

قوي ومحايا«. 
ويستارك حلسياني: »لكن ذلك كله 
حلتبنت  رالطعع يبتعـط روحاـنطن، 
حأمبيكي حلعالث عـن تنازالت تبيا 
حليمـن يىل زمـن حلوصايـة وتضمـن 
مصالح له غري مروعة وال مقعولة 
 و مـا يبطـ  حلسـال7 ويمنـع أية 
تسوية اـاملة وعادلة ومنطقية«.. 
ويف ظـ  ذلـك ومـع حلتحايـ  عى 
ومحاولـة  حلسـويا  حتّفـاق  تنفيـذ 
حالنقـالب عليـه وحعطائه تفسـريحت 
فـإ   وجو ـبه  ورولـه  تتناقـض 
حلتسـوية حلسياسـيّة عـى خبحئـط 
قوى حلتحالف ال تعاو سـهلة.. سيما 
يف ظ  تقلب لالة حلطقس حملشـرتك 
للغزحة وعا7 حنقطاع  طول حلغارحت 
أما7 حلح  حلسـيايّس  و أربز سـمة 
ملبللة ما قع  حلتفـبغ من حلجعهات 
للطـاوالت، َويف حنتظـار ذلك وحنتظار 
ما سيسفب عنه رصحع حإلرحدحت يعقى 
حلثارـت أ  لليمن نفس طوي  يمكنه 
مـن كتارـة حلنرص رقلـم حمليـاح  أَو 

حلسياسيّة.. 
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الشهيُد القائُد ومشروع إثبات اإلسالم المحمدى األصيل

شعاُر البراءة والعدالة اإلنسانية

 الشهيُد الشاهد 

لقـا لبص حلشـهيُا حلقائـُا -ِرْضـــَوحُ  حللِه 
َعَليْــِه- يف أَْكثَـــب مـن محارضة عـى ريا  أ  
محتـوى حلبسـالة حلحقة  ي حلصـاق وحلبزيمة 
ولب حلناس وحلتضحية وحإليثار، ورالتايل حإليَْمـا  
وحلبم  حلصالح، أمـا حإلطار فهو حلصالة وحلزكاة 
وتالوة حلُقــْبآ  حلكبيم وحاللتزح7 رالبعادحت، ورنّي 
حلشهيُا حلقائُا أ  حإلنَْسـاَ  حلذي يتبّهـُا حلبسالة 
حإللهية عن قناعة وفهم سوف يستهاُف حملحتوى 
حلبسايل من خالل ممارسـته إلطارحتها حملبلومة، 
أما لني يبث حإلنَْسـا  حلبسـالة يرثـاً فهو يفبُغ 
حإلطـارحت مـن محتوياتهـا فإذح رـه ال يفهم من 
حلصـالة يال رضبة لبكات ونشـاطات جسـاية 
فحسـب و نا تضيع حلصالة عنا  ـذح حلجي ، يِذ 
أنها رذلك ال تؤدي رسـالتها، فأرحد حلشهيا حلقائا 
ـة حلتي ورثت حلبسالة ال رُـاَّ من أ   أ  يعني أ  حأُمَّ
تتحم  مسؤولية مقاومة حلتحبيف حلتي يبيا ا 
حلبـاّو حإلرسحئيـي وحأمبيكي لتى لـو أعطت يف 
سعي  ذلك حلكثري من حلتضحيات؛ أَنَّها لو أمبنت 
حلنظب َقليالً يف حلشـبوب حلتي فبغت حلبسالة من 
محتوح ـا لوجات يف تأريخ تلك حلشـبوب حملآيس 
وحلويالت من قت  وتريا ولبوب فااـلة تتص  
رمذحرـح دحمية وآمـال محطمة وكـوحرث فّجبت 

دموع حملاليني. 
ي  حلشـهيَا حلقائَا -ِرْضـــَوحُ  حللِه َعَليْـِه- قا 
لبص عـى يثعات حإلْســـاَل7 حملحمـاى حأصي  
َودلـض حإلْســـاَل7 حأمبيكـي، ذلك حإلْســـاَل7 
حأمبيكي حلذين يبيا أ  يفص  حملجتمع َوحلسلوك 

حالجتماعي للعر عن حلاين َوحإلْســاَل7، مستناحً 
عـى وجـود مجموعات تحمـ  نظـبة متحجبة 
للاين من خالل تبصعها أسـس خاطئة ما أنزل 
حللـه رها من سـلطا ، فعـنّي حلشـهيا حلقائا من 
خـالل محارضحته أ   ـذح حلنوع من حإلْســـاَل7 
موجـود يف عاملنا حإلْســـاَلمي َوماعـو7 من قع  

حلقـوى حملتجـربة يف حلبالم من قعـ  أمبيكا 
ويرسحئيـ ، و ـاف  ـذح حإلْســـاَل7  و 
تفبيق حملسـلمني من خالل يثارة حلنببحت 
حلطائفية، فها  و حلشهيا حلقائا يعني ذلك 
رقولـه )كثريحً ما ذكب حلله -ُسـعَْحانَُه 

َوتََبـاىَل- حليهود وركـز عى أنهم 
حلتفبيق  سياسـة  يسـتخامو  
ويبززو  حلفبقة حملذ عية حلتي 
رـني حملذح ـب؟  م كمـا يقال 
ورحء تأسـيس عـاة طوحئـف: 
حلو اريـة يف حلحجاز، وحلعهائية 
يف ييـبح  زمـا ، وحلقاديانية يف 

حلهنا ويف راكسـتا ، عـاة طوحئف،  م 
أسسـو ا وحنظب كيف كانت حلطائفـة حلو ارية 
تتَحــّبك يف حلانيا كلهـا، ألم يكونـوح يتَحـّبكو  
يف حلانيـا كلها؟ رك   ـاوء ورمبنويات مبتفبة 
وال يخافـو  اـيئاً؛ أَ َّ مـا  ناك مـن يخافو  
منـه،  م ال يخافـو  أمبيـكا وال يخافو  ألاحً، 
 م من جناو ـم، تَحـّبكوح يف حلحجاز ويف حليمن 
ويف راكسـتا  ويف حلجزحئـب ويف مرص ويف مناطق 

كثرية(

ي  حلقضيـَة حلتي كانت تشـغ  ذ ن حلشـهيا 
حلقائا يف ُكـّ  مبحل  لياته  ي قضية فلسطني؛ 
لذلك نجـاه -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليْـِه- يوجهنا نحو 
ـة،  حلقضية حملحورية، و ي أ  فلسطنَي قلُب حأُمَّ
فهـذه حلقضية  ـي قضية حلتحـاي حلتي يف ألا 
رُبَايها مؤرشحت حلضبف حلذي يبرتي حملسـلمني، 
ويف حلعبا حآلخب مؤرشحت حالستكعار وأََمارحت 
ـة ومقارحتها؛  مروعه للهيمنة عـى حأُمَّ
لذلـك نجا حلشـهيا حلقائا قا رـنّي يف كثري 
من محارضحته أنه لـوال حلضبف وحلو ن 
يف  وحلتـرذ7  وحلتعبيـة  وحالنقسـا7 
عالـم حملسـلمني ورـني صفوفهم 
ملـا حسـتطاع لفنٌة مـن حليهود 
حملطبوديـن مـن عالـم حلبلمة 
وحملشـتتني يف حأصقـاع َوقليـي 
حلباد أ  يجتمبوح ويتآمبوح عى 
لالنقضاض  ـة ويخططـوح  حأُمَّ
حلتوحجـا يف  عليهـا مـن خـالل 
قلعهـا، وكـذح رنـاء حلقاعـاة لالنطالق 
نحـو دولهـا ويمارحتهـا وكياناتهـا؛ لتجب  من 
ذلـك مقامـة للسـيطبة عـى حأرض وحلثـبوحت 
وحملقارحت، وقا رّكز حلشـهيُا حلقائُا عى حأسعاب 
حلكـربى وحلبئيسـية حلتـي تقـف ورحء ما لص ، 
وحلبؤسـاء  حلحـكا7  يف  أََساسـاً  تمثلـت  وحلتـي 
وحمللـوك وحلزعماء وحأمبحء وحلحكومات وحإلدحرحت 
وحلسـلطات وحأنظمة حلحاكمة يف دول حملسلمني، 
و ـو رذلـك يبيـا أ  يضـع حأمـور يف نصارهـا 

مـن خـالل حإلاـارة يىل مكمـن حلـاحء حلحقيقي 
دو  موحررـة ودو  مهارـة ألـا؛ أَ َّ حلقضية ال 
تحتم  ذلك، ففلسـطني ضاعـت وحأمة ضبيفة 
وحملسـتقع  ال يعـّر رالخـري يف لـال حلتقاعس 
عـن حلقيـا7 روحجـب حملجارهـة وحملوحجهـة مـع 
حلكيـا  حملختلق »يرسحئي « فإما أ   ؤالء حلخونة 
وحلبمالء يفتضحو  فتنتعه حلشبوب يىل رضورة 
تغيري م أَو مجانعة مشاريبهم ومقّبرحتهم، ويما 
أنهم يسـتيقظو  عى وقع حلخطـب حلاح م ليس 
فقط عى حلشـبوب وينما عى حأنظمة وحلحكا7 
جـبحء رقاء »يرسحئي « حلتي تبيا يف نهاية حملطاف 
لكامـاً ععياحً لها، و ذح  و حلحاص  حليو7، وعى 
ُكـّ  حألوحل لم يكن حلشـهيا حلقائا ليبّوَل كثريحً 
عى حلحكا7 طاملا أنه يببف طعيبة حلبالقة رينهم 

ورني حلاول حلاحعمة لـ »يرسحئي «. 
لقـا كا  حلشـهيا حلقائـا عاملي حلبؤيـة، ولم 
هه يف محيطه  ينحرص ح تمامه أَْو نظبته أَْو توجرُّ
حملذ عـي وال حلجغـبحيف وال حلبشـائبي؛ َكــْونـه 
حسـتنار رالُقـــْبآ  حلكبيـم، فكا  فبـالً عاملياً 
رباملية حلُقـــْبآ  يف رؤيته حلوحسـبة، وح تمامه 
حلوحسـع، ويف نظبته حلوحسـبة، ويف أفقه حلوحسع 
ولقـا أصاب حلسـيا حلقائـا ععاحمللك رـار حلاين 
حلحوثـي لفظه حللـه لني قال )كا  حسـتهاحف 
 ـذح حلبج  حلبظيـم رما يمثله مـن معادئ وقيم 
وموحقف، حْسِتْهــَاحفاً للحق، حْسِتْهــَاحفاً للحبية، 
حستهاحفاً للُقــْبآ  حلكبيم، وكا  رهَاِف يسكات 

صوت حلحق، وكا  رهاف يطفاء نور حلله. 

حالسـتكعار  دول  سـمبنا  لطاملـا   
يف حلبالـم و ـي تتحـاث عـن لقوق 
حإلنسا  ولقوق حملبأة وحلطف  ولتى 

حلحيوح . 
 يف محاولـة منها إلظهار وجه آخب 
غري ذلك حلذي يخفونه ومن جانب آخب 
طبيقـة المتصـاِص غضب وسـخط 

حلشبوب عليها. 
 تلك حملسكنات حملوضبية وحملهائات 
حلتـي ظلـت تحقننـا رهـا طويـالً لم 
تبا تجـاي نفباً أَو توثب يف حلشـبوب 
حملسـتضبفة حملسـتهافة من رطشها 

ومكب ا وقهب ا. 
فطوحل  ذه حلسنوحت تبى حلشبوب 
أ  ألوحلها تزدحُد سوءحً رغم ُكــّ  تلك 
حلشبارحت حلزحئفة وحلوعود حلكاذرة من 
أمبيكا، سـوحٌء أكانت وعـودحً معارشة 
منهـا أَو عـن طبيق حلحـكا7 حلبمالء 

حملوحلني لها. 
رغم تلـك حلوعود وحلشـبارحت حلتي 
تتحـاث حلباحلـة وحملسـاوحة وحلحبية 
وغري ـا مـن حأكاذيـب لم تتحسـن 
وضبيـُة حلشـبوب ولـم تنتصف لهم 
مـن أي ظلم وقع عليهـم، لم تبا لهم 
لقوقهم ُكــّ  مـا لاث أ  أوطانهم 
حلتُلـت وثبوحتهـم نهعـت ودماؤ ـم 

ُسفكت راسم تلك حلشبارحت. 
اـبارحت مجحفة رحقهـم ورحق 
ينسـانيتهم وكبحمتهـم؛ أَنَّها تنطلق 
من فم عاو م حأول وحأخري وحللاود. 

و ـا  ـي تلك حلشـبارحت تسـقط 
ويتعني زيفها ويظهب نفاُق مطلقيها. 
 رمجـبد أ  أطلقـت رصخة حلربحءة 
مـن فـم حلشـهيا حلقائا لسـني رار 
حلشـبار  لذلـك  كا   حلحوثـي  حلايـن 
أ ميتـه حلكعـرية يف يعـادة حأمـور يىل 
نصارها ربا أ  أصعحت غري مسـايبة 
للطعيبـة وحلفطبة حلعريـة. فبناما 
يقـع عـى رأسـك ُكـــّ  ذلـك حلظلم 
وتهـار  ينسـانيتك  وتسـحق  وحأذى 
كبحمتك وال تَحـّبك ساكنا أَو تبرب عن 
سخطك ورفضك لهذح حالمتهاِ  عنا ا 
تكـو  قا تخليت عـن لقك يف حلبيش 

ركبحمة وعزة. 
ُب وأنت  ُب َوتُْرَ عناما تظ  تُـْرَ
تتلقـى حلررـات يف صمـت مخٍز وال 

تببف لتى من أين تأتيك وملاذح؟!!
حلـربحءة مبتعطـاً  لـذح كا  اـبار 
حرتعاطاً وثيقاً رالباحلة حإلنسانية حلتي 
تحفظ لإلنسـا  نفسـه مـن حلهوح  
وحلبضوخ، فتلك حلرصخة حلتي أطلقها 
حلكثـريو  مـن ربـا حلشـهيا حلقائـا 
لسـني رار حلاين كانت متنفساً لهم 
ويطالقاً للسـخط حلـذي يمأل جوفهم 
ليبرب عن رفضهم أ  يكونوح ماحسني 

رأقاح7  ذح حلباو. 
اـبار رـبحءة مكـو  مـن خمس 

أسطب.. 
 فلنتأملهـا جيـاحً لنبـبف عالقتها 

وحرتعاطها رالباحلة حإلنسانية. 

حلله أكرب.. 
تكعـري وتبظيم لله حلوحلـا حلقا ب 
فوق ععـاده تكعـريحً يسـمو رالنفس 
حلعرية رحيـث ال تبى دونه كعريحً وال 
تبجو سـوحه صغـريح لقـريحً، فيجب  
وال  لنفسـك  تنتصـف  ينسـاناً  منـك 
تبكبها وتبعا ا لغريه حلله حأكرب. 

أليـس  ـذح حلسـمو وحلتحـّبر لتلك 
حلنفـس يبـا مـن حلباحلة حإلنسـانية 

رحقها؟
حملوت أمبيكا.. 
حملوت إلرسحئي .. 

عاو اـيطا  أكرب ياّمــب حأوطا  
ويحت  ويسفك حلاماء وينر حلفساد 
وحملـوت أينما لـ ، أليس مـن حلباحلة 
حإلنسـانية أ  ترصخ حلشبوب رموته 
 ـو يُِميتُها ويقتلها فبـالً، أليس من 
حلبال رحقها أ  تـرصخ من أعماقها 
تتمنـى  أنهـا  يبـبف  كـي  رموتـه؛ 
موحجهتـه وحالنتصاف لنفسـها ولك  
تلـك حلامـاء حلتـي أرحقها رـاو  وجه 
لـق. وذلـك حملوقف يهـز ذلـك حلباو 
مـن حلاحخـ  مهمـا لـاول حلتظا ب 
ربا7 حملعـاالة من ذلك حلشـبار يال أننا 
نـبى موحفقـه وتَحـّبكاته ضاه وضا 
من يرصخو  رـه تخربنا ربكس ذلك 

تماماً. 
فهـو لينمـا يـبى ذلـك حلسـخط 
َويعـال  حملوقـف منهـا رذلك حلشـك  
وتلك حلقوة يف يخبحجه يجبله يحسـب 

لك   لسـاب  ألـف 
تلك  ضـا  تَحــّبك 
حلشبوب، فأمبيكا 
تببفا   ويرسحئي  
تنامـَي  أ   جيـاحً 
يولا  حلسخط  ذلك 

طاقًة ييجاريـة حنافاعيًة نحو تحوي  
ذلـك حملوقـف يىل فبـ  وحقـع ويُحِيي 
حأمَ  راحخ  حلنفس حإلنسـانية قناعًة 
رأ  من يتخذ حملوقف سـيتَحـّبك نحو 
تطعيقـه حلفبـي ومن يكعـت راحخله 
قهـبه وظلمـه وال يحـاول حالنتصاف 
لنفسـه ولـو رالتبعـري عمـا يبفضه 
وينعـذه لـن يتَحـّبك أرـاحً مهما نزلت 
عـى رحسـه حلررـات حملوجبـة من 

عاوه. 
حللبنة عى حليهود.. 

جماعـة لاقـاة ناقمـة مجبمـة 
ضـا  حلكثـرية  رجبحئمهـا  مببوفـة 
حملسـلمني وضـا ُكــّ  مـن يقف ضا 
مروعهم اللتـالل حلبالم وتطويبه 
لخامتهم، فهم غاة رسطانية خعيثة 
لُِبنَـت مـن حللـه وحملالئكـة وحلنـاس 
أجمبـني، فكيـف ال تذكب ـم رهـذح 
حلخـزي حلذي  م عليه كيف ال تلبنهم 
و ـم يلبنونـك أنـت ودينـك ونعيك؟ 
أليس من حلباحلة حإلنسـانية لنفسـك 

وملنهجيتك حلتي أنت عليها؟. 
أنت تلبن من لبنتهم حلسماء لخعثهم 
ومكب م وكيا م لينما تلبنهم فأنت 

تلبـن ُكـــّ  أفبالهـم 
وجبحئمهـم ضاك تلبن 
تلبن  تكرب م وتجرب م 
حنتهاكهم لـك  لبماتك 
وتبايهـم لحـاود حلله يف 

أرضه. 
لنـرص  لإلْساَل7.. ح

فخـب  ورـك   عاليـاً  رهـا  أرصخ   
وحعتـزحز راينك حلذي  و دين حلسـال7 
وحلبلمـة دين حلباحلة حإلنسـانية لك  

حلعرية رال حستثناء. 
 يف ُكــّ  سالة ومنرب ومرتس فلن 
تنترَص وتنصَف إلنسانيتك وتحّقــق 
حلباحلة حلتي تضمن لك حلبيش حلكبيم 
يال رانتصـار  ـذح حلاين دين حإلْسـاَل7 
حملحماي رمنهجيته حلقويمة حلسمحة 
رتلك حلكلمـات ورذلك حلشـبار أصعح 
حلكثـري من اـبوب حلبالم حإلْسـاَلمي 
يُخِبجـو  سـخطهم ويبـرّبو  عـن 
رفضهم لهيمنـة عاو م ويرصخو  
يف صاور ـم  حلكامـن  حلحـق  رقـوة 
ليحّقــقـوح رذلـك حلباحلَة حإلنسـانية 
رـك  مبانيها، وذلك مـا توقع لاوثَه 
حلشـهيُا حلقائا لينما قال: )حرصخوح 
وستجاو  من يرصخ مبكم يف أماكن 

أُْخــَبى(. 
فهـو كا  يبلـم أ  ذلـك حلشـباَر 
يحبُِّك حلغبيزَة حإلنسـانية وحلفطبة يف 
حلافع عـن حلنفس وحالنتصاف لها من 

أي حنتهاك وأذى. 
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خريُف أربعة أعواٍم من الحرِب المنسّيِة على اليمن

اليمانيون وأسرار الحياة

يف عاملنا حمُلبارص وحلذي يمتلُك منظوماٍت 
تكنولوجيـًة دقيقًة، وعوملـة لايثة وتطور 
حلـرتحيف رسيع جبلـت من حلكـبة حأرضية 
قبيـًة صغريًة يف متناول أيـاي حلعر، ليُث 
أدوحت حملببفـة  يسـتخامو  فيهـا ُكـــّ  
للحيـاة  وحلتقنـي  حلحضـاري  وحلتطـور 
حإلنسانية، نجا أ َّ محورية  ذح حلبالم حلذي 
يمث  ينسـانية حإلنسـا  لم تبا فيه نظارة 
حلبريـع يف مباملهـا وجمالهـا حلتـي تتحـى 
رألوح  حلسبادة وحلنمو، وتبطينا لياة أمث  
وعيشاً كبيم يحفظ لإلنسا  كبحمته ويعني 

لضارحت حلثقافة حلبحقية وحملتقامة.. 
نبيـش حليـو7 يف موسـم حلخبيـف رـك  
مبانيـه وصفاتـه ورـك  ألوحنـه ومبحلله 
يف وحقـٍع لـم نجـا فيـه حلحيـاة حإلنسـانية 
حلتـي نأم  ررتجمتها قـوالً وفبالً يف لياتنا 

ونظامنا حالجتماعي وحلسيايس.. 
ألـوح   ك َّ  محـت  خبيفيـٌة  عاصفـٌة 
حلحيـاة، وقضـت عى مسـتقع  حلشـبوب 
وحأمـم أصارـت حلعـر وحلحجـب وجبلـت 
مـن حإلنسـا  ضحية يف مسـتنقع عميق ال 
يسـتطيع حلخبوج منـه يال رشـّق حأنفس، 
نبـم  ذه حلحيـاة حلتـي أرحدو ا لـك  أرناء 
حلشبب حليمني يف حلشمال وحلجنوب، للحياة 
وحإلنسـا ، لـألرض وحلحضـارة، للمـايض 
وحملستقع ، خبيٌف عاصٌف يها7 ُكــّ  يشء 
وال يعـايل رقوحنـني حلحيـاة وقوحعـا حلبيش 

حملشرتك.. 
خبيـُف أررـع سـنوحت مـن حلبـاوح  عى 
حليمن مـاذح أنتجت..؟ ومـاذح أثمبت..؟ وماذح 
لصـات..؟! غـري  ـذه حأرقـا7 حلتـي ُكِتعت 
راماء حليمنيني وُرِسمت رلولة رمادية لبؤية 
حملشها حإلنساني لك  أرناء حلشبب حليمني.. 

فهـذه حأمم حملتحـاة تقـول ي َّ ما يقبب 
من 100 ماني يتببضو  للقت  أَو حإلصارة 
أُسـعُوعياً وقا تسـععت حلغـارحت حلجوية يف 
مقتـ  أَو يصارـة 37 طفـالً اـهبياً خالل 
حلشـهور حالثنتي عرَة حملاضية، ورحسـب 
منظمـة »أنقـذوح حأطفـال« حملنظمـة فإّ  
حلغـارحت حلجويـة كانت حلسـعب حلبئييس يف 
لاالت حلوفاة وحإلصارة حملبتعطة رالحـبب.. 
 َونحـو 10 ماليني اـخص يمثلو  أكثب 
من ثلث حليمنيني، ال يجاو  ما يكفيهم من 

حلطبا7.. 
ونحـو 85 ألـف طف  تحت سـن خمس 
سـنوحت ررما توفوح رسـعب حلجوع حلشـايا 

منذ عا7 7015. 
ونحـو مليونـي طف  يمنـي يبانو  من 
سـوء حلتغذيـة، مـن رينهـم 360 ألف طف  

يبانو  من سوء تغذية لاد وخطري.. 
ويحتـاج  7 مليـو  اـخص، يمثلـو  
لـوحيل ٪80 من حلسـكا ، يىل اـك  ما من 

أاكال حملساعاة حإلنسانية.. 
وما يقبب من 18 مليوَ  يمني يفتقبو  
يىل حمليـاه حلنظيفـة وقـا تسـععت حلحـبب 
وحأوضاع حإلنسـانية حلصبعـة يف فبحر أكثب 
من 0ب1 ألف اخص يىل حلعلاح  حملجاورة.. 
ويوجا أيضاً لوحيل مليوني طف  يف حليمن 
خـارج مقاعـا حلارحسـة، وتم حإلرـالغ عن 
حاـتعاه رإصارة نحو 1. 7 مليو  اـخص 
رالكولـريح منذ عا7 7017، تـويف منهم أكثب 

من 7500 اخص.. 
ويف ترصيـٍح ملنظمة حلصحـة حلباملية يف 
تقبيب ـا حأخـري قالـت: حلنظـا7 حلطعي يف 
حليمـن يف لالة حنهيار كامـ  كذلك يمكانية 

حلوصول يىل حملياه حلنظيفة وحلغذحء.. 

 ـذح خبيف أرربـة أعوح7 و ـذه نتائجه 
حلكارثية عى اـبب حليمن و ـذح ما أرحدته 
وحإلمارحتـي  حلسـبودّي  حلبـاوح   أنظمـة 
وحأمبيكـي ركـرس ُكــّ  مقومـات حلحياة 
وحملبيشـة أرناء حلشـبب حليمني؛ كي يعقى 
ضبيفاً فقريحً ُمهاناً أما7 آلة حلقت  وحلقصف 
وحلامـار وحلتجويـع حليومي، ولتـى يعقى 

مبتهناً لقوى حالستكعار وحالستبمار.. 
يّ  عوحصـف آل سـبود يف زمن محما رن 
سـلما  وربا ح تزحِز رشعيته دحخ  وخارج 
ــة ربا ذرح خااـقجي، لم  حململكة وَخاصَّ
تبـا تُقِنع ألاحً..! ر  ينهـا عادًة تنقلب عى 
ُمطِلقيهـا، وتؤّكـــا دعوتنـا حلثارتـة منذ 
سنوحت ضا م وعى حمتاحد لكمهم حلظالم 
رحق أرناء اـعه حلجزيبة حلببريـة، أنهم لم 
يبودوح جايبين ربعاية حملقاسات حإلْساَلمية 
يف مكة وحملاينة، فاليا حلتي تصافح حلقتلة يف 
ت  أريب ووحانطن، وتقت  حملسلمني يف حليمن 
ومن قع  يف سوريا وحلببحق وليعيا ر  ولتى 
دحخـ  حململكة )حلشـيخ حلنمب وخااـقجي 
ومئـات غري م مثال عى ذلـك( غري جايبة 
رـأْ  تكـو  حلحاكمـة حلفبلية للمقاسـات 

حإلْساَلمية رأي لال من حألوحل.. 
لمـالِت  حأخـرية  حلفـرتة  يف  وناللـظ   
حالعتقـاالت حملسـتمبة رحـق حلنااـطني يف 
مجال لقوق حإلنسا  يف حلسبوديّة، و ذح ما 
رّصلت رـه منظمة  يومن رحيتس ووتش، 
حملوجهـة  حالتهامـات  يّ   قالـت:  َليْـــُث 
للمبتقالت يف حلسبوديّة مبتعطة رنشاطهّن 
يف حلافـاع عـن لقـوق حإلنسـا  وحتهامات 
حالّدعاء حلبا7 حلسـبودّي للنااـطات تتبلق 
ربم  سلمي يف حلافاع عن لقوق حإلنسا .. 
حلسياسـية  حلبؤيـة  وضـوح  ورغـم 

وحلحقوقيـة للمنظمات حلاوليـة وحإلْقليْمية 
ـــة فيمـا يخـص رشعيـة حلتحالف  َخاصَّ
حلسـبودّي ورأنه رات وحضحـاً للجميع عا7 
ألقيته ومخالفته للقوحنني حلاولية رشـك  
رصيـح وعـا7 مبحعاة  ـذه حأمـور يالّ أّ  
حلنظا7 حلباملي حملتحكـم أمبيكياً وربيطانياً 
ويرسحئيلياً يغُض حلطبف رشك  مستمب عن 
ُكــّ   ذه حلجبحئم حلغري ينسـانية ويشـغ  
حلـبأي حلبـا7 رأمـور سـطحية وتفاصيـ  

جزئية ال تتبلق ركبحمة حلعر.. 
ويف ترصيـح خطري لصحيفـة ديي مي  

حلربيطانية، قالت:
ما كشفناه من تجنيا لألطفال وحلتمال 
تورط قـوحت ربيطانية يف لـبب حليمن أثار 

ردود فب  كعرية.. 
 وتأكيا ذلك ما نقلته صحيفة حلغارديا ، 
َليْــُث قالـت يّ : وزيب حلاولـة حلربيطاني 
لشـؤو  آسـيا يبا رالتحقيق يف قيا7 قوحت 
ربيطانيـة رتاريـب أطفال للقتـال راليمن 
وتشـري يىل أّ  حأطفـال يمثلـو  0  % من 
جنـود حلتحالف حلـذي تقوده حلسـبوديّة يف 

حليمن.. 
وفيمـا يتبلق رـبدود حأفبال حملسـتمبة 
رصلـت  َليْـــُث  حلاوليـة،  ـــة  َخاصَّ
حلحكومـة حأملانيـة رتمـاد لظـب تصايـب 

حأسلحة يىل حلسبوديّة ملاة 6 أاهب.. 
وأمـا رالنسـعة لبغعة حلنظا7 حلسـبودّي 
رامتـالك مفاعيـ  نوويـة وخطـورة  ذه 
حملبللة، فقـا رصح حلايمقبحطـي ميننايز 
وحلجمهوري روريو، أنه يتبني عى وحانطن 
عا7 تقايم حلتكنولوجيا وحملبلومات حلنووية 
للسـبوديّة؛ أَنَّهـم ياركـو  جيـاحً مـاى 
خطـورة تطـور  ـذه حأمور عى حلسـالة 

حإلْقليْميـة وأّ  نتائجهـا سـتكو  سـلعية 
ومؤثبة يف حملنطقة.. 

َوحمُلاللـظ خـالل فرتحت حلحبب حملنسـية 
عـى حليمن أنها غـريُ متكافئـة يف حلجوحنب 
حلسياسـية وحإلعالمية وحلبسـكبيّة فهناك 
أكثـب مـن 17 دولـة تحالفـت مـع حلنظا7 
حلسبودّي فيما يسـمى رـالتحالف حلببري، 
يَضـاَفـة يىل حلاعم حللوجسـتي وحملخاربحتي 
حأمبيكيـة  حملتحـاة  حلواليـات  قعـ   مـن 
وربيطانيـا وحلغطـاء حلـاويل مـن مجلـس 
حأمـن وحالتّحـاد حأوروري لك  مـا تقو7 ره 
حلسبوديّة من حسـتمبحر للمجازر وحلجبحئم 
رحـق حلشـبب حليمنـي، و ـذه لقيقـة ال 
ـُـاَّ من حاللتفـات لها وتببيف حلبأي حلبا7  ر
رك  ما يحاث، وكي نـارك خطورة حلوضع 

وحلكارثة حإلنسانية يف حليمن.. 
وحضحـة  أصعحـت  حليـو7  حملبادلـة  يّ  
وحملوحقـف  حليمنـي  حملشـها  يف  وجليـة 
حلسياسـية؛ أَ َّ ُكـــّ  حلحقائـق وحلوقائع 
تشري يىل كارثة ينسـانية حختلقتها حأنظمة 
حالسـتكعارية وحالسـتبمارية، وجبلـت من 
حلنظـا7 حلسـبودّي وحإلمارحتي مطيّـًة وأدحة 
خاّلقـة،  فـوىض  يف  وحلاخـول  لتحقيقهـا 
ولبوب مستمبة، ورصحعات جانعية تخا7 
وجوديـة حلكيا  حإلرسحئيي، وتشـتت حآلرحء 
وحالسـرتحتيجية  حملبكزيـة  حلقضايـا  لـول 
وحلاخـول يف دوحمـة حلرصحعـات حلاحخليـة؛ 
كـي تعقى ضبيفـة أما7 حلقـوى حملتحكمة 
رالقـبحرحت حلاوليـة ورغم ُكـــّ  ذلك يال أّ  
حلقضية حليمنية ال زحلت لارضة رصمود ا 
ومقاومتهـا ورنـاء مبادلـة جايـاة للبدع 
وحلتصـاي أما7 آلـة حلقتـ  حإلجبحمية رحق 

أرناء حلشبب حليمني.. 
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ل��ل��ن��ا���ِس يف ال���ده���ِر اأُ����ص���ت���اٌذ وم��در���ص��ٌة
ك�������رى، وف���ي���ه���ا ن���وام���ي�������سٌ واآي��������اُت

بها احل��ي��اِة،  اأ���ص��رار  ُج��ل  ا���ص��ت��َق��وا  منها 
امل���������داراِت ارت����ق����اءاُت ل��ه��م يف  ك���ان���ت 

��ّرب��وا ق�����ص��َة االإع�������راِب م���ن َف��ِم��ه��ا ت�����صَ
ف���اأي���ن���ع احل�������رُف ف��ي��ه��م وال���ع���ام���اُت

م��ع��ام��ل��ه��ا يف  ك���ي���م���ي���اًء  ت�������ص���ّب���ع���وا 
الَح�������ْت ل���ه���م ف��ل�����ص��ف��اٌت واب����ت����ك����اراُت

ُدَوٌل ال�������ورى  اأح���������واَل  اأن  ت���ع���ّل���م���وا 
وال��ب��غ��ُي َح��ي��ٌف وع��ق��ب��ى ال��ب��غ��ي وي���اُت

ل����ك����ّن ع���ق���ل���ّي���َة االأع������������راِب ب���اق���ي���ٌة
ع��ل��ى ال�������ص���اِل، وف��ي��ه��ا ت��ق��َب��ُع ال����اُت

ف��ي��ه��ا )اأب�����و ج���ه���ٍل( ال��ط��اغ��ي وزم���رُت���ُه
ف��ي��ه��ا )م�����ص��ي��ل��م��ٌة(، ف��ي��ه��ا ال��ت��ف��اه��اُت

����ص���ّن���وا ع��ل��ى مي���ن االإمي�������ان ع��ا���ص��ف��ًة
���ص��ه��ي��ون ف��ي��ه��ا واأم����ري����ك����ا ق����ي����اداُت

اأه���داف���ه���ا م�����ص��ن��ٌع، ب���ي���ٌت، وم���در����ص���ٌة
������ص�����وٌق، ك����ذل����ك اأن����ف����ا�����سٌ ب���ري���ئ���اُت

كذا  وال�����ص��اُل،  )���ص��ع��وًدا(  ُي��دَع��ى  الكفُر 
ُي���ق���اُل ل��ل��ب��غ��ي وال���ُع���ه���ِر )االإم���������اراُت( 

ُدنا  يح�صُ الكفر  و�صيُف  ال�صنون  مت�صي 
ون����ح����ن ه���ام���اُت���ن���ا ب�����اأ������سٌ واإن�����ب�����اُت 

لهم ال���ق���رار  ك���ل  ي��ج��ع��ل��وا  الأْن  ���ص��َع��وا 
ال���������والءاُت م����ّن����ا  ل���ه���م  ت��������دوَم  واأن 

وردت ق��د  االآي  فينا  اأن  ا�صتح�صروا  م��ا 
������ص�����ه�����اداُت ف���ي���ن���ا  ل������ه  ط������ه  واأن 

ال���ت���اري���خ ح���ن م�صى  م��ن��ط��ق  وك����ّذب����وا 
ان��ت�����ص��اراُت ال��ي��م��ان��َن  اإن  ال���ق���ول  يف 

م�����ص��ّج��ل��ٌة اأرق�����������اٌم  ال����ي����م����ان����َن  اإن 
م���ن���ي���ف���اُت اأجم����������اٌد  ال����ي����م����ان����َن  اإن 

ه���ُم احل�����ص��ارُة م��ن ف��ج��ِر احل���ي���اِة وه��م
�����ص����م����اواُت اأو  جن�������وٌم  ال����ع����امل����ن  يف 

ه���ُم ال�����ص��م��وُد ال����ذي ال ي��ن��ح��ن��ي اأب����ًدا
ه����ُم ال���ه���دى ح��ي��ن��م��ا ت��ط��غ��ى امل��ت��اه��اُت

َميمنٌة احل���رب  وق��ت  االأع��ا���ص��ِر  بط�ُس 
ل���ه���م، وَم���ي�������ص���رُة ال����ق����وم احل���ت���وف���اُت 

ه����ّب ال��ي��م��ان��ون ط���وف���اًن���ا ي����زجِم����ُر يف 
وج����ه ال���ط���غ���اِة ف��ك��ان��ت َث�����ّم ����ص���والُت

خمالِبِه يف  ��ا  ب��اأ���صً »احل���زم«  على  ��وا  ��ُبّ ���صَ
ث������اراُت اجل����ّب����ار  ������ص�����دِرِه  ويف  ����ٌمّ  �����صُ

���ا ل����ُه اأَْي�����ُط�����ا َك�������ْرٍب وداه���ي���ٍة ب���اأ����صً
�����ي�����ِه ن��������اٌر وان����ت����ق����ام����اُت وب������ن َف�����َكّ

َج����َل����ٌد وال  ع�������زٌم  ل������ُه  ي�������ص���ت���ل���ُن  ال 
اإراداُت ت���غ���ف���و  وال  اأق����������اَم  م���ه���م���ا 

ان�صرَمت االأرب����ُع  ه��ذي  ق��وم  ي��ا  ب��اأ���س  ال 
هاتوا ح��ق��َدك��م  ه��ات��وا  ال��ي��وم:  ل�صاُننا 

ع�����ص��اب��َة ال����ع����امِل امل����اأف����ون ال ت��ق��ف��وا
���ص��خ��اف��اُت ي����ا  ����ص���ٌر  ال���ي���م���ان���َن  اإن 

م���ن ال���ه���زائ���ِم ذوق������وا م���ا ُي���َخ���ِلّ���ُدك���م
ع������اًرا وم����وت����وا ب���َغ���ي���ٍظ ي���ا ُذب����اب����اُت

لكم )اجلنيُد(  قال  كما  اعتداكم  ذك��رى 
ع���ن���د ال���ي���م���ان���َن ع���ي���ٌد واح���ت���ف���االُت

َط��ّل��َت��ن��ا )م�����ردوخ�����اي(  اآَل  ت���رّق���ب���وا 
غ����ًدا ���ص��ُت��زِه��ُر م���ن ���ص��ري ���ص��ن��اع��اُت

ب���ال���ع���دل �����ص����ّداح����ٌة ب���احل���ق ن��اط��ق��ٌة
ت����ق����ول: ُك�������وين غ����ب����اًء ي����ا ذك����ّي����اُت

جيفُتهم ف��ي��ه  رم�����اًدا  ك���وين   ) )اإُفّ ي��ا 
ك������ذاَك ك����وين ه���ب���اًء ي���ا )ب����َرم����زاُت(

ف���ا خ���م���ٌر وال وَط����ٌر ����ص���ع���اُد«  »ب����ان����ْت 
ال������ي������وَم دم��������ٌع واأّن���������������اٌت واآه����������اُت

��ك��م »ب���ان���ت ����ص���ع���اُد« وق����د ح��ان��ت م��اآمِتُ
ن��ه��اي��اُت ُه���ّب���ي ي���ا  »ال ع��ا���ص��َم ال���ي���وم« 

َم����ن ق�����وُة ال���ق���اه���ِر اجل����ب����اِر ُع����ّدُت����ُه
وان����ح����ن����اءاُت ان���ك�������ص���اٌر  ي���ع���ري���ِه  ال 

وامل�����ع�����ت�����دون ل���ه���م خ�������زٌي وخ����امت����ٌة
ف��ي��ه��ا ال�������ردى وامل����ه����ان����ُة واملَ����������َذالُت

ه���ذي ح�����روُف االإب�����ا وال��ف��خ��ِر ق��ائ��ل��ًة
ع��ل��ى ال��ي��م��ان��َن ُج������ودي ي���ا َث����ن����اءاُت

ق���وٌم م��ن ال��ب��اأ���ِس واالإمي�����اِن ق��د ُخ��ِل��ق��وا
ف��ه��م م����دى ال����ده����ِر اأجم�������اٌد َم��ه��ي��ب��اُت
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إذا م�ا وجدت نفس�ك أمام أي�ة قضية، أمام أي ح�دث، تجد هناك من 

يذّكرك بمسئوليتك، ويذّكرك بخطورة عواقب تلك األحداث يذّكرك بعقوبة 

تفريطك ثم ال تهتم، فإنك من قد تجد نفسك يف يوم من األيام ليس فقط 

ضحيًة لتفريطك، بل تجد نفس�ك يف موقف أس�وأ من ذلك املوقف، تجد 

نفَسك يف صف الباطل تقف يف وجه الحق، تساق إىل مواقف الباطل..
حلشهيا حلقائا: 

لسني رار حلاين حلحوثي  
»دروس من ولي عااورحء« 

»َواَللَّ�ِه إِنَّ اِْمَرأً يَُمكُِّن َعُدوَُّه ِمْن نَْفِس�ِه يَْعُرُق َلْحَمُه َويَْهِش�ُم َعْظَمُه َويَْفِري 

ْت َعَليِْه َجَواِنُح َص�ْدِرِه أَنَْت َفُكْن ذَاَك إِْن  ِجْل�َدُه َلَعِظيٌم َعْجُزُه َضِعيٌف َما ُضمَّ

ِفيَّ�ِة تَِطريُ ِمنُْه َفَراُش  ٌب ِباْلَمْشَ ا أَنَا َفَواللَّ�ِه ُدوَن أَْن أُْعِطَي ذَِلَك َضْ ِش�ئَْت َفأَمَّ

�َواِعُد َواأَْلَْقَداُم َويَْفَعُل اَللَُّه بَْعَد ذَِلَك َما يََشاُء أَيَُّها اَلنَّاُس إِنَّ ِل  اَْلَهاِم َوتَِطيُح اَلسَّ

ُكْم َعَلَّ َفالنَِّصيَحُة«.  ا َحقُّ َعَليُْكْم َحّقاً َوَلُكْم َعَلَّ َحقٌّ َفأَمَّ

كلمات من نور من خطبة اإلمام علي عليه السالم 
يف استنفار الناس

َمن األسوأ ِمن الذي تربى على الضالل من يومه األول؟

الشهيد القائد يربط بني الضالل والتفريط: 
ُط اإلنساُن ستأتيه البدائُل املغلوطة عندما يفرِّ

 : صالح الدرواني
تحّدث الشهيُد القائُد األمة يف محاضته 
الت�ي ألقاه�ا بمناس�بة ذكرى استش�هاد 
اإلمام الحس�ن عليه الس�الم يف العارش من 
ش�هر محرم 1423ه�� املوافق 23 مارس 
2002م، بعد ذكر الله وحمده عىل نعمه عن 
العديد من األس�باب والعوامل التي جعلت 
��ة  من الساحة اإلْساَلمية مرسحاً ملآيس األُمَّ
واألحداث الكربى واملفجعة، كفاجعة كربالء 
بح�ق اإلم�ام الحس�ن )ع( وآل بيته بحق 
واحد من سادة شباب أهل الجنة، متسائالً: 
»م�ا الذي حص�ل؟ ما الذي جعل الس�احة 
اإلْس�اَلمية مرسحاً ملثل هذه امل�آيس؟، ملثل 
ه�ذه األحداث املفجعة؟ م�ا الذي جعل من 
يسمون أنفسهم مس�لمن، ويُحَسبون عىل 
اإلْساَلم هم من ينّف��ذون مثل هذه الكارثة 
الت�ي كان من املف�رض والطبيعي أال يقع 
مثلها إال يف تل�ك العصور املظلمة، يف عرص 
الجاهلية، ع�رص الشك، عرص الظلمات، ال 
يف عرص اإلْس�اَلم ويف س�احة اإلْساَلم وعىل 
يدي من يس�مون أَو يحسبون عىل اإلْساَلم، 
فم�ا الذي جعل األمور تص�ل إىل أن يصبَح 
الضحية يف الساحة اإلْساَلمية وتحت عنوان 
��ة  خالفة إْس�اَلمية وعىل يد أبناء هذه األُمَّ
اإلْس�اَلمية، أن يكون الضحية هو ابن سيد 
النبي�ن، ه�و أب�ن الُق��ْرآن هو ابن س�يد 
الوصين وس�يد العرب عل بن أبي طالب، 
هو ابن س�يدة النس�اء فاطمة الزهراء، هو 
ابن س�يد الش�هداء حمزة. هو ه�ذا الرجل 
العظي�م الذي قال فيه رس�ول الله صلوات 
الله عليه وعىل آله )الحس�ن والحسن سيدا 
ش�باب أهل الجنة(؟«، ليعوَد ويؤّك��َد بأن 
حادث�َة كربالء فاجعة كربالء لم تكن وليدة 
يومها، وأنها نتيج�ٌة لالنحراف الذي حدث 
��ة يف تقديم  ��ة يف ثقافة األُمَّ يف مسرية األُمَّ
��ة من اليوم األول  الدين اإلْساَلمي لهذه األُمَّ
الذي فارق فيه الرس�ول )صلوات الله عليه 
��ة للق�اء ربه، نتيجة  وع�ىل آله( ه�ذه األُمَّ
���ة بعد أن  لتفري�ط الن�اس تفري�ط األُمَّ
س�معوا ما قاله الرسول )صلوات الله عليه 
وعىل آله( يوم الغدير، نتيجة حالة الالمباالة 
وهم يس�معون التوجيهات يسمعون الحق 

ث�م ال يهتموا وال يبالون، وال يعطون ُك��ّل 
قضية ما تس�تحقه م�ن األهميّة«، مش�رياً 
إىل »أن الحديث ع�ن كربالء هو حديث عن 
الحق والباطل، حديث ع�ن النور والظالم، 
حديث عن الش والخري، حديث عن الس�مو 
يف أمثلته العليا، وعن االنحطاط، إنه حديث 
ع�ن ما يمكن أن تعتربه خرياً، وما يمكن أن 
تعتربه رشاً، ول�ذا يقول البعض: إن حادثة 
كرب�الء، إن ثورة الحس�ن )عليه الس�الم( 
ح�دث تس�تطيع أن تربطه ب�أي حدث يف 
هذه الدنيا، تس�تطيع أن تستلهم منه العرب 
والدروس أم�ام أيٍّ من املتغريات واألحداث 
يف هذه الدنيا؛ لذا كان مدرسة، كان مدرسًة 
مليئة بالعرب، مليئًة بالدروس ملن يعتربون، 

ملن يفقهون، ملن يعلمون«. 
وق�ال -ِرْض���َواُن الل�ِه َعَليْ��ِه- مبيناً 
خط�ورة الض�الل واملضلن ع�ىل املجتمع 
وكي�ف يحوله�ا الض�الل إىل مجتمع�ات 
تن�ارص الباط�ل وتق�ف يف ص�ف الباطل 
ملواجه�ة الح�ق: »إن اإلضالل ال�ذي تبناه 
معاوي�ة طيلة أيام إمارته عىل الش�ام« من 
أيام عم�ر، »ثم بعد أن أصب�ح يحمل لقب 
خليفة يحكم البالد اإلْساَلمية بعد استشهاد 
اإلم�ام ع�ل )علي�ه الس�الم(، ثم م�ن بعد 
استش�هاد اإلمام الحس�ن )عليه الس�الم( 
رأين�ا كيف حول ذلك املجتم�ع إىل مجتمع 
ين�ارص الباطل، ويقف يف ص�ف الباطل«، 
مضيف�اً »رأينا أيضاً - أيه�ا اإلخوة - كيف 
يكون الجان�ب اآلخر - وهو م�ا كنا نقوله 
أكث�ر م�ن م�رة -: أن الجرائ�م ليس�ت يف 
العادة هي نتيجة عم�ل طرف واحد فقط، 
املجرم�ون م�ن جه�ة، املضلون م�ن جهة 
يجنون، واملفرِّطون واملقرصون واملتوانون 
والالئبالي�ون هم أيضاً يجن�ون من طرف 

آخر«. 
وأوض�ح علي�ه الس�الم »ب�أن الجريمة 
مش�ركة م�ن أول ي�وم حص�ل االنحراف 
��ة عن ه�دي الُق��رْآن،  بمس�رية هذه األُمَّ
وهدي رس�ول الله )صلوات الله عليه وعىل 
آل�ه(، الفت�اً إىل »األمة الت�ي أضلها معاوية 
وكيف أنه�ا انطلقت لتقف يف صف الباطل 
ملواجه�ة الحق لتقف يف وج�ه النور لتقف 
يف وج�ه العدال�ة، يف وجه الخ�ري، تقف مع 

أب�ن آكلة األكباد، مع أبن أبي س�فيان ضد 
ويص رس�ول الله )صلوات الله عليه وآله( 
ض�د أم�ري املؤمن�ن عل ب�ن أب�ي طالب، 
الذي قال فيه الرس�ول )صل�وات الله عليه 
وع�ىل آله(: }أن�ت مني بمنزل�ة هارون من 
م�وىس{، مضيفاً »إنه الض�الل، وما أخطر 
الض�الل، ما أخطر الضالل وما أس�وأ آثار 
ونتائج وعواقب الضالل! َوما أفظع خسارة 
املضلن عند الله، ما أش�د خس�ارتهم، وما 
أفظع خسارتهم يف هذه الدنيا ويوم يلقون 

الله سبحانه وتعاىل، وقد أضلوا عباده!. 
القائ�د يف محاضت�ه  ورب�ط الش�هيد 
ب�ن الض�الل والتفري�ط بع�د أن أوض�ح 
»ب�أن التفري�ط لي�س فقط أم�ام الحدث، 
ب�ل التفريط يوم أن يس�مع الناس الكالم، 
يسمعون التوجيهات يسمعون منطق الحق 
ثم ال يهتمون وال يبالون وال يعطون ُك��ّل 
قضية ما تس�تحقه من األهميّة«، مشرياً إىل 
أنه عندما يفرط اإلنسان فيما يسمع ستأتي 
البدائ�ل املغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله 
ممن يفهمون األمور فهماً مغلوطاً، ممن ال 
يعرفون عواقب األمور، أَو من جهة نفس�ه 
ه�و فيكون هو من يحل�ل، ومن يحاول أن 
يض�ع لكل قضية حداً معين�اً، يظن أنها ال 
تتجاوزه، كما حصل ألهل العراق ممن ربما 
كانوا يتصورون أن الحس�ن هو املشكلة.. 
يمك�ن أن يصفى وتبقى األج�واء طبيعية« 
وهن�ا يتس�اءل عليه الس�الم، بع�د أن قتل 
الحسن )ع( هل بقية األجواء طبيعية؟ هل 
اس�تقر وضع أهل العراق؟ أم ب�دأ العراق 
يغل، أم بدأت النكبات، والكوارث تتابع عىل 
أهل العراق جي�الً بعد جيل إىل هذا العرص 
ال�ذي نحن فيه. لم يس�لم أه�ل العراق، لم 
يس�لم لهم دينهم، لم تس�لم له�م دنياهم، 
��ة  لم تس�لم أنفس�هم، ليعود ويحذر األُمَّ
من التفريط وحالة الالمباالة عند س�ماعها 
��َة إىل اس�تلهام  لتوجيهات الله، داعياً األُمَّ
الدروس والعرب من األحداث والوقائع املاثلة 
أمامها وقال: »ما أس�وأ اإلنس�ان أن يسمع 
كلمة الحق ثم يرى نفس�ه يف يوم من األيام 
يقف يف وجه الحق يرضبه بسيفه، إنه أسوأ 
من ذلك الذي تربى ع�ىل الضالل من يومه 

األول، إنه أسوأ من أولئك«. 

ثوري يا عواطف 
واغضبي

الشهيد عبدالمحسن النمري

صاحب���ي تخل���ي  أمري���كا  ق���د  ال  أكب���ر  الل���ه 

يض���رب عل���ّي، يواجه الُق�����ْرآن بأفت���ك ما معه

م���ن صاح���ب أمريكا وعادن���ا وقال له���ا ارحبي

فت���ح له���ا ص���دره وس���ايس ف���ي خوي���ه يرفعه

والنب���ي مّن���ه  الل���ه  الل���ه  تب���ّرا  ونتب���رأ  نب���رأ 

والَ���ى اليهود وش���رع اللي بوش نفس���ه ش���ّرعه

الواجب أن نضرب على إسرائيل يا اجليش الغبي

نصرع���ه يجين���ا  وأمري���كا  ب���وش  تخل���ي  وإال 

من داس���كم ف���ي الط���ن خلونا ندس���ه واهربي

ي���ا ذا اجلي���وش وخل���و ابن الب���در والل���ه يدمغه

دام احلكوم���ة قررت والضغ���ط معروف أجنبي

تض���رب وطنه���ا ُك�����ّل ح���ر يعي���ش فيه���ا تقمعه

فاحنا نقل هيا اضربي هيا اضربي هيا أضربي

وادعي احلاليف مس���تحيل احلل���ف حقه ينفعه

ل���و ق���وة العال���م مع���ك تض���رب ف���الزم تغلب���ي

ذه ق���وة الله ي���ا خفي���ف العقل واحن���ا اللي معه

صرن���ا به أقوى م���ن جميع قواك وان���ت املتعبي

جرجر ذيولك وانس���حب وأن تشتي املوت اتبعه
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نظام دولة العدوان 
السعودّي يطلق حملَة 

اعتقاالت جديدة ضد 
ناشطني حقوقيني

 : متابعات 
حنطلقـت لملـُة حعتقـاالت جايـاة يف دولـة 
حلباوح  حلسبوديّة، أمس حأول حلجمبة، تستهاُف 
عادحً من حلنااـطني حلحقوقيني، لـم تح  دونها 
حالنتقادحُت حلاولية حلوحسبة لسج  حململكة حليسء 

يف مجال لقوق حإلنسا . 
وحرتفع عاد حلذين حعتقلتهم سـلطات حلبياض 
خـالل حليومني حملاضيـني يىل 13 سـبوديًّا، رينهم 
حثنا  يحمال  حلجنسـية حأمريكية يف يطار لملة 
قمـع جايـاة يف حململكـة حلتـي توحجـه حنتقادحت 

لقوقية لادة. 
رينهـا  مـن  لقوقيـة  منظمـات  وأّكـــات 
منظمة حلقسـط لاعم لقوق حإلنسـا  أ  لملة 
حالعتقاالت طالت َعَادحً من حلنااـطني من رينهم 
ُكتّـاب وماونو ، وحمبأة لامـ ، أربز م حلكاتب 
وحلطعيـب رار حإلربح يم وحلنااـط صالح حلحيار 

حللذح  يحمال  حلجنسية حأمريكية. 
ورجحـت حملنظمـات أ  حعتقالهـم جـاء عى 
حلسـلطات  حعتقـال  عـى  حلتجاجهـم  خليفـة 

حلنااطات ومحاكمتهن. 
وعلق مسـؤول يف وزحرة حلخارجيـة حأمريكية 
عـى حعتقـال موحطنـني أمريكيني يف حلسـبوديّة، 
موضحـاً رأ  حلـوزحرة راأت حتصاالتهـا مع دولة 
حلبـاوح  يف  ذح حلصاد، لكنـه رفض يعطاء مزيا 
مـن حلتفاصي  نظبحً العتعـارحت حلخصوصية رني 
حلعلاين لسـب قولـه، يذ أ  حإلدحرة حأمريكية من 

أ ّم حلاحعمني للنظا7 حلسبودّي. 
مايـبة أرحـاث حلـرق حأوسـط يف منظمة 
حلبفـو حلاوليـة لـني مبلـوف عربت عـن قلق 
حملنظمـة رشـأ  لملـة حالعتقـاالت حلجاياة، 
محذرة من مغعة حالستهاحف حلخطري للنااطني 
يف قطاعـات مختلفـة يف حملجتمـع، كمـا دعت 
حلسـلطات يىل حلكشـف عـن مـكا  وجود م، 
وضمـا  لمايتهـم مـن حلتبذيب وغـريه من 
رضوب سـوء حملباملة، ويطالق رسحلهم فورحً 

ودو  قيا أَو رشط. 
ويف حلسـياق نفسـه، أّكــا لسـاب »مبتقي 
حلـبأي« حملهتم رشـؤو  حملبتقلني يف حلسـبوديّة، 
حناالَع لبيق يف سـجن سـكاكا، اـمايل حململكة، 
جبحء حلتجاجات حملبتقلني، وسـط أنعاء تحاثت 
عن مقتـ  مبتق  دخـ  حلسـجن حلتجاجاً عى 

ظبوف حالعتقال حلسيئة. 
ونقـ  حلحسـاب عـرب »تويرت« مقطـع فيايو 
يظهـب حلاخـا  و و يتصاعا من معنى حلسـجن 
رشـك  كثيـف يضافـة يىل مقطع آخب لسـيارحت 

حإلطفاء و ي تتجه نحو ماخ  حملعنى. 

 : فلسطين المحتلة 

أصيب فتًى فلسـطينيٌّ رجـبوح وآخبو  
رحاالت حختناق، أمس حلسعت، خالل حقتحا7 
قـوحت حاللتـالل حلصهيوني قـبًى رالضفة 
حلغبرية، منّفــذة عملية حعتقاالت وحسـبة 

طالت فلسطينيني يف مناطَق متفبقة. 
وذكـبت وكالة وفا حلفلسـطينية لألنعاء، 
أ  قـوحت حاللتـالل حقتحمـت قبيـة مثلـث 
حلشـهاحء جنـوب ماينـة جنـني رالضفـة، 
وأطلقت حلبصاص حلحي وقنار  حلغاز حلسا7 

راتجاه حلفلسطينيني، ما أدى يىل يصارة فتى 
فلسطيني رجبوح وآخبين رحاالت حختناق. 
وكا  قـا أصيـب 70 فلسـطينياً رجبوح 
وحلبـرحت رحـاالت حختنـاق، أمـس حأول 
جبحء حعتـاحء قوحت حاللتالل حلصهيوني عى 
حملشاركني يف حلجمبة حلثالثة وحلخمسني من 
مسريحت حلبودة وكرس حلحصار تحت عنوح  

)حنتصار حلكبحمة( يف قطاع غزة. 
يىل ذلك، حعتقلت قوحت حاللتالل حلصهيوني، 
أمس حلسـت، خمسة فلسطينيني يف مناطق 

متفبقة رالضفة حلغبرية. 

وذكـبت وكالة مباً حلفلسـطينية لألنعاء، 
أ  قـوحت حاللتـالل حقتحمـت رلـاة رورين 
جنـوب نارلـس وريـت فجـار جنـوب ريت 
لحـم وقلقيليـة وجنـني وحعتقلت خمسـة 

فلسطينيني. 
ممارسـاِتها  حاللتـالل  قـوحُت  وتوحصـُ  
حلباوحنيـة رحـق حلفلسـطينيني مـن خالل 
حلتضييـق عليهـم وماح مـة حملـا  وحلقبى 
حلفلسـطينية واـن لمالت حعتقال يومية؛ 
رهاف تهجري م وحالسـتيالء عـى أرحضيهم 

وتهويا ا. 

 : متابعات 

يف ظـ  تنايـا دويل رالتصبيـا يف ليعيا ودعوحت 
يقليميـة ودوليـة للتهائـة، تتوحصـ  حملبـارك يف 
ضوحلي حلباصمة طبحرلس رني قوحت حملنقلب عى 
حلحكومة حلرعية خليفة لفرت حملاعو7 يمارحتياً، 
وقوحت لكومة حلوفاق حملبرتف رها دولياً ربئاسة 

فايز حلرسحج.
وقوحت خليفـة لفرت تتلقى حلاعم وحملسـاناة 
من قع  دولـة حاللتالل حإلمارحتي وذلك إلسـقاط 
حلحكومـة حلرعية وفق أجنـاحت دويلة حإلمارحت 
تناقضهـا  ليتضـح  حملنطقـة،  يف  تنفذ ـا  حلتـي 
حلوحضح يف زعمها راعم ما تسـمى لكومة حلفاّر 

 ادي وحلتـي يطلق عليها حملسـمى حلرعية ضا 
مـا تاعيـه رأنهم حنقالريـو ، يف وقت تسـبى يىل 
يسـقاط لكومـة رشعية مبـرتف رهـا دوليًّا يف 
ليعيا، ليتضح أ  دويلة حإلمارحت ليست سوى أدحة 
لتنفيـذ حملخطـط حلصهيوأمبيكـي يف حملنطقة وال 
يهمها رشعية أو حنقـالب وينما تعحث عن طبف 
يوحفق عى يمالءحتها وتنفيذ سياسـتها حلتامريية 

لشبوب حملنطقة.
وكانـت حلسـلطات حلليعيـة قـا أعلنـت، أمس 
حلسعت، حسـتبادة حلسـيطبة عى مطار طبحرلس 
حلـاويل، ربا سـيطبة قوحت لفرت عليه لسـاعات 
وصـات  جومـاً يف منطقتي أرو اـيعة وحلهرية، 
وأكات أ  حملببكة ستسـتمب يىل لني حلقضاء عى 

مصار حلتهايا رحسب تبعري ا.
وقال وزيـب حلاحخلية يف لكومة حلوفاق، فتحي 
رااـاغا: ي  حلوضع حأمني دحخ  ماينة طبحرلس 
جيا وممتاز وحسـتطاعت  ذه حلقوحت حلتسل  يىل 
مطار طبحرلس وتبات لتى مطار طبحرلس وحآل  
تم يرجاعها وتم تحبيب مطـار طبحرلس رالكام  

وحملببكة يف قرص رن غشري«.
يُذكب أ  قوحت لفرت أعلنت أنها سـيطبت عى 
مطار طبحرلس ولي حلسـوحني غبب حملاينة , ربا 
سـيطبتها عى مناطـق قرص رن غشـري ووحدي 
حلبريع. وتوعات رموحصلة عملياتها لحني تحقيق 

أ احفها.
مـن جانعه، أعلـن حملعبوث حأممـي حلخاص يىل 

حلشـأ  حلليعي، غسا  سـالمة،، أمس حلسعت، أ  
حملنظمـَة حلاولية تبمُ  عى تجنيب ليعيا حملزيا من 

حلتصبيا.
قال سالمة يف مؤتمب صحفي عقاه رطبحرلس: 
ي  حلعبثـَة حأمميَة يف ليعيا عملـت طيلة عا7 عى 
حمللتقـى حلوطني حلـذي أرحَدت منه أ  يكو  نقطة 
تجمـع كلمـة حلليعيـني للخـبوج مـن حالنسـاحد 
حلسـيايس، مضيفـاً: نحـن مـرصو  عـى عقـِا 
حملؤتمـب رني حأطبحف حلليعيني يف موعاه حملقبر رني 

 1 و16 أربي ، يال يذح منبتنا ظبوٌف قا بة«.
وأوضـح حملعبـوث حأممـي: »نبيـا أ  نطمنئ 
حلليعيني أننا راقو  يىل جانب حلشبب حلليعي إلنجاح 

حلبملية حلسياسية دو  حللجوء يىل حلتصبيا«.

االحتالل يعتقل 5 فلسطينيني ويعتدي على قرية مثلث الشهداء يف الضفة

قوات حفرت تحاصر مدينة طرابلس إلسقاط الحكومة املعرتف بها دولياً 

النظام البحريني يستقبل وزيرًا االقتصاد الصهيوني وحركة 
أمل البحرينية تدعو إىل مسريات ضد التطبيع 

 : متابعات 

يف خطـوحِت مـا ربـا حلتطعيع حلبسـمي 
رني دول حلخليج ودولة حلكيا  حلصهيوني، 
يشـارُك حاللتالُل حلصهيونـي روفٍا مكو  
مـن عـاة اـخصيات عـى رأسـها وزيب 
حالقتصـاد »حيـي كو ـني« يف مؤتمب ريادة 
حالعمال يف حلعحبين حملزمع عقاه ما رني 15 

_ 18 من يربي  حملقع . 
وقالت وسـائ  يعال7 رحبينية: ي  حلوفَا 
حلصهيوني حملشارك وحلذي من حملفبوض أ  
يتوحجـا فيه   متحاثـني يضافة أكثب من 
30 اخصاً صهيونياً مسجالً للحضور من 

رينهم أعضاء يف جيش حاللتالل. 
ويبتـرب حلوفـا حلصهيونـي عـى حلورق 
سـارع أكرب وفا يف حملؤتمـب ويفوق لجمه 
وفـود عـاة دول عبرية من رينهـا حلكويت 

وحلسبوديّة وقطب وحالرد . 

وتحـاث حإلعالمـي حلعحبينـي يربح يـم 
حملا ـو ، عـن أ  حلعحبيـن تبا مـن أكثب 
حلـاول حعتمادحً عـى حلنظـا7 حلعولييس؛ لذح 
فمـن حلطعيبـي أ  تكو  عـى علم رقاو7 
وفـا حرسحئيي كعـري يليها، وذلك يف ياـارة 
يىل كال7 حلحكومـة عن أنها لم تاُع صهاينة 
للمؤتمب وأ  حملنظمني  م من قاموح رذلك. 
يىل ذلك، أصارت جمبية حلبم  حإلسالمي 
»أم « حلعحبينية رياناً، أمس حأول حلجمبة، 
حسـتنكبت خاللـه تطعيـع مـع حلصهاينة 
حلحكومـة حلعحبينيـة، وحعتربتـه جبيمـة 

نكبحء وخيانة للاين وحإلنسانية. 
ليـس مسـتغبراً  حلجمبيـة:  وأضافـت 
أ  تكـو  دولـة تحكمهـا عصارـة قعلية 
تجـبدت من حلقيـم حأخالقية وحإلنسـانية 
وعى قطيبة تامة مع ابعها و ي عبضٌة 
لالخـرتحق حلصهيونـي، أ  تتحول يىل مبتع 
لك  من  ّب ودّب مـن أعاحء أمتنا حلببرية 

وحإلسالمية. 
حلسياسـيّة  حلقـوى  حلجمبيـة،  ودعـت 
حلعحبينية حلحبة وجما ري حلشـبب للبم  
عـى حجتثـاث فكـبة حلتطعيـع حمللبونـة، 
مبتربة أ  حملحافـَ  وحملؤتمبحت حلتي تنظم 
رحضور حلصهاينة وصمـة عاٍر عى جعني 
حلسلطة وك  من يطع  لها، كما دعت أرناء 
حلشـبب حلعحبيني يىل حملشاركة يف فباليات 
»أسـعوع رفـض حلتطعيـع« حلـذي تنظمه 
حملبارضـة يف حلعحبيـن يف حلفرتة من ب–15 

أربي  ب701. 
وحعتـربت حلجمبيـة، أ  مـا تقـو7 رـه 
حلسـلطات جبيمـة نكـبحء وخيانـة للاين 
وحأمـة، ويأتـي كجـزء مكمـ  ملا سـمي 
رمـروع »صفقـة حلقـب « حلهـادف يىل 
تصفيـة حلقضيـة حلفلسـطينية وتسـليم 
حلكيـا   يىل  حملنطقـة  يف  حأمـور  مقاليـا 

حلصهيوني حلغاصب. 
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��ة  السيد حسن رضوان الله عليه لم يتَح�ّرك من فراغ، واملشروع القرآني الذي قدمه لأُلمَّ
��ة في أمّس احلاجة إليه، يشهد الواقع وتشهد األحداث كما قلنا وهي يومية  هو مشروع األُمَّ

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي منذ ذلك اليوم وإلى اليوم. 

كلمة أخيرة

نائف حيدان*
   

يف  إخوانَن�ا   ُ نطم��نِ

ويف  مري�س  منطق�ة 

قعطب�ة بأنن�ا كن�ا وال 

زلنا إخوًة لكم، وعدونا 

وإن  واح�د  وعدوك�م 

م�ا ت�رّوج له قي�اداٌت 

للشيطان  باعت نفسها 

بثم�ن بخ�س ال تُصبُّ 

إال يف خدم�ة الع�دّو ال�ذي يريد أن يوجَد ويوّس�َع 

الرشخ بيننا؛ ليس�هل له ابتالعن�ا، فمثلما حاربتم 

الس�بعينيات  يف  قته�ا  ومرتزنِ الس�عوديّة  أدوات 

والثمانينيات، وصمدتم كالجبال الشامخة حافظوا 

عىل ه�ذا التأريخ املرّشف، وها نح�ن اليوم نصمد 

كم�ا صمدتم ونح�ارُب رأَس الرش ذات�ه، واملتمثل 

بالس�عوديّة وم�ن يقف خلفه�ا، فكون�وا عوناً لنا 

ملواجهة العدّو الحقيقي وال تس�تمعوا للش�ائعات 

املغرضة والفربكات اإلعالمية التي تدغدُغ املشاعَر؛ 

للنيل منكم.. 

كفانا حروب�اً ودماراً، ولن�ُرْص الصفَّ ونحقن 

الدم�اء ونعمل عىل بناء اليمن الذي برخائه وبقوته 

هزيمٌة لألعداء وبوحدته ُخرسان للمتآمرين. 

ومن يق�وم اليوم وع�رب ميكروفونات املس�اجد 

وبتمرير جثث قتىل املغّرر بهم عىل س�يارات لقرى 

املنطق�ة وتروي�ج أن الجي�ش واللجان الش�عبيّة 

إْن دخل�وا هذه املناط�ق س�يحّولوكم لقتىل مثلهم 

وس�ينهبوا منازلكم ويختطفوا نساءكم هو باألول 

وباألخري مغّرٌر به ويعمُل يف املكان الخطأ والتوّج�ه 

الخطأ الذي ال يخدُمه وال يخُدُم املنطقَة وال اليمن.. 

َس  فمن يحمل َه���مَّ الوطن ال يمكن له أن يمارنِ

مث�َل هذه الجرائ�م، ولربما ثالث س�نوات أَو تزيد 

تعاي�ش الجميع يف قري�ة الَحَقب وبي�ت اليزيدي 

واملناط�ق املجاورة لها فعلين�ا أن نحافَظ عىل جو 

التعاي�ش ه�ذا.. واألمن واالس�تقرار ه�و للجميع 

والرض بالفوىض وبالحروب لن يرض إال الجميع. 

* عضو مجلس الشورى

حذاِر من الشائعات.. 
لنحاِفـْظ على التعايش

أسباُب االنحراف عن املسار الصحيح لأُلمَّـة 
محمد أمين الحميري

 
محاوالٌت إصالحية كثريٌة داخل 
ـة اإلْســـاَلمية؛ بُغيَة التغيري  األُمَّ
من واقعها نحو األفضل والسـعي 
الحضاريـة،  ونهضتهـا  لرقيهـا 
مـن  العديـُد  الـدور  بذلـك  قـام 
املفكريـن واملثقفـن واملصلحـن 
املسلمن، وكان من آخرهم الشيخ 
حسـن  واألُسـتاذ  عبـده  محمـد 
البنـاء مؤّسـس جماعـة اإلخوان 
املسـلمن، وأياً كانـت اإليجابياُت 
التـي تحّقــقت يف ظـل الصحوة 

اإلْســـاَلمية عمومـاً، إال أن املتأمَل بعن الوعي 
ــة ال تـزاُل تعيـُش  والبصـرية سـيلحُظ أن األُمَّ

التخبَُّط والتيه والتخّلف بكل مسمياته. 
واملؤسـُف أن َكثرياً ممن ينتمون لتيارات هذه 
الصحـوة -بمختلـف مسـمياتها- قد أسـهموا 
 ، اإلسـهاَم الخاطـئَ يف وصولهـا إىل واقع منحطٍّ
وعند البحث والتأمل سـنجُد أن ثمـة خلالً كبرياً 
يف املنهجية التي يسري عليها املتصدرون إلحداث 
التغيـري والنهوض باألمة، فـإذا كانت العودُة إىل 
الُقـــْرآن الكريـم واالعتصـام به هي السـبيَل 
إلنقاذها وإصالح مسـارها ووصولها إىل مرحلة 
التمكن، وما يشهده الواقع عىل العكس من ذلك 
رغم دعـوة أولئك املصلحن إىل اعتبـار الُقــْرآن 
الكريم حجَر الزاوية يف ذلك الحراك وتلك املحاولة، 
إال أن املشـكلَة ال تـزال قائمـة، وعنـد النظـر 
سـنلحُظ أنها يف عـدم العودة الواعية والراشـدة 
للُقـــْرآن الكريم وإرشاك أشـياَء أُْخــَرى معه 
سـاعدت يف َحــْرف املسار عن املهمة األساسية 
يف إيجـاد النمـوذج الـذي يلتـف حولـه النـاس 
ويعمـل عىل توحيد صفهم وجمـع كلمتهم عىل 
ـة وُكلٌّ ِمـن موقعه، فهذا لم  مـا فيه الخـري لألُمَّ
يكن، وكان التشـّظي والتنازل حارضاً وتسـلُُّط 
األعداء هو سـيَِّد املوقـف، وفيما يبدو، فمن أبرز 
أسـباب االنحـراف عـن املسـار الصحيـح الذي 
ـة، هو االنطالق يف فهم الُقــْرآن من  تنشده األُمَّ
خـالل تصورات برشية فيها ما فيها من الصحة 
ـة  والخطـأ، َوأَيْـضـاً حرش الرتاث الفكـري لألُمَّ
الفكريـة يف ذات  بـكل مذاهبهـا وتوّجـهاتهـا 
الطريـق واعتبار جزٍء كبرٍي فيه مـن الدين بعلم 
وبجهـل يف ذات الوقت، وهذا وغـريه كان حجرَة 

عثرة أمام أي نهوض منشود.. 
ـُة  وبعيـداً عـن التفاصيـل، فقد وصلـت األُمَّ
إىل املرحلـة التـي فقدت معهـا ذاتَهـا، وتعّددت 
ـبُـُل يف إطارهـا، وُكلٌّ يبَحـُث عـن الحقيقة  السُّ
والرقـي من خـالل معطياتـه التي يقتنـُع بها، 
سـواٌء أكانـت معطيـاٍت دينيـًة أَو علمانيـًة أَو 
قوميـة أَو... إلخ؛ هروباً من الديـن الذي اعتربه 
البعُض مـن أصحاب هذا التوّجـه سـبباً يف ذلك 
التأرجـح وهو ليـس كذلـك يف الحقيقـة، املهم 
ـُة أمام إْســـاَلٍم مشـوَّه، إْســاَلٍم  أصبحت األُمَّ
تتعّدُد الفصائُل املمثلُة له، القاسُم املشرتُك بينها 
هو الُفرقُة والنزاُع واالنقسامات املتجددة، وكان 
ـة للعمل من  العدّو حارضاً يف واقعنا الداخيل لألُمَّ
ـُة إىل  خالل أدواٍت ووسـائَل متعـددة؛ لتصل األُمَّ

مرحلـة القابلية واالنهزامية أمام أية ُمَخّططات 
تدمرييـة يعتـزُم تنفيذَهـا دون أن تكـوَن منها 

ـُة مقاومة.  أيَـّ
من وسـط هذا الواقـع املزري، 
وخـالل الفرتة الوجيـزة املاضية، 
ظهـر يف اليمـن السـيُد الشـهيُد 
حسـن بدر الدين الحوثي رحمه 
اللـه، داعياً إىل الَعـودة إىل الله من 
خـالل الُقـــرْآن، ولكـن -وهنـا 
مربـُط الفـرس- بعيـداً عـن تلك 
الرتاكمـات الفكرية التـي تفِقُده 
خاصيتَـه ككتـاِب هدايـة ونـور 
ــة يف معرفة  ومصـدر إلهام لألُمَّ
أسـباب تخّلفهـا وكيـف يمكـن 
التغيـريُ من هـذا الواقـع عـىل ضـوء الُقــْرآن 

الكريم. 
َوحسـب قراءتنـا املتجـرِّدة يف مـالزم السـيد 
الحوثـي، فقـد وجدنـاه -كباحثـن مـن خارج 
جماعـة أنصار اللـه- واعياً يف تشـخيص وضع 
ــة املنحطِّ وما وصلت إليـه من تخلف، وأن  األُمَّ
الَخـالَص مـن هـذا الحال ال بُــدَّ أن يكـوَن من 
خالل العودة إىل الُقـــْرآن الكريم.. عودة واعية 
شـمولية يف مسـاِرها النظري كاستيعاب وفهم 
وتدبر، ويف مسارها العميل يف اتّخاذ ُكــّل التدابري 
ـة مستقّلة متحّررة من  التي من شـأنها بناُء أُمَّ
الطواغيـت، ويف ذات الوقت تأُخذُ بكل األسـباب 
املعنوية واملادية يف سـبيل التغيـري نحو األفضل 
وتحقيـق النهوض بمسـؤولية عاليـة، وهذا يف 
ـِة  نظري تشـخيٌص دقيٌق، جميُعنـا يف إطاِر األُمَّ
يؤمـُن به، ولكن ثمـة عوائُق متعـددٌة تمنُع من 
إبـراز مـرشوع عمـيل يقـوم عىل هذا األسـاس 
ألسباب سـبقِت اإلشـارُة لبعضها، وبما أن هذا 
املـرشوَع يؤتـي ثمـاَره اليانعـَة اليوَم عـىل ُكلِّ 
األصعدة، فـال داعَي لالسـتمرار يف التشـخيص 
والعمل القاِص، فجديٌر التعاطي معه بإيجابيٍة 

وااللتفاُف حوَله بجدية. 
والواقعيـة  الرشعيـة  الحقائـق  مختلـُف 
والعقليـة تدفُعنا للتعاطي امَلـِرن والصحيح مع 
هـذا املرشوع ليـس يف اليمن فحسـب، وإنما يف 
ـِة ُكلِّها، وحسـب متابعتنا وقلتُه أَكثر  إطار األُمَّ
من مـرة: فالقـراءُة للمرشوع واملشـهد اليمني 
اليـوم بعامـة مـن منطلـق طائفـي أَو حزبـي 
ق لن يصـَل أصحابُهـا إىل طريق وسـيصل  ضيِـّ
ـًة  الجميع إىل طريق مسـدود؛ لـذا فنحن وَخاصَّ
يف إطـار بعض الجماعـات التي أولـت النهوَض 
باألمـة اهتماَمها الكبـري، ولم تحـدث أيُّ تقدم 
رائـد، والحاُل هو الحـاُل، والصولُة والجولُة هي 
ـة  للطغاة واملستبدين املتسـلطن من أعداء األُمَّ
من خارجها ومن داخلها عىل َحــدٍّ سواء، نحن 
معنيون باسـتيعاب أبعاد هذا املرشوع والنظرة 
الثاقبة يف أدبياتـه ومقّرراته التي أصبحت اليوَم 
يف متناول عموم أبناء الشعب، ونتواجُد بالشكل 
الالئق يف واقع نحن جزٌء منه، القضيُة اليوم عىل 
ـة كلِّها أصبحت واضحًة، وأصبحنا  مستوى األُمَّ
أمام فسـطاطن َحـّق وباطـل، ويف الوقت الذي 
يعمـُل فيـه الباطـُل املتعدُد جنـوُده عىل طمس 
ُهويتنـا كأُّمـة والنيل مـن كرامتنا واسـتهداف 
مقدسـاتنا واستعمار شـعوبنا، هناك َمن يقُف 

يف وجـه هـذا التوّجـه األرعـن، هناك َمـن يعيُد 
ـَة إىل وضِعها الطبيعي الذي ينبغي أن تكوَن  األُمَّ
عليه من خـالل الُقــْرآن، والُقــْرآُن الكريُم هو 
ا نؤمُن  العامُل الوحيُد الذي سيجمُعنا إْن كنا حقًّ

به كدستور ومهيمٍن عىل غريه. 
إني ألَسـتغِرُب ممـن ال يزال يُدسُّ رأَسـه بن 
قدَميـه حينمـا يُْدَعى إىل الُقـــْرآن وتحكيمه يف 
ُكـــّل األمـور والقضايـا محل خـالف، فهذا يف 
الحقيقة من اإلعراض والتهّرب الال مسؤول، أنا 
هنا ال أريُد أن أدُخـَل يف التفاصيل حول املرشوع 
الـذي دعا له السـيُد حسـن الحوثـي واكتفيت 
بإبـراز صوابية ما دعا إليه وسـالمِة توّجـِه َمن 
جعل من الُقــْرآن هادياً ومرشـداً له يف الطريق 

نحو النهوض. 
الذي ألفت االنتباَه إليـه أَكثَر، هو أننا بحاجة 
إىل االقـرتاب مـن بعـض وإْن اختلفنـا يف بعض 
الجزئيـات، بحاجـة إىل االلتفـاف حـول ما فيه 
ة ال بُـدَّ  صالُح أحوالنا ورقينا كشعٍب يمني وكأُمَّ
أن تكوَن قويًة متماسكًة، ولُكلٍّ وسائلُه وطُرُقه 
يف التعبـري عن آرائـه، لُكلٍّ توّجـُهـه، لكن لنلتْف 
حول رؤيـة واعية ومنهجية قويمـة ومحّددات 
ة العـودَة إىل الرُّشـد يف  سـليمة تضمـُن لنـا كأُمَّ
طريقـِة تفكريِنـا وطريقـِة انطالقنـا وعملنـا 
فيحصـل التآلُُف والتعـاُوُن والتكامـل، ال يصحُّ 
بـأي حال من األحوال أن يسـلَك البعُض مسـلَك 
التهم الداكنـة والرغبة الجامحة يف التخلص من 
ـك بكتـاب الله  مـرشوٍع يدعـو الناَس إىل التمسُّ
وهو لم يكلف نفَسـه القـراءَة الواعية له؛ أَو ألَنَّ 
َمـن يأتـي يف رأس هذا املرشوع شـخصياٌت من 
غري البيئـة املعتادة أَو التوّجـِه الذي ينتمي إليه، 
هـذا خطأٌ، وممـا يجعلنـا كتيـاراٍت يمنية بكل 
توّجـهاِتهـا الفكرية نلتفُّ حـول هذا املرشوع، 
هو أن هذا املـرشوع بات مرشوعاً قوياً ويف تناٍم 
مستمّر، مرشوعاً يتبنى تطلعاِت اليمن السامية 
عىل ُكــّل األصعدة داخليًّا وخارجيًّا، وِمن نقاط 
الُقـــوَّة التي سـتضَمُن لنا اإلسـهاَم الفاعَل يف 
إطـاره هـو أنه لم يكن ثـورًة فكريـًة عىل تراث 
فكري لجماعات معينة، وإنما ثورٌة فكريٌة حتى 
يف اإلطـار الزيـدي الـذي كان ينتمي إليه السـيُد 
حسن الحوثي، وقد كان الرأُي الذي استقر عليه 
هو يف رضورة العودة إىل الُقــْرآن الكريم وفهِمه 
عىل النحو الذي ينسـجُم مع أحكاِمه ومقّرراته، 
ويتوافـُق وربانيَة املصدر الذي هـو اللُه الحكيُم 
الخبري العالم بما يصلح لعباده املؤمنن املتقن. 
ُ من قناعاته ويبدأُ  كيل ثقة أن ثمة َمن سيغريِّ
يف التصحيـح واملراجعـة، ويف األخري نحن عندما 
ـُد اللَه به، دونما  نُفِصُح بهذا الـكالم نحن نتعبَـّ
خـوٍف أَو إمـالء مـن أحـد، وليس نتيجـة نظرة 
قـاصة أَو كما يقول بعض املهووسـن »مغّرر 
بهم« ال، ال...!! هذا من املعروف الذي تجُب علينا 
الدعـوُة إليـه، نتعبَُّد اللَه بـه أَيْـضـاً؛ ألَنَّه حراك 
ك بديننا الذي ارتضاه  يقوُدنا نحَوه، ونحو التمسُّ
لنا وفيـه ِعزُّنا ونهضتُنا، كمـا أن الظلَم ظلماٌت 
يوَم القيامة وِمن أعظم الظلم التضليُل والتزييُف 

للحقائق رغم وضوحها وتجلِّيها املستمّر. 
ــُق َوالهادي إىل سواء السبيل.   واللُه املوفِّ


