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 مصرع وإصابة العشرات منهم وتدمير 4 آليات:

رئيس مجلس النواب يقّلد الرئيس مهدي املّشاط رتبة املشري
 : صنعاء 

قـا2 رئيُس مجلس نللونب، نلشـيخ يحيى عىل نلإنعي، 
أمس نألحد، بتقليد نلإئيس مهدي نملّشاط -رئيس نملجلس 
نلسـيايس نألعـىل نلقائـد نألعىل للقـونت نملسـلحة بإتشة 

نملشري.
جإت مإنسُم نلتقليد بحضور أعضاء نملجلس نلسيايس 
نألعىل محمد نللعيمي وسلطا4 نلسامعي وأحمد نلإ4وي، 
ورئيـس حكومة نإلنقـاذ نلوطلي نلدكتـور عشدنلعزيز بن 
حشتور، ورئيس مجلس نلشورى محمد نلعيدروس ونائب 

رئيس مجلس نللونب عشدنلسال2 4شول.

15 ضربة مسّددة لـ »زلزال1« على تجمعات الجيش 
السعودّي واملرتزقة يف جيزان وعسري خالل يومني

 : وراء الحدود
سـقط نلعـرنُت من جلـود نلعدّو 
نلسـعودّي ومإتِزقتـه قتـىل وجإحى 
يف جشهـات مـا ورنء نلحـدود، خـالل 
عمليـاٍت متلوعـة نّفــذتهـا ُقــوَّنُت 
نلجيـش ونللجا4 نلشـعشيّة، وتضملت 
تلـك نلعمليـاُت رضبـاٍت صاروخيـًة 
مكثّفة بصونريخ »زلزنل1« وصلت رىل 

15 رضبة خالَل أق9 من 48 ساعة. 
وأفـاد َمْصـَدٌر َعْسـَكِإيٌّ لصحيفة 
نملسـرية بأ4 ُقــوَّنت نلجيش ونللجا4 
نألحـد،  أمـس  أطلقـت،  نلشـعشيّة 
صاروخـا مـن نـوع »زلـزنل1« عىل 
تجمعـات لجيـش نلعـدّو نلسـعودّي 
يف موقـع نلفإيضـة بجشهـة جيـزن4، 
مـرع  عـن  نلرضبتـا4  وأسـفإت 

ورصابة عدد من نلجلود نلسعوديّا. 
جاء ذلك فيما أردت وحدة نلقلاصة 

جلديا سعوديّا يف نملوقع ذنته. 
وتزنمن ذلك مع رطـالق صاروخا 
رضافيا من نللوع ذنته عىل تجمعات 
غإبـي  نلسـعودّي  نلجيـش  ملإتِزقـة 

مجازة يف جشهة عسري، وأّكـــد َمْصَدٌر 
نلصاروخـا  أ4  للصحيفـة  ميدننـي 
أصابا تجمعـاِت نملإتِزقة بدقة عالية، 
مـا أسـفإ عن سـقوط عـرنت من 

نلقتىل ونلجإحى يف صفوفهم. 
جاء ذلك بعد أق9َّ من 24 ساعة من 
رطـالق 11 صاروخاً مـن نفس نللوع 
عىل تجمعـات عـدة ملإتِزقـة نلجيش 
نلسـعودّي قشالة ملَفــذ علب وغإبي 
مجازة يف عسـري أَيْضـاً، وحصدت تلك 
نلصونريـُخ َعــَددنً َكشـرينً من نملإتِزقة 

وكشّدتهم خسائَإ مادية فادحة. 
وبذلك يص9 عدد صونريخ »زلزنل1« 
نلتي أطلقتها ُقــوَّنت نلجيش ونللجا4 
 15 رىل  وعسـري  جيـزن4  جشهتـي  يف 

صاروخاً خالل أق9 من 48 سـاعة. 
من جهة أُْخــَإى، تمّكلت ُقــوَّنت 
نلجيش ونللجا4 نلشـعشيّة، أمس، من 
كرس محاولـة زحف ملإتِزقـة نلجيش 
نلسـعودّي يف جش9 نلحطيمـي بجشهة 
َعْسـَكِإيٌّ  َمْصـَدٌر  جيـزن4، وأوضـح 
للصحيفـة أ4 طرين4َ نلعدون4 بـارك 
يف نلعملية إلسـلاد نملإتِزقة، ونستمإت 

نملحاولـة ألكثَإ من إ سـاعات تعإض 
نملإتِزقـة لرضبـات مكثّفـة  خاللهـا 
وكمائـَن نوعيـة أسـفإت عن مرع 
ورصابة نلعـرنت ملهم، قش9 أ4 يلوذَ 
نملحاولـة  وتلتهـي  بالفـإنر  بقيتُهـم 

بالفش9، وبدو4 تحقيق أي تقد2. 
نلجيـش  ُقـــوَّنُت  تمّكلـت  كمـا 
ونللجـا4 مـن كـرس محاولـة زحـف 
أُْخــَإى للمإتِزقة بإسـلاد من طرين4 
نلعـدون4 يف ملطقـة نلحمـاد بلجإن4، 
وسـقط نلعديـد مـن نملإتِزقـة قتـىل 
وجإحـى أَيْضـاً، وننتهـت محاولتهم 
بالفش9 ولم يحّقــقون فيها أي تقد2. 
رىل ذلـك، دّمــإت ُقـــوَّنُت نلجيش 
ونللجـا4، أمـس، آليتـا عسـكإيّتا 
ملإتِزقة نلجيش نلسعودّي قشالة ملَفـذ 
علب يف جشهة عسـري، وذلك بونسـطة 
صاروخا موجهـا أطلقتهما وحدة 

ضد نلدروع. 
وجـاء ذلـك بالتزنمـن مـع تدمـري 
آليتـا رضافيتا للمإتِزقـة بكميلا 
4لدسـيا يف صحإنء نألجـارش قشالة 
نجـإن4، َحيْـــُث ننفجـإت باآلليتا 
عشوتـا4 ناسـفتا4 زرعتهمـا وحـدة 
نلهلدسـة نلعسـكإيّة نلتابعة للجيش 

ونللجا4. 
وأّكـــد َمْصـَدٌر ميدنني للصحيفة 
نألجـارش،  صحـإنء  يف  نآلليتـا  أ4 
كانتـا تحمـال4 َعـــَددنً مـن علارص 
نملإتِزقة سـقطون َجميعاً رصعى جإنء 

تدمري4ما. 
نملدفعيـة  وحـدُة  بـلت  بدور4ـا، 
نلتابعـة للجيش ونللجـا4، أمس عدة 
رضبات عىل تجمعات ملإتِزقة نلجيش 
نلسـعودّي قشالة ملَفــذ علب وغإبي 
مجازة يف عسري، وحّقــقت نلرضبات 
نملدفعية رصابات دقيقة أسـفإت عن 

مرع ورصابة نلعديد من نملإتِزقة. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة وتدمري آليتني 
بضربات صاروخية ومدفعية مسّددة يف تعز

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بضربات مدفعية شرق حريان

 : تعز
سـقط نلعـرنُت مـن مإتِزقـة نلعدون4 
يف  وجإحـى  قتـىل  نلسـعودّي  نألمإيكـي 
محافظـة تعز، أمـس نألحد، جـإنء رضبات 
نّفــذتهـا  مسـّددة  ومدفعيـة  صاروخيـة 
ُقـــوَّنُت نلجيـش ونللجـا4 نلشـعشيّة عـىل 

تجمعاتهم. 
وأفاد َمْصَدٌر َعْسـَكِإيٌّ لصحيفة نملسرية 
بـأ4 وحدنِت نإلسـلاد نملدفعـي ونلصاروخي 
للجيش ونللجا4 نلشـعشيّة بـلت، أمس عدة 
رضبات عىل تجمعـات للمإتِزقة تم رصد4ا 

يف مفإق نلونزعية. 
وأّكــــد نمَلْصَدُر أ4 نلرضبـات حّقــقت 
مـرع  عـن  وأسـفإت  دقيقـة  رصابـات 
ورصابـة 18 علرنً من علارص نملإتِزقة، رىل 

جانب تدمري آليتا عسكإيّتا لهم. 
وبالتزنمـن مـع ذلـك، أطلقـت ُقـــوَّنت 
نلجيش ونللجا4 نلشعشيّة االاة صونريخ من 
نوع »زلزنل1« عىل تجمعات ملإتِزقة نلعدون4 

تم رصد4ا يف معسكإ خالد غإباً. 
وحّقــقـت نلصونريـخ نلثالاـة رصابات 
مشارشة أسـفإت عن سـقوط نلعرنت من 
نملإتِزقـة با رصيـع وجإيح، كمـا كشّدتهم 

خسائإ مادية متلوعة. 
والحقاً، نّفــذت ُقــوَّنت نلجيش ونللجا4 
نلشعشيّة عملية رغارة نوعية عىل عدة مونقَع 
للمإتِزقـة يف جشهـة حمري بمديإيـة مقشلة، 
وأفاد َمْصَدٌر َعْسـَكِإيٌّ للصحيفة أ4 مإتِزقة 
نلعدون4 يف تلك نملونقع تعإضون للرين4 مسّددة 
خالل نلعملية، ما أسفإ عن سقوط عدد من 

نلقتىل ونلجإحى يف صفوفهم. 

 : حجة
لقي عـدٌد من علـارص مإتِزقـة نلعدون4 
نألمإيكـي نلسـعودّي مصارَعهـم وأصيـب 
آخـإو4، جإنء رضبـات مدفعيـة نّفــذتها 
ُقـــوَّنت نلجيش ونللجـا4 نلشـعشيّة، أمس 
نألحد، يف جشهة حـرين4 نلحدودية بمحافظة 

حجة. 

وأفاد َمْصَدٌر َعْسـَكِإيٌّ لصحيفة نملسرية 
بـأ4 مدفعيـة نلجيش ونللجـا4 أطلقت عدة 
قذنئـَف عـىل تجمعـات ملإتِزقة نلعـدون4 تم 

رصد4ا رشق حرين4. 
نملدفعيـة  قذنئـف  أ4  نمَلْصـَدُر  وأّكــــد 
حّقــقـت رصابـاٍت دقيقـًة وأسـفإت عن 
مـرع ورصابة عدد مـن نملإتِزقة وكشّدتهم 

خسائإ مادية متلوعة. 

هجوم )جوي – مدفعي( يضرب تجمعاً للمرتزقة يف نجران ويكّبدهم خسائَر كبرية 
 : خاص 

نّفــذ ُكـــ9ٌّ من سـالح نلجو نملسرّي 
لُقـــوَّنت  نلتابَعـا  نملدفعيـة  وسـالح 
نلجيش ونللجا4 نلشـعشيّة 4ُُجوماً نوعياً 
مشرتكاً، أمس نألحد، عىل تجمٍع ملإتِزقة 
نلجيش نلسـعودّي يف جشهة نجإن4 ورنء 

نلحدود، وتكشّد نملإتِزقُة خسائَإ كشريًة. 
وأفـاد َمْصَدٌر َعْسـَكِإيٌّ بـأ4 نلهجو2َ 
قشالـة  للمإتِزقـة  تجمعـاً  نسـتهدف 
نلسـديس يف نجإن4، بعد أ4 قا2 نلطرين4ُ 
نملسـرّيُ بإصد4م 4لاك وتحديد موقعهم 

بدقة. 

وأّكــــد نمَلْصـَدُر أ4 نلهجو2 حّقــق 
رصابـاٍت دقيقـًة أوقعـت نلعـرنت من 

نلقتىل ونلجإحى يف صفوف نملإتِزقة. 
وتعتـر نلهجماُت نملشـرتكة لسـالح 
نلجـو ونملدفعيـة مـن أكثـإ نلعمليـات 
نلعسـكإيّة دقـة، َحيْـــُث يتـم تحديـُد 
نأل4دنف بشك9 دقيق وتحّقــق رضباُت 
نملدفعيـة رضباٍت مشـارشًة عالية نلدقة، 
مما يحّقــق مستوًى عالياً من نلخسائإ 

يف صفوف نلعدّو. 
كما تعتر 4ذه نلهجمات من أبـكال 
نلتطـور نللوعي يف مجال نالسـتخشارنت 
نلعسـكإيّة ورصـد تَحـــّإكات نلعـدّو، 

َحيْــُث يقو2 سالح نلجو نملسرّي بكشف 
ومإتِزقتـه  علـارص  تجمعـات  جميـع 
نلعدون4 ويتم نلتلسـيق بشك9 رسيع مع 
وحدنت نملدفعية لرضب تلك نلتجمعات. 

وقـد عـإض نإلعـال2 نلحإبـي أكثـَإ 
مـن مإة مشـا4َد مصـورة واقـت عدة 
عمليات مشرتكة لسالح نلجو ونملدفعية، 
وأظهإت تلك نملشا4د مدى نلدقة نلعالية 
نلتي تتمتع بها 4ـذه نلعمليات يف رصابة 

نأل4دنف وتكشيد نلعدّو خسائَإ فادحة. 
وكانـت نلُقــوَّنت نملسـلحة أعللت أ4 
يف وقـت سـابق أ4 نلعـا2 نلقتـايل نلحايل 

سيكو4 »عا2َ سالح نلجو نملسرّي«.
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 : فلسطين
أبادت قيادنُت فصائ9 نملقاومة نلفلسطيلية بمونقف 
نلسـيد نلقائـد عشدنمللـك بدر نلديـن نلحواي مع نلشـعب 
نلفلسـطيلي ونلقضيـة نلفلسـطيلية، مشديـة فخإ4ـا 
ونعتزنز4ـا بالشـعب نليملي نلـذي بإغم نلعـدون4 راّل أ4 

نلقضية نلفلسطيلية تُعتر قضيته نألوىل. 
نللضـال  أ4  نلفلسـطيلية،  نلفصائـ9ُ  ونعتـرت 
نلفلسـطيلي لم يَِغْب عن حديث نلسـيد عشدنمللك نلحواي 
يف لقائه نلتلفزيوني مع قلاة نملسـرية نألسـشوع نلفائت، 

َونلذي أّكـــد نستعدنَده لتقديم نملساعدة نملمكلة للشعب 
نلفلسـطيلي ورعال4 نللفري نلعا2 للشـعب نليملي يف حال 
أعلن نلعـدّو نإلرسنئييل حإباً عىل نلفلسـطيليا يف قطاع 

غزة. 
والقـى حديـُث نلسـيد نلقائـد تإحيشـاً مـن نلفصائ9 
تقإيـإنً  نملسـرية  قلـاُة  أوردت  َحيْـــُث  نلفلسـطيلية، 
ملإنسلتها يف فلسـطا نملحتّلة »نهى عليا4«، تريحات 
لعـدد مـن قـادة نلفصائـ9 نلذي رحشـت بحديث نلسـيد 
نلقائـد ونعترته جـزءنً من مونقفه نلكشـرية مع نلقضية 

نلفلسطيلية وأبلاء نلشعب نلفلسطيلي. 

وقـال خـرض حشيـب -نلقيـادي يف حإكـة نلجهـاد 
نلحواـي  نلسـيد  »ر4 مْوقـَف  للمسـرية-:  نلفلسـطيلي 
باللسـشة ملوضوع فلسـطا 4و موقف ونضح، وموقٌف 
نحن نثملـه ونقـّدره يف نملقاومة نلفلسـطيلية، ونتملى 
أ4 يكـو4 ُكـــ9ّ عامللا نلعإبي ونإلسـالمي عىل بـاكلة 
نلسـيد نلحواي بانحيازه للقضية نلفلسـطيلية وللشعب 

نلفلسطيلي«. 
من جانشه، قـال خالد نألزبط -نملتحدث باسـم حإكة 
نملقاومة نلشـعشيّة-: »كا4 حديث نلسيد عشدنمللك ونضحاً 
يف نستمإنر 4ذن نلطإيق و4ذن نللهج نليملي نرة لشعشلا 

نلفلسـطيلي، حتـى بإغم نلحـإب ونملؤنمـإة نلتي تحاك 
ضد نليمـن وبـعب نليمـن راّل أ4 نلقضية نلفلسـطيلية 
عىل ُسـّلم نألولويات«، مجددنً دعم نملقاومة نلفلسطيلية 
للشعب نليملي ضد نلتطشيع وضد نلصهايلة وضد نلحإب 

نألمإيكية عىل نليمن بأياٍد عإبية. 
يف حـا، قـال محمـود خلـف -نلقيـادي يف نلجشهـة 
نلديمقإنطيـة-: ر4 من َحـّق نلشـعب نليملي نلدفاع عن 
نفسه وعن أرضه ومقدساته ومن حقه أ4 يحمي حياته 
وحإيتـه، و4ذن َحـّق مكفول سـونء بشـك9 رنَْسـاني أَو 

بالقانو4 نلدويل نإلنَْساني. 

أخبار

بينما محافظتا صعدة وتعز تدّشنان الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك وضبط األسواق:

فيما حكومة اإلنقاذ تدين الجريمة وتجدد الدعوة للشعب السوداني الّتخاذ موقف واضح إزاء مشاركة جيشهم في العدوان:

قيادات املقاومة تشيد بمواقف السيد عبدامللك الحوثي تجاه فلسطني

الرئيس املّشاط يوجه الحكومة برفع تقاريَر عن حملة منع التالعب باألسعار وتوفري السلع الغذائية والغاز املنزلي

مرتزق سوداني يغتصُب امرأًة يمنية يف التحيتا وسط دعوات الستنفار قبلي وشعبي

 : صنعاء
وّجه نلإئيُس نملّشـاط حكومـَة نإلنقاذ 
نلوطلي بعم9 تقإيإ بـام9 عـن نلحملة 
ونملعالجـات نلتـي نتخذتها مللـع نلتالعب 
باألسـعار وتوفري نلسـلع نلغذنئية ونلغاز 
نمللزيل، بمـا يلشي حاجَة نملونطلا وحماية 

نملستهلك من نالستغالل ونلتالعب. 
ونّطلع نلإئيُس  نملّشـاط خـالل لقائه، 
أمـس، بصلعـاَء رئيـَس نلـوزرنء نلدكتور 
عشدنلعزيـز بـن حشتور، عىل َسـري نلحملة 
نمليدننيـة نلونسـعة يف نلعاصمـة صلعـاء 
ونملحافظات للإقابة عىل نألسـونق وضشط 
نألسعار وتوفري نلسلع نلغذنئية؛ تزنملاً مع 

قدو2 بهإ رمضا4 نملشارك. 
كمـا وّجه نلإئيُس نملّشـاط بـَن حشتور 
بتكليـف أمـا نلعاصمـة بتلفيـذ حملـة 

نظافة إلزنلة مخلفات نألمطار ونلسـيول 
من نلشـونرع وأَحياء نلعاصمة قش9 حلول 

بهإ رمضا4. 
ويف رطار ذلك تونصـ9ُ نلحملُة نلوطلية 
نزولهـا  نملسـتهلك  لحمايـة  نلإمضانيـة 
نمليدننـي بمختلـف نملحافظـات، لتفعيـ9 
نلـدور نلإقابـي وضشـط نألسـعار، وذلك 
للتخفيف مـن معاناة نملونطلا ونلحد من 

نحتكار نلسلع. 
نلتجـارة  مكتـُب  دّبـن  َحيْـــُث    
ونلصلاعة، بمحافظتي صعدة وتعز، أمس 
نألحد، نلحملة نلوطلية نلإمضانية لحماية 
نملستهلك بمإَكز نملحافظتا ومديإياتهما، 
وذلك بعد تدبـيلها يف محافظات نملحويت 

وعمإن4 وصلعاء وحجة وذمار. 
وخالل نللـزول نمليدنني لعدد من نملحاّل 
نلتجارية لشيـع نلُجملة ونلشقاالت ونألفإن4 

بمإكز نملحافظتا، دعا محافظ محافظة 
صعـدة جابـإ عـوض ووكيـ9 محافظـة 
تعز طـه نلريهي، جميع نلتجـار ناللتزن2 
بالتسـعرية نملحـّددة مـن وزنرة نلصلاعة 
وربـهار قائمـة نألسـعار، مؤّكـــديـن 
أ4ميّـة نلإقابـة عىل نألسـونق ونلتأّكـــد 
من صالحية نلسلع وعد2 نلتهاو4 مع من 

يتالعب بأقونت نملونطلا. 
أّكــــد كشـريُ أخصائـي نإلدنَرة  بـدوره 
نلعامة ملكاتب نملحافظات بـوزنرة نلصلاعة 
ونلتجارة يونس أحمد حجإ، أ4 نلحملة نلتي 
ـا2 تهدف لحماية نملستهلك  تستمإ عرة أَيَـّ
من نلسـلع نملقلدة ونملغشوبـة ونلإفع غري 
نملرّر لألسـعار وتطشيق آلية عإض وربهار 
أسعار نلسلع ونمللتجات نملتدنولة بما يضمن 
حصول نملسـتهلك عىل سـلع وملتجات ذنت 

جودة ومونصفات عالية. 

 : الحديدة
نلـرف  جإنئـَم  ونالحتـالل  نلغـزو  قـوى  تونصـ9ُ 
ونالغتصـاب بحـق نسـاء نليمـن يف نملحافظـات ونملـد4 
نلخاضعـة لسـيطإتها بشـك9 متعمد ومهـا ومملهج 
ومسـتفز لـك9 مونطـن حـإ وغيـور ورشيـف؛ بَهـدِف 
تإويـِض سـكا4 تلـك نمللاطق بشـك9 خـاص ونملجتمع 
نليملـي نملحافظ عـىل ِقيَِم نلعفة ونلطهارة بشـك9 عا2، 
وجعلهم يتقشلو4 نألمَإ بيئاً فشيئاً فتتحول 4ذه نلجإنئم 
نلشليعة نلتي تتدنعى لها قشائ9ُ نليمن قاطشة باللكف، رىل 
يشء بشه طشيعي، وليسـت باألمإ نلجل9 ونلعيب نألسود 
نلـذي يعد نلقت9 أ4و4 مله ألـف مإة، نألمإ نلذي يؤّكـــُد 

حقيقة نلعدون4 ونملروع نلذي يحمله ألبلاء 4ذن نلشلد. 
ويف جإيمـة ال تق9 وحشـية عن سـابقاتها أقد2 أحد 
جلـود نالحتـالل نلسـودننيا عىل نغتصـاب مونطلة من 
أ4ـايل مديإيـة نلتحيتـا بمحافظة نلحديدة بعـد نالعتدنء 

عليها بُقــوَّة نلسالح. 
وقالـت مصـادر محليـة بمديإيـة نلتحيتـا: ر4 مإتِزقاً 
سودننياً قا2 باغتصاب نملونطلة »سعدة عمإ أحمد عكيش« 
نلشالغـة من نلعمإ 50 عاماً من أ4ـايل ملطقة نلحيمة قش9 
أ4 يقو2 برضبها ونالعتدنء عليها بصورة وحشية وطعلها 

بعدة طعلات أَدَّت رىل رصابتها رصابة خطرية. 
وأوضحت نملصـادر أ4 زوَج نملونطلة نملغتَصشة ويُدعى 
يحيـى زيد نللهاري قا2 بإسـعاف زوجته رىل نملخاء ام رىل 
عـد4 يف محاولـة مله إلنقـاذ حياتها، مشيلـة أ4 جإيمة 
نالغتصـاب نلتي نرتكشها نملحت9ّ نلسـودنني بحق مونطلة 
كشرية يف نلسـن تكاد تكـو4 يف عمإ ونلدته سـشّشت حالة 
من نالسـتياء ونلسـخط نلشـعشي يف أوسـاط نأل4ايل رزنء 
تكإنر مث9 4كذن جإنئَم تسـعى قوى نلغزو من خاللها رىل 

رذاللهم وتإكيعهم ور4انتهم. 
وتأتي 4ـذه نلجإيمُة بعـد عا2 من نرتـكاب نالحتالل 
نإلمارنتـي جإيمة نغتصـاب مماالة عر جلـدي مإتِزق 
سـودنني بحـق فتـاة يملية من أ4ـايل مديإيـة نلخوخة 
بتأريخ 31 مارس 2018، َحيْــُث أقد2 نلغازي نلسودنني 
عىل نغتصـاب فتاة متزوجة يف نلعقـد نلثاني من عمإ4ا 
علدمـا كانت تجمـع نلحطـب بالقإب من معسـكإ أبو 
موىس نألبـعإي بالخوخة، ورطالق نللـار من قش9 جلود 
سـودننيا مإتِزقة عىل ُكـــ9ّ كا4 يحـاول رنقاذ نلفتاة 
أالـاء نغتصابها قشـ9 أ4 تدخ9 يف غيشوبة ورسـعافها رىل 

نملخاء يف حالة صحية حإجة. 

ويف نلوقـت نلـذي تتزنيـد نملطالـب نلشـعشيّة يف نليمن 
ونلسودن4 بسحب ُقــوَّنت نلجيش نلسودنني نملإتِزق بعد 
أ4 باعهـم نلششـري بثمن بخـس لتحالف نلعـدون4 ونلزج 
بهـم يف محارق نملـوت بصحـاري وسـونح9 نليمن، فإ4 

نالحتالل نإلمارنتي يهدف وبصورة قذرة وخشيثة رىل ر4انة 
نلشـعب نليملـي نلغيور عـىل نلرف ونلعـإض، ويتعمد 
نلضشاط نإلمارنتيو4 رعطاَء نألونمإ لعمالئهم نلسودننيا 
دو4 غري4ـم بارتكاب جإنئم نالغتصـاب ونقتحا2 ملازل 

نملونطلـا ونلتهجـم عـىل نللسـاء ونألطفـال ونالحتكاك 
باملدنيـا يف نملهـا2 نألملية ونلعسـكإيّة حتـى ال تتوجَه 
كإن4يُة نليمليا وحقد4م ضـد نإلمارنتيا ونإلمارنت ب9 
ضد نلسـودننيا ونلسـودن4، نألمإ نلذي سـيكو4 مإدوُد 
4ـذه نلجإنئـم خطـرينً جـدنً عـىل نملإتِزقـة نلسـودننيا 

نملتونجدين يف نليمن. 
ويف رحصائيـة مخيفـة ومإعشهـا نر4ـا نابـطو4 
ورعالميـو4 جلوبيـو4، فقـد تلقـى نلشحـُث نلجلائـي 
يف مديلـة عـد4 نملحتّلـة أكثـَإ مـن 443 بـالَغ نغتصاب 
ونختطاف ونختفاء عىل أيدي جلود نالحتالل نلسـودننيا 
ونإلمارنتيـا، ما يكشـف عـن نلإنئحة نلعفلـة لالحتالل 
نلتي باتت تفوح وبُقــوَّة يف نملحافظات نلجلوبية وبقية 
نمللاطـق نملحتّلـة، باإلَضاَفـة رىل أ4 4ـذه جإنئـم نلرف 
تلـك يجـُب أ4 تسـتلهَض أبلاَء نملـد4 ونمللاطـق نلونقعة 
تحت سـيطإة نلغزو رىل تحإيإ أرنضيهم من دنس نلغزنة 
ونملحتّلـا ونلدفـاع عـن أعإنضهـم فـك9 يشء يهو4 يف 
سـشي9 ذلك، كمـا تسـتلهض ُكـــ9ّ أبلـاء وقشائ9 نليمن 
لللفري نلعا2 ونلتَحــّإك رىل جشهات نلقتال وميادين نلعزة 

ونلكإنمة لتطهري ُكـــ9ّ بر من 4ذن نلوطن. 
ونإلعالميـا  نللابـطا  مـن  نآلالُف  أطلـق  ذلـك  رىل 
نليمليا يف نلدنخ9 ونلخارج حملة عر تويرت عىل 4ابـتاق 
#سـودنني_يغتصب_يملية_بالتحيتا ، ونلـذي يهـدُف مـن 
خاللـه رىل رطـالع نلعالـم بما يـدوُر مـن جإنئـم نغتصاب 
وحشـية تطال نسـاَء نليمن عىل أيدي نلجلود نلسـودننيا 
مإتِزقة نالحتالل نإلمارنتي، كما تعد رسالًة عاجلًة با يَدي 
نملجلس نلعسكإّي نلحاكم يف نلسودن4 برُسعة سحب جلوده 
نملإتِزقـة نملقاتلا يف صفوف نلعـدون4؛ َكــونهم يخوضو4 
معإكـة ليسـت معإكتهـم ورنمـا كانـت تصـب يف خدمة 
نلششـري نملخلوع إلرضاء أسـياده نلسـعوديّا ونألمإيكيا 
ونإلمارنتيا نلذين كا4 لهم نلدور نلكشري يف خلعه ورسقاطه 

من سدة نلحكم ونلزج به يف نلسجن غري مأسوفاً عليه. 
ويف ذنت نلسـياق أدننـت حكومة نإلنقاذ بشـدة رقدن2َ 
أحِد نملإتِزقة نلسـودننيا عىل جإيمـة نغتصاب مونَطلة 
يف ملطقة قطابة بمديإية نلتحيتا يف محافظة نلحديدة. 

وأوضـح ناطـُق نلحكومـة يف بيـا4 صحفـي، أمـس 
تلقت صحيفة »نملسـرية« نسـخه مله، أ4 رقدن2َ نملإتِزق 
نلسودنني عىل نغتصاب نملإأة سعدة عمإ جإيمة وحشية 

تتلاىف مع ُكـــ9ّ نألديا4 ونألعإنف ونملونايق نإلنَْسانية. 
وجـّددت حكومـُة نإلنقاذ نلدعوَة للشـعب نلسـودنني 
نلشـقيق رىل نتّخاذ موقـف ونضح رزنء مشـاَركة نلجيش 

نلسودنني يف نلعدون4 عىل نليمن ونرتكاب 4ذه نلجإنئم. 

حول  بالغًا   443 من  أكثر  يتلقى  بعدن  الجنائي  البحث   
اغتصاب واختطاف فتيات على أيدي جنود االحتالل ومرتزقته 

 ناشطون وإعالميون يمنيون يطلقون حملة إلكترونية عبر 
هاشتاق #سوداني_يغتصب_يمنية_بالتحيتا  

 جريمة التحيتا تأتي بعد عام من ارتكاب جنود الجنجويد 
السوداني جريمَة اغتصاب بحق فتاة ثالثينية بالخوخة 

بأيدي  اليمنيات  أعراض  هتك  يواصل  اإلماراتي  االحتالل   
مرتزقته السودانيين بهدف إثارة السخط الشعبي تجاههم
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أخبار

بتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي:

 : خاص
عىل مـدى أربعة أعون2 وتحالـف نإلجإن2 نلعدون4 
ومإتِزقتـه يإتكشـو4 بحـق نلشـعب نليملي أبشـع 
نلجإنئـم نلتي تلدى لها جشا نإلنَْسـانية وتتلاىف مع 
نلقيم ونألَْخــاَلق، ويف جإيمة بشـعة تجّسـُد دناءة 
ونذنلة مإتكشيها وعزمهم عىل نق9 نللموذج نلعإنقي 
ونلليشـي رىل بالدنا، أقد2 مإتِزقة نلعـدون4 ونالحتالل 
أمس نألحد عىل قت9 أربع نساء يف محافظة نلضالع. 
وأوضحـت مصـادُر محلية لصحيفة نملسـرية أ4 
مإتِزقـة نالحتالل قتلـون أربع نسـاء يف وندي نلخشت 
بقإية بيت نلرجـي عزلة نلفاخإ بمديإية قعطشة، 

مشيلـًة أ4 مإتِزقة نالحتالل دن4مـون بيوت مونطلا 
عـزل بـوندي نلخشـت بحجـة نلشحِث عـن مطلوبا 
ولـم يجدون رال نللسـاَء يف تلـك نمللازل نلتـي دخلو4ا 
بشـك9ٍ 4مجـي ودو4 مإنعاة لُحإمتها، مشـريًة رىل 
أنه وعلدما حاولت بعُض نللسـوة رفـَع رصخاتها؛ 
طلشاً لللجدة من أ94 نلحميّـة ونملإوءة كا4 نملإتِزقة 
يشارشو4 رطـالق نللار عىل ُكــ9ّ مـن تإفع صوتها 
نألمإ نلذي نتج عله سـقوط أربع نساء ضحايا لهذن 

نإلجإن2 نلجشا4. 
بأسـماء  نملسـرية  نملصـادر لصحيفـة  وأفـادت 
نلضحايـا و4ـن: »أ2 عشـده خالد نملوضعـي - وبلت 
محمد نلفهد - وبلـت خالد نلصعتور - ونمإأة رنبعة 

من بيت آل نلذوند«. 

وقد أاارت 4ذه نلجإيمة نلششـعة، نلسخَط نلكشري 
لدى عامة نلشـعب نليملي وسـيما أ4ـايل قإية بيت 
نلرجـي، نلذين أّكــــدون بدور4ـم أنه يلشغي عىل 
أصحاب نلحمية ونلغرية نللهوض ونلتَحــّإك للدفاع 
عـن أعإنضهـم ونالنتصار لرفهم نلذي يسـتهدفه 
نملإتِزقـة نلذيـن باعـون وطلهـم وأرضهم وسـّلمون 

كإنمتهم للمحت9ّ نلغاصب مقاب9 فتات من نملال. 
يشـار رىل أ4 مإتِزقة ما يسـمى بالحـزن2 نألملي 
نلتابـع لالحتالل نإلمارنتـي أعدمـون 17 مونطلاً من 
أصحاب نملحالت نلتجارية ونلفلادق يف مديلة نلضالع 
نهاية نألسشوع نملايض عقب نعتقالهم وريدنعهم أحد 
نلسـجو4 نلتابعة لهم، وذلك خـالل حملة نعتقاالت 

أل4ايل محافظة نلضالع ومدن4مة نمللازل. 

 : حجة
أُفـإج، أمـس نألحـد، يف محافظة 
حجة عن 272 سجيلًا من نملغّإر بهم، 
ونملعرسين، ونلذيـن قضون االاة أرباع 
نملدة عىل ذمة قضايـا جلائية؛ تلفيذنً 
لتوجيهات قائد نلثورة نلسيد عشدنمللك 
بن بدر نلدين نلحواي بملاسـشة قدو2 
بـهإ رمضـا4 نملشـارك وبإعاية من 
نملجلـس نلسـيايّس نألعـىل ومجلـس 
نملحليـة  نلسـلطة  نلقضـاء وتعـاو4 

ونألجهزة نألملية باملحافظة. 
حـرضه  نلـذي  نإلفـإنج  وخـالل   
وكي9ُ وزنرة نلدنخلية نملسـاعد للمونرد 
نلشريـة نللـونء عشدنلشـاري نلطالشي 
نلتلفيـذي ألنصار  نملكتـب  ومسـئول 
نللـه يف نملحافظة نائف أبو خإفشـة، 
ومديإ أمن نملحافظـة نلعميد عشدنلله 
نلطـاووس، وممثلـا عـن نألجهـزة 
نلقضائيـة ونألملية، أوضـح محافظ 
حجة 4ـالل عشده نلصـويف أ4 نإلفإنج 
يأتي بلاًء عـىل توجيهات قائد نلثورة، 
رمضـا4  بـهإ  قـدو2  وبملاسـشة 

نملشارك«، مشـرينً رىل أ4 من تم نإلفإنج 
نلدفعـة نألوىل ممـن  علهـم يمثلـو4 
دفـع  سـيطلق رسنحهـم وسـيليهم 

أُْخــَإى خالل نأليّا2 نلقادمة. 
وحـثَّ نملحافـظ نلصـويف، نملفـَإَج 
علهم عـىل نلوقوف رىل جانـب نلوطن 
ونملشـاركة يف خلدق نلدفـاع عله ضد 
نلغـزنة ومإتِزقتهـم ونالسـتفادة من 
قإنر نلعفو ليكونون مونطلا صالحا 
لهم ما لآلخإين من حقوق وعليهم ما 

عليهم من ونجشات. 
 مـن جانشـه، أّكـــد وكيـ9 وزنرة 
نللجلـة  رئيـس  نملسـاعد  نلدنخليـة 

نلفإعيـة ملتابعـة أوضـاع نلسـجو4 
ونلسـجلاء نللونء عشدنلشـاري نلطالشي 
حـإَص قيادة نلثورة عـىل نإلفإنج عن 
نلسـجلاء، من خالل تشـكي9 نللجا4 
لللظـإ يف قضايا4ـم ونإلفإنج عن من 
يستحق وتلطشق عليه رشوط نإلفإنج 
و4ـو ما تم معهـم، مشيلـاً أ4 نإلفإنَج 
بـم9 185 سـجيلًا مـن نملغـّإر بهم 
بيلهم 70 سـجيلًا عىل ذمـة نالحدنث 
نلعشّيسـة  نلتـي حصلـت يف ملطقـة 
بمديإية كر، و41 سـجيلًا عىل ذمة 
نلليابات و22 سجيلًا عىل ذمة نملحاكم 
َو24 سجيلًا عىل ذمة نلشحث نلجلائي. 

فيما حث مسـئول نملكتب نلتلفيذي 
ألنصـار نللـه باملحافظـة نايـف أبـو 
خإفشـة نملفإَج علهم عىل نالستفادة 
مـن 4ـذن نلعفـِو ونلعـودة للعم9 با 
أ4اليهـم ضمن نلصف نلوطلـي بعيدنً 
عـن عمليات نالسـتقطاب ونإلغإنءنت 
نلتي يحاول من خاللها نلعدّو خدنَعهم 
ونلـزج بهـم يف محارق نملوت، مشـرينً 
رىل أ4 توجيهـات قائـد نلثورة باإلفإنج 
علهم تكشُف مدى سـماحته وعفوه، 
وحإصه عـىل تعزيز نللُّحمـة نلوطلية 
لتوحيـد نلجشهة نلدنخليـة يف مونجهة 
نلعدون4، وبما يحّقــق للوطن سيادته 

وكإنمته وعزته وأمله ونستقإنره. 
لجلـة  رئيـُس  دعـا  جهتـه  مـن 
نإلنصاف عضـو رنبطة علمـاء نليمن 
نلقايض عشدنملجيد رشف نلدين نملفإج 
علهم رىل ناللتحـاق بصفوف نملدنفعا 
عن بعشلا نليملي، مشّددنً عىل أ4ميّة 
نليقظـة ونلوعي وعـد2 نالنجإنر ورنء 
مإتِزقة نلعـدون4 نلذين باعـون نلوطن 
لألَعدنء وبّإرون لهم قت9 أبلاء بـعشهم 

وتدمري وطلهم ونحتالل أرضهم. 

 : خاص
يتونص9ُ رجـاُل نألمن يف نلتمّكن من رلقاء نلقشض 
عىل نملإتِزقة نملشـاركا يف عدوننهم عىل نليمن وكذن 
نملجإما نملطلوبا للعدنلة نتيجة فإنر4م من أيادي 
نلعدنلة نلسـابقة، َحيْــُث ضشـط رجال أمن مديإية 
جحانـة بمحافظـة صلعاء نملدعـو »ص 2 ص د أ«، 

ونملدعو »أ ع ع أ«.  َوأَْوَضَح مصدر أملي أنه تم رلقاء 
نلقشـض عليهـم بعد تأكيـد نلتحإيات مشـاركتهما 
ضمـن  نليملـي  نلشـعب  عـىل  حإبـه  يف  نلعـدون4 
ُقــــوَّنت نملإتِزقة يف محافظة مأرب.  ويف نلسـياق 
أّكـــــد نملصـدر أ4 مإكز رشطة حزيـز بمحافظة 
صلعـاء تمّكن من ضشط نملدعـو »2 ن ع ن« و4و أحد 
مإتِزقة نلعـدون4، مؤّكــــدنً أ4 جميَعهم قد أحيلون 

الستكمال نإلجإنءنت نلقانونية. 
رىل ذلـك، تمّكن مإكـز رشطـة رصف بمحافظة 
صلعـاء من رلقاء نلقشض عـىل نملدعو »فا4م صالح 
عشدنللـه حاجـب«.  َوأَْوَضَح مصدر أملـي أ4 نملدعو 
حاجـب مطلـوٌب للعدنلـة قد صـدرت بحقـه أونمُإ 
نيابيـة بالقشض نلقهإي، مضيفـاً أ4 نملدعو حاجب 

أحي9 الستكمال نإلجإنءنت نلقانونية. 

الرئيس املّشاط يلتقي لجنة التحقيق يف مقتل الشيخ السكني ويوجه بإحالة ملف القضية للقضاء وضبط الجناة
 : خاص

نلتقى نلإئيُس مهدي نملّشـاط -رئيس 
نملجلس نلسـيايّس نألعـىل-، أمس نألحد، 
مديَإ أمن نلعاصمة نلعقيد معمإ 4إنش 
رئيس نللجلة نملكلفة بالتحقيق يف قضية 
مقت9 نلشـيخ أحمـد نلسـكلي وأعضاء 

نللجلة. 
وخالل نللقاء نستمع نلإئيُس نملّشاط 
رىل تقإيـإ نللجلة حول نملسـتجدنت نلتي 
9ُ رليها يف قضية مقت9 نلشـيخ  تم نلتوصُّ

نلسكلي. 
ووّجه نلإئيُس نملّشـاط نللجلة بإحالة 
ِمـَلــّف نلقضيـة رىل نلقضـاء للشت فيها 

وضشط نلجلاة. 

مرتزقة العدوان يقتلون أربع نساء يف محافظة الضالع واألهالي يدعون لطرد االحتالل وأدواته

اإلفراج عن 272 سجيناً من املغّرر بهم واملعسرين يف محافظة حجة

أمن صنعاء يضبط 3 من مرتزقة العدوان ويقبض على مطلوب للعدالة

اإلفراج عن 153 سجيناً بينهم 
30 من املغّرر بهم باملحويت

 : المحويت
تلفيـذنً ملشـدأ نلعفو نلـذي أطلقه نلسـيُد نلقائد عشدنمللـك نبن بدر 
نلحواي ونلإئيُس مهدي نملّشـاط للمغـّإر بهم ونلتوجيه بالعم9 عىل 
نلتحّقـــق يف قضايـا نملظلومـا ونإلفإنج علهم، ومـن ملطلق ذلك 
أفإجت نألجهـزة نألملية بمحافظة نملحويـت، أمس نألحد، عن 153 

سجيلًا بيلهم30 من نملغّإر بهم. 
وأّكــــد محافظ نملحويـت فيص9 بن حيدر أ4 قـإنر نإلفإنج يأتي 
تلفيـذنً لتوجيهات نلسـيد عشدنمللك نلحواي ورئيس نملجلس نلسـيايّس 
ا نلجميـَع عىل تعزيـز نلتالحـم ونلتفّإغ  نألعـىل مهدي نملّشـاط، حااًـّ

ملونجهة نلعدون4 ودعم نملإنبطا يف جشهات نلدفاع عن نلوطن. 
فيمـا أبـارت نللجلـة نملكلفة مـن وزنرة نلدنخليـة ونملكونة من 
نلوكي9 نملسـاعد للـوزنرة نلعميد عيل حسـا نلحواـي ومديإ نملإور 
نلعميـد مجيب نلإحمـن نلعمإي، رىل حإص نلقيادة نلسياسـيّة عىل 
متابعـة قضايا نلسـجلاء ونإلفـإنج عن نملغّإر بهم ضمـن نملشادرنت 

نلهادفة تعزيز قيم نلعفو ونلتسامح. 
مـن جانشهم عّر نملفـإُج علهم عن تقديإ4م للقيادة نلسياسـيّة 
لهـذن نلقإنر ونلـذي يؤّكـــد نلحـإَص عىل مشدأ نلتسـامح وتفويت 
نلفإصـة عـىل نلعـدّو ونملرتبصـا باألمـن ونالسـتقإنر ونللسـيج 

نالجتماعي با أبلاء نلوطن. 

وزير الصناعة: تجب مضاعفة جهود اللجان يف 
الرقابة على األسواق وضبط األسعار وسرعة 

اّتخاذ اإلجراءات بحق املخالفني
 : خاص

أّكـــــد وزيإ نلصلاعة ونلتجـارة عشدنلو4اب يحيى نلدرة خالل 
مشـاركته للجا4 نمليدننية يف نللزول نمليدنني أمس نألحد ونلذي جابت 
فيه عددنً من نألسـونق ونملوالت ونملحالت نلتجارية ونملخابز ونألفإن4 
يف أمانـة نلعاصمة عىل »أ4ميّة نلقضاء عىل كافة مظا4إ نملخالفات 
سـونٌء أكانت يف نملحالت نلتجارية أَو نملخابز ونألفإن4«، مشـّددنً عىل 
رضورة ورسعـة نتّخـاذ نللجـا4 نمليدننيـة لإلجـإنءنت نلالزمة بحق 

نملخالفا ونملتالعشا بأسعار ونوزن4 نلسلع. 
وأبـار نلوزيُإ رىل أنه وبالإغـم من توّفإ نملـوند نلغذنئية بكميات 
كشـرية رال أ4 نالنضشـاط بالقائمة نلسـعإية ما زنل ضئيـالً، و4و ما 
يسـتوجُب مضاعَف وتكثيف نلجهود نلإقابية سونء من قش9 نللجا4 
نمليدننيـة أَو من قش9 نملونطلا وضشط ومحاسـشة نملخالفا، ملّو4اً 
رىل أ4ميّة وسـائ9 نإلعال2 يف توعية نملجتمع وتفعي9 دوره نلإقابي رىل 

جانب نللجا4 ونلفإق نمليدننية من أج9 ضشط نألسعار«. 
ويف نللزول نلذي بارك فيه عدٌد من مسؤويل »نلصلاعة ونلتجارة« 
أّكـــــد نلـدرة »أ4 نلوزنرَة سـتشذل كافة جهود4ا مـن أج9 تأما 
نلوضع نملعييش وتوفري نلسلع نلغذنئية بأسعار ملاسشة ومونصفات 
ذنت جـودة.  َوأَْوَضَح نلوزيإ بأ4 »نللجا4َ نمليدننية تمّكلت من ضشط 
وتحإيز كميات من نلسلع نلتالفة، الفتاً رىل أ4 نلوزنرة ستقو2 بإتالف 

تلك نلكميات خالل نأليّا2 نلقادمة وبحضور كافة وسائ9 نإلعال2«. 
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 : خاص:
جـّددت أمإيكا وبإيطانيـا نلتأكيَد عىل 
دعمهما »نلكام9« السـتمإنر نلعدون4 عىل 
نليمـن، مصدقتَـا بذلـك عـىل نلفضائح 
نملتزنيـدة نلتـي تونصـ9 وسـائ9 نإلعـال2 
نألجلشيـة ونلدولية نَر4ا حـول تفاصي9 
نملشـارش  ونلعسـكإّي  نإلدنري  نلـدور 
عمليـات  مختلـف  يف  وللـد4  لونبـلطن 
نلعـدون4 وجإنئمـه يف نليمن، و4ـو نلدوُر 
نسـتعماريٍة  أطمـاٍع  يلطلـُق مـن  نلـذي 
ونضحـة يف نملقا2 نألول -كمـا أوضح قائُد 
ــا2- ويلطلـُق أَيْضاً من  نلثـورة قشـ9 أَيَـّ
نعتشارنت »ربحية« باتت أكثَإ وضوحاً بعد 
ننكشـاف حجم »تجارة نلسالح« نملزد4إة 
نلتـي تدر عائدنٍت خياليـًة عىل دول نلغإب 
وعـىل رأسـها نلواليـات نملتحـدة ونململكة 

نملتحـدة، مـن تحالـف نلعـدون4.
نلتأكيُد نألمإيكي نلريطاني جاء، أمس 
نألول، ضمـَن بيـا4 مـا يسـمى »نللجلـة 

نلإباعيـة«، وعـىل نلإغـم مـن أ4 نلشيـا4 
حـاول نملإنوغـة مـن خـالل نإلبـارة رىل 
»ناللتـزن2 بح9 سـيايّس بـام9 يف نليمن« 
رال أ4 ونبـلطن وللد4 لم تستطيعا رخفاء 
دور4مـا نلقيـادي ومصلحتهما نلونضحة 
يف نسـتمإنر نلعدون4، فلم تكد تلتهي فقإة 
نلحديث عـن »نلح9 نلسـيايّس« حتى كا4 
4لاك تأكيد عىل »نلدعم نلكام9 للسعوديّة« 
نلشالسـتية  نلصونريـخ  4جمـات  ضـد 
ونلطائإنت نملسـرّية نليمليـة، ونلتأييد لها 
يف »وضـع َحــّد لهـذه نلهجمـات«، و4و 
مـا يعلـي نملزيـَد مـن صفقات نألسـلحة 
نلريطانية ونألمإيكية للسـعوديّة وبالتايل 
نملزيد مـن نلجإنئم ونلتصعيـد نالقتصادي 

ضد نليمليا.
موقٌف غريُ مستغَإٍب من نلدولتا نللتا 
يزدنُد ننكشـاُف تفاصي9 ردنرتهما للعدون4 
عـىل نليمـن مع مـإور نلوقت، فشاللسـشة 
للواليات نملتحدة فإ4 »نلفيتو« نألخري نلذي 
نسـتخدمه نلإئيس نألمإيكي ضد مروع 

قإنر نلكونجإس بشأ4 ريقاف دعم تحالف 
نلعدون4 نتيجَة نلوضع نإلنَْسـاني نلكاراي 
نلذي أنتجه 4ذن نلدعم، كا4 بمثابة نعرتنف 
رسمي ووقح بأ4 ونبـطن ال تإيُد ريقاَف 

نلحإب أبدنً وال تشايل باللتائج.
وأمـا باللسـشة لريطانيـا، فقـد كانت 
حافلـًة  نملاضيـة  ونألبـهُإ  نألسـابيُع 
بالفضائـح نإلعالميـة ونلسياسـيّة نلتـي 
كشـفت بوضـوح وباألدلـة أَيْضـاً نلـدوَر 
نلشـام9 ونلونسـع نلـذي تلعشُـه للـد4 يف 
كشـفت  رذ  نلعـدون4،  تفاصيـ9  ُكــــ9ّ 
نلقلاة نلإنبعـة نلريطانية أ4 حونيل 5إ % 
مـن عمـ9 نلقصف نلجوي عـىل نليمن 4و 
مجهود بإيطاني خالص، وأ4 »نلتحالف« 
لن يستطيع نالسـتمإنر يَْوماً بدو4 نلدعم 
نلريطانـي، فيما كشـفت صحيفة »دييل 
ميـ9« أ4 نلُقـــوَّنِت نلخاصـَة نلريطانية 
نلتابعـة  نلجشهـات  يف  ميدننيـاً  تتونجـُد 
للُقــوَّنت نلسـعوديّة وتشـارك يف نلقتال، 
نملعـارك مـع  وتتلقـى نإلصابـات خـالل 

نلجيش ونللجـا4، نا4يك عـن تريحاِت 
وزيإ نلخارجيـة نلريطاني بشـأ4 نتّفاق 
نلسـويد، ونلتي فضحـت أ4 بـالَده تملع 
تلفيـذَ نالتّفـاق، تإيـد نسـتخدنمه فقـط 

كذريعة الحتالل نلحديدة.
قائُد نلثورة نلسـيد عشدنمللـك بدر نلدين 
ـا2 لطشيعة  نلحواي، كا4 قد تطإق قش9 أَيَـّ
4ذن نملوقف نألمإيكـي نلريطاني، َحيْــُث 
أّكــــد خـالل مقابلتـه نلتلفزيونية عىل 
قلاة نملسرية، أ4 نلدور نألمإيكي نلريطاني 
دوٌر أسـايس يف بن 4ذن نلعدون4، وأسايس 

يف نستمإنره.
رحـدى  أ4  رىل  نلثـورة  قائـد  وأبـار 
»نللزعـة  4ـي  نملوقـف  4ـذن  ملطلقـات 
لهـا  نلتـي  نلريطانيـة«  نالسـتعمارية 
تأريـٌخ مع نملحافظـات نلجلوبية نليملية، 
مؤّكــــدنً أ4 بإيطانيـا »ال زنلـت تحمـ9ُ 
4ذه نللزعة« وأنها رشيكٌة ألمإيكا يف ردنرة 
نمللف نليملي من ونقـع نلإغشة يف مونصلة 
نلدور نالسـتعماري »ولكن تحـت نلعشاءة 

نألمإيكية«.
نالقتصـادي  »نلإبـَح  أ4  أوضـح  كمـا 
ونملـادي« 4ـو أَيْضـاً ملطلـٌق آخـإ للدور 
نلعـدون4  بـن  يف  نلريطانـي  نألمإيكـي 
ونلحفـاظ عىل نسـتمإنره، َحيْــُث أبـار 
رىل أ4 »نألمإيكي يسـتفيد يف 4ذه نألحدنث 
مـن أدونتـه نإلقليميـة نلتي وفـإت عليه 
نلكثـري من نلكلفـة نملادية و4ذن يشـجعه 
تكفلُـه  ال  ألَنَّهـا  نألحـدنث؛  تسـتمإَّ  أل4َ 
كأمإيكي أَو كإرسنئييل ال ُكلفة نقتصادية 
وال تسـتلزفه عىل مستوى قونه نلشرية« 
رَضاَفـة رىل أ4 »نلكثري من نألمونل تقد2 رىل 
جيـب نألمإيكـي يف نفس نلوقـت« مقاب9 
نألسلحة ونلدعم نلعسكإّي ونالستخشارنتي 
ونلسـيايّس، نألمإ نلذي يجع9 من نلعدون4 
فائـدًة نقتصاديـًة كشـرية رىل جانـب َكونه 
نلواليـات  ومؤنمـإنت  خطـَط  يحّقـــُق 
نملتحـدة وبإيطانيـا يف نمللطقـة، و4ـو ما 
يفـرس رغشتَهمـا يف نسـتمإنره، ويلسـُف 
ندعاءنِتهما ومإنوغاِتهما بشأ4 »نلسال2«.

 : ترجمة:
ركـزت نلصحافـة نلفإنسـة يف نآلونـة 
نألخرية بشـك9 كشري عىل قضية نملشـاركة 
نلفإنسـية يف نلحإب عـىل نليمن من خالل 
تزويـد تحالف نلعدون4 بمختلف نألسـلحة 
نلتي تقتـ9 نملدنيا نألبإياء، و4ـو ما أاار 
4ـذه نلقضية حتى أصشحـت قضيَة مح9 
تسـاؤالت نلعديد مـن نمللظمـات للموقف 
نلحكومـي نلفإنيس، َحيْـــُث عمدت 4ذن 
نألسـشوع مـا يزيـد عـن 12 ملظمـًة غري 
حكوميـة فإنسـية وأجلشيـة رىل مطالشـة 
نلحكومة نلفإنسية بوقف جميع عملياتها 
لتسليم نألسلحة رىل نلسعوديّة أَو نإلمارنت.

نلتحقيقـات  موقـع  نـر  أ4  وبعـد 
»ديسـكلوز«  نلفإنـيس  نالسـتقصائية 
وايقة رسية ملديإية نلدفاع ونالستخشارنت 
نلفإنسـية ونلتي كشـفت عن مـدى كذبة 
نلدولة وكمية نللفاق نلكشري نلذي نستمإت 
فيـه، فيمـا يخـص ملـف بيع نألسـلحة 
ونسـتخدنمها  ونإلمـارنت  نلسـعوديّة  رىل 
بشـك9 مشـارش يف نلعـدون4 عـىل نليمـن، 
باتـت نلحكومة نلفإنسـة محط ننتقاص 
نلصحافة نلشاريسـية وكـذن نمللظمات غري 
نلحكوميـة بعـد نتضـاح كذبهـا ونفاقها 

نلسيايّس ونإلنَْساني.
نلوايقـة نلرسيـة نلتـي نر4ـا موقع 
نلتحقيقـات نالسـتقصائية »ديسـكلوز« 
كشـفت عن ملخص نالجتماع نلذي جمع 
مديإية نلدفاع ونالسـتخشارنت نلفإنسـية 
نلتابعـة لـوزنرة نلدفاع ونلجيـوش ونلذي 
أُرِسـ9 رىل نلإئيـس »ريمانويـ9 ماكإو4«، 
وزيـإة نلجيوش »فلورنس بـاريل«، َووزيإ 
نلخارجية »جا4 ريف لودريا4«، باإلَضاَفة 
رىل مقإ رئاسـة نلوزرنء »ماتيليو4«، وذلك 
قشي9 ننعقاد مجلـس نلدفاع نلذي خصص 
للحـإب عـىل نليمـن ونلذي عقـد يف قر 
نإلليزيـه يف نلثالث مـن أكتوبإ مـن نلعا2 

نملايض.
وبحسـب تقإيـإ بعلـون4 »نلحـإب يف 
نليمـن رىل متـى؟« للكاتـب »سيشاسـتيا4 
 LE MUSLIM« فونتيليـ9« نره موقـع
POST« نللاطقـة باللغـة نلفإنسـية فقد 
أّكـــدت تلك نلوايقة »نسـتخدن2 نألسلحة 

نلتي باعتها فإنسا للتحالف يف نلحإب عىل 
نليمن، وتسششت يف سقوط عرنت نآلالف 

من نلضحايا يف صفوف نملدنيا«.
أ4   »LE MUSLIM POST« وأّكــــد 
»نلجدنل نلدنئإ حول نلتريحات نلتي أدىل 
بها مكتب رئيـس نلوزرنء »ردونرد فيليب« 
بعـد االاـة أبـهإ مـن تريـح وزيـإة 
دفاعه بأنها »ليست عىل علم« باستخدن2 
يف  مشـارش  بشـك9  نلفإنسـية  نألسـلحة 
نلحـإب عـىل نليمن، قـد ننتهـى، َحيْــُث 
تتلاقض تلـك نلتريحات مع تريحات 
 NEXTER« نلتلفيـذي لركـة  نلإئيـس 
نملتخصصـة  نلفإنسـية   »SYSTEMS
دبابـات  وملهـا  نألسـلحة  صلاعـة  يف 
»لوكلـريك«، ونلذي قال خالل نسـتجونبه 
تحـت قشة نلجمعيـة نلوطلية: »باللسـشة 
لدبابـات »لوكلـريك« أود أ4 أؤّكــــد أ4 
مشـاركتها يف حإب نليمن قد أاإت بشك9 

كشري عىل سري نلعمليات نلقتالية«.
وأبـار نملوقـع رىل أ4 »أحـد نلضشـاط 
نلفإنسـيا مـن كليـة نلفإسـا4، كتـب 
يف ملشـور عىل مدونـة مإكز نلدرنسـات 
نألملية نلتابع للمعهـد نلفإنيس للعالقات 
نلدولية )IFRI( خوض مختلف نألسـلحة 

ونملعدنت نلفإنسـية يف نألعمـال 4جومية 
للتحالف يف مختلـف ملاطق نليمن«، و4و 
ما رأته نلصحافة نلفإنسـة دليالً آخَإ عىل 
نفاق نلحكومة نلفإنسية نلتي باتت مؤيدًة 

لقت9 نملدنيا يف نليمن بأسـلحة بالد4ا.
ولفـت نملوقع رىل أ4 دبابـات »لوكلريك« 
تُسـتخَد2ُ يف نلهجو2 نلعسكإّي يف نمللاطق 
باملـد4  نملحيطـة  ونمللاطـق  نلحرضيـة 
نليملية، مشرينً رىل أ4 »نلُقــوَّنت نإلمارنتية 
نسـتخدمت دبابات »لوكلريك« من نلكتيشة 
نملدرعـة نلثانيـة يف نألعمـال نلهجومية يف 
نمللاطق نلجشلية حول محافظة مأرب أَو يف 

نمللاطق نلحرضية يف مديلة تعز«.
 »LE MUSLIM POST« ونختتم موقع
نلتقإيـإ بالقول »لقد مإت االث سـلونت 
عىل معإفة نلـإأي نلعا2 نلفإنيس بحقيقة 
نألسلحة نلفإنسية نلتي تُستخد2 يف نليمن، 
ونلتي تسـتخد2 يف أعمال 4جومية، ولكن 
مـن نلونضح أَيْضـاً، أ4 نللـونب نلرملانيا 
نلذيـن يمكلهـم نملطالشة بوقـف مث9 4ذه 
نلفضائـح نلضخمـة، 4ـم كذلـك أول من 
4لّـأون فإنسـا بتصليع مث9 4ـذه نملعدنت 

نلحإبية ونلتي قد تستمإ لفرتة أطول«.
ويف نلسـياق، فقـد أوضحـت صحيفـة 

»جورنال دو ديمونش« نلفإنسية يف تقإيإ 
بعلـون4 »تجـارة نلسـالح... رش ال مفـإ 
ملـه!« للكاتب »فإونسـون كليمونسـو«، 
أ4 عديـد نمللظمـات نلفإنسـية ونألجلشية 
غـري نلحكومة أصشحت توجه نلتسـاؤالت 
نلالذعة للحكومة نلفإنسـية حول أسشاب 
جمود4ا أما2 نسـتخدن2 نلسالح نلفإنيس 
لقتـ9 نليمليا يف نليمـن، و4و ما وصفته 
بعض تلك نمللظمات باملشـاركة نلفإنسية 

نلحكوميـة يف قتـ9 نألبإيـاء يف نليمـن.
وأوضحـت »جورنـال دو ديمونش« أ4 
مـن ضمن 4ذه نمللظمات غـري نلحكومية 
»4لاك ملظمات كـرى عىل غإنر ملظمة 
نلعفـو نلدوليـة وملظمة 4يومـن رنيتس 
ووتـش، وغري4ما مـن نمللظمـات نلتي ال 
يمكـن لها رال أ4 تكـو4 حارضة رىل جانب 
ضحايا نلحإب عىل نليمن ملذ ما يزيد عن 

4 سلونت«.
وقالـت نلصحيفة نلفإنسـية: »عىل ما 
يشـدو أ4 بعـض نلـدول نلديمقإنطية مث9 
فإنسا باتت تشيع أسلحتها رىل دول ليست 
ذنت طابـع ديمقإنطـي مثـ9 نلسـعوديّة 
ونإلمـارنت، نألمإ نلذي أصشـح يثري نلكثري 
ونلكثري من نلشـشهات ونلتسـاؤالت حول 

طشيعـة نلعالقـات نلقائمـة بيلهـا ونوع 
نملصالـح نلتـي تتقاسـمها«، مؤّكــــدًة 
أنه بـات من نلشديهـي »ونملَسـلَّم به جدالً 
أ4 تغـدَو فإنسـا موضـَع نتها2 وبشـك9 
صـارخ بالتونطؤ يف نرتـكاب جإنئم حإب 

يف نليمن«.
وأّكـــدت نلصحيفـة أ4 وايقة نلهيئة 
نلتـي  نلعسـكإيّة  نلعامـة لالسـتخشارنت 
نر4ا موقـُع نلتحقيقات نالسـتقصائية 
نلفإنـيس »ديسـكلوز« تشـري رىل وجـود 
نلعديد مـن نملخاطإ نملحتملـة، »ومن تلك 
نملخاطـإ أ4 تقو2َ رحدى نلشطاريات نلثالث 
مللظومـة سـيزر نلصاروخيـة نلفإنسـية 
نلدفاعيـة، نلتـي تـم نر4ا عـىل نلحدود 
نلسـعوديّة، بإطالق قذيفـة يف نهاية نألمإ 
عـىل أ4ـدنف محتملة يف أوسـاط مدنية«، 
و4و ما يإنه مإنقشو4 أ4 نلقذنئَف نليومية 
نلتـي يسـتهدُف بهـا نلجيـُش نلسـعودّي 
بالسـكا4 يف محافظـة  نآل4لـة  نمللاطـق 
صعـدة، مخلفـاً أرضنرنً برية جسـيمة، 
من ضملها مقذوفات صاروخية فإنسية 
مـن نوع »سـيزر« نلتـي أوضحتها وايقة 
نالستخشارنت نملتدنولة يف نلصحف ونملونقع 

نلفإنسية.
ولفتـت نلصحيفـُة رىل أ4 فإنسـا نلتي 
مشيعـاً  نألكثـإ  نلـدول  طليعـة  يف  تعتـر 
لألسـلحة ملختلـف دول نلعالـم، ال تعتـر 
نلعامـ9 نلإئيـيس لوقف نلجإنئـم يف نليمن 
يف حال أوقفت مشيعات أسـلحتها لتحالف 
نلعدون4، مؤّكــــدة أ4 دوالً أُْخــَإى 4ي 
َمن ستسـتمإ يف تزويد نلتحالف باألسلحة 
لقت9 نملدنيـا يف نليمن، عىل غإنر نلواليات 
نملتحدة نألمإيكية وبإيطانيا وغري4ما من 

نلدول نملصدرة لألسلحة. 
كما نو4ـت نلصحيفة بـأ4 باريس ويف 
ظـ9 تغايض نلحكومـة نلفإنسـية عن ما 
يحـدث يف نليمـن، ال يمكـن لهـا أ4 تعم9 
عىل وقف نألسـلحة لدول تحالف نلعدون4؛ 
كونها سوقاً نسـتهالكية مإبحة، و4و ما 
يؤّكـــد نللفاق نإلنَْساني لتلك نلحكومات 
نلتـي باتت تلظإ بعا نلإبح فقط وتغطي 
عـىل نلعا نلتـي تإى تدنعيـات ذلك نلإبح 

نلقائم عىل نألبالء ونلدماء يف نليمن.

فيما يتواصل انكشاُف تفاصيل دورهما القيادي والمباشر في مختلف جوانب الحرب:

بريطانيا وأمريكا تؤّكـــدان »الدعم الكامل« الستمرار العدوان على اليمن

12 منظمة فرنسية ودولية تطالب بوقف بيع األسلحة الفرنسية لدول العدوان:

أّكـــدت أن فرنسا ال يمكن لها وقف بيع األسلحة لدول العدوان كونها سوقًا استهالكية مربحة
صحف فرنسية: وثائق املخابرات كشفت حجم أكاذيب ونفاق فرنسا يف بيع األسلحة للسعودّية واإلمارات لقتل اليمنيني
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ع��بداهلل ع�لي ص�بري*

فقـط  ـا2  أَيَـّ وبَُعيْـَد 
نتخذ نلإئيـُس نألمإيكي 
َحـــقَّ نللقـض، تجـاه 
قإنر أصـدره نلكونغإس 
نلدعـم  بوقـف  يقـي 
للسـعوديّة  نألمإيكـي 
يف حإبهـا عـىل نليمـن، 
مـا يؤّكـــد مجـّددنً أ4 
لهـا  كا4  مـا  نلإيـاض 
نلحإب  أ4 تقـو2َ بهـذه 
وتتحمـ9 مـا تال4ـا من 
تدنعيـات لـوال مشاركـة 

نلشيـت نألبيـض، نلـذي بـّجع يف ظـ9 
نإلدنَرة نلسـابقة عىل تشـكي9 نلتحالف 
نلسـعودّي، وملحه نلغطاَء نلسيايسَّ يف 
مجلـس نألمن نلـدويل ونألروقة نألممية 

نملعلية. 
وخالل نلسلا نمللرمة تشا بما ال 
يدُع مجاالً للشـك أ4 نلـدوَل نلتي تؤنزُر 
بعَضها يف 4ذه نلحإب نلعدوننية ليست 
يف ونرد نسـتعادة ما يسمى بالرعية، 
نلذريعـة  4ـذه  تسـتخد2  مـا  بقـدر 
كشـّماعة للتغطيـة عـىل نلكثـري من 
نملصالـح ونلصفقات ونملؤنمـإنت نلتي 
لم تعد تخفى عىل ُكــ9ّ ذي لب سـليم 

أَو ضمري حي. 
يف 4ذه نلورقة يحـاول نلكاتب مللمة 
بـتات نأل4دنف ونملصالح نملتعددة، ب9 
ونملتضـادة أَحياناً، نلتي بـكلت وقود 
نلحـإب نلقائمـة عىل نليمن، وبـّكلت 
نألرضيـَة نلتـي قامـت عليهـا عالقـة 
صلعاء بالخارج طونل نلعقود نملاضية. 

محنُة اليمن موقعاً وجوارًا 
باإلَضاَفـة رىل نملوقـع نالسـرتنتيجي 
نلـذي تضاعفـت أ4ميّتـه بعـد قيـا2 
أَدَّت  فقـد  0إإ21،  نليمليـة  نلَوحـدة 
نلتـي  ونإلقليميـة  نلدوليـة  نملتغـرينُت 
أعقشت ننهيار نتّحاد نلسوفيتي، وحإب 
نلخليـج نلثانية )تحإيـإ نلكويت(، رىل 
ننكشاف نليمن ومحارَصتها، ونلتعام9 
معها خليجيـاً كدولة مارقـة، وناكإة 

للجمي9. 

ورذ أدرك نلساسُة نليمليو4 خطورَة 
تـإدِّي نلعالقـة بـدول نلجـونر يف ظـ9 
نلسياسـيّة  نلجغإنفيـا 
نلتـي تجعـ9 مـن نليمن 
نمتدندنً نسـرتنتيجياً لُك9ٍّ 
من نلسـعوديّة وسلطلة 
ُعما4، فقـد ضاَعَف من 
مأزق نليمليا أ4 نلقوى 
نلدولية نلكرى كانت وال 
تـزنل تلظـإ رىل بالد4م؛ 
نلحديقـَة  باعتشَاِر4ـا 
نلخلفية للإياض. وفاقم 
نلجـونر  حالـة  نملـأزق 
نلدولـة  مـع  نلسـيئة 

نألغلى نفطياً. 
لم تتوقْف مطامُع آل سعود يف نليمن 
علد َحــدٍّ معا، فشاإلَضاَفة رىل نحتالل 
محافظـات نجإن4 وجيزن4 وعسـري يف 
نلشمال، وملاطق أُْخَإى يف جلوب نلشالد 
ونلوديعـة، ونالسـتغالل  مثـ9 رشورة 
نألُحادي لصحإنء نلإبع نلخايل، أطلقت 
نلإيـاض نلعلـا4َ لسياسـة نلتدخ9 يف 
بـئو4 نليمن نلدنخلية من خالل رشنء 
نلـوالءنت نلسياسـيّة نلتـي أفضـت رىل 
فـإض نتّفاقية حـدود مجحفة ال تزنُل 
سـاريَة نملفعول.  وباللسـشة لسـلطلة 
ُعما4 نلتي نلتزمت قاعدَة عد2 نلتدخ9 
يف نلشأ4 نليملي، فقد توّطدت عالقتَها 
ـد بعد نتّفاقية نلحدود،  مع نليمن نملوحَّ
لكلهـا مـع ذلـك -ولدونفـَع متعلقـٍة 
بأملهـا نلقومي- حـرت نالمتيازنِت 
ـــَة باللسـشة للعمـ9 ونإلقامة  نلَخاصَّ
يف عمـا4 عـىل أبلـاء محافظـة نملهإة 
نلحدوديـة، نلذيـن حـاز نلعديـد ملهم 

ـْـضاً.  نلجلسية نلعمانية أَي
الحقـاً ويف ظـ9 تإنجـع نلعالقـات 
نليملية-نلسـعوديّة، ستظهإ نإلمارنت 
سـونًء  لليمليـا  جديـدة  كوجهـة 
كمسـتثمإين أَو باحثـا عـن فـإص 
عم9. وبإغم نلقيـود نلتي فإضتها أبو 
ظشـي عىل نليمليـا، رال أ4 نلعالقة با 
نلشلَدين ونلشعشا كانت جيدًة رىل َحــدٍّ 
كشـري، ما بـّجع نإلمـارنُت عىل عإض 
مشـاريَع مهمة تتعلق بتشـغي9 ميلاء 
عد4، نلذي عجزت نلقيادة نلسياسـيّة 

نللحـو  عـىل  نسـتثماره  عـن  لليمـن 
نملطلوب. 

أما قطإ فقـد ظهإت كالعـٍب ُمِهمٍّ 
مع قيـا2 ما يُعـَإُف بالإبيـع نلعإبي، 
نلثـورة  نلدوحـة  سـاندت  َحيْـــُث 
نلشـشابية ودعمـت نلسـلطة نلجديدة 
بمختلف رموز4ا نلشـشابية ونلتقليدية 
من قيـادنت نإلخون4 نملسـلما- حزب 

نإلصاَلح. 

اليمن ومصالُح الالعبني الكبار 
نملتحدة نألمإيكية  نلواليـاُت  تتعاَم9ُ 
مـع نليمن مـن ملظـور أملـي بحت، 
سونء يف رطار نملونجهة مع نلتلظيمات 
نإلْر4َــابيـة، أَو لجهـة تأمـا نملالحة 
نلدوليـة يف نلشحـإ نألحمـإ ومـن حول 
مضيـق بـاب نمللـدب، أَو حتـى لجهة 
تأما نلسعوديّة من ملطلق أ4 فوىض 
نليمن قد تستري، فتهّدد أمن نململكة 
نملهمـة نسـرتنتيجياً ألمإيـكا وللـدول 

نلصلاعية غإباً ورشقاً. 
وتشـرتك نلـدوُل نلكـرى نملهيملـُة 
عـىل مجلـس نألمـن يف ذنت نللظـإة، 
مع مالحظة أ4 فإنسـا كانـت رىل قش9 
22015، مـن أ4ّم نلدول نملسـتثمإة يف 
قطـاع نللفـط، بيلما تدنعـب ُكــــ9ٌّ 
من روسـيا وبإيطانيا أحال2 نلعودة رىل 
نمللطقة من بونبـة عالقاتها نلتأريخية 

بالجلوب نليملي. 
أضـف رىل ذلـك، فقـد كانـت جزيإُة 
سـوقطإى يف نملحيـط نلهلـدي محط 
أنظـار نلقوتـا نلكريتيـا موسـكو 
وونبـلطن، فقـد حاولـت نلدولتا4 – 
ُكــ9ٌّ عىل حدة- رقامة قاعدة عسكإيّة 
نلجانـب  مـع  بالتفا4ـم  نلجزيـإة  يف 
نليملـي، رال أ4 صلعاَء أظهإت ممانعة 
ريجابية تحسب لقيادة نللظا2 نلسابق. 
 وباللسـشة لشيجا، فقـد تضاعفت 
أ4ميّـة نليمـن مـع نللشـاط نلتجاري 
َحيْـــُث  نلصيلـي،  للتلـا  نملتصاعـد 
توفإ نلسـونح9 ونملوننئ نليملية قاعدة 
نلقـارة  رشق  رىل  نألقـإب  نالنطـالق 
نألفإيقية، ذنت نلحسـابات نلتلافسية 

با نلدول نلكرى. 
وفوق ذلك َفإ4َّ نليمَن ونظإنً لكثافة 
سـكانها مقارنة بدول نلجـونر نلعإبي 
مهمـًة  سـوقاً  بـكلت  ونإلفإيقـي، 
للشضائع نلصيلية. وضاعف من أ4ميّة 
نليمـن أ4 طإيـَق نلحإيـإ يف نلخطـة 
نلصيلية نلطموحة يشـم9ُ يف مسـاره 

نلشحإي باب نمللدب ونلشحإ نألحمإ. 
رقليميـاً وجـدت ريـإن4 مـن خـالل 
نلحـإنك نلشـعشي نلـذي أطلقـت عليه 
)نلصحـوة نإلْسـاَلمية( فإصًة للسـج 
عالقـات مع قوى سياسـيّة وبـعشيّة 
ونملعارضـة،  نلسـلطة  يف  يمليـة 
وسـاعد4ا يف ذلك أ4 نلسعوديّة نتخذت 
موقفـاً سـلشياً تجـاه مطاِلـِب نلتغيري 
ودعمـت َحالًّ سياسـيًّا وسـطاً حاَفَظ 

عـىل دور كشـري للقـوى نلتقليديـة يف 
نلتي  نالنتقاليـة  نلسـلطة ونلحكومـة 
تشـّكلت وْفـقاً للمشادرة نلخليجية، ما 
جع9 بعَض نلفصائ9 نلثورية نملستقّلة 
ونلإنفضة للمشادرة نلخليجية وللتدخ9 
نالنفتـاح عـىل  رىل  تتجـه  نلسـعودّي، 
نلجمهوريـة نإلْسـاَلمية، ونالسـتفادة 
مـن نلقونسـم نملشـرتكة مـع طهإن4 
فيما يتعلق بدعم نلقضية نلفلسطيلية 
ومحور نملقاومـة، وملا4ضة نملروع 

نلصهيوأمإيكي بامللطقة. 
تعـد  نلعإبيـة،  مـر  جمهوريـة 
4ي نألُْخـَإى من نلفاعلـا نإلقليميا 
مـع نليمـن، فشاإلَضاَفـة رىل نأل4ميّـة 
نلتكاملية با قلاة نلسـويس ومضيق 
باب نمللدب، وأمن نلشحإ نألحمإ بشك9 
ــة  عـا2، تإبط نلشلـدن4 عالقـة َخاصَّ
ومتجذرة ملذ سـتيليات نلقإ4 نملايض 
حا دعم عشدنللـارص اورتَي نليمن يف 

نلشمال ونلجلوب. 
يف  ننحـرس  مـر  دوَر  أ4  وبإغـم 
أ4  رال  نلسـعوديّة،  لصالـح  نليمـن 
نلقا4ـإة كانت نلريَك نلدنعَم لصلعاء 
خـالل نملإحلـة نألوىل مـن بلـاء نلدولة 
وملحـت  نلجمهوريـة،  ومؤّسسـاتها 
4ذه نلخصوصية، وما تلعشه »نلُقــوَّة 
نلشلديـن  عالقـة  ملـر،  نللاعمـة« 
ونلشعشا ُقــوَّة دفع مستمّإة. وبإغم 
مشـاركة مر يف نلتحالف نلسعودّي، 

رال أ4 أغلـَب نلالجئـا نليمليـا مـن 
نلحـإب فّضلـون خيـاَر نلقا4ـإة عـىل 

غري4ا من نلعونصم نلعإبية. 

حس��اباُت الرب��ح والخس��ارة يف الحرب 
على اليمن 

ملذُ بدء نلعدون4 عىل نليمن تكّشفت 
نلحقائـُق تلو نألُْخـَإى، وتشـّا ألرباب 
نلعقول أ4 نلرعية ُمَجــّإد بـّماعة 
نستخدمها نلتحالُف نلسعودّي لتحقيق 
مآربه وأطماعه يف نليمن، وليس آخإ4ا 
نلعم9 عىل تثشيت سـيطإته نلعسكإيّة 

عىل محافظتي نملهإة وحرضموت. 
للسـعوديّة  نملو4ـو2َ  نلإبـَح  أ4  رال 
ونإلمارنت، يشك9 يف جانب مله خسارًة 
فادحًة باللسـشة لسـلطلة ُعما4، نلتي 
أملهـا  نسـتقإنر  رىل  كانـت مطمئلـًة 
يف نلحـدود نلغإبيـة مع نليمـن، فجاء 
نالحتـالُل نلسـعودّي نإلمارنتـي، ليهّدَد 
أمـَن نليمـن ونلسـلطلة، ويحـد مـن 
نمتيـازنت عمـا4 ومـا تحّقــقـه من 
مكاسـَب نقتصاديٍة عـر نمللافذ نلرية 

ونلشحإية رىل نليمن. 
4ـذن نلتملم9ُ نلُعماني دفع بإيطانيا 
ملضاعفة ُجهود4ـا يف نملِـَلـّف نليملي، 
باملونزنة مع تلفيذ ملاورنت عسـكإيّة 
مشرتكة مع مسـقط. وبإغم نلضغط 
نلـذي يونجـه حكومـة تاريـزن مـاي، 
ونصلت مشيعات نألسـلحة للسـعوديّة، 

لعبُة األمم في اليـــــمن حـربـًا وسـلـمًا:
ما ُيرى وما ال ُيرى من املصـــــالح والصفـقات واملــؤامرات

ت ال�سعودّيُة التي تقوُد  اأبريل 2019م، �سيرَّ ــام الأوىل من  يف الأَيرَّ
دًة باأ�سلحة  ًة ع�سكرّيًة مزورَّ حتاُلَف احلرب العدوانية على اليمن ُقــورَّ
ثقيلة اإىل مدينة �سيئون مبحافظة ح�سرموت �سرقي البالد، حتت 
ذريعة حماية انعقاد دورة خمتلف حول �سرعيتها ون�سابها ملجل�س 
املت�سارعة  اليمنية  الأطـــراف  جــدل  عــن  وبعيداً  اليمني.  الــنــواب 
على مرجعية املجل�س املنتهية وليته منذ 2009م، ميكن القول اأن 
اخلطوة ال�سعودّية ل تنف�سل عن طموحات الريا�س غي امل�سروعة 
يف الو�سول اإىل البحر العربي عرب الأرا�سي اليمنية يف ح�سرموت 

واملهرة. 
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كمـا تونص9 يف نفس نلوقت نلتسـويق 
ألو4ـا2 نلسـال2 ملـذ نللجاح نللسـشي 

نلذي تحّقــق يف مشاورنت نلسويد. 
كانـت  نملتحـدة  نلواليـات  أ4  غـري 
وال تـزنل نملسـتفيَد نألكـرَ مـن حإب 
نليمـن، فقـد وّقعت مـع نلإياض عدة 
نألمـإ  نملليـارنت،  صفقـات بعـرنت 
نلذي سـاعد نلإئيـَس نألمإيكي دونالد 
تإنمـب عىل تحقيق وُُعوده نلشـعشوية 
فيما يتعلـُق بتوفـري نآلالف من فإص 
نلعمـ9 للعاطلـا وتحسـا نألوضـاع 

نالقتصادية للمونطن نألمإيكي. 
ـْـضـاً توظيُف  وأمكن لونبـلطن أَي
ونسـتخدنمها  نإلْر4َــابية،  نلجماعات 
كمطيّـة للعـدون4 عىل سـيادة نليمن، 
َحيْــُث نّفــذت عـرنت نلغارنت من 

خالل طائإنت بدو4 طيار. 
نلعـدون4 تَحــّإكـت »  وملـذ بـدء 
نلقاعـدة »، ونسـتولت عـىل نملـكال يف 
حرضمـوت، اـم تإنجعـت وأفسـحت 
نملجـال للُقــوَّنت نإلمارنتية نملسـلودة 
أمإيكياً. ومـع نلرتنجـع نلظا4إ لدور 
نلتلظيمات نإلْر4َــابية رال أ4 ونبلطن 
مـا تـزنل تلظـإ رىل نليمـن كمـرسح 
للفـوىض نملسـيطإ عليهـا، ُخُصوصاً 
بعد تـاليش تلظيمي نلقاعـدة ودنعش 
يف نلعإنق وسـوريا، ما يلذر بأ4 نليمن 
سـتكو4 نملأوى للعلـارص نإلْر4َــابية 
نلتي يإنُد رعاَدة تدويإ4ا ونسـتخدنمها 

أمإيكيا، كما جإت نلعادة. 
روسـيا 4ـي نألُْخـَإى ور4ْ سـلكت 
درَب نلتونز4 يف نملِـَلـّف نليملي، رال أنها 
تلتظُإ فإصَة نلوصول رىل نملياه نلدنفئة 
نليملية بفارغ نلصـر، لكن حتى ور4 
لـم يتحّقــق 4ـذن نلطمـوح، َفإنَّها ال 
تـزنل تضغط باتّجـاه تحقيـق نلكثري 
من نملكاسـب نالقتصاديـة مع نلجانب 
نلسـعودّي، بمـا يف ذلـك نلعمـ9 عـىل 
رتمـا2 صفقـة بيع صونريـخ س400 
نلتفا4ـم  ونلتـي جـإى  نلإيـاض،  رىل 
عليها أالاء زيارة نلعا94 نلسعودّي رىل 

موسكو نهاية 22017. 
لكن عىل عكس ونبـلطن وموسكو 
تشدو نلصُا حتـى نآل4 نملترضَر نألكرَ 
مـن نسـتمإنر نلحـإب، فشاإلَضاَفة رىل 
تزنيد نملخاطـإ عىل نلحإكـة نلتجارية 
يف نلشحإ نألحمإ، فقد تعّطلت مشاريُع 
صيلية- يملية مشرتكة، ملها نتّفاقيُة 
تشغي9 ميلاء عد4 نالسرتنتيجي، وتجد 
بيجا نفَسها يف حإِب موننئ مشتعلٍة 
مع نإلمـارنت نلعإبية نملتحـدة. نلالفت 
أ4 نلصا قد سـارعت عا2 22017 رىل 
رقامة قاعدة عسـكإيّة يف جيشوتي 4ي 

نألوىل لها خارج حدود4ا نلوطلية. 
 وال بـك أ4 امة مصلحًة مشـرتكًة 
بـا أبو ظشـي وونبـلطن يف نلحدِّ من 
نللمو نالقتصادي للصا نلتي يسـابق 
ع عىل  ساسـتها نلزمـن؛ بَهـدِف نلرتبُـّ

عإش نالقتصـاد نلعاملي وتجاوز ُكــ9ّ 
نلعإنقي9 نلتي تضعها نإلدنَرة نألمإيكية 

يف طإيق نلتلا نآلسيوي. 
نإلمـارنُت نلعإبيـة نملتحـدة، و4ـي 
نلفاعـ9ُ نلثانـي ميدننيًّا وربمـا نألول، 
دخلـت نلحـإَب وعيلُهـا عـىل نملوننـئ 
نالسـرتنتيجية يف جلوب وبمال نلشالد. 
ويف سـشي9 نلوصـوِل رىل 4ـذه نلغايـة 
تسـلك نإلمـارنت طإيـق نلعـدون4 ذي 
نللزعة نالسـتعمارية، فقد قلشت ظهإ 
بالرعيـة،  نملجـن عـىل مـا يسـمى 
وتولـت بلفسـها تشـكي9 ميليشـيات 
ـــة -سـّمتها أحزمـة أملية- يف  َخاصَّ
عدد مـن نمللاطق ونملحافظات نليملية، 
وقـد سـاعدتها بعُض فصائـ9 نلحإنك 
نملوننـئ  عـىل  نلسـيطإة  يف  نلجلوبـي 
ونلسـونح9 ونلجـزر نملهمـة، وما تزنل 
أبو ظشـي تعم9 باتّجاه نلسـيطإة عىل 
ميلـاء نلحديـدة غإبي نليمـن رغم أ4 
محاوالِتها نلعسـكإيَّة نلسابقة وصلت 

رىل طإيق مسدود. 

السعودّية وأطماُعها السافرة يف حضرموت 
نلسـيطإة  ُخطـوِة  عـىل  تعليقـاً 
سـيئو4  مديلـة  عـىل  نلسـعوديّة 
بمحافظـة حرضموت يمكـن للشعض 
أ4 يسـأَل: ملاذن تأّخإت نلسعوديّة أربَع 
سلونت ملذ بدنية نلعدون4 حتى تتونجَد 
عسـكإيًّا يف 4ـذه نملحافظـة نلكشـرية 

ونملهمة جيوسياسيّا؟ 
من نملعإوف أ4 ما يسـمى بعاصفة 
نلحز2 نلتي بارشت عملياتها نلعسكإيّة 
صشيحـة 26 مـارس 22015، ونتخذت 
من علون4 نسـتعادة »نلرعية« غطاًء 
لها، رّكـزت عىل نملحافظـات ونمللاطق 
نللجـا4  نلتـي غـدت تحـت سـيطإة 
نلشعشيّة نملحسـوبة عىل »أنصار نلله«. 
وحيـث أنه لم يكن 4لـاك تونجدنً لهذه 
نللجـا4 يف حرضمـوت، فقـد ننتفـت 
نلذريعة الستهدنف نملحافظة ونلعدون4 

عليها مع بدنية نلحإب. 
4لا نستغلت نلجماعاُت نإلْر4َــابية 
ويف مقدمها تلظيـم نلقاعدة، نألوضاَع 
نملسـتجدة، وتَحــّإكت بضـوٍء أخرَض 
أمإيكـي- سـعودّي، فسـيطإت عـىل 
نألمـإ  حرضمـوت،  يف  نملـكال  مديلـة 
نلذي ملـح تحالف نلعدون4 نلسـعودّي 
نألمإيكي مرَّر نلتدخ9 نلعسكإّي تحت 
غطاء »محاربة نلتلظيمات نإلْر4َــابية 
»، رال أ4 4ـذه نلخطـوَة تأخـإت عـدة 
أبـهإ، جإى خاللهـا توظيُف علارص 
يف  نلجهاديـة  ونلسـلفية  نلقاعـدة 
مونجهـة نلجيـش ونللجـا4 نلشـعشيّة 

نليملية يف عدد من نملحافظات. 
ويف ربإي9 22016، تَحــّإكت ُقــوٌَّة 
عسكإيّة رمارنتية وبمساندة أمإيكية، 
وأمكـن لهـا يف مونجهـة مرسحية ويف 
ظإف ساعات رعال4ُ تحإيإ نملديلة من 

نلقاعدة ونلعلارص نملسلحة. 

وبعـد اـالث سـلونت مـن نالحتالل 
تعزيـُز  يأتـي  للمديلـة،  نإلمارنتـي 
نالحتـالل بُقــوَّة سـعوديّة، ليكشـف 
ضمن عونم9َ أُْخَإى عن نلإغشة نلدفيلة 
لللظا2 نلسـعودّي يف نلوصول رىل نملياه 
نلدنفئة جلوبي نليمن مهما كا4 نلثمن. 
مشـاريع  عـن  نلحديـَث  أ4  كمـا 
نسـرتنتيجية تلوي نململكة رقامتها كـ 
»قلاة سـلما4«، ونألنشوب نللفطي من 
نلخليـج نلعإبـي رىل بحـإ نلعـإب عر 
نملهـإة أَو حرضموت، وجرس نللور با 
جيشوتي ونليمن، وغري4ا من مشاريع، 
ال تإيـد نململكـُة تلفيذ4َـا عر رشنكة 
حقيقيـة، بـ9 ضمـن تفا4ُمـات عىل 
حسـاب نملصلحـة نلوطليـة وسـيادة 

نلدولة نليملية. 

التحضرُي للمعركة الشاملة مع إيران
يتزنيـُد نلحديـُث عن حإٍب بـاملٍة 
يف نمللطقـة، تلسـُج خيوَطهـا بتلاغٍم 
سعورمارنتي،  وبقشول  صهيوأمإيكي، 
رال أ4 عـد2َ نلثقة يف نتائـج نلحإب مع 
نلجمهورية نإلْسـاَلمية ومن معها من 
نلقـوى ونلحإكات نملدرجـة يف »محور 
نملقاومـة«، يدفـُع نلالعـَب نألمإيكـي 
رىل تهيئـة نألجـونء باتّجاه عـزل ريإن4 
لصالـح نلتطشيع نملكشـوف با نلدول 

نلعإبية وررسنئي9. 
وقـد جاء مؤتمـإ ونرسـو يف فرنيإ 
قشـول  مـدى  عـن  ليكشـَف  إ2201 
نللخـب نالنهزنمية نلعإبيـة بإرسنئي9، 
وبالتعاطي معهـا كدولة صديقة، عىل 
نلطإيقة نلتي أوحى بها وزيإ خارجية 

4ادي خالد نليماني. 
قشَلها وبعَد4ا ترفت ُعما4ُ ورّصح 
رْمَكانيـة  باتّجـاه  خارجيتهـا  وزيـإ 
نلصهيونـي،  نلكيـا4  مـع  نلتطشيـع 
ونلتعامـ9 مـع دولـة ررسنئيـ9 كأمـإ 
ونقع. ورغم أ4 نلشعـَض فرّس نلخطوَة 
نلعمانية عىل أنهـا ردٌّ عميل عىل تهديد 
نألمن نلقومي نلُعماني؛ بَسشِب نلتونجد 
نلعسكإّي نملتصاعد للسعوديّة يف رشق 
نليمن، رال أ4 نلسلوَك نلعماني قد َحــدَّ 
مـن ُسـمعة نلسـلطلة، ومـن دور4ا 
نملحايـد نلـذي كا4 يمكـُن أ4 تلعشَه يف 
نلتقإيـب با دول نمللطقـة ونلتخفيف 
من حّدة نلرنعات نلقائمة. ولع9 4ذن 
ما يإيده نلالعـُب نألمإيكي نلذي يجهُد 
نحو تحييـِد أي صوت عقالني يعرتُض 

مساَر نلحإب نملحتملة. 
أ4  ونضحـاً  كا4  نإلطـار  4ـذن  ويف 
نالسـتماتة نلتي ظهـإ عليهـا تحالُف 
نسـتكماَل  يحـاوُل  و4ـو  نلعـدون4 
نلغإبـي  نلسـاح9  عـىل  نلسـيطإة 
نلحديـدة وميلاء4ا  لليمـن، ونحتـالل 
نالسـرتنتيجي، غري ملفصلة عن 4دٍف 
أكـرَ يشـم9ُ تأمـَا نملالحـة يف نلشحإ 
نألحمإ، ونلحـؤول دو4 أي تهديد فعيل 
ـُـدَّ من  للشارجـات نلحإبيـة نلتـي ال ب

تأما حإكتها خـالل وبعد نلعشور من 
مضيق باب نمللدب. 

نسـشيًة  تهدئـًة  امـة  أ4  صحيـٌح 
تشهُد4ا نلحديدُة مع محاوالت متكّإرة 
وتحييـد  سـتوكهولم  نتّفـاق  لتلفيـذ 
نلسـيَد  أ4  رال  عسـكإيًّا،  نملحافظـة 
عشدنمللك نلحواي 4ّدد يف حونر تلفزيوني 
لقلاة نملسرية يف ربإي9 إ2201 عىل نحٍو 
ونضٍح بتفعي9 نلُقــوَّة نلشحإية يف حال 
تعإضـت نلحديـدة لتصعيد عسـكإّي 

مجّددنً. 

التقسيُم، الفوضى، وانفصاُل الجنوب
كالعـٍب  نللـه  أنصـار  ظهـوُر  أدى 
 21 ملـذ  ومسـيطإ  فاعـ9ٍ  سـيايسٍّ 
سشتمر 22014 رىل ردة فع9 سعوديّة؛ 
بَهدِف تحجيم نلُقــوَّة نلفتية نلجديدة 
ومحـارَصة فإصـة خـإوج نليمن من 
تحـت نلعشـاءة نلسـعوديّة نألمإيكية. 
وأل4 4ذه نملهمَة قد فشلت تََماماً، َفإ4َّ 
سـيلاريو ننفصـال نلجلـوب مـا يزنل 
قائمـا، وال تـزنل نلسـعوديّة تتطلع رىل 
قيا2 دولة رخـوة وتابعة لها يف جلوب 
نليمن، ما يمكلها من تلفيذ مشاريعها 
نلطموحـة، رَضاَفـًة رىل نالسـتفادة من 
نملوقـع نالسـرتنتيجي ونملوننـئ نملهمة 
نليملية، ودفع أنصـار نلله لالنكفاء يف 

بمال نلشالد. 
بَيْــَد أ4 صعوبَة قيا2 دولة مستقإة 
وقويـة يف نلجلوب عىل نملـدى نمللظور، 
ال يشـّجُع عـىل نملـي يف رعـال4 دعم 
ننفصال نلجلوب عن بمال نليمن، كما 
ر4 نلعمـ9َ عىل تثشيت نلوحـدة وتقوية 
نلدولـة نليمليـة غـريُ ونرد يف نملروع 

نلسعودّي أصالً. 
4لـا تتقاطـع نملصلحة نلسـعوديّة 
مع نملـروع نلصهيوأمإيكي، بالعم9 
عىل تقسـيم نليمن رىل عـدة كانتونات 
تتجاذبها نلفوىض ونلرنعات، وحتى 
ر4 نستيقظت نلقوى نليملية وننفتحت 
عىل بعضها، َفـإ4َّ نلطموح نألكر لدى 
نللخـب نلحزبيـة أ4 تتحـول نليمن رىل 
دولة فيدرنلية من رقليما أَو أكثإ )مع 
فـارق أ4 طمـوح وظإوف قيـا2 دولة 
نتّحاديـة قش9 نلعـدون4 مختلف جذريا 
عن تصور نلدولـة نليملية نلتي يإيد4ا 

نلتحالف نلسعودّي بعد نلحإب(. 
أمـا رذَن لـم يتونفـِق نليمليـو4، فال 
مانَع باللسشة للسعودّي ونألمإيكي أ4 
تطوَل فـرتة نلحإب، مع تغذيِة نلرنِع 
نلدنخيل يف رطار قونعِد نبتشاٍك مسيَطٍإ 
عليها، لكن ال مـكا4َ فيها ملصطلحات 
وأو4ا2 من قشيـ9 »نلرعية« وغري4ا، 
فالعـدوُّ نلسـعوديُّ نألمإيكـي كا4 وال 
يزنل يتعاَم9ُ مع فإقاء نلرنع نليملي؛ 
 ُ يكـرسِّ »فّخـارنً  َجميعـاً  باعتشَاِر4ـم 

بعُضه بعضا«.. وال عزنَء لألغشياء. 

* كاتب وباحث سياسّي

لعبُة األمم في اليـــــمن حـربـًا وسـلـمًا:
ما ُيرى وما ال ُيرى من املصـــــالح والصفـقات واملــؤامرات
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يف نملقابلـة نلتي أجإتها قلاُة نملسـرية مـع قائد نلثورة 
نلسـيد عشدنمللك بدر نلدين نلحواـي يحفظه نلله، لم يكن 
ظهوُر نلسـيد عىل بابـة نلتلفاز ملجـإِد نلظهور ولفت 
نألنظار وحسـب، وليسـت مقابلًة للحديث عـن جوننَب 
4امشـيٍة أَو قضايا اانوية، ولم يكـن مجإد كال2 يتكلم 
به نلسـيد نلقائد ليسـمعه نآلخإو4 ويلتهـي مع ننتهاء 

نملقابلة.
نلسـيد نلقائـد يحفُظه نللـه -كما عّودنا دنئمـاً أنه يف 
ُكـــ9ّ خطاب يقدمـه، ويف ُكــ9ّ كلمـة يُلقيها- يتطإق 
لقضايـا 4امـة ليس عىل نملسـتوى نملحيل فقـط ب9 عىل 
ُكــ9ّ نملسـتويات نملحلية ملها وكـذن نلعإبية ونإلقليمية، 
ويكو4 كال2 نلقائد نلقإآني ونلإج9 نلسيايس نمُلحلك نلذي 
رذن تكلـم صدق، ورذن قال فع9، ونلقائد نلذي ر4ْ وعد أنجز 

وعده.
نلسيد نلقائد يعإفه نلعدوُّ قش9 نلصديق أنه نلإج9 نلذي 
يمتلـك ُكــ9ّ نملؤ4ـالت َونلخرنت نلتـي مّكلته من ُصلع 
وتشـكي9 قـوة اقافية وعسـكإية ملونجهـة مروعهم 

وربطاله و4زيمته يف نمللطقة. 
كا4 نألعـدنء يرتقشو4 مقابلته ملتابعة حونره ونلتدقيق 
عـىل ُكــ9ّ كلمـة يتفوه بهـا، كما 4و حالهـم يف جميع 
خطاباته نلسـابقة، وكما عهدنا4ـم يف نلفرتنت نملاضية 
يإكزو4 عىل كال2 نلسـيد نلقائد يلاقشـونه مع خرنئهم 
ويحللُه سياسـيو4م ملعإفتهم بأنـه نلقائد نلذي يتحدث 
بك9 بـفافية ويتكلم بموضوعية وبعشـارنت توضيحيه 
يـدرك نلعدو خطورتهـا وما مـدى تدنعياتهـا ووقوعها 

عليه.
نلسيد نلقائد بسياسته وحلكته وخرنته نلتي با4د4ا 
نلعدو يف نمليدن4 نلسيايس ونلعسكإي جعلته يهتم بك9 ما 

يتحدث عله نلسيد نلقائد يحفظه نلله.
نلسـيد نلقائـد يف مقابلته وحونره وّجه رسـائ9َ كثريًة 
للدنخـ9 ونلخـارج. كانت رسـائ9ُ سـال2 للخـارج تشعها 
دنً ر4 نسـتمإ عدوننهم عىل نلشعب نليملي.. ورسائ9  توعُّ
تطميليـة للدنخ9 أالجـت قلوب نملسـتضعفا من أبلاء 

نليمن.
نلسـيد نلقائد كا4 خطابه فصال، وقوله سـديدن، ألقى 
نلحجـج ونلرن4ـا أمـا2 نألعـدنء، وأوضـح للجميع أ4 
ن4تماَمـه 4ـو ن4تمـا2ٌ بـام9ٌ لقضايا نألمـة ونلتي من 

أكثإ4ا قضية فلسطا نلتي يتآمإ عليها نلعإبا4.
ورّكز عىل نستمإنرية مكافحة نلفساد َونلعم9 ونلشلاء 
لدولة حديثـة يإضا4ا نلشـعب ويطمح رليهـا نلجميع، 
وكذن مونصلة نلصمود ونإلعدند ملونجهة نلعدون4 بالتعاو4 
مـع ُكــ9ّ فئات 4ذن نلشـعب ومونصلة نلدعم ونإلسـلاد 
للمقاتلا نلونقفا بك9 تحـدٍّ وعز2 يف نلدفاع عن نألرض 

ونلعإض وتحإيإ نلشالد.
نمتـالُك نلقدرة عـىل نلوصول ملكامن نلوجع باللسـشة 
لدول نلعدون4 ورضب مونقعهم وملشـئاتهم نلعسـكإية 
نلتي سـتقصُم ظهوَر4م سـونٌء أكانـت يف نلإياض أَو ما 

بعد نلإياض.
كالُمه كا4 كال2َ نلوناق بالله وبوعده باللر ونلتمكا 
ألوليائه وأنصاره. وما بعد نملقابلة وكلمات نلسـيد نلقائد 
بـا4د نلجميع مـدى نملصدنقيـة لهذن نلقائـد نلعظيم يف 
نلقـول ونلفعـ9 وبـدء نلتطشيـق أوالً من 4ـإ2 نلدولة يف 
بلـاء نلدولـة من خالل اشـوت نلإؤية نلوطلية نملشـرتكة 
وتشـكيلها ونلعم9 بها مع ُكــ9ّ مسؤويل نلدولة، وكانت 
4ذه أول خطوة تُلجز بعد حديث نلسـيد نلقائد وسـيليها 
ويعُقشهـا تلفيـذُ ُكــ9ّ نملهـا2 نلتي أوكلها نلسـيُد نلقائد 

للقائما عىل حماية نلشعب ونلوطن.
و4ـذن نلعا2 نلخامس 4ـو عا2ُ بلاء ما دّمـإه نلعدون4 
وعا2 ننتصارنت سيشهُد4ا نمليدن4ُ، وبعد نلإ4ا4 عىل نلله 
لـن تهز2 أمة قائُد4ا نلسـيد عشدنمللك بـدر نلدين نلحواي 
يحفظه نلله ونللُر ألمـٍة يقوُد4ا مث9ُ 4ذن نلقائد وبهذن 

سيشهد نلتأريخ.

يف 26 أبإيـ9 مـن ُكــــ9ّ عا2 
نلعاملـي  باليـو2  نلعالـم  يحتفـ9 
لالطـالع  نلفكإيـة  للملكيـة 
عـىل نلـدور نلـذي تلعشـه حقوُق 
تشـجيع  يف  نلفكإيـة  نمللكيـة 
دعـم  َورىل  ونإلبـدنع  نالبتـكار 
وتشـجيع نلحكومـات ونلصلاعة 
ونملسـتهلكا، َورىل نـر نلوعـي 
بأ4ميّـة حمايـة حقـوق نمللكية 
نلفكإيـة، وكانت نمللظمة نلعاملية 
للملكية نلفكإية )WIPO( حّددت 
يف عـا2 2000 يـو2 26 أبإي9 من 
باليـو2  ُكــــ9ّ عـا2 لالحتفـال 
نلفكإيـة و4و  للملكيـة  نلعاملـي 
نليـو2 نلذي يصـادف تطشيَق قإنر 

تأسيس نمللظمة عا2 70إ21. 
وتقا2 4ذه نلفعالية ُكـــ9ّ عا2 
يف جميع دول نالعضاء وذلك لزيادة 

نلوعي بأ4ميّة نمللكية نلفكإية.. 
َوتإجع نشـأة مفهـو2 نمللكية 
نلفكإية رىل عر نلثورة نلصلاعية 
يف  نلونسـع  وأاإ4ـا  أوروبـا  يف 
دول نلعالـم، وكا4 نول محاولـة 
نظاميـة لحمايـة نالخرتنعـات يف 
سـلة 21474، يف ريطاليا بصدور 
قانـو4 يف نلشلدقيـة يلظم حماية 
نالخرتنعـات ونص عـىل ملح حق 
نستئثاري لفإد نملخرتع، أما نظا2ُ 
حـق نملؤلـف فريجـُع رىل نخـرتنع 
ونمللفصلـة  نملطشعيـة  نلحـإوف 
ونآللـة نلطابعة عىل يـد يو4انس 

غوتلرغ عا2 21440. 
ويف نهاية نلقإ4 نلتاسـع عر، 
رأت عـدة بلـدن4 رضورَة وضـع 
قوننـا تلظـم نمللكيـة نلفكإية. 
أمـا دوليـاً فقد تـم نلتوقيـُع عىل 
نألََسـاس  تعتـرن4  معا4دتـا 
نلـدويل للظـا2 نمللكيـة نلفكإيـة 
4مـا نتّفاقيـة باريـس لحمايـة 
نمللكية نلصلاعية 1883 ونتّفاقية 
1886 لحمايـة نملصلفـات  بـإ4 
نألدبيـة ونلفليـة.، َحيْـُث تعددت 
نالخرتنعات نلصلاعية َونإلنتاجات 
نلفكإية، مما دفع بالدول نمللتجة 
رىل نلتلـادي لوضـع نالتّفاقيات يف 
سـشي9 حماية حقوق نلصلاعيا 
ونلتجـار ونملشدعـا، أخذت نلدول 
تلضم رىل نالتّفاقيات وناللتزن2 بها، 
وتضُع تريعات وتعقد مؤتمإنت 
عامليـة يف محاولة لحماية حقوق 
ذلـك  وملـذ  نلفكإيـة،  نمللكيـة 
نلحا أتاح نليـو2 نلعاملي للملكية 
نلفكإيـة فإصًة فإيدة ملشـاركة 
نآلخإيـن يف جميـع أنحـاء نلعالم 
يف نللظـإ يف نلكيفية نلتي تسـهم 
بهـا نمللكيـة نلفكإيـة يف نزد4ـار 
ونالبتـكار  ونلفلـو4  نملوسـيقى 

نلتكلولوجي نلذى يساعد عىل بلاء 
عالم أكثإ تقدماً. 

أمـا يف بالدنا نليمن، فقد ُعإفت 
نلفكإية، ملذ  للملكيـة  نلحمايـة 
نألربعيليـات مـن نلقـإ4 نملايض، 
َحيْـُث صـدرت ضمـن مجموعة 
من نلقوننـا ونلقإنرنت يف نمللكية 
نلجمهوريـة  يف  سـونء  نلفكإيـة 
نلعإبيـة نليمليـة بـمال نليمـن 
نليمـن  نلجمهوريـة  ـْـضـاً  َوأَي
نلديمقإنطيـة نلشـعشيّة أَو نليمن 

نلجلوبي سابقاً. 
فقد صدرت قوننُا نالسـتعمار 
نلريطانـي يف عـد4 يف نلفـرتة ما 
نملتعلقـة  67إ21   - 36إ1  بـا 
نلصلاعيـة  ونللمـاذج  بالإسـو2 
وقانو4 بـإنءة نالخـرتنع وقانو4 
وبعــد  نلتجاريـة،  نلعالمـات 
نسـتقالل نليمـن نلجلوبـي يف 30 
أدرجـت  67إ21،  عـا2  نوفمـر 
أحكــــا2 تلـك نلقوننـا ضمن 
نلقانـــــو4 نملدنـي نلذي أصشح 
78إ21،  نملفـــعول ملذ  سـارَي 
َص يف 4ذن نلقانـــو4  َحيْـُث ُخصِّ
جـزٌء خاصُّ بامللكية نلفكإية، أما 
يف نلجمهوريـة نلعإبيـة نليمليـة 
بـمال نليمن فقد صـدر نلقانو4 
رقـم )45( لسـلة 76إ21، نلـذي 
نمللكيـة  قضايـا  معظـم  نظـم 
نلفكإية مثـ9 نلعالمات نلتجارية، 
بـإنءنت نالخـرتنع، نمللافسـة غري 
نلتجاريــة،  نلشيانـات  نملروعة، 
نألسماء نلتجارية، وقد ننضمت رىل 
نلفكإية  للملكية  نلعاملية  نمللظمة 

يف عا2 إ7إ21. 
 أما بعد توحيد نلشمال ونلجلوب 
0إإ1،  عـا2  ونحـدة  دولـة  يف 
ورعـال4 نلدولـة نليمليـة نملوحدة 
نلجمهوريـة نليملية فقد صــدر 
لسـلـــة  )إ1(  رقـم  نلقانـو4 
4إإ21، بشـأ4 نلحــق نلفكإية 
وبصـدور 4ـذن نلقانـو4 ألغيـت 
نلقوننـا ونألحكـــا2 نلتي كانت 
سـاريًة قشـ9 صـدوره ونملتعلقـة 
نلفكإيـة يف نلشـطإين  بامللكيـة 
نلشـمال ونلجلـوب، وقد نبـتم9 
4ـذن نلقانـو4 عىل أربعة أقسـا2 
من حقوق نمللكية نلفكـإية فقط 
و4ي حق نملؤلف، بإنءنت نالخرتنع، 
نلعالمـات نلصلاعيـة ونلتجارية، 
نلإسـو2 ونللمـــاذج نلصلاعية، 
وملذ ذلك نلحـا رىل نليو2 صدرت 
عدة قوننا تلظم نمللكية نلفكإية 
مثـ9 قانـو4 نلعالمـات نلتجارية 
ونملـؤرشنت نلجغإنفيـة رقـم 23 
نلتلفيذية  َونلالئحة   22010 لسلة 
للعالمـات نلتجارية رقـم )213( 

لسـلة 22010، وقانـو4 بـإنءنت 
نالخرتنع ونماذج نمللفعة وتصاميم 
ونملعلومـات  نملتكاملـة  نلدونئـإ 
غـري نملفصـح عتها رقم 2 لسـلة 
نلتصاميـم  وقانـو4   ،22011
نلصلاعية رقم 28 لسلة 22010، 
نلصلاعيـة  نلتصاميـم  ونلالئحـة 
رقـم )212( لسـلة 22011، َوقد 
بذلـت بالدنـا جهـودنً متونصلـة 
عىل مـدى نألعـون2 نلسـابقة من 
أج9 مونءمـة تريعاتها لحماية 
رىل  نسـتلادنً  نلفكإيـة؛  نمللكيـة 
نلدولية  نلتزنماتهـا يف نالتّفاقـات 
وعضويتهـا يف ملظمـة نلتجـارة 
نلعامليـة مثـ9 نتّفاقيـة نمللظمـة 
نلعاملية للملكية نلفكإية َونتّفاقية 
باريـس لحماية نمللكية نلصلاعية 
ونلتـي صـــدر نلقانـو4 رقــم 
باالنضمـا2   22006 لسـلـة   27
لالتّفاقيـة وكذلك نملصادقة عليها 
عضـــونً  نليمـــن  وأصشحـت 
باتّحاد باريس للملكية نلصلاعية 
ودخــلـت حيّز نللفاذ نعتشارنً من 
15 فرنيإ22007 وبهذن نالنضما2 
نصشحـت نليمـن ملتزمـة بتلفيذ 

نالتّفاقية. 
نلجهـود  4ـذه  مـن  وبالإغـم 
نملشذولـة عىل نلصعيـد نلوطلي راّل 
أ4 مؤرشنت وضع بالدنا يف مجال 
حمايـة نمللكيـة نلفكإيـة ال يزنل 
متونضعـا للغايـة مقارنة بشعض 
نلـدول نللامية ونلدول نملتوسـطة 
نلدخـ9 و4ا ما يعزي رىل عدد كشري 
من نلتحديـات نلتي ال تزنل تونجه 
توفـري نلحماية نلكافيـة للملكية 
نلفكإية يف نلشـالد، ومن أبإز 4ذه 
نإلمكانـات  ضعـف  نلتحديـات 
نلشرية ونملاديـة يف مجال نمللكية 
ــة فيما يتعلق  نلفكإيـة وَخـاصَّ
يف  نملؤ4لـة  نلشريـة  بالكـوندر 
ردنرنت حمايـة نمللكيـة نلفكإيـة 
نلدولـة،  يف  نملعليـة  نلجهـات  يف 
نلوعـي  باإلَضاَفـة رىل محدوديـة 
نملجتمعي بأ4ميّـة قضايا حماية 
نمللكيـة نلفكإيـة ودور4ا يف دعم 
نلتلمية نالقتصادية ونالجتماعية. 
نلجهـاِت  عـىل  يجـُب  لذلـك 
نملعلية يف نلدولة كـوزنرة نلتجارة 
أ4  نلثقافـة  وزنرة  ونلصلاعـة 
تجعـ9َ مـن 4ـذن نليـو2 نلعاملـي 
للملكية نلفكإية ملاسـشًة لتعزيز 
نلفكإيـة  نمللكيـة  بـدور  نلوعـي 
وتشـجيع ونحرتن2 حقوق نمللكية 
نلفكإية وتحفز نإلبدنع ونالبتكار، 
ونالحتفـال باإلبدنع ونملسـا4مات 
نملقدمـة مـن نملشدعـا نملشتكإين 

لتلمية وتطويإ نلشالد. 

كتابات

ما بعد مقابلة السيد القائد 
ليس كما قبلها

االحتفاُل باإلبداع واالبتكار..
اليوم العالمي للملكية الفكرية 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

مبادرة سالم من صنعاء
موقـف أوضح من نلحفاظ عىل حقوق نلجونر نإلقليمي سـونء مع نلسـعوديّة أَو نإلمارنت أَو 

عىل مستوى دول حوض نلشحإ نألحمإ نلعإبية. 
يف كالِمـه عـن عالقة أمإيـكا بإرسنئي9، وأمإيـكا وررسنئيـ9 باألنظمة نلعإبيـة، كا4 زعيم 
نألنصـار أكثإ ُوُضوحاً، 4ـم أحإنر يف عالقاتهم ولكـن لن يفإضون 4ذه نلعالقـة عىل نليمن، أما 
ريـإن4ُ فقد كا4 كالُمـه تلكيتاً وتشكيتاً للعإب، كيف تخلون عن قضية فلسـطا نلتي زعمون أنها 
قضيتهـم نملإكزيـة ملذ نكشة 48 بحيث تظهإ ريإن4 وكأنها نملدنفـع نألول ر4 لم يكن نلوحيد عن 
نلحق نلفلسـطيلي؟! ومن 4لا جاء تأييده بوضوح ملوقف ريإن4 من نلعدنء نألمإيكي نلذى يإتدي 

اوباً عإبياً، ومن حزب نلله نلذى يدنفع عن لشلا4 وفلسطا معا. 
ومـن 4لا نلمح أنه جإت مفاوضاٌت ال يعلم 4ادي ملصور وال حإكات نلجلوب علها بـيئاً، 
وغري تلك نملفاوضات نلتي يقوُد4ا نملشعوث نلدويل مارتن غإيفيث، مفاوضاٌت ليست عىل نلحديدة 
ومطـار صلعـاء ونلحصار فقط ولكـن مفاوضات حول بـك9 ودور نلدولة نليمليـة رذَن توقف 
نلعـدون4 بأونمـَإ أمإيكية، ويف نلحونر أرند سـيد نألنصـار أ4 يلمح رليهـا ويؤّكــــد عىل نقاٍط 
معيلـة أاـريت وما زنلت مفتوحًة ربما للتفاوض وربما السـتئلاِف نلقتال بشـك9 أكرَ وأوسـَع 

ألسشاٍب ال تتعلُق باليمن فقط، ولكن تتعلق برتتيشاٍت محلية يملية ورقليمية عإبية ودولية. 

السيدة إلهان عمر ظاهرة فريدة يف الشجاعة وثبات املوقف.. إنها 
امرأة بألف رجل 

نلهجإة نلطامحة رىل نلغإب، ال رىل نلشلدن4 )نملسـلمة( لتجد ذنتها 4لاك وبـخصيتها 4لاك يف 
موطلها نلجديد أمريكا. 

فهـي لـم تحم9ْ حقيشَة ايابها فحسـب و4ي مسـافإة مهاجإة، ب9 حملـت معها رىل نلوطن 
ــة كمسـلمة ُمثقفة  نلجديـد أحالَمهـا وآماَلهـا وطموحاِتها، وحافظـت عىل 4ُويَّتهـا نلَخاصَّ
ُمحتشمة ملفتحة عىل نلتعايش نإلنَْساني نلونسع يف بلد نألحال2 نلجديدة أمريكا، ونستوعشت لغة 

أ4لها برسعة فائقة؛ لكلها حافظت عىل جزء كشري من لغتها نلعإبية ونلصومالية. 
تعلمـت فلو4َ نلحونر مـع نلغري، ولكلها لم تلَس قضيتَها كصومالية مسـلمة قادمة من بلد 

مزقته نلحإب نأل4لية. 
تعلمـت وأتقلـت نللشـاَس نلعري ونملوضـة نألمريكية نملحرتمـة، لكلها لم تلَس نالحتشـا2 
وفإيضة نلحجاب كمسلمة، أتقلت فلو4 نألك9 بالشوكة ونلسكا وأك9 وجشة نإلستيك ونلُسشى، 
لكلهـا لـم تلَس وجشة )نلعمشـوال( CAMBOOLA، ونلعصيد )ُسـَور( SOOR ونملـإق ونلقونرمة 
نألوتكـع OOTKAC نلشـهية، كمـا نسـتوعشت بحإفيـة الفتة سياسـات وأيديولوجيـة نلحزب 
نلديمقإنطـي يف أمريكا كلصري نسـشي للفقإنء ونملعوزين نملهاجإيـن ومحاربة نلفكإ نلعلري 

نملقيت. 
علدمـا قّإرت خوض نالنتخابات يف مجلس نللونب نألمإيكي نسـخة أغسـطس 22018، عن 
نلدنئإة B60، نافسـت بجدنرة عىل مقعد والية ميليسـوتا لتحظى برف أ4 تكو4 أول رنَْسـانة 
مسـلمة ُمحجشـة تحظى بانتخابـات نللاخشا يف نلواليـة برنامج نلحزب نلديمقإنطي بشـك9 
جـإيء وونضـح بانحياز4ا رىل فئة نملهاجإيـن نلجدد من نلقارة نلسـودنء ومـن نلعالم نلعإبي 

ونإلسالمي؛ ألَنَّها تدرك حجم نلتحديات نلتي تونجه 4ذه نلفئة من نملونطلا نألمإيكيا. 
حيلمـا قّإرت نلسـيدة رلها4 عمإ خوض معرتك نلحياة نلسياسـيّة، كانت تـدرك بأنه طإيٌق 
محفوٌف بالتحديات ونملخاطإ، لكلها لم تتوقع قط أ4 نإلرث نلثقي9 للتاريخ نلعلري، ونلحقشة 
نلعشوديـة للمجتمع نألمإيكي سـيُلقي بظالله عليها، حتى من قش9 نلسـيد دونالد تإنمب رئيس 
نلواليـات نملتحدة نألمإيكية نلذي لم يكن ُمحرتماً يف نلتخاطب مع نمإأٍة بـابة مسـلمة ُملتخشة 
ــة ونلقيم نألمإيكية كلها، كما لم تسـلم قط  كعضـو يف نلكونجـإس نألمإيكي نلذي يمثـ9 نألُمَّ
مـن 4جو2 نللوبـي نلصهيوني نلـ )نأليشـاك )AIPAC نملزروع كخلجإ مسـمو2 يف قلب نملجتمع 
نألمإيكي، وأصشح أسـرينً له لألسـف، نألد4ى ونألمإ من ُكــ9ّ ما سـلف أ4 4لاك نشـاطاً ُمعللاً 
وخفيـاً مـن قش9 نلقادة نلعإب نمُلَطشِّعا مع نلكيا4 نلصهيوني نلذين يحاولو4 تمإيإ ما يسـمى 
بـ)صفقة نلقإ4( ضد نلقضية نلفلسطيلية بإمتها، كا4 4ؤالء جميعاً ضد نلسيدة رلها4 عمإ. 
نلسـيدة رلهـا4 تدرك أنها سـتونجه نلفكـإ نلشـعشوي نلعلري لهـا؛ باعتشَاِر4ا سياسـيّة 
ديمقإنطية سـودنء مسـلمة ُمحجشة، لكلها لم تدرك أنها سـتحيي ذلك نملخزو4 نمُلخزي للفكإ 
ونلثقافة نلعلرية يف نملجتمع نألمإيكي وبالذنت من قش9 نليما نلشعشوي وعىل رأسهم نلإئيس 
دونالـد تإنمب وفإيقه نلسـيايّس. نعم ر4 مجتمع نلواليات نملتحـدة نألمإيكية كله ال يزنل ُمثقالً 

بعبء نلتجإبة نلعلرية نملقيتة، ونلتمايز نالجتماعي، ملإحلة نلعشودية نمُلهيلة لإلنَْسـانية. 
ما يثري نالعتزنز لدى 4ذه نلسياسـيّة نلشـابة نلسـمإنء نلتزنمها بالدفاع عن حقوق نلشـعب 
نلفلسـطيلي، مع علمها بحجم تأاري نللوبي نليهودي نملتصها ضد أي سيايّس يإفع صوته ضد 
نلكيا4 نإلرسنئييل، وأ4 أي رأي ملصف تجاه أ4للا بفلسـطا سـيتحول رىل أسـلحة رعالميٍة ضد 
حاملها، وسـيقولو4 أنه ُمعاٍد للسـامية، و4ذن نتها2 جزنيف يوجه ضد ُكــ9ّ من ننتقد سياسات 

نلكيا4 نلصهيوني نملحت9ّ ألرض فلسطا. 
نلسـيدة رلها4 عمإ صمدت بثقة عالية بذنتها كإنَْسـانة أمإيكية سـمإنء، كمسلمة ُمحجشة 
ُمحتشـمة، وبشهادة ننتخابها من قش9 نللاخب نألمإيكي كعضو يف نلكونجإس، كما تقول بذلك 
عللـاً، صمدت أمـا2 عونصف وننتقـادنت نليما نلشـعشوي نلعلري، وجماعـات نلضغط من 
نللوبـي نلصهيوني، ومن نلقادة ونللافذين )نلعإب( نملتصهيلا، و4ي محمية من نلله سـشحانه 

وتعاىل ام من ُكــ9ّ نألحإنر يف نلعالم. 
رنهـا نمـإأة بألـف رجـ9 يف زمانلا نلحايل نلذي نشـا4د فيـه مونقـف )نلإجـال( أَو )نلقادة( 
يتسـاقطو4 بشـك9 درنمي وغري مسـشوق تجاه نلقضايـا نلعإبية نلكرى، كقضية فلسـطا؛ 
ــة كلها، ونملسـاومة نلإخيصة للتلازل عـن َحـّق نلعودة ملاليا  باعتشَاِر4ـا قضية مإكزية نألُمَّ
نلالجئا نلفلسطيليا، ونلتآمإ نلعللي مع نإلدنرة نألمإيكية للتلازل عن نألرنيض نلعإبية نملحتّلة 
يف نلجـوال4، وجلوب لشلا4، وتصفية نلقضية نلفلسـطيلية بإمتها مـن خالل ما ُحكي عله من 

)صفقة نلقإ4(. 
رنلـا نتضامُن تضاملاً أخوياً كامالً مع نلسـيدة رلها4 أَو رلها2 عمـإ تجاه ما تتعإض له من 
تشـويه ملونقفها وتخويف بـخيص لهـا، وتهديد4ا بالتصفية نلجسـدية من قشـ9 ُغالة نلقوى 

نليميلية نألمإيكية نملتطإفة بمن فيهم رئيس نلواليات نملتحدة نألمإيكية ذنته. 
نتضامُن معها ونحن يف قّمة نلوجع ونأللم ونملعاناة من قش9 نإلدنرنت نألمإيكية نملتعاقشة نلتي 
تـزود دول نلعدون4 -نململكة نلعإبية نلسـعوديّة ونإلمارنت نلعإبية نملتحدة- ضد بـعشلا نليملي 
نملقاو2، بالسـالح ونلعتاد ونلذخائإ ونلعم9 نالسـتخشارنتي ونللوجسـتي ونلحماية نلدبلوماسية 

ونلسياسيّة. 
بـعشُلا نليملي يتعإُض لعدون4 وحيش وحصـار خانق وتضلي9 رعالمي من قش9 دول نلعدون4 
ودعم ورسـلاد جميع نلدول نلغإبية نالسـتعمارية ملذ نلـ 26 مارس 22015 وحتى كتابة 4ذه 
نألسـطإ، 4ذن نلعدون4 غري نملرّر 4و أكر ننتهاك لحقوق نإلنَْسـا4 يف نلعالم، ومع ذلك نتضامن 

مع أي صوت حإ وموقف رنَْساني تجاه نلطغيا4 يف أي مكا4 يف نلعالم، ونلله أعلم ملا جميعاً. 
وَفْوَق ُك9ِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم.

حّققهـا  تأريخيـة  ننتصـارنٌت 
نلجيـُش نليملي ونللجا4 نلشـعشيّة 
خـالل نألربعة نألعـون2 نملاضية ويف 
نلفرتة نملاضية مـن نلعا2 نلخامس 
نلعـدون4 وحلفائهـم  ملـوك  عـىل 

وعمالئهم نملإتِزقة. 
4ـي  نالنتصـارنِت  4ـذه  ر4 
ننتصـاٌر لـك9 أبلـاء يمـن نلعـز 
ونلشـموخ يمـن نالنتصـارنت يف 
نملايض ونلحارض. َفإ4َّ ننتصارنت 
نلجيـش نملغونر ونللجـا4 وأحإنر 
ــة  نليمـن نلحإة 4ي ننتصار نألُمَّ
نلعإبيـة ونإلْســاَلمية عـىل قادة 
نلعونصـف نلدموية يف قتـ9 أبلاء 
نلشعوب نملسلمة. َفإ4َّ بلي سعود 
ونبـن زنيـد ونملتحالفـا معهـم 
نملشـؤو2  بتحالفهـم  نلغارقـو4 
باليمـن يف نلعـا2 نلخامـس عىل 

نلتونيل. 
ويو2 نلهزيمة نلسـاحقة نقرتَب 
لشلي سـعود وحلفائهم وعمالئهم 
وك9 متحالفـاً معهم عىل يد أبطال 
نلجيـش نليملـي ونللجا4 َوأسـود 
يمن نلتأريخ ونلحضارة. فمن غزون 
تإنبها سـيحإقو4 فيهـا؛ َكــونها 
بإنكَا من نار أحإقت غزنة نلعهود 
نملاضية من نلزما4. َوأرضها أرض 
نملحـر لـك9 مـن غزو4ـا ونلك9 
يعإُف ذلك بما حدث للغزنة نملايض، 

وليس 4ذن غإيشا عىل أيٍّ كا4. 
َفـإ4َّ رجـاَل نليمـن نلكشري خريُ 
نلعصـور  عـر  نلحـإوب  رجـال 
نملاضية فهم نلإجال نلذين لم يخلق 
نللـُه -ُسـشَْحانَُه َوتََعاَلــى- مثلهم 
عـىل 4ـذن نلكـو4. رنهـم يكـإو4 

نللـر«؛  ويحشـو4«  »نلهزيمـة« 
َكــونـه علوننَهـم. وتحيـة رجالل 
وتقديإ لك9 أبطال نلجيش ونللجا4 
جشهـات  مختلـف  يف  ونألبطـال 
نلـرف ونلدفـاع نلذيـن يقدمـو4 
أغىل نلتضحيات نلعظيمة يف سـشي9 
نلدفـاع عن ُكـــ9ّ بـر من نليمن 
نلونحد نلتي ستظ9 موحده رىل نألبد. 
نليملـي  نلشـعب  تأريـخ  َفـإ4َّ 
نلعظيم كلـه ننتصـارنت ضد غزنة 
تأريـَخ  يعإفـو4  ونلـك9  أرضـه 
نملتحالـف  نلعظيـم  نلشـعب  4ـذن 
مـع نلونحـد نألحـد، ضـد سـلما4 
نبـن سـعود وحلفائـه وعمالئـه. 
فهـذن نلشـعُب نلصابـإ ونلصامـد 
لـن يإفـع »رنيـة نلهزيمـة« مهما 
نلدمـاء  سـفاح  تحالـف  نسـتمإ 
وقاتـ9 نألطفال ونملديلا ونللسـاء 
ومإتكـب نبشـع جإنئـم نلحإوب 
ونملجازر نلشرية بحق أبلاء بعب 
مسـلم، وأ4 تلك نلجإنئـم نملإتكشة 
4ي بـإكا4 مدّمــإ لقادة نلعدون4 
ـا2 ستكشـف ذلـك لك9 أ94  ونألَيَـّ

نألرض. 
َفـإ4َّ بلي سـعود تحالفـون مع 
عدة دول خليجية عإبية رْسـاَلمية 
وبدعم أمإيكي وغإبي عىل نلشعب 
نليملي ولكلهم مع نألسـف نلشديد 
فشـلون يف تحقيـق ُمَخّططاتهم يف 
نلعا2 نلخامـس، وذلك بظ9 صمود 
نلشـعوب يف  ُكــــ9ّ  خـري أسـود 
وجههـم يف ميادين نلدفاع ونلرف 

ونلشعب من خلفهم. 
نليملـي  نلجيـُش  حّقـق  لقـد 
مـدنر  عـىل  ونألحـإنر  ونللجـا4 

نألربعة نلسلونت نملاضية ويف نلعا2 
نلخامـس ننتصـارنٍت تأريخيـة يف 
مختلف جشهات نلعزة ونلرف عىل 
حشـود نمللوك نملهزوما بعدوننهم 
عىل بعب نإليَْمــا4 ونلحكمة نلذي 
لم يهـز2 مهما كانـت نلتضحيات 
نلعظيمة يف سشي9 نلدفاع عن أرضه 

وعإضه ودحإ غزنة أرضه. 
رنه بـعُب نالنتصارنت ونلتأريخ 
يشـهد لـه فهـو بـعٌب ال يقشَـ9ُ 
نملحتّلـا ونلغزنة عىل تـإنب وطله 
ونلـك9 يعـإف ذلـك. فهـو بـعب 
حـإ ال يقشـ9 نلوصايـا نلسـعوديّة 
ونلدولية عليه وسيعيش حإ وطله 
نلونحد سـيشقي طا4إ مـن ُكـــ9ّ 
نملحتّلو4. ولم يإكع مللوك نلتحالف 

مهما طال تحالفهم نلغابم. 
ورذن أردنا نلحديَث عن ننتصارنت 
نلجيش ونللجا4 نلشـعشيّة وأبطال 
بعب نلصمود َفإ4َّ تأريخ نلذي يتم 
تسـطريه نليو2 يفتخإ بـه ُكـــ9ّ 
أبلاء بـعب نالنتصارنت يف نلدنخ9 
ويف مختلف دول نلعالم، ور4 ُكتاَب 
نلتأريخ سـيكتشو4 عـن ننتصارنت 
نلشـعب نليملي عىل ملوك نلتحالف 
نلهمجي و4ـذن نلتأريخ تأريخ جي9 

ورنء جي9. 
تحيـة رجـالل وتقديـإ لـك أيها 
صمـودك  عـىل  نليملـي  نلشـعب 
ننتصـارنً  يعـد  نلـذي  نألسـطوري 
تأريخيـاً لـك.. ورحمـة نللـه عىل 

نلشهدنء.. 
وال نامـت أعـا ملـوك نلعدون4 
ونلدنعما  وعمالئهـم  وحلفائهـم 

لهم.. 

انتصارات تأريخية لجيش اليمن ولجانه
حميد الطاهري
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ثقافية 

أليس�ت الثقافة القرآنية هي من تنش�ئ جيالً صالحاً؟ من ترس�خ يف 
اإلنس�ان القي�م الفاضلة واملب�ادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف ه�ذه الدنيا 
اً يدع�و إىل الخري, يأمر باملعروف, ينه�ى عن املنكر, ينصح  عن�راً خريرِّ
لآلخري�ن؟ يهت�م بمصالح اآلخري�ن؟ ال ينطلق الرش ال ع�ى يده وال من 
لس�انه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليس�ت 

ثقاف�ة الغربيني هي من تعمل عى مس�خ الفضائل؟ ه�ي من تعمل عى 
مس�خ القيم القرآنية واألخ�الق الكريمة من ديننا وم�ن عروبتنا؟ أليس 
ه�ذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا ش�أنها، وثقافتهم هكذا ش�أنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.]نإلر4اب ونلسال2 ص:7[

هذه الكلمة ]إرهاب[ تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وط�أة أق�دام اليهود سيس�مى ]إرهاب�ي[، أن ُكّل من يصي�ح غضباً لله 
ولدين�ه، غضباً لكتابه، غضباً للمس�تضعفني من عباده الكل سيس�مون 
]إرهابي�ني[، ومت�ى ما قي�ل عنك: أن�ك إرهابي؛ فإن هن�اك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عى أس�اس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

]نإلر4اب ونلسال2 ص:6[

مقتطفاٌت نورانيٌة

ث�����ورُة الحسني.. ان����تص���اُر ال�دِم ع�لى ال�س����يف

األثُر الذي تركه كتماُن )فريق من علماء بني إسرائيل( للحق

ال أحد ُيضاهي اليهود يف )الخداع والتلبيس( 

ر4 َمن يسـتمُع رىل خطابات نلسـيد نلقائـد عشدنمللك بن 
بـدر نلديـن نلحواي حفظه نلله بملاسـشة يو2 عابـورنء، 
سـوف يستشـفُّ من خاللهـا كثرينً مـن نلحقائـق نملهمة 
ونملإتشطة بونقعلا نلذي نعيشـه، فقد كا4 يُسـقط بشـك9 
رنئع ما حص9 لإلما2 نلحسـا سـال2 نلله عليه وأ94 بيته 
يف كإبـالء، ونلتفإيط نلذي حصـ9 بالتخيل عن أئمة نلهدى، 
كا4 يسـقطه عىل ونقعلـا نلذي نعيش فيـه نآل4 من محن 
ـة أصشحت تحت أقدن2 نليهود  يف 4ـذن نلزما4، وكيف أ4 نألُمَّ
ونللصـارى؛ بسـشب أخطـاء مـن نملمكـن تالفيهـا نليو2، 
ونللهـوض من جديد، لو أرند نللـاس ذلك، وعادون رىل اقافة 
نلقـإآ4 وال يشء غريه، فهو من يجمعلا.. ومن أ4م ما جاء 
ـا خري أمة أخإجت  فيه )نلجهاد يف سـشي9 نلله( للكو4 حقًّ

لللاس.

أهمية إحياء مناسبة عاشوراء:��
أبـار نلسـيد نلقائد حفظه نلله رىل أ4 رحيـاء مث9 4ذه 

نمللاسشات لها أ4مية كشرية تتمث9 يف نآلتي:ــ
أوالً:ـــ أ4 نلجما4ريَ علدما تحيي مث9 4ذه نمللاسـشات 
يكسـشها تلا2ٍ يف نلوعي، وتفاع9ٍ يف نملوقف، و4ذن مما يقلق 
تلـك نلقـوى نلهمجية نلتـي ال تإيد للشـعب أ4 يعي وال أ4 
يتفهـم وال تإيد لـه أ4 يتحإك يف نملوقف وفقاً ملسـئولياته 

وونجشاته.

اانياً:ـــ أنها تعـزز نلإونبط نألخوية با أبلاء بـعشلا 
نليملي وتتجاوز ُك9ّ نلعلاوين نألخإى، نلعلاوين نمللاطقية، 
نلعلاويـن نملذ4شية، وغري4ا من نلعلاوين، 4ذه نمللاسـشات 
نلديلية تعزز من حالة نإلخاء ونلتفا4م ونلتعاو4 ونلشعور 
باملوقـف نلونحـد ونلوجهـة نلونحـدة ونألسـس نلونحـدة، 
ونمللطلقات نلونحدة، بك9 ما لهذن من ريجابيات ذنت أ4مية 

كشرية.
ة ملذ عابـورنء لم  االثـاً:ـ أ4 تـدرك نلجما4ري بأ4 نألُمَّ
تـزدد رال ننحطاطا، و4ونناً، ونبتعادنً عن ديلها، ورسـولها، 
وقيم رسـالمها، لم تـزدد رال نرتماءنً يف أحضـا4 نملجإما، 
ووقوفاً يف صف نلطغاة، وأ4 4ذه نلحالة خطرية، البد لألمة 
أ4 تسـتيقظ ملها؛ ألنها علدما تسـتمإ فهي تتجه باألمة 
بال بّك نحو نلهاوية، يف نلدنيا حيث نلسقوط ونإلذالل نلذي 

نلحظه ويزدند أكثإ وأكثإ.

فاجعة كربالء.. انقالب كبري يف تأريخ 
اأُلمَّة:��

وأكـد نلسـيد نلقائد حفظـه نلله يف خطاباتـه يف ذكإى 
عابـورنء بأنها تمثـ9 ننقالباً عىل دين محمـد بن عشدنلله 
صىل نلله عليه وآله وسلم، ذلك نلدين نإلسالمي نلذي تعب يف 
ة  تشليغه ونره رسـول نلله، وبذَل جهدن كشرين يف تإبية نألُمَّ
ورصالحها، وتزكيتها، لتكو4 أمة عظيمة، تدعو رىل نلخري، 

وتأمـإ باملعإوف، وتلهى عن نمللكإ، أمة ال تقش9 بأ4 يكو4 
يف دنخلهـا سـاحة للظلم، ومرسح للجإيمـة، أمة مإتشطة 
باللـه وأوليائـه، أمـة نزيهة طا4ـإة خالية مـن نملجإما 

ونلطغاة، تعيش عىل 4دى نلله، وتعاليم نلقإآ4 نلكإيم.

صفاُت اإلمام الحسني سالم اهلل عليه:��
وأوضـح نلسـيد نلقائد حفظـه نلله  أ4 نلحسـا عليه 
ـة، ولم تكـن دعوته  نلسـال2 لم يكـن غإيشاً عـىل 4ذه نألُمَّ
مسـتهجلة، وال ملكـإة، وال من خارج 4ـذن نلدين، ب9 4و 
رج9 معإوف، 4و سـشط رسـول نلله صىل نللـه عليه وآله 
وسـلم، يف نلدرجـة نلثانية، فشعد نألنشيـاء أوصيائهم، وبعد 
نالوصياء نألسـشاط، وأ4 نلحسا سـال2 نلله عليه 4و نلذي 
وقف نللشي صىل نلله عليه وآله وسلم يوما أما2 نملأل ليقول 
لألمة عله: ]حسا ملي وأنا من حسا، أحب نلله من أحب 

حسيلا، حسا سشط من نألسشاط[.
علدما وقف رسول نلله صىل نلله عليه وآله وسلم ليقول 
ألمته 4ذن نلكال2 فهو يُقد2 نلحسا عىل أنه نسخة مصغإة 
ملـه، عىل أ4 يكو4 4و بعد جـده يف مإحلة معيلة، يف وقت 
معـا، يتوىل 4و موقـف نللشي، يقف مقـا2 نللشي صلونت 
نللـه عليه وعـىل آله، فهو قد ورث من جـده ريماناً وُطهإنً، 
وصالحـاً ونـورنً، وحإصاً عـىل 4دنية أمة جـده نملصطفى 

وصالحها وعز4ا.. 

تساءل نلشهيد نلقائد رضون4 نلله عليه 
يف نلـدرس نلثامـن مـن )دروس رمضا4( 
بد4شـة وتعجـب بـديدين عـن نلجـإأة 
نلعجيشة نلتـي علد 4ذن نلفإيـق من علماء 
بلي ررسنئي9، كيف أنهم عإفون رسـول نلله 
كمـا يعإفـو4 أبلاَء4م، ومع ذلـك كفإون، 
وفضلون دخول نللار عىل أ4 يسلمون، وأضلون 
غري4ـم ممـن يثقـو4 بهـم مـن قومهم، 
أوردو4ـم نللـار، حيث قال: ]أليسـت 4ذه 
قضية ر4يشة جدنً باللسشة ملن 4م يعإفو4 
نلحـق ويكتمونـه؛ أل4 نلضحيـة يف نألخري 
ة نلشر نللاس نملسـاكا؛  يكو4 مـن؟ نألُمَّ
أل4 نللاس عـادة يعلقو4 آمـاالً كشرية عىل 
علمائهـم؛ ألنهم 4م مـن جانشهم يعإفو4 
نلحق ويسـريو4 ورنء4م عىل أساس أ4 ما 
يدعو4 رليه 4و نلحق، فعلدما يكو4 4لاك 
من عإفون نلكتاب وعإفون نلإسول )صلونت 
نلله عليه وعىل آله( ام يكتمونه معلى 4ذن 
أنهم سيجعلو4 نلكثري ممن 4م محط اقة 
لديهم يسـلكو4 سـلوكهم يف نلتلكـإ لهذن 
نللشي ونلتلكإ لهذن نلكتاب فيشقو4 كافإين 

ضالا[.
الفتـاً رضـون4 نللـه عليـه رىل أ4 4ـذن 
نلفإيق نملضـ9 من أ94 نلكتـاب ال زنلون رىل 
نآل4 موجوديـن، ال يألـو4 ُجهـدنً يف تدمري 
نإلسال2 وأ4له، وطمس حقيقته، وتغييشها 

عن ُك9ّ نللاس، حيث قال: ]و4ذن 4و نلونقع 
باللسـشة أل4ـ9 نلكتـاب رىل نآل4، فعلدمـا 
يقول نلله سـشحانه وتعاىل بأنهم يعإفونه 
كمـا يعإفو4 أبلاء4م ال يعلي ذلك بأنه ُك9ّ 
ونحد من أ94 نلكتاب، علماؤ4م مثقفو4م 
نلذين 4م يطلعـو4 عىل نلكتب نلتي تحكي 
نللشـونت وكيـف سـلوك نألنشياء، ويسـطإ 
كثـرينً مـن تأريـخ نألنشيـاء وكيـف تكو4 
دعوتهـم يف نلعـادة، 4ـؤالء يعإفـو4 لكن 
يضللو4 عـىل نلشاقـا ونلشاقو4 يمشـو4 

ورنء4م[.

)ُسنَّة إلهية(.. ال أحد يستطيع 
أن يقفَل باب الحق تماماً على 

البشر:��
ويف ذنت نلسـياق أكد رضـون4 نلله عليه 
بـأ4 ُكتب نللـه ألنها متميزة عـن أي كتب 
أخـإى، فإنـه مهمـا حـاول نلشعـض من 
نملضلـا طمـس نلحقائق فيهـا، رال أنه ــ 
وبقـدرة نلله ــ لـن يسـتطيعون أ4 يمحون 
ملهـا ُك9ّ أاإ، ب9 البد أ4 يرتكون ما يدل عىل 
)نلحـق( فيهـا، و4ـذن ما حـدث بالفع9 يف 
)نلتـورنة(، الزنل فيهـا ما يدل عىل رسـول 
آخـإ نلزما4 محمد بـن عشدنلله عليه وعىل 
آله أفض9 نلصالة َونلتسـليم، 4ذن من جهة، 

ومـن جهة أخإى نلله يهـيء أناس آخإين 
يصدحـو4 بالحق، حيث قـال رضون4 نلله 
َك َفـال تَُكونَـنَّ ِمَن  عليه:]}نْلَحـقُّ ِمـْن َربِـّ
يَن{ فعلدما يقول 4لاك:}َور4َِّ َفِإيقاً  نْلُمْمرَتِ
ِملُْهـْم َليَْكتُُمـو4َ نْلَحـقَّ َو4ُـْم يَْعَلُمو4َ{ ال 
يسـتطيع أحد يف نألخري أ4 يقف9 باب نلحق 
تماماً عىل نلشـر، نلحق 4و من نلله، ونلله 
سـشحانه وتعاىل 4و لديه سـلن: رذن رفض 
4ـؤالء 4يـأ أولئـك، رذن كتم 4ذن 4يـأ آخإ؛ 
ألنه رحيم بعشاده رنما ليشا سوء عم9 من 

يكتمو4 نلحق كيف أنها جإيمة كشرية[.

قاعدة مهمة جدًا.. مصدر )الحق( 
هو اهلل سبحانه فقط:�� 

مشـرين رضون4 نللـه عليـه أ4 )نلحق( 
حتـى  جميعـا،  للشـر  فطـإي  مطلـب 
ور4 أخطـأون ـــ 4ـم باعتقاد4ـم أنهـم 
ًّ(، حيث قـال و4و يرح  يقدمـو4 )حقـا
قولـه تعاىل}نْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ ِمَن 
يَن{:]4ـذه نآليـة تعطـي نإلنسـا4  نْلُمْمرَتِ
قاعـدة يجـب أ4 يفهمهـا ُك9ّ ونحـد ملـا 
وك9 ونحـد من نللاس: 4و أنـه باعتشار أ4 
نلحـق 4و مطلـب لللاس جميعـاً وك9 من 
يتحإكـو4 4ـم يحاولـو4 - مهمـا قدمون 
مـن ضالل - أ4 يقولون رنهم يقدمو4 حقا، 
فحتـى ال يكو4 4لاك لشـس، لشس لدى أي 

رنسـا4 ملا أ4 يفهم: أ4 مصـدر نلحق 4و 
نلله[.. 

موضحاً أ4 عىل نإلنسـا4 أ4 يشحث عن 
نلطإيقـة فقـط نلتـي توصلـه رىل )نلحق( 
بقولـه: ]فليكـن 4مه أ4 يعـإف نلطإيقة 
نلتي من خاللها يعـإف نلحق نلذي 4و من 
جهـة نللـه؛ أل4 نملسـألة ليس فيهـا لشس، 
حتـى قضية نلحـق ليس فيهـا لشس حتى 
ور4 وجدنـا 4لـا أنـه يذكـإ: أ4 4لاك من 
يكتمو4 نلحق و4لـاك من يضللو4 و4لاك 
من يخادعـو4 و4لاك من يإدو4 وأبـياء 
كثرية. لكن با ُك9ّ 4ذه نألبـياء نلسيئة ال 
يضيع نلحـق؛ أل4 نلحق 4و من نلله ونلحق 
4ـو نور 4ـو نللور نلذي ذكـإه يف كثري من 

نآليات نألخإى و4و من جهة نلله[.. 
مؤكدنً رضون4 نلله عليه أ4 نلله )رحيم( 
ال يمكـن أ4 يـرتك عشاده للضـالل دو4 أ4 
يوضـح لهـم نلحـق، فقـال: ]رنمـا ليشقى 
نلشـر ليشقـى ُك9ّ رنسـا4 مؤمـن بهـذه 
نلقضيـة: أ4 مصـدر نلحـق 4و مـن نلله، 
وعلدما تعود رىل نلله سـشحانه وتعاىل نلذي 
4و مصدر نلحق تجد أنه يقول عن نفسـه 
أنه 4و رحيـم بعشـاده رؤوف رحيم يهدي 
يإبـد يهيء 4و نلخالق، رذن كا4 4لاك من 
كتـم نلحق سـيخلق، يخلق غـريه ويجعله 

4ادياً رىل نلحق نلذي من علده[.. 

 أكد لنا الش�هيد القائد يف محارضة )مكارم 
األخ�الق( ال�درس األول، ب�أن اليه�ود بالغني 
الخطورة يف التحري�ف والخداع، فيجب الحذر 
منه�م، حيث ق�ال: ]تأت�ي املتغ�ريات, وتأتي 
األح�داث، ويأتي الضالل, والخ�داع والتلبيس 
بالش�كل الذي س�تكون ضحيته أنت، يكاد أن 
يأخذ حتى بأولئ�ك الكاملني، بعض املتغريات، 
وبع�ض األحداث, وبع�ض وس�ائل التضليل، 
وأس�اليب الخداع تكاد أن تخدع الكبار, أولئك 
الذي�ن يدع�ون دائماً ))وبل�غ بإيمانن�ا أكمل 
اإليمان((.أل�م يذك�ر القرآن الكري�م عن خداع 

بن�ي إرسائيل، عن خداع اليه�ود أنهم كادوا أن 
يضلوا رسول الله؟ كادوا أن يضلوه لوال فضل 
الل�ه عليه ورحمت�ه، أولئك الن�اس الذين كانوا 
يجاهدون تح�ت رايته ألم يكون�وا يتعرضون 
للتثبيط فيتخاذلون م�ن جانب املنافقني، وهم 
من يس�معون كالم رس�ول الله )صل�وات الله 

عليه وآله(؟[.

يجب الوعي والحذر.. فنحن يف عصٍر بلغ 
فيه النفاق ذروته:��

�ة إىل رفع الوعي  ودعا س�الم الل�ه عليه األُمَّ

اإليمان�ي واليقظة والحذر مم�ا يحاك ضدها، 
حي�ث قال: ]هكذا إذا أنت لم ترب نفس�ك، إذا 
أن�ت لم تنم إيمانك ووعيك، ف�إن املنافقني هم 
من ينمون نفاقهم، هم من يطورون أساليبهم 
حتى يصبحوا مردة، يصبحوا خطريين قادرين 
عى التأثري, قادرين عى رضب النفوس، }َوِمْن 
أَْه�ِل اْلَمِدينَ�ِة َم�َرُدوا َع�َى النرَِّف�اِق ال تَْعَلُمُهْم 
{)التوبة: من  نَْحُن نَْعَلُمُه�ْم َس�نَُعذرِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اآلي�ة101( من خبثهم اس�تطاعوا أن يس�رتوا 
أنفس�هم حتى عن رس�ول الله )صل�وات الله 
عليه وعى آله(، اس�تطاعوا أن يسرتوا أنفسهم 

حت�ى ع�ن بقي�ة الناس، أنه�م منافق�ون، ثم 
تنطلق منهم عبارات التثبيط, عبارات الخذالن 
فيؤث�رون عى هذا وعى ه�ذا، وعى هذا، تأثريا 
كبريا، هؤالء مردة، كيف أصبحوا مردة؟ ألنهم 
ه�م من يطورون أس�اليب نفاقهم، من ينّمون 
القدرات النفاقية داخل أنفس�هم، فأنت يا من 
أنت جندي تريد أن تكون من أنصار الله، ومن 
أنصار دين�ه يف عر بلغ في�ه النفاق ذروته, 
بل�غ فيه الض�الل واإلض�الل قمت�ه يجب أن 
تطور إيمانك، أن تعمل عى الرفع من مستوى 

وعيك[.

 ثقافة مغلوطة:

اعتقاد البعض بأن هناك 
)سقفاً محددًا( لكمال اإليمان!!

وحذر الش�هيد القائد س�الم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 
�ة، الذين يقوم�ون بعبادات  يعتق�ده الكث�ري من أبناء ه�ذه األُمَّ
معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 
يصومونه�ا، ويعتقدون أن هذا في�ه الكفاية، وأنهم بلغوا )كمال 
اإليم�ان(، حيث ق�ال: ]هنا يقول اإلمام زي�ن العابدين )صلوات 
الل�ه علي�ه(: ))اللهم صل عى محم�د وآله وبل�غ بإيماني أكمل 
اإليم�ان(( هو عى ما هو عليه م�ن العبادة والتقوى لم يحدث يف 
نفس�ه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُس�ّمي 
- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وس�يد الساجدين، ما 
زال يطل�ب من الله أن يبلغ بإيمان�ه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 
تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 
وأع�ى درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: }إِنََّما 
اْلُمْؤِمنُ�وَن الَِّذي�َن إِذَا ذُِكَر اللَّ�ُه َوِجَلْت ُقلُوبُُه�ْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 
آيَاتُ�ُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَى َربرِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{ )األنفال:2( ومثل قوله 
تعاىل: }إِنََّم�ا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُس�ولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 
اِدُقوَن{  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس�ِهْم يِف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

)الحجرات:15([.. 
وأضاف أيضاً: ]مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 
دائم�اً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 
اإليم�ان. ال ت�رىض بما أنت عليه، ال تقف فقط ع�ى ما أنت عليه 
فتضع لنفس�ك خّطا ال تتجاوزه يف درج�ات اإليمان، ويف مراتب 
كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 
يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله[.
وق�ال أيضا: ]قد يرىض بعض الناس لنفس�ه حالة معينة فال 
يرى نفس�ه محتاجا أن يس�مع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 
هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 
أعداداً كبرية ال تس�تطيع أن تزه�ق وال جانباً من الباطل يف واقع 
ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوس�اط األُمَّ
بأن تكتف�ي بأن تنتهي من الكتاب الفالن�ي واملجلدات الفالنية, 
والف�ن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 
أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 
دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 
أكم�ل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوس�اطنا من الكثري من 
نوعيتن�ا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يس�تطيعوا 
أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 
الذين يس�عون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليم�ان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان[.
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مطالبات عراقية بإنهاء الوجود 
األمريكي يف العراق

 : متابعات 
أدننـت حإكتا4 عإنقيتا4، أمس نألحـد، نالعتدنءنِت نلتي 
تإتكشهـا نلُقـــوَّنت نألمريكية نملوجـودة يف نلعإنق وآخإ4ا 
نلقصف نملتعمد لوحدنت من نلرطة نالتّحادية يف محافظة 
كإكـوك وجددتـا مطالشتهمـا بإنهـاء نلوجود نلعسـكإّي 
نألمريكـي يف نلشـالد.  وأّكـــدت حإكُة عصائـب أ94 نلحق 
نلعإنقية يف بيا4، أ4 نالعتدنء نلجديد يشـك9 دليالً دنمغاً عىل 
وجـود ُقـــوَّنت أمريكية قتالية خالفاً ملا تزعُمه ونبـلطن 
من أنها نستشارية وفلية، دنعيًة نلرملا4َ نلعإنقي رىل نلقيا2 
بـدوره نلتريعـي نلإقابـي يف تحديد نوعية وعـدد ومكا4 

ودور نلُقــوَّنت نألجلشية نملوجودة عىل نألرض نلعإنقية. 
وبـّددت نلحإكُة عىل وجوب تطشيـق نلقوننا نلعإنقية 
عـىل نلجلـود نألمريكيـا وال سـيما أ4 نلعـإنق رفض عا2 

2012 رعطاَء نلحصانِة نلقانونية للُقــوَّنت نألمريكية. 
بدور4ـا أّكــدت حإكة نللجشاء نلعإنقية يف بيا4 مماا9، 
أ4 4ذن نالعتدنء يثشت سـوَء نللونيا نألمريكية نلخشيثة وكذب 

ندعاءنتها بشأ4 نقتصار وجود4ا عىل نملستشارين. 
 وقالـت نلحإكة يف نلشيا4:، »يوماً بعـد يو2 تثشت أمريكا 
سلوكها نلهمجي وننتهاكاتها نلونضحة للسيادة نلعإنقية«، 
دنعيـة نلحكومة نلعإنقية رىل نالضطالع بدور4ا نلحقيقي يف 
تطشيـق نإلجإنءنت نلإندعة لوقف 4ـذه نالنتهاكات وتطشيق 

نلقوننا نلصارمة بحق نلُقــوَّنت نألمريكية. 
وكانـت مإوحيـات أمريكيـة قصفـت مقـإنً للرطـة 
ـا2، مـا أَدَّى رىل مقت9 رشطي  نالتّحاديـة نلعإنقية قشـ9 أَيَـّ
ورصابـة آخإين خـالل قيامها بعملية نقـ9 رجإنميا من 
ملطقـة نلإيـاض بقضـاء نلحويجة يف محافظـة كإكوك، 

حسشما أّكــدت مصادر عإنقية. 

إيران: الواليات املتحدة ناكثٌة للعهود 
وال يمكن الوثوُق بها ومستعدون 

للمواجهة العسكرّية 
 : متابعات 

أّكـــد وزيـُإ نلخارجيـة نإليإنني، محمد جـوند ظإيف، 
أمـس نألحد، أ4 نلواليـاِت نملتحدَة “ناكثـٌة للعهود ونملونايق 

و4ي ليست طإفاً مفاِوضاً يمكُن نلواوُق به”. 
وقـال ظإيف يف تريـح لوكالـة نإلنشاء نإليإننيـة ررنا: 
»يف مثـ9 4ذه نلظإوف لـم يشَق أما2 ريإن4 سـوى مونجهة 
نلحظـإ نألمإيكي عر مختلف نإلجـإنءنت نملمكلة بما فيها 
خفـض نالعتمـاد عىل نللفـط وزيـادة حجـم نلعونئد غري 
نللفطية«، مشرينً رىل أ4 أمإيكا تضّحي بمصالحها من أج9 
مصالـح نلكيا4 نلصهيونـي ونملجموعـة نلدنعمة للحإوب 

ونلرنعات”. 
بـدوره، أّكـــد قائد نلُقـــوَّة نلجوية للجيـش نإليإنني، 
نلعميد طيار عزيز نصري زندة، جهوزية نلُقــوَّنت نملسـلحة 
نإليإننية للإد عـىل أي تهديد.  ونقلت وكالة فارس نإليإننية 
لألنشاء عن نصري زندة قوله: ر4 نلُقــوَّنت نملسلحة نإليإننية 
ال تمتلـُك فقـط نلجهوزيَة للإد عـىل أي تهديد خارجي، ب9 
رنها ال تسمح للعدّو بالتفكري حتى للحظة ونحدة بالعدون4 

عىل حدود نلشالد.  

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات العدّو الصهيوني ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى 
 : متابعات 

ونصلت ُقــوَّنُت نلعدّو نلصهيوني 
قمَعهـا للشـعب نلفلسـطيلي، أمس 
بـابٌّ  نستشـهد  َحيْـــُث  نألحـد، 
فلسـطيلي بإصـاص جلـود نلعدّو، 
فيمـا نعتُق9 12 يف حملـة مدن4مات 
يف وقت جـدد مسـتوطلو4 صهايلة 

نقتحا2 نملسجد نألقىص نملشارك. 
وقالـت وكالـة معاً نلفلسـطيلية 
لألنشاء: ر4 باباً فلسطيلياً نستشهد، 
أمـس نألحـد، متأاإنً بجـإوح أصيب 
بهـا جإنء نعتـدنء ُقـــوَّنت نالحتالل 
نابلـس  جلـوب  عليـه  نلصهيونـي 
بالضفـة نلغإبية، مضيفًة أ4 بـاباً 
ُقـــوَّنت  بإصـاص  أصيـب  آخـإ 

نالحتالل نلصهيوني بمال قطاع غزة 
نملحارص. 

فيمـا نعتقلـت ُقـــوَّنت نالحتالل 
نلصهيوني 12 فلسـطيلياً يف ملاطَق 

متفإقة من نلضفة نلغإبية. 
وذكـإت وكالـة معـاً، أ4 ُقــوَّنت 
نالحتـالل نقتحمت بلدنت نلعيسـوية 
وبيـت  نملحتلـة  نلقـدس  مديلـة  يف 
لقيـا وسـلوند غـإب رن2 نللـه ومد4 
نابلس ونلخليـ9 وأريحا ونعتقلت 12 

فلسطيلياً. 
نالحتـالل  ُقـــوَّنت  وتونصـ9 
بحـق  نلقمعيـة  ممارسـاِتها 
نلفلسـطيليا مـن خـالل نلتضييق 
ونلقـإى  نملـد4  ومدن4مـة  عليهـم 
نلفلسـطيلية وبـن حمالت نعتقال 

يومية بهـدف تهجري4م ونالسـتيالء 
عىل أرنضيهم. 

كما جـدد مسـتوطلو4 صهايلة، 
أمس نألحد، نقتحا2َ نملسـجد نألقىص 

بحماية ُقــوَّنت نالحتالل. 
وقالـت وكالـة وفا نلفلسـطيلية: 
نقتحمـون  نملسـتوطلا  عـرنت  ر4 
نألقىص من جهة باب نملغاربة ونفذون 
جوالٍت نستفزنزيًة يف باحاته بحإنسة 

مشّددة من ُقــوَّنت نالحتالل. 
نلصهايلـُة  نملسـتوطلو4  ويلّفـذُ 
يومياً نقتحامات نستفزنزية للمسجد 
ُقـــوَّنت  نملشـارك بحمايـة  نألقـىص 
نالحتالل يف محاولة لفإض أمإ ونقع 
بخصـوص تهويـد نلحـإ2 نلقـديس 

ونلسيطإة عليه. 

القوى السياسية اللبنانية ترفُض التطبيَع مع الكيان الصهيوني
 : متابعات 

رفضت قوى سياسـيٌة لشلانيـة، أمس نألحد، 
نلتطشيـَع مـع نلعـدّو نلصهيونـي، معللـًة عـن 
مونصلـة دعمها ملسـرية حـق نلعودة للشـعب 
نلفلسـطيلي، وذلـك خـالل نللقـاء نلـذي أقامه 
نلتجمـع نللشلاني نلعإبي بمإكـز “حإكة نألمة” 

يف بريوت. 
وقـال نألمـُا نلعـا2 لحإكـة نألمـة نلشـيخ 
عشدنلله جري، ر4 صفقَة نلقإ4 ليسـت خطريًة 
عـىل مقدسـاتلا وفلسـطا وحسـب، بـ9 عىل 
سـيادة نلدول نلعإبيـة أيضاً”، دنعيـاً رىل توحيِد 
جهوِد نملقاومة يف مونجهة نمُلَخّططات نألمإيكية 

نلصهيونية. 
بـدوره، أّكــد جمال قشـمإ يف كلمة باسـم 
حإكة “فتح” وملظمة نلتحإيإ نلفلسطيلية، أ4 
نملؤنمـإَة نألمإيكية نلصهيونية تإمي رىل تصفية 
نلقضيـة نلفلسـطيلية، مشـّددنً عـىل أ4 نلخياَر 
نلحاسـَم سيكو4 للشـعوب نلتي تلشد نملقاومة 

ونلتحإر. 
من جهته، قال نائب رئيس نلحزب نلسـوري 
نلقومـي نالجتماعـي يف لشلـا4 ونئـ9 حسـلية: 
»سـلقاو2 ُكــ9ّ محـاوالت جعـ9 نلتطشيع أمإنً 

ونقعـاً وخصوصـاً أنلـا نملـك نإلرندة ونإليمـا4 
مـن  ملشهـاً  ونملونجهـة«،  نملقاومـة  وعزيمـة 
محـاوالت أمإيـكا ونلإجعيـة نلعإبيـة تصويإ 
ريـإن4 عىل أنها 4ي نلعـدّو وليس كيا4 نالحتالل 

نلصهيوني. 
كمـا أّكــد رئيـس نلتجمع نللشلانـي نلعإبي 

عصا2 طلانـة أ4 نلرنع مع نلعـدّو نإلرسنئييل 
4ـو رصنع وجـود وليـس رصنع حـدود ملـددن 
بالإجعيـة نلعإبيـة نلتـي كانت تطشـع رسنً مع 

نلعدّو نلصهيوني ونآل4 أضحت تطشّع عللاً. 
ونـّوه بشطـوالت محـور نملقاومـة يف وجـه 

نإلر4اب ورعادة نلشوصلة رىل فلسطا. 

تجمع املهنيني بالسودان يدعو إىل دعم إضراب ضباط الشرطة عن العمل
 : متابعات 

ونص9 نملحتجو4 نلسودننيو4، أمس نألحد، 
مظا4إنِتهم ضد نملجلـس نالنقالبي، مطالشا 
بتسـليم نلسـلطة رىل حكومة مدنية، متهما 
نلشـؤو4  يف  بالتدخـ9  نملريـة  نلحكومـة 
نلدنخلية للسـودن4، فيما دعا نتّحـاُد نملهليا 
ضشـاط  ررضنب  مسـاندة  رىل  نلسـودننيا 

نلرطة ضد نملجلس نالنقالبي. 
مـن  نلسـودننيو4،  نملحتجـو4  وصّعـد 
تظا4إنتهـم ضد نلإئيس نملـري عشِدنلفتاح 
نلسـييس لتدخلـه يف بـؤو4 بالد4ـم، بعـد 

اورتهم ورطاحتهم بالإئيس عمإ نلششـري. 
و4تـف نملتظا4ـإو4 نلذين تجمعـون أما2 
نلسـفارة نملرية بالخإطو2، بـعارنٍت تلدُد 

بتدخ9 نلسـييس يف نلشأ4 نلسـودنني، أبإز4ا 
»نلسـييس ده )4ذن( نلسـودن4، رنـت حدودك 
بس )فقط( أسـون4«، يف ربارة رىل نلحدود با 

نلشلدين. 
وتدنول نشطاء سـودننيو4 مقاطَع فيديو 
تظهإ 4تاف نملتظا4إين ضد نلسييس لتدخله 

يف نلشأ4 نلسودنني، يف نلعاصمة نلخإطو2. 
ـا2  وتعـد 4ذه نملسـرية نلثانيـة خـالل أَيَـّ
قليلة، َحيْــُث بـهد محيُط نلسفارة نملرية 
بالخإطـو2، نلخميس )25 أبإيـ9(، تظا4إة 
مماالة، ضد تدخ9 نلإئيس نملري يف بـؤو4 

بالد4م. 
وكا4 نلسـييس أّكــد خالل قمـة أفإيقية 
بشـأ4 نلسـودن4 يف نلعاصمة نلقا4إة، يف 23 
أبإيـ9، أ4 قادًة أفارقـة »تونفقون عىل نلحاجة 
نلعاجلة ملعالجة نلوضع يف نلسـودن4 وررساء 

نظا2 ديمقإنطي بام9«، وبـّدد عىل أ4ميّة 
رتاحـة مزيد مـن نلوقت للمجلس نلعسـكإّي 

نلحاكم يف نلسودن4. 
رىل ذلـك، دعا نتّحـاد نملهليا يف نلسـودن4، 
نلقوى نلإئيسـيَة للحإنك نلشعشي، رىل مساندة 
ررضنب ضشـاط نلرطـة نلـذي ننطلق أمس 
نألحد، وملدة يو2 ونحد؛ بَهدِف تصحيح نملسار 

نلرطي. 
عـىل  نـره  بيـا4  يف  نلتجمـع،  وأفـاد 
صفحتـه عىل »فيسـشوك«، بأنه »بـدأ نليو2 
فمـا  نقيـب  رتشـة  مـن  نلرطـة  ررضنب 
دو4؛ بهـدف تلظيف نلرطة من سـيطإة 
بقايـا نللظـا2 نلشائد، ومحاسـشة ُكــ9ّ من 
تـورط يف فتح مخاز4 نلرطـة وملح زيها 
نلإسمي وعإباتها للمليشيات نلخارجة عن 

نلقانو4«. 



الش���عب اليمني حاض���ر للنفير العام وتأمني الزخم البش���ري بالش���كل املمكن 
في مواجهة أية حرب مع الكيان اإلس���رائيلي، ونح���ن حريصون على أن تكوَن لنا 
عالقاٌت إيجابية مع أبناء أمتنا اإلسالمية تصل إلى مستوى التعاون في مواجهة 

األخطار التي تواجه األمة..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  نلعدد 

)إ65(  
نالالا 
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* كاتٌب مصري

كلمة أخيرة

إبراهيم سنجاب* 
م�ع  األول  ح�واره  يف 
فضائي�ة عربي�ة، ذه�ب 
الس�يد عبداملل�ك الحوثي 
بعق�وِل متابعي�ه هنا يف 
اليم�ن وهن�اك يف املحيط 
واإلقليم�ي  العرب�ي 
برسائله  وبعث  والعاملي، 
للداخل والخارج ببساطة 
ووض�وح كما هي عادته 
تقع�ر–  وال  تنظ�ر  –ال 
وكما هو مظهره يف ُك��ّل 

مرة. 
قد ال يلم�ُح الكثرون مبادرَة الس�ام الت�ي أطلقها 
بني طيّات حواره، وقد ال يلمُح البعُض أنه وضع أس�َس 
التعام�ل م�ع دول الجوار )التحال�ف( يف مرحلة قادمة 
س�واء اس�تمرت املواجه�اُت املس�لحة أَو توقفت يف أي 
وقت م�ن األوقات. لكن ُك���لَّ َمن تابع الحوار س�مع 
ورأى وتأّك����د وتعلم أن هناك مرشوعاً وطنياً بأُُسٍس 
واضح�ة للتعام�ل م�ع رشكاء الوط�ن وفق�اً للمبادئ 
الثاث�ة التي يقوم عليها مجتم�ع قبيل ما زال محافظاً 

كاليمن، الوطن والدين والقبيلة. 
الزعيم عبُدامللك الذى تُنيس طلتُه عىل محبيه قس�وَة 
آالمهم؛ بَس�بِب الجوع واملرض والحصار، وتزيُح عنهم 
آثاَر ما ترتكبُه أجهزُة مخابرات العالم التي ال ترحم من 
جرائَم ممنهجة تستهدُف تدمرَ نفسية اليمني ورضب 
مبادئه ومعتقداته ونمط معيشته، بينما تواصل وسائل 
اإلعام حول العالم حماِتها التي ال تهدأ، عبثاً يف عقول 
اليمني�ني الصامدين حتى الذين مع العدوان س�واء من 
املنافقني أَو الخونة أَو املغّرر بهم. أما مرتِزقة العواصم 
فقل فيهم ما شئت فهم عماُء ملخابرات العالم ووجوه 
مظلمة عىل شاش�ات فضائياته، يقولون ما ال يفعلون 
ويحرضون عىل املوت مقابل دراهَم معدودة، يعتقدون 

أنهم ناجون!. 
حت�ى عندما يح�ُدُث التوافُق عىل مخ�َرٍج مهما كان 
ضيق�اً لألزم�ة اليمني�ة، وعندم�ا يع�ود األبط�ال م�ن 
الجبهات وس�يعودون، لن يكوَن الغد كاألمس. وعندما 
تخم�د نران الحقد واالس�تكبار وس�تخمد، ل�ن يكوَن 
َمن ش�ارك يف الصرب كمن تاجر به. باختصار لن يكوَن 
م�ن ب�اع كمن اش�رى. باختص�ار لن يكون م�ن أوقد 
النار كم�ن ضحى بحيات�ه إلطفائها. ويكف�ي الخونة 
واملنافق�ني واملرتِزقة والعماء واملغ�ّرر بهم ما لحقهم 
م�ن عار الرحي�ِب باألجنبي أياً ما يك�وُن لوُن برشته، 
وأياً ما تك�ون أهداُفه وغاياتُه، وأياً ما يكون مس�توى 

تصنيف جرائمه األَْخ��َاقية ضد اإلنَْسانية. 
ظه�ر زعيُم األنص�ار هادئ�اً َلِبًق�ا متكلم�اً متحدثاً 
مح�دداً ألهدافه من الح�وار، ورغم تع�دد املحاور التي 
طافت بعقول متابعيه، إال أنه -من وجهة نظري- كان 
ح�واراً من أجل طرح مبادرة س�ام مكتمل�ة، فيها ما 
يقبله اليمنيون إلنهاء الحرب وما سيقبلونه مستقباً، 
وفيها إش�ارٌة لس�قف التنازالت التي يمك�ُن التفاُوُض 
بشأنها واألوراق التي ال يمكُن التخيل عنها مطلقاً حتى 
لو بلغت الحرب مداها سواء الزمني أَو املادي واملعنوي. 
إذن نحن اآلن أمام موقف واضح عىل املستوى املحىل 
بالرغبة يف إنه�اء األعمال القتالية والجلوس عىل مائدة 

تفاوض عىل مبدأ الرشاكة، ونحن اآلن أمام 

مبادرة سالم من صنعاء

أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*

إله�ان عم�ر، كم�ا يس�ّميها   
اليم�ن  َويف  الصوم�ال،  يف  أهلُن�ا 
وبقية األقط�ار العربية ب� “إلهام 
عم�ر”، هي بالفعل ام�رأٌة ُملهمة 
الي�وم  وأصبح�ت  اس�تثنائية، 
الصعي�د  ع�ىل  ممي�زًة  ظاه�رًة 
ن�ود  وهن�ا  العامل�ي.  اإلعام�ي 
اإلش�ارَة إىل أن النظ�اَم الس�يايّس 
الليربايل الغربي هو ما حّق��ق لها 
هذا النوَع من النجاح والش�هرة، 
ش�خصيتَها  أن  ع�ىل  ع�اوًة 
ودافعيته�ا وقدراته�ا  وثقافته�ا 

الذاتية كانت دون شكٍّ العامل األهم يف مسرتها، 
ولوال تلك املساحة الواسعة لدى النظام السيايّس 
الديمقراطي يف الوالي�ات املتحدة األمريكية التي 
أتاحت الفرص�ة لنجاح أمثالها م�ن الطموحني 

واملتميزي�ن يف الظهور وال�ربوز واعتاء منصات 
النجومي�ة والنج�اح، فإن ه�ذا الطم�وح وذلك 
التميز لألش�خاص عادًة ما يُكبَت 
التقليدي�ة  املجتمع�ات  يف  وي�وأد 
واملتأخرة عن ركب التطور العلمي 

واالنفتاح الثقايف والسيايّس. 
الس�يدة إلهان عمر مث�اٌل حيٌّ 
لكل إنَْس�ان ملتِزٍم بقضايا وطنه 
وإنَْس�انيته،  ودين�ه  وعروبت�ه 
فق�رة  بس�يطة  إنَْس�انة  ه�ي 
هاج�رت م�ن مقديش�و عاصمة 
الصوم�ال، تعرض�ت كغرها من 
التهجر،  الصومالي�ني آلالم  أهلنا 
وتحديات اللجوء، وقس�وة الترشد 
من بل�د إىل آخر، كان آخر محطاتها لاس�تقرار 
والُس�كنى يف بل�د جدي�د ه�و الوالي�اُت املتحدة 
األمريكي�ة يف ع�ام 1995م، يف والية مينيس�وتا، 
وأصبح�ت مواطن�ة أمريكي�ة بامتي�از لها ذات 

الحق كما عليها ذات الواجب كمواطنة أمريكية. 
هك�ذا يضم�ن النظام اللي�ربايل الحق اإلنَْس�اني 

لظاهرة اللجوء واالغراب. 
 تخيّلوا لو هاجرت السيدة إلهان عمر إىل إحدى 
الدول العربية املس�لمة، وبال�ذات إىل إحدى دول 
)مجلس التع�اون لدول الخليج العربية(، لبقيت 
حت�ى يومنا ه�ذا إنَْس�انًة هامش�ية ُمضطهدة 
تعيش بنظام الكفيل كثر الش�به بنظام الرق يف 
املجتمعات البدائية، فنظاُم الكفيل يش�بُه إىل حدٍّ 
بعيٍد النُُّظَم االجتماعية يف أحد مجتمعات ما قبل 

الحضارة اإلنَْسانية. 
وألنَّ له�ا ِمن اس�مها نصيب�اً )إله�ام عمر(، 
ألهمت ذاتها أوالً، كما ألهمت الشباب والشابات 

من جيلها يف العديد من البلدان اإلسامية، 

السيدة إلهان عمر ظاهرة فريدة يف الشجاعة وثبات 
املوقف.. إنها امرأة بألف رجل 

* رئيس مجلس الوزراء
صنعاء أبريل 2019م

التتمة ص 9

ترامب مللك السعودّية: لديك تريليونات الدوالرات ومن 
دوننا ال تستطيع االحتفاظ بطائراتك ادفعوا األموال

جّدد الرئيُس األمريكي دونالد ترامب 
دعوتَه السعوديّة إىل دفع األموال مقابل 

الدفاع عنها. 
وخ�ال كلمة ل�ه أمام أنص�اره يف 
ويسكونس�ن كش�ف ترامب أنه اتصل 
بامللك سلمان بن عبدالعزيز وأبلغه بأن 
دف�اَع الواليات املتحدة عن الس�عوديّة 
يكّلفه�ا الكثري، وبالت�ايل عىل الرياض 

الدفع مقابل ذلك. 
ترامب رّد عىل املنتقدين لدفاعه عن 
الس�عوديّة قائاً/ »ال أريُد أن أخرَسها 

وأخرس أمواَلها ويجُب دعُمها عسكريّاً 
من أجل الحفاظ عىل استقرارها«. 

الرئي�ُس األمريك�ي كان ق�د أعل�ن 
 2018 أكتوب�ر  األول/  ترشي�ن   1 يف 
خاَل كلمة له يف والية ويس�ت فرجينيا 
أن�ه تحدث مع مل�ك الس�عوديّة وقال 
له: »لدي�ك تريليونات ال�دوالرات ومن 
دوننا ال أحد يعرف ماذا قد يحصل؟«، 
مضيف�اً »ربم�ا ال تس�تطيع االحتفاُظ 
بطائراتك وقد تتعرَُّض للهجوم، ولكن 
طائرات�ك بمأمن؛ ألَنَّن�ا نحن من يؤّمن 

لها الحماية«. 
امل�اُل مقاب�ل الصم�ود والحماي�ة، 
ه�ي املعادل�ُة الت�ي حمله�ا ترامب يف 
وج�ه الس�عوديّة التي زارها يف ش�هر 
نيس�ان/ أبري�ل 2017، معادلة يقال 

فيها الكثري. 
وق�ال ترام�ب يف 20 أذار/ مارس 
2017: إن الس�عوديَّة ستعطينا بعضاً 
من ثروتها..، مضيفاً خال اس�تقباله 
ويلَّ العهد الس�عودّي محمد بن سلمان 
يف البيت األبيض أنه يرغب يف العمل مع 

الس�عوديّة بش�كل جدي لوقف تمويل 
اإلرهاب. 

الس�عوديَّة  ترام�ب  يح�ّذُر  مل�اذا 
ويبتزُّه�ا مالي�اً؟.. أيري�د امل�اَل فقط 
ورفَع إنتاج النفط؟ أم يضغط لترسيع 
»صفق�ة القرن«، وتنفيذ مطالَب رّسية 
أخرى دفعته إىل هذا الكام االستعائي 

ضد دولة حليفة. 

نقاً عن »امليادين«. 


