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العدوان يعلن عرب حكومة املرتزقة عن نيته نسف االتفاق

احلديدة.. احلديدة.. 
اختبار جديد!

استئناف اجتماعات اللجنة املشتركة برئاسة لوليسغارد

قة
ساب

ت 
عا

تما
اج

من 
ية 

يف
رش

رة أ
صو

االحتالل اإلمارايت يعتدي على زوجة مسؤول مرتزق يف عدن 
م����ك����ب����اًل  ال���������ري���������اض  إىل  ي������ع������ود  خ�������ص�������روف  امل���������رت���������زق 

ال�صعودية بدالً عن ا�صتقبال حجاج بيت الله ت�صتقبل احلفالت الغنائية وم�صارعة الثريان

في ورقة عمل حول مشروعية 
إسقاط عضوية النواب الخونة:
محاولة استنساخ 

سلطات الدولة الثالث 
ورد الفعل بين 

الجمود والخيارات 
المتعددة 

على ضوء ماضي ومستجدات 
الحرب والسياسة العدوانيتين:

األولويات 
االستراتيجية 
للعدوان في 

المرحلة الراهنة
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بعد استدراجه من قبل أحد قيادات حزب اإلصالح بمأرب.. 

فيما أبطال الجيش واللجان يفشلون تسّلاًل لعناصر القاعدة بقيفة:

بالتوازي مع ضربات صاروخية ومدفعية وكمائن نوعية ضاعفت خسائَر المرتزقة:

قوات سعودية تعتقل املرتزق خصروف وتنقله عرب مروحية من 
معسكر تداوين إىل الرياض مكبَّل اليدين 

مدفعية املجاهدين يف البيضاء تدك مواقع املرتزقة بمديرية الزاهر 

إغارة على مواقع املرتزقة بقعطبة الضالع وإفشال محاولة تسّلل 
بجبهة الربح يف تعز

هجوٌم على مواقع العدو ومصرع قيادي من املرتِزقة يف عسري وتدمري 3 آليات قبالة جيزان

الجوف: مصرع وجرح أعداد كبرية من 
املنافقني بهجمات وكمائَن وعمليات نوعية 

يف خب والشعف واملتون

 : ما وراء الحدود
ونصلـت ق5نُت نيج ش ونيلجان نيشـذب ّة 
عمل اِتها نيذسـكريّة يف مختلـف جبهات ما 
ورنء نيحـ ود، ونّفــذت، أمـس نألحـ ، ع 2َ 
عمل ـات ن5ع ة تم خاليها نقتحـا1 ع د من 
م5نقع نيذ ّو نيسـذ5دق وإحبـاط محاوالت 
زحـف يـه، ونسـته نف مجام ذـه وآي اته، 
وسـيط خالل عيـك نيذـرنت مـن مرتِزقة 
نيج ـش نيسـذ5دق قتـى وجرحـى، ب لهـم 

ق ادنت. 
نيج ـش  قـ5نُت  نّفــذت  عسـر،  ففـي 
ونيلجـان نيشـذب ّة، أمس، عمل ـًة 2ج5م ًة 
ن5ع ة عى ع د من نمل5نقع نيتي يتمركز ف ها 
مرتِزقة نيج ش نيسذ5دق يف مجاز2 نيغرب ة، 
وأفاد مص ر عسكرّق يصح فة نملسر2 بأنه 
تم خالل نيذمل ة نسته نف مجام ع نملرتِزقة 
بلرنن مسـّ د2 ومكثّــفة، كما تم إيياُعهم 
يف كمائـَن 2ل سـ ة، مـا أسـفر عن مرصع 

وإصابة ع د ملهم. 
جـاء عيك ف مـا أحبطـت قـ5نُت نيج ش 
ونيلجـان نيشـذب ّة محاويـة تسـّلل ملرتِزقة 
نيج ش نيسـذ5دق قبايـة ملَفـذ علب، ح ث 
تذـرض نملرتِزقة يرضبـات ونرنن مسـّ د2 

أوقذت قتى وجرحـى يف صف5فهم، وأجربت 
بي تهم عى نيفرنر. 

وكان ضمـن حصاد قتـى نملرتِزقة خالل 
نيج ـش  قـ5نت  نّفـذتهـا  نيتـي  نيذمل ـات 
ونيلجـان يف جبهـة عسـر، أمـس، نيي ادق 
نملرتـِزق جهاد نيط بي، أركان حرب »نيكت بة 
نيثان ة« يف ما يسمى »نيل5نء نيخامس« نيتابع 
يلذـ ونن وق  ييـي مرصعه بلـرنن نيج ش 

ونيلجان قباية ملَفـذ علب. 

من جانبـه، بث نإلعـال1 نيحربـي، أمس، 
مشا2  مص5ر2 ج ي 2 واّيت كرَس محاوية 
زحـف يلمرتِزقـة يف ملطية أبـ5نب نيح ي ، 
وعرضت نملشا2  نسته نف مجام ع وآي ات 
نملرتِزقـة خالل كـرس نيزحف، كمـا عرضت 
فـرنر من تبيى ملهم بذ  تكب  2م خسـائر 

فادحة. 
ويف ج ـزنن، أردت وح 2 نييلاصة نيتابذة 
يلج ش ونيلجان نيشذب ّة عر2 من علارص 

مرتِزقـة نيج ش نيسـذ5دق، بذمل ات قلص 
رشق جبل ني ود. 

وبايت5نزق مع عيك، تمّكلت ق5نُت نيج ش 
ونيلجـان مـن كـرس محاوية زحـف ملرتِزقة 
نيج ـش نيسـذ5دق رشق جبل نيلـار، قباية 
ج زنن، وأوضح مص ر عسـكرّق يلصح فة 
نيزنحفـا  نملرتِزقـة  نسـته نُف  تـم  بأنـه 
برضبـات مسـّ د2 كبّ تهم خسـائَر برية 
فادحـة، كما تـم ت مر وإعطـاب االث من 

محاويتهـم  وننتهـت  نيذسـكريّة،  آي اتهـم 
بايفشل وب ون تحي ق أق تي 1. 

وأّكــ  نملصـ ر أن ق5نت نيج ش ونيلجان 
الحيت نملرتِزقـة بذ  كرس نيزحف، ونغتلمت 
كم اٍت من عتاد2م نيذسكرّق نيذق ترك5ه يف 

أرض نملذركة. 
نيج ـش ونيلجـان  كمـا تمّكلـت قـ5نُت 
نيشـذب ّة من كرس محاوية زحـف أُْخــَرى 
ملرتِزقة نيج ش نيسـذ5دق باييرب من ط بة 
نالسـم قباية نجـرنن، وأفاد مصـ ر م  نني 
بـأن نملرتِزقـة تذرضـ5ن يلـرنن مكثّــفـة 
ووقذـ5ن يف كمائن ن5ع ة، ح ث ننفجرت بهم 
ع 2 عب5نت ناسـفة زرعتها وح 2 نيهل سـة 
نيذسـكريّة، ما أَدَّى إىل مـرصع وإصابة ع د 

ملهم، ف ما الع بي تهم بايفرنر. 
جـاء عيـك ف مـا أطليـت قـ5نُت نيج ش 
نـ5ع  مـن  صاروَخـا  نيشـذب ّة  ونيلجـان 
»زيـزنل1« وعـ دنً مـن قذنئـف نمل فذ ة عى 
تجمذـات يلمرتِزقـة تـم رص 2ـا يف ُكـــّل 
ملطية نيص5ح وقباية نيس يس ويف صحرنء 
نألجارش، وأّكــ  مص ر عسكرّق يلصح فة 
أن نيرضبـاِت نيصاروخ ـة ونمل فذ ة حّييت 
سـي5ط  عـن  وأسـفرت  دق يـة  إصابـات 
نيذـرنت مـن نملرتِزقـة با قت ـل وجريح، 

وكبّـــ تهم خسائَر مادية متل5عة. 

 : الجوف
نّفـذ مجا2 و نيج ش ونيلجان نيشذب ّة، أمس نألح ، عمل اٍت عسكريًّة ونسذة عى 

م5نقع وتحص لات نمللافيا يف م يرية جبهة نيج5ف. 
وأّكـــ  مص ر عسـكرّق أن وح نٍت من نيج ـش ونيلجان نيشـذب ّة نّفـذت عمل ة 
عسـكريّة ونسـذة عى ع د مـن م5نقع نمللافيـا يف صربين ونيخل فـا بم يرية خب 
ونيشذف وأدت نيذمل ة إىل إحرنق آي ة ومخزن أسلحة وسي5ط قتى وجرحى يف صف5ف 

نمللافيا ونغتلا1 أسلحة وعتاد عسكرّق كبر. 
َوأََضـاَف نملص ر أن وح نت من نيج ش ونيلجان نيشـذب ّة نّفــذت عمل ة 2ج5م ة 
أُْخــَرى عى م5نقع وتحص لات نمللافيا يف أسـطر ونيسـل لة يف م يرية خب ونيشذف 

وق  أسفرت نيذمل ة عن ميتل وجرح أع ند كبر2 من نمللافيا. 
كمـا أّكـــ  نملصـ ر أن وح 2 نيهل سـة يف نيج ـش ونيلجان نيشـذب ّة دّمـرت آي ًة 
عسـكريّة بذب25 ناسفة يف نملهاشـمة بم يرية خب ونيشذف، م5ضحاً مرصَع وإصابة 

من عل ها ومن ب لهم ق ادنت. 
إىل عيك، أغار مجا2 و نيج ش ونيلجان نيشـذب ّة عى م5نقع نمللافيا يف جبهة حا1 

بم يرية نملت5ن بذنت نملحافظة. 
وأّكــ  مص ر عسـكرّق يلمسـر2 أن نملجا2 يـن نّفـذون عمل ة إغـار2 عى م5نقع 
نمللافيـا يف جبهـة حا1 خلفـت قتى وجرحـى يف صف5فهـم، ُمض فـاً أن نملجا2 ين 
نسـت رج5ن تذزيزنت نمللافيـا إىل كمائن محكمة ما ضاعف من خسـائر2م نيبرية 

ونملادية. 

 : مأرب: 
ت نول نيذ يُ  من نيلاشطا ونإلعالم ا يف محافظة 
مأرب أنبـاَء نعتيال نملرتِزق محسـن خرصوف -م ير 
دنئـر2 نيت5ج ه نملذلـ5ق يف حك5مة نيفـاّر 2ادق- من 
قبل ق5نت سـذ5دية ونقت اده عرب طائر2 عسـكريّة إىل 

نيرياض. 
ووفيـاً يلمذل5مـات نيتـي أورد2ـا نيلاشـط5ن يف 
صفحاتهم عى ف سب5ك، أمس نألح ، في  أييى تحايُف 
نيذ ونن نييبَض عى نملرتِزق خرصوف بذ  نسـت رنجه 
بذمل ـة غادر2 من قبل أح  مشـايخ حزب نإلصالح يف 
مـأرب، م5ضحا أن طائـر2 نيل عسـكريّة أقلذت يف 
وقـٍت متأخر مسـاَء أمس نألول نيسـبت من مذسـكر 
ت نويـن وعـى متلها عـ د مـن نيضباط نيسـذ5ديا 
برفيـة نملرتِزق محسـن خرصوف نيذق شـ25  ب لهم 

وب  ه كلبشـات، وعيك عى خلف ة ننتياده عللاً تحايف 
نيذ ونن نيسـذ5دق وتذامله نملها ملرتِزقته نملياتلا يف 

صف5فِه تحت ما يسمى نيج ش ني5طلي. 
نالحتـالل  قـ5نت  أن  أوضحـت  أُْخـــَرى  مصـادُر 
نيسـذ5دق قامت باعتيـال نيب5ق نيذسـكرّق يلذ ونن 
نملرتِزق خرصوف نملسـئ5ل نيذسكرّق يف حك5مة نيفاّر 
2ادق من وسـط مـأرب أما1 أعـا ُكــّل نملسـئ5يا 
ونيي ادنت يف حك5مة نملرتِزقة وحزب نإلصالح نملرتِزق، 
ويليل5نـه بمروح ـة إىل نيرياض دون نيرجـ5ع يلفار 
2ـادق أَو نملرتِزق عيل محسـن أَو ما يسـمى بحك5مة 
نيفلادق؛ بَسـبِب كلمة ص ق قايها نمللافق خرصوف يف 

ميابله تلفزي5ن ه و2ي )نحن مرتهل5ن(. 
َوأََضاَف نيلاشـط5ن ونإلعالم ـ5ن، أن ما ح ث 52 
تـرصف نحتـاليل بحـق فاقـ ق نيرج5ية من يسـم5ن 
أنفسـهم رشع ـة وتذامـٌل مهـٌا وقـذٌر مـن نملحتّل 

نيسذ5دق يؤّكــ  يلشذب ني ملي عى رضور2 م5نصلة 
جهـ5د نيتص ق يلخبـث ونيك ـ  نيسـذ5دق نإلمارنتي 
نيذق يلّفــذ عى أي ق أحذيتهم من أشـكال خرصوف 
وصف5ف نيلفاق نيرخاص يكـي ال نك5ن ونيذ اع بايله 
ي5مـاً مثلهـم، الفتـا إىل أن ع 1َ نحرتن1 نملسـئ5يا يف 
حك5مـة نملرتِزقـة من قبل نيذـ ونن نيسـذ5دق وع 1 
تحريكهـم أق سـاكن إزنء مـا حصـل، يؤّكـــُ  فذالً 
حي يـَة ما قايـه نملرتِزق خـرصوف بأنهـم مرتهل5ن 

ومستأجرون ورخ ص5ن. 
وكان نيفاّر 2ـادق نملغرتب يف نيريـاض أص ر قرنرنً 
نألسـب5ع نملايض ب5قـف نملرتِزق محسـن خرصوف - 
م ير دنئر2 نيت5ج ه نملذل5ق بحك5مة نملرتِزقة وإحايته 
يلتحي ـق عى خلف ة ننتيـاده نيذللي يتحايف نيذ ونن 
وتهم شـه ملرتِزقتـه نملياتلـا يف صف5فـه ضمـن ما 

يسمى نيج ش ني5طلي. 

 : البيضاء
أطليت م فذ ُة نيج ش ونيلجان نيشـذب ّة 
بمحافظـة نيب ضاء، أمـس نألح ، َعـَ دنً من 
نييذنئـف عـى تجمذـات نمللافيـا بم يرية 
نيزن2ـر، ف مـا مجا2ـ و نيج ـش ونيلجـان 
محاوية تسـّلل ملرتِزقة نيذ ونن من نيذلارص 

نيتكفرية عى أح  نمل5نقع بجبهة ق فة. 
وقال مص ر عسـكرّق: إن قذنئَف نمل فذ ة 

نيتـي أطليها نيج ش ونيلجـان عى تجمذات 
نمللافيـا بم يريـة نيزن2ـر حّييـت 2 فها، 

م5قذة َعَ دنً من نييتى ونيجرحى. 
كمـا أّكـــ  نملصـ ر، أن أبطـال نيج ش 
ونيلجـان أفشـل5ن محاويـة تسـّلل يلذلارص 
نيتكفرية نملسـما2 نيياع 2 عى أح  نمل5نقع 
يف جبهـة ق فـة، مشـرنً إىل مـرصع وجرح 
نيذ ي  من علـارص نيياع 2 وفرنر من تبيى 

ملهم. 

وكانت صح فة نملسر2 ق  نرت يف وقت 
سـابق واائق صادر2 عن نيذلارص نيتكفرية 
مرتِزقـة  صفـ5ف  يف  ننخرنطهـم  تؤّكـــ  
نيذ ونن ضمن ما يسـمى »نيج ش ني5طلي« 
نيتابـع يلفار 2ـادق ونيسـذ5دية، نألمر نيذق 
يجسـ  نالرتباط ني5ا ق با نيلظا1 نيسذ5دق 
نألجلـ 2  يتلف ـذ  نإلجرنم ـة  ونيتلظ مـات 
نألمريك ـة  نالسـتخبارنت ة  ونمُلَخّطـطـات 

نيصه 5ن ة. 

 : خاص
نّفــذ أبطـاُل ج شـلا ويجانلا نيشـذب ّة، 
أمـس نألح ، عمل َة إغار2 عى م5نقع مرتِزقة 
نيذـ ونن يف جبهة قذطبـة بمحافظة نيضايع 
نيـربح  جبهـة  يف  تسـّلل  ملحاويـة  وتصـ ون 

بمحافظة تذز. 

 « يصح فـة  عسـكرّق  مصـ رنً  وأفـاد 
نملسـر2« أن أبطال ج شـلا ويجانلا نيشذب ّة 
نّفــذون عمل ـة إغـار2 نسـته فت تجمذات 
مرتِزقة نيذـ ونن يف ع دنً مـن نمل5نقع بجبهة 
قذطبـة، مـا أَدَّى إىل مـرصع وإصابة ع د يف 

صف5فهم. 
إىل عيـك، أّكــ  مص ٌر عسـكرّق يصح فة 

»نملسـر2« أن أبطال ج شلا ويجانلا نيشذب ّة 
تص و ملحاوية تسـّلل فاشلة ملرتِزقة نيذ ونن 
يف جبهة نيربح بمحافظة تذز، ونسـته نفهم 
بلرنن مكثّــفة ورضبات بم فذ ة مسـّ د2 
بذثرت نشالئهم، ونجربت من بيي ملهم عى 
ق ـ  نيح اه عى نيل5ع بايفـرنر تاركا نيجثث 

ونيجرحى خلفهم.
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رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة االنتشار اللواء علي الموشكي:

فيما ال تزال تحذيرات قائد الثورة على واجهة المشهد:

األهالي يحملون حزب اإلصالح مسئولية تلك الجرائم واالنفالت األمني داخل المحافظة:

في خرق جديد الّتفاق وقف إطالق النار

 السعودية »تتحرش« باتفاق الحديدة: تلويحاٌت بـ »تعليق التزامات« حكومة املرتزقة

مأرب: اغتيال قيادي سلفي من أبناء عدن بعد ساعات من 
اغتيال عضو يف حركة حماس 

 : ضرار الطيب: 
محارصنً با نيتزنمات نتّفاق نيس5ي  نيتي 
ي5نصل عرقلتهـا ويرفض تلف ذ2ا ب5ض5ح، 
وبا نيرضبات نيصاروخ ة ونيج5ية نيل5ع ة 
نملت5نصلـة عى ملشـآته ومطارنتـه، يل فُع 
نيلظـا1ُ نيسـذ5دق متهـ5رنً يــ »نيتحرش« 
باتّفـاق نيح ي 2؛ بغ ة إفشـايه، سـ5نء من 
نيذسـكريّة  نيتَحـــّركات  تصذ ـ   خـالل 
عـى نألرض وتكث ـف نيخروقـات وعمل ات 
نييصف عى نملحافظـة، أَو عن طريق ني فع 
بحك5مة نملرتِزقة إلعالن فشل نالتّفاق بشكل 
نسـتباقي، أَو باختـالق أكاعيـب حـ5ل أمن 
حركة نملالحة يف نيبحر نألحمر يتربير نالنيالب 
عـى نالتّفـاق، ونيذـ5د2 إىل مربّـع نيتصذ   
ضـ  نيسـاحل نيغربـي: نملربع نيتـي تتخ ل 
نيرياض أنه قـ  يك5ن »مخرجاً عسـكريًّا«؛ 
يتحشـ   ني عـم نيـ ويل وكرس حايـة نيذجز 
ونيهزيمة، يكله خ ال ال ي عمه ني5نقع، فمع 
ُكـــّل خط25 نح5 إفشـال نالتّفـاق، تصذ  
إىل ني5نجهـة تحذيرنُت قائ  نيثـ5ر2 ونيي اد2 
نيذسـكريّة يلج ـش ونيلجـان مـن »رد غر 
مسب5ق«، و2ي تحذيرنٌت يشـه  يها ني5نقُع 

وتشه  يها نمللشآُت نيسذ5دية نفُسها. 
مساعي نيسـذ5دق يالنيالب عى نالتّفاق 
بلغت عرو2ً ج ي 2، أمس نألح ، عل ما نيلت 
وسـائُل نإلعـال1 نيسـذ5دية عن ما أسـمتها 
مصـادَر قريبًة من نيفاّر 2ـادق، تأك  نً عى 
أن حك5مـة نملرتِزقـة »تـ رس حاي ـاً تذل َق 
نيتزنماتها باتّفاق سـت5كه5يم« وأن مسؤويل 
نملرتِزقة س بلغ5ن نملبذ5َث نألممي بذيك ني 15 

نالالا. 

إعـالٌن وإن ظهـر بشـكل غـر رسـمي، إال 
أن سـ اق نألحـ نث يؤّكــــ  مضم5نـه، فه5 
يأتـي ضمن سلسـلة متتابذـة ومتصاع 2 من 
نيخطـ5نت ونملحـاوالت نيتـي يسـلكها نيلظا1 
مسـأية  يتكريـس  نيفـرت2  2ـذه  نيسـذ5دق 
نيـذق  ني5قـت  يف  نالتّفـاق،  إفشـال  »رضور2« 
تتصاعـ  ف ـه نيخروقـات نمل  نن ة مـن جانب 
مرتِزقة نيذ ونن دنخل محافظة نيح ي 2، ونيتي 
وصلت إىل َحــّ  قصف مير نألمم نملتح 2 2لاك، 

وتلف ذ عمل ات زحف عسكرّق دنخل نمل يلة. 
ويتضح عيك أَيْضاً من خالل تلاول نإلعال1 
نيسذ5دق يألمر، ح ث دفع نيلظا1 نيسذ5دق 
بإعالمه )قل5نت وم5نقع ونشـطاء( وبشكل 
مكثّـــف، يلتأك   بشـكل رصيـح عى ن5نيا 
نمليض نح5 نالنيـالب عى نالتّفاق ونيذ5د2 إىل 

نيتصذ   نيذسكرّق. 
ويف 2ذن نيس اق، عى سب ل نملثال، أّكـــ  

نيلاشـط نيصحفي نيتابع يحك5مة نملرتِزقة، 
عزت مصطفـى، ييلـا2 نيذرب ـة، أمس، أن 
2لاك »تحضـرنً« ملا أسـماه »عمل ة تحرير 
نيح ي 2«، ُمشـرنً إىل أن حك5مة نيفاّر 2ادق 
تذمـُل عـى أن »ت5صـل نملجتمـع نيـ ويل إىل 

قلاعة بأن نتّفاق ست5كه5يم ق  ننهار«. 
وي سـت 2ذه نملر2 نألوىل نيتـي ت فع ف ها 
نيسـذ5دية بحك5مـة نيفاّر 2ـادق وأتباعها 
يـإدالء بمثـل 2ـذه نالعرتنفـات نيرصيحة، 
ففـي أونخـر ي5ن ـ5 نيفائـت، رّصح وزيـُر 
نإلعال1 بحك5مة نملرتِزقة، مذمر نإلرياني، بـ 
»رضور2 نإلقرنر بفشـل نتّفاق نيس5ي «، كما 
2اجم، أمس نألول، ب5ض5ح »م5قَف نملبذ5ث 
نألممي بخص5ص نالتّفاق«، دنع اً إىل »ت خل 

دويل«. 
مؤرشنٌت وترصيحات ننسـجمت بشـكل 
كامـل مع مختلـف نيتَحــّركات نيسـذ5دية 

ني5نضحـة خـالل نيفرت2 نألخر2 السـته نف 
نتّفاق نيح يـ 2، ح ث كّررت نيرياض مؤّخرنً 
محاوالتها السـتج نء دعـم دويل يمّكلها من 
نالنيـالب عـى نالتّفـاق، وزعمت أنـه كانت 
2لـاك »محاويـٌة« من قبل نيج ـش ونيلجان 
السـته نف سـف لة يف نيبحر نألحمـر، و52 

نألمر نيذق نفته نيي5نت نملسلحة. 
وقـ  دفذـت نيسـذ5ديُة أَيْضـاً بحك5مة 
نملرتِزقة يتبلي 2ذن نملسار، إع زعمت نألخر2، 
أمـس، أن »كاراـًة ب ئ ًة سـتح ث يف نيبحر 
نألحمـر نت جة ترسب أح  نيخزننات يف م لاء 
رأس ع ىس« وكشـفت عن 2 فها نيحي يي 
من 2ـذه نملزنعم، إع دعـت »نملجتمع ني ويل« 

يلت خل إليياف 2ذه نيكاراة نملزع5مة. 
حـرص نيسـذ5دية عى نسـتثار2 نمل5نقف 
ني وي ة ح5ل »نيبحـر نألحمر« يف 2ذه نيفرت2 
نمل5نقـف  يفـرس ويكشـف ب5ضـ5ح بي ـة 

نملتصاعـ 2 يالنيالب  نألُْخـــَرى  ونملسـاعي 
عى نتّفاق نيسـ5ي ، فايرياض تري  أن يك5ن 
2لـاك غطاٌء عاملـي يربّر إفشـال نالتّفاق، ال 
س ما وأن م5نفيتها عى نالتّفاق أصالً جاءت 

يلهروب من نيضغ5ط ني وي ة وقتها. 

تحذيراُت قائد الثورة تفرُض حضوَرها 
يلتَحـــّركات  نمليابلـة  نيجهـة  عـى 
نيسـذ5دية، ال زنيـت تحذيـرنت قائـ  نيث5ر2 
ونيي اد2 نيذسكريّة يلج ش ونيلجان تتص ر 
ونجهَة نملشه ، مت5ع 2 بـ »رد غر مسب5ق« 
عـى نيذـ ونن يف حـال عـ5د2 نيتصذ ـ  ض  
نيح يـ 2. و2ي تحذيـرنت تفرض حض5ر2ا 
بي25 عل  نيح يث عن مآالت نتّفاق نيسـ5ي ، 
ـــًة يف ظل نيتصذ ـ  نيل5عي نملت5نصل  َخاصَّ
ضـ  نملطارنت ونمللشـآت نيسـذ5دية، ونيذق 
كشـف عـن تطـ5رنت عسـكريّة مفاجئـة 
وكبر2، تضاعف ونقذ ة نيتحذيرنت نملتذلية 
باتّفاق نيسـ5ي  بما يجذل مسـاعي نيلظا1 
تبـ و  نالتّفـاق  عـى  يالنيـالب  نيسـذ5دق 

مخاطر2 مته5ر2 محك5ماً عل ها بايفشل. 
وكان قائُ  نيث5ر2 ق  ت5ّع  رصنحًة، خالل 
ميابلته مع قلا2 نملسـر2 بأن إفشـاَل نتّفاق 
نيح يـ 2 وعـ5د2 نيتصذ   ض 2ا سـ رتتُب 
عل ـه رضُب »أ2ـ نف مهمة ونسـرتنت ج ة 
تسـتط ع نيص5نريـخ أن تصَلهـا يف نيرياض 
وما بذـ  نيريـاض، ويف أبـ5 ظبـي، ودبي«، 
ُمض فـاً أن نألع نء »يذرف5ن ج  نً ماعن نذلي 
ونملهمـة  ونيحّساسـة  نيح 5يـة  باأل2ـ نف 
ونملؤار2«، كما ي5ّح ب5سـائل ردع »حّساسـة 

وفذاية« عى مست5ى نيي25 نيبحرية. 

شعبنا ال ينتظر لقاءات ال تدفع باتجاه رفع معاناته ولسنا في وارد تسجيل نقاط إعالمية
الفريق الوطني يؤكـد استئناف اجتماعات »إعادة االنتشار« بعد 180 يومًا من تلكؤ الطرف اآلخر

الفريق الوطني يؤّكـــد استئناَف اجتماعات »إعادة االنتشار« 

إصابة رجل وطفل بقصف مرتزقة العدوان لألحياء السكنية بالحديدة

أما عـى صذ   مجريات نالتّفاق نفسـه، فبذ  180 ي5ماً من 
»نيتغ ب ونيتلكؤ« من قبل ممثيل طرف نملرتِزقة، تم، أمس نألح ، 
نسـتئلاُف نجتماعات يجلة إعاد2 نالنتشـار يف نيح ي 2 عى متن 
سـف لة أمم ة يف نمل اه ني وي ة، بحسـب مـا أّكـــ  عض5 يجلة 

نيتلس ق بايفريق ني5طلي، محم  نييادرق، يلمسر2. 
وكان إعال1ُ نيذـ ونن ق  حاول إاار2 تضل ـالت ومزنعَم ح5ل 
رفـض نيلجلة ني5طل ة حض5ر نالجتماع، محاوالً أن يسـ5َّق عيك 
ضمن حملته يتربير نملسـاعي نيسـذ5دية يالنيالب عى نالتّفاق، 

يكن َسعاَن ما تم دحض تلك نيتضل الت. 
ويأتي 2ـذن نالجتماُع بذـ  أن نّفـذ نيطـرُف ني5طلي خط5نِت 

»إعاد2 نالنتشـار« نألُحادية من م5ننئ نيح يـ 2 نيثالاة بإرشنف 
أممي، يف تأك   عى نسـتمرنر ميض »صلذاء« يف تطب ق نالتّفاق، 
ف ما ال تزنل نألمم نملتح 2 عاجز2 عن إيزن1 نيطرف نآلخر بايتلف ذ. 
ومن نمليّرر أن تستمرَّ نالجتماعاُت عى متن نيسف لة نألمم ة 
مل 2 28 ساعة ب ءنً من ي15 أمس، وفق نيج ول نألممي، ويفرتض 
بهـا أن تلاقَش بي ـة خط5نت عمل ة »إعاد2 نالنتشـار« و52 ما 

س فضح ن5نيا نيذ ونن ومرتِزقته يف حال نستمرنر تذلتهم. 
وقـ  أّكــ  وك ـُل محافظـة نيح يـ 2 َعب نيجبـار أحم ، أن 
»نيسلطَة نملحل ة ق مت كافة نيتسه الت يلفريق نألممي« وحمل 

»وف  نيرياض« كامَل نملسؤوي ة عن أية عرنق ل. 

 : متابعات: 

ونصل نيغـزن2ُ ومرتِزقتُهـم يف محافظة 

نيح يـ 2 أمس نألحـ ، خرَق وقـف إطالق 

نيلار، مسته فا ملازل نمل5نطلا بيذنئف 

نمل فذ ـة، ما أسـفر عن وقـ5ع إصابات يف 

صف5ف نمل ن ا وأرضنر يف ممتلكاتهم. 

وقال مص ر محـيل بمحافظة نيح ي 2 
يصح فة نملسـر2: إن طفـالً ورجالً أص با 
جرنء نعت نءنت نيغزن2 ونملرتِزقة عى ملازل 

نمل5نطلا نيسكل ة يف نيح ي 2. 
أص ـب  نيطفـل  أن  نملصـ ر،  وأوضـح 
بجـروح إاـر نسـته نف نملرتِزقـة بيذيفة 
2ـاون مللـزل أستـه يف ملطيـة نيجبل ـة 
بم يريـة نيتح تـا، ُمشـرنً إىل أن نملصـاَب 

نآلخـَر تذرض يطلق نارق مـن ق5ى نيغزن2 
ونملرتِزقة يف ملطية نيفلح بم يرية نيتح تا 

محافظة نيح ي 2. 
َوأََشاَر نملص ر، إىل أن ق5ى نيذ ونن شل5ن 
قصفاً م فذ اً باتّجاه محطة شارع نيـ50 
وفل ق نالتّحاد يف ملطية 7 ي5ي 5 نيسكل ة، 
مب لًـا أن طائرنت نيذ ونن نيحرب ة ونصلت 

تحل يها يف أج5نء نملحافظة. 

وصول سفينتي نفط إىل ميناء الحديدة على 
متنها أكثر من 38 ألف طن من الديزل 

 : الحديدة: 
وصلـت إىل م لاء نيح ي 2، أمس نألح ، سـف لتا نفط تحمل عـى متلها أكثر من 38 
أيف طن من ماد2 ني يزل، ح ث أّكـــ ت رشكُة نيلفط يف ب ان يها أن نيسـف لة نفريل5ن 
وصلت إىل م لاء نيح ي 2 وتحمل علـى متلها كم ة )ي11.51( طلاً من ماد2 ني يزل بذ  
أن تم نحتجاُز2ا مل 2 63 ي5ماً عرض نيبحر من قبل تحايف نيذ ونن نألمريكي نيسذ5دق، 
كما وصلت نيسـف لة “نسـت5ن1” إىل م لاء نيح ي 2 وتحمل عى متلها كم ة )ي1ي.16( 

طن ديزل بذ  أن تم نحتجاز2ا مل 2 10 أيا1 عرض نيبحر من قبل تحايف نيذ ونن. 
وأوضـح نيب ـان أن قـ5ى نيذـ ونن َويجلَة عـ ن تتذم  تأخر دخ5ل سـفن نملشـتيات 
نيلفط ـة؛ إمذانـاً يف تض  ق نيخلاق عـى نمل5نطلا وزياد2 مذاناتهم رغم نيحاجة نملاسـة 

يلم5ند نيبرتوي ة وزياد2 مذ ل نالستهالك. 
وأّكــ  نيب ـاُن أن نمل ير نيذـا1 نيتلف ذق يركـة نيلفط ني مل ة وّجـه نملختصا بفرع 
نيح ي 2 برسعة نيرتت ب ي خ5ل نيسـفن نملشـار إي ها يلربط يف نألرصفة نمللاسـبة بم لاء 
نيح يـ 2 وتكل ـف نيفريق نيفلي بملشـآت نيح ي 2 بإجرنء نيفحص نملختربق يلشـحلات 
وأخذ نيي اسـات ف5ر عمل ة نيربط ونيتأّكـــ  من مطابيتهـا يلم5نصفات نملذتم 2، كما 
وّجه برسعة تغط ة نالحت اجات نيالزمة يلم5نطلا يف كافة نملحافظات.     َوأََشـاَر نيب اُن 
إىل أن رشكـة نيلفط أع ت نيربنمج نيتم5يل ة نيكفؤ2 ونيفاعلة يت5زيع نيشـحلات نملشـار 
إي ها وتسـ5ييها َوْفــياً يالحت اجات نيحي ي ة يلس5ق نملحل ة وأ2م نييطاعات نيح 5ية 
ونتّخاع نإلجرنءنت نإلرشنف ة ونيرقاب ة نيالزمة يضمان نسـتمرنر تي يم نيخ مة يلم5نطلا 

بأفضل ج5د2 وخلق نالستيرنر نيتم5يلي خالل نأليا1 نييادمة. 

شركة الغاز توّزُع 183 ديّنا غاز وتمون 43 طرمبة بأمانة العاصمة
 : صنعاء: 

وزعـت نيركـة ني مل ة يلغـاز، أمس نألحـ ، 183 ديلّا غاز ملزيل يُذّيـال نيحارنت يف 
نألح اء بأمانة نيذاصمة يت5زيذه عى نمل5نطلا. 

لة مـن صافر 37 قاطر2  وأوضحـت نيركـة يف ب ان يها أن عـ َد قاطرنت نيغاز نملرحَّ
ملها 11 قاطر2 ألمانة نيذاصمة و15 يبي ة نملحافظات. 

وف ما يتذلق بشـحلة نيغاز نملسـت5رد2 ب ّلت نيركة أنها وّزعـت 18 ديلّا غاز يلب ع 
ــة بايسـ ارنت ونألسط5ننات بأمانة نيذاصمة بـ 330  نملبارش وم5نت 23 طرمبة َخاصَّ

أيفاً و158 يرتنً وتم5ين نملطاعم بخمسة آالف و536 أسط5ننة غاز. 

 : مأرب: 
شـه ت محافظـُة مـأرب ني5نقذة 
تحـت سـلطة حك5مـة نيفـاّر 2ـادق 
وحـزب نإلصـالح نملرتـِزق جريمَة قتل 
ج يـ 2 طايت ق ادياً سـلف اً من أبلاء 
محافظـة عـ ن، وعيـك بذ  سـاعات 
من جريمة نغت ـال أح  أعضاء حركة 
حمـاس يف م يلـة مأرب، أمـس نألول 

نيسبت. 
وقـال مصـ ر محـيل: إن م5نطلا 
عثـرون عى جثـة َعب نيلط ـف نيذ ني 
يف  نيسـلفي  نيت ـار  ق ـادنت  -أحـ  
محافظـة عـ ن-، بذ  تذرضـه يليتل 

بذـ 2 طليـات ناريـة دنخَل سـ ارته 
بايُيرب مـن نيطة أمل ـة رشق وندق 

عب  2 بمأرب. 
يف  وناشـط5ن  م5نطلـ5ن  وحّمـل 
مأرب، حزَب نإلصالح مسؤوي َة نغت ال 
نيي ادق نيسلفي نيذ ني وعض5 حركة 
حمـاس دنخـل نمل يلـة ني5نقذـة تحت 
نسـته نف  إىل  باإلَضاَفـة  سـ طرته، 
نمللا2ضـة  نييبائـل  وأبلـاء  نأل2ـايل 
يلذـ ونن باملحافظـة بمختلـف أنـ5نع 
نألسـلحة وت مـر ملازيهـم وتريـ  
عائالتهم كما ح ث نألسـب5ع نمللرص1 
مع قبائل نألرشنف ومهاجمة ملازيهم 
ومحارَصتهـم تحـت مسـمى حملـة 

أمل ة. 
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نيذالقات نيذامة ونيت5زيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محم  نيباشا

نملياالت نمللش5ر2 يف نيصح فة 
تذرب عن رأق كاتبها وال تذرب 
بايرضور2 عن رأق نيصح فة

مدير التحرير:
إبرن2 م نيرسنجي نيذل5نن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

اآلن جديد
MTN

ألننا نهتم.. 

الشريحة عليك.. والرصيـد علينا..

إشتِر خط دفع مسبق جديد من MTN  واحصل مجاناً على:

50 ميجابايت رصيد انترنت

50 رسالة نصية لجميع الشبكات المحلية

 للحصول على الرصيد المجاني يجب تعبئة الخط بفئة 1250 ريال أو أكثر.
يمكنك الحصول على الرصيد المجاني ثالثة مرات خالل ثالثة اشهر في كل شهر مرة عند 

 تعبئة الخط وسيتم اضافة الرصيد خالل 24 ساعة.

صالحية استخدام الرصيد المجاني 7 أيام.

معك في كّل مكان
لمزيد من المعلومات أرسل جديد إلى 111 مجاناً mtn.com.ye

وقفات احتجاجية ألبناء مديريتي ُبَرع والضحى 
بالحديدة؛ تنديدًا بخروقات العدوان ومرتزقته

خالل النصف األول من العام الحالي.. ارتفاع إيرادات 
الزكاة بصنعاء إىل أكثَر من مليار بزيادة 515 مليونًا

إبداعاُت ومواهُب طالب املراكز الصيفية 
يف معرض بأمانة العاصمة

مؤّسسُة الشعب تدّشُن األنشطة الرياضية للمراكز الصيفية يف إب

 : الحديدة: 
نّظم أبلاء ووجهاُء وأع ان م يريتي نيضحي 
وبُـَرع بمحافظة نيح ي 2، أمـس نألول، وقفاٍت 
نحتجاج ـًة؛ تل ي نً بخروقات نيذ ونن نألمريكي 

نيسذ5دق ومرتزقته التّفاق نيس5ي . 
ونّ د نملشارك5ن باسـتمرنر نيذ ونن يف خرق 
نيه نـة ونرتـكاب نملزيـ  مـن نيجرنئم نيبشـذة 
بحـق نألبرياء مـن نألطفال ونيلسـاء بايح ي 2، 

ونيلجـان  نيج ـش  رجـال  بم5نقـف  مشـ  ين 
نيشذب ّة نيبط5ي ة ونيي25 نيصاروخ ة ونيطرنن 
نملسّر ونيتزنمهم نيكامل بايه نة َوْفــياً التّفاق 
نيس5ي  ونيخط5نت نيتي قا1 بها نيطرُف ني5طلي 
يف يجلـة إعـاد2 نالنتشـار يف تلف ـذ نالتّفاق من 

طرف ونح . 
وأّكــــ ون نسـتمرنَر2م بايصمـ5د يف وجـه 
نملذت ين ونملحتلـا وم5نصلة ني فاع عن نألرض 

ونيذرض ونيرف. 

 : صنعاء: 
بلغت نإليـرندنُت نيزك5يـة بمحافظة صلذاء 
خـالل نيلصِف نألول مـن نيذا1 نيجـارق، مل ارنً 
و53 مل 5نـاً و276 أيف ريال بزياد2 515 مل 5ناً 

و225 أيف ريال عن نيذا1 نملايض. 
وأرجع تيريٌر صـادٌر عن مكتب نيه ئة نيذامة 
يلـزكا2 باملحافظـة، أمس نألح ، 2ـذه نيزياد2 إىل 
نيجهـ5د نملبذوية مـن إدنرنت وم5ظفي ومحصيل 

وأملـاء نملكتـب ونيفـروع يف تحص ل نإليـرندنت، 
وزيـاد2 ني5عي نملجتمذي بأ2م ّـة فريضة نيزكا2 
وتسـل مها عـرب مكاتب نيه ئـة.  ونـ5ّه نيتيريُر 
ب ور ق ادتي نملحافظة ونيه ئة يف متابذة عمل ات 
نيتحص ـل ونيت5ريـ  وحرصها عـى تلم ة نمل5نرد 
وتذي ل نيذيبات نيتي ت5نجه سـر نيذمل، الفتاً إىل 
نجـاح خطط وبرنمج فرع مكتب نيه ئة يف تلم ة 
نإليرندنت نيزك5ية وتاليف نيسـلب ات نيسـابية بما 

يذّزُز من عمل ة نيتحص ل يللصف نيثاني. 

 : صنعاء: 
 نفتتـح وك ـُل أمانـة نيذاصمـة، نملهلـ س 
نيرتب ـة  وزنر2  ووك ـل  نيـريف،  عب نيفتـاح 
ونيتذل م، ني كت5ر محم  نيسـياف، أمس نألح ، 

مذِرَض نيرصخة بم يرية شذ5ب. 
نملذـرض نيـذق نّظمتـه نيلجلـة نإلرشنف ـة 
يلمرنكـز نيص ف ة نيلسـ5ية باألمانـة، وتضّمن 
إب نعات وم5ن2ب نملشاركا يف نملرنكز نيص ف ة، 
يف مجاالت نألشـغال ني  وية ونيحرف ة وصلاعة 
نملجسـمات ونالكسسـ5نرآت ونيحيائب ونيرسم 
إىل  إَضاَفـة  وغر2ـا،  ونيكتابـة  ونيحاسـ5ب 
مجسـمات عن نيتط5رنت يف نيتصل ع نيذسكرق 
وكذن ننتصارنت أبطال نيج ش ونيلجان نيشذب ّة 
يف نيجبهات، نطلع وك ال أمانة نيذاصمة ووزنر2 

نيرتب ـة ومذهما وك ـل نألمانة نملسـاع  محم  
سيـع وم ير م يرية شـذ5ب مهـ ق عر2ب، 
ونمللسية نيذامة يله ئة نيلسائ ة مكتب نألمانة 
نبتسـا1 نملحط5رق وعض5نت نيلجلة نإلرشنف ة 
جم ـع  مشـاركات  عـى  باألمانـة،  نيلسـ5ية 
نملرنكز بم يريـات أمانة نيذاصمة نيتي نحت5ن2ا 

نملذرض. 
أن  ونيسـياف،  نيـريف  ني5ك ـالن  وأّكــــ  
نملرنكـز تلم ـة مهـارنت وق رنت نملشـاركا يف 
مختلف نملجـاالت نيذلم ـة ونيثياف ـة ونملهل ة 
وتحص لهـم مـن نألفـكار نيه نمـة، مشـ  نن 
بمست5ى نإلقبال عى نملرنكز نيص ف ة، ونألعمال 
نملتم ز2 وإب نعات وم5ن2ب نيطالب نملشـاركا 
ف ها، ونيتي عكسـت نيـ ور نإليجابـي يلمرنكز 

نيص ف ة يف تلم ة نيي رنت ونمل5ن2ب. 

 : إب: 
 دّشلت مؤّسسُة نيشذب نالجتماع ة يلتلم ة 
بايتلس ق مع مكتب نيرتب ة ونيتذل م بمحافظة 
إب، أمس نيسـبت، نألنشـطَة نيرياض ة نيخاص 
باملرنكـز نيص ف ة يف نملحافظة، ح ث تم ننطالق 
دورق ريايض يضم 16 فريياً رياض اً من نملرنكز 

نيص ف ة بم يلة إب. 
وخـالل نيت شـا، اّمـن وك ـُل محافظة إب 
يشـؤون نيتذل م ونيثيافة ونألوقـاف عبُ نيفتاح 
غالب، جه5َد مؤّسسة نيشذب ودعمها ألنشطة 
نملرنكز نيص ف ة يتي15 ب ور2ا تجاه ملتسـب ها 
مـن نيطالب بايشـكل نملطل5ب، دنع ـاً نييائما 
عـى نملرنكز نيص ف ة عى بـذل نملزي  من تذزيز 
ع5نمـل نيصم5د ونيحـرص عى تذل ـم نيطالب 
نييرآن نيكريم وحفظه وتحص لهم ض  نألفكار 
نيه نمـة ونيحفاظ عـى نيطالب مـن نيثيافات 
نملغل5طـة، مشـرنً إىل أ2م ّـة نملرنكـز نيص ف ة 
يف إعـ ند ج ل مسـلَّح بايذلم ونملذرفـة وني5عي 

نيفكـرق يف م5نجهـة نيذ ونن، مؤّكـــ نً أ2م َّة 
تذـاون نيجم ـع إلنجـاح نملرنكـز نيص ف ة بما 
يسهم يف نستغالل أوقات فرنع نيشباب ونيشابات 
وإكسـابهم مذارف يف مختلف نملجاالت نيذلم ة 

ونيذمل ة. 
بـ وره، أوضح م يـر نيربنمج ونملشـاريع يف 
مؤّسسـة نيشـذب نالجتماع ة يلتلم ـة محم  
ع5نض أن مروع دعم أنشطة نملرنكز نيص ف ة 
يف محافظـة إب يتضمن نيذ ي  مـن نيفذاي ات 
نيثياف ـة ونيرياض ـة ونالجتماع ـة مـن خالل 
نسـت ذاب طاقاتهم ونسـتغالل أوقات فرنغهم 
م5ن2بهـم  تلم ـة  عـرب  نيص ف ـة  نيذطلـة  يف 
وق رنتهـم وت5ج ههـا نيت5ج ـه نيصح ح وبما 
يخـ 1 نملجتمع وني5طن، مب لاً أن 2ذن ني عم من 
نملؤّسسـة يأتـي يف إطار تذزيـز روح نالنتماء يف 

نف5س نيطالب ونيشباب يل5طن وني ين. 
ويف نملبـارن2 نالفتتاح ـة يألنشـطة نيرياض ة 
فـاز فريـق صـالح ني ين عـى فريـق 11 ماي5 

بلت جة أربذة صفر. 

أسرة الشهيد املحاقري بسنحان تجوُد بقافلة متنوعة 
دعماً للمجاهدين املرابطني يف الجبهات 

 : صنعاء: 

تكتفـي  ال  نيذظمـاء  نيشـه نء  أَُسُ 

بايبلاء يف رصح نإلْســاَل1 نيشامخ وعيك 

بتضح ـة أبلائها شـه نء يف سـب ل نيله 

وفـ نء يل5طـن، بل تجـ5د باملـال وتذ  

نيي5نفـل؛ دعمـاً وإسـلادنً يلمجا2 يـن 

نملرنبطا بمختلف نيجبهات. 

ح ـث سـّرت أس2 نيشـه   مؤيـ  
صايـح نملحاقـرق، أمـس نألحـ ، قافلًة 
غذنئ ة وع ل ـة وماي ة يلج ش ونيلجان 
نيشـذب ّة نملرنبطـا يف جبهـات نيذـز2 

ونيكرنمة.
وخالل تسـ ر نييافلة، أّكـــ  أس2 
نسـتمرنر  أ2م ّـَة  نملحاقـِرق،  نيشـه   
ورفـ   نيذـ ونن  م5نجهـة  يف  نيصمـ5د 
نيجبهات بايرجال ونملال ملسان 2 نيج ش 

ونيلجان نيشـذب ّة نمل نفذـا عن ني5طن 
وأمله ونسـتيرنره، م5ضحا نسـتمرنَر 
نيذطاء وإع ند نيي5نفل نملسان 2 يلج ش 

ونيلجان حتى تحي ق نيلرص. 
وأشـادت أس2 نيشـه   نملحاقـرق 
باالنتصـارنت نيذظ مة نيتـي يحّييها 
مجا2ـ و نيج ـش ونيلجـان بمختلف 
نيغـزو  ييـ5ى  نيتصـ ق  جبهـات 

ونالحتالل. 

بعد أن ساهمت في بناء صرح اإلسالم الشامخ:
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 : عدن: 

تجاوزت نمل5نجهاُت نملبارش2ُ 
نإلمارنتـي  نالحتـالل  بـا 
وحك5مـة نيفـاّر 2ـادق ُكــّل 
نيخطـ5ط نيحمـرنء نملتذـاَرف 
عل هـا يف نيي5ننـا ونألعـرنف 
نييبل ـة باي من، بذ  أن وصلت 
َحـــ َّ نالعتـ نء عـى نيذائالت 
نملسـئ5يا يف حك5مة  ونسـاء 
نملرتزقـة دون أن تَحـــّرك أق 
سـاكٍن يل فـاع عـن مرتزقتها 

وق ادنتها ومسئ5ي ها. 
ن5عهـا،  مـن  سـابية  ويف 
كشـف نملرتزُق ملص5ر نيفي ه 
-م ير مكتب محافظ نملح5يت 
يف حك5مـة نيفاّر 2ـادق-، عن 
تذرضـه العتـ نء طايـه وطال 
زوجته من قبل إح ى نياط ما 
يسـمى نيحزن1 نألملـي نيتابذة 
يالحتـالل نإلمارنتـي يف م يلـة 

ع ن. 
عـى  نـره  ترصيـح  ويف 
»فايسـب5ك«  بـــ  صفحتـه 
أن  نيفي ـه  نملرتـزق  أّكــــ  
نالعتـ نء عل ـه وعائلتـه يأِتي 
ب ونفـع ننتيـا1 مـن نالحتالل 
تجـاه نملرتـزق صايح سـم ع 
-أح  ق ادنت نالصـالح ونملذّا 
نملرتزقـة  حك5مـة  قبـل  مـن 
يلمح5يت-؛ بسـبب  محافظـاً 
مهاجمتـه نملسـتمر2 يالحتالل 

نإلمارنتـي، مشـرنً إىل أن أفرند 
نيليطة نسـت5قف5ن س ارتَه من 
با عـرنت نيسـ ارنت نملار2، 
ورشعـت بإ2انته تـار2 بخلع 
مالبسـه وأُْخـــَرى بتفت ـش 
نيس ار2 وإنزنل زوجته، واايثة 
بتفت ش جـ5نل زوجتـه ونبله 
وحي بتهـا ني  ويـة، الفتـاً إىل 
أن م ل شـ ا نالحتـالل يف تلـك 
نيليطـة نحتجزتـه وزوجته يف 
نيصحـرنء وسـط نيظـال1 يـ5 
سـاعات، ووجهت يه نتّهامات 
بح ـاز2 متفجـرنت ومخ رنت 
وتلـاول نملروبـات نيكح5ي ة 
بأنـه  نتُهـم  كمـا  »نيخمـر« 

إخ5ننـي ويت5نصل مع نيياع 2 
يف باكستان. 

َوأََضـاَف نملرتـزُق نيفي ه أن 
جلـ5د نيليطة قامـ5ن بأخذ ما 
بح5زتـه من مسـتل نت ماي ة 
وملهـا  نيشـخص ات  يبذـض 
يرئ س ني5زرنء نألسـبق محم  
سايم باسـل و2، مب لاً أن 2ذه 
نيحاداة ي ست نألوىل نيتي يي15 
بها نالحتـالل نإلمارنتـي تجاه 
مسئ5يل وق ادنت حك5مة نيفاّر 
2ـادق، مشـرنً إىل أن نالحتالل 
يحتجـز عائـالت نيكثـر مـن 

أتباعه كر2ائن يف أب5ظبي. 

 : عدن: 

أّكــــ ت مصـادُر إعالم ـة م5ني ـة يلذ ونن 
بمحافظـة ع ن ق ـا1َ نالحتـالل نإلمارنتي بليل 
نملئات من شباب نيجل5ب نيذين تم تجل ُ 2م من 
قبل ما يسـمى نملجلس نالنتيـايل يلت ريب خارج 

ني من. 
وقايـت نملصـادر: إن نالحتـالل نإلمارنتي نيل 
نح5 200 شـاب من مل شـ ا ما يسـمى نيحزن1 
نألملي، جم ُذهـم من محافظة نيضايع يلت ريب 
يف أب5 ظبي تحت نسـم قـ5نت مكافحة نإلر2اب، 
م5ضحـة أن 2ؤالء نملرتزقة سـ تلي5ن ت ريباٍت 
عـى طـرق وأسـاي ب نييتـل بايسـم ونيتص5ير 
نيتجّسـي بايكامرنت نملخف ة، الفتة إىل تخ5ف 

بذـض نيي ـادنت ونملسـئ5يا يف حك5مـة نيفاّر 
2ـادق من نسـتخ ن1 نالحتـالل يهـذه نيذلارص 
كخاليـا يتلف ذ عمل ات نغت ـاالت وتصف ات ق  
تطال نيشـخص ات نمللاوئة يها عى غرنر ما يتم 
يف عـ ن وبذض نملحافظـات نيجل5ب ة عى م ى 

نيسل5نت نملاض ة. 
وأضافت نملصـادُر نإلعالم ـة نمل5ني ة يلذ ونن 
أن نيل 2ذه نملجام ع يلت ريب خارج نيبالد يأتي 
بايتزنمن مع ما كشـفه ق ـادق يف حزب نملؤتمر 
بأن دوية نالحتالل نإلمارنتي شـكلت يجلًة أمل ة 
مصّغر2 يشـارك يف عض5يتها شـخص ة ق ادية 
مؤتمريـة بارز2 تي م ما بـا نييا2ر2 وأب5ظبي 
مهمتها مالحية نيشـخص ات نمللاوئة يلس اسة 
نإلمارنت ة يف ني من وخاصـة نيجل5ب ا نملي ما 

يف نييا2ر2. 

أخبار

مليشيا االحتالل اإلماراتي تعتدي على زوجة 
مسئول يف حكومة الفاّر هادي بعدن 

في ظل مخاوف من تجنيدهم كخاليا لتنفيذ عمليات 
اغتيال وتصفيات تطال المناهضين لتواجده.. 

االحتالُل ينقُل 400 مجّند من أبناء الضالع للتدريب 
يف أبو ظبي تحت اسم قوات مكافحة اإلرهاب

Ministry of 
Telecommunications and 
Information Technology

إعالن حتذيري
اســتناداً لقانــون االتصــاالت رقــم)38( 
ــم  ــون رق ــه بالقان لســنة 1991 وتعديالت
)33(لســنة 1996، وإىل الحئــة تنظيــم 
اســتخدام الرتددات واألجهــزة الراديوية 
ــن  ــادرة م ــات الص ــة املخالف وإىل الحئ
جملــس الــوزراء برقــم )332(لســنة 2012 
ــم)63( ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل وإىل ق

لســنة 2018 ورقــم)35( لســنة 2019.

وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  فــإن 
املعلومــات حتــذر األفــراد واتلجــار 
وابلنــوك والــراكت واملؤسســات املايلــة 
ــة اجلهــات  ــة واكف ــة و اتلجاري واملرصفي
، مــن االجتــار أو احليــازة أواالســتخدام 
ألي أجهــزة الســلكية )راديويــة( أو 
وصــالت مايكروويف  بــدون ترخيص 

مســبق مــن الــوزارة وباملخالفــة لقانون 
والقــرارات  واللوائــح  االتصــاالت 

ــذا هل.  ــادرة تنفي الص
املخالفــة  واجلهــات  األفــراد  وىلع  
اتلجهــزات  تلــك  إزالــة  رسعــة 
وعــدم اســتخدامها ، ورسعــة تصحيــح 
أوضاعهــم خــالل مــدة اقصاهــا نهايــة 
ــف  ــن خيال ــطس 2019 وم ــهر اغس ش
ــا  ــات بم ــأنه العقوب ــتطبق بش ــك س ذل

ــالق.  ــادرة واإلغ ــا املص فيه

واهلل املوفق ،،،

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
األحد 14 يونيو 2019 يوليو�
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علي نعمان المقطري
الع��دوان  أولوي��اُت 
األمريك��ي  الس��عودي 

الحالية 
أوي5يـاُت  ترتكَّـُز   
نيسـذ5دق  نيذـ ونن 
نيرن2لـة عى  نألمريكـي 
نيغايات  مـن  مجم5عـٍة 
ونملسـاعي  ونأل2ـ نف 
نيح ود  أبرز2ـا حمايـُة 
يلسـذ5دية  نيجل5ب ـة 
نيج ش  تيـ 1  وإييـاف 

عـى  نيشـذب ة  ونيلجـان  ني ملـي 
عـن  وردُعـه  نيشـماي ة  نيجبهـات 
نيصاروخ ـة  2جماتـه  م5نصلـة 
َونيج5يـة عى نمللاطق نالسـرتنت ج ة 
يف نيذمق نيذ ونني نيسذ5دق نيح 5ق 
عـرب  تي مـه  نحتـ5نء  ومحـاوالت 
ناليتفافـات نيجانب ـة عـى مرنكـزه 
نيح 5يـة بشـن نيهجمـات نيكبـر2 
الخـرتنق مؤخرنته وج5ننبـه وإقامة 
ملطية آملة ح ودية بذمٍق ملاسـٍب 
تفِصـُل با ملاطـق نيطرَفا وتك5ن 
أرض ـًة يتسـ5ية مرحلـة ج يـ 2 يف 
ره، وترسـ خ نحتـالل نمللاطق  تصـ5ُّ
نيجل5ب ـة نيرق ة نملحتلة نملشـبذة 
بايلفط ونيثـرونت نيتـي تحتلُّها نآلن 
ومـن قبـُل. وتثمـر ما تـم تحي يه 
ونحتاليـه مـن أرنيض وبحـار وجزر 
ومحاوية ني5ص5ل إىل تسـ5ية م5قتة 
س اسـ ة تفاوض ـة تمأل بهـا فرنغ 
نملرحلة نييادمة نيتي تحتاجها إلعاد2 
تلظ ـم مرتزقتهـا ونيحصـ5ل عـى 
مصادر مرتزقة ج ي 2 تذ5ضها عما 
نسـتُلزف ومـا ُدّمر وما 2لـك وُحّطم 
مـن ق5نتهـا َومرتزقتهـا يف مذـارك 

نألع5ن1 نيسابية. 
 

االستعداُد للمناورات السياسية:
نمللـاورنت نيس اسـ ة 2ـي نيه ف 
نملركـزق رن2لـاً، ونيسـذ5دية ال تري  
نسـتمرنَر نملذـارك عى 2ـذه نيجبهة 
نمل5نت ة يتي 1 نيج ش ني ملي ونيلجان 
نيشـذب ة وتذاون نيحاضلة نيشذب ة 
نالحتـالل  تحـت  ني5نقذـة  ني مل ـة 
ونعتبار2ـا ملاطـَق محتلـة يت5جب 
تحرير2ـا مـن نالحتالل نيسـذ5دق، 
أن  ني ملـي  نيج ـُش  يهـ ُف  ح ـث 
يضَذها يف مي مة نييضايا نيرصنع ة 
نيساخلة با ني من ونيسذ5دية يف أية 
مذركة قان5ن ة س اسـ ة، وال ب  من 
أن تصل إي ها نيحرب يف نهاية نملطاف 
باعتبار2ـا وحـ 2 أساسـ ة تيـع يف 
قلب نألسباب نيحي ي ة يلذ ونن عى 
ني مـن، وكل تسـ5ية قادمـة تفرض 
ال بـ  أن تالِمَس نألسـباَب نيحي ي ة 
يف عسـر  نملحتلـة  نمللاطـق  وملهـا 
َوني5ديذة  نجرنن َوج زنن ونيـرور2 

ونيبُيع. 
ن يف حال  و2ـي ورقة ق5يـة ِجـــ ًّ
نيج ـش  بأيـ ق  كاملـة  سـي5طها 
ني ملـي ونيلجـان نيشـذب ة فالب  أن 
تجرب نيذـ ّو عى نيذ5د2 ونيرض5خ إىل 

نيحق كار2اً وصاغرنً. 
أن  بذـ   نيتطـ5رنت  وتأتـي 2ـذه 

نيح ي 2 ونيسـاحل  نحرتقـت ورقـة 
نيغربـي مـن أيـ ق نيذ ّو نيسـذ5دق 
نألمريكـي  نإلمارنتـي 
ودحره مـن قبل ق5نتلا 
خالل نملذـارك نيط5يلة 
نيثالاة  نألعـ5ن1  خـالل 
ظـل  وقـ   نملاض ـة، 
قائماً  نيذـ ونن  ِر2ـاُْن 
نيغربي  نيسـاحل  عـى 
نيثالاة  ونيح ي 2 ط5نل 
نيتي  نملاض ـة  نألعـ5ن1 
من  باملزيـ   ننرصمـت 

نيهزنئم ونيلكسات. 
 وبلـاًء عل ـه، فايج ـُش ني ملـي 
نمل  نن ـة  باملبـادر2  نآلن  يمسـُك 
مذـاً،  ونيذسـكرية  نيس اسـ ة 
نيتسـل ح ة  ق رنتـه  وتتضاعـف 
نيبريـة ونيذ ديـة ونيتيل ـة أكثـر 
فأكثر ي5ما عن ي15، ومذها تتضاعف 
مصاعُب نيذ ونن وتض ق ُفَرُصه يف أن 
يج  مخـارَج آملة من نيغرق يف رمال 

ني من نيذ2ب ة وشذابه نيجردنء. 

أوراٌق تحرتق تباعاً:
كانـت نيسـذ5ديُة تلاِوُر س اسـ ا 
ونسرتنت ج ا عى أسـاس نحتفاظها 
بايسـاحل نيغربي َونجت ـاح نيح ي 2 
وجذلها ورقًة رنبحة يف أية مفاوضات 
وباسـتخ ن1  محتملـة  س اسـ ة 
نيح ي 2 ونيسـاحل نيغربي ونيتهامي 
به ف وضذـه يف مذاديـة تفاوض ة 
مع نحتالل نيجل5با جل5ب نيشـمال 
32ي11 وجل5ب ني من  نملحتل سـلفاً 
نملحتـل نآلن 11015 و2مـا نالحتالل 
عـ ن  يف  نيحـايل  ني ملـي  يلجلـ5ب 
ونيي يـم يف عسـر نجـرنن ج ـزنن 

وح5ني ها. 

والتب��ادل  التقاب��ل  اس��رتاتيجية 
الس��احل  الجيوسياس��ي.. معادالت 
التهام��ي يقابل الجن��وب والحديدة 

ميدي حرض تقابل تعز ومأرب: 
كانـت ق  وضذـت أمـا1 نعا بن 

سلمان يتك5ن نسرتنت ج ة تفاوض ة 
دفاع ـة يف وجه تي 1 نيج ش ني ملي 
عى مسارح نيشـمال ونيجل5ب، يكن 
نيشـذب ني ملي وق ادتـه رفضتا 2ذن 
نإلعالل نمُلها وقّررتـا خ5َض نيكفاح 
ونيـرصنع نيضارق نملم ـت، وفرضت 
نمل ى  نسـرتنت ج اٍت ا5ريـًة ط5يلـة 
إْســـالمي  ق5مـي  وطلـي  رصنع 
تحررق شامل عزيز مج   مهما تكن 
أامانه، وح وده ني ن ا نيذز2 ونيكرنمة 
نيسـ اد2 ونالسـتيالل ونيحرية يالمة 

َويلشذب ني ملي نيذربي نيذظ م. 

املاض��ي  أس��اليب  الع��دّو يج��رتُح 
البغيض:

وكانت نيذيل ُة نيسذ5دية نألمريك ة 
أن  تتصـ5ُر  نيجامـ 2  نيكالسـ ك ة 
ني مل ـا يمكن أن ييذـ5ن حتماً وأن 
يكـررون نفـس نألخطـاء وييذـ5ن يف 
نفس ني5رطة نيي يمة يف نيذريل ات 
ونيثالا ل ـات من نييـرن نملايض حا 
غ ر بهم بذـُض أبلاء ق5مهم وأ2لهم 
وضـالالً  طمذـاً  إخ5تهـم  وبذـض 
حتـى أدخلـ5ن ونسـت رج5ن إىل حرب 
غـادر2 خاس2 سـلفاً يتحرير نجرنن 
عسـر وج زنن ضمن خطة مسبية 
رسـمها نملحتـل نيربيطانـي يتحي ق 
أ2 نفـه ونّفذ2ـا عرب ني5ك ـل نملحيل 
ـاب ـة مللـع ني من  بـن سـذ5د وني25ََّ
مـن نالسـتيالل ونيت5ح ـ ، وكانـت 
تريـ  إبيـاء ني مـن ممزقـاً ومفتتـاً 
مترعماً ضذ فاً محرتباً مع نفسـه 
حتى يسـهل أكلُـه ونيتها1 أقسـامه 
قسـماً قسماً ونيسـ طر2 عى ما ف ه 
من اـرونت 2ائلة ونسـتغالل م5قذه 
وسـ5نحله  نالسـرتنت جي  نيجغـرنيف 
وبحاره وجـزره وم5ننئه وتكريسـه 
مسـتذمر2 بريطان ة ونسذة وس5قا 
نستهالك ة يسـلع نإلنجل ز ومتاعهم 
ومصـ رنً يلمـ5ند نألوي ـة نيرخ صـة 
نيثمن وم5قذا يلتحكم بطرق نيتجار2 

نيذامل ة. 
 وته ئُة نمللطيـة كلها يي ا1 ك ان 

نيلي طـة وإبيائهـا مجاالً  إسنئ ـل 
رد  وملـع  ونيترصيـف  يالسـتغالل 
نيفذل نإلْســالمي نيذربي، بايس طر2 
عى أصـل نيذرب وقاع 2 نإلْســـال1 
ونألنصار ونإليمـان وملبت نيحضار2 

نإلنسان ة وش ذة محم  ونارصية. 
 فاتجهـت نيسـذ5دية نيربيطان ـة 
إىل نحتالل نيسـاحل نيغربي ونيح ي 2 
ونسـتكملت نحتـالل بي ـة ملاطـق 
نيجلـ5ب نيتـي كانـت قـ  ت25مـت 
نيذشـائرق  َونالسـتيالل  باألقلمـة 
ونيحكـم نيذنتي، ونالنذـزنل نيطائفي 
ـاب ة  نملذ2بي نيبغ ض نيذق بثته ني25ََّ
نملسـلما  أوسـاط  بـا  نإلخ5نن ـة 
نيذـ5ن1 ونسـتكملت بريطان ا نحتالَل 

محم ات نيجل5ب. 
ب رنسـات  كل 2ـذن كان م ف5عـاً 
يـألرنيض  نستكشـاف ة  علم ـة 
ونيجـزر  ونيسـ5نحل  ونيصحـارق 
ني مل ة نيتـي أّكـــ ت وج5َد كم ات 
2ائلـة مـن نيلفـط ونيغـاز ونملذادن 

نيثم لة. 
ووضذـت حك5مـة نإلمـا1 يح ـى 
با فكَّي كماشـة نسـتذمارية دوي ة 
أمريك ة بريطان ة سـذ5دية وفرض5ن 
نيحصار ح5ل ني مـن برنً وبحرنً وج5نً 
ونيحظـر نيتـا1 عن نالتصـال بايذايم 

نيخارجي. 
 وبذ  أن حشـ ون ق رنٍت عسكريًة 
2ائلـة يم تكـن نمللطيـة تذرفها من 
قبل من أح ث طرنز طائرنت ودبابات 
بـن  يذـرف  ال  وبـ5نرج  وم رعـات 
سذ5د يها نسـماً فلم يكن س5ى رمٍز 
يالحتـالل ووك ٍل علـه، وق  تذرضت 
نيي5نت ني مل ة يلت مر وخطر نإلفلاء 
يف نيسـ5نحل ونيصحارق نملكشـ5فة، 
فحـا كان نيجلـ ق ني ملي نيخف ف 
نيتسـل ح ي يه بلادق أملان ـة ق يمة، 
كانـت نيح يـ 2 ق  تذرضـت ييصِف 
نيب5نرج نيبحريـة نيربيطان ة نمل5جهة 
وحام تهـا  سـكانها  رؤوس  فـ5ق 
نيصغـر2 نيتي أجربت إىل نالنسـحاب 

خارج نمل يلة آنذنك. 

نيسذ5د  نيربيطاني  وكان نالخرتنق 
ق  بلغ عروتَه حـا تمكن من تجل   
نألمـر نيكبر عب نيلـه ني5زير وأخ ه 
نألمر نيكبر عـيل ني5زير وجماعتهم 
مـن نإلخـ5نن ني2ّ5اب ـة نيلذيـن كانا 
يخ مـان ِسَّ نيس اسـة نيربيطان ـة 
يهـم  ني5عـ   ميابـل  نيسـذ5دية 
بتمل كهم عـى ني من ومسـاع تهم 
يف نيتخلـص من حك5متهـا نيرع ة 
ني5طل ة نملسـتيلة، وم 2م باألم5نل 
إلنجـاز نالنيـالب نيفربنيـرق ميابل 
أن تتمكن نيسـذ5دية وبريطان ا من 
عسـر ونجـرنن وجلـ5ب ني من وق  
2ـ5ّال يف أعـا نإلما1 من قـ25 نيذ ّو 
نيـرضور2َ  وأن  حربـه  ونسـتحاية 
تفـِرُض عل ـه نملسـاومة ونيتلـازل، 
وكان نيخائلان 2مـا ممثيَل نإلما1 يف 
نملباحثـات نيس اسـ ة حـ5ل نيه نة 
ووقف نييتـال ونيت5صل إىل نتفاق ات 

ومذا2 نت. 
 وتؤّكــــ  نملؤرخـات نيتاريخ ـة 
ح5ل دور ني5زيَريـن يف خ انة ني5طن 
ني ملي ونملسـاع 2 يف تسـل م أرنض ه 
إىل نيذ ّو ونرتباط خ انتهما بايطم5ح 
نملغـرور إىل نمللـك عـى ني مـن وب عم 
ـاب ـة يف مرص  حركـة نإلخـ5نن ني25ََّ

ونيجزير2 نيذرب ة. 
 

معادالت وتقابالت اسرتاتيجية:
فرضهـا  نيتـي  نملذاديـة  وكانـت 
نملحتلـ5ن عل لـا 2ي ملحهم عسـر 
ونجـرنن وج زنن ملـ 2 عرين عاماً، 
ونيتخـيل عـن نيجلـ5ب ونيت5قف عن 
نملطايبـة به ألربذا عاماً قادمة يظل 
تحت نيسـ طر2 نيربيطان ة با 32 1 
و172، ميابل نالنسحاب من نيح ي 2 

ووقف نيحرب ورفع نيحصار. 
وكانـت نييـ5نت نيسـذ5دية كلهـا 
تحت نيي ـاد2 نيربيطان ـة نألمريك ة 
مبـارش2 من نيجـ5 ونيبحـر ويف نيرب، 
و52 ما يكشـف أن نيسـذ5دق مجرد 
مياِوِل حـرب باي5كاية عن نألمريكي 
ونيربيطانـي ال أكثـر وال أقل كما 52 

ني 15. 
وكان نإلخ5نن ني25اْب 5ن نيسلف 5ن 
نملسم5ن باملجا2 ين زورنً تحت ق اد2 
نملسرت نيك5ي5ن ل ج5ن ف لبي ونملسرت 
بـريس ك5كـس 2ـم أدونت نيحـرب 
نيربيطان ـة نألمريك ة  نالسـتذمارية 
نيصه 5ن ـة كما 2م ني ـ15، ويم تكن 
نيسـذ5دية آنذنك دوية مستيلة، كما 
2ـ5 حايهـا ني ـ15 أيضـاً، فمـا تزنل 
باي5كاية يلربيطاني  نستذمارياً  ك اناً 
ونألمريكي نيصه 5ني كما 2ي ني 15، 
فايحـرُب نيذ ونن ـة عـى ني من نيتي 
ظلت تُشـن ط5نل قرنـا كاملا 2ي 

حرب نمربياي ة نستذمارية. 
نيصه 5ني  نألمريكـي  نيربيطانـي 
نملـروع  كأصحـاِب  ورنء2ـا  2ـم 
َوُمَ َرنئه وأ2له وي سـ5ن مجرد حلفاء 
متخادمـا، بل 2م نيسـاد2ُ نملايك5ن 
ون نآلمرون نيلا52ن نيحام5ن  نملسـررِّ
نملغـرون نملب رِّيـ5ن يلملـ5ك ونألمرنء 

وكل مسؤول ف ه. 

تحليل

األولوياُت االسرتاتيجيُة للعدوان يف املرحلة الراهنة.. على 
ضوء ماضي ومستجدات الحـرب والسياسة العدوانيتني 
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إعداد/ عبدالرب المرتضى 
األول:  املح��ور 
القانوني��ة  الطبيع��ة 

للوضع العام القائم 
نيرع ة  1- سـ اد2 
نيث5ريـة 2ـي نيحاكمة 
حتـى   1011 ملـذ 
نالستفتاء عى ني ست5ر 
نختـالف  مـع  نيج يـ  

ص5ر نيتذبر علها. 
ك5نـي  عـ ونن   -1
ني5جـ5َد  يسـته ُف 

ني ملي دوية وشذباً وأرضاً وني5ح 2 
ني5طل ة. 

3- محاويـة نستلسـاخ سـلطات 
نغتصـاب  بَهـ ِف  نيثـالث؛  ني ويـة 
يلجمه5ريـة  نيخارجـي  نيسـلطان 
ني بل5مـايس  ونيتمث ـل  ني م لـة 
ونيخارجـي يتف5يـت فـرص ني فاع 
ونيحي5ق ة  ونييان5ن ـة  نيس اسـ ة 

مل5نجهة نالحتالل. 

املحور الثاني: التكييُف القانوني 
الجتماع سيئون 

1- تذـاون مـع نيذـ ونن يتي يم 
ني من كش ٍك عى ب اض. 

1- خرق دست5رق جماعي فاضح 
من كتلة نألقل ة نيربملان ة. 

3- جرنئم خ انة ومساس بس اد2 
ني ويـة وسـالمة أرنيض نيجمه5رية 

ني مل ة ومصر نيشذب ني ملي. 

املح��ور الثالث: التعاُم��ُل الجامُد 
م��ع النص��وص يف ه��ذه الظ��روف 
االستثنائية والخارجة عن التوقعات 
الدس��تورية والقانوني��ة املفرتض��ة 
يعت��ر قصورًا يف إَداَرة الدولة يفوت 
حف��ظ مقاص��د التش��ريع لحماية 
املصال��ح العلي��ا مراع��اة للمصالح 

الدنيا. 
1-  حفـظ إرند2 نألص ـل أوىل من 

حماية سل5ك ني5ك ل نيخائن يألمانة. 
ونملصايـح  نملياصـ   م ـزنن   -1
حمايتهـا  ني5نجـب 
دست5رياً با خ ارين:

نألول:  نيخ ـار 
ني سـت5رية  نملصلحـة 
نألوىل نمللصـ5ص عل ها 
حمايتهـا  وني5نجـب 
نيسـ اد2  يف  ونملتمثلـة 
أرنيض  وحمايـة 
ني مل ـة  نيجمه5ريـة 
ني5طل ـة  وني5حـ 2 
وح ا2 ومصر نيشذب. 
نيخ ـار نيثانـي: حمايـة مصايح 

نألفرند ونألحزنب نيس اس ة. 

املحور الرابع: الخيارات الدستورية 
والقانوني��ة املتاح��ة أمام الس��لطة 
االستنس��اخ  ملواجه��ة  التش��ريعية 
اليمني  الوج��ود  ومخاط��ر تهدي��د 
وجرائ��م  الدس��تورية  والخروق��ات 

الخيانة والتعاون مع العدوان. 
1- مظا2ر نيخروقات ني ست5رية 
ونيجرنئم ونألفذال نمل5جبة يسـي5ط 

نيذض5ية:
أ - حضـ5ر نالجتماع يف َحــّ  عنته 

خرق دست5رق يسببا:
نيسـبب نألول: ألنـه ُوِصـَف بأنه 
خـارج  نيلـ5نب  ملجلـس  نجتمـاع 
نيذاصمـة )نمليـر نيرئ ـي( وب ون 
قرنر سابق صادر من نفس نملجلس 
بامل5نفية عى عي  جلسـة يلمجلس 

يف غر نملير نيرئ ي. 
نيحضـ5َر  ألن  نيثانـي:  نيسـبب 
تـم بلـاًء عـى دعـ25 من غـر عق 
صفة رشع ـة وقان5ن ـة وإنما من 
بانتحـال صفـة  ُم ننـة  شـخص ة 
رئ ـس نيجمه5رية بحكـم قضائي 
نهائـي وبات. )نيلـزنع ح5ل رشع ة 
2ادق من ع مها تم حسـمه بحكم 
قضائـي من عق واليـة نهائي وبات 
وخرج من إطار نيج ل نيس ايس(. 

ب- نيب ـان نيصادر عـن نالجتماع 
بانتحـال صفة نيسـلطة نيتريذ ة 
ونملتضمـن يذ د مـن نيجرنئم ق مت 
ني مـن كشـ ك عـى ب ـاض يـ ول 

نيذ ونن. 
• إسـياط نيذض5ية برط اب5ت 
ني5قائـع نمل5جبـة يلسـي5ط بحكـم 
قضائي بـات ونملب لة يف نيفيرنت )1 
َو1 و3( من نملاد2 )5ي1( من نيالئحة 

ني نخل ة ملجلس نيل5نب. 
• نمليصـ  نيتريذـي مـن رشط 
نيحكـم نيبـات ألجـل حمايـة تمث ل 
نألقل ة نيل اب ة من تذسف نستخ ن1 
نألكثرية يسـلطة إسـياط نيذض5ية 

دون ت5فر حق ني فاع. 
• نيخرق ني ست5رق اابت باإلقرنر 
ونملجا2ـر2 وني5نقذة نملشـه5د2، وال 
يحتاج نملجلـس يلحكم نيبـات إال يف 

م5نجهة من يلكر نيحض5ر. 
نيذض5ية؛ بَسـبِب في نن  إسـياط 
رشط مـن رشوط نيذض5يـة نملتمثـل 
يف نسـتيامة نيسـل5ك ني5طلـي وب ان 
مجلـس نيل5نب ق  نعترب عيك نيسـل5ك 
خ انًة وطل ًة و2ذن نإلسياط ال يحتاج 
إىل حكـم قضائي حسـب نـص نملاد2 
)5ي1( من نيالئحة ني نخل ة يلمجلس. 
3- شـبهة نيحكم نيته ي ق ونيرد 

عل ها:
أ – ال ي5ج  يشٌء يف نييان5ن نسٌمه 

حكٌم ته ي ق. 
نالبت نئـي  نيجلائـي  نيحكـُم  ب- 
نيصادر غ اب ـاً يف م5نجهة نيفاّر من 
وجه نيذ نية يذترب نهائ اً وباتاً يذ 1 
تج5يز نييانـ5ن نيطذن ف ه بايطرق 

نالعت ادية )نستئلاف ام نيض(. 
يف  ونيبـت  نيلهائ ـة  صفـة   – ج 
بهـا  تتصـف  نييضائ ـة  نألحـكا1 
نألحـكا1 غر نييابلة يلطذن نيذادق، 
وال يخـل بهذن ني5صـف طرق نيطذن 
نالسـتثلائ ة فجم ع نألحـكا1 قابلة 
يلطذـ5ن نالسـتثلائ ة يف أق وقت إعَن 
ت5فر سببها ورشطها نييان5ني، ومع 

عيك تحتفظ يلفسها بصفة نيلهائ ة 
ونيبـت. )طرق نيطذن نالسـتثلائ ة: 
ناليتماس – نيطذن ملصلحة نييان5ن 
– مذارضـة نألحكا1 نيغ اب ة برط 
تسـل م نمل نن نفسـه وتي يـم نيذذر 

نملانع من حض5ر نملحاكمة(. 
بَسـبِب  نيذض5يـة؛  إسـياط   -2
نالخالل نيجسـ م ب5نجباتها نملتمثلة 
يف نيحلث باي ما ني سـت5رية ب ون 
؛ ألَنَّ نيفيرنت )1و  حكم قضائي باتٍّ
1و3( يف نملـاد2 نملشـار إي هـا جاءت 
عى سـب ل نملثـال ال نيحرص. ورشط 
نيحكـم نيلهائـي نيبـات ورد يف االث 
حاالت فيط، أمـا ونجبات نيذض5ية 

فهي أوسع. 

الخي��ارات  الخام��س:  املح��ور   
للس��لطة  املتاح��ة  القانوني��ة 
القضائي��ة يف مواجه��ة استنس��اخ 

السلطة التشريعية
نيجلائ ـة  ني عـ5ى  تحريـك   -1

ونيذي5بة نيتكم ل ة. 
1- تحريك ني عـ5ى نمل ن ة بطلب 
نابـات حايـة )حضـ5ر نالجتمـاع( 

وتي يم نيحكم إىل مجلس نيل5نب. 
 

املحور السادس: الخيارات املتاحة 
التنفيذي��ة يف مواجه��ة  للس��لطة 

استنساخ السلطة التشريعية 
1- كمب أ عـا1 يف ظروف نألزمات 
ني سـت5ر  نملت5قذة ملح  نيس اسـ ة 
حـل  سـلطة  نيجمه5ريـة  يرئ ـس 
مجلـس نيلـ5نب وسـلطة ني ع25 إىل 

ننتخابات ن اب ة مبكر2. 
1- سـلطة نيحل وإمكان ة ني ع25 
إىل ننتخابـات تكم ل ـة مـع ظـرف 
نيتم ي  نالسـتثلائي ي5الية نيسـلطة 
نيتريذ ة ويف ظـل نملخاطر نمله د2 
يل5جـ5د ني ملي وته يـ نت نالحتالل 
يلهم نيسلطة نيتلف ذية إىل نإلجرنءنت 
ني5نجـب نتّباعهـا يحفـظ نملصايـح 

نيذل ا. 

3- نيتم يـ  نالسـتثلائي ملجلـس 
نييا2ـر،  يلظـرف  يخضـع  نيلـ5نب 
وتي ير نيظروف نييا2ر2 من سلطة 
رئ س نيجمه5ريـة صاحب نيحق يف 

ني ع25 إىل نالنتخابات. 
)مذـ   نيباحـث  ميـرتح    -2
ني5رقـة( ب ع25 رئ ـس نيجمه5رية 
إىل ننتخـاب مجلـس ن ابـي ج يـ  
مـع نيتم يـ  ملمثيل %15 مـن ق5ن1 
نملجلس يألعضاء نيحاي ا يف ني ونئر 
ني5نقذـة تحـت نالحتـالل وعيـك من 
خالل م5نئمة نيلص5ص مع نيظروف 
نالستثلائ ة نيتي يم يت5قذها نملرع 
ني سـت5رق ونييان5نـي، وكـذن مـن 
خـالل نيت5ف ـق ونيجمـع بـا نص 
نملـاد2 )65( مـن ني سـت5ر ني ملـي 
بشـأن تم ي  والية نملجلس ونملادتا 
)108و ي10( من قان5ن نالنتخابات 
بشـأن تأج ل نالنتخابـات يف ني ونئر 
نملتذـذر2 إىل ننتخابـات تكم ل ة. مع 
إبـرن1 نتّفاق سـ ايس بـا نألحزنب 
عـى  يلذـ ونن  نمل5نجهـة  ني5طل ـة 
نعتبار أن يك5َن نألعضـاء نيحاي 5ن 
نيذـ ونن  م5نجهـة  يف  نيصامـ ون 
مرشـحا ييائمة نيت5نفق نيس ايس 
ني5طلي وتج ي  ننتخابهم وما يمثله 
2ذن نإلجـرنء مـن نيذـ5د2 إىل نإلرند2 
نيشـذب ّة وإىل نملصايـح نيذل ـا يلبل  

وتلف ذ نالستحياقات ني ست5رية. 

املحور السابع: الخيار الشعبي يف 
اس��تخدام الشعب لس��لطاته املقرة 
م��ن امل��ادة )4( يف الدس��تور واتخاذ 
قرار الع��زل؛ باعتباره املالَك األصليَّ 

للسلطة. 
1- خ ـار نيتجمهر عى مسـت5ى 
ني ونئر نملطل5ب تمكا نيشذب ف ها 
مـن ننتخاب نـ5نب آخريـن يل5ب5ن 
عله يف ممارسـة نيسلطة نيتريذ ة 

ب الً عن نيخ5نة. 
1- نيتجمهر نيذا1 إلقرنر إسـياط 
عض5ية من خان5ن نألمانة يف تمث له. 

ورقة عمل

محاولُة استنساخ سلطات الدولة الثالث ورد الفعل بني الجمود والخيارات املتعددة
)السلطة التشريعية نموذجاً(

»وول سرتيت جورنال«: السعودية سبُب املعاناة والدمار يف اليمن
 : متابعات: 

ج5رنـال«  سـرتيت  »وول  صح فـُة  أّكـ ت 
نألمريك ـة أن نيسـذ5ديَة 2ـي نيسـبُب نيرئ ـي 
يلمذانـا2 وني مار يف ني مـن، وأن مزنعَم »نيت خل 
نإليرنني« ي ست س5ى مربّرنت نستخ مها تحايف 
أن  إىل  نيحـرب، مشـر2  نيذـ ونن يالسـتمرنر يف 
مربّرنت نسـتمرنر ني5اليات نملتح 2 ب عم نيرياض 

يف 2ذ نيذ ونن 2ي مربرنت ون2 ة وغر ونقذ ة.
وأوضحت نيصح فـة نألمريك ة أن »نألسـباَب 
نملذَللـة يلغزو نيسـذ5دق يف ني من عـا1 1015 يم 
تتضمن إيرنن« يكن بذ  أشهر »سذى نيسذ5دي5ن 
وني5اليـات نملتحـ 2 إىل تربيـر نيحـرب بزعـم أن 
إيرنن كانت تحاول نيسـ طر2 عى شـبه نيجزير2 

نيذرب ة«.
وأضافـت أنـه يـ5 يـم تيـم نيسـذ5دية بغزو 

ني مـن، ب عم من ني5اليات نملتحـ 2، ملا كان 2لاك 
إىل  مشـر2  نألرونح،  يف  مأسـاوية  خسـائر  أق 
أن نيسـذ5دية »2ـي نأل1 ونألب يبذـض مـن أكثر 

نإلر2اب ا فتكاً يف نيذايم«.
وسـخرت نيصح فة من نملـربرنت نيتي تي مها 
يتحايـف  دعمهـا  السـتمرنر  نملتحـ 2  ني5اليـات 
نيذ ونن، ح ث قايت إن »فكر2 نملساع 2 عى ملع 
مذانا2 نيشـذب ني ملي من خالل نستمرنر ني عم 
نألمريكـي يحملة نييصـف نيسـذ5دية نيفظ ذة، 

2ي فكر2 تبذث عى نيضحك«.
وأك ت أن من يسم هم نيذ ونن »نيح5ا ا« 2م 
ا5نٌر يمل 5ن يذ ُشـ5ن يف ني من وي س5ن جماعات 
»نبتكرتهـم إيرنن« مثلما يّ عي تحايف نيذ ونن يف 

مربّرنته يلحرب عى ني من. 
أن »نيح5ا ـا يذرفـ5ن ك ف ـة  أكـ ت  كمـا 

محاربة نملذت ق وني فاع عن أنفسهم وأرضهم.
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دخوُل األمريكيني إىل اليمن هو بداية

اآلثاُر املرتتبُة على كتمان العلماء للحق

إعداد/ صالح مصلح
أدرك نيسـ ُ  حسـا بـ ر ني يـن نيح5اي 
ملـذ وقـت مبكـر خطـ5ر2َ نيسـك5ت عـن 
نمُلَخّطـطات ونملؤنمرنت نيصه 5أمريك ة عى 
ـــة نإلْســـاَلم ة ونيرسـاية نملحم ية،  نألُمَّ
بي ـاد2 نألمريك ـا ونيل5بـي نيصه 5ني يف 
ني5اليـات نملتح 2، ويف ني5قت نيـذق ب ت ف ه 
نألنظمـة نيذرب ة ونإلْســـاَلم ة عاجز2ً عن 
نيي ا1 بأق عمـل يلتص ق يتلك نيهجمة نيتي 
ال زنيت مسـتمر2 حتى ني 15، ننطلق نيشه   
نييائ  -ِرْضـــ5َنُن نيلـِه َعَل ْــِه- ي تَحــّرك 
يف أوساط نملجتمع ني ملي محذرنً من خط5ر2 
نيصمت ونييذـ5د أما1 2ذه نألخطار، بذ  أن 

ابت يه عجز نيلظا1 وعمايته يألمريك ا. 
وإعن مـا ُع نـا إىل نملحـارضنت نيتـي كان 
يلي ها -َسـاَل1ُ نيلـِه َعَل ِْه- خـالل تَحــّركه 
مل5نجهـة تلـك نألخطـار ونيهجمـة نيخب ثة، 
سـلج  ك ـف أنـه سـذى ملـذ وقـت مبكر 
ني ملـي  ونيشـذب  نملجتمـع  تحصـا  يف 
نألخطـار  تلـك  مل5نجهـة  ونسـتلهاضه 
أنـه  وك ـف  نيصه 5أمريك ـة،  ونملؤنمـرنت 
دنئماً مـا كان يحرص عى طـرح نيتربيرنت 
نيتي يضذها نألمريك ـ5ن ونألنظمة نيذمل ة 
يلتغط ـة عـى تَحــّركاتهـم، ي يـ15 بذـ  
عيـك بتفل  2ا ني5نح  تلـ5َ نآلخر، محذرنً من 
خطـ5ر2 نيتياعس ونييذ5د عن م5نجهة تلك 
نمُلَخّطـطـات، وما يرتتب عل هـا من ع5نقَب 

وخ مة. 
مـن  نملحـارضنت مسـت5حا2  تلـك  وألن 
نيُيـــْرآن نيكريـم ف مـا يحت5يـه من 2 ق 
وأونمـر وت5ج هـات يلمسـلما، نـ5رد يكم 
جـزءنً من محارضتـه »نإلر2اب ونيسـال1«، 
ونيتي أييا2ا -َسـاَل1ُ نيلِه َعَل ِْه- بتأريخ: 8/ 
11001/3، باملتزنملـة مـع ننتشـار نألخبار 
عـن دخـ5ل نألمريك ا إىل ني مـن، ويلتذرف 
أكثـر عى أسـل5ب نيشـه   نييائـ  يف ت5ع ة 

نيلاس وإيياظهم، يتحمل نملسـؤوي ة نملليا2 
عـى ع5نتيهـم من قبـل نيلـه -ُسـبَْحانَــُه 
َوتََذاىَل-، فضالً عن نإلجابة عى تسـاؤالتهم، 
وتذريفهـم بمـا يجـب عل هـم نيي ـا1 بـه 
مـن أعمـال يف م5نجهـة تلـك نمُلَخّطـطـات 
ونملؤنمـرنت نيتي ما تزنل مسـتمر2 إىل ي5ملا 

2ذن. 
ح ـث أّكـ  -َسـاَل1ُ نيلـِه َعَل ْـِه- يف ب نية 
محارضته »نإلر2اب ونيسـال1« عـى أ2م ّة 
أن يأخذ نيلاس نيـ روس ونيذرب من نألح نث 
و2ـي ما تزنل يف ب نيتها، بي5يه: »نحن عل لا 
أن نأخـذ نيـ روس ونحن يف ب نيـة نألح نث، 
ال يجـ5ز بحال أن نسـكت ونحن نسـمع أن 
نألمريك ا ي خلـ5ن إىل ني من. ملاعن جاءون؟. 

وماعن يري ون أن يذمل5ن؟«
َوأََضـاَف »نحـن أيضـاً من نـرّدد كلمات 
نيتربير ي خ5يهم فلي5ل: ]إنما جاءون ي  رب5ن 
نيج ـش ني ملي[« متسـائالً »2ـل أن ني من 
تحـ5ل إىل دويـة، وتح5ل إىل بلـاء ج ش من 
2ـذه نيسـلة؟ أ1 أن ي يـه ج ش تكـ5ن ملذ 
سـلا، وت رب نيكثـر مله يف بلـ نن أخرى، 
وي يه 2لـا مرنكـز يلت ريب؟!. 2ـل نيج ش 
يأتـ5ن  أن  نألمريك ـا  إىل  بحاجـة  ني ملـي 
ي ت رب5ن؟. ومن أجل مـاعن يت رب5ن مل5نجهة 

من؟«. 
وتابـع »نيرئ س يي5ل: ]2لاك فيط االاة 
إر2اب ـا نّدعـى نألمريك 5ن أنهـم يف ني من 
االاة إر2اب ا[. 2ل م5نجهة االاة إر2اب ا 

تحتـاج إىل كتائـب مـن نيج ـش نألمريكـي 
وخـربنء أمريك ـا ي خلـ5ن ني من؟  !!. و2ل 
االاـة إر2اب ـا يف ني مـن – كمـا يي5يـ5ن 
– تحتـاج إىل أن ترسـ5 نيسـفن نيحرب ـة يف 

س5نحل ني من أ1 أن 2لاك ن5نيا أخرى؟!«. 
َوأََشاَر -َساَل1ُ نيلِه َعَل ِْه- إىل أن نالستمرنر 
يف تـ نول نيلـاس وتلاقلهم يتلـك نيتربيرنت، 
ال يختلفـ5ن عمـن نتخـذون قـرنَر نيصمـت 
ونيجمـ5د، ح ـث قـال: »ونحـن – ألنلـا ق  
نتخذنـا قـرنر نيصمـت ونيجمـ5د وإغماض 
نألعا – من ستسـكتلا، من سـرتض لا، من 
سلتشـبث بكلمة مثل 2ذه«. مؤّكـ نً أن تلك 

نيتربيرنت »ال يمكن أن تك5َن ونقذ ًة«. 
َوأََضاَف »االاـة إر2اب ا يف ني من نحتاج 

إىل ج ش أمريكي يأتي ي  رب نيج ش ني ملي 
عـى م5نجهـة االاـة إر2اب ا!!. أيـم ي خل 
ني مـن يف حرب عـا1 2يي11 حرب نيشـمال 
ونيجل5ب أيـم تكن حرباً شـ ي 2 2ل نحتاج 
ني مل 5ن يألمريك ا أن ي ّرب25م؟. يم نحتج 

إىل عيك«. 
مج دنً تأك َ ه بــ »إن دخ5ل نألمريك ا 
إىل ني من 2ـ5 ب نية رش، يريـ ون أن يذمل5ن 
ق5نع  يف 2ذن نيبل  وإعن ما عمل5ن ق5نع  يف 2ذن 
نيبل  فإنه سـ ك5ن قرنر نيبلـ  بأي يهم أكثر 
مما 52 حاصل نآلن، سـ حكمك نألمريك 5ن 
مبـارش2ً، يؤتـ5ن نمللـك 2لـا من يشـاءون 
ويل زع5نـه ممن يشـاءون – إن صح نيتذبر 

–، يسّرون نألم5ر يف ني من كما يشاءون. 

العقاَب  اأن  َعلَْيــِه-  اهلِل  ـــَواُن  -ِر�ضْ القائُد  ال�ضهيُد  اأّكــد 
�ضيلعنهم  احَلـّق، حيث  يكتمون  َمن  �ضيناُله  الذي  ال�ضديَد 
التي  ال�ضيئة  لــ�آثــار  نتيجة  هو  ال�عنون،  ويلعنهم  اهلل، 

حتدث نتيجة للكتمان هذا، كالآتي:ــ

األثر األول:� 
يي مـ5ن يللاس ايافًة مغل5طة يربّرون بهـا قذ5د2م:ـ ح ث قال: 
]أق ال تت5قع يف مسـأية كتـم نيَحـّق أنه فيط جانـب يكتم وفيط إنه 
سـ ي 1 شـ ئاً آخر سـ ي 1 باطالً ويي 1 ضالالً ميابـل نيَحـّق نيذق 
كتمه ال يك5ن5ن سـاكتا فيط، أنت عل ما تيذـ  وأنت عايم وال تري  
أن تتَحـــّرك يف سـب ل نيله 2ـل تظن بأنك ستسـكت وتجلس؟. ال..[، 
َوأََضـاَف أَيْضاً قائالً: ]فتيذ  ويف نمليابل تي 1 أشـ اء تك5ن يف نيص5ر2 
مربّرن ييذ5دك وسـك5تك عما يجب أن تي5يه، أيسـت 2لا أنت سـتي 1 
أش اء تصبغها بصبغة رشع ة وديل ة؟ تي5ل: ]أساساً ما ق  وجب، ما 
52 يلزملا وإال ملا قرصنا، مستذ ين أَو ما نيلاس رنضا يتَحــّرك5ن وال 
نيلاس رنضا يسمذ5ن ونيلاس كذن...[ يرد نيل15 عى نيلاس: ]ونيلاس.. 
ونيلاس 2م كذن.. ![ تذ5د من عل ه وق  عل ك نظر2 سـ ئة يللاس وق  

عل ك مفا2 م مغل5طة بايلسبة يلبر وبايلسبة يلح ا2 2ذه ]وننظرون 
ك ف عيل بن أبي طايب قا1 وقتل ونإلما1 نيحسن قا1 وقتل5ه ونيحسا 
قا1 وقتلـ5ه وزي  قا1 وقتل وني ن ا 2كـذن ال يصلح ف ها يشء ونيلاس 
سـ تذب5ن فيط ب ون فائ 2 ونيحـق ضذ ف وأ2ل نيَحـّق ال يلترصون 
و2ـم 2كذن ضذاف..[ وتذ2ب مـن عل ه وق  أنت محطـم، أَو بخطبة 
مذ لة تكـ5ن عى 2ذن نيلح5. ويك5ن 52 يكتم ويف نفس ني5قت يلـزل 

أش اء باطلة؛ يهذن يجذل نيلاس ضح ة يجذلهم ضح ة فذالً[. 

األثر الثاني:�� 
ي5صلـ5ن نيلاَس وأنفَسـهم إىل نيـذل و نملهانة يف ني ن ـا، وجهلم يف 
نآلخـر2:ـ بسـبب كتمانهم يلحق، تخـاعل نيلاس، ونبتذـ ون عن كتاب 
نيلـه، فأصبحـ5ن تحت أق ن1 ني هـ5د ونيلصارى، ح ث قـال: ]وألن من 
يمكـن أن يبا نيَحــّق يللاس 2م من يحمل5ن نيذلـم، أصبحت قض ة 
كتـم نيَحـّق كبر2 من نيكبائـر نيخطر2 ج نً عى صاحبهـا }إِنَّ نيَِّذيَن 
يَْكتُُم5َن َما أَنَْزْيلَا ِمَن نْيبَ رِّلَاِت َونْيُهَ ى ِمْن بَْذِ  َما بَ َّلَّاُه ِيللَّاِس يِف نْيِكتَاِب 
ِعل5َُن{ ُكــّل من  أُوَيِئَك يَْلَذلُُهُم نيلَُّه{2ذه نييض ة خطر2 }َويَْلَذلُُهُم نيالَّ
يلذن ع ون يله ُكــّل من يلذن إنَْســـاناً رشيًرن ُكــّل من يلذن نيخبثاء 
يك5ن 52 محطاً يهذه نيلذلة، ام ق  تصل نملسأية فذالً إىل يذن حي يي 
عل مـا يج  نيلاس بأن أُويئك أضاع25م عل  مـا يج  نيلاس بأن أُويئك 

يـم يذلم25م يم يكلم25م يم يب ل5ن يهـم يم يحرك25م يم يي5دو2م يم 
ي5ّجه25م حتى وصل5ن إىل ما وصل5ن إي ه من حاية ش ي 2[. 

كيف يكوُن ردُّ العاِلم املتخاذل عندما تس��أله عن وجوب 
الجهاد؟:�

َوأََشـاَر نيشـه ُ  نييائُ  -ِرْضـــ5َنُن نيلِه َعَل ْـــِه- أن نيذلماَء نيذين 
يكتم5ن نيَحـقَّ عل ما يسـأيهم نإلنَْســـان عن وجـ5ب نيجهاد يف ظل 
2ـذن نالسـتذمار نيصل بي عى نيبالد نإلْســـاَلم ة، ويف ظـل نيت خالت 
نألمريك ـة يف بالدنا، يك5ن ج5نب 2ذن نيذاِيم كمـن يكتم نيَحـّق، ح ث 
قال: ]الحظ5ن نملسـؤوي ة يف نييض ة 2ذه: أن ني5نجب بايلسبة ملن ي يه 
مذرفـة بايب لـات نيذلماء نيذيـن ي يهم مذرفة بايب لـات ونيه ى 52: 
أن يب ل25ـا 2ـي يللاس، ال تأتي تسـأيه ويأتي يي 1 يـك مجرب ط5يل 
عريض من نفسه 52 ف ك5ن يف ني5نقع يطلَّع يك مشاعر ضذفه ورؤنه 
نيخاطئة ونملغل5طة عن ني5نقع تأتي إىل عل ه ف ي5ل: ]نحن ضذاف وال 
بأي يلـا يشء وني ن ا غر ج ـ 2 ونيلاس ق  2م غر ج  ين و2ؤالء بذ  
نيكبار وال مذلا يشء ونإلنَْســـان يحاول يف نيفتلة يك5ن يلا1 فاملؤمن 
نئ5مـة أَو )كابـن نيلب5ن([ و52 ال يـ رق إعن صحت 2ـذه نيذبار2 عن 
نإلمـا1 عيل ك ف كان م5رد2ا وأما1 من يي5يها، إعنً 2ذن يف نيحاية 2ذه 

ال يبا يك نيب لات يبا يك حايته[. 

يجُب أن نرجَع إلى القــرآِن الكريم فنستفيد منه كيف نكوُن حكماَء في رؤيتنا، 
فــي تقييمنا ألنفســنا أواًل، وفي تقييمنــا لآلخرين من حولنا، وفــي معرفتنا لما 

يدّبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الَحــلُّ في مواجهة أعدائنا.

كلمات من نور:

الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي )الثقافة القـرآنية(
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معِرُض الرئيس الشهيد.. أين أنت من ُكـــّل هذا؟!
فجٌر جديد 

أمل المطهر
هناء الوزير 

يـا 2ذن نذم إيـاك أعلي يا من جذلت من نفسـك 
جرسنً ي ذرب عل ه نيغزن2 إىل أرضك.. 

ورصت خادمـاً مهانـا تياتل ألجلهم ويف سـب ل 
تحي ق أطماعهم فرد2 حذنء ترمى متى ما أصبحت 

ع يمة نيلفع يلي 1. 
ال تلفذل يا عزيـزق فل س ي ّق وصف أفضل من 

2ذن ألصفك به. 
تذال مذي يف ج5ية قصر2 ألريك م5قذك ومكانك 
مـن ُكـــّل ما يجرق ويرتى بذـا نيحكم أين تيف 
أنـت ومن 2ـم عى شـاكلتك وأين ييف بي ـة أبلاء 

ني5طن نألحرنر نيرفاء. 
2ـل ترى 2لاك عيك نمل5كـب نالخرض نمله ب نيذق 

أماملا؟ 
نيذيـن  نيذظمـاء  نيشـه نء  عيـك م5كـب ألحـ  

ونجه5كم أنتم َوأس ادكم بكل بساية وشجاعة. 
 قاتلكـم و52 يحمل سـالحا إيمانـه بربه وايته 
نملطليـة بيض ته نيذادية ونجهكم و52 رنفع نيرأس 
شامخ شم5خ جبال وطله يذود عن ني ين ونيذرض 

ونألرض. 
 بروحـه قاتل و52 يرفع رنيـة وطله عاي اً وكان 
بج5نره يف نملرتس جـاره وص ييه كلهم أبلاء وطله 
وجل تـه يـن تجـ  أَق غريـب أَو متطفـل أَو أجلبي 
بجانبه كمـا 52 حايك ترنك تيف يف نملذركة بجانبك 
نيسـ5دنني ونيجلج5ي ق ومن ُكـــّل شـذنع نآلفاق 
نا2 ـك عن من ييف5ن خلفـك ي ي م5ك كبش ف نء 
يألمريكي ونيسـذ5دّق ونإلمارنتي و2ـم ي5جه5نك، 
َحــ ْـــُث أرندون ومتـى ما شـاءون ك م ة رخ صة 
وح لمـا تريـ  نيرتنجـع ييتل5نـك كجـرع رخ ـص 

ويرم5ن بجثتك يكالب نيصحرنء. 
ال تغضـب َفإنَّا وأنت ونيجم ع يذلم حي ية كلما 

قلته يك. 
 تذال نآلن مذي أنظـر إىل عيك نيطفل نيذق بج5نر 
نيتاب5ت نذم عيك 52 أبن نيشه   أترى عيك نيشم5خ 
نيـذق يذرتيه تأمـل يف نظرنته نيتـي يمأل2ا نالعتزنز 
ب5ني ه نيبطل ع لاه تشذان كرنمة ونفتخار وتح ياً. 
 وعنك ونيـ  نيشـه   نيشـامخ كايجبـل يلظر إىل 
نيجم ـع مذتزن بتضح ـات وي ه وبط5التـه َوأويئك 
أ2لـه وأقاربه وجرننه تأمل يهـم دقق يف خط5نتهم 
نيثابتـة نمله بة و2م يسـرون بج5نره أسـتمع يهم 

و2ـم يجـّ دون عهـ5د ني5فـاء ويذكـرون بط5الت 
نيشه   ويسأي5ن نيله أن ي5فيهم ملا وفيه من نيف5ز 

نيذظ م. 
2ا 2م نآلن يتسابي5ن ي سلم5ن عى أس2 نيشه   
ُكــــّل ونح  يف عيك نمل5كب يفتخر ويحكي يلجم ع 
أنه يف يـ15 ما كان يذرف عنك نيبطـل ويفتخر بذيك 

كثرنً. 
2ـل أنت ملذ2ـل مما رأيـت 2ل تملكتـك نيغر2 

ملهم أَو سـادك شـذ5ر نيحلق عى حايك؟!!!
 ال تتذجـل تذال يلليي نظر2 عى ملزل نيشـه   
يرتى كم جل ت عى أ2لك وعويك وما م ى خسارتك 

وم ى ما عرضتهم يه من خزق وعل وقهر. 
2ـا 2ـي عق ونيـ 2 نيشـه   نيصابـر2 نملؤملـة 
تسـتيبل نملهلئـ5ن يهـا بارتيـاء وي 2ـا شـه  ن 
ون لها ييب وني 2 نيشـه   أنظر إىل نبتسـامة نيرضا 
نملرتسـمة عى وجهها يسـانها يلطق حم ن يله عى 
2ذن نالصطفاء..، تسـتيبل ض 5فها و2ي شـامخة 
نيجبا تحكي يهم عن م5قذة نستشهاد نبلها تروق 
يهـم عن بط5التـه وم5نقفه وحركاته وسـكلاته يا 
إيهي مـا أعظم 2ـذه نمل5نقف وأجلها نجـ5نء تف5ح 

ملها رنئحة نيكرنمة نملمزوجة بذطر نيشهاد2. 
 أما تلك فزوجته ترن2ا ق5ية رغم وجع نيفرنق أال 
أن فخر2ا ونعتزنز2ـا بزوجها نيبطل ونظر2 نيلاس 
إي ها بايت5قـر ونالحرتن1 خففت علها نيكثر نيكثر 
و2ـذه أخته نيكل يذل5 وج25هن نيفخر ونيرضا بأن 

رشفهم نيله ي ك5ن أح  أفرند نستهم شه  . 
تلك 2ـي ص5ر2 نيشـه   تذلـ5 جـ رنن ملزيهم 

يتزي ه 2 بة ون5رن و2م يصطف5ن تحتها. 
أين م5قذك يا ترى من ُكـــّل 2ذن؟!!!

أيـن 2م أ2لـك وعويـك مـن ُكـــّل 2ذن نيسـم5 
ونيذز2؟!!!

2ل وج ت أبلك ووني ك ووني تك وزوجتك وأخ5تك 
با ُكـــّل عيك تلك نمل5نقف نيذظ مة؟!!!

أيـن أنـت 2ـل وج ت نفسـك بـا تلـك نمل5نقف 
نيذظ مة؟!!!

ين تج  شـ ئا مما يخصك ومما يلتج ملك وعلك 
2لا أب نً. 

ال  وحارتـك  وشـارعك  ومجتمذـك  ف5طلـك 
يستسـ غ5ن وقـع أقـ ن1 نيخ5نـة عـى ترنبهم وال 

يستمذ5ن يحكايا2م نملزيفة. 
2م يذشـي5ن نألبطال ويرفذ5ن رنيـات نألحرنر 
ويتبذ5ن أص5نت نألوي اء ويي سـ5ن دماء نيشه نء 

ويذتلـ5ن بجرنحـات نيجرحـى 
فأين أنت أين من ُكـــّل 2ذن نيسم5 ونيذز2؟!!!

ين تج  نفسك 2لا أب نً مهما حاويت نيبحث. 
فلتلظـر إىل ُكـــّل ما ف5ته عى نفسـك من عز2 

وكرنمة ورفذة. 
2ا 52 وطلـك نآلن يصلع تأريخ نألَُمــم نييادمة 
بأس2ـا ويخـ5ض مذركـة نيخـالص مـن قـ5ى 
نالستكبار نيذاملي ع5ضا عن شذ5ب نيذايم بأسه. 
نيص5نريـخ  يصلذـ5ن  وطلـك  أبلـاء  2ـم  2ـا 
ونيطائرنت نملسر2 ويرسم5ن مستيبالً ج ي نً ونع نً 

بايخر يل من نيج ي  نيحر. 
فلتفتح ع ل ك ج  نً يتشـا2  أسـ ادك ومن بذت 
نفسـك يهم ك ف يرصخ5ن ويت5سـل5ن ويبحث5ن 
عمن يخلصهم من بأس 2جماتلا وتس ي  رضباتلا 
2ـا 2م قـاد2 نيـ ول نيذظمـى ييفـ5ن يف حر2 
من أمر2م أما1 صم5د نيشـذب ني ملي ونستبسـال 

وأب نع نملياتل ني ملي يف ُكـــّل نملجاالت 
2ل ترى يك مكان با ُكـــّل 2ذن ننت غر م5ج5د 
من نألسـاس فلن تج  نفسك وين تلمس يك أَق عكر 
ال2لا با أبلاء وطلك وال 2لاك عل  أس ادك نيذين ال 

يذرتف5ن بإنَْســان تك ووج5دك من نألساس. 
ما رأيك يف 2ذه نيج5ية نييصر2 نيرسيذة؟ 

2ـل ما زيـت تذتيـ  إىل نآلن أنك نخـرتت نيطريَق 
نيصح ـَح نيـذق سـرتفع بـه شـأنك ويذلـ5 بـه 

ص تك؟!!!
سـ ت5قف نيذـ ونن ي5ماً مـا وسـلحتفل َجم ذاً 
ونيـف صفـاً ونحـ نً مـع أبلـاء نيشـه نء ونبائهم 
وأمهاتهـم ونحمـل ص5ر2ـم سـلحتفل بايلـرص 
ونملزنرعـ5ن  ونملجا2ـ ون  نيجرحـى  جم ذلـا 
ونملصلذ5ن وكل من شارك يف صلاعة نيلرص وونجه 

نيذ ونن بأية طريية متاحة. 
أمـا أنت فسـتك5ن ح لهـا يف مهـب نيذاصفة ال 
وطـن يحتضلـك وال أ2ـل يذرتفـ5ن بك وال أسـ اد 
س لملم5ن شـتاتك ضائع يف نألح5نل فذ  إىل رش ك 
وضع بصمتك يف ساحة نألحرنر يتك5ن عزيزن كريما 

مصان نيذرض ونألرض يف وطلك. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

سـلُح  ك فجـرنً ج يـ نً مرقـاً، بَذبَـِق نيلرص 
نمـيض، نجمـُع خ 5َط نيلـرص ن5رنً يتـألأل، وونقذاً 
يت25ـُج زخمـاً بروح ـة رئ ـس نيشـه نء نيرئ س 
ــاد، وبحض5ر أرونح نيشه نء  نيشه   صايح نيصمَّ
نيذظمـاء نيذيـن بذيـ5ن ني 1 ونيـروَح يف سـب ل ي1ٍ5 

كهذن.. 
بصم5د وابـات وعلف5نن رجال نيلـه نيصام ون 
ايـة بايلـه، نملتفجـر2 جلباتهم وسـ5نع 2م إيماناً 
بيض تهم ومظل5م ة شذبهم ووطلهم، قّ 1 أنصار 
نيلـه مـن نيصمـ5د ونيـذكاء نالسـرتنت جي ونإلب نع 
نيتكت كـي جذلهم ظا2ر2 تسـتحق ني رنسـة، و2ا 
2ـم يتي م5ن إىل مصاف نيي25 نيصانذة يلس اسـة 
ونيت5نزنات نيج ي 2 يف نمللطية يتتيّ 1 كي25 إقل م ة 
صاع 2 يف زمن نيتيهيـر ونيرت2ل ونالنبطاح يلي5ى 

نيتيل  ية يف نيخل ج. 
فمـا و2لـ5ن ومـا ضذفـ5ن ومـا نسـتكان5ن، ويم 
يفتشـ5ن عن مـربرنت تيذـ  بهم عـن طم5حاتهم 
ومسـؤوي اتهم، بـل فجرون نيحصـار ب5جه حثاالت 
ع5نصف نيحـز1 ونيذز1، يم يي5ي5ن نحن يف ع ونن ال 

طاقة يلا بإيجاد حل5ل
بل خليـ5ن ونقذاً ج يـ نً، وجذل5ن مـن نيتح يات 

نرصنً يف5ح إرصنرنً المتالك زما1 نيي25.
وخلق ونقع 52 أشبه باملستح ل يف زمن نيحصار 
ونيذـ ونن، و2كـذن تمّكن أنصار نيلـه رغم نيحصار 
ونيذ ونن من بلاء ق رنت صاروخ ة متي مة تم ّزت 
بايتط5يـرنت نيتيل ة نملذ2لة، وتم ّزون بإتيان أشـ  
تأارنً وفاعل ة يف سـالح نيطائرنت نملسر2، فصارت 
طائرنتهـم بـ ون ط ار سـالح ج5 حي يـي، يذرب 
أجـ5نء نمللطية ويرضب ح ث يشـاء مثبتـاً نيي ر2 
عى نيتملص من وسـائل ني فاع نيجـ5ق ونيرندنرنت 
نمللتـر2 يف ني مـن ونيخل ـج، تحـت إدنر2 نيخـربنء 
نألمرك ـا مبـارش2، وأظهـرون ق ر2 عـى نيتياط 
نيلحظـة نالسـرتنت ج ة بطريية تحاكي مـا فذلته 
قـ5ى ودول وحـركات مياومـة متمرسـة بي5ننا 

نيحرب وخ5ض غمار2ا..
2كذن نتذلم ممن نستجاب5ن ألمر نيله أن من كان مع 
نيله فايله مذه، وس لمس مذ ة نيله تح طه وتشمله. 
ربما تكذب ع لاك ما ترنه من شم5خ وعز2 ترجع 
نيبرص كرتـا فتلفتح ع لاك عـى عزيمة ال تُيهر، 
وشـم5خ يذانـق نيسـماء تح يـاً رؤوس يمل ـة ال 
تطأطأ وال تلحلي إال يخاييها ننتجت رؤوساً حرب ة 
متفجر2 يتفصل بها رؤوس نيغزن2 ممن 2م أشـباه 
نيرجال ونملرتِزقة من نملس5خ نيبرية نملش25ة ممن 
باعـ5ن أرضهـم وعرضهم ورشفهـم ميابل حفلات 

مشب25ة من مال م نَّس. 
فته5ق  يف  غ ا2ب نالرتزنق. 

فـرؤوس ني مـن ني ـ15 تلاطـح ُكـــّل أقطـاب 
نيطغ ـان وتليـي بهـم إىل مزبلـة نيتأريـخ. 

و2كـذن يتحيـق نيحض5ر.. فهذه قـ25 نيله ووع  
نيلـه يتحيـق )وي لـرصن نيلـه من يلـرصه( )وإن 

تلرصون نيله يلرصكم ويثبت أق نمكم(.
)َواَل تَِهلُـ5ن َواَل تَْحَزنُـ5ن َوأَنْتُـُم نأْلَْعَلـ5َْن إِْن ُكلْتُْم 
ُمْؤِمِلَا * إِْن يَْمَسْسـُكْم َقْرٌح َفَيْ  َمسَّ نْيَي1َ5ْ َقْرٌح 
اِس َوِي َْذَلَم نيلَُّه  ِمثْلُـُه، َوِتْلـَك نأْلَيَّا1ُ نَُ نِويَُهـا بَْاَ نيلَـّ
نيَِّذيـَن آَملُـ5ن َويَتَِّخـذَ ِملُْكْم ُشـَهَ نَء، َونيلَّـُه اَل يُِحبُّ 

نيظَّاِيِمَا( سـ5ر2 آل عمرنن ي13 - 120
نيصلاعـات  مجـال  يف  تط5ر2ـم  رغـم  و2ـم 
نيذسـكرية، فمـا يي م5نـه مـن مبـادرنت أحادية 
نيجانب يم تتّم عى حسـاب وطل تهـم ني مل ة نيتي 
تلزف تحت ظلم وجرنئم نيذ ونن ني 5مي نيسـذ5دق 
نإلمارنتـي نمل ع15 ب5ض5ح ال يبـس ف ه ورشنكة ال 
تحتمـل نالشـتباه إلدنر2 نيرئ ـس نألمركـي دوناي  

ترنمب. 
فأيـن مـا وع تكـم بـه أمريـكا، ومـا مل تم به 

أنفسكم ي15 نرتم تم يف أحضانها؟
2ا ق  ننيشـع زيفها وتذـرى كذبها، وبهت نيذق 

كفر فما أغلى علكم جمذكم وما كلتم تكسب5ن. 
وبيي نتـاج نيسـ5نع  نيفت ة نيتي نـذرت عملها 
وصرب2ا يله َويذيك 2م يلترصون بثباتهم ومبادئهم 
ويي م5ن نسـتحياقات نيلرص ي تحيق وع  نيله )يَا 
ُكـْم َويُثَبرِّْت  ون نيلََّه يَلرُْصْ أَيَُّها نيَِّذيـَن آَمل5ُن إِْن تَلْـرُصُ

أَْقَ نَمُكْم( سـ5ر2 محم  7.
و2ذن فضـل نيله، و2ذن وع  نيلـه، و2ذن نرص نيله 
ُكـُم نيلَّـُه َفاَل َغاِيـَب َيُكـْم، َوإِْن يَْخذُْيُكْم  و)إِْن يَلرُْصْ
ُكْم ِمْن بَْذِ ِه، َوَعَى نيلَِّه َفْل َت5ََكَِّل  َفَمـْن عَن نيَِّذق يَلرُْصُ
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نح��و  واله��روب  الش��رعجيون 
املجهول

نالقتصاديـة  نيحصـار  وت نع ـات  نيذـ ونن 
ونإلنَْســـان ة، 2ـذه كلهـا ال تذلـي يهم شـ ئاً 
ـــة أنهـم  وال ت5جـُب نيتفكـرَ يف نيسـال1 َخاصَّ
وع5نئلهم يذ شـ5ن يف نيخارج وال يشـذرون بما 

يذان ه نمل5نطن نيذادق. 
رنبذاً: أزمة نيثية وننذ ن1 نيضمانات.. 

مـن نيتربيرنت نيتي يسـ5ّق5ن يها باسـتمرنر 
إلابات ص5نبة م5قفهم من نيتسـ5ية نيس اس ة 
زعُمهـم أن أنصاَر نيلـه ونييـ5ى نالنيالب ة. عى 
ح ر2ِّـم، ال يلتزمـ5ن باالتّفاق ـات ويسـتي5ون 
عل هـم بايسـالح... إيـخ تلـك نيتي نملزنعـم نيتي 
يسـ5ق5نها وتذكـس رغبتَهـم بإعاقـة أق تي 1 
باتّجـاه نيَحـــّل، وأن أزمة نيثية نيتـي يذان5نها 
أنهـم ال يثي5ن بأنفسـهم، وإدرنكهم يهشاشـة 
وضذهـم نيسـ ايس، َونفتيار2ـم ملصـادر نيي25 
ونإلم ند نيذنت ة نيشذب ّة وني5طل ة غر ما تم 2م 
بـه نيذاصفة، ويتخ5ف5ن أن وقـَف نيحرب يمثل 
يف  إن  وعسـكريّاً،  وشـذب اً  س اسـ اً  ننكشـافاً 
نيشـمال أَو يف نيجل5ب، أما نستمرنُر2ا ف تياطع 
بشـكل كث ف مع مصايحهـم نيض ية نيتي تذلق 
آمـاالً عـى تصف ـة نملشـه  نيسـ ايس يف ني من 
من ُكـــّل نيفاعلا نيحي ي ا إن يف نيشـمال أَو 

نيجل5ب. 
خامسـاً: طرح مطايب ي سـت خارج سـ اق 
نألزمـة بـل خـارج سـ اق نملمكـن، وال تضـع 
نعتبـارنً يآلاار نيلفسـ ة ونيت نع ات نيس اسـ ة 

نيذ ونن ـة  يلحـرب  ونألمل ـة  ونالجتماع ـة 
ويفاوض5ن عى نيرع ة كما ي5 أنهم يفاوض5ن 
عى شية مفروشـة ويلتظرون تسل َم نملفات ح، 
غـر م ركـا وال آبهـا أنهـم يفاوضـ5ن عى 
جغرنف ـا مّزقتها نيرصنعـاُت نملرتنكمـة نملذي 2 

ونملزملة. 
ما 52 نيَحــلُّ إعنً من وجهة نظر2م؟

رغـم أن حك5مَة 2ـادق ومجم5عة نيرياض 
يـم يذ  يهم سـلطة وال رشع ـة إاّل يف ني5رق إاّل 
أن نيحلـ5َل نيذ م ـة نيتـي ييرتح5نها يلخروج 
من مأزقهم مثر2ٌ يلشـفية ونيضحك يف آن مذاً 
وكأنـك أما1 مجم5عة ي سـت مسـتلبَة نإلدنَر2 
فحسـب بل ومسـتلبة ني5عي تذاني من شلل يف 
إدرنك ني5نقـع وبايتـايل عجز عـن نيتذامل مذه 

فمثالً:
رسـم  إعـاد2  رضور2َ  بذُضهـم  ييـرتح   -
نمل5نجهـة  قاعـ 2  نمل5نجهـة عـى  نسـرتنت ج ة 
نيرع ـة  ومسـاع 2  قـال-  -كمـا  نيشـاملة 
السـتكمال تحريـر م يلـة نيح يـ 2 وم لائهـا 
وصلذـاَء وض5نح هـا وصذ 2 ومـا ح5يها حتى 
نضمَن ع5د2 نيلازحا يف نيرياض ويف ُكــّل بل نن 
نيشـتات وحك5مة نيفلـادق إىل نيذاصمة صلذاَء 
مؤّسسـات  وتسـل مهم  أعًى  ـهم  يَمسَّ أن  دون 
ني ويـة وتجري  نيح5ا ا من ُكــّل مصادر نيي25 
نيتـي يمتلك5نهـا، وتي يمهم يلمحاكـم ني وي ة 
ونملحل ة ي لاي5ن نيذياَب نييايس ام بذ  عيك نذمل 

مفاوضاٍت س اس ة؟! 
-مـن بـاب نالحت ـاط وملزيـ  مـن نيتطمـا 
يض ـُف آخُر رضور2َ تشـك ل تحايف دويل عاملي 

إلنهاء نالنيالب نيذق يهّ د نألمن ونيسـلم ني وي ا 
وإيَحـاق 2زيمـة ماحيـة بإيـرنن ومروعهـا 

ذي يف نمللطية.  نيت5سُّ

أنص��ار اهلل.. عظم��ُة التضحية 
تدحض تهاُف�َت الخصوم

 أخطـاٌء وتجـاوزنٌت يف إطار نيجماعة نشـ  
عـى أي يهـم يف تجاوز2ـا، أخطاٌء وتجـاوزنٌت 
ونختالالٌت يف إطار ني وية نأمُل أن تظلَّ ييظتُهم 
نيث5ريـُة نإلصالح ـة عاي ـًة؛ يلذمل عـى ني فع 
باي ويـة إىل نألمـا1؛ باعتباِر2ـم نيحامـَل نألول 
يلمـروع نيتحـّررق نإلصالحـي، وعـى جم ع 
نملسـؤويا ونيي5ى ني5طل ة أن يك5ن5ن إىل جانب 
2ذن نيالِعب نيياد1 برؤيـة ونضحة و2مة عاي ة 
وعيل ة نسـترنف ة بذ  2، ني من يلتظر نيكثر 
ومـن عيـك وج5د ق اد2 مسـؤوية، و2ـا 2ي ق  
ُوِجـَ ت، فل كـن نيجم ـع إىل جانبهـا وب مـاء 
ج ي 2 ومخلصا عوق كفاءنت عاي ة من ُكــّل 
نيت5ّجـهـات يتحّيق نيلجـاح نيذا1، ومن ال يزنل 
يذترب نفَسـه عك اً وأنه رنكٌب يلم5جة -حسـب 
تفكره- وي س يف ُحسبانه نيذمُل برف وص ق 
ين يـ و1َ يـه عيـك وتضح ـاُت نألبطـال كف لٌة 
بإسـياطه إعَن تضافرت جه5د نملصلحا وكان5ن 

أكثَر ييظة. 
نألوص ـاء  عّلمـ5ن  نألحـَرنر:  ني مل ـ5ن  أيهـا 
ونملذت يـن عى ني مـن ق5الً وعمالً أنـه ال ترنُجَع، 
وأن وصايتَهم وع وننَهم بإعن نيله إىل زونل، ونيلُه 

يرعاكم.
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دخ رجحلاراد1

ليسا نشوجلا2

رر نتاف اقف3

ا فاوطلا تق4

يقالقا هـوالقب 5

 رطمت امن ما ح6

ما كلملا جرسلا7

ضئـاف يقتن ام ف8

ينيواود فصو ال9

ق ففج سيساحالا10

هـتليل  سيم سحت11

ره نارقا درام 12

ميض هـينما عميد13

زنرام دحاودهـدهـ14

1234567891011121314

ُأفقيًا : 

1. اسم امَلْعَلــم يف الصورة.
2. خوف – نتخذ أساليَب ملتوية.

3. من سور القرآن الكريم – حساء.
4. نصف باهظ – مضمحلَّة ومنتهية – ثلثا ماء.

5. من مديريات الجـوف وإحدى جبهات الداخل – 
ُعملة عربية.

6. ذهبت ومضت – حرف ونوتة موسيقية – أسكت 
– عرب الصحراء.

7. رسداب)م( – اسـم بـاب الكعبـة املرشفة)م( – 

هرب.
8. شفافية)مبعثرة( – حكاية وقصص.

9. يسكن غضبه – اقطع)م(.
10. بدر – زمن وعرص – كلمات زائدة بني الجمل.

11. ماشية – حرف جر – مصاب بنزلة برد.
12. أحـى – حـرف هجـاء)م( – كشـط قلـم 

الرصاص – فصل الجلد عن اللحم.
13. َعَسـل التَّمـر – ملجـأ – قطعة مسـطحة من 

الخشب.
14. االشتياق – اسم علم مؤنث بمعنى الرشيقة.

َعـُمـوديًا:
1. ظاهـرة طبيعية تصيب القمر – أسـاس البيانات 

يف الحاسوب.
2. مضيق يمني.

3. صفحة – ثلثا رعب – نصف ساعة.
4. خطابات ورسائل – أعاق حركته – للتعريف.

5. تعظيم وتوفري – ثلثا جيل – جراح وقروح.
6. يـراع)م( – وضـوح ومصداقيـة – مـن الفخـار 

لحفظ املاء.
7. لطمات – أقبل مرسعاً – نصف أعاد.

8. عدالة – يجيب – مقدمة مخترصة عن موضوع ما.

9. نصف والت – من مديريات مأرب وجبهة متصدية 
لقوى العدوان ومرتزقته.

10. غري منحازة إىل فئة – يساره.
11. ثلثـا حام – ضمـري منفصل – فنانة عربية غنت 

لفلسطني – عائش.
12. ظلم وجـور – مالمح الصوت – ظاهرة طبيعية 

تصيب الشمس.
13. تنتمـي إليـه النـار والجمر – أقِلْع عـن ذنبك – 

للتمني)م(.
14. خسـف الله به وبـداره – أقدم املوانـئ اليمنية 

ارتبط اسمه بتصدير البن.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 عبدالمحسن النمري

معرض الصماد

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
نملفتاح: - جا2زية عاي ة.

1 - نيسكا نيكبر.
1 - مته5ر.

3 - دّون مالحظاته.
2 - أسف وحرس2.

5 - تخاعل وع 1 نكرتنث.
6 - نيبغي.

نشـُطِب نيكلمـاِت أسـفَل 

نيي5سـا  بـا  نمل5ضحـَة 

وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً  أُفي ـاً 

عـى  نيلهايـِة  يف  يتحُصـَل 

كلمـة نيـرس نملك5َّنـة ِمْن 11 

تحايـف  »يلتهجهـا  حرفـاً 

نيذ ونن نألمريكي نيسـذ5دق 

ومرتزقته«. 

)نالنه ارنت – نملشتيات – 

إفشـال – نقتصاد – نيحصار 

 – نيتجـار   – نيحك5مـة   –

مجاعـات – نظـا1 – عايم – 

أزمـة – خض5ع – نيرصف – 

نيذملة – غذ - خط(.

11+2+1+ي= في ـه ومفتـي، 8+1+6= سـاخن، 10+7+12= مـرض وعلـة، 
5+11+3= يرم ه نيص اد يجذب نألسماك نح5ه، 11+13+6= خزق ومذية.

أدِخـــْل مـرندَف نيكلماِت يف نيجـ وِل يتحُصَل 
عى: كاتب كلمات زنمـل »قاحي يا تهامي قاحي« 

أدنء نمللش  نيرنئع ونملب ع نملجا2  ع ىس نيل ث.

آل عمران 

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- قـم بتعبئـة املربعات بمـرادف الكلمات املوضحة يف األسـفل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا2751
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قصيدة »أطفال اليمن« 

يلشاعر/ مصطفى نملحضار

ثالثة أعوام مرت قتل 

يف شعب اليمن وحصار

مجازر مخزيه مدري 

ألنه سالح بالدوالر

 بريطاني وامريكي

رأيتوا القتل به مرشوع 

عىل أطفال اليمن قلبي

معذَّب يا عرب موجوع

1

2

3

   ع   

4

5

6

ليعامسإ1
ةحلسا2

بعص3
م

درق4
ةراغم5

ريونتلا6

اغاامةعنصت

ةلذللجهـااع

طاحمممارلإ

لخعصوشاعفم

رلدكايتشاأ

ااحاهـراقفت

علجنصلنراأ

اوإتستصظزت

ملضوللقماز

اتقخااةأام
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 : فلسطين المحتلة 
ونصلت ق5نُت نيذ ّو نيصه 5ني من نعت نءنتها، 
أمس نألحـ ، عى نيشـذب نيفلسـط لي مذتيلة 
خمسـة فلسـط ل ا يف نيضفـة نيغرب ـة، ف ما 
نقتحـم مسـت5طل5ن صهايلـة نملسـج  نألقىص 
بحمايـة قـ5نت نالحتـالل، يف جـ دت نيخارج ة 
إدنر2  أن  عـى  تأك  2ـا  مـن  نيفلسـط ل ة 
نيرئ ـس نألمريكـي ترنمـب وفرييـه نملتصهـا 
يلفـذون نمُلَخّطـط نيصه 5ني يتصف ـة نييض ة 

نيفلسط ل ة. 
وقايت وكاية نألنباء نيفلسط ل ة وفا: إن ق5نت 
نالحتالل نيصه 5ني نعتيلت خمسـة فلسط ل ا 
يف ملاطـَق متفرقة من نيضفة نيغرب ة، مب لة أن 
ق5نت نالحتالل نقتحمت ب ت يحم ونيخل ل وقرية 

جلب5ن رشق جلا خالل عمل ات نالعتيال. 
مسـت5طلا  أن  إىل  ني5كايـة،  أشـارت  ف مـا 
صهايلة ج دون نقتحا1 نملسـج  نألقىص بحماية 

ق5نت نالحتالل. 
وعكـرت ني5كايـة، أن أكثَر من 80 مسـت5طلاً 
نقتحمـ5ن نألقىص مـن جهة بـاب نملغاربة ونفذون 
ج5الت نستفزنزية يف باحاته بحرنسة مشّ د2 من 

ق5نت نالحتالل. 
ي5م ـاً  نإلسنئ ل ـ5ن  نملسـت5طل5ن  ويلفـذ 
نقتحامات نسـتفزنزية يلمسـج  نألقـىص نملبارك 
بحمايـة قـ5نت نالحتالل، يف محاويـة يفرض أمر 
ونقع بخص5ص ته5ي  نيحر1 نيي يس ونيسـ طر2 

عل ه. 
ويف سـ اق متصل، أّكــــ ت وزنر2 نيخارج ة 

نيفلسط ل ة، أمس نيسـبت، أن نإلدنر2 نألمريك ة 
تلفـذ ُمَخّططات سـلطات نالحتـالل نيصه 5ني 
يتصف ة نييض ة نيفلسط ل ة وت5فر يها نيحماية 
مـن نملسـاءية ونملحاسـبة، يف تمـرد عللـي عـى 
مرتكزنت نيلظا1 نيذاملي وننتهاك فاضح يليان5ن 

ني ويل وقرنرنت نألمم نملتح 2. 
وأوضحـت نيخارج ـة يف ب ـان نيلتـه وكايـة 
مذـاً، أن إدنر2 نيرئ ـس نألمريكـي دوناي  ترنمب 
وفرييه نملتصها ي5نصلـ5ن وبطريية مملهجة 
تكرنر م5نقفهـم وترصيحاتهم نملذادية يلشـذب 
نيفلسـط لي ونملجحفـة تجاه حي5قـه ني5طل ة 
نيذادية يف محاوية يخلق رأق عا1 عاملي ونياشات 

وج ل ح5يها بصفتها خطاباً س اس اً يذتم  عى 
مرجذ ات ج يـ 2 متلاقضة تمامـاً مع نييان5ن 

ني ويل وقرنرنت نيرع ة ني وي ة. 
ويفتت نيخارج ُة إىل أن مبذ5ث ني5اليات نملتح 2 
إىل نمللطية ج س5ن غريلبالت يتفاخر عللاً ب عم 
عمل ات نالست طان وبأن ما تسمى صفية نييرن 
ال تلص رصنحـة عى إقامة ني وية نيفلسـط ل ة 
يف محاويـة يفـرض نالعـرتنف بايتغ ـرنت نيتـي 
أح اها نالحتالل بايي25 عى نألرض نيفلسط ل ة، 
مض فـة: إن غريلبـالت يحـاول إسـياط صفـة 
نالحتالل عن نيك ان نيصه 5ني، يف تلاقض ونضح 

مع نييان5ن ني ويل ونييرنرنت نألمم ة. 

فيما الخارجية الفلسطينية أّكـــدت أن إدارة ترامب تنفذ المخّطط الصهيوني لتصفية القضية 

 فيما مئات المليارات تذهب لخزينة ترامب والشعب يعاني األمّرين 

عربي ودولي

قوات االحتالل تعتقل فلسطينيني بالضفة الغربية ومستوطنون 
يقتحمون املسجد األقصى 

النظام السعودي يقر رفع أسعار مشتقات النفط للمرة الخامسة 

الرئيس اإليراني: أمريكا 
ُهزمت أمام الرأي العام 

العاملي واملنطقة
 : متابعات 

أّكـــ  نيرئ ُس نإليرنني حسـن روحانـي، أمس نألح ، أن 
ني5الياِت نملتح 2 فشلت يف ُكــّل محاوالتها نيرنم ة يلمساس 

بإيرنن. 
وقـال روحانـي يف كلمـة يف م يلـة بجتـ5رد يف محافظة 
خرنسـان نيشـماي ة: إن أمريـكا 2ُزمـت أما1 نيـرأق نيذا1 
نيذاملـي ونمللطيـة ويف ُكــّل نملسـارنت يف نألمـم نملتح 2 ويف 

محكمة نيذ ل وأخرنً يف ني5كاية ني وي ة يلطاقة نيذرية. 
وشّ د روحاني، عى أن إجرنءنت نيحظر نألمريك ة ين تؤار 
عى إرند2 وعزيمة نإليرنن ا، ُمشـرنً إىل أن طهرنن سـتجتاز 

نملشاكل نيرن2لة وس ك5ن نالنتصار نيلهائي حل فها. 
ويفـت روحانـي، إىل أن نيشـذب نإليرننـي صمـ  يف وجه 
أصذـب نيذي5بـات نيتي فرضتهـا عل ه أكرب نييـ5ى نيذامل ة 
عى م ى 12 شهرنً، ُمض فاً أن إيرنن نملك عزيمة ق5ية أما1 
نألَْعــَ نء فذل ما تت5نفر ني5ح 2 ونيتكافل سـ ك5ن نيلرص يف 

متلاول ني  . 

حزب اهلل: العقوباُت األمريكية 
لن ُترِهَب املقاومة

 : متابعات 
أّكـــ  نائُب نألما نيذا1 يحزب نيله، نيشـ خ نذ م قاسم، 
أمـس نألحـ ، أن نملياومـَة ني5طل ـة نيلبلان ـة يـن تر2بَهـا 
نيذي5باُت ونيضغ5ط نألمريك ة وين تزيَ 2ا إال وق2ً5 وإرصنرنً 

عى م5نجهة نمُلَخّططات نملذادية. 
وقـال قاسـم يف كلمـة يـه: إنهـم “يسـتخ م5ن ض نـا 
نيذي5بـاِت نالقتصاديـة بما يمثل ع وننـاً حي ي اً يضاف إىل 
أن5نع نيذ ونن نألُْخــَرى، ُمض فاً أن 2ذن كله س زي نا عزيمة 

ويجذللا نفكر ك ف نلترص يف 2ذه نملذركة. 
بـ وره، قال وزير ني وية نيلبلاني يشـؤون مجلس نيل5نب 
محم5د قماطي: إن نيذي5بـات نألمريك ة عى ن5نب يبلان ا 
2ي حرب نقتصادية يلضغط عى نملياومة، دنع اً إىل م5نجهة 

ُكــّل نملؤنمرنت نيتي تسته ف يبلان ومياومته. 
وشـّ د قماطـي، عـى أنـه كمـا ننتـرصت نملياومة عى 
نيذـ ونن نإلسنئ ـيل يف تم5ز 1006 فإنها سـتلترص عى أية 

محاوية ج ي 2 إلخضاعها. 
من جانبه شـّ د نائـُب رئ س نملجلـس نيتلف ذق يف حزب 
نيله نيشـ خ عيل دعم5ش، عى أن 2 َف ني5اليات نملتح 2 من 
نيذي5بات عـى نملياومة ني5طل ة نيلبلان ة وسـ5رية وإيرنن 

52 خ مة أ2 نف نيذ ّو نيصه 5ني باي رجة نألوىل. 
َوأََشـاَر دعمـ5ش، إىل أن م5نجهـة 2ـذه نيذي5بات تك5ن 
بتذزيز ني5ح 2 ني نخل ة ونيتمسـك بخ ـار نملياومة كذلرص 
ق25 يلبلان ورفض نالنص اع يليرنرنت ونإلجرنءنت نألمريك ة 

ونعتبار2ا ع ونناً سافرنً عى يبلان وشذبه. 

 : متابعات 
يف ني5قـت نيذق يغ ُق نيلظا1ُ نيسـذ5دق خزيلـة ترنمب بمئاِت 
نملل ـارنت من نيـ والرنت رغماً عن أنفه، ييبع نمل5نطن نيسـذ5دق 
تحت رحمة نيجرعات نيسذرية نملت5نصلة يف كافة نيسلع نيتجارية، 
ويف ج ي  نيتض  ق عى سـكان نج  ونيحجاز أقرت رشكة أرنمك5 
رفـع أسـذار نيبلزيـن يف نململكة وعيك يلمـر2 نيخامسـة ملذ ب ء 

نيذ ونن عى ني من.
وأعللت رشكة »أرنمك5« نيسذ5دية يف ب ان أمس نألول نيسبت، 
أنه تيرر رفع أسـذار نيبلزين يف نململكة، مب لة أن أسـذار نيبلزين 
نملح اة ننطليت نبت نًء من أمـس نألح  12 ي5ي 5 نيجارق، مؤك 2 
أن عيك جاء َوْفياً إلجرنءنت ح5كمة تذ يل أسذار ملتجات نيطاقة 

ونمل اه نملذتم 2.
وأشـارت أرنمك5، إىل أن نألسـذار نملحل ة يلبلزين قابلٌة يلتغ ر 
نرتفاعاً وننخفاضاً، تبذاً يلتغرنت يف أسـذار نيتص ير من نململكة 

إىل نألس5نق نيذامل ة.

استشهاد مواطن يف محافظة القطيف 
برصاص قوات النظام السعودي

 : متابعات 
ـا1 عى نيهجـ15 نيذق قامت به ق5نٌت سـذ5دية عى  بذـ  أكثَر مـن 10 أَيَـّ
بلـ 2 نيجش يف محافظة نييط ف، نستشـه  نمل5نطن »ماج  عب  نيله آل آد1«، 
أمـس نألح ، جرنء إطالق نيي5نت نيسـذ5دية نيرصاَص عل ـه يف نيهج15 نيذق 
شلته عى بل 2 نيجش بمحافظة نييط ف يف نمللطية نيرق ة قبل عر2 أَيَّا1. 
ــة ق5يهـم: إن نمل5نطن  ونيلـت وكاية »أ2ـل نيب ت« عن مصـادَر َخاصَّ
»ماجـ  عب  نيله آل آد1« نستشـه  بذ  إطالق نيي5نت نيسـذ5دية نيرصاص 

ـا1.  عل ه خالل نيهج15 نيذق نسته ف بل 2 نيجش قبل عر2 أَيَـّ
ووفيـا ي5كاية أ2ـل نيب ت يألنباء، أنـه ملذ وق5ع نيهجـ15 ني م5ق عى 
نيبل 2، تمارس نيسـلطات نيسـذ5دية س اسـة نيتكتم وع 1 إعالن أق خرب 
عن نيهج15 نيذق جرى بامل رعات، مض فة أن نيي5نت نيسذ5دية نستخ مت 
أسـلحة اي لة وقذنئف م فذ ة، وأطليت خاليه نيلار عشـ5نئ ا باييرب من 
نملباني نيسكل ة، ما أَدَّى إىل نستشهاد نيشاب »آل آد1« ووق5ع أرضنر مادية 

جس مة يف مباني وممتلكات يلم5نطلا. 
وأتـى نيهج15 يف سـ اق مسلسـل نسـته نف مسـتمر من قبـل نيلظا1 
نيسـذ5دق ض  أ2ـايل نييط ف، ملـذ ب ء حرنكهم نيسـلمي يف عـا1 1011 

ونمُلطايب بإصالحات يف نظا1 نيحكم ووقف نيتم  ز

نائبة تونسية: نتعرض لضغوط دولية كبرية لحثنا على التطبيع

وزارة الدفاع الجزائرية: أحبطنا مخططاً إجرامياً الستهداف املتظاهرين بعبوات ناسفة

 : متابعات 
 نعتـربت نيلائبـُة نيت5نسـ ة مل ة إبرن2 ـم، أن تجريَم 
نيتطب ـع مع نالحتـالل نيصه 5نـي أمٌر ونقـٌع يف ت5نس، 
مؤّكـــ 2ً أن ت5نس ني 15 تتذرض يلكثر من نيضغ5طات 

ني وي ة يحثها عى نيتطب ع مع نالحتالل. 
وقايـت نيلائبـُة يف حركـة نيلهضـة نيت5نسـ ة مل ـة 
إبرن2 م خالل يياء تلفزي5ني نيجمذة نيفائت: إن نييض ة 

نيفلسـط ل ة 2ـي جزء مـن مشـاعرنا ومن 
كفاحلا ومن قلاعاتلا. 

وأّكـــ ت نيلائبة مل ة، أن نيربملان نيت5ني 
يذترب ني5ح   نيذق قـا1 بتظا2ر2 نحتجاج ة 
ض  نييرنر نملشـؤو1 قرنر ترنمـب ونيذق قا1 
بليل نيسـفار2 نألمريك ة إىل نيي س نملحتلة، 
وأن نألم5نل نيذرب ة ترصف من أجل إجهاض 
نيث5رنت نيذرب ة و2ي اـ5رنت نيرب ع نيذربي 

نيتي تشكل خطرن عى 2ذه نألنظمة. 

 : متابعات 
قايـت وزنر2ُ ني فـاع نيجزنئريـة، أمـس نألح : 
إن قـ5نت نيج ش أوقفت إجرنم ـا غرَ مبح5ث 
علهم كانـ5ن يخّطط5ن يتلف ـذ 2جمات إجرنم ة 
تسـته ُف نملتظا2ريـن نيسـلم ا عـرب ملاطـق 

مختلفة من ني5طن. 
وجاء يف ب ان يل5زنر2، أنه يف إطار مكافحة 
نإلر2ـاب وتبذـاً يلذمل ـات نيتـي مّكلت من 
ت5ق ـف خمـس علـارص دعـم يلجماعـات 
نإلجرنم ـة بم يلـة باتلـة، من قبـل مفرز2 
يلج ـش ني5طلـي نيشـذبي بايتلسـ ق مـع 

علارص ني رك ني5طلـي، مب لة أن نإلجرنم ا 
كانـ5ن يخّططـ5ن يتلف ـذ 2جمـات إر2اب ة 
تسـته ف نملتظا2رين نيسلم ا عرب ملاطق 

مختلفة من ني5طن. 
وأضاف نيب ان، أن نإلجرنم ا كان5ن يخطط5ن 

يتلف ذ 2جمات باستخ ن1 »عب5نت متفجر2«. 



يف هذه املرحلة التي تواجه فيها اأمُتنا حتدياٍت غرَي 
م�صبوقة على ُكـــّل امل�صتويات، واالأعداء ي�صعون بكل 

جهد اإىل ال�صيطرة التامة عليها، ال بدَّ اأن يت�صلَح هذا 
اجليُل النا�صئ بالوعي، باملعرفة ال�صحيحة، باملفاهيم 
ة؛ حتى يتَحــّرَك يف هذه احلياة يف �صتى جماالت  النريرِّ

احلياة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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كلمة أخيرة

عبدالملك العجري   
الرشعجي�ون  يقاب�ُل 
الس�ام  دع�وات  ُك���لَّ 
ويمارس�ون  بالتش�كيك 
اإلره�اَب ض�د ُك��ّل من 
أَو  يرفُع ص�وَت الس�ام 
التق�اُرِب مع أنصاِر الله، 
تس�وية  ألية  وينظ�رون 
مكافئة  بمثابة  سياسية 
والق�وى  الل�ه  ألنص�ار 
َح��دِّهم،  عىل  االنقابية 
ورغ�م أن الح�رَب أثبتت 
فش�َلها بإجم�اع العالم ال يزال ه�ؤالء ينظرون للحرب 
مرشوَعهم الرابَح ويس�ّوقون لها م�ن خال اتّباع عدد 
م�ن االس�راتيجيات إلعاق�ة وعرقلة أية خط�وة نحو 

السام ومنها عىل سبيل املثال:
أوالً: التشكيك يف السام 

من خال تبنّي خطاب إقصائي يش�يطُن أنصاَر الله 
جماعًة ويقدمهم بصورة فلكلورية مؤسطرة تسلبهم 
ُهِويَّته�م اآلدمي�ة ب�ل واليمني�ة، وإط�اق جمل�ة من 
النعوت والسمات لتكريس صورة فنتازية تلِحُق أنصار 
الله بعالم الظام وتنسبُها ملحور الرش برئاسة “يزدان” 
اإلله الرشي�ر يف العقيدة الثنوية لزرادش�ت، )متوحش 
فوض�وي رجع�ي كهنوتي�ة متع�ايل عن�ري إيران�ي 
فاريس غازي مس�تبد ثيوقراطي(، إىل آخر تلك الصفات 
التي تصورهم خط�راً ومؤامرًة عىل الجهورية ونقيضاً 
للدولة غ�ر مهيئني بطبعه�م للقبول بقي�م التعايش. 
ومثُل ه�ذا الخطاب يرتب�ُط بفكرة املكافح�ة وتطوير 
موقٍف س�لبي عدائي؛ بقصد التس�ويق للحرب وإثبات 

استحالة املصالحة والتعايش مع هذه الجماعة. 
ثانياً: مقابلُة ُك��ّل معطيات فشل الخيار العسكرّي 
باإلن�كار، واإلرصار ع�ىل أن خي�ار الح�رب ممك�ٌن بل 
والخيار الوحيد وتختلف تربيراتهم لتأخر الحس�م فِمن 
قائ�ل إنه بس�بب تخ�اذل التحالف يف نُ�رة الرشعية 
وتقدي�م الدعم الكايف، ومنهم َمن يحّمل اتّفاق الس�ويد 
املس�ؤوليَة، وآخُر يحّمُل اإلماراِت وتآمرها عىل اإلخوان 
ورابٌع يعي�ده إىل تواطؤ املجتمع ال�دويل واألمم املتحدة 
واملبع�وث، ومجلس األمن وأمريكا وبريطانيا وفرنس�ا 
واالتّح�اد األوروب�ي م�ع الحوثي�ني، وح�راُك اإلمارات 
يحّمل اإلص�اَح وهادي وحكومته املس�ؤولية.. وهكذا 

يختلفون يف ُك��ّل يشء إاّل يف تربئة الحرب من الفشل.
ثالث�اً: اتّهاُم ُك��ّل م�ن ينادون بالس�ام العتبارات 
إنَْس��انية باالنتهازية وأن استخداَم األزمة اإلنَْس��انية 
ودم�اء الضحايا املدني�ني للمطالبة بإيق�اف الحرب يف 
اليم�ن، مجرد ابتزاز -كما ق�ال أحدهم- فكلفة الحرب 
ال تعن�ي بالنس�بة لهم ش�يئاً س�واء م�ن ناحية طول 
ف�رة الحرب عىل خ�اف ُك���ّل التقدي�رات أَو كلفتها 

اإلنَْس��انية الباهظة والجرائم التي يرتكبها 

محمد أمين عزالدين الحميري 
استطاع السيُد َعبدامللك 
أن  وجماعتُ�ه  الحوث�ي 
الته�م  ُك���لَّ  يدحض�وا 
أُلصق�ت  الت�ي  الداكن�ة 
بهم م�ن خصومهم طيلَة 
عقود بفارق زمني قصر، 
فأثبتوا أنه�م عىل العكس 
الص�ورة  يف  عل�ق  مم�ا 
الكثر من  ل�دى  الذهني�ة 
أبناء الش�عب، كم�ا أثبتوا 
أنهم  الظ�روف  ويف أحل�ك 
اليم�ن  إىل  دول�ة..  رج�اُل 

ينتمون وبُهِويَّتها اإليَْم��انية متمس�كون وعىل ضوئها 
يتَح��ّرك�ون، مقدمني يف هذا الس�بيل أكث�َر من غرهم 
التضحي�اِت الباهظة، أياً كانت التحدي�اُت التي تمر بها 
اليمن إال أنهم يكس�بون يومياً ثقَة الشعب بهم بما فيه 
���ة، زاد  خصومه�م، بل وثقة ُك��ّل األحَرار داخ�ل األُمَّ
من تلك الثقة ما يلمس�ونه من عطاء َوعظمة التضحية 
بالنف�س يف س�بيل ع�زة وكرام�ة ُك���ّل يمن�ي وليس 
كرامتهم وعزتهم فقط، يف س�بيل وطن يقف فوق تراب 

�ُهه وانتماؤه.  أرضه ُك��ّل يمني أياً كان توجُّ
 يف ظل قيادتهم: الش�عُب اليوم ب�ات يدرُك أن مرحلَة 
التغني بالوطني�ة واإلنجازات قد وىّل زمانُه، واليوَم زمُن 

األفعال ال األقوال، زمن التحوالت ال االستعراضات. 

 : خاص: 
يعلون من شأن الرفيه يف باد الحرمني 
عىل ما سواه، فعوضاً عن استقبال حجاج 
بي�ت الله الحرام، تب�دو الصورة يف مملكة 
الحرمني أق�رَب إىل الس فيغ�اس منها إىل 
موط�ن قبلة املس�لمني، فمن مس�ابقات 
ملصارع�ة الثران وماعب�ة القرود وخفة 
اليد إىل االس�تعراضات الغنائية والحفات 
لفرق عاملية وبميزانيات ضخمة قد تصُل 

إىل مئات آالف الدوالرات!
حال�ُة البذخ ه�ذه يقابلها ع�ىل املقلب 
اآلخ�ر ارتف�اٌع ألس�عار البنزي�ن وحديٌث 
عن التقش�ف ودفٌع بالوض�ع االقتصادي 
الس�عودي إىل حاف�ة الهاوي�ة، فبحس�ب 
تحديث جديد لرشك�ة أرامكو صدر اليوم 
أش�ارت فيه إىل أن أس�عار البنزي�ن ابتداًء 
من 14 يوليو 2019 قابلة للتغير ارتفاعاً 
أس�عار  يف  للتغي�رات  تبع�اً  وانخفاض�اً 
التصدير من اململكة إىل األس�واق العاملية، 
معلل�ة هذه اإلج�راءات بأنها تأت�ي وفقاً 
إلجراءات حوكمة تعديل أس�عار منتجات 
الطاقة واملياه املعتمدة.. إجراءاُت تقشف 
يف الداخل الس�عودي ال تضع حس�اباً عىل 
اإلط�اق للمواطن الذي بات همُّ الحاكم يف 

املقام األول إلهاَءه تحت مسمى الرفيه.
وألن ما تس�مى هيئة الرفيه -بحس�ِب 
ش�يخ الرفيه تركي آل الشيخ- تسعى ألَن 

تكون من أربع دول يف آسيا يف هذا املجال بل 
َوتنافس بمش�اريعها اليابان وس�نغافورة 
وهونغ كونغ متناس�ياً كلياً حالَة التقشف 

املفروضة عىل الشعب السعودي.
ا ال مازحاً، لكن  ُث الرجُل هنا جادًّ يتح�دَّ
من َح��ّق املس�تمع أن يسأل عن جوانَب 
أكثر تنافس�يًة تتجاهلها رؤي�ة التحديث 
الس�عودية احتل�ت  أن  للمملك�ة ومنه�ا 
املرتب�ة الرابع�ة والخامس�ني م�ن حي�ث 
ج�ودة التعليم وف�ق املنت�دى االقتصادي 
العامل�ي للع�ام 2017 متخلف�ة ع�رشاِت 
املراتب ع�ن بعض دول الخلي�ج املجاورة 
لها وليس عن سنغافورة أَو اليابان.. فعن 
أي تط�ور يتحدث أمراُء ومش�ايُخ مملكة 
الرفيه إن كان�ت الدولُة العائمُة عىل بحر 
م�ن النفط تعل�ُن التقش�َف يف قطاعاتها 

الواحد تلو اآلخر.
لجوُء آل سعود إىل افتتاح مراكز الرفيه 
الخليع�ة واملخلة يأتي يف ظل بحث النظام 
عن مصادَر أخ�رى للدخل، حتى وإن كان 
املصدر عىل حساب تدنيِس أرض الحرمني 
واالس�تخفاف باملقدس�ات، حيث يرى آل 
س�عود والعلماء الوّهابيون التابعون لهم 
أن توف�رَ هذه األج�واء الرفيهي�ة املخلة 
ق�د يع�وُد بعائٍد م�ايل من ال�دوالرات التي 
يرفه�ا املرف�ون الس�عوديون خ�ارَج 
البل�د؛ بحثاً عن هذه األجواء الخليعة، وما 

أكثرهم!!.

الشرعجيون والهروب 
نحو املجهول

أنصار اهلل.. عظمُة التضحية 
تدحض تهاُف�َت الخصوم

السعودية بدالً عن استقبال حجاج بيت اهلل 
تستقبل الحفالت الغنائية ومصارعة الثريان!
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