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الناطق الرسمي ألنصار اهلل محمد عبدالسالم:
 كنا وال زلنا منفتحين على أي حل سياسي يكون عاداًل ومنصفًا وال ينتقص من السيادة الوطنية 

 الجهات الدولية تدرك أن الطرف المعتدي هو من يعرقل الحلول السياسية 

�إ�شتقبلت بحاح باإحر�ق كني�شة »�شانت جوزيف« و�أعمال �لعنف و�لغتيالت 
عدن تربض فوق بركان »القاعدة« و«داعش« ومتناقضات االحتالل!

تعز: إعدامات بين »اإلخوة المرتزقة« واللصوص القادة
  - خاص: 

أقد اأحداقخاعستاملخشاخاتاسيددوسنا
بمدازايمهخهارخاقهابايفسااعاعىلاإعدس ا
أحداسسسالمنياو7لباإىلامنزلاشاقخقها

وأعدمهاأَيضاًاأما اسيناس.
لذهاسيقصلايخساتامنانسجاسييخالا
ويكنهاااقصالاوقداتاقيلاأياا اوروىا
تفاصخَلهاااأحاداأتيااعاسسيااليفاويُدعىا
خهخاماسسياليفاوسيذ1اناراعىلاصفممها
بايفخساييكايي اسيماعثلاقائاالً:ا”سيخي ا

عارسًاسسيسخالااا/9/مالااسنطلقاتا
رصاصاٌل؛ابسايباسسازسحامانابُندقخالا
سسقااو اأحخاداعيادهاساخف،اوأصخابا
أخاعيدسيلاهاسيسايئياقائاداسسخخيعلايفا

منطقلاكالبل«.
وأضاافاسسيااليفاأنا»سيخاناياقاا ا
بإسادافازمخلهاسسصاباإىلامسمشافىا
سيروضال،اوبداداسالساداخاتاسألويخالايفا
سسسمشافىاخاارقاسيمخااة،اإالاأناقائاَدا
سسخخيعالاعيدسيلاهاسيسايئياحرضامعا
بداضامرسخقخهاإىلاسسسمشافىاوحاوييسا
سيدخايلابايساالحاإالاأنهمايامايمخكنيسا

خرتكيساأسلممهماوعخليساوأخذوساسيخانيا
أحخداعيدهاساخفاإىلاجيسراسسسمشافىا

ونّفذوساسيقصاصاعلخه«.
وأشااراسسياليفاأناسسدعياسيسايئيايما
يكماِفابقملاسيخانيابلا7لاباإىلامنزيها
بداداإعدسماهاوأخرجيساشاقخَقهاويدعىا
خخصالاوقاميسابإعدسمهاأَيضاًاأما امرأىا

ومسخعاسيناس.
ويضخافاسيياليفاعناسسدعياسيسايئيا
أناهامانامرسخقاياسسدعياعاارفاجاملا
ويديهاسايسبلانهباورسقلابخيتايفاحيا

كالبل.

اوسخممماسسياليفابروسيلاقخا اسيسايئيا
برسقلامنازلاأحداأقاارباسسدعايارسمزا
نارصاسسقطار1،احخثاسقمماماسسنزلايفا
حاياكالبالاورسقا7لياًابقخخالاملخينا

وأشخاءاأخرى.

سيمايا سيقاعادةا عناارَصا أنا يُذكارا
يقيعلاااحخيعاسسيااليفاسرتكيتاجرسئَما
إعادس اوتنكخالاوساملاياأرسىاأما ا
سيشايسرعاوقاماتابخرسئاما سينااسايفا
إباعةابملاآلاسيرمخخلابخديريلامرعلا

وحدنانابمدز.ا

  - خاص: 
األنصااراسيلهاممخدا أثنىاسيناطُلاسيرساخيُّ
سيمايا سيكياريةا باالنمصاارستا عيدسيساال ا
يساّطرلااأبطاُلاسيخخشاوسيلخاناسيشديخلايفا
مخاعيناسيرفاوسييطييلاوميسجهلاسسمملني.

كخااابااركاعيدسيساال ايلشادباسيخخنايا
سالنمصاارستاسيمأرييخلاضداسيغازسةاوسسمملني،ا
ا مخادعسًاسيدهَدايلشاهدسءاوسيخرحىاباأناتظلَّ
عماؤلماسيزكخلاوقيَعامدركلاسيكرسملاوسيممررا
سييطنياحمىاسسامداعةاسييالعاكامَلاساخاعتهاا
وسسامقاليها،اومطخئنااًاكاخالاأبناءاشاديناا
سيخخناياسيثائاراسيدظخامايفاسيدسخالاوسييارجا
باأنايثقيسامنانراسيلاهايدياعهاسسدسخدنياعنا
سيمريالاوسيكرسمل،اوشادباخّخاراثيرتنياضدا
سالسميدسعاوسيفساعاَيهياألٌلاألنايرعَعاسيددوسنا

وسالسمكياراويصنعايأجخالاأعظماسنمصار.

وقالاعيدسيساال ايفامنشيرايهاعىلاميسقعا
سيميسصلاسالجمخاعيا»خخلابيك«:ايْيالاسإلسناُعا
سيشاديياوسيَديُناساليهياَياكاناسيخخُناقداوقعا
يفابرسثاناسحمااللاالايقالاسايءسًاعانامايضا
سالحماالالتاسيمياتدرضايهاااسيخخنايفاتأرييها

سيمديث.
اوأكداعيدسيساال اعىلاألخخلاوجديلاسسسارا
سييطنايايفاميسَجهالا سيكفاحايا سيدساكر1ا
سيددوسناسيغاشام،امضخفاًابقيياه:ا»والايثنخناا
عانا7يكاأ1اتمركاعدوسنيامناقيخلامماوالتا
غازوالناااأوامماوالتاإنازسلالنااك،اومهخاا
كاناحخاُماماايدرتضناامناتمدياتاومياطرا
خخيقفنااالياسيمصد1ابكلاماااأوتخناامناقيةا
إيخاناًابأناسيدخاعاعناسينفلاوسييطناوسيدويلا
ميدأاممساٌلامعاسيفطرةاسإلنساانخلاومنسخٌما
معاسيريدلاسإلساالمخلاسيغارسءاوممطابٌلامعا
مااتقرهاسسيسثخلاوسيدهيعاوسالتفاقخاتاسيدويخلا
سيمياتشادعاعىلاحلاسيشديبايفاتقريراسسصريا

وحقهاايفاسيدخاعاعناسينفلاوحلاسإلنساانايفا
سيدخاشابُمريلاوكرسملاوحالاسيدويلاسيخخنخلا
يفاسيدخاعاعناسيسخاعةاسييطنخلاورععاسيغزسة«.

وأشاراإىلاأنهما»يماييرجيساعناتلكاسسياعئا
قخداأنخلالاخخخااتمايافاسيددوسنايقاُفامنهاا
عىلاسينقخضاجخلاًلاوتفصخالًامهخااحاولاأنا
يصطنَعامناعناويانامغايرةايخيلراسيرسعا
سسسمَخداعىلامسميىاشيهاسيخزيرةاسيدربخل«

ويفاسيشاأناسيساخايساقالاعيدسيسال :ا»الا
نازسلامنفممانياعاىلاأ1احلاساخايسايكيُنا
عاعالًاومنصفاًاوالاينمقصاسييملامناسيساخاعةا
سييطنخلايدويالاسيخخهيريلاسيخخنخل«،االخماًاإىلا
أناجهاتاعويخلابدأتاتقّدراأناسيطَرَفاسسدمد1ا
نمخخالايمدنماهاوتصلياهاغارياسسالراليامنا
يمسيَّبايفاعرقللاسيمليلاسيسخاسخلاحمىاسآلن.
وأشاراعيدسيسال اإىلاأناسيمداطَياسيدويلامعا
قضخلاسيخخناالايزسُلاعندامسميياتهاسيدنخا،ابلا
إناسييداَضايدخالاعىلاإعطاءاسيدادوسنامزيدسًا
مناسييقاتايممقخلاأ1اسنخازاعساكر1،امخاا
عاتمايفاسيدادوسناعىلاسرتاكابامخازرا شاخَّ
ينادىايهاااجيانياسيمأريخ،اولاياوصخلاعارا

تلماُلاباسدمد1اويرتاداأثرلااباألماماسسممدةا
سيمايايماتيِلاسيخانَباسإلنساانياسسمدليراقدرسًا
ماناساللمخاا ،اوكأناسإلنسااناسيخخنايايخلا
مناعاياماسييرارغماعضييالاسيخخنايفاسألمما

سسممدة.
خخخااا عريال،ا بلادا سيخخانا أنا إىلا ويفاتا
سينقاصا عقادةا تدخاُشا سسدمديالا سألطارسفا
وترتجخهااابمدماريامااايمخخازاباهاسيخخنامنا
سسدايماسيمضاريلاوسألثريلاوسخقاعاسيخخنامنهاا
خسارةايهاويلمضارةاسإلنسانخلابيجهاعا .ا

وسسامغرباعيُدسيساال امناسيدوراسيسالييا
سيذ1اتقايُ اباهاسيخامدالاسيدربخالاومنظخلا
سيمداوناسإلساالمي،اميضماًاأناسيمفسريَايهذسا
سيدوراسيسلييالياأناتلكاسسنظخمنياقداتمّييماا
عناسسهخلاسيقيمخلاوسإلساالمخلاسسنيطلابهخاا
وسنمهاىاعخُزلخااايفاسبماكاراسيملايلايلدخاعا
عناخلساطنياوسسساخداسألقىصاسسيااركاسيذ1ا

يمدرضالذهاساليا األبشعاأنيسعاسالممهان.

  - خاص: 
بايمزسُمنامعاإعالناسيمكيملاسسسمقخللاعيعَةاخايدابماح،ا
إىلاعادن،اتصاعدتاأعخااُلاسيدنفايفاسسماخظالاوتمّييتاإىلا
سااحلامفميحلاألنشاطلاسيقاعادةاوسيمخارستاسسمشادعةايفا
سسدينل،احخثاسقمممامسالميناممشدعون،اكنخسلايفامدينلا

كريرت،ابددن،اوقاميسابإرضس اسيناراخخها.
َوتقايلامصاعرامملخل،اإناسيدخاناتصاعدامناسيكنخسالا

سسدروخلابا«سانتاجيزيف«،اوسييسقدلايفاحياسيياعر1.
وسيكنخسالاتدداماناسسداياماسيمأرييخلايفاعادن،اوَمْدَلخاًا
مدخاريااًايشارياإىلاسيمنايعاسياذ1اكانتاتدخشاهاعدناخاللا

سيقرننياسساضخني.
ام8ا،اوكاناتاميصصاًلا وبُنخاتاسيكنخسالايفاسيداا ا
كخدرسالايلرسليات،اقيلاأنايممابناءاململاخاصابهاايلرو ا

سيكاثييخك.
والقتاحاعثلاحرقاكنخسالامسخمخلاأملاسألربداءاإعسنلا
وسسامنكاَرارشسئحاسسخمخعاسسيملفالاسيميارخضتالذساسيفدلا

سيدخخلاعىلاسسدينلاسسمساممل.
وكاناملثخاينامخهيياياسيهييالاقامايسابمرقاكنخسالا
يفاعادن،احخثاتصاعدتاأيسانلاسيلهبامناكنخسالاسيقديلا
ييسافاسيكاثييخكخالاسييسقدلايفاحياكريرت،اأحاداألماأحخاءا
سسدينل،ابددمااتدرضتايلميريباقيلا7يك،ابمسباسيشهيع.ا
وقاالامسائيلاأمنيايفاعادناإنا»منفاذ1اعخلخلاإحرسقا
سيكنخسالاممطرخايناوربخااايكينايناأعضااًءايفاتنظخاما

سيقاعدة«.ا
وبمساباشهيع،اخإناسيكنخسالاكانتاتدرضتايلميريبا
قيالا7يك،اإ7اقاا امخهييينابمدمارياسيصلخباسياذ1ايدليلاا

وسيصلخباسسيجيعاعىلاسسذبحابدسخلها.ا
َوظهراأملاسألربداء،اساقطالاجرحىايفاسشامياكاتابنيا
جخاعاتامسالملايفاسيقاسيقالرةايلقات،اسييسقعايفامديريلا

سيشخخاعثخان.

وتقيلاسسدليمات:اإنامسالمنياعخليساإىلاسيسايقايرسءا
سيقات،اقيلاأنايياغمهمامسلميناآخرونابإطالقاوسبلاكثخفا

مناسألعريةاسيناريلامناأسلملاخفخفل.
وعسرتاوساَطاسيسيقاسشامياكاتابنياسيخخاعمني،اقيلاأنا

تصَلاتدزيزستامناسيطرخني،اإىلاممخطاسيسيق.
وعسرتايفاممخطاسيسايقاسشامياكاٌتابأسالملامميسطلا
َوخفخفل،اقرسبلاسينصفاسااعل،امااتسايبايفاإثارةاحايلامنا

سيرعباَوسيهلعايفاأوساطاسيسكان.
َوتسايباسالشامياكاتايفاتدرُّضابائدياسيقااتاوأصمابا
سييسطاتاسسخاورة،ايدخلخاتارسقل،اأثناءالروباسييائدني.

كخاااسغماالامسالمينامخهيييناعضاياسيهخئالاسيدلخاا
يلفسااعاعيلالخثام،اوندتاسيهخئاُلاسييطنخلاسيدلخاااسكاخملا
سسايخالا سييحادستا سيهخئالارئخالاقطااعا سيفسااع،اعضايا
وسالقمصاعيالاإبرسلخاماعيلالخثاماسيذ1اسسمشاهداسالثننيايفا
مماخظلاعادناعىلاأياع1اعنارصاسيغادراوسييخانلاوسيدخايلا

وسإلرلاب.
كخاااسغمالامسالمينامخهييايناضابَطاأمانارخخداًايفا
مماخظلاعدن،اوحساباميقعا»سألمناءانت«اأطللامسلمينا
مخهيييناسيناراعىلاسيدقخداعيدسينارصاساخفاعيلاسيضايدي،ا

خأرعوهاقمخالًايفاسيمال.ا
وكانتاعدٌعامناشايسرعاعدن،اشاهدتاسحمخاجاٍتاعاملا
وميسجهااتامسالمل.احخثاقطاعامئاتاسسيسطنني،امسااءا
سالثناني،اعادعسًامناسيشايسرعاسيرئخساخلابخدينلاعادن.اوقالا
مساؤولامميلاييكايلاخل:اإنامئاتاسسيسطننياقاميسابقطعا
سيطرقاتاسيرئخسخلابخدينلاعدن؛اسحمخاجاًاعىلاعد اتسلخهما
روستيهام.اوأوضاحاأناسسيظفانياستخهايساإىلامكاتاباسيليدا
يمسالماروستيهاماإالاأنهاااأبلغمهماأنهاالاتميخرايديهااساخييلا
يرخها.اوأضافاسسصدر،اأناحايلاغلخاناتشاهدلااشايسرعا

عدن،اومطايياتاخيريلابرفامرتياتهم.
اوتشاهدامماخظالاعادن،اخاللاسيشاهراسساايض،اتنامخاًا
يدخلخااتاسالغمخااالتاسيماياسسامهدختاضياطااًاعساكرينيا

َوأمنخانياَوقخااعستايفاسيمارسكاسيخنيبياإىلا7يكاشانامقاتليا
تنظخماسيقاعدةااأنصاراسيريدل(اوعنارصامناتنظخماسيدويلا
سإلساالمخلا»عسعش«اواليالاعدنالخيماًاعنخفااًاعىلامديريلا
سسدال،ايفاأولاحاعثلامنانيعهاايقخا اسيطرخنيابهخي اميحد.ا

وقاياتاسسصااعر:اإنامقاتيلاعسعاشاوسيقاعادةالاجخيسا
مديريالاسسدالاووصلايساإىلامدينلاسيدخاالاوعسرتاميسجهاتا
عنخفلامعامسلمياسيمرسكاسيخنيبياوآخرين،اووخلاسسصاعرا
خإناسسيسجهاتاسممدتاإىلاممخطاجزيرةاسيدخالاَوجيسراخندقا
عادن،ابخديريالاخيرامكرسابدادن،اجنيباسييالع.اَوحسابا
سسصاعر،اخإناسالشامياكاتاتركزتايفامدخالاجزيرةاسيدخال،ا

َوإىلاسيغربامناخندقاعدن.ا
َوأكداميقاعا»عدناسيغد«اوقيَعاسالشامياكات.امشاريسًاإىلا
قخا امسالمنيابقطاعاسيطريلاسسؤعيلامناأماا اخندقاعدنا

َوحمىاجزيرةاسيدخال.ا
ووخالامدليمااتاتناقلهااناشاطينايفاميسقاعاسيميسصلا
سالجمخاعاي،اأناسالشامياكاِتاتادورابانياخصائلامسالمل،ا

تمخرَكُزايفاتلكاسسناطل.ا
َوأخاعتاسسصاعراأناسشامياكاتاتدورابنياخصائلامسلملا
منضييالايفاماايُدرفابا«سسقاوملاسيخنيبخل«،اجرسءاخالخاتا
عىلامسااحلاأرضاتماسييسطاعلخهااعقباسخطرةاملخشخاتا

سيفارالاع1اعىلاعدن.
وسايلاعيعةابماحاإىلاعدن،اإقايلاسيفاارالاع1،اسماخظا
عدن،اسإلصالحايانيخلاسييكري1،امناميقدهاوساطاستهاماتا
ممياَعيلابنيامرتزقلاسيرياضابشاأناسيفشالايفاإعسرةاشائينا

سسماخظلابرغماعخيلاسيقيستاسيغازيلاإيخهاامنذاشهرين.ا
وكاناقارسُراسيفاارالااع1اأثااراميجَلاسايطايدىاحزبا
سإلصاالحاوكايسعرهاسسؤيَّدةاوسسممخسالايلددوسناوساايساخىا
بايرعخال.اوليامااسعملهامرسقييناباأناسيقرسَراجاءابخثابلا
سيصفدلاسيساديعيلايإلصالح،اومؤرشاعىلاعد اثقلامرتزقلا

سيرياضايفاسإلخيسناسسسلخنيابايخخن.

ما قبل العيد !
علي شرف المحطوري

1- منك�رون، أيه�ا الغ�زاة، ولن تنال�وا من اليمن وفيه ش�عب 
ال يعش�ق ش�يئا مثل منازلة الغ�زاة، وأي يشء يتميز ب�ه اليمن إال أنه 

يوصف عىل مدى التاريخ بكونه مقربة الغزاة.
2- ل�وال أن لغ�ة التص�دي فرض�ت تس�ميتكم أيها الس�عوديون 
واإلماراتي�ون بالغزاة، لكان أمثالك�م عبارة عن أنعام  ظلت طريقها، 
وال ب�د من ردعها، فإن عادت إىل حظيرتها، فذلك خير لها، وإن كانت 
مصاب�ة بجنون البقر، فال ع�الج لها إال اإلحراق حتى ال ينترش الوباء، 
ويعم المرض، وانظروا كيف حالكم يف خامس أيام متاهتكم يف مأرب، 
حيث بلغت خسارتكم أكثر من ستة وخمسين آلية مدمرة، وقبلها لكم 
أن تتذك�روا »مناحة الخليج« جراء رضبة صاف�ر يف الرابع من أيلول 

سبتمرب الجاري.
3- وإىل قي�ادة تحالف العدوان أصحاب الجاللة والس�مو، أرساكم 
ل�دى الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية، م�ع فائق التحي�ة والتقدير، 
وحتى تصل الرس�الة أوضح فاس�معوا ما يقوله متحدث باسم أرسى 
الجي�ش الس�عودي العري�ف إبراهي�م حكم�ي، عىس أن تع�ود إليكم 
بع�ض حكمة، وبعض عقل، عىل أن تتذك�روا ويتذكر كل العالم أن ما 
تس�معونه من شهادة األسير السعودي عن كرم الضيافة عند اليمنيين 
ليس إال انطالقا من سلوك وحضارة شعب يعرف تمام المعرفة أخالق 
الح�رب، كما هو يعرف أخالق وموجبات الس�لم، فأرسى الحرب لديه 
ضيوف واجب إكرامهم التزاما بالمبادئ اإلسالمية، وتطبيقا للقوانين 
الدولي�ة تماما مثلما تل�ك المبادئ، والقوانين توج�ب حق الدفاع عن 

النفس، والتصدي للعدوان واالحتالل بكافة السبل المتاحة.
4-  وتبق�ى التحي�ة إىل الجيش واللجان الش�عبية الذي�ن تمكنوا 
بفض�ل الل��ه م�ن أرس عس�كريين س�عوديين وه�م أحي�اء، وتحية 

إلكرامهم األرسى أن أظهروا مناقبية شعب اليمن الثائر العظيم.
5- ينبغ�ي التأكي�د ع�ىل أن أرس جن�ود م�ن تحال�ف الع�دوان، 
ومعاملته�م بالحس�نى يع�د إنج�ازا عس�كريا، وانتص�ارا أخالقيا، 
وه�و مقدمة إىل االنتص�ار األعظ�م، والكامل بكل أركانه السياس�ية 

واالسرتاتيجية.
6- وإىل ذلك الحين ليكن الصرب درة السالح، مع االمل بأن تتعاظم 
قبل حل�ول العيد هدايا الع�زة والكرامة، عىل أن مس�تحقيها هم أهل 
الثبات والصمود، فال يرتكن أحٌد جبهة قتال، ففيما مىض عربة، والعيد 
عي�د النرص، وكل ع�ام وأنتم طيبون، ويف كل معرك�ة ومعكم المزيد 

من األرسى.
7- وم�ع حل�ول الذكرى األوىل لث�ورة ال�21 من أيلول س�بتمرب، 
فليحم�د  الش�عب اليمني أن انفت�ح أمامه من الرصاع م�ا يجعله عىل 
خطى تفجير ثورة عربية أش�مل وأعم، مع تس�جيل أن شبه الجزيرة 
العربي�ة والخليج لن يكون بعد هذه الحرب كما كان قبل، وس�يخرج 
اليمن وله من المهابة والكلمة المس�موعة إقليميا ما يؤهله الحقا ألن 
يضاع�ف االنتص�ارات حت�ى يرتفع إىل مس�تويات علي�ا يف الحضور 
ال�دويل، وأول طري�ق الع�ز قطرة دم تس�قي ش�جرة أصله�ا ثابت، 

وفرعها يف السماء.
8- وإىل أرواح ش�هداء الس�يادة والكرام�ة واالس�تقالل .. رحمة  

الل�ه تتنزل عليهم إىل يوم الدين.
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  - خاص: 
كشافاسإلعالُ اسيمربي،امساءاسألمل،األولا
مرةاعاناوجيعاأرسىامناسيخخشاسيساديع1ا
يادىاسيخخاشاوسيلخااناسيشاديخل،اووّزعاأولا
تساخخلامصّيرايخند1اسديع1اتمدثاباسما

سألرسىاسيسديعيني.
وظهرايفاسيمساخخلاسيذ1اسسمخرايدقخقمنيا
سيدريُفاإبرسلخماعرسجاحكخي،امناسيليسءاسألولا
سيماباعايلخخشاسيساديع1ابخخازسن،امممدثاًا
اهارساائَلا باساماسألرسىاسيساديعيني،اووجَّ

يلخخشاسيسديع1امطايياًابيقفاسيددوسن.
وتمدثاسألسارياحكخيامناسيكمخيلاسيرسبدلا
مخخيعالاسيلايسءاسألولاقائالً:ا“أتمدثابساما
سألرسىاماناسيخخاشاسيساديع1اوأقايلاأوالًا
»نيجاهاشاكرنااوتقديرنااايلخخاشاسيخخنايا

وسيلخاناسيشاديخلاوسيشادباسيخخنياسيشقخلا
سسدسخعاعناحقيقهاووطنهاسيذ1اكاناتداملهما
مدنا،ارغماحربنااعلخهم،اعىلاأحسناماايكينا
وبايمداملاسإلنساانياووخروساينااُكّلاحاجخاتناا
ويمانشادراحمىابايغربلاعندلماوكأننااجئناا
يزيرتكام«.اوأضااف:ا»ثانخاًاأوجهامناشادتيا
يلخخشاسيساديع1اويايزسرةاسيدخااعاويخخخعا
سسساؤوينياإليقافالذهاسيمرباسيميايخلامنا
ورسئهااإالاسيدماراوسيقملاألشقائناايفاسيخخن«.

ووّجهاندسءسًايلخخشاسيسديع1اقائالً:ا»أقيُلا
اماايقالايكما يلخخشاسيسديع1االاتصدقيساُكلَّ
ماناتليرستاعىلالاذهاسيمارب،اخاييسقُعاغريُا
مااايقالايكم،اخنمناإخايةايفاسيديناوسيخيسر،ا
ولاذهاسيمرباخخهااإسااءةايدالقلاسيخيسرابنيا

سييلدين«.
وخماماسألسارياحديثاهايدائلماهابايقايل:ا

“أطخنئاأليلاوعائلماياأنيابيرياوسيمخدايله،ا
وأساألاسيلهاسيديلاسيدظخاماأنايلمقنيابهمايفا

سيقريباسيداجل«.
ويماتيُداعىلاسألسارياعالماُتاتَااانُاامُّاعنا
سييايفاأواسيقلل،ابلاخماماحديثهاضاحكاًايفا
وجهاأشياصاييدواأنهماكانيساخلفاسيكامريس،ا
حخاثاعرفاعاناسيخخاشاوسيلخاناسيشاديخلا
ُحساناتداملهماماعاسألرسىابيالفامااتقد ا
علخاهاسسلخشاخاتاسيمابدلايلددوسنامناساملا
وإعادس اسألرسىاوسيمنكخلابخثثهماأما امرأىا

ومسخعاسيناس.
وأماا اسيمدمخاماسإلعالماياسياذ1ايخارساها
سينظا اسيسديع1اعخاايدورايفاسيمدوعاوتمديدسًا
يفاجخازسناونخارسناوعسارياخارجاسإلعاال ا
سيمرباياألولامرةاوكَشاَفاعاناوجيعاأرسىا
سديعينيايفاقيضلاسيخخشاوسيلخاناسيشديخل.

 

و�شهد �شاهد من �أهلها
رسالة األسير السعودي لحكومة بالده ورفاقه في جيش المملكة:

أوقفوا الحرب.. وال تصدقوا ما يقال لكم.. الواقع مختلف

العدو يعترف بمقتل 14 ضابطًا وجنديًا

أبطال الجيش واللجان يسيطرون 
على »فرضة الجابري« بجيزان

مأرب تقبر الغزاة
 مقتل أكثر من 35 قوات الغزو ومرتزقتهم وإحراق ما يزيد عن 56 آلية عسكرية 

 ناطق الجيش: تحركات العدوان مرصودة و في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية

  - خاص: 
ساخطرتاقيسُتاسيخخشاوسيلخاناسيشديخلا
سيدساكر1ا سيخابار1ا خرضالا ميقاعا عاىلا
سيساديع1ابخخازسنابددامدركلاماعاحامخلا
سسيقعاأسافرتاعنامقملاعادعامنهماوخرسرا

عدعاآخر.
وأوضحامصدٌراعسكر1اأناقيستاسيخخشا
وسيلخااناسيشاديخلاسقممخاتاميقاَعاخرضلا
سيخابر1ابخخزسناوساخطرتاعلخهاوتماتدمريا
ماآيخاتاسديعيلايفاسسيقع،اُمشريسًاإىلاأناعدعسًا
مناجنيعاسيددواسيساديع1اسقطيسابنياقمىلا
وجرحاىاKوسييدضاسآلخرالربايسامناسسيقعا
أثناءاسقممامهامناسيخخشاوسيلخاناسيشديخل.
عخلخااُتاسيخخاشاوسيلخااناسيشاديخلايفا
جخزسناونخرسناوعسارياوسيمقرياراسيذ1ابثمها
»سسسرية«اعناساخطرةاسيخخشاوسيلخاناعىلا
مدينلاسيربيعلاوسسيسقعاسيدساكريلاسسمخطلا
بهاااوظهراخخهااقمىلامناجخشاسيددو..اكلهاا
اسيسديع1اعىلاسالعرتسفارسخخاًا أجلتاسيددوَّ
بخقملالااضابطاًاوجندياًايفانخرسناوجخزسن.
ووقداتابخانااُتاجخاشاسيدادوايفاورطلا
عندماايماتدلاناعناسيخنيعاسيقمىلايفاسيربيعلا
بدساريارغماظهيراُجثَِثهمايفاتقريراسسسريةا
ونراميقاعاصمخفالاسسساريةاسإليكرتونيا
صيرسًاحريلايلقمىلاسيساديعينيايفاعسري،ا
وليامااأكداسسمخرسراسيددوايفاإخفاءاخسائرها

وعد اسإلعالناعنهاابشفاخخل.ا
تماتا سيخاي ا جخازسنا منطقالا وتارزحا
سيقصاف،احخاثايخأاسيدادوسناسيساديع1اإىلا
تيريباميسقدهابخدهاوشاناعرستاسيغارستا
أملاسألربداءاعىلاميسقعاعساكريلاممخطلا
بخدينلاسيييبلاساخطراعلخهااأبطاُلاسيخخشا

وسيلخااناسيشاديخلاوعخزاجخاشاسيددواعدةا
مرستايفاسسامداعتهااوتكيداخسائراخاعحلايفا

سألروسحاوسيدماع.ا
ويفامنطقلاجيباحابخخزسناقصفتاسيقيةا
سيصاروخخلايلخخشاوسيلخاناسيشديخلاسسيسقعا
سيدساكريلايفاسسنطقالابدارستاسيصيسريخا

بخنهااصيرسيخاغرسعاسسطّيرة.
مصادراعساكر1اقالايصدىاسسساريةاإنا
عارستاسيخنايعاسيساديعينياخاروسابشاكلا
جخاعياماناميسقدهمايفاتلاكاسسنطقلاخخخاا

يقياعدٌعامنهمامصارَعهم.
ويضخفاسسصدراأناقيسِتاسيخخشاوسيلخانا
سيشاديخلاتمهخّأاالقمما اتلكاسسيسقعاوتيسخِعا
َرقدلاساخطرتهااعاىلاسسيسقعاسالسارتستخخخلا
يفاجخازسناوتددامنطقُلاجيباحامناألماتلكا

سسناطل.
ويفاجخازسناأيضااًايقاياعدٌعاماناسيخنيعا
سيسديعينيامصارعهمابدداإصابلاجرسخاتهما
إصابالامياارشةابناريسناسيخخاشاوسيلخاانا
عندماااحاويتاتلاكاسيخرسخاتاسامَباآيخاتا
عساكريلاأعطياتايفاوقاتاساابلابخيقاعا

سيرعيفاسيدسكر1ابخخزسن.ا
وماانزسلايفاجخزسناحخثابثتاقناةاسسسريةا
تقريرسًامخدسنخاًاسرسسالهااسيزمخلاعيدسيياساطا

سيريفامناميقعاعسراسينرابخخزسن.
اسسيقعامناأ1اتيسجدا وأظهراسيمقريراخلايَّ
عساكر1اساديع1ارغامامسااحلاسسيقاعا
سيكيريةاومنشآتهاسيمياتظهراألخخمهامقارنلا

باسيسقعاسألخرى.
ونقلاسيمقريُرامشاالَداتظهراآثاراسيغارستا
سيمياشانهااطاريسُناسيددوابدداعخزاجخشاها
سيل1اعناسسامداعةاسسيقع،اكخااخشلتاأيضاًا
سيغاارستايفاإنهاءاساخطرةاسيخخاشاوسيلخانا

سيشديخلاعىلاسسيقع.

  - خاص: 
قالامصدراعسكر1ايصدىاسسسرية:اإناأكثَرا
منامخامسلماًايقيسامصاِرَعهمامناقيستاسيغزوا
ومرتزقمهام،اسيذياناحاوييساسيمقاد اأملامرةا
أخرىامناخطاسألنابخباوتصدتاقيستاسيخخشا

وسيلخانايهماوأحرقتاعدعسًامناآيخاتهم.
سالحمااللا قايسِتا أنا سسصادرا وأضاافا
ومرتزقمهاماباارشوسابايقصافاخخاَراأمالا
أنايسعا ُكّلا مساميدمنيا بايقصاف،ا سألربدااءا
سألسالملاتخهخادسًايلزحافاسياذ1اسنكارساأما ا

سيخخشاوسيلخان.
وأشاراسسصدراأناُجثََثاقمىلاسيغزواوسسرتزقلا
ماااتزسلامرمخلايفاسألرضايفاخطاسألنابخباحخثا

سنكرساسيزحف.ا
وعحراأبطالاسيخخشاوسيلخاناسيشاديخلاُكّلا
ممااوالتاسيزحافاسيماياحاويتاقايستاسيغزوا
سألجنياياسيقخا ابهااخاللاسيثالثالاأيا اسساضخلا
بخماخظلامأرب،اوتخكناسسخالدونابايمداونا
ماعاأبنااءامأربامناكارساممااوالتاممددعةا
بايزحفاعىلامناطلاحخلاسسصاريلاو7ستاسيرسءا
وسيخفخنلاوخاطاسألنييباوحخالاسسقهي1اوتما
تكيخاداسيغازسةاومرتزقمهاماخساائراخاعحلايفا

سألروسحاوسيدماع.
وحااولاسيغزسةاياي اسالثننياسساايضاسيزحفا
سيارسءا باتخااهاتيالاسسصاريالاومنطقالا7ستا
بغطااءاجاي1اكثخفاشااركتاخخاهاسيطائرستا
سألباتاياوسإلفاما،اويكانامماوالتهاماباءتا
بايفشلاأما اشاخاعلاوصخيعاسيخخشاسيخخنيا
وسيلخاناسيشاديخلاوتماإحرسقامااايزيداعنالا 
آيخالاعساكريلايي اسالثنانياخقاطاتيزعتاماا
بانياعبابلاوطقماومدرعال،اكخاايقياسيدرستا
مانامرتزقلاسيغزوامقمَلهم،اكخاااُقملاعدعامنا
سيغازسة،اوسعرتخاتاسإلماارستابخقمالاسثننيامنا
جنيعلااايفاوكايالاسألنياءاسيرساخخلاوس اضخنا
سخاَسلاسإلمارستاسسدروخلاباإلعالناعناقماللما

بشكلاتدريخي.
ويفاياي اسيثالثااءاكاّرراسيغازسةامماوالتهما
سيفاشاللابايمقد اإالاأناسينمخخلايماتكناأخضلا
ماناساابقمهااوتخكاناسيخخاشاماناتدماريا
مدرعمانياإمارستخمانياحاويماااسيمقاد اباتخاها
بمخالا سيشاديخلا وسيلخاانا سيخخاشا ميسقاعا
سسصاريالاسييسقدلابخنطقالاسيخفخنلايفاسيخهلا
سيخنيبخالاسدينالاماأرب،اكخااتاماتدمرياعربلا
تابدالايلغازسةايفامنطقالا7ستاسيارسءايفاسيخهلا
سيشاخايخلاسدينلامأرباوتماتلقنياسيغزسةاعرساًا

جديدسًايفاسيصخيعاوسييطييل.
سيشاديخلا وسيلخاانا سيخخاشا تخكانا كخااا
سألربداءامناتدمرياثخاناآيخاتاعساكريلاأخرىا
تابدلايممايفاسيددوسناسيساديع1اومرعامنا
خخهااايفاحخلاسسقهاي1ابخماخظلاماأربابددا
سصطخاعلااابصيسرياخامضاعةايلادروعاخاللا
زحفاجديداحاويتاأناتقيَ ابهاقيستاسيغزةامنا

سيخهلاسيخنيبخلاسيغربخلايلخدينل.اوقدايقياعدٌعا
مناسسرتزقلامصارعهماوُجرحاآخروناوسنكرسا

سيزحفابشكلاكيل.
ويُقادرامخخايعامااتاماإحرسقهاماناآيخاتا
يقيستاسيغازواخاللاسيثالثلاسألياا اسساضخلابخاا
يزيداعانامماآيخلاعساكريل،اكخاايقاياسسئاتا
مناسسرتزقلامصارعهماخااللاعخلخاتاسيمقد ا
سيفاشالل،اوتؤكادامصااعرامخدسنخالايصادىا
سسسريةاأناسيدرستامناجنيعاسيغزواسإلمارستخنيا
وسيساديعينياوسيقطريانيايقايسامصارعهماإالا
أناحكيماتهاماتنمهجاسخاسالاسيمدمخمايفالذسا

سيشأن.
لاذساوقاداأكاداسيناطالاسيرساخيايلقايستا
سسسالملاسيدخخداسيركانارشفاغايبايقخاناأنا
سييحدستاسيدسكريلاوسيلخاناسيشديخلاسسرسبطلا
يفامماخظالامأرباومدهخااأبنااءاقيائلامأربا
سيرخاءايفاجالزيلاتاملاوعىلاأليلاسالسمددسعا
يلاذوعاعناحخاضاسييطناوإخشاالاميططاتا
قخااعةاسيددوسنامناآلاساديعايفاسحماللاأرسيَضا

يخنخل.
وأشااراسيدخخادايقخاانايفاترياحاييكايلا
سالنياءاسيخخنخلاسايأاإىلاأناآيخاتاوعماعاسيددوسنا
يفا وسسناطالا سسيسضاعا بداضا يفا وتخركزلااا
ماأربايخار1ارصُدلااوتمياعاتمركاتهااوليا
يفامرمياأسالملاسيخخاشاوسيلخاناسيشاديخل،ا
ويكناالعميارستاوطنخلاوإنسانخل؛اكينامدظما
سيقايةاسييريلاسسرسخقلايهاامناسيخخنخنياسسغررا
بهام،اخايهخي اعلخهااغرياوسرعاحايخاًاأوامؤّجلا
بقصاداتخنباقملاسسغررابهماعّلهمايديعوناإىلا

رشدلماغرياأنا7يكاينايدوَ اطييالً.
وقالاإناسيخخَشاوسيلخاناسيشاديخلامااتزسلا
تأخاذاوضدخالاسيدخااعاأماا اقايستاسسدمدينا
سسميسجدةايفامساحاتابدخدةاعناسسدناوسيطرقا
سالسارتستخخخل.اآملانيامانامنمسايياسيخخشا
وأبناءاسيقيائلامخناسنماازوساإىلاسيددواوصاروسا
يفاخلكهمابايرتسجعاوسيديعةاإىلاصيسبهماوقرسءةا

سسشاهداقارسءةاوطنخلاصمخمال،اإ7اأناأنظخلا
تمايافاسيدادوسنايياكاناتاتريدايلخخاناسييريا
يكاناأخضلايهااععماسالقمصاعاسيخخنياوإيصايها
إىلاباراسالمانابدالًاعناسسامنزسفاأميسيهااوعماءا
أبنائهااوإرساايهماإىلاحميخهامايفاحرباظاسلا

عىلاشدينااوسحماللاسرسضخه.
وأضاافاأناسسيسجهااتاسيدسئارةابنيابدضا
وحدستاسيخخشاوسيلخاناسيشديخلامعاسسخامخعا
سيغازيالايفاجنايبامدينالاماأربابايرغمامخاا
يروجاياهاإعال اسيدادوامااتزسلاممادوعةاومعا
7يكايملقىاخخهااسيددواخسائراكيريةايفاسسددستا
وسيماياوصلتاحماىالذهاسيلمظالاإىلاأكثرامنا
لماعربالاومدرعالاوعبابال،االخماًاإىلاساقيطا
ضماياابايدرستاإنايمايكناباسئاتامناطرفا
سسدمديان،ايكنهايخار1اسيمكمماعنهااايفاصيرةا
تكشفامدىاسسرتخاصاقخاعةاسيددوسنايلدماء.
وأوضاحاأنا»سيخخَشاويخانهاسيشاديخلاويفا
مقدممهمارجاالاسيقيائلامنامأرباسيشاهاملا
وسيدازةاوسيكرسمالاوسيمأريخاملمزمايناباييخاءا
باييسجاباسيدساكر1اوسيديناياوسألخالقايايفا
سيدخااعاوسيمصد1ايلغازسةاسسمكلياناويضدافا
وأرضهاما أنفساهما باعايسا مخانا سينفايسا
ووطنخمهامايأسافاوبأثخانابيسالارخخصلا
سيساخاعةا النمهااكا وسييغايا سيممايافا يادولا

سيخخنخل«.
وتاباعاسيدخخادايقخااناقائالً:اإناسييساائرا
سيكيريةاسيمايايمكيدلااأعدسُءاسييطناعىلاجخخعا
سيخيهااتاقداتدخعاقخااعُةاسيددوسناإىلامزيدامنا
سيمهيرايفاسرتكاباجرسئماحرباوإباعةابايطريسنا
وبايمصااراوتدمرياسيُخسايراوقطعاسيطرقاتا
يمخييعاسيشادباسيخخنياسيصامداأما اغطرسلا
وعنخهخلاووساخلاألدسفاقخاعةاتمايفاسير.
وأكداأناسيخخَشاوسيلخاناسيشاديخلاعازمينا
وباإرصسراعىلاميسَصلالاعرباسيكفاحاوسينضالا
يفاسيدخاعاعناسييطاناوسيمصد1ايلغزسةاسسدمدينا

بكلاماايخملكينامناقيةاوعماع.
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  - خاص: 
تيسصلاقايسُتاسيخخاشاوسيلخاناسيشاديخلا
بايمدااونامعاألاايلاتدازاسيمقاد ايفاميملفا
سيخيهاتايفاسُسماخظل،الاذساوقداطّهرتاقيستا
سيخخشاوسيلخاناسيشديخلاقريلاسألكخلاسيسيعسءا
يفاجيالاحيياأبارزامداقالامرتزقلاسإلصالحا
وسيقاعدة،اوسيمياكانتاتُدملاأحدامدساكرستا
سُسرتزقلاوميقاعاسإلنزسلاسسظيلامناقيلاطريسنا

سيددوسن.
اوسخطراسيخخُشاوسيلخاناعىلاتيلاسيلكانيا
أحداسيمياباسُسطللاعىلاجيلاجرة،اتيدهااقصفا
يلددوسن،اكخااتقدمتايفامنطقلاثدياتاومينىا
سإل7سعال،اوكذياكايفامدينالاسينايراوصايالًاإىلا
مسمشفىاتدزايخرسحلاسيدظا ايفابرياباشا.

وسيلخاانا سيخخاشا قايسُتا تقدماتا كخااا ا
سيشاديخلايفامنطقلاسسروراباتخااهاصخنهامنا
جهلاسيغرب،اوطهارتاعدعسًامناسيفللاوسسيانيا
سيماياتطالاعاىلاصخنالاوكانايممخايابهااا

سُسرتزقال،اويفاإحدىاسيُقارىاسُسما7يلايلخخخعا
سيقضائايايفاجيلاجرة،اصدتاقايستاسيخخشا
وسيلخااناسيشاديلازحفااًايلخرتزقالاوأصابتا
سيدرستامنهم،اخخخااال7اسآلخرونابايفرسراوماا
زسيتاسيدخلخاتاسيدسكريلاُمسمخرةايفاميملفا

سيخيهات.ا
لذساوقاداشاهدتاسسدينلاغارستاساديعيلا
مميسصلالاعاىلامناطالاُممفرقهاماناسسدينلا
مرتزقمهام،ا النمشاالا يائسالا مماويالا يفا
وخمحامخاالايمركمهم،امنهااسايعاغارستايفا
منطقالابرياباشاااترضرتاعاىلاإثرلاامنازلا
سسيسطنانياوجرحابدضهام،اوقصفتايفاجيهلا
سسروراخندقالاا1اكالسابخييهاسسروراوعخارا
سيدديناياوعخاارةاسينخايشابايمصاب،اإالاأنا
قايستاسيخخاشاوسيلخااناسيشاديخلاسسُرسبطالا
يفاميملافاجيهااتاتداز،اصامدة،اوُمشادعها
قيضمهااسيدساكريل،ايفاعازلاجيهاتاسُسرتزقلا
عانابدضهاا،اومماارصةاميملافاعصاباتا
سُسرتزقلاخخقلباسسدينل،اومثلاسيمقد ايفاممخطا

جيلاجارهاووسع1اسيقاايضاقطدااًاجديدسًابنيا
ميسقعاسُسرتزقل..ا

تسامخرالاذهاسيمقدمااتابيتاريةاعايخلايفا
سييقاتاسيذ1اتشاهداباهاسُسرتزقلاحايالاتفككا
وتياعلاثأرستاوسنمقاماتاشيصخلابنياقخاعستا
لاذهاسيدصابااتاوأخرسعلا،اِمَخااأناسسامدعىا
سُسرتزقلاأنايشكليسامكمباقانينيايميعاقخاع1ا
عسعايايُدعاىااأبياسيديااس(ايدخالامنفرعسًا
بخدزلاعانامرتزقلاسإلصاالحاوسسياليف،اولذسا
سسكماباأشايهاماايكايناباسماكماسإلساالمخلا
سيمياتشكلهااحركلاطاييان،الذساوتمخيلالذها
سيسخارستاسيسيعسءاسيمابعاسكمباأبياسيدياسايفا
سسناطلاسيمياتساخطراعلخهاامخااييدثاسيرعبا
بنياسسيسطنني،اخخخااكانتاسسدعياحخيعاسادخدا
يفارمضاناسيفائتاأعلناعزمهاعىلاخمحاأقسا ا
رُشطاهاإلعسرةاسألمنايفالذهاسسناطلاويمايفدل،ا
ولذسامااأثاراُسيريلاسأللايلاسيذينايروناخخهما
عصاباتاإجرسمخلاوُقطاعاُطرقاخلخناسمفمحا

طل. أقسا اسيرُّ

وعاىلاصدخداُممصلاأحيطتاقيستاسيخخشا
وسيلخااناسيشاديخلابايمدااونامعاألاايلاتدزا
يفامنطقالاسيميباان،امماوياًلايمهريباميسعا
غذسئخلاُمنمهخلاإىلاعسخلاسسدينل،اوكذيكاأيدابا
ناريالاوبنااعقاصخاد،اوسعملتهااامماوالتا
يائسلابدداسالنكسارستاسيدسكريل،ايفاصناعها
أزماتاسجمخاعخلاوإنساانخلايخقي اجهازلما
سإلعالميابمناويهااوتمخخلاسيدويلاسسسائييخل،ا
ولذساسقيطاأخالقياآخرايدصاباتاسُسرتزقل،ا
خخخااتيسصلاسيقيستاسألمنخالاممابدلامصاعرا
لاذهاسسايسعاسيغذسئخالاوسيشايكلاسيماياتقافا

خلفها.ا
لذساوتشاهداقخااعستاسسرتزقلاسايطاًاعىلا
عولاسيدادوسناوستهامهامابيذالنهام،اوتنامتا
لذِهاسألصيست،امعاإعالناوصيلابماحاإىلاعدن،ا
وإعالناهاأناُجهادامااساخاهابادولاسيممايف،ا
سخنصبايفاإغاثلاعدنابشكلارئخيس،اوتساورا
مرتزقلاسيددوسنابمدازاوخاصلاقخاعةاسإلخيسنا
شاكيٌكامناعيعةابمااح،اوخاّصاًلابدداإقايلا

مماخاظاعادناسييكار1اسسمسايباعىلاحزبا
سإلصالح،اخاالنقساماتاسيسخاسخلابنياسيرياضا
وسإلمارستاوبماحاولاع1اتدكلانفساهااعىلا

مرتزقمهمايفاسيدسخل.ا
إنساانخاًاوبداداتلكاسسخاازراسيماياسرتكيمها
عصاباُتاسإلصالحاوسيقاعدةابملابختاسيرُّمخخلا
يفامديريلاحدنانابصل،اقامتالذهاسيدصاباتا
مؤخرسًابطلبامناسينازحنياسيديعةاإىلامنازيهم،ا
وسعمدوسابايرجماوسيرضباعىلاأولاسمرأةاعائدةا
منابختاسيرُّمخخالاومنديلاامناعخيلامنزيهاا
ولياسيمخلاساخرييلاسيرمخخلازوجهاسألسما7ا
سياذ1اتملخاذا سيرمخخال،ا ممخاداعيدسييلاابا
مدظاماأبنااءاسيقريلاعاىلايديه،الاذساوماازسلا
عصابااتاسإلصاالحاوسيقاعاداتممفظابأرسىا
منابختاسيرُّمخخلاترتكبابمقهماأبشاعاجرسئما
سيمنكخالاوسإلبااعة،اوأكداسألخاخااروقاسيرمخخلا
عاىلاصفممهايفا»سيفخلابيك«اأنالناكاخريقاًا
قانينخاًايدكفاعىلارصدالذهاسالنمهاكاتاسيذينا

يمدرضينايهااباعميارلااجرسئماحرب.ا
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  - خاص: 
نشايتاخالخاٌتابانياماايساخىا»سسخللا
سأللايل«ابمرضمايتاسيمابعايمازباسإلصالحا
وبانياتنظخاماسيقاعادةاسياذ1ايساخطُراعاىلا
سسماخظال،اعىلاخلفخلاستهاماتاوًجههااسألولا
يلمنظخامابيخاعاسينفاطاوسسامغاللاإمكاناتا

سسماخظلاسساعيل.
وستهاماسسخلل،اسيذ1ايقيعهاعيلاممسانا
سألحخراماناسيريااض،اتنظخَماسيقاعادةابيخعا
سساعيالا وإمكانخاتهااا سسماخظالا مقادرستا
وحرمااناحرضميتاماناسالسامفاعةامنها،ا
قاا ا سيقاعادةا تنظخاما أنا بخاانا يفا مؤكادسًا
فايفاسينفطاسييا اسسيجيعايفاخزسناتا بايمارُّ

مخناءاسيضيلاأكلامخناءانفطيايفاسيخخن.ا
ولّدعاسسخللابأنهاساخميذاميقفاًاصارماًا
مناسيمكيملاومناتنظخماسيقاعدةاخاللالذها
سيفارتةاحماىانهايالا17اسيمخالامخلالا،ا
وطاياباسسخلالاسأللايلاسيقاعادةابمسالخما
سيقراسيخخهير1اومدساكراسيليسءالاامخكاا
بايريااناومخنااءاسيضيالاسينفطاي،امليحااًا

باتيا7اسسيسقفاسسناسيلايفاحخنها.

بخااناسسخللاسألليلاعخاعاتنظخماسيقاعدةا
يلملييحابملهاوسعمقالاأعضائهاومماسيمهم،ا
وساطاخالفابنياعناارصاسيمنظخماحخثارأىا
بدضهماأنايمماسإلبقاءاعىلاسسخللاسيذ1اوّجها
سعماذسرسًايلقاعدةاعانابخانهاسيساابلاعناتلكا

سالتهامات.ا
ونقالاميقعاصادىاسسكالاعانامصاعراأنا
رئخَلاسسخللاعخرابناسيشكلاسيخدخد1اتلقىا
ستصااالًامناسيليسءاعيلاممساناسألحخراطاييها
بسامباسييخاناوسالعمذسرايمنظخماسيقاعدةاعنا

سالتهاماتاسييسرعةايفاسييخان.
وتداداسسارةاسألوىلاسيمايايطفاياخخهاااعىلا
سيساطحاخالفابنياماايسخىاباسخللاسألليلا
وبانياسيقاعادة،اعلخاًاأناماايساخىاباسخللا
سأللايلايفاسسكالاتشاكلابدعماسيقاعادةاوبددا
سسامخالئهااعىلاسسماخظل،اوجاءتاسيمهديدستا
سيماياأطلقهاااسسخلالاسأللايلاوسالتهامااتا
سيريمالايلقاعادةابدداخخسالاأشاهرامنا
سيساخطرةاسسطلقلاعاىلاسساكال،اوعقباعيعةا
رئخالامااايساخىاباسخللاسأللايلاعخرابنا
سيشاكلاسيخدخاد1اماناسسخلكالاويقائهابديلا
ممساناسألحخاراعىلاسنفارسعاوبشايصخاتا

سسامييارستخلاساديعيل،اوعد ايقائهابهاع1ا
وبماحاوالابخماخظاحرضميت.

يهاذسا يكاينا أنا يًساميددا الا 7ياكا وماعا
سيمصدخدامناقيلاماايسخىاباسخللاسألليلايفا
حرضميتاعالقلابخاايمدثايفاعدناومماويلا
تقلخاصاسيقاعدةاأَْواعىلاسألقالاتغخخباعورلاا
يفاعادناوسيذ1ايأتايايفاإطاراسيمهخئالايديعةا

حكيملابماحاإىلاسسدينل.
وقاداتكينايلقااءاسيخدخد1ابديلاممسانا
منفرعسًاصللابرتكخزهاعىلابخعاسينفطاوستهامها
سييسضاحايلقاعادةابيخدهامناخزسنااتامخناءا
سيضيلا-أكالامخناءانفطايايفاسيخخن-،احخثا
أنالاذساسسخنااءاظلايفرتةامساخطرسًاعلخهامنا
قيلارشكلا7كيسناسيمابدلاينخلاعيلاممسانا
سألحخار،اوربخاااجااءتاسيقاعدةاوسسامغلتا
سسخنااءاوباعتاسينفطامناخزسناتاهابدخدسًاعنا

عيلاممسناسألحخر.
ولنااكاَمنايارىاأناسيرسعايفاحرضميتا
بانياسيقاعادةاوسسخلالاسألليلاقداتكايُنايها
عالقلاباييالفابنيالاع1اوممسناوخلفخاتها
تديعاسصايحاتمدللابمهريباسينفطاوسيسخطرةا

عىلامخناءاسيضيلاسينفطياتمديدسً.

ر�بطة علماء �ليمن: ل يحق لأية دولة �ل�شتفر�د 
ببيت �هلل �حلر�م و�مل�شاعر �ملقد�شة

وزارة األوقاف تجدد التأكيد: موسم الحج لهذا 
العام تعثر بسبب تعنت الجانب السعودي 

  - خاص: 
أعلناتاوزسرةاسألوقاافاوسإلرشااعابشاكلا
رسخياتدثراميسماسيمجايهذساسيدا اباينسيلا
يلخخنخنياوسيسايبايفا7يكاسيمدنتاسيساديع1ا
وعد اميسخقمهماعىلاتأشارياجخخعاجيسزستا
سيمخااجاسسدخلالابخاناتهامايفاسسساارابدونا
سسامثناءاوإحايمهااإىلاقاعدةابخاناتاوزسرتيا

سيدسخلخلاوسييارجخلابايسديعيل.
وأوضمتاوزسرةاسألوقافاوسإلرشاعايفابخانا
يهااأناسيخانَباسيساديع1ايمايخنحاسيمصاريحا
سيالزمالاماناقيلالخئالاسيطريسناسيساديع1ا
يخدسولاسيرحالتاسيخييالاسيياصلابايمخاجا
سيخخنخانياسسسااخريناجايسً،اإضاخالاإىلاعد ا
سيساخاحابممييالاسسيايغاسيياصالابيدماتا
سيمخاجاويمايسامكخلاحالاسيقضايااسيدايقلا
يفاسسساراسإليكرتوني،اسألمراسيذ1اجدلاسييزسرةا
تدلاعناأسافهاايداد اتخكنهااماناتفييجا

سيمخاجاسيخخنخنيايلخيسمامخلالا.
وأكادتاسيايزسرةايفابخانهاااأناسسيمصانيا
يفاقطااعاسيمجاوسيدخارة،اومدظماسسنشاآتا
سسدمخدةامناقيلاسييزسرةايمفييجاسيمخاج،اقدا
بذييساُكّلاسيخهيعاسسخكنلايفاسايخلاأناتممقلا
أمنخالاسيخخخعايفاأعسءاخريضلالذساسيدا ،ايكنا

تدثراسيمفييجاكاناخارجاًاعناإرسعتها.
وأشاارتاسييخاناإىلاأنهاسممماإعاعةاكاملا
سسياياغاسسدخيعلامناقيلاسيمخاجاسسساخلنيا
لذساسيدا اوبدونانقص،اوبايريالاسيسديع1،ا
مناقيلاسيينك،اسبمدسءسًامناسألحداسيقاع ابمأريخا
سيساعسامنا17اسيمخلامخلالااسسيسخلالا 
سيمخلامالا اوسمكيناسألويييلايهماسيمجا

سيدا اسيقاع ،اوبدوناسسمثناء.
عانا وسإلرشااعا سألوقاافا وزسرةا وعالتا
شكرلاايلخنشاآتاسيمياسيمزمتاوضّمتالذسا
سسيساماوأعتاعخاالًامخخازسًايفاظالاسييضاعا
سالسمثنائياسيذ1اتخرابهاسييالعايفاسيخلاخدملا
حخااجابختاسيلاهاسيمرس ارغاماسسياطراسيميا
تدرضتايهااوسييسائراسيمياتكيدتها،امؤكدةا
أنهاسامكينايهاااسألويييالايفاسيمفييجاسيدا ا
سيقاع ،اوسامخنحاأويييلاسيمخخزايفاسسشاركلا

عوناغريلا.
ويفا سيخخخاع،ا تدااونا سيايزسرةا وثخناتا
مقدممهاماسيمخااجاسيذياناساخليساوضميسا
سألمايرا وسنمظاروساطيياالً،ايفاحانياكاناتا
خارجلاعاناإرسعةاسيخخخع،اساائللاسسيىلاعزا
وجلاأنايخناعىلابلدنااووطننااباييرياوسألمنا

وسالسمقرسر.ا

مناجهمهااأعسنتارسبطلاعلخاءاسيخخنامنعا
وحرماناسيسالطاتاسيسديعيلاحخاجاسيخخنا
مناسيمجايهذساسيدا اومندهمامناأعسءامناسكا
سيماج،امشاريةاإىلاأنالاذساسيقارسراسيخائرايفا
إطاراسيددوسناسسسمخراعىلاسيخخناوأللهاطخللا
ساملاأشاهرامممابدلاماناسيمارباوسيدمارا
سيليئالا سألروسحا وإزلااقا سيدمااءا وسافكا
وخارسباسييخايتاوسسامهدسفاُكّلامقيمااتا
سيمخااةاوكأناشادباسيخخنايخلاياهاأ1احٍلا
يفاسييجايعاأوايفاسيمخااةاوكأناهاقداخرجامنا
عسئرةاسسسالخنياسيذينايملايهماأنايخارسيسا
عياعستهماوشادائرلماسيدينخلاكساائراأخرسعا

وشديباسسسلخني.
وأشارابخاناسيرسبطلاإىلاأنالذساسيقرسرايأتيا
يفاإطاراسيضغطايممقخلامآرباسخاساخلاأوا
عساكريلاأواسنمصاارستاولخخالاضادالاذسا
سيشادباسسساايم،اوكاناماناسيالئالابلامنا
سييسجباتخنخباسسسااجداخضالًاعنابختاسيلها
سيمرس اوسألماكناسسقدسالاأ1ارصسعاسخايسا
أ1ا يفا إقمامهااا يخايزا الا إ7ْا أواعساكر1،ا

رصسع.
سسنظخااتا كاخالا سيرسبطالا وععاتا
وسسؤسسااتاسيدلخائخالايفاسألزلاراسيريفا
ومنظخالاسيمداوناسإلساالمياورسبطلاعلخاءا
سسسالخنياوعلخاءاسينخفاسألرشفاوسيزيمينلا
بايقريوسناوكاخلاعلخاءاسسسالخنياوسألنظخلا
سإلساالمخلاإىلاأنايقيمايسابيسجيهامايفاقيلا
كلخالاسيمالاوحخايلاسيشاديباسإلساالمخلا
ورخعاسيظلماسييسقعاعىلاأللاسيخخنايفاظلالذسا
سيقرسراسيخائراوكّفايداسيسيءاعناأللاسيخخن،ا
خهذهامساؤويخمهماوسيلهاساائلهماعنهاايي ا
سيقخامالاولمايدلخيناجخادسًاأنهاالايملاأليلا
عويلاوالاجخاعلاسالسمفرسعابيختاسيلهاسيمرس ا

وسسشاعراسسقدسل.

مصدر بالثورية العليا: دول 
العدوان ما تزال تحتجز سفن 

النفط واألمم المتحدة 
تتجاهل ذلك 
  - خاص: 

عاّلامصدٌرايفاسيلخنلاسيثيريلاسيدلخااعناأسافهايدد اقخا اسألمما
سسممادةاباأ1ّاعوراإلطاالقاسافناسينفاطاسسممخزةاماناقيلاعولا

سالحماللاوسيمياتماأخذابخاناتهااسابقاً.
وقاالاسسصادرايفاترياحاييكايالاسألنيااءاسيخخنخلااسايأ(:اإنا
لاذساسيمارفايأتايايفاإطااراسيدقااباسيخخاعيايلشادباسيخخنيا
وسسامهدسخه«..اممخالًاعولاسالحماللاوسيددوسناسسسائييخلاسيكامللا
عناسينمائجاسيكارثخلاسيمياساممدثانمخخالالذهاسيمرخاتاومنهاا

ترع1اسألوضاعاسإلنسانخلاوسنمشاراسألمرسضاوسألوبئلاوغريلا.
كخاااحّخالاسسصادراسألماماسسممادةاسيماياتغاضاسيطارفاعنا
سالنمهااكاتاسيمقخقخالاسيسثخلاسألماماسسممدةاوسيمايابلغتاجرسئما
حرباوإباعةايشادبابأكخلهايؤمنابايميسراويرخضاسالسمسال اأوا

سيينيعاوسييصايل.

معرض صور بباب اليمن يوضح 
حجم العدوان

أقخاماأمالاايفابابا
بايداصخالا سيخخانا
صنداءامدرضايلصيرا
ييضحاحخاماسيددوسنا
سألمريكايا سيساديع1ا
وبشاائرا سيخخانا عاىلا
نرارجاالاسيخخناعىلا

سيغزسةاوسسدمدينا.
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يُدمَلُاسسمهدُفاسآلثارا
وسسيسقعاسألَثَِريّلامناقيلا

سيُدااْدَوسناسيساديع1اسألمريكيا
عىلاسياخَاَخاناعالملاخارقل؛ا

يخكشَفاحقخقلاسسؤسمرةا
ضداسياخَاَخاناأرضاًاوإنساناًا
وحضارًةاوتأريياً،اوزيفا
سععاءستاقرناسيشاخطانا

باسمهدسفاسسيسقعاسيدسكريلا
خقط.ا

»صدىاسسسرية«اأجرتا
مقابللامعامهنداسيسخانيا
رئخلاسيهخئلاسيداملايآلثارا

وسسماحف؛ايالطالعاعناحقخقلا
سيخرسئماسيميايرتكيهاانظاُ ا
آلاسديعابملاآثاراوتأريخا
سياخَاَخان،اخكانتاسسمصللا

كايمايل:ا

حوار/ زيد الغرسي:
اكخفاتنظروناالسمهدسفاسسيسقعاسألَثَِريّلا

سسمنيعلايلاخَاَخان؟
أوالً:انشاكُركماعاىلاساللمخاا ابخيضايعا
سآلثاار،اوحقخقاًلاسيُداااْدَوسُناسيساديع1اقا ا
إنساانا مانا ككلا سياخَاَخاانا باسامهدسفا
لايا حخااة،ا ومقيمااتا وعويالا وحضاارةا
سسامهدفاترسثَناااسيغاايلاماناميسقاَعاومادٍنا
ومسااجَداوبمكارسر،اوحمىاياياأخذناابمخلا
سييداضاأنهااخطأالناكاتكارسٌرايرضبابدضا
سسداياماأكثراماناأربعاإىلاخخالامرستاوليا
تارضباولايامداياماوسضمالاوطيخدمهااا
سيخغرسخخلاوسيمكيينخلايصدباأناتمفظاخخهاا

أ1امسلمنياأواأسلمل.ا

اسا7سالذساسإلرصسراعالَاسيغارستاسسمكررةا
السمهدسفاسسيسقعاسألَثَِريّل؟

لياساؤسٌلاسا7ساسسامهدختاسياخَاَخاناأرضاًا
وإنسااناً؟،اسا7سايسامهدفاُكّلايشءاجخخلايفا
بالعناا؟!..الياحقداولاذساسيُداااْدَوسناأصيحا
يارضبا أنا مدخنالا أجنادةا ياها أنا وسضمااًا
ُكّلاجخخالايفاسياخَاَخااناوأجخالاماااخخهاليا
سإلنساان،اوأكثراماانفميراباهانمناسيخخانخنيا
لاياسيارتسثاوسآلثاار،اوعقلخالاسيُداااْدَوسناالا

تدرتفابأ1اجخخل.

اما7ساعناسسمهدسفاسداَمأرباسيمأرييي؟
سسامهدفاساداَماأرباسيقدياماأكثارامانا
مرة،اوسسامهدختاَمأرب؛األنهااامدروخلاأنهاا
كانتاسيداصخلاسيرئخساخلايدويلاسايأاسيدويلا
سياخَاَخانخلاسيذ1ا7سعاصخمهااو7ُكرتايفاسيقرآنا
سيكريام،اخأعمقاداأنهامايريادوناأنايرضبيسا
تأريينااايفامفصلالا اوينايمخكنيسامنا7يك؛ا
ألناسيمأرياخاسياخَاَخانايامكمايٌباومداروفا

وترسثناايدرخهاسيقايصاوسيدسني.

اكمانسيلاسيمدمرياخخه؟
سداَمأرباسيقديماسيمأريييارُضباأكثرامنا
أربعامرست،اووصلتانسايلاسيمدمريايفاسألجزسءا

سيذ1اصيبتاخخهاإىلاحيسيلالم %.

اما7ساعنامدينلابرسقشاسيمأرييخل؟
سسامهدختالاذهاسسدينلابأكثارامناخخلا
غارست،اكاناآخرلاامااحصلامناغارستاعلخهاا
قيالاأربدلاأياا اأعتاإىلاتدمرياوساطاسسدينلا

وأسيسرلااسيشخايخل،اومناخاللاسيصيراسألويخلا

سييسرعةاإيخناانسمطخعاأنانقيلاإناسيدمارايملا

بااا%للامناسسدينلاوخخهاااأماكنامهخلاجدسًا

تماتدمريلااومنهااسسديداسيذ1اوسطاسسدينل.

 

اللايديكاماإحصائخلايلخيسقاعاسألَثَِريّلا

سيمياسسمهدخهااسيُدااْدَوسن؟

سإلحصائخاُتاسألويخلابخااخخهااحصناوعالنا

سيذ1ارُضباقيلاثالثلاأيا اوصلتاحيسيلاإىلاال 

ميقداًاأَثَِريّاًاسسيّلغارساخخاًاعنهاايدينا،اولناكا

مماخظلاصدادةايخلايدينااأيالاأرقا اعنها،ا

وأيضااًاجازءامنامماخظالاحخال،اوإىلاسآلنا

يماتشاخلاسيقائخلاماااتماتفخاريهامناقيابا

ومزسرستاعينخلايفاحرضميتاوعدناوغريلا.ا

سيقياابا مانا كياريةا مخخيعالا ولنااكا

وسسازسرستاسيدينخلاتماتيرييُهااأواتفخريلاامنا

قيلامخثايلاسيُدااْدَوسناعاىلاسألرضا»سيقاعدةا

وعسعش«اولماجخخداًايدخلينابنفلاسألجندةا

وسيطريقال،اياماتصلناااعنهااأيالاإحصائخاتا

رساخخلامدمخدة.اوسالحصائخاتاسيميا7كرتهاا

يكاتشاخلاسيخخهيريلاسياخَاَخانخالامااعدساماا

7كرتايك.

امااالياأبارزاسسيسقاعاسألَثَِريّالاسيمياتما

سسمهدسخهاامناقيلاسيُدااْدَوسناسيسديع1؟

أبرزلاامممُفا7ماراسنمهىابنسايلا%للا،ا

مدينالابرسقشاسيمأرييخل،اساداَمأرباسيقديم،ا

قلدالاسيقالارةايفاتداز،اجاماعاعيدسيارزسقا
سيصندانيايفامماخظالاصنداء،اجامعاسإلما ا
سيهاع1ابصددة،امدينلاصددةاسيمأرييخل،احيا

سيقاسخياسدينلاصنداءاسيقديخل.

كثاريسًا حاذرتا سيخينساكيا منظخالا ا
سسامهدسفا عانا كثاريةا تقارياَرا وأصادرتا
سيُداااْدَوسنايآلثار..اللالنااكاتمركاتاعويخلا

جاعةاسنعاسيُدااْدَوسنامناسسمهدسفاسآلثار؟
باسناسايلاأقد اشكر1ايأصدقاءابخنظخلا
سيخينساكي؛األنهاااسسنظخالاسييحخادةاسيمياالا
زسياتاتدسخعاوتطلابامناسيساديعيلاوغريلاا
إيقاافاسيُداااْدَوسناعاىلاسآلثااراسياخَاَخانخالا
وسسدناسيمأرييخل،اوعىلارأسهاامديرةاسسنظخلا
وسافريناايفاسيخينسكياوسافرياسيخينسكيايفا
سييلخاجاوسياخَاَخان..اوسييسقعاأنالناكاتمركاًا
يهمايكنابمساباسيظروف؛األنهاكخااتدلمامنا
سيصدباأنايرساليساخلسءايفاظالاسيُدااْدَوسن،ا
وبداضاسألحخاانانيقاىاألربدالاأياا احماىا
نيصلايهمابدضاصيراسيدمارابسيباسنقطاعا

سيكهرباء.
أيضااًالنااكاتماركاعاىلامساميىاوزسرةا
سيثقاخالامانانائيالاسييزيراسألساما7ة/الدىا
أباالناووكخلالاسيايزسرةايقطاعاسآلثااراوسسدنا

سيمأرييخل.
أيضااًايفاتفاعالاعاساياماناقيالابداضا
سألوروبخنياوسألمريكخنياسيرسخضنياالسامهدسفا
سآلثار،اوسيخديادايفا7يكاأنامنهمامنابدأايكمبا
مقاالٍتاحيلالذساسسيضيعايفاسيصمفاسيداسخلا
وبادأتاتأُخاذُاصادًىاورعوعسًاوتدقخيااٍتاعىلا

مقاالتهم.

اكخافاتداطاىاسينظااُ اسيساديع1امعا
تمركاتالذهاسسنظخات؟

خااًاماناسينظاا ا قايايساإنهاماوجادوساتفهُّ
سيسديع1..ايكناماانالحظهاأنابرسقشاُقصفتا
وحصناوعالناُقصفابدَدالذهاسيممركات!!.

�لهيئة �لعامة لالآثار و�ملتاحف مهند �ل�شياين لـ »�شدى �مل�شرية«: 

أكثر من 42 موقعًا أثريًا تم استهدافه من العدوان السعودي حسب اإلحصائيات األولية 
كانت استجابة النظام السعودي لمنظمة اليونسكو بمزيد من القصف واالستهداف للمواقع األثرية 

مدير متحف ذمار شداد العليي: 12000 قطعة 
أثرية استهدفها العدوان في متحف ذمار 

إىل ذل�ك أفاد ش�داد العلي�ي مديُر متح�ف اآلثار بذم�ار ل� »صدى 
المس�يرة« عن اس�تهداف الُع��ْدَوان الس�عودي األمريكي للمتحف يف 
ش�هر مايو المايض بقول�ه »متحف ذمار كان يعت�رب المتحف األول يف 
الجمهورية ال�يَ�َم�نية؛ نظراً ألن المبنى كان مصمماً لآلثار وكان عدة 
طواب�ق وفي�ه ُكّل تراث ال�يَ�َم�ن م�ن ُكّل المناطق ويحتوي عىل قطع 
شاهدة عىل ُكّل العصور منذ ما قبل ثالثة آالف سنة وحتى قبل خمسين 

عاماً. 
أم�ا القط�ع الت�ي كانت موج�ودة فيه فه�ي متنوعة ما بي�ن نقود 
وُعمالت وبرونز وفخاريات ومجّس�مات وكتابات متنوعة وبعض من 
القطع األََثِرّية قديمة جداً، إىل غير ذلك من المنابر اإلسالمية، باإلَضاَفة 

إىل قسم متخّصص للموروث الشعبي ال�يَ�َم�ني عىل مر العصور. 
ق�ام الُع���ْدَواُن بقص�ف المبنى ي�وم الخمي�س 20-5-2015م 
بغارتي�ن اس�تهدفت متحَف اآلث�ار اس�تهدافاً مب�ارشاً أََدّى إىل تدمير 
كثيٍر من محتويات�ه األََثِرّية وكان يف المبنى حوايل اثنا عرش ألَف قطعة 
متنوع�ة أغلبها ت�م تجميُعها من التنقيب�ات بمحافظات الجوف وذمار 

وصنعاء وغيرها من المناطق. 
من ضمن اآلثار التي دمرها الُع��ْدَوان منرٌب إس�المي يعوُد تأريخه 
ألكث�ر من 1200 س�نة، كذلك نق�وش وعمالت يع�ود تأريخها ما بين 

2000 إىل 3000 سنة. 

أيضاً كان هناك نقوش حميرية ومس�ندية وفخاريات تعود عمرها 
إىل 3000 س�نة كله�ا دمره�ا الُع���ْدَوان الس�عودي األمريكي الذي 
اس�تهدف حضارتنا؛ ألنه�م ليس لديهم تأريخ أو حضارة س�وى مائة 

سنة فقط. 
ومع العلم أنهم بدأوا اس�تهداف تأريخن�ا وحضارتنا ليس يف بداية 
الُع��ْدَوان فحس�ب، بل منذ عرشات السنين عندما استهدفوا اآلثار عرب 
القاعدة بالتفجيرات ضد الس�ياح األجانب يف األماكن األََثِرّية يف الجوف 

وَمأرب وغيرهما.
وحول م�ا تقوم به الجه�ات المختصة لمحاول�ة البحث عن بعض 
اآلث�ار الت�ي يمك�ن ترميمها أو عمل ال�الزم بعد قص�ف المتحف قال 
العلي�ي: نواج�ه صعوبة يف محاولة البح�ث عن بعض القط�ع األََثِرّية 
أو م�ا يمكن أن يت�م ترميُمه؛ ألن العمل يحت�اج إىل ُجهد كبير ونفقات 
تش�غيلية للمختصين َوحالياً ال تتوفر لدينا االمكانيات المادية وما يتم 
أغلبه مجهود ش�خيص من قبل الفنيين؛ ألن ه�ذا واجٌب وطني، فالبلد 
يمر بأزمة وإن ش�اء اهلل تتحس�ن األم�ور، لكن ما يهمن�ا هو محاولة 
اإلبق�اء عىل ما نس�تطيع من ه�ذه القطع بع�د اس�تهداف الُع��ْدَوان 
له�ا، كما نطالب عربكم التج�ار ورؤوس األموال بدعم اس�تكمال بناء 
س�ور المتحف لكي يبقى شاهداً عىل جرائم آل سعود لألجيال القادمة 

لينظروا كيف دّمروا تأريخنا وحضارتنا.



سييخخلالااسيمخلامالا ااسسيسخلالا17اسيمخلامخلالا     سيددعاالما6 استطالع

�شيا�شيون و�إعالميون وحقوقيون وكتاب عرب:
اليمنيون مقاتلون أشداء وصنعاء العاصمة الوحيدة التي لم تخضع ألي احتالل أجنبي أو عربي

  - عبده عطاء:
سييمُراالايقيالاسسخت،امثلُهامثاُلاسياخَاَخانا
الاتقيالاسيغازسةاوسسمملني،اوعىلاماراسيمأريخا
ُعرختاسياخَاَخانابأنهاا»مقالةاسيغزسة«،اخكلا
سيُغزسةاسيذياناحاوييساسحماليهاااتخرعيساأ7ياَلا
سيهزيخلاويماييرجايسامنهااخكانتامقلتهم؛ا

ألنهااسياخَاَخان.
سيكثاريا سيخاي ا يؤكدلااا سيمقخقالا لاذها
ماناسسمللانياسيسخاساخنياوسسمابدنيايلشاأنا
سياخَاَخانياوسيذينايروناأناسيغزسةاساخُهزمينا
سييساائرا يمكيادونا وسايفا سياخَاَخاانا يفا

سيكيرية.
ويفاأكثارامنامقالايهايؤكادارئخلاتمريرا
صمخفالا»رأ1اسيخي «اعيدسيياار1اعطيسناأنا
سياخَاَخاناعشاعبابرياوسياخَاَخانخينامقاتلينا

أشدسء.
ويزياداعطايسنابقيياه:ا»سياخَاَخاانابخئلا
جغرسخخالاوبريالاوعارةايلغايال،اوصنداءا
ربخااتكيناسيداصخلاسييحخدةاسيميايماتيضعا
أل1اسحمااللاأجنياياأَْواعرباي،اخقاداتخنيهاا
سيدثخانخايناوسيلتغايخايناوسيليطانخين،ابلا
إناسسلكاعيدسيدزيزاآلاساديعامؤسالاسيدويلا
سيساديعيلاطلبامناسبنهاسسلاكاخخصلاسيديعةا
خيرسًاعندمااكانايفاطريقهاالحماليهااعىلارأسا
قيستاساديعيلاسسامييتاعىلاإقلخَخيانخرسنا
وجخازسناسياخَاَخانخَّانيايفاشاخالاسياخَاَخانايفا

بدسيلاتخدعاسيدويلاسيسديعيل«.
»سياخَاَخانخينامقاتليناأشادسء،ا ويضخف:ا
سايسٌءاأكانيساحيثخنياأَْوامناأعدسئهم،اوعقخدةا
سيخخيشاسيقمايخلاتلداباعورسًاكيريسًايفاسيمديئلا
وشامذاسيهخم،اخايذ1ايقاتلاعىلاأرضهاويقفا
يفاخندقاسيدخاعاعاناكرسممهاسييطنخل،احاخزها
سيقماايلاأكلاماناسيخناد1اسسقاتالاأَْواسيطخارا

سيقاصفامناسرتفاعاتاشالقل«.
وقال:ا»سياخَاَخاناعاشاعبابرياأَْواباألحرىا
أخاعاياساامل،الكاذساكان،اولكاذسا ُجمارا
سخظل،اوسيملاسألمثلالياتخنُّباسالقرتسبامنها

سناسسمطاعاإىلا7يكاسيخالً«.

محرقة للطامعين
رئخاُلاحزباسياخَاَخاناسيمر،ارئخلارسبطلا
أبنااءاسياخَاَخااناسيدكمايراناارصابانايمخىا
سيدرجايلاحّذراقيىاسيغازواسييلخخياوسيدربيا
سيشاأنا يفا سيمدخالا يفا سيمخااع1ا مغيالا مانا

سياخَاَخانياوسيزجابقيستهماومددستهماإىلاعسخلا
سألرسيضاسياخَاَخانخل.

سألغيخااءا لاؤالءا »عاىلا سيدرجايل:ا وقاالا
ااًلاسينظا اسيسديع1اوَمناورسءهامنا وخَااصَّ
نداجاسييلخجاوبدضاطاييياسسالاوسالسارتزسقا
يدركايسا أنا وغريلخااا وسيسايعسنا مارا يفا
تََخااامااًابااناسياخَاَخاناُعرختاعالاسيمأريخا
ومااتزسلاوساميقىاإىلاأبداسآلبااعامقلًةايلغزسةا

وممرقلايكلاطامعاأَْواعخخل«.
وأضاافاسيدكميراسيدرجايل:ا»سياخَاَخانخينا
سألغارسبا يكرماينا سيدريقالا وبمضارتهاما
ويمفانينايفاتقدياماوسجباسيضخاخلاوكرمها،ا
يكاناسألماراييملافاتََخااامااًاعندمااايمدللا
سألماُرابايغازواوبايذوعاعناساخاعةاسييطناوالا
يكرمايناسيغزسةاإالابايدخناتمتاترسباأرضهما

سيطالرة«.
سيقيائالا أبنااءا جخخاَعا سيدرجايلا ا وَحاثَّ
بخماخظالاماأرباوغريلاااماناسسماخظاتا
سيرقخالاإىلاسيمصاد1اسيارسععايقايستاسيغازوا
ييطنهاما وسالنمصاارا سيغاشاما وسالحمااللا
وتأرييهماسيماخلابايدخاعاعناسييطناوسخاعتها
وكرسملاأبنائهاولياسيساخايااوسييصالاسيميا
ُعرفابهااأبنااءاماأرباوسياخَاَخانخيناقاطيلا

عىلامراسيمأريخاقديخهاوحديثه.
أماااسيياحثالاوسيناشاطلاسياخَاَخانخلارقخلا
سيمادأاخمقيُل:ا»يطاساااعأبتاسيساديعيلاعىلا
سعمخااعاسخاسالاسيمطفخشاوسيقهاراوسإل7اللا
كيخااراوحخداماعاأبنااءاسيشادباسياخَاَخانيا
وبايذستاخاللاسيدقيعاسساضخلاوبايممديدامنذا

مطلاعاسيثخانخنخااتاأ1امنذاسغمخاالاسيرئخلا
إبرسلخماسيمخد1،اوسيذ1اكاناآللاساديعاضلٌعا

ميارٌشايفاجريخلاسغمخايه«.
وتضخاف:ا»ينظاراآلاساديعاإىلاسيشادبا
سياخَاَخانايانظارةاعنريلاكخنالاميليقا
ماناسيدرجلاسيثانخال،الكذساينظارون،اولكذسا
يفدلاين،اوتمطابلالاذهاسينظارةاسيدنريلا
تََخااامااًامعانظرةاكخااناسالحماللاسإلرسسئخيلا
يلخيسطناسيفلساطخنياإنايماتكنالياسألسايأا
منا7يكابكثري،اوتيقىالذهاسينظرةاسيدنريلا
سإلنساانا ماعا وحخادسًا سسارتستخخخاًا خخاارسًا
سياخَاَخانيايمشاخلاأرسضخهاأيضااً،اوالاييفىا
عىلاأحداسديانظا اسيمكماسيسديع1اونزعمها
سيخاممالاييناءاجدسراسيفصالاسيدنر1اسيذىا
يدازلاسياخَاَخانخانياعانابدضهاماسييداض،ا
ويفصلهاماعاناإخيسنهاماماناأبنااءانخادا
وسيمخازاتشيهاابكخاناسالحماللاسإلرسسئخيل«.

ويرىاسيكاتباسيصمفياعيدسيلهاسيفقخه،اأنا
مااايمدرضاياهاسياخَاَخانامنالخخلارشسالا
مناقيلاقيستاسيددوسناسيذ1اتمزعخهاسيسديعيلا
طاالاُكّلامقادرستاسييطاناويسامهدفاحخاةا
سألطفاالاوسينسااءابايذستالياعخالاإجرسميا
جيااناالايادلاوالاينيائُاعاناشاخاعلاوإنخاا
يدكالاسيخيناوسيييفاوسيمقداسيذ1ايساكنا

قليباوأنفلانظا اآلاسديعاوحلفائهم.
وقاالاسيفقخاهايااا»صادىاسسسارية«:ا»إنا
سيصخيعاسألساطير1األبناءاسيشدباسياخَاَخانيا
يقناوالايزسلايلقناسسدمديناعروسااًايمايكينيسا
يميّقدينهاااسييمالاوالازسلايخاّرغاأنيخهامايفا

سيرتسباييماًاتلياسآلخر«.
وأضاافاأناشادينااسياخَاَخاناياسيدظخاما
الايخكاناأنايناىاآللاساديعاوماناتمايفا
مدهماماناسياخَاَخانخنياسيذيناباعيساأنفساهما
وضخائرلامامقابالاحفنلامناسساالاسسدنلا
ومياركمهامابقصفاأطفالاونسااءاوشاخيخا
وشاياباوطنهماسسكلاي اسسمارصاجايسًاوبرسًا
وبمرسًايفاسابقلايمايشاهدايهااسيمأريخامثخالً.ا
اكخاا ويفاُكّلاسألحايسلاخاإناسياخَاَخاناسامظلُّ
عهدلاااسيمأريخامقلةايلغزسةاوساخدلماسيذينا

ظلخيساأ1امنقلباينقليين«.

ضيافة العدو واجب
وترىاسيياحثلاوسيناشطلاسيسخاسخلاإرشسقا
سسأخاذ1،اأناسيدادوسناسيساديع1اسألمريكاي،ا
بادأابايمداذرابرعخلالاع1اوسيخاي اونمنايفا
سيشهراسيسااعسامناسيددوسناسسسمخرانشالدا
سيخنيعاسيسديعينياوسإلَمااَرستخنياوسييمرينخنيا
وغريلامايفاأرضاسياخَاَخااناباساماتمريارا
سياخَاَخااناوتيسجدلمايفاسيمقخقلاوسييسقعاليا

سحماللاسياخَاَخان.
وقايتاسييجخهاياا»صدىاسسسارية«:ا»أوجها
رساايلايلخدمد1اسسممالاأنامقابركماجالزةا
وضخاخمكماوسجينااوسمخدونامااتكرلين«.

وأضاخات:ا»أعلخيساأناسينسااءاقيلاسيرجالا
سامقد اسيكثارياسيكثارياحمىايممقالاسينرا

سسينياوسييز1اوسيدارايلدخالءاوسسمملني«.
ويارىاسيياحثاوسسمللاسيساخايساحسانيا
جديسن،اأناماايمدرضاياهاسياخَاَخانخينايخلا

مخرعاغزواوسحماللابلايمدرضايخرسئماحربا
قذرةاشاركاخخهااسيدايم..اوقال:ا»سياخَاَخانخينا
أصيميسايادسًاوسحدةاأما اسيدادوسن..اوإناكانا
لناكاخئالاقلخللاحاالتاشاا7ةاتؤيداسيددوسن،ا
لماأويئكاسيذينالرباقاعتهماإىلاسيرياضاولما
أويئكاسيذياناترضرتامصايمهامامعالروبا
قااعةاأحزسبهام..اخالاييجدامنايؤياداسيددوسنا
وليايمخلاميدأاسييطنخلاويشدرابهاايفاعمه«.
وأضااف:ا»سياخَاَخانخيناسيخاي ،اصامدونا
صخيعاقهراسيددواوأ7للاسيدايماخلمايسمسالما
سيشادبارغاماسسدانااةاوسيمصااراوسيقصافا
وسيمدمارياوساخقاو اإىلامااالانهايال..اكخااأنا
شادياًابأكخلاهاأصيحاجنيعاسحمخااطاخدندماا
يناعيهاماوطنهمايلفزعلاسيكالىاخهياجالزا

يمليخلاسيندسء«.
أماااسيصمفياممساناعيلاسيخخاال،اقال:ا
»بشاائراسالنمصاراسسمخدعايلخخشاسياخَاَخانيا
وسيلخااناسيشاديخلاتمداظاماييمااًابدادايي ا
وسنخاازاسألملايمخاىلايفاوسقعاجديادايؤكداأنا
سياخَاَخانخانيالماسيرقماسألصدباولماأسااسا
منطقالا يفا سإلنساانيا سيمضاار1ا سيميحادا
سيخزيارةاسيدربخلاوبهاذهاسسزسياايناتهزهاحربا
عابرةاوغاشاخلاوظاسلاوينايؤثراخخنااعدوسنا
سيخيانالا سالنمقامخالا خايهخخخالا غاشام..ا
يلددوسناسيساديع1اسألمريكياسيصهخينياعىلا
شادينااسياخَاَخانياتدداأعخاالًاإرلابخلابكلاماا
يفاسيكلخلامنامدنى،اخالاخرقابنياإرلاباسيدولا

وإرلاباجخاعاتهااسيمكفرييلاسسمطرخل«.
وأضاف:ا»أبدداعلخهمامناعنياسيشاخلاأنا
يممليساأ1اشلايفاسياخَاَخاناعىلاكاخلاساحمها
وسممادسعاطيخدماهاسيخغرسخخالاوقاداسحمشادا
خرخااناسإلَماااَرستاونداجاسييمريناوساخانا
سيساديعيلاوبقخالابرسغخاثامرتزقالاسيداياما
وعخالئهمايكنهمايلقنيناعروساًايناينسيلا.ا
وسياخَاَخاانايخساتانزللاساخاحلايكاماأيهاا
سسغروروناويكنهااسامظلامقالًةايكلاخائنا
ومرتزقاوعخخلاوغااز،اخهنااأمامهمارجالايفا

مخاعيناسييخاءاحخثاييجداسالوخخاء«.ا
وخممابايقيل:ا»تمخلاإجاللاوإكيارايأسيعا
سيخخانخلامناسيخخاشاوسيلخاناعخاعاًاعناتربلا
سييطاناوعناأبنائهاوشاديهاماناسسيططاتا
سإلجرسمخلاسيهاعخلاإىلاتخزيلاسييالعاوإعخايهايفا
أتيناسيفيىضاوسيرسعات..اوعىلاسيشادباأنا
ينهاضابايهخلاوأنايزوعاكاخلاجيهاتاسيقمالا
باسالاوسيرجال..األنهاالامكانايلغزسةاعىلاسرضا

سياخَاَخان«.

يف ندوة �أقيمت ببيت �لثقافة ب�شنعاء
أطفال اليمن يستصرخون ضمير العالم: أوقفوا عدوان آل سعود فنحن نحتضر!

  - طالب العزعزي:
نّظخاتاحكيمُلاأطفالاسياخَاَخااناوبايمداونامعامنظخلاعنيا
سألحارسر،اصياحاسيثالثاءاسسايض،ابايداصخالاصنداءاندوًةاتطرقتا
خخهاإىلاأوضاعاسألطفالاومداناتهماجرسءاسيقصفاسيهخخيايلطريسنا

سيسديع1اسألمريكياعىلابالعنا.
ويفاورقماهاسسقدمالايلندوةابدنايسنا»سسصايحاتقهاراسسمنل..ا
سيمضلخالاسإلعالماياإلخفاءاجرسئاماسيدادوسنايفاسياخَاَخان«اأوضحا
سيكاتباعيدسيفماحاحخدرةاأنهاَومعاتصاعداوتريةاسيمرباسيسديع1ا
سنمقلاتاوساائلاسإلعاال اسييارجخلانقلالانيعخلايكانايفاسالتخاها
سسغايرابدخدسًاعناسسهنخلاوسسسؤويخلاسالجمخاعخلاوبدداأناسنيرطتا
لذهاسييسائلايفاتنفخداسسصايحاسيضخقلامخااجدلهااأعسةاخاعلل«.

اوأخاعاحخدرةا»منذاسيددوسناعىلابالعنااعخلتاسيكثريامناوسائلا
سإلعال اسسملخلاوسيداسخلايفامندطفاسييخانلاوسيدخايل«.

ماناجهمهاقالاسيدكمايراتخخماسيشاامياسيناطلاباساماوزسرةا
سيصمال:اإناأطفالاسياخَاَخانايدخديناثخنالاذساسيددوسناسيلبر1ا
سيغاشام.اعسعخاًاسيخخخعاإىلاترساخخاسييعيايفاسسخمخعابخاايرتكيها

سيددوسنامناجرسئمابملاسسدنخنياوسألطفالايفابالعنا.
وأضافاسيشاميابقييه:ا»بالعنااتمدرضايددوسناغاشماوسضحا
ماناقيلاجارةاسيسايءاسسخلكلاسيساديعيلالذهاسيخاارةاسيمياسثيتا
ييمااًابددايي اوسااعلابدداسااعلامناخاللاعدوسنهااابأنالناكا
حقادسًاعخخناًاوبغضاءاوضغخنلايمايشاهدايهاااسيمأريخامثخالً؛األنها

حقدامناأرسةاضداشدباضداكخاناكاملاضدامخمخعاكاملاولذسا
ماايماتشهدهاصفماتاسيمأريخاسابقاًاإالامااقل«.

ماناجانيهااأيقتارئخسالاحكيملاأطفاالاسياخَاَخاناأملاسيلها
حّسااناكلخلاوّجهتاخخهااععيةاوندسءايلدايماإلنقا7اسياخَاَخانخنيا
وسألطفاالامناوضاعاكارثياجارسءاسيددوسن،امشاريةاإىلاأناسألَُمما

سسممدةاطاييتاأكثرامنامرةابُهدنلاإنساانخلاطارئلاوأنهاوبسيبا
لذساسيدادوسناوسيمصاراسسفروضامناقيلاعولاسيددوسناخايشادبا
سياخَاَخانياومنذاأكثرامناساملاأشاهرايمدرضايددوسناساديع1ا
خلخخيابربار1الخخياويمخثلالاذساسيددوسنابقصافاسيطائرستا
وسيصيسريخاوسييارجاتاوسسميدس اأنيسعاسألسلملاسسمرملاعويخا.ا

وأشااَرتارئخسالاحكيملاأطفاالاسياخَاَخااناإىلاأناسسدنخنيايفا
سياخَاَخانايدخشيناأوضاعاًاكارثخلايفاظلاسنقطاعاكاملايلكهرباءا
وسسااءاوسييقايع،اُكّلا7ياكاأَعَّىاإىلاتيقافاسييدمااتاسيصمخالايفا
سيكثاريامناسسسمشافخاتاوميتاسيدديدامناسألطفالاخإناسيشادبا
سياخَاَخانيايدانيامناسنددس اشايهاتا ايلخيسعاسيغذسئخلاوسييدمخل،ا
وسياخَاَخانخينايمسااءيين:اأيناضخرياسسخمخاعاسيدويلاوسسنظخاتا
سيمقخقال؟،اأياناضخرياأحارسراسيدايم؟،اساا7سايمايمركيساسااكناًا
وسيشدباسياخَاَخانيايمدرضاألبشعامخازراسإلباعةاسيخخاعخلاسيميا
يرتكيهاااآلاساليلاوسييلخخخين؟،اوللاباعاأحارسراسيدايمامياعئا
حقيقاسإلنسااناحمىايساكميس؟،اخإىلاممىاساخظلاأحارسراسيدايما

ساكمني؟!.
ويفاخما اكلخمهااتيجهتارئخسالاأطفالاسياخَاَخانارساايلاإىلا
سيدايماقائلل:ا»إيخكمارساايلاسيطفلاسياخَاَخاني،االاتدلخيناماايقعا
يفاسياخَاَخاانامناسنمهاكايلطفييلانمانانممرضانمنانخيتانمنا
نُخَمَّاُماوأنمماماا7ساتصندين؟،اساا7ساأنممامكميخياسألياد1؟،اسا7ساالا
تخدوناحالًايليضعاسيكارثيايلاخَاَخان؟،اأينامااتسخينهابخيسثخلا
وقيسنانياسألَُماماسسممادة؟،اساا7ساالاتطيل؟،اأيساناابرسً؟،اأيساناا
أطفااالً،اسعلخيسابأناطفييمنااوحقيقنااتُنمهكابأبشاعاسيطرقاوأنا
َمنايقملناايسالبامنااحقيقنااايلدباباإلعال ايصايمهاكيايغطيا
جرسئَخاهاسييشادلاوأنممامخنانخحاسيدادوسنايفاخدسعكمايفاتغطخلا
بصائركماكياالاتنظروساإىلاسيمقخقل،اخياساخياوباساماُكّلاطفلا
يخنيانناشدكماونناشداضخائَركمايفاسإلرسسعامناأجلاتيقخفالذسا

سيددوسناسيلبر1اسيهخخي«.

 الدكتور العرجلي: اليمنيون وبحضارتهم العريقة يكرمون 
األغراب ويتفانون في تقديم واجب الضيافة وكرمها لكن األمر 

يختلف تمامًا عندما يتعلق األمر بالغزو وبالذود عن سيادة الوطن

 إشراق المأخذي: النساء قبل الرجال ستقدم الكثير والكثير 
حتى يتحقق النصر، والخزي للعمالء والمحتلين

 محسن الجمال: تحية إجالل لألسود اليمانية من الجيش واللجان 
المدافعين عن الوطن من مخططات العدو اإلجرامية
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�لنع�ش �لأخري يف مغامر�ت �لغز�ة
مأرب.. تكسر أحالم اإلحتالل

  - محمد الوريث:
الاياكاعايخاراياي اوسحاداعوناأنانساخَعا
عاناخساائراجديادةاتمكيدلاااقايستاسيغزوا
يفامماخظالاماأرب،اوترجاعالذهاسييساائرا
ألساياباعديادةاويكناسأللامامانابخنهااليا
سيخخنايا سيخخاشا سيخخادايقايستا سالسامددسعا
سيهخخالا ظاروفا ياكلا سيشاديخلا وسيلخاانا
سسساديرةايلدادو،اوعخالاسيخخاشاوسيلخاانا
عىلاتمصانياميسقدهاماسيدساكريلاوسيطرقا
سسيسجهالا ومخاعيانا باسماخظالا سيرئخساخلا
سسممخللامنذاوقتاميكراكذيكاعرسسلاسييططا
وسالسرتستخخخاتاسيدسكريلاسسناسيلايلمصد1ا
سمااوالتاسيغازواسيميايظهاراُكّلاياي ابأنهاا

يخستاأكثرامنامطارعةايلرسسب.
وحشدتاقيستاسيغزواوسسرتزقلاسسساندونا
يهاااماناعناارصاحازباسإلصاالحاوتنظخاما
سيقاعادةامخامخعاكياريةاوكخخاتامهييلامنا
سيدمااعاسيمرباياسيثقخلاعاىلامدىاسألساابخعا
سسشارتكلا سيمدوعيالا سسناخاذا مانا سساضخالا
بانياسيخخاناوسيساديعيلامناجهالامماخظلا
حرضمايتاسسامددسعسًايغازواماأرب،اوأعمقدا
سيغزسةابأناسيساالحاسسمطيرايخكناأنايمساما
مدركالامثالاماأرب،امغفلانياألاماعنارصا
سيقايةاسسمخثللايفاميقافاأبناءامأربامناغزوا
سسماخظالا تضاريالا وكذياكا مماخظمهاما

وسسمددسعستاسيطرفاسآلخر.

الموقف المشرف ألبناء مأرب
يُدارفاساكانامماخظالاماأربابأنهاما
عياارةاعناتخخدااتاقيخللاعريقالاوضاربلا
يفاعخالاسيمأرياخ،اوربخااكانتابداضاقيائلا
ماأربايماتمساماميقفهاابشاكلاقاطعامنا
بدسيلاسيدادوسناعىلاسيخخناويكنامشاالدتهما
يمخماسيقيستاوسآليخاتاسيدسكريلاسيمياقامتا
عولاسيدادوسنابمشادلااالقمماا اسسماخظالا
وعندلاااعقاتاقيائلاماأرباناقايساسييطرا
بأناسسماخظلامسامهدخلابغزوابربر1اوحيا
يانايمخلايفاطخاتهاأ1اخارياألبناءاسسماخظل،ا
وعندلاااتمركتاقيائالامأرباتماركاًاخداالًا
سيسجهالاسيغازواوسيمصاد1ايلخخاشاسسمدادعا
سيخنساخاتاسياذ1ايزحافاإىلاماأرب،اوأعلانا
مشاايخاووجالاتاورشخاءاماأربايفامؤتخرا
قييلاُعقدابايداصخلاصنداءاسألساييعاسسايضا
عناميقفهماسيثابتاورخضهماسيقاطعايلددوسنا
ورضورةاسيمصاد1ايقايستاسيغازواسييلخخايا
سيدربياسسدعي اسمريكخاً،اوسيممماعدعاكيريامنا
رشخاءامأربابايخخشاوسيلخاناسيشديخلاومنا
سايقهمامناسسماخظلايلخشااركلايفامدركلا
سيصخيعاوعحراسيغزسةامناأرضاسيخخناولياماا

أحدثاخرقاًاكيريسًايفاسرياسسدركل.
كخاااأناسيخازَءاسيضئخاَلاماناأبنااءامأربا
سيذ1اكانايساانداسيددوسنايفاسسرسحلاسيسابقلا
سسسامقيلخلا سيمدسعخااتا يفا سيمفكاريا أعااعا
النيرسطهامايفاصفيفاسيغازسة،اوللايريدونا
أنايفمميساألنفساهمابااَباسيثاأرستامعاأبناءا
سيقيائالاسألُْخاااَرىاخاصالاوأناقيستاسيغزوا
سمنسامباعاجاالًاماناسسماخظالاويكنهاما
باقيناسالقااةاجزسئهمامناسيقيائالاسيرسخضلا
سينمائاجايفا تكاينا يانا وبايمأكخادا يلدادوسنا
صايمهام.اكخااأناسيغازسةايخدناينايفاإلانلا
سيدنراسيخخنياحمىاوإناكانامؤيدسًايهماوقدا
ظهرالاذساجلخاًايفاسيرضبااتاسيخييلاسسمددعةا
سيمياوجههااطريسناسيددوسنايملفائهايفامأربا
تارةايلمأعيباوتاارةاأُْخاااَرىايمقييلاأجنملا

عىلاحساباأُْخاااَرى.ا
كخااأناسيغازسةابدداعخلخلاصاخاراسسياركلا
يامايقيميساحمىابإسادافاسيخرحىاسيخخنخنيا
سسؤيديانايهام،اولايامااأثااراحايلاوسسادلا
ماناسيسايطايديهاماوسنيارطاسيطرخنيابددا
7ياكااسيغازسةاومرتزقمهامايفاماأرب(ابمياعلا
سالتهاماتاحيلاخخانلاعسخلخلامناأبناءامأربا
وقدتاوتساييتايفانخاحاعخلخلاصاخرابشكلا
منقطعاسينظاري،امااعخعابآخريانامنامأربا

بايمييلاعناقيستاسيغزواوسيمزس اسيمخاع.

وليامااايخدلاقايسِتاسيغزواوحخادًةاعىلا
أرضاماأرباإالاماناقلالاقلخللاماناعنارصا
حازباسإلصالحاوسيذيانابدورلمايميجساينا
خخفًلامناسينيسيااسإلمارستخلابشاأنهم،اخاصلا
يفاظالاميقفاإمارستياممشادعاماناجخاعلا
سإلخيسناسسسلخنياوسيذ1ايخدلاحزباسإلصالحا
يفاسيخخانابنيانريسناممددعة،اخانمصاراسيخخشا
وسيلخاناسيشاديخلاالاييد امصايمه،اكخااأنا
أ1اسنخازايلغازسةايفامأرباساخندكلاعلخهما
سالياًاأيضاً،اومااازسيتاتخربلاعادناماثللايفا
سيذلنخالاسإلخيسنخلاعندمااقاتلاحزُباسإلصالحا
جنيااًاإىلاجناباماعاسيُغازسةاوعنداسنسامابا
سيخخاشاوسيلخااناسيشاديخلاماناسسماخظالا
كاناأولاسيضماياااحازباسإلصاالحاوعخلاتا
سإلمارستاعاىلاإقصاءاسسماخظاسإلخيسنيانائفا
سييكر1اوتسامخرايفاسيمدامنانفي7اسإلخيسنايفا

سسماخظلابشكلاأَْوابآخر.

اإلستراتيجية العسكرية الجديدة
تمايزعاتضارياُلامماخظالاماأربابنيا
وسيصماار1ا سييعارةا سيخيلخالا سيمضاريالا
سيطييلالاسسخمادةاولاياسيدامالاسياذ1ايفقدا
قيستاباالاأيلاخلةاكقيستاسيغزواأ1اتفيقايفا
مخادسناسسدركل،اخايخنيعاسايسٌءامناسإلمارستا
أَْواقطراأَْواسييمريناأَْواسيساديعيلاتديعوساعىلا
سيرخالخلاوسيمخااةاسيناعخلاولياسألمراسيذ1االا
يخكاناتيخرهايفاصمار1اوجياالامأرب،اكخاا
أناسنكشاافاكامالاميسقعاسيددواسيدساكريلا
يفاظالاقادرستاصاروخخلاممقدمالايلخخشا
سيخخناياتقللامناحظيظاسيغزسةايفاتمقخلاأ1ا
تقد ،اوقداشاهدتاسسماخظلاعخلخاِتاقصفا
ممددعةاسدساكرستاسيدادواأوقداتايفاسيغزسةا
خساائراخاعحلاسبمدسءامناصاروخاتيتشاكاا
بصاخر،اإَضاَخلاإىلاقصفامدساكرستاتدريبا
سسرتزقلايفاصمناسيخناوسسنطقلاسيدساكريلا
سيثايثلابايكاتخيشاااوسيغرسعاوسألورغاناوسيذ1ا
جداَلاُكّلاشالاماناماأرباجمخخااًامرتقياًا

يلغزسةاومرتزقمهم.
وتخكناسيخخشاسيخخنياوسيلخاناسيشاديخلا
مناصداثاالثامماويلايلزحافاباتخاهاحخلا
سسصاريالاوسيخفخنلاوتماإحارسقاخاللاييمنيا

خقطاماايزيداعناللاآيخلاعسكريلاتميزعابنيا
مدرعالاوعبابلاوطقم،اكخااُقملاسيدرستامنا
سيغزسةاوعاعوساأعرسجهمايخروناأ7يالاسيهزيخلا
رغماسيغطاءاسيخي1اسيكثخفاسيذ1اشاركاضخنا
ممااوالتاسيزحفابايطائارستاسالباتياوسإلفا
ما.اوإحارسُقالاذساسيدادعاسيكيرياماناسآليخاتا
سيدسكريلاسسمطيرةاوسسدرعلايؤكداأناسيخخشا
سيخخناياوسيلخاناسيشاديخلاحخّدوسالاذساسينيعا
مناسيسالحابشاكلاكاملامناسسيسجهلاوسيذ1ا
اتفيق؛اكيناسآليخاتاسيدسكريلا يفقداسيددواأ1َّ
أَْصيَماتاأشايهابايقيايراسسممركالايخنايعا
سالحمااللاأكثارامناكينهاااوساخللالخيمخلا

ناجدل.
وتدخلاسيخغرسخخااأيضاًاعورسًاكيريسًايفاخرضا
صديبااتاإضاخخلاسيغزسة،احخثاأناسيصمار1ا
تخثالاميسقاعامكشايخلاوُعرضاًلايصيسريخا
سيخخشاسيخخنياوسيلخاناسيشاديخل،ايفاحنياأنا
سيخيالاتمخُداساالحاسيخيايلددوابشاكلاكاملا
ويلخقاتالاسيخخنياأخضلخلاكياريةايفاسيمروبا
عاىلالذساسينايعامناسيمضاريالاسييعرةاوليا

سألمراسيذ1ايفمقدهاسيطرفاسآلخر.
ويدمخداسسقاومينامنارشخاءاسيخخنانفلا
سيماروباسيطييلالاوسسارتستخخخلاسسامنزسفا
سيددو،اولياسألمراسيذ1اسخكرساظهراسيددوسنا
ألناهاالايخكاناأنايصخاداأحدايفاتلاكاسألرضا

أخضلامناأبنائها.

معنويات الغزاة المنهارة 
مثّلاتاسيرضبااتاسيقييالاسيماياوّجههااا
سيخخاشاوسيلخااناسيشاديخلايلغازسةايفامأربا
عامَلاتأثارياقيياًاعىلامدنييااتاجنيعاسيغزوا
سيذياناالايخملكيناأيلاعقخادةايلقمالايفاأرضا
سيخخان،اكخااأناأغليهماُجلباإىلاسيخخناباإلكرسها
عوناميسخقماه،اكخاااأناعخلخالاصاخاراسيميا
أوقداتاأكثراماناللااقمخالايفاصفيخهماماا
زسياتالاجالامرعبايمللاخيقارؤوساهم،ا
إَضاَخلاإىلامياوخهمامناخخانلاسسرتزقلاسيذينا
يقاتلاينامدهماوتسالخخهمايلخخشاوسيلخانا
سيشديخلاأَْواأطرسفاأُْخاااَرىاكدنارصاتنظخما

سيقاعدةايخكينيساعرضًلايأرساأَْواسيقمل.
اولنااكاحاياُلاحنَالاوسضملايادىاقيستا

سيغزواسإلمارستخلاسيمياتارىاأنهااعسئخاًاسيطَرُفا
سألكثراُعرضًلايليساارةابدكالاقيستاسيغزوا
سيساديعيلاسسسائييلابشاكلاميارشاعنالذسا
سيددوسن،اكخااأناسيقيستاسيقطريلاوسييمرينخلا
ترخاضاسيمقدُّ امدللالاُكّلا7ياكابأنهااالاتريدا
أناتكاينايفاسيصفايفاسألوىلايمصيحايفاوجها

سسدسخعاسيخخنخل.
وسيمفاككاسيدخخاُلابانياسيلقطااءاماناُكّلا
سيخنساخاتاسيذينايشااركينايفالذهاسسداركا
يارضُبامدنييااتاسيغزسةاويخدلهامايفاحايلا
خارسراعسئاماوالايخملكيناسيخايَ اأعنىا7رةامنا

لايفاسالرضاسيخخنخل. عزيخلايلميغُّ

محمد بن زايد يستفز الجميع
سيدادوا عهادا ويلا تريمااتا وأحدثاتا
سإلمارستياسيكثريامناسيسيطايدىاأبناءامأربا
بكاخلامشاربهماإَضاَخلاإىلاسيركاءاسآلخرينا
مناعولاسيدادوسن،اخدندمااتمادثاممخدابنا
زسيداعاناسسطامعاسإلمارستخلاسييسضملايفاغزوا
سيخخناورصحابأنهاساريخعاعلماسإلمارستاعىلا
سدامأرب،اوتسايبايفاصفدلاكلىايفاوجيها
مرتزقلاسيددوسناسيذيانارأوساأنهماغريامدرتفا
بهاماوأناسإلماارستاتدخلاعىلاسحمااللاسيخخنا
ألطخاعهااسيشايصخلاورأوسايفا7يكاسيمريحا

إلانلاكيريةايلخماخظلاوسيخخناككل.
كخااسساماءاسيغازسةامناسيادولاسألُْخاااَرىا
كايساديعيلاوقطراوسييمرياناوسيذينارأوساأنا
مثلالذساسيمريحايكشافاباأناُكّلاسألطرسفا
تمكيداسييساائرايممصداسإلمارستامنفرعةاأ1ا
مكساب،اكخااأوضماتاتريماتابانازسيدا

حيلاعَلمابالعهاخقط.
إناُكّلاسساؤرشستاسسمخطالابخداركامأربا
تيحيابأناسيخخشاسيخخنياوسيلخاناسيشاديخلا
يخملكيناسيدديداماناسسفاجئاتايقيستاسيغزوا
وسالسامددسعا سيكثاري،ا جديمهاما يفا زسلا ومااا
سيدايلايهذهاسسدركلايكشافاعانارغيلايخنخلا
قييلايمكينامدركالامأربالياميقدلاكرسا
سيدادوسناورععاسيغزسةابشاكلاكامال،اخدندماا
ترباصماار1اسيخخناعماءاسيغزسةاسامكينا
بخثابالاسيطلقالاسألخاريةاعاىلارأساعادوسنا

غاشمايمايدرفايهاسيمأريخاسيير1امثخالً.

رئي�ش �لثورية �لعليا 
رد�ً على حاكم دبي:

العلم الذي تهددونا 
برفعه قد نكس 

ورأيناه ورآه العالم

  - خاص:
أثن�ى رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا 
محمد ع�ي الحوثي عىل ما وصفه بملحمة 
الرشف والبطولة الت�ي يصنعها اليمنيون 
يف مواجه�ة الغزاة، حامل�ة كل يوم جديدا 
من االنتص�ارات بفض�ل هلل ووعي وقوة 
وصالبة الش�عب برغ�م تكال�ب العدوان 
وغزوه بجيش�ه وعدته وعتاده وظهوره 

بغطرسة من يفتقد للقضية والمرشوع.
دب�ي  حاك�م  ترصيح�ات  ع�ىل  وردا 
محمد بن راش�د ال�ذي توعد برف�ع العلم 
االمارات�ي ف�وق س�د م�أرب ق�ال رئيس 
ال�ذي  الَعلَ�م”  الثوري�ة:«ان”  اللجن�ة 
تهددونا برفعه ع�ىل أرض اليمن قد نكس 
ورأين�اه، ورأيتم�وه ورآه العالم، يطوي 
طاب�ورا طويال من جثامين ابناء الش�عب 
المخدوعين بأوامركم يف صناديقها، عائدًة 
من اليم�ن، فهل م�ن البطول�ة أن تبحثوا 
عن اع�داء وهميين وترتك�وا من تزعمون 
انهم يقضون مضاجعك�م بخطرهم ؟! أم 
أن البطول�ة يف البحث عن الس�الم وحفظ 
الحي�اة وصيانة الدماء واحرتام الش�عوب 

وتقدير الجوار؟«
وأضاف:«لي�س عليك�م إن عجزتم عن 
رف�ع علمكم ع�ىل جزركم الت�ي تزعمون 
أخ�رى  أرٍض  ع�ن  البح�ث  احتالله�ا، 
الحتالله�ا، مع رفضن�ا لثقاف�ة الحروب 
وحم�ى المؤام�رة ونتنها ولك�ن لتعرفوا 
يقينا ان اليمن ليس�ت جاه�زة اال كأجداث 
لمن يغزوه�ا ومصارع لم�ن يبغي عليها 

بإذناهلل.«
قائال:«لي�س  رده  الحوث�ي  وواص�ل 
لدى اليمن ارضا وانس�انا بصدق أي وعد 
ترصف�ه لك�م مقاب�ل وعودك�م الخادعة 
لش�عوبكم، غير الغرق يف رمال صحرائها، 

أو يف مياه سّدها، أو عىل سفوح جبالها.«
وأض�اف »وإن كن�ا م�ع ش�عبنا نؤمن 
بالجوار المتبادل كم�ا ُوقع عليه يف وثيقة 
مخرج�ات الح�وار لكن ب�دون وصاية او 
تدخ�ل وكس�قف للجمي�ع يع�ىل لتعي�ش 
المنطقة بأمنوس�الم وذلك كله ايماننا منا 
بمبادئ تعلمناها وحضارة عش�قناها بال 
حي�ف وال تك�رب وال نف�اق وال تق�رب وال 
عنجهية والس�تخفاف وأن ذلك مع بسالة 

اليمنيين وصمودهم.«
وختم الحوثي ترصيحاته بالقول:« لقد 
تعلمنا من ثقافتنا وم�ن طهر مكارمنا ان 
علين�ا حماي�ة أرضنا مع ش�عبنا، وان كل 
اناء بال�ذي فيه ينضح وان كٌل وما يجيده 
فع�ىل الباغي ت�دور الدوائ�ر. وان النرص 
حليفن�ا وان ركبك�م ورك�ب كل طاغ اىل 
زوال والعاقبة للمتقين. ولينرصن اهلل من 

ينرصه«.
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بشراهة داعشية نتنة.. غربان مملكة الوحشية تواصل حصد أرواح أطفال ونساء اليمن

  - خاص 
َعاطريسُناسيُدااْدَوسناسيسديع1اسألمريكيا َجدَّ
بطريقالا صندااءا سيداصخالا عاىلا قصَفاها
سيساكنخلا سألحخااءا مسامهدخاًا لسامرييلا
وسسنشآتاسيداملاوسيياصلاومنازلاسسيسطنني.

وقصافاسيطاريسناصيااحاأمالاسألربداءا
مدسكراسيمفاايفاشاارعاخيالنابددةاغارست،ا
كخااقصفاحياسسنشآتاوسيخيسزستابأكثرامنا
لااصيسرياخ،اَمااااأَعَّىاإىلاتارضراعادعاكيريا
مانامناازلاسسيسطننياوتهشامانيسخاذاسسيانيا

وتكرسلا.
سألمريكيا سيساديع1ا سيُداااْدَوسُنا وييسصلا

سسامهدسخهايلداصخالاصندااءاعوناتفريالا
بنيامنشاأةاعساكريلاأوامدنخل،احخثاقصفا
صيااحاسألربداءاشاارعاسيقخااعةاسيفاصلابنيا
صندااءاسيقديخالاومنطقالاسيممرياراسآللللا
بايساكانابسلساللامناسيغارستاسيدنخفل،اَمااا
أَعَّىاإىلاترضراعدعاكياريامنامنازلاسسيسطننيا

وتهشمانيسخذاسسيانياسيسكنخل.

ومسااءاسيثالثاءاسسايضاعاوعاطريسناسيددوا
سسامهدسَخهاسيهسامري1اوسيهخخايايدادعامنا
سسناطلاسيسكنخلاوسسنشآتاسسدنخلابايداصخل.
وقصفاسيطريسُناسسداع1امنطقلاخجاعطانا
بددةاغاارستاإحدسلااسسامهدختامنازالًاألحدا
سسيسطناني،اَمااااأَعَّىاإىلاترضراعادعاكيريامنا
سسناازلاسسخااورة،اكخاااسسامهدفاسيُدااْدَوسنا

أَيْاضاًامنطقلاسيسيدنيابددةاغارستاعنخفل.
وكاناطريسُناسيُدااْدَوسناسسامهدفامسااءا
أمالاسسناطالاسيشاخايخلايلداصخالاصنداءا
سآلللالابايساكانامنهااحياسينهضالاوقطاعا
سيملفزيينابسلساللامناسيغارست،امخااأَعَّىاإىلا
سسمشاهاعاميسطناوإصابلاشيصنياوترضرا

عدعاكيريامنامنازلاسسيسطنني.ا

إستشهاد 15 مواطنًا في 
قصف متوحش لطيران العدوان 

على منطقة ضوران آنس 
بذمار بينهم نساء وأطفال

  - متابعات 
إرتكب طيراُن الُع��ْدَوان الس�عودي األمريكي، 
ي�وم الثالثاء المايض، مذبحًة جديدًة بحق المدنيين 

يف منطقة ضوران آنس بمحافظة ذمار.
وأدى القص�ف الوح�ي والهس�تيري للطيران 
الس�عودي إىل استش�هاد 15 مواطناً بينهم نس�اء 
وأطفال تقطعت أوصالهم وتمزقت أجس�ادهم، يف 
مشهد ُتدمى لها القلوب وتذرف من هوله العيون.

كما تعرض عدد كبير إلصابات خطيرة والدماء 
تس�يل من أجس�ادهم، وتم نقلهم إىل المستش�فى 
بآالمهم ومصيبتهم وس�ط دع�وات ولعنات عىل آل 
رسة م�ن المواطني�ن، كما أََدّى القص�ف إىل تدمير 

عدد من منزل المواطنين وترضر أخرى.
وازدادت وتي�رة الس�خط الش�عبي إزاء ه�ذه 
الجرائ�م الت�ي وصل�ت ح�داً ال يط�اق، حيث عرب 
المواطن�ون ع�ن غضبه�م الش�ديد ل�كل الجرائم 
الت�ي يرتكبه�ا آل س�عود، مش�يرين إىل أن حماقة 
الُع���ْدَوان فاق�ت ُكّل التوقع�ات وتج�اوزت ُكّل 

األعراف والقوانين اإلنسانية والدينية والعالمية.
وأكدوا أن الُع��ْدَوان يتلقى الهزائم تلو الهزائم 
يف الميدان، وأنه يعوض ع�ن هزائمه تلك باالنتقام 
من المدنيي�ن األبرياء، مؤكدين أن ه�ذه الدماء لن 
تذه�ب ه�دراً وأن اليمنيي�ن س�ينتقمون من هذه 

األرسة الظالمة طال الزمن أو قرص.
وتعرض�ت محافظة ذمار ي�وم االثنين المايض 
الُع���ْدَوان  لقص�ف ممنه�ج م�ن قب�ل طي�ران 
الس�عودي األمريك�ي، حي�ث اس�تهدف القص�ف 
منطقة سامة بمديرية عنس بأربع غارات، وألحقت 
تل�ك الغ�ارات أرضاراً بالغ�ة بالمباني والمنش�آت 
العام�ة والخاصة، كما ش�هدت المحافظ�ة تحليقاً 
مكثفاً لطيران الُع��ْدَوان منذ ساعات الفجر األوىل 

ليوم االثنين المايض. 
وش�ن طيران الُع��ْدَوان الس�عودي األمريكي 
عدة غ�ارات عىل منطقة جبل الرشق- بآنس بس�ت 
غارات، كما استهدف منزل مواطن تم قصُفه بغارة 
ثم تلتها غارة أخرى أثناء قيام المواطنين بانتشال 

الضحايا من تحت األنقاض.

العدوان يستعرض عضالته على األطفال
  - إبراهيم السراجي 
أعلاناسيددوسناقيالاأيا اسنطاالقاعخلخلا
سساخالاا»ثاأرامأرب«اويمايكادايصميامنا
صدملا»تيشاكا«امأرباحمىاوقعايفاأخرىا
بأكثرامناممرقلاوقعاعلخهااأبطالاسيخخشا
وسيلخاناسيشاديخلاضداسيغزسةاومرتزقمهمايفا

7ستاسيرسءاوحخلاسسصاريلابخأرب.
عخزاسيددوسناعناسيثاأرايقمالهايفامدركلا
سألولا أمالا يالسامدرسضا عخداها رشيفاها
رسحا مخاازرا خارتكابا عضالتاها وإبارسزا
ضمخمهااأكثرامناللاابنياشهخداوجريحايفا
صددةاوسسمييتاو7ماراوأظهرتاسيصيراأنا
سألطفالاناييسانصخيااكيريسًامناثأراسيددوسن.

يفاسسمييتاسرتقىااخاشهخدسًاوأصخبا8ا 
آخرينامثلاسألطفالاوسينسااءاسينسيلاسألكلا

مناأويئكاسيضمايا.
لاؤالءاسرتقيساشاهدسءاحنياسسامهدخهما
وعاىلا منازيهاما ويفا سيطارقا يفا سيدادوسنا
سيخسايراويفاساخارستهماخقاداكاناتاتلاكا
ألدسفاسيددوسناأملاسألولايفاسسمييتاوسيميا
حققهاابدقلاتمناسبامعاطيخدمهاسإلجرسمخلا

وعخزهاسيدسكر1.
سسصااعرايفاسسميياتاتقايلاأناطاريسنا
سيددوسناحللاصياحاأملاسألولابكثاخلاوشنا
عدةاغاارستاعىلامنطقلاباباسيشالايفابنيا
عيلاوعمراثالثاجسيراقاطداابذيكاماتيقىا
مانارشسيانياسيمخاةاألبنااءاسسماخظال،اويما
تميقفاشاهيةاسيقملاسيسديعيلاخاصطاعتا
طائرستهاااساخارةانايعا»لخليكال«اقىضا
كلاماناكاناعاىلاممنهااحمفهاماوتفمختا

أجساعلم.
وبمساباسييكايلانفساهااأصخاباأربدلا
أطفالا7كيراوطفلالايفانفلاسسيقعاعندماا
كانيساعسخلامملاتخاار1ابخيسراسيخرساسثرا
سسامهدسخهمابصااروخاأخاراأعىاإىلاتدماريا

سسملاوقملاوإصابلامناكانيسابدسخلل.
وخخخااكانتاطائارستاوصيسريخاسيددوسنا
تيثاسخي احقدلااقمالًايأطفالاوسينساءايفا
سسمييتاكاناتامثخالتهااتقي ابنفلاسيدورا

يفا7ماراوصددة.
وقداسسمشاهدا8اميسطناًامنهمامسطفالا
ولانسااءاوأصخبالااآخرينابخنهماطفلنيا
وسمرأةايفاقصفايطريسناسيددوسناسيساديع1ا
سيغاشاماعىلامناازلاسسيسطننيايفاسيسااعاتا
سألوىلايلصيااحايفامنطقماياضايرسناآنالا

وخرسنامديريلاجهرسنامماخظلا7مار.
يماتميقفاجرسئماسيددوسناعندالذهاسسخازرا

بمالاسألطفاالاوسينسااءاويكنايخادرا7كرا
أناسيدادوسنابخرسئخهاوسسامهدسخهايلخدنخنيا
يمشاداسسقاتلنياكلايي اويفاكلاسسماخظاتا
سيذينايلممقينابخيهاتاسييطييلاويضدينا

نصباأعخنهماسيثأراييطنهماوأللهم.
ويفاصدادةاسيميايامايرتكاسيددوسناشالسًا
خخهااإالاوقصفهاوبمسباماعرضمهاوسائلا
سإلعاال اسسرئخالاوأوضممهاوكايلاسايأاخقدا
سسمشهداخااشايصاًامنهمااااطفالًاأملا
سألولاوأصخابالاأخرياناإثاراقصفاطريسنا
سيدادوسناسيساديع1اسيغاشاماثالثالامنازلا
بخنطقالاممديدةابخديريالاباقمامماخظلا

صددةا.

وأوضاحامصدراأمنايابصدادةايصددةا
أناطريسناسيددوسناسيساديع1اسيغاشاماشنا
سلساللامناسيغارستاسسمهدختاثالثلامنازلا
ممديادةا منطقالا يفا بايساكانا مكمضالا
بخديريالاباقاماماااسعىاسىلاسسمشاهاعاخا 
ميسطنااًابخنهامااااطفاالًاإضاخالاإىلارجلا

وسمرأةا.
سيدادوسناقصافا إىلاأناطاريسنا وأشاارا
إىلاسسمشاهاعاعادعامانا أعىا منزيانيامااا
سألطفاالا،اثاماعااوعاسيقصفابداداأنالربا
بقخلاسألطفاالاإىلاجانبامنازلاأخرامرتكياًا

جريخلابشدلابملاسيدديدامناسألطفال.
ويفاتاسسصدراإىلاسيخريخلاسييشادلاسيميا

سرتكيهاااطريسناسيددوسناسيغاشامايي اأملا
يفانفالاسسديريالاوسيمايارسحاضمخمهاااا 

ميسطناًابخنهمانساءاوأطفالا.
س7ناخقداكاناأملاسألولامرسحاًاوسساداًا
يخرسئاناخلفاتامخاازرابيصخالاسيددوسنا
سيمياحصادتاسآلالفايفاطيلاسيخخناوعرضها
ووضداتاسسدنخانياوسألطفالاأوالًاوسينسااءا
أولاوألماألدسخهاايفامماويلايائسالايخدلا
لذساسيشادبايرخاعاسيرسيلاسييخضااءاويكنهاا
حسااباتاخاطئلايمايمنيهايهااتالمخذاأوباماا
منامليكاوأمرسءاوشخيخاخقرروساأناييسديسا
خاتيرتهمايفاسيخخناوالاشاكاأنهماسخدخدينا

سيثخن.

  شهيد 
وعدد من 

الجرحى في 
غارات للعدوان 

السعودي 
استهدف 

هنجر لمصنع 
بالسيتك في 
حي صوفان 

ومنطقة وادي 
احمد في 

العاصمة
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بشراهة داعشية نتنة.. غربان مملكة الوحشية تواصل حصد أرواح أطفال ونساء اليمن
استهداف الطرقات والجسور مخطط لعزل محافظات حجة والمحويت وعمران وصنعاء

سلسلة غارات لطيران العدو على مناطق 
الحصب والبعرارة بتعز وقصف متوحش 

على مدينة مكيراس بالبيضاء
  - خاص 

ش�ّن طيراُن الُع��ْدَوان الس�عودي األمريكي يوم األربعاء المايض سلسلة 
غارات عىل مناطق متفرقة بمدينة تعز، مستهدفاً عدة أحياء بالمدينة.

وقصف طيران العدو مناطق: الحصب والزنقل والبعرارة والمطار القديم، 
وذلك بش�كل وحي دون تفريق بين منش�أة عس�كرية أو مدنية، َم�ا أََدّى إىل 

ترضر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية.
ويف محافظ�ة البيضاء ش�ن طيران الُع���ْدَوان الس�عودي األمريكي يوم 
الثالث�اء الم�ايض عدداً م�ن الغارات اس�تهدفت مناط�َق متفرق�ًة بالمحافظة 
وتحدي�داً مديريت�ي مكي�راس وَنْعَم�ان، َم��ا أََدّى إىل ترضر ع�دد من منازل 

المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأدان المص�در اس�تمرار الُع���ْدَوان الس�عودي األمريك�ي ع�ىل اليم�ن 
واستهدافه للمواطنين والبنية التحتية للبالد.. مؤكداً أن الُع��ْدَوان ال هدف له 
س�وى قتل المواطن اليمني وتدمير ُبنيته ومكتسباته والمؤسسات والمنشآت 

االقتصادية والمدارس ومخيمات الالجئين.

  - خاص 
اأقاد اطاريسناسيُدااْدَوسناسيساديع1اخاللا
سيخيمانياسساضانياوبطريقالاجنينخالاعاىلا
سسمهدسفامدظماسيخسيراوسيطرقاتاسيرسبطلا
بنيامماخظااتاصندااءاوسسميياتاوعخرسنا
وحخل،اَماااأَعَّىاإىلاقطعاسيطريلاوسسمشاهاعا

عدعامناسسيسطننياسألبرياء.
وسيطرقااتا سيخسايرا سسامهدسُفا ويأتايا
يخضاافاإىلاسيساخناريياسإلجرسمايايلُدااْدَوسنا
سيساديع1اسألمريكاياوسياذ1اطاالاُكّلايشء،ا
بخاااخخهااسألحخاءاسيساكنخلاومنازلاسسيسطننيا
وسسصاناعا وسيياصالا سيدامالا وسسنشاآتا
وسسدسكرستاوسسسمشفخاتاوإىلاآخراسيقائخل.
وأغاراطريسناسيُدااْدَوسناعىلامنطقلارشسا
بخماخظلاحخلاوقصفامنازلاسسيسطنني،اَمااا
أَعَّىاإىلاسسمشاهاعالااميسطنانياوإصابالاخا 
آخرين،احخثاتماسنمشالاسيخثثامنابنياسيركا ا
يفاظلاأوضاعاإنساانخلاغايلايفاسيصديبل،اكخاا
شاناطريسناسيددواغاارستاعىلاجياالاقد ايفا
خرسباشادخلاوغاارةاثانخلاسسامهدختاجيالا

لربلابخديريلارشس.
باسديريالا سيمنكخاَلا سيُداااْدَوسنا ووسصالا
وسيديثاخخهاايخنفذاغارةامميحشالاعىلاجرسا
رشساسيقريبامناسايقاسسدينلاوغارةاأخرىا

عىلامنزلاسسيسطناممخداعيلاععقني.
ويفاإطااراسسامهدسخهايلطُرقاتاوسيخسايرا
سسامهدفاطاريسناسيُداااْدَوسناطريالاحخالا
سييسصالابخديريااتاسيرخانيابغاارةاجييالا
وسسامهدفاأَيْاضااًاجرسسًايفامنطقالاسيطيقلا
بخديريالاسيشااللابغاارةاأسافرتاعناقطعا

سيطريل.ا
ويفاساعلاممأخرةامنامساءاسيثالثاءاعاوعا
طريسُناسيددوايخقصفامنطقلاسييذسيلابكمالنا
عفارامماخظلاحخلايفامماويلايقطعاسييطا

سالسارتستخخياسيذ1ايرباطاسسماخظلابددعامنا
مماخظاتاسيخخهيريل.

وسسمشاهدتاسمرأتااناوأصخاباماآخرونا
بخنهماخاأطفالاومسانلابغارةاشانهااطريسنا
سيُدااْدَوسناسيساديع1اسألمريكياعراسيثالثاءا
سسايضاوسسمهدختامنزَلاسيشخخاخايداسسسلخيا

بخديريلابنياسددابخماخظلاسسمييت.
وكاناطاريسناسيُداااْدَوسناقاداشاناصياحا
سيثالثااء،اعرستاسيغارستاعىلاعدعامناميسقعا
سييُناىاسيمممخالايلطرقاوسيخسايرايفاعدعامنا
مديريااتامماخظالاسسمييت،اوأسافرتاعنا
سقيطااخاَشيصاًامنهماخااشهخدسًاوشهخدةا

و8اامصاباًابخنهمانساءاوأطفال.
ووخقاًاألمنياعاا اسسخللاسسميلاسماخظلا
سسميياتاسيدكمايراعايلاأحخاداسيزيكاماخإنا
سيددعامرشاحايلزياعة؛ابسايباعاد اسيمخكنا
مناسييصايلاإىلابدضاسسيسقاعاسيمياتدرضتا
يلقصفاسيُدااْدَوسنيابدداأناتدرَّضتاسسماخظلا
إىلانكيلاوكارثلاإنساانخلاكلىابهذساسيقصفا
سيهخخاياسيذ1اسسامهدفاسإلنسااناوسيشاخرا
وسيمخاراوسييُنخالاسيممخالابصيرةاعشايسئخلا
لَخخخالاتينيامدىاسيمقداعاىلابالعناامناقيلا

تمايفاسيُدااْدَوسن.
وأوضاحاسيزيكماأناطاريسَناسيُدااْدَوسنانّفذا
ياي اسيثالثااءاسسايضاسلساللاماناسيطلداتا
سيخييالاسيمياتماماناخاليهااسسامهدسفاأحدا
سيخسايراعىلاسييطاسيداا اسيمديادةاصنداءا
بخديريلابنياساددامنطقلاباباسيشالاُعزيلا
بنياعيلابصاروخنياجاياأرضاأَعَّىاإىلاتدمريا
سيخرساوتدمرياسخارةالخليكلاغخارتنياكانا
عاىلاممنهااعدٌعاماناسيركاباسسمشاهدامنهما
شايصاناوعّمرتاساخارةاأجرةانيعاكرسخدسا

كانتاوسقفًلابخيسراسيخرس.
وبانّياسيزيكماأناسيقصفاسسامهدفاأَيْاضاًا
جرسامقملالايفاسييطاسيداا اينفلاسيطريلا

بخنطقالابنياعايلابخديريلابنياسادد،اَمااا
أَعَّىاإىلاتدمرياسيخرسابايكاملاوتدمرياعدعامنا
سيساخارستاسساارةايفانفلاسسكاناوسسمشاهاعا
سثننياوأصخباسثناناآخرسنايفاإحدىاسيسخارست،ا
كخااسسمشاهداشايصاوأصخباثالثلاآخرونا
كانيسابخيسراسيخرسامناأبناءاسسنطقلاوعمرتا
عدةاساخارستاأخارىاكانتاوسقفالابخما7سةا

سيطريل.
كخاااقا اطريسناسيُدااْدَوسنابقصفاسيخرسا
سيكائانابخيسراماروعامخاهابناياسيمخاع1ا
بياطاسيمديدةاصنداء،امسايياًاقطاَعاسييطا
وتدمرياساخارةاأجارةاكانتاتساريايفاسيطرقا
وتقلارجلنياوأمارأهاوطفلامناأرسةاوسحدة،ا
حخاثاسسمشاهدتاسسارأةاعاىلاسيفايراوأحدا
سيرجلانيابخنخاااأصخباسيطفالاوسيرجلاسآلخرا

بإصاباتابلخغل.
وأصخاباأربدالاأطفاالا7كايراوطفللايفا
نفلاسسيقاعاعندمااكانيساعسخلامملاتخار1ا
بخيسراسيخرساإثراسسامهدسخهمابصاروخاآخر،ا
أَعَّىاإىلاتدمارياسسملاوقمالاوإصابلاَمناكانيسا
بدسخله،اإىلاجانباتدرضامسااحاتاوسسادلا
منامازسرعاسسايزاوسسانخياسسما7يالايلطريلا
يقصافاعشايسئيابايصيسريخاسايباتدمريَا
أجزسءاوسسادلاماناسألرسيضاسيزرسعخلاوتلفايفا
أشاخاراسسيزاوسسنخاياوسسماصخالاسيزرسعخلا

سألخرى.

َوقصافاطريسناسيددواجرساسييزخلايفابنيا
سيشايييابخديريلابنياسدد،امااسيّباتدمريا
سيخارسابايكاملاوسسمشاهاعاوإصابلاساملا
أشاياصامناأرسةاوسحدة،احخثاسسمشهدتا
طفلمااناعىلاسيفاير،ابخنخااأصخياتاسمرأتانا
وطفلاورجالابإصاباتابايغالاأثناءاقخامهما
بايدخلاسيزرسعيايفامزرعالاقرييلامناسيخرسا

سيذ1اتماسسمهدسخه.
وتاماقصافاعيّاارةاساخلاالحخالاسسائايا
بخنطقالاسيقطااعامديريالاسسميياتابياطا
سسميياتاسيقنااوص،اَمااااأَعَّىاإىلاتدمريلااا
وقطعاحركالاسيساريايفاسيطريال،اإَضاَخًلاإىلا
قخا اطاريسناسيددواباسامهدسفاقاطرةاكيريةا
ممخلالابايقخحاكانتاتساريايفانفلاسسكان،ا
َمااااأَعَّىاإىلاتدمريلااابايكامالاوسسمشاهاعا
سائقهااوشايصاآخرامدهاوإصابلاشيصا

آخراعىلاسألقل.
وبانّياأمنياعا اسسخلالاسسميلاباسماخظلا
أناطريسناسيُدااْدَوسناسيساديع1اشنابددا7يكا
سلساللاغارستاجييلاسسمهدختاتدمريَاجرسا
زحا ابخديريلاسيرجماعىلاسييطاسيدا ابطريلا
سسمييتاصنداء،امااأعىاإىلاقطعاحركلاسيسريا
وتدمرياسيخرساوسسمشهاعارجلاكاناعىلاممنا
رابداضاسسنازلاسسخاورةا عرسجالاناريلاوترضُّ
يلخرس.ااوجاّدعاطريسناسيُدااْدَوسناسيساديع1ا
سألمريكياسيغاشاماييَ اسيثالثاءاسسايضاغارستها

عىلامماخظلاعخرسن،امسامهدخاًاعدةاجسيرا
بايطريلاسيرئخيسابخديريلاسيدشالاسيذ1ايربطا
مديريااتاحايث،اسيدشال،اسيقفلال،اعالام،ا
حرض،اَماااأَعَّىاإىلاسسمشهاعاوإصابلاخخسلا

ميسطنني.
وكاناسماخظالاعخارسناسينصخاباسألوخارا
مناسالسامهدسفاوسيقملاوسيمدمريايكلامظالرا
سيمخااةاسيداملايلخخمخعاوممطلياتهاإىلاجانبا

ماايشهدهامناحصاراجائر.ا
ويفاإطاراسسامهدسفامنازلاسسيسطننياشانا
طاريسناسيُداااْدَوسناسيساديع1اسألمريكيايي ا
سيثالثاءاسسايضاخخَلاغارستاعىلامديريلابنيا

حشخشابخماخظلاصنداء.
وقصافاسيطاريسناظهاراسيثالثااءابيخلا
غاارستاعىلابختاسيمنخايايفاوسع1ارجا ،اَمااا

أَعَّىاإىلاحدوثاأرضسراكيريةايفاسسخملكات.
ويفامماخظالاصندااءاسسامهدفاطاريسنا
سيُدااْدَوسناسيساديع1اسألمريكيامساءاسيثالثاءا
يفا باييارضوستا ممخلالا شااحنلا سساايضا
سيطريالاسيدا اسيرسبطابانياصنداءاوَمأرب،اماا
أسافراعناسقيطاشاهدسءاوجرحىاوسحرتسقا

سيشاحنلابايكامل.
وأشااراسسصادراإىلاأناطاريسناسيُداااْدَوسنا
سيساديع1اسسامهدفابأرباعاغاارستاجييالا
مناطالامااساومفارقاسيخيفاوسيمريشااءا

بايخدعان.
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  - خاص 
سيُدااْدَوسُناسيساديع1اسألمريكي،ا وسَصَلا
سيخيمانياسساضخني،اُعااْدَوسنَهاسيغاشاَماعىلا
عادعامانامناطالاومديريااتامماخظالا
صدادة،اَمااااأَعَّىاإىلاسسمشاهاعاوإصابالا
عدعاماناسسيسطنانياوتدمرياسسناازلاسآللللا

بايسكان.
طاريسنا إنا مملخال:ا مصااعرا وقاياتا
سيددواسيساديع1اسألمريكياعّمارامنزلاأحدا
سسيسطننياوسسامهدفاخخلاسخارستاتابدلا
سينظاريا مناطالا يفا رسزحا مديريالا ألبنااءا
وجيالاسألزعاوآلاعائشال،امشاريًةاأناعدعسًا
ماناسسناازلاسألخارىاتارضرت،اإَضاَخلاإىلا

مخملكاتاسسيسطنني.
ويفماتاسسصاعراإىلاأناطريسناسيُدااْدَوسنا
منذاأيامهاسألوىلايسامهدفاسييطيطاسيداملا
وساخارستاسسيسطنانياسسارةاعلخهاا،اإَضاَخلا
إىلاتدمريامناازلاسسيسطننياوسسسمشافخاتا

وسسادسرساوكلامقيمااتاحخااةاسسيسطانا
سيخخنياوبنخمهاسيمممخل.

ويفامخازرةامميحشالاسرتكاباسينظا ا
سيساديع1امخازرةامروعلابمالاسألطفالا
يفامنطقالاممديدةابخديريالاباقمابصددةا
سسمشهداعىلاإثرلاااااطفالًاورجلاوسمرأة،ا
كخاااأصخابالاآخارونايفاغارةاساديعيلا
أمريكخالاسسامهدختامنزيهاماوسياذ1اتاما
تدماريهابايكامال،اإَضاَخالاإىلاتدمارياعدعا
مانامنازلاسسيسطننياسسخااورةاعىلارؤوسا

ساكنخها.
ويمايميقفاسيطريسناسيسديع1اسألمريكيا
عنادالذساسيمد،ابلاعاوعاسيقصفامرةاأخرىا
يخسامهدفاتخخدااًايأطفاال،اَمااااأَعَّىاإىلا
سسمشهاعاعدعاآخرامنهماوإصابلاآخرين.ا
سيساديع1ا سيُداااْدَوسنا طاريسنا وعّمارا
سألمريكاياياي اسيثالثااءاسساايضامدرسالا
أباياخارسساسيهخدسنايابخنطقالاآلاساايما
بخديريالاكماافابخماخظلاصدادة،احخثا
شاناسيطريسناعدةاغارستاعىلاسسدرسل،اَمااا

أَعَّىاإىلاتدمريلاابايكاملاكخااترضرتامياٍنا
مخاورٌةايهااجرسءاسيقصف.

مدرسلاأبياخرسساتدملاسسدرسلاسياا8م 
سيمياعّمرلااسيُدااْدَوسناسيساديع1اوحلفاؤها
خاللاخخسلاأشاهراونصفامناسيُدااْدَوسنا

سيغاشماعىلاسيخخن.
اكخااشاناطريسناسيُدااْدَوسناسيساديع1ا
سيغاشاماسيثالثاءاسسايضاغارتنياعىلاسايقا
سييخخالابخنطقلاخخخلاسسميرابخديريلا
ساقني،امسامهدخاًاشااحنلاممخللاباسيسعا
سيغذسئخال،اَمااااأَعَّىاإىلاتدمريلاا،اإَضاَخاًلا
إىلاعادعاماناسسماالتاسيمخاريالاسيياصالا

باسيسطننياوترضراعدعاآخر.
وسعمالتاقخااعةاسسماخظالاوسسنظخاتا
وسسخايالاسسملخالاوسألجهازةاسألخارىايفا
بخاانامشارتكاسيخرسئاماسييشادلاوسسروعلا
سيماياسرتكيهااطريسناسيُدااْدَوسناسيساديع1ا
بخديريالاباقمابصدادةاويفاضايرسناآنلا
بذمااراوسيماياكانامانابنياسيشاهدسءاأكثرا
مانالااطفالً،اوكذيكاسيخرسئماسيمياسرتكيهاا

سيُداااْدَوسنايفامماخظاتاحخالاوسسمييتا
وغريلخاامناسسماخظات،اسعملتهااسنسالخاًا
حقخقخاًاعاناُكّلاسيقخماوسألخاالقاوسيضخريا
وسسياعئاوسيديناوحمىاسإلنسانخلاسسزعيمل.
وأكاداسييخاناأنالاذهاسيخرسئاماوغريلاا
مناسيخرسئماسييحشاخلاسمكيناوصخلاعارا
يفاجينياتلاكاسألنظخلاسسساميدةاوسسخرمل،ا
وسامخثلاوقايعسًايرجااِلاسيخخاشاوسيلخانا
سيشاديخلايفامخاعيناسيرفايشمذالخخهما
يفاميسجهلالاذساسيُداااْدَوسناوأعوستهابمز ا

وقية.
وععاااسييخاناكاخالامنظخااتاسسخمخعا
سسدناياوحقيقاسإلنسااناسسملخالاوسيدويخلا
7ستاسيصلالاوعىلارأساهااسألماماسسممدةاإىلا
إثيااتامهخمهاااسإلنساانخلاسيمياتأّسساتا
وخقهااوسينظاراإىلالذهاسيخرسئماسييحشاخلا
سسدمااعة،ا سيماربا جرسئاَما خاقاتا سيمايا
وتقديخهاااإىلاسيخناياتاسيدويخلايخناَلاسيددوا
سيسديع1اسسخر اوحلفاؤهاجزسءلماسيداعلا
يقاَءاجرسئخهمايفاحلاسإلنسانخلايفاسيخخن.
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سيساديعيلاتزُعاااُمابأنهااماناأكلاسيدولا
سيدربخلاوسسسالخلاسسنالضالايالعرتسفابدويلا
إرسسئخل،اوباسقابلاتلاأبخباتنالضاسالعرتسفا
بايقيسننياسيرقاأوسطخلاوسيمياتنصابديعها
أرسضخهاااإىلاماااكاناتاقيالالم9ااونمخخالا
يديسملامملخالاوعاسخلاييادواأناسيطرخنياينا
يغرّيوسامناوضدهماسيمناقيضاتخاهابدضهم.

يكاناغخااَباسيدالقااتاسيدبليماساخلابنيا
سييلدياناالايخناعاسيميسصَلاغرياسيرساخيابنيا
سسخثلنياسيساديعينياوسإلرسسئخلخني،امؤخرسًاتما
تدسولاعدةاتقاريراإعالمخهابشأنامقابالتابنيا
ميديثنيامناسيسديعيلاوإرسسئخلاوكانالناكا
سععاءستاعدةابأناسيسديعينياجالزونايميخريا
قيسعداجييلاومسارستاجييلايطيسخاتانخدة،ا
طائرستاشامن،اوطائرستابدوناطخارايفاحالا
إرسسئخالاقاررتاقصاَفاسسنشائاتاسينيويالا
سإليرسنخل،ابداضالذهاسيمقاريراتامانفخهاامنا
قيلامسائيينيامناكلماااسيطرخني،ايكنابغضا

سينظراأغليخمهماأّكدلا.
وخاصلامدليماتاتاماسيمصيلاعلخهاامنا
صمافاإرسسئخلخلاتنصابأنهاتمارصدامصاعرا
عبليماساخلاماناسييلدياناوكاناتالناكاعىلا
سالقلاخخلاسجمخاعاتارسيلابنياسيسديعينيا
امناسيهندا وسإلرسسئخلخنيامنذابدسيلالالاايفاكلٍّ
وإيطايخااوجخهيريهاسيمشخك،اوتقاريراظهرتا
يفاسيصمفاسيدربخلاأناأعضاءابارزينايفاقيستا
سألماناسإلرسسئخيلاماناضخنهماسيقائاداسألعىلا
يلخيسااعاسإلرسسئخيلازسرابرسيلاتاملاسيرياضا
وعقادامناقشااتاماعانظرسئهاسيساديعيني،ا
كاناتالنااكامفاوضااتا ييادوا وعاىلامااا
بانياقائاداسالسامييارستاسيساديعيل،اسألماريا
بندرابناسالطاناماعامسائيينيابارزينامنا
سالسمييارستاسيياصلاسإلرسسئخلخلايفاجنخف.

اماناسيقائدا ويفامايينخايامالااتقابالاكلٌّ
سألعىلاييزسرةاسييارجخالاسإلرسسئخيلاعوراغييدا
معاسيخنرسلاأنيراماجداعشقيايفاندوةاأقخختا
يفاوسشانطناعندماااعرضتاسيصخغالاسيثانخلا
يلقيسننياسيرقاأوسطخلاوكانتالناكاتغريسٌتا
كيريةابهذهاسييثخقلاوكانتاميصصلاإلنشااءا

تداونابنياسيادولاسيدربخلاوإرسسئخلاوسيماجلا
يخهدامشرتكابخنهخاايدزلاسينظا اسإليرسني.

وقاداخّيضاسسلكاسالخاناسألمارياسيييخدابنا
طااللاوسيذ1ايدمالاعخالقاًايفامخاالاسإلعال ا
بيادءاحايسرستاماعاسسخمخدااتاسإلرسسئخلخالا
سسثقفلابهدفاإعااعةابناءاسيميسصلامعاسيدويلا
سسخاورةاإرسسئخل،اوععااسألمرياسيييخدابناطاللا
جخخعاسكاناسيرقاسألوسطاوسيمياُمزقتامنا
سيمروبابأناينهيساكرسلخمهمايلشدباسيخهيع1ا
وقداأعلناأيضااًاأنازيارتهايلقدساتخثُلابدسيًلا
يلسلماوسألخيةابنياإرسسئخلاوجارستهااسيدربخل،ا
سإلعال اسيدربياأعلنابأناوزيراسينفطاوسسداعنا
سيساديع1اعيلاسيندخخياأكدابأناعويمهاجالزةا
يمصديراسيذلباسألسايعاسىلاأ1اماكانابايدايما
حماىاإرسسئخال،اوأكاداسييزيراسيساديع1ابأنا
غاييخلاسيدايماسيدرباياالايخداأيلاعيسئلاتخاها
سيدالقاتاسيمخاريل.اويفاأغسطلالالااوزيرا
سييارجخلاسيسديع1اسألمرياسديعابناسيفخصلا
أعلنايفاسالجمخاعاسيداسيايلياحثنياسالسالمخنيا
يفاجادةا»إناعلخناااأنانرخاضازرعاسيكرسلخلا

وسألحقااعاتخااهاإرسسئخالاوعلخناااأنانخدالا
عالقاتنااامعاسيدويلاسيخهيعيالاطيخدخل«،اوقدا
قالاعوراغيياداسسذكيراأعالهاييكايلابليميريغا
سإلخياريال:اوقيخناااسيخي اعىلالاذساسسنصلاالا
اسالخمالخااتاسيميا يدنايابأننااقاداأنهخناااُكلَّ
تشاركمهااعوينااخاللاسيسنني،ايكناأملنااكيريا
أننااسايفانسمطخعاأنانملهاابشكلاكاملايفا
سيساننياسيقاعمال،اوسيرياضاسامكيناحلخفلا

إسرتستخخخلايلدويلاسيخهيعيل.
يخباسيدلماأنالذهاسيممركاتابنياميديثيا
اماناسيساديعيلاوإرسسئخالاحصلاتايخللا كلٍّ
تيقخاعاسييساطاءاسيدويخانيامعاإيارسناحيلا
سييثخقالاسينيويال،اتالاأبخاباوصفاتالاذها
سالتفاقخلاباا»خطأاتأرييي«اوسيرياضانظرتا
إيخهااكمهديداميارشاعاىلامصايمهااسييطنخلا
ويخساتامصاعخلاأناسسلكاسيساديع1اوبدضا
مانانظرسئاهاسسيارشيانايفامخلالاسيمداونا
سييلخخاياقرروساأناالايشااركيسايفاقخلاكامبا
عيفخادايفاسيياليااتاسسممادة،اوبددلااميارشةا
اماناسيرئخالا يفا8اايينخايامالااتقابالاُكلٌّ

خالعيخريابيتنياواوزيراسيدخاعاسيسديع1اوويلا
سيدهاداممخادابناسالخاناوقاداكانامميقداًا
بأناسسلكابنفساهاسخمرضايروساخاايفازيارةا
رسخخلاقيلانهايلاسيسنل.ايفاكلخاتاأُْخاااَرىا
أوضمتاسيرياضاييسشانطناأناسالتفاقخلامعا
إيارسناتخالاسيقخااعةاسيساديعيلايليمثاعنا
حلفاءاجدع،اوسخمدعاسييقتامااإ7ساكانتالذها
سييطيستامخرعاوساخللايلساديعيلابميسخعا
عالقاتهااسألجنيخلاأَ ابكلابسااطلاتماولاأنا

تضغطاعىلاسإلعسرةاسألمريكخل.
كاناعاىلاسيياليااتاسسممادةاأناتمارَفا
رسيدااًاتخاهاسإلعالنااتاوسيمرخاتاسيددسئخلا
مناقيالاحلفائهااسالسارتستخخخنياورشكائهاا
سإلقلخخخني.اوسشنطناطخأنتاكالًامناسيرياضا
وتلاأبخبابأناسييكايالاسيدويخلايلطاقلاسيذريلا
وسيقايستاسألمريكخالاسيياصالاسايفاتيقيا
مرسقيلامشادعةاعىلاطهرسناوساممرصاعىلا
أناتنفاذاطهارسناُكّلاسياروطايفاسالتفاقخالا
سسيقدالاعلخهااايفاخخخناااوأناسيدقيبااتاعىلا
إيارسناسارتخعاتدريخخاًاتماوعاداعولامخللا

سيمدااوناسييلخخايابايمصيلاعاىلاميزونا
مناسألسلملاسيمديثلابشكلاممزسيداجدسًاوعىلا
رشوطامرنالاجدسً.اويفاسسسامقيلاسيقريباجدسًا
سخمماحلامسأيلاصنعانظا اسيدرعاسيسخاويلا
امضااعايلصيسريخاسينيويل(اسسشارتكلايدولا
مخلالاسيمدااوناسييلخخيابايكامال.اسينظا ا
ساخغطياشايَهاسيخزيارةاسيدربخالابايكامالا
بايدرعاسيساخاويلامناأ1الخاي امخكنامنا
قيالاطهارسن،اوقداععخاتاسيياليااتاسسممدةا
سيساديعيلايفاقصفهاايلثيسرايفاسيخخنااإشارةا
إىلاأنصااراسيلها(اويكياتدعاماعخلخلاسيقصفا
سيخاي1ايلممايافاسياذ1ايقايُعُهاسيساديعيلا
يلطاريسنا وأجهازةا سسامييارستا تيخاريا تاما
سيساديع1اوقداأشاخعاأناإرسسئخالابدَداطلبا
وسشنطناقدمتاأيضاًامدليماتاسسمييارستخلا

بيصيصاسيخخنايلسديعيني.
بنهايلاسسيضيعاتيافاإرسسئخلامناتهديدا
إيارسناعلخهاااباأنالاذهاسالتفاقخلاسمساخُحا
إليارسنارغاماسياروطاسسمفالاعلخهااابفخخناا
بايمصايلاعىلاأسالملانيويال،اوبذيكاتزيلا
لخخنالاإرسسئخلاعىلامنطقلاسيرقاسألوساطا
وأنابسايبارخعاسيمظراسيمخار1اسمسمطخعا
إيرسناععماسيخخاعااتاسسنالضلايهاااحخاسا
حازباسيلاهاوآخارون(،امخاااساخزيلاسألمانا
علخها،اومثلهااتيافاسيسديعيلامناأنابسيبا
رخاعاسيمظراسيمخار1اساممقد اإيارسناعلخخاًا
وتخارياًاوعسكرياً،اوساخكينابإمكانهااععما
اسيدولاسيدربخلاوأنها سسخمخداتاسيشاخدخلايفاُكلٍّ
خاللاساننياسامطغىاسيخخاعاُتاسيشاخدخل،ا
مخااسخزيلاسيُمكماسيسنيامناسيرقاسألوسط،ا
وبهذساتمشااركاسسلكخالاسييلخخخالامياوَخهاا
ماعاسيدويالاسيخهيعيلايييخهمامانازوسيهمايفا
سسسامقيل؛ايذياكاخهياتسادىاجالادسًابقمالا
سسخمخداتاسيشاخدخلامثلامااحصلاباييمرينا

وماايمصلابايدرسقاوسيريااوسيخخن.ا
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عقاب جماعي بحق اليمنيين
أبادتاصمخفُلاانخيييركاتايخز(اسألمريكخلاسسامغرسبَهاامنا
تكثخافاتمايفاسيمارباعىلاسيخخنايرضباتاهاسيخييلاوسيمياينا
تفيَضاسايىاييليرةاسيغضباضداسيساديعيلاوحلفائهاابددماا
بدساسيممايُفاوكأنهاينمهجاسخاسلاعقاباجخاعياضداسيخخنخني.
وقاياتاسيصمخفالايفاتقريرايهااا»إناسيمخلالاسيخييلاسيميا
قاعتهااسيسديعيلاضداسيخخناأصيمتاسآلناأوسعاوأكثرارشسسل،ا
مخااجدلاسسنمقدينايمهخيناسيممايفابانمهاجاسخاسلاسيدقابا

سيخخاعياضداسيخخنخني«.
وأكادتاأناحخاَماسييساائراسييريالاسيناجخالاعناقصفا
طائرستاسيممايفاتدداأكلاسايبايفابليرةاسيغضبايفاأجزسءامنا
سيخخاناضداسيساديعيلاورشكائهااايفالذساسيممايافابخاايفا7يكا

سييالياتاسسممدة.
وحاّذرتاانخيييركاتايخز(اماناتكثخفاسيقصفاسيخي1اوماا
ينمجاعنهامناقملايلخخنخنيايفابلٍداتليحاخخهاسسخاعلايفاسألخل.

ويفمتاإىلاقصفاطريسناسيممايفايأسيسقاوسيشقلاسيسكنخلا
ومدساكرستاسيالجئني،اخخخااأنابدَضاسيقنابلاساقطتابدخدةا
جدسًاعناأ1الدفاعساكر1،اكايقصفاسيذ1اسسامهدفامؤخرسًا
مصندااًايمديئالاسسخاهاشاخالاسيخخان،اوليالخخااتاتصُفهاا

منظخاتاحقيقاإنسانابأنهااترقىايخرسئماسيمرب.
وأكدتاسيصمخفلاسألمريكخلامقمَلاأكثرامناأيفامدنياجرسءا
سيقصف،اخخخااالاتزسُلاسيمصخللاترتفُعابشكلامطرعايفاظلاعد ا

وجيعاسيىاسيقلخلامناسيغضباسيدويل.
كخااأشاارتاسىلاأناسيمماياَفاناعرسًاوربخااالايدارتُفامطلقاًا

بقملاسسدنخنياعناطريلاسييطأايفاسيخخن.

ن�رشت محط�ة BBc الربيطانية تقري�راً مصوراً 
باإلنجليزية، لمراس�لها غابريل غيتهاوس والذي زار 
اليم�ن، حي�ث أتيحت ل�ه فرصة ن�ادرة لالطالع عىل 
حجم الكارثة اإلنس�انية من جراء م�ا وصفه البعض 

ب�«الحرب المنسية عىل اليمن«.
يف مس�تهل تقريره المصور يعرض لقطات فيديو 
أثن�اء قصف طيران التحالف الس�عودي عىل صنعاء، 
معلقاً »الصحفي غابريل«: دخلت الغارات المتواصلة 
يف اليمن ش�هرها الس�ادس اآلن، ويس�مع السكان يف 
العاصم�ة صنعاء بش�كل يومي أزي�ز الطائرات التي 
تثي�ر قلقهم، ويعرفون ماذا س�يحدث الحقاً، وميض 
يف الس�ماء ثم توقف مقلق ليتبعه دوي انفجارات من 
ج�راء إطالق صواري�خ. ويظهر التقري�ر الذي أعده 
الصحف�ي غابريل امرأة عج�وزاً تحكي نتائج الحرب 
وم�ا تبعها من تجوي�ع وقتل.  وفرضت الس�عودية، 
حصاراً عىل ش�مايل اليمن، وس�يطرت عىل ما يمكنها 

السيطرة عليه براً وبحراً وجواً.
ث�م عّرج الصحفي إىل العمارة الس�كنية بحي حدة 
بصنع�اء الت�ي أغ�ار عليها طي�ران التحال�ف والتي 
استش�هد فيها امرأت�ان وبنٌت، معرضاً ش�هود عيان 
يروون ما حدث للعمارة السكنية. وقال أحد السكان: 
»م�اذا ح�دث؟! كان الن�اس نيام�اً يف س�الم، ثم أتت 

الطائرات لقتلتهم يف ِغرة؟«.
وقال مواطن آخر: »إن هذه العمارة التي استهدفها 

الطيران ممتلئة بالنساء واألطفال«.
ويصف الصحفي غابري�ل أن هذه المدينة صنعاء 

اآلن تحَت القصف المتواصل والكثيف.
وبعيداً ع�ن العاصمة باتجاه الحدود الس�عودية، 
يتزاي�د القص�ف رضاوة. يق�ول الصحف�ي غابريل، 
س�افرنا عرب الجبال التي تحي�ط بصنعاء للتحقق من 
التقارير التي تتحدث عن ش�ن هجم�ات متعمدة ضد 

المدنيين، والتي قد ترقى إىل جرائم حرب.
ويف مس�اء ي�وم 29 م�ن أغس�طس/ آب المايض، 
تن�اول الفتى أحمد البين�ة، الذي يبلغ م�ن العمر 13 
عاماً، العش�اَء كالمعت�اد مع والديه وش�قيقه محمد. 
تعي�ش األرسة يف إح�دى القرى القريبة م�ن مديرية 
عبس شمال غربي اليمن. وقبل حلول السادسة مساًء 
بقليل، انطلق الشقيقان للعمل يف مصنٍع قريب لتعبئة 
زجاجات المياه، رضب أحد الصواريخ المصنع حينما 
كان الشقيقان عىل وشك إنهاء نوبة عملهما المسائية.

وعّرج الصحفي ع�ىل مصنع زجاجات المياه الذي 
تعرض لغارات التحالف يف مديرية عبس شمال غربي 
اليم�ن، ليعرض الدمار الذي حل بالمصنع. وقال أحد 
العاملين يف المصنع وُيدعى خالد الحبابي: »كان هناك 
انفج�ار، ثم اش�تعلت الني�ران يف كل يشء«. وأضاف: 
»معظم العاملين خرج�وا مثل قطع الفحم. لقد دفنوا 

تحت األنقاض وتحت الماكينات«.
وق�ال أك�رم، وهو عامل آخر ش�هد م�ا حدث بعد 
االنفجار: »كل يشء اختفى. لم يبق يشٌء ال مصنع، وال 

عمال، وجدنا العمال محرتقين عىل الماكينات«.
ويقول الصحفي غابريل: عندما وصلنا بعد يومين 
م�ن الغ�ارة التي اس�تهدفت مصن�ع المي�اه بحجة، 

كان الدخ�ان ال ي�زال يتصاع�د من أكوام البالس�تيك 
المنصهرة.

وأظه�ر مال�ك المصن�ع قائمًة باألش�خاص الذين 
كانوا يعملون يف الليلة التي اس�تهدفت المصنع، حيث 
ُقت�ل أكثر م�ن نصفهم وهم 13 ش�خصاً بينهم أحمد 

وشقيقه.
ويف حين تقول قوات التحالف السعودي إن مصنع 
تعبئة المياه كان يف الواقع مصنَع أس�لحة ومعس�كراً 
لتدري�ب مرتزقة أفارق�ة يقول الصحف�ي غابريل لم 

نشهد أية أدلة عىل ذلك إطالقاً.
ويتابع الصحفي القول: مصن�ع تعبئة الزجاجات 
بالق�رب من مديرية عبس، هو فقط واحد من عرشات 
األه�داف المدني�ة الت�ي تعرض�ت للقص�ف منذ بدء 
الحملة العس�كرية الت�ي تقودها الس�عودية يف نهاية 

مارس. 
وق�ال أحد العم�ال الذي نجا من القصف ممس�كاً 
بزجاج�ة مي�اه: ه�ل ه�ذه الزجاجة ص�اروخ حتى 

يقصفها الطيران السعودي؟!
وأصبح من بين هؤالء اآلن إبراهيم وخديجة البينة، 
وال�دا أحمد ومحمد اللذين قت�ال يف الغارة الجوية عىل 
مصنع تعبئة زجاجات المياه. وكان الشقيقان يعوالن 
أرسة مكون�ة من تس�عة أف�راد. وتق�ول خديجة، إن 
ابنه�ا أحمد كان يحرص دائم�اً عىل ركوب دراجته أو 
مط�اردة الحمام. لق�د قتلوا أبناَءنا. لي�س واحداً، بل 
االثنان، محمد وأحمد مع�اً يف لحظة واحدة ويف نفس 

اليوم. من فعل ذلك بنا، ندعو الل�ه أن ينتقم منه«.

الحرب المنسية في اليمن
تقرير قناة البي بي سي البريطانية 
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إسرائيل رأس الحربة األميركية في المنطقة 
أنس القاضي

يف أق�ل من عرشين س�نًة منذ ع�ام 1958 حت�ى عام 1969 
حدث�ت تغيراٌت ثورية ُك�ربى يف المنطقة تح�ررت دوٌل عربية 
من االستعمار الربيطاني والفرنيس واإليطايل واألنظمة الملكية 
الرجعية، وترّسخت يف البعض أنظمة تقدمية وهي دول )العراق 
والجزائر وتونس واليمن بشطَريها والسودان وليبيا وسوريا(، 
وَكتَب ُمغلقاً عىل هذا الباحث السوفيتي رسغي لوسيف يف كتاب 
)ال�رشق األدنى الب�رتول والسياس�ة(، يقول لوس�يف: بعد أن 
يتح�دث عن هذه التحوالت الثوري�ة العربية يف أقل من عرشين 
س�نة »يف واش�نطون وعواصم بعض البلدان يف أوروبا الغربية 
أخ�ذوا يعودون أكث�َر فأكثر إىل فكرة اس�تخدام إرسائيل كقوة 

قمع ضد البلدان العربية العاصية. 
والبلدان العاصية هي هذه الُبلدان العربية التي تعاظمت بها 
حركات التحرر الوطنية، والتي كانت بيد االستعمار فثارت عليه 
وع�ىل التبعية، وهي التي ُتس�تهدف حالياً واس�ُتهدفت، وُتدمر 

فيما يبدو وكأنُه رصاع س�يايس من الشعوب ضد الديكتاتورية ُتساندهم أمريكا، 
ويف اليم�ن ُتس�اعدنا أنظم�ة الخليج الرجعي�ة! أو كأن�ُه رصاع طائفي مناطقي 
عرقي؛ ألن الُمشكلة يف التنوع االجتماعي الثقايف، بينما ُكّل هذا الدمار العربية هَو 
ترجمة عملية لهذه الُمخططات االس�تعمارية، فال وجود لهذه الدول اإلمربيالية 
بدون دول نهب ثروات الدول األُخرى وإفقارها وتدمير اقتصادها وجعلها سوقاً 

استهالكياً لما ُتنتجه االحتكاراُت اإلمربيالية العابرة لألوطان.
ُيتابع الكاتب لوس�يف فيقول: وقد كتب باتريك س�يل ُمعلقاً عىل الُخطط التي 
رس�متها األوس�اط اإلمربيالية ))إن تعاظم أهمية برتول الخليج العربي بالنسبة 
ألوروب�ا الغربي�ة قد أضفى ثقالً عىل ُحجج التدخل الُمس�لح، ف�إن ما ال يقل عن 
ثالثة أرباع الواردات الطاقية إىل أوروبا تأتي من هذا المصدر وازدادت أهميتها 
الضمنية؛ ألنه حس�ب آنذاك أن الرشق األدنى واألوسط يملكان ثلثي احتياطيات 
الب�رتول العالمية الُمنقب عن�ه -بدون البلدان االش�رتاكية-، وقد بينت ترصفات 
ايران )والمقص�ود هنا محاولة رئيس الوزارة اإليراني�ة ُمصدق تحريَر صناعة 
االس�تخراج البرتولية من تحكم االحتكارات الغربية(، إنه توجد مخاوف جديدة 
بص�دد عواقب النف�وذ القومي الهدام�ة الُمحتملة، ولكن المصلح�ة االقتصادية 
يف الب�رتول كان�ت كانت كبيرة إىل حد أن ُتجي االس�تعداد لإلق�دام عىل مجازفة 
سياس�ية((، وقد أقدمت الوالي�ات الُمتحدة األمريكية عىل ه�ذِه الُمجازفة ولكن 

بيدي إرسائيل.
وما ُيريد الكاتُب قوله بالمجازفة الغربية التي نفذتها بيد إرسائيل: إن إرسائيل 
لم تكن قائمة بذاتها كيهود ُمرشدين مس�اكين س�اقهم اهلل إىل وطن وَعدتهم بِه 

ُكتبُه الُمقدس�ة، وحولهم عرب متوحش�ون ومس�لمون، ال ُيري�دون لهم الحياة 
واإلقامة، كما ما زال البعض يفهم، بل إن قيام إرسائيل حوله قوى عالمية جبارة 
متجس�دة يف أمري�كا وأوروبا الغربية، صنع�ت إرسائيل لتعيق 
حرك�ة التحرر العربي�ة وتقدم ه�ذه الدول وتحاف�ظ لها عىل 

المصالح االستعمارية. 
وُيتابع الكاتب لوس�يف: »ويمكن اعتبار العدوان اإلرسائيي 
ع�ىل مرص وس�وريا واألردن من هذه الناحية مثاالً كالس�يكياً؛ 
ألن هيئ�ة اإلعالم الغربية تميل إىل تصوير ما ُيس�مى ب�)حرب 
األي�ام الس�تة( بص�ورة رصاع بي�ن داوود اليه�ودي الصغير 
وجلياف العربي الرشير، حيث كان األول يدافع، كما يزعم، عن 
قي�م ))العالم الُح�ر(( المعنوية والمادي�ة، وكان الثاني صورة 
ُمجس�دة ع�ن الرببرية، وتنط�وي أعم�ال المؤلفي�ن الغربيين 
والمتخصصين بالنزاع العربي اإلرسائيي عىل محاوالت لتمويه 

دور االمربيالية العالمية فيه«.
وما زال البع�ض يفصل بين أمريكا وإرسائيل، وبين حقيقة 
أن إرسائي�ل كما ُصنعت هي خطٌر يته�دد الوطن العربي ككل، 
وليس�ت قضيتها قضية ح�دود ُمحتلة، أو حتى ينظر إىل القضي�ة ِمن ُبعد ديني 
وكأنه رصاع محض بين يهود وُمس�لمين بمعزل عن الدوافع االس�تعمارية التي 
غمة المالية الحاكمة  تقُف بها الصهيونية الحاكمة يف إرسائيل التي هي نفُسها الُطّ
يف أمريكا صاحبة رشكات السالح واالحتكارات النفطية، وِكاَل الَفهمين السابقين 
اللذين يعزالن إرسائيل عن أمريكا ويعزالن الخطر اإلرسائيي عىل المنطقة ككل، 
ُيغطي�ان حقيقة القوى الس�تعمارية الُكربى التي تق�ف خلف إرسائيل، وحقيقة 
دور إرسائي�ل الُمب�ارش يف العدوان عىل س�وريا واليم�ن وقبلها الع�راق وليبيا، 
ودوره�ا يف صناعه »داع�ش كأداة جدي�ده يف حربها األمريكي�ة االمربيالية عىل 

المنطقة. 
وقد الحظ الس�فيُر األمريكي الس�ابق يف القاهرة ب�ادو ))إن نهَجي الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة وإرسائي�ل السياس�يين متناس�قان ج�داً ع�ىل المس�توى 
االس�رتاتيجية الكبيرة، ويف الواقع هما ُمتح�دان عضوياً، ويتطابقان أحدهما مع 
اآلخ�ر فيما يتعلق باألهداف العامة والواس�عة التي تبتغيها السياس�ة األمريكية 
كدعم الستاتوس�كو يف ال�رشق األدنى، وصيان�ة أنواع متخصص�ة من األنظمة 
الرجعي�ة، والدفاع عن مصال�ح الواليات المتح�دة االس�رتاتيجية واالقتصادية 

والثقافية((. 

 
سيهيسمش:

كتاب »الرشق األدنى.. البرتول والسياس�ة« -  المؤلف رسغي لوس�يف - دار 
التقدم موسكو 1984

كتابات

اليمن يرسم مستقبل المنطقة 
علي ظافر 

مااايخار1اسيخايَ ايفاسياخَاَخانايرُساُمامسامقيَلاسسنطقلا
وخريطمهااسيسخاسخل،اوعلخهاخإناقيىاسيُداْدَوسناومناخلفهاا
أمريكااحريصيناعىلاتمقخلاسنمصارستامخدسنخلاوسخاساخلا
يفاسياخَاَخاناويياقملايساُكّلاسياخَاَخانخنياوعّمروساسياخَاَخاناعنا
بكارةاأبخه؛ايريساخيسابذيكاخارطالاسسنطقلاوخقااًاألليسئهما
ومصايمهام..اوعوراسيساديع1اوبداضاعولاسييلخاجايفالذسا

سيُداْدَوسنايخلاإاّلاتنفخذياً.
لابدُدا سيمرباسامنهياشهرلااسيساعساوسيُداْدَوسنايمايُمقِّ
شاخئاًامخاايريد،ابلاإناسيساديعيلاتلهثاورسءاَمْيَرجاسخايسا
لرباًامناسيداراسيذ1ايملابهااجرسءاتساقطاميسقدهااوسقيطا
لخيالاجخشاهااأكلامنا17اقيالاعىلاأيد1اسيخخاشاوسيلخانا

سيشديخلايفاجخزسناونخرسناوعسري.
سيصخايعاسألساطير1ايلاخَاَخانخانياأََمااا الاذساسيُداْدَوسنا

سيكيناياعلخهمايدنياأناسياخَاَخانخانيايييضيناحرباًاضداأعدسءاسألملامخثللا
بخثلاثاسيرايفاسسنطقالااأمريكا–اإرسسئخلا–سيساديعيل(اخإناسنمروساخإنا
سنمصاَرلاماينايكينايهماوحَدلاماونمائخهايخساتايلاخَاَخاناوحدهابلاليا
يأمالاُكّلاسألمل،اوإناحَصَلاسيدكلاوأنااأساميددا7ياك،اخقدايدخدوناإىلانقلا

سيمخربلاإىلابلدسناوعولاأُْخااَرىاقداتكيناسيريااأويهااوربخااإيرسن.
ماايدززالاذساسيمملخلالياحديُثاسيدبليماساخلاسألمريكخلاوسيدبليماساخلا
سيساديعيلاسسمكرراوسسسمخراعنارضورةاعزلابشااراسألسداوإسقاطاسينظا ا
سيساير1،اخخخااايشااطرلمالذهاسينظارةابدضاسيادولاسألوروبخالاوسيكخانا
سيصهخيني،اكخااأناسيمديثاعىلايساانابدضاسسقّربنيامناعوسئراُصنعاسيقرسرا
سيساديع1اعىلاوجاهاسييصيصاعنارضورةاشالاحركلاسيطريسناسيساير1ا
يؤرشابأناسسمطَلاسيمايخلايلُداْدَوسنابدداسياخَاَخانالياسايريا،اسخخااوأناتلكا
سيادولاعلاععخهاايدسعشاوسينرةاوسيقاعدةاوماايساخىا»سيخخشاسيمر«ايما
تمقلاسأللدسفاسسرجيةايفاسايريا،اخسايريااماازسيتاقييلاوممخاساكلابددا

أربدلاسنيستامناسيمرباسيمياأتتاعىلاُكّلايشءاخخها.
ويهاذساسيصخايعاسيساير1اسيكثرياماناسيركائازاوسسقيمااتاأبرزلااوقيفا
سيملفااءاإىلاجاناباسيدويلاسيسايريلاوسيشاديراسييطناياسسمخاذراوسيدقخدةا
سيقمايخلاسيقييلايدىاسيخخشاسيسير1،اومناسييسائلاسيدسكريلاسيمياأسهختا
يفاكيحاجخاحاسيخخاعاتاسيمكفرييلاوسيمدمرييلالياسالحاسيخياسيسير1اسيذ1ا
ترسخقهاعخلخاتابريلانيعخلاأيضاً؛امناأجلا7يكايفكراأعدسءاسيرياايفارضورةا
شالاحركلاسيطريسناسيساير1؛ايخخكنيساتلكاسيخخاعاتامناسيمخدعاوسيسخطرةا

وتقساخماسيريااإىلاكنميناتاوإَمااَرستاممناحرة،اولذساسسروعاليابايمأكخدا
يصايحاسألمناسيقيمياسإلرسسئخيل.

مااايدززالاذساسساروعاأيضااًالياخماحاملافاسينازحنيا
ا وسيالجئانيامناقيالاسيقنايستاسييلخخخالاوعولاأوروبا،املفٌّ
ظالُرهاإنَْساااانيايكناباطنهاحرباالاتقلاشاأناًاعناسيدخلا
سيدسكر1،اإ7اأناسسرسعامنهالياإخرسغاسيرياامناسألياعاسيدامللا

سسنمخل،اوتهخئلاسيساحلايدسعشاوسينرةاوأخيستهخا.
ا لذساسسيططاسيخهنخيايسمدعيامناحلفاءاسيريااأخذاُكلِّ
سالحمخاطاتاسيالزملاإلخشاايهاقيالاأنايقَعاسيفأسايفاسيرأس..ا
ويفاسييقاتاسيذ1اأثيتاخخاهاساليرسنخيناوحازباسيلهاوجيَعلما
يفاسسخادسناإىلاجاناباسيخخشاسيساير1اوميملفاسيمشاكخالتا
سييطنخال،اباعرتاميساكيامؤخرسًابإرساالاطائارستاحديثلا
ومسااعدستاعساكريلاوخلسءاعسكرينياسسااعدةاسينظا ا
سيساير1ايفاميسجهلاعسعاش،اوإناكانتاوسشانطناتزعماأنا
نماياللاامنامشااةاسييمريلاسيروساخلايمخركازوناسآلنايفا
مطاراقارباسيال7قخلاوخالارويرتز..الذهاسساؤرشستاتديلاعىلا
أناسيخاناباسيارويسايدركامثلالذهاسيساخنارييلاتاوحماىاالاتمكرراتخربلا
سألطليسايفايخيخااسيمياحصلتاعوناميسخقمهم،اوقدايكينايهما-أعنياسيروس-ا
نخلالذهاسسرةايفاسيمدخلاسيدسكر1اسسيارشايمخايلاأبرزاحلخفايهمايفاسسنطقلا
ولياسايريا،امعاأناسييدَضايرىاأناعالقاتاروساخااقائخلاعىلاسسصايحاوالا

يشءاغريلا.
أمرياكاايناتخازَفايفاسيمدخلاسيدساكر1ابشاكلاعلنيايفاسايريااكخاايما
تفدلا7يكامناقيل،ابلاساممدخلامناخلفاسيساماراوسامزجابخليكاسيصمرسءا
ومشخياتاسييلخجاكخاالياحاصلايفاسياخَاَخانايمنفخذالذهاسسهخلاوتخييلها،ا
ميسكياوطهرسناينايقفيساأََمااا الذسامكمييفاسأليد1اوبهذساتدخلاسسنطقلايفا

حربابارعةاوربخااخخخاالياأكل.
اعىلامااساخمخيضامنا طيدااًالذساسيساخنارييايفاسيدقلخلاسألمريكخلامينيٌّ
نمائاجايفاسياخَاَخان،اوليامرلينابخااساخمققينهايفاسياخَاَخان،اخإناتمقلا
يهامامااساخصيياإيخهاساخخضينايفامروعهمايفاسسنطقلاعاىلاعويلاعويل،ا
يفارضاحايلاسيهخخنلابشاكلاعا اعاىلاسسنطقل،اوإناأخفقاتايفاسياخَاَخانا
سنهاارامروُعهاااوأجهضاماروعاسيهخخنالاوسييصايلاوإىلاغاريارجدلايفا

سسنطقلاوإىلاغريارجده.
سيدخخاُبايفاسألماراأناسيخانباسيرويساربخااغاخلاعنالاذساوالايدركاألخخلا
سياخَاَخاان،اوبايماايلاكانتاميسقفهامناسياخَاَخاناميملفالاتخاماًامعاميسقفا
مناسيريا،اولذساخطأاسسارتستخخياكيريٌاندعياسيخانباسيرويساإلَعاَعةاسينظرا

خخهاوإناكنااالانديلاعىلاأحدايفالذساسيدايماإاّلاسيله.

المأساة الحقيقية 

الجنوب في 
براثن الوحوش..

محمد صالح*

إنف�الت أمني رهيب وحالة م�ن الفوىض التي 

تنتهجها عصابات ما يس�مى بالدولة اإلس�المية 

بمحافظ�ة لح�ج، حيث تق�وم بنه�ب الممتلكات 

الخاصة والعامة وهي عصاب�ات رسيعة التكاثر 

أش�به بالفطريات والجراثيم الت�ي تتكاثر عندما 

تج�د أرضي�ة خصب�ة لالنتش�ار ون�رش أوبئتها 

وسمومها الفتاكة من تقطع يف الطرقات وإرعاب 

لألطف�ال والنس�اء م�ن خ�الل إط�الق األعيرة 

النارية بصورة مقززة وهس�تيرية شبه مستمرة 

وهذا يذكرنا بما كان حاصال قبل االس�تقالل من 

االس�تعمار الربيطاني عندما كان أزالم االحتالل 

الربيطاني وعمالئه يدعمون مثل هذه العصابات 

وقط�ع  الممتل�كات  ع�ىل  للس�طو  ويدفعونه�ا 

الطرقات!.

 إن ما هو حاصٌل اليوم يف المحافظات الجنوبية 

هو كارثة ومأساة حقيقية تلقي بظلها القاتم عىل 

كل الس�احة الجنوبية وتنذر بتكاث�ر العصابات 

اإلجرامية التي ال تعرف معنًى لإلنس�ان والوطن 

وتن�ذر بتزاي�د اس�تقطاب الش�باب للجماع�ات 

اإلجرامية المتعطش�ة لسفك الدماء مستغلة بذلك 

الفقر والفاقة واندفاع الش�باب للبحث عن انتماء 

وحالة اليأس واإلحباط عند هذه الرشيحة الفتية 

العاطل�ة ع�ن العم�ل فتق�وم بتوجيهه�م للقيام 

بعملي�ات إجرامي�ة؛ بحجة الجهاد يف س�بيل اهلل 

وإقامة الدولة االس�المية؛ علماً أن محافظة لحج 

صارت بمجملها تحت هيمنة ما يسمونهم الدولة 

اإلس�المية ومحافظة عدن أصبحت بصورة شبه 

كاملة تحت س�يطرتهم وخاصة بعد تعيين نايف 

البك�ري المرف�دي محافظ�اً لها وه�و معروٌف 

بانتمائ�ه له�ذه الجماع�ات المتطرف�ة ودعم�ه 

غي�ر المح�دود للدواع�ش، وليس هو فحس�ب، 

ب�ل معظ�َم الم�ال اليافعي يت�م توجيُه�ه لهذه 

الجماع�ات اإلجرامي�ة المتطرفة، مس�تغلة بذلك 

حماَس الش�باب وفراغهم القاتل )البطالة( وكذا 

محافظ�ة حرضموت س�يطرت ه�ذه الجماعات 

عىل أكثر م�ن ثلثيها وهم كذل�ك ينترشون يف كل 

المحافظات الجنوبي�ة، ولكن تركيزهم بعد لحج 

ع�ىل محافظتي عدن وحرضم�وت، حيث أنهم قد 

نّظم�وا صفوفهم فيه�ا أي أن س�يطرتهم عليها 

بطريقة منظمة ومدروسة توحي أن هناك أطرافاً 

دولية وإقليمية تقف خلفهم للسيطرة عىل هاتين 

المحافظتي�ن التي تتحك�م بالمالحة العالمية من 

ال�رشق اىل الغ�رب، وهذا م�رشوع دويل ال ندري 

م�دى المؤامرة الت�ي يخطط�ون لتنفيذها بحق 

العرب والمس�لمين بصورة عامة ولليمن بصورة 

خاصة.

* المسيمير لحج
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ال يج�وز لك أن تنق�ل أي تربير أبداً تس�معه ولو من رئيس 
الجمهوري�ة ي�ربر وجود أمريكيي�ن, أو يربر القي�ام بعمل هو 
خدمة لألمريكيين من أي جهة كان، ال يتداول الناس التربيرات، 

هذه أول قضية يجب أن نحذر منها.
طبيع�ة الفضول التي فين�ا، طبيعة ال�كالم الكثير والهذرة 
الكثي�رة, نتحدث بأش�ياء وال ن�دري بأنها تخ�دم أعداءنا هذه 
طبيع�ة فين�ا غريب�ة, يف الع�رب بص�ورة عام�ة, وفين�ا أيضاً 

بالتحديد.
أذكر وقد تكلمت عن هذا الموضوع أكثر من مرة أن السفير 
العمان�ي كنا م�رة جالس�ين مع بعض فق�ال: هنا أه�ل اليمن 
يتكلم�ون كثي�راً ويرجفون عىل أنفس�هم ويحلل�ون تحليالت 
خاطئة فيرعبون أنفس�هم أكثر من ال�الزم. الحظ بعد أن يقال 
أن األمريكيي�ن وصلوا، كيف س�تنطلق التحلي�الت, التحليالت 
المتنوع�ة والغريبة، وكيف س�يقول الناس، ناس س�يقولون: 
]نجمِّ�ع ُبر[. ون�اس يقولون: ]كذا[ .. نح�ن نقول اآلن: قضية 
الحصار قد ُجِرب الحصار للعراق, وجربوا الحصار ضد إيران 
ولم يعمل ش�يئاً، الدنيا مفتوحة من كل الجهات، ويحصل حتى 

تهريب دويل.
أليس العراق يف حصار، قبل سنة كنا يف العراق .. كل يشء يف 
العراق متوفر، أسواق كثيرة مليئة بالمواد الغذائية، الصيدليات 
مليئ�ة باألدوي�ة, كل يشء يف الع�راق متوفر أكثر م�ن األردن، 
وأرخ�ص بكثير من األردن, إنما بالنس�بة للعراقيين أنفس�هم 
الُعمل�ة هبط�ت ج�داً، الم�ال, الق�درة الرشائية ه�ي التي فيها 
صعوب�ة لديهم، وحتى منتجاتهم كان�وا يتمكنون من توريده, 
التم�ور يوردونه عن طريق تركيا, وع�ن طريق جهات أخرى, 

وبضائع كثيرة تدخل عن طريق األردن.
م�ا تلمس يف الع�راق أن هناك حصاراً، إي�ران كذلك حورص 

ولف�رتة طويل�ة، الدني�ا اآلن مليئ�ة بالمناف�ذ وال�دول الكربى 
تتس�ابق، أيُّ ش�عب تحاول أمري�كا أن تفرض علي�ه الحصار 

تحاول الصين أو فرنسا تتودد إليه وتتقرب له.
ال تعتق�د أن أمريكا تس�تطيع إىل درجة أن تقفل عليك داخل 
غرف�ة ثم ال يدخل إليك لقمة من الطع�ام وال حبة دواء، وال أي 
يشء. ف�ال داع�ي أن يخ�اف الناس من حصار أو م�ا حصار أو 
يخاف�وا أو يتحدثوا هم يقولوا ]الرُب ب�ا يغىل با يجي علينا كذا[ 

يسكتوا.
هن�اك دول أخرى ستتس�ابق هي إىل أن تح�ل منتجاتها، أو 
يحل التعامل معها مع اليمنيين بدل التعامل من ِقبَل األمريكيين 

أو الدول التي لها عالقة بهم.
المفروض أن الناس يكون لهم موقف واحد، هو أن يغضبوا 
لم�اذا دخ�ل األمريكي�ون اليمن، وإىل هن�ا انته�ى الموضوع. 
تحلي�الت تربيرات كلها ال داعي له�ا, تخوفات, قلق، ]با يغلقوا 
علين�ا با يغىل كذا با .. با .. [ الناس يرجفوا عىل بعضهم بعض. 
الموق�ف الصحيح, وال�ذي يحل حتى كل التس�اؤالت األخرى 
الت�ي تقلقك هو أنه: لماذا دخ�ل األمريكيون اليمن؟ ويجب عىل 
اليمنيين أن ال يرضوا بهذا وأن يغضبوا، وأن يخرجوهم، تحت 

أي مربر كان دخولهم. أليس يف هذا ما يكفي؟.
فليك�ن كالمنا مع بعضن�ا البعض أنه لم�اذا دخلوا بالدنا؟ 
ومن الذي سمح لهم أن يدخلوا بالدنا؟ هل دخلوا كتجار؟ هناك 
رشكات تعمل أمريكية وهي التي تس�تويل عىل نس�بة كبيرة من 
برتول اليمن، لكن أن يدخل جنود أمريكيون ويحتلوا مواقع، .. 
يصيح الناس جميعاً: أين هي الدولة؟ من الذي س�مح لهم؟ أين 

هو الجيش الذي ينهك اقتصاد هذا الشعب بنفقاته الباهظة.
ثم الناس ال يس�محوا أبداً ألنفس�هم أن يقولوا: هذه القضية 
تخص الدولة، أو تعني الدولة. الدولة نفس�ها ليس لها مربر أن 

تس�مح، وال الدستور نفسه يسمح لمس�ؤول أن يسمح بدخول 
األمريكيين إىل اليمن حتى لو افرتضنا أن هناك - كما يقولون - 
إرهابيي�ن يف اليمن. هناك قضاء يف اليمن, وهناك دولة يف اليمن, 
واليمنيون يستطيعون هم إذا ما كان هناك اعتداء من شخص - 
اعت�داء بمعنى الكلمة - ضد أمريكيين, أو ضد مصالح أمريكية 
مرشوع�ة, فالقضاء اليمني هو صاح�ب الكلمة يف هذا، ال حاجة 

لدخول األمريكيين إطالقاً.
وإذا ما دخلوا .. الحظوا كيف كان دخولهم إىل أفغانس�تان، 
دخل�وا إىل أفغانس�تان وأوهم�وا األفغانيين أنه�م يريدون أن 
يضع�وا, أو أن يصنع�وا حكومة حديثة وعرصية, وتس�تقر يف 
ظله�ا أوضاع الب�الد .. وبالتأكيد لن يدعوا البالد تس�تقر، بدأ 
الخالف، بدأ الحرب بين الفصائل، وس�معنا أن تلك الحكومة ال 
تس�تطيع أن تحكم أكثر من داخل )كابول(، ال يتجاوز نفوذها 
إىل خ�ارج مدين�ة ]كابول[، وما ي�زال األعداد م�ن الجنود من 
أس�بانيا ومن مناطق أخرى يتوافدون إىل أفغانس�تان من أجل 
أن يحافظوا عىل الس�الم، وأن يحافظوا عىل استقرار المنطقة, 
هك�ذا يقول�ون! يعمل�ون قالق�ل دائماً لت�ربر له�م تواجدهم, 

تواجدهم بصورة مستمرة.
إذا دخل�وا اليمن وكما قال الل�ه: }إِنَّ الُْملُوَك إَِذا َدَخلُوا َقْرَيًة 

َة أَْهلَِها أَِذلًَّة{ )النمل: من اآلية34(. أَْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّ
ال تدخ�ل ال�رشكات األمريكي�ة بل�داً إال وتنه�ب ثرواته، إال 
وتس�تذل أهله، ال يدخ�ل األمريكيون بلداً إال ويس�تذلون أهله. 
لك�ن بأي طريقة؟ عن طريق الخداع لحكوماتهم ولش�عوبهم، 
تربيرات يصنعونه�ا، ونصدقها برع�ة، ونوصلها إىل بعضنا 
بعض، نوصلها بشكل من يريد أن يقبل منه اآلخر ما يقول، أي 
نح�اول أن نقنع اآلخرين بهذا الم�ربر، هذا ما يحصل ]يا خبير 

قالوا ما يشتوا إال كذا كذا وانت مالك ما تفهم![.

)خطر دخول 
أمريكا اليمن(

عجْز 
القادمين!
عبدالقوي محب الدين

 

من ذروة العجز،،
أم من قعره 

احتشدوا؟؟...
ال فرق ،،

َحْشُد الفراغ المعتدي 
بدُد!!

.
رّضس كما شئت 

عجَز القادمين ،
متى..... 

-يا حرَف من شاء- 
.جاءوا ،

قل: هنا فقدوا...!!!
.

قّوس)هنا (،
حيث يرتاح الغزاة 

من ال��... 
��دنيا،،
ويلقى 

أىس آبائه 
الولُد...!!!

.
كل الخيارات ،

يا حشد النعاج 
غدت....

مفتوحًة،،

كل شربٍ
يفّ يتقُد...!!!

.
كل الذي 

مّر مني
بعض تهيئٍة.....
للقادمات التي 

ما شّفها خلُد...!!!
.

هذا الغبار الذي تدعون 
»عاصفة«..... 

أقسمُت أن يّمحي ..
كي ال يراه 
غ����ُد!!!! 

مثقف مرتزق .. 
ومؤسسات عميلة..!!

للتذكير وليس للتحقير

الرواية.. 
خالص العقل اإلنساني

المحرر الثقافي
سيدادوسنا مانا عاا ا سينصافا قرسبالا
»سيساديأمريكي«اعىلاسيخخن،اويامايصدراأ1ابخانا
ماناعارستاسسؤسسااتاسيثقاخخلا،وعىلارأساهاا

ستماعاسألعباءاوسيكماباسيخخنخني...!!!
كثريسامااكناانشاكيا-قيلاسيدادوسن-امناسيدورا
سيسليياوسيالعوراألغلبالذهاسسؤسساتا،اخلماتقد ا

لذهاسسؤسساتا»سيزسئفل«اشخئاايلخخمخعا،ا
لاذها ييداضا سيهشالا سيصيريالا سيفدايخااتا
سسؤسسااتاضخنتايهاااسييقاءاوسسامخرسراسيدعما
سيمكيمياوغرياسيمكيمي،،اوسييدضاسآلخراأنشائا
يفاظاروفاغامضلاوعسعخانيامخهيينيا،وماازسيتا

سيرتسخخصاتخدعايها.ا
كشفاسيددوسناكثريسامناسيمقائلاسسيزيلاخخخاا
يمدللاباسنظخاتاوسسؤسسااتاسيياصلا،الساخخاا
سسهمخلابايشاأناسيثقاايفا،،سيصختاسسيخلاوسسهنيا
يهذهاسسؤسسااتاوسيقائخانياعلخهااا،إعسنلاكامللا

باالرتزسقاوسيدخايل...!!
مناذاتيقخعاميااعرةاسييلخجاسسشاؤوملاكثفتا
سسلمقخالاسيثقاخخالاسيساديعيلابصندااءامخثلالا

باسلمالاسيثقاايف/اعايلاسيصخخايلا،كثفاتامانا
أنشاطمهااسسشاييللا-حخنهاا-اماناسسامقطابا
سيددياداماناسسثقفانياوسألعبااءا،بايدعاماسسيارشا
وغرياسسيارشا،،،مشااريعاثقاخخلاشكلخاا،عخالئخلا
سسضخايناوسينمائجا،،،وبشاكلاأكثراعقالايخكنناا
سيقايلا،أنا»عيلاسيصخخايل«ااكانالياسسديراسيفديلا
يلخؤسساتاسيثقاخخلاويلخشهداسيثقايفاسيخخنيامنا

-2011نهايلالالا...!!!
وسمثيتاسأليا اسيقاعملالذهاسيمقائلاسيصاعملا
،وكلاأخرسعاشيكلاسالرتزسقاوسيدخايلاسيثقاخخلا،،،

سسثقفانيا أنامماكخالا سيشاييصا رأيايا ويفا
سيدخاالءاأوىلابكثريامنامماكخلاسسرتزقنياسآلخرينا
،،،ألنهاماصنديسامناأجلاتشاييشاوتضلخلاسيرأ1ا
سيداا ا،وخلالاجياعا اماناسالنهزسمخالاوتقديلا
سيدادوا،وتليراجرسئخها،،باإلضاخالاإىلاأنهماقاميسا
برسامامالماحازسئفالاييسجهالاسسخمخاعاسيخخنيا
،وشايلتاكلاميروثاته...وسنهااءاكلالذساسيديثا
وسيمشاييهاينايكايناإالابفضمهماومماسايمهما
.....وألناسيشادباأرسع،اخقريياااجدساساخكينالذسا
سإلجارسءاإماااعامالاماناعيسملاسينارا،أواإحدىا

نمائخه...!!!ا

خالد القزحي
وأناأتصفحاشيكلاسيفخساييكاسسمغربتاكثريسا
أثناءاتيقفياعندامنشايرستامنايسخخهماسييدضا
بايدلخااءاكايقرناياوسيديعةاوسيدريفاياوسخرين،ا
ولمايمياكايناجدالابضمايااسالماارستاوسييمرينا
وسيساديعيلاسيذيانايقيسامرعهامابصاخراماربا
بايشاهدسءا ويلقيينهاما بايخنالا يهاما ..يدعاينا
ويؤكادوناأنهمايلخنلاويساممقيناسيدعاءاالنهما
يقيسامرعهمابأيد1امخيسخلا»عيدةاسينار«-كخاا

يزعخين-اكذريدلاأما اشديبهم.
كلا وبإماكانا 7ياكا قايلا ساأقيييإمكانهما
سييلخخخنياتقدياماسيدزسءايرعالماويكناسيغريبا
يفاسالمراأنهماياماوينايرتحخيساعىلاأ1ايخنيامهخاا
قاد ايهمامناعايناوععماوسخياراألناهايفانظرلما
مخارعايخناي،اخخااباياكابأناتضاافاكلخلاعخخلا

يهذهاسيصفل.
اامهخااقد امرتزقلاسيريالاسيساديع1امناععما
وعايناومدليماتاوتساهخالتاالغمصاابابلدلما
ولمكاحرملاشاديهماوسلانلاكرسممهماخلنايصليسا
أمامهاماسرتيلاتسامملاأنايقدميساسيدازسءايهماأوا

علخهم.
أحدالؤالءاأمامناامخرعاعخخلاييينابلدهاوليا
كذياكاأمامهماأيضا،اخاناكانايسايممقروناسيخخنيا
حقدساأوابالاسايباخكخفاسمكيناصيرتهاأمامهما
إناكانامخرعاخااع اوعخخلايهماالغمصاباوطنها

وسلانلاسخاعةابلده?!ا!
اوسالماراسالخراسيذ1اسسامغربايهالايانياحاتلكا
سالصيستابديكماتيريلابشاراسالسداحنيايدسخعاعنا
بلدهاضادانفلاسيزمرةامناميرباياسييلدسنابدعما

مناعولاسييلخجاوسسسااعداسالولايكلاخرسباحصلا
يفاسيدولاسيدربخل،اايكثروناسيدييلاويدعيناأوروباا
السامقيالاالجئياسايرياابخنخااعويهماترسالاماا
يدمراسيريا...ايياعخعاسييلخجاربعامخزسنخلاسيمربا
يلسايرينياأنفسهماالنقلييساعىلابشاراوغريابشارا
يمقديرلماسااخدلماهاتلكاسيدولامناخرياويياخدلتا
تلاكاسيدولانفالاسييءاماعاسيخخنخانياألصيميسا
مخمنانيايهاااوسحملينااابأخالقهاماالابمقارتهاما

وبكرمهماويخلابغرورلما.
اجخاعالاسالخيسناتدملانفساهاا7كخالاكينهاا
تساهلاتدمريابلدسنهاايفايخيخااوسيريااوسيخخناعىلا

وجهاسيممديداويفاسينهايل.ا
اسامخدانفساهاامكروللامناسييلخخخنياومنا
بلدسنهااا...رضاتاأ اأبتاخهياتممخلاسسسائييخلا

سالكلايفالذساسيدمار..
حماىامخارعاسيرتحماعىلامانايقمالامنهمايفا
نفالاسسكاناسيذ1اقملابدضاسيخنايعاسييلخخخني،ا
ولماسيخداسيمياتساعداسيددوسناعىلاعخيلاأرسضخهاا
،خلانايمصليساعاىلاأ1انايعامناسالحارتس االنهما
بيسااطلامخرعاأعسةاتيرياباييلدسنهماوينايصليسا
إىلايشءاسايىاسيياز1اسيذ1اساخمصدونهاعاجالا
أ اآجاالا...اييطئيناسيمملخلاكثريساالنامدطخاتهما
جدلمهامايدملوناخخانالاأوطانهماسايخالايدخلا

عويمهماسيكيريةاسسزعيمل.ا
اماناالايؤمنابألخخالاوطنهايانايمقلاحلخاا
أكالا،االايخكاناأناتكايناقيمخاااماياماتمربا
سييطنخالاوروحاسالنمخااء،ااويخلاسيغادابيدخداكيا
يثيتامااأقايل،،اسيخخنامنمرةوسامنمر،ايخلا
النايديهااأسالملاورجااال،اويكاناالناسينرابخدا

سيله..اوماارمختاإ7ارمختاويكناسيلهارمى!

إبراهيم محمد الهمداني
 

سيروسيالا-امناوجهلانظر1ا-اأقدسانماجا
إنسانياإبدسعي،ااألنهااخالصلاخكراوعصارةا
حخاةاوبذرةاسإلنساانخلاسسمخدعةاوسسمناساللا

علاسيماريخ،اامنهااننطللاوبهاانصل.ا
يذياكاتمطلاباكمابمهاااجهادسامضاعفاا
ومضنخاا،اوتممااجامزيادساماناسيمخمخاصا
وسيمدقخلاوسالتقاناوسيلسعل،اوكمابمهااعالوةا
عىلاتلكاسسداياريالياميليلاأكثرامناكينهاا

سيمزسماابايروط.ا
ورغاما7ياكانخداسيكثارياماناسسطييعاتا
سسساخاةامخازساروسيال،ااتطفياعىلاسسشاهدا
سيثقايفاسيخخنياوسيدربي،اوليايفاحقخقمهااالا
تخاتاإىلاطيخدلاسيروسيلابصلل،اوالاتخلكاغريا
تلكاسيمساخخلاعىلاسيغالفاكمصنخفاسجنايسا

الاغري.اا
وإزسءالاذساسييسقعاسسازر1االاندد اأنانرىا
حفلاتيقخعالنااوخدايخلالناكاوغريا7يكامنا
سيفدايخاتاسيساطمخل،ااسيماياتخخداصاحبا
سيدخالاوتشاخدابأخالقاهاومناقياهاوتارسعا
ييمخاتاحخاتهاوتخمدحاسبمسااممهااوطريقلا
مشاخه،اأكثرامخااتمناولاسيدخالاسالعبيا7ستها
بايدرسسالاوسيمملخالاوسينقاد،ااوكثاريامانا
سينقااعايفدلا7يكاسنطالقاامناباباسسخامالتا
سيشيصخلاوتشاخخعاسسيسلباكخاايزعخين،ا
وسيمقخقالاسنهمابذيكايساالخينايفاتضلخلا
سيخخهيراسسملقياوإخسااعا7سئقمهاوتشاييها
خكرهاوتصيره،اوجدلهايخخلانمياسيسطمخلا
سيقارس1،اا وسيمغخخابا وسيمقدارا وسيياللالا

وتمييلهاعاناوظخفمهاسإلنماجخالاسيمفاعلخلا
وسيرسكالاسإليخابخالاماعاسسيادعايفاصخاغلا
مفالخاماحخاتخلاجديدةامانامنظيراسييللا

سإلبدسعي.ا
يخكناسيقيلاإناغخااباسينقداسيخاعاسييناءا
لياسياذ1اجدلاسيدايامايممفايابايمفالاتا
ويرقصاخرحااابغخاباسيدقالاوسإلبدسع،اوإنا
ظهارانماجاسبدسعياممخخزاكاملاغريامشايها
والامدااق،ااخإنهاماايليثاأنايضخعايفازحخلا
سيالمياالةاوسيمهخخش،ااوالايددواظهيرهاكينها
خقاعلاصمفخلاوإعالمخلايمغطخلامسااحلا
ماناسييقاتاأواسييخااض،ايماماماناخاليهااا
سيميخحابااللمخا ابايثقاخلاوسالنمساباسيخها،ا
ويفاسييقتانفساهاالايممرجاأويئكاسيقائخينا
عاىلاسيرتوياجاياأعباوسيثقاخل،ااماناسعالنا
تلمهامامناسلدسراتلكاسسسااحلاسالعالمخلا-ا
حمىاوسناكانتاضخقلاجدساوالاتفيابايغرضا
-ايداد اسقمناعهامابألخخالارساايلاسألعبا
وخطايرةاسيثقاخلايفاصنعاسييعياسسخمخدي،ا
يفا سسسااحلا تلاكا سسامغاللا أنا مدمقديانا
سإلعالناتاسيمخاريلاأواتغطخلاأخياراسيمروبا
وسيدماراوسيرسع،اكاناأنسباوأكثراخائدة.ا

بإماكاناسيروسيلاسيمقخقخالاصناعلاوعيا
مغاياراوسنمشاالاسسخمخعامناحايالاسييدرا
وسيضخاعاوسيمهخخشاسيميايدانخها،ااوبإمكانا
سالعباسيمقخقاياوسإلبدسعاسيمقخقياأنايصنعا
مخمخدااإنسانخاارسقخا،اخايخاامناسيرسعاتا
سسقخمالاسيقائخلاعاىلاسيدصيخااتاسيخاللخلا
وسيمصنخفااتاسيغيخالاوسالععااءستاسيياطلل،ا
يخصيحاسيمبالياعيناسإلنساانخلاسيخامعايفا

لذساسيدايم.
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لقد أردنا الحياة 
يا أعراب الخليج

زياد السالمي 

كانت لنا نربة هادئة يف الخطاب وتحاش يف السلوك تجاه أعراب 
الخلي�ج ؛ مع علمنا أنهم من يقفون حائال أمام إرصار اليمنيين عىل 
تجاوز واقعهم وبناء وطن ينعم أبناؤه بحياة كريمة ؛ وكان يمنعنا 
اش�تغال األعراب من تح�ت الطاول�ة يف تدمير اليم�ن وعرقلة كل 
م�رشوع وطني وألن الخطأ األكرب والذنب الال مغفور عنه يقع عىل 
عاتق العمالء والخونة ممن يبيعون ويتاجرون بالوطن وس�يادته 

وتقدمه وازدهاره  .
 ولك�ي يت�م اهلل أمره فع�ل بإرادته ثورة 21 س�بتمرب  وقوض 
العمالء والخون�ة وأخرجهم من الوطن صاغرين ،حينها لم يس�ع 
أع�راب الخليج من إظه�ار عداوتهم لليمن واليمنيين بعد فش�لهم 
بج�ر اليمن إىل حرب داخلية، وبدال م�ن محاربة أصل العروبة من 
تحت الطاولة أصبحت حربهم علنا وقاموا بش�ن عدوان غاشم عىل 
القرية والمدينة عىل الطفل والمرأة عىل الشاب والرجل والشيخ، لم 
يس�تثنوا أحداً..  بعد ذلك لم يس�ع كل يمني يحرتم ذاته وهويته إال 
أن يجاه�ر بالقول والفعل  يف مجابهة الع�دوان اإلعرابي الخليجي 

المقيت.
اننا كيمنيين لم نكن رغم ما واجهنا وعرفنا من أن س�بب انهيار 
اليم�ن م�ن صنع ه�ؤالء األعراب لم نك�ن لهم أي كراهي�ة أو حقد 
بدافع العروبة وحق الجوار وأن المس�ؤولية تقع عىل عاتق العمالء 
والخونة من أبناء هذا الوطن ، ولكن لم يرتكوا لنا س�بباً الحرتامهم 
وآخره�ا يقصفون اليم�ن مهد عروبته�م.. ويحارصونه وييتمون 
أبن�اءه،  فلم يردعهم ال أل وال ذمة ، ما جعلنا مكرهين عىل مجابهة 

هذا العدوان واالنتصار لكينونتنا.
 ه�ذا الع�دوان ال يريد س�وى فن�اء وجودنا اإلنس�اني بتكالب 
عالم�ي.. فهل نقبل ونم�وت موت البعي�ر ؟؟ ، ال  ورب الكعبة،  ال 
مناص من التضحي�ة والصمود وتوحيد الصف وتجاوز الخالفات 

الداخلية ومجابهة هذا العدوان طالما أردنا الحياة.

اإلرهاب سياسة لتعزيز السالم وليس العكس..!!
محمد السقاف

يدلاهاوابداداستضااحاحقخقالاسييالياااسإلرلابخالا
سسساخاةا»سيقاعدةااواعسعاش«ا،ايدلهاصارامناسسخد1ا
جادساسإلقرسر:اسناسييطناسيدربايامناسسمخطاإىلاسييلخجا
عخيماااكانايمابعامرسحخلاأمريكخالالزيخلابدنيسنا
»سيمرباعىلاسإلرلاب«احخثاكانايشاالدامسامخدستا
سسرسحخالاولايايفاغخييبالاشايهاكلخلاعخااايدورايفا
سيكيسيخلامناحقائلاخظخدلاوحروباغاشخلاانشيتاا
بدعايىاامالحقلااقاعةااتنظخامااسيقاعدةااوعنارصلااا

سإلرلابخل.
-ايخالالاذساوحسابابالاإناسسيطاطامميايكا
وقدياماويهاأبداعاتارييخلاايهاااأوسرصابأحقاعاقديخلا
عاىلاسسسالخني،ااخكخااييادواأناكاتباساخنارييالذها
سسرسحخالاكاناقاداسساميلاحرباهاسالساميدسعيلااقيلا
7يكاسيماريخاابسانيستاطييلل،،ابخرسحخاتاتخهخديلاا
وحروباشامىاعاىلاكثريامناسسفالخاماوسسصطلماتا
سإلساالمخلا7ستاسيدالقالابمرباه،ااومنهاااحربهاسيميا
بدألااعىلامصطلحاسإلرلابا7ستهاسيذ1اينيثلاأصالامنا
آياتاسيقرآناسيكريماسيمايانزيتايلناسالدسيلااورحخلاا

وععيةاايلمباوسييرياوسيمصايح.
-اويإلخااعةااخلخساتامفارعستاسإلساال اوحدلاااا
ماناتدرضاتايالعمادسءاسيغاشاماماناقيالاسسروعاا
سيصهخيأمريكاي،ااخهناكاسيكثرياماناسسفالخماسيداسخلا
سسداعيلايلخروعاسالسامدخار1اطايهاااسالعمدسءاأيضاا
ضخاناحرباسسصطلمااتا،اخدىلاسايخلاسسثالاسنمهجا
سيددوانفساهاحربااعاسخلاعىلاسينظا اسيشخيعياحمىا
سنهاارابدسيلاسيمسادخنات،ااوسناماازسلايمذكراسألحدثا
سخسامذكراكخفاكاناسإلعال امكرسااسيضيءاعىلايفظا
سيشاخيعخلاوطرحهاايلخمابعاعىلاأنهااخكرةاسخاساخلا
سساميدسعيلامميلفلارغماسنهااخقطا-اأ1اسيشاخيعخل-ا
كاناتامخرعانظاا اسقمصاع1اسجمخاعيايهاحساناتهاا
ومسااوئهاامثلهامثلانظاريهاسينظا اسيرأساخايلاسيذ1ا
يممكراسيثروةابخنخااسيشاخيعخلاخكرةاتدعياإىلاشاخيعا
سيثاروةابنياسينااساخقرسؤلماوأغنخائهام،ايكناوألنهاا
إحدىاحساناتاسيسايخخمخلاسيدادواسيقدياماتدرضتا
يهخخلارشسالاحمىاصااراسيدقالاسيداسايايمدسويهاا

عىلاساريةاسالسمهخان،اايخمقلاسيددواغايمهاويسقطا
سينظا اسيسيخخمياسيسابلاحمىاالاتقي ايهاقائخل.

-اوقالاعاىلا7ياكامفارعةاسإلرلااباسإلساالمخلا
وسيمياتماسشامقاقهااماناقييهاتداىلا»وأعادوسايهماماا
سسامطدممامناقيةاومنارباطاسييخلاترليينابهاعدوا
سيلهاوعدوكام«ا،اوسنايخدنايفاميقعاكلخلا»ترليين«ا
وعاليمهاااضخناساخاقاسآليلاساخفهماأنهااسخاساخلاا
ترمايايلساال اويخساتاتنااع1ايلمارب،ااخكخاااليا
وسضحاأنامغزىاسيددةايإلرلابايفاسآليلايخلاتمرييضا
يلهخي اأواسإلعمدسء،ااوإنخااتمذيرايلدخاعاوسييقايلامنا
رشاسإلعمادسء،ايكناييدواأنامناقد اإىلابالعاسسسالخنيا
قاداخططااجخدسااقيلاأنايشاناحرباهاعلخهماحخثايما

يمخرأاعاىلاغزولماإالابدداأناعطالاتمذيراسآليلاسيميا
ألخليلاااويامايدريولااسيساخعاوسيطاعالارغماإنايفا
جيخهااأسياباعزتهماوقيتهمااوسيرتياقاسيشايفايذيهما
وخضيعهماألعدسئهمامناسيخهيعاوسينصارىاوأويخائهما

مناسألعرسب.
خاسسالخنيايياكانيساسسامددوساباإلرلااباألعدسئهماا
كخاااأمرتهاماسآليلاا،اكانايساأرلييلمااويامايمخرأااأ1ا
طخايحاعاىلاسيمفكاريايفاغزولامااخيخاااماناامغيلا
سيارسعاامدهاما،األنهاماأقيياءاالايخكاناسينخلامنهما
وألنهامامسالخينابخدناىامسااسيناوكاناسإلرلابا
ساخقي ابدورهاعىلاأتاماصيرةاويخنيهاماسيكثريامنا

ويالتاوأطخاعاسيسخاسلاوجشعاسسسمدخرين.

رسالة إلى 
توتشكا...

جميل مفرِّح 
أيهااسيصديلاسألكثراوخاءاونيالًاوغريًة..ا»تيتشكا«..

ندلماأنهمايماويايناتثيخطاعزيخمكاوسيمطامناقدرك..امنا
خاللاستهامكابايكالساخكخلاوعد اسسدارصة،اوممدوعيلاسيفدلا
رغماماااأثيمهامناقادرستاخاقاتاتصيرستهم..اوندلاماأنكامنا
ياماتيرتقاقليهاوجسادهايفممهابناراإثياتكاينفساكاومكانمكا

وتخكنكامناسيييضايفاكلاسيدصيراوسيمروب..
أيهااسيميتشاكا..االاتياِلابهماجخخداً..اأنتايدينااأغىلاوأجدرا
ماناترسااناتهماوقدرستهم..اوأكثراوخاءاوعقالاومثايخلايفاأعسءا
وسجياتاكاوسيمزسماتك..اوالاتلمفتاإيخهماوييايلللاخخشاغلينكا
عانا7يك..اماانزسلايفاأولاسيدرباوماايزسلاأمامناامداًاسيكثريامنا
سسهاا اوسيكثريامناسسندطفاتاوسيمخارباسيمياعلخنااسالسامددسعا
يهاا..اوتلقانياسيمدسثالاوسيدريلاسيادروساسسنمظارةامناأبا
خيرياوسسعاسيمخربل،ايهايفاسيمروباوسسيسجهاتابديعاسيصيالتا
وسيخيالت..االاتلمفتايهماوالايمخاقاتهماوسسمفزسزستهم..اخقطا
سسامخراكخااأنتاوكخاابدأت..اوإياكاإياكاأناتركناإىلاسسرجفنيا
وسسزسيديانااوبايذستاسييينالاوسيدخالءامنابقاياااسسمدفنلامخاا
يساخىابارسً..االااتياارحاسعوسركاوالاتمناازلاعاناميسقفاك..ا
سسامخرا7يكاسيفارساسيذ1االاتشامدلانريسناهاإالايفاجيفامدمدا
أثخم..اوالاتخلاأوجاعهاإالاطامداًاخسخسااًاومسامهرتسًانذالً..ا
إياكاأناتخاريهماخمرسقاسبمسااماتاسآلمننياويناعلاسألطفال..ا
سياكاسياكاأناتكرساسواتمرقاحمىايديلاطفلاسواعصااعخيزاسوا
قارورةاعطراسمرأة..اع اكخااعهدناكاخارساًارشيفاًاكريخاً.....،ا
وخذامنياعلخاًابانهمامدخيينابكاوبكالساخمكاوبخااتفدلاوسنا
حاوييساسخفاءا7يكاوسيمسارتاعلخه..اوخذامنياسيضاًاوعدسًابأنهما
ينايسامطخديساصالسً..اوينايممخلايساكثريسًامغايطلاسنفساهما

وسخدرتخينامذعننياوقريياًابانكاأللاسااوجدتامناأجله..
أيهااسيميتشاكا..اع ابيارياوخضلايندو ابياريكاوخضلك..ا
وسيساال اعلخاكاياي اصنداتاوياي اتشامدلاوياي اتيدثاإىلا

مقصدكاحخا..

ما الذي أبكى اليدومي؟
 عبدالرحمن محمد عبدالملك المروني
يفا وتيُطاُرا سيدلشالا ميقاَفا سإلنَْسااااُنا يقاُفا
7لناهاُكلُّاعالمااتاسيمدخاباوليايرىاويشاالدالذسا
سيُدااْدَوسناسيغاشاماوتلاكاسيهخخلاسيهخخخالاسيلبريلا
سيصهخيأمريكخالاعاىلاسياخَاَخاانامناقيلاآلاساديعا
وتمايفهااسسشائي الذهاسيمرباسيمايابدأتاقيلاحيسيلا
سملاأشهراوسسمخرتاوتريتهااحمىالذهاسيلمظلاعونا
تيقفايفايخلاأَْوانهار،امسميدمًلاترسانمهااسيدسكريلا
سيضيخلاسيليلاوسييمريلاوسيخييال،اباإلَضااااَخلاإىلا
سيمصاراسييانلاوسيمدمخماسإلعالميابدداإغالقاسيقنيستا
سياخَاَخانخلاومنعامرسسايلاسيقنيستاسيفضائخلاسيداسخلا
سيُماّرةاماناسيُيصايلاإىلاسياخَاَخااناونقالامخريااتا
سألحدسثابخصدسقخلاوحخاعيل،ايفاسييقتاسيذ1اسسمهدفا
سيُدااْدَوسناُكّلاأرضاسياخَاَخااناعوناسسامثناءاوسرتكبا
طاريسناسيممايِفاوترساانمهاسيدساكريلاسيضيخلاعىلا

تارسباسياخَاَخااناسيطالاراأخظاَعاسيخرسئمايفاحارباُعاْدَوسنخالاظاسلا
سسميدمتاخخهااأرسسباسيطائرستاسيمربخلاوسيييسرجاسييمريلاوسيرتسانلا
سيدساكريلاسيضيخالاسألمريكخالاوسإلرسسئخلخلاوسييلخخخالاوسيدربخل،ا
وخالَلاماايقارُباساملاأشاهراكامللاأيقختاعىلاأرضاسياخَاَخاناآالفا
سالطنااناماناسيقنابالاوسيصيسرياخاوسألسالملاسسمرملاعويخااًاوسيميا
تفيقامناحخاثاسيمخماوسيددعاوقيةاسيمدمريامااسساميد ايفاسيمربنيا
سيداسخلاسألوىلاوسيثانخلابدرستاسسرست..اخهلايصدقاعاقلاأنامثلالذها
سيمرباسيكينخلاعىلاسياخَاَخاناوبملكاسيصيرةاسييشدلاسيمياسنمهكتاُكّلا
سيمرمااتاوتخاوزتاُكّلاسيمدوعاكانالدخهاااوغايمهااإَعاَعةاسيرعخلا
يرئخلامسامقخلامنمهخالارشعخمهاوحكيملامسامقخللالاربلاخارجا
سييطن؟!!اللاقصفاأحخاءاومدناساكنخلامكمظلابايساكاناوأسيسقا
شاديخلاوميخخاتاالجئنياوطرقاوجسايراومسمشافخاتاومساجدا
ووزسرستاومؤسسااتاومصاياحاحكيمخالاومرسكازاصمخالاومرسكزا
زرسعخالاوممالتاتخاريالاومزسرعاعوسجناومياازناحييباوصيسمعا
غااللاوممطاتاوقيعاومصاناعاومزسرعاوناقالتامايسيشاومطارستا
وميسنئاوممطاتاكهرباءاوخزسناتامخاهاومنشاآتاومشاريعاحخييلا
و...اإىلاآخراقائخلاسأللدسفاسيمياسسمهدخهااسيُداْدَوسنامخاايدخزاسييخانا

عنا7كرهاوسإلحاطلابه!!..ا

للاُكّلالذساسإلجرس ابملاسيشادباسياخَاَخانياأرضاًاوإنَْساااناًاوقملا
سآلالفامانامدنخنياجلهماأطفالاونسااءاوشاخيخاوآالفاسألبرياءامنا
يخنخانياوغريايخنخانيامخناالاناقلايهاماوالاجخلاوالا
حايلايهماوالاقيةاللايخكاناأنايكيناُكّلا7يكاوغريها
ماناأجلاسايسعاعخاينالااع1اوبمااحاورشعخمهخاا
سسزعيمال؟،اأ اأناورسءالاذساسيُدااْدَوسناولاذساسيمقادا

وسإلجرس األدسفاأُْخااَرى؟؟ا
سنناياومدياسساليانياماناسياخَاَخانخانياوسسمابدنيا
يلشاأناسياخَاَخانيايدىلايقانياأناسيممايفاسيصهخينيا
سألمريكياسيذ1اتمزعخهامخلكلاعسعشاسيكلىاالايهدفا
إاّلاإىلايشءاوسحاداإاّلاولاياتدمارياسياخَاَخاناوسحماللا
أرضهاااونهباثروستهااوالاشاكاأنامثلالاذساسألمراقدا
صاارامدليماايادىاسيقاايصاوسيدسنياويمايداداخاخخاا
عاىلاأحاداحمىاعاىلاأويئكاسسرتزقالاوسيدخاالءاسيذينا
سحمضنمهاماسيريااضاوأعلنايسامياركمهاماوتأيخدلما
يلُداْدَوسن،اخهماوالاشاكاقداصاروسامدركنيايأمرابددا
أناأصيمايسايفاوضعاالايمسادوناعلخاهاإ7ايمايمصليساماناتأيخدلما
يلُدااْدَوسناووقيخهماإىلاجانباسسدمد1االاعىلاقلخلاوالاكثري،اوأصيميسا
يدركايناسيخي اأكثراماناغريلماسنهماخدعيسامناقيلاقايىاسيُداْدَوسنا
وأنهااسسميدممهما7ريدلاومطخلايمنفخذامروعهااسيمدمري1اسيمآمر1ا
عاىلاسياخَاَخان،اولاماسيخي ايدىاسسخلكلاسيساديعيلاعيارةاعنارلائنا
وجخخدهاماصااروساتمتاسإلقاملاسيخليلاويساممخلاعاىلاسسخلكلاأنا
امنهمابايياروجاويمايددابخقدورا تفارطايفاأحدامنهماأَْواتساخحاأل1ٍّ
أحدلماأنايديعاإىلاسرضاسييطناأَْوايساخراإىلاحخثايريد،اويدلا7يكاليا
سيسيباسيذ1اجدلاسيخدومياييكيابكاءاسينساءانمخخلاسييضعاسسأساو1ا
سياذ1ايدخشاهالياورخاقهاويياستخحاييقخلاشاللاسيريااضاسيمديرياعنا
مكنيناماابدسخلهمايكاناميقفهمالياميقفاسيخدوميانفساهانمخخلا
شاديرلمابيخيلاسألملاوحايلاسيخاساوسالحيااطاسيمياتمزسيداييماابددا
يي ،اوسأليا اكفخللابأناتكشافاسسساميراوتظهاراسسكنينامناحايهما
وعخااقريباإناشااءاسيلهاسانرىاأويئكاوقداأصيميسايفاأسيأاحالابددا
أناتيلاتاعنهماعولاسيُدااْدَوسناوخلدمهماخلعاسيماذسءاسسرقعا»كخثلا
سيشاخطاناإ7اقالايإلنَْسااااناأكفاراخلخااكفراقالاإنيابار1ءامنك«،ا
وسخكينيناييمهاامملاسايريلاسيناساوسحمقارلماولمايخرجرونا
يفاسسماكماأَْوايزجابهمايفاسيسخيناأَْوايدخشينايفاأرضاسسنفىابالاوطنا

والاكرسملاوسناغدسايناظرهاقريب..
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 متابعات فلسطينية 
سلطات العدو تغلق الحرم اإلبراهيمي

أغلقتاسلطاتاسيددوا»سإلرسسئخيل«،اسيثالثاء،اجخخعاأروقلاوساحاتاسيمر اسإلبرسلخخيايفا
مدينلاسييلخلاأما اسسصلنياسسسلخنيابمخلاعخدارأساسيسنلاسيدليل.ا

وأوضمتامصاعرايفاوزسرةاسالوقافاوسيشاؤوناسيدينخل،اأناسالطاتاسيددواأغلقتاسيمر ا
سإلبرسلخخايايلخي اسيرسبعاعاىلاسيميسيل،ابمخلاسحمفالاسيخهيعابدخدارأساسيسانلاسيدليل،اكخاا

قررتاإغالقهاسييخخلاسيقاع ابمخلاسحمفايهمابدخداسيميبل.ا
وقالامديراسيمر اسإلبرسلخخيامنذراأبياسيفخالت،اإناإغالقاسيمر اسإلبرسلخخيابيجهاسسصلنيا
سسسلخنياومنعارخعاسآل7سنامناعىلامآ7نهاوسيسخاحايلخسميطننياباسمياحمه،اتمدياًاصارخاًا
سشااعراسيدرباوسسسالخني،اومسادىايمهييداسيمر ،اومساسااًاخطريسًابمريلاسيدياعةاسيميا
كفلمهااسيرسئعاسيساخاويل،اوسنمهاكاًاصارخاًاسيسثخلاحقيقاسإلنسااناوسالتفاقخاتاسيدويخلا
وكاخالاسيرسئعاسإليهخلاسسخخعاعلخهاايفاسيدايم،اوسيمياتنصاعىلاعد اسنمهاكاحرملاسألماكنا

سسقدسل.

مقتل مستوطن برشق مركبته في 
القدس

7كراميقعا»وسيال«اسيدل1اأنا»إرسسئخلخاً«ايفاسييخساخنخاتا
ماناعخرهايقيامرعهاخخراسالثننياوأصخباآخرسنايفاسنقالبا
مركيلابميا»أرمينالنمسخف«اسالسمخطانيابايقدساسسممللا

إثراتدرضهمايلرشلابايمخارةاعىلامركيمهم.ا
وأضافاسسيقعاأنامساعَياإنقا7اأحداسيخرحىاوسيذ1اأصخبا
بخرسحابايغلاباءتابايفشلاوأعلناعناوخاتهاصياحاسالثنني.ا

وسنمارتاقايستامداززةاماناسيرطالا»سإلرسسئخلخل«ايفا
سسنطقالابمثااُاعاناملقياسيمخاارةاوساطاسسامنفاراكيريا

يدنارصلا.

برميل الدم... 
صرخة الداخل السعودي!

محمد فحص * 
إناتخلالاوترسقبايدادةاعقائلاسإلعاال اسييلخخيابشاكلاعا ا
وسيسديع1ابشكلاخاصاسارتىاأناسييالعاتدخشابرخالخلاولدوء،ا
وأناسيمخاةاتقمراعىلاسسسابقاتاوسسسلسالتاوسيمسيقاإضاخلاإىلا
برسمجاسيكيمخديااوسيخخال،اوإناأرعتاسيمدقخلاأكثراخأكثرايفاسإلعال ا
سيسديع1اسالخيار1اساخدسلخكاسيقلخلامناشديراسيمرباوأناسييالعا
تشاناأعنفاحروبهااعىلاعدولااسألزيل،اوسيقصدالنااسيخخناسيسادخدا

ويخلاكخاناسيددواسيصهخينياسيملخفاسيقي1ايلخخلكل.ا
وإنارصدتاقناةاسيدربخلايسااعاتاطيسلاومدهاابدضاسيقنيستا
سيساديعيلاسيرساخخلاسارتىاأناسسخلكالاترضبابدصاااملكهاايفا
قلباسيخخناوتساملا»سالنقالبخني«اوتدخلاعىلاسعاعةاسالمناوسألمانا
وسألمالايهذساسييلاداسيفقاري،اوأناسيداصفلاسخنقشاعاعنهاااقريياا
سينراسيماسام،اويكنابنياخرتةاوخرتةايدكراصفياسيريطاسالحخرا
7سكاخالامفاعهامقمالاأحداحرسساسيمدوعابقذيفالالنااوصاروخا
لنااك،اإالاأناسييلاالايذكراسسزيداماناسيمفاصخل،اوماالياإالابضعا
عقائالاوييمفاياسييلايخملامكانهاخلاآخراعانامقملاسيدرستا
مناسيميثخنيايفاغاارستايطائرستاسيممايفاتارة،اولخي ايلخقاوملا
سيشاديخلاكخاايسخينهااتارةاأُْخااَرى،اوكأناأمرسايمايمدث،اوكذيكا
باقاياسيقنيستاسيساديعيلاسيمياتسامخرايفانقلهااسسدمااعايلسمخهاا

سسمنيعل.
لاذساإناأرعتاسينظاراإىلاسيدنياسييلخخخل،اأمااإناشاالدتابدخنكا
سألُْخااَرىاسرتىاسإلعال اسسقابل،اوسناأمدنتاأكثراسمنظراإىلاسإلعال ا
سيمرباياسيخخنياسيذ1ايمابعابدقلاوينقلابدقلاكاملاسيمفاصخلاسيميا
تمصلاعوناسيمفريلابنياخلاساقيطاشهدسءابالعهاوبنياخلاصدا
سيهخخااتاوإيقااعاسيقماىلايفاصفيفاعادوه،اخخميعايفا7يكاسسالا
سإلعاال اسسيضيعيايفانقلاهايليلاويياإىلاحداكياري،اخهياالاييخلا
بددعاشهدسئهاوسسخائهم،اوالايييلابنقلاصيرةاسإلْجاَرس اسيسديع1ا
يفاسسامهدسخهايلمخراوسييراعىلامدسراسملاأشاهراوأكثر،اكخااأنها
يسطرابملهاوعدسااتهابطيالتاسيخخشاسيخخنياوسيلخاناسيشديخلا
يفاسيمصاد1اسرتزقالاسيرئخلاسيدخخلاسيساديع1اعياداربهامنصيرا
لاع1اوسيقاعدةامناجهل،اويصدهالخخاتاسيممايفاسييلخخياوعىلا
رأساسيقائخالاسيساديعيلامناجهالاثانخل،احخثاسسامطاعاسيخخشا
وسيلخانامناتمقخالاسنمصارستاكيريةايفالذساسيصدعاوُخُصاْيصاًايفا
تدمريهايدرباتاوطائرستاوعباباتاسيخخشاسيساديع1،اوسسرتجاعها
سناطقهاسسممللامناقيلاسيساديعيلاوتدمريهاألبرسجاسسخلكلاسيدايخلا
عىلاتلكاسيمادوع،اوعخلخلاصاخراسألخريةاتشاهدابخدىاعقلاسإلعال ا
سيخخنيايفانقلهاسيمقخقلاسيمياسعرتفابهاايساناسإلمارستاوييابأرقا ا

خخييل،اوسيزبدةالنا.ا

برمخلاسيد اسيسديع1..اسألسهماإىلاسرتفاعا
إناعخلخالاصاخارايفاماأرباأسافرتاعانامقملاسيدارستامنا
ضيااطاوجنايعامرتزقلاسيددوسناسيساديع1اكذياكاعمرتاعرستا
سآليخااتاإضاخالاإىلاطائارستاسالباتياوسسامطاعاسيخخاشاسيخخنيا
وسيلخااناسيشاديخلامناتمقخلانراسسارتستخخيامينياعىلاسيصلا
سالسرتستخخياسيذ1اتمدثاعنهاسابقااعيداسسلكاسيميثي،احخثاتخكنا
سيصاروخاسييايخسميامنانيعاتيشكاامناتمقخلالدخهاسيدسكر1،ا
كخااأنهاحقلالدخااآخرابفضمهاوبلساناعربياخصخحاسالنمطاطا
سإلعالماياسييلخخاي،اومادىاسندادس اصدقخماهايفانقالاسيمقخقل،ا
وسخاسالاسيمسارتاعىلاعادعاقماالهاوأساخائهم،اوسيساديعيلاكخاا
عيعتناااظلتاسياكا7باسألكلاوسسمكمماعناسيدادعاسيمقخقيايقماللاا
خخخاااسييمريناوسإلمارستا7كروساماالياقريبايلددعاسيصمخح،اولناا
علخناااأنانضعابدضاسالسائللايدلاأحدسًايخخينااعلخهااوييابشاكلا

ميمر..ا
عخلخالاصاخراساخلتايفاتمقخلاسأللدسفاماايزياداعناثالثخئلا
قمخالاسرتزقلاسيددوسن،ابخنهاماللاإمارستخاًاوبمرينخاً،اوسناساخلناا
سرتزقالالاع1اوسيقاعادةالمااإىلال8ااقمخل،اييقىايلساديعيلاماا
يدااعلالماقمخلاعىلاسألقالايماتفصحاإالاعنالاامنهام،اوكايداعةا
عونا7كرلاااأل1اتفصخالاأواسساخاءاسوامناطل،اخخخاااعدعاسيقمىلا
يلخخشاسيساديع1امنذابدسيلاسيددوسناقداتيطاىاسسئات،الذساسيددعا
سيضيماسسسامرتاخلفاجند1النااوآخارالناكاإالاينمخيايدائلل؟اأوا

عشرية؟.
أيخالايدياهاأوالعاأوازوجل؟اأيمايشاخَّعايفاقريماهاأوابلدته؟اأيما
تشاهداألرستاهاسيدخناأواحماىاسييعسعاسألخاري؟اأينارخاقاسيساالحا
وتيزيعاأوساخلاسييطييلاماناسسلكاأواسألمري،اأواحمىامناحاشاخلا

سييالط؟اللاُكّلاسيقمىلاعيارةاعناجنيعاوالاضياطابخنهم؟.
سيسديعيلامناسيدسخلاللاالاتزسلاقابدًلاعىلاسيمسيقاومسابقاتا
سيغنااءاوسسيسلاباخقط؟اللاساهماسينفاطاالايزسلاسيشااغلاساللما
ييساائلاسإلعال اخخخااساهمابرمخلاسيد اسيسديع1ايفاتصاعد؟اممىا
سنساخعارصخلاسأل اسسفخيعلابييدلااسيذ1ا7لبالدرسًاسآرباملكا
وأمرياوسلطاناخخخااأوالعلمايمسكدينايفاشيسرعاأوروبااوسييالياتا

سسممدةاوعىلاسيشيسطئاسيصخفخلاوعسخلاسساللياسيلخلخل؟
وسيساؤسلاسأللاماوسألبارز:اممىاسنساخعاصدىاسيرخالاسيميا

أضمتاقاباقيسنياَوأعنىاعسخلاسألرسةاسيماكخل؟.
وعرشاسسلكاللاسخظلايهذ1اكصاحيهاأواسخسمخقظايفايي اماا

عىلاسنهخاراحكماآلاسديعاوسقيطا7سكاسيماج؟

* موقع المنار اإلخباري

داعش يختطف 12 عاماًل مصريًا بينهم 
أقباط في سرت الليبية

  - وكاالت: 
 

سخمطافاتنظخماعسعاشااااعامالًامرياًايفامدينالارستاسيلخيخلا
قيلامغاعرتهماإىلابلدلم،اوخلاوكايلاسألنياءاسإليطايخلا»سنسا«.ا

ونقلاتاسييكايالاعنامصااعراإعالمخلايخيخال،اقييهاااإناسيمنظخما
سخمطافاسيدخالاسسرينياياي اسألحد،اعىلاإحادىاسيييسباتايفامدينلا

رستاقيلاتخكنهمامناسسغاعرةانمياوطنهم.ا
وأوضمتاسييكايلاأناعدعسًامناسسرينياسألقياطاضخناسسيطيخني،ا
وأناسيمنظخماسايراسسيطيخنيايفائدتهاوكلفهمابإقاملاسخناوميانا

إعسريلاميملفل.ا
وحمىاسيسااعلايماتدقباسيسلطاتاسسريلاعىلاماا7كرتهاسييكايلا

سإليطايخل.ا
وكاناتاسيقيستاسسسالملاسسريالاأعلنتايفاخلسيراسسايض،اشانا
رضباتاعىلاألدسفايمنظخماعسعشاعسخلايخيخاارعسًاعىلاإعدس اسيمنظخما

ااامريااقيطخا.ا
وأظهراتسخخلامصيرابُّثايفاخلسيراسسايض،اقخا امسلمنيايدلنينا
سنمخاَءلاماساايساخىاتنظخما»سيدويلاسإلساالمخل«ابإعادس ااااعامالًا

مرياًاقيطخااتدرضيسايالخمطافايفاعيسخلاسسايض.ا
وحخلاسيمساخخلاسسصيراسيذ1ابثمهاميسقاعامؤيدةايمنظخماعسعشا
عىلاسإلنرتنتاعنيسنا»رساايلاميقدلابايدماءاألملاسيصلخب«،اويظهرا

خخهاقملاسسيمطفنيا7بماً.

يخ�شع ملحاكمة �شيا�شية ويوجه ر�شالة من ور�ء �لق�شبان
الشيخ علي سلمان: مستعد لبذل حياتي حتى 

تتحقق الديمقراطية في البحرين 
  - خاص: 

رخضاتاممكخاُلاسالسامئنافاسييمرينخل،ا
سيثالثاء،اإخالءاسايخلازعخماسسدارضلاسيشخخا
عيلاسالخان،او7يكايفاأوىلاجلساتامماكخمها

أمامها.ا
وكاناتاسسمكخالاسالبمدسئخلابّرأتاسيشاخخا
سالخاناماناتهخلاسيرتوياجايمغخارياسينظا ا
سيساخايسابايقايةاوسيمهدياداوبيساائلاغريا
مروعل.اولياميقيٌفابهذهاسيمهخلامنذا8ا 

عيسخلالالا.
وكشفتازوجلاأمنياعا اجخدخلا»سييخاقا
سييطناي«اسإلساالمخلاسيشاخخاعيلاسالخان،ا
أنهاااتلقاتاستصاالًامانازوجهااخايراسنمهاءا
مماكخماه،اوأعارباخاليهاعناسسامخرسرهايفا

نضايهاحمىاتمقخلاسسطايباسيشديخل.
ويفاحساابهااعاىلا»تييرت«،اقاياتاعلخاءا
رسيض:ا»تلقختاستصاالًامناأمنياسيشادبابددا
جلسلاسسمكخلاسألوىلاالسامئنافاحكخهاوقدا

مأنياصيتاهاباألملاوسيصخايع«،اوأضاخت:ا
»حّخلنياسيشاخخاعيلارسايلايشدباسييمرينا
سيييفاويكلامميخهاوسستاخخهااصخيعهاوعليا

مدنيياته«.ا
وأضاخت:ا»رساايمهايكماأنناامسامخرونا
حماىاتممقالامطاييناااسيداعيلاسيمايانرسلاا
رضوريالاماناأجالاتمدياثالاذساسييطانا

وسسمقرسره«.ا
وتابدت:ا»يؤكدايكماسيشاخخاسالخانابأنا
لذهاسسساريةامميسصللاولياينايميقفاعنهاا
تماتاأ1اظرفاماناسيظروفاحماىايمصلا
لذساسيشادباعىلاحقيقهاسيطيخدخلاوسيداعيل،ا
نهاعىلاسسامددسعاأناييذلابقخالاحخاتهاحمىا
تممقلاسيديخقرسطخلايفاسييمريناوحمىايندما
لذساسيشدبابايمريلاوسيكرسملاوسسساوسة«.ا

وتشاهداسيقارىاوسسدناسييمرينخلابشاكلا
خاليهااا يرخاعا تظالارستا ييمايا شايها
سسمظالاروناصايرسًايلشاخخاعايلاسالخانا
ويرععوناسيشدارستاسسطاييلابإخالءاسيخله.

هكذ� يكون م�شري �لعمالء و�ملرتزقة
العميل أنطوان لحد.. من الذل إلى اللحد

  - متابعات: 
ت�ويف العمي�ل االرسائي�ي أنطوان 
لح�د ع�ن عم�ر يناه�ز 88 عام�اً يف 
باري�س، بعي�داً ع�ن الوط�ن ال�ذي 
لفظه. القائد السابق لميليشيا ما كان 
يس�مى ب�«جي�ش لبن�ان الجنوبي« 
وهي ميليشيا أنشأها جيش االحتالل 
االرسائيي إث�ر احتالله لجنوب لبنان 
لتك�ون قوة دعم له عرف�ه اللبنانيون 
جندّياً وفيا لضباطه الصهاينة، الذين 
ل�م يعامل�وه بالمثل ل�دى خروجهم 
أذالء م�ن لبنان، فاس�تنجد االلتحاق 
بهم يف 25 أي�ار 2000 مع حفنة من 
عمالئه عند حدود بلدة المطلة. عندها 
ع�رّب أح�د العمالء قائ�اًل »نحن�ا كنا 

متوقعين ننكحت..  بس برشف« .  
لحد هو أحد أبرز عمالء »ارسائيل« 
يف لبن�ان. ول�د يف بل�دة كفرقط�رة 
الش�وفية ع�ام 1927. وه�و ضابط 
لبناني، تخّرج من المدرس�ة الحربية 
المقربي�ن  م�ن  كان   .1952 ع�ام 
م�ن الرئي�س اللبناني الس�ابق كميل 

ش�معون. توىل عام 1984 بعد وفاة 
العميل س�عد ح�داد قيادة ما س�ّمي 
ب�«جي�ش لبنان الجنوب�ي« المكلف 
بتش�كيل قوة دع�م وإس�ناد لجيش 

االحتالل داخل الرشيط المحتل. 
ويف العام 1988، حاولت المقاِومة 
سهى بشارة التي انتمت يف حينها إىل 
اللبنانية«  الوطني�ة  »المقاومة  جبهة 
و«الح�زب الش�يوعي« تنفي�ذ عملية 

بطولي�ة لقتل العميل لح�د، فأصيب 
إصابة بالغة أدخلت�ه العناية الفائقة 

لمدة طويلة. 
اس�تمر العمي�ل لح�د يف قيادت�ه 
لميليش�يا »لبن�ان الجنوب�ي« حت�ى 
التحري�ر يف أي�ار ع�ام 2000. حيث 
استجدى العمالء بذل من »ارسائيل« 
الس�ماح له�م بعب�ور الح�دود نحو 
فلس�طين المحتل�ة. ويف »ت�ل أبيب« 

اعتاش لح�د من مطع�م صغير عمل 
فيه. 

أم�ا يف لبن�ان، فق�د حك�م علي�ه 
بالتوقيف غيابياً يف 4 ديسمرب 2001 
وال يزال فاراً من وجه العدالة بحسب 
محكم�ة جناي�ات لبن�ان الجنوبي يف 
حكم اصدرت�ه بتأري�خ األربعاء 14 
مايو 2003. حكمت محكمة جنايات 
لبن�ان الجنوب�ي ع�ىل انط�وان لحد 
باألشغال الش�اقة المؤبدة وذلك بعد 
التدقي�ق والمذاكرة واس�تنادا لقرار 
االتهام الرقم 2002/18 الصادر عن 
الهيئة االتهامي�ة يف لبنان الجنوبي يف 
2002/1/8 وادع�اء النياب�ة العامة 

المؤرخ يف 2002/1/22. 
لكن المفارق�ة أن العميل لحد كان 
ممنوعا من زيارة فرنسا منذ أيار عام 
2000 باعتباره مجرم حرب، يف حين 
أن موقع صحيف�ة »لوريان لوجور« 
الصادرة يف بيروت باللغة الفرنسية، 
ه�و الذي نرش خرب وفاته يف العاصمة 

الفرنسية باريس.

  - متابعات: 
قاا اسيقضااءاسيرتكيابفماحاتمقخلاضدامخخيعالاسإلعال اسيكلىاعوغاان،اسيمياتخلاكاُخُصاْيصاًاصمخفلا

حريخت،ابمهخلاسيقخا ا»بدعايلاسرلابخل«،اكخااسخاعتاوكايلاأنياءاسألناضيلاسيثالثاء.ا
وأوضماتاسييكايلاأناسسخخيعلاممهخلابنراصيراغاريامخيللايخنيعاأترسك،اُقمليساخاللاسيهخخاتاسألخريةا

سيميانفذلااعنارصاحزباسيدخالاسيكرعسمانياضداسيقيستاسألمنخلاجنيبارشقاسييالع.

القضاء التركي يتهم 
مجموعة دوغان اإلعالمية 
بالقيام »بدعاية إرهابية«
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لول تو�طوؤ بع�ش »�لعرب« مع �ملخطط �ل�شهيوين ملا جاهر �ملحتل بال�شعي لهدم �لأق�شى للبحث عن »�لهيكل« �ملزعوم

األقصى في خطر.. وال رد فعل للحكام 
»العرب« وإن ظاهريًا وخجواًل!!

  - خاص: 
يلخي اسيرسبعاعىلاسيميسيل،اسقممختاقيسٌتاصهخينخلا
كياريةامناسييحادستاسيياصالاوسيقناصل،اسسساخَدا
سألقىصامناجهلابابَياسسغاربلاوسيسلسالل،اورشعتا
بإطاالقاوسبلاكيريامناسيرصااصاسسطاطياوسيقنابلا

سيصيتخلاوسيدخانخلاباتخاهاسسصلني.ا
وأصخابامخامرسبطاًابايرصااصاخاللاميسجهاتا
ماعاقايستاسيدادوا»سإلرسسئخايل«ايفاباحااتاسألقىصا
صيااَحاسيثالثااءاجارسءاإطالقاقايستاسيدادواسألعريةا
سسطاطخالاوسيقنابالاسيصيتخالاوسيغازيلايفاسسساخدا

سألقىصاسسياركاوسيخامعاسيقييلاسسساقيف.
وقطداتاتلاكاسيقايسُتاسيكهربااءاعاناسيخاماعا
سيقييلاوحطخاتاأحداأبيسبه،اوتماقصابدضاسينيسخذا
سيمأرييخالاماناسيناحخالاسيرقخلاخااللاسالقمما ،ا
وإيقاءاسيقنابلاسيصيتخلاوسيمارقلاوسيغازيلاسيسااملا
باتخااهاسسدمكفانياعسخلاسيخاماع،اماااأعىاييقيعا
إصاباات،اوسندالعاحريلايفاأحداأبيسباسيقييلابسايبا
سيقنابالاسيمارقال،اويكنارجالاسإلطفااءاتخكنيسامنا

سيسخطرةاعىلاسيمريل.ا
وسعملتاوحدسٌتامناسيقناصلاأحَداسألسطحابخانبا
قيلاسيصيارةاسسرخال،اوأطلقتاسيقنابالاسيصيتخلا
وسيغازيالامناسينيسخاذاعىلاسيخامعاسيقيايل،اوالاتزسلا

تمخركزاعىلاأسطحاسيخامع.
ويفاسيساخاق،احييتاقيستاسيددواممخطاسسساخدا
سألقاىصاإىلامنطقالاعساكريلامغلقال،اونصياتا
سيميسجازاسيدساكريلاعىلاكاخالامدسخلاه،اومندتا
سيرجاالامخانالاماعوناسيااالماعاماًاماناسيدخيلا
إيخه،اوكاخلاسينسااء،اوكذيكاطالباوطايياتاسسدسرسا

سيرعخلاوسعمقلتااااخلسطخنخاً.
وعخلاتاقايستاسيدادواعاىلاإخارسغاسألقاىصامنا
سسصلنياأواإبداعلماإىلاصماناقيلاسيصيرة،ايمأمنيا

سقمماماتاسسسميطننياسسمطرخني.
 

هدف الصهاينة: تقسيم األقصى ثم 
تهديمه

إعملامخثلاحركلاسيخهاعاسإلساالميايفايينان،اأبيا
عخااعاسيرخاعي،اأنا»سيددواسيصهخينيامااكانايخمخرأا
عىلاسسخالرةابايساديايهد اسسسخداسألقىصاسسياركا
يليماثاعناسيهخاكلاسسزعي ،اييالاسالنشاغالاسيدربيا
وسإلسالميابايرسعاتاسيدسخلخلاوسيفمناسيمياتدصفا

بأممنا«.اا
وععاااإىلاسسامنهاضاسألمالاسيدربخلاوسإلساالمخلا
يخهيعلاااوطاقاتهاانمياسيقادساسيريفايممريرا
سسساخداسألقاىصاوإنقاا7هاماناسيدادواسيصهخينايا

»خارجاُكّلاسصطفاخاتامذليخلاأواسخاسخل«.ا
وأشاعاسيرخاعياباسرسبطنيا»سيذينايفدوناسألقىصا
بأروسحهماوأجسااعلماسيطالارة«،اوسصفاًاإيالماباا

»رشفالذهاسألمل،اوتاجاعىلارؤوسنا«.
وأعسناحزباسيلاها»سيهخخلاسيصهخينخلاسيرسالا
سيمايايمدرضايهااسسساخداسألقىصاسيرياف،اوسيميا
تمخثالايفاعخلخااتاسالقمماا اسسميسصلالاماناقيالا
سسساميطننياسيصهاينال،ابمخايلاوععاماوتأيخدامنا
رشطالاسيدادواوجخشاهاوحكيمماه،ايفاظالاصختا

عربيامطيل،اوتيسطؤاعويلاخاضح«.ا
وسعمالاحازباسيلهايفابخاانايها»أنالاذهاسيهخخلا
سسمصاعادةاتكشافابيضايحاحخاماسسؤسمارةاسيميا
يمدارضايهاااسسساخداسألقاىص،اوسيماياتسامهدفا
تقساخخهاوبدادا7يكاتهديخاه،ايفاسعمدسءاشانخعاعىلا

مقدساتاسسسلخنياوسسسخمخني«.ا
وأضااف:ا»تخار1اُكّلالاذهاسسمااوالتابخنخاااالا
نخاداأ1ارعاخدلاماناقيلاسيمّكا اسيدارب،اوحمىاييا
كاناظالريااًاوخخيالً،ايفاماايخكناسعميارهاتسالخخاًا
مطلقااًاباسيططاسيصهخيني،االابالاتيسطؤسًاصارخاًا
مده،اخخخااسسؤسسااتاسيداسخلاوسسنظخاتاسسدنخلايفا

سسخمخعاسيدويلاغائيلاكلخاًاعنالذهاسيخريخلاسسميقدل،ا
بخاايخدلامصرياسسساخداسألقىصايفاخطراشاديد«.اا
وععااا»حزباسيله«اإىلاأوساعاحخلالاتضامناعربخلا
وإساالمخلاوعويخالامعاسسساخداسألقاىصاسيريف،ا
ومعاسسدسخدنياعنهاوسييسقفنيايفاسااحاتهاومنشآتها
وقفلاصخيعاوصل،او7يكاحخايلاسقدساتاسسسلخنيا
وسسساخمخنيايفاسيقدساسيريفاويفاخلساطنياكلهاا
مناغدراسسروعاسيصهخينياسيذ1ايسمهدفاسيخخخعا

عوناسسمثناء«.

مطالبات بقمة إسالمية طارئة 
كشافاوزياراخارجخالاسيسالطلاسيفلساطخنخل،ا
رياضاسسايكي،اأناوزسرتهاأرسلتامذكرستاعاجللاإىلا
سافارستا»عويلاخلسطني«ايفاجخخعاسيدولاالسمنفارا
سيخهايعاوسيميجاهاخايرسًاإىلاوزسرستاخارجخلاسييلدسنا
سسضخفال،اومرسكزاصنعاسيقارسراوسيرأ1اسيدا ،ايمثهاا
عىلاسيممركاسيداجلايلضغطاعىلاحكيملا»إرسسئخل«ا
ييقافاعخلخااتاتقساخماسسساخداسألقاىصاسسيارك،ا
وتمذيرلااامناسسياطراسسرتتيلاعاىلالذهاسيدخلخاتا

عىلاسسنطقلاوسيدايمابرممه.ا
وطايباسسايكيابدقداقخلاإساالمخلاطارئلاييمثا
سيمصد1ايلددوسنا»سإلرسسئخيل«اوسالقمماماتاسيخيمخلا
يلخساخداسألقىص،امدرباًاعناإعسنمهاسيشاديدةايقرسرا
سيمكيمالا»سإلرسسئخلخال«ابفرضاسيمقساخماسيزمانيا
وسسكانيابايقيةاعىلاسسسخداسألقىصاسسياركاوباحاته،ا
علاأجهزتهااوأ7رعهااسيدساكريل،او7يكامناسيساعلا

سيسابدلاصياحاًاإىلاسيماعيلاعرةاكخرحللاأوىل.ا
وحاّذراسالحمااللا»سإلرسسئخايل«امناجاّراسسنطقلا
بأكخلهاااإىلاحارباعينخلاعلاسسامخرسراسسامهدسفا

سألقىصاومنعاسسسلخنيامناعخييه.ا
وأعسناتريماتاوزياراسألمناسيدسخيلاسيصهخينيا
»جلداعاأرعسن«،اسيمياسعملاخخهااسقمماماتاوتدنخلا
سسساخداسألقىصاوباحاتهاأمرسًاطيخدخاًايفاإطاراحريلا

صديعاسيخهيعاإىلاباحاتاسيمر .
وقايتاسسممدثلاباسماسييارجیلاسالیرسنیلامرضیلا
أخيام:اإناإجرسءاسيکیاناسيصهیيناياسيلقیطاوسيقاتلا
يأطفالايفاتقسایماسسساخداسألقصیازمنیاًاومكانیاًا
یمناخیاماعاسيقيسنیناسيدويیل.اوطايياتاجخیَعاعولا
سيدايماسایخااسيدولاسإلساالمیلاوسسنظخااتاسيدويیلا
خاصالامنظخلاسيمداوناسإلساالمياوسألماماسسممدة،ا
إيایاستياا7اميقافارسیاعاييقافاسالجارسءستاغیرا

سيقانينیلايلكیاناسيصهیينياسيغاصبايلقدس.
طاقاتهااا وباكلا مسامددةا إيارسنا أنا وأکادتا
وبايمدااوناماعاباقاياأعضااءامنظخالاسيمدااونا
سإلساالمي،اإىلاعقاداسجمخاعاطاارئايادولاسسنظخلا
سناقشالاوستياا7اسالجارسءستاسسناسايلايلارعاعاىلا

سالعمدسءستاسألخیرة.

استنكار إسالمي واسع الستباحة المسجد 
األقصى 

شاخيتامرسجعاعينخلايفاسيادولاسيدربخل،اسيهخخلا
سيصهخينخالاسسمصاعدةاعىلاسسساخداسألقىصاسسيارك،ا

وسيمياأظهرتامدىاسيهيسناسيدربياوسإلسالمي.ا
سيدادوا قايستا سقمماا ا سيريافا سألزلارا وأعسنا
سيصهخينياباحاتاسألقىصاوسيساخاحاييزيراسيزرسعلا
سيصهخيناي،اأور1اأريئخال،ابايدخايلاإيخاه،اوطايبا
سسخمخاعاسيادويلابممخالامساؤويخاتهاوسيمدخلاسنعا
سالنمهااكاتاسسمكاررةاسيمايايخارساهااسيدادوابملا
سسقدسااتاسإلساالمخلاوسسساخمخلابايقدساوسدخها
سيدسئامايمهييداسيقدس،امدرباًاعاناععخهايلخرسبطنيا
وسسرسبطااتاسيذينايمصادونايلخيطاطاسيصهخينيا
سياذ1ايهدفاإىلالد اسألقىصاوتغخارياسيهييلاسيدربخلا

وسإلسالمخلايلقدس.ا
كخاااسعمالاسألمانياسيداا ايا«منظخالاسيمدااونا
سإلساالمي«اإياعاأمنيامدني،اسالقمما اوسالعمدسءاعىلا

سسصلني،اسممدسعسًايلخرسئماسيمياالايزسلايرتكيهااسيكخانا
يمخرياراماروعاتقساخماسسساخد.اعسعخااًاسسخمخعا

سيدويلاإىلاسيممركاييضعاحدايهذهاسالعمدسءست.ا
ومناجانيه،اسعملاسيشاخخاع.اييسفاسيقرضاو1،ا
أناسيدخاعاعناسألقىصاخريضل،اوسيرباطاخخهاخريضل،ا
ومناعاسيصهاينالاماناتدنخساهاخريضال،اوتقدياما
سيدعماسساع1األللنااسيصامديناحيلاسسساخداسألقىصا
خريضال،اقائالً:ا»مناسسامطاعاأناييسجاهاسيصهاينلا
بنفسهاخلخفدل،اومناسسامطاعاأنايدنياأللاسيرباطا
بخاياهاخلخفدل،اومنايمايسامطعاخلخيلاصاسيدعاءا

يهم«.ا

تحميل حكام الدول العربية المسؤولية 
الكاملة

وحّخالاسيشاخخاعكرمالاصال1امفماياسيدياارا
سيدربخالا سيادولا وحاكا ا رؤسااءا سيفلساطخنخل،ا
سسسؤويخلاسيكامللاعناسقمما اسيخهيعايأقىصاسسياركا
تمتاحخايلارشطلاسيكخانابمخلاسألعخاعاسيخهيعيل.ا
مؤكادسًاأناسسامخرسراتقاعالاسيمكا اعاناوسجيهما
سيدينياوسييطنيابملاسسساخداسألقىصالياإعسنلايهما

وسسطليباتمخلاسسسؤويخلاوسيضغطاعىلاسيددو.
ماناجهمه،اوصافامفمياسيخخهيريالاسيلينانخل،ا
سيشخخاعيُدسيلطخفاعريان،اسقمما اسألقىصاوسالعمدسءا
عاىلاسسصلنياخخه،ابايددوسناسإلرلابياعىلاسسسالخنيا
ومقدسااتهماوسنمهاكاخطريايمرملامسخداسألقىصا
وماايخثلهاباينسايلايلخسالخني.اوأكداأناعسراسيفميىا
يفايينااناتمضامنامعانضالاسيشادباسيفلساطخنيا
مناأجلاسسامداعةاحقيقهاكاملال،امنيهاًامناتهييدا
سيقدس،امدملسًاأناميسجهلا7يكالياوسجبارشعي.ا

ماناجانيه،اععااامديراعاا اسألوقافاسإلساالمخلا
يفابريوت،اسيشاخخالشاا اخلخفل،اسألملاسإلساالمخل،ا
وسسخمخاعاسيادويل،ايلقخاا ابمماركاتاسحمخاجخالا
»سإلرسسئخايل«ا سيدادوا سعمادسءستا عاىلا رعسًا رسيدالا
سسمكاررةاضاداسألقاىص.امشادعسًاعاىلاألخخالاععما
سسرسبطانياسسقدساخني،امشاريسًاإىلاسيادوراسيذ1ايخبا
أنايقاي ابهاعلخاءاسألمالامناخاللاسسامثارةاسيرأ1ا
سيدا اسإلساالمياوسيداسي،اعالاسييطاباتاوسييخاناتا
وسيممركاتاسيدسعخلايأقىصاوسيقضخلاسيفلسطخنخل،ا

سيمياتدملاسيقضخلاسأل اكخااوصف.ا
وأعارباسيدالمالاسيساخِّداعايلاخضالاسيلاه،اعانا
سسامغرسبهامناصختاسيدايماسيدربياوسإلساالمياعىلا
مااتقاي ابها»إرسسئخل«اماناسقممامااٍتاوسعمدسءسٍتا
ممكّررةاومميسصللاضّداسألقىصاوصيالًاإىلاتدنخساه،ا
مشاريسًاإىلاأنا»سإلعسنالاياماتداداتكفاياسااايقي ابها
سيددّواسيّصهخينيامناسسامهدسٍفايلخساخداسألقىص«.ا
وععاااسيّدولاوسيشاديباسيدربخّلاوسإلساالمخّلابممّخلا
سيشادبا عسعخااًا مقّدسااتها،ا تخااها مساؤويخَّاتهاا
سيفلساطخنيابكّلاتنّيعاتاهاوأطخاخهاسيسخاساخّلاإىلا
تيحخداصفيخهاوسسامداعةازما اسسياعرةايفاميسجهلا

لذساسيكخان.ا
سيدادوسنا أنا سينابلايسا سيشاخخاعفخافا وسعمالا
سيصهخيناياجااءايفايمظالاسيفيىضاسيميايدخشاهاا
سيداياماسإلساالمياوسيرتع1اسيذ1ايساخطراعىلاسيدايما
سيدرباي،اويكاناعاىلاسيفلساطخنخنياأنايميييسالذها
سيلمظلاإىلاخرصلايلمخرعاعىلاوسقعاسالحماللاوتصدخدا
سسقاومالاباكلاأشاكايها.اخاإ7ساكاناسيداياماصامماًا
وسسسالخيناوسيدربامنقساخيناوضدفااء،اخلخكنا
سيفلسطخنخيناسسقدساخيناسيغزيينايفاميضعاسيقيةا
وسالعمزسزاسيسجهلاسيغطرسلاسيصهخينخلاسسمخاعيل.ا

ووصفاسألمنياسيدا ايا«رسبطلاسيدايماسإلسالمي«،ا
وعضيالخئلاكياراسيدلخاءايفاسيساديعيل،اع.اعيداسيلها
بناعيدسسمساناسيرتكي،اسالعمدسءابأناهايأتيايفاإطارا
سخاسااتا»إرسسئخال«اسإلْجاَرسمخالاسيميايخارساهاا
سالحماالل.اعسعخاًاقاعةاسألملاسإلساالمخل،اإىلاأناييذييسا

جهيعلمايمخايلامدينلاسيقدساوأللها.

حادثة الرافعة تفتح من 
جديد مسلسل تدمير هوية 

مكة المكرمة
  - متابعات: 

ابدخادسًاعناسألساياباوسينمائاج،اخممتاحاعثلاساقيطاسيرسخدلايفا
سيمر اسسكياباباسيمسااؤالتاحيلاسسشااريعاسيمايخالاخخه.اصمخفلا
ييبيسناسيفرنساخلاأشاارتاإىلاأناعلخاءاوجخدخاتاإسالمخلاتساءييسا
حيلاسيخدوىامناكثرةاسسشااريعاسيفاخارةاوسيدخالقلايفامدينهامكلا

سسكرمل،اسيمياتُهدِّعابطخلاسيهييلاسيدينخلايهذهاسسدينلاسسقدسل.ا
سيصمخفل،اأشاارتاإىلاأناسيماعثاسسأسااو1اسياذ1ايفامدينهامكلا
سسكرملاوأعىاإىلاوخاةاأكثرامناللااشايص،ا7ّكرابخيقفاسسنمقدينا
يأساليباسسدخار1اسيذ1اتماإعخايهاعىلاسسدينلاوجدلهااتشايهامدينلا

الساخخغاساسألمريكخل.ا
سيياحثاسيليطاني،اضخاءاسيديناساارعر،اسياذ1اقا ابأبماثاحيلا
سيماجايفاجامداهاجدهاسدهاللاسانه،اسعملاأناآلاساديعاعمروسامكلا
خاللاسييخسانياسانلاسساضخالاوحيييلااعىلاماايشايهاعيزنياالند.ا
وأشارابمسباسيمقريراإىلاأناسينظا ايفاسسخلكلاقا اتدريخخاابخمياُكّلا
آثااراسسايضايفامكلاحخثاسخمفىامنزلاسيساخدةاخديخلاوبنيامكانها

عورستامخاهاعخيمخلاكخااسخمفتامنازلاصمابلاسيرسيلااص(.ا
ماناجهمهايؤكادامدهاداسييلخاجاسيدربايايلدرسساات،اومقرهايفا
وسشانطن،اأناأكثرامانا%م9امناسسيانياسيميايمخااوزاعخرلااسأليفا

سنل،اقداتماتدمريلا.ا
اسيصمخفالاأكادتاأنامااوصفمهابايمطهرياسسدخاار1اتمابخيسخقلا
رجاالاسيدينايفاسسخلكالاسيذيناينمخيناإىلاسسذلباسييلابياسسساخطر،ا
وأشاارتاإىلاأناسيسايبايديعاإىلاسعمقاعلمابأنالذهاسألماكناترفا

سيناساعناسيدياعةاوسيميحخد.ا
وبمسباسيصمخفل،ايدّدالؤالءاأناسييقيفاأما اسسنزلاسيذ1اويداخخها
سيرسيلاسيكريم،اوسيمأثرابايرمزيلاسيمأرييخلاوسيدينخلايهذساسسكان،اليا
يفاحادا7ستاهارشك،اوقداتماتغخرياطيخدلالذساسسكاناعىلامراسيسانيستا

يخصيحاسيقاايلدوسباثمامكميهاالايدخلهااسيدامل.ا
سيصمخفلاأشاارتاإىلاسألصيستاسيمياسرتفدتامنذاعرستاسيساننيا
يممذياراسيارأ1اسيدا اسيداسايامناخطيرةالاذهاسألشاغالاسيمياتهدعا
بمدمارياسييصائاصاسسدخاريلايلخاكاناسسقدس،اإالاأنهااياماتللاأ7ناًا

سامدل.

مو�شكو تبعث بر�شالة ع�شكرية عرب �ل�شو�حل �ل�شورية
بوتين: سنواصل تقديم 
المساعدات العسكرية 

التقنية لسوريا

  - متابعات: 
أكاداسيرئخُلاسيارويساخالعيخريابيتانياأنابالَعهاساميسصلاتقديما
سسسااعدستاسيدساكريلاسيمقنخلايسايريااماناأجلاميسجهالاسألخريةا

إلرلابخياتنظخما»عسعش«.
و7كاراميقاعا»روساخااسيخاي «اأناسيرئخالاسيرويساقاالايفاكلخلا
خاللاقخلامنظخلامدالدةاسألمناسيخخاعياسسندقدةابدوشانيهاسيخي ا
سيثالثاء:ا»إننااندعماسيمكيملاسيسيريلايفاميسجهلاسيددوسناسإلرلابي،ا
ونمناقدمناايهااوسانقد ايفاسسسامقيلاجخخعاسسساعدستاسيرضوريلا
يفاسسخالاسيدساكر1اسيمقني،اوندعياسيدولاسألُْخااَرىاإىلاسالنضخا اإىلا

جهيعنا«.
وشادعاعاىلاأناتيحخداسيخهايعايفامكاخملاسإلرلااباأصيحاسيخي ا
أويييلامطلقل،اإ7ا»الايخكنابدونهاحلاسيقضايااسسلملاسألُْخااَرىاسيميا

تمفاقم،اومنهااقضخلاسيالجئني«.
وأكاداسيرئخلاأنهايْيالاسيدعماسيرويسايسايريا،ايكاناسييضعايفالذسا

سييلداأسيأامخاايفايخيخا،اويكاناتدخلاسيالجئنياأكلابكثري.
اوأعلنامساؤوييناقيارصلاأناميسكياوجهتامذكرةاطليتاخخهاا
مناسيسلطاتاسيقلصخلاتمييلامساراسيرحالتاسيخييلاسيداعيل،األنهاا
تدمز اإجرسءامناورستاعساكريلاقيايلاسيسايسحلاسيسيريلاسألسييعا

سسقيل.
وكانتاتقاريراصمفخلايفاميسكياقداأشارتاإىلاأناروسخااأصدرتا
»مذكارةاإىلاسيطخارين«،اميجهلايهخئلاسسالحلاسيخييلاسألمريكخلاحيلا
سسنااورستاسيمياسامممابنيامرخأاطرطيساسيساير1،اوجزيرةاقلصا

سيمياتيددامئلاكخليمرتاعنه.



األخيرة

سيددعاالما سييخخلالااسيمخلامالا ااسسيسخلالا17اسيمخلامخلالا

اسخاسخل-اشاملل
تصدراكلاسثننياوخخخل

حميد رزق
*ابدَداساملاشاهيرامنا
سيخايَ ا تمخاىّلا سيُدااْدَوسنا
صايرُةاسيصخايعاسيخخانايا
بأكثارامخاااكاناعلخاهايفا
سيساابقل،ا سيمربا مرسحالا
سسخمخاعا تكخافا يقادا
سياخَاَخانيامعاحايلاسيمربا
وعساكرياًا سسسامخرة،ا
أساهختاإَعاَعةاسالنمشارايفا
سيميا سيصدمااتا سممصاصا
كخااا سيُدااْدَوسن،ا ييجههااا
أسهختايفاإرسااءامداعيلاسينفلاسيطييلاوسالسمددسعا
سيهااعئايلمداملاماعاُكّلاتماركاتاسيدادواومرتزقمها
جيهااتاسيقمالايخمميلاعاماُلاسييقتايصايحاسيصخيعا
سياخَاَخانايابدكالاممااوالتاسيددواسياذ1ارسلنابددا
خشالهاسسخدسنياعىلاعاملاسييقتاإلرلااقاسياخَاَخانخنيا
كخخمخعاوجخشاويخاناشاديخلاوإجياراقخاعةاسيثيرةا
عىلاسالسمساال اتماَتاوقاعاتدسعخاتاوآثااراسيمصارا
وسيغاارستاسيخييالاسيميارّكازتاعىلاسسامهدسفاسيينىا
سيمممخالاوكلامااايساهمايفاتدزيازاسيصخيعاسيشادييا
مثلاسيخسايراوسيطرقاتاومصاناعاسألغذيلاوسسطارستا
وسسيسنائاومصاناعاسألغذيلاوممطااتاسييقيعاوقيسخلا
سيغادسءاوسيدوسءاوغريلا،اتخكناسيشادباسياخَاَخانيامنا
تخاوزاسيكثرياماناسيصديباتاوسممصااصاسيمدسعخاتا
سيكيريةايلكايسرثاوسينكياتاسإلنَْساااانخلاسيمياصندهاا
سيُدااْدَوسن،اوتاماسبماكارابدسئالاسيماداسألعناىايصايحا
سيصخيعاسسخمخدياوسيدساكر1اوسالسمخرسرايفاتمقخلا
سالنخاازستاسسخدسنخالاعاىلاميملفاسيخيهااتاسيدسخلخلا

وسييارجخل.
*اسملاأشاهرامناسيُداْدَوسناتلقىاخاليهااسيُداْدَوسنا
رضبااتامركازةاوميجدلاجدلتابداضاعولاسييلخجا
تنكالاسإلعال اوتدلاناسيمادسعايمخماسييساارةاسيميا
طاياتاجنيعلاا،اكخاااحادثايفارضبالاصاخاراسيميا
ساخكميهااسيمأريخايفاصفماتاسيصخايعاسياخَاَخانيايفا
ميسجهالاسيغازسةاوسسمملنياحخثاساقطازلااءاللاا 
نصفهاماتقرييااًاقماىلاوسينصفاسالخراجرحاىابخنهما
سسئااتامناجنيعاسيُداْدَوسناسيمابدنياسشاخياتاسييلخجا

أبرزلااسإلَمااَرستاوسيسديعيلاوسييمريناوقطر.ا
*اجديارابايذكاراأَنارضبالاسيدوشاكااأَْواماايدرفا
بانمكاسالاصاخارايدوياالتاسييلخاجاسسدمديالاعاىلا
سياخَاَخااناعخدتابمكا اإَماااَرستاسينفطاإىلاسسزيدامنا
سسكابارةاوسيغاروراسسصطنعاتفاعيااًايلظهايراأََمااا ا
سيدايامايفاصايرةاسسقهيرياناسسهزومنياخقارروساسيثأرا
يهزيخمهمابارتكابامخاازراجديدةاخكثفيسامناقصفا
سألحخااءاسيساكنخلايفاسيداصخالاصندااءاومماخظاتا

أُْخااَرى..
*اطيداًاسيددوايمايسمسالمابداداوسقدلاصاخراوبددا
سلخالاصفيخاهاقرراسيزحافامخادعسًاممخنخااًاتمقخلا
مكاسابايمغطخلاعااراسيهزيخلاسيساابقلاسيمياكانتا
مثااراسلمخا اوسرتخاحاُكّلاأحارسراسيدايمامخناأزعخهما
سيكلاوسيغطرسالاسيساديعيلاوسييلخخخلابملاسيشدبا

سياخَاَخاني..
*امناذاياي اخااسايمخلامالااتلقىاسيدادواسسزيدا
مناسيرضباتاوخشالتاعخلخاتاسيزحفاسيخديدةاوتكيدا
سيدادواإىلاسيخاي ا-14 -09 مالااقرسبلاخخسانياآيخلا
مدرعالاتماإعطاابابدضهاااوتدمرياسألُْخاااَرى،اكخاا
ساخلتاسألخياراسيقاعملاإىلاسسامدييلاتاقناةاسسسريةا
مقمالاوجرحاسيدارستاماناسسرتزقلاوسيغازسةابخنهما
جنايعاساديعينياوإَمااَرستخنياوبمرينخانياوقطرينيا
باإلَضااااَخلاإىلاأرساآخريناكخااتفخداسألنياءاسسخدسنخل.
*اسييالصلاأَناسيرمالاسياخَاَخانخلايخساتاكخااتيخلا
سألَْعاَرسباوقاداأصيمايساعىلايقانياأَناغازواسياخَاَخانا
الايشايهاباأ1احالارحالتاصخاداسيضاباأَْواسألرسنبايفا
صمارسءاسيرباعاسييايلاسيمياتدايعاعلخهاابداضاأمرسءا
سييلخجاكخيسمايلسخاحلاوسالسمدرسضاأسنهاسياخَاَخانا

مقلةاسيغزسةايااأغيخاسسسسسء.

ستة شهور من 
الصمود اليماني!

كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:

التردد: 11600    الترميز: 27500  

هذا هو اليمن

إلى أذناب عاصفة 
الحقد.. يكفيكم 
هذا التفاوت بيننا

عُال الحوثي
 

يخلاسإلنساُناسيخخنيابايضدخفاوالاباييسخطاوالا
بايهنّي،اولاالياسييسقُعاسيخي ايثيتايلدايمامنايكينا
سإلنساناسيخخنياسيُمّراسألبي،اخايخخنانلسساعزاوإباءا
وحضاارةاعريقلامنذاسألزلاشاامخاشاخيخاجيايها

سيداتخل،اوكذيكالياسبناسيخخنايفاأرضهاسيطالرة.
ومخااالاشكاخخهاأناسيدايَماومنذابدسيلالذهاسيمربا
سيظاسالاعىلاسيخخناكاناممطلداًاإىلاسينهايلاسيرسيدلا
وسينمائجاسسمسايبلايصايحامااأسخيهابا«اعاصفلا
سيمز اوأناُحثايلاسألعرسباسارتخعارسيلاسينرايفابلدا
سيمضارةاوسيدروبلايفاأيا اقالئلامنذابدءاعاصفمهما
سسشؤومل،اوسيمياتدسعتايهااُكّلاقيىاسيراوسيطغخانا
وتكايياتاعىلاسيخخناخخخدتامااسسامطاعتاجخَدها
مناعماعاوُعّدةاوحشادتاسيخخيش،اَوأرسعتابذيكاأنا
تفرَضاساخاعتهااومروعخلاحربهاااإالاأنهااأثيمتا
حقاارَةاميدئهااوعناءةارشعنمهاااوإخالساألدسخهاا
سسزعيمالاعندماااستخهتاباكلاآيخاتهااوأسالممهاا
باتخاهاسسدنخنيايممصداسألروسحاالاغرياوتساخلاأكلا
عدعامناسيشاهدسءامناسألطفالاوسينسااءاوسيشاخيخا
وتدّمراُكّلامنشاأةاومؤسسلاومينى،اوعاثتاخساعسًا
والازسيتاتديثابكلامقدرستاسيخخناوخرضتاحصارسًا
جييااًاوبرياًاوبمرياًاوحمىاإعالمخااًايمايفرضاعىلا
أيالاعويلايفاسيداياماويفاأيلاحربامناسيماروب،اُكّلا
7ياكاوسيدايامايرقيناابصخاتاوخز1اوعااراوكأنخاا
عماءاسيخخنخنيايخستاكدماءاسيير،اوكأنخااسإلنسانا

سيخخنيايخلاإنساناًاوحلاعلخهاسيفناء.

خلخيساأا7سكاسيدايماسسميا7لاسيصامتاوسسمفرجا
باكلامنظخاتهاسيمقيقخالاوسإلنساانخلاسيمياترتد1ا

يياساسيذلاوسيهيسن.
خهااالاياسيخخاناسيخاي ايقلاباميسزياناسيمربا
يكانا ياما سياذ1ا وسألمارا سيخخخاع،ا مانا سسرتقيالا
بُمسايانهماقاداوقاعاوجلخالاصادسهاياكلاسيدولا
سسممايفالاوسسميا7يلاوسسمفرجل،اخاإلنسااناسيخخنيا
عكابدزةاوإباءاحصايناسسدمدين،الاالياسبناسيخخنا
يساطرارسيااتاسسخدابفضالاسيلهاسايمانهاويكرسا
شايكلامليكاسالسامكياراوسيطغاة،اويندلشاسيدايما
مخاايممقالاعىلاأرضاسسدركلايخساخلاسندكاسااًا
مغايرسًايدىامنايسمهنيابايخخناوشديهاسيمراسألبي.
ويفامقابلاماايمققاهاأبطالاسيخخناسيرخاءامنا
تقاد اوساخطرةاوسنمصاراوعحارايفلايلاسيددوسن،ا
نرىاماناالاحضارةايهاماُرعاةاسإلبالايمياليناعلا
وساائلاإعالمهامابدماعلاماوعدتهام،اويصدرونا
ضخخخااًاإعالمخااًاوسساَعاسينطاقاإلبارسزاعضالتهما
سيذ1االايمخاوزامشاالداسيدرضاوسيمشاهرياالاغري؛ا
ألناسييسقاَعاقداأثيتايلدايمامانايكينارجالاسيلها7وا
سييأساسيشاديد،اأسايعاسييغىاوحخااةاسألرض،اخلنا
يرليهماحشادلماوالامااروجتايهاوسائلاإعالمهما
سسهرتئالاكذباًاوتزيخفااً،اوأنهماساخقفيناباسرصاعا
ساناتطاأاقدمااهاأرضاسيخخاناسيطالرة،اوماناأرسعا
أنايدنساهااخساخملابهامااحلاباألقايس اسيغابرةايفا

صاخر،اومااأعرسكامااصاخر؟!!.
خهذسالياسيخخناوشديهاياارعاَةاسإلبل.

محمد أحمد مفتاح
 

*اتمّرضيناعىلاقملاسألطفالاوسينسااءاوتخزيلاأشاالئهمابأخمكا
وساائلاسيقمالاوسيدمارايفاسييقتاسياذ1انضّمياخخهابشايابنااوخريةا
أبنائناايمخايلابخيتكماورشكاتكماوبنيككماوأرصدتكماومصايمكما
سيمايانهيمخيلاااأصاالًاماناماالاسيشادباومخان؟!اماناساطيةا

مرتزقمكم!!.
*اندرُفاأنامنايدطياسإلحدسثخاتايقملاسألطفالاوسينساءاتابٌعا
يكماويقيضاسيثخنامنكماويملقىاسيميجخهاتامنكم،اومعا7يكاالا
زسيتابخيتُكماومصايمكماممخخًلارغماتخزيلاأشالءاألايخنااتمتا

أنقاضامنازيهم!!.
*االاتميقفاينايمظلاوسحدةاعاناسيمآمراوسيميريباوسيمضلخلا
وسيمزيخافاوسيممرياضاوسيغادراوسيفماكاباكلاَماناياماييضعا
يطغخانكمامعاأطفايهاونسائه!!،ابخنخااأنمماآمنينابأننااينانغدرا
بكاماوينانغمايكماوينانفخركمابالاوننمقداحمىاتفخرياأ1ابختا
أَْواعخارةاسنطلقتامنهاانريسناغدركمايمفمكابأبنائنااوألايخنا!!.

وأطفاينااا وشايابناا وقخاعستنااا علخائنااا مانا يسمشاهدا *ا
ونساائنااوألايخنااسآلالُف؛ابسيباتفخريستكمايلخساجداوقا7خاتا
أحقاعكاماوسغمخاالتكماوغدركماوكخائناوتفخريستاملخشاخاتكما
ومرتزقمكم،اخالانذكراسيطائفخلاوسسناطقخلاوالانلمفتايلدصيخاتا

سيدخخاءاسيمياتثريونهاايفاُكّلامكاناوزمان!!.
*ايفقداأحدكماقخخلاحخاراأَْوايممخزابسيباخيثهاوسشرتسكها
يفاسيخرسئامابمالاسألبريااءاخممماركاماكنكماماسيدعائخالاوكأنا
سيكايناقداتدمر!!،اوتيظفيناُكّلاسيدصيخاتاسسذليخلاوسسناطقخلا
وسيدنريالاوسيطائفخالاوسيقرويال،اوالاترتكايناعللاماناِعَلِلا

سيدصيخاتاإالاسسممرضتخيلا!!.
وسسيضايعاطييلاو7واشاخين!!،اوسيمكمايلاهابخننااوبخنكما

ولياأحكُماسيماكخني.

ضيافة الغازين 
أبو داوود نصراهلل

ِقِدموا  لِقتالنا  كمْن  الضيوُف  ليس 
يختلُف األْم���َر  إنَّ  ل��إم��اراِت  ُق���ّل   

ك��رٍم  ذو  فالشعُب  نُ��ْك��رُم��ُه  وال��ُك��لُّ 
يعترُف ليس  م��ْن  ي��ْع��ِرُف��ُه  وس���وَف   

ُع�����وُدوا دويَ��ل��ت��ُك��ْم َف���ُغ���زاةُ َدْول��ِت��ن��ا 
 عادوا وُهْم ُصَوٌر، وُجُسوُمهْم ِجَيُف

بجْحَفِلكْم  بْنا  رحَّ العزِّ  م��أرِب  في 
َيُف  هذا هو الصوُت ال اإِلْعَداُد والضِّ
َوف��دوا  لقتاِلنا  مَب��ْن  وس��ه��ًا  أه��ًا 

تِقفوا ف��ا  تكفيكْم  ال��ن��اِر  م��وائ��ُد   
موِطننا  أدغ����اُل  ات��س��ع��ْت  ق��د  وك��م 

َزَح��ف��وا قبلكْم  ُغ����َزاًة  ت���واري  لكي   
مهلَكٌة  ��ل��َم  ال��ظُّ إنَّ  ل���إم���اراِت  ق��ل 

 وما الرياُض  مُبْصِرَخٍة َمِن ارجتفوا
صاِحبُها  ضاع  َحلُوٌب  الرياَض  إنَّ 

 ُح��ّك��اُم��ُك��ْم ذيْ��لُ��ه��ا وج��ن��وُدك��م علَُف
َمْعِصيًة  اإلمي���اِن  يَ��َم��ُن  يقترْف  ل��م 
يقتِرُف البغِي  خليُج  اخلليُج  ب��ِل   

َقسماً  تَْسلَموا  ،لن  أبداً  تظفروا  لن 
فاملوُت موعُدكم، واحَلْرُق ،واخَلَسُف

َمْوعُدنا  والنصُر  ِشيمتُنا  والّصبُر 
ُحُف الصُّ ��ِت  َج��فَّ بهذا  للغزاِة  ق��ّل   

***


