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  - متابعات: 
أّكد الناطُل الرساخيُّ ألنصار الله محخد 
عبدالسالد أنَّ ُكلَّ الذرائع سقطت الستخرار 
الدادوان السادوسي األمريكاي عاى بالسنا، 
وتباّ� للارأي الدااد أن لاذه الحارَب عاى 
اليخني� ليسات من أجل قراِر مجلل األمن 
2216 أو الرشعياة، بال جااءت مان أجال 
إخضااع اليخنيا� والهيخناة عاى قرارلم 

السيايس ومصاَسرة حريتهم.
ملوقاع  ترصياح  يف  عبُدالساالد  وقاال 
»املسارية نات«: إن ماا يجاري يف الحادوس 
اليخنية لو يف سياق الييارات االسرتاتيجية 
التاي أعلن عنها السايُد عبدامللاك الحوثي.. 
مشارياً إىل أن املداارَك املوجاوسَة يف الحادوس 
تأتي يف سياق مواَجهة الددوان الشامل عى 

اليخن.
َوأضاف عبُدالساالد أنه بخجرس أن ينتهي 
الدادواُن السادوسي األمريكاي عاى بالسنا 

ُف املواجهااُت عى الحادوس اليخنية  ساتتوقَّ
السدوسية.

وأشاار عبُدالسالد إىل أن اللجان الشدبية 
والجياش واألمان لام يتحركاوا إىل الحادوس 
السادوسية إال بدد ماا يقارب مارور نصف 
عاد، خيخا كان الطرُف اآلخر يخارس عدوانه 
يف ُكّل مكان؛ لهاذا اضطروا للقياد بواجبهم 

يف مواجهة لذا الغزو.
اليخناي  للشادب  أن  عبدالساالد  وأكاد 
نََخاااسااً طويالً يف مواَجهة لاذا الددوان، 
ساواٌء يف الحدوس أو يف تدز أو مأرب؛ باعتبار 

أن لذا الددوان اليود لم يدد له أُخل.
 واسرتسال قائالً ”لذا الددوان ال أُُخَل له 
مان اليود األول، خضالً عن اليود، ولن يكون 
له أخل ساوى قتل اليخنيا� بدون أي ملر، 
ولهذا سايكوُن الشادُب اليخني حارضاً بكل 
ماا تدنياه الكلخاُة؛ ملواجهة لاذا الددوان، 
مهخا بلغات التحديّاُت؛ ولهذا لن يكوَن أماَد 
اليخني� والجيش واألمن واللجان الشادبية 

ساوى مواجهة لاذا الددوان حتاى يتوقَف 
بشاكل كامال ويتام خاك الحصاار وييرج 
الغزاة من أي شال تواجادوا خيه عى أرض 

الجخهورية اليخنية.
وبيصاوص إجاراء الحاوار ماع باقاي 
األطاراف السياساية قاال عبدالساالد: إن 
الحاواَر تم تأجيلُه ربخا إىل منتصف الشاهر 
الجااري؛ بسابب أن املساوسَة لام تصباح 
جالزًة؛ بسبب الدراقيل التي تضُدها أطراٌف 
مستخيدة من الحرب، وتأخر ومول املبدوث 
األَُمااخي إىل اليخن الذي سيلتقي أنصاَر الله 

مطلع األسبوع القاسد.
ْس بدُد  وأشاار عبدالساالد إىل أنه لم يُحادَّ
الوخاُد التخااويض إىل ساويرسا، ولذلاك لم 
بانتظاار االتخاق عاى املساوسة أوالً، والتي 
يُتوقاع أن يتام ذلاك خيخا إذا كانت ساليخة 

خالل لقاء املبدوث األَُمااخي.
 وشاّدس ناطُل أنصار الله عى أن مساألَة 
اإلعاالن عن الوخاد التخااويض ليسات أمراً 

مدبااً، لاي أوالً ترتكاُز عاى االتخااق عى 
مساوسة تكوُن محيحاًة وعخلية ومنطقيًة 
للحاوار املزَمع عقُده، »ونحن يف انتظار الرس 
عاى املالحظات التاي ُقدمت عى املساوسة، 
ويف اللقااء القاسد ساننظر إمكانية ذلك من 

عدمه«.
وخيخا يتدلل بخشااوراِت مساقط قال: 
بالتأكياد نحن قطدنا شاوطاً كبارياً يف لذه 
املشااورات، وأجريناا لقااءات متنوعة مع 
األمم املتحادة واملجتخع الدويل، وكذلك كانت 
لنا لقاءات مباارشٌة مع بدض الدول املدنية 
اليليجياة،  الدوامام  بالدادوان يف إحادى 
وساتظَهُر نتائجها اإليجابية إن شاء الله يف 

حال تحّققت قريباً.
 وأضااف “ولكان يف ُكّل األحاوال لاذه 
اللقااءات كانت مهخًة، ولاي ساخٌع حقيقي 
إليقاف الحرب َوللومول إىل رؤية تساهم يف 
أن يكون لناك حواٌر سايايسٌّ ناجٌح ومثخٌر 

وإزالة مياوف بدض الدول املجاورة«.

  - خاص: 
توامُل سوُل الدادوان، وتحديداً اإلمارات 
والسادوسية، الدخاَل عاى تخزيال وتختيت 
تدخيال  لغارض  الجنوبياة؛  املحاخظاات 
نخوذلخا يف لذه املحاخظات، عى الرغم من 

اليالخات الكبرية بينهخا. 
مطلداة  عساكرية  مصااسُر  وأكادت 
لصحيخة »مدى املسارية« أن اإلمارات بنت 
مدساكراً لها يف سولاة أرتريياا، وأنها تدخل 
عى استقطاب املرتزقة من أبناء املحاخظات 
الجنوبياة لتدريبهم وإعداسلام وتجهيزلم 
لغارض إسخالهام كقاوة عساكرية وأمنية 

إلسارة األمن يف محاخظة عدن.
وتشدر اإلمارات وسول اليليج أن بقاءلا 
كقاوة عساكرية يف املحاخظاات الجنوبياة 
اليخنياة لن يطاوَل كثرياً، لذا تسادى للدخل 
عى إبقاء أجزاء كبارية من لذه املحاخظات 
يف خاوىًض تشاغلُها الرصاعااُت املناطقياة 
والطائخياة، بحياث يتام تغذيتها مان قبل 
اساتيبارات سولية، كخا لاو حامل اآلن يف 

الدراق وسوريا.
وتأتاي لاذه اليطوة يف إطاار محاوالت 
ومساعي السدوسية وسول الددوان يف تخك� 
القاعادة وساعش من السايطرة عاى كاخة 
مناطل الجناوب، حيث تم سعُخها بكثري من 

اآلليات واملددات الدسكرية.

وحاولت اإلمارات ساابقاً إنشاء عدس من 
املدساكرات يف محاخظاة حرضماوت، لكن 
ذلك لم يحدث بسابب عامخة من اليالخات 
ب� اإلمارات والسدوسية والتي زاست حدُّتها 
ماع سخول القوات اإلماراتياة إىل عدن، ولو 
ه  ما سخاع السادوسية إىل للدخل ضخان توجُّ
اساتيباراتي يهادف إىل إحاداث الدراقيال 
والتخجريات أماد القاوات اإلماراتية يف عدن 
والدخل عاى إبداس نخوذلا من لاذه املدينة 

االسرتاتيجية.
سايخا  الدادوان،  سول  با�  اليالخاات 
السادوسية واإلمارات، ومسااعي ُكلٍّ منهخا 
ساّهلت  الجناوب،  يف  والنخاوذ  للسايطرة 
لتخكا� القاعدة وساعش يف تلك املحاخظات، 

وبااَت زمااد األماور يف عادن وحرضماوت 
بقيااسة القاعادة وساعاش الذيان يدخلاون 
للسايطرة عى مؤسساات الدولاة ويثريون 
اليالخات والخوىض يف املدن التي يسيطرون 
لهاا، إضاخاًة إىل اعتقااِل املواطنا� وإعداد 
الكثري منهم ولدد املدالم واآلثار اإلساالمية 

امليالخة للدقيدة الولابية.
يف  االحتاالل  سوَل  أن  املدلاود  ومان 
املحاخظات الجنوبياة تدخل وتنخذ خططها 
سون الرجاوع إىل الخاّر لاسي وبحاح واللذان 
لخاا بخثاباة ُسَماااًى ال تأثريَ لهاا يف ُكّل ما 
يحدث، ولخا مجرس أوراق يتم استيداُمهخا 

لتنخيذ مشاريع وميططات األعداء.

  - خاص: 
تواملت يف مدظم محاخظات الجخهورية، خالل 
اليوما� املاضيا�، اللقااءاُت القبلياة والخداليات 

املوّسدة للتوقيع عى وثيقة الرشف القبلية.
ومنظخاات  ووجهااء  ومشاايخ  أبنااُء  وعقاد 
املجتخع املدني بخحاخظة تدز، لقاءاً موساداً تحت 
شادار »تداز مسائولية الجخيع«. ويف اللقااء الذي 
ُعقاد بالدامخاة مندااء، برئاساة عضاو اللجنة 
الثورياة الدلياا طالل عقاالن، أكد أن »أيااد املحتل 
باتت قصرية، حيث يتكبد الددو ومرتزقته يف مأرب 

خسائر كبرية وكذلك يف محاخظة تدز«.
خيخا سعاا محاخظ تدز عبده محخاد الجندي إىل 
التوقاف عان االقتتاال وتجنيب املحاخظاة التدمري 

واليراب وتغليب املصلحة الدامة وحقن الدماء.
مان جانباه حيّاا الدكتاور عبداللاه الحامدي، 
يف كلخاة تحالاف »تداز مسائوليتي وكل املكونات 
السياساية والحزبياة«، مخاوَس الجياش واللجان 
الشادبية الذيان ياذوسون سخاعااً يف ُكّل بقداة من 

أرض الوطن.. مهنئاً الجندي بتديينه محاخظاً لتدز 
وتحخلاه لهاذه املسائولية الكبرية والاذي يدل عى 

شجاعته وحرمه الوطني.
بدوره أشاار مختي تدز الدالمة ساهل بن عقيل 
إىل أن اليخان مقالة الغازاة ورجالها ألال للحرب 
والسالم.. الختااً إىل أن مان يقارأ تأرياَخ الوحادة 
الساورية املرصية وكذلك الوحدة السورية الدراقية 
وانتهااء بالَوحدة اليخنية يدرف باأن املتآمر عليها 
السادوسية. وطالاب بإيقااف القتاال والدخل عى 
رأب الصدع والتدايش كإخاوة متداضدين وتغليب 
املصلحاة الدامة ب� أبناء املحاخظة وسحر االحتالل 

السدوسي الغاشم.
ويف محاخظاة مندااء التقاى املحاخاظ حنا� 
قطينة، مشايخ وأعيان ووجهاء وشيصيات قبيلة 
بني ضبيان؛ ملناقشة األوضاع باملديرية والدور الذي 
يضطلع به أبناء القبائل للخسالخة يف حخاية األمن 

واالستقرار يف ظل ما تخر به البالس من عدوان.
وأشااس قطيناة بادور أبنااء ووجهااء وأعياان 
ومشاايخ قبيلاة بناي ضبياان يف ميتلاف املراحل 

والظروف والتضحيات التي قدمولا يف سبيل الدخاع 
عن الوطن.

خيخاا جدس أبناء ومشاايخ ووجهاء بني ضبيان 
وقوخهام مخاً واحداً ضد امليربا� والدابث� بأمن 
واساتقرار البالس.. مؤكدين اساتدداسلم بذَل الغايل 
والنخيل يف سابيل الدخاع عن الوطن والحخاظ عى 

مقدراته.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا أي عخيل أو مندس يسدى 
إىل إثارة الخوىض وسايقخون له باملرماس.. مدلين 
عن شاكرلم اللتخاد قياسة املحاخظة بخديرية بني 

ضبيان وتلخل احتياجاتها.
إىل ذلاك، أكد أما� عاد مديرية نهام بخحاخظة 
مندااء يحيى الدذري أن قبيلة نهم بجخيع رجالها 
تقاف مخااً واحاداً يف مواجهة الددوان السادوسي 
األمريكاي.. مشارياً إىل أن قبيلاة نهم التاي قدمت 
كوكبًة من خرية شبابها سخاعاً عن الوطن مستددة 
لتقديام قواخال من الرجال يف سابيل عازة وكرامة 

وحرية اليخن.
 وقاال: »قبيلة نهم أعلنت خالل إشاهار الهيئة 

الشادبية للقبيلاة قبال يوما� رخضهاا للخجلل 
األعاى الذي أعلنت عنه مخلكاة الرش وضم قلًة من 
مشايخ قبيلة نهم«.. مشارياً إىل أن القبيلة عزلتهم 

باعتبارلم مرتزقًة وأذناباً ملخلكة آل سدوس.
ويف محاخظة حجة، ناقش لقاء ُعقد باملحاخظة، 
االجراءات الكخيلة بصد الددوان السادوسي الغاشم 

ومواجهة عخالئه َومرتزقته يف الداخل.
وأكاد اللقاء الذي ضم مدراء مديريات بني قيل 
ونجرة والشاغاسرة، ومشاايخ ووجهاء املديريات، 
اساتدداَس وجالزياة أبناء تلاك املديرياات ملواجهة 
الددوان السادوسي األمريكي الذي اساتهدف اليخن 

أرضاً وإنساناً.
وأشار املشاركون يف اللقاء إىل أن أبناء محاخظة 
حجاة يقخاون جنبااً إىل جناب مع أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية وأنهم سايلجأون لكل الييارات 
املتاحاة لهام يف سابيل مّد الدادوان وكارس قرن 

الشيطان وأسواته ساخلياً وخارجياً.
ونّوه املشااركون أنهم عى استدداس لبذل الغايل 
والرخيص يف سابيل عازة وكرامة الشادب اليخني 

والدخاع عن سياسته.
ويتوامال بخديرياات كارش يف محاخظة حجة 
اإلقباُل الشادبي من قبل أبناء املديرية للتوقيع عى 
وثيقة الارشف القبلية ملواجهة الددوان السادوسي 

الغاشم.
وقد أكد عدٌس من مشاايخ وأبنااء مديرية كرش، 
ألخية التوقيع عى لذه الوثيقة القبلية التي يجّسد 
اإلقباال عاى توقيدهاا مدى الاروح الوطنياة التي 
يتحى بها أبناء القبائل اليخنية ومساتوى تخاعلهم 
اليااّلق؛ لتدزياز سور القبائل يف مواَجهاة الددوان 
السادوسي الغاشم وكذا اإلساهاد الخاعل يف عخلية 

البناء والتنخية مستقبالً.
ونّولوا أن الوثيقة ستساهم يف ترسايخ املباسئ 
والثوابات الوطنياة وتخديل سور القبيلاة يف حّل ُكّل 
القضايا السياساية واالجتخاعياة واألمنية وغريلا 
من القضايا الرالناة َوالدخل بروح واحدة لتحقيل 
آماال وتطلدات الشادب اليخني األبي الذي يشاهد 
عدوانااً إجراميااً وحشاياً من قبل نظاد آل سادوس 

املتغطرس والجبان.

اأكد اأن ما يجري يف احلدود هو يف �سياق اخليارات ال�سرتاتيجية التي اأعلن عنها ال�سيد
ناطق أنصار اهلل محمد عبدالسالم لموقع المسيرة نت: المعارك في 
الحدود لن تتوقف إال بتوقف العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

خالفات دول العدوان متّكن القاعدة من ال�سيطرة على اجلنوب
اإلمارات تبني معسكرًا لها في أرتيريا لتدريب المرتزقة 

واالعتماد عليهم كقوة عسكرية في المحافظات الجنوبية

اللقاءات القبلية والفعاليات تتوا�سل للتوقيع على وثيقة ال�سرف القبلية
القبائل اليمنية: أيام االحتالل باتت قصيرة وكل الخيارات متاحة لصد العدوان

صالح صايل: المهرة تتعرض للظلم بسبب 
عمليات التفكيك التي تبناها هادي

  - عبدالرحمن واصل: 
أكد عضُو اللجنة الثورية الشيخ مالح مايل، أن محاخظة املهرة تدرضت 
للظلام وللتخزيل الكبري من قبل الخاار عبدربه منصور لاسي، الذي عخل عى 
خصل جزيرة سقطرى عن املهرة وأعلنها محاخظة، مدتلاً لذا اإلجراء يهدف 
إىل إضداف املنطقة.  وقال مايل يف ترصيح خاص لصحيخة »مدى املسرية« 
إنهام يف اللجنة الثورية وعادوا أبناء املنطقة بكل خري وأنه من املقرر أن يصل 
قريباً وخد يشاخل كاخة القبائل املهرية لرخع مطالبهم ومظاملهم َوللدخل عى 

حّلها مع قياسات السلطة.
وعّول الشيخ مايل عى موقف موّحد وتحالف قوي يرعاه السيد عبدامللك 
الحوثاي ملواجهة الددوان وليكوَن حاضناً لألحزاب وتخديل سورلا يف مواجهة 
الددوان السادوسي األمريكي عى بالسنا.. مشارياً إىل أن عدد وجوس أي حاضن 
لألحزاب يف الوقت الحايل ال يدطيها أّي سور ملواجهة الددوان أو لتقود بدورلا 

الخاعل يف كاخة جبهات القتال لتحرير اليخن.
وأشاار مايال إىل أن لناك عادساً كبرياً مان أعضاء حزب جبهاة التحرير 
متواجادون يف كاخاة جبهاات القتاال، خخنهام من يتواجاد يف حادوس اليخن 
والسادوسية، ومنهم مان يتواجد يف كاخة مداارك القتال واملناطال املتاخخة 
لجنوب اليخن.. مؤكداً أن لديه كشوخاٍت بأسخاء أخراس الحزب املقاتل� يف عدس 
مان الجبهات يف كاخة أنحاء الجخهورية، وسايظل موقخهام ثابتاً مع الثورة 

وقائد املسرية السيد عبدامللك الحوثي حتى يأتَي اللُه بالنرص املب�.

تفكيك عبوتين ناسفتين في صنعاء والقبض 
على 12 مرتزقًا في عدد من المحافظات

  - خاص: 
خّككت األجهزة األمنية واللجان الشادبية، عرص أمل األربداء، بالدامخة 
مندااء عباوة ناساخة زرعهاا أحاُد عناارص الدادوان السادوسي األمريكي 

الصهيوني الغاشم، بجوار جرس الكبيس للخشاة بيط املطار. 
كخاا خّككت األجهازة األمنية، عبوة ناساخة أخرى ُوضدت تحت سايارة 

مواطن خلف سوق املهيوب غرب الدامخة. 
وتأتي لذا األعخاُل اإلجرامية لدنارص ومرتزقة الددو السادوسي األمريكي 
نتيجَة الخشال والهزائام التي يتلَقالا الدادو السادوسي ومرتزقته يف جخيع 

الجبهات واملياسين، وخصوماً جبهات الثغور. 
ويف ساياق اإلنجازات األمنية تخكن األجهزة األمنية واللجان من ضبط 12 
من الدنارص اإلجرامية من مرتزقة الددوان السدوسي األمريكي يف محاخظات 

البيضاء ومأرب والجوف وعخران.  
وأوضح مصدر أمني مسائول لوكالة األنباء اليخنية )سبأ( أنه تم ضبط 7 
من الدنارص اإلجرامية املرتزقة يف البيضاء والجوف كانوا متوجه� إىل مأرب 

للقتال مع الغزاة. 
وأشاار املصادر إىل أنه تم ضبط ثالثاة من الدنارص املرتزقاة يف محاخظة 
ماأرب وكذا ضبط شايص� مان تلك الدناارص يف محاخظة عخاران ومدهم 
أسالحة قنامة عقاب عوستهم من مأرب. وأكاد املصدر أن األجهازة األمنية 
واللجاان الشادبية تقُف باملرماس لكل من تساول له نخساه املسااس بأمن 

واستقرار الوطن واملواطن.
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 أهالي وذوو قتلى جيش العدو يخرجون عن صمتهم ويكشفون حجم الكارثة:
 صور أكثر من 20 قتياًل و85 جريحًا من ضباط وجنود العدو تمأل مواقع التواصل االجتماعي

أبطال الجيش واللجان الشعبية يفتحون أبواب الجحيم على العدو بنجران وجيزان

اإ�ستباكات عنيفة اأ�سفرت عن م�سرع 10 من قيادات املرتزقة وداع�ض يف تعز
السيطرة على جبل المجبور في باب المندب ودحر محاوالت زحف للغزاة في أكثر من جبهة

تاأمني منطقة املعزوب �سرقي دمت من عنا�سر القاعدة ومرتزقة العدوان
تدمير أربع آليات للمرتزقة بصرواح ووحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية تنهي 

عملية مباغتة بالسيطرة على مواقع المرتزقة قرب الكنائس بالجوف

  - إبراهيم السراجي:
ختح أبطااُل الجياش واللجان الشادبية أبواَب 
الجحيام عى الددو السادوسي يف نجاران وجيزان، 
خسايطروا عى ثالثة مواقع عساكرية بنجران إىل 
جانب موقع نهوقة، كخا سايطروا عى اثني عرش 

موقداً وعدٍس من القرى يف جيزان.
تلك الدخلياُت النوعية حّولت أوقات السدوسي� 
إىل مجالال للدازاء، خصااروا ينارشون اليلَ تلو 
اآلخار عن مقتال أَْو إماباة جنادي أَْو ضابط من 
أقاربهام، لتكاون حصيلاة تلك املدارك - بحساب 
اعرتاخات رسخية وما نرشه أقارب القتى والجرحى 
- 20 قتياالً و85 جريحااً، خيخاا تقاول مصااسر 

عسكرية إن الددس أكل بكثري مخا تم االعرتاف به.
خخاي امليادان شاّن أبطااُل الجياش واللجاان 
الشدبية ُلجوماً شاامالً مّكنهم من السيطرة عى 
ثالثاة مواقع محاذياة ملوقع الشابكة القريب من 

مدينة نجران.
وبحساب مصدر عساكري خقد جرى تشاكيل 
مجخوعات أبطاال الجيش واللجان الشادبية وتم 
توزيدهاا لتقود بدد ذلك بشان لجخاات متزامنة 
ورسيدة اساتهدخت ثالثة مواقع عساكرية تابدة 

للددو والتي جرت السيطرة عليها.
وخاالل الدخلية تخكن أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية –بحساب املصادر- مان تدماري خخَل 
عرشَة آلية، ولي سبابتان من طراز )ابرامز( وثالث 
عربات مدرعة من نوع )براسيل(، جخيدها أمريكية 
الصنع وتتخيز بخوامخات متطورة، كخا تم تدمري 
7 آلياات عساكرية وثاالث جراخاات كانات تقوُد 
بأعخال تحصينات يف املواقع الدساكرية التي تخت 

السيطرة عليها.
با�  ساَرت  اشاتباكاٍت  أن  إىل  املصادر  وأشاار 
وحدات الجيش واللجان الشادبية وقوات الددو يف 
املواقاع الثالثة، مؤكداً ساقوَط قتاى وجرحى من 

ضباط وجنوس الددو.
ويسايطُر أبطاُل الجيش واللجان الشدبية عى 
موقع نهوقة الدسكري بنجران منذ أياد، إىل جانب 
املواقاع الثالثة التي جارت السايطرة عليها أمل 

األربداء.
أبطاال الجيش واللجان الشادبية كاناوا قد بدأ 
يف 21 من شاهر نوخخل املايض عخلياٍت عساكريًة 
نوعياًة ضد مواقاع الددو بنجران شاهدت اقتحاَد 
موقع الشابكة الدساكري والسايطرَة عى موقع 
نهوقاة االسارتاتيجي والتي جرت بدخلياة نوعية 

عرضها اإلعالُد الحربي. 
وتُظِهُر تلك املشاالُد لحظَة تخشيط املوقع من 
قبَل وحدات بالجيش واللجان الشادبية بواساطة 
األسلحة الرشاشاة، تأكدوا بددلا من خرار حامية 
املوقاع مان جنوس الدادو، ليتم بددلا االنتشااُر يف 
كامال املوقاع، خيخاا تولات مجخوعٌة مان أبطال 
الجيش واللجان الصداوَس إىل قخة الجبل الذي يقع 

عليها املوقع الدسكري لريخدوا عَلم اليخن خوَقها.
كخاا أظهرت املشاالد آثار املدركاة التي سارت 
قبل السايطرة عى املوقع، وتم اساتيداد ميتلف 
أنواع األسالحة، خيخاا تظهر بدض آلياات وأطقم 
تابداة للددو بداد احرتاقها بناريان أبطال الجيش 

واللجان الشدبية.
وكان أبطاال الجياش واللجاان الشادبية قاد 
نخذوا عخلية عساكرية كلى بجيازان جرت خيها 
السايطرة عى 12 موقداً عسكرياً و10 قرى، كخا 
اساتوىل أبطال الجيش واللجان الشدبية يف الدخلية 
عى كخيات كبرية من األسلحة والذخائر واآلليات، 
خيخا ساقط الدرشات مان جنوس الدادو ب� قتيل 

وجريح. 
»مادى  لصحيخاة  خاماة  مصااسر  وقالات 
املسارية« إن من با� املواقع التي تخت السايطرة 

عليهاا )موقاع النقطة األساساية، بارج املخدوس، 
موقاع الرسياف املساتهَدف، وقرياة الرسياف، و3 

مواقع يف الرسساح(.
وأشاارت املصاسُر إىل أنه تام تدمري سبابة برامز 
وإحراق براسيل وعربة بي إد بي ولَخر مع طاقخها 

جنوَب املخدوس.
كخا سّكات القاوة الصاروخية واملدخدياة عدساً 
من املواقع الدساكرية التابداة للددو بصليات من 
الصوارياخ وقذائاف املدخدياة، مؤكادًة أن النريان 
اشاتدلت يف تلاك املاواق،ع ومنهاا مركاز الرسيف 
وبيت املشاقف، ما أسى إىل ساقوط عدس من القتى 

والجرحى يف مخوف جيش الددو. 
مواقع إخبارية سادوسية نارشت أرقاماً كبريًة 
لقتاى وجرحاى جناوس الددو، مازوسة باألساخاء 
والصاور، خيخاا كان ذوو القتاى والجرحاى مان 
جناوس الددو ينرشون تباعاً أساخاء ومور قتاللم 
وجرحالم عى مواقاع التوامل االجتخاعي ليصَل 

عدُسلم إىل 20 قتيالً و85 جريحاً.

ولاذه أساخاء الجنوس والضباط الذيان ُقتلوا يف 
نجاران وجيزان وتام نرُشلا عل مواقاع التوامل 

االجتخاعي:

١- النقيب رياض أحخد الخيصل
٢ - الجندي رمزي محخد ملوك كدبي

٣ - الجندي محسن محخد مريدي
ل -  الجندي مرعي عسدوس سراج

5 - الجندي أسامة محخد عيل حامد الدامري
6 -  الجندي عيل حس� عيل الحسني

7 - الجندي عثخان ِعَوض الله مطر الشبيشريي 
املطريي

 8 - الجندي مالح محخد الدخاري
 ل - الجندي عبدالرحخن بن محخد Hبو ُلريرة 

الدامري
 10 - الوكيل رقيب عيل حسن الشهري

 11 - املالزد سديد مطر البجاسي الشهراني 
12 -  الجندي إبراليم لاسي الصوقدي

 13 - الجندي عيل بن عيدان آل ليازع األسخري 
ل1 -  الجندي إبراليم رشيد الغزواني

 15 - الدريف عيل مريض الزلراني
 16 - الجندي عبدالله بن سدد الحخيدي

17 -  الجندي عيىس بن عبدالله موىس آل جابر
 18 - الجندي سالم جابر املالكي

ل1 - الدريف مشبب األحخري
20- الجندي عبداللطيف عخر الشهراني

  - خاص:
تخّكان أبطاُل الجيش واللجان الشادبية من 
السايطرة عى جبال املجبور رشق بااب املندب 
بتداز، بدد سحر مرتزقة الددوان منه وتكبيدلم 

خسائَر كبرية يف األرواح والدتاس.
وأوضاح مصادٌر عساكري بخحاخظاة تدز 
لصادى املسارية أن أبطااَل الجياش واللجاان 
الوطنياة  الجبهاة  رجااُل  ومدهام  الشادبية، 
ملقاوماة الددوان، سايطروا عى جبال املجبور 
رشق بااب املندب وسحروا مرتزقة الددوان منه، 
كخاا كبدولم عرشات القتى والجرحى، وسمروا 

عدساً من املدرعات واآلليات الدسكرية.
وأشاار املصادر إىل أن وحادات مان الجيش 
واللجان الشادبية تخكنت من إخشاال محاولة 
للغازاة ومرتزقة الددوان السادوسي األمريكي، 
للتقادد من كرش باتجاه الرشيجة رغم الغطاء 
الجاوي الكثيف من قبل طاريان الددوان.. الختاً 
إىل أن املرتزقاة تكبّادوا خاالل لاذه املحاولاة 
الخاشلة أكثر من 13 قتيالً و25 جريحاً، إضاخة 

إىل تدمري آلية عسكرية.
كخا شاهدت مدينة تدز اشاتباكاٍت عنيخًة، 
اساتخرت من ليلة الثالثاء حتى مباح األربداء، 
وتركازت  املديناة،  مان  متخرقاة  مناطاَل  يف 
املواجهات يف مناطال ثدبات والجخلية والكخب 
وعصيخارة، لّقان خيها أبطال الجياش واللجان 
الشادبية، مرتزقاَة االحتالل رضبااٍت موجدًة 

أسخرت عن خسائَر خاسحة يف األرواح والدتاس.
يف ح� شاهدت مديرية الرشيجة اشتباكاٍت 
متقطدة قصاف خاللها أبطاُل القاوة املدخدية 

مواقع للخرتزقة باتجاه الدلوب.
يف حا� اجتخاع مشاايُخ َوأعياان مديرياة 

حيخان بشاأن التحاركات والتحشايد من قبَل 
قاوى الغزو واملرتزقة التابدا� لهم يف املديرية، 
أسانوا خالل اجتخاعهم لاذه التحرُّكات يف بيان 
مدر عنهم، مؤكدين أنهم سايقخون يداً واحدة 
يف وجاه املرتزقة وقوات الغازو لحخاية حيخان 
والحيلولة سون تحويلها إىل بؤرة جديدة للرصاع 
والدماار الذي تنارُشه مجامياع املرتزقة أينخا 

حلت.
وأخااست مصاسر عساكرية مطلداة لصدى 
املسرية أن جبهات القتال بخحاخظة تدز شهدت 
مداارك عنيخاة با� أبطاال الجياش واللجان 
الشدبية ومرتزقة الددوان الذين تكبدوا خسائر 

جسايخة، وُقتل منهم الدرشات بينهم أكثُر من 
عرشة قياسي�.

وأوضاح املصادر الدساكري أن جبهة ذباب 
شاهدت محاولَة تقدد من قبل مرتزقة الددوان 
مسانوسين بالطاريان الحربي املدااسي باتجاه 
منطقاة الدخري وتصادى لهم أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية ببسالة، موقد� يف مخوخهم 

خسائَر يف األرواح والدتاس.
وأضااف املصادر أن الدارشات مان مرتزقة 
الددوان ساقطوا ب� قتيل وجريح، بينهم ثالثة 
قياسيا� لام املدعو عباده الدطخاي ومحخوس 
الجبيحاي وثالث يدعى اإلرياناي الختاحي، كخا 

شهدت الدخلية - بحسب املصدر - تدمري آليت� 
مدرعت� وسبابة ومقتل من خيها.

ويف نجاد قسايم خشال مرتزقة الدادوان  يف 
محاوالتهم للتقدد مسانوسين بالطريان باتجاه 
والراماة  والقحاف  وامليغاف  حخاة  مناطال 
واالحيااس غازاول، وأجللام أبطاال الجياش 
واللجاان الشادبية عاى الرتاجاع، موقدا� يف 
مخوخهم قتى وجرحى، بينهم قياسي بارز لقي 

مرصعه إىل جانب أحد مراخقيه.
ونقلات جبهاة تداز اإلعالمياة عان مصدر 
عساكري قولاه إن القياسي الباارز يف عصابات 
مرتزقاة الددوان املدعو الشايخ رسور عبدامللك 
سالطان لقاي مرصَعاه ماع مراخقاه املدعاو 

عبدالله ياس� قرب الكسارة يف نجد قسيم.
وأضااف املصادر أن الدخلياَة أساخرت عان 
مقتل ساتة من قااسة مجاميع املرتزقاة بتدز، 
ولام املدعوون ماجاد الخقيه وحخاوس عبدالله 
وعبداملدطي محخاد عبدالله وعبدالنور السايد 

وعصاد عبدالله وأحخد عبدالله. 
وأََشاااَر املصدر أن لناك عرشات القتى من 
مرتزقاة الددوان ملقاة جثثهام يف املناطل التي 

حاولوا التقدد باتجالها يف نجد قسيم.
من جانب آخر لقي خخساة من جنوس الغزو 
مرصعهم ولم ثالثة إماراتي� َوساوسانيان، إىل 
جانب إمابة ثخانية سوساني� يف حصيلة أولية 

جراء انخجار عبوة ناسخة بقاعدة الدند.
وأوضحت مصااسر محلية أن عبوة ناساخة 
انخجرت مساتهدخًة قوات الغزو يف مقّر القياسة 
الجوياة يف قاعدة الدند الجوية بخحاخظة لحج، 
ما أساخر عن ساقوط قتى وجرحى من الغزاة 

واملرتزقة.

  - خاص:
سّمر أبطاُل الجيش واللجان الشدبية، آلياٍت تابدًة ملرتزقة الددوان 
السادوسي األمريكي بخنطقة رصواح بخحاخظة ماأرب، خيخا نخذت 
وحدة خامة عخلياة مباغتة ضد مرتزقة الددوان بالجوف، بالتزاُمن 

مع تأم� منطقة بالرياشية بخحاخظة الضالع.
وبادأت تلك اإلنجاازاُت عندما حااول مرتزقة الددوان السادوسي 
األمريكاي، التقادد يف منطقاة رصواح بخاأرب وتصادت لهام قوات 
الجيش واللجان الشادبية، وبحسب مصدر عسكري أسخرت الدخلية 
عن تدمري ثالث آليات وسبابة تابدة للخرتزقة، وأشار املصدر إىل وقوع 

قتى وجرحى يف مخوف املرتزقة.
الدخلياة وثّقهاا االعاالد الحرباي بالصاوت والصاورة وأظهرت 
املشاالد التي وّزعها لحظَة استهداف آليات وسبابات مرتزقة الددوان 
لدى محاولتها التقدُّد وجرى اساتهداف آليات املرتزقة بددة مواريخ 

أسى الحرتاقها وخرار املرتزقة.
ويف محاخظاة الجاوف نّخذت وحادة خامة من الجياش واللجان 
الشدبية، عخلية عسكرية مباغتة ضد مواقع الغزاة واملرتزقة باتجاه 
منطقاة الكنائل واملرازيل، ومندت تدزيازات للخرتزقة كانت قاسمة 

من السدوسية.
وأوضح مصدر عساكري أن الدخلية حققت ألداخها بدقة، مشرياً 
إىل أن أبطاال الجياش واللجان الشادبية رمدوا تدزيزاٍت عساكريًة 

ملرتزقة الددوان كانت يف طريقها إىل مواقدهم يف الكنائل واملرازيل.
وأضااف املصدر أن الدخلية ماحبها نجاُح أبطال الجيش واللجان 
الشادبية يف السايطرة عى عدس من املواقع التابداة للخرتزقة باتجاه 

الكنائل.
وإىل محاخظاة الضالاع تخّكن أبطااُل الجيش واللجان الشادبية 
مان طرس مرتزقاة الدادوان وعنارص القاعادة من منطقاة املدزوب 

بالرياشية رشق مدينة سمت.
وأشاارت املصاسُر أن الدخلية شهدت مواجهات مع املرتزقة الذين 
لم يصخدوا طويالً أماد أبطال الجيش واللجان الشادبية الذين أوقدوا 
خيهم قتى وجرحى، خيخا جرى تأم� منطقة املدزوب وساط ترحيب 

كبرٍي من سكانها.

إحتراق طائرة 
أباتشي تابعة للغزو 

اإلماراتي قبل 
هبوطها بقاعدة 

العند ومصادر ترجح 
إسقاطها

  - خاص:
تحّطخات طائارٌة مان طاراز »أباتيش« 
تابدٌة لقوات الغزو اإلماراتي، أمل األربداء، 
الدناد لتحارتَق بكاملهاا، وساط  بقاعادة 
ظروف مشحونة يجري التدتيُم عليها ساخل 

القاعدة الجوية بخحاخظة لحج.
وبحساب مصاسر عساكرية خإن تحطم 
واحارتاق الطائارة اإلماراتياة حاَدَث لادى 
محاولتهاا الهباوط يف قاعادة الدناد، بينخا 
كانات محخلة بأسالحة وذخائر واشاتدلت 
الناريان خيها، غاري أن طاقخهاا تخّكنوا من 

اليروج منها والهبوط باملظالت.
وتحياط قوات الغزو األحداَث التي تجري 
بقاعدة الدند بتكتم شاديد، حيث نقلت قناة 
الحارة األمريكياة عان مراسالها يف اليخن، 
بخقتال جنديا�  إخاستاه  املاايض،  االثنا� 
إماراتيا� وثالثاة جناوس ساوساني� جاراء 
انخجار عبوة ناساخة يف قاعدة الدند الجوية 
بلحج، خيخا أكدت مصااسُر أخرى أن ثخانية 
جنوس سوساني� أميبوا يف الحاسثة إىل جانب 
القتاى يف مخوخهام ومخوف قاوات الغزو 

اإلماراتي.
مصااسر  أكادت  الحاسثاة  تلاك  وعقاب 
عسكرية حدوَث اشاتباكات متقطدة ساخل 
القاعادة الجوياة، خيخا ُساخع سوي انخجار 
عنياف بداخلها، مخا يرجاح أن قوات الغزو 
اإلماراتياة تدياش أيامااً مضطرباة ساخال 
القاعادة الجوياة، رغم أنها ساحبت مدظم 
قواتهاا من الجناوب واساتبدلتهم بخرتزقة 
كولومبيا�، بحساب ماا نرشتاه محاٌف 

أمريكية وبريطانية شهرية.
وعان حاسثاة تحطُّام طائارة االباتايش 
اإلماراتية أمل بقاعدة الدند رّجحت مصاسر 
د  مطلدة أن يكوَن ذلك ناجخاً عن عخل متدخَّ
وليل خلالً خنياً، بحسب ما تم اإلعالن عنه.

ورأت املصااسُر أن وضاَع قاوات الغازو 
اإلماراتياة بقاعادة الدند غريُ مساتقر رغم 
التدتيم اإلعالمي ُخُصومااً عقب اليالخات 
املدَلناة با� قوات الغازو وحازب اإلمالح، 
راخضاٍة  باروز قاوى جنوبياة  إىل  إضاخاة 
اع  لتواُجاد تلاك القاوات، عاى خلخية توسُّ
سايطرة القاعادة وساعش عى عادن وأب� 

وحرضموت.
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  - خاص:
أوَمَل أبناُء الشادب الايَاَخاني، أبلَغ رساائلهم 
منذ بداياة الدادوان، عندما خرجاوا بخئات اآلالف 
ليخاألوا سااحة بااب الايَاَخاان امتداساً إىل شاارع 
الزباريي، راخدا� الدَلام الوطناي بااآلالف، لتبدو 
السااحة وشاارع الزباريي أشابَه بساارية كبرية 
احتخااًء  والشايوخ؛  واألطخاال  الشاباب  شاّكلها 
بالذكارى الثامناة واألربدا� لياروج آخار جندي 

بريطاني من جنوب الوطن.
وقد شاهدت الدامخاُة مندااء، االثن� املايض 
املواخل 30نوخخل، مسرية جخالريه كلى تيللتها 
خداليٌة خنية وكلخات يف ذات السياق بحضور شدبي 

ورسخي واسع وبخشاركة جنوبية بارزة.
 ووّجاه الايَاَخانياون باكل أطياخهام رساائَل 
للُغاَزاة الُجااُدس بشاكل خاص وللدالم بشكل عاد، 
مخاُسلا أنه ال بقاَء لغاٍز يف أرضهم التي عرف الدالم 
كله أنهاا مقلة الُغاَزاة، وبينخاا كان الايَاَخانيون 
يف السااحات يوّجهون رسائلهم البليغة كان أبطاُل 
الجياش واللجاان الشادبية يوّجهون رساائل عى 

طريقتهم.
بذكارى  الشادب  احتخااالت  ماع  خبالتزامان 
االساتقالل وماع لتاخاات اآلالف يف سااحة بااب 
الايَاَخاان والتي كان مدالا يصل ملساامع أبطال 
الجياش واللجان الشادبية ليساقطوا أكثر من 15 
موقدااً عساكرياً تابدااً للدادو يف نجاران وجيزان 

ويخرضون سيطرتهم عى عرش قرًى سدوسية.
واتضحات الرساالة التاي قدمهاا الايَاَخانيون 
للدالام بخداسلاة )السااحة وامليادان( وال بديل عن 
االساتقالل التاد وتطهري الوطن من رجل الُغاَزاة 
وأسواتهام ومرتزقتهام ومن يقف وراءلام من تل 

أبيب إىل واشنطن.

• رئيس اللجنة الثورية: ال بقاء لمحتل 
مهما تطاول وتعجرف ومهما كانت قوته 

رئيال اللجنة الثورية محخد عايل الحوثي كان 
حارضاً مع الجخالري وساط حضور رسخي واسع 
بسااحة باب الايَاَخان بالدامخاة منداء، وألقى 
كلخاًة أكاد خيهاا »أن الشادب الايَاَخاناي ماماد 
مخاوس الجباال الاروايس وأن املواقع تتسااقط يف 
نجاران بقاوة وثبات الجياش واللجان الشادبية«، 
مبيناً أن مواَجهة الجيش واللجان الشدبية للددوان 

السادوسي األمريكي مندت ما حصل من اإلعدامات 
واملخييات واالغتياالت يف الدراق.

وأشاار الحوثاي إىل أن ماا لو حامال اليود يف 
عادن يراس أن يطبل عى ُكّل املناطل الايَاَخانية وأن 
الددوان السدوسي ليل لديه أمالة  وال تأريخ؛ لذلك 

يدتدي عى الايَاَخان مهد الحضارة واألمالة. 
وأضااف: »نحان نرخاض الدادوان واالحتاالل 
وسنقاتلهم ونواجههم؛ ألننا نؤمن بأنهم ال يحخلون 
أي مارشوع حقيقي ال يحخلاون أي مرشوع بناء، 
مااذا قدمتم للايَاَخان إىل اليود غري الحصار والقتل 
والدماار واالغتيااالت وسعام الجخاعاات اإلرلابية 
لتقتل أبناء الشدب الايَاَخاني؟!، لذا لو ما ندلخه 

جيداً ولو ما اعرتف به مؤخراً«.
وأضااف »إن كان من يشء يخكن أن نساتلهخه 
مان لذا الياود خهو أننا سنساتلهم سرسااً عظيخاً 
وخالاداً ولاو أناه ال بقااء ملحتال مهخاا تطااول 
وتدجارف، وكيف ما كانات قوته لن يساتطيع أن 
يهزد لذا الشدب، واملايض أمامكم أسرسوه واقرأوه 
وساتجدون أن ُكّل من كان قبلكم خشلوا بل ومخوا 
يخن اإليخان أنه مقلة الُغاَزاة ولو اسام سيصدق 
يف املساتقبل كخاا لاو مااسق علياه يف الحاارض 
وكخاا كان ماسقاً عليه يف املاايض ملاذا؟؛ ألن لؤالء 
أبطاال ورجاال وعظخاء، لاؤالء لم مان ال يخكن 
أن تشارتولم وال بأماوال الدنيا؛ ألنهم شااميون 
عيباان  وبشاخوخ  ومباسئهام،  قيخهام  بشاخوخ 
وشخساان سيشاخيون يف وجوِه لاؤالء املحتل�، 
وستكون رساالتهم لي رساالة 67د اليود الا 30 
من نوخخال الذي كان يوماً وسرسااً يجب أن يتدلم 

منه ُكّل املحتل� والُغاَزاة«.

• حسن زيد بن يحيى: الجنوبيون أكثر من 
اكتوى بنار الحقد السعودية بعد االستقالل 

أماا القيااسي يف الحراك الجنوبي حسان زيد بن 
يحيى ولو منسال التصالح والتسامح والتضامن 
الدرباي، خقاد أكاد يف كلختاه أمااد الجخالاري أن 
االحتخال اليود بالذكرى الا8ل لديد االساتقالل الا 
30 نوخخال يأتاي يف ظل ظروف ومتغاريات مدبة 
ومدقادة، حياث يحتخل الشادب الياود وحارضة 
الجناوب عادن الباسالة تأّن تحات وطاأة احتالل 
خليجاي رجدي متيلف منذ أواخر رمضان املايض، 
احتاالل يف ظال عادوان غاشام مان قبال الددوان 
السادوسي االمريكاي مناذ 26 ماارس املايض عى 
الدامخاة املقاومة الدصية مندااء وبقية مناطل 

الوطن.
وقاال: »إن نوخخال االساتقالل لم ياأت لبة أو 
مكرماة مان االساتدخار الليطاناي البغيض، بل 
انتزعه شدبنا الايَاَخاني انتزاعاً عل الكخاح املسلح 
اء، بثورة ل1 أكتوبر 63ل1د،  من جبال رسخان الشخَّ
ومقاوماة شادبنا لم تتوقاف بل تواملات منذ أن 
سنسات أقداد املحتل الليطاني رمال عدن الطالرة 
يف ل1 ينايار ل183د عى شاكل انتخاضات ولبات 
وتخارسات قبلية لنا ولنااك، وذلك ما يؤكد حقيقة 

الدالقة الجدلية ب� أطراف الوطن الايَاَخاني«.
وأضااف »ليصومياة الدالقة ب� عادن وتدز 
خإن لزيخاة مرتزقة الددوان يف تداز نقطة البداية 
يف تحريار عادن وكل الجناوب، كخاا أن الجنوبي� 
أكثار من أكتوى بناريان الحقد السادوسي مبارشًة 
بداد االساتقالل األول 67د، كخاا أعلنات الرجدية 
السادوسية الحارب واحتلت حتى اللحظاة الوسيدة 
والارشورة«، مشارياً إىل أن أبناَء الجناوب أكثر من 
عاناى من الحصاار االقتصاسي وحارب املرتزقة يف 
سابدينيات القرن املاايض ويتذكرون جياداً أحقاس 
الددو املحتل اإلماراتي وساديه الحثيث ملنع تحويل 

عدن ملنطقة حرة.
وبّ� حسان زيد بن يحيى أن الشدب الايَاَخاني 
يدي حجام املؤامرة وخاماة يف الجناوب وتحديداً 
الوطناي  الحاراك  يف  التحريار واالساتقالل  قاوى 
الجنوباي التاي تداد اآلن الُدادة وتارص الصخوف 

النطالق مدركة تحرير الجنوب.

• بيان المسيرة: النفير العام والتضحية 
إلجبار المحتل على الخروج ووقف 

عدوانه واستعادة السيادة 
التاي تيللات  الخنياة واليطابياة  الخدالياات 
االحتخاالت الجخالريية بذكرى االستقالل اختتخت 
ببياان ماسر عن املسارية أكد أناه »وب� محاوالت 
السايطرة اليارجية عى البالس وبا� مواجهة آالت 
وأسالحة القتال والتدماري املتطورة ال نجاد بُّداً من 
إعاالن حالة النخاري الشادبي الداد ورخاد جبهات 
املواجهة باملقاتل� وقواخل الدعم واإلساناس وتقديم 
التضحياات تلاو التضحياات حتاى طارس املحتل� 
ومرتزقة الددوان، واساتداسة السياسة الوطنية عى 

أرضنا وقرارنا، وإجبار املدتدي اليارجي عى وقف 
عدوانه وانتهاكاتاه وتدخالته يف شائوننا الداخلية 

كيخني�«.
وسعاا البيان أبنااء املحاخظاات الجنوبية لتذكُّر 
تأرييهام املجياد يف مقاوماة االحتاالل الليطاني 
البغياض وما قّدمه آباؤلم وإخوتهم من تضحيات 
كبارية حتاى طارس آخار جنادي محتّل مان أرض 

الجنوب إىل غري رجدة.
واعتل البيان أن املناسابة ُخرمة ساانحة أماد 
الجنوبي� إلخشاال ميططاات الُغااَزاة واملحتل� 
يف السايطرة والتحكم من جدياد بخقدرات الجنوب 
وتقسيخه واالستهتار بأبنائه والقخز عى تأرييهم 
وتضحياتهام، مان خالل باث الخرقة خيخاا بينهم 
وحْرف أنظارلم باتجالات ومساالك تتناقض كلياً 
مع مضخون القضية الجنوبية وروحية عيد الجالء 

واالستقالل الوطني«.
واختتام البياان بالقاول: »نثال باأن إخوتنا يف 
الجنوب قااسرون اليود عاى تجااوز ُكّل اليالخات 
السياساية يف الداخل وكشف وإخشال أالعيب وحيَل 

ووسائل املدتدين وأزالمهم ومرتزقتهم«.

  - خاص:
ك�ّرم اتح�اُد اإلعالميي�ن ال�يَ�َم�نيي�ن، 
صب�اح الثالث�اء الم�ايض، وس�ائَل اإلعالم 
ال�يَ�َم�ني�ة المناهضة للعدوان الس�عودي 
األمريكي عىل بالدنا، بحضور عدد كبير من 
اإلعالميين، ويف إطار االحتفال بالعيد ال�48 

لالستقالل المجيد 30 نوفمرب.
ح�ره  ال�ذي  التكري�م  حف�ِل  ويف 
القائ�ُم بأعم�ال وزارة اإلع�الم أحمد نارص 
الحماطي، ق�ال رئيُس اللجن�ة التحضيرية 
لالتحاد عبدالل�ه بن عامر”إن الوطن يعيُش 
ظرف�اً اس�تثنائياً ج�راء الهجم�ة العدوانية 
الكونية الرشس�ة، ويأبى الرشف�اء من ُنَخٍب 
ومثقفين وسياسيين وإعالميين إال أن تكون 
لهم كلمة للتأريخ يتطرق إليها وهو يس�ّجل 
بطوالت الصمود الشعبي ومعزوفات النرص 

واالنتصار للجيش واللجان الشعبية«. 
ولف�ت بن عام�ر إىل أن الع�دوان أحدث 
متغيراٍت عىل المشهد السيايس والمجتمعي، 
الوطن�ي  بي�ن  ف�رز  إىل خل�ق حال�ة  أدت 
والالوطني، وهو ما جعل اإلعالميين يف تلك 
اللحظة أن يقرروا انحياَزهم الكامل للوطن 

ضد العدوان الخارجي.
وأوض�ح بن عامر أن اتح�اَد اإلعالميين 
ال�يَ�َم�نيين س�يعلن ع�ن مهرجان إعالمي 
س�نوي تكوُن البداية بجوائز تشمل األفكاَر 
اإلعالمية من برامج ومواد مرئية ومسموعة 
ومق�روءة كان له�ا األث�ر يف تعزي�ز جبهة 

الصمود ض�د العدوان وتكريم أش�خاصها 
من مبدعين ومفكرين ومنفذين.

ونّوه ب�أن اتح�اَد اإلعالميي�ن محاولة 
اجته�اد يف إط�ار اإلع�الم ضم�ن المجهود 
الع�ام لتوطي�ِد دعائ�م الن�رص ال�ذي بدت 
مالمُح�ه تل�وُح يف األف�ق، ب�ل ومؤرشات�ه 
واضحة لكل قارئ لبيب اس�توعب مسارات 

المعركة أسباباً ونتائج.
وأض�اف »إن المرحل�ة الحالي�ة تقودنا 
ش�ئنا أم أبين�ا إىل إع�ادة صياغ�ة الُهوي�ة 
الوطنية، س�واٌء فعلنا ذلك بأنفسنا أم تركنا 
القدري�ة التأريخي�ة تقودن�ا إىل حيث يجُب 
أن نك�ون، فمش�اهد الصم�ود ويف مختلف 
المجاالت العسكرية والشعبية واالقتصادية 

واألمني�ة واالجتماعية جمي�ُع ذلك محدداٌت 
ومرتكزات أساس�ية تضُع يف طريق العبور 
نحو المس�تقبل عالماٍت مضيئ�ًة ترتجم إىل 
الواقع وهو ما يفعله الش�عب اليوم وتفعله 

النخب الوطنية«.
وأشار رئيُس اللجنة التحضيرية لالتحاد 
إىل   صمود الش�عب أمام الع�دوان من عدة 
دول هي األقوى مالياً وسياس�ياً وعس�كرياً 
واس�تخبارياً، م�ا يجعلنا نؤك�ُد عىل مرحلة 
ثوري�ة تعزز هذا الصمود واس�تغالل حالة 
االنتص�ار لرتجمته�ا كربام�َج تنعكُس عىل 

واقع البالد يف جميع المجاالت.
وق�ال »يح�ر اإلعالم كموث�ق للحدث 
وهو ما أدركه العدوان عندما وضع يف قائمة 

أهداف�ه اإلعالَم الوطني مم�ن يواكب الفعل 
والحدث اليوم بإمكانيات متواضعة حققت 
التوازَن، بل وخاض معارَك ال تقل شأناً عن 

الفعل العسكري عىل األرض«.
من جانبه أوض�ح مدير تحرير صحيفة 
كلم�ة  يف  عبدالعزي�ز  محم�د  س�بتمرب   26
س�ات اإلعالمية المكرم�ة بأن الكلمة  المؤَسّ
مس�ئولية،  موقفه�ا  وتحدي�د  مس�ئولية، 
والعدوان الذي ط�ال ال�يَ�َم�ن بكل أجزائه 
وأطرافه أّثر عىل الناس جميعاً وكان للكلمة 

موقفها.
وأش�ار إىل أهمية تكري�م الكلمة المتزنة 
والمس�ئولة ممثل�ة بوس�ائل اإلع�الم التي 
تعم�ُل يف ظرف قاس.. وقال »لن يس�تطيع 

الع�دوان أن يمحونا من الوج�ود مهما بلغ 
طيُش المعتدين«.

فيما أش�ار الخبير االقتص�ادي الدكتور 
عبدالعزي�ز ال�رتب إىل أهمية ال�دور الفاعل 
الع�دوان  مواجه�ة  يف  اإلع�الم  لوس�ائل 
الس�عودي األمريكي عىل ال�يَ�َم�ن.. مؤكداً 
الجبه�ات،  ُكّل  يف  ينت�رص  ال�يَ�َم��ن  أن 
وس�يكون االس�تقالل الثان�ي قريب�اً بع�د 

االستقالل األول يف 30 نوفمرب 1967م.
وأشار إىل أن الشعارات التي يستخدمها 
العدواُن ال تغني وال تس�من من جوع، وأنها 
كذبة وخدعة كشفتها المجازُر بحق األطفال 

والنساء وهدم وتدمير الُبنية التحتية. 
كما تضمن حفل التكريم ريبورتاج حول 

استهداف العدوان لوسائل اإلعالم الوطنية، 
وقصائد شعرية قدمها الشاعر المبدع معاذ 
الجنيد والش�اعرة أح�الم عبدالكايف، إضافة 

إىل أوبريت لفرقة المنشد الثقايف.
ويف خت�ام الحف�ل جرى تكريُم وس�ائل 
اإلع�الم المختلف�ة بدرع اتح�اد اإلعالميين 

ال�يَ�َم�نيين وهي:

وكالُة األنباء ال�يَ�َم�نية )سبأ(
مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنرش

قناة ال�يَ�َم�ن الفضائية
إذاعة صنعاء الربنامج العام

صحيفة 26 سبتمرب
صحيفة الحارس
إذاعة سام إف إم

إذاعة ال�يَ�َم�ن اليوم
إذاعة صوت الشعب

إذاعة يمن إف إم
إذاعة إرم

قناة المسيرة
قناة ال�يَ�َم�ن اليوم

قناة الساحات
صحيفة الوسط

صحيفة ال�يَ�َم�ن اليوم
صحيفة صدى المسيرة

وكالة خرب
صحيفة الديار

صحيفة الميثاق
صحيفة نبض المسار

صحيفة الهوية.

حكاية العَلم يف ال�ساحات ومالحم البندقية يف امليادين 

مسيرة صنعاء في ذكرى الجالء: مئات اآلالف يحملون العَلم الوطني ويجددون 
ارتباطهم باالستقالل 

يف اإطار الحتفال بالعيد الـ48 لال�ستقالل املجيد 30 نوفمرب وحتت �سعار )الإعالم الوطني، �سمود م�ستمر يف وجه العدوان(

إتحاد اإلعالميين اليمنيين يكرم »صدى المسيرة« ووسائل اإلعالم الوطنية المناهضة للعدوان
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الصواريخ اليمنية توحد الكيان اإلسرائيلي والنظام السعودي من جديد
 صحيفة معاريف: صواريخ الزلزال اليمنية تقلق إسرائيل وتشكل خطرًا على أمنها

 ناطق العدوان يعترف بقدرة الصواريخ المحلية على بلوغ العمق السعودي ويقر بقوة الجيش اليمني
  - متابعات

كشاف الكياُن الصهيوناي عن مياوَف جديادٍة قاسمة 
من اليخن، وتساتحوذُ عى قدر كبري مان القلل اإلرسائييل 
املتناماي تجااه اليخن وثورة 21 سابتخل؛ لتلز لذه املرة 
القادراُت التصنيدية للصواريخ، كخاا عّلت عنه محيخة 

مداريف اإلرسائيلية.
ونارشت الصحيخة، أمال األربداء، تقرياراً نقلت قلَل 
الكيان الصهيوني مخا أسخته »قدرات أنصار الله يف مجال 
مناعاة الصوارياخ وتطويرلا«، وتناولات ذلك من حيث 

تأثريه عى أمن الكيان الصهيوني.
وتدتقاد الصحيخة أن لنااك مياوَف أخارى تثري قلل 
الكياان الصهيوناي تكخان يف استنسااخ تلاك التجرباة 
الصاروخاي تصنيدااً وتطوياراً، ونقلهاا إىل ماا أساخته 

بالحدوس الشخالية.
ورأت الصحيخاة أن امتاالك أنصاار اللاه ملنظوماات 
وخصات  إرسائيال،  يقلال  الصناع  محلياة  ماروخياة 
الصحيخة منظومة مواريخ )الزلزال( وقدرتها التدمريية 
الكبارية بالذكار، مدتلة أنهاا مقلقة جداً، حياث ترى أن 
أنصار الله يخلكون القدرة عى مناعة مواريخ ذات مدى 

أطول وُقدرة تدمريية أعى.
وليست لي املرة األوىل التي تدل بها إرسائيل عن قلقها 
وميااوف مصدرلاا اليخن مناذ ثورة 21 سابتخل، حيث 
عاّل رئيل وزراء الكياان الصهيوني عن قلقه مخا يحدث 
باليخان وخطره عى أمن إرسائيل، ولو يتحدث عن رضاه 

عى الددوان السدوسي عى اليخن.
مان جانب آخار أمباح تطابُاُل القلال با� إرسائيل 
والسادوسية ساخًة ثابتة ومدَلنًة يف مواقخها حول اليخن، 
خبينخاا كانات محيخاة مدارياف اإلرسائيلياة تتناول يف 
تقريرلاا ميااوف إرسائيل مان الصوارياخ اليخنية كان 
الناطُل الرساخي باسام الددوان يف ترصيحات تلخزيونية 
يؤكد زاعخاً تدمري األسلحة الباليستية اليخنية، لكنه أجاب 
عن ساؤال حول تدرُّض نجران للقصف، مرجداً سبب ذلك 

إىل القذائاف التي يتم تصنيدها محلياً، محاوالً التقليل من 
شاأن منظومة الصواريخ اليخنياة، ليقع يف تناقض جديد 
ولاو يدرتف بقادرة تلك الصواريخ عاى الومول إىل مدى 

عخيل ساخل األرايض السدوسية.
واعارتف عساريي ألول مارة أنهام يقاتلاون الجياش 
اليخناي، الختااً إىل أن قادرات ذلاك الجياش وإمكانياتاه 

الدسكرية تخوق جيوَش سول عربية.
يُذكر أن رئيَل أركان الجيش اإلرسائييل الساابل )بني 

غانتل( ألقى محارضًة يف مدهد واشطن للسياسة طالب 
خيها باالبتداس عن القلل بشاأن توقيع االتخاق النووي مع 
إياران يف ذلك الح�، مدتلاً أنه أنقذ إرسائيل من حرب، أي 

أنه ال رضورة للدخول يف حالة لسترييا.
وعان وضع الكياان اإلرسائييل إقليخياً قاال غانتل إن 
وضاع الكيان غري مقلل من تلاك الناحية. مدلاً عن قلقه 
بالقاول: »ما يقلقناي لو بااب املندب والطارق البحرية 
األخرى، إذ أنها أشد إقالقاً من اللنامج النووي اإليراني«.

وأشاار إىل أن إرسائيل بحاجة إىل أن تساأل نخسها عن 
مالياة الطريقة الدخاعية التي ساتكون لديها يف مواجهة 
مساتقبل غاري مداروف، مشايداً بالدعام األمريكاي غري 
املحادوس واالساتثنائي الذي عرضته الوالياات املتحدة عى 
إرسائيل؛ من أجل الحخاظ عى تخّوقها الدساكري النوعي 

يف املنطقة.
وكان الجياش واللجان الشادبية قاد أعلناوا قبل أياد 
سخول الجيل الثاناي من منظومة مواريخ الزلزال يف خط 
املواجهة مع الددو السدوسي، ولي املنظومة التي خصتها 

الصحيخة اإلرسائيلية بأنها تثري قلل الكيان الصهيوني.
وبحساب موامخات منظومة موارياخ الزلزال خيَصُل 
وزن الصااروخ الواحاد إىل )350 كيلوغراماً( ويصل طوُل 
الرأس الحربي له إىل )0ل سانتيخرتاً(، أما وزن الرأس خهو 
)0ل1 كيلوغرامااً(، وقد تام تجربته يف املدركة ألول مرة يف 
الثالث والدرشين من الشاهر املاايض، وكان موقع القرن 
الدساكري السادوسي بجيزان لو الهدف األول لهذا النوع 

من الصواريخ.

هادي، ريا�ض يا�سني، بن مبارك، جباري، الآن�سي، الأحمدي، العتواين

مطلوبون للمحاكمة!
  - متابعات

عقدت املحكخُة الجزائية بأمانة الدامخة، 
يود أمال األربدااء، أوىل جلسااتها ملحاكخة 
عدس مان الدخاالء واليَونة املتهخا� بجرائم 

الددوان عى بالسنا.
متهخا�  سابدة  االتهااد  قاراُر  وشاخل 
عاى رأساهم الخاارُّ عبدربه منصاور لاسي؛ 
ملشااركتهم يف الددوان عاى اليخن، وكان لهم 
اليد الداعخة يف نقل اإلحداثيات واملشااركة يف 
قتل األبرياء من أبناء الشادب اليخني وتدمري 

بُنيته التحتية.
املتهخا�  عان  النارَش  املحكخاُة  وأقارت 
الخارين من وجه الددالة ولم عبدربه منصور 
لااسي، ريااض ياسا�، سالطان الدتواني، 
عبدالدزياز جباري، أحخد عاوض بن مبارك، 
عيل حسان األحخدي، عبدالولاب اآلنيس، بأن 
عليهام الحضوَر إىل الجلساة القاسمة بتأريخ 
12 سيسخل 2015د، وكذا حضور أولياء الدد 

واملجني عليهم، الجلسة.
وأوضح مصدٌر قضائي لا »مدى املسرية« 
أن املحكخة الجزائية بدأت بخحاكخة املتهخ� 
ة )221( إجاراءات جزائية  عخالً بناص املااسَّ
وبنااًء عاى مواخقاة مكتاب النياباة الدامة 
بإحالاة املتهخا� املذكوريان للخحاكخة أماد 
املحكخاة الجزائياة املتيصصاة ملحاكختهام 
غيابياً بنااًء عى نص املااسَّة )286( اجراءات 
جزائياة بصختهام خاّريان من وجاه الددالة 
والُحكام عليهام بالدقوباة املقاررة رشعااً 
وقانونااً، كخا تطالب النيابة الدامة بالدقوبة 
التكخيلياة عاى املتهخ� عخاالً بناص املاسَّة 

)100-101( عقوبات.
وأضاف املصادر »إن الخارَّ عبدربه منصور 
لااسي متهاٌم بكوناه منتحالً لصخاة رئيل 
الجخهورياة بداد انتهااِء خرتة واليتاه يف 21 

خلاير 2015د وارتكب الجرائم التالية:
-1 ارتكب أخداالً بقْصد املساس باستقالل 
الجخهورية وساالمة أراضيها باأن طلب من 
سول الددوان - السدوسية وحلخاءلا -االعتداء 
جاواً وباراً وبحاراً عاى أرايض الجخهورياة 

والقنابال  الصوارياخ  باساتيداد  اليخنياة 
املحرماة سولياً واحتاالل أجزاء مان أراضيها 
وإسخاال جنوس الددوان والدصابات املسالحة 
من اإلرلابي� إىل البالس لتدمريلا، مخا أساخر 
عن جرائم إباسة جخاعية يف مخوف املواطن� 
يف ميتلاف محاخظات الجخهورياة، من قتل 
وجرح عرشات اآلالف وتدمري املنشآت الدامة 
واليامة واملسااكن والطُرق واملشاريع ذات 

النخع الداد، وعى النحو املب� باألوراق.
-2 ارتكب أخدااالً إجرامية بقصد إضداف 
القوات املسالحة بأن: أ- خّرب وأتلف وعّطل 
الدساكرية  واملنشاآت  والقواعاد  املواقاع 
الدخااع  ومنظوماة  والطائارات  واملصاناع 
راسارات وموارياخ وطاُرق  الجاوي، مان 
املوامالت ووسائل النقل واملراخل والذخائر 
واملاؤن، مخا أُِعادَّ للدخاع عن الباالس، وكان 
من شاأن ذلك إلحاق الرضر باالستدداسات 

الحربياة للدخاع عن البالس والدخليات الحربية 
للقوات املسلحة وإضداف الروح 

املدنوية للشادب، وعى النحو املب� باألوراق. 
ب(- أخاى أرسار من أرسار الدخاع عن البالس 
باأن تبوأ لنخساه مكاناً يف ُغارف عخليات 
الددوان لتحديد األماكن واأللداف التي تم 
قصُخها وتدمريلا عسكرية ومدنية، وأمدَّ 
الددوان السادوسي وحلخاَءه باملدلومات 
ومار ُمرشداً يف عدوانهم عى الجخهورية 
بتواُجاده يف سولة الددوان وغرف الدخليات 
لتحديد األلاداف املدنية والدساكرية ليتم 
قصخهاا باألسالحة املحرمة سوليااً، وعى 

النحو املب� باألوراق.
-3 أ- سادى لدولة الددوان - السدوسية 
ملصلحتهاا  يدخلاون  ومخان   - وحلخائهاا 
لطلب االستخرار يف الددوان عى اليخن أرضاً 
وشادباً، وكان من شأن ذلك اإلرضار بخرَكز 
الجخهورية الحربي والسيايس والدبلومايس 

واالقتصاسي، وعى النحو املب� باألوراق.

السادوسية   - الدادوان  سول  ساّلم  ب-   
وحلخائها- ومن يدخلون ملصلحتها مدلومات 
وخرائط ورسوماً، وأخى لهم أرساراً سخاعية 
عن املواقع الدساكرية واملصالاح الحكومية 
والهيئات الدامة واملؤسسات ذات النخع الداد 
والبُنى التحتية لقصخها بالطريان والصواريخ 

بهدف تدمريلا، وعى النحو املب� باألوراق.
-4 أحادث انخجاارات وحرائاَل يف أماوال 
ثابتة ومنقولة جراء القصف بالصواريخ جواً 
وبحراً عى املدن والقرى الساكنية واملنشاآت 
ذات النخاع الدااد ويف أماكن آللة بالساكان، 

وعى النحو املب� يف األوراق.
-5 أ- عارَّض لليطار عخداً وساائل النقل 
اللياة والبحرية والجوية بأن تم اساتهداخها 
واملوانائ  الداماة  الطرقاات  يف  بالصوارياخ 
البحرية للسخن واملطارات وتدمري الطائرات يف 
مرابطها، عى النحو املب� باألوراق. ب- أتلف 
وعّطل وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية 
امليصصة للنخع الداد بأن تم استهداف أبراج 
االتصااالت ومحطات االتصااالت بالصواريخ 
جواً من الطائرات وبحراً من البوارج، مخا أسى 

إىل إتالخها كلياً، وعى النحو املب� باألوراق. 
الثاناي  مان  املتهخا�  أن  املصادر  وباّ� 
وحتى الساابع متهخون باالشارتاك يف اتخاق 
جنائي مع املتهم األول، وسااعدوا وساالخوا 
وحّرضوا عى ارتاكاب الجرائم املثبتة يف البند 
)1-10( بأن حارضوا مده لقاءاته مع حكاد 
سولة الددوان السادوسية وحلخائهاا وجّوزوا 
له وشااركوه تقديَم طلب الدادوان عى أبناء 
الشادب لقتلهام وإباستهام جخاعياً وساخك 
سمائهم وتدمري املختلكات الدامة واليامة يف 
جرائم لم يشهد لها التأريخ مثيالً وتدمري بُناه 
التحتياة َومكتساباته، ووقدت تلاك الجرائم   
بناء عى ذلك االتخاق والتحريض واملسالخة، 
وعاى النحو املبا� بااألوراق، األمار املداَقُب 
علياه طبقاً لنصاوص باملاواس )16، 21، 23، 
ل2، 125، 126، 127، 128، ل12، 137، 138، 
1ل2،   ،236 ل23،  ل17،  2ل1،  1ل1،  0ل1، 
2ل2، 321( القانون رقم لسانة لل د بشاأن 

الجرائم والدقوبات.
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  - عبدالرحمن واصل:
يتذكَُّر ألاايل مديناة »زبياد« التأرييية، 
خاجدتَهم بألام وُحزن كبرييان، لم إىل اآلن 
مصدوماون وغاري قاسرين عاى تصديل ما 

حدث.
السادوسي  الدادوان  لطاريان  غااراٌت 
األمريكاي عى لذه املديناة، تحرق األخرَض 
واليابَل، وتشوي األجسااس، وتحول املنازل 
إىل أطالل.. اآلن وبدد ُميض أكثر من خخساة 
أشاهر عاى لاذه الجريخاة، ما يازال ألايل 
املدينة يتساءلون يف ما بينهم: ما ذنبُنا؟ ولَم 

يقتلوننا؟
 عاى امتاداس القارون ال تُذَكاُر تهامة إال 
ج  ويقرتن بهاا ذلك التأريُخ املارشق واملتولِّ
مناذُ عقوس مان الزمان، بأنها مديناة الدلم 
ومنارة الدلخاء، ووجهة الزوار وعشاق الخن 

املدخاري واإلرث الحضاري. 
ولكان املوَت جاءلم بغتًة، منهم َمن كان 
يتسوق ومنهم من يبيع بضاعتَه ومنهم من 
يتخى ويتناّزه.. كانوا يظناون أن لتحالف 
الدادوان ألداَخه الدساكرية خقاط، لكنهم 
أيقنوا أن املوت للجخيع، لكل اليخني� بشكل 
عاد واملدني� بشكل خاص، ال أحد مستثنى 

منه.
 ماروخاان ساقطا.. أحدلخاا أحادث 
الكارثاة واآلخر انغارس يف قارعاة الطريل 
ولم ينخجر لدلاه كان أرحم عى املدني� من 
قاذخيه، مساتنكراً ما أحدثاه ماحبه األول 
مان مجازرة، إال أن شاظيًة مغاريًة خقاط 
انطلقات مناه لتصيب أحاد بائداي الخل يف 
املدنية لتقساخه إىل نصخ� ويسقط شهيداً 

عى الخور سون رحخة. 
يف ياود الثالثااء 12 ماياو املاايض ورغم 
مرور أشاهر عاى تنخياذ طائارات الددوان 
السادوسي األمريكي مجزرة بحل مواطن� 
مدنيا� يف مديناة »زبيد« التابداة ملحاخظة 
تازاُل  املؤملاة ال  الذكرياات  أن  إال  الحديادة 
مصاحبًة للخصاب� بشكل خاصٍّ ولليخني� 
بشاكل عاد، ومن قال إن الجريخة تساقط 

بالتقاُسد؟.

قصدناا يف لقاءاتناا عادساً مان الناجا� 
واملصاب� مان لذه املجزرة بداد أن تداخت 
أجسااسلم بشاكل نسابي وال نقول بأنهم 

تداخاوا تخاماً، خَخن نجا مان املوت بقيت له 
ذكرياات الحادث املؤلام وخراقاه لألمدقاء 
والدالاات املساتديخة جاراء ماا أحدثتاه 

االنخجارات الدنيخة. 
يقاوُل والُد الطخل محخد باكياً عى طخله 
املصااب: »كنا ننتظر من الجارة السادوسية 
أن تدَعاَم مديناة وأبنااء زبياد ال أن تقاوَد 
بإحاداث لاذه الكارثاة.. كنا ننتظاُر سعخاً 
غذائيااً ومحياً؛ كون أغلاب أبناء املحاخظة 

من الخقراء«.
ويضيُف أيضاً بقوله: »إذا كانت السدوسية 
تقود برضب ألداف عسكرية خامة خلخاذا 
رضبت املدني�؟.. أقسم بالله ال يوجد حتى 
واحد من أخراس اللجان الشدبية أَْو خرس واحد 
من الجيش اليخني أَْو أسلحة أَْو حتى نقطة 
تختياش.. خلخاذا تقصف األساواق واملدني� 

واآلمن� يف منازلهم؟..
وعن كيخياة إمابة ابناه الصغري محخد 
ذي الثاالث سانوات.. قاال إناه كان يلَداُب 
باملنزل وعندما سخع االنخجاَر لَرَب مرسعاً 
قاماداً حضن أختاه الكلى إال أن شاظية 
ملتهباة كانت أرسع إلياه لتنغرس يف ذراعه 
وتكارس بدضاً من عظامه وتهشام البدض 

اآلخر.
الطخال محخد حاولناا محاسثتاه إال أنه 
ة تلدثخه يف الكالد لم نساتِطع عخل  من شادَّ

كلخة واحادة، وإمابته كانت كاخية لترشح 
وضده املؤلم، وبجانب محخد املصاب الطخل 
إسخاعيل عبدالله سالمي الذي احرتق نصَف 
وجهاه وأحدثات الحروق إماباات بالغة يف 
الوجه وتم نقلاه بدد مداينة حالته الحرجة 
مان قبل لجناة اإلغاثة املشاّكلة مان قياسة 

املديرية يف منطقة ربع الديل.
 وبداد املداينة وجادت لجناة اإلغاثة أن 
إساخاعيل يداني من جروح بليغة يف الوجه 
والبطان والياد والسااق اليخناى، باإلضاخة 
اىل كارس يف الكتاف وال يساتطيع تحريكها 
ختم اإلعاداس والتنسايل الساتقبال الجريح 
يف الحديادة. ويحاط إساخاعيل اآلن برعاية 

محية مركزة.
أما سلخى عامر ذات اليخسة عرش عاماً 
لام تساتطع التحادث إال باإلشاارة بسابب 
الحروق التي مألت جسادلا تقاول والدتها 
بأنهاا كانت تنتظار يف مطدم شااجع ولو 
املطدم الذي اساتهدخته الطائارة وقال عنه 
الدسريي بأنه مدسكر شاجع ولو ليل إال 

مطدم شدبي..
 تتاباع: »كانت ابنتي تنتظر أماد املطدم؛ 
ألنهاا كانت تتضور جوعاً لتتخاجأ بنخساها 
ولاي تطري مع ضغط االنخجار الذي حخلها 
إىل الجهة الثانية من الشاارع وحطت جسداً 
لاماداً محروقاً ال يخلاك إال أن يتنخل خقط 
سون حاراك. ومنذ ذلك اليود ما تزال سالخى 
عامار ذات الجساد املحاروق كخاا لاي يف 
حالتها الصحية، والسابب أنها كانت تطلب 
الطداد من ماحاب املطدم ولم تكن تحخل 

أسلحة نووية.
ولكذا تجّسادت حالة اإلعاقة النخساية 
واألخالقية لدى الددو السادوسي، يف محاولة 
الطاريان املدااسي اساتهداف مديناة زبياد 
األثرياة والتأرييياة بدادة طلداات جوياة 
انتهات بقصاف مناازل ومازارع املدنيا� 

وأَراضيهم ومختلكاتهم.
األلايل اعتلوا االساتهداف متدخداً ألبناء 
املدينة املسامل� وللخدالم التأرييية واألثرية 
وتجسيداً لدقدة النقص لدى الددوان الدخيل 
عى املنطقة الدربية واإلساالمية، واختقاره 

إىل الجذور األميلة والتأرييية.

  - عبده عطاء:

سائارُة الددوان السادوسي األمريكي عى 
اليخن، طالت ميتلاَف القطاعات الحياتية، 
يف اساتهداٍف مخنهاج، أساخَر عان أرضار 
كارثياة وآثاار تدمريياة وخساائَر خاسحٍة 
لحقات بتلاك القطاعاات، ومنهاا القطاُع 
الزراعي، الذي يدد األكثر ترضراً واستهداخاً 
من قبال الددوان بكل ما تخثلاه من ألخية 
اسارتاتيجية يف توخري وإنتاج الغذاء بشقيه 
النباتي والحيواني، إضاخة إىل كونه يشاكل 
مصادر سخال رئيايس للساواس األعظم من 

اليخني�.
موساُم الحصاس األول يف اليخان، تدّرَض 
النتكاسة كبرية؛ بسابب الددوان السدوسي 
األمريكاي، وانداداد األمان املدناي وتدطُّل 
األسواق وارتخاع تكاليف الوقوس وغريلا من 
املدخالت وارتخاع تكاليف تشغيل مضيات 

الري وتأخر موسم األمطار.
وتشاري التقاريار األولياة أن اليساائر 
واألرضار التاي خّلخهاا الددوان السادوسي 
عاى القطااع الزراعاي يف اليخان، تجاوزت 

٥٧٤ ملياار رياال، ماا يدااسل 3 ملياارات 
سوالر، حساب إحصااءات أولياة للتقريار 
اليااص باإلحصاءات األولياة عن األرضار 
التاي خّلخها الدادوان السادوسي األمريكي 
عاى القطااع الزراعاي يف اليخان، والاذي 
تخات مناقشاته يف االجتخاع املشارتك الذي 
ُعقد، األحاد املايض، بخقار منظخة األغذية 
والزراعاة التابداة لألمام املتحادة »الخاو« 

بصنداء، مع وزارة الزراعة والري اليخنية.
االجتخااع، الذي ترأّساه الدكتاور محخد 
يحيى الغشام، القائم بأعخال وزير الزراعة 
والاري، والدكتاور ماالح الحااج حسان، 
املخثال املقيم للخنظخة »الخااو« ببالسنا، تم 
خالله مناقشاة وتقييام التقريار الياص 
التاي  األرضار  عان  األولياة  باإلحصااءات 
خّلخها الددوان عى القطاع الزراعي ببالسنا، 
حيث بلغت تلك اليساائر األولية ما يقارب 
٥٧٤ مليار ريال، وساتقود املنظخة الدولية 
بتقديم لذا التقريار الجتخاع املانح� الذي 

سيُندقد يف األرسن، سيسخل الجاري.
وزارة الزراعاة والاري اليخنياة، عاّلت 
عان امتنانها الدخيل للسايد »مالح الحاج 
حسان«، املخثال املقيام ملنظخاة »الخااو« 

الدولية، ولجخيع الدامل� بها عى ما قدموه 
ويقدموناه مان جهاوس يف سابيل النهوض 
واالرتقااء بالقطاع الزراعي يف اليخن يف لذه 

الظروف الصدبة التي تخر بها بالسنا.
وكانت منظخة »الخاو« الدولية، قالت يف 
تقريار لها: إن »أكثر من 70 % من ساكان 
اليخان يف مناطل ريخية، يؤّمن حوايل 50 % 
من القوة الداملة سخلهم من قطاع الزراعة 
واألنشاطة املتدلقاة باه.. ويغّطاي اإلنتاج 
املحايل من املحاميل ماا تقديره 25 % من 
احتياجاات الغاذاء املرتبطاة باملحاميال، 
ويساالم لاذا القطااع بحاوايل 17 % من 

الناتج املحيل اإلجخايل«. 
وأشاار التقرير إىل توقف أنشطة زراعية 
للخزارعا� اليخني� رضورياة، مثل تجهيز 
األرض، والاري وإزالاة األعشااب الضاارة 
إىل  إضاخاة  الزراعياة،  املدخاالت  وتوخاري 
إمكانية الومول لألرايض الزراعية وكل ذلك 

بسبب اندداد األمن.
كخاا أن الدادوان السادوسي عاى اليخن 
وانداداد األمن املدناي أثّرا سالباً عى إمداس 
وتوزيع املدخالت الزراعية ومنتجات املزارع 
لألسواق، وتدّرضت البنية التحتية الزراعية 

للدماار يف محاخظاات مدادة وإب ولحاج 
وتدز وحجة وأب� والحديدة، كخا أسَّى تأخر 
لطول األمطاار املدتااس يف منتصف مارس 
وبداية إبريل إىل تأثري سالبي إضايف عى نخو 
املحاميال يف مدظم مناطال زراعة الذرة.. 
وكانات نتيجة ذلاك تأخراً كبارياً يف مواعيد 
الزراعاة واإلنبات، األمر الاذي أسى إىل إبطاء 

نخو املحاميل.
وتدتل املرتخدات الوساطى واملرتخدات 
الغربياة  السااحلية  واملناطال  الجنوبياة 
لَحوض تهاماة، املناطَل األساساية إلنتاج 
والخواكاه  واليارضوات  والدخان  الاذرة 
وغريلاا مان املحاميل النقدياة.. وبالرغم 
من ذلك يداني من اضطرابات كبرية، بسبب 
النوباات الحاسة من الددوان الذي أثّر سالباً 

عى القدرة اإلنتاجية واالستثخارية للبلد.
يف محاخظة إب، وحسب تقديرات أولية، 
بلغت خساائُر القطاع الزراعاي بخحاخظة 
إب خاالل الددوان السادوسي االمريكي عى 
اليخن عرشات املليارات، وتقّدُر نسبُة التأثر 

%40 من إجخايل املحاميل الزراعية.
وحساب متيصص� يف املجال الزراعي، 
خإن حجَم التأثر يف املحاميل الزراعية ناتٌج 

عن الددوان السدوسي األمريكي عى اليخن، 
وما راخقه من اندداد للخحروقات ومدوبة 
النقل والتساويل والتيزيان، والتي أست إىل 
تلف آالف األطناان من املنتجات الزراعية يف 

املحاخظة. 
ومن أبارز املنتجات الزراعية التي تأثّرت 
بخحاخظاة إب؛ نتيجاَة الددوان السادوسي 
األمريكاي عاى اليخان، محاميال القخاح 
والذرة والذرة الشاامية والدُّْخاان والبطاط 
واملحاميال البقولياة واليضاار والخاكهة 
والبن، باإلضاخاة إىل محاميل نقدية أخرى 

ومحاميل األعالف.
كخا تسابََّب الددوان، أيضاً، خالل غاراته 
الهخجية التي شانها عاى محاخظة إب، يف 
استهدف املشتل الزراعي واملنشآت الزراعية 
واملنشاآت التابداة للخشاتل، بخاا يف ذلاك 
منظوماة الطاقة الشخساية ومبناى ُغَرف 
الضخ وشابكة الاري واألنابياب والخلرتات 
للخشاتل،  التابداة  األساخدة  ومياازن 
ر البيوت املحخية التابدة  باإلضاخة إىل تارضُّ
للخشاتل، والتي كان بداخلها آالف الشتالت 
الزراعياة من ميتلف أناواع النباتات، وعى 

رأسها شتالت البن.

الأهايل يت�ساءلون: ملاذا قتلنا العدوان ال�سعودي الأمريكي؟

دموع وآهات وآالم ال يمكن نسيانها.. الحزن يكسو مدينة »زبيد«

العدوان ال�سعودي الأمريكي يق�سي على مو�سم احل�ساد الزراعي الأول يف اليمن!

3 مليارات دوالر.. خسائر القطاع الزراعي 
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  - خاص:
األمريكاي،  السادوسي  الطارياُن  يواماُل 
اااااَش عاى محاخظة مدادة.. آالُف  التوحُّ
الغاارات والقذائاف ساقطت عاى املدنيا� 
النسااء  مان  املئااُت  خاستشاهد  األبريااء، 
واألطخاال، يف مشاالد مروعة لم يشاهد لها 

التأريخ مثيالً.
وياود الثالثااء املايض، كان طاريان الددو 
يبحاث عن ضحاياا ُجُدس، ليضيَف إىل ساجله 
اإلجرامي جريخة جديدة، تخثلت يف استشاهاس 
أرسة مكوناة من سابدة أخاراس، ح� قصف 
الطاريان منزل مواطن يف قرية البقدة أساخل 
منطقاة ماران بخديرياة حيادان بخحاخظة 

مددة.
الغاارات كانات متواملاة وعنيخاة عاى 
»مران«، ومن ب� الشاهداء أربع نساء وثالثة 
أطخاال، وسماار كباري وخاراب يف املختلكات 

ومنازل املواطن�.
وبخارارة كبارية، اعتال ألاايل املنطقة أن 
ما يحادث لم يدد غريبااً عى ُعااْدَوان »قرن 
الشايطان«، ولو الذي اعتااس منذ يومه األول 
عاى قتل األطخال والنسااء وبدد باارس وأماد 
الصامات  الدالام  الدالام..  مارأى ومساخع 
املتجالل لكّل ما يحدث، مشريين إىل أن ُكّل ما 

يلقيه الددو من قنابل وقذائف لن يثنيهم عن 
مواملة املشوار مهخا كانت التحديات.

وقصف طاريان الُداْدَوان السادوسي أيضاً 
منازل أحد املواطن� يف مديرية ضحيان، َمااا 

أَسَّى إىل تدمري 
املنزل، وإلحاق أرضار ماسية باملنطقة.

وإىل جاناب اساتهداف املناازل ومسااكن 
املواطنا�، وامال طاريان الددو اساتهداف 
املنشاآت الحكومية، خكان لشبكة االتصاالت 
نصيٌب من لذا القصف، وآبار املياه نصيب من 

ذلك، حيث اساتهدف طريان الددو مرشوَعي 
ميااه بخنطقتي الساهل� والحجار بخديرية 

كتاف، َمااا أَسَّى إىل تدمريلخا بالكامل.
وشان طاريان الدادو السادوسي الصهيو 
أمريكاي الغاشام سلسالة غاارات جوياة، 
اساتهدخت شابكة االتصااالت بخنطقة عنم 
بخديرية ساحار بخحاخظة مددة، َمااا أَسَّى 

إىل تدمريلا بالكامل.
الحقاد السادوسي األمريكاي لام يساتثن 
منازَل املواطن� وشابكات املياه واالتصاالت، 

بل استهدف ُكّل يشء يف مددة خالل الثخانية 
األشهر املاضية.

وقصاف طاريان الُدااْدَوان ياود الثالثااء 
املاايض مكتب الثقاخة باملحاخظاة، َمااا أَسَّى 

إىل تدمري قاعاته ومكتباته وملحقاته.
واعتل محاخظ مددة محخد جابر عوض 
يف زياارة تخقدياة للخكتاب أن ماا حدث لو 
اساتهداٌف للثقاخاة والحضاارة التاي تختقر 
إليهاا سول التحالف.. مشارياً إىل أن الُداْدَوان 
يدخاد إىل تجهيال أبنااء اليخان باساتهداخه 

مكاتب الثقاخة واملنشآت التدليخية.
ولخت إىل أن لذه األخداَل املشاينة ستكون 
شاالدة عاى قباح مرتكبيهاا وساتذكرلا 

األجيال عل التأريخ.
وقصف طريان الُداْدَوان منذ بدء الُداْدَوان 
املستشاخيات  جخياع  ل201  ماارس   26 يف 
والوحدات الصحية، ومحطات املاء والكهرباء 
وجخيع املنشآت الحيوية تم تدمريلا كلياً بخا 
يف ذلك شابكات االتصاالت، يف محاولٍة خبيثة 

من الُداْدَوان لدزل مددة عن الدالم.
وأمياب مواطنان جراء اساتهداف طريان 
الُدااْدَوان السادوسي األمريكاي ياود االثن� 
املاايض حخاار ارتاواز تاباع ألحاد املواطن� 
بخنطقاة خاوط بخديرياة حيادان بخحاخظة 

مددة.
وبشادة  باملديرياة  محايل  مصادر  وأسان 
اساتهداف الُداْدَوان ملقومات حياة املواطن� 
يف املحاخظاة ومنازلهام واملنشاآت الحيوياة 
والطرقاات واملزارع.. مؤكاداً أن لذه األعخال 

اإلجرامية تدد جرائم حرب بامتياز.
ساحار  بخديرياة  الطلاح  منطقاة  ويف 
آخارون  وأمياب  نسااء  أرباع  استشاهدت 
بينهم أطخال، إثر اساتهداف طريان الُداْدَوان 
السدوسي األمريكي لددٍس من منازل املواطن� 

بخحاخظة مددة.

طريان العدوان يوا�سل ق�سف منازل املواطنني و�سبكات الت�سال وم�ساريع املياه

إستشهاد 8 نساء و3 أطفال في قصف وحشي لطيران العدوان على منطقتي مران والطلح بصعدة

طريان العدوان يق�سف خميم اأطباء بال حدود ومزرعة دواجن

إستشهاد 11 مواطنًا بينهم طفلتان في سلسلة 
غارات انتقامية على عدد من مديريات محافظة تعز

  - خاص:
كثّف طرياُن الُداْدَوان السادوسي األمريكي، 
خاالل اليوم� املاضي�، غاراِتاه عى محاخظة 
تداز، مساتهدخاً مناازَل املواطنا� واألحيااَء 

السكنية واملنشآِت الدامة والحكومية.
واستشاهد ثالثة مواطنا� وأميب آخرون 
يود أمل، إثر قصف طريان الُداْدَوان السدوسي 
األمريكاي الغاشام ملييام أطبااء باال حادوس 

بخنطقة الحوبان بخحاخظة تدز.
وقالت مصاسر محلياة باملحاخظة إن املييم 
ليل خيه منشآت عسكرية وال مقاّر للحوثي�، 
وإنخا لو مييام يقطنه نازحاون التجأوا إليه 
جراء غارات الُداْدَوان السادوسي األمريكي عى 

مناطقهم ومدنهم وقرالم.
وقصاف طاريان الدادو أيضاً بثاالث غارات 
حديقاة التداون بالحوبان، محدثااً سماراً كبرياً 
يف الحديقاة ويف مناازل املواطن� املجااورة له، 
كخا قصاف بأربع غارات منطقاة غرب عزان، 
وغارتاان أخارى عى جبال الشاامر يف مديرية 

املرساخ.
وأغاار طاريان الددو عاى مطار تداز بددة 

غارات، وبغارة أخرى عى مديرية الرالدة.
 واستشاهد 3 مواطنا� وأميب عدس آخر يف 

قصاف لطريان الُدااْدَوان السادوسي األمريكي 
ملزرعة سواجن يف مديرية الصلو، كخا استشاهد 
3 مواطنا� وأمياب آخارون جراء اساتهداف 
طاريان الُداْدَوان ملنزل أحاد املواطن� بخنقطة 

الرشيجة.
وقالات مصااسر محلياة إن طاريان الدادو 
شان عدة غارات عى منطقاة األقروض ونقيل 
ربااح يف املارساخ ومنطقاة عزان وجبال الدال 
بخنطقاة الحوباان وجبال أومان ومدرساة يف 
منطقة الغخرية يف عزلة كالئبة بخديرية املداخر، 

باإلضاخة إىل مديرية الرالدة.
واستشاهدت طخلتاان وأميب آخارون، يف 
غاارة جوية لطريان الددو السادوسي االمريكي 
الصهيوني الغاشام اساتهدخت منازل مواطن 

بخديرية املرساخ بتدز.
وذكار مصادر خااص بخحاخظاة تداز أن 
طاريان الددو السادوسي األمريكاي الصهيوني 
الغاشام اساتهدخت منازل مواطان بخنطقاة 
كريف بخديرية املرساخ، َمااا أَسَّى إىل استشهاس 

طخلت� وإمابة آخرين.
وأشاار املصدر إىل أن طريان الددو السدوسي 
األمريكي الصهيوني الغاشام شان أربع غارات 
أخارى عاى منطقة األقاروض ونقيال رباح يف 
املرساخ، مساتهدخاً مختلكات مواطني املنطقة 

ومزارعهم.

�سهيد يف ق�سف وح�سي على همدان والغارات تتوا�سل على ماأرب

طيران العدوان يلقي قنابل عنقودية على مدينة حرض بحجة 
ويستهدف منطقة النهدين بصنعاء بقنابل قوية االنفجار

  - خاص:
جّدس طرياُن الُداْدَوان السدوسي األمريكي، خالل 
اليوم� املاضيا�، قصَخه عاى الدامخة منداء، 
مساتهدخاً بسلسالة من الغارات املكثخة عدساً من 

املناطل يف مديرية السبد� َومنطقة عطان.
وقال مصادر أمني بأماناة الدامخة إن طريان 
الُدااْدَوان السادوسي اساتهدف منطقاة النهدين 
بخديرية السابد� بغارات وقنابال قوية االنخجار، 
واساتهدخت الغاارات منطقة عطان، مخاا أسى إىل 
تارضر عادس كبري مان مناازل املواطنا� واملباني 

املجاورة لتلك املناطل.
وعااوس طاريان الُدااْدَوان السادوسي األمريكي 
قصاَف منطقاة النهديان بخديرية السابد� بددة 
غارات للخارة الثانية بدد أن قصاف املنطقة ذاتها 
خجار الثالثاء املايض، َمااا أَسَّى إىل ترضر عدس كبري 
من منازل املواطن� وتهشم نواخذ املباني السكنية 

املجاورة.
ويف حي الدصيخي – الجارساء بأمانة الدامخة 
ما يزال السايط يدم أبناء الحي، جراء اساتهداف 
طاريان الُدااْدَوان ملنزل أحاد املواطنا� باملنطقة 

والذي أسى إىل استشهاس ل وإمابة آخرين.
املواطناون أكادوا أن حاارس إحادى املادارس 
األللياة استشاهد جراء الغاارة، كخا استشاهدت 
طخلاٌة كانت بالُقرب مان مياه للرشب، مشاريين 
إىل أن سماء الطخلة وأشاالءلا تناثارت عى ُجدران 

الدخارة املستهَدخة.

وترضرت منازُل الكثري من املواطن�، وتهشخت 
نواخذلم، ومن ألطاف القادر أن الغارَة جاءت قبل 
تواخاد الطاالب إىل املادارس وإال كانات ساتحدث 

مجزرة بشدة.
ويف محاخظة منداء استهدف طريان الُداْدَوان 
السادوسي األمريكاي، خجار الثالثاء املاايض، جبل 
املحاقارة، َماااا أَسَّى إىل إحاداث أرضار يف مراعاي 

األغناد واألرايض الزراعية.
كخاا استشاهد مواطن وأميب آخاران يف غارة 
لطريان الُداْدَوان السادوسي عاى لخدان محاخظة 

منداء.
وقالت مصاسر محلية إن طريان الُداْدَوان شان 
ظهار الثالثاء، غارة عى قرية ضاالع، َمااا أَسَّى اىل 

استشهاس مواطن وجرح آخَرين.
محاخظاة ماأرب لاي األخارى لام تسالم من 
غارات الُدااْدَوان، حيث قصف طاريان الددو، يود 
أمل األربداء، بددة غارات جوية، مناطل متخرقة 

باملحاخظة.
وقاال مصدر محايل: إن طريان الُداْدَوان شان 
عدة غارات عى مناطل الحقيل واملشجح بخديرية 
رصواح، كخا شان عدة غارات عى منطقة امليدرة 

بالجدعان.
الُدااْدَوان  ويف محاخظاة حجاة شان طاريان 
السادوسي األمريكي يود أمل األربدااء، ل غارات 
عاى مثلاث عالم، كخاا وامل طاريان الُدااْدَوان 
استهداخه ملنازل املواطن� ومختلكاتهم باملحاخظة.

وشان طاريان الُدااْدَوان السادوسي األمريكي 
5 غاارات عاى مديرية حارض، مساتيدماً قنابل 

عنقوسياة، وخخال غاارات عى مناازل املواطن� 
بخدينه حرض، وسلسلة غارات عى منطقة املزرق 

ومثلث عالم.
وأست لاذه الغاارات الجوياة مان قبال طريان 
الُدااْدَوان السادوسي األمريكاي إىل تدماري مناازل 

املواطن� ومزارعهم ومختلكاتهم.
 كخا شان طريان الُداْدَوان السدوسي األمريكي 
الغاشام، يود الثالثاء املايض، خخاَل عرشَة غارة 
عى مديرياات حرض وحريان ومساتبأ بخحاخظة 

حجة.
املشارتكة  الدخلياات  بغرخاة  مصادر  وقاال 
إن  )سابأ(  اليخنياة  األنبااء  لوكالاة  باملحاخظاة 
طاريان الددو السادوسي اساتهدف بيخل غارات 
مبناى إَساَرة أمن بخديرية حارض وعدساً من منازل 

املواطن�.
وأوضح أن تلك الغارات تساببت يف تدمري مبنى 
إَساَرة األمان تدمارياً كاماالً، كخاا أحدثات الغارات 

أرضاراً بالغًة يف منازل ومختلكات املواطن�.
وأضااف املصادر: إن طاريان الددو السادوسي 
الغاشام استهدف عدساً من املركبات يف مثلث عالم 
بثاالث غاارات، باإلضاخة إىل عادٍس مان املناطل يف 

مديريتَي حريان ومستبأ بسبع غارات متخرقة.
وأكاد املصادر أن غرخاة الدخليات لم تتلالَّ أيَة 
بالغات عن أياة ضحايا برشية جاراء تلك الغارات 
اإلجرامياة، منولااً بوحشاية النظااد السادوسي 
يف  التحتياة  البناى  مقوماات  لاكل  واساتهداخه 

املديريات الحدوسية.
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حمزة الحوثي في لقاء خاص: اللجان الثورية الرقابية تضطلع بدور هام وتبذل جهودًا جبارة في مؤسسات الدولة على كل المستويات

ال يمكن القول إن أنصار اهلل في موقع الحكم حيث ال توجد حكومة ، و ال أن هذا النموذج هو نموذجهم أو تجربتهم

مقابلة

أجرت قناة املسرية يود الثالثاء املايض 
لقاء خاماً مع عضو املجلل السيايس 

ألنصار الله املهندس حخزة الحوثي كشف 
للرأي الداد بكل وضوح وشخاخية الكثريَ 

من القضايا الهامة واملخصلية التي تشغل 
إجاباتها رأَي الشارع اليخني.

 وطرق الحوثي أبواباً مغلقة ونقاطاً 
ساخنة ليخصح لجخالري الشدب اليخني 
ر ملء الخراغ السيايس يف  عن أسباب تأخُّ

البلد ومن يقف خلخة، واملهخة االستثنائية 
للجان الثورية يف حخظ مؤسسات الدولة 
من التاليش وميططات الددوان بأسوات 

محلية إلسخال البالس يف أتون الخوىض.
كخا تحدث املهندس حخزة الحوثي  عن 

توميف الحالة القائخة يف البلد، مؤكداً 
أن »أنَْصاار الله ليسوا يف موقع الحكم«، 

ل املسؤولية  وساعياً القوى السياسية لتحخُّ
ومْلء الخراغ أَْو سيتم اتياذُ خطوات 

أُْخااَرى لسد الخراغ.

مساارات الثورة وماا قبل الثورة وحالة املؤسساات 
الدساتوري  اإلْعاااَلن  وحيثياات  الخسااس  ولوبياات 
ومشااورات موخنبيك واستقالة لاسي وبحاح، وقضايا 

أُْخااَرى تطرق إليها الحوثي بالتخصيل.
يف ما يتدلل بالددوان السادوسي األمريكي عى اليخن 
والدخلياة السياساية القائخاة يف البلاد، قاال املهندس 
حخزة الحوثي إن ما يحاُدُث اليوَد لو عدواٌن عى إَراَسة 
أبناء الشدب اليخني وعى طخوحات وآمال أبناء الشدب 
اليخني، موضحاً أنه عندما تََحاّرك أبناُء الشدب اليخني 
تََحاارُّكاً جاساً وماسقاً يف امليض نحو بناء سولته اليخنية 
والداسلاة والتَُّحاّرر من الهيخناة والوماية اليارجية، 
تََحاّركت قوى الددوان وقوى الهيخنة وقوى االستكبار 
الداملاي وعخاالؤه ومرتزقتاه يف الداخال، يف محاولاة 
إجهاض لذا الطخوح وإجهاض مساار الدولة اليخنية 

الداسلة. 

مسار ثورة 11 من فبراير والمرحلة 
االنتقالية

ُث اليوَد عن الدخلية السياسية يف البالس  و عندما نتحدَّ

– كخاا يقاول الحوثي - ال يخكن أن نتحدَث عن مساار 
الدخلية السياسية سون أن نتحدََّث عن املرشوع الثوري، 
مشرياً إىل أنه إذَا ما استدرضنا مساَر الدخلية السياسية 
ومسار املرحلة االنتقالية خهي عندما بدأت كانت نتيجَة 
خدال ثوري يف 2011د، وخالل خرتة ما قبل 2011د كان 
بادأ ينخو يف أعخاق أبناء شادبنا اليخناي الوعُي الثوري 
بشاكل خرسي ومبدثاراً يف أعخاق أبناء الشادب اليخني؛ 

نتيجًة للوضع قبل 2011د.
وتابع قائالً : »لم يكن لناك مخهود سولة أَْو بناء لدولة 
باكل ما تدنيه الكلخة أَْو بخخهومه الساليم أَْو مخهومه 
الطبيداي، كان لنااك مراكاز نخوذ تحكام البلد، وكان 
يداني البلد عى ُكّل املساتويات االقتصاسية والسياسية 
والدساكرية، ويتجاه يف اتجالات وْخال أجندات مراكز 
النخاوذ لاذه، مراكاُز النخوذ كانات تتقاسام النخوذَ يف 
مؤسساات الدولاة لصالحهاا، والياارُج كان يخارس 
الوماية عى لذا البلد، ولهذا بدأ ينخو وعٌي ثوري خرسي 
لدى أبناء شادبنا اليخني، عى ُكّل املساتويات، ولو من 
منَع ألداف الثورة الشادبية املباركة واملرشوع الثوري 
القائام اليود يف البلاد الذي يقف الياود يف مواجهة لذا 
الددوان الغاشام، إذا كان ُكّل أبناء شدبنا اليخني يف عاد 
2011د، وماا زالاوا حتى الياود يحلخون يف بنااء سولة 
يخنية عاسلة يحلخون يف القضاء عى الخسااس، يحلخون 
يف التَاَحاّرر من الهيخنة والوماية اليارجية، يحلُخون 
يف أن يندخاوا بثرواتهام وخرياتهام التاي يف البلد والتي 
يخنُدهام اليارُج وبدض قاوى اليارج من اساتيراج 
لذه الثروات ومن االساتخاسة منها، لذلك عندما جاءت 
ثوراُت ما ُسّخي بالربيع الدربي يف املنطقة بغض النظر 
عن التأثاري اليارجي الذي كان حامالً، آناذاك تََحاّرك 
أبنااء شادبنا اليخناي واندخاع إىل ُكّل السااحات وكان 
أنَْصاار الله يف مقدمة من ذلب إىل لذه الساحات، وسعا 
السيُد عبدامللك بدر الدين الحوثي لليروج يف لذه الثورة 

املباركة يف ُكّل الساحات واملياسين«.
وزاس حخازة الحوثي بقوله : »محياٌح لم يكن لناك 
النضج الثوري الكامل، َوكان اندخاع الجخالري يف نطاق 
وعي ثوري خرسي، مبني عى طخوحات خرسية يف أعخاق 
ُكّل مواطن يخني، ولم يكن قد ومل النضوُح إىل مرحلة 
أن يكون التََحاّرك الثوري يف إطار تََحارُّك جخدي منظم، 
ولذلك حاول أحُد شَقي النظاد الذي كان يحُكُم البلد قبل 
2011د أن يرَكاَب موجة الثاورة؛ وأِلَن النضوج الثوري 
لام يكن قاد اكتخل إىل حّد ماا، باإلضاخاة إىل االمكانات 
الضيخاة التاي كان يختلكهاا لاذا الجنااح املتخثل يف 
آل األحخار وعيل محسان ونيب اإلْمااااَلح، حاول أن 
يتحكام بخساارات الثاورة ويوجهها باتجالاات نحو 
أجنداته، طبدااً لو ركب موجة الثورة من أجل تصخية 
خصومته ماع الجناح اآلخر من النظااد، وبالخدل عاس 
إىل مربده التقليدي وانتقل من مربده الثوري إىل مربده 
التقليدي من خالل بوابة التساوية السياساية )املباسرة 
اليليجية(، لنا نساتذكر أنه عندما خرج أبناء الشدب 
اليخناي يف لذه الثورة اندخدت قوى اليارج والتي تنظر 
إىل اليخان كحديقة خلخياة أَْو محخياة طبيدية لها ويف 
مقدمتها السدوسية، وحاولوا عى أن يدخلوا عى احتواء 
لذا التََحاارُّك الثوري والتداطي مده كأزمة سياساية 
للتومل إىل تسوية سياسية ب� طريَف النظاد، واملتخثلة 
يف املبااسرة اليليجية، لنا كانت الثورة أماد تََحدٍّ مدب 
واستطاعت بإرصار عى امُليض يف املسار الثوري والبقاء 
واملكوث يف السااحات، لذا ما أرصَّ عليه السيد عبدامللك 
بادر الديان الحوثاي قائد الثاورة، االساتخرار يف الخدل 
الثوري والدخال ُوُمااْوالً إىل تحقيال آمال وطخوحات 

أبناء الشدب اليخني بشكل كامل.
خلايار  مان   11 »ثاورُة   : قائاالً  حخازة  وأضااف 
اساتطاعت أن تنقاَل البلاد إىل املرحلاة االنتقالية؛ ألنه 
يف أي ثاورة يف الوقات املداارص، يأتاي بددلاا مبارشة 
مرحلاة انتقالية، وخالل املرحلاة االنتقالية تقود قوى 
الثورة بإجراءات عدة تكون عبارة عن تنخيذ طخوحات 
التغياري الذي خرج من أجلها الشادب وثاار، ُوُمااْوالً 
إىل الوضاع الجدياد، يتم مياغة سساتور جديد تتم خيه 
بلورة الطخوحات التي أراسلا الشدب ومن ثم االستختاء 

علياه، ويتام إعاداس الترشيداات الالزمة ومن ثام بناء 
مؤسسات الدولة الجديدة عل االنْتَيابات وخَل التنظري 
الاذي تام يف الدساتور الذي تم االساتختاء علياه والذي 
يلبّاي طخوحاات التغيري، ثورة 2011د، اساتطاعت أن 
تدخال البلد إىل املرحلاة االنتقالية ولكن كان لناك عخل 
منظم عى إخراغ لاذه املرحلة من مضخونها وكان أول 
اختالل إَساَرة سلطة املرحلة االنتقالية التي ستكون لذه 
السالطة مؤتخنة عى إحداث التغياري وتلبية طخوحات 
وآماال أبناء الشادب اليخني، اؤتخنات وأعطيت لنخل 
مراكاز النخوذ التاي حكخت البلد ساابقاً والتي خرجت 
الثورة ضدلا، وبالتايل لذا كان بدخع خارجي، لألساف 
مراكاز النخوذ الساابقة عندماا أتوا إىل سالطة املرحلة 
االنتقالياة عااسوا بتخوضع جدياد لكلٍّ منهخاا ويف نية 
ُكّل طارف االنتقااد مان اآلخر ولاذا تسابب يف إسخال 
مؤسساات الدولة وإسخال البالس يف عخلية رصاع مدمر، 
ولذه نقطة مهخة للوماول إىل توميف الوضع القائم 

بالتحديد اليود«. 

وضع مؤسسات الدولة قبل وبعد 
2011

وأشاار عضاو املجلل السايايس ألنصار اللاه إىل أن 
مؤسساُت الدولة قبل عاد 2011د، كانت مراكز النخوذ 
تستيدمها كالديكور وكانت تبنيها بدقلية املحسوبية، 
ولذا البناء الالمؤسيس ّمكن الخساس منها، ولذلك كانت 
تقاّدد اليدماات ألبناء شادبنا اليخني يف حادوس، ولكن 
خيخاا ال يتداَرُض ماع أجندات ومصالاح مراكز النخوذ 
التاي كانات تحكم، وبداد 2011د عندما عااست نخُل 
مراكز النخوذ إىل السالطة بتخوضع جدياد أسخلت لذه 
املؤسساات الهشاة يف رصاع مدمر عى النخوذ ويف إطار 
التدييناات وغريلاا، خجنااح آل األحخر وعيل محسان 
بدد املباسرة اليليجية عااسوا ووجدوا أنهم حّققوا الحد 
األسناى مخا كانوا يطخحاون إليه يف السالطة، عى نية 
أن يساتكخل تصخياة خصومتهم مع مالاح وجناحه 
مع مارور الوقت ولو )مالح( يف نخال الوقت عندما 
قبل بالتساوية السياساية اعتل أنه اساتطاع أن ينُقَل 
مربَع اليصومة من الثورة إىل املربع التقليدي ويف نخل 
الوقت بصخته يخثل السالطة الدخيقة يف البلد وبإمكانه 

أن يدخل عى إخشالهم.

صراع المؤسسات وتدمير الدولة بين 
جناحي السلطة بعد 2011

الارصاُع الاذي بادأ يف الالوز قبل 2011د- بحساب 
الحوثاي-  عااس بتخوضع جدياد لكلٍّ منهخاا وبصورة 
أشاد، طبداً لألساف كان لناك بروز خالل لذه املرحلة 
ملرَكاز نخوذ ثالث يتخثل يف لااسي بالركون عى املجتخع 
الدويل وبخزايدتاه بخظلومية أبناء املحاخظات الجنوبية 
وبالقضية الجنوبية، لنا أمبحت مؤسسااُت الدولة يف 
املرحلة االنتقالية تتدرض لرصاع ثالثي مدمر، وكل طرف 
يسدى لبسط نخوذه عى لذه املؤسسات، وبالتايل سخل 
البلد يف مرحلاة رصاع مدمر، تدلورت األوضاع عى ُكّل 
املستويات، السايايس واألمني واالقتصاسي، خاملستوى 
األمني عخليات االغتياالت، كانت أمانة الدامخة ال يخر 
أسابوع إىل بدخليتي اغتياال أَْو ثالث عخلياات أَْو أربع، 
كذلك يف حرضموت وكان لناك استهداٌف مخنهج ألبناء 
املؤسساة الدساكرية واألمنية بحكم أن أبنااء الجيش 
ان يحخلون لواجال التغياري لبناء  واألمان كاناوا مخَّ
الدولاة اليخنياة الداسلة وكاناوا جزًء من لاذه الثورة، 
ولذلك اليارج كان يلدب سوراً سلبياً ويدخل عى تدخيل 
الرصاع ب� مراكز النخوذ الثالثة، ويلدب عليه؛ من أجل 
أن يدياد تخركزه وأن يتحكم بخساار القرار السايايس، 
وبالخدال التدخال اليارجي ومال إىل مرحلاة عخيقة 
جاداً، وكان يتحكم ويرسام تخاميل القرار السايايس 
واملشاهد السايايس يف البلد، إىل حاد التخاميل وليل يف 
األطر الدامة كخا كان قبل عاد 2011د، وكان الساخراء 
يخكثاون يف القارص الجخهاوري أكثر مان مكوثهم يف 

 اندفعت قوى الخارج إلى 
احتواء التحرك الثوري 2011 

والتعاطي معه كأزمة سياسية 
للتوصل إلى تسوية بين طرفي 

النظام

 عندما تقاسمت مراكز 
النفوذ السلطة أدخلت هذه 

المؤسسات الهشة في صراع 
مدمر على النفوذ وفي إطار 

التعيينات وغيرها

 مؤسسات الدولة كادت تصل 
»نقطة االنهيار« في ظل الصراع 

الثالثي المدمر 

 التدخل الخارجي وصل أن 
يتحكم ويرسم تفاصيل القرار 

السياسي وكان يدفع نحو 
تدمير مؤسسات الدولة ليتمكن 

من التدخل المباشر والسيطرة 
المباشرة على هذا البلد

 شارك أنصار اهلل في مؤتمر 
الحوار الوطني بذهنية التغيير 
وطموح التغيير وليس باعتبار 
المؤتمر مفردة من مفردات 

المبادرة

 توافق المؤتمر واإلصالح في 
رؤيتهم لتقسيم اليمن لخمسة 

أقاليم
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مقابلة

ساخاراتهم، خكان الوضاع األمني لشااً وومل إىل حد 
خطاري، ونخات القاوى اإلجرامياة املتخثلاة يف القاعدة 
وساعش وبدعم خارجاي، طبداً كان اليارج يدخع نحو 
تدماري مؤسساات الدولة ليتخكنوا مان التدخل املبارش 
والسايطرة املبارشة عى أبناء لذا البلد بدد أن يكون قد 
ومل أبناء شدبنا اليخني إىل حالة من االنهيار وأمبحوا 
ينظرون إىل أي تدخل خارجي عسكري كخنقذ وميّلص 
من لذه الجخاعات، ويخكن أن ننُظَر إىل املشاهد يف أكثر 
من سولاة يف املنطقة يتم اساتهداُخها بهاذه الجخاعات 
اإلجرامية بدعم وتخويل من قبل سول االستكبار الداملي 
ومن قبل سول الدخالة كالسادوسية وغريلا يف املنطقة، 
يتم سعم لذه الجخاعات ومن ثم إحداث الخوىض يف لذه 
البلدان وبخا يخّكن اليارج من التحكم والهيخنة يف قرار 
ومصري شادوب أبناء لذه املناطل، خكان اليارج يلدب 

عى رصاع مراكز النخوذ الثالثة. 
ويف ما يتدلل بالوضع االقتصاسي يف املرحلة االنتقالية 

قال املهندس حخزة الحوثي: 
ولخات حخزة الحوثاي إىل أن الخسااُس  كان قد تخّى 
وانتارش أكثر مخاا كان يف املايض، وومل بهام الحدُّ إىل 
إمدار قارار الجرعة، وبادأوا بخداقبة الشادب اليخني 
نتيجة سياسااتهم الخاشالة ونتيجة لذا الرصاع الذي 

سخل يف مؤسسات الدولة.
وكان بدد املباسرة اليليجية – كخا يقول الحوثي- بدأ 
بخا يسخى ثورة املؤسساات التي قاد عليها اإلْماااَلُح 
وعايل محسان وآل األحخار، إذن كان لناك اساتهداف 
مخنهج ملؤسساات الدولة وتدمريلا، أما بالنسبة ملسار 
الثاورة حينهاا كان يف عخلية نضوج واساتخرار، جراء 
الوضاع والتدلاور الاذي يحصال يف البلاد، ويف املساار 
السايايس كانوا قد وملوا إىل مرحلاة االنقالب بالكامل 
عى مسار الدخلية السياسية وعى أكل عخلية سياسية 
وألم عخلية سياسية قامت يف البلد ولي مؤتخر الحوار 
الوطني، حيث أن مراكَز النخوذ التي كانت تحكم حينها 
اساتيدمت )ميرجات مؤتخر الحاوار الوطني( كأساة 
لتخزيال البلد وتختيته وإسخاله يف عخلية رصاع؛ لتخزيل 

البلد إىل كانتونات مغرية تتصارع خيخا بينها.
يف ما يتدلل بخؤتخر الحوار الوطني وميرجاته يقول 
املهندس حخزة إن أنصار الله عندما شااركوا يف مؤتخر 
الحوار الوطني شاركوا بذلنية التغيري وطخوح التغيري، 
وأيضاً لم يشااركوا يف مؤتخر الحاوار الوطني بحكم أن 
لذا املؤتخار مخرسٌة من مخرسات املباسرة، بل أِلَن الخكرة 
الدامة لهاذا املؤتخر أن يلبَي طخوحاات التغيري، بحيث 
يتام االتخاُق عاى موّجهات سساتورية جديادة تحقل 
طخوحات وآمال الشادب اليخني وتتم مدالجة إخرازات 
املاايض باالنتقال إىل الوضع الجدياد بدد تطبيل الددالة 
االنتقالياة واملصاَلحة الوطنية أَْو ما كان يُطرح حينها، 
وسخال أنَْصااار اللاه وكان لاجاُل وطخاوح التغيري 
يسايطر عى ُكّل ترصخاتهم وعى الادور الذي قاموا به 
ويف رؤالام التي قدمولاا يف مؤتخر الحاوار، وكان من 
االنجاازات التي حصلت حينهاا أن من ضخن ميرجات 
مؤتخار الحوار الوطني أن سالطة املرحلة االنتقالية لم 
ترُتك ملراكاز النخوذ التي حكخت ساابقاً َوُخرض سخول 
قاوى الثاورة كأنَْصاار اللاه والحاراك الجنوبي يف لذه 
السالطة ووجوسلم يف السالطة بحيث يكون وجوسلم 
ضامناً لددد انحراف مسار بناء الدولة اليخنية الداسلة، 
ولهاذا السابب كان لنااك تخناع وعرقلاة بداد انتهاء 
مؤتخر الحوار يف تشكيل املؤسسات الحاكخة يف املرحلة 
السابقة، وكذلك أنها خرجت بخؤسسة مهخة جداً ولي 
الهيئاة الوطنية لإلرشاف واملتابدة عى تنخيذ ميرجات 
مؤتخار الحاوار الوطناي، ولاذه الهيئاة كان سورلاا 
ساياسياً خاوق الرئاساة وخاوق مجلل الناواب، وخوق 
بقية املؤسساات التنخيذية والترشيدية وضبط الدخلية 
السياساية، وأي انحاراف تجاده يف تنخياذ ميرجاات 
الحاوار الوطني من حّل لذه املؤسساة أن تقول: »قف 
عناد حدك« حتى لو كان رئيل الجخهورية، ولذلك كان 
لنااك تأخري يف تشاكيلها َوبدد أربدة شاهور ُشاّكلت 
بشكل ميل وبخا أخرغها من مضخونها؛ أِلَن لاسي كان 

يرى أنها تزاحخه.

ولهاذا وجاد أنَْصاار اللاه عندما شااركوا يف مؤتخر 
الحاوار مخانداًة من قبل القاوى التقليدياة وانزعاجاً، 
وعخلوا عى استخزاز أنَْصاار الله لييرجوا من املشاركة 
يف لاذه الخدالية الكلى، ولذلك تدرض كثري من أعضاء 
مؤتخر الحاوار الوطني ألنَْصاار اللاه، لدخليات اغتيال 
متدادسة إلبداسلم عن الحوار، ويف أول أسابوع تدرض 
الشايخ عبدالواحاد أباو رأس لدخلية اغتياال، وعندما 
اسة كخوضوع  وملت النقاشاُت إىل نقطة مهخة وحسَّ
األقاليم والتقسايم، ومن الالخت أن مان نقاط التواخل 
القليلاة يف مؤتخر الحوار الوطني ما ب� التجخع اليخني 
لإلْمااااَلح واملؤتخر الشادبي لاي رؤية التقسايم إىل 
خخساة أقاليام حينَها، التاي ُقدِّمت إىل خريال القضية 
الجنوبية، وعندما وملت النقاشات إىل لذه النقطة، تم 
استهداُف أنَْصاار الله وتم إثارة أكثر من مشكلة لهم يف 

امليدان، سواٌء يف سماج أو يف غريلا من املناطل.

مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار
ويتاباع عضاو املجلال السايايس حخازة الحوثاي 
بالقول : »وبدد انتهاء مؤتخر الحوار الوطني، لم تُشّكل 
املؤسساات الحاكخاة، وكان لناك خارٌض لرؤية مددة 
سالخاً خيخا يتدلل با«األقاليم«، تقسايم البلد وتخزيقه 
إىل 6 أقاليام وبدناية، وكانت رؤيًة بالتنسايل مع قوى 
اليارج، ويف ذلك الوقت كان مساار الدخيلة السياساية 
يسري بشكل منحرف تخاماً عن الهدف والسكة للومول 
إىل بنااء الدولاة اليخنية الداسلاة، وكان للياارج تأثري 
كبري، حينها تََحارَّك النشاط الثوري؛ أِلَن مسار الدخلية 
السياساية كان قاد ومال إىل طريل مسادوس، وكانت 
القوى السياساية لم تدد حاملًة آلمال وطخوحات أبناء 
الشادب اليخناي، وبدض القاوى السياساية أمبحت 
متواطئاًة ومنيرطاة يف إطار املارشوع اليارجي الذي 
يُراُس لهذا البلد وبدض القوى السياسية عاجزة وضديخة 
وال تساتطيع أن تتََحااّرك أَْو تقَف عاى أقدامها لوقف 
املرشوع، لذلك كان ال بد من تََحارُّك املساار الثوري ولم 
يأِت تََحاّرك املساار الثوري كرتف، وإنخا أتى كرضورة 
يتطلبها البلُد يف إطار تحقيل طخوحات وآمال الشادب 
اليخني، ولو لم يتََحاّرك املساار الثوري لكان ومل البلد 
إىل حالة من الخوىض والتخزيل والتختيت، والتي ستيلل 
حالة رصاع مدمرة، ومن ثم تكون مهيئًة وبيئة خصبة 
لتخكا� القاوى اإلجرامياة املتخثلة بالقاعادة وساعش 
وتخك� اليارج من التدخل الدساكري املبارش للهيخنة 
والسايطرة علياه خالل املرحلاة القاسمة، لناا تََحاّرك 
املساار الثوري والخدل الثوري يف الحاسي والدرشين من 
سبتخل، وبدأ بالتََحاّرك إىل األماد، وكان قد توّلد نضوٌج 
ثوري، ويف 21 سابتخل تقدمت الثورة بيطوة إىل األماد 

لتصحيح مسار بناء الدولة اليخنية الداسلة«.
ثورة 21 سبتخل »الثورة مستخرة«

أما بالنسبة للخسار الثوري واملرشوع الثوري خيؤكد 
دت يف تحقيل  الحوثي أنه يحخل ألداَف الثورة التي تجسَّ
طخوحات الشادب اليخني، وكخا تحدثات، الوضع قبل 
الحاسي والدرشين من سبتخل كان قد ومل إىل مرحلة 
خطارية ولام يداد مخكنااً الساكوت عنها، وسايكون 
التغاايض عنهاا انهيااراً عاى ُكّل املساتويات األمناي 
والسايايس واالقتصااسي، ومل إىل خارض الجرعة عى 
أبناء الشادب اليخني بديداً عان إْماااَلحات اقتصاسية 
متكاملة، خقط لساد نََهم القوى املتحكخة والخاشالة، 
وكان نتيجة خسااس، ولوال املسار الثوري ملا عاس البلُد إىل 
املساار الساليم والصحيح من جديد، وما تاّوج به يود 
الحاسي والدرشين من سابتخل املجيد لو اتخاق السلم 
والرشاكاة، ولناا نقطة مهخاة، الثاورة كانت تحرص 
عى ترسايخ مبادأ الرشاكاة الوطنية ب� كاخاة القوى 
السياساية اليخنية إلَساَرة البلد خاالل املرحلة االنتقالية 
وتنخيذ طخوحاات التغيري، كانت تحرص عى ترسايخ 
مبادأ الرشاكاة والتاي انتجت اتخااق السالم والرشاكة 
الاذي كان منصخاً حتى مع القوى التي وقخت ضد لذه 
الثورة، ولكنهم كانوا لؤماَء تجاه لذا التساامح، خأُنتج 
اتخاق السالم والرشاكة وكان لذا االتخاق انجازاً وطنياً 

بامتيااز َوحخال يف طياتاه ثالثاة محاور، السياساية: 
تصحياح مساار الدخلياة السياساية يف االنحراخاات 
اليطارية، واألمنية: ترتيب الوضاع األمني ويف مواجهة 
عناارص القاعادة وساعش التي َكانت تتوساع حينها يف 
البيضاء وأب� وشبوة وأكثر من منطقة، واالقتصاسية: 
إجاراءات  وإضاخاة  واملحتاجا�،  الخقاراء  مسااعدة 
إْماااَلحات اقتصاسية متكاملة، لذلك أتى اتخاُق السلم 
والرشاكة ليثبت أن الثاورة َواملرشوع الثوري يأتي لكل 
أبناء الشادب اليخني بكل خئاته ويحخل ألداخاً ساامية 
تتجااوز خئًة أَْو تيااراً أَْو طائخة أَْو حزبااً، ويأتي ليلبي 
طخاوح التغياري لكل أبناء لاذا البلد ويرساخ الرشاكة 
با� أبناء لاذا البلاد يف تحقيل التغيري املنشاوس يف البلد 

ُوُمااْوالً إىل اليخن الجديد.
سخل البلُد مرحلًة جديادة ورغم أنها كانت خطوًة يف 
املسار الصحيح يف تصحيح مسار الدخلية السياسية إال 
أن بدض قوى اليارج تداملت مدها بشاكل سلبي ولم 
تاُرْق لها لذا اليطوة؛ ألنها أتت من خالل خدل شادبي 

خالص.

ما بعد اتفاق السلم والشراكة
التدااون  مجلاُل  أن  إىل  الحوثاي  حخازة  ويشاري 
اليليجي والسادوسية ومجلُل الوزراء السدوسي كلهم 
أيَّدوا »اتخاق السالم والرشاكة« والذي أتى برعاية األمم 
املتحدة، لكن لألساف ما لبث أن بدا االنحراف من جديد 
يف مساار البناء، وكنا نطالاُب بأن يتم االلتازاد بتنخيذ 
اتخاق السلم والرشاكة الذي لو امتداٌس مليرجات مؤتخر 
الحاوار وااللتزاد باملساار الساليم للدخلية السياساية 
َوبناء الدولة اليخنية الداسلة، ولألساف كان لناك تخنٌُّع 
وتدنات يف تنخيذ لذه االلتزامات، لم يتم تحقيُل رشاكة 
كخا نص عليه اتخاق السالم والرشاكة الوطنية عى ُكّل 
املساتويات، حتى لام يتم تنخيذ يشء من اتخاق السالم 
والرشاكة ساوى موضاوع الحكومة، وعندما ُشاّكلت 
الحكومة ُشّكلت بشاكل بديد عن ضوابط اتخاق السلم 
والرشاكاة الوطنية، وتجاَوَز أنَْصااار الله ذلك من أجل 
تجااوز اإلشاكال خاالل تلك املرحلاة وللتأكياد عى أن 
أنَْصاار اللاه وعى أن الثورة ليل لديها لواجل للقخز 
عاى السالطة واالساتحواذ ولاو كان لديهام لواجل 
للقخز عى السالطة الساتحوذوا عليها يف 21 سابتخل 
وكان الوضاع حينهاا مهيئااً؛ نظراً للصدماة والذلول 
التاي كان خيها الدالم حينها ونظراً للوضع غري املهيّأ يف 
ه يف مواجهة مرشوع  اإلقليم الذي كان االنقسااد يف أوجُّ
ما نساّخيها ثاورات الربياع الدربي، وبالاذات يف مرص 
واالختالخاات التي كانت لناك حينهاا، وبالتايل لم يكن 
ل عساكري مباارش يف اليخن، ولو  الوضاع مهيئااً لتدخُّ
أراس أنَْصاار الله أن يساتحوذوا عى السلطة الستحوذوا 
عليهاا، ولاو أراست الثورة وقوى الثورة وقوى الشادب 
اليخني بشاكل عاد امليتزلة يف قوى الثورة أن تستحوذَ 

عى السلطة الستحوذت عليها وقخزت إليها.
وخيخاا يتدلل باالنقالب عى اتخاق السالم والرشاكة 

قال حخزة الحوثي: 
تام االنقالُب عاى اتخاق السالم والرشاكاة الوطنية 
وومل االنحراف إىل مرحلة ال يجوز الساكوت عليها أَْو 
التغاايض، خاماة عندما ذلب أحخد بن مباارك إىل أبو 
ظبي إىل لجنة مياغة الدستور وليئة مياغة الدستور 
وعخال عى خارض الساتة األقاليام ونص عى الساتة 

 لم يأت تحرك المسار الثوري 
كترف ، وإنما أتى كضرورة 

يتطلبها البلد في إطار تحقيق 
طموحات وآمال الشعب اليمني 

ولو لم يتحرك المسار الثوري 
لكان وصل البلد إلى حالة من 
الفوضى والتمزيق والتفتيت

 حرصت الثورة على ترسيخ 
مبدأ الشراكة الوطنية بين كافة 

القوى السياسية اليمنية إلدارة 
البلد خالل المرحلة االنتقالية 

وتنفيذ طموحات التغيير

 المشروع الثوري هو لكل 
أبناء الشعب اليمني ويحمل 

أهدافًا سامية تتجاوز فئة أو 
تيارًا أو طائفة أو حزبًا ويأتي 
ليلبي طموح التغيير ويرسخ 
الشراكة بين أبناء هذا البلد

 أنصار اهلل ليس لديهم 
هواجس للقفز على السلطة 
واالستحواذ ولو كان لديهم 
هذه الهواجس الستحوذوا 

عليها في 21 سبتمبر وكان 
الوضع حينها مهيئًا

 المبادرة الخليجية أعطت 
هادي السلطة التشريعية 

والتنفيذية 
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 ما يحدث من ضجيج اآلن هو لحرف األنظار عن المعركة ذات األولـــــــــوية ويأتي في سياق استهداف الثورة وطموحات 
الشعب ومحاولة للعودة بالوضع إلى ما قبل 21 من سبتمـــــــــــبر أو ما قبل 2011، لمجرد االستحواذ على السلطة

األقاليم يف مسوسة الدستور الجديد، رغم أن اتخاَق السلم 
والرشاكاة الوطنية يف البند الدارش ينُاصُّ عى أن تقوَد 
الهيئاة الوطنية لإلرشاف واملتابدة عى تنخيذ ميرجات 
الحاوار الوطناي بداد تصحياح االختالالت خيهاا - يف 
التشاكيل واالنشااء - بخدالجة لذه املهخة ولي شكل 
الدولة، ولألسف خرضت يف مسوس الدستور، ثم أُتي بهذه 
املساوسة وأريد تخريُرلا عل الهيئة الوطنية قبل أن يتم 
إْمااااَلُح االختالالت خيها وامليض يف مارشوع التنخيذ، 
وتجااوز اتخاق السالم والرشاكة الوطنياة وميرجات 
مؤتخر الحوار الوطني وطخوحات وآمال أبناء الشادب 
اليخني وتضحيات أبناء الشادب اليخني واساتحقاقات 
ثورته املباركة؛ لذلك املساار الثوري تََحاّرك من جديد يف 

يناير.
ويؤكاد الحوثاي أنه عندماا ومل االنحاراف إىل لذا 
املساتوى كان لنااك تََحااّرك شادبي لتصحياح لاذا 
االنحراف، لذا التََحاّرك رخع أربدة مطالب وأعلنها قائد 
الثورة السايد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف من خطاب 

حينها، متخثلة يف: 
الدساتور  مساوسة  يف  االختاالالت  تصحياح   -1

واالضاخات امليالخة التخاق السلم والرشاكة الوطنية 
2- إْماااَلح االختالالت يف الهيئة الوطنية.

3- وكذلاك ماا يتدلال بالوضاع األمناي ومدالجته 
ومواجهة عنارص القاعدة وساعش

ل- وكذلاك خيخاا بتدلل بتحقيال الرشاكاة، أن يتم 
تحقيل الرشاكاة وخل آلية واضحاة ومحدسة كخا نص 

اتخاق السلم والرشاكة.

االستقالة والدفع بالبالد إلى 
الفوضى

ولخات املهنادس حخازة الحوثي أناه وأثنااء ما كنا 
نناِقاُش كيخية تنخياذ األربع النقااط، وكان لناك جوٌّ 
عاد لتنخيذلاا، خوجئ جخيع القوى السياساية، حتى 
بن عخر، بتقديم االساتقالة حينها، وكان لناك سادي 
ومحاولاة من بداض القاوى السياساية إلثنائهم عن 
االساتقالة سون جادوى، وكذلك جخال بان عخر حاول 
جالاداً لكان سون جادوى، طلاب منهخاا أن يقوماا 
بترصياف األعخاال، لكي ال يُارتك البلد يف حالاة الخراغ 
املدمار واليطري التي أمابت مؤسساات الدولة جخيداً 
بالشالل نتيجاة لالساتقالة، ولكن ولألساف رخضا أن 
يقوما بترصيف األعخال، ولناا أوّضح نقطًة يف أحداث 
ينايار، لو نالحظ أن لذه اليطاوَة كانت اليطوة األوىل 
للدادوان عاى أبناء الشادب اليخناي عندما تام إسخال 
البلاد يف حالة الخراغ املدمر واليطري والشاامل وتدطيل 
مؤسساات الدولاة، ولام تكان يف ليلاة 26 مان مارس 
باخارتاق أول طائارة حربياة لألجاواء اليخنية وقصف 
مطار مندااء الدويل، وإنخا كانت بداية الددوان يف سخع 
البلد نحاو لذا الخاراغ املدمر واليطري عاى البلد وعى 
مؤسساات الدولة، ولو نرجع قلياالً إىل الوراء لالحظنا 
أناه مع بدء أحاداث ينايار يف التََحاّرك الشادبي حينها 
تاويف امللك عبداللاه خجأة ومدد خلخاً له سالخان وقاد 
بدخل اإلجراءات والتغيريات الدخيقة التي لم يسابل لها 
مثيل يف تأريخ نظاد آل سدوس، واتضح يف األخري أن لذه 
التغيريات واالجراءات لي كانت تهيئًة ويف إطار الرتتيب 
والتحضري لشان الددوان الدساكري عى أبناء الشادب 

اليخناي، كخا كان واضحااً أيضاً أناه كان لناك ترتيب 
وتحضاري، بدد إحداث لذا الخراغ ورخض القياد بخهخة 
ترصيف األعخال من قبل مدظم الوزراء ومن قبَل لاسي 
لام يكن للبلد إال خياران رئيسايان، الييار األول متخثل 
يف أن تجتخع القوى السياساية بصختها لي َمن أعطت 
الرشعياة لهااسي ولحكومة بحااح يف التواُجد يف سادة 
لذه السالطة؛ ألناه لم يكن طخاوح الثورة السايطرة 
واالساتحواذ والقخز عى السالطة؛ ألنها لم تقخز يف 21 
سابتخل وال يف أحاداث يناير، وكان ما تهادف إليه لو 
تصحيح مساار الدولاة اليخنية الداسلاة وتحرص عى 
تحقيل وترسايخ مبدأ الرشاكة الوطنية يف إَساَرة املرحلة 

االنتقالية.
لذلاك كان أمامهاا خيااران إماا تحقيال التواخال 
السايايس با� القاوى السياساية والتومال إىل اتخاق 
سايايس يخايض إىل سالطة انتقالية جديادة وتصحيح 
مساار املرحلة االنتقالية ُوُمااْوالً إىل االنْتَيابات، ولذا 

املسار كان األنسب لقوى الثورة.
لكن لألساف أن لذا املساار كان يخر بدخلية تدطيل 
مخنهجة وعخلياة عرقلة واضحة من قبل بدض القوى 
السياساية املتواجادة عاى الطاولاة، بدخاع من بدض 
قاوى الياارج التي كانت توحي وتوعاز إىل لذه القوى 
بدرقلاة التومل إىل اتخاق سايايس بهادف الومول إىل 
نقطة االنهيار؛ أِلَن البلد ال يحتخل البقاء يف حالة الخراغ 
الشاامل ومن أجل انتهاء التحضري للددوان الدساكري 
املبارش عى أبناء الشادب اليخناي؛ لذلك يف ظل التدطيل 
الاذي كان حامالً عاى الطاولة وجدناا أن التومل إىل 
التواخال قاد يتطلب وقتااً طويالً يف حالاة توخرت النية 
من قبل بدض القوى السياسية ومن قبل األمم املتحدة 
واملجتخاع الدويل حينهاا، ولم يدد الوقت يساَخُح ببقاء 
الوضاع كخاا لو عليه، لذلاك لم يكن من بُادٍّ للثورة إال 
أن تتََحاّرك يف أن تقود بدورلا واساتيداد ما لديها من 
نخوذ بسايط يف مؤسسات الدولة؛ أِلَن مؤسسات الدولة 
ال يخكان القول بأنها يف يد قوى الثورة؛ أِلَن مؤسساات 
الدولاة أمالً الخسااس متخكن من بداض منها ومراكز 
النخاوذ التقليدياة لاي تخثل سالطة عخيقة بالنسابة 
لها، وموضوع مكاخحة الخسااس كان لدخاً رئيسياً من 
ألداف الثورة بدد الواحد والدرشين من سبتخل، ولذلك 
كان قائاد الثاورة يحرُص عى أن تحقال الرشاكة خيخا 
بداد اتخاق السالم والرشاكاة لقوى الثاورة يف األجهزة 
واملؤسساات الرقابياة والدوائر الرقابية عى مساتوى 

مؤسسات الدولة.
ويف ظال حالة الشالل الكامال يف مؤسساات الدولة 
والدخاع بالباالس نحاو االنهياار كان عاى قاوى الثورة 
وعى أنَْصاار اللاه يف مقدمتهم أن يتََحاّركوا لالضطالع 
بخساؤولية وطنياة مهخاة اساتثنائية رضورية خالل 
تلك املرحلة ولي اساتيداد ما لديهم من نخوذ بسايط 
يف مؤسساات الدولة للحخاظ عى مؤسسات الدولة من 
التااليش واالنهيار، ولنا أؤكد نخوذ بسايط؛ أِلَن القوى 
التقليدياة لي من تختلك السالطة الدخيقة خيها، ولي 
من أسخلت مؤسسات الدولة يف رصاع مدمر وحاس طوال 
الخارتة املاضية؛ وألنه لم يدد باإلمكان تساليم املرتبات 
للدولة لذا بالنسبة للخسائل االقتصاسية، ولذا بالتأكيد 

سخع قوى الثورة إىل اإلْعااَلن الدستوري.
اإلعالن الدستوري كرضورة ملنع انهيار البلد

وتحدث األستاذ حخزة الحوثي عن السياق الذي جاء 
خيه اإلْعااَلن الدستوري قائالً: 

عنَدماا لم يكن أماد قاوى الثورة ساوى التََحاّرك يف 
إطار تواخل سايايس عل القوى السياسية عى الطاولة 
أَْو عل املساار الثوري الاذي بالتأكيد ال بد من أن يكون 
لنااك إْعااَلن سساتوري وعل لاذا اإلْعاااَلن يتم ملء 

الخراغ واستكخال مسار الدخلية السياسية. 
وكان اليياار األمثال لاو اإلْعااَلن الدساتوري ومن 
خاالل لاذا اإلْعاااَلن أُعطاي الغطااء لقوى الثاورة يف 
التََحااّرك للحخااظ عاى مؤسساات لدولاة يف إطار ما 
لديهم من نخوذ بسايط للحخاظ عى مؤسساات الدولة 
من التاليش واالنهيار لذا بالدرجة الرئيساية، ويف نخل 
الوقت أعطى القوالب الدامة للقوى السياسية التي عى 
الطاولة لالتخاق السايايس وللدلم اإلْعااَلن الدساتوري 

عندما أتى لو أتى مجسداً للتواخقات األولية التي كانت 
قاد توملت إليهاا الطاولة: املجلل الرئاايس وحكومة 
رشاكة وطنية وبالنسابة للخجلال الوطني لو أعطى 
الحال لكل أعضاء مجلل النواب حال الدضوية يف لذا 

املجلل للسلطة الترشيدية الجديد. 
تدش� الددوان عى اليخن وسد الخراغ السيايس

ويؤكاد حخازة الحوثي أن الددوان بادأ بدخع البلد إىل 
حالة الخراغ إلحداث االنهيار الشاامل وقتها، لذلك جاء 
اإلْعااَلن الدساتوري يف لذا اإلطاار وقطع الطريل أماد 
اآلماال التي ما زالت أماَد قوى اليارج يف محاولة إعاسة 
املشاهد إىل املاايض وإىل نخال األجنادات وامليططات 

التآمرية التي كانوا يريدونها.
 لذلاك يف الياود الثاني من اإلْعااَلن الدساتوري ظهر 
قائُد الثورة السايد عبدامللاك بدر الديان الحوثي ووّجه 
خطابااً ألبناء الشادب ومن ضخن ما أكاد خيه أنه ختح 
املجااَل أمااد القاوى السياساية الساتكخال الحاوار 
السايايس يف إطار جااس للتومل إىل اتخاق سايايس عى 
سالطة انتقالية جديادة وامليض يف تصحياح انحراخات 
مسار الدخلية السياسية االنتقالية ُوُمااْوالً إىل تحقيل 
طخوحاات وآماال أبناء الشادب اليخنية، ولناا الثورة 
ظلت يف مربدها بدد أن اتيذت خطوة متقدمة باإلْعااَلن 
الدساتوري، لم تقخز عى السلطة وظلت تقود باملهخة 
االساتثنائية التي تنصلت القوى السياساية عن القياِد 
بها، بدض القوى السياسية رخضت أن تخيَض يف اتخاق 
سيايس مللء لذا الخراغ حتى بدد الددوان، وكانت لناك 
محااوالت جاسة ملحاولة مالء الخراغ عال التواخل ب� 
القوى الراخضة للددوان وبذل أنَْصاار الله جهوساً كبرية 
يف محاولاة التواخال بدض القاوى السياساية وقّدمنا 
التناُزالت الالزمة واملطلوبة يف محاولة التومل إىل تواخل 
سايايس مللء الخراغ السايايس بدض القوى السياسية 
وكان السايد عبدامللك الحوثي، والثورة وقوى الثورة لم 
تخاِض مللء لذا الخاراغ يف إطار الدخال الحكومي نظراً 
ألناه ال زالت لناك مطبات كبارية يف الواقع وزاست لذه 
املطباات والتدقيد ماع الددوان الذي أسخلناا يف مرحلة 
جديدة ومندطف لاد ووضع لنا أولويات ومساؤوليات 
أمااد الثاورة وأماد الشادب اليخناي، لاذه األولويات 
بالدرجاة الرئيساية لاي يف الهادف األول للثاورة ولو 
التَاَحاارُّر من الهيخناة والوماياة اليارجية وتحقيل 
االساتقالل ولو ييوُض مدركته اليود والثورة تيوض 
لذه املدركة وبقية أبناء الشادب اليخني استطاعت أن 
تيوض لذه املدركة بجدارة بدد حوايل تسدة أشهر من 
لذا الددوان وأبناء الشدب اليخنية يقخون عى أقدامهم 
يف مواجهاة لاذا التحالاف الادويل الكاساح، وبالتاايل 
الثورة تحقل إنجاازاً وتقدماً يف إطار مدركتها لتحقيل 
االساتقالل لهذا البلد والتَاَحاّرر من الهيخنة والوماية 
اليارجياة؛ لذلاك باذل أنَْصاار اللاه جهوساً ماع بداية 
الدادوان مع بدض القوى السياساية الراخضة للددوان 
وقدموا التناازالت املطلوبة يف محاولة مالء لذا الخراغ 
السايايس يف إطااره الحكومي، ولكن لألساف لم تُخِض 
إىل اليروج باتخاق كامل وملء لذا الخراغ، وألن السايد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي ال يريُد للخسار الثوري تدزيز 
االنقسااد، حرص عى عدد تدخيل االنقساد السيايس، 
وكان يدعاو القوى السياساية ملالء الخراغ السايايس 
القائام يف البلد، ومع ُكّل خطاب كناا نتََحاّرك كخجلل 
سايايس مع بقياة القوى الراخضة للدادوان يف محاولة 
تقريب وجهاات النظر وملء لذا الخاراغ، وكنا نحاول 
أن نقدد التناازالت املطلوبة والالزمة املخكنة ولألساف 
لم تصل إىل نتيجاة، ولوال الجهوُس التي بذلت يف الحخاظ 
ل القوى  عى مؤسساات الدولة من االنهيار يف ظل تنصُّ
السياساية قبل الددوان وبدد الددوان لكانت قد تالشت 

املؤسساُت ولكانت قد انهارت.

توصيف الحالة القائمة
ويؤكد الحوثاي أنه ال يخكُن القوُل باأن أنَْصاار الله 
يف موقاع الحكم أَْو أن لذا النخاوذج لو نخوذج أنَْصاار 
اللاه أَْو تجربتهام وال مقارناة؛ أِلَن البلاد سخال مرحلة 
الددوان بدد أن تنصلت القوى عن القياد بخساؤوليتها 
بخالء الخاراغ، ولذلك لام يقادد أنَْصاار اللاه عى لذه 

مقابلة

 عندما وصل االنحراف إلى 
محاولة إقرار تقسيم البلد 

وتفتيته جاء التحرك الشعبي 
لتصحيح هذا االنحراف ورفع 

أربعة مطالب.

 استقالة هادي وبحاح كانت 
الخطوة األولى للعدوان على 

أبناء الشعب اليمني بهدف دفع 
البلد إلى الفراغ المدمر والخطير

 أمام تعطيل الوصول التفاق 
سياسي لم يكن أمام الثورة 

إال التحرك الستخدام ما لديها 
من نفوذ بسيط في مؤسسات 
الدولة للحفاظ على مؤسسات 

الدولة من التالشي واالنهيار

 مؤسسات الدولة تمثل سلطة 
عميقة لمراكز النفوذ التقليدية 

وال يمكن القول بأن مؤسسات 
الدولة في يد قوى الثورة 

 مكافحة الفساد هدف 
رئيسي من أهداف ثورة 21 

سبتمبر

 اإلعالن الدستوري أتى 
مجسدًا للتوافقات األولية 
المتوصل إليها في طاولة 
موفمبيك: مجلس رئاسي 

وحكومة شراكة وطنية

 العدوان وضعنا أمام أولويات 
هي التحرر من الهيمنة والوصاية 

الخارجية وتحقيق االستقالل، 
والثورة تخوض هذه المعركة 

وبقية أبناء الشعب اليمني
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 ما يحدث من ضجيج اآلن هو لحرف األنظار عن المعركة ذات األولـــــــــوية ويأتي في سياق استهداف الثورة وطموحات 
الشعب ومحاولة للعودة بالوضع إلى ما قبل 21 من سبتمـــــــــــبر أو ما قبل 2011، لمجرد االستحواذ على السلطة

اليطاوة إال يف إطاار مهخاة وطنياة؛ أِلَن إسخااَل البلد 
وسخداه إىل حالاة الخوىض كان لو بداياة الددوان وبدد 
أن بادأ الدادوان اليارجاي ولاذا التحالاف اليارجاي 
يف مواجهاة لاذا البلاد اساتطاعت الثاورة ومن ضخن 
االنجاازات التاي حققتهاا أن تقوس لذا البلاد مع بقية 
القوى وبقية خئات الشادب اليخناي للصخوس أماد لذه 
اآللة التدمريية الهائلة والتحالف الدويل الهائل، ولم يكن 
باملقدور حتى لو كان لناك مؤسساات سولة لديها من 
القاوة بديداً عن االلتخاف الشادبي ملاا تخكنت من لذا 
التحالف الدويل الكاساح ولوال أن لناك ثورة حقيقية يف 
البلاد ولذا مخاا يللن أن لناك ثورًة شادبية حقيقية 
واسادة يف اليخان ولاوال لذه الثاورة ملا اساتطاعت أن 
تصخد أمااد لذه الددوان؛ وألن لناك ثورة اساتطاعت 
أن تصخد وأن تحقل لذه االنتصارات واالنجازات يف ُكّل 
مياسين الرشف والبطولاة، واآلن قوى الددوان أمبحت 
يف موقاف مدب خاالل لذه املرحلة ولنااك إنهاك عى 
ُكّل املساتويات عى املساتوى االقتصاسي وغريه، ولذلك 
لناا يلز ويتجى ألخية املرشوع، ولنا أؤكد أنه يف حال 
طال تنصل القوى السياسية وومل البلد إىل مرحلة من 
اليطورة أمبح مدها مان الرضورة، وقد يكون قريباً، 
امليضُّ يف ملء لذا الخراغ عل املسار الثوري، خإن الثورة 
بالتأكيد ساتتََحاّرك وسايتم امليض يف ملء لاذا الخراغ 

الدستوري أَْو غريه.
ويزياد املهندس حخزة الحوثي بالقول : »اليود لناك 
مدركاة ذات أولوية ولي مواجهة الدادوان والتَاَحاّرر 
مان الوماياة والهيخناة اليارجياة وسليال إضايف عى 
أن القاوى الثورية ليسات يف موقع الحكام أنه ال توجد 
حكومة حتى اآلن ولم تشاكل حكومة لتخيَض عل لذه 
الحكومة، عى اإلطالق، وبالتايل يف ظل لذه الوضع ولذا 
املشاهد ويف ظل قياد الثورة وبقية أبناء الشدب اليخني 
بخساؤوليتهم يف تحقيال لاذا االنتصار ولاذا االنجاز 
عاى امليادان يف مواجهة الدادوان ويف ظل ماا قامت به 
مان سور جبَّار، يف إطار الحخاظ عى مؤسساات الدولة 
يخكن القول إن الثورة كانت الضامن ملساار بناء الدولة 
يف ساياق تحقيل طخوحات وآمال أبناء الشدب اليخني، 
وماا يحادث مثالُ من ضجياج لنا أَْو لنااك خالل لذه 
املرحلاة، يف محاولاة لحارف االنظار عان املدركة ذات 
األولوياة وحارف األنظار عن الساياق الصحياح الذي 
جااء خيه لذا الواقاع، ويف الحقيقة يأتي إما يف ساياق 
اساتهداف الثاورة واساتهداف طخوحات وآماال أبناء 
الشادب اليخناي ومحاولة عوسة الوضاع إىل ما قبل 21 
مان سابتخل أَْو ماا قبال 2011، بديداً عان طخوحات 
وآمال أبناء الشادب اليخني، خقط عاوسة الوضع ملجرس 
االساتحواذ عى السالطة خقط، لناك عخال حثيث من 
قبال قوى الدادوان خالل لاذه املرحلاة يف محاولة لز 
ثقاة الجخالاري بالثاورة واملارشوع الثوري الاذي لوال 
لذا املارشوع ملا كان لذا الصخوس عاى امليدان وملا كان 
لنااك مؤسساات سولاة موجوسة خاالل لاذه املرحلة 
ولاكان َمَض البلد نحاو التخزيل والتختيت وتقسايخه 
إىل كانتوناات وخلال رصاعات مدمرة خيخاا ب� أبنائه 
وتخك� القاعدة وساعاش، والنخوذُج الذي يحُصُل اليود 
يف بدض املحاخظات الجنوبياة خريُ سليل عى ذلك، ماذا 
عخلات قوى التحالف الددواني عاى البلد؟ وماذا عخلت 
أسوات الدادوان التي كانت عى ُسادَّة الحكام يف البلد؟، 
اآلن تَُخكَّاُن جخاعات القاعدة وساعاش من املحاخظات 
الجنوبية ويتم حتى تصخية القضية الجنوبية، ولذا ما 

ال يخكن أن يرىض به أبناء الشدب اليخني ككل«. 
ويوامال القول : »أي ضجيج يحصل لو يأتي بدخع 
من قاوى الدادوان يف محاولة إرباك املشاهد وإضداف 
الجبهاة يف مواجهة قوى الدادوان أَْو من بدض خصود 
أَْو  الاذي لديهام مكاساُب سياساية خاماة  الثاورة 
طخوحات سياساية خامة بديداً عن طخوحات وآمال 
أبنااء الشادب اليخناي، واملدركاة ذات األولوياة التاي 
ييوضهاا أبناء البلد خالل لاذه املرحلة اللجان الثورية 
الرقابياة تضطلع بادور لاد وتباذل جهاوساً جبَّارة يف 

مؤسسات الدولة عى ُكّل املستويات«.
والحدياث  الخسااس  موضاوع  أن  الحوثاي  ويارى   
والضجيج حول الخسااس خالل لاذه املرحلة، ُكّل البنوس 

تم إيقاخها ولم يبَل إال البند األول خيخا يتدلل بامليزانية، 
كثاري من أبواب الخسااس تم إغالقها عال لذه اليطوة، 
للدادوان  الراخضاة  السياساية  القاوى  َخلتأتاي  واآلن 
لنصل إىل اتخاق سايايس، لذا االتخاق السايايس يضخن 
االتخاق عى سالطة انتقالية جديد وعى تصحيح مسار 
الدخلية السياساية، وخَل مرجديات الدخلية السياسية: 
ميرجاات مؤتخار الحاوار الوطناي واتخااق السالم 
والرشاكة الوطنية، ولذا االتخاق َخليكن بخثابة مرجدية 
سياساية، واساتناساً إىل لذه املرجدية يتام ملء الخراغ 
القائام يف لذه السالطة؛ أِلَن املرجدية السياساية لذه 
يخكن أن تكون بخثابة اإلْعااَلن الدساتوري وباالستناس 

إليها يخكن بناء الخراغ.

 اللجان الثورية في مواجهة الفساد
ويؤكاد حخازة الحوثي أن قوى الثاورة تقوُد بجهوس 
جبارة واساتطاعت أن تضبط الكثري من أبواب الخساس، 
مع لذه اليطوة أضف إىل أنه اليود موارس البلد متدطلة 
ومتوقخة، املوارس النخطية ليسات تحَت سيطرة الثورة، 
أَْو غريلاا وكثاريٌ  أَْو يف حرضماوت  ساواٌء يف ماأرب 
مان موارس البلد ليسات تحَت سايطرة الثاورة، حصار 
اقتصااسي خانل يتدرض لاه البلد، لكن البلاد يتدرَُّض 
لوضع اساتثنائي، ولل يطلب من بشار األسد اليود أن 
يتََحارََّك يف إطار سياق بناء؟، إذا كانت القوى السياسية 
تنصلات يف أن تأتاَي وتشاارك قوى الثاورة وأن تتحخل 
مساؤوليتها يف إَساَرة شاؤون البلد، والحخاظ عى كيان 
الدولة ومؤسساات الدولاة من التااليش واالنهيار عل 
اتخاق سايايس، املجال مختوح أمامها من بدد اإلْعااَلن 
الدساتوري ومن بدد الددوان، وحتاى يومنا لذا بدض 
القوى السياسية تنصلت من أجل أن ال تأتي لتشارك يف 
لذه املهخة الوطنية االستثنائية التي ال تخثل تجربة وال 
تخثل نخوذجااً، إذا كانت رخضت خكيف يخكن أن نَِصَف 
الوضاع الرالن اليود، ولذلك لي تأتاي يف إطار املزايدة 
وتأتي يف إطار سخع من قاوى الددوان؛ ألن املدركة التي 
ييوضها البلد اليود لي يف إطار الثوابت الوطنية، اليود 
لم يتددوا اليالخات يف إطار التخاميل السياسية يف إطار 
اليالخات السياسية، اآلن لناك مدركة يف إطار الثوابت 
الوطنية، ولناك غزو، لناك احتالل للبلد، لناك السياسة 
الوطنية تتدرض للغزو، ولناك تضحيات كبرية تقدمها 
الثورة وقاوى الثورة وبقية أبناء املجتخاع اليخني، ويف 
مقدمتهام أنَْصاار الله، تضحيات يف ُكّل السااحات ويف 
ُكّل املياسيان عاى الحدوس ويف ُكّل الجبهاات، يف مواجهة 
عنارص القاعدة واملرتزقاة، تضحيات جبارة وكثري من 

كواسر الثورة مستغَرقة يف إطار لذه املواَجهة.

في ما يتعلق بمجلس النواب
وأشاار املهندس حخزة الحوثاي إىل  أن الطريقة التي 
ُقدِّمت بها االساتقالة من قبل لاسي وبحاح، االستقالة 
املزسوجة، كانت تؤكد عى أن لذه اليطوة كانت تأتي يف 
إطار الددوان عى أبناء الشادب اليخن من قبل اليارج، 
عندما قدد بحاح استقالته إىل لاسي قاد قدد استقالته 
بنخال الوقت الاذي قدمت به اساتقالة بحااح، وكان 
مان املخرتض أن يقبل اساتقالة بحاح ومان ثم يكلخه 
بترصيف األعخال وإذا أراس أن يقدد استقالته َخليقدمها، 
لكن قدمت االستقالة بشاكل مزسوج ويف نخل الوقت؛ 
أِلَن الهدف لو إحداث انساداس يف املشاهد وعخل تدطيل 
وإحداث شلل يف مؤسسات الدولة، لذا بالنسبة لبحاح، 
بالنسبة لهاسي قدد اساتقالته إىل مجلل النواب، ولو 
يدارف أن مجلل الناواب لم يداد يختلك للقيااد بهذه 
اليطوة بقبول اساتقالته، ملااذا أوالً أِلَن مجلل النواب 
أمباح محكوماً بالتواخال، ولذا التواخال ولذه اآللية 
ولذا الضابط ولذا القيد لألساف أنه تام التوقيع عليه 
ب� األطاراف املوّقداة عى املبااسرة اليليجياة وآليتها 
التنخيذية، لذه األطاراُف املوقدة عى املباسرة اليليجية 
وآليتهاا التنخيذية وّقدت عى أن يكاون مجلل النواب 
محكوماً بالتواخل وأعطت الَحلَّ لسالطان الدتواني أن 
يدّطاَل الثالثخائة ماوت األخرى يف مجلال النواب إذا 

اعرتض كونه أمَ� عاد حزب.
ويف حال لم يحصل تواخل ولو غالباً لم يحصل تواخل 

يف ظل لذا الضابط، يدوس األمر إىل لاسي ليحكم كخا أراس 
يف املساألة، وأمبح لو السالطة الترشيدية والتنخيذية 
وكل يشء، وأعطاي لاذا الحال عل املبااسرة اليليجية 
وآليتها التنخيذية، وأقر لذه املسألة يف ميرجات مؤتخر 
الحاوار الوطني، وأمبح مقراً أيضاً يف مرجدية الدخلية 
السياسية ويف قرارات مجلل اآلمن، وبالتايل لو يدرف 
أن موضوَع التواخل يف قبول االساتقالة كان مستحيالً، 
أوالً أِلَن الكتلاة الجنوبياة التي كانت خخساة وسات� 
عضاواً كاناوا يرخضون أن يبتاوا يف االساتقالة، وكتلة 
املشرتك كانوا يرخضون البت يف مسألة االستقالة، وكان 
أيُّ إجاراء خارج إطار التواخل كان سايدتل إجراء غري 
مقباول من قبل املجتخع الدويل ومان قبل بدض القوى 
السياساية الداخلية يف البلد، وتسابب انساداس وتسبب 
تدزيز وتدخيل االنقسااد، لكن لو اخرتضنا جَدالً أنه تمَّ 
إعاسة مجلل النواب ووضده إىل ما قبل عاد 2011د وتم 
تجاوز مرجديات الدخلية السياسية وتم تجاوز قرارات 
مجلال األمن وتم تجاوز ما انتجته الثورة يف محطاتها 
املتدادسة ومرجدياتها املتدادسة، وُعدناا بالوضع إىل ما 
قبال 2011د وأمبح محكوماً بضوابط الدساتور، كان 
أيضاً لذا املسار منسداً وكان متدذراً أَْو ال يختلك القدرة 
يف أن يدالاج اإلشاكالية التاي كانات حاملاًة يف البلد، 
ملاذا؟؛ أِلَن لذا املساار أَْو ما ُساّخَي باملساار الدستوري 
كان سايدطي، ولو يدطي، الحل لهيئة رئاسة مجلل 
النواب بدد قبوله لالساتقالة مثالً يف إَساَرة شاؤون البلد 
ملهخاة واحادة َورئيساية ولاي التحضاري النْتَياباات 
مبكرة، ولاذه املهخة من املدلود واملداروف أنها مهخة 
متدثارة وال يخكن البدُء بانْتَيابات، ألناه البلد محكوٌد 
بدخلياة سياساية ولاذا الدخلية السياساية ماا زالت 
تتطلب استكخاَل مياغة الدستور وعخل استختاء وعخل 
االعاداسات الالزمة ومن ثم التحضاري النْتَيابات، أضف 
إىل أنه يجب أن تكون لناك مدالجات يف انساياق قوان� 
قضياة الجنوبية وقضياة مددة وبداض التحضريات 
و...، ولكان تدذر حدوث اجاراء انْتَيابات مبكرة خالل 
شهَرين، من املساتحيل، وأيضاً بدد الشهرين سيصبح 
بقااء ليئة رئاساة مجلل النواب عى سادة الحكم أَْو 
يف إَساَرة شاؤون البلد غري رشعي بالنسبة للدستور ألنه 
ال يدطيها الحال إال للقياد بهذه املهخة خالل شاهرين 
وسايضطرُّ النااس إىل إْماااَدار إْعاااَلن سساتوري يف 
حال أراس يرشعن الساتخرارلا، ساتظهر الدخلية أشبه 
باالنقاالب أكثر منها خدالً ثورياً، لاذا يف حالة تجاوزنا 
ضاباط أَْو قيد التواخل الذي وّقدت عليه أطراف املباسرة 
اليليجياة وآليتهاا التنخيذياة وحكخات املجلال بهذا 
الضابط، ولذلك اليطوة التي تََحاّركت بها الثورة كانت 
رضورياة أجلتها عاى التََحاّرك بها يف إطاار مواجهة 

الددوان.
ويقاول املهنادس حخازة الحوثاي يف الحلاول لهذه 

املرحلة: 
الحلُّ لاو أن تقاَف ُكّل القوى الوطنياة واملجتخدية 
والقوى السياساية جخيداً يف خنادق واحد ملواجهة لذا 
الغازو ولذا الددوان الغاشام الذي يخااَرُس بحل أبناء 
الشادب اليخناي وأن يكون لنااك حرٌص وأن يتسالح 
ك أكثر  أبناء شدبنا اليخني بالوعي وأن يكون لناك تخسُّ
بالثورة الشدبية املباركة وباملرشوع الثوري الذي حّقل 
لاذه االنجازات، ولواله ملا اساتطاع البلد أن يحقل لذه 

االنجازات حتى يومنا لذا. 

مقابلة

 لوال الجهود التي بذلت في 
الحفاظ على مؤسسات الدولة 

من االنهيار في ظل تنصل 
القوى السياسية قبل العدوان 

وبعد العدوان لكانت قد تالشت 
المؤسسات ولكانت قد انهارت.

 ال يمكن القول إن أنصار 
اهلل في موقع الحكم أو أن 

هذا النموذج هو نموذجهم 
أو تجربتهم ألنه ال مقارنة 

فالبلد دخل في مرحلة 
العدوان

 استطاعت الثورة ومن ضمن 
االنجازات التي حققتها أن 

تقود هذا البلد مع بقية القوى 
وبقية فئات الشعب اليمني 

في الصمود أمام هذه اآللة 
التدميرية الهائلة والتحالف 

الدولي

 لوال أن هناك ثورة حقيقية 
شعبية واسعة في اليمن لما 

استطاعت اليمن أن تصمد أمام 
هذه العدوان

 بذل أنصار اهلل جهودًا 
كبيرة مع بعض القوى 

السياسية الرافضة للعدوان 
في محاولة إقناعها للتوصل 

إلى اتفاق سياسي لملء 
الفراغ السياسي وقدموا 

التنازالت الممكنة ولكن دون 
جدوى
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 عدنان الجنيد 
لقد أنزلنا يف األساابيع املاضية، يف لذه الصحيخة املباركة )مدى املسارية(، 

 � مقال� لامَّ
ن أيد الددوان«. األول: أسخيناه »الاُقااْرآن ينخي مخَة اإليخان عخَّ

والثاني: أسخيناه »ُحكُم الاُقااْرآِن يف َمن أَيََّد الددوان«.
ولقاد أثبتناا يف لذين املقال� بأن الاُقااْرآَن ينخاي مخة اإليخان عن ُكّل من 
يؤيّد الددوان، سواٌء بأقواله أَْو أخداله أَْو بقلخه، وأتينا - يف املقال الثاني - باألسلة 
الاُقااْرآنياة يف ُحكام من أيّد وسااعد الدادوان عى قتل شادبه وتدمري أرضه، 

إضاخًة إىَل ُحكم القوان� الوضدية عى من خان وطنه وباع أرضه..
ولنا أقول: يجُب رسُعهم وتنخيذُ الدقوبات عليهم، حساب ما قّررته األحكاُد 
اإللهياة، والقوانا� الوضدية، كي يرتدَع ُكلُّ من توساوس له نخُساه يف خيانة 

وطنه..
والدَجاُب أن اليوناة يف الداخل، وبدُضهام من املوظخ� يف سالك الدولة، ما 
زالوا مستخرين بأنشاطتهم ضد بلدلم، وذلك عل وسائل التوامل االجتخاعي، 

خرتالام يقوماون بإنزال التحريضات ورسام اإلحداثيات وتحديد البياوت أَْو األماكن الحيوية؛ 
بذريدة أن خيها أسالحًة مكدساة أَْو تجخداٍت حوثيًة أَْو...؛ وذلك ليقود الددواُن السدوأمريكي 

باستهداخها وتدمريلا وقتل من خيها.
وما سمرت بيوتنا إاّل بسابب لؤالء الجواسايل الدخالء، ومع ُكّل لذه الييانة التي يقومون 
بهاا جهاراً نهاراً من غري خخية تجدلم يساتلخون رواتبَهم مان الدولة بال خجل وال حياء.. بل 
حتاى الذيان يقاتلون يف مف الددوان ضدَّ شادبهم تجدلام - أيضاً - يساتلخون رواتبَهم من 

الدولة، يدني أن الدولة ترصُف عليهم ولم يقومون بييانتها ويتآمرون عليها،.. 
لهاذا يجُب عاى أبناء الشادب اليخني املنالض� للدادوان والذين بذلاوا أرواحهم وأوالسلم 
وأموالهام مان أجال الدخاع عن كراماة وطنهم ورشف أرضهام يجب عليهم - عاى األقل - أن 
يقاطدوا ويقطدوا ملتهم وارتباطاتهم ومداقتهم مع ُكّل من ما زال مرصاً يف تأييده للددوان 

السدوأمريكي عى بالسه، خضالً عن من ساعد الددوان.. ملاذا؟
 ألن الله تداىل يقول: ]الَّ تَِجُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِد اآْلِخِر يَُواسُّوَن َمْن َحاسَّ اللََّه َوَرُساوَلُه 
َوَلاْو َكانُوا آبَاَءُلْم أَْو أَبْنَاَءُلْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشاريَتَُهْم...[، ومان مخهود امليالخة أن الذين ال 
يؤمنون بالله وال باليود اآلخر لم الذين يواسون من حاس الله ورسوله، خخن أحب أَْو أيد أَْو نارص 
الذين يحاسون الله ورساوله خليل بخؤمن؛ ألن اآلية تنخي مخة اإليخان عخن كان لذه مخته 

ولي محبة وتأييد ومنارَصة أعداء الله ورسوله.

فمن هم أعداء اهلل؟ 
لم الذين يرتكبون الجرائم يف حل الشادوب ويخسادون يف األرض، ولذا ما يخدله آل سدوس، 

خجرائخهم مدروخة عل الزمن، وآخرلا ما ارتكبوه من مجازر شنيدة يف حل أبناء اليخن.
ثم إن لؤالء الذين يؤيدون الددوان، ساواٌء أكان تأييُدلم بأخدالهم أَْو بأقوالهم أَْو بأقالمهم، 
لم مشااركون يف الددوان يف قتل شدبهم وتدمري أرضهم شااءوا أد أبوا،. قال تداىل ]َوال تَْقتُلُوا 
[ وقال ]َمْن َقتََل نَْخًسا ِبَغرْيِ نَْخٍل أَْو َخَساٍس يِف األَْرِض َخَكأَنََّخا َقتََل  النَّْخَل الَِّتي َحرََّد اللَُّه إاِلَّ ِباْلَحلِّ
النَّااَس َجِخيًْداا َوَمْن أَْحيَاَلا َخَكأَنََّخا أَْحيَا النَّاَس َجِخيًْدا[، وقال رساول الله مى الله عليه وآله 
وسلم: )لو أن ألَل السخاء وألل األرض اشرتكوا يف سد مؤمن ألكبهم الله يف النار( رواه الرتمذي. 
وقاال -مى الله عليه وآله وسالم -: )من أعان عى قتل مؤمن بشاطر كلخة لقي الله مكتوباً 
ب� عينيه آيٌل من رحخة الله( رواه ابن ماجه وأحخد. وزاس األمبهاني عن ساخيان بن عيينة 
لو أن يقول: أق، يدني ال يتم كلخة أقتل.. وقال -أيضاً- مى الله عليه وآله وسلم )أال من قتل 
نخسااً مدالدًة لها ذمة الله وذمة رساوله خقد أخخر ذمة الله وال يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
ليوجد من مسرية أربد� خريخاً(.. قلت: خإذا كان لذا يف قتل مداَلد ولو الكاخر املؤّمن إىَل مدة 

يف سار اإلسالد خخا ظنك بقاتل املسلم؟ 
إن استخراَرك - أيها املواطن اليخني - بدالقتك ومداقتك وموستك مع الذين يؤيدون الددوان 
عى قتل شادبك وتدماري أرضك مدناه أناك راٍض بتأييدلم عاى قتلك قبل قتل 

شدبك خأنت جزء من شدبك.
ندام ال ماناَع مان أن تقيَم عليهام الحجة وتبا� لهم املحجاة، وتكثف من 

نصائحك لهم عّلهم يدوسون إىَل رشدلم وإىل الوقوف ضد الددوان.
لكن يف حالة استخرارلم وإرصارلم عى تأييدلم للددوان، خال مداقة مدهم 
بال يجاب أن تقطَع عالقتاك مدهم وحبك لهم حتاى ولو كانوا مان أقربائك أَْو 
مان أللك أَْو مان حزبك، مصداقاً لآلية التي ذكرنالا يف بداية مقالنا لذا. وحتى 
يكاون - أيضااً - حبك وبغضك لله تداىل قال رساول الله- ماى الله عليه وآله 
وسالم- )ثالث من كان خيه وجد حالوة اإليخاان:... وأن يحب املارء ال يحبه إاّل 

لله(( رواه البياري.
وقاال - مى الله عليه وآله وسالم- ))من أحب للاه َوأبغض لله وأعطى لله 

ومنع لله خقد استكخل اإليخان(( رواه أحخد، 
إىل غريلا من األحاسيث التي تشري إىَل أن الحب والبغض ال يكون إاّل لله وليل 

لحظٍّ سينوي أَْو نخيس..
وبهذا يجب أن تبغَض ُكّل من سار مع طريل الشيطان وأيّد الددوان حتى يكون بغضك لله، 
خحاب الوطان من اإليخان وعليك أن تللن عى مدق بغضك لهم بأن تقطع عالقة الحب والوس 

والصداقة مدهم لتنال رىض الله ورسوله. 
وحتاى لو لم توجد آيات أَْو أحاسيث تأمرك بددد موسة القتَلة واملجرم� واملؤيدين لهم لكان 

الدقل واملنطل واإلنسانية يأمرونك بقطع عالقتك ومواملتك مع قتلة اإلنسانية ومؤيديهم..
لاذا خكيف والله تداىل أمرك بدادد موسة الذين ييالخون أوامره ويخسادون يف األرض؟! ]الَّ 

تَِجُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِد اآْلِخِر يَُواسُّوَن َمْن َحاسَّ اللََّه َوَرُسوَلُه...[.
واملؤيادون للدادوان لم الذيان يواسون َمن حااس الله ورساوله؛ وذلك بتأييدلام لخواقرلم 

الدظيخة وجرائخهم الشنيدة..
إن مقاطدتاك مَلن يؤيدون الددوان تجدلهم يشادرون بالذنب، خربخاا يدوسون إىَل موابهم، 

ال سيخا إذا رأوا الشدب بكامله قد قاطدهم مقاطدًة شاملًة بجخيع مستوياتها وأشكالها.
ولنا أحبُّ أن أقول ملن يرى بددد مقاطدة املؤيدين للددوان محتجاً بأن لكل شيص رأيَه.

أقاول: إن احارتاَد الارأي والرأي اآلخر يكاون يف املساائل االجتهاسية أَْو يف األمور املديشاية 
والحياتياة أَْو يف األماور املباحة التي ال يرتتاب عليها رضٌر.. أما املحرماُت التاي حرمها الله أَْو 

املنهيات التي نهى الله عنها.. خهذه ال رأَي خيها بل يكخر اإلنسان إذا أتى برأٍي ييالخها.. 
ثم يا عجباً مخن يؤيد قتل شدبه ويخرح بقتلهم ثم يقول لذا رأي!!

 ولذا ما لم يقله إبليل، بل برأيه لذا يكون قد رضب كتاَب الله وسانة رساول الله - مى 
الله عليه وآله وسلم- عرض الحائط.

إذاً خداى جخيع أبناء الشادب اليخناي أن يتكاتخوا ويقخوا مخاً واحاداً ويدلنوا مقاطدتهم 
الشاملة لكل من يؤيد الددوان وأن يدتزلولم حتى وإن كانوا أقرَب الناس إليهم.

خإذا كنُت أيها املواطن اليخني قد تقطع عالقتك مع ُكّل من ظلخك، خكيف بخن ظلم شادبك 
وأمار بقتلهم وتدمري أرضهم؟ مع أنه ال يقاس ظلم الشايص ألخيه بخن سمروا األرض وقتلوا 

الشدب!!،.. 
 إن مان يؤيُد الددوان يف قتل شادبه وتدماري أرضه يدتل رشيَكهم يف ذلاك، بدليل األحاسيث 
التي ذكرنالا آنخاً، لذا وإن الرساول - مى الله عليه وآله وسلم- كان ال يغَضُب لنخسه وإنخا 

يغضُب إذا انتهكت حرمات الله.. 
خدليناا أن نتأىس برساول الله ونغضاب ونقاطع ُكّل من يؤيدون الذيان لتكوا حرمات الله 

وقتلوا األطخال والنساء وخربوا البالس. 
وال حول وال قوة إاّل بالله.

وجوب مقاطعة من أيــّد العدوان تعز تقـــدَّمُ 
كـ »قربان«!!

 

أميرة العراسي
لطاملا أعجبُت بهذه املحاخظة التي 
اشاتهر أبناؤلاا بالتدليام والثقاخة، 
خكانات لي عامخاة الثقاخة األزلية 
لليخن، خاكان أبناؤلا األشادَّ حرماً 
تدليخهام  بإتخااد  ساوالم  مخان 
واالجتهااس بتقسايم أوقاات عخلهم 

وسراستهم.
خلام يحرج أبناء تداز من امتهان 
الصغارية،  األعخاال  مان  الكثاري 
والتاي كانات اللبناة األكثار قاوًة يف 
مقال حياتهم وشال طريقهم نحو 
مساتقبلهم األكثر ارشاقااً بدقولهم 

النرّية لخرتات طويلة من الزمن.
الياود وعى مادار ثخانية أشاهر 
من الدادوان عى بلدنا الدزيزة يظهر 
لنا املتطرخون مان أبناء تدز والذين 
باعوا أنخَساهم للشايطان السدوسي 
بحخنة حقارية من املاال مقابَل قتل 
وتدمري تدز وإثارة الختن ب� أبنائها، 
وتناساوا أن لناك َمان يدخع خاتورة 

ُحخقهم من أبناء تدز األبرياء.
أيااد  الياود تدياش أساوء  تداز 
وتكال  عنجهياة  بسابب  حياتهاا؛ 
الياارج السادوسي وتخالي البدض 
من أبنائها غري الصالح�، بتدمريلا 

بشكل وحيش.
 ال أجد اليود مالراً قوياً يجدلهم 
يواملون قتل أنخسهم بهذه الطريقة 
الوحشاية، َومن تطاال أيديهم مخن 
ييالخهم بالخكر أَْو امليول السايايس 
ويقنداون  واملذلباي  املناطقاي  أَْو 
أنخَساهم بهذه اليزعباالت عى أنها 
حقيقاة، وال يخكنهام أن يتدايشاوا 
مدها، خدمروا ُكلَّ مكان يف أرض تدز 
َس األلاايل مان بيوتهم، ومن ظل  ورُشّ
ماماد ب� جحيم لذه الحرب طالته 

ويالتها.
ختحالاف بداض أبنائهاا مع من 
يسخون أنخسهم باملقاومة وبتخويل 
مان  والغارض  إماراتاي،  سادوسي 
ذلاك تدمري بلدلم وأن ال تساقط بيد 
مان يساخونهم الياود باملجوس من 

الحوثي� وجخاعة مالح!!
وكل  مدمارة  املديناة  خأمبحات 
منزل يشاكو رحيَل عزيز له وأمبح 
الجاار ال يأمن جاَره، وشابت الختنة 
ب� أبناء تداز بدد أن كانت تديُش يف 

سالد.
أبنااء  يقاوس  إىَل  أيُّ جناون لاذا 
الجلادة الواحدة الختداال الكثري من 

الدمار ومن أجل ماذا؟!!
لل يساتطيع أن يجيَب من قاموا 
ماع  والتآماري  االقتتاال  باختداال 
اليارج وقف لذه الحرب الدبثية ب� 

أبناء لذه املنطقة؟!!
لال عدُس القتى، ساواٌء أكانوا من 
األبريااء املدنيا� أَْو مخان أقحخاوا 
يف لاذه املواجهاات من مخا يساخى 
مقاوماة أَْو حتى حساب عى طرف 
الحوثي ومالاح كاٍف ليُنهي الرصاع 

يف املدينة؟!!
التالُعاُب باأرواح  أْن ال يتام  أرى 
الناس لنااك مقابل حخناات، مهخا 
أجيالكام  وتكخاي  كثاريًة  كانات 
القاسماة، خهاي ال تسااوي قطارة 
سٍد ُساخكت؛ بسابب قلة خري بدض 
أبنائهاا وتدخال الياارج الاذي لان 
يساتقرَّ إاّل باختداال الكثاري والكثري 
يف ُكلِّ رقداة مان أرض اليخن مقابل 

راحٍة مستخرة لهم وألوطانهم. 

الرأي حين يصبح قناعة
زياد السالمي 

ق�ال يل أحده�م أنت تري�د فرض 
قناعتك عيل وه�ذا انتهاك لحريتي ما 
جعلن�ي أتس�اءل هل ما كن�ا نتحاور 
حول�ه ه�و ضم�ن القناع�ة أم الرأي 
وهل القناع�ة »المعتقد » يفرض عىل 

اآلخرين.. 
إذن القناعة كمعتقد لدى الشخص 
ال يمك�ن يف ظل وع�ي أمثال صديقي 
هذا يعد أمراً  مفرغا  منه فلكم دينكم 
ويل دي�ن م�ع نس�بية كل يشء ع�دا 
الثواب�ت الرباني�ة أو الوطنية وكذلك 

اإلنسانية 
تتقي�د حريت�ي كم�ا قي�ل عندما  
تصبح رضراً ع�ىل اآلخر والمجتمع ، 
بل ما نتحاور حوله ال يستحق الجدل 
طالم�ا والنتيج�ة نفس�ها .. الصمت 
يف ظ�ل ع�دم االس�تفادة والتح�ول 
للمتحاورين أجدى السبل فيما يتعلق 
بالجزئي�ات والتفاصي�ل بينم�ا حين 
يك�ون محور النق�اش م�ن الثوابت 
ف�ال مجال للح�وار والنق�اش فتلكم 
الثوابت ال اخت�الف حولها مثل ال إله 
إال اهلل فه�ذه م�ن المس�لمات التي ال 
تقبل الج�دل أيضاً الوطن وس�يادته 

ثوابت ال تقبل الجدل.  
للقناع�ات  م�كان  ال  ث�م  وم�ن 

ال�رأي ح�ول ه�ذه  الش�خصية وال 
المسلمات والثوابت ؛؛ ويأتي الحديث 
والنق�اش يف تفس�يرها كإثراء طالما 
الغاية هي الثوابت وكيفية تجسيدها، 
ويدخل ضمنه�ا القناعة وهكذا بينما 
نقايش كان يؤكد عدم المس�اس بأي 
من المسلمات والثوابت يأتي الطرف 
اآلخر يح�اول أن يغ�رق يف تفاصيل 
حقائ�ق لواق�ع مف�روض لي�س كما 
أن يك�ون كم�ربر النته�اك  ينبغ�ي 
الثواب�ت .. يف حي�ن أن النقاش حول 
أي من هذه المعض�الت تحدث خلال 
يف الص�ف الوطن�ي يف وضع يقتيض 
الرتكي�ز عىل قيام ع�دو باالعتداء عىل 

ثوابتنا الوطنية .. 
نق�ول ال ب�أس ونخ�وض ح�ول 
الس�قف  تح�ت  اإلخ�الالت  بع�ض 
الوطن�ي الواح�د ونكتش�ف أن رأي 
المح�اور يفتق�ر لألحقي�ة يف وضع 
الحلول بل يق�وم عىل رؤية مصلحية 
خاص�ة ال تش�ير ول�و رسيع�ا نحو 
المصلح�ة العلي�ا تلك التي يس�تظل 
تحته�ا الجمي�ع يف تقدي�م أطماعه .. 
فع�اًل نعان�ي ضي�ق أف�ق يف القناعة 
والرأي كما نعان�ي من خلل عقائدي 
يف الثواب�ت والمس�لمات .. ال نفهم ما 
م�ؤدى رأي المتحاورين هل التكامل 
يف وض�ع الحلول والخط�ط المجدية 

لتج�اوز المش�كلة أم تطوي�ع اآلخر 
وإلزام�ه برأي�ه . الت�ي غ�دت قناعة 
وعقي�دة ال تتضعض�ع مع نس�بيتها 
كم كنت أتمنى أن يب�دأ المتحاورون 
قب�ل الح�وار يف فه�م المصطلح�ات 
ينش�ده  كخ�الص  الح�وار  وآداب 
المعن�ي م�ن األزم�ة الت�ي يعانيها . 
وم�ن بعد ذلك س�وف يكون الحل يف 
لملمة المتناثر من القول والمتش�تت 
مصالحي�ا تحت مظلة المصطلح غير 
المغل�وط . وس�يكون التعاي�ش هو 
النتيج�ة النهائية للموقف المضطرب 
والمرتبك حد رفع الس�الح واالقتتال 
. فالرأي يفس�ده التعص�ب والهوى 
والغض�ب ل�ه بينما يقوم�ه االعتدال 
والنظر نحو الغاي�ة التي يتعلل فيها 
المتح�اورون  كتفضي�ل ال�رأي عن 
ال�رأي اآلخر وع�ن الغاي�ة وتحويل 
ال�رأي إىل قناعة ه�ي المعضلة األكرب 
كان األج�دى من انعق�اد  الحوار هو 
تش�كيل هيئ�ة توعي�ة تق�وم بإعادة 
تأهيل المتحاوري�ن وصياغة وعيهم 
بم�ا يمكنه�م ع�ىل التعام�ل الج�اد 
والمسؤول أمام القضايا المطروحة . 
وبالتايل س�يقوم الجميع بدون تكلفة 
عىل وضع الحلول المفضية إىل الخير 
والتعايش ، ال رأي إال بآخر وال قناعة 

لرأي.  كما ال جدل حول الثوابت. 

لألبطال خاصة
هناء الوزير

يف ليايل الشتاء البارسة 
يأتي الليل مهروالً 

ثم ما يلبث أن يخيش بطيئاً ، متثاقال..
لذا ما يدركه كل انسان جخا النود عينيه.. 

ختذلاب باك األخاكار  واليواطار يخيناً وشاخاال..لكن ثخة 
شدورغريب 

لناك من األمان والطخأنينة ما يجدال النخل تتجه موب  
أولئاك الذين اخرتشاوا األرمخة ، والارتاب، وترثاروا والتحخوا 
الساخاء.وعانقت أرواحهام عنان الساخاء.. حبا وعشاقاً لهذ 

الوطن ، ولكل أبناءه. 
كام من الديون الساالرة يف الشاوارع والطرقاات ، وتحت 

جنح الليل املظلم البارس ، يسهرون ألجل أن نناد.. 
خال يغخلون ألجل أن اليُقلل منامنا خدٌل غاسر جبان. 

غاري أبه� بأزياز الطائرات ، وال املرتبصا� ، وال خخاخيش 
الظالد. 

كياف تركاوا ألليهام ، وأطخالهام وذويهم الجلناا، والجل 
أطخالناا ، وتناساوا ألاليهام الجلنا جخيداً ، بخاا خينا الغاخل، 

واملثين بالذنوب، والددواة لهم.. 
 خأين نحن منهم ..

ولال ذكرنالم بدعوة يف ظهر الغيب ..
بل نحن من نحتاج سعاءكم ، خانتم األولياء األطهار، بل أنتم 

خامة الله..
اسعاوا الله لناا أن يتجاوز عان تقصرينا تجالكام ، وتجاه 

الوطن.. 
َربَّنَاا َظَلْخنَا أَنُْخَسانَا َوإِْن َلْم تَْغِخْر َلنَاا َوتَْرَحْخنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن 

يَن.. اْلَيارِسِ
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تزامنا مع احتفالت ال�سعب اليمني بالعيد الـ 48 لال�ستقالل الوطني:

الجبهة الثقافية تحيي مئوية األديب والمؤرخ  بامطرف، والقصيدة الشعبية تواجه العدوان 
زياد السالمي 

 نظخات الجبهاة الثقاخياة ملواجهاة الدادوان 
بالرشاكاة ماع جامداة األندلل للدلاود والتقنية 
األحد املايض بصنداء، نادوة بدنوان “مئوية ميالس 

األسيب واملؤرخ محخد عبد القاسر با مطرف“.
واساتدرضت ماداوالت الندوة عادساً من أوراق 
الدخل منها: ورقة للدكتور أحخد با حارثة بدنوان” 
الكتابياة التارييياة لادى با مطرف با� رصامة 
الواقاع ولطاخاة اليياال”، خيخاا تطارق الباحث 
محخاد علاوي با لاارون إىل ريااسة باا مطرف يف 

سراسة تراث حرضموت املالحي البحري.
وتناول الباحث محخوظ سالم تجربة با مطرف 
مع الشادر الشادبي يف ورقة بدنوان ” محخد عبد 
القاسر با مطرف 15ل1 – 2015 شااعٌر شادبي”، 
خيخاا تناولات الشااعرة نبيلاة الشايخ يف ورقتها 

»املرسحية عند بامطرف«.
و كان عضاو اللجناة الثورية الدلياا املهندس 
ماسق أبو شاوارب قاد القى كلخة اشاار خيها إىل 
أن باا مطرف يدد مثاالً للوطنياة الحقة املنالضة 
للدادوان وعناوان املثقاف الاذي رخاض إن يكون 
خنجراً مساخوماً يف خارصة الثاوار يف املحاخظات 
بيالخاات  يخار  اليخان  أن  موضحااً  الجنوبياة، 
سياساية وتباينات يف وجهات النظار إال إن ذلك ال 

يلر للبدض إن يكونوا عخالء للددوان.
واضاف إن اليخن يتسع لجخيع أبنائه وال يتسع 
لغااز واحد ،مؤكادا أن أرض اليخن طاارسة للغزاة 
واملدتدين واملستدخرين وإن الهزائم املتتالية لقوى 
الددوان يف عدن ومأرب وتدز وغريلا من الجبهات 
خري سليل عى عراقاة اليخن وإرصاره عى نيل قيم 
الحرياة والياالص واالساتقالل من سايطرة أي 

مستدخر ومحتل.

خيخا أكدت رئيساة الجبهة س. إبتسااد املتوكل 
أن با مطرف يداد أنخوذجاً مثالياً للخثقف الوطني 
الذي وقف يف وجه االساتدخار واطخاعه، موضحة 
أن با مطرف يجساد اليود الجهة التي يكون خيها 
املثقاف الوطناي يف الوقت الذي يرخاع خيه البدض 
مان املثقخا� يف ظال الدادوان عاى الجخهورياة 
اليخنية أعالماً وموراً سخيلة يف ذكرى طرس الدخيل 
األجنبي ويلر لوجاوس الغزاة واملرتزقة من أمقاع 

الدالم عى أرض اليخن.
واشااست بدور املؤرخ والباحاث والناقد األسبي 
محخاد باا مطرف يف كشاف جولر اليخناي املدتز 
بيخنيته واملتصدي للددوان يف حواراته ومرسحياته 
ومؤلخاته التارييية وشتى إبداعاته التي اكد خيها 

أن التداون مع االستدخار أمر مستحيل.
بادوره سالط رئيل جامداة االندلال للدلود 
والتقنياة س. احخاد برقداان الضاوء عاى جاناب 
من سارية املؤرخ با مطارف وعلخه وعخلاه أثناء 

خرتة االحتاالل كخرتجم للخستشاار الليطاني يف 
محاخظاة حرضماوت وسوره يف خضاح ومقاومة 
االستدخار الليطاني يف تلك الحقبة التارييية قبل 

مائة عاد.
واشاار إىل الادور الثقايف والخكاري الهاد الذي 
يجاب إن تضطلع باه الجامدات يف أساء رساالتها 
الوطنية, ومساعدة الدولة يف تطبيع الحياة املدنية 

وإشاعة الطخأنينة ب� اوساط املجتخع اليخني.
حرض النادوة وكيل وزارة الثقاخة لشااد عيل 
و رئيال الهيئاة الداماة لآلثاار واملتاحاف مهند 
الساياني وعدس مان الباحث� واملثقخا� واألسباء 

والكتاب واألكاسيخي�.

ويف خدالية أخرى أحيت الشواعر : وخية الدخري 
، سابأ الداوايض ، ملياون الدنيس ، لياى النويرة 
، مبااح الثالثااء املايض عاى رواق بيات الثقاخة 
بصندااء ، مباحياة شادرية بدناوان »القصيدة 

الشدبية تواجه الددوان » يف سياق احتخال الجبهة 
الثقاخية ملواجهة الددوان بالديد الا8ل لالستقالل 
الوطني الا 30 من نوخخل ، وعى مديد إبراز سور 

الشدر الشدبي يف مواجهة الددوان .

ويف الصباحياة ، التي حرضتهاا رئيل الجبهة 
الدكتاورة ابتسااد املتاوكل وعادس مان املثقخا� 
واملهتخ� ، أمطرت ساحائب الشاواعر باقات من 
أورع قصائدلن الشادبية املدالة عن خصومية 
الوطناي  االساتقالل  عياد  بخناسابة  االحتخاال 
مواجهاة  يف  الصاف  ووحادة  تضاخار  وألخياة 
الدادوان السادوسي الغاشام الاذي ساخك الدماء 
وألادر املقدرات ولام يخرق ب� بارش وحجر عى 
مدى تسادة شاهور ساطر خيها اليخنياون أروع 
مالماح الصخوس و البطولة واالنتصار االساطوري 
يف مواجهاة أعتى االت القتال والتدمري بينخا يلقى 

الددو و حلخاؤه اليزي والدار.

ستزفرهم 
أرضي

عبدالقوي محب الدين 

بجيٍش من »الكربون« 

لبّوا كأوبئه..

ستزخرلم أريض ..

 كخا تزخر الرئه..!.

طرسناا أعاماري املحيطاات ُماذ 

نوْت...

لبوباً ، 

كنات  كام   : الحاال  وماوت 

ميطئه..!!

خكيف بخن لبّوا من الرمل

 خجأًة...

خغاموا –وما زالوا- 

جخوعا 

و تا جا ازئا اه..!!

وما زالت األياد تحيص

 سقوطهم..

خخي رضبٍة ألخان ،،،

 يف لحظة مئه..!!

ألن األىل قاموا عى الشدب

 ما انحنوا...

ولن ينحني شدٌب

 به لذه الخئه...!!

جبل من التحدي 
والصمود

فوزية عبد الوهاب الشهاري  
8ل  الاا  الدياد  يف  الدظيام  الياود  لاذا  يف 
يف  خرحاة  الكلخاات  ترتاقاص  لالساتقالل 
أساطري، تساابقني أحاريف لتدل عخاا ييتلج 
يف نخايس، الخرحاة الغامرة التي يخوح شاذالا 
ب� جوانحاي، خب� عبل املاايض الزالي بطرس 
املستدخر، خْيُر الحارض بالتصدي للددوان بكل 

بأس وقوة وسحضه. 
وأجياال اليخان با� ذاك املاايض والحارض 
تدلخات من لو اليخني كخاا عرخه الدالم أجخع 
وأسركاه الدالام أجخع، لو الشاامخ إبااًء، لو 
املزلاو خياراً بديناه، املدتز بأرضاه، الذائد عن 

ترابها بدمه، غري آبه يف سبيلها بيشء.  
أجيالنا ساتكل ويكل التحامهم بسالحهم، 
ويكل يف أذلانهم ما كابدوه وعانوه من تحالف 
اعتاداء ظالم وحصاار خانل، تلاك املداناة التي 
سخاع الوطن وأبنااؤه يف سابيلها الكثري، جدلت 
حتى أغانيهم وزواملهام رجولة، كلخاتها تدبل 
قاوة وإيخانا، يتبالون بحخل الساالح، وبرتسيد 
حب الوطن يف كل نشايد مباح، ولم يدد النشيد 
مجارس كلخاات ، خبدد كل ما عرخوه وشاالدوه 
مان عادوان غاشام، ماار يقينااً مرتساياً يف 
أعخاقهام، خكلخاته مزجات بالادد الثائر، وإن 
الكثاري استشاهدوا ليحيوا لم عاى أرضه بدزة 
وإبااء، وح� يرسسون نشايد الوطان ويحييون 
الدلام اليخني، ساتخر من أمااد أعينهم كل تلك 
التاي ساطرلا جيشاهم  البطاوالت واملالحام 
ولجانهام الشادبية، وكياف سكاوا املواقاع تلو 
األخرى شادثا غلا حخااة ، لم يهاباوا طائرات 
الدادو وال جلوتاه واغارتاره بالدالام املؤيد له 
يف طغياناه، سايتدلخون مان الجياش واللجان 
الشادبية أن مان كان اعتخاسه عاى الله وحده 
خالنرص حليخه ال محالة وإن تكالب عليه الكون 

أجخع. 
 لذا الجيل سايكل مدتزاً بتارييه متخاخراً 
عى كل البلدان، أن أرضه لم يدنساها حاقد ولن 
يديش خيها محتال أو عخيل، وب� أعينهم يلق 
األمل املنشاوس ويف أعخاقهم يقينااً كخا انترصنا 

واستددنا حقنا خخي القدس لنا لقاء وانتصار.

يتحادث الشاهيد القائاد السايد حسان 
بدرالدين الحوثي يف لاذا الجزء اليامل من 
محاارضة »من نحان ومن لم« عان ابتكار 
الكثاري مان الناس ألسااليب ساهلة يظنون 
جهاال أنها تخكنهام من الوماول إىل الجنة، 
ويبا� كياف أن لذه األسااليب والطرق أتت 
مغايارة لهدى الله الذي أنزلاه وكلف األنبياء 

ملوات الله عليهم تدليخه لهم..
ويدقد الشهيد القائد مقارنة مهخة يف لذا 
الصادس متدلقاة بخنهجية )الارصاع(، حيث 
ترك بداض املسالخ� الطريل التي رساخها 
اللاه ملن يبتغاون الومول إىل جنتاه وامللزمة 
لهم باملواجهة والثباات للدخاع عن سين الله، 
وخضلاوا )الدعااء( واالكتخاء باه لنرص سين 

الله..
ويؤكد الشهيد القائد أنهم بهذا ال يقومون 
بأسنى جهاد قاد به األنبياء إلعاالء سين الله، 
ولاذا غاري محياح، ولن يكاون سابيال إىل 

الجنة..
ويب� اآلثار اليطرية التي تلحل بخن يتبع 
سبيله لو ال سبيل الله، ولي )الضالل( الذي 
يصل إىل سرجة أن ال يدرف املسلخون من لم، 
وأن ال يدرخاوا أعدائهام، وال يدرخاوا طريال 
جنتاه، وال يدرخاوا الكيخية التاي كان عليها 
األنبيااء، وال يدرخوا كتابهم القارآن الكريم، 
وال يدرخون شايئاً، وموال إىل عدد مدرختهم 

لله.
مؤكدا أناه ال يخكن اليروج من لذا التيه 
الرلياب جاداً إال عن طريال القارآن الكريم 

والثقة بالله سبحانه وتداىل..
ويف لاذا الجازء من محاارضة »من نحن 
ومان لام« ساتجدون إجاباات عان لاذه 

األسئلة:
 ملاذا نتبنى مواقف مدينة بطريقة سلبية 
ونريد من ورائها ما لم يحصل لألنبياء ؟ولل 
األنبيااء أنخساهم لام يتدباوا و يصارعوا يف 

الحياة؟
– ملاذا نريد أن نرسام لنا طريقاً إىل الجنة 
ساهلة غري طريل األنبيااء؟ ومن الذي يهدي 

إىل الجنة ويرسم لنا الطريل إليها؟
– كياف رساخنا ألنخسانا منهجاا خاما 
يف مياسيان الارصاع ماع األعداء غاري منهج 
ساالحنا  الدعااء  أمباح  األنبياء؟وملااذا 

الوحيد؟ولل ينخع يف لذه الحالة؟

– ما لو السبيل لليروج من لذا التيبط 
والتيه الرليب الذي أمبحنا خيه؟

وإليكم اآلن لذا النص املخرغ من محلرضة 
الشهيد القائد السيد حسن بدرالدين الحوثي 
التي ألقالا خالل شهر شوال 22ل1لجرية:

)لم نخهم املسألة بالشكل الصحيح، مثلخا 
تحدثناا يف الدرص كيف أننا أمبحنا يف واقدنا 
نخرتض ما لم يحصل لألنبياء, نتبنى مواقف 
مدينة بطريقة سالبية ونريد مان ورائها ما 
لم يحصل لألنبياء, نحن كيف نريد أن نرسام 
لنا طريقاً إىل الجنة سهلة غري طريل األنبياء! 
والجناة من لم سعاتهاا؟ األنبياء؟. لو كانت 
املسألة خيها سهولة بشكل كبري ملا كان سعاة 
الجنة لم أنخساهم يحتاجاون إىل أن يتدبوا 

ويصارعوا يف الحياة. لذا بالنسبة للجنة.
خاللاه لاو الذي يهادي إىل الجناة، وليل 
نحن من نرسام طريل الجنة ونخّصلها، الله 
يقول: }َوالّلُه يَْدُعَو إىَِل اْلَجنَِّة َواْلَخْغِخَرِة ِبِإذِْنِه{

)البقرة221( لو الذي يهدي إليها, ما مدنى 
يهدي إليها؟ بالحظ! يرسام طريقها, رصاط 
مساتقيم أيضاً ليل طريقا غامضاً, رصاط 

. مستقيم, طريل واضح مستقيم, ب�ِّ
يف مياسيان الرصاع أيضااً ننطلل انطالقة 
لم يكن عليها األنبياء أنخسهم نريد أن ندعو: 
اللهام.. اللهام.. اللاك, وسمار, واعخال كذا 
باألعاداء! الدعااء جيد كإعراب عان موقف, 

كإعاراب عن موقف, لكن ال تنتظر من ورائه 
شيئاً إذا لم تدخل, إذا لم تدخل, خامة ولديك 

القدرة عى أن تدخل شيئاً, وأن تدخل ما
 تساتطيع ولدياك القدرة, اعخال متى ما 

عخلت سيستجاب الدعاء. 
رساخنا طريال للجناة خامة, ورساخنا 
منهجياة يف الرصاع مع اآلخريان خامة, لم 
تتوخر لألنبياء ال لذه وال لذه بالشاكل الذي 
نرياد أن تكاون لناا، وكأننا أعاى مقاما من 
أنبياء الله ومن سيد املرسل� محخد )ملوات 

الله عليه وعى آله(.
خأمبحت املساألة من الضاالل إىل سرجة 
أننا لام ندرف من نحن، ولم ندارف أعداءنا, 
ولم ندرف طريل جنته, ولم ندرف كيف كان 
علياه أنبياؤنا, ولم ندارف كتابنا, ولم ندرف 
شيئاً, أمبحنا مخر, ال ندرف شيئاً, ونتدامل 

أيضاً مع الله سبحانه وتداىل ناس�!.
ولذا مخا جدلنا ال نثل بالله كثرياً لو: أننا 
ناسا� أنه رحخن رحيم بنا, أي أنه ينبغي أن 
يكون محط ثقتنا حتى آياته ]احسب ما لو 
سابر إما نخيش عليها, احسب أننا سنتورط, 
أو احسب أن املساألة ليست .....[ مدق الله 
الدظيام, محياح لكن.. ما لنااك ثقة بالله 
ع, عندماا يهادي, عندما  بأناه عندماا يارشِّ
يرسام طرق مدينة, طريل إىل الجنة, طريل 
كياف نواجه الحيااة, كيف نواجاه اآلخرين, 

أنهاا حقائال ثابتاة, وأناه لداناا إليها من 
منطلال رحخته بنا, من منطلال رحخته بنا, 

خهو من يجب أن نثل به وثوقا كبرياً.
يدناي حتى لذه لم تحصل لي, ألساباب 
كثرية تراكخت, أساباب كثارية تراكخت, من 
ثقاختناا مثاالً وعن طريال أن نثقف ساواء 
بالكلخاة, أو بالكتاب, من لناا أو من لناك, 
خيحصال من ساخله أشاياء تجدلناا عى لذا 
النحاو, خال أحاداث خيخا بدد اساتطاعت أن 
تكشاف لنا واقاع, متى ما كشاخت لنا واقع 
لم نهتاد إىل طريل الياروج منه, لاذا التيه 
الرليب جاداً جداً ال يخكان أن يكون امليرج 
مناه إال عان طريال القارآن والثقاة باللاه 

سبحانه وتداىل. 
الحاظ اآلياات التاي قرأنالاا يف الدارص, 
عندما يرجع واحد إىل تخساريلا, تخساريلا 
لي يف كتاب لو من أبرز الكتب لدينا, تخسري 
]الزميرشي[ الزميرشي مدتزيل سني، ولو 
من التخاساري التي متى ما قرأه واحد أمبح 
األخ الدالماة يف مصطلحاتناا, اقرألاا تجاد 
تخساريه لها وإذا لي بالشاكل الاذي تدتله 
يف الواقع يهبط بالقارآن ويهبط بك إىل تحت 
الصخر يف املساألة, يضيِّل املسالة جداً بشكل 
رليب جاداً, يدطال اإلساتخاسة الكاملة من 
لذه اآليات بخا لو أقرب يشء إىل املساخ, مع 

أنه انطلل يخرس بجدية.
لاو ذلاب ليخارس يف مكاة عناد الحرد, 
وانطلال يف تخساريه عاى أسااس أن يقاود 
املجالة, ولذا الاذي جدلنا نحان الزيدية أن 
ندجاب بتخساريه أناه مدتازيل خيخاا يتدلل 
بخقاومة املجلة يف مدتقدات مدينة, يتحدث 
ويتدرض لهذه املسائل خينترص لجانب الددل 

ولجانب التوحيد.
لكن لم تكن املساألة بالشاكل الذي يخكن 
أن يدطياك القرآن لو عندماا ترجع إليه من 
خاالل قرنائاه, مثلخاا قاال اإلمااد الهاسي: 
)القارآن يادل عى الدارتة, والدارتة تدل عى 
القرآن( خبذل جهداً كبرياً الزميرشي, وخرس 
يف مكة, وطلع بأربدة أجازاء, ولكن تدال إىل 
القرآن من خالله, وبدد أن تستقري األحداث, 
األحاداث التي كشاخت الدقائاد الصحيحة, 
النظارات  كشاخت  الباطلاة,  والدقائاد 
الصحيحة, والنظارات الباطلة, األحداث لي 

سروس(..

من ملزمة األسبوع »من نحن ومن هم«:

من خالل القرآن نستقرئ األحداث
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 نبيل لطيف *

لادست وزارة الدادل السادوسية بأنها واملجلال األعى للقضاء 

سايتيذان كاخة اإلجراءات الالزمة والحازمة ملحاكخة أي شايص 

ويف أياة وسايلة إعالمياة تتطااول أو تطدان يف القضااء الرشعي 

للخخلكاة؛ ألن التشاكيك بددالة األحكاد الصااسرة عن املحاكم لو 

تشاكيك بددالة املخلكة ونظامهاا القضائي املرتكاز عى الرشيدة 

اإلسالمية.

محيخاة “الريااض” السادوسية ذكارت أن وزارة الدادل تتجه 

ملحاكخة أحد األشاياص ومف عل “تويرت” أحد األحكاد الصاسرة 

عان محاكام املخلكة بالحكام “الداعيش”، وذلك إثر حكام ابتدائي 

مدر من املحكخة الدامة بأبها يقيض بالحكم عى أحد األشاياص 

بالقتل حدا للرسة.

واملداروف أن الاكالد يدور حاول حكم محكخة سادوسية يف 17 

نوخخل/ترشين الثاني بإعداد الشااعر الخلساطيني أرشف خياض 

)35 عامااً( بتهخاة الرتويج ألخكار إلحاسية وساب الاذات اإللهية 

وساب الرسول واالساتهزاء بالقرآن الكريم، وذلك من خالل سيوان 

شدر من تأليخه، ونقاشاته مع عدس من الشباب يف مقهى بأبها.

شايص  أي  بخحاكخاة  السادوسية  الدادل  وزارة  تهدياد 

يتطااول عاى قضااء املخلكاة ويشابهه باا “الداعايش”، سخاع 

الكثرييا� مان النشاطاء إىل إطاالق لاشاتاغ عاى توتاري باللغة 

االنكليزياة #saudiarabiaisisis )السادوسية لاي ساعش( 

و#sueMesaudi )ياا مخلكاة حاكخيناي( تحديااً للسالطات 

السدوسية.

امللخات أن تهم مثل “الرسة” و”الارشك” و«الكخر” و”االلحاس”، 

لي سالح مخضل بيد القضاء السدوسي، ضد ُكّل املدارض� للنظاد 

السايايس القائم يف السدوسية، مهخا كان لذا املدارض، سياسيا او 

مثقخاا او خنانا او عالم سين، خكلنا يتذكر الحكم الظالم الذي مدر 

بحل الكاتب والناشاط يف مجال حقوق اإلنساان السادوسي رائف 

بدوي، حیث حکم بالجّلد 1000 جلدة، والَساجن ملدة 10 سانوات، 

باإلضاخاة لغرامة مالياة قدرلا مليون ريال سادوسي، بدد اتهامه 

بالرسة واالسااءة اىل االساالد، بينخا املدروف أن بدوي سعا محاكخة 

رئيال ليئاة االمر املداروف والنهي عان املنكر ابراليام الغيث يف 

محكخة الددل الدولية وذلك يف حديث خاص مده عى قناة اليس إن 

إن األمريكية أواخر عااد 2008، ولم يدلن عن الحاسه وارتداسه عن 

الدين االسالمي، شأنه شأن الشاعر الخلسطيني خياض.

من حسان حظ ضحايا النظاد السادوسي الولابي، ومن بينهم 

اتباع الل البيت )عليهم الساالد( ويف مقدمتهم الشايخ نخر النخر، 

واملدارضا� للنهاج الولابي املتيلف وسياساة ال سادوس القبلية 

والخاسادة، والليلاليا� واملثقخا�، املحكود عليهام باإلعداد، أن 

تتخاعل قضيتي بدوي وخياض، وتثري الراي الداد السدوسي والدربي 

والداملاي، حتى يطلع الناس عى مدى الظلم الواقع عليهم بسابب 

الثنائي السادوسي الولابي، الذي يتدامل ماع أبناء جزيرة الدرب، 

كدبيد وليل مواطن�، وان “ساعش” ليسات ساوى ظل بالتة من 

األمل املتخثل بالولابية السادوسية، خال يحتاج االنساان ملدلومات 

وثقاخة واسدة، ليكتشاف أن “ساعش” لي جخاعة ولابية يجسد 

سالوكها الوحايش تجسايدا كاماال لتداليام الولابية التاي تدتل 

املذلب الرسخي للخخلكة السادوسية، خالسدوسية وكخا تؤكد كتب 

التارياخ املنارصة واملدارضة آلل سادوس، بدأت “ساعشاية”، حيث 

تذكار لذه الكتب الخظائع التي قامت بها عصابات آل سادوس وآل 

عباد الولاب، عندما اسسات الكيان السادوسي الولابي يف جزيرة 

الدارب، اال أن لاذا الكياان وبدد تأسيساه حااول اخخااء الوجه 

“الداعيش” وراء بدض املسااحيل البالتة، ليجاد له مكانا يف عالم 

الياود، وإال خإن ُكّل أخاعيل “ساعش” اليود لي استنسااخ ملا خدله 

“الدواعش” األولون من ال سادوس وال عبدالولااب، خا”سواعش” 

األمال َو“سواعش” اليود، لم تالمياذ اوخياء البن تيخية، وابن قيم 

الجوزية، وابن عبدالولاب، وابن باز، وابن عثيخ�، وباقي سلاقنة 

الولابية، لذلك ترتكب السادوسية الياود جريخة كلى بحل تراثها 

الولابي اذا ما حكخت عى االخرين لومخهم لها بانها “ساعشية”، 

خالولابية السادوسية لي “الداعشية” َو“الداعشية” لي الولابية 

السادوسية، لذلك نرى أن السؤال الذي اخرتناه كدنوان ملقالنا خطأ، 

وندتذر لوقوع لذا اليطأ.

* شفقنا العربي

هل القضاء السعودي 
»داعشي«، أم القضاء 
»الداعشي« سعودي؟

 متابعات فلسطينية 

االحتالل يعدم فتاة وشابًا فلسطينيًا ميدانيًا في الضفة 
أعدمت قوات االحتاالل االرسائييل الثالثاء، ختاة 
خلساطينية، تبلغ من الدخر )15عاماً(، عى حاجز 
عناباة رشق طولكارد يف الضخاة الغربياة، بدد أن 

أوثل رباطها، وأطلل النار موب رأسها.
وبحساب موقع »املركاز الخلساطيني لالعالد« 
قال شاهوس عيان: إن قوات االحتالل مندت طواقم 
اإلسداف الخلسطينية من الومول للختاة، ونقلتها 

سيارة إسداف »إرسائيلية« من املكان.
وأعلان الهاالل األحخار يف مدينة طولكارد، عن 
استشاهاس الختااة، لم تدارف لويتها بداد، عقب 
إمابتهاا يف الرأس مبارشة، خيخا ترخض سالطات 

االحتالل تسليخها للهالل األحخر الخلسطيني.
برمااص  خلساطيني  شااب  استشاهد  كخاا 
االحتاالل بذريدة محاولته تنخيذ عخلية طدن قرب 

مخرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.
وأوضحت مصااسر ارسائيلية، أن جندياً شاالد 
خلساطينياً يحاول طدن مساتوطن بساك� خقاد 

بإطالق النار عليه، ما اسى اىل استشهاسه.
ويف مساتوطنة راموت بالقادس املحتلة |أميب 

مستوطن برمامة يف يده.

خلساطيني،  شاب  استشاهد 
مباح الثالثااء، بدد إطالق النار 
عليه قارب تجخع مساتوطنات 
جناوَب  عتصياون«  »غاوش 
بالضخاة  لحام  بيات  مديناة 
املحتلة؛ بدعاوى محاولته طدن 

مساتوطن باملكان، خيخا أميب 
مستوطن بجراح طخيخة بنريان 

الجيش عن طريل اليطأ. 
»مدارياف«  موقاع  وذكار 
الدلي أن خلسطينياً حاول طدن 
للحاخاالت  بخوقاف  مساتوطناً 

»كرياات  مساتوطنة  باتجااه 
أرباع«، يف حا� أطلقات علياه 
الناريان قبال تخكنه مان تنخيذ 
الدخلية واستشهد باملكان، خيخا 
أميب من النريان مستوطن آخر 

بجراح. 

كخاا أميب مساتوطن ثالث 
بجراح طخيخة ساخل ميبز بحي 
»بيت يرسائيل« بالقدس املحتلة 
بداد تدرضاه للطدان مان قبل 
خلساطيني اساتطاع االنسحاب 

من املكان.

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 مستوطنين بعمليتي طعن 
بالقدس وَ »غوش عتصيون«

940 حالة اعتقال خالل نوفمبر بينهم 400 طفل و31 سيدة

خلساط�  أرسى  »مركاز  أخااس 
للدراساات« باأن »سالطات الدادو 
جريخاَة  واملات  الصهيوناي، 
االعتقااالت بحال أبنا شادبنا خالل 
شاهر نوخخل، وتركازت االعتقاالت 
عى مدينة اليليل، حيث رمد املركز 
)0لل( حالاة اعتقال خالل الشاهر 
املاايض بينهام )00ل( مان األطخال 
القارصين منهام عدس من الجرحى، 
وكذلك )31( سايدة وختااة بدضهم 

جرحى. 
وقاال الناطال اإلعالماي للخركز 
الباحث رياض األشاقر »إن حخالت 
االعتقاال املسادورة لام تتوقف ولو 
لسااعة ساواء خالل سااعات الليل 
أو النهاار، بحيث طالات ُكّل رشائح 

املجتخاع، وتركازت عاى األطخاال 
الذين يدتللام االحتالل وقوس الهبة 
الشادبية واالنتخاضة الحالية، حيث 
ماسق االحتالل بالقاراءة األوىل عى 
تنخيذ االعتقال والسجن الخديل بحل 
قارصيان ال تتجااوز اعخارلام ل1 
عاد، بيالف ما لو مدخول به اآلن«.

إعتقال األطفال
وأشار أشقر إىل أن من ب� حاالت 
االعتقاال خالل نوخخل )00ل( حالة 
اعتقاال ألطخاال قارصيان بينهام 
ختيات وجرحى، ومن بينهم الطخلة 
نورلان عاواس )ل1 عاماً( من مييم 
قلندياا، والتاي اميبات بالرماص 
الحاى يف الكبد والقدد عند اعتقالها، 

واستشاهاس ابناه عخهاا، وال زالات 
االحتاالل،  مستشاخيات  يف  تقباع 
ومنهم أطخال ماا سون الدارشة من 
أعخارلم ومنهم الطخل »نبيل مازن 
اليطياب« ل سانوات، بداد اقتحاد 
منزلاه يف حاي رأس الداماوس ببلدة 

سلوان. 
وقد ارتخع عادس األطخال األرسى 
نتيجاة االعتقااالت إىل ماا يقاارب 
)20ل( طخل، وكذلاك ارتخدت أعداس 
القابد� يف ساجن جخداون الجديد 
إىل )70( طخال يف ظاروف قاساية 

ومأساوية.

اعتقال النساء 
وبّ� األشاقر باأن املركاز رمد 

)31( حالاه اعتقاال لنسااء خالل 
طخاالت  بينهان  املاايض  الشاهر 
وجريحاات ومسانات، حيث طالت 
ختياات   3 اعتقاال  االعتقااالت 
قارصات مان بيت لحم ولن )لديل 
ماازن كلبياة، ولباة رائاد جلان، 
وناور نضاال ساالمة( يبلغان من 
الدخار )15( عاماً ولان طالبات يف 
الصف الدارش، قال االحتالل انه عثر 
بحوزتهن عى سك�، كذلك اعتقلت 
الطخلاة » تخاارا مدخار أباو لبان« 
ل1عامااً، من القدس بداد مدالخة 
املقدساية  منازل ذويهاا، والطخلة 
»ريم محخد قنال« )13 عاما(، من 
حي   جبل املكال جنوب رشق   مدينة 

القدس. 
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دعاهم ل�سد طرق خاطئة اأو�سلت الغرب ملا هو عليه الآن

قائد الثورة اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي موجهًا رسالًة إلى شباب الغرب:
 همنا وألمنا غدا مشتركًا، وما جربتموه مؤخرًا يختلف عن آالم شعوب اليمن وسوريا والعراق وأفغانستان طوال سنين
 العنف مدعوم من قوى كبرى وحماة اإلرهاب التكفيري العلنيون المعروفون في عداد حلفاء الغرب، رغم أنهم أكثر األنظمة السياسية تخلفًا

السيد نصر اهلل عن الشهيدة أشرقت قطناني: هي عندي مثل ابني هادي

  - محمد الباشا: 
أكَّاَد قائاُد الثورة اإلساالمية يف إياران آية 
الله، السايد عيل خامنئاي، أن اإلرلاب أمبح 
اليود الهمَّ واأللمَّ املشارتَك ب� شادوب الدالم 

اإلسالمي وب� الشدوب الغربية. 
وقاال خامنئي الذي وّجه، مؤخراً، رساالًة 
مهخاًة إىل الشاباب يف البلادان الغربية، وذلك 
عى ضوء املياوف القائخة رالناً لديهم جراء 
األحداث اإلجرامية التي شهدتها خرنسا: »كل 
َمن لاه نصيب من املحباة واإلنساانية يتأثر 
ويتألم ملشاالدة لاذه املناظر، ساواء وقدت 
يف خرنساا، أو يف خلساط� والداراق ولبناان 
وساورية«. موضحاً لهام أن مليااراً ونصف 
املليار من املسالخ� يحخلون نخل الشادور، 
ولام براء ومبغضون ملرتكباي لذه الخجائع 

ومسببيها.
رساالة خامنئي التي يندادد أن يُلتخت إىل 
لكذا مياطبات للشادوب األخارى، من قبل 
أيٍّ من الزعامات الدربية واإلسالمية، استدرك 
خيهاا، الخرَق با� آالد الشادوب الغربية التي 
تتسابب بها الجخاعات اإلجرامية، وب� اآلالد 
املريرة لدى شدوب املنطقة، بالقول: لكن من 
الرضوري أن تدرخاوا أن القلل واندداد األمن 
الذي جّربتخوه يف األحداث األخرية ييتلف عن 
اآلالد التاي تحخلتها شادوب الداراق واليخن 

وسورية وأخغانستان طوال سن� متتالية.
وأورس مرشاد الثورة اإلساالمية، اختالخ� 
»الدالام  أن  أولهخاا  الخارق،  ذلاك  يُجلياان 
اإلسالمي كان ضحية اإلرلاب والدنف بأبداس 
أوساع بكثري، وبحجم أضيام، ولخرتة أطول 
بكثاري، والثاناي أن لاذا الدنف كان لألساف 

مدعومااً عاى الدواد مان قبل بداض القوى 
الكلى بشاكل مؤثر وبأساليب متنوعة، وقّل 
ماا يوجد اليود َمان ال علَم له بادور الواليات 
املتحدة األمريكية يف تكوين وتقوية وتساليح 
املشاؤومة.  القاعدة، وطالبان، وامتداساتهخا 
وإىل جاناب لاذا الدعام املبارش، ناری حخاة 
اإلرلااب التكخريي الدلنيا� املدروخ� كانوا 
سائخاً يف عاداس حلخاء الغرب برغام أنهم أكثر 

األنظخة السياسية تيلخاً«.
وخاطب الشاباَب الغربي باأن ثخة قضايا 
ينبغاي أن تكون مثار تسااؤالت لديهم، ليل 
أبددلاا عان الذلان أولئاك الشاباب الذيان 
قضاوا أعخاَرلم يف الغارب ويف ليلة وضحالا 
أخاكار  يدتنقاون  متطرخا�  إىل  يتحولاون 
املنظخاات اإلجرامياة، وينبغاي عى شاباب 
الغارب أن يختلكوا إجابًة عن الساؤال الكبري: 
»ملااذا ينجذب َمن ولاد يف أوروبا وتربّی يف تلك 

البيئاة الخكرياة والروحية إىل لاذا النوع من 
الجخاعاات؟ لل يخكن التصديال بأن األخراس 
ينقلبون خجأة بسخرة أو سخرت� إىل املناطل 
الحربية إىل متطرخا� یخطرون أبناء وطنهم 
بالرمااص؟، وبالتأكياد علیناا أن ال ننسای 
تأثیرات التغذية الثقاخية غري السليخة يف بيئة 
ملوثاة ومنتجاة للدناف طوال سانوات عخر 

لؤالء«.
الرسالة التي نرُشت بأكثر من لغة وتابدها 
أكثُر من مليون ناشاط عاى مواقع التوامل 
االجتخاعاي بدد سااعات قليلة مان نرشلا، 
حد قول وساائل إعالد عاملياة، سعا خيها قائُد 
الثورة اإليرانية، الشباَب الغربي�، إىل استلهاد 
الدروس من محن اليود وسد الطرق الياطئة 
التي أوملت الغرب إىل ما لو عليه اآلن، طالباً 
منهم أن يرسوا أسَل تدامل محيح ورشيف 
مع الدالم اإلساالمي، قائم عى ركائز مدرخة 

محيحة عخيقة، ومن منطلل االستخاسة من 
التجاارب املريرة، مؤكداً أنهام يف لذه الحالة 
سيجدون يف مستقبل غري بديد أن البناء الذي 
سيشايّدونه عى لذه األسل يخّد ظالَل الثقة 
واالعتخاس عى رؤوس بُناتاه، ويهديهم األمن 
والطخأنيناة، ويرشق بأنوار األمل بخساتقبل 

زالر عى أرض املدخورة. 
الثقاخاة  خاْرَض  خامنئاي،  اساتنكر  وإذ 
الغربياة عاى ساائر الشادوب واساتصغار 
الثقاخات املستقلة، مدتلاً إياه »عنخاً مامتاً 
وعظيام الرضر«، جازد أن الثقاخة املخروضة 
مان قبل الغارب لان تكاون البديال األخضل 
للثقاخاات الغنياة التي يتم إذاللها واإلسااءة 

ألكثر جوانبها ُحرمًة. 
ووّجه تساؤالٍت يف لذا الصدس بقوله: »لل 
لاو ذنبناا نحن أنناا نرخض ثقاخاة عدوانية 
متحللة بدیدة عن القیم؟، لل نحن مقرّصون 
إذا مندنا سايالً مدمراً ينهال عى شبابنا عى 
شكل نتاجات شابه خنية ميتلخة؟«، مجدساً 
تأكيده عاى أن عنرَصي »الدناف« و»التحلل 
األخالقاي« اللذین تحّوال لألساف إىل مكّون� 
أمليا� يف الثقاخة الغربية، لبطاا بخكانتها 

ومدی قبولها حتى يف موطن ظهورلا. 
وخيخا َعاادَّ خامنئي الحخالت الدساكرية 
التي تدّرض لها الدالُم اإلساالميُّ يف السنوات 
األخرية، والتي تسببت يف الكثري من الضحايا، 
نخوذجااً آخار ملنطال الغارب املتناقاض مع 
خطاباه ضد الدنف، أشااح القنااَع عن وجه 
آخار لهذا التناقض املتجساد يف سعام إرلاب 
الدولاة الاذي ترتكباه »إرسائيال«، ومدانااة 
الشادب الخلساطيني املظلود من أسوء أنواع 

اإلرلاب منذ أكثر من ست� عاماً. 

  - متابعات: 
السايد نرص اللاه يتصال بوالد الشاهيدة 
الخلساطينية أرشقت قطناناي، ويقول له إن 
»أرشقت بالنسابة يل مثلها مثل ابني لاسي«، 
ويدده بأنه سايختتح خطابه املقبل بالحديث 
عان ابنته أرشقات، التي لام تكن تدلام أنها 
ساتكون منطوق مان أحبته، لكنهاا عرخت 

كيف تكون زلرة عى ثغر االنتخاضة. 
أساخاؤنا تسابقنا. غالباً ما تكون جالزة 
قبال أن تتختاح عيوننا عى الضوء. األساخاء 
تتلبسانا. أرشقت قطناني واحدة من لؤالء. 
رآلاا والدلاا طه يف آياة من ساورة الزمر يف 
القرآن الكريم. أرشقت، كانت كلخة. أرشقت، 

مارت روحاً. 
أرشقات كانت كلخة. والدلاا لم يتوقع أن 
ماحباة االسام، التاي أضحت جساداً يضج 
بالحياة »ستكخل اآلية وتكون من الشهداء«. 
قبل أسابوع من اليود، استشاهدت الختاة 
الخلساطينية أرشقات قطناناي ابناة الا 16 
عامااً عناد حاجاز حاوارة »اإلرسائيايل« يف 
الضخاة. ربخاا لام تتخكن مان الوماول إىل 
املشاهد الحلام. أي لام يتح لهاا أن تحدق إىل 
يدلاا ترتخع، ثم تهوي غارساة ساالحها يف 
ذلك الجساد املدجج بالساالح، والاذي يحخل 
لها، ولهويتها، ما يكخي من الكرالية. جندي 
حخر مورته عخيقاً يف ذاكرتها. جندي يقتلع 

ويدتقل ويقتل ويجرح. 
سالُحها األبيض يستقرُّ إىل جانب جسدلا 
املطروح. سّلته من موضده مباحاً. للسك� 
وظيخة أمض. خرجت. تحسسات سكينها. 
الساك� يف رسلا منذ أيااد طويلة. »أرشقت 
أراست أن تسارتَس حقهاا مخاا عانتاه االرسة 
من االحتاالل ولخجيته. أراست أن تقاود ألنه 
خيارلا. آمنات باملقاوماة واعتلتها مصدر 

الكرامة الوحيد«، يرشح والدلا. 
يف الومايا نحيا. وأرشقت تحيا يف وميتها 
التاي حدثت بهاا والدلاا قبل استشاهاسلا 
بياود. »الحال أن أرشقات تحدثات إيل عان 
ومايالا ليلة استشاهاسلا، ولكن كنت أظن 
أنه مجرس حديث عابار«، يقول طه قطناني. 
قالات أرشقات له »تالع بأعضائاي يف حال 
إن  االحتاالل  بارشوط  تقبال  ال  شاهاستي. 
احتجزوا جسدي. ال تبك. أنا بنت خلسط�«. 

لم تكان أرشقت مؤطرًة ساخال أي خصيل 
سيايس خلسطيني »لكنها تحب ُكّل مقاود«. 
جداريتهاا لم تزل عى حائاط حجرة نومها. 
ثالثية النخوذج واإللهاد واألمل عى ما يشاري 
والد الشاهيدة، كانت حارضة يف حياتها. من 
الثائر األمخي أرنستو تيش جيخارا إىل الشاعر 
الخلسطيني محخوس سرويش وموالً إىل األم� 
الدااد لحزب الله السايد حسان نارص الله، 
الاذي تنرش موره عاى مخحتها عى موقع 

التوامل االجتخاعي خيسبوك. 
أرشقات ابناة اإلمااد واليطياب يف وزارة 
األوقاف الخلسطينية الزمتها عبارة »القدس 
عروس عروبتكام«، كتبتها يف ُكّل مكان. عى 
مقداد الدراساة. عاى حائاط حجرتها. عى 

االبواب يف املنزل. عى الدخاتر. 
البارحاة، ومن مكان ليال بذاك البدد من 
مرقاد أرشقت، حياث الهواء نخساه، والرتبة 
ذاتها، كان ثخة رجال يخكر خيها. رجل يحبه 
الكثريون اليود وييتلف مده الكثريون أيضاً. 
لكناه، خوق لذا كله، لام يزل عند موقخه من 
القضية الخلسطينية. ربخا كان يخسد لحيته 
التاي وخطهاا الشايب، عندماا سخدته مور 
أرشقات إىل أن يساتزيد من النظار إىل مورة 
ولده الذي سابقها بسانوات طوال. خقد كان 
مثل أرشقات، يف مقتبل الدخار، عندما مض 
قبلهاا يف الطريل إىل تحرير بالسه من االحتالل 

اإلرسائييل. 
مسااء الجخداة املاضياة، اتصال األما� 
الداد لحزب الله السايد حسن نرص الله بوالد 
أرشقات، طاه قطناني. قاال لاه بالحرف إن 
»أرشقت بالنسابة يل مثلها مثل إبني لاسي«. 
املكاملة ب� السايد نارص الله وبا� قطناني 
يصخهاا األخاري بأنها أشادرته وكأناه تلقى 

التليكات من ُكّل الناس سخدة وحدة. 
وينقال قطناني عن السايد نرص لله قوله 
»إن تيليناا عان مالتناا ومومنا سانتيى 
عن خلساط�. أرشقت لي شاهيدة املقاومة 

اإلسالمية يف لبنان«. 
وقبال أن ينهي السايد نرص اللاه املكاملة، 
تحادث إىل والاد أرشقت قائالً »مااذا تطلبون 
مناي. لال أنتم يف حاجاة لايشء؟«، خأجابه 
قطناناي »أرياد أن تذكر الشاهيدة أرشقت يف 
أول خطاب لك«، ولنا وعده السايد نرص الله 

بتحقيل ذلك. 
وإىل وقتهاا، ينتظر طاه قطناني أن يلخظ 
اسام ابنته أرشقت يف أول خطاب للسيد نرص 
الله. أرشقت التي لم تكن تدلم أنها ساتكون 
منطوق من أحبتاه، عرخت كيف تكون زلرة 

عى ثغر االنتخاضة.

العبادي معار�ساً ن�سر قوات اأمريكية بالعراق:

ال نحتاج قواتكم ولدينا من 
الرجال ما يكفي لهزيمة 

»داعش«
  - خاص: 

عاّل رئيُل الاوزراء الدراقي حيادر الدباسي، 
الداراق  اللهجاة، عان رخاض  بخوقاف شاديد 
للخقرتح األمريكي بنرش وحدات برية من القوات 
األمريكية عى األرايض الدراقية، إذ قال بأن بالسه 
لديهاا ما يكخاي من الرجاال والدزيخاة إللحاق 

الهزيخة با«ساعش«.
وأضااف الدباسي يف بياان، االثن� 30 نوخخل 
القاوات  2015، رساً عاى سعاوة رئيال لجناة 
املسالحة يف الكونغارس األمريكي جاون ماك�، 
بإرسال 10 آالف جندي أمريكي للقتال يف الدراق، 
»لسانا بحاجاة لهاؤالء، وقواتنا كاخياة لهزيخة 

اإلرلاب«.
وتاباع »الحكوماة الدراقياة ترحاب بزياسة 
الدعم يف الساالح والتدريب واإلسناس من الرشكاء 
الدوليا� يف حربنا ضد اإلرلاب، لكن ذلك سايتم 
بسواعد عراقية حتى تطهري آخر شل من أرضنا.

وأكد أن »لذه الحرب ليسات ب� الطوائف، أو 
األسيان، أو الجخاعات اإلثنية، بل لي حرب عاسلة 

ضد قوى الظالد والدمار والقتل«.
وكان ماك� قد سعا يف وقت ساابل إىل تشكيل 
قوة مان 100 ألف جندي أجنباي، مدظخهم من 
سول املنطقاة، إضاخة إىل جناوس أمريكي�، لقتال 

»ساعش« يف سوريا.
القاوات  إىل زيااسة عادس  كخاا سعاا ماكا� 

األمريكية يف الدراق إىل نحو 10 آالف جندي.

»رشوة« سعودية تحرج وزير 
خارجية بريطانيا!

  - متابعات: 
تدارض وزيار اليارجياة الليطاناي خيليب 
لاموناد ملوقاف محارج قاد يتسابب يف تورطه 
مساتقبالً، بدد تلقيه »رشاوة« مان رجل أعخال 

سدوسي.
وحساب محيخة »ذي انديبنتد« الليطانية، 
خقاد تلقى لاموند سااعة يد تبلاغ قيختها نحو 
2000 جنيه اسارتليني كا«لدية«، لييالف بذلك 
القاناون الذي يحظر عاى الداملا� بالحكومة 
قباول أي لداياا تتجاوز قيختها عان 0ل1 جنيه 

اسرتليني.
وقاد أبلغ لاموند املساؤول� رساخياً بتلقيه 
سااعة لدية من رجل األعخال السادوسي مرعي 
مباارك بن محخوظ املقيم بلندن، طالباً املشاورة 
بشاأن اإلجاراءات املطلوباة لتساجيل الهدية يف 

األوراق الرسخية.
أثنااء  الهدياة  تلقاى  أناه  لاموناد  وذكار 
حضاوره احتخالية لكشاف الساتار عان تخثال 
للخلكاة إليزابيث الثانية، أقيخات بدائرة رونيخيد 
وويليادج يف مياف عااد 2015، وذلاك يف إطار 
احتخاالت بريطانيا بخارور 800 عاد عى توقيع 

أول وثيقة سستورية يف التاريخ.

بابا األقباط يعود للقاهرة على 
متن طائرة »إسرائيلية«!!

  - وكاالت: 
عاس البابا توارضوس الثاني، بابا اإلسكندرية 
وبطريارك الكرازة املرقساية، إىل القالرة، األحد، 
عاى متان طائارة »إرسائيلياة«، عقاب زياارة 

استخرت 3 أياد ملدينة القدس املحتلة. 
وقاال مصدر بخطاار القالرة الادويل )خضل 
عادد ذكار اساخه(، إن »البابا تاوارضوس عاس 
والوخد الكنيس املراخل له عى متن طائرة خطوط 
الطاريان اإلرسائيلية )اير ساينا( القاسمة من تل 

أبيب«. 
وتارأس الباباا تاوارضوس الثاناي، السابت 
أبرالااد  األنباا  عاى  الجنااز  ماالة  الخائات، 
األورشاليخي، مطاران األقباط يف القادس، الذي 

تويف األربداء املايض عن عخر ينالز 73 عاماً.

»إسرائيل« تذعن: منذ اليوم 
لن تستطيع طائراتنا ضرب 

سوريا كما السابق
  - خاص: 

»طائرة مقاتلة روسية سخلت ›باليطأ‹ 
املجال الجوي الذي تسايطر عليه إرسائيل 
خوق لضباة الجاوالن املحتلاة، وتوغلت 
ملسااخة ميل، وأنه بدد إجراء اتصاالت مع 
الطائرة عاست إىل األجواء الساورية«، كخا 
أكد وزير حرب الددو الصهيوني، موشيه 

يدالون، األحد.
واعتال املحلال الدساكري يف محيخة 
»لآرتال«، عاماوس لرئيال، يف مقاال 
نارشه اإلثن�، أن »روسايا، وعى ما يبدو 
يف أعقااب اتخااق ماع إرسائيال، خرضت 
عاى األخرية قواعد لدباة جديدة يف املجال 

الجوي«. 
وكان رئيال حكومة الدادو، بنيام� 
الجياش »اإلرسائييل«،  نتنيالاو، وقااسة 
قد زاروا موساكو بصاورة عاجلة، يف 21 
سابتخل املاايض، يف أعقاب قرار روسايا 
بتكثياف تواجدلا الدساكري يف ساوريا، 
وبداد الزياارة جارى اإلعالن عان اتخاق 
وتخالخات ب� الجانب� بشاأن التنسايل 

بينهخا يف حركة طائراتهخا الحربية. 
وأشاار لرئيال إىل أن »قارار الرئيال 
الرويس، خالسيخري بوتا�، بنرش منظومة 
›اس400-‹ الصاروخية املضاسة للطائرات 
ألناه  إرسائيال؛  عاى  تؤثار  ساورية،  يف 
بوجاوس قادرة لهاذه املنظومة الروساية 
عى رمد حركاة الطائرات عى بدد مئات 
الكيلومارتات خإن ساالح الجو اإلرسائييل 
سيضطر إىل أخذلا بالحسبان لدى قيامه 

بأي نشاط يف جبهته الشخالية«.



 ذكاء القنابل 
هل ينقذ التنابل؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين 
الدتااس  تجاارة  شاهدت 
الدسكري انتداشاً غري مسبوق 
مناذ بادء الدادوان السادوسي 
عاى  اإلرسائيايل  األمريكاي 

اليخن..
خياالل ثخانية أشاهر أنخل 
واألنظخاة  السادوسي  النظااد 
مداه  املتحالخاة  اليليجياة 
مليارات الادوالرات يف مخقات 
لرشاء أعتى األسلحة األمريكية 
والخرنساية،  واإلرسائيلياة 

الستيدامها ضد اليخن..
الدتااس  ذلاك  ُكّل  وبرغام 
الضيم لم يتخكن املدتدون من 
لزيخة اليخني�، بل عى الدكل، 
خقاد ضجات مصانع الساالح الحرباي الداملياة من انهيار ساخدة 
منتوجاتها الثقيلة املتطورة بخدل مشالد احرتاقها وسمارلا عى يد 
رجال الجيش اليخني واللجان الشادبية، والتي يتم تداولها عل قناة 

املسرية أو خيديولاتها عل االنرتنت.. 
ذلبات تلاك امللياارات لبااء منثاوراً، إذ لام تتخكان الطائارات 
وموارييهاا، واآللياات ومدرعاتهاا، والدباباات ومدخدياتهاا مان 
تحقيل نرص للخدتدين، ولم تتخكن من الدخاع عن املواقع الدسكرية 
السادوسية يف نجران وجيزان وعساري، بل لم تخلح حتى يف الحيلولة 
سون تخكن الجيش اليخني واللجان الشدبية من السيطرة عى مدينة 

الربوعة السدوسية. 
وماع لاذا ما زالات عخلياُت رشاء الساالح مساتخرة، خخنذ أياد 
يتحادث النظااد السادوسي عن مخقة ساالح جديدة اشارتالا من 
األمرياكان تضخن سخول ساالح نوعاي يف املدركة لو ماا يدرف ب 

»القنابل الذكية«..
خهل يخكن لذكاء القنابل أن يدّوض غباء التنابل؟

إن مجارس اإلعالن عن اللجوء لهذا النوع من الساالح الذكي عقب 
ثخانية أشاهر من الدادوان ليؤكد غباء املدتديان، وأنهم ظلوا طوال 
تلاك الخرتة يدتدون كحاطب الليل، يرضبون ويقصخون ثم يصحون 
يف النهاار ليدركوا أنهم لم يحرزوا أية نتيجة غري اليساارة يف الُجهد 

واملال، وبضع أذًى بخن يستهدخونهم بددوانهم.. 
وبرغام لاذا يدتال املدتادون وحلخاؤلام وعخالؤلم أنخَساهم 
أذكياء لشانهم عدوان عى اليخن تحت مسخى »الحزد«، ويظنون أن 

اليخني� أغبياء!!.
ومخاوا اليخني� باألغبيااء ألنهام - بإمكانياتهام املتواضدة - 
تحادوا التحالاف ذا اإلمكانياات الهائلاة، وقارروا الوقاوف بوجهه 

ورسعه، خيخا كانت الحقيقة مداكسة تخاماً.. 
خبينخا قال اليخنياون - منذ اليود األول - بأنهم جالزون ملدركة 
النَخل الطويل، وبأن مللم اسرتاتيجي، قال املدتدون إن اليخني� 
ال يُحسانون تقدير األمور، ولن يصخدوا، وسايُهزمون يف أسابوع أو 

أسبوع�..
 وكلخا مر شاهر من الدادوان ومخولم مجادساً باألغبياء الذين 

سيقوسلم غباؤلم للقضاء عى وجوسلم تخاماً وملقتل قياساتهم..
وحا� مرت أشاهر عى الدادوان وأعلان اليخنيون عان خيارات 
اسارتاتيجية، ساير املدتادون مان اليخنيا�، وقالوا عنهام أغبياء 

لتورطهم بتهديد النظاد السدوسي.. 
كذلاك الحاال ح� أعلان اليخنيون بادء الييارات االسارتاتيجية 

خقالوا عنهم أغبياء لن يكون بوسدهم أي يشء..
تسااقطت املواقُع الدساكرية السادوسية، ومدينة الربوعة، وما 
يزال ُكلُّ يود يشهد تساقط املواقع واملدسكرات، وما تزال األسطوانة 

املرشوخة مستخرة.. 
الحقيقة أن لذا الددوان قد أساخر عن مخوس أسطوري مشتخل 
عى ذكاء كبري، يف مواجهة غباء أساطوري بكل ما تدنيه الكلخة من 

مدنى.. 
خح� لم يساتلهم املدتدون من التأريخ استحالة تحقيل انتصار 

عى اليخني�، خقد قدموا أنخسهم أغبياء..
وح� تحالخوا مع أعداء األمة ضد الشدب اليخني الدربي املسلم، 

خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
وحا� ضللوا الناس وزيّخوا الحقائال وخلكوا األحداث واختلقوا 
األخباار واالنتصاارات حتى باات إعالُمهم أضحوكًة لدى شادوبهم 

ولدى كاخة الناس، خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
وح� توقدوا أن حصارلم عى الشدب اليخني قد يخنحهم نرصاً، 

خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
وحا� ظنوا أن خساارتهم يف لذا الدادوان ساتكوُن قليلة، خقد 

قدموا أنخسهم أغبياء.. 
وحا� ظناوا أناه لن يكاون بخقادور الجياش اليخناي واللجان 
الشادبية اقتحااُد موقع عساكرية سادوسية والسايطرة عى مدن 

سدوسية، خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
وحا� أوغلاوا يف قتال اليخنيا� وارتاكاب جرائام حارب وضد 

اإلنسانية، خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
 وح� تصوروا أن الشدب اليخني سيستسلم ويذل ويهان ويدوس 

للوماية األجنبية، خقد قدموا أنخسهم أغبياء.. 
غباء يف غباء ال تكخي لذه السطور لإلحاطة بكاخة جوانبه حقاً، 

خهو غباٌء من طراز خريد شكله الزلايخر والحشيش وامليدرات..

ومضة:
من يرالن عى ذكاء اآللة والقنابل وليل عى الله، خهو غبي..

من يرالن عى ماله وقوته وليل عى الله، خهو غبي..
وبخضل الله تداىل خإن غباء التنابل لن يدّوضه ذكاء القنابل..

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثن� وخخيل

نح���ن موقن���ون بالنصر إيقاننا بصدق وعد الله وهو يقني إميان بالله وبس���ننه له 
شواهُده من الوقائع ما يستند إليه، له من االستقراء لواقع اجملتمعات البشرية على 
م���ر التأريخ، وله جتربته في آبائنا وأجدادنا ال�َي�َم�نيني الذين واجهوا إمبراطوريات 

عاملية وهزموها في نهاية املطاف وأخرجوها من ُك��ّل شبر في هذا البلد.
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 علي شرف المحطوري 
بشاهر سيساخل يؤِذن عااد 2015 عى الوساع، مسالخاً 

الراية لداد 2016.
ولقائال أن يقاول: إن الكتاباة عان ذلك حاليااً قد تبدو 
ساابقة ألوانها، خلو تأخارْت إىل األياد األخرية من الشاهر. 
والجاواب ندم، لوال أن ثخة حدثاً جلاالً واقداً تلك األياد لو 
ماا خرض الحديث حاليااً، وليل »نهاية عااد، وقدود عاد 

جديد«.
واملناسابة املقصوسة لي أشاهر من نار علم، وال تيص 
اليخنيا�، بل اإلنساانية جخدااء خصوماً ملياار ونصف 
ملياار مسالم، ولي ذكارى املولاد النبوي الرشياف، وآخر 
احتخاال بهاا كان أوائل الداد الحايل وتحدياداً يف الثالث من 
شاهر يناير، واحتشد لها الشادب إىل«حديقة 21 سبتخل« 
يف منداء، ومثلت حينها ترسيياً للتحول الثوري التأرييي 

الذي شهدته الجزيرة الدربية يف ركنها الجنوبي اليخن، وذلك بأخول حقبة 
استبداسية ذات ميالب أمريكية سدوسية ولابية، وانبداث مرحلة جديدة 
نابدة من ثقاخة وخكر الشادب اليخني، ومتصلة برتاثه الدربي اإلساالمي 

اإلنساني، وبرز مدها اليخن بلداً حامالً »مرشوعاً وقضية«.
واملرشوع لو بناء سولة ذات سياسة واستقالل قائخة عى مباسئ سياسة 
القانون واملواطنة املتسااوية واحرتاد حقوق اإلنساان والحكم الرشايد، 
باإسارة محكوماة بالرشاكاة الوطنياة، كخا يشاري إىل ذلك اتخاق السالم 
والرشاكاة، املوقع ب� القوى السياساية عرص اإلطاحة بأخطر مرتكزات 

النخوذ اليارجي، املتخثل يف الجنرال الدموي عيل محسن األحخر.
أماا القضية خهي تتخثل يف اعتبار خلساط� القضياة األوىل واملركزية، 
وأن اليخان يف سياساته اليارجية يخد يد الساالد واإلخوة اإلنساانية - - 
إىل كاخة الشادوب والدول، وذلك من موقع »االساتقاللية، واالقتدار وعى 
قاعدة االحرتاد املتباسل« وليل التبدية. ما عدا كيان الددو اإلرسائييل خهو 
يخثال للجخهورية اليخنية عدوا مركزيا، واجٌب عى ُكّل الشادوب الدربية 

واإلسالمية أن توحد جهوسلا ملواجهته، وتحرير كامل أرض خلسط�.
وشاكل ذلك التوجاه السايايس لليارجياة اليخنية أحد بواعاث القلل 
اإلقليخاي والدويل املتواطائ مع الصهيونية، مخا جرألم عى شان عدوان 

واسع النطاق عى اليخن.
وحتى ال يأخذنا االساتطراس بديدا، خخثلخا ابتدأ الداد الحايل باحتخال له 
ما قبله من ثورة سابتخلية، وله ما بداده من تطور تخثل 
بالددوان عى الثورة وعى اليخن..- خكذلك لو الداد نخساه 
سايُيتَتَُم باحتخاال بنخل املناسابة، إنخاا يف ظل متغريات 
أوساع وأشاخل أبرُزلاا: مخاوس الثاورة والشادب يف وجه 
الددوان، وتألل اسام اليخن إقليخيا وعامليا يف غضون تسدة 
أشهر كبلد قالٍر للغزاة، وعيص عى االنكسار، كخا لو كذلك 
عى مر التأريخ.، ومع لذا التألل ستحل ذكرى املولد النبوي 
أواخر الشاهر الجاري، متزامنة مع مرور تسادة أشهر من 

الددوان - كخناسبة خيها ما خيها من الدالالت منها:
 أن مرحلة التسادة أشاهر مان الدادوان تدتل مياضا 
عساريا لوالسة تأريخ جدياد ليخٍن َضخن - بدماء شاهدائه 
ونضال شدبه - الحضوَر يف املشهدين اإلقليخي والدويل عى 
املدى املتوساط والبديد، ولم يدد باإلمكان تغييبُه كخا أريد 
له ذلك من خالل شن الددوان عليه، وأن أنواَر ثورته ستختد إىل آخاق أوسع 

كونها مرتبطة بأنوار املولد النبوي الرشيف.
ومن املخارقات لنا أنه وخيخا تُحارِص السدوسية قل رسول الله مى الله 
عليه وآله وسالم، وتجدل زيارته بدعة، واالحتخال بخولده بدعة – يساطع 
اسام محخد وذكارى مولاده الرشيف من اليخان حيث املكان الاذي أراست 

السدوسية أن يُسحل يف أول أسبوع من الددوان خيابت وباءت بالخشل.
وإىل ذلك اليود - ولو قريب بالنظر إىل ما ينبغي أن يتم من استدداسات، 
والصخاوس يف وجاه الدادوان أعظم اساتدداس – خخن الواجاب أن يتحرض 
الجخياع إلحياء املولاد النبوي بخا يتناساب ماع طبيدة املناسابة، ومع 
طبيدة املتغريات واألحاداث، ومع طبيدة املرحلة التي عنوانها: )يف الدالم 
بلد اساخه اليخان، ويف اليخن أمة خالدة بيلوس اسام محخاد مرخوعا عى 

مآذن املسلخ�(.
وأخريًا وليل آخًرا، ليل شيئا يبهج الشهداء إىل ما لم خيه من بهجة، 
ويدخل الارسور إىل عوائلهم مثل تتويج تلك الدماء والدموع بإحياء مولد 
نبي منكوب بأمة تتنكر له، ولرساالته، وألخالقه، وآن األوان ألن تدوس له 
قدسايته، وألُل اليخن لم ألل الوخااء، ولم أنصاره يف مواجهة الجاللية 

األوىل، ولم أحخاس أنصاره يف مواجهة الجاللية املدارصة.

قبل الوداع: الختام مولد! )1( 

ناطق اأن�سار اهلل: �سكراً لالأجهزة الأمنية ون�سد على اأيديهم للمزيد من النتباه واليقظة

»صدى المسيرة« واتحاد اإلعالميين اليمنيين يدينان 
محاولة اغتيال اإلعالمي حمود محمد شرف

  - خاص: 
أدانت صحيفُة »صدى المس�يرة« وموقُعها عىل ش�بكة االنرتنت، المحاولة اإلجرامية الغتيال 

اإلعالمي حمود محمد رشف مدير عام إذاعة سام اف أم، صباح أمس األربعاء بأمانة العاصمة.
واعتربت الصحيفة أن هذه المحاولة تندرج يف إطار محاوالت األعداء إس�كات صوت الحقيقة 
ومحاَربة الكلمة الصادقة، مش�يرًة إىل أن الزميل حمود رشف له نش�اطاٌت وإس�هامات بارزة يف 
مواجهة العدوان الس�عودي األمريك�ي وفضح الجرائم التي ُترتكب بح�ق األبرياء والمدنيين يف 

بالدنا، وأن هذه المحاوالت تهدف لثنيه عن مواَصلة هذا المشوار الجهادي.
الناطق الرس�مي ألنصار اهلل محمد عبدالس�الم حمد اهللَ عىل س�المة اإلعالمي حمود محمد 
�ها األمني الرفيع حيث قبضت  هاً الش�كر لألجه�زة األمنية عىل يقظتها العالية وحِسّ رشف، موِجّ

فوراً عىل الجناة.
وقال عبُدالس�الم يف منش�ور ل�ه عىل صفحت�ه يف موقع التواص�ل االجتماع�ي »فيس بوك«: 
»نش�د عىل أيديهم بالمزيد والمزي�د من االنتباه واليقظة والحضور المس�تمر للحفاظ عىل األمن 
واالس�تقرار دونما كلل أو ملَل أو تساهل، فالعدو يتحيَّن الفرص عىل حين غرة، ويسعى إىل خلق 

الفوىض وزعزعة األمن واالستقرار«.
وأش�اد عبُدالس�الم بالكلمة الصادقة والموقف الوطني واألخالق�ي لإلعالميين والعاملين يف 
مختلف ميادين النشاط اإلعالمي المتنّوع يف كشف العدوان وبشاعته وفضح المرتزقة وأعوانهم، 

وهو ما حاولت جهات مأجورة مأزومة أن تستهدف اإلعالمي حمود محمد رشف.
م�ن جانبه أدان اتحاد اإلعالميين اليمنيين محاولة اغتيال اإلعالمي حمود محمد رشف، مثمناً 
دور األجهزة األمنية واللجان الش�عبية يف إفش�ال الجريمة وتعقب الجانين وإلقاء القبض عليهما 

وهما يستقالن دراجة نارية.
وهنأ االتحاد يف بيان له المذيَع واإلعالمي حمود رشف عىل س�المته ونجاته، ومش�يداً بدوره 
ودور إذاعة سام إف إم يف مناهضة الُعدوان السعودي األمريكي عىل اليمن والمرتزقة يف الداخل، 
مؤكداً عىل أهمية اليقظة يف وجه المخططات اآلثمة التي تستهدُف اإلعالم الوطني وأرباب الكلمة 

الُحّرة والمسئولة يف البالد.


