
الصواريخ اليمنية تنهي أسطورة »الحرب السعودية الخاطفة«

 أبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على سلسلة جبال حيفان ويؤمنون 4 مواقع 
هامة في ذو باب وهروب آلليات وقوات الغزو والمرتزقة غرب العمري إثر قصف صاروخي

تعز: مقتل ضابط سعودي رفيع و16 من قوات الغزو ومرتزقة السودان وبالك ووتر 

16 صفحة

60 رياالً
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:

أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل: 
3020            5171                2066                          
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قراءة يف خطاب ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي

تأكيدات قائد الثورة.. 
مسؤولية مضاعفة الجهود 

وحتمية االنتصار 

مصرع 11 جنديًا سعوديًا بعمليتين منفصلتين بجيزان واالستيالء على 4 آليات سعودية وتدمير 5 بينها برادلي 
عسير: 100 صاروخ تدك مواقع العدو  نجران: قاهر1 يدك معسكر الحرس الوطني   مأرب : الصاروخية تسحق القصر الجمهوري وتقتل 

قياداتهم وتحبط مخططًا هجوميًا ومقتل أكثر من 50 مرتزقًا بينهم قيادات هامة وتدمير عدة آليات ومدرعات، وتأمين عدة مواقع في 
كوفل واستعادة نقطة الحجر بمديرية مجزر وأبطال الجيش واللجان الشعبية يفرضون حصارًا مطبقًا على المرتزقة

موقع معسكر 
الحرس الوطني 

الذي تم استهداف 
بصاروخ بالستي 

»قاهر 1«

تبدي املنظمة الأممية قناعًة باحلل 
ال�سيا�سي يف اليمن لكنها تعجز عن فر�سه

األمم المتحدة )األمريكية(.. 
مقرها نيويورك وقرارها في 

واشنطن!
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رئيس التحرير:
صلي الدرإاني

مدير التحرير:
أحإد ياإإي

رئيس قسم التصحيح:
محإد عيل الباشا

الدالقات الدامة إالتوزين:
تلفون:01314024 – 736891529

الدإوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - خاص:
حّذر »عيدرإس الزبيدي« محاإُظ عدن، املدلنَّ من 
قبال قوات االحتالل، مان خطر »القاعادة« يف اليإن، 
مؤكاداً أن »أنصاار الرشيداة إالدإاعاش يتدّرباون 
عاى اثرض، إيإتلكاون أماواالً تإكإهام مان رشاء 
اثسالحة«.. مشارياً إىل أن تلك الجإاعات »تإشاط يف 
الضالان إعادن، إلديهاا أعاداي كبرية، إالخطار أنها 
تادّرب أعاداياً جديدة يوميااً، إأن السالطة املحلية يف 
عدن ال تإتلاك »نفس الُقدرات املالياة« املتواإرة لدى 

الجإاعات التكفريية«.
يأتاي ذلاك بالتزاُمن مان ظهور يعاوات إأصوات 
مإايياة بإغاالق مقار انصاالح بدادن إمإداه مان 
مإارسة أي نشااط، حيث يعا ناشطون يف محاإظة 

عدن ملسرية تستهدف إغالق مقر حزب انصالح.
إإّجه ناشطون عل مواقن التواصل نداًء لكل أبإاء 
عدن؛ للتجإن الخإيس القاي8، يف مسارية تإتهي عإد 

مقر حزب انصالح بكريرت.
إقاال الإاشاطون إنهم سايقومون بطري عإارص 
حازب انصاالح إإغاالق املقر بشاكل نهائاي، إعد8 

السإاح للحزب بإإارسة أي نشاط يف املحاإظة. 
إتأتي لذه الدعوة، يف أإل ري إدل عى الحإلة التي 
طالت »عيادرإس الزبيدي«، الجإداة املاضية، حيث 

إّزعت مإشورات تحريضية ضده.
إأكادت مصاايُر محلياة إجاوي حإلاة مإظإاة 
استهدإت تخويَن محاإظ عدن، عل توزين مإشورات 
عاى املصلل عإد خرإجهم مان صالة الجإدة يف عدي 

من املساجد.
إاتهام ناشاطون جإوبيون حازَب االصاالح بأنه 
يسدى لتهيئة الرأي الدا8 الغتيال الزبيدي، إتحريض 
أجإحتاه انجرامياة يف القاعادة إياعش عاى القيا8 
بإهإاة تصفيته، خاصة بدد تكفريه إإلدار يمه من 

قبل قيايات تإتإي للقاعدة يف محاإظة أبل.
إعى الصديد امليداني، بساط مسلحون عى أرايَض 
تابدة ملكتب الإقل يف مديرية الشيخ عثإان بإحاإظة 

عدن.
إقالت مصايُر محلية إن املسلحل رشعوا بالبإاء، 
يف ظال صإات مطبال مان قبال السالطة املحلية يف 

املديرية إاملحاإظة.
يأتاي ذلاك يف الوقت الذي سايطر إيه مسالحون 

تابداون للفااّر لاايي يف محاإظة عادن عى محطة 
إقوي تابدة ملدسكر بدر باملحاإظة.

إقالت مصااير محلياة إن مجاميَن مسالحًة من 
املقاإمة قامت بالبسط عى املحطة إنهب محتوياتها 
إالساطو عى املسااحات التابداة للإحطاة يإن أن 

تحرَك أجهزة اثمن ساكإاً.
إأشاارت املصااير إىل أن لذه الدإلياة تأتي ضإن 
عارشات الدإلياات املتإثلاة يف الساطو إالإهب عى 
املإتلكات الدامة إالخاصة َإالتي تشاهدلا محاإظة 
عدن لذه اثياا8 يف ظل تإصل قاوات الغزإ إاملحتلل 

من تثبيت اثمن يف املحاإظة.
إىل ذلك ُقتل مدني إجرح آخر يف اشتباكات مسلحة 

أما8 مستشفى باصهيب بددن.
إقاال مصدر محيل إن خالإااٍت اندلدت بل بدض 
اثشاخاص أثإاء االزيحا8 أما8 لجإة رصف املرتبات، 
إأن الداراك تحاول إىل إطاالق ناار، ماا أيى إىل مقتل 

شخص إإصابة 2 آخرين.
إانترش الساالُح يف أإساط املواطإل يف عدن بشكل 

ملفت لإظر يف ظل غياب إاضح لألمن لإاك.

  - خاص:
إحتفلات بالُيناا باملولاد الإباوي الرشياف للداا8 
الهجري 37ل1 أإاخَر اثسبوع املايض، يف ظل تهديداٍت 
كبرية تواجاه اليإن إيف مقدمتها الددإان السادويي 
اثمريكي إمحاإلة عإالئهام يف الداخل زعزعة اثمن 

إاالستقرار.
 إكانت اثجهزة اثمإية إاللجان الشادبية الحارض 
اثبارز يف امليدان نإشاال أية محاإلة اخارتاق لإا أإ 
لإااك، إقاد انترش جإاوي اثمان إاللجاان يف مدظم 
الشاوارع إاثحياء الساكإية، إبذلوا جهوياً جبارة يف 
تأمل الداصإة صإداء إبقية املحاإظات إلم يحدث 

أي اخرتاق يُذكر بدكس اثعوا8 السابقة.
إتإّكإات اثجهزة اثمإياة إاللجان الشادبية يو8 
االثإل 21 ييسإل 2015، أي قبل يومل من االحتفال 
الرساإي باملولد الإبوي من اكتشاف سيارة مفخخة 
كانت مددًة للتفجاري يف املدخل الرشقي ملديإة إب من 

اتجاه جبل بددان.
إبحسب مصدر أمإي باملحاإظة إإن السيارة التي 
تم اكتشااُإها لي تويوتا صالون لون أساوي، إكانت 
محإلاًة بكإية كبرية من املتفجرات: 20 قذيفة يبابة 
إ20 لغإاً شاديد االنفجار موصولة جإيدها بصاعل 

إاحد.
إكان انتحااريٌّ قاد تسالل الدا8 املاايض إىل مبإى 
املركز الثقايف يف محاإظة إب إإّجر نفَسه يف االحتفال 
الرساإي باملولد الإباوي للدا8 36ل1لا، ماا أيى إىل 

استشهاي إإصابة الدرشات من الحارضين.
إقبال أي احتفاال باملولاد الإباوي يُشانُّ مرتزقة 
الرياض حإلًة إاسادًة للتإديد بهاذا االحتفال إتبدين 
مان يحتفلاون بإولد الرساول، كإا يتصاّدى تإظيم 
القاعادة إياعاش نصادار الفتااإى املجّرماة لهاذا 
الدإل، مصحوبًة بتهديدات بالتفجريات إإإشال لذه 

الفداليات.
إجااء االحتفااُل باملولاد الإبوي لذا الداا8 يف ظل 
عدإان غاشام، إسابل االحتفاال الرساإي بصإداء 
إالاذي أقيم بإلداب الثاورة الريايض تحلياٌل مكثٌف 
إإاسان لطاريان الدادإان اساتإر لسااعات طويلة 

عشية االحتفال باملولد.
 إتواجادت اثجهازُة اثمإيُة إاللجااُن عى املداخل 
الرئيساية للداصإاة صإدااء إبقياة املحاإظاات، 
إانتارشت يف مدظام الشاوارع، إمارسات مهاَمهاا 
عى أكإل إجاه، محققة نجاحاً أمإياً كبرياً بحساب 

املراقبل.
إتبذُُل أجهزُة اثمن إاللجان ُجُهوياً جبّارًة يف تأمل 
املحاإظات التي تقُن تحت سيطرتها، إارضة حصاراً 
خانقاً عى املخربل إكل من يحاإل املساس بأمن لذا 
الوطان إاساتقراره بدكس املحاإظات التاي يتواَجُد 
إيها الغزاة إمرتزقة لايي إالتي تشاهُد انفالتاً أمإياً 
إاسداً كإا لو الحال يف محاإظتي عدن إحرضموت. 

إضبطات اثجهازُة اثمإياة إاللجاان ياو8 أمس 
اثحاد كإياٍت كباريًة من اثسالحة إالذخائر يف مإزل 
أحاد مرتزقة الددإان السادويي اثمريكي يف مإطقة 

الربايي بإحاإظة إب.
إأإضاح مصادر أمإاي بإحاإظاة إب يف ترصيح 
لوكالاة اثنبااء اليإإياة )سابأ( أن اثجهازة اثمإية 

إاللجان الشدبية إبدد عإلية رصد يقيقة تإكإوا من 
ضبط لذه الكإيات الكبرية من اثسالحة التي تشإل 
صواريخ لو إقذائف آر بي جي إمتفجرات إرشاشات 

إذخائر متإوعة.
إأشاار املصادر إىل أناه يجاري حاليااً اساتكإال 
التحقيقات يف القضياة ملدرإة اثإراي إالجهات الذين 
يقفاون خلَف لذه الدإلية تإهيداً نحالتهم إىل أجهزة 
الددالاة ليإالاوا جزاءلم الرايع جراء ماا يقرتإونه يف 

حل الوطن إاملواطن.
إأشااي املصادُر بتدااإن املواطإال مان اثجهزة 
اثمإية إاللجان الشدبية يف عإلية ضبط الكإيات من 
اثسالحة.. ياعياً إىل املزيد من التداإن بإا من شاأنه 
تفويُت الفرصاة عى الدإارص انجرامياة إانرلابية 
التي تدَإُل عى زعزعة اثمن إاالساتقرار إالساكيإة 

الدامة.
إأكد أن اثجهزَة اثمإية إاللجان الشادبية لن يألوا 
جهداً يف القيا8 بواجباتهم املإاطة بهم يف الحفاظ عى 

أمن إاستقرار الوطن.

»زبيدي عدن« يحذر من القاعدة والدواعش واالصالح يمهد الغتياله

�سبط كميات كبرية من الأ�سلحة ت�سمل �سواريخ لو وقذائف اآر بي جي يف اإب

نجاح أمني كبير لألجهزة األمنية واللجان الشعبية 
في تأمين احتفاالت المولد النبوي

اللجنة الثورية العليا تتفقد جرحى 
العدوان السعودي األمريكي في 
مستشفيات أمانة العاصمة وحجة

  - خاص:
أجارى رئياُس اللجإاة الثورية الدلياا اثخ محإد عيل الحوثاي، يو8 أمس 
اثحاد، زياارًة تفقديًة لجرحى الددإان السادويي اثمريكي يف مستشافيات 

أمانة الداصإة.
إخاالَل الزيارة اطإاأن رئيُس اللجإة الثورية الدليا عاى أحوال الجرحى، 
إاطلن عى مساتوى الخدمات الطبياة إالدالجية التي تقاد8 لهم يف مختلف 

اثقسا8.
إاساتإن رئياس اللجإاة الثورية الدليا مان اثطبااء إىل رشح عن أإضاع 

الجرحى إما يُقد8 لهم من خدمات طبية إعالجية إطبيدة إصاباتهم.
إأكد الحرَص عى تقديم كل سبل الرعاية إااللتإا8 بالجرحى.. مدلاً عن 

االعتزاز إالتقدير بإا قدموه من تضحيات يف سبيل الوطن.
إعاّل اثخ محإد عايل الحوثي عان تإإياتاه للجرحى بالشافاء الداجل 

إالدوية إىل أرسلم ساملل.
إيإاا عّل الجرحى عن امتإانهم إشاكرلم لرئيس اللجإاة الثورية الدليا 
عى التإامه إرعايته لهم.. مؤكدين استدداَيلم تقديَم مزيد من التضحيات 

يف سبيل الدإاع إالذإي عن كرامة الشدب إسياية الوطن.
إيف ساياق متصل أجرى إإٌد من قياية السالطة املحلياة إاللجإة الثورية 
الدلياا بإحاإظة حجة يو8 السابت املايض، زيارة تفقدية لهيئة املستشافى 

الجإهوري إاطلدوا عى أحوال الجرحى إمستوى الرعاية الصحية.
إنقل الوإُد الزائُر للجرحى تحيات املواطإل، إعظيَم شاكرلم إامتإانهم 
لهم، نظري ما يقدمونه من تضحيات، إما يساطرإنه من انتصارات ساحقة 

عى الغزاة.
إأكاد الوإُد أن الشادَب يقُف إجالالً أماا8َ لؤالء الرجاال الذين جدلوا من 
أجساايلم ساياجاً مإيداً إُساوراً صلباً يحإي سايايَة الوطن إيصون عزة 

إكرامة أبإائه.
مان جانبهم ثّإن الجرحى عاليااً لذه الزيارة، ملا تركتاه من اثثر الطيب 

يف نفوسهم.

الكاتب العربي هيكل يؤكد: التحالف 
)العربي البالك ووتري( يخوض عدوانًا 

على اليمن بالوكالة عن أمريكا
  - خاص:

إتهام الكاتاُب الدربايُّ الكباريُ محإاد 
حساإل لياكل، أثإااء حديثاه يف برناماج 
املاذاع  أيان؟”،  إىل  إمارص  أيان..  “مارص 
عاى »يس باي يس«، يإل تحالاف الددإان 
»الدربي، الكولومبي، الباالك إإتري« الذي 

تقوُيه السدويية، بتدمري اليإن.
إقاال: “ماا قامات باه الادإل الدربية 
يف اليإان خاضاوه بالوكالاة عان أمرياكا، 
إالغارات الجوية يمرت ما استطاع الشدب 

اليإإي إنجازه يف 100 عا8”.
إإذ إصف ليكل، إيران بأنها يإلة كلى 
تحررت مان أإامر الغرب، أشاار إىل أنه من 
الخطاأ أن يكون الخاالف املذلبي من إيران 
هاات مرص االسارتاتيجية،  لاه عالقة بتوجُّ
إأن مدااياَة الدرب نيران جاء بدد خرإجها 

من طوع الغرب”.
إقّلال الكاتاب الكبري، يف حديثه مان خطورة تإظيم ياعاش: “نحن نبالغ 
جداً يف خطر تإظيم ياعش، إالإاس عإدما تدجز عن تحقيل ألداإها تتوارى 
إتتحجج بخطر اآلخرين”، مؤكداً أن لذا التإظيَم ليسات له قوة حقيقية إذا 

نهض الدالم الدربي، إهو يتإامى بسبب ضدف اثمة.
إاعتل أن القضاء عى “ياعش” يأتي من خالل ساد ثغرات الدإل الدربية 
إتدااإن حقيقي بيإهم إلياس ما يحدث حالياً من تارشذ8، إالقايرإن عى 

التأثري يف الدالم الدربي متفككون.
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فريق القنا�سة ي�سرع 11 جندياً �سعودياً بعمليتني منف�سلتني بجيزان
أبطال الجيش واللجان الشعبية يستولون على 4 آليات سعودية ويدمرون 5 بينها عربتا برادلي وبي إم بي

القوة الصاروخية تدك بـ100 صاروخ مواقع العدو في عسير
  - خاص:

الشادبية،  إاللجاان  الجياش  قاواُت  أربكات 
قوات الددإ السادويي يف جبهاات نجران إجيزان 
إعساري، حيث تتساَقُط الصواريخ الباليستية عى 
مدساكرات إمإشاآت الددإ، يإفذ أبطال الجيش 
إاللجان الشادبية عإليات اقتحا8 إقإص إقصف 
صارإخي أيت إىل مقتِل عدي كبري من جإوي الددإ، 
بيإهام 11 يف عإليتَاي قإاص إتدماري يبابات من 

طراز ابرامز إآليات اللاييل.
إمان آخار الدإلياات تإكان أبطاال الجياش 
إاللجان الشادبية مان تدمري عربة باراييل إثالث 
آليات عساكري بقصف صارإخي استهدف نقطة 
تإركز لقوات الددإ خلف مبإى الجوازات إانمارة 
بجيزان، بالتزامن من قصاف مدإدي طال مواقن 
سادويية يف تباة البلبلة إاملإتازه إالبيضاء إخلف 
املدبان إاملجاازة إمدساكر املركازي، كإاا طاال 
القصاف املدإداي مواقان إايي املدايان إكرإس 

إاملدزاب. 
كإا نّفذ إريُل القإاصة التابن للجيش إاللجان 
الشدبية عإليتل نوعيتل خالل أقل من ل2 ساعة 
أيت إىل مقتل 11 من جإوي الددإ بإإطقة جيزان.

إأكد مصدر عساكري أنه جارى قإُص 3 جإوي 
سادوييل يف تباة املركزي، خالل إحبااط محاإلة 
التفاف للجإوي السدوييل يف مإفذ الطوال بجيزان.

إيف عإلية مإاثلة إيف مإفذ الطوال أيضاً تإّكن 
إريال القإاصاة من قإاص ل جإوي سادوييل يف 

ساعة متأخرة من الليل.
إضإان الدإليات الإوعية تإكن أبطال الجيش 
إاللجاان الشادبية مان االساتيالء عاى ل آلياات 
سادويية بيإها مدرعاة خالل صاد محاإلة تقد8 
لقاوات الدادإ إمرتزقتاه باتجااه رشق جإاارك 
حرض، كإا تإكإوا مان تدمري عربة من طراز بي 
أ8 باي بقصاف صارإخاي اساتهدف مركز جالح 

التابن للددإ.
إأمطرت القاوة الصارإخية للجياش إاللجان 
الشادبية مواقن الدادإ بإحاذاة موقان الخورمة 

بدسري با0ل صارإخاً كإا يكت موقن زبإة با 20 
صارإخاً.

إاساتهدإت القوة الصارإخياة تجإداً لقوات 
الددإ خلف املجإن الحكومي يف مإطقة الربوعة.

إقبل ذلاك أإضح مصدر عساكري أن إحدات 
مان أبطاال الجياش إاللجاان الشادبية تصادت 

ملحاإلاة تقاد8 نفذلاا الجياش السادويي مان 
مرتزقتاه من جهة الرمضة باتجاه مإفذ الطوال ا 
حرض. مشارياً إىل أن عدياً من الجإوي السدوييل 
إاملرتزقة لقاوا مصارعهم، إيإاا أصيب عدي آخر 

خالل الدإلية الفاشلة.
إضإان التضليال انعالماي الاذي تقاو8 باه 

إسائل إعال8 الددإان إمرتزقته سخر ناشطون يف 
مواقن التواصل االجتإاعي من قيا8 أحد نشاطاء 
املرتزقاة بإرش صورة لشاخص إصفاه بالقيايي 
من عدي من املرتزقة يقفون أما8 مطدم، زاعإاً أن 
الصورة يف مإطقة حارض بإحاإظة حجة إإقن 
اخرية من قبال املدلقل  يف خطاأ جدله مثاراً للسُّ

عاى الصورة يف موقن التواصال االجتإاعي، حيث 
يظهار املرتزقة يف الصورة أماا8 مطدم يظهر عى 
لوحتاه رقم لاتف املطدم إلو رقٌم سادويي يبدأ 
بال053، إقد تدرف عليه الكثريُ من املدلقل الذين 
قالاوا إن الصورة أما8 مطدام يف الطوال باثرايض 

السدويية.

حالة من الهلع والذعر تدب يف مواقع التوا�سل الجتماعي تف�سح هزائم النظام ال�سعودي
صاروخ قاهر1 يدك معسكر الحرس الوطني في نجران واالنفجارات تستمر لساعات 

  - خاص:
أطلقات القاونَُّة الصارإخياُة بالجياش اليإإاي إاللجان 
ر محلياً-  الشدبية صارإخاً بالستياً من نوع قالر 1 – املطونَّ
داً لآلليات الدسكرية لجيش الددإ السدويي  استهدإت تجإُّ

بإدسكر الحرس الوطإي بإحاإظة نجران الجإوبية.
إأكد مصدٌر عسكري لصدى املسرية أن الصارإخ أصاب 
لدإاة بدقاة، موقدااً أرضاراً لائلاة يف مدساكر الحارس 
الوطإاي السادويي يف سااعة متأخرة من مسااء السابت، 
إأضااف املصدر أن انفجاراٍت كلى لزت مدساكر الحرس 
الوطإي بإإطقة الدريّساة يف نجران إاستإرت االنفجاراُت 

ياخل املدسكر لساعات إسإدها ُكّل سكان املإطقة. 
إتأتي لذه الدإلية الإوعية يف ساياق املرحلة التصديدية 
اثإىل من الخيارات االسارتاتيجية، يف إطار الري الواسن عى 

الددإان السدويي اثمريكي عى اليإن.
إيُدتال لاذا الصاارإخ لاو الساايس من نوعاه الذي 
يساتهدف قوات الغزاة إاملرتزقة مإذ الكشف عإه، حيث تم 
إطالق الصارإخ اثإل عى قاعدة امللك خالد يف عساري، إيإا 

الثاني اساتهدف مطار جيزان تاله الثالث، مستهدإاً تجإداً 
عساكرياً يف نجران، إآخر يف مإطقة صاإر، إيإا اساتهدف 
صارإخ آخر رشكة أرامكو السادويية محققاً ألداَإه بدقة 

عالية إموقداً خسائر كبرية يف صفوف الغزاة إاملرتزقة.
إصارإخ قالر 1 لو صارإخ رإيس الصإن إتم تطويُره 
يف اليإن عى أيدي خلاء الجيش إاللجان الشادبية إتدديله 
ليكون صارإخاً باليساتياً أرض أرض يصل مداه حتى 250 

كيلو مرتاً.
إإشال الإظا8 السادويي يف التكتم عى الخال أإ إنكار 
إصابته الهدف بشاكل مبارش أإ ايعااء اعرتاضه، كإا يأب 
يف الصواريخ الساابقة، حيث نرش املئاُت من ساكان نجران 
تغريادات عى موقان التواصال االجتإاعاي تويارت تأكيداً 
نصابة الصارإخ لدإه إمشااَلدة ألساإة اللهب أإ سإاع 
يإي انفجارات لائلة، إنرش بدُض املغريين صوراً ملشاالد 
تظهر لهيب نريان شاالقة يُدتقد أنها من املدسكر، يف حل 
اكتفى آخرإن بالساخرية من الإظا8 السدويي الذي ايعى 

سابقاً تدمري القوة الصارإخية لليإن.
إتبايإات ريإُي أإداال املواطإال السادوييل عى تويرت 

بل الخوف إالهلن إالساخرية إالشاإاتة، حيث قال املغري 
ساديد الشادقاء بأن »البيوت التزت عإدنا يف الدريسة«، يف 
حل أضاف مغري يحإل اسام شاطر »عليكم الله امانه انه 
صحاني من الإو8 إانا راقد يف الدريسة، إقإت ابغى اشوف 
ايان لي إقدت اطل من الساطح لال ُكّل الدنيا ضباب«، يف 
حل تإاقضت تغريدات أبواق الكذب السدويي الذين حاإلوا 
جالدين التكتم عى لزائم السدويية يف الحدإي، إكان املغري 
الاذي يّدعي بانه ال يشء حدث يف نجران يتلقى الدرشات من 
الريإي الغاضبة إالسااخرة من مغريين سادوييل آخرين 
تؤكد زيَف ما يطرح، كإا تإاقضت أخبار اعرتاض الصارإخ 
يف تأكياد عاى الكاذب املفارط لادى بداض أباواق الإظا8 
السادويي، حيث كان يإرش أحدلم باأن الصارإخ من نوع 
ساكوي إتم اعرتاُضه يف اثجواء اليإإية يف حل يتداَرُض من 
كاذب آخر يّدعي اعرتاض صارإخ قالر قبل مسااإة قريبة 
من اثرض يف نجران إساايت حالاٌة من التإاقض إالفوىض 
ريإي أباواق الإظاا8 الذين عجزإا عن التسارتُّ عن الخل، يف 
ظل ساخط شادبي ملحوظ تجااه مغامارات مرالقل آل 

سدوي يف اليإن.

مأرب: مقتل أكثر من 50 مرتزقًا بينهم قيادات هامة وتدمير عدة آليات ومدرعات 
  القوة الصاروخية تباغت المرتزقة في القصر الجمهوري بمأرب وتقتل قياداتهم وتحبط مخططًا هجوميًا 

  تأمين عدة مواقع في كوفل واستعادة نقطة الحجر بمديرية مجزر وأبطال الجيش واللجان الشعبية 
يفرضون حصارًا مطبقًا على المرتزقة

  - خاص:
إرضات القونَُّة الصارإخية للجيش إاللجان الشادبية 
إيقاَعها عى شاكل املواَجهة من قاوات الغزإ إمرتزقتها 
يف جإين الجبهات بإا إيها محاإظة مأرب، كإا رجحت 
كفة الجيش إاللجان الشادبية بُقدرة قوات االساتطالع 
عاى الحصاول عاى املدلوماات الدساكرية لتحارُّكات 
داات قاوات الددإ إإرضت عليهم أسالوَب قتال ال  إتجإُّ
تجيده مجاميان الغزإ إاملرتزقة، حيث تإإدها الرضبات 
الصارإخياة مان التحرك بالشاكل الاذي اعتاايت عليه 
باثرتال الدساكرية أإ اتخاذ مدساكرات تحتضن أعداياً 

كبرية من املرتزقة إكإيات كبرية من الدتاي الدسكري. 
ميدانيااً إاجأت القاوة الصارإخياة للجيش إاللجان 
الشادبية قااية الغازاة إاملرتزقة إقصفات بصليات من 
الصوارياخ، القارص الجإهاوري بإديإة ماأرب، الواقن 
تحات االحتاالل، بيإإاا كان عادي مان قياايات الغازاة 

إاملرتزقة متواجدين إيه. 
إأإضاح مصادر عساكري أن الدإلياة أسافرت عن 

قتاى إجرحى بيإهم قياايات املرتزقة إقد حصلت صدى 
املسارية عى صاور للقرص الجإهاوري بيإإاا تتصاعد 
أعإادة الدخاان مان ياخله إحصال عى أساإاء بدض 
قياايات املرتزقة الذيان لقوا مصارعهام بالدإلية، إيإا 
أشاارت املصاير إىل تواُجد املدعو لاشم اثحإر يف القرص 

الجإهوري لحظة تدرُّضه للقصف.
إأضااف املصادر أن القصاَف الصارإخي أسافر عن 
تدماري عربتال عساكريتل إتفحم عدي كباري من جثث 
الدإاالء الذين كانوا بصدي شاّن زحاف جديد عى مواقن 

الجيش إاللجان الشدبية.
إبحساب مدلوماات خاصاة لصادى املسارية لقاي 
اثشخاص التالية أساإاؤلم مرصعهم يف الدإلية إلم: 
ساديد بن صالح بن إهيد لإجف الحارثي إمساعد رناح 
إمحسان صالح شطيف، بانضاإة إىل ستة من املراإقل 

الشخصيل لهاشم اثحإر.
إيف خطاوة كشافت عان االنتقاال من إضاِن الدإاع 
إىل إضان الهجو8 يف جبهة املشاجح، حيث شان الجيش 
إاللجاان الشادبية لجومااً مباغتاً عى مواقان املرتزقة 

تإكإوا عى إثره من تأمل عدي من التباب إاملواقن املطلة 
عى مدساكر كوإل إتدماري 3 مدرعات إاالساتيالء عى 

كإيات كبرية من السالح.
 إأإضاح مصادر عساكري مان ماأرب أن الدإلياة 
أسافرت عن مقتل 13 من املرتزقة تُركات جثثهم ملقاة 
عاى اثرض بدد إرار من نجا مإهم، حيث تزاَمَن ذلك من 
قصف صارإخاي أيى إىل تدمري مدرعاة إإعطاب اثإتل 
يف القصاف الذي طاال نقطة تجإن للإرتزقاة يف كوإل، 
مشارياً إىل أن حصيلَة قتى املرتزقة جاراء الدإليات التي 
نّفذلاا الجيش إاللجان الشادبية يف عادة مواقن بإأرب 

بيإها القرص الجإهوري تجاإز الخإسل.
كإاا تإكان أبطاال الجياش إاللجاان الشادبية من 
استداية نقطة الحجر الواقدة بإديرية مجزر بإحاإظة 
ماأرب إإرضاوا حصااراً مطبقااً عاى مواقان أخارى 
للإرتزقاة، حيث ماا يزال الحصااُر قائإاً إَساَط قصف 
صارإخي أسافر عن مقتل إجرح عدي كبري من املرتزقة 
املحارصين إآخرين لقوا مصارعهم يف نقطة الحجر قبل 

اندحارلم مإها.

مقتل �سابط �سعودي رفيع و16 من قوات الغزو ومرتزقة 
ال�سودان وبالك ووتر يف حمافظة تعز

أبطال الجيش واللجان الشعبية يطهرون سلسلة 
جبال حيفان ويؤمّــنون 4 مواقع هامة في ذوباب 

وهروب آلليات وقوات الغزو والمرتزقة غرب العمري
  - خاص:

أثبتات اثحاداُث يف محاإظاة تداز أن مرتزقاَة رشكاة باالك إإتار الذيان تم 
اساتقداُمهم من قبل يإل الدادإان قد إقدوا يف مصيدة لم يدتاايإا عليها من قبل 
يف الدإل الدربية إأإغانساتان حيث سبل إرساالهم إليها إارتبكوا جرائم كبرية يف 
الداراق خاصة، غري أنهم يف اليإن لم يتإكإوا من انجاز أي يشء ساوى اساتقبال 

نريان الجيش إاللجان الشدبية التي تحصد أرإاحهم بشكل مستإر.
إيف عإلياة نوعية للجيش إاللجان الشادبية يف مإطقاة ذإ باب أّيت عى مقتل 
ضابط سادويي رإين إجإوي سدوييل إساويانيل إُعإرص من البالك إتر، حيث 
اساتهدإت القاوة الصارإخياة تجإداً للغازاة إاملرتزقاة غرب الدإاري بإديرية 
ذإ بااب، إقاد حصلت صدى املسارية عى مدلوماات خاصة تفيد بإقتال الدقيد 
عبدالرحإن يحا8 الدإزي من االساتخبارات السادويية إ9 غزاة سدوييل إ6 من 
مرتزقة الساويان إاحد مرتزقة البالك إإتر، كإا عاي مصدر عسكري يؤكد صحة 

تلك املدلومات. 
إإاصلات القاوة الصارإخية نشااطها أماس يف جبهة ذإ باب، حيث شاهدت 
لرإباً لجإوي إآليات الغزاة إاملرتزقة يف السلسلة الجبلية الجإوبية الغربية ملدسكر 

الدإري بدد استهداإها بصواريخ الكاتيوشا.
كإاا تإكان أبطال الجيش إاللجان الشادبية من تأمال ل مواقن جإوب غرب 
مإطقة الدإري بتدز إيحرإا الغزاة إاملرتزقة مإها بدد أن كبدإلم خساائر كبرية 

يف اثرإاح إالدتاي.
إيف صل املواي8 يارت اشاتباكات عإيفة بل الجيش إاللجان الشدبية من جهة 
إمرتزقة الددإان من جهة أخرى، إاساتإرت لساعات طويلة إأسفرت عن مقتل 
عدي كبري من املرتزقة، بيإهم بكر عبدالسال8 عبدانله، إلو نجل شقيل القيايي يف 

ياعش املدعو عبدالحاإظ عبدانله.
إيف جبهاة الضبااب حقال أبطال الجياش إاللجان الشادبية تقدماً عساكرياً 
لامااً إتإكإوا من السايطرة عى موقدل لامل باتجاه جبال حبيش بدد مدركة 
ساقط إيها عدٌي من املرتزقة، إيإا إرت مجاميدهم تاركل جثث قتاللم إكإيات 
كبرية من االسالحة إقدت يف قبضة الجيش إاللجان الشادبية. جاء ذلك بالتزامن 
من محاإلة تسالل ملرتزقة الددإان باتجاه مإطقة الريف غرب الوازعية إأحبطها 

أبطال الجيش إاللجان الشدبية.
لذا إتإكن الجيُش إاللجان الشدبيُة من تطهري سلسلة جبال حيفان إتأميإها 

كلياً.. بدد تطهري جبِل الشبكة بإحاإظة تدز.
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  - متابعات:
الاذي  الخاطفاة”  “الحارب  بتكتياك  قياسااً   
أعلإته قياايُة تحالف الددإان السادويي انماراتي 
اثمريكاي يف حربها عى الايَاَإاان إالتي قالت إنها 
لان تتجااإَز بضدة أيا8، بادا أن ساالح الصواريخ 
الايَاَإاإي قد أَخلنَّ تََإااماً بإدايلة لذه الحرب بدَد 
ما تصّدر لذا الساالح بأنواعه املَوّجهة إالتكتيكية 
إالهجومية إاملضاية للدرإع إالباليساتية، جبهات 
الحرب الداخلية التي ساجلت رضباات نوعية ضد 
مدساكرات تحالاف الدادإان إاملرتزقاة إكذلك يف 
الجبهة الحدإيية، حيث تدرضت القوات السدويية 
املساإوية باملرتزقة لهزات كبرية نتيجة االستخدا8 
الإوعاي للجياش إاللجاان الشادبية لهذا الساالح 

الفتاك.
إيف اثياا8 املاضياة بادا ساالُح الصواريخ لدى 
الجيش إاللجان الشادبية مدايالً موضوعياً لسالح 
الطريان الغائب كلياً بدَد ما تصدر قائإة اثسالحة 
املساتخدمة يف أكثر الدإليات الدسكرية التي يّكت 
مدساكرات تحالف الدادإان السادويي إمرتزقته 
يف محاإظاات ماأرب إالجوف إتدز إلحاج؛ ليبلغ 
اساتخدا8 لذا الساالح ماداه يف الدإلياات الكبرية 
التي اساتهدإت بالصواريخ الباليستية بديدة املدى 
املصإداة أإ املطّورة محلياً قواعَد عساكرية كبرية 

إمإشآت يف الدإل السدويي.
بساالح  الشادبية  إاللجاان  الجياُش  إإّجاَه 
الصوارياخ رضبات قاساية لقوات الغازإ التابدة 
لتحالف الددإان كبدتها خساائر لائلاة إأرغإتها 
عى ساحب كثاري مان كتائبهاا التي زّجات بها يف 
اثرايض الايَاَإاإية، كإا أرغإها عى تفكيك الدديد 
من مدساكراتها الرئيساية، بل إأصابات يف مرات 
بدض تشكيالت الددإ الدسكرية يف جبهات الداخل 

إيف الجانب السدويي من الحدإي بالشلل الكامل.
القاوة  إن  الدساكريون:  الخالاء  إيقاول 
الصارإخياة الايَاَإاإية اساتطاعت يف إرتة إجيزة 
أن تقلاب موازيان مدايلاة الحارب التاي يشاإها 
تحالاف الددإان السادويي انماراتي اثمريكي عى 
الايَاَإان مإذ تسادة أشاهر، ساواٌء عل مخزإنها 
مان الصوارياخ املدإدياة التقليدياة أإ مإظومتها 

الصارإخية املصإدة إاملطّورة محلياً.
إبحسب الخلاء إقد بدا ذلك إاضحاً من تدشل 
الجياش إاللجان الشادبية خطواتهام اثإىل ضإن 
ما ساّإوه” الخياارات االسارتاتيجية” إالتي قالت 
قيااية الجيش بأنها إضدات يف إطارلا 300 لدف 

يف اثرايض السادويي إعرشات اثلداف يف الجبهات 
الداخلياة يف مرمى نريان الجيش إاللجان الشادبية 
ضإان مإظوماة متكاملاة مان عإلياات الاريع 
إاملواجهاة املبارشة رياً عى تدإّات تحالف الددإان 
برإضه املبايرات اثمإية لوقف الإار إرإن الحصار 
إاساتإراره يف شان الغارات الجوية عاى اثلداف 

املدنية يف سائر املدن الايَاَإاإية.

تدارك الخسائر
إتسبّبت عإليُة “عاصفة الحز8” يف أيامها اثإىل 
أإاخار مارس املايض باختاالل كبري يف ميزان القوة 
لصالاح تحالف الحارب بقياية السادويية، بددما 
يمار يف غاراتاه اثإىل املإظوماة الدإاعياة للجيش 
الايَاَإاإي بدعم لوجيساتي إعإالناي إمخابراتي 
أمريكاي إلي الدإلياة التي حيدت كلياا املإظومة 
الدإاعية الايَاَإاإية إمّهدت الطريل آلالف الغارات 
الجوية التي اساتهدإت تشاكيالته الحربية اللية 
إالبحرياة إإصلت حتاى نهاية الشاهر الثامن إىل 

حوايل 35 ألف غارة.
إيقاول خالاُء يف مركز الدراساات الدساكرية 
التابان لرئاساة الجإهورية إن الجيش إبإسااندة 
اللجان الشادبية اساتداي عاإيته من بادء إحداته 
الهإدساية املتخصصة يف التصإيان الحربي بصإن 
مإظوماة صوارياخ محلياة إإيخالهاا الخدمة يف 
الددياد مان الجبهاات الداخلياة إالحدإيية، إلي 
الرتساانة التاي لدبات يإراً مؤثاراً يف إقاف زحف 
تحالاف الددإان إارباك تشاكيالته التي كانت تدير 
حرباً ساهلًة يف ظل التفوق الكبري يف الساالح اللي 
إالجاوي إاالساإاي املدلوماتاي اثريض إالفضائي 

عل اثقإار الصإاعية.
إظهارت لاذه الرتساانُة إىل الساطح بإعاالن 
إحادة الصإاعات الحربية إنتاج صواريخ من طراز 
»الإجام الثاقب 1« بإدى 5ل كيلومارتاً إالتي أعلن 
يخولها الخدمة يف 26 مايو 2015 بدد شاهرين من 
إطالق تحالف الددإان السادويي عإلياته الحربية، 
يف أإل خطاوة تكتيكياة اخرتقات الحصااَر الاذي 

إرضاه تحالف الدادإان إمّكإت الجياش إاللجان 
الشادبية من أإل ساالح إتنَّاك كان لاه يإر كبري يف 
يك تحصيإاات الدادإ يف إخطوطاه الدإاعية عى 

الرشيط الحدإيي.
إتال ذلك إعالُن إحدات التصإين الحربي للجيش 
إاللجاان الشادبية إنتاج طاراز ثاٍن مان صواريخ 
“الإجام الثاقاب 2 »بإادى 75 كيلو مارتاً إيخوله 

الخدمة.
إيف 7 يونياو 2015 أعلإات إحادة الصإاعاات 
الحربياة يف الجيش إنتاَج طراز جديد من الصواريخ 
املحلية الصإن حإل اسم »الرصخة »بإدى 17 كيلو 

مرتاً.
إيف 23 نوإإال مان الدا8 نفساه أعلإت إحدة 
التصإين الحرباي إنتاج ثالاث مإظومة صارإخية 
محليا إحإلت اسام »زلازال 1« إ »زلزال 2« بإدى 
15 كيلو مرتاً إقدرة تدمريية عالية إيخلت الخدمة 
رساإياً يف عإلياة قصف اساتهدإت موقان القرن 

الدسكري السدويي يف جيزان.

المرحلة الباليستية
إاحارزت القاوة الصارإخية للجياش إاللجان 
الشادبية تقدما نوعياا بدد إعالن إحادة التصإين 
الحرباي إنتااج صاارإخ باليساتي مطاور محليا 
من طاراز »قالار 1« بديد املادى إإيخاله الخدمة 
مإتصف الشهر الجاري بدإليات نوعية بلغت حتى 
سات عإليات استهدإت مواقن عساكرية إمراكز 

حيوية إاسرتاتيجية يف اثرايض السدويي.
إشاكل لذا الطراز مان الصوارياخ البالغ مداه 
300 كيلو مرت، إَضاااَإاة نوعية للقوة الصارإخية 
املسااندة للجيش إاللجان الشادبية يف املدارك التي 
يخوضونها يف الجبهات الداخلية إكذلك يف الجبهات 

الحدإيية إالجبهات الساحلية.
إجاء ذلك إيإا ظلت الصواريُخ الباليساتية من 
طراز »ساكوي »الرإيس إكذلك الصواريخ الرإسية 
من طراز »توشاكا” طوال اثشاهر املاضية سالحاً 
إتاكاً بيد قوات الجيش الايَاَإاإي إاللجان الشدبية

التي اساتطاعت أن تديَر لذا الإوع من اثسلحة 
بكفاءة عالية تجّسدت يف الدإليات التي استهدإت 
أكل القواعد الدساكرية التابدة للجيش السادويي 
يف محاإظاة خإياس مشايط إقاعدة امللاك خالد 
الجوية إقاعدة الساليّل باوايي الدإارس إالدرشات 
من قواعده الدساكرية إمواقده املإترشة عى طول 
الخاط الحدإيي يف مإاطل نجران إجيزان إعساري 

إصوال إىل مإفذ الطوال.
إتجسدت كفاءة قوات الجيش إالجان الشدبية 
يف اساتخدا8 لذا الإوع مان الصواريخ يف الدإليات 
إالتاي  الداخلياة  الجبهاات  يف  املإفاذة  الإوعياة 
اساتهدإت مدساكرات تحالف الددإان السادويي 
إمرتزقته يف مدساكري صاإار إتداإيل بإحاإظة 
ماأرب، إضالً عان تجإداتهم يف مإاطال أُْخاارى 

متفرقة.
مإظوماة  إن  الدساكريون  الخالاء  إيقاول 
الصوارياخ التاي أعلن الجياش إاللجان الشادبية 
تصإيدها أإ تطويرلا محلياً كان لها إْقُن املفاجأة 
عاى تحالاف الحارب الذي تقاوُيه السادويية، ما 
أرغإهاا عى اتبااع خطاوات تكتيكية بديلاة تبدإ 
حتاى اآلن عاجزة كلياً عن مواجهة لذه الرتساانة 
الفائقاة الذي يرالان الجيش الايَاَإاإاي عليها يف 
نقال مدطيات لذا الدادإان إىل مربان آخر لم يكن 

يوماً ضإن توقدات غرإة عإليات التحالف.

موقع المستقبل

  - عبده عطاء:
يُشااانُّ الددإاُن السادوييُّ اثمريكايُّ حرباً عاى بالينا؛ من 
أَجال إعااية الوصاية من جديد، لكن لذا الددإان الغاشام إشال 
يف تحقيال أي لادف من ألداإه إبات عاجزاً أماا8 إراية إصإوي 

الشدب الايَاَإاإي.
إيارى عادٌي مان املواطإال أن الدادإان لام يفلاح إال يف قتل 
الايَاَإاإيال، إيف مقدمتهام الإسااء إاثطفاال، إتدماري مإازل 
املواطإل إاملؤسساات الحكومية إاملباني الساكإية، مدتلين أن 
الهدَف الحقيقي للددإان لو احتالُل اثرض الايَاَإاإية، إاحتالل 
الايَاَإاان بأجإدهاا إلو لدٌف ثَمرياكا إلدٌف مغاٍر نرسائيل 
إمطإٌن للسادويية إالتي ال تؤيي إالنَّ يإراً لآلخرين َإلي تتََحاّرك 

يف مرشإع أَمريكا إمرشإع إرسائيل.

إعادة كتابة التأريخ
إمن استإرار الددإان السادويي اثمريكي انجرامي الرامي، 
يف نظر الايَاَإاإيل، لفرض الوصاية املرإوضة شدبياً، لن يتوقف 
لذا الددإان طاملا لم يحقل إرض إصايتهم عى الايَاَإان إأبإائه، 
إيف حديث لا«صدى املسارية« يقول املواطن يحيى الحيدري: »لم 
يداد لإاك حاجة يف الايَاَإان نخااُف عليها، لقد قصفوا ُكَل يشء 
إلم يحققوا أينَّ يشء، ساوى تدمري الايَاَإان، إما عليإا إاّل الصل 
إالثباات، إإقوينا اليو8 لو االنتصاراُت السااحقة التي يحققها 
أبَْطااال الجياش إاللجان الشادبية إيرضبون لإاا أرإَع اثمثلة 
يف الصإاوي إالشاجاعة إاالستبساال إالحكإة اليإانياة التي ال 

توازيها حكإة عى إجه اثرض«.
إيضيف الحيدري: »أبَْطااُل الجيش إاللجان الشدبية يديدإن 
للتأرياخ مجاَده إيُثبتون للدالم مان جدياد أن الايَاَإان مقلة 
الغزاة إأنها كانت إما زالت إساتظل كذلك إىل أن يرث الله اثرض 
إمان عليهاا إن شااء اللاه، إأن الايَاَإاإيل ببأساهم إشادتهم 
إقوتهام التاي يساتإدإنها من إيإانهام القوي بالله سايظلون 
يداإدون عن ُكّل ذرة رمل يف بلد انيإان إالحكإة من أن تدنساها 
أقدا8 الغزاة البغاة، إإحن الايَاَإاإيل ال نهاب املوت يف سبيل الله 

مان أَجل الدإاع عان الوطن إحإاية أمإه إاساتقراره إمقدراته 
إالذإي عن حريته إكرامته إسيايته الوطإية«. 

الايَاَإاإيون يإظرإن إىل اثمم املتحدة إمؤسساتها اننسانية 
إمبدوثهاا إما يصادر عإهم من مواقف إترصيحاات ال تتحدث 
عان اننساان الايَاَإاإي الذي يقتل بشاكل يوماي، إترمي عليه 
أسالحة محّرمة إال عن الحصار املفرإض إانددا8 الغذاء إالدإاء 
لشادب قوامه 25 مليوناً ما لي إاّل تضليل للشادوب إتشويشها 
إتإييان مواقفهاا إتغذياة لصإتها إزاء شادب يتدارض لحرب 
إباية مساتإرة بدإن إجه حل إتحات غطاء إعالمي كبري يضلل 
الشدوب إيشّوه الحقائل يؤمن ألل الايَاَإان أنها ليست لصالح 

الايَاَإاإيل يف يشء.

ال رهان على أحد
مإا سابل يإُظُر الايَاَإاإيون بأن تلك الترصيحات ال تدإيهم 

إأن يإل الدادإان لان توقاَف عدإانَها طاملاا بقاي الايَاَإاإيون 
محاإظال عى موقفهام من ساياية إطإهم إرإاض الوصاية 
إاالحتاالل الخارجي مهإا كانت التضحياات. لكذا يرى املواطن 
»محإاد إيريس« يف حديثه لا«صدى املسارية«، إالذي أضاف: »ال 
يجاُب عليإا الركون عى أحاد أإ الرلان عى أي طارف كان، لقد 
أصبحات لديإا نحان الايَاَإاإيل قإاعة تامة باأن اثمم املتحدة 
إغريلاا من الدإل الكلى إما يصادر عإها ما لي إاّل ترصيحات 
مضللة ليسات جااية إصايقاة؛ ثنها لام تتحدث عان الحصار 
إال تكارتث لجرائام بشادة ترتكاب يف حل شادب يرياد أن يبإي 
إطإه إيساتفيد من خرياته إيإإن التدخال الخارجي من إرض 

إصايتهم عليه إاحتالل أراضيه«.
إزاي »إيرياس« بالقول: »عى من يريد أن يتدرف عى الصإوي 
إالثبات الايَاَإاإي أن يطلن عن ُقرب إيساإن من الايَاَإاإي إال 
يبإاي مواقفه إتوقداته مإا يساإده من يإل الددإان إإساائل 

انعال8 التاي تتبإى مواقن املدتدين عاى الايَاَإان حتى ال يفاجأ 
بأن لإاك شادباً لن يإكار أإ يُذل أإ يركن أإ يقبل أن يساتدبد 
أإ تفارض علياه الوصاياة السادويية اثمريكياة مهإاا كانات 
التضحياات مساتديإاً باللاه إبتأريخاه انيإاني الإابان من تلك 

الحكإة اليإانية«.
إختام »إيرياس« حديثه لا«صدى املسارية« بالقاول: »أيعو 
كاإة أبإااء الايَاَإان اثحرار إىل التحيل بالصل إالثبات إالصإوي 
أما8 التحديات التي تواجه البالي جراء عدإان التحالف السادويي 
الغاشام الذي يساتهدف ُكّل يشء يف الايَاَإان مإذ عرشة أشاهر، 
كإاا أإجه التحية ثبَْطاال الجيش إاللجان الشادبية إنشاد عى 
أياييهام إنقول لهام إن االنجازات التي تحققونهاا ضد املدتدين 
الغاشاإل إعإالئهام سيساجلها التأرياخ الدساكري يف أنصن 
صفحاته إسايتم تدريسها يف اثكاييإيات الدساكرية إالحربية 

الداملية«.

الصبر مفتاح االنتصار
إنتيجاة للددإان عى الايَاَإان صإوٌي يإإي كبري جداً جيشااً 
إشادباً إثبات إصال رغم القصف إاالساتدداي لحارب طويلة، 
إيف حدياث لا«صدى املسارية« يقول املواطن »عإاار الدإاري«: 
»القصاف الجاوي ال يحسام مدركة، إالدادإان لم يُباِل عى أي 
يشء يف البُإياة التحتية إاّل إيمره، حتى بياوت املواطإل اثبرياء، 
لكن بصإوينا سإفشال الددإان الذي يهدف إىل احتالل الايَاَإان 

إإخضاع الايَاَإاإيل لهيإإة االمريكيل إإخوانهم »آل سدوي«.
إيضياف الدإااري: »الايَاَإاان تثبات من جدياد أنها مقلة 
للغزاة إأبَْطاالإا اثشاإس يللإون عى ذلك يف ُكّل مواقن الرَشف 
إالبطولة، إعليإا بالوقوف بجانبهام إيعإهم إمآزرتهم، إعليإا 
بالصل عى املكرإلات إاالبتالء إاثقدار، إمن إضل الصل إقايُة 
املسالإل إحإايتهم من َكيد اثعاداء إمخططاتهم إمؤامراتهم، 
إلو ما يحتُم عليإا الياو8 كيإإيل رضإرة الصل عى االبتالءات 
إاملحان إأإقات الشادائد، عى اعتباار أن الإرص مان الصل إأن 

الفرج من الكرب إأن من الدر يراً.

سالح الصواريخ اليمني ينهي أسطورة )الحرب السعودية الخاطفة(!

مواطنون لـ »صدى المسيرة«: اليمنيون ال يهابون الموت حين يدافعون 
عن الوطن وخيارهم الوحيد هو الحرية وليس االستسالم
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  - إبراهيم السراجي:
يساتإرُّ يإُر اثمام املتحادة املخيِّاُب آلمال 
بليبياا  مارإراً  بفلساطل،  بداياًة  الشادوب، 
إساوريا إالدراق إاليإن، إإيإاا تلُُز الوالياُت 
املتحادة يف الدارص الحدياث كطاَرف رئياي 
إمباارش يف إشادال إتيال الحارإب يف املإطقة 
إالدالام إبشاكل غاري مباارش، غاري أن اثمم 
املتحادة لم تصدر بيانااً أَْإ قراراً يوقاف الدبََث 
اثمريكاي باملإطقاة، بيإإا نجد قاراراِت اثمم 
املتحادة إمجلاس اثمن التابن لها تساري إإل 

لوى إاشإطن.
أصدر مجلُس اثمن التابن للإإظإة اثُمإية 
قاراَره رقام 2216 الخااص باليإان كذريدة 
لدإل الدادإان لإلمدان يف تدمري اليإن، إعإدما 
قدمت القوى الوطإية الإقاط السبن يف مسقط 
كإباايئ تم التواإاُل من املبداوث اثمإي عى 
أسااس أن تكون مدخالً إإطاراً شاامالً لتإفيذ 
قارارا 2216، إلكإا كالدااية ا إرغم التداطي 
انيجاباي ا نتفاجأ برإاض إاضح لكل الحلول 
السياساية الدايلاة يإن أي مالر مإطقاي، 
إلاو ما يدإاي أن رغباة تلك اثطاراف لي يف 
اساتإرار الحرب إالقتل إالحصاار عى اليإن 
اقتصايياً، إسياساياً، إإعالميااً، إعد8 إطالع 
الرأي الدا8 عى املجاِزر الوحشية التي يرتكبها 
طارياُن الددإان يف كل مإاطل اليإن ، إالحاالت 
الوضان  تدلاور  مان  املتفاقإاة  اننساانية 

اننساني إالغذائي إانقتصايي.
كان السايُد عبدامللاك الحوثاي يف خطاباه 
اثخري بإإاسابة املولد الإبوي الرشيف يتحدث 
عن يراية من موقده كقائد للثورة إعى ارتباط 
بالوإاد الذي ذلاب للإفاإضات يف ساويرا، 
إلذلك عإدما قال إن السافريَ اثمريكي لو من 
أإقف املفاإضاات باتصال أجاراه من املبدوث 
اثمإاي يف حيإاه لتكوَن تلاك الخطاوة نقطًة 
للكشاف عان صاورة أعإال لتحكُّام الواليات 
املتحادة باملإظإاة اثمإية إرغباة اثمريكيل 
يف اساتإرار الحارب التاي تحقُل لهاا مصالَح 
اسارتاتيجية بالايَاَإاان مان جهاة إمصالَح 

مايية باستإزاف مزيٍد من اثموال السدويية. 
قاال السايد يف خطاباه »أيعاو إىل مواصلة 
التحارك الجااي إاملساؤإل يف التصادي للدداة 
إاملدتدين، إتحرير ُكّل شال من البلد، بالتوكل 
عى الله تداىل، إبالدإل إالجهاي، حتى يتحقل 
لشادبإا الدزياز نياُل الحرية إاالساتقالل إال 

نضياَن أنفساإا بالرلاان عاى أي أحاد، اثمم 
للسياساات  إإقااً  نشااَطها  تاؤيي  املتحادة 

اثمريكي«.
إتابان قائاالً: »السافري اثمريكاي يتصال 
ملبدوث اثمم املتحادة إيقول كفى مفاإضات، 

إيؤجل املبدوث املفاإضات«. 
بل إنهاء املفاإضات إخطاب السايد كانت 
الفارتة كاإياة للتواصل من الوإد الذي شااَرَك 
باملفاإضاات ملدرإاة ماا حدث بشاكل أعإل، 
إلو يإن بالسيد ملكاَشافة الشدب الايَاَإاإي 
بحقيقاة تبدية اثمم املتحدة لواشاإطن، إلو 
ما أكده أعضاُء الوإد لدى عويتهم من مسقط.

• الهيمنة األمريكية على المنظمة 
األممية.. جدلية تأريخية

الحدياُث عن الهيإإة اثمريكياة عى قرارات 
اثمم املتحدة إمواقفها لياس إليَد الددإان عى 
الايَاَإاان أَْإ اثحاداث اثخرية يف ليبيا إساوريا 
مؤخراً، بل لو جدلية قائإة ظهرت من تأسيس 

املإظإة يف أربديإيات القرن املايض.
إقن الدراق تحت الحصاار اثمإي ثكثر من 
23 عامااً عقابااً للإظاا8 الدراقي جاراء غزإه 
للكويات إلكان يف عاا8 2003 إحال خرجات 
أمرياكا إحلفاؤلاا عان االجإاع الادإيل إغَزت 
الدراق إأباايت أكثَر من ملياون عراقي بذريدة 
ثبات للدالام زيُفهاا إاملتدلقة بأسالحة الدمار 
الشاامل، إإاذا إدلت اثمام املتحدة تجاَه الغزإ 
اثمريكاي للدراق؟ لاذا الساؤال إيإن انجابة 
عليه يكشُف أَيْضاً صورة أخرى للتبدية اثمإية 

لواشإطن.
تقاول إحادى الدراساات الدربياة إن اثمام 
املتحدة »شاهدت مإذ تأسيساها يف عا8 5ل819 
الددياد من الإزاعاات يف الدالم إلام تتإكن من 
حلها؛ بسابب ليإإة القوى االساتدإارية التي 
حالت يإن الحل بالطرق السالإية إإقاً ملا نص 
علياه ميثاقها الذي تضإن مجإوعًة من املبايئ 
اثساسية التي من شأنها لو تم تطبيقها بشكل 
عاايل ضإاان اثمُن إالسالم الدإليال، خاصة 
إأن لاذه املباايئ تقو8 عى املسااإاة بل الدإل 
اثعضاء إكذلاك عى مبدأ ساياية ُكّل يإلة عى 

أراضيها إاحرتا8 استقاللها«. 
إيإطبال الاكال8ُ الساابُل مان ماا يجاري 
بالايَاَإاان، إبيإإاا تارّشع املإظإاة اثمإياة 
أَْإ تتواطاأ مان الدادإان إتدعي ماراراً إتكراراً 
أناه ال يوجد حل عساكري لألزماة يف الايَاَإان 
إتارص عى الحال السايايس، غري أن ذلاك يظلُّ 

مجري حال عاى إرق يإطبُل عليه مارة أخرى 
ما جاء يف الدراساة الدربية التاي تؤكد أن الدإل 
االساتدإارية )الوالياات املتحادة( تحاول يإن 

الحل السلإي لألزمة يف الايَاَإان.
كإاا تقاول تلاك الدراساة إن »ليئاة اثمم 
املتحدة إبسابب سياسة اساتغالل مؤسساتها 
لخدمة قوى الهيإإاة جدل مإها غري قايرة عى 
تأيية يإرلا إتإفيذ مهامها املحدية يف ميثاقها، 
حياث تحولت لذه املؤسساات ليااكل تإفذ ما 
يإى عليها، مإا جدلها تفتقر إىل االستقاللية يف 
اتخاذ القرارات الدايلة محل اثزمات بل تفرض 
عليهاا لذه القارارات إإقاً لحال ملصالح الدإل 
املتإفاذة إليس إإقااً لقإاعات الادإل اثعضاء 
إنظرتها املوضوعية بديداً عن تأثريات سياسات 
تلاك الادإل »املتإفاذة« إعاى رأساها الواليات 
املتحادة اثمريكية إمدها الادإل اثإرإبية ذات 
التأريخ االساتدإاري، بإدإى أن قارارات ليئة 
اثمم بإدظإها تصب يف خدمة لذه القوى إبإا 
يتإااىف من املصالاح الدإلية إمن السالم إاثمن 
الدإليال، إقد أإقان لذا السالوك اثمم املتحدة 
يف ضدف شاديد إجدلها غري قاايرة عى تطبيل 
ميثاقهاا إالقواعد إاثساس التاي قامت عليها 
إبخاصاة يإرلاا املتإثال يف انساها8 يف إيجاي 

حلول عايلة للإزاعات الدإلية«.
إخالإاً ملا تقتإن به اثمم املتحدة بكون الحل 
السايايس لو الحالنَّ الوحيَد لألزماة الايَاَإاإية 
إماا يصادر عإها مان بياناات خاصاة بجرائم 
الددإان آخرلا البيان الذي أّكد عقب مفاإضات 
ساويرا أن مدظاَم الضحايا الذين ساقطوا يف 
الايَاَإان لقوا حتوإهم برضبات جوية للتحالف 
السدويي إإاذا قدمت اثمم املتحدة من خطوات 
أَْإ اتخاذت مان قارارات إإال ميثاقهاا يلاز8 
اثطاراَف املدإية بتإفيذ تلاك القإاعات إالتوقف 

عن تلك الجرائم؟
إبادالً عن أن تتخذ الادإل الكلى من جرائم 
السادويي مإطلقااً نجباار تحالاف  الدادإان 
الدادإان عى إقف الحارب نجُدلا تساتغل تلك 
الجرائم الكتسااب املزيد من اثموال السادويية 
إالخليجياة مقابل الصإات إإعطااء التحالف 
السدويي مزيداً من الوقت بُغية تحقيل إنجازات 

ميدانية إلو عى حساب اثطفال إالإساء.
أجهزتهاا  عال  اثإرإبياة  الادإل  تادرك 
إمإظإاتهاا أن املبداوث اثمإي يتخذ سياساة 
مضللة بشاأن الجرائم السادويية يف الايَاَإان، 
غري أنها اليو8 تتظالار بأنها متفاجئة من ذلك 
إتدعاو الساتبدال لذا املبداوث لكإهاا ال تتخذ 

موقفااً بإاًء عاى تلاك املفاجاأة إكأن املبدوث 

اثمإي لو املشاكلة اثساساية إليس مشاكلة 

ناشائة عان الدادإان ذاتاه، حياث إالايَاَإان 

بدإن الددإان ليست يف حاجة ملبدوث أمإي من 

اثساس.

يف تقرير نرشته جريادة اثخبار اللبإانية أنه 

»بداد الكثري مان االتهاماات التاي طالت عإل 

املبدوث الدإيل إىل الايَاَإان إسإاعيل إلد الشيخ 

طاوال الفارتة املاضية، إما أثري عن شاخصيته 

الضديفاة إعد8 ُقدرته عى مواجهة السادويية 

إرضوخه لرشإطها، يبدإ أن مهإَة إلد الشايخ 

صاارت يف نهاياتها، من املدلوماات املتداإلة بدأ 

البحاث ياخل أرإقاة اثمم املتحادة نيجاي بديل 

عإه يف ظل التشكيك يف أيائه«

إيضيف التقرير الذي أعده مراساُل الجريدة 

يف إاشاإطن أن »املدلومات تشاري إىل أن االتحاي 

اثإرإباي يبادإ مهتإااً باملإصب، إأن سافريَة 

برإكسل لدى الايَاَإان، بيتيإا موشيت، تتحرك 

لدى اثعضاء الخإساة الدائإل يف مجلس اثمن 

الدإيل من أجل قبول ترشيحها«.

إحول ذلك يرى مراقبون أن االتحاي اثإرإبي 

ليس جاياً يف ساديه نحالل السال8 يف الايَاَإان، 

بل يسادى الساتبداِل املبداوث اثمإاي املإحاز 

للسادويية إاثمريكيال بإبداوث مان االتحاي 

اثإرإبي يإارس ابتزازاً للسدويية إيإل الخليج 

لكسب املزيد من اثموال كإا إدلت أمريكا.

أخرياً كان املبدوُث اثمإي الساابل جإال بن 

عإار إاضحاً إرصيحااً عإدما قاال إن الددإان 

التوصال إىل حال  جااء إخَلاَط اثإراق إمإان 

سيايس كان إشيكاً، إهل كان الايَاَإان بحاجة 

لكل لاذا الدمار إالقتل ليداوَي إىل إراء خطوات 

كثارية يف اتجااه الحل السايايس الاذي كان عى 

إشاك التواُإل عليه يف صإداء؟ إلو كانت الدإل 

الكلى إعى رأساها أمريكا تادرك الرضر الذي 

أحدثه الددإان يف الدإلية السياسية إيف الجانب 

اننسااني إتتخذ موقفاً راإضاً له ملا ُكإا سإدإا 

الواليات املتحدة أإَل من يدلن مسااندة الددإان، 

بل إتستضيُف إاشإطن إعالن السفري السدويي 

يف حيإه عن شن عدإانهم عى الايَاَإان.

إصحياٌح أن مقرنَّ اثمم املتحدة يقُن يف مديإة 

نيوياورك اثمريكياة إال أن قراراِتهاا تخُرُج من 

أرإقة البيت اثبيض بواشإطن..

تبدي املنظمة الأممية قناعًة باحلل ال�سيا�سي يف اليمن لكنها تعجز عن فر�سه

األمم المتحدة )األمريكية(.. مقرها نيويورك وقرارها في واشنطن!
 خرجت أمريكا 

وحلفاءها عن االجماع 
الدولي وغزت العراق 

وأبادت أكثر من مليون 
عراقي بذريعة ثبت 

للعالم زيفها والمتعلقة 
بأسلحة الدمار الشامل 

فماذا فعلت األمم 
المتحدة تجاه الغزو 

األمريكي للعراق؟

 تبدي المنظمة األممية 
قناعة بالحل السياسي 
في اليمن لكنها تعجز 

عن فرضه

كلمة السيد 
وعظمة المناسبة

محمد المنصور
كلإاة قائاد الثاورة السايد عبد امللاك بدر 
الدين الحوثي بإإاسابة املولد كانت بإستوى 
املإاسابة الدظيإاة إصاحبهاا ، إبإساتوى 

التحدي الذي يواجهه اليإن إاالمة .
الكلإة اساتدرضت إكشفت نقاط ضدف 
مان  املساتلب  انساالمي  الرالان  إعاورات 
قبال اثنظإة الدإيلاة لالساتدإار االمريكي 
إالصهيوناي ، التاي انتجات إاقداا اساالميا 
مشاولا ، ال يإات اىل قيام االساال8 الدظيإة 
التاي عال عإهاا الرساول لدياا للبرشياة ، 
إعادال ، إرحإة ، إمسااإاة ، إأخالق إمثل ، 
إتوحادا إإحدانية ، إرإضاا للظلم إالددإان 
إللصإإياات بأنواعها ، إغاري ذلك من قيم ال 

تكاي ترى يف إاقن املسلإل اليو8 . 
عإال إجدة إأصالة القضاياا التي جاءت 
يف كلإة السايد عبد امللك حفظاه الله تتجاإز 
السااحة اليإإياة اىل عإاو8 الواقان الدرباي 
إاالساالمي املرياض باالنحاراف إالطغياان 
إالظلام إالتظالم إالتبدية لالجإبي سياسايا 
إإكرياا ، اثمار الاذي ساإح بانتااج الفقر، 
إاالساتبداي ، إالتخلاف الحضااري الشاامل 
،إكارس الحارإب إالفتان ، إأإساح املجال 
لتسايد الطغيان إحكام الظاملال املتجريين 
مان كل قيم الخاري إالرحإاة ، إانتج ظوالر 
ياعاش إالقاعادة إباالك إإتار التي تشاوه 
انساال8. ، إتدمر إحدة املسالإل إمورإثهم 
يف االخااء إالتداياش ، إتدإال تحات راياة 
االساتدإار اثطلي الصهيوناي نحو تفكيك 
االإطان ، إباملحصلة تسايئ إىل نبي االساال8 
املبدوث رحإة للداملل ، إتشاوه بإإارساتها 
االجرامياة صاورة االساال8 إنباي االساال8 ، 
إتإإاح بأإدالهاا املشايإة متطاريف الغارب 

الذرائن للإيل من االسال8 إنبي االسال8 ،
إيإثل الحكم السدويي الطغياني املستبد 
بددإاناه عاى اليإن إتحالفه مان قوى الرش 
ذرإة االنحطاط الجاليل الجديد ، الذي يتفوق 
بامكاناته املايية عى جاللية ما قبل االساال8 
ظلإاا إعإجهية إقساوة ، إصلفاا ،إطغيانا 
، إتبدياة المرياكا إالصهيونياة ،ال عالقة له 

باالسال8 إال نبي انسال8 .
اشتإلت كلإة السايد عى إضاءات إكرية 
إإلسافية عإيقاة ملدإاى الإباوة إالرساالة 
املحإدية تدال عن أن إاعلية االساال8 تكإن 
يف استإراريته ، إحضوره يف الواقن االسالمي 
تدباريا عن االنتإاء إاالرتباط إالإهج الحياتي 
الداا8 إالخااص ، إلياس كحالاة ماضوياة 
مإفصلة عن الرالن إاملساتقبل كإا لو حال 

املسلإل غالبا اليو8 .
مثلت شخصية الرساول الكريم صى الله 
عليه إاله يف كلإة السايد شاخصية محورية 
عظإاى للوحدة االساالمية إاالنساانية ، بإا 
يإثلاه مان ناور ، إلادى ، إرحإاه ، إعدل 
،إكراماة ، إمثاال عظيام للحركاة ، إالدإل 
،إالقادرة  إالجهااي   ، إاملثابارة   ، إالصال   ،
الساوية  الشاخصية  بإااء  عاى  القصاوى 

إتربيتها إاالرتقاء بها يف مدارج الكإال ، 
إبالتأيياد  االنساانية  الساجايا  إبتلاك 
إالدإاية االلهيه ، تإكن صلوات الله إساالمه 
علياه من بإاء اثمة إتغيري املدايلة يف الواقن ، 
إصإن رشإط نهاوض إتغيري للواقن يف زمإه 
، إإتاح امكانيات إأطلل طاقات مساتقبلية 
لصإن إتغيري الواقن الدربي إاالنسااني نحو 
اثإضال .. يساتلهم مإاه ، إيهتدى باه ، بإا 
يجساد حقيقة الحب إالاوالء إاالرتباط به يف 

إاقن الفري إالجإاعة إاالمة إاالنسانية .
مان لاذا املإظاور يارى السايد الفاارق 
الجولري بل ما يإثله الإبي محإد صى الله 
علياه إالاه ، إبل حقيقة ما لاي عليه اثمة 

االسالمية اليو8 .
يف الشاأن الوطإي اعاي السايد التأكيد عى 
الصإوي إاملواجهة إتحريار اثرض ، إيعا اىل 
استإرار التدبيئة إاليقظة إالجالزية عى كل 
الصداد ، مؤكدا من مإظور إطإي إاساالمي 
إإنسااني عاى حتإياة انتصار الشادب عى 
الدادإان السادويي االمريكاي الهإجي ، ذلك 
االنتصار الذي يوجبه رإض االساتدباي إالذل 
، إحالاة املظلومياة التاي إرضها الدادإان ، 
إيوجبهاا حل الدإاع عان اثرض ، إالدرض ، 

إالكرامة ، إالحرية ، إالقيم االنسانية
التاي جاء الإبي اثكر8 لالعالء من شاأنها 

، إاالنتصار لها
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  - محمد الوريث:
يائإاً ما تأتي خطاباُت سَإاَحة السيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي قائد ثورة الشدب اليإإي املجيدة 
لرْسم الخطوط الدريضة للإرشإع القرآني 

إمجاالت التحرُّك ملرحلة مديإة.
 إبدون الله أصبحت املسريُة اليو8َ عابرًة للحدإي 
إلم تدد تقترص عى جغراإيا بديإها، إحل يتحدُث 
السيُد اليو8َ إإنه يخاطب اثمة انسالمية إالدربية 

بأجإدها، إباختالف املإاسبة إالتوقيت، إال أن 
خطابات قائد الثورة ال تخلو من مؤكدات رئيسية 

تإثل املرتكزات اثساسية للتحرك إإل مرشإع 
يإإي عربي قومي إسالمي جامن. إتإثل جولر 
الغاية من حركة الإضال إالتحرر التي انطلقت 

من جبال مران ليصل صدالا اليو8 ُكّل ُقطر عربي 
إإسالمي إغري إسالمي، محققاً أصداًء عاملية 
تظهر جليًة اليو8َ يف انعال8 الغربي إتحركات 

مجلس اثمن إترصيحات القاية يف الكيان 
انرسائييل الغاصب إالدإل الدظإى إلقاءات جإيف 

إتحركات اثمم املتحدة إمسريات التضامن التي 
جابت يإالً إأقطاراً عربية إإسالمية متددية، إغري 

ذلك من الشوالد عى عاملية لذه املسرية إالتي 
أصبحت رقإاً يستديص تجاُإُزه.

هات رئيسية لالنطالق  إكإا تإثل لذه التأكيدات موجِّ
مإهاا، إإنهاا أَيْضاً تبادإ كخطاط إجرائياة مفّصلة يف 
غاية الدقة إانحكا8 يإكن مإها اساتإباط تقييم شامل 
لواقن املرحلة املاثلة، إضاإة إىل أإلوياتها إآليات التحرك 
إيهاا ملواجهة مرشإع قوى االساتكبار الصهيوأمريكي 

إأذيالهم يف املإطقة.
 َإيحرص السايد عى تكرار إتأكيد نقاط ثابتة لتظل 
حاارضًة يف ذلإية ُكّل يإإاي إعربي إمسالم من الذين 
انطلقاوا مان ثقاإاة القرآن الكريام لتغياري إاقن مؤلم 
إرضته سياسات أمريكا يف املإطقة، إعإدت من خاللها 
لتشاويه انسال8 بأبشن شكل مإكن من خالل الحركات 
التكفريياة املصإوعة بواساطة مخابارات غربية، أَْإ من 
خاالل القضاء عى أي مرشإع عربي إساالمي يإكن أن 
يإالض الوجوي انرسائييل أَْإ يشكل خطراً عى كيإونته، 
باستهداف الوعي إالتحريف إاالنحراِف إتغييب مرشإع 
اثمة املتدإد إتشويه أساسيات الدين انسالمي الحإيف 

إخلل ِعداء عاملي تجاله.
إال توجاد مإاسابة بألإياة مولد الإبي صلاوات الله 
إسالمه عليه إعى آله؛ لرشح إتبيان إاقن اثمة إجوانب 
القصاور إيها إرضإرة مواجهة املرشإع املدايي إكيف 
يإكان أن يتام ذلك، إلهذا إاإن خطابات قائاد الثورة يف 
املولاد الإباوي تدتال يف الداية رؤياًة رصيإاًة إمفّصلًة 
ملقتضياات مرحلة بكامل جوانبها، ليس ثتباع املسارية 
القرآنياة أَْإ الشادب اليإإي إقط، إإنإا لشادوب اثمة 
الدربية إانسالمية قاطبة، يف تأكيد عى إاحدية املرشإع 
إالخصم إتإاثل بيئة االستهداف للجإين عى حدٍّ سواء، 
إيتوزع الخطاب إيها ليكون أإالً خطاباً عربياً إساالمياً 
عامليااً يضان جإيان شادوب اثمة أماا8 مساؤإلياتها 
الحتإياة، كإا يكون ثانيااً خطاباً يإإيااً إطإياً خالصاً 
يضان نقاط الددإان املتوحش عاى الحرإف يف مواجهة 
أكل اآلالت الدساكرية إاالملاطورياات املالية يف الدالم 
إالاذي يقرتب من إغاالق عاَماه اثإل؛ بهدف اساتدباي 
إتركين الشدب اليإإي إالقضاء عى ثورته املباركة، كإا 
أنه خطاب سيايس من الطراز اثإل، إييإي من املستوى 
الرصل، إثقايف توعوي اجتإاعي شاامل، يحاكي جإين 
تطلدات الشدوب إآمالها إيرسم مالمح املؤامرة املإتدة 
عى اثمة بجالء، إال يتسان املكان للبحاث يف ُكّل ما إري 
يف لذا الخطاب التأريخي الفاارق، إإنإا اكتفيإا بقراءة 
التأكيدات الثالث التي جاءت يف ختا8 الخطاب، كإلخص 
ثلم ما إري إيه إالتطرق إىل بدض املوّجهات الرئيساية 

املؤثرة بشكل مبارش يف حياة الإاس اليو8.

التأكيد األول لقائد الثورة: القضية 
الفلسطينية

إكإا جرت الداية إإن ساإاحة السيد عبدامللك يؤكد 
يف املقاا8 اثإل عاى القضياة املركزياة لألماة الدربياة 
إانساالمية )القضية الفلساطيإية(، إأكد السيد قائالً: 
»نؤكد عى موقفإا الثابت املبدئي إالديإي إاننْاَساااني 
إاثَْخاَلقي يف التضاُمن من شدب إلسطل املظلو8 إحّقه 
يف الُحريّة إاالستقالل إاساتداية كامِل أرضه إاستداية 

ااة إعى رأسها اثقىص الرشيف«، إرغم  مقّدساات اثُمنَّ
الددإان الداملي إالحصار الجائر الذي يتدرض له الشدب 
اليإإاي إال أن السايَد ال يتوقاف عن التأكيد عان أإلوية 
إألإية إارتباط القضية الفلساطيإية بإا يحدث حولها 

إيف اليإن أيضاً.
 إقاد يقاول قائال باأن اليإإيال ال يإقُصهام الُدذَر 
إن شاغلتهم أإلوياتهم عان قضايا اثماة اثخرى إال أن 
لاذا القول يأتي يف ساياق مارشإع الددإ الاذي يهدُف 
إىل تإزيال الادإل الدربية إتشاتيتها إإشاغال ُكّل ُقطر 
عرباي بإشااكله الخاصة، إلو ماا رإضاه اليإإيون، 
إكان التحارك الكبري إالقوي للشادب اليإإي للتضامن 
من إلساطل لو أحد ألم اثساباب التي تؤرق إرسائيل 
إيجدلهاا رشياكاً مباارشاً يف لاذا الدادإان القائم عى 

اليإن.
السالطة  يف  عإالئهاا  عال  أمرياكا  تحااإل  إقاد   
الفلساطيإية أَْإ غريلم، الدإل عى تفتيت الدز8 اليإإي 
تجاه إلساطل إاساتخدا8 لذه الكرإت الدإيلة نصدار 
مواقف تدإل عى تأليب مشاعر اليإإيل بتأييد الددإان 
إال أن الواقن يستإر يف تجريدهم خيبات أمل متتالية عإد 
مشااَلدة الحشوي الضخإة إالجارإة من اليإإيل إلي 
تهتاُف لألقاىص الرشياف إأرض إلساطل، مؤكدة عى 
إاحدية الَهّم انسالمي إتكامل قضاياه إارتباطها، إلو 
ما يارضب املرشإع اثمريكي يف ُعإال جولره »مدركة 
الوعي« الذين خرإا إيها بجدارة أما8 إعي قرآني عاٍل 

يتحى به أبإاء اليإن.
كإاا أكاد السايد عاى »اعتباار الدادإ انرسائيايل 
اااة إخطاراً عى  الغاصاب لفلساطل عادإاً لاكل اثُمنَّ
اثمن إاالساتقرار يف الدالام أجإن، إاعتبار ُكّل أشاكال 
التطبين للدالقات مده من كاإة اثنظإِة املحساوبة عى 
املسالإل خيانًة إنفاقاً بكل ما تدإيه الكلإة«، إلو أمٌر 
يف غاية اثلإية يف ظل حإاالت تطبين علإية من الكيان 
الصهيوني تقويلا يإل عربية »كالسادويية إانمارات« 
إيف ظل اصطفاف عربي إرسائييل تجاه الدديد من قضايا 
اثمة إتدإُل أمريكا عى حْرف الدداء الدربي من إرسائيل 
إىل يإل أخارى يف املإطقة، إيظل املوقف الدرإبي اليإإي 
عامَل إحاراج كبري لكل القيايات الدإيلة أما8 شادوبها 
إمصدر قلل مستإر من اليإن التي لم تساإ8 عى قضايا 
اثمة املركزية أَْإ تَِبْدها أَْإ تإشاغْل بإا تتدرض له بشكل 
مإفّصل رغم ُكّل أشاكال الظلم إالدادإان التي تتدرض 
له اليإان إحيدة إصامدة، إيف حل تتبادل مواقف يإل 
إحكومات تجاه إرسائيال إتدإل عى تلإيدها إااللتقاء 
بقياياتهاا إإتاح قإصلياات إخطاوط تجارية إتشايد 
بقياياتها عل إساائل انعال8 تبقى اليإن ساّداً مإيداً يف 
إجه املؤامرة، كإا يإثل تحركها املساؤإل تجاه الشدب 
الفلساطيإي سابباً للرياية عى مساتوى املإطقة أجإن 

يلتفُّ حوله الرشإاء من ُكّل بقاع اثرض.

التأكيد الثاني لقائد الثورة: التحرك الجاد 
والمسؤول 

إخاَطاَب السايُد عبُدامللاك الحوثي يف التأكياد الثاني 
»شدوب اثمة« كاإة إلم يخاطب الشدب اليإإي، مجدياً 
يعوتَه: »ندعو شادوَب أمتإا كاإة إىَل اليقظة إالتََحاّرك 

الجاّي إاملساؤإل تجاه املؤامرات اثَمريكية إانرسائيلية 
التاي تساتهدُف الجإيَن بال اساتثإاء من خاالل أيإاتها 
الدإيلة إأياييها انْجااَرامية املتإثلة ببدض الحكومات، 
إيف مقدمتها الإظا8 السادويي َإالجإاعات التكفريية«، 
إلي يعوة يف الشاأن الدا8 تخاطُب اثمة كلها بإختلف 
أقطارلاا إشادوبها تجاه املؤامارة اث8ُّ التي تساتهدُف 
انساال8َ إاثماة انساالمية يإن تخصياص قضية عن 
غريلاا، كإاا تحإل الإااَس مساؤإلية التحارك للدإاع 
عن اثماة إثوابتها إقيَإها إاساتقاللها إحريتها إعد8 
التدويل عى الغري بأي شاكل من االشكال يف ُكّل االقطار 
الدربية إانساالمية، إيؤكد السيد أن الجإيَن مستهَدُف 
إليس اليإن أَْإ ساوريا أَْإ إلساطل أَْإ الدراق أَْإ غريلا 
إإنإاا لاو مارشإٌع إاحاد يإتقال مان أرض إىل ارض 
إيستهدف شادباً بدد شادب، إيتطلُب التحّرك املقرإن 
بالجّدياة إاملساؤإلية إاليقظاة للتصدي لهاذا املرشإع 
الخبيث، إالذي تشاارك إيه حكومات عربية إجإاعات 
تتسرت خلف انسال8 كداعش إالقاعدة، إجإيدها يتحرك 
يف مرشإع إاحد يإساجم يف خدَمتاه ثمريكا إإرسائيل، 
للدإال عاى تدماري الباالي الدربياة إتشاويه انساال8 
إشاخص رسول الله صلوات الله إسالمه عليه، إالقرآن 
الكريام يف الدالم كلاه، إتحريض ُكّل الشادوب عى لذا 
الديان الذي يرإض الظلام إالذلة إالهاوان، كإا يرإض 
القتال إانرلااب إالوحشاية، إلهذا إإن تحارك الإاس 
ملواجهة لذا املرشإع إتحإل املساؤإلية سيُفيض حتإاً 
إىل القضااء عاى لذه الحكوماات الدإيلاة إالجإاعات 
املخابراتياة التكفريياة إيقوي اثمة إىل مارشإع جامن 
يحقاُل عزنَّلاا إاساتقاللها إنإاءلا إاساتقرارلا، إال 
يإكن أن يتم ذلك يإن تحّرك شادبي كبري إشامل يتسُم 

باملسؤإلية إالوعي إالجدية.

التأكيد الثالث لقائد الثورة: على اليمنيين 
مواصلة التصدي للغزاة 

أماا يف التأكيد الثالاث إاثخري لقائد الثاورة إيحرُضُ 
اثحارار  »ُكلنَّ  السايد  بدعاوة  اليإإاي متإثاالً  الشاأن 
إالرشإااء يف بلدنا الدزيز املظلو8 من ُكلِّ إئات الشادب 
إىَل مواَصلاة التََحاارُّك الجايِّ املساؤإل يف التصدِّي للُغزاة 
إاملدتدين إاالستإهاض املستإّر يف أإساط الشدب لدعم 
الخيارات االسرتاتيجية إتحرير ُكلِّ شل محتلٍّ من البلد، 
بالتوكل عاى الله تداىل إبالدإل إالِجهااي إالتضحية يف 
سابيله تداىل حتاى يتحقَل لشادبإا الدزيز نياُل الحرية 
إاالساتقالل إيإدَم باثمن إاالساتقرار«، إيف ظل تحرك 
الدادإ باكل إمكاناتاه الكبارية إالضخإاة الساتهداف 
الشادب اليإإي إالدإل عى تركيده يأتي كواجب حتإي 
إرضإرة قصوى أن يواصل اليإإيون التحرك يف مواجهة 
الغزإ إمضاعفة الجهوي أَيْضاً، إقد رشح السيد ُكّل لذا 
بالتاوكل عى اللاه أإالً حتى تحرير ُكّل شال من اثرض 
اليإإية، إلو ما يإثل اسرتاتيجية الثورة التي لن تساإ8 
أَْإ تفاإض يف ساياية البالي إحريتها، حيث يؤكد السايد 
ماراراً إتكراراً أن املقاَإمة للغزاة ستساتإر مهإا كّلفت 
من ثإن إمهإا طال أَمُدلا حتى تحقيل الحرية الكاملة 
لليإإيل إكل شال من اثرض، ناسفاً أإلا8 الغزاة بأن 
اآللاة الدساكرية املتوحشاة يإكان أن تُفتنَّ مان َعُضِد 

اليإإيل أَْإ تضدف عزمهم لريضخوا أَْإ يستسالإوا، إأن 
القاوة لن تحقل للددإ مبتغاه كإا لان يحقل له املال أَْإ 
املفاإضات ذلك يف ظل ثورة شادبية حاشدة انطلقت من 
إعاي قرآني جامن ترإض االرتهاان إالدإالة للإرشإع 

اثمريكي إتطالب بإطالب عايلة إمحقة. 
قراءة يف مستقبل املدركة من إحي الخطاب 

إتإِكُن قراءُة املرحلاة القايمة من خالل ثالث عوامل 
رئيساية إريت يف خطاب السيد إلي كتايل الدامل اثإل 
»ال رلان عى أمم متحادة، اثَُماام املتحدة تؤيي يإَرلا 
إنشاَطها إإقاً للسياسات اثَمريكية«، إكشف السيد أن 
السافري اثمريكي كان لو الطارف الحقيقي املتحكم يف 
ساري املفاإضات اثخرية يف جإيف إالتي انتهت بإاًء عى 
طلب مإه جراء رغبة أمريكية يف استإرار الحرب إنزيف 
الاد8 اليإإاي، إلاو ما يإساف الرلاان عى أياة جهوي 
سياساية قائإة خاصاة يف ظل ظارإف التواطؤ الداملي 

عى اليإن إاالنقياي خلف املال السدويي.
 الدامل الثاني »املدركَة ليسات إقط يإاعاً عن أرض، 
صحيٌح أن املساتهَدَف احتاالُل اثَْرض اليإإية، إاحتالُل 
اليإن بأجإدها لادٌف ثَمريكا إلادٌف ُمْغااٍر نرسائيل 
إمطإٌن للسادويية، إلي ال تؤيي إالنَّ يإراً لآلخرين إإال 
ليس لها مارشإٌع يف املطلل نهائياً، ليس لها أي مرشإع 
عى انطاالق، لي تتََحاّرك يف مارشإع أَمريكا إمرشإع 
إرسائيل، لكن املساألة أكل، املساألة مساألة حرية، لم 
يريادإن اساتدباَي لذا الشادب، إلان يُساتدبد لهم أحد 

إيقبل بالدبويية له إالنَّ إيكون من الخارسين«.
إيؤكد السايد يف الفقرة الاوارية أعاله أن املدركة أكل 
من احتالل أرض إإنإا تهدف إىل تركين اننساان اليإإي 
إاستدبايه إاستهداف إعيه، إلو أمر ال تإكن املساإمة 
علياه أَْإ القبول به أباداً أَْإ التفاإض حولاه، مؤكداً عى 
رضإرة مضاعفاة الُجُهاوي مان ُكّل اثحارار إالرشإاء 
الجبهاة  يف  الثقاإياة،  الجبهاة  يف  االتجالاات،  ُكلِّ  يف 
انْعاااَلمياة، يف الجبهة التدبوية، يف الجبهة الدساكرية، 
يف الجبهة اثمإية. حيث أن التفريط إالتخاذل إالتقصري 
اليو8 عواقبه إخيإة جداً ساتإتهي بخساارة اننسانية 

إالكرامة إالدين إكل يشء، حسب تدبري السيد.
الدامال الثالاث »ال إلن أًباداً، يإكإُإاا أن نصُإَد إلو 
علَ اثجيال إليس إقط عى مساتوى لذا الجيل«، إلإا 
يإتقل السايد باملواجهة إىل بُدد جديد ال يحديه الزمان أَْإ 
املكان، مؤكداً أن الصإوي سيساتإر عال أجيال إِحَقٍب 
طاملا استإرنَّ االستهداُف إاملؤامرة »أكثر من جيل إاحد«، 
إلان يكاون مطلقااً استساال8 أَْإ قبول بهاذا املرشإع، 
ة إإتوة إشاجاعة  مؤكداً عاى عز8 إثباات إإعي إلإنَّ
إقوة اثجيال الصاعدة، ما سايجدل املدركة أشادنَّ إيالماً 
عى الددإ يوماً بدد يو8، إلو اساتإرت املدركة حتى يو8 

القيامة )نهاية الزمان(.
8َ السيد عدياً من االرشايات إاملوّجهات الهامة  كإا قدنَّ

ال يجب التغاإل عإها إلي كالتايل:
- ال يإبغاي أبداً الولُن مهإا طالت الحرُب، مهإا كان 

حجُم التحّديات، مهإا كان حجُم املأساة.
- ال يإبغي االكرتاُث بانرجاف، انرجاف عى املساتوى 
انْعاااَلمي أَْإ عى مساتوى َمْرىَض القلوب الذين تفرغوا 
رات مهإا كانت؛  من إنْاَساانيتهم إقيَإهم، إال بأية تطوُّ

ثنإا حارضإن أن نحارَب مهإا كانت التطورات.
- حتإية مواجهة املدتدين الذين يريدإن أن يسالبونا 
حريتَإاا إكرامتإاا إأن يهيإوناا إأن يحتلاوا أرضإا إأن 

يهتكوا عرضإا إأن يضيدونا من صفحة التَأريخ.
- االساتدداي للإواجهة إىَل يو8 القيامة جيالً بدد جيل 
يإن االكارتاث بتقد8 لإا أَْإ لإااك؛ ثن املدركة أكل من 

ذلك.
- الإتيجة الحتإية التي إعد بها اللُه عباَيه الصابرين 
إالثابتل إاملتقل لي الإرُص إأن الداقبة للإتقل؛ إلذلك 
الً إاثعظُم ُقدرًة عى االساتإرار؛  نحن بالله اثقوى تحإُّ

ِثَن الصإوَي إالثباَت خياُرنا إَقَدُرنا.
-  نحان أصحااُب قضية إلساإا يف موقاف البغي إال 
التداّدي إال الفضاول، إنحن ال نلداُب يإراً لصالح أحد، 
نحان لإا قضياة أصيلة، نحن نقاتل رضاا لله يإاعاً عن 

قيٍَم عن أَْخاَلق عن مبايئَ أََساااسية.
-  التجاارُب أثبتات إالساإُن انَلهياة إالكونية أثبتت 
إتجارب الشادوب أثبتت أن الشدوَب الصابرة إالصامدة 

تإترُص يف الإهاية. 
إطاملاا أن املدركاة يف املقاا8 اثإل تساتهدف الوعاي 
إانساال8 إاثمة إإن اساتيداَب مضامل لاذا الخطاب 
سيسااعُد عى رإن إتارية التحّرك إالتصادي إالصإوي 
إيدّجل من نرص الشادب اليإإي املحل صاحب القضية 
اثصلياة إالثقاة إاالطإئإاان أن االنتصاار حتإي طال 

. الزماُن أَْإ َقرُصَ

قراءة يف خطاب ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف اإحياء ذكرى املولد النبوي ال�سريف! 

تأكيدات قائد الثورة.. مسؤولية مضاعفة الجهود وحتمية االنتصار

تقرير
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 مضت تســعة أشــهُر منــذ بدأ 
العــدواُن الســعودي األمريكي على 
الـيَـمَـن حيث أثبت الشعب الـيَـمَـني 

الصمود.. ما تعليقكم على ذلك؟. 
اثمريكاي  السادويي  الدادإاُن   
عاى الايَاَإاان إجرامايٌّ لياس لاه أي 
بشاكل  الايَاَإااَن  اساتهدف  مالر، 
عاا8، إهو لام يساتهدف إئاًة مديإة، 
أإ تيااراً مديإااً، قتل اثطفال إالإسااء 
إالشايوخ، يّمار مقدرات لاذا الوطن، 
إاملادارس،  إاملصانان،  املؤسساات، 
إالطرقاات، إاملستشافيات، إمخاازن 
الغذاء، لال الطُرقات إالبُإياة التحتية 
إاملدارس إاملستشافيات تإثال ثكإاٍت 
عساكرية، مان املساتحيل؟، طيب لل 
شاإت السادويية لاذا الدادإان عاى 
الايَاَإان حباً يف حزب انصالح مثالً، أإ 
يف الايَاَإاإيل، بالتأكياد ال، إإن اّيعوا 
إهام كاذبون إمخطئون مائة يف املائة، 
الددإان عى الشادب الايَاَإاإي بغّض 
الإظر عن التيارات السياسية املوجوية 

إيه.
 ما هو هدفُ العدوان السعودي 

األمريكي على الـيَـمَـن؟
 الهدُف اثساايسُّ للددإان السدويي 
إذالُل  لاو  الايَاَإاان  عاى  اثمريكاي 
أبإااء  إتركياُن  الايَاَإاإاي،  الشادب 
الشادب الايَاَإاإاي بدزتهام إكرمهم 
إشاإوخهم؛ ليجدال مإهام كالخااي8 
املطيان لاه، لام أصاالً متداويإن من 
الدإال اآلسايويل الطاعة، يرضبونهم 
مطيدال،  زالاوا  إال  إيهيإونهام 
إيريدإنإا نكون مثلهم، كإا أن للددإان 
السادويي اثمريكي لدٌف إلو احتالل 
لذا البلد إثرإاتاه، إالتحكُّم إيه، انظر 
عإدناا يف الجوف مكان رشقي يساإى 
»أ8 الشاداء« لاذا جبال إياه مخزإن 
نفطاي كباري جاداً، إتقول الدراساات 
التي أجريات يف املإطقة إبثتهاا القإاة 
الرإساية قبال إرتة إن لاذا املكان إيه 
مخزإن نفطي كبري يإثل نسابة 37% 
من اننتااج الداملي يف لذا املكان، إلهذا 
الايَاَإاان إياه من الخاريات إالثرإات 
ألاداف  أبارز  إمان  الكثاري،  الكثاري 
الددإان لو السايطرة عاى ثرإات لذا 
الشادب، إالسايطرة إالتحكم بإوقده 

االسرتاتيجي الها8.
إلو نظرناا إىل الجوف لل توجد إيه 
بُإية تحتية، ساإرى أنه ال توجد إيه أي 
يشء، باملّرة، بس لو خط إاحد ساوإه 
بالقاوة أثإااء الحارب السايساة عاى 
صدادة، إخالل أربدل ساإة لم تحصل 
الجاوف عاى يشء، رغم أن السادويية 
جاارة إإذا إيهاا خاري كان يفرتض أن 
نراه من زمان، لكن رأيإا الحقيقة أنه ال 

يوجُد إيها خري، لي تريد إذالل الإاس، 
إترياد الايَاَإاان جالالً، غاري متدلم، 
متقاتاالً إيإا بل أبإائه، لذا ما تدعُإه 
السادويية، الُفرقاة إالخاالف، إإثَاَرة 
املشااكل تدعإها، أما املشارين ال؛ ثنها 
ال يوجد لديها مرشإع يف الوطن الدربي 

بكله.

المَشَــايخ  مــن  كونــك   
والشــخصيات االجتماعيــة المرموقة 
فــي الجــوف، كيــف تقيــم موقــف 
أبنــاء محافظة الجوف مــن العدوان 

السعودي األمريكي على بالدنا؟

أساتطيُن أن أجز8َ أن أبإااَء الجوف 
بالكامل ضدنَّ الددإان، باساتثإاء نسبة 
بسايطة من باعوا أنفَساهم للشيطان 
مقابال القليل من املال الرخيص، إأكل 
يليل عى أن أبإااء الجوف بالكامل ضد 
الدادإان لاو إجوُيلام يف الصفاوف 
اثمامياة للجبهات، حتى عى مساتوى 
»الشيبات« الذي عإرلم إوق الخإسل 
أإ ستل سإة تجده يف مقدمة الجبهات، 
أماا ُعبّااي املال، مان باعوا أنفساهم يف 
شاوارع الريااض، إنقرأ يف الفيسابوك 
أنهم يتسّولون يف شوارع الرياض طَلباً 
للإال، إال توجد لديهم كرامة إلو يرى 
إخوانهم يرُضباون إأبإاءلم يرُضبون 

إمدنهم إمؤسسات تُقصف.

 واآلن، هناك محــاوالت من قبل 
الغــزاة ومعهم المرتزقة للســيطرة 
على الجوف.. ماذا تود ان تقول ألبناء 

المحافظة؟

ساأإجه رساالة عالَ صحيفتكام 
املوقرة أرياُد إيصاَلها إىل أبإاء محاإظة 
الجوف، إلي أنإا سإواجُه الددإان بإا 
أإتيإا مان قاوة، إالشادُب الايَاَإاإي 
عاى مر الدصاور إعى مار التأريخ لم 
يقبل إلن يرىض بأي شاخص أن يحتل 
أن  أإ يدناس أرضاه، إعليإاا  أرضاه، 
ندارَف أن املدركة ليسات إقاط يإاعاً 
عن أرض، إإنإا أصبحت مسألة حرية 
أإ اساتدباي؛ ثن الشاخص الاذي جاء 
ليحتال أرضك، ليرضب بلادك، ليرضب 
مدنك، ليهاد8 بيتك، مإزلاك، ليهد8 ُكّل 
يشء لدياك، بالتأكياد أن لاه لدإاً مإا 
يقو8ُ به إلو إذاللاك إالتحكم بقرارك، 

إالسيطرة عى خرياتك.
إيف لاذا املقاا8 أقاول إن الجوف لن 
تركان إلن تساتلم لو لم يبَل شادرة يف 

أي إنسان.

 خالل األشــهر الماضية تعرضت 

الجــوف كغيرهــا مــن المحافظــات 
للقصــف المتواصــل من قبــل طيران 
العــدوان .. هل لــك أن تعطي القارئ 
لمحة عن أبرز المؤسسات والمعاهد 

التي تم استهدافها؟

»ضحاك قلياالً« ثام قاال: ياا أخي 
الجوف ليس إيها مؤسسات إال مدالد 
بياوت  الاذي إيهاا  إال مستشافيات، 
ِلبْان ملواطإال بساطاء، إمإاازل أبإاء 
الجاوف لي من كان لها نصيب اثساد 
من الغارات الجوية للددإان السادويي 
اثمريكاي، قبل أيا8 اساتهدف الددإان 
مإزَل املواطن خالاد حإاطي بالكامل، 
إمزرعتاه أيضااً، إلإااك الكثاري مان 
املواطإل الذيان تم اساتهداُف بيوتهم 
إتدمريُلا بالكامل من أنه ال توجد إيها 
ثكإات عسكرية، أإ مإطقة مواجهات، 
إلاي عباارة عان أحيااء ساكإية أإ 
قارًى ساكإية ال يوجد إيها إال الإسااء 
إاثطفال، أما الرجال إهم يف الجبهات.

 وماذا بشــأن الوضــع الميداني 
في الجــوف، ما هــي المناطق التي 
يتواجــد فيهــا المرتزقــة والعمالء، 
وما هــي المناطق التــي فيها أبناء 

الـيَـمَـن بجيشه ولجانه الشعبية؟ 
 املرتزقة إعإالء الددإان الذين جاءإا 
من أجال املاال، سايفرإن إيإهزمون؛ 
ثنه ال توجد لديهم قضية، يإتهي لدإه 
بإجاري حصوله عى املال، أما الشادب 

الايَاَإاإي إلديِه قضية عايلة إمحقة، 
يداإان عان إطإاه إتراباه مان مدتٍد 
غاشام ال يراعاي ُحرمة إال إنساانية، 
محتال غاصاب، إبالتاايل إإحاإظاة 
الجوف لاي 12 مديرية، كلها من أبإاء 
الجوف الرشإاء املواجهل لقوات الغزإ 
إاالحتالل السادويي انماراتاي بإيداز 
من أمريكا إإرسائيل، إيتواجد املرتزقُة 
يف جازء مان مديرية إاحادة، يخلوا إىل 
أماكان، إقاد تكلم السايد عان تقصري 

إخيانة.

 لكننــا نــرى أن هناك مــن أبناء 
الجــوف من يقــفُ في خنــدق واحد 
مع السعودي واإلماراتي واألمريكي 

واإلسرائيلي وبالك ووتر وغيرها؟

 املجتإُن يف الجوف ال زال لديه عايات 
إتقاليد إأعراف يتإسك إيها، إال يقبل 
بالتإاازل عإهاا، إالاذي يفاّرط إيهاا 
يصبح شخصاً مإبوذاً من قبل املجتإن، 
إعى سابيل املثال إيه بدض َمَشايخ ال 
نرياد ذكر أساإائهم، مدرإإل، لكإهم 
تإازلاوا عن تلك املبايئ إالقيم الفطرية 
التاي تقرلاا رشائاُن الساإاء إقوانل 
اثرض، إلهذا أصبحوا مإبوذين من قبل 
املجتإن، إأي شاخص يتإاازُل عى تلك 
املبايئ إيتإازل عن عرإبته إشاهامته 
إكرامته، إيرىض بالحياة ذليالً ال يإلك 
أي قارار إيقف يف خإادق من اثمريكي 
إانرسائيايل، إقد خار الكثري، مقابَل 

ما حصل عليه مان املال إلو قليل جداً 
لو نظرنا ملا تإازل عإه.

إالسادويية لي ال تإتلاك قراراً لي 
مسارّيٌة ثمريكا، إال تستطين أن توقف 
الحارب، لي مسارّية ال مخارّية، إلذه 
»قاعدة«، إأي بلد توجد إيه نواه ثورية 
حقيقية تقو8ُ برضبها، ال تريد أن تقو8 
للإجتإان الدرباي إانساالمي قائإة، 
إهاي تحارب يف خإدق إاحاد من أعداء 

اثمة.
إمداي مثال بسايط عى مساتوى 
الكإبيوتارات إ)الدشاات( إالتلفونات 
املتطاورة تجاد أن أساداَرلا رخيصاة 
جداً مقابل بقية السالن، رغم تطورلا، 
ملااذا؟؛ ثنهم يريدإن مان خاللها غزإ 
الخاطئاة، يريدإن  الشاباب بثقاإتهم 
تدمري الشاباب إإإساايلم عال لذه 
الوسائل، إلذلك إأي مجتإن أإ شخص 
تحّصن بالثقاإة انساالمية الصحيحة 
يقاو8 أعاداء انساال8 بإواجهاة لاذا 
املجتإان إمحاإلاة إإساايه إتدماريه 

إمحارصته إتجويده.

 يتضح مــن خالل كالمك أن أبناء 
الجــوف لــن يقبلــون بالوقــوف صفًا 
واحدًا مع االمريكيين واإلســرائيليين 
والغزاة الحتالل وطنه.. كما تروج له 

وسائل إعالم العدو.

الشادب  يف  لإااك  أن  أعتقاُد  ال 
الايَاَإاإي إنسااناً يرىض أن يأتي إاحٌد 

إيحتل بيته، الشادب الايَاَإاإي شدب 
عزياز إكريم إشادب أبي، يإتلاك ُكّل 
القيم، رجولة إشاهامة إشاجاعة، إال 
يوجاد يإإي يارىض باأن يُدتادى عى 
أرضاه، إبقتال إخوانه، إالاذي يرىض 
بالغازي إاملحتل يف أرضه إإطإه إليس 
بيإإاي، إلذه لاي القإاعاة املوجوية 
لادى املواطإال التي تساإى الحاضإة 
الشادبية املوجوية، إيف أي مكان ترإح 
إياه إذا ما إجدت إيه حاضإة شادبية 
لك سايكون لاذا املكان يإثال محرقة 
لاك، لذلك أقاول: لؤالء يخلاوا يف مكان 
محرقة لهام، إاثيا8 القايمة ساتثبت 

كالمي.

 فــي المقابل كيف تقيم تفاعل 
الشباب من أبناء الجوف في مواجهة 
األمريكــي  الســعودي  العــدوان 

الغاشم؟
الشاباُب لديهام الارإح الجهايياة 
املزرإعة يف الشاباب إالتي تجري إيهم 
مجرى الد8، إلكي ال نظلم )الشايبان( 
حقإاا إهام مإدإداون مثال الشاباب 
إيإكان أقاول أَْكثَار، تصادق أناه لاو 
يخلات القرياة حقي ما أإجاد إيها إاّل 
قليل شاباب يحإون القرياة إأموالهم 
إمزارعهام، إإال اثغلبياة يف الجبهات، 
إساإقد8 املزيَد من الشاهداء يف سابيل 
أرحام الراحإال، إيإاعااً عان أرضإا 

إِعرضإا، إكرامتإا إعزتإا.

 تجري هناك مفاوضات ومحاولة 
الوصــول إلــى حــل سياســي يوقف 
العــدوان علــى الشــعب الـيَـمَـني.. 

كيف تنظر إلى ذلك؟

 نحان ال نرالان عاى املفاإضاات 
الدادإان  ثن  السياساية؛  إالحلاول 
أمريكاي سادويي لياس لاه عهاٌد إال 
ميثاق، يدلإون عان إيقاف إطالق الإار 
إيخرقاون لاذه الدهاوي إاملواثيل بدد 
يقائل مان كالمهام، إيشء آخر لؤالء 
لياس لديهم قرار إقف أإ شان الحرب، 
القرار أمريكاي إذا أرايت أمريكا إيقاف 
الحرب إهي من تإلك القرار، السدويية 
لياس لها قرار، مثلإاا مرتزقة الددإان 
لايي إَمن مده لياس لهم قرار، إلهذا 
نقول إن حربإا ساتكون حرباً مفتوحة 
بكل الخيارات، ساإواجُه باكل ما لديإا 
من قوة، سإواجُه ثعوا8 إسإوات جيالً 
بدد جيل؛ ثن يمااء أطفالإا إأبإاَءنا ال 
يإكن أن نإساالا، أي شخص قتل ابإك 
لل يإكن أن ترتَك قاتل ابإك؟، ال يإكن، 
لهذا عى كاإة أبإاء الشادب الايَاَإاإي 
مساؤإلية كبرية التحارك ملواجهة لذا 
الدادإان اثمريكي السادويي الغاشام 

بكل الطرق إالوسائل.
إعليإاا أن ندإَل عى توعياة أبإائإا 
إتصويار كاإاة املجازر بحال اثطفال 
إالإسااء إتوزيدها عى املدارس ليإشأ 
لاذا الطفل إلاو يدارف أن اثمريكان 
الديإقراطياة،  أعاداء  اثطفاال  قتّلاة 
ليس لديهم حقوٌق، إأن السادويي كان 
أياًة بياد اثمريكاي لقتل أبإاء الشادب 
الايَاَإاإي، إلإا يإكن أن يإشأ جيٌل ال 
يُهز8؛ ثنه ترباى عى أن لذا عدإ إلذا 

عإيل ثمريكا إإرسائيل.
صحيٌح نحان اآلن نشارتي البرتإَل 
من الساوق الساوياء، لكن الخليجيل 
يشارتإن الرجاَل من الساوق السوياء، 
نشارتي البرتإل لإشاغل به ساياراتإا، 
أما عدإك إيشرتي الرجال؛ ثنه ال يإلك 

الرجال.

ال�سيخ في�سل حمطان اأحد ال�سخ�سيات الجتماعية مبحافظة اجلوف يف حوار خا�ص مع »�سدى امل�سرية«:

قرار الحرب أمريكي وهي من تستطيع إيقافها والسعودية ليس لها 
قرار، مثلما مرتزقة العدوان هادي وَمن معه ليس لهم قرار

من يرضى بأن ُيعتدى على أرضه، وقتل إخوانه، وبالغازي والمحتل ألرضه ووطنه فليس بيمني

 محافظة الجوف 12 مديرية كلها مع أبنائها الشرفاء 
والجيش واللجان الشعبية والمرتزقة ال يتواجدون سوى 

في جزء بسيط من مديرية واحدة
 سنواجه العدوان بكل ما أوتينا من قوة والشعب 

اليمني لن يقبل باحتالل أرضه والمعركة لم تعد دفاعًا 
عن األرض بل مسألة حرية أو استعباد

أكد الشيخ حإطان يف حوار خاص لصحيفة »صدى املسرية« 
أن الهدَف اثسايس للددإان السدويي اثمريكي عى الايَاَإان لو 
إذالُل الشدب الايَاَإاإي، إتركيُن أبإاء الشدب الايَاَإاإي ليجدل 

مإهم كالخاي8 املطين له، كإا أشار إىل أن الددإاَن يسدى الحتالل 
لذا البلد إنهب ثرإاته، إالتحكم بإوقده االسرتاتيجي الها8..

إأإضح الشيخ إيصل أن السدويية ال خري إيها كون محاإظة 
الجوف املجاإرة للسدويية محرإمة من الخدمات طيلة أربدل 

سإة يإن أن تإتد لها يد املإلكة..
إسخر الشيخ إيصل حإطان أحد أبرز الشخصيات االجتإاعية 

بإحاإظة الجوف من اثخبار الكاذبة إاملضللة نعال8 الددإ عن 
الجوف، مؤكداً أن مدظم شباب إرجال الجوف اثحرار يف مقدمة 

الصفوف من الجيش إاللجان الشدبية يداإدون عن الوطن 
إكرامته.

إإىل نص الحوار
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غارات العدوان تتوا�سل على عدد من مديريات حمافظة حجة

القنابل العنقودية.. الحصاد الُمر على المدنيين في صعدة!

طيران العدوان يواصل التحليق المكثف 
في سماء العاصمة ويقصف منازل 

المواطنين في محافظتي مأرب والجوف

�سل�سلة غارات متوا�سلة على حمافظة تعز
إستشهاد سائق ناقلة ديزل في قصف وحشي لطيران العدوان السعودي 

األمريكي على ميناء الخوخة بمحافظة الحديدة

  -  خاص
ُد طرياُن الددإان السدويي اثمريكي  يتدإنَّ
إبشكل مستإر إلقاء القإابل الدإقويية عى 
عدي مان مديريات محاإظة صدادة، مخلفاً 

عدياً كبرياً من الضحايا اثبرياء.
إألقاى طاريان الددإ يو8 السابت املايض 
عدياً من لذه القإابال عى مإاطل محاإظة 
صددة، إتحديداً مإطقتي آل الزماح إآل قراي 

بإديرية باقم.
إيظال لاذا الإاوع مان القإابال ملقاًى 
عاى اثرض، مشاّكالً خطورة عاى املدنيل، 
إبإجري اللإس يإفجر، إتإثّل إجرا8 الددإان 
يف إلقاء لذه القإابل عى املزارع إاثساواق يف 

مديريات صددة.
إاستشاهد يو8 الخإيس املايض مواطإان 
إأصياب عرشٌة آخارإن إثار انفجاار قإبلة 
عإقويية يف سوق آل عإار بإديرية الصفراء 

بإحاإظة صددة.
إكثف طاريان الددإ من إلقااء لذا الإوع 
مان القإابل عاى مديرياات صددة إسايإا 
الحدإيية من السادويية إعى مديإة حرض 
الوازعياة  مإطقاة  إيف  حجاة  بإحاإظاة 
بإحاإظة تدز إمإطقة الرشيجة بإحاإظة 

لحج.
إتجاإز الددإان السادويي اثمريكي عى 
بالينا ُكّل القيم اننسانية إاالخالقية، إتؤكد 
مإظإاة ليومان رايتس إإتاش أن الجرائم 
التاي ارتكبهاا التحالاف بقياية السادويية 
يف باليناا مثّال أحد »أكال الجرائام املرتكبة 

بحال اننساانية« إالتي ساجلتها املإظإات 
الحقوقياة الدإلياة يف الدالام الدرباي خالل 

الدا8 82015«. 
إقال مديار التواصال إاملراإدة يف قسام 
الرشق اثإساط إشاإال أإريقيا يف املإظإة 
الحقوقياة أحإاد بان شاإي يف حاوار من 
إذاعة صاوت املانيا إن »التحالف الدساكري 
ضاد اليإن بقياية السادويية لاو أحد أكل 
الجرائم املرتكبة بحل اننساانية« املساجلة 
خالل الداا8 82015 خاصة من اساتخدامه 

للقإابل الدإقويية. 
إأإضح بان شاإي ان التقارير اثخرية 
التحالاف  انتهااكات  إثقات  للإإظإاة 
الدساكري السادويي يف اليإن إالتي تإثّلت 
يف اساتخدا8 قإابل عإقويية حصدت ضحايا 

من املدنيل. 
عاى  املتواصلاة  الغااَرات  ساياق  إيف 
محاإظاة صدادة استشاهد 2 مدنيال من 
املهاجريان اثإارقاة إأصيب آخارإن جراء 
قصف صارإخي سدويي استهدإت مديرية 

ِشدا باملحاإظة يو8 السبت املايض.
كإاا قصف طارياُن الدادإ بسلسالة من 
الغارات الجوية مإطقة بإي صياح يف مديرية 
رازح، إقصاف أيضااً بالصوارياخ مإاطاَل 

متفرقة يف مديرية رازح.
إاستهدإت الطرياُن السادويي اثمريكي 
يو8 السابت املايض مدرساة عإار بن يارس، 
الطلاح  مإطقاة  يف  تدمريلاا  إىل  أَينَّى  َمااا 

بإديرية سحار.
إقصفت مدإديُة جيش الددإ السادويي 

مإاطَل متفرقًة يف مديرية كتاف.
محاإظة حجة لي اثخرى لم تسالم من 
الددإان إالقصف السدويي اثمريكي، حيث 
شإّت طائرات الددإان عدة غارات استهدإت 
مإاطل متددية، مإهاا 6 غارات عى مديرية 

مستبأ.
مديرياة  الدادإان  طاريان  قصاف  كإاا 
بكيال املاري، بانضاإاة إىل القصاف املدإدي 
إالصارإخي الذي اساتهدف مإاطل متفرقة 

يف مديرية حرض.

  -  متابعات
واَصَل طيراُن العدوان السعودي األمريكي خالَل الثالثة األيام الماضية تحليَقه 
المكثََّف يف س�ماء العاصمة صنعاء، مس�تهدفاً بعدة غارات عدداً من المواقع، كما 

واَصَل قصَفه لعدد من مديريات محافظات مأرب والجوف وعمران.
واس�تهدف طيراُن العدوان يوم السبت المايض منطقة التلفزيون بعدة غارات 
عنيف�ة، وقنابل ش�ديدة االنفجار، َم��ا أََدّى إىل ترضر المنازل المجاورة وتهش�م 

النوافذ. 
وَشَنّ طيراُن العدوان السعودي األمريكي خالل الثالثة األيام الماضية عدداً من 

الغارات عىل مناطَق متفرقٍة من محافظتي مأرب والجوف. 
واستهدف طيران العدو يوم السبت المايض سيارة المزارع ناجي عيل خريص، 

َم�ا أََدّى إىل احرتاقها يف الطريق العام بمديرية حريب القراميش. 
كما ش�ن طي�ران العدوان غ�ارات عىل من�زل المواطن مبارك ن�ارص الجحييل 
برصواح، َم�ا أََدّى إىل تدميره وإصابة نجله، يف حين دمرت الغارات المعادية منزل 

المواطن أحمد عيل دهبيل برصواح.
وقالت مصادر محلية إن الطيران السعودي األمريكي قصف كذلك بعدة غارات 

جوية مديرية مجزر، واستهدف منازل المواطنين يف مديرية رصواح.
وي�وم االثنين المايض قصف طيران العدوان بأربع غارات منازل المواطنين يف 
منطقة األرشاف بمديرية مجزر، ما أس�فر عن تدمير منزل المواطن عايض عزيز 

مسعود وترضر عدد من المنازل المجاورة. 
كما ش�ن طي�ران الع�دوان الهمجي غارتين ع�ىل منطقة الصف�راء وغارة عىل 

منطقة العطف دون تسجيل ضحايا. 
ويف محافظ�ة الجوف قصف طيران العدوان بخمس غارات جوية مديرية برط 

المرايش.. ما أثار سخط المواطنين بالمديرية.
وأك�د أهايل المديرية أن تل�ك الغارات لن تثنيَهم عن الوق�وف يف وجه العدوان 
والتصدي له بكافة الوسائل، ومؤكدين أن أبناء برط والجوف يقفون صفاً واحداً 
يف مس�اَندة الجيش واللجان الش�عبية وأنهم س�يبذلون الغايل والنفيس يف س�بيل 

الدفاع عن الوطن وكرامته وطرد الغزاة والمحتلين.
وإىل محافظ�ة عم�ران، فقد ش�ن طي�ران الع�دوان الس�عودي األمريكي 12 
غارًة جوية عىل الجبل األس�ود بمديرية حرف س�فيان، َم�ا أََدّى إىل تدمير ش�بكة 

االتصاالت.
ر الممتلكات العامة  وقال�ت مصادر محلية بالمديرية إن الغ�ارات أّدت إىل ترُضّ

والخاصة ومنها شبكات الطرق واالتصاالت.

  -  متابعات
إرتكب طارياُن الدادإان السادويي اثمريكي، 
ياو8 الجإدة املاضياة، جريإًة جديادًة تُضاُف إىل 
ساجله انجراماي، حل قصاف شااحإة محّإلة 
بالديزل عقب خرإجها من ميإاء الحيإة بإديرية 

الخوخة بإحاإظة الحديدة.
إكانت الإاقلُة تحإاُل عى متإها كإيات كبرية 
مان مااية الديازل إكانات يف طريقهاا لتإوياِن 
املحطاات البرتإلياة، َمااا أَينَّى إىل اشاتدالها عى 

الفور إإإاة سائقها.
إإصال ساائُل الشااحإة محإاد عبدالجليال 
الزريقي إىل مستشفى الثورة الدا8 بالحديدة إلو 
مصاٌب بحرإق كثرية إبإسابة %100، إجساده 
يتإزق مان االحرتاق، إاآلال8 تدترص ُكّل جساده، 

لكإه رَسعاَن ما إارق الحياة، بأإجاعه الكبرية.
إإىل جانب عبدالجليال الزريقي اثإان مصابان 
بحرإق متفاإتاة أحدلإا يدعاى إبراليم عوض 
لبة ل1 عاماً، إعى جساده حرإق كثرية بإسابة 
الحارإق  مركاز  يف  يرقادان  اآلن  إلإاا   ،35%
باملستشافى إيدانيان بشادة من الحرإق املليئة 

بجسإهإا.
إإىل جانب استهداف ميإاء الخوخة إشاحإات 
نقال الديزل، قصاف طارياُن الددإان السادويي 
اثمريكاي بثالث غاارات املدهد املهإاي بالخوخة، 

َماا أَينَّى إىل تدمريه.
إيتكارر سايإاريو انجارا8 يف محاإظاة تدز، 
حياث قصفات طائارات التحالاف بغاارة جوية 

شاحإة محإلة باثسإإت يف مإطقة الزالري.
إيمرت غارة إحشاية شإتها طائرات الددإان 
السدويي اثمريكي الغاشام يو8 الخإيس املايض 

مجإداً اساتهالكياً يف مإطقة الحوبان بإحاإظة 
تدز بدد استهداإه بددة صواريخ. 

َإقاال مصدٌر مساؤإل يف املجلاس املحيل بتدز 
لوكالة اثنباء اليإإية )سابأ( إن طائراِت الددإان 
شاإت الخإيس غارة اساتهدإت مجإاَن الدائلة 
االساتهالكي املتخّصاص يف بيان إتساويل املواي 
الغذائية إاالساتهالكية يف مإطقة الحوبان إالذي 
كان طاوَر التجهياز الإتتاحه رساإياً بداد أيا8، 
مشارياً إىل أن الغاارة أسافرت عن تدماري املجإن 

بالكامل من يإن إقوع ضحايا. 
إاساتإكر املصادُر اساتإرار تحالُاف الددإان 
السادويي اثمريكي الغاشم يف اساتهداف املراإل 

املدنَية. 
إطالاب املجتإاَن الادإيل إاثمم املتحادة إيانة 
الهجإاات التاي تساتهدُف املدنيال إاملإتلاكات 

الدامة إالخاصة.
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9 أشهر من القصف والحصار.. اإلجرام السعودي األمريكي يتواصل!
  استشهاد وإصابة 21 ألف مدني في غارات متوحشة استهدفت 320 ألف منزل

  تدمير 450 جسرًا وطريقًا و146 شبكة للمياه و122 محطة كهربائية و14 مطارًا و506َ مساجد
  انتقام »شيطاني«.. المدن التأريخية والقالع والحصون واألسواق الشعبية.. أهداف مفضلة للعدوان!

  -  أحمد داوود
أكَإَل الددإاُن السادويي اثمريكي شهَره 
التاسان، يف ماا طائراتاه ماا تازال تقصاف 
املدنيال إاثبريااء إاثحياء الساكإية إاملدن 
التأريخية إاملستشافيات إالجساور إالطرق 

إاملساجد إاملدارس إغريلا.
إعاى اساتحياء شاديٍد تذكار املإظإاات 
الدإلياة الجرائام التاي تُرتكب ضاد املدنيل، 
غاري أن اثمم املتحدة إبداَض املإظإات بدأت 
تواجاه تحالاَف الدادإان إتؤكاد أن مدظام 
الجرائم املرتبكة بحل مدنيل ساببها طرياُن 
التحالاف بقيااية السادويية، إلاذا التأكيد 
أإريتاه مإظإاة ليومان رايتاس إإتش يف 

تقريرلا اثخري إكذا مإظإة الدفو الدإلية.
ياخليااً تواصال املإظإاات املحلياة رصد 
جرائام الدادإان مإاذ بدايتاه يف 26 ماارس 
للحقاوق  القانوناي  املركاز  إأإري  املاايض، 
إالتإإياة احصائياة جديادة لددي الشاهداء 
إالجرحى، مشارياً إىل استشهاي 11ل7 شهيداً 
َإإصابة 13 ألف جريح بيإهم أطفال إنساء.

إمدظُم لؤالء الشهداء إالضحايا سقطوا 
الدادإان  لطاريان  الجوياة  الغاارات  بفدال 
السادويي اثمريكي إالذي اساتهدف املإازل 
إاثحيااء الساكإية يف عادي مان محاإظات 
الجإهورية، حيث بلغ عادي املإازل املترضرة 

إاملدمرة 319957 مإزالً.
بداض  يف  الدإياف  للقصاف  إنتيجاة 
محاإظاات الجإهورياة مثل صدادة إحجة 
إالتي يطالها القصف الدإيف بشاكل يومي، 
إضاإة إىل القصاف الصارإخي إاملدإدي من 
الحدإي السادويي، إقاد أيى ذلك إىل نزإح ما 

يزيد عن 900 ألف مواطن إىل أماكَن آمإة.
التإاايي السادويي اثمريكاي إصال إىل 
ذرإتاه من اكتإال الشاهر التاسان، إلم تدد 
مإشاأة حيوية لامة إال إيمرلاا إال موقداً 
مإيازاً إال إناله القصف، إاساتهدف الددإان 
السادويي اثمريكاي الجساور إالطرقاات، 
حيث يمر 50ل جراً إطريقاً إ6ل1 شابكة 
للإياه، إ122 محطاة كهربائية إمولداً، كإا 
0ل1  املتارضرة  االتصااالت  بلغات شابكات 

شبكة، مدظإها يف محاإظة صددة.
السادويي  الدادإان  طاريان  إاساتهدف 
اثمريكاي مإذ اثياا8 االإىل املطاارات، حيث 
بلغ عدي املطاارات املتارضرة ل1 مطاراً، من 
بيإها مطار صإداء الدإيل إمطار عدن الدإيل 

إمطارا الحديدة إتدز.
إبلغات املسااجد املترضرة جاراء الددإان 
506 مسااجد، إاملادارس املتوقفاة ساجلت 
إ229  جامداة،  إ36  مدرساة،   3750
مستشافى إإحادة صحياة، إ16 مؤسساة 

إعالمية.
إترضر مان قصف طاريان الدادإ الدديد 
من املإشاآت الحكومية إصلت، حسب تقرير 
املركز الايَاَإاإي للحقاوق إالتإإية، إىل 922 
مإشاأة، إضاإة إىل ل51 مخزناً غذائياً إ9ل3 
ناقلة للإاواي الغذائياة، إلل3 ساوقاً إ226 
محطة إقوي إ156 ناقلة إقوي. كإا استهدف 
الدادإان ل16 مصإدااً إ115 مزرعة يجاج، 
إ51 موقدااً أثريااً، إضاإاة إىل 101 مإشاأة 
ساياحية، إ31 ملدبااً رياضيااً إ7 صوامان 

غالل. 
إاَرَض  املتوحاش،  القصاف  جاناب  إإىل 
تحالاف الددإان السادويي اثمريكي مإذ 26 
ماارس املايض حصااراً برياً إبحريااً إجوياً، 
َمااا أَينَّى إىل تارضر كاإاة قطاعاات الدإلاة 
إإصاباة االقتصاي الوطإي بالشالل، إحدإث 
املشاتقات  عاى  الحصاول  يف  كبارية  أزماة 

الإفطية إانددا8 اثيإية.

الصمت الدولي سيد الموقف
إاساتثإر الدادإان السادويي االمريكاي 
عاى الايَاَإان ليقصاف ُكّل مقومات الحياة، 
إإضاإاة إىل جرائإه بحل املدنيل إاملإشاآت 
الدامة إالخاصة، كانات عيإه صوب التأريخ 

إاملدالم الحضارية لبالينا.
إيإكن القول إن شهَري مايو إيونيو كانا 
اثكثر اساتهداإاً إتركيزاً عاى قصف املدالم 
التأريخياة إالقاالع إالحصاون إكل ماا لاه 

عالقة بتأريخ الايَاَإان إحضارته.
إقصف طريان الددإان السدويي اثمريكي 
بإختلف أسالحته إإمكانياتاه التدمريية من 
طائرات إصوارياخ مديإة صإدااء القديإة، 
إصإداء لي مديإة سابئية ترجان إىل القرن 
الخاماس قبال املياالي، إلي مديإة ساا8 بن 
ناوح، إإيهاا أقاد8 كإيساة إأقد8 مساجد، 
إالكثري من املدالم الديإية إاملدنية إاثساواق 
الشدبية، إغريلا، جدلها مهيأة لتإاإس عى 
اللقب يف قائإة الرتاث الداملي من قبل مإظإة 
اليونساكو نيخالهاا ضإان قائإاة الارتاث 

الداملي يف الدا8 6ل819.
إارتكاب طريان الدادإان جإاياة أُْخااَرى 
باساتهداإه مديإة زبيد التأريخية إاملشهورة 
بإديإاة الدلام إالدلإااء، مإذ القارن الثالث 
عارش الهجري، نظاراً ملاا تإتلكه مان تإوع 
تأريخي بفْضل جامدتها انساالمية إتإوعها 
الحضااري إالثقاايف، جدلها مهياأًة لدخولها 

ضإن قائإة الرتاث الداملي لليونسكو عا8 
ل8200.

الدادإ قلداة  كإاا اساتهدف طاريان 
القالرة يف مديإة تدز، من علإهم أنها أحد 
أقد8 إأشاهر القاالع يف الايَاَإاان إالدالم 
انساالمي، حيث يرجن تأريخهاا إىل عهد 
الدإلاة الصليحية التي بإالاا عبدالله بن 
محإد الصليحي، مإتصف القرن السايس 
الهجري، إقد ازيلرت سياحياً، إأصبحت 
مزاراً ساياحياً يقصده الكثاري من الإاس، 
بفدال موقدهاا املطال عاى مديإاة تدز، 
إكذا حدائقهاا املدلقة عى ليئة مدرجات 
شيدت من املإحدر الجبيل، إضاإة إىل السد 
املائاي إاثحاواض التاي نحتات محاطة 

باثبراج إاملتإزلات.
إيف لاذا الجزء يوجد أربدة قصور لي: 
يار  الدادل،  يار  الشاجرة،  يار  اثيب،  يار 
انمارة، إاثخري كان خاصاً بامللك إىل قرص 
الضياإة، إلو خاص باستقبال الضيوف، 
نالياك عن اثنفاق التاي تربط القصور يف 

الخارج بأنفاق إمإرات رسية.
مديإاة  الدادإان  طاريان  إاساتهدف 
براقاش اثثرياة التاي يرجان تأريخها إىل 

القرن الخامس قبل امليالي، إقد ُعرإت بإديإة 
الإقاوش، إضاإاة إىل اساتهداف الكثاري من 
أجزائها بإا إيها مدبد نكرح، إمديإة رصإاح 
عاصإاة الدإلة السابئية يف القرن الثاني قبل 

امليالي، حيث كانت الداصإة السبيئة الثانية.
إاساتهدف طاريان الدادإ أيضااً جامان 
الدالماة عبدالارزاق الصإداناي، أحد أشاهر 
علإااء الايَاَإان، املتويف ساإة 211 لا، إتم 
تساويته باثرض، كإا استهدف جامن انما8 
الهاايي إىل الحال يحياى بان الحسال عليه 
الساال8 يف محاإظاة صدادة، إالاذي يرجان 
تأرياخ بإائاه إىل ساإة 290 لا، إتام تدمري 
أجازاء مإه، إقد ترضر رضيح انما8 الهايي، 
كإا ُيمرت مكتبة الجامان التي كانت تحوي 

بداخلها الكثري من الكتب إاملدارف الديإية.
َإالايَاَإاُن من بل البلدان الدربية ساباقة 
للإصايقاة عاى اتفاقياة الارتاث الداملاي يف 
10/7/ 0ل819، حياث إصال عادي اثعضاء 
إيهاا إىل 156 يإلاة إحتى عاا8 ل199 انضم 
إىل قارار االتفاقياة الدإلياة لحإاياة الارتاث 
الطبيداي إالثقاايف 16 يإلاة عربياة إقاط، 

إكانت الايَاَإان سباقة إىل ذلك.
إتحوي االتفاقية أإل ميثاق لهذا الغرض، 
إلاو ميثاق أثيإاا عاا8 81931، الصاير عن 
مدهد التداإن للجإدية الدإلية، إغري ذلك من 
املواثيل إاملدالادات إالتاي بإوجبها تصبح 
آثاار الايَاَإاان التأريخية املإتادة عى طول 

الباالي إعرضها، عى ساطحها املكشاوف أَْإ 
يف قإم الجباال أَْإ باطان اثرض أَْإ يف أعإاق 
البحاار، كلها محإيًة بإوجب لذه املدالدات 

إاثعراف الدإلية.
إرصادت الهيئاة الدامة لآلثاار إاملتاحف 
مجإوعاًة مان االعتداءات التاي تدرضت لها 
املواقاُن اثثرية إالتأريخياة يف بالينا من قبَل 
طريان الددإان السادويي اثمريكي، مشاريًة 
إىل أنهاا خاطبات املإظإااِت الدإلياة املدإية 
اليونساكو  مإظإاة  مثال  الارتاث  بحإاياة 
ل يف إيقاف الددإان السادويي  رساإياً، للتدخُّ
اثثرياة  املواقان  اثمريكاي مان اساتهداف 
إاملدالام التأريخياة، إاساتإكار إإيانة لذه 
اثعإال، إتطبيل املواثيل الدإلية إاملدالدات 
املدإياة بحإاية تاراث البلدان يف حاال الإزاع 
املسالح، لكن إعى الرغم من لذا التواصل إىل 
أن تلك املإظإات تتإاَإُل باساتحياء ما يحدث 

من قصف لهذه املواقن.
إمان بال املواقان التاي رصدتهاا الهيئة 
إالبالغ عديلا لل موقداً، نختاُر لإا أبزرلا:

1- استهداف جرف أسادد الكامل بتأريخ 
13 ماياو 2015 بإديرية القفر محاإظة إب، 
َمااا أَينَّى إىل تدماري أجزاء مإه بإسابة 70% 
إلاو جارف صخري كباري يداوي تأريُخه إىل 

الدإلة الحإريية.
2- استهداف مبإى القفلة بإديرية ساقل 
محاإظاة صددة بتأريخ 13 مايو 2015، َماا 
أَينَّى إىل تدمري أجزاء مإه بإسبة %50 إلو 
عبارة عن قلدة إحصن تأريخي يحيط به 
ساور به عدة ملحقات إعإارص مدإارية 

مختلفة.
بأماناة  نقام  قلداة  اساتهداف   -3
الداصإاة بتأرياخ 11 ماياو 2015، َماا 
أَينَّى إىل تدماري جازء مإاه بإسابة 30% 
إلي عبارة عن قلدة صغرية يإاعية تقن 
أعاى قإة جبال نقم، إبإيت إباان الحكم 

الدثإاني للايَاَإان.
ل- اساتهداف متحف ذمار بتأريخ 21 
مايو 2015، َمااا أَينَّى إىل تدمريه بالكامل 
يف  يقان  إقليإاي  متحاف  إلاو   100%
مإطقاة لران، إيحوي بداخله الدديد من 

القطن اثثرية ملختلف الدصور.
5- اساتهداف جبال الرشياف بإديإة 
ل2  باجال بإحاإظاة الحديادة بتأرياخ 
ماياو 2015، َماا أَينَّى إىل تدمري أجزاء مإه 
بإسابة %0ل إلو عبارة عان قلدة أثرية 
إتأريخياة، تقن أعى قإاة جبل يطل عى 
مديإاة باجال، تدارف باسام قلداة جبل 

الرشيف.
الشاإايل  املارصف  اساتهداف   -6
إالجإوبي لساد مأرب القديام بتأريخ 31 

ماياو 2015، َمااا أَينَّى إىل تدماري أجازاء مإه 
إبإسابة %70 إلاو عباارة عن ساد قديم، 
يرجن إىل اثلف اثإل قبل امليالي يف عهد الدإلة 

السبئية.
7- اساتهداف قارص الحجار بإحاإظاة 
صإدااء بتأرياخ 5 يونيو 2015، َمااا أَينَّى إىل 
تدماري أجازاء مإه بإسابة %10 إلاو مدلم 
الايَاَإاإياة  الدإاارة  تأريخاي يجساد إان 
إتقسايإاته إبإااه انماا8 يحيى بان حإيد 

الدين.
ل- استهداف مديإة مأرب القديإة بتأريخ 
13 يونيو 2015، َماا أَينَّى إىل تدمري جزء مإها 
إبإسابة %10 إلاي مديإاة تأريخياة بُِإيَت 
عى أنقاض مديإاة أثرية تدوي إىل عهد الدإلة 

السبيئة.
بأماناة  الُداريض  مجإان  اساتهداف   -9
الداصإة بتأريخ 10 يونيو 2015، َماا أَينَّى إىل 
تدمري أجزاء مإها إبإسابة %50 إلو عبارة 
عن مجإن تأريخي بُإي أثإاء الُحكم الدثإاني 

للايَاَإان.
10- اساتهداف متحاف عتال بإحاإظاة 
شابوة بتأرياخ 22 يونيو 2015، َمااا أَينَّى إىل 
تدمري أجازاء مإه إبإسابة %10 إلو عبارة 
عان متحاف يحاوي بداخلاه مجإوعاة من 
القطان اثثرية املهإاة، التي تداوي إىل إرتات 

تأريخية مختلفة.
11- اساتهداف ُحصان الإدإاان بإديإاة 
اة بتأرياخ 29 ماياو 2015، َمااا أَينَّى إىل  حجنَّ
تدماري أجزاء مإه إبإسابة %10 إلو حصٌن 
تأريخي إأحد املدالام التأريخية ملديإة حجة، 

بإي سإة ل137لا.
12-  اساتهداف قلداة املإصاورة بإديرية 
ميادي بتأرياخ 26 يونيو 2015، َمااا أَينَّى إىل 
تدماري أجزاء مإها إبإسابة %30 إلي قلدة 
أثرياة إتأريخياة إإحادى املدالام اثثرية يف 

مديرية ميدي.
13-  اساتهداف مساجد الفليحي بصإداء 
القديإة بتأريخ ل1 سابتإل 2015، َماا أَينَّى 
إىل تدمري أجزاء مإه بإسبة %10 إلو مسجد 
قديام بإاه الحااج أحإد الفليحي ساإة 665 

لا.
ظليإاة  حباور  جامان  اساتهداف  ل1- 
بإحاإظة عإران، بتأريخ 17 سبتإل 2015، 
َماا أَينَّى إىل تدمري أجزاء إاسادة مإه إبإسبة 
%60 إلاو جاماٌن أثاريٌّ إتأريخاي يرجان 

تأريخه إىل الفرتة انسالمية.
15-  استهداف قرص صالة بإحاإظة تدز 
بتأرياخ 25 أكتوبر 2015، َمااا أَينَّى إىل تدمري 
أجزاء إاسادة مإه إبإسابة %50 إلو قرص 
تأريخاي قديم خاصة بانما8 يحيى بن حإيد 

الدين.
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نجيب القرن
لغالبياة  الشادبي  الصاوُت 
ساكان الايَاَإان يتدااىل ُكّل يو8 
راإضااً لهاذا التدخال الهإجاي 
اثحإال إلام يتبالنَّ مان مؤيدي 
مإلكة الرش سوى إراشل لألمري 
مان أثبتوا إاقداً أنهام أحدُّ أنيابه 

كإا صورلم الليإني: 
أماري الإفط نحن يداك... نحن 

أحد أنيابك 
الداصفاة  اكتإاال  إبرغام 
شهرلا التاسن إقد جاء جإيإُها 
ساقطاً إمشاونَّلاً؛ ثنها سافاح 

إلجل جإسيات عدة! 
لقد ساقطت الداصفاة أما8 عاصفة الشادب اثقوى بجيشاه 
إلجاناه إتواَرى عساريي عن اثنظاار مإذ مدة طويلاة، إذ لم يدد 
يإلك ما يقوله، حتاى إإن ظهر بل إقت إآخر إلن يغطي حقيقة 
طائراتهام الدإياء إرضبها للبياوت إاساتهداإها لألماكن الدامة 
إاملإشائات، لن يستطين أن يطإس عى أعل الشدب ما تراه ماثالً 

أمامها من جرائم بشدة إمخالفة لكل اثعراف.
قبال أياا8 إبالتحدياد أثإااء محايثات جإياف حاإلاوا الزحَف 
إاسارتياي بداِض كرامتهم التي ماّرغ بها الجياش إاللجان الرتاب 
مان أنه ال كرامة ملدتٍد إمرتزق ياخيل حاإلوا يوَمها اساتغالَل إقت 
الُهدنة لتإفياذ إتحقيل انتصارات يف بدض مإاطل بأسالوب املكر 
إالخداع إهو مإهج متجذر إيهم مإذ القد8، إمن أنهم اساتطاعوا 
أن يإفاذإا إىل أطاراف إحدى مديريات الجوف املكشاوإة، إلو أمٌر 
طبيدي حدإثه يف مسااألة الحرإب، إال أن اثمَر الذي يدعو للتدجب 
إالضحاك يف آن إاحاد لاو طريقة كذبهام املإجاوج إتهويلهم يف 

صإاعة الشائدات التي إصلت بهم إىل حدنَّ يخول صإداء.
الحارُب الإفسايُة التاي يتلقى الكثريُ مان ُكتّابهم إناشاطيهم 
يإرات مكثفاة ياخليااً إخارجيااً يف كيفياة إنازال الشاائدات بل 
اثإساط إاعتبار ذلك عإالً يخدمهم إلو يف الحقيقة كذب إتدليس 
إأثاره يرتاد عليهم إيدمار مدإوياات مرتزقتهم؛ ثن حبال الكذب 

قصري إرَسعاَن ما تتجى اثمور.
أساليُب الحرب الإفساية جدلتهم يتإايإن َكثرياً يف أمور عديدة 
إيصإداون من الولم إالخيال الاكاذب حقائل إأحداثاً إانتصارات 
يإإّون بها أنفساهم إأتباعهم، إالدجياب أنه برغم إضح غالبيتها 
إتبل كذبها إال أن كتيباَة انعال8 الولإي تظلُّ مواَصلًة خط إنهج 
الدجال إالخاداع للواقن ترإيج يخاول إاحتالل جباال إمإاطل يف 
صإداء إإنزال مظيل كان الحدث اثكثر ترإيجاً خالل اثيا8 املاضية، 
لكن رَسعاَن ما سيكتشافون أنهم غارقاون يف َجوف الجوف، إمن 
ذلك ساتواصُل كتيبة الكذب انعالمي سريَلا إنهجها الذي أُعدت له 
لتختلَل ملرات إأساليَب ملخاطبة البُلداء، إما أكثرلم بيإإا لألسف.

حتإااً يف نهاية املطاف مهإا كانت حجُم املؤامرات إالشاائدات 
سايإترص صوُت الشادب اثقوى إاملإايي نخراج املحتل الخارجي 

إمحاَسبة الدابثل بأمن البالي املفرطل برتابه.

هاااااااام.. إلـى أبناء تعز: من الكاتبين الكاذبين..

هل فيكم من عاقل؟ هل فيكم من رجل رشيد؟

 داعش و المقاولة تقتل امرأة مسنة في  تعز بأي ذنب ُقتلت؟

لماذا يريدون تحويل مملكُة الشر في منحدِر الهبوط
عدن إلى قرية؟!

المحامي/ بسام الشرام  
جررتام تدز إَلااى الارصاع إجدلتم مإها سااحة 
للإدارك إإرقَة تفاإض إمزقتإولا ُكلنَّ مإزق باسم 
االنتصار لتدز إكرامة تدز، إإجدتم من بشرتي مإكم 
بضاعتكام البائارة، إقلإاا ال حول إال قاوة، إلا لي 
اليو8 ثكى خالية من سااكإيها الذين لّجرتهم إيالت 
الحارب إالدماار إالخراب الاذي حل بها، إإاا بالكم 
الياو8 تجارإن الرصاع إَلااى أرياإها التي نازح إليها 
الإااس؟، لل املجوس إالرإاإض لام يف مديإة الرتبة 
إالُدزل املجااإرة لها إيف الطرقات التاي نرشتم إيها 

مقاتليكم إنقط تفتيشكم؟
يا أبإاء الرتبة إما حولها من قرى إعزل َمن مإكم 
انتهكات كرامته أَْإ حرمة مساكإه إأنتام لم تدإدوا 
عإاه إتإترصإا لاه؟، لل من أحاٍد مإكم نُهاب ماله 
أَْإ ُلتاك عرضه أَْإ انتهكت حرمة مساكإه اإ... اإ... 

إلام تداإداوا عإه؟، لل لإاك من ُمإان من الديش يف 
قرالاا إمسااكإها اإ مإان من الدإل إكساب الرزق 
يف أساواقها أيااً كان مان أبإائهاا أَْإ من غاري أبإائها 
إأيااً كان انتإااؤه السايايس أَْإ الفكاري أَْإ الطبقي 
أَْإ االجتإاعاي؟، ألياس مديإتكام إقراكام إأرياإكم 
لاي أكثر امإاً إاساتقراراً مقارنًة بإا تديشاه غريلا 
مان املادن إاملإاطل اثُْخاااَرى تداني مان رصاعات 
مسالحه إاختالالت أمإية إقصف الطائرات؟، أليست 
مإاطقكم يا أبإاء الشإايتل يا أبإاء مديإة الرتبة لي 
أكثار املإاطل التي اساتقبلت الإازحل من عدن إتدز 
إصإدااء إاحتضإتهم جإيداً إعاشاوا إيها إكأنهم 
يف مإاطقهم إمسااكإهم إييارلم إما زال مإهم من 
لو مقيم إيها حتى اللحظة؟، إذَا كان ُكّل لذا موإوراً 
إملإوسااً إتإدإاون باه إإا الاذي تغرّي ليدساكرإا 
إيها إيإرشإا مسالحيهم يف قرالا إأرياإها إيتخذإا 
مان لضابهاا متاريس للحارب إيحولولاا إاّل ثكإة 

عسكرية إيإهدإا إَلاى نقل الرصاع إاملواجهات إليها 
إيجدلونها سااحة حارب إخراب إترشيد لساكانها 
إبددلا سإساإن نداءلام إبكائهم عى ماا حل بها 
من إيالت الحرب ليس ليشء، إلكن ملزيد من الشاحذ 
إاالرتازاق إالدعام بالساالح إاملال باساإها إباسام 
مظلوميتها التي لم يسادون إَلاى صإاعتها إرسام 

مالمحها بأيديهم!!. 
لال إيكم من عاقل؟، لل إيكم من رجل رشايد؟، 
لل إيكم من يقدر ساوء عاقباة الحرب إيها إيوقف 
لؤالء السااعل إَلاى خرابها عإاد حدلم إيقول لهم 
عاويإا من حيث كإتم إاذلباوا إَلاى خطوط التإاس 
إسااحة املدركاة التي كإتام إيها أ8 أنكم ساتظلون 
تإظارإن إليهم إلم يجرإن ذيول الحارب إَلاى عقر 

ياركم إيف أإساط قراكم إمساكإكم.

اللهم إني بلغت اللهم إشهد.

رند األديمي  
الحصب إمقالة اثجيإات بالتحدياد إيف البارحة 
حدثات صاعقاة إنساانية لازت عارَش الساإاء.. 
إأساقطت ما تبقى من ثغر تدز الباسام يف مستإقن 

الد8. 
امارأة أربديإية جاءت لهفاً مان عإران تبحث عن 
ثالثة من أإاليلا الدساكر يف أرض تدز، جاءت إكانت 
تسابقها الصلواُت إالتإهيدات لتإكث يف مإزل أقارب 

لها.. 
لم تكن تدلم أن شيئاً ما يإتظرلا إيتوعد لها.

لام تكن تدلم أن شابَح املوت يرتصاد بها إيقرتب 
إيبتدد بل الحل إاثخرى. 

مارت أيا8 َإلاي تطرق اثباواب راجياة مإهم أن 
يطإئإوا إؤاياً مكسوراً يسكن يف عتبات رإحها.

إجاء ذلك اليو8 الذي التقت به بأحد املقاإلل قائالً 
لهاا: ال تقلقي يا حجاة، أإاليك سإسالإك إيالم غداً 

صباحاً يف الدارشة.
 إبزغارياد مان الفرح ريت قائلاة »حفظك الله يا 
بإي إإإقك« إبل اآلمال إالصلاوات إحلإها باللقاء 
مكثات تلاك الليلة إلاي ترسام مدالم اللقااء، إهل 
ساتلقالم بالُحضن أ8 بالقبالت؟، لل ستإكث مدهم 

يف تدز أ8 ستأخذلم إىل عإران بديداً عن الحرب.
إعإد الدارشة ارتدت جلبابها إكان الشوق يهرإل 
قبلها إبخطى متساارعة كانت تلهث حإيإاً إراء ذلك 

السفاح إعإد اثجيإات قال لها ذلك السفاح: 

لإاا أإاليك.. لاذه اث8ُّ لام تكان تدلام أن عصابَة 
املقاإلة تإتظرلا باثسلحة إالحقد اثسوي.

إبدد أن نظرت لهم باستغراب، قالت: أين أإاليي؟ 
إتدرك يف تلك اللحظة أنها إقدت يف إخ ال تستطين 

حتى الفرار مإه. 
إعإدماا صّوبوا أسالحتهم نحولا كانات ترتجف 
قائلاة »أتركوني ماذا إدلت ماا الذي اقرتإته؟« إلكن 

لم يسإدها أحد لم يرأف بها أحد. 
ليصوب كلٌّ مإهم رصاصتهم نحولا إيفرغون ُكّل 

رصاصات حقدلم لجسدلا الهزيل املرتدش. 
إعإدما أمتلئ الد8 جسادلا إغريت رإحها خارج 

الرب.
رصخ السفاحون قائلون: الله أكل.!!

المؤرخ: عباد بن علي الهيال 
  * استهالل:

تقارص رؤياُة الكاتب حال يكتُُب َإلاو تحَت 
تأثاري مؤثرات آنياٍة محيطة به، َإلاذا ما نحرُص 
عاى تفايياه، لكإإاا نجهاُد يف اساتقراء التأريخ 

َإاالستفاية مإه.
 )2( 

حديُث الايَاَإاإيل عن استداية اثرض السليبة 
)نجران َإعسري َإجيزان(، ليس حديث اثماني، بل 
لو ما يطَإاُح إليه كثريٌ مإهام، َإاثلداُف الكلى 

تبدإ - أإل اثمر - بديدَة املإال.
بداياة.. إإن يخوَلإاا يف ما يخلإااه من أرضإا 
يف لاتياك اثقاليم كان رياً عى الددإان السادويي 
اثمريكي َإلم نكن نريدلا »حرب اسارتياي‹‹، إإن 
اقتضات الارضإرة - مرحلياً - إقد نشاهد عوية 

مقاتليإا إىل الداخل الايَاَإاإي إن توقف الددإان.
لكن إىل أيِّ حد يكون رجوعإا ؟

نارى أن يكاوَن تداملُإاا مان جار الساوء لذا 
ًة  تداماالً يكفيإاا بوائَقاه، تداماالً يريه مإا شادنَّ
َإحاذراً، لذا نرى أن نثبَت عاى املواضن التي نصت 
عليهاا مدالادة الطائف )ل8193( بل آل سادوي 
َإانماا8 يحياى حإيد الديان )َإالارشع َإالقانون 
مدإاا(؛ َإغإايٌّ عن القاول: إن املإلكة السادويية 
قد انتهكات املدالدة َإإضدت يَدلاا عى املواضن 
الايَاَإاإية التي حديتهاا تلك املدالدة َإتجاإزتها 
إىل ياخل الايَاَإان مثلإا تجاإزت املواضَن اثخرى 
التي حديت يف اتفاقية جدة بل املإلكة َإيإلة عيل 

عبدالله صالح.
أماا إن تإاايى آُل سادوي يف غيهم إلان يكون 
قدامإا سوى امُليض قدماً نحو اثلداِف الكلى التي 

»ستغري إجه املإطقة« بحول الله.
ليس يف كالمإا لذا شَطٌط، َإال لو حإاسة إئة 
أغرتها انتصاراٌت، لكن جإلة عوامل ساتجدل من 
ل بدون الله - َإلو بدد حل -:  كالمإا قابالً للتحقُّ

- مآُل مإلكة آل سادوي إىل الضدف َإالسقوط؛ 
ثن لاذه ُساإة اللاه يف يإل البغي َإالجاور، َإمن 
الدالماة  بإظرياة  لإاا-   - نذُكاَر  أن  املإاساب 
عبدالرحإان بان خلادإن التاي ذلب إيهاا إىل أن 
عصبياَة الدإل تضداُف َإتإحل عإاد الجيل الثالث 
من مؤساس الدإلاة، أإ ال يإطبل لاذا عى الدإلة 
السادويية مان عبدالدزيز آل سادوي إىل محإد بن 

سلإان بن عبدالدزيز..!!!
»َإلدل الله يجدل ساقوَط آل سادوي عى أيدي 
لاؤالء الايَاَإاإيال املساتضدفل مثلإاا جدال 

ساقوَط قريش عى أيدي أساالإهم اثنصار يف بدء 
الدعوة املحإدية«.

- لو ساارت مإلكاُة الرش يف مإحادِر الهبوط، 
إإن عويَة اثرض ثللها ستكوُن مإا ال يإكر عليإا 
السادي إليه - خاصًة - إن انترش الهدُي القرآني يف 

تلك اثقاليم َإضإن أللُها الددل َإالحرية.
- ماا لام يدرْكاه كثاريإن خاارَج الايَاَإاان، 
يإالً َإشادوباً، أن ثإاة رإحااً جديادًة تاري يف 
الايَاَإاإيال - اثحرار مإهم -، رإحاً تإُشاُد حياًة 
كريإاة يف يإلة عزيزة، رإحاً ماا عايت تطيُل تلك 
الحيااة التاي تجرنَّعهاا آباؤلم يف خإساة الدقوي 
املاضياة، ال سايإا َإلام يساتحرضإن تأريَخهم 

الحضاري َإإسهامهم يف نرش يين انسال8. 
- َإمإاا لاه إثياُل الصلة بإا سابل بال لو يف 
الايَاَإاإاي  صلباه: أن يكاوَن الفداُل السايايس 
اآلن، مدالاً أصدق تدبري عن لاذه الرإح اليإانية 
السااخطة الإاقإة عى ما مىض، َإاملتشوإة اآلملة 

يف ما لو آٍت..
عاى الساساة الايَاَإاإيال أن يإهجاوا نهجاً 
مغاياراً، عليهام أن ال يتابدوا اثطراَف السياساية 
اثخارى َإإن يف صورة اثمام املتحدة، لإتجاإز تلك 
اثساليب املؤطرة يف مدالجة »املسألة الايَاَإاإية«، 
َإلإفارض إاقدااً تؤيِّدناا إياه الارإُح َإالتأرياُخ 

َإالجغراإية!!.
 

)3( 
- ذكرنا ساابقاً )عان الحرب 1( ماا يإكن أن 
يوقاَف املدتديان عن عدإانهام، َإنضياُف لإا: إن 
لؤالء السدوييل َإاثمريكيل لن يوقفوا عدإانَهم 
إال إن اطإأنوا إىل أنهم قد أإصلوا الايَاَإان إىل إضٍن 
يتصُف بإا ييل: أن يكوَن مإقساإاً، َإأن يكوَن غريَ 
مساتقل، َإأن يكون إاقداً لرإحاه الثورية، َإذلك: 
بفصال جإاوب الايَاَإان عان شاإاله، َإبانبقاء 
عى مرتزقتهم يف شاإاله يستإزإون ما بقي مإه، 
َإلن يقبلوا بدإلة يف الشإال يكوُن إيها أنصاُر الله 
مشاركل مشاركًة إاعلًة َإلم يدلإون جيداً أن ما 

يحإلُه من إكٍر قابل لالنتشار.. ال يإوت.
لكان قراَر إيقااف الحرب لان يكون قاراراً بال 
تبداات عاى آل سادوي؛ ثن مقاداَر طغيانهم َإما 
تركاوه إراَءلام من قتال َإخاراب لن يكاوَن بال 
عواقَب َإلن يساتطيدوا إساكاَت الإاقإل عليهم، 

َإلن يسلإوا من ابتزاز رشكائهم الغربيل لهم.
لاو لام يكان لهاذه الحارب إال أنها أساقطت 
ليبتَهام، َإكشافت ساوءاِتهم، َإإضحات الدياَن 

الولابي.. لو لم يكن إال ذلك لكفى.

 معين الناصر 
حتاى إقات قريب، كانات عدن لاي الإإاوذج اثبارز للتحارضُّ إاملَدنية 

إاالنفتاح عى اآلخر. 
حتاى إقت قرياب، كانت تفتاُح ذراعيهاا للُغربااء، إتصهار ُكلنَّ اثعراق 
إاثجإاس، شاأنُها شأُن أية مديإة تتجاَإُز الطابن املحيل للداملية، إهي مديإة 

مفتوحة عى قارتل إتقُن عى أقد8 إألم إأشهر طرق املالحة. 
إالياو8، لإااك من يرياد أن يحّول عادن إىل قرياة، إأن يصبغ نسايجها 
امللاون الجإيل بلون إاحد، تحت شادارات يإتزُج إيهاا الطائفي باملإاطقي 

إالسيايس. 
حل نقرأ التأريخ، نإدلش كثرياً كيف تحول االستقالل من ندإة إىل نقإة، 
إالياو8 نحان أما8 إاجدة أكال إلاإية أعإل، من البحث عن اساتقالل من 

نوع جديد. 
عاا8 81967، حدث أن خرج املحتال الليطاني مإّكس الراية، إتسالإت 

ُحكَم الجإوب نخبٌة من أبإائه الذين صإدوا بطوالت لن يإسالا التأريخ.
ات الحياة بدد االساتقالل، ظهارت يعوُة  إمان ماا كابدته عدن مان تغريُّ
»عادن للددنيل«، التي اساتهدإت أبإاَء الريف، القايمل مان ياإن إالضالن 

إأبل إغريلا.. إاليو8 تظهر يعوٌة مإاثلٌة: »عدن للجإوبيل«!! 
ملااذا ال نتدلم من التأريخ؟ إملاذا نكرر أخطاء املايض، بإلرات إشادارات 

جديدة؟! 
إما يزيد لذه املشاكلة تدقيداً، أنها صارت إاحادة من الإقاط التي يتفُل 
عليها من يسإون أنفساهم باملقاإمة، إالجإاعات املسلحة، سواء عصابات 

الإهب، أإ التإظيإات انرلابية. 
املقاإماة تهّجر الدإال إالبسااطل، إالقاعدة إياعش يهدمون مسااجَد 
بحجة أنها للشايدة إيفّجارإن الكإائس، يقيّدإن الحرياات إيضيّقون عى 
الإااس يف الفضااءات الدامة كاثساواق إالشاواطئ، إيإإداون االختالَط يف 

الجامدات.. كلهم يريدإن تحويَل عدن إىل قرية، إلكن ُكلٌّ بطريقته!! 
إالغرياُب يف اثمار، أن املداإدل عان الحقاوق إالحريات، إُيعااة الدإلة 
املدنية، إاملتشاّدقل بقيَم التساامح، لم يإبسوا ببإت شافة، إلم يحاإلوا أن 
يداإداوا عان مديإتهم، بدُضهم بداإان الخوف إآخرإن بتدإاد التواطؤ، إال 

أستبدد إجوَي البدض مإن يبيُن صإته كإا يبيُن كلإاته، مَلن يدإن أكثر!! 
إلدال أساوأ ما يف املإارساات الدإرصياة التاي تُرتَكُب يف عادن، أنها تتم 

بإلرات مخجلة، إيف مقدمتها املحاإظة عى اثمن! 
لل طري عامل من ريإة، أإ بائن متجول من تدز سيجدلها أكثر أمإاً؟! 

إلال يإكن أن نقتإَن، أن الدعوة للدزلاة إاالنغالق لي يف مصلحة عدن؟! 
إمتاى؟ يف القارن الحاايي إالدرشين، زمان االنفتاح إالفضااءات املفتوحة 

إثورة االتصاالت؟! 
نحتاج قليالً من املإطل إالصدق؛ لإفهم أن ُكّل املإارسات الدإرصية التي 
تحادث اليو8، إنإا تتم بتخطيط إتآمر القاوى املتإفذة الجديدة التي أإرزتها 
الحرُب اثخرية؛ إذلك من أجل االنفراي بإوقن القرار، إاحتكار ُكّل املكاساب، 

باسم أمن عدن إحإايتها!!

إلى أبناء الحجرية
صادق الحساني 

إن أإلا8 إلسترييا املقاإلة إاملرتزقة عإالء الددإان ال يقر 
لها قرار إاّل بإيخال قرى إمدن الحجرية بسدريلم إجحيإهم 
امللتهاب لصالاح الدادإان إمخططاتاه الرامياة لتدماري تدز 
إأبإائها إلتجدلهم إقاوَي مدارك ال طائله لهم بها إال تفيدلم 
بيشء ساوى تدماري مإازلهام إترشياد أرسلم خدماًة لبقاء 
االقتتال الداخيل بل الايَاَإاإيل لتستفيَد يإل تحالف الددإان 

من إنهاك شدبإا إتدمري مقدراته..
إن ماا يُخطاط لاه اليو8 مان جار الحجرية إىَل ما يساإى 
املقاإمة إالدإاع عن تدز َلهو من قبيل االساتإزاف إاالسرتزاق 
عاى جثث إيماء أبإاء املحاإظة املسااملة التاي لم تكن تدرف 
يومااً ما لذه الحرإب الدبثية إلم يكان أبإاء لذه املإاطل أياة 

بيد الغزاة بل سواتر ضد االرتهان إاالبتزاز إالدإالة. 
عاى أبإااء تدز أن يكونوا عاى يقظة من أمرلام إالوقوف 
بصاف مان يرياد إيخاال قرالام إمديرياتهام طاور الدمار 

إالحرإب.
لقاد اساتإاتت قوى الرش إالدادإان إاملرتزقاة من أجل أن 
تجدال تداز إقرالاا أرايض محرقاة إانطالقاة نحاو احتالل 
الايَاَإاان إتدماري اثخاوة بال الايَاَإاإيال مان خالل نرش 
الشاائدات إالتزيياف إخلاط اثإراق إبُحجاج إالية ال تإت 

للحقيقة بيشء.
إبداد يقظة أكثر مان قرية إمديرياة يف محاإظة تدز لهذا 
املارشإع.. عإدإا اآلن إىَل مرتزقتهم إمدإلم باثسالحة إاملال 
لتفجري ما تبقى من مديرية الرتبة إالحجرية إإيخالها مدرتَك 
املداارك الولإية التي تطيال أمد الإزاع بل انخوة إليساتفيد 
قاوى التحالف مان تإزيال الوطن إبذَلك يساهل لهام إذالله 

إتركيده.
إن عاى أبإااء الرتباة إالحجرياة إماا جاإرلاا أن يكونوا 
عاى يراية تاماة بإا يخطط له أعاداء الايَاَإان إيقفوا إقفة 

تإجيهم من تدمري باليلم.
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محمد الجبلي
الايَاَإااُن تُدتاَلُ لاي جولارة 
اثرض، إإوقُدهاا الجغارايف يدتال 
ألم موقن يف الخارطة إلو الوحيد، 
إاثلم إالاذي يساتطيُن أن يتحكَم 
بالدالام أجإان لاذا مان جاناب.. 
من الجاناب اآلخر تدتال الايَاَإان 
حوضااً لثارإات اثرض، إيف باطإها 
أكال مخزإن يف الدالم مان الثرإات 
الإفطية بشهاية الخلاء إتضاريس 

اثرض.
لذا البلاد الذي يدتل ألام بلد يف 
لذا الدالم اساتخدمت بحال أبإائه 
عارشات  مإاذ  شايطانية  سياَساٌة 
إالفقار  التجهيال  إلاي  الساإل، 
إالبطالاة، إمإاذ زمان إالغربياون 
يسدون جالدين إىل تفتيته إمن ثم 
غزإه، إكانات أإىل محاإلة لهم لو 
االحتالُل الليطاناي إالدثإاني إلم 

يستإرإا طويالً.
استإرت سياسُة التدمري إإنهاك 
لاذا البلاد إتفتيته بُصإان الحرإب 
القاتال  الولاباي  الفكار  إإيخاال 

للفطرة السليإة.
من ُكّل لذا ظل الشادب محاإظاً 

عى قيإه إأخالقه إعاياته القبلية.
لذا البلد الذلبي الوحيد يف الدالم 
طبيدة شادبه ال تتوإر يف أي شادب 
مان قيم إأخالق إطيباة إكر8 إمن 

بسالة إنخوة إقوة إبأس.
اللُه سابحانه إتداىل لو يدلم ما 
بهاذا البلد، إيدلام أن اثطإاع عليه 
ساتكون كبرية جداً جداً، إإإح لذا 
الشادب يف حل بادء الخطر يدالإه 
مإحه ناوراً إطريقاً إلدًى إحكإة؛ 
ثن لذا البلد الجاذب للغزاة ال يإكن 

حإايته إال بوعي إثقاإة.
إحيإإا يإتلك لذا الوعي إالهدى 
يساتطين أن يقهار ُكّل الغازاة، بال 
سايتحكم بإصري الدالم.. ندم.. إنه 
الايَاَإاان الذي ما كان أن يُذَكرَ عى 
االطالق، سايصبح لو البلُد اثإَل يف 
قائإة املتحكإال بإصري الدالم إيف 
رأس اثحاداث إكل يشء يجاري يف 

املإطقة يهإه.
إاللاه ملاس صادق لذا الشادب 
إإيإاناه، إإإحاه ما يساتطين أن 
يداإَن به عن نفسه بل إيقهر أعدائه 

إيستطين أن يتحكَم بإصريلم.
مإحه ما يساتطيُن أن يداإَن عن 
نفساه آالف الساإل إعل اثجيال، 
كإا قال السايد القائد رضاوان الله 
عليه يف خطاب ذكارى املولد الإبوي 
37ل1لا: )ساإحارب عل  الرشيف 

اثجيال إإىل قيا8 الساعة(.
لاي الثقاإاة القرآنياة إالوعاي 
الساالح الاذي يإكان أن يقااإ8 إىل 

نهاية التأريخ.
الايَاَإاان  موقان  إن  إواللاه 
الجغارايف إثرإاتاه إالإاور إالهدى 
إاثعال8 الذين أتوا بالبصرية إالوعي 
البلاد  إلهياة إأن لاذا  لاه حكإاة 

سيحكم الدالم.
إلوكانات لاذه اثرض بدإن من 
يحإيهاا إبدإن إعاي إلدى إوالله 
لكان الداَلُم يف حارب ثالثة أَْإ رابدة 
عى لذا البلد إعى كيفية تقاساإه، 
مهّجريان  أبإائاه  جإيان  إلاكان 

إمإزقل إعبيداً.
إدى الشدب الايَاَإاإي أن يحإد 
اللاه كثرياً عاى لاذه الإدإاة التي 
لم تاأت من قبال ثحد مان الداملل 
ااا إنها أكالُ ندإاة، ندإاة الهدى 
إاثعال8 الحكإاء. لذه لي الحكإة 

اليإانية.. 
إليحاإاظ عليها إليأخذ الساإَن 
مإن سابل حتى ال يقان يف ما إقن 

إيه الذين تالوا.
 

من حكمة اهلل 
سبحانه وتعالى 

فقط تأملوا

هذا مبدأي ونهجي

اأُلممية الثورية في خطاب قائد الثورة

عبداهلل سالم الحكيمي 
ً لسُت حزبيا

لسُت مإحازاً انحيازاً أعإى لجهة ما
لسُت طائفياً إال مذلبياً إال مإاطقياً إال عإرصياً

ال أؤمن بالتفرُّي إاالستحواذ إاالقصاء
أؤمن بأن الوطن إطن جإين أبإائه.

لكإإاي أرى بأن ُكّل من اساتقوى باثجإباي الخارجي الغاازي إأيّده إقاتل 
مداه ضد اآلخرين من أبإاء إطإاه مهإا بلغ حجم خالإه مدهام يدتل مبدئياً 
إأخالقياً إانساانياً إإطإيااً، إبكل املقاييس إاملدايري خائإاً لوطإه إشادبه، ال 
قبول ثعذاره إمداذيره إُحججه إتذرُّعاته أبداً مطلقاً، إذ ال يإكن الهرإب إَلاى 

املدنس بحثاً عن املقدس أَْإ البحث عن الفضيلة يف مواخري الدعارة.
نختلف جإيداً 

نتصارع 
نتقاتل

نإطحن 
يف إطإإا إمن أجل إطإإا اليو8 حتإاً سإتصالح غداً.

أما أن تذلب لذه القوة أَْإ الجإاعة لتستإجَد إتستقوي بالقوى اثجإبية امليالية إإقليإية 

من أجل حسام رصاعك من خصإك الوطإي إأنت خائن إضال ثنك تستدعي اثجإبي ليإرصك 
عاى أخيك إما لو بإارصك بل سايإترص ملصالحه إأطإاعه برضباك أنت إخصإك، إهذه لي 
ابشان إاسافل صور الخيانة إالوضاعة إألن أذإق مرارَة الهزيإة عى يد أخي 
يف الوطان ألاون تأريخيااً من أن أرى أخاي يف الوطن يإرصع عاى أيدي الغزاة 
املدتديان اثجاناب ثن املصري اثإل أناا إجإاعتي نداني مراراتاه إآالمه، لكن 
املصري الثاني يدصف بالوطن كله إيساحقه إيدإس عى عزة الوطن إكرامته 

إرشإه، إما بل املصريين بُدد السإاء من اثرض.
إعليه إليفهم ُكّل اثعزاء بأن الخائن لوطإه مرإوض عإدي مبدأً، إمن يقف 
ضد الددإان اثجإبي عى إطإه إشادبه إهو الوطإاي عإدي أرإده إوق رأيس 

إأّجله إلو كان من ألد خصومي.
إإيإا عدا لذا الفرز الوطإي اثخالقي املبدأي إإن ُكّل القوى إالشاخصيات 
السياساية إغاري السياساية إكل الإاس عإادي ألل إأحباب أقف مان ُكّل من 
يتدارض للظلم إاالقصااء إالتهإيش إانلغاء إالدساف إلو اختلفات مده أَْإ 
اختلاف مدي من نقيض إَلاى نقيض، إإالله إني مساتدد للوقوف إَلاى جانبه 

إَلاى حد أن أيإن حياتي ثإإاً لإرُصته إرإن مظلوميته.
إإيت بهاذا أن أإضح لكل اثعازاء إاثحباب أنإي أنا لذا لو إال يلوموني أَْإ 

يداتبوني أن كإت حاياً ضّد ُكّل من خان الوطن إلو كان إلدي.
إالله عى ما أقول شهيد إالله املستدان.

أنس القاضي 

لم يُحّلْل يف حديثه عن حاجة 
الداَلم إىل التغيري لاِرباً من إاقدإا 

الايَاَإاإي، بل مإطلٌل مإُه؛ ثنُه حدي 
الددإ الحقيقي للشدب الايَاَإاإي 
إلشدوب الدالم، إلي انمليالية 

اثمريكية إالصهيونية الداملية، التي 
لي يف عرصنا لذا بواقدها انجرامي 

تشبُه الواقن الجاليل يف عرص ما 
قبل الثورة الإبوية املحإدية، بل لي 

جالليٌة أشدُّ كإا قال قائد الثورة 
السيد عبدامللك الحوثي: »الجاللية 
اليو8 إيإا يإتلكُه قايتها إرجالها 
إجيوشها لم أكثر خطورًة إرضراً 

عى البرشية مإا كانت عليه 
الجاللية اثإىل. تكالبت إيه قوى 

الرش الداملية انقليإية إاملحلية، 
إيف طليدتها أَمريكا إإرسائيل إمن 

انقليم من الوطن الدربي، الإظا8 
السدويي الدإيل«. 

إتوصيُف السيد لهذا الواقن ))انمليايل(( 
بالواقن الجاليل يتفل من ما طرحُه إالييإري 
ليإال الذي عّرف لاذا الواقان انمليايل بأنُه 
رجداي، إأن انمليالية رجدية متدفإة تإزُع 
نحو انرلاب رغم حداثة أنظإتها الرأسإالية 

إأسلحتها الفتاكة. 
آلات  لقاد   ...« ليإال:  إاليماري  يقاول 
الرأساإاليُة إىل ))انمليالياة(( نظاا8 عاملي 
لظلام اثكثرياة الُكالى من ساكان اثرض 
استدإارياً، إخإقها مالياً من قبل قبضة من 
)البلدان املتقدمة(، إالرأساإالية يف مرحلتها 
االحتكارياة ))االمليالياة(( ساإتها البارزة 
االقتصاايي  املساتوى  االحتاكار عاى  لاي 
إالرجدية عى املساتوى السايايس...«. )1(، 
ُرغام أن انمليالياة عرصياة يف أنظإتها إال 
أن رجديتها يف مإارساتها كإاا أإضح ليإل 
بأن: »االحتاكار يولاُد ميالً للركاوي إالتدفن 
عن طريل سياساة حرص براءات االخرتاعات 
إاساتدإار الشادوب انفاالت الساكريتارية 
إنإو الطفيلية إتوسان أجهزة قإن الشادب 
إتتفىش االنتهازية إتسوي قوانل الرجدية«. 

 **

واقع المرحلة )الجاهلي(، 
وغطرسة )قوى االستكبار( 

اإلمبريالية 
يقول قائد الثاورة: »املإطقة بكلها تديُش 
إاقدااً اساتثإائياً مليئااً بالفتان، بالحرإب، 
باثزماات؛ نتيجاة االساتهداف الكباري لهذه 
املإطقاة إلشادوِبها بأجإدها، االساتهداف 
ااة جإدااء بُهويتها انْسااااَلمية  لهاذه اثُمنَّ
يف أَْخاَلقهاا إيف قيإهاا«. إلذا لياس تجديفاً 
يف الفاراغ أإ إغراقااً يف نظرية املؤامارة، ملاذا 
لذا االستهداف لألمة انساالمية كغريلا من 

اثُمام التاي اساتهدإها الغارب انملياايل؟، 
يُجيب قائد الثورة: »بُغية تفكيكها إبدثرتها 

إتإزيقهاا إالسايطرة التامة 
لهاا إاالخضااع لهاا إانذالِل 
لهاا إاالساتدباي لهاا، إبُغية 
إنْاَساااناً  لهاا  االساتغالِل 

إأرضاً إخرياٍت إثرإًة«. 
الثاورة:  قائاد  إيضياف 
بدثاه  )ص(ِ  »الرنَُّساااْوُل 
اللاه إالداَلاُم آناذاك يف إاقن 
مظلام يف جالليته اثإىل التي 
تتشاابه إىَل َحااادٍّ كباري من 
جاللية الياو8، تلك الجالليُة 
التاي كان عليهاا الواقن عى 
الدربياة  املإطقاة  مساتوى 
إعاى مساتوى بقياة الداَلم 

بات ُمَفرنَّغاً من القيم اننْاَساانية َإاثَْخاَلقية 
يفتقار إىَل ما يحّقُل إنْاَسااانيته إسادايته 

كإنْاَساان يف لذا الوجوي«. 
إمن الذي يُحاِرُب اننسانية اليو8 إيسحل 
البرشية بالحرإب إاالساتغالل إاالساتدإار 
إبانرلااب الولاباي مان ياعاش إالقاعدة 
انمليالياة  الدارص(  )جاللياة  إغريلاا 
اثمريكية إالصهيونية الداملية من حلفائهم. 
إكإاا أإضاح ليإال إدال تإركاز اننتااج 
إاالحتكارات، تسيطر االمليالية عى مصاير 
االحتكارياة  برشكاتهاا  الدالام  يف  الطاقاة 
الدابارة للقاارات إبسايطرتها عاى البإوك 
إتفرض لاي عى الرأساإاليل ناوع املإتج 
إكإيتاه إتتحكم بالساوق الداملي إتتجه إىل 
الصإاعة الحربية إتشاين الحرإب للإتاجرة 
بالساالح، كإا إتسايطر عل مصارف الدالم 
)البإاك الدإيل إغاريه( بالقارإض عى الدإل 
الإامية مثل بالينا إتتحكم بتطورلا إتفرض 
عليهاا رشإطاً جائرة تفقرلاا بفرضها عى 
حكوماات الادإل الإامياة سياساة إلإاال 
اننتاج الصإاعاي إالزراعي مقابال املواإقة 

عى إعطاء لذه الحكومات القرإض. 
إلاذا لو عل االساتدباي كإا تحدث قائد 
الثورة: »املشكلة التي تداني مإها اليو8 أمتإا 
لي مشكلة االساتدباي الذي يريُده اثَمريكي 
إاقان  ُكّل يشء يف  يف  التحكام  إانرسائيايل، 
أمتإاا، يفارَض عليكم ثقاإتَه إسياساته، ال 
تفدال إالنَّ ما يرياد إال تتََحااّرك إالنَّ بإا يريد، 
إأن يحكام حياتاك، إاقدك، ُكّل شاأنك، لذا 
لو االساتدباي، إييإإا لو يياُن الحرية الذي 
تدلإإاا إيه إنتدلام مإه أْن ال نقبال أبداً بأن 

نُستدبد ثحد إأن ال نكوَن عبيداً إالنَّ لله«. 

**

في مواجهة الصهيونية 
يقاول قائاد الثاورة: »نؤكد عاى موقفإا 
إاننْاَساااني  إالديإاي  املبدئاي  الثابات 
إاثَْخاَلقي يف التضاُمن من شادب إلساطل 
إاالساتقالل  الُحريّاة  يف  إحقاه  املظلاو8 
إاساتداية كامل أرضه إاساتداية مقدسات 
اااة، إاعتبار الدادإ انرسائييل عدإاً لكل  اثُمنَّ
اااة إخطاراً عى اثمان إاالساتقرار يف  اثُمنَّ
الدالم أجإان«. كإا تحدث عن إلم الساال8 
باكل  اثَمريكاي  »يأتاي  الصهيونياة:  مان 
ضغائإاه الواضاُح بكل رشه الذي ماأل الدنيا 
ليتحّدَث عن حقوق إنْاَسااان أَْإ ليتحدث عن 

ييإقراطية أَْإ ليتحادث عن حرية ثم يإخدع 
البداُض به إيتأثر بكالمه إيصدِّقه أَْإ يصدق 
إرسائيال أنهاا ترياد الساال8 

إتإشد السال8«. 
مان  البداض  يدتال 
اليسااريل إالقوميل الُجدي 
تداليإهام  يأخاذإن  الذيان 
إالسافارة  السادويية  مان 
اثمريكياة باأن الحديث عن 
القضياة  إعان  الصهيونياة 
الفلسطيإية إالدداء نرسائيل 
بأناُه عبث أإ أنُه عصبية ضد 
اليهاوي، إلام أكل مان لذِه 
يتإاإلهاا  بيإإاا  املواضيان، 
قائاد الثورة كقضياة إاحدة 
مرتابطة بل إيدتللا قضية 
أمإية كإا لي إدالً إالإضال ضد الصهيونية 
من ألداف مدظم الحركات الثورية يف الدالم؛ 
ثنهاا إاقان اساتدإاري، َإلقد سابل أن نبه 
إالييإاري ليإل لذلاك يف مرحلة قيا8 املإظإة 
الصهيونية الداملية، إىل أن »الصهيونية تشكل 
إأن  اليهويياة«.  لللجوازياة  رجديااً  تيااراً 
»الصهيونية، حضت بدعم اجتإاعي من قبل 
قوى انمليالية يف الدالم، إبدد أن استوعبت 
أكثرية تيارات القومياة اللجوازية اليهويية 
إأصبحت تشكل إيها التيار السائد إاتسإت 
بصفاات رجدياة جديادة«. إأن الصهيونية 
إمإظوماة  ايديولوجياة،  »لاي  املداارصة 
متشادبة من املإظإات، إمإارسة سياسية 
لللجوازياة اليهويية الكبارية التي اندمجت 
باثإسااط االحتكارياة يف الوالياات املتحادة 
اثمريكياة إالادإل االمليالياة اثُْخااارى، 
إاملحتوى الرئيي للصهيونية لو الشوإيإية 

الإزاعة إىل الحرب، إالِدداء«.

**

معركة الوعي وتغير الواقع 
الفلسافة  باأن  ليإال  إالييإاري  يقاول 
)املثالية( قبل ماركس كانت لتفسارِي الدالم، 
إأن الفلسافة املاركساية )الثورياة( جاءت 
لتغياري الدالام كإرشاد للدإل، كإاا يُدر ف 
ليإال املاركساية بأنهاا التحليال امللإاوس 
التحليال تإايض  امللإاوس، إبهاذا  للواقان 
الحاركات الثورية اليساارية يف الدالم بوعي 
ثاوري يُغاري الواقن إيتحول ملإارساة. إلإا 
قائاد  إلياس خطااب  الرئيساية،  القضياة 
الثاورة كأي خطاب مإاساباتي أإ أية خطبة 
يف الجامان توضح إاقان املسالإل البائس، 
بل لاَو خطاٌب يوّضاُح الواقَن الذي تديشاُه 
باليناا اجتإاعيااً إسياساياً إيوضاح كيف 
نغارّيه بالتصدي لهذا الدادإان إعد8 التدويل 
عى اثمم املتحدة، يراإل لذا الخطاب حركة 
إعإال إجهاي تقو8 به قواٌت لجيش إاللجان 

الشدبية يف جبهات التحرر الوطإي.
 إعان لاذه املساألة يقاول قائاد الثورة: 
»اليو8 مان خالل لذا الواقان نتطلُن إىَل لذه 
الذكرى لإرى إيها ُكّل الدرإس إكل الِدَل التي 
نحتااُج إليها نوراً إبصاريًة إإعياً إمرشإعاً 
عإليااً يقوي أمتإا إىَل الخالص َإإىَل الفرج إإىَل 
التغيري من الواقن اليء إإىَل الواقن املإشاوي 
ااة«؛  الذي يإثل الخري إيإثال الدز لهذه اثُمنَّ
إثن الحديث عن ذكارى املولد الإبوي حديث 

عان تجربة ثورية تأريخياة حدثت يف مرحلة 
ُمديإة بظارإف ُمديإة ال يإفن استإسااخها 
كإاا لي إنإاا الدإال بقيإهاا إموجهاتها، 
تإباه القائاد إىل ذلاك إقال »نحاُن ال نُحلل يف 
الإظرياات بال نتحدث من إاقان مجتإدإا«. 

إلذا لو التحليل امللإوس للواقن امللإوس. 

**

في مواجهة العدوان وحتمية 
االنتصار  

إالصهيونياة  انمليالياة  مان  ِسالَم  ال 
إهم َمان يَدتلإنإا أعاداء قبال أن نداييَهم، 
إلم أصحاب مرشإع االساتدإار إالتوسان 
إاالساتكبار إيلس الكرامة اننساانية، ضد 
الايَاَإان إكل أحارار الدالم بيإإا نحن إكإا 
قال القائد: »أصحاب قضية أصيلة إلساإا يف 
موقف البغي إالتداّدي إال نلدُب يإراً لصالح 

أحد، إنقاتل عن حريتإا«. 
ماا ملساإاه يف خطااب السايد أن ال ندول 
عى اثطاراف الخارجية إال عى اثمم املتحدة 
الخاضداة للهيإإة اثمريكياة، يدإي لإا خيل 
ساالحك صاحي ال نساقاط البإاايق، إنحن 
نارى كيف تتدرى ذرائن الدادإان »الرشعية« 
إانرسائيايل  اثَمريكاي  بهاا  يأتاي  التاي 
إالسادويي، لي ياعاش إالقاعادة التي أتوا 
بهاا إىَل عادن، لاي الفاوىض الدارماة التي 
نشاالدلا اليو8 يف الجإاوب... إإن ألم يإر 
لداعاش إالقاعادة يف مإطقتإاا الدربياة لو 
أن تقاوض ُكّل الكياناات القائإاة، أن تهيئَ 
أرضياة قابلة ثَمرياكا إإرسائيال الحتاللهم 
املبارش إسايطرتهم التامة إغلبتهم املطلقة 
كإإقذيان مقبولال«. إتلاك لي باالك إإتر 
»انساال8 عى الطريقة السادويية، إحقوق 
اننْاَسااان الحرية إالديإقراطية التي تددنا 

بها أَمريكا«. 
إناه القاوُل الفصُل إناإاذُة الضاوء إأُُإُل 
الخاالص الاذي جااءت باه لاذه املإاسابة، 
إبرّشناا بهاا قائاد الثاورة، إال يشَء ساوى 
الِكفااح نَطَل بِه القائاد: »الصإاوُي إالثباُت 
اثحاداُث  كانات  إإهإاا  إَقَدُرناا..  خياُرناا 
إالتجاارُب أثبتت إالساإُن الكونية، إتجارب 
إالصامادة  الصابارة  الشادوَب  أن  التأرياخ 
تإترُص يف الإهاية«. إلذا لي حتإية االنتصار 

التي يإتظر شدبإا الايَاَإاإي.

______________________________

الهوامش: 
1: - كت�اب فالديمير لينين.. الرأس�مالية أعىل 

مراحل الرأسمالية. 1907 
2: - كتاب )دراسة حول أيديولوجية وتنظيم 
وممارس�ة الصهيوني�ة(، ي�وري ايفان�وف، من 
االتح�اد  نوفوس�تي.  أنب�اء  وكال�ة  منش�ورات 

السوفييتي 1982 
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مناسبة ال تضاهيها 
أعياد الدنيا

الشيخ محمد علي طعيمان
12 ربين اثإل من ُكّل عا8 يو8 
ميالي رسول الله محإد صى الله 
عليه إآله إسالم لاو يو8 إرحة 
البرشية باملإقذ لها الذي أخرجها 
الإاور..  إَلااى  الظلإاات  مان 
ياو8ٌ جدياٌر باالحتفاال إالفخار 
االحتفااالت  زمان  يف  إالتقديار 
بتأسايس أحازاب إقياا8 ثورات 
إأعياي مإاسابات تداارف الإاس 
عاى تقديساها إلاي لام تارَق 
إَلااى عظيم إضل خاتام اثنبياء 

إاملرسلل إخري ألل اثرض.
 حقاً إنها مإاسابة لم تدايلها 
مإاسابات إأعيااي الدنيا كلهاا إحدث كباري ال يقدساه إال مؤمن إال 

يحتقره بالتجالل إاّل جالٌل أإ عإيل.
 إبإإاسابة لذه الذكرى الدطارة نهإئ أمتإا الدربية إانساالمية 

بديد ميالي نبيها إقدإتها إمدلإها.
 إبهذه الذكرى نذّكر الدالم بإرشاقة نوره إسادايته التي تكإن يف 
لدي »إما أرسالإاك إاّل رحإة للداملل«.. إأن ما يخرج عن طوق لذه 
الرسالة تحت مسإى انسال8 من غلو إإتك بوحشيه ما لو إال تطرف 
إإرلاب إإكر يإفخ إيه من لبساوا الدين للدنيا، إأإل من تسادر بهم 
جهإم يو8 القيامِة، أما انساال8 إهو حياة إمإهج قرآن إسارية إقيم 
لاذا الإباي الذي تحتفال أمته اليو8 بدياد مياليه صى اللاه عليه إآله 

إصحبه الكرا8 إَمن تبده بإحسان إَلاى يو8 الدين.

محمد بين الميالد وااليجاد 
سوسن المتوكل 

من بال ظلإات القْهار إَجْوِر الطُّغااة، إمن جهل اثماة إمداناة 
املساتضدفل من بطاش الجبابرة إقهر امللوك، ظهار ذلك الإور املبل 

ظهر محإد )ص(.
لام يكن ظهاوُره عبثاً أإ صدإة، إلكان كان رضإرًة حتإية ليغري 

تلك الصور السوياء إالواقن انليم.. 
إختااره اللاُه ليكون لاايَي اثنا8 إمبادي الظال8 إقالار الجبابرة 
إاملتسالطل، أإكلت إليه رساالة عظيإة لتغيري إجه التأريخ بأكإله، 
لم تكن تلك الرساالة مقصاورًة عى انيإان بالله إقاط، كانت لتغيري 

موازين الدالم آنذاك إحْرف البوصلة للإسار الصحيح. 
محإد جاء لايياً للضالل، جاء نارصاً للإستضدفل، جاء محطإاً 
لقوانل الجور إالتسالط، جاء يساتوراً إقيإاً ال تفارق بل أحد، جاء 
محارراً لإا من جإين صور الدبويية، ساواء أكانت صإإااً أَْإ برشاً أَْإ 
ماالً أَْإ قوًة أَْإ جالاً أَْإ سالطة، جاء لريإن قيإة اننْاَسااان إيحفظ 

كرامته. 
لاذا لو محإٌد رساول الله إنوره املبل قىض ُكّل سااعة يف حياته 
لريساخ إيإاا ما جاء من أجلاه إىل أن التحل بربه، بداد أن أيى اثمانة 

إبلغ الرسالة.
بدأت البوصلة تإحرف مرة أُْخااَرى إتلك القوانل تتسااقط إاحداً 
تلاو اآلخار، إلا نحن الياو8 نديش ذلاك الظال8 من جدياد تحت راية 

محإد.
عاايت الطواغياُت تحكام بلدانإا إرجان الظلم يخيّم عاى حياتإا 
إعايت قوى الرش إالجور تتحكنَُّم يف مصائرنا إإقد اننْاَساان قيإته، 
تزلال رإحه باسام محإد، لكان محإد إالظاال8 ال يجتإدان، محإد 
إالظلام ال يجتإدان، محإد إالقتل ال يجتإداان، لقد غاب عإا محإد 
إلم يدد من سبيل إاّل إيجاي محإد، إإا إن ُإجد محإد سيتبدي الظال8، 
ال باد من عوية نهاج محإد إأخالقاه يين محإد إقوانيإه، ساإحيي 
محإاداً إنحياي ذكرى مولده يف نفوساإا، ساإديد محإد بيإإاا لإُديد 

حياتإا ملسارلا الصحيح، إإا إن ُإجد الحل سيزلل الباطل.
إذكرى املولد الإبوي الرشيف ستكون إحياًء إايجاياً ملحإد إنهجه 

إُخلُقه إقيإه، إستزإل ُكّل قوى الباطل بدوية محإد إييإه.

اختتام فعاليات كرنفال » الرحمة المهداة« احتفااًل بالمولد النبوي بأمانة العاصمة

الهيئة اإلعالمية النسوية ألنصار اهلل تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

مدرسة سودة بنت زمعة للبنات بصنعاء تحتفي بالمولد النبوي الشريف

فعاليات نسائية بمحافظتي 
عمران وذمار احتفاًء بالمولد 

النبوي الشريف

  -  خاص
اختتإات بإيادان التحريار بأماناة الداصإاة السابت 
إدالياات كرنفاال ” الرحإة املهاداة ” الاذي نظإه املجلس 
الزيادي انساالمي بالتدااإن من أماناة الداصإاة احتفاالً 

باملولد الإبوي الرشيف .
إشاهد الكرنفال الذي اساتإر ثالثة أياا8 إقبال كبري من 
املواطإال إالذي تضإن إداليات ثقاإياة متإوعة إإبداعية 
من » اناشايد ، شادر ، مساابقات ، عارض تلفزيوني ، إن 
تشاكييل ، خط ، رسام » إالداب ترإيهية لألطفال بانضاإة 
إىل سوق شادبي احتوى يف جإاحاته عى املشغوالت اليدإية 
إالحرإياة الرتاثية من الفضيات إالدقيل اليإاني إالخإاجر 
إالإازحاات  الجإدياات  إمإتجاات  إالسايوف  إالجإاباي 
بانضاإة إىل املواي الغذائية إالبهارات إاملكرات إغريلا من 

املإتجات الشدبية .
إجارى يف ختاا8 الكرنفاال تكريام الجهاات انعالمياة 
إمختلف الجهات التي شاركت يف إنجاح إداليات الكرنفال.

  -  خاص
نظم�ت الهيئ�ة اإلعالمي�ة ألنص�ار الل�ه - 
القس�م النس�ائي بالمركز الثقايف بصنعاء امس 
االح�د، حف�اًل خطابي�اً وفني�اً احتف�اًء بذكرى 
المول�د النب�وي الرشي�ف عىل صاحب�ه أفضل 
الص�الة وأزك�ى التس�ليم تحت ش�عار »ميالد 

النور- ميالد أُمة ».
ويف الفعالي�ة اكدت رئي�س الهيئة اإلعالمية 
إلنصار الل�ه -القس�م النس�ائي ردينة جحاف، 
العظيم�ة  المناس�بة  به�ذه  االحتف�اء  أهمي�ة 
الستلهام منها الدروس والعرب والعزة والكرامة 

والتعرف ع�ىل الصفات الحقيقي�ة لحياة النبي 
الكريم عليه افضل الصالة والتس�ليم وس�يرته 
العطرة وش�مائله وفضائله وأخالقه العظيمة، 

ورحمته وحكمته وعلمه وتواضعه.
وقالت جحاف: » ينبغي علينا التفكير بعمق 
لما آل�ت إليه األوضاع اليوم وما س�بب تحالف 
العدوان وقوى االس�تكبار العالمي عىل الشعب 
اليمن�ي ، إال ألن اليم�ن تحم�ل م�رشوع الفكر 
الحقيق�ي والرس�الة المحمدي�ة واتباع س�نته 

واالقتداء بهديه وفكرة صىل الل�ه عليه وسلم.
واضافت:« إننا نرس�ل رس�الة لألعداء بأننا 
نتمسك بمنهج نبينا محمد صىل الل�ه عليه وسلم 
وان�ه ال مجال أمامهم لمحو ذكره يف نفوس�نا ، 

وان الوع�د الص�ادق آت ال ري�ب فيه وبش�ائر 
النرص تلوح باألفق الس�يما وقد تحقق للش�عب 
اليمن�ي االنتص�ارات والبط�والت واإلنجازات 
النوعية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية 
يف مختل�ف الميادي�ن والجبهات ض�د العدوان 

السعودي األمريكي الغاشم.
وتخل�ل الحفل تقديم فقرات فنية إنش�ادية 
وتواش�يح دينية معربة للمنش�د أس�امة األمير 
وفرقته االنش�ادية ش�دا من خاللها بحب الل�ه 
وم�دح الحبيب المصطفى بذك�رى مولده عليه 
ازكى الصالة والتسليم ، محلقاً يف اجواء مفعمة 
بالحب يغمرها الفرح واالبتهاج بهذه المناسبة 

العظيمة عىل كل امرئ مسلم.

كم�ا تخلل�ت الفعالي�ة فق�رات مرسحية و 

تقدي�م قصديتي�ن للش�اعرين عبدالل�ه جحاف 

والدكت�ورة جميل�ة الرج�وي، تاله�ا ع�رض 

الكرتون�ي من انت�اج وإخراج الهيئ�ة االعالمية 

ألنصار الل�ه القس�م النس�ائي تتحدث عن آثار 

الحق�د عىل اإلس�الم والمس�لمين ورموزه بعد 

احداث 11 س�بتمرب وظهور بع�ض الجماعات 

المتطرف�ة الت�ي تدع�ي انه�ا تحمي اإلس�الم 

ولكنها تش�وه صورة االسالم الجميلة بأفعالها 

القبيحة التي يرفضها الدين اإلس�المي الحنيف 

ورسالته السمحاء التي انزلت عىل خاتم االنبياء 

والمرسلين .

  -  خاص
أقيام بإدرساة ساوية بإت زمداة للبإاات بإديرية 
السابدل بأماناة الداصإة امس اثحاد، احتفال باملولد 

الإبوي الرشيف .
إتضإإات الفدالية عدي من الفقرات التي تحكي نبل 
إأخاالق املصطفى محإد -صى الله عليه إآله إسالم إ 
ما تإر باه اثمة إاليإن عى إجه الخصوص من عدإان 
غاشم إما يرتكبه من جرائم بحل أبإاء الشدب اليإإي .

االحتفاال باملولاد الإبوي يأتي ضإن عادة احتفاالت 
أقيإت يف مختلف املدارس بهذه املإاسبة الديإية الدظيإة 
بإشااركة من املدإيل يف مكتب الرتبية إالتدليم إأإلياء 

أمور الطالبات.

  -  خاص
أقيإات بإديريتاي مديإاة ذمار 
إضوران بإحاإظة ذماار إداليات 
املولاد  بذكارى  احتفااءا  نساائية 
الإبوي الرشيف عاى صاحبه أزكى 

الصالة إالتسليم .
إتخلال الفدالياات الددياد مان 
املشااركات الخطابياة إاننشاايية 
تإاإلات يف مجإلها السارية الدطرة 
الإباي  إاملرسالل  اثنبيااء  لخاتام 
اثعظام محإد صلاوات اللاه علية 
إعاى آله ، إمإاقباه التي يجب عى 
االساتلها8  إمسالإة  مسالم  كل 
مإهاا مواقاف الثباات إالشاجاعة 
التي يحتاج إليها الشادب اليإإي يف 
الغاشم  الطغيان إالددإان  مواجهة 

الذي يتدرض له الوطن.
إأكدت املشاركات رضإرة إحياء 
لاذه املإاسابة الجليلاة الساتلها8 
يرإس الصال إالثباات إمواجهاة 
الطواغيت إاملجرمل من آل سادوي 

إمان تداإن مدهم يف شان الددإان 
عاى الجإهورياة اليإإياة إتدماري 
البإياة اثساساية إمإارس أبشان 
صاور القتال إانبااية يف حال أبإاء 

الشدب اليإإي .
إىل ذلك، نظام القطاع الإساائي 
إإياا  حفاال  عإاران  بإحاإظاة 
الإبوي  إخطابياا بإإاسابة املولاد 
الرشيف عاى صاحبه أإضل الصالة 

إالسال8. 
إيف الحفال ألقيات الددياد مان 
الكلإات علت عان ألإية إعظإة 
اثماة  نفاوس  يف  املإاسابة  لاذه 
انساالمية إالدربية الذي أتى مولده 
ليإقذ اثماة إيخرجها من الظلإات 
إىل الإاور إمن الجهال إىل الدلم إمن 

الضالل إىل الددل. 
إأشاارت إىل أن مولاد الرساول 
صى الله عليه إسالم يداد االعتزاز 
إالفخار املجيد لكل ذي عقل رشايد 
ملاله من أثار حإيدة إقدإة حساإة 

إأسوة إاضلة.

صباحية شعرية في بيت الثقافة بصنعاء 
احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

  -  خاص
الجبهاة  نظإات 
الددإان  االعالمية ملواجهة 
يف بيات الثقاإياة بأماناة 
الداصإة صباحية شدرية 
بدإوان »نحن اليإانيون يا 
طه« بإإاسبة ذكرى املولد 
احيالا  الرشياف  الإباوي 

كوكبة من الشدراء.
الصباحياة  إتضإإات 
التاي حرضلاا عادي من 
إالشادراء  املثقفال 
إأيارلاا  إانعالميال 

الشااعر إليد الحساا8 مشااركات للشادراء عبد الحفيظ الخزان، مداذ الجإيد، عبد القوي محب 
الدين، احال8 رشف الدين، عبد الفتاح شإار، حسن املرتىض، أحال8 عبد الكايف، إإية الدإري، أمل 

ابو حيدرة، حسن الصديل.
إعل الشدراء يف قصائدلم عن الدالالت الدظيإة إالدإيقة نحياء ذكرى املولد الإبوي الرشيف 

يف نفوس املسلإل يف شتى بقاع االرض.
كإا تإاإلوا االنتصارات الكبرية التي حققها الجيش إاللجان الشدبية يف ميايين الرشف إالدزة 
إالبطولة إالتي لقإت قوى الددإان يرإساا قاساية اثبتت لهم ان اليإان مإين عى الددإان عيص 

عى الغزاة إاملدتدين.
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القيادة العامة من خالل القرآن الكريم والرسول العظيم              )األخيرة(
حمود األهنومي

العبقرية القيادية المحمدية
اااد َصَى اللاُه َعَليْاِه َإآَلُه َإَسالنََّم  تإينَّاَز الإبايُّ ُمَحإنَّ
بإؤلالت ِخْلقية إأخالقية عظيإة أّللته ثن يكوَن أزكى 
البرش عقاالً إقلباً إعإالً إأإضلهم نتيجاًة إجزاء، إلينَّأ 
َن أمًة قويًة من الالأمة، إأن يجإَن شاتات  اللُه له أن يكوِّ
القبائل املتإاحرة يف كياان إاحد قىض عى إملاطوريات 
ذلاك الدالم، إتحركت ثقاإتاه إحضارته املتإوعة إقوته 
الذاتية التي حاإظت عى رإح انساال8 علَ القرإن رغم 
تلقيها رضباٍت خطريًة إقاتلًة من ُسالطة امللك الغشاو8 

التي تسللت إىل موقن السلطة إيه.
بالَداوية إىل تلاك املإيازات التاي يتإيُّز بهاا القائُد يف 
الإإوذَِج القرآني عإه يف الدلو8 اننسانية، إإن من املؤكد 
أن َرُساااْوَل الله َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم كان الإإوذج 
الحي إالواقداي لتلك املإيزات، حيث كان )قرآنا يتحرك( 
عى حاد قول أماري املؤمإل عيل عليه الساال8، إساوف 
يسالُط لاذا الجزُء اثخري مان املقالة الضاوَء عى بدض 
الصفاات القيايية التي كان عليها الإبي َصاَى اللُه َعَليِْه 

َإآَلُه َإَسلنََّم.

رؤية استراتيجية وخطط فعالة
كان َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم يإطلل يف حركته الإبوية 
الرساالية عل رؤية اسارتاتيجية قضت بتقسيم مراحل 
الدعوة يف مكة إىل قسإل رسية إجهرية، إمرحلتي مكة 
إاملديإاة، إالتحارك ياخال الحجاز إخارجاه يف الجزيرة 
الدربياة، ثم التحارك خارجها إمخاطبة زعإااء الدالم، 
إعإلياة الهجارة التي أعقبات إحداث عإلياة بإاء اثمة 
إكيان سالطتها الدايلة عى الواقان الدإيل، إمن يتأمل 
حركة الرنَُّساااْوِل َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم املتصاعدة 
يجُدلا حركاة مإطقية مرتتبة تدإل عاى تطوير الذات 
إتطوير املحيط إمواكبة التغريات، إيدرك أن إاضَن لذه 
الخطاة االسارتاتيجية كان عبقرياً إاذاً يف التخطيط إذا 
عقلية خصبة مّكإته من صإاعة اثحداث التأريخية عى 

الإحو الذي يريده، إلذه لي البطولة التأريخية للقائد.
لم يتحرك الرنَُّساااْوُل َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم عفواً 
إارتجااالً، إاكل تحركاته إآرائاه تبلِّ تخطيطاه إرؤاه 
املساتإرة، إكان قبل ذلك يجإان املدلومات إيبحث عن 
املاكان إالزماان إالدإارص البارشي إثقاإتاه إطبيدة 
تحركاتاه لكي تأتاي خططه مإساجإة من ماا يريده، 
إمراعياة لهاذه املدلوماات إانمكاناات، إحال أرسال 
املسالإل إىل الحبشاة كان يدلم أن لإاك ملاكا ال يظلم 
عإاده أحد، إحل قرر الهجرة من مكة إىل املديإة كان قد 
أعاد مخططاً كامالً لهاا، بإا إيه الطريل التي سالكها، 
إقاد رأى أن البيئاة املدنياة أصبحات مواتياة لخططه، 
إمكانااً طبيدياً لها، إحل كان يرسال الدعاة كان يضن 
لهام املخططات الفدلية التي عليهم أن يسالكولا، إلذا 
كان إاضحااً يف إصيتاه ملداذ بن جبل حل أرساله إالياً 
عى الجإاد يف الايَاَإان، إكان يطلُب مإهم رإن التقارير 
عن نتائاج عإلهم؛ إهذا أمريُ املؤمإل عيل عليه الساال8 
ملا إصل أيضاً إىل الايَاَإان إيعا لإدان إىل انساال8 إنّفذ 
تدليإات َرُساااْول الله إيهم، إأسالإت لإاداُن يف يو8 
إاحد أرسال انما8ُ عيلٌّ تقريَره عن نتائج مهإته بإسال8 
لإادان يف يو8 إاحد، اثمار الذي حدا بَرُساااْول الله أن 

يسجَد لله شكراً، ثم يقول: السال8ُ عى لإدان، ثالثاً.
إيف ماا يتدلاُل بخططه الدساكرية إقد كان يسابل 
أعداَءه إىل املداارك ليبحث طبوغراإيتهاا إيختار املكان 
املإاساب إالجياد إيوظفاه يف صالح انتصار املسالإل، 
إيساتخد8 أسالوب املفاجاآت نربااك الدادإ إإشاغال 
الددإ بإفساه إاختيار الزمان إاملكان املإاسب إالقياية 
املإاسابة؛ كإا يتبال من اختياره املاكان يف مدركة بدر، 
إكان يختاُر مرَكَز القيااية بدقة، إما تجّى من تخطيط 
بديان يف أحاد إيف اثحازاب إيف ُكّل املداارك التاي قايلا 
بإفساه أإ كلف آخرين بها إهو يشريُ إىل حإكته الحربية 
إقدرتاه الهائلة عى اساتغالل الظارإف إالبيئة لصالح 

مرشإعه انلهي.
لقاد كانت لديه رؤيٌة اساترشاإية يقيقٌة حول اثمور 
إمساتجداتها إتطوراتها إكان قائداً عظيإاً يساتحرض 
إمكاناتاه إكيفياة إضدهاا يف متإااإل تحركاه املثإر، 
إكيفية استخدامها بالشكل الذي يدطي الإتائج اثإضل، 
لقاد كان خبرياً بتجإيد ُكلِّ قاوة يف يديه، قوة الرأي إقوة 
اللساان، إقوة الإفوذ، إقوة الحجة، إقوة املوقف، إقوة 

الحل.

صراع األدمغة
تدادنَّيت طبيداُة مهإاة الرنَُّساااْول الكريام القيايية 
إتبدإ مؤلالته يف ماا يتدلل بهذا للوللة اثإىل متإاقضة 

إهي تهدي الدقول إتهذب الطباع إتإرش الرحإة إتبرش 
بها، لكإها قوية تواجه اننساان املإحرف الذي تإرنَّي عى 

الدقل إاملإطل، إتباغت القوى التي تكيد 
لإلساال8 بكل قاوة إجهوزياة، لقد كان 
الرنَُّساااْول عبقرياا يف القيااية الرإحية 
مثلإا كان عبقرياً يف القياية الترشيدية، 
إالقياية الدسكرية إالقياية االقتصايية 
إالقياية االجتإاعية إالقياية السياسية 
الداخلياة إالخارجية، لقد كان سالطاناً 
عى الدقول إالقلوب مثلإا كان سالطاناً 

عى الجوارح إاثعإال.
يف مكاة ياو8 كان الرنَُّساااْول إحياداً 
يدعو إىل يين الله إيواجه الدالم بإفريه، 
كان يتحارك بفدالياٍة ناجحاة إبجارأٍة 

كبارية إبتحادٍّ عظيام، إحال كانات تضن قرياش ُكّل 
إمكاناتها يف مواجهته إالضغاط عليه لم يقدرإا عى أن 
يإالاوا مإه تإازال إلو بسايطاً، حتاى أعيالم عن القيا8 
بايشء يوقفه عن تحركاه، إيف غار ثور عإد الهجرة كان 
يصاارع أيمغة قريش التي أعلإت عان جائزة ثإيإة ملن 
يقبض عليه حيا أإ ميتا، إلو ال يزال يف محيطها، إكان 
رصاع اثيمغة حاارضاً بقوة يف كثري من محطات حركة 
الرنَُّساااْول يف الرصاع من الصلاف القريش، إيف مواجهة 
ُكّل أنواع القيايات إالقاوى الداملية التي تإاصبه الدداء، 

إكان يف ُكّل مرة يهزمهم لزيإة مؤملة.

عزم الرسل
تإيز َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم بصفة قيايية عظيإة 
لاي الدزيإاة إالثباات، كان يثباُت عاى موقفاه الحل 
إالدايل، حيث الإبوة إالرسالة ال يقبل الحل إيها أنصاف 
الحلول إال شاطور اثعإاال، إحل تحيط باه اثزمات، 
إتحادق به املؤامارات يثبت لها ثبات الارإايس إيديرلا 
، ال يدجل إال  إيارة حكيإاة إلايئة برإياٍة إإكٍر إتاأنٍّ
يتأخر، ُكّل حركة إفي إقتها، إكل قرار إفي حيإه، إملا 
ضغطت قريٌش عى عإه إنارِصه أبي طالب عن التوقف 
عن عيب آلهتهام إانتقاصها أعلإها مدإية قوية: )إالله 
يا عم لو إضدوا الشإَس يف يإيإي إالقإر يف يساري عى 
أن أتارَك لاذا اثمر ما تركتاه حتى يظهره اللاه أإ أللك 
يإناه(، إملا تحاّزب اثحزاُب مان اليهاوي إالكفار إألل 
اثلواء يريدإن اساتئصاَل انساال8 يف املديإاة إالقضاء 
عاى أللها قابََل ذلك بثبااِت موقٍف إنفاِذ بصريٍة إتحرٍك 
جايٍّ إلاايٍئ، إكان عاقبة ذلك حفَر الخإدق إالدإَل عى 
تخذيل جبهة الددإ إإنشااء الدداإة يف ما بيإها، إانراية 
الصلباة إالهإة الدالياة إالدزيإة القوية لاي الدإاإن 
الرئيساة للدإل حتاى تحقيل اثلاداف، إالقائد الذي ال 
يإلك لاذه اثمور ال إلن يإجح يف حياته، إلن يحقل من 

ألداإه شيئاً.

القدرة على امتصاص الضربات
إكلإاا كايه اثعاداء بايشء عظيم يريدإن إساكاته 
أإ شال حركته مان خالله ظهار من خلفهام مإترصاً، 
إأظهار أنه أكثر جديًة من ذي قبال، رجإه ألل الطائف 
حال يعالم إىل يين الله حتى أيموه، إاساتإد إىل عرض 
حائط يري عن نفسه غائلة أحجار غلإانهم إُسفهائهم، 
ثام ناجى ربنَّه باملغفرة إالهداية، إكأن شايئا لم يحدث، 
إحال خاض املإاإقاون يف حديث انإك الذي يساتهدُف 
عرضه إرشإاه تغلب عى لذه الشاائدة إانترص عليها 

ليخرج مإها أكثر براءًة إطهارًة إتألقاً.

الصبر
إحديُث الصل طويٌل يف َرُساااْول الله َصَى اللُه َعَليِْه 
َإآَلاُه َإَسالنََّم، صل عاى الدبااية لله، إصل عاى أعباء 
الدعاوة، إصل عى ثقلهاا، إصل عى مكابادة اثعداء، 
إصال عى انتظاار الإتائاج حلولا إمرلاا، إصل عى 
إياذاء اثعداء إاملإاإقال، إصل عى نزاعاات الصحابة 
إاختالإاتهام، إصال عى تهذياب اثعاراب إتدليإهم، 
لقد كان إاساَن الصادر حليإاً كريإاً، قاايراً عى تحإل 
ماا ال يتحإله غاريه، إالصل صفة محإاوية إمطلوبة 
إأساساية يف القااية الدظاا8، إآإاة أعإالهام الدجلاة 
إالِخفاة إالحإال إالطيش، لكان الصل يف الرنَُّساااْول 
ااٍد َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم كان يف مكانة  الرحإة ُمَحإنَّ
عظيإاة، إلإاك محطات إقصاص تللن عظيم صله 

َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم إكبري تحإله.

الشعور بالمسؤولية
 لقد كان َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم يشُدُر باملسؤإلية 
الدظيإة التي كلفه الله بها، بل كاي يبَخُن نفَساه أسافاً 
أن لام يؤمان الكفاار بالديان، إحرصااً عاى لدايتهم، 
إسلوكهم السابيل املريض لله، ليس لذا الشدور شدوراً 
مرتإاً يإكن االساتغإاء عإه بل كان إاقديا إمساؤإلية 
عظيإة، إكان َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم يشدر أيضاً أنه 

قايٌر عى تحإل لذه املسؤإلية إظل يطلب من ُكّل مكّلف 
يف أمته أن يتحإَل مسؤإليته كإا يإبغي، إاعتللا أمانًة 

عى اننسان إعليه أن يقو8 بها بجدارة.
الصايق اثمل

إَقالنَّ أن يكوَن لإاك قائاٌد يف البرشية 
ال تضطارُّه أحاواُل أإليائاه إأعدائاه إىل 
ااداً  ارتاكاب الكاذب، لكان الإباي ُمَحإنَّ
َصاَى اللُه َعَليْاِه َإآَلاُه َإَسالنََّم كان إظل 
)الصايق اثمل( مإذ صغره، إإىل بدثته، 
إحتاى مإاتاه، إلم يجارنَّب علياه كذبة 
إاحادة، إلام تساتجب نفساه الصايقة 
لرضإرات الحاجة إىل قاوٍل مكذإب أبداً، 
إلإاا الدظإة تتجى يف أجإال عإاإيإها 
إيف أإضال صفاتها، حل يرتبّن قائد عى 
عارش أمة تصارع اثمم إتتإاقاض عالقاتها يف ما بيإها 
إال يساجل عليه التأريخ كذبة إاحدة، بل نراه يحث عى 
الصادق إلو ظهر ضارا، إيحث عاى اثمانة إإنكار قول 
الزإر، إال يدإي لذا أن يقوَل اننسااُن الصدق الضار من 
غري رضإرة تلجئه إهذا شأن آخر يإتإي إىل باب الحإكة 

إاالستإباط.

متواضع
فت  إطاملا أكسب القائَد موقُده اثبهَة إالدظإة إتخفنَّ
نفسه من قيم التواضن إالبساطة، إراق لها أن تحتجب 
عان البساطاء، إأن تقلل من االختالط بهام، لكن قائدنا 
ااادا َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم كان القائد الدظيم  ُمَحإنَّ
الذي تهابه قاايات اثرض إتخاف مإه ملوكها إأمراؤلا 
إمان ذلاك كان يقف مان املسااكل، إيتفّقاد الفقراء، 
إيدياش عيشاتهم، إيأكل أكلهام، ثم يدعو اللاه تداىل: 
)اللهم أحيإي مساكيإا، إأمتإي مساكيإا، إاحرشني يف 
زمرة املسااكل(. لقد كان متواضداً إىل حدٍّ مثري للدجب، 
إحل ارتددت امرأة إلي تكلإه لّون خوإها، قائال لها: 
)لوِّني عليك إنإا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بإكة(.

ماهر اإلصغاء
إكان تواضداه خلقااً أصياالً متإكإاً يف نفساه َصَى 
اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم، إكان مان لوازمه مهارة انصغاء 
إاالساتإاع لآلخرين حتى إلاو كان أحدلم مإن يداييه 
إيؤلاب عليه، إهذا عتبة بن ربيداة، جاء يفاإضه إكال 
له مجإوعة من الشتائم مثل: »ما رأيإا سخلة قط أشأ8 
عاى قومك مإك، حتى لقد طار أن يف قريش سااحراً إأن 
يف قريش كالإاً«، كإا اساتإن إىل عرإضه، إإىل أسئلته، 
إلإاا أتم عتبة كالمه قال له: )أإرغت يا أبا الوليد(، قال: 
ندام، إلم يرّي عى عرإضه، إتال عليه صدراً من ساورة: 

لت(. )إصِّ

قائد روحي
إثناه القائُد انلهي املرسال رحإة للداملال إلم يكن 
إالسياساة  انيارة  يف  إعبقريااً  الدنياا،  عاى  سالطاناً 
إالحارب بال كان سالطاناً عى الدقاول قبال أن يكوَن 
سالطاناً بالحرب، إكان سلطاناً عى الداطفة إالوجدان 
قبال أن يكاون سالطاناً بالقوة إاملاال، كانات تأثرياته 
الرإحية إانيإانية أقوى سابيال إأشد إطئاً من تأثرياته 
الدسكرية أإ االقتصايية، إيف ُكّل ذلك يتحّرك يف مإظومة 
إاحادة إبخيارات متدادية، تضإن لاه تحقيل اثلداف 
باأي خياار مإهاا، لقاد كان سالطان املهاباة إالجالل 
إاالحرتا8 إالكفااءة إاملهابة، لقد كان سالطان الرحإة 
قبال أن يكون سالطان الددل؛ إال يذلاب إىل الدقوبة إال 
حال تإغلل أباواب الرحإة إحال يكون تارك الدقوبة 

عامال يف نفي الرحإة.

قائد يصنع القادة
إإذا كّلاف أحاداً مان أصحاباه لدإل ما إإناه يكلفه 
بتلاك املهإة يف الوقت الاذي يدرِّبه بها ليكاون قائداً من 
قااية انساال8، إتخّرج ذلاك الرعيل الدظيم مان القاية 
الدظإااء الذيان عجاز الزماان أن يأتي بإثلهام، إكان 
ع املسائوليات إاملها8 يف ما بيإهام، إيختار بدضهم  يوزِّ
للقيااية الداماة، إبدضهام للصالة بالإااس، إبدضهم 
للدعوة، إبدضهم للقضاء، إبدضهم للحكم إالسياساة، 
إبدضهام لحفاظ رسه، إلحفظ أساإاء املإاإقل، إقد 
يكلاف بدضا مإهم لبدض تلك اثعإال أإ كلها، لذه لي 

املدرسة الإبوية التي تخرج مإها القاية الدظإاء.
عبقريته انيارية 

تجلات عبقريتاه انيارية َصَى اللاُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم 
يف إنشاائه إحثه عى انيارة الفدالاة التي تدرف الإظا8 
إتدارف التبداات إتدارف االختصااص بالدإال، إظل 
يدلِّام أمته انيارة إألإية االنتظا8 تحت الرئاساة، إدعا 
االثإل املسااإَرين إىل تأمري أحدلإاا، إكان حريصاً عى 
إقارار التبدات عى مان إدلها يوضح املهإاات إيدطي 
الصالحياات، إنجاح يف انيارة الدلياا بتدباري الشاؤإن 

الداماة ال سايإا حال تصطاد8 باثلاواء إالإزاعاات 
الداخلياة، إالتاي كانت قريباة عهد بالجاللياة املثخإة 
َقة جرإُحها بالثارات. إلو يف ُكّل ذلك  بالدصبياات إاملدإنَّ
ال يكتفي بإيارة الشؤإن إاثمور بل أيضاً بإيارة املشاعر 

إتوجيه الشدور نحو ما يجب إما يإبغي.

عبقريته العسكرية
إيف قيايته الدسكرية تجلت عبقريته متإيزاً عى كثري 
من القاية بإصابته يف إضان الخطط الإاجحة، إاختيار 
الوقت املإاساب، إتسايري الجيوش، إإصابة الحسااب، 
إكان إذا علام أن عادإاً يريد مهاجإته بااير إىل القضاء 
عاى قوته تلاك حتى إلو كان يف حالة غاري مواتية مثلإا 
حادث يف تبوك حياث كانت انمكانات املايية للإسالإل 
ضديفاة جدا، إكان أعداؤلام الرإمان يإلة عظإى، إيف 
ُكّل ذلك كان يدتإد عى القوة املدإوية إالداإدية الرإحية 
أكثر من ساوالا، إإظفها توظيفاً بالغا، إخرج اثساوي 
ة  مان أصحابه يازأرإن بساالح اليقل، إيإطلقاون بِددنَّ
انيإاان إذخرية التقوى إالجهاي، إمن عبقريته أنه كان 
يستهدُف مراكز الددإ االقتصايية التي يستإد مإها قوته 
إبقااءه إتإويله، إلو ما يساإى اآلن بقرار املصايرة يف 
القانون الدإيل، من غاري أن تطال لذه املصايرة مظلوماً 
أإ من ال عالقة له بالحرب، إتإيزت قيايته الدسكرية يف 
قدرته الفذة بإدرإة أعداي اثعداء، إلم يحدث أن أخطأت 
تقديراتاه عن الددإ يوما، مثلإا إقان إيه قاية الحرإب 
يف الدارص الحديث، إكان إذا أراي مهاجإة عدإٍّ إّرى عإه 
بغريه، إمن تلك االنتصاارات إالقياية الفذة له َصَى اللُه 
َعَليْاِه َإآَلُه َإَسالنََّم إقاد كان يلتز8 قيم الصادق إاثمانة 
إالرحإة إاملبدئية الدايلة الواعية، تغلب عليه الرساالية 
الرحإوية عى الدساكرية الصارمة، إيلتز8 املبايئ حتى 
إلو أرضت به، إقد رإض َصَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلنََّم أخذ 
الخإس من رسية عبدالله بن جحش حل لاجإت قاإلة 
لقريش يف اليو8 اثخري من الشاهر الحرا8، إكان يكتفي 
مان الحارب بإاا كان رضإرة مإها، من قلاه ليبة لها، 
إعد8 اكرتاث من مواجهتها، إقد كان القائد الذي يحإي 
أإرايه حل يحإى الوطيس كإا أخل عإه الشجاع البطل 
انماا8 عيل عليه الساال8، إلكاذا »تجإدت إياه أطيب 

صفات الحإان إأكر8 صفات البسالة إانقدا8«.

عبقريته السياسية
لقاد كان يحقُل االنتصاَر السايايس بأقل كلفة إجهد 
إماال، إذلك ملؤلالتاه إخلاته إحسان تخطيطه إيقة 
استرشاإه لتطورات اثحداث إمتغرياتها، لقد بدا لبدض 
الصحاباة أن َرُساااْوَل الله َصَى اللاُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم 
قد ُغِبان يف صلح الحديبية إأنه تإازل عن أشاياء كثرية، 
ااد إىل  إال سايإا يف الإاص القائال: )إمن عاي مان ُمَحإنَّ
ااداً من  قرياش إليس عليهام أن يريإه، إمن أتاى ُمَحإنَّ
قريش بغري إذن إليه أعايه إليهم(، إحيإها عاي مفاِإض 
قريش ساهيل بن عإارإ مإتفشاا باالنتصار الشاكيل؛ 
لكإاه رَسعااَن ما اصطد8 القرشايون بهاذا الإص الذي 
خلال العبل جدياً متإريين عى لذه املدايلة التي أرايت 
قريش إقرارلا لصالحها، لقد استطاع َرُسااْول الله بذلك 
توظيف نتائج عإل لؤالء الالعبل الجدي لصالح انتصار 
إاقداي حقيقاي، خرج كثريٌ مان أبإاء القرشايل الذين 
أسالإوا من مكة ليشاكلوا مجإوعات ضغط عى قواإل 
قريش إطرقها، إظهر الرنَُّسااْول خلواً من أينَّة مسؤإلية 
اادا  عليهم، إإذا بقريش تأتي لتستجدَي الرنَُّسااْوَل ُمَحإنَّ
َصاَى اللاُه َعَليْاِه َإآَلُه َإَسالنََّم إتطلاب تإازلهاا عن لذا 
الإاص، إأن يضمنَّ لاذه املجإوعات املتإارية، إحل أيى 
الرنَُّساااْوُل َصَى اللُه َعَليْاِه َإآَلُه َإَسالنََّم إأصحابه عإرة 
القضاء يف الدا8 القابل، انترصإا انتصاراً سياساياً قوياً، 
إأصبح املسالإون يحققاون االنتصارات االسارتاتيجية 
ليس من باب الحرب إقط إلكن أيضاً من باب السياسة 
إاملفاإضاات، إقد أصبحوا مإذئذ قوة ال يساتهان بها يف 
الجزيرة الدربية اضطرت لالعرتاف بها قريش الجاللية؛ 
إيف عإارة القضاء ملا كاناوا يطوإون حول البيت أإصلوا 
رساائل ييإية إسياساية إنفسية اساتطاعت أن تزلزل 
كلياء القرشايل إال سايإا حل كانوا يارييإن: )ال إله 
إال اللاه إحده، نرص عباده، إأعز جإده، إلاز8 اثحزاب 
إحاده(؛ اثمر الذي أإساح املجال للإسالإل يف التحرك 
جإوب إشاإال الجزيارة الدربية، إأتت نتائج سياساية 
إيعوية إعساكرية مهإة عى أصدادة مختلفة، إأحس 
املساتضدفون أن بإمكانهام الدخاول يف انساال8 بدإن 

خوف.
لذه بدُض املالمح القيايية التي كان عليها الرنَُّسااْول 
َصاَى اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالنََّم أحببات التذكريَ بها أن تكوَن 
مساَك ختا8 لذه املقالة، إهو حقاً مساُك الختا8 بكل ما 

تدإيه الكلإة من مدإى.
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 متابعات فلسطينية 

إستشهاد فلسطيني بزعم محاولته طعن »إسرائيليين« بالقدس 

خالل ذكرى املولد النبوي ال�سريف ملتقى »ان�سر م�سرى نبيك«
»دعاة فلسطين« يطالبون باستنهاض األمة ودعم االنتفاضة 

طعن إسرائيلي بالقدس واعتقال “المنفذ”

أعلإات إزارة الصحة الفلساطيإية، السابت، عن 
استشهاي الشااب مصدب محإد الغزايل )26 عاماً(، 
مان إايي قادإ8 بسالوان جإاوب املساجد اثقىص، 
جراء إطاالق قوات الدادإ الإار صوب الشااب قرب 
باب الجدياد بالقدس املحتلة، بزعام محاإلته طدن 

»إرسائييل«. 
إأإااي شاهوي عيان، أن قاوات كبارية من جيش 
الدادإ تواجادت يف املكان، إإرضت طوقااً أمإياً عى 
املإطقاة، إمإدت املقدسايل من التواجاد يف املكان، 

بانضاإة إىل اقتحامها مإزل الشهيد الغزايل. 
إقالت إزارة الصحة الفلساطيإية أنه باستشهاي 
الشااب الغزايل، ارتفن عدي شاهداء انتفاضة القدس 
إىل ل13 شاهيداً بيإهام أطفال إنسااء، بانضاإة إىل 
آالف الجرحاى، مإاذ انطالقها مطلان ترشين أإل/ 

أكتوبر الفائت يف إلسطل املحتلة. 

طالب »يعاة إلساطيإيون«، الخإيس، »ُعلإاء 
إيعااة اثماة الدربياة إانساالمية باساتإهاض 
اثمة لإارصة القضية الفلساطيإية، إالتأكيد عى 
مرّكزيتهاا، إإجوب إيعم انتفاضة القدس بكاإة 

السبل إانمكانات«. 
إشاّدي الدعااة- خاالل ملتقى يعاة إلساطل 
اثإل »انارص مارى نبيك« الاذي نّظإته »حركة 
الجهااي انساالمي« الخإيس يف مديإاة غزة- عى 
»إجاوب يعام االنتفاضاة إتطويرلا إاساتإرار 
تفاعل اثمة الدربية إانساالمية مدها، عل تقديم 

ُكّل إسائل الدعم للجهاي إاملقاإمة يف إلسطل«. 
إأكادإا »رإَضهام لخياِر التساوية مان الددإ 
إإقف ُكّل أشاكال التطبين مده، إالتأكيد عى حل 
ُكّل إلساطيإي بالدوية لدياره، إأن قضية القدس 

لي قضية اثمة جإداء«. 
إقال رئيُس املؤتإر عإر إورة: »إنه عإدما غاب 
صاوت الدلإااء إاملفكرين إظهر صوت الساساة 
إالدساكر عاشات اثمة ظرإإااً صدبة، لاذا إإن 
أمتإا اليو8َ أحوج إىل صوت الدعاة إالدلإاء لقياية 

إلسطل نحو التحرير«. 
إأإضاح إاورة أن »لاذا املؤتإَر يأتاي نعطاء 
إلساطل إجَههاا الحقيقاي«، مضيفااً: »يف ظل 
الواقن الصدب الذي يديشاه شادبإا انتفضت ثُلة 
نيابًة عن الوطن لتؤكد أن رحَم اثمة ليس بداقر«. 
إباّل أن »ألاداف املؤتإر جاءت لإرش رساالة 
انساال8 الشااملة، إالدإل عى حاث اثمة لغرس 
الارإح الوطإياة إتأصيلها كونها جازء من الدين 

انسالمي«. 
إأكد إورة »ألإية نساج عالقة بل قاية اثمة 
يف الداخال إالخاارج إتوحيد الجهاوي؛ للدإل عى 
إحياء قضية إلسطل باعتبارلا القضية املركزية 

لألمة«. 
إشاارك يف امللتقاى الدعاوي علإااء إيعاة من 
إلساطل، بانضاإة لدلإاء من الخارج إنواب من 

املجلس الترشيدي. 

انتفاضة شعبية 
بدإره، أكد رئيُس مؤسساة »القدس الدإلية«، 
رئياُس لجإة القادس باملجلس الترشيداي، أحإد 
أباو حلبياة، أن »انتفاضاة القدس لاي انتفاضة 

جإالريياة شابابية إجرلا ألل القادس انتصاراً 
للإسجد اثقىص«. 

»جااءت  املؤتإار:  أماا8  كلإتاه  يف  إأضااف 
االنتفاضة انتصاراً لحرائرنا الالتي بذلن جهويلم 
للدإااع عان اثقىص، إنبطاال مخططاات الددإ 

التهويدية للإديإة املقدسة«. 
الدلإااء  أباو حلبياة إىل »ألإياة يإر  إلفات 
املسالإل يف شاتى بقااع اثرض لإارصة القضية 
الفلسطيإية إتقديم الدعم لها؛ للتدزيز من صإوي 

الفلسطيإيل السيإا ألايل مديإة القدس«. 

قضية األمة 
مان جانباه، شاّدي رئياُس جإدياة »الدلإااء 
املسالإل« يف الجزائار عبدالرزاق قساو8، يف كلإة 
لاه عل »ساكايب«، أن »إلساطَل ساتبقى لألمة 
الدربية، إأن القدَس ستبقى القبلة الجهايية اثإىل 
التي يقتادي بها املسالإون للحفاظ عاى املبايئ 

إالثوابت«. 
إقاال قساو8: »إن انتفاضاة القدس ساتتكلل 
بإداناي الإرص مان الله؛ ثنها تقاو8ُ من أإل يو8 

عى ثباٍت من الله«. 

إأضاف: »نحن نؤمن أنه ال استقالل للجزائر إالنَّ 
باساتقالل إلساطل، إالإبتة انرسائيلية يف أرض 
إلساطل ال يإكان لها أن تإبات؛ ثنها زرعت عى 

أساس خاطئ«. 

توحيد الجهود 
بادإره، أشاار الداعية عإاي حإتاو يف كلإة له 
إىل »ألإياة توحيد خطاب علإاء اثمة انساالمية 
إتوحياد جهويلم لإرصة إلساطل، إأن يواصلوا 

حإل راية الدعوة إالدلم بالكلإة إاللسان«. 
إأضااف: »كإا كانت القدس لاي القبلة اثإىل 
للدباية، يجب عى اثمة انساالمية أن تساتإهض 
أبإاَءلاا لتكون إلساطل القبلاة اثإىل للجهاي يف 
سابيل اللاه«.  إأإضاح حإتاو أن »بوصلاة اثمة 
تإحرف اليو8 يف الدواصام الدربية عل الرصاعات 
إنهااء  »رضإرة  مؤكاداً  الداخلياة«،  إالإزاعاات 

مؤامرة الددإ عى الشدب الفلسطيإي«. 
إأضااف: »الدالم الدربي إانساالمي يحتفلون 
بإولد الرساول عليه الساال8 بالحلوى إالقصائد؛ 
لكان القادس اختاارت احتفااالً يليال بإهابتهاا 

بالدماء إالشهداء«.

أصياب جإاديٌّ ارسائيايل أماس اثحد، إثار عإلية طدان يف القدس 
املحتلة، إيإا تم اعتقاُل املإفذ الفلسطيإي بدد إصابته بجرإح خطرة. 
إقاال تلفزياون االحتاالل: إن شااباً إلساطيإياً َطَدن جإديااً ُقرب 
املحطاة املركزياة للحاإالت التي يساتقل إيهاا عدٌي كبريٌ مان الجإوي 

الباصات للدوية اىل قواعدلم بدد عطلتهم اثسبوعية السبت. 
إأضااف، أن الجإوي أطلقوا الإار عى الفلساطيإي إأصابوه بجرإح 

خطرة، ثم اعتقلوه. 
مان جهتها، قالات الرشطة الصهيونية إن قواتهاا لرعت إىل مكان 
الدإلياة إرشعت بدإليات تإشايط، إأكدت اعتقال املإفذ، مشارية إىل 

أنه يف الثالثيإيات من عإره. 
إيأتاي لذا غداة استشاهاي إلساطيإيْل برصااص االحتالل خالل 

محاإلتهإا طدن إيلس جإوي يف نابلس إالقدس املحتلة. 
إبهاذا يرتفن عادي شاهداء انتفاضة القادس التي انطلقات بداية 
ترشين اثإل/أكتوبر اىل ل13 إلسطيإياً إ20 إرسائيلياً إأمريكي إاحد، 
خالل 12 أسبوعاً املاضية، ما أثار مخاإَف من تصديد أإسن بدد مرإر 

10 سإوات عى االنتفاضة الفلسطيإية السابقة.

البطل الذي كشف 
زيف »ثوار« السعودية 

وقطر!

سامي رمزي*
 يبدإ أَن استشاهاَي البطل اللبإاني املإاضل إاثساري املحرر سإري 
القإطاار، نَزلَ كالصاعقاة عى رؤإس الرجدياة الدربية، التي تقف 
إراء أيعيااء “الجهاي إاملقاإمة” من التكفرييل، يف ساوريا غريلا، 
إلم يجدإا شايئاً يإكن أَن يخفوا إراَءه خيبتَهام إخْزيَهم، إالنَّ تبإي 

املوقف الصهيوني بحذاإريه يإن زياية أَْإ نقصان.
املتتبُن لإلعال8 الدربي، الذي تهيإن عليه السدويية إقطر، يتلإُس 
بوضوح حجم “املصيبة” التي أنزلها استشهاي القإطار، بهذا انعال8 
الرخيص إالطائفي، الذي أإصلته إضيحته، بدعإه شذاذ اآلإاق من 
التكفرييل إاملجرمل، إتساويقهم عى أنهم “ثوار”، أَن يساتخدموا 
أسااليَب رخيصاة، للإيال مان الشاهيد القإطاار، كإا إدلات قإاة 
“الدربية” السادويية، سايئة الصيت، عإدما جلبت مطلقَة الشاهيد 
القإطاار، إأعطتها ُإساحًة لتطلال ما يف قلبها مان حقد أخرق عى 
الشهيد إاصفة إياه با ”القاتل”، عىس إلدل، أَن تخفَف من إضيحة 
ما نازل بالسادويية إقطر إ”مرتزقتهام” من تكفريياي “ياعش” 
إالقاعدة، الذي كان القإطاُر يقاتلهم إيقاتل أسايايلم الصهايإة يف 

آن إاحد.
صحيٌح أَن انعال8َ السدويي إالقطري، لو املهيإن عى اثثري، بدد 
أَن تحاّوال إىل غرابل يإدقاان عى خراب اثمة، إثر إغالق السالطات 
السادويية لكل الفضائيات التاي كانت تدكس جانبااً من الحقيقة 
امُلرة التي تديشاها الشدوب الدربية إاملإطقة، بدد اختطاف الرجدية 
الدربية للقرار الدربي إالجامدة الدربية، إلكن رغم ُكلِّ ذلك ال يإكن 
لهاذا انعاال8 الطائفي الرجدي، أَن يإاَل من قإاة نضالية كلى مثل 
الشاهيد القإطار، الذي استشاهد عى يد “إرسائيال” الحليف اثقوى 
للسادويية إقطر إالرجدية الدربية يف ساوريا، إإثاُل لذه القإة ال 

يإكن التدتيم عليها أَْإ تشويهها إالجإيُن يدرَف أَن القإطار:
- حإال الساالَح إلاو يف الخامساة عارشة إالتحال باملقاإماة 

الفلسطيإية.
- شاارك إلاو يف الساابدة عارشة بدإلياة إدائية نوعیاة ياخل 
اثرايض الفلساطيإية من رإاق له، استشاهد البداُض إأرُس الباقي، 

إكان من بل من أرُسإا جريحاً.
- ُحكام بأكثر من خإساإائة عا8 قىض مإهاا 29 عاماً، قضالا 

شامخاً عإيداً أما8َ عإجهية سجاني الددإ.
- خرج القإطار من الساجن بدد أَن قىض نحو 30 عاماً، بأمر من 
سايد املقاإمة سإاحة السيد حسان نرصالله، الذي أرغم الصهايإة 

عى طالق رساحه يف عإلية تباُيل لألرسى.
– بدد خرإجه من اثرس جّدي عهَده للإقاإمة إالتحل يف صفوف 
حازب اللاه ليبادأ يف إْضن حجاارة اثسااس للإقاإمة الشادبية يف 

الجوالن املحتل، من رإاق له تدرض بدضهم لالغتيال.
- انطلل بدإله املقاإ8 من بلدة الحرض إشإال القإيطرة، لیحوَل 
يإن قیاا8 الجإاعاات التكفريياة املدعوماة من الكياان الصهيوني 

للسيطرة عى لذه املإطقة الحدإيية إتحويلها إىل مإطقة آمإة.
القإطاُر لبإاني املولد، إالنَّ أنه عاش أكثر سإوات عإره يف إلسطل، 
يف ساجون االحتالل الصهيوني، إاستشهد يف ساوريا عى يد أرشس 
عدإ للدارب إاملسالإل، إتأريخ الرجال إمواقفه أخرسات انعال8 
الدربي الدربي الذي اضطر أَن يكرَر مقولة الصهايإة، لصدوبة اتها8 
القإطار بأنه يإطلل من يإاإَن طائفية أَْإ مذلبية أَْإ ييإية إقد كان 
إجويه يهادي “إرسائيل”، التي حاإلت أكثر من سات مرات اغتياله، 
إيف اثخارية تإّكإت مإاه، إلي تظنُّ أنها ساتتإفس الصدداء بدده، 
إسايكون املجال أكثَر أمإااً لا ”ثوار” السادويية إقطر إتركيا، من 
الدإاعش إالقاعدة، إلكن إات “إرسائيل” أَن املقاإمَة مدرسة تخرج 
ُكّل يو8 املئات من أمثال القإطار، سيكونون لها إملرتزقتها باملرصاي 
ليس يف ساوريا إالدراق إاليإن إلبإان إحسب، بل يف ياخل إلسطل 

نفسها.

* شفقنا العربي

قوات العدو تدهس شابًا خالل 
اقتحامها بلدة نعلين غربي رام اهلل 

يلسات قاوات الدادإ الصهيوناي، الجإداة، شااباً 
إلساطيإياً خالل اقتحامهاا بلدة ندلل غرباي مديإة را8 

الله. 
إأإاايت مصاير صحفية، أن املصاب لو املواطن أيوب 
رسإر، إأشاارت إىل أن »طواقام انساداف نقلت الشااب 

للإستشفى لتلقي الدالج الالز8«. 
إتشهد بلدة ندلل يف لذه اثثإاء مواجهات بل الشبان 
الفلساطيإيل إقوات الددإ بدد اقتحامها للقرية إإطالق 

الغاز املسيل للدموع تجاه الفلسطيإيل بشكل عشوائي.
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السيد نصر اهلل: الرد على اغتيال القنطار قادم ال محالة 
وليقلق الصهاينة في الداخل والخارج

  - متابعات: 
اعتل ساإاحة اثمل الدا8 لحزب الله السيد حسن نرص 
اللاه أن الري عى اغتيال القإطار قاي8 ال محالة إانظرإا عإد 
الحادإي مان الإاقورة إىل آخار موقن إرسائيايل عإد الجوالن 
املحتال، أين لم جإوي الددإ؟ أليساوا كالجارذان املختبئة يف 

جحورلا؟.
إقال السايد حسان نارص اللاه يف كلإة له خاالل ذكرى 
اسابوع عإيد اثرسى الشهيد ساإري القإطار: مهإا تكون 
التبداات إالتهديادات التاي ال نخاإها نحن ال نساتطين إال 
يإكن أن نتساامح من سفك يماء مجالديإا إاخوانإا يف أي 

مكان من لذا الدالم.
الإتاا إىل أنه يجب عى  انرسائيليال أن يقلقوا يف الداخل 
إالخاارج إالتهويال عليإا لان يجدي نفدا، إلام من أخطأ 

بالتقدير إليس نحن.
إبارك السايد نرصالله تزامن الديدين املباركل الكريإل 
للإسالإل إاملسيحيل عيد ميالي السايد املسيح إعيد املولد 
الإباوي الرشياف، مشاريا إىل انه كإاا نتطلن إىل الياو8 الذي 
يستطين إيه املسايحيون إاملسلإون أن يديشوا بحل أإراح 

اثعياي.
إلفات السايد نرصاللاه اىل انإا إمإاذ ساإوات إنحن يف 
املإطقاة ال ندارف طدام عياد إال إارح عياد خصوصااً يف 
الساإوات اثخرية التاي ابتلت إيه مإطقتإاا بحرإب مدمرة 

تخد8 الكيان الصهيوني، إنحاإل يف كل اثحوال أن نأخذ من 
الدياد إمن كل عيد بركاته إمدإااه إنحاإل رغم اثحزان أن 

نزرع الفرح.
إأإضح السايد نرصالله يف خطابه اىل انه من ألم صفات 
املجالدين التي تإتن بهاا القإطار لي صفة انيثار إدإدما 
تدخال اثنانية إيصبح الشاخص أإلوية يف نظر نفساه إيف 

ترتيباه إنهجه، إعإدما تصبح مصالحه إساالمته إعإوانه 
إاساإه لي اثإلوية لذا يدإاي أن لو يف خطر إأن املقاإمة 
التي يإتإي اليها يف خطر مدإوي إإجويي، مدتلاً ان سإري 
كان يإبض بالحيوية إالدإل إالإشااط إلم يتكاسل أإ يهدأ 

يف يو8 من اثيا8.
إاشاار السايد نرصالله ان« االرسائييل كان يريد القضاء 
عاى أي مارشإع للإقاإمة الشادبية الساورية يف الجوالن 
إلذلاك كان يالحل كل اثإراي الذيان يإتإون إىل لذ املقاإمة 
إمجري االنتإاء كان يدرض الشاخص إىل االعتقال أإ القتل، 
موضحاً ان ساإري لو مان كان يريد أن يكاون يف الخطوط 
اثمامياة إحصلت تطورات ساورية إإتح اثإل من أجل أن 
تكون لإاك مقاإمة شدبية سورية، إلو إجد أنه يستطين 
أن يسااعد إيقاد8 شايئا مإيزا لإااك، إطلب الساإاح له 

االلتحاق باثخوة املقاإمل يف سورية«.
إاإضاح السايد نرصاللاه ان مدرساة ساإري القإطاار 
إاملقاإماة تقاول ال مكان للياأس، الدإلة التي ال تساتإد إىل 
قوالا الذاتية كإرسائيل ال بد ساتزإل، مشارياً اىل انإا ال نريد 
أماوال الدرب إال جيوشاهم، إقاط من يقاتلون يف ساورية 
يكفاون نزالاة إرسائيل من الوجاوي، مدتالاً ان املقاإمة يف 
لبإان إإلسطل إبإمكانيات متواضدة استطاعت أن تصإن 
االنتصاارات إالصإاوي يف مواجهاة الدادإ انرسائييل إلي 
إمكانيات متواضدة إكيف إذا تإت االستفاية من إمكانيات 

اثمة.

هكذا بدأت تصفية الحسابات بين بن نايف وبن سلمان

»واشنطن بوست« تكشف: الشرطة األميركية قتلت 
نحو 1000 مدني خالل 2015

  - متابعات: 
أثار مقاُل الكاتب السدويي محإد الرطيان يف صحيفة 
»عاكاظ« الخإيس املاايض، إالاذي إّجه إيه تسااؤالت 
كثارية إىل إيلّ إيلّ الدهد إإزير الدإاع يف املإلكة محإد بن 
سلإان، الكثريَ من عالمات االستفها8 حول توقيت نرشه، 
إكيف ساإح رئيُس تحرير الجريدة بإرشه؟ إلل قرأ بن 

سلإان تساؤالت »الرطيان« إما جاء يف مقاله؟ 
إيف لذا الساياق، كشاف املغاّرُي السادويي مجتهد أن 
رئيس تحرير »عكاظ« عرض املقال عى إيل الدهد إإزير 
ه، إتابن يف  الداخلياة محإاد بان ناياف« قبال أن يإارُشَ
تغريدة له عى حسابه يف »تويرت« إإل مصايره إن »مقال 
الرطيان لم يُإرش إال بدد استئذان رئيس تحرير عكاظ من 

بن نايف شاخصياً«، إأضاف: »مدلومة: عكاظ محسوبة 
من زمان عى إزارة الداخلية«. 

مقااُل الرطياان احتاوى عى الكثاري من التسااؤالت 
حاول »برنامج التحول الوطإي«، إلل يتقبّل بن سالإان 
الإقاد بدد عبارته »نحتاج نقدكم قبال ثإائكم«. كإا قال 
الرطياان: إن »اثإطان التي ال تقبل الإقد ترتلل.. إالإقد: 
عاإياة، إغيابه: مارض.. إ ليس من الوطإياة أن تإتدح 
أخطااء باليك!، إأضااف: إقلت مرة.. إنإا: نإشاغل كثرياً 

بإقد الفرإع الفاسدة«. 
إاعتل الرطيان أن »عبارة »نحتاج نقدكم قبل ثإائكم« 
عباارة رائدة.. إلكن تطبيقها- عى أرض الواقن- يحتاج 
إىل مؤسساات مجتإان مدني، إقوانال، إأنظإة: تحإي 

الإاقد إتحفظ حل املإقوي!«.

  - متابعات: 
متابدات

كشافت يراساة أجرتها صحيفة 
»إاشاإطن بوسات« اثمريكياة، أن 
رشطاة الواليات املتحادة قتلت نحو 
ألاف مدناي أمريكاي خاالل الداا8 

الجاري.
إبحساب »رإسايا الياو8« أثبتت 
الدراساة التاي أجرتهاا »إاشاإطن 
عإاف  ضحاياا  عادَي  أن  بوسات« 
الداا8  خاالل  اثمريكياة  الرشطاة 
مان  قتياال   956 إىل  إصال   ،2015

مواطإي البالي، من بيإهم ل56 كانوا 
مسلحل بإسدسات خالل االشتباك 
مان الرشطة، إ1ل2 كاناوا يحإلون 
أسالحة أخارى، إ90 مإهام بادإن 

سالح.
إتشاري الصحيفاة إىل أن السابب 
الرئياي نطالق الرشطاة الإار عى 
املواطإل املدنيل كان يدوي إىل الداإن 

الدرقي.
نسابة  أن  مان  الرغام  إعاى 
اثمريكيل من أصاول أإريقية تبلغ 
حاوايل %16 من عدي ساكان البالي، 
إال أن %0ل مإان قتلتهام الرشطاة 
كانوا من ذإي البرشة السوياء إغري 

مسلحل.
مان جانب آخر، تقاول الصحيفة 
إن مدظام البياض الذين تام إطالق 
الإاار عليهم من قبال الرشطة كانوا 

مسلحل.
أطلقات  الصحيفاة  أن  يذكار 
مرشإعاا لرصد عادي الضحايا الذين 
ساقطوا عى أيادي الرشطاة يف عا8 
رشطاة  ضاباط  قتال  بداد   2015
للإرالال اثساوي ماياكل باراإن يف 
إريغساون، حيث اندلدات من جراء 
االحتجاجاات  مان  سلسالة  ذلاك 
الحاشادة ضاد إحشاية الرشطة يف 

جإين أنحاء البالي.

دول الخليج خسرت 500 مليار دوالر 
بسبب هبوط أسعار النفط 

  - متابعات: 

كشاف تقريٌر لصإدإق الإقد الدإيل أن يإَل الخليج خرت ما يقارب 500 
مليار يإالر خالل الدا8 الجاري بسبب لبوط أسدار الإفط. 

التقرير أشار إىل أن الدا8َ مىض يإن أن تتحقَل أحال8ُ الدإل املإتجة للإفط 
يف تحسن اثسدار، خاصة يف الإصف الثاني مإه. 

إأإضح التقرير أن مإطقَة الرشق اثإساط ترضرت بشاكل كبري بسابب 
انهياار أسادار الإفط، باساتثإاء تركياا التي جإت ثإااراً إيجابياًة؛ لكونها 

مستوري صاف للإفط. 
إحّإل التقرير مسؤإلية لذه الخسائر للدإل الإفطية التي تخوض حرإباً 

ضد بدضها إترإض خفض سقف اننتاج.

البغدادي شخصية 2015 في استفتاء 
بالمملكة السعودية!!

  - متابعات: 
 تصّدر زعيُم تإظيم ياعش انجرامي “أبو بكر البغدايي” شاخصيات عا8 
2015 بحساب استفتاء أطلقته صحيفة إيالف السادويية، متقدما عى عدي 

كبري من القاية الدرب إالشخصيات السياسية الكبرية.
إرغم إضده يف ذيل القائإة، إال أن البغدايي حصل يف لل ساعة من إطالق 
االساتفتاء عى قرابة %77 من أصوات املشاركل، بفارٍق كبري جداً عن أقرب 
مإاإسايه، اثمل الدا8 لحزب الله حسن نرص الله الذي حاز عى قرابة %ل1 

من اثصوات.
إشاإلت قائإاُة الشاخصيات عدياً كبرياً مان القاية الدارب أبرزلم ملك 
السادويية إإيل عهده، إإيل إيل عهده، إقااية يإلة انمارات الدربية املتحدة، 
إملك اثرين، إقاية عرب إأجانب كالرئيس املرصي إالرتكي إالرإيس، إعدياً 

من رؤساء اثحزاب إبدض الشخصيات الديإية.
إناإس البغدايي سابقاً عى لقب شخصية الدا8 يف مجلة التايم اثمريكية 
إىل جاناب الرئيسال الارإيس إانيراني إاملستشاارة اثملانية، قبال أن تختار 
املجلة املستشارة أنجيال مريكل لتكون شخصية الدا8 متفوقة عى البغدايي.

وزير الخارجية العراقي: خيار الحرب مع 
تركيا »مفتوح«

  - وكاالت: 
 يف مدارض إشاارته إىل مطالباة إزراء الخارجية الدارب، انقرة باالمتثال 
لطلب بغداي بساحب قواتها من أراضيه قال إزيُر الخارجية الدراقي إبراليم 
الجدفري إن الدراق يرإض الحرب إ«متإسك بالطُرق السلإية إليست لديإا 
نية أن نإيَض يف طريل التصديد، لكن إذا أرص الطرُف املقابل إالخيار مفتوح، 

إاملقاإمة مرشإعة عإدما تإتهك سيايتك”.
إاتهام الجدفاري تركيا “بااللتفاف” عى مطلب ساحب القاوات بإعاية 
نرشلاا يف مإاطل أخارى، متابدا: “حتى اآلن ال يوجد تجااإب من تركيا، بل 
لإااك التفااف، إإا الذي يدإيه نقل القوات من ماكان بالدراق إىل مكان آخر 

بالدراق؟ السياية إاحدة إاثرض إاحدة إاالنتهاك إاحد”.
إأضااف “أتإإى أن تتحاى تركيا بالحكإاة إالدقالنياة، إأال ترتكب لذا 
الخطاأ، لكن عإدماا ترتكب لذا الخطأ، إالشادُب لن يساكت إال الدإلة، إذا 
إرض القتال إرجال الدراق أشاإس إأبطال، إذا ُإرضت عليإا الحرب سإواجه 
الحرب بالحرب، من يفرض الحرب لو الطرف املقابل بدد8 استجابته ملطلب 

الدراق”.
إتابان إزيُر الخارجياة الدراقي: “الدراق أيضاً عإاده تحالفات مرشإعة 
مان يإل التحالاف الدإيل الذي تقويه إاشاإطن إإذا لم يَاااْرَق التحالف اآلن 

ملسؤإليته إإنه يؤثر عى نفسه”.
إساحبت أنقرة بدضاً من قواتها اثسابوع املايض من شاإال املوصل إىل 
ت عى رضإرة  قاعادة أخرى ياخل إقليم كريساتان الدراق، لكن بغاداي أرصنَّ
ساحب القوات من كامل اثرايض الدراقية، إيإاا كانت الخارجية الرتكية قد 

أعلإت عن عز8 أنقرة سحب قواتها من الدراق بإاًء عى طلب أمريكي.

أمريكا ترفض محاربة »داعش« مع روسيا
  - متابعات: 

أعلان البإتاغاون، أن الواليات املتحادة ال تدتز8 التداإن من رإسايا حول 
ساوريا ما لم تغري موساكو من موقفها تجاه الرئيس السوري بشار اثسد، 
إذلك رغم اساتدداي الارإس لتبايل املدلومات حول مواقان جإاعة »ياعش« 

انجرامية.
إبحسب »رإسايا اليو8«، قالت ميشيل بالدانس، الإاطقة الرسإية باسم 
إزارة الدإااع اثمريكياة، يف حدياث أيلت به لوكالة »سابوتإيك«: إن »موقف 
إزارة الدإاع اثمريكية ثابت لم يتغري، إنحن ال نإوي التداإن من رإسيا حول 
ساوريا، ما لم تغري موساكو اسرتاتيجيتها الداعإة لألساد، إما لم تركز عى 

مكاإحة »ياعش« عوضاً عن يعم اثسد«.
من جهته، جدي الفريل سريغي رإيسكوي، رئيس إيارة الدإليات يف ليئة 
اثركان الدامة للقوات املسالحة الرإسية، الجإدة 25 ييسإل/كانون اثإل، 
التأكيد عى استدداي رإسيا لتقديم املدلومات حول مواقن »ياعش« يف سوريا 
للتحالاف الدإيل بقياية إاشاإطن ضد انرلاب يف ساوريا إالدراق، مدرباً عن 
أمل رإسايا كذلاك بالحصول من التحالاف عى ما يفيد مان مدلومات حول 

مواقن مسلحي الجإاعة املذكورة.

بويضاني قائدًا عامًا 
لتنظيم »جيش اإلسالم« 

خلفًا لزهران علوش
  - وكاالت: 

 اختاار ما يُدَرُف با“جيش انساال8” 
عصاا8 بويضاني قائاداً عامااً للتإظيم 
خَلفااً لزلاران علاوش الذي ُقتال بغارة 
للطريان السوري يف غوطة يمشل برإقة 

عدي من مساعديه.
“جياش  عان  صاايٌر  بياان  إأعلان 
انساال8” أناه جارى تدياُل بويضاناي 
اب با“أباي لإا8” خاالل اجتإاع  إامللقنَّ
عقده “مجلس القياية” يف التإظيم الذي 

يتإركز يف ريف يمشل.
إيإحادر بويضاني من مديإة يإما يف 

ريف يمشل.
إذكرت مصايُر عساكريٌة سورية أن 
علوش إعادياً من قااية التإظيام ُقتلوا 
بغارة لساالح الجو اساتهدإت اجتإاعاً 
لهام يف مإطقاة املرج يف غوطة يمشال 
الساورية  الداصإاة  برياف  الرشقياة 

يمشل.
إىل ذلاك، أإااي مراسال رإسایا الیو8 
بدمشل أن الغارة الجوية التي استهدإت 
علاوش إأيت إىل مقتله إنائبه بانضاإة 
إىل عدي من قياييي التإظيم، كانت يف بلدة 
أإتايا يف الغوطة الرشقية بريف يمشال، 
حياث اساتهدف الغاارة مقار اجتإااع 
لقياية “جيش انسال8” بدرشة صواريخ 
نتيجاة مالحقاة اساتخبارية لألجهازة 

اثمإية السورية.
“إيلال  قائاد  مقتال  إىل  إأشاارت 
الرحإان” عبدالإاارص شاإري إىل جانب 
19 قياييااً من إصائل “جيش انساال8” 
إ“إيلال الرحإان” إ“أحرار الشاا8” يف 

الغارة الجوية.
إكانات إكالاة “رإيارتز” نقلت من 
جانبهاا عان مصادر أن الغاارة الجوية 
رضبت مقراً رسياً لا “جيش انساال8“، 
الذي يدد من أقوى الجإاعات املسلحة يف 

املإطقة إلديه آالف املقاتلل.
إ“جيش انسال8” لو تإظيم يدد من 
أكل التإظيإات املسالحة، يقويه زلران 
علاوش، الاذي كان يف الساابل يإتإاي 
للجيش السوري الحر، إيدد لذا التإظيم 
املجإوعاة اثكثار حضاوراً يف ضواحاي 
يمشال خاصاة يف الغوطة، إيقادر عدُي 

مقاتليه بإحو عرشة آالف مقاتل.
إكان علاوش يتلقاى يعإااً خليجياً 
إتركيااً إمان يإل غربياة الذيان قدموا 
للتإظيم سالحاً ثقيالً إمدإدية إيبابات، 
بانضاإة إىل استيالئهم عى ذخائر إعتاي 

من مدسكرات الجيش السوري.



إنتصارات 
المرجفين!!

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبداهلل علي صبري
يف  املرجفاون  زَعاَم 
الداخل مساإويين بحإلة 
إعالمية تضليلية أن قواِت 
باتت  إاملرتزقاة  الدادإان 
عاى مشااِرف الداصإاة 
صإداء، إأن الحساَم بات 
أن  متجاللال  إشايكاً، 
املتواِصَلاة مإذ  أكاذيبَهام 
تسدة شهور لم تدد تإطيل 
عاى اليإإيل الذيان باتوا 
الياو8 أكثَر ثقة إاطإئإاناً 
إىل نارص اللاه بداد أن رأإا 
بأ8ُّ أعيإهام الدإلياِت الإوعيَة للجيش إاللجان الشادبية 
8ُ الغزاة يف بدض  يف مختلاف الجبهات، إكيف تحّول تقادُّ
املحاإظات الجإوبية إىل إخٍّ لم يتإكإوا من الفكاك مإه. 

إإذ باات املواطاُن اليإإي عاى يراية إاعياة بحقيقة 
املرجفل، الذين لم تختلف طبائُدهم إأسااليبهم مإذ زمن 
بديد، إإن املستوى الضحل الذي إصل إليه إعال8ُ املرتزقة 
يدإان إىل تذكري القاارئ بحإالتهم الضارياة مإذ ما قبل 
21 سابتإل ل8201، حل جيّشاوا الدالم عى أنصار الله 
إة يف كتاف إيماج إبقية مإاطل  بزعم الدإاع عن ألل السُّ

صددة. 
إتزعم )أسوي السإة(، حسب تدبريلم الطائفي الحرب 
الساابدة عى صددة، التي قالوا عإها بأنها الفاصلة؛ ثن 
الجيَش كان يقاتل قبال 82011 متواطئاً - بزعإهم- من 
أنصاار الله، لكإه بدد 82011 أصبح – بإظرلم – مقتدراً 

عى كبح جإاح )املتإريين الحوثيل(. 
إلكاذا كانت إساائُل إعالمهم تبارّشُ بالإرص القريب 

إالحاسم. 
املفاجائُ أن غبااَر املدركة انقشان يوَمهاا عن لزيإة 
ُمذلاة لقاوى الإفوذ إمرتزقاة الدالم يف صددة إحاشاد، 
إبادالً عن التدامل من حقائل الواقان ذلب املرجفون إىل 
الزعم أن الجيَش خذل آل اثحإر كقوة نفوذ تأريخية أراي 
لاايي أن يقّلاَم أظاإَرلا حتى يساتوَي لاه مقدُد الحكم 

أطول إرتة مإكإة. 
لكاذا جااءت مدركاة عإاران إاملرجفاون يبرّشإن 
بهزيإة عساكرية ُمذلة ثنصار الله، خاصة إأن جيَشهم 
)الوطإاي( قد قارنَّر خوَض املدركاة غريَ آباه بتوجيهات 
الرئاساة إإزارة الدإاع، إبيإإا كانت مليشاياُت انخوان 
تتواإاُد إىل عإران عاى الضد من االتفاقاات امللمة، كان 

إعال8ُ املرجفل سبّاقاً إىل صإاعة انتصارات ثبت زيُفها. 
ساقطت القاوى التقليديُة يف عإران باأرسع مإا كان 
متوقداً، إجاء لايي ليبارَك املتغرّيات اثخرية، بيإإا ذلب 
املرجفاون إىل الرتإيج ملدركاة صإدااء، إالتلويح بحرب 
ُره  أللياة ال تُبقي إال تذر، إحشادإا للإدركة ما ال يتصونَّ
عاقاٌل مان أكاذياب إأباطيال.. إلكن ملاا حانت سااعُة 
الحسم، باير إعالُمهم إىل الحديث عن مدنية حزبهم، إأنه 

ليس طرإاً يف مدارك )املليشيات(! 
ُق باأن بقيًة من عقل يإدات بانصالح إىل  إكدناا نصدِّ
الحوار من أنصار الله، قبل أن نكتشَف أن مخطَط التدخل 
الخارجاي كان يُطبَُخ باملؤامرة إالتواطؤ بل السادويية 

إإخوان اليإن. 
إمان إعاالن ما يساإى بداصفاة الحز8 ساقط قإاُع 
املدنياة إظهارت ميليشااإيُة انصالح يف أقباح صورة.. 
اشاتغلوا كإرتزقاة، إمرجفل، إخونة، إعإاالء، إتجار 
إحداثياات.. إلم يظهر إيهام صوٌت إاحٌد يدعاو للتدّقل 

إتقديم املصلحة الدليا للوطن. 
إيف أكثار مان مكان ظهارت قياياُت انصاالح يف صّف 
إاحاد من القاعادة إياعش. إمان لذا الخليط تشاّكلت 
ميليشايات )املقاَإماة( املساإوية بإعال8 تضليايل طاملا 
يبج االنتصارات الولإياة يف مختلف الجبهات ُإُصوالً إىل 

)إرضة نهم(!! 
يدرُف املرجفاون أنهم إّلوا اثيبااَر إَجبُإُوا عن القتال 
إلام يف ِعاازِّ قوتهم ياخَل الداصإة صإداء إمن حولها، 
إكيف يدخلونها اليو8َ إللإاليل الرشإاء من سكانها ثأٌر 
مدهم إمن أسايايلم يف الرياض من آل سادوي إمرتزقة 

الددإان!!!

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل إخإيس

ال ينبغي أبداً الوهُن مهما طالت احلرب، مهما كان حجُم التحّديات، مهما كان حجُم املأساة، 
وال االكت���راث باإلرج���اف، االرجاف على املس���توى اإلْع��َلمي أَْو على مس���توى َمْرَضى القلوب 
الذين تفرغوا من إنْ�َس����انيتهم وقيمهم، وال بأية تطُوّرات مهما كانت؛ ألننا حاضرون أن نحارب 
مهما كانت التطورات، أن نواجه املعتدين الذين يريدون أن يسلبونا حريتَنا وكرامتنا وأن يهينونا 

وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا عرضنا وأن يضيعونا من صفحة التَأريخ.
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المرأة اليمنية تخاف الصرصور 
F16 وال تخاف طائرة

بشرى عبدالرحمن

مان املتداإل بال الرجاال الايَاَإاإيل أنهام إذَا أرايإا أن يصفوا رجاالً بالُجبن 
يقولون له )يا َمْكَلف( أَْإ )يا امرأة(!! باعتبار أن املرأة مخلوٌق ضديٌف، تخاف حتى 

من الرصصور..
إمان املفارقات الدجيبة التاي لفتت انتبالي، إقد تدعو للضحاك يف حياة املرأة 
الايَاَإاإياة، إأحبباُت أن أذكَرلاا لكم لإا، أنه إبدَد ُكّل انرجااف الذي حصل قبل 
املولد الإبوي من شاائدات أن املولد مساتهَدف من الطريان، إمن أن الطائرات ليلة 
املولاد لام يهدأ لها بال، أَْإ يغإض لها جفن، إلي تحو8ُ يف ساإاء الداصإة إاتحة 
الصاوَت أحياناً، لكي تخوَِّف الإاَس من حضور املولد، إاالحتشااي لالحتفال بسايد 
اللية محإد صى الله عليه إآله إسالم، إال أن املارأَة الايَاَإاإيَة حرضت بإختلف 
اثعإاار، مصطحبًة مدها إلاذَة كبدلا، لتُحياَي إتحتفَل بذكارى املولد الرشيف.. 
إكانات الطائاراُت تحو8ُ إاوَق املديإة الرياضية إأناا أتفّرُج يف إجاوه الحارضات 
الاذي اكتظ بهن امللدب املحيط باملديإة الرياضية، حيث أن املديإة الرياضية امتألت 
بالإسااء، إلم يدد لإا مكاٌن إيها، إامتألت السااحات يف الخاارج بأعداي لائلة من 

الإساء.. 
أعوي إأقول: اإرتشُت اثرض املكسوة بالدشب اثخرض أنا إأطفايل، إكإت أنظر 
للطائارة يف الساإاء إلي تحلل إأنظر يف إجوه الحاارضات حويل، إال أجُد أي نوع 
من أنواع الخوف، الكل مطإش لها، إال يكاي يرإن رأساه إىل السإاء، إال كأن لإاك 
طريان إوقإا! أتكلم لإا عن أعداي لائلة من الإساء، باآلالف، ال امرأة، إال اثإتان..

إقبال لذا، أعداي كبرية من الكاير اثمإي الإساائي الالتي قإن بتفتيش ضيوف 
رساول الله صى الله عليه إآله إسلم، بكل شجاعة، حيث أنه من املتوقن أن تكون 
لإاك مدسوساٌت ياعشيات بل الضيوف ال سإح الله، إتحدث كارثة، إال أنهن بكل 

شجاعة كّن يفتشن ُكّل الإساء، يإن استثإاء، بال خوف أَْإ إجل من يشء..
يا سابحاَن الله!! َمن أرى أمامي؟ لل لذه لي املرأة التي تصيح خوإاً إذعراً إن 
رأت رصصوراً يف البيت، إإرالا تقفُز لاربة!! أما لو كان إأراً إإنها الطامة الكلى 
بالإسابة لهاا!! ثم ال تخااُف من طائرة حربية تحاو8ُ إوقها.. رجاءاً أريد تفسارياً 

للإوضوع.
التفساريُ الوحيُد لو يدوُي لقوة إيإانها باللاه أإال، إلقوة إيإانها بالقضية التي 
تضحي من أجلها، إلثباتها املساتإد من ثبات السيدة زيإب بإت انما8 عيل عليهإا 

السال8..
مان اآلن إصاعاداً يا رجال الايَاَإان رجاءاً إن أريتم أن تصفوا شاخصاً بالُجبن 

إقولوا له : )يا سدويي( إال تقولوا : )يا مرأة أَْإ يا مكلف(..

كونوا على يقين نحن 
موعودون بالنصر

أ. يحيى قاسم أبوعواضة
إنإاا يف مواَجهاة  إاللاِه 
عدإ يتوإر إيه ُكّل أساباب 

الهزيإة إالُخران!
لليهاوي  ُمتَاااَولٍّ  إهاو 
إالإصاارى إخااي8ٌ مطيٌن 
أئإاة  إإرسائيال  ثمرياكا 
الارش يف الدالام، إلو مدتٍد 
إباٍغ إظالٌم إمفسٌد َإمجر8 
إقاتال للإسااء إاثطفاال، 
إلو محارب لله إلرساوله 
إللقارآن، إمحارٌب للتأريخ 
إالفطارة إلكل يشء جإيل 

َج جرائإه بقتل حجاج  يف لاذه الحياة، إتونَّ
بيات اللاه الحارا8. كلهاا جرائاُم تجدلاه 
محط ساخط الله إمقته إغضبه إعقابه 
الداجال. إليس املطلوب مإا ساوى الثبات 
إالذكار لله َكثارياً إالتوكل علياه إالطاعة 
له إللقيااية التي تدعو الإااس إىل طاعته 

إانخالص إالصل.
إالباقي عاى الله مهإا كانت إمكانيات 
تُه، رلانإا عى الله إنحن  الددإ إعديه إُعدنَّ
نلإاس إيهم مظالر ساخط الله بشاكل 
إاضاح بهزائإهام املتكاررة إخساائرلم 
املتالحقة طواَل ما يقرب من تسادة أشهر 
إكيف يسلط الله حتى بدضهم عى بدض، 
إلان يؤثاَر عليإاا إعالمهام املضلال الذي 

يدكس الحقائل إيفرتي اثكاذيب.

نحان إاثقون بإارص اللاه إكل عوامل 
الإرص متوإرٌة لديإا.

للاه  متولاون  إإحان 
إنحان  علياه  إمرالإاون 
مدتَدى عليإاا إمظلومون، 
إنحان نساري عى أسااس 
كتااب اللاه إتحات قيااية 
بتوجيهات  توّجهإاا  قرآنية 
الله إلذلك نحان موعويإن 
بالإرص إالتإكال إلو كره 

الكاإرإن.
كونوا عاى يقل من لذا 
إال تدريإا أبواَقهم انعالمية 
أينَّاة قيإاة أإ ألإية، إمتى 
رأيَت نفسك تتأثر إاعلم أنك 

بحاجة إىل أن تطّور إيإانك إإعيك إقط.
إأذكرك بقول السيد حسل رضوان الله 

عليه يف يرس مكار8 اثخالق: 
»املإاإقاون لام من يطّورإن أسااليب 
نفاقهام، مان يإّإاون القادرات الإفاقية 
ياخل أنفساهم، إأنات يا َمن أنات جإدي 
ترياُد أن تكوَن من أنصار الله، إمن أنصار 
ييإاه يف عرص بلغ إيه الإفااُق ذرإتَه، بلغ 
إيه الضالُل إانضالل قإتَه، يجب أن تطّور 
إيإانّاك، أن تدإل عى الرإن من مساتوى 
إعياك. إإذا لم يكن الإاُس إىل مساتوى أن 
َر التضليل  َر الإفاُق أمامهام، أن يتبخنَّ يتبخنَّ
أمامهام إإنهام لام قبال أعدائهام مان 
سايجإون عى أنفساهم إعى الدين، إعى 

اثمة«.


