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�لبنتاجون لدول �خلليج: �أنتم جمرد 
ممول حلروب �أمريكا يف �ملنطقة

واشنطن تؤكد مجددًا 
أنها صاحبة القرار يف 

العدوان على اليمن

�جلبهة �لوطنية الأبناء �ملحافظات �جلنوبية ملقاومة �لغزو و�الحتالل: 

لن نسمَح بتحويل محافظات الجنوب إىل مستوطنات للغزاة وبؤر لإلرهاب التكفريي
تعز تكس��ر "البالك ووتر" الذراع األمريكية المباش��رة في اليمن، ومصرع 15 من المرتزقة في مواجهات الوازعية
الجوف: مقتل عش��رات المرتزقة في خب والش��عف، بينهم القيادي الميداني لمرتزقة االحتالل في الجوف ومأرب
مأرب: الجيش واللجان يقتربون من الطلعة الحمراء ويجبرون المرتزقة على االنس��حاب باتجاه وادي حريب
ميدي: مصرع عش��رات المرتزقة بكمين لرتل عسكري لمرتزقة االحتالل وتدمير آليات

وكيل حمافظة �أبني �أحمد �لرهوي: 
أبناء املحافظات 

الجنوبية ضد 
العدوان، وال يحق 
للخونة التحدث 

باسم الجنوب

مقتل 9 جنود سعوديين وتدمير عشرات اآلليات بينها دبابات إبرامز وبرادلي 
واقتحام مواقع شرق الشرفة وسقوط موقعي نشمة وقشبة شرق الربوعة

مع �حتد�م �مليد�ن.. �ل�صّماد للغز�ة:

سنجعل كل شرب عليكم جحيمًا

يف �لذكرى �خلام�صة لثورة 11 فرب�ير:

ال استكبار ال استعمار.. الثورة ثورة أحرار
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  - تعز:
أماا  ص1او  الشادب الي1ني خبطاوالت ر اال الجيش 
خاللجان الشدبية، تنكرس محاخالت الغزاة خاملرتزقة متدد ي 
الجنسايات خرشكة »بالك خختر« سايئة الصيت، التي قررت 
سحب كتيبتها املس1اة )القوة الضاربة( من  بهة الد1ري، 
عقب اليساائر التي لحقت بهم حيث لقي سبدة مرصعهم 
خأُصياب ا3 آخارخن، خسايطرت قاوات الجياش خاللجاان 
الشادبية عىل سلسلة  بال الد1ري القريبة من باب املندب. 
خ ااء ذلك القرار من رئيل مجلل إ ارة مفوضية خرساان 
مالطاا »بالك خختار« بدد يومني من إعاالن الجيش خاللجان 
الشدبية مرصع سبدة من مرتزقة »بالك خختر« لم قائدلم 
خاسيالف يس ساريج امخكراني خالفونسوبرناريو كولومبي 
خالفاريز بانسريخس تشييل خبابلو  اركو خيتالل كولومبي 
خ اك ريتشار ساون اسارتايل خكاساياس بانواتر خنزخييل 

خكاريارا  ي نورا كولومبي خ ارح ا3 آخرين، يف موا هات 
 بهة الد1ري.

ختفيد مصا ر عسكرية ب1رصع 15 من مرتزقة الددخان 
خإصابة آخرين يف موا هات قوات الجيش خاللجان الشدبية 
مع املرتزقة يف مديرياة الوازعية، الثالثاء املايض، ك1ا قامت 
القوة الصارخخية باساتهداف تج1دات الغزاة خلف املج1ع 
يف ذخ باب، خإعطاب مدرعة تابدة ملرتزقة الددخان يف منطقة 
كارش، خي1ا اساتهدخت القاوة الصارخخية آليتاني تابدتني 
لل1سالحني أ ت إىلىَ إحراقه1اا خمقتل طواق1ه1اا يف مفرق 

امحيوق يف مديرية الوازعية.
من  اناب آخر قامات الج1اعات التكفريياة يف مديرية 
املواساط باعتقاال اثنني مان املنت1ني للتنظيام النارصي يف 
منطقاة الدني مركاز املديرية، ل1اا ابنا القياا ي النارصي 
الراحال عباده صالح الح1اا ي، ختام إيداعهم يف الساجن، 
خأقدمات عناارص املرتزقة يف قرياة  بى بني عايل ب1ديرية 
املارساخ باالعتداء عىل املواطن مارخان عبدالكايف، خاختطاف 

املواطنىَاني عبداليباري نا ي خ 1ال عبدالله مح1د؛ بسابب 
مواقفهم املنالضة للددخان.

تأتاي لاذه االعتقااالت بدد أسابوع مان تساليم ح1و  
املياليف خالح1اا ي املنطقة إىلىَ الج1اعاات التكفريية، حيث 
يقو خن ح1لةىَ تكفري ضد النارصيني خاالشارتاكيني، خلطاملا 
حاّذر عقالء االشارتاكي خالناارصي، من خطاورة االنجرار 
للد1ل مع التكفرييني ختهيئاة امرض لهم؛ تنفيذاً لل1رشخع 
امىَمريكي السادو ي، من أن التكفرييني سيقومون بتصفية 
النارصيني خاالشارتاكيني حين1ا يت1كنون من لذه املناطل، 
إذ يدتيخنهام ُكفااراً، خأن التغطياة عىل التكفرييني باسام 

املقاخمة غلطة خا حة.
خعاىل صديٍد ُمتصل قامت  1اعات ُمسالحة بنهب خرع 
رشكة سامساونج الواقع يف شاارع  1ال بالقرب من مقر 
حازب اإلصالح، خيُذكر أن لذه املناطال خغريلا من املناطل 
التي يُسيطر عليها املرتزقة خسط املدينة تشهد حالة انفالت 

أمني خ رائم قتل خنهب بصورة ُمست1رة.

  - خاص:
استشاهدت، يو  أمال امربدااء، أرسٌة 
مكوناٌة مان أربداة أشاياص يف محاخظة 
عدن، إثر اشاتباكات بني مرتزقة الددخان يف 

منطقة الحبلني ب1دينة عدن.
خأكادت مواقُع إخبارياة مقّربة من  خل 
الدادخان أن أرسة املواطان رخيال عث1اان 
استشاهد  1ياع اخرا لاا عادى طفلاة يف 
السا ساة مان ع1رلا تُدعاى ليااىل، بين1ا 
استشهد ُكلٌّ من الزخج خزخ ته لينا مح1و  

خابنتال1ا أصالة خلا ر.
خينترش مسالحون ملث1ون من القاعدة 
خ” اعش” بدربات مسالحة خ ر ات نارية 
يف شاوارع خأحيااء املنصاورة ب1دينة عدن، 
خكذا بدض أسطح املنازل يف  ولة كالتكل 
بداد ياو  مان املوا هاات الدنيفاة التاي 

شهدتها املديرية.
خأخاا ت مصاا ر محلاة لاا “املسارية 
نات” أن لدخءاً حذراً يساوُ  املديرية خساط 
انتشاار لل1سلحني امللث1ني املنت1ني للقاعدة 

باملديرية.
الثالثااء  ليلاةىَ  خشاهدت مديناة عادن، 
املايض، أحداثاً  اميًة خموا هاٍت بني خصائل 

مان مرتزقة الدادخان امىَمريكي السادو ي 
ب1ديرياة املنصاورة خمديرياات مجااخرة، 
املحااّل  يف  لائاالً  خراءلاا  مااراً  خّلفات 

التجارية خامل1تلكات الدامة خالياصة.
مديرياة  أبنااء  مان  مواطناون  خنارش 
التواصال  مواقاع  عاىل  راً  ُصاوىَ املنصاورة 
اال ت1اعي قالوا إنها لضحايا سقطوا بفدل 
تلك االشاتباكات خالتي أسافرت عن احرتاِق 
محال تجااري كبري باسام الشاامل يف حي 

املنصورة.
خبحسب مصا ر إعالمية خإن املوا هات 
املسالحة  الفصائال  باني  اندلدات  التاي 
اساتُيدمت خيهاا ميتلاف امسالحة، ك1ا 
تدخال طاريان امباتاي عقاب اختطااف 

مسلحني قيا ياً عسكرياً كبرياً خنجله.
خعاىل صدياد متصال أقاد  عاد  مان 
املسالحني باختطاف اللاواء الركن منصور 

الدويني خنجله يف مديرية املنصورة.

خقال مصدر أمني إن املسلحني اختطفوا 
اللواء خأن اشاتباكات عنيفاة اندلدت عقب 
ذلاك يف املنصاورة خسا1ع  خي انفجاارات 
قوياة يف املنطقاة عقب ع1لياة االختطاف، 
حياث تركازت تلاك االشاتباكات يف محيط 
مبناى البلدية خ ولة الغزل خالنسايج لت1تد 
إىلىَ نهاية املنصورة من  هة الشايخ عث1ان، 
خ ولاة كالتكال خخاط التسادني باتجاه 

كريرت.
خقالت مواقع إخبارياة موالية للددخان: 
إن طاريانىَ امباتي قصاف مواقع يف محيط 
الناحياة  مان  بدادن  املنصاورة  مديرياة 
الغربية.. مضيفة أن اشتباكات عنيفة  ارت 
بني من أسا1تهم قاوات املقاخماة خالجيش 
مع مسالحني بجولة الكراع خخط التسدني، 
خي1ا اشاتبكت عنارص أخارى بجولة الغزل 

خالنسيج.
خذكارت املصاا ر أن عد اً من سايارات 
املسلحني احرتقت، ك1ا سقط قتىل خ رحى 

لم يدرف عد لم يف االشتباكات.
الضالاع  خحاارص مسالحون محاخاظ 
املدانّي مان قبال الفاار لاا ي، ظهار يو  
الثالثااء، يف حاني ما يزال مصري مساؤخلني 
عسكريني اثنني مواليني لها ي مجهوالً بدد 

اختطاخه1ا من عدن يو  االثنني املايض.

  - خاص:
الرقابيُة القضيةىَ  اللجناُة  أحالت 
املدرخخةىَ برقام لا1 إىلىَ الهيئة الدليا 
ملكاخحاة الفساا ، خذلاك يف إطاار 
مكاخحاة  يف  الوطناي  مرشخعهاا 

الفسا .
ُشابهةىَ  القضياة  اُن  ختتض1َّ
خساا  بالهيئاة الداماة للتأميناات 
خاملداشاات، بيصاوص ميالفاات 
مالياة خإ ارية قا  بها مساؤخلون 
املالياة  للشائون  الهيئاة  يف قطااع 

خاإل ارية.
إناه  الرقابياة  اللجناة  خقالات 

خخخقااً لل1ساتندات املرخقاة خالتي 
عدُ لاا )12(، خبدد االطاالع عليها 
خ راساتها تبني أ|ن لناك ميالفات 
تنادرج ض1ان قضايا الفساا  التي 
تساتو ب املتابدةىَ خاملحاسبة خبناًء 
عليه خخخقاً للقانون خاالختصاصات 
تأمال اللجناة الرقابياة الدلياا من 
ملكاخحاة  الدلياا  الوطنياة  الهيئاة 
الفساا  بصفتهاا الجهاةىَ امليتصةىَ 
فىَ ب1ا يلز  ختحديد املسئولية  الترصُّ
خنوعهاا  خحج1هاا  التقصريياة 
خاإل راءات املتيذة التي من شاأنها 
الحفاظ عىل املاال الدا  من اميا ي 

الدابثة بالوطن.

  - مأرب:
االحتاالل  مرتزقاُة  اعىَ  ترا ىَ
ب1حاخظاة ماأرب يف عاّدة  بهات، 
ىَبْطىَاال الجيش خاللجان  خي1ا حّقال أ
الشادبية، يو  أمل امربداء، تقدماً 
ملحوظااً يف منطقاة قارخ ، كذلاك 
تام تطهريُ عد  من التبااب خاملواقع 
التي كانت تحت سايطرة املرتزقة يف 

رصخاح.
ٍة ت1كَّنىَ  خبحساب مصا رىَ خاصَّ
الجيش خاللجان الشادبية  ىَبْطىَاااُل  أ
مان تطهرِي بدض املناطال خاملواقِع 

يف منطقاة قارخ  خ ْحاِر مرتزقاة 
يَّقاوا اليناقىَ عىل  االحتالل، ك1اا ضىَ
املرتزقاة باتجااه خا ي حريب نهم، 
اُع مرتزقة الدادخان إىلىَ  حياث يرتا ىَ
أسافل  بال قرخ  باتجااه منطقة 

اليانل.
ىَبْطىَاااُل  أ طّهار  رصخاح  خيف 
الجيش خاللجان الشادبية عد اً من 
التباب التاي كان مرتزقاُة االحتالل 
يت1ركازخن بها يف منطقة املشاجح 
ىَبْطىَاااُل الجياش خاللجان  أ ليصباح 
الشادبية عاىل مقُرباة مان الطلدة 
الح1راء الواقدة خلف منطقة الزخر 

باتجاه مدينة مأرب.

  - خاص:
توالات الهزائُم عىل مرتزقاة االحتالل، من تدز 
إىلىَ ماأرب خالجوف إىلىَ ماا خراء الحادخ ، خلم تكن 
سااعاُت مرتزقة الدادخان امىَمريكي السادو ي يف 
محاخظة الضالع أقلَّ سوًء من غريلا، حيث خقدخا 
ىَبْطىَاال الجيش  مناطال سايطرة بكاملها عىل ياد أ

خاللجان الشدبية.
ىَبْطىَاال الجيش خاللجان  خيف لذا الساياق ت1كن أ
الشادبية مان تأمني  باال رماه خالصانام املطّلة 
عىل مريال ب1حاخظة الضالاع بالكامل، خ حرخا 
مرتزقة الددخان امىَمريكي السادو ي بشاكل تا ، 

بدد أن أخقدوا يف صفوِخهم خسائرىَ كبريًة يف امرخاح 
خالدتا .

 خبحساب مصادر عساكري أكاد أن خحاداٍت 
كبّادخا خاالل  الشادبية  خاللجاان  الجياش  مان 
لاذه الد1لياات مرتزقاة الددخان عارشات القتىل 
خالجرحاى، خ مارخا عاد اً مان اآللياات خالدتاا  
ان تبقاى مان املرتزقة  الدساكري، الختااً إىلىَ أن مىَ
خّلاوا لاربني، تاركني خراءلم الكثري من امسالحة 

خالدتا  خالذخائر. 
ىَبْطىَااالىَ الجيش خاللجان  خأشاار املصدُر إىلىَ أن أ
السادو ي  الدادخان  مرتزقاةىَ  كبّادخا  الشادبية 
امىَمريكي 15 قتيالً خعاد اً من الجرحى يف منطقة 

ظفار باتجاه منطقة الدو  ُقرب مديرية  مت.

تعز تك�صر »�لبالك ووتر« �لذر�ع �الأَمريكية �ملبا�صرة يف �ليمن، وم�صرع 15 من �ملرتزقة يف مو�جهات �لو�زعية 

املرتزقة يعتقلون املواطنني يف )املسراخ( و)املواسط( ملوقفهم الرافض للعدوان، وينهبون فرع سامسونج يف شارع جمال

بعد ��صتباكات عنيفة بني ف�صائل مرتزقة �لعدو�ن

مواجهات دامية يف عدن.. مسلحو القاعدة ينتشرون 
بعربات مسلحة يف شوارع وأحياء املنصورة

اللجنة الرقابية تحيل قضية 194 إىَل 
الهيئة العليا ملكافحة الفساد

مأرب: الجيش واللجان يقرتبون من الطلعة 
الحمراء وتضييق الخناق على املرتزقة وإجبارهم 

على االنسحاب إىَل أسفل جبال قرود

تطهري جبال رماه و�ل�صامن ب�صكل كامل ومقتل 15 مرتزقاً قرب دمت
مرتزقة العدوان يفقدون مناطق سيطرة لصالح 

َأْبَطـال الجيش واللجان يف كريس الضالع

�لثورية �لعليا تدعو للخروج �ليوم مب�صرية حا�صدة 
يف الذكرى الخامسة لثورة 11 فرباير: ال 

استكبار ال استعمار، الثورة ثورة أحرار
  - متابعات:

تحلُّ الذكرى اليامسُة لثورة 11 خياير خالوطن يتدرَُّض مقىس مؤامرة يف 
تأرييه خمحاخلة احتالله من قبل قوات التحالف امىَمريكي السدو ي.

ختتواخاد الج1الري الي1نية عرص اليو  إىلىَ سااحة التغيري بصنداء للتأكيد 
، خأنَّ أيَّة محاخالت  عىل أن الثورةىَ لي ثورة أحرار ال استكبارىَ خيها خال استد1ارىَ

إلذالل الشدب ستبوُء بالفشل.
خ عت اللجنة الثورية الدليا إىلىَ اليرخج يف مسارية  1الريية عرص اليو  
الي1يال يف سااحة التغياري بالداص1ة صندااء، تحت شادار »يف ذكرى 11 

خياير ثورتنا مست1رة ضد الغزخ امىَمريكي«.
خأّكدت اللجنُة الثوريُة الدليا يف بالغ صا ر عنها أل1ية املشااركة الحاشدة 
يف لذه املسارية التي تأتي يف إطار است1رار التحرك الثوري خالسيط الشدبي 
ىَمريكا املبارشة يف الددخان عىل الشدب الي1ني ختدمري  املند  بدعم خمشااركة أ

مقدراته خمكتسباته.
خأشارت اللجنة إىلىَ أل1يِة است1رار املسريات الج1الريية الثورية املنالضة 
للددخان لكشف  رائ1ِه للرأي الدا  الداملي خإيصال صوت الشدب الي1ني إىلىَ 
ُكّل أحرار الدالم ملا يتدرَُّض له من حرِب إبا ٍة خانتهاٍك لحقوق اإلنساان بدعم 

ىَمريكا. من أ
ىَيْضاً تواصالً لفداليات الح1لة الشادبية  حىَ البالُغ أن املساريةىَ تأتاي أ خأخضىَ
ىَمريكا_تقتل_الشادب_الي1ني التاي تنّظاُم يف أماناة الداص1اة خميتلاف  #أ

املحاخظات.

الجبهة الوطنية ألبناء املحافظات 
الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل: لن 

نسمح بتحويل محافظات الجنوب إىَل 
مستوطنات للغزاة وبؤر لإلرهاب التكفريي

  - خاص:
 عت الجبهُة الوطنيُة مبناء املحاخظات الجنوبية ملقاخمة الغزخ خالحتالل، 
كاخاة الرشخاء خالوطنياني امحرار يف املحاخظات الجنوبياة، إىلىَ توحيد الصف 
اابية التكفريية  الوطناي املقاخ  للغزخ خاالحتالل خأ خاته من الج1اعات اإلْرلىَ
غ للنضاال يف مقاخمة الغزاة  خعاد  االنجرار إىلىَ  عاوات الرصاع البيني خالتفرُّ

خاملحتلني خأ خاتهم.
ك1اا  عت يف بيان لها، كاخاة املنظ1ات الحقوقية خاإلنساانية خالقانونية 
املحلية خالدخلية، إىلىَ رْصِد ختوثيل  رائم  خل الددخان خاالحتالل يف املحاخظات 
الجنوبياة خإ انتها خاساتنكارلا، مطالبة اممم املتحدة خعىل رأساها مجلل 
اممان الدخيل، برخع الغطااء عن  خل الدادخان خاالحتالل، ختح1ل املسائولية 
القانونية خامخالقية خاإلنساانية، إزاء ما يُرتكب من مجازر بحل اإلنساان يف 

الجنوب املحتل.
خأكادت الجبهة يف بيانها أنها ساتواصل امليض يف خياارات املقاخمة للغزاة 
خاملحتلاني التي تكفلها ُكّل الرشائع السا1اخية خالقواناني امرضية، خأنها لن 
ااب  تسا1ح بأن تتحول تلاك املحاخظات إىلىَ مساتوطنات للغزاة خباؤر لإلْرلىَ

التكفريي.
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  - خاص:
إندكست سايطرُة الجيش خاللجان الشدبية 
عىل قرى رشق مدينة الربوعة بشكل رسيع عىل 
الد1ليات الدساكرية، حيث ت1ت السيطرة عىل 

موقداني عساكريني مخل مارة ختدمري عرشات 
اآلليات، باإلضاخة ملقتل ضباط خ نو  من قوات 
الددخ السادو ي الذي اكتفاى باالعرتاف ب1قتل 
الضباط ختجالل الجناو  حيث ينت1ي الضباط 
لقبائال مدرخخاة ال تسا1ح للنظا  السادو ي 

بتجاللهم ك1ا يفدل مع الجنو .
ختسااقطت مواقاع الددخ السادو ي تباعاً 
ىَبْطىَال الجيش خاللجان الشدبية  عقب سايطرة أ
عىل مسااحات شاسادة خقارى رشق الربوعة 
ي نشا1ة  خت1كناوا مان السايطرة عاىل موقدىَ
خقشابة خمنشاآت املواقع الدساكرية الواقدة 
باملنطقة، خي1ا اعرتف الددخ السادو ي ب1قتل 
ثالثة ضباط خلم خيصل الشاهري خسادو  بن 

رخيص خخيصل الطوب.
خخّزع اإلعاال  الحرباي مشاالد مصاورة 
لد1لياة السايطرة عاىل تلاك املواقع خانتشاار 
ىَبْطىَال الجياش خاللجان الشادبية قبل اقتحا   أ
تلك املواقع التي شاهدت تدمري عرشات اآلليات 

خاملدرعاات.
خش1لت املشاالد  ولًة  اخل موقع نش1ة 
ىَبْطىَاال  الدساكري السادو ي، بداد أن أخشال أ
الجياش خاللجاان الشادبية محاخلاة للددخان 

الستدا ته.
آلياات عساكرية  املشاالد  أظهارت  ك1اا 
خاللجاان  الجياش  ىَبْطىَاال  أ سادو ية  مرلاا 
للدادخان  محاخلاة  صدلام  أثنااء  الشادبية 

الستدا ة موقع نش1ة الدسكري.
ختجولات كامريا اإلعال  الحربي  اخل موقع 
قشبة الدسكري السدو ي بدد السيطرة عليه.
خحوت املشاالد تفجري التحصينات خالدشم 
الدساكرية يف موقع قشابة، بداد تلغي1ها من 

قبل خحدة الهندساة يف الجيش الي1ني خاللجان 
الشدبية.

خقد أ ت الد1ليات إىلىَ تدمري عرشات الدبابات 
خاملدرعات خاآلليات الدسكرية امليتلفة.

خش1لت املشالد أيضاً،  ولة لكامريا اإلعال  

الدساكرية  املواقاع  منشاآت  الحرباي  اخال 
السادو ية رشق الربوعة.

ىَبْطىَال الجياش خاللجان الشادبية  خسايطر أ
عىل املواقع الدساكرية السادو ية رشق مدينة 

الربوعة، بدد موا هات عنيفة مع حاميتها.

  - الجوف:
االحتاالل  مرتزقاة  مجامياُع  تلّقات 
ب1حاخظة الجوف رضباًة مو دًة طالت 
أبارىَزىَ قيا اتهام الذين ساقطوا بني قتيل 
خ رياح، خي1اا تدارض أخارا  مجاميع 
مرتزقاة االحتاالل ملجازرة لاي امكاي 
خالل املدارك الساابقة خذلك بالقرب من 

مدسكر الينجر.
خفي خاحدة من أنجح رضبات الجيش 
خاللجاان الشادبية أصياب الد1يال أمني 
الدكي1ي قائد املرتزقة ب1حاخظة الجوف 
خُقتال 6 مان مراخقيه، ك1ا لقاي املرتزُق 
عزياز بن لضباان مرصعه خلاو القائد 
امليداني ملرتزقة االحتالل باملحاخظة خالل 
محاخلة للتقد  باتجاه مدساكر الينجر 
ىَبْطىَال الجياش خاللجان  خالتاي تنبه لهاا أ
الشدبية خحوَّلولا إىلىَ مجزرٍة سالت خيها 

 ماء الدرشات من املرتزقة.
الجياش  قاواِت  أن  املصاا ُر  خأكادت 
مجامياعىَ  باغتات  الشادبية  خاللجاان 
املرتزقاة لدى تقدمهم باآلليات خالدبابات 
بالُقارب من مدساكر الينجار ب1ديرية 
خب خالشدف بدد مدلومات استيباراتية 
إمطارلام  ليتام  تحركاتهام  رصادت 

تساببت  التاي  خالقذائاف  بالصوارياخ 
بواحدة من أكي املجازر التي يتدرض لها 

مرتزقة االحتالل ب1حاخظة الجوف.

ك1ا أشاارت املصاا ر أن الد1يل أمني 
الدكي1ي الاذي أصياب يف الد1لية ت1ثلت 
إصابته برصاصة انغرست تحت الضلوع 

خساكنت بني القلب خالد1و  الفقري ختم 
نقله من الجوف إىلىَ منزل الد1يل سلطان 
الدارا ة ب1حاخظاة مأرب برخقاة خريل 

طبي كبري.
الجياش خاللجاان  خأسافرت ع1لياة 
الشدبية بالقرب من مدسكر الينجر عن 

تدمري 6 مدرعات خا أطقم عسكرية.

خشاهدت صفاوُف مرتزقاة االحتالل 
ب1حاخظاة الجوف انهيااراً ملحوظاً عىل 
مستوى  بهات القتال  راء سقوط أبرز 
قيا اتهام، خمنها مقتل عزيز بن لضبان 

ابىَة الد1يل أمني الدكي1ي. خإصىَ
ىَبْطىَاال الجياش خاللجان  ك1اا ت1ّكان أ
تابداة  مدرعاة  تدماري  مان  الشادبية 
ملرتزقة االحتالل يف مديرية خب خالشادب 
ب1حاخظاة الجاوف، م1اا أ ى ملقتل من 

خيها.
خيف ع1لية كانت كامريا اإلعال  الحربي 
حارضة حيث خثقت مشاالد الستهداف 
ابىَة  املدرعة بصاارخخ مو ه أصابهاا إصىَ
أ ى النفجارلاا، حياث  مباارشة، م1اا 
أظهرت املشاالد تطاير أ ساا  مرتزقة 
االحتاالل م1ان كاناوا عىل متان املدرعة 

لحظةىَ انفجارلا.
خحاول مفارىَق الجوف خماأرب ت1كن 
ىَبْطىَاال الجياش خاللجاان الشادبية مان  أ
تطهاري قرياة أملاح خالجباال املحيطاة 

خالواقدة ب1حاذاة محاخظة مأرب.
خيف الد1لياة ساقط عدٌ  مان مرتزقة 
االحتالل بني قتيل خ ريح، خي1ا تم تدمريُ 
عد  مان امطقم الدساكرية التابدة لهم 

خ رى تحصنُي املنطقة بشكل كامل. 

�لعدو يعرتف مبقتل ثالثة �صباط ويتجاهل قتاله من �جلنود

عمليات ما بعد الربوعة.. سقوط موقعني عسكريني يف قبضة الجيش واللجان الشعبية
تدمري وإْحَراق عشرات اآلليات وكميات كبرية من األسلحة والذخائر يف قبضة َأْبَطال اليمن

�إنهيار�ت يف �صفوف مرتزقة �الحتالل باجلوف بعد �صقوط قياد�تهم

إصابة العكيمي ومقتل بن هضبان يف مجزرة خّلفت عشرات من املرتزقة قرب معسكر الخنجر
�إقتحام مو�قع �صرق �ل�صرفة و�ال�صتيالء على �أ�صلحة وذخائر

مقتل 9 من جنود العدو بينهم ثالثة 
بعمليات قنص يف جيزان ونجران

م�صرع طاقمي �آليتني ع�صكريتني من جنود �لعدو يف جنر�ن وع�صري

عمليات منفصلة للجيش واللجان الشعبية تسفر عن تدمري 16 آلية بينها دبابات إبرامز وبرادلي تابعة للعدو السعودي

  - خاص:
أخاذت ع1ليااُت القناص التاي ينفذُلا خريال القناصاة موقداً 
رئيساياً يف ع1ليات الجيش خاللجان الشادبية ضاد مواقع الددخ يف 
 يزان خنجران خعساري، خباتت ع1ليات القنص التي يساقط خيها 
عد  كبري من  نو  الددخ من يوميات الد1ليات الدساكرية البارزة 
ىَبْطىَال الي1ن خينتج  إىلىَ  انب الد1ليات االسارتاتيجية التي ينفذلاا أ
عنها خرض سايطرتهم عىل مساحات كبرية من امرايض السدو ية 

خاصة يف عسري ك1ا حدث يف القرى الواقدة رشق الربوعة. 
خشهدت الساعات امخرية من ع1ليات الجيش خاللجان الشدبية 
قنص ثالثة من  نو  الددخ خالتي ينفذلا خريل القناصة باحرتاخية 
عالياة خي1ا لقي ساتٌة آخرخن مصارعهم يف ع1لياة اقتحا  مواقعىَ 

عساكرية رشق موقع الرشخة الدساكري بنجران.
خقال مصدر عساكري: إن  نديني سدو يني لقيا مرصعه1ا إثر 
استهداخه1ا من قبل خحدات القناصة للجيش خاللجان خلف موقع 
ملح1ة الدساكري. مضيفااً أن  نديااً آخر لقي مرصعاه بد1لية 

م1اثلة يف موقع كيى اليوبة بجيزان.
ىَبْطىَال الجياش خاللجان  خيف نجاران أخضح مصدر عساكري أن أ
الشدبية اقتح1وا مواقع عسكرية رشقي الرشخة أسفرت عن مقتل 

6  نو  سدو يني خاالساتيالء عىل أسالحة خذخائر بك1يات كبرية.

  - خاص:
تسات1رُّ الد1ليااُت الكايى للجياش 
خاللجاان الشادبية يف  يازان خنجاران 
خعساري بالسايطرة عاىل مواقاعىَ خقرًى 
سدو ية، تتزامن مدها ع1ليات منفصلة 
تكباد الددخ السادو ي خساائر كبرية يف 
امرخاح خالدتا ، حيث شاهدت السااعات 
املاضياة تدماري خإْحارىَاق 16 آلياة بينها 
ىَمريكياة الصناع يف   باباات خمدرعاات أ

مواقع سدو ية ميتلفة.
ىَبْطىَاال  أ إن  عساكريٌّ  مصادٌر  خقاال 
الجياش خاللجاان الشادبية ت1كنوا من 

لل1رتزقاة  تابداة  مدرعاات   5 تدماري 
الجياش  مرتزقاة  مان  عاد   خمارصع 
السدو ي خالل موا هات يف ش1ال ميدي 
من اتجااه  يزان بالتزامان مع تدمري 3 
آلياات تابدة لل1رتزقاة الذين يقاتلون يف 
صفاوف قوات الددخ خذلاك خالل إحباط 
محاخلة تقاد  باتجاه منطقاة اليزاين 

ش1ال ميدي.
تدماري  أيضااً  الد1لياات  خشاهدت 
مدخاع سادو ي خعربتي بارا يل خآليتني 
عساكريتني يف قصاف مدخدي مان قبل 
الجياش خاللجاان الشادبية عاىل بيات 
املشاقف خ حفاان خرشقاان ب1نطقاة 

 يزان.

ىَبْطىَال الجيش  خيف  يازان أيضاً ت1كن أ
خاللجان الشادبية من إْحارىَاق  بابة من 
طاراز إبراماز تابدة للددخ السادو ي يف 

موقع  الح الدسكري.
ك1ا شاهدت نجران خ يزان ع1ليتني 
عسكريتني للجيش خاللجان أسفرت عن 
تدمري آليتني للددخ السادو ي لقي طاقم 

إحدال1ا مرصعهم بالكامل.
ىَبْطىَال  خأخضح مصادر عساكري أن أ
الجياش خاللجان الشادبية اساتهدخوا 
آلياة سادو ية بقذيفة باي10 يف موقع 
الشابكة بنجاران، م1اا أ ى إىلىَ مرصع 
 1ياع طاق1ها، بالتزامان مع إعطاب 
مدرعة برا يل سادو ية بقصف مدخدي 

عىل شابكة املصفل باليوباة ب1نطقة 
 يزان.

بديادة  عساري  منطقاة  تكان  خلام 
عان مثل لاذه الد1لياات، خقد شاهدت 
تدمري عارشات اآللياات خالدبابات خالل 
السيطرة عىل قرى خمواقع رشق الربوعة 
تتناخلها صحيفة صدى املسرية يف تقارير 

منفصلة ض1ن صفحات الدد .
خيف ع1لياة منفصلة ب1نطقة عساري 
ىَبْطىَال الجيش خاللجان الشادبية  ت1كان أ
مان تدمري آلية تابدة للجيش السادو ي 
يف منطقة املجازة، م1ا أسفر عن مرصع 

طاق1ها من  نو  الددخ. 

ميدي: مصرع عشرات املرتزقة بكمني لرتل 
عسكري ملرتزقة االحتالل وتدمري آليات

أخا  مصدٌر عساكريٌّ لقناة املسارية عن مرصع خإصابة عد  كبري من 
مرتزقة الجيش السادو ي يف ساحل ميدي أقىص الش1ال الغربي ملحاخظة 
حجة خأخا  املصدر أنه خخالل محاخلة للتقد  من مواقع سادو ية باتجاه 
سااحل ميدي نصب الجيش خاللجان الشدبية ك1يناً محك1اً لرتل عسكري 
مكون من مرتزقة خقيا ات لقاي عد  منهم مرصعهم، خي1ا خر اآلخرخن. 

خقد  مرت آلية يف الك1ني ختم اغتنا  عتا  عسكري.
خخّزع االعاال  الحرباي مشاالدىَ لتدماري آلية سادو ية بدبوة ناسافة 

خقنص عد  من املرتزقة يف صحراء ميدي.
ختظهر املشالد أع1دة الدخان املتصاعد بدد استهداف اآللية السدو ية، 
ك1اا خثّل االعال  الحربي حالة إرباك مرتزقة الددخان إثر املوا هات الدائرة 
يف صحاراء ميادي، حيث ترك املرتزقة اآللية الدساكرية، خحاخلوا التسارت 
بالساواتر الرتابية خي1ا تم قنصهم بقناصة الجيش خاللجان الشدبية ك1ا 

تظهر املشالد.
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�ل�صعودية و�خلليج حتت �لنري�ن:

التخبط يف ظالم األصولية الدينية والتـََرف السياسي 
 لىَم تىَكن السدو ية يف ما مىض ما ًة للد1ل الفكري 

التحلييل السيايس ك1ا لي اليو ، خبقدر ما كانىَ 
لناك ِمن الغ1وض حيالها عائد إىلىَ عالقتها اليفية 

بالدمار يف الدالم الدربي، خإن تدخلها الدسكري 
امُلبارش خخاصة يف الي1ن، ختح لذا الباب أما  عديد 
من املفكرين الدرب خام انب، خيف لذه املرحة التي 
تشهد السدو ية خيها لزات قوية تدري حقيقة 

كيانها، خباتت تحليالت السياسيني أكثر خضوحاً من 
حيث توخر املدطيات لهم يف التحليل لذه املدطيات 

الجديدة يف عالقة السدو ية بأمريكا خإرسائيل 
خاملرشخع االستد1اري الغربي تدطي الباحث 

رؤية أخضح لتفسري ليل خقط حارض السدو ية 
املتهالك بل ختأرييها اليفي يف عالقتها لذِه بالقوى 
االستد1ارية، خرؤية ملستقبل لذِه امل1الك، خاملفكر 
الدربي لبيب ق1حاخي يطرق نقاط لامة يف مقاله 
لذا متناخالً املوضوع، ليصنا لكم ألم ما  اء خيه. 

يقول د. لبيب قمحاوي*: 
ت1ار منطقاة اليلياج الدرباي بحقباة غامضة تاؤرش إىلىَ 
قارب خقوعها يف  حيم من التطاورات الدموية التي قد تكون 
نتائجها خخي1ة عىل تلك املنطقة خشدوبها. خدخل اليليج التي 
حرصت لدقو  مضت عىل النأي بنفساها عن االنيراط الدلني 
يف املشااكل املحيطاة بها نرالا اآلن تزج بنفساها علناً يف أتون 
مشااكل املنطقة خمداركها. خانتقلت بذلك مان تاىَرىَْف الرصاع 
السايايس إىلىَ  حيم الرصاع الدساكري  خن أساباب حقيقية 
مو بة. ختورط  خل اليليج يف الحرب عىل اإلرلاب خالحرب يف 
الي1ن خالحرب عىل ساوريا خمن قبلها الدراق لي من مظالر 

لذا التحول.

*إن ماا نحن بصاد ه قد يؤ ي إىلىَ انهيار النظا  السايايس 
القائام يف اليليج خقد ياؤ ي إىلىَ تفتيت بداض ُ خىَلِاِه خإعاا ة 
رسام حدخ لا. خلو بذلك يكون يف حقيقتاه امتدا ا ملا يجري 
يف الدالام الدرباي، خانصياعاا لرؤياة بداض الادخل ام نبية 
ملساتقبل لذا الدالام الدربي. اعتي السادو يون خاليليجيون 
أن ماال النفاط خالغنى املراخل له كاخيني لارشاء الذمم خاممن 
خاالساتقرار خالنفوذ خاالحرتا  خالبرش خالدخل،  خن أي اعتبار 
أخ تفكري بأن السحر قد ينقلب يوماً ما عىل الساحر خأن أ خات 
الغنى خالرخالية قد تتحول لتصبح لي نفسها مسببات القتل 

خالدمار.
*  خل اليلياج لام تتدامال بالت1ا  حقيقي ماع لويتها 
الدربية خإمكانية اساتغاللها ك1دخل منطقاي لتدزيز  خرلا 
اإلقلي1اي خاإن الدكل كان صحيحااً. خبالرغم مان أن بدض 
لذه الدخل قاد ختحت أبواب الد1الة ملئاات املوف من الدرب، 
إال أنهاا تداملت مع الادخل الدربية يف مدظام امحيان بفوقية 
خاضحاة، خأحياناً باحتقاار يدكل حقيقة شادور تلك الدخل 
تجااه إخوانهم الدرب. خلم يقف اممر عند ذلك، بل حاخلت تلك 
الدخل خلل لوية  ديدة خليجية تسا1وا عاىل الهوية الدربية 
من خالل تأسايل “مجلل التدااخن اليليجي” كنا ي للدخل 
النفطياة الغنية خمن ثام تحويله إىلىَ إطار سايايس خإىل ُلوية 

سياسية خمر دية لدخل اليليج حرصاً 
 لم يريدخن أن يكونوا عرباً عندما يناسبهم ذلك خخليجيني 

عندما ال يناسبهم أن يكونوا عرباً.
 خهاي  خل خليجياة متاى كانات مصالح الغارب تتطلب 
ٌل عربية  ذلك خصوصاً عند توقيع صفقات الساالح، خلاي ُ خىَ
متاى أرا  الغارب أن يتدامل مدها بتلك الصفاة خصوصاً عند 

م1ارسة الضغط أخ االبتزاز عليها. 
 * إبتادأت  خل اليلياج يف التدامال ماع لويتهاا الدربية 
خع1قهاا الدربي بالت1اا  خاضح عندما شادرت أن خ و لا 
خمصالحهاا الذاتياة قد أصبحات يف خطر خأنهاا أصبحت غري 
قاا رة عىل التصادي لذلك اليطار بأموالها خقاط. خلنا ابتدأ 

التغياري يف موقف تلك الدخل باتجاه التدامل مع الهوية الدربية 
خاالنت1ااء الدربي بجدياة خأخلوية  ديدة، حتاى خإن  اء ُكّل 
لَّ الدمار بالدراق نتيجة التآمر عليه خحل  ذلك متأخراً بدد أن حىَ
الدمار يف ساوريا للسابب نفساه، خبدأت ع1لياة تدمري الي1ن 
بواساطة تحالف عساكري عربي ترأسه السادو ية خانهارت 

ليبيا خانهار االقتصا  املرصي خأمنه الداخيل.
 * تتدامال امل1لكة السادو ية يف رصاعها ماع إياران عىل 
أسااس ظالره ماذلباي يف حني أن باطنه لاو أكثر من ذلك. 
خالارصاع لو يف الحقيقة عىل قياا ة اإلقليم خعىل قيا ة الدالم 

اإلساالمي.
 *يُادتاىَايىَ املذلب الولابي الددخ الرئييس للقومية الدربية 
ك1ا كان لو النصري السايايس خالدقائادي ممريكا خالغرب يف 
مدركتهام مع الشايوعية خاإلتحا  الساوخياتي خاالل حقبة 
الحارب الباار ة عىل الرغم مان أن أمريكا خالغارب كانوا خراء 
تأسيل  خلة إرسائيل عىل أرض خلسطني الدربية، متناسني أن 
تطويع املال خالدقيدة ليدمة الشايطان ال يجدل من صاحبها 
أمرياً عىل الحال أخ حتى خا ماً له. خلكاذا تأر حت إنجازات 
الحركاة الولابياة باني تكريل رشعياة حكم آل سادو  من 
 هة، خمن  هاة أخرى تج1يد عوامل التقاد  خالتطور  اخل 
دْااِل التزمت  املجت1داات اإلساالمية التي تسايطر عليها، خ ىَ
خالتدصب خالتطرف خالدنف صفة أساسية من صفات اإلسال  

ْهل برخز تنظي1ات مثل القاعدة خالنرصة خ اعش. م1ا سىَ
 السادو ية ذات املذلاب الولاباي خبتأثريلاا الواضح عىل 
باقاي  خل اليليج لم تكن بديدة عن ذلاك التدصب خاإلرلاب. 
راً لها عىل مر  خباذخر التدصب خالتزمات الولابية كان مُاقاىَادَّ
السنني أن تؤثر عىل الدديد من السدو يني خاملسل1ني خحولتهم 
بالتاايل إىلىَ قاعدة عريضة مفتوحة أماا  التنظي1ات امصولية 
املتطرخة لتغرف منها ك1ا تشاء بغض النظر عن موقف الدخلة 

السدو ية الرس1ي من تلك التنظي1ات خميططاتها.

*الشادور الدرباي الشادبي الداا  يبادخ أقرب إىلىَ الشاك 

خالتشكيك يف املوقف السدو ي خنواياه تجاه املصالح الدربية يف 
حني أن املوقف الرسا1ي الدربي قد يلتقي سياسياً مع املوقف 
السدو ي خإن بدر ات متفاختة؛ كون االلت1ا  امكي لألنظ1ة 
الدربية لاو يف اتجاه الحصول عىل أكي ك1ية من املسااعدات 
السدو ية بأشكالها امليتلفة باعتبار ذلك أخلوية. خقد ترك ذلك 
يف النهاية شادوراً عامااً باملرارة بني مدظم الشادوب الدربية 
التاي اعتيت ثرخات النفط الدربي، بغض النظر عن مصدرلا، 

ثرخات غري محايدة.
خلنالاك غضب أكي للدخر السالبي الاذي لدبته  خل النفط 
الدرباي يف ت1زيال الدالام الدرباي خيف  عم القاوى املنالضة 
لتقدُّمِااِه ك1اا حصال ابتداء من  عام التآمر عاىل حقبة عبد 
النارص، مارخراً بالتآمر عىل الوحدة بني ساوريا خمرص خ عم 
االنفصاال ختفكيك الج1هورية الدربياة املتحدة خمن ثم إنهاك 
الجياش املارصي يف الي1ان م1اا ساالم يف إضدااف الجبهاة 
الرشقياة أما  إرسائيل مرخراً بدعم نظا  حكم أنور الساا ات 
الذي أخذ مرص إىلىَ مدالدة الساال  مع إرسائيل يف كامب  يفيد 
خالدعم املايل خالبرشي املقد  من السادو ية لدعم حرب أمريكا 
يف اخغانستان ضد النظا  الشيوعي خما نتج عنها من تأسيل 
تنظيم القاعدة ب1ساعدة خكالة االستيبارات اممريكية انتهاًء 

بتدمري الدراق خسوريا خالي1ن.
 خلكن يبقى الساؤال الكبري، ماذا تريد السدو ية خحلفائها 
حقيقة من حربها عىل الي1ن؟ خماذا تريد اآلن من خراء التهديد 
بإرساال قوات قتاليه إىلىَ ساوريا؟ خماذا اساتفا ت من تدمري 
الداراق؟ لل السادو ية خباقاي  خل اليليج خلاي يف أضدف 
أخضاعها املالية اآلن قاا رة عىل ختح  بهتني للقتال يف  خلتني 
عربيتني؟ لل لنالك مصلحة لدخل النفط الدربي يف اساتنزاف 
ما تابقى مان ثارخاتها عىل حارخب عربية–عربية خيف أرايضىَ 
اْن؟ من لاو املساتفيد الحقايقاي؟ خلل  عربياٍة خلصالاح مىَ

سرتىض الشدوب يف منطقة اليليج بذلك؟ 

* مفكر عربي

قبائل املحويت: الشعب اليمني لن 
يستسلم ونبارك انتصارات الجيش 
واللجان يف مواقع الكرامة والشرف

  - المحويت:
نظَّام ألايل مديرياة اليبت يف محاخظاة املحويت، يو  
اإلثناني املايض، خقفاة احتجا ية؛ للتندياد بالجرائم التي 

يرتكبها الددخان اممريكي السدو ي عىل بال نا. 
خطالب بيان صاا ر عن الوقفة اممم املتحدة خاملجت1ع 
الادخيل بالتدخال الدا ل إليقااف الددخان خرخاع الحصار 

خالذي طال ُكّل مقدرات الحياة يف البال .
خيف الساياق ذاتاه نظام ألاايل مديرية حفااش خقفة 
احتجا ية يو  الثالثاء تنديداً بالص1ت الدخيل املزري تجاه 

 رائم الددخان.
خأكادت الوقفاة التاي حرضلاا خكيال أخل محاخظاة 
املحويت الدكتور عبدالله الح1زي تأييدلا املطلل للييارات 
االسرتاتيجية، مشايدة ببطوالت الجيش خاللجان الشدبية 

يف مواقع الكرامة خالرشف.

مشايخ ووجهاء وأبناء خوالن الطيال: 
سنقاتل الغزاة واملرتزقة إىل يوم القيامة

  - خاص:
أكاد ألايل خمشاايخ خخ هاء أبنااء عزلة الحصنني 
ب1ديرية خوالن الطيال ب1حاخظة صنداء اساتددا لم 
لدعم ختجهيز القواخل الغذائية مبطال الجيش خاللجان 

الشدبية يف  بهات الدزة خالكرامة خالرشف.
لليياارات  املطلال  تأييدلام  عان  عايخا  ك1اا 
االسرتاتيجية خاملشااركة بشكل خاعل يف تنفيذلا حتى 
يتام تطهاري امرض الي1نية الطالرة مان الغزاة، حتى 

خإن استدعى اممر قتالهم إىل يو  القيامة.
 ااء ذلك خاالل خقفاة احتجا ياة أقامولاا يو  
الثالثااء املاايض للتندياد باسات1رار  رائام الدادخان 

اممريكي السدو ي يف حل الي1ن أرضاً خإنساناً.
خاعتاي بياان صا ر عان محيل خمشاايخ خخ هاء 
خأعياان خأبنااء مديرياة الحصان ب1حاخظاة صنداء، 
الجرائام التاي يرتكبهاا تحالاف الدادخان بحال أبناء 
الشادب الي1ني خص1اة عار يف  بني اإلنساانية. خ عا 
البياان الدالم إىل رسعة االضطالع بتح1ل مساؤخلياته 

تجاه ما يرتكبه لذا الددخان من  رائم.
مؤكاداً أن ت1اا ي تحالاف الدادخان يف اساتهداف 
املدنيني خمقدرات البال  ختدمري مصالحهم منذ أكثر من 
11 شاهراً  ليل علی إخاالس  خل الددخان خانحطاطهم 
امخالقاي الاذي يساتو ب خ او  را ع يوقفهام عند 
حدلام، ك1ا  عاا البيان أبناء الشادب الي1ني إىل مزيد 

من الص1و  خالتالحم
إلخشاال ميططاات تحالاف الدادخان خمرتزقتاه 
خمسااندة الجيش خاللجاان الشادبية يف كاخة  بهات 

الدزة خالرشف للدخاع عن الوطن خأمنه خاستقراره.

 طالب وطالبات مدارس الثورة والعلفي وبلقيس والبكري 
والرشيد يناشدون العالم سرعة إيقاف العدوان

  - خاص:
الدلفاي  مدرساة  طالبااُت  نّفاذت 
ب1ديرياة التحرير، ياو  اإلثنني املايض، 
خقفاًة احتجا ياًة للتندياد باسات1رار 
الددخان اممريكي السادو ي عىل بال نا 
خارتكاباه أبشاع الجرائام بحال الي1ن 

أرضاً خإنساناً.
خاساتهجنت الطالباات املشااركات 
يف الوقفاة مان خاالل خقارات اإلذاعة 
املدرسية است1رار قتل خحصار الشدب 

الي1ني.

خيف الوقفاة التاي حرضلاا خكيال 
أماناة الداص1ة لقطااع اليدمات عيل 
السقاف، أكدت مديرة املدرسة است1رار 
الصدوباات  التدلي1ياة رغام  الد1لياة 
اممريكاي  الدادخان  خالظارخف  اراء 
السادو ي عىل بال ناا خرغام الحصار 
الجائر عىل أبناء شدبنا الي1ني براً خ واً 

خبحراً.
شادار  ختحات  الساياق  ذات  يف   
»أمريكا تقتال الشادب الي1ني« نفذت 
طالبات مدرساة بلقيل للبنات صباح 
اإلثنني املاايض خقفاة احتجا ية أكدن 
للدادخان  اساتهجانهن  خاللهاا  مان 

اممريكي السدو ي.
 إىل ذلك نّظم طالب مدرساة الشهيد 
الثالثااء  ع1اران  ب1حاخظاة  البكاري 
املاايض خقفاة احتجا ية الساتهجان 
الدادخان اممريكي السادو ي خالص1ت 
التاي  البشادة  الجرائام  إزاء  الداملاي 

يرتكبها لذا الددخان.
الدالام  الوقفاة  خل  خح1لات   
خمنظ1اتها مسائولية ص1تها خغضها 
الطرف ختسااللها مع  رائام الددخان 

عىل الي1ن أرضاً خإنساناً. 
ختحت شادار »أمريكا تقتل الشدب 
الي1ناي« نفذ طالب خطالباات خمدل1و 
ب1ديرياة  امساساية  الثاورة  مدرساة 
عت1ة ب1حاخظة ذمار خقفة احتجا ية 
اإلثناني املايض إليصاال رساالة للدالم 
الدادخان  اسات1رار  باساتهجانهم 

اممريكي السدو ي عىل الي1ن.
الرشايد  مدرساتي  أقامات  كذلاك 
خأشاقاء القلم املليتني ب1ديرية مدني 
يف الداص1اة صندااء صبااح الثالثااء 
املاايض خقفتاني احتجا يتاني للتنديد 
باسات1رار الددخان اممريكي السدو ي 
خ رائ1ه البشدة بحل الي1ن خالي1نيني 
. خقد تيلال الوقفتني كل1اات خقصائد 
شدريه سااخطه عىل الددخان بحضور 

إعالمي ختربوي كبري.

مشائخ وأعيان ووجهاء نهم يؤكدون ضرورة توحيد الصف الداخلي  والوقوف 
جنباً إىل جنب يف مواجهة العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يف الداخل

  - خاص:
عقد مشاائخ خخ هاء مديرياة نهم مع محاخاظ محاخظة صنداء 
الشايخ حنني قطيناة عرص اليو  ا ت1اعاً اساتثنائيا تدارساوا خالله 
امخضااع الرالنة يف البلد ، خالتحديات التي يسادى من خاللها الددخان 
اممريكي السدو ي إىل شل الصف الداخيل خت1زيل النسيج اال ت1اعي.  
خيف اال ت1ااع الاذي ترأساه محاخاُظ محاخظاِة صنداء الشايخ حنني 

قطيناة خحرضه  1ع من مشاائخ خخ هاء مديرية نهام أكد الج1يع 
عىل رضخرة توحيد الصف الداخيل ، خالوقوف  نباً إىل  نب يف موا هة 
الددخان اممريكي السدو ي خمرتزقته يف الداخل .  خشد   1يع املشائخ 
خالو هاء ملديرية نهم يف ا ت1اعهم االستثنائي عىل رضخرة بذل أقىص 
الجهاو  للدخااع عن الوطان خالتصدي للغازاة خمرتزقتهام يف الداخل ، 

مؤكدين خقوخهم إىل صف الوطن ك1ا مدهو  عن القبائل الي1نية.
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اليمنيون اعتبروا الدخول المباشر لألمريكان في العدوان تغيرًا استراتيجيًا وتحديًا خطيرًا يهدد وجود وكرامة الشعب 
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  - خاص:
أكَّادىَ رئياُل املجلل السايايس منصاار الله 
ُد  اا  أنَّ املرحلاة القا ماة ستشاهىَ صالاح الص1َّ
1اً برشيااً لم يُكن عىل باِل امعداء، خأن ر الىَ  زخىَ
الي1ان خحجارلاا خنسااءلا سايقاتلون الغزاة 
خسايصبح ُكّل شي  حي1اً عليهم خعىل املرتزقة 

من أمامهم خمن خلفهم.
خقاال الص1اا  يف منشاور لاه عاىل موقاع 
التواصل اال ت1اعي »خيل بوك«: إن من امل1ية 
ب1كان أن يدرك شدبنا الي1ني الدظيم أن املدركة 
مدركة خ و  خكراماة خأن النفري الدا  ملوا هة 

الغزخ خاالحتالل آن أخانه.
إىلىَ  ساتيرج  الي1نياة  القبائال  أن  مؤكاداً   
إن  الدادخان:  لادخل  لتقاول  الارشف  سااحات 
مان تدت1ادخن عليهم مان مرتزقاة الداخل لم 
مج1وعة من شاذاذ اآلخاق خعباا  املال الهاربني 
خالجبنااء، خأن الصامديان من أبناء الشادب يف 
موا هاة الددخان لم امشاجُع خامنبُل خامشادُّ 
بأسااً خلم من سايغرّيخن موازين املدركة، خأن 
من خا هكم طيلة أشاهر الدادخان لم مجاميُع 
من ر ال الي1ن تحركاوا تحركاً منّظ1اً  نباً إىلىَ 

 نب مع ر ال الجيش خاممن.

خخاطاب الص1اا  الشادب الي1ناي الدظيم 
قائالً: »خيا أبناء شادبنا الي1ني الدظيم قد  نت 
مراحل الفرج خأزخت لحظاات النرص، ختحركوا 
خاثقني بالله مستدينني بالله مط1ئنني من عدالة 
قضيتكم خسوء خ ناءة عدخكم، خقد رّشخكم الله 
بارشف لم ينىَله أحٌد ساواكم، أن يتم عىل أيديكم 
ىَمرياكا  هاة أرشار الدالام خيف مقدمتهام أ موا ىَ
ن كان يرا  لهم أن يساحقوكم ك1ا  خإرسائيال مىَ
ساحقوا غريكم من الشدوب، إال أن اللهىَ أبى لكم 

إال أن تكرس شوكتهم عىل أيديكم«.
خط1أن الشادب الي1ني بتأكيده أن الييارات 
لم تستنفد خأن تحرك الشدب الجا  خاملسؤخل يف 
لذه املرحلة ساتكون الرصاصة التي ساتصيب 
نظاا  آل سادو  خمان يقاف مدهام مان  خل 
الدادخان يف مقتال »خساتحصنون شادبكم من 
رشلم خلي1نتهم التي قل من سالم منها إال من 

رحم الله«.
خأخضاح رئيال املجلال السايايس منصار 
الله أن امىَمريكان ظهرخا عا زين أما ىَ الشادب 
الي1ني الاذي يح1ُِل املارشخع القرآني التنويري 
الحضاري، مشارياً إىلىَ أن امىَمريكان أرشخوا عىل 
اإلعدا  خالتجهيز لتصديد كبري عىل ُكّل الجبهات 
العتقا لم بأن سااعة الحسام قد  نت، إال أنهم 
لىَ املرشخعىَ القرآني  أما  الشدب الي1ني الذي ح1ىَ

التنوياري الحضاري ظهر امىَمرياكان عا زين 

عن الظهاور املبارش طيلاة السانوات املاضية، 

لدل1هام أنهم يوا هون مرشخعاً يح1له شادب 

اإلي1اان خالحك1ة خمان الصدب القضااء عليه 

بساهولة، خدخداوا بد1الئهام ملوا هتاه حتاى 

خصل بهم الحاال إىلىَ الدخع بد1الئهم يف املنطقة 

خيف مقدمتهام النظا  السادو ي خمان تحالف 

مده للقضاء عىل املرشخع الذي يح1له الشادب 
الي1ني.

ُكّل  يف  يحاخلاون  امىَمرياكان  أن  إىلىَ  خلفات 
الرصاعاات يف الدالام أن يظهرخا أنفساهم أنهم 
القوة الدظ1اى يف الكون التي ال تُقهر خيد1دخن 
إىلىَ ترمياز أعاداء خل1ياني خن1اور مان خرق ثم 
يد1لاون عىل ساحقهم إلظهاار قوتهم خشادة 
بأساهم أما  لذه القوى التي لي من صنيدتهم 
ك1اا يفدلون ماع القاعدة خ اعاش خغريلا من 
امنظ1اة التي لاي من صندهم خأساقطت عىل 

أيديهم.
خأشاار إىلىَ أنه خبدد عرشة أشهر من الددخان 
ىَمريكا خينفاذه ع1الؤلا يف املنطقة  الذي ترعاه أ
خيف مقدمتهام النظا  السادو ي خبدد أن ختكوا 
باكل مقادرات الشادب الي1ني خارتكباوا بحقه 
أبشعىَ الجرائم اعتقد امىَمريكان أن ساعة الحسم 
قاد  نات خأن الشادب الي1ناي قد شاارف عىل 
االستساال  خأرشف امىَمرياكان بشاكل مباارش 
عاىل اإلعادا  خالتجهياز لتصديد كبري عاىل ُكّل 
الجبهات خأعدخا الددة لشان لجو  كاساح عىل 
تداز خمأرب خالجاوف ختهامة خحادخ  صنداء, 
اُب  خلام يكان امىَمرياكان ليستسايغوا أن يُحسىَ
أي نارص لصالاح ع1الئهام خبا ر  اون كريي 
ىَمرياكا إىلىَ الترصياح بالتدخل  خزيار خار ياة أ

املبارش لبال ه، مبدياً سابب حربهم للقضاء عىل 
املت1ر ين، حسب زع1ه، مدتقدين أن املدركة لن 
ىَمريكا  تستغرق سوى ساعات ليقولوا للدالم إن أ
لي مان تصنع املدجزات ختغارّي موازين القوى 

خال ي1كن مية قوة أن تقف يف خ هها.
خبنّي أن اممور سارت يف مسار غري ما خطط 
له امىَمريكان خسقطت مؤامراتهم أما  الص1و  
امسطوري للشادب الي1ني خخابت أحال  خآمال 
امىَمريكان، حيث اعتي الي1نيون الدخول املبارش 
لألىَمرياكان يف الددخان تغرياً اسارتاتيجياً ختحدياً 
خطارياً يهد  خ او  خكرامة الشادب الي1ني بل 
خيؤثر عىل مصاريه يف الدنيا خاآلخرة، خالشادب 
الي1ناي يتشابع بثقاخاة القارآن التاي تدتاي 
االنصيااع خالطاعة معداء اإلساال  خطورًة عىل 
حياتاه خ ينه ))يا أيهاا الذين آمناوا إن تطيدوا 
خريقااً مان الذيان أختاوا الكتااب ير خكام بدد 

إي1انكم كاخرين((.
ختقاطارت ر ال الي1ن من ُكّل حدب خصوب 
للدخول إىلىَ سااحات البطولاة، خانقطدت اآلمال 
يف تحارك أي ض1ري عاملي، مستشاهداً بالتواري 
املرياب لل1بداوث امم1اي خ خر منظ1تاه التي 
تتوارى ملنح الددخان مزياداً من الوقت خالُفرىَص 
لتحقيل أية مكاسابىَ ميدانية خساحل الشادب 

الي1ني.

  - إبراهيم السراجي:
ىَمرياكا تقتال الشادب الي1ناي(  أب  ماع انطاالق ح1لاة )أ
املساؤخلون امىَمريكيون خمن حيث ال يشادرخن عىل تأكيد صحة 
اتجاه تلك الح1لة خساالمة الوعاي لدى الي1نياني بحقيقة الدخر 
امىَمريكاي يف الددخان عاىل بال لم، حيث ظهر  اون كريي خزير 
اليار ياة امىَمريكاي يف ترصيحاات أشاار خيهاا القارتاب عقاد 
مفاخضات إلنهاء ما أسا1اه )النازاع يف الي1ان(، خكانت عباراته 
، خي1ا يظهار خزير اليار ية  تظهره ك11ثال لدخلة ت1تلُك القرارىَ
السادو ي إىلىَ  انبه م1ثالً للتحالف السادو ي باعتباره ضيفاً يف 

حرضة الدم سا .
خخقف خزيار اليار ياة امىَمريكي  ون كريي مسااءىَ اإلثنني 
أماا  مج1وعاة مان الصحفياني يف خاشانطن خإىل  انباه خقف 
خزيار اليار ياة السادو ي عاا ل الجباري خلو يحادق يف خ ه 
نظاريه امىَمريكي الذي كان يتحادث للصحفيني عن إمكانية عقد 
محا ثاات يف امساابيع القليلاة املاضية إلنهاء الارصاع يف الي1ن 

بحسب تدبريه.
خقاال كريي متحدثاً عن الي1ن إنه »عىل مدار امسابوع املقبل 
قد يصبح م1كناً الدخول يف بدض املناقشاات املث1رة حول كيفية 
إيصال ذلك الرصاع إىلىَ نهايته«. خرغم أن ما قاله الوزير امىَمريكي 
كانات  1لة قصرية إال أنها ح1ّلت عدة رساائل خمن  انب آخر، 
خقد ركز اإلعال  الغربي خخكاالت امنباء عىل حديث كريي بين1ا لم 
تتنااخل خكاالت بينها رخيرتز خغريلا أية عبارة  اءت عىل لساان 
خزير اليار ية السادو ي الاذي يفرتض أن باال ىَه تقو  تحالفىَ 
الدادخان، خك1ا يبدخ أيضاً أن الحديثىَ عن الددخان خمساتقبله لم 
يدد يُطرح إال من خاشنطن عندما أعلن عنه الوزيُر السدو ي الذي 

عا  إىلىَ خاشنطن بدد ان كان سفرياً للسدو ية خيها.
عاىل الصديد السايايس يف الداخال الي1ني لم تساتقبل القوى 
الوطنياة ترصيحااِت كاريي بالتفااؤل خبادا أن املزاجىَ السايايسَّ 
خالشدبي منسج1ان خيسريان باتجاه خاحد ليل خيه مجاٌل للثقة 
بامىَمرياكان، ليل انطالقاً من موقف  امد بل نتاج خعي ختجربة 
تقرتُب من إك1ال عامها امخل خساط الجرائم الج1اعية خالتدمري 
امل1نهاج ملقادرات الي1ان اليدمياة خاالقتصا ياة خاإلنتا ياة، 
خصوصااً أن الترصيحاات امىَمريكية عيىَ خزيار خار ية أخباما 
 اءت بالتزاُمن مع اكت1ال الصورة التي كّونت خعياً ي1نياً  امداً 
ىَمريكا تقتل الشدب الي1ني(، خلي خالصة مشهد  مكتوباً عليها )أ
إ رامي شاهدت املنظ1ات الحقوقية الدخلية مثل ليومن رايتل 

ىَمريكا طرٌف مبارٌش يف ارتكاب تلك املجازر. خالدفو الدخلية أن أ
خبحساب بدض املواقف السياساية خاملراقبني للشاأن الي1ني 
خإن ترصيحات الوزير امىَمريكي تح1ل صورة مداكسة للدبارات 

التاي أ ىل بهاا للصحفيني عان عقاد محا ثات إلنهااء امزمة يف 
الي1ان، حيث يارى املراقبون أن ميا ينىَ املدارك تشاهد تحشايداً 
متواصالً ملرتزقة االحتالل يف مأرب خالجوف، إضاخة إىلىَ املحاخالت 
املسات1رة لقاوات الدادخ مساتديناً باملرتزقاة باتجااه مديرياة 
ميادي ب1حاخظة حجة )خشالت  1يع املحااخالت(، مدتيين أن 
ىَمريكي مان  اخل غرف  تلاك امع1ال التي تجاري خخقاً مليطط أ
قيا ة تحالف الددخان )خزير اليار ية السادو ي اعرتف بو و  
ىَمريكيني يف غرف القياا ة(، كلها تؤكد أن ترصيحاِت  عساكريني أ
الوزير امىَمريكي مجرَّ  تضليل يسادى إلحداث حالٍة من الرتاخي 
عاىل الصديد الشادبي خالدساكري خحارف امنظار عان لزائم 
تحالف الددخان خخشل ُكّل املحاخالت التي يقو  بها خخقاً للفرصة 
التي أعطيت له عقاب القرار امىَمريكي بوقف املفاخضات امخرية 

يف سويرسا.

ك1اا يارى املراقباون أن خ و  السادو ية عاىل رأس تحالف 
الددخان عىل الي1ن املكون من عرش  خل بدت كلها أشابهىَ بضيوف 
ىَمريكياة عاىل حسااب  مااء الي1نياني خذلك يف  ف يف حفلاة أ رشىَ
املؤت1ار الصحفي الذي عقاده الوزير كريي ماع نظريه الجبري يف 
خاشانطن مسااء االثناني الفائت، خصوصااً أن قارارىَ الدخول يف 
املفاخضاات يبدخ يف ظالاره نُزالء الرياض املدنياني به خبدد ذلك 
النظاا  السادو ي الذي يتلقى الهزائم يف  بهاات الحدخ  غري أن 
الوزيار كريي خ خن توضيح يبارش ب1فاخضات قريبة خعىل نزالء 
خناا ق الرياض أن يلتزموا بها بدد مشاالدتهم للوزير امىَمريكي 
عىل الشاشاات خكذلك عىل خزير اليار ية السادو ي أن يكتفي 
بالنظار يف خ اه الوزير امىَمريكاي، خلو ما حادث بالفدل خالل 
املؤت1ار الصحفي الذي ظهر خيه الجبري خلو يحدق يف خ ه  ون 

كريي الذي كان يتحدث عن أزمة الي1ن.

خخي1اا كاريي يتحدث كصاحب قارار عن اقارتاب مفاخضات 
الحل السيايس يف الي1ن لم تساتطع القوى املواليُة للرياض إنكارىَ 
ماا أكدته القوى الوطنياة عقبىَ مفاخضات ساويرسا امخرية أن 
السفري امىَمريكي لو من اتيذ قرار خقف تلك املفاخضات رغم أنها 
لام تكن قد خصلت لطريل مسادخ ، ك1ا لن تساتطيع تلك القوى 
إنكار أنها لم تساتطع اتياذ القرار بشأن مصاخحة أعضاء خخو  
القاوى الوطنية بطلب من املبدوث امم1ي حني طلبت منه ُخرصة 
إل راء اتصاالت للحصول عىل ضاوء أخرض بيصوص مصاخحة 

خليل أكثر!!
يف السا س خالدرشين من شهر مارس املايض تفا أ الي1نيون 
بسفري النظا  السدو ي قبل أن يصري خزيراً لليار ية خلو يدلن 
من خاشانطن عن شان الددخان عىل الي1ن عىل غاري الدا ة يف أيٍّ 
مان الحرخب التي عرخها الدالم ليدقبهاا بدقائلىَ إعالن من البيت 
البياض يؤكد أن أخباما اتيذ القرارىَ بتقديم الدعم اللو يساتي ملا 

أس1اه الح1لة الدسكرية بقيا ة السدو ية يف الي1ن.
خخي1ا تكشافت مالمُح الصورة امىَمريكياة الواِقفة خراء قرار 
الحرب خارتاكاب الجرائم التي اعرتخت اممام املتحدة بأنها ترقى 
لجرائام الحرب خخلىَ القانون الدخيل خخي1اا كانت منظ1ة ليومن 
رايتل يف تقرير لها يف  يسا1ي املايض يؤكد أن »الواليات املتحدة 
– بتنسايقها خمسااعدتها الد1ليات الدساكرية للتحالف بشكل 
مباارش – لي طارف يف النازاع خمن ثم خهاي ُملزماة بالتحقيل 
يف الهج1اات غاري القانونية التي شااركت خيهاا«، خبددلا تؤكد 
منظ1ة الدفو الدخلية أن القنابل الدنقو ية امىَمريكية التي صبتها 
طائرات الددخان قد اساتهدخت املدنيني بشاكل متد1د خبأسلوب 
عشاوائي خلاي مطالبة بوقف تصدير امسالحة للسادو ية خلم 

تيئ ساحة الواليات املتحدة من الضلوع يف الددخان.
خخي1اا لام تلالىَ ترصيحااُت الوزيار امىَمريكاي بشاأن عقاد 
املفاخضاات أيَّ صدى عىل املساتوى الشادبي خالسايايس ي1يض 
ىَمريكا تقتل  الي1نيون يف ح1لاة تدرية الواليات املتحدة بشادار )أ
الشادب الي1ني( خيجتهدخن يف إبراز ام لة عىل ذلك، ختسااعدلم 
يف ذلك ترصيحات املساؤخلني امىَمريكيني بشأن  خرلم يف الددخان 
خيسااعُدلم خزيُر اليار ية السادو ي الذي أكد لذا الدخر خعىل 

مستوى التوا د يف غرف قيا ة تحالف الددخان.
أخرياً خخي1ا النظا  السادو ي يساتدرض بإعالنه االساتددا ىَ 
ىَمريكا  إلرسال قوات برية ملكاخحة اإلرلاب يف سوريا تحت قيا ة أ
التي تر  عليهم بطريقتها أن الدخل اليليجية ليست سوى م1ّول 
ىَمريكا يف املنطقة، خذلك عن طريل بيان صا ر عن خزارة  لحارخب أ
الدخااع امىَمريكياة )البنتا ون( قالت خيه إن »عاىل الدخل التي ال 
تساتطيع االنيراط عساكرياً يف الح1لة ضد  اعش املساال1ة يف 

الت1ويل«.
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  - رشيد الحداد:
اايل الطُرق التي اساتهدخت من قبىَل  إرتفاع إْ 1ىَ
طاريان الُدااْدخىَان السادو ي إىلىَ 31 طريقااً  خلياً 
خمحلياً منذ بدأ الُداْدخىَان، خبالتزاُمن مع اساتهداف 
الطرقات الداماة  دَّ ىَ طرياُن الُداْدخىَان اساتهداف 
ىَْكثىَر  الجساور الدامة خالدباارات التي ارتفدات إىلىَ أ
املئات يف الداص1ة صندااء خمحاخظات أُْخرىَى.. إىلىَ 

التفاصيل:ا 
 مع اسات1رار الهج1ة الددائية  غري امليرة عىل 
الطُرق خالُجُساور الدامة يف الداص1ة خاملحاخظات 
تفياُد االحصائياُت الصاا رة عن املركىَاز القانوني 
للحقاوق خالتن1ياة بصندااء أن طريان الُدااْدخىَان 
اساتهدف خالل الا 300 يو  املاضية من الُداْدخىَان 
512  ارساً خطريقااً عاماً يف ميتلاف املحاخظات 
ىَْكثىَار مان ألف غاارة  وية، خأخا  تقرير رسا1ي  بأ
عن خزير امشاغال الداماة خالطارق ارتفاع حجم 
اليسائر التي تكبدتها الي1ن إثر استهداف الُداْدخىَان 
ار الث1انية  السدو ي للطرق خالجسور خالل امْشهىَ
امخىل إىلىَ 88 ملياار رياال خب1ا يداا ل 00ل مليون 
 خالر كتقدير أخيل لألرضار املحصورة يف املحاخظات 
التاي ت1ّكنت لجنة الحرص من الوصول إليها يف ظلِّ 
است1رار الُداْدخىَان”، خأكد تقرير صا ٌر عن صندخق 
صياناة الطارق تدرض ا2 طريقاً بطاول 6ا7 كم 

لالستهداف.

العدو كقاطع طريق 
 اد  طاريان الُدااْدخىَان السادو ي اساتهداف 
الطرقات الدامة خالجسور االسرتاتيجية خالدبارات 
الرابطاة باني الطاُرق، ختساببت بتصاعاد مداناة 
اانية يف  النااس خإعاقة اإلمادا ات التجارية خاإلنْسىَ
عد  من الطرق الرئيسية خالدخلية، خمن تلك الطرق 
طريل صندااء ا مأرب الذي يداد الطريل الرئييس 
خالوحياد الاذي يرباط الداص1ة ب1حاخظاة مأرب 
خمحاخظاات شابوة خحرضموت، خخخال مصا ر 
إن الطريل الدا  باني الداص1ة خمأرب ال  محلياة خىَ
تزال مقطوعة منذ أسابوع، خعاىل الرغم من اتجاه 
حركاة املارخر عي طريال خرعية ترباط محاخظة 
ماأرب ب1حاخظاة البيضااء إاّل أن الطريال البديل 
بداد انقطاع حركة املرخر يف منطقة »نهم«  انقطع 
مناذ عدة أيا ، خخخل مصاا ر محلية أن املئات من 
املركبات خالشااحنات عىل طول نحو 35 كم عالقة 
بسابب انهيار خانزالق إحدى الشاحنات يف الطريل 
الراباط باني مااأرب خالبيضااء، خخخال املصاا ر 
اإن املركبات الدالقاة يف منطقاة »خراصيص« ال  خىَ
تساتطيع حتى الدو ة بسابب ضيل الوا ي، خعد  

خ و  مجال.

الجسور يف مرمى العدو 
مجاد اً خبداد أن اساتنفد الُداْدخىَان السادو ي 
كاخة بناوك ألداخه عاخ  اساتهداف البنية التحتية 
للباال ، حيث رصاد خالل الفرتة امساابيع املاضية 
شان طريان الُدااْدخىَان السادو ي سلسالة غارات 
يف  خالطرقاات  الجساور  مان  عاد اً  اساتهدخت 
محاخظاات صندااء خحجة خصدادة خذمار، حيث 
استهدخت  رس الحقوف الواقع بني مديرتي حريان 
خمساتبأ ب1حاخظة حجة بسلسالة غارات أ ت إىلىَ 
تدمريه، خأشاارت املصا ر أن الجرسىَ املستهدىَف من 
الجساور الحيوياة التي تربط بني )كارش، ع1ران، 
صدادة(، خيف محاخظاة ذماار اساتهدف طاريان 
الُدااْدخىَان السادو ي بددة غاارات الطريال الدا  
ب1ديناة الارشق خالجرس يرباط املنطقاة ب1ديرية 
عت1ة، ماا ألحلىَ أرضاراً باملناازل خاملحال التجارية 

خالسيارات املارة بالطريل.
خيف محاخظاة صنداء اساتهدف طاريان الددخ   
 رس عني الشااة يف منطقة الحجيل ب1ديرية نهم، 
ىَ َّى إىلىَ تدمري الجرس خالطريل الرتابي أسافله  م1اا أ
خىَترضر منازل بني رشيفاة خبني رسحان بأرضار 
كبارية، ك1ا اساتهدف عد اً من الجساور يف اليط 
الدا  الرابط باني مديرية خوالن خمديرية رصخاح، 
خيف محاخظة صددة اساتهدف طاريان الددخ بغارة 
 وية الطريل الدا  ب1نطقة القهر ب1ديرية باقم.

عزُل املحافظات 
خكان طريان الُداْدخىَان قد شان سلسالة طويلة 
خم1نهجاة مان الغارات عاىل الجساور خالطرقات 
الدامة شا1لت محاخظات الشا1ال خالجنوب مداً، 
خيف ظل محاخالت الُدااْدخىَان عزل الداص1ة صنداء 
عن محاخظة مأرب باستهداف الجسور خالدبّارات 
خمحاخظاة  الداص1اة  باني  الرابطاة  خالطرقاات 
ماأرب لقطع أي امادا ات تجارية خنفطية، سابل 
ة خصاول أية إمدا ات  اقىَ للُدااْدخىَان أن ع1د عاىل إعىَ
مان ميناء الحديدة إىلىَ الداص1ة خاملحاخظات، حيث 
استهدف الجسور التي تربط بني محاخظة الحديدة 
خمحاخظاات حجاة خاملحويات خع1اران، خمن ثم 
اساتهدف الجساور التي تربط تلاك املحاخظات إىلىَ 

صنداء.
حيث اساتهدف طريان الُداْدخىَان كاخة الجسور 
خالدبّاارات الواقداة يف خطاني رئيساني يربطاان 
محاخظة الحديدة ب1حاخظاة املحويت امخل اليط 
الرئيايس الاذي يرباط با ال الواقداة يف محاخظة 
ا  القنااخص  خاط  خالثاناي  باملحويات  الحديادة 

املحويت.
ك1اا اساتهدف  ارُس »ريشاة »ب1ديرياة بني 
سادد املحويت خ ّمره بالكامال، ك1ا قصف طريان 
الُداْدخىَان عبّارة سيل الح1ة املائي ب1نطقة القطاع 

ىَ َّى إىلىَ  الواقداة بياط املحويات ا القنااخص، ماا أ
تدمريلا، خعقب ذلك شان طريان الُداْدخىَان سلسلة 
من الغارات عىل  ساور ترباط محاخظة املحويت 
»زحاا «  ليساتهدف  ارس  بالداص1اة صندااء 
ب1ديرية الر م، خ ساور أُْخرىَى عاىل اليط الدخيل 

الذي يصل محاخظة املحويت بصنداء.
خيف محاخظاة حجة اساتهدف الُدااْدخىَان  رس 
رشس خالاذي يداد مان أكي الجساور التاي تربط 
بني حجاة بد1ران خصنداء، باإلضاخاة إىلىَ محاخلة 

استهداف طريل نقيل اليذايل الجبيل.
خلل1ارة الثانياة يف أقل مان 50 عاماً اساتهدف 
الددخ السادو ي  رس بني مطر االسرتاتيجي الذي 
يربط الداص1ة صنداء ب1حاخظة الحديدة، الجرس 
الذي استهدف من القوات املسنو ة سدو ياً يف عا  
76ا1 ، استهدخه ذاُت الددخ الجرس بثالث غارات، 
ىَ َّى إىلىَ تدمريه كلياً، ك1ا  د  استهدافىَ  سور  م1ا أ
أخارى بالقارب منه بدد أن خشال الدادخ يف إيقاف 

االمدا ات.
ك1اا تدرَّضىَ  ارُس مقحلة ب1ديرية بني سادد 
الواقاع عاىل الياط الادخيل الاذي يرباط صندااء 
ىَ َّى إىلىَ تدماريه، خكان  بالحديادة لقصاف عنياف أ
طريان الُداْدخىَان حاخل قطع الطريل الدا  بني الذي 
يربط »صنداء اا تدز« يف إبريل املايض باساتهداخه 
بدد  من الغارات »نقييلىَ يسالح خس1ارة« الواقدني 
عىل اليط الرئييس باإلضاخة إىلىَ تدمري  رس الدليل.
ختزاُمناً مع الح1لة الرشساة عىل الجسور التي 
ترباط صنداء باملحاخظاات املجاخرة  ادَّ  طريان 
الُداْدخىَان السدو ي مطلعىَ سبت1ي استهداف  رس 
خرضه نهم »حلحالن« الرابط بني محاخظتي مأرب 
خصنداء بدد  من الغارات تسببت بتدرضه مرضار 
 سي1ة، محاخالً قطعىَ الطريل الدخيل الذي ي1تد من 

صنداء مرخراً ب1أرب خمنفذ الو يدة اليي.
خلكون صنداء ترتبُط ب1حاخظة مأرب النفطية 
بطريقاني خقد اساتهدف طاريان الُدااْدخىَان  رس 
» حاناة« خالاذي يربط باني محاخظاة صنداء - 

مأرب ملحقاً به أرضاراً خا حة.
خيف محاخظة ع1ران استهدف طريان الُداْدخىَان، 
منتصافىَ سابت1ي، بدارشات الغاارات الجساور 
الرئيساية التاي تربط مديرياات )حوث، الدشاة، 

القفلة، عالم، حرض(.

عزل صعدة 
اساتهدف طاريان الُداْدخىَان الجارس الرابط بني 
مديرياة باقم ب1ديناة صدده، خىَ ّمار  رس عكوان 
ب1ديرياة الصفاراء، خقصاف  ارس بياط مفرق 

الطلح مديرية سحار محاخظة صددة. 
ك1اا حاخل تدطيل حركة الساري باني ع1ران ا 
صددة باساتهداخه  رس باركان املادرج ب1ديرية 

حارف سافيان الاذي يربط باني ع1اران خصددة، 
خاساتهدف ثاالث مارات الُدااْدخىَان  ارس حواري 
ب1ديرية حوث الرابط بني صددة خع1ران خصنداء، 
ىَ َّى إىلىَ تدمريه، ك1ا  ّمر كاخة الجسور خالدبّارات  ما أ
الواقدة يف املديريات الحدخ ية يف محاخظة صددة.

عزل الشمال عن الجنوب 
ع1د الُداْدخىَان السادو ي عىل عازل املحاخظات 
الجساور  باساتهداف  الشا1الية  عان  الجنوبياة 
الداماة خاساتهداف الطرقات بدارشات الغارات يف 

محاخظات لحج خأبني خشبوة.
خيف حني  مر الُداْدخىَان  رس عقان االسرتاتيجي 
ب1ديرياة امليسا1ري ب1حاخظاة لحاج الاذي يربط 
محاخظتاي تداز خعادن ليقطاع اليط الداا  بني 
املحاخظتاني، اساتهدف الطريل الدا  الاذي يربط 
ين امخل يقع يف  صنداء بالضالع باساتهداف  رسىَ
مدينة  مت القدي1ة يربط بني الضالع »الجنوبية« 
خإب »الشا1الية«، خالثاناي يرباط باني الداص1ة 

خمحاخظات الضالع - لحج – عدن.
ك1ا اساتهدف الُداْدخىَان السدو ي  رس بيحان 
الذي يرباط محاخظة شابوة ب1حاخظة مأرب، خيف 
ذات الساياق شان طريان الُدااْدخىَان أعنف الغارات 
عىل عقبة ثرة االسارتاتيجية التي تربط محاخظتىَي 
البيضااء ب1حاخظاة أباني إال أناه خشال يف قطاع 

الطريل الدا  لوقوعها يف منطقة  بلية.
خكان الددخ قد اساتهدف  رس الساال  الواقع 
يف مفرق النقية الرابط بني محاخظتي شابوة خأبني 
ىَ َّى إىلىَ تدمريه بالكامل، باإلضاخة إىلىَ اساتهداف  ما أ
الطريل الدا  الذي يربط محاخظة شبوة ب1حاخظة 
البيضاء تحت مير منع خصول تدزيزات عسكرية 

للجيش خاللجان الشدبية.

التحويلة تفشل العدو 
ة  خعاىل الرغم من أن اساتهدافىَ الطُرقات الدامَّ
خالجساور يأتي اساتك1االً للحصاار املفرخض من 
قبال الُداْدخىَان السادو ي إاّل أن الددخَّ الذي نجح يف 
تدمري املئات من الجساور االسرتاتيجية خالرئيسية 
يف الي1ان خشال يف خقف حركة النقال اليي خالنقل 
التجااري بني الداص1اة خاملحاخظات التاي ال تزال 
مسات1رًة يف ظل البدائل الرسيدة التي يتم توخريُلا 
ىَْكثىَار  ادخى، إاّل أن الددخ ضاق  بأقال التكالياف خأ
ذرعااً مان التحويلاة التاي اعت1ادت كبديل رسيع 
لفتاِح الطرقات الدامة عقب اساتهداف الجساور 
ىَْخ  خالطرقاات خلجاأ إىلىَ اساتهداف أياة سايارات أ
مركباات ت1ار يف الطرقات الدامة ك1اا يحدث منذ 

أسبوع يف منطقة نهم.

ااُر الد اج الالحام يف الداص1ة خاملحاخظات بسابب  ىَْسادىَ إرتفاع أ
ترا ع اإلنْتىَاج املحيل نسبياً  راء االستهداف امل1نهج ملزارعها من قبل 
ىَ َّى إىلىَ اختاالل يف قائ1ة لدرض  طاريان الُداْدخىَان السادو ي، خلو ما أ
خالطلب يف الساوق املحيل يف ظل الحصار املفرخض عىل الشدب الي1ني 

ار. ىَْكثىَر من عرشة أْشهىَ منذ أ
خيف ذات الساياق كشافت خزارة الصناعاة خالتجاارة عان تدرض 
125 مزرعاة للدخا ن يف البال  للتدمري خالقصف من قبل ُعاْدخىَان  خل 
التحالف الدربي بقيا ة امل1لكة الدربية السدو ية حتى منتصف شهر 
نوخ1ي 2015 ، خاعتيت لذا الفدل ُعاْدخىَانياً خإ رامياً يف حل الشدب 
الي1ناي خاقتصاا ه بكل املقاييل، خىَأشاارت إىلىَ أن قطااعىَ الدخا ن يف 
الي1ن يدتي من ألم قطاعات اممن الغذائي، حيث ينتج من 60-70% 
من الدخا ان الالحم خ%100 من احتيا ات الي1ان من البيض، خي1ا 

ىَْكثىَر من 500 ألف خرصة ع1ل. يوخر أ
خ عات االتحااُ  الدا  للغاُرف التجارية الي1نية خكاخاة االتحا ات 
خاملنظ1اات االقتصا ية الدربية خالدخلياة للوقوف مع الي1ن يف إظهار 
الحقائال للدالم عن االساتهداخات الُداْدخىَانية التاي تو ه للقطاعات 
نىَ يحتفظ  االقتصا ياة الي1نية خمان بينها الدخا ان، مؤكاداً أن الي1ىَ
بحقاه يف التقايض ضد ُكّل من تسابب باليساائر خالقصف خالتدمري 

لهذا القطاع.
خىَطالبت  1يع املنتجني يف قطاع الدخا ن برسعة استك1ال بيانات 
امرضار خاليسائر التي تدرضوا لها  راء الُداْدخىَان سواء تلك النا 1ة 
ىَْخ تلك املتارضرة نتيجة للحصار  عان القصف املباارش خغري املباارش أ
ىَْخ ماا ترضرت بفدل نقص املشاتقات النفطية يف الي1ن،  االقتصاا ي أ
خأشاارت إىلىَ أن قطااع إنْتىَاج الدخا ن يدد راخاداً اقتصا ياً كبرياً للبال  

ىَْكثىَر من 500 ألف خرصة ع1ل. خيشغل أ
ااايل مازارع الدخا ن املحلياة التي  إىل ذلاك خيف ظال ارتفااع إْ 1ىَ
ار املاضية إىلىَ 125  اساتهدخها طريان الُداْدخىَان السدو ي خالل امْشهىَ
مزرعاة يف عد  من املحاخظاات، أقرت لجنة قطااع الدخا ن باالتحا  
الداا  للغرف التجارياة لجنًة لحرض امرضار النا 1ة عن اساتهداف 

لذا القطاع خمدرخة اليساائر املبارشة التي تكبّدلا منتجو الدخا ن 
 راء الُداْدخىَان خاليسائر غري املبارشة الناتجة عن الحصار ختداعياته 
التدماري امل1نهاج لقطاع الدخا ن عىل املساتهلك الي1ناي خعىل اممن 
ُل عىل تساليم البياناات خنتائج الحرص  الغذائي، خأخا ت بأنها ساتد1ىَ

لجهات  خلية ساترشف عىل التحقل منه مستقبالً خخقاً لنظا  الدينة 
الدشوائية، خأكدت اللجنة أن قطاعىَ إنْتىَاج الدخا ن سالم يف تلبية طلب 
السوق املحيل بالد اج الالحم بنسبة %70 خسد احتيا ات الي1ن من 

البيض بنسبة 100%. 

�جل�صور و�لطرقات يف مرمى �لعدو جمدد�ً 

512 جسرًا و31 طريقاً قصفت بَأْكَثر من ألف غارة يف العاصمة واملحافظات 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الد1االت  أسادار رصف 

الريال الي1ني يف السوق املحيل 

رشاءبيعالد1لة   

  214.91   214.87 خالر 

234.93234.89 اليورخ

57.14 57.15 ريال سدو ي

558.21558.1 ريال ُع1اني

 للعلم 
منطقُة الحارقة الواقعة يف أفلح الش�ام من أغنى 

المناط�ق يف حج�ة بم�ادة الذه�ب إلاّ أن الغموَض 

اكتن�ف إْنتَاج الذه�ب منها منذ أواخر التس�عينيات 

حت�ى اآلن، حكايات كثيرة عن الذهب واس�تخراجه 

يف أفل�ح الش�ام، وبيان�ات رس�مية تؤك�د أن ثم�ة 

نس�بًة كبيرًة ومبرشة لمع�دن الذهب يف هذا المنجم 

الت�ي قيل بأنه أح�د أَْكرَب مناجم العالم، يف ديس�مرب 

2004م أصدرت رشكة كانتكس الكندية المس�ئولة 

يف التنقي�ب والستكش�اف يف المنطق�ة من�ذ العام 

1998م بيان�اً أكدت في�ه أن العينات التي تم أخُذها 

م�ن منجم الحارقة قد أظه�رت بعد فحصها يف كندا 

وجود نس�بة جيدة ومؤرشات إيجابية، ويف نوفمرب 

2008م أك�د رئي�ُس الرشكة »تش�اد اولنس�كي« 

خ�الل زيارته لليمن ولقائه بمس�ئولين يف محافظة 

حجة أن النتائج األولية للتنقيب والستكش�اف عن 

معدن الذه�ب منطقة الحارقة إيجابي�ة، وأن هناك 

م�ؤرشاٍت تقديري�ًة بوج�ود 96 مليوَن ج�رام من 

الذه�ب يف المنج�م »96 أل�ف كج�م«، وأن الرشكة 

بصدد إنشاء المنجم خالل السنوات الثالث المقبلة، 

لكن المس�ئولين عن الرشكة يف اليمن ل يتحدثون إل 

ع�ن قلة الذه�ب يف المنجم وأنها تمث�ل 1.65 جرام 

يف الط�ن الواح�د، وهي أَْكثَر من ذل�ك بكثير بهدف 

ع�دم لفت النظ�ار، ولو كانت نس�بة المعدن بهذه 

الصورة فإنها لن تكون مش�جعًة لألهايل عىل الحفر 

واس�تخراج الصخ�ور بواقع طن كام�ل للحصول 

ع�ىل 1.65 ج�رام يف الط�ن الواحد، وحَس�ب هيئة 

الستكش�اف المعدنية َفإن الرشكة قامت بقطع 39 

مرتاً يف تمعدن الذهب يف إحدى الحفر وكانت النسبة 

3.1 جرام ذهب/ طن، ويف حفرة أُْخَرى تم قطع 73 

م�رتاً يف تمعدن الذهب وتم تحديد النس�بة ب�2.09 

جرام/ طن، ومما ل شك أن الهيئة نقلت الحصائية 

ه�ذه م�ن الرشك�ة دون مش�اركة أَْو إرشاف وإنما 

إحصائية جاه�زة وتؤكد الهيئة نقالً عن الرشكة أن 

الدراس�ات الستكش�افية يمكن عىل ضوئها تحديد 

التقديرات األولية لحتياطي الذهب يف المنجم والتي 

ت�رتاوح بين 20 - 60 ملي�ون طن بمحتوى يرتاوح 

نس�بته من 1-1.65 جرام ذه�ب/ طن، ول يعرف 

كيف بني�ت هذه النس�بة يف المحت�وى رغم ظهور 

نسبة 3.01 جرام يف حفرة ويف األُْخَرى 2.09 جرام 

إل أن تك�ون هن�اك حف�ر وقطعيات أُْخ�َرى جرت 

عملي�ة فحصها واختبار النس�بة، وم�ن المؤكد أن 

هن�اك حفراً بنس�بة عالية جداً ل�م ُيعلن عنها، حيث 

والمس�احة المحددة لعمل الرشك�ة 71 كم، وقامت 

بدراسات استكشافية نماّطت مناطق التعدين الفنية 

بالذهب يف مساحة 25 كم، وقامت الرشكة بحفر 57 

برئاً استكش�افية بُعمق إْجَم��ايل 5233 مرتاً تالها 

حف�ر 92 ب�رئاً استكش�افية أُْخَرى بعم�ق إْجَم�ايل 

9415 م�رتاً، وذلك حت�ى 2008م بمجموعة 149 

برئاً استكشافية بعمق إْجَم�ايل 14.649 مرت، لكنها 

يف الع�ام 2010م قامت بحفر 27 برئاً استكش�افية 

جدي�دة بعم�ق إْجَم��ايل 4.420 م�رت ليصبح عدد 

الحفر الت�ي نفذتها الرشكة حتى 2010م 162 برئاً 

استكشافية بعمق إْجَم�ايل 21.000 مرت.

َعـارها يف �ل�صوق �ملحلي �ال�صتهد�ف �ملمنهج ت�صبب بارتفاع �أَ�صْ
مذابح سعودية جماعية للدجاج الالحم يف 125 مزرعة
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وكيل حمافظة �أبني �أحمد �لرهوي يف حو�ر خا�س لـ »�صدى �مل�صرية«

أبناء املحافظات الجنوبية ضد العدوان واالحتالل، وال يحق للخونة 
بائعي األوطان الراقصني على أشالء األبرياء التحدث باسم الجنوب

يدد امستاذ أح1د الرلوي خاحد 
من الشيصيات الوطنية خالتي كان 
لها الدخر امبرز يف الدخاع عن القضية 

الجنوبية  خن االكرتاث بضجيج 
املزايدين.

خامستاذ الرلوي لو من 
أبناء محاخظة أبني خع1ل خكيالً 

لل1حاخظة، خلو أيضاً محلل سيايس 
خمفكر يساري خمن مؤسيس اللجان 
الشدبية يف املحاخظة خالتي خاضت 
مدارك رشسة مع عصابات القاعدة 
بكل إخالص ختضحية، خله مواقف 

خطنية مرشخة مناخئة للددخان 
اممريكي السدو ي عىل بال نا 

خلسيناريو تسليم الجنوب للقاعدة 
خغري ذلك من املواقف الشجاعة 
خالوطنية نرس لا يف لذا الحوار:

  - حوار خاص
 بدايــة نرحــب بكم يف صحيفــة »صدى 
املســرية« وما هــو تقييُمك للوضــع القائم يف 

املحافظات الجنوبية اآلن؟
بدايًة الشاكر لصحيفة »صدى املسرية« عىل 

إتاحة الفرصة لإلطاللة من خاللها.
أماا الوضُع القائاُم يف املحاخظاات الجنوبية 
خهو مأسااخيٌّ  موي، خلو نتيجاة طبيدية ملن 
ِبالىَ خرخج م نادة املحتال خالغاازي خالقاعدة  قىَ
خ اعاش ختوابده1ا، متدسافاً لحقائل التأريخ 
خالجغراخيا، مستهيناً بنضال الشدب ختضحياته 
خ مااء شاهدائه خ رحااه، التاواق إىلىَ الحرياة 
خالددالة خالكرامة خالدزة منذ خ1سينيات القرن 

املايض.
خماا يحاُدُث الياو ىَ يف املحاخظاات الجنوبية 
خالرشقياة مان اغتيااالت للكاوا ر الدساكرية 
خالسياساية خاملدىَنية خانتشاار الفوىض خسالب 
الحقاوق لاو ع1ل م1نهاج خمقصاوٌ  لت1زيل 
النسايج اال ت1اعي مبناء املحاخظات الجنوبية 
خالرشقية؛ لثقاخة الكرالية ضد أبناء املحاخظات 
الشا1الية؛ لض1اان اسات1رار الداداء، خبالتايل 
اساتك1ال أ نادة املحتلاني خالغازاة بأ خاتهام 
التكفريية خأزالمهم لبقاِء الي1ن الدظيم ضديفاً 
م1زقااً متناحاراً عا ازاً عان النهاوض قاباالً 

للهي1ناة خمسالوباً لقاراره الُحر يف بنااء  خلته 
الحرة املستقلة. 

 كيف تقّيم موقــَف الحراك الجنوبي من 
الغزو واالحتالل؟ 

ن اعتقد ِمن بدض خصائل الحراك الجنوبي  مىَ
أن املحتال خالغازي من الباالك خختر خالجنجويد 
خشاذاذ اآلخاق مان ُكّل حدب خصوب سايحقل 
لاه ط1وحاته خرغباتاه الضيقة عاىل الطريقة 
امليكاخيلياة )الغاياة تير الوسايلة( خقد خالف 
سانن الحياة الربانية خحقائل التأريخ يف ثقاخة 
خحضاارة الشادب الي1ناي الدظيام، خبالتاايل 
للقضياة  خالدا لاة  الحّقاة  املطالاب  إخضااع 
الجنوبية؛ خكي يقال )لم ينطبل حسااب الحقل 
ل السايايس  اوىَ مع حسااب البيدر(؛ بسابب الحىَ
خاإلعالماي التضلييل الكاذب خهل يساتقيُم قلُب 
صياغاة القيىَم البرشية املتداارف عليها أن يقال 
ملىَن طلاب خأعاان الغازاة خالُداْدخىَان السادو ي 
امىَمريكاي الصهيوناي خ ّمار مقدرات الشادب 
الي1ناي، خاساتيدىَ  امسالحة املحّرماة  خليااً 
بأناه مقااخ !، لاذا ميالاف للقيام خاملفاليم 
خاملصطلحاات املتداارف عليهاا، خأن من يقاخ  
خيداخاع عن أرضاه خعرضه خمقدراته خشادبه 
بأناه ع1يال »مجاويس راخايض«!، خأطلال عىل 
لاذا الُدااْدخىَان بالتحالاف الدرباي، خضد من؟! 
ضد الشادب الي1ناي أصل الدارب أحفا  امخس 
خاليزرج، أنصار رسول الله صىل الله عليه خآله 

خسلم!، خ1ن لم الدرب أصالً.
اللُه سابحانه ختداىل كّر  الي1نيني بذكرلم يف 
مواضعىَ عدة يف القرآن الكريم، أرض سبأ الطيبة 
)الجنتاني(، امحقاف، إر  ذات الد1ا ، ناقة نبي 
الله صالح عليه الساال ، ذخ قوة خبأس شديد... 
الخ، خشهد لهم رسوُل صىل الله عليه خآله خسلم 
باأن اإلي1ان ي1ان خالحك1اة ي1انية، خ1اذا يريد 
أزال  خمرتزقاة الُدااْدخىَان السادو ي امىَمريكاي 
الصهيوناي أعظامىَ خأسا1ى مان لاذا التكريم 
خالشاها ة الربانية املح1دية ليست1رخا يف غيهم 
ُلْم  يى1َُدُّ خع1الم قال تداىل )اللَُّه يىَْساتىَْهِزئُ ِبِهْم خىَ

.) ُهونىَ يِف ُطْغيىَاِنِهْم يىَْد1ىَ
بدادىَ ما كان يقال إن القاعدة تسااند خصائل 
الحاراك املنضوياة يف تحالاف الُدااْدخىَان، يقول 
البدض إن النتائج عىل امرض تقول إن ما حدث 

لو الدكل؟ 
طبيدايٌّ مان زرع الرياح حصاد الداصفاة، 
الحقيقة املرة اليو  خالسائدة أن الفدل عىل أرض 
الواقاع للقاعادة ختوابدها، خالدليل أن سايطرة 
ىَْصبىَحت علنية خمنظورة اليو ،  القاعدة الفدلية أ
بدد إذ أسه1وا بقصٍد يف إنكار خ و لا خالتغطية 
عليها ب1سا1يات ميتلفة )مساباب تكتيكية(، 
خانقلاب الساحر عىل السااحر، خآخرلاا خليل 

أخرياً، اإلشاهار الدلني خالواضح السايطرة عىل 
أبني خعاص1تها زنجباار، خالقا   أعظم خأخدح، 
خساتثبت اميااُ  حقيقة ما نقول؛ من السااكت 

عىل الحل شيطان أخرس.

 كيــف تنظــرون إىل  ســيناريو ســيطرة 
القاعدة على املحافظات الجنوبية؟ 

السايطرة بدايــة كانت بالتساليم خالت1كني، 
خذلاك مان خاالل إناكار خ و لام خإلباساهم 
لبوسااً كاذباة ب1سا1يات، ك1قاخماة خلجاان 
شادبية  نوبياة خرشعية... إلخ،. ثام أنهم من 
امىَمريكاي  السادو ي  الُدااْدخىَان  أ خات  ض1ان 
اُستقدموا بسابب خقدان الغازي خلا ي خ و اً 
لقاعدة شدبية يستند عليها؛ باعتبارلم الجناح 
الدساكري لج1اعاة اإلخاوان املسال1ني )حزب 

اإلصالح(.
الرتكاي  الطاريان  نقال  يسا1ى  مااذا  خإال 
خالقطري لدنارص القاعدة بأعدا  كبرية إىلىَ عدن 
ُخُصاْوصااً بدد أن صار الضغاط عليهم قوياً يف 

سوريا؟!. 
ثام تضاربات املصالاح خالسايطرة خالنفوذ 
ىَْصبىَحت السيطرة عساكرية ك1ا لو الحال يف  خأ
حرضموت خشبوة، خأبني، خلحج خيف عدن بشكل 

 موي تناحري.

 مؤخرًا جرى اإلعالن من العاصمة صنعاء 
عن الجبهة الوطنية ألبناء املحافظات الجنوبية 
بحضــور شــخصيات متنوعــة بهــدف مقاومة 

االحتالل.. أين أنتم من هذه الخطوة؟ 
إسا1ح يل بتْوطئة، اطلع من قصيادٍة ثوريٍة 
لشااعر خمناضل ليباي غنّتها مطرباة الثورات 
الدربياة املطربة املرصية قايدة كامل رح1ة الله 
عليهاا؛ لتكون رساالًة لادخل الغازخ خالُداْدخىَان 
خاالمييالياة خالصهيونياة الداملياة خالر دياة 
الدربياة خأذنابهاا الد1الء املحلياني، لدلها تزيُل 

السكرة ختديُد الفكرة، خمطلدها: 

لن ينا  الثأر يف رخحي خإن طال مداه..
 ال خلن يهدأ يف صدري خيف قلبي لضاه

 صوُت أمي لم يزل يف مس1ِع الدنيا صداه
 خأبي ما زال يف صدري خيف قلبي نداه 
خاساتددا اً خإن اندقا ىَ امللتقى امخل للجبهة 
الوطنياة مبناء املحاخظاات الجنوبياة ملقاخمة 
الغزخ خاالحتاالل، رضخرٌة خخا ب  يني خخطني 

خأخالقي خانتصاٌر لُهويتنا الي1نية. 

 هل تعتقد بــأن ملتقى الجبهة الوطنية 
ملواجهة العدوان ســيخرج بنتائَج على األرض؟، 

وما حقيقة موقفكم  كمجتمع يف الجنوب؟ 
مؤخارا  رى اإلعاالن من الداص1اة صنداء 

عان الجبهة الوطنية مبناء املحاخظات الجنوبية 
بحضاور شايصيات متنوعاة بهادف مقاخمة 

االحتالل؟ أين أنتم من لذه اليطوة؟
اسا1ح يل بتوطئاة ملطلع من قصيادة ثورية 
لشااعر خمناضل ليباي غنتها مطارب الثورات 
الدربياة املطرباة املرصياة خايدة كامال رح1ة 
الله عليها، لتكون رساالة لدخل الغزخ خالددخان 
الداملاي  الصهيوناي  اممريكاي  خاإلميياايل 
خالر دياة الدربياة خأذنابهاا الد1االء املحليني 

لدلها تزيل السكرة ختديد الفكرة خمطلدها :
لن ينا  الثأر يف رخحي خأن طال مداه

ال خلن يهدأ يف صدري خيف قلبي لضاه
صوت أمي لم يزل يف مس1ع الدنيا صداه

خابي ما زال يف صدري خيف قلبي نداه.
خاساتطرا اً خإن اندقا  امللتقى امخل للجبهة 
الوطنياة مبناء املحاخظاات الجنوبياة ملقاخمة 
الغزخ خاالحتاالل رضخرة خخا ب  يني خخطني 

خاخالقي خانتصاراً لهويتنا الي1نية.
خاكان لزاماا علينا إتيااذ اليطاوة االخىل يف 
طريال املاف ميال خخضاع القطار يف الساكة 
الصحيحاة، ال نبتغي منه مصلحة شايصية أخ 
زعامة، أخ قيا ة، خإن1ا ابتغاء رىض الله سبحانه 
ختداىل بدال من الص1ت خالد1ل بأضدف اإلي1ان.
خأين1ا خ د الغاازي خاملحتل خأذنابه املحليني 
خالدا لاة  املرشخعاة  ملقاخماة  ساتولد  حت1ااً 
بامحكا  خالقوانني خاملواثيل الدخلية، خلنا رشف 
املشااركة يف الجبهة الوطنياة املو بة الذي عقد 
يف عاص1اة الج1هورية الي1نياة صنداء التاريخ 
خالحضاارة، صندااء الشا1وخ خالدازة خاالباء، 

قلدة الثورة خمد لا الذي ال ينضب.
املحاخظاات  أبنااء  يتداعاى  ان  خاال غراباة 
الجنوبياة املتوا ديان يف صندااء خاملحاخظاات 
لدقد لذا اللقاء ينهلون من ميزخنهم الحضاري 
خالنضايل التحرري الذي  ساده الشيخ املناضل 
اليالد الشهيد را ح غالب لبوزة خرخاقه رح1ه 
اللاه عليهام بإطاالق رشارة ثاورة ل1 اكتوبار 
63ا1  ِمن ق1م  بال ر خان الشاامية تداضد 
ُكلُّ أبنااء املحاخظات الجنوبية الرشخاء خامحرار 
ا إلعالن الكفاح املسالح ضد املحتال الييطاني 
خع1الئاه املحلياني، خالاذي توج باالساتقالل يف 
نوخ1ي 67ا1  خطر  املستد1ر الييطاني خنيل 
الحرية خالكرامة، خالتأريخ يديد نفسه، خلا لم 
الياو  أبناء الثائر اليالد الشايخ الشاهيد را ح 
غالب لبوزة، خأحفا ه سائرخن عىل نهج الشهيد 
لباوزة خلقاء الجبهاة الوطنية لج1اع الطاقات 
ختوحياد اإلمكاناات خشاحذ اله1ام خالتدبئاة 
الوطنياة لالنتقاال إىلىَ الفدل املقااخ  عىل قاعدة 

»ال يفل الحديد إال الحديد«. 
خىَامللتقاى خإ اناة  الج1اعاة،  اللاه ماع  ياُد 
الُداْدخىَان أقل خا ب علينا إزاء خحشية الُداْدخىَان 

خاملحتلاني الغازاة، خأذنابهم من إزلااق لألىَْرخىَاح 
خسافك للدمااء خلاد  لل1سااكن عاىل رؤخس 
ساكنيها ختدمري ملقدرات الشدب الي1ني الدظيم 
الصابار خاملقااخ ، خاساتيدا  أحداث أسالحة 
املصاناع اممريكياة خالغربياة بدادخان خحي 
خبربري ظالم، ختسايري املكنة اإلعالمية امل1ولة 
من م1لكة الرش الداعشية الكيى، خمن تحالف 
مدها مساتيدمني أذنابهم املحلية كجرس عبور 
خاالساتكبارية  اال رامياة  ألداخهام  لتحقيال 
الي1ناي  الشادب  ارا ة  لكارس  املتغطرساة 

خاخضاعه للهي1نة خالدبو ية.
 خيف لاذا املقاا  خإنناا ندعو لجناة التواصل 
خالتنسيل اىل توسيع مرخحة االتصال خالتواصل 
ماع كل الوطنيني الرشخاء مان أبناء املحاخظات 
الجنوبياة خالرشقياة املتوا ديان يف الداص1اة 
خالغربياة  الشا1الية  املحاخظاات  خيف  صندااء 
خكاذا  اخال املحاخظاات الجنوبياة خالرشقياة 
الوطنياة  خالرماوز  التنفيذياة  القياا ات  مان 
خالشايصيات اال ت1اعية خالقبلية خاكا ي1يني 
خاعالميني خشباب خنشطاء مجت1ع مدني خمرأة 
خمان ميتلاف رشائاح املجت1ع باعتباار ان كل 
خر  رقم مهم خراخد اسايس إلنجاز استحقاقات 

املرحلة.

 رسالة أخرية توصلها عرب )صدى املسرية(؟

بهاذا اللقاء خ بهته الوطنية نرسال رساالًة 
للداخال خاإلْقليْام خالدالم بأن أبنااء املحاخظات 
الجنوبية ضاد الُداْدخىَان خالغازخ خاالحتالل، خال 
يحل للد1الء خاليونة بائدي امخطان خالشدوب 
الراقصاني عىل  مااء خأشاالء امبريااء ختدمري 
الحضاارة خالتأريخ لشادب الي1ن أصال الدرب 
خأنصاار الرساالة املح1دياة أن يتحدثوا باسام 
الجناوب، خالكل1اة اليو  للصامديان الصابرين 
خالدارض  امنصاار  عان  املداخداني  املقاخماني 
خالكرامة خالارشف، املتوكلني عىل الله، خهو ندم 

املوىل خندم النصري.
تحياة إ الل خإكبار لر اال الجيش خاللجان 

الشدبية خنقول لهم.
خبطت قدمكم عىل امرض مس1وعة

 خبطة الدز خالهامة املرخوعة
 خأنتم امحبة خلكم الصدارة 

تحياة للهامات الوطنياة امللتح1ة بشادبها 
م1ثالً بقائد املسارية املجالد السيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي خالزعيم الوطني الرئيل الساابل 
عايل عبداللاه صالاح خلاكل القاوى خالوطنية 
خاملجت1دياة خلألحارار الرشخااء عاىل مسااحة 
الوطان الي1ني الدظيم، قاال تدااىل )أُِذنىَ ِللَِّذينىَ 
ِلْم  ٰ نىَرْصِ اىلىَ إِنَّ اللَّهىَ عىَ ىَنَُّهْم ُظِل1ُاوا، خىَ اتىَلُاونىَ ِبأ يُقىَ

ِديٌر( صدق الله الدظيم. لىَقىَ

 لدول الغزو والعدوان واالمبريالية األمريكية والصهيونية العالمية والرجعية 
العربية وأذنابها: لن ينام الثأر في روحي وإن طال مداه 

 الوضع القائم في المحافظات الجنوبية مأساوي، وهو نتيجة طبيعية لمن َقِبَل 
ورّوج ألجن��دة الغزاة والمحتلين وداعش، مس��تهترًا بحقائق التأريخ والجغرافيا 

ومستهينًا بنضال الشعب وتضحياته 
  م��ا يح��دث من اغتياالت للك��وادر الوطنية وانتش��ار الفوض��ى عمٌل ممنهج 
لتمزيق النسيج االجتماعي ألبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، وتغذية ثقافة 
الكراهية ضد أبناء المحافظات الش��مالية، اس��تكماالً ألجندة المحتلين والغزاة 

بأدواتهم القذرة لبقاء اليمن ضعيفًا ممزقًا 
 الحقيق��ة الُم��رة الي��وم س��يطرة القاع��دة الفعلي��ة والعلني��ة على 

المحافظات الجنوبية 
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  -  زكريا الشرعبي
 تتناثاُر أشاالُء الضحايا املدنياني مع ُكّل 
غارة يشانها الُداْدخىَان امىَمريكي السادو ي 
يهرباون  خلام  النااس  صيحاات  ختدلاو 
امحيااء  خساط  مان  خزعاني  ىَْرخىَاحهام  بأ
املستهدخة خائفني من أن تزلقها غارة غدر 

أخرى.
يف لاذه امثناء ال أحاد يجرؤ عىل االقرتاب 
مان عتباات املاوت ساوى ر اال خضداوا 
ىَْرخىَاحهم يف أيديهم ختقدموا بها مستبسالني  أ
إىلىَ حياث أناني الضحاياا خامشاالء املتناثرة 
بني ركا  املباناي التي  ّمرلا الُداْدخىَان خوق 

رؤخس ساكنيها.
خعىل ألباة التحرك نحاو املياطر، حيث 
مشالد املوت أما  امعني خمياخخه من خوق 
الارؤخس تظال طواقام اإلساداف منتصبًة 
طوال سااعات الليال خالنهاار م اء خا بها 
ضحاياا  إساداف  يف  خاإلنسااني  الوطناي 
الُدااْدخىَان، غاري مبالية ب1ا قاد يُصيبُها من 
أذًى أثنااء أ اء لاذا الوا اب خغاري طامدة 
بأيَّة مكاساب أخارى، خ1دظام الداملني يف 
لاذه الطواقم لام من املتطوعاني الذين تم 
تدريبُهم لسد الدجز الكائن يف خرق اإلسداف 
الحكومية خالدخلية مع بدء الُداْدخىَان خاز يا  

عد  ضحاياه. 

مجاهدون يف سبيل الحياة
لاشم مح1د مرغم شابٌّ عرشيني يدُرُس 
يف املدهاد الدايل للدلاو  الصحية بصنداء ما 
إن بدأ الُداْدخىَان السادو ي امىَمريكي غاراته 
اإل رامياة حتاى التحال بطاقم اإلساداف 
متطوعااً ليشاارك يف الددياد مان الد1ليات 
اإلساداخية يف منطقة الدناد محاخظة لحج، 
ىَْرخىَاح   اخداه الوحيد لو املساال1ة يف إنقاذ أ
املصاباني، خقاد تدارض كغريه مان طواقم 
اإلساداف للدديد من املياطر الكبرية، حيث 
اساتهدف خريقهام بأربدة ك1ائان متفرقة 
خّ ههاا ضدلم ع1الء الُداْدخىَان السادو ي، 

ك1ا منداوا خصولهم أكثر من مرة إىلىَ أماكن 
الضحايا.

يقول لاشام: حاني بدأ الُدااْدخىَان خرأيُت 
بشااعة الجرائام التاي يرتكبهاا قاررت أن 
التحل مع خ1سة من زمالئي يف املدهد الدايل 
للدلاو  الصحية بفرق االساداف الطوعية، 
ختام توزيدناا يف محاخظاة لحاج خلنااك 
نجاوت من املوت أكثر من مارة، خفي إحدى 
املرات كنت مع الفريل نقو  بإساداف ثالثة 
ضحايا ساقطوا بفدل غارات الُداْدخىَان، خما 
كدنا نأخذلم إىلىَ سايارة اإلسداف حتى قا  
مسالحون بإطالق الرصاص عليناا خحالوا 

بيننا خبينهم.
 يضياف لاشام: ليسات لذه املارة لي 
الوحيادة التاي تدرضناا خيهاا لليطر خفي 
إىلىَ  بالتحارك  بالغااً  تلقيناا  املارات  إحادى 

منطقاة الدناد إلساداف عد  مان الضحايا 
الذين ساقطوا بفدل غارات الُدااْدخىَان، خما 
إن خصلناا حتى قصفت الطائرة مرة أخرى، 
1يدااً، لوال خضال الله، خلم  خكدنا ن1اوت  ىَ
يكن يفصل بيننا خبني مكان الجري1ة سوى 

عرشات اممتار.
مح1اد أح1د الفارح متطاوع آخر ع1ل 
مع خرق اإلساداف يف محاخظاة صددة التي 
أعلنها الُداْدخىَان منطقة عساكرية خيرتكب 
خيهاا ُكّل ياوٍ  عاد اً مان املجاازر لام يثنِه 
عن ع1لاه ما تدرض لاه من مياطار أثناءىَ 
قياماه بد1ليات اإلساداف رغم استشاها  
زمالئاه يف الطاقم اإلسادايف خرغام الغارات 
املز خ ة التي يشانها الُداْدخىَان عىل املدينة، 
خالتي غالباً ما تساتهدف طواقم اإلساداف، 
خالد1ل اإلسادايف بالنسبة له  ها  من أ ل 

ىَْرخىَاح املصاباني خ ازء مان الص1و   إنقااذ أ
االسرتاتيجي يف خ ه الُداْدخىَان.

 يقاول الفارح: كناُت أع1اُل يف صدادة، 
خلنااك رأيناا الكثريىَ من الدمار، خاستشاهد 
أحاد زمالئي املسادفني بغارة  وية شانها 

طريان الُداْدخىَان امىَمريكي السدو ي..
يحيى أح1د متطوع آخار التحل بالفرق 
اإلسداخية م اء  خره اإلنساني، يتحدث عن 
املشالد البشادة ملجازر الُداْدخىَان خمرتزقته 
من صور الجثث املتفح1ة خأشاالء امطفال 
خالنساء إىلىَ أنني املصابني خمشالد االحتضار 
لاة الد1ل، حيث  خيدتيلاا باعثاً عىل مواصىَ
ن ي1تلك ذرة إنسانية  »من املساتحيل عىل مىَ
أن يارى تلاك املشاالد خيتقاعل عان أ اء 
ىَْرخىَاح من أحيالا خكأن1ا أحيا   خره يف إنقاذ أ

1يداً«.  الناس  ىَ

خرٌق لكلِّ القوانني والقيم 
الجدياُر بالذكار أن الُدااْدخىَانىَ خمناذ بدء 
غاراتاه عاىل الي1ن خعاىل غرار ماا يقو  به 
االحتاالل الصهيوني يف خلساطني يد1ُل عىل 
اساتهداف الطواقام اإلساداخية خاملنشاآت 
القواناني  ُكّل  بأخدالاه  متجااخزاً  الطبياة، 
الدخلية خالقيىَم اإلنسانية، خقد استهدف منذ 
بادء غاراته أكثار من ٢٢٩ منشاأة صحية، 
منها ما لو تاباع لل1نظ1ات الدخلية، عالخة 
عىل لذا خقد اساتهدف يف الشاهر امخل منه 
خقط أكثر من ٢٥ سايارة، خرغام تحذيرات 
املنظ1ات الدخلية من لذه الجرائم البشدة إال 
أن الُداْدخىَان خمرتزقته ما يزالون يرتكبونها 
يومااً إثر آخر خ1اا كا ت تجف  ماء الطاقم 
االسدايف الذي اساتهدخه الُداْدخىَان امىَمريكي 
السادو ي خلاو يقاو  بإساداف عاد  من 
املصاباني بغارة الُدااْدخىَان عىل  بل ضني يف 
ع1اران أخاخر  يسا1ي الداا  املايض حتى 
قاا  الُدااْدخىَان بقصف طاقم إساداف آخر 
تابع لل1نظ1اة الداملية أطباء بال حدخ  كان 
يقاو  بإساداف عاد  مان الضحاياا الذين 
اساتهدخهم الُداْدخىَان بغارة شنها عىل منزل 
أحد املواطنني قبل أن يداخ ىَ الُداْدخىَان غاراته 

خيقتل ُكلَّ أخرا  الطاقم.

إستهداٌف ممنهج 
اساتهداف الُداْدخىَان خمرتزقته لسايارات 
اإلساداف يدل عىل رغبة الُدااْدخىَان بإزلاق 
مزيٍد من امىَْرخىَاح، حساب تدبري مدير قسام 
الطوارئ باملستشافى الج1هاوري بصنداء 
الدكتور عا ل الُدلفاي، حيث ال تكا  طواقُم 
اإلساداف تتحرَُّك حتى يتمَّ اساتهداُخها قبل 

أّي يشء آخر.
ترصياٍح  يف  الُدلفاي  الدكتاوُر  خيقاوُل 
لصحيفة »صدى املسرية« إن لذا االستهدافىَ 
امل1نهجىَ لن يثنيىَ الطواقم اإلسداخية عن أ اء 
مهامها، خهي تقوُ  بوا بها اإلنسااني الذي 
ال يساتطيع أحٌد الت1ّلص مناه قبل أن تقو ىَ 

بأي يشء آخر.

  -  أمينة مسعد
عىل أكثر من صديد، تتحرك املرأُة الي1نيُة 
يف ميا يانىَ متداد ٍة؛  خاعااً عان الوطان يف 
مجابىَهاة الُداْدخىَان امىَمريكي السادو ي عىل 

بال نا منذ أخاخر مارس من الدا  املايض.
خك1اا تتحارك املارأة لتشاجيع أبنائهاا 
مدظام  يف  القتاال  بجبهاات  لاللتحااق 
املحاخظاات، تقاد  أخرياات املاالىَ خالحايلَّ 
لل1جالديان، ختظهار أخريات يف مساريات 
خخقفاات  خخدالياات  خنادخات  غاضباة 
احتجا ياة تنديداً بالُداْدخىَان خاسات1راره يف 

ارتكاب الجرائم بحل املدنيني يف بال نا.
ختتحدث أ  الشاهيد بساا  زاياد بصوت 
مكلاوٍ ، عن عاد  االستساال  أخ اليضوع 
للدادخ، مؤكادًة أنها لن تبيلىَ يف االساتجابة 
إىلىَ  عام  الج1ياع  الوطان، خ اعياة  لناداء 

املجالدين باملال خبالغذاء.
ختقاول يف حديثهاا لا »صدى املسارية«: 
مه1ا كلفنا اممر سانج1ع التيعات خالدعم 
املا ي خالغذائي، لُح1اة الوطن، خهم حقاً من 

يستحقون منا حتى أن نقبل ندالهم«.
خيارى الصحفاي كهالن مطهار أن املرأة 
الي1نياة تاؤ ي  خرىَلاا الوطني عاىل أك1ل 
خ ه، خالشارع الي1ني يشّجع املرأة يف الد1ل 

ىَل1يّة عان الر ل،  الوطناي، خلاي ال تقال أ
خالتأريخ يشاهد بذلك خامللكاة أرخى خامللكة 

بلقيل ن1اذج لذلك.
 خيضياف لاا »صادى املسارية« قائاالً: 
ىَل1يّاة  أ يادرك  ىَْصبىَاح  أ الي1ناي  »الشاارع 
املارأة يف ُكّل  واناب الحيااة حتاى الجانب 
اااع الرالنة التي  السايايس، خفي ظل امىَْخضىَ
ي1ار بهاا الي1ن خيف ظال الُدااْدخىَان اليبري 
الغاشم تجّساد  خر املرأة يف الد1ل التوعوي 
املنظ1اات  يف  ع1لات  حياث  خاالرشاا ي، 
توعوياة  بح1االت  خالناوا ي  خالج1دياات 
خإرشاا ية باامرضار الذي خلفاه الُداْدخىَان 
ىَمريكي، خطالبات بالتكاتف لنصبح  السادوأ

يداً خاحدة ضد الددخ الحقيقي«.

الوطن سينتصر 
خبدزي1اة ال تلاني خإرصار عاىل الص1و  
يف  عايل  أماناي  اإلعالمياة  تؤكاد  خالثباات 
مؤسساة اإلذاعاة خالتلفزياون أن الشادب 
الي1ني سينترص عىل الغزاة، خمن  خلها خلن 

ييرج منها.
خأكدت يف حديثها لا »صدى املسارية« أن 
الُدااْدخىَانىَ عىل بال نا قراٌر خاشال خساتدخع 
السادو ية الث1ن غاليااً،  اعياة الج1يع إىلىَ 
الصي خعد  االستساال ، خالوطن يساتحل 

التضحية مه1ا بلغ الث1ن.
خناشادت أماني عيل، التجار خاملسائولني 
أن ييففاوا الدابء عىل املواطن مان الغالء 
الجنوني لألسدار، خاملجت1ع إذا لم يرتاحم يف 

لذه امزمة، خ1تى سيرتاحم؟
يف  الي1ناي  يُارسى  الحقوقياة  ختشايد   
منظ1ة الحقوق خالحريات بدخر املرأة الكبري 
ىَمريكي،  خالفدال يف لاذا الُدااْدخىَان الصهيوأ

موضحاة أنها خلبت مالهاا خحليها خكل ما 
ت1لك مخلئك املقاتلني امبطال خزّ ت بأبنائها 

إىلىَ ساحات القتال من أ ل لذا الوطن.
ختزياد بقولهاا: »كام لاي عظي1اة تلك 
املرأة، خهي الصاي خالحلم خالتضحية، خلي 
أ  الشهيد خأخت الشهيد خزخ ة الشهيد«. 
 ختؤكاد امساتاذة سالوى صاالح النونو 
رئيساة  1دية املرأة أن املارأة لها  خر كبري 

خخّدال يف املجت1ع، خلكن زا ت املسئولية عىل 
عاتقها الياو ، خالكثريُ من لؤالء أبنائهن يف 
 بهاات القتال خلي عىل يقني بأنه لن يدو  
خالقلب يتفطر أملاً عىل أخال لا، خلكنها تكابد 
املام ختتح1ل مان أ ل الدخاع عان الوطن، 
التيعاات  خالبداض منهان تقاو  بج1اع 
ختتح1ّال بدضىَ الكال  مان ضدفاء النفوس 
خاليوناة، خلكنهاا تىَّدعاي بأنهاا ال تسا1ع 
شايئاً خداًء لوطنها، خغريلان خلبن حليهن 

لل1جالدين.
الُدااْدخىَان  أظهار  لقاد  بقولهاا:  ختزياد 
امىَمريكي السادو ي تضحية املرأة خبسالتها 

تجاه لذا الُداْدخىَان الغاشم.
ختتحارس الوالادة قطيفاة الفقياه عاىل 
الشاهداء الذيان ذلبوا خداء للوطان خقدموا 
ىَْرخىَاحهم، خلم ير لم  أغىل ما ي1لكاون خلي أ
عن ذلك إغراء  احد للوطن خال كيد خائن.

ختقول ما حة لهم: لنيئاً لهم الشاها ة، 
خأحياي اللجاانىَ الشادبية خالجياش الذيان 
يسدون لنرش اممان يف بال نا الحبيبة الي1ن، 
مشريًة إىلىَ أن الُداْدخىَان ليل من أ ل ح1اية 
الرشعياة خإعا ة لاا ي خال عشاان حوثي 
خعفايش، ُكّل لذا من أ ل مصالح السدو ية 
يف بال نا خط1دها يف ثرخاته خخرياته خبرتخله 
خكذلك خوخاً من أن ننهضىَ خنسارت  أراضينا 

منهم.

 طو�قم �الإ�صعاف و�مل�صعفني.. 

مالئكة لم يسلموا من قصف العدوان!

حترك و��صع للدفاع عن �لوطن ومو�جهة �صلف �ملرتزقة

املرأة اليمنية.. ثباٌت واستبساٌل يف مواجهة عاصفة »قرن الشيطان«

 استهداف سيارة المسعفين بضحيان
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  -  خاص
الجياش خاللجاان  أبطااُل  مجاد اً خا اأ 
الشادبية قواِت الددخ السادو ي من حيُث لم 
يفكارخا، خانقضوا عاىل ُقارىًَى خمواقع رشق 
الربوعاة يف ع1لياة كايى لم يتوقدهاا الددخ 
رغم خطورتها عليه خعىل خضده الدساكري 

يف منطقة عسري بكلها. 
خبداد أن أحكام أبطاال الجياش خاللجان 
الشادبية سايطرتىَهم عاىل مديناة الربوعاة 
خحاخظاوا عاىل ت1ركزلم منذ أشاهر خشال 
ها يف إحدى  فىَ الددخ مراراً يف اساتدا تها، خقصىَ
املارات بأكثر مان 350 غاارًة لينتقال أبطاُل 
الجياش خاللجان لليطاوة التالية، خيباغتون 
الدادخ رشق الربوعاة خانصاعات لهام عادة 
قرى خساقطت يف قبضتهم مواقع عساكرية 

سدو ية مخل مرة يتم الوصول إليها. 
ختأتاي لاذه اليطاوة ض1ان اليياارات 
االسارتاتيجية التاي أعلان عنها قائاد الثورة 
السايد عبدامللاك الحوثي لر ع الدادخان، ك1ا 
تكساب اليطاوة أل1يتهاا الدساكرية مان 
كونها تتجااخز مخل مرة مدينة الربوعة خيتم 
خيهاا مخل مارة أيضااً الوصول إلىَااى مواقع 
عساكرية  ديدة خالسايطرة عليهاا، إضاخة 
للنتائج الطبيدية ملثل لكاذا ع1لية التي أ ت 
لسقوط قتىل خ رحى بأعدا  كبرية من  نو  
الدادخ ختدماري عارشات اآللياات خالدباباات 
خامطقم الدسكرية، ك1ا استوىل أبطال الي1ن 
عىل أسالحة خذخائار بك1يات كبارية تركها 

 نو  الددخ الذين أخلاوا املنطقة بدد تلقيهم 
الهزي1ة. 

ختدد مسااحة القارى التي سايطر عليها 
أبطال الي1ن أضدافىَ مساحة مدينة الربوعة، 
إلىَااى  اناب أن الد1لية  دلات مه1ة الددخ 
خمحاخالتاه الساتدا ة الربوعاة أماراً شااقا 

خصدباً أكثرىَ م1ا كان عليه يف السابل. 
ىَن الد1لياة أتاحات مبطاال الجيش  ك1اا أ
خاللجاان الشادبية السايطرة عاىل مواقاع 
ىَعسكرية يف قطاع عسري لم يتم اقتحاُمها من 
قبل، خأضيفت عىل قائ1ة املواقع الدساكرية 

الواقدة تحتىَ سيطرتهم يف الد1ليات السابقة. 
تظهار  مشاالدىَ  الحرباي  اإلعاال   خخّزع 
الد1لياة الدساكرية مبطال الجياش الي1ني 
خاللجاان الشادبية خاالل اقتحامهام مدينة 
الربوعاة مان الجهاة الرشقية خسايطرتهم 
عاىل ألم املواقع الدساكرية خيهاا بدد تكبيد 
الددخ خسائر كبرية يف صفوف خعتا  الجيش 

السدو ي يف تلك املنطقة.
خكثّاف أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية 
هم املدخداي خالصارخخي من ُكّل  انب  قصفىَ
خباتجاه املواقع خميازن امسالحة، محققني 

إصاباات مبارشة، أ يت اآللياات خاملدرعات 
مان  حورلاا  اليارخج  عاىل  الدساكرية 
مهرخلاًة، يف صاورة تدكل حالاة الهلع التي 
انتابات الجناو  السادو يني رغام التحليال 
املست1ر لطريان االباتي خالطريان الحربي.

الت1شايط  ع1لياُة  اساتُك1ِلت  أن  خماا 
لطائارات  الجوياة  الغاارات  مان  بسلسالة 
الدادخان مساتهدخًة مناازل مواطنيها حتى 

ع خاالنتشار. بدأت خِرُق االقتحا  بالتوزُّ
خلم تساتغرْق ع1لية االقتحا  خقتاً طويالً 
حتاى تسااقطت املواقاع الدساكرية يف لذا 

الجزء من املدينة الواحد تلو اآلخر رغم خعورة 
تضاريسها ختحليل الطريان املست1ر خوقها.

خعاىل خْقاِع أصاوات انفجارات امسالحة 
خاآللياات خاملدرعاات باختاالف أنواعها ظل 
املجالادخن يحك1اون الينااقىَ باملواقع قبل 
أن يجاريىَ ت1شايُطها بالكامال عقابىَ خرار 
حاميتهاا، ميلفني خراءلم أسالحة خذخائر 
خآلياات ُ ّمر بدضها خأعطاب البدض اآلخر، 
يف حاني ت1كن الفارخن لاذه املرة عىل خالف 
ساابقاتها مان ساحب  رحالام خ ثاث 

قتاللم.

الخيارات االسرتاتيجية..

ما بعد الربوعة

أحكم أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطرَتهم على مدينة الربوعة وحافظوا على تمركزهم 
منذ أشهر وفشل العدو مرارًا في استعادتها، وقَصَفها في إحدى المرات بأكثر من 350 غارًة 

لينتقل أبطاُل الجيش واللجان للخطوة التالية، ويباغتون العدو شرق الربوعة فانصاعت لهم عدة 
قرى وسقطت في قبضتهم مواقع عسكرية سعودية ألول مرة يتم الوصول إليها
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طري�ن �لعدو�ن يدمر م�صنعاً يف بني مطر ويق�صف خمازن �ملوؤ�ص�صة �القت�صادية بهمد�ن 

فاجعة إعالمية: استشهاد املخرج التلفزيوني منري الحكيمي وزوجته وثالثة 
من أطفاله يف قصف لطريان العدوان على أمانة العاصمة

طري�ن �لعدو يق�صف خميمات �لبدو يف �جلوف 

إستشهاد 7 مواطنني يف قصف هستريي لطريان العدوان 
األمريكي السعودي للمسافرين يف محافظة صعدة

طائرات بدون طيار وبوارج حربية تشارك يف 
قصف مناطق بمحافظات تعز والحديدة وإب

  -  خاص
، يو  أمل امربداء،  ُط اإلعالميُّ ُخِجعىَ الوسىَ
بنبأ استشها  الزميل منري الحكي1ي خزخ ته 
خأطفالاه الثالثاة يف قصف لطاريان الددخان 
اممريكاي السادو ي عاىل حي بيات مديا  

بأمانة الداص1ة.
سااعة  يف  الدادخان  طارياُن  خاساتهدف 
متأخارة من مسااء الثالثاء املاايض امحياءىَ 
الساكنية يف بيات مدياا  بأماناة الداص1ة، 
حيث طال القصفىَ مدرساة شقائل الند1ان 
ُقرب مقية النجي1ات ب1ديرية السبدني، ك1ا 
اساتهدف القصف منزل امليارج التلفزيوني 
منري الحكي1ي خلو ميرج تلفزيوني يف قناة 
ىَ َّى إلىَاى استشاها ه  اا أ الي1ن الفضائياة، مىَ
مع زخ ته خثالثة من أطفاله ختدمري خترضر 

عد  من املنازل املجاخرة.
خامخىل  الفضائياة  الي1ان  قنااة  خندات 
استشاها  الزميلني مناري الحكي1ي خزخ ته 
سادا  حجارية خاطفاله1اا إثر غاارة  وية 
الصهيوناي  السادو ي  للطاريان اممريكاي 
الغاشم استهدخت منزلهم مبارشة ما أ ى إىل 
استشاها لم ختدمري منزلهم بالكامل . ك1ا 
عايت القناة عن إ انتها لهاذا الد1ل الجبان 
.. اعياة كل اإلعالمياني الرشخااء للص1و  يف 
خ ه الددخان الغاشم خخضح  رائ1ه البشدة 
التاي تطاال الج1ياع . ك1اا طالبات القناة 
املنظ1اات الدخلياة خاملحلية للقياا  بوا بها 
ختح1ال مساؤخلياتها يف خقف لاذا الددخان 

الغاشم خالغري مير خاإل رامي .
خاساتهجن عد  من اإلعالمياني التوحش 
اإل رامي لطريان الددخ خاسات1راره يف قصف 
مناازل املواطناني خالبنياة التحتياة لبال ناا 

ختدمري ُكّل مقومات الحياة.

خكتب عبدالرح1ن البكاري بأىًس متحرساً 
عىل خقادان زميله الحكي1اي قائالً: »حرسة 
خناد  أن تقفىَ حائراً ال تقدر أن ت1د يد الدون 
لزميلاك خلاو تحت امنقااض خبيناك خبينه 
مرتان خقط، خبدد سااعات ال تقدر حتى عىل 
إخراج  ثتاه لو خزخ ته خأطفالاه الثالثة، 
خال تقادر حتى عاىل إطفاء الحريال الذي ما 
زال مشاتدالً؛ خذلك بسابب ساقوط ساقف 
الدخر امخل الذي كان يساكن خيه عىل سقف 
البدرخ  الذي تحته خالتقاء السقفني مداً م1ا 

يؤكد خقوعهم بني السقفني«.
خيضياف قائاالً: »خيز ا  املام خالحرسة 

حني يبقى البدرخ  مشاتدالً بسابب امتالءه 
باملاوا  الكي1اخياة خبراميل الطاالء )الرنج( 
خاسات1رار الحريال خاالنفجاارات من  اخل 
البادرخ  من السااعة التاسادة خحتاى اآلن 

الرابدة خجراً«.
ختتواصل لساترييا الددخان عىل مديريات 
محاخظاة صندااء، حيث تسابب الددخان يف 
مدانااة كبارية لل1سااخرين يف الطريل الدا  
الراباط باني صنداء خماأرب  اراء القصف 
املتواصل عىل مدظم الجسور يف اليط الدا .
خمنذ ث1انياة أيا  خالطريال الدا  الرابط 
باني صنداء خماأرب متوقاٌف ت1امااً، حيث 

اضطر املساخرخن خالشاحنات التجارية إلىَاى 
تحويل سريلا إلىَاى طريل مأرب البيضاء بدد 
استهداف طريان الددخان للجسور خالكباري.
خقاال مصادر محايل باملنطقاة إن مئات 
السايارات عالقاة يف طريال ماأرب البيضاء 
بسابب خعاورة الطريال خصدوبتهاا خبداد 

املساخة.
خشان طريان الددخان اممريكي السدو ي 
ياو  االثنني املايض أربع غاارات عىل مناطل 
متفرقاة يف مديرياة نهم محاخظاة صنداء، 
حيث استهدف بأربع غارات املدراج خضبوعة 
ىَ َّى إلىَاى إحداث أرضار  اا أ خبران خالفرضة، مىَ

بالغاة يف امرايض الزراعية خمنازل املواطنني، 
ك1اا قصف الطاريان يف خقت ساابل مناطل 
بران خالد رين خضبوعة خمسورة تسببت يف 

ترضر الكثري من امرايض الزراعية.
خعاخ  طاريان الدادخان شان غاراته عىل 
مديرية نهم، يو  الثالثاء املايض، مساتهدخاً 
بي1ل غارات شابكة االتصااالت بالفرضة، 

ىَ َّى إلىَاى إحداث أرضار ما ية كبرية. اا أ مىَ
املصاناع  قصاف  سايناريو  ساياق  خيف 
خاملنشآت الصناعية استهدف طريان الددخان 
اممريكي السدو ي يو  الثالثاء املايض بغارة 
 وية ميازن املؤسساة االقتصا ية الي1نية 

ب1ديرية ل1دان محاخظة صنداء.
خأخضح مصدر محايل باملديرية أن طريان 
التحالاف شان غاارة  وياة عايل مياازن 
املؤسسة االقتصا ية الي1نية ب1نطقة املداخر 
ىَ َّى إلىَاى احاداث ارضار بالغة  اا أ به1ادان، مىَ
ىَن لذا االساتهداف لو  خيها.. مشارياً إلىَااى أ
الثالاث الاذي يساتهدف مياازن املؤسساة 
االقتصا ية ب1ديرية ل1دان خالل شهرين.

الىَ طاريان  خيف مديرياة بناي مطار خاصىَ
الددخان استهداخه ملنازل املواطنني خاملنشآت 
الداماة خالياصة، حيث قصف ياو  الثالثاء 
اا  املاايض مصناع الحقبي ب1ديرياة متنة، مىَ
ىَ َّى إلىَااى إلحااق أرضار كبارية خيه خترضر  أ

امحياء السكنية املجاخرة.
خعاخ  طريان الددخان اممريكي السدو ي 
ياو  الثالثاء املايض غاراتاه عىل مديرية بني 
مطار، مساتهدخاً منطقة الصباحاة بقنبلة 

شديدة االنفجار.
خأغاار طريان الدادخ عىل منطقاة عيبان 
أباراج االتصااالت  ببناي مطار، مساتهدخاً 
ىَ َّى إلىَاى ترضرل1ا  ااا أ بغارتاني عنيفتني، مىَ

بشكل كامل.

  -  خاص
الدادخان اممريكي  خاصل طريان 
السادو ي قصفاه اإل راماي عاىل 
محاخظاات  مديرياات  مان  عاد  
صددة، مستهدخاً سيارات املواطنني 

خمنازلهم خاملنشآت الدامة. 
غاارة  يف  مدنياني  ل  خاستشاهد 
لطريان الددخان اممريكي السدو ي 
اساتهدخت سايارة مواطن ب1نطقة 
آل كريد ب1ديرياة حيدان ب1حاخظة 
صدادة يو  الثالثاء املاايض، خقبلها 
بسااعات قصاف طاريان الدادخان 
سايارة مواطن كانت مح1لة باملوا  
الغذائياة خالق1ح ب1ديرياة حيدان، 
ثالثاة  استشاها   إلىَااى  ىَ َّى  أ ااا  مىَ

مواطنني كانوا عىل متنها.
خقالت مصا ر محلية باملحاخظة 
إن الثالثاة املواطناني كانوا عىل متن 
السايارة أثنااء القصاف خأن  1يع 
املاوا  الغذائية خالق1اح الذي كان يف 

السيارة أتلف بالكامل.
الدادخان  طاريان  خاساتهدف   
الغاشم بسلسلة غارات عىل منطقة 
الرشج ب1ديرية سحار، إضاخة إلىَاى 

منطقة القيف ب1ديرية ساقني.
عان  املنطقاة  ألاايل  خعاي 
استهجانهم الكبري الست1رار  رائم 
الدادخان اممريكاي السادو ي عىل 
محاخظة صددة، مشاريين إلىَاى أنه 

 مر ُكّل يشء خلم يساتثن أحداً، خهو 
يقصاف البرش خالحجار خالرش خكل 
يشء يتحارك يف املحاخظاة،  اِعاني 
املجت1ع الدخيل للتحرك خاليرخج عن 

ص1ته خإنكار مثل لذه الجرائم.
خشان طريان الدادخان اممريكي 
السدو ي الغاشم يو  االثنني املايض 
سلسالة غاارات  وياة اساتهدخت 
عد اً من منازل املواطنني ب1حاخظة 
صددة، منها منزل مواطن ب1نطقة 
آل الح1اقي ب1ديرية باقم الحدخ ية، 
ىَ َّى إلىَااى تدماريه بالكامال..  ااا أ مىَ
خضاالً عان ترضر عاد  مان منازل 

خمزارع املواطنني.
خقصاف طاريان الدادخان بأربع 

آل  منطقاة  عاىل  غاارات  وياة 
أخارى  غاارات  خثاالث  الزمااح، 
اساتهدخت أماكن متفرقة ب1ديرية 
الظالار غارب محاخظاة صدادة 
مناازل  يف  كبارياً  أحدثات  مااراً 

خم1تلكات املواطنني.
شان  الجاوف  محاخظاة  خيف 
طريان الددخان اممريكي السادو ي 
الغاشام يو  أمل امربداء سلسالة 
مان الغاارات عىل منطقة السااقية 

ب1ديرية املصلوب بالجوف.
خاساتهدف طاريان الدادخ ثاالث 
غارات عاىل ميي1ات البادخ خرعاة 
امغناا  ب1نطقة السااقية خخلفت 

أرضارا كبرية خيها.

  -  خاص
كثف طاريان الدادخان اممريكي 
السادو ي غاراتاه خاالل اليوماني 
الد1اري  عاىل  باال  املاضياني 
ب1حاخظة تدز بدد الهزي1ة القاسية 
لقوات الغازخ خاملرتزقاة يف املنطقة 

مطلع امسبوع املايض.
خأخا ت مصا ر خاصة لصحيفة 
»صدى املسرية« أن طائرات أمريكية 
قصاف  يف  شااركت  طياار  بادخن 
الد1اري، باإلضاخاة إلىَااى الطريان 

الحربي لتحالف الددخان.
خعاخ  طريان الدادخان اممريكي 
السادو ي يو  الثالثاء املايض شان 
غاراته عىل محاخظة تدز، مستهدخاً 
بسلسالة من الغارات مراخل مدنية 

خخدمية.
خاساتهدف طاريان الدادخ بثالث 
غاارات القارص الج1هاوري رشقي 
ىَ َّى إلىَااى ترضر  ااا أ مديناة تداز، مىَ
ك1اا  املجااخرة،  املناازل  عارشات 
اساتهدخت منطقة الد1اري ب1دينة 
ذُخ بااب التابدة ملديرياة باب املندب 
بأربع غارات أسافرت عن أرضار يف 

امل1تلكات الدامة خالياصة.
خخاصل طاريان الدادخان الثالثاء 
املحجار  مبناى  اساتهداف  املاايض 
البيطاري الجديد بأرباع غارات أ ت 
إلىَااى تدمري منشاآت املبنى خترضر 
الدديد من املنازل خاملباني املجاخرة.
طاريان  شان  إب  محاخظاة  خيف 
الددخان اممريكي السدو ي الغاشم 

ياو  الثالثااء املايض سات غاارات 
 وياة عنيفة عاىل مناطل ب1ديرية 
اا  الساية خبددان ب1حاخظاة إب، مىَ
ىَ َّى إلىَاى استشاها  3 مواطنني من  أ

املارة.
خأخضاح مدير رشطاة املحاخظة 
ىَن طريان  الد1ياد مح1اد الشاامي أ
الددخ شان أربع غارات عىل منطقة 
نقيل اليشابة ب1ديرية السية، ك1ا 
شان غارتني عنيفتني عاىل منطقة 

الدذارب ب1ديرية بددان.
أماا يف محاخظاة الحديادة خقاد 
أصياب صيّاا  يو  اإلثناني، بقصف 
قاوارب  عاىل  الدادخان  لبحرياة 
الصيا يان بالقرب مان  زيرة زقر 

التابدة ملحاخظة الحديدة.
خيأتاي تجد  اساتهداف الددخان 
للصيا يان الي1نيني بدد عدة مجازر 

أخاخار الداا  2015، استشاهد عىل 
إثرلا قراباة 500 مواطن خصيا  يف 
مناطل متدد ة من الساحل الغربي 

للبال .
إىل ذلاك، شان طاريان الدادخان 
غارتاني  امحاد  مسااء  الغاشام 
 ويتني عىل أحياء ساكنية يف الحي 
التجااري )الصاورة(، خبالقرب من 
الياط السااحيل ب1ديناة الحديدة. 
الغارات الحي السكني  خاساتهدخت 
املكتظ بالساكان يف الحاي التجاري 
خبالقارب مان الطريال السااحيل، 
أصياب عاىل إثرلا بداُض املواطنني 
السااكنني بالقرب من مكان الغارة، 

خبدض املارة يف الطريل.
اإلطاارات  الكثاري من  ختهدمات 
خالفناا ق  لل1باناي،  اليار ياة 

املجاخرة ملكان القصف.
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 حسن حمود شرف الدين
عادن  مينااُء  يبقاى 
حلال  خل  يف  اااًة  ُغصَّ
خخصوصااً  اليلياج 
ارىَات خالسدو ية، خلو  اإلمىَ
كذلاك بالنسابة ممرياكا 
خإرسائيال اللتاني تؤّمالن 
باسام  علياه  السايطرة 
ارىَات خالسدو ية.. خقد  اإلمىَ
اارىَات أن تولت  سابل لإلمىَ
موضاوعىَ تشاغيله بدقاد 
الحكوماة  ماع  قانوناي 
نياة.. إال أن الحكومةىَ  اليى1َىَ
اارىَات غاري امخالقية خغري  نياة لام تتنبَّْه مغاراض اإلمىَ اليى1َىَ
القيى1َية خغري القانونية، خانتهكت مبا ئىَ احرتا  حلِّ امللكية 
ني يف الحفاظ عاىل أكي خأقوى ميناء عىل  خحل الشادب اليى1َىَ
ارىَات مفاتيحىَ  املساتويني اإلقلي1ي خالدخيل.. خقد استل1ت اإلمىَ
ميناء عادن بطريقٍة رشعياٍة خأغلقته بطريقاة  نيئة؛ حباً 
نية  يف إحيااء منطقتها التجارية خقتل عاص1اة التجارة اليى1َىَ

خاملنطقة الحرة عدن.
اارىَات خمدها السادو ية يف شال الحركة  لقاد نجحت اإلمىَ
ارىَات خموانئ أخرى سادو ية  نية خنقلها إىل اإلمىَ املالحية اليى1َىَ

خأصبح ميناء عدن الدخيل مذكوراً خقط يف كتب التأريخ.
ناي كاخة يدارف لذه  الدجياُب يف اممار أن الشادب اليى1َىَ
املؤامارة الحقرية، خخصوصاً ألل عادن خالجنوبيون، خرغم 
ن ع1وماً  مدرختهم باليسارة االقتصا ية التي تجّرعتها اليى1َىَ
خعادن خصوصاً إال أنهم رّحبوا بقاتلهام خمدمر اقتصا لم 
ن  برخاع صور ملاوك الشايطان يف شاوارع خأزقِة ثغار اليى1َىَ
الباسم عدن.. ال أ ري ألي الحا ُة الستقبال الغزاة؟، أ  لي 
البال ة خالباللة يف بدض أبناء الجنوب املغرر بهم خاملنساقني 

ارىَاتي. خراء الريال السدو ي خالدرلم اإلمىَ
ني اليو  بديدًة عن  لم تكن أمريكا التي تقتُُل الشادبىَ اليى1َىَ
املشاهد باممل.. بال كانت قريباًة خمّطلدًة خآمارًة خناليًة 
ني  خمدبِّرًة إلسارتاتيجية تدمري املالحة البحرية للشادب اليى1َىَ
نيُّ تحتىَ  خنقلهاا إىل أماكنىَ أخرى.. حتاى يظلَّ الشادُب اليى1َىَ
الوصاية ام نبية خخاقداً لقراراته السايا ية.. خلألسف ظلت 
اُن طيلاةىَ الُدُقاو  الي1ساة املاضية مرتهناًة خخاضدًة  اليى1َىَ
للسياساة اممريكياة يف املنطقة خلرغبات خأط1ااع امنظ1ِة 

ارىَاتي. اليليجية، خيف مقدمتها النظامان السدو ي خاإلمىَ
أمرياكا خلاي املسايطرُة عىل املالحاة الدخلياة يف البحاِر 
ني مرتبٌط  الدربياة خاإلقلي1ية تدرُف أن طبيدةىَ الشادب اليى1َىَ
بالحال ضد الباطال.. لذلاك لي ترياُد  نوبىَناا يف حالة من 
الضياع خالتولان خالتدمري خالشالل.. خلكان املتابعىَ للقضية 
ن من مياٍض عسارٍي راخٍض للهي1نة  نية خما ت1ُرُّ به اليى1َىَ اليى1َىَ
اممريكية خالوصاية السادو ية خاليليجياة يدرك أن ص1و  
الشادب الي1ني كفياٌل بإطاحة املارشخع الصهيوأمريكي يف 

ن. املنطقة الدربية خاإلسالمية، ابتداًء باليى1َىَ
ني ستساالُم يف  إن ح1لاةىَ #أمريكا_تقتل_الشادب_اليى1َىَ
ني تجاهىَ أط1اِع خرغباِت  تن1ية الوعي يف أخسااط الشدب اليى1َىَ
أمرياكا خحقيقاِة مشااريدها اإل رامياة خالتدمريية يف حلِّ 
ُر بث1ن..  ادَّ ني خم1تلكاتاه خمقدراته التي ال تُقىَ الشادب اليى1َىَ
ْرنُُه الذي ساينكرِسُ  خأمريكا الشايطاُن امكيُ خالسادو يُة قىَ
ني خ يشه خلجانه الشدبية  بإذن الله خعىل أيدي الشدب اليى1َىَ
نايُّ ماا خّلفه  الرشخااء امشااخس.. خسايبني الشادُب اليى1َىَ
الددخاُن »اممريكسدو ي« خسايدوُ  ميناُء عدىَنىَ إىل الصدارِة 

خبأيٍد ي1نية.

الجنوب الذي 
يريدونه!

)الصنعانية(.. وعوامل صمود اليمن *
 حمود عبداهلل األهنومي 

 

ُن بص1و ه أكثرىَ من 10 شهور يف تثبيت الوعي الداملي  حىَ اليى1َىَ نجىَ
رة خهاي أعجز من أن تحقل  عن السادو ية بأنها مه1ا بدت متن1ِّ
ْساكرياً شايئاً ي1كن االتكاء عليه اسارتاتيجياً، خقد ساير خزير  عىَ
اليار ية الساوري خليد املدلم، مدلقاً عىل خي استددا  السدو ية 
ن«،  إلرساال قوات برياة إىلىَ بال ه: »مااذا خدلت السادو ية يف اليى1َىَ
خذات السايرية يف نفل املوضوع  ارت عىل لساان املتحدثة باسم 
اليار ية الرخساية. خإنه ملان امل1ية مدرخة أن لاذا ليل لدجز 
تحالاف الُداْدخىَان خضداف إمكاناتاه، خلكن يداو  بالدر ة امخىل 
نيني خصندت  لدوامالىَ عديدة عّززت حالة القاوة خاملندة لادى اليى1َىَ

ملح1ة الص1و  امسطورية التي سيقف عندلا التأريخ ملياً.
إن النزعاة الدينياة خالدقيادة اإلساالمية التاي ترباى عليهاا 
نيون، خالتي لي يف مج1لها خمنبدها حالة ثورية تغيريية تثور  اليى1َىَ
عىل الواقع اليسء الذي تديشاه – يدتي راخداً مه1اً لتشاكيل حالة 
نيني، ليل يف لاذا الدرص خقط، بل عاىل مر الدصور  الص1او  لليى1َىَ

السابقة، خالدين اإلساالمي ب1صدره الُقاْرآني خالنبوي يستثري بذاته مداني القوة 
خموا هة الظاملني خاملساتكيين. الدين منهج بطبده يشادل الثورة عىل الظاملني، 
خيقادس حيااة اإلباء خالت1ر  عىل الطغاة خاملساتكيين، أليال الُقاْرآن يف مج1له 
ىَْخ الرساول الوحيد الذي يساارع إىلىَ  يجدال محاور الدية التأرييية لو ذلك النبي أ
عاانىَ ما يقفون يف خ وه طغاة  اان به أخلئك الضدفاء خاملسااكني، خالذين رسىَ اإلي1ْىَ

زمانهم، خمتكيي أخانهم؟!
ن أنها  خبالتتباع نجاد أن حاالت الثاورة عىل الغازاة خاملتكييان يف تأرياخ اليى1َىَ
ني  اانية، خدىل سابيل املثال خاطاب زع1اء التحرر اليى1َىَ انطلقت من منطلقات إي1ْىَ
عاىل مر التأريخ الشادب بيطاب  يني يساتثري خيهم مدنى الوا ب، خيساتظهر 
عليهام بفضيلة التحرك الجهاا ي، خاعتبار ذلك خريضة مقدساة، خما ذلك إاّل من 
لذا الشادب شدب متدين بفطرته، خإن كان تدينه يف طابده الدا  ال يحبذ التشد  

خالتطرف.
نياة الدينية كانت قد التقات بالثورية خاالنتصاار للحل مه1ا كان  الحالاة اليى1َىَ
الث1ان يف خقت مبكر يف اإلساال ، حتى قبل خصول الفكار الزيدي الثوري إىلىَ الحكم 
ائ1اً  خيه، خلو الفكر القائم عىل املنهجية الثورية ك1ا لو مدرخف، خيسطع نج1ه  ىَ
نية ضد خالة بني أمية ثم ضد خالة  يف موا هاة الغزاة خالظاملني، خفي الثاورات اليى1َىَ
بناي الدبااس، يف القرنني امخل خالثاني الهجريني خالنصاف امخل من القرن الثالث 
الهجاري، حيث لفتت الكثاري من الباحثني، خألقت لهم بإيحاء بأن لذا الشادب ال 
ي1كنه الساكوت عىل الظلم، خال يقبل حياة اليضوع خاالساتدبا ، خملا خِ د الفكر 
الزيدي بشاكل رسا1ي يف آخر القارن الثالث الهجاري يف البال ، إذا بناا نجد حالة 
من االنساجا  خالوئا  بني لاذا الفكر خبني الطبيدة املجت1دياة خالثقاخية الدينية 
نياة، خكأنه1ا كانا يبحثان عن بدضه1ا. خنحن نساتذكر يف لذا الصد  موقف  اليى1َىَ
اإلما  طااخخس الي1اني )ت106لا( خابنه عبدالله بان طاخخس )ت132لا( من 
حاكا  عرصل1اا، خل1ا من ألم أئ1ة الحديث خالدربية يف الدالم اإلساالمي آنذاك، 
بال إن صندااء لذه املدينة املقدساة، عرخها املؤرخون بأنها املديناة التي ال يصيل 
أللها خلف حكا  الجور خالظلم، خبات مصطلح )صنداني( يف قاموس املحدثني - 
اا   ىَمىَ يدني رخض أللها الصالة خلفهم، صنداء لي نفساها التي قبض خيها عىل أ
االعتدال مح1د بن إ ريل الشااخدي متلبساا بته1ة الثورة ماع ألل البيت يف عهد 
الرشايد الدبايس، خييلن املؤرخ الجندي يف القرن الساابع الهجري أن ذلك ال يزال 
ىَْصبىَاح  لو الساائد عن صنداء خنواحيها حتى عارصه. خاالمتناع عن الصالة الذي أ
مرا خا لكل1ة )صنداني( تدبري  يني عن منهجية ثورية ترخض الظلم خاالساتبدا  

نية. خالينوع، خلذا يبني مدى تالحم الثورية الفكرية الدينية بالطبيدة اليى1َىَ
ىَْصبىَاح من أصول الدين بإرسااء  لاذا املفهو  الفكاري خالديني )الصنداناي( أ
الزيدياة تقالياد الرخاض للظاملاني، خالثاورة عليهام، خاعتبارلم اممار باملدرخف 
خالنهاي عان املنكر خخ وب الجها  باني يدي القائد املحل اصاال أصيال يف الدين ال 
ن، خكان الداعم  يجاوز التنازل عناه، خلو ما أعطى زخ1اً تأرييياً للثاورات يف اليى1َىَ
ن،  الرئيل لتلك املقاخمات الدنيفة التي شهدلا التأريخ تجاه الغزاة ام انب يف اليى1َىَ
خلهذا لم يقر لهم قرار يف لذه املنطقة من الدالم، خلي التي تشابدت برخح الثورة 
خاالنتفاضة خالرخض لأل انب خللظاملني، بدءا من عرص الدخلة امموية خىَالدباساية 
إىلىَ الدث1انياة خاالحتالل الييطاني خالتدخل املرصي، حتى خإن رخع الغزاة شادار 
نيني لم ينيدعوا بذلك خرخضوا االنصياع له. الدين الجامع خعاملية اإلسال  خإن اليى1َىَ
نيُّ إذاً تطبيقات خاسدة، عّيْت عنه مقولة )مقية الغزاة(  اكتساب التأريُخ اليى1َىَ
ىَْخ )مقاية امناضول(، ختج1اع كتابات املؤرخني خنتائجهم أن لذا الشادب يظل  أ
عصيااً عاىل االحتالل خالغزخ، خأنه لان يكرس، خلن يهز ، إاّل حين1اا تنكرس إرا ته 
ىَْصبىَاح التأريخ الياو  ب1ا ي1ثل مان ذاكرة ثقاخية  الداخلياة خينشاغل ببدضاه، خأ
خخطنية عامالً مه1اً من عوامل تشاكُّل حالة الصالبة خالص1و  لذه التي يديشها 

اا  لذا الُداْدخىَان الصلف. ىَمىَ ني اليو  أ شدبنا اليى1َىَ
سال1ت إىلىَ حدٍّ كبرٍي الثقاخة الوطنية خالدرخبية يف لذا الوضع القوي، خالثقاخة 
نية التي تنت1ي لألرض، خت1جدلا، ختصنع عالقة اسرتاتيجية مدها باعتبارلا  اليى1َىَ
ني، خعشاقها، خسكب  موع الشوق خلو  أرضاً زراعية، طاملا أحبها اإلنساان اليى1َىَ
يهيام بها، خعاش من خرياتها، ينظر إىلىَ السا1اء، لكي تصال محبوبته امىَْرض ب1ا 

يندشها، خيزلو خينُشُد خيراً، خيرتنم من  1الها مجداً خعشقاً، ال شك أن لها أثراً 
نيون  مه1اً يف إسانا  الدوامل امخارى يف ملح1ة الص1و  لذه. خبين1اا يقتنع اليى1َىَ
ن   1يدا ب1ا خيهم أخلئك املصطفون مع الُداْدخىَان أن من يغزخ اليى1َىَ
الياو  خيحتله لام  خل االساتكبار خأ خاتهام يف املنطقة إرسائيل 
ائ1اً عىل طريفىَ نقيض مع قضايا  خالسدو ية خاإلمارات التي تقف  ىَ
الوطن خسيا ته، خقضايا الدرب خاملسل1ني الدا لة، خمنها القضية 
ني البسيط  املركزية خلسطني. خلذا ما عّزز الوعي لدى املواطن اليى1َىَ
أن مدركتنا لذه ال تفصلها مسااخات كبرية عن مدركة خلسطني، 

ىَْخ رخض التسلط خالهي1نة امىَمريكية. أ
 غراخيااً يارى املحلاُل امىَمريكاي رخبارت  . كاباالن، خالاذي 
اعتيتاه مجلاة السياساة اليار ياة خاحاداً من باني أخضل مئة 
مفكار عاملي، يف كتابه الشاهري )انتقا  الجغراخياا( الذي صدر يف 
ان - ب1اا ت1ثلاه لضبتها الجبلياة البازلتية  عاا 2012 ، أن اليى1َىَ
الشاسادة – يدتاي »القلب الدي1وغارايف البالغ امل1ية« يف شابه 
الجزيارة الدربية، خيصفها بأنها التي »لام يت1كن الدث1انيون خال 
الييطانياون من السايطرة عليها أبدا«، خىَأنه لم »يكن مساتد1رة 
ىَمريكي التقاه يف سافارة بلده  حقيقاة عىل اإلطالق«، خينقل عن عنرص ميابرات أ
يف زيارتاه لصندااء قوله: »لناك أكثر مان عرشين مليون شايص مكاخح، خذي 
عقلية تجارية، خمسالح تساليحاً  ياداً، خكل منهم يد1ل بجاد مقارنة بجريانهم 
السدو يني، إنها املستقبل، خلو ما يصيب الحكومة يف الرياض بالقلل«، خلو خإن 
ن، توّصل من خاللها إىلىَ أن اليطر عىل السادو ية  ظهار بناية تحريضية ضد اليى1َىَ
ن بر الها خ غراخيتها، خإنه يجب أن نقر له ببدض لذه  كنظا  يأتي من قبل اليى1َىَ
الحقيقة. خإذا كان الُداْدخىَان السادو ي امىَمريكي بكل ما أختي من قوة عساكرية 
خت1ويال لو امعىل عامليا، يدجز عن تحقيل يشء يذكر حتى يف املناطل التي تيد  
ه، خكيف به الحال لو خصل إىلىَ ع1ل لذه الهضبة الجبلية التي  طبوغراخيتُها أط1اعىَ

شّكلت انطباعا أسطوريا يي بالهيبة خاملندة خالجالل خالدزة.
مان ناحية أخرى ال تيفى عىل املتابدني الجهوُ  خامموال الضي1ة التي خظفها 
ني خالل عقو ، إلحداث انقالب يف طبيدة  النظا  السدو ي لا)خلبنة( املجت1ع اليى1َىَ
نية  لاذا املجت1اع خخعيه التأرييي خثقاختاه الدينية امصيلة خالتزاماه بقي1ه اليى1َىَ
نيني  ال حالة النفور من الذلاة خالضيم خالظلم يف نفاوس اليى1َىَ خالثورياة، خإن تأصُّ
ال أيٍّ مان ألداف لاذا الُدااْدخىَان، خأنه يف أساوأ امحوال  يشاري إىلىَ اساتحالة تحقُّ
ىَْخ خكرية خإن  ىَْخ نفوذه العتبارات مالية أ باخرتاض خضوع بدض املناطل لسيطرته أ
املساتقبل بهذه الدوامل املتأصلة كفيل بتكدير حياة الغازاة خأذنابهم من املرتزقة 

املحليني خالدامليني.
ام الُدااْدخىَان أي تقاد  من  هتاه، بين1ا يقلل خيهّون من شاأن  ل خيضيِّ يهاوِّ
نياني خعوامل قوتهم خص1و لام، غري أن ما لم يفه1ه الُدااْدخىَان خال محللوه  اليى1َىَ
الساطحيون املتأثارخن بامطرخحاات اإلخوانية خالولابية التي ال تساتبطن حالة 
املجت1ع خخلفياته املتنوعة بشاكل  يد - لو عامال الحراك الثقايف الجها ي الذي 
نية خكثري من مدنها يف لذه  صار ثقاخة عامة لشاباب خنساء خأطفال امرياف اليى1َىَ
الهضباة اليطرية، لذا الحراك يبدخ اليو   ينامو لذه القوة الصامدة عىل امىَْرض، 

خالتي تسّطر أ 1ل خأرخع خأقوى صفحات البطولة خالتضحية خالشجاعة.
إن لاذا التحاول اال ت1اعي الثوري الذي انطلل من أ بيات املسارية، من مالز  
السايد الشاهيد حساني بدر الدين رح1ة الله تغشااه خمواقفه خمحارضات أخيه 
السايد القائد عبدامللك الحوثي خعبقريته القيا ية، التاي آثرت تفديل املجت1ع ب1ا 
ىَْخ تأ يل امليتلف خيه، لقاد ح1لت تلك ام بيات يف  أ 1اع عليه املسال1ون خرخض أ
خطابهاا الثاوري الجها ي ل1و  اممة خمان خالل آيات الُقااْرآن الكريم الثورية 
خالجها ياة خشاكلت خعياا بأل1ياة التحارك يف لاذا اإلطاار، خلاذه القواخل من 
املجالديان خالثاوار خاملقاتلاني التي تدشال املوت كدشال الغزاة للحيااة لم تأت 
مان خراغ، إنه الفكر الحي، خالارخح املتجد ة، خالثورة املسات1دة خداليتها خخقتها 
خن1اءلا مان الدين، خمن التأريخ، خمان الذاكرة الوطنية خالدرخبية خاإلساالمية، 
خلاو اممر الاذي أخفل يف خه1ه كثري من لؤالء، خحني خه1اه الُداْدخىَان خمنظرخه 
كانت اساتجابتهم له استجابة سالبية، أيّدت امطرخحات خالتوقدات التي ح1لتها 

لذه ام بيات ختوقدتها سابقا.
أما إذا أضفنا النفسية التدمريية املتوحشة التي ظهر بها الُداْدخىَان من أخل يو ، 
نيون، خقد  لب  خأناه ظهر  لياً كأخقح خأ بن خأقذر خأشانع ُعاْدخىَان عرخاه اليى1َىَ
املرت ية خالنطيحة من شاذاذ اآلخاق من أصقاع الكون، خأنه ال مرشخع لدى ع1الء 
الُداْدخىَان خعىل رأساهم الدمية لا ي خحكومة بحاح سوى الفوىض ختسليم البال  
للحركات التكفريية الدنفية ك1ا يحدث يف عدن خالجنوب، خإن الشدور السائد اآلن 
نية أن لذا ُعاْدخىَان سااخر يساتهدف الج1يع يف خ و لم  لدى ميتلف الفئات اليى1َىَ
خحياتهام الحرة الكري1ة، خأناه ال خيار له إاّل القتال حتاى االنتصار، خلو الييار 
الوحياد الذي ي1يض خيه لذا الشادب حتى بدد عرشة أشاهر من الُدااْدخىَان، خلو 

ن من آثار سيئة قد ت1تد لدرشات السنني. الييار الذي سينقذ اليى1َىَ
خهل ستتيىل صنداء عن )الصندانية( ختتيندق يف صف )بالك خختر( خلي التي 

رخضت حتى عبدامللك بن مرخان، خلارخن الرشيد، خسلي1ان القانوني.

*ينشر بالتزامن مع موقع المجلس الزيدي اإلسالمي اإللكتروني

علي السراجي 
منذ خرتة خإْعاالىَ  الُداْدخىَان خمرتزقته ينرش امخبار 
ىَْخ منطقة  الكاذباة خالشاائدات عان إساقاط موقاع أ
ىَْخ  اة يف مكان  دياد أ ىَْخ عان ختاح  بهىَ ىَْخ لنااك أ لناا أ
ىَْخ غريلا مان املدن، خلي  عان مدركة تحريار صنداء أ
ن يقاخمون  مجر  شائدات كحرب نفسيه تستهدُف مىَ
ني؛  الُداْدخىَان السدو ي امىَمريكي من أبناء الشدب اليى1َىَ
بهادف إخضاعهم خإرعابهام إل بارلم عىل اليضوع 
ن مناطقياً  خاالستساال  ملرشخع تقسايم ختفتيت اليى1َىَ
خطائفيااً خكذلاك الهي1نة عىل ثارخات البلاد امُليتلفة 
ن من  ديد  ي1نىَة السياساية خالجغراخية عىل اليى1َىَ خللهىَ

بدد إسقاط لذه املرشخع عي ثورة ٢١ 
سبت1ي الشدبيّة.

خي1كان القاول إن حالاة التيويف 
التي  النفيس  خالرتلياب خاالساتهداف 
تد1ل عليهاا آلتكم اإلعالمياة قد أثبت 
خشالىَها منذ بداية الُدااْدخىَان خإىل اليو  
الص1او   ااا  مارشخع  ىَمىَ أ خساقطت 
ىَْخ  أ مواقاعىَ  ساقوط  خاال  خاملوا هاة، 
ىَْخ مدن يؤثار خال يدتي مدياراً  مناطل أ
ىَْخ للفشال؛ كاون الارصاع  لالنتصاار أ
الدسكري خامليداني ييضع للكثري من 
باست1رار مرشخع  املتغريات خمست1راً 

ة. الص1و  خامُلوىَا هىَ

خعلياه يجاب أن تفه1اوا أننا عىل 
كم إىلىَ يو  القيامة  اساتددا  أن نوا هىَ
ك1ا تحدث قائد الثورة السيد عبدامللك، 
ىَْخ ما  ك1ا أنناا لم يداد لدينا مشاكلة أ
اا   ىَمىَ ىَْصبىَاحنا أ نيارسه؛ كوننا الياو  أ
مدا له خاحدىَة تت1ثال بتغليب الحلول 
السياساية خالداو ة إىلىَ طاخلة الحوار 
لبناء خطن خاحد يتشاارك خيه الج1يع 
املواطىَناة  يكفال  ب1اا  اساتثناء   خن 
خيحقل املشااركة املجت1دية ختجاخز 
ىَْخ الساري  حالاة املايض بكل مكوناته، أ
ىَْخ الحرب  يف طريال الارصاع املسات1ر أ
املفتوحاة خالتي ال ي1كن اليرخُج منهاا إاّل بفناء أحد 

ىَْخ بفناء الطرخني مداً. امىَْطارىَاف أ
ني  ىَيْضاً عىل علم بأن الشادب اليى1َىَ خليُكان املدتادي أ
باات مدركاً لهذه املدا لة التاي ال مناصىَ منها، خكذلك 
هة  باات مادركاً أن ال حل غاري التوحد الشادبي ملوا ىَ
خمقاخمة الُداْدخىَان لح1اية السيا ة الوطنية خاستقالل 
ناي  ناي، خلهاذا نجاد أبنااء الشادب اليى1َىَ القارار اليى1َىَ
يسااندخن الجيشىَ خاللجان الشادبيّة بكل ما أختوا من 
قوة خصارت حالة التضحية يف سابيل الوطن مرشخعاً 
شدبياً مجت1دياً يز ا  ُكّل يو  قوة خخضوحاً خىَخعياً.

ة لاو الغالب  أخرياً إن مارشخع الص1او  خامُلوىَا هىَ
خاملنتارص مه1ا كانت قوة املدتدي، خلذه مشايئة الله 
خُسانة التغياري يف امىَْرض، خالتأريخ خريُ شاالد خ ليٌل 

عىل ذلك.

خيار الصمود واملواجهة
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الدين بدون مواجهة مع الباطل ال قيمة له
  -  خاص

ة )ال ُعذْرىَ  خيف الجازء الثالث من محارضىَ
للج1ياع أماا  الله( يحذر السايد حساني 
اااةىَ الدربية خاإلساالمية من  الحوثاي امُمَّ
اتباع سالوك بناي إرسائيال ختقصريلم يف 
تح1ل املسؤخلية امللقاة عليهم من قبل الله 
سبحانه ختداىل، حيث كانوا ك1ا حكى الله 
عنهم يؤمناون ببدض الكتااب خيكفرخن 

ببدض.
خأشاار السايد حساني الحوثاي إىل أن 
ناا لو نفل خاقع بني إرسائيل، نؤمن  خاقدىَ
ببدض الكتااب خنكفر ببدض )نحن نلتز  
بأ ازاء من الديان خأ زاء أخارى ال نلتز  
بهاا؛ مننا لام ندرخها، أخ لام نتدو  عليها، 
أخ لم نسا1دها، نبحث عن السهل يف الدين 
الاذي ال يثري حتى خال ِقاّط علينا، خنريد أن 
نصالىَ بهاذا إىل الجنة، خاللاه يقول عن من 
يبلِّغاون  يناه باعتبار أن يف -لاذا الدين- 
ما قاد يثري اآلخرين ضادك، خما قد ييىش 

الكثاري مان الناس 
أن يبلغوه خيتكل1وا 
}الَِّذيانىَ  عناه: 
ااالِت  ِرسىَ يُبىَلُِّغاونىَ 
اْونىَُه خىَال  يىَْيشىَ اللَِّه خىَ
إاِلَّ  اداً  ىَحىَ أ اْونىَ  يىَْيشىَ
{ )امحزاب: من  اللَّهىَ

اآلية ا3(.
السايد  خيوضح 
حساني الحوثي أن 
لاذه اآلية تدني أن 
اللاه،  رسااالت  يف 
أن يف  يان اللاه ما 
يثاري اآلخرين، خما 

قاد يجدُل كثارياً مان الناس ييشاون أن 
يبلغاوه، مشارياً إىل أنه لاو كان الدين عىل 
لذا الن1ط ملا قال عن من يبلغون رسااالته 
أنهم ييشاونه خال ييشاون أحاداً إال الله، 
خذكر ال ييشاون أحاداً إال الله يدل عىل أن 
لنااك يف  ينه ما يكاوُن تبليغاه م1ا يثري 
اآلخرين ضدك، م1ا قاد يُدخلك يف موا هة 
مع اآلخرين – الذين لم - ألل الباطل ألل 
الكفر ألل النفاق يهو  أخ نصارى أخ كيف 

ما كانوا.
خيرى السيد حسني الحوثي أن الدين لو 
كان عاىل لذا النحو – بادخن موا هة مع 
الباطال- ملاا كان له قي1ة؛ مناه  ين ال أثر 
له يف الحيااة، خلو ال يحل حقااً خال يُبِطُل 
باطالً، مدتياً أن اإلسال  إذا لم ينكر منكراً، 
خال يدرف مدرخخااً خال يحل حقاً خال يبطل 
باطالً خال يوا اه مبطالً، خال يوا ه كاخراً، 
خال يوا اه مناخقااً، خال يوا اه مفساداً، 
إساال  ال يبذل صاحبه من أ ل الله  يناراً 

خاحداً ليل له قي1ة.
ااة الدربية خاإلساالمية  خيياطاب امُمَّ
قائالً: )خلتفهم أن ماا نحن عليه ليل لو 
اإلساال  الصحيح، عندما ترى نفساك أنه 
ال تنطلال منك مواقاف تثري ألالىَ الباطل، 
خال تثاري ألالىَ الكفار، خال تثاري املناخقني، 

أناك لساتىَ عاىل يشء، خإذا كنت تارى أنك 
عىل اإلساال  كله خأنت تكذب عىل نفساك، 
ختكاذب عاىل  ينك، إن اإلساال  لاو الذي 
حّرك مح1اداً )صلوات الله عليه خعىل آله( 

خل1اذا لذا اإلسال  ال يحرك اآلخرين؟ 
خأضااف: )أما إساالُ  لاذا الدرص خهو 
إساالٌ  مساالٌم ال يحتااج مناك أن تتحرك 
ضد أحاد؟!. خال أن تثري ضدك أحداً؟ خال أن 
تجرح مشااعرىَ أحد، حتاى اممريكيني، ال 
تريد أن تجرح مشاعرلم أن تقول: )املوت 
ممرياكا(، خلذا يشء قد يثريُلام علينا أخ 
يؤثار عىل مسااعدات تأتي مان قبلهم، ال 
نرياد أن نجرح مشااعرلم، مدتياً أن لذا 
اإلساال  ليل إساال ىَ مح1د )صلوات الله 
عليه خعىل آله( الذي حرك رسول الله يف بدر 
خأُُحد خحنني خامحازاب ختبوك خغريلا لو 
القرآن، الذي حّرك عليااً يف ُكّل مواقده لو 
القارآن، ألم يقل اللُه عن رساوله )صلوات 
ا أُخِحايىَ إِلىَيْكىَ  اللاه عليه خعىل آلاه( }اتَِّبْع مىَ
{ )امندا : مان اآلياة 106( }إِْن  ِماْن رىَبِّاكىَ
 }َّ ى إيِلىَ ا يُوحىَ ىَتَِّبُع إاِلَّ مىَ أ
)امحقااف: من اآلية 
ا( خأنا أتحرك يف بدر 
خىَيف أحد خىَيف حنني خيف 
ىَتَِّبُع  ُكّل املواقاع }إِْن أ

.}َّ ى إيِلىَ ا يُوحىَ إاِلَّ مىَ
السايد  ختسااءل 
حساني: )ملااذا نحن 
إذا ما اتبدناا القرآن 
لال  يحركناا؟  ال 
نحان نتبع ماا أنزل 
إليناا؟ خلكنه ال  الله 
نحان  إذاً  يحركناا؟ 
للقرآن  متبداني  غري 
خغاري متبداني ملح1اد )صلوات اللاه عليه 

خعىل آله(.
خيجب عىل لذا التسااؤل: )نحن ال نزال 
ت1ر السانون علينا سانة بدد سنة، تطلع 
لحيتاك، ثم يبدأ الشايب خيهاا، ثم تصفى 
شيب، ثم تتدىص ثم ت1وت، خسنة بدد سنة 

خنحن ال نفكر من 
 دياد يف تصحيح 
خضديتناا مع الله 
ختداىل،  سابحانه 
نلتفات  أن  خيف 
خاعياة  التفاتاة 
خإىل  القارآن  إىل 
خاقدنا، ماا بالنا؟ 
نتسااءل حتى  لم 
خنحن نقرأ القرآن 
إىل  نصال  عندماا 
قولاه تدااىل: }لىَْن 
ىَذًى{  أ إاِلَّ  خُكْم  يىَرُضُّ
بدد أن تحدثىَ عن 
كياف  املسال1ني 
يجاب أن يكوناوا 
يصلاوا  حتاى 
أن  إىل  ر اة 
اآلخرين  يرضباوا 

خيصبحاوا خي1اا إذا تحركوا لام ضدك لن 
تكاون حركتهم أكثر من مجر  أذية، طنني 
إِْن  ىَذًى خىَ خُكاْم إاِلَّ أ ذباب ال أثر لاه }لىَْن يىَرُضُّ
 } خنىَ ُ ىَْ بىَاارىَ ثُمَّ ال يُنرْصىَ اِتلُوُكاْم يُوىَلُّوُكُم اْم يُقىَ
ىَيْنىَ  لىَيِْهُم الذِّلَُّة أ بىَْت عىَ )آل ع1ران:111( }رُضِ
بٍْل ِمنىَ النَّاِس  بٍْل ِمنىَ اللَِّه خىَحىَ ا ثُِقُفوا إاِلَّ ِبحىَ مىَ
لىَيِْهُم  بىَاْت عىَ اٍب ِمنىَ اللَّاِه خىَرُضِ ضىَ بىَااُءخا ِبغىَ خىَ
ىَنَُّهْم كىَانُوا يىَْكُفُرخنىَ ِبآيىَاِت  ْساكىَنىَُة ذىَِلكىَ ِبأ اْل1ىَ
ا  الٍّ ذىَِلكىَ ِب1ىَ رْيِ حىَ ىَنِْبيىَااءىَ ِبغىَ يىَْقتُلُونىَ اْم اللَّاِه خىَ
{ )آل ع1ران:112(.  ْوا خىَكىَانُوا يىَْدتىَُدخنىَ صىَ عىَ
خيف ذات الساياق يشاري السايد حساني 
الحوثاي أن طريلىَ الجناة لي طريل أخلئك 
ا  ىَيُّهىَ الذين قاال عنهم يف لذه الساورة: }يىَا أ

ْوفىَ  سىَ ْن ِ يِنِه خىَ ْن يىَْرتىَدَّ ِمنُْكْم عىَ نُوا مىَ الَِّذينىَ آمىَ
ىلىَ  ىَِذلٍَّة عىَ يُِحبُّونىَُه أ ْوٍ  يُِحبُُّهاْم خىَ يىَأِْتي اللَُّه ِبقىَ
اِلُدخنىَ يِف  ىلىَ اْلكىَاِخِرينىَ يُجىَ ىَِعزٍَّة عىَ اْل1ُْؤِمِنانيىَ أ
ةىَ الِئٌم{ )املائدة:  اُخونىَ لىَْومىَ ِبيِل اللَِّه خىَال يىَيىَ سىَ
مان اآلياة ل5(، مدتاياً أن لاذه النوعية 
ليسات من نوعيتنا نحن املتحججني  ائ1اً 
بالياوف من املشااكل أخ  لب املشااكل، 
خقاال: )القرآن لو يلغي لذه- املشااكل- 
خمن يقولون لذه الكل1اة أبداً ال ي1كن أن 
يكوناوا من ألل الجنة خال ي1كن أن يكونوا 
م1ان يدزخن  ين الله، خال م1ن يدتزخن يف 

الدنيا خال م1ن يدتزخن يف اآلخرة.
خأخضح السايد حساني أن نوعيةىَ أخلئك 
الذيان يحبهام خيحبوناه أنهام أذلاة عىل 
املؤمناني بين1ا نحن أقويااء عىل بدضنا يف 
اليصوماات، خأذالء أماا  الكاخرين، أما  
ألل الباطل، أما  اليهو  خالنصارى أذالء.

خأضااف أن مان صفات -تلاك النوعية 
ِبيِل  اِلُدخنىَ يِف سىَ يحبهم خيحبونه- أنهم }يُجىَ

اللَّاِه{ ينطلقون لم؛ 
منهم قاو  ك1ا قال 
}يُِحبُُّهاْم  عنهام: 
ليساوا  يُِحبُّونىَاُه{  خىَ
حتى بحا ة إىل كال  
يزحزحهام،  كثاري 
خيدخدهم خينطلقون 
من  لام  متثاقلاني، 
بوعاي  ينطلقاون 
كامل خبرغبة كاملة؛ 
الله  يحباون  منهام 
يُِحبُّونىَُه{  خىَ }يُِحبُُّهاْم 
خمان يحاب اللاه ال 
امليارج  عان  يبحث 
خامل1الاص مان عند 

سيدي خالن أخ سيدنا خالن، خ1ن يحب الله 
ال يبحث عن أسئلة.

خاعتي السايد حساني الحوثي أن أخلئك 
الناس املسال1ني منا الذين يجدلون عذابىَ 
النااس أعظم من عذاب اللاه خأذية الناس 
أشاد مان عاذاب الله، نرياد إساالماً ليل 
مشااكل.  خياه 
أليال لاذا لاو 
 . ؟ لصحياح ا
ال  إساالماً  نرياد 
خيه شايئاً  نباذل 
خال  أموالناا  مان 
نقف خياه موقفاً 
يثاري  ال  قويااً، 
مديار،  عليناا 
محاخاظ،  خاالّ 
خاالّ  رئيال،  خاالّ 
خاالّ  يهاو ي  يثري 
نرصاني.. إساال  

سهيل.
يارى  خلناا 
حساني  السايد 
الحوثي أننا: نريد 
ماا لام يحاظ به 
لل  اللاه  رساول 

تدرخاون لذه؟ نحان نجدل أنفسانا خوق 
رساول الله، نحان نجدل أنفسانا عند الله 
أعظام من مح1د خعيل. لال لذا صحيح؟ 
لاذا تفكري املغفلني. لو كانت املساألة عىل 
لاذا النحو ملاا تدب مح1د، ملاا  الد، خملا 
 الد عايل، خملا  الد اآلخرخن، نحن نريد 
مان اللاه أن يحرشناا يف زمارة مح1د خال 
يكون بيننا خبينه خال محّط أصبع يف الجنة، 
خنحان يف نفال الوقت غري مساتددين أن 
نتح1ال أّي مشاقة من أ ل  ينناا، خال أن 
نبذل أي ريال يف سبيل  يننا، خنريد من الله 
أن يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل 

ملح1د )صلوات الله عليه خعىل آله(.

خيتحدث السيد حسني الحوثي مياطباً 
اه خالحارضيان: نحن الذيان ال نفهم  نفسىَ
أين موقدنا أما  الله، رب1ا قد نكون - خالله 
أعلم خندوذ بالله إذا لم نصُح خلم نر ع إىل 
تىَى  رْسىَ اللاه - م1ن يقاول خي1ا بدد: }يىَاا حىَ
رَّْطاُت يِف  اا خىَ اىلىَ مىَ عىَ
)الزمر:  اللَّاِه{  نِْب   ىَ
مان اآلية 56( تظهر 
لنا أشاياء كثرية كنا 
خكنا  خيهاا،  نفارط 
نقارص خيهاا، خكنا 
خكنا  عنهاا،  نتغاخل 
ال نبايل بهاا خإذا بنا 
نرى أنفسانا، خنحن 
مان كنا نقاول: ]ما 
خإن  إال  نياا  لاي 
اللاه ساتأتي  شااء 
خندخال  اآلخارة 
أليسات  الجناة[. 
الجناة مقامااً عالياً 
ْت  مقاماً عظي1اً؟ الجنة مقا  تكريم: }أُِعدَّ
اِء  َّ اِء خىَالرضَّ َّ ِلْل1ُتَِّقنيىَ الَِّذيانىَ يُنِْفُقونىَ يِف الرسَّ
اِن النَّاِس{  اِخنيىَ عىَ يْاظىَ خىَاْلدىَ خىَاْلكىَاِظ1ِانيىَ اْلغىَ
)آل ع1اران: 133 - ل13( أعادت لل1تقني 
ىَى ِمانىَ اْل1ُْؤِمِننيىَ  املجالدين }إِنَّ اللَّهىَ اْشارتىَ
اِتلُونىَ  نَّةىَ يُقىَ ىَنَّ لىَُهُم اْلجىَ ىَْموىَالىَُهْم ِبأ أ اُهْم خىَ ىَنُْفسىَ أ
اِبيِل اللَّاِه{ )التوباة: من اآلياة 111(،  يِف سىَ
مقامااً عظي1اً خنحان قد يتثاقال البدض 
أن يقاول: املوت ممريكا، املاوت إلرسائيل. 
املاوت ممرياكا  تقاول:  أناك  خاملفارخض 
خكنادا  خإرسائيال  خخرنساا  خبريطانياا 
خأسابانيا.. لكن كم نداد ! قل مع إرسائيل 
خاحدة منهاا - أمريكا - خلي )الشايطان 

امكي( خلي من تحرك اآلخرين.
خإذا كنات غاريىَ مساتدد أن تقاول لذه 
الكل1اة خانظار قليالً إىل البحار تأمل قليالً 
البحار تجاد اممريكياني خالفرنسايني  يف 
خ اخلاني  حولاك  خامملاان  خالييطانياني 
إىل باال ك خإىل بلادان اآلخريان مان البال  
لاك[  ]املاوت  ليقولاوا:  ليال  الدربياة، 
ساي1يتونك خداالً خليال خقط مجار  أن 
يقولوا قاوالً. ساي1يتونك خي1يتون رشخك 
خكرامتك خعزتك خ ينك خىَرخحيتك خس1وك، 
خسارتى  خبناتاك،  أبنااءك  خسيفسادخن 

نفسك يف أحط مستوى.

��ة  عندما يجد التيار التكفيري من أوساط األُمَّ
الكثير م�ن الناس الذي�ن ينخدعون ل�ه يتأثرون 
روا  به، ويس�تغلهم لدرجة أنه يدفع بالكثير ليفجاّ
أنفس�هم ويقتلوا أنفَس�هم؟!. هذه الس�ذاجة هذا 
الغباء والفراغ التام م�ن عملية الوعي والتحصن 
الفك�ري والثقايف يجعل البع�َض ضحيًة إَل هذه 

الدرج�ة إَل أن ينجر ليكون أداًة بي�د التكفيرين، 
�ر نفس�ه ويقت�ل الكثي�ر من  وق�د يذه�ب ويفجاّ
األطف�ال َوالنس�اء ويس�تهدف تجمع�اٍت برشية 

متنوعة.
 ه�ذه القابلي�ة للتكفيريين التي ج�راّت معهم 
وتجر يومياً العدد الكبي�ر من الناس يف مجتمعنا 

اإلْس���اَلمي هي ت�دل بكل وض�وح عىل اختالل 
��ة،  رهي�ب يف الوعي، النس�ياق وراء أَْع�َداء األُمَّ
النس�ياق وراء أَمريكا، النس�ياق وراء إرسائيل، 
��ة، النخداع بش�عاراتهم  الميل نحو أَْع�َداء األُمَّ
وعناوينهم التي يرفعونها، حينما يأتي األَمريكي 
ب�كل ضغائنه الواضُح ب�كل رشه الذي مأل الدنيا 

ليتح�داَّث ع�ن حق�وق إْن�َس��ان أَْو ليتحدث عن 
ديمقراطي�ة أَْو ليتح�دث ع�ن حري�ة ث�م ينخدع 
البع�ُض ب�ه ويتأثر بكالم�ه ويصِداّق�ه أَْو يصدق 
إرسائيل أنها تريد الس�الم وتنش�د السالم أَْو غير 
ذل�ك، هذا من مظاهر الخت�الل الرهيب يف الوعي 

��ة. يف َواقع األُمَّ

السذاجة والغباء من مظاهر االختالل الرهيب يف الوعي

 عندما ترى نفسك أنه ال 
ينطلق منك مواقف تثير أهل 

الباطل، وال تثير أهل الكفر، 
وال تثير المنافقين، أنك 

لست على شيء من اإلسالم 
الصحيح 

 تمر علينا السنون وال 
نفكر من جديد في تصحيح 

وضعيتنا مع اهلل وفي أن 
نلتفت التفاتة واعية إلى 

القرآن وإلى واقعنا

 من قال اهلل عنهم 
يحبهم ويحبونه ليسوا 

بحاجة إلى كالم كثير 
يزحزحهم وال يبحثون عن 

المخارج والممالص هم 
من ينطلقون بوعي كامل 

وبرغبة كاملة؛ ألنهم يحبون 
اهلل

 من يضع أمام 
تحركه للجهاد المشاكل 
واإلشكاليات ال يمكن أن 
يكون من أهل الجنة وال 

يعز دين اهلل، وال ممن يعتز 
في الدنيا وال اآلخرة فالقرآن 

يلغي ُكّل هذه المشاكل 
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أضااحاات كااااممااال؟  يااكااّر  ال  مااالااه 

صحبّه     خنااداالاايااه  خااوقاانااا،  مااان  باااني 

إناااهااام يااطااباايااوناانااا، كاااي ياااذخقاااوا

خ اابااه رّش  ياانااضااجااوناانااا،  عااناادمااا 

طبدا امماااال  غاااريه  الاايااو   خص1نا 

الاايامااياال أماااركااات )شاايااخ ضاابّااه( 

عاااناااده الاااياااو  قاااااذخااااات خناافااط

عااناادنااا ماااوطااان، يااارى الاااياااو   رباااه

عاااناااده الاااياااو  خاااايه املاااااوت أعااال

لدبه  املااااوت  مااهاانااة  اآلن،  عااناادنااا 

باحتقار نااارى  رصناااا  أغاانااى،  صاااار 

).....( كااااارسخال  املاادااتاادي،  ثاااارخة 

عليه تااقااوى  خااكاايااف  أقااااوى…  صاااار 

رغاابااه  املااااوت  نااا1اااارس  آت؟  خلااااو 

خي1يض تااغاايل  الااااتااااالل،  خناااادّمااااي 

ركاابااه بااألاافااني  تااااّل  ا ،  كااااّل 

خيااجاايااد الااحااىص الااقااتااال، خيااادري

الااشااجاااعااة  رباااه  أّن  صااياار،  كاااّل 

يااصاادااب الااثااائاار املااضااّحااي خيااقااوى

صدبه املااهاا1ااة  أّن  يااااادري،  عبد اهلل البردونيحاااني 

عندما تـُمطر األرض شهداًء 

إحداثية

محمد الصفي الشامي
ل أدري من اين ابدأ لكم بالحديث، فكلما 
اردت ان اسرتس�ل لكم عن الحي�اة األبدية 
وه�ي تتلم�س العاش�قين له�ا، تضاع�ف 
الحي�اة رسعتها، ويهرب م�ن بين اصابعي 
ال�كالم، وتس�جد الحروف له�م، وتنحني 
الجب�اه إج�اللً وإكباراً وتقدي�راً.     رجال 
قدموا من أن�ات الثكال، ودم�وع اليتامى، 
المصابين والجرحى، فس�لكوا  وتأوه�ات 
دروب الرجولة والبطولة، ومضوا يف سبيل 
الل��ه والوطن لل�ذود عن الدي�ن واألرض 
والع�رض واإلنس�انية، حاملي�ن ارواحهم 
عىل اكفهم، ووطنا تكال�ب عليه الغزاة عىل 
اكتافهم.     اختارهم الل�ه فاصطفاهم نحو 
ذرى العظم�ة والرشف، لتحل�ق ارواحهم 

من أدنى ألعىل، من ضيق األرض إل اتساع 
السماء، ومن حمأة الطين إل معارج الطهر 
والنقاء، كقطٍع طاهرة لم تتسع لها األرض 
بمجونها وظلمها ففردت الس�ماء ذراعيها 
له�ا لتحتضنه�ا طائع�ة ُمهلل�ة.     كي�ف 
أحدثك�م وم�اذا عس�اي ان اق�ول عن من 
اعادوا العتبار للنضال، وجس�دوا نموذجا 
للوطني�ة والتضحية واإلب�اء، وحفظوا لنا 
عزتن�ا وكرامتن�ا وحريتن�ا، وأه�دوا بقية 
عمره�م وزهرهم ليتح�رر الوطن وتخرض 
البساتين، ورسموا خارطة الوطن بدمائهم 
الزكي�ة لتزه�ر ش�قائق النعم�ان بت�ورد 
واحم�رار الدماء.     لعمري ان نقم وعطان 
وعيبان وم�ران لتقف حين تقف هكذا وما 
كان وقوفها وشموخها إل احرتاًما وتبجيالً 

ألرواحهم وهي تصعد إل السماء.

نبيل القانص

أربعُة جدراٍن 

و باٌب يف صدري ..

َجناء  أُخُرجوا برسعٍة أيها السُّ

ِمن َنْفِس الطعنة 

التي تتنفسوَن منها الهواَء 

و اإلشاعات الُمغِرَضة ..

ُعوا بين الكواكِب و الُفقاعات  تَوزَّ

بين ُعلَِب الهدايا و قاعاِت العزاء 

بين مواقِد األخشاِب 

و الليايل الشتويِة الطويلة 

بين ضمائر اللغة 

و ُخوِذ الجنوِد 

و جيوِب اللصوص .

***

يا لوحَة العبيِر 

التي َتلَعُقها ألسنُة اللهِب 

امٍة  و نهدا رسَّ

يف ضمِة وئاٍم ُمتََخيََّل..،

ري بمكاٍن آمٍن  فكِّ

أو حرٍب باردٍة 

أو حائٍط مطيلٍ بالحزِن 

فوق رسيٍر مهجور 

***

ُتمِطُر 

و نميش يف غاباٍت عارية 

ِبال بندقيٍة و ريشة ،

فقط أنِت امراٌة 

بمشاعر قطنيٍة بيضاء ،

فقط أنِت ..

َمْن ستسُكنيَن معي يف بيِت ِشعٍر 

و تبُزغيَن َقبيل 

ِمْن تنهيدِة لون .

***

أَتذكُر رقَم حظِ�ي 

و أيَن أنا ..

و أنا ابُن النسياِن 

ُم  و المكاُن المحطَّ

عىل هذه األرض،

أضيُع ..

و أنا قنديٌل صغيٌر 

ُتمِسُك بِه ساقطة 

أؤِم�ُن بجس�دِك الذي ينزُف نش�يداً 

حماسياً 

و أنا الثائُر المشبوه .

٢/٢ /٢٠١٦م

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

)من 20 ربيع الثاني 
اىل ل  1ا ى امخىل(

- خطر  خول أمريكا الي1ن 
- ال عذر للج1يع أما  الله

العالقة بني دم الشهيد والحياة

حوار مع زوجة شهيد

بشرى المحطوري
بارشى املحطاوري الدالقاة بني    الشاهيد 
خالساحابة امل1طرة:ااا الساحابة ينازل منهاا 
املطار عاىل امرض الدطاىش خرتتاوي ، ختتبدل 
امرض اليابساة الكالحة ختصبح أرضا مكسوة 
باليارضة خالج1اال خامشاجار املث1ارة بأنواع 
الث1ار الرائدة خالج1يلة، خيستفيد منها اإلنسان 
خالحيوان، ختدب الحياة، لاكل كائنات املد1ورة، 
من اللاه  دل مان املاء كل يشء حاي، ختكتيس 
املرخج بأناواع امزلار خالاورخ  الج1يلة الرائدة 

التي ترُس الناظرين. خ ماء الشاهيد تبني لنا عزًّا 
خمجاداً، خترخع عنا ظل1اً خقهراً، ختُديد لإلساال  
صولته، ختدحر الكفر خسطوته، بدماء الشهداء 
ينبات ربياع قلوبناا بالاورخ  خامزلاار، ختدو  
الحياة مان  ديد حلاوة خرائدة، بدد أن يساو  
الددل كل أر اء بال ناا، ختنبت يف قلوبنا امماني 
خامحاال  الكبار بحياة لنيئاة ك1ا مياه اممطار 
تُنبات الازرع امخرض..  الدالقة بني    الشاهيد 
رضخري  يشء  امخكساجني  خامخكساجني:اا 
خمهم لحياة كل البارش خالكائنات الحية، بدخنه 
ن1وت، ختنتهي الحياة.. خ ماء الشهداء بالنسبة 
لناا يف لذا الدرص الذي نديشاه، كامخكساجني، 

البد منها، لكي نساتطيع أن نحيا يف عز خكرامة، 
خشا1وخ خإبااء، خنطر  الغاازي مان أراضينا، 
خنح1اي ثرخاتنا من أياا ي الغازاة اآلث1ة، لكي 
نسارت ع اإلساال  الحقيقي خالصحيح، بدد أن 
غربلوه ب1فاليم خأشاياء اإلسال  منها براااااء.. 
الدالقاة بني الشاهداء خالنجو :ااا  النجو  لي 
زيناة السا1اء، رائداة متأللئاة، نهتادي بها يف 
مجاالت كثارية، خالشاهيد لو من يزين سا1اء 
أرخاحناا، خنرى ماع كل نج1ة تل1ع يف السا1اء 
رخح شاهيد، مطلة علينا، مبتسا1ة لناا، كأنها 
تقول: اا عيشوا يف سدا ة خلناء، خأمن خراحة، 

خهذا ما أريده، ختحقيقه لو غاية مناي..

البتول المنصور
 

باللهجاِة  بسايطًة  ألفاُظهاا  كانات 
لكام  أرس ىَ  أن  لكنناي حاخلات  الدار اِة، 

الحوار بشكل قصة 
 ئُت مكتب عن الشهيد.. لكن حرخيف لم 
تساتطع أن تيرج خيدي لم تقوىَ كي أكتب 

بها.. 
توقفاُت للحظة ختأّملت زخ ة الشاهيد 
عبدالرح1ن الساحويل، تلك الفتاه الدظي1ة 

التي لم يتددىَ ع1رلا السابدة عرشة.. 
تلاك الصابارة املجالادة الدظي1ة التي 

 ّسدت لنا  خر زينب الدرص. 
عندما رأيتها أحسسات بشدوٍر غريب.. 
أخاذت أحادث نفيس لال أنا حزيناة؛ من 
ىَْصبىَاحات أرملة خلي لام تتددىَ  صديقتاي أ

ع1ر السابدة عرشة.
ال ال أناا حزيناة منهاا لام ي1اِض عىل 

زخاخها سوى شهرين.. 
الال ليل لذا لو الشدور الذي أحسست 

به. 
لقد شدرت بالغبطة خت1نيت أن أنال تلك 

املنزلة الدظي1ة.. 
 ******

ساا   غديار  لاي  الدارص..  زيناب 
املرخناي التاي زّخت زخ ها البطال املجالد 
بالزغاريد.. خناثرت الورخ  يف زخاخه امللكي 

الذي اصطفاه الله خيه.. 
تحدثات أنا خغديار عن زخ هاا البطل، 

خأخل كل1ه قالتها:
أخال: أح1د الله أنني زخ ة شاهيد زخ ة 

ذاك البطل املقدا  عبدالرح1ن. 
بتاول اسا1حي يل أن أتحادث أناا عان 
الشاهيد خعن حياته يف الفرتة التي قضيتها 

مده.. 
بتول: أكيد تفضيل 

غدير: شاهقت.. ثم بدأت بالحديث مدي 
قائلة: 

 عندماا رأيتاه أخل نظارة يف ياو  زخايف 
رأيت عينيه تشادان ناوراً، خدل1ُت خأيقنت 
أنه سايكون شاهيداً، كنات أخاطب نفيس 
خأقول  ازمًة إنه لن يبقى مدي حتى سنة 

كاملة. 
انه1رت  موعي  خن أن أشدر.. 

علام عبدالرح1ان خي1اا أخكر خار  عيلَّ 
ائالً: غدير.. لل تياخني بأن استشهد؟.  قىَ

ا ىَة خالجها   ثام بدأ يحدثني عان الشاهىَ
خمكاساب الجهاا .. حدثناي عان خضال 
إاّل  ينالهاا  املرتباة ال  الشاها ة خأن لاذه 

الدظ1ااء، حدثني عن صديقاه البطل ذلك 
املجالاد الشاهيد عبدالرح1ان الجالل عن 
اانه.. عبُدالرح1ن الجالل  عظ1ته خعن إي1ْىَ
ا ىَة..  كان صديقه خالدنيا خصديقه يف الشهىَ
يف أخل ياو  مان الدارس تحدثناا كىَثرياً 
عن الشاها ة خخضلها ثم قال يل: غدير لل 
تت1نني حياة ساديدة؟.. أ بتاه: ندم بكل 

تأكيد خمن مننا ال يريد السدا ة؟.
يف  اِك  منهجىَ الُقااْرآن  إ دايل  يل:  قاال 

الحياة.. 
خيف خضام حديِثاه مدي عن الشاها ة 
ساألني: لال أناِت حزيناة؛ منِك لام يكن 
لِك عارٌس كبقية النسااء )بحكام أخضاع 
الحرب(، ثم قال ال تحزني سيكون عرُسنا 
اللاه خساتزخنا مالئكاة  باإذن  الجناة  يف 

الرح1ن. 
ماا  كىَثارياً  كان  عبدالرح1ان  الشاهيد 
يتحادث عان السايد حساني بادر الديان 

الحوثي.. تأثر به بشكل كبري  داً.. 
يف أخل ياو  من الدارس طبّقنا برنامج 

ر ال الله خُقاْرآنا الُقاْرآن. 
كان اذا حال بضيال قاا  لياال يصيل 
خيتدبد كان كىَثرياً ما يصيل صالة التسابيح 
يف غسال الليال الصاالة مكونة مان 300 

تسبيحة لله.. 
لم يرتك برنامج ر ال الله أبداً. 

ائ1ااً ماا  كان خطابُاه كلاه ُقاْرآنيااً  ىَ
ىَْخ خطاباه بآياات مان  يساتدل بحديثاه أ

الُقاْرآن الكريم. 
خكان يقول: لو تدامل الناس باالُقاْرآن 
خاملنهج الُقارْآني لداشوا حياة سديدة.. 

كان صوته شجياً خمؤثراً  داً حني يقرأ 
الُقااْرآن خيف آخار أيامه كان يبكاي كىَثرياً 

حني يقرأ الُقاْرآن. 

ا ىَة خالجنه كىَثرياً..  كان يصف الشهىَ
كان يف برنامج حياته اليومية ييرج من 
الصباح )بدد تطبيل الينامج اليومي( خال 

يدو  إاّل ليالً.. 
بذل نفسه يف سبيل الله. 

***
سألتها: متى ذلب إىلىَ الجبهة؟؟

قالت بداد الدرس بأسابوعني خقط بدأ 
بالسفر )نقل املد ( لل1جالدين.

 لكن خبدد شاهرين من زخا نا ذلب إىلىَ 
الجبهة خبددلا لم يدد. 

يف اليو  الذي رحل خياه خالذي كان آخر 
ياو  آراه.. كنات أعلم أنه آخُر ياو  بيننا.. 
رأياُت يف عينيه شايئاً كأنه يقول: ساأترك 

لذه الدنيا سأذلُب إىلىَ ربي.. 
اساتحم خقاا  بتغياري مالبساه خصىل 
صالًة طويلاة، كان يبكي خييشاع خيها.. 
ثم قال يل: أخصيِك باملسارية الُقاْرآنية خهي 

كسفينة نوح. 
خأخصياِك بنفساِك خبالاذي تح1لينه يف 
أحشاائِك.. انذري خلدنا يف سبيل الله عّل1يه 
حاب آل البيات خحاب املسارية الُقاْرآنية، 

ثّقفيه بثقاخة الُقاْرآن. 
كابدت  موعي خابتس1ُت: إن شاء الله. 
خرج من املنزل خأقفل الباب، خلو ينشد 
زامال )الشاها ة يل رشف خاملاوت غاياة(، 

كانت آخر يشء أس1ده منه خبصوته. 
كان يف أياا  الدرس يحّدثُني عن خاط1ة 

الزلراء خعظ1تها.. 
لكن قبل استشاها ه بفرتة بدأ يحدثني 
عان السايدة زينب خعان صيلاا خقوتها 

اا  يزيد الطاغية..  ىَمىَ أ
أخرياً أريد أن أخصل رساالة لكل نسااء 
ا ىَة منزلة عظي1ة  الشهداء، خلي أن الشاهىَ
ال ينالهاا إاّل الدظ1ااء.. خالله إذا أحب عبدا 

اصطفاه شهيداً.
خأقول لهن: ال تتياذلن خبدد استشاها  
السايد حساني لم يتثابطوا خإن1اا از ا خا 
قوًة، خ1ن  ماء الشاهداء سنصنع النرص.. 
ْيِ  نُاوا اْساتىَِدينُوا ِبالصَّ ىَمىَ اا الَِّذيانىَ آ ىَيُّهىَ } يىَاا أ
اِبِرينىَ )153( خىَالىَ  اعىَ الصَّ ِة إِنَّ اللَّهىَ مىَ االىَ خىَالصَّ
ىَْموىَاٌت بىَْل  اِبيِل اللَّاِه أ ْن يُْقتىَُل يِف سىَ تىَُقولُاوا ِل1ىَ
لىَنىَبْلُوىَنَُّكْم  لىَِكْن الىَ تىَْشاُدُرخنىَ )ل15( خىَ ىَْحيىَاٌء خىَ أ
اْوِف خىَاْلُجاوِع خىَنىَْقاٍص ِمنىَ  ٍء ِمنىَ اْليىَ ْ ِبايىَ
اِبِرينىَ  ِ الصَّ بىَرشِّ رىَاِت خىَ ىَنُْفِل خىَالث1َّىَ ىَْموىَاِل خىَاْم اْم
الُوا أنا  ابىَتُْهْم ُمِصيبىٌَة قىَ ىَصىَ )155( الَِّذيانىَ إِذىَا أ
لىَيِْهْم  إِنَّا إِلىَيْاِه رىَاِ ُدونىَ )156( أُخلىَِئكىَ عىَ ِللَِّه خىَ
اٌة خىَأُخلىَِئاكىَ ُلُم  رىَْح1ىَ لىَاوىَاٌت ِماْن رىَبِِّهاْم خىَ صىَ

اْل1ُْهتىَُدخنىَ )157({.
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 متابعات فلسطينية

شهيد من »القسام« بانهيار نفق للمقاومة بخان يونس 

إصابة مستوطن طعناً يف الرملة 

�لقاهرة من�صغلة ب�صر�عها مع �الإرهاب..
الرياض ـ طهران.. موعد خطر على األرض السورية 

 مصطفى بسيوني * 
الدخااع  خزارة  مستشاار  إعاالن  أثاار 
السادو ية أح1د عسريي اساتددا  الرياض 
إلرسال قوات برية إىلىَ سوريا  دال خاسدا من 
 واناب عدة. خامل1لكة، التي لم تيض الكثري 
مان الحرخب عاىل مادار تارييها، ماا زالت 
تياوض مبارشة الحارب يف الي1ن، باإلضاخة 
إىلىَ عاد  مان الرصاعاات اإلقلي1ياة امخرى، 
تيوضها بشكل غري مبارش عي  عم أطراف 

يف الرصاعات اإلقلي1ية.
خمان  انب آخر، كشافت املوازنة الدامة 
امخارية للسادو ية عان عجز لاو امكي يف 
تارييها، بحيث اضطرت إىلىَ تطبيل سياسات 
تقشافية قاد تكون لها آثاار  اخلياة. بين1ا 
تتزاياد تكاليف الحارب يف الي1ان، باإلضاخة 
إىلىَ تكلفاة  عام قاوى متصارعاة خأنظ1اة 
يف املنطقاة، ماا يدني رخاع تكلفة النشااط 
الدساكري لل11لكة يف اليارج، ماا يزيد من 
امعباء االقتصا ية عليها خي1ا تواصل أسدار 

النفط الرتا ع بقوة.
خلكان الجانب املم أن الرصاع يف ساوريا 
ييتلاف كليااً عان الارصاع يف الي1ان. خفي 
الي1ان توا اه السادو ية حركاة »أنصاار 
الله« الحوثية، املدعوماة من إيران، خص1ها 

خمناخساها املم يف املنطقة. بين1ا يف سوريا 
لناك القوات اإليرانية عىل امرض، ك1ا تدتي 
سوريا نقطة اشاتباك بني عد  من امطراف، 
خلو ما قاد يفرض موا هات أكي بكثري من 
موا هاة تنظيم » اعش«، ماا ينذر باقرتاب 
اللقاء بني اليص1ني عىل امرايض الساورية، 
خلو اللقاء الذي قاد ال ي1ثل ختاما لألزمة يف 
ساوريا، بقدر ما يفتح أزماة أكي يف املنطقة 
ككل. خاصاة أن اللقااء سايأتي، إن حادث 
بالفدال، يف الوقت الذي تبدأ خيه أزمة امل1لكة 
االقتصا ياة، بين1ا تبادأ إياران اليرخج من 
أزمتهاا بدد رخاع الدقوبات، خماا يدنيه من 
تصدير للنفط خاإلخراج عن امرصدة املج1دة، 

ما قد يجدل نتائج الرصاع أصدب توقداً.
خما يزيد من صدوباة املوقف أنه ال ي1كن 
اساتبدا  مرص، الحليف املهم للسدو ية، من 
حساابات التدخل الايي، برغام أن موقفها 
اتجااه امزماة الساورية يتباين عان املوقف 
السدو ي، ك1ا أن امخضاع الداخلية يف مرص، 
خخطاوط املوا هاة ماع اإلرلااب املفتوحة 
عىل الحادخ  الرشقية خالغربية قد ال تسا1ح 
بإضاخة أعباء  ديدة عليها يف ساوريا، برغم 
صدخر قرار من مجلل الدخاع الوطني مؤخراً 
ب1د خرتة ع1ال القوات املرصياة املو و ة يف 

اليارج لستة أشهر.

خيرى أنور عشقي، مدير مركز الدراسات 
اإلسرتاتيجية خالسياساية يف الرياض املقرب 
من  خائر صنع القرار يف السدو ية، اممر عىل 
نحو ميتلف. خيقول، يف حديثه إىلىَ »السفري«، 
إن »قرار امل1لكة كان خاضحاً، خلو االستددا  
لل1شااركة يف تدخل بري ض1ان تحالف  خيل 
خليسات منفار ة. خكذلاك اممار يف الي1ان. 
خ1ا تقو  باه السادو ية يف الي1ن لو ض1ن 
التحالاف الذي يسااند القاوات الرشعية عىل 
امرض خليل خاوض حرب باملدنى املتدارف 

عليه«.
خيضياف عشاقي »بالنسابة إىلىَ الوضاع 
االقتصاا ي، لناك خاارق بني أزماة املوازنة 
خأزماة االقتصاا . ظهار عجاز يف املوازناة، 
لكان االقتصا  قوي، خامل1لكة لديها ساندات 
أمريكياة بحاوايل 2.5 تريلياون  خالر. خحتى 
مع امسدار املنيفضة للنفط، خإن السدو ية 
تكلفاة  انيفااض  بسابب  أرباحاا  تحقال 
االساتيراج. أما عن موا هة إياران، ختدخل 
التحالف الدخيل ب1شااركة سادو ية سيكون 
ضد » اعش«، خالسدو ية ال تسدى ملوا هة، 
لكنها يف الوقت ذاته ال تهرب منها. خيجب أن 
نارى أن كل  خل املنطقاة تلقت رضبات من 
 اعاش ب1اا خيها السادو ية، ما عادا إيران، 

خلذا له  اللته«.

باني  خالخاات  »ال  أناه  عشاقي  خيارى 
املوقفني املرصي خالسادو ي حيال ساوريا. 
رب1اا كان لناك تباين يف خ هاات النظر بني 
البلدين، خلكن ليال لدر ة اليالف«. خيؤكد 
أن »مشااركة مارص تتوقاف عاىل تقديرلا 
لظرخخها الداخلية خاالقتصا ية، خالسادو ية 
ساتتفهم املوقف املارصي يف كل امحوال؛ من 

مرص حليف رئييس للسدو ية«.
إعاالن امل1لكة اساتددا لا إلرساال قوات 
لساوريا،  ااء مصاحبااً لفشال مفاخضات 
» نيف 3«، التي اندقدت عليها آمال عريضة 
بالتوصل لصيغة تساوية للرصاع يف ساوريا، 
خخشالها قاد يدناي بادء مو ة  ديادة من 
التصديد، خاصة مع إحراز الجيش السوري، 
بدعام رخيس خإيراني، انتصارات متتالية عىل 
امرض، ما يدناي أن املرحلة التالية قد تكون 

بداية  ديدة للرصاع ال نهايته.
خيقاول اليباري الدساكري اللاواء  1ال 
مظلو ، لا »السافري«، إن »اممار ليل بهذه 
السادو ية اساتددا لا  الساهولة. خإعاالن 
للتدخال بريا يف ساوريا، ب1شااركة 20  خلة 
عربياة خإساالمية، خختح أراضيهاا للتدريب 
ال يوضاح كل يشء. لنااك حا اة للارتخي، 

خ راسة اممر  يدا«.
خيضيف مظلو  »يجب االتفاق مع القوى 

الكيى. خرخسايا لناك، ختركيا خإيران أيضاً، 
خالتدخل غري املحساوب قد يزيد امزمة. يجب 
توضيح املداف. لل التدخل سايكون لفض 
اشاتباك، أ  حفظ سال  أ  محاربة  اعش أ  
لدعم الجيش الساوري الحر. تحديد املداف 

يحد  أطراف املوا هة«.
خيارى مظلاو  أن القالارة لن تارت   يف 
تقديم املسااعدة لدعم اممن القومي الدربي. 
خيقاول »لنااك تباين باني املوقفني املرصي 
خلكاّن  الساورية،  القضياة  يف  خالسادو ي 
لناك أيضاً تحالفااً قوياً بني البلدين، خمرص 
شااركت مع السادو ية يف عاصفة الحز  يف 
الي1ن. خلدف البلدين خاحد، خلو لّم الشا1ل 
الدربي، لذا أتوقع عد  تأخر مرص عن تقديم 

يد الدون لدعم اممن الدربي«.
لقااء  نيف الذي كان من شاأنه أن يضع 
حداً للرصاع يف ساوريا، اختتح مرحلة  ديدة 
مان الارصاع. خامطاراف التاي تفاعلت مع 
أطاراف الرصاع يف ساوريا من بدياد، تتحرك 
الياو  لتدي الحدخ  مان  خن تأمني خطوط 
الداو ة. خرغام أن التيطياط الجياد ألم ما 
تحتا ه الحارخب، إال أن ألم ما ي1يزلا أنها 
ال تساري عا ة خخل ما خطط لها، خ1ا إن تبدأ 

تفرض قانونها الياص.

 السفير البيروتية

أعلنت »كتائُب القسا « الجناح الدسكري لحركة 
»ح1اس«، الثالثاء، عن استشها  مرخان مدرخف من 
خانيونل  نوب قطاع غزة بانهيار نفل لل1قاخمة. 
خلام تذكر الكتائاب مزياداً مان التفاصيل حول 

استشها  مدرخف الذي يبلغ من الد1ر 27 عاماً. 
خأعلان الناطال باسام خزارة الصحاة  . أرشف 
القادرة، استشاها  املواطان مارخان برلام مح1د 
مدارخف )27 عامااً( بحا ث عاريض يف خان يونل 

 نوب قطاع غزة. 
10 مان كتائاب »القساا «  يشاار إىلىَ أن نحاو 
استشهدخا خالل امسابيع امخرية بحوا ث يف أنفاق 

املقاخمة. 

قراٌر صهيوني بإبعاد 3 نواب 
عرب من »الكنيست« 

قّررت لجنُة اآل اب يف »الكنيسات« الصهيوني، مساء اإلثنني، 
إبدا  ثالثة نواب عرب من القائ1ة املشارتكة عن الكنيسات ملدة 

ترتاخح بني شهرين خأربدة شهور. 
خيأتاي لذا القاراُر يف أعقااب لقاء عادٍ  من ناواب القائ1ة 
املشارتكة مع عائالت شاهداء، خمطالبتهم بدخن  ثث الشهداء 
التاي يحتجزلاا الدادخ مناذ أربدة شاهور، حيث حصال قرار 

التج1يد عىل 0ا صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست. 
خيف أعقااب املصا قاة، قاال نتانيالاو يف كل1ة لاه من عىل 
منصة الكنيسات: »يف  خل أخرى كان يتم منع أعضاء مواصلة 

مناصبهم خهناك حدخ  خلناك يشء يقال له كرامة خطني«. 
خخالل الجلسة التي خصفت بالداصفة يف الكنيست ر  النائب 
الدرباي،  1ال زحالقة، عىل نتنيالو قائاالً: »أنت خايش«، م1ا 
 دل رئيل الكنيست ير  عىل زحالقة قائالً: »لوال الدي1قراطية 

اإلرسائيلية ملا بقيت لنا«.

صهيوني،  مستوطن  أصيب 
مسااء االثنني، بجرخح طفيفة 
 راء تدرضاه للطدن يف مدينة 

الرملة عىل يد شاب عربي. 
خحسب خسائل إعال  عيية، 
الصهيونياة  الرشطاة  خاإن 
اعتقلت الفتى الدربي الذي نفذ 
الد1لياة خيبلغ مان الد1ر )17 
عامااً(، حيث يجاري التحقيل 

مده ملدرخة  خاخع الهجو . 
خيف ساياق آخر، ألقى شبان 
خلساطينيني ز ا اة حارقاة 
يف  ملساتوطنني  منازل  تجااه 
منطقاة أباو طاور بالقادس، 
ماا أ ى النادالع حريل تسابب 
ملاا  خخقاا  طفيفاة،  باأرضار 
أخر تاه صحيفاة »مدارياف« 

الديية.

إعتقال مقدسية يف البلدة 
القديمة بزعم حيازتها سكيًنا 

اعتقلت رشطة الددخ الصهيوني، مسااء االثنني، سيدة يف 
البلدة القدي1ة ب1دينة القدس املحتلة، بزعم حيازتها سكينًا. 
أن  الديياة  أحرخناوت«  »يديداوت  صحيفاة  خذكارت 
»الرشطة اعتقلت سيدة مقدسية تبلغ من الد1ر )2ل عاًما( 

قرب باب الدامو  بزعم الدثور بحوزتها عىل سكني«. 
خيجاري الدادخ ع1لياات تفتياش  قيقاة لل1قدسايني 
خالسي1ا بالبلدة القدي1ة يف أعقاب ع1ليات الطدن التي بدأت 

مع انتفاضة القدس يف امخل من ترشين امخل املايض. 
خاعتقال الددخ عرشات املقدسايني منذ ذلاك الحني بزعم 
ىَْخ الدثاور بحوزتهم عىل أ خات  نيتهام تنفيذ ع1ليات طدن، أ

حا ة.

إعتقال شاب وطفلة بزعم 
محاولتهما تنفيذ عملية 

طعن بالضفة 
اعتقلت قوات الددخ »اإلرسائييل«، شااباً خلسطينياً 
عناد باب الداماو  بالقادس املحتلة، بزعام محاخلته 
تنفيذ ع1لية طدن ضد  نو  الددخ املتوا دين باملكان. 
خيف ذات الساياق، زع1ت مصاا ر عيية، أن الددخ 
»اإلرسائييل« اعتقل طفلة خلسطينية قرب مستوطنة 

»كر  تسور« ش1ال مدينة اليليل. 
خذكارت املصاا ر، أن الطفلاة عثار بحوزتها عىل 
ساكني، خكانت تنوي تنفياذ ع1لية طدان ضد  نو  

الددخ.

العدو يعتقل 11 مواطناً بالضفة 
شنت قوات الددخ »اإلرسائييل«، 
خجار الثالثاء، ح1لاة اعتقاالت يف 
صفوف املواطنني الفلسطينيني يف 

عد  من مدن الضفة املحتلة. 
»مدارياف«  صحيفاة  خخخال 
الديياة، خاإن  ياش الدادخ أكد 
11 مواطنااً مان مادن  اعتقالاه 

الضفة. 
خنقلات الصحيفاة الديية عن 
مصاا ر يف  ياش الدادخ، قولها 
إناه تام تحويل املدتقلاني لجهات 
مدهام،  للتحقيال  االختصااص 

زاع1ة أن من بينهم مطلوبني.
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مفارقة هي �الأغرب يف كل �أنظمة �حلكم

اإلمارات املشاركة يف العدوان على اليمن تنشئ وزارة للسعادة وأخرى للتسامح!!

العراق يبدأ تنفيذ أحكام إعدام بـ)111( سعودياً داعشيًا

  -  متابعات
أعلان نائاب رئيل  خلاة اإلمارات رئيال مجلل 
الاوزراء خحاكام إمارة  بي الشايخ مح1د بن راشاد 
آل مكتاو ، االثناني، عن تدياني خزير  خلة للسادا ة 
خآخر للتساامح ض1ن أكي تغيريات ليكلية يف تاريخ 

الحكومة االتحا ية يف البال .
مان  سلسالة  يف  ذلاك  »CNN«  ااء  خبحساب 
التغريدات عىل صفحته الرس1ية ب1وقع تويرت، حيث 
قاال إن رئيال الدخلة اعت1اد أكي تغياريات ليكلية 
يف تأرياخ الحكوماة االتحا ياة.. خبأنه بدد التشااخر 
ماع أخي مح1د بان زايد.. تم اعت1اا  ليكل تفصييل 
 ديد للحكومة االتحا ية بالدخلة.. الحكومة الجديدة 
ساتضم عد اً أقل من الوزارات خعد اً أكي من الوزراء 
للتدامال ماع ملفاات خطنياة خاسارتاتيجية متغرية 

خ يناميكية.
ختاباع حاكم  باي قائالً يف تغريادة منفصلة: »تم 
إقرار استحداث منصب خزير  خلة للتسامح، لرتسيخ 
التساامح كقي1اة أساساية يف مجت1اع اإلماارات.. 
ك1ا اساتحدثنا منصابىَ خزير  خلة للسادا ة مه1ته 
امساساية مواءماة كاخة خطاط الدخلاة خبرامجها 

خسياساتها لتحقيل سدا ة املجت1ع«.
خأضاف: »التغيريات تشا1ل  ماج خزراتي الرتبية 
خالتدليام خالتدليام الداايل تحات خزيار خاحاد خمده 
خزياري  خلاة لدع1اه يف مه1تاه الوطنياة.. قررناا 
إنشااء مؤسساة اإلماارات لل1ادارس إل ارة املدارس 
الحكومياة خساندطي صالحيات خاساتقاللية شابه 
كاملة لل1دارس الحكومية.. ك1ا أقررنا تغيريا ليكليا 
يف خزارة الصحاة خإطاالق مؤسساة مساتقلة إل ارة 
املستشافيات الحكومياة بالدخلة.. ك1اا أقررنا تغيري 
مسا1ى خزارة الصحة ليصباح خزارة الصحة خخقاية 

املجت1ع«.
خلفت قائالً: »ك1ا يش1ل التغيري توسيع  خر خزارة 
اليار ياة ليشا1ل اإلرشاف عىل املسااعدات الدخلية 
اليار ياة اإلماراتية.. ك1ا ساتضم خزارة اليار ية 
خزياري  خلاة لاإِلرشاف عاىل املسااعدات اليار ية 
ختدزيز عالقاتناا الدخلية اليار ياة.. ختم إقرار ضم 
خزارة التن1ياة خالتدااخن الادخيل لاوزارة اليار ياة 
ختغياري مسا1ى الاوزارة ليصباح خزارة اليار ياة 
خالتدااخن الدخيل.. ك1اا أقررنا إنشااء مجلل عل1اء 
اإلمارات يضم نيبة من الباحثني خامكا ي1يني بهدف 
تقديم املشاورة الدل1ية خاملدرخية للحكومة.. خأقررنا 
إنشااءىَ مجلل شاباب اإلماارات.. خيضام نيبة من 
شابابنا خشااباتنا ليكونوا مستشاارين للحكومة يف 
قضايا الشباب.. املجلل سرتأسه خزيرة  خلة للشباب 
ال يتجااخز ع1رلاا 22 عاماً.. طاقة الشاباب لي ما 

سيحرك حكومة املستقبل..«

  -  وكاالت
سادو ياً،   111 نحاو  يوا اه 
مساجونني يف الداراق، حكام اإلعادا  
بتهام  بددماا قباض عليهام  عليهام 
متدد ة من بينها تنفيذ ع1ليات تفجري 
خاالنض1اا  لتنظيم القاعادة خ 1اعة 
إىلىَ  خالتسالل  االرلابيتاني،  » اعاش« 

الدراق مغراض إرلابية.
خنفاذت السالطات الدراقياة حكم 
اإلعادا ، ياو  الج1داة املاايض، بأحد 
السادو يني، خيدعاى عباد اللاه عزا  
القحطاناي، الذي كان قاد قبض عليه 
عا  ا200 خخ هت لاه تهم بقتل عد  
مان صاغاة الذلاب يف بغادا ، خكذلك 
تفجري عاد  من الاوزارات خاملباني مع 

آخرين.
خلناك 7 سادو يني ت1ات املصا قة 
عاىل أحكامهام ختوقيدهم عاىل تنفيذ 
إعدامهام  خيتوقاع  اإلعادا   عقوباة 
خاالل امياا  القليلاة املقبلاة، خخل ما 
عراقياني،  محاماني  مصاا ر  ذكارت 
عينتهم السافارة السادو ية يف بغدا ، 
ملتابدة أخضاع الساجناء السدو يني يف 

السجون الدراقية.
خاخاا  موقع »القادس الدربي«، أن 
السافري السادو ي لادى بغادا  ثامر 
السبهان، علل عىل حكم اإلعدا ، خقال 
إن »السالطات اممنياة الدراقياة لام 
تبلغنا بتنفيذ الحكم – بإعدا  عبد الله 

القحطاني – إال يف اليو  التايل«.
خذكر السفري السدو ي أنه طلب من 
»الحكومة الدراقية مقابلة املساؤخلني 

مناقشاة  بغارض  الدادل  خزارة  يف 
موضوع السجناء السدو يني«.

خترخض الحكومة الدراقية تساليم 
السدو يني، املته1ني بقضايا إرلابية، 
للسلطات السدو ية إذ كانت قد خقدت 
اتفاقية لتبا ل املسا ني بني السدو ية 

خالدراق.
الداخلياة  خزارة  ساكرتري  خرصح 
باأن  الدباا ي،  ابراليام  الدراقياة، 

السلطات الدراقية لن تسلم السدو يني 
املدانني بقضايا إرلابية إىلىَ الرياض.

تشا1لهم  ال  لاؤالء  أن  خأخضاح 
اتفاقياة تبا ل الساجناء باني البلدين، 
لام  االتفاقياة  تشا1لهم  مان  خأن 
السدو يني املحكومني بقضايا  نائية 

خمالية خقط .
السدو ية،  اممنية  السلطات  ختأمل 
مناذ زمان، مان السالطات الدراقياة 
املشااركة يف التحقيال ماع املساا ني 
السدو يني يف الدراق، بذريدة الحصول 
عاىل مدلومات تفيدلاا يف القضاء عىل 

اإلرلاب.
يذكار ان القاوات االمنياة يف الدراق 
خسوريا خيف سياق حربها عىل االرلاب 
امساكت بأعدا  كبرية مان االرلابيني 
املسلحني اال انب الذين ينضوخن تحت 
مسا1يات القاعدة خ اعاش خالنرصة، 
خيشكل السادو يون الغالبية الدظ1ى 
من لؤالء املسالحني، اضاخاة إىلىَ اعالن 
لذه الج1اعات االرلابية مساؤخليتها 
خانتحارياة  ارلابياة  تفجاريات  عان 
يفجرلاا عنارصلاا، خيكاون اغلبهم 

سدو يي الجنسية.

 ضحايا وجرحى بتفجري سيارة 
مفخخة يف دمشق

  -  متابعات
أكدت خزارُة الداخلية الساورية ساقوط 8 ضحايا مان املدنيني خ رح 20 

آخرين  راء اعتداء إرلابي بتفجري سيارة مفيية يف الداص1ة  مشل.
خقال مصدٌر يف قيا ة رشطة  مشال إن التفجري اإلرلابي خقع قرب سوق 
اليضار يف مسااكن برزة ختسابب بإصابات خخقوع أرضار ما ية يف الساوق 

خمبنى الرشكة الدامة لل1طاحن.
خنقل مراسل الدالم عن مصدر يف الوزارة أن السيارة حاخلت اقتحا  نا ي 
ضباط الرشطة يف مسااكن برزة ختصادى لها عنارص ح1اياة النا ي، خقا  

االنتحاري بتفجريلا.
ختساتهدف تفجريات م1اثلة الداص1ة الساورية باني الحني خاآلخر، كان 
آخرلا يف 31 يناير حني استشاهد 70 شيصاً عىل امقل يف تفجريات متزامنة، 
نفاذ انتحاريان اثنني منها، يف منطقة السايدة زينب  نوب  مشال ختبنتها 

 1اعة » اعش« االرلابية.

 كريي يحمل املعارضة مسؤولية 
فشل جولة محادثات جنيف األخرية

  -  متابعات
يف موقاف الخت كشاف موقاع »ميادل إيسات آي« الييطاناي، أن خزيرىَ 
اليار ية اممريكي  ون كريي، ح1ّل املدارضة الساورية مساؤخلية خشال 

محا ثات  نيف خاست1رار القصف. 
خذكر تقرير لل1وقع املذكور أنه بدد ساعات مددخ ة من انهيار محا ثات 
 نيف، قال كريي لداملني يف مجال اإلغاثة خاملساعدات اإلنسانية عىل لامش 
مؤت1ار املانحني يف لندن بأن »عىل ساوريا أن تتوقع ثالثة شاهور أخرى من 
القصف الذي سايقيض عىل الجازء امكي من املدارضة«. خنقال التقرير عن 

كريي قوله »ال تلوموني. إذلبوا خلوموا املدارضة«. 
خبحساب ما نقل املوقع عن ناشاطتني يف مجال اإلغاثاة خإن »كريي ترك 
انطباعااً خاضحاً باأن الواليات املتحادة ماضية يف تيليها عان الجهو  لدعم 

قوات املدارضة«. 
خقالات إحدال1ا »لقد قال كريي بشاكل خاضاح إن املدارضة لم ترغب يف 
التفااخض، خلام ترغب يف خقف إطالق النار، خأنها أ ارت ظهرلا خانساحبت« 
ك1اا نقلات عنه قوله له1ا »ماذا تريدان مناي أن أخدل؟ أن أخوض حرباً ضد 

رخسيا؟ لل لذا ما تريدانه مني؟«. 
خأشارت الناشاطة الثانية إىلىَ أن أقىص ما بدا كريي عىل استددا  لتقدي1ه 
»لاو إنزال املسااعدات  واً عىل البلادات املحارصة، خلو اممار الذي قال إنه 

ناقشه مع الرخس«. 

حفيد مقاوم االحتالل الشهري مانديال 
يشهر إسالمه ويتزوج فتاة مسلمة

  -  متابعات
تزخج مانديال مانديال حفيد الزعيم السيايس خرئيل  خلة  نوب إخريقيا 
الساابل نيلسون مانديال ختاة مسل1ة، بدد أن أشاهر إسالمه، يف مدينة كيب 
تااخن بجناوب إخريقيا، حيث تدد لاذه الزيجة الرابدة له، بحساب ما نقلت 

صحيفة »الرأي الدا «.
خقال موقع »أخريكان سابوت اليات«، أن حفيد ماندياال، أعرب يف حواره 
عان امتناناه البالغ لوالدي زخ ته الجديدة رابيا خلل1جت1ع اإلساالمي كله يف 
 نوب إخريقيا، عىل استقبالهم له خاحتضانه. خأضاف حفيد الزعيم السيايس 
املدارخف، قائال: »عىل رغم أنني خرابيا تربينا يف ثقاخات  ينية ميتلفة، إال أن 

لناك شيئا خاحدا طاملا  1ع بيننا، خكالنا  نوب إخريقيني«.
خخخال التقاريار اإلعالمياة، خاإن حفيد ماندياال ال يزال يناازع يف قضية 
الطاالق، التي رخدتها ضده زخ ته امخىل تاندخ مابونو مانديال، حيث ييوض 

االثنان يف قضية طالق ضارية أما  املحاكم.

  -  متابعات
ذكار تقريٌر »إرسائييلٌّ« صباح امحد، أن 
خرنساا قّررت إلغاء صفقاة رشاء طائرات 

من  خن طيار من صنع »إرسائيل«. 

للتلفزياون  الداارشة  القنااُة  خقالات 
»اإلرسائيايل« إن إلغااءىَ الصفقة نا م عىل 
ماا يبادخ مان أن خزارة الدخاع الفرنساية 
»استسال1ت« لدريضاة ع11تهاا الحركة 
خساحب  إرسائيال  ملقاطداة  الداملياة 
االساتث1ارات منها خخرض عقوبات عليها 

)BDS(، التاي خقاع عليهاا ث1انياة آالف 
شيص. 

خطالبات BDS خرنساا بدد  اساتيدا  
لاذه الطائارات؛ منهاا تساتيد  يف قتال 

خإلحاق امذى بالفلسطينيني. 
اإلرسائيلياة  »إلبيات«  خكانات رشكاة 
خرشكاة »تالال« الفرنساية اتفقتاا عىل 
إنتااج طائرة بدخن طياار، خكان يتوقع أن 
تشارتي خرنساا طائرات كهذه مان طراز 
WHACGKEEPER لكنهاا قررت يف نهاية 
اممار رشاء طائارة بدخن طياار من صنع 
محيل، خخقا لتقرير نرشه موقع » يفينل 

نيوز«.

 ��صت�صلمت ل�صغوط �حلركة �لعاملية ملقاطعة �إ�صر�ئيل 

فرنسا تلغي صفقة طائرات مع الكيان الصهيوني
املقاطعة الدولية تصبح تهديدًا إسرتاتيجياً لـ »إسرائيل«

  -  متابعات
انشاغلت الصحاخاة »اإلرسائيلياة« يف اميا  
امخارية بتنامي حركاة املقاطداة الدخلية ضد 
»إرسائيال«، ماع تزاياد أنشاطتها يف ميتلاف 
القطاعات االقتصا ية خالسياسية خامكا ي1ية، 
خساط توقدات »إرسائيلياة« بأن يشاهد الدا  
املناد ة  يف خدالياتهاا  2016 تصاعاداً  الجدياد 

با«إرسائيل«. 
خقاد تحدثات صحيفاة لآرتال أن خزارة 
الشاؤخن االسارتاتيجية »اإلرسائيلياة« رصدت 
ملياون   33.5( شايكل  ملياون   130 مبلاغ 
 خالر( ملحارباة كاخة أشاكال املقاطدة الداملية 
لا«إرسائيال«، يف حني رصادت خزارة اليار ية 

0ل مليون شيكل للغرض نفسه. 
خذكر الباحث »اإلرسائييل« آ   مليشاتاين يف 
مقال مطول بصحيفاة مداريف، أن »إرسائيل« 
مدعوة يف أقرب خرصة م1كنة إىلىَ خقف نشاطات 

حركاة املقاطداة، قبال أن »تحطام« إرسائيال 
ذاتها. 

حركاة  نشاطاء  أن  مليشاتاين  خاعتاي 
املقاطدة الدخلياة يتطلداون إىلىَ تحقيل ألداف 
أكثر مان مجر  املقاطداة، خيسادون للقضاء 
عاىل »إرسائيل«، خيدتقادخن أن خريطة الرشق 
امخساط يجاب أن ال تظهار خيهاا »إرسائيل«، 
خليل لناك إال خلساطني من البحر املتوسط إىلىَ 

نهر امر ن. 
خأضاف »كثري من اإلرسائيليني لم ينجحوا بدد 
يف تشاييص طبيدة ام ندة الحقيقية التي تقف 
خلاف حركة املقاطدة الدخلية، ال ساي1ا يف ظل ما 
تقو  به من خداليات بني الجامدات الغربية خ اخل 
الواليات املتحادة، خلذلك ليل مفا ئاا أن زع1اء 
حركاة املقاطداة الدخلياة خنشاطاءلا يدع1ون 
الد1ليات الفلساطينية خيشجدون منفذيها م1ن 
يقوماون بهج1ات الطدن بالساكاكني يف القدس 

خإطالق النار يف تل أبيب«. 

خأشاار مليشاتاين إىلىَ أن حركاة املقاطداة 
الدخلياة »تضام باني صفوخهاا مان ي1ثلاون 
منظ1اات مدا ياة لا«إرسائيال« مثال ح1اس 
خالجها  اإلساالمي، خلذلك يجب عىل »إرسائيل« 
القضااء عاىل حركاة املقاطدة خلاي صغرية، 
خإال خإن مساتقبل »إرسائيل« خأ يالها القا مة 
ساتكون محفوخاة باملياطار إذا ما قادر لهذه 

الحركة أن تتنامى ختكي«. 
أما أريئيل كهانا خنارش خرقة بحثية مطولة 
خيهاا  ريشاون«، سالط  »مكاور  يف صحيفاة 
الضاوء عاىل تفاصيال إضاخياة عان أنشاطة 
حركاة املقاطدة الدخلية ضاد »إرسائيل«، خقال 
إنهاا »تدتاي أن إقامة  خلاة إرسائيل خكرة غري 
 يدة«، خأكد أنها تكتسب رشعيتها  اخل القارة 
امخرخبياة خالدالم الغربي عاي خرض املقاطدة 
عاىل »إرسائيال«، مشارياً إىلىَ أنهاا باتات لديها 
رشعية متزايادة حول الدالم منها ال تساتيد  

أساليب عنيفة.

موسكو: مغازلة تركيا لـ »داعش« تزيد خطر اإلرهاب يف املنطقة والعالم
  -  وكاالت

أعلن أخليغ ساريخمولوتوف نائب خزير اليار ية الرخيس 
أن مغازلاة تركيا لتنظيم » اعش« خغريه من املتطرخني تزيد 

اليطر اإلرلابي يف املنطقة خكذلك يف الدالم بأك1له.
خقال نائب خزير اليار ية الرخيس املساؤخل عن شاؤخن 
مكاخحة اإلرلاب يف حديث لوكالة »نوخوستي« الرخسية، إن 
رشكات تركياة خغريلا تقو  بتجارة النفاط مع اإلرلابيني 
ىَْخ  عم من السالطات  مان امرايض الرتكية خبتجالل خاضح أ

الرس1ية.
خأشاار إىلىَ أن ذلك ياؤ ي إىلىَ »زيا ة التهديادات اإلرلابية 
بشاكل كبري يف املنطقاة خالدالم، ب1ا يف ذلاك تحديات اممن 
للبال . خيف ذات الوقت تتورط تركيا يف لذه السياسة اليطرة 
خالياطئاة ت1اماا ختقد  عاىل ارتكاب  رائم حارب. أقصد 
بذلاك الهجو  الغاا ر عىل الطائارة الحربية الرخساية التي 

شاركت يف مكاخحة اإلرلابيني«.
خأكاد ساريخمولوتوف أن التداخن ماع الجانب الرتكي يف 
مكاخحة اإلرلاب يف الظرخف الحالية غري م1كن، مشاريا إىلىَ 
أن إمكانيات التداخن خ«إعا ة تفكري تركيا يف موقفها بشأن 

ىَْخ الدراق« تبدخ يف لاذه الظرخف عىل  اإلرلابياني يف ساوريا أ
امغلب »ث1ار الييال خليل الواقع«.

يذكار أن طائارة حربية رخساية مان طراز »ساو24-« 
أساقطت يف الاال2 مان نوخ1ي/ترشيان الثاني بواساطة 
صاارخخ » او -  و« أطلقتاه مقاتلاة »إف16-« تركية يف 

أرايض سوريا عىل بدد ل كلم من حدخ لا مع تركيا.
خاعتاي الرئيل الرخيس خال ي1اري بوتني لذا الد1ل آنذلك 
»طدنة يف ظهر« رخسيا، ك1ا قامت موسكو بفرض عقوبات 

عىل تركيا ر ا عىل إسقاط طائرتها.



أحداث املنصورة ليست 
سوى فضيحة لالحتالل 

وسقوط لكل أهدافه!

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد محمد المقالح
 ما يحُدُث يف عدنىَ يكشف 
االحتاالل  خشال  بوضاوح 
ارىَاتاي كليااً  السادو ي اإلمىَ
خسقوط ُكّل ألداخه، خلل1رء 
ىَي أماان خأي  أن يتسااءل: أ
اساتقرار ي1كان أن يأملاه 

املرء يف ظل االحتالل؟
الرشعياة  لاي  خأيان   
املزعوماة التي لم تساتطع 
ح1اياة حارة يف ما أسا1ته 

بداص1تها املؤقتة؟
 خكيف ي1كن ملا تسا1ى 
يف  ىَْخ  أ تداز  يف  باملقاخماة 
مأرب أن تقنع مواطني تلك 
املحاخظاات للقتاال مدها خمع االحتالل، خقط لكي يسال1وا 
ارىَاء الحرب خالج1اعاات االرلابية  بداد ذلاك محاخظتهم مُمىَ
لقتلهام ختدمري ما أبقوه خأبقاه الطريان من محاخظتهم ك1ا 
لو حاال املحاخظات الجنوبية املحتلة خالتي لي يف مدظ1ها 

ار الرشيدة؟ ىَنْصىَ اليو  بيد أ
 ثم كيافىَ ي1كن لالحتاالل السادو ي أن يّدعاي إْمكىَانية 
ىَْخ »تحرير« عاص1ة الج1هورية الي1نية صنداء خلو  اط أ إْسقىَ

مهد  بو و ه كلياً يف عاص1ة لا ي املؤقتة يف عدن!
لقد انهار مرشخع التحالف خمرتزقتهم كلياً يف الي1ن، خغداً 
ييارج االحتالل من عادن ك1ا خرج من الحوطاة خزنجبار، 
ىَيدي  ار الرشيدة بل عىل أ ىَنْصىَ ىَيادي أ خلكان لذه املرة ليل عىل أ

ارلم يف املحاخظات الش1الية. ىَنْصىَ ىَبْنىَاء الجنوب خأ أ
 * الحظاوا أنناي حتاى اللحظة لام أتحدث عن ساقوط 
ىَْخ نجران خ 1يدها مساألة قرار سايايس  ىَْخ اليوبة أ الربوعة أ

خمسألة خقت خخقت قريب  داً.
 ندام قريب  داً خال تساتغربوا إن قلت ذلاك؛ من االنهيار 
سايكون مارة خاحادة عاىل امرض بداد أن يكاون انهيااراً 
تدريجياً يف الوعي خقد بدا خلله الح1د، خما  ماء آالف املدنيني 
ىَْسبىَاب انهيار الظلم  الي1نيني التي ُسفكت ظل1اً إاّل سبٌب من أ
خانكسااره، خما تضحيااُت خبطاوالت  يشانا خمقاتلينا يف 
الجبهاات إاّل بطوالت ختضحيات مساتحقة خث1نها ساقوط 
مشااريع االحتاالل خاالحتاالل يف الي1ان خ خلاة االحتالل يف 

السدو ية خ وارلا.

* تغريدة 
 أحاداُث الجناوب خساقوط عواصام ثاالث محاخظاات 
ار الرشيداة يؤكد ما كنا خال نازال نقولُه  ىَنْصىَ حتاى اآلن بياد أ
بأن االرلااب يف الي1ن مرشخٌع سادو ي خاالقتتال املناطقي 
مرشخٌع سادو ي خالت1زق خاالنفصال مرشخع سدو ي خأن 
ال عالقة للي1نياني بتحالف الرش الثالثي لذا ال من قريب خال 

من بديد.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخ1يل

»الشرعية« التي يأتي بها األَمريكي واإلسرائيلي والسعودي، هي داعش والقاعدة التي 
أت���وا بها إلَى عدن، هي الفوضى العارمة التي نش���اهدها اليوم في اجلنوب، هذا النموذج 
املوجود اليوم في اجلنوب بحضور داعش والقاعدة وانعَدام األمن واالستقرار، والفوضى 

السائدة والغالبة على ُكّل شيء، هذا هو النموذج الذي يريدونه في بالدنا ملرحلة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الدد  )اا( الي1يل 11 خياير 2016   املواخل 3  1ا  امخل 37ل1لا

 ُمحاخلاة زعاماات الدادخان الكارتونياة خإعالماه خمرتزقتاه 
لتجزئاِة الحرب يف الي1ان إىل  بهات صغرية ُمنفصلة يف تدز خعدن 
ىَْسابىَابها الياصة ب1دزل عن  خماأرب خالجوف، خكأن لاكل  بهة أ
الاكل الداا ، ليل خقط تجزئاة للقضياة الوطنية، بال خلتغطية 
حقيقاة الدادخان خالذي تتدارَُّض له املنطقاة الدربياة ككل، من 
قبال نفل تحالف الدادخان، ختغطيًة عىل أل1ياة مدركة الي1ن يف 
ف الدربي خاالنساني، ِمن مشاريع أمريكا خإرسائيل  االنتصار للرشىَ
ي م1الك الر دياة اليليجية،  خأخرخباا ختركيا امل1ولة خامُلنفاذة عىَ
ن الطرف  خصنيدتهم القاعادة. ملاذا الحرب؟ خمتى ساتنتهي؟ خمىَ
الداا ل؟ خملااذا يحادث لناا ُكّل لاذا؟ ُكّل لذه 
ان يجّزئون القضاياا اىل قضية  اساتفهامات مىَ
رب  محاخظاات خمناطل خ هات مذالب، خالحىَ
اذِه التناقضاات خاملظالام  خلاو تغاذت مان لىَ
خالدصبويات املحلية، إاّل أنها أكي من ذلك، أكي 
حتى ِمان كونها حرباً عىل الي1ان، إنها لج1ة 
اساتد1ارية عىل املنطقاة الدربية لم تبدأ بغزخ 
ختدمري الدراق يف 2003 ثم ليبيا خسوريا خليل 
ُميططااً لهاا االنتهااء بالي1ن، خلاوال ص1و  
الي1نياني لاكان مارشخُع الدمار قاد خصل إىل 
مرص خالجزائر خ ّمر  يشاه1ا، خخصل لبقية 
القوى الدرخبية خاملقاخمة يف لبنان خخلساطني 
املساّجلة ك1نظ1ات إرلابياة عند لذه القوى، 
خاملارشخع خاحد، مدبر الحارب خم1وله خاحد، 
ن يبحث لنفسه عن تفسري  ختسليحه خاحد. خمىَ
منفار  لان يجد حاالً منفار اً. قاوات الجيش 
ن  قط عىَ خاللجاان الشادبية الي1نية ال تُداخاع خىَ
ن ُكلِّ الشادوب الدربياة، يف موا هة ذرائاعىَ خأ خات  الي1ان، بال عىَ
الغزخ خالقهر )قارارات مجلل اممن خمؤت1رات الجامدة الدربية، 
خساالح أمرياكا، خمرتزقة باالك خختار خ اعش، خنفاط اليليج( 
خعيل1ا يتم اساتدبا  الشدوب خاساتد1ار امخطان، تداخع الي1ن 
ن حل املقاخمة الدربية يف خ ه االحتالل خاالساتد1ار، خعن خيار  عىَ
االساتقالل خحل الشادوب يف التحرر من الهي1ناة الغربية، خلو أن 
املدتادخن اساتطاعوا أن يكارِسخا الج1هورية الي1نياة، لكانوا قد 
نقلوا نريانىَهم لبقية الدخل، الستدبا  بقية الشدوب خنهب ثرخاتهم 
ختدماري بلدانهام لتبقاى املنطقُة مدمارًة ضديفًة أماا  إرسائيل، 
خأسااطيل أمرياكا،  ائداة أماا  نفط اليلياج خمنتجاات تُركيا 
خأخرخباا، ذليلاًة أماا  الغرب خترصيحاتاه، عا زًة أماا  ذرائده. 
لكنهاا حارب تحرر خطنياة خقومية خإنساانية، تيوضهاا الي1ن 
بجانب ساوريا، سوريا التي تساتديُد ُكّل يو  قوتها بص1و  الي1ن 
خانكساارات قوى الغزخ التي لو اساتطاعت أن تهز   خلة النتقلت 

بكل الثقل إىل امخرى خاستباحت بقية الدخل.

صعدة.. حياٌة من بني الركام
نجم الدين الرفاعي  

صدادة مديناة التأريخ ذبيحة تطبّاب  راحات لاذا الوطن.. 
ُب الحياة لبقياة املحاخظات  خن1ا انتظار لكل1ة شاكر  نازخاة تهىَ
ىَْخ حتاى عرخاان ب1ا تقدماه لهذا الوطان.. طرقاتهاا..  بالها..  أ
مدارساها.. أساواقها.. بيوت الطاني يف مدينتهاا القدي1ة تحكي 

قصتها مع برابرة الدرص ختتار القرن الواحد خالدرشين.. 
ىَْخ  آل سادو  خحقدلم امساو  عىل كل ما له عالقاة بالتأريخ أ
قيىَام الحرية خاالعتازاز بالنفل خامصالة صباوا  حيمىَ طائراتهم 
املذعورة يف علياء الس1اء عىل الحياة خأسبابها  خن1ا تفريل بين1ا 

ىَْخ ال ي1ثل..  ي1ثل لدخاً عسكرياً أ
انية محياء كاملة تحولت إىلىَ ركا   مناظر يندى لها  بني اإلنْسىَ
خأسواق لم يتبل منها سوى الحديد املتناثر خيشء من أطالل ترخي 
قصاة ص1و  أساطوري ملدينة أريد لها أن تفناى خأرا  الله لها أن 

ت1د لذا الوطن بأسباب الحياة.. 
تفكاريٌ عارٌض يقفز إىلىَ املقدمة خأنت يف انه1اك متابدتك لبقية 

قصص لذه املدينة، ملاذا ُكّل لذا الحقد؟ 

عاانىَ ماا تجد اإل اباة ماثلة أماماك حين1ا تجد باني لذا الاركا  حياة لم  خرسىَ
يفزعهاا لذه الهساترييا.. اإلرصار الييايل مان أبناء لذه املحاخظة عىل اسات1رار 
حياتهام املدتاا ة خلاو بني الاركا  يشاكل اساتفزازاً لهاذا الددخ 
املتغطرس الذي يدتقد أنه ظل الله خمن يهب الحياة خاملوت خيجري 
مشايئته عىل ُكّل من شااء، ناليك عن عبل التأريخ الذي لم يي1د 
حتاى خلو كان ركاماً خالاذي يكرس كيياء لذا الدادخ الدخيل عىل 
اانية خالو و  الذي لم يجد له من شالد عىل عراقته املزعومة  اإلنْسىَ
ساوى رسخال مؤسساه، اممر الذي يفرس لذا الهوس يف التيريب 

خالتدمري خالقتل خالدبث.. 
ختسات1ر القصة بفصولها، الظالر منها خاراٌب خالباطن منها 
حياة  ديدة تولد متحاررة من مياخف البرش خضدفهم اآل مي لم 
يقترص خ و لا عىل صددة خحدلا، بل يف ُكّل زاخية من لذا الوطن 
الذي يشاهد متغارياٍت لن تجدل مناه بدد اآلن حديقاًة خلفيًة آلل 

سدو  يديثون خيه خسا اً.
اُد اإلرث الحضاري للي1ناي الذي ال يقبل الذل  حياة  ديده تجسِّ
.. حياة تليُل بشدب عريل منه خر ت ُكلُّ  خال االستدبا  خال التيّلفىَ

ان. الهجرات القدي1ة خإليه يدو  أصل ُكّل إنْسىَ

 أنس القاضي

اليمن معركة التحرر العربي

قناة املسرية وصحيفة صدى املسرية تدينان 
جريمة اغتيال اإلعالمي منري الحكمي وزوجته

  -  خاص
أ انت قناة املسرية الفضائية خصحيفة صدى املسرية 
 ري1اةىَ اغتياال طاريان الدادخان اممريكي السادو ي 
لإلعالماي امليارج مناري الحك1اي خزخ تاه اإلعالمية 
املير ة سدا  حجرية خأخال ل1ا الثالثة، يف غارة  بانة 
اساتهدخت منزلىَهام يف الداص1ة صنداء مسااء الثالثاء 

املايض.

خعاّيت القناة خالصحيفة يف بيااٍن له1ا عن إ انته1ا 
لهذه الجري1ة، خأعلنتاا تضامنه1ا مع أرسة قناة الي1ن 

الفضائية؛ كون الشهيدين يد1الن خيها ك1ير ني.
خأّكدت القناة خالصحيفة أن استهدافىَ عائلة الحك1ي 
 ري1ُة اغتيال تستهدُف اإلعال  بكل كوا ره، خترخع قناة 
املسارية خصحيفة صدى املسارية أسا1ى آيات التدازي 
خاملواسااة مرسة الشاهيد خالشاهيدة خلاكل اإلعالميني 

خاإلعالميات الرشخاء.


