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إحصائية جديدة لوزارة الصحة: 24 ألَف شهيد وجريح جراء القصف اأَلمريكي السعودي على بالدنا خالل عام

وزارة الثقافة: الُعـْدَوان اأَلمريكي 
السعودي أضّر بأكثر من 4 آالف 

َمْعــَلٍم أثري خالل عام

طريان الُعـْدَوان يستهل عامه الثاني بسلسلة غارات على 
محافظات مأرب وصنعاء والجوف وتعز وشبوة والبيضاء

  - صنعاء:
كشافت وزارة الصحاة يف تقرير مديد لها 
ب ااسابة مرور عا8 عىل الُدااْدَوان األَمريكل 
الجرحاى  عاد2َ  أن  بال2ناا  عاىل  السادو2ي 

واملداقل بلغ 25 ألفاً و2ل7 مدنياً.
وقالت الوزارة يف لقاء موّسع لها يو8 أمس 
بصادااء إن عد2 الشاهداء بلاغ 7305 ماهم 
1601 طفال َو1176 امارأة َو75 شاهيداً من 

الكا2ر الصحل.
وأضاات الوزارة أن عاد2 الجرحى بلغ 16 
ألفااً و7ل7، ماهم ألفاان ول25 طفالً، َوألف 
َول76 امرأة َو212 من الكا2ر الصحل، ولفتت 

إىل أن إم ايل اإلعاقات ألف َو650 إعاقة.
وذكرت إحصائية الوزارة أن عد2 املواطال 
الذين تدرضوا للازوح بسابب الُدااْدَوان بلغ 
2 ملياون َو300 ألاف مواطن، اي اا بلغ عد2 
األَْطَفاال الذين ُحرموا من اسات رار تدلي هم 

مليوناً و00ل ألف طفل.
وأشاارت الوزارة إىل أنه بلغ عد2 املواطال 

الذيان يداناون مان اندادا8 الغاذاء بسابب 
الُدااْدَوان والحصاار ل1 مليونااً َو00ل ألاف 

طفل.
وذكرت الوزارة أن إم ايل املاشآت الصحية 
املتأثرة من قصف الُداْدَوان بلغ 12ل ماشاأة 
ماها 0ل1 مستشافى ومركازاً صحياً َو232 
وحدة صحية، ومصادل َو61 سيارة إسداف.
وأكدت أن إم اايل تكلفة الخساائر للبااء 
املباارشة للقطااع الصحال بلغات لل ملياراً 

َو207 ماليل َول2 ألف ريال.
وأشاارت الاوزارة إىل اآلثاار املرتباة عاىل 
الحصاار التل ت نلت بُشاحة واندادا8 أ2وية 
أماراض القلاب والرسطان والفشال الكلوي 
والساكر واملحاليل ومساتلزمات التشخيص 

وأغذية األَْطَفاال واأل2وية بشكل عا8.
وأوضحات الاوزارة أن الُداْدَوان سابّب يف 
ارتفااع مدادنت انتشاار األماراض املددياة 
والوبائياة عان املدادنت الساائدة، حيث بلغ 
َو732  آنف   7 الضااك  حاانت ح اى  عاد2 
حالاة َواملالرياا 20 ألفااً َو00ل حالاة، اي اا 

بلاغ عد2 حانت الحصبة 0لل1 حالة والسال 
الرئوي 100 حالة واإلساهامات مليون َو00ل 
ألاف طفال، وبلاغ عاد2ُ األَْطَفااال املصابل 
بانلتهابات التافساية الحاا2ة مليون َو300 

طفل.
بساوء  املصابال  عاد2  أن  إىل  وأشاارت 
التغذية الحا2 320 ألَف حالة، وساوء التغذية 
الحاا2 الوخيم 537 ألف حالاة، اي ا بلغ عد2 
الحانت املصابة بساوء التغذية الحا2 املدتدل 
مليونااً َو3ل2 ألفاً و500 حالة، اضالً عن ل1 
ألفااً َو67 حالة مصابة بحالة نفساية مراء 
الُداْدَوان السدو2ي األَمريكل عىل الايَاَ ان.

وطالاب املشااركون يف اللقااء مان األمم 
املتحادة وماظ اات حقاوق اإلنساان تح ل 
يف  والقانونياة  واإلنساانية  مساؤولياتهم 
الضغط عىل قاوى التحالف بوقاف الُداْدَوان 
والحصاار الجائر عىل الباال2 وح اية املدنيل 
واملرااال الصحياة والاكا2ر الصحال الذيان 
يقومون بدورلم اإلنساانل يف إنقاذ املصابل 

والجرحى.

  - صنعاء:
أعلاات وزارة النقاااة يف مؤت ر صحفل 
عقدته أماس األحد يف بيات النقااة بصاداء 
أن الُدااْدَوان األَمريكال السادو2ي الغاشام 
2ّمر خالل عا8 من انساتهداف امل اهج نحو 
60 َمْدَل اً أثريااً ي اياً ما بل مدياة ومتحف 

وموقع ومسجد وحصن وقلدة.
 وقالت الاوزارة يف مؤت ر صحفل عقدته 
أماس بصادااء ب ااسابة مارور عاا8 عىل 
الُداْدَوان إن الغارات اساتهدات 23 م تلكة 
ثقااية ونُهبت مكتبتان س ديتان يف إذاعتل 
عادن واملاكال، باإلضاااة إىل تدماري ورشاة 
صااعاة األعاوا2 الايَاَ ااياة يف أول يو8 من 

الُدااْدَوان السادو2ي الغاشام خاالل الداا8 
.82015

وكشفت الوزارة عن اساتهداف الُداْدَوان 
لدد2 من املادن التأريخياة يف مقدمتها املدن 
املساجلة  الناالث  الايَاَ ااياة  التأريخياة 
الداملال ولال: صادااء  الارتاث  قائ اة  يف 
التأريخية، شبا8 حرضموت، زبيد التأريخية 
وكذلاك مدياة كوكباان املحويات وعد2 من 
املادن ذات القي ة التأريخياة يف الوقت الذي 
لم يكن ت نل أي لدف عسكري عىل اإلطالق.
 املؤت ار الصحفل أعلن عن تارّضر أكنر 
مان 000ل َمْدلام أثاري يف املادن التأريخية 
ترضرت أرضاراً متفاوتة بشكل مبارش وغري 
مبارش ماراء الُداْدَوان األَمريكل السادو2ي 

الغاشم خالل عا8.

  - خاص:
األَمريكال  الُدااْدَوان  طارياُن  اساتهلَّ 
السادو2ي عاَمه النانل بغاارات مكنّفة عىل 

عد2 من محااظات الج هورية.
وقالات مصا2ر محلية باملديرية إن طريان 
الُدااْدَوان اساتهدف ياو8 أمس باا 7 غارات 
محالت تجارياة ب ديرياة رصواح محااظة 
ماأرب، ماا أ2ى إىل استشاها2 املواطن نامل 
أح اد ربياع وإصاباة ثالثة آخريان بجروح 
خطرية.. ُمشارياً إىل أن الغارة ألحقت أرضاراً 
بالغة باملحالت التجارية وماازل املواطال.

ويف محااظة الجوف شن طريان الُداْدَوان 
األَمريكل السادو2ي غارة عىل مديرية الغيل، 
ك ا شان طريان الدادو غارة عاىل مدياة ذُو 
بااب ب حااظاة تداز، وغارات عاىل مااطل 
متفرقة يف مديرية عسيالن ب حااظة شبوة.
 ويف محااظة صاداء شن طريان الُداْدَوان 
عدة غارات عاىل مديرية أرحب ومبل مربان 

ب ديرية ساحان، ك ا قصف طريان الُداْدَوان 
ماوب وا2ي الساد ب ديرية نهم، مساتهدااً 

مااطال متفرقة من مديرية نهم تقع ما بل 
بال نامل ومحيل. 

�أكدت �أن 90 % من �أَْطَفـال �لـَيـَمـن بحاجة �إىل م�ساعد�ت �إن�سانية عاجلة 

منظمة رعاية اأَلْطَفـال العاملية: الحكومات الدولية ساهمت يف تهديد 
حياة اأَلْطَفـال بسبب دعمها العمل العسكري لتحالف الُعـْدَوان

األجهزة األمنية واللجان يفّككون عبوات 
ناسفة يف محافظتي إب والبيضاء 

  - صنعاء:
األَْطَفااال  رعاياة  ماظ اة  أّكادت 
الداملياة أن ماروَر عاا8ٍ مااذ تصاعاد 
الازاع يف الايَاَ ان أ2ّى إىل تفاقم األزمة 
اإلنساانية وأن %0ل من األَْطَفاال اآلن 
يف حامة إىل مسااعدات إنسانية عاملة 
َوما يزال 10 ماليل طفل ماسايل من 

قبل املجت ع الدويل.
األَْطَفاال  وأوضحت ماظ ة رعاياة 
املختصة يف اإلغاثة اإلنسانية يف بيان لها 
أن الحكومات الدولية سال ت يف تفاقم 
األزماة وتهدياد حيااة األَْطَفااال عان 
طريل اختيارلا لدعم الد ل الدسكري 
َوتجالل الدواقب املدمرة عىل املدنيل.

وذكار البياان أن لاااك الددياد من 
الدول الغاية تغاض الطرف عن مداناة 
األَْطَفااال يف الايَاَ اان وأن بدض لذه 

الادول تكساب املليارات مان الدونرات 
من خالل بيع األسالحة التل تساتخد8 

ضد املدنيل.
وقال مدير ماظ اة رعاية األَْطَفاال 
يف الايَاَ اان إ2وار2 ساانتياغو: »لااك 
ميل كامال مان األَْطَفااال َوالذين لم 
مساتقبل الايَاَ اان أصباح مصريلم 
وأصباح  الحاروب  بسابب  مجهاول؛ 
الخاوف َوالذعار مان الغاارات الجوية 
والقصف َوتدمري ُكّل يشء لل الحقيقة 
اليومية التل يديشاها ماليل األَْطَفاال 
لاا يف الايَاَ ان، لذلك يجب أن يسا ح 
باسات رار لاذا الوضاع عاىل ماا لو 

عليه«.
وأضاف« »تدانل الايَاَ ان من تر2ّي 
الوضع اإلنساانل من قبال حدوث لذه 
األزماة، َوأصبحات اآلن يف وضع أساوأ 
اة بدد تدارض حياة اآلنف من  َوَخاصَّ
األَْطَفاال لخطر حقيقل يف ظل است رار 

املسااعدات  إيصاال  وعرقلاة  القتاال 
اإلنسانية الداملة واإلمدا2ات التجارية 

اىل 2اخل الايَاَ ان«.
َوتابع سانتياغو »قال يل أحد األطباء 
مان  املدعوماة  املستشافيات  أحاد  يف 
ماظ ة رعاية األَْطَفااال يف صاداء أنه 
بسبب انقطاع التيار الكهربائل َوانددا8 
الوقاو2 قتال طفال حدياث الاون2ة يف 
الشاهر املايض نتيجة انقطاع الكهرباء 
عادما أغلقت حاضااات األَْطَفاال ملدة 
ساعة ولم يكن لااك أيّة وقو2 لتشغيل 

املولدات انحتياطية.
وعرّب عن قلقه نتيجاًة للدد2 املتزايد 
يف تجاياد األَْطَفااال ض ان الج اعات 
املسالحة، وتدرض عد2 مان األَْطَفاال 
لالختطااف َوانحتجااز، إضاااة إىل أن 
اآلنف ماهام عرضاة لخطار األلغاا8 
األرضية املزروعاة حديناً والذخائر غري 
املافجرة التل لم تافجر عاد سقوطها.

  - خاص:
ت ّكاات األمهازُة األماياة واللجااُن، ياو8 أمس 

األحاد، من اكتشااف عاد2ٍ من 
الااسفة يف محااظتل  الدبوات 
إب والبيضااء، يف إطاار الحس 
ومحااونت  الداايل  األماال 
اإلخاالل  الُدااْدَوان  مرتزقاة 
باألمن وإقالق السكياة الدامة.
وقال مصدر أمال لا »صدى 
املسارية« إن األمهازَة األماياَة 
واللجااَن الشادبيَة ت ّكاوا من 
تفكيك عبوة ناسفة ُزرعت عىل 
الطريل الدا8 الرابط بل مدياة 

البيضاء ومديرية ذي ناعم.
وأوضح املصدُر األمالُّ أنه تم اساتدعاُء املختصل 
للقيا8 بتفكيكها وإبطاال مفدولها، 2اعياً املواطال 
لإلبالغ عن أية عاارص مشابولة حفاظاً عىل األرواح 

وامل تلكات.
 ويف محااظة إب ت ّكات األمهزة األماية واللجان، 
ياو8 أماس األحد، من تفكياك عبوة ناسافة ب دياة 

كتاب ب ديرية يريم محااظة إب.
وذكر مصدر أمال لا “املسارية نت” أن املواطال 
اكتشافوا عبوه ناسافة تم زراعتها بالقرب من حل 
سكال ب ديرية كتاب ب ديرية 
يريم، وأبلغوا األمهزة األماية 

واللجان الشدبية عاها.
أن  املصادر  وأضااف 
األمهزة املختصاة انتقلت إىل 
املاكان املبلاغ عااه وأبطلت 
مفدول الدبوة الااسافة قبل 

أن تافجر.
أن  إىل  املصادُر  وأشاار 
التحري  واارق  التحقيقاات 
انساتدننت  بج اع  تقاو8 
الحاا2ث  مالبساة  ملدرااة 

وضبط املته ل.
َوشاكر املصادُر املواطال عاىل تداُوِنهم يف اإلبالغ 
عن الدبوة الااسفة، ك ا ألاب بالج يع التداون مع 
األمهزة األماية، والتبليغ عن أيّة أمساا8 مشابولة 
أو تحركات مشاتبهه لداها إقالق األمن والساكياة 

الدامة.

 صورة أرشيفية

 سد مأرب استهدف بأكثر من غارة

 استشهاد ناجي احمد احمد ربيع..
واصابه ابنه واستشهاد صالح ابراهيم 

العامري..واصابه اخرين..جرى غاره عدونيه 
لمنازل المواطنيين..بضوار ..صرواح..مآرب
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  -  خاص:
كَشاَف ناطُل أنصاِر الله مح د َعبدالسال8 عن صفقِة 
تباا2ٍُل لألرسى بال الجياش واللجان الشادبية َوالطرف 
السادو2ي، مشارياً إَلاى أن السادو2يَة تساّل ت ل أرسى 

مقابل تسل هم 100 أسري.
وقال َعبدالساال8 إن لذه الد ليَة تأتل يف ظلِّ خطواِت 

التفاُلِم األوىل وما يتدلل بالجانب اإلنَْساانل.
وأشار إَلاى أن أرسى الَجيش واللجان الشدبية لم من 

الذين تم أَْسااُرلم يف بدِض الجبهات الداخلية.
وبخصاوِص ما َحااَدَث من أع اٍل عساكريٍة يف ميدي 
قاال عبُدالساال8: إنَّ لذا األْمَر غريُ مقباول. مؤّكداً أنه تم 
الار2َُّّ عليه، وأنَّ أبطاَل الجيِش واللجاِن سارَي2ُُّون بأكنِر يف 

أيِة محاونٍت تصديديٍة.

  -  خاص:
مفتااح  مح اد  الداّلماُة  أَشاا2َ 
عضو اللجااة النورياة الدليا بالدور 
الكبري الذي قامت به اللجاة املاظ ة 
للفدالية الشادبية يف وماِه الُدْدَوان 
التال أقي ات عار السابت ماوب 
الروضة  الحربياة ب اطقاة  الكلياة 

بصاداء.
وقاال الدالمة مفتاح إن الشادَب 

اليََ اال النائار والصابار قاد خارج 
َ عن  بكل تلك الحشاو2 الهائلاة ليدربِّ
ساخطه وحاقه عىل الُدْدَوان، مشرياً 
إَلاى أن شدباً كهذا ن ي كُن أن يُقهر 

أبداً.
من مانبه قال مفتل تدز الدالمة 
ساهل بن عقيال: إنَّ لذا انحتشاا2َ 
يؤكُد بأن الشادَب اليََ ال لو الرأُل 
الاذي  والقلام  والسايف  والصادر 
سايحرر األمة الدربية، وأنه سيوّحد 

الجزيرة الدربية رغم أنوِف األعداء.
مان مهتاه قاال األساتاذُ مح د 
طالر ندم نائب رئيس اتحا2 الرشا2 
السالفل اليََ ال رئياس ارع انتحا2 
األعاداء  محااونت  ُكلَّ  إن  تداز:  يف 
بتفريقااا بااءت بالفشال. موضحاً 
أن اليََ ايال الياو8َ يف سااحة واحدة 
يج دهام مصاريٌ واحد، ومساتقبٌل 
األعاداُء  يساتطيَع  ولان  واحاد، 

تفريقهم.

  -  خاص:
ت كَّاَن أبطااُل الجياش واللجاان 
الشدبية، يو8 أمس األحد، من توميِه 
صفقٍة قوياٍة لقوات الغزو واملرتزقة 
وتكبيِدلام  الجاوف  محااظاة  يف 

خسائَر كبريًة يف األرواح والدتا2.
وقالت مصا2ُر خاصاٌة لصحيفة 
»صدى املسارية«: إنَّ أبطااَل الجيش 
واللجان ت ّكاوا من طر2 املرتزقة من 
مدسكر الخاجر بالكامل، حيث كان 
املرتزقاة يسايطرون عىل ُمازٍء ماه 

األيا8 املاضية.
ويف الساياق وّزع اإلعاال8ُ الحربل 
مشاالَد لسايطرة أبطاال الجياش 
واللجان الشادبية عاىل مبل الجامع 
له  املجااورة  انسارتاتيجل والتاالل 
يف ماطقاة املهاشا ة ب ديرياة خب 

والشدف ب حااظة الجوف.
وأظهارت املشاالُد تأماَل مبال 
الجاماع وما مااوره من تاالل، بدَد 
2حار املرتزقاة عقب مداارَك عايفة 
أسافرت بفضِل الله عان وقوع قتىل 
ومرحى يف صفوف املرتزقة، واغتاا8 
ك ياة كبرية مان األسالحة املتاوعة 

واملختلفة.
الجاماع  مبال  أل ياُة  وتكُ اُن 
انسارتاتيجية كونه مطالً عىل الخط 
الداا8 الراباط بال ماطقاة اليت ة 
والحاز8 مرَكاز محااظاة الجاوف، 
الجياش  قطاع  علياه  وبالسايطرة 
واللجان الشادبية خطاوط إمدا2ات 
املرتزقة إَلاى مواقدهم وما تبقى من 
ميوبهام املسالحة التال يت ركزون 

ايها رشقل خب والشدف.
وباساتك اِل تطهري لاذه املواقع 
يكاوُن الجياُش واللجاان الشادبية 

األ2وات  عاىل  الخاااق  ضيّقاوا  قاد 
اإلْمااَرامياة املاخرطاة يف ماروع 
انحتالل ب ديرية الحز8، ن سي ا بدد 
اشال وعجز لذه األ2وات عن إحداث 
خرق ميدانل لفتاح خطوط إمدا2ية 
لهام مان مهاة الدقباة التال تُداد 
الطرياَل الوحيَد الاذي يربط مديرية 

خب الشدف ببقية املديريات.
إىل ذلاك 2ّكات القاوة الصاروخية 
للجياش واللجان الشادبية السابت 
الدبدية  لل رتزقة ب اطقاة  تج دااً 

ماوب مأرب.
وأوضاح مصدٌر عساكريٌّ لوكالة 
األنبااء اليََ اياة )سابأ( أن الجياَش 
داً لل رتزقة بصلياٍت  اساتهدف تج ُّ
مان صوارياخ الكاتيوشاا أصابات 
قتاىل ومرحاى يف  لداهاا موقداة 

صفوف املرتزقة.

محمد َعبدالسالم: تسّلمنا 100 أسري 
مقابَل تسّلم الطرف السعودي 9 أسرى 

علماء اليمن يشيدون بالخروج املشرف 
لليمنيني للتنديد بالعدوان يف ذكراه

عاً للمرتزقة جنوب ماأرب  �لقوة �ل�ساروخية ت�ستهدُف جتمُّ
السيطرُة على جبل الجامع االسرتاتيجي والتالل املجاورة له يف منطقة 
املهاشمة بمحافظة الجوف وطرد املرتزقة من معسكر الخنجر بالكامل

الرئيس السابق صالح أمام حشد السبعني: النظاُم السعودي 
سبُب املشاكل يف املنطقة يف العراق وسوريا وليبيا

  -  متابعات:
حيّا الرئيُس الساابل عيل عبدالله صالح رئيُس املؤت ر 
الشادبل الدا8، الُحُشاو2َ التل خرمت يف َميداِن السبدل 

صباَح السبت املايض.
وقال صالح يف كل ٍة له إن الاظا8َ السادو2ي لو سبٌب 
لكل ما تشاهُده املاطقة من رصاعاٍت يف الدراق وساوريا 
وليبياا. مطالباً بحواٍر مبارٍش مع الاظا8 السادو2ي الذي 

يشن ُعْدَوانه عىل بال2نا.
وانتقد صالح موقَف مجلس األمن الدويل الذي لم يحّرْك 
سااكااً تجاه ما يرتكبُه الُدْدَواُن من مرائَم بحلِّ الشادب 
ااِل مسائوليِته  اليََ اال، 2اعيااً مجلَس األمان إَلاى تح ُّ
وإيقاف الُدْدَوان عىل الشدب اليََ ال وإصدار قرار بفرض 

َحظر األسلحة عىل الاظا8 السدو2ي.
وأّكاد صالح عاىل َوحدة صف الجبهاة الداخلية وقال: 
نحن وأنصاُر الله متحالفون يف مواَمهة الُدْدَوان. مختت اً 

كل ته بالقول: »بالروح بالد8 نفديك يا ي ن«.

تأمني جبل الحبشية يف الوازعية بتعز ومصرع وجرح عدد من املرتزقة
  -  متابعات:

ت ّكن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية من تأمل مبل 
الحبشاية يف الوزاعياة ب حااظة تدز بداد 2حر مرتزقة 

الُدْدَوان.
وأوضح مصدٌر عساكريٌّ لوكالة األنباء اليََ اية )سبأ( 
أن لاذه الد لياَة التل نفذلاا الجيش واللجان الشادبية 

أسافرت عن مرع ومرح عد2 من املرتزقة، مشرياً إَلاى 
أناه تام أرُس عد2 آخار وتدمري عاد2 من اآللياات والدتا2 

الدسكري.
ويف الساياق قالات مصاا2ُر خاصٌة: إن مان بل قتىل 
املرتزقاة الدقيد وليد الذبحانل وثالثة من مرااقيه، حيث 
قتلوا خاالل الد لية التل نّفذتها قاواُت الجيش واللجان 

الشدبية يف ماطقة الضبل ب ديرية حيفان.

مقتُل العشرات من الغزاة 
واملرتزقة يف محاولة فاشلة 

للتقدم باتجاه ميدي
  -  خاص:

اشالت قاواُت الغزو وانحتاالل، يو8 أماس األحد، يف 
إحاراز تقد8ُّ باتجااه ميدي، مساتغلل الغطااء الجوي 
الكنيف لطاريان الُدْدَوان والذي اسات ر من صباح أمس 

وحتى املساء.
وقالت مصا2ر عساكرية لصحيفة »صدى املسارية« 
إن أبطااَل الجيش واللجان الشادبية قتلوا الدرات من 
الغزاة واملرتزقة، ك اا ت ّكاوا من تدمري عد2ٍ من اآلليات 
الدساكرية التابداة لهم، يف ما اّر بقيُتهام أما8 رضباِت 

الجيش واللجان.
وتأتال لذه املحاونُت بدد لدوء خاالَل األيا8 املاضية 
يف لذا الجبهة والفشال الذريع لقوات الغزو يف السيطرة 
عىل ميدي رغم الزحواات الكبرية خالل األشهر املاضية.

مصرع عدد من مرتزقة الُعْدَوان 
خالل محاولة تقّدمهم باتجاه 

األجردي وكساد بمحافظة البيضاء
  -  خاص:

لقل عاد2ٌ مان مرتزقة الُداْدَوان مرَعهام وأصيب 
آخرون، السبت، خالل محاولة تقدمهم باتجاه األمر2ي 

وكسا2 ب ديرية الزالر محااظة البيضاء.
وأوضح مصدٌر عسكريٌّ لوكالة األنباء اليََ اية )سبأ( 
أن الجياَش واللجااَن الشادبية تصاّدوا ملحاولاة تقاّد8 
املرتزقة باتجاه األمر2ي وكساا2 بالزالر وأوقدوا الكنريَ 

من الخسائر يف صفواهم.
وأشاار املصدُر إَلاى أن القوََّة الصاروخية اساتهدات 
دات ملرتزقة الُدْدَوان يف ماطقة الدبدية بل البيضاء  تج ُّ
ومأرب بصلية من الصوارياخ، ما أ2ى إَلاى مرع عد2 

ماهم.
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العالمة محمد مفتاح: قوى االستكبار لن تسمَح ألي دولة عربية 
بالتفوق والـَيـَمـُن على رأس قائمة الدول املستهدفة

الدكتورة ابتسام املتوكل: العام الدموي لقوى الشر والطغيان لم 
يكسر إرَاَدة شعبنا الـَيـَمـني، ولم ينل من عزيمته

عبد اهلل صربي: الجبهة اإلْعـاَلمية تمّكنت من استيعاب الصدمة 
األوىل األمر الذي شّكل صفعة إلْعـاَلم العدو

  - محسن 
الجمال:

نظام اتحاا2 اإلْعااَلميال الايَاَ اايّل 
يو8 أماس األحد، باملرَكاز النقايف بصاداء، 
ادالية ب ااسابة مرور عا8 عىل الُداْدَوان 
األَمريكل السادو2ي، ركزت بشكل أسايس 
ْداب الايَاَ ااّل يف موامهة  عىل ص و2 الشَّ

الُداْدَوان والحصار.
وأكد الدالمة مح د مفتاح عضو اللجاة 
النورية الدلياا يف كل ة له أن الُداْدَوان عىل 
بال2نا كان مخطَّطاً له مسابقاً وأن مرائم 
اْداب الايَاَ ااّل كانت  الُدااْدَوان بحل الشَّ
مدبّارة ماذ اارتة طويلاة؛ ألن 2وائر الر 
الداملياة وضدت الايَاَ ان عىل رأل قائ ة 
الدول املساتهداة، وقد وضدوا عليها 2ائرة 
اْداب الايَاَ ااّل  ح اراء؛ باعتباار أن الشَّ
مداروٌف بتجانُِساه النقاايف وانمت اعال 
وبتااغ اه 2ياياً وقوميااً، ولو الوحيد من 
بل شادوب املاطقة من له امتادا2 خارج 

حدو2 الايَاَ ان الطبيدية. 
وأّكد الدالمة مفتاح أن قوى انستكبار 
عربياة  2ولاة  ألياة  تسا ح  ن  الدالام  يف 
ق يف أي مجال، ُخُصْوصاً  وإساالمية بالتفوُّ
يف املااطل الحيوية يف لذا الدالم وأل ها ما 
ساّ ل ب اطقة الرق األوسط، التل تقع 
تحات وطأِة انساتد ار الجديد عرب أ2وات 
قاوى الهي ااة، وبحياث تكاون األنظ ة 
املتسلطة خداماً يف مه ة تافيذ مخططات 
وأمادات ومشااريع لذه القوى يف املاطقة 

ككل.
ُمشارياً إَلااى أن تلاك املخططاات قاد 
اشلت وغدت كهشيم تذروه الرياح بفضل 

ْداب الايَاَ ااّل األسطوري. ص و2 الشَّ
مان مهتهاا وصفت الدكتورة ابتساا8 
املتاوكل الُدااْدَوان باله جياة والرببرياة، 
مااذ الياو8 األول للُداْدَوان، واسات راره يف 
نهج التوحش باساتهدااه ملاازل املواطال 
األبريااء وتدمريلاا عىل رؤول سااكايها 
ب ان ايهاا مان األطفاال والاسااء طوال 

الدا8.
النقااياة  الجبهاة  رئيساة  وأكادت 
ملاالضة للُدااْدَوان أن لاذا الدا8 الدموي 
لقاوى الار والطغياان لام يكارس إَرا2َة 
شادباا الايَاَ اااّل، ولم يال مان عزي ته 
اْداب ب ناباة املدجزة  بال كان ص و2 الشَّ
التل غاريت ُكّل الاظرياات التأريخية وكل 
التوقدات لاتائج لذا الُداْدَوان الذي تشدق 
يف بدايتاه بأنها ع لية عساكرية لن تأخذَ 

من الوقت سوى بضدة أيا8. 
مشريًة إَلاى أن لذا الص و2 األسطوري 
لز8 الُداْدَوان وحاارص الحصار، وانتر 
السياساية  ومحااوره  مبهاتاه  ُكّل  يف 
والدساكرية  واإلْعااَلمياة  وانقتصا2ياة 
والنقااياة واألخالقياة، وأن األقاداة التل 
كان يخفل وراءلا بشاعة ومهه الحقيقل 
عن الدالم، ذابت يف ومه الحقيقة، حساب 

تدبريلا.
من مهته أوضح األستاذ ارحان لاشم 
الايَاَ اايّاة  األحازاب  تكتال  يف  القياا2ي 
املاالضة للُدااْدَوان، بأن الُداْدَوان يأتل يف 

سياق مروع الرق األوسط الكبري الذي 
يساتهدف املاطقاة، وأن ماا كان يخطط 
للايَاَ ان ما لو إن مزء من لذا املروع، 
واصفااً مروع األقل اة بااأل2اة الرابطة 
باملروع الصهيوأَمريكل لتفتيت املاطقة، 
مساتدنً عىل ذلك بتجارب سوريا والدراق، 

وليبيا والسو2ان والصحراء الغربية.
وتحدث لاشام عان الدور الاذي لدبته 
األحزاُب الفتية يف ماالضة الُداْدَوان، ومن 

بياها حزب شباب الددالة والتا ية.
ك اا تحدث يف الاادوة األساتاذ عبدالله 
اإلْعااَلمياة  الهيئاة  عايل صاربي عضاو 
ألنصاار الله، مسالطاً الضوء عاىل األ2وار 
التال اضطلدات بهاا الجبهاة اإلْعااَلمية 
يف  الشاحة  رغام  الُدااْدَوان  موامهاة  يف 

اإلمكانات واملوار2 املالية والبرية.
وتطرق صربي إَلااى الحرب اإلْعااَلمية 
تغيياب  بهادف  الُدااْدَوان  شااها  التال 
الايَاَ ان عن املشهد الدويل من خالل إغالق 
القااوات الفضائياة الرسا ية، والتدتيام 
والتشاويش عىل الوسائل األخرى، وإطالق 

اضائياات مستاساخة باسام الايَاَ اان 
واملسرية ووكالة سبأ.

صربي أّكد أن الجبهَة اإلْعااَلمية ت ّكات 
يف وقت قصري من استيداب الصدمة األوىل، 
واساتدا2 اإلْعااَل8 الوطال زما8َ املبا2رة يف 
نقال الوقائع من مختلاف الجبهات، األمر 

الذي شّكل صفدة إلْعااَل8 الددو.
وااتتحت الاادوة بالساال8 الج هوري 
وقراءة الفاتحة عىل أرواح الشاهداء وباية 
الشافاء للجرحاى، وحرضلاا عاد2 مان 
املهت ل ومن الااشطل والااشطات الذين 

أثروا الادوة بأسئلتهم ومداخالتهم.
قاد8 الادوة األساتاذ عبداللاه بن عامر 
رئياس اللجااة التحضريية لالتحاا2، الذي 
رّحاب بالحارضيان وباملتداخلال، وعارب 
باسام اتحا2 اإلْعااَلميل الايَاَ اايّل، عن 
ْداب الايَاَ ااّل  عظيم انعتزاز بص و2 الشَّ
الدظيام طيلَة عاا8ٍ يف ومِه لاذا الُداْدَوان 
الاذي تكالبت ايه قوى الار والباطل من 

ُكلِّ َحَدٍب وصوب.

الصحة تنظم وقفة احتجاجية 
بمناسبة مرور عام من الُعـْدَوان

  - خاص:
نّظم موظفو وزارة الصحة الدامة والساكان ومكاتبها وليئاتها، أمس 
األحد، وقفًة احتجامية ب رور عا8 كامل عىل الُداْدَوان األَمريكل السدو2ي 

عىل الايَاَ ان أرضاً وتأريخاً وحصاره الجائر.
وأشاار املشااركون يف الوقفة التل تقّدمها القائم بأع ال وزير الصحة 
الدامة والساكان الدكتاور غازي إسا اعيل ووكيل الاوزارة لقطاع الطب 
الدالمل الدكتور نشاوان الدطاب ووكيل الوزارة لقطااع الرعاية الصحية 
الدكتور عبدالساال8 املدانل، إَلاى أن الُداْدَوان يز2ا2 وحشية يوماً بدد يو8، 
من خالل اساتهدااه لألبرياء مان املواطال وتدمري مقوماات الحياة، ب ا 
ايهاا القطااُع الصحل وملحقاته، مساتخدماً ُكّل أنواع األسالحة املحرمة 
2وليااً وأما8 مرأى ومسا ع ماع الدالام ويف انتهاك صارخ لاكل القوانل 

واملواثيل واملدالدات الدولية التل تجر8 لذه األع ال.
وأ2ان بياان الوقفاة صْ اَت مجلس األمن الادويل عن مرائام الُداْدَوان 
السدو2ي وسكوته عن ُكّل ما يتدرض له أَبْاَااُء الايَاَ ان وماشآته الصحية 
من مرائم بشدة وتدمري م اهج يبل حقداً واضحاً تجاه الايَاَ ان وشدبه، 
مح لل األَُماام املتحدة ومجلس األمن املسؤولية التأريخية والقانونية عن 
تلك الجرائم واألادال التل ارتكبها الُداْدَوان عىل مدى عا8 كامل تساببت يف 
قتل ومرح أكنر من 26 ألف مواطن مدظ هم من األطفال والاساء، وماهم 
75 من الكا2ر الصحل إَلاى مانب تدمري أكنر من 100 ألِف مازل وماشاأة 

حكومية وخاصة ماها 00ل ماشأة صحية.

وقفة احتجاجية باملحويت بمرور عام 
على الُعـْدَوان الغاشم على الـَيـَمـن 

  - المحويت:
شاهدت محااظاُة املحويت وقفًة احتجاميًة، السابت املايض، يف ذكرى 
مرور عا8 عىل الص و2 يف ومه الُداْدَوان أألَمريكل السادو2ي الغاشام عىل 

بال2نا.
ويف الوقفة التل شارك ايها موظفو السلطة املحلية باملحااظة وم نلو 
ماظ اات املجت اع املدنل واألحزاب السياساية، أشاا2وا بص و2 شادباا 
واستبسااله عىل مدى عاا8 كامل من الُداْدَوان الغاشام املسااو2 بحصار 
بربري و2عت الحشاو2 إَلاى التالحم والص و2 ملوامهة الُداْدَوان وإاشاال 
مؤامرة الفتاة الداخلية والجرائم اإلرلابية الخطرية التل يدع ها الُداْدَوان 

الغاشم وت نل امتدا2اً له. 
 

كلية اآلداب بمحافظة الحديدة 
تحتفُل بعام من الصمود الـَيـَمـني 

  - الحديدة:
تحَت شادار »سااٌة من الُداْدَوان وعا8ٌ من الص او2 والتحدي« نظ ت 
كلياة اآل2اب بجامدة الحديدة ادالية ب ااسابة مرور سااة مان الُداْدَوان 
األَمريكل السادو2ي تخللتها الدديُد من الفقرات الشدرية واأل2بية والفاية 
اْداب الايَاَ ااّل يف  التال عرّبت عن املااسابة والادور الوطال ألَبْاَاااء الشَّ

مختلف الجبهات.
ْداب الايَاَ ااّل  وأكدت ع يد كلية اآل2اب الدكتورة صباح الحوثل أن الشَّ

شدٌب ن يقهر شداُره اننتصار ون يقبل الهزي ة. 

إفتتاح معرض الصور والتسجيالت 
املرئية لجرائم العدوان خالل عام

  - صنعاء:
إاتتاح القائُم بأع ال وزارة حقوق اإلنساان عىل تيساري ووكيُل وزارة 
النقااة عائد الشاوايف، أمس األحد بصاداء، مداِرَض الصور الفوتوغرااية 
والرساو8 الكاريكاتورياة واألااال8 القصارية »الايَاَ اان خاالل عا8 من 

الُداْدَوان«. 
ويضم املدرض الذي يسات ر ملدة 6 أيا8 0ل صورة اتوغرااية توثل أبرز 
املجاازر الج اعية التل ارتكبها الُداْدَواُن السادو2ي بحل الايَاَ اايّل عىل 

مدى عا8ٍ كاماٍل.. اضالً عن ص و2 الايَاَ اايّل يف ومه الُداْدَوان. 
أما مااُح الرساو8 الكاريكاتورية ايضم نحو 50 لوحة رسم ألربدة من 
الفاانل، بيا ا يضم املدرض املرئل مقاطَع وتساجيالٍت تلفزيونية لجرائم 
الُداْدَوان التل اساتهدات مختلاَف مااحل الحياة.. ناتااً إَلاى أن املدرض 
ضم لل رة األوىل مجّس ات تحكل ص و2 الايَاَ اايّل وأخرى تحكل مرائم 

الُداْدَوان للفاانة ك يليا محاف.

وقفاٌت احتجاجية يف معظم دول العالم تنديدًا باستمرار الُعـْدَوان 
ْعـب الـَيـَمـنّي بمناسبة مرور عام على الُعـْدَوان  على الشَّ

  - خاص:
نّظ ت الجاليااُت الايَاَ اايّة وعد2ٌ من 
الجاليات الدربية ونشاطاُء أمانُب وقفاٍت 
ب ااسابة الذكرى األوىل للُداْدَوان أشاا2وا 
ايها بالدور األسطوري للشدب الايَاَ ااّل 
اْدابية وكل مكوناته  بجيشاه ولجانه الشَّ

املاالضة للُداْدَوان.
وأبارز املحتجون املجازر التال ارتكبها 
الايَاَ اااّل،  اْداب  الشَّ بحال  الُدااْدَوان 
مؤكديان ان منَل لاذه الجرائم لن تزيدلم 
إن قوة وإرصاراً عىل مواصلة الص و2 حتى 

الار.
افل برلل نّظم الدرات من الااشطل 
والحقوقيل الايَاَ اايّل وقفة احتجامية 
باملااسابة راداوا ايها صاور اننتهاكات 
الدموية بحال املدنيل، مشايدين بص و2 
اْدابية ومه الُداْدَوان  الجيش واللجان الشَّ

ومرتزقته.
ك ا نّظام أَبْاَاااء الجالياة الايَاَ اايّة 

وعاد2ٌ مان الجالياات الدربياة واألمابية 
وقفاة احتجامية يف الداص اة الربيطانية 
لاادن ب ااسابة الذكارى األوىل للُدااْدَوان 

اْداب  ألاباوا الحارضون ايها بص و2 الشَّ
الايَاَ اااّل عاىل مدى عا8 أََمااا8 ل جية 
تحالف الُدااْدَوان، 2اعال األَُماام املتحدة 

الُدااْدَوان  إَلااى الضغاط باتجااه وقاف 
ُكّل  عاىل  السادو2ي  الاظاا8  ومحاسابة 

الجرائم
»ندام  شادار  وتحات  أَمرياكا  ويف 
للساال8 ن لالساتال8« نظم أَبْاَااء الجالية 
الايَاَ اايّاة وعاد2 من الجالياات الدربية 
ونشاطاء أمانب وقفة ب ااسابة الذكرى 
األَُمااام  مبااى  أََمااا8  للُدااْدَوان  األوىل 
املتحدة، مح لل املجت ع الدويل مسؤولية 
الجرائم التل يرتكبها الاظا8 السدو2ي يف 

الايَاَ ان
أَبْاَاااء  نظام  بساويرسا  ماياف  ويف   
الجالياة الايَاَ اايّاة ب شااركة نشاطاء 
أماناب وقفاة ح لاوا ايها صاور مرائم 
الُدااْدَوان، 2اعال املجت ع الادويل بإيقاف 

مرائم الحرب التل ترتكب يف الايَاَ ان
ويف الهااد أَيْاضاً نظام أَبْاَاااء الجالية 
الايَاَ اايّاة وقفاة أشاا2وا ايهاا بص و2 
اْداب الايَاَ ااّل واملكونات السياسية  الشَّ

الرااضة للُداْدَوان واملاالضة له.

تقرير
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اأَلْحــزَاب واملكونات السياسية الـَيـَمـنية تشارك الجماهرَي بعام الصمود 

  - خاص:
ْداب الايَاَ اال  شهد احتفاُء الشَّ
بدا8ٍ من الص و2، والذي رسم لوحًة 
مليونيًة لم تشهدلا الايَاَ اُن من 

قبُل يف الداص ة صاداء، عر 
السبت املايض، كل اٍت متدد2ًة 

ْدابلَّ والسيايس  َع الشَّ عكست التاوُّ
الايَاَ اال والذي التحم ب شهٍد 

د.  موحَّ
وألقى م نلو األَْحااَزاب واملكونات 

السياسية كل اٍت للج الري التل 
احتشدت من ُكّل حدب وصوب، ويف 
م يدها أعا2ت الفضل بدد الله إَلاى 
ص و2 الج الري ومؤازرتهم للجيش 

ْدابية يف ومه أكرب  واللجان الشَّ
ُعاْدَوان يشهده الدالم.

• الصّماد: شعُبنا ليس أمامه من 
خيار سواء النصر وليفهم العالم 

ويف مساتهلِّ كل ته اتجه الصّ ا2 بالتحية 
إَلاى املشاايخ واألعيان ورمال القبائل الذين 
بذلوا الساالح والدتا2 والرمال واملال، الساال8ُ 
عىل ُكّل شاهيد بذل نفساه اداء لدياه ووطاه 
الساال8 عىل ُكّل مريح بذل أغىل ما ي لك اداًء 
لديااه ووطاه، الساال8 عاىل ُكّل أٍب وأ8ٍُّ بذلوا 
الاذاِت أكبا2لام يف سابيِل الداااع عان عزة 

ْداب الايَاَ اال.  وكرامة الشَّ
وتابََع الصّ ا2 كل ته قائالً:« عا8ٌ من القتل 
والبطاش والفتاك والتدماري ارتكباه الاظا8ُ 
السادو2ي وحلفاؤه ومن وراءلام األَمريكان 
والصهايااة بحل شادباا الايَاَ ااال الذي ن 
ذناب له إّن أنه قاال: ن للهي ااة ن لالحتالل. 
يف زمان حذات ن مان قواميس الدارب، عا8ٌ 
مان التواطاؤ الادويل املخازي ساقطت اياه 
ُكّل األقاداة وتالشات ُكّل الشادارات الزائفة 
التل يتشادق بهاا الدالام املتحارّض بحقوق 
إنَْسااانيتهم وحرية الشادوب والرأي والرأي 
اآلخار التال كاناوا يااا2ون بها ليافاذوا من 
خاللهاا مؤامراتهام بحال ُكلِّ َمان يرااض 

مخططاتهم انستبدا2ية«. 
وأضااف »عاا8ٌ مان الُدااْدَوان والحصار 
ُمادات اياه أبساط مقوماات الحيااة مان 
اْداب الايَاَ اال ومحاولة  الوصاول إَلاى الشَّ
تركيده، عا8ٌ من الحرب الافساية واإلعالمية 
استُخدمت ايها أقذُر األساليب وُحشد لها ُكّل 
أباطيال وأكاذيب الدنيا لزعزعاة ثقة وإي ان 

شدباا بددالة قضيته«.
وتابع »عا8ٌ من الُداْدَوان حشاد ايه ُشّذاذ 
اآلااق من مختلف بقاع الدالم للسايطرة عىل 
تراب وطااا امت ع ايه السادو2ي واإلماراتل 

مع األَمريكال واإلرسائييل وغريلم من أرشار 
الدالم وملبت القاعدة و2اعش من شتى بقاع 
الدالم تحت رعاية وت ويل الاظا8 السادو2ي 
وحلفائاه لجدال الايَاَ اان باؤرة ومرسحاً 

للفوىض والقتل والتفجري«. 
وأّكاد أناه ن ي كان أن يؤثار عاىل عزي ة 
اْداب الايَاَ اال أي ُعاْدَوان مه ا  وثبات الشَّ
كان حج اه ومه اا بلغت التضحياات، وأن 
عىل املساتكربين واملدتدين أن يفه وا حقيقة 
أع تهام عن اه هاا امرباطورياتهام املالية، 
لاذه الحقيقة التل يجاب أن يفه ها الدالم، 
لال أن شادباا لياس أمامه من خيار ساواء 
الار، وأن تضحياته وص و2ه ليس لها ث ٌن 

إّن الار وعزة وكرامة شدباا.
وأضااف »عاىل الصدياد الدساكري رغم 
الهائلاة  اإلْماَكانياات  يف  الشاساع  البَاون 
والحدينة التل يساتخدمها الُدااْدَوان مقابل 
اإلْماَكانيات املتواضدة لشدباا إّن أنها اشلت 
يف تحقيال أي انجااز ميدانال، َوإذا ما حصل 
سايطرٌة لدول الُداْدَوان يف ماكان ما برز من 
خالله ساوُء ما يهدف إليه الُداْدَوان من نر 
للفوىض وت كل للقاعدة و2اعش، ك ا حصل 
يف مااطَل كنريٍة يف املحااظات الجاوبية، وإىل 
اآلن لم يستطيدوا تأمل حتى قر املداشيل، 
نالياك عن تأمال مدياة عادن وكل املااطل 

التل يتوامد ايها الغزاة واملحتلون«. 
انقتصاا2ي  للوضاع  »وبالاسابة  وتاباع 
الاذي كان يتحدث عاه خادا8 الرياض يف عا8 
ل8201 قبل إقرار الجرعة كانوا يقولون إنهم 
عىل حاااة اننهيار وإنهم ن يساتطيدون ان 
يدادوا الرواتب يف الشهر القا82 إذا لم يرادوا 
سادَر املشاتقات الافطياة ورغم أناه يف ذلك 
الوقت مع اسات رارية املوار2 املتواضدة لهذا 

البلد لكاهم اشلوا يف ُكّل يشء«.
و2عا رئيُس املجلس السايايس ألنصار الله 
ْداب الايَاَ اال إَلاى مواصلة  كااة أَبْاَااء الشَّ
الص او2 والصرب، وقاال »أنتم عىل مشاارف 
الار وساعات الحسام قد 2نت، وما عليكم 
إّن مواصلاة الص و2 والصرب حتى يقىض الله 
أمر كان مفدونً، اإرا2ة الله أن تكرس شاوكة 
2ولة انساتكبار عاىل صخارة ص و2كم وأن 
نادرك أن الُداْدَواَن سيساتخد8 ُكّل الوساائل 
واألساليب ساواء الدساكرية أَْو اإلعالمية أَْو 

إثارة الفن والراعات.
ولفات إَلاى أن لذه املرحلاة، مرحلة وعل 
وحك اة وص و2 وثبات، وما عجاز الُداْدَوان 
عان تحقيقه بآلة الحارب يجب أن ن يفلح يف 

تحقيقه بآلة السياسية واملال.
وأضااف »نحن عاىل ثقة أن شادباا وصل 
إَلااى مرحلة مان الاضاج ساتتحطم عليها 
ُكّل املؤامارات مه اا كانات األسااليب التال 
يساتخدمها األعاداء«. مدتارباً خاروج لاذه 
ْداب  الج وع الحاشادة، محطًة يف تأريخ الشَّ
الايَاَ ااال، وما بدده يجاُب أن يختلف ت اماً 
ع ا قبله عىل ُكّل املساتويات ساواء اسات ر 

الُداْدَوان أَْو توقف.
واي ا يتدلل باملرحلة القا2مة قال الص ا2 
»يجاب أن يدرك شادباا بكل ائاتاه أن تدزيَز 
الص و2 يف مبهات القتال، أمٌر رضوري ولا8ٌّ 
لنال الُداْدَوان عن تحقيل أي خرق يشاّجُده 
عاىل الت ا2ي يف ُعاْدَواناه، وكذلك اي ا يتدلل 
بالجبهة الداخلية عىل القوى السياساية التل 
امتزمت 2ماؤلا يف مبهات القتال ولل تقاتل 
مابااً إَلااى ماب مع قاوات الجياش واألمن 
ْدابية عليهم أن يدركوا حساسيَة  واللجان الشَّ
الوضاع ويفه اوا أن الُدااْدَوان مراِلاٌن عىل 
تفكياك الجبهاة الداخلية ون بد مان الدخول 
يف ترتيبااٍت ع يقٍة تفقد الُدااْدَوان أيَّ أمل يف 

ْداب«.  الوقيدة بل أَبْاَااء الشَّ
ك ا 2عا الص ا2 الداارَص والقوى املساندة 
للُدااْدَوان الذيان باعوا أنفساهم آلل سادو2 
الذيان لم يف األساال ُخاّدا8ٌ لألَمريكان إَلاى 
الرتامع عن غيهم وانلتفات إَلاى مستقبلهم 
الاذي يك اُن يف عو2تهام إَلاى صاف الوطن، 
مؤّكاداً أن الُدااْدَوان سيساتخدمهم مطياًة 
لتحقيال أَْلااَداااه ثم يرمل بهام ك ا رمى 

بأمنالهم م ن وقفوا نفس مواقفهم. 
وقال »وطاُاا يتسُع للج يع ورغم الجراح 
واآلن8 إّن أنَّ األشادَّ مان ذلك لاو أن تجَد من 
إخوتك وأَبْاَااء وطاك مان يلتحل بدلم الغزاة 
وي تطال آلياتهم ليقتل أَبْاَااء شادبه خدمًة 

ألَْلااَداف املحتلل والغزاة«. 
وأشاا2 رئيُس املجلاس السايايس ألنصار 
اْداب الايَاَ اال  اللاه بكل من وقف ماع الشَّ
وسيد الوااء واملقاومة السيد حسن نر الله 
الذي قال كل ة الحل يف موامهة أعتى طغيان 
وحزب الله وكل أحرار الدالم الذين وقفوا مع 

شدب اإلي ان والحك ة.

• الجنوب من صنعاء يتوعد الغزاة 
واملحتلني

تأرياخ  يف  اساتناائياً  الحشاد  كان  ك اا 
اْداب  الداص اة والايَاَ ان وحاضااً لكل الشَّ
وتومهاتاه ومغراايتاه، حياث  الايَاَ ااال 
اْداب  شاهدت الفدالياات مشااركًة عن الشَّ
الايَاَ ااال يف الجااوب، حياث وبداد كل اة 
الص اا2 اعتىل رئياُس ملتقى أبل للتساامح 
والتصالاح حسال زياد بان يحيال »املاصة 
واساتهل كل ته قائالً: »عا8ٌ يُ رُّ عىل ُعاْدَوان 
قوى الغطرسة وانساتكبار واملرتال أَمريكا 
وأ2واتها السدو2ية وإرسائيل وأعراب الخليج 
ْداب الدريل«. عىل ي ن اإلي ان والحك ة والشَّ
وأضاف »عاا8ٌ من اننتصاارات والص و2 
اعتدى ايه املساتكربون عىل الايَاَ ان؛ اقط 
اْداب الايَاَ ااال بدد ثاورة النورات  ألن الشَّ
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الكري ة وراض الوصاية وانستدبا2«.
اْداَب الايَاَ اال اعت د  وأشار إَلاى أن الشَّ
عىل الله وحَده واسات د ماه الداون والنبات 
وكانت لاذه القوة اإلي انياة راادة اننتصار 

الايَاَ اال عىل قوى انستكبار التل اصطفت 
املساتكربين  أمان  مجلاس  يف  واحاد  صاف 

واملرتال الدويل.
وحيّاا حسال بن يحياى شاهداء مبهات 
الارف والدازة، وقاال »بدد مارور عا8 من 
اننتصاار والص او2 ُكّل قوى الخري والساال8 
والتقاد8 يف الدالام تاحاال إماالن لدظ اة 

ْداب الايَاَ اال املجالد واملقاو8«. الشَّ

• الناصري: دول الُعـْدَوان نسيت 
أنها أرسلت قواتها إَلـى مقربة الغزاة
للُداْدَوان  املاالضة  الايَاَ ااية  األَْحااَزاُب 
كان لهاا حضاوٌر نااٌت يف املااسابة قياا2ًة 
وم الاريَ، وااتتاح عضاو األماناة الداماة 
اْدابل الاارصي ح يد  للتاظيم الوحدوي الشَّ
عاصم أوىل كل اات األَْحااَزاب بإشاارة إَلاى 
أن الدادو الغا2ر والجبان شان عىل الايَاَ ان 
ُعاْدَوانااً وتام اساتخدا8 ُكّل أنواع األسالحة 
التقليدياة واملحّرماة 2وليااً واساتهداف ُكّل 
مقادرات الوطن وبُاالاا التحتية املدنية ماها 

والدسكرية.
وقاال »لقد حاولت الادول املدتدية احتالل 
الايَاَ اان و2خلوا بقواتهم إَلاى عدن الحبيبة 
الداص اة انقتصا2ياة وب باركة من الد الء 
واملرتزقة القابدال يف ااا2ق الرياض وبدض 
الدواصم م ن يسا ون أنفسهم قيا2ات ولم 
يف الحقيقاة مجار2 2َُمااااًى تحركهم الدول 
انساتد ارية ك ا تريد ويف الوقت الذي تريد، 
مدتقديان بأنهام يدطاون الرعياة للقوات 
املدتدية التل استدانت باملرتزقة من عدة 2ول 
ومن رشكات اماية منل رشكة بالك ووتر«.

وأشاار يف ختاا8 كل تاه إَلااى أن الادول 
املدتدية قد أرسلت ميوَشاها وطائراتها إَلاى 
أرض الايَاَ ان مدتقدة بأنها أرسلتهم للازلة 
ااة يف عادن ولحج ومأرب  والتفّساح، وَخاصَّ
والجوف وحجة، وتااسات أنها أرسلتهم إَلاى 

مقربة الغزاة.

• االشرتاكي: ال شرعية ملن سّخر 
نفَسه لدول أجنبية استباحت 

الـَيـَمـن 
توالت كل اُت م نيل األَْحااَزاب الايَاَ ااية، 
ولااك ألقاى عضُو املكتب السايايس للحزب 
انشارتاكل الايَاَ ااال عبُداللاه بيادر كل ًة 
حيّاا يف بدايتها م وع املشااركل يف الفدالية 
املليونياة الحاشادة التال تؤكاد مان خاالل 
حضورلاا وحشادلا ووقواها ومسااندتها 
اْدابية والجياش املداادل  القوية للجان الشَّ
اْداب الايَاَ اال  عان كرامة األّمة وحرية الشَّ

واستقالله وامتالكه لقراره السيايس.
وأشاار بيدر إَلااى أن الُداْدَواَن السادو2ي 
بدأ قبل عا8 ُعاْدَواناه عىل الايَاَ ان متحاِلفاً 
مع بدض األنظ ة الدربية ومستخدماً بدض 
املرتزقة الدوليل، مساتديااً بدول انساتكبار 

الداملل.
ولفات إَلااى أن الُداْدَوان مدال من أولئك 
الذين يس ون أنفساهم بالرعية الجاحدين 
لوطايتهم وامهًة لهذا الُداْدَوان الذي استباح 
البَر والحجر والشاجر يف الايَاَ ان، ااِرضاً 
اْداب الايَاَ اال  حصااراً إمراميااً عاىل الشَّ
باراً وبحاراً وماواً.. وقاال »إنها حارُب إبا2ة 
اارض  بغارض  الايَاَ ااال  اْداب  الشَّ ضاد 
الهي اة والوصاية واسات رارية قضم أرايض 

الايَاَ ان«.
وأضااف عضو املكتاب السايايس للحزب 
انشارتاكل الايَاَ اال »إن أولئك من يسّ ون 
أنفساهم بالرعياة كانوا يف صادااء وتحَت 
أمرتهم الجيش واألمان واإلْماَكانيات.. مبيااً 
أن ارتة لي اتهم عىل األمر يف صاداء شهدت 
تفجرياٍت يف املساامد وتفجاريات يف الطرقات 
واغتيانت ولم تسالم من لاذه الجرائم حتى 

املستشفيات«. 

ْعـب  • تنّوع جنوبي يؤّكد وحدة الشَّ
الـَيـَمـني يف مواجهة االحتالل 

املااسابة  يف  ثااٍن  للجااوب حضاوٌر  كان 
وبالتحدياد حرض الحاراك الجاوبال ب  نله 
والااطل الرسا ل باسا ه يف مؤت ار الحوار 
الوطاال أح اد القاع الاذي ألقاى كل ة نقل 
ايها تحيات كااة أعضاء وماتسابل الجبهة 
الوطاية الجاوبية ملاالضة الُداْدَوان والحراك 

السل ل الجاوبل إَلاى م وع املحتشدين.
وماّد2 القااُع التأكياَد عىل ثباات مواقف 
الجبهاة الوطاية الجاوبية ملاالضة الُداْدَوان 
والحاراك السال ل عاىل الايَاَ اان الراااض 
للُداْدَوان ورضورة التصدي له بكااة السابل 

املتاحة.
وقال« يف منل لذا اليو8 الدا8 املايض شات 
ى بادول التحالاف م ناالً بالاظا8  ماا تُسا َّ
السادو2ي املدعو8 من أَمريكا ُعاْدَواناً بربرياً 
وظاملااً عىل وطاااا وشادباا الايَاَ اال ت يّز 
بالقساوة والاذالاة واإلمرا8 والذي ن يساتاد 

إَلاى أية مرمدية قانونية إطالقاً.

ْعـبي ميدان آخر..  • املؤتمر الشَّ
وقبلة واحدة 

ْداُب الايَاَ اال بكل ائاته قد  وإذا كان الشَّ
سّطروا صفحًة استناائية يف تأريخ الايَاَ ان 
باحتشا2لم عر السبت إَلاى ساحة الستل 
ْداب  موار الكلية الحربية اقد كان لكل ة الشَّ
بقياة سابقت يف التوقيت، حيث أقاا8 املؤت ُر 
اْدابل الدا8 مهرمانااً م الريياً ب يدان  الشَّ
السابدل صباح ذلاك اليو8 وشاهد املهرماُن 
حشاداً كبارياً ألنصاار املؤت ار لام تختلْف يف 
اْداب الايَاَ ااال  رساالته عان رساالة الشَّ
اْداب الايَاَ اال خالل  واحتفت بص او2 الشَّ

عا8 من الُداْدَوان.
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  - رشيد الحداد:
تكبّاَد قطااُع الاقال الاربي والجاوي والبحري 
خساائَر اا2حاًة عاىل مادى عاا8 مان الحصاار 
والُداْدَوان السادو2ي األمريكل عىل بال2نا، ونتيجة 
اإلمدان يف التدماري امل اهج للباياة التحتية لبال2نا 
َن تاَزاُل املطارات مغلقة باساتنااء القلاة واملوانئ 
البحرية شابه متوقفة باستنااء حركة لامشية يف 
عاد2 من تلك املوانئ وحتى اآلن لم يشاهد أَي قطاع 
من قطاعاات الاقال املختلفة أَي تداٍف باساتنااء 
الاقل الربي الذي عاو2 نشااطه بطريقة تدريجية.. 

إَلاى التفاصيل:ا 
 اساتخد8 الدادو السادو2ي أمريكال أَْكنَر من 
آلياة لتدمري قطااع الاقل الايَاَ ااال الذي يدد من 
القطاعاات انقتصا2ية الهامة وبقدر ما اساتخد8 
آلية الحصار لتدطيل حركة املالحة الربية والبحرية 
والجوياة والتل كان لها آثار مبارشة وغري مبارشة 
اا2حة، اساتخد8 أَيْاضااً الُداْدَوان ليساتهدف ل1 
مطااراً مويااً و11 ميااًء بحرياً وعاد2اً من املوانئ 

الربية.

النقُل الربّي
ماذ الوللة األْوىَل للُداْدَوان والحصار بدأت حركة 
الاقال الربي باننك اِش تدريجيااً ماذ مطلع إبريل 
املاايض، أَي بُدياد أيا8 من بدأ الُدااْدَوان والحصار، 
وإن كان الحصاار الاذي ارضتاه 2ولة السادو2ي 
وحلفاؤلا عىل الشدب الايَاَ اال قد تسبب بتوقف 
امادا2ات الوقو2 وأ2ى إَلاى أَْزَمة مشاتقات نفطية 
خانقة أوقفت حركة سري يف الشوارِع الدامة 2اخل 
املادن الرئيساية وصونً إَلاى الشالل شابه الكامل 
لحركة الاقل الاربي الداخيل 2اخل املدن الذي يد ل 
اياه مئاات اآلنف من املواطاال يف تقديم خدمات 
الاقل الخاص أَْو الاقل الدا8 الذي تقو8 به وساائل 
الاقال الدامة امل نلة حاليااً بالباصات املرح لها 

بالد ل يف نقل الركاب 2اخل املدن.
 ك اا تأثرت حركاة الاقل الربي بال الداص ة 
واملحااظات إَلاى أ2نى املساتويات لافس السابب 
وارتفدت تدراة الاقل باسبة تفوق الا %150 عن 
التدراة التل كانت سائدًة قبل الُداْدَوان والحصار، 
وتسابب ذلاك يف ارتفاع أَْساَداار املاوا2 الغذائية يف 
األْسااَواق املحلية ورادت تكلفة تسويل املاتجات 
الزراعياة مان الخضاار والفواكِه، ولذات السابب 
ع اد بدض التجاار إَلااى راع األَْساَداار باساب 
عالياة وُخُصْوصااً اي اا يتدلال باملاوا2 الغذائياة 
األََسااساية كالق ح والدقيل واألرز والسكر خالل 
مايو اا أغساطس املاايض، ك ا ارتفدت أَْساَداار 
املوا2 الك الية باساب متفاوتٍة تحّ لها املساتهلك 
الايَاَ اال وَن تَزاُل قائ ة حتى اآلن 2ون ترامع.

ويف ظال الحصاار والُدااْدَوان ترامدات حركة 
الاقال الربي بال الايَاَ ان والدول املجااورة إَلاى 
أ2ناى املساتويات وواال التقديارات األولياة َاإن 
ع لياة الاقال التجااري ترامدات بال الايَاَ ان 
والدول األُْخااَرى خالل األشاهر األْوىَل من الُداْدَوان 

إَلاى نسابة تفوق الاا %75 ولم يتبلَّ ساوى نقل 
الركاب عرب رشكات سادو2ية ي لكها مستن رون 
ي ايون اقط يف ظل مخاطرة كبرية، ولذات السبب 
انقطدت حركة انساتريا2 والتصدير بل الايَاَ ان 
و2ولة الددو السادو2ي ألَْكنَر من شاهرين ماذ بدأ 
الُدااْدَوان قبل أن تداو2 نشااطها تدريجيااً ابتداء 
الداملاة يف اساتريا2 وتصديار  الاركات  بداو2ة 
املاتجات الزراعية بل الايَاَ ان والسادو2ية سي ا 
وأن األْساااَواق السادو2ية كانت تدت د حتى قبيل 
الُدااْدَوان بأيا8 عىل اساتريا2 الفواكه والخرضوات 
الايَاَ ااية باسابة %70 وخالل األشاهر األْوىَل من 
الُداْدَوان عانت من تلك األْسااَواق من أَْزَمة حا2ة يف 
الخضار والفواكِه الطازمة التل كانت تاقُل بصورٍة 
يومياة عرب وار2ات من مازارع التج يع ب حااظة 
صدادة عرب مافذي خباش وعلب الحدو2يل اللذين 
يربطان محااظة صددة باألََرايض السدو2ية، وماذ 
بدء موسام الرمان الصددة عااو2ت عر رشكات 
سدو2ية من أصل أَْكنَر من 0ل رشكة نقل محاصيل 
الرماان لاقله إَلاى أْساااَواق الريااض و2بل وأبو 

ظبل والكويت والبحرين. 
ومع اتجاه بدض التجاار الايَاَ اايل واملور2ين 
إَلاى انستريا2 من السادو2ية ونقلها براً، باإلَضاَاة 
إَلاى إ2َْراك السادو2ية بأن محاونت زعزعة أَْسَداار 
رصف الُد لاة الوطاية سياساة غاري من رة اتحت 
أَبْااَواب اساتريا2 ماتجاتها الصااعياة املختلفة، يف 
محاولاة ماها لساحب الد لاة الصدبة مان الباوك 
حركاة  نرتفااع  ونتيجاة  الايَاَ ااياة  واملصاارف 
الوار2اِت انتدشات حركُة الاقل الربي بل الايَاَ ان 
وعد2ٍ من الدول الخليجية وماها سلطاة ع ان التل 
اتخذلا الكنريُ من املور2ين ومهًة أُْخااَرى لالستريا2 

وت وين األْسااَواق املحلية بالسلع واملاتجات.

وإن كان انستهداُف امل اهُج للُداْدَوان السدو2ي 
عىل الطرقات والجساور قد شاكل أحاد التحديات 
وأوقف حركاة الاقل املحلية والدولياة يف الطرقات 
بل الداص اة صاداء وعد2 مان املحااظات إِنَّ أن 
الدديَد من الطرقات التل أغلقت بسابب اساتهداف 
الجساور والدبارات أعياد اتحها وعااو2ت حركة 
الاقال الاربي نشااطالا، وعىل مادى الداا8 األول 
من الُدااْدَوان والحصار اساتهدف الددو الدرات 
ااة باملواطال  مان الباصاات والسايارات الَخااصَّ
يف الطرقاات الدامة، ك ا اساتهدف امدا2ات الغذاء 
يف أَْكنَر مان محااظات صددة. ع ارات. البيضاء. 
مأرب. تدز. شابوة. حجة. الجوف. الحديدة. لحج، 

وتسبب بسقوط عرات الشهداء والجرحى.

النقل البحري 
ماذُ الدقائل األْوىَل للُداْدَوان والحصار استهدف 
الددو خطاوط املالحاة البحرية وأوقاف الدرات 
مان ناقالت الافط والسافن التجارية يف الُقرب من 
ميااء الحديدة ويف املياه اإلقلي ية لبال2نا، باإلَضاَاة 
إَلاى شاواطئ البحر األَْحَ ر وباب املادب واقتا2لا 
إَلاى موانائ 2ول موالية للُداْدَوان كا )ميااء مدة، 
ومياااء ميبوتل، وميااء خاور اكان، وميااء رأل 
مبال عايل يف اإلَمااَرات(، وواقفت الاقال التجاري 
البحري، حيث اعرتضت قاواُت تحالف الُداْدَوان يف 
النالث من إبريل املايض الشحااِت التجارية القا2مة 
إَلاى املوانئ الايَاَ ااية واقتيا2 رشكات املالحة بدد 
إمبارلا بدد8ِ تفريغ البضائع املستور2ة يف املوانئ 
املحلية إَلاى موانئ الدول املجاورة، ولو ما تسابّب 
بتوقاف الصاا2رات إَلاى البال2 وكبّاد الدرات من 
التجاار خساائَر اا2حاة نتيجة تدرضهام لالبتزاز 
من قبل رشكات املالحاة الدولية، حيث ارضت تلك 

الركات رسوماً وغرامات كبرية وغري قانونية عىل 
بضائدهم املستور2ة.

 وكار2 ادل عىل ذلاك اته ت الغارف الصااعية 
والتجارية يف أغساطس املاايض تحالُاَف الُداْدَوان 
بإعاقاة وصول ع لياات نقل البضائع املساتور2ة 
لل وانائ املحلياة، متسابباً بتأخاري وصولها لددة 
أشاهر 2ون مربر، ولو ماا أ2ََّى إَلاى ارتفاع تكلفة 
تلك الشاحااِت التال تدّرضت الكنري ماهاا للتلف؛ 
نتيجة ساوء التخزين وتدرُّضها للرطوبة، وكشفت 
الغرااُة الصااعاة والتجارياة يف الداص ة صاداء 
عن اارض رشكات املالحاة رساو8 الدي ريج عىل 
الحاوياات طوال ارتة احتجازلاا من قبل التحالف 

يف املوانئ املجاورة للايَاَ ان.
وكاتيجاة للقرصاِة البحرياة لتحالف الُداْدَوان 
ارتفدات تكلفة الاقل البحري إَلااى بال2نا ورادت 
رشكات مالحاة 2ولية وإقلي ياة أمورلا وارضت 
بدل مخاطار، باإلَضاَاة إَلاى ارتفاع تكلفة التأمل 
البحاري إَلاى أعىل املساتويات، ولاو ما أضيف إىل 
تكلفاة السالع واملاتجات، واندكس عىل املساتوي 

الدا8 لألَْسَداار يف األْسااَواق املحلية. 
واي ا تراَمدت الحركاة املالحية مليااء الحديدة 
إَلااى مساتويات كبارية نتيجاة الحصاار توقفت 
الحركة املالحية يف ميااء عدن بشاكل كيل، وَن تَزاُل 
متوقفاة تلبية لرغباة إماراتية سادو2ية يف تدمري 
امليااء وإاراغه من 2وره املالحل والدويل والداملل. 
ويف نفاس انتجاه َن تَزاُل حركاُة الاقل البحري 
إَلااى املوانئ املحلية وُخُصْوصاً الجاوبية مشالولة 
حتاى اآلن ولم يساجل قدو8 أَي سافن كبرية إَلاى 

ميااء املكال خالل الفرتة املاضية وحتى اآلن.

النقُل الجوي 
تزامن حظُر 2خْول السفن التجارية إَلاى املوانئ 
البحرياة املحلياة ماع اعاالن الحرض الجاوي عىل 
مطاارات البال2 ولو ما 2ااع الدرات من رشكات 
الطاريان إَلااى وقف رحالتهاا مان وإىل الايَاَ ان، 
ليتسابب ذلك بشالل كامل لحركة املالحاة الجوية 
يف املطاارات الايَاَ ااية التل تدرضت لالساتهداف 
امل اهاج مان قبل الُدااْدَوان وتام تدماريُ عد2 من 
ااة باقال الاركاب أَْو الشاحن  الطائارات الَخااصَّ

التجاري، م ا تسبب بخسائر مالية اا2حة. 
وعىل الرغم من اساتئااِف حركاة الاقل الجوي 
مان وإىل الداص ة صادااء، إِنَّ أن إمبار الطائرات 
عىل الهبوط لغَرض التفتيش يف مطار »بيشاة« من 
قبل الُداْدَوان السدو2ي ماذ إبريل املايض والس اح 
بداد2 مان الرحاالت األُْسابُْوعية اقط مان مطار 
صاداء لم يسالم يف أَي انتداش ولو ملحوظاً للاقل 
الجوي، وحتاى محاونت إَعا2َة الحركة إَلاى مطار 
عدن اشالت ون يزال املطاُر مغلقاً ماذ ما يزيد عن 
شهر؛ بسبب اتسااع نفوذ القاعدة و2اعش يف عدن 
وتهديداتهاا باساتهداف حركة الطاريان، م ا أ2ََّى 
إَلاى توقف رشكات الطريان عن اساتخدا8 املطار، 
حيث حولت طريان الايَاَ ااية رحالِتها إَلاى مطار 
سايئون الادويل بداد أن أَْصبَح مطاار الريان تحت 

رح ة القاعدة يف حرضموت. 

�لنقل �لربي يقاوُم �حل�ساَر و�لُعـْدَو�َن وي�ستعيُد عافيَته 
قطاع النقل.. أضراٌر مباشرة وغري مباشرة تفقد النقَل البحري والجوي حيويَته 
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يَُعدُّ القطُن الـيَـَمـنيُّ أَحَد خمسة محاصيل نقدية 
تجود زراعته يف األرض الـيَـَمـنية والذي أدخل إليها 
يف بداية السـتينيات يف أبني؛ لغرض تزويد الصناعات 
النسـيجية بالقطـن الشـعر املسـتخدم يف صناعـة 
األنسـجة القطنية واملالبـس والصناعـات األُْخــَرى 
املرتبطـة بهـا، وفيما يعـد القطـن محصـوالً نقدياً 
تصديريـاً يرفد االقتصاد الوطنـي بماليني الدوالرات، 
يعد محصوالً تصنيعياً يُعتمـد عليه يف صناعة الغزل 
والنسـيج املتمثلة يف مصانع الغزل والنسيج واملعامل 

املتخصصة يف صناعة الفرش واألثاث املنزيل..
عىل الرغم من املنافسـة الشـديدة التـي يواجهها 
القطن الشعر الطبيعي من قبل املنسوجات الصناعية 
اكتسبت األْســَواق وغطت جزءاً كبرياً من احتياجات 
املسـتهلكني إاِلاَّ أن األنسـجة القطنية كانـت واَل تَزاُل 

تحتل مركز الصدارة يف رغبات املستهلكني. 
حتـى عهٍد قريـب كانت لدينا صناعات نسـيجية 
ولدينا مصانـع عمالقة إاِلاَّ أنها توقفت ودمرت، وكتب 
الُعـْدَوان السعودي نهايتها بالتدمري، وهو ما تعرض 
له مصنع الغزل والنسـيج بصنعاء الـذي توقف منذ 
يوليو عـام 2004م وحتى اليـوم، وبتوقفه تراجعت 
املسـاحات املزروعة من القطن يف الـيَـَمـن وتحولت 
مزارع القطن التي كانت تشـغل عـرات اآلالف من 
ـة بزراعـة التبع بعد  العاملـني إَلــى مـزارع َخـاصاَّ
أن فقـد مزارعو القطن األمل يف إَعـاَدة دوران ماكينة 
إنتـاج مصانـع الغزل والنسـيج بصنعـاء الذي كان 
ضحيـًة ألَْكثَر مـن مؤامرة التدمري بهدف االسـتحواذ 

عرب الخصخصة.
وفـق آخـر التقاريـر َفـإن إيقاف مصنـع الغزل 
والنسيج بصنعاء الذي يعد من أقدم مصانع الجزيرة 

العربية كبّد الخزينه العامة خسائر.
 وأفـاد تقرير صـادر عـن وزارة املالية منتصف 
2013م بأن الخسـائر املبارشة التي تكبدتها الخزينة 
العامـة للدولة منذ توقـف املصنع بلغـت 6 مليارات 
و716 مليـون ريـال توزعت ما بني أجـور ومرتبات 
لعمـال وموظفـي املصنـع وتكاليف مـروع إَعاَدة 

تأهيله ومصاريف تشغيله. 
الجديـر باإلشـارِة إَلــى أنه وقبـل توقف مصنع 
الغزل والنسـيج تراجع انتاجه اليومـي من 4 أطنان 
ومـن ثم إىل أقـل من 2 طـن يف اليـوم الواحد يف ظل 
ارتفاعات قياسـية لتكاليف اإلنتـاج وارتفاع مديونية 
املؤسسة العامة للغزل والنسـيج للبنوك املحلية إَلـى 
قرابـة الـ 8 مليـارات ريال، كما توقفـت عجلة إنتاج 
املصنـع بشـكل اضطـراري يف ظل ارتفـاع املديونية 
وتراجـع اإلنتاجيـة وتهالـك أجهـزة املصنـع وآالته 
اإلنتاجية التي تمثل البيئـة الداخلية والعمود الفقري 

للمصنع. 
وبناًء عىل اسـتغاثات أطلقهـا العاملون يف مصنع 
الغـزل والنسـيج بصنعـاء مطلع عـام 2004 قررت 
وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع 
املصنـع وتقييـم إنتاجيتـه، ويف تقريرهـا عن وضع 
املصنع أوصت برضورة تطويره وتحديثه، وأكدت أن 

املصنع لم يعد مجدياً اقتصادياً.
 وبنـاًء عـىل توصيـات اللجنة حصلت املؤسسـة 
العامة لصناعة الغزل والنسـيج عىل قرض مقدم من 
الحكومـة الصينية بقيمة 7 ماليني و500 ألف دوالر؛ 
لتنفيـذ عملية إحـالل آالت ومعدات جديـدة بدالً عن 
القديمة، وإدخال تقنيـة أوربية وصينية حديثة إَلـى 
املصنـع، بحيث تغطي طاقتـه اإلنتاجية من 30 إَلـى 
40 % مـن احتياجات السـوق املحليـة من املغزوالت 
املصنعـة من القطن الـيَـَمـني، وأثناء توقيع القرض 
املقـدم من الصـني أعلنت املؤسسـة العامـة لصناعة 
الغـزل والنسـيج حينهـا بأنها سـتعمل عـىل افتتاح 

مروع التحديثات للمصنع. 
إال أن عجلـة املصنـع توقفـت يف يوليـو 2004م 
رسـمياً، ما دفعت املؤسسـة إَلـى منـح أَْكثَر من ألف 
عامـل وعاملة إجـازة مفتوحة حتى يتـم االنتهاء من 
عمليـة التجديد التي لم حددت بثالث سـنوات، إاِلاَّ أن 
عمليـة إَعـاَدة التحديـث والتجديد طالـت وتجاوزت 
العر سنوات، وكانت النهاية بتدمري طريان الُعـْدَوان 

أجزاء من املصنع كانت شبه جاهزة للعمل.

تر�جع �ل�ستهالك ودخول ف�سل �ل�سيف �أهم �لعو�مل 

األْســَواق املحلية تشهد استقرارًا 
تموينياً باملشتقات النفطية 

شهدت األْساااَواُق املحلية خالل األَيَّاا8 املاضية استقراراً 
ت وياياً يف املشاتقات الافطية وإَعا2َة عرات املحطات اتح 
أَبْاَوابها يف الداص ة صاداء ومختلف محااظات الج هورية 
وم ارساة نشااطها بشاكل طبيدال، وتزامان انساتقراُر 
الت ويال مع انخفاض حا2 ألَْساَداار ما2تَل البازين والديزل 
األَْكنَر اساتهالكاً، حيث اقرتبت أَْسَداار املا2تل يف األْسااَواق 
املوازية إَلاى مساتويات قريبة من األَْسَداار الرس ية وبيدت 
يف األْسااَواق املوازية خالل األَيَّاا8 القليلة املاضية بسدر 0ل1 
ريانً للرت الواحد وبلغ سادر الدبة البازين سادة عرين لرتاً 
3600 رياال، ك ا يباع اللرت الديزل يف كااة محطات الداص ة 
صادااء بسادر 165 رياانً بلغ سادر الدبة من نفاس املا2ة 
تساتخد8 بكناااة من قبال القطاعات الزراعياة والصااعية 

واننتامية 3300 ريال.
تراُمُع أَْساَداار املشاتقات الافطية يف األْسااَواق املوازية 
بالداص اة واملحااظاات اندكاَس إيجابااً عاىل القطاعاات 
الصااعياة والخدمياة والقطاع اننتامال وُخُصْوصاً املدامل 
اننتامياة الداملاة يف مجاال انتاج املاوا2 الغذائياة الخفيفة 

واملدامل اننتامية األُْخااَرى.
 ويأتل اساتقرار األْسااَواق املحلية باملشاتقات الافطية 
إَلاى ترامع حدة انستهالك الدا8؛ نتيجة 2خول اصل الصيف 
ولطول أمطار غزيرة عىل عد2 من املحااظات، م ا أ2ََّى إَلاى 

ترامع استخدامات املواطال للديزل يف القطاع الزراعل. 

تنفيذ�ً لتوجيهات �للجنة �لثورية �لعليا يف �عتماد معا�سات لل�سهد�ء 

تدشني صرف معاشات أسر شهداء مواَجهة الُعـْدَوان يف بريد عمران وملدة ُأْسُبْوعني 
  - خاص:

2ّشان ارُع الهيئاة الدامة للربياد ب حااظة 
ع اران انثاال ع لياة رصف املداشاات ألرس 
شاهداء الوطان لاا7 آنف ولل1 حالاة وأرسة، 
وب بلغ إم ايل2ل1 مليوناً ول7 ألفاً و00ل ريال.
 وأّكد مديُر عا8 ماطقة بريد محااظة ع ران 
عبدالله م يال الضيانل أن ع لياة الرف تتم 
عرب مختلف اروع الربيد باملااطل واملديريات ب ا 
ايها محااظة صددة والتل تتبع ماطقة ع ران 
للربياد، وب ا يض ن إيصال لذه انساتحقاقات 
إَلااى مساتحقيها ووصاونً إَلاى ألام الغايات 
واألَْلااَداف املاشاو2ة واقاً للسياساات املتخذة 

بهذا الشأن يف قطاع الربيد واروعه.
وأكد أن ع لية رصف مداشاات أرس شاهداء 
موامهاة الُداْدَوان ستسات ر أُْسابُوْعل تأتل يف 
إطار تومهاات الحكومة بشاأن انلت ا8 بأرس 
الشهداء وتوميهات رئيس اللجاة النورية الدليا 
يف اعت ا2 مداشاات للشاهداء نساتفا2ة أللهم 
وذويهم يف الااحياة انمت اعية، ُمضيفاً أن لذه 
املرحلاة تداد األْوىَل وساتليها مراحال أُْخاااَرى 
يف إطاار خطاة رعاياة أرس الشاهداء ب ختلاف 
الجواناب واألَْلااَداف التل تسادى إَلاى تحقيل 

رعاية كري ة لهذه األرس.

�لبنك �ملركزي ي�سحب تر�خي�َص �سركتي �ل�سيفي و�لياباين
بنك التسليف التعاوني والزراعي يؤكد 

التزامه توفري الُعمالت األجنبية 
يف ظال الادور الرقابل والوقائال للحد من أَي تالعاب بأَْساَداار رصف الد لة الوطاية 

أََماا8 الد الت انمابية يف الساوق املحيل اتخذ الباك املركزي الايَاَ اال عد2ا من انمراءات 

الرا2عاة بحال عد2 مان رشكات الراااة يف الداص ة صادااء بدد أن تبال وقواها وراء 

زعزعة اساتقرار أَْساَداار الارف وعد8 التزامهاا بتوميهات الباك املركزي وم ارساتها 

املضارباة باألَْساَداار، وواال ما نقلته وكالاة اننباء الايَاَ ااية سابأ َااإن الباك املركزي 

الايَاَ اال ساحب تراخيص رشكتل الصيفل واليابانال للرااة وذلك إلخالله ا بروط 

ماح تراخيص مزاولة الرااة.

إىل ذلك أكد باك التسليف التداونل والزراعل »كاك باك« التزامه بتواري الد الت األمابية 

خاالل الفارتة القا2مة، ماء ذلك خاالل انمت اع املادقاد انثال املايض بصاداء برئاساة 

رئياس مجلاس إ2ارة الباك مح اد صالح الالعل بحضاور نواب الرئياس التافيذي، والذي 

ُكّرل ملااقشاة اآلليات الكفيلة بتواري الباك الد االت األمابية وتقديم الخدمات املراية 

لل واطال.

وأكاد الالعل أن الباك سايقو8 برف الحاوانت الخارمية الوار2ة بذات الد لة ساواء 

أكانت بالدونر أَْو الريال خدمًة للج هور وانقتصا2 الوطال ولتدزيز النقة بالقطاع املريف 

الايَاَ اال َواستجابة ملتغريات السوق.



7 تقرير مصورالدد2 )112(     انثال ل2 مارل 82016  املواال ل1 م ا2 النانل 37ل1لا

تحدثت ثالَث �ساحات �إ�سافية بجانب �لرئي�سية  ��سُ
املاليني ترسم املشهد الشعبي األول يف التأريخ بعام من الصمود 

  - إبراهيم السراجي:
اْداب الايَاَ اال، بكل ائاته بشا اله وب شااركة  رسا ت م الاريُ الشَّ

ماوبه برماله ونساائه وبشيوخه وأطفال، لوحًة شدبيًة لم تشهْد لها أرُض 

الايَاَ ان منيالً، وستظلُّ خالدًة يف األذلان حتى يصادوا لوحًة أكرب ماها ولم 

قا2رون عىل ذلك. 

احتشادت الج الريُ عر السابت املايض إىل شارع الستل بحل الروضة 

وساط الداص اة باتجااه السااحة املخصصاة لفدالياة عا8 مان الص و2 

األساطوري يف ومه الُدااْدَوان والذي يواال الا26 من ماارل الجاري واي ا 

كان موعد الفدالية عر ذلك اليو8 إن أن السااحة األوىل امتألت مع الظهرية 

عان بكارة أبيها وأكنار م اا كان متوقداً لها اتم اساتحداث سااحة أخرى 

اساتوعبت حشاو2اً ن تقال عن تلك التال يف ساابقتها واسات ر التوااد اتم 

استحداُث ساحة ثالنة مجاورة امتألت لل األخرى بالحشو2 وكانت الساحة 

الرابدة مخصصة للاساء الالتل حرضن بزخم غري مسبوق.

كل ذلك ولم تاتِه حكاية الحشاو2 التل لم تَر الداص ة منلها، اقد امتألت 

املساحات املجاورة للسائلة الواقدة عىل مسااة من مكان الساحات األخرى، 

اي اا علقت مئات السايارات يف شاارع املطار والشاوارع الفرعية؛ بسابب 

انز2حاا8 الاذي أوقاف الحركة ولام يت كان ركاب تلك السايارات من أ2راك 

الفدالية. 

إذن وب حااذاة الكلياة الحربية التل خرمت آنف الرمال األشاداء وقفت 

الج الاري املليونياة تح ال األعاال8 الوطاية تاصت للاشايد الوطاال إيذاناً 

بانطاالق الفدالية بآياات من القرآن الكريم لتتواىل بددلا ادالياُت املااسابة 

أونً بكل ات املكونات السياساية املختلفة والتل ألقالا م نلون عن األحزاب 

واملكونات من الش ال والجاوب. 

اْداب الايَاَ ااال بدا8 الص او2 قصائَد  وشاهدت ادالياُت احتفااِء الشَّ

ْداب  شادرية ووصالت شادبية تُراثية أظهرت مانباً من حضارة وثقااة الشَّ

ْداب  الايَاَ اال، بيا ا كانت املجس ات الد القة تاقل مانبل من ص و2 الشَّ

الايَاَ اال ص و2 يف وماه مرائم الُداْدَوان وغاراته وص و2 الجيش واللجان 

ْدابية يف ميا2ين القتال الداخلية ويف مبهات الحدو2.  الشَّ

 الساحة 1 

 الساحة 2

 الساحة 4

 الساحة 3
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 عاٌم من 
إْجــَرام اململكة 

ياسر محمد العزير
ِلاِف والَهَ جل  ااُداْو2ِّي الصَّ انقاىض عاا8ٌ عاىل الُدااْدَواِن السُّ
ااُداْو2ِيّة ومرتزقتها يرتكبون مرائم حرب  القائم عىل بال2نا، والسُّ
وإرلاب ضد الايَاَ ان أرضاً وشادباً تتدادى يف اظاعتها إْمااَرا8 
وإرلااب باال صهيون خاالل السااوات الساتل الساابقة، اكل 
الدماء الزكية التل ساالت واألمسا2 الطالرة التل ُسحلت واألرواح 
التال أزلقات وع ليات الت نيال والحارق التل وقدات يف املااطل 
التال مدلهاا املجرمون سااحًة لهام ومكانااً مل ارساة لواياتهم 
اإلْمااَرامية مساتغلل غياَب الديون الوطاية الساالرة من أبطال 

الجيش واللجان.
لُهاا قوى الُداْدَوان السالوأمريكل، ويتح ل   تلاك الجرائم تتح َّ
مساؤوليتها الوحاوش البرياة املافذة لهاا ويشااركهم ِوزرلم 
املحرِّضاون بالكل اة واملشاجدون بالخطب واملحفازون بالفتوى 
واملتسرتون عىل لذا الوحشية يف وسائل اإلْعاااَل8 املحلية واإلقلي ية 

واملربرون لهذا اإلْمااَرا8 عرب وسائل التواصل انمت اعل.
مان يرتكاب لكذا مرائم بحال منامل املوتى واملدنيال الُدّزل 
لياس ماتاراً البتاة، بل ماهاز8 ومحطاٌم وعاماٌز يحااول قدر 

اإلْمااَكان أن ياقل مرَضه إَلاى من يدتقد بأنه عدوه.
 إن التاكيال باملوتاى سالوك حيوانال وحيش، يدكاس الضدف 
والخاوف، بال الرعب يف نفاول مرتكبيه، ُكّل لاذا اإلْمااَرا8 ليس 
غريبااً ِمن َمان تخىل عن 2يااه ووطاه ووقف يف صاف الددو يجر 
خلفه الذل واملهانِة ويح ل يف ُمدبته حقارة الافس والتاكر للرتاب 
الوطال ماعالً من نفساه ح اراً لخدمة الددو وحذاءاً واقياً ألقدا8 

الغزاة واملحتلل. 
لاؤنء وَمن صف صفهم مان املؤيدين وإن كان مغارراً بهم يف 
البدء لكاهام بارتكابهم لذا الُجر8 وتربيرلام له يصكون أادالهم 
بصك الد دية مع ساابل اإلرصار والرتصاد منل ا لو حال تحالف 
الخازي والدار الذي أك ل عاماً من الُدااْدَوان مدت داً خطة األرض 
املحروقة، األحل الدمار بالبر والشجر والحجر وتفاّن يف ارتكاب 
مرائام اإلبا2ة، مساتخدماً أحاَدَث التقايات واألسالحة األمريكية 
املحّرمة 2ولياً ومساتأمراً ألكارب رشكات اإلْمااَرا8 الداملل وللكنري 
من املرتزقة، 2ون أن يحقل شايئاً من أَْلااَدااه باساتنااء الفشال 
والخزي والداار واملهانة، اال الجيش الايَاَ اااّل انهز8 ون اللجان 
ااْداب  ااْدابية ترامدات ون الداص اة صاداء احتلت ون الشَّ الشَّ
الايَاَ ااّل الُحّر األبل َرَكع ون الاسااء رصخن ون الدالم س ع نداَء 
اساتغاثه رغم ُكّل لذا اإلْمااَرا8 والوحشاية يف استهداف املدنيل، 
ادكت طائرات وبوارج الُداْدَوان آنف املاازل عىل رؤول ساكايها، 
م اا أ2ََّى إَلااى ُساُقوط عارات اآلنف مان الشاهداء والجرحى 
أَْكنَرلام مان الاسااء واألَْطاَفاال، و2ّمارت املاشاآت الدساكرية 
واملدنياة التدلي ية والصحية والصااعياة والرياضية و2ُور الدبا2ة 

والطرق والجسور والقوارب وصوامع الغالل وخزانات املياه. 
كل لذا اإلرلاب لو ما قدمته وتقدمه امل لكة للبرية، ااملسألة 
ن عالقَة لها بالرعية املزعومة ون بأولا8 الت د2 اإليرانل الفاريس 
ون بكذباة أمن املهلكة و2ويالت الخليج ون اآلمن الدربل، بل تك ن 
يف الداداء والحقد والفكر املريض املتوامد يف عقول ملوك وشايوخ 
م لكة الافط ا اذ نشاأتها بدد تحالاف الدين والدولة املدقو2 بل 
مح اد بن عبدالولاب ومح د بن سادو2 يف عاا8 ١١٥٨لا املواال 
8١٧٤٥ بادأ الرماالن رحلته اا بالقتال والتدمري والتكفاري اُقتَل 
املسال ل حتى يؤماوا بالدقيدة الولابية و2ُّمارت القرى وامُلااُدن 
لتدخل تحت راية الدرعية و2ارت حروب عايفة للسايطرة عىل نجد 
والحجاز اساتغرقت أَْكنَر من خ سل عاماً، بدد ذلك 2ّمر التحالف 
الولابال الدرعل ُكّل ما لاه صلة بالحضارة اإلْسااااَلمية يف الدهد 
الابوي َوعهد الخلفاء واستبدله ب ا يدل عىل ملك آل سدو2 وبذخهم 
ورااليتهم وترف ملوكهم وأمرائهم، وعىل تطرف وغلو ولابيتهم، 
ابياوت الابل صىل الله عليه وآله وسالم ُمحيت وُلدمت ُكّل املاازل 
واملساامد واألرضحاة القدي اة وماها ماازل أ8 املؤماال خديجة 
ريض الله عاها ب كة وأنشائ مكانه 2ورة مياه، وُلد8 مسجد قباء 
ومساجد القبلتل حتى قرب الابل صىل الله عليه آله وسلم كان يرا2 
ة  نبُشاه من قبل املتشاد2ين ونقل ُرااته إَلاى ماكان مجهول بُحجَّ
أن الااال تدّظُ ُه وتتل س به، ولذا ما ارتكبوه بحل قبور األنبياء 
واألوليااء يف ساوريا والدراق وليبياا وبدض املااطال واملحااظات 

الايَاَ اايّة التل سيطروا عليها.
 لكذا يرا2 للايَاَ ان الساديد ولكل بقااع وبلدان الدالم الدربل 
واإلْسااااَلمل أن تكاون بال تأريخ بال حضارة إِنَّ مان آثار الدقيدة 
ااُداْو2ِّي  الولابياة وملوكهاا، ويف سابيل ذلاك يتدامُل الدادو السُّ
والدويالت الخليجية مع األمر يف الايَاَ ان وسوريا باعتباره مها2اً 
ضاد انحتاالل يجب 2عُ ه وإسااا2ُه، ك اا تقو8 بتدزياز الراع 
اْداب واحتالل  الُهوياتل الطائفل سياسياً و2ياياً؛ بهدف تركيع الشَّ
اْداب الايَاَ ااّل  األرض الم تفلح يف غرل س ومها بل أَبْاَااء الشَّ
ولم تجد مكاناً لازعتها الطائفية واملااطقية واملذلبية إِنَّ يف عقول 
األمراض من ع الئها ومرتزقتها ولم قلة قليلة والقليل ن حكم له.
 ولا لم ياهون عاماً من اإلْمااَرا8 والوحشاية، عاماً من القتل 
والتدماري، عاماً أمطرتاا طائراتهم وبوارمهم بالصواريخ والقاابل 
الداقو2ياة، عاماً مان الحصار الجوي والبحاري والربي، عاماً من 
الكاذب والتضليل اإلْعاااَلمل، عامااً أرا2وه للايَاَ اايل عا8َ خوف 
وللاع ومبان واستساال8 وركوع وخااوع وتبدية، ولكان بنالثية 
ااْداب والجياش واللجاان مدلاا ماه عا8َ صارب وص و2، عا8  الشَّ
شاجاعة واستبساال، عا8 عزة وكرامة، عا8 تكاتف وتداون، عا8 
واااء للوطن وانت اء للرتاب الوطال، عاماً من املقاومة تسااقطت 
أماماه األط ااع والخطاط األمريكياة، واشالت اياه انماادات 
ااُداْو2ِيّة وانهز8 خالله التحالُف الهَ جل ومرتزقته، عاماً من  السُّ
اُداْو2ِّي األمريكل، عاماً من اننتصارات الايَاَ اايّة. اإلْمااَرا8 السُّ

ـُعـْوِدّية وحَدها َوإنما واجهنا العالم  عاٌم من الُعـْدَوان.. لم نواجه فيه السُّ

عاٌم من الُعـْدَوان.. عاٌم من التواطؤ اأُلَمــمي 

إىل الصديق غري املغرم بمخاطبة األفراد!

الشيخ عبدالمنان السنبلي
 

 قال يل وقد بدأ الُداْدَوان شّن غاراته عىل 
حال ِغاااارٍَّة ماّاا ماتصَف ليلة الساا2ل 
َوالدريان مان آذار: لل سااص ُد يف ومه 

لذه الداصفة الداملية؟!.
قلت له: ندم ساص د َوناتر..

قاال: كياف َوأناا أرى الداَلَم كلاه َوكأنه 
قاد رمانا عان قاوٍل واحادة، َونحان ك ا 
تدلام اليو8 يف أضدف حانتاا - انقساامات 
سياساية َورصاعاات 2اخلياة َومياٌش تام 
كشاف م ياع أوراقاه َوأرساره بداد أن تم 
تفكيكاه بدعاوى ليكلته واقتصاا2 ماهك 
َونسايج امت اعال شابه م ازق بفدل ما 

خّلفته أحداث الربيع املزعو8؟!.
قاطدتاه َوقلات: لاو حسابها أمدا2ُناا 
منَلاك ملاا انتاروا يف الريموك َوالقا2ساية 
َو2خلاوا الداراق َوالشاا8 َون اتحاوا اارل 
َومار َوشا ال إاريقيا، ا وازيان القوى 
يومها كانت ك ا تدلم لصالح غري املسال ل 

بدرات األضداف ُعّدًة وَعتا2اً!! .
ياا صديقل نحن لام ندتاِد، َولكاهم لم 
َمن اعتدى علياا ك ا ترى اآلن، َولذلك ااحن 

بالدااع عن أنفساا َوأرضاا َوكرامتاا ن شك 
أصحاَب حٍل َوقضية عا2لة..
مبتسا اً  قاطداال 

َوقال: ن تتفاءْل كنرياً..
قلت لاه: يا عزيزي من 
خالل ماا أخرب به رساول 
اللاه )ص( مان أن الله قد 
مدل له يف ألال الايَاَ ان 
َماَد2اً إَلاى قيا8 السااعة، 
َااإن ذلاك يزيدنال يقيااً 
َوثقاًة وتفااؤنً مان أنااا 
ساااتر بإذن اللاه إذ ن 
يابغال مَلاَد2ِ رساول اللاه 
)ص( أن يُهَز8 أَْو يُقَهر. 

قاطداا لألساف صوت 
انفجاار ضخام حسابااه 

بجوارنا ماهياً حديناا لذا، ثم اارتقاا نبحث 
عن خرب ذلك اننفجار. 

َواليو8 َوقاد أك لاا السااة األْوىَل ماذ بدأ 
الُداْدَوان شان غاراته َورغام ما ارتكبه من 
مرائم حرب َومجازر وحشاية بحل شادباا 
الايَاَ ااّل الدظيم ناليك َعّ ا 2مره من بُاًَى 
تحتية َوماشاآت َومازارع َومصانع َومدالم 
أثرياة َوغريلا من املرااال الحيوية الهامة، 

ماا زلات أنتظار بفاارغ الصارب أن ألتقال 
بصديقال ذلاك لاساتك ل حديناا الساابل 
ولكن ب دطيات اليو8 من 
الص او2 َوالتحادي التال 
أظهرلا شدباا الايَاَ ااّل 
الدظيام يف وماه تحالاٍف 
2ول  ماباتاه  يف  يضام 
الدالم كله بشكٍل أَْو بآخر. 
سأساأله عن شادوره 
رآه  ماا  رأى  َوقاد  الياو8 
أساطوري  ص او2ٍ  مان 
واستبسااٍل ليس له منيٌل 
مان  مدال  التأرياخ  يف 
املدتادي الغاازي املدماج 
بأحادث ماا توصال إلياه 
عقال اإلنساان َوياده من 
عتا2ٍ َوساالح أضحوكاة الدر َومساخرة 

الزمان..
َوساأخربه عان قرابال الشاهداء التال 
الكريام  الوطان  لاذا  لدياال  قدماالام 
َوعن ميشااا الايَاَ اااّل الدظيام َولجاناا 
بطونتهام  َوعان  املرابطاة  ااْدابية  الشَّ
َوأسااطريلم التل ساطرولا َوقد تصالحوا 

مع املوت ن يخشون إِنَّ الله َوحده 

َوساأخربه أَيْاضااً عان أولئاك املاتفدل 
الذيان تقاطاروا ماع بداياة الُدااْدَوان ك ا 
يتقاطار الذر إَلااى عواصام 2ول الُداْدَوان 
مباركال َومؤيدين كيف حالهام اليو8 َوقد 
رأوا مان رالاوا عليهم أن يُديدولم سااملل 
غان ال َومتخ ال ب اا مااوه مان أمواٍل 
َوعطايا إَلاى ُملٍك ضيداوه بأيديهم َومكانٍة 
خرسولاا ببيدهام الوطان َوقاد باعولام 
َوتجاوزولم ك ا باعوا لم أنفساهم الوطن 
َوكياف  َوالكراماة،  ااْداب  الشَّ َوتجااوزوا 
أَْصبَحاوا ياتظارون قاراَر انساتغااء عان 
خدماتهم َوترحيلهم َوقد بات َوشيكاً مداً..

َولان أناى أن أخاربَه بالطباع كيف أن 
املدتدين رضخوا َوطلبوا السلم َواملفاوضات 
بداد أن أ2ركوا ميداً خالل عا8ٍ من الُداْدَوان 

أناا قو8ٌ أولو قوٍة َوأُولو بأٍل شديد. 
باأٍل  َوأيُل  قاوٍة  أُويل  نكاون  ن  َوكياف 
شاديد َوقد وامهاا ب فر2ناا الدالم ص و2اً 

َوتضحيًة َواداء. 
اساال8ٌ عليك أيها الوطن الصامد َوسال8ٌ 
ااْداب الدظيم َوساال8ٌ عليكم  عليك أيها الشَّ
أيها الشهداء الخالدون َوقد سقيتم بدمائكم 
الزكية لذه األرَض اأنبتت ص و2اً َونراً. 

 وَعىل الباغل تدور الدوائر. 

فيصل مدهش
 

السااعة النانية تقريباً مان اجر الا26 
من ماارل الدا8 املاايض اساتيقظ أَبْاَااُء 
اْداب الايَاَ اااّل عاىل 2وي انفجارات  الشَّ
وأصاوات الطاريان يف األماواء الايَاَ اايّة، 
والكل بدأ يساأل: ما لاذه اننفجارات ومن 
يقصف املطاارات واملصالح الايَاَ اايّة من 
اْداب الايَاَ ااّل،  يقصفااا نحن أَبْاَااء الشَّ
ُكّل واحاد بادأ يشاالد شاشاات التلفازة 
ويسات ع أمهزة الرا2ياو ليتفامأ أن لااك 
تحالفااً بقيا2ة امل لكة الدربية السادو2ية 
يضام أكنر من 12 2ولًة قررت القيا8 بد ل 
اْداب الايَاَ ااّل  ُعاْدَوانل حربال ضد الشَّ
مان  عااه  اإلعاالن  وتام  اْداب،  الشَّ ُكّل 
الداص اة األمريكية واشااطن عىل لساان 
السفري السادو2ي آنذاك عا2ل الجبري وزير 
الخارمية السادو2ي حالياً. الكل يتساءل: 
ألسااا 2ولة مستقلة ذات سيا2ة، لل لااك 
مربرات ومساوغات قانونية تسا ح لدول 
أخارى انعتاداء عليااا وقتلاا وتدماري ُكّل 
مقوماات الحياة لاا كشادب ي ال، ألسااا 
أعضاء يف ماظ اة األَُماام املتحدة، لل من 
ألاداف ومباا2ئ األَُماام املتحدة السا اح 
لدولاة أخارى أَْو عادة 2ول شان ُعااْدَوان 
غاشام برباري ول جال وُعاْدَوانال عاىل 
2ولة أخرى مساتقلة وذات سايا2ة وعضو 

مؤسس يف عصبة األَُماام.
كل لذه التساؤنت وغريلا ن زالت ترت22 

عامااً كامالً من ُعااْدَوان 
سدو2ي أمريكل استهدف 
واملوانائ  املطاارات 
استهدف املاشآت الصحية 
اساتهدف  والتدلي ياة، 
ومادارل  الدباا2ة  2ور 
الدلم، اساتهدف محطات 
الكهربااء وأنابياب الافط 
والغاز، اساتهدف األطفال 
اساتهدف  والاسااء، 
واملالعاب  األساواق 
وماللال  والحدائال 
األطفال، اساتهدف الباية 
عاا8،  بشاكل  التحتياة 

اساتهدف املصاناع واملاشاآت انقتصا2ية 
األساواق  قصاف  والخاصاة،  الحكومياة 
ارتكاب  واملااسابات،  واألعارال  الداماة 
أبشاع املجازر يف صدادة وصاداء والحديدة 
وع ران وذمار وتداز وإب وحجة والجوف 
ومارب والبيضاء واملحويت وري ة والضالع 
ولحج وأبل وعدن. خالل عا8 من الُداْدَوان 
ألبشاع  وارتكاباه  األمريكال  السادو2ي 
الجرائم اإلنَْسااانية بحل ُكّل ائات ورشائح 
املجت ع الدويل لم نس ع من األَُماام املتحدة 
وأمياهاا الدا8 أي موقف يديان الُداْدَوان أَْو 

حتى يدين املجازر إن يف املجزرة األخرية التل 
نتجت عن استهداف طريان الُداْدَوان لسوق 
مستبأ  ب ديرية  الخ يس 
محااظة حجة والتل راح 
ضحيتهاا أكنر مان 120 
شهيداً وعرات الجرحى، 
ليسات  املجازرة  ولاذه 
ساوى مجزرة مان مئات 
التال حدثات يف  املجاازر 
مدظم املااطل الايَاَ اايّة 
األعرال  استهدات  والتل 
يف تداز وذماار وأكنر من 
بحال  ارتكبات  مجازرة 
وعارات  الصيا2يان 
املجاازر التال قضت عىل 
أارا2لاا  بكامال  أرس 
أطفالها ونساائها، لم نسا ع ولم نر خالل 
لاذه الفرتة مان ارتاكاب املجاازر أي 2ور 
باارز لألَُماام املتحدة ساوى بدض اإلعراب 
عن القلال، ورغم صدور تقريار عن خرباء 
تابدال لها يوثل ارتكاب السادو2ية مرائم 
حارب ومرائم إنَْسااانية إنّ أن ذلك التقرير 
تام إ2خاله ض ن سالة امله االت الخاصة 
بالسايد بان كال ماون، وحتاى املاظ ات 
الحقوقياة واإلنَْسااانية التابداة لألَُمااام 
اْداب الايَاَ ااّل ماهم أي  املتحدة لم ير الشَّ
2ور مادي إليقاف الُدااْدَوان واملجازر التل 

ْداب  ترتكب بحقه ُكّل سااعة وكل يو8، الشَّ
الايَاَ اااّل وصال إَلااى قااعاة تاماة بأن 
األَُماام املتحدة ومجالساها ساواء مجلس 
وكل  اإلنَْسااان  حقاوق  ومجلاس  األمان 
املاظ ات التابدة لها ن تد ل بحيا2ية وال 
األلاداف واملبا2ئ التل أنشائت مان أملها 
وإن اا وال ألاواء ومصالح الادول الكربى 
حتاى الحصاار املفاروض عاىل الايَاَ اان 
ماواً وباراً وبحراً لام تفدل شايئاً من أمل 
رااع ولو مازًء مان املدانااة اإلنَْسااانية 
اْداب يرى يف  اْداب بال أَْصبَاح الشَّ عن الشَّ
األَُماام املتحدة مزءاً ن يتجزأ من الُداْدَوان 
ورشياكاً أساساياً ورئيساياً اياه بطريقة 
لديهام  باات  الج ياع  أن  مباارشة، ك اا 
مان القااعاة واليقال أن املال السادو2ي 
املباا2ئ  ُكّل  اشارتت  األمريكياة  والرغباة 
والقيم اإلنَْساانية ليس من األَُماام املتحدة 
واملاظ اات التابدة لها بال حتى من الدول 
واملاظ ات الدولياة واإلقلي ية األخرى وأن 
الُدااْدَوان عىل الايَاَ اان وما ارتكب بحقه 
من مرائم حرب ومرائم إنَْسااانية كشاف 
وَعارَّى تلك الادول وتلك املاظ اات وتوصل 
أن  حقيقاة  إَلااى  الايَاَ اااّل  اْداب  الشَّ
ص او2ه وتضحياته يف موامهاة الُداْدَوان 
ومرتزقتهام ساواء يف الحادو2 أَْو يف الداخل 
لل مان ترسام وتحد2 إيقااف الُدااْدَوان 

عليه.

عبدالعزيز البغدادي
 

2وَن  الوقاِت  َضيَااِع  تُااَراِلااُن عاىل    
اساتدا2ِة الكراماِة وتبادْو متجالاالً كاوَن 
ُل الحجَم األكربَ من املسئولية  صاحِبك يتح َّ
يف إلادار الكرامة طواَل ثالثاة وثالثل عاماً 

عىل األقل!!!. 
لقاد تحّدثاُت يف أَْكنَار مان مقاال عان 
اعتقاا2ي بارضورة أن نفّرَق بل املساال 

بالسيا2ة والكرامة وبل التفريط ايه ا. 
ون أعتقاُد أن بإْمااَكاناك أن تخالَفاال 
الرأَي بأن مسئوليَة تفريط َمن لو عىل رأل 
لر8 السلطة يف السايا2ة والكرامة ن ي كن 
املسااواُة بياها وبَل مسؤولية غريه م ن لم 
يحكام وطااً طاوال ثالثة وثالثال عاماً، بل 
ن زال يحاال باذل الُجهد للداااع عن كرامة 
ألدرلا صاحبك طوال تلك الفرتة التل كانت 
كلهاا تفريطاً يف السايا2ة وإلاداراً لكرامة 
الايَاَ اان والايَاَ اايّال، ويف أواخار لاذه 
الساال َسالَّااَم للجار الذي يقو2ُ الُداْدَوان 
الهاا2ف إَلاى مااع الايَاَ اايّال من مجّر2 
التدباري عن رغبتهام يف اساتدا2ة الكرامة، 
َساّلَم لهذا الجاار أَْكنََر من نصاف الايَاَ ان 
انحتفااء  يساتحلُّ  ناراً  ذلاك  واعتارب 

والبَااَرع!!. 
ندم يا صديقال ألدر الُدااْدَواُن املبارُش 
املسات رُّ مااذ عا8 وحتاى اللحظاة ون زال 
الوقاُت يهدر 2ون أن نساتديَد الكرامة التل 
ألدرلا صاحبُك طوال الُداْدَوان غري املبارش 

اارتة تربُّداه عاىل عارش إلادار السايا2ة 
والكرامة َوأنت ن أشك تدلم أن لذا الُداْدَوان 

املبارش املسات ر ماذ 26 / 
3/ 2015 لام يكن ساوى 
تدبرٍي عان الغضب البدوي 
مان محاولاة الايَاَ اايّل 
الخاروِج من آثاار اإللداِر 
للكرامة والسايا2ة  الااعِم 
2ولاة اخاماة  قبال  مان 
التال  الد يقاة  صاحباك 
وثالثال  ثالثاة  2امات 

عاماً!!. 
ندم ياا صديقال إنال 
ن أمد أبلغ احشااً من أن 
ااااُل َمان يقاتل ضد  أَُح ِّ
الُدااْدَوان املباارش املدارّب 

عن ُكّل لاذا الغضب املغلف بولم الرعية، 
ومع ُكّل لذا يكون لديك املقدرة عىل إسادال 
الساتار عان أَْكنَر مان ثالثة وثالثال عاماً 
من ت كال املدتدي الغاضاب للت ل ل الذي 
بادأ يظهر يف 21/ سابت رب ل201 من إلدار 

الكرامة والسيا2ة الايَاَ اايّة!. 
ندم أَْكنَر من ثالثة وثالثل عاماً لو ُع ر 

إلدار كرامة الايَاَ ان والايَاَ اايّل!!.
عاىل  القادرة  لاذه  ُكّل  ت تلاك  كياف 
تجالال ُكّل لاذا وكياف تدجاز عان إ2َْراك 
أن ماا يقاو8 باه أنصاار اللاه واملتحالفون 
ااْدابية ماذ  مدهم من الجيش واللجان الشَّ
26/3/2015 إن اا لاو محاولة للدااع عن 

الكرامة والسايا2ة والكفاح مان أمل قطع 
انمتدا2 لهذا اإللدار!.

مان عجائاب صديقل 
أَيْاضااً أناه بداد تحرّسه 
عاىل إلدار عاا8 لو ع ر 
عاىل  املباارش  الُدااْدَوان 
حزناه  أبادى  الايَاَ اان 
عىل ما أسا اه بالرعية 
الحقيقياة بدد أن ساخر 
ُحلم  بذكرى  انحتفال  من 
يف  بالناورة  الايَاَ اايّال 
11 اربايار 2011 وإحياء 
مجازرة  شاهداء  ذكارى 
م داة الكرامة، ويرى أن 
الرعياَة الحقيقياة لل 
رشعياة مجلاس الااواب 
الاذي يدلُم غالبياة الايَاَ اايّل أن الرعيَة 
املقصاو2َة لال تلاك املباية عاىل انتخابات 
مازّورة تزويراً ما2ياً ومداويااً والتل انتهت 

قبل ساوات!.
أماا أعجُب الدجائاب َاإن لاذا الصديل 
يارى باكل بسااطة أن املدتاَدى علياه لو 
املسؤوُل اليو8َ عن إلدار كرامة الايَاَ اايّل 
خاالل النالثاة والنالثال عامااً زائاداً عاا8 
الُدااْدَوان، بل ولو املساؤول عان الُداْدَوان 
ذاته؛ ألناه يطالبه بإيقااف انقتتال، وبهذه 
2مااء  لصياناة  انقتتاال  لوقاف  الدعاوة 
الايَاَ اايّال ك ا يقول اهاو ض اياً مع ما 
ير22ّه عل اء وقا2ة ما يس ى باملقاومة من 

تربير للُداْدَوان بأنه بسابب انقتتال الداخيل 
بل اإلصالحيل والسالفيل وبل الحوثيل، 

حسب زع ه.
صاحبال كذلاك نيس أناه وراااُق 2رب 
إلادار الكراماة طويال األمد يّدعاون اليو8 
أنهم يف الصفوف األمامية للدااع عن الوطن 
مراء الُداْدَوان، بل إنهم أََساال لذا الدااع 

ومكّونه األََساال!!.
ولم َمن يشااون ح لة لذه األَيَّاا8 ضد 
أنصار اللاه؛ ألنهم 2خلوا يف تفاُل ات رسية 
ااُداْو2ِّي، ون أ2ري كيف ن  مع الطارف السُّ
يساتطيع َمن لاو يف مبهة القتاال املكّون 
األََساال الذي لونه ننهارت خطوط الدااع 
للشاباب الذيان ساّطروا أروع األمنلة بأقل 
اإلْمااَكانيات كيف ن يستطيُع ولو أََسااُل 
ويف  والكراماة  السايا2ة  اسارت2ا2  مدركاة 
الصفوف األمامية، انمتااَع عن وقف القتال 
إِنَّ واال رشوط وطاياة شااملة، حساب ا 

يقولون!!. 
لال تحتاماون إَلااى كبري عاااء يا َمن 
ت ارساون رقصاَة املدارضاة يف مهرماان 
السالطة التال ن تزالون م ساكل بتالبيب 
ُع قهاا لذا الًد ال الذي لم يدارف طريَقه 
إَلااى تل س َلاّم املواطان والوطان وع ل 
مراحه من ماراء طول ارتة تفريط اخامة 

صاحبكم يف الكرامة والسيا2ة؟!.
ندم نحن بحامة ليس إَلاى وقت لادرف 
ع ل املأساة بل إَلاى بدض الض ري وبدض 

اإلحسال باملسؤولية!!!.
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َعــاٌم ما بني انتصار 
الـَيـَمـن وانكسار 

الُعـْدَوان
سمية الطائفي 

 َعاااا8ٌ مان انتصاِر الايَاَ ان وانكسااِر ِقاَوى الُداْدَوان 
والغزو وانحتالل التل لم يتحّقْل من ُعاْدَوانها عىل الايَاَ ان 

سوى الذل والدار والهزي ة واننكسار.
َعاااا8ٌ لم يحقل اياه مرتزقاة الُدااْدَوان يف املحااظات 
الجاوبية ساوى ترك بال2لم تحت سايطرة القاعدة و2اعش 
وانتشاار القتل واإلْمااَرا8 وانغتياانت والتفجريات وانددا8 
األمان واألماان يف الجااوب ونزوح األلاايل مان املحااظات 
الجاوبياة إَلااى املحااظاات الشا الية بحنااً عان األمان 
ااُداْو2ِيّة  وانساتقرار. َعااا8ٌ من الُدااْدَوان ايه أ2ركت السُّ
ساقوَط مروعهاا يف الايَاَ اان ك اا ساقط مروَعها يف 
اُداْو2ِيّة  سوريا، َعااا8ٌ ايه تكشفت األقادة عن أمريكا والسُّ
ذي الفكار الولابل الخبيث، وأ2ركت ايه قاوى الُداْدَوان أن 
رلانَهام عىل الُدَ ااَلء واملرتزقة رلاان خارس ولم يحقل أَي 
تقاد8 عىل األرض، وكل ما تساتطيع أن تفدلاه لو محاولة 
الحفااظ عاىل بقايا من مااء الوماه إذا تبقى عارب أكاذيب 

وُلدنة ومزاعم إْعاااَلمية ااشلة.
َعاااا8ٌ اياه خطابااُت الدازة والشا وخ واإلبااء لقائاد 
ااْدابية السايد عبدامللك بدر الديان الحوثل، ماها  النورة الشَّ
ااْداب الايَاَ اااّل التوميهات وماهاا كان راع  اسات د الشَّ
الاروح الجها2ياة واملداوية ساواء لل جالديان يف الجبهات 
أَْو لل نابريان الصامديان يف كااة ميا2ين الجهاا2 امت اعياً 

وسياسياً وإْعاااَلمياً وثقااياً.
َعااا8ٌ من الزوامل الجها2ياة التل كانت ت نل رصاصات 
وصوارياخ تهز8 قوى الُداْدَوان نفساياً َايََصُل صوت الزامل 

قبل املجالد اريعب الددو ايفر لارباً من امليدان.
َعااا8ٌ من مسارياٍت وتظالراٍت حاشدة ماد2ة بالُداْدَوان 
ااْداب الايَاَ اااّل ووقفاات احتجامياة  الظالام عاىل الشَّ
واداليات ومهرمانات وراد للجبهات باملال والرمال والغذاء 
ونسااء مجالادات صابرات منابارات وبهن كارس الحصار 

الربي والبحري والجوي.
َعاااا8ٌ اياه الدازة والشا وخ واإلبااء وص و2 اااق ُكّل 

التوقدات املحلية والخارمية.
ااْداب الايَاَ ااّل انتصاراٌت كبرية  َعااا8ٌ يحقل ايه الشَّ
ومتوالية للجياش واللجان يف ُع ل نجران وميزان وعساري، 
وتدماري بارماات وسافن وإساقاط طائارات تابداة لقوى 
الُدااْدَوان، إَضاَااة إَلاى قتىل من الدديد من الجاسايات من 

مرتزقة الُداْدَوان أل ها قتىل البالك ووتر.
َع  حياُث كان الر2َُّّ عىل الُدااْدَوان بدد أربدل يوماً، وقد تاوَّ
الار2َُّّ مان خاالل املوامهاة أَْو من خاالل اساتخدا8 القصف 
واللجاان  الجياُش  اساتخد8  اقاد  والصاروخال  املدادال 
ااْدابية مج وعًة من الصواريخ التل أزيح الساتار عاها  الشَّ
رغم است رار الُداْدَوان ماها محلية الصاع منل الاجم الناقب 
والزلازال والرخاة وصواريخ مددلاة منال صواريخ غرا2 
وقالار، إَضاَاة إَلاى الصواريخ الباليساتية من نوع ساكو2 

وتوشكا.
َعااا8ٌ ُكّل ماا ماته قوى الغزو وانحتالل لو الذّل والدار 

والهزي ة واننكسار.

أم اإلْرَهـاب.. َأمريكا                                 )2 - 2(

يوٌم من الدهر 

ما الذي تبقى للُعـْدَوان ليقوم به سوى املزيد من االنتكاسات 

 أمة السالم القاسمي  
ولاا ندرض بدض لذه الَجاَراِئم يف الوطن الدربل:

َأمريكا نسيج اإلْرَهـاب: 
إن 2عَم أَمرياكا ألَْكبَاار ماظ ة إْرَلاابياة عراها التأريخ 
ائيْل عىل  لاو مري ة بحال اإلنْاَسااانية وإن قيا8 2ولاة إرْسَ
أرض عربية إْسااَلمية واست رارلا كارثة إْرَلاابية يف حد ذاته 
ا اا حصل من مذابح للساكان وتهجري وأَْعَ ااال انْغتيَانت 
التل قاا8 بها لاذا الكياان اإلْرَلاابل وبدعام أَمريكل غربل 
خاري 2ليال أن انْعتاَداءات املتكررة عاىل وطاااا الدربل مزء 
ائيْلية يف الدالم بشاكل عا8  من انسارتاتيجية األَمريكية اإلرْسَ

واملاطقة بشكل خاص. 
اقاد قامات اإلمربيالياة األَمريكياة والصهيونياة الداملية 
ب حارباة القياا2ات الربية واإلْساااَلمية املاالضاة للهي اة 

ائيْلية واألَمريكية عىل الوطن الدربل. اإلرْسَ
كدبِدالااارص الذي حاولات اْغتيَاله افل ت اوز يوليو عا8 
56ل1.. كتب الرئيس ايزنهاور إىَل وزير خارميته مون اوسرت 
2انل: )عزيزي اوسرت من أمل التقليل من شأن نارص.. ث ة 
اكارة وار2ة لاا وكات قاد حدثتك عاها َكنارياً ولل إضداف 

نارص(.
وكان الربيطانيون يسدون إىَل اْغتيَاله 2ع ا للصهيونية. 

*ولكاذا ماء الُداْدَوان النالثل سااة 56ل1 الذي قامت به 
بريطانيا وارنسا والكيان الصهيونل.

*ل5ل1 كان اإلنازال املظايل يف لباان ملوامهاة املد القومل 
ومحارصته.

* ل5ل1 كان التآمُر الحاقد عىل الوحدة املرية الساورية 
وتصويرلا بأنها توسع مري وغزو لسوريا.

* أيّادت أَمرياكا الدعاوة الصهيونياة لدى مجلاس األمن 
ضد مر للسا اح للكيان الصهيونل بحرياة املالحة يف قااة 

السويس عا8 ل5ل1.
* شااركت أَمريكا يف الُداْدَوان عىل األمة الدربية عم 67ل1 
ائيْل. وسّخرت ق رلا الصااعل تلستار للتجسس لصالح إرْسَ
* شااركت أَمرياكا بشاكل ادايل يف باااء القاوة الاووية 
ائيْلية، عاَدما حرب انساتازاف يف عا8 ل6ل1عىل وشاك  اإلرْسَ
أن تقاي عىل القارار 2ل2 انقذت واشااطن املوقف بطرحها 

ملبا2رة رومرز، و2َبّرت مجازر أيلول األسو2 باألر2ن.
ائيْلية تحرق األخرض  * يف يونياو 2لل1 كانت القوات اإلرْسَ
والياباس يف ماوب لباان ويف طريقهاا ملحارصة بريوت أَعلات 
أَمريكا أنها قررت إرسا قوات اننتشار الرسيع يف كااة أَنَْحااء 

ائيْل يف غزولا للباان.  الدالم مساندة إلرْسَ
*وقفات املخابارات األمريكية املركزياة وراء تدبري لجو8 
إْرَلاابال عاىل مازل الزعيام الديال مح د حسال اضل الله 
بباريوت م اا أ2ى إىَل مقتل ث انال شاخص وإَصابَة مائتل 

آخرين.
* يف 1لل1 قامت أَمريكا بح لة لدزل ليبيا 2ولياً وتهديدلا 
اْقتَصاا2ياً، ويف عا8 2لل1 أَعلات أَمريكا الحظر عىل اساتريا2 
الافط الليبل وشاات لجومل إْرَلاابيل عىل ليبيا عا8 2لل1 
ثم امتاد اإلْرَلااب األَمريكال إىَل ارض الحصاار عليها، افل 
عان 2لل1 أصدر مجلس األمن قراراً يح ل الرقم لل7 بفرض 
حظار موي وعساكري عىل ليبياا. واليو8 قامات اإلمربيالية 

األمريكية بإسقاط لبيبا يف مستاقع القاعدة و2اعش. 
الحضارياة  الباياة  تدماري  وراء  لال  أَمرياكا  كانات   *
وانْقتَصاا2ية والدسكرية للدراق وعزلت الدراق تحت حصار 

بشع ماذ نهاية حرب 1لل1.
ثام وصل األمر بهاا إىَل غزو الداراق واْحتاَللاه يف 20 /3/ 
2003 وانتهات لذه الحرب بأَْكبَاار خساائر برية يف تأريخ 
الدراق يف 15 2يس رب 2011.لكن بدد ت ري الدراق ونر الفتن 
الطائفيّة وبدخاول القاعدة و2اعش ن زالت الدراق تدانل من 

اإلْرَلااب.
*َويف ساوريا ي تاد اإلْرَلاااب األَمريكال ليدمار األخرض 
والياباس افال عاا8 2011 وماع ثورات ماا يسا ى الربيع 
الدربال قامت التاظي ات اإلْرَلاابية املدعومة من قبل أَمريكا 
ااُداْو2يّة وتركيا عن طريل شن حرب استازاف  وحلفائها السُّ
للجياش الساوري بدخاول 2اعش والاارة والجياش الحر 
محاولة إساقاط سوريا ألنها تدترب من 2ول امل اندة الرااضة 

ائيْايل ونتاج عن ذلك تريد للشادب الساوري  للوماو2 اإلرْسَ
وضحاياا بااآلنف، وما زالت ساوريا تقااو8 ُعااْدَوان عاملل 

مستكرب إىل اليو8..
* * *

ولا لل َماَراِئم أَمريكا من مديد.. 
لكاهاا لاذه املرة ساقطت يف مساتاقع الايَاَ اان.. الذي 

أسقط ُكّل رلاناتهم ومرغ أنواهم يف الرتاب.
ومدلهام يتلاوون غيظااً حتى مساتوى اننهياار الافيس 
والجاون الهساتريي الذي زا2 من وحشايتهم لي األوا األَْرض 
مذابَح ضد اإلنْاَسااانية بدد انكشااف خداعهم وخبنهم أما8 
شادب وقف صامداً حل ومد نفسه يتي اً أما8 أعتى ُعاْدَوان 

وحيش سدوأَمريكل صهيونل.
قصاف موي مسادور بأاتك األسالحة املحّرماة.. حصار 
مائار.. اتن طائفياة ورشاء ذمم.. اْغتيَانت.. 2مار شاامل.. 

إْعاااَل8 مشوه لاقل صور زائفة تربّر ُعاْدَوانهم.. 
وما تريحات وزير خارمية أَمريكا مون كريي إن لتؤكد 
أن أَمرياكا لل مان تقتل الشادب الايَاَ اال بأيادي وأموال 

ُساُداْو2يّة.. 
ونحن كي ايل أملاا يتجد2 بالله وميشاا ولجاناا الشدبية 
وبشادب يخوض مدارك مصري وبقااء من أمل إعا2ة صياغة 

مستقبل حقيقل.. 
اكيف يرتامع من لبس ثوب الدزة والَكاَراَمة؟!.

عبداهلل علي صبري
، صامٌد يف موطال شدٌب، أبلٌّ

مربوُت أمريكا عليه تحّط ا  
شدٌب سدى ُكلُّ الومو2 لكرِسِه

اأعزَُّه ربُّ الومو2 وأكرما  
- انترت إَرا2َة الايَاَ اايّل، وانكرست عاصفة الُداْدَوان.. لذا لو 
الداوان الدريض للوحة الزالية التل يرس ها الي انيون لذه اللحظات 
يف يو8 من الدلر لم تصاع أشدتَه ش ُس الضحى بل صادااه بأيدياا.

لااا الارُبكاُن الي انال لاّب مان مضامداه، ماتاراً ملظلوميته 
وكرامته، ومدِلااً عن الحرية وانساتقالل والخروج من 2ائرة الوصاية 
الخارمياة، التل قبداا تحَت رح تها عقو2اً طويلًة؛ بسابب اننهزامية 
السياساية التل طبدت أ2اَء نُُظم الحكم الساابقة يف الش ال والجاوب 

عىل حد سواء.
يو8ٌ من الدلر أعلن ايه الي انيون رمانً ونساء صغاراً وكباراً، أنهم 

ماضاون عىل طريل الحرياة والكرامة والوحدة واألمن وانساتقرار، وباااء 2ولة قوية 
ومقتادرة تحفظ حقاوق الوطن واملواطال، وتساتديُد املجد الحضااري الذي ُعرف به 

الي انيون عرب التأريخ.
اْداب بالسيد القائد وبأَْحاااَل8 وطاية مروعة ضّحى  يو8ٌ من الدلر التحم ايه الشَّ

اْداب وبذلوا 2ماءلم رخيصًة ألمل الوصول إليها.. وما زال اآلنف  اآلنف من أَبْاَااء الشَّ
ماتظرين عىل 2رب الار والشها2ة، ولم يبدلوا تبديالً.

ابدد مرور عا8 من الُداْدَوان السدو2ي األمريكل عىل الايَاَ ان اإن 
26 مارل 82016 يختلف عن ذلك اليو8 األساو2 يف الدا8 82015، حل 
باارش تحالف الُدااْدَوان غاراته عىل صاداء يف مه اة كان يرا2 لها أن 
تكون خاطفة وحاس ة ومذلة للشدب الايَاَ ااّل، الذي اومئ بغارات 

ولج ات صاروخية غري مسبوقة يف تأريخ بال2نا.
أرا2 الُدااْدَوان أن يكرس إَرا2َة الايَاَ اايّل بالتوحش يف اإلمرا8 الذي 
وصل حد اإلبا2ة الج اعية يف عد2 من املجازر البشادة، التل اساتهدف 
بدضهاا أرساً بأك لهاا، وخلفات مدظ هاا آنف القتاىل والجرحى يف 

صفوف املدنيل وعىل األخص الاساء واألَْطَفاال.
غاري أن الصورَة الياو8 تختلف مذريااً، اانحتشاا2يُة الج الريية 
الضخ اة التال شاهدتها الداص ة صادااء عر السابت 26 مارل 
2016، ب شاركة ُكّل القوى السياساية والوطاية املاالضة للُداْدَوان، 
أعلاات وبريح الدبارة أن الايَاَ ان انترت بص و2 وثبات شادبها 
ل كبري يف موازنات  الذي ساطر ملح ة تأريخية، ويدلن أَيْاضاً عان تحوُّ
املاطقة، عاوانُُه أن الايَاَ ان بات رق اً إقلي ياً ن ي كن تجاوزه، وحتى إن سدى أعداؤه 
إَلاى إغراقه بالد8 وبالفوىض وبالفتاة، اإن شدباً لكذا ص و2ه، لكذا حضوره.. ولذه 

تضحياته، ولذه انتصاراته، ن ي كن إن أن يكون يف الق ة 2وراً ومسئولية. 

أحمد عقبات
قصفوا. 
قتلوا.
2مروا.
لدموا.
أحرقوا.
اتاوا ؛ 
أللكوا.
يتّ وا. 
أبا2وا.
رّش2وا.

ماذا بقل لديهم ولم يفدلوه بدد؟! 
لقد اساتخدموا ُكّل األسالحة، ومّربوا 
أموالهام،  ُكّل  وأنفقاوا  الطارق،  ُكّل 
وحّركاوا ُماْرتََزَقاة الوطن، وساّخروا ُكّل 
طاقاتهام،  ُكّل  وشاّغلوا  إْماَكانياتهام، 
وتازّو2وا بأحادث التقايات، واساتافدوا 
م يع قدراتهم، وبذلوا ُقصارى مهدلم، 

وم دوا ميوَش الدالم وحنالة البر. 
ندام، يف ُعاْدَوانهام عليااا ادلاوا ُكلَّ 
يشء وكل ماا بوسادهم، وبجانبهم رأُل 
ائيْل‹،  الر أَمرياكا والدقاُل امُلافاذ ›إرْسَ
زو2تهام أَمرياكا بأحادث الساالح وآخر 
التقاياات ومّهازت لهم مراكز 2راساات 
و2ع اً لومساتياً وغراة ع ليات مبارشة 
وإحداثيات وصوارياخ وطائرات وم يع 
األسالحة املحّرماة 2وليااً وليّاأت لهام 
وسااعدتهم  واإلْماَكانياات  الُسابل  ُكّل 

وأساكتت الدالام وحّركات مجلس األمن 
والدقوباات  القارارات  واتخاذت  الادويل 
علياا وأعطتهم أقوى املدرعات والدربات 
والدبابات واملصفحات وأعتى ماظومات 

الداااع الصاروخل والجاوي وباعت لهم 
ُكّل يشء!.

طول ارتة لاذه الحرب التل شاارااا 
عاىل انقارتاب مان نهاياة عامهاا األول 

والايَاَ ان صامد وثابت وشاامخ وقوي 
وصابر وُمدااع ويُساطر أعظم البطونت 
ِماْن اقتحاا8ٍ ملواقدهم وتدماري 2باباتهم 
التال تُداد أساطورة الساالح األَمريكال 
والسايطرة عاىل مدنهام ومدساكراتهم 
الصواريخ  وإساقاط لطائراتهم وإطالق 
الباليساتية عاىل قواعدلام الدساكرية 
ومااطقهام  وتج داتهام  ومطاراتهام 

الحساسة. 
ندم، صاّدر الايَاَ ااال أروَع األمنلة، 
ُمبتسا اً  األنقااض  تحاِت  مان  يخارج 

ويقول: لن نركع إن لله.
 ويأتل آخر قد اقد م يع عائلته ولو 
مط ان ويقاول: ساأضحل بافيس بدد 

م يع عائلتل من أمل الوطن.
 ويأتل آخر وتراه شيخاً كبرياً يف السن 
ويقاول: ساأقد8 أون2ي ونفيس من أمل 
تراب لاذا الوطن الغاايل ومن أمل نرة 

2ين الله.
 وتأتال أ8ٌُّ قاد ضحات بفلاذة كبدلا 
نساتقبال ماازة اباها الشهيد بالزغاريد 
ولل تقاول: الح د لله أن اصطفى ولدي 

شهيداً.
لاذه بداُض األمنلاة وماا أَْكنَارلاا، 
ولااك ماا لو أعظُم ماهاا بكنري ولكال 

اقترُت عىل بدضها. 
ندام، لذا لو الايَاَ اال الذي امتدحُه 
رساوُل الله صىل اللاه عليه وآله وساّلم، 
واإلما8 عايل، وم يع الُكتّااب واملؤرخل 

والدل اء والفالسفة.. 
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عاُم الصمود الـَيـَمـني 
يحيى سريع

 
ااُداْو2ِّي األمريكل عىل  وبدَد عاا8 كامل مان الُدااْدَوان السُّ
الايَاَ اان الاذي أَكَل األخارَض واليابَس، و2ّمر الشاَجَر والحَجَر، 
وانتهكت ايه ُكّل القيم اإلنسانية والقوانل الدولية، أرس2 غيضاً 
من ايض م ا ن أساتطيُع أن أومزه يف أساطر محدو2ة، ولكال 

سأبدأ باملدتدي وحشيته وظلِ ه وتكربه. 
ااُداْو2ِيّة ُعاْدَوانها عايل الايَاَ ان بكل كرب  حياث بادأت السُّ
ااْداَب الايَاَ ااّل أرا2  وعاجهية وغرور بدون أَي مربر إِنَّ أن الشَّ
الحرية وانساتقالل، اشاات ُعاْدَوانها الظالم ولم تاراِع ايه أَيَّ 
يشء اقتلت األَْطاَفاال والاسااء والشايوخ و2ّمرت البيوت عىل 
اْداب املظلو8،  سااكايها، وارتكبت أبشاع الجرائم بحل لذا الشَّ
اقتلات الااال ولم آمااون يف األْساااَواق واملساامد واملدارل 
والطرقاات وانتهكات ُكّل قوانال الحياة، وااقات يف إْمااَرامها 
الفراعااة واإلرسائيليال، ولام تكتاِف بهاذا اقط، بل ميشات 
املرتزقاة من 2اخل الايَاَ اان وخارمه ومان ُكّل أصقاع األرض 
نحتالل بلد اإلي ان والحك ة وب باَركة وح اية أمريكية وأم ية 
وبغطااء من مجلس األمن وتحت مسا ى اإلْسااااَل8 والدروبة، 
ااْداب الايَاَ اااّل الدظيام املظلو8  وبداد لذا كلاه تحارك الشَّ
الصابار املجالاد مدت داً عاىل الله ومتاوكالً علياه، وانطلل ُكّل 
اْدابية وكل قبائل  أَْحاااَرار الايَاَ ان بدءاً بالجيش واللجان الشَّ
الايَاَ ان وأَْحاااَراره؛ للدااع عن أعراضهم وأرضهم وكرامتهم، 
حيث مدلوا من لذا الدا8 2015 عا8 الص و2 والتحدي والنبات، 
وسا ل لذا الدا8 بداا8 الايَاَ اان وعا8 الار، اساّطروا ايه 
مالحم البطولاة والفداء، وأثبتوا للدالم كلاه أّن الايَاَ ان مقربة 
الغازاة، حيث مدلوا مان أرض اإلي ان مقربًة لكل شاذاذ اآلااق 
واملرتزقة بدأ من بالك ووتر التل كانت أسطورة الركات األماية 
األمريكياة احّولها إىَل أضحوكة ومرغاوا أنفها يف الرتاب ومدلوا 

ُس دتها يف الحضيض، وعا2ت ولل تجر أذيال الهزي ة.
 واألَْكنَار مان ذلك ياو8 صاار واملاادب حيث أَْصبَح توشاكا 
حديث الخليج والدالم ابأل الي انيل نّكس راياتهم وأعلن مده 
الحدا2 ليايل وأياماً، اكان الدويل والبكاء لو وحَده املسا وع يف 
قصاور األمراء وامللوك، وكان يف املقابال الفرح والرسور وإطالق 

الزغاريد يف أوساط نساء الايَاَ ان بدد استشها2 أون2لن. 
أماا الحدو2ُ اأساألوا مباَل الدخان والادو2 والجابري واملدو2 
والخوباة والربوعاة يف تلاك املااطال والجبال اساتطاع الجيش 
ااْدابية إلحاَق أكرب لزي اة بالُداْدَوان،  الايَاَ اااّل واللجان الشَّ
اقتلوا من ميشه اآلنف ومدلوا من تلك اإلمرباطورية والرتسانة 
الدسكرية الحدينة واملتطّورة التل كانت تس ى اخر الصااعات 
األمريكياة، اجدلاوا ماهاا ألدوباة ومساخرة، و2اساوا عليهاا 
بأقدامهام الحااية ورّكدوا يف تلك املدارك آل سادو2 واألمريكان، 
ااْداَب الايَاَ ااّل شادٌب قاويٌّ بالله  َوأثبتاوا للدالم كله أن الشَّ
وبددالة قضيتاه املحقة والدا2لة وأن الار حليفة ولو بدد عا8ٍ 

أَْو ألِف عا8.

ْعـب والنهوُض الوطنيُّ الثوري قيامُة الشَّ

شموُع املوت  لو لم أكن مصرياً لوددُت أن أكوَن يمنيًا

الـَيـَمـن بعد العام من العدوان

  أنس القاضي
دة الَدَلم، وبهامِة  اْداب موحَّ  ِبُخَطى الواثِل من الار تداعت م وُع الشَّ
الدزياِز يف أرضه كسات مبهاتهم نور الشا س، وبيقظة املجالد يف سابيل 
َخالصه اإلنَْسااانل وتحرره الوطال، ح لوا باا2قهام، وكان الحج الي انل 
اْداُب ك ا ولدتاه ظرواه  األكارب مااوب الكلياة الحربية، ماا عا2َ باه الشَّ
انمت اعياة ما قبل الُداْدَوان، بل ظَهَر بها وقاد ن ا وتاامى، أقوى عزي ًة، 
وأصلب عاو2اً، وأَْكنَر اندااعااً ملواَصلة النورة التل وقفت قوى انساتد ار 
بطريقهاا ولم توقفه اتصّدى لها وما زال يُدجزلا ويُرلقها، واثقاً بالار 
متدطشااً للتحّرر الوطال من انستد ار والهي اة، والتحّرر انمت اعل من 

القهر وانستغالل والفسا2 وانحتكار. 
ْداب وُعااْرُساه الوطال الكبري قيامتُه املجيدة، يف ساحات  تظالرُة الشَّ
الُكلية الحربية التل ضاقت بج وعه واتسادت لهم، لم تُسقط اقط 2عاوى 
الُداْدَوان حول أولا8 الرعية واننقالب، بل تُساقط آماَل القوى الداملية يف 
اساتد ار لذا البلد، وإعا2ة الهي اة عليه بالوساائل امُلختلفة، وتدك أولا8 
قوى انساتبدا2 الداخلياة يف تركيده ونهبه، وتاساف محاولة كهاة اإلعال8 

والسياساة و2يان الولابل يف تضليلاه وخداعه، وما لاذِه اآلمال الداخلياة إّن ُمرتبطٌة بدعم 
الخارج ومروعه، والذي ن حول له مع قوة الي انيل وبأسهم. 

ْداب لذِه أنها ليست مااسبًة زمايًة وحشَد مهرمان لحظل، بل لل  ما يُ يّز مسارية الشَّ
تدبريٌ ما2ي ُمكنّف عن تطلدات لذه الج الري التل تخُرُج أسبوعياً يف ومه مشاريع ومرائم 
الُدااْدَوان، ولل م الري النورة بومولها السا راء وأكفها الد الية الفالحية، ذات املصلحة 
انمت اعية انقتصا2ية السياسية من النورة، ولل القا2رة عىل مواصلتها، ولل القوة الحية 

التل بيدلا غري واقع البلد. 
تآكلت ُكّل األَْحااَزاب السياساية وبقت قشاورلا الشاكلية، بطاقات، ومقاّرات، ورموز 

ْدابل لهذه األَْحااَزاب  انتخابية، وأنظ ة 2اخلية، وقيا2ات لاربة يف الرياض، اي ا الجولُر الشَّ
كان محتشاداً مااوَب الُكلية الحرياة، متجاوزاً األُُطاَر الحزبية، وُماظ اً قوتاه وتطلداتُه يف 
ْدابية واللجان النورية  أشكال حركية مديدة لل قوات الجيش واللجان الشَّ
اْدابية الجديدة، التل تخلقت يف  واللجان الرقابية والهيئات وانتحا2ات الشَّ
موامهة الُداْدَوان عىل أساال وطال بدد تأكل األشاكال السابقة امُلخرتقة 
التال آثارت الحياا2َ الرمدل الخائان يف الص ت عاىل الُدااْدَوان، م ا أرّض 

ْداب اصاع وسائَل مقاومته واخرتع أشكانً اداله لاضاله. الشَّ
اْداب، وومد يف حركة أنصار اللاه الوعاَء الذي يج ع  قامات قيامُة الشَّ
شاتاتَُه وقوتَُه لتخرج ماظ اة يف موامهة املدتدي، ليس أنصاار الله حزباً 
ولم قوة سياساية وليسوا اصيالً حركياً ثورياً اقط، بل ُلم مبهة شدبية 
وطاياة، ومد ُكّل ثاوري ووطال ومقااو8 للُداْدَوان نفَساه ض اها يؤ2ي 
2وره التأريخال ومسائوليته انمت اعياة يف الدااع عن الوطان، ك ا يؤ2ّي 
أنصااُر الله يف شاكِلهم الجبهااوي لذا مه تهام التأريخياة يف الدااع عن 
الوطن، واي ا بدَد نهاية الُداْدَوان، سيكون لهم طابدهم الحركل والحزبل 
ب ض وناه الوطاال الخااص يف إطاار رصاِع الرباماج والتومهاات 2اخل 
البلاد، اي ا وطايتهم الياو8 عامة ُكّل وطال يتصل بها وتتصل باكل وطال، ك ا أن الوطاية 
الداماة اليو8 تأخذ شاكل أنصار الله وتتسام بسا ته، حيث أنه املكون الطليدال الذي يقو2 
الفدل الوطال، ك ا أخذت الاضانُت التأريخية يف الخ سايايات والساتيايات شاكالً شيوعياً 
واشارتاكياً يف تجاارب تأريخية كالايَاَ اان الجاوبية وكوبا وايتاا8 وغريلاا، رغم أنه بهذه 
الدول كان من ض ن املقاومل واملااضلل ألمل التحّرر الوطال قطاعات شاسدة من تيارات 
غري ماركسية قومية ولربالية و2ياية إسالمية ومسيحية، إّن أن التياَر الشيوعلَّ السائَد طبع 
لاضال بطابدُه، واليو8 يأخذ الاضال الوطال شاكل أنصاار الله وطابع أيديولوميته القرآنل 

رغم أن املااضلل واملقاومل من تيارات عديدة ومختلفة. 

   أحمد العربي *
الكناريُ  يساتغرُب  قاد 
مان الااال عااواَن مقالتل 
لاو  بالفدال  ولكان  لاذه، 
لاو22ُت  مريااً  أكان  لام 
عاا8  ُكّل  ي ايااً،  أكاون  أن 
وأنتام صامدون، لقد ساطر 
اْداب الايَاَ ااّل رساالًة  الشَّ
الشادوب  إَلااى  موحادًة 
أن  مفا2لاا  الدربياة، 
اْداب الايَاَ ااّل الصامد  الشَّ
املقاو8 الذي رسام بص و2ه 
صاور  أسا ى  ومقاومتاه 

أصال  لام  والكراماة  الدازة 
الدروباة وأصال الرمولاة ونفس الرساالة 
إَلاى آل سادو2 مفا2لا أنكم مه ا ادلتم لن 
اْداب وقوة تح له  تاالوا من عزي ة لذا الشَّ

وص و2ه إنها رسالة واحدة.
يو8 واحد من القتل واإلْرَلاااب يف أوروبا 

س وه ”النالثاء األسو2“.
ب اذا نسّ ل سااًة من القتل واإلْرَلاااب 

عىل الايَاَ ان؟
اآلن وبدد مرور أكنر من عا8 عىل الهج ة 
الرببرياة الرساة التل تقو2لا السادو2ية 
عىل الايَاَ ان اآلَن بدد ما ن يقل عن ثالث ائة 
مجازرة موثّقة بحال الي انيال بدد تريد 
أكنر من اثاال مليون ي ال بدد استشاها2ِ 
ما ن يقل عن عرة آنف ُملُّهم من الاسااء 
واألَْطَفااال وبدد إصابة أكنر من أربدل ألفاً 
بدد تدمري قرى وأسواق وبيوت عىل ساكايها 
بداد ُكّل ذلك، لم نجد إن الص او2 واملقاومة 
وعزة الافس لم نجد الايَاَ اايّل يستجدون 
أحاد ون يلهنون وراء اللجاوء ون وراء بريل 
الغارب الزائاف، لام نجدلام إن صامديان 
صابريان مقاتلال محتسابل، كم شادرت 

بالفخار أن بال الشادوب الدربياة شادب 
اْداب الايَاَ ااّل ولكام و2ت أن  يسا ى الشَّ
يكاون ُكّل الشادوب الدربية 

ْداب الايَاَ ااّل. الشَّ
الايَاَ اااّل  شادبَاا  ياا 
الدظيم اسات روا عىل الدرب 
لكل ناهل ماكام ولو القليَل 
مان عازة الافس يا شادباا 
القد  اسات روا  الايَاَ اااّل، 
أثبتم أنكم الرمال وما 2ونكم 

اشباه الرمال.
لقد وصفااا ص و2 حزب 
الله ثالثاة وثالثل يوماً أما8 
اآللاة الصهيونياة بالص و2 
األساطوري ولكان اآلَن ماذا 
نقول يف ص و2كم أما8 تحالف 2ويل ترتأساه 
أمرياكا وحرب موياة برية بحرياة ملا يزيد 
عن عاا8 وأنتم ك اا أنتم كجباال الايَاَ ان 
ص و2كام لذا ن أماد له وْصفااً يف مدامم 
أقبال  أن  و22ُت  لكام  الدجام.  أو  الدارب 

رؤوَسكم األبية وأقداَمكم الطالرة.
اآلن بداد أكنر مان عا8 كامال من تدمري 
املطاارات واملوانائ والجامداات واألساواق 
واملؤسساات الحكومية واملساامد بواسطة 
اساطول من أحدث الطائرات الحربية، واقع 
الحاال يقاول إنااا أماا8 انتصاار ي ال عن 
مادارة ولزي ة وخزي سادو2ي عن مدارة 

وتواطؤ عاملل أَيْاضاً عن مدارة.
اآلن وبدد أكنر من عا8 لم يحقل التحالف 
أياً من ألدااه برغم اساتقداِمِه لكل مرتزقة 
األَْرض ب اا ايهام البالك ووتار الذين لربوا 
من الايَاَ ان؛ ألنهم ومدوا رمانً لم يختربوا 

منَلهم من قبُل.
واآلن يا سا2َة األَْرض تحية إمالل وتدظيم 

لكم يا أنصاَر الله وَمن غريكم أنصاٌر لله.

*كاتبمصري

  قاسم محمد حدرج*
األول  أماس  صاا2ََف 
احتفال م لكة الخري بإطفاء 
ش دة السااة األوىل ملولو2لا 
أطلقات  الاذي  الشايطانل 
علياه اسام عاصفاة الحز8، 
والاذي مااء نتيجاة لد لياة 
زناا م اعال شااركت ايها 
مج وعة اإلم اع الدربل عىل 
رسيار الجامدة الدربية تحت 

غطاء عصابة األَُماام.
شا دة  سايطفئون   
انحتفال بدد أن اطفئوا الاور 
من عيون ماليل الايَاَ اايّل 

وأّرخاوا بظل هام وظالمهام عىل حيااة لذا 
اْداب الاذي كان ُكّل ذنباه أناه عيٌص عىل  الشَّ
انساتدبا2 ن يخضُع لسايف حاكم أَْو لسوط 

مال2.
ولكان عاىل لاذا الشايطان أن يدلاَم بأن 
لذه السااة بشاهورلا وأيامها التال امتألت 
بد8 األطفال و2موع الاسااء ساتكتب اصول 
الاهاياة لهاذه امل لكاة؛ ألن الدماوع والدماء 
قابلتها عزي ة رمال أبْاَطال وقفوا َسّداً مايداً 
أََماا8 أَْحاااَل8 لذه املهلكة وحولولا كوابيس 
مرعباة صدعت كيانها وع ا قريب ساشاهد 
انهيارلاا، اها لاو الدالم الاذي وضع عيايه 
عصابة كال ن يرى الجرائم التل ترتكب بحل 
اإلنَْساانية لم يدد قا2راً عىل إغ اض عيايه أَْو 
إ2ارة ظهاره ن ألنه أَْصبَاح مداياً باإلنَْسااان 
ولكان ألناه أَْصبَاح عامازاً عان تغطية لذه 
الجرائم وبدد أن تجااوز القاتل ُكّل املحرمات 
واساتافد ُكّل األوقات التل ُماحت له ولم يدد 
ب قدور مساتخدمل لذا القاتل املأمور أن ن 

ياهوا مه ته القذرة.
 ومان لااا بدأت تقاريار األَُمااام املتحدة 
تاار اننتهااكات والجرائام التال يرتكبها، 

ك اا صوت انتحاا2 األوروبل عاىل وقف بيع 
األسالحة لهذه املهلكة؛ ألنهاا ارتكبت مجازر 
بحال املدنيال، األماُر الاذي 
يُدترَبُ مري اة حرب ومري ة 
وكشاف  اإلنَْسااانية  ضاد 
اإلعاال8 الغربل عن الساتارة 
الساو2اء التل كان يغطل بها 
عىل مرائم السادو2ية وبدأت 
املقاانت تتواىل عان 2ورلا يف 
اإلْرَلاااب وعن  زرع وت ويل 
الفكر الولابال الهدا8، ولذا 
ما يفارس إقادا8 السادو2ية 
عىل التداون املدلن مع الكيان 
التال  االفتااة  الصهيونال، 
كانات تّدعل الارف والدفة 
وأنها من مرتا2ي املساامد، الان تخجل بدد 
أن تضباط بالدعارة بالجر8 املشاهو2 وتار 
صورلاا عىل املالء مان ارتيا2 بياوت الدعارة 
ولاذا لاو حاال السادو2ية التال أَْصبَاحت 
تتلحاف َحاليااً ببداض املرتزقاة مان الدول 
الفقارية لتسااد بهام ترنحها قبل الساقوط 
املادوي، وأكربُ 2ليل لو الجااون الذي أصابها 
مان ترياح سايد املقاوماة عان مظلومية 
اْداب الايَاَ ااّل وباأن من يريد الحصول  الشَّ
عىل وساا8 الرف عليه أن يكون إَلاى مانب 
اْداب اكانات الاتيجاة أن تطوعت  لاذا الشَّ
امل لكاة بإسادا2 الصهايااة وتحقيال إنجاز 
عجزوا عان ادله أن ولو تصاياُف حزب الله 
ماظ اة إْرَلااابياة ولل من حياث ن تدري 
اقد صافت نفَسها ومجلسها الغا ل بأعداء 
اللاه مصداقاً لقوله تدااىل ))ترلبون به عدو 

الله وعدوكم((.
ساتاهل  الايَاَ اان  يف  املظلومال  سااة 
حقبة مان تأرياخ ظلم بال سادو2 اشاكراً 
اْداب الدظيم، اتأريخ الايَاَ ان كان  لهذا الشَّ

وسيبقى تأريخاً مشهو2اً. 

*محاميلبناني.

  أحالم حسن
عاا8ٌ مىض يوماآ يتلاوه يو8، والشادُب 
الايَاَ ااال يدانال األمّريان يف ُكّل أحوالاه 
وحانتاه اقصاف َو2ماار، خاوف َورعاب، 

حصار َوتر2 َونزوح.
إن إنه اساتطاع وباكل مادارة وثقه أن 
ينبَت ومو2َه، وثباتَه، وص و2َه، وش وخه 
ُكّل ذلاك إي اناً واحتسااباً للاه، وتوكالً عىل 

الله، وثقة بالله..
الشادُب  الداا8 اساتطاع  وخاالل لاذا 
للدالام  رساالتَه  يوصاَل  أن  الايَاَ ااال 
بأرسه، الدالم املتكالاب عليه، والااظر إليه، 
واملتضامن مده بأنه شادٌب مباٌر ن ياكرس 

ون يخضع أَْو يرتامع..

اهاا لاو يف الياو8 األول بداد الداا8 من 
الص او2 يف وماه الدادوان السادوأَمريكل 

يحرض إىل الساحات بزخم شدبل عظيم 
وك اا ضّجات الداص اة صادااء قبال 
عاا8 بأصوات الطائارات، قد ضجات اليو8 
ضّجات  آخار،  بشاكل  ولكان  وزمجارت 
بأصوات األحرار الرااء ايها، وك ا التّزت 
بصواريخ الحقاد السادوأَمريكل عىل مدى 
عاا8 كامل، افال اليو8 األول بداد الدا8 لا 
لال تهتز من مديد ولكاهاا تهتزُّ من أقدا8 
األحارار عليها ولال تجوُل وتصاوُل ثائرًة، 

صامدة َوشامخًة.
قاد بادا األحارار ايهاا كأساو2 كارسة، 

وكسيوف نمدة، وكرصاص قاصفة.
الشدب الايَاَ اال يف اليو8 األول بدد عا8 
من الص و2 يف ومه الددوان السادوأَمريكل 

انتفاض نفضاًة واحدًة بقلب واحد ومساد 
واحاد ليقوَل للدالام أم ع نحان الايَاَ ان 
أويل باأل شاديد، ن نهااب، ن نخضاع ون 

نركع إن لله..
شادُب الايَاَ اان الجبار الاذي صَ َد يف 
ومه أبشع عدوان يف تأريخ البرية، وأطول 
عدوان يف تأرياخ البرية واملرتكب ألبشاع 
وأاظاع الجرائام يف عهد البرياة يخرج يف 
يوماه األول بدد الدا8 ليقول ما زلت حارضاً 
يف ُكّل سااح، وحارض بالدطاء لكل سااحة 
ساً التضحية.. ومبهة ُمرتدياً الصرب، َومتافِّ
حارض ليقاول مالازون، مساتددون، 
متألبون، باذلون أرواحاا رخيصة يف سبيل 

الله ويف سبيل وطااا..
الشادُب الايَاَ ااال املدجازُة يخُرُج من 
تحات األنقااض بكل شا وخ وباكل ثبات 

وص و2.
الشدُب الايَاَ اال الصا2ُح بصوت الحل 
الاذي عال عىل صاوت الصوارياِخ القاصفة 
والقاابال املتفجرة واألصاوات املزعجة من 
أزيز الطائرات وأصوات القذائف يدلو صوته 

اوق صوت ضجيج الباطل.
حضاوُره يتجاىل يف الصاورة حضاوراً 

واضحاً ملياً رغم كنااة الركا8 والدمار.
لو الدطاُء يف ومو2 الحصار.

ولو األماُن يف ومو2 القصف والدمار.
الدماوع  وماو2  يف  انبتساامة  ولاو 

واألحزان. 
ولو الفداء للدين وللوطن ولكل األحرار.
اساال8ٌ ساال8ٌ علياك مان شادب ي ال 

عظيم.

رسالة شكر
أبو مالك )يوسف الفيشي(

ن نااى أن نتقد8 بالشاكر والتقدير لكل 
صاوت حر يف الداخال أو يف الخاارج وأخص 
بالشكر األستاذ صالح الدكاك واألستاذ عابد 
املهذري واألستاذ مح د عايش واألستاذ عيل 
ماحز واألستاذ مح د املاصور واألستاذ عبد 
الله صربي وع ياد اإلعالميل الي ايل أح د 
الذلبانل واألساتاذ أح د الكبيس واألساتاذ 
عباد الحااظ مدجب ومقاد8 برنامج ومهة 
نظار األساتاذ أح اد واألساتاذ املتألال عيل 
ظاار واألساتاذ عبدالباسط الريف واألستاذ 
عباد الرح ن الدابد واألساتاذ مح د الر2مل 
واألساتاذ أح اد عبدالرح ان وكل صحفل 
وإعالمال ي اال حار ، ألناا ن نساتطيع أن 
نحصيهام ، وكذلاك كل قاااة حارة أو إذاعة 
أو صحيفاة وموقع اخبااري وللصوت الحل 
الصحفال  بالشاكر  ونخاص   ، كان  أيا اا 
واألستاذ واإلنساان املتألل الذي ساند شدباا 
الي ال يف موامهة الدادوان ولم ياحال أما8 
اإلغراء والرتليب األساتاذ عبدالباري عطوان 
الض اري الحل الاذي وقف بصادق مع الحل 
والحقيقة ماذ عا8 ون زال وسايبقى ، شكرا 

استاذ عطوان.
ون نااى األساتاذ ح او2 مح اد رشف 
الديان وكل كاوا2ر اإلعاال8 الحربال الجاو2 
املجهولال وكل الداملل يف الجبهة اإلعنمية 
املاالضاة للدادوان ، وشاكرا لاكل إعالمل 
وصحفل سااند املظلو8 يف الساطل والي ن 
والدراق وسوريا والبحرين وحفظ الله الي ن 

والي ايل ومن نر إىل نر ..
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تجليات صورة العام من الُعــْدَوان »ال تثريب عليكم اليوم«

حشود بشرية كاألمواج تصرخ ضد الطغيان

شكرًا للجماهري الصامدة.. خروُجكم املشّرف أفشل مخططات الُعــْدَوان وكسر قرن الشيطان

أ. ُعال الحوثي
ماذُ بدء الُدااْدَوان عىل الايَاَ ان والشادُب ُكّل الشدب يف ص و2 لم يُشهد 
لاه منيٌل، وقد تطلاع الداَلُم لذلك الص و2ِ الشادبل مااذ أن تفّجرت الحرُب 
الُدااْدَوانية الغشاو8 عاىل الايَاَ ان يف ياو8 26 من ماارل للدا8 82015، 
وماذ أن رُضبت ُكّل املادن الايَاَ ااية، وُحورِصْت الايَاَ ان براً وبحراً ومواً، 
وتكاتَاَف الايَاَ اايون وتآزروا وص دوا وشاّكلوا صورة عكسات يف ثاايالا 

عزة وكرامة وبطولة واستبسال الشدب الايَاَ اال.
 ويف خضام لاذه األيا8 األخرية التل يكت ل بها الداا8 عىل الُدااْدَوان عىل 
الايَاَ اان، ويف لذه املسارية الوطاية الواحدة للايَاَ اايال بكامل األطياف 
واألحزاب واننت اءات تُزرُع لداات السياساة من مديد، بل وتستنار بغرابة، 
وماا كان لها بالظهور يف لذا التوقيت ولذا الياو8 الذي كان ن بد أن يدكَس 
الصاورَة املناىل للشادب الايَاَ اال يف وحدتاه واتحا2ه يف تجلاده وص و2ه، 
ماا كان لهاذه الصاورة بالظهور عىل شاقل ماشاقل لو تجلات الحك ة 

واستحك ت عىل الدقول.
ويظلُّ السؤال قائ اً ومرت22اً عىل ُكّل األلساة وعىل أقال8 األحرار وصفحات 
الج يع اساتاكاراً واساتغراباً وتدجباً، ا اذُ بدء الُدااْدَوان وكل األحزاب يف 
تكاتف وتآُزر واتحا2، وعىل مدار انثال عر شاهراً استطداا أن نكوَن كتلة 
واحدة تهز كيان الُدااْدَوان الذي لطاملا سدى لتشويه تلك الصورة، واّك ذلك 

التآزر، وبث امل احكات للايل من الشدب بكل أطيااه.
وعاىل نهاياة لذا الداا8 وماا إن كانات ذكرى ص او2 الشادب وتقديم 
تضحياتاه يف موقف واحاد وكل ة واحدة نلحظ بل ويفاماأ الج يُع بتاليش 
الحك ِة وتبخر تلك الوحدة وتشّوه الصورة التل ظهروا عليها طيلة الدا8.

اأيُّ سياساة رعااَء لذه التل 2عت من خّطط وومه ونفذ و2عا م اعتَه 

لالنحياز وعد8 استجابة 2اعل َمن 2عا إَلاى لّم الش ل والتكاتف؟؟!!!
وألمال أّي شادار إن لام يكان قاد أول اوا أنفساهم أناه ألمال الوطن 

وص و2ه؟؟!!
وما الداعل الذي 2عالم إَلاى راض التشارك ولّم الشتات؟؟!!

حت اً أن لااك إمابًة لكل لذه التسااؤنت، ك اا لو أمٌر حت لٌّ أن تكون 
لااك سياسًة مختزنة 2عت إَلاى منل لذه التراات إن أنه وما يؤسف حقاً 

أن تكون يف لذا التوقيت بالذات.
يف لاذا الوقات الذي يرتقب الدادو ويتحل أيَّ ضداف وأيَّ خلل يف الصف 
ليشاّكل لافِساه انتصاراً ي ّكاه من الهذياان أكنر وأكنر، وبادنً عن تك يم 
أاوالهام قّدمااا لهام الحدياث الذي يساتلذون باه، ويتبالاون بتحقيقه، 
ن ن يَْدبَُؤون  ولم أوُل مساتفيٍد من لذه الصورة املشاهدية التل ُقدماْت م َّ
لل صلحاة الدامة، ون يقي اون لها وزناً وبذلك تجلات اننهزامية الواضحة 
عىل الواقع املداش، ون أعال لاا انهزامية املدركة، حاىش وكال، االاُر آت 

ن محالة ما 2امت ثقتُاا بالله كبرية »وما الار إن من عاد الله«.
إن اا لال اننهزامياُة األَْخاااَلقياة، واساتالب األَْخااااَلق مان قي هاا 
واساتبدالها باألَْخااااَلق املساتجلبة من طغياان املصالح الذاتياة، وانددا8 

املسؤولية التل لم تولد أصال اي ن يتخذ عدوه وليا له.
وماا ي نّله لاذا انساتالب األَْخاااَلقال الالمساؤول الذي يدكاُس رؤية 
وماطل واكر حامله، اهو ليس وليَد اللحظة َوبال شك أنه ناتٌج من تراك ات 

ماضوية أُسسْت خارج املاظومة الفكرية السلي ة.
وعىل الرغم م ا ُقد8 وأُظهر إن أن الصوَت املاا2َي بوحدة الصف سايبقى 
لاا2راً مسات راً ومتومهاً لكل مان يه ه مصلحاة الوطن ولاكل من يدتزُّ 
بُهويتاه الايَاَ ااية ن الحزبية، ولكل َمن يادرك مداى أن يكون أبااُء الوطن 

كالجَسِد الواحد.

 م. عبداهلل طه المهدي
 الكنريُ من ماتقدي اللجان املاظ ة لا سااحة ادالية »الُدااْدَوان 

وّحدناا« ماوب الكلياة الحربية بحال الروضة بالداص اة صاداء، 

لم يضدوا يف ُحسابانهم أن مساؤويل التاظيم واإلعدا2 لم أنفساهم 

مان ياّظ ون عارات الفداليات الشادبية والرسا ية واملساريات 

واملظالرات األسبوعية والسااوية، ولم أنفسهم من يتلقون املديح 

والشاكر والدرااان من قبل لاؤنء وماا م يداً، حياث كانت لااك 

ر2ة ادال رسيدة وعد8 رىض واساتدجال يف اننتقا2 َوظهر ملياً من 

قبال كنرييان ولم يكان مواقاً يف الحقيقاة؛ ألنه لم يُبَن عىل أساس 

ومدلوماات ليكاون نقداً يوصل إَلااى نتائج إيجابياة لحلول قا2مة 

وإن ا أَْصبَاح مازااً وغري مربٍر وقاسياً نوع اً.

لإليضاح سااور2 لااا عد2اً من املدلومات حول وضدية السااحة 

وشاكلها الخرائطل، حيث تبل أن سااحة الفدالياة التل تقُع موار 

الكلياة الحربياة مكان شاساع وكبري ماداً ويتددى حتى مسااحة 

السبدل، حيث يبلغ مسااحته طونً بل 700-00ل مرت مع املااطل 

امللتوية، وعرضاً 120 مرتاً )شاارع الساتل 60 مارتاً باإلضااة إَلاى 

تجهياز املكان املجاور للكلية بافس املساااة حاوايل 60 مرتاً(، لكن 

احتواَءه عىل انحااءات من أطرااه يبل عىل شكل ماخفض ومرتفع 

وليس مساتوياً؛ ألنه لو كان مساتوياً لكانت الصاورة أكنر وضوحاً 

ورؤيًة، بيا ا انسايابية السابدل ميّزت الصورة وأوضحتها رغم أن 

مساحته أقل حيث تبلغ مسااحة السبدل 00ل مرت طويل من حااة 

مارس املالية حتى آخار نقطة من مهة الرئاساة وعرضااً يبلغ 70 

مارتاً، ن نقصد لاا املقارنة، ولكن لاوضح الصورة ونربئ ولو مزئياً 

سااحة املاظ ل ونبل لبداض من تحدثوا عن أن اختياار املكان لم 

يكن مواقاً بالاسبة ملن اختاروا ساحَة السبدل لذا مانب.

 والجاناب اآلخر لام يكن أعضااء اللجاة املاظ اة يتوقدون منل 

لذا املشاهد بتاتاً وبُحكم خربتهام وتكرارلم لتاظيم الفداليات كان 

املأمول من املشااركل لو تغطية املساحة الشاسدة وإذا كان لااك 

من زيا2ة تم اإلعدا2 لا اتح شاوارع ارعية بسيطة ومساحة مصاع 

بلاك أُعدت يف أماكن خلفية للوقت املااساب، لكان الحضور الكنيف 

اامأ الج يع الم تبلغ السااعة النالنة عراً حتى اكتظت السااحة 

الرئيساية عان بكرة أبيها ويف تلاك اللحظات ن زالات م وٌع غفرية 

تتوااد من خلف السااحة مهة بال حشايش إَلاى ماكان الفدالية، 

وبالاسبة للساحة األمامية كانت م تلئًة بشكل كامل، تزايدت أعدا2ُ 

القا2مل وحدث تدااع كبري من ُكّل مهة، حتى أَْصبَاح شارع الكلية 

الحربية امل تد من بوابة الكلية إَلاى مكان الفدالية الرئييس سااحة 

واملاصة توساطت الج اوع بدد تكاثر الحشاو2 مان خلفها »مهة 

الساائلة« ب ا ايها التالل والهضاب الصغرية التل تبدو عىل السائلة 

من الجهة الغربية للكلية، املكان أَْصبَاح ساحة واحدة وكتلة برية 

واحدة، شاارع السائلة م تلئ بالراملل والقاصدين مكان الفدالية 

أيضاً، وحتاى أن واادين يف مواكب كبرية وضخ ة مداً من محااظة 

صدادة واملحويت وإب وغريلا، لم تساتطع الوصول إَلاى السااحة 

وتدطلات م يع الشاوارع املؤ2ية إَلاى سااحة الكلية ا نالً شاارع 

ياارس عراات كان مليئاً بالسايارات القا2مة من مولة ع ران حتى 

مولاة الج اه وكذا شاارع الار امل تد من مولاة آية حتى تقاطع 

شاارع املطار إَلاى مهة امللدب ُكّل لذه الشوارع تدطل السري ايها، 

ولم تساتطع السايارات الوصول إَلاى املواقاف املخصصة للفدالية، 

الجهاة املاظ ة يف تلك اللحظة لم تساتطع ع ال يشء؛ ألن ُكّل لذه 

األحداث تساارعت خالل سااعة ونصف اقط ما بل الساعة النالنة 

والاصف حتى السااعة الخامسة، ومن املساتحل استحداث مااطَل 

تستوعب تلك الحشاو2 الدظي ة وتلك املواكب الكبرية والكبرية مداً، 

عادلاا أعلات اللجااة املاظ اة أن ُكلَّ األماكن املجاورة والشاوارع 

أَْصبَاحت ساحًة لج الري الشدب الايَاَ اال. 

 يف املج ال إذا كانت عدساات الكامريا ذات التقاياة الضخ ة، لم 

تساتطع أن تلتقط صورة كاملة لل شهد، اكيف با اللجان املاظ ة 

التل أبلت بالًء حساااً، وقدمت ُكّل إمكاناتها املتاحة واملتوارة لديها، 

ا ن الظلم والجور أن نقدح وناتقد بشاكل عشوائل ون نلتفت إَلاى 

األساباب والخلفيات، ونتجالل 2ور وما قامت باه اللجان حيال ُكّل 

ما وامهها.

 ويف األخاري ما لاا إن أن نقوَل شاكراً لكم ولكل مساالم وماظم 

يف ادالياة »الُدااْدَوان وّحدنا« وكتاب الله أمركم َو«ن تنريب عليكم 

الياو8« ادادما تتدخال إرا2ة الله ن طاقة للبار لد ل يشء حيالها 

ويو8 السا2ل والدرين من مارل لو يو8ٌ من أيا8 الله.

»لفتة كري ة للجانب األمال«

 تخيّلوا مدل يف ظل الُدااْدَوان الشامل عىل بال2نا ويف ظل اننفالت 

األماال الرليب يف ُمُدِن الجاوب َوالتل ترَزُح تحت انحتالِل اساتقلب 

الداص اة صادااء ماليل البر يف يو8 واحد، ولام تحدث أية حا2ثة 

أماية واحدة، لذا من اضائل الله علياا يجُب شاكُرلا ويجب أَيْاضاً 

أن نشاُكَر ونجلَّ ونقّدَر َمن قاموا باألساباب وع لاوا وأخلصوا ولم 

ثُلاة من املجالدين »ميش ولجان« تحت قيا2ة حكي ة ع لااوا ليالً 

ونهااراً ليقدموا ن وذماً أماياً أذلال الدالم أم ع وتحدث عاه ُكتّاب 

عرب.

تيسير يوسف
  تحَت شادار عا8 من الص او2 نظ ت اللجاة 
التاظي ياة للفدالياة الشادبية الداماة مساريًة 
حاشادًة ضّ ات م يع ائاات املجت اع من كبار 
وصغار رمال ونسااء وأطفال، من أمل ُكّل عزيز 
ُاقد، ومن أمل ُكّل َمن ُمرح أو استشهد يف ميدان 
 2 الدازة والكراماة، من أمل من ُلاد8 مازله ورُشّ
من مساكاه، ألمل ُكّل َمن تح ل صاوف املداناة، 

من أملهم اقط أُقي ت الفدالية.
وتبلاغ  الروضاة  حال  يف  الفدالياة  أُقي ات 
مسااحتها ضدف مساحة السااحات األُْخااَرى، 
وكان وقات الخاروج يف وقات الراحاة واملقيال 
بالاسابة أللايل صادااء، ورغم ذلك لبّاوا الدعوة 

واللقاء يف الله وليس للحزبية.
كان الحشاد كبارياً ضاّم الكنري مان األحزاب 
والفئاات، ماهاا حزب األماة والحازب الاارصي 
وحازب الحال وحازب اتحاا2، القوى الشادبية 

وغريلا من األحزاب النورية.
اقد بدى الحشاد مزلزنً رليبااً وضخ اً مداً، 

كانات الحشاو2 كاألمواج البرية ضاد الطغيان 
رااضاًة للُداااْدَوان، الام تساتطع الكاماريات 

تغطية الحشد كامالً لكنرة الحشو2. 
ندم إنه يو8 السابت الساا2ل والدرين من 
مارل نحيال ايه ذكارى الص و2 األساطوري، 
وأم ل ما يف األمر أن الحضور لم يدرب يف خطاباته 
وترااتاه وشاكليته عان حازب أو مذلاب أو 

ماطقة مدياة.
كان الحشاد كسايول بال طوااان أثاار رعب 
الُدااْدَوان، نسااٌء شاامخات ورمااٌل صامدون، 
ذلاك الطفل املتحدي وذلاك األمال الذي كان يقف 
باذنً روحه وحياته و2مه يف سابيل تأمل الطريل 
للحشاد الدظيام، وتلك املارأة التل بادأ خرومها 
مان الصباح كل تبارش ع لهاا يف التاظيم واألمن 
وغريلا.. كانت م يع الحاارضات يتحلل بروٍح 
مداوياة مرتفدة، ذلك انحتفاال أثار حبَّ الوطن 

يف أنفسهن.. 
بادأت الفداليُة بتحية الدلام وبددلا آيات من 
الذكار الحكيم، ثم بكل اة ألقالا رئياس املكتب 
السيايس ألنصار الله / صالح الص ا2 تلتها كل ة 

بدد كل ة لج يع األحزاب املشااركة التل م دها 
حاب الوطان إَلاى أن وصال الحفل إَلااى نهايته 

باألوبريت.
وقاد أحاطات السااحة مج وعة مان الصور 
واملجسا ات ماها: صور الُدااْدَوان ومجسا ات 
لالنفجاارات وأيضااً مجسام لرمل اقتحام أحد 

املواقع الدسكرية حايف القدمل.
نأتل لاهاية الفدالية اقد كان تاظيم الباصات 
عىل أعىل مساتوى اا ب جر2 خاروج الحارضات 
ذلباَن إَلااى الباصاات وتام ترحيل الفئاة األْوىَل 
تليها الفئة النانية ولكذا.. كل ن يحصل از2حا8ٌ 

شديٌد. 
حضاور الشادب كاماالً يف اللاه ومان أمال 
الوطن مّساد الص و2 األساطوري ألَبْاَاء شدباا، 
بيا اا كان بالاسابة للددو محبطاً لهام ومنبطاً 
لدزي تهم ومؤرش اشل ملخططاتهم الُدااْدَوانية، 
اُدااْدَوانهام عليااا م ع كل تاا ووحد شا لاا، 
الاد اة  الداملال عاىل لاذه  اللاه رب  االح اُد 

الدظي ة.

نجم الدين الرفاعي
عقو2ٌ من »ارق تساد« والسافة ومو2 لكيان 
رسطانل ترتكاز عىل أذية الجاار.. »خريُ امل لكة 
يف رش الايَاَ اان« وصية مؤساس خان ُكّل القيم 
ليشايد م لكته ويضاعاف مسااحتها باقتضا8 
أرايض وثاروات وأَْرَواح من حوله وحفاظ األَبْاَاء 
وصياة املؤساس وحرصاوا عاىل ترم تهاا عىل 
الواقع إلبقاء الايَاَ ان رلياة الراعات والفقر 
املدقع والال اساتقرار.. صور قبيحاة من التدخل 
السااار يف الشاأن الايَاَ اال لياس أولها احتالل 
ميازان ونجران وعساري ولن يكاون آخرلا لذه 
الحرب الدابنة التل ألقت بحقد م لكة الر ومن 
يقف خلفها عاىل رؤول األَبْاريَاء وكل مقومات 

حياتهم.
حكايا مخجلة من أَْاَدال بر ااقت مرائ هم 
بشااعة ماا تقرتااه الوحاوش الضارياة ماون 
حقيقال مااء ليتاوج عقاو2اً طويلة مان رشاء 
الذمام وتأميج الراعاات املذلبياة والطائفية 

والسااللية ونار ُكّل عوامل اناساا2 والفساا2 
والتخريب وإمهاض ُكّل محاونت الوقوف لوطن 
كانت مري ته أنه التأريخ الضارب يف ع ل الزمن 
والوماو2 األزيل املرتبط ب وطن أول تج ع بري 

عىل سطح األَْرض.. 
عقو2 ساقطت مكائدلا مع أول طلقة غا2رة 
أااات أول أرسة يف بال حوات لتكون باكورة عا8 
من املذابح التل ارتكبت بحل الشادب الايَاَ اال 
وساط ص ت عاملل مخاٍز وتواطؤ م ع يف حلفه 
ُكّل املتااقضات قاس هم املشرتك مليارات م الك 
وإَماااَرات الافط التل تاخُر خزائاها بسفه ليس 

له منيل.
عاا8ٌ من الص او2 اختار الي انياون طل آخر 
صفحاته بخاروج أذَلاَل الج يَع وأاشال أحدث 
مخطاط حاكه الُداااْدَوان وأ2واته لشاّل الصف 
الايَاَ ااال املقااو8 للُداااْدَوان وإشادال رصاع 

2اخيل خدمة ألَْلااَداف املدتدين. 
خرج املاليل وقلوبهم أَْكنَر توحداً بدد عا8 من 
الجاون الذي أ2خال الحزن إَلاى ُكّل مازل.. خرج 

املاليال ولم أَْكنَر إ2َْراكاً للددو الحقيقل املرتبص 
بأَْرَواحهم ووطاهم.. خارج املاليل بصوت واحد 

لن ترى الدنيا عىل أريض وصياً. 
وماذا بدد؟

لل سايدرك قرن الشايطان حقيقَة أنه عابث 
بحرباه عاباث بأَْلاااَداف ُعااْدَواناه الاذي أكل 
األخارض واليابس ولام يحقل لل دتادي وحلفه 
ُكّل  يف  والخيباة  املبال  الخارسان  إّن  وع االؤه 

انتجالات.
لل سايقرأ أعراُب نجد ومن يحركهم رساالة 
اراً عىل الص و2  تلك الج وع التال باتت أَْكنَر إرْصَ
وأَْكنَار توحداً ملقارعة الغازي ويكف عن َطيشاه 
وعبنه وغطرساته أ8 أنه سيسات ر يف ُعااْدَوانه، 
وبالتايل اساتحقاقه للاهاية التل تاتظر ُكّل ظالم 

متجرب.. 
شخصياً أنا عىل قااعة أنه سيست ر يف لروبه 
إَلاى األماا8 ويت ا2ى أَْكنَار يف مذابحه ومرائ ه، 
ويف الاهاية سايكون ساقوطه مدوياً، اتلك ساة 

الله ولن تجَد لساة الله تبديال.
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65 مجزرة وحشية  ُتحرج جبني اإلنسانية!
أتسـم العـدوان بطابع وحـي وجرامي  مـن اللحظة 
األوىل ،  هكـذا تحـدث قائد الثورة يف خطـاب ذكرى مرر 
عام من العدوان ، وهذه هي حقيقة العدوان التي أشـارت 
بصماته األوىل إىل واشـنطون من حيث أعلن سفري النظام 
السـعودي لدى أمريكا العدوان عىل بالدنا، مرتكبني أبشع 
الجرائم بحق املدنيني يف تجرد فاضح من قواعد االشـتباك 
يف الحرب من  األعراف الدولية والقيم اإلنسـانية والقوانني 
الدولية التي تُجرم هذه األفعال وتجرم اسـتخدام أسلحة 
الدمار الشـامل،   لم ترتكب هذه الجرائم لهدف عسكري 
مبارش بل لسـحق إرادة الشعب ومعاقبتِه وخلق حالة من  

الُرهاب الجماعـي ، لينفض الناس من عواصم املدن ومن 
قـرب املقرات الحكوميـة ومراكز قوات الجيـش واللجان 
الشـعبية ومن جـزر الصياديـن وموانئهم واملـدن املدن 
السـاحلة، فتحدث القطيعة بني الشعب والقوات املسلحة 
،والتي من خاللها يتاح للمعتدي يف تنفيذ هدافه العسكرية 
بإمكانياته العالية بدون أن يجد شـعباً يف مواجهتِه، وبعد 
أن يكـون قـد انتزع من قواتنا املسـلحة السـند لشـعبي 
والقـوة التـي يسـتمدها من تضامـن الشـعب وصموده 
ورفده بالرجال ولقوافل الغذائية ، وهذه إحصائية ألبشـع 
الجرائـم التـي ارتكبهـا طريان العـدوان خـالل عام من 

اإلجـرام التي تجاوزت65مجزرة وحشـية  بحق املدنيني، 
منذ الغارة األوىل التي راح ضحيتها 20 شهيد و55جريح 
يف القصـف الـذي اسـتهدف حياً سـكنياً يف بنـي حوات 
مسـاء26ماس2015، وختاماً  بمجـزرة العدوان يف تعز 
بتاريخ 2016/3/25م التي راح ضحيتها 11شهيدا،  يف 
غـارة عىل منزل ريفـي يف مديرية جل حبي.  فيما إجرام 
العـدوان مازاَل مسـتمراً، وقد بلغ عدد الشـهداء بشـكل 
عـام منذ بداية العدوان ما يزيد عن 8ألف ومائه وخمسـه 
وثالثون شهيدا ، وما يزيد عن 16ألف وستمائه وتسعون 

جريحا. 

20 شهيدا و55 مريحا من املدنيل بياهم نساء وأطفال يف عدوان الطريان الحربل السدو2ي الغاشم عىل 12015-03-26
حل سكال يف ماطقة بال حوات

صددة: غارة عىل سوق البقع ما خلف 15 شهيد 22015-03-27

0ل شهيدا وعرات الجرحى بياهم نساء وأطفال يف غارة عىل مخيم للاازحل يف ماطقة املزرق بحجة32015-03-30

إب: ل1 شاهيداً بياهام أربدة أطفاال مننهم متفح اة ول2 مريحا  حصيلة غارات الددوان السادو2ي 31-03-2015ل
األمريكل عىل مديرية يريم

الحديدة : سقوط 30 شهيداً و ل2 مريحاً يف غارات نفذلا طريان الددوان السدو2ي األمريكل عىل مصاع 01-ل52015-0
الي انل لأللبان واألغذية مدظ هم من ع ال املصاع

صاداء: ارتفاع شاهداء مجزرة بال مطر إىل 11 شاهيدا من أرسة واحدة بياهم 6 أطفال، عىل قرية حجر ل0-ل62015-0
عكيش

تدز: 11 شهيًداو20 مريحا إثر غارة لطريان الددوان السدو2ي األمريكل عىل ماازل امله شل يف مديرية 12-ل72015-0
ماوية

إب: 12 شهيدا كلهم من أرسة عبده البديس، إثر الغارات التل استهدات مدياة إب13-ل0-2015ل

صددة: 12 شهيدا وعرات الجرحى يف قصف طريان الددوان محطات الوقو2 يف محااظة صددة15-ل0-2015ل

33 شهيداً مدنياً و32 مريحاً حصيلة الددوان السدو2ي األمريكل عىل مدياة حوث ب حااظة ع ران16-ل102015-0

لل شهيدا يف مري ة اج عطان وأكنر من 620 مريح20-ل2015-0

حجة: 13 شهيداً و70 مريحا يف غارة عىل مدياة حرض 21-ل112015-0

إب : ل2 شاهيد وعد2 من الجرحى يف قصف لطريان الددوان السادو2ي األمريكل اساتهدف مرس الدليل 
أسفل نقيل س ارة

ل1 شهيدا بياهم ل نساء وطفالن و 36 مريحا يف غارة استهدات حل الشدب ب اطقة سدوان122015-05-01

صددة:27 شاهيدا و ل مرحى بياهم نساء وأطفال يف غارة استهدات مازل املواطن عبدالله اإلبل الواقع 132015-05-06
باملدياة

حجة: 13 شهيد بغارة عىل أرسة ب ديرية بكيل املري 07-05-2015ل1

صددة : 13 شاهيدا بياهم نسااء وأطفال يف غارات لطريان الددوان عىل ماازل املواطال يف ماطقة وا2ي 152015-05-11
مرا2 ب ديرية حيدان

صاداء: 0ل شهيدا و162 مريحا موزعون عىل أكنر من سبدة مستشفيات يف غارة عىل مبل نقم

تدز: ارتفاع ضحايا الغارة الجوية التل استهدات مباى سكايا يف حل الدحل إىل ل3 شهيدا   

الحديادة: ارتفاع شاهداء غارات الددوان عىل إحادى املطاعم يف مدياة زبيد األثرية إىل 20 شاهيدا وأكنر 162015-05-12
من 10 مرحى

حجة: ارتفاع شهداء مجزرة السجن املركزي وأحياء سكاية يف عبس إىل 15 شهيدا و25 مريحا172015-05-13

الجوف : أكنر من  25 شهيداً يف غارات شاها طريان الددوان السدو2ي األمريكل عىل مساارين يف ماطقة 21-05-2015ل1
برط    

20 شاهيدا بياهم أرسة مكونة من ل أارا2 ملهم نسااء وأطفال حصيلة الغارات التل استهدات ماطقة 22-05-2015ل1
لران وحل روما ب دياة ذمار

حجة: ل3 شهيدا ول1 مريحا إثر سلسلة غارات لطريان الددوان السدو2ي األمريكل عىل  ماطقة املزرق 202015-05-27
يف مديرية بكيل املري

صاداء: 5ل شاهيدا و6ل2 مريحا يف الغارات التل اساتهدات مدسكر القوات الخاصة واألحياء السكاية 
املجاورة له يف صاداء

حجة: 12 شهيداً بياهم أربع نساء و6 أطفال و1ل مريحاً إثر 3 غارات استهدات مباٍن سكاية باملدياةل212015-05-2

صددة:  ارتفاع حصيلة مجزرة ماطقة صرب إىل 52 شهيداً بياهم ل أطفال222015-06-03

صددة : 12 شاهيدا ملهم من الاسااء واألطفال يف غارات لطريان الددوان السدو2ي األمريكل استهدات ل232015-06-0
عد2ا من ماازل املواطال يف مديرية مجز

صددة: ارتفاع حصيلة ضحايا  الددوان السدو2ي األمريكل عىل ماطقة بال صياح ب ديرية رازح  إىل 16 05-06-2015ل2
شهيداً وعد2 من الجرحى والدد2 مرشح للزيا2ة

صددة: ارتفاع شاهداء الددوان السادو2ي األمريكل الذي تدرضت له مديرياة بال صياح ب ديرية رازح 
إىل ل1 شهيدا

حجة: 27 شاهيدا يف غارات مدرساة ع ر بن عبد الدزيز و ساكن األطباء واملركز الصحل ب ديرية بكيل 252015-06-06
املري ومازل أحد املواطال

لل شاهيدا و 0ل1 مريحاا حصيلاة  غري نهائية  لضحايا الغارات السادو2ية التل اساتهدات الداص ة 262015-06-07
صاداء

صددة: 12 شاهيداً و7 مرحى بياهم 3 أطفال وامرأة حصيلة أولية لغارات الددوان السادو2ي األمريكل 272015-06-12
عىل سوق يسام الشدبل ب ديرية باقم

صددة: ارتفاع حصيلة الددوان السادو2ي عىل ساوق يساام الشادبل ب ديرية باقم إىل 12 شهيداً و15 
مريحاً

صددة: 7 شاهيدات بياهن طفلة يف غارات لطريان الددوان السادو2ي األمريكال عىل أحد املاازل يف مبل 13-06-2015ل2
حر8 يف مديرية رازح أثااء احتفالهن بدرول قضت يف الغارة

صدادة: 13 شاهيد يف غارة لطاريان الددوان السادو2ي األمريكل اساتهدات ماطقة غ اا8 الرورية ل1-06-2015ل2
ب ديرية رازح

ع اران: ل5 شاهيدا يف حصيلة أولية لغارات الددوان السادو2ي األمريكل التل اساتهدات ساوق موب 302015-07-06
ش ال املدياة

ارتفاع ضحايا مري ة الددوان بحل امله شل يف سدوان – صاداء  إىل 25 شهيداً و 50 مريحاً  312015-07-13

13 شاهيدا بياهم أربدة أطفال وامرأتان يف غارات للددوان السادو2ي األمريكل استهدات حيا سكايا يف ل322015-07-1
مدياة يريم ب حااظة إب

20 شاهيدا وعد2 مان الجرحى يف غارتل لطريان الددوان اساتهدات حيا ساكايا يف ماطقة آل مقاع يف    
مديرية مابه

صددة: 12 شهيدا بياهم 6 أطفال و5 نساء إثر الغارات التل استهدات قرية الصدر يف مديرية كتاف  332015-07-20

تداز: ارتفااع حصيلة ضحايا مري ة ساكن الداملل يف محطاة توليد الكهرباء يف املخاا إىل أكنر من 70 25-07-2015ل3
شهيدا يف مستشفيات املديرية

ع ران: ارتفاع حصيلة قصف الددوان اىل 15 شهيدا ول1 مريحال1-ل352015-0

تدز: ساقوط أكنر من 0ل ما بل شاهيد ومريح مدظ هم من األطفال والاساء بغارات لطريان الددوان 20-ل362015-0
عىل حل سكال يف ماطقة صالة

حجة : 17 شاهيدا و 5 مرحى يف غارات لطريان الددوان السادو2ي األمريكل اساتهدات مصادا لل ياه 30-ل372016-0
يف مديرية عبس

تدز: ل1 شهيدا يف غارة لطريان الددوان تستهدف شاحاة توزع موا2ا غذائية يف ماطقة الضلدةل0-ل0-2015ل3

ذمار : 16شاهيدا و12مريحا يف غارات لطريان الددوان اساتهدات عد2ا من ماازل املواطال يف ماطقة 15-ل0-2015ل3
ضوران آنس

صددة : 13 شاهيدا وعد2 مان الجرحى يف غارات لطريان الددوان اساتهدات ماطقة محديدة يف مديرية 
باقم

30 شهيدا وعرات الجرحى مراء غارات الددوان السدو2ي األمريكل عىل الداص ة صاداء17-ل0-02015ل

صاداء: استشها2 10 من أارا2 أرسة حفظ الله الديال وشهيد من أرسة حطبة يف الغارات التل استهدات ل1-ل0-12015ل
مدياة صاداء القدي ة

صدادة: طريان الددوان يرتكب مجزرة بحل املدنيل يف ساوق ماطقاة آل مقاع ب ديرية مابه الحدو2ية 20-ل0-22015ل
مخلفا 0ل شهيدا ول1 مريحا

مصادر محيل يف حجة : ل2 شاهيدا و12 مريحا يف حصيلة أولية لغاارات الددوان عىل ماطقة ضدن أبو 21-ل0-32015ل
طري يف الشغا2رة  

حجة: أكنر من ل2 شاهيدا مدظ هم أطفال ونساء و ل مرحى يف غارات عىل قرية الدوارض- بيت زيلع 27-ل0-2015لل
مديرية ميدي

مراسلاا يف تدز: ارتفاع ضحايا مري ة استهداف عرل يف مدياة املخا إىل 75 شهيدا ملهم نساء وأطفالل2-ل0-52015ل

مجزرة الطريان يف حل سكال باملخا إىل 131 شهيدا مدظ هم نساء وأطفالل2-ل0-62015ل

ذماار: ارتفاع ضحايا القصف السادو2ي عىل عرل قرية ساابان إىل 51 شاهيدا بدد انتشاال منث من ل0-10-72015ل
تحت األنقاض

صددة:11شاهيدا و مريحل من أرسة واحدة بياهم أطفال ونسااء يف غارات للددوان اساتهدات مازل 23-10-2015لل
املواطن صغري مسو2ة يف ماطقة آل كريد بحيدان

الحديدة: أكنر من 100 صيا2 بل شهيد ومريح ومفقو2 إثر غارات للددوان عىل مزيرة عكبان ل2-10-2015لل

تدز: ارتفاع ضحايا غارات الددوان عىل ماطقة موزع إىل 12 شهيدا و13 مريحا502015-10-27

صددة: 12 شهيدا بياهم نساء وأطفال إثر غارة موية استهدات سيارة ألحد املواطال يف ماطقة املغسل ل512015-10-2
ب ديرية مجز

حجة: 11 شهيد و12 مريحا حصيلة أولية لجري ة قصف ماطقة الحجاورة ب ديرية حرض522015-12-13

حجة: 12 شاهيدا وقراباة 50 مريحا يف القصف السادو2ي األمريكل عىل ماطقة باال حدا2 يف مديرية 532015-12-15
حرض

صددة: أكنر من 23 شهيداً يف مري ة مديدة ارتكبها طريان الددوان يف ماطقة كاى ب ديرية الصفراءل1-12-2015ل5

صددة : 16 شهيدا يف غارة لطريان الددوان عىل مازل أحد املواطال يف ماطقة أملح ب ديرية كتاف552015-12-23

حجة: ارتفاع حصيلة مري ة الددوان السادو2ي انمريكل عىل خريان املحرق اىل 12 شهيداً بياهم نساء 562015-12-31
واطفال

محااظة صاداء: ل1 شاهيدا بياهم ل أطفال و5 نسااء ومساان ول1 مريحا يف الغارات التل استهدات 572016-01-12
ح ا8 مارف السياحل

صددة : 11 شاهيدا حصيلة ضحايا غارات الددوان التل اساتهدات مازنً ألحد املواطال يف أحد األحياء 16-01-2016ل5
السكاية ب دياة ضحيان

صدادة: ل1 شاهيدا و5 مرحى ملهم نسااء وأطفاال من أرسة املواطن حسال رصمال يف الغارة التل ل1-01-2016ل5
استهدات ماطقة مران 

صددة: 26 شهيدا ول2 مريحا مراء الغارة التل استهدات مسدفل يف مدياة ضحيان  602016-01-21

الحديدة: 15 شهيدا واكنر من 20 مريحا إثر الغارات التل استهدات ماطقة رأل عيى

محااظة صاداء: 11 شهيدا ملهم من الاساء واألطفال يف غارة للددوان استهدات مازل املواطن طارش 612016-02-17
الادي ل يف مديرية نهم

صدادة: 30 شاهيدا بياهم نسااء وأطفال يف غارات لطريان الددوان اساتهدات ماطقاة غاارة ب ديرية 622016-02-21
الظالر الحدو2ية

محااظاة صادااء : أكنر من 25 شاهيًدا و 30مريًحاا يف غارات لطريان الددوان اساتهدات املواطال يف 632016-02-27
سوق خلقة ب ديرية نهم

حجاة: ارتفااع حصيلة الجري اة املروعة للددوان عىل ساوق مساتباء إىل 110 شاهيداً بياهم 10 منث 16-03-2016ل6
متفح ة وأكنر من 1ل مريحا

تدز: 11 شهيدا يف غارات لطريان الددوان السدو2ي األمريكل عىل احياء سكاية محاذية لجبل حبيش652016-03-25



املرأة اليمنية عنوان 
للصمود والتضحية!

كلمــــــة أخـــــيرة 

هناء العلوي*

عا8ٌ والشادُب الايَاَ اال يُدانل من وياالت اإلْمااَرا8 
ووحشاية الُدااْدَوان الذي شاّته 2ول التحالف يف السا2ل 
والدرين مان مارل بتكالاب خليجال، وتحالف عربل 

و2عم أَمريكل وإرسائييل وص ت 2ويل. 
ُعااْدَوان لم يشهد له التأريخ منيالً استهدف اإلنَْسااَن 
والشاجر والحجر وكل مااحل الحياة، نال حتى من َعيش 
قوة املواطن البسايط وحارصه حتى من أبسط الخدمات 

األََسااسية. 
أماا املارأُة الايَاَ اايُة ااكان لها الاصياُب األَْكرَب وماذ 
الوللة األْوىَل لشن طريان الُدااْدَوان غارته عىل حل سكانل 
يف ماطقاة باال الحارث التل راح ضحيتهاا الدرات من 
الاسااء واألَْطَفال لم تكن تلك الرضبة لل األْوىَل واألخرية، 
بل است ر اساتهداف املرأة الايَاَ ااية وبطريقة م اهجة 
يف مازلها ومزرعتها وااراحها وأحزانها »صانت األعرال 
وتج دات الدزاء«، ويف مكتبها ومصادها ومدرستها، ويف 
الشارع والطريل، وحتى يف مخي ات الازوح. استهدات يف 
قتِل اباها الرضيع وزومها الرايل وأخيها الوحيد ووالدلا 

الكهل الدجوز الذي يربّيها ويديلها وكل من حولها. 
الحصاار لو املاوت اآلخر الاذي عانت ماه وماا زالت، 
ايكفيهاا أملااً عادما تاُظاُر إَلااى أَْطَفالها الصغاار، ولم 
تجد ما تطدُ هم باه، خصوصاً تلك التل نَزحت من 2ارلا 
واارقات ذويهاا َوأحبابهاا وأَْصبَاحات تدياُش يف اصل 
مدرساة أو غراة تكرتيهاا لاا أو لااك لتساترت بداخلها 

وبكل قااعة. 
الساؤال لااا يطارح نفساه: لال استسال ت املارأة 
الايَاَ ااياة رغم ُكّل لذا؟ أ8 كانت لل املحرك األََسااايس 

يف موامهة الُدااْدَوان؟. 
بطبع كانت لل اللباة األََسااساية التال يدت د عليها 
املجت ع يف موامهة الُدااْدَوان الغاشام الظالم ويف م يع 
الجبهاات ابتداًء من مبهاات ميا2ين الارف والص و2، 
حيث يوماُد املقاتل املتفانل الذي 2ادات به أمه وزومته 
وأختاه وقدمات مده ُكّل ماا ت لك من مااٍل ومجولراٍت، 
وماروراً بجهاِت املشااركة الفدلية التل قدمات ايها ُكّل 
ما تساتطيع من أنشاطة ورساائَل لراض واضح مرائم 
الُداااْدَوان وانتهاًء بجبهاات املواقف والنباات والص و2 
وانستبساال، ااملارأة الايَاَ ااياة لل السابّاقة يف إعالن 
مواقفها تجاه ما يحادث يف الايَاَ ان من مؤامرة ُطبخت 
يف مطاباخ البيت األبياض ونفذت باأ2واٍت عربية، لذا ما 
نطل به لساُن املرأة الايَاَ ااية يف ادالية الذكرى الساوية 
األْوىَل مان الُدااْدَوان عاىل الايَاَ ان، والتل احتشاد ايها 
ُكلُّ أَبْاَااء الشادب الايَاَ اال صغريلم وكبريلم نساائه 

ورماله. 
اكان للاساء الدوُر األَْكرَبُ والفاعُل يف الحشد واملشاَركة 
اقد تدااقن كالسايل الجرار إَلاى ش ال الداص ة، حيث 
ساحات الوااء والص و2 والنبات ألَبْاَاء الشدب الايَاَ اال 
َن ليجاد2ن عهَدلان الذي قطداااه لقائاد النورة  حارَضْ
املباركاة وواااء لذويهن من الشاهداء والجرحاى بأنهن 
ساائرات عىل نفس الدرب الذي قدموا أَْرَواحهم من أمله، 
وليدلان موقفهن الريح والواضح ضد 2ول انساتكبار 
وأ2واتهاا يف املاطقاة وأنهن إَلااى مانب الرمال ليكت ل 
الدور الذي سايوامه ُكّل املؤامرات ولاو عىل مدى التأريخ 

لن يرتامدن صامداٍت ص و2 الجبال الروايس.
 ياا لهن من عظي اات! ويا له من شادب عظيم! أثبت 
أنه شدُب اإلي ان والحك ة شدب غيور عىل أرضه ووطاه 
وكرامته وعزته، اساتطاع ملدة عاا8 أن يقَف أما8 أرشل 
ُعاااْدَوان وواماه رغام ُكّل التضحياات حتى أاشال ُكّل 
وساائله وخططه وانهاار مروَعه وتحط ت نفساياُت 
ُكّل مان خلفه وإن كابروا وتظالروا بقوة املال والساالح 
افشالهم األَْخاااَلقال والدساكري والسايايس أَْصبَااح 

واضحاً.

*عضوالمجلسالسياسيألنصاراهلل

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخ يس

ـْعـب،  إننا في واقِعنا الداخلي، وأقصُد جميَع األَْحــَرار والشرفاء من مختلِف مكّونات الشَّ
إننا كشعٍب مينيٍّ مظلوٍم مستهَدٍف بهذا املستوى من االستهداِف، مسئوليتُنا بالدرجة األُْولَـى 
ي لهذا الُعـْدَوان كخطٍر كبيٍر  وواجبُنا قبَل ُكلِّ شـــيء وأولويتَنا قبَل ُكلِّ األولويات هي التَصـــدِّ

على البلد ال يساويه خطٌر آخر، وهذه املَْسَألَُة ينبغي أن تكوَن هي أهمَّ املسائل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الدد2 )112( انثال ل2 مارل 82016  املواال ل1 م ا2 النانل 37ل1لا

علي المحطوري
كنرية لال تلك الادننت املساتخلصة من تلك 
الحشاو2 الوطاياة املهولة يو268 ماارل يف ذكرى 
مارور عا8 من الص و2 يف وماه الددوان، ومن تلك 

الدننت ما لو ظالر وما لو يف الد ل، وماها:
- رساالة مباارشة إىل الريااض احوالاا: بأن 
اللدباة انتهات، والددوان باال أال، والي ان لم يدد 

حديقة خلفية ألحد.
- تحول 26 ماارل من يو8 غدر إقلي ل و2ويل 
وتهدياد ومو2ي للي ان إىل »ارصة ومو2ية إلثبات 
الاذات« » ووحدة وطاية لارص الصفوف«، ولكذا 

ي كن وصُفه بأنه »يو8 وطال أغر«.
مان  وماا شاهده   2016 ماارل   26 منال   -
م هارة شادبية لل األعظام حتى اآلن اساتفتاًء 
كاماال عىل خياار »املي يف املوامهة« حتى بساط 
سايطرة الدولة عىل كامل ترابها الوطال، وميالها 
اإلقلي ية، واساتدا2ة كامل السيا2ة، واقا ملا تقره 

مواثيل األمم املتحدة نفسها.
- يف 26 ماارل 2016 تاوج الشادب »ص او2 
عاا8« ليكاون يوماا شادبيا وطاياا مضاا2ا لكل 

ماا يداياه 26 ماارل2015، ويف م ياع أبداا2ه 
والفكرياة  والنقااياة  والسياساية  الدساكرية 

وانسرتاتيجية.
- ن ساال8 ون استقرار إن بزوال م يع مظالر 
الدادوان ) الغاارات، التحليال، الحصاار، ت ويال 

املرتزقة(
- إعالن شادبل باأن أي تفال ات مساتقبلية 
يجاب أن تأخذ يف انعتبار أن مكان لخونة األوطان، 
ومرتزقة الددوان سوى تقدي هم لل حاك ة بته ة 

»الخيانة الوطاية الدظ ى«.
- ت ساك الشدب باللح ة الوطاية، محبطا أي 
سايااريو لحرب أللية قبل أن تكون، وأنه ن سبيل 
لألعداء ألن يدخلوا الباال2 يف أتون تلك الحرب مه ا 

صادوا.
كداص اة  مكانتَهاا  صادااء  اساتدا2ة   -
للج هورياة الي اية، وأنهاا عاص ة ن بد أن تكون 
نادا لبقياة الدواصم، وماا 2ون ذلاك انتقاص من 
كرامة الشدب وسيا2ة الدولة، وذلك غري مقبول.

- أن القاعادة و2اعش يف الجاوب ت نالن خطرا 
عىل أمن واستقرار البال2، وذلك ما يومب الد ل مع 
أحرار الجاوب عىل إيجا2 آليات ع ل كفيلة بتطهري 
املحااظاات الجاوبية من كااة قوى الر واإلمرا8 

والدموية والخيانة والد الة.
- الد ال عاىل توثيال م ياع مرائام تحالاف 
الدادوان، واضاح السادو2ية يف املحااال الدولية، 
ومالحقتهاا يف املحاكم الدولياة، 2ون إغفال الدور 
األمريكل يف كل ما تدرض له الي ن من مرائم حرب 

يادى لها مبل التأريخ.
- تواري الرعاية الوطاية الكاملة ألرس الشهداء 

والجرحى ومتابدة ملف األرسى.
- 2عوة إىل األمهزة الرس ية ألن تسدى بجد إىل 
مدالجة املشااكل انمت اعية وانختالنت القائ ة 
يف مهاز الدولة قدر املستطاع حتى يبقى »التصدي 

للددوان« األولوية لدى الج يع.
ويف الدننت الد يقة ي كن استخالص التايل:

- أن الشادب الي ال يراض الفوىض األمريكية 
يف املاطقاة، وأناه إىل ماناب القضاياا املحقاة ويف 

مقدمتها القضية الفلسطياية.
- أن زمن السادو2ية إىل انحسار أقله يف الي ن، 
وامل لكاة كانات وساتظل تهديادا مباارشا ألمان 
واساتقرار الي ن، ولن تدو2 الدالقات مدها بشاكل 
رسا ل حتاى تغاا2ر عقلياة التدايل والغطرساة، 

وترتك 2ور الوصاية.
- أن الدروباة انت ااء، واإلساال8 2يان نهضاة 

وساال8 وحيااة، وليس ألحاد أن يزاياد يف ذلك عىل 
الي ن والي ايل.

- أن الي ان ي نال رااادا حضارياا نساتتباب 
األمن والسلم الدامليل، وأن استقرار الي ن مكسب 
للدالم، وأي انكساار - ن سا ح اللاه- اذلك خطر 
مسايم ساوف تتدرض لاه البرية م دااء نظرا 
ملاا يت تع به الي ان من مغراايا سياساية تقع يف 

ماطقة تالقل بل القارات.
وأثااء كتابة لذا املقال عن حشاو2 26 مارل، 
ور2 أن السادو2ية حاولت طوال يو8 أمس األحد أي 
بدد ياو8 من حشاو2 26 مارل أن تخارتق مبهة 
ميادي الحدو2ية، مسات يتة طوال الياو8 لتحقيل 
يشء ماا، ولكاها باءت بالفشال، وذلك ما يؤكد أن 
احتشا2 الشادب يف 26 مارل قد أومع السدو2ية، 
م اا 2ادهاا لتكساري ذلاك املشاهد الوطاال، وأن 
محاولتهاا تكارار »ادلة الغدر« لم ت ار لذه املرة، 
غاري مدركة أن املؤمن ن يلدغ من محر مرتل. وأن 
احتشاا2 الشادب ما كان تراا، وليس لدى الشدب 
مان الوقت ألن يحتشاد ترااا من األساال، وإن ا 
لالنطالق نحو استك ال املوامهة إىل نهاياتها مه ا 

طالت وامتدت.

العدوان
في خطابات القائد
األمريكي السعودي
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إصدارات
خطابات السيد عبد الملك الحوثي - العدوان 

بدءًا من العدد )33( الصادر  بتأريخ  23 مارس 2015م، الموافق 3 جمادى الثانية 1435هـ
 وحتى العدد )103( الصادر  بتأريخ  االثنين 25 فبراير 2016م، الموافق 17 جمادى األولى 1437هـ 

2

أذنت  التي  هي  َأمريكا  أسايس،  َدوٌر  بارٌز  دوٌر  الُعـْدَوان  هذا  يف  األَمريكي  الدوُر 
هت، يف ُكّل غرف العمليات هناك َأمريكيون يديرون هذا الُعـْدَوان، فَأمريكا  والتي وجَّ
يف واقع احلال هي من تديُر هذا الُعـْدَوان وهي التي أطلقت العنان لعمالئها وأيادهيا 
َك هبذا الُعـْدَوان، هذا واضح ومعَلٌن من جانب األَمريكيني والنظام  اإلجرامية لتَتَحـرَّ
ُعْودّي، األَمريكيون كشفوا عن حقيقة الدور الذي يقومون به عىل مستوى الفعل  السَّ

ة الُعـْدَوان بطائراهتم التجسسية. ومباَشَ

 األَمريكيون كشفوا أهنم من حيددوا األهداَف التي تقصُف، فكل طفل ُكّل منشئة 
سكنية ُكّل بيت أو منزل ُكّل متجر أو سوق ُكّل مسجد يستهدُف يف هذا البلد هو بتحديد 
ُعْودّي األهداَف؛ ليقوم برضهبا، ثم أشفوا  دوا للنظام السَّ من األَمريكيني هم الذين حدَّ

عىل عملية الرضب وأقروها.

ائْييل فهو  ُعْودّي بمثابة جندي وخادم بيد األَمريكيني، أما املوقُف اإلْسَ  النظاُم السَّ
مصلحة  ويعتربه  ويدعمه  به  ويفرح  الُعـْدَوان  هذا  يؤيُد  أنه  وواضح  ورصيح  معلن 
خلفه  ومن  َأمريكا  رأسه  عىل  الُعـْدَوان  هذا  إذن  ُعْودّي،  السَّ النظام  مع  له  مشرتكة 
ائْيل، هذه احلقيقة وحَدها كافيٌة لدحض ُكّل االدعاءات واالفرتاءات واملقوالت.. إْسَ

قائُد الثورة السّيد/
عبُد امللك بدر الدين احلوثي

D
esign By: Ebrahim

 Saadan
التنسيق الداخلي: عبد امللك السامعي

2إصدارات صحيفة

@almasiranewspaper
/ s a d a a l m a s i r a h
almasirahnews.comاإللكتروني الموقــــع 

صــفــحــة الــفــيــســبــوك

ــرام ــج ــي ــل ــت ـــاة ال ـــن ق

الثورة
في خطابات القائد
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إصدارات
خطابات السيد عبد الملك الحوثي - ثورة 21 سبتمبر 

بدءًا من العدد )1( الصادر  بتأريخ  13 أغسطس 2014م، الموافق 17 شوال 1435هـ
 وحتى العدد )32( الصادر  بتأريخ  االثنين 16 مارس 2015م، الموافق 26 جمادى األولى 1436هـ 

1

ونساِئهم  برجاهلم  َشْعـبِنا،  أبناِء  لكلِّ  املتظافِـرُة  اجلهوُد 
َأيـْـضًا وكباِرهم وصغاِرهم بمختلِف فئاِتم ورشائِحهم، 
صنعت هذا االنجاَز العظيَم، إنجاز االنتصار، واالنتصاُر 
ْعـِب ولُكلِّ مكوناته، االنتصاُر بَفـْرِض االستجابة  لكلِّ الشَّ
هي  وهكذا  بامتياز،  َشْعـبيٌة  هي  التي  ْعـبية  الشَّ لِلمطالِب 
الثوراُت الناجحُة، هي ثوراٌت تصنُع إنجازًا لكلِّ َشْعـبِها 
وليس لبعِض َشْعـبِنا، وُتثُِّل يف ما حتّقُقه خريًا لكل َشْعـبِها، 
وال تثُِّل إقصاءًا وال استئثارًا وال استبدادًا لبعِض َشْعـبِها 

عىل البعِض اآلخر.

قائُد الثورة السّيد/
عبُد امللك بدر الدين احلوثي

D
esign By: Ebrahim

 Saadan

1إصدارات صحيفة

@almasiranewspaper
/ s a d a a l m a s i r a h
almasirahnews.comاإللكتروني الموقــــع 

صــفــحــة الــفــيــســبــوك

ــرام ــج ــي ــل ــت ـــاة ال ـــن ق

يف املكتبات واألكشاك 
 خطابات السيد 

 عبد امللك بدر الدين الحوثي 
يف كتابني:

 1 - خالل ثورة 21 سبتمرب 2014 
2 - فرتة عام من العدوان

احرص على اقتناء نسختك فالكمية محدودة

اآلن

إصدارات صحيفة

 من يوم غدر خارجي إىل يوم وطني أغر!


