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16 صفحة 60 ريااًل

وإذا النساء ُذبحت

 إستشهاُد 8 نساء َو 10 جريحات في قصف للعدوان األمريكي  السعودي على أرحب

بالستي متوّسط يضرُب مطاَر أبها اإلقليمي
الغرفُة التجارية: ارتفاَع سعر العمالت األجنبية كان مفتعاًل.. والرياُل يستعيُد عافيَته بعد إحباط المؤامرة

االحتالُل يمنُع طائرَة الفار هادي من الهبوط في عدن

قال اإن معركَة ال�ساحل جاءت بتخطيط وم�ساَركة اأمريكية َو»اإ�سرائيلية«:
حمزة الحوثي: قوى العدوان ال تريُد السالَم والتصعيُد العسكري لن يحّقَق سوى الفشل

مشكلُة المفاوضات تكُمُن في عدم توّفر المصداقية والجدّية لدى قوى العدوان وليست في الحل أو مضامينه

روسيا تنتقُد تجاُهَل الغرب للكارثة اإلنسانية في اليمن وإيراُن تدعو لوقف العدوان 

ـُد عتاَده املدّمر يف 45 يوماً:  »�سدى امل�سرية« تر�سُ

تدمرُي 80 دبابة وآلية للعدو السعودي

ملف خاص

الرحلة إىل اخللود

الشيهد اجملاهد اللواء



الي يل 16 خياير 2017   املواخل 20 ف ا1  امخىل م3ل1لا     الدد1 )لل1(2 أخبار

رئيس التحرير:
صيي الدرخاني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
مح د عيل الباشا

الدالقات الدامة خالتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

  - خاص:
خيّام الحزُن يو  أمل امربدااء عىل قرية رشاع 
ب ديرية أرحب شا ال الداص ة صنداء، خالنسااُء 
اللواتي كن يف منزل لتقديِم خافب الدزاء لم يتوقدن 
السادو1ي  اممريكاي  الدادخان  طارياُن  يأتاَي  أن 

ليقصَف تج داتهن خيحّوَل الحزُن حزننَي.
ختواخدت نسااء القرية عرص أمال امربداء إىل 
منزل الشايخ مح اد لا1ي النكداي لتقديم خافب 
الدزاء، لكان طرياَن الدادخان اممريكي السادو1ي 
كان يجول يف س اء املنطقة باحثاً عن 1ماٍء فديدة 
خفري اة فديدة تضاف إىل ساجله املايلء بالدماء، 
خشان غارة عاىل املنزل الاذي تتوافد خيه النسااء، 

ليحدث فري ة بشدة يف لذا املكان.
ساا1 اليوف خالهلاع يف القرية لَهاْول الجري ة، 
ختدالات صيحااُت النسااء، خانهاال املنازُل ركاماً 
عىل النسااء املدزيات، تقطدات بدُضهن إىل أخصال 
خالبدض تفح ن، خساجلت لنا خافدة فديدة، إنه 
الددخاُن اممريكي السادو1ي يقتُُل النساَء املدزيات 

يف أرحب.
خلارع املواطنون إىل املاكان، إلنقاذ املصابات، 
خساط مشاَهٍد مذلال ال ي كان تصديُقاه، لكن 
الطارياَن »اللداني« كان لهام باملرصاا1، يحلال 
بشكل مسات ر خبدلو منيفض، خكان املواطنون 
»توحشاه«  الطاريان  يدااخ1  أن  مان  خائفاون 
خيقصف املكان املساتهدف مرة أخار ، ك ا لي 

عا1ة لذا الطريان.
الحصيلاة امخلياة لدد1 الشاهداء بلغ م نسااء 
بحساب مصاا1َر محلياة، خالدد1 مرشاح للزيا1ة، 
خأكثار مان 10 نسااء فريحاات، فاراح بدضهن 
خطارية، حياث نقلان إىل مستشافيات الداص اة 
لتلقي الدالج خلن ب البسهن السو1اء الحزينة.

خخَصَف الشيخ ش ساان أبو نشطان، خلو من 
الشايصيات االفت اعية ب ديرية أرحب، ما حدث 
بالد ال »الجبان«، مشارياً إىل أن املارَء يتدجب من 
لذا الساقوط امليازي لتحالف الدادخان اممريكي 
السدو1ي خإقدامه عىل استهداف امبرياء اآلمنني يف 
منازلهام خعد  التفريل بني رفال أَْخ امرأة أَْخ طفل 

خشاب.
خقال أبو نشطان يف ترصيح لا »صد  املسرية«: 
إنَّ الد االَء خاملرتزقاَة لام السابُب خراء ُكّل لاذه 

املصائب التي تحدث لشدب اإلي ان خالحك ة، الختاً 
إىل أن لزائ هام املتتالياة يف امليدان تدخاُع الددخ إىل 

قتل النساء خامطفال يف منازلهم.
خأكاد أن ماا حدث لن يرعاَب امحراَر مان أبناء 
الشدب الي ني، خسوف يزيدلم قوًة خثباتاً خاندخاعاً 
إىل امليادان للتنكيال بأعداء اللاه يف فبهات الرشف 
خالكرامة، موضحاً أن لذه الجرائَم ساتكوُن حاخزاً 
للثأر من آل سادو1، مستغرباً أن يُقِدَ  الددخان عىل 
اساتهداِف منزل تتواَفُد خيه النسااء لتقديم خافب 
الدزاء، مبيناً أن لذه أخالق مدرخخة للددخ تنبئ عن 

سقوطه خ1َنَاءته خحقارته.
من فانبه أشار الشايخ عيل صالح الالعي »أبو 
طاعة« من مشايخ خوالن الطيال إىل أن ما حدث يف 
أرحب ليل مستغرباً عىل عدخان »متوحش« كهذا، 
خهو قاد ارتكب فري اة القاعة الكاي  بصنداء، 
خقبلها عرس سانبان بذمار خاساتهدف النسااء يف 

قاعة امخراح يف امليا.
خقال يف ترصيح لا »صد  املسارية« إن ما أقد  
عليه الددخان باستهداف منزل عزاء ب ديرية أرحب 
ع ٌل إفراميٌّ ال يقّره رشٌع خال إنَْساانية، مؤكداً أن 
الدادخان قاد تجااخز ُكّل اليطوط بارتكابه أبشاع 

الجرائام بحال الشادب الي ناي يف ُكّل محاخظاات 
خمديريات الج هورية.

خأضاف الالعاي قائالً: »إن لذه الجرائَم لن تزيَد 
الي نياني إال قاوًة خصالباة خشاجاعة يف موافهاة 
الدادخان السااخر؛ من التهااخن خالتقصري سايرض 
الي نياني، خسايجدل الددخ ي ارُس أبشاَع الجرائم 
خأقذرلاا، مساتغرباً مان الص ت الادخيل خالدربي 
خاإلساالمي تجاه ماا يحدث من عدخن غاشام عىل 

الشدب الي ني خعىل مد  عامني.
خ1عاا الالعي كاخة القبائل الي نياة للتَحاّرك إىل 
فبهاات القتال، خهي اليياُر الوحيُد للي نيني، لر1ع 

لؤالء املدتدين خإيقاخهم عن حدلم.
أماا الشايخ مرعاي الدامري خلو من مشاايخ 
محاخظة مأرب، خيؤكد أن ما يحدث عىل الي ن لي 
لج اة صليبية امييالياة تساتهدف الج يع، خال 
ت يز بني أحد، خيتسااءل بأىًس: »ملاذا قتل الشادب 
الي ني بهذه الطريقة البشادة، بين ا الدالم خامَُمم 
املتحدة صامت، بل خيدعم ما يس ى بالرشعية؟«.
خقاال إن فري ة أرحب لي كغريلا من الجرائم 
البشادة التاي ترتَكاُب بشاكل يومي عىل الشادب 
الي ني، مؤكداً أن الي ن سينترص خأن 1ماء الشهداء 

لن تذلب لدراً؛ مننا مداخدون عن الوطن خلم ندتِد.
خخّفه رسالًة إىل املحايدين قائالً: »عيب عليكم، 
إىل متى الساكوت؟، كيف تنظر إىل أشاالء النسااء 
ُق لكذا 1خن بطاريان الددخان 1خن  خامطفاال تُ ازَّ
أن يكاون لاك موقاف.. أيان إنَْساانيتك، خرفولتك 

خشهامتك خمرخءتك؟
خأكاد أن الدادخان تجر1 بجرائ ه مان ُكّل القيم 
خامخالق اإلنَْساانية خاملبا1ئ خالديان، خعىل الناس 
التَحّارك إىل الجبهات للدخاع عن النسااء خامطفال 
خاملساتضدفني؛ من لاذه الجرائام لام تُرتكب عىل 

مد  التأريخ.
خاشاتدلت مواقاع التواصال االفت اعاي عقَب 
الحا1ثة باالساتياء خالسيط عىل عدخان آل سدو1، 
مؤكديان أنه ت ا1َ  كثارياً خخصلت إىل 1رفة كبرية 

من االستهتار بدماء الي نيني.
خكتاب عضاو الوخاد الوطناي ح ياد عاصام 
منشاوراً عىل صفحته »خيل بوك« قائالً: »إىل امَُمم 
املتحدة الداع ة للددخان عاىل الي ن ألم تقرؤخا ألم 
تشاالدخا الجري اة النكاراء التي ارتكبهاا طرياُن 
طغاة الدرص يف منزل الشايخ مح د لا1ي النكدي 
يف أرحب خأسافرت عن استشها1 ست نساء خفرح 

عرش نسااء.. ندين خنساتنكر لاذه الجري ة خكل 
الجرائم التي ترتكب يف حل شدبنا الصابر.

خاعتاي منظ ُة »أصوات حارة« أن لذه املجزرَة 
البشادَة يف تفاصيلها، تدد تكراراً ملثيالتها، ما يؤكُد 

أنه استهداٌف م نهٌج لل دنيني امبرياء.
خاساتنكرت املنظ ة يف بياٍن لها الص َت املطبَل 
من اممم املتحدة خاملنظ ات اإلنساانية خالحقوقية 
الدخلياة، التي لام تتيذ أياة إفاراءاٍت را1عٍة بحل 
مقارتيف لاذه املجاازر املرخعاة، »م اا يُداّد 1اللٌة 
خاضحاٌة أن تحالاف الدادخان يحظى بغطااء 1خيل 
من قبل ُكّل املنظ اات الدخلية، خلذا الغطاء يدعوه 
للت اا1ي أكثر خاقرتاف املزيد مان الجرائم خاملجازر 

املرخعة بحل الشدب الي ني«.
ت ُكلَّ الرشخاء خامحرار يف الدالم للتضاُمن  خَحضَّ
مع الشادب الي ني ختسجيل لذه املجازر خالجرائم 
املرتكبة يف حل لذا الشدب يف ذاكرة التاريخ، خبأنها 
الصفحاات الساو1اء لاكل املنظ ات خاملؤسساات 
الدخلية املتشدقة بالدخاع عن حقوق اإلنسان، حيث 
خشالت يف الدخاع عن أبساط حل مان حقوقه خلو 

حل الحياة.
للحقاوق  مناارصخن  منظ اة  أصادرت  ك اا 
خالحريات بياناً أ1انت خيه الجري َة البشدة، مشريًة 
إىل أن طريان الددخان استهدف مجلل عزاء نسائي 
ب نازل مح اد لا1ي النكداي خالاذي راح ضحيته 

الدرشات من النساء.
خ1عت املنظ ة ف يع املنظ ات املحلية خالداملية 
خاملهت ة بحقوق اإلنَْساان خحقوق املرأة إىل التدبري 
عن إ1انتها خرخصها لهذا الددخان الظالم الذي تؤكد 
فرائ اه املتنوعاة بني اساتهداف مجالال الدزاء 
خامعاراس لتحقيل حصد املزيد مان أَْرَخاح املدنيني 
بأسالوب متوحش خمتدطش للدمااء رغم لول ما 

يتدرض له خسط ص ت عاملي ُمدان.
خقالات املنظ ة إن تحالف الارش بقيا1ة النظا  
السدو1ي خمن يدع ه خيغطي عىل فرائ ه يتح ل 
مسائولية لاذا الدماار خالقتال الاذي يتدارض له 
أبناء الشادب الي ني، مناشادًة املنظ اات الدخلية 
خاإلْقليْ ياة املدنياة إ1انَة فرائم الحارب خالتحقيل 

خيها لتقديم املجرمني للددالة الجنائية الدخلية.
خحثّت املنظ اة مجلل اممن عاىل إصدار قرار 
يوقاف لذا الدادخان اله جاي عىل الي ن اإلنَْساان 

خالتأريخ.

فعالياٌت متنوعٌة إحياًء للذكرى السنوية للشهيد يف محافظات ذمار والحديدة وحّجة
  - خاص:

تتواَصاُل يف ميتلاف املحاخظاات الي نية الفداليااُت املتنوعة 
خاليومية إحياًء لا«الذكر  السانوية للشاهيد« التي انطلقت لذا 
الدا  تحت شادار »الشهيد يوحد الوطن« خسط مشاَركة خاسدة 
مليتلاف رشائح املجت اع الي ني خحضور لاه 1الالت عظي ة من 

أبناء خآباء خأمهات الشهداء خذخيهم.
ختشاهد محاخظة ذمار خداليات خمداارَض متنوعًة خزياراٍت 
لرياض الشهداء ب ناسابة الذكر  السنوية للشهيد، حيث قامت 
الوحادة الرتبوية منصار الله بالتنسايل مع مؤسساة الشاهداء 

بتنظيم رحلة ترخيهية مبناء الشهداء إىل حديقة لران.
أبنااُء الشاهداء تقدموا بالشاكر إىل القائ ني عاىل ما خصفوه 
باللفتة الكري ة، مؤكدين امُلاي عىل 1رب آبائهم الدظ اء الذين 

ضّحوا بدمائهم الطالرة يف سبيل الله خالوطن.
خض ن خداليات الذكر  السانوية للشهيد نّظم املجلُل املحيل 

ب ديرية الحوك ب حاخظة الحديادة أمل امربداء خدالية ثقاخية 
عىل لامش مدرض الشهداء املقا  حاليا خيست ر مُْسبُااُوع.

خيف الفدالية أكد خكيل املحاخظة لشئون الثقاخة خاإلعال ، عيل 
أح د قرش، أل ية التذكري بدظ ة الشهداء الذين قدموا أَْرَخاحهم 

يف فبهات الدزة خالرشف يف موافهة الددخان.
خقال »إن الشاهيد يحتل مكانة عظي ة ال تضاليها أية مكانة 
بداد أن خصاه اللاه تداىل ب يازة أنه الحاٌي الذي يارزق عند ربه 

خخصفه بهذا الوصف عن بقية البرش«.
خأضاف »إن الشاهيد لو من يداخع عان أرضه خعرضه خماله 
خأن أبناء الشدب الي ني يف ميتلف املواقع باملدارس أَْخ املسافد أَْخ 
املصانع أَْخ املنازل لم أبطال خشهداء 1اخدوا عن الوطن من خالل 

ص و1لم البطويل خالتأرييي«.
خحّذر الفدالية كالً من مديار عا  مديرية الحوك عيل إبراليم 
لنادي خمدير عا  املؤسساة الداماة لالتصاالت عايل لبة مكي 
خمديار مكتب الشاؤخن االفت اعية خالد ل مح اد حجر خمدير 

املؤسساة املحلياة لل ياه خالرصف الصحي زياد الكحالني خنائب 
مدير مكتب الرتبياة باملحاخظة عيل عبدالله الطبييش، خأمني عا  
محايل مديرية الحوك عيل باري الاذي أّكد عىل خفوب خقوف أبناء 
املديرية إىل فانب قيا1ة املحاخظة خالوطن يف موافهة الددخان.

خنّظ ات مدارس مديرية الحوك زيااراٍت للطالبات إىل مدرض 
الشاهداء خقدمان عد1اً من الفقارات الفنية خالقصائد الشادرية 
التي عّيت عن عظ ة املناسابة خفّسادت موقَف الشدب الي ني 

خص و1ه يف موافهة الددخان.
خيف محاخظاة حجة أقاا  مكتبَا اآلثار خالساياحة باملحاخظة 
اة حول  صباَح أمل امربداء، بصالة مكتب التيطيط، ندخًة َخاصَّ
تداعيات خآثار الددخان السادو1ي الغاشام عىل قطاَعي السياحة 
خاآلثاار منذ قراباة عاَمني مان الزمن، ض ان خدالياات الذكر  

السنوية للشهيد.
خيف الندخة التي أقي ت بحضور خكيل محاخظة حجة لشائون 
اإلعاال  خالثقاخاة عا1ل شايل، تحادث مدير عاا  مكتاب اآلثار 

ح و1 غيالن قائالً إن الددخ السادو1ي خمنذ 2ل6 يوماً اساتهدف 
مايض خحاارض الوطن الي ني، خأنه لم يفّرق بني البرش خالحجر، 
بشاكل يدّي عن حقد أرسة آل سدو1 لإلنَْسان الي ني خحضارته، 
مستهجناً ما خصفه بالص ت امليزي ملجلل اممن خامَُمم املتحدة 
خامُلنظ ات الحقوقية اإلنَْسانية خاملداخدة عن تأريخ البرشية. 

من فهته أكد مديُر مكتب الساياحة خهد القدمي، أن الددخان 
السادو1ي باساتهداخه للوطان الي ني لداب 1خراً كبارياً يف تدنّي 
القطاع الساياحي، مشارياً إىل امتاالك محاخظة حجاة لل ناطل 
الساياحية املتدد1ة ماا بني الجبل الساهل خالسااحل خكلٌّ منهم 

ي تلك خصائَص خم يزاٍت خمقوماٍت للجذب السياحي.
خأشاار القدماي أن الدادخان السادو1ي اساتهداف عارشات 
املنشاآت الساياحة من خنا1َق خغريِلا يف حارض خميدي خعبل، 
ختسبب فراء ذلك يف ترشيد خنزخح ما يقارب أكثَر من 2000 أرسة 
بتدماريه مكثَر من 5ل منشاأة ما بني خنا1ق خمطاعاَم تتوزع يف 

مديريات حرض خعبل خميدي.

منظماٌت و�سخ�سياٌت اجتماعية: الردُّ على العدو �سيكوُن يف اجلبهات

استشهاُد 8 نساء و10 جريحات بقصف وحشي لطريان العدوان األمريكي السعودي على منزل عزاء بأرحب
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  - تعز:
تتواَصُل الد لياُت الدساكريُة التي ينّفذُلا أبطاُل الجيش 
خاللجاان الشادبية يف محاخظاة تداز يف ميتلاف الجبهات 
ضد مرتزقة الددخان السادو1ي، ملحقة خساائر إضاخية يف 

صفوف املرتزقة.
ختصد  أبطال الجيش خاللجان الشادبية لزحف مرتزقة 
الددخان السادو1ي اممريكي، أمال امربداء، باتجاه املواقع 

املقابلة لشارع الكندي رشقي مدينة تدز.
خأكد مصدٌر عساكريٌّ أن ع ليَة التصّدي للزحف أسفرت 

عن مقتل 6 من املرتزقة خفرح عد1 آخر.
خشاهد حي صالة رشق مدينة تداز عدة ع ليات للجيش 
خاللجان الشادبية ت ثلت باستهداف تج دات املرتزقة بددة 

ع ليات أ1ت ملقتل عد1 منهم يف ُكلِّ ع لية.
خُقِتَل أمل امربداء ثالثة من مرتزقة الددخان السادو1ي 
اممريكاي يف حاي صالاة ض ن ع لياات الجياش خاللجان 

الشدبية رشقي مدينة تدز.
خخاالل امَيَّااا  املاضياة حقل أبطاال الجياش خاللجان 
ًة يف فبهات ميتلفاة، حيث لقي 5  الشادبية انتصاراٍت عادَّ
من مرتزقة الددخان مرصعهم يف حي »صالة« رشقي مدينة 
تدز ياو  الثالثاء املاايض يف مواَفهات ماع الجيش خاللجان 
الشادبية، خيف اليو  نفساه تدرضت تج داات لجنو1 الغزاة 
خاملرتزقة، لقصف صارخخي خمدخدي فنوب مدينة ذخ باب، 

ما ألحل خسائَر ما1يًة خبرشية يف صفوخهم. 
خقبال ذلك خيف حي صالة بتدز ُقِتَل 7 من مرتزقة الددخان 
السادو1ي اممريكاي بنريان الجياش خاللجان الشادبية إثر 

داتهم يو  االثنني املايض. استهداف تج ُّ
خعىل السااحل الغربي يف املحاخظة، يست رُّ أبطاُل اللجان 
خالجيش الشدبية يف التصّدي لقوات الغزخ خمرتزقة الددخان 
ختكبيدلم خساائَر خا1حاًة يف امَْرَخاح خالدتا1، حيث أطلقت 

القوة الصارخخية صارخخاً من نوع »زلزال 2« عىل تج دات 
املرتزقة يف منطقة »الوافحة« ب ديرية املياء، ما أسافر عن 
ساقوط الدرشات من مرتزقة الددخان، خاحرتاق ختدمري عد1 

من آلياتهم الدسكرية.
 خيف ع لياة نوعياة فديادة، اساتهدف أبطاال الجياش 
خاللجاان الشادبية تج دات لجنو1 مان القاوات اإلَماَراتية 
خالساو1انية الغازية بصلياٍة من صواريخ الكاتيوشاا قبالة 

»الجدياد« فناوب امليااء، خأكاد مصادر عساكري مرصع 
خفرح امعدا1 يف صفوف القوات الغازية اإلَماَراتية خمرتزقة 
الجنجوياد الساو1اني، ختدماري خاحارتاق عد1 مان آلياتهم 

الدسكرية.
خأكاد املصادر أن قيا1يااً إَماَراتياً يدعى »أباو مح د« قد 
دات الغزاة  أصيب يف القصف الصارخخي الذي استهَدَف تج ُّ

فنوب املياء، ختم نقله إىل فزيرة عصب.

  - خاص:

 أطلقت القــوَُّة الصاروخيُة للجيش واللجان الشعبية مساَء 
اليوم صاروخاً باليسـتياً متوّسَط املدى عىل مطار أبها اإلقليمي 

يف عسري. 
ونقلـت وكالة األنباء اليمنية سـبأ عن مصدٍر عسـكري: أن 

القوة الصاروخية  اسـتهدفت بصاروخ باليستي متوّسط املدى 

مطـاَر أبها اإلقليمـي.. مؤكداً أن الصاروَخ أصـاب هدَفه بدقة 

مخلفاً خسائَر كبريًة. 

وأكـد املصدُر أن إطالَق الصاروخ الباليسـتي يأتي يف إطاِر 

الـرّد والـردع لتحالف العدوان عىل ما يرتكبُـه من جرائَم بحق 

الشعب اليمني واستمراِر عدوانه.

  - متابعات:
كشافت منظ ُة أطباء بال حدخ1 أن خساارتَها مان الددخان 
اممريكاي السادو1ي عىل الي ن »مأسااخية« َخ«غاري مقبولة«، 
حياث خارت 26 موظفااً خمريضااً نتيجاَة أربداة ع لياات 

استهداف فوي عىل مراخقها الصحية.
خقالات املنظ اة يف مؤت ار صحفاي عقدتاه ياو  أمال يف 

الداص ة امر1نية ع ان إن الكثريين يف الي ن يدانون من الجوع 
خاملارض خارتفاع امسادار خنقص السالع امساساية، ب ا خيها 
الوقاو1 خالكهرباء، مشارية إىل أن الي ن يداناي من خيالت خضع 

إنَْسانٍي طارئ خمدمر، خغري مرئي يف فزٍء كبري منه.
خأكادت املنظ ة أن املدنيني يدخدون ث ناً بالظاً يف لذا النزاع، 
حياُث أن آالف النااس ُقِتلوا خأصيبوا ختشاولوا، خلنالاك أَيْاضاً 

املاليني م ن لم يف حافة لل ساعدات الرضخرية.

مقتُل 21 مرتزقاً بنريان اجلي�ش واللجان مبدينة تعز:

ضربٌة صاروخيٌة تقضي على عدٍد من الغزاة 
اإلماراتيني ومرتزقة الجنجويد يف الساحل الغربي

الخارجيُة الروسيُة تنتقُد تجاُهَل دول 
الغرب للكارثة اإلْنَسانية يف اليمن

  - متابعات:
حّذر نائاُب خزير اليارفية الرخيس »غيناا1ي غاتيلوف« من 
الكارثة اإلنَْساانية التي تشاهدلا الي ن.. مؤكداً أنها ليست أقل 

خطورة من تلك التي تشهدلا سوريا.
خخصاف يف كل اة ألقالا أثنااء اختتاح مؤت ر سانوي لنا1ي 
»ن اوذج امَُمام املتحدة الدخيل« يف موساكو ياو  الثالثاء املايض 
امحاداث يف الي ن با »الكارثية« خقاال »تجري يف الي ن محاربة 
اإلرلااب خلنااك أزماٌة ي نياة 1اخلية خكارثاة إنَْساانية بالغة 

اليطورة«.
خأشاار إىل أن الكارثة اإلنَْساانية يف الي ن فراء الحرب يداني 

منها أكثر من %0م من الي نيني.
خانتقد بدض الدخل الغربية لدد  إعطاء القضية اإلنَْسانية يف 
الي ن نفَل القدر من الدلنية خاالنفدال عىل ما يحدث يف ساوريا 
اة الغربيون ال يتحدثون عن  عندما قال إن زمالَء رخسايا خَخاصَّ
كارثاة الي ن بالقدر نفساه من الدلنية خاالنفداال الذي يبدخنه 

عندما يتحدثون عن سوريا.

الرئيُس اإليراني يدعو لوقف إطالق 
النار يف اليمن والعودة للحل السياسي

  - متابعات:
1عا الرئيُل اإليراني، حسان رخحاني، إىل َخْقٍف خوري إلطالق 
النار يف الي ن خالدو1ة إىل املفاخضات السياساية لتساوية امزمة 
الي ني التي يداني منها الشدب الي ني الذي خصفه باملظلو .

فااء ذلك خالل لقائه بسالطان سالطانة ع اان قابوس بن 
سديد يف الداص ة مسقط يف إطار فولة يجريها الرئيل اإليراني 
يف املنطقة ض ت 1خلتني خليجيتني ل ا الكويت خسلطنة ع ان.
1َ الرئياُل رخحاني خالل  خبحساب خكالاة أنباء خارس، شادَّ
افت اعاه بالسالطان الُد اناي قاباوس بن ساديد يف مساقط 
اليو  امربداء عاىل رضخرة متابدة خالبحث عن حل للوضع غري 

املناسب للشدب الي ني.
خأضااف رخحاناي أن الوضع املتدلاور للغاية الذي يشاهده 
الشادب الي ني املظلو  يساتلز  مناا ف يداً كدخل مسال ة يف 
املنطقة الد ل عىل اتياذ افراءات فا1ة خإنَْسانية لنرصة شدب 

لذا البلد.
خقاال رخحاناي إنه ال ض اان ممان املنطقة ساو  بتح ل 
بلدان املنطقة املسؤخلية خالتداخن اإلْقليْ ي، خمن لنا خدىل 1خل 
املنطقة الد ل ساويًة إىل فانب بدضهم البدض إلرسااء 1عائم 

اممن خاالستقرار يف املنطقة.

  - خاص:
أحبطات الجبهُة االقتصا1ياُة ملنالضة الددخان 
مؤامرَة اساتهداف القي ة الرشائية للُد لة الوطنية 
مقابال الادخالر خالد االت االفنبية امخار ، خبدد 
أن تصاَعَد سادر الدخالر بشاكل حاا1 منذ منتصف 
امُْسبُااُوع املايض مصحوباً بح لة إعالمية رشسة 
إىل 0م3 ريااالً للادخالر مقابال 316 ريااالً مطلاع 

امُْسبُااُوع املايض يف السوق املوازي.
َختوصلات اللجناة االقتصا1ياة إىل اتفااق ماع 
القطاَعني التجااري خاملرصيف أ1ت إىل ترافع الطلب 
عاىل الادخالر ليرتافع سادر الادخالر خاالل الا مل 
سااعة املاضياة إىل 325 ريااالً، ك اا ترافع سادر 
الريال السادو1ي إىل ماا 1خن لم رياالً بدد أن خصل 

سدره مساء االحد املايض مل رياالً. 
مصدٌر اقتصا1ي مسئول أكد أن استدا1ة الريال 
الي ناي ل6 ريااالً من قي ته الرشائياة التي خقدلا 

خاالل امَيَّااا  املاضياة نتيجاة املضاربة بأسادار 
رصف الدخالر من قبل ضدااف النفوس من الياليا 

النائ ة املوالية للددخان.
 خأشاار املصادُر إىل أن انيفااض الادخالر أما  
الرياال الي ني خاالل اليومني املاضية فااء نتيجَة 
فهاو1 مكثفاة أفرتهاا الجبهاة االقتصا1ياة مع 
القطاعاات االقتصا1ياة، ختوصلات إىل اتفااق بني 
البناوك خف دية الرصاخاني الي نيني خمساتور1ي 
الق اح خرشكاة النفاط الي نية خمج وعاة لائل 
ساديد أندام التجارية ختجاار املشاتقات النفطية 
خالغارف الصناعياة خالتجارياة خخزارة الصناعاة 

التجارة مساء االثنني املايض.
 خقاى االتفااق الذي تام برعاية نائاب رئيل 
الوزراء للشؤخن االقتصا1ية الدكتور حسني مقبويل 
إىل التازا  القطااع التجااري خاملرصيف عاىل توقف 
تجار الق ح خالدقيل خالساكر خامزر ختجار النفط 
ختجاار التبغ خاالتصاالت التوقاف عن رشاء الدخالر 
من الساوق ملادة أقصالاا 30 يوماً، عاىل أن يقو  

تجار املشاتقات النفطية خالق ح خالدقيل خالسكر 
خاالتصااالت بتورياد االيداعاات النقدياة بالرياال 
الي ني إىل حساباتهم يف البنوك التجارية خاالسالمية 

ختشكيل لجنة للرقابة خاالرشاف عىل السوق.
 ختض ن االتفاق الزا  الرصاخني بدد  املضاربة 
بأسادار الادخالر، ك ا ألاز  االتفاُق تجاار الح لة 
املتداملاني بدد  التدامل أَْخ التحويل مع الرصاخني، 
خطالاب االتفاق ف دية البنوك الي نية ابالغ البنوك 
التجارياة بقباول النقاد بكاخة الفئات مان الد لة 
املحلياة خكل مان يقو  بإياداع نقدي لاد  البنوك 
التجارية خاإلساالمية تدا1 له خلد الئه عند الطلب 
نقداً بنفل الفئة خذلك لتدزيز الثقة لد  الد الء.

 ك اا التاز  البناك املركازي الي ناي بالقياا  
الرصاخاة  خرشكات  محاالت  أخضااع  بتصحياح 
ختصحياح اخضاع محالت الرصاخاة الغري مرخص 
لهاا، خكذلك قيا  البنك املركازي ب راقبة االيداعات 

لدي البنوك التجارية خاالسالمية بشكل 1خري. 
ك اا تم إلازا  تجار املشاتقات النفطية بالد ل 

باآللياة الساابقة امل ثلة بالتورياد اليومي ملبيدات 
الوقو1 لد  بنك التساليف الزراعاي »كاك بنك« مع 
تحديد مدة املصارخة بدرشيان يوماً، خإلزا  رشكة 
النفط بدد  تصدير أَْخ اخراج اي ناقلة نفطية مالم 

يتم ايداع قي تها نقداً لد  البنك.
 خمن ض ن االفاراءات املتفل عليها قيا  خزارة 
الصناعاة خالتجاارة بتحدياد ساقف االحتيافاات 
االساساية ختقنياني ع لية االساتريا1 خاالل خرتة 
اقصالاا أُْسابُااُوع، ختقديم قائ اة باالحتيافات 
الهاماة خالرضخرية للدا  الجااري خرخدها ملجلل 

الوزراء إلقرارلا ختد ي ها عىل املناخذ.
ك اا تم االتفاق عاىل آلية فديادة تتض ن قيا  
القطاع املرصيف بت ويل االحتيافات امساسية التي 

تقرلا خزارة الصناعة بالدخالر.
مان فانبه أكد نائاب رئيل الغرخاة الصناعية 
الداص اة صندااء مح اد مح اد  خالتجارياة يف 
صاالح أن املضارباة التاي شاهدلا الادخالر خالل 
امَيَّاا  املاضية يف الساوق املارصيف مفتدلة، خت ثل 

خطاورة عىل التجار ختساتهدف رأس املال الوطني 
خإحداث اضطراب يف السوق خلذا ما يجدل املياطر 
االقتصا1ية عىل بال1نا كبرية تضاف ملياطر الحرب 

خالرصاع القائم حاليا.
 خ1عا صالح كاخة رفال املال خامع ال للتكاتف 
خالتدااخن ماع الغرخاة يف خطواتها االسارتاتيجية 
خع لهاا الادؤخب يف سابيل الدخااع عان مصالاح 
خأنشاطة القطااع اليااص خرعايته مان امخطار 
ب ا يض ن اسات رار أنشطته للتيفيف عىل الوطن 

خاملواطنني ختأمني الغذاء خالدخاء لل ستهلكني.
خطالاب رفاال املاال خاالع اال خاالل افت اع 
بامماناة  خالتجارياة  الصناعياة  الغرخاة  عقدتاه 
حكوماة االنقااذ باتيااذ التدابري الفدالاة لح اية 
البيئاة  ختحساني  الوطناي  املاال  خرأس  التجاارة 
االساتث ارية خبيئاة امع اال ال مضاعفاة امعباء 
عىل املواطنني يف ظل لذه امخضاع الصدبة ختدلور 

مستو  املديشة.

الغرفُة التجارية اأكدت اأن ارتفاَع �سعر العمالت الأجنبية كان مفتَعاًل:

الرياُل يستعيُد عافيَته أمام الدوالر بعد إحباط مؤامرة استهداف الُعملة الوطنية

�ساروٌخ بالي�ستي ي�سيُب هدَفه بدقة: 

مطاُر أبها اإلقليمي يف عسري تحَت النار مجددًا 
قالت اإن العدواَن ا�ستهدف 4 من م�ست�سفياتها وقتل 26 موظفاً:

منظمُة أطباء بال حدود: اليمن يعاني من ويالت وضع إْنَساني مدمر

ضبُط 151 كيلو جراماً من مادة الحشيش املخّدر بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة
  - صعدة:

ضبطت امفهزُة اممنيُة خاللجان الشدبية يو  أمل 151 كيلو فراماً من ما1ة الحشيش ب ديرية الصفراء يف محاخظة صددة.
خأخضح مصدٌر أمنيٌّ أن امفهزة اممنية خاللجان ضبطت سايارة لايلوكل عىل متنها مائة خخاحد خخ ساني كيلو فراماً من ما1ة الحشايش بنقطة الرزامات يف منطقة املنشاور 

ب ديرية الصفراء.
خأشار املصدر إىل أنه ت ت إحالة املضبوطات مع السيارة إىل اإلفراءات القانونية الستك ال التحقيقات خمدرخة بقية املتورطني إلحالتهم إىل الددالة.
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ٌل لتجّمعات جنود العدو وتدمرُي خمازن اأ�سلحة:  ا�ستهداٌف متوا�سِ

املدفعيُة والصاروخيُة اليمنية تُدكُّ مواقَع ومعسكراِت القوات السعودية

ـة بـ »�سدى امل�سرية«:  اإح�سائيٌة َخا�سَّ
تدمرُي 80 آليًة من ترسانة العدو السعودي يف ما وراء الحدود منُذ مطلع العام الجاري 

  - يحيى الشامي:
متواصاٌل  خصارخخايٌّ  مدخدايُّ  قصاٌف 
خ1ٌك  السادو1ية  الدساكرية  املواقاع  عاىل 
للتحصيناات خامساوار الدساكرية خميازن 
امسلحة خمساتو1عات الذخرية 1اخَل املواقع 
خاملدساكرات السادو1ية يف فيازان خنجران 
خعساري، يحُدُث لاذا بالتزامن مع اسات رار 
تحليال الطاريان بأنواعه خقصفاه ب يتلف 
أنواع القنابل خالصواريخ املوّفهة، خلو خخل 
حديث مصادر ميداناي لا »صد  املسارية« 
إنجااٌز خنجااٌح بحاد ذاته، ختواصال الرضب 
املدخدي املستهِدف للقوات السدو1ية خأماكن 
تجّ داتها يكّلُف الجيش السادو1ي خساائَر 

بالغاًة يف عدياده خعتاا1ه، خلاو ماا ترخض 
السادو1ية االعرتاَف به أخ حتى الحديَث عنه 

خالتدليَل عليه.
خيالَل امَيَّاا  القليلة املاضية اساتهدخت 
عارشات  خاملدخدياة  الصارخخياة  القوتاان 
املواقع الدسكرية السدو1ية يف ُكلٍّ من نجران 

خفيزان خعسري 
خفاي فيازان اساتهدخت القاوة املدخدية 
تج دااً آلليات الجياش السادو1ي يف موقع 
ساو1انة َخمدساكر املدزاب َخيف رقابة موقع 
الدساكري، خقصاف مدخداي عاىل  القارن 
تجّ دات للجيش السادو1ي يف موقع الغاخية 
خكذا عاىل تج ع لآلليات السادو1ية شا ال 
موقع املهدف خقرية املدرساة خكرس فوبح 
محيط مدينة اليوبة، باإلضاخة إىل استهداف 

تج داات للجناو1 السادو1يني خآلياتهام يف 
مدسكر أبو املض خمنطقة خعالن الدسكرية 
َختج داات للجياش السادو1ي خمرتزقته يف 
بوابة الطاوال، خحققات إصابااٍت مبارشًة، 
خاساتهدخت القاوة املدخدية أيضااً تج داٍت 
مواقدهام  يف  خآلياتهام  سادو1يني  لجناو1 
الدساكرية عىل فبال ملح اة َخيف مواقدهم 
عىل فبال الدخاان ختج دات آلياات خفنو1 
خموقاع  ال1ن  بان  مساحية  يف  سادو1يني 
الساو1ة بقذائف الهاخن خاملدخدية خساقوط 
قتىل خفرحى يف صفوخهم، خك ا اساتهدخت 
تجّ دااٍت أخر  يف موقع الساو1ة خقد تكّرر 
القصاف املدخدي عىل ذات املوقع )الساو1ة( 
ما أسفر عن مرصع خفرح أعدا1 من الجنو1 

السدو1يني.

خُساّجلت ع ليتا قنص يف موقع الساو1ة 
خامخر  يف موقع عساكري عىل فبل الدخان 
الصارخخياة  اساتهدخت  خي اا  السادو1ي، 
أ   منطقاة  يف  السادو1ي  للجياش  تج دااً 
 ،3 الرصخاة  بصاارخخ  الرشقياة  القطاب 
َخقصف صارخخي خمدخدي يساتهدف تج ع 

آليات الجيش السدو1ي يف قرية املدرسة.
خيف نجاران اساتهدخت املدخدياة الي نياة 
تج دااٍت للجناو1 السادو1يني يف قيا1تي آل 
ح ا1 خعليب، خقد تسابب القصف بساقوط 
قتاىل خفرحاى يف صفوخهم، خخقاع القصُف 
اآلخار عاىل موقاع مساتحدث فاوار مفرق 
تاالُه  مباارشًة  إصابااٍت  محققااً  الهجلاة، 
اساتهداُف تج داات املناخقاني قبالاة منفذ 
اليرضاء خاستهداف تج دات املناخقني خلف 

قيا1ة عليب بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
ختواصل يف عساري 1َكُّ املواقع خالدسكرية 
السدو1ية، حيث اساتهدخت مدخدية الجيش 
دات للجيش السادو1ي يف منفذ  خاللجان تج ُّ
علاب خرقابة أسادر خموقاع قد ة الشايخ 
بدد1ٍ من القذائاف، محققًة إصاباٍت مبارشًة 
ختدماري ميازن أسالحة للجيش السادو1ي 
يف موقاع الشادبة بقذائاف ال«آر باي في«، 
للجناو1  تج اع  اساتهداف  إىل  باإلضاخاة 
السدو1يني ُقبالة منفذ علب خرشقي الربوعة 
خساقوط قتىل خفرحاى يف صفوخهم أعقبها 
اساتهداٌف لتج داات الجياش السادو1ي يف 
مج ع علب خقلل الشيباني، محققًة إصاباٍت 

مبارشة. 

  - صالح مصلح:
ساّجلت ع لياُت الجيش خاللجان 
الشادبية رق اً كبرياً مان حيُث عد1ِ 
اآللياات خالدبابات التي تام تدمريُلا 
يف فيزان خنجران خعسري خالل شهر 
يناير املاايض خامُْسابُااْوعني امخَلني 
مان شاهر خيايار الجااري، خالتاي 
بلغات 0م آلياًة عساكرية متنوعاة، 
َخراخال تدمريَلاا ساقوُط املئات من 
القتىل خالجرحاى يف صفوف الجيش 
السادو1ي، ك اا أن إحصائياَة تلاك 
الفرتة تُظِهاُر تصاُعداً أكيَ للد ليات 
مان لذا الناوع، حيث تام تدمري 31 
آلية عسكرية خالل امُْسبُااْوع امخل 
مان خيايار مقارنة بتدماري لل آلية 

خالَل شهر يناير. 
ااة  خبحساب اإلحصائياة الَياصَّ
بصحيفة »صد  املسارية« خإن عد1َ 
اآلليات الدساكرية التي تم تدمريُلا 
يف فبهات ماا خراء الحدخ1 منذ بداية 
الدا  2017  حتاى اآلن بلغ 0م آلية 
عسكرية تنوعت ما بني 1بابة إبرامز 
خبارا1يل خعرباة مدرعة خباي أ  بي 

خطقم عسكري.
خالل امُْسابُااْوع امخل من شهر 
خياير الحاايل ت كن أبطااُل الجيش 
خاللجان الشادبية من تنفيذ عد1 من 
الد ليات الدساكرية النوعية أ1ّت إىل 
تدمري نحو 30 آلية مدظ ها يف فيزان 
فيزان، خي ا شاهدت منطقة نجران 
ع لية خاحدة خالل ذلك امُْسابُااْوع، 
خبالتحدياد ياو  السابت املواخل 11 
خيايار، خّلفات تدمري عرباة برا1يل 
سادو1ية بصارخخ موّفاه يف رقابة 
الهجلاة، غري أن ما يجاب التنويه له 
ااٌة بالد لياات  أن اإلحصائياة َخاصَّ
خاملدرعاات  اآللياات  كانات  التاي 
لدخهاا الرئياي، حياث تام تدمريُ 
آليات خمدرعاات بد ليات مصاحبة 
القتحا  مواقع خمدساكرات الجيش 
السدو1ي خليسات ض ن اإلحصائية 
تدماري  ع لياات  يف  الحاال  خكذلاك 
اآلليات السادو1ية التي يساتيدُمها 
مرتزقاة الجيش السادو1ي م ن تم 
استقداُمهم من املحاخظات الجنوبية 

يف الي ن.
7 خيايار  املواخال  الثالثااء  ياو  
1ُمرت عربة مدرعه يف موقع الحثرية 
آلياات   3 إىل  باإلضاخاة  فيازان،  يف 
تام تدمريُلاا ياو  االثناني 6 خياير 
الشابكة  امخىل يف موقاع  يف فيازان 
الدسكري، خالثانية يف موقع الغاخية، 

الثالثاة خبالقارب مان مرَكاز  أماا 
عوفباة الدساكري، يف ك ني محكم 
للجياش خاللجاان أ1  إىل تدمريلاا 

خمرصع َمن عىل متنها.
خيف ياو  امحاد املاايض املواخال 
الجياش  أبطاال  ت كان  خيايار   5
ل  تدماري  مان  الشادبية  خاللجاان 
آليات عساكرية، ستٌّ منها يف موقع 
الج ايم الدساكري ب نطقة فيزان 
فّراء اساتهداخها بقصف صارخخي 
خمدخدي للجيش خاللجان الشادبية، 
الفريضاة  آلياات يف موقاع  خثاالث 

الدسكري أيضاً ب نطقة فيزان.
خقبلهاا بيو  خاحاد، أي يف الرابع 
مان شاهر خيايار، ت كان أبطاال 
الجيش خاللجان الشادبية من تدمرِي 
إىل  باإلضاخاة  عساكرية،  آلياات   3
إعطاب طق ني عساكريني مزّخ1ين 
106 شا ال  أخزن عياار  ب دخدياة 
صحراء ميدي الحدخ1ية، خذلك خالل 
ع لية عساكرية نوعية اساتهدخت 
مواقَع ملرتزقة الجيش السادو1ي يف 

تلك املناطل.
خيف يو  الج داة املواخل 3 خياير 
تم تدمريُ م آليات عسكرية يف ع لية 
اقتحاا  موقع الفريضة الدساكري 
يف فيزان، منها مدرعة خسابع آليات 
عساكرية نوع طقم عسكري، ثالثة 
منها تح ل مددالت بأنواع ميتلفة.
أّماا يف الثاناي مان شاهر خياير 
خت كان أبطال الجياش خاللجان من 
تدمريل آليات عساكرية، ثالٌث منها 
يف فيازان، امخىل يف موقاع الرصخح 
مدساكر  يف  خالثانياة  الدساكري، 
القازع، أماا الثالثاة خفاي موقع آل 

سديد يف بني مالك بجيزان.
ك اا تام يف ذاِت اليو  اساتهداف 
آلية عساكرية رابداة مح لة بجنو1 
علياب  قبالاة  السادو1ي  الدادخ 
بصاارخخ موّفاه أ1  إىل تدمريلاا 

خمرصع خإصابة َمن عىل متنها.
 خخالل شهر يناير املايض ش لت 
ع لياات تدماري الدباباات خاآلليات 
الدسكرية السدو1ية فبهات فيزان 

خنجاران خعساري خبلاغ عاد1ُ ما تم 
تدمريُه منها 6ل آلية خ1بابة خمدرعة 

متنوعة.
خفي فيازان تام تدماري م1 آلية 
عساكرية، باإلضاخاة إىل إعطااب 7 
آلياات، خإحاراق آليتاني يف ع لياات 
عساكرية خنوعية للجياش خاللجان 
الشادبية. خبدأت تلك الد لياُت يف الا 
ل مان شاهر يناير، حيث اساتهدف 
أبطااُل الجياش خاللجاان الشادبية 
تج داً آللياات الددخ يف قرية أ1ماس 
خلاَف موقع زبياد بقصاف مدخدي 
أ1ّ  لتدمري ل آليات عساكرية، خيف ل 
يناير 1ُّمرت آلية عساكرية بصارخخ 
موفاه يف فبل الدزة، تاال ذلك تدمريُ 
آلياة عساكرية يف 17 ينايار، خذلاك 
خالل ع لياة نوعية خاطفة للجيش 
خاللجاان اساتهدخت مرَكاز عوفبة 
الدساكري، خيف م1 ينايار تام تدمري 

آلية أخر  يف فبل قيل.
تدماريُ  ختام  ينايار   20 يف  أماا 
آلياة عساكرية يف موقاع الرصخاح 

حياث  ينايار،   27 خيف  الدساكري، 
الجياش خاللجان  أبطاال  اساتهدف 
الشدبية آلية عساكرية نوع ل ر يف 
موقع الر1يف بصارخخ مناسب أ1ّ  
إىل تدمريلاا خمرصع َمن عىل متنها، 
خيف الال2 من شاهر ينايار خبد لية 
عسكرية نوعية لوحدات من الجيش 
خاللجاان ت كنوا خاللها من تدمري 3 
آليات عساكرية يف موقاع الدريضة 
السدو1ي، باإلضاخة إىل إحراق آليتني 
بُدبْوتني ناسافتني يف موقع اليشال 
الدساكري، تاال ذلك تدماري 5 آليات 
عساكرية يف مركز القرن الدسكري 
خالل ع لية اقتحامه يف 30 يناير.

ك اا تام إعطااُب نحاو 7 آلياات 
عساكرية، 6 منهاا بد ليتَي قصف 
مدخدي آلليات الددخ يف مثلث الركبة 
شا ال اليوبة امخىل يف ل يناير خأ1ت 
إىل إعطااب 3 آلياات، خالثانية يف ل1 
ينايار خأ1ّت إىل إعطاب أيضاً 3 آليات 
إعطااب  إىل  باإلضاخاة  عساكرية، 
مدخداي  بقصاف  عساكرية  آلياة 

أيضاً اساتهدخها يف موقاع الفريضة 
الدسكري يف 11 يناير.

 يف حني 1ُمرت نحو 13 خأحرقت ل 
يف منطقة نجران، ل منها 1ُّمرت يف 1 
يناير امخىل بصوارياخ موّفهة قبالة 
منفاذ اليارضاء، خالثانياة خالثالثة 
بصوارياخ مضا1ة للادرخع يف موقع 
الساديل، خآلية رابداة يف مرتفدات 

رفالء، 
خيف 3 يناير ت كان أبطاُل الجيش 
خاللجان من تدمري آليتني عسكريتني 
تصاّدي  خاالل  الشابكة  موقاع  يف 
الجناو1  خاللجاان لهجاو   الجياش 
السادو1يني، يف محاخلة خاشالة لهم 
الستدا1ة املوقع، خيف م يناير ت ّكنت 
خحدة للجيش خاللجان من تدمري آلية 
عسكرية بصارخخ موفه قبالة منفذ 

اليرضاء، 
 12 يف  أي  أياا ،  ل  باا  خبددلاا 
رت آلية تابدة للددخ خلف  ينايار، ُخجِّ
موقع سالطح الدساكري، خيف اليو  
التايل، أي 13 يناير، تدمري 1بابة نوع 
إبراماز يف موقاع الدش الدساكري، 
إثر استهداخها بصارخخ موّفه، تلت 
تلاك الد لياات، ع لية أخار  يف ل2 
ينايار خأسافرت عن تدمارِي طق ني 
عساكريني يف فبل علياب، باإلضاخة 
لتدمري آليتني عسكريتني يف 30 يناير 

قبالة منفذ اليرضاء. 
الجياش  قاواُت  ت كنات  ك اا 
ل  إحاراق  مان  الشادبية  خاللجاان 
آليات عساكرية، 3 منها ُقبالة منفذ 
مدخداي  بقصاف  امخىل  اليارضاء 
خصارخخاي للجياش خاللجاان يف 7 
ينايار خالثانياة يف 11 يناير خبقصف 
صارخخاي أيضاً، أماا الثالثة خيالل 
خحاداٌت  نفذتهاا  نوعياة  ع لياة 
مان الجياش خاللجاان رشق منفاذ 
اليارضاء يف 13 ينايار، باإلضاخة إىل 
إحراق آلية رابدة نوع طقم عسكري 
رشقي موقع الرشخة يف 30 يناير. 

ا يف عسري التي شهدت مستو   أمَّ
أقل من الد ليات الدسكرية، َخدمرت 

نحو 5 آليات عسكرية.
خفاي 3 من ينايار تم اساتهداُف 
آلياة عساكرية يف منطقاة الربوعاة 
بصاارخخ مناساب أ1  إىل تدمريلاا 
خمارصع مان عاىل متنهاا، خيف 11 
ينايار 1ُّمارت آليتان عساكريتان يف 
منطقاة الربوعاة أيضااً، إحدالن يف 
موقاع املسانا الدساكري، تاال ذلك 
تدماري آليتاني عساكريتني يف منفاذ 
علاب الحادخ1ي يف الا 30 من شاهر 

يناير املايض.
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  - خاص:
إعتَيَ أن الد َل الدسكريَّ خارتكاَب 

املجازر البشدة بحل لذا الشدب 
اسرتاتيجيٌة ثابتٌة للددخان اممريكي 

السدو1ي منذ يومه امخل.. خأن التصديَد 
امخريَ يهدُف إىل الهرخب م ا أنجزته 
الطاخلُة مؤّخراً يف ظل رعاية إْقليْ ية 

خ1خلية مكثفة.. حيُث أن مشكلَة طاخلة 
املفاخضات ليست يف كيفية الحل، خإن ا 
يف عدِ  توخر اإلرا1ة خاملصداقية خالجدية 

لد  قو  الددخان.
أما منُع سفن الدخاء خالغذاء من 
الوصول إىل ميناء الحديدة خهو ي ثُّل 
فري ًة إنَْسانيًة كي  بحل اإلنَْسانية 
خالبرشية ف داَء؛ باعتبارلا تهدُف 

د إىل محاخلة  مع سبل اإلرصار خالرتصُّ
ارتكاب فري ة إعدا  ف اعي بحل 

شدب..
خسائُل إعال  الددخ تتحّرك لتضليل 

املجت ع خالتشويش عليه خقلب 
الحقائل، ختد ل عىل حرف امنظار 

عن أخلوية موافهته، تصنع امكاذيب 
خامباطيل ختثري الضجيج..

كل لذا تحدََّث عنه املهندس/ ح زة 
الحوثي عضو الوخد الوطني املفاخض - 
عضو املجلل السيايس منصار الله، يف 
لقاء مع 1ائرة الثقاخة القرآنية ب ناسبِة 
تدشينها، رأت “صد  املسرية” إعا1ة 

نرشه لألل ية:

• قمتم بزياراٍت رسمية يف جولتكم األخرية 
لعدد من دول العالم، ما هي أهداُف تلك 
الزيارات؟، وهل كان لها أثٌر يف الواقع؟؟؟

لقاد كانات تلاك الزيااراُت يف إطاار التواصل 
الدالقاة  أخارص  ختدزياز  املسات ر  الدبلوماايس 
القائ ة بيننا خبني ميتلف أطراف املجت ع الدخيل 
خاإلْقليْ اي، خكانات بالدرفاة الرئيساية يف إطار 
اًة مع امطراف  تَحّاركنا الدبلومايس النشط َخاصَّ
الدخلية الفاعلة تجاه ما يتدرض له ي ننا الحبيب 
مان عادخان غاشام خغري مايَّر خحصار شاامل 
خفائر من ِقبَاِل نظا  آل سادو1 خُحَلفائه، بدعم 
خغطااء خمشااَركة أمريكياة خإرسائيلياة؛ خذلك 
بهادف الدخع بكل السابل امل كنة نحاو تجري ه 
خإيقاخه خوراً باعتبااره عدخاناً غريَ مير خينتهك 
سيا1ة بلد خشادب خييالف ُكّل امعراف خاملواثيل 
خالقوانني الدخلية خامَُم ية خاإلنَْسانية، باإلضاخة 
إىل مناقشاة املساار التفااخيض خما خصلات إليه 
إلعاقاات  تتدارض  التاي  التفاخضياة  الد لياة 
مست رة من قبل قو  الددخان التي ال تتوخر لديها 
اإلرا1ة خالجدياة يف الحل رغام التداطي اإليجابي 
الكباري خاملرن من قبل الوخاد الوطني مع الجهو1 
التي بُِذَلت يف لذا اليصوص عىل كاخة املستويات 
باّطالع خإقارار أطراف املجت ع الادخيل، ك ا أنها 
أَيْاضاً ناقشات الدديَد من القضايا ذات االلت ا  
املشرتك، خفر  التفالم حول مدظ ها، خي كنك 
القول إن تلك الزيارات كانت نافحًة خكان لها أثر 
إيجابي، ك ا أنها تسببت يف انزعاج قو  الددخان 
اة أنها شا لت 1خلتني 1ائ تَي  بشاكل كبري َخاصَّ

الدضوية يف مجلل اممن.

• كيف تقرؤون التصعيَد العسكريَّ لقوى 
العدوان يف جميع الجبهات وُخُصـْوصاً جبهة باب 

املندب؟؟
 أخالً من املهم أن نستوعَب أن الد َل الدسكري 
للددخان مسات ر منذ يوماه امخل خبوترية عالية، 
خيد اد بني الفيناة خامخار  إىل تكثيف ختصديد 
ع لياته يف بداض الجبهات كاسارتاتيجية ثابتة 

لديه منذ البداية، حيث يسادى إىل االساتفا1ة من 
الوقات بأكي قدر م كن، يف محاخلٍة بائساٍة منه 
لتدزيِز خضده الدساكري عاىل امرض، خمحاخلة 
الضغاط لفارض أفنداته عاىل الطاخلاة املت ثلة 
يف االستساال  ال الساال ، خيتَحّارك بَديداً عن أيَّة 
اه للساال  خالحل، خمان فانب خإن  نواياا أَْخ توفُّ
م ا لدف إليه من تصديده لذه املرة لو الهرخُب 
م اا كان قد أنجزته الطاخلة مؤّخراً يف ظل رعاية 
إْقليْ ياة خ1خلياة مكثفاة، ك ا أن تصدياَد الددخ 
خمدركتاه التاي ييوضهاا الياو  يف بااب املندب 
خالسااحل الغربي مدركة أمريكية خ«إرسائيلية« 
بامتيااز ختحظى بالت ا  كباري خإرشاف مبارش 
من قبله ا بصورة مدلنة خخاضحة خصارت أكثر 
خضوحاً بدد 1خول ترامب إىل البيت امبيض، خيتم 
التحضريُ لها مناذ خرتة طويلة خكاناوا يتوّقدون 
لحجام اإلعادا1 خالتحضري الكبري الاذي تم لها أن 
تكون ساهلة خخاطفة خأن ال تتجاخز بضدة أيا  
إال أنهم خابوا خخرخا خخوفئوا بثبات أسطوري 
ال نظري له، خلا لاي الد لية تتدثَُّر أماَ  رضبات 
املجالدين من أبناء الجيش خاللجان الشدبية بدد 
شهر تقريباً منذ بدئها، خالددخاُن عىل الي ن ككل 
أتى يف حقيقته بدخع خ1عم ختيطيط خمشااَركة 
أمريكياة خإرسائيلياة خي ثال امتادا1اً لل رشخع 
اممريكي التدمريي الذي يستهدُف املنطقَة بكلها 
خاحتاالل باب املنادب ي ثال أحد ألداخاه امله ة 
خالرئيساية، خعاىل ُكلٍّ ي كناك القاول إن لاذه 
الد لية ستفشال ك ا لي سابقاتها خلن يتحقل 
لهام ما أرا1خه مه ا كان، خلن ي كنَهم من خرض 
االستساال  خأفنداته عىل الطاخلة، خسيجدخن يف 
امخري أن رلانَهم عىل كر إرا1ة الشادب الي ني 
خاساتدبا1ه خت زيقه كان رلاناً خاارساً بكل ما 

تدنيه الكل ة من مدنى.
 

•  كيف تنظرون إىل ممارسات العدوان وسعيه 
ملنع سفن الدواء والغذاء للوصول إىل ميناء 

الحديدة ُخُصـْوصاً أنه املنفذ الوحيد املتبقي 
للشعب اليمني؟؟

بالتأكياد أن لاذه املسااعي مان ِقبَاِل قاو  
الدادخان ت ثّاُل فري اًة إنَْساانية كاي  بحال 
اإلنَْساانية خالبرشياة ف دااء؛ باعتبارلا تهدُف 
ماع سابل اإلرصار خالرتصد إىل محاخلاة ارتكاب 
فري ة إعدا  ف اعي بحل شدٍب بأك له خإلحاق 
الرضر بدرشات املاليني مان الناس مدظ هم من 
النسااء خامطفال خالشايوخ خاملارىض خاملدنيني، 
خمجار1 التلوياح ب ثل لذا اإلفاراء - الذي تدتي 
خلفيتاه خمدلولُاه خآثااُره خكل يشء متدلال به 
إنَْساانيًة بحتاًة - نالياك عن م ارساته - ي ثل 
فري ة إنَْسانية كي  بحد ذاتها خانتهاكاً خطرياً 
لألعاراف خالقواناني خاملواثيل الدخلياة خامَُم ية، 
خي ثل خضيحة خعاراً ال مثيَل له عىل اإلطالق بحل 
اإلنَْساانية خالبرشية خكل 1خل الدالم بال استثناء 
ب اا خيها الدخل الدائ ة الدضوية يف مجلل اممن 
خكاذا املنظ اات خاملؤسساات الدخلياة خامَُم ية 
الدادخان  أن  إىل  الشادوب، خأشاري لناا  خكاخاة 
اممريكي السادو1ي ي ارس أصالً لذا الُجر  عىل 
مد  عامني متتالني حيث ي ارس حصاراً شاامالً 
خخانقاً عىل الشادب الي ني خيفرض حظراً فوياً 
خبريااً خبحرياً شاامالً حتى مينااء الحديدة الذي 
تدتايه املنظ اات الدخلياة يف ظال لاذا الحصار 
املطبال املنفاذَ الوحيَد للشادب الي ناي لوصول 
مان  امساساية  خاملاوا1  اإلنَْساانية  املسااعدات 
الغاذاء خالدخاء خالطاقة، خإناه يتدرَُّض إلفراءات 
تفتياش غاية يف التدقياد طوال املرحلاة املاضية 
خيتدرض للكثري من املضايقات خالتدسفات خيتم 
اساتهداُخه بالقصف الجوي بني الفينة خامخر ، 
خمثل لذه امل ارسات إن ا تدي عن حالة اإلخالس 
التاي خصل إليهاا الددخ خلان تُفاَي إىل تحقيل 
أياة نتيجة، خخريُ شاالد عىل ذلك خشال الددخان 
خالحصاار مان النيل مان عزي ة خقاوة خص و1 
خثبات الشادب الي ني عىل ماد  عامني متتالني 
خبادالً عان ذلك ت ّكان الشادب الي ناي بتوخيل 
اللاه خعوناه خالله ا مان مضاعفاة إمكانياته 
خقدراته خمدنوياته خأساليبه يف املوافهة عىل ُكّل 
املساتويات، خمع الصي خالوعي خالحركة خالد ل 

الادؤخب خإن لاذه املحااخالت لن تساتطيَع بأي 
حال أن تدزَل الشدب عن بقية الدالم مه ا خدلوا 
خمه اا ع لوا، خلنا نساتذكر الكثاري من ن اذج 
الشدوب الحرة يف لذا الدالم التي مورست بحقها 
مثل لذه امخدال خخشالت خشاالً ذريداً، خالدديد 
من الشدوب اآلسيوية خشادوب أمريكا الالتينية 

ما تزال شالداً حياً عىل ذلك حتى اليو .

• هل وصلت املفاوضات إىل طريق مسدود؟؟ 
وكيف ذلك؟؟

الطاخلاُة خاضت نقاشااٍت شااملًة خع يقًة 
خمضنياة، خت كنت من بلورة الكثري من امخكار، 
خمؤّخاراً قدمات امَُماُم املتحدة مقارتح خارطة 
طريل لحل شاامل ك رشخع للنقاش، خقد بُذلت 
الكثري من الجهاو1 خُقدمت الددياد من امليارج، 
ك اا قاد  الوخد الوطناي الكثري من التساهيالت 
خاملرخنة الالزمة أ1اء خمض وناً يف سبيل املساعدة 
خالدخاع باتجااه الحال، خلكن انكشاف يف امخري 
خخصال املجت اع الادخيل إىل قناعة راساية بأن 
مشاكلة الطاخلة اليو  ال تك ن يف كيفية الحل أَْخ 
يف مضامينه خإن ا يف عد  توخر اإلرا1ة خاملصداقية 

خالجدية لد  قو  الددخان.

• ملاذا يرّكز العدو على وسائل اإلعالم؟؟ وما هو 
املطلوب اليوم فيما يُخصُّ هذا املوضوع؟؟

بشاكل عا  الددخ يهتم َكثرياً بوسائل اإلعال ؛ 
كون املدركة اليو  مدركَة خعي بامتياز، خخسائل 
اإلعاال  تدتاي من ألام نواخاذ التأثاري خالتحكم 
بوعي اإلنَْساان، لذا سانجد أن الددخ اليو  يدت ُد 
بصاورة كبارية عىل خساائل اإلعاال  خيدَ ُل عىل 
مهّدخاة  بصاورة  منهاا  القصاو   االساتفا1ة 
خميّططاة خمركازة للتحكام بوعاي املجت اع 
خالتأثري خيه عىل ُكّل املساتويات ثقاخيا خأخالقيا 
خخكريا خسياسايا خ... ب ا يساهل عليه تطويده 
ملشااريده خأفنداته االساتد ارية خالشيطانية، 
خالدادخان عاىل بلدناا الياو  يسادى مان خالل 
خساائل اإلعال  بكل ُفهد خيتَحّارك حركة 1ؤخبة 
خحريصة خ1قيقة لتضليل املجت ع، خالتشاويش 
علياه، خقلاب الحقائل لدياه، ختقديم نفساه يف 
صاورة املنقاذ خامليلص، خإخقاا1 النااس الثقة 
بقداساة املوافهة لهذا الددخان الظالم خالغاشام 
خالالماير، خالتشاكيك يف خطورتاه خخلفياتاه 
خألداخه اليبيثة خالبالغة الساوء، خيد ل فالدا 
إىل حارف امنظاار عناه خعان أخلوياة موافهته 
باعتبارلاا الياو  أ  امخلوياات عاىل اإلطاالق، 
خمحاخلاة إلهائاه بقضاياا ثانوياة خلامشاية، 
حياث يد ل عىل اختدال املشااكل الداخلية خلفت 
امنظاار نحاو مواضياع ثانوية خصناع أكاذيب 
خأباطيل خإثارة الضجيج حولها ختساليط الضوء 
عليها ختضيي ها بأكي قدر م كن، خكل ا تقد  
خطاوة يف خليلة خعي املجت ع ختضليله خإلهائه 
تقاد  مقابلها عارش خطوات عاىل امرض، لذلك 
خاإن الجبهة اإلعالمياة تتح ل اليو  مساؤخلية 

كبرية خغاية يف امل ية يف إخشاال ُكّل ذلك؛ خبقدر 
ماا إن ميدان مدركتها غري حاّي إال أن نتيجتها 
اة يف  ختأثريلاا يف بقية الجبهاات خّدال فدا َخاصَّ
الجبهاة الدساكرية خاممنياة خاالقتصا1ية خكذا 
يف الجبهاة املجت دياة التي أعتيلاا أ  الجبهات 
حياث يرتبط بها ف ياع الجبهات بال اساتثناء، 
خبإيجاز شاديد ي كنني القول أن ما لو مطلوب 
بالدرفة الرئيسية من الجبهة اإلعالمية اليو  لو 
أن تتَحّاارك بكل فهد خبكل الوساائل امل كنة يف 
إطاار لدخني عاماني: امخل تدزيز خإسانا1 خرخد 
مشااريع ع ال موافهة الدادخان التاي تتَحّارك 
عىل امرض الدسكرية منها خاممنية خاالقتصا1ية 
خاملجت دياة خكاذا الحقوقياة خغريلاا، خالهدف 
اآلخر خيف املقابل إضداف خإخشاال مشاريع ع ل 
الدادخ التي تتَحّارك عىل أرض الواقع الدساكرية 
منهاا خاممنية خاالقتصا1ية خاملجت دية خ... إلخ، 
خيف ظل لذين الهدخني تأتي الكثري من التفاصيل.

 
• هل من رسالٍة توّجهونها ألبطال الجيش 

واللجان الشعبية؟؟
ج أتوفه إليهم بأسا ى خأعظم خأفّل التحايا 
خالتقدير، مؤكدا أن حقهام كبري خخدلهم عظيم، 
خإن الدادخ ليساتوعب قدرلام خعظيام خدلهام 
خمساتو  خحجم 1خرلم الكباري أكثر من غريه، 
خيكفيهم أن الله رشخهم برشف الجها1 خخخقهم 
للقتاال يف سابيله خاملساتضدفني مان الرفاال 
خالنسااء خالولادان خأخارغ عليهم الصاي خأنزل 
عليهم السكينة خأيدلم من عنده، خيكفيهم أنهم 
يقاتلاون عدخانا أفنبيا باغياا خظاملا تقو1ه قو  
الرش خالطاغوت يف لذا الدالم خعىل رأسها أمريكا 
خإرسائيال خذنبه اا يف الجزيارة الدربياة قارن 
الشايطان، خيكفيهم أنهم يقاتلاون ك ظلومني 
مدتاد  عليهام خمبغي عليهم ال لايشء إال منهم 
قالاوا ربناا اللاه خت نوا حيااة كري اة خرخضوا 
اساتدبا1 أمريكا خع الئهاا خت كينها من ت زيل 
الي ان خرشذمته إىل كيانات متناحرة خمتصارعة 
منزخعاة اإلرا1ة خالثارخة خالساالح، ك ا يحصل 
ت اما مع بقية اممة اإلسالمية خاملنطقة الدربية 
من خلسطني إىل أخغانساتان إىل الدراق إىل سوريا 
إىل ليبيا إىل تونل إىل الساو1ان.... حيث ينهشاها 
امعاداء يف ُكّل ماكان خيد لاون عاىل ت زيقهاا 
ختفتيتها ختدمري كياناتها خإخضاعها خاساتدبا1 
شادوبها خاساتغاللهم، يكفيهام خيارا خرشخا 
خعازا أنهم اليو  يقفاون صدا منيداا أما  خاقع 
مييف خبالغ الظل ة خالقسوة خالشقاء يريدخنه 
لناا من خراء لاذا الددخان؛ خقوتهم يسات دخنها 
مان اعت ا1لم عاىل الله القالار املهي ن النارص 
خثقتهام بوعاده خنارصه ختأيياده، خمان رحام 
مظلوميتهام خعدالاة قضيتهام خظل اة خخجور 
أعدائهم؛ خمان قيم اليري خالدادل التي يبتغونها 
خيح لونهاا مقابال ماا لام علياه أعداؤلم من 
رش خبغاي خعادخان، ك ا يسات دخنه مان إرثهم 
الحضااري خرصيد الحرياة املكتناز يف أع اقهم 

خالاذي كان عليه اآلباء خامفدا1 عىل مد  التأريخ 
الاذي لم يساجل لهم يوماا خضدوا خيه لغااز أَْخ 
محتال، خهم الياو  يقدمون للدالم 1رساا ع ليا 
يف الحرياة خالفاداء خالتضحية خالص او1 خاإلباء 
خالكراماة خالدازة خالرشف، مجسادين كال  الله 
عنهام خحدياث نبيه خيهام عاىل أرض الواقع يف 
موافهاة الدادخ إي انا خحك ة خبأساا شاديدا، 
خأصباح بهم يرضب املثل خإىل ساواعدلم يتطلع 
املساتضدفني خاملظلومني يف لاذا البلد، خهم بذلك 
خ1خن أ1ناى شاك ألال الحال خقفاوا يف موافهة 
الباطال خالطاغاوت، خهنيئا لهام أن ليألم الله 
لهاذا املقا  خاصطفالام لح ل ُكّل تلاك املداني، 
خأشاري لناا إىل أن الشادب الي ناي بكلاه لو يف 
الحقيقة فيش خلجان شادبية خلو يتَحّارك منذ 
الياو  امخل لهذا الدادخان عىل ُكّل املساتويات يف 
موافهته بص و1 خخعي تحشيدا خرخدا للجبهات 
خ1ع ا خمسااندة خصايا خص او1ا خثباتا خخعيا 
خلن يتوانى أَْخ يستسلم حتى يأذن الله بنرصه.

• هذه األَيَّـام نحتفي بالذكرى السنوية للشهيد 
ماذا تعني هذه املناسبة؟؟ وما هو واجبنا تجاه 

أسر الشهداء؟؟
لاذه  تح لهاا  التاي  خالادالالت  املداناي  إن 
اة  الذكر  السانوية املقدساة بالغ امل ية َخاصَّ
أنها تحال علينا لل ارة الثانية عىل التاوايل خالبلد 
يتدارض لدادخان ظالام خغاشام من قبال قو  
الرش خالطغيان ساقط يف سابيل موافهته الكثري 
من الشاهداء؛ خهذه الذكر  ت ثل محطة سنوية 
يستلهم منها املؤمنون خشدبنا الي ني ُكّل مداني 
التضحية خالفداء خالدطاء الذي ال يضاليه عطاء 
يف سابيل الحل خاليري خقيم الددل، خبقدر مالي 
تكريم للشاهيد خاساتذكار ختيليد له خلتضحيته 
خعطائاه بقدر مالاي محطة لتجدياد الدهد مع 
الله بالساري عاىل نفل الادرب الذي مشاوا خيه 
أخلئك الدظ ااء خاليالدين، خالثباات خالوخاء مع 
نفل تلك املداف خالغايات املقدساة التي ضحوا 
مان أفلها خفاا1خا بأَْرَخاحهام خ1مائهم رخيصة 
يف سبيلها اساتجابة لله خالتزاما بهديه، خترف ة 
ُكّل ذلك عاىل أرض الواقع عطااء خبذال ختضحية 
خخاء للدهد ختكري ا لتلك الدماء الزكية خالطالرة 
ختأكيادا بأنهاا لام خلن تذلاب لادرا، ك ا يجب 
االساتفا1ة يف لذه الذكر  الدظي ة خاملقدساة يف 
الدناياة خااللت ا  الكبري من قبال الج يع بأرس 
الشاهداء عطاء خإكراما خباذال خرعاية خخاء لهم 
خفزاء بسايطا لدطائهم الذي ال يقّدره ث ن، ك ا 
يجاب أن نساتوعب أن االلت اا  بأرس الشاهداء 
خاساتلها  ُكّل تلك املداني يجب أن يظل مسات را 
خحاارضا طوال السانة ال أن يقترص ذلك التفاعل 
عىل املناسبة خقط، خالذكر  مجر1 محطة للتزخ1 

خاالندخاع خالل باقي امَيَّاا .

• كلمة أخرية تودون قولها يف انطالقة موقع 
)دائرة الثقافة القرآنية(؟؟

ج أباارك لكام خللدائارة الثقاخياة خللج ياع 
انطالقاة املوقع خهي خطوة إىل امما ، خبإذن الله 
خبحسن اإل1ارة سايكون منياً للحل خبيان لد  
الله بأسالوب القرآن خسيسهم يف بناء خعي اممة، 
خسيكون نقطة مضيئة خسط لذا الكم الهائل من 
الضجياج الثقايف املضطرب الذي تداني منه اممة 
خالتي ت تلك الكثري خالكثري من املواقع خالوساائل 
التي تتبنى الدناخين اإلسالمية خالثقاخية غري أنها 
يف الحقيقة ال تقد  لد  الله ك ا يجب أن يكون، 
خنجدلاا تدت اد امسااليب التقليدياة خالجاخاة 
البديادة ُكّل البداد عن خاقاع اممة الذي تديشاه 
الياو  خال تقد  لها الحلاول الد لية لليرخج من 
حالة التيه خالتساليط، خالد ال عىل ترف ة لد  
الله ختدالي ه خآياته عىل أرض الواقع ب ا يجساد 
ند ة الهداياة يف صورتها الحياة، خآمل أن يكون 
لناك ابتكار 1ائام لليامج خامنشاطة التفاعلية 
لل وقاع ختطويرلاا ختحديثها بصورة مسات رة 
خيواكبهام خيساّهل عليهام  الازخار  ب اا يشاد 
االساتفا1ة خاالساتزا1ة، خب ا يواكب املستجدات 
اة خخاقع  يف خاقع اممة اإلساالمية بصاورة َخاصَّ

البرشية بصورة عامة.

 قال إن ذكرى الشهيد محطٌة سنويٌة لتجديِد العهد مع اهلل بالسير 
على درب الشهداء ونستلهُم منها معانَي التضحية والفداء والعطاء 

املهند�ُش حمزة احلوثي ع�سُو الوفد الوطني املفاو�ش- ع�سو املجل�ش ال�سيا�سي لأن�سار اهلل:
مشكلُة طاولة املفاوضات تكُمُن يف عدم توّفر اإلرادة واملصداقية 

والجدّية لدى قوى العدوان وليست يف الحل َأْو مضامينه 
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  - إبراهيم السراجي:
فاءت خاقدُة قْصِف طريان تحالف الددخان 
لل رتِزقاة التابدني للفار لاا1ي يف عدن ملنِده 
من السيطرة عىل املطار، لتُسِقَط ذريدَة 1عم 
»الرشعية«، خلكن لذه املرة بشكل مبارش من 
قبل الددخان ذاته، الذي ظل يح ل املرتزقة ُكّل 
فرائ ه باعتبار أن قصَف املدنيني حصل بناًء 

عىل طلبهم ك ا حدث يف الصالة الكي .
لحقيقاة  أبداا1ُه  تداو1ُ  اممار  كان  خإن 
مارشخع االحتاالل يف الجناوب، خلكان خخقاً 
مساطوانة الدادخان التاي ير1ُ1ّلا مناذ نحِو 
عاماني، خاإن ما حادث يف عدن لاو أن الفارَّ 
لا1ي أرا1 السايطرَة عىل مطاار عدن الواقع 
تحت سايطرة قوة فنوبية موالياة للددخان، 
خأرسال قواتاه ملحاارصة املطاار خاقتحامه، 
خقوبل قاراُره بالت ار1 قبل أن يتطاور اممر 
ختحّلاَل طائارات الدادخان ختقِصاَف طق ااً 
عساكرياً تابداً ملا يسا ى »الَحَرس الرئايس« 
ختجايَه عىل االنساحاب، خكان لاذا مفرتََق 
طرٍق خاضحاً خَصَل مزاعَم »ح اية الرشعية« 

عن مرشخع االحتالل.
الاذي  االنقساا   حجاَم  تثبات  الحا1ثاُة 
يدياُره تحالُُف الددخان يف الجنوب يف أخسااط 
مرتزقته؛ بغارض ض ان عاد  إقدامهم عىل 
أية خطوة مجت داني ضد إَرا1َة املحتلني، ك ا 
حدث مان ِقبل الفار لاا1ي بيصوص مطار 

عدن.
يكشاُف قائاُد أمان مطاار عادن، املاوايل 
صوتاي،  تساجيل  يف  اإلَماَراتاي،  لالحتاالل 
مستو  االنقسا  الذي أخفده تحالُُف الددخان 
بني مكّونات مرتزقتاه عندما قد  إيضاحات 
حول ما حدث يف املطاار خالهدف منه، خاصفاً 
الفار لا1ي بأخصاف تحّقر من قدره، يف خقت 
يقد  املحتلاون عدخانهم بأنه فاء بطلب منه 

خلت كينه من السلطة.
املقاد   لإلَمااَرات  املاوايل  املرتازق  يقاول 
عبداللاه الد اريي املدانّي من قبال االحتالل 
قائاداً ممن مطار عدن: إن الفار لا1ي أَْخ ك ا 
يسا يه )الدنبوع( بداد املداارك التي حدثت 
قال )ال 1خل يل ب ا يجري خعليك التنسيل مع 

التحالف(.
اا ماا يتدلال بأساباب ما حادث لناك  أمَّ
خيقاول الد ريي يف تساجيل صوتي: إن الفار 
لا1ي أرا1 أن يسّلَم املطار لحزب اإلصالح؛ من 
أفال أن يتم إ1خال خإخراج مان يريدخن عي 
املطار، عىل رأسهم الفار عيل محسن امح ر، 

خلو ما يؤكد الد ريي عىل رخض ذلك بصفته 
)مقاخمة فنوبية(، ك ا يقول.

حا1ثاة املطار يف بُددلا الداخيل خمن خالل 
تلاك املواقف تؤكاد أن الفار لاا1ي مرخوٌض 
مان الجنوبياني، خي ا يقدمه الدادخان م ثالً 
لا«الرشعياة« خكذلاك يجاد حازب اإلصاالح 
خالفاار عايل محسان أنفساهم مرخوضاني 
لنااك رغم أن الفاار امح ر يقدماه الددخان 
»نائب رئيل« خحازب اإلصالح أَْكَي مكون يف 

مدسكر الددخان.
تلك اليالخات الدموية رّسايت االنقساا  
القائام أصالً، ك ا أنها كشافت أن مدساكر 
قاو   مكوناتاه ساو   يج اع  ال  الدادخان 
االحتاالل خال تج دها مع بدضهاا أيَّة عوامَل 

مشرتكة.

خالحقيقاة أن تحالاف الدادخان خاالحتالل 
يديد اساتيدا  أسالوب االحتاالل الييطاني 
الاذي قاا  عىل أسااس »خاّرق تُساد«، حيث 
كان الساالطني يف الجنوب يتناحرخن؛ بسبب 
قضاياا اختلقها املحتل يف ذلاك الحني ليجدل 
من ع الئه ف اعااٍت متفرقًة غريَ قا1رة عىل 
تبني موقف خاحد يجدلها يف يو  من امَيَّاا  يف 
موافهته، خلو ما يتكرر بالفدل اليو  يف عدن 
خباقاي محاخظاات الجنوب، إذ أن االنقساا  
القائام لناك ليل انقسااماً خارج سايطرة 
االحتاالل، بل عاىل الدكل خ ا يحادث لناك 
لو خالخات تحت السيطرة؛ من من اقتتلوا يف 

عدن عا1خا لالحتكا  لقو  الددخان.
انطالقااً مان ذلاك كان رخاُض الفصيال 
الجنوباي تساليَم مطاار عادن خخقااً مخامَر 

إَماَراتياة، خي ا كانت محااخالت الفار لا1ي 
خارض سايطرته عاىل املطاار بالقاوة خخقاً 
مخامر سادو1ية، خرغم تدرض مرتزقة الفار 
لاا1ي لقصف طريان اإلَماَرات، إال أن اليالَف 
ظل محصوراً باني املرتزقة خلم ينتقل ليالف 

مع أية 1خلة من 1خل االحتالل خالددخان. 
خماع أّخل محاخلاة للفاار لاا1ي لفرض 
سالطته عىل مطاار عادن، كشاف املقّربون 
من أنظ اة االحتالل عن نظرتهام الحقيقية 
لُد الئهم، خاكان امكا1ي اي اإلَماَراتي خالد 
القاسا ي، الاذي يوصف بُقربه مان القيا1ة 
ان تولوا الكشاَف عان النظرة  اإلَمااَرات، م َّ

الدخنية التي ير  الغزاة بها ع الءلم.
تدليقاً عىل محاخلة الفار لا1ي السايطرة 
عاىل مطار عادن كتاب القاسا ي سلسالَة 

تغريادات ب وقع التواصال االْفتَ اعي تويرت 
ح لت الكثريَ من االلانات خالتحقري لل رتزقة 

عىل رأسهم الفار لا1ي.
أّخل تغريادة يقاول  القاسا ي يف  خكتاب 
خيها: »نحن حررنا لكم الجنوب، كنت أشالد 
1باباتناا خمدرعاتنا يف خاور مكر ال يديُقها 
أي تقد ، خيف امخري فاء َمن استل ها )لا1ي( 
عىل طبل من ذلب خيريد طر1نا من عدن«.

ك اا خّفه كل اًة لُد الء االحتاالل يف عدن 
يذّكرلم بأخضاال االحتالل عندماا قال »لوال 
اإلَماَرات لد لوا لكم اإلرلابيني خَمن نارصلم 
من 1عاة الرشعية مشانل يف شوارع عدن«.

التحريُر الذي تحدث عنه القاسا ي لو يف 
حقيقة اممر اساتدبا1ٌ، خح اياة »الرشعية« 
ماا لاي إال ذريداة لالحتاالل، خهاو يتحدث 
عان ذلاك رصاحاًة بقولاه يف تغريادة ثالثة: 
»ساتظل القاوات اممنية يف مطاار عدن ك ا 
كانت خساتظلُّ طائراتنا تحوُ  خوق رؤخسكم 
خرؤخس املج وعات اإلرلابية التي فلبتولا«، 
خكان يقصاُد بذلك الفاار لا1ي الاذي حاخل 

تغيريَ أمن املطار.
خعاىل الرغم من حجم االلانات التي كالها 
القاس ي لل رتزقة إال أنه يف ذات الوقت يؤّكُد 
مان حيث ال يادري أن قو  الدادخان أخصلت 
تنظيَم القاعدة اإلْفااَرامي ملساتو  كبري من 
التغلُغل خالتوساع عندما قال يف تغريدة رابدة 
»ال تيلوناا نكشاف الفضائح، خاكل ح اية 
الرئيل خقرص املداشايل من تنظيم القاعدة 

يف أبني«.
اا خالد بحااح الذي كان مديَّنااً من ِقبل  أمَّ
الددخان رئيسااً لحكوَمة املرتزقة خنائباً للفار 
لاا1ي قبل أن يطياَح امخريُ باه، ختناىس أنه 
كان مان أ1َََخات الدادخان التنفيذياني خحاخظ 
عاىل موقفه املؤيد للدادخان خعا1 ليؤكد أن ما 
حادث يف عدن لو نتيجة طبيدية ملرشخع غري 

خطني.
خكتب بحاح مدلقاً عىل أحداث عدن قائالً: 
»البناُء الالمؤسي خغري الوطني من الطبيدي 
أن يتصااِرَع مع ذاتاه، خاملناطقية خالفساا1 
خالتطارف مفاليُم قارصٌة تناقاض مفاليَم 

التدايش املدني«.
يف نهاياة املطااف تكشاف امحاداُث نوَع 
الدالقة باني املرتزقة ببدضهام خبينهم خبني 
ُف نظرُة املحتلني الدخنية  قو  االحتالل ختتكشَّ
ملرتزقتهام، غاريَ أن لاذا لن يغارّيَ يف خاقدهم 
ف يدااً، لكناه يضع الشادَب الي ناي أََماا  

صورٍة أخَضَح ملرشخع الددخان خاالحتالل.

  - خاص:
ال تزاُل محاخظُة عدن فنوب البال1 تشاَهُد 
توتراً متصاعاداً بني الفصائل املوالية للددخان 
بداد أيا  من نشاوِب اْشاتبَاكات عنيفة أ1ت 
إىل مارصع خفارح عاد1 مان املسالحني من 
أطراف الارصاع، خذلاك عىل خلفياة محاخلة 
لا1ي خمحسان خبدعم من السادو1ية خقطر 
السايطرَة عىل مطار عدن الذي تسيطر عليه 

قوات موالية لإلَماَرات. 
خقد حاخلت خساائُل إعال  الددخان التقليَل 
مان تداعيات تلك امحاداث الدامية التي تؤكد 
حقيقة مرشخع 1خل الدادخان، خأن الفصائل 
ض ان  أ1َََخاٍت  مجار1  إال  ليسات  امليادان  يف 

مرشخع الفوىض. 
خحصلت »صد  املسارية« عاىل مدلومات 
تؤكاد أن حركَة املالحة يف مطار عدن متوقفة 
بشاكل كامل، حيث أخا1 مواطناون كانوا قد 
حجزخا للسافر عي مطاار عادن إىَل عواصَم 
عربياة أن سالطات املطاار قامات بتحويال 
رحالتهم إىل مطار سايئون رشق البال1، اممر 

الاذي 1خدهام إىل مغا1رة عادن متجهني نحو 
سيئون. 

خقاد أ1  إغاالق املطاار إىل تضاعف حجم 
مداناة املرىض م ن كانوا يريدخن االنْتَقال إىل 
الياارج للدالج، حيث تويف أحاد املرىض أثناء 
انْتَقالاه من عدن إىل سايئون، ك اا أخا1 عدن 

الغد. 
إىل ذلك كشاف املحلل السايايس عبدالباري 
عطاوان أن زيارة لا1ي إىل فزيرة ساقطر  
فاءت إثر مناع قوات الحازا  اممني املوالية 
لإلَمااَرات طائرة لا1ي مان الهبوط يف مطار 

عدن. 
خأشاار عطاوان أن ق اًة ثالثياة ف دات 
بن سال ان خبان زايد مع لاا1ي يف الداص ة 
السادو1ية الريااض؛ بهادف احتاواء امزمة 
التي لم يساتبدد أن تكون خالخاً بني اإلَماَرات 

خالسدو1ية. 
التصدياُد اإلَماَراتاي لام يتوقاف عند منع 
لا1ي من الوصول إىل عادن أَْخ قصف القوات 
املوالية له بغارات فوية، بل اسات ر حتى بدد 
توقف االْشاتبَاكات، حياث أخاا1ت امنباء أن 

الطريان اإلَماَراتي حّلل خبكثاخة خوق مدسكر 
النقل املوايل لها1ي ب نطقة 1ار سدد. 

ختحدثت مصا1ُر خاصٌة عن حالة اْستنَفار 
عساكري يف صفوف القوات املوالية لإلَماَرات 
خكذلاك الطاريان الحرباي بالتزامان مع عقد 
اْفتَ اعات ضّ ت قياا1ات أمنية خمن الحزا  

اممني لتداُرس الوضع يف املدينة. 
خيف تطاور الخت خقاد اساتدعت اإلَماَرات 
عاد1اً من القيا1ات املوالياة لها يف الوقت الذي 
غاا1رت خيه قياا1اٌت أخار  محساوبة عىل 

السدو1ية باتجاه الرياض. 
خكان ياساني مكاخي املحسوُب عىل لا1ي 
قد 1عا »الجنوبيني« إىل االلتفاف حول لا1ي، 
مشارياً يف تدليقاه عىل ماا شاهدته عدن من 
أحداث 1امياة إىل أن ُلناك قوً  مرتبصًة تريُد 

اْستَدا1َة املشهَدين السوري خالليبي. 
خلام يتطارق ماكاخي إىل الادخر اإلَماَراتي 
خالل إشاا1ته ب ا أسا اه الدخَر السادو1ي، 
ماا يدكل حجاَم اليالف باني التياار املوايل 
للسادو1ية خالذي ي ثّله لاا1ي خَمن مده من 

قوً  خبني التيار املوايل لإلَماَرات.

بني ِقناع ال�سرعية ووجه الحتالل:

على َوْقــع أحداث عدن: الُغزاُة يحتِقرون املرتِزقَة وعمالؤهم يتبادلون اتهاماِت الخيانة

الإماراُت متَنُع طائرَة هادي من الهبوط يف املطار وقواُتها يف حالة ا�ستنفار: 

مطاُر عدن مغَلـٌق حتى إشعار آخر وُنــُذُر تجّدد املواجهات تخّيُم على املدينة
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أبو حسن كثريُ 
املدونة قليُل املؤخنة 
أبو الحسن آيٌة من 

آيات الله

ـيُِّد القائُد  عبُدامللك بدرالدين الحوثي: السَّ

الشيهد اجملاهد اللواء                )أبو حسن(

عضو اللجنة األمنية العليا - مستشار  وزير الداخلية - مشرف اللجان األمنية
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ُخِلاَد الشاهيد طه املداناي خنََشاأَ يف مدينة 
ميادي الحدخ1ية عىل سااحل البحار امح ر 
اايُِّد  السَّ خالاُده  كان  حياث  ل7ل1 ،  سانة 
الداّلمة حسان بن إس اعيل يساُكُن خيشَغُل 
منصَب عامل قضاء ميدي، كان قضاُء ميدي 
حيناذاك راباَع امقضياة التاي تتكاّون منها 

محاخظة حّجة.
خالتحل ب درساة الثاورة، خدرس الصفني 
امَّخل خالثاني قبل أن ينتقَل مع خالُده خأرسته 
إىل مديناة صدادَة؛ ليُكِ َل 1راساتَه االبتدائية 
خاإلعدا1ياة يف مادارس صدادَة بالتزاُمن مع 
مشااركته الفاعلاة يف الادخرات الصيفياة يف 

منتد  الشباب املؤمن. 
تيّرج مان الثانوياة الدامة من مدرساة 
عبدالناارص يف صندااء، ثام التحال بجامدة 
صندااء كلية الرشيداة خالقاناون حتى عا  
2003 ، حيُث كان يف اختبارات السنة الرابدة 

من الدراسة.

صفاُته وخصاُله:
كان خاالَل الفارتة املبكرة من شابابه خيف 
سان اليامساة عارشة خماا تاللاا مدرخخاً 
بصفاات أبرزلاا الِدصامياة خاالتاكال عاىل 
النفل، حياث كان يحِرُص عىل أن يقوَ  بكل 
يشء بنفسه خالشجاعة يف القول خالفدل. 

خقد أفا1 يف لذه الفرتة مهاراِت الساباحة 
خالرماياة خقياا1ة السايارة ب هاارة، خكذلك 
أع اال الزراعة ختربياة النحل خالحراساة يف 
الليال خاملرابطة يف الجباال املقفرة مع النحل، 
حياث يتنقال بهاا يف الجباال به اة عالياة 
خشاجاعة منقطدة النظاري يف من ُلم يف مثل 

ِسنّه.
ُعارف منذ ذلك الوقت بِحالٍّ أمني خرسية 
يف تَحارُّكاتاه خحاذر ملحاوظ، خكانات لديه 
مهاراٌت خطرية يف التحليل خالتحقيل خالقيا1ة 
َخَميْاٌل إىل تقديم املسااعدة لآلخرين باُكلِّ نُبٍل 

خمرخءة.
 

انطالقُته:
عناد انطاالق املسارية القرآنياة عاىل ياد 
اايِّد حساني بدرالديان  ااِهيْد القائاد السَّ الشَّ
الحوثاي رضاواُن الله عليه يف شاهر رمضان 
  2002/12/12 املواخال  22ل1لاا،  سانة 
ااِهيُْد للد ال يف التوعية خالتثقيف  انطلل الشَّ
لنارش املاالز ، خكان من أخائال املتَحاّركني يف 

مدينة صددة.
كان لاه 1خٌر رياا1يٌّ يف إْطااَلق الِهتااف يف 
شهر ذي الحجة 23ل1لا املواخل 2003/3 ، 
يف فامع الها1ي يف صددة، حيث كانت املرحلة 
تشاَهُد انتشاراً خاسداً للشادار نتيجة ظهور 
مصا1يال الثقاخاة القرآنية عىل 
الواقاع، خقد تزامن ذلك مع غزخ 
أمرياكا للداراق الذي حاّذر منه 
ااِهيُْد القائاد قبال حصولاه  الشَّ
بدا  خنصف ختحاّرك ملوافهته، 
خكان رئيُل الج هورية يف حينه 
حاارضاً يف فامع الها1ي خلو يف 
طريل سفره إىل السادو1ية خقد 
اِهيْد من االعتقال ليُكِ َل  نجا الشَّ

1خَره يف لذا السبيل.
ااِهيُْد بداد ذلاك  تَحاارََّك الشَّ
الجاا1 خنارش  للد ال 
ختوعية  املالز  
لشاباب  ا

برضخرة الشادار كتَحارٍُّك ع ايل خموقف يف 
موافهة الهي نة اممريكية، خكان قد تَحاّرك 
مع مؤمنني آخرين إلْطاَلق الشدار يف الجامع 
الكباري يف صندااء خيف عادة ُفَ اع ختدارض 
العتداءات من قبال عصابات كان منوطاً بها 
االعتاداء عاىل املكييان خُفارح يف إحدالا يف 

رقبته خنجا من االعتقال عدة مرات.

االعتقاُل والسجن:
يف شاهر ف ا1  الثانية سانة ل2ل1لا 
خأثنااء  تقريبااً  م/2003   املواخال 
اختباراتاه النهائياة يف السانة الرابدة 
يف كلياة الرشيداة خالقاناون خرغام 
االختباارات كان يحرُص عىل الهتاف 
يف الجاماع الكبري بالشادار، خكانت 

ح االُت االعتقااالت عاىل أَُشادِّلا بادخن أية 
مداياريَ أخ قيام أخ ماير قانوناي.. اعتقال 
ااِهيْد يف ذلك التأريخ، خأخ1ع ساجَن اممن  الشَّ
السايايس يف صنداء ثم تم ترحيلُه إىل ساجن 
اآلمن السيايس بصددَة، حيث ظل مدتقالً ملدة 
ثالث سانوات خلم ييُرْج من الساجن إاّل بدد 
الحرب الثالثة بدد توصل الوساطة إىل مواخقة 
السالطة إلْطاَلق املكّييان خاُطلل رساحه مع 

زمالئه يف نهاية عا  2006 .
خحينهاا كانت حالتُه الصحية قد تدلورت 

فراَء السجن.
خخالَل خرتة السجن كان للشهيد 1خٌر مهمٌّ 
يف تقديم املسااعدة لزمالئه من خالل إ1ارتهم 
ختدبري شاؤخنهم خاملحاخظة عىل مدنوياتهم، 
خكان بالنسابة إىل ُزمالئه ب ثاباة امخ امكي 

بدَد ما أبداه من إيثار خالت اٍ  بهم. 
خقد أ1ّ  برخُز شيصيته يف السجن بصددَة 
خمواقفه إىل أن قّررت السالطة نقَله إىل سجن 

قحزة قبل خرخفه بفرتة خفيزة. 

الزواُج والحرُب الرابعة: 
ااِهيُْد بدد خرخفه من الساجن  تازّخج الشَّ
َر امخضاُع بشن السلطة الحرب الرابدة  لتتفجَّ
يف 2007/1/26  خكان للشاهيد 1خٌر بارٌز يف 
ص و1 املجالديان يف الطلح خآل مزرخع حتى 
ُفارح، خلم ينتظر حتاى تلتئم فراحه بل عا1 
إىل امليدان مشااركاً يف قيا1ِة ص و1 املجالدين 
يف آل الصيفاي، خحني تجلات حك ته يف إ1ارة 
اايُِّد عبدامللاك الحوثي  الحارب أخكل إليه السَّ
مه اَة تحرير ضحيان، خقّد  مواقَف بطولية 
ًيف إ1ارة حرب امُلُدن خبرزت عسكريتُُه الدبقرية 
الفاذة يف تلك الحرب خلم تنتاِه الحرب الرابدة 

حتى كان قد ُفرح مرة أخر  فراحاً بليغة. 
ااِهيْد  ماا بني ُكّل حارب خأخار  كان الشَّ
اايِّد القائد  يضطلاُع ب ها  فساا ، كان السَّ
يوكلهاا إلياه؛ ملا ُعرف به مان حك ة خحنكة 
ايِّد  سياسية خثقاخة خاسدة، خكان سفري السَّ
اات ماع التياارات امخار  مثل  يف إ1ارة املَِلفَّ
بدض الدل اء خامحزاب السياسية خاملشايخ، 
خاكان يقاد  الن اوذج يف إ1ارة تلاك امللفاات 

بنجاح مبهر.
خحاني نكثات السالطة ببناو1 الوسااطة 
يف  اليامساة  الحارب  خشانت  القطرياة 
ااِهيْد تت ثل  م/5/م200  كانات مه اة الشَّ
يف َصدِّ لجو  الدبابات خاملجنزرات عن مدينة 
ااِهيْد  ضحياان خقار  الصديد، خشاّكل الشَّ
فبهًة من الثبات خالص و1 خصنََع عقبًة كأ1اء 
يف منطقة مفتوحاة كصحراء لي منطقة آل 
ح يدان، خانجز مع رخاقه املجالدين ما ُعرف 

الحقاً ب قية الدبابات.
يف  اليامساة  الحارب  توقفات  حاني 
7/17/م200  كان أماماه مهااٌ  إلنجازلاا 
اايِّد القائاد، مان أبرزلاا إ1ارة  يف ِركاب السَّ
الفدالياات التي انطلقات مثل املولاد النبوي 
امَّخل ذلك الدا  َخاالسها  يف إ1ارة املناطل التي 
أصبحت محررًة من بطش عساكر النظا .

خحني شانت السالطة الحرَب السا1سة يف 
20 شادبان 30ل1لا املواخل 10/م/ل200  
كانت مه اُة الدخاع عن الصديد بشاكل عا  
ااِهيْد، خقد أ1ار مدركة املقاش  لي مه ة الشَّ
يف موافهاة زحوخاات مجنازرات الفرقة خَما 
يُدرف بالبشا رقة عىل مد  ساتة أشهر من 

الحرب السا1سة انتهت نرٍص مؤزر.
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أبرزُ املهام التي أوكلت إليه:
أخكل  السا1ساة  الحارب  انتهااء  عقاَب 
ااِهيْد تأسايَل الدائرة  اايُِّد القائُد إىل الشَّ السَّ
اممنية خإ1ارتها بشاكل مساتقل عن الجانب 
ااِهيُْد ما  الدساكري خالجهاا1ي، خشاّكل الشَّ

ُعرف حينها بقسم اممن الداخيل.
بداد ذلك ُعرخت محاخظة صددة بأنها أكثُر 
محاخظات الي ان أمناً، ختناَقاَل املواطنون يف 
ُكّل ماكان أن صددة محاخظاة ال يَُرق عليك 
خيهاا يشء مه ا بلاغ ث ناه، خأن التلفون إذا 
ُخقد لناك خستجد َمن يديد إليك خلو بدد حني، 
ختناقل الناس أخباَر ترك السيارات مفتوحة يف 
ُكّل مكان يف محاخظة صددة بكل أمان خأخبار 
1خرياات اممنيني بالدرفات النارية التي تقّد  
املسااعدة لل سااخرين عناد اللازخ  يف الليايل 
املظل ة خلو يف بطون امخ1ية خق م الجبال.

أنجااء  ُكّل  مان  تواخاداً  شاهدت صدادة 
الحارب  انتهااء  بداد  الي نياة  الج هورياة 
السا1ساة عىل مدار سانوات )2010 – 2011 
– 2012( خبامخاص عقاَب اندالع ثاورة 11 
خيايار 2011 ، حياث أصبحت صدادُة ِقبلَة 
رؤخس امموال خاالساتث ارات؛ بسابب اممن 
ااِهيْد  الاذي ند ت به خالذي كان يضطلع الشَّ

أبو حسن املداني بإ1ارته.
كانت مدينة صددة حتاى 2011/3/20  
تداني مان َفْور عث ان مجايل خظلم ما كان 
ايِّد القائد  يسا ى التحالف القبيل، خأخكل السَّ
اِهيْد خقا1ة آخرين مه ة تحريِر مدينة  إىل الشَّ
ااِهيْد امله ة ماع رخاقه  صدادَة، خأنجاز الشَّ
ك دركٍة عساكرية يف مدينة سكنية بدبقرية 
عسكرية منقطدة النظري يف غضون يوَمني ال 

أكثر خبدخن أيَّة خسائَر تُذكر.

ااِهيْد قادرٌة خائقاٌة عاىل  كانات لاد  الشَّ
تطبيل الدلو  الدساكرية ك درساٍة يف ام1اء 
الدساكري يف الحرخب خبلاورة منهجية أرقى 
م ا 1رفت علياه مدارُس الدلو  الدساكرية 
ختجاربُه امليدانيُة خخطُطه اإلبداعية تساتحلُّ 
أن تُادرََّس يف امكا1ي ياات الدساكرية، ك اا 
يقاول متيصصون، خلي ليسات إال شاالٌد 
عىل تجايّل الهداياة اإللهية مَلن يساريخن عىل 
املنهجياة القرآنية خيلتزمون توفيهاِت قيا1ة 
ااِهيْد ُكّل  ربّانياة، خلذا ماا كان يت يُّز به الشَّ

الت يز.
ااِهيْد  لدلاُه ي كن أن يقاَل إن خلسافَة الشَّ
هاا الدبارة )كانات الطلقة  الدساكرية تليصُّ
النارياة لدياه لاي الرضباة امخارية للدادخ 

خليست الرضبة امخىل(.

مناسباُت املولد النبوي:
مناساباُت املولاد النباوي يف صدادة التاي 
يُحييهاا املواطناون سانوياً اساتجابًة لدعوة 
ايِّد القائد خالتي كانت تشهُد إقباالً منقطع  السَّ
النظري بلغت يف سانتَي 32ل1لاا - 33ل1لا، 
حشاو1اً مليونية تواخدت إىل محاخظة صددة، 
كانات تادار بكل فادارة خانسايابية مان ِقبل 
ايِّد  اِهيْد خرخاقه املؤمنني خبإرشاف من السَّ الشَّ
القائد ختوفيه منه عي خطط مدرخسة فدلت 
تقاريَر 1خليًة تدّرُس لاذه القدرة الفائقة عىل 

إ1ارة الحشو1 ختأمينها.
ااِهيْد أبو حسان بشاكل أكيَ  برز 1خُر الشَّ
عقاب ثاورة 21 سابت ي ل201  املواخل ذي 
القدادة 35ل1لا، حيث كانات مه ته تت ثل 
يف املحاخظاة عاىل خزارة الداخلية ك ؤسساة 

سيا1ية من ألم مؤسسات الدخلة.

خلحساساية الد ال اممناي بشاكل عاا  
خخاالل الساتة امشاهر التالية يشاهُد خزيُر 
الداخلياة حيناذاك اللاواء/ فالل الرخيشاان 
للشهيد خبرقي التداُمل خقوة الشيصية خبدد 
ااِهيْد خرؤيته الثاقبة  النظر خكان لحك ة الشَّ
خخه اه الد يال لل ه ة إلياه خلفريل ع له 
1خٌر أسااٌس، خبذلك خقد كانت خزارة الداخلية 
من أنجح الوزارات التي شهدت انسجاماً بني 
ضبااط اممان خاللجاان اممنية، خقاد فنّبها 
ااِهيْد عىل رأس اللجان الشدبية  حضوُر الشَّ
ُكلَّ اإلشاكاالت، خلكاذا خاإن ما تشاهده 
الباال1 من ألم رغام طول أماد الددخان 
خحارص الدادخ عاىل إحاداث اخرتاق 
أمناي ختفجاري الوضاع مان الداخل، 
لذا اممن خاالساتقرار خخشال الددخ 

يف اساتهداخه له 1اللٌة ع يقة عاىل حجم أثر 
ااِهيْد يف لذا الجاناب، خال مبالغة إن قلنا  الشَّ

إنه حسنة من حسناته.
ااِهيْد الكبري منصَب عضو اللجنة  تقلد الشَّ
اممنية الدليا عقب اإلْعاااَلن الدساتوري يف 7 
خياير 2015  عندما تسّل ت اللجنة الثورية 

الدليا قيا1ة البال1.

استشهاُده:
الدادخان  ُشانَّ  إن  خماا 
السادو1ي اممريكي عاىل الي ن 
كان  حتاى    2015/3/26
1خر  الكباريُ صاحاَب  ااِهيُْد  الشَّ
كباري يف موافهاة الدادخان، خلم 
يُقاْم بإ1ارة املدركاة من مكانة، 
خعاا1ة  عا1تاه  لاي  ك اا  بال 
إىل  تَحاارََّك  الكباار  املجالديان 
الجبهات، خأكرمه الله بالشها1ة 

يف اليطاوط اممامية 
يف 15 شادبان 

خااز  لقاد    2015/6/5 املواخال  36ل1لاا 
ااِهيُْد بكراماة الله تدااىل، خناال ما كان  الشَّ
يت نّاى، خخرت الي اُن خامماة عظي اً من 
عظ ائهاا إال أن الدزاء خيه أناُه ربّى رفاالً يف 
1ُنياه سايواصلون مساريتَُه يف الوخاء خالوالء 
للاه خللقائاد خلل نهج خيُكِ لون مشاواَرُه يف 

الدخاع عن الوطن.

من عباراته الخالدة:

إن أكثَر مكاٍن في الجبهة أمانًا هو 
أقرُب مكاٍن من العدو

لذا رفُل 1خلة خحاخظوا عليه

قالوا عنه:
اللواء جالُل الرويشان -  نائُب رئيس الوزراء:



الي يل 16 خياير 2017   املواخل 20 ف ا1  امخىل م3ل1لا     الدد1 )لل1(10 ذكرى الشهيد

طه.. الذي لم أستطع أن ألخصه
مالك المداني 

لكاي أكاوَن صا1قاً مدكام.. ال أعلاُم ماذا أرياد!، بل 
بامصح ال أ1ري من أين أبدأ أ  ماذا سأقول؟

يف الحقيقاة إنناي يف خرطاة، خاال قلٌم أسادَفني، خال 
لافاٌل أنقذني، خال حبُل أخاكار تدىلَّ أََمااا  ناظري، ال 
أملاك بدايًة خلم أخكار يف نهاية بدُد، ُكلُّ ماا يدرتيني لو 
رعشاة َقلب خخراغ كبريٌ لشاّدة اتسااعه أضااق صدري 

َحااااادَّ االختناق!
خالحَدُث كبريٌ خاملدني به أَْكَي.. 

اه أحباُر  ال تساتوعبُه ساطوُر امخراق، خال تفاي حقَّ
املحابار التاي ما انفكات تذرُف املادا1َ عىل خفاه الورق، 
خكأنه ينقُصني أحٌد غريي خغري فوارحي مخاسايه خأمللم 

َشتاتَه!
ماذا أخدل ?!.. يبدخ أنني خقدت قدرتي عىل الكتابة!

أيُدَقاُل أن ييذلني الحظ خأنا يف أمالِّ الحافة إليه!؟ 
أيُدَقُل لذا..؟!!

لَم ال؟! خهذه عوائُده خلذه طبيدته.. 
متى حالفني أصالً، خملاذا استغرب خذالنه يل؟!

يا إلهي! ما لذا الشتات الذي يت لَّكني؟!
ساحقاً له ا ساحقاً.. حظي خشاتاتي، سأ1خُس عىل 
كليه اا ك اا لاي عا1تاي، خأ1ع قل ي يسرتساُل خقط 
بدخن مقدمات أَْخ خات ات أَْخ أي يشء، ساأقد  ما عندي 

خيكفي.. 
طه املداني!.. أ  أقول أبو حسن؟
لل أكتب عنه باس ه أ  بكنيته؟!

يف الحقيقة لذا ال يهم، لسات بصاد1 كتابة تقرير أَْخ 
تحليل أَْخ تحقيل.. 

لان أرخَي حكايا خالادي َخأقاربي خَمان عارشخه، خلن 
أتحدث عن 1ماثة أَْخاااَلقه خرحابة صدره التي اتسادت 
مصدقائه خأعدائه خاستولت حتى عىل السجان خالجال1.. 

سأ1ع قصَص سجنه َختدذيبه للحقوقيني.. 
خسأترك نزالتَه.. شهامته.. صيه.. ُحلَ ه.. حك ته.. 
خطنتاه.. شاجاعته.. سا احته.. عصفاه.. ساكونه.. 
اتزاناه.. انه ااره.. خإحاطتاه بكل الفضائال خاملكار .. 

لدل اء النفل خلواة الك ال البرشي.
ساأتجنُِّب الحدياَث عان ارتباطاك بالله عان ذكرك 
لاه.. عان تسابيحك.. تهليلاك.. ركوعاك.. ساجو1ك.. 
اساتغفارك.. منافاتاك خذرخاك للدموع أثنااء خلواتك 
التاي كانت كثرية بكثارة املصائب التي كنات توافهها 
يا سايدي..، خسأخساح املجال ›للحرب نفساها‹ يا أبا 
حسان لكي تكتَُب خترخَي ختحكَي عن شجاعتك.. عن 

بطوالتك عن ليجاتك خذرخة تجلياتك.. 
لي سارتخي كياف كرت الزحاوف املرتلاة، خكيف 

1َحرت الفيالَل املجدلة. 
لاي ساتحكي كيف أحرقات 1بابة ببندقياة!، خكيف 
خثبات َخحياداً أََمااا  كتائب االباا1ة حتى أثرت 1لشاة 

اعدائك خاشبدتهم رعبا خرلبة.. 
الحارُب نفساها ساتيي الرفاال كياف 
يصبحاون رفااالً، يقفاون يف الك ائان 
خرا1  خيقلبون الحومة حدا1اً خيحيلون 
خمصحاف  ببندقياة  رماا1اً،  الدتاا1 

خمسبحة.. 
الحرُب يا طه كفيلة بكتابة املدلقات 
خالقصائد خالرخايات خيك، ال ينقصها إال 
قلم خنوتة، لتسّطَر مالحَ ك امسطورية 
مجالسانا  يف  تناقلنالاا  لطاملاا  التاي 
خمحاخلناا التاي لام نكان نفقاُه خيها 
إال الحدياَث خالاكالَ  تاركاني الفداَل لك 

خممثالك من سا1اتنا املجالدين.. 
ساأترك ُكّل لاذا مصدقائك خمعدائك 

خملن عرخوك خعايشوك.. 
أما أنا، ساأكتفي بكتاباة يو  لقائك 
خياو  إبالغي بيي ارتقائاك خما بدده.. 

سأكتفي بهذا: 
---

كانات ليلة الثالثااء، ال أذُكُر تأريَيها 
تَحدياداً، خلكنها كانت بداد ثورة الا 21 
من سابت ي أذكر لذا، ألتقيتك ليلتها يف 
منزل أحد أقاربي، كنُت خامَل خ ساة 

حينها.. 
ماا زلات أذكار خقوخاك يف الر1َُّْلاِة 
ت تشال بُندقيتَك ختلقي التحية بتواُضٍع 
ختلاك االبتساامة التاي عجازت عن خك 
شفرتها إىل يومنا لذا ال تفارق محياك.. 
أذكار مصاخحتَاك يل خأناا كيل خياٌر 

خاعتزاز.. 
1خلات يومهاا خفلسات مدناا.. لم 
تتحادث كثرياً، كنات أَْكَيَ مان الحديث، 
خلم أمتلك الشجاعة للحديث مدك، خقط 
فلسات بادخري أراقبك خأسارِتُق النظَر 
إلياك متأماالً مالمحاك الحاا1ة خطبدك 
الها1ئ ختلك الهالاة التي كانت محيطة 

بك.. 

تلاك الهالة التي أرغ تني خأرغ ت ُكلَّ من ينظر لك أن 
يسُكَت احرتاماً خإفالالً.

كنت متشابداً بالرفولة خالوقار يا سيدي َحدَّ الث الة 
بال كنات تفيض بهان أين اا ارتحلت خحيث اا خططت 

رحالك.
لم أساتطع ليلتهاا إال أن أبرح مكاني فامداً أشاالد 
تضاريَل خفهك خالندبة التي تدتليه يف 1لشة خ1خول!
خال أخفي عليك أنني شات ت حظاي الذي ال أنفك عن 
شات ه خالدَّخس عليه عىل ُكّل لحظة ضيدتها خلم أتدرف 
عليك أَْكثَار لساي أغوارك خمدرخة أحافيك خألغازك التي 

كنت تيفي حلوَلها خلف حدقات عينيك. 
عينااك اللتاان رضبت بنظرل اا أقاى الدنيا خقدر 
الكاون خكأنك تار  الرَّ املكنوَن ختدرف ماا القا1  من 

بديد! خكل من حولك ع ٌي ال ينظرخن!
الله ياا طه.. كام بدثرني ص تك خساكونك خإفاللك 

للسيد القائد حين ا أرشق عىل الشاشة!
ال أ1ري كياف لاك أن تكاون كالساد املنياع لحظاة 
خكالح ال الو1ياع لحظاة خأنات محتفظااً عاىل كامل 

أرصدتك املهيبة، ال تهدر منها شيئاً.. 
سلبت ألبابي يا خيل الله خما زالت مسلوبة إىل اليو !

غا1رت يوَمها، خ1عتنا ختوكلت عىل الله خأنا ات نى إاّل 
تفارقني 1قيقة!

أمضيات ليلتي تلك خأنا أخكُر خيك بكل ما خيك لم تغب 
عني لحظًة خاحدة، 

كانات أّخل مارة التقياك خيهاا مبارشة، كنات مجر1 
قصص خحكايا مرساومة يف مييلتي، أقصها مصدقائي 

خأحكيها لجلسائي.. 
أك لات ليلتي عىل نفل الحالة، حتى أرشقت شا ُل 

صبااح اليو  التايل..، صباح اليو  التايل الذي أخيني خيه 
قريبي أنك طلبت منه اصطحابك خيدعوني ملراخقته!

ت لكتني الفرحة حينها خغ رتني السادا1ُة، لم أتر11 
بتاتااً يف قباول 1عوتاه، ارتديت ثوبي عاىل َعَجل، ح لت 
ساالحي بيدي خلرخلت مرعاً لليارج منتظراً ابن خايل 

الذي سيأتي مخذي قبل املجيء لك.. 
أتى إيلَّ خأنا كيل شاوق خلهفة لرؤيتك، صددت سيارته 
خانطلقناا إليك أحساب اممتاار التي تفصلناا عنك حتى 
انتهيت من حسابتها خرأيتك.. تفرتش امرَض، خالياً من 

بهرفة الحياة خزخارخها.. مبتس اً لنا من بديد!
لن تصدق كم كنت مزلواً خميتاالً عندلا.. ال يهم.

ركبت مدنا خذلبنا.. 
كان أخُل حدياث أفريه مدك خآخر حديث يومها! كنت 
بسايطاً يا سايدي حد الدظ اة! خقريباً مان الواقع حد 

اليقني!
كنات خفياف الظال، رسياع البديهاة متقد الاذكاء، 

خطيب.. خيلسوف.. ملم.. ملهم.. عالم!
إنهينا ذلك املشوار خقطدنا تلك املساخة كل ح البرص.. 

تدل ت آنذاك ما لم أتدل ه خالل ست خعرشين سنًة!
خ1عتك خيكا1 قلبي يت زق.. ال أ1ري كيف راخ1ني ذلك 

الشدوُر الذي أخيني بأني لن أراك مجد1اً!
كادت أبكي خأخجر 1مَع عينيَّ يومهاا خلكني ت الكت 
نفي بالكا1 خظللت أراقبك حتى اختفيت عن ناظري!

خلام يطل الوقت بددلا َكثرياً حتى اشاتدلت الحرب.. 
خأخقادت نريانها، خبلغني أنك أبيت إاّل أن تكون يف املقدمة 

ك ا لي عا1تك. 
ل خخيفة  ظللت أتاباع أخبارك خأقتفي خحيَاك بتوفُّ

خحذر!، مكثُت عىل حايل لذا حتى تلك الليلة.. 
تلاك الليلة الساو1اء الظل اء التي ال زالات تفاصيلها 

القبيحة عالقة برأيس حد اللحظة.
كانات ليلاًة باار1ًة، غائباً عنهاا الق ر، خأكا1 أقساُم 
باليالال أنه حتى النجاو  انطفأت يومهاا، خال نور خال 

قبل نار خال خلج أخل ظهر.. 
كنات أنا خالساوا1 خأحاد أصدقائي الاذي زف إيلّ خيَ 

استشها1ك..!!
تبّلدت خقتها، حاخلت أن أرسام سيناريولات مغايرة 
عاى أن أخفاَي الحقيقاة، عاى أن أكذَب عاىل نفي 
مواساة خشفقًة بحايل.. خلكن اليي كان قاطداً خمؤكداً، 
خخاوق ُكّل لذا غاية يف الرية، كانات قطدة ف ر ُحِكَم 

عىل أن ابتلدها خحدي 1خن أخبار أحد.
عدت أ1رافي صوَب منزيل خأنا أ1ري إنني سأبكي عىل 
أثار الفافدة حاد االختناق، لم أصادْق أنني خصلت عتبة 
غرختاي حتى تنفسات الصدداء خأطلقات الدنان للطفل 
الاذي بداخيل خبكيت.. بل ذرخت الد  بشاكل ليساتريي 

خلم يوخقني عن فنوني إال عيناك!
عيناك اللتان تذكرته ا خأنا يف سكرة أحزاني ختثلجت 

أطرايف رلبًة منه ا!
كت ات الار الثقيال مناذ ما يقاارب عاا  خنصف، 
خرخضات مشااركة أحد به، كنت أسا ع ماا ترب من 

أخبار خأتألم خحيداً.
كنات أر  صوَرك عىل مواقع التواصل َخأتوفع خفية، 
كنات أضاع عيني بداني من يدلم خاي ارتقائاك خالفظ 

الشهقة بص ت. 
مكثات عىل حايل لذا إىل قبل ما يقارب الشاهرين من 
كتابتاي لطالسا ي لذه إىل ذلاك اليو  الاذي طلب مني 
أن اشارتك يف ع ال تصوياري خثائقاي يحكاي حياتك.. 

فها1ك.. استشها1ك!
أ1ركات عندلاا، أنه حاان الوقت لكي يبتلاع الج يع 
الج ارة، خأنه سايدلُن عن استشاها1ك قريبااً، خظننت 
حينها انني ساأريح كاليل مان ح له الثقيل قليالً.. عند 
مقابلاة أصدقائك خرخاق فها1ك خاالسات اع إليهم خلم 

يتحدثون عنك، خلكن.. 
يا خييل.. لو شاالدتهم خلم يبكون يف نصف الحديث، 
لاو رأيات 1موعهام التي ساالت لدظ تك يا سايدي، لو 
سا دت زخراتهم التي كانوا يفجرخنهاا رغ اً عنهم، لو 
ملحات بريال أعينهم خلام يصفوناك، خرشخ1 نظراتهم 
خلم يرتف ونك، خرباطة فأشهم املنهار خلم يندونك!، 

خحرتي خضي ي خرعشة يدي حينها.. 
لقد تركت يتامى ُكثْااراً خرائك يا طه، خخلفت رفال 
اشداء كثر أيضا، ارتقيت إىل الس اء يا سيدي، خأخفينا 
ااهيْد،  خيَ ارتقائك كثرياً، خلا قد فاء أُْسابُااْوع الشَّ

خقرر لنا أن نحتفل بك عالنية.. 
لا أنا اليو  أكتب عنك ما ال يليُل بك.. 

خلكان ال يهام، خأنت لسات بحافة ملان يكتب 
خيك.. 

امنبيااء  بجاوار  الشاها1ة  لاك  لنيئاا 
خالصديقني خالشهداء م ن سبقوك

خساال  اللاه عليك ياا سايدي يف ُكّل خقت 
خحني

خعهادا عليناا أن ن يَش عاىل 1ربك خ1رب 
السيد حساني مت ثلني مخامر قائدك خقائدنا 
السيّد الدَلم عبدامللك بدر الدين الحوثي إىل أن 

نلقى اللَه منترصين أَْخ ُشهداَء.. 
سالٌ  سال .

ـهْيد طه  القائُد الكبرُي الشَّ
األنَصـار.. قائٌد جمع بأَس 

النزال وطهارَة اإلْنَسـان
عبدالحكيم النعمي

أيقوناُة أَنَْصاار الله السااحرة بإنجازاتهاا خأحجياتها.. 
ييتزُن القائُد الجها1يُّ الكبريُ، اللواء طه حسان إسا اعيل 
املداني يف شايصيته الدديَد مان امرسار املفافآت.. تتواز  
مهارتُاه يف القياا1ة الدساكرية مع َشاَغف بدالاٍم بديٍد عن 
السياساة خاملوافهة مع الددخ، عارخوه يشاهدخن عىل ُحبٍّ 
ن اا منذ صغره مشاكال مان الفان امللتز .. يف سادة قيا1ة 
الجبهات فلل خسار خقا1، أََمااَ  الددخ خاملرشخع السدو1ي 
اممريكي الصهيوني كانت له املآثُر طوال سانني، خلسانواٍت 
خلت يف خفاه الددخ التكفريي، أ1اة املرشخع نفِساه، خاض 

نزاالٍت ُكي  حاخلًة بالت كني اإللهي.
ااهيْد اللواء طه املداني، ذلك  رفاٌل كبريٌ كهامة القائد الشَّ
الجها1ي الكباري يغيُب اليوَ ، لكن لنا خلفه ِعاازُّ انتصاراٍت 

خمسريٌة مزنرٌة بثوب أمجا1. 
أَّسال مع كبار القا1ة لداّز أَنَْصاار اللاه خاقتدارلم منذ 
أمد بدياد خمنذ صاوت أخىل طلقات املسارية الُقااْرآنية ضد 
“الظاملاني خاملساتد رين”، مسارية قرآنية فها1ياة أذاقت 
ديْن  امَْعااَداَء الذُّلَّ خالهزائام، خبقي امَْعااَداء حانقني مرتصِّ
لهذا البطل الدساكري الجها1ي َسنني طواالً، مدركني حجَم 

1خره. 
خللِدااازِّ رفاٌل كذي البأس الشاديد »طه«، خلالسام ألُف 
مدناى من إقدا  خخاداء، خاملقاب الُكي  ملاُك يديه خصنع 
ي ينه، خاندخاعة أَنَْصاار الله خثبات املجالدين يف ُكلِّ ساوح 
النزال من بركات تيطيط ختوفياه خقيا1ة ألفها خانصهرت 
بشايصيته خالتصقات بتضحياتاه، خفهاً بوفاه مرشخع 
سادو1ي امريكاي صهيوناي خام1َََخات، نحاو انتصاار تلاو 

انتصار خصوالً إىل النرص املؤزر.
ااهيُْد لُغزاً يحرّيُ الكثريين، شايصيتُه  ال يازاُل القائُد الشَّ
الدساكرية خُلويتُاه الجها1ية الغامضة التي لم تُكَشاْف إاّل 
بدد استشاها1ه، تبدخ خكأنها نبٌع يفياُض بامرسار الغريبة 

خالج يلة يف آن مداً..
 مساريتُه الجها1يُة الطويلة تشريُ إىل أنه خاحٌد من القا1ة 
القالئال الذيان ت يّازت حياتُهم بَياطٍّ تصاُعاِدي عىل كاخة 

املستويات، م تلكني قدراٍت خلياقاٍت ذلنية غزيرة.. 
إناه آياٌة يف البأس. آيٌة يف الشاجاعة. آياٌة يف الوخاء. آيٌة يف 
اإلخااء. آيٌة يف الدلاء.. اسام خشايص أثار ُفناوَن امَْعاَداء 
منذ أعوا  طوال. نفضت أفهزة امليابرات الي ن كالساجا1ة 
خلم تجده.. شايصية طه »عساكرية شادبية استيبارية« 
اساتثنائية قا1رة عىل التأثري عىل اآلخرين من 1خن أن يتدّ د 

ذلك.. 
ساالُ  الدزيز مرض الي ن خاصالً، حني تدانقت رخُح أحد 
خرسانها املجالدين القا1ة الكبار يف الدلياء مع أرخاح شهداء 
الي ان، خاملساك طيٌب خّواح مان 1مه الطالار، يدّطر فها1َ 
شادب الي ن برياح تيّطى الحدخ1 الي نياة. قا1ماً من ثر  

الكرامة خاإلباء خالش وخ َخاإلخاء.. 
عاش يف زماننا يذكرنا, ببأس اإلما  عيل )ع( قاتل صنا1يد 
الدرب خبأساه املهيب, خ1موع الليل ختدبُّاده الداخئ خحنانه 
السااحر الدطوف, خدايلٌّ يف قوتَيه الجاذباة خالداخدة أف ُل 
كتب خأف ل كل ات نطقات بوصف قائد تأرييي عظيم زق 
الحك ة خالحب خالشجاعة خالغرية عىل الدين ك ا يريُد الديُن 

من أعظم اليلل خالُيلُل الرسول امكر  مح د )ص(.. 
طه يا أمة طه، إنه قائد محب لله خرسوله خلديل خالحسني 
ااهيْد القائد. يذكرنا برشحات من أيا   خالحسان خزيد خالشَّ
حرمناا القدر مان أن نحيالا باأُّ  الدني, خأتانا اللُه بأُساوٍة 
مح ديه حساينية علوية حّطت بيفة عىل امرض خصندت 
من خلف ستار خبديداً عن اال1عاء خالظهور خالرياء, بأصابَع 
من نور خليال شاقاء صامت, خحققت شيصية رفل خاحد 
ما عجز عنه َمن يطلل عليهم عظ اء رفال لذا الكوكب.. 
كان 1َِماَث امَْخاااَلق، يحتاُط مبدد الحدخ1، ُعرف بنبوغه 
خبكوناه طاقاًة خلاماة عل ياة عساكرية خاساتيبارية، 
اااة خالل خرتاته الدراساية خالجها1ية، بهذه الكل ات  َخاصَّ
ااهيْد  اااة حديثَهاا حول سارية الشَّ بادأت املصاا1ر الَياصَّ

امَنَْصاار ي القائد الدسكري اللواء طه املداني.. 
كان إيَْ انُاه يظَهُر مان الكل ات التي يتفاّوه بها، خكان 
حديثُاه لو 1ليَل اإلنَْسااان املؤمان إىل تقواه، خلكن شاكله 
اليارفي لم يكن يوحي أبداً بأن ذاك الشايص املتواضع لو 

املجالُد الكبري اللواء طه حسن املداني.. 
 ياا طه ياا ابَن امَنَْصاار يا سايَف شادب الحك ة.. كيف 
نرثياك خأنت الوارُث حسايناً خالنبينْي؟ خَمان يجاريْك؟ كيف 
نرثياك خأنت امُلدزَّ  بكربالء خالحساني خصفني عيل خحطنَي 

صالِح الديْن.
ااهيْد طه املداني ساالُ  اللاه عليك يو   أَيُّاَهاا القائد الشَّ

ُخلدت خيو  استُشهدت خيو  تُبَدُث حيّاً. 
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أبو الحسن.. جهاٌد واستشهاٌد

على درب الشهداء.. 
قيماً ومبادَئ

الشهيُد أبو حسن املداني..
أنموذٌج.. لصانعي التأريخ 

وَحَملِة املشروع

زيد البعوة 
ِمن باني املسا ورة خاملنقاورة يف الجامع 
َره  َصادَّ موقاف  أّخل  كان  بصندااَء  الكباري 
ااهيُْد طاه املداناي، حني ذلاب ب حض  الشَّ
إرا1تاه إىل لنااك ليرصخ بشادار الياءة من 
أَْعااَداء الله، ختام القبُض عليه خالازجُّ به يف 
زنزانة خر1ية يف أرخقة ساجن اممن السيايس 

لدد1 من امعوا .
 كان التدذياُب خالضغوطاُت املتكررة عليه 
خعىل بقية زمالئه ال تتوقُف؛ لجدلهم يتيّلون 
عان مواقفهم، لكنه كان قويااً بقوة اإليَْ ان 

الذي يح له يف 1اخله.
 خعندماا تام اإلخاراج عنه َلاْرَخَل مرعاً 
إىل قائاد املسارية الُقااْرآنية السايد َعبدامللك 
ليطلَُب منه ع الً يف سابيل اللاه، تم التوفيه 
بالتَحاارُّك الجا1 خاملسات ر ثقاخيااً ختدبوياً، 
ااهيُْد بكل لهفة خشاوق للد ل؛  ختَحاّرك الشَّ
من لذه رغبتَُه املنشاو1ة خالتي يحلُُم بها منذ 

يت الثقاخُة الُقااْرآنية يف صدره. أن ترسَّ
اهيْد   فاءت الحرب الربدة بدد خرخج الشَّ
طه من الساجن بحوايل عرشين يوماً، خلبل 
المَة حربه خانطلل إىل ميدان املدركة كامساد 
الهصور ال توقُفه ُكلُّ أسلحة الداَلم، ال 1بابات 
خال مدرعاات خال صواريخ خال زحوخات، حتى 
أناه ُفرح خاالل الحرب الرابداة ثالث مرات، 
كان يجارتح خرغام الظارخف الصدباة خقلة 
اإلْمَكاناات الطبياة خاملا1ياة خيدالج نفَساه 
باملوفو1 ثم يواصل ع َله الجها1ي خلكذا لم 

يتوقف يوماً عن الجها1.. 
شابٌّ نشأ يف طاعة الله، ُكلُّ حياته مواقُف، 

خأَْكَيلا خأعظ ها الشها1ُة يف سبيل الله.
 لتف بشدار الرصخة يف خفه املستكيين 
يف زمن الص ت لام يَيْف يوماً من ُكّل عوامل 
الرتلياب خالرتغياب، لم يَياْف إاّل من حافة 

خاحدة إاّل خلي التقصري خالتفريط.
أقساامها  ب يتلاف  الجها1ياة  أع الاه 
الثقاخياة خاممنياة خالدساكرية تشاَهُد عن 
عظ اة صاحبها ختقول ملحبياه خرخاق 1ربه 
خمَلان يدرخه خال يدرخه: افدلوا من لذا البطل 
املغوار مدرسًة يف الجها1 خمدانيه خالتضحية 
خغاياتهاا، خ ن كانت حياتُه فها1اً خختامها 
استشاها1اً ال شاك سايكون مدرساًة ينهال 
منها ُعّشااُق الشها1ة يف الد ل املست ر يف ُكّل 
الظرخف يف السالم خالحرب خالشدة خالرخاء، 

لاو كان لكاذا، خال شاك أن مان يدرخاه أَْخ 
يتدارف علياه حل املدرخاة سايكوُن قوياً يف 

إيَْ انه خقوياً يف مواقفه خأع اله.. 
قائٌد عسكري صندته الحرخب خالرصاعات 
خجدلت منه بطالً ال يشلُّ له غباٌر كان شدلة 
ال تنطفئ يحرق نفسه لكي ييء لآلخرين.
 صاحاب قاماة طويلاة خلاماة مرخوعة 
خل ة عالية، كان يدشل الجها1، حياته كلها 
مدلقة بني ذي خقار عيل خشادار الحساني يف 

كربالء »ليهات منا الذلة«.
أخذ من ثقاخة الُقااْرآن مدنى مدرخة الله 
خرّسخ يف نفسه »ال عذر للج يع أََماا  الله«، 
خقاال لل وت خالحيااة محيااي خم اتي لله، 
ح ل سالَح الحديد عىل كتفيه خسالَح اإليَْ ان 
بني فنبية خشّ ر عن سااعديه، خقال للدنيا: 
لقد طلقتك ثالثااً إاّل يف حالة خاحدة أن أعيَش 

عزيزاً بدزة اإلْسااَل .
 ثام قاال للحيااة مقولة فاّده اإلما  زيد 
املشهور: من أحب الحياة عاش ذليالً.. خخدالً 
لام يكان يدرف من الاذل إاّل االسام خلم يكن 
ييااُف إاّل من الله، فساُده مثيان بالجراح 
يف ميتلاف املداارك خاالل الحارخب املاضية 
من الحارب الرابدة حتى الددخان السادو1ي 

اممريكي عىل الي ن.. 
ااهيْد القائد   إذَا أََر1َْت أن تتدارف عىل الشَّ
أباي حسان املداني مان خاالل مواقفه خقم 
بجولة إىل ساحات املدارك يف الحرب الرابدة يف 
ضحيان خآل الصيفي، ثم يف الحرب اليامسة 
يف صددة خيف الحرب السا1ساة يف آل ح يدان 
خاملهااذر خفبال الص اع ثام اتجه غربااً إىل 
الحادخ1 السادو1ية الي نية إىل فبال الدخان 
بجيزان خخالل الددخان السادو1ي اممريكي 
عاىل الي ان ذلاب إىل الجنوب خطّهار الدديد 
من املدن من عنارص 1اعاش التكفريية خمن 
الُد االء خاملناخقني مان مرتزقاة الددخان يف 
اهيْد لنالك أرخع  لحج خعدن، حيث سّطر الشَّ
البطوالت خالحل بأذناب املدتدين رش الهزائم 

املنكلة.. 
ااهيْد طه  خإذَا أََر1َْت أن تتدارف عاىل الشَّ
حسان إسا اعيل املداني من خالل الُقااْرآن 
الكريم خستجده يف قوله تداىل: »رفاٌل صدقوا 
ماا عالادخا اللَه عليه«، خساتجده يف ساورة 
أَن  أََر1َْت  َخإذَا  امحازاب،  الصاف خيف ساورة 
تتدرَف عليه من خالل التأريخ خساوف تجده 
يف شيصية ع ار بن يارس خمالك امشرت َخإذَا 
أََر1َْت أَن تتدرََّف عليه من خالل سريته الذاتية 

خهاَو املجالد طاه املداني متازخج، خله عد1 
مان امخال1 1رس يف الجامدة رشيدة خقانون 
حالتاه املا1ية باذل خعطاء خانفاق يف سابيل 
الله من ما يحصال عليه من خالديه خزمالئه، 
متواضاع خذخ أَْخاااَلق عالية تقلد الكثري من 
امع اال؛ بسابب خالصه خفدارتاه خحنكته 
خحك تاه خثقة الج يع خيه خبُحْسان تدبريه 
لألمور ال يناُ  كثرياً خيد ل أَْكثَار خكثري الذكر 

لله.. 
ااهيْد املجالد البطال طه املداني  كان الشَّ
قائداً عساكرياً يف امليادان يواِفاُه الزحوخات 
خيقتحام املدساكرات خاملواقاع تحّققت عىل 
يدياه الكثاريُ مان االنتصاارات، حياث كان 
يحظى بتأييد من الله سابحانه ختداىل خكان 
رخااق 1ربه مان املجالديان يدتيخناه 1رعاً 
حصينااً خاالل املدارك، ينظارخن إىل مواقفه 
الشجاعة خيبذلون فهَدلم للتنكيل باملدتدين 

إىل فانب قائدلم ختأسياً به.
كان مجالاداً خصار شاهيداً، حياته الدنيا 
خلبها لله خيف سبيل املستضدفني من عبا1ه، 
خحصال عىل خعاد الله الاذي يقاول »خيتيذ 
منكم شاهداء«، استشاهد أبو الحسن خالل 
مالحاَم بطولية لن تساتطيَع أقاو  رشكات 
اإلنتااج الدرامي أن تنتَجها ختيرفها إعالمياً 
ك سلسال أَْخ خيلام اكشان أَْخ تأرييي؛ منها 

أَْكَي من ذلك.
 كان خاي استشاها1ه كالصاعقاة عاىل 
أَنَْصااار الله عىل أخرا1ه الذيان كان يقو1لم 
خاالل املداارك خعاشاوا مداه حياة السالم 

خالحرب.
 لم يساتوعب الناُس الييَ، خجاء التوفيه 
بكت اان اممار حتى ال يفارَح الدادخ خحتى 
ال تنهاار مدنوياات املجالديان، خظال اممر 
رساً كدعاوة امنبياء حتى فااء اإلذن بالَجْهر 
يف الذكار  السانوية للشاهيد حصال ماا لم 
يكان متوقدااً الدادخ اكتشاف أن مدلوماِته 
االساتيباراتية ضديفاة خأنه لم يساتطع أن 
يستيُرَج خي استشها1 قائد عسكري، بين ا 
اهيْد، خكان  الشدب الي ني م ن يدرخون الشَّ
اليي بالنسبة لهم مزيجاً بني الحزن خالوخاء 
خمواصلة املشاوار عاىل نفال الطريل الذي 
ااهيْد فها1اً ال يتوقف حتى يحل  سالكه الشَّ

الله الحل خيبطل الباطل.
 خساالٌ  مان الله خرح اٌة عاىل رخح أبي 

الحسن املداني. 

العميد أحمد علي جعفر*
ااهيْد ليل مناسبًة لنتذكَر   أُْسبُااْوُع الشَّ
خيهاا شاهداءنا.. خهم حاارضخن يف أذلاننا 
خنفوسانا ُكّل يو  خكل سااعة، خلاا لي ُكلُّ 
حياتنا نساّيرلا للساري يف لذا الادرب الذي 

سارخا عليه.
ااهيْد(  خلذا امُْسابُااْوع )أُْسابُااْوع الشَّ
إن ا لو مناسابة سنوية لنجد1 الدهد بشكل 
ف اعي. خنحتفل كشدٍب قّد  خرية أبنائه. 
خنقف إفاالالً خإكرامااً للتضحياات التي 

قدمها شهداؤنا.
 خيجساد الشاهداء امخخياء مدناى خمبدأ 
التضحية خالفاداء حني يتقدماون الصفوف 
االخىل خيبيداون أنفساهم خحياتَهام للاه خيف 

سبيله برخحية عالية خبحب خإخالص.
 خحين ا نتحدث عن الشهداء، خنحن يف الواقع إن ا نتحدث 

عن قيم خمبا1ئ خأَْخاااَلق ت يش عىل امرض.
َلاُؤاَلء لام شاهداؤنا الاذي اخناوا حياتهم يف سابيل الله 
خساّطرخا بدمائهم أبلغ الدرخس يف الشهامة خالدزة خالكرامة 

خالتضحية.

خالوافاب عليناا أن نتدرف عىل تلك الثقاخاة ختلك املبا1ئ 
التي تربوا عليها لكي نسري عىل 1ربهم.

الاذي نحتفال بهام يف  لاؤالء الشاهداء 
ااهيْد لم كرماء بكل ما تدنيه  أُْسبُااْوع الشَّ
الكل اة مان مدناى منهام رخصاوا الضيام 
خاليضوع خلم يقبلوا بديش الذلة خالهوان.. 
إنناا الياو  نحياي لاذه الذكار  لندالد 
الشاهداء الدظ اء َف يدااً؛ منهم من ختحوا 

باب الدزة خالكرامة لشدبنا خأمتنا. 
يف  نظال  أن  شاهداؤنا  ف ياع  خندالاد 
طريقكام خ1ربكام الاذي خرضه اللاه علينا 
للتصادي للظاملاني خاملجرمني أَْعااَداء الحل 
خالددالة، خأن نح َي شادبنا الدظيم. خنثبت 

1عائم اممن خاالستقرار بإذن الله تداىل.
 خلان نحياَد عان طريقهم حتاى يتحقل 
النرص خيقا  الددل.. خيزلل الباطال خأ1َََخاته، خحتى تتحرر 
أمتنا خمقدسااتنا ختتيلص شدوب اممة من الظلم خالتدمري 

خالطغيان خاالمتهان.
اليلو1ُ للشاهداء، خالشافاُء للجرحى، خالَيالُص لألرس ، 

خالنرُص لشدبنا الدظيم

*قائد شرطة النجدة

علي أحمد جاحز 
ُكلُّ ماا ناراه خنشاالُده خنل ُساه مان 
انجاازاٍت خنجاحاٍت مان حولنا لام يتحقل 
صدخاًة خال بالت نّاي، بل يقاُف خراءه رفاٌل 
خعقاوٌل خفهاو1ٌ خعزائُم خل اٌم ختضحياٌت 

تَظاخرت يف صناعته.
لذا لاو حااُل نجااح ثورتنا خاسات رار 
مساريتنا الُقااْرآنياة يف امُلاي نحو تحقيل 
الهدف امسا ى الذي تنُشُده البرشية ختُحثُّ 
عليه التوفيهاُت اإللهية، لم نكن لنصَل إىل ما 
خصلنا إليه اليو  لوال خفو1ُ رفال صندوا لذا 
التأريخ الذي يؤرَشُف يَومياً يف ذاكرة الوقت.
خلدل من بني أُخلئك الرفال الكثريين طبداً 
ااهيْد أبو الحسن طه املداني،  خالدظ اء الشَّ
الاذي كان لاه بصَ تَاه يف صناعاة مالماح 
التأريخ الذي نديُش خصوَله خحكاياته اليو .
طاه املداناي لو أُن اوذج ناصاع من بني 
ن ااذج كثرية خّضلات البقاء خلاف امضواء 
خلاي تصنع ما ناراه أََماا  امضاواء خما ال 
نراه أيضاً، خلو مثاٌل للشااب الذي اختار أن 
يساّيَر شابابه خعنفواناه يف النهوض بألم 
مارشخع يتَحااّرك عىل ظهر البسايطة لذه 

امَيَّاا .
خليل ترخاً أَْخ لالساتهالك ما سأقوله لنا 
عن لذه القامة البطولياة الفريدة خالنا1رة، 
بل أنه سيظل َقليالً بحقه خب ا مثله خسيظل 
ي ثلاه مان مداان عاىل مساتو  التضحية 
خالدنفاوان  خالنبالاة  خالوعاي  خاالخاالص 

خالقيا1ة خالشجاعة خالدبقرية... إلخ.
خبني لاذه امحداث املهولة التي يديشاها 
خطنناا خأُّمتناا خشادبنا خشادوب املنطقة، 
يبقى الحديُث عن الشهداء خمداني الشها1ة 
خأل يتهاا يف موافهاة ماا نتدارض له من 
طغياان خعادخان خقتال ختجوياع خترشياد 
خانتهاك للحرمات، لو حديث محوري خليل 
عابراً أَْخ لامشاياً؛ بكون املوافهة خالتصدي 
خالص و1 أماوراً ال تنجاح إاّل بتكريل خعي 

الشها1ة خ1الالتها يف نفوس املجت دات.
خمنناا يف الي ان ُخُصْوصاً ن تلاك الوعي 
الكايف خالداايل بأََل يّاة الشاها1ة خبفاعلية 
الدشال للتضحية، خإنناا قدمناا قواخَل من 
الشهداء الدظا ، خال ي كن بأي حال مقارنُة 
ماا يقدماه املرتزقة خاملدتدين ب اا نقدمه ال 
كيفااً خال نوعاً، ملااذا؟؛ مننا كجبهة مواَفهة 
ختََصاادٍّ نقدُِّس الشاها1َة خنقدس الشاهداء 
خنفيار خنبالاي، خحاني يتقادُ  أَبَْطالنا يف 
ميدان الفداء ال يضدون أنفساهم يف ترتيبات 
ت ايزية باني مقاتل رخياص خمقاتل ث ني، 
بل يتقد  الجبهات خيستشاهد خرية الرفال 
ساواء من القاا1ة خمن الجنو1 مان الصغار 

خالكبار.
خلدل أبا حسن املداني القائد الذي لم يشل 
لاه غبار، أن اوذٌج للقائاد الذي قّد  نفَساه 
قبال الج ياع يف ميادان التضحياة خالفاداء 
خكان امَّخل يف مض ار الساباق مفل الحرية 
خالكرامة خاالندتاق، شاغوخاً بأن ينال رَشَف 
النرص أَْخ الشها1ة، خقد ف ع بني نيل النرص 
خشاالد النرص يف أَْكثَاار من مرحلة خكان يف 
مقدمة صاندياه، خبني نيل الشاها1ة أيضاً؛ 
بكونها منحاة الهية ال تدطى إاّل بقرار الهي 

ملن اصطفاه الله خاختاره أن يكاخئه.
َمان يديش مفال لدف ال ي كان أن ير  
شيئاً أث ن من تحقيل الهدف حتى خلو كانت 
أرسته خمديشته خط وحاته خأَْحاَلمه خحتى 
رخحه خ1مه، خحني نستقرئ سرية اللواء طه 
املداني أبي حسان التي ال يدرخها الكثريخن، 
سانجُد يف مفاصلها يتجسد ذلك الشاب الذي 
كان لدُخاه خمنتهاى أملاه االنتصاار لل بدأ 
خلل ارشخع خمقارعة الطغاة خاملساتكيين 
الذيان يتَحاّركون ض ن مرشخع الشايطان 
باكل مكائده خخطورتاه خإْفااَرامه، ليضَع 

حياتاه خط وحاته عىل لاماش الت اماته 
برغام أن أيَّ شااب طبيداي يضُدهاا ض ن 
أخلوياته، حتاى خرحة زخاخاه خمقتضياتها 
لم تكن تشكل له أي مدنى أََماا  الت اماته 

الكي  الدظي ة.
ع القاُة املسارية الُقااْرآنياة الذيان لو 
أحدلم، لهام مواصفاٌت خصفااٌت خمواقُف 
خأسابقية، خهم سابّاقون يف نرُصة املرشخع 
الُقااْرآناي، خلو يف مهده يف خقت كان الناس 
ال يزالون بني مساتغرب خمتوّفل خمبغض 
خمحاارب، يف خقات كان الدالام كله ييّطط 
لدخان منبع الضاوء الذي بدأ يرب اشادته 
مان فباال مران لتصال الرعشاة خالهلع إىل 

خاشنطن.. 
خاشنطن التي رَسعاَن ما خفهت بإْعاااَلن 
الحرب الهوفاء خحشد اإلْمَكانات الدسكرية 
ملوافهاة ذلاك الضاوء القاا1  من الشا ال 
الي ناي، كانات بنظار املارشخع الُقااْرآني 
الشايطان الاذي يدكار صفو الدالام خيقف 
بوفاه إحالل الحال خالددل خالساال ، خكان 
أبو حسان خاحداً م ن لبّوا لنرُصة املرشخع 
الُقااْرآني خلم يدون أنهم يوافهون أمريكا 
عاي أ1َََخاتهاا خأيا1يها، خأنهم سايوافهونها 

يَوماً ما خفهاً لوفه.
ااهيُْد اللاواُء طه املداني  خبالفدل كان الشَّ
أبو الحسان، من أخائل َمان ذلبوا إىل فبهات 
املوافهة مع الشيطان خفنو1ه خأيا1يه التي 
ت ثلات يف الددخان السادو1ي اممريكي، خلم 
ن قدادخا يتهاختاون عىل ختات  يكان أبداً م َّ
املكاساب خاملناصاب يف الدخلة رغام أنه ُعنّي 
مرشخااً للجاان اممنياة خعضاواً يف اللجناة 
اممنياة الدلياا، إاّل أن ذلاك لم يكان ي ثُّل له 
ساو  تكليف خال يتدارض البتاة مع خافب 

املبا1رة إىل مقدمة الجبهات.. 
يف ُكّل ماا ي كان أن نقارأه خنسا ُده من 
سارية شاهيد القضية خاملبدأ خاملارشخع أبي 
حسن، 1رخس خعي تستفزنا َف يداً لنقتدي 
بهاا، ساواء يف مدنى بياع النفل بشابابها 
خعنفوانها خإْمَكاناتها خقوتها خط وحاتها، 
خالرباناي  الد يال  اإليَْ اان  مدناى  يف  أَْخ 
باملرشخع خالقضية التي يسادى يف احقاقها 

خنرصتها.. 
لم يدارف عنه الناُس الكثري، لكن اساَ ه 
املقارتَن بالنضاال خالبطولة التي فّسادتها 
شايصيته خشايصية شاقيقه أبي حسني 
يوساف املداني؛ بكونه ا علَ ني كبريَين من 
أعال  املسارية الُقااْرآنية خمثااالن عظي ان 
من امثلة القا1ة االقوياء النافحني امليلصني 
الصا1قني يف ُكّل مسرية حياته ا، بل خأصبحا 
رمزين من رموز الثورة التي أساقطت نظا  

الد الة خالوصاية خالطغيان خال يزاالن.
قاد أكاذب عليكم حاني أقول إنناي كنت 
أعرخاه، لام أعرخه ساو  مرة خاحادة حني 
التقيته يف القرص الج هوري أثناء اإلْعاااَلن 
خكان  علياه  خحينهاا ساّل ت  الدساتوري، 
ااهيْد الييواني ثالثنا خعّرخني به خعرخه  الشَّ
باي، ختفافاأت حني قاال بابتساامة مليئة 
بالنقااء خالتواضاع: »ندام صحفي مدرخف 

خلل ييفى الق ر؟«.
مان بداد ذلاك اللقااء القصاري الاذي لم 
يتجاخز الثواني سا دُت عناه خعن بطوالته 
الكثاري م ان عرخاوه خم ان سا دوا عنه، 
خظلت شايصيته حارضة يف ذلني خيف ذلن 
الوقت حتى فاء خي استشها1ه يف موافهة 
الدادخان خلو يقاو1 فبهتاه يف املقدمة غري 
بييال برخحاه خبدمه، بال قدمهاا برخحية 
املؤمن بقضيته خب رشخعه الذي استقاه من 

املنبع.
اهيْد اللواء طه املداني،  سالُ  الله عىل الشَّ
أباو حسان، خعاىل رخاقاه شاهداء الوطان 
خالقضية املنصورة، خبدمائه خ1ماء الشهداء 

سننترص بإذن الله. 
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اليهـوُد عىل الرغم مما وصلوا إليه وسـيطرتهم عىل وسـائل اإلعالم، عىل 
االْقتَصاد عىل أشـياَء كثريٍة لم يسـتطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاجـن لآلخر واآلخر يرونـه من فوقهم. »إرسائيـُل« دولٌة هنا ظهرت يف 
املنطقـة تجدها حياتها متوقفة عىل مسـاندة أمريكا وأمريكا تسـانُدها مع 
أنهـم مؤثـرون داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحـت ال بد أن يكوَن تحت 
مهمـا كان إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة سـيظلون تحت.

]سورة آل ع ران الدرس الثالث عرش ص: م[
اليهوُد عندهم حساسيٌة من املوت بشكل رهيب تجُد حتى كتبهم أَْو اليهود 
والنصارى بشـكل عام حتى كتبهم كتب ]العهد القديـم والعهد الجديد[ ال 
يوجـد فيها حديث عن اآلخرة تقريباً ال يوجد نـادر جّداً ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.]سورة آل ع ران الدرس السا1س عرش ص: 13[
ـــة إيمان، وهم  اليهـوُد يعرفـون أثََر اإليمان عندمـا يكون هناك يف األُمَّ

يعرفـون أنهم إذا اسـتطاعوا أن يمسـخونا كفاراً هم ال يريـدون أن نكون 
يهوداً.. وقالوا هم يف وثائقهم املسماة ]بروتوكوالت حكماء صهيون[ أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أَْو النصارى يهوداً, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوداً ولكن يكونوا كفاراً يكونوا ضالن، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإللهـي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطيـه اإليمان.]يو  القدس الداملي 

ص: م[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

ـهْيد القائد ر�سوان اهلل عليه الوعُي من خالل حما�سرات ال�سَّ

جـعـل شـهـداَءنـا األبــراَر ثــابـتني ُثـُبوَت الـجـبـال الـرواسي
  - خاص:

الداَلاااُم بأف ِده، تابََع خخاالل عامني من 
الدادخان عىل بلدنا الحبيب ثبااَت خص و1َ أبناء 
الي ان يف خفاه الغازخ امفنباي الظالام، ذلاك 
الثبات خاالستبساال الذي أذلل الدالم أف ع اا 
بادخن مبالغة اا خ ا الذي حصال؟ ما الدخاخع 
خالدوامال خامساباب التاي فدلات مجالدينا 
ال  خالكراماة،  الدازة  سااحات  إىل  ينطلقاون 
يياخاون من أي يشء عىل اإلطالق، خاملوت الذي 
يياخاه الج يع لم ال يياخونه أبداً، مثلُهم مثُل 
اإلما  عيل بن أبي طالب عليه السال  الذي قال: 
))خاللِه اَلبن أبي طالاب آنَُل باملوت من الطفل 
بثدي أمه((.. إن ذلاك الثباَت خالص و1َ يدو1ُ إىل 

عاملني رئيسيَّني ل ا:اا
أخالً: الوعاُي كان عاليااً لاد  الشاهداء من 

خالل القرآن الكريم.
ثانيااً: الوعاُي كان عالياً لد  الشاهداء من 
ااهيْد القائد الحساني بن  خالل محارضات الشَّ

بدر الدين سال  الله عليه.. 
يف الداد1 الساابل تناخلنا الجازء امخل خلو: 
الوعاي مان خاالل القارآن الكريام.. خيف لاذا 

التقرير سنتناخل الجزء الثاني خلو: 

الوعُي لدى 
الشهداء من 

خالل )محاضرات 
ـهْيد القائد(  الشَّ

اا أثّر يف خعي  إن م َّ
خكذلك  امبرار  شهدائنا 
مجالديناا يف الجبهات 
الياو  لو محاارضاُت 
ااهيْد  اا املالز  اا الشَّ
القائد ساالُ  اللِه عليه 
التي امتألت خعياً كبرياً 
ال  بشاكل  خعظي ااً، 
ييفى عىل أي شيص 
خساأحاخُل  ُمنِصاف، 
أن أقتطاَف لكام خالل 
لاذا التقرير بدضاً من 

ذلك الوعي الدظيم الذي خه ه خخعاه شاهداؤنا 
خانطلقوا إىل سااحات الدزة خالرشف غريَ آبهني 
بايشء، مان خاالل تساليط الضوء عاىل ثالثة 

محاخر:اا

املحوُر األوُل:ــ إيماُنهم بــ)الشعار( 
وتأثريه الكبري على األعداء

م ا ال َشكَّ خيه أن شهداَءنا امبراَر سالُ  اللِه 
عليهام خكذلك املجالديان اآلن يف فبهات الدزة 
خالكراماة آمناوا أشادَّ اإلي ان باأن )الرصخة( 
مؤثارة فاّداً عاىل امعاداء، خعندلام القناعاة 
التاماة بذلاك، خلذا ماا أثبتاه الواقاع، عندما 
انطلل امعاداء بكل ُخبثهام خفيختهم ملندها، 
منذ البداية، عندما شاالدنا السافري اممريكي 
بنفساه انزعج منه خزار صددة ملحاربته، حيث 
ااهيْد القائد ساال  الله عليه حول لذه  قال الشَّ
النقطاة: ]خدندماا ييارج السافري اممريكي, 
خالسافري اممريكي لذا نفسه اٌختري من خزارة 
اليارفية اممريكية اختياار خاص للي ن، لو 
شايص مان كانوا يقولاون أناه متيصص يف 
موضاوع مكاخحة إرلااب, خيف لاذا املوضوع 
الاذي نرالام اآلن يتَحاّركوا خيه, السافري لذا 
ااة. خارج إىل لنا  اختاري للي ن, نوعياة َخاصَّ
انزعج, خاللم يَ ّسحوا, خاللم يقّلدوا امخراق, 
خاللم يسجنوا أشياص. ما لذا شالد عىل أن 

لذا الشادار مؤثر عىل اممريكياني؟ خال ما من 
ع لوا يشء, ليل مثل اا يقول البدض: ما منه 

يشء، لي كل ات ما منها خائدة![.
يف ذات الساياق شاهداؤنا امبارار أ1ركوا أنه 
ليال محد مندهام من تر1ياد )الشادار( ك ا 
ااهيْد القائد ساال  الله عليه: ]من  قال لهم الشَّ
للناس حلَّ التدبري, أخل يشء الدين يفرض لذا، 
ع ليااً يفرض الدين أنك تد ل أي ع ل ينال من 
الددخ, يدرقل خطط الددخ، يؤثر عىل الددخ, ثم 
باعتبار البال1 1ساتورلا قوانينها تبيح للناس, 
تبيح للنااس أنهم حتى يتحزباوا, أن يدارضوا 

السلطة[.
ثم تسااءل ساؤاالً خفيهاً فّداً خخاضحاً لهم 
خلاو: ]خاإذا كان الدساتور عندي يبياُح يل أن 
أعارَض نفَل الدخلة، خيبيح يل أن يل حلَّ الرأي, 
حال التدبري, كيف ما عاا1ه مباح يل أن أعارض 
أعداء الله، خأعداء خطني خأمتي من اممريكيني! 
كياف ما يبيح يل أن أعاارض عدخي, ما يبيح يل 

أن أتكلم عىل عدخي![.
خأ1رك شاهداؤنا امبرار سالُ  الله عليه تأثريَ 
)الشادار( القوي عىل امعداء من خالل تَحاّرك 
امعاداء أنفساهم، خر1ة خدلهام تجالاه، خهو 
يكشاف ُمَيّططاتهم عىل شدوب املنطقة، خقد 
اهيُْد القائُد رضواُن الله عليه سؤاالً  تسااءل الشَّ
مه اً يكشاف ُمَيّططاات اممريكان من خالل 
خذلك  علياه،  اإلفاباة 
بأن  لنا  عندما خّضاح 
عان  تبحاث  أمرياكا 
امليرات خالذرائع لكي 
تغازخ أي قطار تريد، 
خ ثاالً يف الي ان املير 
كان املرحية الهزيلة 
عان )تفجاري املدمرة 
كول( لكي يقولوا بأن 
الي َن خيهاا )إرلاب( 
التاي  الذريداة  لاذه 
يدخلاون  بواساطتها 
البلاد، خيقي اون لهم 
قواعَد عساكريًة خيه، 
بالتدريج،  خيحتلوناه 
ختساءل: ]اممريكيون 
يف لذه املرحلة، لي مرحلة أن ييتلقوا ميّرات، 
ماا لاي مرحلاة أن ييتلقاوا مايرات؟ ُكّل ما 
رتبولاا لاي مايرات لام خراءلاا مان أفل 
يف الصاورة تكاون لهم ماير للدخاول، ذرائع 
يسا ونها. طياب ملاذا ماا ترتكوا لذا الشادار 
خاحدة من الذرائع؟ ما كان املفرخض لكذا؟ ما 
املفرتض أن يرتكوا الشادار، يقولوا لذه ذريدة 
من أفل ندخال الي ن؛ مناه يف الي ن يوفد من 
يداا1خا أمرياكا خإرسائيال، خيرخدوا شادارات 

مدا1ية ممريكا خإرسائيل[.
ثم أفاب رضواُن الله عليه عىل لذا التساؤِل 
موضحااً أن ذلك غاري م كن؛ من مساألة عد  
محارباة الشادار ال تياُدُ  مصالحهام، حيُث 
قاال: ]لاذا الشادار يدرخاوا أنه ماا ي كن أن 
يدتي ذريدة، بل لو نفساه يوافه ُكّل الذرائع، 
لاو يوحي بد ال, خخراءه ع ل يبطال الذرائع 
امخار ، مدناه أن لذا نفساه يجدال الي نيني 
ب اا يرتاخل مده مان توعية، خاعاني، راخضني 
أمرياكا،  لدخاول  راخضاني  أمرياكا،  لهي ناة 
خبالتايل ماذا؟ يجدل الكثاري من الناس مهيئني 
أنفساهم ملوافهاة أمريكا خرخضهاا، بل يحول 
1خن أن تحصال أمرياكا عاىل ع الء، بالشاكل 
املطلاوب؛ مناه عبارة عان ضجة، عان ضجة، 
أي شايص يفكر باأن يكون ع يال يتهيب أن 
يكون ع يال، خلو يار  املجت اع كله يرصخ 
بشدارات مدا1ية ممريكا خإرسائيل، لل عا1 با 

يجرؤ أحاد أن يجي ع يل؟ ع يال ظالر؟ خ ا 
عا1 لام محصلني من يتَحاّركوا كد الء؛ خلهذا 
يدتايخن أن لذا الد ل يديل ما يريدخن تنفيذه 

من اليطط، يديقها خدالً[. 

 املحوُر الثاني: من خالل املالزم.. 
ُحوا الكثرَي من ثقافاتهم املغلوطة  صحَّ

خمن خالل قراءِة شاهدائنا امبرار سالُ  الله 
عليهام لل االز ، خحضورلام 1خراِت التوعية، 
عرخوا أن لنااك كثرياً من املفاليام خالثقاخات 
املغلوطاة املنتارشة يف املجت اع، خكلهاا تؤ1ّي 
إىل االنهازا ، خالتياذُل، خاملهاناة، خالذلة، حتى 
ااة؛ بسابب لاذه الثقاخات تحت  أصبحت امُمَّ
أقدا  اليَُهو1 خالنصار ، خلي مفاليُم مغلوطٌة 
كثاريٌة نتطارَُّق لناا إىل بدضهاا؛ من املجاَل ال 

يتسُع لذكرلا كلها.

من هذه الثقافات: 
االعتقا1ُ بأن الحلَّ لان تقوَ  له قائ ة!! خأن 
الباطل لو املنترص ال محالة!! خأن عىل اإلنسان 
أن يدبُاَد الله خيصايل خيصو  خيزكاي خيحج، 
خيدعو الله بالَهالك للظاملني، لكن 1خن أن يحرك 
ساكناً!! 1خن أن يوافههم!! 1خن أن يبنَي نفَسه 
َعساكرياً لقتالهام!! خيصي عىل الاذل خالهوان 
الذي يديشاه يف الدنيا؛ باعتبار أن الله سيدخلُنا 
الجناَة ياوَ  القيامة فازاءاً عىل صيناا لذا!!! 
خاالعتقاا1 بأننا لن نساتطيَع مواَفهاَة الباطل 
إال إذا ُكناا أقويااء!! متناساني أن امياطورياة 

خرعون 1ّمرلا الله باا)عصا(.. 
خدارف شاهداؤنا من خالل اا املاالز  اا أن 
لاذه النظارَة خاطئٌة فاداً، خساببُها يك ن يف 
تقصريناا يف إ1راك أن الوعاَد خالوعياد يبادأ من 
الدنياا، حياث قاال: ]تقصرينا يف خه ناا لهذه 
القضية لو ما فدلنا نجهل خضديتنا التي نحن 
خيها؛ لندرف أن ما نحن خيه لو عقوبة لتفريط 
َحَدَث منا، لتفريط حصل منا خي ا يتدلل بأخامر 
الله سبحانه ختداىل، َفِهْلنَا لذا حتى آل اممر إىل 
أن أصبحناا نتدبد الله سابحانه ختداىل بالبقاء 
عىل خضدية لاي يف خاقدها عقوباة! خالدقوبة 
أساسااً لي لالز1فار، لريتدع اإلنسان، ليياف. 
خل اذا نظل يف حالة لي عقوبة عىل تفريطنا؟! 
ثم نقول منفسنا: لكذا حال الدنيا! الدنيا لكذا 
يكاون حالها، يكون خيها بالخي مصائب، خألل 
الحل يكونون لكذا مساتضدفني، مساتذلني، 
ال املساؤخلية الله، أَْخ  مسااكني، خلكذا. خنح ِّ

نح ل املسؤخلية الدنيا![.
 خحول االعتقا1 بأنه )ال يجب علينا التَحاّرك 
ضد أعداء اللاه إال عندما نكاون أقوياء(!!خمن 
ااهيْد القائد ساال  اللاه عليه  خاالل رشح الشَّ
لقوله تداىل: )َخِلتَْستَِبنَي َسِبيُل اْلُ ْجِرِمنَي( خضح 
بأن طريل ألل الباطال خأخدالهم توضح ختبني 
بشاكل كبري )قي ة الحل( خ)ألال الحل(، خر1 
عىل مان ال يريد أن يجالد من أعاداءه أقوياء!! 
بقوله: ]أيضاً من خالل مواقف من ي ثل فانب 
الحل، تلك املواقف التي يتجىل من خاللها قي ة 
الحال عندما يد ل أشاياء يكون خيها ما يشاد 
النااس إىل الحل، يكاون خيها ما يقاوي فانب 
الحل، يكون يف أسالوبه لاو ما يفضح الباطل، 
خيظهار قي ة الحال، خيرخع مدنوياات فانب 
الحال. خالاذي اآلن يقول لاك: ]يا أخاي الدنيا، 
لاي كذا عندك، خذخال عندك لم أعداء، خأعداؤنا 
كثاريخن خأعداؤنا أقويااء، خال فهدنا خ.. [ لو 

يفرتض أن ال يكون لناك أعداء!![
خأضااف قائاالً: ]قضياة أن يكاون الدادخ 
يتَحاّرك لذه قضية مل وسة، خقضية يشهد لها 
القارآن الكريم إىل 1رفة أنه قال: }َخَكذَِلَك َفَدْلنَا 

َن اْلُ ْجِرِمنَي{)الفرقان31 ( لذا  ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدّخاً مِّ
يف إطار}َخِلتَْساتَِبنَي َساِبيُل اْلُ ْجِرِمانَي{ خالددخ 
الاذي عىل باطال يتَحااّرك، لو يظهار الباطل 
خيجليه للناس خيفه اون كيف يكون الباطل.. 
ماا يكون خقط عبارة عن نظريات تتكلم عنها، 
أَْخ أشاياء ال يوفاد لهاا خفو1 يف خاقاع الحياة، 
ال يوفاد أحاد يجسادلا، ساتكون تتحدث عن 
أشاياء خكأنها غري مل وسة، ال يفه ها الناس، 
خبالتاايل ال يفه ون قي ة الحال. خليل الناس 
خالسافة يفه اون ع ال امشاياء، خبطريقة 
خلسفية يدرخون ع ل امشياء، تكون لذه م ا 
يسااعد. يقول لك: ]يا أخي مدناا أعداء[ لو ال 
يريد يجالد يف سابيل الله إال إذا ما لناك أعداء! 
ال يرياد يتَحاّرك لدين الله إال إذا ما لناك أعداء! 
تَحاّرك خمن مصلحتك أن يكون لناك أعداء[.

املحوُر الثالُث: إدراُكهم لخطر )اليهود( 
ــة على اأُلمَّــة اإلسالمية َخاصَّ

شاهداؤنا امبراُر مان خالل خعيهام بالقرآن 
الكريم خمن خالل خعيهم باملالز ، عرخوا الُيبَث 
اليهاو1ي خالتيطيَط لليهو1 لكي يُديدخنا كفاراً، 
خثرخاتناا، خنصباَح  بلدانناا،  خيسايطرخا عاىل 
ااهيْد القائد:  كالدبياد يف أيديهام، خقد قاال الشَّ
]إعارف ُمَيّططاات اليهو1 ضادك، لتدرَف كيف 

تقف يف خفولهم[.
ااهيُْد  الشَّ تسااءل 
اللاه  رضاواُن  القائاُد 
ملزماة  يف  علياه 
خفاه  يف  )الرصخاة 
املساتكيين( ااا لكي 
ينبهنا اا عان تَحاّرك 
اليهاو1 لرضبناا مناذ 
السانني،  عارشات 
خنحان بدد لام ندرف 
مااذا يد لاون خقاال: 
]أليال لذا من اليبث 
التضليل  من  الشديد؟. 
الشاديد الاذي يجياده 
اليهاو1 خمن يادخر يف 
لاذا  خيف  خلكهام؟[. 
التسااؤل حث كبري لنا 
لكي ندارَف ماذا يد ل 

اليهاو1، خماذا ييططون، لنساتطيع أن نقَف يف 
خفولهم، خندّمَر ُمَيّططاتهم خنسقطها.

ااهيُْد القائُد ذلك الساؤال بسؤاٍل  ثم أتبع الشَّ
آخار مهم فّداً خلو: ]لل نحُن خدالً نحلُّ 1اخَل 
أنفسانا ب سائوليٍة أماا  الله أما  ماا يحدث؟ 
لال نحن خدالً نحلُّ بأننا مساتهَدخون أماَ  ما 
يحادث عىل أيادي اليهاو1 خمن يادخر يف خلكهم 
من النصاار  خغريلام؟[، حيُث أناه من خالل 
اإلفابة عىل لذا السؤال يتحد1 املوقف لكل امرئ 
مسلم، يتضح املساار، إما إىل الطريل الصحيح، 
أَْخ الطريل اليطأ؛ مننا عندما نشدر باملسؤخلية 
أماا  اللاه ع ا يحادث، خأننا مساتهَدخون، لذا 
ياؤ1ي إىل الد ل الجاا1، للوقف يف خفاوه اليهو1 

خمن يدخر يف خلكهم.. 
مؤكداً بأننا عند حديثنا عن ُمَيّططات اليهو1 
خالنصاار  ضدنا، يجب أْن ال نياَف إال الله، خأن 
أيَّ شايص أَْخ فهة نياخها خإننا نشهد بداخلنا 
عاىل أنها من أخليااء اليهو1 خالنصاار ، خإال ما 
الاذي يييفنا منها؟ ماا الذي يزعجهاا إن نحن 

تحدثنا ع ن يهلكون الحرَث خالنسل؟.

تهمُة )إرهاب(
)إرلااب(  كل اَة  امباراُر  شاهداؤنا  خخهام 
اهيُْد  خالَغَرَض اليبيث من خراءلا، خقد أشار الشَّ

القائُد رضواُن الله عليه إىل أن كل ة )إرلاب( تم 
اختياُرلا بُيبث بالاغ من اليهو1، بحيث ترضُب 
اإلساال  مان أساساه 1خن أن تكون لنااك ر1ة 
خدل مان ِقبل من ال يشادرخن باملساؤخلية، خال 
اااة، خقال: ]خلكذا سايصبح  يه هم أمار امُمَّ
اسام )إرلاب، إرلااب، إرلااب، أنات إرلابي، 
1خلة إرلابية( لي الدبارة التي تَُقطِّع امسباب، 
ختقطاع الدالقات، ختَُقطِّع ُكّل أساباب التواصل 
خي ا بينناا كأخارا1 ك ج وعات كشادوب إنها 
عبارة خبيثة أطلقها اليهو1 خأرا1خا أن يرسيولا 
حتى لي عبارة سهلة ي كن مي شيص فبان, 
املساؤخلية،  يستشادر  ال  ي كان مي شايص 
ي كن مي شايص ال يه ه أمر املسل ني، ي كن 
مي شايص ليل خيه ذرة مان عرخبة أن يقول 
لآلخريان: )لام إرلابيون، مان الذي قاال لهم 
أن يد لاوا لكاذا، لم إرلابياون(، تصبح كل ة 
للتييار, ياير ُكّل إنساان موقفاه السالبي من 
اآلخريان، تاير ُكّل 1خلاة موقفها السالبي من 
الدخلاة امخر  خلكاذا. حالة خطرية اساتطاع 
اليهو1 خالنصاار  أن يصندولا، اساتطاعوا أن 

يصندولا[. 
إضاخة إىل ُكّل ما سبل خإن ِمن ض ن ما خعاه 
اهيُْد  خعرخه شهداؤنا امبراُر لو ما أشار إليه الشَّ
القائُد سالُ  الله عليه، خلو أن اليهو1 خالنصار  
يف لج تهام الرشساة عىل اإلساال  خاملسال ني 
مناذ القد  اساتيدموا 

أسلوبنَي ل ا:ا 
امخل:ااا  امسالوب 
املباارُش  الهجاوُ  
بالحارب خالقتال عاىل 
اإلساالمية،  اااة  امُمَّ
خقد أثبت لذا امسالوب 
قاال:  حياث  خشاله، 
امخل  امسالوب  ]كان 
البداياة  مان  يكاون 
لجاو ,  عان  عباارة 
عناد  ييلال  الهجاو  
النااس حالاة ر1ة خدل 
املستد ر؛  خاستياء من 
يف  أنهام  تجاد  خلهاذا 
امخاري اضطارخا إىل أن 
البلدان  مان  ينساحبوا 

التي استد رخلا[.
امسلوب الثاني:ا ذريدة ]مكاخحة اإلرلاب[، 
خلو أسالوٌب أخبث من امسلوب امخل، حيث أن 
الشيَص ال يدري خال يحلُّ أنه تحت االحتالل إال 
بدد أن يكوَن اليهو1 خ اممريكيون قد استحك وا 
خداالً من ُكّل مفاصل الدخلاة، خقال رضوان الله 
عليه: ]االستد ار الحديث اآلن فاء تحَت عنوان 
خبيث، باسم مكاخحة إرلاب, خمدهم مج وعة 
يسا ونهم إرلابيني يقسا ولم عاىل املناطل، 
خيف امخاري يقولوا نرياد ندخال نطر1ِّلم, نلحل 
بددلم, خيدخلوا املناطل, يدخلوا البلدان, يدخلوا 
الباال1 خيحتلولاا خيهي نوا عليهاا, خيكونوا قد 
خضداوا الدخلة خيهاا, خالناس ما يارخا يشء إال 
عندما تستحكم قبضتهم, ما ير  الناس أشياء, 
ماا يارخا أمريكيني أمامهام زاحفاني، إال بددما 
يكون قد اساتحك ت قبضتهم, قد 1خلوا البال1, 

بنو قواعد عساكرية, تواخدخا بأعدا1 كبرية[.
لاكل ما سابل ذكاره مان الدخاخاع خعوامل 
الوعي:ا انطلل شاهداؤنا امبارار بوعٍي كبرٍي إىل 
ميا1ين الدزة خالكرامة، ال يياخون من املوت، خال 
من أي يشء آخر، خحققوا االنتصارات الدظي ة، 
خُكّل خاحاد منهم يدتيُ لبنًة يف فدار املجد امبدي 
خالدزة لإلساال  خاملسال ني.. خجزالام اللُه عنا 
أخضاَل الجزاء خرح هم رح اة امبرار، خفدلهم 

فوار الصديقني خالشهداء خالصالحني.

الحلقة 
الثانية

شهداؤنا األبراُر من خالل 
وعيهم بالقرآن الكريم ومن 
خالل وعيهم بالمالزم، عرفوا 

الُخبَث اليهودي والتخطيَط 
لليهود لكي ُيعيدونا كفارًا، 

ويسيطروا على بلداننا، 
وثرواتنا، ونصبَح كالعبيد في 

أيديهم

آمنوا أشدَّ اإليمان بأن )الصرخة( 
مؤثرة جّدًا على األعداء، 
وعندهم القناعة التامة، 

وهذا ما أثبته الواقع، عندما 
انطلق األعداء بكل ُخبثهم 
وجبروتهم لمنعها، منذ 

البداية، عندما شاهدنا السفير 
األمريكي بنفسه انزعج منه 

وزار صعدة لمحاربته



13 ثقافةالدد1 )لل1(     الي يل 16 خياير 2017   املواخل 20 ف ا1  امخىل م3ل1لا

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

ياالذي جيت ال أرضي مكانك 
مسافر.. حطها وسط أذنك

كلمة احلق باكتبها بذلق 
اخلناجر.. في جبهتك ودقنك
بس من شان يقراها الذي لك 

يجاكر.. ذي أخذ منك وزنك
أرضنا أرضنا الانته تباها مقابر.. 

لك الخوتك والبنك
خذ واال توكل روح لك ثم غادر.. 

ولف اجلوع بطنك

 أرضنا 
 مقربة 
الغزاة! 

عبداهلل هادي سبيت

برنامُج رجال اهلل
الدْرس الثاني آيات من سورة آل 

ع ران/مدرخة الله عظ ة الله 

الدرس الثامن

ذكرى النفري
معاذ الجنيد

نفيرا الشهيِد  ذك���رى  ت��ُك��ن  ل��م  إن 
ك���َر، وال��ت��ذك��ي��را ف��ل��ق��د أس��أن��ا ال���ذِّ

ًك��ا ف��ل��ي��غ��ُد أس���ب���وع ال��ش��ه��ي��د حت��رُّ
���ُدوه ح��ض��ورا ن��ح��و اجل���ه���اِد، وج���سِّ

اإلبا شعب  يا  اجلبهات  في   احلفل 
ي��ك��ف��ي اح���ت���ف���االٍت، ك��ف��ى ت��ص��وي��را

ذكرهم لتحييوا  متارسُهم   ُزوروا 
ل��ي��س ال���وف���اء ب����أن ن������زوَر ُق���ب���ورا

م��ع��رًض��ا! ح���يٍّ  ك��ل  ف��ي  تفتحوا   ال 
ض����وا ج��م��ه��ورا م���ن ك���ل ح����يٍّ َح����رِّ

أجلهم م��ن  م��ع��رًض��ا  فتحتم  وإذا 
ف���ض���ع���وا ب���ن���ادق���ُه���م ب�����ِه ت��ق��دي��را

ُخ����ْذ بُ��ن��دًق��ا ي��ا ك���ّل ُح����رٍّ وان��ط��ِل��ق
مسيرا ال��ش��ه��ي��ِد  درب  ب���ِه  أك���ِم���ل 

»اخملا« ألبطال  ِذك��ًرا  »اخمل��ا«  ُزوروا 
وا م���َع أح����رار »ِن��ه��م« ُج��س��ورا ُم����دُّ

االح��ت��ف��اءُ ه���َو اق��ِت��ف��اءُ ج��ه��اِدِه��م
ح��ت��ى نُ���ش���اه���د دي��ن��ه��م م��ن��ص��ورا

ج��دران��ن��ا ع��ل��ى  نُ��ع��لِّ��ق��ُه��م  أن  ال 
������َوًرا، ون��ق��ع��ُد ح���س���رًة، وُف��ت��ورا صِّ

م��ا ذا يُ��ف��ي��د ب���أن نُ��ق��ي��َم ل��ذك��ره��م
ح��ف��ا، ون���ت���ُرَك دربَ���ه���م م��ه��ج��ورا

ان��ت��ظ��روا ملن إذا  ب��ش��ارِت��ِه��م  ِل��ن��ُك��ن 
ل���م ي��س��ب��ق��وه��م ن���ض���رًة وُس������رورا

م��ا ل��م نُ��ع��بِّ��ر ب��ال��ن��ف��ي��ِر ع��ن ال��وف��اِء
ف��ن��ح��ُن ش��ع��ٌب أخ���ط���َأ ال��ت��ع��ب��ي��را!

م��ا ل��م ت��ُك��ن »ذوب����اب« ق��اع��ة حفلنا
مشهورا معرضا  »م��ي��دي«  وتصير 

��ًن��ا ون�������ُدكُّ ج��ي��ش امل��ع��ت��دي��ن ت��ي��مُّ

ب���امل���ؤم���ن���ن ال���ص���ادق���ن ش���ع���ورا
ون����رى أه��ال��ي��ه��م وق���د وج����دوا بنا

��دي��َن ُح��ض��ورا ش��ه��داءه��م ُم��ت��ج��سِّ
من في »عسير« استشهدوا من أجلنا

»عسيرا« ن���زور  أن  علينا  ف��رض��وا 
ن��ا ع��زَّ ال��ش��ه��ادة  غ���دا درب  ول��ق��د 

دس��ت��ورا لشعبنا  ال��ش��ه��ي��د  وغ����دا 
العطا أرب���اُب  العظماء،  ش��ه��داؤن��ا 

نُ��ع��ط��ي زه�������وًرا، ي��ب��ذل��ون نُ��ح��ورا
ديننا أق���ام���وا  ُه���م  ون��ق��ي��ُم ح��ف��ا، 

امل��ط��ُم��ورا مجدنا  اس��ت��ع��ادوا  وُه���ُم 
س������اروا ب��ن��ه��ج ن��ب��يِّ��ه��م، وع��ل��ّي��ه��م

ووِل����يِّ����ه����م، ن�������وًرا يُ����ع����اِن����ُق ن����ورا
أرواَح��ُه��م وق��ّدم��وا  النفوَس،  بذلوا 

ل����م ي��خ��ل��ق��وا ل���ق���ع���وده���م ت��ب��ري��را
ال��ت��ائ��ب��ون، ال���ع���اب���دون، احل��ام��دو

كثيرا ال���ذاك���رون  ال��ص��اب��رون،  ن، 
وقد وانطلقوا  القرآن  هدى  حملوا 

ُسطورا منُه  البدر«  »ابن  مع  رشفوا 
أو ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  ُقتلتُم  ))َولَ���ِئ���ن 

ُم���تُّ���م لَ���َم���غ���ِف���رةٌ(( ت���ل���وُح أخ��ي��را
الوغى في  أأُق��ت��ُل  قائلُُهم:  ق��اَل  ما 

وي��ع��ي��ُش غ��ي��ري س��اِل��ًم��ا وق��ري��را!
ب��ل ق���ال: ي��ا ربَّ ال��ب��ري��ة ُخ���ذ دم��ي

واش���ف���ي ب����ِه ل��ل��م��ؤم��ن��ن ص����دورا
خالًصا ل��وج��ه��َك  واق��ب��ل��ن��ي  رب  ي��ا 

ولْ���تَ���ْش���َرب���ي���ن���ي ي���ا ب�����اُد ط���ُه���ورا
شربوا رضا الرحمن في الفردوس من

ك������أٍس وك������ان م���زاج���ه���ا ك���اف���ورا
به واعتصموا  ال��ل��ه،  بنصر  وث��ق��وا 

))وك��ف��ى ب��رب��ك ه��ادًي��ا ون��ص��ي��را((

حلم الرجال

حمير العزكي

ع����ان����ق����ي����ن����ي ق���ب���ل���ي���ن���ي
زي������ادة ف����ي  ش����وق����ي  إن 

ح���ق���ق���ي ل�����ي أم���ن���ي���ات���ي
ب����ل����غ����ي ق����ل����ب����ي م��������راده

اس���ك���ن���ي روح������ي وك���ون���ي
ف����وق ص����در اب���ن���ي ق���ادة

ش���رف���ي���ن���ي ب�����ن ق���وم���ي
أن����ت  ل���ي ش���رف ال���ري���ادة

إم���ن���ح���ي ع����م����ري ح���ي���اة
ن���ب���ض���ه���ا ق���ه���ر اإلب��������ادة

وام������أي ف���ك���ري إت���ق���ادا
ف����ل����ق����د م�������ل ال������ب������ادة

واغ���م���ري ص����دري ن��ق��اءا
وص��������ف��������اءا وس������ع������ادة

واع����م����ري ده�����ري ب��ه��اءا
وان���ف���خ���ي ع���ن���ي رم������اده

ب�����دل�����ي خ�����وف�����ي أم����ان����ا
إرادة وان�����ك�����س�����ارات�����ي 

واج���ع���ل���ي م��ح��ي��اي ق��رب��ى
ومم������ات������ي ف������ي ع����ب����ادة

*****
ك�������ل ع�����ش�����اق�����ك ق���ب���ل���ي

ط���ل���ق���وا ري�����ش ال����وس����ادة
ص������ادق������ون ب����ك����ل ط��ه��ر

ص�����ام�����دون ب����ا ه������وادة
راغ����ب����ون ال����وص����ل دوم����ا

ط����ال����ب����ون  االس�����ت�����زادة
ك��ل��م��ا ع�������ادوا ق���ي���ود ال����

االع���ادة تستجدي  ���ش��وق 

ك�����ل م���ش���ت���اق���ي���ك ق��ب��ل��ي
أص���ب���ح���وا ل��ل��م��ج��د ق���ادة

ب����ذل����وا ال���غ���ال���ي س���خ���اءا
ول���ه���م ف���ي ال���ب���ذل ع���ادة

حتى ال��ع��ش��ق  وأج��������ادوا 
أح��������رزوا ف���ي���ه ال���س���ي���ادة

أح�����رج�����وا ع���اش���ق ل��ي��ل��ى
وب���ث���ي���ن���ة ف�����ي اإلج��������ادة

ج����ل����ه����م ك������ان������وا ح���ف���اة
ب����ي����ادة أو  ت��������اج  دون 

ج����ل����ه����م ش����ع����ث وغ���ب���ر
أب���دل���وا امل��ش��ط ال��ص��م��ادة

*******
ال���رج���ال ح��ل��م  ي���ا   ... آه 

وامل����ن����ى األب����ه����ى وف�����ادة
ك����ل����م����ا ج����������اؤك ت���ت���رى

ال����رف����ادة ف���ي���ك���رم  زدت 
ج���د ف���ي ال����وج����دان وج��د

وج����ه����ود ال����وج����د ج����ادة
وان�������زوى ق��ل��ب��ي ب��ش��وق��ي

وزواي���������ا ال����ش����وق ح����ادة
فجفني ال���وص���ل..  فمتى 

ج�����ف واع������ت������اد س���ه���اده
*****

ع����ان����ق����ي����ن����ي وأج����ي����ب����ي
ك����ل م����ن ط���ل���ب اإلف�������ادة

وشوقي عشقي  ع��ن  عنك 
ع����ن ث���ن���ائ���ي واالش��������ادة

حياتي ت���ك���ون���ن؟؟...  م��ن 
ه��ت��ف��ت :إن����ي »ال��ش��ه��ادة«
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 متابعات فلسطينية

هل بات العاَلــُم تحت رحمة املحتاجني لطبيب نفسي؟ 
تناقلات خكاالت امنباء خياً مفا1ُه أن النائَب عن خالية 
كاليفورنيا يف مجلل النواب امَمريكي »تيد ليو«، سايقد  
إىل الكونغرس مرشخع قانون يلز  البيت امبيض بتوظيف 
طبياب نفي بسابب القلال الاذي ينتابه خآخارخن حول 

الصحة الدقلية لدخنالد ترامب. 
خأشاار ليو، يف ترصيح لصحيفة “لاخنغتون بوسات” 
امَمريكياة، امربداء م خيايار، إىل أن الكونغرس تبنى عا  
م2ل1 قانونااً ألز  البيت امبياض بتديني طبيب عا  )غري 
أخصائاي( خيه، خكان من املفرتض أن يشا ل بندا يقي 
أيضاً بتوظيف طبيب نفي، لكن اممر عطل بسبب ربطه 

حينها باملرض الدقيل.
لياو الذي أكد أنه يشادر بقلل من الترصخاات الغريبة 
للرئيال لدخنالاد ترامب، خأن النقطة املثارية للقلل امكي 
تت ثال يف أن تراماب منفصال تََ اماً عن الواقاع، كان قد 
طالاب يف مطلع الشاهر الجاري، عي حساابه عىل موقع 
“تويارت”، بدارض تراماب“ عىل طبياب للتأكاد من عد  

مداناته من أمراض عقلية.
من حقنا ك سال ني أن نتسااءل: إذا كان امَمريكيون 
ييشون إىل لذا الحد عىل انفسهم خعىل بلدلم من تداعيات 
سالوكيات تراماب، خيطالباون بسان قانون يلاز  البيت 
امبيض بتديني طبيب نفي يرصد ُكّل حركات خساكنات 
تراماب، بداد أن صدرت مان امخري ترصخات عىل شاكل 
قارارات خمواقاف خترصيحات، ال ي كان خضدها يف خانة 
الترصخات الساوية لإلنساان الدا1ي، تر  كيف سايكون 
حالناا نحن املسال ني اذا ما قارر لذا الرفل املشاكوك يف 
قواه الدقلية بشاها1ة النيبة السياسية يف بال1ه، أن يتيذ 

افراءات ت ل امننا خاستقرار بلداننا؟.
القلال الذي يشادر باه امَمريكياون فراء سالوكيات 
تراماب، يتضاعف عند املسال ني ليل خقط بسابب لذه 
السالوكيات التي ظهرت خورا من خاالل قراره امخل الذي 

منع خيه 1خول مواطني 7 1خل إسالمية إىل أَمريكا بذريدة 
مكاخحة االرلاب، بل بسابب أعضااء الفريل الذي اختاره 
إل1ارة أَمرياكا خاالل السانوات امرباع القا1ماة، خنظرة 
رسيداة إىل أعضاء لذا الفريل تؤكاد أن من حل الدالم أن 
يدق ناقوس اليطر مان االن، خاغلب أعضاء خريل ترامب 
من الدنرصيني خاملتطرخني خمن 1عاة الحرخب، خلذا اممر 
ليال اتهاما نطلقه عليهم، بل لو ما يدلنونه فهارا نهاراً 
خ1خن موارباة، خااذا اخذنا عينة من لاذا الفريل ختدرخنا 
عىل آرائهام خرؤيتهم لآلخر خخاصة اآلخر املسالم عندلا 

سيتأكد لنا لذا اممر خ1خن أ1نى التباس.
الجنارال املتقاعد »ماياكل خلني« الذي عيناه ترامب يف 
منصب مستشار اممن القومي امَمريكي، ال ير  يف الدالم 
مان رش اال “اإلساال ”، خمن اقوالاه املدرخخة: ”اإلساال  
أيديولجيا سياساية تيتبائ خراء اال1عاء بأناه 1ين”، خال 
يفارق خلني بني اإلرلابيني خاملسال ني خقاال برصاحة إن 
“اميديولوفيا اإلساالمية” لاي “كالرطان الذي يرتع يف 

فسد مليار خ700 مليون إنسان، خعلينا استئصاله”.
امللفات أن خلاني ال ير  يف آرائاه املتطرخاة خوبيا، خهو 
يقاول أن “الفوبيا تدني اليوف غري املير، يف حني اليوف 

من املسل ني أمر منطقي”.
أماا رئيل خكالة امليابرات املركزياة امَمريكية الجديد 
الذي اختاره ترامب خهو مايك بومبيو، املتدصب خاملهوخس 
بفكارة التيوياف من اإلساال  أخ ماا يدرف با ”اإلساال  
خوبياا”، خيار  ان: ”ان املسال ني لام أنااس متطرخون 
خييفون أنفسهم تحت مسا يات الجها1 لتنفيذ ع ليات 
إرلابياة خلهذا يجب اتياذ أقى اإلفراءات بحقهم ملندهم 
مان مواصلة لاذا النهج”، خيدتي من أشاد املتح ساني 
العت ا1 التدذيب كأسالوب يف التحقيل النتزاع االعرتاخات، 
خمن اشاد الراخضني إلغالق ساجن “غوانتنامو”، خاصفاً 
املحققني الذين يلجأخخن إىل تدذيب املته ني إلفبارلم عىل 

اإل1الء باعرتاخات بأنهم خطنيون خليسوا فال1ّين.
اماا كباري مستشااري البيت االبياض يف عهاد ترامب، 
خهو »ساتيف باناون«، الرفال ذخ التاريخ املثاري للجدل، 
حيث حظي تديينه يف لاذا املنصب بتأييد علني من بدض 
أكثر الج اعاات الدنرصية تطرخااً يف أَمريكا خلي حركة 
كوكالكال كالن خعىل لساان زعي ها 1يفياد 1يوك، الذي 
اعتي تديني بانون خطوة صحيحة يف طريقة تقوية التيار 
املؤمان بالتفوق الدرقي للجنل امبياض، خلذا التأييد لم 
ياأِت من خراغ خ ان أقوال بانون املدرخخاة: ”أن الدل انية 
أضدفت من القيم امخالقية للغرب املسيحي، خقدرته عىل 
الص و1 أما  ما يسا يه با ”الجها1 الفايش اإلساالمي”، 
خان “رصاع الغرب خاإلسال  لو الحرب البار1ة الجديدة”.
من اخطر رفال ترامب بداد مايكل خلني، لو في يل 
ماتيال الذي يُدارف يف أَمريكا با ”الكلب املسادور”، لذا 
اللقاب الاذي أطلقتاه عليه خساائل اعاال  أَمريكياة بدد 
ترصيحاه عن املجازرة التاي أرشف عليها خأسافرت عن 
مئات القتىل من املدنيني الدراقيني، يف الفلوفة عا  ل200، 
حياث قاال يف 2005 تدليًقا عىل املجازرة: ” املرح أن تقتل 

بدض الناس”.
يدارف عن ماتيال حقاده البالغ عىل إياران، خرخضه 
لالتفااق النوخي، خقد اختلاف مع الرئيل الساابل باراك 
أخباما بشأن إيران خساحب القوات امَمريكية من املناطل 
التي كان مساؤخالً عنها، خلو اليالف الاذي أزعج أخباما 

خ1خده للتييل عنه.
خمان أكثار رفاال تراماب اثاارة للجادل لاو »فيف 
سيشانز«، الذي عيّنه خزياراً للددل، بين اا الرفل يف عداء 
سااخر مع الددل خحقوق اإلنساان عىل طاول اليط، خهو 
مدارخف بدنرصيتاه التاي حالات 1خن ت كان الرئيال 
امَمريكاي امسابل 1خنالاد ريغاان مان تدييناه رئيساا 
لل حك ة الفيدرالية ملنطقاة فنوب “أالباما” عا  6مل1، 

بداد أن خصاف منظ اات الدخاع عان الحرياات املدنية يف 
أَمرياكا مثل منظ اة “الج دية الوطنياة لتقد  امللونني” 
خمنظ ة “االتحا1 امَمريكاي للحريات املدنية”، بأنها غري 

أَمريكية من ناحية املبا1ئ.
أّماا نائب تراماب خهو ماياك بينل، الرفال الذي كان 
مان أشاد املؤيدين للغازخ امَمريكاي للدراق عاا  2003، 
خعاارض اغاالق مدتقال غوانتاناماو، خيُداد مان أكاي 
الداع اني ل”إرسائيل” يف اإل1ارة الجديدة، اذ يؤيد “حقها” 
يف ُمهاف ة املنشآت النوخية اإليرانية، ك ا ايد تدخل قوات 
الناتاو لإلطاحة بالدقيد مد ر القذايف يف ليبيا، ك ا 1عا إىل 
توفيه رضبات عسكرية ضد سوريا لفرض إقامة مناطل 

آمنة.
لؤالء كانوا “عينة” من رفال ترامب، الذين سيقدمون 
له املشاورة يف التدامل مع امزماات الدخلية، خبات خاضحاً 
طبيدة االستشاارة التي سايقدمونها لرتاماب إذا ما خفه 
أزمة ما، من خالل ما اساتطلدناه مان آرائهم خمواقفهم 
خمن ساجلهم املهناي، خهؤالء املتطرخاون الدنرصيون اذا 
ماا خضدنالم إىل فانب كبريلم “تراماب” الذي اختارلم 
انطالقاا مان إمكانياتاه الدقلية، خلي امكانيات يشاكك 
الدديد من امَمريكيني خيهاا، خدلينا أن نتوقع نزخل كارثة 
ماا عىل ماكان ما من الدالام، ما لم يضبطهام خيلج هم 

النظا  السيايس امَمريكي.
اال يكفاي اختباار لاذه املج وعاة مان الدنرصياني 
خاملتطرخاني، مان باني ُكّل السياسايني امَمريكياني، مان 
قبال ترامب 1ليالً عىل الشابهات التي تحاو  حول صحته 
الدقلياة؟، خالتي تقتاي توظيف طبيب نفاي يف البيت 
امبياض، ك ا طالاب تيد ليو، قد يت كن مان خقف ترامب 

قبل أن تحل بأَمريكا خالدالم كارثة.

• شفقنا العربي

دوٌل عربية كربى تغ�ش الطرف لأن لهم م�سالح مع »اإ�سرائيل« ف�سكتوا حتى عن ال�سجب

قانون منع اآلذان: ردوٌد باهتة.. إذن القادُم أخطر 

االحتالل يعتدي بالضرب على ُمّسن بالخليل ويهدم منزالً بالقدس

اللبان  عاىل  باكاَء  »ال  امَلثَاُل  يقاوُل 
املساكوب«، خهاذا املثَُل ينطبال عىل حال 
ظال  يف  خاصاة  نديشاه،  الاذي  الواقاع 
االنقساا  خعاد  املقادرة عاىل موافهاة 
قارار االحتاالل اإلرسائييل بسان مرشخع 
قانون« مناع اآلذان«، خكيف لنا أن نقارَع 
املحتل خنقف بوفه قراراته، خنحن ال نزال 
منقسا ني عىل أنفسانا، خنكتفي بالبكاء 
عىل الذكريات، خمن ثم ندير ظهورنا خكأن 

شيئاً لم يحدث.
االحتالُل أقد  عىل اتيااذ لذه اليطوة 
خخال قاراءات ختقييم للواقاع عىل امرض 
ر1خ1  أن  خقاّدر  خالدربياة،  الفلساطينية 
امخدال لن تيرج عن االساتنكار خبيانات 
التنديد، خأن تل أبيب لن ترضب بالصواريخ 
أخ يكون لنااك قرارات الشاتدال امرض، 
خان ُكّل ماا يحادث سايبقى مجار1 أقوال 

1خن أخدال.
اإلساالمي  الدرباي  خاملفكار  الكاتاُب 
الدكتاور ف اال أباو نحال الاذي قاال يف 
مدارض ر1ه عاىل ساؤال حاول مصا1قة 
االحتاالل اإلرسائيايل عاىل قاناون مناع 
اآلذان، خماذا بدد لذه اليطوة اليطرية؟: 
اليطارية خطاوات  اليطاوة  بداد لاذه 
أخطار خاالحتاالل يد ل بصاورة عصابة 
منظ ة خيقوماون بيطواتهم املدرخساة 
امل نهجة خطوة خطوة حساب ر1ة الفدل 
الفلسطينية خالدربية خاإلقلي ية خالداملية.

مواصاالً حديثاه، »خلاو خفادخا الار1 
ضدياف خلاو ضديف خدالً - سايتيذخن 
ختاكا  أشاد  أخار   تصديدياة  خطاوات 
خإفراماا خيف طريقهم لط ل ُكّل ما يبث 
اإلسال  خاملسل ني خالفلسطينيني بصلة !! 
خهم ماضني ب يططاتهم بدد منع امذان 
نحو تدمري املساجد خلد  املسجد امقى 

املبارك ال س ح الله«.

خعن تفساريه لار1خ1 امخداال البالتة 
خاالكتفااء خقاط باالساتنكار خالشاجب 
أخضاح أباو نحال أن ذلاك يداو1، كاون 
الدارب خ1خل عربياة كايي لهاا خزنهاا 
باملنطقاة تغاض الطرف عن م ارساات 
مصالحهام  لهام  خمن  االحتاالل،  1خلاة 
الياصة خلو كان ذلك عيل حساب القضية 
الفلساطينية، خكذلك منهم من يياف من 

أن يُغضب سيد البيت امبيض اليو  املتهور 
ترامب - خسكتوا حتى عن الشجب. 

 مان فهتاه أخضاح امماني للداا  لاا 
»الهيئة اإلساالمية املسايحية« بفلسطني 
خأساتاذ القانون الدخيل 1. حناا عيى، أن 
قاناون مناع امذان لاو مان ر1ات الفدل 
اإلرسائيلية عىل قرار منظ ة اممم املتحدة 
للرتبياة خالدلاو  خالثقاخة »اليونساكو«، 
خالاذي أكدت خياه عىل أن الحار  القديس 
الرشيف ماكان مقدس لل سال ني خقط، 
خنفات أية صلاة لليهو1 باه. خمنذ صدخر 
قرار اليونساكو امخري خسلطات االحتالل 
تؤفاج لج تهاا التهويدية ضد املساجد 
امقى خاصة خسائر املقدسات يف املدينة، 
يف خطوة لفرض اممار الواقع عىل امرض 
منتهكة القوانني خامعراف الدخلية كاخة. 
قاناوُن تقيياد امذان ينُاصُّ عاىل منع 
اساتيدا   مان  الدباا1ة  خ1خر  املساافد 
للصاالة  الدعاوة  يف  الصاوت  مكايات 
إزعافاه  بحجاة  الدينياة  خاملناسابات 
لل ساتوطنني، من الساعة الحا1ية عرشة 
لياالً خحتاى السااعة الساابدة صباحااً، 
خيفارض غراماات تصال إىل 1200 1خالر 
عاىل املساافد التي سات تنع عان تطبيل 
القاناون يف حاال إقاراره بشاكل نهائاي 
خيحتااج القاناون بداد مصا1قاة اللجنة 
التابداة للحكومة إىل مرخر ثالث قراءات يف 

الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناخذاً.

أ1خل املسان الفلساطيني مح د ع ارخ )72 عاماً( إىل 
املستشافى لتلقاي الدالج، خقاد خصفت حالتاه الصحية 

باليطرية، حيث ال زال ييضع للدالج الطبي.
خقال الناطل باسم تج ع شباب ضّد االستيطان مح د 
ازغري، إن فنو1 االحتالل اعتدخا بالرضب عىل املسّن ع رخ، 
ختم القاءه من 1اخل 1خرية لجنو1 االحتالل خلي تساري يف 
منطقة خا1 الهرية باليليل، ما أ1  إلصابته بجراح بليغة، 

ختم نقله إىل املستشفى لتلقي الدالج.

خيف ساياق اإلفارا  الصهيوني، لدمت قاواُت االحتالِل 
أحاَد املناازِل الِفَلساطينيِة يف بلادِة الديسااخية بالقادِس 
املحتلة. خشانت ح لَة اعتقاالٍت خاسدًة يف الضفِة الغربية 
خاَحياِء القدِس املحتلة خاعتقلت اكثَر من سابدِة مواطننَي 

بينُهم طفالِن من الضفِة الغربية.
خيف ميياِم عابادة اعتقَلات قاواُت االحتاالِل طفلانِي 
شاقيقنِي ك ا شاِهَدت ِمنطقاُة كفر قدخ  قارَب قلقيلية 

موافهاٍت بنَي قواِت االحتالِل خااللايل.

100 عملية فدائية 
و5 قتلى صهاينة 

الشهَر املاضي 
ذكرت وسائُل إعالم عربية، مطلع 
األسـبوع، أن املقاومن الفلسطينين 
نفذوا 100 عملية خالل شـهر يناير 

املايض.
العامـة  اإلذاعـُة  وأوضحـت 
»اإلرسائيليـة« نقـاًل عـن معطيـات 
صادرٍة عـن جهاز مخابـرات العدو 
“الشـاباك”، أن ارتفاعـاً طفيًفا طرأ 
عىل العمليـات التي ينفذها الشـبان 
الفلسـطينيون خـالل شـهر ينايـر 
املايض، باملقارنة مع ديسمرب 2016 

والذي شهد 98 عملية.
وبينت اإلذاعـة أن العمليات التي 
الفلسطينيون توزعت  الشبان  نفذها 
بـن عمليـات إطـالق نـار ودهـس 
وطعن ورشـق للحجارة والزجاجات 
 5 مقتـل  عـن  أسـفرت  الحارقـة، 
»إرسائيليـن«، وإصابـة 16 آخرين، 

معظمهم من جنود العدو.
وشـهد الشـهر املايض استشهاد 
8 فلسـطينين يف القـدس والضفـة 
الغربية املحتلتـن واألرايض املحتلة، 
وهو العـدد األكرب منذ عـام 1948، 
عدد منهم استشـهد خالل مواجهات 
مع جيش العدو، يف حن اسـتهد عدد 

آخر بعد تنفيذهم عمليات فدائية.
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التظاهراُت تُعمُّ مختلَف مناطق البحرين بمناسبة ذكرى 
»14 فرباير«

  - متابعات:
شهدت مناطُل ميتلفة من البحرين 
منذ سااعات الصبااح امخىل ليو  ذكر  
انطالق الثورة البحرينية تظالرات عّدة.
خفاي ميتلف القر  خاملدن، ساجلت 
التظالرات حضوراً حاشاداً من الرفال 
خالنسااء، خااق السانوات املاضية، رغم 
التاي حاخلات  اممنياة  الرعاب  أفاواء 
السالطات نرشلاا مناذ يونياو 2016. 
خبادل مان أن تحد من أعدا1 املشااركني 
يف التظالارات السانوية، زا1ت أفاواء 
الرتليب خاليوف، مان حضورلم الذي 

قدر باآلالف.
خرخاع املتظالرخن شادارات مناخئة 
للنظاا  خمللاك البحرين ح اد بن عيى 
آل خليفة، مطالبني بوضع حد الستبدا1 
الدائلاة املالكاة خانفرا1لاا بالسالطة. 
املتظالارخن فابوا تحات أمطار غزيرة 
شاوارع البلادات متحدين املناع اممني 
املشد1 الذي تفرضه السلطات عىل كاخة 
أشاكال االحتجااج السايايس، خانتهات 
الدديد من التظالرات بق ع أمني شديد 
اساتيدمت خيه قوات النظاا  رصاص 
الغااز  خقنابال  االنشاطاري  الشاوزن 

اليانل ضد املحتجني.
محتجون قطدوا الدديد من شاوارع 

البال1، ك ا خرضوا حوافز للحيلولة 1خن 
تقاد  املدرعاات خمركبات اممان، التي 
تغلغلت إىل 1اخل امحياء خالقر  ملالحقة 
املتظالريان. يف غضاون ذلاك، أغلقات 
الدديد من املحالت التجارية أبوابها ك ا 
شهدت محطات البرتخل عزخخاً خاضحاً.
االحتجافاات  موفاة  ختفاق ات 
الشادبية الغاضبة منذ إقدا  السالطات 

عاىل إعادا  3 مان الشابان املدارضني 
منتصف يناير املاايض، خمن ثم إقدامها 
عىل قتل 3 آخرين كانوا يحاخلون الفرار 
مان الباال1 عاي البحار، ياو  الي يل 
يف   ،2017 شاباط  خيايار/  ل  املاايض 

ع لية ال تزال تثري الكثري من الريبة.
خصددت السالطات أع الها الق دية 
ضاد تيار املدارضة مناذ منتصف يونيو 

2016، بإساقاطها عي مرساو  ملكي 
يف  امعاىل  الشايدي  املرفاع  فنساية 
البحرين آية الله الشايخ عيى قاسام، 
خما راخال ذلك من حصار ف يع مداخل 
قرياة الادراز أكثر مان 7 أشاهر، خحل 
ف دية الوخاق، كي  القو  السياساية 
املدارضاة، خاعتقال الناشاط الحقوقي 

امبرز نبيل رفب

ترامب يدعو الفل�سطينيني لالعرتاف بكيان ال�سهاينة والكف عن كراهيته.. ونتنياهو:

الدوُل العربية لم تعد ترى »إسرائيل« عدوًا

 وفاة الأخ غري ال�سقيق لزعيم كوريا ال�سمالية مباليزيا.. ووكالة كورية جنوبية تلمح: 

 أمريكا وراء اغتياله

  - خاص:
يف مسااعَي لتصفية القضية الفلساطينية استفا1ة 
من الوضاع املتفجار يف املنطقة، خانحاراف الدرب عن 
القضياة املركزياة امخىل، قال الرئيال اممريكي 1خنالد 
تراماب أمل امربدااء إن حل الدخلتاني للرصاع الدربي 
اإلرسائييل ليل السابيل الوحيد من أفل الساال ، خذلك 
أثناء اساتقباله رئيل خزراء حكوماة الددخ اإلرسائييل 
بنياماني نتانيالو يف البيت امبياض، خي ا اكد مواخقته 
عاىل أي حل يتفل عليه الطرخاان خي ا يتدلل بالقضية 

الفلسطينية.
خقال ترامب يِف مؤت ر صحفى عقده أمل مع رئيل 
الاوزراء اإلرسائياىل بنياماني نتنيالاو اناه يتدني عىل 
»إرسائيل« ضبط النفل بشان توسيع املستوطنات.

خقال ترامب “سنحاخل أن ندقد صفقة بيصوصها 
)مع إرسائيل(، خنتنيالو خبري كبري يف املفاخضات”.

ك ا أشا1 الرئيل اممريكي بالدالقات “املنيدة” بني 
الواليات املتحدة خإرسائيل، خقال ترامب “بهذه الزيارة، 
تؤكد الوالياات املتحدة مرة أخار  عالقاتنا املنيدة مع 
حليفنا القيم إرسائيل”، مضيفا أن “الرشاكة بني بلدينا 
املبنية عىل قي نا املشرتكة سال ت خي ا خصفه بتقد  

قضية الحرية اإلنسانية، خالكرامة خالسال ”.
خيف انحيااز خاضاح إلرسائيل ناد1 الرئيل اممريكي 
بتداباري اممم املتحدة تجاه تل أبياب، خالتي خصفها با 

”الظاملة خأحا1ية الجانب”.
خترصيحاات تراماب، التاي أ1ىل بهاا خاالل مؤت ر 
صحايف مشارتك مع رئيل الاوزراء اإلرسائييل بنيامني 
نتانيالو يف البيت امبيض، كانت موفهة إىل القرار الذي 
تبنااه مجلل اممن الدخيل الشاهر املاايض خالذي يدين 

االستيطان اإلرسائييل يف امرايض املحتلة.
خرغم ما قا  به الفلساطينيون مان تنازالت، إال أن 
ترامب عا1 خطالب الطرخني )اإلرسائييل خالفلسطيني( 
بتقديام التناازالت لتحقيقاه خعليه ا أن يقاررا كيف 

يفدالن ذلك.
خبيصاوص إياران قال تراماب انه لن يسا ح ابدا 
لطهاران بحياازة الساالح الناوخي، خقاال ترامب “ان 
االتفااق الناوخي االيراني لو من اساوأ االتفاقات التي 
رأيات. خإ1ارتي خرضت أصالً عقوبات فديدة عىل ايران 

خساأقو  باملزياد ملنع ايران بشاكل بات مان ان تطور 
سالحا نوخيا”.

خقاال الرئيل اممريكاى انه يفضل خفو1 سافارة 
للوالياات املتحادة يف القدس، التاي تطالب بهاا الدخلة 
اليهو1ية خالفلساطينيون كداص ة له ا، مشريا إىل انه 

لم يقرر بدد اتياذ قرار بهذا الشأن.
خقال ترامب:” خي ا يتدلل بنقل السفارة إىل القدس، 

أخ1 رؤية حدخث ذلك

  - وكاالت:
أكادت الرشطُة املاليزية خخاة كيام فونغ نا ، امخ 
غري الشاقيل لزعيم كوريا الشا الية كيم فونغ أخن، 
مسباب غري مدرخخة حتى اآلن يف مطار كواال لومبور.
ختابدت الرشطاة، الثالثاء ل1 خياير، أنها لم تحد1 
سابب الوخاة حتى اآلن. خحساب املدلومات الرس ية، 
 DUTY« ساقط الرفال عاىل امرض خجاأة يف متجار

FREE« باملطار، ختويف أثناء نقله إىل املستشفى.
مان فاناب آخار، قاال مصدٌر يف قسام اساتقبال 
الحاالت الدافلة ب شفى بوترافايا، إن املتويف كان من 

مواليد عا  70ل1 خاسم عائلته كيم.
خكانات خكالاة »يونهااب« الكورياة الجنوبية قد 
ذكرت أن كيم فونغ نا  راح ضحية ع لية اغتيال.

خنقلت الوكالة عن مصدٍر حكومي قوله »إن ع لية 
اغتياال كيام فونغ نا  خقدات يو  االثناني«، مل حًة 
إىل احت الياة أن تكاون أمرياكا خراء اغتياله، 1خن أن 

يكشف مزيداً من التفاصيل.
خسابل أن تحدثات تقاريار تلفزيونية عان مقتل 
أخ زعيام كورياا الشا الية يف املطار، حياث لاف ته 
امرأتاان بحقن مسا ومة. خخرتا من ماكان الحا1ث 
بسيارة أفرة. خحسب خسائل اإلعال ، تشتبه الرشطة 
املاليزياة بوقاوف السالطات الكورية الشا الية خراء 

ع لية االغتيال.
خلفتات »يونهااب« إىل أن كي فونغ ناا  لو االبن 
امكاي للزعيام الكاوري الشا ايل الراحل كيام فونغ 
إيال، خكان مقي اا يف 1خلة أفنبية 1خن أن يشاغل أي 
منصب رسا ي يف خطناه. خأخضحت الوكالاة أنه ُخلد 
خارج نطاق الزخاج لزعيم كوريا الشا الية من إحد  
عشايقاته خلي م ثلة مان مواليد كورياا الجنوبية، 

ختوخيت يف موسكو.
إندبندنات«  مان فانبهاا، ذكارت صحيفاة »ذي 
الييطانياة أن كيم فونغ نا ، املقيم يف ماليزيا، اختبأ 
بدد إعادا  زخج ع ته فاناغ ساونغ-تيك، الذي كان 

شيصية بارزة يف حكومة كوريا الش الية.

فيما اعتربته رو�سيا »�ساأناً داخلياً ل يعنينا«
ترامب يخسر مستشاره 

لألمن القومي.. فضيحة أم 
صراع داخَل اإلدارة؟

  - متابعات:
اساتقاَل مستشااُر الرئيل اممريكي لألمِن القومي الجنرال مايكل 
خلاني، بدَد خضيحٍة سياسايٍة عاىل خلفيِة َعالقِتِه بالسافرِي الرخيس يف 

خاشنطن.
خخي اا رأت اخسااٌط متابداٌة اََن االساتقالَة رب اا فااءت بسابَِب 
الرصاعااِت 1اخاَل اإل1ارِة االمريكيِة الحاليّة، قال البياُت االبيض اِنَُه تَم 

تدينُي الجنرال املتقاعد فوزف كيلوغ بدال من خلني.
خأعلن البيت امبيض اساتقالة مايكل خلني، مستشار اممن القومي 

للرئيل اممريكي 1خنالد ترامب، بدد خضيحة اتصاالت مع رخسيا.
خاتُهام خلني ب ناقشاة موضاوع الدقوبات اممريكية مع السافري 

الرخيس يف الواليات املتحدة قبيل تويل ترامب مها  الرئاسة.
خأخا1ت تقارير بأنه قد ظلل مسؤخلني أمريكيني بشأن محا1ثته تلك 

مع السفري الرخيس.
خيف خقت ساابل، أخا1ت خساائل إعال  أمريكية بأن خزارة الددل قد 
حذرت البيت امبيض بشأن لذه االتصاالت يف أخاخر الشهر املايض.

خأضاخت أن خلني قد يكون عرضة البتزاز من الرخس.
خقد طالب قا1ة بارزخن يف الحزب الدي قراطي باستقالة خلني.

خقال خلني يف رساالة اساتقالته، إنه قاد  “ايجاازا ب دلومات غري 
كاملاة من 1خن قصد لنائب الرئيل املنتيب خآخرين بشاأن اتصاالتي 

الهاتفية مع السفري الرخيس”.
خكان البيت امبيض قال يف خقت مبكر الثالثاء إن الرئيل اممريكي، 
1خنالد ترامب، “يقيم خضع” مستشااره لشاؤخن اممان القومي خي ا 

يتدلل باتصاله مع السفري الرخيس يف الواليات املتحدة.
خكان خلاني، الجنارال املتقاعاد يف الجيش اممريكي، نفاى أخليا إنه 
ناقش موضوع الدقوبات مع السافري الرخيس، ك ا نفى نائب الرئيل 

اممريكي، مايك بينل، علنيا لذه االتهامات التي طالت خلني.
عاىل الرغم من أن خلني قاد أبلغ البيت امبيض الحقاا بأن موضوع 

الدقوبات ينبغي أن يناقش.
خيحظر عىل املواطنني اممريكيني الدا1يني غري املتولني ملها  رس ية 
القيا  ب ها  1بلوماسية، خقد فرت اتصاالت خلني مع الجانب الرخيس 

يف أخاخر الدا  املايض، قبل تديينه يف اال1ارة اممريكية.
مان فانبه أعلان الكرملني الرخيس أن اساتقالة مستشاار الرئيل 
اممريكاي لألمان القوماي مايكل خلني “شاأن أمريكي 1اخايل ال يهم 

موسكو”. 
خنقال موقع رخسايا اليو  عن املتحدث الرسا ي باسام الرئاساة 
الرخساية 1ي يرتي بيساكوف قوله للصحفيني الياو  “ال نريد التدليل 
عىل ذلك بأي شاكل.. خلذا من الشاؤخن الداخلياة لألمريكيني خإل1ارة 

الرئيل ترامب خذلك ال يدنينا”.

تقدٌُّم كبرٌي للجيش السوري على 
محور التيفور – تدمر بحمص

  - وكاالت:
خاصلت خحدٌة من الجيش الساوري خبالتدااخن مع القوات الر1يفة 
تقدمها عىل محور التيفور – تدمر، خاساتدا1ت املدرساة خاملستوصف 
يف منطقاة البياارات ختقي عىل أعادا1 من إرلابياي 1اعش ختالحل 

خلولهم. 
خأكادت مصا1ر عساكرية أن القاوات الحكومية الساورية تواصل 
تقدمها نحو تدمر خباتت عىل مسااخة تقل عن 20 كيلومرتاً من املدينة 

الياضدة لسيطرة تنظيم »1اعش« اإلفرامي.
خقالات املصا1ر: »إن الجيش الساوري، الذي قاا  بتحرير 05م كم 

مربع من أرايض محاخظة ح ص السورية من قبضة 1اعش«.
خأخا1ت بتصفية أكثر من 200 عنرص من »1اعش«، خالل امسابوع 

املايض، باإلضاخة إىل تدمري ما يربو عن 0م1 لدخاً تابداً للتنظيم.
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تصدر كل اثنني خخ يل
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علي شرف الـَمَحْطوري
ما شانت حرٌب إال خقد سبقها 
ما ي هد لها، خيساتدعيها إن حقاً 
أخ باطاالً، خيف حارخب السايطرة 
ليال شايئاً أ1عى لهاا مثل فهل 
املايض ختجهيله ما يشاكل خجوًة 
ساحيقًة بني »الطرخني« يسادى 
بالحارب،  ير1مهاا  من  املدتادي 
خلكذا تكون البدايُة فهال ب اٍض، 
ختسات ر محًوا لحارض، لت تد إىل 

اغتيال املستقبل.
خماا يجري عاىل الي ان ليل 
اساتثناًء م اا سابل، ك اا أن ما 
يجري عىل الي ن ليل حرباً خاحدة، 

بل لي حرخب يف حرب!
خإغالق مطار صندااء خحَده حرب، خالقصف 
الجاوي حرب، خالحصار البحاري حرب، ختدلور 

قي ة الد لة أخبث حرب!
خحجاج الددخ خاخارتاءات إعالمه أكذب حرب، 
خشايطنتك عىل منابر الج دة حارب، خمن خوق 
مني املساجد الحرا  خاملساجد النباوي.. خأخجر 

حرب!
خمنداك عن إقاماة عالقاات إْقليْ ياة خ1خلية 
اة بك حارب، ختواطؤ امَُمم املتحدة.. أَُم يُة  َخاصَّ
حرب، خاملرتزقاة حرب، خالتفجاريات االنتحارية 
مشاياص  خالذمام  الاوالءات  خرشاء  حارب، 
خحكومات خفيوش خمنظ ات خأرشس حرب!

خالد ل عىل شال الصف الداخايل أختن حرب، 
حارب،  أعاد   خاساتقالليتك  خطنيتاك  خنفاي 
خاإلرصار عىل استتباع الي ن أرش 
حارب، خمحاخالت خرض مرشخع 
الي ان  لبياع  ت هياداً  امقل اة 

مجزءاً.. أغرُب حرب!
خمحاخالُت القفز عنك بالبحث 
عن حال 1خناك ليفارَض عليك.. 
ختلاك حارب، خعباث املفاخضات 
حرٌب، خاملتافرة بكرامة الشادب 
منتظاراً  بتصوياره  الي ناي 
مسااعدة عدخه اإلنَْساانية.. أَْمُ  

حرب!
حارٌب  الي ان  كاوا1ر  خقتاُل 
سابقت الحرب، خقصف امعراس 
خاملآتم خامساواق خالجساور يدني إبقاء الي ن يف 

حالة حرب!
خالتشابيُك باني امللفاات اإلْقليْ ياة حتى تبدخ 
مداخداً عان فغراخيا املريخ خي اا أنت تداخُع عن 
أرضاك خخطناك.. إعداٌ  أشادُّ من الحارب، خحني 
يُا نَاع عليك أن تحيا بض اريك أنت.. ليل مثَلها 

حرب!
خملاا تُل لُم فراَحاك برتاب خطناك خيقال عنك 
متيلاف.. أقى حارب، خملا تتوضاأ بالد  لتصيل 
صالة الصي خالنرص خيقال أنت تبتدع يف اإلساال  

بدعة.. أظلم حرب!
خأن يقاال ملارأة يا سااخرة منها أسافرت عن 
1ماع متحادر، خقلب متجلد أليسات حربااً؟ خأن 

تُتَّهم أخار  بالفجور؛ منها خّكرت يف إنجاب فيل 
يواصل مه اة الدخاع عن الكرامة.. كيف ال تكون 

حرباً؟
خعندماا تر  من أللاك خإخواناك خأبناء حيِّك 
خقريتاك خمدينتك من ال يشادر بالحرب خيكتفي 
ب تابداة امخبار تساليًة لاه بدد ياو  طويل من 

القصف خاملجازر.. خأتدب حرب! 
خعندما يكون عدخك ِحلفاً مشكالً من مسل ني 
خمسايحيني خيهاو1 )سادو1ية إَمااَرات أمرياكا 
بريطانيا خرنساا خإرسائيل( خينظر إىل ذلك خكأنه 
حضارة خساال  خ1خاع عن حقوق اإلنَْسان.. خأي 

حرب لي تلك إن لم تكن لذه لي الحرب!؟
خحني تار  حرباً عابرًة للقارات تشارتك خيها 
)آسايا خأخريقيا خأخرخبا خأمريكا( ُكلٌّ بطريقته- 
خهي أطغاى حرب! خعندما تجاُد مثقفني عباقرة 
يشاككون يف تلاك الحقيقة.. خأنت أماَ  أسايف 
حارب! خبداَد عامني مان لكذا تحالاف خلقاءات 
ختنسيل خال كأن ذلك يدني شيئاً.. خأعجب حرب!
خحاني تار  يف تلاك الحارخب ميتلاف أناواع 
الساالح، خميتلف أنواع الص ات، خميتلف أنواع 

الكال  خميتلف أنواع اللو .. خأقذر حرب!
خحاني ال تادرك - أن لاذه الحارخب الطويلاة 
خالدريضاة - النفساية خاالفت اعياة خالثقاخياة 
خاملالياة  خاالقتصا1ياة  خالسياساية  خالفكرياة 
خالتكتيكية خاالسارتاتيجية خالكونياة - لي التي 
سبقت الدسكريَة.. خاشتدت مدها، خسوف تبقى 
بددلا.. خأنات لزمَت نفَساك، خإذا أنت أ1ركَت.. 

لزمَت عدّخك!

يوشُك الداُ  الثاني أن ينتهَي منذ بدء الددخان 
السادو1ي اممريكي عاىل الي ن، خلاو الددخاُن 
الذي رالان أصحابُه عىل احتالل بال1نا خالهي نة 
عىل ثرخاتها خإذالل شدبها، لكن امعداء تفافأخا 
أن حسااباتهم خاطئة، خالشادب الي ني برغم 
ظرخخاه الصدبة إال أنه شادب عيٌص عىل الكر 
خيح ل من قيم اإلباء خمشاعر االعتزاز بتأرييه 
خحضارته ماا يجدله أقو  من فايخت امعداء 
خفرائ هم التي خاقت يف خحشتيها ُكّل التوقدات.
بدد الفشال الدساكري الذي منيت به أمريكا 
التاي  الكبارية  املفافئاات  خبداد  خالسادو1ية 
افرتحها الشدُب الي ني يف موافهة أخسع حرب 
عرخها تأرياُخ املنطقة يحاخل الددخ الهرخب من 
تبدات الهزي ة خالدار الدسكري إىل ختح فبهات 
من ناوع آخار، خأبارز تلاك الجبهاات الحصار 
االقتصا1ي خالحرُب النقدية خاملالية التي أ1ت إىل 
حرمان املوظفني من رخاتبهم، خكان رلان أخلئك 
أن نقاَل البنك باإلضاخاة إىل الحصار املتزامن مع 
التحريض ختحريك املرتزقة خاملرففني ساييلُل 
حالاة خاوىض خصداماات باني القاو  الوطنية 
خالشاارع املكلاو  الاذي يكتاوي بناار الحارب 
االقتصا1ية غري ان رلاان الددخان يف لذا املجال 
سقط ك ا ساقطت رلاناتُه السابقة خاست رت 
قواخل الدعم خاالسانا1 للجيش خاللجان الشدبية 
يف ميتلاف املحاخظات لم تتأثر سالباً أخ ترتافع 
خإن ا زا1ت ك اً خنوعااً، خعندلا لجأ الددخان إىل 
املزيد من اإلفراءات االقتصا1ية الدقابية للشدب 
الي ني ختم التالعب بالد لة الوطنية خرخع سدر 

الدخالر.
اإلفراءاُت الساابقُة تزيد الشدَب الي ني خعياً 

بوحشاية خُقباح السادو1ية خمن يقاف خلفها 
خباات الي نيون يدركون أكثر من أي خقت مى 
أنهم أما  مدركة مصري مع لؤالء خمن خا1عته 
ظنوناه أخ خانته أخلامه أن السادو1ية خأ1ختها 
يح لاون ذرًة من خري مي ي ني حتى َمن يقاتل 
يف صفهم خهو خالم أخ ميدخع، خها لي امخضاع 
يف املحاخظات الجنوبية خيف مدينة تدز تنتقل من 
اليء إىل امساوأ ُكلَّ ياو  يف ظل غياب اليدمات 
خاملرتبات خرسقة موا1 اإلغاثة خنهب املساعدات، 
خما شاهدته مدينة عدن امسابوع املايض، حيث 
احتاد  الارصاُع بني خصائال املرتزقاة، ليل إال 
بداياة رشارة خماؤرش انقساامات حاا1ّة فراء 
الرصاع املح و  خاملتصاعد للسيطرة عىل النفوذ 
باني 1خل الدادخان التي تتيذ من أبنااء الجنوب 
أ1خاٍت لارصاع امفنادة الياارصة، خقد كشاف 
ناشاطون فنوبيون أن الزج بشاباب الجنوب يف 
مدارك الددخان بالساحِل الغربي خبدض مناطل 
تداز خيف فيزان خنجران خعساري له ألداٌف عدة، 
ها إخراُغ الجنوب من الشاباب القا1رين عىل  أل ُّ
ح ل السالح، خإخساُح املجال أما  سيطرة حزب 
اإلصاالح خعناارص تنظيام القاعدة التاي باتت 
امكثر حضوراً خقاوًة يف مناطل الجنوب، خلناك 
ترقاب أمريكي لتصاعد حضاور القاعدة لتكون 
ذريداَة اإل1ارة الجديادة التاي يقو1لاا تراماب 
ليدشاَن تدخاال فديداً يف الي ان بذريدة مالَحقة 
خمحاربة اإلرلاب، خساتدخع املناطُل التي يزعم 
الدادخ أنه حّررلاا خأنها باتت تحت سايطرة ما 
يسا ى بالرشعية، املزيَد من امث اان البالضة 
فاراء ارتهاان نُيبتها خَساساتها لاُكلِّ َمن لب 

خ1ب برشط أن يدخَع لهم املاَل الحرا .

حميد رزق

أوراُق العدوان األخرية

حروٌب يف حرب!
قتل نساء بعزاء.. َويف الُحروِب َنعاَمـٌة

كلمــــــة أخـــــيرة 

 صادق القاضي 
لذا املرة يف أرحب، تم قصُف مجلل 

الدزاء، ك ا تم قصُف املسدفني.!
خالنتيجة: ساقوُط ضحاياا أغلبهم 

من النساء خامطفال.
َمن كان املستهَدف؟

طبدااً ال أحاد مان الذيان أخشالوا 
از1را1َ  قاّررت  التاي  البدخياة  الغازخة 
الي ن يف أسابوع، خخضحوا ن وَر الورق 

اليليجية.
خال أحاد مان قياا1ات إياران، الددخ 
القاوي الذيان يرتدبون مان موافهته، 
خيقاتلوناه يف الي ن خساوريا خالدراق، 
خال يجرؤخن حتاى عىل إطالق رصاصة 

مسدس باتجاله.
لم يكن أحٌد من لؤالء مدعواً للدزاء، أخ يحت ل أن يحرُض.. 

خمع ذلك، خلل رة الي ساني، قا  طرياُن الددخان، بارتكاب فري ة بشدة 
فديدة، متد دة مع سبل اإلرصار خالغباء.

لذا ُكّل ما ي كن للسدو1ية خدله، عجزت عن استهداف إيران، خاستهدخت 
الي ن، خعجزت عن استهداف الحوثي خصالح.. خاستهدخت املزيد من النساء 

خامطفال!. 
خيف ُكلِّ مرة ينكِشاُف الجبُن خالفشال أكثَر، ختذّكر باملثَل الشاهري: »أَساٌد 

َعيَلَّ، َخيف الُحرخِب نَداَمااٌة«. 
مَلان ال يدارف »يرُضب لاذا املثَُل مَلان »يتقااخ « عىل ضدياف، خلكنه يف 
موافهة الشجدان خالفرسان أفبُن من ندامة، خيرَُضُب بها املثل يف الجبن«.
خقصته: أن الحجاَج بن يوساف كان يضطهُد الشااعَر ع ران بن حطان، 
خحادث أن »غزالاة الحرخرية« 1خلات الكوخة خمدها شابيب، ختحّصن منها 

الحجاج خأغلل عليه قرَصه، خس ع ع ران بذلك خكتب إىل الحجاج:
أَساٌد َعيَلَّ َخيف الُحرخِب نَداَمااٌة.. َربْداُء تجفُل ِمن َصفرِي الصاِخِر
َلاّل بََرزَت إىِل َغزاَلة يف الَوغى.. بَل كاَن َقلبَُك يف َفناَحي طاِئاِر

صدعت َغاازالاة َقالبَااُه ِبَفواِرٍس.. تََركاَت َمنااِباَرُه َكأَماِل الداِباِر
.. َخاْعاَ د ِلَ نِزلاِة الَجباِن الكاِخاِر الزهار: موقُفنا من سوريا أَلِل الِسالَح َخخُاذ ِخشاحي ُمْدرِصٍ

كان ُطعماً ابتلعته الحركة 
وسنعيد العالقات معها

أّكـد القيـاديُّ يف حركـة املقاومة اإلسـالمية 
حمـاس، يف مقابلـة مـع موقـع قنـاة املياديـن 
الفضائية األمس األربعاء، عىل رضورة اسـتعادة 
العربيـة  الجمهوريـة  مـع  عالقاتهـا  الحركـة 
السـورية، ومختلف الدول العربيـة، معرتفاً بأن 
املوقَف السـلبي مـن الدولة السـورية كان ُطعماً 

ابتلعته الحركة. 
هـذا وكانـت حركة حمـاس، اتخـذت موقفاً 
معاديـاً للنظـام السـوري، مع بدايـة أحداث ما 
سمي بالربيع العربي، وأيّدت الجماعات اإلرهابية 
التي تحارب الدولة السـورية تحت ِشعار الثورة، 
أي أنها اصطفت مع املؤامرة الغربية واألطلسـية 
ضد سوريا، كما سحبت مكتبها الدائم من سوريا 
إىل َقطـر، ويُذكر بـأن امُلرافق الشـخيص لرئيس 
املكتب السيايس لحماس خالد مشعل سقط قتيالً 

مع الجماعات اإلرهابية يف سوريا. 
الزهار يف مقابلته مع امليادين نت، كَشـَف عن 
رغبة الحركة يف املشـاركة بمؤتمـر دعم القضية 
الفلسـطينية يف دولة إيـران، وأن الحركة تجري 
اتصـاالت مع القاهـرة من أجل السـماح لوفدها 
بالخـروج عرب معـرب رفـح. معترباً عـدم إعطاء 
القاهـرة أي إذن حتـى اآلن مثـاالً للعقبات التي 

تواجه املقاومة. 
 كمـا تأسـف ألن هنـاك َمـن لن يحظـر هذا 
املؤتمـر بحجة »هؤالء ُسـنة وهؤالء شـيعة هؤالء 
عـرب وهـؤالء أمازيغ » مؤكـدا بأن هـذه اللعبة 
الغربيـة نجحت، وتمنـى الزهـار ان يتكرر هذا 
املؤتمر يف أكثـر من دولة عربية وإسـالمية. وأن 
تعلن الدول املشـاركة دعم القضية الفلسـطينية 

مالياً وعسكرياً  يف املحافل الدولية. 
 وأكـد الزهـار بـأن إيـران تدعـم املقاومـة 
الفلسطينية، وأن هذا الدعم ال يكفي، متسائالً عن 
دعم بقية العالم اإلسـالمي الذي يمثل ثلث سكان 
العام، مطالبـاً بدعم يصل إىل مرحلة خلق توازن 

اسرتاتيجي يؤدي إىل إزالة الكيان اإلرسائييل. 
ويف املقابلـة، أوضح القيادي يف حركة حماس 
الدكتور محمود الزهار، أن القضية الفلسـطينية 
يف أسـوأ حاالتها، حتتا مما كانـت يف عام 1948 
م مدينـاً االنحراف املرصي بعد نكسـة 1967م، 
واتفاقيـة أوسـلو التـي اعرتفـت بهـا السـلطة 
الفلسـطينية بالوجود اإلرسائيـيل عىل حدود 48، 

والخذالن من العالم العربي واإلسالمي.


