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تزايد األصوات داخل البرلمان األوروبي المطالبة بإجبار 
السعودية على وقف العدوان وتحميلها مسؤولية تدمير 
اليمن، وناشطون يعترضون موكب الجبير وقرقاش في لندن

مسؤولو العدوان مطاَردون 
من قبل شعوب العالم

وقفات قبلية بريف إب وحزم العدين 
والسدة وجبلة بمحافظة إب و مديريتي 

ذيبني وعيال سريح بعمران تؤكد رفد 
الجبهات وإفشال املخططات الساعية 

لتعطيل العملية التعليمية
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النار التي ال تتوقف وعمليات استنزاف واسعة تستهدف 
جيش العدو السعودي ومرتزقته وصد زحوفات

 : يحيى الشامي:
اس5كهدفت املدفعي5ُة اليأني5ُة خالل امي5ّا2 الثالثة 
املاضية وتثر من خأس5َة عرَش موقعاً اتجأعاً لجيش 
الع5دا الس5عودي امرتزقكهم اليأنيني االس5ودانيني، 
اترّتز القصُف املدفعي يف معظأه عىل جبهات نجران 
الرشقي5ة االغرلية، اتش5كل الق5وة املدفعيّة للجيش 
االلجان الش5عبية يف معارك الحداد االُعأق السعودي 
ق5وة ردع فاعل5ة امؤث5ّرة يف املي5دان ايف الحس5الات 
العس5كرية، امع فرتات الهدا  النس5بي الذي تشهده 
وحياناً جبهاُت القكال يُلقى العب  امترب من العأليات 
العس5كرية عىل س5الَحي املدفعية االصاراخية، افق 
خطط تكشارتها القوة املدفعية مع قوات من احدات 
الرص5د ااالس5كطالع العس5كري يف الق5وات اليأني5ة، 
َاافق5اً ملعلومات تانت املس5رية اطلع5ت عليها تكعلق 
لطبيعة العأل االكنس5يق لني احدات الجيش االلجان 
الشعبية يف الجبهات، فإن قّوتَي املدفعيّة االصاراخية 
املرتزق5ة االجي5ش  الغال5ب ال تس5كهدف مواق5ع  يف 
الس5عودي إال افق5اً للأعلوم5ات الك5ي تُقّدمها احدة 
الرصد اترفعها إىل املدفعية، القية الوحدات القكالية، 
ا و ما يحقق وترب قدر من الرسائر يف صفوف العدا 
الس5عودي امرتزقك5ه اتجأعاتهم البرشي5ة وَْا العكاد 
ااآلليات امرازن امس5لحة، َالرغم م5ا يُأثّله طرياُن 
الكجس5ا االط5ريان الحرل5ي االعأودي م5ن ِمظلة 

جوي5ة ال تب5ارح س5أا  الجبه5ات طبَق ج5دال داا2 
َامناال5ة يُش5ِبُه عأل الجنود الس5عوديني عىل امرض 
اف5رتات مناالكهم اداامه5م، إال ون  5ذه الكعقيداِت 
العسكرية تفشل يف عزل املواقع العسكرية السعودية 
م5ن معس5كرات امواق5ع اتجأع5ات اإلعاد 5ا عن 
ااقع الرس5ائر اليومية الكي يككبّد ا العدا السعودي 
امرتزقك5ه يف جبه5ات عس5ري انج5ران اجي5زان، لل 
إن اج5را ات الط5رف اآلخ5ر تعج5ز حك5ى يف خف5ض 
ع5دد الرضل5ات املدفعي5ة االصاراخي5ة ع5ىل املواقع 

السعودية.
ع5ىل صعيد مكصل، تصدت ق5وات الجيش االلجان 
الشعبية لزحف تبري شنه الجيش السعودي امرتزقكه 
ع5ىل جبل س5بحطل اجبل ري5ح، قبالة منف5ذ علب – 
عس5ري، ايف العألي5ة قكلت الق5وات اليأنية ع5دداً من 
جن5ود الجيش الس5عودي فيأا اقع الع5دُد امترَبُ من 
القكىل يف صف5وف املرتزقة اليأنيني، ايُعد الزحُف عىل 
الجبلني  و الثالث الذي تشنه قوات سعودية امرتزقة 
يأنيون، اجأيعها جرت اس5ط تحليق اإسناد جوي 
تبري مّهد للقوات عىل امرض عرب عرشات الغارات الكي 

ُشنت لالكزامن مع الثالثة الزحوفات عىل الجبلني.
تأا ااصلت املدفعية اليأني5ة دك تجأعات الجنود 
الس5عوديني يف موقع ارقالة مجازة ايف رقالة الهنجر 
اُقل5ل الش5يباني ارقال5ة وس5عر اخل5ف س5بحطل 
االش5بكة امعس5كر عني الثورين اُقبالة منفذ علب.

َل يف جبهة عس5ري م5رُع املرت5زق اليأني  اُس5جِّ
عبدالل5ه عبدالكواب القايض لن5ريان الجيش االلجان، 
فيأا وعلنت القناص5ة اليأنية قكَل مرتزق يأني قبالة 

منذ علب.
ايف نج5ران انكرس زحٌف ااس5ع ش5نكه ق5وات من 
الجي5ش الس5عودي امرتزق5ة يأني5ون ع5ىل موق5ع 
ف5ة، ايأت5ي الزح5ف ضأ5ن سلس5لة زحوف5ات  الرشرُّ
اعأليات عس5كرية تبرية يش5نّها الجيش الس5عودي 
امرتزقك5ه عىل الجبل من5ذ وس5بوعني، ايف ُتّل  جو2 
يقكل اليأنيون عدداً من املرتزقة االجنود الس5عوديني 
ايكبدانهم خس5ائَر يف العكاد ااآلليات قبل ون ترتاجع 
القوات لعد س5اعات من املعارك الضارية ااملواجهات 
الكي يُش5ارك فيها الطريان لصورة تبرية تحاال يف ُتّل 
مّرة إخراج املقاتلني اليأنيني من مواقع الجبل اإنها  

سيطرتهم عليه.
اذتر مصدر للأسرية ون عدداً من العبوات الناسفة 
انفجرت لآليات القوات الزاحفة، ما ودى إىل مقكل عدد 

منهم اإصالة آخرين.
انف5ذت احدة م5ن املقاتلني اليأني5ني  جوماً عىل 
موقع ملرتزقة الجيش السعودي ُقبَالة منفذ الررضا ، 
ااغكنأ5وا تأياٍت من امس5لحة االذخائر، اس5قط يف 

العألية عدٌد من املرتزقة لني قكيل اجريح. 
الجي5ش االلج5ان  إع5الُن مص5در يف  اتان الفك5اً 
الش5عبية م5رَع جن5دي س5وداني يف نج5ران لنريان 

املقاتل5ني اليأني5ني، ايش5ري  5ذا الر5رب إىل حقيق5ة 
اسكعانة الجيش السعودي لاملرتزقة السودانيني انقل 
عدد منهم إليها ملس5اندة القوات الس5عودية ااملرتزقة 
اليأنيني يف العأليات امخرية عىل جبل الرشفة، ااس5م 

الجندي السوداني املرتزق »عيل عبدالرحأن«.
تأا وعلن5ت القناصة اليأنية قكله5ا جندياً مرتزقاً 
ُقبال5ة منف5ذ الر5رضا ، ادّت5ت املدفعي5ة لع5رشات 
القذائ5ف مواق5َع عس5كرية يف نج5ران، ولرز ا موقع 
الفّواز اقيادة سقا2 ااملرراق الكبري امرتفعات رجال 

رشقي القفال َاذا رعني َاموقع الضبعة.
اتأكنت احدة الهندس5ة من تدمري آلية عس5كرية 
تالع5ة للأنافق5ني يف الحث5رية، َاتدم5ري مدرع5ة نوع 
لي إ2 لي لص5اراخ موّجه ُقبالة س5احل ميدي، فيأا 
اس5كهدفت املدفعية تجأع5اِت الجنود الس5عوديني يف 
موق5ع امل5رشق ايف الرمض5ة االط5وال، فيأ5ا وعلنت 
َع جندي س5عودي لنريان القناصة  احدة القناصة َصْ

اليأنية عىل موقع الزقيلة جنوب جيزان.
ع5ىل صعي5د الرس5ائر البرشية يف صف5وف جيش 
الع5دا الس5عودي اعرتف5ت اس5ائل إع5ال2 الع5داان 
الس5عودي لأرع اإصالة ص جن5ود يف مواجهات ما 

ارا  الحداد مع الجيش االلجان الش5عبية ا م:
العريف: سعيد عيل منيع القرييش القحطاني.

املالز2 وال فهد فيصل حكأي.
 اجد سعد آل محأد السبيعي.

املـدفـعـية الـيـمنـية..
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الهجوم على مواقع املرتزقة يف املخاء ومقبنة ومصرع  إحصائية أولية لوحدة القناصة: 98 مرتزقًا ُقتلوا في جبهات تعز 
أعداد كبرية منهم بينهم قيادات 

 : خاص:
نّف5ذ ولطاُل الجي5ش االلجان الش5عبية، 
مواق5ع  ع5ىل  نوعي5ة  عس5كرية  عألي5ًة 
يرك5ل  منطق5ة  يف  املرتزق5ة  اتحصين5ات 

لأديرية املرا .
إن  للأس5رية  عس5كري  مص5در  اق5ال 
العأليَة وس5فرت عن مرع اإصالة وعداد 
تب5رية م5ن املرتزق5ة اتكبيد 5م خس5ائَر 

فادحة يف عىل مسكوى العكاد.
اوش5ار املص5دُر إىل ون ع5دداً م5ن مرتزق5ة 
الع5داان تان5وا ق5د لق5وا مرعه5م لن5ريان 
الجيش االلجان الشعبية يف مديرية املرا ، من 
لينهم املرتزق محأد صالح املقفعي اليافعي- 
املرتزق مهند احيش )ش5قيق القيادي املنافق 
يحيى احيش قائد ما تس5أى الككيبة اماىل(– 
املرت5زق محس5ن حس5ني الحأي5دي الف5رع- 
املرت5زق فارس ثال5ت محأد قاس5م املرتزق- 
عبدالل5ه وحأ5د ف5رج ثال5ت، لن5ريان الجيش 

االلجان الشعبية يف جبهة املرا .
الجي5ش  ولط5ال  نف5ذ  الس5ياق،  ذات  يف 

االلج5ان الش5عبية عألي5ة  جومي5ة ع5ىل 
مواق5ع مرتزق5ة الع5داان يف ال5دار الغرل5ي 
لأنطق5ة حأري يف مديرية مقبنة، فيأا لقي 
تلٌّ م5ن املرت5زق نورالدي5ن عبدالل5ه محأد 
عبدالرال5ق، ااملرت5زق  يث5م عبدالل5ه قايد 

عباس الرلي5دي مرعيهأا لنريان الجيش 
االلجان الشعبية يف ذات الجبهة.

اع5ىل صعيد مكصل، لق5ي ص من عناص 
القناص5ة يف  املرتزق5ة مصارعه5م لن5ريان 

مناطقة مكفرقة من محافظة تعز.

مصرع 3 مرتزقة بنريان القناصة يف مأرب 
واستهداف مدفعي لتجمعاتهم يف نهم

 : خاص:
اسكهدفت مدفعية الجيش االلجان الشعبية مواقع مرتزقة العداان اممريكي السعودي 

يف آليات اخيا2 مرتزقة العداان اممريكي يف اادي ملح لجبهة نهم.
اقال مصدر عسكري للأسرية إن العألية وسفرت عن مرع اإصالة عدد من عناص 

املرتزقة.
عىل صعيد مواز وحبط ولطال الجيش االلجان الش5عبية محاالة تس5لل ملرتزقة العداان 

لاتجاه الكبة الحأرا  يف منطقة املنارة لنهم.
عىل صعيد مكصل وتد مصدر عسكري مرع ص من عناص املرتزقة لنريان القناصة يف 

مناطق مكفرقة لأديرية صااح.
فيأا احدة القناصة تنرش إحصائية لعدد قكىل املرتزقة منذ لداية شهر وتكولر.

وش5ارت االحصائي5ة إىل ون اح5دة القناصة تأّكنت من قكل 8ف مرتزقاً منذ لداية ش5هر 
وتكولر يف جأيع املحاار لجبهات محافظة تعز.

مصرع عدد من املرتزقة بينهم قيادي يف شبوة
 : خاص:

لق5ي عدٌد من عناص املرتزقة مصارعهم، لينهم قيادي، اوصيب آخران لنريان الجيش 
االلجان الشعبية يف جبهة طوال السادة لأنطقة العكدة يف محافظة شبوة. 

اقال مصدر عس5كري للأس5رية إن املرتزق عبدرله عبدالله عيل العيايش املصعبي قائد 
حراس5ة العأيد املرتزق عيل الكليبي قائد اللوا  ف1 مش5اة، ااملرتزق س5عيد صالح حسني 
لقطم الش5فلوت، لاإلضافة إىل عدد آخر من املرتزقة، لق5وا مصارعهم، يو2 وما الثالثا ، 

فيأا وصيب آخران لنريان املطال يف جبهة طوال السادة.
اوش5ار املص5در إىل ون ولط5ال الجيش تأكنوا ي5و2 وما ويضاً من إعط5اب معّدل  1 يف 

جبهة عسيالن.
يف س5ياق مكصل، لقي املرتزق س5ليأان وحأد ناص الوجيه مرعه لرصاص الجيش 

االلجان الشعبية يف مديرية املكون الكالعة ملحافظة الجوف

وزير الرتبية: نريد منهجاً دراسياً يمنياً )ال حوثياً وال مؤتمرياً( 
مأخوذًا من كل محافظة يمنية ال من السعودية

 : خاص:
وت5د الس5يد يحي5ى ل5در الدي5ن الحوث5ي -ازير 
الرتلية االكعليم- مس5ا  وما، إلح5دى الفضائيات 
الرارجي5ة، لأنه لم يكم تغي5ريٌ يف املنا ج، اإنأا تم 

تصويب لعض امخطا  اللرُّغوية.
اق5ال ازي5ر الرتلية: نح5ن نريد منهجاً دراس5ياً 
يأنياً لحكاً، ال منهج5اً حوثياً اال مؤتأرياً اال غريه، 
منهج5اً اطني5اً مأخوذاً م5ن تل محافظ5ة امدينة 

اقرية يأنية ال من النظا2 السعودي.

ــادي أمــنــي مـــواٍل  ــي نــجــاة ق
اغتيال  لالحتالل من محاولة 

يف بئر أحمد بعدن
 : خاص:

اس5كأراراً لحواِدِث االغكيال الكي تش5َهُد ا مدينُة عدن لشكل 
يوم5ي، نجا قي5ادي ومني م5واٍل لالحكالل اإلمارات5ي من محاالة 

اغكيال وما الثالثا .
اقال5ت مصادر ومني5ة لاملحافظ5ة، إن مس5لحني مجهولني 
وطلقوا ظهر، وما الثالثا ، الناَر عىل القائد الس5الق ملا يس5أى 
الحزا2 اممني نبيل املش5ويش يف منطقة لرئ وحأد قبل ون يلوذاا 

لالفرار.
الفكت املصادر، إىل ون حراسة القيادي املوايل للعداان املشويش 

رّدت عىل مصدر النريان الكي لم ينكج عنها وية إصالات تُذتر.

مصرع وإصابة 24 مرتزقاً بنريان 
القناصة يف صرواح وتعز خالل 

اليومني املاضيني
 : خاص:

قالت مصادر عس5كرية للأس5رية إن  2 مرتزقاً س5قطوا لني 
قكي5ل اجريح لنريان القناصة خالل اليوم5ني املاضيني يف ُتلٍّ من 

صااح، اتعز.
اوش5ار املصدر إىل ون عدد الذين س5قطوا ل5ني قكيل اجريح 
لن5ريان القناصة يف جبه5ات مكفرقة من تعز لل5غ ف1 عنراً، 
فيأ5ا للغ عدد الذين لق5وا مصارعهم من املرتزقة يف صااح 5 

عناص.

قبائل سنحان: مواجهة شاّقي الصف الداخلية أولوية ال يمكن تأجيلها
 : خاص:

مديري5ة  ااجه5ا   عق5د حكأ5ا  
وم5ا  صنع5ا   لأحافظ5ة  س5نحان 
الثالثا  لقا  قبلياً موس5عاً ضم املئات 

من ولنا  امشايخ املديرية.
ايف الوقفة وتد املش5ارتون تربؤ م 
الك5ا2 م5ن وي وعأال تس5عى لكعطيل 
وعأال مركل5ف مؤسس5ات الدالة وا 
توقي5ف الكعلي5م اتجري5م وي نش5اط 
يس5عى لكعطي5ل مؤسس5ات الدال5ة 
من وي ش5رص مهأ5ا تانت اظيفكه 
وا صفك5ه اموقعه وا م5ن يحاال ون 
يشق الصف الداخيل املنا ض للعداان 
السعودي االمريكي سككون مواجهكه 

االوية ال يأكن تأجيلها

الوقف5ة  يف  املش5ارتون  اوعل5ن 
مساندتهم لكوجهات الرئيا الصأاد 
يف مكافح5ة مركلف واجه الفس5اد يف 
مؤسس5ات الدالة مطالب5ني يف الوقت 

ذات5ه رضارة الوق5وف لح5ز2 يف اجه 
م5ن يح5اال اللع5ب ع5ىل املكناقضات 
عليه ون يكقي الله يف نفسه ايف  الوطن 
االش5عب الصامد لثبات اعزة يف اجه 

العداان.
الكام5ل  اس5كعداد م  مؤتدي5ن 
ملس5اندة امجهزة الرقالية يف الكش5ف 
املفس5دين  اتعري5ة  الفس5اد  ع5ن 
امعاقبكه5م ، تأا وعلنوا عن تش5كيل 
لج5ان رقالية ش5عبية لضبط وس5عار 
امساس5ية  الغذائي5ة  االس5لع  الغ5از 

امحاسبة املرالفني.
الارت5ت قبائل س5نحان خطوات 
الرئي5ا صال5ح الصأ5اد يف تفعي5ل 
وجه5زة الرقال5ة امكافحة الفس5اد، 
امع5ىل  الس5يايس  املجل5ا  داع5ني 
تنفي5ذ  لرسع5ة  اإلنق5اذ  احكوم5ة 
النق5اط ال1255 الكي دع5ا إليها قائد 
الث5ورة، معكربين الكأخ5ر يف تنفيذ ا 
مش5اَرتًة يف الع5داان ع5ىل الش5عب 

اليأني.

 الكشف عن هوية 89 منهم.. المعتقلون يدخلون اليوم الرابع لإلضراب عن الطعام

 أعلنت تشكيل لجان رقابة شعبية لضبط األسعار  وتبّرأت ممن يسعى لتعطيل المؤسسات وتوقيف التعليم

وقفة احتجاجية ألهالي املعتقلني يف سجن لالحتالل يف عدن للمطالبة بإطالق سراحهم 
 : خاص:

نّظ5م املئ5اُت من و 5ايل اورس املعكقلني يف س5جن 
»ل5رئ وحأد« لأحافظ5ة عدن، وما الثالث5ا ، اقفًة 
احكجاجيًة وما2َ املجأع القضائي؛ للكنديد لاسكأرار 
اعكق5ال ذايه5م البالغ عدد 5م )ف8( ش5رصاً من 
محافظ5ات ع5دن الح5ج اول5ني اتع5ز، حي5ث قا2 
االحكالُل اإلماراتي لسجنهم منذ وشهر طويلة لدان 

وي ذنب وَْا تهأة الم يقدَّموا للأحاتأة.

اتأت5ي الوقف5ة االحكجاجي5ة لأل ايل م5ع دخول 
املعكقل5ني يوَمه5م الرال5ع يف اإلرضاب املفك5وح عن 
الطعا2 حك5ى يكم اإلفراج عنه5م اإطالق رساحهم؛ 

اتنديداً لالحالة اإلنَْسانية الكي اصولوا لها.
احّأل ليان صادر عن الوقفة االحكجاجية، قوات 
االحكالل الس5عودي اإلماراتي احكومَة الفار  ادي، 
املس5ؤالية الكامل5ة ع5ن صحة اس5المة املعكقلني، 
خصوص5اً لع5د ت5رّدي واضاعه5م الصحي5ة ج5را  
اإلرضاب، الفك5اً إىل ون إدارَة الس5جن تأارس لحقهم 

انكهاتاٍت جسيأًة إلجبار م عىل إنها  اإلرضاب.
الوقف5ة  إن  لع5دن،  محلي5ة  مص5ادر  اقال5ت 
االحكجاجي5ة تان مق5ّرراً إقامكه5ا وم5ا2 وال نقطة 
عس5كريه ُقرب معس5كر »لري وحأد«، لكن املنظأني 
تلقوا تهديداٍت مأا وجرب م عىل تغيري مكان الوقفة 

إىل وما2 املجأع القضائي.
انرشت صفحات إخبارية اذاا املعكقلني وسأا  
ف8 م5ن املعكقل5ني يف الس5جون الرسي5ة لالحك5الل 

ينكأون ملحافظات عدن الحج اولني اتعز.
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 : خاص:
قّدمت الهيئُة النسائيُة منصار الله 
لأديرية س5نحان محافظ5ة صنعا ، 
قافل5ة مالية اغذائية، وم5ا الثالثا ؛ 
دعًأا ملطال الجيش االلجان الشعبية 
املرالط5ني يف وق5دس اورشف امليادين، 
اتجس5يداً لل5دار الكب5ري ال5ذي تلعبُه 
امل5روة اليأني5ة يف مواجه5ة الع5داان 

السعودي.
اقد احكوت القافل5ُة الكي انطلقت 
تح5ت ش5عار "اف5اً  مئأ5ة اله5دى 

ادم5ا  الش5هدا " ع5ىل العدي5د م5ن 
املواد الغذائي5ة املركلفة امبالَغ مالية 
تبرية؛ تقدي5راً اإجالالً منهن لأللطال 
املرالطني يف جبهات الصأود االرشف.
ع5ىل  س5نحان  حرائ5ُر  اوت5دت 
العط5ا   قواف5ل  م5ن  املزي5د  تقدي5م 
االَك5َر2 ااإلم5داد، ااقوفه5ن لجانب 
الرجال اتقديم ُتّل الَعْون ااملس5اعدة 
االكجهي5ز االصأ5ود االثبات يف اجه 
قوى العداان الس5عودي اممريكي إىل 
ون يكحق5ق النر عىل البُغاة ايكطهَر 
البلد من دنَسهم امكر م اُخبثهم.

 : خاص:
ُعقد لأديرية ريف إب، يو2 وما، 
لقا  موّس5ٌع لدعم العألية الكعليأية 
احش5د الجه5ود ملواجه5ة الع5داان 

السعودي اممريكي.
اوت5د املش5ارتون يف اللق5ا  الذي 
املحافظ5ة،  وال  اتي5ل  ح5رضه 
عبدالحأيد الش5ا ري، االسكأراَر يف 
رفد جبهات ال5رشف االبطولة لاملال 

االرجال.
اوشاراا إىل رضارة تظافر جهود 
الجأي5ع من وج5ل اس5كأرار الكعليم 

العداان اسعيه  اإفشال مرططات 
إلفشال اتعطيل العألية الكعليأية.
اطال5ب لي5ان صادر ع5ن اللقا ، 
امم5َم املكحدة اإليف5اَ  لالكزاماتها يف 
صف مرتب5ات املوظف5ني.. مش5دداً 
عىل رضارة تفعيل امجهزة الرقالية.
الش5ا ري رضارَة  الوتي5ل  اوتد 
اضطالع الجأيع لدار م يف الكوعية 
امؤامرات5ه  الع5داان  لأرطط5ات 
لحق ولنا  الش5عب اليأني.. مش5دداً 
عىل و أي5ة تظافر الجه5ود إلنجاح 
العألي5ة الكعليأي5ة االح5رص ع5ىل 
الدف5ع لألنائهم الط5الب االطالبات 

للأدارس.
فيأ5ا وت5دت تلأة الوجه5ا  الكي 
ولقا ا يحيى القاس5أي، عىل و أية 
تعزيز االصطفاف الوطني ااسكأرار 
الع5داان..  مواجه5ة  يف  الصأ5ود 
مش5ددة عىل رضارة تعاان الجأيع 
إلنج5اح العألي5ة الكعليأي5ة ادع5م 
ال5كادر الرتل5وي اإفش5ال مؤامرات 

العداان.
تأ5ا نّظ5م ولن5ا  مديري5ة ح5ز2 
العدي5ن لأحافظ5ة إب وم5ا لق5اً  
موّس5عاً؛ لدع5م العألي5ة الكعليأي5ة 
افكح املدارس وََم5ا2 طالب اطالبات 

املديرية.

اوقيأت يف عزلة امصالح لأديرية 
الس5دة  مديري5ة  يف  اتذل5ك  جبل5ة 
جأا ريي5ة  اقف5ات  إب  محافظ5ة 
لدع5م العألية الكعليأية االكحش5يد 
لجبه5ات القك5ال ض5د الع5داان وتد 
خالله5ا عق5ال  احكأ5ا  املديريات 
حرصهم ادعأهم السكأرار العألية 
الكعليأي5ة اإفش5ال اي مرطط5ات 
لق5وى الع5داان امرتزقك5ه إليقاف 

الكعليم يف مدارس املديرية.
محألني اممم املكحدة مس5ؤاليَة 
تنصلها ع5ن ااجباتها االكزاماتها يف 
صف املرتب5ات، لأ5ا يف ذلك مرتبات 

املعلأني االكوادر الرتلوية.

 : إبراهيم سعدان:
إلكقى ازير العدل القايض، وحأد عبدالله عقبات، 
وم5ا، املدي5ر اإلقليأ5ي للربنام5ج اإلنأائ5ي لألمم 
املكح5دة، واك لوتس5أا، امس5ئولة لرنام5ج الُحكم 

الرشيد النا  السال2، سوريو يوزاراتافا.
ج5رى خ5الل اللق5ا  مناقش5ة جوان5ب الكعاان 
العدال5ة  قط5اع  منش5آت  إعأ5ار  إلَع5اَدة  االدع5م 
املس5كهَدفة لش5كل مبارش من قبل تحالف العداان 
ام5ا يس5بّبه الحص5ار م5ن عرقل5ة لعأ5ل مراف5ق 
امؤسسات الدالة، لأا يف ذلك امجهزة القضائية.

ايف اللقا  وَّت5د ازيُر العدل الحْرَص عىل توس5يع 
الكع5اان، لأ5ا ير5د2 القضاي5ا اإلنَْس5انية ايلب5ّي 
مصالح الش5عب اليأني يف معالجة امرضار الناتجة 

عن العداان اتحقيق السال2 االكنأية املسكدامة.
اق5ال "تان الش5عب اليأن5ي ينكظ5ر م5ن اممم 
املكحدة ادال العال5م الحر، مواقَف إيجاليًة تنا ض 
اتُجر2ُِّ العداان اتعأل عىل إيقافه اتدَعُم مس5ارات 

تكحأ5ل  اون  االكنأي5ة،  االبن5ا   اإلعأ5ار  إَع5اَدة 
مسؤالياتها اإلنَْس5انية االقانونية لحيادية انزا ة 
لعي5داً ع5ن وية ام5ال ات، اتقدي5م الحل5ول العاجلة 
إليقاف العداان امعالجة امرضار الناتجة عنه".

م5ن جانب5ه وَّت5د املدي5ر اإلقليأي لربنام5ج اممم 
املكحدة امس5ؤالة لرنامج الحكم الرش5يد، الحرص 
عىل تقديم العون ااملس5اعدة للشعب اليأني لكجااز 

آثار الحرب اما س5ببكه من ورضار تارثية عىل تافة 
املسكويات.

 ات5م االتّف5اق عىل تش5كيل فريق عأل مش5رتك 
من ازارة الع5دل االربنامج اإلنأائ5ي لألمم املكحدة 
لوضع ال5رؤى االرط5ط االربامج العألي5ة لكحديد 
والويات مسارات الدعم ااتجا اته يف إَعاَدة اإلعأار 

امعالجة ورضار العداان يف قطاع العدل.

أخبار

العالقات العامة االكوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محأد عيل الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تعرب عن روي 
تاتبها اال تعرب لالرضارة عن روي الصحيفة

رئيس التحرير:
صربي الدرااني

العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلفون: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m االيأيل 772813007الكلجرا2

الهيئة النسائية ألنصار اهلل بسنحان تقدم قافلة غذائية ومالية دعماً للجيش واللجان 

في لقاءات موّسعة بريف إب وحزم العدين والسدة وجبلة بمحافظة إب 
الشاهري يشدد على ضرورة إفشال مخططات العدوان الساعية لتعطيل العملية التعليمية

إلتقى المدير اإلقليمي للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
عقبات: ننتظر من األمم املتحدة مواقف إيجابية تجّرم العدوان وتعمل على إيقافه 

م الفائزين باملسابقات  تربية صنعاء تكرِّ
العلمية والرياضية بمدارس بني حشيش

 : خاص:
نّظم مككُب الرتلية االكعلي5م لأحافظة صنعا ، صباح وما، 
لأديرية لني حش5يش لأحافظة صنعا  حفالً تكريأيًّا للأدارس 
الفائ5زة لاملس5القات العلأية الثقافي5ة االرياضي5ة الكي وقامها 

مككُب الرتلية االكعليم لاملحافظة خالل العا2 املايض.
ايف الحف5ل وَّتد مدير عا2 مككب الرتلي5ة االكعليم لاملحافظة، 
 5ادي عأ5ار، ع5ىل اس5كأرار مكك5ب الرتلي5ة يف تبن5ّي املبدعني 
م5ن طالب اطالب5ات محافظة صنع5ا  ارعايكه5م اتذليل تافة 
الصعولات الكي تواجههم، مشيًدا يف الوقت ذاته لانكظا2 الدراسة 
يف مركل5ف مديريات املحافظ5ة اصأود م امس5طوري يف اجه 

العداان السعودي اممريكي.
ح5رض حفل الككريم مدير عا2 املديرية رئيا املجلا املحيل/ 
محأد يحي5ى القايض اعدٌد من مدرا  امعلأ5ي مدارس مديرية 

لني حشيش لأحافظة صنعا .

األمن واللجان الشعبية تضبط شاحنة 
تحمل أكثر من 300 كيلو حشيش بعمران 

 : خاص:
ضبط5ت امجهزُة اممنية االلجان الش5عبية، وما، لأحافظة 

عأران 01ص تيلو حشيش تانت مربأًة عىل مكن شاحنة. 
اقال مصدر ومن5ي لوزارة الداخلية لأن رج5ال اممن االلجان 
الش5عبية يف نقطة دتم لأديري5ة ريدة محافظة عأ5ران تأكنوا 
من ضبط 01ص تيلو حشيش تانت عىل مكن شاحنة دينّة موديل 

2008 ا ي قادمة من محافظة مأرب مكجهة إىل عأران.
اواضح املصدر ون املهرلني قاموا لكأويه الحشيش يف الشاحنة 
ع5ىل ونها محألة لفوات5ه الحبحب )البطيخ( اوخفوا الحش5يش 

تحكه لكضليل النقاط اممنية.
اوض5اف املص5در ون يقظ5ة رج5ال امم5ن يف نقط5ة “دت5م” 
اتكش5فت اممر اقام5ت لضبط الحش5يش ااملهرل5ني اوحالكهم 
للجهات املركّصة السككأال اإلجرا ات القانونية لحقهم، مشيداً 
ليقظة رجال اممن االلجان الشعبية يف نقطة دتم الذين ضبطوا 

 ذه الكأية الكبرية من الحشيش.

أبناء مديريتي ذيبني وعيال سريح بعمران 
يتعهدون برفد الجبهات حتى تحقيق االنتصار

 : خاص:
عق5د ولن5اُ  مديريكَي ذيبني اعي5ال رسي5ح لأحافظة عأران 
لق5اً  قبليًّا موس5ًعا؛ لكعزيز االصطفاف االكالح5م الوطني تحت 
شعار "ثبات اانكصار" اذلك ضأن تواصل دعم الجبهة الداخلية 

ملواجهة العداان السعودي اممريكي.
اوت5دت الكلأ5ات الك5ي ولقيت لاملناس5بة عىل صأ5ود اثبات 
مديريك5ي ذيب5ني اعيال رسي5ح يف مواجه5ة العداان الس5عودي 
اممريكي اجرائأه، ارفد م لجبهات العزة االكرامة ااس5كعداد 
ولن5ا  املديرت5ني للكضحي5ة لدمائه5م اورااحهم م5ع إخوانهم يف 
الجي5ش االلجان الش5عبية ملواجه5ة الظلم االطغيان الس5عودي 
امَمريك5ي حك5ى دح5ر الع5داان اتحقي5ق االنكص5ار، اإفش5ال 
مرطط5ات العداان الرامية تأزيق النس5يج االجكأاعي االجبهة 
الداخلية املنا ضة للعداان.. مشددًة عىل و أية اسكأرار الصأود 

االثبات ادعم العألية الكعليأية.
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ندوة حول الوضع في اليمن تحت قبة البرلمان األوروبي بمدينة بروكسل البلجيكية
نواب أوروبيون: يجب رفع الحظر عن اليمن ودعم حل سياسي تفاوضي ُينهي عدوان الرياض

تقدٌُّم في الميدان بانتصارات استراتيجية ومعسكرات التدريب تخّرج قواٍت نوعية:
املهلة األمريكية يف طور السقوط بالساحل الغربي.. اليمن يف طريق النصر 

مي��ارد: ال توجد حرب س��عودية إيرانية ف��ي اليمن و"الحوثيون" لم يحصلوا على أس��لحة من طهران
عل��ى أوروب��ا أن تش��ير بش��جاعة لمس��ؤولية الس��عودية الكاملة عن تدمير كل ش��يء ف��ي اليمن
ن��واب أوروبي��ون: يؤكدون دعم أمريكا وعواصم أوربية لعدوان الرياض على اليمن ومدها بالس��الح

 : خاص:
وتد "جاك ميارد" عضو الربملان امارالي 
ارئيا امتاديأية الجغرافية السياس5ية يف 
لاريا، ون العداان الذي تش5نه الرياض عىل 
اليأن منذ قرالة ص وعوا2 لم يكن لها ون تُقِد2َ 
عليه إاّل لدعم من الواليات املكحدة اممريكية 
االعواص5م امارالية الكي عأل5ت ويضاً عىل 

توفري امسلحة لقكل اليأنيني. 
الحسب موقع "وجورا فوتا" الفرنيس 
وش5ار رئي5ُا امتاديأي5ة الجغرافي5ة، لدى 
5ة ح5ول الوض5ع  مش5ارتكه يف ن5داة َخاصَّ
الحاص5ل يف اليأ5ن، الك5ي وقيأت امس5بوع 
املايض تحت قب5ة الربمل5ان امارالي لأدينة 
لراتس5ل البلجيكية عاصأة االتحاد، وش5ار 
إىل وصول النش5أة اماىل للأنافس5ات القائأة 
ل5ني اليأ5ن َاالس5عودية, مبين5اً ون اليأ5ن 
يعك5رب املهد الثقايف االحض5اري للعرالة منذ 
امزل، وي م5ن قبل فرتة طويلة من تأس5يا 
املألك5ة العرلي5ة الس5عودية احك5ى ظهور 
اإلسال2, منو اً إىل ون الحرب يف اليأن لم تكن 
5ني  ذات طال5ع دين5ي لحت لني املذ بي السرُّ
ااملذ 5ب الش5يعي، الكن املنافس5ة القائأة 
لني الجأهورية اإلس5المية اإليرانية ااملألكة 
العرلي5ة الس5عودية تكُأ5ُن ح5ول املصال5ح 
ُط5ُرق  ع5ىل  ااالس5رتاتيجية  االقكصادي5ة 
خطوط إمدادات الطاقة، موضحاً ون طهران 
لم تقد2 وية مس5اعدة عسكرية ملن اصفهم 
"الحوثي5ني"، فيأا الحظ5ر البحري االجوي 
يحوُل دان إيصال املس5اعدات اإلنَْس5انية إىل 

املكرضرين يف اليأن.
ايف الن5داة الكي نُّظأ5ت لرعاية النائب يف 
االتحاد امارالي "لاتريشيا اللوند", االنائب 
الفرري للجأعية الوطنية الفرنس5ية "جاك 

مي5ارد"، لاإلضاف5ة إىل اثن5ني م5ن الن5واب 
امارالي5ني َاالعديد من الرربا  البارزين, تم 
الكأتيد عىل الوضع املأس5ااي الذي يعيش5ه 
الس5كان املدني5ون يف اليأن الذين يعيش5ون 
تح5ت اط5أة القص5ف اليومي الذي تش5نه 
املألك5ة العرلي5ة الس5عودية الك5ي عأل5ت 

لدار ا عىل تدمري ُتّل البُنى الكحكية الحيوية 
له5ذا البلد، يف الوقت الذي اخكار فيه املجكأع 
ال5دايل ون يُغ5ضَّ الطرف عأا يح5دث يف  ذا 
الجز  من العالم اال س5يأا االتحاد امارالي 
الذي يعكرب مكواطئاً يف الجرائم ضد اإلنَْسانية 

الكي تُرتكب  ناك.

لرف5ع  الن5داة  يف  املش5ارتون  اطال5ب 
الحظر املفراض عىل املس5اعدات اإلنَْسانية 
االكفااض لوض5ع حد للعداان الس5عودي، 
مطالب5ني ل5دار النواب يف الربمل5ان امارالي 
عىل تقديم خطاٍب مكوازٍن لشأن مسؤاليات 
ال5راع س5عيا للكوص5ل إىل ح5ل تفاايض, 

مشريين إىل ونه تأت اإلشارة لأصالع االتها2 
إىل املألكة العرلية الس5عودية لشجاعة فيأا 
ير5ص نكائ5ج الح5رب املأس5ااية يف اليأن 

االكي يشنها الكحالف لقيادة الرياض. 
من جانبه اتهم النائُب يف االتحاد امارالي 
"ج5اك مي5ارد" االعديد من الرربا  لش5كل 
ااضح، املألكة العرلية السعودية لاعكبار ا 
املس5ؤال الوحيد ع5ن املعاناة الكي يعيش5ها 
الش5عب اليأني, تأا تأت اإلشارة إىل جذار 
النزاع االطأوحات االس5رتاتيجية للحكومة 

السعودية منذ العا2 2016.
اخالل النداة تم تس5ليط الضو  عىل قرار 
مجلا اممن ال5دايل رقم 2216 ال5ذي تبنّاه 
املجل5ُا يف إلريل من العا2 2015 االذي جا  
إلضف5ا  طال5ع رشع5ي للكدخل العس5كري 
للأألكة العرلية السعودية يف اليأن، يف إطار 
الفصل السالع، اذلك لعد ميض ثالثة وساليع 
م5ن ل5د  العألي5ات العس5كرية، حي5ث ت5م 
الكصويت لاإلجأاع يف حني تانت راسيا  ي 
الدالة الوحيدة الكي امكنعت عن الكصويت.

اتهدُف الن5داُة إىل إث5ارة القضية اليأنية 
داخ5ل وراقة االتح5اد امارال5ي؛ من جأيع 
الن5واب الذين اخكاراا الس5ري قدماً يف إظهار 
 5ذه امزم5ة يرغب5ون يف تعدي5ل السياس5ة 
الك5ي ينكهجه5ا االتح5اد امارال5ي إزاَ   ذا 
ال5راع, فه5ذه الكغي5ريات س5ككون لأثالة 
لصي5ص ومل يلوح يف س5أا  امزمة اليأنية، 
الالكايل سكفكح لالاً جديداً للعودة إىل طاالة 
املفااضات االحد من املأس5اة الكي يعيش5ها 
املدني5ون يف اليأن الذين ال ناقة لهم فيها اال 
جأ5ل يف  ذه الح5رب, لاإلضاف5ة إىل ون  ذه 
الكغي5ريات الكي س5كطرو عىل امزم5ة اليأنية 
س5ككون لأثال5ة محاال5ة للحف5اظ عىل ما 

تبقى من الرتاث الثقايف.

 : زكريا الشرعبي:
يأ5يض ولط5اُل الجي5ش االلج5ان الش5عبية لوت5رية 
مكس5ارعة اتفا ة عالية يف مسار ردع العداان اممريكي 
الس5عودي االقض5ا  ع5ىل وا ام5ه يف إح5راز وي تق5د2 
عس5كري يف م5ا تبق5ى من  ذا الع5ا2، ا 5ي املهلة الكي 
اَضَعها ازيُر الدفاع اممريكي ضأن ُمَرّططه الكصعيدي؛ 
إلخضاع اليأن خصوصاً يف الس5احل الغرلي، لكن ولطال 
الجيش االلجان ل5م يككفوا لأنع العدا من الكقد2  ناك 
اتنفيذ الرطة لل حققوا عدداً من االنكصارات النوعية يف 

مركلف الجبهات ااملحاار.

الساحل الغربي: خط امدادات املرتزقة تحت نريان األبطال
اإذا تان5ت ازارُة الدف5اع اممريكي5ة اضع5ت تحالف 
الع5داان وم5ا2َ مهلٍة من وج5ل الكقد2 يف محور الس5احل 
الغرلي ملحافظة تعز خالل الفرتة وغس5طا – ديس5أرب 
2017 ضأن املحاار امساسية لعألياته الكصعيدية، فقد 
اسكطاع ولطال الجيش االلجان الشعبية إحكا2َ القبضة 
عىل س5ري املعارك يف  ذ املحور احَولوا السيطرة عليه من 
 دف يف ولجدي5ات العداان الكصعيدية إىل محرقة مفراده 
اعكاده، فلم يسكطع خالل الشهرين املاضيني عىل الرغم 
من اس5كردامه ون5واع امس5لحة ون يكقد2 ش5رباً ااحداً، 
اع5ىل العكا من ذلك لات مرتزقكه من ولنا  املحافظات 

الجنولية يصفون املنطقة لالجحيم.
ال5م يقك5ر ولط5ال الجي5ش االلجان الش5عبية عىل 
الوق5وف يف موقع الدفاع، مككفني لوض5ع املصائد للعدا 
امرتزقك5ه اإنأا انطلقوا يف موازاة ذلك إىل تنفيذ عأليات 
 جومية مباغك5ة عىل مواقع املرتزق5ة يف جبهات موزع 
اذا ل5اب ايرك5ل اتذل5ك يف منطق5ة تهب5وب الكالع5ة 
ملحافظة لحج ااملكاخأة لباب املندب من الجهة الرشقية.

إضافة إىل ذلك، فقد اس5كطاع ولط5ال الجيش االلجان 
الش5عبية، الس5يطرَة عىل مواقع ذات و أية اسرتاتيجية 
تان آخر 5ا جبل الس5فينة االكباب الس5ودا  يف منطقة 
تهبوب إىل الجهة الرشقية من لاب املندب، َا ي س5يطرٌة 
مّكنت املطال من الس5يطرة النارية ع5ىل خطوط إمداد 
تحالف العداان امرتِزقكه يف الساحل الغرلي لشكل عا2.
الس5يطرة ع5ىل  ف5إن  الحس5ب مص5در عس5كري، 
جب5ل الس5فينة االكباب الس5ودا  تأتي ضأ5ن العأليات 
العس5كرية املس5كأرة الكي اس5كعد لها املط5ال لكفا ة 
عالية؛ لردع تحالف العداان اممريكي السعودي اإفشال 

ُمَرّططاته الكصعيدية.

األبطال يف الضالع وشبوة: نقلع حصون املعتدي من عروقه 
العألياُت العس5كرية النوعية ملطال الجيش االلجان 
الش5عبية لم تقكر عىل جبهة الساحل الغرلي ملحافظة 
تع5ز، اإنأا تش5أل ُتّل املح5اار االجبهات العس5كرية، 
اق5د تأّكن املط5ال من تحقيق انكص5ارات نوعية خالل 
امَي5َّا2 امخرية تأثلت لالس5يطرة عىل وجزا  ااس5عة من 
مديرية مريا يف محافظة الضالع االكقد2 نحو معسكر 
الصدري5ن الذي يكرذ منه املرتزقة مقرًّا مرَتزيًّا وساس5ياً 
لقواتهم يف املحافظة، تأا اس5كطاع املط5ال ون يُحِكأوا 
الس5يطرة ع5ىل منطق5ة الصف5را  يف مديري5ة عس5يالن 
لأحافظة ش5بوة االس5يطرة عىل مواقَع اسرتاتيجية يف 

مديرية ليحان الكالعة لذات املحافظة.

الحسب مصدر عسكري، فإن ولطال الجيش االلجان 
الش5عبية تأكن5وا م5ن اقك5الع خي5ا2 مرتزق5ة العداان 
احصونه5م يف منطق5ة الصف5را  اإحراقه5ا، مؤتدي5ن 
العزيأ5َة عىل تحرير تاف5ة امرايض اليأني5ة من تحالف 

العداان امرتزقكه. 

متغرّيات ساهمت يف قلب معادلة التصعيد
مثّل رف5ُد الجبهاِت لآالف املقاتل5ني الذين تم إعداد م 
افَق منهج عسكري ُمحَكم، من خالل الدارات العسكرية 
املكثفة، من و ّم العوامل الكي س5ا أت يف تغيري املعادلة 
العس5كرية عىل مسكوى عدد من الجبهات، حيث تعّززت 
الصف5وف القكالية لأقاتلني يكس5لحون لاإليَْأ5ان لالله 
ع5زا جل ايكقنون ون5واَع فنون القكال ايكعايش5ون مع 
تاف5ة الظراف البيئية ااملناخي5ة للحرب، اقد مثّلت  ذه 
الكعزيزات عامالً وساس5يًّا يف صد الزحوفات الكثيفة الكي 
حاال العدا من خاللها الكقد2 يف الس5احل الغرلي لكعز، 

انهم، اميدي، اصااح، اتافة املحاار امُْخَرى.
امن ش5أن الدفعات العسكرية الكي تررجت امسبوع 
امل5ايض االكي يبلغ عدُد وفراد ا ص آالف جندي ون تُس5ِهَم 
يف إح5راز انكصارات وتث5ر نوعيًة عىل مركل5ف الجبهات 
يف امَي5َّا2 القادمة، تأا ون امُليضَّ يف رفد الجبهات س5يأثّل 
وحد و ّم العوامل الرئيسية يف تحقيق النر الكبري لليأن 

اإنها  العداان اُمَرّططاته.
تذلك مثّلت عأليُة الكرطيط العسكري املحكأة افقاً 
ملقكضي5ات الوقت ااملكان، اآلي5ة الكعامل مع الزحوفات 
العس5كرية لكحالف العداان ااملرتزق5ة ااإلعداد يف موازاِة 
ذل5ك للعأليات الهجومية، اخطط االس5كنزاف االكنكيل، 
الاقي االس5رتاتيجيات العس5كرية الكي يكرذُ 5ا ولطاُل 
الجي5ش االلجان الش5عبية، وح5د العوامل امساس5ية يف 
تغيري املعادلة اإفش5ال عأليات الع5دا الكصعيدية خالل 

امشهر املاضية. 
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الجشع وتسييس التجارة وغياب الرقابة أبرز العوامل المستجدة الرتفاع األسعار 

التّجار وغياب الرقابة واستمرار العدوان والحصار.. مّثلث يطحن املـــــــواطن اليمني 

 : وائل شاري:

خ5الل اميا2 املاضية ش5هدت امس5واُق 
ارتفاعاً ملحوظاً مس5عار مركلف السلع، 
لينها الس5لع الرضارية لأكوس5ط ارتفاع 
يص5ل إىل %20 ضيّق الرناق عىل الش5عب 
اليأن5ي الواقع تحت الحصار منذ وتثر من 
عام5ني انص5ف الع5ا2 ااملوظف5ون منهم 
قطع5ت مرتباتهم منذ وتث5ر من عا2 جرا  
نقل مق5ر البنك املرتزي، يف إحدى خطوات 

الحرب االقكصادية لرتتيع اليأنيني.
ثأة عوامل رئيسية ودت لوقوع الشعب 
االقكص5ادي  االلك5زاز  مرم5ى  يف  اليأن5ي 

الكج5ار  فيه5ا جَش5ُع  املس5كَجُد  مج5دداً، 
االقديُم منها اسكأراُر الكجا ل الحكومي 
اس5كأرار  االرئيس5ية  الرقال5ة،  اغي5اب 
الحصار االعداان االكالعب لس5عر الُعألة 

الوطنية.
اافقاً ملصادر تحدثت لصحيفة املسرية 
فإن س5بَب ارتفاع امس5عار مؤخ5راً يعود 
لجشع الكجار ااسكأرار م يف جني امموال 
عىل حساب املواطن البسيط، لاسكغاللهم 
للوضع االقكصادي االسيايس للوطن، مأا 
جعلهم يرفعون امسعار يف ظل اجود عد2 
رقالة حكومي5ة امدنية، لاإلضافة لوجود 
ارتباطات سياس5ية لبعض الكج5ار الذين 

يعكقدان ونهم يحققون وَْ َدافاً سياس5ية 
م5ن ارا  إنه5اك املواط5ن االضغ5ط عىل 

وطراف سياسية وخرى. 
ات5رى املص5ادر ونه يجب تفعي5ل الدار 
الرقالي االحكومي لضبط امسعار اتبار 
املس5كوردين من القطاع الراص، حيث ون 
الفس5اد املايل ااإلداري قد اصل حد الذراة 
يف املؤسس5ات املعني5ة لأراقب5ة اضب5ط 
امس5عار، ايج5ب ف5رض رقال5ة صارمة 
ع5ىل الغرف5ة الكجاري5ة َاازارة الصناع5ة 
االكج5ارة اتفعي5ل دار  يئ5ة مكافح5ة 
الفساد، حيث ون معظَم الكجار سياسيون 
س5القون ايس5كردمون ارقة امسعار يف 

خدمة وحزالهم يف ظل  ذه الظراف.
اروت املص5ادر ون م5ا يقو2 ل5ه الكجار 
 و عألية لشعة اقذرة تسكهدف املواطن 
الس5عودي  الع5داان  اتر5د2  البس5يط 
اممريك5ي، الأفعاله5م  5ذه يُعك5ربان يف 
ُحكم الرونة االعأال  اتجب معاقبكُهم.

اوضاف5ت ون م5ن امَْس5بَاب، االحككار، 
فالكّاج5ر عندم5ا يق5و2 لاحك5كار الّس5لع 
من خ5الل اضعها يف املر5ازن، اتذا قيا2 
الكجار لس5حب الُعألة الصعبة عن طريق 
السوق السودا ، إذَا علم وصحاب الرشتات 
ارؤاس امم5وال مس5بقاً لغال  امس5عار، 
فاس5كورداا تأي5ات تب5رية م5ن الس5لع 
اخّزنو 5ا، مأا يجعله5م يحققون ورلاحاً 

مضاعفًة.
من جانب آخر وشارت مصادر املسرية إىل 
ون "ارتفاع امسعار يكأن يف قيا2 حكومة 
املرتزقة اودااتها من الكجار املكرفني لزي 
الوطني5ة امقاامة الع5داان, لالعأل عىل 
خفض قيأة الري5ال اليأني وما2 العأالت 
العأ5الت  خ5الل س5حب  م5ن  امجنبي5ة، 
امجنبية, حيث ق5ا2 البنك املرتزي يف عدن 
لطبع 600 مليار ريال يأني يف راسيا، اقد 
تم اس5كقبال 20  مليار عىل دفعكني افقاً 
لكري5ح محافظ البنك املرتزي املعنّي من 
قبل الع5داان لقناة العرلية الس5عودية، يف 
ح5ني ال يوج5د وي احكياطي م5ن الُعأالت 

تواِصُل دوُل العدوان السعودي األمريكي استخداَم ُكّل 
ما يمكنها يف حربها ضد اليمن وباستخدام أدواتها الذين 
يمارسون الضغط عىل اليمنيني؛ بهدف الرضوخ ملطالب 

قوى الرش العاملي بالتالعب بأقواتهم واحتياجاتهم األساسية 
ملتطلبات الحياة، لم يستطع األَْعَداء السعوديون واألمريكيون 

وأذنابهم الخليجيون من إركاع الشعب اليمني، فعمدوا إىل 
الورقة االقتصادية والحصار الربي والجوي والبحري عىل 

اليمن، فتجاَوَزها اليمنيون بكل عزيمة وقوة، فها هم اليوم 
يسعون مرة أخرى عرب الورقة االقتصادية ذاتها بالضغط 

للوصول إىل أي تنازل سيايس من قبل الرافضني واملقاومني 
للعدوان ولن يتمكنوا من ذلك، فبعد هزيمتهم يف الجبهات 

والتنكيل بهم من قبل الجيش واللجان الشعبية يسعون إلركاع 
الشعب بأية وسيلة، وسيلتهم اليوم أصحاب الكروش املنتفخة 

والنظارات السوداء، من يّدعون الوطنية وهم يدمرون االقتصاد 
ويزيدون من معانات املواطنني برفع األسعار، شبكة من التجار 

لم يكفهم ما جنَوه خالل عرشات السنني من كسب األرباح 
الخيالية دون أي اعتبار لحالة املواطنني.



7
امرلعا  االرأيا

العدد

5 صفر فص 1 5
25 وتكولر 22017

)281(
مقابلة 

الخبير االقتصادي عبدالسالم المحطوري لصحيفة المسيرة:

اإلصدار النقدي من الُعملة املطبوعة يف روسيا واملسيَطر 
عليها من قبل حكومة املرتزقة ساهمت برفع األسعار

الجشع وتسييس التجارة وغياب الرقابة أبرز العوامل المستجدة الرتفاع األسعار 

التّجار وغياب الرقابة واستمرار العدوان والحصار.. مّثلث يطحن املـــــــواطن اليمني 

 : خاص:

- ما هي اأَلْسَباب الرئيسية 
الرتفاع األسعار يف األسواق؟.

يأك5ن  لك5ن  مكع5ددة  امَْس5بَاب 
إيجاز ا يف النقاط الكالية: 

- لالنس5بة للس5لع املسكوردة من 
الرارج فإن ارتفاع وس5عار ا يرجع 

لعدة وَْسبَاب ولرز ا: 
 - إرتف5اع س5عر صف الداالر يف 
السوق املحيل مقالل الريال اليأني. 
- إرتف5اع تكالي5ف ُتلٍّ م5ن النقل 
البح5ري االكأمني؛ لس5بب العأليات 
العس5كرية الكي يش5نها الكحالف يف 
الس5واحل اليأنية، م5ا دفع رشتات 
النق5ل البح5ري ارشتات الكأمني إىل 

رفع وسعار خدماتها. 
- إعاق5ة اتأخري اصول الس5فن 
املحألة لالبضائع؛ لسبب اإلجرا ات 
املطول5ة اعألي5ات الكفكي5ش الك5ي 
يفرضه5ا تحال5ف الع5داان يف إطار 
الحصار الظالم املفراض عىل اليأن، 
يق5ود إىل زي5ادة تكلف5ة البضائ5ع، 
ام5ا يرتت5ب ع5ىل ذل5ك م5ن ف5رض 
غرامات تأخري يومية تُدفع لرشتات 
النقل البح5ري، اتك5م إضافكها عىل 
وسعار السلع املس5كوردة ايكحألها 
املس5كهلك يف نهاية املطاف يف ش5كل 

زيادة يف امسعار. 
- تأ5ا ون ارتف5اع تكالي5ف النقل 
وس5عار  ارتف5اع  لس5بب  الداخ5يل 
املش5كقات النفطية اارتفاع وس5عار 
قط5ع غي5ار اس5ائل نق5ل البضائع 
الداخلي5ة تظه5ر يف ش5كل زي5ادة يف 
وج5ور النقل؛ ليكحألها املس5كهلك يف 
ش5كل زيادة يف امس5عار، يضاف إىل 
ما سبق جَش5ُع الكجار اغياُب الدار 
الرقال5ي ع5ىل امس5عار يف الس5وق 
املحلي5ة م5ن قب5ل حكوم5ة اإلنقاذ، 
مأثل5ة ل5وزارة الصناع5ة االكجارة 
امكاتبه5ا اع5د2 تفاُع5ل امجه5زة 
الضبطية يف اممن االنيالة العامة.

- تأ5ا ون اإلص5داَر النق5دي م5ن 
الُعألة املطبوعة يف راسيا ااملسيَطر 
عليه5ا من الرائن  5ادي احكومكه 

غ5ري الرشعي5ة االكي يرفه5ا فرُع 
البنك املرتزي يف عدن دان ضوالط ال 
ش5ك ون لها داراً يف ارتفاع امس5عار، 
إذ ون ارتف5اَع الع5رض النقدي الناتج 
ع5ن اإلنف5اق العبثي من قب5ل  ادي 
اعصالك5ه ي5ؤدي ل5داره إىل تراُج5ع 
قيأة الُعأل5ة املحلية ام5ن ثَّم يقود 
يف نهاي5ة املط5اف إىل ارتفاع وس5عار 
الس5لع االردم5ات ازي5ادة معدالت 

الكضرم.. 
- الالنس5بة للأنكج5ات املحلي5ة 
للعدي5د  الكحال5ف  اس5كهداَف  ف5إن 
م5ن امنش5طة االقكصادي5ة اتراجع 
م5ن  منكجاته5ا  م5ن  املع5راض 
الس5لع وَْا الردم5ات يف ظ5ل الطلب 
املكزاي5د اقطع الطرقات االجس5ور 
ااس5كهداف اس5ائل النقل ال شك ون 

له داراً يف زيادة امسعار. 
الش5كل ع5ا2 فق5د ودى اعكأ5اُد 
البطاق5ة  نظ5ا2  ع5ىل  الحكوم5ة 
الس5لعية تبدي5ل ع5ن نص5ف راتب 
غي5اب  ظ5ل  ايف  الدال5ة  موظف5ي 
الرقال5ة اانعدا2 الضوال5ط، إىل قيا2 
الكجار لرفع وس5عار الس5لع املباعة 
ع5ربَ نظا2 البطاقة لنس5ب تزيد عن 
البي5ع لالنق5د، تأ5ا ون اس5كحداَث 
نظا2 البطاقة الس5لعية قد نكج عنه 
زي5ادة يف معدل االس5كهالك امن ثم 
زي5ادة يف الطلب الكيل، ا و ما يؤدي 

لالرضارة إىل ارتفاع امسعار. 

- هل السياسة النقدية للبنك املركزي 
هي السبب كما أوضح القطاع الخاص؟
لي5ا  ن5اك س5بٌب احي5ٌد، تأ5ا 

ذترنا، يف ما يكعلق لارتفاع امسعار، 
ل5ل  ن5اك مجأوع5ة م5ن العوام5ل 
تظافرت جأيُعها اسا أت يف زيادة 
معدالت الكضرم اارتفاع امس5عار، 
لكن رلأا املقص5ود  نا ضعُف قدرة 
البن5ك املرتزي اليأني عىل الكدخل يف 
الس5وق اضبط س5عر صف العألة 
الوطني5ة يف مقال5ل العأالت امخرى 
اقط5اع  البن5وك  ع5ىل  الرقال5ة  ايف 
الرافة الذي توس5ع لش5كل تبري، 
اوَْصب5َح وح5د وَْس5بَاب اعوامل عد2 
االس5كقرار، الالكحدي5د فيأا يرص 
املضارل5ة لالعأل5ة ادخ5ول مبال5غ 
تبرية من العأل5ة املحلية قادمة من 
املحافظات الكي تقع خارج السيطرة 

للأضارلة يف سوق الرف..

- هل الجمارك يف املنافذ واملستحَدثة على 
مداخل العاصمة تؤثر يف ارتفاع األسعار؟ 

م5ا  ايف  ع5ا2  لش5كل  الجأ5ارك 
يسأى للجان الرقالة الجأرتية عىل 
اج5ه الرص5وص دار 5ا محصور 
الكأت5د  ايف  الكهري5ب  مكافح5ة  يف 
م5ن اس5كيفا  الرس5و2 الرضيبي5ة 
للبضائ5ع  لالنس5بة  االجأرتي5ة 
الجأرتي5ة  املناف5ذ  م5ن  القادم5ة 
الواقعة تحت االحكالل يف املحافظات 
الجنولية االرشقية، الالكايل ليا يف 
ما تق5و2 له لجاُن الرقالة الجأرتية 
يف املناف5ذ عالق5ٌة لارتفاع امس5عار، 
حي5ث ال تك5م وي5ة جباي5ة للرس5و2 
الرضيبي5ة االجأرتية خارج ما  و 
محدد امفراض قانون5اً، امن لديه 
دليٌل ع5ىل فرض وية زي5ادة من قبل 

تل5ك اللج5ان فعلي5ه إل5الُغ مصلحة 
لش5أنه  اس5ككرذ  لذل5ك  الجأ5ارك 

اإلجرا ات القانونية.. 

- كيف تتم معالجة مشكلة ارتفاع 
الدوالر؟

مقال5ل  ال5داالر  س5عر  إرتف5اُع 
العأل5ة املحلية -الريال- له وَْس5بَاٌب 
موضوعي5ة مكعلقة لاالس5كرياد من 
عألي5ات  ظل5ت  م5ا  اإذا  الر5ارج، 
االسكرياد من الرارج مفكوحًة اعىل 
تُكر5ذَ  ون  ادان  الحالي5ة  اتريته5ا 
إجرا اٌت لضبط االس5كرياد اترشيده 
فإن س5عر صف الداالر سيكصاَعُد 
اليأني،  الري5ال  اس5ككهااى قيأ5ة 
اسكش5َهُد الفرتاُت القادمة تصاعداً 
يف قيأ5ة ال5داالر، ايف املقالل تراجعاً 
يف قيأ5ة الُعأل5ة املحلية س5كنعكا 
عىل امسعار اعىل معيشة املواطنني 
ااس5كقرار م، يض5اف إىل ما س5بق 
 ن5اك مضارل5ات يف س5وق الرف 
يقو2 لها مرتزق5ة يكبعون العداان، 
اصاف5ني  لن5وتاً  ون  ن5اك  تأ5ا 
يس5ا أون يف عألي5ة املضارل5ة ايف 
إضع5اف الُعأل5ة الوطني5ة، ايف  ذا 
الجانب يكوّجب عىل الحكومة االبنك 
املرت5زي اليأن5ي االجه5ات اممنية 
االُغَرف الكجارية االصناعية القيا2 
لدار 5ا يف مواَجه5ة الق5وى الك5ي 
تس5عى لزعزع5ة االس5كقرار يف البلد 
ع5رب املضارل5ة يف س5وق ال5رف؛ 
لهدف إضعاف قيأة الُعألة الوطنية 
ازي5ادة  الكضر5م  مع5دالت  ارف5ع 

امسعار..

امجنبية، اقيا2 حكومة املرتزقة لس5حب 
العأالت امجنبية من امس5واق اإرس5الها 
إىل الرارج اصفه5ا تأرتبات اإتراميات 
لس5فرا  حكومة املرتزقة االدللوماس5يني 
مّأن  م وقرلا  اذاي قيادات املرتزقة.

اتكأ5ن املأس5اة امت5رب يف ون حكوم5ة 
م5ن  الش5عب  وم5واَل  اس5كلأت  املرتزق5ة 
املطبع5ة الراس5ية اصفكها عىل نفس5ها 
دان ون ت5رف مرتب5ات موظفي الدالة، 
تأ5ا تعهدت لألم5م املكح5دة، الالكايل فإن 
تلك امموال املطبوعة سا أت يف انرفاض 
قيأ5ة الري5ال اليأن5ي، فأَْصب5َح اليأن5ي 
ل5دان مرت5ب النف5ا الوق5ت انرفضت 
القوة الرشائي5ة ملا يأكلكه م5ن مّدخرات، 
لأعن5ى ون حكوم5ة املرتزق5ة ل5م تكك5ِف 
لنه5ب مرتبات اليأنيني ل5ل قامت لرسقة 
ما لديه5م من وموال ز ي5دة عرب ترفيض 

قيأكها الرشائية.
الحص5اَر  ون  املص5ادر،  اوضاف5ت 
االج5وي  االبح5ري  ال5ربي  االقكص5ادي 
اإغالق املنافذ من قبَل العداان الس5عودي 
اممريكي, ااسكهداف البُنى الكحكية لليأن 
لقص5ف املصان5ع اتدمري 5ا، ق5ى عىل 
الراف5د االقكصادي الداع5م لكحريك عألية 

الطلب االعرض يف امسواق.

• الرقابة الشعبية تكشف اختالالت 
البطاقة السلعية

الرقال5ُة  آخ5ر، تش5فت  ام5ن جان5ب 
م5رشاع  يف  اخك5الالت  ع5ن  الش5عبيُة 
البطاق5ة الس5لعية ااخكالف وس5عار املواد 
االس5كهالتية يف املراتز الكجارية املكعاقدة 
مع الجه5ات الحكومية لكزاي5د املوظفني 
لامل5واد الغذائية ااالس5كهالتية، اذلك عرب 
عألية مس5ح ادراس5ة اتقيي5م املرشاع، 
إذ تم تكليف فريق ميداني لالنزال لش5كل 

داري للأراتز االرشا  لشكل مبارش.
 اواضح5ت الرقالة الش5عبية، ون  ناك 
اخك5الالٍت تعاقدي5ة ت5ربز يف إل5را2 عق5ود 
مبارشة مع الجهات املزّادة للسلع، اقيا2 
ُتّل جهة حكومية لالكعاقد لش5كل منفرد 
ع5ن الجه5ات امخ5رى، ااخك5الف لع5ض 
البن5ود من جه5ة إىل وخ5رى، اتغييب دار 
ازارة الصناعة تجهة حرية يف الكعاقد، 
ااعكأاد لطائق الكرتانية، االبعض اعكأد 
لطائ5ق ارقية، مأا تس5بّب يف عد2 اجود 
آلي5ة ااضح5ة يف ضب5ط اخكالف امس5عار 

االكالعب لها.
اورجع5ت اخك5الالت يف آلي5ة الكنفيذ، إىل 
اجود اخكالفات يف وس5عار الس5لع املقدمة 
من املراتز املعكأدة مقارنة لالس5لع ذاتها 
يف امسواق, ففي الش5ارقة مول نسبة 25 
% االرتفاع لنس5بة، اظأران سنرت لنسبة 
%20، لينأا  ايرب مارتت س5ولر مارتت 

الهدى لنسبة ف%.
 اوضاف5ت الرقال5ة الش5عبية، ون م5ن 
االخكالالت اجود لطاقة ارقية يكم الرشا  
لكامل قيأكها، الطاقة إلكرتانية، فيكبقى 
فيها رصيد لعد الرشا ، تأا تم رصد لعض 
املرات5ز تُل5ز2 املوظفني رشا  س5لع وخرى 

معينة حسب رغبة ُماّلك املراتز.
اطالب5ت الرقال5ة الش5عبية، حكوم5ة 
اإلنقاذ الوطن5ي لإعادة النظر يف عأل  ذه 
اآللية الحالية ادراسة البدائل، ااضع آلية 
ااضحة اضوالط صارمة ارقالة مسكأرة 

إن رغبت يف االسكأرار لهذه العألية.

من أسباب ارتفاع األسعار جشع التجار وغياب الدور الرقابي 
على األسعار في السوق المحلية من قبل حكومة اإلنقاذ 

توّسع مراكز الصرافة بشكل كبير أحد 
عوامل عدم استقرار سعر العملة الوطنية 

يمثُّل ارتفاُع أسعار املواد الغذائية يف األسواق 
هاجساً مقلقاً لشعب يُعاني أصالً من الحصار 
والعدوان املستمر وقطع املرتبات املتعمد ضمن 
الحرب االقتصادية، وبالتايل فإن الحصول عىل 

تفسريات علمية ملا يحُدُث يف األسواق وكشفها للرأي 
العام ليقوَم بدوره بالضغط عىل الجهات املختصة، 

كان هدفاً رئيسياً لصحيفة املسرية التي التقت 
بالخبري االقتصادي اليمني عبدالسالم املحطوري؛ 
للحصول عىل بعض اإلجابات والتفسريات املتعلقة 
بأَْسبَاب ارتفاع األسعار، فكان هذا الحوار القصري:
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الوحدة اليمنية قضية شعبنا الخالدة 

من بين التجويع والحصار.. نعّزز االنتصار

أنس القاضي 
لم تك5ن الَوح5دُة اليأنية من 
لعد إعادة تحقيقها مهددًة، تأا 
 5ي الي5و2، لأش5اريع الكأزق 
االكف5كك الك5ي يكزعأها تحالف 
توس5عية  مطأ5اع  الع5داان؛ 
اس5كعأارية  اوطأاع  خليجي5ة، 
لريطانية،  ومريكي5ة  إمربيالي5ة 
لالطأوح5ات  املكش5الكة 

الصهيونية يف البحر امحأر. 
االس5رتاتيجي  اله5دف  تان 
للحرت5ة الوطني5ة اليأني5ة  و 
ال5م  الوح5دة،  تحقي5ق  إع5ادة 

اتش5ّكلت  الظامل5ة  يكغ5ري، ج5ا ت ح5رب  ف 
القضي5ة الجنولي5ة العادل5ة، تح5دث ع5ارٍض 
يف مس5ار الوح5دة اليأني5ة، تكطلب م5ن القوى 
الوطنية إصالح  ذا املس5ار الوحداي عىل وسا 

ديأقراطية عادلة.
ال5م تأِت القضية الجنولي5ة لحقائَق منافية 
للكأري5خ، عن اح5دة اليأ5ن ام2ُ، اال لأكغريات 
تبط5ل رضارات الوح5دة يف عرن5ا الرا ن، وَْا 
تأحي الرضارات الك5ي دفعت إىل إعادة تحقيق 
الوحدة يف ع5ا2 0ف2. الرضارات الكي تانت  ي 
القان5ون املح5رك، ل5كل النض5االت الكأريرية يف 
الع5ر الحديث، االراعات القديأة لني الدال 
االقطاعية الكي س5عت ُتلٌّ منه5ا لوحدة اليأن، 
اقد نجحت منها الدالة القاس5أية االرس5ولية 
االصليحي5ة االطا ري5ة االقرمطي5ة لاخكالف 
االش5افعية  الزيدي5ة  الفقهي5ة:  مدارس5هن 
ام5ن  ااإلس5أاعيلية،  االصوفي5ة  اامش5عرية 

جبل5ة،  تع5ز،  صنع5ا ،  عواصأه5ن،  مركل5ف 
البيض5ا ، ام5ن الك5ي ل5دوت يف 
وَْا  الجن5وب اتوس5عت ش5أاالً 
الكي لدوت يف الش5ال اتوس5عت 
النزع5ات  ا 5ذه  جنول5اً، 
القديأة  ااملس5اعي  الوحداي5ة 
الجدي5دة َل5م تكن ر ن5اً لأزاج 
الحات5م، فقد تكررت لأا يكفي 
ليكض5ح ونه5ا رضارة اون له5ا 
قانونا اجكأاعيا داخليا محرتا. 
اتأخذ الوح5دة اليو2 قيأكَها 
االجكأاعي5ة الهام5ة القرتانه5ا 
لالطالع الديأقراطي الش5عبي، 
العامل5ة  الطبق5ة  امصلح5ة 
ااالقكص5اد الوطن5ي يف الرتاتم 
امل5ايل، ع5ىل عك5ا م5ا تانت وي5ا2  5ذه الدال 

االقطاعية الكي جسدتها. 
تان املفك5ر الكقدمي اليأن5ي عبُدالله لاذيب 
م5ن ول5رز املدافع5ني ع5ن الوح5دة اليأني5ة يف 
خأس5ينيات القرن املايض، ايق5ول يف مقال له 
لعن5وان دفاعاً ع5ن الوحدة اليأني5ة، الذي تكبه 

لكأريخ 12/22/ف5ف21.:
 »إن دعوتن5ا إىل الوحدة اليأنية ليس5ت نزاة 
مؤقك5ة وَْا عاطفة غامضة الكنها دعوة اطنية 
صادقة عأيقة يؤتد ا منطق الكأريخ ااملفهو2 
العلأ5ي للش5عب الواح5د، اتفرضه5ا الراال5ط 
امصيلة املشرتتة ارضارات الكفاح املشرتك. 

إن الضأ5ان الوحيد إلنج5از و دافنا الوطنية 
يف الكح5رر الوطن5ي الكام5ل االوح5دة  و رلط 
قضيكنا الوطنية لاليأن ام2!... امن تانت  ناك 
واضاع مكرلفة يف الش5أال فهي ليس5ت خالدة، 

اال ل5د لها ون تكطور اتكق5د2، وما اليش  الثالت 
اامس5ايس االرالد فه5و احدة ش5عبنا اليأني 
يف الجن5وب االش5أال!.. ليا  ن5اك يأنان، اال 
جنوب اال ش5أال لل يأن ااحد، اش5عب يأني 
ااح5د.. ع5اش تفاح الش5عب اليأن5ي من وجل 
الكحرر الوطني االوحدة اليأنية، عاشت الوحدة 

اليأنية طريق الوحدة العرلية«. 
لاإلضاف5ة إىل ت5ون اح5دة الش5عب االوطن 
اليأني مصرياً تأريري5اً، فالوحدة اليأنية اليو2 
تكعاظ5م و أيكه5ا ارضارتها من وج5ل توطيد 
اليأني5ة. ف5اذا تان  الداخلي5ة  الس5وق  اح5دة 
لاإلمكان يف زمن االنغالقي5ة للأأالك االقطاعية 
ااملش5يريات االس5لطنات ون تق5و2 ُتّل دايل5ة 
لوحد 5ا ع5ىل وس5اس اتكفائه5ا الزراع5ي من 
ورضه5ا اع5رب تجارته5ا املنف5ردة.. فاليو2 مع 
م العالقات السلعية االكطورات االقكصادية  تعأرُّ
االسياس5ية الدالية، فرخ5ا  اليأ5ن اازد اره 
مرشاط لوحدته ااس5كقالله الذي يضأن احدة 
طبقكه العأالية -لأركلف وقس5امها- احريكها 
يف الحرتة، ااحدة الربجوازية االنكاجية الوطنية 
احري5ة حرت5ه رس5اميلها، ااح5دة الث5راات 
الجوفي5ة اامل5وارد املالي5ة، ااملواق5ع البحري5ة، 
ااح5دة ُجغرافيك5ه ذات الكضاري5ا ااملناخات 
يف  اإلمكاني5ات  ُتّل  5ذه  اتوظي5ف  املكنوع5ة. 
الكنأية الش5املة من قبل قي5ادة مرتزية ااحدة 

اسياسية مالية اقكصادية ااحدة. 
تأ5ا إن مس5كقبل تق5د2 الب5الد ودلي5ا افنيا 
اثقافي5ا الش5كى مج5االت اإلل5داع اإلنَْس5اني، 
يكطل5ب اح5دًة مبدعية ااغكنا  تراث5ه اإللداعي 
اتطوي5ره لأركلف ولوانه، اتل ذلك لن يكون إال 

يف ظل يأن حر ديأقراطي موّحد.

أحالم عبدالكافي 
م5ن لني الزح5ا2 االناس يكواف5دان يف ذ اٍب اإياب.. م5ن لني ونقاض 

الدمار امعاناة الحصار اقفة تأمل؟!
نحن نحن لم نكغري وَْا ينكالنا اليأس نعم نعافر انصارع املس5كحيل من 

وجل البقا  يحدانا اممل اينادينا الكفاؤل.. 
 نح5ن نحن ما زلنا وقويا   5ا نحن نفكش يف عكأة الظال2 عن لصيصٍ  
من النور الذي يسكضا  له يف درب حياة تألى إاّل املسري، ما وجأل صأودنا 
ام5ا وراع إصارن5ا تلك الوج5وه الغالرة الكي تنفض غب5ار الظلم االضيم 
امرارة الحرمان من تكحّدى الطائرات االقنالل االكحالف ااملؤامرات.. 

من تس5رر من جا لية ثوٍب اعقال امن ترأت ورلاب املسخ االضياع 
تل5ك امش5باه البرشية م5ن يكهافكون إىل وحض5ان الغ5رب اينّحنون تحت 
نعالهم ثم ترا م يكوّددان إليهم لألياراٍت مكدفقة عّلها تكون لهم شفيعا 
ليكحن5ّن عليهم الش5يطان امترب لنظ5رة عطف تنجيهم م5ن غيظ ارشار 

مكره الذي يكاد يفكك لهم لني الحني ااآلخر.. 
ثم  ا  م لكل اضاعة اانحطاط ترا م يكرشان عن ونيالهم ايفردان 
عضالتهم عىل يأن اإليَْأان ايعأدان عىل نزع الحياة منه جوعا اقكال.. 

في5ا آل س5عود ت5م يحكقرتم ذل5ك املواطن اليأن5ي البس5يط ذا النعل 
املقطوع االثوب املرقوع.. 

يام5ن تلبس5ون الحرير اتس5كنون القصور ت5م ونكم وقزا2 وم5ا2 نبله 

َااعكزازه لنفس5ه ذلك ون ُتّل محااالتكم إلرتاعه االنيل من شأوخه لاتت 
لالفش5ل  ا  و راف5ع الهامة راٍض لالقليل حس5به لقيأات تس5د جوعه 
ارشل5ة م5اٍ   نيئة رلأا قد عان5ى الكثري من وجل الحص5ول عليها يف ظل 
غطرس5ة جارة الس5و  الكي دفعت الكثري االكثري م5ن وجل  الك اتجويع 

اترايع و ل اإليَْأان االحكأة.. 
 إاّل ون لس5ان الش5عب اليأني يلهج ش5كًرا احأًدا لل5ه ايكأكم لكلأات 
اعده ااعيده الكي حكًأا ونها س5ككون  ي القاضية االقاصأة لكل جباٍر 

الاٍغ. 
 تب5ا لكم يا آل س5عود اس5حقا لكم يا ل5ذرة نأت لككون الاال اش5قاً  
لإلنَْس5انية لل تعس5ا لكم اوي تجارة ارتضيكأو 5ا لككون عليكم.. حرسة 
َاخس5ارا، اصربا لكم يا ش5عب اإليَْأان، فوالله إنكم امعلون  ي الشعوب 

الحرة املية من سكنكر اسكسحق مؤامرة الطغاة.. 
 ا  ي اماطان العرلية ااإلْس5اَلمية تنئ من لعنة آل سعود من يزرعون 
الويل االش5قا  اامشواق يف طريق  ذه اممة، من سّرراا وموالهم ادينهم 
لن5رش البؤس اال5د2 يف ُتّل امراقة اعىل جأيع امصع5دة لينالوا من ُتّل ما 

 و جأيل.. 
يا ش5عب س5وريا االعراق البنان افلس5طني اتل مكلو2 اتل منكوب 
من طالكه وياد الغدر الس5عو صهيونية ال تأس5وا اال تحزنوا حكأا إن اعد 
الله آلت لنرة املس5كضعفني فأا تان تيد الش5يطان إاّل ضعيفا اما تان 

تيد م إاّل يف تضليل االله  و ناص جنده امو ن تيد الكافرين

أطفال التوحد.. الفئة المنسية
حسن الوريث

يق5ول املث5َل اليأن5ي »م5ا وتثر م ام5ا وقل 
لرتكه5م«،  5ذا املث5ل لالكأتي5د ينطب5ق ع5ىل 
جأعي5ات امراتز ااتح5ادات ذاي اإلعاقة الكي 
تكزاي5د اتكثر يف لالدنا لكن مفعولها عىل الواقع 
ال يذتر اإن اجد فه5و محداد جداً اقد تذترت 
 ذا املثل حني شارتت امال مرة يف ارشة عأل 
حول وطف5ال الكوح5د الكي نظأه5ا مرتز الني 
للكوح5د اعرفت ون فئة وطف5ال الكوحد ال ينظر 
إليه5ا وحد، ال5م تجد الرعاي5ة املطلولة من قبل 
ة وَْا  تاف5ة الجه5ات س5وا  الرس5أية وَْا الَراصَّ
حكى املراتز املكرصص5ة يف رعاية اتأ يل ذاي 

اإلعاقة.
وطفال الكوحد ال يلكفت إليهم وحد فهم الفئة 
املنسية الكي نسيها الجأيع الم تجد فعالً من يكلأا معاناتها فال اسائل اإلعال2 
سلطت الضو  عليها اال الدالة االحكومة وعطكها حقها يف لرامجها امشاريعها 
اال جأعيات امراتز ذاي اإلعاقة املنكرشة يف طول البالد اعرضها جعلكها ضأن 
ة منها تحك5اج إىل رعاية من نوع آخر اليا  والوياته5ا اونش5أت لها مراتز َخاصَّ
تأ5ا لقية الفئ5ات فأرض الكوحد عبارة عن اضطرال5ات يف الكطّور لدى امطفال 
يظهر لدى امطفال اّلذين  م دان سن الثالثة من عأر م، ا و عىل امغلب يظهر 
يف س5ّن الرضاع5ة اتركلف وعراض اخط5ورة  ذا املرض ع5ىل امطفال اتركلف 
م5ن حال5ة إىل امخرى لك5ن يبقى اليش  املش5رتك  و وّن ح5داث االضطرالات يف 
الكط5ّور االذاتويّة جأيعها تؤثّر عىل قدرة امدى تفاعل اتأقلم الطفل مع جأيع 
امش5راص املكواجدين من حوله، ا ذا يحّد م5ن تطوير عالقات مكبادلة مع من 

حول الطفل.
لالطبع  ذه معلومات لس5يدة تعرفت عليها خالل مشارتكي يف ارشة العأل 
حول وطفال الكوحد إضافة إىل معلومات وخرى لكنها صادمة لالنس5بة يل س5وا  
م5ن حي5ث العدد الكبري مطف5ال الكوحد يف اليأن وَْا من حيث ع5د2 اال كأا2 لهم 
فالكث5ري منهم لحس5ب راايات واليا  ومور ش5ارتونا يف الورش5ة يك5م رميهم يف 
مرات5ز ال يوج5د فيها وطب5ا  مكرصصون يف  ذا املجال فق5ط من يرشف عليهم 
وش5راص من حألة مؤ ل الثانوية العامة الذين يك5م الكعاقد معهم للكدريا يف 
فصول ذاي اإلعاقة اتريلوا تيف يكعاملوا مع  ذه الفئة ايأكن ون يكون مرتز 
الن5ي م5ن املراتز القليل5ة املكرصصة يف العناي5ة لهذه الفئة اق5د راى لنا واليا  
امم5ور معاناتهم م5ع ولنائهم اتنقلهم من مرتز إىل آخ5ر امن جأعية إىل وخرى 
اتيف يكعرضون لاللكزاز من قبل لعض املسئولني يف تلك الجأعيات ااملراتز الكي 
تفكقد إىل ولسط املقومات للرعاية لهذه الفئة املظلومة ااملنسية ما جعل البعض 
من واليا  اممور يرتتون ولنا  م يف املنازل خوفاً عليهم من  ذه املراتز االبعض 
من لاب الحرج فهم يكحرجون من الظهور لألنائهم االرراج معهم إىل املجكأع 

ايفضلون حبسهم يف ليوتهم حكى يكوفا م املوت.
لالكأتي5د ون الدالة االحكومة مأثلة يف الجه5ات املعنية ال تقو2 لواجبها عىل 
الوج5ه امتأ5ل يف رعاية  5ذه الفئة االكثري من املس5ئولني رلأ5ا ال يعرفون عن 
وطفال الكوحد ش5يئاً الالكايل فهم ال يكلفون ونفس5هم عن5ا  رعايكهم ااال كأا2 
له5م عىل اعكبار ون العناي5ة لالطفل الكوحدي تحكاج إىل نفق5ات عالية قد تعجز 
عنها امرس الكي لديها وطفال مصالون لالكوحد تأا ون مراتز الكوحد االجأعيات 
العامل5ة يف مجال ذاي اإلعاق5ة وخرجت  ذه الفئة من دائرة ا كأاماتها لس5بب 

الككاليف البا ظة الكي تكطلبها مثل  ذه الفئة يف العالج.
 ذه رسالة من مواطن يأني إىل ُتّل املسئول يف البالد سوا  يف الدالة االحكومة 
االجهات ذات العالقة لامخص وَْا مسئويل الجأعيات ااملراتز امنظأات املجكأع 
املدني اتذا اس5ائل اإلعال2 االعلأا  اخطبا  املساجد ااملرشدين اتل من يأكلك 
الكلأ5ة لأن يلكفكوا لهذه الفئة اتكون ضأ5ن والوياتهم اا كأاماتهم ايعطو ا 
حقه5ا م5ن الرعاية ااال كأ5ا2 اون ال تكون ا كأاماتهم له5ا ملجرد نرش امخبار 
اإلعالمي5ة االص5ور يف القن5وات االصح5ف ااملواقع الأنهم مس5ئويل اإلنَْس5انية 
اعندما نأتي إىل الواقع ال نجد شيئاً اسأقول يف الركا2 إن وطفال الكوحد يف اليأن 
ومان5ة يف وعناقك5م جأيع5اً اتريلوا ونكم والي5ا  ومور لديهم وطف5ال يعانون من 

الكوحد فهل يأكن ون ترتتو م تأا  و الحاصل اآلن؟. 

مقترحات إنقاذية لحكومة اإلنقاذ
يحيى صالح الدين 

لي5ا عيب5ًا ون يفك5َِّر الواح5ُد منا 
عن حلول إلنق5اذ حكومة االنقاذ؛ من 

لإنقاذ ا إنقاذ لنا.. 
رغم ون مهأكها تانت إنقاذ الوضع 

الذي تان يعيشه املواطن. 
عأوًما  5ذه املقرتحات تعالج وََ ّم 
ااصع5ب امُُم5ور الكي تعث5رت عند ا 
لكعطي5ل  الك5داً   االنق5اذ،  حكوم5ة 
الكعلي5م نكيج5ة النقط5اع املرتب5ات؛ 
العداان السعودي امرتزقكهم  لسبب 
الذي5ن س5يطراا ع5ىل منال5ع النفط 

االغاز اانقطاع االيرادات. 
االحلرُّ لسيٌط اقد قا2 له وجدادنا اماائل، حيث تان 
مرصًصا للأعلم يش  معني من ُتّل طالب:  ذا ليضة، 
اذلك لبن، اذلك تع5ك، ا كذا.. لكن الأا ون الزمن قد 

تغري امكطلبات5ه تغريت فعىل ُتّل طالب ش5هريا مائة 
ا  ريال ا و مبلغ لس5يط ارمزي ِج55دًّ

الأقدار وي شرص توفريه. 
الالنس5بة لكوفري السيولة للحكومة 
تألي5ك  منه5ا  حل5ول،  ع5دة  ومامه5ا 
الس5يارات الكي صفكها للش5رصيات 
َاللأس5ؤالني يف الدالة، ا 5ي لاآلالف 
ا 5م لحك5م الواق5ع وَْصبَح5ت ملكية 
55ة له5م امن  و املس5ؤال الذي  َخاصَّ
حصل اوعاد س5يارته وَْا وخذت منه لعد 

تغيري عأله وَْا افاته وَْا تقاعده.
اوََساًس5ا ق5د ت5م العأُل له5ذا الحل 
سالًقا ويا2 رئاس5ة العطاس للحكومة 
لع5د الوح5دة ايصدر ق5رار لذل5ك ملرة 
ااحدة اذلك لس5د العج5ز الكبري الحاصل يف الس5يولة 

النقدية. 
ا ناك حلٌّ آخ5ر للكقليل من نفقات الحكومة اذلك 

5ة الكي لسنا لحاجة اليها  لكقليل عدد الوزارات اَخاصَّ
يف املرحلة الحالية. 

امقرتح آخر مناس5ب اقد عألت له عدة دال ا ي 
ليست يف حالة حرب ا و زيادة الرسو2 الجأرتية عىل 
الس5لع الثانوية االغري رضاري5ة تاملرشالات الغازية 

االسجائر ااملعلبات االحلويات.. إلخ. 
ايض5ا ال ل5د للدالة مأثلًة ل5وزارة الزراعة ون تكبنى 
مرشاع5ا زراعيا ضرأا  ناك يف الرارج رشتات فقط 
تق5و2 لكوف5ري م5ا يحكاجه س5كان للد ا م5ن حبوب 
القأ5ح اال5ذرة اتصدر لل5دال امُْخ5َرى؛ مننا يف عر 
ُاجد ل5ه اآلالت الزراعي5ة الكي تقو2 مق5ا2 اآلالف من 
املزارع5ني لدينا حق5ول زراعية تبرية الدين5ا جرارات 

الدينا مزارعون اخربا .
ا ذه الرطوة س5كحد من حاجكن5ا للُعألة الصعبة 
ل5رشا  امل5واد امََساس5ية من القأ5ح اال5ذرة اغري ا، 
االكي يحكاجها الن5اس وَْا ون تجرب الكجار للقيا2 لهذه 
الرطوة عرب منعهم من اسكرياد القأح االذرة االرشا  

م5ن املزارع5ني اليأنيني لداًل ع5ن رشائهم له5ذه املواد 
امََساسية من املزارع االسرتايل اغريه. 

اوي تحج5ج لاالتفاقي5ات الدالية الك5ي تأنعنا من 
االتكفا  الذاتي من القأح اال5ذرة فليا مقبواًل اتعد 
وعذاًرا اا ية امرطًطا يرد2 وَْعَدا نا ايرض لنا إرضاًرا 

تبريا. 
 وَيًْضا ال لد من تفعيل البطائق الكأوينية للأوظفني 
لكقلي5ل الحاج5ة إىل الس5يولة مع مراع5اة عد2 حر 
صفه5ا لكاج5ر ااح5د ملحارل5ة االحك5كار االزيادة يف 
الس5لع اايضا مراعاة ون تكضأ5ن إمكانية رشا  الغاز 

ااملا . 
ما املان5ع من امخذ له5ذه الحل5ول ااملقرتحات  ل 
منه5ا مقدمة من مواطن لس5يط و2 منه5ا لم تأِت من 

خبري وجنبي؟!.
ورج5و الكعامل م5ع ما قيل اليا م5ع من قال تأا 

واىص لذلك موالنا ومري املؤمنني عيل عليه السال2.
اوخريًا ورجو من الله الكوفيق االسداد. 
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

م�ا يجاِنُب الص�واَب اليوم هو التفريط بوحدة الص�ف الداخيل أَْو فتح 
ثغ�رة أََمام العدو الخرتاق جبهتنا الداخلية واالس�تفادة من أي تش�ويش 
يح�ُدُث؛ للتغطي�ة عىل أولوي�ة مواَجهة الع�دوان، وعواقب ه�ذه الطريق 
خطريٌة وُمْكلفة قد تُفيض إىل خسائَر فادحة يف األَْرَواح واملمتلكات للجميع، 
ال سمح الله، وس�تطال عواقبُها جميَع املكونات واألحزاب واألفراد واألرس 
والبي�وت والقبائل اليمنية، ولن يقت�ر رضُر حماقة مثل هذه عىل طرف 

دون آخر أَْو مكون هنا أَْو حزب هناك. 
ومن الغب�اء املركَّب واملس�تفِحل أن يجاِزَف يمنيٌّ واح�د اليوم بَوحدة 
وتماسك جبهته الداخلية يف سبيل املحتل الخارجي، وهو يشاهد ما يحدث 
ألبناء الجنوب يف عدن وحرضموت وأبني ولحج وغريها من املناطق املحتلة، 
وكي�ف تحّولت وعوُد الغزاة »بالرفاة والنعيم« إىل جحيم قمعي ومصاَدرة 
ثروات وإهانة وإذالل ألبناء املناطق املحتلة عىل حس�اب الوافدين األجانب 

من إماراتيني وسعوديني وسودانيني وغريهم.
وبعد فشل كافة محاوالت العدوان، عىل املستوى العسكري، من تحقيق 
اخ�رتاق أَْو هدف من أَْهَداف�ه، يراهن الغزاة اليوم أكثر من أي وقت مىض، 
عىل تأليب اليمنيني ضد بعضهم وإثارة الفتن والنعرات واستقطاب بعض 
ُضعف�اء النف�وس إىل صفوف االرت�زاق والعمالة وبّث بذور الش�قاق بني 
القبائل اليمنية وتجنيد أبواق الطابور الخامس يف صفوف بعض املكونات 
الوطنية؛ لتضخيم الخالفات وإحداث رشوخ عميقة وبث اإلرجاف وَحْرف 
مس�ار األولوية التأريخية الراهنة، وكل هذا س�يُفيض إىل ما يريُد املعتدي 

ويشتهي من تفكيك وخلخلة للجبهة اليمنية املواِجهة للعدوان.
ولهذا فإننا اليوَم جميعاً كيمنيني معنيون أكثَر من أي وقت مىض بتعزيز 
َوحدة الجبهة الداخلية وتعزيز التماُس�ك الداخيل، وال يتم ذلك إاّل بإطالق 
َعَجل�ة التصحيح، ابتداًء من إصالح القضاء ومكافحة الفس�اد وتش�كيل 
لجنة اقتصادية تُعنَى بتعزيز موارد الدولة وتوريد كافة موارد الجهات إىل 

البنك املركزي ورفع الغطاء عن الفاس�دين والدعوة ملحاسبة ُكّل َمن يعمُل 
لخدمة العدو من أَْوَساطنا، ابتداًء من تطهري مؤسسات الدولة من العمالء 
والخونة واملرتزقة وفتح باب التجنيد الرسمي ومعالجة االزدواج الوظيفي 
واألسماء الوهمية والعشوائية؛ لتعزيز إمكانية دفع مرتبات بالقدر املتاح، 
وانتهاًء بمحاسبة من انضمَّ إىل العدوان ومحاكمتهم وفصلهم من أعمالهم 
وانتماءاته�م الحزبي�ة، وكل هذه املطال�ب قانونية ودس�تورية ومنطقية 
وتُصبُّ يف صالح ُكّل يمني، وال يعرقلُها أَْو يرفُضها إاّل فاس�ٌد أَْو عميل أَْو 

مستفيد من املفسدين والعمالء.
كم�ا أن عىل حكومة اإلنق�اذ الوطني أن ترتقَي إىل مس�توى تضحيات 
هذا الش�عب وتحِمَل املس�ؤولية املصريية بما يليُق بهذه املرحلة الحساسة 
وتقدي�ر املعاناة الجس�يمة التي يتحملها املواط�ن اليمني يف كافة مناحي 

حياته.
وع�ىل الرشكاء أن يفهموا أن الرشاكَة ال تعني حمايَة الفاس�دين وتوفريَ 
غط�اء للعمالء وعرقلة مس�ارات اإلص�الح والتصحيح، وإال فإن الش�عَب 
ى بأع�ز وأنبل أبنائه لن يظلَّ إىل األب�د يف مقاعد االنتظار  ال�ذي ثار وضحَّ

وسيتَح�ّرك -إن لزم األمر- لصيانة أَْهَداف ومبادئ وتضحيات ثورته.
وس�نقول: فلتذَهْب هذه الحكومُة إىل مزبلة التأريخ كمن س�بقها إذَا لم 
ق الدوَر املنوط بها، يجُب علينا أن نكوَن كالرجال األبطال يف الجبهات  تُحقِّ
وهم يلقنون العدو دروَس البسالة والبطولة والفداء كالبُنيان املرصوص، 
�ُد ويفت�ح األبواب أََمام الغزاة  وأْن ال نس�مَح أن يعَمَل من داخلنا َمن يَُمهِّ
حت�ى ال نكوَن من األم�م والحضارات التي يتس�بّب أبناؤه�ا يف انهياِرها 
أََمام موجات املطامع االس�تعمارية للغزاة يف التوّس�ع والنهب واالحتالل، 

والجميٌع معنيٌّ ومسؤوٌل عن ذلك.
ولينر اللُه ش�عبَنا البطَل املظلوم، ويرحم ش�هداَءه األبراَر، ويش�في 

الجرحى ويُعيد األرسى.. وهو نعم املوىل ونعم النصري.

عىل حزب اإلصالح، وعىل مستقبله، ولكن لم يستبن 
الرشد أحد من قادة اإلصالح، ولعل املوقف األخري الذي 
أَْصبَح اإلصالح في�ه يدعوهم للمراجعة والوقوف أمام 
املحطات واألحداث ومراجعة الحس�ابات والسياسات، 
وه�ي دعوة كن�ت أطلقتها قبل زم�ن، وأخذتهم العزة 
باإلثم إىل ه�ذه املآالت، واليوم يتحدث عن رضورة هذا 
املب�دأ بعضهم كالحزمي، وبعض رشكائهم، كياس�ني 
س�عيد نعمان، الذي ناله منهم أذى كثريا فكتب دفاًعا 
عن نفس�ه كالًما ناقًدا يف غاي�ة الحدة والرامة وهدد 
بكش�ف بعض امللفات، وقد آثر اإلخواُن التهدئَة خوَف 

الفضيحة التي يملك ياسني الكثري من الحقائق عنها.
زب�دُة الق�ول أن اليم�ن ال يُمِكُن أن تقبَل خائنًا س�اعد 
محتالاًّ ع�ىل احتالله�ا وتدمريه�ا، ومهما كانت التس�وية 
السياسية التي ستكون يف قابل الزمن إاّل أن حقائق التأريخ 
القريب والبعيد تقول: باس�تحالة بقاء الخائن عىل ترابها، 
فضالً عن قدرته عىل التفاعل الس�يايس مع االس�تحقاقات 
السياسية، فالذين يقتاتون سحت البيع والخيانة يدركون 
هذه الحقائق ولذلك ش�اعت يف نفوسهم وصفاتهم الطمع 
والنه�ب والفس�اد وقد ب�دأت املؤسس�ات املالي�ة الدولية 
تتح�دث عن فس�ادهم، وعدم قدرتهم عىل إدارة املؤسس�ة 

املالية، وتتحدث عن خطأ إجراء نقل البنك إىل عدن. 
صناع�ة التأري�خ ال يصنُعه�ا خائ�ٌن مهم�ا كانت 
امل�ربّرات، ولكن يصنعه�ا الذين يدافع�ون عن كرامة 
الوط�ن وعرض أبنائ�ه، وقد س�ّطروا بدمائهم ملحمًة 

تأريخيًة سيقف التأريخ خاشًعا عند قّدمها املقدس.

دور مشرِّف للقبائل اليمنية
الشيخ عامر حسين السالمي  *

لق5د تان للقبائ5ل اليأنية 
يف  االكب5ريُ  الب5ارُز  املوق5ف 
مواجه5ة العداان الس5عودي 
اممريك5ي ع5ىل ولنا  ش5عبنا 
يش   ع5ىل  دل  اإن  اليأن5ي، 
فإنه ي5دل عىل القيم اامخالق 
يف  5ذه  املكج5ذرة  ااملب5ادئ 
املس5كأدة  العريق5ة  القبائ5ل 
الصايف،  من تعالي5م اإلس5ال2 
اس5يككب الكأري5خ دار ا يف 

ونصح صفحاته.
ال غرا، إذ وسهأت القبائل 

اليأني5ة اتص5درت املوقف املرشف م5ن لداية الع5داان عىل للدنا 
احك5ى اليو2، يف الدف5اع عن دينها َاِعْرضها، معأ5دة  ذا الكحرك 
لالدم5ا  الزتية الم تقف عند  ذا الحد، لل وخرجت قوافَل العطا  
االك5ر2 من املواد الغذائي5ة ااملوايش اتل ما تس5كطيع، اقد روينا 
قوافَل العطا  من مركلف املحافظات املرَسلة إىل الجبهات ملساندة 
الطال الجيش االلجان الشعبية يف معرتة الكحرر ااالسكقالل.

لقد تثّقفت القبائل اليأنية االش5عب اليأني لالثقافة القرآنية 
الصحيح5ة الك5ي دفعكه5ا للكرلص م5ن ُتّل الش5وائب اامخطا  
الس5القة اوعلنْت إيقاف الثأرات فيأا لينها، ااتّجه الجأيُع صفاً 
ااح5داً لألخذ لالث5أر من العدا الس5عودي اممريك5ي تحت قيادة 
قائ5د الثورة الس5يد عبدامللك لدرالدين الحوث5ي مدافعة عن دينها 
اترامكها اورضها اعرضها، الفضل الله اعونه انره سيكأكن 
ولنا  الش5عب اليأن5ي من تحري5ر اليأن من االحك5الل االوصاية 

الرارجية.

 *بني ضبيان خوالن الطيال 

أحمد خالد شمالن
إنكظرن5ا ون يك5وَن  ناك َردٌّ 
لرس5الة الصأاد الك5ي اّجهها 
ل5رشتا  الص5ّف الوطن5ي من 
ح5زب املؤتأ5ر ارشتائ5ه، رداً 
عليه5م لكهدي5د ف5ك الرشات5ة 
لأعن5ى  عنه5ا،  اس5كوتهم 
ال5رىض لأا  الس5كوت عالم5ة 
انكقد م االّرهم له، االجأيع 
يعرُف ون الرالفات السياس5ية 
لني ولنا  الوطن الواحد طبيعيٌة 
اتل االخك5الالت الك5ي ذتر 5ا 
لش5كل  رس5الكه  يف  الرئي5ُا 
عك5اب اتولي5خ تان5ت فق5ط 

م5ا عرفنا 5ا اانكرشت يف اس5ائل اإلعال2، الم 
يظهر للعلن االخكالفات الكبرية الكي لم تكرسب 
لإلعال2، فاملقصود من رس5الكه ليا الكش5هري 
افض5ح الطرف اآلخر، لل تذتري م لقوله تعاىل 

)َاذَتِّْر َفِإنَّ الذِّْتَرٰى تَنَفُع اْلُأْؤِمِننَي(.
الع5ل اع5ى ون يراجعوا حس5الاتهم، فقد 
اتكألت الُحّجة ااملنطق، س5وا  
مصلح5ة  تغلي5ب  ناحي5ة  م5ن 
الوط5ن وَْا من ل5اب الروف من 
الله االوفا  لهذا الشعب الصالر 
املضّحي وَْا حكى من خالل قرا ة 
الوض5ع  امجري5ات  املعطي5ات 
ااق5رتاب الن5ر ال5ذي يجُب ون 

يُكوج يف ظل توّحد اتأاسك.
اإن ملن مصلحكهم امصلحة 
وي ط5رف ون ينح5اَز ايرت5ب يف 
س5فينة النج5اة, س5فينة العزة 
ارشف  االوطني5ة  االكرام5ة 
الدف5اع ع5ن الوط5ن، اون تُغلََّب 
الحكأة لديهم ااسكيعاب رسالة رئيا املجلا 
الس5يايس منصار الله رئيا املجلا السيايس 
امعىل رئي5ا الجأهورية، ا و م5ن ولدى لهم 
ا اتنازل اتجااز عن وخطا   مرانة تبرية ِج55دًّ

جسيأة ارتكبو ا من وجل املصلحة العامة.
اقبوله5م لانكق5اد ما ج5ا  في5ه االكوليخ 
الناع5م ع5ن طري5ق صأكه5م يجعلها رس5الة 
ا ليا فقط ملن اجهت الرس5الة  مهأة ِج555دًّ
لهم لل لكل ولنا  الش5عب ليس5كوعبوا، اتكون 
عند م فك5رة اثقافة عامة مل5ا جرى ايجري 
عىل الس5احة الوطنية من سياس5ات اوحداث 
داخلي5ة، حي5ث اق5د ودت الرس5الة مفعوله5ا 
امعرف5ة  حس5الاتهم  مراجع5ة  يف  اوثأ5رت 
صعب5ة  اس5كثنائية  اتأرحل5ة  وخطائه5م 
امفصلي5ة تعيد تكالة تأريخ جديد يجب علينا 
َجأيع5اً الككات5ف االعأ5ل الج5اد، تلٌّ حس5ب 

موقعه اإمكانياته املكاحة.
امن ل5م يكغري ايكحرك ايص5رب ايكنازل يف 
ظل ع5داان خارج5ي اس5كباح ُتّل يش  فأكى 
ق5د يكحرك وَْا يكغري؟ امن لم يكغري ايس5كنفر 
يف ظ5ل عداان عىل لل5ده اوَْطَفاله اش5عبه، ما 
اليش  ال5ذي يأكن ون يغرّيه ايس5كنفر ِغريتَه 

انفَسه؟!

محمد علي الذيفاني
يعكق5ُد البعُض لأن فكرَة الدفاع عن ثورة 21 
من س5بكأرب الرالدة رضٌب من وحال2 اليقظة وَْا 

يشٌ  من النرجسية العالية.. 
االحقيق5ة ون ع5د2َ الق5را ة االكج5ّرد م5ن 
فك5رة  ارا   الس5بب  55ة  5ي  الَراصَّ ام 5وا  

الكعّصب امعأى.. 
عأوم5اً إن  ذه املرحلة الكي يأر لها اليأن ال 
س5يأا من 2011 إىل  2201  5ي فرتة مراض 
لهذه الث5ورة الرالدة رغم ُتّل الكحديات االحرب 
5ة الجبهات املفكوحة يف الداخل  العداانية، َخاصَّ
حكى صارت ث5ورًة لالس5كقالل الوطني يكوال ا 
الجي5اع اعقي5دة تصحي5ح ااجكث5اث الفس5اد 
ااالس5كبداد اط5رح قي5م اإلْس5اَل2 العالية ليا 
تج5ز  معني م5ن الحياة، ل5ل لنظرة ش5أولية 
مككامل5ة مع امخ5ذ لنكائ5ج االجكه5اد االعقل 

اإلنَْس5اني. 
حيث صار من املعلو2 صعولة تطبيق الرؤية 
الناقصة ااملكحجرة العاجزة من امخذ لأس5باب 
الكطور االنأو اإلنَْس5اني، لأ5ا يؤدي إىل ظراف 
مناس5بة للأجكأ5ع اإلْس5اَلمي م5ع فس5اد ُتّل 
النظريات العلأانية اسقوطها يف حقل الكجريب 

اإلنَْساني.. 
الح5رتات  تأري5خ  ون  لاملالحظ5ة  اجدي5ٌر 
اإلْس5اَلمية تاٍف من يعطي لهذه الثورة الرالدة 
نأوذج5اً يُحكذى ل5ه االرراج لرؤي5ة مككاملة 
اجواب شاٍف ال يغفل جانَب العدالة االجكأاعية 

االنأو االقكصادي. 
ولي5ا صحيح5اً ون اقائع الح5رب العداانية 
ارضااته5ا مع حص5ار 25 مليون إنَْس5ان، ُتّل 
 ذا يعكرب دليالً عىل ُق5درة  ذه الثورة اقيادتها 
الحكيأ5ة ع5ىل تج5ااز ُتّل الكحدي5ات الداخلية 
االرارجية مهأ5ا تان حجأها االدفاع عن قيم 

اإلْس5اَل2، ا ذه من وترب املعج5زات لل دليٌل عىل 
صوالية الرؤية ااملنه5ج املعكدل، حيث لم يوجد 
مث5ُل  ذا الن5وع من الح5رب العدااني5ة مع ُتّل 
الظراف االقكصادية الرانق5ة االصأت العاملي 

لالكأريخ اإلنَْساني.. 
فأ5ن الطبيعي ون تكون مع  ذه الثورة قوًى 
سياسيٌة وُْخَرى ا ذا ليا رشًطا وساسيًّا للعبور 
لهذا الوطن الغايل إىل ل5ر اممان، مع الكأتيد لأن 
ال اجود ملنطق اإلقصا  وَْا الكهأيش وَْا االجكثاث 
الث5ورة،  امف5ردات  وف5كار  داخ5ل  الس5يايس 
ااملقكنعة قيادتها الحكيأة لككامل اثرا  جانب 
العأل الوطني ااإلنَْس5اني االكرشيع اإلْس5اَلمي 
القادر ع5ىل معالجة الجوان5ب املادية االراحية 

االفكرية للعالم العرلي ااإلْساَلمي.
)االلُه غالٌب عىل ومره(.

اإلْس5اَل2  الل5ه  ان5ر  اليأ5ن  الل5ه  حف5ظ 
ااملسلأني.

رسالة الرئيس صالح الصماد

وقــفــة 

الّرغاليونرهان العدو األخري )الغزو من الداخل(!
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ثقافية 

إقفال المجاالت التي فيها ثغرات لألعداء تأتي من عند المؤمنين

التوجيه القرآني بمقاطعة كلمة "راعنا" لدعمها اليهود دليل على وجوب مقاطعة بضائعهم 

عتاب محب 

 : خاص:
وشار الشهيُد القائُد السيد حسني الحوثي 
إىل خب5ث النفس5ية اليهودية اتيف تس5كغل 
وي5ة ثغ5رة يف صف5وف املؤمن5ني لكهاجأهم 
منها، اتحدث عن املنهجية القرآنية ملواجهة 
لني إرسائيل اإقف5ال تل الثغرات ااملجاالت 

ومامهم.
ايف محارضة الدرس الس5ادس من سورة 
البق5رة، ق5ال الش5هيد القائ5د: تان اليه5ود 
يس5كردمون تلأة}َراِعن5َا{ الك5ي  ي تلأة 
عرلية مفردة عرلية معنا ا العرلي معراف 
ومهلنا وا ونظرنا يس5كردمونها لأعنى سيئ 
لديه5م س5يئ يف النف5وس لأعن5ى رشير وا 
من الرعون5ة الكي تعن5ي الس5فه االحأاقة 
االطي5ش، وي تلأة معنا 5ا يف النفا داخل 
اليا يف إطالقها، معنا ا عند اليهودي سب 

للرسول )صلوات الله عليه اعىل آله(.
اواض5ح الش5هيد القائد الس5يد حس5ني 
الحوثي، ون خط5ورَة الطائفة ليا فقط ما 
ي5ربز من اليهود، لل ايف م5ا ال يزال يف وعأاق 

نفوسهم من نوايا لديهم.
ام5ن  5ذا املنطلق يؤت5د الش5هيد القائد 
ون الكوجي5ه القرآن5ي جا  للأؤمن5ني ليكرذ 

موقفاً وم5ا2 نوايا لن5ي إرسائي5ل }ال تَُقولُوا 
َراِعن5َا{ توقف5وا عن اس5كردا2  5ذه الكلأة 
تأام5اً، ليقف5ل املج5ال ع5ىل اليه5ودي ف5ال 
يع5د لإمكانه ون يس5كردمها، ام5ن ثم قد2 
توجيهاً حاسأاً لعده }َااْس5َأُعوا{ ااسأعوا 
ايكفيك5م ون تس5أعوا، وي ال تكون5وا تبني 
إرسائي5ل تقول5ون ما  5ي الفائ5دة؟ ما  ي 
القيأة له5ذه؟ نحن ال نس5كردمها غلط؟ ال 
، اس5أعوا، الكزموا }َاِلْلَكاِفِريَن َع5ذَاٌب وَِليٌم{ 
اللرافض5ني للكافرين نف5ا اليهود الذين ال 

زالوا يسكردمون نوايا سيئة.
اواض5ح الش5هيد القائد الس5يد حس5ني 
الحوث5ي ون  5ذا الكوجي5َه القرآن5ي يف اآلي5ة 
م5ع ونه5ا تب5دا يف الص5ورة قضي5ة عادية، 
لكن تعطي منهج5اً مهأاً جداً يف الراع مع 
اليهود، اترسخ عند املسلأني ون يكونوا عىل 
مس5كوى عايل من اليقظة االح5ذر ااالنكباه، 
ااتراذ موقف وم5ا2 وي يش  من اليهود اإن 

تان ما يزال نية يف وعأاق ونفسهم.
ايف ذات السياق يكحدث الشهيُد القائُد عن 
امس5باب الكي مّكنت اليهود من ون يصبحوا 
 5م الذي5ن يداس5ون الع5رب اآلن اولرز ا: 
ونه5م لم يحألوا الراحية الك5ي تعطيها اآلية 
}ال تَُقول5ُوا َراِعنَا َاُقولُوا انُْظْرنَا َااْس5َأُعوا{، 
الم يعد لديهم ا كأا2 حكى لأا يش5ا دانه 

لأا يلأس5ونه لأا يحس5ونه م5ن اليهود لم 
يعد لديه5م ا كأا2 ون يعألوا ضد م ش5يئاً 
، افق5داا الرتلية القرآني5ة الكي اجهت إليها 

اآلية.
اعن وصعب امشيا  لالنسبة للناس يقول 
الش5هيد القائد: القضايا الكي  ي يف ااقعها 
 ام5ة جداً ج5داً جداً الك5ن ومامهم طبيعية 
جداً، ايش5ري إىل اآلية الكي اجهت للأسلأني 
ج5ا ت لعد تقديم العربة الش5املة من خالل 

ما ذتره الله عن لني إرسائيل.
ايقارن الش5هيد القائد لني النفسية الكي 
وضاعت معنى اآلية }ال تَُقول5ُوا َراِعنَا َاُقولُوا 
انُْظْرنَا َااْس5َأُعوا{ االنفس5ية املوجودة اآلن 
فيقول: عندما نقول ]نرفع شعار يا جأاعة 
الش5عار تلأ5ة عادي5ة لس5يطة تقوله5ا   ،
يف مس5جدك يف مس5جدك ال5ذي تص5يل في5ه 
الجأعة[، يردان عليك ]ما  ي الفائدة منها 
ماذا يعني ون نرفع ش5عاراً؟[، مع ونه مسّلم 
لصحة مفرداتها يقول لك ]صحيح الله وترب 
احقيق5ة ومري5كا ملعونة اامل5وت ممريكا[ 
اسيقول لك ويضاً ]ومريكا ملعونة اإرسائيل 
ملعونة االيهود ملعونون االنر لإلس5ال2، 
لكن ماذا  ناك من فائدة؟ ماذا له من قيأة؟ 
 ل  ي سكؤثر عىل ومريكا  ناك؟  ل، ا ل، 

ا ل ..![.

ايؤت5د الش5هيد القائ5د ع5ىل ون الق5رآن 
الكريم قا2 عىل وس5اس ون يقد2 للأس5لأني 
ترلية عىل مس5كوًى عاٍل جداً يس5كبقون لها 
امحداث يس5كبقون لها امحداث فال يكونون 

عرضًة من يرضلوا رضلات مككررة. 
ام أي5ة إقف5ال املج5ال وم5ا2 وي تحرك 
للع5دا، يوض5ح الش5هيد القائ5د ون مفك5اَح 
ون ي5رضك الع5دا ، وا ون يهين5َك الع5دا ، ون 
يهزم5ك العدا  و من عندك ون5ت، فإذا تنت 
مس5كقيأاً تس5ري عىل  5دى الله ع5ىل تكاب 
الل5ه فل5ن ي5رضك الع5دا اس5كهزمه مهأا 
تان}َاَلْو َقاتََلُك5ُم الَِّذيَن َتَفُراا َلَول5َُّوا اْمَْدلَاَر 
ث5ُمَّ ال يَِجُداَن َاِلي5ّاً َاال نَِصرياً{؛ منه ال يأكن 
ون يقف5ل املجال عىل اليهود، فال يكأكنون ون 
ينطقوا لهذه الكلأ5ة وي تحبط مؤامرتهم 5 
اعكرب ا وحبط5ت مؤامرتهم 5 إال لأن تقفلوا 
ونك5م  5ذا املج5ال م5ن عندت5م اإن تنكم ال 
تس5كردمونها لنفا املعنى الذي يسكردمه 
اليهود، لكن إقفال املجاالت الكي فيها ثغرات 

لألعدا  تأتي من عند املؤمنني.
ايضيف الشهيد القائد: حاالنا نقد2  ذه 
اآلي5ة فيأا يكعل5ق لالجانب اممن5ي ، عندما 
نق5ول ]نفكش5ك[ ونت امخ الصدي5ق املوثوق 
ل5ه لنس5بة %100 نفكش5ك وا نق5ول تكون 
مكيقظ5اً تكون منكبه5اً تل اإلج5را ات الكي 

 ي تأث5ل إقفال مجال يج5ب ون تكون ونت 
وال من يعألها ، املس5ألة  ي إقفال مجاالت 

إقفال منافذ. 
ن5رتك  نق5ول  عندم5ا  قائ5الً:  اوردف 
]املصافح5ة[ انح5ن إخ5وة اتل ااحد يحب 
ون يقب5ِّل اآلخ5ر تم م5رات وليا  5ذا إقفال 
مجال؟ إقفال مجاالت؛ منه س5يأتي يهود وا 
عأال  يهود انأط املصافحة لدينا لالش5كل 
الرط5ري، إذاً فه5ذه القضي5ة  ام5ة إقف5ال 

املجاالت يأتي من عند الناس  م.
تأ5ا وش5ار الش5هيد القائ5د إىل ون اآلي5ة 
الكريأة تعكرب شهادًة يف ما يكعلق لاملقاطعة 
ول5م يحص5ل  ن5ا  االقكصادي5ة، اتس5ا ل: 

مقاطعة للكلأة؟ 
ليجيب يف ذات اللحظة: قاطع املسلأون يف 
ويا2 رسول الله )صلوات الله عليه اعىل آله( 
تلأ5ة؛ من اس5كرداَمها يأثل دعأ5اً لليهود؛ 
من لضائَعهم تش5كل دعأ5اً مادياً تبرياً لهم 
اتفكح عليك مجاالً من تكقبل تل ما يريدان 
ون يوصلوه إىل لدنك إىل جس5أك من س5أو2 
وا من وش5يا  لكعقيأك حكى ال تعد تنجب وا 
تورث عندك ومراضاً مسكعصية وشيا  تثرية 
جداً مع تقدمهم العلأ5ي يعكربان خطريين 

جداً.

راجح عامر

أق������وُل إلخ������وان ال������والء وأع���ت���ُب
يلهُب فيه  واألس���ى  قلبي  وأُن��ش��د 

تغضُب؟ صاح  يا  اليوَم  علينا  ملاذا 
وباألمِس من فرٍد من اجليِش تهرُب

ُغضنفراً؟ تبدو  اليوَم  علينا  مل��اذا 
أرن��ُب أن��ت  أعدائنا  من  وب��األم��ِس 

ال��وراء إلى  قلياًل  شيئاً  وُع��ْد  تذكْر 
ففي صفحِة املاضي التواريُخ تكتُب

دمي ساَل كاألنهاِر والسجُن ضجَّ بي
وأن���ت م��ع��اف��ًى ب��َن أه��ل��ِك تطرُب

ُقطعوا ب��ال��ص��واري��ِخ  بنينا  رأي���َت 
تُخرُب بالقصِف  والدوُر  مساجُدنا 

نا الدُّ بنا  وض��اق��ْت  وُش��ردن��ا  ُقتلنا 
وأن����ت س��ك��وٌت ال ت��ل��وُم وت��ش��ج��ُب

حصاُرنا ك��اَن  اخمل��ت��اِر  بني  بشعب 
وأن����ت ط��ل��ي��ٌق ح��ر ت��غ��دو وت��ذه��ُب

ال��ب��الء م��ن  ن���وٍع  ك���لُّ  علينا  وح���لَّ 
وأن�����ت ت���ران���ا ث����مَّ ت��ل��ه��و وت��ل��ع��ُب

مؤكداً صرخنا وكاَن الصمُت قيداً 
ع��ل��ى ك���لِّ أف�����واِه ال���رج���اِل ُم��رك��ُب

وأسقطْت اجمل��رم��َن  كياَن  ْت  ف��ه��زَّ
وتُ��رع��ُب تخيُف  زال���ْت  وال  ق��واه��ْم 

وأن���ت ت��راه��ا ه���ذَي ه���اٍذ وض��ج��ٍة

يُكسُب اجل���اهُ  ب��ه  سياسياً  ورم���زاً 
ليسرها الواجباِت  ببعِض  وقمَت 

أوجُب كاَن  وإْن  يُضني  ما  وأهملَت 
ونبضه اجل���ه���اِد  روَح  ل��ن��ا  أع����اَد 

ين إذ كاَن يُسلُب حسُن ابُن بدِر الدِّ
ارتوى هديه  مْن  باللِه  واثقاً  مضى 

تشرُب اليأِس  مَن  الدنيا  بني  وكلُّ 
بيننا نُحييه  ال��ق��رآِن  إل��ى  َرجعنا 

تعجُب كنَت  آمالنا  وم��ن  سخرت 
بحربها وق��م��ن��ا  ب��أم��ري��ك��ا  ك��ف��رن��ا 

وك����لُّ زع���ام���اِت ال��ع��روب��ِة ت��ره��ُب
وحيدٌر ال��ف��ق��اِر  ُذو  فينا  زاَل  وم��ا 

ومرحُب وع��م��رٌو  تخشانا  وخيبُر 
وف��ي ك��رب��الْء م��راَن ص��اَر حسيننا

شهيداً وأضحْت في يِد األسِر زينُب
ُمشرداً ماَت  السجاُد  الهدى  وبدُر 

يُ��غ��ي��ُب  أال ك��ي��َف زي����ُن ال��ع��اب��دي��ن 
ول��ك��نَّ ل��ل��رح��م��ِن ف��ي اخل��ل��ِق سنٌة

كوكُب للناِس  الَح  جن��ٌم  غ��اَب  إذا 
ف��ق��اَم أب���و ج��ب��ري��َل يُ��ك��م��ل درب��ه��ْم

ويُشهُر في الطاغوِت سيفاً ويضرُب
ي��واج��ه ح��رب��اً بعَد ح��رٍب ول��م ي��زْل

يغلُب ال��ل��َه  ينصِر  م��ن  أال  ي��ن��ادي 
فانهضوا التجارِة  خيِر  إلى  ينادي 

أي����ا ك���ل ح����ٍر ج��ن��ة ال���ل���ه ت��ك��س��ُب

انفروا قومنا  يا  اللِه  سبيِل  في  أال 
تُعذبوا أو  ف��ان��ف��روا  ث��ق��االً  خفافاً 

أحبهم ق��ل��ي��ٌل  اال  ي��س��ت��ج��ْب  ول���م 
ب��وا ذوَّ القلَب  حبه  ف��ي  وه��ْم  إلهي 

وأنت أسيُر اخلوِف والشكِّ والهوى
وحتسب ف��ي��ك  احل���َق  أَنّ  وت��زع��ُم 

وما كاَن منَك الصمُت يا صاح كافياً
فمذنُب أتانا  م��ْن  تُفتي  قمت  بلى 

��ْت مواكٌب وم��ن أب��ع��ِد األرج���اِء َه��بَّ
أق��رُب ه��و  م��ن  غ��اَب  إذ  ِلنُصرِتنا 

أنه البعُض  آم��َن  انتصرنا  م��ا  إذا 
بوا وكذَّ استمروا  والبعُض  اللُه  هو 

كسرنا جداَر اخلوِف قلنا أال ادخلوا
من الباِب قولوا صرخَة احلِق واغضبوا

ٌع��ن��وًة ق��ي��َل  ال���ذي  غ��ي��َر  فبدلتموا 
وٌك����لٌّ مل��ا ي��ه��واه ق���ْد ص���اَر ي��رغ��ُب

متى يستوي من سورة الصف صفنا؟
ُحببوا  اللِه  إل��ى  صفاً  قاتلوا  وم��ن 

ه ي��وح��دن��ا ال���ع���دواُن ال ف���رَق ع��ن��دَّ
ي���ري���ُد اح���ت���الالً ل��ل��ب��الِد وي��ن��ه��ُب

أرِضهم غزو  في  األن��ذاُل  وساعده 
وق��ال��وا ل��ه أه���اًل وس��ه��اًل ورح��ب��وا

ول���ك���نَّ أح������راَر ال���ب���الِد حت��رك��وا
وُش��ب��ان��اً وم��ن ه��و أشيُب ص��غ��اراً 

ب��ادروا كالسيِل  العلِم  أه��ِل  وُرب���اُن 

ُمذبذُب حقاً  فهو  عنهم  ش��ذَّ  وم��ن 
ٍد ت��ردُّ دوَن  ص��اح  ي��ا  جانبي  فقْف 

ت��ش��رُب ل��ط��ال��وَت  ن��ه��ٍر  وإال ف��م��ن 
وت��س��ق��ُط أث���ن���اَء امل��س��ي��ِر ُم��ب��ررا

سقوطك بالتصحيِح إذ كنَت تطلُب
قاصٍر أخ��ط��اَء  ال��ي��وَم  علينا  تعيُب 

أعيُب ما هو  األوص��اِف  من  وفيَك 
وغلطٍة قصور  أدن��ى  ع��ن  وتبحُث 

وتسهُب ن���اٍد  ك���ِلّ  ف��ي  فتشهُرها 
دائماً األم��ان��ِة  حمِل  ع��ن  تنصلَت 

وح����ن ح��م��ل��ن��اه��ا ن���ق���دت ت����أدُب
وها نحُن في ظرٍف عصيٍب وحالٍك

وأن�����َت ع��ل��ي��ن��ا ك���ال���ذب���اِب تُ��ن��ق��ُب
ستَره ال��ل��ُه  حبب  ق��د  م��ا  وتكشُف 

يحجُب فهو  مؤمناً  حقاً  ك��اَن  ومن 
وم���ْن ك���اَن م��ن��ا س��ي��ٌئ ف��ه��و ج��اه��ٌل

يُنسُب  للجهِل  والسوءُ  مبشروعنا 
صبرنا على خذالنكم فاصبروا على

ويعطُب يجفو  األت��ب��اِع  م��ن  ن��ش��اٍز 
ُمكتٍو البن  أسى  من  وقلبي  كتبُت 

تسكُب شعرَي  فوَق  دموعاً  وعيني 
وآل��ه إل��ه��ي  صلى  املصطفى  على 

وتغرُب تبدو  ح��َن  شمٍس  ك��لِّ  م��ع 

ُجندي مع ربي
أحمد الشيعي 

ج����ن����دي م�����ع رب������ي َورض�������وان�������ه إل����ه����ي م��ط��ل��ب��ي
ال��ص��واب فعل  إل��ى  يوجهني  حسبي  السما  ِف��ي  ه��و 

مذهبي احلقيقه(  َو)ت��ق��دي��س  حزبي  ال��وط��ن(  )ح��ب 
َوال����ل����ه ف����ي ق��ل��ب��ي َوق�����رآن�����ه رف���ي���ق���ي َوال���ك���ت���اب

أم���ض���ي م���ع ش��ع��ب��ي ع��ل��ى ن��ه��ج ال���ك���رام���ة َوال��ن��ب��ي
َوال���ع���ز ف��ي درب����ي م��ن ال��ل��ح��ظ��ه إل���ى ي���وم احل��س��اب
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 : متابعات:
وش5ار مرتز املح5اث اإلرسائييل »ليجني 
س5ادات« للدراسات االس5رتاتيجية يف دراسة 
اف16-  ال  طائ5رات  ون  إىل  مؤخ5را  وعد 5ا 
القكالية ليا لديها القدرة عىل الصأود وما2 
 جأ5ات قوى محور املقاام5ة االكي تأكلك 
عددا تبريا من الطائرات املسرية لدان طيار.
اافق5اً لكقري5ر صادر عن مرت5ز املحاث 
اإلرسائييل » جا  فيه: »إن حزب الله احأاس 
اإيران م5ن الجهات الفاعلة غ5ري الحكومية 
اس5كردمت يف اآلان5ة امخ5رية خططا  ددت 
ام5ن الكيان الصهيوني تأثلت لاس5كردامهم 
طائرات من دان طيار مأا رفع حجم الكهديد 

املحدق لإرسائيل عىل مسكويات عدة.
ااش5ار الكقري5ر إىل ان »إرسائي5ل الي5و2 
تأكل5ك مثل  ذه الطائ5رات، لكن قوة محور 
املقاام5ة تكق5د2 لش5كل مس5كأر اتكعاظم 
ش5يئا فش5يئا، ايس5كأر ازدياد االس5كفادة 
من الطائ5رات اتطور ا الالف5ت الذي يقلق 

اإلرسائيليني«.
فالسلسلة االاىل من الكهديديات تكأثل يف 
حال دخلت الطائرات لدان طيار إىل املنطقة 

املحأية فإنها قد تزعج حرتة سالح الجو إذا 
تنا نقو2 لكش5غيل مطار لن غوريون الدايل 
افج5أة نج5د ون اثن5ني وَْا ثالث5ة مراحي5ات 
رلاعي5ة تهبط، فهذا لن يس5أح لك ون تطري 

وَْا تهبط  ناك«.
اما السلسلة الثانية من الكهديدات نكجت 
عن اسكردا2 قوى محور املقاامة للطائرات 
ل5دان طي5ار املجنح5ة االك5ي تعك5رب االترب 
اتاحة يف ترس5انة حأ5اس احزب الله، حيث 
ان حأاس لديها خطط إلنكاج  ذه الطائرات 
لدان طيار يف غزة، الالرغم من انها لسيطة 
يف تصنيعها، إال ون حأاس تقو2 لاخكبار ا. 
اوض5اف: »ون ح5زب الل5ه يف لبنان وضاف 
طي5ار  ل5دان  طائ5رات  تصني5ع  صناع5ة 
عس5كرية مكقدم5ة من إي5ران، امم5ر الذي 
س5يكلف تكاليف تطوير تبرية. تأا تش5أل 
طائ5رات حزب الله صواري5خ موجهة قادرة 
عىل تحديد لضعة تيلومرتات من اال داف«.
اوردف الرب5ري اإلرسائييل: »إنهم يطريان 
لش5كل وس5ايس فوق لبنان ايطلق5ون النار 
ع5ىل و 5داف يف إرسائيل تأ5ا تحقق حأاس 
 5ذه القدرة ويضاً اان  ذه الطائرات الكالعة 
لحأ5اس قدراته5ا جي5دة الك5ن صواريرها 
ليس5ت موجه5ة، اال تحك5اج إىل ون تك5ون 

مهندسا اسكثنائيا لكحسني  ذه القدرات ».
اتال5ع: عندم5ا تكك5ظ س5أا  إرسائي5ل 
لصواريخ ق5وى محور املقاام5ة اصواريخ 
اعرتاضية، لن تكون حري5ة املناارة االقدرة 
ع5ىل ن5رش مقاتل5ة اف 16- ع5ىل املراحي5ة 
لالطاحة لاملرتبات لدان طيار تأا تانت.

تج5در االش5ارة  ن5ا ان تكائب ع5ز الدين 
القس5ا2 الجناح العس5كري لحرتة املقاامة 
اإلس5المية حأاس انها ارس5لت طائرات من 
دان طيار إىل داخل العأق اإلرسائييل يف اقت 
س5الق اج5ا  يف لي5ان لككائب القس5ا2: »ون 

مهندس5ني محليني للككائب قام5وا لكصنيع 
ثالثة نأاذج م5ن طائرات دان طيار، إحدا ا 
 ،A1A تقو2 لأها2 اس5كطالعية تحأل اس5م
االثانية  جومية اتحأل اسم A1B، االثالثة 
 A1C جومي5ة »انكحاري5ة« اتحأ5ل اس5م 
اوض5اف البي5ان ون  5ذه الطائ5رات نف5ذت 
ث5الث طلع5ات، اش5ارتت يف ُتّل طلع5ة وتثر 
من طائرة، إحدا ا تانت ف5وق ازارة الدفاع 
اإلرسائيلية الكي يدار منها العداان عىل غزة«.
اقال حايي5م  ايو، رئيا نظ5ا2 الحرب 
االلكرتاني5ة يف رشت5ة »البي5ت«: »يأكنن5ا 

الق5ول إن القدرات الكي خصص5ت يف البداية 
العس5كرية  االق5وات  الكب5رية  للأنظأ5ات 
تر5د2 حاليا مجأوعات صغرية مثل حأاس 
اغري ا. اتسكرد2  ذه املجأوعات طائرات 
لدان طي5ار عالي5ة امدا  لجأ5ع املعلومات 

االهجو2 عىل امفراد ااملرتبات«.
اوضاف: »ان س5احة املعرتة املس5كقبلية 
تزداد تعقيداً اسوف يكون  ناك مرلع تامل 
م5ن الطائرات ل5دان طيار مس5كقلة ضأن 
 5ذه الق5وى الكب5رية، العضه5ا ق5ادر عىل 

الطريان مثل الطيور«.
اترل5ص الدراس5ة ان قل5ق إرسائي5ل يف 
ازدي5اد مس5كأر يف ظ5ل تعاظم ق5وة محور 
املقاام5ة مأا يجعله يكرب5ط يف ظل تعاظم 
 ذه القدرات العس5كرية القكالية لاسكأرار. 
تأا تجدر االشارة  نا ان حزب الله اسكرد2 
 5ذه الطائ5رات مؤخ5را يف معرت5ة تحري5ر 
جراده الرشقية من االر اليني حيث اصالت 
الطائ5رات ا دافها لدق5ة مكنا ية مأا جعل 
جي5ش الكيان الصهيوني ينظ5ر لهذا املحور 
نظ5رة جديدة ايلألم واراق5ه املبعثرة ايعيد 
النظ5ر تحس5بًا مي ح5رب مقبل5ة م5ع  ذا 
املح5ور ال5ذي لدت قدرات5ه الكب5رية جلية يف 

اآلانة امخرية.

عربي ودولي

كيان العدو الصهيوني ُيبدي قلقه من طائرات املقاومة املسرية بدون طيار 

ق5ال موق5ع صحيف5ة )يديعوت وحران5وت( عىل 
اإلنرتنيت )YNET( وّن اللق5ا  الذي ُعقد يف نيويورك 
يف الواليات املكحّدة اممريكيّة ضّم مس5ؤالني ومنيني 
س5القني يف جه5ازي اس5كربارات م5ع نظرائه5م يف 
الس5عودية، الدال5ة العرلية الك5ي تّدع5ي، يف العلن، 

العدا  إلرسائيل، حسب املوقع.
اافق املوقع العربّي فإّن رئيا املوس5اد امس5بق 
)االس5كربارات الرارجيّة( إفرايم  ليفي تحدث مع 
نظ5ريه املكقاع5د يف جهاز االس5كربارات الس5عودي 
ترت5ي الفيصل عىل منصة وم5ا2 املجكأع اممريكّي، 
اقد ناقش االثنان القضايا املركلفة املكعلقة لالرشق 
اماسط-النزاع مع الفلس5طينيني، اصفقة النواّي 
اإليران5ّي االقك5ال يف س5وريّة الذي يكأث5ر من اجود 

راسيا.
اتال5ع املوق5ع قائ5الً إّن  ليفي فاج5أ الحضور 
عندم5ا تحدث ع5ن لق5اٍ  رسيٍّ وجراه تأ5ال ود م، 
س5لف الفيصل، يف جهاز االس5كربارات السعودي يف 
لندن يف الس5بعينيات، مع ازير الرارجية اإلرسائييلّ 
حينه5ا ول5ا إيب5ان، الحس5ب تالم5ه، تان ُتّل يش  
جا 5ًزا للقا  لكن  ذه املحاالة لا ت لالفش5ل، الم 
يس5كطع إيبان حضور اللقا ؛ مّن زميله يف العأل لم 
يوقظه يف الوقت املحدد، ونا آس5ف لذل5ك، رلأا اليو2 

ُتّل يش  يبدا مركلًفا.
اوض5اف  ليف5ي وّن ود 5م تان يكج5ّول يف الدال 
العرليّة لعّدة وش5هٍر مكواصلٍة ايحأل معه وتياًس5ا 
مليئة لامم5وال يقو2 لكوزيعها ع5ىل الحّكا2 العرب 

ل5”رشا  رضا م”، عىل حّد تعبريه.
اروى  ليف5ي وّن السياس5ة اممريكيّة يف منطقة 
الرشق اماس5ط يف اضع صعب، آم5الً وْن تكون وتثر 
اس5كقراًرا، وّم5ا فيأا يكعّلق لراس5يا فق5ال إّن  ذه 
الدال5ة حالي5ًا وتثر نش5اًطا يف الرشق اماس5ط منذ 
انهيار حلفا  االتحاد الس5وفيكي العرب عا2 ص7ف1، 
الفكًا إىل وّن رئيا الوزرا  اإلرسائييل لنيامني نكنيا و 
تان ق5د وللغ الحكومة الراس5ية عا2 6فف1 وّن عد2 
انرراط راس5يا يف عألية الس5ال2 يف الرشق اماسط 

 و خطأ، افق وقواله.
من ناحيك5ه، قال ُمحّلل الش5ؤان االس5كربارية 
ل5ه نرشت5ه صحيف5ة  ي5ويس ميلأ5ان يف تحقي5ق 
“معاري5ف” العربي5ة، إّن الكح5ول يف  5ذه العالقات 

ل5دو يف لداي5ة ثأانيني5ات الق5رن املايض، ال5رز  ذا 
الكح5ول عندم5ا ل5ادرت الس5عودية إىل تقديم صيٍغ 
لحّل الراع الفلسطينّي اإلرسائييلّ، مقالل االعرتاف 
العرلي لإرسائيل، ُمش5ريًا إىل وّن رئيا االسكربارات 
الس5عودي امس5بق امم5ري لن5در لن س5لطان يُعكرب 

مهندس العالقات مع تل وليب.
الحس5به، فإّن اممري لن5در تان “القوة الدافعة” 
داخ5ل العائل5ة املالك5ة نح5و تعزي5ز العالق5ات مع 
إرسائي5ل، إليأانه لرضارة اإلف5ادة منها يف مواجهة 
إيران ، ُموضًحا وّن لندر الكقى رئيا الوزرا  السالق 
إيهود واملرت عا2 2007، اوّن رئيا املوس5اد امسبق 

مري دغان الكقى مسؤالني سعوديني.
اش5ّدّد عىل وّن و م القضايا الكي لحثها دغان مع 
الس5عوديني، تأثل5ت يف مطالبكه الرياض لالس5أاح 
للطائرات اإلرسائيليّة لالكحليق يف وجوا  الس5عودية، 
يف طريقها لقصف املنشآت النواية اإليرانية، يف حال 
اترذت القيادة اإلرسائيليّة قراًرا لهذا الرصوص.

اش5ّدّد ميلأان عىل ون5ّه عندما يكح5ّدث نكنيا و 
اازراؤه ع5ن العالقة لني إرسائي5ل ا”العالم العرلي 
الُس5نّي” فإّن الجأيع يعلم من يقصدان، ملأًحا إىل 

وّن املقصود  ي السعودية.
اوش5ار امُلحّلل ملأ5ان إىل وّن إرسائيل تحت قيادة 
ا  رئيا الوزرا  امس5بق مناحيم ليغ5ن، اضعت حدًّ
للدار السعودّي من خالل رفض الصيغ الكي تقدمت 

لها الرياض يف حينه.

*رأي اليوم- بتّرف يسري

 رئيس الموساد األسبق:

هكذا تّم ترتيب لقاء وزير خارجيتنا ورئيس االستخبارات السعودّية 
بالسبعينيات واألخري كان يزور الدول العربّية محماًل بأكياٍس من األموال 

العدو يعتقل 19 فلسطينياً يف 
الضفة وينفذ مناورات وعمليات 

إنزال جنوب جنني 
 : وكاالت:

ش5نت قوات الع5دا الصهيوني حأل5ة مدا أ5ات ااعكقاالت 
طالت وتثر من ف1 مواطناً يف ونحا  مكفرقة من الضفة املحكلة.

اذت5رت اتال5ة »فلس5طني الي5و2« ون ق5وات من جي5ش العدا 
لالكع5اان مع جهاز امم5ن العا2 »الش5الاك«، فجر وم5ا الثالثا ، 
دا أت قرية ليت عوا لالرليل اصادرت ومواال لقيأة آالف الشواقل.
ايف محافظة ليت لحم، اعكقلت قوات العدا الصهيوني فجراً، 
خأسة مواطنني لينهم فكيان لعد د م منازل ذايهم اتفكيشها.
اوضاف ش5هود عي5ان ون قوات العدا س5لأت فك5ى، من للدة 
ليت فج5ار جنوب ليت لحم، لالغاً ملراجع5ة مرالراتها يف مجأع 
مسكوطنة »غوش عكصيون«، لعد د م منزل االده اتفكيشه.

تأ5ا اندلع5ت مواجهات لس5اعات الفج5ر اماىل لني الش5بان 
االق5وات الصهيوني5ة يف حي املط5ار املقالل ملريم قلنديا ش5أال 

القدس املحكلة. 

غارة أمريكية على مدينة دير 
الزور تفتك بـ 46 مدنياً سوريًا

 : وكاالت:
ون  1 مدني5اً  االثن5ني،  الس5وري، مس5ا   الكلفزي5ون  وعل5ن 
اسكش5هداا اجرح 2ص آخ5ران، جرا  غارة جوية ش5نها طريان 

»الكحالف الدايل« عىل حي القصور لأدينة دير الزار.
انقل5ت اتال5ة »س5بوتنيك« ع5ن مص5در ميداني س5وري ون 
»الصاراخ س5قط يف حي القصور الس5كني اوحدث ويضاً ورضاراً 

مادية يف املكان«.
فيأ5ا قال نش5طا  معارضون س5وريون إن طائ5رات حرلية، 
اس5كهدفت ومات5ن يف ح5ي القصور الراض5ع لس5يطرة القوات 
الحكومية الس5ورية يف دير الزار، اممر الذي تس5بب يف اسكشهاد 

وتثر من 22 شرصاً عىل امقل.
اذتر النش5طا  إن عدد الضحايا مرش5ح لالرتفاع لوجود عدد 

تبري من الجرحى، حاالت لعضهم خطرة.
اتان5ت منظأ5ة  يومن رايك5ا ااتش وعلن5ت يف ال5 25 من 
س5بكأرب املايض ون غارات نفذ ا الكحالف الدايل لقيادة ااشنطن 
خالل ش5هر مارس قرب الرقة الس5ورية وس5فرت ع5ن مقكل  8 

مدنياً لينهم 0ص طفالً عىل امقل.
اقالت املنظأة الدالية يف تقرير لها إن الكحالف لقيادة ومريكا 
ش5ن غارات عىل مدرس5ة تانت تأاي عائالت نازحة يف املنصورة 

اسوق افرن يف الطبقة يف مدينة الرقة.

  مساعٍ كردية إلبعاد بارزاني ومظاهرات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني 
 : متابعات:

تش5فت مص5ادر صحفي5ة وم5ا الثالث5ا ، عن 
مس5اعَي م5ن قبل وط5راف تردي5ة لوق5ف الكصعيد 
مع الع5راق ااالتهام5ات لالريانة، اتن5وي الجهات 
الرس5أية م5ن إقلي5م تردس5كان الع5راق تلبية وحد 
رشاط الحكوم5ة املرتزية إلج5را  مفااضات، ا و 

إلعاد مسعود البارزاني عن ذلك.
ايف  ذا الس5ياق قالت صحيفة الحياة اللندنية يف 
تقرير نرش عىل موقعها الرسأي اتالعكه السومرية 
ني5وز: إن  ن5اك مرااف من خط5ة عراقية- ترتية 
املثل5ث  يف  فيش5رالور  امنف5ذ  لل5دة  إىل  للوص5ول 
الح5دادي العراق5ي- الس5وري- الرتت5ي، مبينة ان 

القوات االتحادية تسعى للوصول إىل  ذه البلدة الكي 
تسكنها غالبية مسيحية تلدانية.

فيش5رالور  مع5رب  إن  الصحيف5ة:  اوضاف5ت 
الح5دادي  و نقطة الرلط الوحيدة مع س5وريا عرب 
حداد تردس5كان، انقطة الرل5ط الوحيدة ويضاً لني 

امرايض العرلية العراقية اترتيا.
اتالعت ان واساطاً سياسية تداالت ونبا  عن رشط 
الحكومة املرتزية إلعاد رئيا اقليم تردسكان مسعود 
البارزان5ي من الكفااض، موضحة ان  ذا مطلب تدفع 
لاتجا 5ه وحزاب الس5ليأانية الرئيس5ة، ا ي االتحاد 
الوطني احرتة الكغيري االجأاعة االس5المية اتحالف 

الديأوقراطية االعدالة االجيل الجديد.
ايف الس5ياق عينه، واردت اتال5ة امنبا  العراقية 

»ااع« ون العرشات من امتراد تظا راا وما الثالثا  
اس5ط مدينة السليأانية للأطالبة لكشكيل حكومة 
إنق5اذ اطني، منددين لسياس5ات حكومة مس5عود 

البارزاني. 
انقل5ت الوتالة ع5ن مصدر محيل - لم تس5أه - 
الق5ول إن العرشات م5ن امتراد تظا راا يف ش5ارع 
سالم اس5ط مدينة الس5ليأانية؛ للكنديد لسياسات 
البارزاني ااملطالبة لكشكيل حكومة إنقاذ اطني.

اوض5اف املص5در ون املكظا رين ندداا لسياس5ة 
رئي5ا منطق5ة تردس5كان املنكهية االيكه مس5عود 
لارزاني، مطالبني لكشكيل حكومة إنقاذ اطني لدالً 
عن حكومكه، مش5ريًا إىل ون املكظا رين طالبوا ويضاً 

حكومة لغداد لرف رااتبهم املكوقفة.



للصم����ود ثمرتُه، للثبات جدوائيتُ����ه، للموقف العزيز 
واملس����ؤول واحُلر قيمتُه وإيجابيتُ����ه، وبالتالي ال بد من 
ُل عليه،  االستمرار في الصمود والثبات؛ ألنه الذي يُعوَّ

وال قلق أبداً، صموُدنا خياٌر ال بديَل عنه نهائياً.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخي�رة

محمد أحمد الوريث
اي5ل  امل5ؤرُخ  يق5وُل 
ديوران5ت )ال يأك5ُن احكالُل 
حض5ارة عظيأ5ة م5ن قبَل 
ق5وة خارجي5ة إذَا ل5م تدّمر 
الداخ5ل(،  م5ن  نفَس5ها 
االش5وا د العقلية االنقلية 
الك5ي تؤت5د  5ذه الحقيقة 
مكع5ددة، حي5ث لم تس5قط 
حض5ارٌة لغزا خارجي دان 
داخ5يل  تفري5ط  وَْا  تواط5ؤ 
م5ن قب5ل ولنائها لش5كل وَْا 
لآخر، اقد يكون لنس5ب مكفااتة، الك5ن امتيَد ون العداَّ 
الرارج5يَّ ال يس5كطيُع ون يضَع قَدماً ع5ىل ورض طاملا ون 
ولن5اَ   ذه امرض يف موق5ف الدفاع االكص5ّدي مهأا تان 
عدُد 5م وَْا عدته5م، الن5ا يف  زيأة ومري5كا املذلة عىل يد 
الشعب الفيكنامي الفقري خريُ دليل رغم املسافة الشاسعة 

لني الدالكني يف القدرات ااإلمكانات ااملوارد.
االيأ5ن لال ش5ك دال5ٌة عظيأة، احض5ارة ال نظريَ لها 
يف العال5م، تأ5ا ونها تكَح55ّرك من مبادئ إْس5اَلمية جليلة 
امقّدس5ة امن ااقع قضية عادلة اوصيلة امحقة تدالة 
معك5دًى عليها إىل عقر دار ا، اش5عب اليأن العزيز طيب 
اتريم اَش5ْهم امعط5ا  امحب للس5ال2، الكنه يف نفا 
الوق5ت ال يقب5ل الضي5م اال يرىض ل5ذُلٍّ وَْا  5وان، اُعرف 
عن ولنائ5ه يف الزمن املع5اِص االحقبة الحديث5ة البطولة 
االش5جاعة االصالل5ة يف املواجهة، اقد لر 5ن اليأنيون 
خ5الل عام5ني اس5بعة وش5هر م5ن الصأود امس5طوري 
يف اج5ه وعكى حأل5ة عس5كرية يف العالم  5ذه الحقيقة، 
ايكَح55ّرك الش5عُب اليأني الي5و2 من منطل5ق الدفاع عن 
النف5ا اامرض، حيث ون  ذا الع5داان الرارجي االغزا 
امجنبي ُفِرَض علينا جأيع5اً الم يكن ومامنا من خيار إاّل 
فة مهأا تانت الكضحيات،  الدفاع املقّدس ااملواَجهة املرشِّ
ا ذا  و املوقف الصائب اتل ما دانه وخطر لكثري النا يف 

دال مجاارة عربٌة جلية.

 رهان العدو األخري
)الغزو من الداخل(!

اوقارل5ي  و 5يل  وُايص 
العرلي5ة  5ة  اامُمَّ اوصدقائ5ي 
اإلس5المية ون يأض5وا عىل  ذه 
َرَس5َأها  الكي  القرآنية  املس5رية 
الس5يد حس5ني ل5در الدي5ن من 
وعأاق القرآن الكريم ايحافظوا 
عىل الِقيَم ااملبادئ الكي رسأها 

الشهداُ .
ال5َن  ي5ا  إلي5ك  ارس5الكي 
رس5وِل الله، نقول ل5ك تأا قال 
الحواري5ون لعي5ى ل5ن مريم: 

نحن ونصاُر الل5ه نأتِأُر لإمرتك، 
فوالل5ه ل5و ُخض5ت لن5ا البح5َر 
َلرضن5اه مع5ك م5ا ترل5َّف منا 

رجٌل ااحد.
انقوُل مَْعَدا  اممة اإلسالمية 
تأا قال اإلما2ُ الحسنُي:  يهات 
 يهات منَّا الذل5ة، يألى اللُه لنا 

ذلك ارسولُه ااملؤمنون.
الل5ُه وَْت5رَب – امل5وُت ممريكا 
– امل5وُت إلرسائي5ل – اللعنُة عىل 

اليهود – النُر لإلسال2.

العدد )281(  
امرلعا  االرأيا
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معاذ الجنيد
وُدّك�������ْت ُق���ِص���َف���ت  إْن  ن���ح���ُن  ج����ب����اٌل 

خ�����اُم أض���������اَء ع���ق���ي���ُق���ه���ا وب�������دا ال�����رُّ
رج��اُل��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا  ي��ص��ُم��ْد  ل���م  األرض  إذا 

األج���ان���ُب َث����َراه����ا  ي��ح��م��ي  أن  َت������ْرُج  ف���ا 

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ حسني إسماعيل الداعي
املحافظة صعدة مديرية مجز منطقة ضحيان

عبدالرحمن مراد 
يأ5ررُّ الي5و2َ الذين آثراا لي5ع الوطن عىل 
االنكص5ار ل5ه يف ظ5راف حرله م5ع عداه 
النفس5ية  حاالته5م  وس5وو  يف  الكأرير5ي 
االوجودي5ة، فقد اصل له5م الحال إىل ذات 
النقطة الكي اصل اليها اسالفهم من الذين 
يركان5ون الله االرس5ول ااالاط5ان يف ُتّل 
مراح5ل ال5كأري5خ املركلف5ة، العرلية اغري 
العرلي5ة، فالثالُت يف الكأري5خ العرلي ون ولا 
رغ5ال- الذي نبذته الذائقة القيأية اليأنية 
لكعاان5ه مع ولر ة الذي وراد  د2 الكعبة – 
ظل محط س5ررية و ل اليأ5ن اتان قربه 
مرجوم5اً إىل زم5ن قريب امثله ازير آخ5ر خلفا  لني العب5اس عىل الن 
العلقم الذي وراد ون يحفظ لنفس5ه يداً عند  والتو، فكان مصريه املوت، 
افق الكثري من الراايات ال5كأريرية، عىل يد  والتو نفس5ه الذي ونكر يف 
ال5ن العلقأي خيانكَه لرليفكه الوطنه، الم يس5كبعد منه ون يقو2َ لذات 
الدار إذَا اس5كردمه يف ش5أن من ش5ؤان الدالة، ايف الكأريخ العاملي ثأة 
راايٌة منس5ولٌة إىل  كلر تقول إن خائناً ساعد  كلر عىل غزا للده، احني 
مثل لني يدي  كلر وراد ذلك الرائُن تقبيَل يد  كلر فرفض  كلر ذلك قائالً 
مقولكه املش5هورة: "يد  كلر ال يقبلُها خائن س5اعدني عىل احكالل للده 
الكن ملثلك املال"، اا به حفنًة منه، اخرج مدحوًرا مكسوًرا، ا ذا  و 
الح5ال الذي وَْصب5َح فيه مرتزقة اليأن يف الري5اض، فقد تحدثت املصادر 
اإلعالمية عن ضيق سلطة الرياض لهم، امنحكهم تعويًضا ماديًّا مقالل 
خدمكه5م، اطلبت منهم مغادرَة الري5اض االبحث عن وماتن لديلة لهم، 
اقي5ل إن الرياض فرض5ت اإلقامة الجربي5ة عىل الفاّر  5ادي اُطغأكه، 

االزنداني العض ِعرتته.
الع5لَّ املكأم5َل ملنش5ور اليدام5ي ال5ذي نرشه ع5ىل صفحكه لش5بكة 
الكواصل االجكأاعي "الفيا لوك" يدرك حالة االنكس5ار، اتأيات القهر 
الك5ي تركزنه5ا حراف امف5ردات املنش5ور، ايف خاتأة منش5وره- الكي 
تان5ت تعبرياً عن معادل موضوعي للأآل الذي وَْصبَح فيه - قال اليدامي 
ل5أن حزلَه لن يجلا عىل قارعة الطريق الكنه س5يكون معنيًّا لصناعة 
الكأري5خ، اال ودري عن وي تأريخ يكحدث لعد ون وَْصبَح  و احزله خارَج 

دائرة الكأريخ ادائرة الصناعة. 
تن5ُت تكب5ُت يف م5رات عدي5دة مكحدث5اً عن وث5ر الحّا اممن5ي القلق 

لليدامي، اوثر الكقية ااملسكنة الكي يُبديها عبدالو اب اآلنيس 

 الّرغاليون

تدع5و صحيف5ُة املس5رية ُقّراَ  5ا الك5را2َ 
اليأني5ة ايف الر5ارج، إىل  ُتّل املحافظ5ات  يف 
املش5ارتة يف نق5ل امحداث اامخب5ار االصور 
عرب قنوات تواصل مفكوحة عىل مدار الساعة، 
حي5ث خّصصن5ا قنات5َي تواصل ع5رب الواتا 
الرق5م.. ع5ىل  لانكظارت5م  االكيليج5را2  وب 

لخدمتكم: املسرية تدعو قراَءها الكرام للمشاركة يف نقل األحداث
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