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120 شهيدًا  وجرحيًا إثر غارات أمريكية سعودية على سوق شهرة الشعيب بالتعزية ومن��زل مواطن بالتحيتا

وال��ع��رض األرض  ع��ن  دف��اع��ًا  للجهاد  الشعب  وي��دع��ون  ال��ع��دوان  جم���ازر  يدينون  اليمن  علماء 

عملية نوعية على طلعة نجران وأخرى على قيس جيزان

اليمن ينزف
والعالم ميت
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 انفجار لغم بمجموعة منهم في »المصلوب«

محافظ ذمار يدعو أبناء الشعب 
إىل لالندفاع إىل الجبهات بدالً 

عن املوت بغارات العدوان
  : خاص

دع9ا محاف9ُظ محافظ9ة 
محأ9د  امس9تاذُ  ذم9ار، 
املقديش، يف ترصيح  حس9ن 
املس9رة، جأي9َل  لصحيف9ة 
ألنا  الشعب اليأن  لالردفاع 
إىل الجبهات ل9دالً عن البقا  
للأوت لغ9ارات العداان الت  
الحي9اة  مناح9   ُكّل  تط9ال 

املدرية.
اأك9د املقديش أن احش9يَة العداان الت  
تأ9ادت لقت9ل ألنا  الش9عب اليأن9  يف ُكّل 

م9كان, تحت9مُّ ع9ى الجأي9ل 
التَح999ّرك لرفد الجبهات؛ رداً 
عى احش9ية العداان احسم 
املعرك9ة الت9  تن9ال أطف9ال 
ارسا  اليأن, مضيفاً أن العار 
االر9زي عى املجتأ9ل الدايل 
امجلا اممن ااممم املتحدة 
الحقوقي9ة  املنظأ9ات  اكل 
أغأض9ت  الت9   ااإلرس9ارية 
العيون اكأأ9ت االفواه تجاه 
ما يتعرض له الشعب اليأن  
من مجازر ش9نعا  تحص9د أرااح امطفال 

االنسا  ااملدرين لشكٍل يوم .

تدمري ثالث آليات عسكرية متنوعة 
للمرتزقة يف الساحل الغربي

  : تعز
ش9هَد مح9وُر الس9احل الغرل9  لجبهة 
محافظ9ة تع9ز، أم9ا اليالث9ا ، مجأوعًة 
جديدًة م9ن العألي9ات العس9كرية النوعية 
رفذته9ا احداُت الجي9ش االلجان يف مناطَق 
متفرقٍة عى طول رقعة املواجهات، ُمضيفًة 
خس9ائَر ماديًة الرشيًة أُْخ99َرى، إىل قائأة 
الرس9ائر الفادح9ة الت  يتكبد 9ا مرتزقُة 
الع9داان  ن9اك لش9كل متواص9ل الالذات 

خالل الفرتة امخرة. 
مصادُر عس9كريٌة أف9ادت للصحيفة، أن 
اح9داِت الجيش االلجان الش9عبية تأكنت، 
أما، من تدم9ر 3 آليات متنوعة للأرتزقة 
خالل عألي9ات متفرق9ة يف مديريتَ  موزع 
ااملر9ا ، حيث تم تدمر إْح9َدى تلك اآلليات 
لعب9وة راس9فة زرعته9ا اح9دُة الهندس9ة 
العس9كرية ش9أال معس9كر خالد لأوزع، 
فيأا تم تدمر أُْخ999َرى »جرافة« لصاراخ 
ه غرب جبهة الحرزين لاملديرية ذاتها.  موجَّ
أما اآللي9ة اليالية، فه9  مدرعة، اقد تم 

تدمرُ 9ا لواس9طة عب9وة راس9فة زرعتها 

اح9دة الهندس9ة العس9كرية أَيْضاً، ش9أال 

يرتل لاملرا . 

اق9د أك9دت املص9ادر للصحيف9ة أره، إىل 

جارب اآلليات املدمرة، تكبد مرتزقة العداان 

خس9ائر لرشي9ة أَيْض9اً، حيث س9قط أفراد 

طواق9م اآللي9ات ل9ن قتي9ل اجري9ح خالل 

العأليات. 

عملية نوعية على موقع الطلعة يف نجران وأخـرى على جبل قيس جنوب جيزان
  : يحيى الشامي:

كار9ت الق9واُت اليأنيُة قد تلّق9ت لالغاً 
من احدة الرصد ااالستطالع يُفيُد لاعتزا2 
مئ9ات  امعه9ا  الس9عودي  الع9دا  ق9وات 
املرتزقة االجنود السودارين َشنَّ  جأاٍت 
ااس9عٍة لاتج9اه مواقعه الجي9ش االلجان 
الش9عبية جن9وب جي9زان عى س9فح ايف 
محي9ط جبل قي9ا، عى ض9و  املعلومات 
ال9واردة تح9ّ�ت الق9واُت اليأني9ُة ليا 
للتصدي للهجو2 احس9ب، ل9ل مخذ زما2 
املبادرة اش9ن  جو2ٍ استباق  عى مواقل 
جي9ش الع9دا امراك9ز قوات9ه يف الضف9ة 

امُْخ99َرى من الجبل. 
 العألياُت االس9تباقيُّة تكللت لالنجاح، 
افَق تأكيدات مصدر ميدار  للأسرة، فقد 
ش9نت القواُت اليأني9ُة  جوَمها يف لحظة 
إعداد العدا خططه الهجومية، ما اضطره 
رتيج9ة  الدف9اع؛  مرلع9ات  إىل  الع9ودة  إىل 
ال�لة االستباقية الت  ألحقها له مقاتلو 

الجيش االلجان الش9عبية، املصدر أفاد أن 
 جو2 الق9وات اليأنية ع9ى مواقل العدا 
اأمك9ن تجأعات9ه تس9بب لوق9وع مقتله 
كبرة يف صفوفه، اخسائر فادحة يف العتاد 
العس9كري ااآلليات، فيأا توّل9ت املدفعية 
اليأنية قص9ف مواقل الجيش الس9عودي 
امرازن أس9لحته، املصدر أف9اد أن أعداداً 
كب9رًة م9ن املرتزق9ة كاروا ضأ9ن القوات 
الت  يُعد ا الس9عودين لتنفيذ  جو2ٍ عى 

مواقل الجيش االلجان الشعبية. 
ايف ساعات متأخرة من مسا  اليالثا ، 
أعلنت قواٌت يأنيٌة تنفيذَ عألية روعية عى 
موق9ل الطلعة جنوب رج9ران، ايف العألية 
لق  عدٌد م9ن مرتزقة الجيش الس9عودية 
مرصَعهم، فيأا أُصيب عدٌد منهم لالجراح، 
اقد استبقت املدفعيُة العأليَة لاستهدافها 
املوقل امرالض مدفعي9ة العدا عليه، اقد 
ح9اال الط9ران إعاق9ة تق9د2 املجا دين 
اليأنين ص9وَب املوق9ل لتحليق9ه املكيف 

اشنه عدداً من الغارات. 

اس9ّجلت اح9دُة الرص9د ااالس9تطالع 
م9رَصَع عس9كرين س9عودين ااح9رتاق 
ع9ى  مدفع9   لقص9ف  أس9لحة  مر9زن 
موق9ل لوجان جنوب جي9زان، فيأا طاال 
عات للجنود الس9عودين  قصٌف آخ9ر تجأُّ

االط9وال  املوس9م  لوالت9َ   يف  ااملنافق9ن 
اموق9ل القنبور، يأت  ذل9ك يف ظل تواصل 
إقرارات اإلْعاَل2 السعودي لأقتل العرشات 
من جنوده لنران املقاتل9ن اليأنين يف ما 
أس9أتها معارك الدفاع ع9ن أرايض املألكة 

احداد ا الجنولية. 
مدفعي9ّة  دّك9ت  عس9ر  منطق9ة  ايف 
تجّأع9ات  الش9عبية  االلج9ان  الجي9ش 
الجنود السعودين يف قلل الشيبار  امنفذ 
عل9ب، فيأ9ا أطلق9ت الصاراخي9ة ع9دداً 
م9ن صواري9خ الكاتيوش9ا ع9ى تجأعات 
للجنود الس9عودين ااملنافقن يف الرلوعة، 
لاإلَضاَف999ة إىل اس9تهدافها تجأعاِتهم يف 
قلل الش9يبار ، حيث سقط قتى اجرحى 

يف صفوف العسكر السعودين. 
اح9دة  يف  مص9دٌر  للأس9رة،  اأف9اد، 
القناصة التالع9ة للجيش االلجان، أن أحد 
املرتزق9ة لق9  مرصع9ه يف املنطق9ة ذاِتَها 

لعألية قنص، يف اليو2 رفسه. 
ايف جبه9ات امحاار القت9ال يف رجران، 
ااصل9ت املدفعية قصَف مواق9ل تجأعات 
موق9ل  يف  الس9عودي  الجي9ش  مرتزق9ة 
عباس9ة امنف9ذ الر9�ا ، فيأ9ا قتل9ت 
احدُة القناصة جندين سعودين يف موقل 

املرراق. 

قتلى وجرحى من املرتزقة يف عمليتني 
نوعيتني بالجوف ومأرب 

  : خاص
تكبّد مرتِزقُة العداان الس9عودي اممريك9 ، أما اليالثا ، 
خس9ائَر ماديًة الرشيًة فادحًة، يف عأليات عس9كرية متنوعة 
رّفذته9ا احداُت الجيش االلجان الش9عبية، يف عدد من محاار 
الجبه9ة الرشقي9ة يف محافظت9َ  م9أرب االج9وف، يف مقال9ل 
إرجازات ميدارية  امة حّققتها الوحداُت خالل تلك العأليات. 
مصادُر عس9كريٌة أفادت لصحيفة املسرة، لأن احداٍت من 
الجيش االلجان الش9عبية رّفذت، أما  جوماً روعيًّا عى عدد 
من مواقل املرتزقة خلَف جبل لحرة لأنطقة النجد يف محافظة 
مأرب، حيث فوجئ املرتزقة لتقد2 مباغٍت للوحدات، مل رران 
مكيفة اس9تهدفت تجأعاتهم اتحصيناتهم يف تلك املواقل، ما 
أس9فر عن اقوع قتى اجرحى يف صفوفه9م، فيأا لجأ البقية 

إىل الفرار. 
الالت9وازي مل ذل9ك، رّفذت اح9داٌت أُْخ999َرى من الجيش 

االلجان الش9عبية،  جوماً مأاثالً اس9تهدف ع9دًدا من مواقل 
املرتزقة يف منطقة ص7ين لأديرية خب االش9عف يف محافظة 
الجوف، حي9ث أفادت مص9ادُر ميدارية لصحيفة املس9رة، أن 
الوح9دات تقدمت صوَب مواقل املرتزقة لعد تأش9يط مدفع  
مركَّز استهدف تحصينات تلك املواقل اتجأعات املرتزقة فيها، 
اتضاعفت الرسائر البرشية يف صفوف املرتزقة جرا  القصف 
املدفع  ارران الهجو2، فيأا تكبداا خسائَر ماديًة أُْخ99َرى يف 

عتاد م العسكرية. 
ايف اليو2 رفس9ه، لق9  عدٌد آخر م9ن املرتزق9ة مصاِرَعهم 
اُج9رح آخ9ران، لعألي9ات أُْخ999َرى اس9تهدفتهم يف ُكلٍّ م9ن 
مديري9ة رصااح لأ9أرب امديري9ة املصل9وب لالج9وف، حيث 
أفادت مص9ادر عس9كرية للصحيف9ة أن املدفعيَة اس9تهدفت 
ًع9ا له9م يف رصااح، فيأ9ا ارفج9ر لغٌم لأجأوع9ة منهم  تجأُّ
حاالت التس9لل عى موقل للجيش االلج9ان يف منطقة الزرقة 

لاملصلوب. 
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 : خاص:
وصف�ت رابطُة علماء اليمن الجرائَم التي 
ارتكبها طرياُن العدوان الس�عودي األمريكي 
خالل األس�بوع املن�رم يف ُكلٍّ من )صنعاء 
– صع�دة – الحدي�دة – تع�ز( وغريه�ا م�ن 
املناط�ق اليمني�ة, بأنه�ا انتهاٌك س�افٌر لكل 
القيم والرشائع السماوية واملبادئ والقوانني 

اإلنَْسانية. 
وقال�ت الرابط�ة يف بي�ان »إن م�ا ح�دث 
ويحُدُث م�ن جرائَم ومجازَر وحش�يٍة يندى 
ُ ع�ن  له�ا جب�نُي اإلنَْس�انية، يمثرّ�ل ويع��رّ
الحضيض األس�فل الذي وصلت إليه مملكُة 
قرن الشيطان وراعية القتل والتدمري والرش 

والفساد والطغيان, وإن رابطة علماء اليمن 
تؤكِّ�ُد أن اس�تمراَر ه�ذه الجرائ�م الش�نعاء 
والتدمري والحصار ال�ذي يحدث أمام صمت 
وتغاظ�ي العالم, َلهو أك��ُ دليل عىل طغيان 
الرش والفس�اد واالنحراف عن القيم واملبادئ 

واملثل«. 
وأضاف البيان أن »صمت وسكوت علماء 
املسلمني عىل هذه الجرائم يجعلُهم رشكاَء يف 
ُكلرّ قطرة دٍم تُس�فك، وأنهم مسؤولون أمام 
الل�ه س�بحانه وتعاىل ع�ن ُكلرّ ه�ذه الجرائم 
ومشاركون بصمتهم وس�كوتهم وتفرُّجهم 
يف اليمن الذي تستباح دماُء أبنائه وتستهدُف 

ُكلرّ مقومات الحياة فيه«. 
وأك�د البياُن أن »اس�تمرار ه�ذه الجرائم 

الش�نعاء والتدم�ري والحصار يحت�مُّ عىل ُكلرّ 
ف�رٍد يف األم�ة القياَم ب�دوره يف جه�اد أعداء 
الل�ه وأعداء الدين وأعداء اإلنَْس�انية, ويحترّم 
ع�ىل أبنَاء ش�عبنا اليمن�ي القي�اَم بالواجب 
الدين�ي الذي فرضه الله يف الدفاع عن األرض 

والع�رض والوط�ن دون انتظ�ار ملا يس�مى 
باملجتم�ع ال�دويل وال منظمات�ه الكاذبة وال 

لصحوة الضمري العاملي امليت«. 
ويف البي�ان أوصل�ت رابطة علم�اء اليمن 
رس�الًة للش�عب اليمني مضمونها »يا أبنَاء 
ش�عبنا اليمن�ي العظي�م ال ردَّ له�ذا العدوان 
وال س�بيَل ل�ردع املعتدي�ن إال بالنف�ري العام 
والتوج�ه إىل الجبه�ات ورفده�ا باملقاتل�ني 
وباألموال واإلمكانيات والوس�ائل التي تكَفُل 
تحقيَق النر وُسعة الرد الحاسم القاصم 
الذي يكفل رد املعتدي عن عدوانه باستهداف 
ُكلرّ إمكانياته وموارده وق�واه الحيوية وهو 
الحق املرشوع الذي يدعو إليه اللُه ورس�ولُه 
وكتابُه املنزل ﴿َفَمِن اْعتَ�َدى َعَليُْكْم َفاْعتَُدوا 

َعَليْ�ِه ِبِمثْ�ِل َما اْعتَ�َدى َعَليُْك�ْم َواتَُّق�وا اللََّه 
َواْعَلُموا أَنَّ اللَّ�َه َمَع اْلُمتَِّقنَي﴾، ولقوله تعاىل 
﴿انِفُروا ِخَفاف�اً َوِثَقاالً َوَجاِه�ُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُفِس�ُكْم يِف َس�ِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخ�رْيٌ َلُكْم إِْن 

ُكنتُْم تَْعَلُموَن﴾. 
ويف خت�ام البي�ان أك�دت رابط�ُة علم�اء 
�دَّ عىل أيدي رجال القوات املسلحة  اليمن الشَّ
واألم�ن واللجان الش�عبية البواس�ل, مثمنًة 
تضحياِته�م الكب�ريَة وصموَده�م وثباتَه�م 
األس�طوريَّ وم�ا يس�طرّرونه م�ن مالحَم يف 

الدفاع عن األرض والعرض. 
َم البياُن التعازَي ألس الش�هداء,  كما َق�دَّ
داعي�اً إىل امل�وىل بالش�فاء العاج�ل للجرحى 

والتمكني للمجاهدين والهالك للمعتدين. 

 : متابعات:
عق�دت وزارُة املي�اه والبيئ�ة، أم�س 
مؤتم�راً  صنع�اء،  بالعاصم�ة  الثالث�اء 
صحفياً؛ الستعراض األرضار التي لحقت 
بالبُنَ�ى التحتية لقطاع املياه والبيئة جراء 
العدوان الس�عودي األمريكي الغاشم عىل 

بالدنا خالل 1000 يوم. 
وأوضحت الوزارة يف املؤتمر أن إجمايل 
التكلف�ة التقديرية ل�أرضار التي لحقت 
بالقطاع بلغ�ت حوايل )557,745,288( 
مليون�اً  وخمس�ن  وس�بعًة  خمس�مائة 
وسبعمائة وخمس�ة وأربعن ألفاً ومئتن 

وثمانية وثمانن دوالراً. 
وخالل املؤتمر الذي حرضه وزراُء من 
حكومة اإلنق�اذ الوطن�ي ووكالء وزارات 
الكهرباء واملياه، اس�تعرض نبيل الوزير، 
وزي�ُر املياه والبيئ�ة، األرضاَر التي لحقت 
بالبن�ى التحتي�ة كخزان�ات وآب�ار املياه، 
من منش�آت مائية ومبان�َي تابعة لوزارة 
املياه والرصف الصحي والبيئة، مستنكراً 
اس�تهداف العدوان الس�عودي األمريكي 
للمنش�ئات املدني�ة الت�ي تق�دم خدمات 

للمواطنن. 
وأوض�ح أن إحصائي�ة خس�ائر البنى 
التحتي�ة لقطاع املياه وال�رصف الصحي 
بلغ�ت ح�وايل )557,745,288( دوالراً، 
أي م�ا يع�ادل مبلغ )234( ملي�ار ريال، 
خالص�ة  دوالر   )33,500,00( منه�ا 
املي�اه  الت�ي لحق�ت بمش�اريع  األرضار 

والرصف الصحي؛ نتيجة القصف املبارش 
لآلب�ار وخزان�ات املياه، وش�بكات املياه، 
وش�بكات ال�رصف الصح�ي، مح�والت 
ومول�دات كهربائي�ة, ومبان�ي، علماً بأن 
هناك أرضاراً جزئيًة وأرضاراً كلية يف حن 
تبلغ التكلفة التقديرية للمشاريع املتوقفة 
نتيجة العدوان مبل�غ )524,245,288( 

دوالراً. 
وتط�رق الوزير، إىل الك�وارث البيئية 
الت�ي نجم�ت ع�ن اس�تهداف الع�دوان 
ملنشئات الخدمات املائية، والتي تسببت يف 
انتش�ار وباء الكولريا، مبيناً أن استهداَف 
لفش�لهم  نتيج�ة  التحتي�ة ج�اء  البن�ى 
العس�كري يف الجبه�ات وعجزه�م ع�ن 
تحقيق أَْه��َدافهم التي س�عوا لتحقيقها 

بالحرب، محاولن إركاَع الش�عب اليمني 
م�ن خالل نرش الك�وارث البيئية، والعمل 
ع�ىل نقل املعرك�ة إىل املواطنن من خالل 
توق�ف الخدم�ات واس�تهداف الخزانات 
املائي�ة وانع�دام م�ادة الدي�زل؛ بس�بب 
الحصار، مما يعيق عمل ُمَؤّسس�ات املياه 

يف مختلف املناطق. 
وكش�ف الوزي�ر خ�الل املؤتم�ر، أن 
ح�االت االصاب�ة بوب�اء الكول�ريا تعدت 
املليون حال�ة، وأن الوزارة تب�ذل جهوداً 
ملكافح�ة الوب�اء، وقام�ت بتعقي�م 600 
ألف منزل عىل مستوى الجمهورية، وكذا 
تعقيم الخزانات واآلبار وكلورة مضخات 
الض�خ املبارش م�ن اآلبار، وس�يتم خالل 
الفرتة القادمة تعقي�م الخزانات الكبرية، 

وأقدم�ت ال�وزارة ع�ىل تعقي�م »وايتات« 
س�يارات بي�ع املي�اه والبالغ ع�دُد ما تم 
تعقيمه 1500 من أص�ل 4500 وايت يف 

أمانة العاصمة. 
وأضاف الوزير: هناك دراس�ة حديثة 
قامت بها الوزارة لتش�غيل اآلبار بالطاقة 
البديل�ة حت�ى يتم االس�تغناُء ع�ن مادة 
الديزل، وقمنا بتطبيقها يف ذمار وصعدة، 
والعمُل جاٍر عىل تنفيذ دراس�ة بخصوص 
دراس�ة  وتنفي�ذ  صنع�اء،  يف  ب�راً   17

أُْخ��َرى بخصوص آبار يف الحديدة. 
ويف ترصيح خاص لصحيفة املس�رية، 
أش�ار وزي�ُر املي�اه، إىل أن دور املنظمات 
اإلنَْس�انية التابع�ة لأمم املتح�دة والبالغ 
للغاي�ة، ول�م يرت�ِق إىل  عدده�ا 8 يسء 
املس�توى املطل�وب منه�ا، مش�يداً بدور 
بع�ض املنظم�ات اإلنَْس�انية الفاعل�ة يف 
هذا املج�ال، مثل الصلي�ب األحمر الدويل 
 GAZ �ومنظمة اليونس�ف ومنظم�ة وال
املختص�ة بالبيئة بش�كل خفي�ف، مثمناً 
لها تلك الجه�وَد، ودعاها إىل بذل الجهود 
الرامي�ة لتلبي�ة الق�در املناس�ب لتفادي 
مخاط�ر األوبئ�ة واألم�راض الناتجة عن 

تدهور الخدمات لهذا القطاع. 
وحّمل الوزيُر، قوى العدوان السعودي 
األمريكي املسئوليَة الكاملَة عْن ما نتج من 
أرضار بيئية وانتش�ار األوبئ�ة الفتاكة يف 
أوس�اط املجتمع، مضيفاً أن الحرب تدار 
عىل ُكّل املستويات دون استثناء أَْو مراعاة 

للجوانب اإلنَْسانية. 

أخبار

 خالل لقائه وزيرة الشؤون االجتماعية ومحافظ تعز 

الرئيس الصماد يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع املنظمات املحلية 
والدولية لتقديم املساعدات وتوفري احتياجات املواطنني بتعز 

 : صنعاء 
 املسرية| خاص:

-رئي�س  الصم�اد  صال�ح  األخ  التق�ى 
املجلس الس�يايس األع�ىل-، أمس بصنعاء، 
وزيرَة الش�ؤون االجتماعية والعمل، فائقة 
الس�يد باعل�وي، بحض�ور عض�و املجلس 
الس�يايس األعىل سلطان الس�امعي؛ وذلك 
سات  ملناقشة س�ري العمل يف الوزارة وامُلَؤسرّ
ذات العالق�ة وما ت�م إنجاُزه م�ن برنامج 
املاضي�ة  الف�رة  خ�الل  ال�وزارة  عم�ل 
وخططها املستقبلية، وتقييم األداء اإلداري 

واالجتماعي، بما يسهم يف تجاوز التحديات 
التي فرضها العدوان والحصار. 

 ويف اللق�اء أَكَّ��َد الرئي�ُس الصماد عىل 
والتنس�يق  الجه�ود  مضاعف�ة  رضورة 
م�ع املنظم�ات املحلي�ة والدولي�ة لتقديم 
األولوي�ات،  وف�ق  وتوزيعه�ا  املس�اعدات 
بما يس�هُم يف تحس�ني األوضاع املعيش�ية 
للمواطن�ني، ُمش�يداً بمب�ادرات املنظمات 
املحلية والدولية الهادفة إىل تخفيف معاناة 
الش�عب اليمن�ي، ومنه�ا مب�ادرة منظمة 
اليونيس�يف وجهوده�ا الحثيثة يف تس�ليم 
املساعدات النقدية للمستفيدين من حاالت 

الرعاي�ة االجتماعية خالل الع�ام الجاري، 
واملقدم�ة م�ن البنك ال�دويل ضمن مرشوع 

الحواالت النقدية الطارئة. 
�اد -رئي�س  كم�ا التق�ى صال�ح الصمرّ
املجلس الس�يايس األع�ىل-، أمس بصنعاء، 
محافَظ تعز، عبده محمد الَجنَدي، بحضور 
عض�و املجل�س الس�يايس األعىل س�لطان 
السامعي؛ ملناقشة األوضاع يف املحافظة يف 
ظل استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه 
من جرائم بح�ق أبنَاء املحافظ�ة، وآخرها 
استهدافه لسوٍق ش�عبيٍة بمنطقة الحيمة 
بمديرية التعزية، أمس، وسقوط العرشات 

من شهداء والجرحى. 
ويف اللق�اء أَكَّ�َد الرئي�س الصماد أهميَة 
س  اضطالع السلطة املحلية بواجبها يف تلمُّ
احتياجاته�م  وتوف�ري  املواطن�ني  أوض�اع 
���ة يف ظ�ل  وتخفي�ف معاناته�م، وَخاصَّ
الظروف الصعبة الت�ي تمر بها البالد جراء 
الس�عودي  األمريك�ي  الع�دوان  اس�تمرار 
والحصار، ُمش�يداً بجهود قيادة املحافظة 
لخدم�ة املواطنني ودعمها لجبهات الرشف 
والبطول�ة ملواجهة الع�دوان وُمَخطرّ�طاته 
الهادفة لتعطيل الحياة العامة يف املحافظة 

وتدمري نسيجها االجتماعي. 

وش�دد الرئي�س الصماد، ع�ىل رضورة 
التنمي�ة باملحافظة  االهتم�ام بمتطلب�ات 
الدول�ة  س�ات  ُمَؤسرّ وتفعي�ل  واملديري�ات 

وتعزيز األداء يف مختلف املجاالت. 
م�ن جانب�ه، اس�تعرض محاف�ُظ تع�ز 
الت�ي  والصعوب�ات  باملحافظ�ة  األوض�اَع 
والتنفي�ذي  اإلداري  العم�ل  س�ري  تواج�ه 
واحتياج�ات املواطنني يف مختلف الجوانب، 
وكذل�ك  الخدمي�ة،  املج�االت  يف  س�يما  ال 
الوض�ع يف الجبهات والجه�ود املبذولة مع 
ُكلرّ الرشف�اء والقيادات الوطني�ة من أبنَاء 

املحافظة إلسقاط ُمَخطرّ�طات العدوان. 

رابطة علماء اليمن تدين جرائم العدوان وتدعو كل الشعب للدفاع عن األرض والعرض

وزارة المياه والبيئة تكشف في مؤتمر صحفي: 

أكثر من نصف مليار دوالر خسائر أولية لقطاع املياه خالل 1000 يوم من العدوان 
وزير المياه والبيئة لصحيفة المسيرة: دور المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة سيء للغاية

القناصة تحُصُد 38 مرتزقاً يف جبهتي 
صرواح وميدي
 : خاص

لق�ي عدٌد م�ن مرتزق�ة الع�دوان األمريكي الس�عودي، أمس 
الثالث�اء، مصارعهم، وأصيب آخ�رون، جراء اس�تهداف الجيش 
واللج�ان الش�عبية ملدرع�ة كانوا ع�ىل متنها يف جبهة املش�جح 
بمديري�ة رصواح، فيما لق�ي 38 مرتزقاً مصارَعه�م يف عمليات 
قنص لوحدة القناصة يف جبهتَي رصواح وميدي. وأوضح مصدر 
عس�كري لصحيفة املس�رية أن أبطال الجيش واللجان الش�عبية 
اس�تهدفوا، ليل�ة أمس، مدرع�ة تابعة ملرتزقة الع�دوان يف جبهة 
املشجح بصاروخ موجه أَدرّى إىل تدمريها ومرع وجرح من عىل 
متنها. ويف ذات الس�ياق، ووفقاً ملصدر عسكري أفاد للمسرية، أن 
وحدة القناصة وخالل ال� 48 س�اعة املاضي�ة تمكرّنت من حصد 

أرواح 38 مرتزقاً يف جبهتَي رصواح وميدي.

فعالية طالبية برييم إب يف ذكرى مرور 
1000 يوم من العدوان 

 : إب
 نظرّ�َم طالُب وطالباُت مديرية يريم محافظة إب، أمس، إذاعًة 
مدرس�يًة يف ذكرى مرور 1000 يوم من الع�دوان، وذلك بحضور 
عبدالله صالح الهادي - نائب مدير مكتب الربية بمديرية يريم.

ويف الفعالي�ة الطالبية، أكرّد املش�اركون عىل اس�تمرار صمود 
الشعب اليمني يف وجه العدوان الذي بلغ عمُره األلف يوم، »ولكنه 
ل�م ينل من عزمنا َوثباتنا مثق�اَل ذرة«، منددين بالصمت األممي 

َوالعاملي أمام جرائم العدوان بحق الطفولة واإلنسانية يف اليمن.
م�ن جانبه، أش�اد نائ�ُب مدي�ر مكتب تربي�ة يري�م، بتفاُعِل 
ومش�اركات طالب املديرية بش�كل عام َواملجمع بش�كل خاص، 
كما أش�اد بدور املدررّسني الثابتني يف جبهة تعليم األجيال َوبنائهم 
رغم الظروف القاسية التي يمرون بها؛ بسبب انقطاع الراتب بعد 

قرار العدوان نقَل البنك املركزي إىل عدن.
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ناطق أنصار اهلل: مجزرة تعز وما سبقها دليٌل على الفشل الكبير الذي يسيطر على النظام السعودي ومن يقف خلفه

  : تقرير
اس9تأراراً ملسلس9ل الجرائم اليومية الت  
ألن9َا   يرتكبُه9ا الع9دااُن الس9عودي لح9ق 
الشعب اليأن  عى مدى اليو2 االساعة منذ 
أكيَر م9ن 1000 يو2، ارتكب ط9راُن العدا، 
أم9ا اليالث9ا ، جريأًة احش9يًة اس9تهدف 
س9وَق ش9هرة الش9عب  املكت9ظ لاملواطنن 
يف مديري9ة التعزي9ة لأحافظة تع9ز، مرلفاً 

عرشات الضحايا ما لن شهيد اجريح. 
اأش9ار مصدٌر مح9يٌّ لأديري9ة التعزية، 
إىل أن الجريأ9َة الوحش9ية املرتَكب9ة لح9ق 
املواطن9ن املريا  داخل س9وق ش9عب ، ما 
يؤّك9د إمع9اَن تحال9ف العداان يف اس9تهدف 
ااملبار9   اامل9دارس  ااملن9ازل  امس9واق 
9ة، مبيناً أن  ذه املجزرة  الحكومية االَراصَّ
تُعد من جرائم الحرب الن تسُقَط لالتقاد2، 
الفتاً إىل أن التحلي9ق املكيف لطران العداان 

حال داَن إسعاف الضحايا. 
م9ن جارب9ه أَك9ََّد مديُر مكت9ب الصحة يف 
محافظ9ة تعز، أن املج9زرة املرّاعة حصدت 
أكي9ر من 110 ش9هدا  اجرح9ى يف حصيلة 
غ9ر رهائية، إثر اس9تهداف ط9ران العداان 
لسوق ش9هرة لأديرية التعزية، موضحاً أن 
امش9ال  تناثرت ع9ى مس9افة 300 مرت من 
م9كان الغارات يف س9وق ش9هرة، امعظأها 

غر قالل للتعرف عى  ويتها. 

الدُم اليمني املستباح لن 
ُيَردَّ له االعتبار إال من خالل 

املشاركة يف الجبهات
اإزا   ذه الجريأة النكرا  لفت الش9يخ 
عي القريش – أح9د حكأا  اعقال  محافظ 
تع9ز، إىل أن إمع9ان الع9داان يف اس9تهداف 
ااملق9رات  اامل9دارس  االبي9وت  امس9واق 
ااملصار9ل لش9كل متك9رر يؤك9د محاالت9ه 

إخضاَع اليأنين اتر يبهم اتركيعهم. 
اأك9د الش9يخ الق9ريش يف ترصيح خاص 
ل99 »املس9رة«، أن الد2 اليأن  املس9تباح لن 
ي999َُردَّ له االعتباُر إال من خالل املش9اركة يف 
الجبهات اتلقن العدا دراساً يف الرجولة. 

اإلرَْس9ان  إىل ذل9ك ر9ّددت ازارة حق9وق 
لجريأة استهداف طران العداان للأواطنن 
يف س9وق ش9هرة لأديري9ة التعزي9ة، أم9ا 
اليالثا ، أَدَّى إىل استشهاد اإصالة العرشات، 
مؤك9دًة إع9ادة النظ9ر يف  ذه املج9زرة اكل 
الجرائ9م الس9عودية املرتَكبة لحق الش9عب 
اليأن9  أما2 القضا  الوطن9  اعد2 الر ان 

عى الرارج. 
اق9ال لي9ان ص9ادر ع9ن ازارة حق9وق 

اإلرَْس9ان، أم9ا، ل9أن صأت امم9م املتحدة 
تج9اه  ذه املج9ازر يعت7 إْع9اَلَن رشاكة مل 
الع9داان يف قت9ل اليأني9ن، موضح9اً ل9أن 
املنظأات الحقوقية تتعامل مل تلك الجرائم 
تعامالً سياس9يًّا، الفتاً إىل أن مندالة أمريكا 
يف امم9م املتح9دة تقف إىل جارب الس9عودية 
اكيان العدا اإلرسائيي يف املحافل الدالية. 

ناطُق أنصار اهلل يؤّكُد فشل 
النظام السعودي ومن يقف 

خلفه 
ل9داره قال راطُق أرص9ار الله: إن مجزرة 
تع9ز، أم9ا، اما س9بقها دليٌل عى الفش9ل 
الكبر الذي يس9يطُر عى النظا2 الس9عودي 
امن يقف خلفه، موضحاً أن  ناك استهتاراً 
كب9را لال9د2 اليأن9 ، االنظ9ا2 الس9عودي 

اشرتى مواقِف اممم املتحدة لاملال. 

اأكد راط9ُق أرص9ار الله يف لي9ان صادر، 
أم9ا، تلق9ت صحيف9ة »املس9رة« رس9رة 
منه، أن النظا2َ الس9عودي س9يغرق يف دما  
اليأني9ن، ااس9تهداف امس9واق ال م7ر له، 
مش9راً إىل أن فش9لهم يف الجبهات تع7 عنه 
 ذه املجازر الت  تهدف لرتكيل الشعب، ا و 
م9ا لن يك9ون، الفت9اً إىل أن رصاخ العالم من 
صاراخ اس9تهدف الرياض يكش9ُف النفاَق 
االصأَت أما2 مئات الجرائم للأتغطرسن. 
اأاض9ح راطق أرص9ار الل9ه، أن صاراَخ 
اليأامة أَك9ََّد معادلَة الردع ملواجهة الجرائم، 
اتصعي9د الع9داان ال يأكن أن رس9تقبله إال 
لرف9د الجبه9ات، مضيفاً: رح9ن أما2 حرب 
تواط9أ فيه9ا العال9م ع9ى الش9عب اليأن ، 
ار ارُن9ا ع9ى الل9ه يف مواجهة الغطرس9ة، 
االش9عب اليأن  ي9زداد قناعة ل9أن التنكيل 
لامع9دا  يف الجبهات أفض9ل من املوت تحت 

ركا2 البيوت. 

التكتل املدني للحريات يدعو 
أحرار العالم إىل إدانة جرائم 

ومجازر العدوان 
االقت جريأة اس9تهداف س9وق ش9هرة 
الش9عب  يف مديري9ة التعزي9ة محافظة تعز 
الت9  راح ضحيتها أكير م9ن 110 مواطنن 
ما لن ش9هيد اجريح لينهم رسا  اأطفال، 
اس9تياً  كبراً يف اماساط الشعبية االحزلية 
ااملنظأ9ات الحقوقي9ة ااإلرَْس9ارية داخ9ل 

اليأن. 
إذ ر9ّدد التكتل املدر  للتنأي9ة االحريات 
له9ذه املجزرة البش9عة، الت  تن9درج ضأَن 
جرائ9م الح9رب اف9ق التوصي9ف القارور  
اإلرَْس9ار  ال9دايل ال9ذي تضأنت9ه اتفاقيات 
جنيف امرل9ل اال7اتوكوالن امللحقان؛ كون 
املس9تهدفن  م م9ن املدرين اآلمن9ن، كأا 
يتضأ9ن القارون اإلرَْس9ار  ال9دايل القواعد 
ااملب9ادئ الت9  ته9دف إىل توف9ر الحأاي9ة 
لشكل رئييس لألشراص الذين ال يشاركون 
يف امعأ9ال العدائي9ة، )أي املدري9ن لش9كل 
خ9اص(، اينطبق  9ذا القار9ون يف أاضاع 
فق9ط،  املس9لحة  االرصاع9ات  الح9راب، 
اتُعد قواع9ده ملزمًة لجأيل أط9راف النزاع 
س9واٌ  أكارت داالً أ2 جأاعات مس9لحة غر 

منضوية تحت لوا  الدال. 
ادعا التكتُل املدر  لتشكيل لجنة تحقيق 
دالي9ة يف جرائم دال تحالف العداان لقيادة 
الس9عودية لحق املدرين املريا ، مس9تنكراً 
صأت املجتأل ال9دايل االهيئات ااملنظأات 
الدالي9ة اعى رأس9ها امم9م املتح9دة، الت  
تقف متفرج9ًة إزا  ما يقرتفه العداان لحق 

اليأنين. 
اطالب التكتُل املدر  الذي يُضمُّ )منظأة 
أص9وات ُحرَّة لإلْع9اَل2 امنظأ9ة منارصان 
يأاري9ات  االحري9ات امؤسس9ة  للحق9وق 
لإلْع9اَل2  الوطن9   ااملرك9ز  اامل9رأة  للطف9ل 
االقتصادي( ُكلَّ أح9رار ارشفا  العالم إدارة 
 9ذه الجرائ9م ااملجازر االوق9وف إىل جارب 
الش9عب اليأن  من أجل تعرية افضح دال 
الع9داان اما تقرتفه من جرائ9م حرب أما2 

شعوب العالم. 

علماء اليمن: جرائم تعّب عن 
الحضيض الذي وصلت إليه 

مملكة قرن الشيطان 
من جاربه اس9تنكرت رالطة علأا  اليأن 
ارت9كاب  يف  الس9عودي  الع9داان  اس9تأراَر 
املجازر الوحشية لحق ألنَا  الشعب اليأن ، 

 الشيخ القرشي: الدم اليمني المستباح لن ُي��َردَّ له االعتباُر إال من خالل المشاركة في الجبهات وتلقين العدو دروسًا

العدوان السعودي يواصل استباحة الــــدم اليمني على مرأى ومسمع العالم 
 )110( م��ن  أكث��ر 
وجرح��ى  ش��هداء 
في مجزرة بس��وق 
شعبي في مديرية 

التعزية

اإلنس��ان:  حق��وق 
يج��ب النظ��ر ف��ي 
وجرائ��م  مج��ازر 
السعودي  العدوان 
القض��اء  أم��ام 
وع��دم  الوطن��ي 
الرهان على الخارج

القبل��ي:  التالح��م 
التنكي��ل باألع��داء 
في مختلف جبهات 
الش��رف أفض��ل من 
الم��وت تحت ركام 

البيوت
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 علماء اليمن: جرائم العدوان تحتم على أبناء اليمن القيام بواجبهم الديني للدفاع عن األرض والعرض والوطن

ناطق أنصار اهلل: مجزرة تعز وما سبقها دليٌل على الفشل الكبير الذي يسيطر على النظام السعودي ومن يقف خلفه

مش9رًة إىل الجرائ9م الت9  ارتكبه9ا العداان 
لح9ق املريا  خالل اليوم9ن املاضين يف ُكلٍّ 
م9ن )صنع9ا  – صع9دة – الحدي9دة – تعز( 
اغر 9ا م9ن املناط9ق اليأنية االت9  ذ ب 
ضحيتُها املئ9ات من الش9هدا  االجرحى، يف 
ارتهاٍك سافٍر لكل القيم االرشائل السأااية 

ااملبادئ االقوارن اإلرَْسارية. 
اق9ال لي9ان ص9ادر ع9ن رالط9ة علأ9ا  
اليأ9ن تلقت الصحيفة رس9رة من9ه: إن ما 
حدث ايح9ُدُث من جرائَم امجازَر احش9يٍة 
يندى له9ا جبُن اإلرَْس9ارية، يأيل ايع7ّ عن 
الحضيض امس9فل الذي اصلت إليه مألكة 
قرن الشيطان اراعية القتل االتدمر االرش 
االفس9اد االطغي9ان، موضحاً أن اس9تأراَر 
 ذه الجرائم الش9نعا  ا 9ذا القتل ااإلز اق 
االتدمر االحصار ال9ذي يحدث أما2 صأت 
اس9كوت اتغاظ  اتواطؤ العال9م َلهو أك7 
دلي9ل عى طغيان الرش االفس9اد ااالرحراف 
عن القي9م ااملبادئ اامليل، امم9ر الذي يؤذن 
لغض9ٍب من الل9ه س9بحاره اتعاىل س9يطال 
ُكّل س9اكٍت اصامٍت مأن ليده رفُل الصوت 

ااممر لاملعراف االنه  عن املنكر. 
اأشار البيان إىل أن صأَت اسكوَت علأا  
املس9لأن عى  ذه الجرائ9م يجعلهم رشكا  
يف ُكّل قطرة د2ٍ تس9فك، مضيف9اً: إرنا اأما2 
صأ9ت العال9م اتأ9ادي قوى االس9تكبار يف 
عدااره9ا الهأج9  ال9رشس ايف مجازر 9ا 
البش9عة ايف حصار 9ا الجائ9ر عى ش9عب 
محاال9ة  يف  اتأاديه9ا  االحكأ9ة  اإليأ9ان 
قت9ل ش9عٍب لأكأل9ه رحّأ9ل ُكّل الصامت9ن 
االس9اكتن من علأا  العالم اإلسالم  اكل 
القوى الحيّة يف ش9عولنا املسلأة ايف شعوب 
العالم املتح� املسئولية الك7ى يف ما جرى 
ايج9ري ارذكر 9م أره9م مس9ئولون أم9ا2 
الل9ه س9بحاره اتعاىل ع9ن ُكّل  9ذه الجرائم 
امشاركون لصأتهم اس9كوتهم اتفرجهم 
يف دما  الش9عب اليأن  املس9لم املسالم الذي 
تس9تباح دم9اؤه اتس9تهدف ُكّل مقوم9ات 

الحياة فيه. 
اأك9د علأ9ا  اليأ9ن أن اس9تأرار  9ذه 
الجرائ9م ا 9ذا الع9داان االقت9ل االتدم9ر 
االحص9ار يحتم عى ُكّل ف9رٍد يف اممة القيا2 
لداره يف جهاد أعدا  الله اأعدا  الدين اأعدا  
اإلرَْس9ارية، ايحتّم عى ألنَا  ش9عبنا اليأن  
العظيم القيا2َ لالواج9ب الدين  الذي فرضه 
الله ا و الجهاد االدفاع عن امرض االعرض 
االوط9ن دان ارتظ9ار مل9ا يس9أى لاملجتأل 
ال9دايل اال منظأات9ه الكاذل9ة الفاش9لة اال 
لصح9وة الضأ9ر العامل  املي9ت، مبيناً أن ال 
ردَّ لهذا العداان اال س9بيَل ل9ردع املعتدين إال 
لالنفر العا2 االتوج9ه إىل الجبهات ارفد ا 
لاملقاتلن الامموال ااإلمكاريات االوس9ائل 

الت  تكفل تحقيق النرص. 
اَدعوا ألنَاَ  اليأ9ن اقيادتهم احكومتهم 
األط9ال الجي9ش االلج9ان الش9عبية األنَا  
القبائل اليأنية املية، لرسعة الرد الحاس9م 
القاص9م الذي يكفل َردَّ املعت9دي عن عدااره 
لاس9تهداف ُكّل إمكاريات9ه ام9وارده اقواه 
الحيوية، ا و الحق املرشاع الذي يدعو إليه 
اللُه ارسولُه اكتالُه، مشيدين لرجال القوات 

اامم9ن  املس9لحة 
الش9عبية  االلج9ان 
البواس9ل اتضحياته9م 

اصأود 9م  الكب9رة 
ام9ا  امس9طوري  اثباته9م 

يسّطراره من مالحم الدفاع عن امرض 
االع9رض، مؤكدي9ن أن الواجَب ال يش9ألُهم 
احَد م، لل يش9أل ُكّل امفراد القادرين عى 
حأل الس9الح اعى البذل االعط9ا  االتوّجه 

إىل ساحات النزال. 

التنكيُل باألعداء يف الجبهات أفضل 
من املوت تحت ركام البيوت

من راحيته أدان مجلُا التالحم الش9عب  
القبي، املجزرَة املراِّع9َة الت  ارتكبها طران 
العداان يف سوق شهرة لتعز، مرلفاً عرشات 
الش9هدا  االجرحى، موضحاً أن مجزرة تعز 
اما سبقها خرُ دليل عى مدى التربط الذي 
يس9يطر عى النظ9ا2 الس9عودي امن يقف 
ارا ه، مبين9اً أن  9ذا التصعي9د الهس9تري 
امرع9ن ال يأك9ن أن يقالَل9ه ألن9َاُ  اقبائ9ُل 

اليأن إال لأزيد من 
الصأود االيبات. 

لي9ان صادر  اقال 
عن املجل9ا، أما، لأن 
التنكي9ل لامع9دا  يف مرتلف 
جبه9ات ال9رشف أفض9ُل م9ن املوت 
تح9ت ركا2 البي9وت، منو 9اً إىل أن مج9ازر 
الع9داان ته9دف لرتكي9ل الش9عب، ا و ما 
ال ال9ن يكون من ش9عٍب ثقت9ُه ار ارُه عى 
الواح9د القه9ار، الفت9اً إىل أن رصاَخ العال9م 
من صاراخ اس9تهدف الرياض يكشف مدى 
النفاق االصأت اممأ  أما2 مئات الجرائم. 
اطال9ب مجل9ُا التالح9م القب9ي، القوَة 
الصاراخي9ة لتكيي9ف ال�ل9ات املوجع9ة 
الع9داان  امؤسس9ات  ُم9ُدن  ملرتل9ف 

االسرتاتيجية. 

اللقاء املشرتك: مجازر العدوان ينم 
عن فشله يف تحقيق أهدافه

الع9داان  جرائ9م  املش9رتك  اللق9ا   أدان 
اممريك  الس9عودي لحق املدري9ن العزل يف 

املن9ازل ااالس9واق االطرقات، معت79اً  ذه 
الجرائم جرائم حرب ضد االرسارية.

جا  ذل9ك يف ليارها الص9ادر أما اليالثا  
االذي أكدت فيه عى أن تصعيد دال العداان 
ااس9تفحالها يف سفك دما  اليأنين ينم عن 
فش9لها الذريل يف تحقي9ق ا دافها عى مدى 
ث9الث س9نوات، مش9رة إىل أن ذلك س9يقالل 
لاملزي9د م9ن التصعي9د العس9كري للجي9ش 
االلجان الشعبية االذي سينعكا سلباً عى 

الوضل اإلقليأ  االدايل.
أح9زاب اللقا  املش9رتك حأل9ت يف ليارها 
دال تحال9ف الع9داان ااالحزاب السياس9ية 
اليأنية الت  تقف إىل جاربه كامل املسؤالية 
عأا س9تؤال إليه اممور جرا  اس9تأرار م 
يف س9فك دما  النا  الش9عب اليأن ، اقالت 
»رحأل الرئيا اممريك  املسؤالية الكاملة 
عن  ذه الجرائم مشرة إىل إن الصأت الدايل 
يش9جل تحالف الع9داان عى االس9تأرار يف 

ارتكاب ميل  ذه املجازر.
احث البيان الق9وة الصاراخية عى رفل 
اترة عألياتها يف عأ9ق دال العداان، داعيا 
كافة قواعد اللقا  املشرتك إىل رفد الجبهات.

  : خاص
ُش9يَِّل، أما لصنعا ، 13 ش9هيداً م9ن مجزرة 
الع9داان الس9عودي اممريك9  يف منطقة عرص إىل 
ميوا م امخر لراضة الش9هدا ، منهم شهدا  من 
موظف9  إَداَرة الحدائ9ق العامة لأمار9ة العاصأة 
اأرسة كامل9ة معظُأها أطفال ارس9ا ، ا م أرسة 

حارس النصب التذكاري املرصي. 
اخالل التش9ييل ال9ذي تقّدُمه أم9ُن العاصأة، 
حأ9ود عباد ارئيس9ا لجنتَ  الش9ئون االجتأاعية 
االردم9ات لاملجلا املحي لاممارة، حأود النقيب 
عادل العق9اري اعدد من الوكال .. ع7ّ املش9يعون 
ع9ن إدارتهم ااس9تنكار م للأج9ازر املراعة الت  
يرتكبه9ا العدا الس9عودي، امنها مج9زرة النصب 
الت9ذكاري امل9رصي لأنطق9ة ع9رص لالعاصأ9ة 

صنعا  يو2 أما. 
اقّد2 أمُن العاصأة التع9ازَي لذاي الضحايا.. 
مع7اً عن املم الش9ديد االحزن العأيق ملا يتعرض 
له الش9عب اليأن  من جرائم امج9ازَر يف مرتلف 

املحافظات عى قرالة ثالثة أعوا2. 
اج9ّدد عب9اد إدارت9َه الس9تأرار ط9ران تحالف 
الع9داان يف ارت9كاب املجازر املراعة لحق الش9عب 
اليأن9  ااس9تهدافه املتعأ9د ااملأنه9ج للأناطق 

اآل لة لالسكان امنازل املواطنن. 
م9ن جاربهم، اعت7 املش9يعون أن  ذه الجريأة 
الوحشية لحق املدرين يف منطقة عرص اصأة عار 
يف جبن اإلرَْسارية.. الفتن إىل أن  ذه املجزرة تأت  
ضأَن سلس9لة جرائم العداان اممريك  السعودي 
لحق ألنَا  اليأن يف ظل صأت دايل اأمأ  معيب. 
اأشاراا إىل أن  ذه املجازر جرائم حرب اارتهاك 

صارخ ل9كل امع9راف ااملواثي9ق االقار9ون الدايل 
اإلرَْسار  تستدع  محاسبَة مرتكبيها. 

اأكدت قيادات أمارة العاصأة عى أ أية استأرار 
الصأ9ود االيبات يف مواجه9ة العداان لكل الوس9ائل 

ااإلمكارات امن مرتلف املواقل االجبهات. 

أسماء الشهداء:
ع9ي محأ9د مصل9ح الريأ9 - محأد ع9ي محأد 
مصلح الريأ - عأاد عي أحأد س9عد الحالل- محأد 
صالح محأد9 آمنة مقبل عي إلرا يم- سامية محأد 
صال9ح الرل9اط- الطفل9ة م9الك ع9ي محأ9د مصلح 
الريأ9 - الطفل9ة ز ور محأ9د عي محأ9د الريأ - 
الطفل9ة: رس9بيه محأد ع9ي محأد الريأ9 - الطفل: 
محأد محأد عي محأد الريأ - الطفلة: أز ار محأد 
عي محأد الريأ - الطفله: أ لة محأد أحأد الحداد. 

التكتل المدني يدعو أحرار العالم إلدانة هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من أجل تعرية وفضح دول العدوان

العدوان السعودي يواصل استباحة الــــدم اليمني على مرأى ومسمع العالم 

14 شهيدًا من أسرة واحدة 
لطريان  إضافيــة  بمجزرة 

العدوان يف الحديدة
  : الحديدة

استش9هد  1 مواطن9اً، لينهم رس9ا  اأطف9ال، م9ن أرسة ااحدة 
استهدفها طران العداان الس9عودي اممريك ، مسا  أما اليالثا ، 

يف مديرية التحيتا لأحافظة الحديدة. 
اأف9ادت املعلومات امالية أن طران العداان الس9عودي اممريك  
ش9ن غ9ارات عى من9زل أح9د املواطن9ن لأديري9ة التحيتا، م9ا أّدى 
الستش9هاد  1 مواطناً لينهم النس9ا  اامطفال الذين ينتأون مرسة 
ااح9دة.  الم تتوفر املعلومات لش9أن حداث إصال9ات أُْخ99َرى حتى 

كتالة الر7. 

 استهدفهم طيران العدوان بخمس غارات بصنعاء

تشييع شهداء مجزرة عصر الـ13 إىل روضة الشهداء بحضور رسمي وشعبي
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 : عبدالرحمن مطهر:

كشفت امحداث امخرُة الت  
شهدتها العاصأة اأثارتها مليشياُت 
الريارة، أن عدداً من الشرصيات 

الكبرة املقّرلة من زعيم املليشيات، 
ُم مافيا تهريب اآلثار  كارت تتزعَّ
ااملرطوطات اليأنية إىل خارج 
الوطن ، فيأا كارت تقد2 تلك 

الشرصيات لاعتبار ا شرصياٍت 
اطنيًة ، اذلك من خالل العيور 
عى عدد كبْر من القطل امثرية 
ااملرطوطات التأريرية النادرة 

ة يف عدد من  مرزرة يف مرازن َخاصَّ
منازل قادة الفتنة الت  شهدتها 
العاصأة مطلل ديسأ7 الجاري 

كأنزل اللوا  الركن مهدي مقولة ، 
اأيضاً منزل توفيق صالح ، َاالت  

كارت ُمعدة امجهزة لتهريبها لرارج 
اليأن ، اال رعلم كم عدد القطل 
ااملرطوطات الت  قد تم تهريبها 

سالقاً.

 املتاحف الخليجية 
املعرفة ذلك يكف  فقط مشا دة متاحف 
ال9دال الرليجية املجاارة كأتاحف اإلمارات 
ااملتاح9ف الس9عودية االقطري9ة ، االت  ال 
تأري9خ لها أَْا ت9راث أَْا حض9ارة؛ لاعتبار ا 
كارت تجأعات سكارية عى سواحل الرليج 
تعيش من خالل الصيد ااسترراج اللؤلؤ من 
البحار، أما رجد االحجاز فه  إىل عهد قريب 
مناط9ق صحرااي9ة لي9ا له9ا أي9ة مناطق 
حضاري9ة ، االيو2 تعج متاحفها لعدد  ائل 
من القطل امثري9ة ااملرطوطات التأريرية 
اليأنية ، فضالً عن املتاحف العاملية كأتحف 
اللوف9ر لباريا اغره اال9ذي توجد لها أ م 
اأغى القط9ل امثري9ة االتأاثي9ل الحجرية 
اال7ارزي9ة اليأنية ، لل االعأ9الت الفضية 
االذ بي9ة ، ُكّل ذلك يؤكد لن9ا حجم التهريب 
الت9  كان س9ائدا خالل العق9ود املاضية من 
خ9الل مافيا تهري9ب اآلث9ار اليأني9ة االت  
مي9َل  9ذه  أن  امخ9رة  امح9داث  كش9فت 
الش9رصيات ل9م تكت9ِف لنه9ب امل9ال العا2 
اتجويل الش9عب، اتحويل مؤسسات الدالة 
إىل ِملك ش9ريص ع9ى مدى العق9ود املاضية 
، ل9ل  9  َم9ن كان يتزعم عصال9اِت رسقة 

التأريخ اليأن . 
صحيف9ة املس9رة التق9ت امس9تاذ مهند 
لآلث9ار  العام9ة  الهيئ9ة  -رئي9ا  الس9يار  
ااملتاح9ف- لالستفس9ار ع9ن أ أي9ّة  9ذه 
القط9ل ، اال9ذي أاضح أن »القط9ل امثرية 
مهأ9ة ج9داً س9واٌ  أكار9ت القط9ل الكبرة 
الحج9م أَْا الصغرة؛ مرها تضيف س9طراً يف 

تأريخ احضارة اليأن«.
الالنسبة ملعرفة عدد القطل امثرية الت  
ت9م العيوُر عليه9ا يف منزل »مه9دي مقولة« 
اكذل9ك يف من9زل »توفيق صال9ح« من قادة 
مليش9يات الريارة اما     ذه القطل اما 
أ أيته9ا اإىل أي9ة حقب9ة تأريري9ة تع9وُد ، 
يق9ول رئيا  يئة اآلثار »القطل الت  كارت 
يف من9زل مهدي مقولة لم تصلن9ا الم رطلل 
عليها إىل االن؛ مرها ال تزال قيد التحفظ لدى 
النيال9ة العامة لآلث9ار ااملرطوطات؛ لجأل 
ة لالقضية  الَراصَّ االستدالالت االتحقيقات 
املرفوع9ة علي9ه ، اعندما تصل إلينا س9وف 
رجري عليها الدراسات االفحوصات العلأية 
لنعرفها ارحدد عرص ا الزمن  امية حقبة 

حضارية اتأريرية تعود .. 

أما لالنس9بة لرص9وص القط9ل امثرية 
الت  تم العيور عليه9ا يف منزل توفيق صالح 
فه9  ب قط9ل كب9رة ترجل لحقب9ة ما قبل 
اإلس9ال2 ، اتأيل أعأدة امذال9ح مهأة جداً 
ارقش9اً تأريري9ًّا مكتول9اً لرط املس9ند من 
جهات9ه امرل9ل ، الم رحدد حت9ى اآلن إىل أية 
حقب9ة تعود غ9ر أرها لعرص ال9دال اليأنية 
القديأ9ة قبل اإلس9ال2 ، امن خ9الل القطل 
املش9الهة رس9تطيل القول إره9ا تقريباً من 
محافظة الجوف اقد تعون للدالة الس9بأية 
أَْا املعينية ، لكن لم رجر حتى اآلن الدراسات 
العألي9ة عليه9ا لتحدي9د عأر 9ا لدقة فه  
تحت9اج إىل دراس9ة؛ مرها ج9ا ت إلين9ا قبل 
أيا2 قليلة ، ا 9  اليو2 محفوظة يف مكارها 
الطبيع9  ايج9ب ع9ى الجأي9ل معرف9ُة أن 
مكاره9ا الطبيع  املتاح9ف , ااآلثار املنقولة 

مكارها الطبيع  املتاحف.
اح9ول كيفية حصول  ذه الش9رصيات 
عى  ذا العدد الكبر من القطل امثرية يقول 
رئيا الهيئة امستاذ مهند السيار  »مصدر 
الحص9ول عى  ذه اآلثار يعود لعدة أس9باب 
ألرز ا عألي9ات النبش االتهري9ب املوجودة 
لدين9ا؛ لس9بب اتس9اع الرقع9ة الجغرافية ، 
َاأَيْض9اً  ناك مواقل أثرية كي9رة جداً لدان 
حأاي9ة ، لهذا من الصع9ب تحديد مصادر ا 
امن أين ج   لهن اع7 من , الن رستطيل 
أن رحكم ع9ى  ؤال  امش9راص لأي يش ؛ 
من  9ذا عأ9ل امجه9زة اممني9ة , امهأتنا 
محصورة يف تحدي9د ام أيّة التأريرية لهذه 

اآلثار«. 
ُكّل  الس9يار   دع9ا  ترصيح9ه  خت9ا2  يف 
َم9ن لديه قط9ل أثرية إىل تس9ليأها للجهات 
لآلث9ار  العام9ة  لالهيئ9ة  مأيل9ة  املرتص9ة 
ااملتاحف اسوف تكتب لاسأه اتعت7  ديًة 

منه للدالة اللشعب اليأن  .. 

 متحف متكامل بمنزل مقولة
كأا التقت صحيفة املس9رة لامس9تاذ / 
َعبدالكري9م ال7كار9  -مدير ع9ا2 الحأاية 
لهيئ9ة اآلثار ااملتاحف- اال9ذي تحث لنا عن 
ة اره كان   ذه القطل امثري9ة اعدد ا َخاصَّ
رئيَا الفريق امثري الذي ذ ب مل الجهات 

اممني9ة ملنزيل مهدي مقول9ة اتوفيق صالح 
اال9ذي قال »إن القطل الت  تم العيور عليها 
يف منزل مه9دي مقولة تأيل أ أيّة تأريرية 
احضاري9ة للتأري9خ اليأن9  االحض9ارات 
اليأني9ة اتع9ود إىل حقبة اف9رتة زمنية من 
تأري9خ اليأن ، اتتأيل يف أج9زا  من رقوش 
مس9ندية َاقط9ل لرارزي9ة م9ا ل9ن أل9واح 
امباخ9ر لرارزي9ة غاي9ة يف ام أي9ّة ، أَيْضاً 
أعواد خش9بية منقوش9ة لرط الزلور رادرة 
ج9داً ، اكذلك قطل فراري9ة كبرة اصغرة 
من أ م القطل الفرارية يف اليأن االجزيرة 
ة أن  ذه اماار   العرلية لش9كل عا2، َخاصَّ

الفرارية    أااٍن مكتألة«.
 الالنس9بة ملص9ادر  ذه القط9ل امثرية 
ااماار  الفرارية يق9ول ال7كار  »مصادر 
 9ذه القط9ل غر مع9راف لدين9ا حتى اآلن 
، لكن حس9ب مقاررة لع9ض القطل امثرية 
ة اماار  الفرارية يرجح أرها من قرية  َخاصَّ
مقولة لأديرية س9نحان محافظة صنعا  ، 
ا 9ذه املنطقة تعت7 من أل9رز املناطق الت  

اجدرا لها قطعاً أثرية فرارية« .
 الالنس9بة لع9دد القطل امثري9ة الت  تم 
العيور عليها يف منزل مقولة يقول ال7كار  

مدي9ر حأاي9ة اآلث9ار لالهيئة العام9ة لآلثار 
ااملتاحف »إجأاالً القط9ل امثرية    قطل 
يف غاي9ة ام أي9ّة ، اق9د فوجئنا ل9أن يكون 
ُر لح9وايل 222   9ذا الك9م الهائل اال9ذي يُقدَّ
قطع9ة أثرية موجودة يف منزل مهدي مقولة 
،  9ذا يعت79 متحف9ا متكامال ، اال ش9ك أن 
 9ذه القطل امثرية س9يتم توثيقه9ا توثيقا 
علأي9ا صحيح9ا اترمي9م امج9زا  املكرسة 
من النق9وش غر املكتألة؛ ك9  تأيل قطعا 
متكامل9ة ، ا 9  ال ش9ك س9تضيف الكيرَ 
للتأري9خ اليأن9  القدي9م ، اس9تعأل ع9ى 
اكتأال لعض الحلق9ات املفقودة يف تأريرنا 
، امي9ل  ذه القط9ل امثرية يج9ُب أن تعود 
إىل حواضنه9ا امصلي9ة ا   املتاح9ف الت  
تعار9  م9ن رقص كب9ر من لع9ض القطل 
امثري9ة لحقب زمني9ة معينة ، له9ذا القطل 
امثرية الت  تم العيوُر عليها س9رتفد املتحف 
الكي9رَ  اس9تضيف  كب9ر  لش9كل  اليأن9  
للدارسن االباحين للتأريخ اليأن  االرتاث 
االحض9ارة اليأنية القديأ9ة , ا و موراٌث 
ثق9ايف احضاري كبر يتوج9ب علينا َجأيعاً 
كيأنين حأايته اصوره اعرضه يف امماكن 

املرصصة. 

أفاريز معمارية ضخمة 
اتحدث امس9تاذ عبُدالكريم ال7كار  عن 
القطل امثرية الت  تم العيور عليها يف منزل 
املدعو توفيق صالح فق9ال: »   عبارة عن 
كت9ٍل حجرية كب9رة تأي9ل جزً  مهأ9اً من 
الحضارة اليأنية ، املتأيلة يف عنارص أفاريز 
معأارية اكذلك أفاريز ملعالد ، ا   ضرأة 
الحج9م عليها كتالات مس9ندية مهأة جداً ، 
فهذا الف9ن املعأاري القدي9م االكتالة لرط 
املس9ند يحك9  لن9ا تأري9خ تطور الش9عوب 
اليأنية القديأة ، أّما لالنسبة معأار اأزمنة 
 9ذه القط9ل ل9ن تُح9دَد إال لعد ف9ك الرموز 
االنقوش ، أي لعد الدراس9ة العلأية املعأقة 
لها، أما لالنسبة ملصادر  ذه القطل فه  ال 
شك تم الحصوُل عليها عن طريق النبش من 
امماكن امثري9ة كاملعال9د يف الجوف امأرب 
امن لع9ض امماك9ن الزاخ9رة لالحضارات 
اليأني9ة القديأ9ة ، أما لرص9وص التأاثيل 
االقط9ل الصغ9رة أَْا الُعأ9الت الذ بية فلم 
رج9َد منه9ا ش9يئاً ، ام9ن املأكن ار9ه قد تم 
رقلُها لحكم أره9ا صغرة الحجم«. ايضيف 
ال7كار  قائالً كأا اره لم يتم التأكد لعد لأن 
 ذه اآلثار قد تأت رسقتها من املتاحف الت  
يف الجن9وب كأتحف أل9ن أَْا امل9كال االلذين 
تعرََّض9ا للرسقة م9ن تنظيم القاع9دة ، لكن 

سيكون ذلك يف االعتبار. 

الدول الخليجية ال تأريخ لها ومع ذلك تعج متاحفها بمئات القطع األثرية والمخطوطات التأريخية اليمنية:

سقوط مؤامرة مليشيات الخيانة تكشف زعماء مافيا اآلثار اليمنية
أكثر من 230 قطعة أثرية تمثل أواني فخارية ومباخر ونقوشًا مسندية وأفاريز معمارية 
وأعوادًا خشبية بخط الزبور وغيرها كانت جاهزة للتهريب بمنزلي مقولة وتوفيق صالح 
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أَْكي9َر من ألف يو2 من الع9داان اممريك  
الس9عودي ع9ى لالدرا، ال9ذي ارتك9ب مئاِت 
املج9ازر لح9ق املدري9ن املري9ا  اعأل عى 
ترشيد مالي9ن املواطنن خ9ارج مناطقهم، 
ادّمر العديَد من مؤسس9ات الدال9ة االبنية 
التحتي9ة، َاع9ّرض 17 ملي9ون مواطن يأن  
لالجوع اامم9راض الفتاكة، امل ذلك أظهر 
الش9عب اليأن  صأوداً اثباتاً أس9طوري يف 
اجه  9ذا العداان، لل العد م9رار أَْكيَر من 
ال100099 يو2 من العداان اصلت الصواريخ 
اليأام9ة رم9ز  اليأني9ة لق9رص  البالس9تية 
حك9م النظ9ا2 الس9عودي، لاإلَضاَف999ة إىل 
صأود الجيش االلجان الش9عبية يف مرتلف 
الجبه9ات الداخلي9ة االرارجية، ل9ل توغله 
يف عأ9ق أرايض الع9دا الس9عودي لنج9ران 
اعس9ران اجي9زان اتكبيد العدا لرس9ائر 
9ة أن العدا  كب9رة يف العت9اد االرجال، َخاصَّ
كان يرا 9ن ع9ى االرتصار يف لض9ل أيا2، إال 
أن رجال الرجال صأدت مود الجبال اليأنية 

الراسرة اخيبت آماله اأمنياته. 
 يف  9ذا اإلط9ار التق9ت صحيفة املس9رة 
عدًدا من امساتذة اامكاديأين املرتصن يف 
العلو2 السياسية ااالقتصادية ااالجتأاعية 
لتس9ليط الضو  عى عوامل الصأود االيبات 
للش9عب اليأن9  يف مواجه9ة  9ذا الع9داان 
االحص9ار خ9الل ال99 1000 ي9و2 م9ن  ذا 

العداان الهأج  ال7لري. 

 صمود أذهل املحللني السياسيني
الرب9ر االقتص9ادي اامكاديأ9  لكلي9ة 
اإلْع9اَل2 لجامع9ة صنع9ا ، الدكت9ور أحأ9د 
الصأ9ود  أن  ي9رى  الب9واب،  إس9أاعيل 
امس9طوري للش9عب اليأن9  أعج9ز النقاد 
ااملحلل9ن السياس9ين، الم يس9بق لش9عب 
من الش9عوب خ9الل التأريخ اإلرس9ار  لكل 
مراح9ل الح9راب االرصاعات الت  ش9هد ا 
العالم أن صأد كصأود الشعب اليأن ،  ذا 
الصأود االيبات الذي ليا له حداد؛ لس9بب 
ارع9دا2 امل9وارد الس9يادية لجأيل أش9كالها 
امس9أياتها، اارقط9اع املرتب9ات امعار9اة 
املجتأ9ل اليأن9  ع9ى مرتلف املس9تويات، 
لك9ن كارت  ن9اك إَراَدة اعزيأ9ة كبرة لدى 
املواط9ن اليأن  عى االستبس9ال يف مقاامة 
 ذا العداان، ا ذه العزيأة    ألرز العوامل 

البارزة يف  ذا الصأود االيبات. 
ايضي9ف الدكت9ور الب9واب: أَيْض9اً اجود 
اإلَداَرة الحكيأ9ة املأيلة لاملجلا الس9يايس 
امع9ى احكومة اإلرق9اذ الوطن  س9ا م يف 
 9ذا الصأود افق عألية تكاملية لن الناس 
جأيع9اً ع9ى الرغ9م م9ن الحص9ار املحك9م 

َااالعتدا  الجائر من قبل قوى العداان. 

 اأش9ار الدكت9ور الب9واب يف حديي9ه عن 
عوامل الصأود اليأن9  إىل أن أجهزة الدالة 
تعأ9ل لتف9اٍن يف ظ9ل ارع9دا2 الرات9ب ل9كل 
مس9أياتها، فالجأيل صامد أم9ا2 العداان 
الجائ9ر عى لالدرا، اس9وف رص7 كش9عب 
ارصأ9د إىل يو2 القيامة كأا قال قائد اليورة 
أن يتحق9ق  الس9يد عبداملل9ك الحوث9  اإىل 

النرص. 
اي9رى الدكت9ور الب9واب أن ع9ى املجلا 
الس9يايس امع9ى احكومة اإلرق9اذ مطالبة 
املجتأل الدايل فتح املنافذ لدااعَ  إرس9ارية، 
اال ش9ك أن اليأَن إن شا  الله إىل خر، املهم 
رر9رج م9ن الوصاي9ة الرارجية ايس9تقل 
القرار اليأن9  الذي ظل مرتهن9اً لعقود من 

الزمن. 

املراهنة على االقتصاد
 كذل9ك يرى عأيد كلي9ة التجارة، الدكتور 
مش9عل الريف ، أن عنجهية اصلف العداان 
خالل ألف ي9و2 لعث راَح التحدي ااملواجهة 
االص79  للصأ9ود  اليأن9   الش9عب  ل9دى 
االتحّأ9ل ااملواجهة لكل جدية امس9ئولية 

اثبات اإيَْأان لالله. 
قائ9الً  الريف9   الدكت9ور  ايضي9ف   
»لك9ن يف املقال9ل يج9ب ع9ى الحكوم9ة أن 
تق9و2َ لواجباته9ا امس9ئوليتها يف الجار9ب 
فق9وى  ش9املة  املعرك9ة  من  االقتص9ادي؛ 
الع9داان ترا 9ن ع9ى الجار9ب االقتصادي، 
ال9ذي أدخلت9ه يف املعرك9ة، يف محاال9ة منها 
اللتزاز  ذا الش9عب اإركاع9ه اإذالله، حن 
ة أن  ناك  فشلت يف الحرب العسكرية، َخاصَّ
ضعفاً ملحوظ9اً يف امدا  الحكوم  يف الفرتة 
الس9القة، ا ناك تقص9ر يف إَداَرة املواجهة 
اتر9اذ  ال9�ارة  له9ذا م9ن  االقتصادي9ة؛ 
االج9را ات االسياس9ات املناس9بة ملواجهة 

الحصار االعداان الذي يس9تهدف املنش9آت 
االقتصادي9ة ايس9تهدف معيش9ة الناس يف 

لقأة عيشهم«. 
اأكد الريف  أره ال لد من سياسة ااضحة 
يف م9ا يتعل9ق لتوفر الس9يولة اإَداَرة امزمة 
االقتصادي9ة، اال ل9د من سياس9ة حكيأة يف 
تنأية االي9رادات اتفعيل آلية التحصيل افق 
سياس9ة ااضح9ة ميزاري9ة ح9رب احصار 
لتح9دد أاجه اإلرفاق ال�اري9ة الت  تكفل 
استأرار الردمات العامة لأكألها، إىل جارب 

املواجهة العسكرية يف مرتلف الجبهات. 

دور أصيل للقبيلة اليمنية 
ايتح9دث الدكت9وُر مش9عل الريف9  عن 
الجارب الس9يايس قائ9الً »كأا يج9ب تقييم 
امح9زاب السياس9ية مقارر9ة ل9دار القبيلة 
خالل ألف يو2 من الع9داان، فالجأيل يدرك 
أن القبيل9ة كان له9ا دار كب9ر يف مواجه9ة 
 ذا العداان، لينأا امحزاب السياس9ية كان 
دار ا س9لبيّاً، لل إن لعَضها لألسف كشفت 
ع9ن اجهه9ا القبي9ح ااملرته9ن يف أحض9ان 
الع9داان ا   ر ن الق9رار الرارج ، اكان 
القرار الوطن  يف آخر حسالاتها , ارصيحت  
له9ذه امح9زاب أن يغّلبوا املصلح9ة الوطنية 
النض9ايل امواقفهم  ايس9تعيداا تأريره9م 
الس9القة، فال يحرقون تأريرهم اسأعتهم 
السياس9ية، اجأيُعن9ا علأن9ا اس9أعنا لأا 
رّصح له الس9فر اممريك  ليحرض القبائل 
اليأني9ة عى الوطن، الألس9ف امح9زاب لم 

تندد لأا قاله  ذا السفر«. 

 فشل مساعي العدوان 
من جاربه يرى الدكتور محأد عبدالو اب 
الفقي9ه -أس9تاذ اإلذاعة االتلفزي9ون لكلية 
اإلْع9اَل2- »أن صأوَد اثباَت الش9عب اليأن  

خالل ألف ي9و2 من الع9داان االحصار كان 
مرّشفاً، لأقالل ارتهان امحزاب السياس9ية 
للر9ارج االذي يع9د خيارًة عظأ9ى يف عالم 

السياسة اعلومها«. 
ايضي9ف أن »الصأ9ود املرّشف للش9عب 
اليأن  اللجيش االلجان الش9عبية اللقوى 
الوطني9ة أفش9ل مس9اع  الع9داان ارت9ّب 
 , له9ا  رس9تبرش  الت9   االرتص9ار  ملرحل9ة 
اارقس9ا2 امح9زاب السياس9ية اارتهاره9ا 
لقوى الع9داان مبن ٌّ ع9ى رظريات خاطئة 
اغر اطنية، ل9دأت من داخل مؤتأر الحوار 
الوطن  ال9ذي مّهد إلع9ادة الهيكلة ااإلعداد 
مل9رشاع التقس9يم الرط9ر، فكار9ت  9ذه 
الح9رب رتيجًة لهذا امُلَرّط9ط الرارج  الذي 
دفل لقي9ادات امحزاب السياس9ية للتحالف 
م9ل املرلوع عبدرله منصور  9ادي لتأريِر 
ُمَرّط9ط التقس9يم ع9ن طريق ش9ن حألة 
عسكرية ااسعة لتحالف عدة دال مستأرة 

لعداارها إىل اليو2«. 
»الش9عب  أن  الفقي9ه  الدكت9ور  اأك9د   
اليأن9  صام9د اصال9ر اثال9ت ملن9ل  9ذا 
املرشاع الرارج ، الن تحقق دال العداان 
أ دافه9ا مهأ9ا تغّرت اتنوعت ش9أاعاتها 
ع79 التأري9خ يف املراح9ل املاضي9ة لداية من 
محارل9ة امل9د الش9يوع  ااتفاقي9ة الحداد 
الت9  ارتهت لقضم رجران اجيزان اعس9ر 
إي9ران  9   محارل9ة  اش9أاعة  ارشاره، 
لغ9رض اس9تعأاري يه9دف للس9يطرة عى 
املحافظ9ات النفطي9ة كح�موت اش9بوة 
لضّأها إىل دالة آل س9عود امن يقف خلفهم 
م9ن املأول9ن م9ن اممري9كان االصهاين9ة 
له9ذا الحراب العس9كرية تنطلق من أ داف 
سياسية فشل تنفيذ ا ع7 العأل السيايس 
ال9ن تتحقق أ دافهم مهأا عألوا الو اصل 
عداارهم لعرشة آالف يو2، فالش9عب اليأن  

ثالت اراسخ رسوخ الجبال«. 

مستقبل العدوان هو الخسران املبني
اأش9اد الدكتور الفقي9ه لالقبائل اليأنية 
لدار 9ا الكب9ر يف التص9دي لهذا الع9داان.. 
اق9ال: كأ9ا أن م9ن محاس9ن الع9داان أن 
توصل9ت القبيل9ة اليأني9ة إىل قناع9ٍة تام9ٍة 
مفاُد 9ا أن قوى العداان ل9ن تأتَ  للتحرير 
ل9ل ج9ا ت للتفتي9ت االتدم9ر االتقس9يم 
ااالس9تعأار ااس9تعباد املواط9ن اإذالل9ه.. 
مؤك9داً أن مس9تقبَل الع9داان  9و الفش9ل 
االررسان الكبر، اسيُرِضعون يف املستقبل 
ملحاكم الجنايات الدالية، فجرائم الحرب لن 
تس9قط لالتقاد2، االحل امميل س9يعوُد إىل 
الحل الس9يايس ايجُب عى قواع9د امحزاب 
السياس9ية أن تح9دَد موقفها م9ن العداان 
اتعي9د  يكلته9ا َاأن تش9كل له9ا قي9ادات 
جديدة لعيداً عن القيادات املحنطة ااملرتهنة 
للرارج، كأا يجب عى ُكّل القوى السياسية 
االقبلي9ة االحزلي9ة أن تحافظ ع9ى احدة 
الجبهة الداخلية، اليا أمامنا غر الصأود 
حتى تحقيق النرص، ا و قاد2 إن شا  الله.

 سنصمد ألف عام 
 الدكت9ور حس9ن جغأ9ان -رائ9ب عأيد 
كلي9ة اإلْع9اَل2- يق9ول م9ن جارب9ه إن »من 
اس9تطاع الص79 الصأ9ود االيب9ات يف اجه 
التأري9خ  عرف9ه  عس9كري  تحال9ف  أَْك7َ9 
اتق9ف خلف9ه أَْك7َ اأعظ9م ال9دال َاالقوى 
االس9تعأارية االعس9كرية ااالقتصادي9ة يف 
العالم أَْكيَر من 1000 يو2، ال ش9ك أره يأتلك 
مهاراٍت امقدراٍت تأكنه من صناعة النرص 
ااالستأرار يف املواجهة ألف عا2 اليا فقط 

ألف يو2«. 
اأضاف أن »الش9عَب اليأن  س9ّطر أراع 
مالح9م البطول9ة اليبات اميّل قي9م امبادئ 
التحدي االعزة االش9أوخ لقدراته املحدادة 
الرغ9م الحصار الرارق، إال أره أثبت حقيقة 
إيَْأاره لقضيته العادلة َااعتأاده عى الله يف 
الدفاع عن حقوق9ه املرشاعة خالل ألف يو2 
م9ن القتل َاالقصف االدم9ار لأرتلف أرواع 

امسلحة الحديية«. 

القبيلة السد املنيع
ُث الدكت9ور جغأ9ان كذل9ك ع9ن  ايتح9دَّ
القبيل9ة اليأني9ة الت9  كارت اال تزال الس9د 
املنيل يف الدفاع عن الوطن اسيادته احريته 
يف اجه الغزاة ااملستعأرين عى مر العصور، 
فقال »م9ا يأيز رجال القبيل9ة اليأنية أرهم 
حكأا  اعقال  اعند النوائب يجتأعون عى 
ظه9ر رجٍل ااحد اال يرافون يف الله االوطن 
لومَة الئ9م، اال يأدان أياديهم إىل الغر، كأا 
يفعل السياس9يون، لاإلَضاَف99ة إىل صدقهم 
مل الل9ه امل اطنهم ام9ل قبائلهم فيكون 
التوفيق من رصيبهم، ا ذا مشهود امالَحٌظ 
عنهم ع7 املراح9ل ااملؤامرات الت  مرت لها 
اليأن9  االرالف9ات الت9  كارت تُح9ِدُق لن 
القي9ادات االزعأ9ا  كارت القبيل9ة اليأنية 
املرج9ل للفص9ل لينه9م«.. ايضي9ف قائ9الً 
»كأ9ا أن مح9ااالِت إقحا2 مش9ايخ القبائل 
يف املعرتك الس9يايس كان مؤمل9اً امريراً، اله 
تداعي9اٌت خط9رٌة، االحأد لله فش9لت  ذه 
املحااالت الا ت لالفشل، الن تترى القبيلة 
اليأنية عن مرا تها اشهامتها اشجاعتها 
اتضحياتها اعطائها الكريم يف ُكّل املجاالت 
االت  منها رفد ا للجبهات لاملال االس9الح 

الكل ما يلز2 لتحقيق النرص العظيم«. 
املجل9َا  جغأ9ان  الدكت9وُر  اطال9ب   
الس9يايس امعى احكومة اإلرق9اذ الوطن ، 
مراجعَة قوارن امحزاب السياس9ية ارس9م 
خطوط حأ9را  يعاق9ب متجاازا 9ا. كأا 
طالب »قواع9َد امحزاب السياس9ية لإظهار 
مواقفه9ا م9ن قياداته9ا العأيل9ة االرائنة 
للوط9ن اموقفه9ا من الع9داان ع79َ دعوة 
تصدر عن مجلا الن9واب لتقييأها اتقييم 
ة  دار ا يف مواجهة العداان يف جلس9ة َخاصَّ
ملحاس9بتها افق9اً للدس9تور االقار9ون َاان 
تطل9ب اممر إىل حله9ا، فلأاذا  ذا الصأت ال 
يجوز ارحن أََما2 عداان يس9تهدف الجأيل 

ايتطلب موقف اطن  من ااضح«. 

أساتذة الجامعات يؤكدون لصحيفة المسيرة:

الشعب اليمني سيصمد ألف عام يف وجه أقبح عدوان عرفه التأريخ وليس فقط ألف يوم
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اليمن.. قراءة في األلفية 
األولى ومالمح القادم

حميد القطواني

رس9ترلُص  رسي9ل  لإيج9از 
مررجات ح9رب املف يو2 كأحطة 
منفصل9ة كليّاً عن املحط9ة القادمة 
الت  س9وف رحاال دراسة مالمحها 

من ُكّل النواح : 
تحال9ف  لدأ 9ا  امل9ف  خ9الل 
الغ9زا االع9داان منطلق9اً ِمن ذراة 
اق9درات  أاراق  م9ن  يأتلك9ه  م9ا 
اطاق9ات اإمكارات معنوية امادية 
الوجس9تية حش9د ا ااّظفها  ر2 
ذل9ك التحالف م9ن رأس9ه اممريك  
حت9ى أحقر مرتزق، ااجهها ل�ب 
الدفاع9ات اممنية االعس9كرية اتفكيك لنية الصأ9ود االقتصادي 
االس9يايس اإْرَ اب املجتأل الحاضن اإر اقه معنوياً ااقتصاديّاً 

لم تحقق شيئاً طيلة 50ب يوماً. 
اأما2 أفق ميدار ٍّ مسداد اما2 أي رجاح مطأاعه اأ دافه عّزز 
عداار9ه لرنق املجتأل املحارص طيلة تل9ك الفرتة احرك إىل جارب 
ذلك آخ9ر أاراقه اأخطر ا يف الجبهة الداخلي9ة لتقطَف رتائج ذلك 
من معاراة اضيق اتعب اإر اق إىل س9لة مبادرة االستسال2 العَد 
إجهاضها أراد ا الع9داان ارتفاضًة داخليًة ضد الدفاعات افوىض 

تفتت مرتكزات الصأود االقوة الشعبية. 
فررس ذلك الجواد اسقط الر ان امخر اتبددت آمال املرا نن 

عليه اارتهت املف يو2 لرالصة رسيعة: 
- عى املس9ار العس9كري للعداان تضعضل مفاصل الس9يطرة 
االقي9ادة ات9اليش الفاعلي9ة الدفاعي9ة االهجومي9ة يف امليدان عى 

امتداد الجغرافيا العسكرية داخل اليأن ايف العأق السعودي. 
 - ا 9ذ عامل يعزز ف9رص رجاح اس9رتاتيجية الجيش االلجان 
الش9عبية لالرتقال من الهجو2 إىل االجتياح يض9اف إىل ذلك اكتأال 
البيئ9ة امليالي9ة لوجس9تياً َاش9عبياً اسياس9يا اعس9كريا اأمني9اً 
لتعبئة تلك االس9رتاتيجية لكل ثقلها يف قالل املرحلة القاللة لتنفيذ 
الريارات االس9رتاتيجية الرادعة لسقف عاٍل جداً تضل يف اعتبار ا 

استحقاقات مصرية ااجودية. 
اىل جارب ذلك تشكل مالمح عن قرب دخول الدفاعات الجوية إىل 
الردمة لفاعلية أَْك7َ اتوس9ل دائرة الردع البالست  اليأن  روعاً يف 
ام 9داف اكأاً ال م مصادر الحي9اة اتحويل امزمات الت  تأر لها 

إىل كوارث لسقف معركة املصر. 
- يف املس9ار الس9يايس دال الع9داان قزم9ت احجأ9ت الورق9ة 
اإلخوارية قرلاً اخدمة للورقة العفاش9ية الت9  كان الر ان عليها 
ر ار9ا حي9اة ام9وت, فررس الع9داان ثق9ل امْارق الت9  احرقها 
لي9ده افق9د الورق9ة االجواد ال9ذي را ن عليه9ا , اارته9ت املف 
اليو2 لأش9هد يأار  يتنظم ايراكم ايوظ9ف رحو التنام  االبنا  
االتطوي9ر ملعركة الدف9اع االردع َامتأاس9ك اجتأاعياً امس9تقر 
أمنياً رغم املعاراة املعيشية يستأد صأوده من ألنا  القبيلة ااملدن 

اليا من النرب الرموز. 
امش9هد آخر تحت االحت9الل قائم ع9ى أاراق محراقة افاقدة 
لألث9ر االفاعلي9ة, ش9عبيا محتقن امف9كك قالل لالرفج9ار يف ُكّل 
االتجا ات ال يرد2 إاّل ثورة الواحد االعرشين من س9بتأ7 املع7ة 
ع9ن إَراَدة اليأني9ة الت9  رجح9ت يف إَداَرة الوض9ل الداخ9ي تح9ت 
س9يطرتها َاش9كلت لنية امن ااستقرار متأاس9كة ااسوار صلبة 
للدف9اع اقادة االس9تحقاقات رحو معرك9ة االرتص9ار للأظلومية 
االقضي9ة اليأنية افرضت ااقعاً مناس9باً س9يكون أرضية إلرتاج 

تحالفات اتوازرات عى الصعيد املحي االدايل.. 
ارقة الحصار االرنق سوف تسقط اجباريا رظر للتايل: 

 امال: اتج9اه إَراَدة لش9عب اليأن9  االقي9ادة لتفعي9ل القدرات 
االطاق9ات ااإلمكارات املتاحة رحو البدائل االقتصادية ااملعيش9ية 
املحلي9ة افق رؤية تحقق مس9توى مقبول يف امل9دى املنظور ااخر 
قي9ود ارف9وذ التعطي9ل الرارج9  س9قطت َاان لقى اث9ر محداد 

ااممريك  أَْكيَر من يدرك ذلك. 
اليار : ارطالق مرحلة جديدة من الردع البحري الهجوم  لقطل 
رشاي9ن دال العداان يف البحر اال7 إىل جار9ب يحول امزمات الت  

تعيشها دال العداان إىل كوارث. 
رالعاً: االرتداد العكيس للحصار عى املستوى الصعيد الدايل الذي 
جع9ل دال العداان تح9ت مطرقة االلتزاز املادي اس9ندان الضغط 

السيايس يقود التحالف رحو استنزاف حاد اكبر.. 
الرتب9ل: ثبوت عد2 جداائية فاعليته9ا املعنوية ااملادية يف كرس 
اإلَراَدة أَْا اعاق9ة التح9رك أَْا كس9ب الوق9ت الذل9ك فالر 9ان عى 
الحص9ار يف كرس اإلَراَدة االكس9ب يف معركة امليدان يش9به الر ان 
عى احتوا  لركان قريباً من اليوران يف اعا  ااالرتظار ارتحار.. 

إعالم العدوان زيف التهويل وجٌه آخر للعجز والفشل

ماذا بعد هذا الصمود واالستبسال؟!

العامل الحاسم في المعركة

وليد الحسام

منذ أَْكيَر من أس9بوعن 
السعودي  العداان  اإعال2 
قنوات9ه  ع79  اممريك9  
األواقه يكيّف من التهويل 
اإلعالم  االتضريم لواقٍل 
َاْ 9م  اصناع9ة  مزي9ف 
الرطاب  اض9خ  االرتصار 
اتفري9خ  التحري9ي 
الكذب  لفقاع9ات  امخبار 
مس9تغلن  االتضلي9ل، 
م9ا ح9دث يف صنع9ا  من 

رت9وا ات الريار9ة الت9  رس9ق الع9داان 
لظهور ا ليكون ُكّل ذلك الرساب املعراض 
عى قن9اة العرلية االح9دث املحقاتهأا 
ُطعأاً ُمغرياً احرلاً رفسية مَلن قد تضعف 
رفوس9هم ايؤامنون لردع9ة الزيف الت  
العله9م  الع9داان،  إع9ال2  آالت  تنتجه9ا 
لديكورات  ذا الطُّعم اإلعالم  تس9تدرج 
ضيوفاً ُج9دداً إىل فنادق الرياض؛ لينصد2 
العداان لأستوى الوع  الذي يحأله ألنا  
ش9عبنا، إذ ل9م تنعكا آثار ذل9ك التهويل 
اإلعالم  املطبوخ يف أفران العداان إال عى 

املرتزق9ة الذين ي9ؤدان دار َمن يصدق يف 
مرسحي9ة تضليالت الع9داان اترايجاته 
م9ن أج9ل غ9رٍض م9ادي أَْا 
مرٍض رفيس، اأما الحقيقة 
الت  ال تظهر يف قنوات إعال2 
الع9داان اقن9وات حلفائ9ه 
تقت9ل  طائراته9م  أن  فه9  
ُكّل  اليأن ارس9اَ  ا  أطفال 
يو2 لغارات يتم فيها قصُف 
من9ازل املواطنن اامس9واق 
الس9كارية  االتجأع9ات 

ااملستشفيات ااملدارس. 
الزح9ف  ضجي9ج  رغ9م 
الع9داان  إلع9ال2  الو أ9  
اأدااته عى الجبهات اتحقيق ارتصارات 
مزيف9ة ع9ى شاش9ات التلفزي9ون ع79 
قنواته9م خ9الل  9ذه الف9رتة لكنه9م لم 
يحصداا غ9ر الرماد الذي يعأ  عيورهم، 
املؤتأ9ر  جأا 9ر  م9ن  يكس9بوا  ال9م 
الرشف9ا  س9وى الريب9ة االلعن9ة، إذ ل9م 
يلتح9ق لالع9داان خ9الل الف9رتة امخرة 
لرغ9م االش9تغال اإلعالم  الكبر ش9يئاً، 
الالنس9بة مالئ9ك امش9راص املعدادين 
املحس9ولن ع9ى املؤتأ9ر الذي9ن ارتأ9وا 
مؤخ9راً يف أحض9ان العداان فه9م أيديهم 

املتس9رتة لغطا  مواجهة العداان اكيراً 
ما رأينا م اسأعنا م يتغزلون لالعداان 
م9ن عى طااالت مواجهة العداان، الذلك 
فاملكس9ب  نا لليأنين اللأؤتأر تحديداً 
الذي تنظف من عا ات الريارة االفس9اد 
ااالرتف9اع الش9ريص الت  أثقل9ت كا له 
اجعلت من  ذا الحزب سّلأاً لنهب أموال 

الشعب االحزب. 
الرطاب الس9يايس ااإلعالم  للعداان 
امرتزقت9ه مؤخ9راً حول القبيل9ة اليأنية 
يأك9ن توصيفه لأر9ه اس9تهزاٌ  مجحٌف 
يف ح9ق قبائ9ل اليأن، حيث تب9دا يف رظر 
الع9داان ل9ال مرجعي9ة اجتأاعي9ة ال9ال 
 وي9ٍة ثقافية اطنية الال قيم إرس9ارية، 
كأا تب9دا من خ9الل مفا يم ترصيحات 
املحلل9ن التالعن لبن  س9عود كأا لو أن 
ثالث9ًة مأن كاروا محس9ولن عى املؤتأر 
 م م9ن يحكأ9ون ايتحكأ9ون يف قبائل 
اليأن، الأا أن الوع  الشعب  الذي يسود 
اليأ9ن امجتأعاتها القبلي9ة يفوق لكير 
م9ن ثقافة الع9داان امرتزقت9ه فالقبيلة 
ت9درك ألعاد اس9تفزاز ا لالس9ررية الت  
يوجهها العداان إىل ألنا  القبائل، ا ذا ما 
يعزز ثقة القبيل9ة لالله االقيادة الوطنية 

لبالدرا اقضية شعبنا امظلوميته. 

محمد صالح حاتم

ارحن يف لداية املفية اليارية من العداان االحرب االقتل 
االدمار االحصار االجوع ااملرض، االت  يش9نها ايفرضها 
علين9ا تحال9ف القتل ااإلْرَ 9اب العرل  لقي9ادة مألكة لن  
س9عود، االت  قاللها صأود اتضحية ااستبسال أسطوري 
من قبل ش9عبنا العظيم، أذ 9ل العالم، ا ذا  و الريار الذي 
اختاره شعبنا منذ أال يو2ٍ شن تحالف القتل ااىل غاراته عى 

شعبنا العظيم يف 26 مارس 22015. 
فالس9ؤال ال9ذي يتب9ادر إىل ذ 9ن ُكّل يأن9  صأد اص7 
ااستبس9ل اضّح9ى م9اذا لع9د 1000 ي9و2 م9ن الع9داان 

االصأود؟
فاليو2 رحن مطالبون أَْكيَر من ذي قبل لأواصلة الصأود 
االتضحي9ة االف9دا  يف س9بيل الدف9اع ع9ن الوط9ن امرض 
ااإلرس9ان، االحفاظ ع9ى تأاس9ك الجبه9ة الداخلية حتى 
تحقي9ق الن9رص الكامل االش9امل اتحري9ر امرايض اليأنية 

املحتلة من قبل لن  سعود اعيال زايد. 
فيج9ب مللأ9ة الج9راح ار9رش ثقاف9ة املحبة االتس9امح 
اامخوة، ااالس9تفادة من قرار العفو العا2، اعد2 التش9ف  
ارس9يان املايض لآالمه ااحزاره اجراحه االنظر للأستقبل 
النا  يأن ااحد تسوده املحبة االوحدة ااالخوة، يأن مزد ر 
تحكأ9ه مؤسس9ات الدالة لعيداً ًع9ن التعص9ب االكرا ية 

ااملناطقية ااملذ بية الت  يرطط لها العدا. 
فنحن مطالبون اليو2 لأواصلة مسرة الدفاع عن الوطن 

ارفد الجبهات لالرجال ااملال االسالح. 
اعى الحكومة تفعيل عأل مؤسسات الدالة، اكذَلك تفعيل 
أجه9زة الرقالة ااملحاس9بة الحكومية، اامجه9زة القضائية، 
ااض9ل الرجل املناس9ب يف املكان املناس9ب لغ9ض النظر عن 

االرتأا ات الحزلية الضيقة، لعيداً عن اإلقصا  ااالرتقا2. 
يج9ب العأ9ل ل9راح الفري9ق الواحد ل9دان مجامل9ة أَْا 
محس9ولية، فالوطن يتسل لجأيل ألنائه الرشفا  املرلصن 
الوطنين االحرار، امس9ؤالية لنائه    مسؤالية الجأيل، 
االوطن ليا خاص لحزب أَْا مكون سيايس، أَْا ملك شرص 

أَْا جأاعة لل  و ملك الجأيل. 
فيج9ب النظر لع9ن الرحأة للش9عب املناض9ل االصامد 
االصال9ر، اذَلك من خالل الرقالة عى أس9عار املواد الغذائية 
ااملش9تقات النفطية اأسعار الغاز املنزيل امحارلة امعاقبة 
مفتع9ي امزم9ات اتجار الح9راب الذين يتاج9ران لأقوات 
املواطنن، االذين ال يردمون غر قوى العداان، ا م لعألهم 
 ذا يريدان إضعاف الجبهة الداخلية اخلرلة تأاسكها. 

فيج9ب أن تكون يداً تدافل عن حياض الوطن، ايداً تعأل 
عى لنائه اتحاس9ب ُكّل من تس9ول له رفسه املساس لأمن 
ااس9تقرار اليأ9ن ااملتاج9رة ل9أرزاق املواطن9ن الصامدين 

االصالرين اما2 تحالف قوى العداان. 
فدماُ  الشهدا  اآال2 اارن الجرحى اآ ات اليكاىل ادموع 
اميتا2 لن ت9راح  دراً، فه  من س9تنتقم من تحالف القتل 

ااإلْرَ اب السعودي امفتعي امزمات اتجار الحراب. 
اعاش اليأن حراً ألياً، االرزي االعار للرورة االعأال . 

علي الصنعاني

ال الالغ أن قلت أن الصواريخ البالستية 
ل9ركان اك9راز  9  م9ن س9تج7 دال 
العداان ع9ى ايقاف حرله9ا، احد ا من 
ستصنل الفارق،    من ستكتب النهاية 
عأا قريب،    امَْكيَر املاً ااالشد خطورة 
عى عراش9هم، لن يتأثراا الن يتزحزحوا 
عن عداارهم طاملا ظلت الحرب محصورة 
يف اطننا أَْا عى حدادرا، احده العأق  و 

االعأق املاً ااالشد اجعا. 
ص9اراخ ُكّل 15 يو2 يص9ل إىل الرياض 
أَْا الوظب9  مفعول9ه كأفع9ول ألف غارة 

علينا مأ9ا يعدان، طاملا امتلكنا الس9الح 
الذي يصل إىل عواصأهم ليا امامهم من 
خيار إاّل ايقاف العداان، الن يس9تطيعوا 
ايق9اف ذل9ك التهدي9د حت9ى ل9و احتل9وا 

الحديدة لأكألها ال سأح الله. 
ستستأر الصواريخ يف دك عراشهم 
الس9احل لأكأل9ه,  حت9ى ل9و احتل9وا 
الن يتغر م9ن اممر ش9يئاً, ايف رهاية 
املطاف س9تج7 م تلك الصواريخ عى 
ايقاف الع9داان االرراج من أي أرٍض 

احتلو ا. 
املزي9د م9ن الوقت لي9ا يف صالحهم 
طاملا عراش9هم تدك اقالعهم املحصنة 

تقصف, س9ينهار اقتصاد م اتتشجل 
ُكّل الجأاع9ات املناائ9ة لهم اس9تزداد 
االضطرال9ات يف للدارهم يوما لعد يوما، 
ال من9اص امامه9م إاّل أن يفهأوا اليو2 
قب9ل الغ9د ايوقفوا عدااره9م ايغادراا 

أرضنا. 
ما يف اس9عهم اليو2 ل9ن يحصلوا عليه 
غدا، الغ9رار االعنجهي9ة أاصلت عيأان 
مج9ي اآل امحأ9ر اصغ9ر ل9ن عزي9ز 
اعي محس9ن اع9ي صال9ح إىل النهايات 
زاي9د  ال9ن  االي9ه  املهف9وف  اس9توصل 
اإخواره إىل رهايات لم تك يف الحسبان. 

كي ثقة أن النرص اٍت آٍت إن شا  الله. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

مؤتمريون بنكهة اإلصالح!
محمد ناجي أحمد

اإلصالحيون يصدران عفواً عن املؤتأرين إذا تركوا موقَفهم من مقاامة العداان 
اممريك / السعودي.. العفو  نا إمارات  سعودي، اما اإلصالح إال طبلة الفرمان!

مكور9اُت رظا2 تريد الس9عودية أن تعي9َده للحكم، اأن يعف9َو لعُضه عن لعضه، 
9ُل اإلصالح كان يُريُد )إس9قاَط الرئي9ا( اعودَة املؤتأ9ر إىل ميياقه اإلخوار ،  فتجأُّ

كِأَظلَّة الستيأار الفساد، فهو ملُح تنام  شعبية اإلخوان!
م9ن ُ نا تصب9ُح حركُة أرصار الله  9  املغاير اليوري لنظ9ا2ٍ ترعرعت تحالفاتُه 
املشيرية ااإلخوارية االعسكرية االتجارية يف كنف املاِل النفط  االوّ الية السعودية 

اليوتات مالية صنعتها لريطاريا يف خأسينيات القرن العرشين لعدن اأفريقيا!
لحسالات املنفعة اا تبالها تقافز البعُض من سفينة أرصار الله إىل رشعية فنادق 
ر عن أقىص ما لديه من ماكينة القتل، ااستنفر  الرياض، فهم يَران العدااَن قد ش9أَّ
ُكّل إمكاراته ملحارَصة صنعا ، فأس9عفتهم حس9الاتُهم الدريوي9ُة أن احتالَل صنعاَ  
)مس9ألُة اقت(، اغاب عنهم أن املؤمنن لعدال9ة قضيتهم لالُحريَّة االعدالة االَوحدة 

االسيادة لن تنتكَا رايتُهم استظلُّ خفاقًة جيالً لعد جيل، ااسألوا التأريخ.

ياسة وانقالب الفتوى آل سعود والمؤّسسة الدينية: تبّدالت السِّ
قاسم شعيب

ع9اش مجتأ9ُل الجزي9رة العرلي9ة اِم9ن ارائ9ه كل 
الجغرافيا الس9لفية، منذُ أكير من قرن من الزمان، داخَل 

سياج دين  ُمغَلق. 
قص9ٌص كيرٌة ت9ُرَاى عن معاراة أش9راص؛ لس9بب 
فت9ااى ش9يوخ اّ الين متش9ّددين. يف مرحل9ة ماضية 
كار9ت الفن9ون االتكنولوجي9ا الجدي9دة ارق9د الس9لطة 
االكي9ر م9ن النظري9ات العلأي9ة ُمَحرَّم9ة. العض تلك 

امُلحّرمات ال يزال مستأراً حتى اآلن.
قائأ9ة امُلحّرمات يف املألكة الس9عودية ثالثة أصناف. 
امال اجتأاع  االيار  تكنولوج  االيالث سيايس. لكن 
تل9ك الفتااى امُلحرِّمة لكل جديد ازدادت ِحّدة اتواتراً منذ 

ثأارينيات القرن املايض. 
ا 9  الي9و2 تنقلب م9ن الحرم9ة إىل إلاح9ة. يف لداية 
اليأارينات، ارترشت الفتااى امُلتش9ّددة مل ظهور »تيار 
الصح9وة«. اأصبحت محارضاتهم اكتبهم تُباع لاملالين 
ا 9و ما عك9ا مزاجاً ش9عبياً عاماً ت9م توظيفه يف  ذا 

االتجاه. 
منذ رش9أة الدالة الس9عودية اماىل ع9ا2   17 لدأ 
التحال9ف ال9ذي قا2 ل9ن ش9رصيّتن  امت9ن  أا: 
محّأد لن س9عود، مؤّس9ا العائلة الحاِكأة، امحّأد 
ل9ن َعبدالو 9اب، مؤّس9ا املذ 9ب الوّ ال9 ، اق9د 
رس9أت العالقة لن الرجلن املس9ار التأرير  للدالة 

السعودية. 
كارت  ناك، منذ البداية، رزعة جاِمحة لغلق كل املنافذ 
أم9ا2 املجتأل ليغ9دا منفصالً ع9ن الواقل ال9ذي يعيش 
في9ه. جس9ده يف  ذا الزم9ان اراحه معّلق9ة يف التأريخ. 
لم يس9تين تحريأهم ش9يئاً مهّأاً من الحي9اة امُلعارصة. 
حّرم9وا التلفزيون، االتلف9ون املزاَّد لالكامرا، االس9فر 

للس9ياحة، االرراج للنز ة، ااالقرتاب من املرأة، اقيادة 
املرأة للس9يارة، ااس9تقبال البّث الفضائ9 .. حتى الورد 
امحأر لات ُمحّرماً؛ من إ دا ه تَش9بّه لعادات »الكفار«، 
االقصص االقصائد مرها خليعة، اشبكة اإلررترت؛ مرها 

تقود إىل الفساد. 
يتعّل9ق  ذا الجار9ب لحياة الناس العام9ة. ا و يأيّل 
ارعكاساً لتصّورات لسيطة تألك، من راحية، رؤية جامدة 
للعال9م اللواقل، اتحي9ل، من راحية أخرى، إىل لس9اطة 
التجرلة امُلنغلقة ااملح9دادة لحداد ااقعها الراص. اقد 
تم تجااز ذلك يف فرتة الس9تينيات االس9بعينيات. لم تعد 
التكنولوجيا حراماً اُس9ِأح لظه9ور الفنون. إال أن عودة 
التش9ّدد الدين  لقّوة منذ أرلعة عق9ود أرجعت اممور إىل 

املرلل امال. 
كان اللد للتش9ّدد الدين  الذي مارسه شيوخ الوّ الية 
م9ن أن ينتج ارفجارات متتالية لدأت س9نة ب7ب1 عندما 
قّرر جهيأان العتيب  قيادة تأّرد ضد س9لطة آل س9عود. 
كار9ت فرص9ة لتحري9م التظا 9رات، اَفْرض رس9ق من 
التش9ّدد الصاِر2 عى املجتأل اعتأ9اداً عى قاعدة فقهية 
اس9تردمت يف غر محلها ملحارصة حي9اة الناس اتقول 

»در  املفاسد مقد2َّ عى جلب املصالح«. 
كان مجتأل الجزيرة، يعيش حالة من التوازن الّدين  
مقاررة لأا حدث يف العقود امرلعة امخرة.  ذا امسلوب 
يف الحياة اس9تأر يف منطقة الجن9وب االحجاز ااملنطقة 
الرشقية، االت9  تعيش لحُكم موقعها تب9ادالً اجتأاعياً 
مل دال أخرى االت  تتبنّى مذا ب مرتلفة يف أغلبها. 

ل9م يك9ن ظه9ور العتيب  رت9اج فك9ر دين  متش9ّدد 
فحس9ب، لل كان ارعكاساً للس9لوك السيايس السعودي. 
فقد س9بقه، لأرلل س9نوات، اغتيال املل9ك فيصل عى يد 
امم9ر خال9د ل9ن مس9اعد يف س9بتأ7 65ب1 ث9أراً ملقتل 
ش9قيقه أثنا  اقتحامه ملبنى التلفزيون احتجاجاً عى ما 

يُعرض فيه من أفال2 اأغارَ . 
كان الح9ل لالنس9بة إىل الحكومة الب9د  لفرض قيود 
كأا لو كارت تنتظر م7ّراً لفعل ذلك. أصبحت  يئة اممر 
لاملع9راف أكير ق9ّوة ال9دأت تُغلق املحال اق9ت الصالة، 

اتراقب سلوك امفراد. 
ق9د تكون عب9ارة »دين ل9ال ثقافة« الت  اس9تردمها 
الباحث الفرر9يس أاليفييه راا يف كتاله »الجهل املقّدس« 
أفض9ل اص9ف لطبيعة »تي9ار الصح9وة« ال9ذي  يأنت 
تأياّلت9ه اميديولوجي9ة يف املألك9ة الس9عودية عى مدى 
أرلع9ة عقود ماضية. لكن ذلك ال يفرّس التحّوالت الحاليّة 
الت  تش9هد ا املألكة لأرها رداد فعل طبيعية تجاه ذلك 
التيّار، الذي يرتلف عن املؤّسس9ة الدينية الرسأية، لقدر 
ما يعكا االرتقال من مرحلة منتجة للعنف احاضنة له 
إىل مرحل9ة جديدة م7ّرة لالرتأ9ا  يف الحضن الصهيور  

علناً. 
رتيج9ة  لي9ا، فق9ط،  املألك9ة،  يف  اآلن  يح9دث  م9ا 
ملفه9و2  النس9قيّة  االتأاي9الت  النظري9ة  لالرس9دادات 
الصح9وة، ع79 خليط  ائ9ل م9ن الكتالات امُلتش9الهة، 
اامف9كار النأطية الفق9رة، لُدعاة غلب9ت عليهم الدعوة 
عى الِعل9م، االوعُظ ع9ى البحث، فلم يتوف9راا عى فكر 
موضوع9  يأخ9ذ مس9افة من تل9ك التأايالت النس9قية 
لأليديولوجي9ا الوّ الي9ة، ل9ل  9و، لامس9اس، جز  من 

استحقاق خارج . 
ام9ا يؤّك9د ذلك ارق9الُب امُلفتن عى أرفس9هم لرسعة 
كبرة، كأا فعل، ميالً، مفت  املألكة َعبدالعزيز آل الشيخ 
ال9ذي ارتق9ل من تحريم مش9اركة النس9ا  يف االرترالات 
البلدي9ة إىل إلاحتها يف ظرف ثالثة أس9اليل فقط من عى 
من79 الجامل رفس9ه ا و جامل »اإلم9ا2 ترك «. أظهر 
ذل9ك للكير من الناس تبعيّة املؤّسس9ات الدينية الكاملة 
للقرص امللك  اعأله9ا من7اً لردمة مصالحه اتوّجهاته 

السياسية. 
ا 9و م9ا تس9بّب يف فق9دان ثق9ة الن9اس اامُليّقف9ن 
املس9تقّلن لش9كل خاص يف رج9ال الّدين. فه9م ال يران 
أن الفتااى تغّرت لس9بب تغّر رؤية املفت  ااصوله إىل 
اجتهاد جديد، لل من مزاج الحاِكم اتوّجهاته السياس9ية 

تغّرت اليا للأفت  إال أن يالحق التغّرات الجديدة. 
من غر املأكن عد2 رلط  ذا املس9ار لأسار آخر أرتج 
تنظي9م القاعدة ثم تنظيم داعش اللذين أظهرا تش9ّدداً ال 
رظر له اعتأاداً عى فتااى تكفر املرتلفن. فقد تزامن 
ظه9ور القاعدة مل لداي9ة ظهور العودة إىل التش9ّدد لعد 
 درة الس9تينيات االس9بعينيات. ا 9ذان التنظيأان تم 
اس9تردامهأا لفعالي9ة من ط9رف املرال9رات اممركية 
ااإلرسائيلية لتنفيذ أجن9دة دموية اترريبية مؤملة لدأت 

يف أفغارستان اارتهت يف العراق اسوريا.. 
ام9ل اصول س9لأان ل9ن َعبدالعزي9ز االن9ه محّأد، 
امكير رفوذاً، إىل الس9لطة، اتُّرذ قرار لتصفية إرث »تيار 
الصح9وة« من الفت9ااى املتش9ّددة ليا فق9ط من أجل 
االرتق9ال إىل علَأن9ة الدال9ة، الكن، لامس9اس، من أجل 
االس9تجالة ملطالب أمركية مس9تحدثة ترّص  ذه املرة 
املوق9ف من القدس االحق الفلس9طين  لاعتب9اره جز اً 

مأا ُسأِّ  ل9 »صفقة القرن«. 
اكان م9ن الطبيع9  أن تنقل9ب الفتااى عى رفس9ها 
لتصب9ح الق9دس، فج9أة، مدين9ة غ9ر مهّأ9ة للع9رب 
ااملسلأن.. افلس9طن مشكلة الفلس9طينين احد م. 
كارت الفتااى تؤّكد عى ُحرمة قتل اليهود الصهاينة كأا 
   فتوى الداعي9ة الوّ ال  عي الحلب  ميالً، اارتهت إىل 
التقليل من أ أيّة القدس اتهأيش القضية الفلسطينية 
من خالل حال الصأت الرسأ  الدين  االسيايس امُلطبَق 
االت  لم تررقها سوى أصوات لعض الُكتّاب السعودين 

امُلستهِدفة للفلسطينين..

أوقفوا هذا النزيف العربي أوال
محمد خضر الزبيدي

 ذه الفوىض العارمُة االضياُع الالمحداد 
ال9ذي تعيُش9ه أمتن9ا العرلي9ة أم9ا آن له أن 
ينته9 .  9ل افتقرر9ا للحكأ9ة االحكأ9ا  
حتى رصبَح أمة مستلبة منهولة امغتصبة 
له9ذا الح9د الذي ال ي9رس صديًق9ا اال يغيظ 
ع9دًاا اأَْصبَحن9ا فرقا  مأزق9ن امتقاتلن 
امترلف9ن اكأرنا مجأوعات من امرعا2 لل 
أضل س9بياًل؟  ل صحيح أره ارطفأ رور الله 
من لن أيدينا حتى اختلط الحالل لالنالل؟.
إن أاجاَعن9ا مح9ددة ااضح9ة ل9كل ذي 
لصرة ايأت  عى رأسها  ذه الهزة امْرضيّة 
القاتل9ة الت9  تجت9اح الرلي9ج العرل  آخر 
القالع الت  صأدت أََما2 االعاصر الرشس9ة 
الت  أحرقت امخ9� االيالا امن املحيط 

حتى الرليج اممر الذي جعل لعًضا منا يجد 
يف عدار9ا امال )الكي9ان الصهيور ( القلعة 
الت9  يحتأ9  لها م9ن عداارية أخي9ه اإذا 
لأقوى قالعنا احصورنا تنهار عى من فيها 

من لرش احجر.
كال ثم كال أيها الس9ادة لن يغفر الله لكم 
ا لهذا  االتأريخ لن يرحأكم إن لم تضعوا َحدًّ

االرهيار.
اأم9ا  9ذا النزي9ف القات9ل الذي ر9راه يف 
س9وريا االعراق اليبيا ثم مرص االس9ودان 
َااليأ9ن فإر9ه لعن9ة الل9ه االتأري9خ الت9  
ا لهذا  س9تالحقنا للعناته9ا أن ل9م رضل ح9دًّ
9ة  العب9ث الصبيار  االذي يش9ل ق9درة امُمَّ

ايفتك لإْمَكاراتها الجبارة. 
لامما القريب للغت السررية االتحدي 
لرئيا الواليات املتح9دة اممريكية أن يعلن 
لكل اقاحة اصلف أن القدس    العاصأة 

املدية لدالة الكي9ان الصهيور ، اممر الذي 
جعل اممت9ن العرلية ااإلْس9اَلمية توجهان 
له اللكيان الصهيور9  صفعة جعلته يفقد 

توازره. 
جأيٌل  ذا ال9ذي تم الكن امجأل منه أن 
تتوس9ل داائر اليقظة حتى ر9َرى أمتنا اقد 

شفيت من جأيل آالمها.
إرن9ا روجه ردا ر9ا لكل الق9ادة من عرب 
امس9لأن امس9يحين، أن يضعوا حًدا لهذا 
الرسطان الربيث، ارحن عليه قادران، كأا 
أرنا رناشد قادة الفكر اأركان علم السياسة 
لتوجي9ه  دار 9م  يأخ9ذاا  أن  ااالجتَأ9اع 

خطوات امجيال لكل ما  و أفضل.
رحن أمة م9ن حقها أن تك9وَن يف طليعة 
امَُم99م االشعوب إْن أحسن ألناؤ ا العأل.. 
)اقل اعألوا فَس9َرَى اللُه عأَلكم ارس9ولُه 

ااملؤمنون(. 

الخروج من املستنقع باملجازر!
تدم9ر مقوم9ات اليأ9ن اإعادته ف9رتة زمني9ة إىل الورا  
تأنع9ه من تحقي9ق أَْ 99َداف ثورته اتحقي9ق االزد ار الذي 
يُيِبُت للش9عب اليأن  فوائَد الترلص من الهيأنة الس9عودية 
ااممريكية، امنل اليأن من التحول لقوة إقليأية تش9ارك يف 

محور املقاامة يف مواَجهة الكيان الصهيور . 
الي9و2 العد س9قوط املؤام9رة الت  ميّل9ت الورقة امخرة 
للعداان؛ لتجنب الهزيأ9ة يف اليأن، لجأ ع7 طراره الرتكاب 
ألش9ل املج9ازر الت9  خّلف9ت مئ9ات الش9هدا  االجرح9ى، 
معظأه9م من النس9ا  اامطف9ال خالل العرشي9ن يوماً الت  
أعقبت س9قوط تلك املؤامرة ااحرتاق الورقة، الالتايل يلتق  
العدااُن السعودي عى اليأن مل رظره اإلرسائيي عى لبنان 
م9ن حيث اللج9و  الرت9كاب املج9ازر االرتقامية، حي9ث يُجد 
النظا2ُ الس9عودي رفَسه مل اقرتاب رهاية العا2 الجاري دان 
تحقيق امَْ 99َداف أََما2 رضارة اإلقرار لالهزيأة االبحث عن 

مررج من مستنقل اليأن، كأا فعل الكيان الصهيور . 
يظل ذلك مجرد ق9را ة قد تُصيُب اقد تَريُب، لكن يف كير 
من الحراب يلجأ الطرُف املهزا2ُ الرتكاب املجازر؛ للبحث عن 
مررج من ارطته؛ لجع9ل الحديث عن حأاية املدرين غطاً  
ام79راً للرراج من الورطة اجع9ل الحديث يرتكز حول ذلك 

اليا حول  زيأة ذلك الطرف.

التضحي9ات الكبرة أن مجازر م  ذه الت  يوزعورها 
ع9ى للدر9ا يوميًّا – لم تزد ش9عبنا إال عنفوارا، اش9عورا 
لالواج9ب الدين  قب9ل الوطن ، اما لم يدرك9وه أَيْضاً أن 
الش9عب لصغ9اره اكباره ال9ذي للغ  ذا الح9د من العزة 
ااملنََعة اإلا  الضيم، اتقدي9ا الحرية الحقيقية، اكره 
الظلم االفس9وق االعصيان، اُعِرف عن رجاله ارس9ائه 
اصغاره اكباره أرهم يقدِّمون الشهدا ، تلو الشهدا ، اال 
يرضعون، أَْا يُْستَضامون، فإره شعٌب ال يقبل الهزيأة، 
اال تج9وز عليه أرواع التهديد، اال يراف من الوعيد، اأره 
يش9ق طريقه رحو النرص ااملجد االكرام9ة االقوة أكير 

اأكير. 
 9ذا املجتأل الذي قد2 الش9هدا  عأليًّا ارست راح 
الش9هادة يف دمائه ارشايين9ه، اأَْصبَح الش9هدا  فيهم 
من9اراِت التقى، اأعال2َ املجد، ا ام9ات الفرر، اأَْصبَح 
سوا  لديهم أن ينترصاا يف املعارك ايظفراا ماديًّا فيها، 
أَْا تحل9ق أرااحهم إىل املأل امعى،  9ؤال  ال يأكن لدالة 
أَْا لِحل9ٍف أَْا لقوة أن تهزمهم، أَْا تبتز م، مهأا عظأت 
قوتها، اعال شأرها، اتطّور سالحها، أَْا كيرت أموالها. 
إن صررة الشعوب العاتية الت  اركرس عند ا الغزاة 

اتحطأ9ت آماله9م، اتبعيرت خططهم،  9  الراحية 
الت  تسود تلك الشعوب الحرة املجا دة، فأا كان منها 
داً م له9ا، مهتأا  عاش9قا للش9هادة مقِدس9ا لها، مأجِّ
ما ملرتاريها، فإره شعٌب يصبح النَّيْل منه  لذايها، محرَتِ
ألعَد م9ن النيل من الجوزا ، ااالق9رتاب منه أصعب من 
الرتق  يف درجات الس9أا ، اعند  ذا الحد فشل الطغاة 
االظاملون من تجااز  ذه النوعية من الشعوب، اعاداا 
ميرن9ن لفش9لهم، اميقلن لهزائأه9م، لذاكرٍة مؤملة، 

اذكرياٍت كالوسية. 
ليا  ناك أقوى من الش9عوب الت9  تجاازت حالة 
الروف االقلق االضع9ف االتهاان ااالررذال االرتاجل 

احب الدريا االبقا . 
الراحية الس9امية س9الح فّعال اعظيم..    أقوى 
م9ن ُكّل أرواع امس9لحة، اأكير حداثة م9ن ُكّل حدييها، 

اأكير فتكاً من أشد ا فتكاً اتدمراً. 
   الراحي9ة الت  تأأل جوار9ح مجا دينا املطال، 
ايفتقد إليها أفراد م امذال  اقاداتهم امرذال، فهم رغم 
ما حش9داا من ق9وات، اما لديهم م9ن إمكارات مالية، 
اخطط حرلية، اعدة اعت9اد، اأحدث الطائرات اأقوى 

البوارج، رغم ُكّل ذلك إال أرهم فش9لوا فشال ذريعا شهد 
العال9م عليه، ال9ات املقات9ل اليأن  مر 9وَب الجارب، 
مهاَب الحركة، يير العجب، ايأأل الدريا شأوخا اعزة، 
م9ا ذلك إال مره9م يأتلكون الراحية العالي9ة، فتوثقهم 
الكامرات ا م يتقدمون لأس9لحة خفيفة تحت مرأى 
أفت9ك اأقوى الطائرات االب9وارج االصواريخ االقنالل، 
 9ذه الراحية  9  الت9  اقتحأت له9م أ 9واَل املجد، 
اداس9ت لأرجلهم معاقَل احصوَن امعسكرات امعدا ، 
فقاس9و ا أشد اأس9د أرواع املقاساة، اكس9بوا الحرب 

افازاا لالر ان. 
أم9ا املجتأل الذي منحه ش9هداؤه  ذه القيأَة ا ذه 
الراحية ااكتس9بها منه9م عن ج9دارة، فأَْصبَح يتأنى 
امل9وت ايرج9و لق9ا  الل9ه - فال يأك9ن أن يتس9لل إليه 
اإلحب9اط، أَْا يس9تحوذ علي9ه امللل، أَْا يص9اب لالريبة، 
مهأ9ا أصيب من آال2، ارال من كلو2ٍ اجراح؛ مره يريد 
لق9ا  الله من أي املواب الت9  توصله إليه تعاىل، إْن من 

لاب الشهادة أَْا من لاب االرتصار. 
يف ُكلٍّ منهأ9ا تحقيق املراد اإلله9  يف أرض التكليف 

اساحة االختبار.

الشهيد.. ومجتمُعه املجيد! 
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لنقول لمن يشرعون االختالف والُفرقة: ليست هذه الروحية التي يخلقها اهلل في نفوس اأُلمَّـة

الشهيد القائد: هدى اهلل استطاع أن يخلَق روحيًة 
واحدًة لكافة أنبياء اهلل وأوليائه على اختالف عصورهم

 : بشرى المحطوري:
محارضت9ه  يف  الَقاِئ999ُد  9ِهيُْد  الشَّ أاض9ح 
]الهوي9ة اإليَْأارية[ اآلثار ال9ذي يرتكها اإليَْأان 
ل99]املالئكة، االكتب، االرسل[.. ثم ارتقل ليبَن 
ااحديَة الُهوي9ة اإليَْأارية ااملرشاع اإلله  منذ 
آد2 إىل رس9ول الل9ه محأد خات9م امربيا  تأيل 
ش9ا داً حياً عى أن لإم9كان دين الله ا ديه أن 

يبن  أمة متوحدة. 

جميع األنبياء كانوا على )روحية، 
ونفسية( واحدة:ــ

أّكد -َس9اَل2ُ اللِه َعَل9ي99ِْه- أن أربياَ  الله عى 
اخت9الف أزماره9م كار9وا متحدي9ن يف اله9دف 
االنفس9ية االراحية، حيث قال: ]تجد يف أربيا  
الل9ه - عى الرغم من كأالهم،  م يف أرفس9هم, 
لاعتب9ار الظ9راف، الاعتبار روعي9ات امَُم99م 
الت  لعي9وا إليها - تجد اح9دة امربيا ، راحية 
امربيا  الواح9دة عى اختالف الزم9ان االفارق 
الكبر ل9ن ُكّل رب9  ارب ، تش9عر اكأرك أما2 
مجأوع9ة م9ن التالميذ عاش9وا يف زم9ن ااحد، 
اتلقوا تعليأهم عى يد أس9تاذ ااحد،  ذا رفسه 
 و ش9ا د ح9  ع9ى أن لإم9كان منه9ج الله 
س9بحاره اتعاىل، ا ديه أن يبن  أمة متوحدة.. 
م9ن الذي يقرأ أخبار أالئ9ك امربيا  ثم ال يلأا 
ا ااح9دة؟ تقرأ  أر9ه أما2 راحية ااح9دة، ارََفَ
ع9ن روح، ع9ن إدريا، ع9ن إلرا ي9م، ا كذا، 
ا ك9ذا إىل أن تص9ل إىل ربين9ا محأ9د )صلوات 
الل9ه عليه اع9ى آل9ه( إذا لك ترى رفس9ك أما2 
مجأوع9ة ااحدة، كله9ا عى قلب رج9ل ااحد، 
رظرتها إىل الحياة ااح9دة، ا تأامها لعباد الله 
ااح9د، تفاريه9ا يف مي9دان العأل م9ن أجل الله 
ااحد, عالقتها لالله س9بحاره اتعاىل، منطلقها 

ااحد[.. 

َ َأَحٍد مِّن  ُق َبنينْ معنى: }الَ ُنَفرِّ
رُُّسِلِه{

ارشح -َس9اَل2ُ اللِه َعَل9ي9ِْه- اآلية الس9القة 
كاآلت9 : ]الن تفرق، مس9رة ااح9دة، راحية 
ااحدة، رفس9ية ااح9دة، اعأل ااح9د، ال لد أن 
تؤمن لهم، اإيَْأارك له9م  و إيَْأان أَيْضاً لعدل 
الل9ه احكأت9ه ارحأته؛ من ُكّل رس9ل الله  م 
رحأ9ة لعب9اده، اكل رس9ل الله  9م لأقتىض 
حكأته؛ مره  و امللك،  و الرب،  و اإلله، اكل 
البرش عبيد له فال يأكن أن يرتكهم دان أن يبن 
له9م ما يهديهم، دان أن يكون لس9لطاره رفوذ 

فيهم عن طريق كتبه ارسله.
ن رُُّسِلِه{  ُق لَْنَ أََحٍد مِّ  كذا املؤمنون }الَ رَُفرِّ
)البقرة: 286(.، ااملس9لأون  م الوحيدان اآلن 
ن  ُق لَْنَ أََحٍد مِّ يف إيَْأارهم عى  ذا النحو: }الَ رَُفرِّ
رُُّس9ِلِه{ )البقرة: 286(. لك9ن اليهود ال يؤمنون 
يؤمن9ون  ال  االنص9ارى  لأحأ9د،  اال  لعي9ى 
لأحأ9د )صل9وات الل9ه علي9ه اعى آل9ه( فهم 

مفرقون لن رس9ل الله، أم9ا رحن - االحأد لله 
- فنحن مؤمنون لرسله جأيعاً , موىس اعيى 

امحأد امن سبقهم من أربيا  الله[. 

مفارقة غريبة:ــ
اتط9رق -َس9اَل2ُ الل9ِه َعَل9ي99ِْه- إىل مفارقة 
غريبة يعيش9ها املس9لأون، حيث قال: ]رسول 
الله محأد )صلوات الله عليه اعى آله( اإليَْأان 
لرس9الته، العأل افق ما  دى إليه اأرشد إليه, 
 و يجس9د اإليَْأان الذي ال تفريق فيه لن رسل 

الله.
الكن لو عرضنا أرفسنا اااقعنا عى ما كان 
لدى رس9ول الله من إيَْأان اعى ما أراد رس9ول 
الل9ه )صلوات الله عليه اعى آل9ه( ا ذا القرآن 
الكري9م أن ركون عليه لوجدرا أرفس9نا لعيدين 
ج9داً االتعادرا ع9ن محأد )صل9وات الله عليه 
اعى آله( يف ااقعنا ملأ9وس، ا و التعاد أَيْضاً 
عن لقي9ة امربيا .. لل س9نرى أرفس9نا - ا و 
املوض9وع الذي رريد أن رتح9دث عنه  ذه الليلة 
- كيف أرن9ا أَيْضاً لعيدان عن موىس امتأثران 
لاليهود، عن راحية موىس، عن ا تأا2 موىس، 
ع9ن جدية احركة م9وىس، اأصبحن9ا رأيل إىل 
املفس9دين الذي9ن تنك9راا لرشيعت9ه، اتنك9راا 
للتوراة، اتنكراا ملحأد، اتنكراا للقرآن، أليست 
 9ذه مفارق9ة مل9وىس؟.. ارح9ن أيض9اً رفارق 
عي9ى، ارلتجئ إىل النص9ارى، ارتوىل النصارى 
الذين  م اليو2 ليسوا عى منهاج عيى، اليهود 
اليو2 اقبل اليو2 الذين ليسوا عى منهاج موىس 
اال ع9ى طريقت9ه اال عى كتاله، رأينا أرفس9نا 
مباين9ن ملحأد )صل9وات الله علي9ه اعى آله(، 
ثأرأينا أرفس9نا أما2 موىس اعي9ى يف القرآن, 
اأم9ا2 اليهود االنص9ارى يف ااق9ل الحياة فإذا 
لنا ارا  اليه9ود االنصارى العيدين عن موىس 
ُق لَْنَ  اعيى ارحن من رقول يف إيَْأارنا: }الَ رَُفرِّ
ن رُُّسِلِه{ )البقرة: 286(؛ من ُكّل ااحد من  أََحٍد مِّ
أربيا  الله, يف حركته, يف مسرته ما أرت لحاجة 

إىل أن تهتدي له[. 

ُشبهٌة.. خبيثة:ــ
اأش9ار -َساَل2ُ اللِه َعَل9ي9ِْه- إىل شبهة خبيية 
يطلقها اليهود، اكيفية الرد عليها، حيث قال: 
]أحياراً يق9ول اليهود: رحن اأرتم مرتلفون 
يف محأ9د امتفقون عى م9وىس، ملاذا ال رنطلق 
َجأيع9اً ع9ى م9ا رح9ن متفق9ون علي9ه؟ اقد 
يق9ول النصارى: رح9ن اأرتم مؤمن9ون لعيى 
امرتلفون يف محأد، ملاذا ال رنطلق َجأيعاً عى 

ما رحن متفقون عليه؟. 
رق9ول له9م: إرأا آمن9ا لأ9وىس اعيى عن 
طري9ق محأ9د فإذا ل9م تصح ربوت9ه فال صحة 

للنبوات السالقة قبلها لدينا[. 
يِن َما  9َن الدِّ َع َلُك9م مِّ اأض9اف أيض9اً: ]}رَشَ
يْنَا  َاصَّ ِل9ِه رُوًحا َاال9َِّذي أَْاَحيْنَا إَِلي9َْك َاَما َاصَّ
ِل9ِه إِلَْراِ ي9َم َاُم9وىَس َاِعيَى{ )الش9ورى:13( 
إىل آخ9ر اآليات  ذه.  ذه رشيع9ة الله الواحدة، 
ارح9ن عندما رنطل9ق يف اإليَْأان له9ذا، أَْا لهذا 

لع9د  ذا اإليَْأ9ان أَيْضاً لأجأوعهم كرس9ل لله 
 و اس9تجالة لله س9بحاره اتعاىل، ا ذا  و ما 
كان يري9ده من اليهود ام9ن النصارى أن يقول 
لهم  و من يبعث الرس9ل. فالرس9ول الذي أرتم 
تؤمنون له موىس، االرس9ول ال9ذي تؤمنون له 
عي9ى ال9ذي لعيه اأرس9له  و الل9ه الذي لعث 
محأد اأرس9له، فلأ9اذا ال تؤمنون له؟ له اممر 
احده، ل9ه الحكم احده، ل9ه التدلر احده،  و 
الذي يبعث من يش9ا  من رس9له متى ما ش9ا  
امن أي فئة ش9ا ، فإيَْأار9ك لالله يفرض عليك 
أن تؤم9ن له9ذا النب9  كأ9ا آمنت لالنب9  الذي 
قبله، أن تؤمن له9ذا الكتاب كأا آمنت لالكتاب 
الذي قبل9ه، لل رح9ن يف إيَْأارنا رحن املس9لأن 
لأوىس اعيى اغره منامربيا  السالقن إرأا 
كان عن طري9ق إيَْأارنا لأحأد الالقرآن، فلوال 
محأ9د الوال القرآن ملا ص9ح لنا إيَْأان لهم، املا 

عرفنا م، املا اعرتفنا لهم[. 

ثقافة مغلوطة:ــ
تجويز وشرعنة )االختالف(.. والرد 

على ذلك:ــ
ااس9تنكر -َس9اَل2ُ اللِه َعَل9ي9ِْه- من يبيحون 
9ة، عى أس9اس  ايج9وزان )االخت9الف( يف امُمَّ
مب9دأ )االجتهاد(، يف مح9ارضات كيرة، اكارت 
رداده رائعة، ا نا يف  ذه املحارضة تحدث عن 
 ذا املوض9وع، لجزئية صغرة، من خالل ذكره 
لوحدة امربيا ، الأن احدة امربيا  -َس9اَل2ُ اللِه 
َعَل9ي9ِْه9م- يف ُكّل يش ، يف املنه9ج، االطريق9ة، 
اامس9لوب، يدل9ل عى اج9وب االتح9اد، اعد2 
التفرق، حيث قال عن ذكر الله لوحدة أربيائه: 
9ة الت   ]لنقول مرفس9نا رح9ن يف  9ذه امُمَّ
تفرق9ت اتأزقت لع9د أن حذر ا الل9ه يف كتاله 
الكري9م، ارها ا عن التف9رق ااالختالف، اأن ال 
9ة الس9القة، أَْا جألة  تقل فيأا اقعت فيه امُمَّ
من امَُم99م الس9القة قبلها }َاال تَُكْورُوا َكاّلِذيَْن 
تََفرَُّق9ْوا َااْختََلُفْوا ِم9ْن لَْعِد َما َجاَ ُ 9ُم البَيّنَاُت 
َاأُاَلِئ9َك َلُه9ْم َع9ذَاٌب َعِظيْْم{)آل عأ9ران105(. 
رق9ول مرفس9نا: ما ال9ذي فرقنا؟  9ل  و دين 
الل9ه؟  ل  و  دي الله؟ إن  دي الله اس9تطاع 
أن يوح9د ايرلق راحي9ة ااح9دة ملجاميل من 
أربيائه ارسله اأاليائه عى اختالف عصور م، 
عى اختالف فئاتهم، عى اختالف مجتأعاتهم.. 
االخت9الف،  يرّشع9ون  الذي9ن  مالئ9ك  لنق9ول 
ايؤصل9ون للفرق9ة: ليس9ت  ذه  9  راحية 
امربي9ا ،  ذه ليس9ت    الراحي9ة الت  يأكن 
9ة، ليعرفوا  أن يرلقها  دي الله يف رف9وس امُمَّ
 9م جس9امة الرطأ ال9ذي ارتكبوه، ام9ا زالوا 
يرتكبوره، أن ينطلقوا إىل أالئك الذين سيكورون 
 م الفئ9ة الت  تنطلق إلص9الح املجتأل، الفئة 
الت  تحأ9ل دين الله، ليقولوا ل9كل ااحد منهم 
أن ل9ه صالحي9ة أن ينطلق معتأداً عى رفس9ه 
فيدين لأا أداه إليه رظره ااجتهاده، مل علأهم 
ام9ل علأن9ا َجأيع9اً لالتباين ال9ذي يحصل يف 
اجه9ات النظ9ر ايف النتائ9ج الت  تح9دث لنا  
ع9ى اخت9الف اتعدد اجه9ات النظ9ر.  ل  ذا 

دي9ن الله؟ ليا  9ذا دين الله. ررج9ل إىل  دي 
الل9ه يف كتاله الكريم الذي ألان لن9ا أمة ااحدة، 
اليا فقط امربيا  لل عرض علينا ش9رصيات 
أُْخَرى م9ن أاليائه، امجاميل أُْخَرى من أاليائه 
ليب9ن لنا رفس9ياتهم كيف    ا 9م يف ميدان 
اال تدا  له9دي الله اااللت9زا2 لدينه، االعأل يف 
سبيله، ترا م كذلك رأوذجا ااحدا، ترا م كذلك 
رفسيات ااحدة، ارظرة ااحدة، ااع  ااحد[. 

املجرمون.. بواعث تمردهم 
واحدة.. على اختالف األزمان:ــ

اروه -َس9اَل2ُ اللِه َعَل9ي99ِْه- أن الكفار يف ُكّل 
زم9ان امكان كار9ت لواعث اأس9باب تأرد م 
عى امربي9ا  ااحدة، حيث ق9ال: ]تجد يف رفا 
الوقت امَُم99م الت  لعث إليها امربيا  االرس9ل 
كي9ف كار9ت أس9اليبهم ااح9دة، كي9ف كار9ت 
لواع9ث تأرد 9م اعناد 9م ادعاياته9م ض9د 
امربيا  ااح9دة، }تََش9الََهْت ُقلُْولُُهْم{  كذا قال 
الل9ه عنهم، إرأا أحيار9اً - ا و اليش  الطبيع  
- مل تعاق9ب امَُم99م أن تكير الدراس, اتتعدد 
املواقف الت  تتجى م9ن خاللها الدراس االع7 
يف  9ذا االتج9اه, أَْا يف  9ذا االتجاه، ف9إذا رحن 
ررى أرفس9نا أن ل9ن أيدينا تراثاً مهأ9اً، رصيداً 

مهأاً[.. 

ثقافة مغلوطة:ــ
النظرة ألنبياء اهلل بأنهم ]أجواد، 

مساكني اهلل، دراويش[!!!
اح9ّذر -َس9اَل2ُ الل9ِه َعَل9ي99ِْه- م9ن املفهو2 
املغل9وط عن9د الن9اس لصف9ات امربي9ا  الت9  
تصور 9م لن9ا لص9ورة غر الت9   9م عليها، 
فتغفل كتب السرة الكير من الصفات امُْخَرى 
له9م، حيث ق9ال: ]لكنن9ا رحن ارح9ن كطالب 
عل9م، ررجل إىل امربي9ا ، أَْا ررجل إىل رظرتنا إىل 
امربي9ا  فنج9د أرها رظ9رة غر ااقعي9ة ارظرة 
غر حقيقي9ة؛ لس9بب امخط9ا  اليقافية الت  
تلقينا 9ا فقدم9ت لن9ا امربي9ا  مجأوع9ة من 
املس9اكن الذي9ن ال يعرف9ون كي9ف يتحركون، 
االذي9ن ال ي9كادان يعرف9ون كي9ف يتكلأون، 
]أجواد أطياب مس9اكن الله[، فل9م يكن  ناك 
ما يأكن أن يجعلنا رس9تلهم من حياتهم، امن 
أس9اليبهم، امن حركتهم، ام9ن أعأالهم امن 
مواقفه9م الدراس املهأة.. ف9إذا لنا رعطل تلك 
اآلي9ات الكيرة، ع9ى الرغم من ق9ول الله لنا يف 
كتال9ه الكريم أن يف قصص امربيا  تيبيتا لفؤاد 
ربيه.. رس9ول الله )صلوات الله عليه اعى آله( 
ال9ذي رؤم9ن لأره س9يد الرس9ل، كي9ف رظرتنا 
إليه؟ امن أين يأكن أن رتعرف عى ش9رصيته 
لالش9كل الذي تأأل رفوس9نا حبا له، اش9عورا 
لعظأته، اكأال رفس9يته، اكأال ش9رصيته، 
اقدرته الهائلة، اذكائ9ه الكبر؟. متى ما جئنا 
إىل الّسر الت  تحأل عنوان سرة النب  )صلوات 
الل9ه عليه اعى آل9ه(، ثم رأت9  فيتحدثون عن 

مول9ده ارب9ذة لس9يطة م9ن اإلر اص9ات الت  
حصل9ت عند مولده، ثم يب9دأ املؤلف، غزاة لدر، 
لعد 9ا، غ9زاة أحد، لعد 9ا، غ9زاات، غزاات. 
يتح9دث عن الغزاة كم عدد املس9لأن, كم كان 
ع9دد الكافرين، ما الذي حدث أخرا، متى كارت 
امتى ارتهت، ثم ينتقل إىل غزاة أُْخَرى، فنررج 
من كتب السرة الدينا معرفة لتواريخ أحداث، 
غزاة لدر, غزاة أحد, غزاة حنن, غزاة كذا إىل 
آخره، الكن أين    ش9رصية محأد )صلوات 
الل9ه عليه اعى آله( الت9  تعرفنا عليها من لن 

ذلك الركا2 من كتب السرة؟![. 

من يظن نفسه كامل اإلينَْمان.. 
فهو ضال:ــ

ايف ذات الس9ياق تحدث -َساَل2ُ اللِه َعَل9ي9ِْه- 
ع9ن رضارة التواضل مل الل9ه، اطلب املغفرة 
منه يف ُكّل حال، حيث قال: ]}ُغْفَرارََك َرلَّنَا َاإَِليَْك 
اْلَأِص9رُ{ م9ا أَْكيَر م9ا يتكرر  ذا امس9لوب يف 
القرآن الكريم، ليقول مالئك الذين يتأننون عى 
الله لأرهم اس9تجالوا، لأره9م ا تداا، أن عليهم 
أن يفهأ9وا أن  9ذه النظرة إىل أرفس9هم رظرة 
مغلوط9ة، رظ9رة س9يكون ضحيته9ا إيَْأارهم، 
س9يكون ضحيتها مصر م، سيكون ضحيتها 
زكا  أرفس9هم }يَُأن9ُّوَن َعَلي9َْك أَْن أَْس9َلُأوا ُق9ل 
الَّ تَُأن9ُّوا َعَيَّ إِْس9اَلَمُكم لَِل اللَُّه يَُأ9نُّ َعَليُْكْم أَْن 
َ َداُك9ْم ِلإْلِيَأاِن{ )الحج9رات: 17( املنة لله عى 
عباده، ارحن عندما ررجل إىل  دي الله الواسل، 
رحن املس9لأن، رحن من يف  ذه القاعة، ألس9نا 
رتعرف كيرا عندما ررجل إىل كتاب الله سبحاره 
اتعاىل عندما رس9أل ش9يئا عن9ه ارتعرف عى 
كير من التقص9ر لدينا فيأا يتعلق لهدي الله، 
حينئذ ارطلق اقل لله: غفرارك رلنا عأا لدر من 

تقصر[. 
اأض9اف أيض9اً: ]اإليَْأان لالل9ه الذي ينطلق 
اإلرس9ان فيه من ااقل الش9عور لأر9ه َعبٌد لله، 
لتواض9ل لل9ه، لش9عور لحاجته إىل  9دي الله 
 9و من ينطلق ليتلّأس9ه ايبح9ث عنه، ما  و 
اليش  ال9ذي أرا ال لد أن أعرف9ه؟. ما  و العأل 
الذي أرا ال أزال مقرصا فيه؟. ينطلق ايعتذر إىل 
الله س9بحاره اتعاىل من ُكّل تقصر يكتش9فه، 
لكن ذل9ك الذي يدخل لنف9ا امُلتََأن9ِّن عى الله 
أَْا ع9ى أاليائه الذين ارض9م إىل صفهم  و من 
ال يفك9ر لأن لديه تقصرا م9ا،  و من ال يفكر 
لأر9ه ما ي9زال لحاجة إىل معرفة م9ا، أره ما زال 
لحاجة إىل ا تدا  كير يف مجاالت كيرة، يعيش 
رفسا تنظر إىل محيطها لنظرة اختيال اك7يا  
اإعجاب اغرار فيعي9ش جا ال، يعيش ضاال، 
يعي9ش قارصا اراقصاً؛ من اإلرس9ان الذي يأن 
ع9ى الله أن اس9تجاب لهديه  و م9ن ينظر إىل 
رفس9ه رظرة اختيال اإعجاب،  و من ينظر إىل 
رفس9ه رظرة إعجاب رظرة اختي9ال،  و من ال 
يفكر أَْا من ال يش9عر أَيْضاً لأن لديه قصوراً، أَْا 
أن لديه رقص9اً، أَْا أره لحاجة إىل أن يعرف منك 
أَْا يع9رف من  ذا أَْا ي9زداد معرفة حتى لكتاب 

الله الكريم[. 

معظ�م بواع�ث التفرق ه�ي: البغي، والحس�د. والبغي والحس�د منبعه ه�و: النظرة الش�خصية، مصالح 
ش�خصية، حقوق شخصية، أهداف ش�خصية، ومقاصد ش�خصية. ]يف ظالل دعا  مكار2 امخالق الدرس 

امال ص:11[
أولئ�ك الذي�ن تفرقوا من بعد أنبيائهم، أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي هو الحس�د. البغي من بعضهم 
ع�ىل بعض اعتداءهم، ومتى س�تعتدي عىل أخ لك يف الله وأنت وه�و منطلقان يف ميدان العمل لله بإخالص لله. 

]يف ظالل دعا  مكار2 امخالق الدرس امال ص:11[
}الَِّذي�َن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت{البينات التي ترس�م لهم طريقة واحدة يس�رون عليها 
ف�ال يتفرق�ون وال يختلفون، بينات كيف يك�ون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلم�ة بينات أي واضحات، هم 

تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل هذا االختالف والتفرق بعد البينات؟ أليس 
معناه تعمد ولهذا قال:}َوأُوَلِئَك{ من يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءهم البينات}َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{. 

]سورة آل عأران الدرس الرالل عرش ص:16[
عندم�ا تج�د اختالفاً بعد نبي من أنبياء الله، تأكد بأن الط�رف املخالف هو يخالف عن علم، هذه قاعدة هنا 
ثابتة، وتكررت يف أَْكثَر من آية مخالفني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأول له عىل اإلطالق. ]سورة البقرة 

الدرس التاسل ص:27[
االختالف ال يكون سببه وال منبعه يشء من جهة الله، تقصر يف بيناته، أَْو قصور يف تبليغ رسله عىل اإلطالق، 

منشؤها فئات أُْخَرى. ]سورة البقرة الدرس الحادي عرش ص:3[

مقتطفاٌت نورانية
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عربي ودولي 

 كتائب القسام للعدو الصهيوني: لتكن لديكم الُجرأة على فتح ملف األسرى 

نيويورك تايمز: السعودية تسلح مليشيات يف 
املخيمات الفلسطينية ملواجهة حزب اهلل

 :وكاالت
كش9فت صحيف9ُة »ريويورك تايأ9ز« اممريكية عن اجود خطة س9عودية طويلة امَمد 

ملواجهة »حزب الله« اللبنار . 
ارقلت اكالة س9بوتنيك أن الصحيفة أاضحت يف تقري9ر ررشته، أما امال االثنن، أن 
»الس9عودية تسعى لتسليح ميليشيات يف املريأات الفلسطينية ملواجهة حزب الله، لهدف 

زيادة النفوذ السعودي مقالل رضب النفوذ اإليرار  يف لبنان«، حسب اصفها. 
الحسب الوكالة فقد أش9ارت الصحيفة إىل أن مسؤالن لبنارين اغرلين ألداا قلَقهم 
من زعزعة اس9تقرار مريأات الالجئن اتشكيل امليليشيات فيها أَْا خارجها، يف حن قال 

مسؤال سعودي: إن السعودية لم تبحث ميل  ذا اممر ألداً. 
ارقل9ت »ريويورك تايأز«، عن مس9ؤالن لبنارين اعديد من الدللوماس9ين الغرلين، 
قوله9م إن » ن9اك مرااف يف لرات من أن تس9عى الس9عودية احلفاؤ 9ا اللبناريون إىل 

تشكيل ميليشيات منا ضة لحزب الله يف املريأات أَْا يف أي مكان آخر«. 
اأكدت أره »لس9بب القلق الشديد، عأل املس9ؤالون اللبناريون عى ترط  ما يرشوره 
من خطة طويلة املدى من قبل السعودية لزعزعة استقرار مريأات الالجئن الفلسطينين 

املضطرلة يف لبنان«. 
الحس9ب الوكالة، فقد كارت صحيفة »ميدل إيست آي« ال7يطارية، رقلت عن مصادر، 
تفاصيل زيارة الرئيا الفلس9طين  محأود عباس إىل الس9عودية، حي9ث التقى ايل العهد 
الس9عودي محأد لن سلأان، اأن امخر طلب منه أن يبذل جهوده لضم فلسطيني  لبنان 
إىل املعس9كر املوايل للسعودية، اااللتعاد عن املعس9كر الذي يقوده »حزب الله«، اإن  و لم 
يفعل ذلك فإن  ناك من يس9تطيل، مش9راً إىل القيادي الفتحااي املعارض محأد دحالن، 

افقاً ملا ذكره املسؤالون. 

االحتالل يهدم منشأتني مدنيتني ويعتقل 8 فلسطينيني
 : فلسطين المحتلة:

تواَصَل9ت االحتجاجاُت الفلس9طينية ع9ى القرار 
اممريك  لاعتبار القدس عاصأًة للكيان الصهيور ، 
فيأا تواصل9ت املواجهاُت لن الفلس9طينين اقوات 
االحت9الل اإلرسائيي عن9د عدد من رق9اط التأاس يف 

أَْكيَر من منطقة داخل البالد. 
االحت9الل  ق9وات  أن  إعالمي9ٌة  مص9ادُر  اأف9ادت 
اإلرسائي9ي اقتحأ9ت، أم9ا اليالثا ، مري9م عايدة 
ش9أال لي9ت لحم ارف9ذت حأل9ة مدا أ9ات ملنازل 
املواطنن ااعتقلت عدًدا من الش9بان الفلس9طينين، 
كأ9ا اقتحأ9ت أَيْض9اً لل9دة س9لوان جنوب املس9جد 

امق9ىص امدين9ة مدين9ة دارا جن9وب الرلي9ل. 
 ااردلع9ت مواجهاٌت لن قوات االحتالل االش9بان 
الفلس9طينين يف للدة ع9زان رشق قلقيلية، يف اليو2 
رفس9ه، لالتزامن مل مواجهات أُْخ9َرى اقعت عقب 
اقتحا2 قوات االحتالل للدة رمارة يف قضا  جنن. 

الفصائ9ل  إن  أم9ا:  إع9ال2،  اس9ائل  اقال9ت 
الفلس9طينية أعلن9ت يوم9  اليالث9ا  االجأع9ة من 
امس9بوع الجاري يوم  غضب يف كام9ل املحافظات 

الفلسطينية ضد قرار ترامب. 
من جهة أُْخَرى،  دمت آليات االحتالل الصهيور ، 
صباح، أما، منشأتن يف للدة »سلوان« )الواقعة إىل 
الجنوب من املسجد امقىص( لأدينة القدس املحتلة، 

لحجة البنا  غر املرخص. 

اأف9ادت مصادر إعالمية ل9أن طواقم تالعة لبلدية 
االحتالل اقتحأت منذ ساعات الصباح للدة »سلوان«، 
اارترشت لن أحيائها، اعألت عى استفزاز املواطنن 
القنال9ل  الش9بّان جس9ديًّا، اإط9الق  تفتي9ش  ع79 
الصوتي9ة، مضيفة أن آلي9ات للدي9ة االحتالل  دمت 

منش9أتن، اماىل تجارية يف ح  »لرئ أيوب« لأساحة 
أرلع9ة أمتار من الط9وب االزينكو )أل9واح معدرية(، 
االيارية عبارة عن حظرة لرتلية املوايش اذلك يف ح  

»عن اللوزة«، موجود منذ عا2 2002. 
الش9عارات  االحت9الل  للدي9ة  عأ9ال  أزال  كأ9ا 

االرس9ومات الوطني9ة كافة الت  يرس9أها الش9بّان 
ع9ى ج9دران أحي9ا  لل9دة »س9لوان«، لحج9ة أره9ا 

»تحريضية«. 
اكار9ت قوات االحتالل قد ش9نّت حألة اعتقاالت، 
يف الي9و2 رفس9ه، داخل البل9دة ذاتها، عق9ب مدا أة 
اتفتيش لعض املنازل، حي9ث طالت عألية االعتقال 

أَْكيَر من ثأارية شبّان من لينهم أطفال. 
عى صعي9د آخر، اّجهت كتائب الش9هيد عزالدين 
القسا2 -الجناُح العس9كري لحركة حأاس- رسالة 
لالحتالل الصهيور ؛ رداً عى اعتدا  عضو الكنيس9ت 
الصهيور9  أران حزان لاالعتدا  ع9ى أ ايل اأمهات 

امرسى. 
اق9ال ألو عبيدة الناطق لاس9م كتائب القس9ا2 يف 
تغري9دات له ع9ى موقل التواص9ل االجتأاع  تويرت: 
»رق9ول للع9دا: لدالً عن الرس9ة االزج لس9فهائكم 
ليأارسوا أفعاالً صبيارية تارة، ادفل عائالت الجنود 
املضلل9ة ت9ارة ليج9رتاا م9ا لقنتأو 9م م9ن راايات 
اس9تغفلتأو م لها، لتك9ن لديكم الج9رأة لفتح  ذا 
امللف يف املكان املناسب التحلوا املسألة لشجاعة لدالً 

عن االستقوا  عى النسا «. 
اأض9اف أل9و عبي9دة: »أدخلت9م جنودك9م غزة يف 
معرك9ة اتركتأو م للأجه9ول الدالً ع9ن مواجهة 
الحقيق9ة االت9رصف لرشف ارجول9ة اخرتتم طريق 
الجبن9ا  تنصال من مس9ؤالياتكم ا رال9ا من دفل 

اليأن«. 

مقتل جنديني تركيني بهجوم مسلح جنوب شرقي البالد
 :وكاالت

أعل9ن الجي9ش الرتك9 ، أم9ا اليالثا ، 
مقتل اثنن من جنوده، جّرا   جو2 ش9نته 
عنارص »حزب العأال الكردستار « يف االية 

 كاري جنوب رشق  البالد. 
اق9ال لي9اٌن صادٌر ع9ن رئاس9ة امركان 
الرتكي9ة إن »إْرَ الي9و ل9  كا كا،  اجأ9وا 
مجأوع9ة من الجن9ود امتراك أثن9ا  عألية 
ش9أديني  منطق9ة  يف  للأجأوع9ة  أمني9ة 

التالعة للوالية«. 
اأض9اف البي9ان أن »الهجو2َ أس9فر عن 
استش9هاد جندي9ن اثن9ن، اإصال9ة ثالث 

لجراح رقل عى إثر ا إىل املستشفى«. 
اأكد البيان أن الجيَش الرتك  س9يواصل 
جأي9ل  محارل9ة  اعزيأ9ة«  ح9ز2  »ل9كل 
التنظيأ9ات »اإلْرَ الي9ة« لحن القضا  عى 

آخر »إْرَ ال «. 
اكارت رئاسة امركان العامة الرتكية، قد 
أعلن9ت الجأعة، القضا  عى 32 عنرصاً من 
منظأة »ل9  كا كا« خالل أس9بوع، رشق  

اجنوب رشق  البالد، اشأايل العراق. 
اأاضح ليان صادر عن رئاسة امركان، 
أن »قواته9ا رّف9ذت يف ديس9أ7 الج9اري، 
مكافح9ة  إط9ار  يف  عس9كرية  عألي9ات 
»اإلْرَ 9اب«، لوالي9ات لاطأ9ان اديار لكر 

اماردي9ن اتور9ج إي9ي اكذل9ك يف مناطق 
ش9أايل  ا اك9ورك  لاس9يان   - أفاش9ن 

العراق«. 
اأك9د البي9ان »من ل9ن من ت9م القضا  
عليه9م 3 قيادي9ن، إىل جار9ب تدمر منصة 
أس9لحة  امس9تودعات  امالج9ئ  س9الح، 

للأنظأ9ة اإلْرَ الية، اضب9ط عدد كبر من 
امسلحة االذخائر«. 

ادأل9ت ق9واُت امم9ن االجي9ش الرتك9  
عى اس9تهداف مواق9ل املنّظأ9ة، امالحقة 
عنارص 9ا جنول9  اجن9وب رشق9  البالد 

اشأايل العراق. 

واشنطن تعاقب األمـم املتحدة على خلفية رفض قرار ترامب
 : متابعات

قبي9ل  ل9ه  توّع9دت  مل9ا  تنفي9ذًا 
اممرك9   الق9رار  ض9د  التصوي9ت 
املش9ؤا2 يف الجأعية العامة لألَُم99م 
املتحدة، اع9ى خلفية العزلة الدالية 
الت  فرضه9ا الق9رار امَُم99أ  عى 
الوالي9ات املتح9دة اممرك9  لش9أن 
رقل الس9فارة اممركي9ة إىل القدس 
املحتلة، عأدت ااش9نطن إىل معاقبة 
امَُم999م املتح9دة ع7 إع9الن البعية 
اممركي9ة الدائأة لديه9ا عن عزمها 
إج9را  ترفيضات كب9رة يف ميزارية 

املنظأ9ة امَُم99أي9ة يف الع9ا2 امل9ايل 
2018-ب201. 

اأاضح9ت البعي9ة أن ااش9نطن 
س9تقلص ميزاري9ة امَُم999م املتحدة 
لأبل9غ 285 ملي9ون داالر، الفتة إىل 
أن الترفي9ض س9يطال أَيْض9اً إَداَرة 
امَُم999م املتحدة ااملس9اعدات، اذلك 
يف لي9ان أصدرت9ه مندالة ااش9نطن 
الدائأ9ة ريك9   اي9ي الت9  رأت أن 
االس9تقطاع »خطوة مهأ9ة اترذت 
لالنس9بة  الصحي9ح  الطري9ق  ع9ى 

للواليات املتحدة«. 
اأاضح9ت  ايي أرها س9تواصل 

س9عيها إليجاد طرق لزي9ادة كفا ة 
امَُم99م املتحدة، مل »مراعاة حأاية 
مصالح الواليات املتحدة«، مشرة إىل 
أن »ذل9ك االقتط9اع لألَُم99م املتحدة، 
فض9الً ع9ن العديد م9ن اإلج9را ات 
امُْخ9َرى،  دفه9ا أن تك9ون املنظأة 

أَْكيَر فعالية امسؤالية«. 
اتالعت  اي9ي إن »عد2 الفعالية 
االنفق9ات املبال9غ فيه9ا للأنظأ9ة 
ردعه9م  ال9ن  الجأي9ل،  يعلأه9ا 
يتأتعون لسرا  الشعب اممرك «. 

نقال عن موقع العهد اإلخباري



أتوجه إلى شعبنا باحلث على تظافر اجلهود والتعاون 
ف����ي مواجه����ة احملنة االقتصادي����ة مع احلصار الش����ديد 
ال����ذي خالفت فيه ق����وى العدوان حت����ى األنظمة الدولية 
والقوانني الدولية، أغلقت املنافذ نهائياً، وهذا ال تس����تند 

فيه ال إلى قرار مجلس أمن وال إلى أي شيء.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   
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كريم الحنكي
أط���ل���ق ال�����ص�����اروُخ ص����رخ����ًة ل��ل��ك��رام��ة

ل���وم ب���ع���د  دّوت  ال���������ّذلِّ  ب������اِط  ف����ي 
ال��ل��ئ��ام��ة: داَر  ي����ا  ال����ع����ار،  م���ق���ام  ي����ا 

إب���ت���دي���ن���ا ال����ي����وم ث����ان����ي أل������ف ي���وم

منصة الحرفمنصة الحرف

التتمة ص 9

كلمة أخيـرة

الخروج من 
املستنقع باملجازر!

التتمة ص 9التتمة ص 9

الشهيد.. ومجتمُعه املجيد! 
حمود عبداهلل األهنومي

للتوِّ جاءني نبأُ استشهاد الشهيد الثاني 
من أبنَ�اء إْح�َدى خاالت�ي الكريمات، وهو 
الشهيُد الرابُع من إخوته جميعاً، بما فيهم 
إخوتُ�ه ألبيه م�ن أُمٍّ أُْخ��َرى، إنه الش�هيد 
الس�عيد أس�عد غال�ب األهنوم�ي، وحينها 
هت إىل الله بأن يربط عىل قلوب أمهات  توجَّ
الشهداء، وأن يثبِّت قلب خالتي الطيبة التي 
لم يبَق لها س�وى ولد مجاه�د عنيد، أرجو 
ه  م�ن الله أن يذلِّ�َل صعبَه ليؤن�َس حياَة أُمرّ

املكلومة الصابرة. 
ع�ادت ب�ي الذك�رى إىل األَيَّ���ام األوىل 

للعدوان ألُقاِرَن نفسياِت آباء وأمهات الشهداء وذويهم َجميعاً وكيف بلغ 
به�م الحال اليوم، فوجدت تطوراً هائالً ومذه�الً وعجيباً، لصالح الثبات 
والصمود والقوة الروحية الجبارة التي عكست النر االسراتيجي الذي 

يثق اليمانيون به قرب أم تأخر، مهما كثرت التضحيات العظيمة. 
كان الكثري إذا ُجِرح لهم جريٌح أطبقت الدنيا الفسيحة عليهم، وأظلمت 
اآلف�اق الرحب�ة يف وجوهه�م، ولكن بالرق�ي مع الله ومن خ�الل كتابه 
الكري�م والثقة بما لديه، بات الكثري منا الي�وم، حني يودع ولده الحبيب، 
أَْو أخاه الجميل، يحتس�به من أول يوم يف ع�داد أولياء الله املجاورين له، 
قل�ت لزوجتي ملا غادرنا أحبُّ أوالدنا إلينا يف عمله الجهادي: »إن عاد هذا 
الول�د فهو رزق جديد، ورزق أتانا الله به من حيث لم نحتس�ب، وإن نال 

الشهادة فذلك ما اختاره الله له، مما رجاه لنفسه«. 
طفل بعمر الس�بع س�نوات، أخوه األك�� كان قد استُْش�ِهد يف إْحَدى 
جبه�ات العزة والكرام�ة، أسع إلكرام أحد الواصلني من س�فره بمجرد 
وصول�ه، فبح�ث له عن قاٍت من قات أبيه، وتودد له أكثر بش�كل غريب، 
وما إن جلس يف ذلك املجلس حتى قدَّم الطفل هديته تلك، ولكنه ش�فعها 
برج�اٍء طف�ويل عجيب، وهو أن يس�اعده عىل الذه�اب إىل الجبهة عندما 
يك�، فضحك الحارضون، لكن الذي لم يخض فيه أولئك الحارضون هو 
داللة ذلك االتجاه الواضح والجيل لدى تلك األجيال، وعمَّ يع�ِّ ذلك الشوق 
إىل الجبهات من قبل الش�باب وكل األجيال الالحقة حتى األطفال يف عمر 
الزهور، حيث يس�ابقون الزم�ن، ويقفون يوميًّا عىل أط�راف أصابعهم 

ليظهروا أك� من بعضهم، استعجاال للسماح لهم بالذهاب إىل الجبهة. 
ما لم يدركه قادة العدوان ومرتزقتهم حتى اليوم رغم 

إبراهيم السراجي 
 

ش�هدت األَيَّ��اُم األخ�ريُة من 
ح�رب تم�وز 2006 التي ش�نها 
لبن�ان  الصهيون�ي ع�ىل  الع�دوُّ 
أفظَع املجازر بحق املدنيني، ففي 
الساعات األخرية شنت الطائراُت 
املبان�ي،  ع�ىل  غضِبه�ا  َج�اَم 
فهدمتها فوق رؤوس س�اكنيها، 
يف الوق�ت ال�ذي كان�ت الحكومُة 
األمريكي�ة  واإلَداَرُة  اإلسائيلي�ة 
ق�د اتفقتا ع�ىل إخ�راج إسائيل 
م�ن الورطة باللج�وء إىل مجلس 
األم�ن؛ للحصول عىل قرار من مجلس األمن لوقف إطالق النار، 
والذي قرأه العالم بما يف ذلك املسؤولون اإلسائيليون بأنه إقرار 

بالهزيمة. 
يتش�ابَُه العدواُن الس�عودي عىل اليمن مع نظريه اإلسائييل 
ع�ىل لبنان إىل حد بعي�د، أوالً من حيث وق�وف الواليات املتحدة 
وراء العدوانَ�ني وتوفري الغطاء الس�يايس والدويل والعس�كري 
للنظ�ام الس�عودي والع�دو الصهيون�ي، وثاني�اً م�ن حيث أن 
ه مناهض  العدوانَ�ني يهدف�ان للقضاء ع�ىل أي ص�وت أَْو توجُّ
للكي�ان الصهيون�ي وراف�ض للهيمن�ة األمريكي�ة، وثالثاً من 
حي�ث أن األَْه���َداَف امليدانية كانت القض�اء عىل قدرات اليمن 
واملقاومة اللبنانية الصاروخية والعس�كرية وإْن أمكن احتالل 

البلدين. 
كم�ا يتش�ابه الع�دوان الس�عودي ع�ىل اليم�ن م�ع نظريه 
الصهيون�ي ع�ىل لبن�ان يف ح�رب تم�وز م�ن حيث اس�تخدام 
الوحش�ية واملج�ازر والحصار يف إطار الح�رب؛ بهدف إخضاع 
املس�تهدفني ل�إرادة الس�عودية األمريكي�ة يف اليم�ن واإلرادة 
الس�عودية األمريكي�ة يف اليم�ن، باإلضاف�ة للتش�ابه يف خطأ 
تقديرات العدو لقدرات اليمن وشعبه وقدرات املقاومة اللبنانية 

وقواعدها الشعبية والعسكرية. 
�ا أوجُه االختالف بني العدواننَي فهي أن الدوَر األمريكي يف  أمَّ
الح�رب عىل لبن�ان كان يهدف بدرجة رئيس�ية لحماية الكيان 
الصهيون�ي وتقدي�م اإلَداَرة األمريكية األس�لحة واملس�اعدات 
املجانية للكيان الصهيوني، يف ما العدوان الس�عودي عىل اليمن 
يخ�دم الواليات املتحدة وليس الس�عودية ويمث�ل مصدر دخل 
كب�ري لألمريكي�ني من خالل صفقات األس�لحة غري املس�بوقة 
َواالبت�زاز األمريك�ي للنظ�ام الس�عودي ال�ذي حق�ق للواليات 
املتح�دة أرباح�اً مجانية، أك�ها الصفقات الت�ي بلغت قيمتها 
460 مليار دوالر تلك التي تم التوقيع عليها خالل زيارة الرئيس 

األمريكي للرياض يف مايو املايض. 
أيضاً يختلف العدوان الصهيوني عن نظريه الس�عودي يف أن 
األول اس�تمر 34 يوم�اً فق�ط أدركت خاللها إسائي�ل واإلَداَرة 
األمريكي�ة أن الت�ورط يف الح�رب لفرة أطول س�يؤدي لنتائج 
أس�وأ، أما العدوان الس�عودي في�كاد يكمل عام�ه الثالث؛ ذلك 
أن غرق النظام الس�عودي يف املس�تنقع اليمن�ي يمثل مصلحًة 
مزدوج�ًة للواليات املتحدة تتمثل يف اس�تمرار االبتزاز األمريكي 

والحصول عىل أموال النفط السعودي والخليجي وكذا 

مقاربات سياسية في موعدها الثالث 
يط�ل العدُد الثال�ُث من املجل�ة الفصلي�ة »مقاربات 
سياسية« والتي يصدرها مرَكُز الدراسات االسراتيجية 
واالستش�ارية اليمن�ي حاف�الً بالعدي�د من الدراس�ات 
والبحوث االقتصادية والسياسية والقانونية، إضافًة إىل 
املقاالت التي تُعنَى بالشأن اليمني يف ُكلرّ أبعاده، ونعتقد 
ُمه  أن ص�دوَر هذا العدد متأخراً عن موعده س�وف يتفهرّ
ة التي  اإلخوُة القراء الك�رام املدركون للصعوب�ات الجمَّ

تع�رُض فريَق البحث والكتابة واإلصدار يف اليمن العزيز 
الذي يتعرض لعدوان غاشم طال ُكلرّ يشء. 

وبص�دور ه�ذا الع�دد نج�دُد الوع�َد بأن نك�وَن عند 
مستوى الطموح والشعارات التي أعلنها املركز وتبنتها 
املجلة إن ش�اء الله. لالطالع ع�ىل مواضيع املجلة يمكن 
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مجازر العدوان لم ترتك للشعب اليمني من خيار إال الجبهات
سليم المغلس

من�ذُ بداية الع�دوان ع�ىل أبنَ�اء الش�عب اليمني، 
ارتُكبت العديُد والعديُد من املجازر البشعة والشنيعة 
بح�ق أبنائ�ه، بقص�ف األس�واق واألحياء الس�كنية 
واملستش�فيات والطرقات، وص�االت العزاء ومواكب 
األعراس وغريها، وال يكاُد يُم��رُّ يوٌم إال وُس�فك فيه 

الدم اليمني بالعرشات. 
ويف األم�س، ارتك�ب العدواُن األمريكي الس�عودي 
الغاش�م العديَد من املجازر الشنيعة يف ذمار وصنعاء 
وصع�دة والحدي�دة، والي�وم أق�دم ط�رياُن الع�دوان 

الغاشم عىل استهداف سوق بمديرية التعزية راح ضحيته أكثر من 
100 ش�هيد وجريح، ويف ذات اليوم ارتكب ط�ريان العدوان مجزرًة 
جديدًة باستهداف منزل أسة يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة 

راح ضحيتها 14 شهيداً. 
الحثيث�ة يف  بع�د فش�ل محاوالته�ا  ذل�ك  يأت�ي 
اس�تقطاب اإلخوة يف املؤتمر الش�عبي العام الرشفاء 
يف الداخ�ل، والزج بهم يف رصاع م�ع الجيش واللجان 
الشعبية لتنفيذ أجندتهم؛ وتعبرياً عن العجز والفشل 

امليداني. 
رس�الُة القت�ل لليمن�ي، س�واء يف منزل�ه أَْو مقر 
ُهه�ا العدوان، لم ترك  عمله أَْو يف الس�وق، التي يَُوجِّ
لإنَْس�ان اليمن�ي إال خياراً واح�داً ال ثان�َي له، وهو 
االلتحاُق بجبهات الرشف والبطولة؛ للقتال إىل جانب 
الجيش واللجان الش�عبية؛ للدفاع عن نفسه ورَشفه 
ودينه وش�عبه وأرضه وعرضه، وبذلك س�يندحر العدواُن وينتُر 
لهذا الش�عب، أَْو االستشهاد بكل ش�موخ وعزة وإباء يف سبيل الله 

واملستضعفني مدافعاً عن وطنه وشعبه. 


