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منظمات األمم املتحدة: 75 % من سكان اليمن حيتاجون ملساعدات بسبب احلصار
واجل��������������وف م������������������وزع  يف  ع�������س�������ك�������ري�������ة  ب������ع������م������ل������ي������ات  امل����������رت����������زق����������ة  م�����������ن  وج�����������رح�����������ى  ق������ت������ل������ى 

الدفاع الجوي يسقط طائرة تابعة للعدوان يف حرض
30 شهيدًا بينهم عشر نساء بمجازر جديدة للعدوان األمريكي السعودي بالحديدة

أكثر من 700 قتيل وجريح  من املرتزقة معظمهم جنوبيون وتدمري أكثر من 200  آلية خالل أقل من شهر يف الساحل الغريب.. 
مستشفيات عدن تعلن عجزها بعد امتالئها باجلرحى وجثث القتلى هروب مئات اجملندين اجلنوبيني من جيزان بعد 

اكتشافهم مؤامرة سعودية للزج هبم يف حمرقة احلدود احلراك الثوري اجلنويب حيذر من الزج بأبنائه يف احملارق

ال����س����ع����ودي����ة ت����ع����ت����رف ب���ف���ش���ل ال�������ع�������دوان يف م����ع����رك����ة ال����س����اح����ل ال����غ����ريب

تجارة الموت 

وثيقة تكشف 
شراء زعيم مليشيا 

اخليانة عقارين 
ب�25 مليون يورو يف 

حي راٍق بباريس مائة عام من العـدوان.. ألف يوم انتصار

حرائر احليمة وبالد الروس يعلن 
تضامنهن مع القدس وتصديهن للعدوان

سة
درا
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 تدمير آلية محّملة بهم بعبوة ناسفة في مديرية المتون 

ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة تدك مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي والمرتزقة في أكثر من منطقة

 : خاص 
تكبََّد مرتِزقُة العدوان الس1عودي اأمريك3، أمس السبت، مج وعًة من الخسائر املادية 
والبرشي1ة، يف ع لياٍت عس1كرية جديدة  فذتها ولداُت الجيش واللجان، مس1تهدفة عدداً 

من مواقعهم وتج عاتهم، يف عدد من محاور جبهت3َ تعز والجوف. 
يف محافظ1ة تعز، واصلت قواُت الجي1ش واللجان ع لياِتها يف محور الس1الل الغرث3، 
مضيفًة خسائَر مادية وثرشية جديدة إىل وقود املحرقة الك1ى الت3 يتساقط فيها مرتزقُة 
العدوان ثشكل متواصل خالل اأيّا3 اأخرية، ليث أفاد مصدر عسكري لصحيفة املسرية، 
أن ول1داِت املجا3دين  ّف1ذت، أمس، ع ليًة  وعي1ًة، 3اج ت فيها عدداً م1ن املواقا الت3 

استحدثها املرتِزقُة ش ال مديرية موزع. 
وثيّن1ت املص1ادُر أن الول1دات املهاج ة ثاغت1ت مرتزقة العدوان ثالهجو3، مس1تهدفة 
تج عاتهم وتحصيناتهم يف تلك املواقا ثنريان مكبفة، أوقعت عدداً من القتىل والجرلى يف 

صفوفهم، إىل جا ب خسائر مادية أُْخ1َرى، في ا لجأ ثقيتهم إىل الفرار. 
وتزام1ن ذلك ما قصف مدفع31 رضب تج عات لهم جنوب جبه1ة الحريقية ث ديرية 
ذثاب، يف اليو3  فس1ه، وأكد مصدر ميدا 3 للصحيفة، أن قذائف املدفعية أصاثت أ3دافها 

ثدقة، موقعة خسائر مادية وثرشية فادلة يف صفوفهم. 
ويف الج1وف، 3اج 1ت ول1دات الجي1ش واللجان، أم1س، مواقا وتحصين1ات مرتزقة 
العدوان يف تبة القناصني ث ديرية الغيل، ثعد قصف مدفع3 مّشط تلك املواقا، وأسفر عن 
تدمري التحصينات واملتارس الت3 كان يختبئ فيها املرتزقة، ك ا أس1فر الت شيط املدفع3 
ع1ن وق1وع قتىل وجرلى يف صفوف املرتزقة، قبل أن تس1قط أع1داٌد إضافية منهم ثنريان 

الوَلدات املهاج ة خالل الع لية. 
وت ّكنت ولدُة الهندس1ة العس1كرية يف قوات الجيش واللجان، ثنفس اليو3، من تدمري 
آلية عسكرية مح لة ثاملرتزقة، يف جبهة صفر الحنايا ث ديرية املتون، يف املحافظة ذاتها، 
ليث أفاد مصدر عس1كري لل س1رية أن اآللية تم تفجري3ُا ثواسطة عبوة  اسفة زرعتها 

ولدة الهندسة العسكرية، وأن ج يا َمن كا وا عىل متنها سقطوا ثني قتيل وجريح. 

 :صنعاء:
ماج1د  الق1ايض  الع1ا3،  النائ1ُب  وّج1ه 
القضاي1ا  يف  الت1رف  الدرثاث31، ثرسع1ة 
إىل  وإلالته1ا  العام1ة  النياث1ة  إىل  ال1واردة 
املحاك1م، ومتاثعة إجراءاتها أوالً ثأول لتى 

اال تهاء منها ثصدور األكا3 وتنفيذ3ا. 
جاء ذلك خالل مش1اركته، أمس الس1بت، 
يف اللق1اء املوس1ا ال1ذي ضم رئي1س ووكالء 
وأعض1اء النياث1ة العامة ومس1ؤويل اأجهزة 
اأمنية والضبط القضائ3 ث حافظة صنعاء؛ 

ملناقشة قضايا املوقوفني والسجناء عىل ذمة 
التحقيق، والس1بل الكفيلة ثرسعة استك ال 
إجراءاتها وإلالتها إىل النياثة وفقاً للقا ون. 
ويف اللقاء، أكد النائب العا3، أن املواطنني 
س1واٌء أم1ا3 القا 1ون، وال يج1وز اإلرضاُر 
ثأي ش1خص؛ ثس1بب الجنس1ية أَْو اال ت اء 
أَْو املهن1ة، وأ ه ال يج1وُز إلضار أي مواطن 
لل ساءلة الجزائية إال ع ا ارتكبه من أفعال 

يعاِقُب عليها القا ون. 
وش1ّدد النائُب العا3 عىل اأجهزة اأمنية 
واللج1ان الش1عبية ث1ذَْل املزيد م1ن الجهود 

لتأم1ني املوطن1ني واتخ1اذ التداث1ري الالزمة 
والكفيل1ة ث نا الجري ة قبل وقوعها وعد3 
تجاوز الصالليات امل نولة لهم ث ا يف ذلك 

الجرائم املشهودة وفقاً للقا ون. 
اأجه1زة  أّك1د مس1ؤولو  م1ن جا به1م 
اأمنية التزاَمه1م ثالتوجيهات الصادرة عن 
أجه1زة الس1لطة القضائي1ة، مع1ّي1ن عن 
تقدير13م ال3ت 1ا3 النائب الع1ا3 ومتاثَعته 
املست رة لقضايا املواطنني ومعالجة قضايا 
ًة م ن أ ه1وا فرتة العقوثة  الس1جناء، َخاصَّ

ٌة للغري.  وما زالت عليهم لقوٌق َخاصَّ

النائب العام يوجه بسرعة البت يف القضايا 
املنظورة أمام النيابة وإحالتها إىل املحاكم مصرع عدد من املرتزقة يف هجومني 

نوعيني بـ »موزع« و«الغيل« 

قنص 3 جنود سعوديني ومصرع وإصابة آخرين يف هجوم نوعي بجيزان
 : ما وراء الحدود

واصل1ت ق1واُت الجي1ش واللج1ان الش1عبية، 
الع1دو  جي1ش  وتج ع1ات  مواق1ا  اس1تهداَف 
الس1عودي ومرتزقته، يف مختلف مناطق الت اس 
ع لي1اٍت  منف1ذًة  الح1دود،  وراء  م1ا  ثجبه1ات 
عس1كريًة متنوعة لققت من خالله1ا إ جازاٍت 
ميدا يًة جديدة، عىل لساب ا كسارات وخسائر 

مادية وثرشية تكبد3ا جيش العدو واملرتزقة. 
يف آخر املس1تجدات الت3 وردت للصحيفة عن 
س1ري املعارك 3ناك، وثداية م1ن ع ليات القنص 
املس1ت رة يف لصد أرواح جنود الع1دو واملرتزقة 
ثش1كل يوم31، أف1اد لل س1رية مص1در يف ولدة 
القناص1ة التاثع1ة للجيش واللج1ان، أن 3 جنود 
س1عوديني لق1وا مصارعه1م، ثع لي1ات قن1ص 
متفرق1ة يف منطقت3َ عس1ري وجي1زان، ليث تم 
قنص ألد3م يف »مجازة« عس1ري، في ا تم قنص 
اآلخَري1ن يف ُكلٍّ م1ن العبادي1ة ورشق جحف1ان، 

ث نطقة جيزان. 
وع1ىل صعي1د الع لي1ات الهجومي1ة،  ف1ذت 
ول1داٌت م1ن الجي1ش واللج1ان، 3جوم1اً  وعياً 
جديداً عىل عدد من مواقا جيش العدو السعودي 
واملرتزق1ة يف قري1ة الخل ث نطق1ة جيزان، ليث 
فوجئت جن1ود العدو واملرتزقة ثتق1د3 الولدات 
اس1تهدفت  الت31  املكبف1ة  املهاج 1ة و ريا ه1ا 
تج عاتهم وتحصيناتهم يف تلك املواقا، وأوقعت 
عدداً من القتىل والجرلى يف صفوفهم، في ا لجأ 

البقية إىل الفرار. 
ثالت1وازي م1ا ذل1ك، واص1ل س1الح املدفعية 
التاثا للجيش واللجان، رْضَب مواقا وتج عات 
ٍة،  وتحصين1ات الع1دو واملرتزق1ة يف مناط1َق عدَّ
وثش1كل متكرر، لي1ث أفادت مص1ادر ميدا ية 
للصحيفة، أن آخر مستجدات الع ليات املدفعية 
ث نطقة جي1زان، تض نت رْضَب عدد من مواقا 
وتج عات الجيش السعودي يف ُكلٍّ من قرية قوى 
وجن1وب قرية الخ1ل ومواقا املعن1ق وقائم زثيد 

والقرن والكرس وغرب قرية لامضة، وكان ذلك 
ثالتوازي ما رضثات م اثلة استهدفت تج عات 
ومواق1ا أُْخ11َرى لهم يف ُكلٍّ م1ن منفذ الخرضاء 
ومحيطه ورقاثة السديس ث نطقة  جران، وكذا 

يف معسكر الحداد ث نطقة عسري. 
وتلقى املرتزقة رضثات مش1اثهة اس1تهدفت 
ع1دداً من تج عاتهم ومواقعه1م يف ُكلٍّ من قرية 

قوى ثجيزان، ورشق جبل سبحطل ثعسري. 
الرضث1ات  أن  للصحيف1ة  املص1ادر  وأك1دت 
املدفعية أصاث1ت أ3دافها ثدق1ة عالية، وأوقعت 
العديَد من الخس1ائر املادية والبرشية يف صفوف 
جيش العدو السعودي واملرتزقة عىل َلدٍّ سواء. 

اس1تهداٌف   ، املدفع31َّ االس1تهداَف  وراف1ق 
صاروخ31 م1واٍز، لي1ث اس1تهدفت صلي1ة من 
كاتيوشا الجيش واللجان يف الوقت ذاته، تج عات 
لجن1ود الع1دو الس1عودي يف معس1كر الحاج1ر 
ثعس1ري، موقع1ة عدداً م1ن القت1ىل والجرلى يف 

صفوفهم، إىل جا ب خسائَر ماديٍة أُْخ1َرى. 

الدفاع الجوي ُيسِقط طائرة 
تجسس معادية يف مدينة 

حرض الحدودية
 : حجة

يف إ ج1اٍز عس1كريٍّ جدي1د، ت ّكن1ت الدفاع1اُت الجوي1ة لقوات 
1س تاثعة  الجي1ش واللج1ان الش1عبية، م1ن إس1قاط طائرة تجسُّ
لتحالف العدوان الس1عودي اأمريك3، يف ساعة متأخرة من، مساء 

أمس اأول، ث دينة لرض الحدودية يف محافظة لجة. 
وأفاد لل س1رية مصدر عس1كري، أن الدفاع1ات الجوية لقوات 
الجيش واللجان ت كنت اس1تهدفت الطائرة أثناء تحليقها يف س اء 

املدينة، ثشكل مبارش، ما أّدى إىل سقوطها فوراً. 
ويضاف ذلك إىل سلس1لة م1ن اإل جازات امل اثل1ة الت3 لققتها 
ق1وات الجيش واللج1ان الش1عبية، يف مجال الدف1اع الجوي، ليث 
ش1هدت مختل1ف الجبه1ات من1ذ ثداية الع1دوان إس1قاط عدد من 
طائرات االستطالع والتجسس، وكذا الطائرات الهجومية، ما يؤكد 
ع1ىل اليقظة العالي1ة لقوات الجيش واللجان، والتطور املس1ت ر يف 

قدراتها العسكرية.

محافظ ذمار يحذر مالك محطات الغاز من 
رفع األسعار ويهدد بإجراءات عقابية رادعة

 : ذمار:
دع1ا مح د لس1ني املق1ديش -محاف1ظ ذمار-، ُم1اّلك محط1ات الغاز، 
لاللتزا3 ثاأس1عار املقرة وعد3 املغاالة ثاس1تغالل تدافا املواطنني عىل 3ذه 
ة يف ظل شحة 3ذه املادة  تيجة است رار العدوان والحصار.  املحطات َخاصَّ
وأشار املقديش خالل لقائه، أمس السبت، أصحاَب محطات الغاز التاثعة 
ثحض1ور وكيَل املحافظ1ة مح ود الجبني ومح د عبدال1رزاق، إىل أن قيادة 
املحافظة س1تتخذُ كاف1ة اإلج1راءات القا و ية ثحق املتالعب1ني ثاملتطلبات 

اأساسية لل واطنني وعىل رأس ذلك مادة الغاز. 
ك ا أكد أن قيادة املحافظة س1تقو3ُ ث صاَدرة ك يات الغاز يف لال عد3 

التز3 أصحاب املحطات ثبيعها ثاأسعار املحددة من الرشكة. 

وقفة طالبية بمدرسة عائشة للبنات يف 
مديرية الحالي بمناسبة 1000 من الصمود

 :الحديدة
أقي ت ث درس1ة عائش1ة للبن1ات ث ديرية الحايل، صباح أمس الس1بت، 

وقفًة طالثيًة ث ناسبة 1000 يو3 من الص ود يف وجه العدوان. 
ويف الوقف1ة ألقى مديُر مكتب الرتثية ثاملديرية اأس1تاذ لس1ن و3بان، 
كل ًة ش1ّددت عىل أ3 ي1ِّة مواَصلة الص ود ومواَجهة الع1دوان عىل ج يا 
املس1تويات, ك ا أش1اد ثالُجهود الجب1ارة الت3 يبذلها املعّل 1ون واملعل ات 
والطالب والطالبات يف است رار الع لية التعلي ية رغم العدوان والحصار. 

ة عن  وتخلل الوقفة عدٌد من اال اشيد واأ3ازيج الشعبية واملشا3ُد املع1رِّ
مرور 1000 يو3 الص ود جّسدت قوة الشعب الي ن3. 

املقدشي: اليمنيون يتعرضون 
لعدوان ظالم هو األبشع على 
مر التأريخ تشنه السعودية 

وتحالفها اإلجرامي
 : ذمار:

أش1ار مح 1د لس1ني املق1ديش – محافُظ ذم1ار-، إىل 
مظلومية الشعب الي ن3 وما يتعرض له من عدوان ظالم 
3و اأثش1ا عىل مر التأريخ تش1نه الس1عودية وتحالفها 
اإلجرام3 عىل الي ن، مش1يداً ثحالة الص ود والببات لدى 
الي نيني يف وج1ه العدوان وتحّديهم له رغم ما ارتكبه من 
جرائم ولشية ومروعة ثحقهم منذ قراثة البالثة اأعوا3. 
ج1اء ذلك خالل افتتاله، أمس الس1بت، ومعه  ائُب وزير 
التعليم العايل، املعِرَض الفن3 والتشكيل الذي  ّظ ته جامعة 
ذم1ار لطالب قس1م الرتثية الفنية يف كلي1ة الرتثية ثالجامعة 

ث ناسبة مرور 1000 يو3 من العدوان عىل الي ن. 
وخ1الل االفتتاح أوضح1ت املرشفة الفني1ة لل عرض، 
الدكت1ورة اثتس1ا3 العلف31، أن املعرض ثج يا أقس1امه 
تض ن أكبَر من 150 ع الً فنيًّا  فذه طالُب قس1م الرتثية 
الفنية يف كلية الرتثي1ة ثجامعة ذمار، توّزعت ثني لولاٍت 
1 ات وأع ال  تش1كيليٍة زيتية ورس1وماٍت ورقية ومجسَّ
 حت ورس1ومات ع1ىل البالط والزج1اج، ج يُعها تناولت 

جرائَم العدوان ثحق أثناء الشعب الي ن3. 
وأكدت العلف3 أ3 يَّة إقامة وتنظيم مبل 3ذه املعارض 
الفنية والتش1كيلة لتوثيق جرائم العدوان السعودي ثحق 
أثناء الش1عب، من قت1ل وتدمري ملقدرات1ه وثُنيته التحتية 
وكش1ف لقيقت1ه لل1رأي الع1ا3 العامل31 من خ1الل 3ذه 
اأع ال الفنية واإلثداعية وما تح له من رس1ائَل ودالالٍت 

مع1ًة عن 3ذا العدوان وولشيته.
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 خالل لقائه وزير اإلدارة المحلية وأمين العاصمة

 : صنعاء
 التقى صال1ح الص اد -رئي1س املجلس 
الس1يايس اأع1ىل-، أم1س ثصنع1اء، وزيَر 
اإلدارة املحلي1ة، عل ثن ع1ل القييس وأمني 
العاص ة ل ود مح د عباد، و اقش اللقاُء 
العدي1َد م1ن القضايا ثأما 1ة العاص ة، ويف 
مقدمته1ا إع1ادة ترتيب وض1ا اأما ة من 
خ1الل تنظي1م اأس1واق الش1عبية وإزال1ة 
البس1طات م1ن اأرصف1ة وإع1ادة الباع1ة 
املتجولني إىل اأسواِق املخّصصة لهم؛ ثهدِف 
تخفيِف لركة الس1ري وتوف1ري الحق لعامة 
الناس يف االستفادة من الطريق والرصيف. 
ك ا استعرض اللقاء ما تسببه عشوائية 
الباعة املتجول1ني من إعاقة لع لية النظافة 
املس1ت رة والحرك1ة املرورية يف الش1وارع، 
ثاإلَضاَفة إىل تراكم املخلفات والذي يتس1بب 
يف مظه1ر غ1ري الئ1ق ولض1اري للعاص ة 

صنعاء. 
ويف اللقاء أكد الرئيس الص اد عىل أ3 يّة 
إزال1ة اأس1واق العش1وائية والتع1اون عىل 
تنظيم البس1اطني ثش1كل س1ليم يتيُح لهم 
مزاولة أع اله1م ثحرية وث ا يجنب لدوث 
املخالفات واالختناقات يف الش1وارع العامة، 
مش1دداً ع1ىل رضورة قيا3 أما 1ة العاص ة 

ثواجبها يف تنظيم ل الت  ظافة للش1وارع 
ة يف  واألياء ورفا املخلفات املرتاك ة َخاصَّ
الح3 الس1يايس جراء األداث اأخرية وعدد 
من األي1اء والحارات ثالتع1اون ما وزارة 

الداخلية. 
وأكد عىل أ3 يّة متاثعة تحصيل اإليرادات 
والع 1ل عىل إع1داد آلية لض 1ان تحصيلِها 
خ1الل عا3 32018، يف وق1ت قيايس يعكس 
مس1توى اأداء وتوف1ري الخدم1ات العام1ة 

لل واطنني وتحسني ظروفهم املعيشية. 
م1ن جا ب1ه ثّ 1ن وزي1ُر اإلدارة املحلي1ة 
ا3ت 1ا3َ رئي1س املجل1س الس1يايس اأع1ىل 

ودعَ ه املس1ت ر للس1لطات املحلية ثأما ة 
13ذا  أن  مؤك1داً  واملحافظ1ات،  العاص 1ة 
اال3ت ا3 سينعكس أثُره ثشكل إيجاث3 عىل 
أداء الس1لطات املحلية وجهود3ا يف س1بيل 
اس1تقرار اأوضاع وتوفري الخدمات العامة 

لل جت ا. 
أن  إىل  العاص 1ة،  أم1ني  أش1ار  ث1دوره، 
الس1لطة املحلي1ة ثاأما ة تع 1ل لالياً عىل 
تعزي1ز أداء املحلي1ات يف املديريات، ُمش1رياً 
إىل أ ه س1يتمُّ إعادُة تأ3ي1ل وصيا ة معدات 
صن1دوق النظاف1ة ث 1ا يض 1ن اس1ت رار 

الخدمات العامة لكافة املواطنني. 

وثيقة تكشف شراء زعيم مليشيات 
الخيانة عقارين بقيمة 25 مليون يورو يف 

حي راٍق بباريس
 : ضرار الطيب 

ما ي1زاُل فس1اُد زعيم مليش1يات 
1ُف أكب1َر فأكبر، من  الخيا 1ة ينكشَّ
خالل الوثائ1ق الت3 لصل1ت عليها 
اأجه1زُة اأمنيُة يف قصوره وأوكاره 
ثصنع1اء، والت3 تواص1ل صحيفة 
املس1رية تتبَُّعها و رَش3ا أوالً ثأول، 
ذل1ك  م1ن  جوا 1َب  مس1تعرضًة 
الفس1اد الر3يب الذي ظل يقتاُت 
علي1ه الخائ1ن »صال1ح« ط1وال 
فرتة لك ه، عىل لساب معا اة 

الشعب وتد3ور أوضاعهم. 
ثني يدين1ا 3ُنا، وثيقٌة جديدٌة، لصلت عليها 

فيها »املسرية« مؤخراً، وفيها تنكشُف والدٌة من صفقات الفساد الكبرية، اشرتى 
صال1ح عقاَري1ن يف وال1د من أرقى ألي1اء العاص ة الفر س1ية ثاريس، ثاس1م  جله 

»صالح« وإخوا ه وأخواته، وثقي ة 25 مليون يورو! 
الوثيقُة عبارة »ش1هادة إقرار ثامللكية« تنُصُّ عىل اكت 1ال إجراءات ملكية »صالح 
ع1ل َعبدالل1ه صالح« وإخوا ه وأخوات1ه للعقارين الواقعني يف منطقة »ريل اس1تاي« 

واملوجودان يف القطاع 33 و35 يف »أفينوا لينا« ثرقم 75116 ثباريس. 
3كذا كان زعيُم مليشيات الخيا ة يحكم الي ن، مستنزفاً خرياِتها لصالح رفا3يته 
13و وعائلت1ه، ثين ا كان الي نيون يتجّرع1ون معا اة اقتصادي1ة متواصلة، وما ذلك 
فهذه الصفقة ليست إال  قطًة يف ثحر فساد »صالح« الذي ظل يسبح فيها طوال أكبر 

من ثالثني سنة!

جرائم وحشية للعدوان السعودي األمريكي بمحافظة الحديدة:

ثالثون شهيدًا وجريحاً بينهم 10 نساء من املسافرين 
على الطريق العام بمديريتي الجراحي والخوخة 

 : خاص: 
است راراً لسلس1لة املجازر الدموية الت3 يرتكبُها 
العدوان الس1عودي اأمريك3 ثحق املد يني يف ش1تى 
املحافظ1ات، وثكل 3 جية وولش1ية ي عُن طرياُن 
الع1دوان يف اس1تهداف املس1افرين ع1ىل الطرق1ات 
واآلمن1ني يف منازله1م، فق1د اقرتف ط1رياُن العدوان 
جري ت1ني جديدت1ني ث حافظة الحديدة اس1تهدفتا 
مس1افرين ع1ىل الطريق الع1ا3 ث ديري1ة الجرال3 
وراح ضحيته1ا أكبَُر من 30 ش1هيداً وجريحاً، وكذا 

جري ة أُْخ1َرى اس1تهدفت من1زالً ث ديرية الخوخة 
راح ضحيتها عرش  ساء. 

وق1ال مص1در محل ث حافظ1ة الحدي1دة لصحيفة 
املس1رية، أمس: إن عرش  س1اء استش1هدن جراء ثالث 
غارات عدوا ية ش1نها الطريان السعودي اأمريك3 عىل 
منزل ث زرعة رشق منطقة القطاثية ث ديرية الخوخة. 
وأض1اف املصدر، أن ف1رَق اإل قاذ واملس1عفني لم 
يت كن1وا من الوصول إىل املنزل املس1تهدف؛ ثس1بب 

التحليق املتواصل لطريان العدوان. 
ويف س1ياق الجرائم املرتكب1ة ث حافظة الحديدة، 

ق1ال مص1در مح1ل ث ديري1ة الجرال31 لصحيفة 
املس1رية، أمس: إن أكبَر من 20 مواطناً استش1هدوا 
وأصيب 10 آخرون كحصيلة أولية، مضيفاً أن جبث 
الش1هداء تفّح ت واأش1الء تناثرت يف أرجاء املكان 

املستهَدف. 
الس1عودي  الط1رياَن  أن  املح1ل،  املص1دُر  وث1نّي 
اأمريك31 اس1تهدف، أمس، 3 س1ياراٍت ملس1افرين 
ث دخل س1وق مديرية الجرال3 ثجوار مطعم، كان 
م1ن ض نه1ا س1يارة تاك1يس استش1هد ثداخلها 3 

مسافرين. 

 الرئيس الصماد يؤكد على أهمية إزالة األسواق العشوائية ويشدد 
على ضرورة تنظيم حمالت لتنظيف شوارع العاصمة 

بيان مشترك لثالث منظمات دعا إلى فك 
الحصار والسماح بدخول المساعدات 

منظمات األمم املتحدة: الحصار 
تسبب بكارثة إنسانية يف اليمن 

 : متابعات: 
أصدرت منظ 1اُت الصحة العاملي1ة وثر امُج الغذاء املش1رتك 
ومنظ 1ُة اأمم املتح1دة للطفولة )اليو يس1يف ( ثيا اً مش1رتكاً 
ثش1أن الي ن، أمس، أّكد أن الحصار الذي يفرُضه تحالُف العدوان 

عىل الي ن تسبب ثكارثة إ َْسا ية كبرية. 
وقالت املنظ ات اأم ية يف ثيا ها املش1رتك، إن %75 من 
الس1كان ثحاجٍة إىل مس1اعدات عاجلة، ليث يعا 3 الي ُن 
ًة م1ا تصاُعد  من أس1وأ أزم1ة إ َْس1ا ية يف العال1م، وَخاصَّ
القصف الجوي خالل اأيّا3 اأخرية والذي استهدف النساء 

واأطفال. 
وأضاف1ت املنظ 1ات، أ 1ه خ1الل 1000 يو3 م1ن الحرب عىل 
الي 1ن، والعائ1الت يف الي ن تعا 3 وال تجُد م1ا يكف3 من الطعا3 
واملي1اه الصالحة للرشب، وكذا تزداُد املعا اة اإل َْس1ا ية؛ ثس1بب 

قصف املستشفيات واملدارس املست ر. 
وكش1ف املنظ 1اُت أن الي َن تح1ّول من أزمة ل1ادة إىل كارثة 
إ َْس1ا ية؛ ثس1بب ع1د3 إْمَكا ي1ة وصول املس1اعدات اإل َْس1ا ية 
الكاملة لعد3 ت ك1ن وكاالت اأمم املتحدة من الوصول إىل الي ن؛ 
ثسبب القيود املفروضة والحصار عىل ميناء الحديدة، مضيفة أن 
الحصار ومنا دخول الوقود تس1بب يف ارتفاع أسعار الديزل، م ا 
يه1دد ثتوقف محطات املي1اه وخدمات ال1رف الصح3 وتوقف 
الرعاي1ة الطبية يف املستش1فيات، ك 1ا يهدد الع ل ع1ىل التواء 

تفّش مرض الكولريا. 

 محافظ تعز يجدد مد يد السالم واإلخاء لإلخوة من مختلف األطراف السياسية الستعادة املدينة ألَقها الثقايف وتعايشها السلمي 
 : تعز

إفتت1ح محافُظ تع1ز، عب1ده الَجنَدي، أم1س، مبنى 
املج 1ا الحكوم31 ثالحوث1ان، ثع1د اس1تك ال أع ال 
الرتميم والتأثيث والتجهيز، والذي يُضمُّ مختلف مكاتب 

السلطة املحلية والتنفيذية والخدمية ثاملحافظة. 
ويف لف1ل االفتت1اح أّك1د املحافظة الجن1دي لْرَص 

وإرصاَر قيادة السلطة املحلية ثاملحافظة عىل استعادة 
الحي1اة الطبيعي1ة ثاملحافظ1ة يف مختل1ف الجوا 1ب، 
التنفيذي1ة والخدمي1ة  املكات1ب  أداء ومه1ا3  وتفعي1ل 
ثاملحافظة مل ارسة مهامها القا و ية وإ جاز معامالت 

املواطنني ثسهولة ويرُس. 
وقال »  د يد الس1ال3 واإلخ1اء إلخوا نا من مختلف 
اأط1راف السياس1ية م1ن أجل اس1تعادة املدين1ة ألَقها 

البقايف والحضاري والتعايش الس1ل 3 ثني ج يا فئات 
ومكو ات املجت ا«. 

واس1تعرض املحافُظ الجن1دي يف اجت اع ضم مدراء 
املكاتب التنفيذية، الجوا َب املتصلة ثتحس1ني مستوى 
الع 1ل اإلداري والتنفي1ذي، ث ا يتواكب م1ا التحّديات 
الرا3ن1ة، مؤك1داً أ3 ي1ّة َل1لرِّ قضاي1ا املواطن1ني أوالً 
ثأول وتوف1ري املتطلب1ات الخدمية امل كن1ة والت3 تلب3ّ 

تطلعاته1م، ُمش1رياً إىل الجه1وِد املبذول1ة لتفعي1ل دور 
املكات1ب التنفيذية وامُلَؤّسس1ات الخدمية.. وقال » حن 
يف خدم1ة املواط1ن و س1تلهُم اإلرادَة واأم1َل منه ومن 
تفاعله املتدّفق إىل مختلف الجبهات العسكرية واأمنية 

واإلدارية واملجت عية«. 
ل1رض االفتت1اَح وكالُء املحافظ1ة وم1دراُء املكاتب 
التنفيذية و واثُهم وعدٌد من موظف3 املكاتب التنفيذية. 
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 : صعدة:
ج1ّدد أثن1اُء ومش1ايُخ ووجه1اء مديرية 
ع1ىل  التأكي1َد  صع1دة  محافظ1ة  قطاث1ر 
اس1ت رار3م يف مواجه1ة الع1دوان، وتعزي1ز 
اأمن واالس1تقرار يف املديري1ة والتصّدي لكل 
من يح1اول العب1ث ثأمن واس1تقرار الوطن 

وش1ق الصف الوطن31، وتأكيد13م عىل رفد 
الجبهات ثاملال والرجال لتى تحرير ُكّل ش1 

يف 3ذا الوطن. 
ج1اء ذلك خ1الل لقائه1م، أمس الس1بت، 
محافَظ املحافظة يف إط1ار اللقاءات القبلية 
الت31 تنظ ها قي1ادة املحافظة م1ا القبائل 
واملشايخ يف مختلف املديريات يف ذكرى مرور 

1000 يو3 من الص 1ود ثوجه العدوان ومن 
أجل تنسيق الع ل املشرتك. 

ويف اللق1اء ثّ 1ن محافُظ صع1دة املوقَف 
الباث1َت أثن1اء مديري1ة قطاث1ر يف مواجه1ة 
الع1دوان الس1عودي، ك 1ا أش1اد ث واقفهم 
الشجاعة يف التصّدي لقوى العدوان، ودور3م 

الوطن3 يف رفد الجبهات ثاملال والرجال. 

مشايخ وأعيان قطابر صعدة يؤكدون تصديهم لكل 
من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن

حرائر بالد الروس يف صنعاء تعلن 
النفري العام واالستمرار يف رفد 

الجبهات بقوافل العطاء
 : صنعاء:

أعلنت لرائُر مديرية ثالد ال1روس محافظة صنعاء، النفريَ 
العا3 واست راَر3ن ثالص ود والببات يف مواجهة قوى العدوان 
والرش الذي يس1تهدف أثناء الش1عب عىل م1دى 1000 يو3 من 

اله جية والسقوط. 
ويف وقفة التجاجية  ظ تها الهيئة النس1ائية أ صار الله 
ث حافظ1ة صنع1اء، أمس الس1بت، أكدت لرائر ث1الد الروس 
اس1ت رار3ن يف رف1د الجبهات ثقوافل العط1اء والجود والكر3 

لتى تحرير ُكلرِّ ش1 من د س الغزاة واملحتلني. 

وقفة مسلحة لحرائر الحيمة الداخلية يف ذكرى مرور 1000 يوم من العدوان
 :صنعاء:

 ّظ 1ت لرائُر مديرية الحي ة الداخلية ث حافظة صنعاء 
وقفًة التجاجية مس1ّلحة يف منطقة االلبوب، أمس السبت، 
يف ذك1رى م1رور 1000 يو3 م1ن العدوان والتندي1د ث جازره 

اليومية ثحق املد يني اآلمنني واأثرياء. 
ويف الوقفة أعلنت لرائر الحي ة الداخلية اس1ت راَر3ن يف 
مواجه1ة قوى الرش والعدوان الذي يس1تهدُف أثناء الش1عب 
عىل مدى ألف يو3 من اله جية والسقوط، مؤكداٍت عىل رفد 
الجبهات ثقوافل العطاء والجود والكر3 لتى تحرير ُكّل ش1 

من أرض الوطن الغايل. 

فعاليات طالبية بمديريتي 
سنحان وصعفان للتنديد بجرائم 

العدوان واستهداف املدنيني
 : صنعاء:

 ّظ1م ط1الُب ومعل و مدارس الزيل1ة واملغ1ارب يف مديرية صعفان 
وكذا مدرس1ة البورزان يف مديرية س1نحان محافظة صنعاء، فعالياٍت 
التجاجيًة، أمس السبت للتنديد ثجرائم العدوان السعودي واست راره 

يف استهداف املد يني. 
واس1تنكر الطالب والطالبات املش1اركون الجرائَم واملجازر البشعة 
الت3 يرتكبها طريان العدوان ثشكل يوم3 عىل ع و3 مناطق ومديريات 

الي ن استهدف اأثرياء غالبيتهم من النساء واأطفال. 
وأك1د املش1اركون، ص وَد3م يف مواَجهة العدوان الس1عودي ثكافة 

الوسائل والسبل املتالة لتى تطهري ُكّل ش1 من أرض الوطن. 

جمعية املسرية ومؤسسة بنيان يدشنان توزيع املالبس 
والسالل الغذائية لـ750 أسرة فقرية بجزيرة كمران 

 : الحديدة:
دّش1نت ج عي1ُة املس1رية االجت اعية 
الخريي1ة، ثالتعاون م1ا ُمَؤّسس1ة ثنيان 
الس1الل  توزي1ا  الخريي1ة،  التن وي1ة 
الغذائي1ة واإلغاثية ل11)750( أرسة فقرية 
ومحتاجة من أثناء مديرية جزيرة ك ران 
ث حافظة الحديدة، ش1 لت مواداً غذائية 
متنوعة، ثاإلَضاَفة إىل املالثس والبطا يات. 
ويأت3 تدش1نُي 3ذا امل1رشوع الخريي 

وس1ط مخاط1َر وصعوثاٍت كب1رية يف ظل تحلي1ق كبري لط1ريان العدوان 
ثس1 اء الي 1ن، ك 1ا يأت3 تزاُمن1اً ما الظ1روف املعيش1ية الصعبة الت3 
يعيُش1ها س1كان جزيرة ك ران جراء ا عدا3 مص1ادر الع ل ومنعهم من 

الصي1د ثاإلَضاَفة إىل الجرائ1م الت3 لحقت 
ثالصيادين يف عرض البحر. 

من جا به قال املهندس ثاسم الجرموزي 
- مدير املشاريا يف ج عية املسرية، ثأن 3ذه 
اأع ال واأ ش1طة تأت3 ض ن عدة أ شطة 

ومشاريا تقيُ ها الج عية. 
ودع1ا املس1ئوُل اإلعالم31ُّ يف الج عية، 
3 1ا3 إثرا3يم، كافَة التج1ار ورجال املال 
واأع ال والج عي1ات الخريية واملنظ ات 
املحلية والدولية، للقيا3 ث بل 3ذه اأدوار 
اإل َْس1ا ية واأخالقي1ة؛ أ ها تُ 1سُّ لياَة 
اإل َْس1ان، وطالب ثالضغط عىل العدوان لرفا الحصار عىل ش1عب الي ن؛ 
ك1ون ذلك لقاً فطرياً وديني1اً وأخالقياً وقا و ياً تكفل1ه كافة املعا3دات 

واالتفاقيات الدولية يف السلم والحرب. 
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صحيفة جنوبية: مستشفيات عدن عاجزة عن استقبال جثث القتلى والجرحى القادمين من الساحل الغربي
وثيقة السفارة السعودية تكشف استهتار العدوان بأرواح المرتزقة رغم إقرارهم باستحالة النصر

هروب جماعي لمئات المجندين الجنوبيين من جيزان بعد اكتشافهم مؤامرًة سعودية للزج بهم في محرقة الحدود
أكثر من 700 قتيل وجريح من المرتزقة معظمهم جنوبيون وتدمير أكثر من 200 آلية خالل أقل من شهر 

السعودية تعلن فشلها في معركة جبهة الساحل

تجارة املوت يف الساحل الغربي
 : إبراهيم السراجي:

كش1فت الوثيق1ُة، الت3 ت1م ترسيبُها من 
السفارة السعودية يف واشنطن؛ ثشأن طلب 
الع1دوان لل س1اعدة اأمريكي1ة املبارشة يف 
الس1الل الغرث3 للي 1ن، لجَم امل1أِزِق الذي 
يعيُش1ه تحال1ُُف الع1دوان ثع1َد  ح1ِو ث1الِث 
س1نوات من الحرب وكذلك اس1تهتاره ثحياة 
اآلالف م1ن املرتزقة الذين زج ثهم يف املحارق 
رغ1م إدراكه أ ه ومرتزقت1ه غري قادرين عىل 
تحقي1ق اال تصار الذي يعتق1دون أ ه م كن 
يف ل1ال التدخ1ل اأمريك3 املب1ارش يف الوقت 
الذي كشفت مصادر جنوثية موالية للعدوان 
عج1َز املستش1فيات يف ع1دن عن اس1تيعاب 

جبث القتىل واستقبال الجرلى القادمني 
من جحيم السالل الغرث3. 

الوثيقُة الت3  رش3ا موقا »العرث3« 
اإلخباري عبارة عن ثرقية تحت عنوان 
»عاج1ل ورسي للغاي1ة« ص1ادرة ع1ن 
السفري الس1عودي يف واش1نطن خالد 
ث1ن س1ل ان، الذي ت1م تعيين1ه يف 22 
أثريل امل1ايض، ث ا يعن31 أن الوثيقة 
تع1ود للفرتة الاللقة لذل1ك التأريخ، 
إىل ش1قيقه مح د ثن سل ان يبلغه 
أ 1ه إىل جا 1ب الس1فري اإلمارات31 
يوس1ف العتيبة يعقدان اجت اعات 
مس1ت رة ما س1فراء الدول دائ ة 
العضوية ث جلس اأمن والقيادات 
القوم31  العلي1ا يف دائ1رة اأم1ن 
الدف1اع  ث1وزارة  واالس1تخبارات 
ثإص1دار  إلقناعه1م  اأمريكي1ة؛ 
َل العس1كري  ق1رار يُجي1ُز التدخُّ
املب1ارش يف الي ن دع اً للتحالف 
العدوا 3 وف1رض وصاية اأمم 
املتح1دة ع1ىل املوا 1ئ الي نية؛ 

ة تأمني املاللة الدولية.  ثُحجَّ
م1ن  البا 31  الج1زء  يف 
الس1فريُ  يكش1ف  الوثيق1ة 
وزي1ر  موافق1َة  الس1عودي 
اأمريك31، جي س  الدف1اع 
تعدي1الت  ع1ىل  ماتي1س، 
ُطرل1ت من قب1َل ويل عهد 
أثوظب3 مح د ثن زايد عىل 
خطة عسكرية أطلق عليها 

»مصيدة العقرب« ثقي1ادة الجنرال جوزيف 
فوتي1ل قائد ق1وات املارين1ز يف قاع1دة العنَد 

وجزيرة سقطرى. 
وم1ن خ1الل الوثيق1ة الت3 يش1رتك فيها 
الس1عوديون واإلماراتيون قطبَا العدوان عىل 
الي ن، يظَهُر ثش1كل واض1ح وصول تحالف 
الع1دوان لقناعة ثع1د3 قدرتهم العس1كرية 
وق1درة مرتزقته1م عىل اال تص1ار يف معركة 
الس1الل الغرث3، وثالتايل فإن الفرتة اأخرية 
كا ت مخصص1ًة إلقناع اأمريكيني ومجلس 
اأم1ن ثالتَح11ّرك املبارش مس1ا دة لتحالف 
الع1دوات، و3و م1ا يطَرُح تس1اؤالً مرشوعاً 
ل1ول أس1باب قي1ا3 ق1وى الع1دوان ثالدفا 
ث1آالف املرتزق1ة خ1الل الف1رتة املاضي1ة يف 
محارق ك1ى يف الس1الل الغرث3 طاملا 3ناك 
قناع1ٌة ثعد3 وجود أُُف1ق أَْو إْمَكا ية لتحقيق 

اال تصار؟
خ1الل اأس1اثيا اأخ1رية دف1ا اإلع1ال3 
املص1ورة  املقاط1ا  م1ن  ثالعدي1د  الحرث31 
لل ح1ارق الج اعي1ة لآللي1ات واملرتزق1ة يف 
السالل الغرث3 ووفقاً لل عطيات العسكرية 
وم1ا تم تصوي1ُره أَْو ل1م يت1م، ثاإلَضاَفة إىل 
اعرتاف1ات املرتزق1ة أ فس1هم فإن خس1ائَر 

العدوان 
يف الس1الل الغرث31 خالل 

تلك الفرتة ثلغت 700 قتيل ومئات الجرلى، 
آلي1ة   200 م1ن  أكب1َر  لتدم1ري  ثاإلَضاَف1ة 
متنوعة وأطقم عس1كرية يف موزع واملخاء، 
وخصوص1اً منطق1ة يخت1ل والخ1ط ال1ذي 

يرثطها ث ديرية الخوخة. 
أمس الس1بت،  رش موقُا صحيفة »عدن 
الغد« خ1اً ثعنوان »مستش1فى الج هورية 
ل1م يع1د ق1ادراً ع1ىل اس1تقبال جرل1ى أَْو 
جبامني جدد«، و ق1ل معلوماٍت عن مصادَر 
طبيٍة ث ستش1فى الج هوري1ة ثعدن قالت 
إن املستش1فى »لم يعد قادراً عىل اس1تقبال 
جرل1ى ج1دد للع1الج م1ن جبهة الس1الل 

الغرث3«. 
وتاث1ا املوقا  قالً عن املصادر الطبية أن 
ة ثجبث املوتى لم تعد قادرًة  »البالجة الَخاصَّ
عىل اس1تقبال أي1ة جبث جدي1دة، َوأن عناثر 
1ة ثاس1تقبال الجرل1ى  املستش1فى الَخاصَّ

ثاتت 33 اأُْخ1َرى م تلئة عن اآلخر«. 
إىل  يحتاج1ون  »الجرل1ى  أن  وأضاف1ت 
رعاية صحية لقيقية، موضحني أن غالبية 
النق1ل  تحت1اج  الجرل1ى يعا 1ون جرال1اً 

للخارج«. 
املوق1ُا ذات1ُه  رش خ1الل اأيّا3 
املاضي1ة ع1دة أخب1ار تفي1د ث قتل 
وإصاثة املئ1ات من املرتزق1ة الذين 
الجنوثي1ة  لل حافظ1ات  ينت 1ون 
في ا تول1ت مصادر إعالمي1ة موالية 
لحزب اإلصالح الكش1ف عن املحرقة 
الت3 تعرض له1ا مرتزقتهم يف معارك 

السالل الغرث3. 
ويف ثداي1ة اش1تداد معارك الس1الل 
املوالي1ة  الناش1طُة  كش1فت  الغرث31، 
لل جلس الجنوث3 13دى العطاس  قالً 
عن مص1ادر وصفته1ا ثاملطلع1ة يف 13 
ديس1 1 املايض قوله1ا إن »3ناك مئات 
الجنوثي1ني قت1ىل وأرسى يف جبه1ة يختل 
والخوخة وأ ه قد تم تدمري لوايل 70 آلية، 
َوأن املقاتل1ني الذين يقود13م اللواء 3يبم 
قاسم سيطروا يف البداية ملدة 3 أَيّا3، َولكن 
لين ا ا قطعت الطريق من السالل ليختل 

لورصوا 3م وآلياتهم”. 
1ا الناطُق ثاس1م ما يس1 ى »مقاومة  أمَّ
ث وق1ا لكوم1ة  تهام1ة« و13و صحف31 
املرتزق1ة الرس1 3 »عام1ر أل 1د دلي1ش«، 
فكش1ف ع1ن الجا 1ب اآلخ1ر م1ن خس1ائر 
مرتزق1ة اإلصالح يف الس1الل الغرث3، وكتب 
يف صفحته ث وقا الفيس1بوك ي1و3 الج عة 
املايض، واصفاً ما يحُدُث ملرتزقته يف السالل 
املئ1ات«،  »اس1تهتاٌر ثحي1اة  ثأ 1ه  الغرث31 
موضحاً أ ه تم ال1زجُّ ثاملئات يف معركة دون 
أي تخطيط، فوقعوا فريس1ًة سهلًة، مضيفاً 
أّن مجاميعه1م س1لكت م 1راٍت ضيقًة فتم 

الفتُك ثهم من قبَل من وصفهم الحوثيني. 
وأك1د دلي1ش أن الج ع1ة ش1هدت مقتل 
وإصاث1ة العرشات م1ن املرتزق1ة، في ا كان 
الصحف31 اإلصالل31 »أ ي1س منص1ور« يف 
اليو3 الس1اثق »الخ يس« يكشف أ ه يف ذلك 
اليو3 قتل 26 مرتزقاً من املنطقة الت3 ينت 3 
إليه1ا وأ ها 3ناك عرشات القتىل من املناطق 

اأُْخ1َرى. 
ُكلُّ تل1ك الخس1ائر البرشي1ة، الت31  1ال 

املرتزقة القادم1ون من املحافظات الجنوثية 
النصي1ب اأك1 منها خالل ف1رتة لم تتجاوز 
الش1هر الوال1د، تعك1ُس طبيعة االس1تهتار 
الس1عودي اإلمارات31 ثحي1اة املرتزقة، ليث 
ت 1ت التضحي1ُة ثنحو 700 منه1م يف الوقت 
الذي كش1فت الوثيقة الصادرُة عن الس1فري 
الس1عودي يف واش1نطن عد3َ ر13ان تحالُف 
العدوان عىل  فس1ه وعىل مرتزقته يف تحقيق 
 ر يف الس1الل الغرث3، ليث كان العدوان 
يدفا ثاملرتزق1ة يف املحارق و13و يبَحُث عن 

ٍل عسكري أمريك3 مبارش.  تدخُّ

• هروب جماعي من املحرقة
كش1فت املعلوماُت الت3  رشتها صحيفة 
عدن الغد ومصدٌر ثالح1راك الجنوث3 تحدث 
لوكال1ة س1بوتنيك الروس1ية، أن االس1تهتاَر 
الس1عودي اإلمارات31 ثحي1اة آالف املجنَّدين 
الجنوثي1ني خلق لال1ًة من اليقظ1ة لديهم، 
اأمر ال1ذي دفعهم للهروب ثش1كل ج اع3 
من معس1كرات الجيش الس1عودي يف جيزان 
ثعَد ما تم إثالُغهم ثنيّة السعودية الدفَا ثهم 

للقتال يف معارك الحدود. 
البداي1ُة كا 1ت م1ن صحيف1ة ع1دن الغد 
عندم1ا  رشت، ي1و3 الخ يس امل1ايض، خ1اً 
يفيد ثوقوع ع1رشات املجندين الجنوثيني يف 
قبضة الجيش واللجان الشعبية ثعد محاولة 

3روب فاشلة من جيزان. 
وأوضح1ت الصحيف1ة  قالً ع1ن مجنَّدين 
فارين وذويه1م أن املجنّدي1ن عدد3م 1800 
كا 1وا يتلّق1ون تدريب1اً يف مه1ا3 مكافح1ة 
اإلر13اب يف جي1زان، إال أ ه1م أثلغ1وا مؤخراً 
أ ه1م سيش1اركون يف معارَك عس1كريٍة ضد 
الحوثي1ني وتس1بب اإلع1الن عن ذل1ك ثفرار 
املئ1ات من الجن1ود ووفاة آخرين«، ثحس1ب 

الصحيفة. 
القصة يكش1ف تفاصيَلها عضُو املجلس 
اأع1ىل للح1راك الجنوث31، رائ1د الجحايف، يف 
لدي1ث لوكال1ة س1بوتنيك الروس1ية ال1ذي 
أوضح أ ه تم تش1كيُل ل1واء كامل من 1800 
فرد معظُ هم ت1رتاوح أع ار3م ثني 20-15 

عاماً جرى ِخداُعهم من قبَل تحالُف العدوان 
ع1َ قيادات املرتزقة ثأ ه س1يجري  قلُهم إىل 
معسكر يف جيزان للتدريب، وثعد ذلك العودة 
إىل ع1دن؛ للع 1ل ض ن ق1وات مخصصة ل1 

»مكافحة اإلر3اب«. 
وأض1اف الجح1ايف أ 1ه ثع1د عدة أش1هر 
ت1م إث1الُغ املجندي1ن ثأ ه1م س1يتم  قلُه1م 
للجبهات الحدودية للقتال  ياثًة عن الجيش 
الس1عودي، غري أ هم رفضوا اأوامَر وشارك 
املئ1اُت يف مظا13رات داخل املعس1كر »رددوا 
خاللها 3تافاِت الرفض ثالزّج ثهم واملتاَجرة 
ثدمائه1م«، مضيف1اً أن »أطق 1اً ومدرعاٍت 
عس1كرية س1عودية دا3 ت مبنى املعسكر، 
وقام1ت ثاعتقال 35 ضاثطاً وجنديًّا، وزّجت 
ثهم داخل الس1جن«، في ا ت ك1ن 328 فرداً 

من الهرب. 
وتاثا: »جاء اعرتاض منتس1ب3 املعسكر 
ث 1ر أ هم جاءوا من ع1دن لغرض التدريب 
فق1ط ومن ثم العودة إىل ع1دن وليس للقتال 

يف السعودية«. 
13ذه الرواي1ة أكد3ا أل1د املجندين الذين 
ت كنوا من الهرب كاش1فاً كي1ف تم التالعب 
ثهم ملدة 6 أش1هر وكي1ف أرادت الس1عودية 
ال1زج ثهم يف املعارك رغم أ ه1م قَضوا الفرتة 
اللياق1ة  ثاس1تبناء  التدريب1ات  تلّق31  دون 
البد ية، موضحاً أ ه تم إ3 الُهم يف املخي ات 
وأصيب العرشات منهم ثعدة أمراض دون أن 

يتم تقديُم الرعاية الطبية لهم. 
وأض1اف املجن1د أن الس1عودية اعتقل1ت 
الع1رشاِت م ن لاول1وا اله1رَب، في ا  جح 
املئ1اُت يف ذل1ك، لكن ع1دداً منهم ُقتل1وا أثناَء 
اله1رب ثغ1ارات جوية اللقته1م ملنعهم من 

الهروب. 
13ذه الواقُا تكش1ف عن1ه ع1دة لقائق 
ت1م تناولُه1ا يف التقرير تتعلق ثش1كل رئييس 
ثاس1تهتار العدوان ثأرواح مجنديه ويأس1ه 
من تحقيق اال تصار املنشود يف الي ن وكذلك 
ثوادر اليقظة ل1دى الجنوثيني ثاملؤاَمرة الت3 
ليهم السعوديني  يتعرضون لها من قبل مشغرِّ

واإلماراتيني. 
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محمد ناجي أحمد 

يف ثداية القرن العرشين، أي عا3 31915، 
كا 1ت ثريطا ي1ا تضُا ل ايتَه1ا عىل إمارة 
 جد وقائد3ا َعبدالعزي1ز ثن َعبدالرل ن آل 
فيصل آل س1عود، وتُق1رر له راتب1ًا مقداُره 
خ س1ة آالف جني1ه اس1رتلين3 يف الش1هر، 
مقاثل أن يكون القرار الس1يايس يف الشؤون 
الخارجي1ة وش1ؤون الحرب والس1لم وعقد 
االتفاقي1ات ثي1د ثريطا ي1ا، وقد الت1ز3 لهم 
اثن س1عود ثعد3 اتخاذ أمر إال ث ش1ورتهم 

ورضا3م.. 
يف ع1ا3 31923 توّس1ا اث1ُن س1عود إىل 
عسري، وأرس1ل اثنَه اأمريَ فيصَل اللتاللها، 
ويف ذل1ك الع1ا3 كان َعبُدالعزي1ز ثن س1عود 
وأمري منطقة عس1ري، ومقاتلوه من »3جرة 
الُعطُع1ط« ينفذون خطته1م يف ذثح وإثادة 
ثالثة آالف لاج ي ن31، قادمني من مختلف 
»ألوي1ة« الي 1ن: م1ن لرضم1وت، وتع1ز، 
وقضاء إب، ولواء ذم1ار، وع ران ولجة... 
إلخ. ث 1ا ُعرف يف كت1ب التأري1خ »ث ذثحة 
تنوم1ة وس1دوان«، وثتواطؤ م1ن ثريطا يا 
الت3 قلل1ت من عدد القتىل، وأغ ضت عينها 
ع1ن املذثحة، ول1م ترش تقاري1ُر ضباِطها يف 
املنطق1ة له1ا إال ثصي1غ »الظ1ن«، لتواريها 

الرتاب!
لم ينُج من 3ذه املذثحة سوى خ س ائة 

ل1اج، ك ا يُش1ريُ إىل ذل1ك البال1ث »ل ود 
»مذثح1ُة  كتاث1ه  »يف  اأ3نوم31  َعبدالل1ه 
الحجاج الك1ى، تنومة وس1دوان » الصادر 

عا3 32017. 
ل1م تتوق1ْف أط 1اُع الكي1ان الس1عودي 
1س عىل السطوة والغلو والتطرف عند  امُلَؤسَّ
3ذه املذثح1ة، الت3 أراد منها اثن س1عود أن 
ينتر  فس1يًّا عىل الي ني1ني، من خالل أثر 
الصدم1ة والرعب –لكنه َمدَّ أط اَعه إىل لواء 
عس1ري ثالكامل، فعقد اتفاقي1ة ل اية ما 
ع1ل ثن مح د ث1ن إدريس لاك1م »صبيا«، 
ع1ا3 31927، ليج1د اث1ُن إدري1س  فَس1ه 
مخدوًع1ا ومح1ارًَصا ثأط اع ض1م وإلحاق 
ما تحت ي1ده من أرض لس1لطان  جد، وفر 
الجئًا عند اإلما3 يحيى ل يد الدين، الذي لم 
يتوق1ْف يوًما عن تأكيد الحق1وق التأريخية 
يف الي 1ن الطبيعي1ة، ك ا 3و متع1اَرٌف عىل 
جغرافيتها عند املؤرخني والجغرافيني، ومن 
ذلك وصف اله دا 31 لحدود الي ن يف كتاثه 

»صفة الجزيرة العرثية«. 
ليب1دأ الن1زاُع ث1ني اإلم1ا3 يحي1ى واملل1ك 

َعبدالعزيز طيلة سنوات 1930 3-1934. 
وثعد مراس1الت عديدٍة م1ن اإلما3 يحيى 
الثن س1عود طالبًا منه فيها لسم موضوع 
الحق1وق التأريخية يف لواء عس1ري ثالحوار، 
ت1َه للح1رب ثدعم  كان اث1ن س1عود يُِع1دُّ ُعدَّ
من ثريطا ي1ا وأمريكا، فلق1د ع لت رشكُة 
)س1تا درد كاليفور ي1ا( ث 1د اث1ن س1عود 
ثاأس1لحة الحديب1ة آ 1ذاك م1ن رشاش1ات 
وس1يارات ومداف1ا وقناث1ل، وغري13ا م1ن 
اأس1لحة لديبة الصن1ا، ومدته ثالقروض 
يف  للتنقي1ب  التكار13ا  مقاث1ل  املالي1ة 
الس1عودية م1ا ع1دد م1ن ال1رشكات الت3 

شّكلت في ا ثعُد )رشكة أرامكو(. 
يف ثداي1ة ثالثينيات الق1رن العرشين كان 
للجاس1وس ال1يطا 3 »ج1ون فيلب3« الذي 
ع ل جاسوًس1ا مزدوًجا ل1يطا يا وأمريكا، 
مقاث1ل راتب مدى الحياة ت نحه له رشكات 
النف1ط اأمريكي1ة – دور يف توجيه والء اثن 
سعود  حو الرشكات اأمريكية ثل واأط اع 
اأمريكي1ة يف الخليج العرث3. وقد  صح اثُن 
س1عود مستش1اَره »جون فيلب31« أن يغري 
اس1 ه إىل »عب1د الل1ه فيلب31« وأن يتظا3ََر 
ثاعتناق اإلْس1اَل3، لتى ال يكوَن 3ناك لرٌج 
الثن س1عود عند مش1ايخ القبائل ومشايخ 

الو3اثية يف تعامله ما » را 3 كافر«!
لقد ا تر اثن س1عود يف لرب 31933؛؛ 
ثس1بب الف1ارق يف التس1ليح، وتوزي1ا اث1ن 
سعود اأموال عىل مشايخ القبائل يف طريقه 

لالستيالء عىل الحديدة. 
وقد سأله ثعض املتح سني له ك3 يكون 
أمريًا عىل الجزيرة العرثية، ملاذا ا سحب من 

الحديدة ولم يك ل سيطرتَه عىل الي ن؟
فكان جواثه: »إن القبائل تُستأجر لكنها 

ال تبيا، وسوف تنقلب عليه ثعد لني«. 

و313 صف1ٌة مالصق1ٌة للتكوي1ن القبل 
والبدوي، فقد كان »أ ور السادات« يف لرب 
الي 1ن والس1عودية يف الس1تينيات يقول إن 
القبائ1ل تريد مااًل ثش1كل دائ1م، ف ا أخذته 
ثاأمس تنس1اه الي1و3 البا 31، و33 صفة 

متطاثقة ما ثدو ليبيا وغري3ا. 
اس1تفادت ثريطا ي1ا من 3زي 1ة الي ن 
يف ع1ا3 31933، فق1د فتحت لرث1ًا موازيًة 
عىل امل لكة الي نية م1ن أجل فرض الحدود 
الشطرية الت3 رس و3ا ما االلتالل الرتك3 
عا3 1903، وتم التوقيا عليها عا3 31913. 

فكان أن فرض1ت عقد اتفاقية 3ُد ة ملدة 
أرثعني عاًما. 

وما لركة 31938 كان للس1عودية دوٌر 
يف تحري1ض َعبدالل1ه الوزي1ر وع1ل الوزير؛ 
1ًة أن َعبدالله الوزير  للقي1ا3 ثالحركة، َخاصَّ
ال1ذي مب1َّل اإلما3َ يحي1ى يف التف1اوض عىل 
اتفاقية الطائف ع1ا3 31933 كان متواطئًا 
ما امللك َعبدالعزيز ثن س1عود عىل لس1اب 

الحقوق التأريخية للي ن. 
كان غرُض اثن س1عود يف وع1ده لعبِدالله 
الوزي1ر ثالدع1م إ ه1اَك الي ني1ني ثبعضهم، 
فحني ت1م اغتياُل اإلما3 يحي1ى ل يد الدين 
يف 17 ف1اير 31938 أثناء ذ3اثه إىل منطقة 
)لزيز( جنوب صنع1اء، َكِ َن له 3ناك عدٌد 
م1ن رجال القبائ1ل وأفراد الجي1ش، وقتلوه 
ثالعديد من الرصاص ال1ذي أودى ثه وثألد 
ألفاده وثسائقه وثرئيس وزرائه الع ري. 
كان م1ُر اثن س1عود يف تخليه عن وعده 
ثالدعم أن قال للوفد الذي ذ3ب إىل السعودية 
»لم  تفق عىل قتل الش1يبة«، وا تهت لركة 

31938 ثنزيف د3ٍ دفعه الي نيون. 
أَْصبَح1ت الي ن منهكًة ثعد 3ذه الحركة، 
ثم ا ق1الب »الباليا« يف ع1ا3 31955، وتآمر 
ثعض مش1ايخ خارف وعىل رأس1هم الشيخ 
 1ارص ثن مبخ1وت األ ر واثن1ه ل يد ثن 
 1ارص األ 1ر وثعض مش1ايخ ثكي1ل مبل 
الق1ويس وث1ن راج1ح والق1ويس وغري13م، 
أثناء س1فر اإلم1ا3 أل 1د إىل إيطاليا للعالج 
عا3 31959، ُكلُّ ذلك ش1ّجا امللك سعود ثن 
ل مس1افة  َعبدالعزيز عا3 31961 عىل التوغُّ
200 كيلوم1رت داخ1ل اأرايض الي ن31، ث ا 
يتج1اوز عالمات الح1دود التفاقية الطائف، 
م ا يجع1ل اتفاقية الطائف يف ُلكم امللغية؛ 
لعد3 التزا3 السعودية ثبنود3ا وعالماتها. 

وقته1ا ل1م يتح1رج )األ1رار الي نيون( 
من اس1تغالل 13ذا الوضا، ومفاتح1َة امللك 
س1عود؛ ك3 يدعَ هم ل1و قاموا ثا قالب عىل 
اإلم1ا3 يحيى، وكان رس1ولهم 13و القايض 
َعبدالرل ن اإلريا 3، الذي اس1تخد3 صفته 
الرس1 ية كأم1ري للح1ج يف إيص1ال رس1الة 
)األ1رار الي ني1ني( لل ل1ك س1عود، رغ1م 
معرفته1م ثالت1الل الس1عودية لل زيد من 

اأرايض الي نية!
دع1َم  )األ1رار( 13و  كان طل1ُب  وق1د 
الس1عودية له1م، وأن يعطيَهم امللُك س1عود 
وع1ًدا ثع1د3 اس1تخدامه الورق1ة الطائفية 
أن  ف1كان  ضد13م،  الش1افعية  لل نطق1ة 
وعَد3م امللك س1عود من أن مش1ايخ )الي ن 

اأسفل( لن يتخذوا أيَّ موقف دوَن إذ ه!

ل1ني قامت ث1ورة 26 س1بت 1 31962 
ل1م يكن دعم الس1عودية أم1راء ثيت ل يد 
الدي1ن واإلما3 مح د البدر من أجل إعادتهم 
للحكم، فبيُت ل يد الدين 3م أعداُء امل لكة 
السعودية منذ أرثعني عاًما ثحسب ما رصح 
ثه اأمري فيصل للرئي1س ج ال َعبدالنارص 
أثناء لقائهم للتوقيا عىل اتفاقية جدة عا3 

 .31965
الس1عوديُة ال تريُد يف الي ن  ظاًما ثإرادة 
مس1تقلة وقرار س1يايس س1يادي، وتن ية 
مس1تقلة، ث1ل تري1د ي ن1ًا منه1ًكا ضعيًفا 
مف1كًكا، دوَن جي1ش وال تن ي1ة وال تط1ور 

عل 3 وال ذاكرة تأريخية. 
و3و ما لّققته يف تسوية مايو 31970، 
ل1ني كا 1ت »ج هوريُة 5  وف 11« مجرد 
ثي1ادق منتفع1ني م1ن روات1ب الس1عودية 
وذ3ََِبه1ا، وتاثعني إلرادتها؛ له1ذا تم تج يُد 
ثاس1تعادة  املت بل1ة  التأريخي1ة  الحق1وق 
لوائ3َ عس1ري و ج1ران، وتكلل ذلك املس1ار 
يف التبعي1ة ثالتوقيا ع1ىل اتفاقية جدة عا3 
32000 ثالتن1ازل ع1ن اأرايض الي نية الت3 
 ،31961 31933 ويف ع1ا3   ُهب1ت يف ع1ا3 
وم1ا س1يطروا عليه ثالق1وة خ1الَل العقود 
التالية التفاقية الطائف، وأضيف إليها  هُب 
أرايَض يف لرضم1وت وغري13ا وفق اتفاقية 
ج1دة اأخ1رية، والت31 ت1م التوقي1ُا عليها 
ثضغ1ط أمريك31 وتواط1ؤ أركان النظ1ا3 
الحاك1م آ 1ذاك. وكان للش1يخ َعبدالل1ه ثن 
لس1ني األ ر الدور اأث1رُز ك حتكٍر مللف 
املفاوضات ما الس1عودية، م ا جعل اأمَر 
يبدو مفارقًة مبكيًة، ومأساًة، لني يفاِوُض 

»جورج الخامس جورج الخامس«!
فالش1يخ َعبدالله ثن لسني األ ر كان 
ي1رى أن »اأخ1ّوة ما الس1عودية أ13مُّ من 
لفنة رمال 3نا ولفنة رمال 3ناك«، لسب 
تعبريه يف لقاء له ما » جيب رياض الريس« 
عا3 31995، و رش يف كتاب »رياح الجنوب« 
الصادر عن داِر الريس، عا3 31998. وكذلك 
ثحس1ب ما أورده الشيخ األ ر يف مذكراته 

الت3 ُطبعت يف كتاٍب ثعد ذلك. 
م1ا تحقيق الَولدة الي ني1ة يف 22 مايو 
31990 كا ت الس1عودية كاظ 1ًة غيَظها؛؛ 
اأمريكي1ة عليه1ا،  اإلَداَرة  ثس1بب ضغ1ط 
فق1د كا ت أمري1كا تريُد التخل1َص من إرث 
االشرتاكية يف جنوب الي ن، كنظا3 وتنظيم، 
ما ذل1ك كان أتباُعها يف الج هورية العرثية 
الي نية آ ذاك يف مجلس الش1ورى من م بل 
القبائ1ل واإلخوان املس1ل ني وكبار الضباط 
ة أ ها  التاثعني له1ا رافضني للول1دة؛ ثُحجَّ

مائة عام من العـدوان.. ألف يوم انتصار
الحل لن يكون إلاّ بسالم عادل يشمل معادلة السيادة على األرض اليــــــــمنية الوحدوية وثرواتها واملصالح املشرتكة

تكن  لم  الثمانينيات  منذ 
هناك سيادة وال استقالل 
والـــقـــرار  اإلرادة  عـــن 
األمريكي، بل كانت اليمن 
أمنية  جغرافية  مجرد 
البحر  في  الغرب  لمصالح 
لـ  خلفية  وحظيرة  األحمر 

)عبيد الغرب(

ــون إال  ــك ـــثـــورة لــن ت ال
ــاســي  بـــاســـتـــقـــالل ســي
جوهره  بيمن  واقتصادي، 
وتنمية  الوطنية  الوحدة 
وهــدفــهــا  منطلقها 
تنهض  ــورة  ث اإلنساني، 
زراعيًا  اليمن  بممكنات 
قاعدة  على  وصناعيًا 
باليمن  والنأي  االكتفاء 

من االرتهان

الباليستي  الصاروخ  كان 
ـــط عــلــى  ـــق ـــــــذي س ال
بالرياض  قصراليمامة 
على  ــرار  اإلص عن  تعبيرًا 
واستقالل  بسيادة  العيش 
كلمة  وكــانــت  وكــرامــة 
تجسيدًا  ــورة  ــث ال قــائــد 
واعيًا لهذه الروح الوّثابة 
ــداع ســبــل ووســائــل  ــإب ب
التصدي  واستراتيجيات 
أن  على  وإصرارًا  للعدوان 
عن  يتراجعوا  لن  اليمنيين 
بكرامة  بالحياة  حقهم 

وتحرر من التبعية

العدواُن السعوديُّ عىل الي ن ليَس وليَد البالث السنوات 
اأخرية فحسب، وإ  ا ي تدُّ إىل ثداية القرن التاسا عرش، لني 
التحم صولجان أمري  جد مح د ثن سعود ما دعوة مح د ثن 

َعبدالو3اب االستئصالية. 
كان عدوا ُهم عىل عسري وثعض الجزر الي نية، وش ااًل امتد 
إىل عرب رشق اأردن، وإىل كرثالء والنجف، ليرتكوا يف ُكّل وجهة 

مذثحة، وتدمريًا لآلثار، وإثادة للسكان اآلمنني. 
لتى جاء مح د عل ثاشا، لاكُم مر، إىل الجزيرة العرثية 

ثجيش يقوُده اثنه طوسون ثاشا، ثم القائد إثرا3يم ثاشا، 
الذي محا الدولَة السعودية اأوىل، واقتاد أمري3َا َعبدالله ثن 

سعود أسريًا ليُعَد3َ يف اأستا ة. 

 ص1ح اث1ُن س1عود مستش1اَره »ج1ون 
فيلب3« أن يغري اس1 ه إىل »عبد الله فيلب3« 

وأن يتظا3ََر ثاعتناق اإلْساَل3
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َولدة ما الكفار. 
وق1د كان لهذه القوى ع1ا3 31985 ذاُت 
املوقف ضد تش1كيل لجان الول1دة، وكا ت 
الس1عودية تحشد جيَش1ها عىل الحدود ما 

الي ن كضغط وتهديد. 
وج1دت الس1عودية واإلم1ارات والكويت 
فرص1ًة يف ل1رب 31993، لك1ن مراد3م لم 
يتحق1ق؛؛ ثس1بب الفيتو اأمريك31 الداعم 
لع1ل َعبدالل1ه صال1ح يف التخّل1ص من إرث 
ج هوري1ة الي 1ن الدي قراطي1ة كخات 1ة 
الغتيال املئات من كوادر الحزب االشرتاك3، 
فكا ت ل1رب 31993 33 الجول1ة اأخريَة 
يف قصة أدارتها الوالي1اُت املتحدة اأمريكية 
كهوام1ش لس1قوط االتح1اد الس1وفيت3 يف 
البح1ر األ 1ر الذي تري1ُده أمري1كا ثحريًة 

غرثيًة ثشكل مطلق!
جاءت ا تفاضُة 11 ف1اير 32011 لتع1ّ 
م1ن  الي1ٍة عن س1خط ش1عب3، ورضورة 
التغيري الس1يايس واالقتصادي، ومن  الية 
ت ع1ن رصاع مكو ات النظا3  أُْخ111َرى ع1َّ
ال1ذي كان تش1اركيًّا ث1ني قوى »املش1يخ«، 
وكب1ار  املس1ل ني،  واإلخ1وان  والجي1ش، 
البيوتات التجارية الت3  شأت يف خ سينيات 

القرن العرشين ثرعاية ثريطا ية!
وكان ع1ل َعبدالل1ه صال1ح رم1ًزا له1ذا 
التحال1ف التحاصيص يف الحكم، أَْو ثحس1ب 
وصف1ه »مظلتهم« و«الراق1ص عىل رؤوس 

البعاثني«. 
لقق1ت الس1عودية م1ن خ1الل أدواتها 
تس1ويَة 32012، ليك1ون َعبدرث1ه منصور 
13ادي رئيًس1ا مخت1اراً من قبلها، ثحس1ب 
تري1ح للرئي1س صال1ح، ل1ني ق1ال ثأن 
اختي1اَر 3ادي ك1 »أيدي أمين1ة« كان ثقرار 
ورغبة سعودية، و3و امتبل لها، والحقيقة 
أ ه قراٌر أمريك3 وج يا البيادق اس1تجاثوا 

وامتبلوا. 
وليكون مح د س1الم ثاس1ندوة رئيًس1ا 
للوزراء، ول1 »ثاسندوة« عالقٌة متجذرٌة ما 
السعودية؛ كو ه من قيادات جبهة التحرير 
ورفيق َعبدالله اأصنج الذين اس1تقطبتهم 
الس1عوديُة يف س1تينيات الق1رن العرشي1ن، 
فق1د ث1دأوا م1ا م1ر َعبدالن1ارص، وثعد 
3زي ة يو يو 31967 ا تقلوا للع ل لصالح 
اأجندة السعودية، وقد كان ذلك سهاًل لِقَد3ِ 

عالقتهم ما االلتالل ال1يطا 3 يف عدن. 
لّق1ق َعبدرث1ه منصور 3ادي م1ا ُطلب 
منه أمريكيًّا وس1عوديًّا من تفكيك الجيش، 
وترسيحه، ورضب روح االلتزا3 والعسكرية 
ضب1اط  م1ن  املئ1ات  واغتي1ال  الي ني1ة، 

الدف1اع الجوي والطريان، واأمن الس1يايس 
والقوم31، وتفكي1ك الَول1دة الوطني1ة إىل 
كيا 1ات مذ3بي1ة وطائفي1ة وِجهوي1ة من 
خ1الل م1ا ُس1ّ 3 ثنظ1ا3 اأقالي1م والدولة 
االتحادي1ة، وقد رّصح 13ادي أكبر من مرة 
يف صح1ف الس1عودية م1ن أن معاي1ريَه يف 
التقس1يم كا ت ثقافي1ًة وقبَلي1ًة وجهوية، 
وأعطى يف 3ذا التقسيم صاللياٍت سياسيًة 
وأمني1ة س1يادية  واقتصادي1ة وعس1كرية 
للوالي1ات واأقالي1م، وث ا يتعل1ُق ثالبروات 

وعقد االتفاقيات!
كا 1ت الي 1ُن خ1الل لكم 13ادي تنهار 
اقتصادي1ًّا، م ا جعل رئيس وزراء لكومته 

مح 1د س1الم ثاس1ندوة يعل1ن ع1ن إفالس 
لكومت1ه، وعد3 ُقدرتها ع1ىل دفا الرواتب، 
وثتد13ور الوضا الصح31 والتعلي 3 ثتواٍز 

ما تجريف الولدة الوطنية!
يف  الل1ه  أ ص1ار  تَح11ّرك  كان  له1ذا 
21سبت 1 32013 وسيطرتهم عىل صنعاء 
واملحافظ1ات الي ني1ة اأُْخ111َرى؛ من أجل 
قطا الطريق عىل امل1رشوع اأمريك3، الذي 
يستخد3 مشيخات الخليج لت زيق الكينو ة 
الي ني1ة، تح1َت الفت1ٍة غرِي رشعية اس1 ها 

»عبدرثه منصور 3ادي«!
وأن تَح11ّرَك »أ صار الل1ه« كان مفاِجئًا 
ورسيًعا ولاس1ً ا، ا تقل العدواُن اأمريك3 

ثقفازات1ه الخليجية واملحلية تحت مس1 ى 
»التحال1ف العرث31 الس1تعادة الرشعية« إىل 
التدخل العس1كري، وتدمري الطريان الحرث3 
للي ن، وقصف البُنية التحتية وقتل عرشات 
اآلالف من املد ي1ني، ولصار وتجويا طيلة 
ثالث سنوات ثغرض كرس الص ود لكنه ثعد 
ألف يو3 من العدوان وجد الي ن3 الصامد يف 
وجه كفينيق يتخلق ثشكل وعنفوان أقوى، 

وإرادة وصالثة ال تلني. 

)ألف يوم صمود ألف يوم يمن(
كا ت كل ُة قائد لركة أ صار الله السيد 
َعبدامللك ثدر الدين الحوث3 الت3 ألقا3ا مساء 
البالث1اء املواف1ق ١٩-١٢-3٢٠١٧، تتويًج1ا 
أل1ف يو3 من الص ود، ف1إذا كان الصاروخ 
الباليس1ت3 الذي س1قط عىل ق1ر الي امة 
ثالري1اض تعب1ريًا ع1ن اإلرصار يف العي1ش 
ثسيادة واس1تقالل وكرامة، فإن كل ة قائد 
الب1ورة كا 1ت تجس1يًدا واعيًا له1ذه الروح 
الوثاثة ثإثداع ُسبُِل ووسائل واسرتاتيجيات 
التصدي للع1دوان، وإرصاًرا عىل أن الي نيني 
ل1ن يرتاجع1وا عن لقه1م ثالحي1اة ثكرامة 
وتحرر م1ن التبعية، ثإي 1ان ال يتزعزع وال 

يتزلزح عن ثواثت الوطنية الي نية.. 
منذ عق1د الب ا ينيات وما ثعد3ا لم تكن 

3ناك سيادة وال استقالل عن اإلرادة والقرار 
اأمريك31، ثل كا ت الي 1ن مجرد جغرافية 
البح1ر األ 1ر  الغ1رب يف  أمني1ة ملصال1ح 
ولظرية خلفية ملن س1 ا3م قائُد البورة ث1 
)عبيد الغرب( الذي1ن يحركون )عبيَد العبيد 

وأدوات اأدوات(. 
الي1و3 يواصُل قائ1ُد البورة تأكي1َده ثعد 
أل1ف ي1و3 م1ن الع1دوان، أن ش1علة البورة 
تزداُد اتّقاًدا وو3ًج1ا، وتزداُد الرؤيُة البورية 
وضوًل1ا وإدراًكا لعوامل النر طال الزمن 

 . أَْو َقُرَ
وأن الب1ورة تبدأ ثدلر العدوان وإفش1ال 
أ3دافه، لكنها ثش وليتها وع قها لن تكوَن 
إال ثاس1تقالل س1يايس واقتص1ادي، ثي 1ن 
جو13ره الولدة الوطني1ة وتن ية منطلُقها 
و3دُفه1ا اإل َْس1ان، ثورٌة تنه1ُض ث  كنات 
الي 1ن زراعي1ًّا وصناعيًّا عىل قاع1دة عل ية 
م1ن  ثالي 1ن  والن1أي  االكتف1اء،  لتحقي1ق 

االرتهان. 
كل 1ة منطلُقها ثوري، وغايتُها أن يكوَن 
الي 1ن ُلرًّا مس1تقاًل ذا س1يادة، ومس1اُر3ا 
س1عٌة يف الرؤي1ة ودقة يف الق1رار ولك ة يف 

القيادة. 
ثع1د ألف يو3 م1ن الع1دوان اأمريك3 ما 
الذي لصدته أمريكا ث شيخاتها الخليجية؟
املد ي1ني،  واس1تهدفوا  الجي1َش  فكك1وا 
ودّم1روا امُل1ُدَن، وقتل1وا ع1رشات اآلالف من 
اأطفال والنساء والشباب والشيوخ اآلمنني 
يف ثيوته1م وقرا13م وأليائهم يف أعراس1هم 
والغي1ول  واأس1واق  الط1رق  يف  وعزائه1م، 
ولواف1ل املواص1الت، واس1تهدفوا الول1دة 

الوطنية ثأقاليم مذ3بية وجهوية.. 
لك1ن الق1وة الدفاعية للي ني1ني أَْصبَحت 
ثعَد ألف يو3 من الع1دوان قادرًة عىل الدفاع 
الهجوم31؛ لتصل صواريخ الجيش واللجان 
الشعبية إىل مطار امللك خالد ومراكز الطاقة 

يف أثو ظب3 وقر الي امة يف الرياض. 
أل1ُف ي1و3 م1ن الع1دوان تعن31 للي نيني 
املواجه1ني واملتصدين للعدوان، ألَف يو3 من 
تطوي1ر القدرات القتالي1ة والص ود يف وجه 
ماكينة امل1وت الغرثي1ة ثقفازاتهم العائالت 
املتحدة سعوديًا وإماراتيا ًوثحرينيًّا... إلخ. 
ال تريد أمري1كا أن تُعيَد النظَر يف عدوا ها 
ع1ىل الي 1ن طامل1ا أن كلفَة الح1رب تدفعها 
إماراُت العائالت الخليجية من ثروات النفط 

العرثية!
ينبغ3 مخاطبة أمري1كا ثعَد ُكّل صاروخ 
ثاليس1ت3 يحق1ق إصاثتَه ثنج1اح، فالرضُر 
س1وف ين1ال َري1َْا النف1ط الخليج31 ال1ذي 
يذ13ب ُجل1ُّه لصال1ح ال1رشكات اأمريكية 
وال1يطا ية ولصال1ح ت ويل لروب أمريكا 

يف املنطقة اآلسيوية. 
فهل تعيد أمريكا النظر كرتني يف عدوا ها 
ع1ىل الي 1ن قبل أن ينقل1ب عليه1ا عدوا َها 

ثخرسان ال تستطيُا ترقيَعه؟
ُر وسائُل واسرتاتيجياُت الدفاع عند  تتطوَّ
الي ني1ني لتصبَح أع اُق مش1يخات الخليج 
يف متن1اول أيديهم، وس1تكون ثواخُر الغرب 
وأس1اطيلهم يف البحر األ 1ر أ3دافاً قادمة 

لني تضيق سبل السال3. 
الَح1لُّ لن يكوَن إالَّ ثس1ال3 عادٍل يش1َ ُل 
الي ني1ة  اأرض  ع1ىل  الس1يادة  معادل1َة 
الوَلدوية وثرواتها واملصالح املشرتكة، دوَن 
ذل1ك فالي نيون ل1ن يخ1رسوا تضحياِتهم، 
وسيست رون ثاثتني عىل موقفهم الوطن3، 
لامل1ني َج1ذوَة التص1ّدي للع1دوان أجي1ااًل 

وأجيااًل، وتأريخهم يشهد عىل ذلك.. 

_________________________
* ورق�ة عمل قدم�ت يف ن�دوة أقامها مركز 
الدراس�ات االس�راتيجية واالستش�ارية اليمني 

بمناسبة مرور 1000 يوم من العدوان

مائة عام من العـدوان.. ألف يوم انتصار
الحل لن يكون إلاّ بسالم عادل يشمل معادلة السيادة على األرض اليــــــــمنية الوحدوية وثرواتها واملصالح املشرتكة

فــبــرايــر   11 انــتــفــاضــة 
سخط  عن  عّبرت  2011م 
التغيير  ــرورة  وض شعبي 
واالقــتــصــادي  السياسي 
ـــن صــــراع مــكــونــات  وع
بين  التشاركي  النظام 
والجيش  »المشيخ«  قوى 
واإلخوان المسلمين وكبار 
التي  التجارية  البيوتات 

نشأت برعاية بريطانية!
• • •

ُطلب  ــا  م ـــادي  ه حــقــق 
وسعوديًا  أمريكيًا  منه 
مـــن تــفــكــيــك الــجــيــش، 
روح  ــرب  وض وتسريحه، 
والعسكرية  اإللـــتـــزام 
المئات  واغتيال  اليمنية، 
ـــاع  ـــدف ـــاط ال ـــب مــــن ض
واألمن  والطيران  الجوي 
الــســيــاســي والــقــومــي 
وتفكيك الوحدة الوطنية 
والدولة  األقاليم  بنظام 

االتحادية
• • •

كان تَحـّرك أنصار اهلل في 
21 سبتمبر 2014م لقطع 
المشروع  على  الطريق 
يستخدم  الذي  األمريكي 
لتمزيق  الخليج  مشيخات 
تحت  اليمنية  الكينونة 
الفتة غير شرعية اسمها 

»هادي«!

الس1لي ا 3 وزير املالية السعودي - ما 
محام3 الرشكة اأمريكية
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صنعاء تتجاوز انقساًما عمودًيا.. مزيٌد من الفشل السعودي اإلماراتي

باسم اهلل ُيقتل اليمنيون

طالب الحسني

الس1عوديُة  تفل1ِح  ل1م 
مقت1ل  تحوي1ل  يف  واإلم1اراُت 
صال1ح إىل ا ش1قاق ع ودي يف 
الجبهة الداخلي1ة الت3 ص دت 
ط1وال قراثة ثالثة أع1وا3 أما3 
التحالف الذي تق1وُده للعدوان 
عىل الي 1ن، مرًة جدي1دًة تؤكد 
جهاًل َكب1ريًا ثالي 1ن وثطبيعة 
تش1كيالته وتركيبت1ه القبَلي1ة 
والسياس1ية املعّقدة والبسيطة 

يف آن والد.
ا تظرت السعودية أن ينشق قياداٌت عسكرية 
وقبلية وسياس1ية كا وا محس1وثني عىل صالح 
وع1ىل املؤت 1ر الش1عب3 الع1ا3 وأن تس1ت ر ما 
أس1 ته »ا تفاض1ة صنع1اء« الت31 ل1م تحصل 
من اأص1ل، تجا3ل1ت أن دعوة صال1ح اأخرية 
لتفج1ري اأوضاع و313 الدعوة الت31 قتلته ثعد 
 هاية مش1وار طويل امتد أكبر من 35 َعاماً لم 
تلَق اس1تجاثة من ألد، ث 1ا يف ذلك أركان لزثه 
السياس1يون الذين يشاركون يف لكومة اإل قاذ 
الت31 يرأس1ها َعبدالعزيز ثن لبت1ور عن لزب 

صالح.

مرًة أُْخ11َرى تُبِبُت السعودية أ ها تقود لرثًا 
دون اس1رتاتيجية ودون أُُف1ٍق ودون تقدي1رات 
أ ص1ار  لحرك1ة  وواقعي1ة  دقيق1ة 
الل1ه وتحالفه1ا الس1يايس والقب1َل 
الصل1ب، وم1رة جديدة أَيًْض1ا تهدي 
ا تصاًرا كبريًا  الس1عودية واإلمارات 
للجبهة الداخلية يف صنعاء ثتداثري3ا 

الكارثية.
3ذا الحرب العدوا ية الت3 تقوُد3ا 
الس1يايس  والخط1اب  الس1عودية 
واإلْع11اَلم3 املس1تفز املصاِلب لها 
والقت1ل ثالُج ل1ة وتدم1ري ُكّل يشء 
أوص1ل  ال1ذي  والحص1ار  الي 1ن  يف 
الي ن أن تك1ون أك1 أزمة يف العالم 
والنظ1رة الفوقي1ة كفيل1ة ثأن تجع1َل ُكّل يشء 
يقُف يف وجهها ويتحالف ما أي لامل س1يايس 
وعس1كري يواجه العدوان الخارج31 الذي قتل 
وجرح خالل 3ذه الحرب قراثَة 30 ألَف إ َْسان.

صالح كس1ب تأييًدا ج ا3رييًا كب1ريًا عندما 
كان يف جبه1ة مقاِوم1ة للس1عودية، والخ1روُج 
من 13ذا الص1ف كان ا تحاًرا كب1ريًا، فضاًل عن 
أن الدع1وة إىل املصالحة ومد اليد إىل الس1عودية 
ثعد تل1ك املجازر الت31 ارتكبتها كا 1ت صادمًة 
ومخيب1ًة للقاع1دة الش1عبية لل ؤت ر الش1عب3 

الع1ا3، وثالت1ايل كان مقتل1ُه إع1الن تحول كبري 
ثاتجاه لركة أ صار الل1ه وقيادات املؤت ر الت3 
ظه1رت يف الي1و3 البالث م1ن مقت1ل صالح ما 
رئيس املجلس الس1يايس اأعىل صالح الص اد، 
يفرّس 3ذا اأمر إعالن العفو العا3 كأثرز مؤرش 
أن الذين اس1تجاثوا ال قالب صال1ح كا وا ثعدِد 

اأصاثا.
اأكب1ُر ل اق1ًة أن الس1عودية والتحالف الذي 
تق1وده واجهت 13ذا الفش1ل ثارتكاب سلس1لة 
مج1ازَر ثح1ق املد يني وقصف صنع1اء ثعرشات 
الغ1ارات واس1تهداف الق1ر الرئ1ايس وال1ملان 
واملؤسس1ات الحكومي1ة، وقّدم1ت الذي1ن أعلنوا 
تأييَد13م ال ش1قاق صالح ثأ ه1م مج وعة من 
التائب1ني وأعلن1ت إغ1الق كاف1ة املناف1ذ ال1ي1ة 
والبحري1ة ومزيد م1ن الخنق االقتص1ادي، وكأن 
املطلوب 3و املزيد من القتل والتدمري والتجويا، 
ثين ا كا ت لركة أ صار الله أكبَر ذكاًء، إذ ذ3بت 
إىل قصف قر الي اَمة ثصاروخ ثركان اتش تو، 
و13و الصاروخ الذي أك1دت الخارجية اأمريكية 

خالل ثيان اإلدا ة أ ه وصل ثالفعل إىل 3دفه.
ما ثحوزة الس1عودية واإلم1ارات من املؤت ر 
الش1عب3 العا3 غريُ مؤثّر، ولو ثقدر ثسيط، عىل 
الجبهة الداخلية يف صنعاء الت3 تتشّكل اآلن ثعد 
مقتل صالح ثخارطة سياس1ية جديدة تشبه إىل 

لد كبري ما كان يؤّسسه الشهيد الرالل الرئيس 
إثرا3ي1م الح 1دي )الس1عودية مته ة ثش1كل 
رئييس ثتصفيته يف أكتوثر 1977( خالل البالثة 
اأع1وا3 من لك ه ال1ذي كان قائً ا عىل إيقاف 
تدخل الس1عودية ووصايتها ع1ىل الي ن وامُليض 
 ح1و االعت 1اد ع1ىل ال1ذات واالكتف1اء الداخل 
وتحري1ر االقتص1اد، وال يبدو  ج1ُل صالح الذي 
يقيم يف اإلمارات متح ًس1ا لقيادة املؤت ر، لعدة 
أس1باب، أثرز3ا تعاط3 3ادي ورئيس لكومته 
ثن دغر كقيادة وليدة لل ؤت ر الش1عب3 العا3؛ 
ثاعتبار13م كا وا من كبار قيادات الحزب طوال 
الف1رتة املاضي1ة، ف1اأول -أي َعبدرث1ه منصور 
13ادي- كان  ائب1ًا لرئي1س الح1زب، ثين ا كان 
أل د ثن دغر اأمني العا3 املس1اعد قبل أن تُنقل 
اأما 1ة العامة إىل ع1ارف الزوكا ال1ذي ُقتل ما 
صال1ح، و3ذا اال قس1ا3 من الصع1ب معالجتُه 
عىل املدى القريب، وثالتايل فإن املؤت ر الش1عب3 
الع1ا3 ثبالث منص1ات اأوىل يف الرياض والبا ية 
يف أث1و ظب31 والقا3رة والبالب1ة و33 اأقوى يف 
العاص 1ة صنع1اء، و13ذه اأخرية مس1ت رٌة يف 
التحالف ما أ صار الله وجزٌء رئييس يف لكومة 
اإل ق1اذ الوطن31 الت31 تُدي1ُر الج1زء اأك1 من 
املحافظات الي نية ويس1ُكُن يف 3ذه املحافظات 

الغالبية العظ ى من الشعب الي ن3. 

أسماء الشهاري

ت1ُرى ي1ا إله31 13ل م1ا زل1ُت أعيُش 
الكاثوَس املرعَب الذي ثدأت قصت3 معه 

يف منتصف إلدى الليايل املولشة؟!
ال أع1رف كي1ف دخلُت في1ه، ال أعرُف 

ملاذا ال أستطيُا االستيقاَظ منه؟!
لاول1ُت أكبَر م1ن مرة أن أس1تج َا 
ق1واي وأرُصَخ ثأع1ىل ص1وت وث1كل ما 
أوتي1ت من قوة عّلن3 أس1تطيُا أن أفيَق 
منه، ثم أترُكه يغادر 3 ويغادر ُمخيلت3 

وال يعود ثا يًة إىل اأثد. 
لك1ن ال ج1دوى ف ه 1ا لاول1ت ال 
أزداد إال إيغااًل فيه، وكأ 3ّ وس1َط رمال 
متحركة تسحبُن3 إىل ثاطن اأرض دون 
أن أمتل1َك الق1درَة ع1ىل ع 1ل يشء، فال 
قدرَة يل عىل دفا جسدي خارًجا منها أَْو 

ثعيًدا عنها. 
من1ذُ أن دخل1ت في1ه، ثل من1ذ أن أتى 
إيلَّ وأ 1ا أرى يف ُكّل ليلة أش1الًء متفح ًة 
لجب1ث املئ1ات ث1ل اآلالف م1ن اأطفال 
و س1اء  ومبعب1رة  مهدَّم1ة  ومن1ازل 
مجندالت م1ا أجنّته1ن يف ثطو ه1ن أَْو 
أطفالهن إىل جا به1ن وفوق صدور3ن، 
وأرى أَيًْض1ا ج اجَم ت 1أ اأُُفَق لرجال 
ُكب11ٌْر. ُكب111ٌْر جًدا، لم أعد أعرُف 3ل أ ا 
أرا3م يف أس1واق أ3 صاالت أفراح وعزاء 
أ3 مصا 1ا ومس1اجد أ3 ع1ىل قارع1ة 

الطريق؟!
ثل أعتقد أن 3ناك طفلًة كا ت ذا3بًة 
إىل املدرس1ة فأَْصب1َح لجاثُه1ا محن1ًَّى 

ثدمائها الطا3رة. 
ي1ا إله3. أين أ ا؟، مل1اذا ال أُفيق؟! ُخذ 
ثيدي يا إله31. أيقظن3 من 13ذا العالم 
املخيف أَْو اقبضن3 إليك، ف ا ُعدُت أقوى 

عىل البقاء. 
يف ُكّل ي1و3 أس1 ا رصاًخ1ا أطف1ال 

ُدِفنوا تحت ِفناء منازلهم. 
رؤوس1هم  وج اج1َم  دماَء13م  أرى 

املهرتئة. 

ال أيها العالم الخا ُا اأع ى واأثكم، 
ال تيُسء فه 3، فأ ا ال أقُصُد اسرتجاَءك 
وال اس1تدعاَء عطفك وال استدراَر دموع 
عيني1ك الع ياوي1ن، فأ 1ت مي1ت.  عم، 
أ 1ت يف لكم اأم1وات، وقد أخ1 1ا اللُه 
أن ال فائ1دة تُرج1ى م1ن من1اداة املوتى 

واسرتجائهم. 
13ل تعلم ل1و كان للجبال ق1درٌة عىل 
أن ت1رتك 13ذا العالم ملا تأّخ1رت 3نيهًة، 
وَلكا ت قد تركته منذ أمٍد ثعيد، وَلكا ت 
البحاُر واملحيطاُت قد تبّخرت وتالش1ت 
يف الهواء، َوَلكا 1ت الكواكُب قد تبعبرت 
يف اأرجاء من 3َْوِل ما ترى وتس1 ُا من 
مظلومية شعب الي ن وأطفال الي ن؟! 
وأ 1ت.. أ ت فق1ط لم تحرك س1اكنًا؛ 
أ 1ك ميت. لم يعد فيك يشٌء يس1 ا وال 

يبر.. 
ال قلب وال روح وال يف عروقك دماء. 

ك1م  اش1دتك أيه1ا اإل َْس1ان. يا أخ3 
يف اإل َْس1ا ية، أخ1ت1ك والصور 33 من 
تتح1دَُّث ع1ن  فس1ها أن 3ن1اك مجازَر 
ثالُج ل1ة يف ُكّل ي1و3 وم1كان عىل أرض 
الحك 1ة واإلي 1ان، ويف ُكّل م1رة تفن1ّن 
منقط1ا النظ1ري يف ارتكاثه1ا، إذ إ 1ه ال 
ث1ُّد ملص1ايص الدم1اء أن يتفنّن1وا يف ُكّل 
م1رة ثاق1رتاف جري 1ة أش1نا وأفظ1ا 
م1ن س1اثقاتها وأن يحص1دوا أك1َ عدد 
م كن م1ن أرواح اأثرياء لت1ى يُرضوا 
الش1يطاَن اأك1، ولك3 تتل1ذذَ أرواُلهم 
الش1يطا ية الق1ذرة ث ش1ا3دة أش1الء 
ج1ة ثالدم1اء، وكأ ه1م  اأطف1ال املرضَّ
يحتس1ون رشاَب  ش1وة اال حطاط من 
ج اج ه1م الحي1ّة الت3 تصط1رُخ ثني 
أيديه1م ويف وجو3هم وتلعن الس1اكتني 

عنهم ومؤيديهم. 
أع1رف أ 31 مه ا قلُت فلي1س 3نالك 
َمن يس1 ُا  داءاِت اأطفال واستغاثاِت 
وال  اأرض  يف ج1وف  الغائ1رة  أثدا ه1م 
أرواله1م الحزين1ة الباكي1ة املحّلق1ة يف 
3ذا الفضاء، أعرف أ 31 مه ا  اديت يا 

أ3َل 3ذا الكوكب أن ا ظروا وأفيقوا. فال 
صدًى لصوت3 وثني الناس ال ألياء. 

أيه1ا املجرمون أثي1دوا اإل َْس1ا يَة إْن 
أردت1م، فال رادع يردُعك1م، وال وازع من 
دين أَْو قيم تجري يف عروقكم، وال إي ان 
ثالله وآخرت1ه وعقاثه و 1اره يخيُفكم، 
لك1ن عىل اأقل كفى كذثًا عىل الله وقتاًل 

ثاس ه. 
كفى تشويًها لرسوِل الله وتحريًفا ملا 

جاء ثه. 
كفى إس1اءًة لإلْس1اَل3 ال1ذي 3و ديُن 
الو3اثي1ة  دي1ن  ال  والس1ال3،  الرل 1ة 

وسعود. 
ملاذا تنسبون الُقبَْح والرشَّ إىل من ثيده 

الخريُ سبحا ه؟!
فأ ت1م تّدع1ون زوًرا وثُهتا 1ًا أ ك1م 
الدول1ة الت3 ت ب1ُّل اإلْس1اَل3َ وتقو3ُ عىل 
خدمة الدين وتسعى لنرشه يف اأرض! 

لك1ن الدين الذين تس1َعون لنرشه 3و 
دي1ٌن آخُر ال يُ ت لدين اإلْس1اَل3 الحنيف 
الذي ج1اء ثه مح 1د ث1ن عبدالله صىل 
الله عليه وآله وس1لم ثأي1ة صلة، فأ تم 
تعالي 1ه  ع1ن  وثعي1دون  منحرف1ون 
و هجه ثُعَد الس1 اوات ع1ن اأرض، ثل 
ومخالفون ل1كل لرف جاء ثه، لتى لم 
يع1د يخفى ذلك عىل أل1د إال من يف قلبه 
مرض مبلكم، ث1ل أ تم يد اأعداء الطوىل 
يف لرث1ه وتش1ويهه يف ج ي1ا أصق1اع 

اأرض. 
إنَّ ما تّدعون أ ه اإلْساَل3ُ الذي ت بّلو ه 
إْن 13و إال ديٌن إر3اث31 و3ّاث3 ُمتأمِرك 
ي بل  فسياِتكم الخبيبَة املنحدرَة يف ُكّل 
جوا 1ب الرذيلة واال حطاط والس1فا3ة 
والصغ1ار لتى أَْصبَح1ت  فوُس اأعداء 
لت1ى  يعاف1ون  يس1تخدمو كم  الذي1ن 

ارتداَءكم كألذية لهم! 
وع1ن أي1ة خدم1ة لَرم1ني تتحدثون 
وأ تم ل1م تأل1وا ُجه1ًدا يف محارثة وقتل 
ُكّل م1ن يقصدو ه يف ش1تى ثقاع اأرض 
ثش1تى الس1بل، ولتى من يعيش1ون يف 

ثلدا ك1م، ول1م تتورع1وا عن اس1تخدا3 
أثش1ا الطرق وأش1نعها والت3 لم يسبق 
لها مبي1ٌل يف تأري1خ الجري ة وقواميس 

الخزي والعار! 
فأ تم منس1لخون عن الدي1ن القويم 
معا 31  م1ن  معن1ًى  ُكّل  ع1ن  ولت1ى 

اإل َْسا ية! 
إذن إْس1اَلُمكم 3ذا 3و ليس دين اإلله 
وال الرس1الة الت3 أرس1ل ثه1ا مح د ثن 
عبدالله وال الكتاب الس اوي الذي أ زله 

وارتضاه ولاشاه. 
فلترتكوا اإللَه من افرتاءاتكم. كفاكم 
كذث1ًا علي1ه أيه1ا اأدعي1اء، فطائراتُكم 
اللعينُة تقتُُل اأطفاَل و33 تح ُل اس1َم 
الله ومكتوٌب عليها شعار »ال إله إال الله 

مح د رسول الله«!!. 
وكأ كم تريدون إضف1اَء الرشعية إىل 

جرائ كم والقداسة إىل قبائحكم!!.. 
أال يكفيك1م لرثًا لهذا الدين وإْجَراًما 

ثاس ه. 
آلله أمَركم ثاالعت1داء وترويا اآلمنني 

ودفن األياء؟
آللُه ورس1ولُه أذ ا لك1م ث واالة أعداء 
رثك1م وأع1داء دينك1م و بيك1م وقت1ل 
املسل ني وأن تكو وا ُسّلً ا وعو ًا لأعداء 

و اًرا ولرثًا عىل اأتقياء؟
آلل1ه أذن لك1م أن تتزّع 1وا وتكو 1وا 
يف مقدم1ة م1ن يحارثو ه ودين1ه و بيه 
ودم1اًرا  فس1اًدا  اأرض  يف  وتعيب1ون 

وسفًكا للدماء؟
ملاذا تغتالون ُكّل ج يل وتحارثون ُكّل 

فضيلة؟
ملاذا طائراتُكم يف الس1 اء ال تستح3 
أَْو ترت1دُع ِم1ن قت1ل اأطف1ال ثاس1 ه 
ودواعشكم يف اأرض تستبيُح الحرمات 

ثاس ه أيًضا؟
وكأ كم تحارثون تحَت لوائه املقدس، 
وم1ا أ تم إال ول1وٌش تقاِت1ُل تحت راية 

الشيطان. 
لكنكم مه 1ا لاولتم اّدع1اء اإلي ان 
ل1ال  لت1ى  اإلْس1اَل3  عب1اءة  ولب1َْس 
ارتكاثكم ُكّل 3ذه املجازر البشعة، فهذا 
لن يس1رُتَ ُقبَحكم وع التَكم وارت اَءكم 
يف ألض1ان الصهاينة واليهود وتنفيذكم 
ملخططاته1م وثيعك1م لقضاي1ا أمتك1م 

وأوطا هم. 
وإن لاولتم التس1رتَ ع1ىل لقيقتكم 
البش1عة تح1ت 13ذه الش1عارات، فل1ن 
تستطيعوا ط َس الحقيقة؛ أ َّكم 3كذا 
ت1زدادون قبح1ا وثش1اعة مه 1ا تواطأ 
معكم الكبري من دول العالم إال أن 3ناك 
ألراًرا ُك11ب11ًْرا يف ج يا شعوب العالم 
يدركون لقيقتَكم ويتنبهون لخطركم، 
واأ3مُّ من ذلك أ ن1ا عىل ثقة ويقني أ نا 
أ ص1اُر دين الل1ه، وأثناُء أ صار رس1ول 
الله، َ وأ كم أ3ُل الكفر والنفاق ك ا قال 

تعاىل »اأعراُب أََشدُّ كفًرا و فاًقا«. 
وأ ن1ا صامدون لت1ى تحقيِق النر 
ثتحالفك1م  أ ت1م  طغيا ك1م،  وك1رس 
و فاقك1م و حن ثإي ا ن1ا وثقتنا ثرثنا، 

ويقيننا ثتأييده لنا. 
وما النُر إال من عند الله. 
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جعفر المظفر*

ش1هر كا ون البا 3 من عا3 1971 
املوص1ل  يف  تق1رََّر 
أث3  ثألفية  االلتفال 
لينها  كن1ُت  ت 1ا3. 
ما أزال فت1ًى طليقاً, 
وكان ) ادي التأمني( 
مقاث1ل ثناية القر 
اأثيض يف ثغداد ألد 
ألتق3  الت31  اأماكن 
فيه1ا م1ا ُصحبة يل 
كا 1وا يف ذل1ك الزمن 
متع1ة  يش1اركو ن3 

الجلوس. 
كن1ت اش1رتيُت س1يارت3 اأوىل من 
 وع ثيجو 303 ثلولة إدخال ج رك3 
مؤق1ت م1ن الج1ئ س1وري يف العراق 
ثقي ة 300 دينار ال غري, وقد لصلت 
ع1ىل 13ذا املبلغ عىل ش1كل قرض من 
صن1دوق إل1دى املؤسس1ات ع1ىل أن 
أس1دد أقس1اطه ثدفعة عرشين دينار 
ُكّل ش1هر. وضعت الس1يارة يف خدمة 
)الكروب( لي1ث صار لها فضل كبرياً 
ع1ىل تنقله1م ورلالته1م وض ا تهم 
غس1يل  جلس1ات  إىل  لي1الً  للوص1ول 

القل1وب, وثعَد3ا تن1اول وجبة  صف 
ثالكوليس1رتول  الليل, ماعو اً متخ اً 
والد3ون البقيلة كنا  س1ّ يه لينها, 
)ثاج1ة  أتذك1ر,  م1ا  ع1ىل 

الحات3(. 
تل1ك الليلة ش1هدت لدثاً 
ما زال يف الذاكرة, ذكَّر ا ألُد 
)البيجو  عنارص مج وع1ة 
303( أن املوص1َل ستش1هُد 
مساَء الغد افتتاَح مهرجان 
االلتف1ال ثالذك1رى األ1ف 
لرليل شاعر3ا العظيم أث3 
ت 1ا3, وكنا ق1د اتفقنا عىل 
التايل  الي1و3  الذ3اب صباح 
للبق1اء 3ن1اك طيل1ة أي1ا3 
االلتفالية, أغرا ا ثذلك لضوُر العديد 
م1ن الش1عراء الكبار كان م1ن ثينهم 
ثلن1د الحيدري و زار قبا 3 والش1اعر 
الس1ودا 3 مح 1د الفيت1وري ومليعة 
عب1اس ع ارة غري13م. و3كذا اقرتح 
ذاك الصديق, ثدالً عن ا تظار الصباح, 
قضاء ثقية الس1هرة يف سيارة البيجو 
عىل طري1ق املوص1ل, ع1ىل أن أكتف3 
أ 1ا ثرش1فت3 اليتي 1ة لت1ى أض ن 
وصولهم س1املني. وقد قبلت التكليف 
فاملناس1بة أعظم من أن يتغلب عليها 

الط ا ثرش1فة ثا ية من ذلك السائل 
الس1حري اأثيض, خاصة وأن النائب 
مح ود الحس1ن لم يكن ق1د ولِد ثعد, 
ومجل1س الن1واب ل1م يك1ن ق1د عقد 
جلس1ة التصويت عىل من1ا املرشوب 
لك31 يض 1ن وص1ول العراقي1ني إىل 
الجن1ة, م ا ض ن لصولنا ثس1هولة 

عىل مراد ا من أسواق املوصل. 
اإلَداَرة  قاع1ة  يف  كن1ا  املس1اء  يف 
املحلية الت3 سيشهد مرسُلها صعوَد 
الراقص1ني ع1ىل أجنحة الكل 1ة. كان 
3ن1اك يف مقدمة الصفوف لش1د من 
الش1عراء الذين كنا  تطلا إىل التواجد 
ثالق1رب منه1م وجه1ا لوج1ه, ولني 
ثدأت الجلسة الش1عرية تألق كالعادة 
 زار قبا 3 يف قصيدته الت3 ذاع صيتها 
)اعتذار( ثم أثكتن1ا رثائية الفيتوري, 

لتى لا ت اللحظة املذ3لة. 
من ثني الصف1وف اأمامية  هضت 
الش1اعرُة مليعة عباس ع ارة ثقامتها 
الهيف1اء. م1دت يد13ا إىل ُمجاِلس1ها 
ث1م ثع1د أن 3 س1ت يف أذ 1ه ثضع1ة 
كل ات قا3 الرجل ومد يده وصالبها. 
كب1ريون يف القاعة رث ا تصوروا اأمر 
مبل ا كنت قد تصورته. 3ذه الس1يدة 
الش1اعرة رث ا أرادت مساعدة الرجل 

ملغ1ادرة القاع1ة تلبية لطلب1ه. الرجل 
كان يرت1دي, خ1الف ُكّل الحارضي1ن, 
دشداش1ة ثيض1اء و)قبوط1اً( أس1وَد 
كذل1ك ال1ذي إعت1اد الح1راس الليل1ني 
ارتدائه يف ليايل الش1تاء الب1اردة. كان 
كريم العينني, غاِمق الس1 رة, طويل 
القامة, أما وجُهه فكان خص ا ًعنيداً 
للوس1امة, إذ لم يرتك الج1دري مكا ا 

فيه دون أن يبقبه ثيده اللعينة. 
لك1ن »ع ارة« ث1دالً ع1ن أن تتجه 
ثالرج1ل إىل خ1ارج القاع1ة, اتجه1ت 
ث1ه  حو امل1رسح لترتكه واقف1اً خلف 
منصة اإللق1اء الت3 كان ق1د غادر3ا 
تواً ألد الشعراء الكبار, ثم إذا ثعريف 
ق1د ل1ان  الوق1ت  أن  يعل1ن  الحف1ل 
لالس1ت اع إىل ش1اعر من الي ن ثاسم 
)عبدالله ال1دو 31( وقصيدة تتحدث 
عن عروثة اليو3 وعن وضاح الي ن.. 
ص1 ا عىل الرجل و3و يأخذ رشفة 
ماء من ق1دح أتى ثه عريف االلتفال. 
 ظ1ر الج ي1ا إىل الج يا مس1تغرثا 
من ث1روده و3دوئ1ه. أزاح الرجل ِثُكم 
ردائ1ه ما تبقى من املاء عىل ش1فتيه, 
ث1م ثدأ قراءته لقصيدت1ه املذ3لة, عن 
»صنع1اء« و«وض1اح الي 1ن« ال1ذي 
راح ضحي1ة للعش1ق مدفو ا ثأمر من 

الس1لطان, وك ح1اكاة لقصي1دة أث3 
ت ا3 الش1هرية )الس1يُف أصدُق إ باًء 
من الكتب... ( ثدأ ال1دو 3 قصيدته:

م1ا أص1دَق الس1يف إْن ل1م ينِْض1ِه 
الكِذُب / وأكذَب الس1يف إن لم يصدق 

الغضُب
أد13ى من الجهل، ِعْلٌم يط نئُّ إىل / 
أ صاِف  اٍس طغوا ثالعلم واغتَصبوا

قالوا 3ُم البرََشُ اأرَقى، وما أكلوا / 
شيئاً، ك ا أكلوا اإل َْساَن أَْو ش111رثوا 
ث1م قال وقال وقال, وكنا مذ3ولني, 
ظن1ًّا من1ا ث1أن الرج1َل لم يح1رُضَ إال 
ط ع1اً ثوجبة عش1اء مجا ي1ة, فإذا 
ثه وقد أ 1ى الحارضين جوَعهم, ثم 
رأيناه, لين ا  زل من املرسح ثصحبة 
س1يدتنا »ع 1ارة« وق1د ص1ار أكب1ر 

وسامة من ُكّل الشعراء. 
وأذكر أن القاعة كلها وقفت تصفق 

للرجل لين ا قال:
ماذا أُلدرُِّث ع1ن صن1111111عاَء يا 
أثت3 / مليحٌة عاش1قا3ا الس11111ُل 

والجرُب
1اح ثال ث ن /  مات1ت ثصندوق وضَّ
ولم ي ت يف لشا3ا العشُق والطرُب 

*كاتب وأكاديمي عراقي

كتابات

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

قـتلة ومأزومون!

اليمن.. أخدود كبير
وفاء الكبسي 

أثش1ا مظا13ر الولش1ية وم1وت الض 1ري وا ع1دا3 
اإل َْسا ية ثل والحيوا ية، فالحيوا ات تش ئز من أفعالهم 
الولش1ية؛ أ هم مسوخ شيطا ية عىل شكل ثرش، عاثوا 
وعرث1دوا واس1تحلوا ُكّل لرماتن1ا، وكل قوا 1ني العال1م 

الس اوية والدولية ُكّل 3ذا أتدرون أين 3و؟!
إ ه يف الي ن، َو3ل تدرون من 3م املجرمون؟!

إ هم املتش1دقون ثالحرية والس1ال3 ولقوق اإل َْسان، 
إ ه1م فج1ار 13ذا العال1م املنافق م1ن أمري1كا وإرسائيل 
والس1عودية وكل من تحالف معهم، لقد جعلوا من الي ن 
أخ1دوداً كب1رياً وألرقو 1ا فيه ثن1ريان صواريخه1م، لقد 
ألرق1وا ُكّل يشء اإل َْس1ان، والش1جر، والحجر، لتى من 
3م يف رلم أمهاتهم الرقو3م، واملوتى يف القبور طالتهم 

صواريخهم وألرقوا رفاتهم!
 ح1ن  عيش كارثة إ َْس1ا ية كبرية، ومجازر ولش1ية 
يُن1دى لها جب1ني اإل َْس1ا ية وتزي1غ اأثصار م1ن 3ولها 

وشدتها.. 
فقصتن1ا يف الي 1ن 33  ف1س قصة أصح1اب اأخدود 
املذكورة يف الُق1ْرآن الكريم الت3 ذ3 فيها أصحاب اأخدود 

ولكن ما اختالف املس يات واأشخاص فقط!!
وكأن التأريخ يعيد  فس1ه لني ج ا ذو  واس ج يا 
املولدي1ن املؤمنني ثالله ولفر لهم أخدوداً وألرقهم فيه 
وكان يتل1ذذ 3و وج اعت1ه من تعذيبهم لل س1تضعفني 
املؤمن1ني، والي1و3 األداث تع1اد  فس الس1يناريو َولكن 
املختل1ف 3ُنا 3و أن الظالم املج1ر3 لم يكن ملكاً ل ريياً، 
ث1ل 3و ملك س1عودي أصل1ه يهودي اس1 ه س1ل ان ثن 
عبدالعزي1ز، اجت 1ا م1ا ُكّل طواغي1ت اأرض الظامل1ني 
املتج1ي1ن َوجعلوا من الي ن أخدوداً كبرياً وأرضموا فيها 
الن1ريان ثال وجه ل1ق فليس لنا ذ ب س1وى أ نا مؤمنني 

مولدين ثالله.. 
رفضن1ا وصايته1م وتبعيتهم؛ ل1ذا كان لزام1اً إلراقنا 

والتلذذ ث ناظر أشالئنا الحروقة املتناثرة.. 
رغم ُكّل األم والحزن واملحن والكوارث إالّ أ نا واثقون 
ثالنر؛ أ نا أقوياء ثإيَْ ا نا الراس1خ ثأن الله سينر ا 
ك ا وعد ا يف كتاثه العزيز قال تعاىل: }أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن 

3ِْم َلَقِديٌر{ ِثأَ َُّهْم ُظِلُ وا َوإِنَّ اللََّه َعىَل  َْرِ
س1ننتر ُرغم ُكّل املحن، س1ننتر عىل ثن3 شيطان، 

فبقدر ظل نا سيكون  ر ا القريب ثإذن الله. 

وّضاح اليمن

ما يسمى بمرَكز امللك سلمان!
وألنه�م يعرفون قبل غريهم مدى الُج�رم الذي ارتكبوه 
بح�ق اليمنيني، فقد رفضوا وأعاقوا تش�كيَل لجنة تحقيق 
دولي�ة محايدة تنُظ�ُر يف الجرائم الت�ي ارتكبها التحالف 
باليم�ن، وفرضوا ع�ى األمم املتحدة صيغ�ة غريبة، تمنُح 

الجالَد الحقَّ يف محاَسبة ومحاكمة الضحية. 
وقبل صاروخ اليمامة، رأينا كيف أقاموا الدنيا بزعم أن 

إيراَن هي من توّلت إرس�اَل الصاروخ وإطالَقه عى مطار 
امللك خالد، وملا جارتهم واش�نطن يف مزاعمهم، وأش�ارت 
بالبنان إىل طهران، وارتقب العالم حرباً س�عوديًة_إيرانية 
مبارشة، الذ آُل س�عود مج�دداً إىل نقيصِتهم املعهودة، يف 
اس�تدارٍة مخزية نح�ِو املدني�ني يف اليمن قت�الً وترويعاً، 
فالقت�ُل هو ما يُحِس�نُه املجرمون واملأزوم�ون، أما القتال 

والنزال، فللرجال الرجال، دوَن غريهم!!

الهالكون على سواحل الحديدة
محمد صالح حاتم 

من1ذُ ثدايِة الع1دوان و حُن  س1 ُا عن 
معرك1ة غ1زو الحدي1دة، مرًة تحت اس1م 
»الس1هم  وأُْخ111َرى  الج1رار«،  »الس1يل 
الذ3ب31«، وغري13ا من املس1 يات، ولكن 
يف الحقيق1ة إ ه1ا ليس1ت معرك1ة غ1زو 
الحدي1دة، ث1ل إ ه1ا محرقة الحدي1دة، َمن 
يحاول االقرتاب سوف يحرق ثنار الص ود 
الي ا 3 وسوف يدفن تحت رمال الخوخة 
والدريه 31 وزثي1د والتحيت1ا والجرال31 

وليس والحايل وامليناء. 
الحدي1دة أس1طورة الص 1ود وملح 1ة 
الفداء من أجلها وكل ش1 من تراب الي ن 

الطا3ر يرخص املال والروح والد3. 
العدوُّ ثغبائ1ه املتوارث، واملتناس1ل من 
أج1داده ال يع1رف وال يق1در ث 1ن النفس 
البرشية، كل يو3 ي1زج ثجنوده ومرتزقته 
إىل محارق الي ن، لم يقرأ التأريخ ليستفيَد 
ويع1رَف َم1ن 33 الي 1ن، وم1اذا يعن3 أن 

تخوَض معركة عىل اأرض الي نية؟
الع1دو لم يع1رف أ ه1ا  هايت1ُه و هايُة 

جنوده ومجنزراته. 
 313 للي ني1ني  ثالنس1بة  فالحدي1دة 
الرشيان الذي ت د3م ثاملواد الغذائية، 33 
الوري1ُد الوليُد الذي يغ1ذي ُكّل أثناء الي ن 
من رشقه إىل غرثه ومن ش1 اله إىل جنوثه 
ث ا يحتاجون رغ1م الحصار والدمار الذي 
لح1ق ث نش1ئات املين1اء ج1راء رضث1ات 

طريان اأعداء. 
ف 1ن أراد أن تك1وَن  هاية ع 1ره عليه 
االقرتاب م1ن الحدي1دة ومديرياتها، ولكم 
فل 1اذا  وعظ1ات،  دروٌس  الخوخ1ة  م1ن 
تهلكون أ فس1كم وتلق1ون ثها إىل محرقة 

ومهلكة الحديدة؟
الخوخة سواللها  ار ل راء، شواطئها 

ٌر تلتهم َمن يقرتب منها.  رَشَ
راجعوا لساثاتكم. 

 ملاذا تزّجون ثأثن1اء املحافظات املحتلة 
من الضال1ا والحج وأثني ويافا وش1بوة 
إىل محرق1ه الخوخة؟ وأ ت1م تعرفون أ كم 
خ1ارسون ال محالة، وأ كم ل1ن تعودوا إال 
جببًا متفح ة، فالحديدة ثكل ث ديرياتها 
وس1واللها مق11ة ملتهب1ة تنتظ1ر م1ن 

يحاول االقرتاب منها. 
لقد فش1لتم أ تم ومبعوثك1م اأم 3 يف 
تسليم الحديدة مقاثل الراتب رغم ضغوط 
العالم علينا، وفشلتم ثقواتكم ولشودكم 
م1ن الجنجوي1د والب1الك ووتر والس1نغال 
والتايف1ون   F16 وطائ1رات  واملرتزق1ة 
واأثات1ش واأثرام1ز وال11اديل والكاي ان 
طيل1ة 1000 ي1و3، فكيف س1تحّققون ما 
عجزت1م عن تحقيق1ه اليو3 كفاك1م غباًء 

وا تحاًرا. 
لن تأخ1ذوا الحديدة أَْو أية مديرية منها 
ال ثالح1وار وال ثالحرب، ل1و فنينا من عىل 
وج1ه اأرض، فكلن1ا الحدي1دة وس1نع ل 
عليها سوًرا من ثرش يح يها لنفيَها ثعض 

ما أعطتنا طيلة تأريخها. 
وس1وف  حرر ُكّل ش1 من تراب وطننا 
الغايل يف عدن وأثني وشبوة والضالا ولحج 
ولرضم1وت وامله1رة وس1قطرى واملخاء 
وم1أرب، فالي1و3 غ1ري اأم1س واملعادل1ة 

تغرّيت. 
ع1اش الي ن ُل1رًّا أثيًا والخ1زي والعار 

للخو ة والع الء. 
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)329(
ثقافية 

ال شيء غري )الثقافة القرآنية( يوصلك ملعرفة الخطأ 
من الصواب والحق من الباطل

 : بشرى المحطوري:
 

َمن اهتدى بالُقـْرآن.. فلن يعمى بعده 
أبدًا:ــ

م ا أّكد عليه الش1هيُد القائُد -َس1اَل3ُ 
الل1ِه َعَل11ي1ِْه- يف ال1درس الراث1ا م1ن 
التبق1َف  أن  الُق11ْرآن(  )مدي1ح  دروس 
ثبقاف1ة الُق1ْرآن 313 الطريقُة الوليدة 
الدال1ة ع1ىل طري1ق الح1ق لي1ث قال: 
]13ذه القضية 3ام1ة، تفهم 13ذه. إذا 
ُكّل والد يريد يبقف  فَس1ه لتى يكون 
ق1ادراً ع1ىل معرف1ة الحق م1ن الباطل، 
والخط1أ م1ن الص1واب، وأش1ياء م1ن 
13ذه. ما 3ناك ما ي ك1ن أن يوصلك إىل 
الدرج1ة 3ذه إال الُق11ْرآن، عندما تكون 
ثهذا الش1كل تهت1دي ثالُق11ْرآن الكريم 
ال ي ك1ن أن تع ى ثعده أث1داً؛ أ ه يأت3 
منطق ثاط1ل، يأت3 ألداث ثاطلة، يأت3 
أش1ياء كبرية تكون كلها ثالش1كل الذي 
يش1هد ملا لديك..  حن  قول: إن الباطل 
 فس1ه ال يس1تطيُا أن يكون ثالش1كل 
ال1ذي ال يق1د3 ش1هادة للح1ق, الباطل 
رغ 1اً عن1ه يح 1ل يف طياته م1ا يعت1 
ش1ا3داً للحق؛ أن أقل م1ا يف الباطل أ ه 
يفضح  فسه، أليس 3كذا؟ 3و يفضح 
 فس1ه، فكو ه يفضح  فس1ه يدل عىل 
ماذا؟ يش1هد لعظ ة الحق، ويش1هد يف 
 فس الوق1ت 3ذا الباطل ع1ىل ثطال ه! 
لك1ن إذا م1ا 3ن1اك ا3ت1داء ثالُق11ْرآن 
م كن يتأثر اإل َْسان ثشبه، ي كن يتأثر 
ثأش1ياء تغرّي  ظراته، وتعط3 مفا3يم 
خاطئة، مفا3يم معكوس1ة، ثم ينطلق 
عليها.. ثعضها ق1د تكوُن تنطلق عليها 
ك قايي1س وتك1ون خطأ يتف1رع عليه 
خط1أ, وترى النتائ1ج الت3 تص1ل إليها 
اعت اداً عىل 13ذه القواعد الخطأ تطلا 
النتائ1ج خط1أ، و3ك1ذا، وكل ا توس1ا 

والد كل ا توسا يف الضالل[. 

إذا اهتديَت بالُقـْرآن.. فليس عليك 
خطٌر إذا قرأت أية )ثقافة( ُأْخــَرى:ــ

ويف ذات الس1ياق لفت الشهيُد القائُد 
-َس11اَل3ُ الل1ِه َعَل11يِْه- ث1أن أية ثقافة 
مه 1ا كا 1ت خاطئًة ال ي ك1ن أن تؤثرَِّر 
ع1ىل اإل َْس1ان املؤم1ن املبق1ف ثقاف1ًة 
قرآ ية؛ أ ه ك ا قلنا س1اثقاً يس1تطيا 
ُكّل  يف  الباط1ل  م1ن  الح1ق  يع1رف  أن 
البقاف1ات، ليث ق1ال: ]ي ك1ن ثعد ما 
تهت1دي ثالُق1ْرآن تس1تطيا تنفتح عىل 
ُكّل البقاف1ات، تق1رأ أي يشء, تس1 ا 
أي يشء، تجل1س م1ا أي ط1رف كان, 

ما ع1ادك أثداً ثالش1كل ال1ذي ي كن أن 
يؤث1ر علي1ك أية مق1والت أُْخ111َرى، ما 
ع1اد ي كن أن يؤثر علي1ك ثاطل أثداً، ثل 
كل ا ظهر شبه إ  ا تكون 33 ثالشكل 
الذي تزيدك أ 1ت إي ا اً ووعياً وثصرية، 
وتعرف كيف ترد عليه1ا.. إذاً فهذه 33 
القاعدة اأساسية، يعرف اإل َْسان كيف 
يهتدي ثالُق11ْرآن، ويهتم جداً ثالُق1ْرآن، 

ثم ثعد ما عاد ي كن أن يضل[.. 
وأضاف أيض1اً: ]طيب 3ذه قاعدة لنا 
عندم1ا  قوُل إ ن1ا  ري1د أن  تعلم،  ريد 
 عرف، يري1د والد يعرف ل1ق وثاطل، 
يري1د وال1د يق1رأ ُكّل يشء، يريد يعرف 
ُكّل يشء، ي 1ش ع1ىل الطريق1ة 13ذه، 
وست ش واثق, واثق من  فسك، ثبقتك 
ثالُق11ْرآن؛ أن الُق11ْرآن 13و  1زل و3و 
واثق من  فس1ه، الُق11ْرآن يف الد يا 3ذه 
واثق من  فس1ه؛ أن ما 3ناك أي ثقافة 
أُْخ111َرى، أَْو ديا ة أُْخ111َرى، أَْو منطق 
آخ1ر ي كن1ه أث1داً أن يتغلب علي1ك أثداً، 
من ينطلق1ون ثا طالقته، من يتبقفون 
ثبقافت1ه، من يعرف1ون 13داه يكو ون 
ثهذا الش1كل.. أي ثقافات أُْخ11َرى غري 
الُق11ْرآن يق1ا وال1د يف أخط1اء كبرية 
ج1داً, ويتيه والد، ث1م يصبح يف اأخري 
م1ا عاد عنده 3وية معينة، ما 3و داري 
من 13و؟ مرة يكون معجب ثهذا، ومرة 
يكون معجباً ثهذا، ومرة كذا, مضطرب، 
ال تعد تس1تقيم له أثداً 3وية معينة، وال 
عاد تس1تبني ل1ه طريق مع1ني، يجلس 

مرجوج، تختلط عليه اأوراق فعالً[. 

الشيطان يعرف الحق.. بدليل أن 
شغله الشاغل صرف الناس عنه:ــ

وأشار -َس1اَل3ُ اللِه َعَل11يِْه- إىل ُخبث 
الش1يطان الرجي1م، وُجه1ده الكب1ري يف 
إض1الل الن1اس، ليث قال: ]الش1يطان 
يع1رف الحق، ولوال أ ه يع1رف الحق ما 
استطاع أن يش1تغل يف مجال اإلضالل.. 
3و عارف للحق، وعارف للباطل، عارف 
للهدى، وعارف للض1الل، يتحرك عارف 
كيف يضل الناس، وعارف الضالل، وإال 
ِمن يكون يغلط كبري، لو لم يكن عارف 
للض1الل، م1ن يك1ن يغلط 13و, يكون 
أليا 1اً يدخل الناس يف ل1ق, يدعوك إىل 
ل1ق م1ن دون أن ينتب1ه إال ثع1د أ ه قد 

غلط, لكن 3و عارف[. 

لكي )ُتناظر( وُتحاِجَج اآلخرين.. 
ضروري تكون عارفاً منهجيُة الُقـْرآن:ــ

و ب1َّه الش1هيُد القائ1ُد -َس11اَل3ُ اللِه 
َعَل11ي1ِْه- ث1أن الل1ه أخ1 1ا أن الدي1ن 

اإلْس1اَلم3 3و فوق اأدي1ان َج يعاً، وال 
س1ي ا ثعَد م1ا دخل تلك اأدي1اَن الكبريُ 
من التحريفات يف املسيحية واليهودية، 
فلك3 يبني اإل َْس1ان م1دى تحريفاتهم 
وثط1الن ادعاءاته1م ال ث1د ل1ه م1ن أن 
يتبقَف ثقاف1ًة قرآ يًة كبرية، ليث قال: 
]والُق11ْرآن 13و ثه1ذا الش1كل يتبق1ف 
ثه املس1ل ون ثم ينطلق1ون، ينطلقون 
عىل أس1اس 13داه، ث نهجيت1ه، ثرؤاه، 
ث فا3ي 1ه، ثطرله، ثكل ما فيه, و3نا 
3و ثهذا الش1كل ال1ذي ق1ال: }ِليُْظِهَرُه 
يِن ُكلرِِّه{)الص1ف9( }َويَأْثَى الّلُه  َع1ىَل الدرِّ
إاِلَّ أَن يُِت1مَّ  ُوَرُه{)التوث1ة32( وي 1ش 
ثع1د ذل1ك يناظر، يق1رأ، يلتق31 ثيهود، 
يلتق31 ثنص1ارى، يلتق3 ثأي ش1خص 
م1ن أي طائف1ة م1ن طوائف املس1ل ني 
يلتق31, لكن الز3 يع1رف كيف منهجية 
الُق1ْرآن أوالً يف التعامل ما اآلخرين. أن 
الُق11ْرآن يط1رح قاعدة: أ 1ك ما تنطلق 
ثروح جدلية 3كذا، تنطلق ثروح دعوة، 
إص1الح، لرص عىل 13دى، لرص عىل 
13دى للطرف اآلخر، ال تك1ن 3نا تؤ3ل 
 فس1ك عىل أس1اس أ 1ك تس1ري تناظر 
الناس، ومناظرة ملجرد املناظرة، وجدل 
ملجرد الجدل، ال، أس1لوب دعوة، وتسلك 
طريقت1ه 3و، وتح 1ل  فس املش1اعر 
الت3 يري1د أن تح لها، يكون عندك لب 
ش1ديد لهداية الناس، عندك لرص عىل 

3داية الناس[. 

طريقة )األنبياء( يف تقديم هدى اهلل، 
ة االستفادة  وعلى )الثقافيني( َخاصَّ

من ذلك:ــ
وثنّي -َس1اَل3ُ اللِه َعَل11يِْه- أن ج يَا 
اأ بي1اء كا وا ال يس1تخدمون )الجدل( 
لك31 ينتروا عىل الط1رف اآلخر ملجرد 
3زي ت1ه  ث 1دى  وليش1عروه  الن1ر، 
وضعفه أمامهم، اس1تخفافاً ثه، وإ  ا 
كا 1وا يس1لكون طريق1ة أُْخ111َرى، ال 
تقو3 ع1ىل محاولة جذب الن1اس إليهم 
ش1خصيًّا، وإ  1ا جذثهم إىل دي1ن الله، 
ليث قال: ]عندما تناظر، عندما تناظر 
اللظ الُق1ْرآن الكريم كيف قد3 املسألة, 
تك1ون ثالش1كل ال1ذي الط1رف اآلخ1ر 
م1ا يل 1س ا ك تجذث1ه إليك ش1خصياً, 
ش1خصياً, أ ك تدع1وه إىل الله, وطريقة 
إىل الله 3ك1ذا. و3ذه قضي1ة يف الُق1ْرآن 
ثش1كل عجي1ب ظهرت ما رس1ول الله 
)صلوات الله علي1ه وعىل آله(, وطريقة 
من ط1رق أ بيائه س1لكو3ا, و3ذه 33 

الطريقة الناجحة[. 
ال1ذي  ]اأس1لوب  أَيْض1اً:  وأض1اف 

)صل1وات  اأ بي1اء  س1رية  م1ن  ظه1ر 
الل1ه عليه1م( واأ بي1اء طريقته1م من 
أرقى الط1رق يف مجال الدع1وة, اأ بياء 
طريقتهم م1ن أج ل وأدق الطرق طرق 
الدع1وة وأس1اليبها؛ أ ه1م أش1خاص 
اصطفا13م الله وأك له1م لهذه امله ة, 
تجد13م ال يقد3  فس1ه ش1خصياً, 3و 
ش1خصياً, يدعو3م إىل الل1ه, إىل الله, إىل 
الل1ه, وعندم1ا يحاولوا 13م أن يفه وا 
القضية ش1خصية يذك1ر أن ما القضية 

شخصية[. 
وق1ال أيض1اً: ]عندما يأت3 ش1خص 
يس1لك الطريق1ة اأُْخ111َرى: مناظرة, 
مناظرة ش1خصية, وع1اد عندما تكون 
ل1وار  الش1كل,  ثه1ذا  ق1ارصة  أَيْض1اً 
منطق31 ثحت, ما يتبنى أس1لوب دعوة 
ثنف1س الطريق1ة الت3 س1لكها الُق1ْرآن 
الكري1م, م1ا يتبن1ى يف تقدي1م  فس1ه 
املشاعر الت3 قدمها الُق1رْآن الكريم أ ك 
تتبنا3ا عندم1ا تكون محاوراً لآلخرين, 
عندم1ا تناظر اآلخرين. عند ما س1لكوا 
الطريقة 3ذه فعالً فش1لوا, ال الش1يع3 
ن3 تحول شيع3[.  تحول ُسن3ّ, وال السُّ

 أمثلة تؤكد أن طريقة األنبياء 
يف الدعوة إىل اهلل هي الطريقة 

الصحيحة:ــ 
املثال األول:ــ:ــ

ورضب -َس11اَل3ُ الل1ِه َعَل11يِْه- مباالً 
ليؤك1د أن الج1َدَل العقيم ل1ن يُفيَض إىل 
يشء، ليث ق1ال: ]الل1ظ عندما أضاع 
املس1ل ون 3ذه الطريقة أَْصبَح املعتزيل 
يناظر اأشعري, وأَْصبَح الزيدي يناظر 
ك1ذا, طوائ1ف, وكل وال1د مش1تد 13و 
يعرف أن اس1 ه الطائفة الفال ية, وقد 
13و ع1ارف تل1ك الطائف1ة, ويف ثقافته 
قلي1ل يعق1ده عليه1ا, 13و ع1ارف أ ك 
تريد تس1حبه إليك أ ت يصب1ح معتزيل, 
أَْو يصب1ح ش1يع3, وم1ا 3و مس1تعد, 
كل 1ا تقد3 ل1ه من ل1وار 13و يحاول 
كي1ف يجوب عليك, كي1ف يبطل كالمك, 
كيف يع 1ل أش1ياء تخلصه! وجلس1وا 
يتناظ1رون, يتناظ1رون مل1َّا ا ته1وا, ال 
ألد ج1ر 3ذا إليه, وال أل1د دخل يف 3ذا 
املذ3ب, وال ألد دخل يف 3ذا املذ3ب! 3ذا 

أسلوب خاطئ, أسلوب خاطئ[. 

املثال الثاني:ــ
األنبياء يطبعون يف ذهنية املجتمع 

أنهم )عبارة( عن طريق إىل اهلل: ــ
ورضب -َس11اَل3ُ الل1ِه َعَل11يِْه- مباالً 
آخَر ليبنَي طريق1َة اأ بياء يف الدعوة إىل 

الل1ه وأ ها ل1م تكن )ترميزاً( أ فس1هم 
وش1خصياتهم عىل اإلطالق، ليث قال: 
]م1ن اأش1ياء الت31 تعت11 عجيب1ًة يف 
َد اأ بي1اء، أم هم  املوض1وع عندما 13ُدرِّ
ُدو َه1م ثأ 1ه }َوَق1اَل الَِّذي1َن َكَفُرواْ  يَُهدرِّ
1ْن أَْرِضن1َا أَْو  ِلُرُس1ِلِهْم َلنُْخِرَجن1َُّك1م مرِّ
الل1ه  ِملَِّتنَا{)إثرا3ي1م13(  يِف  َلتَُع1وُدنَّ 
يحك31 يف آية من ال1ردود عىل 3ذه أ هم 
قال1وا: }َوَما يَُكوُن َلنَا أَن  َُّع1وَد ِفيَها إاِلَّ 
أَن يََش1اَء الّلُه{)اأعراف89( إال أن يشاء 
الله, العبارة 3ذه: إال أن يش1اء الله, 3و 
ع1ارف أن ملته رشك, م1ا ملته رشك؟. 
طيب 3ذه ليست الت3 يس و ها: مرو ة, 
أَْو روح تسامح, ليست قضية تسامح, 
ألي1س منطق اأ بياء يكون ش1ديداً عىل 
ال1رشك؟ يهاج ون ال1رشك, يهاج ون 
املعتق1دات الباطلة, لكن1ه يف مهاج ته, 
يف أس1لوثه ال يحاول يقد3  فسه وكأ ه 
يش1د إلي1ه ش1خصياً, ش1خصياً, يكون 
لآلخر موق1ف منه, ثل يقول: ثالنس1بة 
ملا أ ت عليه أ ت, إذا أ ت ترا 3 أ3اج ه 
ثش1دة, م1ايل موقٌف ش1خيص من1ه, لو 
يشاء الله أن أعوَد إليه سأعود, لو يشاء 
الله أن أكون مبلك أعبد الصنم سأعبده! 
م1ا 3و 3ن1ا يرتفا ع1ن ك1ون القضية 
ش1خصية؟. فهن1ا يول1ون, ويطبعون 
ذ3نية املجت ا أ هم عبارة عن طريق إىل 
الله, ويدعو هم إىل الله, ولركة إىل الله, 
كله1ا ثهذا الش1كل؛ ولهذا  جح رس1ول 

الله )صلوات الله عليه وعىل آله([. 

مثاٌل ثالٌث يؤكد ما سبق:ــ
ورضب -َس11اَل3ُ الل1ِه َعَل11يِْه- مباالً 
ثالب1اً ليؤكَد من خالل1ه أن تحول الناس 
م1ن مذ13ب إىل مذ13ب ق1د ل1دث يف 
التأري1خ ثع1ٌض من1ه، لكن ع1ن طريق 
)الق1رس، والقوة(، ليث ق1ال: ]ما كان 
يأت31 تحّوالت م1ن 3ذه إال ع1ن طريق 
الس1لطة ثالقوة فقط, كان أليا اً تأت3 
عن طريق 13ذه, كان املريون يف أيا3 
الدول1ة الفاط ي1ة ش1يعة, عندما تزور 
اآلن القا3رة ترى مسجد اإلما3 الحسني 
فيه مش1هد عىل رأس اإلما3 الحسني يف 
القا3رة تجد فيه كتاثات كلها  صوص 
شيعية, قصيدة كلها, 3م كا وا شيعة.. 
عندم1ا ج1اء ص1الح الدي1ن اأيوث3 3و 
ال1ذي فرض عليهم 3ذا التس1نن, وظلم 
الشيعة 3ناك وعاملهم معاملة قاسية. 
أما ع1ن طريق اأخ1ذ والرد يف أوس1اط 
املبقفني من الشيعة والسنة, يف أوساط 
املتكل ني, املعتزلة, واأش1اعرة, ما ألد 

رد ألد، تكون لاالت  ادرة جداً[. 

َفَحاَق ِبالَِّذيَن َس�ِخُروا ِمنُْه�ْم َما َكانُوا ِبِه يَْس�تَْهِزئُوَن{، تكون عارفاً 
بأن مصري الس�اخرين هؤالء يف األخ�ري أن يحيق بهم أمر الله. خالصتها 
ماذا؟ خالصتها أن تبقى أنت مس�تقيماً، وواثقاً من نفس�ك، وواثقاً من 
طريقت�ك، ومواصالً لعملك، ال إحباط، وال ي�أس، وال تراجع، وال ارتباك 
ب�ني محاول�ة أقلمت وضع�ك وعمل�ك اس�تجابة ملقرحات م�ن جانب 
اآلخري�ن، مقرحات أولويات م�ن جانب هؤالء الرافضني والس�اخرين. 

]سورة اأ عا3 الدرس الراثا والعرشون ص:12[
متى قدم الُق�ْرآن الكريم الس�كوت املطلق كموقف حكيم يف مواجهة 

أع�داء الله؟ ال.. قد يُوّج�ه بمرحلة معينة: اعف واصف�ح، لفرة معينة، 
ْلهم يف  وأنت تش�تغل يف نفس الوق�ت، تعمل ال تتوقف إطالق�اً، فقط أجِّ
املوقف هذا، وهم ضعاف، هم ال يش�كلون خطورة بالغة، ال تنشغل بهم 
آناً، يف هذا الحال ويف نفس الوقت أنت تعمل، أنت تهيئ، أنت تجهز علناً 

ا وعلناً مواقف واضحة. ]البقافة الُق1ْرآ ية ص: 7[ ا، رسًّ ورسًّ

نق�ول ألولئك الذين يقولون, أَْو س�يقولون كما قال�وا, وكما قالوا يف 
امل�ايض: اس�كتوا. أَْو ال مربر له�ذا, أَْو ملاذا تتفاعلوا هك�ذا؟ نقول: أنتم 

ب�رروا لنا س�كوتكم من أي منطل�ق هو؟ هل أنه عى أس�اٍس من كتاب 
الل�ه س�بحانه وتعاىل؟ فأنت�م تخاطبوننا باس�م الُق��ْرآن؟ أن الُق�ْرآن 
فهمتم منه هو أن نس�كت؟ فهاتوا برهانك�م إن كنتم صادقني. أم أنكم 
تريدون أن نس�كت؛ ألن الس�كوت سيكون فيه س�المتنا أمام أعدائنا؟. 
إذاً سنس�كت ولكن أنتم انطلقوا وأخرجوهم من اليمن، جربوا أنفسكم، 
جربوا الس�كوت, جربوا الحكمة. هل تس�تطيعون بسكوتكم أن تعملوا 

عى إخراجهم من اليمن؟. ]خطر دخول أمريكا الي ن ص: 5[ 

مقتطفاٌت نورانية
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 استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها في مواجهات جمعة الغضب الرابعة
الجيش السوري يسيطر على قرًى 

وبلداٍت يف ريَفي حماه وإدلب
 : وكاالت

واصلت قواُت الجيش العرث3 الس1وري وللفائه، ع لياِتها العسكريَة يف 
مواجهة مسلح3 الفصائل والج اعات اإلْجَرامية، يف مختلف محاور القتال 
داخ1ل البالد، محققة إ جازات ميدا ية جديدة عىل لس1اب تراجا وا هيار 

املسلحني.
وأفادت مصادر إْع11اَلمية، أن القوات السورية استعادت، أمس السبت، 
سيطرتَها عىل مج وعة من البلدات والقرى يف ريف ل اه الش ايل الرشق3، 

ثعد مواجهات عنيفة ما مسلح3 الج اعات اإلْجَرامية.
وثحسب املصادر، فإن القرى والبلدات استعاد3ا الجيش السوري أمس 
33: عطشان – الح دا ية – السلومية – أثو ع ر – النارصية، وعىل التالل: 

الزعرت - مرق – جدوعة.
وأفادت مصادر عس1كرية أن مج وعات املسلحني تكبدت خسائَر كبريًة 
ثاأف1راد والعتاد وس1ط ا هيار كب1ري يف معنوياتها وفرار13ا أما3 رضثات 
الق1وات الس1ورية وللفاء13ا، في 1ا قامت ول1دات الهندس1ة يف الجيش 
الس1وري ثت شيط املناطق املحررة وتفكيك األغا3 والعبوات الناسفة الت3 

خلفتها املج وعات اإلر3اثية يف الطرقات واملحاور واملنشآت.
من جا به ق1ال اإلْع11اَل3 الحرث3: إن الجيش الس1وري وللفاؤه تاثعوا 
ع لياته1م يف ريف إدلب الجنوث31 الرشق3، وألك وا س1يطرتهم عىل ثلدة 
»أث1و دايل« ومنطقة »النارصية« جنوب غرب »أثو دايل« وقرية »الح دا ية« 
و«جب1ل الضبع1ة« جن1وب رشق »الح دا ية« ثع1د مواجهات م1ا تنظيم 

»جبهة النرة« اإلْجَرام3 والفصائل املرتبطة ثه.

البشري يعلن حالة طوارئ يف 
واليتني سودانيتني ملدة 6 أشهر 

 : وكاالت
أصدر الرئيُس الس1ودا 3، ع ر البش1ري، أمس الس1بت، مرسوماً ثإعالن 

لالة الطوارئ ملدة 6 أشهر يف واليت3 كسال وش ال كردفان.
وقالت وكالة اأ باء السودا ية »سو ا« إن إعالن لالة الطوارئ سيرسي 

ملدة 6 أشهر، يف الواليتني اللتني ال يدور فيه ا أي  زاع!
ولم توضح وكالُة اأ باء السودا ية سبَب اتخاذ 3ذا القرار، إال أن وسائَل 
إْع11اَل3 محلية أش1ارت إىل أن الخرطو3 تعتز3ُ ش1ن ل لة لنزع الس1الح يف 
الواليات، موضحًة أن لالة الطوارئ تعت1ُ خطوًة من ل الت  زع الس1الح 

الجارية، الت3 ثدأت ثالُقرب من دارفور والنيل اأزرق يف أكتوثر املايض.
وكان الناطق ثاس1م وزارة الدفاع الس1ودا ية أل د خليفة الش1ام3، قد 
أعلن يف أكتوثر املايض، أ ه منذ ثدء ج ا الس1الح طواعية خالل الش1هرين 
املاضيني، »ج ا أكبر من 15 ألف قطعة سالح إىل جا ب أكبر من 500 عرثة 

دفا رثاع3 مسلحة من واليات إقليم دارفور يف غرب السودان«.

اإلندبندنت: السعودية واإلمارات 
تفرضان ضرائب جديدة على 
مواطنيهما بداية العام املقبل 

 : متابعات
كش1فت صحيف1ُة اإل دثند 1ت ال1يطا ي1ُة، أن الس1عوديَة واإلم1ارات 
تس1تعدان لف1رِض رضيبة ثنس1بة 5 يف املائ1ة، ما ثداية الع1ا3 املقبل، عىل 
معظم السلا والخدمات لتعزيز العائدات ثعد ا هياِر أسعار النفط منذ ثالث 

سنوات.
وأضاف1ت الصحيف1ة، أ ه م1ن املتوقا أن تنف1ذَ دوَل الخلي1ج اأُْخ11َرى 
ة ثها يف السنوات املقبلة، مشريًة إىل أن  خطَة رضيبة القي ة املضافة الَخاصَّ
املحالت التجارية تسعى لالستفادة القصوى من اأيا3 املتبقية الخالية من 
الرضائب يف الس1عودية واإلمارات، لتشجيا املشرتين عىل الرشاء قبل طرح 

رضيبة القي ة املضافة يف اأول من يناير املقبل.
وأشارت الصحيفُة إىل أن تكلفَة املعيشة يف اإلمارات من املتوقا أن ترتفا 
ثنس1بة اثنني فاصلة خ س1ة يف املائ1ة العا3 املقبل؛ ثس1بب رضيبة القي ة 

املضافة، متوقعًة أن تج ا اإلمارات 3.3 ملياِر دوالر من 3ذه الرضيبة.
يأت31 ذل1ك يف الوقت الذي كش1فت فيه الس1عوديُة عن أك11 ميزا ية يف 
تأريِخَها، ما خطط إل فاق )مائتني ووالد وس1تني مليار دوالر( يف الس1نة 
املالية املقبلة، ليث قالت الحكومُة السعودية ثأ ها تتوقا زيادة يف اإليرادات 

من إدخال رضيبة القي ة املضافة، ثالتوازي ما خطط لخفض الدعم.

شبان فلسطينيون يهدمون جزءًا من الجدار العازل

 :  فلسطين المحتلة
تواَصَلت املواجهاُت ثني الفلسطينيني وقوات 
االلتالل اإلرسائيل عىل خلفية القرار اأمريك3 
ثاعتب1ار الق1دس عاص 1ًة للكي1ان الصهيون، 
والتظا13رات  االلتجاج1ات  تواص1ل  وس1ط 
يف مختل1ف مناط1ق وأ ح1اء الب1الد، لأس1بوع 

الخامس عىل التوايل منذ القرار.
مص1ادر  أف1ادت  املس1تجدات،  آخ1ر  ويف 
إْع11اَلمية، أن عدداً من الش1بان الفلس1طينيني 
يف ثل1دة »أثو ديس« رشق مدينة القدس املحتلة، 
ت كنوا أمس الس1بت، من إل1داث ثغرة يف جدار 
الفصل الُعن1ري املحيط ثالبل1دة، وواجهتهم 
ق1واُت االلت1الل ثإط1الق الرص1اص املطاط31 
والغاز املس1يل للدم1وع، م1ا أَدَّى إىل إصاثة عدٍد 

منهم.
و قل1ت املص1ادر ع1ن الناط1ق ثاس1م لجان 

املقاومة الش1عبية، 3ا 3 للبي1ة، أن مواجهات 
عنيف1ة ش1هدتها ثل1دة أث1و ديس منذ س1اعات 
ع1ر، أم1س اأول الج ع1ة؛ تندي1داً ورفض1اً 
لقرار ترامب اعتبار الق1دس عاص ة إلرسائيل، 
واستع ل جنود االلتالل القوة املفرطة ثحقهم.
وأك1د للبي1ة، أن املواجه1ات اش1تدت عقب 
 ج1اح ش1بان ثهد3 ج1زء م1ن الج1دار العازل 
وألدثوا فيه ثغرة يف منطقة )رأس كبسة( ثبلدة 

أثو ديس.
من جا ب آخر، استش1هد ش1اب فلسطين3، 
صباح أمس السبت، متأثراً ثجراله الت3 أصيب 
ثها ثرص1اص االلتالل، خ1الل مواجهات أمس 
اأول الج عة، رشق مخيم ال1يج وس1ط قطاع 

غزة.
الفلس1طين3 ع1ن  اإلْع111اَل3  و ق1ل مرك1ز 
مصادر طبية، أن الش1اب البالغ من الع ر )20 
عام1اً( من مخي1م املغازي وس1ط قط1اع غزة، 
استش1هد متأثراً ثج1راح خطرية أصي1ب ثها يف 

ثطن1ه أثناء مواجهات اأمس ما االلتالل رشق 
مخيم ال1يج.

وكان مئ1ات الفلس1طينيني قد أصيب1وا يو3 
الج عة خالل مواجهات عنيفة ا دلعت ثغالبية 
 قاط الت اس ما االلتالل اإلرسائيل يف الضفة 
الغرثي1ة والق1دس املحلتني ول1دود قطاع غزة 
تحت ش1عار »ج عة التحدي« أَْو ج عة الغضب 
الراثع1ة، وأفادت مصادر أن ثني املصاثني س1تًة 

يف لالة الخطر.
وعن لصيلة اإلصاثات يف مواجهات الج عة 
أن  األ 1ر  اله1الل  أف1ادت ج عي1ة  الفائت1ة، 
طواقَ ه1ا تعاملت م1ا 293 إصاث1ًة يف الضفة 
الغرثي1ة، منه1ا أرثع1ة ثالرصاص الح31، و63 
ثاملعد 3 املغلف ثاملطاط، و217 اختناًقا ثالغاز، 
ثاإلضاف1ة إىل تس1ا إصاث1ات أُْخ111َرى، أم1ا يف 
قط1اع غ1زة فتعاملت ما 90 إصاث1ة، منها 39 

ثالرصاص الح3.

بنجالدش تسعى إلعادة 100 ألف الجئ مسلم إىل بالدهم
 : وكاالت

أعلن1ت ثنغالدش أ ها تس1عى إلَعاَدة 100 
أل1ٍف م1ن الالجئ1ني املس1ل ني الرو3ينغ1ا إىل 
ثورم1ا، يف خط1وة أوىل ض 1ن خط1ة إلَعاَدة 
الالجئني إىل وطنهم الذي فّروا منه 3ذا العا3؛ 

3رثاً من العنف العرق3.
وثحس1ب وكالة »فرا س ثرس« فقد أعلن 
وزي1ر املواص1الت و ائب رئيس ل1زب راثطة 
عوام31 الحاكم يف ثنغ1الدش عبيدول قويدر، 
أم1س اأول الج عة، أ ه م1ن املتوقا أن تبدأ 
ع لي1ة إَع1اَدة الالجئ1ني إىل وطنه1م ثع1د أن 
تنه3َ مج وعة ع ل مكو ة من مس1ؤولني يف 

البلدين إعداد الئحة ثأس اء العائدين.
وق1ال قوي1در للصحافي1ني خ1الل زي1ارة 
الالجئ1ني  لكوك1س ث1ازار لي1ث مخي 1ات 
»ثاالستناد إىل قرار مج وعة الع ل املشرتكة، 
م1ن  أل1ف   100 ثأس1 اء  أوىل  الئح1ًة  ف1إن 
الرو3ينغا تم إرسالُها إىل لكومة ثورما أمس 

من أجل عودة آمنة ومرشفة«.
وأض1اف أن »االجت 1اع الت1ايل ملج وع1ة 
الع ل الذي س1يعقد يف ثورما س1يحدد كيفية 

ثدء ع لية اإلَعاَدة«.
م1ن جهته، ق1ال َعبدال1كال3 أزاد، مفوض 
الالجئ1ني  إلغاث1ة  البنغالدش1ية  الحكوم1ة 
الرو3ينغا: إن الق1راَر اتخذ الخ يس من قبل 
اأعض1اء البنغالدش1يني يف مج وع1ة الع ل 

إلرسال الئحة من 100 ألف اسم إىل ثورما.
وأض1اف أزاد، أن إَع1اَدة الالجئ1ني س1تبدأ 
ثعد أن تص1ادق ثورما ع1ىل الالئحة وتحصل 

الس1لطات يف ثنغالدش عىل موافقة الالجئني 
للعودة.

وأشار إىل أن  حَو مليون من الرو3ينغا عىل 
اأقل يعيش1ون يف ثنغالدش وثعضهم موجود 
فيها من عق1ود، وقد وافقت ثورما فقط عىل 
ع1ودة الالجئني الذين وصلوا إىل ثنغالدش منذ 
أكتوث1ر 2016 ويعتق1د أن عدد13م يصل إىل 

700 ألف شخص.
من جا 1ب آخر، أثدى النازل1ون مخاوَف 
م1ن الع1ودة يف ظل 13ذه الظ1روف، مؤكدين 
أن راخني ليس1ت آمنة ث 1ا يكف3، ك ا أعرب 
دثلوماس1يون أَيْضاً عن ش1كوكهم ثأن تجيز 

ثورما عودة أعداد كبرية منهم.
وكان أكب1ر م1ن 655 ألف1اً من املس1ل ني 

راخ1ني  والي1ة  م1ن  لج1أوا  ق1د  الرو3ينغ1ا 
البورم31  الجي1ش  ث1دء  م1ا  ثنغ1الدش  إىل 
والعصاث1ات البوذية ثش1ن ل لة عس1كرية 
3ناك يف 25 أغسطس املايض؛ وذلك 3رثاً م ا 

أكدت اأمم املتحدة أ ه التطهري العرق3.
وا ض1م 3ؤالء الالجئ1ون إىل أكبر من 300 
أل1ف رو3ينغ1ا كا 1وا موجودي1ن س1اثقاً يف 
مخي 1ات يف ثنغ1الدش أَيْضاً ج1راء العنف يف 

ثورما.
ووّقعت لكومتا ثنغ1الدش وثورما اتفاقاً 
يف  وف 11 امل1ايض يس1 ُح ثإَع1اَدة الالجئني 
إىل وطنه1م ث1دًءا من 23 يناير، رغم تش1كيك 
موافق1ة  يف  ودثلوماس1يني  إغاث1ة  3يئ1ات 

الرو3ينغا عىل العودة.



ليِثْق شعبُنا أنه بصموده وثباته وتوّكله على الله وصبره 
العظيم وبقراره املس����ؤول واملبدأي واإلنساني طاملا ثبت 
وطاملا صبر واعتمد بالله أن العاقبَة له بالنصر واحلرية، 

وأن العاقبة على عدوه بالهوان واخلزي.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

العدد )329(  
األد

13 رثيا البا 3 131339  -  31 ديس 1 32017

معاذ الجنيد
ِدواًل ُل���وا  ال��ب��ح��ث ع��ن ط��ي��ف ن��ص��ٍر م���وَّ  ف��ي 

وط��������وَّرت وض��ع��ه��ا م���ن ح��رب��ن��ا ُأَم�����ُم
ال��غ��رب م��ن دمنا اق��ت��ص��اُد  ُي��ب��ن��ى  ال��ي��وم 

ُت���ش���رى ال���م���واق���ُف واألخ�������اُق وال���ِق���َي���ُم

منصة الحرفمنصة الحرف

التتمة ص 9

كلمة أخيـرة

أنصاُر اهلل وما تحتاج 
إليه اليمن

التتمات ص 9* قياديٌّ بحزب التنمية السلفي

قـتلة ومأزومون!
عبداهلل علي صبري 

ال يقتُ�ُل ملج�رد القت�ل إال الجب�ان، وال 
ي�رُف يف قت�ل األبري�اء م�ن املدني�ن إال 
الصف�ات  وُكلُّ ه�ذه  أَْو معت�وه..  م�أزوٌم 
آل س�عود  ع�ت يف  الحق�رية وغريه�ا تجمَّ
النظام واألرسة، وتأريخ اململكة شاهٌد عىل 
جرائمها بحق العروبة واإلسالم واإلنَْسان، 

منذ نشأتها وإىل يومنا هذا. 
وألنه�م ال يفقهون يف معادالت الحروب، 
يحس�بون ُكّل صيحة عليهم، لكن بدالً عن 
مواَجهة الفع�ل بمثله، نراهم إما ينكفئون 
إىل جحورهم، حينما يكون العدوُّ بالنس�بة 

إليه�م قويًّ�ا ورادًعا، كإي�ران حالي�اً والعراق س�ابقاً، وإم�ا يتفرعنون 
بالبطش واإلجرام حن يستضعفون هذا العدو كما هو الحاُل مع اليمن. 
وبالطبع فقد أثبت اليمنيون أنهم ليسوا بالضعف الذي توّهَمه األعداء، 
وق�د تحولت نق�اُط ضعفهم إىل ق�وة مش�هودة أّكدتها يومي�اُت الثبات 
والصمود يف مواجهة العدوان عىل مدى أكثَر من ألف يوم، س�ّجل فيها آُل 

سعود مئاِت الجرائم واملجازر البشعة بحق األطفال والنساء واملدنين. 
لذا ليس مفاجئاً أن يمِعَن آُل سعود يف جرائم القتل واإلبَاَدة بحق شعبنا 
ك�رد فعل ع�ىل الصاروخ البالس�تي ال�ذي أصابهم يف قع�ر يمامتهم، بل 
املفاجئُ أنهم بعَد ما يق�ارب ثالثة أعوام من هذه الحرب الظاملة، وبرغم 
ما توافر لها من إْمَكانات عسكرية ومالية وجيوش من املرتزقة، وغطاء 
س�يايس دويل وأمم�ي، إال أنه�م عج�زوا عن تحقيق الحس�م العس�كري 

املنشود، وباتت فضيحتُهم يف اليمن مدويًة وغري مسبوقة. 
وللعل�م ومل�ن يتمعن يف محط�ات هذه الحرب، س�يدرُك أن آَل س�عود 
توّرط�وا يف إعالنه�ا، ضمن حس�ابات، كانوا يدركون قب�ل غريهم، مدى 
خطأه�ا، وتهافتها، فبعد أن زيّن لهم الش�يطان األكرب أن اليمن يف حالة 
م�ن الضعف الش�ديد، الذي تعج�ز معه عن مواجهة الجيش الس�عودي، 
احتاطوا ألنفِس�هم، وحش�دوا تحالفاً كب�رياً ملواجهة أفقر بل�د يف العالم 
لناحي�ة األرقام املادية، متجاهل�ن العمق اإليمان�ي والحضاري، والقوة 

املعنوية لهذا الشعب العظيم. 
ُ عن انتقام شديد بحق اليمنين، لجأوا  وحن أدركوا أن الحزَم إنما يعربرِّ
ى الح�رب من عاصفة الح�زم إىل إعادة األم�ل. وحتى يف  إىل تغي�ري مس�مَّ

الجانب اإلنَْساني، فقد عملوا عىل احتكار هذا الدعم عرب 

محمد أمين عز الدين* 
 

أي�ن كان أنصاُر الل�ه يف العام 
الي�وم..!!  ه�م  وأي�ن  م،   2004
مرشوع�اً،  تمتل�ك  الجماع�ة 
وتحم�ل رؤيًة واضحًة يف مختلف 
األصع�دة، ورغ�م ذل�ك يح�رُص 
الخصوُم يف اإلرصار عىل اعتبارها 
مش�كلًة بحد ذاتها؛ وبسبب هذا 
األي�اُم  أثبت�ت  األع�وج  التقيي�م 
فشَلهم، وستظل تثبت أنهم أكثر 
فش�الً، وخاص�ة عندم�ا عجزوا 
عن التعام�ل مع ه�ذه الجماعة 
بالش�كل الواعي والصحي�ح، فذهبوا لالس�تعانة َعليها بقوى 
العدوان؛ ظنًّا منهم أنهم س�يُزيلونها من الخارطة اليمنية وهم 
يف حقيق�ة األمر قد جعل�وا من الجماعة أكث�َر صالبًة وصموداً 
وتطويراً يف أدائها وأداء الدولة عموماً ونفوذها الشعبي الواسع. 
وتل�ك الحرب التي يش�نونها اليوم عىل اليم�ن هي يف األخري 
تس�تهدُف ُكّل اليمني�ن بمختل�ف انتماءاتهم، كما تس�تهدف 

األرض وما فيها من مقدرات.. 
وهنا أقول:

رغم ظروف العدوان والحصار والتحديات املختلفة، فأنصار 
الله يثبتون يوماً بعد يوم أنهم خالف ما عرفه الناس عنهم من 

خالل حمالت التضليل والتشويه املغرضة. 
أنص�ار الل�ه يحتاج�ون إىل مزي�د م�ن الوق�ت إلَداَرة الدولة 
وتحقي�ق الكثري م�ن املنجزات وهم أه�ٌل لذل�ك، يحتاجون إىل 

تعزيز الثقة بهم والوقوف إىل جانبهم بمسؤولية. 
ونعم هناك العديد من الصعوبات واملخاطر واألخطاء؛ بسبب 
الع�دوان وم�ا فرضه م�ن حصار، وتع�ود أَيْضاً إىل سياس�تهم 
 ، وسياس�ة رشكائهم يف ظل هذه الظروف، وه�ذا يشٌء طبيعيٌّ
ويحتاج إىل تعاون متباَدل ومش�اَركة ملا فيه التصحيح وتجاوز 

ذلك، ال البقاء متفرجن وتحميلهم وحَدهم املسؤولية. 
ال ب�د أن نخُرَج من عقلي�ة نحن وإال الدم�ار، ال بد أن نفكرَِّر 
بعقولنا ال بعقول غرينا، فنفهم األشياء عىل حقيقتها وما الذي 

ينبغي إلحراز التقارب معها ومع غريها. 
اليم�ن الي�وم يف ظل قيادة ه�ذه الجماعة وكاف�ة املخلصن 
معه�ا من أبناء الوطن تق�ف عىل أرض صلبة متحديًة 18 دولة 
تقود حرب�اً قذرًة علينا.. وتُحِدُث تغيرياً يف املعادلة السياس�ية، 
وأن اليم�َن ل�ن تك�وَن يف املرحلة املقبل�ة كما كان�ت عليه قبل 

العدوان من الهيمنة الخارجية والفساد املسترشي. 
 وعليه: فال بد من مد يد التصالح معها ما دامت تحِرُص عىل 
ذلك وتس�عى جاهدًة إليه، واليمُن بنظرها للجميع وما لم يكن 

كذلك فلن يكوَن ألحد. 
نح�ُن باختصار أم�ام تجربة لها م�ا لها وعليها م�ا عليها، 
لكن املؤرشات تؤكد أنها تجربٌة ناش�ئة يف طريقها نحو تحقيق 
النهوض الش�مويل للمجتمع، وعلي�ه، فهذا يحتاج إىل وقٍت وإىل 
رشاك�ة حقيقي�ٍة معها وبتع�اُوِن الجمي�ِع س�يصُل الناُس إىل 

طريٍق فيه الخريُ للبالد والعباد. 

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

تع�رتُض فريَق البحث والكتابة واإلصدار يف اليمن العزيز 
الذي يتعرض لعدوان غاشم طال ُكّل 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 

متابعة الرابط التايل:
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أُويص أ13ل وج ي1َا أقارث31 وُكلَّ َم1ن 
يس عن3 ثأن يلتحقوا ثهذه املسرية القرآ ية؛ 
أ ها مس1ريُة القرآن وال تس1تقيُم الحياة إال 
ثالس1ري عىل 3َُدى الله، ورسالت3 إىل إخوا 3 
املجا3دي1ن أن يتحركوا ثه1دى الله وااللتزا3 
ثتوجيهات1ه الحكي ة وطاعة الله ورس1وله 

وأعال3 الهدى من آل البيت اأطهار. 
ورس1الت3 إىل س1يدي عبِدامللك ث1در الدين 
الحوث31 ثأ 1ّا ثاثت1ون ع1ىل 13ذه املس1رية 
القرآ ي1ة، متوكل1ون ع1ىل الله ك ا ق1ال لنا 

»ولين1رن الل1ه من ين1ره إن الل1ه قوي 
عزي1ز«، فامِض يا س1يد ا فإ 1ّا عىل خطاك 

ماضون.
و قوُل أعداء اإلس1ال3 وأعداِء الله: مه ا 
فعلت1م ومه ا مكرت1م ولارثتم 13ذا الدين 
ف1ال ثد أن يظه1َر؛ أن اللَه غال1ٌب عىل أمرة، 
والعاقب1ة لل تقني، والس1ال3 عليكم ورل ة 

الله وثركاته. 
اللُه أك1 - املوُت أمريكا - املوُت إلرسائيل 

- اللعنُة عىل اليهود - النُر لإلسال3. 

الشهيد املجاهد/ يحيى عبداهلل محمد غالب املهدي
السم الجهادي: أبو قاصف
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