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بظ تئاعر غطالإ الغعظسضع بالاثخض لتماغئ جصطرى طما تاسرض له طظ ظعإ وتثطري طظ صئض اقتاقل اإلطاراتغ

وسسري ــجان  جــغ يف  ــســثو  ال طــعاصــع  تــثك  وخــاروخــغــئ  طثشسغئ  ــات  وضــرب جــســعدغــني  جــظــعد   5 صظص 
تدمري 5 آليات عسكرية يف «خب والشعف» ومصرع 6 مرتزقة يف «املتون» 

» متثل أمام نيابة الصحافة واملطبوعات على خلفية دعوى رفعها وزير الصحة صحيفة «

صعاسث اقحائاك تشريت
F16 الــدفــاعــات اجلــويــة الــســوريــة تــتــصــدى لـــعـــدوان إســرائــيــلــي وتــســقــط طــائــرة
الــســوري الـــرد  تــبــارك  والفلسطينية  اللبنانية  واملــقــاومــة  نفسها  عــن  الــدفــاع  يف  دمــشــق  حــق  يــؤكــد  اليمن 
استمرارها جيــب  مهمة  خــطــوة  ويعتربها  اإلسرائيلية  املقاتلة  بإسقاط  يشيد  العليا  الــثــوريــة  رئــيــس 
دعـــــــــــم أمـــــــريـــــــكـــــــي وتـــــــضـــــــامـــــــن إعــــــــالمــــــــي ســــــــعــــــــودي إمـــــــــــــــــــارايت مــــــــع كـــــــيـــــــان االحــــــــــتــــــــــالل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيدعـــــــــــم أمـــــــريـــــــكـــــــي وتـــــــضـــــــامـــــــن إعــــــــالمــــــــي ســــــــعــــــــودي إمـــــــــــــــــــارايت مــــــــع كـــــــيـــــــان االحــــــــــتــــــــــالل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي
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 : الةعف، ظعط
يف  املواجهـات  محـاور  مـن  عـدٌد  شـهدت 
جبهتَي الجـوف ونهم، أمس السـبت، عملياٍت 
الجيـش  قـواُت  نّفذتهـا  متنوعـًة  عسـكريًة 
واللجان الشعبية، وُقتل وأصيب فيها العرشات 
من مرتزقة العدوان السـعودي األمريكي، وتم 

تدمري خمس آليات لهم، بطواقمها. 
مصدر عسـكري أفاد لصحيفة املسـرية، أن 
وحدات مـن الجيش واللجان الشـعبية، دمرت 
آليـة عسـكرية للمرتزقـة يف جبهـة «اليتمة» 
بمديرية خب والشـعف يف الجـوف، والتي بات 
معظُمهـا تحـت سـيطرة الجيـش واللجـان، 
ووّضـح املصـدر أن تدمـري اآللية تم بواسـطة 
صاروخ موّجه، أصابها بشكل مبارش، وأَْسَفر 

تدمريها عن مرصع طاقمها َجميعاً. 
وتزامن ذلك مع تدمري آلية عسكرية أُْخـَرى 
للمرتزقـة، أسـفل العقبة، يف املديرية نفسـها، 
وتم ذلك بواسـطة عبوة ناسـفة زرعتها وحدة 
الهندسـة العسـكرية التابعة للجيش واللجان 
الشـعبية هناك، وانفجـرت العبوُة لـدى مرور 
اآللية عليها، ما أَْسَفر عن تدمري اآللية بالكامل، 

ومرصع جميع َمن كانوا عىل متنها. 
ويف صربين بنفس املديريـة أَيْضاً، تم تدمري 
آلية ثالثـة للمرتزقة، يف الوقت ذاته، بواسـطة 
عبوة ناسـفة أُْخـَرى زرعتها وحدة الهندسـة 
العسـكرية التابعـة للجيش واللجان، وأَْسـَفر 

انفجار العبوة عن تدمري اآللية ومقتل طاقمها 
َجميعاً. 

مـن جهـة أُْخــَرى، أفـاد مصـدر يف وحدة 
القناصـة التابعة للجيـش واللجان الشـعبية، 
أن سـتًة من مرتزقة العـدوان لقوا مصارَعهم، 
أمـس، وذلـك بعمليات قنـص اسـتهدفتهم يف 
مناطـَق متفرقـٍة مـن جبهـة مديريـة املتون 

باملحافظة. 
وسـقط عدٌد من مرتزقة العـدوان، يف اليوم 
نفسـه، بني قتيل وجريح، عندما رضبت صلية 
من صواريخ الكاتيوشـا تجمعات لهم بأطراف 
جبهة اليتمة، حيث أَكََّد مصدر ميداني للمسرية 

أن الصواريخ رضبت أهدافها بدقة عالية. 
ويف جبهـة نهم، اسـتهدفت مدفعية الجيش 
واللجـان الشـعبية، أمـس، تجمعـات ملرتزقة 
العدوان السـعودي األمريكـي يف إحدى مناطق 
تمركزهم، وأفادت مصادر عسـكرية للمسرية 
أن الرضبـات املدفعية حققت إصاباٍت مبارشًة 
وأَْسـَفرت عـن تدمـري آليتـني لهـم، إىل جانب 

سقوط عدد من القتىل والجرحى منهم. 
كمـا اسـتهدفت املدفعيـة يف وقـت آخر من 
اليوم نفسـه، عـدَة مواقـَع للمرتزقة يف حريب 
نهـم، محققـًة إصابـاٍت مبارشًة أَْسـَفرت عن 

وقوع قتىل وجرحى يف صفوفهم. 

أخبار

طخرع 6 طرتجصئ يف «املاعن» وتثطري 5 آلغات بطعاصمعا 
يف «خإ والحسش» و«ظعط»

 : طا وراء التثود
الجيـش  قـواُت  واَصلـت 
اسـتهداَف  الشـعبية،  واللجـان 
مواقـع وتجمعـات وتحصينات 
السـعودي  العـدو  جيـش 
محاور  مختلـف  يف  ومرتزقتـه، 
وراء  مـا  بجبهـات  املواجهـات 
الحدود، ونفذت، أمس السـبت، 
العمليـات  مـن  مجموعـة 
فيها  وأصيـب  ُقتل  العسـكرية، 
عدد من جنود العـدو يف مناطَق 
جيـزان  بمنطقتَـي  متفرقـٍة 

وعسري. 
ففـي منطقـة جيـزان، رضب 
لقـوات  التابـع  املدفعيـة  سـالح 
أمس،  الشـعبية،  واللجان  الجيش 
عـَدداً مـن تجّمعات جيـش العدو 
السـعودي يف ُكلٍّ من موقع املوسم 
جحفان،  رشق  املستحدث  وموقع 
وأفـاد مصدر عسـكري لصحيفة 
املدفعيـة  الرضبـات  أن  املسـرية 
عاليـة  بدقـة  أهدافهـا  أصابـت 
وأوقعت عَدداً من القتىل والجرحى 

يف صفوف جيش العدو. 
قصـف  مـع  ذلـك  وتزامـن 
تجمعات  اسـتهدف  صاروخـي 
أُْخــَرى لهـم يف موقـع ضهيـا 
أفـاد  حيـث  ذاتهـا،  باملنطقـة 
مصـدر ميدانـي للصحيفـة أن 
قوات الجيش واللجان الشـعبية 
صواريـخ  مـن  صليـة  أطلقـت 
الكاتيوشـا عـىل املوقـع، َوأَّكـد 
املصـدر أن الصواريـخ رضبـت 
السـعودي  الجيـش  تجمعـات 
عـن  وأَْسـَفرت  بدقـة،  هنـاك 
القتـىل  مـن  عـدد  سـقوط 

والجرحى يف صفوهم، وكبدتهم 
خسائر مادية متنوعة. 

أفـاد  أُْخــَرى،  جهـة  مـن 
وحـدة  يف  مصـدر  للمسـرية 
للجيـش  التابعـة  القناصـة 
جنديني  أن  الشـعبية،  واللجـان 
مرصعهمـا  لقيـا  سـعوديني، 
بعمليتـي  نفسـه،  اليـوم  يف 
قنـص اسـتهدفتهما يف ُكلٍّ من 
جحفان  وموقع  الخوبـة  مدينة 

باملنطقة. 
عسـري،  منطقـة  يف  وباملثـل 
حيث أفادت مصـادر من وحدة 

جنـود  ثالثـة  أن  القناصـة، 
مصارعهـم،  لقـوا  سـعوديني 
متزامنـة  قنـص  بعمليـات 
استهدفتهم، خالل يوم أمس، يف 

موقع سهوة. 
الجيـش  مدفعيـة  ورضبـت 
واللجـان، بالتـوازي مـع ذلـك، 
تجمعاٍت لجيش العدو السعودي 
باملنطقـة  الربوعـة  مدينـة  يف 
ذاتها، محققـة إصاباٍت دقيقًة، 
أَْسـَفرت عن سـقوط عـدد من 
القتـىل والجرحـى يف صفوفهم، 
ماديـًة  خسـائَر  وكبّدتهـم 
متنوعـة يف عتادهم العسـكري 

وتحصيناتهم. 
طريان  واصـل  ذلـك،  خـالل 
األمريكي،  السـعودي  العـدوان 
محاوالِتـه الفاشـلَة يف تخفيف 
الجيـش  قـوات  عـن  األرضار 
السعودي، حيث أفادت مصادُر 
ميدانيـة للمسـرية، أنـه شـن، 
أمـس ثـالث غارات عـىل موقع 
الطلعـة، ولم يحقق من خاللها 

أي يشء. 

صاطى وجرتى طظ املرتجصئ 
بعةعم ظعسغ وتثطري 

طثرساني يف الساتض الشربغ

طخرع وإخابئ سثد طظ املرتجصئ 
وتثطري طثرسئ يف عةعطني 
طاجاطظني بةئعئ «طرغج»

 : تسج
تكبد مرتِزقُة العدوان السـعودي األمريكي، أمس السبت، خسائَر ماديًة 
جديـدة، وُقتل وأصيب عدد منهم، خالل عمليات عسـكرية متنوعة نّفذتها 
قواُت الجيش واللجان يف عدد من محاور جبهة السـاحل الغربي بمحافظة 

تعز. 
ففي مديرية موزع، نفذت وحداٌت من الجيش واللجان الشـعبية، أمس، 
ا، جرى خالله اقتحام عـدد من مواقع املرتزقـة يف تبة فجر  هجومـاً نوعيّـٍ
جوار معسـكر خالـد، وأفاد مصـدر ميداني لصحيفة املسـرية، أن وحدات 
الجيـش واللجان باغتت املرتزقة يف تلـك املواقع، باقتحام مفاجئ صاحبته 
نريان مكثفة استهدفت تجمعاِتهم وتحصيناتهم، ما أَْسَفر عن سقوط عدد 

من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 
وتزامـن ذلك مع تدمري مدرعتني تابعتـني ملرتزقة العدوان يف محور آخر 
من محـاور جبهة السـاحل الغربي، وأفاد مصدر عسـكري للصحيفة، أن 
هني أطلقتهما قواُت الجيش واللجان  تدمريَهما تم بواسطة صاروَخني موجَّ
الشـعبية عىل املدرعتني، ما أَدَّى إىل تدمريِهما ومرصع جميع َمن كانوا عىل 

متنهما. 

 : الدالع
نّفذت وحداٌت من قوات الجيش واللجان الشعبية، أمس السبت، عمليتني 
هجوميتني متزامنتني استهدفتا عَدداً من مواقع مرتِزقة العدوان السعودي 
األمريكي يف أحد محاور املواجهات بمحافظة الضالع، وتكبَّد املرتِزقُة خالل 

العملية خسائَر مادية وبرشية فادحة. 
وأفادت مصادر ميدانية لصحيفة املسرية، أن وحدات من الجيش واللجان، 
هاجمـت، يف عمليتني متزامنتني، عَدداً من مواقع املرتزقة يف منطقة مريس، 
ووّضحـت املصـادر أن الوحـدات املهاجمة باغتـت املرتزقة يف تلـك املواقع، 
مسـتهدفة تجمعاتهم وتحصيناتهم بنريان مكثفة، ما أَْسَفر عن وقوع عدد 

من القتىل والجرحى يف صفوفهم، فيما لجأ بقيتُهم إىل الفرار. 
وتضمنـت العمليتـان، تدمريَ مدرعة عسـكرية تابعة ملرتزقـة العدوان، 
كانت يف أحد تلك املواقع التي تم اقتحاُمها، وأحرقها أبطاُل الجيش واللجان 

لدى وصولهم. 
وترافقت العمليتان مع قصف مسـدَّد شـنته مدفعيـُة الجيش واللجان 
الشـعبية، عـىل تحصينـات وتجمعـات املرتزقة يف تلـك املواقـع، وكبّدهم 
القصـف املدفعي خسـائَر ماديـًة وبرشيـًة إضافية، كما أسـهم يف ُرسعة 

اقتحام الوحدات لتلك املواقع. 
واغتنمـت وحـداُت الجيـش واللجان الشـعبية، لـدى وصولهـا، إىل تلك 
نـت تلك الكميات  املواقـع، كمياٍت مـن العتاد العسـكري للمرتِزقة، وتضمَّ

أنواعاً مختلفة من األسلحة النارية مع ذخائرها. 

 ذغران السثوان غحظ 3 غارات سطى «ذطسئ» ظةران

صظص 5 جظعد جسعدغني وطخرع وإخابئ آخرغظ بدربات 
طثشسغئ وخاروخغئ يف جغجان وسسري

ختغفئ «املسرية» تمُبُض أطام ظغابئ الختاشئ واملطئعسات سطى خطفغئ دسعى رشسعا وزغر الختئ
 : خاص

مثَُلـت صحيفُة «املسـرية» ممثلـة برئيس 
التحريـر صـربي الدروانـي، أمـس السـبت، 
أمام نيابة الصحافـة واملطبوعات بالعاصمة 
صنعاء، عىل خلفية القضية املرفوعة من قبل 
وزير الصحة العامة والسكان ضدَّ الصحيفة.

صحيفـة  ضـد  الدعـوى  رفـع  ويأتـي 
«املسـرية» عىل خلفيـة ترصيحـات صحفية 
نرشتهـا الصحيفـُة بالعـدد 270 بتأريخ 10 

أكتوبـر 2017م، تضمنـت انتقـاداٍت لتدهور 
الوضع الصحـي باليمن، عىل لسـان الدكتور 
عبدالسـالم املدانـي – نائـب وزيـر الصحـة، 
والدكتـور عبدالعزيز الديلمـي – وكيل وزارة 
الصحـة لقطاع الطب العالجـي، باإلضافة إىل 
العديد مـن املخالفـات والتجـاوزات اإلدارية 

التي ارتكبها الوزير.
وقـال رئيـس التحريـر صـربي الدرواني: 
إن صحيفـة املسـرية ال تسـعى مـن وراء ما 
تنـرشه إىل اإلثارة أو اإلطراء، وإنما تسـعى إىل 

كشف الحقيقة عرب ترصيحات من املسؤولني 
املختصني أو الوثائق.

وقـّدم رئيس التحرير ومعـه الزميل هاني 
أحمد عيل، لدى مثولهمـا أمس أمام القاضية 
نيابـة  –عضـو  الرشعبـي  سـعيد  جوهـرة 
الصحافـة-، إيضاحاٍت حول النرش، بما يؤكد 
عـدَم قانونيـة تلـك الدعوى؛ كـون ما نرشته 
الصحيفـة جـاء عىل لسـان مسـؤويل وزارة 
الصحـة التي يديُرها الوزير رافع الدعوى ولم 

تكن من نسج الخيال.
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 : وضاقت
السـورية،  الجوية  الدفاعـاُت  تمّكنـت 
أمس السـبت، من إسـقاط مقاِتلـة تابعة 
للكيـان الصهيوني من نوع «إف 16» فوق 
منطقة الجليل بفلسطني املحتلة، وأصابت 
عـدَة طائرات أخرى، وتمكنت من اعرتاض 
عـدد مـن الصواريـخ اإلرسائيليـة، وذلـك 
ضمن رد صـارم عىل اعتـداءات صهيونية 

استهدفت األرايض السورية. 
ونقلت وكالة األنباء السورية «سانا» عن 
مصدر عسكري، أن كياَن العدو الصهيوني، 
نّفـذ فجر أمس، عدواناً عـىل إحدى القواعد 
العسـكرية يف املنطقـة الوسـطى وتصدت 
لـه منظومـات الدفـاع الجـوي السـورية، 
مؤكـداً أن الدفاعات أصابت أكثر من طائرة 

صهيونية يف تلك العملية. 
واعرتفت وسائُل إعالم الكيان اإلرسائييل 
بـأن الدفاعات السـورية أسـقطت طائرة 
إف 16 صهيونيـة فـوق منطقـة الجليـل 
بفلسطني املحتلة وإصابة طياريها مؤكدة 
اغالق أجزاء من املجـال الجوي اإلرسائييل 

أمام الطائرات بعد إسقاط الطائرة. 

وأفـادت مصـادر سـورية أن الدفاعات 
تصـدت للطائـرة اإلرسائيليـة بأكثـر من 
10 صواريـَخ من طـراز منظومة سـام 5 
التي تملكها سـوريا منـذ زمن طويل، وأن 
الطائرات اإلرسائيليـة لم تتجرأ عىل دخول 
 .F16 األجواء السورية بعد التصدي لطائرة
وأكدت املصادر أن هناك إصاباٍت مؤكدًة 
لطائرات صهيونية أخرى غري تلك الطائرة. 
وتصـّدت الدفاعـاُت السـوريُة بعـد ذلك، 
لهجـوم صاروخـي صهيونـي عـىل األرايض 
السـورية، حيـث أفادت املصادر بـأن الكيان 
الصهيوني أطلق عدة صواريخ ضد الدفاعات 
السورية من البحر املتوسط، ولكن الدفاعات 

اعرتضت أكثر من 70 باملائة منها. 
وتُعـرف الطائـرة املقاتلـة اإلرسائيليـة 
التي أسـقطتها الدفاعات السـورية باسم 
«سـوفا (العاصفـة)» وهـي معدلـة مـن 
طـراز إف 16، ويمتلك الكيـان الصهيوني 
قرابـة 300 طائرة منهـا، وتتميز بقدرات 

إلكرتونية عالية. 
وقوبلت الرضبُة السورية التي أسقطت 
طائـرة صهيونيـة، بمباركات فلسـطينية 
مـن قـوى املقاومة، وكـذا تأييـدات قوى 

عربيـة وإقليميـة، حيـث أعربـت الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطني عن تضامنها 
مواجهـة  يف  لسـوريا  الكامـل  ودعمهـا 
العدوان اإلرسائييل عىل األرايض السـورية، 
مباركة للجيش السوري نجاحه يف إسقاط 

املقاتلة الصهيونية. 
وعّلقـت لجـاُن املقاومـة الفلسـطينية 
أيضاً عىل ما حدث قائلة: «إن زمن العربدة 
الصهيونيـة انتهى ونبارك كـرس عنجهية 

العدو بإسقاط طائرة أف 16». 
وقـال الناطـق باسـم حركـة املقاومة 
إن  برهـوم،  فـوزي  حمـاس،  اإلسـالمية 
«مـا حصل هو نتيجة طبيعية السـتهداف 

االحتالل اإلرسائييل لسوريا». 
وباركت حركة املجاهدين الفلسطينية، من 
جهتها، استهداف املضادات السورية الطائرات 
اإلرسائيليـة، وقالـت يف بيـان لهـا إن «العملية 
تأتـي يف إطـار الـرد الطبيعـي عـىل انتهاكات 

االحتالل املستمرة لألجواء السورية». 
كما أعربت حركة األحرار الفلسـطينية 
عـن أملهـا بـأن يكـون إسـقاط الطائرة 
اإلرسائيليـة «بدايـة لتوّجـه عربـي جـاد 

ملواجهة االحتالل وكرس عنجهيته».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية 
الغـارات التي تعرضت لها سـوريا، مؤكدة 
عىل حق الدفـاع املرشوع لسـوريا عىل أي 

اعتداء إرسائييل. 
وأعلنـت الخارجيـة اللبنانيـة عـن أنها 
سـتقدم شـكوى إىل مجلـس األمـن بحق 
إرسائيـل؛ لتحذيرهـا من مغبة اسـتخدام 

األجواء اللبنانية ضد سوريا. 
ويف السـياق ذاتـه، حيّا التيار الشـعبي 
قـوى  وكل  وجيشـها  سـوريا  التونـيس 
املقاومـة، واعتـرب أن الـرد السـوري هـو 
إسقاط للمعادلة التي أراد العدو الصهيوني 

فرضها عىل سوريا واألمة العربية. 
اليمنيـة  الجمهوريـة  أدانـت  وباملثـل، 
الغارات الجوية التي شنتها قوات االحتالل 
اإلرسائييل عىل سـوريا.. معتربة ذلك عمالً 

عدوانياً همجياً.
وأكد مصدر مسـؤول بوزارة الخارجية، 
وقوَف اليمن إىل جانب سـوريا يف الظروف 
التـي تمر بهـا، مؤكداً عىل حق سـوريا يف 
الدفـاع عن نفسـها وعـن سـيادة ووحدة 
مـا  بـكل  والتصـدي  أراضيهـا  وسـالمة 
تراه مناسـبا مـن الوسـائل ألي انتهاكات 

إرسائيلية جديدة عىل أراضيها.
ودعـا املصـدُر جامعـَة الـدول العربية 
ودوَلهـا  اإلسـالمي  التعـاون  ومنظمـة 
األعضـاَء إىل نبـذ الخالفـات والعمـل عـىل 
الخطـر  مواجهـة  يف  املواقـف  توحيـد 
حقيقي يهدد  اإلرسائيـيل باعتباره خطـراً 

السلم واألمن الدوليني واستقرار املنطقة.
مـن جانبها، عـّربت أمريكا عـن قلقها 
من إسقاط الطائرة اإلرسائيلية، معتربًة أن 
إرسائيَل أقـرب حليف أمني لها يف املنطقة، 

وأنها تدعُم إرسائيَل يف الدفاع عن نفسها.
جاء ذلـك يف ترصيـح للمتحدث باسـم 
(البنتاجـون)  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
إن  فيـه:  قـال  وكالـة (رويـرتز)  نرشتـه 
الواليات املتحدة تؤيد تماماً حق إرسائيل يف 
الدفاع عن نفسها ضد التهديدات. جاء ذلك 
بعـد إعالن إرسائيل قصفها 12 هدفاً بينها 

أنظمة سورية للدفاع الجوي.
وأضاف املتحدث أدريان رانكني جالواي 
«إرسائيل أقرب حليف أمني لنا يف املنطقة، 
ونحن ندعم تمامـاً حق إرسائيل األصيل يف 
الدفاع عن نفسها ضد التهديدات ألراضيها 

وشعبها».

أخبار

 أطرغضا ُتئثي صطصعا: ظثسط إجرائغض «أصرب تطغش أطظغ لعا شغ المظطصئ» 

دشاسات جعرغا تسصط ذائرة إجرائغطغئ طظ ذراز F16 واملصاوطئ الفطسطغظغئ تئارك السمطغئ

بقث صعاشض غثائغئ طظ أجر الحعثاء بأطاظئ الساخمئ لطمرابطني يف جئعات الصاال 

تجب اهللا غثغظ السثوان اإلجرائغطغ سطى جعرغا وغئارك إجصاط المصاتطئ الخعغعظغئ:

رئغج البعرغئ السطغا غحغث بإجصاط املصاتطئ اإلجرائغطغئ وغساربعا خطعة طعمئ غةإ اجامرارعا

 : خظساء 
يف  الشـهداء  أرس  مـن  عـدٌد  قّدمـت 
أمانـة العاصمة صنعاء، أمس السـبت، 
دعمـاً  متنوعـة  غذائيـة  قوافـل  ثـالث 
ومسـاندة للمرابطـني يف جبهات القتال 
من أبطـال الجيـش واللجان الشـعبية 
يف موقـف يعكس مـدى صمـود وثبات 
وإباء اليمنيني وإرصارهم عىل مواجهة 
قوى الغزو واالحتالل حتى تحرير كافة 
األرايض اليمنيـة ونيـل الوطـن حريتـه 

واستقالله. 
ففـي مديريـة الصافيـة بالعاصمة 
يف  الوشـيل  أرسة  سـريت  صنعـاء 
السـنوية  بالذكرى  الختامي  مهرجانها 
للشـهيد قافلـة غذائيـة متنوعـة دعماً 
واللجـان  الجيـش  ألبطـال  ومسـاندة 

الشـعبية.  واعتـربت أرسة الوشـيل أن 
القافلـة امتداٌد لبـذل وعطاء الشـهداء 
العظماء مـن آل الوشـيل والذين قدموا 
أرواحهم رخيصًة يف سـبيل الله والدفاع 
عن الوطـن، وهم الشـهيد عبدالرحمن 

عيل يحيى الوشيل والشهيد محمد محمد 
عبدالرحيـم  والشـهيد  الوشـيل  مجـيل 
أحمد عيل الوشـيل والشـهيد ماجد عيل 
يحيى الوشـيل، مؤكـدة امليض عىل درب 
الشـهداء ودعم ورفـد الجبهـات باملال 

والرجـال حتى تحقيق النـرص. بدورها 
أرسة الشـهيد هاشم عبدالقدوس أحمد 
العوامي أشـادت باملالحم البطولية التي 
يسطرها أبطال الجيش اللجان الشعبية 
يف مختلف الجبهات، منوهة إىل رضورة 
االسـتمرار يف دعم ورفد الجبهات باملال 
والرجـال، جـاء ذلـك خـالل تقديمهـا 
قافلـة غذائية ألبطال الجيـش واللجان 
الشـعبية أمـس السـبت. إىل ذلك قدمت 
أرسة الشـهيد نارص أحمد النرصة «أبو 
قيـس» قافلـة غذائيـة متنوعـة دعماً 
واللجـان  الجيـش  ألبطـال  ومسـاندة 
املرابطـني يف جبهـات القتـال، واحتوت 
القوافـل عىل كميات من املـواد الغذائية 
واملوايش  والبسـكويت  والكعك  والكيـك 
مـن رؤوس األبقار واألغنـام، باإلضافة 

إىل مبالغ مالية. 

المسغرة: خاص

 أَشـاَد رئيُس اللجنة الثورية العليا، األسـتاذ محمد 
عـيل الحوثي، باإلنجـاز الذي حّققته القـوات الجوية 
السـورية، صبـاح أمـس السـبت، يف إسـقاط طائرة 

حربية تابعة للكيان الصهيوني. 
وقـال الحوثي يف منشـور له عـىل صفحته بموقع 
التواصـل االجتماعـي فيـس بـوك «  نبـارك للقيـادة 
السورية وللقوات السورية إسـقاط الطائرة الحربية 

للكيان الغاصب اإلرسائييل». 
كمـا أضـاف «أن العملية السـورية تعتـرب خطوة 

هامة يجب استمرارها». 
هذا وكانت القوات الجوية السـورية قد تمكنت يف 
السـاعات األوىل من صباح أمس السـبت، من إسقاط 
طائرة حربيـة إرسائيلية من طـراز F16 كانت تحلق 
يف سـماء الريف الغربي لدمشق، موجهًة بذلك صفعًة 
قويًة للكيـان الصهيوني الذي بدا تماديه عىل األرايض 

العربية علناً وسط مباركات خليجية. 
مـن جانبـه، أدان حـزُب اللـه العـدوان اإلرسائييل 
املسـتمر عـىل سـوريا واالسـتهداف املتكرر ملنشـآته 
وبُناه العسـكرية واملدنية, مباركاً يف الوقت ذاته إنجاَز 

القوات الجوية السورية. 
جـاء ذلك يف بيان صادر عن الحزب، أمس السـبت, 

مضيفـاً «نسـتنكر دعـم العـدو اإلرسائيـيل لإلرهاب 
والجماعـات التكفرييـة ودخولـه عـىل خـط األزمـة 

السورية من بوابة العدوان والتهديدات». 
كما أوضح البيان «تطورات اليوم تعني بشكل قاطع 
سـقوط املعادالت القديمة, ونجـّدد التأكيد عىل وقوفنا 
الثابـت والقـوي إىل جانب الشـعب السـوري يف الدفاع 
عن أرضه وسـيادته وحقوقه املرشوعة», مردفاً «نشيد 
بيقظة الجيش السـوري الذي تصدى ببسالة للطائرات 
املعادية وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز أف 16». 

واختتم البيان مؤكداً أن «الجيش السوري أعلن بداية 
مرحلة اسرتاتيجية جديدة تضُع حداً الستباحة األجواء 

واألرايض السورية».

بظ تئاعر غطالإ الغعظسضع بالاثخض لتماغئ جصطرى طما تاسرض له طظ ظعإ وتثطري طظ صئض اقتاقل اإلطاراتغ 
 : خظساء 

طاَلـَب رئيُس الـوزراء، الدكتـور عبدالعزيز بـن حبتور، منظمَة اليونسـكو، 
بالتدخل لحماية جزيرة سـقطرى مما تتعرض له من نهب ملوارِدها الطبيعة من 

قبَل املحتل اإلماراتي ومحاولته تغيريَ وضعها الديموغرايف وجرفها القاري. 
َص ملناقشـة أوضاع الجزيرة، أمس، بحضور نائب  وقال يف اجتماع ُخصِّ

رئيس الوزراء لشـؤون األمن والدفاع اللواء الركن جالل الرويشان ورئيس 
هيئة االسـتخبارات العسـكرية اللواء عبدالله يحيى الحاكم، ووزير النفط 
واملعادن أحمد عبدالله دارس ومحافظ سـقطرى هاشـم السـقطري، قال 
بأننـا نطالـب اليونسـكو بالتدخـل انطالقاً مـن طبيعة مهمتهـا لحماية 
التنوع الطبيعي والحيوي للجزيرة، املهدد باالنقراض؛ بسـبب عبث املحتل 

اإلماراتي. 

وأدان االجتمـاع كافـَة الترصفـات الغوغائيـة التـي ترتكبها مشـيخٌة 
يف الجزيـرة وأرخبيلهـا، بمـا يف ذلك رسقتها ألشـجارها الطبيعـة النادرة، 
وممارسـتها للتدمـري املمنهج لطبيعتهـا وتنوعهـا البيئي الفريـد عاملياً، 
وسعيها الخبيث لتغيري الجرف القاري للجمهورية اليمنية يف البحر العربي 
وامُلحيـط الهندي للسـيطرة عىل طريق التجارة الدويل املـاّر عرب باب املندب 

ومضيق هرمز. 

لط غساطع إسقطعا أن غعاري تساذفه 
إزاء إجصاط جعرغا ذائرة طساثغئ

تداطظ جسعدي 
إطاراتغ طع إجرائغض

 : تصرغر:
اسـتنفاٌر كبريٌ أبـداه اإلعـالم السـعودي واإلماراتي ، إذ 
لم يسـتطع أن يواري التعاطف مع كيـان العدو اإلرسائييل 
، فاألمـر جلـل.. إنه إسـقاط طائـرة حربية تابعـة للكيان 

الصهيوني من قبل سوريا. 
األحـداث يف اسـتديوهات قناتَي العربية واسـكاي نيوز 
وجميـع الوسـائل االعالميـة السـعودية واإلماراتية أخذت 
شـكالً متطابقـاً مع التوجـه اإلرسائيـيل ، التعاطف الكبري 
، تحميـل اللـوم عىل النظام السـوري واإليراني ، وتسـليط 
الضـوء عىل أن ثمة اسـتفزازاً إيرانياً من األرايض السـورية 

لدولة إرسائيل، كما تقول السعودية.
 فزعـة جديـدة توحـد االعـالم السـعودي واإلماراتي 
بالكيـان اإلرسائيـيل يف معركـة واحـدة ، مهمتُها حماية 
إرسائيل التي تلقت رضبًة قاضيةً بعد صرب سوري طويل 

عىل عربدتها. 
 التغطيـة اإلعالمية السـعودية لم تتوقـْف انتقلت فوراً 
لتغطـي الحـدث مـن األرض ، ومـن هنـاك أَيْضـاً تقول إن 
إرسائيل تتعرض لعدوان سوري؛ ألن سوريا منعت الطرياَن 
الحربي التابع للكيان من اسـتمرار قصف أهداف يف الداخل 

السوري. 
ال يجـب أن تسـجل سـوريا أي إنجـاز يف مواجهتها مع 
الكيـان اإلرسائيـيل املحتـل ، هـذا مـا تخشـاه السـعودية 
واإلمـارات ، ومـا يخشـونه أَيْضـاً أن يتعـرى سـالح الجو 
اإلرسائيـيل ، يف ظـل تنامـي العالقة بني تل أبيـب والرياض 
، ومـا بـدا واضحـاً أن درجة القلـق متقاربة بـني الحلفاء 

والرشكاء إزاء الوضع الحايل.
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محمد الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

A L M A S I R A H N E W S 2 1 @ G M A I L . C O M  77281300701314024

أخبار

صئائض حعابئ وجفغان الغماظغئ بمثغرغئ ذغئني سمران تسطظ 
الظفري السام وتسّري صاشطئ غثائغئ لطمةاعثغظ

 : سمران:
وسـفيان  شـوابة  أبنـاُء  نّظـم 
اليمانيـة بمديريـة ذيبني محافظة 
عمران، أمس السـبت، وقفًة قبّليًة 
مسـلحة؛ إلعـالن النفـري والتعبئة 

العامة ملواجهة العدوان. 
الوقفـة  يف  املشـاركون  ودعـا 
جميـَع قبائل اليمن، إىل االسـتمرار 
يف رفـد الجبهـات بقوافـل العطاء 
والجـود والكـرم حتى تحريـر ُكّل 
شـرب من دنـس الغـزاة واملحتلني، 
يف  وثباتهـم  صموَدهـم  مؤّكديـن 

مواجهـة العـدوان ورفـد الجبهات 
باملال والرجال. 

شـوابة  أبنـاء  سـرّي  ذلـك،  إىل 
وسـفيان اليمانيـة قافلـة غذائية 
وماليـة للمرابطـني يف الجبهات يف 
اختتـام فعاليـة الذكرى السـنوية 
للشهيد، والتي حملت اسم الشهيد 
أبو جهاد عزة وتحت شـعار «وفاًء 

لشهدائنا نرُفُد جبهاتنا». 
وسـفيان  شـوابة  أهـايل  َوأَّكـد 
اليمانيـة أن هـذه القافلـة تعتـرب 
وعرفانـاً  الشـهداء  لدمـاء  وفـاًء 

بتضحياتهم وعطائهم. 

وضغض طتاشزئ ذطار غعّزع السقل 
الشثائغئ لـ 150 أجرة طتااجئ 

وشصرية باملتاشزئ
 : ذطار:

ـنَت محافظُة ذمار، أمس السـبت، توزيَع 150 سلة غذائية   دشَّ
عىل الفقراء واأليتام والحاالت املعِرسة، مقدمًة من مؤسسة الورود 

اإلنَْسانية الخريية ضمن برنامج توزيع املساعدات الغذائية. 
وخالل التدشـني، أشـاد محسـن هـارون - وكيـل املحافظة، 
بجهود املؤسسـة يف تخفيف معاناة األرس املعرسة والفقرية التي 
تأثّرت جراء العدوان والحصار، معترباً توزيع املساعدات الغذائية 
يف الوقت الراهن لفتًة إنَْسـانية تجاه األرس الفقرية واملعرسة التي 

باتت تعيش أوضاعاً إنَْسانية صعبة. 
ودعـا وكيُل محافظـة ذمار ُكّل املنظمـات إىل االلتفات ملعاناة 
املجتمع واإلسـهام يف إغاثة املحتاجني الذين يفتقرون إىل أبسـط 
االحتياجات اإلنَْسـانية، مبيناً أن معاناة املجتمع تتفاقم ُكّل يوم، 
مـا يهدد بكارثة إنَْسـانية جراء اسـتمرار العدوان الـذي دّمر ُكّل 

املقدرات والحصار الذي أعاق دخوَل الغذاء والدواء. 
من جانبه، قال أحمد العفريي -املدير التنفيذي للمؤسسة: إن 
التوزيَع يأتي إلغاثة األَُرسِ املعرسة والتي تفتقر ألبسط متطلبات 
الحيـاة، موضحـاً بأن املؤسسـة اسـتهدفت خالل العـام املايض 
1500 أرسة بالسـالل الغذائيـة بمحافظتَي ذمـار والحديدة من 
مختلف فئات املجتمـع، ويف املقدمة النازحون وذوو االحتياجات 

ـة والفقراء واأليتام واملعرسون.  الَخاصَّ

ترائر ترغإ الصراطغح طأرب غثاامظ 
شسالغات الثضرى السظعغئ لطحعغث

 : طأرب:
اختتمـت حرائـُر مديريـة حريـب القراميـش بمـأرب، أمس 
السـبت، فعاليات الذكرى السنوية للشـهيد، بالتعاون مع الهيئة 

النسائية ألنصار الله يف املديرية. 
ويف الفعالية الختامية، أكدت نساء حريب القراميش مضيَهن 
عـىل درب الشـهداء مجـّددات العهـَد بالوفـاء للمبـادئ والقيم 
والتضحيـات واملالحـم البطولية التي سـّطروها بدمائهم الزكية 

والتي سيخلُِّدها التأريُخ عرب األزمان. 
وأشـادت املشـاركاُت بالدور البطويل الذي يسـّطره مجاهدو 
الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان، مبيناٍت أن ال مكاَن 

لغاٍز أَْو محتل يف أرض اليمن. 

التاطثي غحغث بخمعد الطقب 
واملسطمني يف وجه السثوان 
وإظةاح السمطغئ الاسطغمغئ

 :  خظساء:
أشاد الدكتوُر عبدالله الحامدي 
-نائـب وزيـر الرتبيـة والتعليم-، 
وطالب  الرتبـوي  الـكادر  بصمود 
املـدارس وإرصارهم عىل مواَصلة 
رغم  التعليميـة  العمليـة  إنجـاح 
الظـروف الصعبـة واالسـتثنائية 
التي يعيُشـها البلُد جراء العدوان 
الوزارة  حـرَص  مؤكداً  والحصار، 
عىل اسـتقرار وانضبـاط العملية 
التعليمية، بما ينعكس إيجاباً عىل 
الطالب وسـري العمليـة التعليمية 
الجمهوريـة  مـدارس  عمـوم  يف 

اليمنية. 
جاء ذلك خالل تدشـينه، أمس 
الثاني  الـدرايس  الفصَل  السـبت، 
من العام 2018/2017، بمدرسة 
رابعـة العدويـة يف شـارع بغـداد 
بالعاصمة صنعاء، بحضور وكيل 
ووكيـل  رشف،  هاشـم  الـوزارة 
والتجهيـزات  املشـاريع  قطـاع 
بالـوزارة عبدالكريـم الجنـداري، 
ومديـر مكتـب الرتبيـة باألمانـة 
زياد الرفيق، ومدير مكتب الرتبية 
بمديريـة الوحدة محمد الغويدي، 
ومديرة املدرسـة أفـراح الُعتمي، 
وعـدد مـن الرتبويـني العاملني يف 

املدرسة. 
وخالل التدشـني، اطلـع الوفُد 
عـىل سـري العمليـة التعليميـة يف 
كمـا  العدويـة،  رابعـة  مدرسـة 
عـن  موجـز  رشح  إىل  اسـتمعوا 
الجهود املشـرتكة التي يبذلها ُكلٌّ 
من مكتب تربيـة األمانة ومكتب 
وإَداَرة  الوحـدة  مديريـة  تربيـة 
املدرسـة، ممثلة باملديرة؛ إلنجاح 
سـري العمليـة التعليميـة للعـام 

الدرايس الحايل 2018/2017. 
إىل ذلـك َحثَّ نائُب وزير الرتبية 
والجـد  االهتمـام  عـىل  الطـالَب 
واالجتهـاد يف التحصيـل العلمـي 
واسـتذكار دروسـهم أوالً بـأول، 
بما يضمُن تحقيـَق آمالهم وبناَء 
اليمـن الجديد الذي ينُشـُده كافُة 

اليمنيني. 

العغؤئ الظسائغئ بمثغرغئ الةئني رغمئ تثااط شسالغات الثضرى السظعغئ لطحعغث

طثرجئ العتثة بمثغرغئ الاترغر أطاظئ الساخمئ 
تثااط شسالغات الثضرى السظعغئ لطحعغث

رئغج الصداء افسطى غططع سطى تةط الثطار 
الثي ألتصه السثوان باملتاضط يف خسثة

 : رغمئ:
يف  النسـائية  الهيئـة  اختتمـت 
منطقـة بنـي الضبيبـي بمديرية 
أمـس  ريمـة،  محافظـة  الجبـني 
السنوية  الذكرى  فعاليات  السبت، 
للشـهيد بحضور عـدد من أمهات 

وأرس الشهداء. 
ويف الفعاليـة الختاميـة ألقيـت 
تطرقـت  الكلمـات  مـن  العديـُد 
الشـهداء  عظمـة  إىل  مجملُهـا 

وأدوارهـم الجليلـة التـي جّسـدت 
مبـادئ القيم والتضحيـة والفداء، 
كمـا لفتـت إىل أهمية إحيـاء هذه 

منهـا  يسـتلهُم  التـي  املناسـبات 
وبـذل  والصـرب  الثبـاَت  الجميـُع 
النفس واملال والجهاد يف سبيل الله. 

تخلـل الختـاَم توزيـُع الهدايـا 
الشـهداء  ألرس  والعينية  الرمزيـة 
وذويهـم، كما تـم تكريـم أمهات 
عرفانـاً  وزوجاتهـم؛  الشـهداء 
ملـا قدموا من  واحرتامـاً  وتقديـراً 
اللـه  سـبيل  يف  أكبادهـن  فلـذات 
ويف سـبيل نُـرصة املسـتضعفني، 
«فبالتضحيـات والبـذل والعطـاء 
حتمـاً سـينترص اليمن بـإذن الله 
عـىل الغـزاة والطامعـني عـىل بلد 

اإليمان». 

 : طظخعر الئضالغ:
يف  الَوحـدة  مدرسـُة  اختتمـت 
مديريـة التحرير بأمانـة العاصمة، 
السـنويَة  الذكـرى  السـبت،  أمـس 
مكتـب  مديـر  بحضـور  للشـهيد، 
زيـاد  باألمانـة  والتعليـم  الرتبيـة 
الوزيـر،  عبداللـه  ونائبـه  الرفيـق، 
وعبدالكريـم الضحـاك مديـر إَداَرة 
املديرية  ومدير  املدرسـية،  األنشطة 
محمد عثمان وعدٍد من الشخصيات 

االجتماعية وأهايل وأرس الشهداء. 
 ويف الحفـل، دعـا زيـاد الرفيـق 
–مدير مكتـب الرتبيـة باألمانة، أن 
يجعلـوا مـن الشـهداء قدوتَهم وأن 
يحـذَو حذَوهـم، مثمنـاً تضحيـاِت 
ورعاية  باالهتمام  مطالباً  الشهداء، 

أرسهم. 
إىل ذلـك، أَكََّد والُد الشـهداء أحمد 
العزب، أن هذه الذكرى ستظل خالدًة 
يف قلوبنا وقلـوب األجيال من بعدنا، 
وأننا نقف فيها احرتاماً وعرفاناً بما 
قدمـوه، مشـيداً بإنجـازات الجيش 

واللجان الشعبية. 
من جانبه، أشـار عبدالله الوزير 
–نائـب مديـر مكتـب الرتبيـة-، إىل 
أن ثقافـَة الجهاد عـادت من جديد؛ 
ألننـا نريـُد أن تكوَن كلمـُة الله هي 
العليا، وأن ال نجعَل ألعداء الله علينا 
من سـبيل، وما يحـدث يف اليمن هو 
انتصار للدين كله عىل قوى األعداء، 
مبيناً أن مقاَم الشهداء ال أحد يصل 
إليـه إّال من أراد الله لـه أن يكوَن يف 

عليني. 

 : خسثة:
اسـتقبلت محافظـُة صعـدة، أمس 
السـبت، اللجنَة القضائيـَة املكلَّفة من 
مجلـس القضـاء األعـىل ووزارة العدل 
بتفعيل دور القضاء يف عموم محافظات 
الجمهوريـة، برئاسـة القـايض أحمـد 
يحيى املتوكل -رئيـس مجلس القضاء 

األعىل-، وعدد من القضاة. 
وخالل الزيارة، اطلعت اللجنة عىل 
سـري العملية القضائيـة يف املحكمة 
االبتدائية والنيابة العامة واإلصالحية 
املركزيـة باملحافظـة، كمـا عاينـت 
حجـَم الدمـار والخراب الـذي خّلفه 

العـدواُن باملحاكـم، يف انتهاك صارخ 
للقوانني واألعـراف الدولية، معتربين 
ذلك جرائَم حرب ضد اإلنَْسـانية ال بد 

من محاكمة ومحاَسبة مرتكبيها. 
ودعـت اللجنـة كافـَة العاملـني 
مضاعفـة  إىل  القضائـي  السـلك  يف 
الجهـود والعمـل عـىل تفعيـل دور 
يليـق  الـذي  بالشـكل  القضـاء 
بتضحيات الشـهداء وصمود وثبات 
الشـعب اليمنـي، مؤكـدًة أنهـا لن 
تألَو جهـداً يف تعزيز ودعـم الجانب 
القضائـي باملحافظـة، بمـا يضمُن 
رفَع الظلم عن املظلومني ومحاسبة 

ومعاقبة املجرمني. 
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تقارير 

طؤات التاوغات داخض طخظع افجماك بةجغرة جصطرى تماطأ بةمغع أظعاع افحةار والحاقت شغ ذرغصعا إلى اإلطارات

أبع ظئغ جرصئ ضض طا عع ظادر شغ الةجغرة طظ آبار وحساب طرجاظغئ 
وخظاجَر وجغعف وذغعر ظادرة وأحةار طسمرة

ظزام اقتاقل غئاطع جصطرى إلظحاء تدارة غسرصعا طظ الغمظ

 4,400 طرغخ غساظغ طظ شحض ضطعي بأطّج التاجئ إلى السقج 

  طسزط المرضى المخابغظ بالفحض الضطعي ق غمطضعن الصثرة الةسثغئ أو المالغئ لطاظصض طظ أجض التخعل سطى السقج طسزط المرضى المخابغظ بالفحض الضطعي ق غمطضعن الصثرة الةسثغئ أو المالغئ لطاظصض طظ أجض التخعل سطى السقج 

طظزمئ أذئاء بق تثود تعجه ظثاء اجاشابئ ملساسثة طرضى الفحض الضطعي يف الغمظ 

 : خاص 
يواِصـُل االحتالُل اإلماراتـي ابتالَع جزيرة 
سـقطرى بـكل ما أوتـي من قـوة ونقل كل 
مـا تحتويهـا من أشـجار وطيور وأعشـاب 
وحيوانات نـادرة يف العالم إىل أبو ظبي ودبي 
عىل متن حاويات ضخمة وأساطيل طريانها 
التي لم تتوقْف للحظة من احتاللها للجزيرة.

ولـم يكتـِف االحتـالُل بـرشاء الـوالءات 
واملشـايخ  االجتماعيـة  والشـخصيات 
تأثـري  لهـم  ممـن  سـقطرى  يف  والوجهـاء 
ونفوذ يف أوسـاط العامة ومنحهم امتيازاٍت 
ــة من جنسـيات إماراتية وسـيارات  َخاصَّ
ورواتـب شـهرية مغريـة، بـل تعـدى األمر 
إىل أن يقـوم املنـدوب اإلماراتـي يف الجزيـرة 
بإصدار التعيينات والقـرارات بدالً عن الفار 
هادي وحكومتـه القابعة يف فنادق الرياض، 
باإلَضاَفة إىل اسـتقطاع مسـاحات كبرية يف 
الجزيـرة ويف مناطق ذات أهمية وتسـويرها 
لقـادة  وتمليكهـا  عليهـا  القصـور  وبنـاء 

ومسئولني إماراتيني.
وقال الناشط اإلعالمي عوض السقطري 
–أحد أبناء جزيرة سـقطرى-، بأن االحتالل 
ـة  اإلماراتي قام مؤخراً برصف سيارة َخاصَّ
لبعض املسئولني والشـخصيات االجتماعية 
يف الجزيرة مقابل شـهادة ُزور أمام منظمة 
اليونسكو، تؤكد أن بيئة سقطرى لم تتعرْض 
للعبث والنهب، يأتي ذلك بعد انتقادات حادة 
تلقتهـا أبو ظبي مؤخراً جـراء نهبها املنظم 
واملمنهج لكل معالم وآثار جزيرة سـقطرى 

يف عملية إجرامية تصنف كجريمة حرب. 
وأكدت مصادُر محليٌة يف سـقطرى، قياَم 
اإلماراتـي املدعـو «بـو مبارك» خـالل األيام 

املاضيـة بتعيني سـالم حواش مديـراً عاماً 
ملكتـب البيئة يف محافظة سـقطرى، يحمل 
مؤهـل سـادس ابتدائي، ويحظـى بعالقات 
ونفـوذ كبرية من دولة االحتالل التي يتواجد 
فيهـا منـذ 10 أيـام بعـد أن منحته سـيارة 
فارهة، يف حني يحمل وكيل املحافظة للبيئة 
والتنميـة شـهادة دكتوراه وماجسـتري من 
بريطانيـا، إال أنه ال يتعامل مـع اإلماراتيني 
ال مـن قريب وال من بعيد؛ لـذا لم يَُرصْف له 
سـيارة كما ترصف لعمالئها، إَضاَفًة إىل أنه 
يوجـُد يف مكتب البيئة نفسـه ثالثُة شـباب 
خريجـني مـن أوروبـا ويحملـون درجـات 
املاجسـتري بتخصصـات مختلفـة يف مجال 

البيئة.
وقـد حصلـت صحيفـة «املسـرية» عىل 
مذكرة رسـمية مرفوعـة إىل رئيس حكومة 
املرتزقـة بـن دغر بتأريـخ 7 يونيـو 2017، 

أخىل فيها وكالء محافظة سـقطرى الثالثة 
مسـؤوليتهم الكاملـة تجـاه مـا يجري من 
مخالفـات وترصفـات غـري قانونيـة داخل 
الجزيـرة، تتمثل يف العبـث باملصالح العامة 
مـن األرايض واملنافـذ واإليـرادات والجوانب 

اإلدارية وَغريها.
األمـر الـذي يؤكد مـدى العبـث الحاصل 
ثروتهـا  رسقـة  بعـد  سـقطرى  جزيـرة  يف 
ومقدراتهـا وخرياتهـا واملـال العـام فيهـا؛ 
لصالح االحتـالل اإلماراتي الذي قام يف وقت 
سـابق برسقة مولـد كهربائـي تابع ملحطة 
كهربـاء الجزيـرة ونقلـه إىل مصنـع ميـاه 

معدنية خاص به.
وأشـارت تلـك املصـادر، إىل وجـود مئات 
مصنـع  يف  مرصوصـة  حاليـاً  الحاويـات 
اإلمـارات لألسـماك، مليئـة بجميـع أنـواع 
األشجار والشتالت التي تحتضنُها سقطرى 

يف طريقها إىل اإلمارات.

طتــع وذمــج وظعــإ اآلبار .. صاجــٌط 
طحرتٌك بني اقتاقل اإلطاراتغ وداسح

إىل ذلـك شـنت صحيفة «املـرصي اليوم» 
املرصية، أمس السـبت، هجومـاً عنيفاً عىل 
ه جديد  الدور اإلماراتي يف اليمن، وذلك يف توجُّ
وغري ما هـو معتاد عىل ما يبـدو وفقاً لعدة 
صحف تناولت ما نرشته الصحيفة املرصية، 
مؤكدًة بأنها تعمل عـىل نقل حضارة اليمن، 
مشـرية إىل أن هـذه األفعـال ال تُقـِدُم عليها 
إال الـدوُل حديثـُة العهد التـي تبحث لها عن 

جذور.
للكاتـب  مقـال  يف  الصحيفـة  وقالـت 
«رسقـة  بعنـوان  سـالمة  َعبدالنـارص 
اآلثـاَر  إن  نموذجـاً»:  اليمـن  الحضـارات.. 
الثابتـَة -إْن صحت التسـمية- غـريَ القابلة 
للنقل كانت هدفـاً لتنظيم داعش، وتم محو 
بعضهـا مـن عـىل وجـه األرض، وتشـويه 
البعض اآلخر، يف الوقت الذي كانت فيه اآلثار 
السـورية هدفاً للقصف األريض والجوي من 
القوات األجنبية بمختلف ألوانها، وحتى من 
الفصائـل املسـلحة التي من املفـرتض أنها 
سورية بالدرجة األوىل، حتى وإن كانت تضم 

مسلحني أجانَب من هنا وهناك.
وأضـاف املقـال: اآلن ويف هـذه اللحظـة، 
يمكـن أن نقول صـّدق أَْو ال تصّدق، حضارُة 
اليمن يتم نقلُها عىل مراكب وطائرات، اآلثار، 
السـيوف،  الخناجـر،  املرجانيـة،  ـعاب  الشِّ
الطيـور النـادرة، كل مـا يتعلـق بالتأريـخ 
والرتاث، حتى األشـجار املعمـرة، ناهيك عن 
رشاء العقـارات واألرايض، خصوصـاً يف تلك 
الجزيـرة (سـقطرى) املكونـة مـن 6 جـزر 

عـىل املحيط الهنـدي، ُقبالة سـواحل القرن 
األفريقـي بالُقـرب من خليج عـدن عىل بُعد 

350 كلم جنوب شبه الجزيرة العربية. 
وأكد الكاتب أن الجزيرة تم تصنيُفها كأحد 
بت  مواقـع الـرتاث العاملـي عـام 2008، ولُقِّ
بأكثر املناطـق غرابة يف العالم، كما صنّفتها 
صحيفـُة نيويورك تايمـز األمريكية كأجمل 
جزيـرة يف العالـم لعام 2010؛ نظـراً للتنوع 
الفريد واألهمية البيئية لها وانعكاسـها عىل 
العالم، وتبلغ مسـاحة الجزيرة نحو 3.650 
كلم مربعاً، بسـاحل إجمايل 300 كلم، ويبلغ 
طولها 125 كلم، وعرضها 42 كلم، كما يبلغ 

عدد السكان هناك نحو 175 ألف نسمة.
ولفـت املقـال إىل أن الحضـارة اليمنيـة 
خضعت لعملية ممنهجة من التدمري والنهب 
يف آن واحـد، أصبـح واضحـاً أن هناك بعَض 
األنظمـة تسـعى إىل محـو هـذه الحضارة، 
وأنظمـة أخرى تسـعى إىل إنشـاء حضارات 
مصطنعـة مـن خـالل حضـارات اآلخريـن 
املوغلـة يف القـدم، الشـعُب اليمنـي لـم يعد 
يلتفـت إىل التأريخ بقدر البحث عما يُسـدُّ به 
الرمق، لم يعد منتبهاً لحضارته بقدر البحث 
عن عالج أَْو دواء لألمراض املسترشية هناك، 
ويف مقدمتهـا الكولـريا التـي أصابـت نحـَو 

مليون شخص عىل األقل.
وأوضـح الكاتـُب عبُدالنـارص سـالمة يف 
مقالـه عـىل أن كل مـا نسـتطيع فعلـه هو 
التنبيـه إىل أن الهـدَف هـو الحضـارات، وىف 
الوقـت الـذي كنـا نعتقـُد فيـه أنهـا األزمَة 
النفسيَة للدول حديثة االكتشاف، كالواليات 
املتحـدة األمريكيـة، وجدنا أنها أيضـاً أزمة 
األنظمـة حديثـة التكويـن باملنطقـة وهي 

الطامة الكربى!.

 : تسغظ الحثادي 
دعـت منظمُة أطباء بـال حدود، منظمـاٍت أخرى، إىل 
املبـادرة يف تقديم املسـاعدة ملا يزيد عـن 4,400 مريض 
فشـٍل كلـويٍّ يف اليمـن يعانـون مـن نقـص يف األدويـة 

واملستلزمات الطبية الالزمة للعالج .
وأفـادت منظمـُة أطباء بال حـدود، أن الخطـَر يُحِدُق 
بحيـاة املرىض املصابني بالفشـل الكلوّي، فيمـا تُصاِرُع 

مراكُز غسيل الكىل يف اليمن لالستمرار بعملها.
 وحسب تقرير منظمة أطباء بال حدود، اضطر أربعة 
مراكز لغسيل الكىل من أصل 32 مركزاً يف اليمن إىل إغالق 
أبوابهـا منذُ بدايـة العدوان عىل اليمـن يف مايو 2015م ، 
بينمـا تواجه املراكُز املتبقية خطَر نفـاِد اإلمدادات ، مما 
يُعيـق قدرتهـا عىل تأمـني العـالج للمرىض بشـكٍل غري 

منقطع.
رئيُس بعثة أطباء بال حدود يف اليمن جون بيسـيلينك، 
قال إّن «معظَم املرىض املصابني بالفشل الكلوّي يف اليمن 
ال يملكـون الُقـدرَة الجسـدية أَْو املاليـة للتنّقل من أجل 
الحصول عـىل العالج، وحتى إذا تمّكنـوا من الوصول إىل 
مركـٍز يوّفر الخدمة، فإنّه من املحتمـل أْن ال يقدروا عىل 

ل نفقات العالج».  تحمُّ
ويضيف إّن «عدداً كبرياً من املرىض املصابني بالفشـل 
الكلوّي هـم موّظفون حكوميون لـم يتقاضوا أجوَرهم 
منـذ 18 شـهراً، فتتضاءل ُفـَرُص تلّقيهم هـذه الرعاية 

الطبية املنقذة للحياة».
 وأضاف بيسـيلينك أّن «الوضـَع الراهَن الذي يواجهه 
املصابون بالفشـل الكلوّي هو مثاٌل واحـٌد عىل العواقب 
التي خّلفها العدوان عىل الشـعب اليمنـي.. إّن اإلمدادات 
الطبيـة واألدويـة الالزمة للعالج توشـك عـىل النفاد ، يف 
املقابـل لم يتقـاَض العاملـون الصحيـون أجورهم منذ 

18 شـهراً، وتُصارع املستشـفيات ملتابعة عملها، بينما 
تتعّرُض بعُضها للغـارات الجوية أَْو القصف املدفعّي، ما 
يضطّرهـا إىل إغـالق أبوابها، ومن بينهـا مرافُق منّظمة 

أطباء بال حدود».
وقالـت منظمـُة أطبـاء بال حـدود بأنها وعـىل مدى 
العامـني املاضيـني، اسـتوردت أكثـَر مـن 800 طّن من 

إمدادات غسـيل الـكىل، وقّدمت أكثَر من 83 ألف جلسـة 
عالج مّجانية ِلما يقارب 800 مريضاً.

وأضافـت يف تقريرها أنه ليس بوسـعها تغطيُة كامل 
االحتياجـات الضخمـة يف البالد؛ لذا تسـتجدي منظماٍت 
أخـرى للمبـادرة يف تقديـم املسـاعدة ألكثر مـن 4,400 

مريض يعاني من فشٍل كلويٍّ بأمّس الحاجة إىل العالج.
 وكانت وزارُة الصحة اليمنية ومنظماٌت دولية عاملٌة 
يف اليمن قد بعثت قبل أشـهر قليلة ماضية نداَء استغاثة 
لصالح مرىض الفشل الكلوي يف اليمن، َوجاءت مناشدات 
الوزارة واملنظمات املجتمع الدويل تقديَم املسـاعدة ملراكز 
غسـيل الكىل بعَد توقف أربعة منها بشـكل تام؛ بسـبب 
ة األدوية واملسـتلزمات الطبية الالزمة للعالج جراء  ُشـحَّ
العـدوان والحصـار الـذي حـال دوَن دخول املسـاعدات 
الطبية لليمن، عالوة عىل عراقيل االسترياد التي تفِرُضها 

دوُل تحالف العدوان عىل الرشكات الدوائية.
ودفعـت «مؤّسسـة بنـاء للتنميـة» يف ينايـر املايض 
بمسـتلزمات 150 جلسـة غسـيل دمـوي ملرَكـز رعاية 
مرىض الفشل الكلوي بمدينة الُعّمال بمحافظة الحديدة 

غربي اليمن. 
مديُر مراكز الغسيل الكلوي، الدكتور أيمن كمال، قال: 
إن املسـتلزمات املقدمة من املنظمة أسـهمت يف تخفيف 
ــة يف ظل الظـروف االقتصادية  معانـاة املرىض، وَخاصَّ
الصعبـة التـي يمر بها املركز جراء شـحة املـواد الطبية 

والتي تضاعفت يف ظل استمرار العدوان والحصار.
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صالئ لع ضان السسعدغعن غساسثون الغمظ

شعرغظ بعلغسغ: زسمئ السسعدغئ دسط الغمظ بـ8 ططغارات دوقر
تتصغص وضالئ إغرن السعغسرغئ: السسعدغئ تدت المقغغظ لاةظغث حرضــــ

تقرير

 : ترجمئ خاخـئ:
 

نرشت صحيفُة «مورنينق سـتار» الربيطانية مقاالً 
للناشـطة الحقوقية كيـم رشيف، أمـس األول، طالبت 
باعتقال بن سلمان ومحاكمته أمام القضاء الربيطاني؛ 

بسبب جرائم الحرب الوحشية املرتَكبة يف اليمن. 
وقالـت بأنـه مع تدهـور الوضـع يف اليمن؛ بسـبب 
«أسـوأ كارثة من صنع اإلنَْسـان» يف العالم اليوم، فإنها 
تعتـربُ وصمة عـار عىل الجبـني كدولة كبـرية إذا أردنا 
أن نسـتقبَل مهنـدَس هـذه الكارثـة، ويل عهـد اململكة 
السـعودية بن سلمان، لزيارة بريطانيا، ومع ذلك، لدينا 
واجٌب قانوني وأخالقي؛ السـتدعائه إىل املحاكمة والرد 
عىل االتهامات بارتكابـه جرائَم حرب يف اليمن بموجب 

القانون الربيطاني. 
وأَضافـت، أن القانـون واضح جداً يف هـذه النقطة، 
وهناك اختصاٌص للمثـول أمام املحاكم الربيطانية ألي 
شخص يرتكب جرائم حرب يف أي مكان يف العالم، مهما 

كان وضُعه الدبلومايس. 
وتسألت: هل تسود سـيادة القانون أم أن «املصلحة 
السياسية» تقوُِّض نظامنا القانوني وتقوض استقالل 
القضاء؟ هذا هو السؤال الحاسم بأن طلب القبض عىل 

بن سلمان سيجاب. 
وبيّنـت، أن ارتـكاَب تحالف العدوان السـعودي آالَف 
جرائـم الحرب يف اليمن ال جـداَل فيه، وأن األدّلَة الكثرية 
التي جمعها املرَكـُز القانوني للحقوق والتنمية، ومقره 
يف اليمن، ألكثر من 1000 يوم منذ بدء التدخل العسكري 
غـري املـرشوع تثبـت دون أدنى شـك أن هـذه الجرائم 
ارتكبهـا تحالـف العدوان السـعودي، ويجري تسـجيُل 
املزيـد من األدلة عىل ارتكاب جرائم حرب يومياً، كما أن 
تقاريَر من منظمات غـري حكومية دولية مرموقة مثل 
منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ووكاالت 
األمـم املتحدة أكـدت عىل ارتـكاب التحالف السـعودي 

لجرائم الحرب. 
وأوضحـت، أنـه مـن الناحيـة القانونيـة، فـإن أي 
اسـتهداف ألية منطقـة مَدنية يشـكل جريمـة حرب، 
حتى إذا تبني الحقاً أن هذه األماكن استُخدمت ألغراض 

عسكرية، مشـرية إىل أن األدلة تثبت أن تحالف العدوان 
السعودي استهدف آالف املدارس واملنازل واملستشفيات 
واملطـارات  األغذيـة  تخزيـن  ومسـتودعات  واملـزارع 
واملوانئ ومحطات املياه ومحطـات الكهرباء واملصانع 
وحفالت الزفاف والجنـازات ومراكز الرتفيه ومخيمات 
الالجئـني واملواقع الرتاثيـة القديمة - حتى السـيارات 
املدنية املتنقلة لـم تنُج من الرضبات الجوية، وَكثرياً ما 
يُقتل األطفال؛ بسـبب الغارات الجوية عىل مدارسهم أَْو 

عندما يلعبون كرة القدم يف الشوارع. 
وكشـفت الصحيفـة، أن تحالَُف العدوان اسـتخدم، 
وبشـكل متكـرر، األسـلحَة املحظـورة، مثـل القنابـل 
العنقوديـة والكيميائيـة واليورانيـوم املخصب التي ما 
فتئت تطاُل أرواح املدنيني، بما يف ذلك تشـوهات خلقية 
حـادة من النـوع الذي رأينـاه عقب كارثة تشـرينوبيل 

النووية. 
وتسـاءلت: ملاذا يتم استخدم األسـلحة املحظورة يف 
مناطـَق مكتظة بالسـكان َكثـرياً، كما لـو كانت حرُب 
التحالف السعودي تشـن عىل املدنيني اليمنيني بدالً عن 
أي شخص آخر؟!, مجيبًة عن التساؤل، الجواب بسيط: 
منـع وخنـق الحركـة الديمقراطيـة يف اليمـن وإجبار 

الشـعب اليمني عىل رفض حكومتـه املختارة مقرها يف 
صنعاء. 

وأَضافـت، أن املاليـني مـن الناس يأتـون من جميع 
أنحاء اليمن إىل شوارع صنعاء؛ إلظهار الدعم للحكومة 
املشـكلة يف صنعاء وبشـكل مسـتمر، ولكـن التحالف 
السـعودي وحلفاءهـم ال يريـدون ذلك، إنهـم يريدون 
الشـعب اليمني أن يقبَـَل بعصابة مـن الدَُّمى املتحركة 
تتواجـد يف اململكـة السـعودية، بقيادة الخائـن هادي، 
الـذي يوجد مقـره َحالياً يف فنادق الرياض، وليسـت له 
رشعيـة بموجب القانـون الدويل وال بموجب الدسـتور 
اليمني، ويتلقى مدفوعات مالية كبرية من السـعوديني 

لقاء الخدمات التي يقدمها. 
وفنّـدت الصحيفة اّدعاء تحالف العدوان ما يسـمى 
«إعـادة» الخائـن هادي إىل السـلطة، بأنه َوْهـٌم، وملاذا 
لم يُعد إىل جنوب البـالد، والتي يّدعي التحالف العدواني 
أنهـا تحـررت منذ أواخر عـام 2015؟، وبـدالً عن ذلك، 
يحتـل الجنوب َحالياً خليٌط من املرتِزقة من املجموعات 
التكفرييـة، باإلَضاَفـة إىل قـوات اإلمـارات التي فتحت 
18 مركـَز اعتقـال رسيـة تسـتخدم لتعذيـب اليمنيني 
حتى املوت، وأثارت فوىض عـىل موقع الرتاث العاملي يف 

سقطرى. 
واعتربت الصحيفة، أن «ما يحدث يف اليمن لم يحدث 
يف بلـد آخر يف العالم، وأنها حالـة مهينة تماماً وخطرية 
جداً بالنسبة للعالم، ويمكن أن يحدث ألي بلد آخر؛ ولذا 
يجب أن نرفض هذا النوع من االنتهاك لسيادة أية دولة، 

ومن مصلحتنا الجماعية القيام بذلك». 
وعرضت الصحيفة اآلثار الكارثية للحصار املفروض 
عـىل اليمن، «هناك حصار صارم جـداً عىل اليمن، ينفذ 
بشـكل تعسـفي من قبل التحالف العدواني السـعودي 
عن طريق البحر والجو والرب، ويعتمد البلد عىل الواردات 
بنسـبة 80 يف املائة من املواد االسـتهالكية، وبالتايل، ال 
يمكـن لألغذيـة الحيويـة والـدواء الوصـول إىل البالد، 
ويواجه ما يصل إىل 17 مليون شخص املجاعة، ويموت 
130 طفالً دون الخامسة من العمر يومياً؛ بسبب سوء 
التغذية، وفقاً لليونيسف، وال يشمل ذلك جميَع األعمار 
الذين يموتون من القصف اليومي ومن يموتون؛ بسبب 

سوء التغذية فوق سن الخامسة». 
وأَضافت: بسـبب إغالق مطار صنعـاء منذ أكثر من 
عامـني، وال يمكن لضحايـا الغارات الجويـة والحصار 
الذيـن يحتاجـون إىل رعايـة طبيـة عاجلـة السـفر إىل 
الخارج ويموتون نتيجة لذلـك، وأمراض الكىل ومرىض 
الرسطـان هـم األكثر تـرضراً، وهم يموتـون بمعدالت 
مقلقة؛ بسبب نقص األدوية واملراكز الطبية لرعايتهم. 
وقالت الصحيفة: إن الحصار عىل اليمن غري قانوني، 
ويصـل إىل اسـتخدام الجوع كسـالح يف الحـرب، وهي 
ممارسة استخدمها النازيون يف الحرِب العاملية الثانية، 
هـذا نـوُع العمل الـذي يدعمـه ُكلُّ َمن يدعـم التحالف 
السـعودي، وأن الحصـار عقـاب جماعـي، ويـؤدي إىل 
اإلبـاَدة الجماعيـة - وكل ذلـك انتهاك صـارخ للقانون 

الدويل. 
لـذا فـإن اسـتقبال بـن سـلمان، الديكتاتـور يسء 
ـمعة، يف زيـارة دولـة لربيطانيـا، هو إهانـٌة كبريٌة  السُّ
لجميـع القيـم التـي تّدعي الحكومـة الربيطانيـة أنها 
عزيزٌة، مشـددة عىل وجوب استدعاء املجرم بن سلمان 
للـرد عىل جرائم الحرب املرتَكبة يف اليمن، وليس إكرامه 

مع استقبال فخم. 

السثوان اجاثثم أجطتئ طثخئئ بالغعراظغعم تسئئئ شغ تحّععات َخْطصغئ تادة لطمعالغث شغ الغمظ

ختغفئ «طعرظغظص جاار»: طتاولئ إسادة عادي إىل 
خظساء طةرد وعط وغةإ طتاضمئ بظ جطمان

 : طاابسات:

يف البداية دفعت السـعوديُّة ودوُل العدوان املالينَي 
مـن الـدوالرات؛ لـرشاء صمـت املنظمات ووسـائل 
اإلعالم الدولية؛ بهدف َغضِّ الطرف عن الجرائم التي 
ترتكبها يف اليمن بحق املدنيني، ورغم ذلك استطاعت 
الحقيقـة أن تخرتق جدران الصمت وتصَل لشـعوب 
العالم، وصوالً إىل اسـتفتاء أجرته صحيفة بريطانية 
يرفـض  الربيطانـي  الشـعب  مـن  أن 75%  أثبتـت 
استقبال ويل العهد السعودي يف لندن؛ بسبب جرائمه 

يف اليمن. 
ويف أملانيـا حيـث اتخـذت الحكومُة قـرارا جريئاً 
بوقـف صادراتهـا من األسـلحة لـُكلٍّ مـن اإلمارات 
والسـعودية طاملـا اسـتمرت الحـرُب عـىل اليمـن، 

وبـات النظام السـعودي غري قادر عـىل إخفاء يديه 
امللطختـني بدمـاء اليمنيـني، فلجـأ مؤخـراً لتجنيد 
رشكات عالقـات عامـة يف أمريـكا وأوروبـا؛ بهدف 
تحسـني صورته أمـام الرأي العام الـدويل، يف خطوة 
أشـبه بمحاولة مجرم اللجوَء ملغسلة تزيُل عنه آثاَر 

الدماء التي سفكها يف اليمن. 
ويف هـذا السـياق نرشت وكالـة إيـرن اإلخبارية 
املختصة بالشؤون اإلنَْسانية من مقرها يف سويرسا 
تقريراً كشـف أن السـعودية اعتمـدت خطة لتجنيد 
رشكات وجماعـات ضغـط لتحسـني صورتها التي 
تشـوهت عىل خلفيـة جرائمهـا يف اليمن وسـجلها 

الحقوقي اليسء تجاه مواطنيها. 
ـل التحقيـق إىل أن السـعودية وقعـت عدة  وتوصَّ
اتفاقيات وعقود مع رشكات عالقات عامة يف أمريكا 
وبريطانيا، إىل جانب جماعات ضغط مختلفة؛ بهدف 

تحسـني صورتها بعد االنتقادات العدة التي طاولتها 
إثر قيادتهـا لتحالف العدوان العسـكري عىل اليمن، 
والذي أَدَّى إىل تدهور الوضع اإلنَْساني يف البالد بشكل 
مأسـاوي وخّلف عـرشات آالف الضحايا من املدنيني 

معظمهم من النساء واألطفال. 
ووفقـاً للتحقيـق فإن السـعودية أطلقـت دعاية 
إعالميـة وزعمت أنها أطلقت خطة إغاثة واسـعة يف 
اليمـن وطلبت من الرشكات التي تعاقدت معها ضخ 
مواد صحفية مكثفة ونرشهـا يف الصحف والقنوات 
الغربية؛ بهدف تحسـني صورتها وحرف األنظار عما 

ترتكبه من جرائم يف اليمن. 
وأشـار التحقيـق إىل أن حملـة العالقـات العامة 
والدعاية تجاهلت تماماً مناشداِت األمم املتحدة لفك 
الحصار عن اليمـن، إىل جانب تجاهلها عدم إمكانية 
وصـول هـذه املسـاعدات إىل مئـات آالف اليمنيني يف 

مناطـَق ال يسـيطُر عليهـا تحالف العـدوان، والذين 
تهددهـم املجاعـة. وأطلقت هـذه الـرشكات موقعاً 
تموِّلُه السـفارُة السعودية يف الواليات املتحدة بعنوان 
ARABIANOW ORG للرتويـج للخطـة اإلنَْسـانية 

السعودية يف اليمن. 
وكشـف التقرير أن رشكتني شهريتني تعاونتا مع 
السعودية يف معركة العالقات العامة هذه، هما «بوز 
 .QORVIS MSLGROUP هاميلتـون آلن»، ورشكـة
وقد قامـت هذه األخرية بالتواصـل أكثر من 60 مرة 
خالل سـتة أشـهر مع صحافيـني أمريكيني يغّطون 
الحـرب يف اليمن، إىل جانب تقديـِم محتوًى إلكرتونيٍّ 

مرّوج لخطة السعودية املزعومة يف اليمن. 
ووفقـاً للتحقيـق، فقد وقعت هـذه الرشكة عقداً 
بستة ماليني دوالر مع السفارة السعودية يف أمريكا؛ 
لتقديم محتوى إعالمي مؤيد للمملكة. وهي الرشكة 
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 شــطغسعا بتاجئ لحرضات السقصات الساطئ
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تقرير

 : ترجمات:
 

حّذرت صحيفـُة «در فراتيـاج» األملانية 
ُكالً من الواليات املتحـدة وبريطانيا والدول 
الغربية بشـكل عـام، من اسـتمرار دعمها 
لتحالـف العـدوان عـىل اليمـن وقالـت: إن 
تداعيـات إضعـاف اليمـن وتدمريه سـريتدُّ 

يوماً عىل تلك الدول. 
لتناُوِل  افتتاحيتها  الصحيفة  وخصصت 
مأساة اليمن وعنونت االفتتاحية «من زرع 
الحـرب حصـد األوبئـة»، وقالـت مخاطبة 
الـدول الغربية «أيهـا الغرب، السـهم الذي 
رميتمـوه سـريتد إليكـم.. يف اليمـن، التـي 
مـن  املزيـُد  انتـرشت  الحـرُب،  أضعفتهـا 
األوبئـة. الكولريا والدفترييـا وحمى الضنك 
وداء الكلـب املحيل والسـعال الديكي، واآلن 

انفلونزا الطيور والصدأ األسود». 
وأَضافت الصحيفة أن «من يزرع الحرب 
يحصـد اإلرهـاب»، مشـرية إىل أن ذلك كان 
مثالً لكنه واقعي ودقيـق «فتهديد اإلرهاب 
النابـع من هـذه منطقة الرشق األوسـط، 
ازداد عـىل نحـو مفرط يف الـ 15-20 سـنة 
املاضية، وهو تهديد للمنطقة نفسـها عىل 
وجـه الخصوص ولنـا يف الغـرب عىل وجه 

العموم». 
وأكدت الصحيفة أن «ما سـاهم يف نرش 
اإلرهاب هي الحروب التي نسـتطيع القول 
إن الغـرب هـو مـن بدأها، هو مـن قادها، 
هو مـن غذَّاها، هـو من أسـعرها، هو من 
طـول أمدهـا، هو من جنـى املليـارات من 
عقد صفقات بيع األسـلحة: بـدءاً من ليبيا 
ومروراً بسوريا واليمن والعراق ووصوالً إىل 

العراق وأفغانستان». 
وأَضافـت أن «كل هذه الحروب لم تجلب 
املعانـاة الكبرية للبلدان املترضرة فحسـب، 
بل جعلت العالم أَيْضاً غريَ آمٍن بالنسـبة لنا 

الغربيني». 
وأشـارت الصحيفـة إىل أنـه إىل جانـب 
تهديـد اإلرهاب «هناك تهديـد آخر، خلقناه 
نحـُن بحروبنا وهـو األوبئـة. عندما تنهار 
الرعاية الصحيُة يف اليمن والتي كانت يف ُكّل 
األحـوال بدائية، حيث توقف العمل تماماً يف 
ما يزيـد عن نصف املرافـق الصحية وكثري 

منها ُدمر تماماً». 
وأَضافت أنـه «عندما يُحـرم الناس من 

دخلهـم ولم يعـد بإمكانهـم الحصول عىل 
األدويـة  تكـون  عندمـا  الطبيـة،  الرعايـة 
واملعدات الطبية مفقودة؛ بسـبب الحصار، 
عندمـا يـزداد ضعف الناس؛ بسـبب نقص 
التغذيـة، عندمـا يتم قصـف محطات ضخ 
امليـاه وال يمكن لكثري مـن الناس الحصول 
عـىل مياه الرشب النظيفة. ثم تأتي األوبئة. 
فـإّن ذلـك بسـبب الحـرب التـي يدعمهـا 
الواليـات  رأسـهم  عـىل  الغـرب  ويغذيهـا 

املتحدة». 
ولفتت الصحيفة إىل أنه يف اليمن «سجل 
وبـاء الكولـريا أكـرب حالة انتشـار من بدء 
ظهـوره يف العالم، لكن ُكّل هذا غري مهم إىل 
حد كبري بالنسـبة للغـرب وأمريكا برصف 
النظـر عن عـدد قليل من الذيـن يتعاملون 
معهـا، مثل ُممثيل منظمـات اإلغاثة. نادراً 
مـا نـرى موضـوع الكولـريا يف اليمن عىل 
الصفحـات األوىل مـن الصحـف وباألصـح 

ليس نادراً وإنما أبداً». 
اسـتهدفت  الصحيفـة: «لقـد  وتابعـت 
الغـارات الجويـة السـعودية عـىل اليمـن 
العـرشات من مزارع الدواجـن، مما أَدَّى إىل 
تدمـري عملية اإلمداد بالغـذاء وهذه جريمة 
حرب واضحة»، مضيفة «إن انهيار النظام 
الصحي وجزء كبري من هياكل الدولة يجعل 
مـن الصعوبة بمكان مكافحـة مرض مثل 
الكولريا وانفلونزا الطيور فبيئة الحرب هذه 
مالئمة تماماً لظروف انتشار تلك األوبئة». 
وتقول الصحيفـة إن الغرب الذي يعتقد 
أنـه بمنأى عن تداعيات مـا يحدث يف اليمن 
يتجاهـل أن موقـع اليمـن يمثـل «جـرساً 
أخَرض» النتقـال وانتشـار األوبئة، فطريق 
انتشـارها املألـوف يمـر مـن إفريقيا عرب 
اليمن إىل آسـيا ومن هناك أَيْضـاً إىل أمريكا 

الشمالية وأسرتاليا». 
وأَضافـت الصحيفة أنه وبسـبب الحرب 
التـي يدعمها الغرب عىل اليمن، لم يتم دفُع 
رواتب معظم موظفـي الخدمة املدنية منذ 
سـنة فيمـا يقصف السـعوديون املنشـآِت 

الزراعية والصناعية والصحية وغريها. 
وختمـت الصحيفـُة بتذكـري الغـرب أن 
الحـروَب هـي أزمات مـن صنع اإلنَْسـان. 
يمكـن أن تكوَن لها عواقـُب كبريٌة تتجاوز 
بكثـري أرضار الحـرب الفعليـة. وال يمكـن 
ـع العديد مـن اآلثار املرتتبـة عنها عىل  توقُّ
اإلطالق. وبالنسـبة ألولئـك الذين يعتقدون 
أنهم يستطيعون بسهولة إنفاذ مصالحهم 
يف جميـع أنحـاء العالـم ويبقـون زاويـة 
أُْخـَرى من العالم يف معزل صحي يعاني من 
الدمار والبؤس واليأس من املمكن أن ترتتب 
عواقـب ال يمكـن وصُفهـا جـراء أفعالهم، 

فالقوس الذي رموه سريتد إليهم. 
الخاتمة: السياسـة التي تنتهجها نخبنا 

ال تعطينا املزيد من األمن وإنما أقل. 

صالئ إن السعط الثي تط رطغه سطى الغمظ جغرتث سطى الثول الشربغئ:

ختغفئ «در شراتغاج» افملاظغئ تتثر الشرب 
طظ تثاسغات دسط الترب سطى الغمظ

نفسـها التـي رّوجت إلعدام السـعودية عـام 2016 
للشـيخ نمر النمر وغريه من السعوديني، عىل اعتبار 
أن هـذه الخطوة تأتي يف إطـار خطة اململكة ملحاربة 

ما يسمى اإلرهاب. 
بينمـا قامت رشكـة بيادجفيلـد، بتنظيم رحالت 
«لتغطيتهـم  اليمـن،  إىل  الغربيـني  للصحافيـني 
وتصويرهم وصول شاحنات املساعدات اإلنَْسانية إىل 

اليمنيني»، وفق ما جاء يف تحقيق «إيرين». 
أما مجلُة فورين بولييس األمريكية، فقد ذكرت يف 
تقريٍر أن السعوديَة رفعت عدداً من جماعات الضغط 
التي تعمـل لصالحها من خمٍس وعرشين جماعة إىل 

145 جماعة خالل العامني املاضيني. 
وقالت املجلة إن «األموال التي يضخها السعوديون 
لتلـك الرشكات تصيبُنـا بالذهـول»، وأضافت املجلة 
أنه إذا كانت السـعودية تقوم بعمل إنَْسـاني صائب 

يف اليمن فلـن يكونوا بحاجة إىل اسـتئجار الرشكات 
بل قد يتسلمون جائزة نوبل لرفع املعاناة عن اليمن. 
تدفعهـا  التـي  األمـوال  ُكّل  أن  املجلـة  وأَضافـت 
السـعودية لرشكات العالقات العامة لن تغري شـيئاً 
يف واشـنطن، فصـور القصـف والدمـار واملجاعة يف 

الشمال ستبقى عىل حالها. 
ونقلت قناة الجزيرة أن التقريَر الذي نرشته املجلة 
األمريكي استند إىل وثائَق رسـميٍة قدمتها الرشكات 
وبحسـب  األمريكيـة،  العـدل  وزارة  إىل  األمريكيـة 
الوثائـق فإن إحـدى الـرشكات املسـتأَجرة من قبل 
الريـاض، وهي تواصلت 60 مرة خالل سـتة أشـهر 
مع مؤسسـات إعالميـة أمريكية لتقديـم معلومات 
وتحليـالت قامت بصياغِتهـا عن َدور السـعودية يف 
اليمن، كما أنها تدير موقعاً إلكرتونياً خاصاً ومواقع 
للتواصل االجتماعي بتكليف من السـفارة السعودية 

يف واشنطن. 
وكشـفت املجلة أن هنـاك رشكة أُْخـَرى أرسـلت 
مئات املقـاالت والتحليالت إىل أعضـاء يف الكونغرس 
زعمـت فيهـا أن العمليـات العسـكرية للسـعودية 
واإلمـارات واليمـن تهـدف إىل محاربـة اإلرهاب وأن 
حمايـة املدنيـني يف اليمـن تحتـل أقـىص أولويـات 
التحالف، أما رشكـة الربيطانية فقد التقت عَدداً من 
الصحفيـني الغربيـني ونّظمـت لهم رحلـًة إىل اليمن 
لتصوير وصول شـحنة مساعدات سعودية الربنامج 
الـذي أعلـن عنـه السـعوديون مصممـون فقـط يف 
املناطق التي يسيطرون عليها مع حلفائهم يف اليمن 
أمـا املدنيون يف املناطـق األُْخـَرى فسـيتم حرمانهم 

وتركهم ملواجهة خطر املجاعة. 
الـذي  التجويـع  سـالح  أن  إىل  املجلـة  وأشـارت 
تسـتخدمه السـعودية يف اليمن يمثـل جريمة حرب 

وفق القانون الدويل. 
أمـا الفضيحـة األكرب التي كشـفت عنهـا املجلة 
األمريكية هي أن الخطة السـعودية لإلغاثة يف اليمن 
تحدثـت عن تقديم مـا قيمته ثمانيـة مليارات دوالر 
إىل اليمن خـالل العامني املاضيني عـرب األمم املتحدة 
ومنظمات أُْخـَرى لكن موقـع األمم املتحدة الخاص 
بتتبع التربعات لليمن يكشف أن ما قدمته السعودية 
عـرب املنظمـة الدولية أقل مـن مليـون دوالر، أما ما 
يتعلـق بباقـي املبلغ فال توجـُد وسـيلٌة للتحقق من 

صحته. 
وختََمـت املجلـة تقريَرهـا بالقـول: إن املليـارات 
التي تدفعها السـعودية لتحسـني صورتها يمكن أن 
تعمَي البَرص لفرتة قصرية، لكنها لم تطمس شـمَس 
الحقيقة يف بلد أعيته أسـوأ كارثة إنَْسـانية يف العالم 

تسببت بها السعودية. 



8
األحد

العدد

23 جمادى األوىل 1439هـ..
11 فرباير 2018م

(359)
كتابات 

رشسئ جغث أتمث
ترى كيف لنا أن نقرأ بيان اإلخوان األخري 
عن الهجوم الرتكي عىل عفرين السـورية، 
وتربيرهم لهذا الهجوم؟ هل هي التحالُفات 
القديمـة تتجّدد؟ هـل هـو ردٌّ للجميل بعد 
«الجماعـة»  لقـادة  أردوغـان  احتضـان 
عقب ثـورة 2013/6/30 يف مـرص وتبنّيه 
لخطابهم بـل واخرتاعـه لشـعار «رابعة» 
الشـهري إثر ِصدامهم الدامـي مع الرشطة 
والجيـش يف منطقـة رابعـة يف مدينة نرص 
يف القاهـرة! أم هـو العداء امُلتأّصـل لديهم 
تجاه ُكّل ما هو قومي عربي سواء جاء من 
سـوريا أَْو من مرص؟ أم هو سـوء التقدير 
الكامـل الـذي الَزَم هـذه الجماعـة تجـاه 
أحداث املنطقة منذ سـبع سـنوات ُسّميت 
بالربيـع العربـي والتـي كانوا دائمـاً فيها 
يتّخذون املوقـف الخطأ يف التوقيت الخطأ؟ 
وينحرفـون يف بوصلـة عملهـم السـيايس 

والوطني بعيداً عن االتجاه الصحيح!
حول هذه القضية دعونا نُسـّجل ما ييل:

أوالً: يُطالـب بيـان اإلخـوان املسـلمني 
حول عفرين بُمساندة َمن أسمته بالجيش 
الوطني السـوري الـذي تأّسـس يف كانون 
األول/ ديسـمرب املـايض وامُلكـوَّن مـن 39 
ي  فصيالً مسـّلحاً ينتمي أغلبهم إىل ما ُسـمِّ
سابقاً (بالجيش الحر)، وأنها تسانده ومعه 
الجيش الرتكـي الداِعم لـه؛ ألن الجماعات 

املسّلحة يف عفرين، تَُعدُّ يف عرفهم جماعات 
انفصاليـة، وهي (أي جماعة اإلخوان) ضد 
هذه الروح االنفصالية؟ والسـؤال هنا بأّي 
دليل من تأريخ ومواقف اإلخوان يف سـوريا 
وخارجها، كانوا هـم ُدعاة (للوحدة) وضد 
االنفصـال؟ ألم يكن ما جرى يف مرص خالل 
فـرتة تواجدهم السـيايس (2013-2011) 
للتمـّزق الوطني،  وُحكمهم مـرص، عنواناً 
واالنفراد بالسـلطة والقرار، بـل وبالتناُزل 
الضمنـي عن أجـزاء يف سـيناء ويف حاليب 
وشالتني عىل الحدود الجنوبية مع السودان؟ 
ونفـس الحال يف السـبع سـنوات الِعجاف 
يف سـوريا (2011-2017) والتـي سـاهم 
الدور اإلخوانـي (باعتبارها الجماعة األبرز 
للمسّلحني) يف  وتمويلياً  واألشمل سياسـياً 
إدخال سـوريا حلبة التجاذبـات اإلقليمية، 
كُمقّدمـة رضورية للتفتيـت الوطني، وما 
بيانهم األخري عن (عفرين) وامُلتضّمن نّصاً 
(حق تركيا يف اتخـاذ الخطوات الالزمة بما 
فيهـا احتـالل األرض السـورية للدفاع عن 
أمنها القومـي!!) أليس هذا كله ما يدحض 
دعوة اإلخـوان للوحدة ورفـض الجماعات 
االنفصاليـة، وهي سـيّدة تلـك الجماعات، 
وعنوانهـا الدائـم قبل هـذا الربيـع العربي 

(امُلزيَّف) وبعده؟
ثانيـاً: وإذا مـا ابتعدنا قليـالً عن (بيان 
عفريـن) فإننا نعتقد أن اإلخـوان، يف ضوء 
ما يجري يف سـوريا، ويف مرص (تحديداً) قد 

باتـوا يف ِمحنة حقيقيـة جديدة، وهنا أصل 
الـداء، وهـي محبّـة (الخريـف)، والنهاية 
التدريجيـة كجماعـة دوليـة كبـرية وهـو 
خريـف يتّصـف، بالتخبّط، وسـوء التقدير 
السـيايس مُلجريات الهزيمة التي يعيشـها 
هـذا (الربيع العربـي) وحوامله من تيّارات 
وجماعـات تكفريية، إن مـا كان يصلُح أن 
يقوله (اإلخوان) عام 2011، لم يعد صالحاً 
اليـوم (2018) أن يُقال، فلقد تلّقت داعش 
والنـرصة والجيـش الحـر، ووالية سـيناء 
وأنصـار الرشيعـة وفجـر ليبيـا، رضبات 
مؤلِمـة أّدت تدريجـاً إىل هزيمتهـم، وهـي 
جماعـات ال تنفـي جـذور عالقاتها- عىل 

األقل السياسية- باإلخوان املسلمني.
د، يف  إن الدولـة الوطنية، بجيشـها املوحَّ
سوريا ومرص تحديداً (ومن قبل يف العراق)، 
تتقّدم عـىل األرض رغـم الصعوبـات التي 
التـزال قائمة، ويف املقابـل يرتاجع املرشوع 
اإلجرامـي مـع داعميه، بـل إن بعضهم بدأ 
ينقلـب عـىل تلك الجماعـات التـي ُصِنعت 
عـىل عينه، وعىل نفطـه وفتاويه الوّهابية؛ 
وداخل مراكزه الحدودية (مثل معسـكرات 
أضنة الرتكية).. هـذه التحويالت والهزائم، 
ال يقرأها جيّداً اإلخوان املسـلمون، وال تزال 
ة َمن هم خـارج امُلعتقالت  القيـادات َخاصَّ
(ألن الصـف األول يف بلـد املنشـأ مرص كله 
اآلن يف السـجون) ال يُحسـنون قـراءة تلك 
الهزائـم التي ُمنوا بها هـم وحلفاءهم من 

التنظيمات املسـّلحة، وهو َفْهٌم قاِرص أّدى 
إىل مواقف خاطئـة، وُمهِلكة يف آن، َرسعاَن 
مـا أدخلتهـم يف هـذا الخريـف السـيايس 

الطويل!
ثالثـاً: إن أحـد أهـم مظاهـر (خريـف 
اإلخـوان) هو هذا الّرفع للغطـاء الخليجي 
(املـايل والسـيايس) عنهـم، إىل حـد إصدار 
وثائق توقيف ومنـع دولية بحّقهم، وجرى 
رفع الغطاء بعد أزمة قطر مع الدول األربع 
والتـي بـدأت يف يونيـو حزيـران (2017)، 
فالسعودية تحديداً كانت أحد أبرز الداعمني 
ماليـاً (وَدَعويـاً وّهابيـاً) لإلخـوان، طيلة 
سـنوات ُعمرهـم املديـد والذي وصـل هذا 
الشـهر إىل تسـعني عاماً (أنِشـئت جماعة 
السـعودية  اآلن   ،(1928 عـام  اإلخـوان 
تقف بقـّوة ضـد جماعة اإلخـوان، ومعها 
اإلمـارات والبحريـن والكويت ومن خلفهم 
جميعـاً مرص، ولم يبـق إال (قطـر) والتي 
رغـم الروابـط القّوية بـني أمريهـا الحايل 
(تميم) والقول بأنه أصالً ينتمي إىل جماعة 
اإلخـوان وأنـه انضـّم إليهـم عـْرب الشـيخ 
يوسـف القرضاوي، إال أن قطر ذاتها بدأت 
ترتاجـع تدريجـاً يف مجال دعمها الواسـع 
لإلخـوان وإن لم تتخل بالكامل عنهم، ربما 
لحاجتهـا إليهـم يف (وظائـف) و(معارك) 
خـارج الحدود، كما كان يجري إبان الربيع 

العربي!
إن رفـع الغطاء الخليجي عـن اإلخوان، 

مثَّل رضبة سياسـية ومالية شديدة التأثري 
عـىل بُنيـة التنظيم اإلقليمية، ما سـاهم يف 
إدخال اإلخوان يف مرحلة الخريف السيايس؛ 
ـة وأن هذه الـدول الخليجية، ترى يف  َخاصَّ
لتهديد أمنهـا القومي،  «اإلخوان» مصـدراً 
من خـالل العالقات امُلمتـّدة بني «اإلخوان» 
الدينيـة  والجماعـات  ومـرص،  سـوريا  يف 
امُلتشـّددة يف تلـك الدول؛ فضـالً عن الخوف 
املسـتقبيل مـن أن تنتقـل إليهـم (الحـال 
السـورية) التـي كان اإلخـوان أحـد أبـرز 
ة والبيئة الشـعبية والدينية  قادتهـا، َخاصَّ
يف تلـك املشـيخيات الخليجية ُمهيـأة لهذا 
النـوع من التطّرف وتوظيـف الِدين يف لعبة 

السياسة. 
يعيشـون  وهـم  اإلخـوان  إن  رابعـاً: 
خريفهم السـيايس، يتخبطون يف قراراتهم 
ومواقفهم، ولقد تجاوز األمر سوريا وليبيا 
لتذهب أشـكال التخبط وتتنـوع يف مناطق 
االشـتعال الطائفية واملذهبية والسياسـية 
العربيـة، وتأتي العراق واليمـن وليبيا عىل 
قمتهـا، فـإذا ما بحثنـا عـن دور لإلخوان 
املسـلمني هناك سـنجد مواقف مضطربة، 
وقـرارات خاطئة ودائماً تقـف يف مواجهة 
تنحاز  الشعوب وحقوقها املرشوعة ودائماً 
إىل قـوى إقليمية، ودولية ظاملـة ومعتدية، 
أَْو تمسـك العصـا مـن املنتصـف يف حروب 
عدوانيـة (مثل حالة اليمن) فتصبح أسـوأ 
من املعتدي، يف جرائمه ضد الشعب األعزل. 

طظ جعرغا إلى طخر: خرغش اإلخعان غامّثد!

البصئ باهللا وبأس المةاعثغظ
أبع غتغى الةرطعزي

عـىل ُطـول املواَجهـة يُثِْبـُت امُلقاِتـُل 
اليمنـي ُعلُـوَّ كعبه عـىل قـوى العدوان 
واالرتزاق والعمالة بسـالحه الشـخيص 
يواجـه أعتى جيـوش العالـم بضخامة 
أسـلحته وحداثتهـا، فالقـوة ال تقـارن 
بالسـالح والحشـود بقدر اإليمان بالله 
واالعتماد عليه وأحقية الدفاع املقدس. 

وهذا ما يتلخص يف واقعنا اليوم حني 
هّب أحـرار اليمن ليدفعوا عن أنفسـهم 
الـرش واإلجـرام السـعودي األمريكـي، 
ورغـم فـارق اإلمكانـات لصالـح قوى 
رجالنـا  أن  إّال  وعتـاداً,  عـّدة  العـدوان 
أجـادوا  األخيـار  ومجاهدينـا  األبطـال 
الحـرَب واستبسـلوا بشـجاعة وثبـات 
وصـرب وهّمة عاليـة وها هـم يجارون 
ُكّل  يف  بهـم  وينكلـون  العـدوان  قـوى 

امليادين. 
وهـا نحن والعالم بكله يشـهد ويرى 
بأمُّ عينيه وحشـود قوى العـدوان تبوء 
بالفشـل الذريـع أمـام صمـود وثبـات 
جبهـات  مختلـف  يف  اليمنـي  املقاتـل 
ومحاور القتال املمتدة عىل طول وعرض 
ووسط ويف الداخل اليمني، فما إن يجّهز 
العدو جحافلـه ومرتزقته لتنفيذ هجوم 
عىل قطاعات مجاهدي الجيش واللجان 
الشـعبية، َرسعاَن ما ينقلب السحر عىل 
الساحر ويتسيّد املقاتل اليمني للمشهد 
العسكري والسيايس والثقايف واألخالقي 
ويجتاز بذلك الصعاب متحديّاً لطواغيت 

العرص. 
األعداء  يقهـر  الشـخيص  فبسـالحه 
ويعطـب املدرعـات واآلليـات ويسـقط 
الطائـرات بحداثتهـا شـامخ بشـموخ 
جبـال اليمـن الراسـية من الله يسـتمد 
العزيمـة والبـأس واإلرصار يف اللـه وإىل 
الله وعـىل الله ومن الله توكله واعتماده 
وثقتـه, فكيف به أن يُهـَزَم وهو آية من 

آيات الله يف أرضه ووسط عباده؟!. 
املجاهد اليمني هـو آية من آيات الله 
لَفْضـِح البغـاة واملتلبسـني بالدين كذباً 
وزوراً، وهو آيـة من آيات الله يُعِذُب بها 
واملنافقني،  وامللحدين  والظلمة  الجبابرَة 
فكيـف به أن يُلغب وهـو من يحمل لواء 
حزب اللـه وأوليـاء اللـه وأنصـار الله، 

وكيف بـه أن يُهان أَْو أن يُـذل وهو َمَدُد 
وعون رسـول الله، وكيف بـه أن يكل أَْو 
يمل وهو رزح وسـند رسول الله، وكيف 
به أن يتعب وهـو نَفُس الرحمن، وكيف 
بـه أن يـرشك يف حـق اللـه وهو شـعب 

الحكمة واإليمان؟!. 
فلوالهـم اليمنيـني ملـا ُرفعـت رايـة 
الدين ونكسـت راية الكفر والنفاق، وإن 
حاول املنافقون واليهود والنصارى رفع 
رايتهم فسينكسها اللُه عىل أيادي رجال 
مؤمنـني مخلصني مجاهديـن يمانيون 
أبـاٌة وأحرار ال يهابـون العدى وال ترتعد 
الطغيـان  قـوى  لحشـود  فرائُصهـم 

والعمالة. 
ونحن إذ نرى الحشـود املهولة لقوى 
العدوان.. يف ُكّل جبهات القتال إّال أننا لم 
نرتعد؛ ألننـا أوالً واثقون بالله وبأحقية 
دفاعنا وَمـن يكن الله معـه فلن يرضه 

يشٌء مهمها بلغت قوته. 
وثانيـاً هـي ثقتنا برجالنـا األبطال.. 
محـاور  ُكّل  يف  والثابتـني  الصامديـن 
وجبهـات القتال. تحت حرارة الشـمس 
نهاراً وعىل صقيع الربد ليالً، يف الرمضاء 

ويف السهول ويف الجبال والوديان. 
الـدرس واحـٌد لـكل قـوى وجحافل 
األعـداء يف مختلف الجبهات قتل وتنكيل 
وإبـادة جماعية؛ وألننا عـىل ثقة بالله، 
فهـا هم رجالنـا املجاهـدون حارضون 
يف ُكّل مياديـن القتـال ملواجهـة أعـداء 
اللـه (أئمة الكفـر والنفـاق)، والتنكيل 
جاٍر عىل قدم وسـاق، ففي البقع خارت 
قواهـم، ويف صحـراء الجـوف ومـأرب 
تاهـت أفكارهـم، وإىل ميـدي وحـرض 
وجبهة السـاحل الغربـي غرقت قواهم 

وتفحمت جثثهم يف ُكّل ربوع الوطن. 
ويف الحـدود تذوقـت صنـوف وأنواع 
العـذاب، فمن بـأس الله وقوته يسـتمد 
املجاهـدون قوتهم وطاقتهـم الجهادية 
وبأسـلحتهم العاديـة يواجهـون قـوى 
العـدوان ويكـرسون زحوفات أعـّد لها 
وسـالحاً  ورجـاالً  األعـداء العـدة مـاالً 
ما يمنون بالخيبة والعار وتلحق  ودائماً 
بهـم الهزيمة والهـوان، ولم يسـتوعب 
األقزاُم دروَس التضحية والبسـالة التي 
يُبديهـا املجاهـدون يف ُكّل املعارك والذي 

يسّطرون فيها املالحم البطولية. 

ومتهاونـني عن القضية الفلسـطينية، 
وال حتـى اسـتنكروا قـرار ترامـب إعـالن 
القـدس عاصمـة إلرسائيل، لم نـَر أي بلد 
عربي استنكر هذا القرار سوى بلد اإليمان 
والحكمة التـي كلما حاولـوا محَو ذكرها 
بشن الحروب عليها، ازدادت رفعًة ومكانة 

بفضل الله سبحانه وتعاىل وتأييد منه. 
وهـي  األوىل،  قضيتنـا  هـي  فلسـطني 
أرُضنا املقدسـة التـي ال يمكـن أن نتناَزَل 

عن شـرب واحد منها مهما حاولوا تثبيَطنا 
عنهـا، ومهما غفل عنها بقيـُة العرب فلن 
نغفـل عنها ولن ننسـاها مهما تناسـاها 
بقيـة العرب التابعون لعـدو الله وعدوهم، 
ولـن نتهـاون يف الدفاع عنها ولن نسـكت 
عْن ما يجري فيها من مجـازَر وانتهاكاٍت 
واغتصابات، فنحن لن ننىس قضيتنا األوىل 
التي خرجنا مـن أجلها رغم العدوان ورغم 
الحصـار ورغم املعاناة التـي نعانيها، فلنا 

مبـدأٌ ثابـٌت ال يتغـري مهما حصـل ومهما 
ك يا فلسـطني أنّـا قادمون،  صار، ونبـّرشُ
لـن نخضَع ولـن نركـع ولن نتهـاون ولن 
نستسـلم، سـوف نناضل حتى النـرص أَْو 
الشـهادة، فنحـن ال نـرىض عـىل أنفسـنا 
وعىل األمة اإلسـالمية عيَش الـذل واملهانة 
القـردة  ألحفـاد  والخضـوع  والركـوع 
والخنازيـر، وسـيكون اللـُه معنـا نـارصاً 
ومؤيداً، فال تحزني يا فلسطنُي إنّا قادمون.

غرفـة  إىل  واإلحداثيـات  املعلومـات 
العمليات املشرتكة مع القوات الصاروخية 
َوالتي كانت جاهزًة بدورها لالستفادة من 
لالنقضاض  واإلحداثيات؛  املعلومـات  تلك 
عـىل الهدف بواسـطة صاروخ بالسـيتي 
د، اسـتطاع هو اآلخر اإلفـالَت من  مسـدَّ
ـة ببطارية  رادارات الرصد والتتبع الَخاصَّ

الباتريوت. 
نفذتهـا  إذن  التعقيـد  بالغـُة  عمليـٌة 
القـواُت املشـرتكة بدقـة وحرفيـة عالية 
تأتي اسـتباقاً لتحضريات العدوان ملعركة 

تصعيدية عىل امتداد الساحل الغربي. 
العملية املشـرتكة حققت هذا اإلنجاز 
النوعي متجاوزًة مجرد تحييد نظام الباك 
ثـري إىل القدرة عىل تدمريه وسـحقه بما 
يمثـل ترجمًة فعلية ملا أشـار اليه السـيد 

عبدامللـك الحوثـي يف خطـاب سـابق عن 
مواَجهة التكنولوجيا األمريكية املتطورة. 
الجديـر ذكره هنـا ملعرفـة معنى هذا 
اإلنجـاز وقيمته فإن املنظومـة الدفاعية 
األمريكية باك ثري تعد من أحدث األنظمة 
الدفاعيـة يف العالـم ولديهـا قـدرة كبرية 
عىل رصد األخطـار الصاروخية والتعامل 
معهـا بمـا مقـداره 100 صـاروخ دفعة 
واحـدة يف التتبـع والرصـد، و9 صواريخ 
املصـادة يف التحكم يف مسـارها وهدفها، 
إّال أنها أخفقت وسجلت فشالً جديداً أمام 
اإلمكانات اليمنية املتواضعة ولم تستطع 
حتـى حمايـة نفسـها مـن رضبـة هذه 

العملية املعقدة والدقيقة. 
املتدثـرة  الصلبـة  اليمنيـَة  اإلرادَة  إن 
باإليمـان العميق بنرص الله والعازمة عىل 

كرس العدوان هي من يقف خلف التطوير 
املسـتمر لإلمكانـات العسـكرية الرادعة 
للعدو املتغطرس وهزيمته يف رمال اليمن 

وجبالها وسواحلها. 
رسـالُة اليوم تقول إن تجمعات العدو 
ومرتزقتـه عـىل امتـداد السـاحل باتـت 
واللجـان  الجيـش  لصواريـخ  مكشـوفًة 
الشعبية، وأن معركة الساحل التي تميض 
بها قوى الغزو لن تكون يف صالحهم، وأن 
الخياراِت التي اسـتنفدها العـدو يقابلها 
خيـاراٌت لـم يتـم اسـتخدامها بعـُد عىل 

مستوى العمليات العسكرية الساحلية.
وكما أكدت القيادة العسـكرية اليمنية 
مراراً فإنه ال يـزاُل يف ُجعبة قوات الجيش 
وحداتهـا  بمختلـف  الشـعبية  واللجـان 

العديد من املفاجآت.

ـخرية، ها هو يَنتِقـل من َمرحلة  والسُّ
اإلعداد وبعد االسـتعداد واكتمـاِل ُقدراِته، 
إىل  الداخليّـة،  جبهاِتـه  ُمعظـم  وتأمـني 
َمرحلة الرَّد االسرتاتيجي وِبطريقٍة جديدٍة 

َمدروسٍة وُمختَِلفة. 
كان واِضًحـا، وُمنذ أن لجـأت الِقيادة 
واريـخ  الصَّ إىل  اإلرسائيليّـة  العسـكريّة 
ـوري، وليس  لَقصف أهداف يف الُعمق السُّ
ا  ِدفاعيّـٍ تَحـّوالً  أن  الَحربيّـة،  الطَّائـرات 
بَدأ يف سـورية بعد َسـبع سـنواٍت ِعجاف 
تَطـاول ِخاللهـا الَكثريون عليهـا، فجاء 

الـرَّد ُمزْلِزالً، ليس فقط بإسـقاط ُمعَظم 
هـذِه الصواريـخ، وإنّمـا أيًضا بإسـقاط 
وُمسـّلمات  نظريـات  وُكل  الطَّاِئـرات، 

اِئدة.  الَغطرسة واالستعالء السَّ
* * *

نتنياهـو كان يُحـّذر اللبنانيني (حزب 
الله) والسوريني، قاِئالً، إيّاُكم أن تختربونا 
وَجيشـنا، فجـاء الـرَّد عليـه بَعكس هذا 
ـؤال، واإلجابة عليـه يف ِميادين الِقتال  السُّ

َقويٍّا وساِحًقا. 
نَكتُـب بعاطفيّة ألننـا انتظرنـا وامَلاليني 

ِمثلما هـذا اليوم طويـالً.. وبعـد أن اكتوينا 
كثـريًا وتأّلمنا من اسـتفزازات أولئـك الذين 
اإلرسائيـيل،  االحتـالل  دولـة  عـىل  راهنـوا 
وانخرطـوا يف التَّطبيـع والتَّحالف معها دون 
َحياء، ويف َوَضح النَّهار، وِمثلما فشل ِرهانهم 
عـىل َهزيمـة امُلقاومـة أثنـاء ُعـدوان تموز 
(يوليـو) عام 2006، ها هـو ِرهانُهم الجديد 
عىل تَمزيق سورية واستسالِمها يَنهار أيًضا. 
سـورية تَنهض َقويًّة من َوسـط ُركام 
وُكل  امُلقاومـة  ِمحـور  وَمعهـا  امُلؤامـرة 

فاء يف هذِه األُّمِة الَعريقة. الرشُّ

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

سمطغئ غمظغئ طحرتضئ تثطر باترغعت السثوان

إجصاط ذائرة وَرْدع السثوان اإلجرائغطغ سطى جعرغئ

لظ ظاعاون ولظ ظظسى صدغاظا
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بعرة 11 شئراغر..
طظ طثاض العخاغئ افطرغضغئ.. إلى طغقد غَمٍظ ترٍّ وطساصض

سئثالرتمظ طتمث تمغث الثغظ
 لقد مثلت ثورة 11 فرباير 2011م بارقة أمل للشعب 
اليمني مثلها مثل بقية الثورات العربية يف كلٍّ من تونس 
ومرص وليبيا، والتي اشتعلت رشارتها يف فرتاٍت متقاربة 
تفصلها أياٌم أو أسـابيع..، هذا التقارب الزمني بني هذه 
الثورات جعل لها زخًما شعبيًا لم يذكر له التاريُخ مثيًال، 
وبعيـًدا عن التحليـالت املتباينة والتي تفـرتض بعُضها 
التخطيَط األمريكي املسـبق إلشـعال هـذه الثورات من 
عدمـه، إال أّن الجميع يتفق أّن ثمـة زخًما عربيًا غاضبًا 

ظهر بكل عفوية وعنفوان.
 

بخمات الحئاب بني الطمعح واإلخفاق:
من حسـنات هذه الثـورات أّن فئة الشـباب هي من 
تولت دّفـة القيادة بعيًدا عن الفرز السـيايس واملذهبي، 
وهـذا مـا جعـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتابـع 
املسـتجدات بقلٍق عميق؛ ألنها تعلم أّن الشـارع العربي 
يـدرك جيًدا حقيقـة العالقة والدعـم األمريكي لألنظمة 

العربية املستبدة. 
ونتيجة لذلك التخوف األمريكي فإّن طموح الشـباب 
يف التحـول املرجو لم يكـن يف حسـبانه أّن ثمة مخطط 
إقليمي الحتواء هذه الثورات، مرتافًقا «بالتعاطف» الذي 
كانـت تبديه الخارجيـة األمريكية بـني الفينة واألخرى 
ا سـلًفا، وهذه  تمهيـداّ ملرحلـة االحتواء الـذي كان ُمعدًَّ
ما أثبتتـه البدائُل التي طفت عىل السـطح والتي تمثلت 
يف جنـاح «اإلخوان املسـلمني» يف ُكلٍّ من مـرص واليمن 
وتونس وليبيا والتي انقلبت عىل أهداف الثورة الشبابية 
املتمثلـة يف دولة مدنية بعيًدا عن دولة العسـكر أو دولة 

املرشد. 
 يف اليمـن لم يسـتوعب الشـباب هـذه الصدمة التي 
املرشـد  دولـة  يف  الدكتاتوريـة  األنظمـة  استنسـخت 
الراديكاليـة وبإرشاٍف أمريكي خليجـي تمثل يف املبادرة 

الخليجية التي كانت تمهد كما يبدو لحكم اإلخوان. 
 

املحروع افطرغضغ يف الغمظ وطضاجإ بعرة 21 / 
جئامرب: 

بعـد تويل إخـوان اليمـن دّفـة الحكم نتيجـة توقيع 
املبادرة الخليجية بني طريف النظام السابق والذي أصبح 
حزب اإلصالح «الحلقـَة األقوى» كحليٍف أمريكي، بدأت 
مالمح املرشوع األمريكي تظهر يف جلسـات الحوار التي 

كان يتبناهـا فريـُق حـزب اإلصـالح «كحلـوٍل للقضية 
الجنوبيـة» وقضيـة صعـدة، والتي تمثلـت يف مرشوع 
تقسـيم اليمـن إىل «سـتة أقاليـم»..، وكذا رفـع الدعم 
عن املشـتقات النفطية والذي كان بمثابة القشـة التي 
قصمـت ظهر البعري، فعاد الزخُم الشـعبي إىل الشـارع 
من جديد يطالب بإسـقاط الحكومـة، وإلغاء الجرعة، 
وتطبيـق مخرجـات الحوار، واسـتمرت ثورة الشـباب 
يف سـاحة التغيري وسـاحة املطار عىل مثلث حكومة ما 

يسمى بالوفاق يف اليمن: (العسكر والشيخ واملرشد). 
يف هـذه املرحلـة كثّـف السـفريُ األمريكـي جهـوده 
وزياراتـه لشـيوخ وقيـادات حـزب اإلصـالح وبعـض 
املكونـات املرتميـة يف األحضـان األمريكيـة، راميًا بذلك 
خلط األوراق والترسيع بإصدار مسـودة الدسـتور التي 
تدعـم مـرشوع السـتة األقاليـم، ليقطـع الطريق عىل 
أنصـار الله وحلفائهـم من رشفاء الوطـن الذين وقفوا 
يف الشـارع ويف جلسـات الحـوار ضـد تحقيـق مرشوع 
التقسيم الذي كانت ترى فيه الواليات املتحدة األمريكية 
«امُلنقـذ» ملشـاريعها يف املنطقـة العربيـة وباألخص يف 

اليمن وسوريا والعراق. 
 وبمقـدار التحرك الدبلومايس األمريكي الذي تمثل يف 
تكثيـف تدخالتـه لتمرير مرشوع التقسـيم، كان حجم 
الوعـي كبـرياً مـن خالل وجـود قيـادة ثورية شـبابية 
تمثلـت يف السـيد/ عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي الذي 
قـاد هذه املرحلة بجـدارٍة أرعبت دهاليـز البيت األبيض 
والتي انعكسـت يف الشارع بمسـرياٍت مكثفة وخطواٍت 
اسـرتاتيجية مدروسة، أعادت للشـباب ولكافة رشائح 
الشـعب اليمني أملهم وطموحهـم يف والدة دولة مدنية 

أساسها السلم والرشاكة. 
 فـكان فجُر 21 / سـبتمرب 2014م ميالد يمٍن جديد 
خـاٍل مـن الوصاية األجنبيـة ومن أية أجنـدة خارجية، 
ـُم  وهو ما جعل عظاَم املرشوع األمريكي يف اليمن تتهشَّ
أمـام صمـود وتصميـم الشـعب اليمني تجـاه تحقيق 
كافة أهداف ثورته، مما حـدى باألمريكيني وأدواتهم يف 
املنطقة من آل سعود وغريهم لحشد كل ثقلهم للعدوان 

عىل اليمن عسكريًا واقتصاديًا. 
 ويتبـني مـن خالل هـذا العـدوان الهيسـرتي والذي 
كـرشت فيـه الواليات املتحـدة عـن أنيابها السـعودية 
واإلماراتيـة، أَن حجـم الهزيمة التي ُمنـي بها املرشوع 
األمريكي يف اليمن أربـك مخططاتها يف املنطقة برمتها، 
ـًة مع وجود قلـٍق من استنسـاخ الثـورة اليمنية  َخاصَّ
ببعديها [الثقايف واالجتماعي] إىل دول الخليج واملنطقة. 

طساذ الةظغث..  الحاسر البائر
إبراعغط ذطتئ 

ا معـاذُ الجنيد فقّصتُه قّصـٌة وحكايتُه  أمَّ
حكايـٌة.. لو لم يكن له إال شـطُر البيت الذي 

يقول فيه مطلع إحدى قصائده:
ألهاُكُم النّفُط حتى زرتُم اليَمنَا!! لكفاه.. 

وكمـا وعدتكـم، فإننـي حريـٌص عىل أن 
أختار مجموعًة من أجمل الشعراء ومجموعًة 
مـن أجمـل قصائـد الشـعراء دون النظر إىل 
انتماءات هؤالء الشعراِء السياسية أَْو التدخل 
يف قناعاتهم الفكرية.. أنَا هنا «حقيٌق عىل أن 
ال أقـوَل عـىل الله إال الحّق»، والحـُق يقال إن 
معاذ الجنيد شـاعٌر نادٌر، وهو نسيج وحده، 
لم يتأثر بمن سـبقوه وال بمـن عارصوه، بل 
ربما مـن يعارصونه أَْو من يأتـون من بعده 
سـيتأثرون بـه.. شـاعر ثائـر، ومـن أفضل 
شـعراء اليمن، وهو أفضل من يكتب الشـعر 

الوطني يف اليمن باعتقادي. 
اتفـق أَْو اختلـف معـه.. ال يهـم.. ما يهم 
هـو أنه يظّل - مـن وجهة نظـري عىل األقلِّ 
- أمـريَ شـعراء الفصـول اليمانيـة الوطنية 
وهومـريوس إلياذاتنـا ومالحمنـا التأريخية 

املعارصة بال منازع. 
يكتُُب يف موضوعات متعددة، وبمستويات 
متعددة؛ فهو يكتب بالفصيح والعامي، ومن 
امللحـوظ أنه يجيـد كتابة القصائـد الوطنية 
بالفصحـى، وكتابة قصائد الغـزل بالعامية، 

أَْو هكذا يبدو يل. 
معاذ الجنيد شاعر يصُعُب تصنيُفُه ضمن 
التصنيفـات التقليديـة.. هـو شـاعٌر يمتاُز 
بأنه صاحُب أسلوب سـهل ممتنع، ويشتمل 
أسـلوب شـعره عـىل التنـوع والتفـرد يف آٍن 
واحـد.. وربما يصح أن يقال عنه: إنه يختزل 
ويخترص بمفرده مدرسـتَي أحفاد الربدوني 

وأصدقاء املقالح. 
ـة، ويجيُد االقتباَس  لقصائده نكهة َخاصَّ
والتضمـنَي والتنـاصَّ عموًما مـع النصوص 
ة.. وكمثال شـاهد عىل  الُعليـا بطريقٍة َخاصَّ
ذلك نرتككـم - هنا - مـع مقاطع من إحدى 
قصائـده التي تقشـعرُّ لهـا أبـداُن اليمانيني 
جلودهـم  تلـني  ثـم  وقلوبُهـم،  وجلوُدهـم 
وقلوبهـم إىل ِذْكـِر اللـه، ومـن ثـم إىل النظر 
إىل وطنهـم اليمـن السـعيد بمنتهـى اإلكبار 
واإلجالل.. قصيدتُه يف ُصورة الجندي اليماني 
غيالن الوائيل، البطل الذي التقطت الكامريات 
صورتـه وهو يقاتل برشاسـٍة وبسـالٍة حايف 

القدمني:
حاٍف وغريَُك ِللـ(إبرامز) ينتعُل

وأنَت وحدَك رتٌل أيها الرَُّجُل

حاٍف هَوت تحتَك الهاماُت صاغرًة
ِدًعا من بأسَك الجبُل َوَخرَّ ُمصَّ

تطوي املسافاِت أمياًال ُمدّرعٌة
أنَت امُلضادُّ إذا أقبلَت تشتِعُل

حاٍف خرجَت من األنقاض منتفًضا
حرٍّا ألرقى معاني املجد تختزُل

مواجًها ُكّل أنواع السالح ويف
يديَك قلٌب بحبل الله ُمتصُل

وجوُه غريَك آثاٌر ألحذيٍة
مّرت.. وِرجلَك تميض نحَوها الُقبُل

بخطِوَك الناُس تستهدي لِعزَِّتها
بَرمِل أقدامك التأريخ يكتحُل

 
تجتاُح سريًا عىل األقدام دولتهم

وال ترافقك اآلالُت، والُكتُل
ما أنَت من يصنعون الكاسحات لُه

ألنَك اليمنيُّ الكاسُح البطُل
عىل يديَك الكالشنكوف قاِذفٌة

منها أُِذّلت جيوٌش واكتوت دوُل

 
تُردي الطغاَة وتميض غريَ ُمحتِفٍل

وُهم إذا استهدفوا أطفاَلنا احتفلوا
ِلذا يظلُّ اليمانيون معجزًة

كأنهم من سماوات الُعال نزلوا
يُساِئُل الدهُر عنّا وهو يعرفنا

لكنُه يف ذهوٍل بني من ذُِهلوا
من عزمنا أعَمت األهداُف قاِصفها

وساسُة الحرب يف ترويضها فشلوا
كانت صواريخُهم تهوي عىل (نُُقٍم)

ُصبًْحا، وُكنّا الصواريَخ التي جهلوا
أهدافهم مسكٌن، ُعرٌس، ومدرسٌة

وغري منظومة األطفال ما قتلوا
تسًعا عجاًفا أُهينوا تحت سطوتنا

ولم يوشوْش لهم عن ضعفنا أمُل
لحضن (نجران) ُعدنا فهي من دمنا

ونحُن يف أرضنا نأتي، ونرتحُل

الئاتث سظ الحعادة
آغئ الحمسغ

هـي الشـهادُة كاملـاء ال خريَف 
لها وال شـحوب، تهب كالريح عىل 
سـتائر الروح لتأخـذ معها مالئكة 
امللكـوت  إىل  بهـم  لتطـري  األرض، 
األعـىل، يف مقعـد صدق عنـد مليك 

مقتدر. 
 شـهيدنا هو محمد يوسف عيل 

املؤيد (أبو الشهيدين). 
 يبلغ من العمر/ 16عاًما. 

من مواليد/ 2001م. 
مديرية  العاصمـة،  أمانـة  مـن 

شعوب، منطقة شرياتون.
الحالة االجتماعية/ عازب. 

ُولـد يف محافظـة صنعاء، نشـأ 
كريمـة،  أرسة  ظـل  يف  وترعـرع 

متمسكة بنهج آل البيت. 
درس يف مدرسـة عمـر املختـار 
املرحلـة  شـرياتون  بمنطقـة 
األساسية إىل بداية املرحلة الثانوية، 
ومـن ثم قـام بتحويل دراسـته إىل 
منازل كي ينتقـَل إىل مرحلة أخرى 
يف مدرسـة أخرى وشـهادة ليست 

كسابقتها. 
وصفاته  النبيلة  بأخالقـه  ُعرف 
الكريمـة جَمـَع مـا بـني الحكمـة 
واألدب، مشـفق عـىل أهلـه، كريم 

البذل سخي العطاء. 

َز بالُقـرب مـن اللـه وحبه  تميـَّ
سـبيله  يف  واالستشـهاد  للجهـاد 
حينها عشـق ساحة القتال وتوجه 

للميدان ولم يرَض بالقعود. 
ترك أهَله وأصدقاءه وتوجه بكل 
قـوة وحمـاس للدفاع عـن األرض 
والِعرض؛ ليشارك يف تحرير الوطن 
من الغزاة وكانت أولها جبهة نهم، 
حيث ظل هناك لتسـعة أشـهر، ثم 
توجه إىل جبهة جيزان حيث ظل ما 

يقارب الشهرين. 
ظل مـا يقارب السـنة والنصف 
يتنقل من جبهة إىل أخرى، عاشـًقا 
لساحة الوغى، يقوم بتلقني األعداء 
رضبـاٍت موجعًة وخسـائَر فادحة 
يف العتيد والعتاد، ولم يُعد إىل منزله 
سـوى لثالثة أيـام فقـط حيث لم 

يرَض بغري امليدان بديًال. 
وعندما حان اللقـاُء وتم اختياُر 
اسـمه ليكـوَن مـن ضمـن قافلـة 
2017/7/17م  يـوم  يف  الشـهداء 
يف منطقـة جيـزان ارتقـى إىل الله 

شهيًدا. 
أوراق ذكرياتكـم مـن بطـوالت 
املواجهات لن يمحَوها الدهر مهما 
مـرت أيامـه بل سـتبقى عـىل مر 

السنني.
سالُم الله عليك يوم ُولدت، ويوم 

استشهدت، ويوم تبعث حيٍّا. 
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ثقافية 

اهللا أظجل إلغظا ِدغًظا ضاطًق طرتابطاً.. 
شطماذا غضعن تطئغصظا له ظاصخاً؟!

 : بحرى المتطعري:

) اآلغات يف الُصـْرآن  طظ (أََرقِّ
الضرغط:ــ

ِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه-  ابتدأ الشَّ
ـ [معرفة الله، وعده ووعيده،  ــ ملزمةـ 
الدرس الحـادي عرش] محارضتَه بقول 
ُفوا  اللـه تعاىل: [ُقْل يَا ِعبَـاِدَي الَِّذيَن أَْرسَ
َعَىل أَنُْفِسـِهْم ال تَْقنَُطوا ِمـْن َرْحَمِة اللَِّه 
إِنَّ اللَّـَه يَْغِفـُر الذُّنُـوَب َجِميعـاً إِنَُّه ُهَو 
اْلَغُفـوُر الرَِّحيُم]، وقال عـن هذه اآلية: 
[هـذه فيما يقال عنها، عـن هذه اآليات 
هي: مـن أرق اآليات يف الُقــْرآن الكريم 
وألطـف العبـارات، تأتـي بهـذا املنطق 
ُفوا َعَىل  املتلطف:{يَا ِعبَـاِدَي الَِّذيـَن أَْرسَ
أَنُْفِسـِهْم}باملعايص، بما وقعوا فيه من 
ضالل، ال يصل بكم استعراض ماضيكم 
وما أنتـم عليه, فرتى أن ماضيك مظلم، 
وأن أعمالـك كانـت كلهـا أَْو معظمهـا 
قبيحة؛ فيتعزز يف نفسـك اليأس وتظن 
بأنـه: جهنـم، جهنـم. {ال تَْقنَُطـوا ِمْن 
َرْحَمـِة اللَِّه}ال تيأسـوا. والشـيطان قد 
يعمل عىل أن يصل باإلنَْسـان إىل اليأس، 
فـإذا مـا أتى إليـك وأنت تحدث نفسـك 
بماضيـك وبمواقفـك وبتقصريك، فرتى 
أن أعمالك الحسـنة قليلة جداً، وأعمالك 
السـيئة كثرية جـداً، فقد يعمـل عىل أن 

يوجد لديك حالة من اليأس...]. 

لغج عظاك ذظٌإ ق ُتصئض طظه 
تعبئ:ــ

وأشـار -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- أن اللـَه 
يغِفـُر ُكلَّ ذنب إذا ما تاب اإلنَْسـان توبة 
نصوحـاً، بقوله: [إِنَّ اللَّـَه يَْغِفُر الذُّنُوَب 
َجِميعاً}ما يبعد اإلنَْسـان عن رحمة الله 
هـي: الذنوب، مـا قد يجعلـه يقنط من 
رحمة الله هي: الذنوب، فهنا يقول: ُكّل 
الذنوب قد جعل لها توبة، من ُكّل الذنوب 
يمكن أن تتخلص {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّنُوَب 
َجِميعاً} أّي ذنب أنت فيه، أّي ذنب وقعت 
فيـه بإمكانـك أن تتخلص منـه وتتوب 
إىل اللـه منه، ليـس هناك ذنـب ال تقبل 
منـه توبة، ليس له توبـة {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر 
الذُّنُوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهـَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم} 
هو سـبحانه وتعاىل يغفر ملن أناب إليه، 
يتوب عىل من تاب إليه؛ ألنه غفور وهو 
رحيم، بهذه العبارة التي تعني املبالغة - 
كما يقولون - أي: كثري الغفران، عظيم 

الرحمة]. 

الُصـْرآن غتثر، بط ُغرحث:ــ
وأكَّـَد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أن الله من 
رحمتـه بنا دائمـا يحذرنا مـن الذنوب، 
والوقـوع فيهـا، بكل وسـيلة وطريقة، 
مثـل ذكـر أوصـاف النـار، وعذابهـا يف 
كثـري مـن السـور، ليـزرع يف النفـوس 
الخوف منه سـبحانه، والعمل بما جاء 
يف الُقــْرآن، حيـث قـال: [{َوأَِنيبُـوا إَِىل 
َربُِّكـْم َوأَْسـِلُموا َلُه} أليس هنا يرشـد؟ 
بعـد أن دعا عبـاده حتى أولئـك أَْو هي 
دعوة يف أساسها موجهة إىل أولئك الذين 
أرسفوا عىل أنفسـهم، أن يقول لهم: أن 
بإمكانهم أن يتخلصوا مما هم عليه فال 
ييأسـوا من رحمته فإنـه غفور رحيم. 
ثـم وجههم إىل كيـف يعملون، وهذا هو 
يف الُقــْرآن الكريـم من أظهـر مظاهر 
رحمـة اللـه سـبحانه وتعـاىل بعباده، 
يحذرهم، ثم يرشـدهم، ثم يبني لهم ما 
يمكن أن يحصلوا عليه من جزاء عظيم 
لرجوعهـم إليه، تتكرر هـذه يف الُقـْرآن 
الكريم كثرياً؛ ليبني للناس كيف يعملون 
ليعـودوا إليـه، كيف يعملـون ليحصلوا 
عىل ثوابه، كيـف يعملون ليحصلوا عىل 

رضوانه]. 
ـة من التوبـة بعد فوات  محـذرا األُمَّ
أسـلموا  [أنيبـوا:  قـال:  حيـث  األوان، 
وأنتـم مـا تزالـون يف فرتة يقبـل منكم 
اإلنابة ويقبل منكم اإلْسـَالم، وينفعكم 
اإلنابـة، وينفعكـم اإلْسـَالم. {ِمـْن َقبِْل 
وَن} تُنْـَرصُ ال  ثُـمَّ  اْلَعـذَاُب  يَأِْتيَُكـُم  أَْن 

(الزمـر: مـن اآليـة54) أما إذا مـا جاء 
العـذاب فإن عذاب الله ال أحد يسـتطيع 
أن يـرده، عذاب الله ال أحد يسـتطيع أن 
يدفعه، عـذاب الله ال تجد من ينرصك يف 

مواجهته ليحول بينك وبينه]. 

 ضغفغئ الاعبئ التصغصغئ الاغ 
غصئطعا اهللا:ـ

وأوضح -َسَالُم اللِه َعَليِْه- بأن للتوبة 
طـرق ورشوط حتـى يقبلهـا اللـه منا 

كاآلتي:ـ
أوالً: قـال -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه-: [أن 
أقول: أسـتغفر الله العظيـم وأتوب إليه 
بإخـالص وانقطاع إىل الله، وما كان من 
األعمال لـه عالقـة باآلخريـن أن تنوي 

التخلص من اآلخرين]. 
ثانياً: قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [أرسخ 
يف نفيس استعدادي الكامل لإلْسَالم لله]. 
ثالثاً: قال -َسَالُم اللِه َعَليِْه-: [{َواتَِّبُعوا 
أَْحَسـَن َما أُنِْزَل إَِليُْكْم ِمْن َربُِّكْم}(الزمر: 
مـن اآلية55) ال تتوب مـن ذنب ثم تعود 
إىل الوضعيـة السـابقة, إىل حالـة فراغ، 
أن توطن نفسك عىل االسـتعداد للعودة 
إىل الله, واإلْسـَالم لله, ثـم تظل يف نفس 

الوضعية السابقة.. ال..]. 
وتساءل -َسَالُم اللِه َعَليِْه- عىل سؤال: 
مـاذا تعنـي التوبـة؟ ثـم أجـاب بقوله: 
[التوبـة هي بداية رجـوع، هي الخطوة 
األوىل عـىل طريـق العمل الـذي يتمثل يف 
إتباع أحسـن ما أنزل الله إىل عباده؛ وألن 

هذا هو الذي يوفر لك أمناً من الوقوع يف 
املعايص من جديد عىل النحو األول، وأنت 
منطلـق التباع الُقـْرآن الكريم، إىل العمل 
بإرشـاداته،  بهدايته,  الكريم  بالُقــْرآن 
سـيبعدك هذا كثرياً جداً عن معايص الله 
سـواء ما كان منها ذنـوب تقرتف أَْو ما 

كان منها بشكل تقصري وتفريط]. 

الاعبئ (الةجئغئ) طظ السئث.. لظ 
غاصئطعا اهللا:ــ

ونبه -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- بـأن التوبة 
من بعض الذنوب واإلرصار عىل الذنوب 
األخـرى لن تُقبـل، حيث قـال: [ويجب 
أن نفهم كلما قلنـا: [ذنوب] أن الذنوب 
ليسـت فقط تلك التي يتبادر إىل أذهاننا 
اقـرتاف معـايص معينـة، التقصري من 
الذنـوب الكبـرية، القعود عـن العمل يف 
سـبيل الله، عن اإلنفـاق يف سبيله، عن 
الجهـاد يف سبيله، عن االعتصام بحبله، 
التقصـري فيهـا مـن الذنـوب الكبـرية. 
{َوال تَُكونُـوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـوا َواْختََلُفوا 
ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَاُت َوأُوَلِئَك َلُهْم 
َعـذَاٌب َعِظيٌم} (آل عمـران:105). يقال 
يف أصولنـا: أن الكبائـر: مـا توعـد الله 
عليهـا فهي كبـرية.. ألم يتوعـد بعذاب 
عظيم عـىل التفرق واالختالف؟ فكبرية, 
معصيـة كبـرية. فعندنا يقولـون: بأن 
التوبـة يجب أن تكون مـن ُكّل املعايص 
فتوبـة جزئية مـن املعصية وأنت مرص 
عىل معـايص أخرى، أَْو أنـت يف وضعية 

عصيان؛ باعتبارك مقرصاً أيضاً تقصرياً 
ال مربر لك فيه، فتوبتك ال تقبل حتى من 
األشياء التي نحن متفقون يف عرفنا عىل 

أنها معايص]. 

املساخغ الاغ صث تسارشظا سطى أظعا 
لغسئ (طساخغ)!:ــ

وتطـرََّق -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- بعد ذلك 
إىل ذنوب وتقصري مـن ِقبل العباد كبري، 
وهم غـري منتبهني لذلـك، وهنا املصيبة 
الكـربى، فكثـري ممن أصبحـوا يظنون 
أنهـم من أوليـاء الله، كم يُكتشـف من 
تقصـري كبـري لديهم يف ميـدان العمل يف 
سـبيل الله، وهو من أهم امليادين، حيث 
قال: [اإلْسَالم دين مرتابط، دين متكامل 
ال يقبل منك هذا وأنت تارك لهذا ورافض 
لـه، يجب أن تتحـرك يف ُكّل املجاالت، أن 
تتحـرك بكل إمكانياتـك يف ُكّل املجاالت؛ 
ألن اللـه أنـزل إلينا دينـاً كامـالً فلماذا 
يكـون تطبيقنـا لـه منقوصـاً؟ لو كان 
يمكن أن يقبل منـا املنقوص ألنزل إلينا 
جزءاً من الدين {اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم 
َوأَتَْمْمـُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيـُت َلُكُم 

اْإلِْسالَم ِديناً}]. 
وأضاف أيضاً: [أعتقـد أن ما نضيعه 
من اإلْسـَالم ونرتكه هو أكثر بكثري مما 
نطبقـه - حقيقة - تعـال واعمل قائمة 
[جدوالً] بما تحدث عنه الُقـْرآن الكريم 
ودعا عباد الله إليه ثم انظر كم هي التي 
نطبقهـا؟ واحـدة، اثنتان، ثـالث، أربع، 
خمس، ست، سـبع، من عرشات أَْو من 
والتوجيهات  واإلرشادات  األحكام  مئات 
التي هي تمثل الدين الكامل لله سبحانه 

وتعاىل]. 
وقال أيضاً: [الناس اآلن أصبح لديهم 
عـرف: أن تلـك األشـياء التي وجـه الله 
عباده إليها وألزمهـم بها لم يعد التخيل 
عنهـا معـايص.. ألسـنا نصـف بعضنا 
بعضـاً بأننـا مؤمنـون، ونقـول: [فالن 
من أولياء اللـه وفالن رجال باهر وفالن 
كذا] ونحن نعلم جميعـاً أننا مقرصون 
يف أعمال كبرية جداً هي أسـاس اإلْسَالم 
بكلـه، ال يصـح أن ندعو بعضنـا بعضاً 
باسـم اإليمان ونحن يف هـذه الحالة، ال 
لكبـري وال لصغري ال لعالـم و ال لجاهل، 
ال يصـح.. كيـف أسـميك مؤمنـاً وأنت 
تسميني مؤمناً، أسـميك ولياً من أولياء 
الله وأنت تسـميني ولياً مـن أولياء الله 
ونحن جميعـا نعرف أننـا مقرصون يف 
العمل يف سـبيل الله.. ألسـنا قد تعارفنا 
عـىل نبذ الكتاب، وقد اتفقنا عىل أن هذه 

لم تعد ذنباً وال معصية؟!]. 

ثقافة اإلْسـَالم للناس أن يتبعوا كتبه، وأنبياءه، أن يتبعوا كتب 
اللـه، وورثة أنبيائه، أعالم دينه. هـذه هي تربية الُقـْرآن الكريم، 
وال أستطيع أن أقول أن هناك يشء آخر إطالقاً. [اإلْسَالم وثقافة 

اإلتباع ص:13]
اإلْسَالم دين تكامل، دين تكامل للبرش، فمن التزم به، من سلَّم 
روحيتـه له، وأطاع الله، وأطاع رسـوله الطاعـة املطلقة، يحصل 
عـىل العلم، يحصل عىل الكمـال املقدر له، لكن من ينطلقون وراء 

ـة. [دروس من  التصنيفـات والتأويالت هم من يجنـون عىل األُمَّ
غزوة أحد ص:5]

س - هـل يوجد للتبعية أصل يف املذهب الزيدي؟ ج - إن أردت 
باملذهب الزيدي اإلْسَالم فحديث الثقلني هو من األحاديث املعلومة 
عن الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) هو من اإلْسـَالم، أليس 
حديـث الثقلني من اإلْسـَالم؟ هو يقـول لنا: تمسـكوا بالُقـْرآن، 
وبالعرتة. والتمسـك ماذا يعني؟ إتباع بقوة. [اإلْسـَالم وثقافة 

اإلتباع ص:16]
متى لم يحصل إتباع، وبرؤية حقيقية، وصحيحة بهذا املعنى، 
معنى اإلتباع، وهي قضايا بسـيطة، نفس أسس اإلتباع، أن تفهم 
أنـه قرآن يحتاج إىل وارث علم بالنسـبة للناس، يحتاجون هم إىل 
وارث له، متى ما توفر الُقـْرآن مع وارث له يمكن يميش ُكّل يشء، 
ويحصـل تفصيالً لكل يشء، ويتناول ُكّل يشء. [سـورة األنعام 

الدرس السادس والعرشون ص:27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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ضغش وّىل زطظ الطريان اإلجرائغطغ؟ 

صاجط سجالثغظ 
التصـّدي لطائرة إرسائيلية فوق األرايض 
السـورية، يشري إىل أن محور املقاومة يتخذ 
قـراراً حاسـماً بالتصـدي إلرسائيـل أمـام 
محـاوالت عدوانهـا. لكن إسـقاط الطائرة 
املعتديـة يـدل عـىل أن منظومـة الدفاعات 
الجوية والصاروخيـة تبلغ جهوزية القدرة 
عىل الصـّد والـردع. ولعل هذا اإلنـذار الذي 
يصيب إرسائيل، يمـّس حلفاءها ابتداء من 
الواليات املتحـدة التي تتوعد برائحة الحرب 

يف املنطقة. 
لعّل اإلنذار الذي أطلقه الرئيس السـوري 
جـوي  لعـدوان  التصـدي  يف  األسـد  بشـار 
إرسائييل قبل هنيهنة من إسـقاط الطائرة، 
يتضّمن يف طيّاتـه نبأ اتخاذ محور املقاومة 
القـرار الحاسـم بالتصـّدي للعـدوان. لكنه 
بـأن الدفاعـات  يتضّمـن كذلـك ترصيحـاً 
الجّويـة الصاروخيـة تبلـغ جهوزيتهـا يف 
قدرتهـا عـىل تنفيـذ هـذا القـرار ووضعه 

موضع التنفيذ.
ولعـل العدوان اإلرسائييل الذي أسـقطت 
بصـاروخ  طائرتـه  الجويـة  الدفاعـات 
متطور، هو يف معرض اختبار لجّدية اإلنذار 
السوري، وال سيما أن السيد حسن نرصالله 
أوضح يف سـياق تناولـه لقواعد االشـتباك 
الجديـدة إمسـاك محـور املقاومـة بزمـام 
املبادرة يف صّد عدوان الطائرات اإلرسائيلية.

يف هذا الصدد تخلص صحيفة «هآرتس» 
اإلرسائيليـة إىل أن الرئيس األسـد انتقل من 
مرحلـة التهديـد إىل مرحلة تنفيـذ التهديد، 
وهو عىل ما تقول الصحيفة تعبري عن الثقة 

يف سـوريا بعد أن بسـطت قواتها املسـّلحة 
سيطرتها عىل %80 من أرايض سوريا.

وقد يكون الباعث عن الثقة واالنتقال إىل 
مرحلـة التنفيذ أبعد من سـوريا بمفردها. 
فقـد انتهـت الفـرتة الطويلـة التـي كانت 
إرسائيـل والدول الداعمة لهـا، تأخذ كل بلد 
يف املنطقـة بمفـرده كأنـه جزيـرة، بينمـا 
تخطـط لتقويـض املنطقة سـبيالً لتفتيت 

البلد نفسه.
يف القضـاء عىل مخاطـر «داعش» يف كل 
بلد من بلدان املنطقة، انتهج محور املقاومة 
منهـج إزالة املخاطر أبعد مـن الحدود الذي 
عّرب عنه السيد نرصالله بالقول «حيث يجب 
أن نكون سنكون». وهذا ما أّدى إىل القضاء 
تحطيـم  اسـتهدف  الـذي  «داعـش»  عـىل 
حضـارة املنطقة وذبـح أهلها. ويف سـياق 
هذا املنهج إلزالة مخاطر إرسائيل التي تهّدد 
الوجـود يف املنطقة، ينتهـج محور املقاومة 
اإلرسائيـيل  للعـدوان  املشـرتك  التصـّدي 
الذي يسـتهدف الدول والشـعوب والثروات 

والحضارة والتاريخ والبقاء..
الجيـش  بلسـان  الناطـق  أن  املفارقـة 
للطائـرات  التصـدي  يـرى  اإلرسائيـيل 
اإلرسائيليـة «اعتـداًء إيرانيـاً عىل السـيادة 
اإلرسائيليـة» ويوّجـه تحذيـره إليـران أمالً 
بمحاولة استفراد سوريا بمعزل عن املحور. 
وهـو حلـم أصبـح وراء سـوريا وأحـداث 
اإلقليـم. وقـد يكون ذلـك تعبري عـن بداية 
انهيار السياسة الخارجية اإلرسائيلية، كما 
خّصت نتانياهو عضوة الكنيسـيت «آليات 
تحمياس». وقـد تكون بوادر هـذا االنهيار 
هـي مـا دعـت إرسائيـل بمعظـم محلليها 

وسياسييها ومعّلقيها إىل التخفيف من وقع 
إسـقاط الطائرة واندالع الحرب. فمن جّراء 
خشـية إرسائيل يف انـدالع الحرب، قد يكون 
خـرب اتصالها بروسـيا لحثّها عـىل طمأنة 

حزب الله ليس مجافياً للحقيقة.
الجـّوي  إرسائيـل  لعـدوان  التصـّدي 
وإسـقاط طائراته بالدفاعات الصاروخية، 
هو تطّور قد اليكون ملّرة واحدة أو ملناسبات 
متفّرقة. فهو تعبري عن متغريات أساسـية 
يف قواعد االشتباك ملصلحة محور املقاومة. 
فالعـدوان الـذي اعتمـدت عليـه إرسائيـل 
وحلفاؤهـا يف الحـرب بالوكالة قد شـارف 
عـىل هزيمتـه بحسـب بعـض التعليقـات 
اإلرسائيلية يف أسـباب الثقة السورية. ومن 
ضمـن مـا أرشف عـىل نهايتـه هو حسـم 
يف  التفكـري  املتحـدة  والواليـات  إرسائيـل 
محاولـة العدوان الـربّي والتحريض لتعزيز 
بهزيمـة  فالثقـة  الداخليـة.  االنقسـامات 
العـدوان اإلرسائيـيل تتعاظم يف سـوريا ويف 
لبنـان الذي يكـرس حاجز الـرتدد والخوف، 
كمـا عـّرب املجلـس األعـىل للدفـاع يف لبنان 
وكما أفصح بيان وزارة الخارجية اللبنانية 
يف رفـض العـدوان عـىل سـوريا والرتحيب 

بالتصّدي لطائرات العدوان اإلرسائييل.
تطّور القـدرات الصاروخية يف الدفاعات 
الجّوية السورية ويف قدرات املقاومة، تفتح 
صفحة غري مسـبوقة يف تحّول قواعد الردع 
ملصلحـة محور املقاومة وتضـع حّداً لزمن 
الطـريان اإلرسائيـيل الـذي كان يعتقـد أنه 
يقلب املعـادالت بنزهة جّويـة. وما يصيب 
إرسائيل يف تغيري قواعـد الردع يمّس حلفاء 

إرسائيل يف اإلقليم إىل ما وراء البحار.

صعات اقتاقل تساصض 3 
شطسطغظغني بالدفئ الشربغئ

 : شطسطغظ المتاطئ
واصَلـت قـواُت االحتـالل الصهيونـي مداَهَمـَة منـازل الفلسـطينيني 
وبلداتهـم، ضمـن حمالت اعتقـاالت متواصلـة، يف مختلـف املناطق داخل 

األرايض املحتلة. 
واعتقلـت قوات االحتالل، أمس السـبت، شـابَّني فلسـطينيني من قرية 

زبوبا غرب جنني خالل مواجهات اندلعت يف القرية. 
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اقتحمت القرية، ما أدى الندالع 
مواجهـات أطلـق جنود االحتالل خاللهـا األعرية املعدنيـة املغلفة باملطاط 

وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع تجاه الشبان واملنازل. 
وجاء ذلك بعد ساعات من اعتقال فلسطيني آخر من قرية تياسري رشق 

مدينة طوباس شمال الضفة الغربية املحتلة. 
وكانت مختلف املناطق الفلسـطينية قد شهدت، أمس األول، مواجهاٍت 
عنيفًة مع قوات االحتالل الصهيوني، خالل مسـريات حاشدة خرجت تحت 
شـعار «جمعة الغضب العارشة»؛ تنديداً بالقرار األمريكي بشـان القدس؛ 
ووفاًء لدماء شـهداء املقاومة، وأصيب خاللها 56 فلسـطينياً، وتم اعتقال 

آخرين. 

طصاض جظعد أتراك بإجصاط 
طروتغاعط يف «سفرغظ»

 : وضاقت
اعرتفـت تركيـا، أمس السـبت، بـأن طائـرًة عسـكريًة تابعة لهـا، تم 
إسـقاُطها من قبل الوحدات الكردية يف مدينة عفرين شـمال سوريا، وذلك 
ضمن العملية العسـكرية التي تنفذها أنقرة يف املنطقة، تحت اسم «غصن 

الزيتون».
ونقلت وكالـة األناضول الرتكية لألنبـاء، أن الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان قال يف خطاب له، أمس: إن مروحية عسكرية تركية تم إسقاطها 

من قبل األكراد.. متوعداً برد قاس. 
كما نقلت وسـائل إعالم عن رئيس الوزراء الرتكـي، بن عيل يلدريم، أنه 

أكد مقتل عسكريني تركيني بعملية إسقاط املروحية. 
وقتل حـوايل 19 جندياً تركياً منذ بدء العملية العسـكرية العدوانية عىل 
عفريـن، حيث تقوم «وحدات حماية الشـعب» الكرديـة بالتصّدي للقوات 
الرتكية والجماعات املسـلحة التابعة لها، فيمـا تواصل قوات أنقرة قصف 

منازل املدنيني والبنى التحتية والخدمية باملنطقة. 
 وأعلن املجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية يف عفرين، أمس، عن استشـهاد 
160 شـخصاً بينهـم 26 طفـالً و17 امرأة وجـرح 395 نتيجـة الهجمات 

الرتكية منذ بدء تلك العملية. 

وشث خعغعظغ يف طسرض «الصاعرة» لطضااب
 : طاابسات

الكيـان  سـفارة  إعـالُن  أثـار 
الصهيوني يف مرص عن زيارة َوْفد 
ممثل لها معرض «القاهرة الدويل 
واسـتياء  غضٍب  حالـَة  للكتـاب» 
التواصـل  مواقـع  نشـطاء  بـني 
االجتماعي، مقابَل صمت وتجاهل 
يف األوسـاط الثقافيـة واإلعالمية، 
فيمـا اعتـرب مراقبـون أن الزيارة 
هـي انعكاٌس للنظـام الحايل الذي 
وصـل إىل مراحَل غرِي مسـبوقة يف 

التطبيع مع العدو. 
ورغـم محاولة وسـائل اإلعالم 
املرصية التخفيف من وقع الزيارة 
مغرضـاً»  باعتبارهـا «اندساسـاً 
دون تنسـيق وال علم مسـبق لدى 
ذلـك  فـإن  املرصيـة،  السـلطات 
تعـارض مع ما نقلـه بعضها عن 
رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم 
الحاج، من سماح الجهات األمنية 
للوفد بالقيـام بجولته مع مراقبة 

جميع أفراده خاللها. 
فـإن  مراقبـني،  وبحسـب 
السـفارة الصهيونية تسـعى عربَ 
هـذه التحـركات إىل إحـداث تقدُّم 

واخـرتاق عـىل مسـتوى التطبيع 
شعبياً؛ بسبب تمسك قطاع واسع 
بموقـف  املـرصي  الشـارع  مـن 
عدائي من كيان العدو اإلرسائييل. 
اعتـرب  السـياق،  هـذا  ويف 
االتفاقيات  إلدارة  السـابق  املديـُر 
واملعاهـدات الدوليـة يف الخارجية 
يرسي  إبراهيم  السـفري  املرصيـة 
زيارة الوفد الصهيوني هي «األقل 
عن العالقـات الوطيدة بني  تعبرياً 
النظـام املـرصي واملحتّلني، حيث 
يسـمح النظـام املـرصي بما هو 
أبعد مـن ذلـك يف جانـب التعاون 
وفـق  والعسـكري»،  السـيايس 

تعبريه. 
وأشـار يرسي إىل خطورة هذه 
الزيـارة فيمـا تمثله مـن اخرتاق 
ومحاولـة  الثقافيـة  لألوسـاط 
السفارة إظهار تقدمها يف التطبيع 
مـع رشائح شـعبية، ما يسـتلزم 
عـدم تمريـره ورفضـه والتحذير 

منه، بحسب رأيه. 
التي  والصمـت  التجاهل  حالـة 
الثقافية  األوسـاط  أغلـب  اكتنفت 
ووسـائل اإلعـالم املختلفـة تجـاه 
السـابقة  الريـادة  رغـم  الزيـارة، 
يف  وثقافيـة  مجتمعيـة  لحـركات 
مـرص يف الدعـوة ملقاطعـة كيـان 

العدو ورفض التطبيع معه، بررها 
البعـض بغيـاب حريـة التعبـري يف 
حني لم يعف آخرون أي مثقف من 
املسؤولية الفردية يف استنكار ذلك. 
تعليـٌق  الصمـَت  هـذا  وخـرق 
لعضـو  الزيـارة،  عـىل  مقتضـٌب 
اللجنـة العليا للمعـرض الربملاني 
يوسـف القعيـد، حيـث قـال إنها 
غري رسمية ودون تنسيق مسبق، 
عليهـا،  أحـٌد  يـالم  ال  وبالتـايل 
الهدَف منها إفسـاد فرحة  معترباً 
املرصيـني بنجـاح دورة املعـرض 

هذا العام. 
موقع العهد اإلخباري
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طساذ الةظغث
ــْط ــِع ــِم ــط ــس ــــفــــروا لـــاـــتـــرغـــِر الــــئــــقِد ل ظ

ُم ـــرَّ ـــت ُط ـــعِش  ـــغ ـــة ال ســطــى  ـــاَد  ـــغ ـــِت ال أنَّ 
ســطــى ُســـزـــمـــى  ـــدـــٌئ  ـــرغ ش ـــاَد  ـــع ـــة ال أنَّ 

ـــًا وَطــــظ لــط ُغــصــِســمــعا ـــَرش ــعا َح ــســم ـــظ أص َط

طظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترف

الئصغئ ص 8

الئصغئ ص 8

الئصغئ ص 8

ضطمئ أخغرة

صراءة لطسمطغئ املحرتضئ 
لطصعتني الخاروخغئ والةعغئ

إجصاط ذائرة وَرْدع السثوان اإلجرائغطغ سطى جعرغئ
سئثالئاري سطعان

 إنّه يَوٌم تأريخيٌّ ِفعالً انتظرناه 
ا ُمَزْلِزالً يف  َطويـالً.. جاء الرَّد َقويّـٍ
الَوْقْت امُلناِسـب.. هـل نحن أمام 
َمرحلـِة َردٍْع جديـدة وُمختَلفـة؟ 
وملاذا يَهرْع نتنياهو مُلهاتَفة بوتني 
وترامب ُمسـتجديًا تَطويق األزمة 
ِبُرسعة؟ وماذا يَعني َفتَْح املالِجئ 

يف حيفا وتل أبيب؟
ِفعـالً..  تأريخـيٌّ  يَـوٌم  إنّـه 
الدِّفاعـات الجويّة السـوريّة تَرْد، 
وتُسـِقط  امُلناِسـب،  الَوقـت  ويف 

الَغطرسـة  ُدّرة  «إف 16»،  طاِئـرة 
اإلرسائيليّـة، وأين؟ يف أجواء ِفلسـطني امُلحتّلة، 
وَمعهـا ِسـتّة صواريـخ باليسـتيّة لـم تَِصل إىل 

أهداِفها. 
هذا الرَّد السوري لن يَكون مَلّرة واِحدة، وإنّما 
سـيكون ُعنوانًا مَلرحلٍة جديـدّة، النتقال ِمحور 
امُلقاومة من ُمعادلة َردٍع جديدٍة فاِعلٍة ُمؤثّرة إىل 
َمرحلـِة الُهجوم، واسـتهداف الُعمق اإلرسائييل، 
ورأينـا بأَْعيُِننـا إرهاصاتـه ونتاِئجـه يف ُحطام 

الطَّاِئرة يف الَجليل األعىل، وَصواريخ أُخرى. 
الـرَّد السـوري كان ُمختَِلًفـا هذِه املـّرة، ألنّه 
يَعِكس ُحصول تغيرٍي َجـذرّي يف قواِعد امُلعادلة، 
ِبَحيـث لـم تَُعـد األجـواء السـوريّة واللبنانيّـة 
الطَّاِئـرات  أمـام  ِمرصاعيهـا  عـىل  َمفتوحـًة 

واريخ اإلرسائيليّة.  والصَّ
ـلطات اإلرسائيليّة مالِجئ حيفا  أن تفتح السُّ
وتل أبيب، وأن يَهرع بنيامني نتنياهو إىل الهاِتف 
األحمر ُمخاِطبًا الرئيس الرويس فالديمري بوتني، 
واألمريكي دونالـد ترامب، طاِلبًا، وُمسـتجديًا، 
احتواء امَلوقف، وُمؤّكًدا أن إرسائيَل ال تُريد َحربًا 
ُموّسعة، فهذا يُؤّكد هذا التَّغيري يف امُلعادالت الذي 

نَتحّدث عنه، وِبداية َفجٍر جديد. 
إنّها رسـالة قويّة واِضحـة إىل إرسائيل تقول 
كلماتهـا أن زمن الَعربـدة انتهى 
وإىل َغـري رجعـة، وأن هـذِه األُّمة 
َغيبوبتهـا،  مـن  تَصحـى  بـدأت 
وتَسـتعيد كرامتها وِعّزتها ِبَشكٍل 

ُمتساِرع. 
***

الدفاعيّـة  امَلنظومـاُت  هـذِه 
ِبدايـُة  هـي  امُلتقّدمـة  السـوريّة 
الَغيـث، وهي الـرَّد الـرويس غري 
طائـرة  إسـقاط  عـىل  امُلبـارش 
السـوخوي الروسـيّة َفـوق بلدة 
رساقـب يف ريـف إدلـب، والُعدوان 
األمريكـي عىل القـّوات امُلوالية للجيـش العربّي 

السورّي، رشق َمدينة دير الزور. 
الُقبّة الحديديّة اإلرسائيليّة َفِشلت يف التصّدي 
التصـّدي  يف  وستَفشـل  السـوريّة،  واريـخ  للصَّ
لَصواريـخ امُلقاومـة التي سـتَنطلق من جنوب 
لبنـان، وجنوب ِفلسـطني، فهـذِه الُقبب ومهما 
تَضّخمـت لـن تَحمـي امُلسـتوطنني؛ ألن اإلرادة 
أقـوى ِمنهـا، إرادٌة ناِبعـٌة من الُجـرح، وإلنهاء 

َمرحلة اإلذالل والَهوان. 
واريـُخ السـوريّة ”امُلباركـة“ التي  هـذِه الصَّ
أسـقطت طائرة ”إف 16“ اإلرسائيليّة امُلعتدية، 
أعادت االعتباَر لألُّمة العربيّة، وَرفعت معنوياِت 
ـارع الَعربّي امُلحبَط، وَصّوبت البُوصلة نَحو  الشَّ
الَعـدو امُلحتَل يف َلحظٍة َحِرجـة من تأريخ األُّمة، 
وأخرسـت ُكّل إمرباطوريّـات التَّضليـل والزِّيف 

اإلعالميّة. 
ِمحـوُر امُلقاومـة الذي َصـَربَ طويـالً، وَكَظَم 

ماتة،  الَغيَظ تجاه الَكثري من اإلساءات والشَّ

سطغ الثرواظغ
  

مـرًة أُْخـَرى يرُسـُم اليمنيون 
امليـدان  يف  جديـدًة  معـادالٍت 
ُكّل  متجاوزيـن  العسـكري، 
حصاُر  يفرضها  التـي  التحديات 
عىل  األمريكي  السعودي  العدوان 

البالد براً وبحراً وجواً. 
هذه املرة من املخاء ويف تطور 
نوعي، تمكنت القوة الصاروخية 
عمليـة  يف  الجويـة  والقـوات 
مشـرتكة مـن تدمـري منظومـة 
التابعـة  ثـري  بـاك  الباتريـوت 
للغـزاة يف املخاء، وبهذا اإلنجاز تكـون معركة الدفاع عن اليمن 

قد دخلت مرحلًة جديدًة من تواُزِن الردع. 
ًة حّلقت يف سماء السواحل  ويف التفاصيل، فإن طائرة مسـريَّ
الجنوبيـة الغربيـة للبـالد متمكنـًة مـن تضليل مستشـعرات 
الباتريـوت الدقيقة ورصدت أماكن تواجد املنظومات الدفاعية 

لظ ظاعاون ولظ للقوات الغازية يف املخاء ثم قامت بإرسال 
ظظسى صدغاظا

جسث المعحضغ
وتنـادي  تـرصخ  فلسـطني 
لحظـة،  ُكّل  يف  بنـا  وتسـتنجد 
تمـزق  أطفالهـا  فلسـطني 
أشـالؤهم، وتتناثـر بـني الحـني 
واآلخـر أمـام أعيننا، ونسـاؤها 
األم  ودمـوع  وتهـان،  تغتصـب 
التـي فقـدت ابنها تـذرف يف ُكّل 
الـذي  الطفـل  وبـكاء  لحظـة، 
فيسـمعه  يعلـو  أبَويـه  فقـد 
العالم كله إال العـرب، فقد ازداد 
واإلرسائيـيل  األمريكـي  العـدو 
يف  وطغيانـاً  وظلمـاً  عنجهيـًة 
بعد  وخصوصاً  املقدسـة  األرض 
إعـالن ترامـب القـدس عاصمًة 
كلما  الـكالب  فهؤالء  إلرسائيـل، 
بـالد  يف  للتوسـع  فرصـًة  لقـوا 
اإلسـالم زادوا فجوراً وفسـاداً يف 
األرض، وأشعلوا حربا عىل أرض 
املسـلمني بـكل ما يسـتطيعون 
وما يملكون مـن أدوات الحرب، 
هم يعملـون ذلك؛ ألنهـم وجدوا 

املسلمني متخاذلني 

إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامهةً يف صناعة النرص، ومقابلة 
اإلحسان باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  مشاريع مؤسسة 

الشهداء الرعائية  التربع عرب: حساب كاك بنك رقم : 1004550354
أو حساب البنك الدويل رقم : 317820-0002  أو حساب الربيد اليمني رقم 

: 999999 أو التواصل باألرقام التالية: 771188479 - 714614392 - 
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 
2505 من مجيع شبكات االتصال.

info@alshuhadaorg

إن األمــــة املؤمنــــة احلاضــــرة دائمــــاً واملســــتعدة على 
الــــدوام لتقــــدمي الشــــهداء، وهم حاضرون علــــى الدوام 
لتقدمي أنفســــهم في ســــبيل الله وابتغاء مرضاته، دائماً 

ما تكون أمة قوية، أمة يحسب لها العدو ألف حساب.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

أُويص أهـيل وأصدقائـي وإخوانـي وجميـع أقاربـي بأن 
يلتحقـوا بهذه املسـرية العظيمة وأن يسـريوا عـىل نهج آل 

البيت عليهم السالم 
ورسـالتي إىل األعداء: إن تهديداتكم واعتداءاتكم علينا لن 
تزيَدنا إال قوًة وإيماناً وثقًة وتسليماً لله ورسوله وللمؤمنني، 
ونقـول لهـم هيهات منـا الذلة يأبـى الله لنا ذلك ورسـولُه 

واملؤمنون.
اللُه أكـرب – املوُت ألمريكا – املـوُت إلرسائيل – اللعنُة عىل 

اليهود – النُرص لإلسالم. 

الحعغث املةاعث/ طتمث سئثالضرغط تسظ سحغح الحعغث املةاعث/ طتمث سئثالضرغط تسظ سحغح 
اقجط الةعادي: أبع عاحط اقجط الةعادي: أبع عاحط 
طتاشزئ سمران - الصفطئ طتاشزئ سمران - الصفطئ 


