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»زلزال2« يدك تجمعات املرتزقة يف »املهاشمة« وعمليات نوعية يف الجوف والبيضاء

انكس��ار 4 زحوف��ات على ك��رش لحج ومقتل وإصابة عش��رات املرتزق��ة بينهم قيادي
العدو السعودي يعترف مبصرع 4 من جنوده بينهم ضباط

امل���������ن���������ط���������ق���������ة ال���������ع���������س���������ك���������ري���������ة ال����������س����������اب����������ع����������ة خت�������������������رج دف������������ع������������ة ج��������������دي��������������دة ل������������رف������������د اجل��������ب��������ه��������ات

الفار علي حمسن يعلن تأييده ودعمه إلجراءات السعودية التعسفية ضد املغتربني

مطاردة .. سجن..  رسوم قاتلة.. كفيل.. جتنيد إجباري .. ترحيل

عدوان سعودي على املغرتب اليمني

القيادي الناصري محيد عاصم عضو الوفد الوطين:

مش��ايخ طوق صنعاء رفضوا كل املغريات من النظام الس��عودي وفّضلوا الثبات والصمود يف وجه العدوان
تس��امح الرئيس وإفراجه عن المغ��رر بهم بأحداث الفتنة حافظ على النس��يج االجتماعي
أمي��ر الكوي��ت كان يري��د الس��ام والس��عودية وأمري��كا أفش��لت المفاوض��ات
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 انفجار لغمين بمجموعة منهم وإحراق مخزن أسلحة بقصف مدفعي

 قنص جنديين سعوديين في جيزان و3 مرتزقة شمال صحراء ميدي

 : لحج
الع2د ان  مرتزق2ة  م2ن  الع2راُت  س2قط 
الس2عودي اجمريك2ي، أمس االثن2ني، بني قتيل 
 لري2ح، خ2لل عالي2ات عس2كرية متنوع2ة 
نّفذتها قواُت الجيش  اللجان الشعبية، يف عدد 

من مناطق املوالهات باحارظة لحج. 
مصدر عسكري أراد لصحيفة املسرية، أن قواِت 
املرتزق2ة ُمنيت بأربعة انكس2ارات متزامنة، أمس، 
يف لبه2ة كرش باملحارظة،  ذل2ك خلل محا الت 
زح2ف راش2لة باتج2اه ُكلٍّ من منطق2ة الحوياي 
 موقع ش2يفان  التباب املجا رة له، حيث تاّكنت 
ق2واُت الجيش  اللجان الش2عبية م2ن كرس لايع 

تلك املح2ا الت،  كبّدت املرتزقة عرات من القتىل 
 الجرحى إ7 لانب خسائَر ماديٍة متنوعة. 

البري2ة  الخس2ائر  حص2اد  ضا2ن   كان 
للارتزق2ة يف تل2ك العاليات، القي2ادي البارز يف 
صفوره2م »طالب س2ل1 مهي2وب َعبدالغني« 
 ال2ذي لقي مرصعه بن2ريان  الجيش  اللجان 
يف إحدد تلك االنكس2ارات إ7 لانب مرتزق آخر 

يُدعى عبده حيدرة محاد ثابت البسياي. 
 بالتزام2ن مع ذلك، نّفذت  حدُة الهندس2ة 
العس2كرية التابع2ة للجيش  اللج2ان كاينني 
نوعي2ني، س2قط ريه2ا ع2رات م2ن املرتزقة 
بني قتي2ل  لريح يف الجبهة ذاته2ا، حيث أراد 
مصادر ميدانية للاسرية أن لغااً أرضياً انفجر 

باجاوعة م2ن املرتزقة يف منطق2ة الجوازعة، 
رياا انفجر لغٌم آخ2ُر باجاوعة أُْخ2َرد منهم 
ق2رب لبل الركي2زة،  أَْس2َف2َر االنفجارات عن 
س2قوط لايع أرراد املجاوعتني من املرتزقة، 

قتىل  لرحى. 
 لقي عدد من املرتزقة مصارعهم، يف الوقت 
ذاته،  أُِصي2ْب منهم آخر ن،  تم إحراُق مخزن 
س2لح له2م، عندما رضب2ت مدرعي2ُة الجيش 
 اللج2ان الش2عبية تجاعاتهم يف ط2ور الباحة 
باملحارظ2ة،  أراد مصدر عس2كري للصحيفة 
أن القص2ف املدرع2ي حق2ق إصاب2ات دقيقة، 
 شو7دت أدخنة احرتاق مخزن اجسلحة التابع 

للارتزقة 7ناك. 

مقتل وإصابة عشرات املرتزقة بينهم قيادي بانكسار 4 
محاوالت زحف يف جبهة »كرش«

»زلزال2« يضرب تجمعاتهم في جبهة »المهاشمة«

قتلى وجرحى من املرتزقة بينهم 
قيادي وتدمري آلية يف عمليات 

نوعية بالجوف والبيضاء

 : الجوف، البيضاء
نّفذت قواُت الجيش  اللجان الش2عبية، أمس االثنني، عالياٍت عس2كريًة 
متنوع2ًة يف ع2دد م2ن مناطق املواله2ات باحارظت2َي الج2وف  البيضاا، 
أَْس2َف2َرت عن مقتل  إصابة عدٍد من مرتزقة العد ان السعودي اجمريكي، 

 تدمري آلية لهم. 
رف2ي محارظ2ة الج2وف، نّفذت  ح2دات م2ن الجيش  اللج2ان، أمس، 
7ُُجْوم2اً نوعي2اً ع2ىل عدد م2ن مواقع املرتزق2ة يف منطقة ملح2ة باديرية 
املصلوب،  أرادت مصادر ميدانية لصحيفة املس2رية، أن الوحدات املهالاة 
تاكن2ت خلل اقتح2ا1 تلك املواقع من القضاا عىل ع2دد من املرتزقة الذين 

كانوا بداخلها، رياا سقط عدد منهم لرحى،  لجأ البقية إ7 الفرار. 
 تزام2ن ذل2ك مع قص2ٍف ملدرعية الجي2ش  اللجان اس2تهدف تجّاعات 
للارتزق2ة يف منطقة قرن بن ش2امان باديرية خب  الش2عف، حيث حقق 
القصف إصابات مبارشة أَْس2َف2َرت عن سقوط قتىل  لرحى يف صفورهم، 

 كبد7م خسائَر ماديًة متنوعة. 
 لقي ع2دٌد م2ن املرتزقة مصارَعه2م،  أُِصي22ْب منهم آخ2ر ن، عندما 
أطلقت قواُت الجيش  اللجان، مساا أمس، صار خاً من نوع »زلزال2« عىل 
تجاعاتهم يف لبهة املهاش2اة بخب  الش2عف، حيث أَك2ََّد مصدٌر عسكري 
للاس2رية أن الص2ار خ رضب التجاع بدقة عالية،  أس2قط العرات بني 

قتيل  لريح،  تسبب يف خسائر مادية متنوعة للارتزقة. 
 يف محارظ2ة البيضاا، تاكنت قوات الجيش  اللجان، يف اليو1 نفس2ه، 
من تدمري آلية عس2كرية ملرتزقة العد ان،  ذلك يف قصف مدرعي اس2تهدف 

املوقَع الذي كانت تتواَلُد به اآلليُة يف أحد محا ر لبهة ناطع. 
 يف  قت الحق، أراد مصدٌر عس2كري للاس2رية بأن ثلث2ًة من املرتزقة، 
بينهم قيادي، لقوا مصارعهم بنريان الجيش  اللجان الش2عبية، يف الجبهة 
ذاِتها،  7م ُكلٌّ من: القيادي املرتزق أحاد َعبدالله العاري،  املرتزق س2عيد 

حسني الشتي،  املرتزق توريق َعبدالله عوانه. 

تدمري آلية يف نجران وإعالم العدو يعرتف بمصرع 4 عسكريني سعوديني بينهم ضابطان 
 : ما وراء الحدود

اعرترت  سائُل إعل1 العد  السعودي، 
بينه2م  س2عوديني،  عس2كريني   7 أن 
ضابطان، لق2وا مصارعهم بن2ريان قوات 
الجي2ش  اللجان الش2عبية، خلل املعارك 
اجخ2رية الت2ي ش2هدتها لبهاُت م2ا  راا 
الح2د د، ريا2ا  اصل2ت ق2واُت الجي2ش 
مناط2ق  باختل2ف  عالياِته2ا   اللج2ان 
املواله2ات 7ناك،  نف2ذت، أمس االثنني، 
عالياٍت عس2كريًة لديدة لق2ي ريها عدٌد 
م2ن لن2ود الع2د  الس2عودي  املرتزق2ة 
مصارَعهم،  تم تدمريُ عدد من آلياتهم. 

صحيفُة املس2رية رص2دت أخباَر مقتل 
اجربع2ة العس2كريني م2ن  س2ائل إع2ل1 
سعودية،  ِ ْرقاً لتلك الوسائل رإن اجربعة 
27م ُكلٌّ م2ن: »النقيب« ضويحي س2عود 
آل نا27ض ال2د رسي، َ  » كي2ل رقب2اا« 

سلاان باشا 7ر بي،  الجندي عبدالعزيز 
بن لاعان بن حن2ش الز7ريي،  الجندي 
محا2د بن س2لاان ب2ن عا2رية الدقيقي 

الحويطي. 
 أشارت املواقع السعودية التي نرت 
أخب2اَر مقتلهم، إ7 أنهم لق2وا مصارَعهم 

خلل معارك اجَيَّا1 القليلة املاضية. 
 يف مس2تجدات املواله2ات امليداني2ة، 
لي2و1 أمس االثنني، ش2هدت لبهتَا نجران 
 لي2زان، عالي2اٍت عس2كريًة متنوعة تم 
خللها تدمريُ آلية س2عوديتني  لقي ريها 
عدٌد من لنود الجيش السعودي  املرتزقة 

مصارَعهم. 
رفي منطق2ة نج2ران، تاّكن2ت قواُت 
الجيش  اللجان من تدمري آلية عس2كرية 
يف  باملرتزق2ة  محال2ًة  كان2ت  س2عودية 
منطق2ة خليق2ا، قبال2ة منف2ذ الخرضاا، 
 أراد مص2در ميداني للاس2رية أن تدمري 

اآللية أَْسَف2َر عن مرصع لايع من كانوا 

عىل متنها. 

 تزامن ذلك مع قصف مس2دَّد ملدرعية 

الجيش  اللجان الشعبية، رضب تجاعاٍت 

لجنود العد  الس2عودي يف ُكلٍّ من موقعي 

املخ2ر ق  الرر2ة  قبال2ة لب2ال عليب 

 رشق اجل2ارش  قبال2ة معس2كر البقع، 
إصاب2اٍت  املدرعي2ة  الرضب2اُت   حقق2ت 
دقيق2ًة عىل لايع تلك اج7ََْداف، متس2ببًة 
بس2قوط قتىل  لرحى يف صفوف الجيش 
السعودي، إ7 لانب خسائَر ماديٍة متنوعة 

يف عتاد7م العسكري  تحصيناتهم. 
 قب2ل ذل2ك بأقل م2ن 27 س2اعة، أراد 
للاسرية مصدٌر يف  حدة القناصة التابعة 
للجي2ش  اللج2ان الش2عبية، أن لندي2ني 
س2عوديني لقيا مرصعهاا، بعالية قنص 
استهدرتهاا بشكل مبارش يف تبة الخزان، 

بانطقة ليزان. 
الع2د ان  ثلث2ٌة م2ن مرتزق2ة   لق2ي 
مصارَعه2م، أمس أَيْض2اً، برصاص  حدة 
القناصة التابعة للجيش  اللجان الشعبية 
شاال صحراا ميدي، بالتزامن مع قصف 
مدرعي استهدف تجاعاتهم 7ناك  تسبب 

يف مرصع  إصابة عدد منهم. 

مصرع وإصابة 9 مرتزقة 
بقصف لطريان العدوان 

على مواقعهم 
 : البيضاء

لق2ي خاس2ٌة م2ن مرتزق2ة الع2د ان الس2عودي 
اجمريك2ي مصارَعهم،  أُِصي22ْب أربعة آخر ن منهم، 
عندم2ا قصف ط2رياُن العد ان مواقَع له2م يف منطقة 
القريش2ية يف قيف2ة باحارظة البيضاا، مس2اا أمس 

اج ل. 
 أر2ادت مص2ادُر ميداني2ٌة لصحيف2ة املس2رية، أن 
ط2رياَن العد ان قصف مواق2َع املرتزقة يف تلك املنطقة 
 قتل خاس2ًة من مرتزقته الذين كانوا 7ناك  7م ُكلٌّ 
من: ص2دا1 أحاد العيش2اي الجويف - س2يف عبدالله 
عباد الجويف - س2نان عبدالل2ه محاد الجويف - مجا7د 
س2الم أحاد الجويف - عبده عيل الشعايل.  رياا أصاب 

القصف أربعَة مرتِزقٍة آخرين بجر ح. 
 ليس2ت 7ذه املرة اج 7 التي يقص2ُف ريها طرياُن 
العد ان مرتِزقتَه، إذ شهدت مختلُف لبهات املوالهة 
يف الداخل  عىل الح2د د، رضباٍت مااثلًة، قصف ريها 
الط2رياُن مجاوعاٍت من املرتزق2ة  قتل  أصاب منهم 
العرات بشكل  اضح، رياا كان املرتِزقُة يبّر ن تلك 

الرضبات بأنها لاات عن طريق »الخطأ«. 

مقتل وإصابة عشرات املرتزقة 
بانكسارات متزامنة يف تعز 

 : تعز
ش2هدت عدٌد م2ن مح2ا ر املواله2ات باحارظة تعز، أم2س االثنني، 
انكساراٍت متزامنًة، ُمِنَي بها مرتزقة العد ان السعودي اجمريكي، خلَل 
عدة محا الت زحف راش2لة لهم باساندة طريان العد ان، حيث أحبطت 
قوات الجيش  اللجان الشعبية لايع تلك املحا الت، موقعًة عراٍت من 

القتىل  الجرحى يف صفورهم. 
مص2ادُر ميداني2ٌة أرادت لصحيفة املس2رية، أن مح2ا الِت الزحف تلك 
تك2ررت أَْكاََر من مرة،  كانت باتج2اه مناطق أبعر  العدنة يف الرصمني، 
 باتجاه منطقتَي الش2قب  اجقر ض،  كذا يف عدد من املناطق باديرية 

الصلو. 
 تاّكن2ت ق2واُت الجي2ش  اللج2ان الش2عبية م2ن ك2رس لاي2ع تلك 
املح2ا الت،  قتلت  أصاب2ت العراِت من مرتزقة الع2د ان، قبل أن يفرَّ 

بقيتهم بد ن أن يحققوا أيَّ تقد1 يف أية محا لة. 
  ّضحت املصادُر أن طرياَن العد ان الس2عودي اجمريكي، ساند قواِت 
املرتزقة يف تلك املحا الت الفاشلة،  شن حوايل 17 غارًة يف مناطق الشقب 
 اجق2ر ض  الصل2و، إال تلك الغ2ارات لم تَِفد املرتزق2ة بيشا،  انكرست 

لايُع محا التهم. 
 كانت محارظة تعز قد شهدت قبل أسابيع سلسلة انكسارات 
متوالي2ة ُمِن2َي به2ا مرتزق2ة الع2د ان يف محا الت زح2ف مكافة 
بجبهات املدينة،  س2قط منهم املئات بني قتي2ل  لريح،  بينهم 

قيادات. 
م2ن له2ة أُْخ2َرد، أراد للاس2رية مص2در يف  حدة القناص2ة التابعة 
للجي2ش  اللجان، أن اثن2ني من املرتزقة لقيا مرصعها2ا، أمس، بعالية 

قنص استهدرتهاا يف  ادي صالة، رشقي مدينة تعز. 
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 ترحيل عشرات اآلالف من المغتربين 
وحكومة المرتزقة تبرر:

العدوان 
السعودي 

على 
املغرتبني

تحت شعار »إّنا فتحنا لك فتحًا مبينًا«

تخرج دفعة عسكرية جديدة من أبطال الجيش واللجان 
باملنطقة العسكرية السابعة 

 : متابعات
الحرب2ي،  اإلع2ل1ُ   ّزع 
مس2اا أم2س االثنني، مش2ا7َد 
رًة لتخرج ُدرعة عسكرية  مصوَّ
الجي2ش  ق2وات  م2ن  لدي2دة 
 اللج2ان الش2عبية، يف املنطقة 
الس2ابعة،  تضّان  العس2كرية 
الحفُل منا رًة عس2كريًة نفذ7ا 
الخريج2ون  اس2تعرضوا ريها 
امله2اراِت القتالي2َة التي تلقو7ا 

خلل ررتة التدريب. 
َ أدد خريج2و الدرع2ة التي 
حالت اسم »إنّا رتحنا لك رتحاً 
مبين2اً« عرضاً عس2كرياً مهيباً 
خ2لل حفل التخ2رج،  عرضت 

املش2ا7ُد لوان2َب م2ن من2ا رة 
نفذ 7ا،  استعرضوا  عسكرية 
خلله2ا مهاراته2م يف اقتح2ا1 
للع2د ،  اررتاضي2ة  مواق2ع 
مؤكدي2ن اس2تعداَد7م الكام2َل 
القت2ال  لبه2ات  إ7  للتول2ه 
الس2عودي  للع2د ان  للتص2دي 

اجمريكي  مرتزقته. 
 يأت2ي ذل2ك ضا2ن نش2اط 
عس2كري متواص2ل يف مختل2ف 
التابع2ة  التدري2ب  معس2كرات 
لق2وات الجي2ش  اللجان، حيث 
يت2م تخري2ُج درعاٍت عس2كري 
مس2تار؛  بش2كل  مااثل2ة 
رر2داً للجبه2ات، يف ظ2ل إقب2ال 
ش2عبي كبري عىل التول2ه لتلك 

املعسكرات. 

ت���رام���ب: إع����الن ال��ق��دس 
ع��اص��م��ة ل��ل��ي��ه��ود أع��ظ��م 

إنجازاتي يفَ البيت األبيض
 : متابعات

َث د نال2د ترام2ب -رئيس أمري2كا- يف ح2وار صحفي مع  تح2دَّ
رئي2س تحري2ر صحيف2ة “يرسائي2ل 7اي2و1” العبي2ة املقرَّبة من 
رئي2س االحتلل الصهيون2ي نتنيا7و , عن إنجازات2ه يف عامه اج ل 
يف الس2لطة،  الذي اعتب إعلن القدس عاصاة لد لة االحتلل أ7م 

إنجازاته. 
 ق2ال ترامب: إن إعلَن »القدس عاصاة إلرسائيل يف العا1 اج ل 
يف البيت اجبيض، كان إنجازاً عظيااً بالنس2بة يل«، مؤكداً أنه »يويف 

بالوعود التي قطعها  ليس نادماً عىل القرار«. 
  اعتب ترامب أن اعرتاَره بالقدس املحتلة كعاصاة لليهود كان 

مهااً لداً. 
 َ أَك22ََّد ترام2ب أن قضيَة القدس »لم تع2د مطر حًة عىل طا لة 
املفا ضات بعد اإلعلن. أما بالنسبة للحد د النهائية للادينة، رهو 

سيقبَُل باا يوارُق عليه طررا املفا ضات، بحسب تعبريه. 

 : إبراهيم السراجي
الياني2ني  بقت2ل  الس2عودي  النظ2ا1ُ  يكت2ِف  ل2م 
 حصاِر27م  تدمري مصانعه2م  البُن2َى التحتية، بل 
انتقل ملرحل2ة لديدة من الح2رب االقتصادية تااّلت 
برتحي2ل ع2رات اآلالف م2ن الياني2ني العامل2ني يف 
الس2عودية مان يعالون يف مهن بسيطة  يحصلون 
ع2ىل أل2ور ز7ي2دة  يأكلون م2ن َع2َرِق لبينهم  ال 
ياال2ون عال2ًة ع2ىل النظ2ا1 الس2عودي كغري7م من 

املرتِزقة يف رنادق الرياض. 
يف يناير املايض، أعلنت السلطات السعودية أنها يف 
إطار تطبيق قرار »َسْعَوَدة الوظائف«  قامت برتحيل 
5700 ألنب2ي منهم 0ج73 يانياً ت2م ترحيلهم خلل 
ش2هر  احد رقط،  7ي نس2بة تكشف بشكل  اضح 
 لوَد استهداف للاغرتبني اليانيني بشكل خاص من 

بني عرات الجنسيات املتوالدة يف املالكة. 
7ذا الرقُم ينطِبُق عىل عاليات الرتحيل املس2تارة 
منذ نح2و عا1، كاا تؤكد الس2لطات الس2عودية أن 
عالية الرتحيل ستس2تار، مضار2اً إ7 ذلك ما أعلنت 
عن2ه الس2لطات قبل أَي2َّا1 عن ق2راٍر ب2 »س2عودة« 
العا2ل يف البق2االت الصغ2رية  الس2وبرماركت، باا 
يعن2ي أن اليانيني البس2طاا العامل2ني يف 7ذه املهن 
س2يطالهم أيضاً قرار الرتحيل، حيث تجا ز عدد من 
ت2م ترحيلُهم من2ذ بدا تلك اإلل2رااات أَْكاََر من 150 

ألَف عامل ياني. 
 رياا تزعم الس2عودية أن تدخلها يف اليان يهدُف 
لحااية اليانيني رإن عاليَة ترحيل العاال البس2طاا 
 إعادتهم إ7 بلد7م الذي تحارصه  تش2ن عليه حرباً 
اقتصاديًة يتن2اىف تااماً مع تلك املزاعم، إذ يعلق كاريٌ 
مان تطّرقوا لقضية ترحيل اليانيني بأن الس2عودية 
كان يف2رتض بها اس2تقبال الياني2ني كللئني لديها 
تزُع2ُم أنه2ا تحا2ي بلد27م  رق2اً للقوان2ني الد لية 
اإلنَْس2انية، مش2ريين إ7 أن ركرة اللج2وا غري  اردة 
عن2د الياني2ني، إال أن الس2لطات الس2عودية لم تقبل 
بقاا اليانيني لديها  7م يعالون يف  ظائف بس2يطة 

 يأكلون من عرق لبينهم،  مع ذلك لم تقدر ظر ف 
بلد7م التي تسببت بها مع تحالف العد ان. 

املغرتب بني السجن واملطاردة
مأس2اة اليانيني املتوالدين بالسعودية لم تتوقف 
عن2د عالي2ات الرتحي2ل الجااعي2ة،  لكنه2ا تات2د 
 تتفرع، حيث يش2كو كاري من املغرتبني اليانيني من 
ْت لتوقف عدد  أن املشاكل االقتصادية يف السعودية أَدَّ
كب2ري من ال2ركات التي كانوا يعال2ون لديها  التي 
توقفت عن در2ع مرتباتهم لعدة أش2هر قبل توقفها 
ربات2وا مطاردين من الس2لطات اجمنية؛ بحجة عد1 
تجدي2د االقامات  درع الرس2و1 املضاعف2ة بدالً عن 
أن تقو1 تلك الس2لطات بإل2زا1 تلك الركات برصف 

مرتباتهم املتأخرة. 
 ريا2ا تط2ارد الس2لطات اجمني2ة آالَف املغرتبني 
الياني2ني ر2إن 7ن2اك اآلالَف منه2م َمن يقب2ع حالياً 
يف الس2جون، إذ أَك22ََّد عراُت املغرتب2ني  ذ  7م أن 
الس2جوَن الس2عوديَة مليئ2ٌة ب2آالف الياني2ني الذين 
2ة بتجديد اإلقامات  عجز ا عن درع الرس2و1 الَخاصَّ
 الرس2و1 الجديدة املفر ضة عليهم؛ بس2بب احتجاز 

الركات املتعارة ملرتباتهم  توقفها عن العال. 

رسوم قاتلة
إضارًة ملعاناة الرتحيل، رإن آالف اليانيني مان 
لم تش2الهم تلك العالية باتوا يعانون من مشكلة 
أس2وأ بكا2ري، إذ أن الرس2و1 التي ُررض2ت مؤخراً 
عليهم لعلتهم مس2تخَدمني باا يشبه »السخرة« 
ل2دد النظ2ا1 الس2عودي، رعل ًة عىل أن متوس2َط 
مرتب2ات اليانيني يف الس2عودية ت2رتا ح بني ألفني 
إ7 ثلث2ة آالف ريال، رإنه2م بات2وا مطاَلبني بدرع 
ما يق2ُرُب م2ن مرتباتهم كاملًة كرس2و1 ررضتها 

السلطات. 
الرس2و1ُ التي أعلنت عنها  زارُة املالية الس2عودية 

بش2كل تصاعدي، بدأت يف مطلع الع2ا1 املايض  تُلِز1ُ 
املغ2رتَب بدر2ع 100 ري2ال ش2هرياً ع2ن ُكّل مرارق، 
باعن2ى أن املغرتب الذي يصطح2ب معه ز لته  ابناً 
 اح2داً ألب ع2ىل درع 200 ريال ش2هرياً،  مع بداية 
العا1 ف201 بات عىل املغرتب درُع 700 ريال ش2هرياً 
ع2ن ُكلِّ مرار2ق، رياا ترتفع يف الع2ا1 املقبل إ7 600 
ري2ال ث2م 00ف ريال ع2ن ُكّل مرار2ق بدااً م2ن العا1 

 .2020
27ذه اجعباُا إ7 لانب رس2و1 طالت ُكلَّ يشا، باا 
ريها نس2بة من التحوي2لت، لعلت املغ2رتَب الياني 
ال2ذي نجا من قرار الرتحيل أما1 خيار  حيد باغاَدرة 
الس2عودية طوعاً؛ كون مرتبه لم يعد كارياً لتس2ديد 

تلك الرسو1. 

التجنيد اإلجباري 
استغّلت الس2عوديُة التي صنعت مأساَة اليانيني، 
اج ضاَع التي يعيش2ها الياُن  ق2رار الرتحيل إللبار 
آالف الياني2ني املش2اولني بقرار الرتحي2ل، بالتجنيد 
يف معس2كرات بنج2ران  ليزان؛ تاهي2داً للدرع بهم؛ 

للقتال نيابًة عن ليشها يف الحد د. 
 يف  قت س2ابق كش2ف موقُع املراس2ل ن2ت نقلً 
عن مصادر مطلعة أن الس2لطات السعودية اعتقلت 
املئات من املغرتبني اليانيني  نقلتهم إ7 معس2كرات 
2ة يف ليزان  خصوصاً معسكر العارضة التابع  َخاصَّ
للواا السادس حرس حد د الذي يتوالُد ريه القيادي 
العسكري املوايل للس2عودية، حسني حسان الغاري، 
 ي2ُِرُف ع2ىل إخض2اع املغرتب2ني ل2د رات قتالي2ة 
إلبارية؛ تاهيداً إلرسالهم للقتال يف لبهات الحد د. 
َ أَك22ََّد ذل2ك عدٌد م2ن املنظا2ات د لي2ة أُْخ2َرد، 
 أش2ار املرصد الحقوق2ي الد يل إ7 أن2ه تلقى إراداٍت 
م2ن يانيني قالوا إن الحالة التي أطلقتها الس2لطات 
الس2عودية باس2م “ طٌن بل مخال2ف” أَدَّْت كذلك إ7 
اعتق2ال عرات منه2م، حيث لرد نقلُه2م قرًسا إ7 
معس2كرات التجنيد؛ للقتال يف لبه2ات الحد د نيابًة 

عن الجيش السعودي. 

حكومة املرتزقة ضد املغرتبني
الف2ارُّ 7ادي  أعضاُا حكومت2ه  كاا باعوا اليان 
للع2د ان رق2د رعلوا اجم2َر ذاتَه مع قضي2ة املغرتبني 
الياني2ني يف الس2عودية، رالفار عيل محس2ن اجحار 
عّل2ق عىل 27ذه القضي2ة بالقول »نحن نؤي2د  ندعم 
القوان2ني يف املالك2ة الس2عودية؛ جن قوانينه2ا أم2ٌن 
للاالكة  أمٌن لن2ا  املغرتب الياني 7و لزا ال يتجزأ 

من مواطني املالكة؛ كونه ساكناً ريها«. 
أم2ا  زي2ر املغرتب2ني بحكوم2ة املرتزق2ة »عل2وي 
بارقي2ه« رلم يكتَف بتبير ق2رار ترحيل اليانيني، بل 
ح2ّرض عليهم قائ2لً إن »غالبية الياني2ني يف املالكة 
غريُ مؤ7لني،  معظُاهم يأتي من مناطق الحوثيني«، 
27ذه العبارة ب2دا  كأن2ه ت2م تعايُاها ع2ىل قيادات 
املرتزقة؛ لتبير ترحيل اليانيني؛  لذلك كّرر7ا بشكل 
متطاب2ق القي2اديُّ بحزب اإلص2لح املرت2زق عبدالله 

صعرت. 

مخالفة اتفاقية الطائف
املرص2ُد اج ر متوس2طي الد يل لحقوق اإلنَْس2ان 
أدان قي2ا1َ الس2لطات الس2عودية برتحي2ل اليانيني، 
عة مع  َق إ7 مخالفتها التفاقية الطائ2ف املوقَّ  تط2رَّ

اليان. 
 قال املرصُد الد يلُّ: إن »الس2عودية لم تأُخذْ بعني 
االعتب2ار تد27وَر اج ض2اع اإلنَْس2انية الت2ي خّلفتها 
الح2رُب املندلعة ع2ىل اليان منذ مطل2ع العا1 2015 

 التي تعد السعوديُة طرًرا رئيًسا ريها«. 
ع2ة   أش2ار املرص2د إ7 أن اتفاقي2َة الطائ2ف املوقَّ
ب2ني اليان  الس2عودية »تق2ي بأن يعاَم2َل الياني 
يف الس2عودية معاملَة الس2عودي يف معظ2م ما يتعلق 
22ة باإلقام2ة  العا2ل،  27و م2ا  بالجوان2ب الَخاصَّ
يجع2ُل ترحي2َل اليانيني، حتى أ لئ2ك الذين ال ينطبق 
عليهم  صف اللل2ئ، مخالًفا للتفاقي2ة بني اليان 

 السعودية«. 
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أخبار

أمانة العاصمة تدّشن الحملة الوطنية لضبط أوزان 
وأسعار الرغيف يف مختلف املديريات

وزارة الشباب تكّرم أسر 
شهداء منتسبي الوزارة 

والحركة الرياضية

 : صنعاء:
قال حسن زيد – زير الشباب  الرياضة: إن تضحياِت الشهداا يف سبيل 

الدراع عن الوطن ستظل خالدة يف ذاكرة اجليال. 
ل2اا ذلك يف الحفل الذي نظاته، أمس االثنني،  زارُة الش2باب  الرياضة 
بالعاصاة صنعاَا؛ لتكر1 أرس ش2هداا منتسبي الوزارة  الحركة الشبابية 
 الرياضي2ة، يف س2ياق اختت2ا1 رعاليات الذكرد الس2نوية للش2هيد،  ذلك 
بحضور  زي2ر الخدمة املدنية  التأمينات طلل عق2لن،   كيل أ ل  زارة 

الشباب َعبدالحكيم الضحياني  عدد من  كلا الوزارة. 
 يف الحفل التكرياي، أشار حسن زيد، إ7 أن تكريم أرس الشهداا يأتي يف 

إطار الذكرد السنوية للشهيد  عرراناً  تقديراً لتضحياتهم. 
من لانبه، أ ضح عبُدالرحان يحيى اجكوع يف كلاته عن أرس الشهداا، 
أن 27ذه اللفتة من قيادة  زارة الش2باب لتكريم أرس الش2هداا تُعد تكريااً 
لكل ش2هداا الوطن س2واا الذين استش2هد ا يف لبهات الع2زة  الكرامة أَْ  

الذين استشهد ا لراا قصف طريان العد ان. 
َ أَك2ََّد اجكوع الس2ريَ عىل درب الش2هداا  االس2تعداد لتقدي2م املزيد من 
التضحيات ؛ دراعاً عن س2يادة الوطن  كرامة الش2عب، ُمشرياً إ7 أن دماا 

الشهداا ترسم ملمح املستقبل الذي ينشده الجايع. 
تخل2ل حفل التكريم عرُض ريلم عن الش2هداا  قصيدة ش2عرية  رقرة 
إنش2ادية للانش2د ط2ه املؤيد  ك2ذا تكري2م أرس تس2عة ش2هداا بالدر ع 

 الشهادات التقديرية. 

أهالي مديرية بني مطر وموظفو 
مستشفى 26 سبتمرب يف متنة 

يسرّيون قافلة غذائية ودوائية

 : صنعاء:
س2رّي أ7ايل مديرية بن2ي مطر باحارظ2ة صنعاا، أمس االثن2ني، قارلًة 
غذائيًة متنوعة  مبالَغ ماليًة جبطال الجيش  اللجان الش2عبية املرابطني يف 

لبهات العزة  الكرامة. 
 خ2لل تس2يري القارلة، أَكََّد أبن2اا بني مطر، صاوَد27م  ثباتهم بوله 
العد ان  اس2تارار7م يف رر2د الجبهات باملقاتلني اجش2داا  قوارل العطاا 

 الجود  الكر1 حتى تحقيق النرص لليان  شعبه. 
إ7 ذلك، س2رّي اجطباا  موظفو مستش2فى 26 سبتاب بانطقة متنة يف 

مديرية بني مطر، قارلًة صحيًة جبطال الجيش اللجان الشعبية. 

مديرية سنحان تحيي الذكرى الثانية الستشهاد 
بشري اليمني وأبو علي عامر

 : صنعاء:
س2نحان  مديري2ُة  ش2هدت 
محارظ2ة صنعاا، أم2س االثنني، 
رعاليًة حاش2دًة؛ باناسبة الذكرد 
الياني  الاانية الستش2هاد بش2ري 
 أب2و ع2يل عام2ر  رراقها2ا من 
الق2ادة العظااا،   ر2اًا ملن بذلوا 
دماَا7م الطا7رة رخيصًة يف سبيل 
الل2ه  دراع2اً ع2ن املس2تضعفني، 
م2ن  غف2رية  لا2وع  بحض2ور 
اجس2اتذة  العلااا  أقارب  زملا 
الش2هداا  أصدقائه2م  ع2دٍد من 
مش2ايخ   لهاا  أبن2اا مديرية 

سنحان. 
أحا2د  أش2ار  الفعالي2ة،   يف 
محارظ2ة  -  كي2ل  الصا2اط 
صنعاا، إ7 ال2د ر الكبري الذي قا1 
به الشهيد بشري الياني يف تعريف 
أبن2اا مديرية س2نحان باملس2رية 
الُق22ْرآنية، ره2و من 7يّأ املجتاَع 

للنط2لق ريه2ا  له الفض2ل بعد 
الل2ه يف الوصول ملا  صل إليه أبناا 
املديرية من  عي  لهاد يف س2بيل 
الل2ه، مع2باً بقول2ه: لق2د عررن2ا 
املسرية الُق22ْرآنية من خلل بشري 

الياني. 

 أعلن الصااط أنه  بطلب من 
مكت2ب الرتبي2ة  التعلي2م رقد تم 
تغيريُ اسم مدرسة ليل امليااق إ7 

اسم الشهيد بشري الياني. 
من لانبه، أش2اد العلمة رؤاد 
اج ق2اف  -  كي2ل  زارة  نال2ي 

 اإلرش2اد  أحد أس2اتذة الش2هيد 
بش2ري الياني، باملناق2ب الحايدة 
الت2ي كان يتحىّل بها الش2هيد من 
تق2ود  إخ2لص  تواض2ع حبّب 
باملس2رية  ب2ه  حبّبه2م  الن2اس 
الُق22ْرآني2ة، م2ن خ2لل أخلق2ه 
 تواضعه،  27و اليشا الذي غاب 
عن البعض مان يسري ن اجعاال 

يف 7ذه اجَيَّا1. 
 أضاف: لقد كان بشري الياني 
رارَس املي2دان  رارَس املنب , كان 
رل2َل القول  رل2َل الفع2ل، كان 
الش2هيد بش2ري يأرَسُ قلوب الناس 
بتواضع2ه  أخلق2ه يف ح2ني نرد 
الي2و1 َم2ن ينفر ن الناس بس2وا 

تعاملهم معهم. 
م2ن  العدي2ُد  الفعالي2َة  تخل2ََّل 
املشاركات  القصائد الشعرية من 
قبل الش2اعر مصطف2ى املحضار، 
 قصي2ده رثاا أُْخ2َرد للش2هيدين 

بشري الياني  أبو عيل عامر.

وقفة احتجاجية واسعة للمعلمني والرتبويني بمديرية التحرير 
تضامناً مع مديرة مدرسة جمال جميل 

 : صنعاء:
نّظ2م ط2لُب  طالب2ات  معلا2و 
باديري2ة  لاي2ل  لا2ال  مدرس2ة 
أم2س  العاصا2ة،  أمان2ة  التحري2ر 
االثنني،  قف2ًة احتجالي2ًة؛ تضامناً 
مع حالة التش2هري التي طالت إَداَرَة 
املدرس2ة  مديرتها من قبل  س2ائل 
الع2د ان  مرتزقت2ه،  ذل2ك  إْع2َل1 
بحض2ور املجل2س املح2يل  املنطقة 
التحرير  مجلس  التعلياية باديرية 
اآلب2اا باملدرس2ة  م2دراا َ مدي2رات 

مدارس املديرية. 
الوقف2ة  يف  املش2اركون   اس2تنكر 
االحتجالي2ة، املح2ا الِت ال2ل أخلقي2ة التي 

هم َلايعاً د ن استاناا،  اعتب 7ا قضيًة تُاسُّ
موضحني أن ماَل 7ذه املاارس2ات املسيئة لن 
تُان2َي من عزائ2م الرتبويني  التي يس2عى من 

 رائه2ا ضعف2اُا النف2وس 
العالي2ة  س2ري  إيق2اف  إ7 

التعلياية. 
 دعا املش2اركون لايَع 
خ2اص  بش2كل  الرتبوي2ني 
ع2ا1  بش2كل   املجتا2ع 
للوق2وف صفاً  اح2داً أما1 
االستهداف املانهج للكوادر 
إ7  دع2وا  كا2ا  الرتبوي2ة، 
تح2ّري املصداقي2ة  تقّص 
ت2دا ل  عن2د  الحقيقي2ة 
اجخبار عب مواقع التواصل 
االلتااع2ي  املواق2ع 
اإلخباري2ة  ع2د1 االنج2رار  راا الش2ائعات 

املاولة من  سائل إْعَل1 العد ان. 

 : صنعاء:

دّش2نت أمان2ة العاصاة، أم2س االثنني، 

أ زان  أس2عار  لضب2ط  الوطني2َة  الحال2َة 

الرغيف بأنواعه يف املخاب2ز  اجرران  منارذ 

اجمان2ة،  ذل2ك  مديري2ات  بجاي2ع  البي2ع 

بحض2ور  كلا اجمانة ع2يل الفقري  مازن 

نعا2ان  الدكتور أحا2د املصيل  عيل رشيم، 

 م2دراا عا2و1 املديري2ات  عدد م2ن مدراا 

عا2و1 املكات2ب التنفيذي2ة  أمن2اا عا2و1 

املجالس املحلية. 

 يف التدش2ني، أَك2ََّد حا2ود عب2اد - أم2ني 
العاصا2ة، الح2رَص عىل حااي2ة املواطنني 
2ًة يف ظل   التخفي2ف م2ن معاناته2م، َخاصَّ
موضح2اً  الع2د ان  الحص2ار،  اس2تارار 
أن رغي2ف الخب2ز مرتب2ط بحي2اة املواط2ن، 
خصوص2اً  أن معظم الناس اليو1 يعتاد ن 

عىل ما تنتجه املخابز  اجرران. 
 لفت عب2اد إ7 أن القرار الخاص بتحديد 
س2عر   زن رغيف الخب2ز بأنواعه بُني عىل 
دراسة تضانت مدخلت إنْتَاج الخبز، مؤكداً 
أن أمان2ة العاصاة س2تكون عوناً جصحاب 
املخابز امللتزمة باملعايري  اج زان  اجسعار. 

م2ن لانبه، ق2ال خالد الخوالن2ي - مدير 
مكتب الصناع2ة  التجارة بأمانة العاصاة: 
املاضي2ة  الف2رتة  خ2لل  عا2ل  املكت2َب  إن 
دراس2ًة ملدخلت اإلنْتَاج للاخابز  تكاليفها 
بتوليه2ات أم2ني العاصاة،  ع2ىل ضوئها 
تم إصدار القرار بتحديد  زن  س2عر رغيف 
الخب2ز، مبين2اً أن الحالَة س2تنفذ بالتعا ن 
 التنس2يق م2ع املديري2ات  ش2عبة املخابز 

التابعة للغررة التجارية. 
أم2ني  لق2رار  تطبيق2اً  الحال2ة   تأت2ي 
العاصا2ة  الذي ح2ّدد  زن الرغي2ف ب2 70 

لراماً  بسعر 20 رياالً. 
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 : إب:
ك2ّر1 عبدالواح2د ص2لح - محار2ُظ إب، 
أمس اج ل، َعَدداً م2ن الضباط  الصف الذين 
أس2هاوا يف كش2ف ملبس2ات لريا2ة مقتل 
الفت2اة الت2ي  لدت مرمي2ة يف أحد ش2وارع 
املحارظ2ة قبل أن تتح2وَل إ7 قضية رأي عا1 
حا ل مرتِزقُة العد ان تسييَسها  استغللها 

بشكل بشع. 
 يف حف2ل التكري2م ال2ذي أقي2م بحض2ور 
مدي2ر عا1 أمن املحارظة العايد الركن محاد 
الش2امي،  مدي2ر مباح2ث املحارظ2ة العقيد 
الركن محاود اجس2د، أ ضح املحارظ صلح، 
أن 27ذا التكريم لي2س اعتباط2اً  إناا تكريم 
جناٍس يس2تحقون 27ذا التكريم ع2ن لدارة 
لجهود27م الكبرية  امللاوس2ة الت2ي بذلو7ا 
من ألل الحفاظ عىل أمن املحارظة  س2كينة 

املواطن. 
اجم2ن  رل2اَل  أن  إب  محار2ظ  َ أَك22ََّد 
اس2تطاعوا أن ينج2ز ا الكا2ريَ م2ن القضايا 

املعقدة  الش2ائكة خلل ر2رتات زمنية، منها 
قضي2ة الفتاة الت2ي حا ل املرتزقة تسيس2ها 

 توظيفها لصالح العد ان. 
ب2د ره، قال العايد الركن محاد الش2امي 
- مدير أمن املحارظ2ة: إن العد ان  مرتزقته 
حا ل2وا اس2تغلل 27ذه القضية  تسيس2ها 

م2ن ألل إحداث رتن2ة يف املحارظة،  عّب عن 
أسفه النجرار بعض الناشطني  اإلْعَلميني يف 
الداخل مع تل2ك االّدعااات  اجقا يل الكاذبة، 
مش2رياً إ7 أن القضي2ة لنائي2ة  ت2م القبض 
عىل القاتل  إحالته للنيابة، بحس2ب ما عرره 

الكاري من اإلْعَلميني.

أخبار

وكيل محافظة ذمار يدّشن موسم زراعة البطاط بمديرية عنس ويدعو إىل تشجيع املزارعني
 : ذمار:

2َن محا2د محاد عبدال2رزاق -  كي2ُل محارظة  َدشَّ
ذمار، أمس االثنني، موس2َم زراعة محصول البطاطس 
يف حق2ول املزارع2ني املتعاقدي2ن م2ع الرك2ة العامة 
إلنْت2َاج ب2ذ ر البطاط2س يف منطقة مرصب2ة باديرية 
عن2س، بحضور  كي2ل  زارة الزراعة  ال2ري املهندس 

عيل الفضيل. 
 خ2لل التدش2ني، أَك2ََّد  كي2ُل محارظ2ة ذمار عىل 
أ7ايّة التوس2ع يف زراعة املحاصيل الزراعية اجساسية 

با2ا يس2هم يف تغطي2ة  الحب2وب  الخ2رض ات  م2ن 
احتيال2ات اجس2واق املحلية من املحاصيل اجساس2ية 
 يف مقدمته2ا القا2ح  البطاط2س، داعياً امُلَؤّسس2ات 
 الهيئ2ات الزراعي2ة يف املحارظة إ7 تش2جيع املزارعني 
الستغلل كارة اجرايض الصالحة للزراعة يف زراعة مال 
7ذه املحاصيل  اإلرشاف عليهم خلل 7ذا املوس2م من 

بدايته  حتى موسم الحصاد. 
َد  كي2ل  زارة الزراع2ة عىل  م2ن لانب2ه، َش22دَّ
تظار2ر له2ود كار2ة الجه2ات املعني2ة  تنس2يق 
العال املش2رتك م2ن ألل تأم2ني الح2د اجدنى من 

احتيال2ات املواطن2ني من 27ذه املحاصيل يف 7ذه 
املرحلة الحرلة التي تار بها البلد يف ظل استارار 

العد ان  الحصار. 
بد ره، اس2تعرض مدير الركة العامة إلنْتَاج بذ ر 
البطاط2س، املهندس 7ا2دان اجكوع، له2وَد الركة 
يف دع2م مزارعي محصول البطاط2س يف املحارظة من 
خ2لل تدريبه2م  تأ7يله2م  رر2ع كفااته2م  تقديم 
النصائح  اإلرشادات الزراعية لهم  تورري احتيالاتهم 
من بذ ر البطاطس املحس2نة  اجسادة  املبيدات، باا 

يسهم يف تحسني إنْتَالهم. 

 أ ض2ح أن الرك2َة  ضان اس2رتاتيجيتها لتأمني 
احتي2اج لايع اجس2واق املحلي2ة باحص2ول البطاط 
تعاق2دت خلل 27ذا العا1 مع عدد لدي2د من املزارعني 
يف منطقة مرصبة باديرية عنس لتوس2يع املس2احات 
الزراعي2ة ملحص2ول البطاط2س يف املحارظ2ة، متوقعاً 
ارتف2اَع مع2دالت إنْت2َاج محص2ول البطاط خ2لل 7ذا 
22ًة بع2د التوس2ع  املوس2م إ7 ثلث2ة آالف ط2ن، َخاصَّ
يف اجرايض الزراعي2ة الت2ي ت2م اس2تغللُها ملحص2ول 
البطاط2س يف املحارظ2ة  الت2ي  صلت 27ذا العا1 إ7 

مائتي 7كتار.

حرائ��ر مديرية الس��ودة عمران 
يقدمن قافلة غذائية للمرابطني 

يف الجبهات

 : عمران:
س2رّيت حرائ2ُر مديرية الس2ودة باحارظة عا2ران، أم2س اج ل، قارلًة 
غذائي2ًة متنوعة تحت ش2عار »انف2ر ا خفاراً  ثقاالً«؛ دعا2اً للارابطني يف 
لبه2ات القتال م2ن أبطال الجيش  اللجان الش2عبية،  ذل2ك بالتعا ن مع 

الهيئة النسائية باملديرية. 
 احتوت القارلة التي شاركت يف إعداد7ا العديُد من أرس  أ7ايل الشهداا 
كاياٍت م2ن املواد الغذائي2ة  املر بات، باإلَضاَرة إ7 كاي2ات متنوعة من 

الكيك  الكعك  العصائر. 
 خ2لل تس2يري القارل2ة ع2ّبت املش2اركاُت ع2ن رخر27ن  اعتزاز7ن 
بالش2هداا العظااا  التضحيات الكبرية التي قدمو7ا يف سبيل الله  الدراع 
عن اجرض  الِعرض، مجدداٍت العهَد للشهداا باملي عىل دربهم  دعم  ررد 
الجبهات بالغايل  النفيس حتى تحقيق النرص  نيل البلد حريته  استقلله. 
 أش2ادت حرائُر الس2ودة بالبطوالت  االنتصارات الت2ي يحققها أبطاُل 
الجيش  اللجان الش2عبية يف مختل2ف الجبهات، مؤك2دات أن الجرائَم التي 
يرتكبها العد ان بحق الشعب الياني تدل باا ال يدع مجاالً للشك أن ال خياَر 
أما1 اليانيني س2ود املوالهة  العال ع2ىل توحيد الصفوف  تعزيز عوامل 

الصاود  الابات. 

الداخلية تحتفي بتخرج 38 ضابطاً من دورة التخطيط والتنظيم

دورة تدريبية للعاملني الصحيني يف محافظة حجة املتخصصني يف أمراض األطفال

 : صنعاء:
اختت2م قط2اُع امل2وارد البرية 
الداخلي2ة، أمس   املالي2ة ب2وزارة 
اج ل، د رت2َه التدريبي2َة يف مجال 
التخطي2ط  التنظي2م  مه2ارات 
التواصل اإلداري التي ش2ارك ريها 

ف3 ضابطاً من كوادر القطاع. 
َد   خلل حف2ل االختتا1، َش22دَّ
الل2واُا الرك2ن رزق الجويف –  كيل 
الوزارة لقط2اع اجمن  الرطة-، 
ع2ىل أ7ايّة تطوير ق2درات كوادر 
الداخلي2ة  تز يد27م   زارة 
باملعارف، باا يس2هم يف تحس2ني 
مس2تود اجداا اجمن2ي، منو7اً إ7 
أن العنرص البري يعد أ7ّم ر ارد 

العالي2ة اجمني2ة، مش2يداً بجهود 
املدربني  القائاني عىل الد رة. 

اللواا الج2ويف الخريجني   حث 

عىل تطبيق املع2ارف  العلو1 التي 
تلّقونه2ا خ2لل ال2د رة التدريبية 
 تطبيقه2ا أثن2اا أداا  الباته2م 

 مهامهم. 
م2ن لانبه، أَك2ََّد الل2واا عيل 
س2الم الصيفي –  كي2ل الوزارة 
لقطاع امل2وارد البرية  املالية، 
حرَص القطاع عىل تأ7يل كوادر 
املج2االت،  مختل2ف  يف  ال2وزارة 
مااناً د ر قي2ادة الوزارة ماالة 
بوزي2ر الداخلي2ة الل2واا الرك2ن 
امل2ا ري  نائب2ه  عبدالحكي2م 
الخيوان2ي،  عبدالحكي2م  الل2واا 
إلقام2ة   ا7تاامه2ا  دعاه2ا 

الد رات التدريبية. 
 يف خت2ا1 الحف2ل ت2م تكري2م 
املتدربني  كذا القائاني عىل الد رة 
التقديرية  التدريبي2ة بالش2هادات 

 الفخرية. 

 : حجة:
نّظ2م مكت2ُب الش2ئون االلتااعي2ة  العال 
باحارظة حجة، أمس، د رًة تدريبيًة للعاملني 
الصحيني ح2ول آلية اكتش2اف حال2ة اجطفال 

املستضعفني يف املرارق الصحية. 
 يف ارتت2اح ال2د رة، أَك2ََّد محا2د الق2ايض 
-  كي2ل محارظ2ة حج2ة لش2ئون التخطي2ط 
 منظا2ات املجتا2ع املدن2ي، ع2ىل أ7ايّة 7ذه 
الدع2م  اجطف2ال  تقدي2م  ملس2اندة  ال2د رات 
الصحي  النفيس  االلتااعي لهم، ُخُصْوصاً يف 

ظل اج ضاع الرا7نة لراا العد ان  الحصار. 
 تهدف الد رُة التي تستار 6 أَيَّا1 إ7 تدريب 67 
عاملً صحياً  33 أخصائياً  إحصائيًة عىل نظا1 
إَداَرة الحال2ة لألطف2ال املس2تضعفني  التعري2ف 
بكيفية اكتشاف تلك الحاالت عب املرارق الصحية 

 إحالتها للاختصني من مدراا الحالة. 
من لان2ب آخر، ُعق2د يف حجة، أم2س، لقاٌا 
تش2ا رّي موس2ٌع للعاملني الصحيني يف أقس2ا1 
املراك2ز التغذ ية ال22 »أ  تي ب2ي«  ال2 »تي إف 
يس«؛ ملعالجة س2وا التغذي2ة يف مديريتي رشس 
 املغرب2ة, نظا2ه ررع لاعي2ة اله2لل اجحار 

اليان2ي باملحارظة ضان مر ع اجمن الغذائي 
الطارئ املاول من الصلي2ب اجحار الدنااركي؛ 
 ذلك ملناقشة آلية إحالة اجطفال املصابني بسوا 
التغذي2ة م2ن أقس2ا1 س2وا التغذي2ة الخارلية 
إ7 اجقس2ا1 التغذ ي2ة املس2تقرة  ر2ق املعايري 
الصحي2ة املتعارف عليها.   يف اللقاا، لفت عادل 
ش2يل-  كي2ل محارظة حج2ة لش2ئون الاقارة 
 اإلْعَل1، إ7 أ7ايّة تشارك الخبات  املعارف بني 
العاملني الصحيني باملديريتني يف كيفية التعامل 
م2ع املصابني بس2وا التغذي2ة, ماان2اً د ر ررع 

لاعية الهلل اجحار الياني باملحارظة. 

 فيما مديريتا شرس والمغربة تنظم لقاءًا تشاوريًا للعاملين في أقسام سوء التغذية 

محافظ إب يكّرم رجال األمن املشاركني يف كشف 
مالبسات قضية مقتل فتاة باملحافظة

لدى تفّقده سيَر العملية التعليمية والتربوية بمدارس الحديدة 

السقاف: جبهة التعليم التي ال تقل شأناً عن 
جبهات املواجهة يف مواقع الشرف والبطولة

 : الحديدة:
قال الدكتوُر محاد السقاف - كيُل 
 زارة الرتبي2ة  التعليم لقطاع املنا7ج 
 التولي2ه-: إن لبهَة الرتبية  التعليم 
التي ال تقل شأناً عن لبهات املوالهة 

يف مواق2ع ال2رف  البطول2ة. 
لاا ذلك خلل تفقده، أمس االثنني، 
س2ريَ العالي2ة التعلياي2ة باحارظ2ة 
الحديدة، حيث زار مجاع 26 سبتاب 
الرتبوي باديرية امليناا  مدرس2ة عيل 
عبداملغني باديرية الحايل  مدرس2تَي 

عذبان  الصباح باديرية الحوك. 
 خ2لل الزي2ارة، نقل  كي2ُل  زارة 
إدارات  إ7  الوزي2ر  تحي2اِت  الرتبي2ة 
 معلا2ي  معلاات  ط2لب املدارس، 
مش2يداً باستود االنضباط  الحضور 

للاعلا2ني  املعلا2ات  الط2لب 
 الطالبات. 

 أش2اد الدكت2ور الس2قاف بجهود 
بالحدي2دة  الرتبي2ة  مكت2ب  قي2ادة 
باملديري2ات  التعلياي2ة   اإلدارات 
 املدارس  كار2ة الرتبويني باملحارظة 
العالي2ة  اس2تارار  ع2ىل   حرصه2م 
التعلياي2ة، مجّس2دين بذل2ك  عيَه2م 
 إحساَس2هم باملس2ؤ لية إزاا ما يار 

به الوطن. 
الط2لَب  ال2وزارة   َح2ثَّ  كي2ُل 
الج2د  م2ن  املزي2د  ع2ىل   الطالب2اِت 
 املاابرة لبناا ما دّمره العد ان بالعلم 
 املعرر2ة، الرتاً إ7 أن االنتصار بجبهة 
الرتبي2ة  التعلي2م يفش2ل ُمَخّططات 
 أ27ََْداف الع2د ان الذي اس2تهدف ُكّل 

يشا يف اليان. 
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- بداية أستاذ حميد.. ما سبب العدوان 
على اليمن من وجهة نظركم؟

أ الً نش2كُركم عىل زيارتنا  استضارتنا يف 
صحيفة املس2رية، 7ذه الصحيف2ة الصادقة 
املجا7دة التي ال يق2لُّ د ُر7ا عن الد ر الذي 
يق2و1 به رل2اُل الرلال يف مختل2ف لبهات 

العزة  الكرامة  الرف.
 بالنسبة للسؤال ال ش2ك أن 7ناك الكاريَ 
من اجس2باب للعد ان عىل اليان، أبرز7ا 7و 
املوقع االس2رتاتيجي لليان َ أَيْضاً للسيطرة 
2ة أنها م2ا زالت يف  عىل ث2ر ات البل2د، َخاصَّ
باط2ن اجرض،  اليا2ن كان2ت كا2ا يعل2م 
الجايع 7دراً لكاري من الد ل االس2تعاارية 
عىل م2ر التأريخ، كذلك ل2دد اليان أكار من 
2500 كم من الس2واحل  تس2يطر عىل أبرز 

مار مائي عاملي. 
 7ذه كانت من أب2رز العوامل التي لعلت 
العد  اجمريكي الصهيون2ي يأمُر أد اتهم يف 
املنطق2ة، عىل رأس2ها الس2عودية  اإلمارات 
 ال2د ل املتحالف2ة معه2م؛ بش2ن الع2د ان 
الغاش2م  الظالم عىل الش2عب الياني، طبعاً 
27م يتحّجج2ون بالرعية  م2ا إ7 ذلك من 
م2برات  ا7ية  غري صحيحة،  الس2عودية 
تعل2م ذلك  تعل2م أنها أداة م2ن أد ات الد ل 
كأمري2كا  إرسائي2ل  العامل2ي  االس2تكبار 
 بريطانيا  7ي مع َمن س2يخد1 سياساتها 

 سياسة أسياد7ا. 
 بعد الوحدة الياني2ة عا1 0جج11 تآمرت 
الس2عودية عىل الوحدة اليانية  دعات عيل 
عبدالل2ه صالح حتى س2لََّم لها أكار من 175 
ألف كيلو مرت مربع، اإلما1 يحيى حايد الدين 
رحا2ه الل2ه يف اتّفاقي2ة الطائ2ف بينه  بني 
عبدالعزيز ال س2عود لم يسلم نجران  عسري 
 ليزان آلل س2عود،  إناا ت2م تألري7ُا ملدة 
عرين عاماً رق2ط،  كان يف 7ذه االتّفاقية 
الكا2ريُ م2ن املايزات لك2ن تن2ازل عنها عيل 
عبدالل2ه صالح أثناا اتّفاقه مع امللك عبدالله 
يف العا1 12000،  تنازل عن ُكّل 7ذه اجرايض 
آلل س2عود مقابل الرضا عنه،  بعدما أخذت 
السعودية ُكلَّ ما تريد منه، استغنت عنه؛ جنه 
أَْصبَح بالنس2بة لهم كرتاً محر قاً ليس منه 
أي2ة رائدة؛ لتبحث عن ك2رت لديد لخدمتها 
يكون أكار طوعاً  استجابًة من صالح، حتى 
لاات ث2ورة رباي2ر يف الع2ا1 12011  كاد 

الشعب الياني ينترِصُ عىل الحاكم، رتدخلت 
الس2عودية بقوة  ألهضت الاورة  أش2ارت 
إ7 يد7ا اج 7  عايلها املخلص عيل محس2ن 
للنضا2ا1 لاورة الش2باب،  من ث2م لاات 
باملبادرة الخليجية إللهاض الاورة  تقاُسم 
ي النظا1 القديم عىل مبدأ  الس2لطة بني ش2قَّ
الطاعة  الوالا للسعودية  أمريكا  املجتاع 
الخارل2ي،  تم تش2كيُل حكومة باس2ند ة 
كحكوم2ة ضعيف2ة  غ2ري راعل2ة ي2راد من 
خللها الوصول إ7 تنفيذ مر ع التقس2يم 
 اجقالي2م حت2ى ال يس2تقرَّ البل2د،  كلُّ 7ذه 
اإللرااات  التدخلت السعودية أَّدت إ7 ثورة 
21 سبتاب،  لكن أنصاَر الله تايز ا عن ُكّل 
القود باصداقيتهم  رغبتهم باش2اركة ُكّل 
القود السياس2ية يف البلد،  7و ما ش2ا7دنا 
رور انتصار ثورة 21 سبتاب يف اتّفاق السلم 
 الراك2ة  الذي ل2اا لتصحي2ح االنحراِف 
يف مخرل2ات الح2وار الوطن2ي برعاية اجمم 
املتح2دة،  قرأه بن عار   ّقع2ت عليه كارُة 
املكون2ات السياس2ية الياني2ة،  اع2رتف به 
مجل2س اجم2ن  كل العالم،  ال2ذي نَصَّ عىل 
إَعاَدة النظر يف شكل الد لة “اجقاليم”،  كان 
أنص2ار الله ريه ما2ل حزب البع2ث أَْ  حزب 
الرشاد، رلم يعالوا عىل إقصاا أحد كاا عال 
اإلصلح،  تم تش2كيُل حكومة بحاح لتنفيذ 
7ذا االتّفاق، إال أنن2ا تفالأنا بانقلب 7ادي 
عىل اتّفاق الس2لم  الراكة باحا لة ررض 
اجقاليم  التقسيم يف مس2ودة الدستور،  لو 
عة عىل اتّفاق السلم  أن اجحزاَب اليانية املوقِّ
 الراك2ة أص2درت بيان2اً تزل2ر “27ادي” 
ملخالفت2ه للتوار2ق  اإللااع الوطن2ي َلكان 
اجمُر مختلف2اً،  أنتم تعررون ما حصل رياا 
بعد أن قد1 بحاح  7ادي استقالتهاا بإيعاز 
م2ن النظا1 الس2عودي لش2ن الع2د ان عىل 
الش2عب الياني بأكار من 20 د لًة عسكرياً 
 ح2وايل 20 د ل2ًة بالدع2م اللولس2تي لذات 
اجطااع  اج7داف التي ذكرتها سالفاً  إبقاا 
اليان تحت الوصاي2ة اجمريكية الصهيونية 
عب اجد ات العربية كالسعودية  اإلمارات. 

- ما س��بُب صمود الش��عب اليمني يف 
وجه ه��ذا الع��دوان ألكثر م��ن 1000 يوم 
ولحوالي ثالث سنوات من وجهة نظركم؟
أس2باب الصاود كا2رية: أ الً: أنه ش2عٌب 
مظلو1ٌ تعرَّض لهذا العد ان د ن أي س2بب، 
أيضاً  عي املجتا2ع الياني بأن 7ذا العد ان 
ة، أيضاً من أس2باب  عليه ل2ه أ7داره الَخاصَّ
الصا2ود 27و القي2ادة الحكيا2ة املتاالة يف 

قائد الاورة الس2يد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
 املجلس الس2يايس اجعىل  رئيس2ه اجستاذ 
صال2ح الصا2اد  التفاف الش2عب  راا 7ذه 
الع2زة  الكرام2ة  لبه2ات  القي2ادة  رر2د 
بالش2باب؛ إيَْاان2اً بعدال2ة القضي2ة اليانية 

 مظلومية الشعب الياني. 
كذلك املجازر الت2ي يرتكبها العد ان بحق 
املدني2ني س2ا7ات بش2كل كب2ري يف توعي2ة 
الش2عب الياني بإلرا1 عد 27ِّم  ظلِاه، ما 
در2ع أبن2اا الش2عب للندر2اع إ7 الجبهات؛ 
الذي2ن  أطفاله2م  نس2ائهم  ع2ن  للدر2اع 
يتعرض2ون إلب2ادة لااعي2ة يومي2اً من قبل 

العد ان اجمريكي السعودي. 
 مالً نحن بيت عاصم كان لدينا حوايل 15 
ش2اباً يقاتلون يف الجبهات، لكن بعد تعرُّض 
بي2ت عا2ي للقص2ف أَْصبَح 7ن2اك أكار من 
خاس2ني ش2اباً يقاتلون يف املعركة من بيت 

عاصم. 
كاا أن الترصرات اللأخلقية  اإللرامية 
البعي2دة عن القيم  اجعراف اليانية الحايدة 
التي يقو1 بها املرتِزقة أثناا س2يطرتهم عىل 
منطق2ة، مالً قرد  ادي مل2ح يف نهم أخذ ا 
حق2وَق الناس  س2ياراتهم  نهبوا مضخات 
املياه  دّم2ر ا املن2ازل، ُكلُّ 7ذه املاارس2ات 
كش2فت الكا2ري م2ن الحقائق لدد الش2عب 
اليان2ي بأن ق2ود العد ان تعا2ل رقط عىل 
تدم2ري البُنية التحتية لليان  إبادة الش2عب 

الياني. 
 ي2ا أخ2ي لقد دّمر ا املس2الد بي2وت الله 
 املستش2فيات  الجس2ور  امل2دارس،  كل 
27ذا كش2ف حقيق2ة الع2د ان عىل الش2عب 
اليان2ي، نعم كانت 7ناك خلرات سياس2ية 
بيننا كيانيني  كنا نستطيع أن نتجا َز 7ذه 

الخلرات. 

- كيف تنظرون إىل دور مشايخ ووجهاء 
ًة مشايخ ووجهاء طوق صنعاء  اليمن، َخاصَّ

من العدوان األمريكي السعودي؟
ال ش2ك أن مش2ايَخ   له2اَا اليان كان 
له2م د ٌر كب2ريٌ يف الصاود الش2عبي يف  له 
7ذا العد ان،  النظا1ُ الس2عودي كان يرا7ن 
عىل مش2ايخ اليان؛ جن2ه كان يدر2ُع أمواالً 
ة للعديد من املش2ايخ يف  لكاري منه2م، َخاصَّ
مأرب  الجوف  صع2دة،  كانوا توّقعون أن 
معركته2م مع الش2عب الياني 27ي معركة 
أي2ا1 رقط،  7ا نحن نطوي صفحة الس2نة 

الاالاة من العد ان. 
ًة مشايخ  الكاري من مشايخ اليان، َخاصَّ
طوق صنع2اا ررضوا لاي2َع املغريات التي 
س2يقدُمها لهم النظ2ا1 الس2عودي  رّضلوا 
الاب2اَت  الصاوَد يف  له 27ذا العد ان، عدد 
كب2ري م2ن مش2ايخ اليا2ن ررض2وا اجموال 
الس2عودية املدنَّسة،  س2وف يسجل التأريخ 
27ذا املوقَف الوطني ملش2ايخ ط2وق صنعاا 
اليا2ن  مش2ايخ  اليا2ن،  أيض2اً   ملش2ايخ 
يعلاون بأ7داف الع2د ان عىل اليان  بنوايا 
النظ2ا1 الس2عودي،  يف الواق2ع 27ذا موقٌف 
محرت1ٌ ملشايخ   لهاا اليان  ملختلف أبناا 

الشعب الياني. 

- ممك��ن تحدثن��ا َعّم��ا كان يحُدُث يف 
الكواليس أثناء املفاوضات يف الكويت؟ 

 مفا ض2اُت الكويت اس2تارَّت حوايل 0ج 
يوماً، يف الواقع شعرنا أن د لة الكويت كانت 
تري2ُد نج2اَح املفا ضات  تحقيق الس2ل1 يف 
اليا2ن، حتى أن أم2ريَ الكويت ق2ال لنا بأنه 
مس2تعد إلَعاَدة إعا2ار ما دّم2ره العد ان يف 

اليا2ن، َ أَيْضاً ش2عرنا أن النظا1 الس2عودي 
كان يحا ُل بقوٍة إله2اض 7ذه املفا ضات 
 ال ياك2ن أن يوار2ق ع2ىل توقي2ع اتّف2اٍق يف 
الكوي2ت ع2ىل اإلط2لق،  كأن ذل2ك يا2س 
السيادة الس2عودية،  ياس كبياَا7ا؛ لذلك 
كان2ت الس2عودية تريد أن يتم توقي2ُع اتّفاق 
استس2ل1  خنوع عند27م يف الرياض  أن ال 
يك2ون 7ناك اتّفاُق س2ل1 يف الكوي2ت  إناا 
اتّفاُق استس2ل1 يف الري2اض، َ لم يكن 7ناك 
يشٌا يف الكوالي2س  إنا2ا كانت 7ن2اك عدة 
لق2ااات أما1 العال2م، كنا نلتقي م2ع الد ل 
ال22ف1  مع د ل الخليج  مع س2فراا دائاة 
العضوي2ة يف مجل2س اجم2ن  م2ع س2فراا 
الياب2ان،  كن2ا نتح2ا ر معه2م بش2فارية 
  ض2وح،  حرصنا عىل اطلع ال2رأي العا1 
ع2ب اإلع2ل1 ع2ىل ُكّل التفاصيل الت2ي دارْت 
يف املفا ض2ات،  لل2ه الحاد كان2ت مواقُفنا 
رًة  مبدأية تررع رأس ُكّل  كور2د  طني مرِّ
ياني، لم نفرِّْط بس2يادة،  لم نقبْل بوصاية، 
أردنا س2ل1َ اجبط2ال،  ررضنا االستس2ل1، 
 كنا نش2عر أن 7ناك تآمراً أمريكياً بريطانياً 
علين2ا كور2د  طن2ي، م2ن خ2لل م2ا يقول 
املبعوث اجماي  لد الشيخ أثناا االلتااعات 
 اللقااات الرس2اية،  كان  لد الشيخ يقول 
لنا )اتفقوا مع اجمريكان  الس2عوديني،  ما 
اتفقت2م عليه أنا موارق عليه  س2نعال عىل 
تنفيذه(،  بالتايل أس2تطيع القول إن السبب 
الرئييس لفش2ل املفا ضات 7و  لد الش2يخ 
الذي كان ينفذُ اجلندة اجمريكية البيطانية 

السعودية. 

- املفاوضات كانت مع وفد هادي َأْم مع 
السفري السعودي َأْم الدول ال�18 َأْم مع ولد 

الشيخ؟ 
يف البداي2ة كان2ت 7ن2اك التااع2اٌت بني 
الورَدين، استارت جسابيع،  كان  رد 7ادي 
يتَعرَُّض لضغوط س2عودية كب2رية، بعد ذلك 
كان2وا ينس2حبون من للس2ات املفا ضات، 
 كان2ت املفا ض2ات بيننا  بني  لد الش2يخ، 
أَيْضاً أثن2اا املفا ضات مع مرتِزقة الرياض، 
ل2م يك2ن لديه2م أي م2ر ع  إنا2ا كان2وا 
اليا2ن،  ع2ىل  الع2د ان  اس2تارار  يري2د ن 
 كان2وا يعتق2د ن بأنه من خ2لل الضغوط 
الت2ي كانت تا2اَرُس علينا أننا سنس2لُِّم لهم 
املحارظ2ات  العاصاة صنع2اا  ما إ7 ذلك، 
كان2وا يحا لون من خلل 27ذه الضغوط أن 
َع ع2ىل  ثيقة استس2ل1  ليس س2لماً،  نوقِّ
 كانت لقاااتُنا مع س2فراا الصني  ررنس2ا 
 أملانيا  اليابان كاريًة لداً،  كانوا متفهاني 
لقضيتن2ا أكا2ر م2ن غري27م،  كان املعرقل 
الرئيس 7م الجانب اجمريكي  السعودي. 

- كي��ف كان موق��ُف روس��يا والص��ني 
وأملانيا واليابان؟

 ر س2يا  الصني كان2وا يحذر ننا،  كانوا 
َع عىل االتّفاق؛ جن تحالَُف  ينصحوننا بأن نوقِّ
الع2د ان الس2عودي  ِم2ن خلفه2م أمري2كا 
ل2ن يرتك2وا اليان  م2ا إ7 ذلك، أما الس2فري 
اجملان2ي ركان أكار الس2فراا تفهااً  إدراكاً 
لقضيتنا،  أنه ال بُّد من أن يكون 7ناك سل1ٌ 
عادٌل ش2امٌل يُريض مختلَف اجطراف، َ أَيْضاً 
تفس2ريُ أملانيا للق2رار اجما2ي 2216 أرضل 
من تفس2ريات ال2د ل اجُْخَرد، أما بالنس2بة 
لسفراا د ل الس2عودية  أمريكا  بريطانيا 
ر2كان موقُف تلك الد ل أكار عدا ًة للش2عب 

الياني. 

- كي��ف كان تفس��رُي الس��فري األملان��ي 
للقرار 2216؟

 الق2راُر 2216 يعت2ب أطوَل ق2رار ملجلس 
اجم2ن، رفقرات2ه كارية ل2داً،  ر2ُد مرتزقة 
الري2اض كانوا يريد ن أن نس2لَِّم لهم الحكَم 
 الق2رار رّص2ل الكاري من اجش2ياا،   اضٌح 
أن 7ذا الق2راَر مرتبٌط بقرارات مجلس اجمن 
الس2ابقة،  الس2فري اجملان2ي كان يقول لهم 
ال ب2ُّد من الرلوع لجاي2ع املرلعيات  ليس 
للق2رار 2216 رق2ط، نح2ن بد رن2ا  ارقنا 
عىل 27ذا الق2رار رغم م2ا ريه م2ن إلحاف 
 ظلم لليان  بجايع ق2رارات مجلس اجمن 
ذات الصل2ة  27ذا القرار مرتب2ط بالقرارات 
اجملان2ي  الس2فري  تفس2ري  الس2ابقة،  كان 
مطابقاً لتفس2رينا، لكنه2م كانوا يريد ن أن 
نس2لَِّم لهم الحكَم  نس2ّلم أنفسنا إ7 أقسا1 

الرطة. 

- كم مرة التقيتم بأمري الكويت؟
التقين2ا ب2ه مرتني،  حقيق2ًة كان موقُف 
الكويت متفهااً للقضية، الحكومة  الشعب 
الكويت2ي الش2قيق،  كان اجم2ري عن2ده بُعُد 
نظ2ر،  كان يري2د أن يح2ل الس2ل1  اجم2ن 

 االستقرار يف اليان. 

- من خالل وجودكم يف الكويت لحوالي 
90 يوماً ثم بعد ذلك زُرتم العراق تقريباً 
هل استطعتم خالل ذلك إظهار مظلومية 

الشعب اليمني للعالم الخارجي؟ 
 عندم2ا ذ7بن2ا إ7 الكوي2ت كان يتص2ّوُر 
العاَلُم أننا مجرم2ون  متارد ن  خارلون 
ع2ن القانون  م2ا إ7 ذل2ك،  حقيق2ًة الورُد 
اإلعلمي املراِرُق لنا قا1 بد ر لبّار يف إظهار 
مظلومي2ة الش2عب الياني  م2ا يتعرض له 
من ع2د ان غري م2بر، أَيْضاً الور2ُد الوطني 
قا1 ب2د ر كبري يف إظهار مظلومية الش2عب 
اليان2ي  ما يتعرض له من ع2د ان أمريكي 
سعودي ظالم، التقينا بالعديد من املسؤ لني 
الكويتي2ني،  رشحنا له2م القضي2ة اليانية 
 اتضحت لديهم الرؤيُة بش2كل كب2ري، أَيْضاً 
س2فراُا ال2د ل عندم2ا رشحنا له2م املبادرَة 
الت2ي قدمنا7ا لولد الش2يخ تفهاوا موقَفنا، 
 اتضح2ت له2م الرؤية مل2ا يج2ري يف اليان 
 اتضح2ت لديه2م لديتُنا يف تحقيق الس2ل1 
 عندما رش2لت املفا ضات  كان من املتوقع 
أن نرل2َع لليا2ن، لكن ت2م تأخريُنا بش2كل 
متعّاد يف س2لطنة ُعاان،  خلل 7ذه الفرتة 
ُزرن2ا العراق  التقينا بالعديد من املس2ؤ لني 
العراقيني َ أَيْض2اً التقينا برئيس الجاهورية 
يف الع2راق،  اس2تطعنا خ2لل خاس2ة أيا1 
َح القضي2ة اليانية،  ما يتعرض  تقريب2اً رَشْ
له الش2عب الياني من عد ان ظالم  تقريباً 

تم االعرتاف باملجلس السيايس اجعىل. 

- حالياً اإلمارات تس��يطر على الجنوب 
وعلى سقطرى وتحاول فصل حضرموت.. 

فمن يخدم هذا؟
الع2د ان  اض2ح  الحقيق2ة م2ر ع  يف 
 27و تقس2يم اليا2ن إ7 أقالي2م  كانتونات 
مذ7ب2ي  لغ2رايف  أس2اس  ع2ىل  صغ2رية 
مناطقي،  ذلك د ن ش2ك لخدمة اجمريكان 
 الصهاين2ة بالدرل2ة اج 7؛ للس2يطرة عىل 
املواقع االسرتاتيجية يف ساحل البحر اجحار 
 مضيق باب املندب  نهب ثر اته،  يف املقابل 
إدخ2ال الجن2وب يف رصاع  اقتت2ال  حر ب 
أ7لي2ة بني أبنائ2ه،  7ذا ما نش2هده اليو1 يف 
الجنوب،  ما النظا1 الس2عودي  اإلمارات إال 

رئيس الدائرة الجماهيرية واالجتماعية لحزب التنظيم الناصري الشعـبي لصحيفة المسيرة:
تسامح أنصار اهلل بعد إخماد الفتنة حافظ على النسيج االج����������تماعي وعزّز وحدة الصف الوطني
تسامح السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي سيخلده التأري������خ بأحرف من ذهب في أنصع صفحاته

قال حايد عاصم -رئيس الدائرة الجاا7ريية  االلتااعية يف 
حزب التنظيم النارصي الشعبي-: إن التساُمَح الذي اتصف به 

ة قائد الاورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي  أنصاُر الله  َخاصَّ
 الرئيس صالح الصّااد بعد إخااد رتنة الااني من ديساب 

حارَظ عىل النسيج االلتااعي الياني  عىل َ حدة الصف املقا 1 
للعد ان اجمريكي السعودي. 

 أضاف حايد عاصم أثناا الحوار التايل مع صحيفة املسرية، 
بأن 7ذه الصفة الكرياة سيخلد7ا التأريخ يف أنصع صفحاته.
ة   تطرق اجستاذ حايد إ7 د ر مشايخ   لهاا اليان، َخاصَّ
مشايخ   لها طوق صنعاا الذين التفوا حول القيادة الحكياة 
لقائد الاورة، َ ررضوا ُكّل املغريات التي سيقدُمها لهم النظا1 
السعودي  رّضلوا الابات يف  له العد ان اجمريكي السعودي. 
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أد ات يتسرت خلفها اجمريكي. 
1ُ جمتها العربية شيئاً  7ذه اجنظاُة ال تقدِّ
س2ود القتل  املؤام2رات  الدم2ار،  أموالها 
ترصره2ا ع2ىل اجمري2كان  مش2اريعهم يف 
املنطقة، رعندما  قعت اجزَمة املالية العاملية 
التي 7ي أساس2اً أزم2ة أمريكية ل2اا  زير 
الخارلي2ة البيطاني  ق2ال بالحرف الواحد 
ب2أن عليه2م أن يدرع2وا الكاري م2ن اجموال 
لتج2ا ز 7ذه اجزَم2ة،  أن 27ذه اجموال 7ي 
ملك للعالم الغربي  ليست لإلمارات أَْ  أموال 
ال2د ل الخليجية ,  كلنا علان2ا حجَم املبالغ 
الت2ي درعه2ا س2لاان لرتامب خ2لل زيارته 
للس2عودية حوايل 500 ملي2ار د الر يف زيارة 
 اح2دة، اإلمارات بعد انه2ا علينا خّلقت لها 
عدا ًة مع الشعب الياني ستبقى لعقود من 
الزمن،  بالتايل س2تنعكُس عىل اس2تقرار7ا 
 أمنه2ا؛ جن الش2عَب اليان2ي س2ياأُر لدماا 

أبنائه ال محالة. 

- قلت��م إن ثورة الش��باب كادت تنجح 
ل��وال تدخل املب��ادرة الخليجية , لكنكم يف 
الحزب الناصري وّقعتم على هذه املبادرة؟
نع2م نحن  ّقعن2ا عىل 7ذه املب2ادرة؛ جننا 
التدخ2َل  نجح2ت  أن  الا2ورَة  أن  اعتقدن2ا 
السعودي كان سيدعم رؤيَة الشباب الطامح 
للتغي2ري ,  أن املبادرة كانت س2تحَفُظ دماا 
الش2باب،  أن أ27داف الا2ورة الش2بابية يف 

12011 ستتحقق بأقل تكلفة. 

- هل نس��تطيع أن نق��وَل إن الناصري 
َأْصَب��ح ينظ��ر إىل الس��عودية كم��الك َأْو 
مخل��ص يف تلك الفرتة، وم��ا بعدها؛ ألن 
الناصري��ني تناس��وا ُكّل ش��يء وارتموا يف 

أحضان السعودية؟
ال يول2د نارصي ينُظُر للس2عودية بأنهم 
ملئك2ة،  إناا 27ي العد  اج ل بع2د العد  
الصهيوني،  7ذا مع2ر ف تأريخياً،  الزعيم 
لا2ال عبدالنارص ق2ال »إن اليا2ن لن ترد 
الن2وَر  لارتُه2ا الس2عودية«؛ لذل2ك نحن يف 
ح2زب التنظي2م الن2ارصي ل2م نوار2ق ع2ىل 
املبادرة الخليجية إاّل بعد التشا ر مع أحزاب 
اللق2اا املش2رتك الذي2ن كان2وا ينظ2ر ن أن 
اس2تاراَر الاورة س2يكون ثانه با7ضاً،  أن 
املب2ادرة س2تحقق أ7داَف ث2ورة رباير بأقل 

تكلفة ماكنة. 

والح��راك  اهلل  أنص��ار  مك��ون  لك��ن   -
الجنوبي رفضوا هذه املبادرة؟

الح2راُك 7و أساس2اً الحزب االش2رتاكي، 
 قي2ادات الح2راك 27ي قي2ادات يف الح2زب 
2ع ع2ىل املب2ادرة  االش2رتاكي،  الح2زب موقِّ
الخليجي2ة , رقط 7م أنص2اُر الله الذين كان 
لديه2م بُعُد نظر،  7م رق2ط مَن ررض رعلً 

املبادرة الخليجية. 

- حالي��اً وبع��د ُكّل ه��ذه األح��داث هل 
تش��عرون أنكم أخطأت��م يف التوقيع على 

املبادرة الخليجية؟
نعم ش2عرنا بذل2ك،  7ا نح2ن اليو1 نقُف 
باب2ات يف  له أقبح عد ان عرر2ه التأريخ , 
 ق2د عررنا أنه تم إلهاض ثورة الش2باب يف 
12011 منذ انضم إليها عيل محسن اجحار، 
 انضاامه إليها كان ُمَخّططاً له يف اجس2اس 
من قبل السعودية إللهاض الاورة الشبابية 

السلاية. 

- ما أس��باب أحداث الثاني من ديسمرب 

من وجهة نظركم؟
كا2ريٌة   اضح2ة،  اجس2باُب  الواق2ع  يف 
املؤتا2ر،  ع2ىل  قي2ادات  بع2َض  أن  أ الً: 
رأس2ها عيل صالح  طارق  َم2ن 7م حوله، 
ل2م تك2ن لديه2م قناع2ة باواله2ة العد ان 
اجمريك2ي الس2عودي،  كان حدياُهم عبارًة 
ع2ن مغالط2ات  تلبيس عىل الش2عب،  كان 
يعرقل أي اندراع لكوادر املؤتار نحو لبهات 
القتال أَْ  ررد7ا باملال،  حسب ما بلغني أنه 
اس2تدعى مقاتلني يف الجبه2ات  صّد7م عن 
أداا د ر27م الوطني،  لألس2ف 7ناك مواقُع 
مها2ة ما2لً يف نه2م س2قطت بي2د مرتزقة 
العد ان؛ بس2بب بع2ض املنتس2بني للاؤتار 
الش2عبي الع2ا1، أم2ا الجاا27ريُ العريض2ة 
 الواس2عة  الح2رة للاؤتار الش2عبي العا1 
رهم رارضون للعد ان عىل بلد7م، أيضاً كان 
عيل صالح يريُد االنتقا1َ من اللقاا املش2رتك؛ 

بسبب موقفه من ثورة رباير 12011.

- كيف س��قطت فتنة ديس��مرب أستاذ 
حميد؟

بع2ُض املواقع الت2ي س2قطت يف نهم  يف 
غري27ا م2ن املواق2ع يف مناط2َق أُْخ2َرد كان 
املقاتل2ون ريه2ا يتبعون ط2ارق عفاش عىل 

 له الخصوص، مالً لبال يا1 بنهم س2قط 
لب2ُل حي2د الذ27ب بي2د مرتزق2ة الع2د ان، 
 السبب أنه كانت 7ناك كتيبة يف املوقع تتبُع 
الح2رس  طارق عف2اش،  رجأًة انس2حبت 
قي2ادُة 27ذه الكتيبة  ذ7بت مل2أرب،  بالتايل 
ن2زل الجن2ود إ7 الضبوع2ة  بعد27ا طلع2وا 
صنعاا، د ن س2بب نهائياً، بعد ذلك املرتزقة 
س2يطر ا عىل 7ذا املوقع اله2ا1 يف لبل حيد 
الذ7ب بجبال ي2ا1،  من 7ذا املوقع 7الاوا 
يا1 بش2كل عا1، كذلك موقع املنارة اس2تو7 
علي2ه مرتِزق2ة العد ان ل2ذات الس2بب،  تم 

التفريُط بهذا املواقع بسهولة. 
 طبع2اً أحداث ديس2اب كش2فت لنا أنهم 
كانوا عىل تنس2يٍق مسبق مع قود العد ان.. 
 لألمانة ال نس2تطيع الق2ول إن لايع لنود 
الح2رس الذين كانوا يف الجبه2ات تخاذلوا أَْ  
خانوا الوطن، ال، 7ناك الكاري من اجحرار من 
منتس2بي الحرس الجاهوري صاد ا صاود 

الجبال  قاتلوا بابات. 
لكن 27ذه حقائُق، أنه ت2م التفريط بعدد 
من املواقع؛ بسبب الجنود الذين كان يتبعون 
طارق عفاش، كذل2ك كان يظن عيل عبدالله 
صال2ح  بع2ض القي2ادات املقرب2ة من2ه أن 
أنصاَر الله سيضعفون مع استارار العد ان 

 م2ع التضحي2ات الكب2رية الت2ي يقدمونها، 
 أنه بالتايل سيس2تطيع االنقض2اَض عليهم 
بسهولة،  بالتايل بدأت الرتتيبات  االتّفاقات 
ًة مع اإلمارات  بينه  بني قود العد ان، َخاصَّ
 الس2عودية،  كان ل2دد أنصار الله ش2كوٌك 
ح2ول ذلك  اتضح2ت لديهم الرؤي2ُة بصورة 
كب2رية م2ع تحضريات ع2يل عبدالل2ه صالح 
لفعالي2ة 27 أغس2طس  الت2ي أنف2ق عليها 
أمواالً كب2ريًة كان من املاكن تغّطي مرتبات 
املوظفني يف الد لة، لكن أنصار الله لم يكونوا 
نائا2ني، كش2فوا اللعب2ة الخبيا2ة برسع2ة 
 أحبط2وا مؤام2رة أغس2طس،  قامت قود 
الع2د ان برضب لاي2ع مداخ2ل العاصاة، 
 حدثت العديد من املجازر منها مجزرة بيت 
الع2ذري يف أرحب،  مع ذلك اس2تارت بعُض 
قيادات املؤتار الش2عبي العا1 برئاس2ة عيل 
عبدالله صالح يف التنس2يق مع قود العد ان 
حت2ى تفج2ري الوضع يف الااني من ديس2اب 
 أعلن تنس2يَقه م2ع العد ان  دعا الش2عب 
بخط2اب رصي2ح  متلفز للتوّق2ف عن قتال 
الع2د ،  التول2ه لقت2ال أنصار الل2ه،  قال 
يفت2ح صفح2ة لديدة، 27ذا الخطاب رضح 
املستور،  لكن أنصار الله كان منتبهني لكل 
ُ ل2ه خل2َف الكواليس  م2ا يجري  م2ا يحرضَّ

من قبل عيل عبدالل2ه صالح  طارق  بعض 
القيادات بالتنسيق مع قود العد ان،  كانوا 
يظنون أن اجموَر كلها محسومة  تم تحريك 
َر الوضع يف الااني من  ُكّل الجبهات حتى يُفجَّ
ديس2اب  تم إخااد الفتن2ة بحاد الله خلل 
ف7 س2اعة رقط من بعد الخطاب املش2ؤ 1 
لزعي2م الفتن2ة  انتهت اجحداث  تم إرش2ال 

ُمَخّطط العد ان. 

- حالي��اً بعد حوالي ش��هرين من إخماد 
ه��ذه الفتنة هل نس��تطيع القول إنه تم 

إخمادها نهائياً؟
الحاُد لله نستطيع القول إنه تم إخااد7ا 
نهائياً بفض2ل حكاة  تس2امح قائد الاورة 
الس2يد عبداملل2ك ب2در الدي2ن الحوث2ي الذي 
 ّل2ه باإلر2راج ع2ن لاي2ع املوقور2ني من 
ك2وادر املؤتا2ر الش2عبي الع2ا1، َ أَيْضاً من 
العسكريني الذين ش2اركوا يف أحداث الفتنة، 
الن2ارصي يف حرك2ة ف7 1 بالرغم أنها حركة 
بيضاا س2لاية تم قت2ُل الكاري منه2م  زراا 
 قيادات عس2كرية،  تم إخفاُا الكاري منهم 
حت2ى الي2و1  ال نعرف عنه2م ش2يئاً، كذلك 
ت2م زجُّ الكا2ري منهم يف الس2جون لس2نوات 
طويلة،  يف 7ذه الفتنة تم اإلرراُج عن لايع 
املحتجزي2ن بالرغ2م أنهم ش2اركوا بفاعلية 
يف 27ذه اجح2داث،  7ذه س2اٌة من س2اات 
أنصار الله  من ساات السيد عبدامللك،  7ي 
التس2امح الذي ليس له نظ2ريٌ،  7ذه الصفة 
الكريا2ة س2تُخلَُّد يف التأري2خ بأح2رف م2ن 
ذ7ب،  تُحَس2ُب جنصار الله  للسيد عبدامللك 
ب2در الدي2ن الحوثي حفظه الل2ه  رعاه ؛ جن 
7ذا التس2امح الكبري حاَرَظ ع2ىل البلد  عىل 
َ ح2دة الصّف املقاِ 1 للعد ان  عىل النس2يج 

االلتااعي الياني. 

- كي��ف تنظ��رون إىل عم��ل الحكوم��ة 
واملجل��س السياس��ي األعل��ى بع��د تجاوز 

أحداث الثاني من ديسمرب؟ 
،  7ناك  يف الواق2ع عا2ُل الحكوم2ة تغ2ريَّ
اليو1 انس2جا1ٌ  عاٌل أكار من السابق،  7ذا 
يلحُظه الجايُع، لكن لألمانة لم يرتِق 7ذا إ7 
مستود العال الجبّار الذي يقو1ُ به الرئيس 
صالح الصااد، راا يقو1ُ به الرئيس الصااد 
حقيق2ًة يُعَج2ُز ع2ن  صف2ه، 7ناك نش2اٌط 
كب2ريٌ  لقاااٌت دائاة  بص2ورة يومية، يز ُر 
املرارَق الحكومية،  ينزل بنفسه إ7 مختلف 
الجبهات، يتفق2د املجا7دين بنفس2ه،  7ذا 
ق2ل أن نش2ا7َده اليو1 يف أي مس2ؤ ل آخر، 
 نتانى أن يرتقَي مس2تود عال الجايع إ7 
مس2تود ما يقو1 به الرئيُس الصّااد حفظه 

الله. 

رئيس الدائرة الجماهيرية واالجتماعية لحزب التنظيم الناصري الشعـبي لصحيفة المسيرة:
تسامح أنصار اهلل بعد إخماد الفتنة حافظ على النسيج االج����������تماعي وعزّز وحدة الصف الوطني
تسامح السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي سيخلده التأري������خ بأحرف من ذهب في أنصع صفحاته

 ما يقوم به الرئيس الصماد يعجز وصفه هناك نشاط كبير ولقاءات يومية 
وزيارات لمختلف الجبهات ونتمنى أن يرتقي مستوى عمل الجميع إلى ما يقوم 

به الرئيس 
بعض المواقع التي سقطت بيد المرتزقة في مديرة نهم كان بسبب انسحاب 

الكتائب التي تتبع طارق عفاش 
السفير األلماني كان أكثر السفراء تفهمًا وإدراكًا لقضيتنا أثناء المفاوضات 

وأمير الكويت كان يريد أن يكون هناك سام عادل لكن السعودية أفشلت ذلك 
 تشظي اليمن هو لصالح دول االستعمار للسيطرة على الثروات وعلى 

الموقع االستراتيجي لليمن
ة مشايخ طوق صنعاء رفضوا جميع المغريات   الكثير من مشايخ اليمن َخاصَّ
التي سيقدمها لهم النظام السعودي وفّضلوا الثبات والصمود في وجه هذا 

العدوان
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

تدمير منظومة باك 3 في 
المخاء.. ليس حدثًا عاديًا 

منير الشامي 

ذت قبل أيا1  أس2فرت  ُربَّا2ا يَُظنُّ الكاريُ أن العاليَة التي نُفِّ
عن تدمري منظومة دراع لوية تابعة للعد ان يف مديرية املخاا 
بنج2اح عالية عادية، ماله2ا مال أية عالية قام2ت بها القوُة 
الصار خية،  7ذا ظنٌّ خاطئٌ، ذلك أن نجاح 7ذه العالية ليس 
حدثاً عابراً نار عليه مر َر الكرا1  نعتبه ماله مال أية عالية 

إطلق صار خ باليستي عىل 7دف من أ7ََْداف العد ان. 
ره2ذه العالية بال2ذات 7ي يف ح2د ذاتها عالي2ة نوعية لها 
أبعاد7ا  نتائُجها عىل املستويني املحيل  الد يل، سواا من حيث 
اله2دف املقصود أَْ  من حيث التخطيط للعالية بكل ما تطلبته 
م2ن رصد  تحدي2د دقيق2ني  باس2تخدا1 طائرة رص2د يانية 
تاكنت م2ن لاع ُكّل املعلوم2ات بكل لزيئياته2ا  تفاصيلها 
 الت2ي كانت رض رية  الزمة للتنفي2ذ  النجاح بدقة متنا7ية 
 إصاب2ة دقيق2ة، ماا يجع2ل لهذه العالي2ة أبع2اداً  تداعياٍت 
 حس2اباٍت يجب علين2ا أن ال نهالها، ب2ل نوضحها  ننر7ا، 

لعل أ7ّم 7ذه اجبعاد 7ي ما ييل:-
ُر املس2تارُّ لدراعتنا الجوية  الق2وة الصار خية  ١- التط2وُّ
يؤكُد السريَ عىل الطريق الصحيح،  يؤكد أن رصد اج7ََْداف يتم 
 رق أس2س علاية متطورة،  أن قدراتنا يف 7ذا الجانب تتقد1 
بشكل متسارع، اجمر الذي يجعل قود العد ان تُعيُد حساباِتها 
 تتأك2د من رش2لها الذري2ع يف اس2تهداف الق2وة الصار خية 
الياني2ة  دراعات2ه الجوي2ة،  أن عاصفة حزمه2م قد حققت 
نتائَج عكس2يًة لم تكن يف ُحس2بانهم عند البدا بتنفيذ7ا،  أن 
االس2تاراَر ريها ال يُعيُد7م إ7 نقطة الصف2ر بل يخلق أخطاراً 

لديدة تهدد7م تهديد رعيل. 
٢- أما البُعد الااني رهو املستود الذي  صلت إليه الدراعات 
الجوي2ة الياني2ة  التف2وق ال2ذي بلغت2ه الق2وة الصار خية، 
27ذا البعد بحد ذاته يش2كل أقىس صفعة للع2د ان، راال 7ذه 
العالي2ات ال يقو1 به2ا  ال يتقنه2ا إال املتخصصون يف الجيش 
اجمريك2ي بإْمَكانياته املتط2ورة لداً  يس2تخد1ُ ريها اجقاار 
االصطناعية  طائ2رات الرصد الدقيق2ة  تنفذ7ا تكنولوليته 

الصار خية املتطورة  اجَْكاَر حداثة عىل مستود العالم. 
بيناا اليانيون اس2تخدموا طائرة م2ن إنتالهم  تصنيعهم 
س2خر منه2ا الكاري عند اإلع2لن عنه2ا،  7ا 7ي الي2و1 تابت 
تفوَقها عىل التكنولوليا اجمريكية، كاا أن القدرة الصار خية 
تاب2ت تفوقه2ا أَيْض2اً بدقة اإلصاب2ة للهدف بدر==ل2ة عالية 
 تليش أدن2ى احتااالت الخطأ،  7ذا اجم2ر مقلق لداً لألعداا 
 يش2كل عاملً قوياً  دلي2لً كاملً عىل أن الق2درات اليانية ال 

يُستهاُن بها  يجب أن يُحسب لها ألف حساب. 
٣- البُعُد الاالث،  يتاال 7ذا البعد بأنه تم اس2تهداف 7دف 
للعد ان قادر عىل حااية نفسه؛ جن 7ذا الهدف انشأه العد ان 
أساس2اً إلس2قاط الصواريخ الباليس2تية لقوتن2ا الصار خية 
حااية لجن2وده  مرتزقته  نجاح الق2وة الصار خية  دراعنا 
الج2وي يف تدم2ري 7ذا اله2دف يعد خط2وة متقدم2ة يف تعزيز 
مواله2ة الع2د ان  نس2ف ل2كل أحلم2ه يف التق2د1،  7ذا ما 

سنوضحه يف نتائج نجاح 7ذه العالية. 
٤- البع2د الراب2ع،  يتاا2ل 27ذا البُع2د يف توقي2ت عالي2ة 
االس2تهداف لهذه املنظومة رقد تات يف توقيت دقيق  نجاحها 
ريه رس2ائل عىل العد ان أن يأخذ7ا بعني االعتبار يف ُكّل خطوة 

قادمة يفكر بها. 
7ذه 7ي أ7ّم أبعاد العالية النوعية، أما النتائج املرتتبة عىل 

نجاحها رتتاال رياا ييل:- 
١- نج2اح 7ذه العالية يش2كل عائقاً قوي2اً  تحدياً يصُعُب 
عىل د ل العد ان  بالذات الس2عودية  اإلم2ارات التغلب عليه؛ 
 لذل2ك رعليهم أن يعيد ا حس2اباتهم  يرضبوا أخااس2هم يف 

أسداسهم مستقبلً. 
٢- سوف يرتتب عىل تدمري 7ذه املنظومة العد انية التفكري 
أل2ف مرة قبل التفكري يف إنش2اا د ل منظوم2ة دراعية لديدة 
للعد ان ضد صواريخنا الباليستية لعد1 لد ا7ا رغم تكلفتها 

البا7ظة. 
٣- س2يرتتُب عىل 27ذه العالي2ة إضعاٌف لجي2وش العد ان 
َ املرتزق2ة  عد1 املجازر2ة يف إرشاك لنود االحت2لل يف التقد1 

نحو أرايض يانية تحت سيطرة الجيش  اللجان الشعبية. 
٤- س2ينعكس نج2اح 27ذه العالية ع2ىل انهي2ار معنويات 
لي2ش املحت2ل  مرتزقته  رق2د ثقتهم يف الحد م2ن الرضبات 

الباليستية لقوتنا الصار خية. 
 خلص2ة القول رإن علينا َلايع2اً أن نقف  قفة إللل 
 إكب2ار لقوتن2ا الصار خي2ة  دراعن2ا الجوي  نش2د عىل 
أيديهم مباركني  ندعو لهم بازيد من التقد1  النجاح  من 
ن2رص إ7 نرص بإذن الل2ه،  ما النرص إال من عند الله القوي 

العزيز. 

الثورة والمراهنة على الخارج!! 
صارم الدين مفضل

ال زل2ت أتذكر كي2ف الحت 
ثورة التغيري أما1 ُكّل اليانيني 
املظلوم2ني  املس2تضعفني 
كأم2ل  منق2ذ   املقهوري2ن 
 مخل2ص م2ن قود الفس2اد 
الس2ابق  النظ2ا1   مراك2ز 
الت2ي عاثت يف اجرض رس2اداً 
 م2ألت الب2لد ظلااً  ل2وراً، 
 كيف كان الش2باب يندرعون 
بالا2ورة  لللتح2اق  بق2وة 
 الاوار،  كيف اس2تطاعوا أن 
يقو1  يفرض2وا  اقعاً لدي2داً 
ع2ىل التح2دي  اإلرصار، ا7تز 

له ُكّل أرباب الفس2اد  ق2واه  مراكزه داخل 
مؤسس2ات الد لة  خارلها،  الحظنا كيف 
تغ2ريت نف2وس الن2اس إيجاباً خ2لل اجَيَّا1 
اج 7 للاورة  كي2ف اختفت معظم الظوا7ر 

السلبية التي كانت قد انترت لدد القائاني 
عىل الخدم2ات العامة.. لكن م2ا الذي حدث 
بع2د ذل2ك حت2ى تعارت الا2ورة  غ2اب د ر 

الاوار؟! 
انضم حزب اإلصلح لاورة 
1٢٠١١؛  ع2ا1  يف  الش2باب 
بهدف إزاحة عفاش  عائلته 
الس2لطة  ع2ىل   االس2تيلا 
 الحكم،  ليس تحت عنوان 
إسقاط مراكز الفساد  قود 
العاال2ة للخ2ارج، حس2باا 
كان ش2باب الا2ورة يهتفون 
أ7ََْداف  به  يضعونه ضا2ن 
ثورتهم الشعبية التي ضحوا 

من أللها.. 
ظل ح2زب اإلص2لح يقد1 نفس2ه كبديل 
لعف2اش  عائلت2ه حت2ى رضوخ2ه لتوقي2ع 
املبادرة الخليجية كحل بني طررني سياسيني 

7اا املؤتار  اإلصلح. 
 كان ح2زب اإلصلح  من خ2لل لقااات 

قياداته املختلفة بسفراا  اشنطن  الرياض 
 االتح2اد اج ر بي يرا7ن ع2ىل البعد الد يل 
أكار من مرا7نته عىل قواعده الشعبية التي 
كانت مغيب2ة تََااماً عن توله2ات  قرارات 

القيادة العليا للحزب  للتنظيم معاً..! 
الي2و1  يف الذك2رد الس2ابعة لا2ورة ١١ 
رباي2ر تكا2ن املفارق2ة الت2ي ال ياك2ن أن 
تكون إاّل من تدبري الله سبحانه لهذا الشعب 
الذي عانى م2ن ظلم النظا1 َكارياً من لانب 
 ص2دق يف خر ل2ه  تولهه لني2ل حقوقه 
 حريت2ه  اس2تقلله من لانب آخ2ر، لنجد 
أنه يف الوقت الذي سقط ريه عفاش  انتهى 
كان2ت قي2ادات ح2زب اإلص2لح متوالدة يف 
الخ2ارج الذي كان2ت ترا7ن علي2ه،  7ا 7ي 
ال زال2ت مس2تلقية تااماً يف ُحض2ن تحالف 
العد ان اجمريكي السعوإماراتي عىل اليان، 
لتؤك2د مجدداً أنها ال زال2ت ترا7ن عىل املزيد 
من الفش2ل  االنكس2ار، لكن 27ذه املرة من 
الخ2ارج املعت2دي املتآم2ر أكار م2ن الداخل 

املتحدي الاائر. 

مسعٌف لرفيقه
أبو زيد النعمي 

لرفيقه م�سعفاً  ي��ع��دو  كالليث 
ي��خ��ل��ي��ه وه�����و ب���ج���رح���ه ي���رن���ُح 

موا�سياً للجريح  هم�ساً  ويقول 
نفلُح  ب��ال�����س��ه��ادة  اأَْو  م��ع��اً  ن��ن��ج��و 

����ُه ومُي��������رُّ يف ع����ن ال����ع����دو ك����اأنَّ
جبٌل يناِطُحه الر�سا�ُص ويقدُح 

���س��وات��ر دون  ج������رداء  م��ه��م��ة  يف 
ي��ج��ت��اُزه��ا وامل������وُت ف��ي��ه��ا اأرج�����ُح

��ُه ي��ُر���سُّ ال��ع��دو  مي�سي ور���س��ا���ُص 
ِم���ن ُك���لِّ ���س��وب وال��ب��ن��ادق تنبُح 

يطاأ الر�سا�َص احُلْمَر ُتِطُر درَبُه
وي�������س���ُر وه����و ب��ن��ق��ع��ه��ا ي��ت��و���س��ُح

ي�����س��ن��ع فتيًة �������ان  وك���ذل���ك الإمْيَ
ع��ن��د ال����ن����زاِل م���ع امل��ن��اي��ا ت����َزُح

11 فرباير

كونوا رجاالً كاليمن واصرخوا يف وجه أمريكا وإسرائيل 

 نظرتها االس2تعلئية التي اس2تولت 
ع2ىل ق2رار الش2عب  تقاس2ات ثر اته 
 شنت الحر ب عىل أبنائه شااالً  لنوباً 
اليا2ن  مس2تقبلها  ح2ارض   ر7ن2ت 
الس2عودية  الخ2ارج ال س2ياا  لهيان2ة 

 أمريكا. 
استاراُر الش2عب يف تَح22ّركه  ثورته 
 تعدد أطياف مكونات ساحات الاورة يف 
صنعاا  غري7ا أزعجت النظا1  زعزعت 

أركانه  زلزلت اجرض تحت أقدامه. 
رانقس2م النظ2ا1 عىل نفس2ه تاهيداً 
باملب2ادرة  ُع2رف  با2ا  إنْتَال2ه  إلَع2اَدة 
الخليجية التي عّطلت الدستور  القوانني 
 قي2دت الس2لطات التريعي2ة  منحت 
الفاسدين حصانًة من امللحقة القضائية 
بالض2د عىل أ27ََْداف الا2ورة النبيلة  قتلً 

ملبادئها العظياة. 

الشعب الياني  قيادته الاورية لم تكن 
غارلة ع2ن ُمَخّططات التآمر الس2عودية 
اجمريكية  تَح22ّركاتها ملعاقبة الش2عب 
الاائ2ر  ارتعال املعارك الجانبية يف صعدة 
الس2تهداف  القاع2دة   دم2اج  تحري2ك 
الجي2ش  االم2ن؛ بغرض التاهي2د إلبقاا 
اليا2ن تح2ت ن2ري الهيان2ة الخارلي2ة، 
راس2تار الش2عب يف ثورته حتى اكتالت 
أ7ّم رصولها يف ال212 من سبتاب 2017. 
 بع2د أن رق2دت الس2عودية أََدَ اته2ا 
يف صنع2اا بف2رار ُكّل م2ن كان2ت تعتاد 
عليه2م يف تنفي2ذ ألندتها ش2نت عد اناً 
ظاملاً  ررض2ت حصاراً مطبق2اً  عاقبت 
الشعب الياني الرارض للنفوذ السعودي 

 الهيانة اجمريكية. 
اليو1  الش2عُب اليانيُّ يتع2رَُّض لهذا 
الع2د ان الظال2م  يرزح تح2ت الحصار 

الجائر ليس من الغريب أن نرد ُكّل أََدَ ات 
الس2عودية من أركان النظا1 البائد أَْ  من 
أدعياا الاورة يقفون اليو1 لنباً إ7 لنب 
ضداً عىل أحل1 ش2باب رباير  ضداً عىل 
حق الش2عب الياني يف يان مس2تقل ذي 

سيادة.. 
 لي2س غريب2اً أن يكوَن من حس2نات 
27ذا العد ان أن كش2َف للش2عب الياني 
َم2ن يق2ف يف صف2ه  يضّح2ي يف س2بيل 
تحقيق أحلمه،  من خان دماا الش2باب 
يف مختلف س2احات الا2ورة،  خان أحل1 

اجليال القادمة.. 
ما يج2ري الي2و1 يف بلدنا 27و امتداٌد 
للفع2ل الاوري الش2عبي النت2زاع حقوقه 
الطا2وح  طري2ق  ع2ىل  قدم2ه    ض2ع 
للخر ج من الحالة الس2يئة التي ررضها 

النظا1 البائد.

الصهاينة  اجمريكان. 
ب2ن  الحج2از  مهف2وف  ذ27ب  أي2ن 
سلاان؟،  أين ذ7بت رلولته  7ويته؟

أ1 أنهاا ُدرنتا يف اليان؟. 
بالتأكيد ُدرنتا 7نا. 

نعم، رقد رُضبت الذلة  املس2كنة عىل 
عرب 7ذا الزمان، بل  أَْصبَحوا أذلَّ  أحقَر 

من اليهود؛ جنهم خاضعون خانعون. 
 من 7نا م2ن خلف قضب2ان الحصار 

الجائر. 
 من بني ركا1 املنازل  من بني أش2لا 
اجطف2ال  النس2اا  م2ن أرض اإليَْا2ان 
الحكا2ة الت2ي قاتلها س2عا دُة إرسائيل 
الق2دس عاصا2ة  أن   أمري2كا، نعلنه2ا 

رلس2طني،  ال م2أ د لليه2ود يف م2كان 
مقدس  غاٍل عىل ُكّل مسلم حر. 

 ليخس2أ ترام2ب  س2لاانُه  نهيانُه، 
 ليخسأ الصهاينة  َمن  اال7م. 

 ليعلم اللُه أنن2ا لن نرتالع عن الفداا 
لحظ2ة ي2ا ق2دس  لتعلا2ي يا ق2دس أنّا 

قادمون.
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د. يوسف الحاضري

كا2ريٌ أ لئ2ك العظااُا يف 
الُق22ْرآني2ة  املس2رية  27ذه 
الت2ي انطلقت يف مطلع 7ذا 
أكان2وا من  الق2رن، س2واٌا 
اللحقني  أَْ  من  الس2ابقني 
اتّبعو7م بإحس2ان،  الذي2ن 
رض2واُن  الجاي2ُع  رن2ال 
القصُص  تل2ك  الله،  كاريٌة 
حدث2ت  الت2ي   الوقائ2ُع 
عظا2ُة  ريه2ا  2دت   تجسَّ
الل2ه  قوتُه  لطف2ه  عزته 
 حكاته  كرم2ه عىل أيدي 

مس2تضعفني صدقوا ما عا7د ا الله رغم 
أن منه2م من ق2ى نحبه  منه2م من ما 

زال ينتظر.
 من 7ؤالا ما استطاعت كامريا اإلْعَل1 
الحربي يف إحدد لبهات العزة  الرف أن 
تلتقَطها عندما قا1 أحد املجا7دين بحال 
زميله املجا7د املصاب روق كتفيه منطلقاً 
بخطى  اثقة  7ادئة  مطائنة، مس2عفاً 
له تحت نريان القناصة  التي انهالت عليه 
من ُكّل ح2دب  صوب، متجا زاً جكار من 
500 م2رٍت يف أرض مفتوحة ال ش2جر ريها 
 ال حج2ر  ال 7ضاب  ال حفر  ال متارس 
 ال أدن2ى يشا ما2ا يس2تخدمه املقاتل يف 

االحتااا من نريان اجعداا. 
 أن2ا اش2ا7د 27ذا املقط2ع ال2ذي ل2م 
يتجا ز ال32 دقائق  أش2ا7د كيف أحسن 

املجا27د إ7 زميل2ه رأحس2ن الل2ُه إليهاا 
بلطف2ه  حفظه، ت2راات أم2ا1 عيني ُكّل 
الكري2م  الُق222ْرآن  آي2ات 
 كل م2ا ريه2ا م2ن  عود 
رباني2ة  رض2ا   ألط2اف 
لنا مسرية  ليتجسد  إلهي؛ 
ع2ىل  الكري2م  الُق222ْرآن 
راملجا7د  أكال صور27ا، 
الُق22ْرآن  بحركة  تَح22ّرك 
 لس2د املس2رية الحركية 
 التي تحال روق عاتقها 
الدي2ن  حااي2ة  رعاي2ة 
اإلْسَلمي  املسلاني الذين 
املنارقني  أثخن2وا بج2راح 
 اليه2ود خ2لل 1700 س2نة  م2ا زال2وا، 
رتج2ا ز اجخط2ار رغم ش2دتها  رغم أن 
خطورته2ا تصل إ7 أع2ىل مرتبة ياكن أن 
يصن2َف خطورة  27و )امل2وت( رنجحت 
الل2ه بحفظ2ه  مهات2ه  الت2ي احتوا27ا 
 رعايت2ه  تأيي2ده كا2ا نجحت املس2رية 
الحف2ظ  الرعاي2ة  بنف2س  الُق22ْرآني2ة 
اإللهي2ة  التوليه2ات  ركان2ت   التأيي2د، 
لن2ريان العد  أن تصبَح برداً  س2لماً عىل 
املجا7د 27ي نفس التوليه2ات لنريان 6 
حر ب س2ابقة  نفس التوليهات لنريان 
النار د التي أراد به2ا أن تلتهَم خليل الله 
إبرا7يم عليه السل1 ررتااد لنا خليلً آخَر 

يف عرصنا 7ذا. 
إحساُن يوسف عليه السل1 أ7ّله لينقذَ 
أم2ًة من الج2وع البدني  الفك2ري عندما 

تَح222ّرك متس2لحاً بهذا الس2لح تجس2د 
أَيْض2اً يف 7ذا املجا7د الذي أحس2ن لزميله 
الجري2ح، رتَح22ّرك بق2وة اإليَْاان  الاقة 
املطلقة بالله، رأحس2ن الله إليه، ليتجسد 
لن2ا يوس2ف يف عرصنا 27ذا أم2ا1 كامريا 

اإلْعَل1 الحربي.
أيض2ا حكا2ة  حنك2ة لقا2ان علي2ه 
الس2ل1 تجس2دت أم2ا1 ناظرين2ا يف 27ذا 
املجا27د ال2ذي كان يخط2و بُخَط2ًى ذات 
ُعر ة  ثقى محكا2ة  متقنة لم ينقصها 
أدنى ثق2ة بالل2ه رغم أص2وات الرصاص 
يف الج2و  أصواته2ا يف اجرض  ما تنار7ا 
من ت2راب عندم2ا تصي2ب اجرض،  كأنه 
يايش يف بس2تان من  ر د بل أتقن  أ ثق 
م2ن ذل2ك، أما كي2ف ت2رااد لنا نبي2ا الله 
دا  د  س2لياان يف 27ذا املش2هد، رذل2ك 
عندم2ا أدرك املجا7د أن قلَة عدده  انعدا1 
حيلت2ه لن تانع2اه عن تحال مس2ئوليته 
 القي2ا1 بوالب2ه كا2ا كان دا  د علي2ه 
الس2ل1  الذي قتل بعد ذل2ك لالوت  7ذا 
قت2ل آالف الجوالي2ت قت2لً نفس2ياً  َكَاداً 
 غيظاً  رعب2اً ماا رأ ه، كاا أن تس2خريَ 
الل2ه القود الخارقة لس2لياان 7ي نفس 
القود التي س2خرت لهذا املجا7د رحالت 
د ن أن تصيب2ه ع2رات الرص2اص التي 
انها2رت علي2ه خ2لل مس2ارة 500 مرت 
بأيدي قناصة مرتزقة َ محرترني، كاا أن 
تأييَد الله جصحاب الكهف الذي كان يزاِ ُر 
الش2اس عنهم عندما ت2رق  تقرضهم 
عند الغر ب كان متجسداً يف تغيري قوانني 

الطبيع2ة  املنطق يف نفس2ية املجا7د  يف 
انحراف مسار الرصاص عن الهدف.

أما تلك اللحظة التي لعل الله بني أيدي 
قنايص صناديد قريش س2داً  من خلفهم 
س2داً، عندما أعد ا أشد أسلحتهم ليفتكوا 
بنب2ي الل2ه محاد تجس2دت أَيْض2اً يف 7ذا 
املجا27د عندما أعاى الل2ه القناصة  7م 
ينظ2ر ن عن الهدف كا2ا أن كر1َ  عطاَا 
اإلم2ا1 ع2يل علي2ه الس2ل1 عندم2ا أنفق 
لس2َده  ر َح2ه  نفَس2ه لله  للرس2ول 
 للدي2ن عندما ن2ا1 رداًا للنبي يف رراش2ه 
تجس2د أَيْض2اً عندم2ا أنفق 27ذا املجا7د 
نفَس2ه ر2داًا للح2ق  لليان  للدي2ن أ الً 
عندم2ا انطلق للجهاد  ثاني2اً عندما أنفق 

نفسه لينقذ الجريح. 
لو نس2تار يف إس2قاط الحدث العظيم 
27ذا ع2ىل ُكّل آي2ات الُق222ْرآن لولدنا7ا 
متجس2دًة،  ال غراب2ة، راملجا27د  عاله 
العظي2م لي2س إال من مخرلات مدرس2ة 
الش2هيد القائ2د حس2ني ب2ن ب2در الدي2ن 
الحوث2ي  أخي2ه الس2يد القائ2د عبدامللك 
بن ب2در الدين الحوثي س2ل1 الل2ه عليهم 
ألاع2ني، را2ن أراد أن يع2رف ال2رصاط 
املس2تقيم رلينظر إ7 مس2ار 7ذا املجا7د 
 من أراد أن يعرف َمن 7م الذين أنعم الله 
عليه2م لهذا الرصاط رليقت2ِف حركَة 7ذا 

املجا7د. 
 م2ن منظ2ور آخر س2نجُد أن املش2هد 
العظي2م أَيْض2اً أظه2ر لن2ا خب2َث  دنااة 
س2نجُد  أَيْض2اً  اآلخ2ر،  ال2ذي  الط2رف 

نفس2ياِتهم يف الُق222ْرآن الكري2م، حي2ث 
ليقنصوه  املس2عورة  تس2ابقوا كال2كلب 
 يقنص2وا زميل2ه الجري2ح رغ2م أنها2ا 
أع2زالن، لريٌح َ مس2عفه، يف أش2د  ألعن 
صور الدنااة النفس2ية التي قد تار علينا 
 ت2م تصوير27ا مب2ارشة ع2ب إعلمن2ا 

الحربي البطل املجا7د. 
لو نس2تار يف الحديث عن اجمر العظيم 
27ذا رل2ن نُنه2َي اجم2ر بتات2اً، رالدر س 
الجهادي2ة كا2رية  الُق22ْرآني2ة  العظيا2ة 
 متنوع2ة  ال تُحىص،  العب أَيْضاً لليلة، 
ره2ذا املجا7د لّس2د املس2رية الُق22ْرآنية 
تجس2يداً حركياً،  7ناك كا2ري من أمااله 
يف ُكّل الجبه2ات يقوم2ون با2ا يق2و1 به 
م2ن بطوالت ل2م ترصْد7ا كام2ريا اإلْعَل1 
أنه2ا  اج27م  اجعظ2م  الحرب2ي،  لك2ن 

رصدتها كامريا الله عز  لل.
س2ل1ُ الل2ه تغ2ى ُكّل مجا27د يف ُكّل 
لبهات العزة  الرف  كل لريح أصيب 
يف لبه2ات الع2زة  ال2رف  كل ش2هيد 
س2قط يف لبه2ات الع2زة  ال2رف  كل 
نفس ساعدت  سا7ات يف لبهات العزة 
 ال2رف  كل نفس ما زالت تعد نفَس2ها 

لجبهات العزة  الرف.. 
الُق22ْرآني2ة  املس2رية  به2ذه   اليا2ن 
الس2لياة املتَح22ّركة، بح2ول الله  قوته، 
الديني2ُة  الرحا2ُة  س2ينترص،  س2تعم 
العاَل2َم ألا2َع ع2ىل أي2دي الياني2ني  لو 
ك2ره الكارر ن )َ َم2ا أَْرَس2ْلنَاَك إاِلَّ َرْحَاًة 

لِّْلَعاَلِانَي(. 

11 فبراير 2011 ونظريُة الُحلِم بالثورة!
عبدالعزيز البغدادي

أعتقُد أن الاواَر الحقيقيني ال بّد أن يكونوا عىل 
َق22ْدٍر من اإلحس2اس باملسؤ لية 
بالا2ورة  كي2ف  حلاه2م  تج2اه 
يحققونه، رالاورة كاا 7و معلو1ٌ 
ليس2ت  اقعًة زمنية تتم يف تأريخ 
معلو1  توضع يف بر از ثم تتحول 
إ7 مناس2بة يحتف2ى بها كحفلت 

الزار.
إنها رع2ٌل بلحم  د1 حي  قابل 
للنا2و لخ2ري اإلنس2ان  م2ن ألل 
ْن  عي  مصلحت2ه، رإن ل2م يتك2وَّ
الا2ورة  يحايها  لاع2ي يرع2ى 

بهذا املفهو1 رل معنى لررع أي ش2عار يعب عن 
 لود7ا  استارار7ا. 

الحقيق2ي  اج27ََْداف  الاائ2ُر  راإلنس2اُن  إذاً 
الواضحة للاورة   سائل تحقيقها نواٌة لحاضن 
الاورة  حركتها املس2تارة نحو التغيري لألرضل، 
 7و كذل2ك لو7ُر7ا لتوص2ف بدياومة الحياة، 
 يِف اعتق2ادي أن اإليَْا2ان بالتغي2ري كج2زا م2ن 
اإليَْاان بالله  بحق اإلنس2ان يف الحرية  العدالة 
يول2ب ع2ىل ُكّل ح2ر أن يُْؤِم2ن ب2أن الرعي2ة 
الاورية 7ي لو7ر  أس2اس  لود 7ذا اإلنس2ان 
كحامل للحرية  املس2ؤ لية  أنَّ نقد مس2ار أية 
ثورة مس2ألة 7امة للتقيي2م  التقويم رهل كان 
الح2راك الاوري يف 11 رباير 2011 حراكاً أصيلً 
أي نابعاً من قلب معاناة اليانيني أ1 تحريكاً من 
خ2ارج 7ذا الكي2ان؟!  اإللابة عىل 7ذا الس2ؤال 
الحي2وي تتص2ل بتقييم  عي قي2ادة الا2ورة أَْ  
التي اختطفتها بداي2ة التَح22ّرك  7ل كانت تلك 
القيادة تدير العالية الاورية؛ انطلقاً من 7او1 
املشاركني ريها أ1 أنهم لم يكونوا سود أداة تدار 

من السفارة اجمريكية  السعودية؟!. 

باعن2ى آخ2ر، 27ل كان لتل2ك الا2ورة قي2ادة 
 اعية   طنية  تتحىل بقدر عاٍل من اإلحس2اس 
محا ل2ة  القانوني2ة  اجخلقي2ة،  باملس2ؤ لية 
اإللابة عىل 7ذه التساؤالت يرتتب 
عليها معررة إ7 أي حد كنا بصدد 
حراك ث2وري حقيق2ي  أصيل أي 
إَراَدة  طني2ة ثوري2ة  ناب2ع م2ن 
ح2رة أ1 بصدد تحري2ك من كياننا 
الوطني  ال ياك2ن أن تولد إَراَدة 
 طني2ة ح2رة  اعي2ة  مس2ؤ لة 
بد ن اختيار حر لقيادة ريها 7ذه 
الصف2ات رالاورة بل  عي أش2به 
بالباك2ني الت2ي تنفج2ر رتجرف 
طريقه2ا  يف  ُكّل يشا   تَح222ّرك 
 ترتك آث2ار الخ2راب  الحريق ثم 

تهاد!. 
أم2ا الا2ورة التي تتش2كل بفعل اإلنس2ان رل 
بد أن تك2ون لها أ7ََْداف يصوُغه2ا الاواُر اجحراُر 
 يس2َعون لتحقيقه2ا ب2كل الوس2ائل املر عة 
 يبقى س2عيهم املس2تار  املس2ؤ ل 7و املحرك 
الس2تارار7ا،  إذا  ضع2ت )املر عة( 7نا بني 
قوسني رإنها س2تعني بالتأكيد لو7ر الرعية 
الت2ي يس2تاد7ا اإلنس2ان م2ن حق2ه الطبيعي 
يف الحي2اة  التط2ور  لي2س الرعية الش2كلية 
التي يتاس2ك بها أعداا اإلنس2ان  أع2داا الحياة 
 أعداا الحرية  الاورة ليصنعوا منها أداة القاع 

 العد ان!. 
أي مراق2ب محاي2د رشي2ف حقيق2ي تتب2ع 
مس2ار  مس2رية حلم اليانيني بالا2ورة يف 11/ 
رباي2ر 2011 ال ب2ّد رغ2م تع2دد املنش2ورات يف 
س2احة التغيري التي تحدثت عن أ7ََْداف متعددة 
 الرت2ة للاورة ال بّد أن يرد كيف تم احتواا 7ذا 
اْلُحْل2م لع2د1  لود اآللي2ة الصحيح2ة لكيفية 
اختيار قي2ادة للاورة تؤمن إيَْاان2اً حقيقياً بها 

 بأ7ََْداره2ا، ب2ل إنن2ا نتذكر كي2ف اقتحم أعتى 
أََدَ ات نظ2ا1 الفس2اد  اإلر7اب س2احة التغيري 
باس2م االنضاا1 ملس2رية الاورة ثم أَْصبَحوا 7م 
قيادة الا2ورة مدعومني بذلك الصلف  البجاحة 
التي 7بطت عىل الس2احة ر2وق مركب املبادرة 
الس2عودية املسااة ب2 )الخليجية(، تلك الوثيقة 
التي كانت بحق  ثيقة الاورة املضادة كاا سبق 
أن أك2دت غري م2رة،  ماذا يأتي من الس2عودية 
التي ابتلعت نصف اليان كاا ابتلعت ُكّل النظا1 
الحاك2م يف 27ذا البل2د ليصبح عىل م2دد عقود 

كاإلسورة يف معصم اليد!
م2اذا كان ينتظر من ش2ارك يف 27ذا التحريك 
لحلم الاورة من النظا1 السعودي  الخليجي؟؟!
 لك2ي ال نعا2م أَْ  نتعس2ف يف توصي2ف من 
ش2ارك يف 27ذا التحري2ك الذي تبني ريا2ا بعد أن 
مج2زرة الكرام2ة  املرسحي2ة الهزلي2ة التي بدأ 
عرضها الفعيل بتلك املجزرة لتتوج باملبادرة التي 
قفزت ب2 )أمينة( إ7 القاة!  التي ال بّد أن نعرتف 
بأن س2لف أمينة  صانعها بالوكالة لم يكن أقل 
سوااً منها،  7نا ال نتجا ز ما يُنَسُب للرسول يف 
الحديث القائل: )أذكر ا محاس2ن موتاكم(؛ جن 
7ذا الحديَث ال يصلُُح للستدالل به يف ماارسات 
الش2خصية العامة بحق املجتاع مل2ا يرتتب عىل 
ذلك من درٍن للحقائق املتعلقة باملصلحة العامة 
 من أرضار  ضياع لحق2وق الناس،  أعتقد أنه 
ال يولد أرّض عىل الوطن مان يفرط يف س2يادته، 
 لي2س من حق م2ن ررَّط أَْ  اس2تقود بالخارج 
ع2ىل رشكاا الوطن  س2اند الع2د ان عىل  طنه 
أن يدع2ي أية صل2ة بالا2ورة، ب2ل  بالكرامة أَْ  
املواطنة؛ جن االس2تقواا بالخ2ارج  التفريط يف 
الس2يادة خيانة  أيُّ خيانة  ل2و لم يرتتب عليها 

عد ان مبارش ما بالنا  الحال ما نعيشه؟!!.
عزاؤن2ا اْلي2َْو1َ أنه بقي 7ناك من يش2ري إ7 أن 
الحلم بالاورة ما يزال حياً َ سيبقى كذلك ليشعر 

الناس بأن 7ناك بداية لادة يف تحقيق أ7ََْدارها. 
 ما يجعل أي رشيف يه2دئ النقد قليلً اْليَْو1َ 
27و أنن2ا ال نزال يف ح2ال عد ان ال نال2ك لايعاً 
أمامه س2ود التأكيد ب2أن اج لوي2ة ُكّل اج لوية 
يج2ب أن تبقى ملوالهة 7ذا العد ان البش2ع  أن 
نحف2ظ الجايل ل2كل من س2طَّر ُكّل 7ذه امللحم 
البطولية يف الدراع عن الوطن بصورة لم يس2بق 
لها يف التأريخ اإلنس2اني مايل  بد ن أية مبالغة 
 كل 7ذا الصاود يف ظل د لة مس2تلبة عىل مدد 
عق2ود  27ذا م2ا س2يكتبه التأريخ حتا2اً؛ جنه 
أ ض2ح م2ن أن يتم إخفاؤه، م2ع رض رة تجنب 
املفاس2د التي ال مبر لها  27ي كارية   اضحة 
 تس2تولب ع2ىل من بي2ده املس2ؤ لية أن يقول 
 يفعل كلاا يش2عر الفاسدين أن عليهم التوقف 
عن رساد7م  عباهم  أن يحرتموا دماا الشهداا 
 أن يعلاه2م كيف يفها2وا قوله تعا7 )ي2َا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعلُوَن * َكُبَ َمْقتًا 
ِعن2َْد الل2َِّه أَْن تَُقولُوا َم2ا اَل تَْفَعل2ُوَن( صدق الله 
العظيم،  أن الفساد  تبيره لزا من العد ان!

مع التأكيد عىل أن الدعوة إ7 رض رِة مكارحة 
الفساد ال يأِتي من باب املزايدة كاا يطَرُح بعُض 
َم2ن 7م يف موقع القرار؛ لتبير اس2تارار موكب 
الفساد الذي يكاد يحتوي الاورة،  ال 7و من باب 
التخويف ملن تس2اونهم بالركاا رلس2نا مان 
يدعون للقس2وة يف مكارحة الفس2اد  املفسدين 
لكننا من باب اللطف بهم ندعوا لعقلنة الفس2اد 

إن كان له ثاة عقٌل!
 جن الا2ورة متصل2ٌة بالحياة رإنه2ا بالتأكيد 
س2تبقى مس2تارة، س2واًا بوع2ي أَْ  ب2ل  ع2ي 
 الفرق بينهاا 27و أن الاورة التي بل عي قابلة 
للتحريك  االنحراف أما الا2ورة التي بوعي رهي 
تل2ك التي تع2رف ما تريد  تس2ري نح2و تحقيق 
أ7ََْدارها متاسكة بكل القيم النبيلة دائااً  يِف ُكّل 

الظر ف!. 

مجاهد يجّسد المسيرة القرآنية تحت نيران األعداء
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 :  عبدالرحمن محمد 
حميد الدين:

• يق2ول الل2ه تع2ا7: }الَِّذي2َن آَمن2ُواْ 
الل2َِّه  َس2ِبيِل  يِف  َ َلا27َُد اْ  َ 7َاَل2ُر اْ 
ِبأَْمَواِلِه2ْم َ أَنُفِس2ِهْم أَْعَظ2ُم َدَرَلًة ِعنَد 
اللَِّه َ أُْ َلِئَك 7ُُم اْلَفاِئُز َن{)التوبة:20(. 
•  يقول تعا7: }انِْفُر اْ ِخَفاًرا َ ِثَقاالً 
َ َلا7ُِد اْ ِبأَْمَواِلُكْم َ أَنُفِس2ُكْم يِف َس2ِبيِل 
الل2َِّه ذَِلُكْم َخ2رْيٌ لَُّكْم إِن ُكنت2ُْم تَْعَلُاوَن{

)التوبة:71(.
اْلُاْؤِمن2ُوَن  }إِنََّا2ا  تع2ا7:  •  يق2ول 
َل2ْم  ث2ُمَّ  َ َرُس2ولِِه  ِبالل2َِّه  آَمن2ُوا  الَِّذي2َن 
يَْرتَاب2ُوا َ َلا27َُد ا ِبأَْمَواِلِهْم َ أَنُفِس2ِهْم 
اِدُقوَن{ يِف َس2ِبيِل الل2َِّه أُْ َلِئ2َك 27ُُم الصَّ

)الحجرات:15(.
•  يقول تع2ا7: }يَا أَيَُّه2ا الَِّذيَن آََمنُوا 
2ْن  27َْل أَُدلُُّك2ْم َع2ىَل ِتَج2اَرٍة تُنِجيُك2م مِّ
َعذَاٍب أَِليٍم )10( تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َ َرُس2ولِِه 
ِبأَْمَواِلُك2ْم  الل2َِّه  َس2ِبيِل  يِف  َ تَُجا27ُِد َن 
لَُّك2ْم إِن ُكنت2ُْم  َ أَنُفِس2ُكْم ذَِلُك2ْم َخ2رْيٌ 

تَْعَلُاوَن)11({)الصف(.
راإلنف2اق يعتب م2ن مقومات القتال 
يف سبيل الله رضلً عن كونه لهاداً بحد 
ذاته، كا2ا أنه يعت2ب ]التاويل[ الذي ال 
ب2ّد منه يف مس2رية بناا اجم2ة،  خاصة 
يف مج2ال ال2رصاع مع أع2داا الل2ه،  يف 
 موالهة املستكبين يف اجرض، لذلك من 
املهم لداً معررة أ7اية اإلنفاق يف سبيل 
الل2ه كرتبية قرآني2ة،  معرر2ة أبعاد7ا 
االلتااعي2ة،  املعنوي2ة،  االقتصادية، 
 د ر7ا يف بناا اجمة،  تقوية ش2وكتها 
يف مواله2ة د ل االس2تكبار، بعي2داً عن 
االلتجاا جحد، أ  اس2تجداا مس2اعدات 
م2ن 7نا أ  7ناك،  27ذا ما لعل القرآن 
الكريم يعطي موضوع اإلنفاق يف سبيل 

الله ا7تااماً بالغاً.

الجهاد واإلنفاق يف سبيل اهلل قضيتان 
مرتبطتان:

 يؤك2د الش2هيد القائ2د - م2ن خلل 
الق2رآن الكري2م - عىل االرتب2اط القوي 
بني القتال  اإلنفاق،  اعتبار7اا عالية 
 اح2دة كا2ا أس2لفنا،  بالت2ايل تصب2ح 
مقوم2ات الجه2اد 27ي: ب2ذل اجنفس، 
 بذل امل2ال.  ماا قال2ه يف ذلك )رضوان 

الله عليه(: 

))7نا يلحظ اإلنس2ان أ7اية الجهاد 
يف س2بيل الله،  اإلنفاق يف س2بيله بأنها 
قضيت2ان مرتبطتان، ب2ل قدمها يف آيات 
أخرد س2اا7ا لهاداً كلها }َ َلا7َُد ا يِف 
َس2ِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم َ أَنُْفِسِهْم{)التوبة: 
من اآلية20(. أل2م يجعلها عالية  احدة 
لهاداً بامل2ال  بالنفس، لعل اإلنفاق يف 
سبيله عبارة عن لهاد،  لعل مقومات 
بالنف2س  له2اد  27ذه.  27ي  الجه2اد 
 بامل2ال((. )در س رمض2ان - ال2درس 

العارش(.

الحدي��ث ع��ن اإلنفاق والجه��اد جاء يف 
إطار الحديث عن بني إسرائيل:

 يشري الس2يد )رضوان الله عليه( إ7 
بعض الش2وا7د عىل حكا2ة الله يف 7ذا 
الجان2ب،  ذل2ك أنَّ الله س2بحانه  تعا7 
تحدث عن اإلنفاق  الجهاد يف س2بيله يف 
س2ياق حدياه - س2بحانه  تع2ا7 - عن 
بني إرسائيل.  7ذا يعطي رؤية  اضحة 
أن موالهتن2ا لبن2ي إرسائي2ل تطلب أن 
يحال الناس ر حية الجهاد يف سبيل الله 
من خلل ب2ذل أر احهم،  أموالهم حتى 

يتاكنوا من التغلب عىل بني إرسائيل.
 ق2د ق2د1َّ الق2رآن الكري2م موضوع 
تربوي2ة[  ]قضي2ة  باعتب2اره  اإلنف2اق 
ال يتحق2ق لألم2ة أن تك2ون باس2تود 
املواله2ة م2ا لم تحا2ل 27ذه الر حية: 
ر حية العطاا  البذل.  ماا قاله يف ذلك 

)رضوان الله عليه(:
))تجد من اجش2ياا العجيبة يف كتاب 
الل2ه الحكي2م يتح2دث ع2ن اإلنف2اق يف 
س2بيله، يتحدث ع2ن الجهاد يف س2بيله 
يف إط2ار الحديث عن بن2ي إرسائيل،  ما 
يعرضه من أخبار بن2ي إرسائيل؛ ليقول 
لنا: أنت2م بحالة إ7 أن تربوا أنفس2كم, 
 تربوا اجليال من بعدكم، إ7 أن يحالوا 
ر ح الجهاد، ر ح العطاا، ر ح اإلنفاق 
يف س2بيل الله، ال بد لكم أيها املس2لاون 
أن تنفق2وا يف س2بيل الل2ه، أن تكون2وا 
رل2ن  الل2ه،  إال  س2بيل  يف  مجا7دي2ن 
تس2تطيعوا أن تقهر ا 27ذه الطائفة((. 

)محارضة يو1 القدس العاملي(

اس��تقاللية األمة والنه��وض بدين اهلل 
مرهون باعتمادها على ذاتها:

الل2ه،  بدي2ن  النه2وض  طري2ق   يف 
 تحق2ق الوعد اإلله2ي، ال ب2د أن يكون 

اإلنف2اق ثقار2ة تربوي2ة تعتا2د اجمة - 
من خلله - عىل الل2ه  عىل ذاتها، بعيداً 
عن أي أط2راٍف قد تعرض مس2اعدتها. 
]راالعتااد عىل الذات[ يرّ ض املجتاع، 
 يجعله بالش2كل الذي يك2ون يف حركة 
]تطوير مس2تارة[،  بذلك يكون مؤ7لً 

للاوالهة،  عصياً عىل االنكسار.
كا2ا أن الق2رآن الكري2م ل2م يول2ه 
املسلاني أ  يعرض لهم خيارات لتاويل 
أنفس2هم من خ2ارج مجتاعهم، بل دعا 
ن َس2َعِتِه{.  الن2اس: }ِليُنِفْق ذُ  َس2َعٍة مِّ
 7ذه مهاة  لها آثاٌر إيجابية كبرية من 
الناحية النفس2ية،  الرتبوية.  ماا قاله 

السيد يف ذلك )رضوان الله عليه(:
))يشا طبيع2ي ب2أن القت2ال يحتاج 
إ7 تاوي2ل، التاويل من أي2ن يأتي؟ 7ل 
 له املس2لاني إ7 أن يبحاوا عن أطراف 
إ7  أ   للف2رس،  يتجه2وا  أخ2رد؟  أن 
الر 1، أ  إ7 أي د لة أخرد تس2اند7م؟ 
ال. ينطلقون 7م، راملقاتلون أنفس2هم، 
املجتاع املس2لم 7و ياول نفسه،  7ذه 
القضي2ة 7امة ل2داً، ال يق2و1 الدين إال 
بها، ال يقو1 الدين إال عىل 7ذا اجس2اس: 
أن يك2ون 7ناك إنفاق،  أن يكون إنفاقاً 
م2ن داخل نفس الذين 27م يتحركون يف 
القضية، أي: من داخل املجتاع املس2لم 
نفس2ه، املول2ه إليه 27ذه املس2ؤ لية، 
ب2أن يقاتل يف س2بيل الله، جن2ه يحصل 
اس2تقللية لألم2ة، ياكنه2ا أن تنه2ض 
بدين الل2ه،  ال تكون مدين2ة جي طرف 
آخ2ر نهائياً، جن أي ط2رف آخر ال يقد1 
ش2يئاً إال باان2ه،  لها أثر27ا الكبري من 
الناحي2ة النفس2ية، بالنس2بة للاجتاع 
املس2لم،  لألم2ة عندم2ا تبني ع2ىل 7ذا 
اجساس، تصبح أمة 7ي  اثقة بنفسها، 
 اثق2ة بدينه2ا،  اثق2ة بربه2ا،  اثق2ة 
باملنهج الذي تسري عليه، رتستطيع 7ي 
أن تقو1 بدين الله،  تستطيع أن تواله 
أعداا27ا((. )در س رمض2ان - الدرس 

التاسع(.

استجداء اآلخرين له آثار نفسية ويكون 
مقابل تنازالت وُيعّرض األمة للهزيمة:

 يف املقابل إذا اعتادت اجمة عىل طرف 
م2ن اجط2راف ملس2اعدتها -  خاصة يف 
ميادين الرصاع - رإّن ذلك له انعكاسات 
س2لبية، خصوصاً عىل املستود النفيس، 
حيث يشري السيد )رضوان الله عليه( إ7 

خطورة ذلك اجمر تجاه املجتاع بش2كل 
عا1،  املجا7دين بوله خاص.

حي2ث ع2رض )رض2وان الل2ه عليه( 
مجاوعة من اآلثار السلبية التي تحصل 
نتيجة استجداا املساعدات من اآلخرين، 

 من 7ذه اآلثار:
-  أثر نفيس يتاال يف: تجيري االنتصار، 

 القوة للجهة املاولة.
-  أثر معنوي يتاال يف: االنفصال عن 
الله من خلل االنشداد لآلخرين؛ باعتبار 

أن النرص بسببهم.
أ  أي مقاب2ل  التن2ازالت،  -  تقدي2م 

للطرف الداعم  املاول.
-  عد1 االعتااد ع2ىل الذات،  تطوير 
الق2درات.  ال2ذي يعني: ع2د1 االنعتاق 
من حال2ة التبعية السياس2ية،  التبعية 

االقتصادية. 
االنه2زا1،  م2ن  حال2ة  إح2داث    -
 التضعضع،  من ثم االستسل1 يف حالة 

انعدا1 أطراف داعاة.

 لاي2ع 7ذه اآلث2ار - التي أ لزنا7ا 
م2ن كل1 الس2يد )رضوان الل2ه عليه( - 
نجد7ا ماثلة ك2]حال2ة ملزمة للعرب[ 
يف لاي2ع مراحل رصاعه2م خصوصاً يف 

العرص الحديث. 
 بقرااة رسيع2ة للتأريخ تتجىل 7ذه 
املس2ألة بوض2وح يف مراحل االس2تعاار 
الغرب2ي للانطقة العربي2ة،  ذلك عندما 
كان بع2ض الزعا2اا الع2رب،  بع2ض 
د الً  يس2تنرص ن  العربي2ة  اجنظا2ة 
ألنبي2ة ملس2اعدتهم يف مواله2ة د ل2ة 
ألنبية أخرد، رتأتي تلك الد لة الداعاة 
كانق2ذ!  تقد1 دعاها،  كارة خدماتها 
م2ن أس2لحة،  مقاتلني،  غ2ري ذلك؛ إما 
جّن له2ا موقف2اً م2ن الط2رف املحتل أ  
املعتدي ع2ىل تلك الد ل2ة، أ  أنها تبحث 
ع2ن مكاس2ب اس2رتاتيجية.  يف كار2ة 
االحتا2االت يتح2ول ذل2ك البل2د - أرضاً 

 إنساناً  ثقارة - إ7 ]كبش رداا[. 
27ذه  ع2ىل  الحي2ة  الش2وا7د   م2ن 
املسألة أيضاً ما تقو1 به بعض اجنظاة 
 الزعااا العرب من اس2تجداا لر س2يا 
يف مواله2ة أمريكا؛ باعتبار أّن ر س2يا 
توازي أمريكا يف ترس2انتها العس2كرية، 
تقريب2اً،  27ذا  اإلمكاني2ات  كار2ة   يف 
االس2تجداا يؤدي إ7 انفصال الناس عن 
الل2ه،  تحول الرصاع م2ن رصاع ديني - 

مبني عىل اجخلق  القيم،  االعتااد عىل 
الل2ه،  عىل الذات،  تطوير القدرات - إ7 
رصاع نفوذ   لود، مبني عىل االنبطاح، 
 الذل،  البحث ع2ن رتات اآلخرين، ماا 
يؤدي إ7 الخذالن من قبل الله س2بحانه 

 تعا7. 
لذل2ك نجد أن الق2رآن الكري2م أعطى 
موضوع اإلنفاق يف س2بيل الل2ه ]طابعاً 
تربوياً[ يحقق العديد من املكاس2ب عىل 
كار2ة املس2تويات.  ما2ا قال2ه يف ذل2ك 

)رضوان الله عليه(: 
))لك2ن إذا كان2ت القضي2ة: أنهم 7م 
يبحا2ون ع2ن مس2اعدات أخ2رد م2ن 
خ2ارج، جنه عادة يف مراح2ل الرصاع قد 
يكون طرف من اجطراف يف مصلحته أن 
يس2اعدك.. يف مصلحته أن يساعدك، جن 
له موقفاً من الط2رف الذي أنت تقاتله، 
لك2ن 7ن2ا له2ا أث2ر س2لبي كب2ري، رياا 
يتعل2ق بنفس2يات املس2لاني املقاتل2ني، 
املجتا2ع بكله، س2يعتب ن االنتصارات 
 مواقفهم القوية كلها بسبب اآلخرين، 
 القضية 7نا تقو1 عىل أس2اس أنك أنت 
تك2ون متوله2اً إ7 الل2ه دائا2اً.. دائااً. 
 له2ذا عندما تنفق، أنت تنفق يف س2بيل 
الل2ه، م2ن أل2ل الل2ه،  تقاتل م2ن ألل 
الل2ه،  تتلاس النرص ال2ذي 7و من عند 
الل2ه، رتك2ون مرتبطاً بالل2ه، ال تأتي يف 
اجخ2ري تجع2ل س2بب الن2رص،  رضيلة 
االنتصارات بس2بب الط2رف اآلخر الذي 

7و د لة أخرد، أ  لهة أخرد. 
7ن2ا ل2و يحص2ل موق2ف آخ2ر رباا 
تتلفت من الذي ياكن أن يس2اعدك،  لو 
عىل حس2اب أن تقد1 تنازالت من دينك، 
يأتي حالة أنت ال تجد ريها طرف ياكن 
أن يس2اعدك، تنهز1 من أ ل يو1، مالاا 
حص2ل للع2رب اآلن، تلفت2وا اآلن، بحاوا 
عن ر سياً، ررنسا، الصني، لم يعد 7ناك 
االتحاد الس2وريتي س2ابقاً، استس2لاوا 
م2ن أ ل يو1!، أل2م يستس2لاوا من أ ل 
يو1؟ 7ذه عالية تربوية 7امة لداً لداً: 
أن دي2ن الله بنى اجمة بناًا، اس2تقللية 
تكون 7ي معتادة ع2ىل الله رهي تنفق 
يف س2بيل الل2ه، معتا2دة ع2ىل قدراتها، 
 تطور 7ي قدراتها، انتصاراتها تحسب 
له2ا،  ترا27ا أنها م2ن الل2ه،  ليس من 
الطرف اآلخر الذي يساند7ا((. )در س 

رمضان - الدرس التاسع(.

إنَّ الحديّث عن ]اإلنفاق يف سبيل الله[ هو حديٌث عن الجانب اآلخر 
من الجهاد، فمن خالل سياق اآليات الكريمة التي تحدثت عن 

الجهاد بالنفس، والجهاد باملال، نجد أنهما قضيتان مرتابطتان، بل 
يشّكالن ]عملية واحدة[ يف سياق الجهاد يف سبيل الله.

وكثرياً ما يرتبط ]اإلنفاق يف سبيل الله[ كعبادة عملية ]بتقديم 
النفس[ يف ميادين الجهاد، ويلتقيان يف سبيل الله، وقد قرن الله 

بينهما يف آيات كثرية، مما يعطي داللة عىل أهمية اإلنفاق، وبذل املال 
يف سبيل الله؛ باعتباره الجانب اآلخر للجهاد، واملكمل لبذل األنفس 
يف سبيل الله. وهذه بعض اآليات التي وردت يف الحث عىل اإلنفاق 

والتي قرنَها الله سبحانه وتعاىل بالقتال والجهاد يف سبيل الله:

اإلنفاق يف سبيل اهلل 
ثقافة تربوية يف طريق بناء األمة
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إصابة اثنني من جنود االحتالل يف جنني واعتقال 14 فلسطينياً 

 : فلسطين المحتلة
أُْصِي2َب لندياِن من ليش االحت2لل الصهيوني، 
أم2س االثن2ني، ل2راا تعرُّضها2ا للرضب م2ن قبل 
رلسطينيني مقا مني، يف مدينة لنني، رياا  اصلت 
قواُت االحتلل مدا7اَة املنازل  البلدات الفلسطينية، 

 اعتقلت 17 رلسطينياً يف اليو1 نفسه. 
 قال املتحدُث الرس2ايُّ باسم ليش االحتلل: 
إن لندي2اً  لندي2ة صهيوني2ني، دخ2ل إ7 مدينة 
لن2ني،  تعرض2ا لهجو1 م2ن قبل رلس2طينيني، 
حي2ث أُْصِيبَا بجر ح،  تم االس2تيلُا عىل س2لح 
أحد7اا، كاا تّات مهالاة مركبتهاا العسكرية 

بالحجارة،  نقل إ7 املستشفى بعد ذلك. 
ُق يف ملبس2ات   ق2ال لي2ُش االحتلل إنه يحقِّ
الحادث2ة.  ذك2ر أن إخراَج الس2يارة م2ن املدينة، 

ت2م بتنس2يق اإلَداَرة املدني2ة التابعة ل2وزارة أمن 
االحتلل، مع السلطة الفلسطينية. 

من لهة أُْخ2َرد، اعتقلت قوات االحتلل، رجر 
أمس، 17 رلسطينياً من مناطَق مختلفٍة بالضفة 
للان2ازل  مدا7اته2ا  حا2لت  ضا2ن  الغربي2ة، 

 البلدات الفلسطينية املتواصلة بشكل يومي. 
 أرادت مصادر رلس2طينية أن لنود االحتلل 
اقتحاوا بل2دات برق2ني  كف2ران  اليامون غرب 

مدينة لنني. 
  انت2ر الجنود يف ُكلٍّ م2ن يف  اد برقني  حي 
البساتني  ش2ارع حيفا  اعتقلوا شاباً رلسطينياً 

بعد مدا7اة منزله. 
كاا اقتحات ق2واٌت صهيونية، يف الوقت ذاته، 
بل2دة كفردان املج2ا رة  اعتقلت رلس2طينياً بعد 
مدا7ا2ة منزل2ه  نصبت حال2زاً عس2كرياً عىل 

شارع لنني – حيفا عند مدخل البلدة. 
اليام2ون  بل2دة  االحت2لل  ق2وات   دا7ا2ت 
 تارك2زت عىل الد ار الرئييس  يف ش2ارع الحارا 
 الع2ني حتى  قت مبكر من صباح اليو1 نفس2ه، 
 يف مدينة طولكر1، اقتحات القوات بلدة بيت ليد 

 اعتقلت شاباً رلسطينياً. 
كا2ا اقتحم لن2ود االحتلل بلدة دير اس2تيا يف 

محارظة سلفيت  اعتقلت رلسطينيَّني اثنني. 
 يف لنوب الضفة، اقتحات القوات الصهيونية 
بلدَة تقوع القريبة من بيت لحم  اعتقلت خاسة 

رلسطينيني. 
الخلي2ل  اعتقل2ت  مدين2ة  اقتحا2ت  كا2ا 
رلس2طينياً، ريا2ا ت2م اعتقال آخر م2ن أبو ديس 
رشق القدس املحتلة،  تم اعتقاُل رلسطيني ثالث 

بعد تفتيش منزله بادينة القدس. 

مقتل 12 تكفريياً ضمن عمليات 
الجيش املصري يف سيناء

مقتل 16 فردًا من قوة موالية 
للحكومة األفغانية على يد 

عنصر من »طالبان«

 : وكاالت
أعلن2ت قواُت الجي2ش املرصي، أم2س االثنني، أنه2ا تاكنت من 
القض2اا عىل 12 عنرصاً م2ن عنارص الجااع2ات التكفريية، خلل 
العالي2ة العس2كرية الش2املة الت2ي تنفذ7ا بس2يناا،  أنه2ا ألقت 
القبَض عىل 2ج من املطلوبني  املش2تبه به2م  دمرت العرات من 

أ7ََْداف التكفرييني. 
 أش2ار بياٌن للجيش املرصي، أمس، إ7 أن القوات الجوية قامت 

برصد  تدمري 60 7دراً للعنارص التكفريية يف املنطقة. 
 أضاف البيان أن القواِت الجوية أحبطت عاليَة تهريب أس2لحة 
إ7 البلد من لهة الحد د مع ليبيا،  تاكنت من تدمري أربع عربات 
محالة باجسلحة  الذخائر  مقتل العنارص التكفريية القائاة عىل 

أعاال التهريب. 
 كان الجي2ُش امل2رصي ق2د أص2در بياناً، أم2س اج ل، أَك2ََّد ريه 
مقت2ل 16 تكفريياً  إلقاا القبض ع2ىل عدد 37 عنرصاً من عنارص 

الجااعات التكفريية  املشتبه بهم. 
 بحس2ب البيان2ات العس2كرية للجيش املرصي، رق2د ُقتل نحو 
ف2 تكفريي2اً، منذ بدا العالية العس2كرية املرصي2ة ضد الجااعات 

التكفريية يف سينا، يو1 الجاعة الفائت. 
 ل2اات الحال2ُة العس2كريُة املرصي2ة بع2د نش2اطات مكافة 
للجااع2ات التكفريي2ة، قام2ت خللها باس2تهداف ق2وات الجيش 

 اجمن بعاليات عدة. 
 تش2هُد منطقة س2يناا توالًدا كبريًا للجااعات التكفريية التي 
تقو1، منذ س2نوات، بتنفي2ذ عاليات إلرامية تس2تهدُف بها قواِت 
الجيش  اجمن  كذلك املدنيني، رياا تش2ن القواُت املرصية حالٍت 

عسكرية متكررة باملقابل ضد 7ذه الجااعات. 

 :وكاالت
 ُقت2ل 16 ر2رًدا من أرراد ق2وة أمنية ش2عبية موالي2ة للحكومة 
اجرغاني2ة يف إقلي2م 7لان2د الجنوب2ي، ع2ىل ي2د عنرص م2ن حركة 

»طالبان« التكفريية تسّلل إ7 داخل القوة،  عال ريها لفرتة. 
 نقل2ت  كالة ر يرتز لألنب2اا عن املتحدث باس2م حاكم 7لاند 
عا2ر ذ اق، أن مقات2لً م2ن طالبان قت2ل 16 من أرراد ق2وة أمنية 

شعبية تقاِتُل إ7 لانب قوات الحكومة. 
 أعلنت حركُة طالبان مس2ؤ ليتَها عن الهجو1،  قالت إن اثنني 

من مقاتليها ضالعان يف الهجو1، بحسب ما أرادت الوكالة. 
 نقلت الوكالُة عن مس2ؤ ل أمني: إن املس2لَح املش2تبََه به عال 
مع القوة الش2عبية لش2هور ثم قا1 بقتل أرراد القوة،  استو7 عىل 

أسلحتهم  ذخائر7م. 
 تعت2ب »7لان2د« أح2د أكا2ر اجقاليم التي تش2هد أعا2ال عنف 
يف أرغانس2تان كا2ا أنها مصدر رئي2يس لألريون الذي يُس2تخد1 يف 
صناعة الهري ين،  تسيطر طالبان عىل مساحات كبرية يف اإلقليم. 

الجيش السوري يواصل عملياته يف إدلب والغوطة الشرقية بأهداف مرحلية

 : متابعات*
أنهى الجيُش السوري عالياِته 
أري2اف  العس2كريَة نح2و مال2ث 
حلب  حا2اه  إدلب خ2لل  قٍت 
قيايس،  27و إنجاٌز اس2رتاتيجيٌّ 
كبري تس2ارعت ريه  ترية العالية 
تأم2ني  إ7  العس2كرية،  أرض2ت 
كام2ل  بش2كل  س2وريا   س2ط 
 ص2والً للبادي2ة،  منه2ا للحد د 
العراقية، خطط الجيش السوري 
يف أغل2ب املع2ارك تعتا2د إنج2از 
أ27ََْداف مرحلية، رهل س2يواصل 
الجيش 7جاات2ه نحو عاق إدلب 
بع2د تحقيق 27ذا اإلنج2از، أ1 أنه 

سيتجه نحو لبهة أُْخَرد؟
عا2ل الجي2ش الس2وري من2ذ 
بدا عاله العس2كري نحو الجيب 
املح2رر، ع2ىل التق2د1 م2ن ع2دة 
املحارظات  أري2اف  مح2ا ر م2ن 
الالثة،  يف 7ذا السياق أَكََّد مصدر 
اإلخباري  »العه2د«  ميداني ملوقع 
أّن »إغ2لق 27ذا الجيب لي2س إاّل 

مسألة  قت ال أكار، مشريًة إ7 أّن 
آخ2ر القوات املتقدم2ة نحو عاق 
إدلب س2تكون يف مأمٍن كامل من 

أية عالية التفاف«. 
املص2در املطل2ع ع2ىل الوض2ع 
امليدان2ي  س2ري عالي2ات الجيش 
الس2وري يف أري2اف حل2ب  إدلب 
الجي2ش  » له2ة  أّن  أ ض2ح 
أري2اف  تطه2ري  بع2د  الس2وري 
املحارظات الالث قد تتغري حسب 
تُؤّلل  املرحلية،  ربا2ا  اج27ََْداف 
بحس2ب ظر ف الوض2ع امليداني 
يف س2وريا«،  ربط املصدر نفسه 
يف  الس2وري  الجي2ش  عالي2ات 
الشاال مع ما يجري عىل لبهات 
دمش2ق،  م2ع  العاصا2ة  رشق 
م2ا يحدث م2ن اس2تهداف ُمكاّف 
م2ن قب2ل اإلر7ابي2ني بالقذائ2ف 
الصار خية لسكان أحياا دمشق. 
أن  إ7  املص2در  أش2ار  كا2ا 
أ7ََْداًرا  الس2وري حق2ق  »الجيش 
كبرية خلل 7جااته شاال غرب 
سوريا، حيث أغلق ليب إر7ابيي 
»داع2ش« املحارص 7ناك بش2كل 

كامل،  رب2ط أرياف حلب  حااه 
 إدل2ب، م2ن مواقع2ه يف مط2ار 
أب2و الضه2ور  ص2والً إ7 الحد د 

العراقية«. 
2ح املص2در أن »تعا2ل   إذ رلَّ
املع2ارك الت2ي تش2هد7ا لبه2ات 
تأخ2ري  ع2ىل  العاصا2ة  رشق 
التق2د1 نح2و ُعاق إدل2ب  ليس 
كام2ل«،  بش2كل  لبهته2ا  ت2رك 
أ ض2ح أن »معارك م2دن الغوطة 
الرقية لدمش2ق تحتاُج لتحشيٍد 
أّن  مؤك2ًدا  كب2ري«،  عس2كري 
»الحكوم2ة الس2ورية ربا2ا ترد 
يف توس2يع دائ2رة اجم2ان ح2ول 
العاصا2ة دمش2ق رض رًة كبريًة 
ملن2ع اس2تارار تس2اقط القذائف 
الصار خية التي يطلقها مسلحو 
الغوط2ة ع2ىل س2كان العاصاة، 
 أّن 7ذا اجم2ر يبقى مجرد تأ يل 
را2ن املاك2ن أن يواص2ل الجيش 
7جااته نحو عاق إدلب يف الوقت 
نفس2ه ال2ذي تواصل ري2ه قواته 
العال العس2كري الذي بدأته نحو 
عدد من مناطق الغوطة الرقية 

كحرستا  عربني«. 
 لف2ت املوق2ع يف حديا2ه إ7 
أن »مس2لحي »لبهة النرصة« 
يتوال2د ن يف كلت2ا املنطقتني، 
 قي2ا1 الجي2ش الس2وري بأي 
أم2ٌر  ريها2ا  عس2كري  عا2ٍل 
م2ر ع ال يخال2ف مخرلات 
اتفاق أس2تانة الذي لم يش2ال 
تنظي2م »الن2رصة«، باإلَضاَر2ة 
إدل2ب  أّن ح2د د محارظ2ة  إ7 
مفتوح2ًة  ت2زال  م2ا  اإلداري2ة 
ع2ىل مرصاعيه2ا م2ع تركي2ا، 
اإلر27اب  داعا2ي   بإم2كان 
كالس2عودية  أمريكا  غري7اا 
أن ي2ز د ا اإلر7ابيني باختلف 
أن2واع اجس2لحة،  7ذا م2ا تبنّي 
م2ن حادث2ة إس2قاط املقاتل2ة 
باإلَضاَر2ة  س2و25،  الر س2ية 
إ7 رض رة تأم2ني العاصا2ة«، 
 اعت2ب املص2در أن »املش2هد ال 
داً بش2كل نسبي حتى  يزال معقَّ
اآلن، كا2ا أنه مفت2وح عىل ُكّل 
االحتااالت  السيناريو7ات«. 

* موقع العهد اإلخباري
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معاذ الجنيد
وُب�����ع�����دًا ألم���ري���ك���ا وُب�����ع�����دًا ل��ح��ل��ف��ه��ا

وي���ا ُك����ّل ع����رٍش ف���ي ال��خ��ل��ي��ج ل���ك ال��ُب��ع��ُد
ف��م��ه��م��ا ت��ن��اف��خ��ُت��م.. س��ي��ذه��ُب ُم��ل��ك��ك��م

ُج����ف����اًء.. ون���ح���ُن ال��ب��ح��ُر وال���ج���زُر وال��م��دُّ

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8
البقية ص 8

كلمة أخيرة

بالغة األقدام!

11 فرباير
علي الدرواني

لم تنطلِق الثوراُت الشعبيُة الشبابيُة السلميُة 
�خت لدى الكثري  يف الع�ام 2011 إلاّ بع�د أن ترسَّ
م�ن الش�عوب العربي�ة أن أنظمته�ا الحاكم�ة 
قد فش�لت وأخفقت يف رعاية ش�ؤون ش�عوبها 
وإَداَرة مق�درات بلدانها وفرطت بأهم قضاياها 

وهمومها طوال الثالثة أَْو األربعة العقود املاضية 
وجعلتها ميداناً لتنفيذ ُمَخطاّطات املتآمرين عىل 
��ة العربية واإلْس�اَلمية ومرسح�اً لعمليات  األُمَّ

الهيمنة األمريكية واإلرسائيلية. 
فارتفاع معدلت الفقر ومعدلت البطالة بني 
الشباب مع تزايد الفساد وعمليات النهب املنظم 
للث�روات واملق�درات م�ن قبل عصاب�ات ضيقة 
كانت تحيُط بالشلة الحاكمة، 
باإلَضاَف�ة إىل تحك�م املقرَّبني 
م�ن الح�كام برقاب الش�عب 
وسيطرتهم عىل مقاليد البالد 
وع�دم إتاحة الفرصة لغريهم 
بالوصول إىل الس�لطة، عالوًة 
لنق�ل  الُح�كاّام  تمهي�د  ع�ىل 
أبنائهم والنقالب  إىل  السلطة 
الجمهوري�ة  األنظم�ة  ع�ىل 
الديمقراطي�ة  والعملي�ات 
الش�كلية، كانت ه�ذه األمور 
أب�رز أوج�ه الش�به يف ه�ذه 
الثورات وشعوبها وأنظمتها. 
الش�عب اليمني كان واحداً 
م�ن ه�ذه الش�عوب والنظام 
الحاك�م في�ه واحداً م�ن تلك 
الجائ�رة  الفاس�دة  األنظم�ة 
الدكتاتورية العميلة الخاضعة 
الالهثة  األمريكي  لالس�تكبار 
الع�دو  م�ع  التطبي�ع  وراء 

الصهيوني. 
اليمني كان سباقاً  الشعب 
يف الثورة ضد ه�ؤلء الطغمة 
من الح�كام الظلمة ولم يكن 
مقلداً لثورات تونس أَْو مرص، 
تَح���راّكات  ل.. فق�د س�بق 
ش�عبية ثورية يف شمال البالد 

وجنوبها. 
وقبل س�بع س�نوات فقط 
صنع�اء  العاصم�ة  يف  دوت 
وعواصم املحافظات صيحات 
الشعب بصوت واحد.. الشعب 

يريد إسقاط النظام.. 
مج�رد  النظ�ام  يك�ن  ل�م 
ش�خص، ب�ل كان منظوم�ة 
الش�خصيات  م�ن  متكامل�ة 
العس�كرية والدينية والقبلية 
بمصالحه�ا  املحكوم�ة 

الشخصية 

د. أحمد الصعدي
  

ْل كام�ريا اإلعالم  ل�و لم تس�جِّ
الخ�اِرَق ل�كل  الحرب�ي املش�هَد 
راتن�ا عن البطول�ة واإليثار  تصواّ
كم�ا تجلت�ا ل�دى املجاه�د الذي 
حم�ل رفي�َق الس�الح وم�ر ب�ه 
اختب�اَر النار وامل�وت يف الجوف، 
وح�اول أي مراس�ل أَْو مجاه�د 
أن ي�روَي م�ا ح�دث لعج�ز عن 
الوص�ف، وإذا نج�ح إىل ح�د م�ا 
فلن يصدَقه الناُس، وسيعتربون 
روايتَه من بنات خياله، وهذا هو 

معنى قولنا إنَّ ما شاهدناه يفوق الخيال. 
كل ما بَثَّ اإلعالُم الحربي مش�هداً من جبهات العز والرشف، 
وظنن�ا أن م�ا ش�اهدناه من مآث�ر مقات�ي الجي�ش واللجان 
ُره، جاءنا بما ه�و أَْكثَر  الش�عبية هو أقىص م�ا يمكننا تص�وُّ
إبه�اراً وإدهاش�اً، فيعمق إحساس�نا بعجز ِذخريتن�ا اللغوية 
وملكاتن�ا التعبريي�ة يف الق�راب من به�اء وبالغة وش�اعرية 

األفعال ذاتها. 
َوأي�ة صورة أبل�غ يمكن أن يأتَي به�ا ش�اعٌر أَْو فنان لقدم 
املجاه�د املس�عف وه�ي ت�دوس عىل رصاص�ة ما ت�زال حارة 

مخرقة غبارها الذي أثارته. 
إن�ه إعج�اٌز نعج�ز ع�ن فهم�ه، نح�ن الذي�ن س�نحت لن�ا 
الظ�روف بالحصول ع�ىل تعليم يمكنن�ا من أن ن�ديلَ بآرائنا يف 
ما أس�ماه الش�هيد مهدي عامل ))1936-1987(( باملشكالت 
))الصالونية(( ويف الوقت نفس�ه نش�كو باس�تمرار من رداءة 
العالق�ات اإلنَْس�انية ب�ني زمالء العم�ل وبني األصدق�اء، ومن 
طغيان الس�لوكيات النفعي�ة وعبادة املصالح الش�خصية عىل 

حساب اإلخالص والصدق والوفاء بني األصدقاء. 
تتخذ األمُم والش�عوُب م�ن التأريخ م�ادًة للربية عىل القيم 
�ُد أبطاَله�ا وكل م�ن تفانى  األخالقي�ة والوطني�ة؛ له�ذا تمجِّ
ألج�ل املصلحة العام�ة وتخلاّده�م يف األدب والف�ن ويف الذاكرة 
والوج�دان، ويف عقول األجيال وقلوبهم، فهل نس�تفيد من هذا 
الدرس األخالقي فنقيم احتفالً س�نوياً يعاد فيه تمثيُل املشهد 
األس�طوري يف نف�س الوقت م�ن ُكلاّ ع�ام ويف ذات املكان عىل 
بان عىل  شكل مس�ابقات تمنح فيها الجوائز؛ بهدف تربية الشُّ
قيم حماية الوطن واإليثار والتضحية يف س�بيل الغايات النبيلة 
وإظه�ار املواط�ن يف أس�مى ص�ورة ممكنة ضداً ع�ىل نزعات 

األنانية املفرطة والفردية املتوحشة. 
إن فعلن�ا ذلك فمن أجلنا نحن، أم�ا املجاهد البطل فال أظنه 
يحتاُج ش�يئاً من زخرف الدنيا وبهارجها، ول أظنُّه يس�تطيُع 
السريَ بثبات وشموخ بني الرصاص املنهمر من ُكلاّ الجهات؛ إل 
ألن اللَه قد مأل قلبَه وعقَله وُكلَّ تفكريه وعواطفه ولم يعد فيها 
متس�ٌع ألي يشء آخر، وهذا هو شأُن املجاهدين من أبطالنا يف 
الجيش واللجان يف ُكلاّ الجبهات، وهذا هو رِسُّ أرسار صمودهم 

وبطولتهم التي تبهُرنا وتشعُرنا بنشوة الكرامة ُكلاّ يوم. 

كونوا رجاالً كاليمن 
واصرخوا يف وجه 
أمريكا وإسرائيل 

عبدالجليل محمد الموشكي
وليعل�م الع�رُب مل�اذا ن�رُصُخ 
باملوت ألمري�كا، املوت إلرسائيل، 
الن�رص  اليه�ود،  ع�ىل  اللعن�ة 

لإلْساَلم. 
يف  ولكنه�م  يعلم�ون  ه�م 
س�كرتهم يعمه�ون خاضع�ون 

خانعون. 
ونحن يف أعت�ى وأقىس مراحل 
إثب�ات الوجود أَْو الفناء اس�تغل 
الشيطان األَكرَب ما نمر به وعلن 
نقل�ه س�فارة بل�ده إىل القدس، 
بع�د أن دَفَع الجزي�َة له مهفوُف 

الحجاز. 
ه�ل تعلمون أَيَُّه�ا األعراب ما 
معن�ى الق�دس.. إنه�ا الق�دس 

مرسى رسول الله. 
وهويتك�م  عروبتك�م  أي�ن 
رجولتك�م  أن  أم  وانتماؤك�م 
وجيوش�كم لم تدربوه�ا إلاّ عىل 

اقتحام بلدان املسلمني أم ماذا؟
كان األح�رى بك�م ب�دلً ع�ن 
اليم�ن  أبن�اء  لقت�ل  تحالفك�م 
وتدم�ري ممتلكاتهم أن تتحالفوا 
�ة اإلْس�اَلمية  ملواجهة ع�دو األُمَّ

والعالم العدو اإلرسائيي. 
هذا العدو الذي يمس�ح ُهوية 
دينكم ويمسح كرامتكم هناك يف 

األرايض املقدسة. 
كنت�م س�تتحالفون ملواجهته 
تارك�ني اليم�ن وس�رون م�اذا 
سيصنع اليمنيون وماذا سيكون 

موقفهم من 

الن����اُس عليهم أن يحذروا الضعَف النفس����ي، أو االنخفاَض 
في منس����وب الوعي ومنسوب العزم، ومنسوب الهمة ومنسوب 
القناع����ة اإلمياني����ة والفهم باألح����داث في احلي����اة هذه، هذا 

جانب أساس، فالصبر مرتكز أساس في املوقف..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

أُْوِص أهي وجميع أصدقائي وجميع املجاهدين بالسري يف 
هذه املس�رية وقدماً قدماً؛ ألنها مس�رية القرآن مسرية الحق 

مسرية أعالم الُهدى، فاللَه اللَه يف الجهاد يف سبيل الله. 
وأقوُل للس�يد عبِدامللك الحوثي: امِض بنا يا سيدي، فنحن 
جنوُدك وأنصاُرك، جاهزون للتضحية ومشتاقون للشهادة. 

ورس�التي إىل إخوان�ي املجاهدي�ن أن يكون�وا رباّانيي هذا 
العرص. 

اللُه أَكرَب، املوُت ألمريكا، املوُت إلرسائيل، اللعنُة عىل اليهود، 
النرُص لإلْساَلم. 

الشهيد / محمد علي مهدي الغرباني 
األسم الجهادي/ أبو نشوان

ذمار - آنس -غربان 


