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صفحة

ولـن نتوانى 
اليمني  الشعب  مع  تضامنوا  الذين  والشرفاء  األحرار  شكر 
من العراق ولبنان ومختلف البلدان وأثنى على الدور المتميز 
الساحل لتعزيز جبهة  الشرفاء  الوفية ودعا  اليمنية  للقبائل 

يف مواجهة خّدام أمريكا الساعني إىل إركاع شعوب املنطقة 

قائد الثورة: الساحل معركة كرامة

رف�����ض م����ب����ادرة امل���ب���ع���وث األمم������ي ف���ض���ح ذرائ�������ع ال���ع���دو 
وك������ش������ف م����س����اع����ي����ه االس�����ت�����ع�����م�����اري�����ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة

السيد حسن نصر اهلل مدرسة ملهمة لكل األحرار 
ج��س��د امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة واإلس��ام��ي��ة 

ال����ع����دو يف ورط������ة وامل�����ي�����دان م���ائ���م ل���ض���رب���ه واس��ت��ن�����زاف��ه

مرتزقة العدوان يدهسون امرأة وابنتها بتعز وقبائل الجوف تتوعد بالثأر الختطاف امرأة من قبل املرتزقة
ل���ل���ت���ح���ش���ي���د إىل اجل����ب����ه����ات ال����ع����ل����م����اء واخل�����ط�����ب�����اء  ال�������دي�������ار ي�����دع�����و  م����ف����ي 

ت����دم����ر 9 آل����ي����ات وم����ص����رع ع����ش����رات امل����رت����زق����ة ب��ي��ن��ه��م ق�����ي�����ادات يف »ال���ت���ح���ي���ت���ا« و»جم�����������ازة« و»ق���ان���ي���ة«
بالستي قصري املدى يضرب تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي 

اجليش واللجان الشعبية مسنودين بأحرار  هتامة يواصلون التنكيَل بالغزاة
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 : ما وراء الحدود
نّفــذت ُقــوَّ ُت  وجيـش و ولجان  وشـعبية، 
أمس  وسـبت، عـاَة عمليات عسـكرية متنوعة 
يف عاد مـن محاور  ملو جهـات بجبهات ما ور ء 
 وحـاود، مسـتمرًة يف  وتنكيـل بجيـش  وعـاّو 
 وسعودي ومرتزقته، وتر فقت تلك  وعملياُت مع 

 عرت ف إعال8  وعاّو بمرصع ثالثة من جنوده. 
مصاٌر عسـكري أفاد وصحيفة  ملسرية بأن 
ولا ٍت مـن  وجيـش و ولجان نّفــذت، أمس، 
4جوماً نوعياً عىل عاد من  ملو قع  وتي يتمركز 
فيهـا مرتِزقـُة  وجيـش  وسـعودي يف منطقـة 

مجازة بعسري. 
وأوضـح  ملصـار أن  وهجو8َ أربـك  ملرتزقة، 
فيما  سـتهافت  وولا ُت  ملهاجمة تجمعاتهم 
بنري ن مسـّادة أسـفرت عن سـقوط عاٍد من 

 وقتىل و وجرلى يف صفوفهم. 
وتر فق  وهجو8ُ مع رضبات مسّادة نّفـذتها 
ولا ُت  إلسـناد  وصاروخـي و ملافعي ولجيش 
و ولجـان،  سـتهافت تلك  ملو قع، ما أسـهم يف 

زيادة  وخسائر  وبرشية و ملادية ولمرتزقة. 
و غتنمـت  وولـا ُت  ملهاجمة كميـاٍت من 
 وعتـاد  وعسـكري خـال4 تمشـيطها ملو قـع 

وتحصينات  ملرتزقة 4ناك بعا  قتحامها. 
وباوتو زي، دّمـرت ُقـوَّ ُت  وجيش و ولجان، 
مسـاء أمس، طقمـاً عسـكرياً ولمرتزقة قباوة 
منَفــذ علب، عـن طريـق  سـتها فه بقذ ئف 
مافعية، وسـقط عاٌد من  وقتـىل و وجرلى يف 

صفوف  ملرتزقة جر ء ذوك. 
ويف نجر ن، وقي ألا جنود  وجيش  وسـعودي 
مرصَعه، أمس، برصاص ولاة  وقناصة  وتابعة 

ولجيش و ولجان  وشعبية، يف موقع  ورشفة. 

وتز مـن ذوـك مـع كـر محاووـة زلـف 
ولمرتزقة يف منطقة  وعطفني بصحر ء  أجارش 
قباوـة نجـر ن، ليـث لاووـت مجاميـُع مـن 
 ملرتزقـة  وتقا8 باتجاه عـاد من  ملو قع 4ناك، 
إال أن ولـا ِت  وجيـش و ولجـان تمّكـنـت من 
 وتَصـاِّي وهم ببسـاوة وقتلـت وأصابت  وعايَا 
منهـم، ودّمــرت آويًة عسـكرية وهـم، قبل أن 
يلجـأ بقيتهم إىل  وهرب بـاون أن يحّقـقو  من 

 ملحاووة أي تقا8. 
من جانب آخر،  عرتفت وسـائُل إعال8  وعاّو 
 وسعودي بمرصع ثالثة جنود سعوديني بنري ن 
 وجيش و ولجان  وشـعبية خـال4  ملو جهات يف 
جبهات مـا ور ء  وحاود، وبحسـِب  العرت فات 
فـإنَّ  وجنود  ورصعـى 4م ُكـلٌّ من: سـاوم بن 
كر مـة  ملنهـايل، مـوىس يزيا جـر ن  وحكمي 

 وفيفي، وفادي بن ر شا  وعضياني  وحارثي. 

 : متابعات
عرض  إلعـال8ُ  وحربيُّ وُقـوَّ ت 
و ولجـان  وشـعبية،   وجيـش 
رًة  أمس  وسـبت، مشـا4َا مصـوَّ
جاياًة وثّقت جانبـاً من تفاصيل 
 وسـيطرة عىل  وسلسـلة  وجبلية 
 ملمتـاة باتجـاه و دي  وحنايـة يف 
مايريـة  وو زعيـة بمحافظة تعز 
وطـرد  ملرتِزقـة منهـا، يف عمليـة 
نوعية نّفـذ4ـا  ملجا4اون، أمس 

 أو4. 
وأظهرت  ملشا4ُا  وتي رصاتها 
صحيفـة  ملسـرية، 4جـو8َ أبطا4 
 وجيـش و ولجـان  وشـعبية عـىل 
يف  وسلسـلة  مو قـع  ملرتزقـة 
عاتهم  تجمُّ و سـتها ف   وجبليـة، 

وآوياتهم 4ناك. 
كامـري   إلعـال8  وتجووـت 
كان  يف  ملو قـع  وتـي   وحربـي 
ـُن فيهـا  ملرتِزقـُة د خـَل  يتحصَّ
 وسلسـلة  وجبلية، ووثّقت عاد ً 
من جثث قتال4م  وذين سـقطو  
بنري ن  وجيش و ولجان  وشـعبية 

خال4  وعملية. 
كمـا وثّقـت  وكامـري   وعايـَا 
مـن  ملتعلقـات  ملاديـة ولمرتزقة 
د خل تلـك  ملو قع ومنهـا معا ٌت 
باوطاقـة  وشمسـية،  ــًة  َخاصَّ
كانـو  يسـتخامونها، يف دويل عىل 

أن  وعمليـة  وهجوميـة كانت غري 
متوقعة باونسبة ولمرتزقة. 

أَيْضاً كمياٍت  وعرضت  ملشا4ُا 
من  وعتاد  وعسكري  وذي  غتنمته 
ُقــوَّ ُت  وجيـش و ولجـان خـال4 
وتحصينـات  ملو قـع  تمشـيِطها 

 ملرتزقة يف  وسلسلة  وجبلية. 
ـنـت ُقــوَّ ُت  وجيـش  وقـا أمَّ
و ولجـان تلك  وسلسـلَة من خال4 
 وسيطرة عىل عاة مو قَع محيطة 
بها، فيما تر جع  ملرتزقة إىل نقاط 

خلفية بعياة. 

كامـري   إلعـال8  ز رت  كمـا 
 وحربـي ألـَا  ملـا رس  وو قعة يف 
ُن فيها   ملنطقة، و وتي كان يتحصَّ
مرتِزقـُة  وعاو ن ويتخذونها ثكنًة 
عسكريًة، ووثّقت  وكامري  أسلحة 
ومعا ت  ملرتزقة يف أنحاء  ملارسة 
وكذ   وار جـات  ونارية  وتي كانو  

يستخامونها. 
وعرضـت  ملشـا4ا عـاد ً مـن 
 ووثائـِق  وشـخصية و وعسـكرية 
 وتابعـة ولمرتزقة  وذين سـقطو  
قتـىل خـال4  وسـيطرة عـىل تلـك 
 ملناطق، ومن تلك  ووثائق بطاقات 
ملرتزقـة  وشـخصية  عسـكرية 
أبنـاء  ملحافظـات  وجنوبية  مـن 
ومن منتسـبي مـا يسـمى »وو ء 
 وعماوقة«  وتابع وقـوى  وعاو ن، 
وكذ  مر سالت عسكرية من قيادة 

ذوك  ولو ء. 
وتحِمـُل عمليُة  وسـيطرة عىل 
4ـذه  وسلسـلة  وجبليـة أ4ميّـًة 
ليـث  مـن  كبـرية   سـرت تيجية 
كونهـا تُِطـــلُّ عـىل خـط إما د 
 وعاّو  ور بط بـني مفرق  وو زعية 
وماينة  وو زعية، و4و  وخط  وذي 
تسـتخاُمه قوى  وعاو ن إلرسـا4 
إما د تهـا نحـَو جبهـة  وسـالل 
 وغربـي، وقـا عرضـت  ملشـا4ا 
وعليـه  ذوـك  وخـّط  مـن  جانبـاً 

مارعتان معطوبتان ولعاّو.

 : خاص
ولجيـش  أطلقـت  وُقــوَُّة  وصاروخيّـُة 
و ولجـان  وشـعبية، مسـاء أمـس  ألـا، 
عـات  وغـز ة  صاروخـاً باوسـتياً عـىل تجمُّ
و ملرتزقـة يف  وسـالل  وغربـي وكبّـاتهـم 

خسائر فادلة. 

وأّكــا مصـاٌر يف  وُقــوَّة  وصاروخيـة، أن 
 وصـاروَخ  وباوسـتي »قصـري  ملـاى« رضب 
تجمعاِت  وغـز ة و ملرتزقة يف  وسـالل  وغربي 
باقـة عاوية، موقعاً عـرش ِت  وقتىل و وجرلى 
يف صفوفهم، وكبّـا4م خسائَر ماديًة متنوعة. 
وجـاءت  ورضبُة بعـا عملية رصـا دقيقٍة 
وتَحـّركات  وغز ة و ملرتزقة يف  وسالل  وغربي. 

ويشـهُا  وسـالُل  وغربـي 4ـذه  وفرتة، 
رضبـاٍت صاروخيًة مكثّـفـة عىل تجمعات 
 وغـز ة و ملرتزقة، و4ذه 4ي  ملرة  وخامسـة 
 وتي يتـم فيها إطالق صاروخ باوسـتي من 
4ـذ   ونـوع خال4 أسـبوع، منذ أن كشـفت 
 وُقـوَّة  وصاروخية عن نجاح تجربة إطالقه 

يف  وسالل، با ية  وشهر  وجاري. 

أخبار

تدمري 6 آليات ومصرع عشرات بالستي قصري املدى يضرب تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي
املرتزقة بينهم قيادات بهجوم نوعي 

على مواقعهم شمال »التحيتا« 

 : الساحل الغربي 
وقـي  وعرش ُت من مرتزقة  وعاو ن مصارَعهـم، بينهم قياد ت، وتم تامري 
6 آويـات وهـم، أمس  وسـبت، يف 4جو8 نوعـي نفذته قو ت  وجيـش و ولجان 

 وشعبية عىل مو قعهم باوسالل  وغربي. 
وأفاد مصاٌر عسكريٌّ وصحيفة  ملسرية بأن قو ِت  وجيش و ولجان  وشعبية 
 سـتهافت بهجو8 نوعي تجمعـاً كبري ً ولمرتزقة وآوياتهم شـما4  وتحيتا، ما 

أسفر عن وقوع عرش ت من  وقتىل و وجرلى يف صفوفهم، وبينهم قياد ت. 
وأوضـح  ملصار أنه تم خـال4  وعملية تامـري 5 آويات متنوعـة ولمرتزقة، 
إلا 4ا تم تامري4ُا بو سطة صاروخ موّجه، ووقي جميع  ملرتزقة  وذين كانو  

عىل متن تلك  آلويات مصارعهم. 
وباوتز مـن، دّمـرت قو ت  وجيـش و ولجان آويًة سادسـًة جنـوب منطقة 
 واريهمي، خال4 عملية نوعية، وأسـفر تامري  آلوية عن مرصع وإصابة عاد 

من  ملرتزقة كانو  عىل متنها.

قتلى وجرحى من املرتزقة بهجوم على 
مواقعهم يف »بري باشا«

 : تعز
نّفــذت ُقـوَّ ُت  وجيش و ولجان  وشـعبية، أمس  وسـبت، عمليًة 4جوميًة 
نوعيًة عىل عاٍد من مو قع مرتزقة  وعاو ن  أمريكي  وسـعودي يف ماينة تعز، 

وكبّـاتهم خسائَر مادية وبرشية خال4  وعملية. 
وأفاد مصار عسـكري وصحيفة  ملسـرية بأن  وهجو8  وذي شـنته ولا ٌت 
من  وجيش و ولجان  سـتهاف مو قع يتمركز يف  ملرتزقة يف منطقة بري باشـا 
بماينـة تعز، ليث  قتحمت  وولا ُت تلك  ملو قع بشـكل مباغٍت، مسـتهافًة 

مجاميَع  ملرتزقة بنري ن مسّادة. 
وسـقط عاٌد مـن  وقتىل و وجرلـى يف صفـوف  ملرتزقة بنـري ن  وولا ت 

 ملهاجمة، فيما الذ بقيتهم باوفر ر. 

تدمري آلية للمرتزقة يف »قانية« واملدفعية 
تضرب تجمعاتهم يف »ناطع«

 : البيضاء
سـقط عاٌد مـن مرتِزقة  وعاو ن  أمريكي  وسـعودي قتىل وجرلى، أمس 
 وسـبت، خال4 عمليـاٍت متنوعة نّفـذتها ُقـوَّ ُت  وجيش و ولجان  وشـعبية يف 

عاد من محاور محافظة  وبيضاء. 
مصار عسـكري أفاد وصحيفة  ملسرية بأنه تم، أمس، تامريُ آوية عسكرية 
تابعة ولمرتزقة يف جبهة قانية، وذوك بو سـطة ُعبْـَوٍة ناسـفة زرعتها ولاة 

 وهناسة  وعسكرية  وتابعة ولجيش و ولجان. 
وأوضـح  ملصـار أن  آلويـة كانت تحمُل مجموعـًة من  ملرتزقـة عناما تم 

تامري4ا، ووقو  مرصَعهم َجميعاً. 
وباوتز من مع ذوك، رضب سـالُح  ملافعية  وتابع ولجيش و ولجان  وشعبية 
عـاَة تجمعـاٍت ولمرتزقـة يف جبهة ناطـع، ولّقـقت تلك  ورضبـات إصاباٍت 
دقيقًة أسـفرت عن سـقوط عـاٍد من  وقتـىل و وجرلى يف صفـوف  ملرتزقة 

وكبّـاتهم خسائَر مادية متنوعة. 

اإلعالم الحربي يعرض تفاصيل السيطرة على سلسلة جبلية هامة يف »الوازعية«

هجوم للجيش واللجان يف »مجازة« وتدمري آليتني والعدو السعودي 
يعرتف بمصرع 3 من جنوده

مرتزقة العدوان يدهسون امرأة وابنتها يف محافظة تعز 
 : خاص

مرتزقـة  وعـاو ن  مـن  عنـارُص  أقـا8 
بمحافظـة تعـز، أمـس  وسـبت، عىل د4س 

 مرأة و بنتها بمايرية مقبنة.
وصحيفـة  خاصـة  مصـادر  وأوضحـت 

 ملسـرية أن مرتزقـة  وعـاو ن قامـو  با4س 

 ملو طنة 4اية سلطان  وعنكيض و بنتها بألا 

 أطقم يف منطقة لمري بمايرية مقبنة.

وأكـات  ملصـادر أن  ملرتزقـة أقامو  عىل 

فعـل 4ـذ   وعمل  إلجر مـي  وشـنيع بعا أن 

رفضـت  ملجني عليها دخو4َ تلك  وعنارص  ىل 

مزرعتها بغرض تحويلها  ىل ثكنة عسكرية.

 4ـذ  وتشـهُا مناطـُق تعـز  وخاضعـة 

وسـيطرة قـو ت  اللتـال4ِ ومرتزقتهم لاوة 

من  وفوىض  أمنية وقيـا8  وفصائل  ملو وية 

ولعاو ن بأعما4 إجر مية و نتهاكات متعادة 

بحق سكان تلك  ملناطق.
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الشكر لرجل الوفاء والشهامة عظيم القدر ورفيع المنزلة سماحة السيد حسن نصر اهلل وكل األحرار 
 رْفـُض العدّو مبادرة المبعوث األممي فضح ذرائَعه الواهية وكشفت مساعَيه لتحقيق اآلمال الصهيونية األمريكية في البحر األحمر
 أبطاُل اليمن يتصدون للغزاة الذين جلبهم خادُم أمريكا الوضيع المجرم النظام اإلماراتي لتنفيذ مهمته القذرة اإلجرامية
 أدعو أبطاَل وشرفاء اليـمن من شبابها البواسل األعزاء إلى االستمرار في التعزيزات إلى الساحل الغربي

 تجّلى فشل الغزاةَ في حسم المعركة وأصبحوا في ورطة وينتظرهم األصعب واألقسى مما مضى
قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي: جبهة الساحل الغربي معركة ُكـّل الشعب اليمني 

 : خاص 
أّكــا قائـُا  وثورة  وسـيُا عبُا مللك  وحوثي سـقوَط ُكـّل 
 وذر ئع  وتـي تبنَّا4ا  وُغز ُة ضمن مسـاعيهم وغزو  وحاياة 
برفـض  وعـاّو ملقـرتِح  ملبعوث  أممـي، وسـعيه وتحقيِق 
 آلما4  وصهيونيـة و أمريكية تجاه  وبحر  ألمر و إلرض ِر 
باوشـعب  ويمنـي ومحارصتـه، د عيـاً أَْلــَر َر  ويمـن إىل 
 سـتمر ر  وتحشـيا إىل جبهـة  وسـالل  وغربي،  وتـي أّكـَا 
قائُا  وثورة أنها سـتكوُن أقىس وأشـا عىل  وغـز ة أكثر مما 

قا مىض. 
جـاء ذوك يف بيـان صادر عن قائا  وثورة  وسـيا عبا مللك 
 وحوثـي وتلقتـه صحيفـة  ملسـرية، أّكـا خالوـه أن أبطا4َ 
وأَْلــَر َر  ويمن يخوضون، بعون  وله وباستبسـا4، معركة 
 وكر مة يف  وسـالل  وغربي بمو جهة » ملعتاين  وغز ة  وذين 
جلبهـم خـاد8ُ أمريـكا  ووضيع  ملجـر8  ونظـا8  إلمار تي؛ 
وتنفيِذ مهمته  وقذرة  إلجر مية يف  العتا ء عىل  ملان و وقرى 

يف تهامة  ويمن«. 
وأشـار قائُا  وثورة إىل أن أبطا4َ  وجيش و ولجان وأَْلـَر ر 
 وقبائل »يؤدون دور ً فاعالً بمعونة  وله تعاىل يف تامري ُقـوَّة 
 وعاّو  وتي أتى بها سعياً اللتال4 مناطق  وسالل  وغربي«. 
َد قائـُا  وثورة عـىل أن معركَة  وسـالل  وغربي  كما شـاَّ
4ي معركُة ُكـّل  وشـعب  ويمني، موضحاً أن »ُكـّل  ورشفاء 
و أَْلــَر ر يف 4ـذ   وبلـا، إىل جانـب  ال4تما8 بـكل جبهات 
ومحـاور  وقتـا4  أُْخـَرى، سيسـهمون أيضـاً يف  وتَصـاِّي 
ولغز ة  ملجرمني  ملعتاين مغتصبي  ونسـاء و أطفا4 وقتلة 

 أبرياء يف  وسالل  وغربي«. 
وكشـف  وسـيا عبا مللك  وحوثـي أن أكاذيـب و دعاء ت 
 وعاّو ال يمكن أن تُخفَي أ4ا َفه  وحقيقية قائالً إنه »ومهما 
 ختلـق  وعاّو من  أكاذيب و الّدعاء ت  وفارغة وترير غزوه 
وعاو نـه عىل  وسـالل  وغربي فإن من  وو ضـح أن  وهاَف 
 ورئيـي 4و نفُسـه  وهـاُف من  وعـاو ن عىل شـعبنا منذ 

 وبا ية ولسـعي ولسـيطرة عىل  وـيمـن أرضاً وإنسـاناً ويف 
 ملقامة  وجزر و ملو نئ و وسالل«. 

وأضاف يف 4ذ   وسـياق أن  ووقائع فضحت ذر ئَع  وعاّو، 
مشـري ً إىل أنه »قا تجىّل بوضوح بعا رفضه ملبادرة  ملبعوث 
 أممـي  وتـي تفضح بشـكل كامـل ذر ئعـه  وو 4ية وغري 
 ملحّقة أنه إنما يسـعى برعاية وإرش ف أمريكي وبريطاني 

وتحقيق  ورغبات و آلما4  وصهيونية و أمريكية تجاه  وبحر 
 ألمر ومو نئه وسالله، وبهاف  وسعي أيضاً إلوحاِق  ملزيا 

من  ورضر و وحصاِر وشعبنا  وعزيز«. 
ويف مقابـل  وتصعيـِا من قبل  وعـاّو  وذي يجلـب  ملزيا 
مـن  ملرتزقة، دعا قائـُا  وثورة »أبطا4َ ورشفـاَء  ويـمن من 
شـبابها  وبو سـل  أعـز ء إىل  السـتمر ر يف  وتعزيـز ت إىل 
 وسـالل  وغربي«، مشـيا ً »باواور  ملتميز ولقبائل  ووفية يف 
 وتحشـيا و وتعزيـز واعم  وجيـش و ولِّجان يف 4ـذه  ملعركة 
 وكـرى  وتـي يذود فيها شـعبنا  وعزيز عـن عرضه وأرضه 
ولريـتـه وكر متـه ويـتقـرب إىل  وله تعاىل بذوـك جهاد ً يف 
سـبيله يف مو جهة عبيا أمريكا وخا 8 إرس ئيل  وساعني إىل 

إركاع شعوب  ملنطقة أمريكا كما فعلو  4م«. 
وجّاد قائُا  وثورة  وتأكيَا عىل أنه »يأبى  ولُه تعاىل وشعِب 
 ويمن أن يقبََل باوذوِة و وُعبودية ولطاغوت  ملسـتكر وعبياه 

 أذاّلء فشعبنا عزيز بعزة  إليمان«. 
وتطـرق بياُن قائِا  وثورة إىل  وفشـل  وذي وحق باوعاّو يف 
 وسـالل  وغربي عىل ماى  وـ2  شـهر ً  ملاضية، مؤّكـا ً يف 
 ووقـت ذ ته أن  وعاوَّ سـيو ِجُه معركَة أصعـب و قىس مما 

مىض وقا بات  ويو8 يف ورطة ر4يبة ومستنقع كبري. 
وقـا4 يف 4ذ   وسـياق »وقا تجـىل بوضوح فشـل  وغز ة 
 ملعتاين  وذين تو4مو  أن بإمكانهم لسـم 4ذه  ملعركة بني 
ويلة وضحا4ا وإلكا8  وسـيطرة بكل بسـاطة عىل مناطق 
 وسالل، ناسني أن وهم منذ با ية  ملعركة يف جهة باب  ملناب 
إىل  وخوخة 2  شهر ً وأن  ملعركة بعا ذوك 4ي أصعب عليهم 
بكثري وأقىس من ُكـّل ما قا مىض و ويو8 أَْصبَـحو  يف ورطة 
ر4يبة ومسـتنقع كبري يتكبّـاون فيه  وخسائـر  ملستمرة، 
و مليـا ُن مالئٌم جـّا ً ورضبهـم و وتنكيل بهم و سـتنز فهم 

وإوحاق  وخسائـر  وهائلة بهم بإذن  وله تعاىل«. 
وأشـار قائُا  وثـورة إىل أن  وغز َة »باتـو  مفضولني 4م 
َوَمْن َخْلَفُهْم من  أمريكان و وصهاينة وفظيِع ما يـرتكبونه 
من  وجر ئم وما تسـبّبو  به من مأسـاٍة إنسانيٍّة ولمو طنني 

 وُعّز4  ملظلومني يف مان تهامة«، مؤّكـا ً يف  ووقت ذ ته »إننا 
وـن نتو نى بـإذن  ولـه يف  وتَصـاِّي أووئك  وغـز ة  ملجرمني، 
وشـعبنا  وعزيـز ويف طليعته أبطا4 وأَْلــَر ر تهامة  ووفاء 
معتما عىل  وله يف معركته 4ذه وكفى باوله ووياً وكفى باوله 

نصري ً«. 

•  ووفاُء وسيا  ملقاومة وكل  أَْلـَر ر
ــَه قائـُا  وثورة  وسـيُا عبُا مللـك  وحوثـي، يف بيانه،  وجَّ
 وشـكَر وكل  أَْلـَر ر  وذين تضامنو  مع  وشعب  ويمني عىل 

رأسهم  أمنُي  وعا8 وحزب  وله  وسيا عبا مللك  وحوثي. 
وقا4 قائُا  وثورة »ال يفوتنا أن نتوّجَه باوشـكر و وتقاير 
وكل  أَْلـَر ر و ورشفاء  وذين تضامنو  مع شـعبنا من بلا ن 
متعـادٍة يف منطقتنا  وعربية وعاملنا  إلسـالمي، باء ً بسـيا 
 ملقاومـة و وجهـاد صادق  ووعـا ورجل  ووفاء و وشـهامة 
عظيم  وقار ورفيع  ملنزوة: سـمالة  أمني  وعا8 وحزب  وله 
 وسـيا لسـن نرص  وله لفظه  وله َوأَْعـــىَل وبيّض وجَهه 

يو8 تبيض وجوه وتسود وجوه«. 
وأضاف متحّاثاً عن  وسيا نرص  وله قائالً إنه »غريُ غريٍب 
ـُز يف تضامنه مع شـعب  ويمن فهو لفظه  منـه 4ذ   وتميُـّ
 وله تجسيٌا ليٌّ ولمبادئ و وقيم  إلنسانيّة و إلسالمية ونجٌم 
ميضٌء يف سـماء مـكار8  أخالق، و4و رجـُل  وقو4 و وفعل 
و وكلمة و ملوقف، و4و يف مقامه  وعايل مارسـٌة ملهمٌة وكل 
أَْلــَر ر  وعاوم يف إخالِصه وصاقـه وصره وتو ضعه، ور ئا 

وقائا ومعّلم وكل معاني  وعزة و إلباء«. 
وأّكــا قائـُا  وثورة أن »موقـَف لزب  وله تحـت قيادته 
منطلـق مـن تلـك  ملبـادئ و وقيـم  ونبيلـة يف  ووقـوف إىل 
جانب  ملسـتضعفني وون ينىس شـعبنا  وعزيـز 4ذه  ووقفة 

 وصادقة«.
كما وّجه قائُا  وثورة » وشكر و وتقايـر أَْلـَر ر وأوفياء 
 وعر ق  وذين أعلنو  مو قفهم  ملتضامنة مع  وشـعب  ويمني 

وكل  أَْلـَر ر من مختلف  وبلا ن«. 

بسم  وله  ورلمن  ورليم 
 وحمُا وله ربِّ  وعاملني، وصلو ُت  وله وسـالُمه عىل عباه ورسـووِه 
وخاتـم أنبيائه محمٍا وعـىل آوه  وطا4رين، وريض  ولـُه عن أصحابه 

 ملنتجبني وعن سائر عباد  وله  وصاوحني و ملجا4اين. 
 بعـوٍن مـن  وله تعـاىل وتأييـا، ورعاية وتوفيـٍق يخـوُض أَْلـَر ُر 
وأبطا4ُ شعبنا  وعزيز معركة  وكر مة يف  وسالل  وغربي ويستبسلون 
يف  وتَصــاِّي ولمعتايـن  وغز ة  وذيـن جلبهم خاد8 أمريـكا  ووضيع 
 ملجر8  ونظـا8  إلمار تي وتنفيِذ مهمته  وقـذرة  إلجر مية يف  العتا ء 
عـىل  ملان و وقـرى يف تهامة  ويمـن، تهامة  ووفـاء و وصمود، تهامة 
 إلباء و وعزة، ويـؤدي  وجيـش و ولـجان وأَْلـَر ر  وقبائل دور ً فاعالً 
بمعونـة  وله تعاىل يف تامري ُقــوَّة  وعاّو  وتي أتى بها سـعياً اللتال4 

مناطق  وسالل  وغربي. 
 و4ـذه  ملعركـُة 4ي معركـُة ُكـّل  وشـعب  ويمني، فـكل  ورشفاء 
و أَْلـَر ر يف 4ذ   وبلا، إىل جانِب  ال4تما8ِ بكل جبهات ومحاور  وقتا4 
 أُْخــَرى، سيسـهمون أيضاً يف  وتَصــاِّي ولغز ة  ملجرمـني  ملعتاين 
مغتصبي  ونسـاء و أطفا4 وقتَلة  أبرياء يف  وسالل  وغربي، ومهما 
 ختلق  وعاوُّ من  أكاذيـب و الدعاء ت  وفارغة وترير غزوه وعاو نه 
عىل  وسـالل  وغربي فإن من  وو ضح أن  وهاَف  ورئيي 4و نفُسـه 
 وهـاُف مـن  وعاو ن عىل شـعبنا منذ  وبا ية ولسـعي ولسـيطرة عىل 

 وـيمن أرضاً وإنساناً ويف  ملقامة  وجزر و ملو نئ و وسالل. 
وقا تجـىّل بوضوح بعا رفِضه ملبادرة  ملبعوث  أممي  وتي تفَضُح 
بشـكل كامـل ذر ئَعـه  وو 4ية وغريَ  ملحّقـة أنه إنما يسـعى برعاية 
وإرش ف أمريكـي وبريطاني وتحقيـِق  ورغبات و آلمـا4  وصهيونية 
و أمريكيـة تجـاه  وبحِر  ألمر ومو نئه وسـالله، وبهاف  وسـعي 

أيضاً إلوحاق  ملزيا من  ورضر و وحصار وشعبنا  وعزيز. 
 ويف مقابـِل  سـتمر ِر  وعاّو يف  وتصعيا وسـعيه وجلـب  ملزيا من 

مرتـزقتـه  ملنافقـني و ملجرمـني مـن ُشـذَّ ذ  آلفـاق ومـن  وخـَونة 
 ورخيصـني، فإني أدعو أبطا4َ ورشفاَء  ويـمن من شـبابها  وبو سـل 
 أعز ء إىل  السـتمر ر يف  وتعزيز ت إىل  وسـالل  وغربي، وأُشيا باواور 
 ملتميـز ولقبائل  ووفية يف  وتحشـيا و وتعزيز واعم  وجيش و ولِّجان يف 
4ذه  ملعركة  وكرى  وتي يذوُد فيها شـعبُنا  وعزيز عن ِعرضه وأرضه 
وُلريـتـه وكر متـه ويـتقـرُب إىل  ولـه تعـاىل بذوك ِجهاد ً يف سـبيله 
يف مو َجهـة عبيا أمريكا وخا 8 إرس ئيل  وسـاعني إىل إركاع شـعوب 
 ملنطقـة أمريكا كمـا فعلو  4م، ويأبـى  ولُه تعاىل وشـعب  ويمن أن 
يقبـَل باوذوـة و وعبودية ولطاغوت  ملسـتكر وعبياه  أذاّلء فشـعبنا 
عزيـز بعزة  إليمان قا4  وله تعاىل: }َوِولَِّه  ْوِعزَُّة َوِوَرُسـووِِه َوِوْلُمْؤِمِننَي{

 ملنافقـونو، وقا4 تعاىل: } وَِّذيـَن آَمنُو ْ يَُقاِتلُوَن يِف َسـِبيِل  وّلِه َو وَِّذيَن 
ـيَْطاِن إِنَّ َكيَْا  َكَفُرو ْ يَُقاِتلُوَن يِف َسـِبيِل  وطَّاُغـوِت َفَقاِتلُو ْ أَْوِويَاء  وشَّ

يَْطاِن َكاَن َضِعيفاً{ ونساء76.   وشَّ
 وقا تجىّل بوضوح فشُل  وغز ة  ملعتاين  وذين تو4مو  أن بإمكانهم 
لسـَم 4ذه  ملعركة بني ويلة وضحا4ا وإلكا8َ  وسيطرة بكل بساطة 
عىل مناطق  وسـالل، ناسـني أن وهم منذ با يـة  ملعركة يف جهة باب 
 ملناب إىل  وخوخة 2  شـهر ً وأن  ملعركـَة بعا ذوك 4ي أصعب عليهم 
بكثـري وأقىس من ُكـّل ما قا مىض و ويـو8 أَْصبَـحو  يف ورطة ر4يبة 
ومسـتنقع كبري يتكبّـاون فيه  وخسـائـر  ملسـتمّرة، و مليا ن مالئم 
جّا ً ورضبهم و وتنكيل بهم و سـتنز فهم وإوحاق  وخسـائـر  وهائلة 

بهم بإذن  وله تعاىل. 
كمـا باتو  مفضولني 4ُم َوَمْن َخْلَفُهـْم من  أمريكان و وصهاينة 
وفظيِع ما يـرتكبونه من  وجر ئم وما تسـببو  به من مأساة إنسانيّة 
ولمو طنني  وعّز4  ملظلومني يف مان تهامة، وإننا ون نتو نى بإذن  وله يف 
 وتَصـاِّي أووئك  وغز ة  ملجرمني، وشـعبنا  وعزيـز ويف طليعته أبطا4 
وأَْلــَر ر تهامة  ووفـاء معتما عىل  وله يف معركتـه 4ذه وكفى باوله 

و   وويـاً وكفى باوله نصري ً، قا4 تعـاىل: }يَا أَيَُّها  وَِّذيَن آَمنُـو  إِن تَنرُصُ
ُكُم  وّلُه  ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَا َمُكْم{ محما7، وقا4 تعاىل: }إِن يَنرُصْ  ولََّه يَنرُصْ
َفـالَ َغاِوَب وكم{آ4 عمر ن 26، وقـا4 تعاىل: }ذَِوَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمثِْل َما 

نَُّه  ولَُّه{ وحج 6.  ُعوِقَب ِبِه ثُمَّ بُِغَي َعَليِْه َويَنرُصَ
ـُه باوشـكر و وتقاير وكل  أَْلــَر ر و ورشفاء  وال يفوتنـا أن نتوجَّ
 وذيـن تضامنـو  مع شـعبنا من بلا ن متعـادة يف منطقتنـا  وعربية 
وعاملنا  إلسـالمي، باء ً بسـيا  ملقاومة و وجهاد صـادق  ووعا ورجل 
 ووفاء و وشـهامة عظيـم  وقار ورفيع  ملنزوة: سـمالة  أمني  وعا8 
وحزب  وله  وسـيا لسن نرص  وله لفظه  وله َوأَْعــىَل مقاَمُه وبيّض 
وجَهه يو8َ تبيضُّ وجوه وتسودُّ وجوه، وغريُ غريب منه 4ذ   وتميّز يف 
تضامنه مع شعب  ويمن فهو لفظه  وله تجسيٌا ليٌّ ولمبادئ و وقيم 
 إلنسـانيّة و إلسـالمية ونجم ُميضء يف سـماء مكار8  أخالق، و4و 
رجـُل  وقو4 و وفعـل و وكلمة و ملوقف، و4و يف مقامه  وعايل مارسـٌة 
ملهمٌة وكل أَْلـَر ر  وعاوم يف إخالصه وصاقه وصره وتو ضعه، ور ئا 
وقائا ومعّلم وكل معاني  وعزة و إلباء و ووفاء، وموقفه وموقف لزب 
 وله تحت قيادتـه منطلق من تلك  ملبادئ و وقيم  ونبيلة يف  ووقوف إىل 

جانب  ملستضعفني وون ينىس شعبنا  وعزيز 4ذه  ووقفة  وصادقة. 
 كما نتوّجُه باوشكِر و وتقايـِر أَْلـَر ِر وأوفياِء  وعر ق  وذين أعلنو  
مو قَفهـم  ملتضاِمنَة مع  وشـعب  ويمني وكل  أَْلــَر ر من مختلف 

 وبلا ن. 
نسـأ4ُ  ولـَه تعاىل  ورلمَة ولشـها ء و وشـفاَء ولـجرلـى و ونرَص 

وشعبنا  وعزيز.. 
 و وسال8ُ عليكم ورلمُة  وله وبركاتُه.. 

 عبُا  مللك بار  واين  وحوثي 
  2/ شو 4/ ش 424ـ

نص بيان قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي:
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 وعالقات  وعامة و وتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محما  وباشا

 ملقاالت  ملنشورة يف  وصحيفة 
تعر عن رأي كاتبها وال تعر 
باورضورة عن رأي  وصحيفة

مدير التحرير:
إبر 4يم  ور جي  وعنو ن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

 : الحديدة:
أّكـا أبناُء مايريتَي باجل وبرع 
أرَض  أن  بمحافظـة  وحايـاة، 
تهامة خط ألمر وون تُقَهَر، وعىل 
 وعاو أن يعـود إىل  وتأريخ ويعرَف 

 وكثريَ عن أبناء تهامة. 
وأعلن أ4ـايل مايريتي باجل 
قبليتـني  وقفتـني  يف  وبـرع 
أمـس  وسـبت،  منفصلتـني، 
 ونفـريَ  وعـا8 بوجـه  وعـاو ن 
ورفا جبهـة  وسـالل  وغربي 
و وعتـاد،  و ملـا4  باورجـا4 

مؤّكـايـن  وجا4زيـة  وقتاوية 

 وعاويـة ملو جهـة قـوى  وغزو 

و اللتال4 يف  وسالل. 

ودعـا  ملشـاركون يف  ووقفتـني 

 وقبائَل  ويمنية إىل  ووقوف جنباً إىل 

جنب مع قبائل تهامة وخوض 4ذه 

 ملعركة  وفاصلة  وتي يخوضونها؛ 

دفاعاً عن  أرض و وعرض. 

وعـّر  ملشـاركون يف  ووقفتني 
عـن  سـتنكار4م ملـا يقـو8ُ بـه 
مرتزقة  وعاو ن من إلر ٍق وإتالٍف 
ملمتلـكات  ملو طنـني يف  ورشيـط 
 وساليل وترشيا4م من منازوهم، 
معا4اين  ولَه وقائَا  وثورة  وسـيا 
عبا مللـك بار وايـن  وحوثـي بأن 
أبنـاَء تهامة ون يفرطـو  يف كتاب 
 ولـه وآوه بيت نبيه، كما عّرو  عن 
شكر4م وتقاير4م وسيا  ملقاومة 
 وسيا لسن نرص وله عىل مو قِفه 
فـة تجاه مظلومية  وشـعب   ملرشِّ

 ويمني. 

أخبار

 خالل لقاء موّسع تحت شعار »الساحل مسؤولية الجميع«:

مفتي الديار: العلماء معنيون بتحمل المسئولية في التحشيد للجبهات في ظل تصعيد العدوان في الساحل 
عباد يحّذر من األراجيف والتثبيط التي يشنها مرتزقة العدوان بطريقة ممنهجة بهدف النيل من الجبهة الداخلية 
مشايخ ووجهاء العاصمة: الجميع معنيٌّ بمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات الساحل الغربي 

 : صنعاء 
َلذََّر لمـود ُعباد -أمـني  وعاصمة-، من 
 أر جيـف و وتثبيـط  وتـي يشـنها مرتزقة 
 وعـاو ن بطريقـة ممنهجـة؛ بهـاف  ونيل 
مـن  وجبهة  وا خليـة، موضحـاً أن لمالت 
 وتضليـل  إلعالميـة  وتـي يعما إويهـا إعال8 
 وعـاو ن ومرتزقتـه 4ـي تغطيـة فشـلهم 
صفوفهـم  يف  و النهيـار  ملتو صـل   وذريـع 

ـة بجبهة  وسالل  وغربي.  َخاصَّ
جاء ذوك خال4 مشـاركته، أمس  وسـبت، 
يف  ولقاء  ملوّسـع ولعلماء و ملشـايخ و وعقا4 
و وشـخصيات  وأعضـاء  وسـلطة  ملحليـة 
 الجتماعية تحت شعار » وافاع عن  وسالل 
 وغربي مسئووية  وجميع«؛ ملناقشة  وجو نب 
 ملتصلة باالستمر ر يف رفا  وجبهات باورجا4 

و وعتاد. 
وأّكـا عباد  ستمر َر  أمانة يف دعم ورفا 
ـًة جبهة  وسـالل  وغربي،   وجبهـات َخاصَّ

وبما يعـزز من ثبات وصمـود  ملر بطني يف 
مو جهة  وعاو ن وإفشـا4 ُمَخّططاته  وتي 
تسـتهاف  ويمن أرضـاً وإنَْســاناً، معتر ً 
ـة جبهة  وسـالل   وحشـا ولجبهات َخاصَّ
 وغربي، 4و  وخيـار  ووليا ومن  أووويات 
 وتـي تضطلع بها قيـادة أمانـة  وعاصمة 
و وسياسـية  ومعهـا  ونخـب  وثقافيـة 
و وفكرية و وعلماء و أكاديميني و ووجهاء 
و وشـخصيات  الجتماعيـة،  و أعيـان 
مشيا ً بمستوى  وتضحيات  وتي يسطر4ا 
 وجيش و ولجان  وشـعبية يف كافة  مليادين 

و وجبهات,
وثّمـن أمنُي  وعاصمة مو قـف أبناء أمانة 
 وعاصمة  وا عمة ولجيش و ولجان  وشـعبية 
مـن خـال4 رفـا  وجبهـات باملـا4 و وعتـاد 
و ورجـا4 وكذ  صمـود وثبات أبناء  وشـعب 
 ويمنـي يف مو جهـة  وعـاو ن، د عيـاً أبنـاء 
مايريـات  أمانـة، إىل  السـتمر ر يف تجهيز 
قو فل  واعم ولجيش و ولجان  وشـعبية وفاًء 

وتضحيات  وشها ء و وجرلى. 

مـن جانبـه أّكــا ضيف  وله رسـا8 - 

رئيس مجلس  وتاللم  وقبيل، ِلْرَص قبائل 

 ويمن عـىل مو جهـة ولعـاو ن من خال4 

 سـتمر ر  ملشـايخ و ووجهـاء ولتحشـيا 

وجبهـات  وعزة و وكر مة وتعزيز تماسـك 

 وجبهـة  وا خليـة يف مو جهـة  وعـاو ن 

وإفشـا4 ُمَخّططاته  وتي تستهاف  ويمن 

أرضـاً وإنَْســاناً، د عياُ ُكــلَّ  وقبائل إىل 

 الوتفاف لو4  وقيادة  وسياسـية ممثلًة 

باملجلس  وسـيايس  أعـىل وتعزيز تاللم 

و صطفاف مؤسسـات  واووـة  بتا ًء من 
 ملجلس  وسـيايس  أعىل ومجلس  ووزر ء 
ومجلـَي  ونـو ب و وشـورى وُوُصوالً إىل 

4يئات وأجهزة  واووة  ملختلفة. 
باوره، دعـا رئيس ر بطة علمـاء  ويمن، 
 وعالمة شـمس  واين رشف  وايـن  وعلماء، 
إىل َلــثِّ  وناس عـىل رفا جبهـات  وبطووة 
و وكر مـة باورجـا4 و ملا4 ملو جهـة  وعاو ن 
وتحريـر  أر يض  ويمنيـة من َدنَـِس  وغز ة 
أ4ميّـة  وتوعيـة  إىل  مشـري ً  و ملحتلـني، 
 ملجتمعيـة بأبعاد وُمَخّططـات  وعاو ن عىل 
 ويمـن ومـا يرتكبه مـن جر ئـم و نتهاكات 

بحق  وشعب  ويمني. 
وشّاد  وعالمة شـمس  واين رشف  واين 
عىل رضورة تظافر  وجهود  وشـعبية يف رفا 
 وجبهـات ودعـم  ملر بطني  وذيـن يا فعون 
عن  ووطن وكر مة  وشـعب  ويمني، مؤّكـا ً 
أن  وعلمـاء معنيـون بتحمـل  ملسـئووية يف 
ــة يف ظل تصعيا   وتحشـيا ولجبهـات َخاصَّ

قوى  وعاو ن عىل  وسالل  وغربي. 

قبائل الجوف تتوعد بالثأر الختطاف 
امرأة من قبل مرتزقة العدوان 

 : الجوف:
توّعـات قبائـُل محافظـة  وجوف 
مرتِزقَة  وعاو ن بَردٍّ قاٍس ور دٍع جر ء 
 وَعيب  أسـود و وجريمة  ملخزية  وتي 
 رتكبو4ـا بعا  ختطـاف  مرأة باوقوة 
مـن د خـل منزوها ومن بـني أطفاوها 
يف مايرية  وحز8 و قتياد4ا إىل سـجٍن 
رسي تابع واللتال4 بمحافظة مأرب.  
وقاوـت قبائـل  وجوف يف وقاء لاشـا 
بمايريـة  وز 4ر، أمس  وسـبت تلبيًة 
ولنكـف  وقبـيل  وـذي أطلقه مشـايخ 
أمـا8  ولوقـوف  أمـس  أو4   وحـز8، 
4ـذه  وجريمة  وخطـرية: إن  ختطاف 
مرتزقـة  وعـاو ن المرأة مـن منزوها 
بماينة  وحـز8 وإخفاَء4ا عن أرستها 

وأوالد4ا جريمٌة دخيلـٌة عىل  ملجتمع 
 ويمنـي وتعكـس مـاى تجـرد 4ـذه 
 وعنارص عـن  وقيم و ملبادئ و أعر ف 

 وقبلية.
وأّكــات قبائل  ملحافظـة أن 4ذه 
 وحادثـة  ملعيبـة تسـتوجب مـن ُكّل 
ألـر ر  وجـوف وألر ر  ويمـن عموماً 
تعزيز  وتاللـم و الصطفاف بني أبناء 
عـن  وخالفـات  و وتسـامي   وقبائـل 
وتوجيه  وجهود نحو تحرير  ملحافظة 
وكامـل  وـرت ب  ووطنـي مـن قـوى 
 وغزو و وعاو ن، معلنـني  ونفري  وعا8 
و وتأكيا عـىل رفا  وجبهـات باورجا4 
و ملا4 و وعتاد ال سـيما جبهة  وسالل 
 وغربي وتطهري كامل تر ب  ووطن من 

دنس  وغز ة و ملحتلني. 

أهالي مديريتي باجل وبرع بالحديدة يؤّكـدون بأن تهامة خط أحمر وعلى العدو قراءة التأريخ 

الحبس عشر سنوات للمدان بجرائم السرقة باإلكراه للنساء بأمانة العاصمة
 : صنعاء:

قضـت  ملحكمـة  وجز ئيـة  البتا ئيـة 
 ملتخصصة أمس  وسـبت بإد نـة  ملاعو وويا 
عىل محما سـالمة، بجر ئم  ورقـة باإلكر ه 
وتعرضـه ولناس باوقـوة و ملغاوبـة، وباوذ ت 
 ونسـاء يف  وطرق ونهب لقائبهن، مستخاما 

يف جر ئمه در جة نارية.
وقىض  وحكم يف  وجلسـة  ملنعقاة برئاسة 
 وقـايض مجا4ـا  وعمـاي بحضـور رئيـس 

خاوـا  ملـاوري،   ونيابـة  وجز ئيـة  وقـايض 
بمعاقبة  ملاعو سالمة باوحبس عرش سنو ت 
بعا إد نته باووقائع  ملنسـوبة إويه، و وتي أقر 

بها أما8  ملحكمة وترئته من بقية  ووقائع.
4ذ  وقيـات  ونيابـة  وجز ئية  سـتئناَفها 
ولحكـم وعا8 قيا8  ملحكمة باوحكم وفقاً ملو د 

 وتجريم  وقانونية  ملذكورة يف قر ر  التها8.
وكانـت  ونيابـُة وّجهـت ولمـا ن قيامـه 
باوتعـرض ولنـاس و ملغاوبـة يف  وطريق  وعا8 
بشو رع أمانة  وعاصمة وإخافتهم وإرعابهم 

عىل  ونفس و ملا4 و وعرض.
ليث لقق  ملـا ن بذوك جريمـة  وحر بة يف 
 وتعرض باوقوة و ملغاوبة ولمجني عليها ) أ-ع- 
ي( يف شارع  وجز ئر ظهر يو8  وثالثاء 5 يونيو 
و2 2 8، باوقيـا8 بسـحب لقيبتهـا  وياويـة 
باوقـوة من عىل كتفها مع غطاء رأسـها ونتج 
عـن ذوك سـقوطها عـىل  إلسـفلت وإصابتها 
بجروح باوغة يف  ورأس كادت أن تؤدي بحياتها 
ونتـج عن ذوـك نهب مـا با خـل  وحقيبة من 

تلفون محمو4 ومبلغ مايل وأور ق طبية.

قبائل مديرية املنصورية بالحديدة تعلن النفري العام وتؤّكـد دعَمها معارَك الساحل باملال والرجال
 : الحديدة

مايريـة  ملنصوريـة  وأعيـاُن  قبائـُل  نَّظـم 
وقفـًة  أمـس  وسـبت،  بمحافظـه  وحايـاة، 
 لتجاجيـًة؛ تنايا ً بجر ئم  وعاو ن وإعالن  ونفري 

 وعا8 ورفا جبهة  وسالل  وغربي باملقاتلني. 
وأعلن  ملشـاركون  ستعا َد4م وخوِض معركة 
َس مـن تر به   وسـالل  وغربـي وتطهـري مـا ُدنِـّ
مـن قبـل جحافـل  وغـزو و اللتـال4، مؤّكـاين 
أن  وسـالل مسـؤووية  وجميع وأن مـا يقو8 به 
 وعاو ن  وسعودي و ملرتزقة باوا خل و وخارج من 

محاوالت القتحا8  وحاياة ستبوء باوفشل. 
وطاوب  ملشاركون يف  ووقفة  ملنظمات  واووية 
ولقوق  إلنَْســان و أمم  ملتحـاة باتخاذ موقف 
لـاز8 من  وجر ئم  وجماعية  وتي ترتكب بشـكل 
شـبه يومي، ما وـم فـإن  وصمت يعتـر تو طؤ ً 

و تفاقاً عىل قتل  وشعب  ويمني. 
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 : عرض:

تعقبنا أثَر  ملؤ مـرة  وعاملية عر  وقرون 
 ملاضية لتـى وصلنا إىل خاتمـة  ملطاف يف 
 وحـرب  وعامليـة  وثانية، 4ـذه  وحرب  وتي 
َعـــمَّ بالؤ4ا جميَع  أمم كمـا وم يعم من 
قبـل، فخلفت  أنقاض يف ُكــّل بلا وتركت 
ور ء4ـا عـرش ت  ملاليـني مـن  وضحايـا 
ومئات  ملاليني  أخريـن من  أيتا8 و وثكاىل 

و ملرشدين أَْو ذوي  وعا4ات  وا ئمة.. 
وذوـك كلـه إرضـاء ألـال8 فئـة ممـن 
خرجت بهم إنانيتهم  ملجنونة  ملتو رثة عن 
 وطبيعة  إلنَْســانية ومـا برلو  منذ قرون 
عاياة يقودون قوى  ورش يف عاملنا بعبقرية 
ويرعـون  الضطـر ب  ملـادي  مجنونـة 
و ورولـي و وفكـري وينرشونـه بحسـب 

ُمَخّططات يتناقلونها جيالً بعا جيل.. 
كان جاير ً بهذه  وحرِب أن تكون درسـاً 
وإلنَْســانية يحملهـا عـىل توجيـه جها4ا 
 خـري ً بصـورة و عيـة منهجيـة إىل تفادي 
تكر ر  وكارثة عن طريق  وتخيل عن  أطماع 
و وتنبه إىل لقيقة لركـة  وهيجان  وعاملية 
و وبحث عن أسـباب  أزمات و الضطر بات 
كلها، دون نظر إال إىل مبادئ  وعا4 و ملنطق 
و وحـق  وتـي نادت بهـا  ورش ئـع و أديان 
 وسـماوية و وقو نني  أخالقية  وصحيحة، 
ورسـمت وهـا  ملنا4ج، و وتـي تحاو4 قوى 
 وخـري جا4اة يف ُكــّل مكان  وافـاع عنها 

وترسيخها يف  وعقو4 و أفئاة.. 
ووكـن  وعاوـم عـاود  وسـري يف طريقـه 
 وقايـم وعـادت  ألـا ث كسـاوف عها4ا 
شبيهة إىل درجة مستغَربة بألا ث  وقرون 
 ملاضية..! فكأن  وعاوم وم يتعلم شيئاً وكأن 
 وتأريخ يكرر نفسـه باسـتمر ر ويجار بنا 
أن نتوقف 4نيهة عنا 4ذه  وكلمات  أخرية 
 وتي ال يخلو شـعٌب من  وتعبري عن معنا4ا 
عىل طريقتـه، ال جايَا تحت  وشـمس.. ما 
أشبه  ويو8 باأمس أَْو  وتأريخ يكرر نفسه.. 
فكأن  وشـعوب قا أردت بصـورة ال و عية 
 وتشـابه  وقريـب بني  ألـا ث  وتي تعاني 
منهـا و ألا ث  وتي مرت يف لقب سـاوفة 
و4ـذ  يشء طبيعـي؛ أنَّ  وذيـن يسـريون 
 ألـا ث من ور ء  وسـتار 4م أنفسـهم وم 
يتغـريو  و آلن ُمَخّططاتهـم ما برلت تنفذ 

يوماً بعا يو8. 
4ـذ   أويـس 

نـا ء  سـوى   وكتـاب 
وتنبيـه  والمباوـني أَْو  والو عـني وضحايـا 
 واعو ت  إلوحاديـة إىل  وخطر  وكامن  وذي 
يعصـف بهم ال مناص إذ  وـم يتا ركو  قبل 
فـو ت  أو ن 4ـذ   وخطر  وذي يتجسـا يف 
ويف  و وشـيوعية   خطبوطـي  وصهيونيـة 
 وقـوى  وخفيـة  وتـي تهيمـن عليهـا ويف 

 أوساط  وتي تعمل ملصلحتها أَْو تؤيا4ا. 
ويس يف طاقة ألا أن يعلم إىل أين يسـري 
عاملنا  ويو8 إال عن طريق  الستنتاج بصورة 
عامة واى مقارنـة  وحارض باملايض، وعىل 
ضـوء ما نعلمه  آلن عن  مُلَخّططات  وكرى 
ولقـوى  وخفيـة بيـا أن 4ناوـك لقيقـة 
يعلمهـا  وجميـع، و4ي أن تخطيـط عاملنا 
 وحايل جرى يف مؤتمر ت ماوطا وووتسـا 8 
 4ش2 - 46ش2 مـن قبـل ) وثالثـة  وكبار( 
»ترششـل« َو«روزفلـت« َو«سـتاوني« ثـم 
»ترومـان« وال يمكـن  ألـا سـوى بعض 
 ملطلعني بصورة  سـتثنائية من  ملوجودين 
يف  ملجـاالت  وعليـا أن ياعـي معرفـة كنه 
 التفاقيـات و مُلَخّططـات  وتـي وضعت يف 
4ذه  الجتماعات  وثالثة.. فهذه التز 4 لتى 
 آلن قيـا  وكتمان تحيـط بها لجب كثيفة 
وقا تكشـف عنها  وتغري ت  وجاياة  ملقبلة 

ذ ت يو8. 
عـىل أنـه ال يمكـن ألـا  ملمـار ة يف أن 
) وكبـار  وثالثـة( ومـن يشـريون عليهـم 
أَْو يوجهونهـم 4ـم  وذيـن رسـخو  سـلفاً 
شـكل  وعاوم  وـذي نعيش فيـه  آلن.. و4ذ  
مـا يوضـح ونـا ألا ثاً تثـري  وعجـب كما 
 عرت ف »سـتاوني« َو«ترومـان« معاً باووة 
 وصهيونية يف فلسـطني منـذ إعالنها.. بيا 
أن ذوـك ال يعنـي أن  وثالثـة  وكبـار كانـو  
قلـب و لا أَْو جبهة و لـاة بل  وعكس 4و 
 وصحيح؛ أنَّ »ستاوني« كان قا  نقلب عىل 
 ملر بني  وعاملني منذ ما قبل  وحرب وتمّكـن 
عن طريق  وتطهري ت  ملتعادة  وتي أجر 4ا 
من  وتخلص من جميع  وزعماء  وشيوعيني 
 وقا مـى، ووـم يكـن تحاوفه مـع  ملر بني 
 وعامليـني  وذيـن يسـيطرون عـىل  وجهات 
 وتي سـاعاته ردلاً طويالً ووجهته سوى 
نتيجة و قعية الضطر ر4م ملجابهة عاو4م 

 ملشرتك، 
آخـر  بتعبـري  أَْو   ونازيـة 

 أرسـتقر طية  وعسـكرية  وعرقيـة 
 وجرمانية. 

القنبلة الذرية هريوشيما وناجازاكي
أدرك  ملر بـون  وعامليون منـذ تبني قرب 
نهاية  وحرب  وعاملية  وثانية أن »سـتاوني« 
سـيقو8 باكتسـاح أوروبا ذ تها ومهاجمة 
أمريكا بعا  وحـرب وإلطالة بهم وبأعا ئه 
دفعة و لاة وبسـط 4يمنة  وشيوعية عىل 

 وعاوم بأرسه.. 
وكان  وقـادة  ووطنيـون  وعسـكريون 
و ملانيـون يف أمريكا وأوروبـا منتبهني وهذ  
 وخطـر أَيْضـاً، بيـا أنهـم كانو  يـَرون أن 
 ووسـيلة وارئه 4ي إنهـاء  وحرب لاالً مع 
 ويابان وطرح  وقضية علناً عىل شـعوبهم 
وإجر ء مفاوضات رصيحة مكشـوفة مع 
»ستاوني« وكن 4ذ   وحل كان يعني باونسبة 
ولمر بني  وعامليني  فتضاح أمر4م ولشعوب 
 وتـي كانت صـورت ويالت  وحـرب ال ز وت 
مائلـة أعينها.. فلـم يـرتددو  يف تبني لل 
آخـر أقرب إىل تفكري4م و4ـو إظهار  وقوة 
 وضاربـة ولغرب أما8 »سـتاوني« وإعطائه 
صورة عمليـة عن  ورد  وذي سـوف يتلقاه 
يف لاوة إقا مه عـىل مهاجمة  وغرب.. وقا 
وقـع  ختيار4ـم عىل  ويابـان وتكون كبش 
 وفـا ء أي لقـل  وتجربـة ووـم ياخلـو  يف 
لسـابهم باوطبـع أن 4ذه  وقـوة  وضاربة 
كانت كامنة يف  وسـالح  ور4يب  وذي ظهر 

آنئذ أو4 مرة:  وقنبلة  وذرية.. 
وم تنفع  لتجاجات بعض كبار  وضباط 
 أمريكيـني ممـن نفرو  من 4ذه  ووسـيلة 
 إلجر مية يف منع وقوع  وكارثة؛ أنَّ »برنارد 
باروخ« وبقية ممثيل  ملر بني  وعامليني كانو  
قـا أقنعـو   ورئيـس »روزفلـت« برضورة 
 سـتعماوها باورغم من معارضـة  وجنر 4 
»مـاك آرثـر« وبقية كبار  وقـادة  ووطنيني 
 أمريكيني، و4كذ  سـقطت  وقنبلة  وذرية 
 أوىل عىل 4ريوشـيما، ووم تلبث أن تبعتها 

 وقنبلة  وثانية عىل ناجاز كي. 
 ستسـلمت  ويابـان بعا أيـا8ّ قالئل من 

 تّفـاق  وقنبلتـني  وذريتني عليهـا. وقامت 
ضخمـٌة  دعائيـٌة  لملـٌة 
منذئـذ ُجنّات وهـا جميع 
 أجهزة  إلعالمية  ملسـرّية 
من صحف وإذ عات وأقال8 
ملحاووـة  إوـخ..  وكتـب... 
ترير 4ذه  وفعلة  وشـنعاء 
برغـم أنها كانت  وسـبب يف 
 ستسال8  ويابان  وريع ويف 
تقصري أجـل  وحرب باوتايل.. 
ووكن  وحقيقة 4ي أن  ويابان 
كانت موشكة عىل  الستسال8 
دون ما لاجـة وهذه  وجريمة 
 ونكر ء، وقـا رصح بذوك علناً 
 وجنر 4 »ماك آرثـر« ذ تُه قائُا 
 وقـو ت  أمريكيـة يف  وـرشق 
 أقىص وغريه مـن كبار  وقادة 
 أمريكيني آنذ ك.. بل وقا كشف 
 وسـتار فيما بعُا عـن أن  ويابان 
كانت قا أجرت محاوالٍت عاياة، 
و واخـو4  طاوبـة  الستسـال8 
ووكـن  ولصلـح  مفاوضـات  يف 
محاوالتهـا قوبلت باورفض  وبات 
 وـذي أوعز بـه أووئك  وذيـن كانو  

يعاون التّفاق  وقنبلة. 
نتيجـة  نتهـاء  وحـرب  كانـت 
بهـذه  وصـورة و تّفـاق  وقنبلتـني 
 وذريتني أن  ملوقف  وعاملي تجما بني 
»ستاوني« و وغرب بحسب  تفاقيات 
َوبوتسـا 8.. 4ذه  طهـر ن وماوطـا 
 التفاقيـات  وتـي قسـمت  وعاوم من 
جايا إىل مناطق نفوذ، ضاربة صفحة 
بأماني  إلنَْســانية وشـبيهة - يف رولها - 

بمعا4اة فرساي.. 
عـىل أن  أمر وم ينتِه عنا 4ذ   وحا، فقا 
جرت مفاوضـات رسية جاياة بني  ملر بني 
 وعامليني و«سـتاوني« وتوضيح موقف ُكـلٌّ 
مـن  وطرفـني وأطماعـه.. وكان 4ـؤالء ال 
يعلمـون أن  تفاقاتفاقها مجاٌد.. عىل أنهم 
كانو  يعلمون أن »سـتاوني« يعيش أعو مه 
 أخـرية، وأن  وقوى  إلوحاديـة  وتي تتمثل 
يف  وشـيوعية وـن تـؤدَي يف نهايـة  ملطاف 
وبعا زو 4 »ستاوني« إال أن تامري مقومات 
 وبلـا ن  وتـي تتسـّلل إويهـا وإخضاعهـا، 
باوتايل إىل سـيطرة محفـل  ونو رنيني  وذي 

سيضمها إىل زمرة  ملناطق  وتابعة وه. 
»سـتاوني«  يمثلـه  أمـا  وخطـر  وـذي 
فيقترص عىل  وفرتة  ملتبقية وه و وتي يجب 
منعـه خالوها من  وقيـا8 بعملية  نتحارية 
تؤدي إىل تامـريه وتامري4م، معاً باإلضافة 
إىل تامـري  وعاوـم بـأرسه.. وكانـو  يغذون 
منـذ أعو 8 طويلة مـن نالية أخرى لركة 
شـيوعية جاياة كـرى يف  وصني تهاف إىل 
ضم  وقـارة  وصينية إىل  وقسـم من  وعاوم 
 وخاضـع ولاكتاتورية  إلوحادية  وشـاملة 
وجعلها مقر ً آخـر ولخطر  وذي تهاد بقية 

 وعاوم... 
أما »سـتاوني« فكان يرى يف  وشـيوعية 
 وصينيـة و ونـو ِة  وصلبـِة  وتـي تتزعُمها 
وعـىل رأسـها »مـاو - تي - تونـغ« عوناً 
طبيعيـاً وه يسـاعاه عىل تحقيـق أطماعه 
 السـتعمارية  وعاملية وياعـم  وجبهة  وتي 
يتزعمهـا بإمكانـات ضخمـة وماليني من 
 وبـرش سـيتمّكـن مـن  سـتخا مهم كما 

يشاء يف مآربه  وعاملية.. 
و4كـذ   تفقـت مصلحـة  وطرفني ضا 
 وعاو  ملشـرتك )لكومة  وصـني  ووطنية( 
 وتـي يرأسـها »شان-كاي-شـيك« و وتي 
كانـت تحـاو4 جا4ـاَة إعـادة بنـاء  وبالد 
وصا  وعـاو  وخارجي و وا خـيل و وقضاء 
عـىل  وتخريـب.. و4ـذ  مـا يفـر  وحملة 
 واعائية  وعاملية  وتي شنتها  أبو ق  وتابعة 

وقـوى  ملؤ مرة عىل لكومة »شـان- كاى- 
شـيك« و وتاخالت  وتي جـرت من قبل ُكـّل 
 وجهات  وسياسـية  وتي  ستطاعو  ضمها 
إىل صفهـم أَْو  وتابعـة وهـم.. لتـى أقنعو  
 ورئيـس  أمريكي »ترومـان« باوتخيل عن 
 وصني بكل بسـاطة ولشـيوعيني!.. يف لني 
صب »سـتاوني« ُكـّل ثقله من ناليته واعم 

 وثورة  وشيوعية  وصينية. 
و4كـذ  خرجت  إلنَْســانية مـن  وحرب 
 وعامليـة  وثانيـة وتجـَا نفَسـها ُعرضًة من 
و مُلَخّططـات  وألطمـاع  ورش4ـة  جايـا 
 وها مـة، ووتجـا أن  وقـوى  وخفيـة  وتي 
تحـاو4 أن تلعـب بمصائر4ـا ال تقيم وزناً 
-كمـا كان  وحـا4 د ئماً- ولقيـم  أخالقية 
 وسامية و ورش ئع  وسماوية َومبادئ  وحق 

و وعا وة.. 
ووكن  أمر يختلف 4ذه  ملرة عما سبق.. 
ذوك أن قوى  وخـري  ملؤمنة أخذت تتيقظ يف 
ُكـّل مـكان ورشع  ورجا4  ملخلصون  وذين 
يقودونهـا بحنكتهـم وإيمانهـم يعملـون 
عىل ضم  وصفوف ومطـاردة بذور  إلوحاد 
ودسـائس  ملتآمرين.. فأصبح من  وصعب 
عـىل  ملحرضني و ملهيجني وعمـالء  ملؤ مرة 
تامـري مقومات  وشـعوب باوسـهووة  وتي 
القو4ـا فيما سـبق... وقامت 4يئـة  أمم 
 ملتحاة كمحاووة وترصيف  وشؤون  وعاملية 
سلمياً وبحسب مبادئ ُخلُقية ثابتة، ووكن 
 وقـوى  وخفيـة تسـللت كعادتهـا إىل 4ذه 
 وهيئة منذ قيامها و4ي وم تنفك منذئذ عن 
 وعمل ولسـيطرة عليهـا.. ونتبـني أثر 4ذه 
 وقـوى و ضحاً يف بعض  ملقرر ت  وفاضحة 
أَْو   وتـي تعرضـت وهـا شـعوب مختلفـة 
عجز4ا عن تنفيذ بعض مقرر تها  وعادوة.. 
ويجـب أن يتنبـه  وعاوـم إىل مـا ياور يف 
 أمـم  ملتحـاة وأن يكـون عـىل درجة من 
 ويقظة تـأذن وه بإيقاف تسـلل قوى  ورش 
إويها بيا أن  أمم  ملتحاة ويسـت ُكـّل يشء، 
فاورشق  أوسط و ورشق  أقىص وإفريقيا 
وأمريكا  وجنوبية ودو4  ملعسكرين  ورشقي 
و وغربي تجابـه معضالٍت متعادة، وأزمات 
ال تجـُا وها لـالً.. وإىل 4ذ  فـإنَّ  واعايات 
 ملضللـة  وها مة تتجه بشـكل طاٍغ وباعاء 
شـيطاني إىل 4ذ   وشـعب أَْو ذ ك بصورٍة ال 
ريَب يف أنها دعاياٌت تَُحـرُِّكها قوى شـاياة 
 وسـلطان وتسـمم أفـكار  وشـعوب وتمأل 
وتُغـِرَق  أَْو  باملعلومـات  ملضللـة  عقووهـا 
شـبيبتها يف تيار ت فاسـاة وتحيا بهم عن 
 وطريـق  وسـوي بعـا أن تضلـل تفكري4م 

وتوجهه كيفما شاءت. 
عىل أن عامَلنا يشهُا  آلن تطور ٍت عميقاً 
تشـمُل كافة أرجائه ولمرة  أوىل يف  وتأريخ، 
فقا عمت موجُة  واعايات  وها مة  وشعوب 
 وصغـرى و وبلا ن  وتي كانـت بمعز4ٍ عنها 
وتمّكـنـت مـن  وتمركز يف بعضهـا و ولعب 
بمصائر4ـا وستسـتمر  وقـوى  ملتآمرة يف 
محاووـة  السـتفادة من ضآوة خـرة 4ذه 
 وشـعوب وتطويق ُكـّل منها مادية وفكرية 
وتحطيـم  وقيـم  وروليـة  و قتصاديـة 
و واينيـة و وخلقيـة فيها وتعميم  ورشـوة 
و وفسـاد و ألقـاد و وتفّسـخ  وا خـيل يف 
لياتها ضماناً وسيطرتها  وخفية أَْو  وعلنية 

عليها..
وقـا لاثت تغيـري ٌت جذريٌة شـاملٌة يف 
 التّحاد  وسـوفياتي منذ وفاة »سـتاوني«.. 
إذ  نز ح 4ذ   وكابوس  وذي كان جاثماً عىل 
قلب  وشعب  ورويس و وبا ن  وخاضعة ونري 
 وشـيوعية، وتم  وكشف عن خفايا سياسة 
»ستاوني« وأسـاويبه وأعماوه، وأخذت 4ذه 
 وشـعوب تحاو4ُ  وتحرَُّر مـن نطاق  وعزوة 

 وحاياية  وتي كانت تعيش فيها..

الحلقة 
)37(

يِف ِكتَاِب » ويَُهْود َوَر ِء ُكلِّ جريمة« ولكاتب  وكناي وويا8 كار، 
ـْوَء عىل  أمور  وتي وم تُكن و ضحًة  يُسلُِّط  ملؤوِّـُف  وضَّ

من أساويِب  ويَُهوِد ولسيطرة عىل  وعاوم، مستخامني كافَة 
 ووسائِل  وقذرِة و وجر ئم  وتي وم يكن يُاِرُك  وناُس أن 

 ويَـُهـْوَد يقفون ور َء4ا؛ ولوصو4ِ إىل غايِتهم باوسيطرة عىل 
 وعاِوِم وثرو ِته، ُمَؤكِّا ً أَنَّه ما سيكشُفه يف  وِكتَاِب سيَصا8ُ 
 وُقــرَّ ء؛ نظر ً وِعَا8ِ ُقارِة  وكثرِي ِمنُْهْم عىل  ستيعاِب ُخبِث 

 ويَـُهـْوِد من تلقاِء أنفِسهم. 
يف ترجمِة  وكاتِب وفَق موسوعة ويكيبيايا 4و بالٌث كنايٌّ 
وأستاذٌ جامعيٌّ  ختصَّ باوُعلو8 وباآلثار  وقايمة. وقا قىض 

فرتًة بفلسطنَي، وَدَرَس باوجامعة ) وِعرية( يف  وقاس 
 ملحتلة، وسبق وه أْن َعَرَض  وقضيَة  وفلسطينيَة من 

مختلِف جو نِبها، َوأثبَت )بُطالِن  وَحــقِّ  وتأريخيِّ واى 
 ويَـُهـْوِد(، وبشكل علمي موثّق وبر عة نرى من خالوها 

 وصاَق و وتعلَُّق باوحقِّ و وعا وِة. 
ونظر ً أ4ميَِّة محتوى  وِكتاِب، تقو8ُ صحيفُة  ملسريُة 

بنرشه يف سلسلِة للقاٍت، معتماًة عىل  ونسخِة  ملرتجمِة 
و وصاِدَرِة يف عا8 2وش2 عن د ر  وِكتاِب  وعربي يف 

بريوت، و وذي توىلَّ رشَله و وتعليَق عليه باولُّغة  وعربية 
 وكاتُب و ملؤوُِّف  وعر قيُّ »خريُ  وله  وطلفاح«. 

صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

 اليهود وراء ُكّل جريمة: استمرار املؤامرة 
اليهودية بعد الحرب العاملية الثانية  
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تقرير 

 : حسين الشدادي:

مـع بـاِء تصعيـِا  وعـاو ِن  أخرِي يف 
 وسـالل  وغربي وتكثيـف  وغار ت عىل 
ماينـة  وحايـاة ومايريـات  ملحافظة، 
نزح  آلالُف من ُسـكَّاِنها نحو  وعاصمِة 
صنعـاَء، غـري أنَّه ومـع  وهزيمـة  وتي 
تعـّرض وهـا  وغـز ة تر جعـت عملياُت 
 ونزوح وعاد  آلالُف من نازلي  وحاياة 
إىل مناطقهـم، غـري أن مـن تبقـى من 
يف  صعبـًة  ظروفـاً  يعانـون   ونازلـني 
ظل غيـاِب  ملنظمـات  ملعنيـة باإلغاثة 
 واووية منها و وتابعة وألمم  ملتحاة  وتي 
تمنـُح  وغطاَء  وسـيايس وـاو4  وعاو ن 
يف عاو نهـا عـىل  ويمن وتهجري سـكان 

 ملحافظات من مناطقهم. 
يف صورة من صـوِر 4ذه  ملعاناة  وتي 
وحقـت باونازلني جـر ء تهجري4م من 
مناطقهم، يفرتش  ملو طن فائز سـعيا 
عبا ولـه عيل وسـبعة من أفـر د أرسته 
أرضية لوش يف لي  أعناب باوعاصمة 
صنعـاء، يلتحف وبقية أفـر د أرسته يف 
ُكــّل ويلـة بطانيـة وليـاة، مفتقرين 
أبسـط مقومـات  وحياة بعـا أن كانت 
لياتهـم مسـتقرة و4نيئـة يف ماينـة 
 وحايـاة  وتي منها قامـو  إىل  وعاصمة 
صنعـاء ضمـن موجـة  ونـزوح  وتـي 
شـهاتها عايُا مايريات  وحاياة؛ جر ء 
 وقصـف  وجـوي  ملكثـف عـىل  ألياء 
 وسـكنية  وتي شـهاته ماينـُة  وحاياة 

خال4  أسابيع  أخرية. 
وقا8  ملو طـن فائز سـعيا، من لي 
 وربصة يف ماينة  وحاياة، ليث أجرته 
ر ح  و وتـي  رضبـات طـري ن  وعـاو ن 
إثر4ـا عايـُا  وضحايا  ملانيـني ولنزوح 
مـن  وحاياة ويقو4 وصحيفة  ملسـرية: 
إن ماينـة عـان كانـت مقصـاه، وكن 
 وسـبيل إويهـا أوصـا يف وجهـه وعايا 
 ونازلـني من قبل مجاميع  ملرتزقة عنا 
 وبو بة  وشـماوية وعان  ملحاذية ملايرية 
 وو زعية بتعز، فاضطر وتحويل مسـاره 

فكانت صنعاء مقصاه. 
ولـط فائـز وعائلتـه رلاَوـه ويالً يف 
 وعاصمـة  ملرت ميـة و وتـي ال معـارَف 
وايهـم فيها وال ما4 كافياً ولنزو4 يف ألا 
فنادقهـا يقـو4 فائز: إن ألـَا مو طني 
 وعاصمـة صنعـاء بعامـا روى عليـه 
قصته باوتفاصيل و وتي وم تختلف كثري ً 
عن قصص معانـاة أمثاوه من  ونازلني 
من  وحاياة، أشفق وحاوته وعرض عليه 
 ملكـوَث يف لوش يف لـي  أعناب يملُكه 

 ورجُل وال يستخامه يف يشء. 
ويضيـف فائز أنه وم يكـن عىل در ية 
بوجـود مر كـز وإليو ء وعلمـه بها جاء 
بعا أن ضاقت بمئاِت  أرس  ونازلة وأن 
مر كز  إليو ء يف  وعاصمة و وباوغة ثالثة 
مر كـز  سـتقبلت أزيا مـن قارتها عىل 

 الستيعاب. 
ووليو8  وثامن عىل  وتو يل، يعاود فائز 
مركَز  إليو ء يف مارسة  وصايق بمنطقة 
َعـرِص باوعاصمة صنعاَء؛ ولحصو4 عىل 
فـرش وبطانيـات وـه وأرستـه بعـا أن 
تمكـن بعا جها جهيا من تقييا بياناته 
وـاى وجنـة  سـتقبا4 نازلـي  وحاياة 
يف مركـز  إليـو ء يف مارسـة  وصايـق 
ولصل من  وقائمني عىل  ملركز عىل وعا 
باوتو صـل معه يف لـا4 تو فرت  وفرش 

و وبطانيات. 
شـو رع  يـو8  ُكــّل  فائـز  ويـذرع 
 وعاصمـة صنعـاء ولوصـو4 إىل مركـز 
 وصايق بعـرص ولحصو4 عـىل وجبتي 
غـا ء وعشـاء وـه وأرسته ويعـاود بها 
مشـياً عـىل  أقـا 8 إىل لـي  أعنـاب، 
وعليها يعيش وليـو8  وثامن عىل  وتو يل 

من ويلة قاومه من  وحاياة. 

النازحون: العدوان شّردنا 
وإثَر  وعـاو ِن و وحصار عانى ماليني 
سـني  وعـاو ن  مـاى  عـىل   ويمنيـني 
 وثـالث من ظـروف معيشـية صعبة إال 
أن  ويمنيـني  سـتطاعو   وتغلـَب عليها 
بأبسـط  إلمكانات وكن 4جمة  وعاو ن 
 أخـرية عىل  وحاياة قلبـت لياة عايا 

 ملو طنني يف  وحاياة رأساً عىل عقب. 
ويؤّكــا  ونازلـون مسـؤووية قوى 
 وعاو ن عن تامـري منازوهم ومز رعهم 
باوقصـف  وجـوي  ملكثـف عـىل مـا ر 
 وساعة وكذ  مسـؤوويته عن تهجري4م 
من مناطقهـم وتهايا4م باوقصف من 
خال4  ملنشـور ت  وتي تلقيهـا طائر ت 
مطاوبتهـم  تتضمـن  و وتـي   وعـاو ن 

بمغادرة منازوهم. 
ويقـو4  ونازح فائز بأنـه كان يعمل 
مارساً يف إلاى ما رس ماينة  وحاياة 
وكانت لياته مستقرة لتى شنت قوى 
 وغزو و وعماوـة و وخيانة 4جومها عىل 
أطـر ف ماينـة  وحاياة بـات مرشد ً يف 
شـو رع صنعاء بعـا أن نـزح إويها من 
 وحايـاة إثـر قصـف طـري ن  وعـاو ن 

و وخوف مـن أن تصل  ملعـارك إىل  وحي 
 وذي كان يسكن فيه يف  وحاياة. 

وأضـاف  ونـازح فائـز: »أنـا أعمـُل 
مـا رس  إلـاى  يف  كمـارٍس  تربويـاً 
 وحايـاة  وحكوميـة، ووـو أني  سـتلم 
ر تبي الستطعت تأمني لاجتي وأرستي 
ولسكن و ملأكل و ملرشب وما كنا بحاجة 
إىل مسـاعا ت  ملنظمـات أَْو أيـة جهـة 
كانـت  ويـو8 بـت وأرستـي مرشدين يف 

صنعاء«. 
ويضيـف »لتى 4ذه  ملارسـة وم يعا 
فيهـا متسـع يل وأرستـي،  ونـزالء مـن 
نازلي  وحاياة فيهـا فوق طاقتها عىل 
 السـتيعاب، وقاومي ُكـّل يو8 من لي 
 أعناب إىل 4ذه  ملارسـة 4ـو ولحصو4 
عـىل وجبة  وغـا ء يل وأرستـي وكل يو8 
أعامل ولحصو4 عىل فرش وبطانيات يل 

وأرستي«. 
وينتظـر  ونـازح فائـز خـارج مركز 
 إليو ء يف مارسـة  وصايق وساعات عاة 
ويحصل عىل كرت يحصل من خالوه عىل 
وجبة غا ء وه وأرسته من مطعم خريي 

د خل  ملركز. 

مراكز خالية من الخدمات األساسية
 ستقبلت صنعاُء خال4  أيّا8  ملاضية 
آالَف  ونازلـني من  وحايـاة، وال توجا 
إلصـاء ت دقيقـة وعـاد  وو فايـن من 
 وحايـاة إىل صنعـاء، وكـن إلصائيـًة 
ولشـؤون  قامتهـا  وهيئـة  ووطنيـة 
 إلنَْسـانية تشري إىل أن عاَد َمن تم تقييا 
بياناتهم يف مر كـز  إليو ء بصنعاء بلغو  

خـال4  أيّـا8  أوىل ما يزيـا عىل  774 
أرسة قامـو  إىل صنعـاء ضمـن موجة 
 ونزوح  وجاياة  وتي شهاتها  وحاياة. 

وبلغ مجمـوع ما  سـتوعبته مر كز 
 إليو ء باوعاصمـة و وباوغة ثالثة مر كز 
 22 أرسة، ويعزو ماير  وهيئة  ووطنية 
ولشـؤون  إلنَْسـانية يف أمانة  وعاصمة 
صنعاء، عبا وو4ـاب رشف  واين، عا8 
 ملقارة عىل  سـتيعاب ُكـّل  ونازلني إىل 
قلة  إلمكانات  والزمة وتجهيز  ملزيا من 
 ملر كز إليو ء  ونازلـني وضخامة أعا د 
 ونازلـني  وو فاين من  وحايـاة وتزيا 

أعا د4م بشكل شبه يومي. 
 ومعانـاة نازلـي  وحاياة يف صنعاء 
ال تنتهي يف  وحصـو4 عىل مأوًى، فعا8 
تو فـر  وخصوصية يف مر كـز  إليو ء يف 
 ملـا رس و ملر كـز  وحكوميـة مشـكلة 
يشـكو  منهـا  وعايـا مـن  ونازلني إىل 
جانب عايا  ملشـكالت و وتي منها عا8 
تو فـر  مليـاه وعـا8  4تمـا8  وقائمني 
عىل مر كـز  إليـو ء باونازلـني وغياب 

 وخامات  أساسية وهم. 
إىل ذوـك فـإن وضـع  ملعيشـة وغالء 
 أسـعار يضاعف مـن معاناتهم يقو4 
 ملو طن عـيل ألما  ألمـاي نازح من 
 وحايـاة من لـي  وسـال8 باوقرب من 
ميناء  وحاياة: إن مجموعة من سـكان 
 وحي  وذي يسـكنه يف شـعوب بصنعاء 
قامـو  بجمع مبلـغ مايل إيجار  وشـقة 
 وتي يسـكن وأرسته فيها منذ شـهرين 

من قاومه صنعاء. 
 وأردف باوقو4: أبحـث ُكـّل يو8 عن 

عمـل أتمّكـن خالوـه مـن دفـع إيجار 
 وشـقة و وتكفل بمأكل ومرشب أرستي 
َوكنـي رغم بحثـي  ملتو صل وـم ألصل 
عـىل عمل وكن ثقتي باولـه أن يجعل ونا 

مخرجاً. 
ويقـو4  ألماي أنه ُكــّل يو8 يعاود 
مركـز  إليـو ء بعـرص ولحصـو4 عـىل 

وجبتي  وغا ء و وعشاء وه وأرسته. 

غيــاٌب للمنظمــات الدولية وحضور 
للمبادرات املحلية 

وتتفاقـم ظـروف نازلـي  وحايـاة 
بصنعـاء و وذين يعيشـون فيها ظروف 
معيشية قاسـية يف ظل غياب شبه كيل 

واور  ملنظمات  واووية. 
وعـن دور  ملنظمـات  واوويـة يقو4 
عبا وو4ـاب رشف  وايـن -ماير  وهيئة 
 ووطنيـة ولشـؤون  إلنَْسـانية يف أمانـة 
 وعاصمة صنعاء-: إن  ملنظمات  واووية 
وم تقم بو جبها  إلنَْسـاني وتقاعست يف 

تقايم  ملساعا ت  إليو ئية ولنازلني«. 
وتَُعاُّ  ملفوضية  وسامية وألمم  ملتحاة 
وشـؤون  والجئـني )UNHCR(  ملكلفـة 
بقيادة وتنسـيق  وعمل  واويل  ور مي إىل 
لماية  والجئني وإيجاد للو4 ملشاكلهم 
يف جميـع أنحـاء  وعاوـم، وقـا طلبـت 
صحيفة  ملسرية من مسؤووها يف صنعاء 
 وتعليق عىل غياب دور  ملنظمات  واووية 
إال أنه رفض  وتعليق أسباب وم يورد4ا. 
ويقابل غيـاَب دور  ملنظمات  واووية 
لضـوٌر ولمبـادر ت  وشـبابية  ملحلية، 
ليـث يعمـُل بعُض سـكان صنعاَء عىل 
توفـري مـأوًى ولنازلني وفتـح ما رس 
وتوفـري  وبطانيـات  صحيـة  ومر كـز 

و وفرش و وغذ ء و ملاء. 

االحتــاُل يمنــُع مئــات العائــات 
النازحة من دخول عدن

خـال4 موجة  ونزوح مـن  وحاياة يف 
ظـل  وقصف  وجـوي  وهمجي، توجهت 
مئات  وعائالت صوَب ماينة عان؛ بهاف 
 وحصـو4 عـىل مـالذ آمن مـن  وقصف 
وعنامـا وصلت تلك  وعائـالت إىل نقطة 
 وعنـا يف ماخل عان، فوجئت بانتشـار 
عنارص ما يسـمى  وحز 8  أمني  وتابع 
واللتال4  إلمار تي ومنعهم من  واخو4؛ 
بمنـع  عليـا  أو مـر  4نـاك  أن  بحجـة 

 وشماويني من دخو4 عان. 
ولاوياً تقبُع مئاُت  وعائالت معظُمها 
من  ونساء و أطفا4 يف  وعر ء دون لتى 
خيا8 تسـرت4ُم عىل ما خل عان؛ كونها 
باوـكاد وفّرت ونفسـها تكاويف  ونزوح، 
وال تملـك أيٌّ منهـا تكاويـف  وعـودة إىل 
مناطقهـا؛ نظر ً ملنعهم مـن  واخو4 إىل 

 ملاينة. 
لكومـة  وفـار 4ـادي  وـذي سـمح 
 اللتـال4 وـه مؤخـر ً باوعـودة إىل عان 
مقابَل تبنّي معركة  وحاياة أقّرت بمنع 
 ونازلـني مـن دخـو4 عـان وأظهـرت 
و قَعهـا  وحقيقـيَّ بأنهـا مجـرد أد ة ال 
تملـك سـلطة، ليـث  كتفـى رئيُسـها 
 ملرتـزق ألمـا عبيـا بـن دغـر بكتابة 
منشـور يف صفحته بموقع تويرت يقو4: 
إن منـع نازلي  وحاياة من دخو4 عان 
غـريُ قانونـي..، مكتفيـاً بذوـك دون أن 
يتحاث ووو عن إجر ء ت صورية سـيتم 

 تخاذ4ُا إلنهاء معاناة  ونازلني. 

المنظمات الدولية واألممية غائبة مقابل حضور للمبادرات المحلية لمساعدة النازحين:

نازحو الحديدة: العدوان شّردنا ودّمر منازلنا ومزارعنا 

تراجع��ت موجة الن��زوح وع��اد آالف النازحين لمناطقهم لك��ن معاناة من تبق��ى لم تنتِه
مئ��ات العائ��ات عالقة ف��ي مداخل عدن بع��د رفض االحت��ال دخوَلها ألس��باب مناطقية!
مراك��ز اإليواء في صنعاء اس��تقبلت آالف النازحين وتعاني من تدني طاقتها االس��تيعابية
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 : هاني أحمد علي:

ــَل  عـىل مـاى أكثـر مـن عـا8، رلَّ
 ونظا8ُ  وسعودي عرش ِت آالف  ويمنيني 
 ملغرتبـني يف  وسـعودية، وفقـاً وقر ر ت 
إىل  4نـاك  ولووـت  ويمنيـني   تُِّخـذَت 
مطارديـن ومعتقلـني تصـاَدُر أمو وهم 
مـن قبـل سـلطات  ونظـا8  وسـعودي 
بكافـة  وطـرق، فعـالوًة عـىل  ورتليل 
 وـذي يخاوـف  ملعا4ـا ت بـني  وبلاين، 
فقـا عمـات  وسـلطات  وسـعودية إىل 
منـع  ويمنيني  وذين تقـرر ترليلُهم من 
 ململكة من أخذ أمو وهـم  وتي جمعو4ا 
خال4 سنو ت  وغربة، سو ء بمنعهم من 
سحب أرصاتهم يف  وبنوك أَْو منعهم من 
بيع ممتلكاتهم و وحصو4 عىل عو ئا4ا 

أَْو  صطحابها معهم. 
مـن  ملو طنـني  يجـُا  آلالُف   ويـو8 
 ويمنيني  ملغرتبني يف  ململكة  وسـعودية 
بينهـم نسـاء وأطفا4 أنفَسـهم وباون 
سـابق إنـذ ٍر محتجزيـن د خل سـالة 
وال  رشورة  ملنفـذ  وحـاودي  وـري 
يز وون لتى  ولحظة يفرتشـون  أرض 
ويلتحفون  وسماء بعا وقوعهم ضحايا 
وقـر ر سـعودي مفاجـئ مجحـف 4و 
 آلخر وـم يكونو  عىل علم أَْو در ية به إال 
عنا وصووهم إىل  ملنفذ  ستعا د ً ولخروج 
من بـالد  الغـرت ب و واخـو4 إىل أر يض 
بالد4ـم، ليث يقـيض قر ر  وسـلطات 
 وسـعودية بمنـع  ملغرتبـني  وذين تقرر 
ترليلهـم من  واخـو4 إىل بلا4م يف لا4 

كانت سيار تهم ذ ت دفع رباعي. 
تـا و4  وخـال4  ويومـني  ملاضيـني، 
مجموعـة مـن  وناشـطني و إلعالميني 
عر مو قع  وتو صـل  الجتماعي  وعايَا 
من مقاطع  وفيايو  وتي كشـفت لجَم 
ولعائـالت  ويمنيـة  و ملعانـاة   ملأسـاة 

 ملقيمة يف  ململكة بانتظار  وسـماح وهم 
باوخـروج مـن  ملنفـذ  وري عـىل متن 
ــة و وشـخصية  وتي  سـيار تها  وَخاصَّ
فوجئـو  عنـا وصووهم بقـر ر منع تلك 
 وسـيار ت من  واخو4 إىل  ويمن باورغم 
أنها بأسمائهم وبعضهم بصاِد  وخروج 

 ونهائي. 
يـز 4  ملغرتبـون  ويمنيـون  وال 
وعائالتهم ممن يمتلكون سـيار ت دفع 
رباعـي عاوقـني لتى  ولحظـة يف منفذ 
رشورة بانتظـار عـاو4  ململكة عن 4ذ  
 وقر ر  وتعسفي و وظاوم غري  ملرر  وذي 
يسـتهاف  ملغرتبـني وتضييـق  وخنـاق 
عليهـم من قبـل  واووة  وتي تشـن عىل 
ما ر 4 أعـو 8 عاو ناً ولشـياً ولصار ً 
خانقاً عىل بالد4م وم يسلم منه  ملو طن 

يف  وا خل و وخارج. 
وعىل ماى سنو ت، تمارس  وسلطات 
أنـو ع  النتهـاكات  أبشـع   وسـعودية 
و وتعسـفات بحـق  ملغرتبـني  ويمنيـني 
عىل أر ضيها عـر تطبيق لزمة قر ر ت 
جعلت  ملغـرتب  ويمني مخرّي ً بني  وبقاء 
ودفع رسـو8 كبرية تتجـاوز َدْخـَله من 
عمله يف  ململكة أَْو  وقبو4 بقر ِر  ورتليل 
ه  واووـُة  وتـي تقـو8ُ  إىل بلـا تحـارِصُ

برتليلهم وتامر ُكـّل يشء فيه. 
قر ُر  وسعودية  ملفاجئ بمنع خروج 
سـيار ت  وافـع  ورباعـي إىل  ويمـن يف 
خطـوة غـري مسـبوقة ومخاوفـة وكل 
قو نـني  وهجـرة و وعماوـة و الغرت ب يف 
 وعاوم، يأتـي يف ظل تو طؤ مخـٍز ولفارِّ 
مـا  تجـاه  ولكومـة  الرتـز ق  4ـادي 
يتعرض وـه  ملغرتبون وأَُســُر4م د خل 
 ململكـة  وسـعودية و وتـي قامـت عر 
سفارتها يف  ورياض بإصا ر تعميم ينبه 
 ملغرتبني بأنه ون يسمح وهم باوعودة إىل 
 ويمن عىل متن سـيار ت  وافع  ورباعي 

ومـن خـال4  وقـر ر ت  ملجحفـة  وتـي 
أوزمتهـم دفع جبايات شـهرية تصل إىل 
  2 ريا4 سـعودي وكل فـرد تتضاعف 
ُكــّل عا8، باإلضافة إىل رسـو8  وتجايا 
و وتأمني وغري4ا من  ورسو8  وتي أثقلت 
كا4لهم جميعاً، باإلضافة إىل غياب دور 
 وسـفارة و وقنصليـة يف لـل معاناتهم 
وعـا8  الكـرت ث وحاوهم رغـم  أوضاع 
 القتصادية  وتي تشها4ا  ويمن وأصبح 
 ملغـرتب  ويمني 4و  وعائل  ووليا وكثري 
مـن  وعائـالت يف  وا خـل بعـا تشـايِا 
 وعاو ن لصاَره ونقل  وبنك  ملركزي من 

صنعاء إىل عان؛ بهاف قطع  ملرتبات. 
وُصـَوٌر  فيايـو  مقاطـُع  وأظهـرت 
نرش4ا يمنيون عاوقون يف منفِذ رشورة 
كيـف تكاَّسـت عـرش ُت  وسـيار ت يف 
 وجانـب  وسـعودي مـن  ملنفـذ بعَامـا 
فاجأتهم  وسـلطاُت  وسـعودية باوقر ر 
دون أن تتيـَح وهـم فرصـَة بيـع تلـك 
 وسيار ت يف خطوة تهاُف إلجبار4م عىل 

 وتخيل عن سيار تهم. 

بانتهــاكات  تنــدد  الدوليــة  الهجــرة 
السعودية للمغرتبني اليمنيني 

ولهجـرة  وكانـت  ملنظمـُة  واوويـُة 
 وتابعـة وألمم  ملتحـاة قا عرت يف وقت 
سـابق عـن إد نتهـا وطـرد  وسـلطات 
 وسـعودية أكثـَر مـن 27 أوـف مغرتب 
يمني لتى  آلن و4ناك مخاوُف من أنها 
ــُل ما يصـل إىل   7 أوف يمني  قا تَُرلِّ

يعَمُل عىل أر ضيها بصورة نظامية. 
صـادر  تقريـر  يف  وقاوـت  ملنظمـُة 
بتأريـخ ش مايـو  ملنـرص8: إن  ململكـة 
وعقوبـاٍت  ماويـًة  غر مـاٍت  تفـِرُض 
ــُل  ملهاجرين بطريقٍة  باوسـجن وترلِّ

مخاوفٍة ولقانون. 
وأوضـح محمـا عبـاي كـري -ماير 

 وعمليات و وطـو رئ يف  ملنظمة  واووية 
ولهجـرة-، بـأن  ملنظمة وثّقت بشـكل 
قاطـع أنه ما بني ينايـر و ووقت  ور 4ن 
أُعيـا نحـو 27 أوف يمني فقط؛ بسـبب 
يف  وسـعودية،  كمهاجريـن  وضعهـم 
مضيفـاً: وكن موقفنا 4ـو أنه ال يمكنك 
إعـادة  وناس إىل بلٍا مثل  ويمن ال سـيما 
وأنـت تقصُفـه بنفسـك؛ وذ  4ـل 4ناك 
طريقة يستطيع من خالوها  وسعوديون 
 ستثناء  ويمنيني لتى يصبح وايهم بلٌا 

يمكنهم  وعودة إويه؟. 

اليمنيون بني تحريض اإلخوان ومشايخ 
الوهابية يف اململكة 

وإز َء 4ـذه  ملعانـاة  إلنَْسـانية يجـُا 
 ملغـرتُب  ويمنـي يف  ململكـة  وسـعودية 
ولتحريـض  واينـي  ضحيـًة  نفَسـه 
أبـو ق  إلخـو ن  و وسـيايس مـن قبـل 
 ملرتِزقـة و وعمـالء  ملرتمـني يف ألضان 
 وسـعودية بعَا أن جعلو  من  سـتها ِف 
ُودِّ  وكسـب  وسـيلًة   ملغـرتب  ويمنـي 
ورضـا آ4 سـعود عنهم، ووعـل مطاوب 
 ملرتـزق عبا وله صعرت عىل قناة سـهيل 
 إلخو نيـة قبـل أشـهر بطـرد  ملغرتبني 
 ويمنيـني بتهمـة تعاونهم مـع جماعة 
أنصـار  وله يف  وا خل وكـذ  تقليل  وفار 
عيل محسن  ألمر من معاناة  ملغرتبني 
وتأيياه إلجر ء ت  وسـعودية  وتعسفية 
بحق أبنـاء جلاته، ُكــّل ذوك وغريه من 
 وترصيحات يكشـف  وتخطيط  ملمنهج 
و ملنظـم بـني قـادة  إلخـو ن و ونظـا8 
 وسعودي وتشايا  وحصار عىل  ويمنيني 

يف  وا خل و وخارج. 
ووـم يقـف  ملغـرتُب عنـا تحريـض 
قادة ما يسـمى » ورشعيـة«  ويمنية يف 
فنادق  ورياض ولسـب، بل وصل  أمر 
إىل تحريـض دعـاة وعلمـاء ومو طنني 

علنـاً  عليهـم  سـعوديني  وناشـطني 
يف وسـائل  إلعـال8 ومو قـع  وتو صـل 
 الجتماعي و ملطاوبة بطرد4م وسجنهم 
وبث سمو8  وحقا تجاه  وشعب  ويمني. 
ويف ترصيـح صـاد8 وُمهـني، طاوب 
عضـو مجلس شـورى سـعودي بقطع 
يتـم  آذ ن  ملغرتبـني  ويمنيـني  وذيـن 
ترليلُهم من  وسـعودية قبل مغادرتهم 

 ململكة. 
وقـا4 عبا وو4ـاب آ4 مجثـل -عضو 
مجلس  وشورى  وسـعودي- يف ما خلة 
تلفزيونيـة بتأريـخ  2 فر يـر و2 2: 
إن عـىل  وسـلطات  وسـعودية معاقبـة 
 ملغرتبني  ويمنيني قبـل ترليلهم وقطع 
أذن ُكــّل يمنـي كمـا تفعل  إلمـار ت، 
 أمر  وذي أثار لفيظَة وسخط  ويمنيني 
 ألـر ر يف  وا خـل و وخـارج، منو4ني 
ُكــّل  ملسـئووني  وسـفاوة  بانبطـاح 
و وقيـاد ت  ملرتزقة  وتابعـني ولرشعية، 
وعىل رأسـهم  وخائن 4ادي  وذي  رتىض 
ونفسـه  إل4انـة و إلذال4 يف  وسـعودية 
وفقـا كر مته وعزتـه وعرضه، و4و ما 
يجعلُه عاجز ً عن  وقيا8 باوره من أجل 
 وافـاع عـن أبنـاء بلاه  ملغرتبـني؛ كون 

فاقا  ويشء ال يُعطيه. 
و نتـرشت يف  آلونـة  أخـرية مقاطُع 
ُسـُجون  يف  يمنيـني  ملغرتبـني  فيايـو 
تجميُعهـم  يتـم  ليـث   وسـعودية، 
فـوق  وتكايُسـهم  باملئـات  وسـجنُهم 
ذوـك  إىل  باإلضافـِة  بعضهـم  وبعـض، 
يتم سـجُن عو ئلهم بمـا فيهم  أطفا4 
 ورّضـع، ليـث  نتـرش مقطـُع فيايـو 
ورضيَعني سـجنتهم  وسعودية يف سجن 
 وشـميي باورياض وعا8 قارة و وِا4ما 
يف  معـه  إقامتهـم  رسـو8  دفـع  عـىل 

 وسعودية. 

تعرض المغتربون لتحريض ممنهج من قيادات المرتزقة في الرياض
منظمة الهجرة الدولية تخاطب السعودية: ال يمكن إعادة اليمنيين إلى بلدهم الذي تقومون بقصفه وقرار الترحيل غير قانوني

عشرات العائات اليمنية تفترش األرض بمنفذ شرورة الحدودي بعد قرار السعودية منَع خروج سيارات الدفع الرباعي

المغتربون يتفاجؤون بقرار منع خروج سياراتهم الخاصة إلى اليمن رغم تسجيلها بأسمائهم :

النظام السعودي يواصل التنكيل باملغرتبني اليمنيني
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

قال وقلنا
سعاد الشامي

قا4: يا ويتني أستطيع أن أكوَن معكم.. 
فتالرجـت  وامعة مـن لاقات أعيننا فرلـاً و نحنت 
قلوبنا إجالالً و ستنفرت مشـاعرنا  عتز ز ً وأعلنا طو رئ 
 ووفاء وقلنا: يا سـياي أنت معنا تقاسـمنا رغيف  ووجع 
وتشـاطرنا كأس  أىس، أنـت يف بكائنـا ورص خنا وأنيننا، 
أنـت معنا بصاق مو قفك وود د مشـاعرك وطهر لروفك 
 وتـي تري مـلء زو يا أرو لنـا وتضما جر لنـا  وغائرة 

وتجر كسور أضالع  ويمن  ملوجوعة. 
قـا4: يا ويتني أسـتطيع أن أكون مقاتـالً معكم وتحت 

ر ية قائاكم.. 
فأطلقـت قلوبُنـا مشـاعَر بركانية  وثور ن يسـتفز4ا 
 ووفـاء فيهب نشـاطها قتـال وتنكيال وتامـري ً باأعا ء يف 
جبهـة  وسـالل ومن 4نـاك قلنا: يـا سـياي أرو لنا وك 
 وفا ء، أنت معنا مقيم بيننا، يف ُكـّل خطوة نحظو برشفها 
يف مياديـن  وـرشف و وكر مـة ونحـن نصـارع طو غيـت 
 ملجرمـني، أنـت معنـا ونحـن نصـا زلوفاتهـم ونقتحم 
مو قعهـم ونحرق آوياتهم وننكل بجنود4م ومرتزقتهم، يا 
سياي أنت فينا ال تغادرنا كاوشمس و4ج خاوا ال ينطفئ. 

قا4: معركة  وسالل أشبه باملعجزة.. 
فأمطـرت علينا سـحائَب مـن  وفرح وقلنا: يا سـياي 
كالمك يعني ونا  وكثري ومعك نسـتعيا شـعورنا باوشموخ 
وكل كلمـة منك تنبشـنا مـن  وعمـق؛ أننا نـارك عظمة 
لنكتك وصاق تحليلـك وبر عة خرتك يف  ملعارك وإد رتها 

و وجيوش وتكتيكاتها. 
قا4: مظلومية  وشـعب  ويمني فاقت مظلومية  وشعب 

 وفلسطيني.. 
فانتفضت أوجاعنا  وقاتمة من تحت  وركا8 و ستيقظت 
 بتسـاماتنا  ونائمة تحت  أنقاض وقلنا: شـكر ً نرَص  وله 
نـرصَت مظلوميتَنـا وأزلت عـن قاسـيتك ذ4َُّ  وعار  وذي 
جعل  وصمَت و وخنوَع مقاَّساً واى غريك بأوف عذر قبيح. 
قا4: إْن وم يكن  وشعُب  ويمني من  وعرب فَمن  وعرب؟!

فارشأبت أعناُقنـا فخر ً و رتفعت 4اماتُنـا عزًّ  وز4و ً، 
وقلنا: يا سـياي أنت سـيُا  وعـرب وأنقى  وعـرب وأصاُق 

 وعرب وأرشُف  وعرب، وأطهُر ُسالوة من  وعرب. 
قا4: يف 4ذه  وحرب سيمرُغ أنوف آ4 سعود يف  وولل.. 

فانتفض عنّـا غبار  وحزن وعفونة  ووجع، و سـرتلنا 
عـىل آر ئك كلماتك، وزفرنا أنفاسـاً و4جيَة  ملعنى عطريَة 
 وحس، وُقلنا: نعم يا سياي لاشاك أن تكذَب وأنت نر ُس 
ُغ أنوَفهم يف َوْلـــِل  وهز ئم وسيكِسـُر   ملصا قية، سنمرِّ
 ويمنيـون قـرن  وشـيطان وياكون معاقله، وسـيافع آ4 
سعود رضيبة سفك  وا8ِ  ويمني و نتهاك ُقاسيته، ولينَها 
ون يشفَع وهم ماوُهم واى  وعرب و وَعَجِم وسيتذوقون وبا4َ 
إجر مهم دفعًة و لاًة؛ وتثمَر دماُء  وشها ء صباَح  ونرص. 

ُة اهلل وليست قوتنا  هي ُقوَّ

أن تستفَزك جرائُم العدوان ال ُيشتَرَط أن 
تكون حوثيًا!

نوال أحمد 

 جتمـع  وعاوـم كلـه ويحاربَنـا، تحاوفت 
ُكـّل  واو4  السـتكبارية  وقتاِونـا، لاربونا 
قوتِنـا  يف  وثقافتنـا،  4ُويتنـا  يف  ديننـا،  يف 
ودو ِئنـا، لارصونـا وأغلقـو  علينـا جميَع 
 ملنافذ  ورية، قتلو  صغاَرنا وكباَرنا، نساَءنا 

وأطفاونا، دّمرو  ُكـّل يشء يف بالدنا، 
 نتهكـو  ُكــّل  ورش ئع  وسـماوية، وكل 

 وقو نني  أرضية.. 
أخذو  منـا ُكـّل ما 4و جميـل يف لياتنا، 
إال أنهم وم يستطيعو  أن يسلبو  منا لريتَنا 

وكر متَنا.. 
صحيح أننـا نعاني من بطـش وجروت 
4ـذ   وعاو ن  وغاشـم عـىل بالدنـا، ووكننا 
نعاني ونحـن ال زونا بحريتنـا وكر متنا، وم 
يسـتطيعو  إخضاعنا، ال ز 4 صمودنا باقياً 
وسـيبقى مع  إليمان و إلر دة، مع  ملو جهة 
و وثبات عىل  ملوقف، و وتحمل ولمسؤووية.. 

وإن آملونـا وأوجعو  قلوبنـا، فنحن نعلم 
أنهـم يأملـون كما نتأوـم وموجوعـون أكثر 
منا؛ أنَّهـم يخرون، ويهزمـون أما8 ُقوَّة 

وبساوة أسود  ويمن ورجاوها  وحيارية.. 
فقـوى  وعاو ن مهما جمعـو ، فجمعهم 
يتبـاد، ويف ُكـّل يو8 يتلقـون  وصفعات من 
ومجا4اينـا  ملؤمنـون،  أقويـاء  أبطاونـا 
بُقـوَّة  ولـه، فقوتنا  وصاروخيـة ترضبهم، 
وطائر تنـا  وصغـرية  وتي يسـخرون منها 

تقصفهم، ورصاص  ألر ر تقتلهم.. 
ينهزمون ويخرون يف  ملعارك، وُقوَّ تهم 
وعايا4م مـن  ملرتزقة تغرق وتهلك وتحرق 
يف  وصحـاري و ووديان، يهزمون وبأبسـط 
 إلمكانات و ملعا ت واى مجا4اينا؛ أنَّ ُقوَّة 
 ولـه تر فـق مجا4اينا، ُقـوَّة  ولـه  وتي أما 
 وله بها جنوده، و وتي تتـالىش ُكـّل ُقوَّ تهم 

أمامها.. 
نحن ورجاونا وشـعبنا، عـىل  وله نر 4ن، 
وبُقـوَّة  ولـه نو جـه، وبعـون  ولـه نتحاى 

ونصمـا، وبحبـل  ولـه نعتصم، فـكان  وله 
وباولـه  تحاوفهـم،  أمـا8  لليفنـا  أكـر 
ومـع  ولـه ننتـرص، وبقوته ينهـز8  وطغاة 

و ملستكرين، وأذياوهم.. 
نحـن  ملظلومـون، ونحن  ملعتـاى علينا، 
ومن جـاء بالدنا معتايـاً وظاملـاً ومتجر ً، 
ويريـا  لتـال4 أرضنـا، و متهـان لريتنـا 
وكر متنا فليذوقو  من رجاونا شـاَة بأسهم 

وُقوََّة َرد4ِّم.. 
كنا مسـتضعفني، وأَْصبَـحنا  ويو8 بُقوَّة 
 وله  أكر أقويـاء، وبُقوَّة  وله  وعظمى 4ي 

من تبطش باأعا ء  وظاملني  ملستكرين 
4و  وله من أمانا باوعون و وُقوَّة.. 

4و  وله من يمانا باونرص و وتمكني. 
4ـو  وله من أعزنـا بعزتـه، وأيانا بقوته 

وبنرصه. 
4ي ُقوَّة  وله من تنسـف قوى ُكـّل  وقوى 

 الستكبارية. 
4و  وله وُقوَّة  إليمان باوله.

عفاف محمد 

صادفنـا يف 4ـذ   وعاو ن  وعبثي  وسـافر 
عىل يمن  وعروبة من  وناس أوو ن وأشـكا4 
وكلٌّ يعـر بطريقتـه عن لبـه ولوطن وعن 
قيمه وأخالقه، فهناك من فر وخارج  ووطن، 
و4ناك من لمل  وحوثي تبعات 4ذ   وتحاوف 
 أرعـن، و4نا من بـذ4 نفسـه يف  وجبهات 
 ورشيفـة غرية عىل  أرض و وعرض، و4ناك 
مـن ظل صامت يسـخر من  ملشـها برمته 
دون أن يكون وه  دنى موقف قائالً  وله يحق 

 وحق و... إوخ. 
أنت كإنسان 4ل يسـتثريك مشها طفل 
4ما كورقة خريف مصفرة جساه تخضب 
باواماء وصار مثل قطعة تنصلت أجز ؤ4ا 
أَْو منـز4 تر مت أطر فه 4نـا و4ناك 4ل ال 
تحرك فيك  وحمية مشا4ا من يخرجونهم 
من تحت  النقاض بعصوبة.. بل 4ل  وعاّو 
 وخبيـث يميـز إن كان  وهـاف لوثيـاً أَْو 

دونه؟!

 نـت يـا من أنـت 4ـل يتوجـب أن تكون 
لوثـي كـي تتأوم مـن تلـك  ملناظـر  ملوت 
و وامار و ملرض و وجوع  وحصار أنت تتذمر 

وتقو4 »يمني يقتل يمني«!!
من وضع نفسـه يف 4ذ   ووضع  وحرج إال 
ُكـّل مـن أجاز ولعاو أن يفعـل بنا ُكـّل 4ذ  
وجابهـه أخوه  ويمني مع يٍا خارجية ال نية 
وهـا غري تامـري  ويمن، مـن خلق ُكــّل 4ذ  

أويس  وتحاوف؟!
عـن  النتصـار ت  وتـي  تتغـاىض  ملـاذ  
يحّققهـا رجـا4  وله و4ي وصاوـح بلاك بل 
و4ي تحمـي أرضك وعرضـك أويس  ملرتزق 
يذ4ـب ملـا يـا  وعـون ولعـاو ويـرتك أ4له 
يف لمايـة  وحـا  وحوثـي كما يسـمونه أَْو 

 ملسيطر عليها؟!
وكهنوتيـة  ُسـالوية  عـن  تتحـاث  ملـا 
ومـرشوع فـاريس دعنـي أسـأوك ملـاذ  وم 
ينصب  وحوثيون إىل  ويو8 سـيا4م رئيسـاً 
عـىل  ويمن وتنتهي  ملسـأوة.. وم يفعلو  مع 
 سـتطاعتهم فعـل ذوك بإشـارة منـه؛ أنه 

وباختصار ال يطمُح ولسلطة وال كذوك ونرش 
أفكار مخاوفة ولاين، نهجه رصيح وو ضح 
ه كتاُب  وله.. ال يحتكم  ووم يخرج عْن ما نَصَّ
البـن لنبل أَْو تيميـة أَْو دونهما ممن قاَّمو  

أقو َوهم عىل  وله ورسووه!!
نهاية  أمر أن تكون مو طناً مخلصاً فال 
تمّكـن  أعـا ء من أرضك بأي شـكل كان، 
كـن و عيـاً وأدرك َمـن معك ومـن ضاك.. 
من يحمي بلاك ومـن ينتهك لرماتها، كن 
من تكون ويـس رشط أن تكون لوثياً كي 
تحمـَي أرضـك وتتأوـم أجل بنـي جلاتك، 
وكـن تأكـا أن 4ـذ   وحوثي أشـجع وأنبل 
منـك أن أنت أجزت ولعـاو أفعاَوه ضا بلاك 
تحت مسـميات خرقاء  نكشف غطاؤ4ا يف 
 ملناطق  ملتحررة، أنه جا4ر باوحق ورفض 
 وذ4 و وهـو ن؛ أنه د فع باستبسـا4؛ أنه 
رفـع رأسـه وقا4 4ـذه أريض و4ـذ  لقي 
وسـألمي موطنـي ووـو كلفنـي  وثمـن 

لياتي!
4ل 4ذه  أمور فيها  وتباس؟

دكتاتوريُة أمريكا وشاب صعدة
يا سـادة  ورمجيـات 4ي  ورمجيات و4ـي ال تناقش وال 
تمسُّ ومن يقـرتب منها مفقود مفقود. أنتم فقط وإلخر ج. 
4ـل تذكرون 4ارون  ورشـيا مقّلباً وجَهه يف سـحب ترّشق 
وأخرى تغّرب ومنتظر ً خر َج 4ذه وتلك؟ أمريكا 4ي 4ارون 
 ورشـيا مرضوبـاً يف مليـون. 4ـل رأيتـم ُكلَّ  ملهرووني نحو 
سفارة  أمريكيني؟ كّلهم يعرضون خاماتهم ويقبلون باور 

إخر ج  ورمجيات. 
4ل تحرتُمهم أمريكا؟ وو كان ورأينا أمريكا تحرت8ُ  وحلفاء 

و أصاقاء  أوروبيني و وخليجيني. 
4ـي تُهنُي  وكّل وتـذ4ّ  وكّل وال يرّف وهـا يف ذوك جفن وال 

يخز4ا مثقا4 ضمري. 
ويتنـا ننتقـُل مـن ديكتاتوريـة إىل ديمقر طية. نحن 
تتوفـر  فلـم  مر لـل  وايكتاتوريـة  أعـىل  إىل  ننتقـُل 
وايكتاتورية عر  وتأريخ ما يتوفر وايكتاتورية أمريكا. 
نحـن ناُخُل زمـَن  وايكتاتور  وكوني. زيـادٌة يف  ونكاية 
و وشماتة يسـّمي مرورنا إويه دمقرطة. قا يسّمي  ملرُء 

طعنَة  وخنجر ُقبلًة.
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آثاُر استعمار الجزائر... على 
صورة العرب والمسلمين

لينا كنوش 

صـارت  وعالقاُت  الجتماعيّة يف  ملجتمع  وفرنّي تكتي طابعاً إثنيّاً متناميّاً، 
ومن شو 4ا ذوك تصاعا جرأة  وتظا4ر ت  وعنرصيّة، و وتمييز  ملمنهج و ونعوت 
 مُلحّقرة يف  وتعامل  إلعالمّي و وسـيايّس تجاه  ووجود  ملسلم. ثّمة توّجٌه إلضفاء 
طابع جو4رّي عىل  ملسلم وربطه باوعربّي،  ملهاجر،  ملنحرف، إضافة إىل  وتساؤ4 
 وا ئـم لو4 قارتـه عىل  الناماج وتبني  وقيم  وجمهوريّـة، ويا4ّ ذوك عىل عمق 

 وتصور ت  وثقافيّة  الستعماريّة يف  ملخيا4  الجتماعّي ولفرنسينّي.
وتُختـرَصُ  وعالقات مع  ملسـلمني،  ملسـجونني د خل غرييّة مطلقـة، يف  إلد رة 
 وقمعيّـة وجماعتهـم  وتي يُنظر وهـا عىل أنّها تمثّـل »تهايا ً« أمنيّـاً و4وياتيّاً يف 
 ووقـت ذ ته. ويحيي تطويق  ملسـلمني و وسـيطرة عليهم يف فرنسـا ممارسـات 
 ونظا8  السـتعمارّي. يقو4  ملؤرخ  وفرنّي نيكوال بانسـل إّن » وعنرصيّة ويسـت 
ظا4رة  سـتعماريّة باملعنى  واقيق«، أي أّن وها جذور ً بعياة تمتا وقرون تَشـّكل 
خالوها  ملخيا4  وجمعّي  وغربّي لو4  إلسال8 و ملسلمني و وعرب، إالّ أّن » الستعمار 

و وثقافة  الستعماريّة أثّرت فيها وتما4ت معها وعاوت فيها يف شكل كبري«.
شهات  وصور  وسـلبيّة و ونمطيّة لو4  وعرب و ملسلمني،  وتي تغّذت وقرون 
عـاة عىل  وتعـارض معهما عىل أسـاس دينّي، إعادة تنشـيط عـىل يا  ملرشوع 
 السـتعمارّي  وفرنّي يف  وجز ئر، ليث عملت  إلد رة  السـتعماريّة عىل تطبيق 
سياسـة فسـخ شـخصيّة وإذ بة منّظمة ضـّا  ولغـة  وعربيّة و إلسـال8 أليت 
روح  وحـروب  وصليبيّة. وقا مثّلت سياسـة  وتبشـري يف  وجز ئر جزء ً مهّماً من 

 السرت تيجيّة  الستعماريّة يف با يتها.
منذ   و2، سمح أمر صادر عن  مللك وويس فيليب بتعيني مرشا يف كّل فرقة، 
ما سـمح ولمرشـاين  واينينّي بمر فقة  وجيش  وفرنـّي يف  وجز ئر. وباعتباره 
أسـقف  وجز ئـر  أّو4، يعتـر أنطو ن دوبوش ر ئا سياسـة  وتبشـري إىل درجة 
تمويلـه بناء كنائس عىل نفقته  وخاّصة. ويعتر  وكاردينا4 الفيجري، مؤّسـس 
جمعيّة » آلبـاء  وبيض«، رأس لربة مرشوع  السـتيالء  وكاثوويكّي تحت  وعني 
 وسـا4رة ولجمهوريّة  وعلمانية  وتي تعتر أّن »معاد ة  وكهنوتيّة ويسـت سلعة 

ولتصاير«، بحسب عبارة ويون غامبيتا.
عّززت مقاومة  الخرت ق  ملسـيحّي و الرتباط  آليلّ باوثقافة و واين  إلسالمينّي 
 وعـا وة تجـاه  ملسـلمني  وذيـن ُوصفو  بأنّهـم »محمايـون متعّصبـون«. أما 
 وجمهوريّـون  وعلمانيـون،  وذين زعمو   لتكار4م  وحضـارة، فقا تبنّو   قتالع 
 أ4ايل من قيمهم  وتقليايّـة و»أعر فهم  وظالميّة«. يف  وو قع، وم تهاف » ملهّمة 
 وحضاريّة« جعل  إلنسان  ملحيلّ كائناً »متحرض ً« متساوياً مع نظريه  أوروبّي، 

بل باألرى تكييفه من أجل  وسيطرة عليه و ستغالوه بشكل أفضل.
ضمـن 4ذ   وتوّجه ووـات »برقرطة  مللة  إلسـالميّة«، ليث خلقت  وسـلطة 
 وعسـكريّة بو سطة مرسـو8 صار بتاريخ 22 أيار/ماي و4و2 مصلحة خاّصة 
باإلد رة  ملانيّة وأل4ايل، تهتّم خاّصة بـ »رقابة وتأمني  ملسـاجا،  ملز ر ت،  وزو يا 
وأماكـن  وعبـادة  أخرى، و وتسـميات يف  ووظائف  وثانويّـة، و ال4تما8 بجميع 
مصاريـف  وعما4 وصيانة دور  وعبادة، إوخ«. رُضب بقانون 5 ش2 لو4  وفصل 
بني  وكنيسة و واووة عرض  وحائط يف  ملستعمر ت  وفرنسيّة، ومن خال4 إضفاء 
طابـع إكلـريويّس »توضـع ميكانيزمـات عتيقة، جامـاة، تعمل تحـت مر قبة 
 مُلضِطها وتستنسـخ عىل نحو كاريكاتورّي مؤسسات كانت يف يو8 ما خصبة« 

)فر نز فانون(.
بعا  السـتقال4، جرى دمج 4ذه  أشكا4 من  ملر قبة  وسياسيّة و الجتماعيّة 
يف إد رة  وهجرة ما بعا  الستعماريّة، وباوتحايا تلك  ملرتبطة باوجاوية  ملسلمة يف 
فرنسا. ويف إطار  السـتمر ريّة مع  وتقليا  الستعمارّي، أعادت  واووة  وفرنسيّة 
وضع سياسـة مر قبة أمنيّة وسـيطرة عىل  وايانة  إلسالمية من خال4 تأسيس 
» ملجلـس  وفرنـّي ولايانـة  إلسـالميّة«، وتبني ترسـانة قانونيّـة قمعيّة مثل 
 وقانـون  وذي يمنع  رتـا ء  ورموز  وو ضحة وصوالً إىل  وقانـون »ضّا  ورقع«، 

مرور ً بقو نني مكافحة  إلر4اب  وتي تمأسس  وتمييز تجاه  ملسلمني.
يمثّـل رسـوُخ  وتصـّور ت  السـتعماريّة وكذوـك »صامـة لـرب  وجز ئر«، 
وفـق عبـارة  وصحـايف و وكاتب تومـاس ديلتومـب، عاملني 4يكليّـني يُفّر ن 
 إلسـالموفوبيا يف فرنسـا. و4ي إسـالموفوبيا تقيم خلطاً دالويّاً يشمل » وعا ء 
تجاه  أعر ق و وعا ء تجاه  واين«، كما يقو4  ملؤرخ آالن روسيون. وفقاً وألخري، 
يُفرَّ  وخلط بني  النتماء  إلثنّي و النتماء  واينّي )إىل  إلسال8( بحقيقة أّن »أغلب 
 وفرنسـينّي يُطلقـون وقب عرب عـىل  ملسـتعَمرين من منطقة  ملغـرب وكذوك 
 ملسـلمني، ما يـؤدي إىل نوع من  وُصهـارة غري  ملفهومة و ملنيعـة تمزج بينهما 

فوبيا و لاة«.
يف لقيقـة  أمـر، توجـا أرض خصبة يسـميها  ملؤرخون وعلمـاء  الجتماع 
» وعنرصيّـة مـا بعا  السـتعماريّة« ووا فيها » إلسـال8  ملتخيّـل« )عنو ن كتاب 
توماس ديلتومب(. تلك  ونسـخة  مُلتخيّلة من  إلسـال8  وتـي ُووات إعالميّاً خال4 
 وسـبعينات تبلورت يف  ملخيا4  الجتماعّي بفضل  ضطر بات جيوسياسيّة كرى 
يف نهاية ذوك  وعقا ) وثورة  إلير نيّة( ويف  وثمانينات )سقوط جا ر بروني،  نتهاء 
 وثنائيّـة  وقطبيّة(، وتحّووـت إىل 4وٍس جماعّي بعا 22 أيلو4/ سـبتمر 2  2 

وبا يات  وحرب ضّا  إلر4اب.
أمـا إعادة  وتأ4يل  وثقايفّ ونظرية صـا 8  وحضار ت  وتي تجتاح  ويو8 جميع 
مجـاالت  وتحليـل وفقاً وسـعيا بوعمامة، فقا فرضـت »لاود ً إثنيّـة، ثقافيّة 
ودينيّـة، عّوضـت لـاود  وفـرتة  ملاضية  وتـي كانـت  جتماعيّة وسياسـيّة«. 
وباونسبة وعاوم  الجتماع  وجز ئرّي، يجب فهم أّن  ووظيفة  الجتماعيّة  ورئيسيّة 
وإلسـالموفوبيا 4ـي »إضعاف  اللتجاجـات  الجتماعيّة من خـال4 خلق »عاّو 

د خيلّ«

المعركة المستمّرة

في اليمن اآلالم تثمر صمودًا ونصرًا

 سكينة المناري 

نا  تعـّادت أنـو ُع  وحـروب يف عرّصِ
بأشـكا4  إّمـا  أسـاويبها  وتطـّورت 
مبـارشة أَْو غري مبارشة، تـارًة تر4يباً 
وتارًة ترغيباً؛ أّن أعا َء  وله يف جٍا د ئم 
وُشـغل ال يتوقف يف  وهيمنة عىل  أّمة 
 إلسـالمية ومحو ثقافتهـا ومنهجها 
 وقرآني  وعظيم وغسل  أدمغة بأفكار 
 وتضليـل و النحر ف و إلر4ـاب، منها 
 وحـرب  وعسـكرية  ملعروفـة؛  وتـي 
يقاتـل بها  أعـا ء مبـارشًة يف  مليا ن 
باوسـالح و وجيوش و وعتاد  وعسكري 
 ملتنـّوع ومنهـا  وحـّرب  وناعمة،  وتي 
يقاتل بها بشـكل غري مبارشة َوخفي 
ال ياركهـا إالّ  إلنسـان  ملؤمـن  ويقظ 
و ملبـادئ  تسـتهاف  وقيـم  و وتـي 
منهـا  وحـّرب  إلعالميـة  و أخـالق، 
ينـرش  وعـاّو عـر وسـائله  إلعالمية 
 وتلفزيونيـة و إلذ عيـة و الجتماعيـة 
 أخبـار  وكاذبة و النتصـار ت  ملزيفة 
و الدعائيـة،  و وحمـالت  وهجوميـة 
ومنهـا  وحـّرب  ونفسـية و4ـي بـث 
 أر جيف و وشائعات و وفوىض وإثارة 
 وقلق و وخـوف و وتثبيـط ولتأثري عىل 
معنويـات  ونـاس وإضعـاف عزمهم 

وصمود4م أما8 مو جهة  وعاّو. 

ووعّل  وحرب  إلعالمية 4ي  وتي تأخذ 
نشـاطاً أَْكبَـر ومسالة أَْكبَـر يف وقتنا 
 وحـارض ملاذ ؟!؛ أن  وحـرب  إلعالمية 
تؤدي  وحرب  وناعمة و ونفسية بنفس 
 ووقت وبسـهووة جـا ً، نحن يف عرص 
 وتكنوووجيـا  وحايثة وعـرص  وعوملة 
كما يقا4، أغلب  وناس سـو ًء من فئة 
 ورجا4 أَْو  ونسـاء أَْو  وصغار أَْو  وكبار 
إن وـم يمتلكو   وشاشـات  إلوكرتونية 
و وشـبكة  وعنكبوتية، فهـم يمتلكون 
 وهو تَف  ونقاوـة و وتي  خترصت دور 
 وشاشـات  وكـرى يف شاشـة صغرية 
أصبحـت يف يِا  وجميـع، باإلمكان وكل 
فـرد أن يتابـَع ويتصّفَح مـا يجري يف 
 وعاوـم مـن ز ويـة غرفتـه: و4ُنـا قا 
يقـع يف خيـوط  وحـرب  وناعمة لني 
أفـال8  مشـا4اة  إىل  ترويجـات  يجـا 
وصـور ومو قـع غـري أخالقيـة، وقا 
تؤثر عليه  وحرب  ونفسـية لني يتابع 
أخبـار  وعاّو و ملشـا4ا  وتـي ينرش4ا 
و النتصار ت  وو4ميـة، وباوتايل تؤدي 
 وحـرب  إلعالميـة دوريـن متكاملـني 

وتوفر بذ4  ووقت و وجها ولعاو. 
 4ذه  وحروب قـا تنتهي وقا تكون 
مؤقتة مهما طاوت، وكن 4ناك معركة 
مستمرة ون تنتهي إىل يو8  واين تعتر 
أَْكبَـر معركة نو جهها و4ي  أسـاس 
اللتـال4  وبلـا ن وغزو  وشـعوب 4ي 

معركة  ووعي  ملسـتمّرة بني أ4ل  وحق 
وأ4ل  وباطل، بني  ملؤمنني و وكافرين. 
 كـم وجانا  ويو8  وكثـريَ من  وناس 
غـرر بهم فانطلقـو  إىل أعمـا4 نامو  
عليها فيما بعا ووجانـا  وكثريَ وقعو  
ضحيـًة ولباطل؛ أن  وعاّو  سـتماوهم 
و سـتطاع  وتضليل و وخا ع و ملكر بل 
و سـتطاع  ويهود و ونصارى أن ياسو  
فكرنـا ومنهاجنـا  يف  باطلـة  عقائـَا 
 وتـي تـارَُّس يف  ملـا رس و وجامعات 
و أكاديميـات و وبعـض غـري مـارك 
وذوـك؛ أن  ووعـي غائب ومنعـا8، إذ  
 نعـا8  ووعـي وإن تحركنـا يف سـبيل 
 وله ون نسـتطيع أن نحقـق نجالاً أَْو 
تقامـاً يف  وعمـل، سـنتحّرك بجا4ليه 

وعشو ئية. 
إذ  وـم يكـن  ووعـي موجـود ً وـن 
نستطيع أن نخاطب  وناس باأسلوب 
 ملناسـب وتقايم 4ـاي  وله باوشـكل 
 ملطلوب، إذ  كان  ووعـي موجود ً فينا 
ال ألا يسـتطيع أن يضلنـا أَْو يخاعنا 
وإذ  نجحنا يف معركة  ووعي ستتالىش 
أمامنـا ُكـّل أنـو ع  وحـروب، و4ذ  ما 
أثبته  وشـعب  ويمني أما8 أَْكبَـر لرب 
لاثـت يف  وتأريـخ، ما جعلـه صاما ً 
مقاوماً 4و إيمانـه ووعيه وبصريته.. 
ووـن نحصل عىل  ووعـي إالّ من  وقرآن 

 وكريم وأعال8  وُهاى. 

أمل المطهر

4نـاك يف ذوـك  وجزء مـن  وعاوم 4ُز8 
 وجمُع وووو  مابرين.. 

4نـاك كانـت با يـة  ملعركـة 4جو8 
رشس ومتولـش وـه أ4ا فـه  وخبيثـة 

وُمَخّططاته  وقذرة.. 
قـررو  أن يجتمعو  عـىل رضب وطن 
وشـعٍب رفـض  النصياَع وهـم و النقياد 

أدو تهم.. 
وبقمـة  بعاو نهـم  وخبيـث  فبـاأو  
 السـتكبار و وغطرسـة  سـتهافو  ُكـّل 

 وحياة 4ناك. 
قتلـو   ونسـاء  رضبـو   وبيـوت، 
و الطفـا4، 4امـو   ملسـاجا و ملا رس، 
ُكـّل يشء عىل تلك  أرض  وطا4رة 4اف 

مرشوٌع وهم. 
ظنو  أنهم بذوك لّقـقو  ُكـّل أ4ا فهم 
وأن جر ئمهـم سـتكر عنفـو ن ذوـك 
 وشـعب وشـموخه، وكن ما  وذي لاث 
بعـا أربعة أعـو 8 من ُكـّل 4ـذ   وصلف 
تلـك  المكانيـات  ُكــّل  رغـم  و وحقـا 
و ملتطـورة و أسـلحة  وفتاكـة  وثقيلة 
 وتـي صبو4ـا عـىل رأس 4ذ   وشـعب، 
إال أننـا  آلن نـرى  ملعادوة تتـزن و وكفة 

ترجح. 
أَْصبَــح  وشـعب  ملسـتهاُف  فقـا 
يسـتهاف  آلن أعـا ءه يف عقـر د ر4ـم 

ويهاد  منهم ويقلق سكينتهم. 
وأَْصبَـحـت ُكــّل جريمـة يليهـا رد 

قاصم ور دع.. 
بصمـوده  أَْصبَــح  ملقاتـل  ويمنـي 
وإقا مـه وشـجاعته 4ـو مـن يفاوض 
عىل طاوالت سـالمهم  ملزيـف ويفرض 
رشوطه ويضع مطاوبه و4م من يستمع 

رغماً عنهم.
وم تعا  آلن  ملسـاوة مسأوة ردع فقط 
بـل تكافـأت مـع معادوـة  ورعـب فكل 
تلـك  وخطـو ت  واقيقـة و وحكيمـة يف 
ظـل  وقيـادة  وربانية عظيمـة  وتي باأ 
يخطو4ـا ومقاتـل  ويمني منـذ باء رده 
عىل 4ـذ   وعـاو ن كانت بمثابـة  وحفر 
تحـت مبنى كبـري وقوي وهامـه بعا4ا 

دفعة و لاة.
فكانـت ُكـّل تلك  وعمليات يف ما ور ء 
 وحـاود ويف جبهاتنـا  وا خليـة و خري ً 
تطـور  وصناعـات ولُقـوَّة  وصاروخية 
.. 4ـي من   ملباركـة و وطـري ن  ملسـريَّ
صنعـت معادوة  ورعب و وـردع وأثبتها 
 وعاو بنفسـه يف آخـر ترصيحات  أمن 

 وقومـي  الرس ئيـيل  وـذي وضـح فيه 
مـا خفـي عـىل بعـض  وسـطحيني أَْو 
 ملتعامـني عـن رؤية  وحـق  أبلج، فقا 
أوصل  ملقاتـل  ويمني  وعاو  ملتخفي إىل 
لاوٍة من  ورعب بحيث أظهر نفسه علناً 
وقاوها أنـا قلق من  وصو ريـخ  ويمنية 
ومذعور من  ملقاتـل  ويمني  وذي أطلق 
بإيمانه ووعيه طاقًة كبرية من  وصمود 

و أقا 8. 
فماذ  بعا 4ذ ؟!!

 بعـا أن يعيـَق صمـود و ستبسـا4 
ووعي شـعب صفقة  وقرن  وشـيطانية 
ويخلـط  أور ق ويقلـب  وطاووة عليهم 

باعرت فهم. 
شـعب ظنو  أنهم بقتلـه ودفنه تحت 
 أنقـاض سـينتهي، وكنهـم وـم يعلمو  
أنـه يز4ر من تحت  وركا8 عزماً وبأسـاً 

شايا ً.. 
وبعا أربعة أعو 8 من  وعاو ن.. 

تعلم  وشـعب من دفن شـها ئه كيف 
يسـتنبت  وا8َ فينبت بـه  وحرية، وكيف 
يـزرع  وامَع فيخرج منـه  وعز8، وكيف 

يستثمر  وحزَن فيثمر وه  ملجا. 
وذوك ال أباوغ إن قلت إن  وعاوم بأكمله 

4ُز8 يف  ويمن و نكر.
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4ـذه  وحقيقـة  وتـي يجـب أن نعرفهـا 
وأن نقووهـا أووئـك، وأن نرفـض  وحقيقة 
 وتـي يرياون أن يرسـخو4ا يف أنفسـنا 4م 
من ليث يشـعرون أَْو ال يشعرون، لقيقة 
) وهزيمـة  ونفسـية(،  لقيقـة   وهزيمـة، 
ال نسـمح أنفسـنا، ال نسـمح أنفسـنا أن 
نشـا4ا د ئًمـا تلك  ألا ث وتلـك  ملؤ مر ت 
 ور4يبـة جـًا  جًا ، ثم ال نسـمح أنفسـنا 
أن يكـون وها موقف، سـنكون من يشـارك 
يف دعـم  ويهـود و ونصـارى عناما نرسـخ 
 وهزيمـة يف أنفسـنا، عنامـا نَْجبُـن عن أي 

كلمة أمامهم. 
إذً  فهمنـا بأنـه ويـس مـن صاوـح أيـة 
دووة كانـت أن تُظِهر وآلخريـن ما يخيفهم 
عنامـا يتحاثون ويرصخون يف وجه أمريكا 
وإرس ئيـل، عنامـا يرفعون صوتهـم بلعنة 
 ويهـود  وذين وعنهم  وله عىل وسـان أنبيائه 

وأوويائه. 
ثم سنسـهم د ئًما يف كشـف  وحقائق يف 
 وسـالة؛ أننا يف عاوم ربما 4و آخر  وزمان 
كما يقا4، ربما - و وله أعلم - 4و ذوك  وزمن 
 وـذي يَتََغْربَـل فيـه  وناس فيكونـون فقط 
صفني فقط: مؤمنون رصيحون/ منافقون 
رصيحون، و ألـا ث 4ي كفيلة بأن تغربل 

 وناس، وأن تكشف  وحقائق. 
عنامـا نتحاث أيًضا 4ـو ونعرف لقيقة 
أننا أما8 و قع ال نخلو  فيه من لاوتني، ُكـّل 

منهمـا تفرض علينـا أن يكون ونـا موقف، 
نحن أما8 وضعية َمِهيْنة: ذ4، وخزي، وعار، 
 سـتضعاف، إ4انة، إذال4، نحن تحت رلمة 
 ويهـود و ونصارى، نحن كعرب كمسـلمني 
أصبحنـا فعاًل تحـت أقا 8 إرس ئيـل، تحت 
أقا 8  ويهود، 4ـل 4ذه تكفي إن كنا ال نز 4 
عربًـا، إن كنا ال نز 4 نحمـل  وُقـْرآن ونؤمن 
باولـه وبكتابـه وبرسـووه وباويـو8  آلخـر 

وتافعنا إىل أن يكون ونا موقف. 
 وحاوـة  وثانيـة: 4ي مـا يفرضـه علينا 
ديننـا، مـا يفرضـه علينـا كتابنـا  وُقـْرآن 
 وكريـم من أنـه ال بـا أن يكون ونـا موقف 
من منطلق  وشـعور باملسـئووية أمـا8  وله 
سبحانه وتعاىل. نحن وو رضينا - أَْو أوصلنا 
 آلخـرون إىل أن نـرىض - بـأن نقبـل 4ـذه 
 ووضعيـة  وتي نحـن عليها كمسـلمني، أن 
نـرىض باوذ4 أن نـرىض باوقهـر، أن نرىض 
َعـة، أن نرىض بأن نعيش يف 4ذ   وعاوم  باوضَّ
عىل فتـات  آلخرين وبقايا مو ئـا  آلخرين، 
وكن 4ل يرىض  وله ونا عناما نقف بني يايه 
 وسـكوت؟ من منطلق أننا رضينا وقبلنا وال 

إشكا4 فيما نحن فيه سنصر وسنقبل. 
فـإذ  ما وقفنـا بني يـاي  وله سـبحانه 
وتعـاىل يو8  وقيامة، 4ل سـنقو4: )نحن يف 
 وانيـا كنا قا رضينـا بما كنـا عليه؟(. 4ل 
سـيُْعفينا ذوك عن أن يقا4 ونا: أوم نأمركم؟ 
}أََوـْم تَُكـْن آيَاِتي تُتْـىَل َعَليُْكـْم{ ) ملؤمنون: 

مـن  آلية 5 2(؟ }أََوَوـْم تَُك تَأِْتيُكْم ُرُسـلُُكْم 
أوـم  مـن  آليـة  5(؟  )غافـر:  ِباْوبَيِّنَـاِت{ 
تسمعو  مثل قووه تعاىل: }يَا أَيَُّها  وَِّذيَن آَمنُو  
 تَُّقـو   ولَّـَه َلقَّ تَُقاِتـِه َوال تَُموتُـنَّ إاِلَّ َوأَنْتُْم 
ُمْسـِلُموَن َو ْعتَِصُمو  ِبَحبْـِل  ولَِّه َجِميًعا َوال 
تََفرَُّقـو { )آ4 عمـر ن: من  آليـة  2( ومثل 
ـٌة يَْاُعوَن إىَِل  قووه تعـاىل: }َوْوتَُكـْن ِمنُْكْم أُمَّ
 ْوَخـرْيِ َويَأُْمـُروَن ِباْوَمْعـُروِف َويَنَْهـْوَن َعِن 
 ْوُمنَْكـِر َوأُوَوِئَك 4ُـُم  ْوُمْفِلُحـوَن )4 2( َوال 
تَُكونُو  َكاوَِّذيـَن تََفرَُّقو  َو ْختََلُفو  ِمْن بَْعِا َما 
َجاَء4ُـُم  ْوبَيِّنَـاُت َوأُوَوِئَك َوُهْم َعـذَ ٌب َعِظيٌم 
ا  )5 2( يَْو8َ تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ
ْت ُوُجو4ُُهْم أََكَفْرتُْم بَْعَا إِيَماِنُكْم   وَِّذيَن  ْسَودَّ
َفذُوُقـو   ْوَعـذَ َب ِبَما ُكنْتُْم تَْكُفـُروَن )6 2( 
ـْت ُوُجو4ُُهْم َفِفـي َرْلَمِة  ـا  وَِّذيَن  بْيَضَّ َوأَمَّ
 ولَِّه 4ُْم ِفيَهـا َخاِوُاوَن{ )7 2( )آ4 عمر ن( 
أويسـت 4ذه  آليات تخاطبنا نحن؟ أويسـت 

تحملنا مسئووية؟ 
ٍة  أوـم يقـل  وُقــْرآن ونـا: }ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس تَأُْمُروَن ِباْوَمْعُروِف َوتَنَْهْوَن  أُْخِرَجْت ِولنَـّ
َعـِن  ْوُمنَْكـِر{ )آ4 عمر ن: مـن  آلية 22(؟ 
أوـم يقل  وله ونا: }يَا أَيَُّها  وَِّذيـَن آَمنُو  ُكونُو  

أَنَْصاَر  ولَِّه{ ) وصف: من  آلية 24(؟
فـإذ  رضينا بمـا نحن عليـه، وأصبحت 
ضمائرنا ميتة، ال يحركها ما تسـمع وال ما 
تحس به من  وذوة و وهو ن، فأعفينا أنفسنا 
4نـا يف  وانيـا فإننا ون نُعفى أمـا8  وله يو8 

 وقيامة، البُّا ولناس من موقف، أَْو فلينتظرو  
ذاًل يف  وانيا وخزيًا يف  وانيا وعذ بًا يف  آلخرة، 
4ـذ  4و منطق  وُقــْرآن  وكريـم،  وحقيقة 
4َ ِوَكِلَماِتِه{   وُقـْرآنية  وتي ال تتخلف، }ال ُمبَاِّ
4َ ِوَكِلَماِت  ) أنعا8: مـن  آلية 225( }َوال ُمبَاِّ
4ُ  ْوَقْو4ُ   ولَّـِه{ ) أنعا8: من  آلية4 ( }َما يُبَاَّ

8ٍ ِوْلَعِبيِا{ )ّق:ش2(.  َوَايَّ َوَما أَنَا ِبَظالَّ
ثـم عناما نتحـاث، ونذكـر  ألا ث وما 
يحصـل يف 4ـذ   وعاوم وما يحـاث، ووصلنا 
إىل وعي بأنه فعاًل يجب أن يكون ونا موقف، 
فما أكثر من يقو4: ماذ  نعمل؟ ماذ  نعمل؟ 
ومـاذ  بإمكاننـا أن نعمـل؟ أويـس  ونـاس 
يقووـون 4كذ ؟ 4ـذه ولا4ا تـا4 عىل أننا 
بحاجـة إىل أن نعرف  وحقائـق  وكثرية عما 
يعمله  ويهـود وأووياء  ويهـود، لتى تلمس 
فعاًل بأن  وسالة، بأن  مليا ن مفتوح أمامك 

أعما4 كثرية جًا  جًا  جًا . 
أَوال تـارون أن بإمكانكـم أنتـم يف 4ـذه 
 وقاعـة أن تعملو  عمـاًل عظيًما، وكل و لا 
منكـم بإمكانـه أن يعمله وسـتعرفون أنه 
عمل عظيم عناما تحسـون يف أنفسـكم أن 
عماًل كهذ  سـيثري 4ـذ  أَْو ذ ك، وسـينطلق 
 ملرجفـون من 4نا و4نـاك، و ملنافقون من 

4نا و4ناك فريجفون ويثبطون. 
 مليـا ن ويس مقفـاًل، ويس مقفـاًل أما8 
 ملسـلمني، أعما4  ويهـود و ونصارى كثرية، 
و4ـم  جـًا ،  و سـعة  و سـعة،  ومجـاالت 

يحسـون بخطورة تَحـّركك يف أي مجا4 من 
 ملجاالت وتـرضب عملهم  وفالنـي، أَْو تؤثر 
عىل مكانتهم بصورة عامة، أَْو وتؤثر عىل ما 
يرياون أن يكون سـائًا ، ِوحاٌف عىل  وعيون 

وعىل  وقلوب. 
أو قـا يقو4  وبعض: )فقـط 4ي ألا ث 
4نـا و4ناك( وقا ُلِسـم  ملوضوع باوشـكل 
 وـذي يؤ4ل أمريـكا أن تعمل مـا تريا وأن 
تعمـل يف بقـاع  وعاوم  إلْسـاَلمي كلـه، فما 
سمعناه باأمس يف أفغانستان 4و ما يَُحاك 
مثله  ويـو8 ضا لزب  ولـه يف وبنان، 4و ما 
يُحاك مثله  ويو8 ضا  وجمهورية  إلْساَلمية 
يف إير ن، 4و ما يُحاك مثله  ويو8 ضا  ململكة 
 وعربية  وسعودية ولسيطرة عىل  وحج، عىل 
مشاعر  وحج، فنحن من كنا نرصخ وتحرير 
 وقـاس، سـنرصخ، وسـنرصخ - إن كنـا 
سـنرصخ - عناما تُحتل مكـة عناما تُحتل 

 ملاينة، و4ذ  محتمٌل  لتمااًل كبريً  جًا . 
أن  بإمكانـك  ويـس  بأنـه  تـرى  فكيـف 
تعمـل، أَْو ترى بأنك بمعـز4 عن 4ذ   وعاوم، 
وأنك وسـت مسـتهاف، أَْو ترى بأنك وسـت 
ُمستذ4َ، ممن 4و و لا من  أذالء، و لا من 
 ملسـتضعفني، و لا من  مُلهانـني عىل أياي 
 ويهـود و ونصـارى، كيـف ترى بأنك وسـت 
ـة  وتي أنت  مسـئواًل أما8  وله، وال أما8  أُمَّ
و لا منهـا، وال أمـا8 4ذ   وايـن  وذي أنت 

آمنت به؟! 

 : خاص:

يف با يـة  أوفية  وثاوثـة تعاَظَم خطُر 
ـة   ملرشوع  أمريكي  إلرس ئييل عىل  أُمَّ
 وعربية و إلْساَلمية، ودشن ذوك  ملرشوع 
 وخطـري باختـالق أكـر خايعـة عرفها 
 وتأريـخ  وتـي سـمية بألـا ث  وحادي 
عرش من سبتمر، وجعلها كمرر وتنفيِذ 
ذوـك  ملـرشوع، وأعلـن لينهـا  ورئيُس 
 أمريكـي بـوش أنـه سـيتَحـّرك قائالً: 

»من وم يكن معنا فهو ضانا«. 
ــة  وعربيـة و إلْسـاَلمية  وكانـت  أُمَّ
تعيش و قعاً سـيئاً جا ً، ال تمتلك  وروح 
 وعمليـة، وويس وايهـا أي مرشوع، ووم 
تعا تعرف من 4و عاو4ـا، وويس وايها 
شعور باملسـؤووية، وال تعي ماذ  يحاث 

لووها. 
ويف ذوك  وو قع أعلن  وشهيا  وقائا من 
جبـا4 مر ن مرشوَعـه  وثقايف  ونهضوي 
 وُقـْرآنـي يف مو جهـة أعـا ء  وله  ويهود 
و ونصارى، ومن مارسـة  إلما8  وهادي 
يف مـّر ن رشع بوضع  وخطوط  وعريضة 
ولتَحــّرك  وعميل  بتا ًء مـن مللمة  وناس 
مـن  وجلسـات  ملتفرقـة كمجموعـات 
يف  ملقيـل وتضييـع  ووقـت يف تحليـالت 
خاطئـة ولايث أجـوف ومتابعة أخبار 
ملجرد  وفضو4 ثـم تخرج ُكـّل مجموعة 
وتتقلـب  رؤيـة  وال  موقـف  أي  بـاون 
توجهاتها لسـب تقلب وسـائل  إلعال8 

 وتي تسمعها. 
ودعا  وسـيُا لسني  وحوثي  وناس إىل 
 الجتماع ُكـّل خميـس ولحايث برولية 
مسؤووة: »نتناو4  ألا ث ويست عىل ما 

تعودنـا عليه، ونحن ننظر إويها كألا ث 
بـني أطـر ف 4نـاك وكأنهـا ال تعنينـا، 
وكأننا وسنا طرفاً يف 4ذ   ورص ع أَْو كأننا 
وسـنا  ملسـتهافني نحن  ملسلمني يف 4ذ  
 وـرص ع، نتحاث برولية مـن يفهم أنه 
طـرف يف 4ذ   وـرص ع ومسـتهاف فيه 
شـاء أ8 أبى، برولية من يفهم بأنه وإن 
تنّصل عن  ملسئووية 4نا فال يستطيع أن 

يتنّصل عنها يو8 يقف بني ياي  وله«. 

املؤامرات تدوُر على رأس هذه اأُلمَّـة:
كشف  وحقائق ومعركة  ووعي كانت 
من أبـرز  ملعاوـم  أساسـية يف  ملرشوع 
بـه  وشـهيا  تَحــّرك   وُقـْرآنـي  وـذي 
ـة   وقائـا وإيجاد ُكــّل ما تفتقـاه  أُمَّ
لسـب تقييمـه فقـا4 أن مـن أ4ـا ف 
تلـك  الجتماعـات  وتي دعـا النعقاد4ا: 
» كتشـاف  وكثـري مـن  وحقائـق د خل 
أنفسـنا ويف  وو قع ونخرج برؤية و لاة 

ونظرة و لاة بوعي و لا«. 
ووضـع  وشـهيا  وقائـا  وسـيا 
لسـني  وحوثي عاة تسـاؤالت: من 4م 
مسـتهافون؟  4ـم  و4ـل   ملسـلمون؟ 
و4ل  إلْسـاَل8 و ملسـلمني 4م مـن تاور 
عىل رؤوسـهم رلى  ملؤ مـر ت  ور4يبة 
بقيادة أمريكا وإرس ئيل؟.. 4ل  ملسلمني 
مجتمعـاً و4مياً؟ ويجيـب يف ذ ت  ووقت 
عىل تلـك  وتسـاؤالت قائالً: » ملسـلمون 
4ـم أووئك مثـيل ومثلك من سـكان 4ذه 
 وقريـة وتلـك  وقريـة، و4ـذه  ملنطقـة 
وتلك  ملنطقة..  ملسـلمون 4م نحن أبناء 
4ذه  وقـرى  ملتناثرة يف سـفوح  وجبا4، 
أبنـاء  ملـان  ملنتـرشة يف مختلـف بقـاع 

 وعاوم  إلْسـاَلمي، نحن  ملسـلمني، نحن 
 ملستهافون.. ومع 4ذ  نباو وكأننا غري 
مسـتعاين أن نفهم، غري مسـتعاين أن 
نصحـو ، بل يبـاو غريباً علينـا  وحايث 
عـن 4ـذه  ألـا ث، وكأنهـا ألـا ث ال 
تعنينا، أَْو كأنها ألا ث جاياة وم تطرق 
أخبار4ـا مسـامعنا، أَْو كأنهـا ألـا ث 

ووياة يومها«. 
وأن  وحقائـَق تسـتاعي  كتشـاَفها 
يقـو4  وشـهيا  وقائا ونتحاث ونكشـف 
 وحقائق يف أنفسـنا 4ي: 4ـل نحن فعالً 
نحس د خل أنفسـنا بمسئووية أما8  وله 
أمـا8 ما يحـاث؟ 4ل نحن فعـالً نحس 
بأننـا مسـتهافون أما8 مـا يحاث عىل 
أيـاي  ويهـود ومـن يـاور يف فلكهم من 
 ونصارى وغري4م؟. وونقل أووئك عناما 
تصلنـا أخبـار  وعاوم وما يعملـه  ويهود 
عن طريق وسـائل إعالمهم: 4كذ  نفهم 

 أخبار. 

أن  الدولــة  مصلحــة  مــن  ليــس 
يخــاَف النــاس إذا تحدثوا عــن اليهود 

والنصارى:
وخاطـب  وشـهيُا  وقائـُا  وحارضين 
ووضـع تسـاؤالت: عنامـا نتحـاث عن 
) ويهـود و ونصارى(  أمريكا وإرس ئيـل 
وعـن رضورة أن يكون ونا موقف منهم، 
4ل نحـس بخـوف يف أعماق نفوسـنا؟ 
وممن 4ذ   وخوف؟ 4ل ألا منكم يخاف 
من أمريـكا أَْو إرس ئيـل؟ ويجيب يف ذ ت 
 ولحظـة: »إذ  شـعرنا يف أعماق أنفسـنا 
بأننا نخاف  واووة فإننا نشـها يف أعماق 
أنفسـنا عىل أن 4ؤالء 4ـم أووياء وليهود 

و ونصـارى، أي دووـة كانـت يحـاث يف 
نفسـك خوف منها فإنك يف قر رة نفسك 
تشـها بأن تلـك  واووـة 4ي مـن أووياء 

 ويهود و ونصارى«. 
وخاَطـَب  ملسـؤووني يف  واووة يف ذوك 
 ووقت كنصيحة تجاوزت  ويمن ويقامها 
وألنظمـة  وعربيـة و إلْسـاَلمية فقـا4:« 
ويـس من مصلحتكـم أن تظهرو  ولناس 
بأنهـم يخافونكـم إذ  مـا تحاثـو  عـن 
 ويهـود و ونصارى، وتحاثـو  عن أمريكا 
وإرس ئيـل؛ أنَّكـم وإن قلتـم مـا قلتم، 
وإن صنعتـم ما صنعتم من مرر ت فإن 
 وُقــْرآن علمنا أنها ويسـت بـيشء، أنها 
ويسـت و قعية،  وُقـْرآن  وكريم قا4 ونا: 
}َفرَتَى  وَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن 
ِفيِهـْم يَُقووُـوَن نَْخَش أَْن تُِصيبَنَـا َد ِئَرٌة 
َفَعـىَس  ولَّـُه أَْن يَأِْتَي ِباْوَفتْـِح أَْو أَْمٍر ِمْن 
و  يِف أَنُْفِسِهْم  ِعنِْاِه َفيُْصِبُحو  َعىَل َما أرََسُّ

نَاِدِمنَي{) ملائاة:52(. 
وأضاف: »من مصلحتكم أن ال تعززو  
تلك  وحقيقة يف أعمـاق  ونفوس من أننا 
نخـاف منكم إذ  مـا تحاثنا عـن  ويهود 
4ـو  أعمـاق  ونفـوس  إن  و ونصـارى، 
مكمـن  وحقائق، ففي أعمـاق  ونفوس 
ـخط، تكون 4ناك بذور  تكون بذر ت  وسَّ
 وحريـة، تكون 4نـاك بـذور  ورصخات 
 وتي تسـمعونها يف وجـوه أوويائكم ويف 

وجو4كم«. 
ويف ذ ت  وسـياق أّكـا  وشـهيا  وقائا 
أن »ُكلَّ رصخـة نرفُعهـا، ُكــّل  جتماع 
نعملـه كهـذ  أَْو غـريه نحن إنمـا تأثرنا 
بوسـائل إعالمكم عناما تعرضون علينا 
و أمريكيـني  رضبـات  ويهـود  أخبـار 

و إلرس ئيليني 4نا و4ناك يف أفغانسـتان 
ويف فلسـطني، ويف ُكــّل بقعـة من بقاع 
4ـذ   وعاوم، نحـن ننظر إىل مـا تعرضه 
عىل شاشـة  وتلفزيون بنظرتنا  وبا ئية، 
نحـن ال نـز 4 عربـاً وـم نَتََمـّان بعـا، 
وببسـاطة تفكرينـا كعرب مسـلمني ال 
تز 4ُ يف نفوسـنا بقيٌة من إبَاٍء، بقية من 

إيَْمـان«. 

الهزيمــة  ترســيَخ  يريــد  العــدّو 
النفسية يف نفوس املسلمني:

يرتكُب  ويهوُد و ونصارى جر ئَم بشعًة 
يف مختلـف  وبلـا ن  وعربية و إلْسـاَلمية 
شاشـات  وتلفزيـون،  عـىل  وتعـرض 
وضحية تلـك  وجر ئم 4م أبناء  إلْسـاَل8 
إخو نكم من  ملسـلمني، ويؤّكـُا  وشهيُا 
 وقائـُا أن  وعاوَّ بارتكابه 4ـذه  وجر ئم 
يريا أن يرسخو  يف أنفسنا 4ي » وهزيمة 
 ونفسـية«، وون نسـمح أنفسنا لسب 
كال8  وسـيا لسـني  وحوثي أن نشـا4ا 
تلـك  ألـا ث و ملؤ مـر ت  ور4يبـة وال 
يكون ونا موقـف، وأن أي دووة ويس من 
صاوحهـا تظهـر وآلخريـن مـا يخيفهم 
عنامـا يتحاثـون ويرصخـون يف وجـه 
أمريـكا وإرس ئيـل ويرفعـون أصو تهم 

بلعنة  ويهود. 
لسـني  وحوثـي  وأوضـح  وسـيا 
يف  كشـف  وحقائـق  يف  سنسـهم  أننـا 
 وسـالة؛ أنَّنـا يف آخـر  وزمـان  وـذي 
يتغربل فيـه  وناس فيكونـون يف صفني 
فقـط: مؤمنون رصيحـون أَْو منافقون 
رصيحـون، و ألا ث كفيلـة بأن تغربل 

 وناس وتكشف  وحقائق. 

الشهيد القائد: لن نسمح ألنفسنا أن نشاهَد جرائم اليهود والنصارى في فلسطين وأفغانستان واليمن وال يكون لنا موقف

سنسهم يف كشف الحقائق واألحداث كفيلة بأن تغربل الناس إىل صفني: مؤمنون صريحون أو منافقون صريحون

برنامج رجال اهلل: الصرخة في وجه المستكبرين

امليدان ليس مقفااً أمام املسلمني، أعمال اليهود والنصارى كثرية 
وهم يحسون بخطورة تَحـّركك يف أي مجال لتضرب عملهم 
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 : وكاالت
و َصـَل  وجيـُش  وسـوري 
أريـاف  يف  تقاَُّمهـم  وللفـاُؤه 
درعا باوجنوب  وسـوري، فيما تم 
 وتوصـل إىل  تّفاق مـع  وجماعات 
 ملسـلحة يف  وريـف  ورشقـي عىل 
وتسـوية  مسـلحيها،   ستسـال8 
أوضـاع  ور غبـني باوبقـاء منهم، 
أسـلحتهم  وثقيلـة  وتسـليم 
و ملتوسـطة، وخـروج  ور فضـني 

ولتسوية مع عائالتهم إىل إدوب. 
ويعتر معر نصيـب  وحاودي 
مـع  أردن بريـف درعـا  وجنوبي 
وبو بـة  ولنقـل  رئيسـاً  رشيانـاً 
 قتصاديـة رئيسـية، ليـث رفـع 
 وجيـش وللفاؤه  وعلم  وسـوري 
فـوق بو باتـه بعـا ثالث سـنو ت 
تقريبـاً مـن سـيطرة  وجماعات 

 وتكفريية  ملسلحة عليه. 
وأعلنـت  وجماعـات  ملسـلحة 
أنهـا و فقـت عـىل إوقاء  وسـالح 
بوسـاطة  تـم  بموجـِب  تّفـاق 
روسية يتضمُن تسـليَم محافظة 
درعا ولحكومة  وسـورية وتسليم 

 أسـلحة  وثقيلـة و ملتوسـطة يف 
ُكــّل  وبلا ت و ملان  وتي يشـملها 
أن  مضيفـًة   تّفـاق  الستسـال8، 
ضمانات روسـية ستشـمل أيضاً 
مسـلحي  ملعارضة ممـن يرياون 
تسـوية أوضاعهم مـع  وحكومة 

بموجبهـا  سـيقبل  عمليـة  يف 
مسلحون سابقون  وعيش تحت 
لكـم  واووة مـرة أخـرى، وأن 
 ملسـلحني  وذيـن ال يرغبـون يف 
 ملصاوحة فسيغادرون إىل شما4 

غرب  وبالد. 
َد ضابٌط  من جانٍب آخـر، 4اَّ
صهيوني، أمس  وسـبت بتوغل 
يف  ملنطقـة  جيـش  اللتـال4 
 وعازوة عىل  وحاود مع سوريا. 

وبـني  وضابـط يف ترصيحات 
كان«  »ريشـت  قنـاة  نقلتهـا 
 وعريـة، أن  وجيـَش ون يرتدَد يف 
أية عمليـة توغل يف لـا4 اللظ 
زيادة  وضغط عىل  والجئني  وفارين 
ملحاووـة إجبار4ـم عـىل  وهـروب 
و وتسلل إىل  أر يض  ملحتلة، وقا4: 
»إن  وجيـش وـن يسـمَح باجتياز 

 وسياج  أمني  وحاودي«.

عربي ودولي

 : فلسطين المحتلة
أعلنت 4يئُة شـؤون  أرسى و ملحررين 
 وفلسطينيني، مسـاء أمس  أو4، أن وجنَة 
 أرسى  إلد ريني  وتي تتوىل قيادة مقاطعة 
محاكـم  اللتال4 بـكل مسـتوياتها، باأت 
فعليـاً يف  وخطـو ت  وتصعياية ضـا إد رة 
سـجون  اللتال4 و سـتخبار ت  وسجون، 
مـن  أرسى  مجموعـة  باخـو4  وذوـك 
 إلد ريني، منذ أمس، يف إرض ٍب مفتوٍح عن 

 وطعا8. 
ونقلـت  ولجنـُة ولهيئة أسـماء  أرسى 
 وذين باأو  يف  إلرض ب، منذ أمس  وخميس، 
يف معتقل عوفر و4م: محمود عياد وإْساَل8 
جو ريـش وثائر  واوـو مـن محافظة بيت 
وحـم، وعيىس عـوض ونايـم  ورجوب من 
محافظـة  وخليل، ليث تـم نقلهم جميعا 
فور إعالنهم  واخو4 يف  إلرض ب إىل زنازين 

 ملعتقل. 
وأوضحـت  وهيئـة أن وجـوَء  أرسى 
 إلد ريني إىل  وتصعيا رد فعل طبيعي عىل 
 ملماطلة و وـال مباالة و السـتهتار  ملتبع 
من قبل  ستخبار ت  وسجون  إلرس ئيلية 
يف معتقـل عوفر، و وتي وعـات أكثر من 

مـرة بعـا جلسـات مطووـة مـع  ولجنة 
 وقيـادة بار سـة ملف  العتقـا4  إلد ري 
و وتعامـل معـه بجايـة وعقـا جلسـة 
موسـعة مـع ممثـيل  أرسى ووكن دون 

جاوى. 
ونقلـت  وهيئة عن وجنـة قيادة  أرسى 
 إلد ريـني أنـه سـيكون 4نـاك  وعايـا من 
خـال4  أسـبوع   وخطـو ت  وتصعيايـة 
 وقاد8، وستتوسـع د ئرة  إلرض ب  ملفتوح 
ُكــّل  وسـيتم  سـتئناف  عـن  وطعـا8، 
 وخطو ت  وتي  تخذت مسبقاً وتم تعليُقها، 
بما فيها  المتناُع عن أخذ  أدوية ومقاطعة 

عياد ت  وسجون. 
يُذَكـُر أن  أرسى  إلد ريـني يف سـجون 
بمقاطعـة  إرض بـا  يخوضـون   اللتـال4 
محاكـم  اللتـال4 بـكل مسـتوياتها منـذ 
تأريخ 2/25/و2 2، وذوـك نتيجة تحويل 
 العتقا4  إلد ري إىل عقاب جماعي وألرسى 
وعائالتهـم، و ملباوغـة يف إعطـاء قـر ر ت 
 إلد ري وتجايا4ـا وألرسى كنهج عنرصي 

إنتقامي. 
مـن جانب آخـر، قاوـت د ئـرُة  أوقاف 
 إلْسـاَلمية يف  وقـاس، أمـس  وسـبت: إّن 
لـر َس  ملسـجا  أقـىص تصـّاو  وعنارص 

من رشطـة  اللتال4، بعـا قيامهم بأعما4ٍ 
تخريبيـٍة يف منطقة »بـاب  ورلمة«  ملغلق 
و وو قع بني  ملصىل  ملرو ني وباب  أسـباط 

د خل  ملسجا  أقىص. 
ويأتي 4ذ   العتا ُء  ستكمااًل ملخططات 
 اللتـال4 يف  العتـا ء عـىل مقـرة »بـاب 
 ورلمـة«،  وتـي تو صلت  وهجمـة ضا4ا 

طو 4 شهر لزير ن  ملايض. 
وقـا جـرى  قتطـاع جـزء مـن  ملقرة 

وتسـييجها، وتانيسـها، ونبـش ولقبـور، 
ووضـع أسـو ر ولو جـز لايايـة وفصل 
 وجـزء  وذي  قتطعته رشطـة  اللتال4 من 

 ملقرة. 
ملصـادرة  سـلطات  اللتـال4  وتسـعى 
أجز ء من  ملقرة ملصلحة إنشـاء مشـاريَع 

تهوياية ومسار ت تلمودية يف  ملكان. 
وكان مئات  ملصلني  ملعتكفني يف  ملسجا 
 أقـىص خال4 أيا8 شـهر رمضـان  ملايض 

نّفـذو  أعمـاالً تطوعية ضخمـة يف منطقة 
باب  ورلمة د خل  أقىص، شملت توضيب 
وترتيب  ملنطقة وزر عتها بأشـجار زيتون 
جاياة؛ وتوفري  أجو ء  ملناسـبة الستخا 8 
تسـعى سـلطات  وهـا، يف لـني   ملصلـني 
 اللتـال4 منذ ذوـك  ووقـت إىل تخريب 4ذه 
 أعمـا4 وإعـادة  أمور إىل مـا كانت عليه 

سابقاً. 
ويف ذ ت  وسـياق، قمعت قو ُت  اللتال4 
 إلرس ئييل، أمس  وسـبت، وقفة  لتجاجية 
ضا  السـتيالء عىل أر يض  ملو طنني يف بلاة 
بني نعيم رشق ماينة  وخليل جنوب  وضفة 

 وغربية  ملحتلة. 
وأوضحـت مصادر  عالمية فلسـطينية 
أن جنـود  اللتـال4  عتـاو  باوـرضب عىل 
 ملو طنـني و ملتضامنـني  أجانـب، ونكلو  
باوشـبان، وقامـو  بإبعاد4ـم باوقـوة من 

 ملكان. 
وأشـارت  ملصـادر إىل أن  وجنـود  عتاو  
أيضـاً عـىل  وطو قـم  وصحفيـة ومنعو4ا 
مـن  وتغطيـة ومـن بينها طاقـم تلفزيون 
فلسـطني، كمـا  عتقلو   ملصـور  وصحفي 
إياد  وهشلمون؛ بُحّجة أن  ملنطقة عسكرية 

مغلقة. 

قوات االحتالل تعتدي على إصالحات للفلسطينيني يف األقصى وتقمع مظاهرة احتجاجية يف الضفة الغربية

الجيش السوري يتقدم بأرياف درعا ويجري اتفاقات مع املسلحني 
لرتتيب خروجهم أو بقائهم

 أسرى إداريون بسجون الكيان الصهيوني يبدأون اإلضراَب عن الطعام

النيابة الصهيونية تتجه للتوصية  فيما الكيان الصهيوني يهدد باقتحام المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا
بتقديم نتنياهو إىل املحاكمة 

بتهم الفساد 
 : وكاالت

تتجـُه  ونيابـُة  وعامـة  إلرس ئيلية إىل  وتوصيـة بتقايم رئيـس  ووزر ء 
بنيامني نتنيا4و إىل  ملحاكمة بشبهة  وفساد. 

وقاوت قناة  وتلفزة  وعرية  أوىل: إن  ونيابة  وعامة ون تنتظر  سـتكما4 
 ورشطـة تحقيقاتها مـع نتنيا4و، وسـتتجه وتقايـم توصيتها يف غضون 

شهرين. 
وأضافت يف تقرير نرشته، مسـاء أمـس  أو4: إن  ونيابة تتجه ولتوصية 

بإد نة نتنيا4و بتهم  ورشوة و اللتيا4 و وخيانة يف   ملفات. 
وذكـرت أن  ورشطَة  إلرس ئيلية سـتعوُد ولتحقيق مـع نتنيا4و يف  مللف 
 ور بع،  وثالثاء  ملقبل، مشريًة إىل أنه عىل  أرجح سيتم مرتني يف وقت اللق. 
ويُتهـم نتنيا4و يف  مللف  أو4 باوحصو4 عىل منافَع ثمينة، فيما يتهم يف 
 مللـف  وثاني بعقا وقـاء ت مع نارش صحيفة »يايعـوت ألرونوت« أرنون 
موزيـس، ولحصو4 عىل تغطية إيجابيـة يف صحيفته مقابل  وحا من نفوذ 

صحيفة »إرس ئيل  ويو8«. 
ا يف  مللف  ور بع فيُتهم نتنيا4و بتقايم تسهيالت ماوية ورشكة »بيزك«  أمَّ
والتصـاالت مقابـل تغطيـة إيجابية يف موقـع »و ال«  إلخبـاري  إلرس ئييل 

 ململوك ورجل  أعما4 شاؤو4 أووفيتش،  وذي يملك أَيْـضاً رشكة »بيزك«. 
ورشعـت  ورشطة منذ أكثَر من عا8 باوتحقيـق مع نتنيا4و، ووكن دون 
أن يقرر  ملستشـار  وقانوني ولحكومة أفيخاي ماناوبليت لتى  آلن تقايم 

الئحة  تها8 ضاه. 

مقتل خمسة مدنيني يف انفجارين 
استهدفا وزارة الداخلية يف الصومال

 : وكاالت
ُقتل خمسـُة مانيـني يف  نفجاريـن  سـتهافا، صباح أمس  وسـبت، يف 
مقايشو وز رة  وا خلية  وصوماوية تال4ما إطالق نار، وفق ما أفاد مسؤو4 

يف  ورشطة. 
وأعلنت لركة  وشباب  وتكفريية مسؤوويتَها عن  النفجارين  إلجر ميني. 
وتقاتل لركة  وشـباب  وتي أعلنـت والَء4ا وتنظيم  وقاعـاة  إلجر مي، 
وإلطالـة باوحكومة  ملاعومة من  الرسة  واووية يف مقايشـو منذ أكثر من 

عرش سنو ت. 
ورغـم خسـارتها بلـا ت و ر يض يف  وسـنو ت  وقليلة  ملاضيـة، ال تز 4 
 وحركـة تنفذ تفجري ت و4جمـات عىل أ4ا ف لكوميـة و منية ومانية يف 

 وعاصمة مقايشو غري4ا. 

الديلي تلغراف: على القوى العاملية فعل املزيد لتعويض إيران 
لضمان التزامها باالّتفاق النووي

 : متابعات
نرشت صحيفـُة  وايـيل تلغـر ف تقرير ً 
ملر سلها وشـؤون  ورشق  أوسط ياعو فيه 
 وقوى  وعاملية أن تفعَل  ملزيَا وتعويض إير ن 
وضمان  وتز مها باالتّفاق  ونووي بعا خروج 

 وواليات  ملتحاة منه. 
ويقو4  ملر سـل: إن  التّفـاَق  ونوويَّ مع 
إير ن بات تحَت طائلِة  وشك مع فشل  وقوى 
 أوروبيـة، أمـس، يف إقنـاع طهـر ن بأنهـا 
قـادرة عـىل تعويضهـا عن كامل  وخسـائر 
 القتصادية  وتي تسبب فيها خروج  وواليات 

 ملتحاة من  التّفاق. 
ويوضح  ملر سـُل أن  ملوقعـني عىل  التّفاق 

 وتأريخـي  جتمعو  ولمرة  أوىل منذ  نسـحاب 
 ورئيـس تر مـب مـن  التّفـاق يف مايو/أيـار 
ملناقشة كيفية إنقاذ  التّفاق يف مو جهة إعادة 

 وواليات  ملتحاة فرض عقوباتها عىل إير ن. 
وقا نص  التّفاق  ملوقع يف عا8 25 2 عىل 
رفع  وعقوبـات  ملفروضة عـىل  وجمهورية 
 إلْسـاَلمية مقابل تحجيـم  ورنامج  ونووي 
ورقابـة  إرش ف  تحـت  ووضعـه   إلير نـي 

منظمة  وطاقة  وذرية  وعاملية. 
ويشـريُ  وتقريُر إىل أن و شنطن قا طلبت 
مـن للفائهـا  وتوقَف عـن رش ء  ونفط من 
إير ن بـاء ً من  ور بع مـن نوفمر/ ترشين 

 وثاني وإال سيو جهون عقوباٍت ماوية. 
وعـىل  ورغـم مـن تعهـا  وـاو4  ملوقعة 

 أخـرى، بريطانيا وفرنسـا وأملانيا و وصني 
وروسـيا، باوبقـاء ضمـن  التّفـاق، إال أنها 
بات بال لـو4 أَْو قوة بشـأن منع رشكاتها 
مـن  النسـحاب مـن إيـر ن؛ خوفاً مـن أثر 

 وتهايا ت  أمريكية عليها. 
ويوضـح  وتقريـر أن عماد  سـرت تيجية 
 التّحـاد  أوروبـي ولتعامل مع 4ـذ   ووضع 
مـرصيف  سـتثماري  “إقـر ض  يف  يتمثـل 
ـة تحمي رشكاته  أوروبي وإجـر ء ت َخاصَّ
من  وعقوبـات  وثانويـة  أمريكية ومقرتح 
 ملفوضيـة بأن تقو8 لكومـات دو4  التّحاد 
بتحويـالت ماوية مبـارشة إىل  وبنك  ملركزي 

 إلير ني وتجنب أثر  وعقوبات  أمريكية”. 
 BBC نقالً عن *
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ق���وى الغزو م���ع أن هدَفها واضح وس���لوكها اإلجرامي يثبت طبيع���َة هذه املعركة وحقيق���ة هذا الهدف، 
ولكنها تأتي لترفع عناوين وذرائع للخداع وللتضليل ولهدف التأثير على بعض الس���ذج ودائماً اعتادوا في 
ُك�ّل فعالتهم مهما كانت س���يئة يسعون دائماً إلى تبريرها وإلى تقدمي األعذار، حتى اإلسرائيلي له عناوينه 

الزائفة وذرائعه الباطلة الحتالله لفلسطني.

كلمة أخيرة

دكتاتوريُة أمريكا وشاب صعدة
منصور هذيلي*

 
ما الذي يجعُل شابًّا من صعدَة 
يف يمن مهّمش ممس�وك يدُخُل يف 
السياسة من باِب املوت ألمريكا؟ 
أي�ن صعدُة م�ن أب�راج نيويورك 
وأي�ن كف�اُف اليمنيني م�ن دولة 
تحُكُم العاَل��َم وتلجُمه بالدوالر؟ 

إنّه الفهم. 
ال ن�زاُل يف تون�س نخ�وُض يف 
السياس�ة بمف�ردات وتصنيفات 

وأحالم الثمانينيات. 
بفع�ل  تغ�ّ�ت  كث��ٌة  أم�وٌر 

العوملة وطغيان نظام الهيمنة. 
واقعاً اآلن تبدأُ السياسُة يف تونس وخارج تونس وصوالً حتّى 
إىل عواص�م أوروبي�ة، تبدأ عندما تكون ج�رأة عىل أمريكا. هي 
جرأٌة ربّما منتحرة أَْو مغامرة أَْو مقامرة ولكن من دونها ال حّل 

وقد ال يكون حّل بها. 
عندما أرى تونسيني يرصفون كّل هذه الطاقة بني انتخاباٍت 

بلدية وترشيعية وكرنفال أحزاب أفهم أنّنا بلعنا الّطعم. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري  وارو ني

* كاتب من تونس

البقية ص 8

علي محمد النعمي

على الساحِل الغربيِّ نصبت جراملي 
البواسِل   بالرجاِل  قومي  وعّززت 

روَحُه  يحمُل  البأس  شديِد  بُكلِّ 
القبائِل   ُشـمِّ  ِفتيان  من  الَكفِّ  على 

سرينا وشاري البرق يقصُف دربنا 
وابِل   بعَد  وابًال  علينا  يـــُصـــبُّ 

الِعَدى  أعنِي  عــن  ــاِء  ــامل ب ميــّوهــنــا 
املشاعِل   فتيِل  عن  سناه  ويغني 

مسيرنا  كان  وكالبرمائيات 
والسواحِل   السما  بني  مناورة 

سالُحنا  الرعوِد  تسبيَح  يسّبح 
مقاتِل   ُكـلُّ  الليل  كسيل  ويسري 

تهامُة واشمخي  يا  فزيدي صموداً 
املعاقِل   شم  للغزو  برزت  فقد 

ــلُّ ضيغم  ُك الوغى  إلــى ساح  وهــبَّ 
كاملراجِل   دُمُه  يغلي  الغيظ  من 

حتــطــمــت  عليه  مياني  بعزم 
اجلنادِل   كصم  أمريكا  عواصف 

الذي  قائِدنا  البدر  وابن  الله  مع 
والفضائِل   للهدى  يدعو  الله  إلــى 

بندٍق  ــّل  ُك في  الهيجاء  إلــى  نفيراً 
األراذِل   للغزاة  املنايا  حملنا 

قبوِرهم  ونحو  جــاءوا  حتِفهم  إلــى 
األوائِل   مــصــيــَر  يلقى  فــآخــُرهــم 

جــهــاُدنــا  تسامى  وإميان  بوعي 
باطِل   أهُل  وهم  حق  على  فنحن 

حسبُنا  واللُه  الله  سبيُل  وهـــذا 
بغافِل   يعملون  عما  الله  وما 

بربنا  ونحن  امــريــكــا  مع  وهــــم 
واجلحافل   بآلياتهم  خسفنا 

ورهانُهم  بهم  أمريكا  تـــراهـــن 
فاشل   فوَق  فاشٌل  رهاٌن  عليها 

فلم تغِن عنهم في الوغى طائراتُها 
والبرادلي   إبرامزها  نفعت  وال 

كتيبٌة  للجنوب  يوٍم  ُكـــــلِّ  وفي 
بدائِل   من  لها  يا  فداًء  تساق 

جبهٍة  كل  في  الكل  مسَح  يالقون 
عاجِل   ـــلُّ  ُك أنبائهم  من  ويأتيك 

لعبًة  لإلمارات  يكونوا  أن  رضوا 
لناعِل   حذاءٌ  أمريكا  رجل  وفي 

كاشٌف  للحقائق  زماٌن  وهذا 

وفي الذكِر واألحداث صدُق الدالئِل
بصيرٍة  ذا  أمره  في  يكن  لم  وَمن 

الوسائِل   بكل  أمريكا  أضلته 
وتساقطت  أهدافها  وضحت  وقد 

عاقِل   كل  لدى  أمريكا  ذرائع 
نفَسُه  جّنَد  لله  يكن  لم  ومن 

لباطِل   ذليًال  أمريكا  جتّنده 
مؤيداً  الغزاة  صف  في  كان  ومن 

العوائِل  باغتصاب  راٍض  فذلك 
محايداً  النزال  ساح  عن  ظل  ومن 

مقابِل  دون  العدوان  خدم  فقد 
غدوا  إذا  الرجال  بني  ما  فرَق  وال 

األرامِل   وبني  الهيجا  عن  قعوداً 
الوغى  عن  للحياد  مجاٍل  من  وما 

للتخاذِل   ههنا  مجاٍل  من  وما 
وذلة  هوان  من  مالٍذ  من  وما 

اجلرامل   زناِد  في  إّال  حل  وال 
نزل  ولم  كنا  احلرب  رجاُل  ونحن 

الفواصِل  للحروب  ُخلقنا  رجاًال 
بَأْسِرها  علينا  الدنيا  حشدوا  ولو 

القنابِل   جميَع  صبوا  قصفنا  وفي 
رقابُنا  لالحتالل  خضعت  ملا 

تنازِل   من  ذرةٌ  منا  كان  وال 
منافٍق  وُكّل  ألمريكا  ُقل  أال 

وجاهِل   مهني  مهفوف  العرب  من 
لهم  قل  واإلمارات  لسعود  وقل 

وسافِل   خبيث  جرثوم  ُكلَّ  أيا 
كافٍر كلَّ  يا  اإلميان  مين  هنا 

التناوِل   صعُب  الرحمن  نََفُس  هنا 
مفخٍر  كل  لنا  أنصاٌر  ميانون 

املراحِل   جميع  في  األعادي  هزمنا 
وكم من جيوش قد غزتنا فأصبحت 

والسالسل   الردى  بني  مخيرًة 
أماَمكم  للغزاة  قبور  من  وكم 

ثواكِل   أمهات  من  خلفكم  وكم 
وقوٍة  شديٍد  بأس  أولوا  ونحن 

مــطــاوِل  من  لها  ما  شموخ  ســمــاء 
مطلٌب  ذلك  الذل  منا  وهيهات 

محاول   ُكـــــــلُّ  فيه  ويفنى  ميوت 

مناورة بني السماء والسواحل 


