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 : خاص
ــذ ُتــلٌّ من سـاح تبجورّ تملسـ�رّ وسـاح  نصرّ
تملدفعيـة، تبكا َعـن بلجيـش وتبلجان تبشـعليَّة، 
نهايـَة تألسـلوع تبصائا، ثـاَث عمليـات  جو1 
نوعية ـ  ينها عملكان مشرتتكان ـ عىل تجمعات 
تبغزتة وتمل تِزقة يف عدة مناطَق  جلهكي تبسـاحل 

تبغ  ي ونهم. 
ـذ سـاح تبجورّ تملسـ�رّ  فصـي جلهـة نهـم، نصرّ
 االشـرتتك مع سـاح تملدفعيـة، ُ ُجومـاً نوعياً، 
تـم خابها رضب عدة موتقـَع مل تِزقة تبعدوتن يف 

»تبص ضة«، ومس تألول. 
وجاء ذبك  عد ساعات من  جو1 آخ  مشرتك 
تسـكهدف تجمعاٍت بلغزتة وتمل تِزقة يف تبدريهمي 

 ابساحل تبغ  ي، تألر عاء تبصائا. 
و ابكوتزي مع  جو1 تبدريهمي، شـنرّ سـاُح 
تبجورّ تملسـ�رّ ُ ُجوماً منص دتً  طائ ة »قافف4«، 
يف تبيـو1 ذتته، عـىل تجمعات تبغـزتة وتمل تِزقة يف 

ـْـضاً.  معسك  عنربة  ابساحل تبغ  ي وَي
ووترّــدت مصـادر يف سـاح تبجـورّ تملسـ�رّ ون 

قا إفا ات ناجحة ودقيقة،  تبعمليات تبثاث حقرّ
ووسـص  عن مرصع تبعرشتت من عنـارص تبغزتة 

وتمل تِزقة، ووبحقا  هم خسائَ  ماديًة تل�ة. 
وجـاءت تبعمليـاُت عـىل ضـوء رفـد دقيـق 
بكَحـ رّتات تبغزتة وتمل تِزقة يف تملناطق تملسكهدفة. 
ـ تً تبعمليـاُت تملشـرتتة  ـن  وتكصاعـد مؤخرّ
سـاَحي تبجـورّ تملسـ�رّ وتملدفعية، و ـي عملياٌت 

عىل مسـكوًى عال من تبدقة وتبكأث� وتان تإلعا1 
ع مؤخرّ تً مشـا د ألول م ة ع ضا  تبح  ي قد وزرّ
جانلاً من تصافيل إحدى  ذه تبعمليات تملشرتتة 
يف تبساحل تبغ  ي، ووظه ت تملشا ُد ون تبرض اِت 
تبكـي تقـو1ُ تملدفعية  االشـرتتك مع سـاح تبجورّ 
ق إفا اٍت تسـكثنائية تصيـب تبعدورّ  تملسـ�رّ تحقرّ

 شكل دقيق وملارش. 

أخبار

 »بدر1« البالستي و5 صواريخ »زلزال1« تدك تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة:

3 هجمات )جوية - مدفعية( تضرب تجمعات ومواقع الغزاة 
واملرتزقة يف الساحل الغربي ونهم

قنص 276 عنصرًا من جيش العدو السعودي 
واملرتزقة خالل األسبوع الفائت

بالستي قصري املدى يدك مرابض 
مدفعية املرتزقة يف نهم

 : خاص
وفـاد بصحيصـة تملسـ�ة َمْصـــَدٌر يف وحـدة تبقنافة تبكا عـة بلجيش 
وتبلجـان تبشـعليَّة،  أن وتثَ  مـن   1 عنرصتً من تمل تِزقة، سـقطوت قكىل 

وج حى  عمليات قنص يف مخكلف تبجلهات خال تألسلوع تبصائا. 
وووضح تمَلْصــَدُر ون ضمن تبحصيلة، 31 جندياً سـعوديرّاً، سقطوت قكىل 
وج حى  ن�تن وحدة تبقنافة يف جلهات تبحدود خال تألسلوع تبصائا. 
ووشـار إىل ون وحـدة تبقنافة تمكرّنا من إعطاب 5 آبيات عسـك يرّة، يف 

مخكلف تبجلهات خال تبصرتة نصسها. 

 : خاص
وطلقـا تبُقــوَُّة تبصاروخية بلجيش وتبلجان تبشـعليَّة، ومس تبجمعة، 
فاروخـاً  ابسـكياً قصـ� تملـدى عىل م ت ـض مدفعيـة م تِزقـة تبعدوتن 
تألم يكـي تبسـعوديرّ يف جلهة نهم، وتكلرّـد تمل تِزقُة خسـائَ  فادحة ج تء 

تبرض ة. 
ووترّـد َمْصــَدٌر يف تبصاروخية ون تبلابسـكي قص� تملدى وفاب م ت ض 
مدفعية تبعدورّ وسصل ف ضة نهم،  دقة عابياً، وتلرّد تمل تِزقة خسائَ  فادحًة، 

وووقع عرشتٍت من تبقكىل وتبج حى يف فصوفهم. 

السيطرة على سلسلة جبلية يف عسري وهجوم على موقع سعودي يف جيزان وتدمري 5 آليات يف نجران
 : ما وراء الحدود

شـهدت مخكلـُف جلهات مـا ورتء تبحـدود، خال 
ا1 تبثاثـة تملاضية، عدة عملياٍت عسـك يرّة نوعية  تأليرـّ
ـذتهـا ُقـــوَّتُت تبجيـش وتبلجـان، وتضمنـا تلك  نصرّ
تبعمليات سـيط ًة عىل سلسـلة جللية و جوماً نوعياً 
، إىل جانـب رض ـات  وتـر محـاوالت زحـف بلعـدورّ
صة سـقط خابها تبعرشتت  فاروخية ومدفعية مكثرـّ
من جنود تبعدورّ تبسعوديرّ وتمل تِزقة قكىل وج حى، وتم 

تدم� عدد من آبياتهم. 
فصي عسـ�، تمكرّنـا ُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان 
جلليـة  سلسـلة  عـىل  تبسـيط ة  مـن  تبشـعليَّة 
تسـرتتتيجية غ ب مجازة، وذبك يف عملية  جومية 
نوعية سـقط خابهـا تبعرشتت من عنـارص تبعدورّ 

قكىل وج حى. 
وتبلجـان  تبجيـش  ُقـــوَّتُت  ــذت  نصرّ و ابكـوتزي، 
تبشـعليَّة ُ ُجوماً نوعياً عىل موقع تبثه ة  جلل قيل يف 
جيزتن، وبقي عدد من ُجند تبعدورّ تبسعوديرّ مصارعهم 

ووفيـب آخـ ون  نـ�تن تبوحـدتت تملهاجمـة خـال 
تبعملية. 

مـن جانـٍب آخـ ، تمكرّنـا ُقـــوَّتت تبجيـش 
وتبلجـان تبشـعليَّة مـن تـر محاوبكـي زحـف 
بلم تِزقة تبجيش تبسـعوديرّ غ ب مجازة و اتجاه 
جلل تبغزة يف و وتب تبحديد،  جلهة عس�، ووفادت 
مصـادر ميدتنية بصحيصة تملسـ�ة  ـأن تمل تِزقة 
ف  حاوبوت تبكقد1 يف تلك تملناطق  إسناد جوي مكثرـّ
من ط�تن تبعدوتن، إال ون وحدتت تبجيش وتبلجان 
تانا بهم  امل فاد وتسـكهدفكهم  نـ�تن م تزة 
ورض ات مدفعية وفاروخية وسص ت عن سقوط 
تبعـرشتت مـن تبقكـىل وتبج حـى يف فصوفهـم، 
ق فيهما تمل تِزقة  وتنكهـا تملحاوبكن  دون ون يحقرّ

وي تقد1. 
تبُقـــوَّة  وطلقـا  تبصاروخـي،  تبصعيـد  وعـىل 
تبصاروخيـة بلجيش وتبلجـان تبشـعليَّة، ومس تألول، 
فاروخـاً  ابسـكياً مـن نوع » ـدر4« عـىل تجمعات 
ق تبصاروخ  مل تِزقة تبجيش تبسـعوديرّ يف عس�، وحقرّ

إفا ة دقيقة، ووسص  عن سقوط تبعرشتت من تبقكىل 
وتبج حى يف فصوف تمل تِزقة. 

تمـا وطلقا وحدتت تإلسـناد تبصاروخـي بلجيش 
وتبلجـان 5 فوتريـخ مـن نـوع »زبـزتل4« عـىل عدة 
تجمعـات بلجنـود تبسـعوديرّن وتمل تِزقـة يف ُتـلٍّ من 
تبخو ـة  جيزتن، وقلابة منصـذ علـب وغ ب مجازة يف 

عس�. 
وت تفقـا تلـك تبصوتريخ مع رض ـات فاروخية 
وخ ى  ابكاتيوشـا وفوتريخ محلية تبصنع، إىل جانب 
قذتئـَف مدفعيـة تسـكهدفا تجمعـات جنـود تبعـدورّ 
وتمل تِزقـة يف عـدِة موتقـَع ومناطَق  نجـ تن وجيزتن 
قا تلـك تبرض ات جميعهـا إفا اٍت  وعسـ�..، وحقرّ
دقيقـة وووقعا عـددتً تلـ�تً من تبقكـىل وتبج حى يف 

فصوف جنود تبعدورّ تبسعوديرّ وتمل تِزقة. 
ويف نجـ تن، تمكرّنـا ُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان من 
إعطـاب وتدمـ� 5 آبيـات عسـك يرّة مكنوعـة بلعـدورّ 
تبسعوديرّ وتمل تِزقة يف ُتـلٍّ من موقع تمل تكزة  ابحماد 
وغ ب موقع تبسـديس ويف تبطلعة وفح تء تألجارش، 

وسـقط عدد من جنود وم تِزقة تبعـدورّ قكىل وج حى 
خال تلك تبعمليات. 

ويف سـياق آخ ، بقي عـدٌد من تبجنود تبسـعوديرّن 
مصارعهـم جـ تء وقوعهـم يف تمـن نوعـي،  جلهة 
جيـزتن، حيث تم تدم� آبية تانـوت عىل مكنها  علوتن 
ناسـصكن زرعكهمـا وحـدة تبهندسـة تبعسـك يرّة يف 

منطقة ثا   تبجمل. 
 ـدوره، ع ض تإلعـا1 تبح  ـي بلجيـش وتبلجان 
تبشـعليَّة، مشـا َد مصورًة جديدة ع ضـا تصافيَل 
تقكحـا1 ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليَّة بعدة تلاب 
رشق موقـع تبدود يف جيزتن، ووثرّقا تملشـا د مرصَع 
وإفا ـة عدد مـن م تِزقـة تبجيش تبسـعوديرّ خال 

تبعملية، وف تر تبلقية. 
تما عـ ض تإلعـا1 تبح  ي مشـا َد وخ ى بكر 
ـذ ا م تِزقة تبجيش تبسـعوديرّ وما1  محاوبة زحف نصرّ
منصـذ علـب يف جلهـة عسـ�، حيث سـقط تبعرشتت 
مـن تمل تِزقة قكىل وج حى خـال تبعملية، وتم تغكنا1 

 . تميات من عكاد م تبعسك يرّ

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بهجوم على مواقعهم يف مأرب
 : مأرب

ـذت ُقـــوَّتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعليَّة،  نصرّ
ومـس تبجمعـة، عمليَة  جـو1 نوعيًة عـىل عدِة 
موتقـَع مل تِزقة تبعـدوتن تألم يكي تبسـعوديرّ يف 
محافظة مأرب، وسقط عدد من تبقكىل وتبج حى 

يف فصوف تمل تِزقة. 
ووفـاد َمْصـــَدٌر َعْسـَك يُّ بصحيصة تملسـ�ة 
 أن تبهجو1 تسـكهدف عدة موتقـع يكم تز فيها 
تمل تِزقة يف جلهة نجد تبعكق، وج ى خال تبهجو1 
صـة  تسـكهدتُف تجمعـات تمل تِزقـة  نـ�تن مكثرـّ
وعمليات قنص، ما وَدَّى إىل مرصع وإفا ة تبعديد 

منهم، تما تم تدم� آبية بهم. 
و ابكزتمـن مـع ذبك، رض ـا مدفعية تبجيش 
وتبلجان عدة تجمعات بلم تِزقة خلف جلل  ح ة 
قـا تلك تبرض ـات إفا اٍت   جلهـة تبنجد، وحقرّ
دقيقـة تسـص ت عـن سـقوط عـدد مـن تبقكىل 

وتبج حى يف فصوفهم. 

إصابة قيادي بارز من املرتزقة بنريان الجيش واللجان يف الساحل الغربي
 : الساحل الغربي

 ، وفيب قياديٌّ  ارٌز يف فصوف م تِزقة تبعدوتن تألم يكي تبسعوديرّ
ومـس تبجمعة،  نـ�تن تبجيش وتبلجان تبشـعليَّة يف جلهة تبسـاحل 

تبغ  ي. 
ووفاد َمْصــَدٌر َعْسـَك يُّ بصحيصة تملسـ�ة  أن تبقيـاديَّ تمل تِزق 
»تبعقيـد نليل تملشـويش« قائد ما يسـمى تبلـوتء تبثابث حـز1 تبكا ع 

بلعدوتن، وفيب إفا ًة  ابغًة يف جلهة تبساحل. 
ووترّـد تمَلْصــَدُر ونه تم نقل تبقيادي تمل تِزق »تملشـويش« إىل قاعدة 

عصب تبعسك يرّة بكلقي تبعاج. 
ويعد تمل تِزق تملشـويش من و  ز قيادتت تمل تِزقة يف جلهة تبسـاحل 

تبغ  ي، و و قائُد زحف تبعدورّ عىل منطقة تبدريهمي.
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 قصف جوي وبحري متواصل يدّمـر المستشفيات والمنازل وأنباء عن مجازر جماعية

 أكد استمرار االعتصامات في المهرة حتى رحيل الغزاة وحّذر الفار هادي من الموافقة على مشروع األنبوب النفطي 

الشيخ الحريزي: االحتجاجات الشعبية تتوسع ولن تتوقف إال برحيل االحتالل السعودّي اإلماراتي
 : المهرة

فيمـا ال تـزتُل سـاحُة تالعكصـا1 
 مدينـة تبغيظـة محافظـة تملهـ ة 
تسـكقلُل تملئـات يومياً مـن مخكلف 
بلمشـارتة  تملحافظـة؛  مدي يـات 
تبسـلمي؛  تبشـعلي  تالعكصـا1  يف 
بلمطابلـة   حيل ُقـــوَّتت تالحكال 
وي  وإنهـاء  تإلمارتتـي  تبسـعوديرّ 
توتجـد عسـك يرّ به عـىل ورتضيهم، 
قال تبشـيخ عـي سـابم تبح يزي –
وتيل تمله ة تبسـا ق وو  ز تبقيادتت 
وتبشخصيات تالجكماعية تبكي تقوُد 
تالحكجاجـات: إن تحابـَف تبعـدوتن 
تبسـعوديرّ تإلمارتتـي بم يـأِت بدعم 

مـا يسـمى »تبرشعية«، حسـب ما 
يزعم،  ل جاء بكدم� تبيمن وتحكال 

ورتضيه. 
ووترّد تبشـيخ تبح يـزي يف مقا لة 
مع قناة تبجزي ة ضمن   نامج »بقاء 
تبيو1«  أن محافظة تمله ة سكسكم  
وتالعكصامـات  تالحكجاجـات  يف 
تبشـعلية تبكـي تـزدتد تتسـاعاً حكى 
رحيـل ُقـــوَّتت تالحكال تبسـعوديرّ 
محـذرّرتً  تملحافظـة،  عـن  تإلمارتتـي 
تالحكال من تسكخدت1 ُقــوَّة تبساح 
ضد تملحكجن من و ناء تملحافظة. 

ويف تملقا لـة دعـا وتيـل محافظة 
تمله ة تبسـا ق، تبصار  ادي وحكومة 
تبنظـا1  منـح  ب فـض  تمل تِزقـة، 
تبسـعوديرّ تملحكـل ويـة تمكيـازتت يف 

تملحافظة تبكي يحاوُل تالحكاُل تبعلَث 
فيها ونهب ث وتتها وخ�تتها، محذرّرتً 
تبصـار  ـادي مـن تبكوقيـع عـىل وية 
تتصاقيات مع تبسـعوديرّة وَْو تبسـماح 
تألرتيض  يف  نصـط  ونلـوب  بهـا  مـد 

تبيمنية. 
ويأتي تا1 تبشـيخ تبقلي تبلارز 
عـي سـابم تبح يـزي  عد تبكشـف 
عن معلومـات وترّدت قيـا1َ تالحكال 
تبسـعوديرّ تبـذي تسـيطُ  ُقــوَّتتـه 
وتملؤسسـات  تملنشـئات  ُتــلرّ  عـىل 
تبحكوميـة وتبخدميـة وتبحيويـة يف 
تملهـ ة منذ ديسـمرب 47ف1  ما فيها 
تملطـار وتملينـاء وُتلَّ تملنافـذ تبربيـة 
وتبلح يـة وتبجوية،  مد ونلوب نصط 

يف تألرتيض تبيمنية. 

لقاء رئيس الوفد الوطني واملبعوث 
األممي يناقش أولوية فتح مطار 

صنعاء وصرف املرتبات 
 : متابعات

شـهدت تبعافمُة تبُعمانية مسـقط، يو1 تبخميس تملـايض، بقاءتً  ن رئيس 
تبوفد تبوطني محمد علدتبسا1 وتمللعوث تألَُمـمي إىل تبيمن، مارتن غ يصيث. 

ويف تبلقاء تبذي حرضه علُدتمللك تبعج ي -عضُو تبوفد تبوطني- ومعن رشيم 
نائـب تمللعوث تألَُمـمـي، ناقش تبط فان تبجوتنَب تملكصلـة  صكح مطار فنعاء 
ـة  إدترة تبوضـع تالقكصادي وتملايل يف تبيمن  تبـدويل،  اإلضافـة إىل تآلبية تبَخافَّ

ودفع تمل تلات تخطوتت بلناء تبثقة. 
تمـا ج ى خال تبلقاء تسـكع تُض و ـمرّ تبقضايا تبكي يجـب ون يلنى عليها 
تإلطار تبعا1 بلكسـوية تبشـاملة؛ ملناقشكها يف جوبة تملشـاورتت تبقادمة تملزمع 

عقُد ا خال تبشه  تبقاد1. 

الصحة توجه نداًء إلى المنظمات األممية للتحـّرك العاجل إلسعاف الضحايا
العدوان يرتكب جرائم حرب وإبادة يف الدريهمي والتحيتا

 : خاص
ينكهُج تبعدوتُن تألم يكي تبسعوديرّ ح َب 
إ ادة جماعية يف مدي يات محافظة تبحديدة 
تملخكلصـة، حيـث ترتكـب تألسـلوَع تبصائَا 
ج تئـَم قلما تجُد ـا إْن حصلا يف وي مكان 
آخ  عـىل توتب تألرض، ويكلا ـى تبعدورّ يف 
تصننه يف وسابيب تبقكل بلموتطنن وتبط يقة 
تبلشـعة تبكي جعلا عرشتت تبجثث م مية 
يف تألسـوتق وتبط قات وتملـزترع بعد1 تمكرّن 
تملسعصن من تبوفول إبيها، وروتٌح ُتــثْــٌ  
فارقـا تبحياة؛  سـلِب منع تملسـعصن من 
إنقاذ ـم من قلل تبطـ�تن تملعادي وت تهم 
ينزفون حكـى تملوت، يف ظـل تدم� ممنهج 
بلمسكشـصيات وتمل تتز تبصحية وتسكهدتف 
سيارتت تإلسعاف وف ق تإلنقاذ يف تملدي يكن. 
ويف ظل ما يحدث من ج تئَم، دعا وزترة 
تبصحـة ُتــلرّ تملنظرّـمـات تألَُمـميـة وعـىل 
روسـها تبصليب تألحم ؛ بلكَحـ رّك إلسـعاف 
ودتن  تبكحيكـا، وذبـك يف  يـان  تبج حـى يف 
د بلمنشئات  تإل ادَة تملمنهجة وتبكدم� تملكعمرّ
تبصحية من قلل دول تبعدوتن عىل مدي يات 

تبدريهمي وتبكحيكا. 
ــ    وووضحـا تبـوزترُة، ون تبعـدوتن دمرّ
مسكشـصى تبدريهمـي تبعـا1 ومسكشـصى 
تألمومـة وتبطصوبة وسـيارتت تإلسـعاف يف 

مدي ية تبدريهمي، موضحًة ون تملسكشصين 
وتبكـوتدر  وتملوتطنـن  يمكلئـان  املـ ىض 
تألمومـة  مسكشـصى  ون  تمـا  تبصحيـة، 
وتبطصوبـة تبـذي يقـد1 خدماِتـه بلنسـاء 
تبحوتمل وتملوتبيد، معكربًة ذبك تحدياً سـاف تً 
بكل تبقوتنن وتملوتثيـق تبدوبية، محذرّرًة من 
تارثة إنسـانية تضـاُف إىل ج تئـم تبعدوتن 
تبسا قة تبكي تضاعف تبوضع تملأساوي. 

ودعا تبوزترة، من تلقى من وح تر تبعابم 
إىل تتخـاذ موقـف جدي وحـاز1 تجاه حملة 
تإل ادة تبكي يكع رُّض به تبيمن ورضاً وإنساناً 
لًة تملجكمَع تبدويل  من قلل دول تبعدوتن، محمرّ
ومنظرّـمات تألَُمـم تملكحدة سـلَب تسـكم تر 
تبعـدوتن يف تعنكـه وترتكا ه تملجـازر؛ وذبك 

 سلب فمكها ألتثَ  من فف43 يوماً. 
وقابا تبـوزترة يف  يان آخ  حول مدي ية 
تبكحيكا: إن  ناك ونلاًء  أن عرشتت تبشهدتء 
وتبج حـى سـقطوت إثـ  تبغـارتت تبعنيصـة 
وتملكوتفلـة عـىل مدي يـة تبكحيكـا، ملينـة 
ون طـ�تَن تبعـدوتن يمنـُع دخـول وخ وج 
سـيارتت تإلسـعاف مـن تملنطقة إلسـعاف 
تبج حـى ويسـكهدف ُتلَّ يشء يكَحــ رّك يف 

تبكحيكا. 
من جانله، وفاد م تسـل شـلكة تملسـ�ة 
يحيى تبشـامي،  ـأن تبعـدوتَن ترتكـب ور َع 
ج تئَم  شـعة يف وماتَن مكص قـة، ومس تألول 

تسكشـهد خابهـا    تبكحيكـا،  تبخميـس يف 
موتطنن وُج ح طصان، موضحاً ون تبج يمة 
تألوىل تسكشـهد خابهـا 3 موتطنـن  غـارة 

تسكهدفا تبخط تبعا1  منطقة تبسويق. 
ووضـاف تمل تسـل، ون ط�تَن تبعدورّ شـنرّ 
غـارًة جوية عىل مزرعة بليمون تسـللا يف 
تسكشـهاد موتطن، موضحاً ونـه ظل ينزف 
بسـاعات؛  سـلِب منع تبط�تن بلسـيارتت 
تبدخول إىل تملكان بنقل تبج حى، مضيصاً ون 
طصلـًة تللغ من تبعم  41 سـنة تع ضا إىل 
طلق نـاري من قلل قناص تا ـع بلم تِزقة، 
تخرتقا تبجـزء تبعلوي من جسـد ا، الفكاً 
إىل ون تألطلـاء نجحـوت يف إنقاذ ـا وما تزتل 
حابكها مسـكق ًة يف تملشـصى، وتـذت تع ض 
طصل بج وح؛  سـلِب شـظايا غـارة جوية 

وما يزتل يخضُع بلعاج يف تملشصى. 
ويف مدي يـة تبدريهمـي، قـال َمْصـــَدٌر 
محـي بلصحيصـة: إن تملدي يـة تع ضا إىل 
قصف  يسـك�ي مكوتفل من قلل تبط�تن 
وتبلـوترج تملعاديـة ومدفعيـة تمل تِزقة دون 
تملاضيـة،  ا1  تأليرـّ تبثاثـة  خـال  تنقطـاع 
مسكهدفن تألماتن تبعامة ومنازل تملوتطنن 
وتمزترعهـم، موضحـاً ون تبقصـَف وسـَصَ  
عـن تدمـ� تملسكشـصى تبعا1 ومسكشـصى 
تألمومـة وتبطصوبـة وورضتر  ابغة يف منازل 

وممكلكات تملوتطنن. 

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات تبدأ 
اليوم صرف معاشات املتقاعدين 

 : متابعات
تلـدو تبهيئُة تبعامة بلكأمينات وتملعاشـات، تبيو1 تبسـلا، رصَف معاشـات تملكقاعدين 

تملدنين بشه  وغسطس 47ف11،  نسلة %ف5. 
و حسـب ترصيح رئيس تبهيئة إ  ت يم تبحيصي تبذي نرشته وتابة تألنلاء تبيمنية سلأ 
ـة  كغذية حسا ات تملكقاعدين سكلدو تبيو1  فإنَّ تبهيئة و عد تسككمابها بإلج تءتت تبَخافَّ

تبسلا رصف معاشات تملكقاعدين تملدنين وتبلابغ عدد م ف  وبف مكقاعد. 
ة إحضار تملكقاعد وَْو تبوتيل بكـ ت تملعاش تملجدد بعا1  د رئيُس تبهيئة عىل و ميرـّ وشـدرّ

47ف11،  اإلضافة إىل تبلطاقة تبشخصية تبكي تحمُل تب قَم تبوطني. 
ــًة يف ظل تبظ وف  ـاط  املكقاعدين َخافَّ ووشـاد تبحيصي  ا كما1 تب ئيس مهدي تملشرّ
ناً تعـاون وزترة تملابيـة وتبلنك تمل تزي  صنعاء يف تسـككمال  تالقكصاديـة تبصعلـة.. مثمرّ
إج تءتت تغذية تبحسـا ات تبلنكية برصف معاشات تملكقاعدين يف تملناطق تملح ومة ج تء 

تدتعيات نقل تبلنك تمل تزي إىل عدن. 

األجهزة األمنية تضبط عصابة للسطو 
املسلح على السيارات يف العاصمة

 : صنعاء
تمكرّـن ومـُن ومانـة تبعافمة، ومـس تألول، من تبقلـض عىل عصا ة منظرّـمة بلسـطو 

تملسلح عىل تبسيارتت ووسائل تبنقل ونهب ملابَغ من تبضحايا تحا تهديد تبساح. 
وقال َمْصــَدٌر مسـؤوٌل  ـاإلدترة تبعامة ألمن تبعافمة: إن  ـذه تبعصا ة مكورّنة من 
خمسـة وفـ تد وتم إبقاُء تبقلـض عليهم يف مناطـَق مكص قٍة من تبعافمـة من قلل رجال 
تألمن يف م تتز تبرشطة وتبلحث تبجنائي، مش�تً إىل ون وف تَد تبعصا ة تشرتتوت مع مكهمن 
آخ ين سـلق ضلطهم وإحابكهـم بلنيا ة يف ج تئم تبرقة  اإلت ته ووخذ تملال عىل سـليل 
تملغابلـة.  وتتد تمَلْصــَدُر تألمني ون وفـ تَد تبعصا ة تعرتفوت  ارتكا هم 46 ج يمًة  اإلت ته، 

مسكخدمن سيارة ت سيدت وسيارة سوناتا ودرتجة نارية تا عة بهم. 
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أخبار

أهالي مدينة ذمار ينّددون بجرائم العدوان ويؤّكدون 
جاهزيتهم لدعم الجبهات باملال والرجال

 : ذمار:
نظرّـم و ناُء حـي رومة  ابقطـاع تبجنو ي 
 مدينة ذمار، ومس تبجمعة، وقصًة تحكجاجيًة 
حاشـدة عقب فاة تبجمعـة؛ تنديدتً  ج تئم 
تبح ب وج تئم تإل ادة تبجماعية تبكي ي تكلها 
تحابـف تبعدوتن تألم يكي  قيادة تبسـعودية 
 حـق تملدنيـن مـن و نـاء تبشـعب تبيمنـي، 
مش�ين إىل ون و ناء تبحديدة تبيو1 يكع ضون 
بح ب إ ادة جماعيـة من قلل ط�تن و وترج 

ومدفعية تبعدوتن. 
وطابـب تملشـارتون يف تبوقصـة، تألَُمـم 
تملكحدة وتملجكمع تبـدويل تبقيا1  وتجلاتهم 
إزتَء ج تئم تبحـ ب وتإل ادة تبجماعية تبكي 
يكع ض بها تبشـعب تبيمني، مؤترّدين عىل 
ون  ذه تبج تئم ال تسقط  ابكقاد1 وسينال 
تبعـادل  وجزتء ـم  عقا هـم  م تكلو ـا 
عـن  ـذه تبج تئم، سـوتء عىل يد تبشـعب 
تبيمنـي وَْو عرب تملحاتم تبدوبيـة، مجدرّدين 
تبعهـَد وتبوالَء بقائد تبثورة تبسـيد علدتمللك 
 درتبديـن تبحوثي حصظه تبلـه، ومؤترّدين 

جهوزيكَهم تبدتئمَة وتملسكم رّة يف دعم ورفد 
تبجلهـات  املقاتلـن، وتنصيذ ويـة خيارتت 

جديدة قد يعلنها. 
د و ـايل حـي رومـة، عـىل و ميرّة  وشـدرّ
تالسـكم تر يف دعـم ورفد تبجلهـات  املال 
وتب جـال حاثـن تبجميـع عـىل موتفلـة 
ـــًة يف ظـل قـدو1  تسـي� تبقوتفـل َخافَّ
فصل تبشـكاء، تبذي يحكاج فيـه تملقاتلون 
إىل ما ـَس شـكوية، وغ� ـا من تألشـياء 
تملسـاعدة عىل تحمل تبربودة، محذرّرين من 
مشـاريع تبعدوتن تبخليثـة وتملات ة، وتبكي 
تهدف إىل خلخلـة تبصصوف وَحْ ِف  وفلة 
تبعـدتء، معلنـن وقوفهم  حز1 ومـا1 ُتـلرّ 
من تسـول به نصسه تملساس  أمن تبوطن، 
وَْو زرع تبصكنـة وإثـارة تبصـوىض وحـ ف 
تبلوفلـة عن تبعـدوتن تبحقيقـي وإطاق 
مسـميات مشـلو ة تخكـزل يف جو   ـا 
تبضعـف وتبخنـوع تــ »ثـورة تبجيـاع« 
وَْو »ريـاح تبسـا1« وغ� ا مـن تملص دتت 
تملطاطيـة تبكي يكخـذ منها تبعـدوتن وت تً 

بلخدتع وتبكضليل. 

جرحى الجيش واللجان الشعبية: إعاقاتنا لن تمنَعها من 
مواجهة العدوان وسنعود إىل الجبهات فور تعايف جراحنا

  أبناء تهامة ينّددون بجرائم اإلبادة الجماعية بحق أبناء مديريتي التحيتا والديهمي

 : صنعاء:
وترّـد ج حـى تبجيـش وتبلجان تبشـعليرّة  ـأن تالعاقـات بن 
تمنعهـم من تالسـكم تر يف موتجهـة تبعدوتن تألم يكـي  قيادة 
تبسعودية وتإلمارتت عىل  اد م، مؤترّدين عىل ونهم سيلكحقون 

 ابجلهات فور تشايف ج تحهم. 
جاء ذبك خال فعابية تك يم ج حى تبجيش وتبلجان تبشعليرّة 
سـة تبج حى  ابكعـاون مع تإلَدتَرة تبصحية  وتبكي وقامكها مؤسرّ

ب عاية تبج حى، ومس تألول، يف م تز آزتل ب عاية تملعاقن. 
تخلـل تبصعابيَة تبكـي حرض ا عدد مـن تألطلاء وتبشـخصيات 
تالجكماعية، عدٌد من تبكلمات وتبقصائد تبشع ية تملعربة عن تب وح 
تملعنوية تبعابية تبكي يكمكع  ها ج حى تبجيش وتبلجان تبشعليرّة. 
ويف تبصعابيـة عـربرّ عي تبضحيانـي – مسـؤول إَدتَرة تب عاية 

سـة تبج حـى -، عن تالحـرتت1 وتبكقدي  تبـذي يحظى  ه   مؤسرّ
ج حـى تبجيـش وتبلجان تبشـعليرّة يف قلوب إخوتنهـم من و ناء 
شعلهم؛ وتقدي تً بلدور تبذي قدمه تبج حى وتملاحم تألسطورية 
تبكي سـطور ا يف موتجهكهم بقوى تبغزو وتالحكال، مشـ�تً إىل 
سـة تسـعى إلقامة عدد من تبـدورتت تبثقافية؛  هدف  ون تملؤسرّ
قكل تبص تغ تبذي قد يصاحُب تبج حى يف دور تب عاية، وتبح يصة 
عـىل تسـكم ترية ترتلاطهم  ككاب تبله وديمومـة تبلجوء إبيه يف 

موتجهة تافة تبصعو ات وتبكحديات تبكي قد توتجههم. 
ويف تلمـة تبج حـى تبكـي وترّـدوت فيهـا عـىل تسـكم تر م يف 
موتجهة تبعدوتن ومدى شـوقهم بلعـودة إىل جلهات تبقكال عربرّ 
سة  تبج حى عن شك  م وتقدي  م بلجهود تبكي تقو1  ها مؤسرّ
تبج حـى وت كمامهـا تملسـكم رّ  ابج حى يف مخكلـف تبجوتنب 

سوتء تبخدمية وتبعاجية وَْو تبنصسية وتبثقافية. 

 : اب
نظرّـم و ناُء عزبة تبدعيـس  مدي ية  عدتن وعزبـة جلل تب عاوين 
يف مدي يـة جللـة محافظة إب، وقصكن مسـلحكن منصصلكن، ومس 
تبجمعة؛ تنديدتً  ج تئم تبعدوتن وسياسة تبكجويع تبكي يمارسها عىل 
د تملشـارتون  ابصما وتبكخاذل  تبشـعب تبيمني.  ويف تبوقصكـان، ندرّ
تألَُمـمي عىل ج تئم ح ب تبح ب  حق تبشـعب تبيمني وتالسـكهدتف 
تملمنهـج باقكصـاد تبوطنـي ورضب تبُعملـة ومنـع دخـول  عـض 
تالحكياجات تبرضورية من تبغذتء وتبدوتء من قلل دول تبعدوتن؛  هدف 
إرتاعنـا وع قلة تبجهود تملسـكم رّة بدعم وإسـناد تبجيـش وتبلجان 
تبشـعليرّة  اب جال وتملال، مؤترّدين تسـكعدتَد م تبكـا1 ب فد تبجلهات 
وتالنكصار ملظلومية  ذت تبشعب تبذي فاقا ُتـلرّ تبحدود وتبكوقعات. 
وفدر  يـاٌن عن تبوقصكن دعا تملجكمع تبـدويل وتل وح تر تبعابم 

إىل تبكَحـ رّك تبجادرّ بوقف تبعدوتن ورفع تبحصار، مناشـدتً ُتـلرّ وح تر 
محافظة إب إىل تالسـكم تر يف رفد تبجلهـات، وحيرّا تبليان تبلطوالت 
وتإلنجازتت تبكي يسـطرّ  ا و طال تبجيش وتبلجان تبشعليرّة يف تافة 
تبجلهـات وتمليادين ووحدتت تبدفاع تبلح ي، وسـاح تبجو تملسـ� 

وتبوحدتت تبصاروخية. 

 : الحديدة:
شهدت محافظُة تبحديدة، ومس تبجمعة، عددتً 
من تبوقصات تالحكجاجيـة تملندرّدة  ج تئم تبح ب 
تبكي يكع ُض بها تبشـعب تبيمنـي ويف مقدمكهم 
و نـاء محافظـة تبحديدة تبذيـن يكع ضون تبيو1 
بحـ ب إ ـادة جماعية مـن قلل طـ�تن و وترج 
ومدفعية تبعدوتن تألم يكي تبسـعودي وتبكي رتح 

ضحيكها تملئات من تملوتطنن. 
ويف تبوقصـات تبكي نُظرّمـا  عد فاة تبجمعة، 

تسـكنك  تملشـارتون تبصمـَا تبدويل عـن ج تئم 
حـ ب تإل ـادة تبكي يكعـ ض بها و نـاُء مدي يكي 
تبكحيكـا وتبدريهمـي من قلـل  ـوترج وطائ تت 
ومدفعيـة تبعـدوتن، مطابلـن تألَُمــم تملكحـدة 
وتملجكمـَع تبـدويل  ابقيـا1  وتجلاتهـم وإيقاف 
تبعـدوتن وتبحصار ومنعـه من ترتـكاب تملجازر 

 حق تملدنين. 
ودعا تملشارتون يف تبوقصات، ُتـلرّ و ناء تبشعب 
تبيمني إىل  لة شعليرّة ب فد جلهة تبساحل تبغ  ي 
وموتجهة تبعـدوتن وم تِزقكه حكـى تطه� تبللد 

من دنس تبغزتة وتملحكلرّن، مؤترّدين تسـكم تر م 
يف موتفلـة تبدفاع عن تألرض وتبِع ض وإفشـال 

ُمَخطرّـطات تبعدوتن وم تِزقكه حكى تبنرص.
ووشـار و نـاء تهامـة إىل ون قصـف تبعـدوتن 
وتسـكم تره يف ترتـكاب تملجـازر بـن يثنيَهم عن 
تالسـكم تر يف موتجهكه، دتعن تافـة تألح تر إىل 
تبكَحــ رّك تبجـاد يف موتجهة تملعكدين، مشـيدين 
 االنكصارتت تبكي يحققها و طال تبجيش وتبلجان 
تبشعليرّة يف مخكلف تبجلهات ويف مقدمكها جلهة 

تبساحل تبغ  ي. 

مديرية الثورة بالعاصمة تقيم عروضاً لوحدات رمزية يف إطار حملة التحشيد والتعبئة
 : صنعاء

تبعافمـة  تبثـورة  أمانـِة  مدي يـُة  توتفـُل 
فنعـاَء، حمـات تبكعلئـة وتبكحشـيد بدعم ورفد 
تبجلهـات  املـال وتب جـال، حيـث وقامـا، ومس 
تألول، مه جانـاً تلـ�تً  عنوتن »تبكصـدي بلعدوتن 
تقكصادياً وعسـك ياً وثقافياً خيار ُتـلرّ تبرشفاء«، 
وشـادت فيه  ابكصاعل تبشـعليرّ أل ناء تملدي ية مع 
فعابيات تبكحشـيد وتبكعلئـة ودعم ورفد تبجلهات 

 املال وتب جال. 
وتخلـل تمله جـان تبـذي حـرضه نائـب رئيس 
مجلس تبوزرتء بشـؤون تبخدمات، محمود تبجنيد، 
ووزي  تبكه  اء تملهندس بطـف تبج موزي ووتيل 
تألمانـة بقطـاع تبخدمات عـي تبسـقاف، وتبوتيل 
تملسـاعد بألمانـة ناجي تبقـويس، ومديـ  مدي ية 

ة عن  تبثورة محمد تبدروتني، عدٌد من تبكلمات تملعربرّ
و ميرّة تالسـكم تر يف دعم ورفد تبجلهات  املقاتلن. 
ذت عدٌد من تبع وض وتبصنون  ويف تمله جان، نُصرّ
تبقكابيـة بعـدد من تبوحـدتت تألمنية تملشـارتة يف 
تمله جان وتبكي عكسـا مدى جا زيكها بابكحاق 
ـدة  ذبـك وتقـع تبصمود   جلهـات تبقكـال مجسرّ
وتبثلات تألسـطوري بلشـعب تبيمني يف وجه قوى 
تبعدوتن تألم يكي  قيادة تبسعودية وتإلمارتت. 

من جانله، وشـاد نائب رئيس تبـوزرتء تبجنيد، 
 ابكصاعـل تبشـعليرّ أل نـاء مدي يـة تبثـورة مـع 
ب فـد  تبكلـ�ة  وتبجا زيـة  تبكحشـيد  فعابيـات 
تبجلهـات و مـا يعـزرُّز تبصمـوَد وتبثلـات  وجـه 
نـاً تبجهود تبكي  ذبكها قيادة مدي ية  تبعدوتن، مثمرّ

تبثورة وبجان تبكحشيد وتبكعلئة تبعامة. 
ووترّـد تبجنيـد ون تبيمنين تبيـو1 يكَحـ رّتون يف 

تافة تبجلهات  وعي وإيَْمـان يف موتجهة تبعدوتن 
ووسـابيله تبخليثة وتملات ة وتبكي تهدف يف حقيقة 
تألمـ  إىل تالسكسـا1 وتبخضـوع وتب تـوع بـه، 
مضيصاً »تبشـعب تبيمني تبيو1 يعـي ُمَخطرّـطاِت 
تبعـدوتن ومؤتم تتـه وسـيكَحـ رّك بـكل تبجلهات 
وسيكر ُتـلرّ تملؤتم تت تبكي تسكهدف دينه وومنه 

وتقكصاده وتسكق تره وسيادته«.
إىل ذبك، وترّد مدي  مدي ية تبثورة محمد تبدروتني 
ة موتفلـة جهـود تبكحشـيد وتبكعلئة  عـىل و ميرـّ
ملوتجهـة قـوى تبعـدوتن وم تِزقكه حكـى تحقيق 
تبنـرص ودح  تبغـزتة وتملحكلرّن، دتعيـاً تبجميع إىل 
تحمل مسئوبياتهم  ابحشد وخلق وعي مجكمعي 
ووطنـي بلدفـاع عـن تبوطـن وتبكصـدي بلغـزتة 
دتً عـىل رضورة مضاعصة تبجهود  وتملحكلرّن، مشـدرّ

وتبعمل يف  ذت تبجانب. 

أبناء الدعيس والرعاويني بمحافظة إب ينّددون بسياسة التجويع التي 
يمارسها العدوان بحق الشعب اليمني 
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 : خاص:
ٍر تسكثنائي  تاشـصاً عن و عاٍد جديدٍة وتطورّ
يف ُقـدرتت تبُقـــوَّتت تبلح يـة تبيمنيـة، وزتح 
تإلعـا1ُ تبح  ـي بلجيـش وتبلجان تبشـعليرّة 
تبسكاَر عن تصافيل ميدتنية مصاجئة، تُعَ ُض 
ألول مـ ة، حـوَل  عـض تبعمليـات تبلح يـة 
تبكي تسـكهدفا قوى تبعدوتن، وبم تثلا  ذه 
تبكصافيـل تبنجـاَح تبكامـَل بكلـك تبعمليـات 
وحسـب،  ـل وعـادت إظهاَر ا  شـكل جديد 
يوضح ون تبُقــوَّتِت تبلح ية تجكازت، و شكل 
تاسـح، تبعديَد من م تحل تالقكدتر تبعسك يرّ 
وتبكقني، وفاقا مسـكوى توقعـات تبعدوِّ إىل 

َحـدٍّ فاد1 به. 

اشتباٌك مباشٌر فوق املاء
تبكصافيُل جاءت ضمن فيلم وثائقي تنكجه 
تإلعا1 تبح  ي تحا تسـم »تبلح  تملسجور«، 
حيث تضمن تبصيلم مشـا َد جديـدًة بلعملية 
تبلح ية تبنوعية تبكي تـم فيها تدم� تبلارجة 
تإلمارتتيـة »سـويصا« قلابة سـوتحل تملخاء 
قلل عامن من تآلن. وع ضا تملشـا د جانلاً 
جديـدتً من تبعملية بم ينـرْشه تإلعا1 تبح  ي 
آنـذتك، وتضمن  ـذت تبجانب توثيـَق تبرض ة 
تبصاروخية تبكي تسكهدفا تبلارجة من زتوية 

جديدة، وتشكعال تبن�تن فيها. 
عمليـُة  تملشـا د  ـو  يف  تملصاجـئ  بكـن 
خاضكـه  تبـذي  تمللـارش  تبنـاري  تالشـكلاك 
تبُقـــوَّتُت تبلح يـة مـع ما تلقى مـن طاقم 
تبلارجة  عد تسكهدتفها يف ع ض تبلح ، حيث 
وثرّقا تملشا ُد إطاَق تبُقــوَّتِت تبلح ية ن�تناً 
تثيصـًة فـوب تبلارجـة  ينما تانـا تبن�تن 

تلكهمها ج تء تبرض ة تبصاروخية. 
تالشكلاُك دت1 بثاِث ساعات،  حسب ما وترّد 
تإلعا1ُ تبح  ي، وَظَهَ  يف تملشا د ون تبُقــوَّتِت 
تبلح ية تانا تطلـُق تبن�تن من عدة مصادَر 

 ابُق ب من تبلارجة تملحرتقة، ما حول تبعملية 
مـن مسـكوت ا تملعـ وف ترض ـة فاروخية 
ـْـضاً عمليـُة » جو1« غ�َ  نوعيـة؛ بكصلح وَي
مأبوفة، وخارقًة بـكل تالعكقادتت وتبكحليات 

تبعسك يرّة. 
تبكـي  تبزمنيـة  تالشـكلاك  املـدة  عمليـة 
وخذتها، تؤترُّد ون تبُقــوَّتِت تبلح ية تسكطاعا 
تجـاوَز تبكث� من خطوط دفـاع تبعدورّ  ناك، 
ف  ومن ضمـن تلـك تبخطـوط تب فـد تملكثرـّ
بقوى تبعدوتن يف تبلح  تألحم ، ثم تملوتفصات 
تبحديثة تبكي تكميز  ها تبلارجة نصسها، حيث 
تكمكـع »سـويصا«  أجهزة رفد وتسـكطاع 
ت، تما تكمكـع  قدرتت دفاعية  مكطـورة ِجــدًّ
مكنوعة.. بكن ذبك تله عجز  شـكل تامل عن 

إنقاذ ا من تبُقــوَّتت تبلح ية تبيمنية. 
ُج بـه تبعـدورّ منذ ذبك  وعـىل خاف مـا ي وِّ
تبوقـا وحكى تآلن، مـن ون تبعملياِت تبلح ية 
خة، وترّدت  ـذ  وتسطة زوترَق مصخرّ تبيمنية تنصرّ
تملشـا د تبجديدة بإلعا1 تبح  ي ون تبُقــوَّتت 
تبلح ية تسـكخد1 جنود ا ووسـلحكها  شكل 
ملـارش يف تلك تبعمليـات، تألم  تبـذي يوضح 
مدى تبكطور تبعسـك يرّ تملـادي وتبكخطيطي 
تبـذي وفلا إبيه تبلح يـُة تبيمنية، و املقا ل 
مدى تبصشـل تبذريع بكافة تبقـدرتت تبحديثة 

صة بقوى تبعدوتن.  وتملكثرـّ
وإذت تانـا تبُقــوَّتُت تبلح يـة تبيمنية قد 
وفلا إىل  ـذت تبحدِّ من تبكطور وتبكككيك قلل 
عامـن مـن تآلن، فإن تحكمـاالِت مـا تمكلُكه 
تبُقـــوَّتُت تبلح يـة تبيو1 تصلح وتثـَ  إرعا اً 

بلعدوِّ مُلَجــ رّد تبكصك�  ها فقط. 

عمليٌة موثقٌة داخل ميناء املخاء
ـْـضاً عدَة فور،  تبصيلُم تبوثائقي تضمن وَي
ع ضها تإلعـا1 تبح  ي بلمـ ة تألوىل، بعملية 
تسكهدتف تاسـحكَي وبغا1 دتخل ميناء تملخاء 
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وع ضا تلك تبصور تالسـكطاعية مشهدتً 
جوياً بكاسحكَي تألبغا1 دتخل ميناء تملخاء  عد 
ون تم تدم�ُ ما من قلل تبُقــوَّتت تبلح ية، يف 
عملية نوعية تؤترّد  ي تألُْخــَ ى زيَف مزتعم 
تبعـدوتن تبـذي تدرّعى آنذتك ونه وحلـط ُ ُجوماً 

خ يف تمليناء.   قارب مصخرّ
وتشـ� تلك تبصـور تبجويـة إىل ون تبكطوَر 
تبعسـك يرّ بلُقــوَّتت تبلح يـة، يف ذبك تبوقا، 
تان قد وفـل إىل َحـدٍّ تل� مـن خال عملية 
تالسـكطاع تبدقيقـة تبكـي وظهـ ت مـرح 

تبعملية  شكل وتضح. 
تبهجـو1  عمليكـا  تؤترّـد  ـْـضـاً  وَي و نـا 
وتالسكطاع عىل فشل قدرتت تبعدوتن يف مجال 

تب فد وتبدفاع عىل َحـدٍّ سوتء. 
 

بـالـ »مرصاد«
بـم تقـف تملصاجـأُة تبكـي فجرّ  ـا تإلعا1ُ 
تبح  ي يف فيلمه تبوثائقي عند حدود تبعمليات 
ـْـضاً عن وبغا1  ح ية  تبسـا قة، إذ تشـف وَي
فنعكهـا تبُقــوَّتُت تبلح يـة تبيمنية ووطلقا 

عليها تسم »م فاد«. 
وع ض تإلعا1ُ تبح  ي مشا َد بجانٍب من 
عمليات تصنيـع وتجهيز تلك تألبغـا1، وتبكي 

تنكجكها خربتٌت محلية خابصة. 
ـْـضـاً مشـا َد بغوتفـن  تمـا عـ ض وَي
تا عـن بلُقـــوَّتت تبلح يـة وثنـاء عمليـات 
تسكهدتِف تبقطع تبلح ية تبكا عة بلعدوتن. 

ُتلُّ تلـك تملشـا د تملصاجئـة ووضحـا ون 
تبعمليـاِت تبلح يـة تبيمنيـة، بـم تكـن منـذ 

تبلدتيـة ُمَجــ رّد رض ات حظ، وإنما عملياٌت 
مككاملـٌة تقـُف خلصهـا خطٌط تسـرتتتيجية 
محكمـة وُقـــوَّتٌت عـىل مسـكوًى عـاٍل من 
تبكدريب، وتصنيٌع عسـك يٌّ محيٌّ يسـكطيع 
ون يكـون  مسـكوى تبكحـدرّي   غـم شـحة 

تإلمكانات وتبكصوق تملادي بقوى تبعدوتن. 

 وتل ذبك يشـكرُّل فدمـًة ثقيلَة تبعيار عىل 
تبعـدورّ تبذي بطاملـا حاول جا ـدتً تبكقليَل من 
شـأن تبعمليات تبلح ية تبيمنيـة، و ات عليه 
تآلن ون يصكَح خياَبه بُ�ِعَب نصَسـه  احكماالت 
ما قـد وفلا إبيه تبُقـــوَّتُت تبيمنية تبيو1 يف 

جميع تملجاالت.

تقرير

تفاصيل جديدة ومفاجئة عرضها اإلعالم الحربي ألول مرة حول العديد من العمليات البحرية:

ليلة إغراق البارجة اإلماراتية »سويفت«
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أجرته قبل استشهاده بأيام.. صحيفة المسيرة تعيد نشر الحوار مع البطل أبو قاصف:

 : حاوره/ صالح مصلح
- نرّحــب اليوم بضيفنا املالزم املجاهد 
عيســى أبــو قاصــف، ونبــدأ حواَرنا معه 
بتعريفنــا عن نفســه، وســبب انطالقه 

ملواجهة العدوان الغاشم؟
يف تبلدتيـة، نحمُد تبله ُسـلَْحانَـُه َوتََعاىَل 
قنـا بلِجَهاِد يف سـليله وتبذي يَُعدُّ  تبـذي وفرّ
من وَْتلَــِ  تبنَِّعــِم عىل تإلنَْسان ون يجا َد 
يف سليل تبله تحا قيادٍة حكيمة وعظيمة 
ممثلة  ابسيد علدتمللك  درتبدين تبحوثي. 
ونا عيىس تبعكدة مـن وفاب محافظة 
ذمـار، عندمـا شـا دت ون  نـاك عدوتناً 
وجنليـاً ظاملـاً عـىل  لـدي يقكـل تملدنيـن 
ـــ  تملنـازل فوق رؤوس سـاتنيها،  ويدمرّ
وي تكب و شـَع تملجازر، وشـا دُت دموَع 
تبنساء ورصتخ تألطصال ووشاء م ممزقة 
بم وسـكطع ون وجلَس يف تبليا، تان  ناك 
يشٌء يدفعنـي بلكَحـــ رّك، فانطلقـا مع 
تألخ و ـو حمـزة؛ ِدفاعاً عـن ديننا وورضنا 

وع ضنا، وبله تبحمد عىل توفيقه. 

- هل شاركَت يف جبهات ُأْخــَرى؟
نعـم، شـارتا يف جلهـة تملخـاء  كعز، 
وتنكقلـُا  عَد ا إىل تملنطقة تب ت عة  قيادة 
تبلـوتء علدتبلطيف تملهـدي، ووخذنا تبعديَد 
من تبـدورتت تملكخصصة تبقكابية ودورتت 
ثقافيـة تان بهـا وثـٌ  تلـ�ٌ يف نصسـياتنا 
ووفادتنـا خـربًة قكابيًة عابية، ثـم تنكقلا 
إىل جلهة قانيـة يف تبليضاء وُج حا فيها 
قلل تسعة وشه ، ووفلحا وع َج إىل تآلن؛ 
 سـلِب تلك تإلفا ة، و عد وخذ فرتة عاج 
تسكم ت بكسعة وشه ، رجعا إىل تبجلهة. 

املاليــن ممــن شــاهدوا  يتســاَءُل   -
امللحمة البطولية التي سّطرتموها أنت 
وزميلــك الشــهيد يف جبهة ناطــع أثناء 
التحامكمــا مع عدٍد من املرتِزقة ورميهم 
بالحجــارة، هــل تعطونــا تفاصيل تلك 

اللحظة؟
يف تبحقيقـة نحن بم نكن نعلم ال ونا وال 
ق، وبم وعلْم  زميـي ون تإلعا1َ تبح  ي يوثرـّ
إال  عد حوتيل ثاثة وسا يع عندما توتفلوت 
 ـي ووخربوني  أن تإلعـا1َ تبح  ـي وثرّق 

تملع تة. 
فحيصـة  وعـربَ  تبص فـَة  ووغكنـم 
»تملسـ�ة« تبُح َّة تبصادقة ألقول بكل َمن 
شا د ما وثرّقه تإلعا1 تبح  ي عن تملع تة: 
»تلك تملشـا ُد تبكـي  ُثَّا بم يكـن تبصضُل 

فيها بنا، وَْو بشجاعكنا وَْو بقوتنا و دتً، ُتــلرّ 
تبصضـُل تان بله ُسـلَْحانَـُه َوتََعـاىَل، تبذي 
َفَدَقنـا وعده، ثلرّـا وقدتَمنا ووفـ غ علينا 

فربتً وقذََف يف قلو هم تب عب«. 
سـأرشح بك تملع تـة منـذ  دتيكها منذ 
 دتيكها مسـاء تلك تبليلة، تنُا ونا وزميي 
تبشـهيد وتئل و و سـيف تب تزحـي ن ت ط 
يف مرتسـنا؛ بكأمـن تملنطقـة وتسـكم ينا 
طـوتَل تبليل نكلادل تبحديـَث عن تبجلهات 
وعيوننـا  تبِجَهـاد،  ونعمـِة  وتملجا ديـن 
، وقـد الحظناه  ت تقـب تَحـــ رّتات تبعدورّ
يحُشـُد م تِزقكـه ومدررّعـات، ثـم نعـوُد 
تبلـَه ُسـلَْحانَـُه َوتََعـاىَل وتأييـده  بنذُتـَ  
بِعلـاده تملجا دين، وعند  ـزوغ تبصج   دو 
ُط تبكلاَب  ابثاثة  تبزحُف، وقا1 تبعدورّ يمشِّ
وتبعرشين وتبسـلعة وثاثـن وتبلي إ1  ي 
وتبهاونات وتبط�تن حلرّق ويرضب، وتحنا 
ة؛ ألنَّ تبعدورّ  جابسـن  املرتس تحـا تبكلَـّ

تان ي ترّز عىل روس تبكلَّة. 
تبشـهيد يف  ونـا وزميـي  تان مـرتيس 
تمليمنـة، وتان يف تملسـ�ة )تملنطقـة تبذي 
( مـرتٌس بلمجا ديـن  جـاء منهـا تبعـدورّ
ومَعهـم »معدل« تسكشـهدوت وتبعدورّ طلع 
من عند ـم، و ينمـا تنا تحنا منشـغلن 
 موتجهة زحـف تبعدورّ من جهـة تمليمنة، 
إال و نسمع تبعدورّ  يصيحوت سلرّموت سلرّموت 
من خلصنا جهة تمليرة، ونسمع تب فاص 

ترضب يف مرتسنا. 
تبلـه  نسـلُِّح  تنـا  تبلحظـة  تلـك  يف 
ونسـكغص ه  صمـا، وتل وتحـد يوتجـه 
من فليه، ويف تألخ� قال يل تبشـهيد وتئل 
و و سـيف  يا و و قافـف خ جنا فوب 

تبدوتعش وعىل تبكلَّة. 
طـول  اتجا هـم،  عـىل  وتنطلقنـا 
 نـدق زميي تبشـهيد وتئل و و سـيف تان 
ملصـص، وعطيكـه  ندقـي وونـا وخذت آر 

 ي جي وتان معـي قنللكن، وتوتلنا عىل 
تبله،  دونا  االشكلاك معهم وطلقا تآلر  ي 
جـي، ورميا  ابقنللكن،  ذت قلل تملشـهد 
تبذي وثرّقه تإلعا1 تبح  ي، و عدين ما عاد 
معـي وال حاجة، وقد  ن وشـوف تمل تِزق 
وتقف ومامـي، وما  ه معـي إال تبحجارة، 
وخـذت تبحجـارة وتوتلـا عـىل تبلـه مع 
زميي وتان بها وث  تل� جدتً عىل نصسـية 
، وعندما يكَحــ رّك تملجا د وعلم تبله  تبعدورّ
ون نيكَه خابصة بوجـه تبك يم، يقذف تبلُه 
تب عَب يف قلوب تبعدورّ وينرصك عليه، و ذت 
ما حصـل رويناه حقيقة يف تملشـا د تبكي 

وثقها تإلعا1 تبح  ي. 

فــور  شــعورك  عــن  تحدثنــا  هــل   -
ســيف؟  أبــو  وائــل  زميلــك  استشــهد 

وتفاصيل خروجك بعد استشهاده؟

حزنا بص تقه وف حا بصوزه  ابشهادة 
وتبحيـاة تأل ديـة، حزنـا؛ ألنَّنـا خرنـا 
مجا ـدتً مخلصـاً بلـه ُسـلَْحانَـُه َوتََعاىَل، 
وورصيـا عـىل تبثـأر بـه، فاتجهـُا نحو 
وخذتـه فوجدتـه  تبكاشـنكوف  سـاحه 
تابصـاً، وتان  ابُقـ ب منـه وحـُد تمل تِزقة 
ووخـذت سـاحه  إبيـه  فاتجهـُا  قكيـاً 
تبكاشـنكوف، وفو كه نحو تمل تِزق تبذي 
قكل زميي وتئل و و سـيف وقكلكه، ويف تلك 
تبلحظة وفلا  شظية يف ظه ي من قنللة 
وطلقها عيَّ وحـد تمل تِزقة، وتإلفا ة وثرّ ت 
عىل ح تة جسـدي ونظ ي مـا عاد تنا 
وسـكطيع تبنظـ  إىل  عيد، تشـوف قدتمي 
و ـس، وتانا تجينـي »دوخة« ووسـمع 
تب فاص حويل و جانلي ووفوتت تمل تِزقة 
وتبدوتعـش و ـم يصيحوت سـلرّم نصسـك، 
سـلرّم، حينها ق رّرت موتفلَة تمليش  اتجاه 
تملجا ديـن، وتنـا وعكقـد ونـي سـأناُل 
ِة تبن�تن تبكي شـنها  تبشـهادَة، مـن ِشـدَّ
تمل تِزقة عيَّ وتمشـيطهم  اتجا ي، وبوال 
فضل تبله ورعايكه ملا تمكرّنا من تبخ وج، 
وبـم تصلنـي مـن تلـك تبنـ�تُن إىل طلقة 
وتحـدة يف ِرجـي تبيُمنى، وعندمـا وفلُا 
إىل عنـد مجا دي تبجيـش وتبلجان عملوت 
يل تإلسعافات تألوبية وفدرّروت  ي إىل ذمار. 

- كم املســافة التــي قطعتها من تلك 
التّبة حتى وصلت إىل زمالئك من أبطال 

الجيش واللجان الشعبية؟
مسـافة تل�ة مشـيُا، تنا  ن وحس 
تبشـظية وتأنها طلقة، يعنـي قول  كذت 

حق نصف ساعة ج ي خصيف. 
 

- كم استمر املعركة؟
 دوت مـن تبصلاح وتنكها  حسـب ما 
حدثني تألخ  اشم؛ ألنَّه تان مشارتاً فيها 

تسكم ت إىل  عد تبعشاء. 

بزميلــك  عالقتــك  كانــت  كيــف   -
الشــهيد وائل أبو ســيف الرازحي؟ وماذا 

كان يمثل لك؟
رغم تبصرتة تبلسـيطة تبكي جمعكني  ه 
إال ون وسـكطاع ون يؤثَِّ  يف نصيس، وذبك من 
خـال تبصصات تبحميدة تبكـي تان يكميز 

 ها، مثل وفائه وشجاعكه وإقدتمه. 
تانا عاقكي معه ال تخكلُف عن عاقة 
تء عىل  تملجا ديـن  عضهـم  لعض، وشـدرّ
تألعـدتء، ُرحماء  ينهم، تجـد فيهم تإلخاء 
تبحقيقـي، وتبصـدتَء وتبكضحيـة وتبوفاء، 
وبعـلَّ ما يوثرّقه تإلعا1 تبح  ي عن تألخورّة 
وتبوفاء وتبكضحية يف عدة مشـا َد سـوتًء 
تبـذي دخـل إلخـ تج زميلـه تبج يـح  ن 
تب فاص يف تبجوف، وَْو تملشا د تبكي  ثرّكها 

قناة تملس�ة يف جلهة ناطع. 

- بعد استشــهاد زميلك وخروجك من 
تلك التباب هل سيطر املرتِزقة عليها؟
تبحديث بزميل عيىس: بلعلم ون تمل تِزقة 
تبذين تقكحموت تلك تبكلرّة ما خ جش منهم 
وال وتحـد، فلعد خ وج و ـو قافف، قمنا 
 َشـنِّ  جـو1ٍ عـىل تمل تِزقـة تبدوتعـش، 
و صضـل تبله ومنـه تمكرّنا من تبسـيط ة 

قبيل استشهاده بأيام، أجرت صحيفُة المسيرة حوارًا 
صحفيًا مع الشهيد المالزم عيسى العكدة )أبو قاصف( الذي 

ُعِرَف بـ »بطل موقعة الحجارة«.. تلك المعركة التي تغلب 
فيها على قرابة 20 مرتِزقًا من عناصر داعش في البيضاء 
عندما قاومهم وأرعبهم بالحجارة بعدما نفدت ذخيرته.

ما بين تلك الموقعة واستشهاده كان البطُل الشهيد أبو 

قاصف يتلقى العالَج من جروٍح أصيب بها في تلك المعركة 
وخالل الفترة ذاتها منحه الرئيُس مهدي المّشاط وساَم 
َي إلى ُرتبة مالزم، غير أن مظاهَر التكريم  الشجاعة وُرقِّ

الدنيوية لم تجذْبه كثيرًا، وهو ما لمسته الصحيفُة وهي 
تجري الحواَر معه، فكالُمه المليء باإليمان وقلُبه المرتبُط 
بأرض الجهاد أنسى محاوَره أن يسأَله عن حصوله على ذلك 

الوصية األخرية.. هبُّوا إىل الجبهات
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أجرته قبل استشهاده بأيام.. صحيفة المسيرة تعيد نشر الحوار مع البطل أبو قاصف:

ة، وتسكشـهد علينا وتحد  وتسـكعادة تبكلَـّ
»و و مسعد«، و و ت ن عم و و قافف. 

- ما هي نصيحتك ملن ال زالوا قاعدين 
يف البيــوت، وهــم يشــاهدون الجرائــم 
واملجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان بحــق 

األطفال والنساء؟
ونصُحهم تما قال تبسيد تبقائد علدتمللك 
تبحوثـي حصظه تبله  أن ينص وت يف سـليل 
تبله ِخصافـاً وثِقـاالً، وموتجهـة تبعدوتن، 
تبـذي ترتكب  حـقِّ  لدنا وشـعلنا و شـَع 

تملجازر وتجاوز ُتـــلَّ تملح مات، وف ض 
علينا حصارتً خانقاً، فَمن بم يما  قنا له 

وفوتريخه ورتد ون يقكَله جوعاً. 
ونصحهـم  ـأن ال ت تضـوت؛ ألنَّصسـهم 
تبقعـوَد مع تبخوتبـف من تبنسـاء..  لُّوت 
إىل تبجلهـات ملوتجهـة تبعـدوتن وتبدفـاع 
عـن ورضهـم وع ضهـم، فابنـرص ق يٌب 

 كَحــ رّتكم. 
واََل ت ون وعـدتَء تألمة يككابلون بطمِس 
 ـذت تبديـن مـن تبوجـود؟، وال تنطلقون 
بحماية دين تبله وتبِجَهاد يف سليله وإعاء 

تلمكـه ونرُصة تملسـكضعصن؟!، ووذت تم 
 ما قابه تبسيد تبقائد حصظه تبله »إذت ِسِلم 
بنا ديننا ِسِلم بنا ُتــلرّ يشء، وإذت ف طنا يف 

ديننا ف طنا يف ُتــلرّ يشء«. 

- مــا هــي الرســالة التــي تــود أن 
يف  املرابطــن  للمجاهديــن  توجههــا 
الجبهات؟، وما هي رسالتك للعدّو وَمن 

ال زالوا قاعدين يف بيوتهم؟. 
تملجا دين قد ـم مجا دين ما يزيد 
تبوتحد يقول بهم سوى ون نسأَل تبلَه ون 

َد َرْميَهم. يُعينَهم وون يُسدِّ
ورسـابكي بهم  ـي ون يصـربوت وون 
يثلكوت يف موتجهة قـوى تبظلم وتبعدوتن 
يكزحزحـوت  ووال  تبسـعودي  تألم يكـي 
مـن وماتنهم، فابنـرص حليُف تملؤمنن 

تبصا  ين. 
ورسـابكي بلعدورّ  أنه مهمـا تمكلك 
رة، بن  من إْمَكـانيات ووسـلحة مكطورّ
يكمكرّـَن من إرتاع وإخضاع تبشـعب 
تبيمني، ووننا سنسـكم  يف موتجهكه 
 كل تبوسـائل وتبط ق، حكـى بو بم 

نمكلْك إال تبحجارة. 
وسابكي بلقاعدين يف تبليوت  ي 
وال ي تضـوت ألنصسـهم تبقعـوَد يف 
تبليوت مع تبنساء وتبخوتبف، وون 
ينطلقـوت إىل تبجلهـات ملوتجهـة 
، ووال ينكظ وه حكى يصَل  تبعـدورّ
إبيهم بيسكليَح ورضهم وينكهك 
وع تضهم، وون يكعظوت ويعكربوت 
تملحافظـات  يف  يحـُدُث  ممـا 
تبجنو يـة تبيو1 وتبكـي يدرّعون 

 أنها  اتا مناطَق مح رّرة. 

الِوسام والتكريم الذي ناله.
كان الناُس مشغولين بالحديث عن عيسى وبطوالته، وكان 
ُر بلحظة الشفاء من جروحه ليعوَد إلى الجبهة،  عيسى يفكِّ

وبالفعل عاد إليها ويرجَُّح أنه قد تعالى على كثيٍر من آالمه 
ففترة العالج كانت قصيرًة، إال أن قلَبه كان يتطلع لما يغفُل 

َل إلى أيقونٍة في البطولة واإليمان،  عنه الكثير.. وبعد أن تحوَّ

كانت روح عيسى تهفو إلى وساٍم آخر ال يمنُحه البشر، إنَُّه 
وساُم الشهادة الذي لم يتأخر هذه المرة عن البطل الذي أّدى 

رسالَته الجهادية ومضى إلى َربِّه. 
وفي السطور التالية تعيُد صحيفَة المسيرة نْشَر الحواِر 

مع صاحِب الِوَسام العظيم الذي أجرته الصحيفُة 
استشهاده: قبل أيام من 

الوصية األخرية.. هبُّوا إىل الجبهات

 : خاص:
 حضور رسمي وشعلي تل�، شيرّعا 
محافظـُة ذمـار، ومـس تألول، تثنن من 
و طابهـا تبعظماء تألح تر تبذين سـطرّ وت 
يف  تبخابـدة،  تألسـطورية  تملاحـم  وروع 
جلهـاِت تبعـز وميادين تبك مة، تبشـهيد 
تبلطل تملاز1/ عيىس عي علدتبله تبعكدة 
)و ـو قافـف(، وتبشـهيد/ عـي محمد 

علدتبله تمل وني )و و معكز(.
ويف م تسـيم تبكشـييع تبـذي حرضته 
قيـادتٌت عسـك ية وومنية، وشـخصيات 
تجكماعية، ووقارُب تبشهدين، وحشٌد تل� 
مـن تملوتطنـن، وترّدت ورستا تبشـهيدين، 
عـىل موتفلـة تبعطـاء، و ـذل تملزيد من 
تبكضحيـات، حكـى إح تز تبنـرص، ودح  
تبغـزتة وتملحكلرّـن، من خال تالسـكم تر 
  فـد تبجلهـات  اب جـال وتملـال؛ وفـاًء 
بلماحم تبلطوبية تبكي خلرّد ا تبشـهيدتن 

وسمعها وشـا د ا تبعابُم، منها موتقف 
و ـو قافف حن ورعـب تمل تِزقة ودتعش 

 قصصه بهم  ابحجارة.
وُعِ َف تبشـهيد و ـو قافف  ـ » لطل 
موقعـة تبحجارة« فيما تان تبشـهيد و و 
معكـز فاحـَب تبعلـارة تبشـه�ة »بكي 
يع فـوت قيمـَة تبيمنـي« عندمـا ظه  يف 
مشهٍد بإلعا1 تبح  ي  عد شهور من  دء 
تبعدوتن، من دتخل نج تن  عَد ما سـيط  
ورفاقه عىل موتقَع عسك يٍة سعودية.

بحضور شعبي ورسمي كبريين ذمار تشيع العظماء: 
أبو قاصف واملروني يمتطيان صهوة الخلود
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بقايا 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
بن يدي الشهيد العظيم عيسى العكدة أبو قاصف

 ل تزدتدت قوًة ورخاَء ودعة وودتعة؟  ال..
تبذي حـدث ونهما تسكشـع ت عظمكهما، تسكشـع ت قوتهمـا، آمنا  أن 

فيهما من روح تبله.
وتلك  ي حابة تبعزة تبكي وخربنا تبلُه  ها.

تبعزة بله وب سوبه وبلمؤمنن.. 
تبعزُة بيسا يف تبقوة تملادية وتبرتَِف وتبدعة وتوف  تإلْمَكانات تملادية مع 

تبذل وتبعلودية بغ� تبله.
 . تبعزة شعوٌر  ابك تمة  كقدي  تإلنَْســان بنصسه  إيَْمـانه  أنه ح ٌّ

و ذه حابُة  عض تبيمنين تبذين آمنوت  أنهم وقوى من تبجربوت تألم يكي.
تبذين  كصوت ويهكصون: 

 تبله وَْتلَــ .. تملوت ألم يكا.. تملوت إلرستئيل..
تبذيـن وماتوت تألفنا1َ تملعارصَة -وم يكا وإرستئيل وعماء م وعليد م 

وودوتتهم- يف نصوسهم.
وماتوت تبخوَف من تبقوة تملادية تبطاغية تبكي تمثلها وم يكا.

تماتوت يف ونصسهم وثَن تالسككلار تبعاملي.
فكحـ رّروت؛ وبهـذت بـم ي  لوت تألوتتـس ووحـَدَث تبطائ تت، بـم ي  لوت 

نة. تبصوتريخ تبذتية وتملدررّعات تملحصرّ
قكلوت تبخوف؛ ألنَّهم آمنوت فعاً وقوالً  أن تبله وَْتلَــ .

و ذه  ي تبثورة وغدتً سـيقطصون ثماَر تبعزة وتبك تمة مع ون تبشعور 
 هما يكصي بوحده.

وي َحَدٍث إنَْســـاني عظيـم ال يمكن ون يُم َّ  سـهوبة؛ ألنَّ قوى تبرش، 
قـوى تبهزيمـة تبجلنـاء سـيوتجهونه، سـيحارصونه، سـيحار ونه، بن 

يمنحوه تبص فة بلنمو.
و ذت عُن ما يحُدُث بثورتت تبيمنية.

بن يشكدَّ ُعوُد ا وبن تزدتد قوًة إال  ما يج ي بها بيميَز تبخليث من تبطيب. 
ال تكوقعـوت ممـن يحكقـ ون ذوتتهم، مـن ال يشـع ون  ك تمكهم، َمن 
لون  تمكهنوت ونصسـهم، ون يشـع وت  عظمة تبثورة تبكي حدثا؛ ألنَّهم يصضرّ

ون يظلوت عماَء.
مـن ي فضـون تبعـزة وتبك تمة تبكي يسـطرّ  ا تبشـلاُب تملجا دون يف 

ميادين تبعزرّة،  م تملهزومون تبعماء حكى بو بم يقاتلوت مع تملعكدي.
تبعمابة حابٌة نصسيٌة وجدتنية )تعني تحكقاَر تبذتت(.

عظمة تبثقافة تبثورية تقاس  أث  ا عىل نصسية تملوتطن ونظ ته بنصسه.
تبيمنـي تبذي  زمكـه تم زورق ترت�ي وبديه من تبعكاد وتبسـاح تبكل� 
وتبكث�، يكصدى تبيو1  صدره تبعاري بكحابف من قوى تبرش يف تبعابم تلها.
تبيمنـي تبـذي َجلَُن عن تبدفاع عـن حدوده وحمايكهـا وتانا وظيصكه 

حمايَة وفحاب تملوتتب فقط وقمع و ناء تبوطن.
َل إىل  ـُ ه تحوَّ تبيمنـي تبـذي تانا تبسـلطاُت تملكعاقلـُة تحكقُ ه وتحقِّ
تبشـلاب تبذين يسجلون وروع تبلطوالت يف ميدتن تبعزة و م نكاٌج وَْو تعل�ٌ 

عن  ذه تبثورة.
تبقدرة تبصاروخية تبكي وفلا إىل ينلُع شـمال تبلح  تألحم   ي تعل�ٌ 

عن حابة تغ�ُّ يف تبقدرة تبيمنية.
تبشـاب تبذي تان يشُعُ   احكقار نصسـه مقارنًة  زميله يف وي مكان يف 

تبعابم  ات يثُق  أنه سيغ�رّ تبكأريخ، و ذه  ي تبثورة تبحقيقية.
تبعزُة تكجىل ُتـلَّ بحظة يف ٤٨ جلهًة ويِف ُتـلرّ نقطة تصكيش تكصدى بإلر اب.

ت نظ َة تبيمني إىل نصسه. تملقاومة بلعدوتن غ�رّ
وقلـُح من تبعـدوتن وتبح ب وتبقكـل إعطاؤ ا  ُعـدتً مذ ليـاً وطائصياً 
ُل تبقـوى وتبشـخصياُت تبسياسـيرّة وتبصك ية  وِعْ قيـاً وِجهويـاً، وتكحمَّ

تملسؤوبيَة عن تحويلها تذبك.

ثورة وطنية ضد االستعمار والتجزئة 
آخـ  جندي   يطاني  عد غ وب تبشـمس يف يو1 تالثنن تملوتفق 19 نوفمرب 
4967، تخطـوة عىل ط يق تحقيق وحدة تبوطن تبيمني ترضاً  وشـعلاً ، حيث 
تم إعـان قيا1 جمهوريـة تبيمن تبجنو ية تبشـعليرّة و ي ثانـي دوبة وطنية 
تحمل تسـم تبيمـن، حيث وُعيـدت تبُهويرّة تبوطنيـة تبيمنية بلشـط  تبجنو ي 
ً ثم وفلح ح تً  صضـل تنكصار ثورة  4 وتكو ـ .. وتان ذبك  تبـذي تان محكـارّ
مقدمة السـككمال تحقيق وَْ ــَدتف ثورتَي 16 سلكمرب َو 4 وتكو   يف تبوحدة 
وتبديمق تطيـة، حيُث تم رفُع عَلِم تبجمهورية تبيمنيـة تملوحدة يف مدينة عدن 

يو1 11 مايو ف1499. 
وتبثا ُا ون تبوطَن تبيمنيَّ تسكعاد وجَهه تبرشعي تبوتحد،  قيا1 تبجمهورية 
تبيمنية تبكي دمجا دوبكن شـط يكن تانا ُتـلرّ وتحدٍة منها ت ناً رشعياً بكلٍّ 

من ثورتَي 16 سلكمرب َو 4 وتكو  . 
 َيْـَد ون يو1َ تبثاني وتبعرشين من مايو ف499 بم يككسـب و ـميرّكَه تبوطنية 
من تونه تبيو1 تبذي ونهى فيه شـعلُنا وتقَع تبكشط� تبجغ تيف وتبسيايسرّ تبذي 
تنقسـما تبلـاد يف ظلـه إىل دوبكن ونظامن،  ـل ونرّه  اإلَضاَفــة إىل ذبك جاء 
تكويجـاً بنضال طويـل خاضكه تبح تـُة تبوطنية تبيمنية تملعـارصة، من وجل 
تسـكعادة ح ية تبوطن وتإلنَْســان، وتبقضاء عىل ُتـلرّ تبقيود تبكي تحول دون 

تطوره تبح  وتملسكقل. 
 هذت تملعنى يمكُن تبقوُل: إنرّ يو1 11 مايو تملجيد ف1499 تان ثم ًة ملسـ�ة 
دت  ابدماء وتبكضحيات تبغابية، يف سـليِل تنكصار ملادئ  تصاحية طويلة، تعمرّ
ووفكار تبح ية وتالسـكقال وتبكقد1 وتبوحدة.. وما تان بهذت تإلنجاز تبوحدوي 
ـق  ابوسائل تبسلمية وتبديمق تطية، بكن  ذت تإلنجاز  تبوطني تبعظيم ون يكحقرّ
تبوطني تبكل� تع ض بنكسٍة  عد ح ب  499 ووحدة 7/7 تبكي وضعا تبلاد 
 أرس ا تحا سـيط ة تألوبيغارشـيات تبعسـك يرّة وتإلقطاعية وتبعائلية تبكي 
تسـكوبا عىل تبسـلطة وتبث وة وتبجمهورية وتبوحدة، قلل ثورة 14 سـلكمرب 

تبكي ح رّرت تبلاد من تبوفاية وتبكلعية ونهب تملال تبعا1. 
عدن مدينُة املعارك الكربى

َصاق ف3 نوفمرب 9أ149  بم يكن فدفًة ون تشَهَد مدينُة عدن تبكوقيَع عىل تتِـّ
تبوحـدوي تبكأريخي  ن قيادتَي تبشـطَ ين سـا قاً، وون تشـهد  ـذه تملدينة 

تبلاسـلة رفـع عَلم دوبة تبوحـدة يف بحظة تأريخية مهيلة مـن فلاح يو1 11 
مايـو ف1499 تبذي قاما فيه تبجمهورية تبيمنيـة تملوحدة.. فقد تانا مدينة 
عـدن ميدتناً ألعظم تملعـارك تبسياسـيرّة وتبصك ية وتبثقافيـة تبكي تصدى من 
خابهـا تبيمنيون، ملخكلف تملشـاريع وتمُلَخطرّـطـات تالسـكعمارية تب تمية إىل 
تك يـس تبكجزئة وطمـس تبُهوية تبيمنيـة وتلصيق ُ ويات  ديلـة ومناطقية 

يات مخكلصة و  ز ا )تبجنوب تبع  ي(!!! وتنعزتبية تحا مسمرّ
ـدت وحدة تبكصاح تبوطنـي، حيُث وثم ت  ذه  عـىل ورض مدينة عدن تجسرّ
تبوحـدُة تبكصاحيـة ثقافـًة وطنيًة وقوميـة وإْســـَامية تح رّرية، وسـهم يف 
تشـكيلها تب وتد تألوتئل من قادة تبعمل تبوطني وتبنقا ات تبعمابية وتملثقصون 
وتبصحافيـون وتألد ـاء وتبصنانون، تبذيـن رفعوت عابياً وفـكار وملادئ تبح ية 
وتالسـكقال وتبوحدة وتع ضوت يف سـليلها ملخكلف وشـكال تبقمـع وتالعكقال 

وتالضطهاد وتبنصي. 
ة ووىل تملعـارك تبكـي تجـرتح تبوطنيون تألوتئـل مآث   تانـا مع تـة تبُهويرـّ
ـك  ابُهوية  تصاحيـة عىل مح ت ها.. فقـد ورص تبوطنيون تبيمنيون عىل تبكمسرّ
، وتبكصدرّي بكل تملشـاريع تالسـكعمارية وتبسـاطينية  تبيمنية بلجنوب تملحكلرّ
تبكي تسـكهدفا فصله عن تبكيان تبوطني تبيمنـي تبكأريخي تبوتحد، وتجزئكه 
إىل 11 سـلطنة وإمارة منضوية يف ور عـة تيانات تنصصابية يحكصظ ُتـلٌّ منها 

ــة  ها!!!.   علم خاص وجوتزتت وحدود وجمارك وُقــوَّتت مسلحة َخافَّ
تمـا قـاو1 تبوطنيون تبيمنيون  جسـارة وثلـات محاوالت إضصـاء ُ ويرّة 
مسكقلة عىل ُتـلرّ وتحد من  ذه تبكيانات تالنصصابية، حيث حمل تبكيان تألول 
تسـم )تترّحاد تبجنوب تبع  ي(، وحمل تبكيان تبثاني تسـم )سلطنة حرضموت 
تبكث�ي( وحمل تبكيان تبثابث تسم )سلطنة حرضموت تبقعيطي( فيما حمل 

تبكيان تب ت ع تسم سلطنة تمله ة وسقط ى(!!!
وتبثا ُا ونرّ تالسـرتتتيجيَة تالسـكعمارية عملا - يف  ادئ تألم  - عىل تك يس 
، إىل وَْتثَــَ  من 11 سـلطنًة وإمـارة، ور ط  ذه  تجزئـة تبجنـوب تبيمني تملحكلرّ
تبسلطنات وتإلمارتت  اإلَدتَرة تالسكعمارية، من خال ما تانا تسمى  معا دتت 
تبحمايـة وتبصدتقـة مـع وحكومـة   يطانيا، تمـا ح فا عـىل تحويل  ذه 
تبكيانات تبساطينية إىل دويات بكلٍّ منها  ياتلُها تإلدترية وتبجم تية وتألمنية 

 اإلَضاَفـة إىل حدود ا تملسكقلة عن تألُْخــَ ى!!
 عد نشـوء تبح تة تبوطنية تملعـارصة وتللور وَْ ــَدتفهـا تبوطنية، وتبكح رّر 
مـن تالسـكعمار وتبكيانـات تالنصصابية تمل تلطة  ـه يف جنـوب تبوطن، وفوال 
ً إىل تحقيـق تبوحـدة تبيمنية، قا1 تالسـكعمار تبربيطاني يف نهاية تبخمسـينيات 
 كسـويق مرشوع تترّحاد إمـارتت تبجنوب تبع  ي، تبذي ضم سـلطنات وإمارتت 
ما تانا تسـمى  املحميات تبغ  ية ووالية عدن،  اإلَضاَفـة إىل تسويق مرشوع 
آخـ  إلقامة تترّحاد  ن تملحميات تبرشقية تبكي تانا تضم سـلطنات حرضموت 

تبقعيطي وتبكث�ي وتمله ة وسقط ى. 
وسيسـجل تبكأريخ  أح ٍف من نـوٍر بلطائع تبوطنيـة يف مدينة عدن وتل 
مناطـق تبجنـوب تبيمني تملحكلرّ آنذتك مقاومكها تبلاسـلة بكلك تملشـاريع تبكي 
ــة  تسكهدفا تجزئة تبجنوب إىل  ضعة تيانات تنصصابية وإضصاء ُ ويرّة َخافَّ
منها.. وقد تصدى شعلُنا وح تكُه تبوطنية بهذت تمُلَخطرّـِط تالسكعماري  وسائل 
مخكلصة، تاإلرضت ات تبعمابية وتملظا  تت تبشعليرّة وتالعكصامات وتبشعارتت 
وتألغاني تبشعليرّة وتبقصائد وتمللصقات، فيما تع ضا رموزه تبوطنية بلصصل 
من تبوظائف تبحكومية وتالعكقال وتملحاتمات تبصورية وتبنصي، وغ� ذبك من 

وشكال تبقمع وتملاحقة.. 
 وتسـكم ت  ـذه تملوتجهـة منـذ  ـدء تسـويق  ـذه تملشـاريع يف نهايـة 
تبخمسـينيات من تبق ن تبعرشين تملنرص1، وحكى يو1 تبزحف تبشعليرّ تبكل� 
عىل تملجلس تبكرشيعي  كأريخ  1 سـلكمرب 14961، حيث تحورّبا مدينة عدن 
إىل سـاحٍة ملكهلة ملعارك رشسة  ن تملكظا  ين وتبُقــوَّتت تالسكعمارية تبكي 
وطلقا تب فاص عليهم، ما وَدَّى إىل سقوط عدٍد من تبشهدتء وتبج حى، وتبزج 
 مئات تملناضلن يف غيا ب تملعكقات؛  سـلِب تصديهم ملرشوع سـلب تبُهويرّة 
، وتلصيق ُ ويرّات  ديلـة ومناطقية عىل  تبوطنيـة تبيمنية عـن تبجنوب تملحكـلرّ

تياناته تملجزوة!!
شـاء تبكأريخ ون يضمـد ج تح مدينة عدن  عد يومن من تلـك تألحدتث تبدتمية، 
 انصجار ثورة 16 سـلكمرب 14961 يف فنعاء، وقيا1 وول جمهورية يف شله تبجزي ة 
تبع  يـة.. ومنذ ذبك تبيو1 دخلا تبح تة تبوطنية تبيمنيـة منعطصاً تأريخياً جديدتً، 
حيـث تبكزمـا تبثـورة ونظامها تبجمهوري تبصكـي  دعم نضال شـعلنا يف تبجنوب 
صا حقيلة وزترية بشؤون  ، من وجل تبكح رّر تبوطني وتبوحدة، وُخصرّ تبيمني تملحكلرّ
تبجنوب تملحكلرّ يف وول حكومة وطنية تم تشـكيلُها يف فنعاء  عد قيا1 تبجمهورية؛ 

تجسيدتً بوحدة تألرض وتبشعب. 
وبنئ تع ضا ثورة 16 سـلكمرب ونظاُمها تبجمهوري بخط  تبكآم  تبدتخي 
، فقد تان تبدفاُع عنها م حلًة جديدًة من  وتبخارجي من قلل تبنظا1 تبسـعوديرّ
ـدت فيها وحدُة تبثورين تبيمنين شـماالً جنو اً،  م تحل تبكصاح تبوطني تجسرّ
دت  ذه تبوحدة  دماء تبشهدتء من مخكلف مناطق تبيمن دفاعاً عن  حيث تعمرّ

تبثورة وتبجمهورية. 
 رماٌل متَحـرُّكٌة وعواصُف عاتية

فحيٌح ونرّ ط يَق تسـككمال وحدة تبوطن تبيمني تع ََّض بكثٍ� من تبعوتئق 
وتب مال تملكَحـ ُّتة  عد تسـكقال تبشط  تبجنو ي من تبيمن، وحدوث عوتفَف 
عاتية يف تبشـط  تبشـمايل..  يـد ونرّ قضيَة توحيـد تبوطن ورضاً وشـعلاً ظلا 
ــًة منذ وفول تب ئيس تبشهيد  عنوتَن تبَعاقة  ن حكومكي تبشط ين، وَخافَّ
إ  ت يم تبحمدي إىل قمة تبسـلطة يف تبشط  تبشـمايل من تبوطن عا1  1497، 
حيـث شـهدت تبلاُد نموتً مكسـارعاً بلعمل تبوحدوي تبسـلمي  ـن تبقيادتن 
تبسياسـيرّكن، فيمـا تزتيد دور منظرّـمـات تملجكمع تملدنـي ويف مقدمكها تترّحاد 
سـة وحدوية تجـاوزت وتقَع  اب تبيمنيـن تبـذي تان وول مؤسرّ تألد ـاء وتبُككرـّ
ـدت مشارتة تمللدعن وتملثقصن يف تعظيم دور تبثقافة تبوطنية  تبكجزئة، وجسرّ

ت تفعة قوية ملرشوع تبوحدة. 
و صضل تسكعادة تبوطن وجَهه تبرشعي تبوتحد، تمكرّن شعلُنا من تسكيعاب 
فدمة تملكغ�تت ود شـة تبكحورّالت.. ووفلح مسـار تبوحدة وَْتثَــَ  قدرة عىل 

موتجهة تبعوتفف تبعاتية وتجاوز تملنعطصات تبحادة وتضميد تبج تح. 
ـ تبـذي ال يمكـن فصله عـن زمـن تبثـورة تبيمنية )16  منـذ ذبـك تبيـو1ـ 
ـ 14 سـلكمرب(، جـ ت مياٌه تث�ٌة عىل نهـ  تبَوحدة  ــ  4 وتكو  ـ  سـلكمربـ 
وتبديمق تطيـة.. وشـهد تبعابُم مكغ�تٍت عافصة ورياحـاً عاتية ودرّت إىل تلديِل 
خ تئَط وسقوط نُُظم، وتخكصاء دول، وتندالع ح وب دتخلية وخارجية تان وال 

يزتُل نصيُب تبيمن منها تل�تً. 

كيف أرى كمسؤول يمني جريمة اختفاء الخاشوقجي؟
تالخكصـاء تبغامض تبـذي  دوت حكايكه من يـو1 تبثاثاء  كأريـخ 1 وتكو   
أ4ف11 وحكى  ذه تبلحظة  عد ون وفل جمال تبخاشقجي إىل  وت ة تبقنصلية 
تبسـعوديرّة يف تسـطنلول تـ ك  وتتصـه تبنقابة مـع خطيلكه تبرتتية تبسـيدة 
خديجة جنغ� وو لغها  أنه يف حابة تأخ ه وَْو عد1 خ وجه من تبقنصلية عليها 
ون تكصـل  أفدقائه تي يسـاعدو ا يف تبلحث عنه، وتأن بديه إحساسـاً  أن 

شيئاً ما يُد َّ  به يف تبخصاء!!!
تملهـمُّ ألنَّ تب جـَل بم يعد من حيُث وتـى، و نا  دتيُة  ـذه تبضجة تإلعامية 
وتبسياسـيرّة وتبد لوماسـية تبعاملية تبهائجة، وتبكي بم تكوقـْف، َووظن ونها بن 
تكوقف، وسـيدفع تبنظا1ُ تمللكي تبسعوديرّ ثمنَها غابياً تجاه حماقاته؛ ألنَّها بو 
ـا تب وتيـات تمُلكضار ة تبكي تقول  أن جماَل قـد ُحقن  ج عة تل�ة عىل  فحرّ
إث  ا ُقِكل وتم ته يله من تسطنلول إىل تب ياض، وَْو تما تقول روتيات وُْخــَ ى 
 ـأن تب جَل ُقِكل ودفن  ناك وَْو ُ  ِّب يف حقيلة د لوماسـية إما إىل خارج ت تيا 

وَْو إىل منزل تبقنصل؛  هدف إخصاء خيوط تبج يمة. 
تأل ـمُّ يف تملوضـوع ون  ناك فضيحـًة عامليًة جديـدة تُطـال تألرسَة تملابكة 
تبسـعوديرّة وتبكي تعاملا مع تبعابم وجمع  عنجهية وتسـكعاء مع ضحايا ا، 
مع ون تإلعامي تبخاشقجي يُعد وتحدتً من و  ز رموز ا تإلعامية وتان مدتفعاً 
عـن تمللك وويل عهـده يف تبدفاع عن سياسـاتهم وق ترتتهم تبكعسـصية  ـَحـقِّ 
د تبقوُل  قناعكه تبسياسـيرّة وتبصك ية وتإلعامية  أن  شـعلهم وج�تنهم، وردرّ
مـا يقـو1ُ  ه تمللك وويل عهده  ـو ط يُق فحيح ورضورة الزمـة بكثليا تمللك 

بهم، وتان عىل سليل تملثال:
* تان تبخاشـقجي مسـاندتً قوياً بـألرسة تملابكة يف تبحـ ب تبعدوتنية عىل 

تبشعب تبيمني يف ما سموه عافصة تبحز1 وإعادة تألمل. 
* تان مـع محار ة )تبصسـاد( من خـال تبزج  أ  ز رجال تملـال وتألعمال 
تبسـعوديرّن من تألم تء وتبـوزرتء وتإلعامين وحكى من رجـال تملال تبعادين، 

وتبزج  هم يف سجن منكجع تب يكز  اب ياض. 
* تان مـع تالنصكـاح تالجكماعـي يف تملجكمـع تبسـعوديرّ وبكـن  ضوت ـَط 

مدروسة. 
* بـم يكن معادياً بألرسة تملابكـة يف ِتكا اته ووحاديثه تبصحصية ضد حملة 
تالعكقاالت تبكي طابا عددتً من شيوخ تبدين تبلارزين وتإلعامين وتبناشطات 
ــِة تبكي  وتبنشطاء، سـوى من  مس منخصض تان ي درّده يف جلساته تبَخافَّ
يعلـن فيها تذم ه وقلقه من سـجن  عـض وفدقائه ِمن َمن شـملكهم حملُة 

تالعكقاالت. 
 ذت يعني ون تب جَل بم يكن معارضاً بلنظا1 تبسعوديرّ  املعنى تبعا1،  ل ونه 
رفـض جميع تبع وض تملقدمة به من ومـ�تا و  يطانيا  أن يأخذ حق تبلجوء 
تبسـيايسرّ  نـاك رفضها تي ال يصنف ونـه معارض، بكنه تان مكوجسـاً من 
تبعودة إىل  لده ألسلاب عرب عنها  وضوح، طاملا وون  ناك وفدقاًء به يُسجنون 
وينكل  هم، فهو إذتً يخىش عىل ذتته من ون يلقى ذتت تملص�، وبهذت ق رّر تبلقاء 

يف تبخارج. 
 تخيلـوت معي  أن يلقـى تبكاتب تمل موق عاملياً  ـذت تملص� تبوحيش و هذه 
تبحماقة وتبسـذتجة من قلل وعىل تبسـلطات تمللكية يف تب يـاض إْن َفدق ُتـلرّ 
ذبـك تبسـيل تإلخلاري عنـه، فكيـف  نشـطاء َومعارضن من عامة تبشـعب 
وحكى من وم تئهم تملغمورين وتبلارزين، تبم يذت نا سـلوتهم  سلوك تألنظمة 
تبدتكاتورية وتبشـموبية وتبصاشـية، ما وشـله تبليلة  ابلارحة ونحن نعيش يف 

تبق ن تبوتحد وتبعرشين!!!. 
 نا سـيصدق تملوقـف و1 تبعكس من قلل قـوى تبنصوذ تبعاملـي يف تبواليات 
تملكحدة تألم يكية، و  يطانيا وف نسـا ووملانيا وإسلانيا،  ل سيكون موقصهم 
من تبج يمة حاسماً وجادتً من تبقانون تي يُعاقب ويُحاتم تملكهمون من ورسة 
لون تبصصقات تبكجارية وتبعسك يرّة عىل نصوص تبقانون  آل سـعود و1 سيصضرّ
تبذي فاغه تآل اء تألوتئل بهذه تبدول؟!، و نا يخونون تمللادئَ وتبِقيََم تبكي طاملا 

تلا وت  ها بعقود طويلة مضا. 
ومـن تبطليعي  نـا ون نكضاَمَن تضامنـاً تلياً مع تبكاتب تإلعامي تبسـعوديرّ 
جمال خاشقجي وورُستِه يف محنكهم تبعصيلة،   غم تخكافنا تبكي معه يف قضيكنا 

تبيمنية تبرصفة تبكي   رّر فيها بألرسة تملابكة عدوتنَهم عىل تبشعب تبيمني. 
فحيـٌح ون قضيَة جمال خاشـقجي تملأسـاوية قضيٌة تسـكحقُّ تال كما1َ 
تإلعامـي تبعاملـي تملكوقـع؛ ألنَّه تاتٌب م موٌق يف فحيصة تبوتشـنطن  وسـا 
ذتئعة تبصيا، ومحاوٌر رفٌن يف معظم تبقنوتت تبكلصزيونية تبعاملية، ومشارٌك 
نَِشـٌط يف تملؤتم تت وتبنـدوتت تبعاملية يف تبقضايا ذتت تبطا ـع تبدويل، بكل تلك 
تالعكلـارتت فإنـه يحكـلُّ إىل تآلن تبخرب تألول يف ُتـلرّ وسـائل تإلعـا1، بكن ذبك 
تألمـ  قد وظهـ  بل وي تبعا1 تبعاملي  وضوح َدَجل وسـقوط ونصاق ذبك تإلعا1 
)تبعاملـي( وتلـك تبنُّظـم تبسياسـيرّة تبغ  ية تبرشقيـة من حـوتدَث نكجا عن 
، بكنها تم  دون تتـرتتث جدي من ُتـلرّ  وحشـية وحيوتنية تبنظا1 تبسـعوديرّ
 ذه تملنا   تإلعامية تبعابية إال يف ما ندر، وين  م من ج تئم مشهودة يف تبيمن 

تمثال ال تبحرص:
ويـن  م من ج يمة قكـل تبيمنين يف تملدترس، وتملسكشـصيات يف تبعديد من 
تملـدن تبيمنيـة، وقكـل تملحكصلن  األعـ تس يف منطقة سـنلان، وقكـل وطصال 
ضحيـان يف فعدة، وقكل وطصال تبكحيكا يف تبحديدة، وسـوق مسـكلا وفنعاء 
تبقديمة، وسـوق تبصيوش يف بحـج، وقلل ويرّا1 وحيينا تبذتـ ى تبثانية بج يمة 
تبصابة تبكربى  صنعاء وتبكي تسكشـهد وج ح  ها ما يزيد عن وبف إنَْســـان، 
و نا نسـكطيع ون نـربز ج تئم تبقكل تألُْخـــَ ى )موت(  لغـا ورقامه مئات 
تآلالف )تإحصـاء( موثق بدى وزترة تبصحة يف  ادنا؛  سـلِب تألم تض تملزمنة 
تم ىض تبسـك  وتبـُكىل وتبقلـب وتبضغط، وتبرطـان وتبكوبـ�ت وتبدفك�يا 
ومـوت طصل بكل دقائق  عـدد وفا ع تبيد تبوتحدة، وغ� ـا من تألم تض، وي 
 لسـاطة تبعلارة تبلصظيـة  أن وبيمن وشـعلها تبك يم يعيش وَْتلَــ  مأسـاة 
إنَْســـانية يف تأريخ تبلرشيـة ُمنذ ما  عد تبح ب تبعامليـة تبثانية تما وفصا 

تقاري  تملنظرّـمات تإلنَْســانية تبدوبية تبكا عة بألمم تملكحدة. 
ويـن تان  ـذت تإلعـا1 تبعاملي من ُتــلرّ  ـذه تبج تئم؟، وم تكـب ج يمة 
تإلخصـاء تبقري بلكاتب جمال خاشـقجي وج يمة قكـل تبيمنين  و مج 1 
وتحـد و ـو ملـك تألرسة تبحاتمـة يف تململكة تبع  يـة تبسـعوديرّة وويل عهده 
تألمـن!، فابج يمة إذتً يجب ون يكلَعها حسـاٌب وعقـاب، وحينما نكخلُص من 
تزدوتجية تملعاي� تبغ  ية تالسكعمارية سنكخلص حكماً من رشور ورشتر تبعابم 

 من فيهم ملوك آل سعود تبظاملن، وتبله تعلم منا جميعاً. 
وفوق ُتلرّ ِذي ِعْلٍم َعِليم..
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البطل عيسى العكدة شهيٌد في ميادين العشق 
محسن علي الجمال

ـة  »مـن وعظم مـا تصاب  ـه تألُمَّ
نحـن  و ـا  عظماؤ ـا«  تصقـد  ون 
تبيو1 نصقد وتحـدتً منهم  عد ون عقد 
فصقكه تمل  حة مـن تبله وووىف  ذبك 
وقطع عىل نصسه عهدتً  أن يذوَد عن 
ِحمـى تبدين ووع تض تملسـكضعصن 
مهما تان تبثمن غابياً.. وبيس  ناك 
ما  و وغىل من تقديم تبنصس وتب وح 
وتبـد1 إال ون  ـذت تلـه يف قامـوس 
تبلـه؛  يف سـليل  رخيصـاً  تبعظمـاء 
وألنهـم ممن يعون  ذه تملصطلحات 

جعلهـم تبله مـن خافـة ووبيائه، فـكل ميادين 
تبكضحيـة وتبجهـاد وتبصـرب وتبثلـات شـهدت 
 صوالتهم وجوالتهـم و طوالتهم و م يقارعون 
قـوى تبـرش وتالسـككلار ووذنا هـم يف مخكلـف 
تملياديـن ويلقنونهـم دروسـاً قاسـية وم يـ ة، 
يُعلِّدون  دمائهم تبزتية ط يَق تبنرص وي سمون 

منهاَج تبح ية وتبك تمة. 
يف تبحقيقـة بقـد تصاجـأت تبيـو1 وونـا وطابع 
تألخلار وتملسـكجدتت  اسكشـهاد فـارس جلهة 
ناطـع تملجا ـد تبلطل عيىس تبعكدة تبذي سـطرّ  
 ثلاتـه وإيَْمـانـه وثقكه  ابله يف  ـذت تملحور قلل 
 ضعة وشه  خلا  طوالت خارج تملأبوف وتملعكاد 
بم تحصل يف تأريخ تبح وب وميادين تبنزتل، تجىلرّ 
ُتــلرّ ذبك يف مشـا َد قـلَّ نظ�ُ ا و ـو يكصدى 
ــذه تبعـرشتت من عنارص   ابحجـارة بزحف نصرّ

تبقاعـدة ودتعـش تبكي تقاتل يف فصـوف تحابف 
تبعدوتن تألم يكي تبسعوديرّ  ذتت 
تبجلهـة ووجرب ـم عـىل تبصـ تر 
يجـ ون ورتء م وذيـاَل تبهزيمة 
تبنك تء ويحصـدون تبخيلة وما1 
آبة تبسـاح تبكـي تانـا  مثا ة 
ِحَمٍم إبهية مكشظية تان يقذفها 
مـن يديـه  اتجاه تلـك تملجاميع 

تبكي وبرّا تألد ار. 
مـن  وتحـٌد  تبعكـدة  تبشـهيد 
سلسـلة تبعظماء وممن سطرّ وت 
ووعيهـم  وإيَْمـانهـم   ثلاتهـم 
وثقكهم  ابله وتجلا آياته فيهم، 
حيث سـطرّ وت وروَع تملاحم تبكي توفف  املعجزة 
منـذ  زوغ فدر تإلْســـَا1 وفجـ ه تألول وحكى 
تبيو1، يف جندبكهم بلطغاة وتبجلا  ة وتملسككربين 

وقوى تبرش وتإلْجــَ ت1. 
د حقيقة ومضامن تملس�ة   طُل تبحجارة جسرّ
تبق آنيـة ومرشوعهـا تبعظيـم يف و هـى حللهـا 
ومعانيها قوال وفعـا ووتحد ممن ترش ا ثقافة 
تبق آن إىل وعماق قلله  ل وت جم معنى تسكشعار 
تملسـؤوبية تبدينيـة وتبوطنية عمليـاً يف مثل  ذه 
تبظ وف تبح جة تبكي يعانيها منها شعلنا تبيمني 
تبعظيم يف ظل فلـف تبعدوتن وتماديه يف ترتكاب 
تملجازر تمل وعة  ـَحـقِّ و ناء شـعلنا تبيمني بلعا1 

تب ت ع عىل تبكوتيل. 
وعـىل ُخَطى عَلـم تبزمان رجل تبقـول وتبصعل 
سـيدي ومـوالي علدتمللـك  ـدر تبديـن تبحوثـي 

حصظـه تبله وح سـه وثلـا شـهدتؤنا تبعظماء 
بلجميـع  أن تإليَْمـاَن تملحمـدي تألفيل إذَت تمكرّن 
مـن شـغاف تبقلـب يجعـل تملسـكحيل ممكنـاً 
ـدوت  إخافهـم و صدقهم ووفائهـم إ اَء  فجسرّ
حمزة وشـجاعة عي وإقدت1 جعص  وثلات وفرب 
تبحسـن وموقف زيد عليهم سـا1 تبله وترتضوت 
 كل فخ  وعزة وشـموخ ون يكون  ؤالء قدوتهم 
ووعامهم، مدرتن ونهم مكامن رس تالنكصار. 

تملوتقُف تبلطوبية بلشـهيد تبعكدة تعد دروسـاً 
تالنكسـاب  ومعنـى  وتبـوالء  بإليَْمــان  حقيقـة 
بلمسـ�ة تبق آنية، إذ ونها بيسـا شـعارتٍت تما 
ينظ  إبيها تملكسـلقون ورتتلو موجـات تبكغي�، 
وبكنها قوٌل وفعٌل، بها رجابُها وو طابُها ممن قال 

تعاىل فيهم »يحلهم ويحلونه«. 
وت ط يـَق تبح يـة وتبك تمة رتفضن  وقد شـقرّ
تبـذل وتبخنوع وتالسـككانة وتبذل بـكل طوتغيا 

تألرض معلرّدين ونصسهم بله وحَده. 
قلـل  ضعة وشـه  خلـا تقلد تبعكدة وسـا1 
تبشـجاعة من تبدرجة تألوىل ومنح رتلة عسك يرّة 
اط.. بكن ُتـلرّ ذبك بم  من قلل تب ئيس مهدي تملشرّ
يثنه عن موتفلة مشوتره تبجهادي  ل وبم يجعل 
بها قيمًة بديه يف وحاسيسـه ووجدتنه فلم يجلس 
ـقه يف تمليدتن  ويقعـد ويككف  ما قد فنعـه وحقرّ
إنما تان بديه طموح وَْتلَــ  وظلا نصسـه توتقة 
بلحاق   تب تبقافلة تبعظيمة وتسـكطاع تبلحاق 
 ها ويحوز وخ�تً عىل تبوسـا1 تإلبهي وتسـكحقه 
 كل جدترة؛ ألنَّه حمـل يف جوتنح قلله ثقافًة  ي 
 عيـدة عنـا نحن و ـي: يا دنيـا طلقكـك ثاثاً ال 

رجعَة يل فيك.. 
و حـق فـإنَّ  طوبكـه وموتقصـه درٌس وعربة 
وتبسـاعن  تملنافـب  ورتء  با ثـن  وعظـة 
باسكحوتذ عىل ت تيس تبدوتر ومكاع تبدنيا تبزتئلة، 
 ـو  موقصه يجسـُد بنا تألسـوة وتبقـدوة يجب 
عـىل تبجميـع تبكأمل فيهـا  جد وفـدق؛ ألنَّ من 
يحاول ون يجعل من تالنكسـاب تبشـكي بلمس�ة 
مطية وُسلرّماً بلصعود وتحقيق مكاسَب سياسيرّة 
وَْو ماديـة وَْو دنيويـة فلينكظـ  تبسـقوط تملدوي 

وتبشوت د تبحية عىل ذبك تث�ة. 
ويف ظـل مـا يعانيـه  لُدنـا من عدوتن غاشـم 
و جمـة إْجــَ تميـة وتسـعة وشـاملة تكابـب 
علينا فيها تبشـيطان ووتلاعه من مخكلف وفقاع 
تملعمـورة يف ح ب غ� مككافئـة ويف  ذه تمليادين 
ال تعكمـد تسـرتتتيجية تملعـارك فيها عـىل وفضل 
تملهـارتت وتبكدتريب وتبخربتت وتبصنـون تبقكابية 
إنمـا يعكمد فيها عىل ميادين تبعشـق و و وقوى 

ساح.
ونحـن  أمـسرّ تبحاجـة إىل مثل  ـذه تبنماذج 
تبصادقة تبوفية تملخلصة تبكي سـكظل رموز فخ  
ومجـد ومنا   بلح ية وتبك تمـة عىل م  تبكأريخ 

وإىل ون ي ث تبله تألرض ومن عليها. 
فسا1ُ عليك يا رجَل تبقول وتبصعل، وسا1ٌ عىل 
تبشهيد تبقائد ومرشوعه تبعظيم تبذي  نى رجاالً 

وومًة وقيادًة ال تخىش يف تبله بومة الئم. 
 وسـا1ُ عىل ُتـلرّ شـهدتئنا تأل  تر وقد و لوت يف 

تبله  اًء حسناً. 
سا1ُ عليكم  ما فربتم فنعم عقلى تبدتر. 

مجزرة السبت األسود
ياسر الصيلمي 

بـم تكـن بـديَّ تب غلـُة يف تبذ ـاب إىل 
وفـاة  يف  تبعـزتء  ألدتء  تبكـربى  تبقاعـة 
وتبـد وزيـ  تبدتخليـة وقكها تبلـوتء جال 
تب ويشـان بكـن تبذي حدث وننـي  عد ون 
وتملا وجلـة تبغدتء يف ذبـك تبيو1 تلقيا 
تتصاالً  رضورة تبذ اب إىل تبقاعة تبكربى 
بلكنسـيق وتوثيق وفـول رئيس تملجلس 
تبسـيايسرّ تألعىل تب ئيس تبشهيد / فابح 
اد )رحمه تبلـه(  حكم عمي وقكها  تبصمرّ
ـــة  ـه وقد تان  يف تبسـك تارية تبَخافَّ
ذبـك تالتصاُل تق يلاً عند تبسـاعة تبثانية 
وتبنصـف ظهـ تً، و ابصعـل تَحـ ُّتـا ونا 
ووحد تبزمـاء إىل ذبك تملكان وعند وفوبنا 
تق يلاً تبسـاعة تبثابثة عرصتً، تان تملكان 
مككظـا  املعزيـن وتضط رنـا إىل إيقـاف 
سـيارتنا يف منطقة  عيدة عن تبقاعة من 
تث ة وتزدحا1 سـيارتت تبوتفدين من ُتـلرّ 
محافظـات تبجمهوريـة تبيمنيـة بكقديم 
وتجب تبعزتء و عـد دخوبنا تبقاعة وجدنا 
تبقاعة مككظة  ابناس  شكل بم وشا ده 
مـن قلـل عند ـا بـم وشـع   االطمئنان 
وتانا دقات قللـي تخُصُق  ُقــوَّة تإنذتر 
 كارثة سكقع يف  ذت تملكان  عد دقائق. 

ِة وتثـ ة تبكوتفـد، تضطـ   ومـن ِشـدِّ
تبقائمـون عىل م تسـيم تبعـزتء  املنادتة 
عىل تبضيـوف تبقدتمـى  إفسـاح تملجال 
بلضيوف تبُجُدد، عند ا تحدثا مع زميي 
 أنه بـو وفـل تب ئيس فاملـكان مزدحم 
ت وبم يعـد يوجد مكان مناسـب يف  ِجـــدًّ
تبقاعة بجلوسـه فيـه وقكها تنـُا وتأمل 
وجـوَه تبحارضيـن وتأن تملـوت يحـدق 
 هـم ويحلـق مـن فوقهـم عـرب طائ تت 
تبعـدوتن و ممـُا ألَْتثَـــَ  مـن م ة ون 
وخـ ج تبكامـ�ت تبكي تنـا وحملها معي 
وتبكي تانا مخصصـة بكوثيق تَحـ ُّتات 
اد وووثق  تب ئيس تبشـهيد / فابـح تبصمرّ

 عض تملشـا د دتخل تبقاعة إال ونني بعدة 
مـ تت تنُا وعيـد تبكام�ة  عد ون وشـع  
 إحساس غ يب يمنعني من تشغيلها ونه 
نصس تإلحسـاس تبذي وشـع   ه تآلن وونا 
وتكب  ذه تبكلمات تبكي يلدو ونها نلشـا 
تبذتتـ ة ووعادتني ألعيش تلـك تبلحظات 

دتً  عد عامن من م ور ا.  مجدرّ
ر ما يكون ذبك تإلحساس  و من دفع 
 نا بلكوتفل مع تملسؤول وإ اغه  كأجيل 
زيـارة تب ئيـس ألدتء وتجـب تبعـزتء بيو1 
آخ  وقلـل وقـوع تبكارثة  دقائـَق قليلة 
ت و لغنا  كأجيل زيارة تب ئيس و أنه  ِجـــدًّ
سـيكمل   نامجه وبقاءتته حسب جدول 
وعمابـه وتم إ اغنا  مغادرة تبقاعة؛ تون 
تب ئيس بن يحرض و ابصعل ق رّرنا تملغادرة 
وعنـد وفوبنا إىل  وت ة تبقاعة تب ئيسـية 
طلـب منـا وفـ تُد تبحـزت1 تألمنـي تبعودة 
بلخ وج مـن تبلوت ـة تألُْخــَ ى؛  سـلِب 
تثافـة تبوتفديـن، ممـا يسـلب تبكدتفـع 
وما  ـي إال بحظات قطعنـا فيها تبقاعة 
 اتجاه تبلوت ـة تألُْخـــَ ى وتأنني وتذت  
تلـك تبخطـوتت جيـدتً وعدد ـا  ابخطوة 
وونـا وتأمـل تبقاعـة يف بحظكهـا تألخـ�ة 
وونظـ  إىل وجـوه تبحارضيـن يف بحظات 
تبلطـيء  تبسـينمائي  تبكصويـ   تشـله 
وخصوفـاً آخـ  تبلقطات تبكي سـجلكها 
عيناي وونا وم  ونا وزميي من جوتر تبلوتء 
/ علدتبقـادر  ال ومـن تبعافمة وقكها 
و و وتقٌف يصافـح تبناس تبذين تجمعوت 
حوبـه بلسـا1 عليه، ومع  ـذه تبلقطات 
مـا زتل فـوُت ذبـك تملنشـد يطـ ق وذنَيَّ 
تبكي تنصج ت طلاتها من شـدة تالنصجار 
إال ونهـا ما زتبـا تحكصظ  صوت تملنشـد 
جيدتً و ابكلمات تألخ�ة تبكي تان يقوبها 
يل زميـي قلل ون يكوقف ُتــلرّ يشء فجأًة 
وتأنما يشٌء ر يٌب تدخل إليقاف تسجيل 
تلـك تبلحظـات فاحلـه فـوت غ يـب، 
وعكقـد  أننـي بن ونسـاه ما حييـا وثناء 
نزول تبصاروخ وتنصجاره  عد ا وحسسُا 

ت دفع  ابناس يف ُتـلرّ   ضغـط ر يب ِجــدًّ
تتجاه من شـدته وقد تنـا وقكها وحاول 
تبكماسـك قدر تإلْمـَكان وتبثلات يف مكاني 
وبم وتن وشـُعُ   يشء سـوى ذبك تبضغط 
وونا وشا د درج تبسابم إىل  درو1 تبقاعة 
تنهار  مـن تان عليها وتجد نصيس معلقاً 
يف تبهـوتء بلحظـات يف تبسـات  تبحديـدي 
تبخـاص  ابـدرج ألقـع  عد ـا إىل  درو1 
تبقاعة  عد ا بـفَّ تبظا1ُ وتبغلاُر تبكثيُف 
تملـكاَن إىل درجـة ونني بم وعد وشـا د وي 
يشء يف نصـس تألثنـاء عـم تملـكان فما 
ر يب و دوء غ يب قلل ون ينصج  تملكان 
 ابصياح وتألنن وطلب تبنجدة وتملساعدة 
عند ا جلسـا بلحظات وحاول ون وجمع 
تبخيوط بكصك�ي بعي وفهم ما تبذي حدث 
و عـد تصك� رسيـع بلحظـات ودرتا ون 

ط�تن تبعدوتن قصف تبقاعة.
وووُل ما تلادر إىل ذ ني  و ونه سيك رّر 
تبرض ـة تابعـادة عند ا قـ رّرت مغادرة 
تبقاعة وبكني تذت ت زميي وناديا عليه 
 أعـىل فوتي وبكنـه بم يجلنـي و عد ا 
حاوبا تبنهـوض وبكنني بم وسـكطع ون 
وقـف؛ ألنَّ قدَميَّ تالثنكـن وفيلكا إفا ات 
 ابغـة وبم تسـكطع حمي عند ـا ق رّرت 
تبزحـف  أي ط يـق بلخ وج مـن تبقاعة 
مخ جـاً  وشـا د  عـيرّ  حـويل  وتأملـا 
فشا دت  صيَص نور من ومامي يخرتف 
تبعكمـة وتبغلـار تبذي بـف تملـكان ألق رّر 
تبزحـف نحو ذبك تبضـوء تبذي تان علارة 
عن نافذة إلحـدى تبغ ف يف  درو1 تبقاعة 
و عد جهد وفلا إىل تلك تبنافذة وونا ونزف 
 شدة و عد ون تسكجمعا قوتي تسكطعا 
ون وخـ ج مـن تلـك تبنافـذة وونـا وشـع  
 اإلنهاك تبشديد ووسندتُّ ظه ي إىل جدتر 
تبقاعة وجلسـا تسـرتيح حكى يأتي من 
يسـعصني وما  ـي إال بحظات حكى دوى 
تنصجـار آخ  دتخـل تبقاعة بيعلـن تبغارة 
تبثانيـة وتبكـي تشـعلا تبنـ�تن يف وثـاث 
تبقاعة ويف تبسـيارتت تبكي تانا موجودًة 

يف  ـدرو1 تبقاعة عند ا  ـدوت و حُث عن 
من يساعدني وبكن دون جدوى بم يلكصا 
يل وحد، فابجميع تان يه ب يف ُتـلرّ تتجاه 
عند ـا قـ رّرت تالتصـال  زمائـي بيأتوت 
إلسـعايف إال ونني بم وجـد تلصوني وعلما 
ونـه وقع مني وثناء تالنصجار عند ا ق رّرت 
ون وخـوض حـ َب تبلقاء ووفـارع تملوت 
تي ونجَو رغم شـعوري  ابدوتر من شـدة 
تبنزيف إال ونني ق رّرت تبزحف نحو تبلوت ة 
تبخارجيـة ووثنـاء زحصـي تنـا وشـا د 
تالشـاء وتبدمـاء وتبجثث مناثـ ة يف ُتـلرّ 

مكان. 
بقد تان تملشـهد م وعـاً خصوفاً  عد 
وفـويل إىل تومة مـن تبخ تب ألتسـلقها 
 صعو ـة شـديدة تـي ي تني تملسـعصون 
ومن عىل تلك تبكومة  دو يل تملشهد وَْتثَــ  
وضوحاً وما زتبا ذتت تي تحكصُظ  مشهد 
شخص تان  ابُق ب مني فاقدتً بلوعي وال 
وعلم إْن تان قد تسكشـهد وقكَها وتبن�تن 
تقـرتُب منه حكى تبكهمكـه، عند ا فك ت 
دتً يف إخـ تج تبكامـ�ة تبكـي بم يعد  مجـدرّ
معي من وشـيائي وقكها إال  ي ألوثق ذبك 
تملشهد و قية تملشهد من حويل إال ون شدة 
ح ترة تبن�تن دفعا  ي إىل تبرتتجع وتتخاذ 
ق تر موتفلة تبزحـف قلل ون وفقد تبوعي 
ويصلـح مص�ي تمص� ذبك تبشـخص 
تبذي تحـرتق ومامي و عد ما يقارب تبثلث 
سـاعة وونا وحاول تبنجـاة  نصيس تقرتب 
منـي وحـد رجـال تإلطصـاء و و يمسـك 
خ طـو1 ميـاه  شـده ويحـاول إطصـاء 
تبن�تن  كل شجاعة وتسكلسال غ� ملاٍل 
 طـ�تن تبعدوتن تبذي تان ما يزتل محلقاً 
يف تألجوتء ويف خضـم مع تكه مع تبن�تن 
تنكلـه يل وونا وشـ� به  يدي ونا وشـخص 
 جـوتري تان قـد فقد إحـدى قدميه وقد 
تنا نحن تالثنن فقط من يكَحـ ُّك وسـط 
عـرشتت تبجثـث تملكناث ة يف تملـكان و عد 
ون شـا دنا رجل تإلطصاء وغلق تبخ طو1 
ووشار بلعض تملسعصن ونه ثمة َمن يطلب 

تملسـاعدة يف  ـذه تبجهة و ابصعـل تترّجه 
شـخصان من تملسـعصن نحوي إلنقاذي 
 ينما تسـكم رّ ذبـك تإلطصائـي يف مع تكه 
مع تبن�تن  ينما تم إسعايف إىل تملسكشصى 
وبـم وفقـد وعيـي إال  عد ون قـا1 تألطلاء 
 كخديـ ي وإدخـايل إىل غ فـة تبعمليـات 
تبحلقـة  بككـون  يل  عمليـة  وول  إلجـ تء 
تألوىل يف سلسـلة تبعمليات تبج تحية تبكي 
وج يـا يل إىل ون وفلـا إىل ور ـع عـرشة 
عملية ج تحية خ جـا  عد ا  إعاقة يف 
قدمـي تبيرى  عد نجـاح تألطلاء  صضل 
تبلـه تعـاىل يف إيقـاف تالبكها ـات وزرع 
مصصـل فناعـي يل يف تب تلة ورغم م ور 
عامن عىل تبحادثـة إال ون آثار ا ما زتبا 
 اقيـة وج تحها ما زتبا تنزف تما ج تح 
تبشـعب تبيمني  أتملـه َجــ َّتَء تبعدوتن 

تبسعوديرّ تألم يكي تبلعن.
ومهمـا طـال تبوقـا سـنأخذ  ابثأر، 
وعهـدتً نككلـه  دمائنـا تبكـي سـابا يف 
تبقاعـة تبكربى وغ� ا مـن تملجازر  أننا 
بن نصـ ط يف ت تمكنا ويف وطننا وسـنلذل 
وروتحنـا يف سـليل تبلـه وفـدتء بلوطن يف 
موتجهة عدو غاشم ال يع ف إال تبقكل وال 
يهمـه تملكان سـوتٌء وتان منزالً وَْو سـوقاً 
وَْو مدرسـة وَْو ع سـاً وَْو فابة عزتء سوتء 
 طائ تتـه وفوتريخه وَْو  حصاره وح  ه 

تالقكصادية.
بذبـك إن تان عدونـا ي يـد ون يُميكنـا 
فإنرّنـا سـنكون تما قال تبشـهيد تبقائد/ 
حسن  در تبدين تبحوثي سنسكثم  موتنا 
ونذ ـب إىل تبجلهات بنسـقط شـهدتء يف 
سـليل تبلـه دفاعاً عـن ورضنـا وع ضنا 
وديننـا ورشفنـا وبـن نسـمح بعدونا ون 
يقكَلنا مـ ة وُْخــَ ى تمـا فعل يف ج يمة 

تبقاعة تبكربى.
و ـذه قناعـُة ُتــلرّ ج يـح ُتكلـا به 
تبنجاة من  ـذه تبج يمة  ـل إنها قناعة 
وإرتدة ُتـلرّ حـ  يف  ذت تبوطن تبغايل تبذي 

بن نص رّط فيه مهما تان تبثمن. 
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ولن ترضى عنك أمريكا وال إسرائيل حتى تتبع ملتهم

وقفٌة مع درس األسبوع في برنامج رجال اهلل.. 

سورة آل عمران – الدرس الثاني

 : عبُدالرحمن محمد 
حميد الدين:

مـن تبحقائق تبثا كة تبكـي وتََّد عليها 
تبقـ آُن تبك يـُم  ـو ]تملوقـف تبعدتئي[ 
أل ـل تبككاب تجـاه تبع ب وتملسـلمن، 
وتبذين ال يكمنون تبخ� بهذه تألمة مهما 
 ذبـْا تبكث� يف سـليل ون يـ ىض عنها 
و ـُل تبككـاب.. و ذت ما ويدته تبشـوت د 
وتألحدتث تبعاملية قديًما وحديثًا.. وحكى 
ال نذ ـب  عيـًدت نجد تبيـو1 ون تبواليات 
تملكحـدة تألم يكيـة ودول تبغ ب ال زتبا 
تُـكنُّ تبعدتء بلع ب وتملسلمن من خال 
تعاطيهـا مـع تافـة تمللصات تبسـاخنة 
وتبعابقة يف تملنطقـة..  ل ووتث  من ذبك 
ونهـا تخلـا عـن عمائها مـن ]زعماء 
تبع ب[ يف مرص، وتونس، وتبيمن وتبذين 
خ جا عليهم شعو هم يف ثورتت تب  يع 

تبع  ي.
و ا  ـو تب ئيـُس تألم يكـي تبجديد 
دونابـد ت تمـب يعـزز  ـذه تبحقيقـة 
تبق آنيـة مـن خـال نقضـه ملعا دتي 
ووسلو وغ� ا من تملعا دتت مع تبع ب 
وإعانه مدينة تبقـدس عافمة بلكيان 
تبصهيونـي..!! و و قـ تر وح ج زعماء 
وتألردن  فلسـطن  يف  وخافـة  تبعـ ب 

ومرص..!!.
و نـاك تبكثـ�ُ مـن تبشـوت ِد تبكـي 
وتبصهاينـة  تألم يكيـون  فيهـا  يُثِلـُا 
ونهم يكخلون عـن عمائهم من تبزعماء 
تألحيـان  مـن  تثـ�  ويف  وتألمـ تء  ـل 
يشنون تبحمات تبدعائية ضد م عندما 
ي يـدون تبكخلص منهـم، وو قد يلجئون 
إىل رض هم عسك يًا تما حصل يف  عض 

تبدول تبع  ية تابع تق وبيليا..
وعندمـا نكأمل يف تبقـ آن تبك يم نجد 
ونـه يف تثٍ� من تآليات تحدث عن تبحابة 
تبعدتئيـة تملسـكم ة بليهـود وتبنصارى 

تجاه تملسلمن ومنها قول تبله تعاىل:

َى  َحكَـّ يَُقاِتلُونَُكـْم  يََزتبُـوَن  }َوالَ   -
يَُ دُّوُتْم َعن ِديِنُكْم إِِن تْسكََطاُعوتْ{.

- }يَـا وَيَُّهـا تبَِّذيـَن آَمنُـَوتْ إِن تُِطيُعوتْ 
ـَن تبَِّذيَن وُوتُوتْ تْبِككَـاَب يَُ دُّوُتم  َفِ يًقا مِّ

 َْعَد إِيَماِنُكْم َتاِفِ يَن{.
- }َ اوَنكُْم وُْوالء تُِحلُّونَُهْم َوالَ يُِحلُّونَُكْم 
َوتُْؤِمنُوَن ِ اْبِككَاِب ُتلِِّه َوإِذَت َبُقوُتْم َقابُوتْ 
وتْ َعَليُْكُم تألَنَاِمَل ِمَن  ا َوإِذَت َخَلْوتْ َعضُّ آَمنَـّ

تْبَغيِْظ{.
- }إِن تَْمَسْسـُكْم َحَسنٌَة تَُسْؤُ ْم َوإِن 

تُِصلُْكْم َسيِّئٌَة يَْصَ ُحوتْ ِ َها{.
َووَنُصِسـُكْم  وَْمَوتِبُكـْم  يِف  }َبكُلَْلـُونَّ   -
َوَبكَْسـَمُعنَّ ِمـَن تبَِّذيَن وُوتُـوتْ تْبِككَاَب ِمن 
ُتوتْ وَذًى َتِث�ًت{. َقلِْلُكْم َوِمَن تبَِّذيَن ورَْشَ

َوالَ  تْبيَُهـوُد  َعنـَك  تَـْ ىَض  }َوَبـن   -
تبنََّصاَرى َحكَّى تَكَِّلَع ِملَّكَُهْم{.

ـا يَـَودُّ تبَِّذيـَن َتَصـُ وتْ ِمـْن وَْ ـِل  - }مَّ
ْن  َل َعَليُْكم مِّ ِتَن وَن يُنَزَّ تْبِككَاِب َوالَ تْبُمرْشِ

ن رَّ ُِّكْم{. َخْ�ٍ مِّ
َبـْو  تْبِككَـاِب  وَْ ـِل  ـْن  مِّ َتِثـ�ٌ  - }َودَّ 
ارتً َحَسـًدت  ن  َْعِد إِيَماِنُكْم ُتصَّ يَُ دُّونَُكم مِّ
َ َبُهُم  ن  َْعِد َمـا تَلَنَّ ـْن ِعنِد وَنُصِسـِهم مِّ مِّ

.} تْبَحقُّ
وغ� ـا مـن تآليـات تبك يمـة تبكـي 
حذرت تملسـلمن من تبيهـود وتبنصارى 
وفضحا نصسـياتهم تبخليثة ونوتيا م 

تبسيئة تجاه تإلسا1 وتملسلمن.. 

انطــالق العرب ضمن تحالــف مكافحة 
اإلرهاب لم ولن ُيرضي األمريكين:

وقد تحدث تبسـيد حسـن  در تبدين 
تملوضـوع  شـكٍل  عـن  ـذت  تبحوثـي 
تبـدروس  مـن  تثـ�  يف  مسـكصيض 
وتملحـارضتت، وفضـح تألم يكيـن من 
يسـكخدمونها  تبكـي  تبعناويـن  خـال 
تبع  يـة  تبللـدتن  بدخـول  تمـربرتت 
وتإلسامية، وو  ز عناوينهم تبزتئصة  و 
ما يسـمى ]مكافحة تإلر ـاب[.. ومما 

قابه يف ذبك )رضوتن تبله عليه(:
))عليهـم ون يصهمـوت  ـأن قـول تبله 
سلحانه وتعاىل: }َوَبْن تَْ ىَض َعنَْك تْبيَُهوُد 
َوال تبنََّصاَرى َحكَّى تَكَِّلَع ِملَّكَُهْم{)تبلق ة: 
من تآليةف41( ونها حقيقة، ونها حقيقة 
بن ي ضـوت عن تب ئيس، بـن ي ضوت عن 
تبحكومـة، بـن ي ضوت عن وي مسـؤول 
ينطلـق جـادتً تحـا عنـوتن مكافحـة 
تإلر ـاب ضـد و نـاء شـعله؛ ألنه بيس 
تبهـدف - تمـا قلنا وتث  مـن م ة -  و 
تإلر اب، إن تإلر ـاب دتخل وم يكا..((. 
)محـارضة وإذ رصفنـا إبيك نصـً ت من 

تبجن(
ُ تبسـيُد نوتيا م تبسيئة   عد ذبك يلنرّ

مـن خـال تمرتسـهم خلف عنـوتن ما 
ويقـول  تإلر ـاب  يسـمى  مكافحـة 
)رضوتن تبلـه عليه(: ))بيس تبهدف  و 
محار ة تإلر اب، تبهدف  و تالسـكياء 
عىل مقدرتت  ذه تألمم،  و إخضاع  ذه 
تألمة،  ذت تبشـعب،  و تبسيط ة عليه، 
 و ون يملئوه  قوتعد م تبعسك ية،  و 
ون يحكموت قلضكهم عليه تما وحكمو ا 
وإذ  )محـارضة  وخـ ى((.  دول  عـىل 

رصفنا إبيك نصً ت من تبجن(

اآليــاُت واملتغــرياُت تجّلت بــأن اليهوَد 
والنصارى لن يرضوا عنا:

  ناك تبكث�ُ من تملكغ�تت وتبشـوت د 
تبكـي ورشنا إىل  عضها وتبكي تدل عىل ون 
و ـل تبككاب بـن ي ضوت عنـا حكى نكلع 
ملكهم، ور ما ونـه قد يكصي ون نكون يف 

وتقعنا تذبك حكى ي ضوت عنا.. 
ويش� تبسـيد )رضوتن تبله عليه( إىل 
ون تملكغ�تت تبكث�ة وثلكا  ذه تبحقيقة 
يمكـن  ال  تبـذي  وجعلكهـا  ابشـكل 
إنكار ـا.. ومما قابـه يف ذبك: ))فعندما 
يقول تبله سـلحانه وتعاىل: }َحكَّى تَكَِّلَع 
ِملَّكَُهْم{ معنا ا ويضاً - فيما نصهم - ونه 
ويضـاً  م بن يقللـوت منـك إال ون تكخىل 
عن ملكـك تبكي ونـا عليها، وعـن ومكك 
تبكـي ونا منها.  ذه حقيقـة. آيات تبله 
حقائق، ويف نصس تبوقا سـيأتي تبوتقع 
يكشصها، فيقول يف آية وخ ى: }َسنُِ يِهْم 

 َ آيَاِتنَا يِف تآْلَفاِق َويِف وَنُْصِسـِهْم َحكَّى يَكَلَنَّ
َك وَنَُّه َعىَل  َبُهـْم وَنَُّه تْبَحـقُّ وََوَبْم يَْكِف ِ َ  ِـّ
 .... )فصلـا:53(  َشـِهيٌد{  ٍء  يَشْ ُتلِّ 
ومـن خال تآليات تبكـي تجلا يف تآلفاق 
وتملكغ�تت ونهم بن ي ضوت عنا حكى وبو 
وظه نا ونصسـنا تعماء بهـم، حكى وبو 
تنطلقنا تجنـود بهم بن ي ضوت عنا و دتً، 
ال يهوديهـم وال نرصتنيهـم حكـى نكلع 
ملكهم..((. )محـارضة وبن ت ىض عنك 

تبيهود وال تبنصارى(.
ويذت  تبسيد  عض تبشوت د تبكي تدل 
عـىل ونه مهما قـد1 تبع ُب تنـازالٍت تلو 
تبكنازالت وبو عىل حسـاب تبدين وتبقيم 
فلـن ي ضـوت عنـا.. ومن تلـك تملكغ�تت 
تبكـي تؤيد  ـذه تبحقيقـة تبق آنية  و 
تبضغوط تألم يكية وتبغ  ية عىل تبع ب 
 أن يكوجهوت بكغيـ� تملنا ج، وتبكوجيه 
 منـع تبخطلـاء يف ُتلٍّ مـن تبسـعودية 
ومـرص وغ� ا من تـاوة  عض تآليات 
تبيهـود  تحـ ض ضـد  تبكـي  تبك يمـة 
وتبنصـارى، حكـى وفل  هـم تبحال ون 
يكهموت وفدقائهم تبسعودين  اإلر اب 
عـن  تملـايل  ويطابلونهـم  ابكعويـض 
عمليـاٍت إر ا ية خطط بها تألم يكيون 
ونصسـهم تما  و تبحال يف حادثة رضب 

و  تج تبكجارة يف نيويورك..!!.
وممـا قابـه )رضـوتن تبلـه عليه( يف 
ذبك: ))وبيسوت ي يدون ون يغ�وت تملنا ج 
وبهم موقف من تبق آن  أنه ال تق و آيات 
منه يكحكمون يف منا ج تبرت ية، ونحن 
ن فع شـعار،  ـل تكصور  أنـه عندما 
تسـكا سيسـككون سـيقد1 طللـات 
1َ بهم تبسـعوديون تنازال قابوت  ثانية، قدَّ
عن وتثـ  من وبف خطيـب و ِعدو م، بم 
يسـككوت عنهم قدموت طللات، إع ف ونه 
 كـذت طليعكهـم طللـات، طللـات وإن 
بم يجد إال تملسـكحيل يطللـه ويف تألخ� 
يقف منـك موقصاً ونـك ملـاذت ال تقد1 به 
تملسـكحيل((. )دروس رمضان - تبدرس 

تبعرشون( 

َث فيها تبسيُد حسن  من و  ز تملوتضيع تبكي تحدَّ
 ـدر تبدين تبحوثـي )رضوتن تبله عليـه( يف تبدرس 
تبثانـي مـن دروس آل عمـ تن  ـو تبحديـث عـن 
مضامن مهمـة وردت يف سـورة آل عم تن، وتبكي 
من و مهـا تبحديث عن مظا ـ  تبضال وخطورة 
عـد1 تال كما1  قضايا  ي من فميـم تبدين، تما 
وشـار تبسـيد ون  ناك ف ًقا  ن تسكشعار تبكقص� 
وعد1 تال كما1، وخطورة تبوفول إىل م حلة تبكص  
 عد تإليمان، وون ُتلرّ ما يف تبق آن يشدُّ إىل تبله، و ذت 
يؤتد خطـورة فصل تبقـ آن عن تبله، ووتَّد تبسـيد 
عىل ون تملطلوب  و تالعكصـا1  حلل تبله وتال كدتء 
 هديه، وشـدرّ تبناس إىل تبله و ـو و م ما دتر حوبه 
تبقـ آن. وذَتَ  )رضوتن تبله عليه(  عض تبشـوت د 
عىل غضـب تبله عىل  ـذه تألمة، وشـوت د رحمكه 
 ها. وحذََّر مـن دور تبيهود يف تغييب تلمة تبجهاد، 
ودور م يف إفسـاد تألرسة، وتعزيز تبكص ق تملذ لي 

 ن تملسلمن.
وسـنحاول إ  تز  عض و م تملوتضيع تألساسية 

تبكي ط حها تبشهيُد تبقائد يف  ذت تبدرس..

معنى االعتصام باهلل: 
بقـد وفلـح موضـوُع تالعكصا1  ابله سـلحانه 
وتعاىل وو تالعكصا1  حلل تبله من تبقضايا تبنظ ية 

يف ووساط تملسـلمن علماء ومثقصن،  ل ووفلحا 
 ذه تملسـأبة تملهمة من تملسائل تبكي ويُسء فهمها، 
حكى ُقدرّما عىل ون معنا ا  و مج د تبعمل  ككاب 
تبلـه وسـنة رسـوبه دون وي تعكلار بكعزيـز تبثقة 
 ابلـه وو تبلحث يف تكاب تبله عن ما يعزز تبعاقة  ه 

سلحانه وتعاىل وعن ما يشدرّ تبناس إبيه.. 
ُل يف مضامن تكاب تبله سلحانه  بذبك عندما نكأمرّ
وتعـاىل نجد ون ُتلرّ ما يف تبق آن تبك يم يشـدُّ إىل تبله 
وحده،  دًء  اآليات تبك يمة تبكي تحدثا عن عظمة 
تبلـه وعن تمابـه، وعن رحمكـه، و دتيكه، وعظيم 
فصاته، وفوالً إىل تلك تآليات تبك يمة تبكي تحدثا 
عن نعمه، وعطاياه وعن ما سـخ ه بهذت تإلنسـان، 
وو تلك تآليـات تبكي تكحدث عـن  تألوتم  وتبنوت ي، 
وغ� ا من تملوتضيع تبوتسـعة يف تبقـ آن تبك يم.. 
بذبك يعكرب تبسـيد ون ذبك تبصهم تبقارص بلمسلمن 
ملعنى تالعكصا1  ابله  و وحد تألسـلاب تب ئيسـية 
تبكي جعلكهم مصصوبن يف عاقكهم  ابله سـلحانه 

وتعاىل.. ومما قابه يف ذبك )رضوتن تبله عليه(: 
))تالعكصا1ُ  ابله يُقد1 يف سـاحة تملسـلمن من 
زمـان طويل ون معنـاه ]تبعمل  ككاب تبله وسـنة 
رسـوبه[ ما  كـذت يقـال؟ و ي آخ  مـا يمكن ون 
نكصور بلمسـأبة  اعكلار ا  ي  ذه, ال يوجد غ� 
 ذت.  ذه حق، بكن ما معنـى }َوَمْن يَْعكَِصْم ِ ابلَِّه{ 

 ابله؟((.
ويشـ� تبسـيد تيف يكون تالعكصـا1 تبحقيقي 
 ابلـه، ومما قابه يف ذبـك: ))}َوَمْن يَْعكَِصـْم ِ ابلَِّه{ 
تعكصـا1 حقيقي، وي يهكـدي  هديـه، ي جع إبيه، 
يثق  ه ب�شـده تيف يعمل، ي شـده تيـف يعمل، 
وبيس تيف يقو1  ـدال عنه، ومكى ما تنطلقا عىل 

ما ورشدك إبيه تيف تعمل  و سيقف معك((.
 وبذبك يؤتد تبسيد عىل ون: ))تبله سلحانه وتعاىل 
بـم يجعـل شـيئاً  دياً عنـه يف عاقكنا  ـه، وحكى 
تبق آن تبك يم بيس  دياً عن تبله إطاقاً,  ل  و من 
وتث  ما فيـه، ووتث  مقافده، ووتث  ما يدور حوبه 

 و ون يشدك نحو تبله((.

ُكلُّ ما يف القرآن الكريم يشدُّ نحو اهلل :
وممـا يدخل يف معنـى تالعكصا1  ابله سـلحانه 
وتعاىل  و ون يكون تبناس يف حابة تنشـدتد وتبكجاء 
دتئمـن إىل تبلـه، وال يجوز ون نكعاطـى مع تبق آن 
تبك يم  معزٍل عن َمن ونزبه ووحَكَم آياته، وال يجوز 
ون يكـون تبقـ آن تبك يم  دياً عن تبله سـلحانه.. 
وبألسـف ون وتقع تبع ب وتملسلمن ونهم يكعاطون 
مـع تبقـ آن وتأنه مج د دسـكور نطلـق وحكامه 
ـن ونزبه؛ بذبك  ونكدتول ووتم ه ونصصل ونصسـنا عمرّ
نجد ون وتقع تبع ب وتملسـلمن  و وسـوو وتقع  ن 

تألمم  اب غـم من تدعاءتتهم ونهـم يعملون  ككا ه 
ويحصظونـه عن ظهـ  غيب، ويطلقـون وحكامه، 
بكـن ما تبذي جعلهم وضعف تألمـم ووذبها ووتث  ا 
فقً ت وتخلًصا وت تجًعا.. إنه تبلعد عن تبله يف وتقعهم 
ويف عاقكهم.. إنه وزمة تبثقة  ابله يف ُتلرّ شـؤونهم 
وومور ـم.. وقـد تعكرب تبسـيد ون ُتلرّ مـا يف تبق آن 
تبك يـم يشـدُّ نحـو تبلـه، وونـه ال يجـوز ون يكون 
تعاطي تملسـلمن مع  ذت تبككـاب تبك يم تكعاطي 
تألمـم مع دسـات� ا.. ومما قابـه يف ذبك )رضوتن 

تبله عليه(:
))تبلـه بيس تأي رئيس دوبـة، وو رئيس مجلس 
نوتب يعمل تكـاب قانون فنحن نكدتول  ذت تبككاب 
وال نلحـث عمـن فـدر منـه، وال يهمنا ومـ ه، ما 
 ذت تبذي يحصل  ابنسـلة بدسـات� تبدنيا؟ دسكور 
يصـدر، ونا ت ته و و بيس فيه ما يشـدك نحو من 
فاغـه، وونا يف نصـس تبوقا بيـس يف ذ نك يشء 

 ابنسلة ملن فاغه..
بكـن تبقـ آن تبك يم  و ُتلرّ ما فيه يشـدك نحو 
تبله، فكعيـش حابة تبعاقة تبقوية  ابله، تبشـعور 
 ابحب بله،  ابكقديس بله،  ابكعظيم بله،  االبكجاء 
إبيـه يف ُتلرّ ومورك، يف مقا1 تبهدتية تحكاج إبيه  و، 

حكى يف مجال ون تع ف تكا ه((.

2-1
من خالل اآليات التي 

تجلت في اآلفاق 
والمتغيرات أنهم لن 
يرضوا عنا حتى ولو 

أظهرنا أنفَسنا كعمالء 
لهم، حتى ولو انطلقنا 
كجنود لهم لن يرضوا 
عنا أبدًا، ال يهوديهم 

وال نصرانيهم حتى نتبع 
ملتهم

أمريكا ودول الغرب 
ال زالت ُتـكنُّ العداء 

للعرب والمسلمين 
من خالل تعاطيها مع 

كافة الملفات الساخنة 
والعالقة في المنطقة

هناك الكثير من 
الشواهد التي يثبت 

فيها األمريكيون 
والصهاينة أنهم 

يتخلون عن عمالئهم من 
الزعماء واألمراء
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تبسلا

تبعدد

  فص  ف  4 ـ..
43 وتكو   أ4ف11

)547(
عربي ودولي 

 بالتزامن مع استشهاد أسير داخل سجون االحتالل:

شهيدان وعشرات اإلصابات بنريان العدو الصهيوني يف جمعة »انتفاضة القدس« بغزة
 : فلسطين المحتلة

تبشـعب  و نـاء  مـن  تآلالُف  خـ ج 
تبصلسـطيني، ومس تبجمعة، يف تظا  تت 
حاشـدة رشقـي قطاع غزة تحا شـعار 
تبقـدس«، ضمـن فعابيـات  »تنكصاضـة 
مسـ�ة تبعـودة تبكربى، ووطلقـا قوتُت 
تالحكال تبن�تَن عىل تملكظا  ين، ما ودرّى 

إىل تسكشهاد وإفا ة عدد منهم. 
ووفـادت وزترة تبصحـة تبصلسـطينية 
 ـأن تثنـن مـن تملكظا  يـن تسكشـهدت 
 نـ�تن قوتت تبعـدو تبصهيونـي ـ حكى 
بحظة تكا ة تبخرب ـ فيما وفيب عرشتٌت 
آخ ون  جـ وح وحاالت تخكنـاق، حيث 
تعمـدت قـوتت تبعـدو إطاق تبنـار عىل 

تملكظا  يـن فـور وفوبهـم إىل مناطـق 
تبكجمعات. 

وقـا1 تملكظا ـ ون  إطاق عـدٍد من 
تبلابونـات وتبطائـ تت تبورقيـة تبحارقة 
فوب تملسـكوطنات تبصهيونية تملحيطة 
 قطاع غزة، وتحدثا وسائل إعا1 عربية 
عن تشكعال 7 ح تئق يف عدة مسكوطنات 

ج تء ذبك. 
تبكاسـعة  تبجمعـة  وتعكـرب  ـذه 
فعابيـات  تنطـاق  منـذ  وتبعرشيـن 
مسـ�ة تبعـودة تبكـربى، حيـث يخـ ج 
تبصلسـطينيون يومياً منـذ نهاية مارس 
تبصائـا، ويكون تبخ وج مكثصـاً يف ُتـلرّ 
يـو1 جمعة، تأتيدتً عىل تمسـك تبشـعب 
تبصلسـطيني  حـق تبعـودة، ورفضاً بكل 
تبقضيـة  عـىل  وتملؤتمـ تت  تبصصقـات 

تبصلسطينية. 
وتجاوز عدد تبشـهدتء تبصلسـطينين 
تملشارتن يف مس�ة تبعودة منذ تنطاقها، 
فف1 شـهيد، فيما وفيب وج ح وتث  من 

11 وبصاً آخ ين. 
مـن جانـب آخـ ، وعلن نادي تألسـ� 
تبصلسطيني، ومس، عن تسكشهاد تألس� 
وسـا1 َعلدتملجيـد نايف شـابدة، دتخل 

سجون تالحكال تبصهيوني. 
ووشـار تبنادي إىل ون سلطات تالحكال 
ومـس  فلـاح  تبشـهيد  عائلـة  و لغـا 
ل   اسكشـهاده دون ويـة تصافيـل، وحمرّ
تبنـادي تياَن تبعـدو تملسـؤوبيَة تبكاملة 
عن تسكشـهاد تألس�، مشـ�تً إىل ون  ذت 
 و رت ُع شـهيد ي تقي منـذ مطلع تبعا1 

تبحايل أ4ف1

نصر اهلل: دول الخليج تدفع »الجزية« لرتامب مقابل بقائها وتتلقى إذالالً يوميًا
 : متابعات

وترّد سـماحُة تألمـن تبعا1 بحزب 
تبلـه تبللنانـي، تبسـيد حسـن نرص 
تبلـه، ون تب ئيـس تألم يكـي دونابد 
تبيومـي«  تإلذالَل  »يمـاِرُس  ت تمـب 
 حق من يسـمون ونصسهم حلصاَءه 
تملككـ رّرة  إ اناتـه  وون  ووفدقـاءه، 
نوتيـا  يكشـُف  تبسـعوديرّ  بلنظـا1 
وم يـكا وطمَعها يف تألموتل وتبث وتت 
تعاملها  تبع  يـة، ويوضح ط يقـة 

مع حلصائها. 
وقال تبسـيد نرص تبلـه يف خطاٍب 
وبقـاه، ومـس تبجمعـة: »تبحكومات 
تبسـا قة تانـا تنهـب  تألم يكيـة 
تآلخ يـن  د لوماسـية، وتبيو1 نحن 
ومـا1َ حكومـة تنَهـُب مع تسـككلار 
تب ئيـَس  ون  مضيصـاً  وجشـع«. 
تألم يكـي يضـع عينـه تبيـو1 »عىل 
تألمـوتل تبع  يـة تملودعـة يف تبلنوك 
تألم يكية وعىل ُتـلرّ ما تملك )تبدول 
تبع  ية( من نصط وغاز وإمكانات«. 

ووشـار نـرص تبلـه إىل ون ت كـزتِز 
ت تمب تبعلني بلسعوديرّة، ومطابلاته 
تملكك رّرة بهـا  دفع تألموتل يوضح ون 
تملعايـ� تبكي تكلعها تبواليات تملكحدة 
 ـي معاي�ُ مابيـة  عيدة عـن ُتـلرّ 
تبقوتنـن تبدوبيـة، وون ذبـك يضـع 
تبعابـَم »ومـا1 نمـوذج مـن وم يـكا 
تبكـي توغـل يف تسـكحقار حلصائهـا 

ووفدقائها  شكل مكك رّر«.
يقـو1ُ  »ت تمـب  ون  وووضـح 
 ابكهويـل بيأخـذَ من حلصائـه تملزيَد 
من تملال« من خـال تهديد م   فع 
تبحمايـة و«تبخطـ  تإلي تنـي«، وون 
ذبـك يؤتد عـىل ون »تبكث� من تبدول 
تدفـع  تبيـو1  وتإلسـامية  تبع  يـة 

تبجزية ألم يكا مقا ل  قائها«.

وتساءل نرص تبله موجهاً خطا َه 
بحكا1 تبخليج: » ل تالنصياع ألم يكا 
وت تمـب وفضـُل مـن تبعـودة وإنهاء 
تبح وب   وح تبكصابح وتإليجا ية؟« 
موضحـاً ونـه مـن تألفضـل بهـم ون 
ينصقـوت تملليـارتِت ملعابجـة مشـاتل 
شـعو هم،  ـدالً عـن دفـع تبجزيـة 

برتتمب تبذي يهينهم ُتـلرّ يو1. 
وفيمـا يُخـصُّ سـاَح تملقاومـة 
وتدرّعـاءتت نكنيا و  وجـود مصانع 
فوتريخ يف  عض تملوتقع، قال تبسيد 
نـرص تبلـه »سياسـكنا فيمـا يكعلق 
 ساح تملقاومة  ي تبغموض تبلناء، 
وبيس علينـا ون نقـد1َ إجا ات ألحد 

حول  ذت تملوضوع«. 
وزترة  »ملـادرة  ون  ووضـاف 
تبخارجيـة تبللنانيـة تألخـ�ة فيمـا 
تبصوتريخ وقيامها  يكعلق  موضوع 
 زيارة بلموتقع تبكـي تدرّعى نكنيا و 
ونها مصانُع فوتريخ بلمقاومة  ي 
ملادرة مشـكورة جدتً تشـصا زيَف 

تدرّعاءتت نكنيا و«

ترامب يهني ملك 
السعودّية مجدداً: »َأخِرْج 

أموالك.. ادفع وسنحميك«
 : متابعات

بلمـ ة تب ت عـة عـىل تبكـوتيل خـال نصف شـه ، تـ رّر تب ئيس 
تألم يكي دونابد ت تمب، ت كزتَزه تبعَلني وإ انكه بلسعوديرّة، مطابلاً 

ملكها سلمان  ن َعلدتبعزيز،  ـ »تبدفع« مقا ل »تبحماية«. 
وقال ت تمب نهاية تألسـلوع تبصائا خال خطاب وبقاه يف تجمع 
سيايس يف »تاونسيل  افس«  والية »آيوت«: »و لغُا تمللك سلمان  أن 
عليه ون يخ ج من وموتبه ثمن حماية وتشنطن بلسعوديرّة.. ما نقو1 
 ه  ـو حماية دول غنية  دون مقا ل.  ل تعكقدون ون تبسـعوديرّة 
دوبـة غنية؟ نعم! بقد و لغا تمللك سـلمان ون عليه ون يدفَع. آسـف 
بكـن عليَك ون تدفع. تدفع وسـنحميك. عليك تبدفـع. وخِ ج وموتبك. 

عليك تبدفع. تدفع!!«. 
ووضـاف ت تمب يف إطـار ت كزتزه بلسـعوديرّة ون »إي تَن تانا عىل 
وشـك تبسـيط ة عىل تبرشق تألوسـط خـال مـدة 41 دقيقة« قلل 

وفوبه إىل تب ئاسة، عىل حدِّ تعل�ه. 
وتان تب ئيـُس تألم�تي قد تحدث يف 3 مناسـلات سـا قة خال 
تأليا1 تألخ�ة عن تصافيَل وخ ى  شأن تتصابه تبهاتصي تألخ�  ملك 
ه ت تمب إ اناٍت مكك رّرًة بلنظا1  تبسعوديرّة، ويف تملناسلات تبثاث وجرّ
تبسعوديرّة وبلملك سلمان، حيُث قال قلل وسلوع، يف تلمة وما1 حشد 
تنكخا ي  والية منيسـوتا تألم�تية إنه طابـب تب ياض  دفع تملزيد 
مـن تألموتل مقا ل تبحماية، جازًما  أن تب ياَض سـكدفع مزيًدت من 

تألموتل. 
ووشار ت تمب إىل ون تمللك تبسعوديرّ سأبه خال تالتصال تبهاتصي: 
 ـل ونا جـادٌّ؟، وونـه ردرّ عليـه: إنني جـادٌّ بلغاية، فـ د عليه تمللك 

سلمان: إنَّ »وحًدت بم يسأبه ذبك مطلًقا«. 
ع تنكخا ي آخ   والية مسيسـيلي يو1 تبثاثاء 1 ترشين  ويف تجمرّ
تألول تبجاري، قال ت تمب إنه حذرّر ملك تبسـعوديرّة من ونه بن يلقى 

يف تبسلطة »ألسلوعن« دون دعم تبجيش تألم�تي. 
ويف تجمـع تنكخا ـي  واليـة ف جينيـا يف 19 ويلول تملـايض، قال 
ت تمـب إنه تحدث مطورّاًل مع تمللك سـلمان، وقال به »ر ما بن تكون 
قادرتً عىل تالحكصاظ  طائ تتك؛ ألن تبسـعوديرّة سـككع ض بلهجو1، 
بكـن معنـا ونكم يف ومان تا1، بكننا ال نحصـل يف تملقا ل عىل ما يجب 

ون نحصل عليه«.

سفريا »تل أبيب« و«أبو ظبي« يجتمعان يف فعالية داعمة للكيان الصهيوني بواشنطن!
 : متابعات

يف خطوٍة جديدة ٍمن ُخطُوتت تبكقاُرِب تبعَلني 
 ن تبنظا1 تإلمارتتي وتبكيان تبصهيوني، شارك 
سـص� تإلمـارتت يف تبواليـات تملكحـدة، يوسـف 
تبعكيلـة، نهايـة تألسـلوع تبصائا، يف مناسـلة 
سـنوية دتعمة بلكيـان تبصهيونـي« ينظرّـمها 
»تملعهـد تبيهـودي بشـؤون تألمـن تبقومي«، إىل 
جانب نظ�ه تبسـص� تبصهيونـي، رون دي م ، 

يف وتشنطن. 
بصحيصـة  تبسـيايس  تمل تسـل  و حسـب 
» آرتـس« تبعربيـة يف وتشـنطن، فـإن تبعكيلة 
جلـس إىل جانب تبسـص� تبصهيونـي يف فعابية 
منظرّـمة دتعمة بلكيان، تان تملكحدث تألسـايس 
فيها وزي  تبخارجية تألم يكي، مايك  ومليو. 

وتعكـربت تبصحيصـة ون ظهـور تبعكيلـة إىل 
جانـب دي م   ـو دالبـٌة وخ ى عـىل تبعاقات 
تآلخذة  ابكحسـن  ن »تل و يب« ودول تبخليج، 

 دتعي تبعدتء تملشرتك. 
ووضافـا تبصحيصـة ون تبسـص�َين جلسـا 
سـويًة إىل جانـب  عضهما تبلعض عـىل طاوبة 
م َتزية مع علمهمـا ون تبصعابية مصكوحة وما1 
تبكغطيـة تإلعاميـة، علمـاً ون تلار تملسـؤوبن 
تبصهاينـة وتبخليجيـن ال يجلسـون يف تبغابب 
مكقار ـن يف تملناسـلات تملصكوحـة، َحـدِّ قـول 

تبصحيصة. 
وبصكا تبصحيصة إىل ون تبعكيلة، تبذي يشـغل 

منصلَه يف وتشـنطن منذ نحو ف4 سنوتت، سلق 
ون تبكقـى مـع رئيـس تبحكومـة تبصهيونيـة، 
 نيامن نكنيا ـو، يف مارس تملايض، حيُث وج يا 

محادثة قص�ة يف وحد تملطاعم يف وتشنطن. 
و حسـب وتابـة »وسوشـيكد  ـ س«، فـإن 
تبعكيلـة تان يكنـاول تبعشـاء يف وحـد تملطاعـم 
يف »جـورج تـاون« يف وتشـنطن، مـع عـدد من 
تملسـؤوبن يف تإلدترة تألم يكيـة. وعندمـا وفل 
نكنيا ـو إىل تملطعـم، وجـه بـه تبعكيلـة تبدعوة 

إلج تء محادثة قص�ة عىل طاوبكه. 
ومـن تمل تقـب ون تصـَل يف منكصف تبشـه  

تبجاري وزي ة تبثقافة وتب ياضة تبصهيونية إىل 
و و ظلي،   فقة وفد ريايض فهيوني سيشارك 
يف فعابيـة رياضية تم تالترّصاق عـىل ون يكم فيها 

رفع عَلم تيان تبعدو وت ديد نشيده. 
ه خليجي  وتأتي  ـذه تبخطوتُت ضمـن توجُّ
رسـمي، تقُف عىل روسه تبسـعوديرّة وتإلمارتت، 
نحـو تطليـع تبعاقات مـع تبكيـان تبصهيوني 
 شكل علني، حيُث شهدت تبصرتتُت تملاضية عدة 
خطوتٍت معَلنة ومكسارعة وظه ت تعاوناً تل�تً 
 ن تل و يـب وونظمة تبخليج يف جميع تملجاالت، 

و ابذتت نظاَمي تب ياض وو و ظلي. 
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نح���ن ش���عب تربى عل���ى العطاء وعل���ى الكرم وعلى الس���خاء وعل���ى اإلحس���اس باآلخرين 
وبأوجاعه���م وبآالمه���م والتربية اإليَْم��انية هي قائمة على هذا األس���اس »م���ا آمن قيل من يا 

َرْس�ُول الله قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم«

كلمة أخيرة

بن يدي الشهيد العظيم 
عيسى العكدة أبو قاصف

حسن زيد
ي����ارٌس وس��م��ي��ة ك��ان��ا 
يُْرِهبُهما  أمام سيد  مستضعفني 
بالسوط، آمنا فتحّررا، تحّررا من 
من  بالذل،  القبول  من  العبودية، 

الخوف من السوط.
حاول السيُد العبُد أن يعيدهما 
إىل حالتهم�ا األوىل فل�م ينج�ح، 
اس�تخدم أق�ى ما يس�تطيعه 
من العن�ف ول�م يفل�ح، قتلهما 

فاستشهدا.
بقتلهم�ا انترصا عليه؛ ألنَّه لم 
ول�ن يتمّكن م�ن إعادتهم�ا إىل حالتهما األوىل، حال�ة العبودية 
التي كانا يستش�عرانها َويعيش�انها - حالة الذل والخوف التي 
أقنعتهما إنهما ملك إلنَْس���ان آخر متاع، مجرد أش�ياء تُمتلك 

وتباع وتشرتى-.
ما الذي تغري يف حياتهما؟ 

أحمد الحبيشي
الخام�س  بالعي�د  بالُدن�ا  تحتف�ُل 
والخمس�ني لثورة 14 أكتوبر املجيدة 
التي انطلقت من جبال ردفان الشماء 
عام 1963م، وأش�علت رشارَة الكفاح 
االس�تعمار  ض�د  املس�لح  الش�عبّي 
الش�طر  يف  الغاص�ب  الربيطان�ي 
الجنوب�ي املحت�ّل من الوط�ن اليمني 

الواحد.. 
وقد جاءت ه�ذه الث�ورُة العظيمُة 
الوطني�ة  الحرك�ة  لنض�اِل  امت�داداً 
اليمني�ة املع�اِصة يف القرن العرشين 
املن�رصم ض�د االس�تعمار الُعثمان�ي 

واالس�تعمار الربيطاين�ي والكيان�ات الس�الطينية 
الت�ي دخلت مع�ه يف معاه�داِت صداق�ة وحماية، 
بمعنى التعاون مع ُق��وَّات االحتالل مقابل حماية 

عروشها من املقاومة الوطنية.. 
كما جاءت الثورُة كنتاٍج موضوعيٍّ لقيام اململكة 
املتوكلي�ة اليمني�ة، وه�ي أوُل دولة حمل�ت الُهوية 
اليمنية بع�د أن دكت معاقل االس�تعمار الُعثماني، 
وفتح�ت الطريَق أمام تطّور نضال ش�عبنا من أجل 

الحرية واالستقالل وبناء الدولة الوطنية. 
لق�د كان لث�ورة 14 أكتوب�ر املجيدة أث�ٌر عظيٌم 
وتأريخ�ي يف دع�م ث�ورة الس�ادس والعرشين من 
س�بتمرب وتعزي�ز مس�ريتها الكفاحي�ة الصاعدة.. 
فه�ي من ِجهة نقلت املواجه�َة بني الثورة وأعدائها 
م�ن أطراف النظ�ام الجمهوري ال�ذي أقامته ثورة 
26 س�بتمرب، إىل داخل الش�طر الجنوب�ي الذي كان 
مس�تعمراً ومحتاّلً آنذاك.. وال زلن�ا نتذكُر الجبهاِت 

الرجعية املعادية التي فتحها االستعمار الربيطاني 
ملواجهة الثورة والنظام الجمهوري يف أطراف بعِض 
املناط�ق الجنوبي�ة والرشقية التي كان�ت تحُكُمها 
س�لطناٌت وإماراٌت محمي�ة من قبل 

االستعماِر الربيطاني. 
وق�د أَدَّى انطالُق ث�ورة 14 أكتوبر 
إىل فت�ح العدي�د من جبه�ات الكفاح 
االس�تعمار  ض�د  املس�لح  الش�عبّي 
وركائ�زه يف الجن�وب اليمن�ي املحتّل، 
األمُر الذي أس�هم يف تعظي�م مفاعيل 
الكف�اح الوطني عىل طري�ق تحقيق 
للث�ورة  االس�رتاتيجية  األَْه���َداف 
التح�ّرر م�ن  اليمني�ة، وم�ن بينه�ا 
االس�تعمار وتحقي�ق َوح�دة الوط�ن 

وبناء املجتمع الديمقراطي. 
َد نضاُل شعبنا ضد االستبداد ومن أجل  وكما تعمَّ
الدفاع عن الث�ورة والنظام الجمهوري بالتضحيات 
وبدماء الشهداء األبرار، فقد تعمد نضاُل شعبنا ضد 
االس�تعمار ومن أجل اس�تكمال االستقالل الوطني 
والوح�دة بالدماء والتضحيات الغالية التي ال يمكن 

تجاهلها أَْو التنكر لها. 

 سقوُط الُهويات امللفَّقة
بانتص�ار ث�ورة 14 أكتوب�ر املجيدة، ت�ّم تحريُر 
الوط�ن من دن�س املس�تعمرين، وإنَْه�اء الكيانات 
االنفصالي�ة الت�ي بل�غ عدُدها 22 س�لطنة وإمارة 
ودويلة، وصوالً  إىل توحيدها يف إطار كيان ش�طري 

واحد ومؤقت حمل اسم اليمن عقب رحيل 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
فربي تبدروتني

أ . د/ عبدالعزيز بن حبتور
ع�ىل  ويزي�ُد  أس�بوٌع 
اختف�اء الكاتِب الس�عودّي 
خ���اش�قجي  ج���م�ال 
يف القنص��لي�ة الس�عوديّة 
الرتكية  بالعاص������م�ة 
اس�طنبول، وال�ذي تح�ّول 
امل�كاُن خالل ه�ذه املدة إىل 
مرَكِز جذب إعالمي وخربي 
محط�ات  لجمي�ع  عامل�ي 
التلفزة العاملية، تحاول من 
خ�الل تواجده�ا أن تحصَل 
ع�ىل خ�رب حقيق�ي ح�ول 
اختفائ�ه وربما مقتله؛ ألنَّ 
والترسيب�ات  املضارب�اِت 
اإلعالمي�ة بش�أن القضي�ة 
ق�د اس�تحوذت ع�ىل الخرب 
يف  من�����ازع  دون  األول 
جمي�ع منص�ات التواص�ل 
َوالقن�وات  االجتماع����ي 
اإلخباري�ة العاملي�ة بجميع 

فروعها. 
اإلع��الم  وس������ائُل 
من  واملس�تن�������كرون 
ش�خصيات بارزة يف العالم 
وسياس�ينّي  إعالميني  م�ن 
وم�ثق�ف�ني  وبرل�ماني�ني 
جائ�زة  وحام�ي  وُكتّ�اب 
نوب�ل للس�الم.. جميُعه�م 
يتساءلون يف حرية وحرسة 

عن حادث 

كيف أرى 
كمسؤول يمني 
جريمة اختفاء 

الخاشوقجي؟
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ثورة وطنية ضد االستعمار والتجزئة 


