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صفحة

املكتب السياسي ألنصار اهلل يهنئ الشعب بذكرى االستقالل ويؤكد أولوية حترير األراضي احملتلة
الرئيس املّشاط: الـ 30 من نوفمرب يوٌم يضع املحتّلني الجدد أمام مصريهم النهائي

طّياريها ومصرع  منها  عددًا  وتدمر  نجران  يف  األباتشي  مهبط  تضرب  بالستية  دفعة 
الغريب الساحل  يف  واملدفعية  اجلو  لسالح  مشتركة  بعمليات  واملرتزقة  الغزاة  من  القتلى  عشرات 

في تظاهرة كبرى تحت شعار:  معكم.. معكم
بغداد تعلن تضامنها 

المطلق مع اليمن

يعلنان: والسعودي  األمريكي  السفريان  االستقالل..  ذك��رى  عشية 

املحافظات الجنوبية الشرقية تحت االحتالل

تضامن حملي ودويل واسع مع قناة املسرية وتنديد مبحاولة حتالف العدوان حجبها
تعاود البث على النايل سات بعد ساعات من 

اإلغالق بالتردد H 11096 معدل الترميز 27500 

الدّكاك يكشف عن 
املغزى من حجب املسرية

العجري يكتب عن فرص 
جناح مشاورات ستوكهومل 
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 مصرع عدد من الطيارين وتدمير عدد من الطائرات:

 بعمليات شهدت مقتل وإصابة عدد كبير منهم:

 محافظ البنك المركزي المعّين من العدوان حّدد سعرًا مرتفعًا:

 تدمير آليتين للمرتِزقة ومصرع طاقميهما في الجوف ومقتل قيادي مرتِزق في الضالع

استهداُف مهبط مروحيات األباتشي وسكن طّياريها بدفعة من صواريخ بدر بي1 الذكي بنجران

عشرات القتلى والجرحى من 
الغزاة واملرتِزقة يف الساحل الغربي 

بضربات باليستية وعمليات 
مشرتكة لسالح الجو واملدفعية 

 : خاص
أطلقـا ببُقــوَُّة ببصار خية، أمس بر 3، صار خاً اابيسـتياً 
من طربز ادر اي2 ببذكي عىل تجدعات بلغزبة  بملرتِزقة اابساحل 
ببغراـي، تزبمنـاً مع عدليات مشـركة بسـاح ببجـو  بملدفعية 
ببتي بسـتهدفا تجدعاٍت متعدمة بلغزبة  بملرتِزقة يف عدة موبقَع 
اابساحل ببغراي مخلفًة عرشبِت ببقتىل  ببجرحى يف صفوفهم. 

 P_2أعلنا ببُقــوَُّة ببصار خية إطاَق صار خ من طربز ادر 
ببذكي عىل تجدع كلري بلغزبة  بملرتِزقة يف ببساحل ببغراي. 

 أّكـد َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ أن ببصار خ ببلابيسـتي أصاب 3دفه 
ادقة عابية موقعاً عدمبً من ببقتىل  ببجرحى يف صفوف بملرتِزقة. 
كدا نُّفـذت، أمس ببجدعة، عدلية مشـركة اني سـاح ببجو 
بملسـرّي   حـدة بملدفعية بسـتهدفا تجدعـات ببغـزبة  بملرتِزقة 
اابسـاحل ببغراي.   أ ضـح بمَلْصَدُر أن ببعدليـة أصااا 3دفها، 

مؤّكدبً  قوَع قتىل  جرحى يف صفوف بملرتِزقة. 
 شهد أمس بر 3ُ عدليًة مشركة أخرى اني ساح ببجو بملسرّي 
  حـدة بملدفعية بسـتهدفا تجدعاٍت كلرية بلغـزبة  بملرتِزقة يف 

ببساحل ببغراي. 
ب عىل تصعيد قوى   أّكد بمَلْصَدُر ببعسكرّي أن ببعدلية جاءت رمًّ
ببعـد بن يف ببسـاحل ببغراي  أبحقا خسـائَر ارشيـة فامحة يف 

صفوف ببغزبة  بملرتِزقة. 

كسر زحف واسع ملرتِزقة الجيش 
السعودّي على مواقع املجاهدين 

شرق جبل جحفان بجيزان
 : جيزان

َع  أصيب، أمـس ببجدعة، عدٌم من بملرتِزقة يف كرس زحف  ُصِ
 بسـع بهم عىل موبقع مجا3دي ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة رشق 

جلل جحفان اجيزبن. 
 أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ أن ببزحَف ببفاشـَل بلدرتِزقة بستدر 
بعدة سـاعات ادعم مـن ببطريبن ببحراي  برااتيش  ببتجسـي 

م ن تحقيق أي تقد1 ميدبني. 

استهداف تجمعات ملرتِزقة الجيش 
السعودّي غرب حريان بحجة

 : حجة
قصفـا مدفعيـة ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة، أمـس ببجدعة، 
تجدعات  آبيات مرتِزقة ببجيش ببسعومّي غرب حريبن ادحافظة 
حجة.   أّكد َمْصَدٌر َعْسَكِريٌّ أن مدفعية ببجيش  ببلجان ببشعليَّة 
نّفـذت قصفـاً مدفعياً عىل تجدعـات مرتِزقة ببجيش ببسـعومّي 
 آبياتهم غرب حريبن  حّققا إصااات ملارشة يف صفوفهم. 

 تأتي 3ذه ببرضاات بملدفعية يف ظل قصف ببطريبن ببسعومّي 
 بالستهدبف بملدفعي ملحافظة حجة. 

تطهري مواقع اسرتاتيجية يف جبهة القّبيطة بمحافظة لحج
 : محافظات

نّفـذت ُقـــوَّبُت ببجيـش  ببلجان ببشـعليَّة 
عدليًة عسكريّة نوعية يف محافظة بحج محّققًة 

تقدماً ميدبنياً 3اماً. 
 أفام َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ اأن ُقـــوَّبِت ببجيش 
 ببلجان ببشعليَّة تدّكنا خا3 عدلية نوعية من 
تطهري عدم من بملوبقع بالسربتيجية من بملرتِزقة 

يف جلهة ببقليطة، مشـريبً إىل أن ببعدلية شهدت 
مقتـَل  إصااَة عدم من بملرتِزقة  تدمري عدم من 

بآلبيات  ببعتام ببعسكرّي. 
بقـي عـدٌم مـن مرتِزقـة ببعـد بن برمريكي 
ببسـعومّي مصارعهم، أمس ببجدعـة، اعدليات 
بوحدة ببهندسة بستهدفا آبياتهم يف ببجوف. 

 أفـام َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ اأن  حدة ببهندسـة 
ببتااعـة بلجيش  ببلجـان ببشـعليَّة تدّكنا من 

تدمـري آبيتـني عسـكريّتني اعلـوبت ناسـفة يف 
ص ين اخـب  ببشـعف  مـرع  إصااة من 

عليهدا. 
 يف ببضابـع يوبصـل أاطا3ُ ببجيـش  ببلجان 
ببشـعليَّة تطهـريَ مناطَق يف مريـس، كدا أفامت 
يُدعـى أسـامة  مرتِزقـاً  اـأن قياميـاً  مصـامر 
ببجداعـي ارتلـة مـاز1 بقـي مرعـه فيها، 

ااإلضافة إىل عدم من بملرتِزقة. 

 : خاص
يف  بحدٍة من أ3ّم  أقوى ببرضاات ببصار خية ببيدنية 
ببتي تسـتهدُف ببعد َّ ببسـعومّي، شـهدت نجربن، أمس 
بر 3 3جوماً اابيسـتياً ضارااً أسـفر عن رضاة موجعة 
 ممـاٍر  بسـٍع بقاعـدة جوية سـعوميّة تضـم طائربت 
برااتـيش أمريكية ببصنع  سـكن ببطياريـن، إضافة إىل 
عدم مـن بملربفـق ببتااعة ملهلـط بملر حيات ببعسـكريّة 

ببتااع بلعدّ  ببسعومّي. 
ببُقـــوَّة ببصار خيـة أعلنـا عـن إطـاق عـدم من 
 P_2ببصوبريخ ببلابيستية من ببجيل ببذكي من طربز ادر
مفعـًة  بحـدًة عىل مهلـط مر حيـات برااتيش  سـكن 

طياري برااتيش يف منطقة اري عسكر انجربن. 
، فإن ببعدلية ببصار خية ببتي    فقاً ملصدٍر عسكريٍّ
جـاءت رمبً عـىل تصعيـد ببعـد بن يف مختلـف ببجلهات، 
حّققـا نجاحاً كامـاً حيث أصااا ببصوبريـخ أ3دبَفها 

ادقة عابية. 
 أضـاف بمَلْصـَدُر ذبتُه أن ببصوبريـخ نجحا يف تدمري 
عـدم من طائربت برااتيش يف مهلطها بملسـتهَدف  كذبك 
قضـا عىل عدم من ببطيارين جربء بسـتهدبف سـكنهم 
يف ببقاعـدة ذبتها، مشـريبً إىل أنه تم رصُد نشـوب حريق 
كلري يف مخازن تسـليح مر حيات برااتيش ببتااعة بلعدّ  

ببسعومّي. 
 مـع ضخـة ببصوبريـخ تلك ببتـي تتجـا ز رسعتها 

ثاثـة أضعاف رسعـة ببضوء بم يتسـن بتحابف ببعد بن 
 ببدفاع ببجوي ببسـعومّي أن يزُعَم كعامته بعربَض 3ذه 
ببصوبريـخ  بكتفـى اااتاعهـا يف صدا، بكـن ببربخ 
جاء من ِقلَِل مسـؤ 3 يف ببلنتاغـون برمريكي ببذي زعم 
أن إيربن تزّ م من  صفهـم "ببحوثيني" اصوبريَخ قامرٍة 
عىل بسـتهدبف طائربت من  صفه اـ "ببتحابف". صبخ 
كان كفيـاً اتأكيد نجاح ببرضاـة خصوصاً أنه جاء اعد 

ساعات قليلة من بإلعان عن ببعدلية. 

تدمري خمس آليات للغزاة واملرتِزقة يف التحيتا والدريهمي
 : الساحل الغربي

تدّكـن مجا3ـد  ببجيـش  ببلجان ببشـعليَّة، أمس ببجدعـة، من تدمـري خدس آبيات 
متنوعة  مرع طوبقدها يف جلهات ببساحل ببغراي. 

 أ ضـح َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ أن مجا3ـدي ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة أعطلـوب معد3 ر5 
بلدرتِزقـة اقذيفـة مدفعية جنـوب ببدريهدي، مشـريبً إىل أنه تم تدمريُ جربفة عسـكريّة 

 طقدني عسكرينّي بلغزبة  بملرتِزقة رشقي بملديرية ذبته. 
 يف جلهـة ببتحيتـا، أفام بمَلْصَدُر ذبتـه اأن أاطا3َ ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة تدّكنوب من 
تدمري آبيتني  قتل طاقَديهدا من ببغزبة  بملرتِزقة اصوبريخ اعلوبت ناسفة فّجرتها  حدة 

ببهندسة ببتااعة بلجيش  ببلجان ببشعليَّة. 
كدـا تدّكن أاطا3ُ ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة من تدمري رقااـة بلدنافقني  تحصيناتهم 

قلابة مثلث ببفازة اقصف مدفعي حّقق إصاااٍت ملارشًة. 
 يف سياق آخر، بستهدفا مدفعية ببجيش  ببلجان ببشعليَّة اعدم من ببقذبئف تجدعاٍت 

بلدرتِزقة يف منطقة ببجريلة  جنواها اابدريهدي اابساحل ببغراي. 

تعايف الُعملة الوطنية يزعج تحالف العدوان وحكومة املرتِزقة 

تزامناً مع اليوم العاملي للمرأة.. ندوٌة سياسّية يف لندن تنّدد باستهداف املرأة اليمنية من قبل العدوان 

بملسرية| خاص 
عا مت ببُعدلـُة ببوطنية إىل ببتعايف 
من حابة بالنهيار بالقتصامي  تربجع 
سعر صفها أما1 ببعدات ببخارجية، 
حيـث شـهدت أسـوبُق ببُعدلـة خا3 
ببيومـني بملاضيـني بنخفـاَض سـعر 
ببـد الر برمريكي  ببعدـات برجنلية 
مقاال ببريـا3 ببيدني، حيث سـّجلا 
برسعاُر يف أحسـن أحوببها ر37 رياالً 
مقااـل ببـد الر، غـري أن 3ـذب ببتعايف 
أزَعَج قوى ببعد بن  حكومة بملرتِزقة 

ببتي سارعا إلصدبر ايان يلقي سعر 
ببرف عنـد ر35 رياالً مقاال ببد الر 
ببوبحد، يف  بقعة بم يشهْد3ا ببعابم. 

 فيدـا كان ببـد الر برمريكي يوبصل 
ببوطنيـة،  ببُعدلـة  مقااـل  بالنخفـاَض 
سارع بملرتِزق محدد زما1 بملعنّي من قلل 
ببعـد بن محافظاً بللنـك بملركزي إلصدبر 
ايـان يقـو3 "إن ببسـعر ببعـام3 بلريا3 
ببيدنـي مقااـل ببـد الر 3ـو ر35 رياالً 
بلد الر َ ر22 رياالً بلريا3 ببسعومّي". 

أن  بعتـ ت  بالقتصاميـة  ببلجنـة 

ببربجـَع ببكلريَ بسـعر ببـرف كان 
ببسـوق  ببعـرض  بسياسـة   فقـاً 
 ببطلب عىل ببُعدلة، احسـب بمَلْصَدُر، 
 كـذب بإلجـربءبت ببتـي تسـريُ اوترية 
عابيـة  مدنهجـة مـن قلـل حكومة 
بإلنقـاذ  ببسـلطات بملحليـة بضلـط 
برسعار  فق بملتغريبت يف سعر ببد الر 
 القـا برتياحاً  بسـعاً مـن بملجتدع، 
زببـا  مـا  بإلجـربءبت  أن  إىل  الفتـة 

مستدّرًة بتخفيض برسعار. 
أن  إىل  ايـان  يف  ببلجنـة   أشـارت 

تعـايف ببريـا3 ببيدني ادب أنـه ال يخد1 
أجنـدَة تحابـف ببعـد بن  سياسـاته 
ببتـي ينتهجهـا منذ سـنوبت بتجويع 
ببشـعب ببيدني فأ عـز بلددعو زما1 
بيخرَج اذبك ببتريح ببعدبئي بيوقف 
ذبـك بالنخفـاض، حيث شـهد ببد الر 
اعد تريحه برتفاعـاً جديدبً، مؤّكدًة 
أن 3ـذب تأكيـٌد  مبيـل قاطـع عىل ما 
يقو1 اـه ببعد بن من تاعـب اأم بت 
بالقتصـام ببـكيل  مدارسـته بحـرب 

ببُعدلة برتفاعاً  بنخفاضاً.

 : متابعات
نّظدـا منّظدـُة سـوبكو بحقوق بملـرأة  ببطفل 
يف ببعاصدـة بب يطانيـة بنـدن، أمـس بر 3، نـد ًة 
سياسـيّة  فكرية حو3 بسـتهدبف بملرأة ببيدنية من 
قلـل تحابف ببعـد بن عىل مدى أراع سـنوبت،  ذبك 

تزبمناً مع ببيو1 ببعاملي. 
 يف ببنـد ة، قابـا ببناشـطة ببسياسـيّة ببيدنية 
أ1 كلثو1 ااعلـوي: "إن بملـرأَة ببيدنية ترخ منذ ٤ 

سـنوبت  3ي تعاني أاشع ببعنف عىل أيامي تحابف 
ببعـد بن ببسـعومي بإلماربتي  مرتِزقتهـم من قتل 
 ترشيد  تجويع  تعذيب  بغتصاب"، موضحة اأن 
"3ذب ببعد بن يسـتهدف بملـرأة ببيدنية اابـذبت؛ رَنَّ 
مـن يقوم 3ـذب ببتحابف اقيامة م 3 تلغض ببنسـاء 
 أنْظدة إر3ااية اشـعة جلانة ال تقدر عىل موبجهة 
رجا3 ببيدن ببذين يسـطر ن اطوالت أسـطورية يف 

ببجلهات". 
 أشارت ببناشطة أ1ُُّ كلثو1 إىل أن أُمنيات ببعد بن 

3ـو أن تضَغـَط بملـرأة ببيدنية عـىل ببرجـل ببيدني 
باستسا1،  3ذب بيس  برم عندنا يف ببيدن، موضحة 
أن بملـرأة ببيدنيـة تتسـاء3: أين نسـاء ببعابم يقفن 
مكتوفات بريدي  ال يعدلن شـيئاً تجاه صبخ نساء 

 فتيات ببيدن؟
تخلـل ببند َة ببعديُد مـن ببكلدات ببتي أبقيا من 
قلـل ناشـطني أجانـب  يدنيـني أارز3م ببناشـطة 
صفـاء ببشـامي  ببناشـط  أحدـد بملؤيـد تحدثا 

جديعها عن  ضع بملرأة ببيدنية يف ظل ببعد بن. 
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 في احتفال ترأسه سفير واشنطن ورفع خالله العَلم األمريكي:

املكتب السياسّي ألنصار اهلل: نؤّكد أولويَة تحرير املحافظات املحتّلة 
وندعو الجميَع ملضاعفة جهود مواجهة االحتالل

 في بيانه بمناسبة عيد االستقالل:

 : خاص
رنصـار  ببسـيايّس  بملكتـُب  اـارك 
ببلـه "رانـاء ببشـعب ببيدنـي يف عدـو1 
بالسـتقا3"،  عيـد  ذكـرى  بملحافظـات 
مشـريبً إىل أنه من بملؤسف "أن تطلَّ علينا 
3ـذه بملناسـلُة ببتحّررية يف ببوقـا ببذي 
تعيُش فيـه اعُض بملحافظات تحا  طأة 

بالحتا3". 

 جـّدم بملكتـُب ببسـيايّس رنصـار ببله 
"ببتأكيـَد عىل أ بويـة تحرير كافة برربيض 
ببيدنية بملحتّلة"، مضيفاً "نؤّكد مسـاندتَنا 
برخوية ببصامقة بكل بملساعي  ببتوجهات 

ببربفضة بلعد بن يف بملناطق بملحتّلة". 
 يف ختا1 ببليان جّدم بملكتُب ببسـيايّس 
بملكونـات  برحـزبب  بكافـة  "ببدعـوَة 
ببسياسـيّة ببوطنية إىل اذ3 أقىص ببجهوم 

يف موبجهة قوى بالحتا3". 

 : إبراهيم السراجي
ترأّس ببسفريُ برمريكي، ماثيو 
توبـر،  معـه ببسـفري ببسـعومّي 
بملدعو محدد آ3 جاار، أمس بر 3، 
َي "حفـَل  يف حرضمـوت مـا ُسـدِّ
تسـليم مها1 خفر ببسـوبحل" إىل 
ما  صفـا اـ "ببقـوبت ببيدنية" 
ببتي جرى تدريلُها من قلل تحابف 
ببعد بن  فقاً بلسـفري ببسـعومّي 
ببذي توىل بإلعاَن عن ببحفل  نرش 
صور بـه، تلك ببقوبت بـم تكن إال 
نسـخة أخـرى مـن ببقـوبت ببتي 
أنشـأ3ا تحابـُف ببعـد بن خارج 
نطـاق "ببرشعيـة" بملزعومة عىل 
ببحرضميـة"،  "ببنخلـة  غـربر 
 بكنها 3ذه بملرة ُشـّكلا أمريكياً 
 أرشف عليها برمريكيون اشـكل 

ملارش. 
3ـذب بالحتفـا3ُ ببـذي أقيم عىل 
شـوبطئ بملكا ببـذي رفعا عليه 
م 3  رعـا1  ضخدـة  سـارياٌت 
ببعد بن يتوّسُطها ببَعَلُم برمريكي، 
جـاء قليـل سـاعات مـن حلـو3 
ببــ52 السـتقا3 جنوب  ببذكرى 
ببيدـن عـن بالحتـا3 بب يطاني، 
بختيـاُره  جـرى  توقيـٌا   3ـو 
أمريكياً اعناية بعومة بالسـتعدار 
ببجديد اابثـوب برمريكي كتتويٍج 
بسـنوبت من ببتخطيط  ببتجهيز 
من قلـل ببواليـات بملتحـدة خا3 
ببسنوبت بملاضية النتزبع محافظة 
حرضموت ضدـن مرش ع خاص 
يف إَطار مرش ع تقسيم ببيدن. 

برمريكـي الختطاف  بمُلَخّطـُط 
ببغنيـة  حرضمـوت  محافظـة 
بملوقع بالسربتيجي  اابنفط  ذبت 
ببها1 يعوُم بعدة عقوم مضا، بكنه 
مر ادرحلتني خطريتني اني عاَمي 
22ر2 َ ي2ر2  مـا جـرى خـا3 
تلـك برعـوب1  خصوصـاً ببعد بن 
عـىل ببيدن ببذي جرى بإلعان عنه 
من  بشـنطن يف مارس 25ر2  بم 
يدِض عليه سـوى أسـلوع، أي يف 
بر 3 مـن أاريـل، إال  كان تنظيم 
ببقاعـدة بإلجربمـي يسـيطر عىل 
مدينة بملـكا م ن أية مقا مة من 
مرتِزقـة ببعـد بن آنـذبك  يلتقط 
قامة ببتنظيم صوربً بهم من مبخل 
ببقـر ببجدهـوري ااملـكا فيدا 
كانا برقدار ببصناعية برمريكية 
تزّ م طائـربُت ببعد بن اإحدبثيات 
بملدبرس  بملستشـفيات يف صنعاء 
 صعـدة  ببحديـدة  غري3ـا، 
 حينها قا3 ببناطق ااسم ببعد بن 
آنذبك أحدـد عسـريي إن محاراة 
ببقاعدة  مبعش بيسـا من ضدن 

مها1 تحابـف ببعـد بن يف تعليقه 
عـىل سـيطرة ببقاعدة عـىل بملكا 

 معظم حرضموت. 
موقـُع  كان  ذبـك،  قلـل 
يف  عامليـاً  برشـهُر  " يكيليـس" 
نـرش ببوثائـق ببرسيـة قـد نـرش 
سلسلَة  ثائق تكشف ببتَحـّركات 
برمريكية  بب يطانية يف محافظة 
ببتـي  حرضمـوت  بالجتداعـات 
برمريكـي  ببسـفريبن  عقد3ـا 
 بب يطانـي يف 22ر2 مـع اعـض 
بملوببيـة  بملشـايخ  ببشـخصيات 
بألمريكيني أنفسهم  بلسعومينّي، 
 يف ذبـك ببحـني،  فقـاً بلوثائـق، 
 عـد ببسـفريُ بب يطانـي ادنـح 
حرضموت بالسـتقا3َ عن ببيدن، 
 كانا تلك بملرحلة من بملنعطفات 
ببخطـرية ببتـي مـر اهـا ُمَخّطُط 
أن  غـري  حرضمـوت،  بختطـاف 
بمُلَخّطط  ببخطـوبت ببعدلية بهـذب 
تجّلـا عـىل نحـو أكثـَر  ضوحاً 
خا3 سـنوبت ببعـد بن برمريكي 

ببسعومّي عىل ببيدن. 
خـا3 ببفرة اـني أاريل 25ر2 
 أاريل 26ر2، ظل تنظيم ببقاعدة 
يدـارُس نشـاَطه ببعلنـي يف بملكا 
كسـلطة  حرضمـوت   معظـم 
تنفيذيـة  كان أعضاؤه يتاجر ن 
مـع ببسـعومينّي اابنفـط م ن أن 
يتعـرَض ببتنظيم ريـة مضايقات 

عسـكرية من ببطائربت برمريكية 
اـد ن طيـار ببتي تزعـم محاراة 
ببقاعـدة يف ببيدـن، إىل حـني أعلن 
عدليـة  عـن  بإلماربتـي  ببعـدّ  
"عدليـة  ملـا  صفهـا  عسـكرية 
بتطهري بملكا من تنظيم ببقاعدة" 
 أفصحـا  كابة برنلاء بإلماربتية 
ر 3 مـرة عـن مشـاركة ببجيش 

برمريكي يف ببعدلية. 
بنطلقـا تلـك ببعدليـة اعـدة 
غـاربت عـىل مدينة بملـكا أفزعا 
عـىل  فقـط  أج تهـم  بملدنيـني 
ببنز ح،  بم تدر سـوى سـاعات 
نجـاَح  بإلمـاربت  أعلنـا  حتـى 
ببعدليـة  مقتـل رري من عناص 
ببقاعـدة م ن أن يقـد1 إعاُمهـا 
صـورًة  بحـدة بجثـة مـن جثث 
ببقتـىل بملزعومـني،  يف ذبك ببحني 
بم يكن من ببصعـب إمربك أن ثدة 
مرسحيًة جرى تدثيلُها م ن بتقاٍن 
 أُطلق عليها عدلية عسـكرية بم 
تكن سـوى عدلية بستا1  تسليم 
اني ببقاعـدة  برمريكيني  معهم 
بإلماربتيني، حتى أنها تربفقا مع 
أخلار نرشتها  سائل إعا1 موببية 
بلعـد بن تحدثـا عن  سـاطات 
م ن  ببقاعـدة  النسـحاب  قلليـة 

قتا3. 
اعد تلك ببعدلية بملزعومة اأكثَر 
من عا1، أي يف أغسـطس بملايض، 

نـرشت  كابة "أسوشـيتد ارس" 
بسـتقصائياً،  تحقيقاً  برمريكيـة 
كشف عن صفقات رّسية  ّقعتها 
بإلماربت مـع تنظيم ببقاعدة اعلم 
أمريـكا، بلقتـا3 إىل جانب تحابف 
ببعـد بن  كذبـك بانسـحاب من 
بملحافظـات  بملـدن ببتي يسـيطر 
عليهـا ببتنظيـم مقااـل مكافآت 
مابية ادايـني ببد الربت، ما يعني 
أن ببعدليـات ببتـي أطلقـا ضـد 
ببقاعـدة بـم تكـن إال مرسحيات 

كانا  بضحًة بلجديع. 
ببتحقيـُق بسـتند إىل مقااـات 
ببقاعدة   بعربفات بقـامة تنظيم 
قـامة  قلليـني  كـذب   مشـايخ 
عسـكريني توبوب إتدا1َ ببصفقات 
تلك بصابح بإلماربت،  فيدا يتعلق 
اعدليـة طـرم ببقاعدة مـن بملكا 
ذكر ببتحقيق أنه "ففي رايع عا1 
26ر2 تـم عقـد بتّفاقية بنسـحب 
مقاتـيل  مـن  بآلالُف  ادوجلهـا 
ببقاعدة مـن بملـكا، خامس أك  
مدينـة يف ببيدـن  مينـاء رئيـي 
تأمـنُي  ببعـرب،  تـم  عـىل احـر 
ببذين  بلدقاتلـني  ببخـر ج  طريق 
ُسـدح بهم ااالحتفاظ اأسلحتهم 
 برمـوب3 ببتي نهلو3ـا من بملدينة 
 ببتي تصـل إىل رر2 مليون م الر، 

حسب اعض ببتقديربت". 
ببيـو1َ يأتي تسـليُم حرضموت 
ببوالياُت  بقوبت شـّكلتها  مّراتها 
جديـدبً  جـزءبً  بيكشـف  بملتحـدة 
مـن بمُلَخّطـط برمريكـي يف 3ـذه 
بملحافظـة، غـري أنه سـيناريو بم 
بملناطـق  يختلـْف عدـا حـدث يف 
بملحتّلـة أمريكياً يف سـوريا  ببتي 
تسـّلدها ببجيـُش برمريكـي مـن 
تنظيم مبعش بإلجربمي ادرسحية 
مداثلـة ملـا حـدث يف حرضمـوت 
ببتي بعـب فيها بالحتا3ُ بإلماربتي 
م َر برمبة ببوسـيطة اـني ببقاعدة 

 أمريكا. 

 العدوان يسّلم حضرموت لالحتالل األمريكي عشية ذكرى االستقالل

استشهاد وجرح 16 مواطناً بينهم 
نساء وأطفال إثر غارات للعدوان 

وقصف مرتزقته يف الحديدة
 : خاص

تسـتدرُّ جربئُم قوى ببعد بن احق شعلنا ببيدني يف سياق ببتصعيد ببعسكري 
بملتزبمن مع ببدعوبت ببد بية إىل ببهدنة  إجربء بملشا ربت بملرتقلة، اشن سلسلة 
غاربت جوية،  قصف مدفعي  صار خي ملرتزقته عىل برحياء ببسكنية  مصنع 
نانـا بآليسـكريم  بملناطق بآل3لة يف ببحديـدة، ما أَمَّى إىل بستشـهام  إصااة 25 

موبطناً اينهم أطفا3  نساء خا3 ببيومني بملاضيني. 
َ أ ضح َمْصَدٌر أمني اابحديدة، أن موبطناً بستشـهد  أصيب خدسـة آخر ن 
اينهم بمرأتان  طفل إثر بسـتهدبف طائربت اد ن طيار بلعد بن رراعة مناز3 يف 

حي 23 ادديرية بمليناء، أمس ببجدعة. 
 أشـار بمَلْصـَدُر إىل إصااِة أحد ببعاملـني اجر ح اليغة جـربء قصف مدفعي 
ملرتزقـة ببعـد بن عىل مصنـع بآليسـكريم "نانـا" يف منطقة كيلـو26، الفتاً إىل 
بسـتهدبف مرتزقة ببعد بن قرية ببزعفربن اـذبت بملنطقة اأكثَر من ر3 صار خ 

كاتيوشا، مخلفة أرضبربً اابغة ادناز3  مدتلكات بملوبطنني. 
كدا نّوه بمَلْصَدُر إىل إصااة ثدانية موبطنني اينهم بمرأتان، ثاثة منهم حابتهم 
خطـرية جربء غارة عىل منز3 يف قرية ببكربمـة اابجاح، أمس بر 3، كدا أصيلا 
طفلـة  مّمـر حفار مياه تااع رحـد بملوبطنني اغارة يف مديرية ببضحي، مشـريبً 
إىل أن طـريبن ببعد بن شـن أكثَر مـن 22 غارة عىل مزبرع  مدتلـكات بملوبطنني 
يف مديريتـي ببجللية  ببتحيتا، فيدا قصفا مدفعية ببعـد بن مناز3َ  مدتلكات 

بملوبطنني يف ذبت بملديريتني. 

تحت شعار "معكم، معكم".. تظاهرة كربى 
يف بغداد تضامناً مع الشعب اليمني

 : متابعات
نُظِّدا يف ببعاصدة ببعربقية اغدبم، أمس ببجدعة، مسـريٌة جدا3رييٌة حاشدٌة 
حرض3ا آالُف ببعربقيني تحا شعار "معكم معكم"؛ تضامناً مع ببشعب ببيدني؛ 
بلتنديـد ااملجـازر ببعد بنيـة عىل بملدنيـني،  بملطابلـة اوقف ببعـد بن برمريكي 
ببسعومّي عىل ببيدن.   خا3 ببوقفة ببتي حرض3ا ببعرشبُت من شيوخ ببعشائر 
ببعربقيـة، رفـع بملشـاركون برعـا1َ ببيدنيـة  ببشـعاربِت بملنا3ضة بلسياسـة 
برمريكيـة يف بملنطقـة، كدـا رفعوب أَْعَا1َ فلسـطني  ببعربق، يف إشـارة إىل  حدة 

ببقضية  بملظلومية، مرّممين شعاربٍت ضد ببتطليع ببصهيوني ببخليجي. 
كدـا رفـع بملحتجون صـوربً  الفتاٍت جسـدت بالرتلـاَط ببوثيَق اـني ببنظا1 
ـة رعدبئهـا، الفتني إىل  ببسـعومّي  ببكيـان ببصهيونـي ببقائم عىل إخضـاع برُمَّ
ببتريحـات ببتـي أصدر3ا "تربمب" برسـلوع بملـايض  ببذي كشـفا طليعة 
ببعاقة اني ببنظا1 ببسعومّي  كيان ببعدّ  ببصهيوني، مؤّكدين تضامنهم بملطلَق 

مع ببشعب ببيدني حتى بالنتصار بقضيته. 
 خا3 بملسـرية، أشار جعفر ببحسـيني ببناطق ببعسكري ااسم كتائب حزب 
ببله ببعربقي بوسـائل بإلعـا1، إىل أن ما خرج اه محوُر بملقا مة جعل ببشـعوَب 
تتحـد،  ما حصل يف غزة ندوذج عن 3ذه بالنتصاربت، مضيفاً "أن اعض ببللدبن 
تعلن تطليَعها اشـكل  بضح  بم تعد برمور تحصل تحا ببطا بة"، معت بً "أن 
بنتصـاربت محور بملقا مـة جعلا بملحور بآلخـر ضعيفاً  بمللـامرة 3ي بآلن ايد 
ببشعوب ببعراية ببحرة".    شّدم ناطُق حزب ببله ببعربقي: "نقو3 بلشعب ببيدني 
معكـم معكـم حتى آخر قطرة  بن نتخىل عن شـعلنا يف ببيدن"، مضيفاً "نقو3 
بليدنيني نحن شـعب  بحد  مصري  بحد  ال يدكن رية قوة أن تقَف ايننا".  أّكد 
أن "ُكلَّ مـا بدينـا مـن قوة 3ي تحا ترفكم"، مشـّدمبً "نقـو3 بليدنيني نحن 

معكم يف ُكــّل يشء  نقوبها افخر نحن ببيدن". 
مـن جانلـه، قا3 ناطـق حكومة بإلنقـاذ ضيف ببله ببشـامي خـا3َ مدبخلة 
3اتفية مع قناة بمليامين أثناء تغطيتها بلوقفة: "إن ببشـعوب تتَحـّرك من  بقع 
بملسـؤ بية خصوصـاً عندما ترتلُط قضيـة مظلومية ببشـعب ببيدني اابقضية 
ببفلسطينية"، مؤّكدبً "أن ببيدنيني سيكون بهم ببد ُر ببلارز يف إسقاط بملؤبمربت 

إىل جانب محور بملقا مة عىل بمتدبم بملنطقة". 
 أضـاف  زير بإلعا1، "أن ببشـعوَب ببعراية تتَحـّرك ببيـو1َ اناًء عىل معرفة 
  عي حقيقي اعد أن سـقط ببقناُع عن تحابف م 3 ببعد بن"، مؤّكدبً "أن  زبرَة 
بإلعا1 ببيدنية جا3زٌة بتسـهيل  صو3 أية ِفـَرٍق إعامية بنقِل ببحقيقة  ببوبقع 

ملا يحصل يف ببيدن". 

حزب اهلل العراقي: نقول لليمنيين نحن معكم 
في ُكــّل شيء ونقولها بفخر )نحن اليمن(
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ببعاقات ببعامة  ببتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محدد ببلاشا

بملقاالت بملنشورة يف ببصحيفة 
تع  عن رأي كاتلها  ال تع  
اابرض رة عن رأي ببصحيفة

مدير التحرير:
إارب3يم ببرسبجي ببعنوبن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

وقفة حاشدة بالعدين إب تؤّكد استمرار  أكد الحرَص على حلول شاملة ُتنهي المعاناَة اإلنسانية.. وترتيبات على األمم المتحدة إنجاُزها قبل الموعد
رفد جبهات القتال باملال والرجال

وقفة احتجاجية لقبائل حجة 
تنّدد باستمرار العدوان

 : إب
نّظم أاناُء   جهاء  أعيان عزبة ببقاسـدية يو1 أمس، ادديرية 
ببعديـن محافظة إب،  قفـًة جدا3رييًة؛ بلتحشـيد  ببتعلئة  رفد 

ببجلهات ضد ببعد بن اابرجا3. 
 يف ببوقفة تحدث عضو بملكتب ببسـيايس رنصـار ببله ببدكتور 
حزب1 برسـد  رئيـس ببكتلـة بب ملانيـة بلدحافظة أحدـد ببنزييل 
  كيل بملحافظة حارث بملليكي  مسـؤ 3 أنصـار ببله يف مديريات 
ببعديـن عدار ببندـري، حيث أ ضحوب يف كلداتهـم أن ببد ر بملعو3 
عىل ُكـّل أاناء ببشـعب كلري  عظيم، سيدا يف 3ذه بملرحلة من عدر 
3ذب ببعد بن ببذي يسعى بلتصعيد يف مختلف ببجلهات اعد أن عجز 

عن تحقيق بالنتصار عىل مدى برراع سنوبت بملاضية. 
 أشارت ببكلدات إىل أن 3ذه بملنطقة يف عزبة ببقاسدية بملشهوم 
رانائهـا بملسـتضعفني  طنيتهم  شـدوخهم  صدوم3م يدكنهم 
مـن بإلسـها1 يف تحقيق بالنتصار عـىل قوى ببعد بن ع  تشـكيل 
قتـايل تكون قيامته  أفربمه من 3ذه بملنطقـة.   أّكدت ببكلدات أن 
مؤبمـربت ببعد بن  جربئده  حصـاره بهذب ببشـعب ال يدكنها أن 
تُخِضـَع أَْ  تركع أَْ  تحدل ببيدنيني عىل بالستسـا1 ال سـتزيد3م 

عزيدة  إصبربً عىل ببثلات  بملوبجهة حتى ببنر. 

 : حجة
نّظم أاناُء   جهاء مدينة حجة، أمس ببجدعة  قفًة بحتجاجية؛ 
تنديدبً ااستدربر ببعد بن ببسعومي بإلماربتي برمريكي عىل شعلنا. 
 يف ببوقفة بسـتنكر بملشـاركون جربئـَم ببحرب ببتـي يرتكلها 
تحابف ببعد بن احق ببشعب ببيدني  ببتي آخر3ا بستهدبُفه بملتكّرر 

 بملتعدد بلدوبطنني برارياء يف محافظة ببحديدة. 
 أّكد ايان صـامٌر عن ببوقفة أن ما يتعرض به ببيدن من جربئم 
حـرب  حصار يتناىف مـع كل برعـربف  بملوبثيق  ببقانـون ببد يل 
بإلنَْساني، مؤّكدبً بستدربَر ببنفري ببعا1 برفد جلهات ببقتا3 بلتصدي 

ملؤبمربت ببعد بن  مرتِزقته. 
 أمبن ببليـان ببصدَا ببد يل إزبء ببجربئم بملرتَكلة احق ببشـعب 
ببيدني من قلل ببعد بن ببسـعومي برمريكي، محّداً مجلس برمن 
َ برمـم بملتحدة مسـئوبية ذبـك ااعتلار3ـم رشكاء يف تجويع أاناء 

ببشعب ببيدني اتخليهم عن بملسئوبية بملناطة اهم. 
 طابـب ببلياُن أحـربَر ببعابم إىل ببتضامن مع مظلومية شـعلنا 
 إقامة ببتظا3ربت  بملسـريبت يف عوبصدهم  مدنهم بلضغط عىل 
م 3 ببعد بن إليقـاف عد بنه بإلجربمي عىل ببيدن أرضاً  إنَْسـاناً، 
مثدنـاً موبقـف ببرشفـاء من ببشـعوب ببعرايـة  شـعوب ببعابم 

بملساندة بشعلنا. 

أبو طالب: الوفد الوطني يتلقى دعوًة للمشاركة يف مشاورات السويد 

إغالق 22 محاًل تجارياً ومحطتي وقود بصنعاء واملحويت مخالفة للتسعرية الرسمية

 : خاص
أّكد عضـُو بملكتب ببسـيايس بـ "أنصـار ببله"، 
فضـل أاو طابـب، تلقـي ببوفد ببوطنـي معوًة من 
برمـم بملتحـدة؛ بلدشـاركة يف مشـا ربت ببسـا1 
ببيدنية بملزمع عقد3ا يف ببسويد برسلوع بملقلل. 

 قا3 أاو طابب حو3 مشـاركة ببوفد ببوطني يف 

بملشـا ربت ببتي مـن بملزمع أن سـتلدأ يف ببـ 6 من 
ميسـد : "نعـم تلقينا معوة بلدشـاركة  سـوف 
نشارك يف مشا ربت ببسـويد كدا شاركنا من قلل 
يف جوالت بملشـا ربت  بملفا ضات ببسااقة ارعاية 

برمم بملتحدة".
 تااـع: " ذبـك تأكيـدبً عـىل موبقفنـا ببدبعدة 
بلسـا1  حرصـاً منا عـىل إيجام حلو3 سياسـية 
شـاملة تضع حدبً بلدعاناة بإلنسانية ببتي يعيشها 

ببشـعب ببيدني جـربء ببعد بن ببغاشـم  ببحصار 
بالقتصامي ببجائر". 

 أضاف عضو بملكتب ببسيايس بـ "أنصار ببله": 
"إال أن 3نـاك ترتيلـاٍت يجب عىل برمـم بملتحدة أن 
تنجز3ا قلل بملوعد  3ي تلك بملتعلقة اسـفر ببوفد 
مـن صنعـاء حتى  صوبه إىل ببسـويد مـن ناحية 
توفـري ببطائـرة  ببرخيـص بها  ضدان سـامة 

ببوفد  نقل ببجرحى  غري ذبك".

 : خاص
أغلقا ببجهاُت بملعنية اابرقااة عىل برسعار 
ادحافظة صنعاء، أمـس ببجدعة 22 محل ايع 

ُجدلة يف مديرية سنحان. 
 أ ضـح مديـُر مكتـب ببصناعـة  ببتجارة 
ااملحافظـة أمـني شـايع أنه تـم إغـاق بملحا3 
ببتجارية؛ اسلِب عد1 ببتزبمها اابتسعرية بملقرة 

من  زبرة ببصناعة. 
 أّكد بسـتدربر حدلة ببرقااة عىل برسعار يف 
مختلـف مديريـات بملحافظة بضلـط بملخابفني 

بقائدة برسعار بملحّدمة. 
فيدـا أشـار مديـر مديريـة سـنحان  اني 
اهلو3 أحدد نهشـل عد1 ببتها ن مع بملتاعلني 
اارسـعار.. مثدنـاً جهـوم بجـان ببرقااـة عىل 

أسعار بملوبم ببغذبئية  برساسية. 
 إىل ذبـك أغلقا ببسـلطُة بملحلية يف محافظة 
بملحويـا ر2 محـات تجارية  محطتـي  قوم 
بثلوت مخابفتها بألسعار ببرسدية ببجديدة. 

 أ ضـح مدير مكتـب ببصناعـة ااملحافظة 
عيل ببصويف أن فرَق ببحدلة بمليدبنية بلرقااة عىل 
برسـعار أغلقا تسَع محات ايع تجزئة  محل 

جدلـة  محطة  قـوم يف مديرية جلـل بملحويا 
 محطـة أخرى يف مديرية ببخلـا.. كدا حّررت 
تسـعة محارض مخابفات احق عدم من ببتجار 
يف مديرية شـلا1 كوكلـان بعد1 إشـهار  ثيقة 

برسعار ببرسدية. 
 أّكـد ببصـويف بسـتدربر عدل بجـان ببرقااة 
 ببتفتيش يف برسـوبق ببتجاريـة  مناطق ببليع 
يف مركز بملحافظـة  بملديريات بضلط بملخابفني 
بألسعار. مثدناً جهوم قيامة بملحافظة  ببسلطة 
بملحليـة  أجهـزة برمـن يف معم إنجـاح ببحدلة 

بمليدبنية. 

وقفة تضامنية مع الشعب اليمني أمام 
الربملان الهولندي يف مدينة الهاي 

 : متابعات
نّظم نشـطاُء  سياسـيّون  إعاميون  قفًة تضامنيًة مع ببشـعب 
ببيدنـي يو1 برحـد ببفائا، أمـا1 بب ملـان ببهوبندي يف مدينـة ال3اي؛ 
بحتجاجـاً عىل بسـتدربر جربئم م 3 ببعد بن احق بإلنَْسـانية يف حراها 

 حصار3ا عىل شعلنا ببيدني. 
 يف ببوقفـة ببتـي نّظدها نشـطاء اابتعا ن مع  ثيقـة مجدع أ3ل 
ببليـا )ع( يف 3وبنـدب،  عدم مـن بملنّظدات ببهوبندية رفع بملشـاركون 
ببَعَلم ببيدني  صورب بضحايا ببعد بن  مجازره احق برطفا3  ببنسـاء، 
منّدميـن اتوبطـؤ مجلـس برمـن  برمـم بملتحـدة يف بسـتدربر ببحرب 
 ببحصـار عىل ببشـعب ببيدني.   معـا بملشـاركون م 3َ ببعابم إىل منع 
ايع برسـلحة بلنظامـني ببسـعومي  بإلماربتي  ببضغـط عىل مجلس 
برمن اإصـدبر قربر فوري بوقف ببحرب  رفع ببحصار عىل بإلنَْسـانية 
يف ببيدـن،  ببتدهيـد بلحل ببسـيايّس  بملفا ضات بملرتقـب عقد3ا اني 

برطربف ببسياسيّة ببيدنية خا3 ببشهر بملقلل يف ببسويد. 

نشطاء فرنسيون ينّددون بزيارة محمد 
بن زايد لباريس ويصفونه باملجرم 

 : متابعات
نّظم عدٌم من ببناشطني  بإلعاميني 
ببفرنسـيني  قفـًة بحتجاجيـًة، أمس 
بر 3، يف ببعاصدة ببفرنسـية ااريس؛ 
بإلماربتـي  ببعهـد  بزيـارة  يل  رفضـاً 
محدـد ان زبيد بفرنسـا، عـىل خلفية 
تورطه بمللارش يف جربئم حرب جداعية 

برتكلا يف ببيدن. 
ببربفضة   رفع بملشـاركون ببصور 
بزيـارة ان زبيد،  بصفـًة إياه ااملجر1، 
مبعيـة ببحكومـة ببفرنسـية إىل  قف 

ببدعـم ببعسـكري بد 3 ببعـد بن عىل 
ببيدن. 

 أّكد ببناشـطون أن م بـة ببعد بن 
بإلماربت اقيامة محدد ان زبيد برتكلا 
ببعديـد مـن ببجربئـم بملر عـة احـق 
أطفا3  نسـاء ببيدن، مشـريين إىل أن 
تلـك ببجربئـم كفيلـة اخلـق مقاطعة 
سياسـيّة  مالوماسـية ضـد تحابـف 
ببعد بن، مطابلني افتـح تحقيق م يل 
ضد ببريـاض  أاو ظلي ملحاسـلتهدا 
يف بملجـازر ببتـي برتكلا خـا3 برراع 

سنوبت بملاضية. 

 أّكدوا تورَُّطه المباشَر في قتل أطفال ونساء اليمن:

وقفة احتجاجية يف واشنطن تدعم تصويت وقف الحرب على اليمن
 : متابعات

نّظم عـدٌم من ببناشـطني  ببحقوقيني من 
جنسيات غراية، أمس بر 3،  قفًة بحتجاجيًة 
أما1 مقر ببعضو يف ببكونغرس برمريكي، شنك 
شـومر، رئيس برغللية يف ببحزب ببديدقربطي 
يف ببعاصدـة برمريكيـة  بشـنطن بلدطابلـة 

اإيقاف جربئم ببحرب يف ببيدن. 
ـون رفعـوب خـا3 ببوقفـة ببشـعاربِت  بملحتجُّ

 ببصوَر بملع ة  ببربفضة ملجازر ببعد بن برمريكي 
ببسعومي احق ببشعب ببيدني بملعتدى عليه. 

 أّكـد ب عـ  3تافاتهـم ببوقـوَف ببكامَل 
ببيدنـي  ببشـعب  مظلوميـة  مـع   ببدبئـم 
 بسـتنكار3م بلجربئم ببوحشـية  ال سـيدا 
احق برطفا3  ببنساء ببذين يقتلون اوحشية 
 م1 اارم،  مطابلني اوقف ببعد بن يف ببحا3. 
كدا أّكد ب معَدهم اكل ببسلل بقربر ببتصويا 
مبخل ببكونجرس اوقف ببعد بن عىل ببيدن. 
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خطاب الرئيس 

في خطابه بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الجالء:

الرئيس املّشاط: الـ 30 من نوفمرب يوٌم يضع املحتّلني الجدد أمام مصريهم النهائي

اسم ببله ببرحدن ببرحيم..
ببحدُد بله ربِّ ببعاملني،  ببصاُة  ببسـا1ُ 
بمليامـني  آبـه  برمـني  عـىل  رسـوبه  عـىل 

 صحااته بملنتجلني  اعُد.. 
اارصابة عن نفي  اابنيااة عن زمائي 
يف بملجلـس ببسـيايّس برعىل، أاارك بشـعلنا 
ببيدنـي ببعظيـم حلو3َ ببثاثـني من نوفد  
بملجيـد،  اهـذه بملناسـلة أ3نئ أَيْضـاً رفاَق 
ببسـاح من أاطا3 ببجيش  ببلجان ببشعليَّة 
بملخلصـني  برايـة  كل  ببقلائـل   رجـا3 

 ببرشفاء يف ببدبخل  ببخارج..
َها ببكرب1 ادـا أنتم عليه  إنني أ3نأكـم أَيُـّ
من موبقف 3ي  حد3ا من سـيعيد بالعتلار 

بهذب ببيو1 ببتأريخي بملجيد.

َها بإلخوة  برخوبت: أَيُـّ
إن يـو1َ ببثاثـني مـن نوفدـ  3ـو يـو1ُ 
ببتتويـج بنضـاالت  تضحيـات شـعلنا ضد 
بالسـتعدار بب يطانـي،  3ـو ببيـو1ُ ببـذي 
باتهجـا فيـه ببعزيـزة عـدن ارحيـل آخـر 
جندي من جنوم بالحتا3 برجنلي،  باتهجا 
ببيدنيـة  بملـدن  ببقـرى  ُكــلُّ  اااتهاجهـا 

حينذبك.. 
 بذبك فإنَّ من بملفارقات بملسـتفزَِّة يف 3ذب 
ببيو1 اابذبت أن نرى بملحتلَّ نفَسـه يعوُم ع  
أم بته من جديد،  نرى ببلاسـدة عدن  3ي 
حزينـٌة يف يـو1 عيد3ـا  اهجتهـا،  تعيُش 
تحا  طـأة بالحتا3 برجنلي يف يو1 حريتها 

 بستقابها.. 

َأيُّـَها الشعُب اليمنيُّ العظيم:
نعـم.. ال يشء ببيـو1 أقـى عـىل نفوس 
برحـربر من مشـهد كهذب بملشـهد،  ال يشء 
يسـتفزُّ ببيدنيَّ برصيَل كهؤالء ببطارئني عىل 

ببتأريخ  أم بتهم. 
بذبـك يجـُب أن تُشـِعَرنا 3ـذه بملناسـلُة 
احجـم ببتقصـري تجاه تضحيـات  نضاالت 
أ بئك برمجـام ببذين صنعوب يو1 ببثاثني من 
نوفدـ   حّققوب بالسـتقا3، مثلدا يجُب أن 
تشـعَل يف نفوس ُكـلِّ ببغيـارى أعىل مرجات 
ببغضـب،  أقـوى اربكني ببثورة، ضـد َخَونَة 
يليعـون ببوطن اابفتات،  ضـد غزبة أجانب 
ببِعـرض،  بررض،  ينتهكـون  يدنّسـون 
 يسفكون ببد1،  يخدشون ك ياء ببشعب، 
 يدّمـر ن مدتلكاته  مقدربته،  يسـتللون 
خريبتـه  ثر بته،  يصـاِمر ن قـربر ببيدن، 
 يعتد ن عىل سيامته  بستقابه،  عىل أمنه 

 بستقربره،   حدة  سامة أربضيه.
َب ملوبجهـة ُكــّل 3ـذب   ال شـكَّ أن ببتوثُـّ
ببصلف 3ـو ما يجُب أن نسـتددَّه من  حي 
3ذب ببيـو1 ببخابد، يف كفاح مشـتعل،  ثورة 
ال تتوقـف  ال ينلغـي أن تتوقـف حتى نرى 
آخَر جندي من جنوم بالحتا3 بمللون )متعدم 
ببجنسـيات(  قد غـامر ُكـلَّ شـ  يف ببيدن، 
 حتى نرى عدن من جديد ملتهجة احريتها، 
 ااسـدة اعـد حزنهـا، كعنوبن بليدـن ُكـّل 

ببيدن  بألرض ُكـّل بررض. 

َأيُّـَها الشعُب اليمنيُّ العظيم:
إنَّ يو1َ ببثاثني مـن نوفد  يدثُل محطًة 
من أ3ـّم محطـات ببتأريـخ ببيدنـي بملليئة 
ببظـر ف  يف ظـل  فهـو  اابـدر س  ببِعـَ  
ببرب3نـة ال يثـريُ فينـا فقط مشـاعر ببثورة 
 ببغضب تجاه اشاعة بملحتّل  مناءة أم بته، 
 إندـا 3و أَيْضاً يدنُحنا ببيقـنَي تجاه بملآالت 
 ببنتائج ببنهائية بلدوبقف  برطربف، سـوبًء 
عىل مسـتوى بملوقف ببوطني ببذي يع  عنه 
ببشعب ببيدني ببربفض باحتا3  ببعد بن يف 
شـدا3 ببوطن  جنواه  يف رشقـه  غراه أَْ  
عىل مسـتوى موبقف بملعتـدي برجنلي  من 

معه من ببَخَونَة  بملرتِزقة. 
إنـه يـو1ٌ يضـُع بملحتّلـني ببُجـُدَم أمـا1 
مصري3م ببنهائي  يذكر3م ااملشـهد برخري 
ملحتـّل سـلقهم كان أَْكثَـــر منهـم ُقــوَّة 
 قدرة  أَْكلَـر منهم تأريخاً  سـطوًة،  كان 
يلقـب ااإلم بطوريـة ببتـي ال تغيـب عنها 
ببشدس، بكنه يف نهاية بملطاف حز1 برمتعة، 
 شد ببرحا3، بيعوم من أرضنا منتوف ببريش 
 مقصوص ببجنـاح، برمر ببذي يؤّكد بهؤالء 
ببجدم عىل نحو قاطع اـأن ببنتيجة ببوحيدة 
 ببنهائيـة ببتـي تنتظر3ـم 3ـي ببرحيل  ال 
يشء غـري ببرحيل،  أن بالسـتدربر يف ما 3م 
عليـه إندـا 3ـو رضب مـن رض ب ببعلث، 
 إسـاءة ما كان ينلغي أن يقدموب عليها، ال 

 بيس من مصلحتهم بالستدربر فيها. 
3و أَيْضاً يو1 يذكـر َخَونَة ببوطن  أم بت 
ببعـد بن ااملشـهد برخري ملن سـلقهم مدن 

صفقوب بلدحتّل بب يطاني آنذبك.. 
 أنـا 3نـا أمعـو ُكـّل مـن يقـف ببيو1 يف 
خنـدق ببعـد بن  كل من تسـو3 به نفسـه 
خيانة بر3ـل  ببوطن يف مختلـف ببللدبن إىل 
أخـذ ببع ة  ببتقاط ببدرس من خا3 ببتأمل 
يف تفاصيل ذبك بملشـهد ببذي سجله ببتأريخ، 
 ببنظر إىل من سلقو3م كيف طوب3م ببخزي 
 كيـف غدر3م ببعـار  ببشـنار،  كيف كان 
ببلعـض منهـم يتوسـلون جنوم بملسـتعدر 
بب يطانـي،  يتشـلثون اأخشـاب ببسـفن 
بعلها تنجيهم من نظربت ببشعب، ببتي ظلا 
تحتقر3م  تلعنهـم  تطارم3م حتى أبجأت 

اعضهم إىل بالنتحار. 

َأيُّـَها اإلخوُة واألخوات:
 يف بملقااـل، ينقـل بنـا يـو1ُ ببثاثني من 
نوفدـ  مشـهدبً مختلفـاً تدامـاً، مشـهدبً 
ملـُؤه ببنُر  بملجد  ببخلـوم،  ملؤه ببفخر 
 بالعتـزبُز اـكل أ بئك ببذين خاضـوب معركَة 
ببتحرير  بالسـتقا3 من قـامة  جنوم،  من 
شـهدبء  جرحـى رجـاالً  نسـاًء  مجتدعاً 
حاضنـاً  مبعدـاً، حتـى غـدب يـو1ُ نر3م 
مصدَر شـدوخ  إبها1،  عيـدبً  طنياً خابدبً، 
يف تكريـم أادي يسـافر ع  ببتأريـخ،  يدتد 

ع  برجيا3. 

فهنيئاً بكل يدني  يدنية يخوضون ببيو1َ 
نفَس بملعركة )معركة ببتحرير  بالستقا3( 
)مرب  ببـدرب  ذبت  عـىل  ببيـو1   يسـري ن 

ببحرية  ببكربمة(. 

ويف الختــام وبمناســبة هــذه الذكــرى 
املجيــدة أســّجُل بعــَض الرســائل والنقاط 

السريعة:
2- نؤّكـد بشـعلنا ببعظيم حتديـَة بملجد 
 بالنتصار،  بلدحتّل حتدية ببطرم  ببرحيل، 
 بلدرتِزقـة  َخَونَة بر طـان حتدية ببخزي 
 ببعار،  نلفُا نظـَر ببجديع إىل أن بملتغريبت 
 ببتحّوالت بملتسـارعة، سـوبء عىل بملستوى 
بملحـيل أَْ  بإلقليدي أَْ  ببـد يل، جديُعها تؤّكُد 
ببيـو1َ 3ذه ببحتدياِت ببثـاث، مثلدا تؤّكُد3ا 
حقائُق ببتأريـخ،  من قلل  من اعد تؤّكُد3ا 
ُسـنَُن ببله ببتـي ال تتحو3  ال تتلـد3 يف ُكـّل 
مربحل ببربع اني ببحق  ببلاطل  اني ببعد3 

 ببظلم.. 
2- نعـّ ُ عـن بعتزبزنا اتداسـك جلهتنا 
ببخابـدة  ببلطوبيـة  ببدبخليـة،  ااملوبقـف 
راطـا3 ببجيش  ببلجان ببشـعليَّة،  نشـيد 
اكل بملوبقف ببوطنيـة بملرشفة بكافة ببقوى 
 برحزبب ببسياسيّة،  ببقلائل ببيدن ببوفية، 
كدـا نثدـُن عابيـاً م َر ببعلدـاء  بملثقفـني 
 رجـا3 بإلعـا1  ببتعليم  ببصحـة،  جهوم 
ُكـّل مؤسسـات ببد بة  منتسـليها يف كافة 
ببسـلطات ببثـاث ببترشيعيـة  ببقضائيـة 
 ببتنفيذيـة،  نعتـز ادـا يتحّقق عـىل أيدي 
ببتصحيـح  ببلنـاء  مجـا3  يف  بملخلصـني 
 تحسـني برمبء،  ببحفاظ عىل بملؤسسـات، 
 عـىل ببحـد بملدكن من ببخدمـات، إىل جانب 
بملسـاعدبت،  ببتعـا ن  تسـهيل  صـو3 
مـع ببعاملـني ببد بيـني  بملحليـني يف بملجا3 
بإلنَْســاني،  نشـدُّ عـىل أيـدي ببجديـع يف 
موبصلـة ببعدل  مضاَعفة ببجهوم،  تعظيم 
خصائـص ببتكافل  ببتعـا ن،  ندعو كافة 
ببقـوى  بملكونـات ببوطنية  أاناء ببشـعب 
ببكـرب1 إىل ببرفد بملسـتدّر  بملسـتدب1 برجا3 
ببرجـا3 يف جلهات ببرشف  متـارس ببدفاع 

عن ببوطن  ببشعب. 
ـُن غابيـاً جهوَم ببعيون ببسـا3رة  3- نثدِّ
ببـذي  بملـرشف  برمنـي  اابندـوذج   نعتـز 
يقدمونه يف ُكـّل مناطقنا ببتي تنعم اابحرية 
 برمن  نشـد عىل أيديهـم يف موبصلة صون 
برمن  بالستقربر  رفع مستوى بإلحسان إىل 
بملوبطنـني،  ببتعامل ببربقي مع كافة رشبئح 
بملجتدـع م ن تدييز،  أحـث جديع بملعنيني 
عـىل موبصلـة بال3تدـا1 اتحسـني أ ضـاع 
ببسجون  ببسجناء  أقو3 بهم فتشوب  نقلوب 
 تلينـوب  ببله ببله ال يليتن يف ببسـجن يدني 
 بحد اريء  بو بسـاعة  بحـدة،  يف بملقاال 
ببلـه ببله يف ببـرضب ايد من حديـد ضد ُكـّل 
من تسو3 به نفسه بملسـاس احياة بملوبطن 

 أمنه  سكينته.
كدـا ال يفوتنـي أن أعـّ َ عـن اابـغ أملي 
 حزنـي تجـاه مـا يتعـرُض بـه موبطنونـا 
بملحتّلـة مـن بالعتقـا3  بملناطـق  بركار1 يف 
 ببتعذيب  ببقتل  بالغتيا3،  يف 3ذب ببسـياق 
نلارك ُكـلَّ عدليات ببتحـّرر يف 3ذه بملناطق، 
 نؤّكد  قوفنا  معدنا بكل ببرشفاء  برحربر 
بملنا3ضـني باحتا3 يف كافـة أرجاء جنوانا 
ببحليـب،  ندعـو ببجديَع إىل معـم نضابهم 
ببسـلدي  إسـنام كفاحهـم بملسـلح ااملا3 

 ببعتام. 
ُ عـن بعتزبزنـا ببلابـغ اابخر ج  3- نَُعـ ِّ
ببكلـري  بملرّشف بشـعلنا ببيدنـي ببعظيم يف 
مناسـلة ذكرى بملوبـد ببنلـوي ببرشيف  ما 
عكسه 3ذب ببخر ج من خصوصية بالرتلاط 
ارسـو3 ببلـه صـىل ببلـه عليـه  آبـه،  من 
بالستجااة ببجدا3ريية بملرشفة بقائد ببثورة 
حفظـه ببلـه تأكيـدبً مللـامئ ببحـق  ببعد3، 
 بنتصاربً بقيم ببتسامح  ببتعايش ببتي جاء 
اها ببنلي محدٌد صىل ببله عليه  آبه  سـلم، 
 رفضـاً  منا3ضة بـكل مدارسـات ببظلم 
 ببفسـام  بإلر3ـاب ببتي يلارش3ـا  يعدل 
عىل تغذيتهـا تحابف ببعد بن،  نؤّكد بجديع 
ببشـعوب  ببحكومـات اـأن 3ـذب بالبتفاَف 
ببشـعلي بملهيـب قد سـا3م يف تعريـة زيف 
ببرشعيـة بملزعومـة  إاـربز مـا تعانيه 3ذه 

برم بت من غراة حقيقية،  من بنفصا3 تا1 
عـن ُكـّل ما به صلة اوبقع ببيدن  ببشـعب، 
 أثلا  ادا ال يدع مجاالً بلشـك ااننا نسـتند 
إىل قضيـة عامبـة قوبمهـا ببنضـا3 من أجل 
ببحريـة  بالسـتقا3  ببسـيامة يف موبجهة 
عد بن غري مرش ع  غري م ر يستهدف ُكـّل 
جديل يف 3ـذب ببوطن، من قلل أنْظدة قدعية 
 مكتاتورية  جداعات إر3ااية تدارس ُكـّل 
أشـكا3 ببوحشـية عىل أ سـع نطاق،  عىل 
مرأى  مسـدع مـن ببعابـم، قتـاً  حصاربً 
باقتصـام  بملدتلـكات   تجويعـاً  تدمـريبً 
ببعامة، صانعة اذبك أسـوء كارثة إنَْسـانية 
عرفهـا ببعابم خـا3 بملائة عـا1 برخرية، يف 
بنتهاٍك صارٍخ بكل ببقوبنني  بملوبثيق ببد بية 
 بإلنَْســانية، برمر ببذي يجعُل من بستدربر 
مثـل 3ـذب ببعـد بن  صدـة عـار يف جلـني 
بإلنَْســانية جدعاء،  تهديدبً حقيقياً بلسلم 
 برمن ببد بيني،  يف 3ذب ببسـياق ندعو ُكـّل 
حكومات  شـعوب ببعابـم إىل ببتضامن مع 
مظلومية شـعلنا،  إمبنـة م 3 ببعد بن عىل 
اامنا،   قف ُكـّل أشـكا3 ببدعـم  ببتعا ن 
معها ادا يف ذبك  قف صفقات برسلحة.. 

كدا ندعو إىل تجديـد ببعضوية يف مجلس 
حقوق بإلنَْســان بكافة ببد 3 بملشـاركة أَْ  
ببدبعدـة يف 3ذه ببحرب ببعد بنية عىل ببيدن، 
 معـم مطابلتنـا ببدبئدة  بملحقـة اتحقيق 
م يل نزيـه  محايـد يف كافـة جربئـم ببحرب 
 ببجربئم ضد بإلنَْســانية بملرتكلة يف ببيدن، 
 ندعو كافة برحربر من سياسينّي  ارملانيني 
ببيدـن  زيـارة  إىل   حقوقيـني  إعاميـني 
بلوقوف عـىل بر ضاع  ببتعـرف عىل عظدة 
3ذب ببشعب  عىل تأريخه  قضيته ببعامبة. 
5- نؤّكـُد اأنه ال يوجُد يف ببوقا ببحايل أيُّ 
مدثـل بلجدهورية ببيدنية بدى برمم بملتحدة 
 أن ُكـّل مـا 3و موجوٌم 3ناك ااسـم ببيدن 
بيـس أَْكثَــَر من َ 3ْـٍم  زيف ال رشعية بهم 
 ال يدثّلـون مصابـَح ببشـعب ببيدني  بيس 
بهـم أية قدرة عـىل ببدخو3 يف أيـة ببتزبمات 
حقيقية،  نعت  بسـتدربَر برمـم بملتحدة يف 
ببتعامـل مع 3ذب ببتدثيل ببو3دي شـكاً من 
أشكا3 بالسـتخفاف اكربمة ببشعب ببيدني، 
  قوفاً ضد مصابحه،  ضد آمابه  تطلعاته. 
6- نؤّكـد حرصنا عىل ببسـا1  عىل معم 
برمدـي،  بمللعـوُث  يقوُم3ـا  ببتـي  ببجهـوم 
 نعلـن جهوزيـَة  فدنا بملفـا ض بابتحاق 
ادشـا ربت ببسـويد بملرتقلة، مؤّكدين عىل 
أ3ديَّة ببتهدئة بهذه بملشـا ربت  عىل أ3ديَّة 
ببعدل ببجـام عىل إيَْجام إَطـار  بضح يعتدد 
عىل أُُسـٍس منطقية بهذه بملشا ربت  نشري 
إىل خطـورة ببتصعيـد ببقائم  بملسـتدّر عىل 
ببعدليـة ببسياسـيّة  بإلنَْســانية، مؤّكدين 
اأننـا ما زبنا حتى بآلن نلتـز1ُ مرجات عابية 
من ضلـط ببنفـس؛ بحربماً بكافـة ببجهوم 
 بملسـاعي  حرصـاً منا عىل توفـري برجوبء 
ببدبعدة بنجاح بملشـا ربت ببقاممة، متدنني 
عىل أ بئك ببذين اغوب علينا أن يصغوب بصوت 
ببعقل  نـدبءبت ببسـا1،  نكـّرر معوتنا إىل 
حقـن ببدمـاء  بىل بملصابحـة برخويـة عىل 
قاعـدة بالحـرب1 بملتلـام3  ُحسـن ببجـوبر 
 حفظ بملصابح بملشـركة اـني الدبننا  ادا 

يعوم اابخري  ببسا1 عىل ببجديع. 
7-  يف برخـري ال يسـعني إال أن أتوجـَه 
اابشـكر ببجزيـل إىل ُكـّل برحـربر  ببرشفاء 
شـعوااً  مظلوميتنـا،  مـع  بملتضامنـني 
 حكومـاٍت،  أحزباـاً  منّظداٍت، مـن ُكـّل 
أشـقائنا  أصدقائنا برحربر عـىل بمتدبم 3ذب 
ببعابم  ببشكر موصو3 بكل بإلخوة ببعاملني 
يف ببسـلك ببدالومايس،  بشلاانا  جابياتنا يف 
ببخارج عىل ُكـّل ما يلذبونه من جهوٍم حثيثة 
يف ببتعريف ادظلومية شـعلهم،  ببتعلري عن 

قضيتهم ببعامبة.. 
تحيا ببجدهورية ببيدنية.. 
بملجد  ببخلوم بلشهدبء..
ببشفاء بلجرحى..
ببحرية بألرسى..

 ببسا1ُ عليكم  رحدُة ببله  اركاتُه..

ألقى الرئيُس مهدي املّشاط –رئيس املجلس السيايّس األعىل-، أمس األول، 
خطاباً متلفزاً بمناسبة حلول الذكرى الـ51 لعيد االستقالل، أّكد فيه أن 
هذه املناسبَة تُعترَبُ محطًة تأريخيًة الستلهام دروس النضال يف مواجهة 

املحتّل األجنبي، معرّباً عن أسفه الشديد ملا آلت إليه الباسمُة عدن من مصري 
مؤلم أعاد لها تأريخ ما قبل 1967، ولكن هذه املرة باحتالل ملون متعدد 

الجنسيات. 
وجّدد الرئيُس املّشاط التأكيَد عىل املوقف املبدأي يف مواجهة هذا العدوان 

الصلف حتى تطهري ُكـّل شرب يف اليمن من دنس الغزاة واملحتّلني، داعياً 
ُكـلَّ أحرار اليمن إىل االستمرار يف بذل الجهود بما يحّقق النرص ودحر قوى 

الطغيان واالستكبار. 
كما جّدد التأكيَد عىل موقف اليمن -قيادًة وشعباً- يف تحقيق السالم 

العادل الذي يضمن سيادة الوطن وحرية مواطنيه واستقرار قراره، واملبني 
عىل قاعدة االحرتام املتبادل وُحسن الجوار وحفظ املصالح املشرتكة، الفتاً إىل 

العديد من القضايا ذات الصلة، وفيما ييل نص الخطاب:

عيد االستقالل ينقل لنا مشهَد الفخر واالعتزاز بمن 
خاضوا معركة التحرير

مواجهة العدوان أهّم ما يجب أن نستمدَّه من وحي هذا 
اليوم الخالد حتى يغادَر آخُر جندي لالحتالل متعدد الجنسيات

نؤّكد حرصنا على السالم ونكّرر دعوتنا إلى حقن 
الدماء والمصالحة األخوية وحفظ المصالح المشتركة 

بما ينفع الجميع
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 : هاني أحمد علي
بلدرة بربف يفَشـُل تحابُف ببعد بن عىل 
ببيدـن يف معركته بإلعاميـة  إم بطورية 
ببفضائية بملكّونة من مئات ببقنوبت ببتااعة 
به  بملدّوبة من قللـه  ذبك يف موبجهة قناة 
بملسـرية ببوحيـدة ببتـي يدتلُكهـا ببشـعُب 
ببيدني إليصا3 صوته  مظلوميته إىل ببعابم 

 فضح جربئم ببعد بن ببسعومّي. 
بملسـريُة  تحّققـه  جديـد  بنتصـاٍر   يف 
عـا مت ببقنـاة اثها، أمـس بر 3 برراعاء، 
عىل تـرممبٍت جديدٍة اعـد أن حجلها رشكة 
برقدـار ببصناعية بملسـتضيفة عـىل مدبر 
ا1 مـن حجب  ببنايـل سـات اعـد ثاثـة أَيَـّ
قناة بملسـرية ملـارش بلدرة ببثانيـة يف أقلَّ 
من شـهر  ببتاسـعة منذ بنطاقتها نتيجة 
ضغوط مـن قلـل م 3 ببعد بن ببسـعومّي 
برمريكـي، برمـر ببـذي يؤّكُد ببـد َر ببكلريَ 
 ببريامي  ببوطني ببذي تلعلُه قناة بملسرية 
يف معركتها بإلعامية مع م 3 ببعد بن، كدا 
أثلتـا حدلـُة ببتضامـن ببد بيـة  ببعراية 
ببوبسعة مع ببقناة ضد حجلها اأنها فاقا 
ُكــّل ببشاشـات برخرى ببتي تعدل بصابح 
ببعد بن رغـم كثرتها  رغـم بمللياربت ببتي 
ينفُقها ان سـلدان  ان زبيـد بتلك ببقنوبت 
 ببعاملني فيها  رشبء شاشات  مؤّسسات 
إعامية أخـرى بلعدل بصابحهـا،  3ا 3ي 
برموب3 ببتي ينفقونهـا تعوُم عليهم حرسًة 

 ال ينتر ن. 
 اعَد سـاعاٍت قليلة أنها كافة أشـكا3 
بلعـد بن  ببفرحـة  بالاتهـاج  بالحتفـا3 
ببدبخـل   أاوبقـه بإلعاميـة  مرتِزقتـه يف 
 ببخارج، عـا مت قناة بملسـرية ببفضائية 
اثهـا عىل ببـرمم 96رH 22 معـد3 ببرميز 
رر275 عـىل مـدبر ببنايلسـات، كدا أعلنا 
ببقنـاة بسـتدربَر اثهـا عىل ببقدـر ببر يس 
AM44 - 11177 عدـومي V معد3 ببرميز 

ررر3. 
 بعت ت شـلكُة بملسرية بإلعامية تكربَر 
حجب قناتها من مدبر نايلسـات ركثَر من 
مـرة إقـربربً من ببعد بن افشـل ترسـانته 
بإلعاميـة، مؤّكـدًة أن حجب قناة بملسـرية 
إقـربٌر اعجز ببعد بن ببكامل أما1 ما تقدمه 
مـن خطـاب إعامـي يعكـس آمـا3َ  آال1َ 
 تطلعـات شـعلنا ببعزيز،  أشـارت إىل أن 
»ببرشكة بملسـتضيفة قد أ قفـا اث قناة 
بملسـرية ملارش عىل ببنايل سـات اضغوط 
ـا1 بلدرة  سـعوميّة إماربتية قلـل ثاثة أَيَـّ
ببثانيـة اعـد حجلهـا يف ببرباع من ببشـهر 
ببجاري اعد مفعهم مليوَن م الر بلرشكة. 
 تقدمـا ببشـلكة يف ايـان بهـا، أمس، 
الابـغ ببشـكر  ببتقديـر بـكل بملتضامنني 
مع بملسـرية  حيا فيهم ببشـجاعة  بإلااء 
 بعت ت مسـاندتهم تضامناً مع مظلومية 
ببشـعب ببيدنـي  مسـاندًة بـه يف معركته 

ببتحّررية. 

حــزب اهلل يعترب حجب املســرية خطوة 
غري أخالقية 

 يف إَطـار ببتضاُمِن ببد يل  ببعراي بعت  
»حزب ببلـه« قيا1 رشكة ببـ »نايل سـات« 
احجـب قنـاة »بملسـرية« ببفضائيـة عـن 

مدبر3ا خطوة »غري أخاقية«. 
كدـا أمبن »حـزب ببلـه« اشـدة »قيـا1 
ببعـدّ  بإلرسبئيـيل احجب موبقـع بملقا مة 
ببفلسـطينية عن شـلكة بالنرنا«، معت بً 
أن »ما أقد1 عليه ببعدّ  3و مبيٌل عىل فعابية 
إعـا1 بملقا مـة  مـدى تأثـريه يف موبجهة 
جربئم بالحتا3  اث ببر ح بملعنوية ببعابية 

بشـعلنا ببفلسـطيني بملقـا 1«، معرااً عن 
تضامنـه ببتا1 مع  سـائل إعـا1 بملقا مة 
  قوفـه إىل جانلهـا يف معركتهـا ببعامبـة 

بتحرير بررض  بملقدسات. 

اإلْنَســان  لحقــوق  الدوليــة  اللجنــة 
تستنكر حجب قناة املسرية

بحقـوق  ببد بيـة  ببلجنـُة  بسـتنكرت 
بإلنَْسـان حجَب  منع اّث قناة بملسـرية من 
عىل برقدار ببصناعية ببعراية عداً احرية 
ببتعلري  نقل ببحقائق ادوجب بملامة ١٩ من 
بإلعان ببعاملي بحقوق بإلنَْسـان  ببذي نّص 
حرفياً: »بكل إنَْسان حق يف بعتناق آربء م ن 
مضايقـة«  أنه »بكل إنَْسـان حق يف حرية 

ببتعلري«. 
 يف ايـان صـامر، أمس ببجدعـة، طابب 
مفـّوض ببـرشق بر سـط بّلجنـة ببد بية 
ببسفري ببدكتور 3يثم أاو سعيد، اعد تكليف 
مـن برمانة ببعامة متااعـة 3ذب برمر، ببذي 
بعت  فيـه أّن ببقضية ال يجب أن تقف عىل 
حافة ببتنديد فقط  إندا مطابلة ادحاسلة 
قانونيـة ُكــّل من أعطى برمر  ضغط عىل 
رشكات برقدـار ببصناعيـة اوقف اّث قناة 
بملسـرية  من قللهـا قنـاة بملياميـن  قناة 

بملنار. 
 تسـاء3 ببسـفري أاو سـعيد عن سلب 
حجب أقنية ذبت بون سـيايّس مشرك م ن 
سـوب3م، فـإن م3ّ 3ذب برمر عـىل يشء إندا 
يد3 عىل مدى أزمة اعـض برنْظدة ببعراية 
 بإلسـامية عىل بملسـتويات بملختلفة، كدا 
يد3ّ عىل عد1 بحـرب1 تلك برنْظدة بلقوبنني 
ببد بية،  3ي )تلك برنْظدة( تؤسس بخلق 
مفهـو1 ادبئي  رجعي بلحضـارة بملتقدمة 
ببتي أ صـا ااحـرب1 بإلنَْسـان  معاملته 
ضدن برعربف ببد بية ببتي تقّدس بإلنَْسان 

اعد ببله. 

إعالم الحزب القومي السوري يتضامن 
مع املسرية

 يف إَطـار ببتنديـد ببعراـي أمبنـا عددة 
ببقومـي  ببسـوري  ببحـزب  يف  بإلعـا1 
بالجتداعي، يف ايان، أمـس ببجدعة، »قيا1 
رشكـة برقدار ببصناعية احجـب اث قناة 

بملسـرية ببيدنية عىل مـدبر ببنايل سـات«، 
معتـ ة »أن 3ـذب ببحجـب بنتهـاك صارخ 
بلدوبثيـق  ببعهوم ببتي كفلا حرية بإلعا1 
 ببتعلري عـن ببرأي  محا بـة بلتعدية عىل 

ببجربئم ببتي تُرتَكُب احق ببيدنيني«. 
 أّكـدت أن حجـَب اـث ببقنـاة إجـربء 
تعسـفي غـري مـ ّر أخاقيـاً  إنَْسـانياً، 
 يضع بملسـؤ بني عنـه رشكاء يف ببتعدية 
عـىل جربئم قتـل أطفـا3 ببيدـن اابقصف 
 ببحصـار  ببتجويـع، مطابلة بملسـؤ بني 
عن رشكة برقدـار ببصناعية اابربجع عن 
قربر حجب قناة بملسـرية،  عـد1 ببرضوخ 
إلماءبت ببد 3 ببتي تدارس حرب إاامة ضد 

ببيدنيني«. 
 معـا » سـائل بإلعا1 ببحـرة ببعراية 
 ببعامليـة إىل ببتضامـن مـع قناة بملسـرية 
بإلعاميـة  رسـابتها  أمبء  يف   مسـاندتها 
 فضح جربئم ببعد بن  إظهار معاناة أاناء 

ببشعب ببيدني«. 

قناة املنار وإذاعة النور اللبنانية: املسرية 
رأس الحربة يف كشف زيف العدوان

أّكـدت إَمبَرة بملجدوعـة ببللنانيّة بإلعا1 
»قنـاة بملنار  إذبعـة ببنـور« أّن عصا بملنع 
تتقـّد1 مـّرة جديـدة عـىل ثقافـة ببحريّة 
 ببعـّزة، فيحجلون قنـاة بملسـرية ببيدنيّة 
ببتـي بطاملا رفعا بوبء ببدفاع عن ببشـعب 
ببيدنـي بملظلو1  بملسـتهدف يوميّـاً اأمنه 
ببوطنـي  خيـاره  أخـذ  ه  رَنَـّ  بسـتقربره؛ 
اابعيـش اكربمة  عـّزة اعيدبً عن سـطوة 

بملدابك  بإلماربت. 
 أشـارت إَمبَرُة بملجدوعة يف ايان صامر، 
أمـس، إىل أّن 3ـذب بالسـتهدبف يأتـي عـىل 
خلفيّـة بنهزب1 مرش ع إخضـاع ببيدن عىل 
أاـوبب ببحديدة ببتي شـّكلا قناة بملسـرية 
رأس ببحراـة يف كشـف زيـف بّمعـاء قوى 

ببعد بن اابسيطرة عليها. 
بإلعـا1  ببللنانيّـة  بملجدوعـة   أعلنـا 
تسـتهدُف  ببتـي  ببخطـوة  بهـذه  إمبنتَهـا 
حريّـة ببكلدة  بإلنَْسـان، مؤّكدة تضامنها 
  قوفها إىل جانب ببزميلة قناة بملسرية اكّل 

تدلك من إمكانيّات  طاقات. 

قنــاة اللؤلــؤة البحرينيــة تتضامن مع 
املسرية وتبث نشرتها الرئيسية

أمبنـا قنـاة ببلؤبـؤة ببلحرينية اشـدة 
ببحجـَب ببـذي طـا3 قناة بملسـرية من قلل 

رشكات برقدار ببصناعية. 
 بعت ت ببقناة يف ايـان بها، أمس، 3ذه 
ببخطـوَة تُضاُف إىل خطوبت أخرى تزيد من 
مظلومية ببشـعب ببيدني  تهـدف بلتعتيم 
عىل ببجربئم ببتـي يرتكلُها ببعد بن،  بفتا 
ببقناة إىل أنها ستلث نرشة برخلار ببرئيسية 
بقناة بملسـرية، أمس ببجدعة تدا1 ببساعة 
ببثامنة  ببنصف مساء اتوقيا ببلحرين. 

والتلفزيونــات  اإلذاعــات  اّتحــاد 
اإلسالمية ينّدد بضغوطات العدوان

إىل ذبك أمبن برمني ببعا1 التّحام بإلذبعات 
 ببتلفزيونـات بإلسـامية اأشـد ببعلاربت 
ببضغوطات ببسياسـيّة ببتي مارستها م 3 
ببعـد بن ضد رشكات برقدار ببصناعية، ما 
أَمَّى ملنع اث قناة بملسرية ببيدنية ببفضائية، 
معتـ بً ذبـك عدـاً ال قانونيـاً  ال أخاقياً، 
 يع  عن مدى بالاتزبز ببذي تدارسـه 3ذه 
ببـد 3،  بنتهاكهـا ببصـارخ بحـق ببتعلري 

 حرية بإلعا1  ببصحافة. 
بإلذبعـات  بتّحـام  بسـتنكر  كدـا 
 ببتلفزيونـات ببعربقيـة حجـَب اـث قناة 
ببشـعب ببيدنـي، مؤّكدبً أن ببقنـاة بم تكن 
تنقـل إال معانـاة ببشـعب ببيدنـي بملظلو1 
ببصاار اصورة حقيقية، 3ذب ببشـعب ببذي 

تعرَّض بشتى أنوبع ببظلم  بالضطهام. 

إعالميــة أنصــار اهلل واّتحاد اإلعالميني 
اليمنيني يدينون الصمــَت الدولية إزاَء ما 

يتعرُض له اإلعالم اليمني
 أمبنـا ببهيئـُة بإلعاميـُة رنصـار ببله 
اأشـد ببعلاربت إقدب1َ تحابـف ببعد بن عىل 
قطـع اـث قناة بملسـرية عـىل أقدـار يوتل 

سات. 
 بعتـ ت ببهيئـة يف ايـان، أمـس 3ـذب 
ببحجب بنتهاكاً صارخاً بلحق يف حرية ببرأي 
 ببتعلري  ببذي يعت  من ببحقوق برساسية 
 برصيلـة بإلنَْسـان، مؤّكدًة أن 3ـذب ببفعل 
ببا أخاقي يتنـاىف كلياً مع كافة ببنصوص 

 ببترشيعـات ببتـي تضدنتهـا بالتّفاقـات 
ببضامنـة  ببكافلـة بلحقـوق  ببحريات يف 
بملوبثيق  ببعهوم ببد بية، مستغراة ببصدا 
ببـد يل إزبء 3ذه بالنتهاكات بملسـتدّرة احق 

بإلعا1 ببيدني. 
من جانله، عّ  بتّحام بإلعاميني ببيدنيني 
عن تضامنه ببشديد مع شلكة بملسرية ببتي 
تتعـرُض النتهاكات متتابية مـن قلل قوى 
تحابف ببعد بن ببسعومّي برمريكي؛ اهدِف 
حجب ببحقائق  ببتعتيم عىل جربئم تحابف 
ببعد بن يف ببيدن  حرف برنظار عن ببكارثة 
بإلنَْسـانية ببتي سلّلتها قوى ببتحابف جربء 

ببعد بن  ببحصار منذ أراعة أعوب1. 

املؤتمر واملشــرك والتحالــف الوطني 
والتنظيم والبعث ينّددون 

ااملؤتدـر  بإلعامـي  ببقطـاُع  بسـتنكر 
ببشـعلي ببعـا1 حَجـب اـث قناة بملسـرية 

 بملسرية ملارش عىل مدبر ببنايل سات. 
 بعت  قطـاع بإلعا1 ااملؤتدـر يف ايان، 
أمس، أن 3ذب ببحجَب يدثل بنتهاكاً صارخاً 
بحريـة ببرأي  ببتعلري ببذي تضدنه  تكفله 
إىل  مشـريبً  ببد بيـة،  بملوبثيـق  برعـربف 
أن بالسـتدربَر يف حجـب ببقنـوبت ببيدنيـة 
بملنا3ضة بلعـد بن مبيٌل عىل مـدى 3زيدة 
تحابـف ببعد بن اقيامة ببسـعوميّة  خوفه 
مـن بإلعا1 ببوطني ببذي يكشـف 3دجيته 

 جربئده احق ببشعب ببيدني. 
 أّكـد قطـاع إعـا1 بملؤتدـر ببتضامـَن 
مع قناة بملسـرية ببفضائية، مبعياً  سـائل 
بإلعـا1 ببعراية  ببد بية  كافـة بملنّظدات 
بملعنيـة احريـة ببـرأي إىل إمبنة 3ـذب ببعدل 

 رفضه. 
كدا أمبنا أحزبب ببلقاء بملشـرك حجب 
قناة بملسـرية عىل ببقدر نايل سات، معت ًة 
ذبـك قـربربً تعسـفياً جـاء عقـب ضغوط 
أمريكيـة  فرنسـية إلسـكات ببقنـاة ببتي 

تفضح ما يرتكله ببعد بن. 
اد ر3ا، أّكدت أحـزبب ببتحابف ببوطني 
أن بستدربر بستهدبف بملؤّسسات بإلعامية 
ببوطنيـة مبيٌل عىل بإلفـاس برخاقي بتلك 
برنْظدة ببيائسـة مـن تحقيق أي نر عىل 
أرض ببوبقع، مشـريًة إىل ببـد ر ببكلري ببذي 
بعلته قناة بملسرية  مختلف  سائل بإلعا1 
ببوطنيـة يف موبجهة ببعد بن  كشـف زيف 
بّمعاءبته ما معا3ا إىل بتّخاذ 3ذه بإلجربءبت 

ببلائسة. 
بتنظيـم  بإلعاميـة  ببدبئـرة   أ ضحـا 
ببتصحيـح أن حجـَب قنـاة بملسـرية نـوٌع 
مـن ببسـقوط بملهنـي يف إَطار ببسياسـات 
بملدنهجـة ببتـي يتلعهـا نظـا1 آ3 سـعوم 
إلسـكات برصوبت بإلعاميـة بملقا مة ببتي 
تفضـح ُكـــّل ببجربئـم ببتـي يرتكلهـا يف 
ببيدـن، الفتـة إىل أن حجب ببقنـاه مخابٌف 
بـكل بالتّفاقيات  موبثيق ببـرشف بملعتددة 
يف ببعدل بإلعامي، مؤّكدبً أن 3ذه بملحا الت 
ببفاشـلة بـن تتدّكـن مـن إسـكات صوت 

ببحقيقة. 
 معـا بملكتـُب بإلعامـي بللعـث ُكـــلَّ 
بملحليـة  ببعرايـة  بإلعاميـة  بملؤّسسـات 
 ببد بية َ بإلعاميني ببعـرب  أحربَر ببعابم 
إىل إمبنة  رفض قربر إَمبَرة »نايل سـات« يف 

حجب ببقناة. 
كدـا أمبن مسـؤ بون يف حكومة بإلنقاذ 
3ذب ببعدَل ببسـافَر، مؤّكديـن أنه مبيٌل عىل 
فشـل تحابف ببعـد بن  ماكنتـه بإلعامية 
اابكلدـة  ببكلدـة  موبجهـة  يف  ببضخدـة 

 ببصوة اابصورة. 

تضامن دولي وعربي ومحلي واسع مع قناة المسيرة والتنديد بإقدام تحالف العدوان على حجب بثها.. 
عاودت بثها على مدار النايل سات بعد ساعات من اإلغالق بالتردد H 11096 معدل الترميز 27500 
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صالح الدكاك 

تشـريُ بملعطياُت عىل أكثَر من منحًى 
إىل أن أمريكا  اريطانيا  فرنسا يعد ن 
َة بهجو1 بسـتثنائي  غـري تقليدي  ببُعـدَّ
يف ببسـاحل ببغراـي )ُراَّدـا كيديائـي( 
كأقـر  أسـلم طريقـة يف بعتقام3ـم 
مـن  بملؤبفـة  بملائيـة  ببرشفـة  بوضـع 
ببلحَرين برحدر  ببعراـي تحا  صاية 
م بيـة اقيامة أمريكا  اقربر أمدي، اعد 

عجز3م يف بحتاِبها عسكريّاً.. 
شـديُد  بكنـه  آخـر  سـيناريو  ثدـة 
ببخطورة  مكلف اابنسلة إبيهم  يتدثل 
يف شن 3جو1 )إر3ااي( عىل مدرِّ بملاحة 
ببد بية يسـتهدُف قطعاً احرية تجارية 
غراية،  برقـّل كلفًة اابنسـلة بلذ3نية 
ببدبعشية بالسـتعدارية 3ذه 3و 3جو1 
بستثنائيٌّ يسـتهدُف تجدعات ارشية يف 

بب  ببيدني بملتاخم بلداء.. 
سـلق  أن نرش موقـُع ببعديـل نليل 
ببصـويف )نيـوز يدـن( خ بً عـن ) فاة 
خدسـة موبطنني احـاالت بختنـاق إثر 

إطاق صار خ حوثي..(!
اابنسـلة رمريكا فإنَّ سـيناريو3ات 
قـذرة كهـذه -فقـط- اوسـعها  ضع 
)ببصني  إيربن  ببهند  ر سيا( إزبء أمٍر 
 بقٍع ال يدكن إال ببتسليُم اه  ادوجلاته 
 بالنضـوبُء تحـا علـاءة حلـف اقيامة 
 بشـنطن،  من جهة موبزيـة فإن ذبك 
سـيُعفي مرَكـَز ببهيدنـة من ببتسـليم 
ااملتغري ببثوري ببيدني كأمٍر  بقٍع يف أية 
تسـوية سياسية ال سيدا اعد بستفحا3 

ببعسـكريّة  ببتنفيذيـة  أمبتهـا  عجـز 
يف  بإلماربتـي(  ببسـعومي  )ببتحابـف 
بإلجهاز عىل 3ذب بملتغري أَْ  تحقيق تقد1 
نوعي ثدني ميدبنياً صوب ببحديدة طيلة 
أراعة أعوب1 من ببعد بن عىل ببيدن.. 

إسـكاُت صوت )قنـاة بملسـرية( ادا 
3ي عدسـُة ببصدوم ببفدبئيـة بمللارشة 
يف مياميـن بالشـتلاك  قللهـا )بملسـرية 
ملارش( يف 3ـذب ببتوقيا 3ـو أمٌر مهم، 
يف تقديربت ببعـدّ  ببعاجز، بجهة بمليض 
يف 3ذب بملخطط ضدـن مناخ من ببعتدة 
بملطلقة  بو بزمن  جيز 3و زمن ببتهيئة 
بتدشـينه  زمن ببتنفيذ  ال اأس اعد3ا 
مـن ببسـداح بلتدبعيـات ببكارثية اأن 
تتدفـق بلرأي ببعا1 كدعطيات مقطوعة 
ببتحابـف  منسـواة  اغـرف  ببصلـة 

بـ)ميليشيا ببحوثي( َحـدَّ تعلري3م!
بملطلوُب يف 3ذب بملنعطـف تجنيُد ُكـّل 
ببقدربت بإلْعـــَامية ببوطنية ببرسدية 

اـد ر  بتنهـَض  ــة   بر3ليـة  ببَخاصَّ
د ترتيلاً  اربمجي توعوي  ميدبنـي موحَّ
عـىل مصفوفـة محـدمبت إْعـــَاميـة 
تتم الورتها يف بجتداع موسـع بقيامبت 
بملهنـة..  بإلْعـــَامـي  زمـاء  ببعدـل 
ينلغـي أن تكـوَن ُكــلُّ ببـ)بوجو3ات( 
 ببعدسات عىل تنوعها حارضة  شا3دة 
عىل مجريات بمليدبن  بالشـتلاك اصورة 
ملارشة ال اابنقل عن بإلْعـــَا1 ببحراي 
فقـط، كدـا  أن تسـتحرض يف أمبئهـا 
بب بمجـي ببتوعـوي ملف ببحـرب عىل 
سـوريا  مجرياته  منعطفاته ال سيدا 
بملتعّلقـة منهـا اإر3اصـات ببهجدـات 
ببكيديائية ببتي نفذتها عصااات صهيو 
أمريكية تركية بتتهـم فيها ببجدهورية 
ببعراية ببسورية بذبت بر3َْـَدبف بملرجوة 
يف ببيدـن ببيـو1: ) ضـع ممشـق تحا 
ببوصاية ببد بيـة  خناق ببحظر ببجوي 
َ ببعقواات عىل غربر ببتجراة برمريكية 

يف ببعربق(!
ال مجـا3َ بلرضاعة ببجداعيـة ببيو1 
من ثدي )بملسرية  بإلْعـــَا1 ببحراي(، 
 أعتقـُد أن ببناطـَق ببعسـكرّي ببعديـد 
يحيـى رسيـع سـيكون م ره محوريـاً 
أكثر مدا مىض بيس فقط يف تأمني مفق 
إخلاري مستدب1ٍ بلديديا بملحلية ببوطنية 
 ببخارجيـة ببصديقـة  بملحايدة ال  يف 
تنظيـم عدلية راـط ببقنوبت   سـائل 
بإلْعــــَا1 ادرسح بالشـتلاك  تيسـري 
مهامهـا ادا يخد1 ببرسـابة بملرجوة  ال 
يـرض ادقتضيـات ببعدليـات بمليدبنيـة 
 تقديـربت ببجيـش  ببلجان ملـا ينلغي 
أن يرشـَح عنهـا تلاعاً عىل ُمـَدٍم زمنية 

مائدة بتلك ببتقديربت.. 

تذييٌل يف سياق لصيق

أخـريبً فـإن تضاُفـَر م 3 ما يسـدى 

اابعابم ببُحــرِّ إلسكات ببحناجر  كرس 
برقا1 يف 3ذب ببتوقيا تزبمنا مع معوبتها 
إلحياء مشـا ربت ببحل ببسيايس   قف 
ببحـرب يف ببيدـن، 3و تعلـري عن حجم 
أبحقهـا  ببتـي  ببحضاريـة  ببهزيدـة 
اابعابـم  إْعـــَامنـا  صدـوم شـعلنا 
ببحر أَْخــَاقاً  قيداً  مفا3يم فلسفية 
 حقوقية  معا ى مدنية  ميدقربطية.. 
3زيدـة نلذتـه يف عـربء ببحقيقـة اـا 
رتوش فاضحـاً ذميداً منحطاً يف غربئزه 
 ذ3نياتـه، كدا 3و ار3ـان عديل )3ذب 
ببتكديم  ببللطجة ببعلنية( عىل حقيقة 
ببلحظـة ببيدنيـة بملنترة ببتي توشـك 
أن تتدخض خارطـة  جوم يدني عراي 
إسـامي إنَْسـاني كريـم  حـر   بزن، 
 3ـو ما يرُفُض ببغرُب بإلم يايل  يعجُز 
يف ببتعايـش معـه  بستسـاغته  تقلله 
انتائجـه تلـك -  ير عىل بالسـتدربر 
يف عتـوه رغـم بنحسـار أفـق محا الته 
بملستديتة إلعدب1 3ذه ببلحظة بملنترة 
 سـفور مخاطـر ذبـك عـىل كانتوناته 
بآليلـة بلنفـوق اديض بملزيد مـن ببوقا 
تلديـدبً عىل مذاح 3ـذه بملدانعة ببغراية 

ببرعناء  بملثرية بلهزء  ببرثاء. 
ا1  برساايع  عن اصرية أقو3ُ: إن برَيَـّ
ببقاممة ستشهد مرع ر3انات ببغرب 
بالم يايل  عليه عوضـاً عن أن يدعن يف 
قذبربتـه بملزمعـة أن يغنم قـدرة طريبنه 
ببحراـي عـىل ببتحليـق يف ببرب3ـن قلل 
ة نافقـًة  أن تتهـا ى أسـاطريُه ببجويَـّ
كابذاـاب نصب عينـي خيلته يف ببقريب 

ببعاجل اإذن ببله  حوبه  قوته. 

العميد/ شارل أبي نادر*

بيسـا بملرة بر ىل  بن تكون برخرية، 
ببتـي يعدـُد فيهـا َمـْن ير3ـُن اأموببه 
ِمـن  سـائل  بسـتطاع  مـا   انفـوذه 
إْعــــَا1  أقدـار فضائيـة، إىل حجـب 
أية  سـيلة إْعـــَامية فاعلة، يف سليل 
ببتغطيـة عـىل جربئدـه  ببتعديـة عىل 
فشـله يف بمليدبن  يف ببسياسـة،  طدس 
حقيقـة تأخـره اعـد أراع سـنوبت من 
عد بنه، عـن تحقيق أي 3ـدف من تلك 
ببتي  ضعها، عندما شن 3ذب ببعد بن. 
أمـس بر 3،  كدـا حدث عـدة مربت 
سـااقاً منـذ ادبيـة ببعد بن عـىل ببيدن 
 حتـى ببيو1، تم حجب قناة “بملسـرية” 
ببيدنية عن ببقدر ببصناعي نايل سـات، 
رصـو3  ملـامئ  مخابفـة  اطريقـة 
 قوبنـني بإلْعـــَا1 اشـكل عا1،  بَِعقد 
ببتشـغيل  بتفاق ببلث اني ببقناة  إمبرة 
ببقدـر بملذكـور اشـكل خـاص،  ت ير 
برخـرية بذبك كان أنها تتعرض بضغوط 
كلرية مـن م 3  أطـربف ببعـد بن عىل 

ببيدن، ال تستطيع مقا متها. 
يف ببحقيقـة،  ادعز3 عـن ال رشعية 
ببحجـب  مخابفتـه بلقوبنـني اطريقة 
فقـد  أَْخــَاقيـة،  مهنيـة  غـري  غـري 
بختارت م 3 ببعد بن عىل ببيدن يف حجب 

“بملسـرية” عـن ببنايل سـات، ببسـاح 
بالنسـب رادـا،  ببـذي مـن بملدكـن أن 
يحدث اعض ببتأثري يف بملعركة ادوبجهة 
ببجيش  ببلجان ببشعلية، اعد أن جراوب 
حتى بآلن جديع أنوبع برسلحة، بملحرمة 
3ـذه  اقيـا  بملحرمـة،  حيـث   غـري 
برسـلحة جديعهـا عاجزة عـن تحقيق 
اعـض مـن أ3َْـَدبفهـم، يلقى ببسـؤب3 
ببـذي يطـرح نفسـه: كيف بسـتطاعوب 
حتى ببيـو1 تحّدل ما حّققتـه  تحّققه 
يف  موبجهتهـم،  معركـة  يف  “بملسـرية” 
تغطية بمليـدبن أَْ  يف إْعـــَامها ببحراي 

 ببسيايس. 
بقد مخلا بملسـرية مع أاطا3 ببجيش 
 ببلجـان ببشـعلية مـن ضدـن منا رة 
بإلْعــــَا1 ببحراـي، بىل موبقع ببعد بن 
مـا  ربء ببحد م شـداالً، فصـورت تلك 
بملوبقع عند مهاجدتها  اعد سـقوطها، 
اابرغم من أنها كانا مدججة اابضلاط 
 ببجنـوم  اارسـلحة  ببعتـام بملتطور، 
 نقلا “بملسـرية” يف ذبك بلعابم رسـابة 
مفام3ـا، أن ببعد بن مهـز 1 ال محا3، 
 أن من يفشـل يف ببثلـات يف تلك بملوبقع 
بملحصنـة مـع 3ـذه ببقـدربت ببضخدة 
 ببدعم ببوبسع، بن يفلح حتدا يف ببفوز 

اأي معركة 3جومية مبخل ببيدن. 
بقد  بكلا “بملسـرية”  نقلا اصدق، 

ـة ببيدنية  مسريَة أغلب ببوحدبت ببَخاصَّ
ببتـي بخرقا جلهات مـا  ربء ببحد م، 
 صّورت كيف ينا ر  ينجح 3ؤالء،  3م 
شله عربة  اأسلحة  معدبت متوبضعة، 
ادوبجهـة جنـوم  مرتزقـة يضا3ـون 
اتجهيزبتهم ببعسـكريّة أحدث ببجيوش 
يف ببعابـم،  حيـث كان مصـور  ببقناة 
مع بإلْعـــَا1 ببحراي يسااقون أحياناً 
 حـدبت بالقتحـا1 يف مربحـل بملهاجدة 
بالخـرية عىل أ3َْـَدبفهـا، كانوب من خا3 
ببصورة ببحية ببتي ينقلونها، ي عون يف 
حلس أنفاس جدهور3ـا  يف منحه بذة 
قتا3 بالعدبء،  كأنه يشـرك يف موبجهة 

ببعد بن عىل تلك ببجلهات. 
بقد  بكلا “بملسرية” احرفية، مسرية 
تصنيع  بستعدا3 ببصوبريخ ببلابيستية 
 ببطريبن بملسرّي، منذ منا ربت تجاراها 
بر ىل  حتى منـا ربت معركتها ببفعلية 
ضد أ3َْـَدبف ببعدّ  بالسـربتيجية، مبخل 
ببيدن  خارجـه،  كانا من خا3 قدرة 
ببتـي  بإلْعـــَامـي  بملعنـوي  ببتأثـري 
خلقتهـا، عـ  تغطيتها ببوبسـعة بتلك 
ة،  كأنها  بملسـرية ببصار خية  بمُلسـريَّ
تزيد  تضاعـف من مفعو3 ببحشـوبت 
بملتفجـرة  مـن قدرتهـا ببتدمريية عىل 

أ3َْـَدبفها. 
بقـد غطَّا قنـاُة “بملسـرية” جنلاً بىل 

جنب مع بإلْعـــَا1 ببحراي،  اابصوت 
 ببصـورة بمللـارشة، أرشس بملوبجهات 
 أعنفهـا يف معركـة ببسـاحل ببغراـي 
ببعـد بن  سـّخر  “ببتاريخيـة”،  ببتـي 
بهـا كّدـاً 3ائـاً مـن ببحشـوم  ببدعم 
 بملسـاندة بب يـة  ببلحريـة  ببجوية، 
 حيـث ببتصقـا عدسـات مصوريهـا 
“بملقاتلني” مـع ببصوبريخ بملوجهة عىل 
كامـل مسـار3ا، منـذ إطاقهـا  حتى 
بنفجار3ـا  تدمـري أ3َْـَدبفهـا بملدرعـة 
 بملؤّبلـة، كانا تلك ببعدسـات تتسـااق 
اـني اعضها ببلعـض عىل نـرش ببصور 
بمللـارشة بر ىل آلبيـات ببعـد بن حـني 
تصلـح  ااملئات، كتاً من ببنار بمللتهلة، 
عـىل ذبك ببرشيط ببسـاحيل ببذي أصلح 

مق ًة بها  بطوبقدها. 
اطريقـة  “بملسـرية”  بقـد فضحـا 
موضوعية، بمعاء ببعد بن اأن ببحرب يف 
ببيدـن 3ي حرب أ3ليـة مبخلية،  أثلتا 
اتقارير3ـا بملهنية بملَوثَّقة ااملسـتندبت 
 اابوقائع ببدبمغـة، أن ببحرب يف ببيدن 
عـد بٌن خارجي إقليدـي  م يل اامتياز، 
كدـا  نقلـا ببقنـاة اأمانـة  اتجـرم 
موبقـف  آربء  توجهـات أغلـب أانـاء 
ببيدن، ببذين أجدعوب عىل معم  مساندة 
ببجيـش  ببلجـان ببشـعلية يف معركـة 
بملوبجهة،  بستطاعا احرفية مربسليها 

 ببعاملني فيهـا، أن تثلا  ت 3ن قيدة 
 أ3ديّة 3ذب ببتضامن ببوبسع ببشامل يف 

صنع ببصدوم  بالنتصار. 
بـم تكن مسـرية “بملسـرية” يف كامل 
ببحـرب عـىل ببيدـن، فقـط علـارة عن 
عدـل قنـاة إْعـــَاميـة تنقـل ببخـ  
مجريـات   تنـرشه  تحللـه  تغطـي 
ببحدث فحسـب، ال نسـتطيع أن نقو3 
بنهـا،  من خـا3 ما غطته مـن معارك 
 موبجهـات ميدبنية، سـا3دا يف صنع 
ببحـدث،  ذبك ع  م ر3ا يف فرض قدرة 
تأثري معنويـة غري عامية عـىل بملرتزقة 
 عـىل جنـوم ببعـد بن،  ع  مـا أمنته 
ملقاتـيل ببجيـش  ببلجان ببشـعلية من 
مشـا3د حية، بستغلو3ا  بستفام ب من 
دـا منا رتَهم ادعطيات  تجاراها، فَدعَّ
  قائـع ميدبنية، كانـا ُمنِتجة بجديع 

معاركهم  موبجهاتهم ببناجحة. 
 أخريبً، مثلدا فرضا نفسـها انجاح 
ببجيـش  ببلجـان  مسـريُة   اُقـــوَّة 
ببشعلية، يف موبجهة ببعد بن عىل ببيدن، 
سوف تلقى “بملسـرية” شعلَة  مصلاَح 
3ذه بملوبجهة، فصوتُهـا صارٌخ يف  جه 
ٌه  ببظلـم، قوٌي يف  جه ببغطرسـة، ُمَوجِّ

ٌر بلعد بن.  بألاطا3  ُمَدمِّ

* خبير عسكرّي واستراتيجي لبناني

عن حجب »المسيرة« ومغزاه

الحرية يف مواجهة منشار وكاتم صوت ليربالي

ملاذا يخــافــون »املسرية«؟
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
الثالثون من نوفمرب.. إرادُة االستقالل 

تتجدد
ببعراية  بملتجسـدة يف بنتصاربت أاناء ببيدن عـىل أَْكلَـر عد بن 
إْجَربمي سـعومّي إماربتـي صهيوأمريكي،  حصـار مفر ض اربً 
 جوبً  احربً منذ أراع سـنوبت بم يشـهد به ببتأريخ مثياً بتوحشه 
 عىل مدى أراعة أعوب1 من ببدمار  ببخربب  ببحصار احق شـعلنا 

  طننا. 
 3ُنـا ال اُـدَّ من بإلشـارة إىل مـا يلَعُث عىل برسـف  برىس أن 
ببكثريَ من أاناء  أحفام من 3زموب أعتى بم بطورية بسـتعدارية 
ال تغيـُب عنهـا ببشـدُس قللوب عىل أنفسـهم أن يكونـوب أحصنَة 
طر بمة بلغزبة  بملحتّلني ببُجُدم ببذين 3م بيسـوب أَْكثَـَر من أم بت 
تنفـذ أجندة أسـيام3م مـن بملسـتعدرين ببقدبمى  ببُجـُدم  عىل 
رأسـهم أمريـكا  اريطانيـا  ُغدتهدا ببرسطانيـة يف قلب ببوطن 

ببعراي )إرسبئيل(. 
فغطرسُة ببُقــوَّة  بملا3 ببنفطي سينكرسبن  يُهزمان  يوبيان 
اُر أما1 إَربَمة ببحرية  بالسـتقا3  ببكربمة  ببعد3  ببحق،  مع  ببدُّ
ذبك فإن صدوَم شـعلنا  ص ه  بنتصاربته يف 3ذه ببحرب ببكونية 
غري بملتكافئة قد أثدرت خا3 أراع سـنوبت،  3نيئاً بشعلنا ببيدني 

بحتفاالتـه اذكـرى بالسـتقا3 بملجيـدة ببثاثني مـن نوفد  عا1 
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 مثلدا بنترنا ضد بملسـتعدرين  أم بتهم بإلْجَربمية يف بملايض، 
سننتر اإذن ببله يف ببحارض  بملستقلل ضد بملستعدرين  أم بتهم 

بإلْجَربمية بالرتزبقية ببعديلة،  إن غدبً بناظره قريب.. 
ببرحدُة بُشهدبئنا براربر.. 

ببشفاُء بجرحانا.. 
ببفرُج ررسبنا.. 

 ببلُه حسلُنا  نعم ببوكيل، نعم بملوىل،  نعم ببنصري.. 

ملاذا حجب قناة املسرية؟
زمن طويل  محا الت عديدة نجحا مرت  أخفقا مربت عدة، 
ببعامل بملشرك 3و بملا3ُ مقاال أن يصدا ببصوُت برَْكثَـُر ثوريًة. 
تغطي بملسـريُة تحوالً كلـريبً يف ببيدن،  3و ببتحـو3ُ ببذي أطاح 
اابهيدنـة برمريكية  ببسـعوميّة من أ 3 »صخـة« يربقب ببعدّ  

ببسعومّي  برمريكي. 
إنَّ مساَر 3ذب ببتحو3 ببشعلي  ببسيايّس يف ببيدن، كانا بملسرية 
عامـاً صانعـاً  موبكلاً به، صناعة بخرقـا يف زمن قيايس ببجهد 
بمللـذ 3 م بياً؛ بلحفاظ عىل ببيدـن يف ببحاضنة برمريكية  يف قلب 

ببوصاية ببخليجية  ببسعوميّة تحديدبً. 
يف ببجهـد ببعسـكرّي حـرضت بملسـرية يف قلب بالنتصـار ببذي 
يحّققـه ببيدنيـون عسـكريًّا عـىل مجدـوع ثداني عـرشة م بة، 
3ـذب بملضداُر ملحدة أُْخــَرى صوتها بملسـرية أيضـاً، فهي صوٌت 
عسكرّي  سـيايّس  إْعـــَامي معاً، يخىش ببتحابُف ببذي تقوُمه 
ببسـعوميّة، مشهدبً  بحدبً من مشـا3د إْعـــَا1 بملسرية، إلسقاط 
أشـهر من بالّمعاءبت ببتي يتلنا3ا إْعـــَا1ُ ببسـعوميّة  بإلماربت، 
 تلـك فجوٌة كلريٌة تشـُعُر اها ببسـعوميُّة  قام3ـا إىل مفع ُكـّل ما 
يدكن من بملا3 برم1 ببُهوة  تغطية ببفجوة ببكرية اني بملسرية  اني 

إْعـــَامها   بقعها. 
يف ببوضـع بإلنَْسـاني ثدـة معامبـة أُْخــَرى، فتغطية بملسـرية 
بكشف جربئم عد بن ببتحابف ببسعومّي برمريكي يف ببيدن، يشكُل 
معركًة  بسـعًة إلسـقاط ببتحابف إنَْســانياً  أَْخــَاقياً،  إظهار 
صورتـه بإلْجَربميـة ببحقيقيـة،  إزببـة ُكــّل محـا الت ببرميم 

 ببتجديل.. 
فلسـطينياً تلـد  بملسـريُة قناًة فلسـطينية ثوريـة يف تغطيتها 
بلقضية ببفلسطينية  ببقدس  موبجهة ببعدّ  بإلرسبئييل  موبكلة 
النتصار ببفلسـطينيني يف معركتهم مع ببعدّ  بإلرسبئييل، إىل جانب 
تلنيها بـكل قضايا بملنطقـة ببعراية يف موبجهة ببعـدّ  بإلرسبئييل 

 برمريكي. 

راجح عامر

�������ُر  �أ��������سِ َط����������ه  َه������������وى  ُف���������������������وؤ�ِدي يف 

�����ُدوُر ������َو�ُه َت���������س����َت����اُق �ل�����������سُّ  وَم��������ا ِل�������������سِ

����اً   �����وِق ُح����بَّ �����َر م�����ن َل����ه����ي����ِب �ل�����������سَّ َت�����َف�����طَّ

��������ه �ملَ���������َط���������ُر �ل�����َغ�����زي�����ُر ���������اَل ك��������اأنَّ و����������سَ

َي���������ِح���������نُّ َل�������������ُه َح������ِن������ي������ن������اً ب�����ال�����ت�����ي�����اٍع

 وَن�������ح�������َو ِرَح��������اِب��������ه �أ������س�����َح�����ى َي����ط����ُر

وَم�����ه�����َم�����ا َه����������اَم ف����ي����ه َف����لَ����ي���������َس َي���غ���ن���ى

َف��������ِق��������ُر ���������ِت���������ه  ���������بَّ َمَ يف  ف�����ق�����ل�����ب�����ي   

َت��������������َر�ين ِوالَدِت������������������������ه  ِذك�������������������َرى  ويف 

�����لَّ�����َك�����ن�����ي �حُل������ُب������وُر �����ع�����ي�����َد�ً ق������د َتَ  ������سَ

����دوي ������ي������ُد ب�����ه و�أُظ��������ِه��������ُر ُك��������لَّ �����سَ �أُ�������سِ

�����ُروُر ���ُة و�ل�����������سُّ ���ا����سَ  وَت�����غ�����ُم�����ُرين �ل���َب�������سَ

ي������ِة ِب���������س����ُر ُب�������س���َرى �أَط����������لَّ ع���ل���ى �ل������َرِّ

ُن������وُر  �ل�����ك�����وِن  �����َم�����اِء  ������سَ ����َع يف  ����ع���������سَ  و�����سَ

���������لَّ���������ى َم����������وِل����������ُد �ملُ���������خ���������َت���������اِر َط�����ه َتَ

����وُر ت ع����ن����دَّ َط����ل����َع����ِت����ِه �ل����ُق���������سُ  َف������َخ������رَّ

����َر�ً ���َم���ا َن���������سِ ������اَء �ل������َك������وُن ُم���ب���َت�������سِ �أ�������سَ

�ل������َع������ِب������ُر َف���������������اَح  �أرَج��������������اِئ��������������ِه  ويف   

����م���������ُس �ملَ������َع������ال �������اً �أ�������س������َرَق������ت �����سَ وَح�������قَّ

�ملُ������ِن������ُر و�ل�������َق�������َم�������ُر  �ل��������َب��������دُر  َواَلَح   

ً� ُه��������َو �ملُ������خ������َت������اُر َخ��������ُر �خَل������ل������ِق ُط��������رَّ

�����ِذي�����ُر �ل�����نَّ �����ف�����َوُت�����ُه  ������سَ  ِ �للَّ َح�����ِب�����ي�����ُب   

������ا�������سِ َه����������اٍد �������ٌل ِل������ل������نَّ ���������ب���������يٌّ ُم�������ر��������سَ ِنَ

������ُر َب�������������سِ َد�ٍع  ُم�����������ن�����������ِذٌر  َح������ك������ي������ٌم   

�����ِف�����ي�����ٌق ������سَ َب�������������رٌّ  َرح����������َم����������ٌة  َروؤُوٌف 

������ُب������وُر  َح������ِل������ي������ٌم َع������������������اِدٌل َع��������������زٌم �������سَ

�����ل�����ٌم �أَم��������������������اٌن ِن�������ع�������َم�������ٌة َح���������������رٌب و������سِ

�����ُر ����������اِدٌق َوج�������������ٌه َن�����������سِ  �أِم���������������ٌن �����������سَ

َع������لَ������ى ُخ������ُل������ٍق َع�����ِظ�����ي�����ٍم َك�����������اَن َدوَم�����������اً

����ُخ����وُر  �ل���������سُّ َن������َط������َق  �إَذ�  َل��������ُه  َت������ِل������ُن   

����ا َف��������ِري��������ٌد َج��������اِم��������ٌع ِل������ل������َخ������ِر َح����ا�����سَ

 ب�����������اأن ُي�����ل�����َق�����ى َل�����������ُه �أَب�������������������َد�ً َن������ِظ������ُر

�������اُم ِب�������ُك�������لِّ ُق����ط����ٍر َ �������اَد �ل���������������سٌ ِب����������ِه ��������سَ

�ملَ������ِري������ُر و�جَل�������������وُر  �خَل������������وُف  وَز�َل   

�������������ُة �الإ���������س��������اِم �أق�������وى و�أ������س�����َح�����ت �أُمَّ

َي�����������ُدوُر  ن�����ي�����ا  �ل�����دُّ َث�����������َرى  َك�������ي�������اٍن يف   

�����ت ����ُع����َف����ت و�أم�����������سَ َط��������ت �����سَ َّ�����������ا َف��������رَّ ومَل

����ِري����ر  ِب�����َب�����ي�����ِت �ل����َع����ن����َك����ُب����وِت َل�����َه�����ا �����سَ

�����اَر�ً َُت��������َر�َه��������ا ُك�����لَّ�����َم�����ا �ب������َت������َع������َدت َم�����������سَ

����ُر   َع���������ِن �ملُ������خ������َت������اِر َت����������اَه ِب�����َه�����ا �ملَ���������سِ

�ن��������ِح��������َر�ٌف �إال  ِب������َه������ا  �أرَدى  وَم����������ا 

������ُه َن��������َف��������ٌر َخ������ِط������ُر  ������ا�������سَ  َق���������������ِدمٌي �������سَ

����اً َح����قَّ  ِ �للَّ �������وَل  َر��������سُ �����و�  َرَف�����������سُ َل�����َق�����د 

�����ِغ�����ُر  ���������������ه ُج���������������رٌم ������سَ ����������و� �أنَّ  وَظ����������نُّ

َه��������َذ� �لِل  ���������وُل  َر����������سُ ُي������َخ������اِط������ُب������ُه������م 

ِم������������������ُر  َب���������ع���������ِدي �الأَ ���������������ه   َع���������ِل���������يٌّ �إنَّ

��������ي ُج����������ُل �ملُ��������َزكِّ َع��������ِل��������يٌّ َذِل����������������َك �ل����������رَّ

���خ�������ُس �جَل�����ِدي�����ُر  �����ِه ُه������َو �ل�������سَّ  ِب�����َخ�����اَتِ

����ى ِب������������اأن ُي�����ع�����ِل�����ي ِل��������������و�َء �حَل������������قِّ َح����تَّ

����ُه����وُر  ����وَد �الأَر������������سَ ي����ا ِن�����َع�����َم �ل����ظُّ  َي���������سُ

�������ي ����َب����اً َب�������ل �أم����������ُر َربِّ وَل�����ي�����������َس َت����َع���������سُّ

 َوَرح��������َم��������ُت��������ُه ِب������ُك������م َف�������ُه�������َو �خَل������ِب������ُر 

ُع�����������ذَر�ً �لِل  ��������وَل  َر���������سُ َي��������ا  َح����ِب����ي����ِب����ي 

�ل������ُغ������ُروُر  َح�������لَّ  �إذ  �������س���ِل���ي���ُم  �ل���تَّ َن���������اأى   

�ن����ِع����َك����ا�����ٌس  �إالَّ  ُج������ُح������وُدُه������م  وَل����ي���������َس 

����ُف����و�����ِس ِه������َي �جُل��������ُذوُر  ِل�������َس���ي���ٍئ يف �ل����نُّ  

���ى ف���������سُ �أف�������سَ �����َف�����اُه َك����ي����َف �ل����رَّ َف�����َو��أ������سَ

����وُر  ��������ى �ل����ُك���������سُ �����ِت�����َن�����ا وَك������ي������َف َنَ  ِب�����اأُمَّ

َن����������َزل يف َل  ل����ِك����ن  �َء  �ل�������������دَّ َع������َرَف������َن������ا 

و�ُء ُه�������َن�������ا َوِف�����������ُر   َع���������َن���������اٍء و�ل����������������������دَّ

َع��ا���ُس��و� ���ا����ِس  �ل���نَّ ُن���ُف���و����ُس  ���ت  �ن���َح���طَّ �إَذ� 

َح��������ِم��������ُر  ������������ُه������������ُم  َك������������اأنَّ ًء  �أِذالَّ  

َف���ان���ُظ���ر �ل������َي������وَم  �خَل����ِل����ي����ِج  ُدِوِل  �إىل 

����ُر  ���������اِم �ل��������ُع��������ُروَب��������ِة َي��������ا َب���������سِ  َوُح���������كَّ

�����اً �����������و� َخ������وَف������اً وُح�����بَّ �������د َك�����ي�����َف �رَتَ َتِ

َك����ِث����ُر  وُه�������م  �ل�����َي�����ُه�����وِد  ِح���������س����ِن  �إىل   

������اُرو� ع���ل���ى �الأب�����������و�ِب ُج����ن����َد�ً َل���ق���د �������سَ

���ِف���ُر  �����ُذ َم������ا َي������ُق������وُل َل�����َه�����ا  �ل�������سَّ  ُت�����َن�����فِّ

������اَر ِم���ن���ُه���م �����ُه�����م َق������د �������سَ وَم��������ن َي�����َت�����َولَّ

ُي�����ِث�����ُر  ال  �ل�����ِع�����َم�����اَم�����َة  َل�����َب�����������َس  و�إن   

����و� ����نُّ �����سَ �لِل  ���������وَل  َر����������سُ َي��������ا  وَه��������اُه��������م 

�ل����ُف����ُج����وُر  َط����َف����َح  �إذ  �حَل����������َرَب  َع��ل��ي��ن��ا   

�ٍف ِب������اح������ِ�َ ����و� يف �جَل������ِرمَي������ِة  وَغ����ا�����سُ

�������ُر و�خَل��������ِب��������ُر   و�أم��������ِري��������َك��������ا �ملُ�������َن�������ظِّ

����������اٍل وَم�������������اَل �ل���������َع���������اَلُ �الأَع���������َم���������ى ِبَ

���ِم���ُر  �ل�������سَ َم���������اَت  �أن  َب�����ع�����َد  �إل����ي����ِه����م   

َن�����ِع�����ي�����������ُس �ل���������َي���������وَم َي���������ا ط�������ه َم�������اآ��������سٍ

��ِغ��ُر  ���ف���ُل �ل�����سَّ ���ي���ُب ِل���َه���وِل���َه���ا �ل���طِّ  َي�������سِ

������َرَت َط���ه ����ُر ِم����ث����لَ����َم����ا ُح������و�������سِ ُن����َح����ا�����سَ

������ا و�ل������ُب������ُح������وُر  ������ي������َق �ل������������َرُّ َع������نَّ  و�������سِ

����ا ������َه������َد�ِء ِم����نَّ �����ُر َق���������َو�ِف���������ُل �ل�������������سُّ َت�����������سِ

�����ِر َغ������َم������اَم������ٍة َح�������م�������َر� َت������ُف������وُر   َك�����������سَ

����������ا ���������ا ع�������ل�������ى ِث������������َق������������ٍة ِب����������اأنَّ ول���������ِك���������نَّ

���ُر  �������سِ ح����َم����ِن وُه�������َو َل����َن����ا �ل���نَّ  َم������َع �ل����رَّ

�����ف�����َن�����ا ����������وَن ِم����������ن َط����������ه َر������سَ ����������اِن����������يُّ مَيَ

�����ع�����ٌب َغ������ُي������وُر   َم�������ِع�������َن �إَب��������اِئ��������َن��������ا ������سَ

�����اَر�ً �ك������ي َم�����������سَ ِم �ل������زَّ ����م����َن����ا ب������ال������دَّ َر�����سَ

����ُر  َت���������سِ ن�����ي�����ا  �ل�����دُّ �الأح����������������َر�ُر يف  ِب��������ِه   

���ى ����م����ِت َح���تَّ ����َم����َن����ا َج������������َد�َر �ل���������سَّ وَح����طَّ

�����وُت �الإَب����������ا ِح�����َم�����َم�����اً َت�����ُث�����وُر   َغ���������َد� ������سَ

َّ�������ا �����������س�����ِر مَل �������َم�������اَء �ل�����نَّ وَع������اَن������ق������َن������ا ��������سَ

�ل����ُف����ُت����وُر  ����َع  و�ن����َق���������سَ �لَل  ����َدق����َن����ا  �����سَ  

�ل َط�������وَع  �����اَر  و������سَ �حَل�����ِدي�����ُد  اَلَن  َل����َن����ا 

َف������ُخ������وُر  ِب������َن������ا  ������اُح  و�ل�������������سِّ �إَِر�َدِة   

������لَّ������ت َتَ �آَي�������������������اٌت  �جَل���������َب���������َه���������اِت  ويف 

���ُع���وُر   َل����َه����ا ُت�������س���ِغ���ي �جَل�������������َو�ِرُح و�ل�������سُّ

������َول ������دُق �ل������تَّ �����ُم�����وِدَن�����ا �������سِ ������رُّ ������سُ و�������سِ

 ِب���������ِه َم������ك������ُر �ل������َي������ُه������وِد َغ�����������َد� َي������ُب������وُر 

وَق���������اِئ���������ُدَن���������ا �أُب�������������و ِج���������ِري���������َل َب���������دٌر

ُي�����ِن�����ُر  �أع�����َم�����ت�����َن�����ا  ������ُل������َم������اُت  �ل������ظُّ �إذ�   

َط�����ه َب��������ع��������َد  ������لَّ������ى  �������سَ �لُل  َع�������ِل�������ي�������ِه 

�ل�����ُدُه�����وُر  ����ِت  َم���������سَ َم�����ا  �الآِل  َك���������ذ�َك   

في رحاب المصطفى صلوات اهلل عليه وعلى آله الطاهرين 
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حجُب صدق الكلمة دليُل هزيمة العدوان
د. فاطمة بخيت

أشـكابُها  ُصَوُر3ـا  تعـّدمت  كونيـة  حـرٌب 
  سـائلُها، حرٌب َعَدـَد فيها ببعد ُّ إىل بسـتخدب1 
ُكــلِّ ما اوسـعه يف حراه عىل ببيدـن،  تعّدم تلك 
برشـكا3  ببوسـائل يـُد3ُّ عـىل مـدى سـقوطه 

 بنحطاطه. 
 مـا شـا3دناه  نشـا3ده منذ ادبيـة ببعد بن 
 حتـى يومنـا 3ـذب مبيـٌل عـىل ذبـك ببسـقوط 

 بالنحطاط. 
 مـا حدث مـن حجلهـم بقنـاة بملسـرية يُد3ُّ 
عـىل مدى عجز3م  فشـلهم يف ميـدبن بملوبجهة، 
 اشـاعة ببجربئـم  بملجازر ببتـي برتكلو3ا احق 
أاناء 3ذب ببشـعب،  أن قنوبِتهم عىل كثرِة عدم3ا 
 بإلمكانـات ببهائلة ببتـي تدتلُكها قد فشـلا يف 
موبجهة صدق ببكلدة ببتي جعلا من بنتصاربتهم 
ببتـي يّدعونها عىل قنوبتهم ُمَجّرم َ 3ْـــم  بيس 
بهـا  جوم عىل أرض ببوبقع، مدـا جعل ببكثريين 

مدـن يتااعون 3ذه ببقنوبت يفقد ن ثقتَهم يف ما 
تلثه من أخلار. 

 قـد أرجـع ببلعُض سـلَب ببحجـب أن تحابَف 
ببعـد بن يُِعدُّ بتصعيد عسـكرّي كلـري،  كدا 3ي 
عامتُه من عدل تصعيد  برتكاب جربئَم عند حجله 
بلقناة،  3ذب ما حدث احجله بها تسـَع مربت منذ 
ادبيـة ببعـد بن،  3ذب إن َم3َّ عـىل يشء فإندا يُد3ُّ 
عىل مدى بنحطاطهم  3زيدتهم،  أن 3ذب ببحجب 
يعـد من أكـ  بالنتصـاربت بقناة بملسـرية  فخربً 

بكل ببعاملـني فيها،  يد3ُّ عىل مـدى تأثري3ا عىل 
بملشـا3د يف مختلـف ببللـدبن  منهـا م 3 ببخليج 
ببعراـي ببذي أصلـح اعض أانائه يسـخر ن مدا 
ينرش عىل قنوبتهم من بنتصاربت  3دية  تضليل. 
بكن  ارغم حجلهم بقناة بملسـرية، فإنَّ صوَت 
ببَحـّق سـيلقى صامحاً ع  ببعديد من ببوسـائل 
ببتي يدكنُها إيصا3ُ 3ذب ببصوت إىل أاعِد اقعٍة من 
ُة  اقاع بررض،  أن ببحقَّ منتـٌر مهدا الغا ُعدَّ

ببلاطل  عتاُمه. 

"المسيرة" الصوُت البالستي
توفيق الشرعبي*

ببعـد بن  تحابُـُف  يُظـنُّ 
اقيامة ببسعوميّة أنه احجِله 
بقناة "بملسـرية" سـيحجُب 
حقيقتَه ببلشـعَة   حشـيَة 

جربئده يف ببيدن.. 
أ  رادـا تو3م أنـه اقربر 
حجب "بملسـرية" سـيحّقق 
نـربً خاطفـاً بيعـوَِّض ما 
ُقــوَّبتُـه  مرتزقتُه  تتكلُّده 
من خسـائَر فامحة  3زبئَم 
نكربَء يف مختلف ببجلهات.. 

بيس يف  برم بإلْعـــَا1 ببوطني بملوبِجِه بلعد بن ببربجُع أَْ  
ببتخاذ3ُ أما1 ببضغوط ببتي يدارُسـها تحابُف ببعد بن ضده، 
ال سـيزمبُم 3ذب بإلْعـــَا1 ببحرُّ عنفوبناً  حداسـاً  إخاصاً 
يف معركتـه مع ببعد بن،  سـتتحو3ُ ُكـلُّ  سـائُل بإلْعـــَا1 
ببوطنـي إىل قنـاة "بملسـرية" تضامنـاً  أمبًء.. فقـربُر حجب 
"بملسـرية" ال يعنـي إال تصعيدبً مـن ِقلل تحابـف ببعد بن يف 
ببجلهـة بإلْعـــَامية  3و قربر غلي بـن يكون إال  ااالً عىل 

من بتخذه..!!
قـربُر حجب قناة" بملسـرية" ال يد3 إال عـىل ببوجع ببذي 
سـلّلته 3ـذه "ببقنـاة" ببوطنيـة، بتحابف ببعـد بن  3ي 
َق ببتنكيَل ببذي يسـطُِّره رجا3ُ  تتقد1ُ خطـوَط ببنار بتوثِـّ
ببرجا3 من أاطا3 ببجيـش  ببلجان ضد ُقــوَّبت ببعد بن.. 
 من خا3 فضحها بجربئم ببعـد بن  تعريته أما1 ببعابم، 
 كشفها بحجم ببكارثة ببتي تسلب اها ببعد بن  ببحصار 

ع  تقارير مأسا ية موثّقة اابصوت  ببصورة.. 
ببحـقُّ أن قـربَر حجـب "بملسـرية" 3ـو تتويـٌج بلقناة 
 برسـابتها بإلْعـــَامية ببناجحة  3و قـربر يلرش ادزيد 
من بالنتشار  بملتااعة برسـابة قناة بملسرية  ببحرص عىل 
بسـتقاء ببحقيقة ع  شاشـتها؛ رن "حجلها" يؤّكُد أن يف 

جعلتها ببكثريَ من بربم  ببوجع بتحابف ببعد بن..!!
 رن ببحجـَب ضدن "حلطة عدل" أصااا 3ذب ببتحابف 
منـذ أن فّكر اعد بنه عـىل ببيدن  غرقه يف مسـتنقع ببد1 
ببيدني  كان يف غنًى عن 3ذب بملأزق بملهلك ببذي أ رم الدبنه 
فيه، فقـد اات يلحث عن بنتصاربت  3دية  منها "حجب 
بملسـرية" عّله يخفف اذبك  طأة "ببدعس" ببذي يتلقاه يف 

ميدبن بملعارك..!!
سـتتوبىل ايانـاُت ببتضامـن مع "بملسـرية"  سـتتكفل 
قنوبٌت عدة الث نرشبتها  سـتصل رسـابة "بملسـرية" إىل 
ُكــّل أحربر ببعابم رغداً عن أنف برمر  بآلمر بحجب اثها.. 
 سـوف تلقى قناة "بملسـرية" عنوبناً "اابستياً" بلحقيقة 
ببتـي أربم تحابـُف ببعد بن تغييلَها عن ببـرأي ببعاملي  3و 
أعجـُز مـن أن يقدَر عـىل تغييـب ببحقيقة ببتي يعيشـها 
ببيدنيون يف ظل ببعد بن  ببحصار حتى  إن أقد1 عىل قربر 

3زيل  غلي  أحدق يحجب اه اث "قناة بملسرية"..!!
ُ فيـه عـن تضامنـي مـع قنـاة   يف ببوقـا ببـذي أَُعـ ِّ
"بملسـرية"  أعرُب عـن إمبنتي ببشـديدة بتصعيـد تحابف 
ببعـد بن يف ببجلهـة بإلْعـــَامية ااتخاذ قـربر حجب اث 
"بملسرية" ع  برقدار ببصناعية ببنايل سات، فإنني أ3نئ 
ببزمـاء يف قناة" بملسـرية "عىل 3ذب ببتتويـج ببذي ال يعني 
يف ببُعـرف بإلْعـــَامـي إاّل أن ببرسـابَة  صلـا  أ جعـا 

 فضحا  أّمت ببد ر عىل أكدل  جه..

* مدير تحرير صحيفة امليثاق

دالالُت حجب المسيرة
صالح مقبل فارع

عندما أعلنوب حجلها تذكرت 
قـو3 ببله تعـاىل: )َكْم ِمـْن ِفئٍَة 
َقِليَلٍة َغَللَْا ِفئًَة َكِثريًَة ِاِإذِْن ببلَِّه 
اِاِريَن(، فحددت  َ ببلَُّه َمـَع ببصَّ
ببله عـىل بالنتصار بإلْعـــَامي 
ببذي حّققناه أما1 إْعـــَامهم 

بملهو3. 
إغاق قناة بملسرية  حجلها 
مـن قدر ببنايل سـات يُد3ُّ عىل 

بآلتي:
- إن بملاكينـَة بإلْعـــَاميـة 
بـد 3 ببعـد بن فشـلا فشـاً 

ذريعاً  3ُزما 3زيدًة نكربء أما1 قناة بملسـرية 
 بـم تسـتطع أن تحجـب ببحقيقـة  ببهزيدة 
ببنكـربء ببتـي تلقتهـا م 3 ببعـد بن يف بمليدبن، 
فاملشـا3د ببحية ببتي يلثها بإلْعـــَا1 ببحراي 
 بب بمج ببتي تلثها بملسرية فضحتهم  عرَّتهم 

 3زمتهم. 
- إن قنوبِتهـم بإلْعـــَاميـة بم تسـتطع أن 

تقنـَع جدا3ري3َـا ااملـرش ع ببصهيوني ببتي 
تُـرّ ج بـه حيـث قامـا بملسـرية اتفنيـد ذبك 
بملـرش ع  تعريتـه أمـا1 ببعابـم 
ببقائدـني عليـه  أجدـع  فضـح 
ببعرايـة  ببـد 3  عـىل   خطـره 
 بإلسامية،  أصلح ببعابم ببعراي 
يعرف ذبك افضـل ببقنوبت ببُحرة 
كاملسرية  بملنار  ببسـاحات  نلأ 

غري3ا. 
-  إن م 3 ببعـد بن قاممـة عىل 
تصعيـد جديـد،  جربئـم جديـدة 
ترتكلهـا يف حق ببشـعب ببيدني، 
 كدا 3و مأاها كلدا أربمت تصعيد 
جديد تقو1 احجب قناة بملسـرية. 
 3ذه رسـابة بألمم بملتحدة  ملعوثها غريفيث 
اـأن م 3 ببعـد بن ال تريـد سـا1  ال إيقـاف 
ببعد بن،  إن خطتها بملسـتقللية 3ي موبصلة 
ببعـد بن ال إيقافه، فليسـا نا ية عىل ببتهدئة 
 مـا بملفا ضـات ببتـي سـتجريها يف ببشـهر 
بملقلل إال بذر ببرمام عـىل ببعيون فقط فحجب 
ببقناة ببيو1 يد3 عىل أن بملفا ضات فشلا قلل 

بنعقام3ا. 
- 3ذب ببحجب يعت  شـهامة فخر بلدسـرية 
 كامر3ـا بإلْعـــَامي اأنها قناة صدق ببكلدة 
كشـعار3ا، قناة تتحىل ااملصدبقية  ببشفافية 
 أنها  صلـا إىل ُكـّل ايا عراـي  أثّرت تأثريب 
ملـارشب عىل ببـرأي ببعـا1 ببخليجـي  ببعراي 
 أصلحـا محلواـة بـدى ببجديع اـل من أحد 
أفـربم ببعائلـة بـكل أرسة فخافوب مـن تأثري3ا 
ببجدا3ـريي رن يَُرجـم رفعـا3  موبقف ببتي 
بو حدثـا فستنسـف ااملنظومـة ببصهيونية 
بملتكتلـة علينـا  عىل ُكــّل ببشـعوب ببعراية، 
 تصلح صفقة ببقرن  كل بملرش ع ببصهيوني 

يف بملنطقة فاشا فشا ذريعا. 
-   أخـريبً حجـُب قناة بملسـرية بـن يحُجَب 
صـوَت ببَحــّق  بـن يحجـب ببحقيقـة بملاثلة 
بلعيان فسنشـا3د3ا يف ببقدر ببر يس،  غري3ا 
مـن ببقنوبت ببتي سـتلث مقاطـع منها،  من 
أماكن أخرى،  بن تستطيعوب يا أ غام إسكاتها 
أَْ  حجلها عنّا،  كدا 3ُزمتم ميدبنيًّا  عسـكريًّا 
إْعـــَاميـاً  سياسـيّاً  سـتُهزمون  ا   أمنيًـّ

 بقتصامياً. 

التصريحات الغربية بوقف العدوان.. خديعٌة لها أهداُفها
منصور البكالي 

ببتعامُل مع ببتريحات 
 ببوساطات ببغراية اَحــدِّ 
ذبتـه يعت  تفريطـاً ادماء 
مـع  ببشـهدبء،  تعا نـاً 
ببعد بن؛ بلنيل من معنويات 
ببشعليّة،  جيشـنا  بجاننا 
ببتفريـط اجهوم3م  تم  إْن 
بمليدبنية عىل   تضحياتهـم 
طا الت ببتفا ض  ببنقاش 
ع  تلـك ببوسـاطات ببتي 
تشـارك م بهـا يف ببعـد بن 

عىل شعلنا  بحتابه. 
فأيـة  سـاطة خارجيـة مهدـا كانـا 
تعهدبتهـا  ضداناتهـا أَْ   عوم3ـا ببكاذاة 
يف  بملحاَصيـن  ببعـد بن  مرتِزقـة  إلخـربج 
محافظـة ببحديـدة، ُمَجــرَّم  سـيلة مـن 
 سـائل بملكر  ببخدبع ملعا مة ببكرة مجّدمبً، 
إَضاَفـًة إىل إيقاف ببتدفق ببشـعلّي بملستدر 
يف رفـد جلهـة ببسـاحل ببغراـي اابرجـا3 
 بملـا3،  إيهـا1 عامة ببشـعب اـأن برموَر 
تحا ببسـيطرة  ال حاجة باستدربر يف رفد 

ببجلهات. 
 من برفضل ببتفرغ باحتفا3 ادناسـلة 

بملوبد ببنلوي،  بستغا3 توقيا تلك بملناسلة 
ببدينيـة بملهدـة بشـعلنا ببيدنـي بتحقيـق 
اعض بر3دبف ببعسكريّة بلعد بن من خا3 
تخفيـف ببضغط عىل مرتِزقتهم 
ببغراـي  ببسـاحل  جلهـات  يف 

 اقية ببجلهات من ناحية. 
  مـن ناحيـة أخـرى منـح 
ببعـدّ  فرصًة ثدينًة إلَعاَمة َرصِّ 
 ترتيب صفوفـه بمللعثرة خا3 
ا1 بملاضية، ما بـم يكن يو1  برَيَـّ
بملوبـد  فـق خطته ببعسـكريّة 
ملحا بـة  بملناسـب  ببيـو1  3ـو 
شـن أَْكلَــر 3جو1 يقـدر عليه 
ببعد بن يف جلهة ببساحل  اقية 
ببجلهات  إحدبث اعـض بالخربقات 3نا أَْ  
3ناك، توجد بهم  برسانتهم بإلعامية قشة 
يعـزز ن اها حراهـم ببنفسـية  بإلعامية 
 رفع معنويات مرتِزقتهـم  ببخايا بملؤيدة 
بهـم، بملحطدـة عىل صخرة صدوم جيشـنا 
 بجاننا ببشـعليّة يف جلهات ببحديدة  اقية 

ببجلهات ببساخنة. 
إَضاَفــًة إىل ببحفاظ عـىل ببتأييد  ببدعم 
ببخارجـي السـتدربر معركة ببحديـدة اعد 
بملهلة ببزمنية ببتي حّدم3ا بهم سيد3م  زير 
ببدفاع برمريكي "ماتيس" اتحقيق أاسـط 

تقد1 بصابحهم. 
 مـن 3ذب بملنطلـق ندعو  سـائَل إعامنا 
بملقاِ 1 بلعد بن  كل ببناشـطني ببسياسيني 
 بإلعامـني عـ  مختلف ببوسـائل، إىل عد1 
ببتعاطي مـع 3ذه ببتريحـات أَْ  ببر يج 
بها  ملساعي ببوساطات ببغراية،  بالنجربر 
خلفها، من ااب ببشعور انشوة بالنتصار. 

فيتدّكـن ببعـد بن مـن تجنيدنـا بتنفيذ 
أ3دبفـه  ُمَخّططاته ببنفسـية يف أ سـاطنا 
 أ سـاط شـعلنا  بجاننا ببشـعليّة فيقتل 
تَنـا  حداسـنا  3لتنـا نحـو رفد  اذبـك 3دَّ

ببجلهات. 
 أنـا عـىل ثقـٍة كلـريٍة اـإمربك ببقيـامة 
ببسياسـية بخطـورة ببتعاطـي مـع 3ـذه 
ببيدنـي  شـعلنا  صدـوم  عـىل  بملسـاعي 
 بسـتدربره يف رفـد ببجلهـات، ببتي سـلق 
َ  ّضحهـا  كشـفها قائـُد ببثورة ببسـيد/ 
علدبمللـك ادرببديـن ببحوثـي، مـربٍت عديدًة 
خـا3 خطاااتـه بملختلفة، كدا كشـفها بنا 
ببلُه تعاىل يف كتااه بمللني  قّدمها بنا ببشـهيُد 
ببقائُد حسـني ادر ببدين ببحوثي، يف مر سه 
 محارضبتـه بملتحدثة عن نفسـياِت ببيهوِم 
 بملنافقني  خططهم ببعسـكريّة  ببنفسية 
ــة  معنويات أفربم3ا  السـتهدبف  عي برُمَّ

يف ببُقــْرآن ببكريم.
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التدخالت اإللهية لحماية املؤمنني من ِنَعم اهلل

ِهْيد الَقاِئـد »نعمة الهداية« يف فكر الشَّ

تناول -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- بالرشح قول الله تعاىل: )إِذْ َهمَّ َقْوٌم 
أَْن يَبُْسُطوا إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم َفَكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكْم(، موضحاً بأن أعداءك قد 
يخططون ليرضبوك ويقتلوك، فيتدخل الله، ويكف أيدهم، ويجعلهم 
يغريون قرارهم، حيث تسـاءل: ]أليس هـذا تدخالً إلهياً؟ )إِذْ َهمَّ َقْوٌم 
أَْن يَبُْسـُطوا إَِليُْكـْم أَيِْديَُهْم( فيرضبونكم )َفَكـفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكْم( فهذه 
نعمة، نعمة أنتم ربما ال تشـعرون بها، قد تعتربون القضية أنه فقط 
مجـرد قرار آخر، كانوا قـرروا أن يعملوا بنا كذا لكـن ترجح لهم أن 
يتخذوا قراراً آخر، أَْو ظهر لهم أن القضية ال تسـتلزم أن يتخذوا منا 

ذلك القرار السابق فغريوا رأيهم[. 
الفتـا إىل أن العباد متى ما صلحـوا، كان الله معهم؛ ألَنَّه وحده من 
لـه الهيمنة عـىل القلوب والعقـول، فيجعل أعداءك يتخـذون قرارات 

تخدمـك، حيث قال: ]يأتي تدخالت إلهية، فهنـا يذكر عباده )اذُْكُروا 
ِنْعَمـَت اللَّـِه َعَليُْكْم( تلك النعمة التي هي أنه )إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَْن يَبُْسـُطوا 
إَِليُْكـْم أَيِْديَُهـْم َفَكـفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكـْم َواتَُّقوا اللَّـَه َوَعىَل اللَّـِه َفْليَتََوكَِّل 
اْلُمْؤِمنُـوَن( هذا مجـال جديد من مجاالت النعـم أليس كذلك؟ مجال 
الدفع عن املؤمنني، وكف أيدي أعدائهم عنهم، أليسـت هذه نعمة غري 

النعم األُْخــَرى النعم املادية هذه التي نراها؟[.. 
ورضب -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- مثاال آخر للتدخالت اإللهية لصالح 
املؤمنـني، ما حصـل يف غزوة األحزاب، عندمـا كان الكرب والبالء عىل 
أشـده بالنسـبة للمؤمنـني، عندها فرج اللـه عليهم، وأرسـل الرياح، 
فأطفـأت نـريان املرشكني، وقلعـت خيامهم، وقلبت قـدور طعامهم، 
وأعمـت أبصارهم، وقذف اللـه يف قلوبهم الرعب، فقـرروا العودة إىل 

مكة خائبني، وكفى الله املؤمنني رش القتال، حيث قال: ]وهذا كان يوم 
األحـزاب عندمـا تجمع املرشكون فبلغ عددهم مـا يقارب عرشة آالف 
شـخص فحارصوا املدينـة وحصل ما حصل من الرعب يف نفوسـهم 
الـذي حكاه الله يف كتابه الكريم: )َوإِذْ َزاَغـِت اأْلَبَْصاُر َوبََلَغِت اْلُقلُوُب 
اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّنُونَـا ُهنَاِلَك ابْتيُِلَ اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً 
َشـِديداً(. مضيفاً: ]وظلوا عىل حصارهم للمدينة، فأرسـل الله عليهم 
فيمـا بعد الريح وكمـا قال هنا يف هذه اآليـة: )َفأَْرَسـْلنَا َعَليِْهْم ِريحاً 
َوُجنُـوداً َلْم تََرْوَها( كانـت تأتي الريح فتطفئ النـار، وأدوات الطبخ 
ال تسـتقر تنكفئ األواني بما فيهـا إىل األرض، يف األخري قرروا العودة 
عندما رأوا هذه الوضعية املزعجة )َفأَْرَسـْلنَا َعَليِْهـْم ِريحاً َوُجنُوداً َلْم 

تََرْوَها(. 

ببلـِه  -ِرْضـــَوبُن  ببَقاِئــُد  ـِهيُْد  ببشَّ تنـا 3   
ـ  ـ نعـم ببلهـ  َعَليْــِه- يف ملزمـة ]معرفـة ببلهـ 
ببـدرس ببرباع[ موضـوع نعدـة ببهدبية، ايشء 
من ببتفصيل، فلـني بنا أن نعم ببله علينا نوعني: 
ماميـة،  3ـي ُكـّل مـا 3و محسـوس يف بررض 
 يف أنفسـنا كارمطـار  برنهار  ببجلـا3... إبخ 
أمـا ببنوع بآلخر فهـي ببنعم بملعنويـة  تتدثل يف 
نعدـة ببهدبية،  كتـب ببله،  رسـله، حيث قا3: 
] نعدة ببهدبية ببتي 3ي أعظم ببنعم، ببهدبية إىل 
بإليَْدـان، 3ذب ببدين ببعظيم مين بإلْســَا1، يقو3 
ببله ُسلَْحانَــُه َ تََعاىَل: )بْبيَْو1َ أَْكَدْلُا َبُكْم ِمينَُكْم 
َ أَتَْدْدـُا َعَليُْكـْم ِنْعَدِتـي َ َرِضيُا َبُكُم بإْلِْسـا1َ 
ِميناً( فهذب 3ـو ببفضل ببعظيم من ببله، 3و ذكر 
فيـه اأنه قد أتـم ببنعدة، نعدة تامـة بيس فيها 

نقص، ال تحتاج إىل من يكدلها[.. 
مشريب أيضاً إىل إنعا1 ببله علينا ادحدد صلوبت 
ببلـه عليـه  سـامه،  إنعامـه علينـا اابقـرآن 
ببكريم، مستشـهدب اقوبه تعـاىل: ] )َبَقْد َمنَّ ببلَُّه 
َعىَل بْبُدْؤِمِننَي إِذْ اََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن أَنُْفِسـِهْم 
يَتْلُـو َعَليِْهـْم آيَاِتِه َ يَُزكِّيِهـْم َ يَُعلُِّدُهـُم بْبِكتَاَب 
َ بْبِحْكَدـَة َ إِْن َكانُوب ِمْن َقلُْل َبِفي َضا3ٍ ُمِلنٍي(.. 
 كذبـك اقوبـه تعاىل: ])ببـر ِكتَـاٌب أَنَْزْبنَـاُه إَِبيَْك 
ِبتُْخِرَج ببنَّاَس ِمَن ببظُّلَُدـاِت إىَِل ببنُّوِر ِاِإذِْن َراِِّهْم 

بِط بْبَعِزيِز بْبَحِديِد[..  إىَِل ِصَ

الفائدة من تكرار ذكر نعم اهلل علينا:ـ
الفتـاً -ِرْضــَوبُن ببلِه َعَليْــِه- نظر ببناس إىل 
أن ببله ُسلَْحانَــُه َ تََعاىَل يف كتااه ببكريم قد كّرر 
ذكر نعده مربت كثرية،  اأشـكا3 متنوعة،  3ذب 
ِهيُْد ببَقاِئـُد: ]بيس كا1  بيس سـلله كدا قا3 ببشَّ
ملجـرم ببكا1، أَْ  بتسـتقيم ببسـجعة كدا يعدل 
ببنـاس، أَْ  بيسـتقيم  زن ببليـا ببشـعري كدا 
يعدل ببشـعربء[، موضحاً أن سـلب ذبك 3و كدا 
قا3: ] إندا يكّرر ببيشء ر3ديته،  كل يشء 3ا1 
ااعتلـار أنه تدس ببحاجة إبيه اابنسـلة بنا،  يف 
مجـا3 عاقتنا اابله ُسـلَْحانَــُه َ تََعـاىَل،  فيدا 
يتعلق احياتنـا، فيدا يتعلق اابتعامل مع اعضنا 
ببلعـض، فيدـا يتعلق اأعدـا3 بملؤمنني يف مجا3 
نرش مين ببله  إعاء كلدته،  يف ميامين بملوبجهة 

مع أعدبء بإلْسـَا1[. 
ملينـاً -ِرْضــَوبُن ببلِه َعَليْــِه- اأن أعظم أثر 
يركه تذكـر نعم ببله ببدبئـم يف ببنفوس 3و كدا 
قـا3: ]مـن أعظـم مـا تركـه ببنعم مـن آثار يف 
ببنفوس 3و أنها تدفعك إىل تويل ببله ُسـلَْحانَــُه 
َ تََعـاىَل  إىل حله، كيف ال أحب من أربه يرعاني؟. 
مـن أرى ُكــّل مـا اني يدي مدـا أملـك،  مدا ال 
أملك مـن نعدته ببعظيدة ببوبسـعة، من أرى أن 
3ـذب ببدين ببحـق ببذي أنا عليه 3ـو ببذي 3دبني 
إبيـه؛ فأتواله،  أحله  أعظده  أجله،  أسـلحه، 

 أقدسـه،  أخشـاه،  3ذه بملعانـي عظيدة برثر 
يف ببنفـوس فيدا تدثله مـن م بفع نحو ببعدل يف 

ميامين ببعدل[. 

كيف نتول اهلل ُسْبَحاَنــُه َوَتَعاَل؟:ــ
مؤّكـدبً -ِرْضــَوبُن ببلـِه َعَليْــِه- عند إجااته 
عىل 3ذب ببسـؤب3 اأن تذكر نعم ببله عىل بإلنَْسان، 
يـؤمي اه 3ذب إىل تويل ببله، حيث تسـاء3: ]أبيس 
بملوضوع من ادبيته 3و حو3 أن نعرف كيف نتوىل 
ببله ُسـلَْحانَــُه َ تََعاىَل؟ كيف نتواله؟[ ثم أجاب 
-ِرْضـــَوبُن ببلـِه َعَليْــِه- عىل 3ذه ببتسـاؤالت 
اقوبـه: ]إذب عرفا  تذكرت عظيـم نعدته عليك 
سـرى اأنه 3و  حـده من يجدر اـك أن تتواله، 
 أن ال تتوىل غريه، فـكل أ بياء تلحث عنهم م ن 
ببلـه ُسـلَْحانَــُه َ تََعاىَل من أ بئـك ببلعيدين عن 
3دبيتـه  صبطه، ببله قـد رضب بهم مثاً )َمثَُل 
ببَِّذيَن بتََّخذُ ب ِمْن ُم ِن ببلَِّه أَْ ِبيَاَء َكَدثَِل بْبَعنَْكلُوِت 
بتََّخـذَْت اَيْتاً َ إِنَّ أَْ 3ََن بْبلُيُـوِت َبلَيُْا بْبَعنَْكلُوِت( 

كلهم  3ديون[.. 
 بسـتنكَر -ِرْضــَوبُن ببلِه َعَليْـِه- َمن يتوبون 
ببطغـاة ببظاملـني يف 3ـذب ببعابم، فتسـاء3: ]ما 
يدفعـك نحـو توبيهـم؟. أنـك تلحث عـن ببعزة، 
أَْ  تلحـث عـن ببُقــوَّة، أَْ  تلحث عـن ببرزق، أَْ  
تلحـث عـن أي يشء مـن بملطامـع؟[ مؤّكدبً من 
خـا3 إجااته عىل 3ـذه برسـئلة أن احثهم عن 
أي مصابـح منيوية مـن  ربء توبيهم رعدبء ببله 
سيكون 3لاًء منثوربً، اقوبه: ]فاعلم اأنك كدثل 
ببعنكلـوت ببتي بتخذت ايتاً، تعدل يف ببليا  تدد 
ببخيـط من 3نا إىل 3نا  تعدل ببنسـيج ببذي 3و 
أ 3ـى برنسـجة، ايـا ال يدفع عـد بً،  ال يدفع 
ارمبً،  ال يدفع حربً،  ال يعدل شيئاً، أحياناً ترجع 
فقـط تسـتغله يف برخـري بيكون شـلكة صيد.. 
)َ إِنَّ أَْ 3َـَن بْبلُيُوِت َبلَيْـُا بْبَعنَْكلُوِت(، بكن ببله 
عندمـا تتواله تتوىل ببقـوي ببعزيز، تتوىل من أنا 
تحظى ارعايته، من 3و عىل ُكـّل يشء قدير[. 

الجهُل بنعمة اإلْسـاَلم يجتاُح املجتمعات:ــ
 اـنّي -ِرْضـــَوبُن ببلـِه َعَليْـِه- ببسـلَب يف أن 
ببنـاس تفاعلهم مـع آيات ببقـرآن ببكريم قليل، 
أن مرم ذبك إىل أنهم بـم يفهدوب  بم يدركوب جيدب 
ببنعدـة ببعظيدة ببتي اني أيديهم أال  3ي )نعدة 
ببهدبية( حيـث قا3:ــ ]بهذب تجـد ببناس عندما 
تذكر3م اأن بإلْســَا1 نعدة عظيدة يجب علينا 
أن نشـكر3ا، سـيجامل، يقو3: )ببحدد بله فعاً 
نعدة عظيدـة، نعدـة عظيدة، بإلْســَا1 نعدة 
عظيدة(،  بكن تعا3 تعا ن يف سـليل بإلْسـَا1، 
يقو3:  ببله ما معـي إال قليل فلوس محتاج كذب 
 أعدل كذب.. ببخ، 3و ال يتعا ن يف يشء  إن كان 
بديه أموب3 كثرية، بإلْســَا1 3ذب 3و احاجتك أن 

تتَحــّرك يف سـليله فتدبفع عنـه  أن تعدل عىل 
إعـاء كلدتـه، ال يتفاعل كثـريبً، ملـاذب؟؛ رَنَّنا بم 

نعرف اعد عظدة بإلْسـَا1[. 
 رضب -ِرْضـــَوبُن ببلِه َعَليْـِه- مثاً يَُد3ُّ عىل 
مسـا ئ ببجهل انعدة بإلْســَا1، اابلـد  ببذين 
جاؤ ب إىل ر سـو3 ببله صلوبت راي عليه  سامه 
معلنني إْسـَامهم، حيث قا3: ]أ بئك ببلد  ببذين 
جاء ب إىل رسـو3 ببلـه )صلوبت ببلـه عليه  عىل 
آبه(  أسلدوب  ظنوب اأنهم قد قدموب خدمة كلرية 
ملحدـد  إلبـه محدـد أنهم أسـلدوب!، فقـا3 ببله 
عنهم: )يَُدنُّوَن َعَليَْك أَْن أَْسـَلُدوب(، ظنوب أنهم قد 
قدموب ] حدة كلرية ملحدد[، يعني نعدة عظيدة 
من جانلهم قدمو3ا برسـو3 ببلـه )صلوبت ببله 
عليـه  عـىل آبه( يجـب عليه أن يشـكر3م كلدا 
يلقا3م، )ُقـْل ال تَُدنُّوب َعـيَلَّ إِْسـاَمُكْم( بفهدوب، 
)اَـِل ببلَُّه يَُدنُّ َعَليُْكْم أَْن 3ََدبُكْم ِبإْلِيَداِن(فكم 3ي 
نعدته ببعظيدة عليكم اأنه 3دبكم بإليَْدـان[. 

أهــمُّ طريقة تجعل املجتمــع متآلفاً متآخياً 
متحاباً:ــ

ِهيُْد ببَقاِئـُد -ِرْضــَوبُن ببلِه َعَليْـِه-  أرشدنا ببشَّ
إىل طريقـة 3امـة  ربئعـة بكي يصلـح ببجديع 
كلهم إخـوة، متحااني يف ببلـه،  يصلح بملجتدع 
متداسـكاً قويا،  3ذه ببطريقـة)أن نحدل ببهمَّ 
ببكلـري يف أن نكون مـن أنصار ببلـه( حيث قا3: 
]مـن  جهة نظرنا - فيدا نعتقد - بن يتحّقق بنا 
3ذب ما بم نحدل 3داً كلريبً 3و: أن نجند أنفسـنا 
بله،  أن نستشـعر بملسـؤ بية ببكلـرية أما1 ببله 
اأن نكون من بملجا3دين يف سـليله،  مدن يعدل 
عىل إعاء كلدته، متى ما حصل 3ذب  أصلح 3داً 
بدينا،  أصلح ُكـّل شـخص يستشعر بملسؤ بية 
يف 3ـذب فهو -  اتوفيق ببله  أبطافه - سـينطلق 
احـرص عـىل أن تكـون عاقتـه مع أخيـه، مع 
صاحلـه، مع جـاره عاقة حسـنة، يعـزز ُكـّل 
ببعوبمـل ببتي تخلق بملحلة يف أنفسـهم بلعضهم 
اعـض، يحرص عىل أن ال تنطلـق من فده كلدة 
تجرح مشـاعر أخيـه،  متى ما اـدرت منه زبة 
أرسع إىل بالعتذبر،  متى ما أحد أخطأ عليه كظم 
غيظـه، أَْ  عفى عنه،  متى مـا بعتذر أخوه قلل 
عذره، يتعامـل ببناس مع اعضهم اعض اأخاق 

حسنة،  انصح،  ادومة،  اإخاص[. 
 أشـار إىل أن أاناء بملجتدع بيسـوب أعدبًء، بكن 
نفوسـهم متلاينة، يشـعر ُكـّل  بحد منهم أن ال 
رباط به ااآلخر،  بكـن إذب ما حدل بملجتدع ببهّم 
ببكلـري بنرة ميـن ببله، فـإن ببله ُسـلَْحانَــُه 
َ تََعاىَل سيتدخل  ينز3 أبطافه عىل ذبك بملجتدع، 
 يؤبف اني قلـوب أانائه، مثلدا حدث مع بر س 
 ببخـزرج، حيث قا3: ]ببله سـيتدخل كدا صنع 
ر بئـك ببذين كانـوب يخرجون يتقاتلـون خارج 

بملدينـة، فأبـف اـني قلواهـم، عندما بسـتجااوب 
بلرسـو3 )صلوبت ببله عليه  عىل آبه( بسـتجااة 
أ بية، أنهم مسـتعد ن أن ينطلقـوب تحا ربيته، 
فيقـو3 أحد كلار3م: بمض يا رسـو3 ببله،  ببله 
بو خضا انا 3ذب ببلحـر بخضناه،  بن نقو3 بك 
كدا قابا انو إرسبئيل ملوىس: )َفاذ3َْْب أَنَْا َ َراَُّك 
َفَقاِتا إِنَّا 3َا3ُنَـا َقاِعُد َن( ال نقو3: بذ3ب أنا 
 راـك فقاتا إنا معكـم مقاتلون. أبـف ببله اني 

قلواهم،  أنقذ3م[. 

ما معنى أن يكوَن املجتمع متآلفا؟:ــ
 رشح -ِرْضــَوبُن ببلِه َعَليْـِه- اإسـهاب كيف 
يكـون بملجتدـع متآبـف، رشحـا يدس شـغاف 
ببقلب عندما يقرأه بإلنَْسـان اقوبه: ]3ل تعرفوب 
ماذب تعني كلدة بربفة؟. أبفا، أصلحا متآبفة، 
 بيس فقط بنتزع منها ببعدبء فأصلحا طليعية 
كدـا نحن عليه، أصلحـا قلواـاً متآبفة،  متى 
ما تآبفا ببقلوب عظدـا ببثقة فيدا اني ببناس 
بلعضهم اعـض، أصلحوب كياناً  بحـدبً، أصلحوب 
كتلـة  بحـدة، أصلح ُكـّل شـخص منهم ينصح 
بآلخـر،  يخلص به،  يخد1 ضدـريه،  يتأبم به، 
يشـرك 3و معه يف موقف من بملوبقف فا يتخىل 
عنـه، يحلـه يـومه، قلله يأبـف قللـه، أصلحا 
ببقلوب متآبفة، أي ال يأبف قللي أن يظل منفرمبً 
بوحده، يريد أن يلقى مع تلك ببقلوب ببتي أبفها. 
ببقلـوب تتآبف فتحب أن تجتدع متى ما أبف ببله 
اينهـا، كدا تحـب أن تجتدع اصديق بـك يومياً، 
تجلس معه، تجلس ]تخزن[ معه يومياً، فإذب ما 
غاب تصلح جلسـة ببقات ]تخزينة[ ما أعجلتك 
)َفأَبَّـَف انَْيَ ُقلُوِاُكـْم َفأَْصلَْحتُْم ِاِنْعَدِتـِه إِْخَوبناً( 
مـن خا3 مـا 3دبكم إبيـه، فجعل بـه فاعلية يف 

أنفسكم،  اتدخله  إمدبمه بإلبهي ببغيلي[. 
منلهـا إىل مسـا ئ بالختـاف  ببُفرقـة اـني 
بملجتدـع،  ببتي مرم3ا  سـللها 3ـو عد1 تذكر 
نعـم ببله عليـه،  عد1 حدل ببهـّم ببكلري بنرة 
ميـن ببله، مدا يـؤمي رن تكون ببحياة تعيسـة، 
 أن بملجتدـع اد ن تآبـف رسيعا ما تنشـأ اينه 
بملشـكات، حتى عـىل مسـتوى بررسة ببوبحدة، 
مجتدع مشاعر أفربمه اارمة، عامية،  بصفا 3ذب 
بملجتدع اقوبه: ]ال نحن متوحد ن  ال متفرقون، 
 ال مختلفـون  ال متفقون، ُكــّل  بحد بوحده، 
تجدعنا ببشدس عندما تطلع فنتَحـّرك  نتاقى 
يف ببطريق، ببسـا1 عليكم،  عليكم ببسـا1،  يف 
ببسوق نشري حاجات اعضنا اعض،  كل  بحد 
يـرح ايتـه، نخرج نصيل يف بملسـجد جديعـاً، أَْ  
نصـيل فـربمى،  كل  بحد يرجع ايتـه، ال نلدس 
اأن 3ناك شيئاً يجدع ايننا،  يهدنا جديعاً[. 
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شبكة »CNN« تقيل موظفاً بسبب  خالل مسيرات حاشدة ضد االحتالل واالستيطان في غزة ورام اهلل:
دعوته لتحرير فلسطني

 : متابعات 
فصلا شـلكة "CNN" برمريكية بملحلَِّل ببسـيايّس، مارك 
المونـا 3يل، من عدله بديهـا،  ذبك يف أعقاب معوته، أمس 
بر 3، بتحريـر فلسـطني من ببلحـر إىل ببنهر، خـا3 إبقائه 

خطاااً يف برمم بملتحدة. 
 قـا3 ببناطـق ااسـم ببشـلكة: إن 3يل بم يعـد يعدل يف 
CNN""، كدا بتّهدته منّظدات صهيونية يف ببواليات بملتحدة 
اأنـه معـاٍم بلسـامية، مشـلهني تريحاتـه اتريحـات 

تنظيدات معامية بلصهيونية، مثل حركة حداس. 
 رمبً عـىل بتّهامه اابعنرية، قـا3 3يل إنه يدعم ببحرية 
بفلسطني،  حق ببشعب ببفلسطيني يف تقرير مصريه، نافياً 
بتّهامه ادا نُِسـَب إبيه من معامبة بلسامية، مضيفاً أنه أرمنا 
معم ببشـعب ببفلسـطيني حقـاً، علينا أن نوفـر به ببفرص 
 بإلمكانيـات ببسياسـيّة نفسـها،  إذب كنا نقـُف إىل جانب 
ببشـعب ببفلسـطيني، فعلينا أن نعرَف احق ببشعب ببوبقع 

تحا بالحتا3 يف ببدفاع عن نفسه. 
 قـا3 يف خطااه أما1 برمم بملتحدة: إنـه يتوجب علينا أن 
نعطَي برفضلية بلسـا1، من م ن ببوقوع يف ببر مانسية أَْ  
ببفاشـية عىل َحدٍّ سـوبء، يجب أن نتجنَب ببعنف  بكن بيس 
اإمكاننا معم سياسـة تضيق عىل ببفلسـطينيني  تحرمهم 
بملقا مة، كدا ال نستطيع رفض عدل يجااه ببتطهري ببعرقي 

 ببعنرية  بالحتا3. 

طائرات صهيونية تحّلق يف 
سماء بريوت وغضب شعبي؛ 

بسبِب سكوت الحكومة 
 : متابعات 

بستلاح ببطريبُن ببصهيوني برجوبَء ببللنانية، أمس بر 3، 
بيوبِصـَل اذبـك ببكياُن ببصهيونـي خر قاِته بلقـربر برمدي 

2ر27. 
 قـا3 مصـامُر إعاميـة بلنانيـة: إن طـريبَن بسـتطاع 
ببعـدّ  ببصهيوني حّلـق يف أجوبء ببعاصدـة ببللنانية اري ت 
 ضوبحيهـا  عـىل علـو منخفـض حتـى تدـا مشـا3دة 

ببطائربت اابعني بمُلَجــّرمة. 
بنتقـدت بملصامر بإلعاميـة، أن ببجيـش ببللناني ببذي ال 
يدتلك  سائل مفاع جوي حديثة، بم يستطع تحريك طائربت 
ببـ "سـوار توكانو" ببتي يدلكها إلسـقاط طائرة بستطاع 
معاميـة فـوق قاعدتـه ببجويـة يف اـري ت، ملينـة أن عد1 
بالستخدب1 يعوم إىل رش ط أمريكية اعد1 بستعدا3 أسلحتها 

ضد ببعد بنية ببصهيونية. 

 مجزرة أمريكية جديدة تقتل 30 سورياً يف دير الزور والدفاعات السورية تتصدى لهجمات صهيونية
 : سوريا 

برتكـب ببتحابُـُف ببـد يل اقيـامة أمريـكا، أمس 
ببجدعـة، مجـزرًة جديـدًة اريـف ميـر ببـز ر ربح 

ضحيتها ر3 شهيدبً معظُدهم نساٌء  أطفا3. 
 قابا  كابة برنلاء ببسـورية "سانا": إن طريبن 
ببتحابف ببد يل اقيامة أمريكا قصف، أمس ببجدعة، 
منـاز3 بر3ـايل يف الـدة ببشـعفة اريـف ميـر ببز ر 

ببرشقي ما تسلب ااستشـهام أَْكثَــَر من ر3 مدنياً 
أغللهم من ببنساء  برطفا3. 

 أشـارت ببوكابة إىل أن حصيلة ببشهدبء مرشحة 
بارتفـاع نتيجة حجم ببدمار ببذي خلفته ببغاربت يف 
منـاز3  مدتلكات أ3ايل،  ببلحـث ال يزب3 جارياً عن 

جثامني ببشهدبء  ببناجني من تحا برنقاض. 
من جانلها، طابلا  زبرة ببخارجية ببسـورية، أمس 
ببجدعة، مجلس برمن اتحقيق م يل  مستقّل يف بملجزرة. 

من جانٍب آخر، قابا  كابة سـانا ببسـورية: إن 
ببدفاعـات ببجويـة ببسـورية تصدت، أمـس بر 3، 
ر3ـدبف معامية فوق منطقة ببكسـوة جنوب ببلام 
 أسـقطا عـدمبً منهـا، ملينـًة أن  سـائَط ببدفاع 
ببجـوي أطلقا نحـو ر2 صوبريخ مضـام طائربت 
تصدت بدفعة صار خية معامية شـدا3 غرب قرية 
حرفا اريف ممشـق ببجنواـي ببغراي إىل ببرشق من 

بملنطقة ببعازبة مع ببعدّ  ببصهيوني. 

إصابُة عشرات الفلسطينيني برصاص االحتالل الصهيوني 
 : فلسطين 

أصيـب 25 فلسـطينياً، أمـس ببجدعـة، جربَء 
إطـاق ُقـــوَّبت بالحتـا3 ببصهيونـي ببرصاَص 
برسـلوعية  ببعـومة  ملسـرية  ببحـي  بملطاطـي 
ببتـي حدلا بسـم "جدعة ببتضامن مع ببشـعب 

ببفلسطيني". 
 قابـا  كابة أنلاء " فا" ببفلسـطينية، أمس 
ببجدعـة: إن ُقــوَّبت بالحتـا3 ببصهيوني بعتدت 
اابرصاص ببحي  بستخدما ببغاز بملسيل بلدموع 
عىل بملشاركني يف بملسـرية، مدا أّمى إىل إصااة 25 
موبطناً اابرصاص ببحـي اينهم مصور صحفي، 
 آخـر ن ااالختنـاق  ترضرت سـيارة إسـعاف 

تااعة بلها3 برحدر ببفلسطيني. 
 أضافا ببوكابة، اأن ُقــوَّبت بالحتا3 فتحا 
نـريبن أسـلحتها ببرشاشـة  أطلقـا ببرصـاص 
بملعدنـي بملغّلـف ااملطـاط  قنااـل ببغاز بملسـيّل 
بلدموع صوب بملوبطنني ببذين يتظا3ر ن سـلدياً 
بلجدعة ببــ 36 عىل مقراة من ببسـياج ببفاصل 
رشق بملدينة  رشق مخيّم بب يج  الدة جلابيا. 

 يف ببضفـة ببغراية، أصيب عـرشبت بملوبطنني 
فلسطينيني اابرصاص  ااالختناق ببشديد، أمس 
ببجدعة، جربء قدع ُقـــوَّبت بالحتا3 ببصهيوني 
بلدسـريبت بملنا3ضة باحتـا3 يف ببضفة ببغراية 
 ببتـي بنطلقـا يف ببيـو1 ببعاملـي بلتضامـن مع 

ببشعب ببفلسطيني. 
ففي رب1 ببله، قابا  كابة برنلاء ببفلسـطينية 
"  فـا": إن عـرشة موبطنـني أصيلـوب ااالختناق 
خـا3 بعتـدبء ُقـــوَّبت بالحتـا3 عـىل فعابيـة 
نّظدهـا بملوبطنـون، ملينـة أن ُقـــوَّبت بالحتا3 
قدعا بالعتصا1 برسـلوعي ملوبجهة بالسـتيطان 
يف برربيض يف منطقـة جلل ببريسـان اقرية رأس 
كركر غرب مدينة رب1 ببله، مسـتهدفًة بملشاركني 
اابرصاص ببحـي  بملعدني بملغلف ااملطاط  ببغاز 

بملشـاركني يف  اابدمـوع اكثافـة تجـاه  بملسـيل 
بالعتصا1،  ببذين أّم ب صاة ببجدعة عىل برربيض 

بملهّدمة ااالستياء يف ببجلل. 
 يف قريـة بملغري رشق رب1 ببلـه، أصيب عرشبُت 
بملوبطنني، اعد قدع ُقــوَّبت بالحتا3 بلدشـاركني 
يف صـاة ببجدعة عىل برربيض بملهّدمة ااالسـتياء 

يف ببقرية. 
 قابـا ببوكابـة: إن بملئـاِت مـن أ3ـايل ببقرية 
بحتشد ب رمبء صاة ببجدعة عىل أربضيهم بملهّدمة 
ااالسـتياء، قلـل أن يدطر3ـم جنـوم بالحتـا3 
ببصهيونـي اقنااـل ببغـاز  ببصوت فـور بنتهاء 
ببصـاة، ملينة أن طوبقم ببهـا3 برحدر تعاملا 
مع بإلصااات ميدبنياً،  قدما بإلسعافات ببازمة 
بلدصااني، م ن تسجيل أية إصااات اابرصاص. 

 أما قرية العني، أ ضحا ببوكابة، اأن ُقــوَّبت 
بالحتـا3 ببصهيوني قدعا بملسـرية برسـلوعية 
بملنا ئة باسـتيطان  ببجـدبر ببعنري، مضيفًة 
أن جنـوم بالحتـا3 أطلقوب قناال ببصـوت  ببغاز 

بملسيل بلدموع اكثافة تجاه بملشاركني. 
 يف مسـرية كفـر قـد 1، اينـا ببوكابـة، أن 
3 شـلان أصيلـوب اابرصـاص ببحـي  ببعـرشبت 
ااالختنـاق خا3 قدـع جيش بالحتا3 بلدسـرية 
برسـلوعية بملنا3ضة باسـتيطان  ببتي خرجا 
نُـرة بلقدس  إحياء بليو1 ببعاملي بلتضامن مع 
ببشعب ببفلسـطيني، موضحة أن جيش بالحتا3 
ببصهيوني بقتحم كفر قد 1  بعتىل أسطح اعض 
بملنـاز3  أطلـق ببرصـاص ببحـي اكثافـة صوب 

بملشاركني يف بملسرية. 

مجلة أمريكية: السعودّية أنفقت 27 مليون دوالر لنواب يف 
الكونغرس صّوتوا ضد وقف الحرب يف اليمن 

 : متابعات 
نقلا مجلـُة "نيوز يك برمريكية "، 
أمس ببجدعـة، عن مرَكِز ببسياسـات 
ببد بيـة ببـذي أصـدر تقريـربً اشـأن 
مفع م بـة ببعـد بن ببسـعوميّة أموبالً 
بـرشكات ضغـط أمريكيـة، موضحة 
أن 5 مرشعـني جدهوريـني أمريكيـني 
تلقوب أموبالً سعوميّة، مضيفة أن نوبااً 
ميدقربطيني كانوب قد تلقوب أَيْضاً أموبالً 
سـعوميّة ببعـا1 بملايض مـن جداعات 
ببتـي تعدـل بصابـح م بـة  ببضغـط 

ببعد بن. 
 أشـارت بملجلـة إىل أن ببنوبَب ببذين 
تلقـوب أمـوبالً صّوتوب ضد  قـف ببدعم 
ببتـي  بلحـرب  برمريكـي  ببعسـكرّي 

تقوُم3ا ببسعوميّة يف ببيدن. 
 أ ضحـا بملجلة أن م بـَة ببعد بن 
ببسـعوميّة أنفقا خـا3 ببعا1 بملايض 
نحو 27 مليون م الر بصابح جداعات 
ببضغط يف ببواليـات بملتحدة، مؤّكدة أن 

سـجات  زبرة ببعـد3 برمريكية تظهر 
مفع ببسعوميّة نحو 7 مايني م الر عىل 
 كاء أجانب ببعا1 ببحايل، مشريًة إىل أن 

ما تّم كشُفه يوضح كيفيَة صف م بة 
ببعد بن ثر تها ببهائلـة؛ اهدِف ببتأثري 

عىل ببسياسة ببخارجية برمريكية. 

هولندا توقف تصدير األسلحة إىل دول العدوان السعودّية 
واإلمارات ومصر بسبب استخدامها يف حرب اليمن 

 : متابعات 
بتّسعا مبئرُة ببد بة بملقاِطعة بد بة ببعد بن 
ببسـعومّي  ببتي بمتنعا عْن تز يد3ا اأسلحة؛ 
اسـلِب ببجربئم بملرتَكلـة يف ببيدن، فقد أصدرت 
ببحكومـة ببهوبندية قربربً، أمـس بر 3، يقيض 
ببعـد بن  م بتـي  إىل  برسـلحة  ادنـع تصديـر 
ببسـعوميّة  بإلمـاربت  كـذب جدهوريـة مر؛ 
اسلِب بستخدب1 أسلحتها يف ببحرب عىل ببيدن. 
قابا سـيغريد كاغ  زيرة ببتجارة ببخارجية 

 ببتعا ن بإلندائـي ببهوبندية، أمس بر 3 خا3 
بسـتجوبب يف بب ملـان ببهوبندي: إنـه بن تكون 
3ناك صامربت أسلحة من 3وبندب إىل ببسعوميّة، 
 مـر،  بإلماربت ببعراية، مـا بم يثلا أنها بن 
تُسـتخد1 يف حرب ببيدن، مضيفـًة أن ببحكومة 
عـىل صـامربت  ببهوبنديـة شـّدمت رش َطهـا 
برسـلحة  ذبك ملنع بسـتخدبمها احرب ببيدن، 
مشـريًة إىل أن ببنظـا1َ بملقيد بتصدير برسـلحة 
بملطلق عىل ببسعوميّة تم توسيُعه بيشدل مر 

 بإلماربت. 
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متس���كنا كش���عب ميني بحقنا في احلرية واالستقالل على أس���اس من ُهويتنا اإلميانية وانتمائنا 
اإلس���المي، والدفاع عن أنفس���نا وبلدنا، والتص���دي للعدوان الصهيوأمريكي الس���عودي اإلماراتي 

وجهوزيتنا للسالم العادل املشرِّف عند توفر املصداقية..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي ببدر بني

كلمة أخيرة

عبدالملك العجري
ة الحرب، إضافًة للكلفة اإلنَْسانية  طوُل ُمدَّ
الباِهظ�ة وتعّذر الحس�م العس�كرّي واألزمة 
الدولي�ة التي تس�بّب به�ا مقتُل خاش�قجي 
للري�اض ُكلُّه�ا عن�ارُص س�اعدت يف تكثيف 
الضغوط لعقد جولة مش�اورات جديدة، لكن 
دوَرها يف إنجاح املشاورات والوصول لتسوية 
ليس واضحاً أَْو ال يبعث عىل التفاؤل لس�ببنَي 

جوهَرين هما:

الســبب األول: التدخــل الخارجــي أنهــى 
األطراف املحلية وَحلَّ محلَّها:

هن�اك قاعدٌة تحك�م عادة س�لوك األطراف 
الخارجية يف التدخل ملس�اعدة أطراف النزاع تس�ّمى بالتحيز 
اإليجابي وتعني تفضيل تدخل الخارج ملس�اعدة أحد أطراف 
النزاع  لتحقيق الحس�م العس�كرّي؛ باعتب�اِر أن حظوَظه يف 
حس�م النزاعات يف الحروب األهلية أَْكبَ��ُر بكثري من حظوظ 
تس�ويتها عن طريق املفاوض�ات.. إاّل أن هذه القاعدة ُكرست 
كرساً عنيفاً يف اليمن ليس لناحية الفشل يف تحقيق الحسم أَْو 
لناحية الدوافع الجيوسياس�يّة للحرب، األهم من ذلك لناحية 
ش�كل التدخل الذي تجاَوَز مساَعدَة هادي والقوى السياسيّة 

التي معه إىل إلغائها والحلول محلها. 
األط�راُف املحلية التي كانت طرف�اً يف الرصاع قبل الحرب 
ة مساعدتها،  ل التحالُف؛ بُحجَّ العدوانية َوتدخُّ
ل�م يعد لها وجود أَْو لم تعد فاعالً يف الرصاع، 
وتم�ت تصفية ما تبقى لها من س�لطة ودور 

وقرار تماماً. 
صحي�ٌح معس�كراُت التحال�ف معظُمه�ا 
م�ن  مجامي�ع  لكنه�م  يمني�ون،  مقاتل�ون 
املقاتلني ميليشيات بقيادات عسكريّة جديدة 
غري محرتفة وليس لها أي تاريخ عس�كرّي..، 
حتى القياداُت املحس�وبة ش�كلياً عىل هادي 
أَْو األحزاب تترّصُف بش�كل مستقّل وترتبُط 
بعالقة مبارشٍة مع السعوديّة واإلمارات وليس 
بتوسط القوى السياسيّة أو هادي َوحكومته. 

الســبب الثاني: طاولة املشاورات تناقُش ذرائَع الحرب ال 
دوافعها

إضاف�ًة لغياب أهّم طرَفني يف الح�رب بيدهما قراُر الحرب 
أعني أمريكا والسعوديّة. 

فإن الُعقدة الجوهرية التي تهّدُد مش�اوراِت الس�ويد كما 
سابقاتها بالفشل هي أن جدوَل األعمال املطروح عىل الطاولة 

يناقش ذرائع الحرب وليس دوافعها الحقيقية. 

الرشعيُة واستعادُة مؤسس�ات الدولة وإنهاء االنقالب هي 
ُمَج��ّرُد ذرائَع ألهداف غري معَلنة، لكنها غريُ خافية وأَْكثَ��ُر 

سفوراً من الشمس يف رابعة النهار. 
الوالي�اُت املتح�دة والس�عوديّة تنظران لليمن م�ن زاوية 
جيوسياس�يّة باعتب�اره س�احَة رصاع مهم�ة يف مواجه�ة ما 
يسمى النفوذ اإليراني وإبقاء املناطق املطّلة عىل املمر املالحي 

الدويل »باب املندب« تحت السيطرة. 
ه�ا دول�ٌة وال رشعي�ة وال ديمقراطية يف  الس�عوديُّة ال يُهمُّ
�ة  اليم�ن، وال هدَف لها إاّل إبقاء اليمن بلداً ضعيفاً ودولًة هشَّ

ومعتمداً عليها بدرجة أساسية. 
وكلت�ا الدولت�ني ال يهمها الَح��لُّ ولم يص�ُدْر عنهما حتى 
، وباس�تثناء  اآلن م�ا يؤّكُد أنهما أَْصبَ�حتا راغبتنَي يف الَح��لِّ
تل�ك الترصيح�ات املضلل�ة لوزي�َري الخارجي�ة والح�رب 
األمريكي�ني إاّل أن إحاطتيهما املقدمة ملجلس النواب نُس�فتها 
نسفاً وكانت مداخالتهما واضحًة يف دعم اإلدارة خياَر الحرب 
إىل النهاية والتهديد بالفيتو ضد أيِّ إجراء يؤثر عىل اس�تمرار 
دعم الحرب، وأن املس�ألة أَْكبَ�ر من ح�كاوي »الرشعية »لها 

عالقة بأمن إرسائيل ومصالحهم الحيوية يف املنطقة. 
ولنجاح املش�اورات يج�ُب أن تحُضَ أمريكا والس�عوديّة 
عىل الطاولة أَْو بأي ش�كل وأن يُخِضعوا مخاوَفهم ودوافعهم 
للنقاش ع�ىل الطاولة بدالً عن التس�رت بقضايا مضللة ونحن 

جاهزون ملحاورة ُك�ّل األطراف وكل القضايا. 

طالب الحسني
عاج�زاً  ب�ات  أن  بع�د 
ومتعثراً يف عدوانه العسكرّي 
يعلُن  التحالُ�ُف  والس�يايّس، 
مياً تجاه قناة  فش�لً إْع���لاَ
املس�رة الفضائي�ة، وس�ط 
زحمة وش�بكات كب�رة من 
القنوات واملحطات ووس�ائل 
الت�ي  املختلف�ة  م  اإلْع����لاَ
تتب�ع الس�عوديّة واإلم�ارات 
األمريك�ي  وحليفه�م 
تؤّكد  والفرنيس،  والربيطاني 
أنها كانت رقم�اً ضئيلً أمام 
مية  إْع���لاَ وش�بكة  محطة 

واحدة. 
املس�رة اآلن وق�د ُحِجباَت 
من مدار النايل سات بضغط 
أمريك�ي وفرن�يس وبأم�وال 
بات�ت  إماراتي�ة،  س�عوديّة 
املس�رُة مس�راٍت عدة ومن 
عىل قنوات متعددة تضامنت 
ول�م تصمت لحج�ب الكلمة 
الصادقة، السؤال الذي يطرح 
انت�رت  كي�ف  بُق���وَّة: 
املس�رُة حتى بات�ت مزعجًة 
تظاف�راً  حجبُه�ا  واحت�اج 
أمريكي�اً وفرنس�ياً إىل جانب 
وكم  واإلمارات؟!،  السعوديّة 
هو حجُم الرعب الذي شّكلته 
ط�وال ه�ذه الف�رة الزمنية 
املش�هد  يف  أهميّ�ة  األاَْكثاَ��ر 

السيايّس اليمني. 
م�ن زاوي�ة مهم�ة يُق�رأ 
آخر تسّجلُه  حجبُها انتصاراً 
مي�ة  اإلْع���لاَ الش�بكُة 
للمسرة، فصوتُها الذي يراُد 
ل�ه أن يصُم�تاَ ه�و الصوت 
األاَْكثاَ��ر ُق��وًَّة وتأثراً، هكذا 

تبدو املعادلُة اآلن ومنذ 

ملاذا حجب 
قناة املسرية؟

البقية ص 8
البقية ص 8

ما هي فرُص مشاورات ستوكهولم يف النجاح؟

الثالثون من نوفمرب.. إرادُة االستقالل تتجدد
عصام علي الحملي 

 تُحي�ي بلُدنا الذك�رى ال� 51 لعيد 
الج�لء ال� 30 من نوفم�رب لهذا العام 
بع�د أن رس�م اليمنيون لوح�ًة بديعًة 
يف احتفالهم باملول�د النبوي الرشيف، 
ذكرى مولد أرشف خلق الله ورسوله؛ 
ليثبتوا للعالم أجمعاَ أنه ال يمكن ألحٍد 
هم، ولن يفصلاَهم عن تعلُِّقهم  أن يُعيقاَ
الل�ه  برس�ول  وارتباطه�م  وحبه�م 
صلوات الله عليه وع�ىل آله أيُّ عائق، 
ولن تهّدده�م آلُة القتل والدمار، وهذا 
تأكيٌد عىل أن أهلاَ اليمن يبادلون النبي 
محمداً صىل الله عليه وعىل آله وس�لم 

�ان يمان،  الوف�اءاَ بالوف�اء، الذي قال فيه�م: »اإليْماَ
والفقُه يمان، والحكم�ُة يمانية«، وقوله عليه وعىل 
آله أفضُل الصلة وأزكى التسليم: »أتاكم أهُل اليمن 

خرُ أهل األرض، كأنهم السحاب«.. 
وقوله: صلواُت الله عليه وعىل آله: »ال تسبوا أهلاَ 
اليمن فإنهم مني وأنا منهم«، وقوله صىل الله عليه 
�ساَ الرحمن من ِقباَِل  اَِجُد ناَفاَ وعىل آله وس�لم: »إني ألاَ

اليمن«.. 
وبالت�ايل فاليمني�ون جديرون بإحياء ه�ذا اليوم 

العظي�م، وجدي�رون باالقت�داء به�دي رس�ول الله 
صلواُت الله عليه وعىل آله، واتّباع منهجه. 

واليوم يحتف�ُل اليمانيون يف جنوب 
وش�مال ورشق وغرب الوطن الحبيب 
بي�وم ني�ل ش�عبنا اس�تقللاَه الناجزاَ 
ع�ن االس�تعمار الربيطان�ي الثلثني 
م�ن نوفم�رب ع�ام 67م، وبق�در م�ا 
ه�ي مناس�بة وطنية يمني�ة عظيمة 
ومجي�دة توج�ت كف�اح ش�عبنا ضد 
أقوى وأخبث امرباطورية استعمارية 

عرفها التأريخ »بريطانيا«.. 
واليوماَ من جديد يخوض اليمانيون 
ويس�ّطرون أعظماَ امللحم والبطوالت 
يف مختل�ف جبه�ات الع�زة وال�رشف 
والحرية والكرامة ضد تحالف الرش واإلْجراَام والبغي 
الذي يش�ن عليه�م حرباً كوني�ًة عدواني�ًة إْجراَامية 
اس�تعمارية تتصدُره�ا األنْظم�ُة الرجعي�ة العميلة 
يف املنطق�ة وع�ىل رأس�ها نظاما آل س�عود، ودويلة 
اإلم�ارات، متوهم�ني أنه�م ق�ادرون ع�ىل تحقي�ق 
خطط مشاريع االس�تعمار يف اليمن واملنطقة، التي 
اَْكثاَ��راَ من خمس�ة عق�ود مضت  أس�قطناها قب�ل أ

بتضحيات ِخْراَِة أبناء شعبنا وشعوب أمتنا 


