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 : الحدود
 اصلت قواُت اثجيش  اثلجان اثشعبية عالياِتها 
اثعسك9يّة يف لبهات ما  راا اثحد ى،  نّفذت، أمس 
االثنـن، عـدة عاليـات اسـتهدفت عنـارَص  آثيات 
ليـش اثعد  اثسـعوىّي  م9تِزقته يف عـدة مناطَق، 
 سـقط خلل ذثك عـراٌت من اثجنوى اثسـعوىيّن 
 امل9تِزقـة قتـى  ل9حـى،  تكبّد ا خسـائ9 ماىية 

متنوعة. 
ففـي نجـ9ان،  قـع عنـارُص م9تِزقـة اثجيـش 
اثسعوىّي يف كاينن نوعين قباثة اثسديس،  أ ضح 
مصدٌر عسـك9يٌّ ثصحيفة املسـرة أن عـدة عبوات 
ناسـفة زرعتها  حدة اثهندسة اثعسك9يّة، انفج9ت 
باجاوعتن مـن امل9تِزقة 3ناك، ما أَىَّد عى مرصع 

 إصابة عدى منهم. 
لـاا ذثك فياا تم تدمر آثية عسـك9يّة ثلا9تِزقة 
بكاـن ثاثـث اسـتهدفها يف املنطقـة ذاتهـا، حيث 
انفجـ9ت عبـوة ناسـفة أُْخـــ9َد باآلثيـة،  أّكــد 
املصـدر أن اآلثيـة كانـت تحاـل عدىاً مـن عنارص 
امل9تِزقـة عندما تـم تدمر3ا، ما أَىَّد إ3 سـقوطهم 

َلايعاً بن قتيل  ل9يح. 
 باثتزامـن مـع ذثـك، أطلقـت قـواُت اثجيـش 
 اثلجـان اثشـعبية ثلثـة صواريـخ كاتيوشـا عى 

تجاعات ثجيش اثعد  اثسـعوىّي تـم رصُد3ا بدقة 
يف موقع اثرفة،  أّكــد مصـدٌر ميداني ثلصحيفة 
أن اثصواريخ أصابت 3دفها بدقة عاثية،  أسـف9ت 
عن مـرصع  إصابة عـدى من اثجنوى اثسـعوىيّن، 

 كبّدتهم َخسائ9َ ماىية متنوعة. 
اثجيـش  اثلجـان  مدفعيـُة  أطلقـت  بد ر3ـا، 
اثشـعبية عدة قذائف عى تجاعـات مل9تِزقة اثجيش 
اثسـعوىّي، يف ُكـــلٍّ مـن منطقة اثصـوح،  قباثة 

اثسـديس،  حّققت اثقذائف إصابات ىقيقة أ قعت 
عدىاً من اثقتى  اثج9حى يف صفوف امل9تِزقة. 

اثجيـش  اثلجـان   يف ليـزان، تاّكنـت قـواُت 
اثشـعبية، أمـس أَيْضاً، مـن إعطاب آثية عسـك9يّة 
ثجيش اثعد  اثسـعوىّي يف موقع املع9يضة،  أ ضح 
مصـدر عسـك9ّي ثلصحيفـة أن اآلثية تـم إعطابها 
بواسطة رضبات مسـّدى3ا نّفذتها مدفعية اثجيش 

 اثلجان. 

أخبار

مصرع وإصابة عشرات الجنود السعوديني واملرتزقة بكمائَن 
وضربات صاروخية يف نجران

هجوم )جوي- مدفعي( 
يكّبد املرتزقة خسائَر 

كبرية يف عسري 
 : خاص

نّفذ سـلُح اثجـو املسـر  سـلح املدفعيـة اثتابعان 
ثلجيش  اثلجان اثشـعبية، مسـاا أمس االثنن، 3ُُجوماً 
مشرتكاً عى تجاعات مل9تزقة اثجيش اثسعوىي يف لبهة 

عسر. 
 أفـاى مصدر عسـك9ي بأن اثهجـو2َ رضب تجاعاٍت 
كبـرًة ثلا9تزقـة رشق لبـل  عوع يف عسـر، مؤكداً أن 
اثهجـو2َ حّقـق إصابـات ىقيقـة،  إسـف9 عـن مرصع 

 إصابة اثعرات من امل9تزقة. 
 لـاا اثهجو2 بعد رصد ىقيقـي ثتح9كات امل9تزقة يف 
املنطقة املسـتهدفة، حيـث تم تحديُد مكانهـم بدقة بعد 

كشف تجاعهم. 
 تأتي 3ذه اثعالية يف إطار اسـرتاتيجية »عا2 سـلح 
اثجو املسـّر« اثتي أعلنتهـا اثقواُت املسـلحة مطلع 3ذا 

اثعا2. 

مصرع وإصابة عشرات 
املرتزقة بكسر زحف 
لهم يف جبهة حرض

 : حجة
تاّكنت قواُت اثجيش  اثلجان اثشـعبية، أمس االثنن، 
من كرس محا ثة زحف  اسعة مل9تِزقة اثعد ان اجم9يكي 
اثسـعوىّي، يف لبهـة حـ9ض اثحد ىية،  تكبّـد امل9تِزقُة 

خسائ9َ بريًة فاىحة خلل اثعالية. 
 أفاى مصدر عسـك9ّي ثصحيفة املسـرة بأن م9تِزقة 
اثعـد ان حا ثـوا اثزحف بشـكل مكاّف باتّجـاه عدى من 
املواقع اثتي تسيط9 عليها قوات اثجيش  اثلجان اثشعبية 
رشق لبل اثنار يف لبهة ح9ض،  اسـتا9ت املحا ثُة عدة 
سـاعات تلقى فيها امل9تِزقة رضبات مسّدىة أسف9ت عن 

مرصع  إصابة اثعرات منهم. 
 انتهـت محا ثة اثزحف باثفشـل،  الذ بقية امل9تِزقة 

باثف9ار من أرض املع9كة. 
 كانـت لبهـة ح9ض شـهدت خـلل اجيـا2 املاضية 
عاليـة عسـك9يّة كربد نّفذتهـا قوات اثجيـش  اثلجان 
اثشـعبية،  تم خلثها اثسـيط9ة عى أكا9َ من 15 موقعاً 
رشق لبـل اثنار،  تم اسـتعاىة ق9يـة كان يتا9كز فيها 
امل9تِزقـة رشق مالـث عا3ـم،  تكبّد امل9تِزقـة خلل ذثك 
خسـائ9 كبرة  سـقط عرات من اثقتـى  اثج9حى يف 

صفوفهم بينهم قياىات. 

هجوم نوعي على عدد 
من مواقع املرتزقة يف 

جبهة »املصلوب«
 : الجوف

نّفـذت قواُت اثجيش  اثلجان اثشـعبية، أمس االثنن، 
عاليـًة 3جوميـًة نوعيـًة عى عدى مـن مواقـع م9تِزقة 
اثعد ان اجم9يكي اثسعوىّي يف مدي9ية املصلوب باحافظة 

اثجوف،  سقط عدى من امل9تِزقة قتى  ل9حى. 
 أ ضح مصدٌر عسـك9يٌّ ثصحيفة املسرة أن اثهجو2 
اسـتهدف عدة مواقَع يتا9كـز فيها م9تِزقـة اثعد ان يف 
معسـك9 اثسـّلن  مواقَع أُْخـــ9َد بادي9يـة املصلوب، 
 خـلل اثهجـو2 اقتحات  حـداُت اثجيـش  اثلجان تلك 
املواقـع بشـكل مباغت، مـا أَىَّد إ3  قوع إربـاك كبر يف 
صفـوف امل9تِزقة.   أّكـــد املصدر أن عدىاً مـن امل9تِزقة 
اثذيـن كانـوا يف تلـك املواقع سـقطوا رصعـى  ل9حى، 
بنـران اثوحـدات املهالاـة، فياـا الذ بقيتهـم باثف9ار، 
 اغتنات اثوحداُت كاياٍت من اثعتاى اثعسك9ّي ثلا9تِزقة 

عند اقتحا2 تلك املواقع. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بهجوم على مواقعهم يف 

مفرق الوازعية
 : تعز

3الات قـواُت اثجيش  اثلجان اثشـعبية، أمس 
االثنـن، عـدة مواقـَع مل9تِزقـة اثعـد ان اجم9يكـي 
اثسـعوىّي يف محافظة تعز،  ثقي عـدٌى من امل9تِزقة 

مصارَعهم  أصيب آخ9 ن خلل اثعالية. 
 أفـاى مصـدٌر عسـك9يٌّ ثصحيفة املسـرة بأن 
 حداٍت من اثجيش  اثلجان استهدفت باثهجو2 عدة 
مواقـَع يتحصن فيهـا امل9تِزقة يف مفـ9ق اثوازعية، 

مشراً إ3 أنه تات مباغتة امل9تِزقة باثهجو2. 
 أّكـــد املصـدر أن عـدىاً مـن عنـارص م9تِزقة 
اثعـد ان ثقـوا مصارعهـم  أصيـب منهـم آخ9 ن 
بنران اثوحدات املهالاة خلل مباغتة تلك املواقع، 

فياا الذ بقيتهم باثف9ار. 

مصرع وإصابة عدد 
من املرتزقة بهجوم 

على مواقعهم يف 
»نقيل الخشبة«

 : البيضاء
ثقـي عدى مـن عنـارص م9تِزقـة اثعـد ان اجم9يكي 
اثسعوىّي مصارعهم  أصيب منهم آخ9 ن، أمس االثنن، 
خـلل عاليـة 3جومية نّفذتهـا قوات اثجيـش  اثلجان 

اثشعبية عى عدى من مواقعهم يف محافظة اثضاثع. 
 أ ضح مصدر عسـك9ّي ثصحيفة املسـرة بأن 
اثوحـداِت املهالاة مـن اثجيش  اثلجان اثشـعبية 
اقتحات خلل اثعالية عـدة مواقَع مل9تِزقة اثعد ان 

يف لبهة نقيل اثخشبة باملحافظة. 
 أّكـــد املصدر أن عدىاً مـن امل9تِزقة اثذين كانوا 
يتا9كـز ن يف تلك املواقع سـقطوا بن قتيل  ل9يح 
بنـران اثوحدات املهالاة، فياا الذ بقيتهم باثف9ار، 
 اغتناـت اثوحـدات عتـاىا عسـك9يًّا ثهم مـن تلك 

املواقع. 

األجهزة األمنية بصنعاء تفشل محاولة تهريب 
عدد من عناصر املرتزقة إىل مأرب 

املرتزقة يواصلون خرق اّتفاق الحديدة ويقصفون 
عددًا من األحياء واملناطق السكنية

اإلعدام لـ 11 متهماً بقتل املجني عليه لؤي 
محمد سيف بعد خطفه وتعذيبه 

 : صنعاء
يف إنجاز لديد يؤّكــُد يقظَة اجلهزة اجمنية 
أمـن  أفشـل  اثعـد ان،  يف موالهـة مؤامـ9ات 
املحافظة صنعاا، أمس االثنن، محا ثَة ته9يب 
عدٍى مـن عنارص اثعـد ان إ3 مـأرب.  َ أ ضح 
مصدٌر أمني ثصحيفة املسـرة أن سـبعًة من 

م9تِزقة اثعد ان حا ثوا اثتسـّلل إ3 محافظة 
مأرب ثلوصول إ3 معسك9ات امل9تِزقة، مشراً 
إ3 أن اثعنـارَص اختبـأت يف شـاحنة »ىينـا« 
مغلقة تحت شحنة املواى اثغذائية )اثبفك(. 

 أَشاَر املصدُر إ3 أن رلاَل اجمن قد تاّكنوا من 
كشـف امل9تِزقة، يف إحدد اثنقـاط اجمنية،  أثقي 
اثقبُض عليهم  تات إحاثتهم ثلجهات املختصة. 

 : الحديدة
 اصل اثعد اُن اجم9يكي اثسعوىّي  م9تِزقتُه 
خـ9َق اتّفـاق  قـف إطـلق اثنـار يف محافظة 
اثحديـدة،  نّفـذ ا، أمس االثنن، قصفـاً مكاّفاً 
عى عدى من اجحياا  املناطق ىاخل املحافظة. 
 أفـاىت مصـاىُر محلية ثصحيفة املسـرة 
بـأن اثغـزاة  امل9تِزقـة أطلقوا، أمـس، أكا9َ من 
13 قذيفـة  فتحـوا نـران أسـلحتهم اثاقيلـة 
 املتوسـطة بكاافة عى ق9يـة اثزعف9ان  محل 

اثشيخ يف منطقة كيلو 16 بادي9ية اثحايل. 

 أضافـت املصاىر أن اثغزاة  امل9تِزقة أطلقوا 
أَيْضـاً أكا9 من 20 قذيفة مدفعية باتّجاه رشكة 
اثعوىي يف منطقة كيلو 16،  شنوا قصفاً مكاّفاً 
عى عدة مناطَق يف شارع اثخاسن  استهدفوا 

اجحياا اثسكنية بانطقة 7 يوثيو. 
 باثتزامـن مـع ذثـك، شـن امل9تِزقـة قصفاً 
مدفعيـاً  فتحـوا نـران أسـلحتهم اث9شاشـة 

باتّجاه لوثة يان موبايل. 
 يف مدي9يـة اثتحيتـا، نّفـذ اثغـزاة  امل9تِزقة 
قصفـاً مكاّفاً عـى عدة مناطـَق لنوب  رشق 

املدي9ية. 

 : صنعاء
بأمانـة  االبتدائيـة  اثجزائيـُة  قضـت 
اثعاصاة، أمس االثنن، بإعدا2 11 شـخصاً؛ 
قصاصاً  تعزيـ9اً ثقتلهم املجنـي علية ثؤي 

محاد سيف بعد خطفه  تعذيبه. 
 قـى منطـوُق اثحكـم يف اثجلسـة اثتي 
عقدت ب9ئاسة اثقايض محاد مفلح  حضور 
عضـو اثنيابة اثقايض عصا2 املـا ري بإىانة 
ثلثـة عـر شـخصاً متهاـاً مـن أصـل 20 
متهاـاً باثتهـم املنسـوبة إثيهـم يف صحيفة 
االتّهـا2.   تضاـن منطـوُق اثحكـم معاقبة 
متهم باثسـجن خاس سنوات تبدأ من تأريخ 
اثقبض عليه،  بـ9ااة أحد املتهان من تهاة 

اثتح9يض  معاقبته باثسـجن عامن  نصف 
عا2 مـن تأريخ اثقبـض عليـه، باإلَضاَفة إ3 
ب9ااة سـبعة أشـخاص ماـا نُِسـَب إثيهم يف 
صحيفة االتّها2 املقدمة من اثنيابة اثجزائية. 
 أثزمت املحكاُة املحكو2َ عليهم بتسـليم 
مبلغ  قدرة سـتة ملين ريال ثورثة املجني 
عليه، مسـتندًة يف حكاها عى محارض لاع 
االسـتدالالت  اجىثـة املقدمـة مـن اثنيابـة 
اثجزائيـة.   كانـت اثنيابـة اثجزائية  ّلهت 
ثعرين شخصاً، تَُهااً باالشرتاك يف اثخطف 
 اثقتـل  اثتح9يض ضـد املجنـي عليه ثؤي 
محاد عبده محاد سـيف   اثده،  اعتدائهم 
بقوة اثسـلح اثناري عى أفـ9اى أمن مدي9ية 

رشعب اث9 نة باحافظة تعز. 
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صحيفة المسيرة تبّلغ األسيَر السعودّي المريض بمبادرة قائد الثورة بإطالقه:

 أّكــد خالل لقائه محافَظ حجة ووجهاء »كشر« أن سياسة األنظمة السابقة لخلق الفتن والصراعات قد وّلت

تعّهد غريفيث بالتحـّرك الجاد لتنفيذ االّتفاق: 

قائد الثورة يلتقي املبعوث األممي ويؤّكــد االلتزاَم باّتفاق ستوكهولم وينتقد تعنَُّت الطرف اآلخر ووضعه للعراقيل

السيد عبدامللك أنقذني
الصليب األحمر وعد بالتواصل مع الجهات المختصة و«ما رد لي خبر«
أهلي مطمئنون أني هنا والجيش اليمني واللجان الشعبية ما قّصروا 

الرئيس املّشاط: املوقف التأريخي ألبناء حجة شّكل صمام أمان لليمن وصمودهم حّطم أحالم الغزاة

 : خاص:
أّكــد قائُد اثاورة اثسيد عبدامللك اثحوثي، أمس االثنن، 
االثتـزا2َ بتنفيـذ اتّفاق سـتوكهوثم رغم اسـتا9ار اثط9ف 
اآلخـ9 يف تعنّتـه  93 به مـن تنفيـذ االتّفاق  اثسـعي إ3 

ع9قلته. 
لـاا ذثك خلل ثقائه باملبعـوث اجماي مارتن غ9يفيث 
 اثذي ناقشـا خلثه اثقضايا املتعلقة باتّفاق سـتوكهوثم 
 خصوصاً ما يتعلق باتّفاق اثحديدة  اتّفاق تباىل اجرسد. 
 بحسب اثناطق اث9ساي جنصار اثله محاد عبداثسل2، 
أّكــد اثسـيد َعبدامللـك اثحوثي خلل اثلقـاا »عى اثتزامنا 
باتّفاق سـتوكهوثم، منتقداً اثط9ف اآلخ9 يف تعنته  93 به 
من تنفيذ االتّفاق   ضع اثع9اقيل يف سبيل تنفيذه، مقدماً 

عدىاً من اثنقاط اثتي تابت ذثك«. 
كاـا انتقد قائـُد اثاـورة خـلل ثقائه املبعـوث اجماي 
»اإللـ9اااِت اثتعسـفيَة اثتي تقـو2 بها ى ل اثعـد ان من 
إبقـاا اثحصار اثشـامل عى عاـو2 اثوطن  تنفيـذ املزيد 
مـن اإللـ9ااات اثظاملـة اثتي تسـتهدف عاـو2 املواطنن 
 اسـتا9ار إغلق مطـار صنعاا اثد يل مـع  لوى اثحاالت 
اإلنسـانية كاجم9اض املسـتعصية  نحو ذثك، ماا يتطلب 
اثسـف9 ثلخارج كاثطلب  اثتجار  اثعاثقن  تقييد ح9كة 
املواطنـن إَضاَفـة ا3 املااطلـة يف اثتَحـ9ّك اثجـاى ثتحييد 

االقتصاى ». 
 أشار عبداثسل2 إ3 أن اثسيد عبدامللك اثحوثي »نّوه ا3 
ما يوالـه ملف اجرسد من صعوبـات  ع9اقيَل تابت عد2َ 
اثجدية اثتي باتت  اضحة من قبل اثط9ف اآلخ9 يف اإلرساع 

بتنفيـذ االتّفاق املتعلق بالـف اجرسد يف مقابل اثجهوزية 
ثـدد اثوفـد اثوطني ثتنفيـذ االتّفـاق اثذي قد تـم اثتوقيع 

عليه«. 
 خـلل اثلقاا، أبلغ قائُد اثاورة اثسـيد عبدامللك اثحوثي 
املبعوَث اجماي باباىرة إنسانية »أننا عى استعداى ثتسليم 
اجسـر اثسـعوىّي امل9يض اثذي تجا3ل اثنظا2ُ اثسـعوىّي 
 ضَعه اثصحي اثح9ج  كشـف عن اثل إنسانية ثديه حتى 

تجاه لنوىه«. 
من لانبـه، أّكـــد املبعوث اجماـي خلل اثلقـاا »أنه 
سـيتَحـ9ّك مـن لانبه خلل 3ـذه اجيا2 املقبلـة بخطوات 
لاىة فياا يتعلق بتنفيذ اتّفاق ستوكهوثم املتعلق باثحديدة 
 تبـاىل اجرسد  اثعاـل عى اثوصـول التّفـاق يف اثجانب 
االقتصاىي  غر ذثك من اثقضايا ذات اثصلة باثتهدئة ». 

 : خاص:
 ّلـه اجسـرُ اثسـعوىّي، مـوىس 
شـوعي عيل عوالي، اثذي يعاني من 
م9ض فر س اثكبد، اثشك9َ  اثتقدي9َ 
ثلسـيد عبدامللك اثحوثي عى مباىرته 
بإطـلق رساحـه جسـباب إنسـانية 
بعدما رفضت بلُىه  تحاثُف اثعد ان 

مباىثتَه رغم م9ضه.
 اثتقت صحيفُة املسـرة باجسر 
مـوىس شـوعي عـيل عوالـي، أمس 
االثنن، يف املستشفى اثذي يتلقى فيه 
اثعـلَج بعد إبـلغ قائد اثاورة اثسـيد 
عبدامللـك اثحوثـي ثلابعـوث اجماي 
مارتـن غ9يفيـث أنـه سـيتم إطلُق 
رساح اجسر جسباب إنسانية،  اثذي 
بد ره  ّله اثشك9َ إ3 قائد اثاورة عى 

مباىرته اإلنسانية.
 قال اجسـرُ اثسـعوىّي ثصحيفة 

املسـرة معلقـاً عـى املبـاىرة: »اثله 
يبارك يف اثسـيد عبدامللك عى مباىرته 
يف  اثعـلَج  تلّقـي  يل  سـتتيُح  اثتـي 
اثخارج«، مشراً إ3 أن حاثتَه اثصحية 
تد3ورت مؤّخ9اً  أنه ثم يعد يستطيُع 
اثنـو2َ، حيث  أن فرتة اثنـو2 ثديه ثم 

تعـد تتجـا ُز مـن 5 – 10 ىقائـق يف 
اثيو2 اثواحد.

 أضـاف معّلقـاً عى املبـاىرة بعد 
رفض تحاثف اثعد ان مباىثتَه: »لزاه 
اثلُه خراً، اثسـيد عبدامللـك ما قرّص، 
فاباىرته ستنقذ حياتي  تنقذني من 

اثتعب اثيل فيني  اآلال2  االثتهاب«.
اثصحيفـة عـن   عندمـا سـأثته 
 ضعه خـلل اجرَْس  اث9عاية اثطبية 
اثتي تلقا3ا، أّكد اجسرُ اثسعوىّي أنه 
تلّقى كامـَل اث9عاية  اال3تاا2  قال: 
»أشـُك9ُ اإلخـوة.. إنّهـم مـا قـرّص ا 
معـي مـن ناحيـة أي يشا أحتاله، 
من ناحيـة اثعلج، أ  أي غ9ض أبغاه 
يجينـي، يعني أي يش أطلبه يجيني«، 
الفتاً إ3 أنهم ساحوا ثه باثتواُصِل مع 
أ3له  تطاينهم عى حاثته اثصحية.
 حـول مـا تدا ثـه إعـل2ُ تحاثف 
اثعد ان  اثتي نفت أن يكون اجسـرُ 
عوالي يعاني مـن أي م9ض، أ ضح 
اجسـرُ اثسـعوىّي موىس عوالي أن 
فـر َس اثكبد مـ9ٌض  راثي مولوى 
ثديه منذ اثصغـ9، إال أنه كان خاملً، 
 قد نشـط 3ذا اثفر س أثنـاَا فرتة 

أرسه.

 : صنعاء
ىعا اث9ئيُس مهدي املّشاط أبناَا مدي9ية كر إ3 
اثتسـامح  اثتصاثح  استغلل توله اثد ثة اثجديد 
ثتوحيـد اثصـف  اثتولـه بُنية صاىقة مـع اثد ثة 
إلنهـاا ُكـــّل اثخلفـات  املشـاكل عى مسـتود 
املدي9ية، الفتاً إ3 أن أمن  اسـتق9ار املدي9ية ينطلق 
مـن إراىة أبنائهـا  يف املقدمـة املشـايخ  اجعيـان 
باثتعا ن مع اثد ثة، مشراً إ3 أن اجمن  االستق9ار 
3و املدخل اجسايس ثعالية اثبناا  اثتناية   صول 

اثخدمات اثتي يحتالها أبناا املدي9ية. 
 خلل ثقائه، أمس االثنن، يف اثعاصاة صنعاا 
باحافظ حجة 3لل اثصويف  قياىة مدي9ية كر 
 عدى من مشايخ   لهاا املدي9ية، أّكــد اث9ئيس 
املّشـاط أن اثد ثـة تعاـل ضان رؤية سياسـيّة 
لديـدة ثتحقيق املصلحة اثعليـا ثلوطن  املواطن 
عى مسـتود املحافظـات  املدي9يـات باا يكفل 
عداثـة اثتوزيـع ثلخدمـات  اثتناية املسـتدامة، 
مضيفـاً »اثسياسـة اثتـي تعاملت بهـا اجنْظاة 
اثسابقة ثخلق اثفتن  اثرصاعات قد  ثت،  بدأت 
اثد ثة منذ عهـد اث9ئيس اثشـهيد صاثح اثصّااى 
سياسـة تهدف باثدرلـة اج 3 ثتحقيق مصلحة 
املواطن  عداثة اثتناية املحلية يف لايع املناطق«. 

كاـا أّكـــد رئيـس املجلـس اثسـيايّس اجعـى أن 
اثخلفـات عـى مسـتود اثقبائـل أ  املناطـق  خلـق 
اثكانتونـات ثم يعد مسـاوحاً به  سـتتوالد اثد ثة يف 
ُكــّل املناطق عرب أ3لها، مشدىاً عى أن اثتف9غ ملوالهة 

اثعد ان اثخارلي يجب أن يكون أ ثوية اثجايع. 
 ثّان اث9ئيُس املّشـاط املواقَف املرفة ملحافظة 
حجة يف موالهة اثعد ان اثسعوىّي اجم9يكي  رفد 
لبهـات املوالهة مع قود اثعد ان  امل9تِزقة بآالف 
اث9لـال، مشـراً إ3 أ3ايّـة مضاعفـة اثجهـوى يف 

اثتحشيد ث9فد اثجبهات. 
 أضـاف »املوقـف اثتأريخي جبناا حجة شـّكل 
صاا2َ أمان ثليان  تحطات عى صخ9ة صاوى3م 

أحل2 اثغزاة  أمانيهم«. 
 أشـار إ3 أن اثحكومـة رصدت مـا يقارب 300 
مليون ريـال ثتوفر اثخدمات  املشـاريع اثتناوية 
جبنـاا محافظة حجة ضاـن إمكانياتها املتاحة يف 
ظل اسـتا9ار اثعد ان  اثحصار،  سـيكون ملدي9ية 

كر اثحصة اثكبرة. 
  ّله اث9ئيس املّشـاط، محافَظ حجة بتشـكيل 
ثجنة من أبناا املدي9ية  املحافظة ثلنز ل إ3 مناطق 
مدي9يـة كر  حل اإلشـكاثيات اثعاثقة باا يحقن 
اثدمـاا  يوّحـد اثصـفَّ يف موالهـة اثعـد ان اثذي 

يستهدف ُكــّل اثيانين ى ن استاناا. 

فياا عـرّب محافـظ حجة عـن اثشـك9 ثل9ئيس 
املّشـاط عى إتاحة اثف9صة ثهذا اثلقـاا  اال3تاا2 
اثذي يوثيـه باحافظة حجـة، الفتـاً إ3 أن مدي9ية 
كر بحالة ماّسـة إ3 توفر اثكار من املشـاريع، 
باإلَضاَفة إ3 حالتها اثكبرة اثيو2 ثتوفر املزيد من 
اثدعم اإلنساني يف ظل استا9ار اثعد ان اثحصار. 

 أّكــد اثتـزا2َ قياىة املحافظة بتشـكيل اثلجنة 
 رسعـة نز ثهـا إ3 مدي9ية كر ثحل اإلشـكاثيات 
اثقائاـة  اثنظـ9 يف توفـر االحتيالـات اثتناويـة 
ثلادي9يـة، منو3ـاً باملوقف املّرف جبنـاا مدي9ية 

كر يف موالهة اثعد ان  رفد اثجبهات. 
من لانبهم ثّان مشـايخ  أعيـان مدي9ية كر 
ح9َص اثقياىة اثسياسـيّة عى حقن ىماا اثيانين 
 توفـر اثخدمات  املشـاريع اثتناويـة ثلادي9يات 
املح9 مـة، مؤّكــدين أن أبنـاا مدي9ية كر كانوا 
 مـا يزاثـون إ3 لانب اثوطـن  اثد ثـة  ثابتن يف 
موالهـة اثعـد ان مع ُكـــّل أبناا اثياـن  قبائله 

اثح9ة اجبية. 
كاـا لـ9د خـلل اثلقـاا مناقشـة احتيالات 
املدي9ية اثخدميـة  اثتناوية  كذا اثجوانب املتعلقة 
بتعزيـز االصطفـاف  اثتلحم اثوطنـي يف موالهة 
مؤامـ9ات اثعـد ان اثسـعوىّي اجم9يكـي  أى اتـه 

 محا الته إثارة اثفتن  اثقلقل. 

ميليشيا االحتالل يهاجمون 
فعالية لحكومة الفار 
هادي ويدوسون على 

الفتاتها وأدبياتها بالشوارع 
الرئيسية يف عدن 

 : عدن:
3الم مسـلحون م9تِزقة مواثون ثلحتلل اإلماراتي بادينة 
عـدن فعاثيًة ثوزيـ9 يف حكومة اثفار 3اىي قبـل أن يلوذ لايع 

املشاركن باثف9ار؛ خوفاً من تع9ضهم جي أذد قد يطاثهم. 
 قـال اثصحفـي امل9تـِزق صاثـح اثضاثعـي يف منشـور عى 
صفحته بـ »فيسـبوك«، أمـس االثنن: إن ميليشـيات االحتلل 
3الاـت، أمـس، إحـدد اثقاعـات يف منطقة حافـون بادي9ية 
املعـل كانت تحتضـن ثقاًا يجاع امل9تِزق يـارس اث9عيني - زي9 
مـا يسـاى مؤتاـ9 اثحـوار اثوطنـي يف حكومـة اثفـار 3اىي، 
 اثـذي ينتاي ثحزب اإلصلح امل9تِزق، باجاوعة من اثناشـطن 

 اثناشطات املواثن ثلعد ان. 
 أضـاف أن املسـلحن اثتابعـن ثلحتـلل اقتحاـوا اثقاعة 
بشـكل مباغت  بقوة اثسـلح، ما ىفع اثوزيـ9 امل9تِزق اث9عيني 
إ3 اثه9 ب، مخلفاً  رااه اثشـباب  اثشـابات املدعوين ثحضور 
اثلقـاا اثذيـن بد ر3ـم ثـم يجـد ا أمامهم سـود االسـتنجاى 
باملسـلحن  اثتعّهد ثهم بعـد2 حضور 3كذا ثقـااات، مبيناً أن 
اث9ساثة قد  صلت  أن اثقاى2 سيكون أعظم أما2 حكومة اثفار 

  زرائها  مسئوثيها اثذين ال يزثون يف غيهم سائ9ين. 
 تـدا ل ناشـطون  إعلميـون باختلـف مواقـع اثتواصـل 
االلتااعي، أمس االثنن، صوراً ثلوحات  اثبَنَارات  اثشـعارات 
املتعلقـة باثفعاثية اثتـي كان من املق9ّر إقامتهـا من قبل  زي9 
اثد ثة ثشـئون مخ9لـات اثحـوار اثوطني يف حكومـة امل9تِزقة 
 قد تم ف9ُشـها باثشـارع اثعا2 أما2 بوابة املحافظة يف اثشارع 
اث9ئيـي باملعل  لعل املارة  اثسـيارات يد سـون عليها ذ3اباً 

 إياباً. 
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أخبار

 عبر فيها طالب المدارس عن فخرهم واعتزازهم بالشهداء وجّددوا العهد بالمضي على نهجهم:

 أّكـــدوا تمسكهم بالمبادئ الدينية والوطنية القويمة:

أبناء املحافظات الجنوبية يكّرمون أسَر الشهداء والجرحى من أبناء محافظة مأرب

ذمار: مدارس مديريات الحداء وذمار واملنار تختتم أنشطة الذكرى السنوية للشهيد بعدد من الفعاليات والندوات الثقافية 

 : خاص 
نّظـم أبناا املحافظـة اثجنوبية، 
أمس االثنن، بصنعـاا حفَل تك9يم 
جرس اثشهداا  اثج9حى من اثجيش 
 اثلجان اثشعبية من أبناا محافظة 
مـأرب يف إطـار اثذكـ9د اثسـنوية 

ثلشهيد. 
  يف حفل اثتك9يم، أشاى محافظة 
باثحضـور  اث39ـوي  أحاـد  أبـن 
املّرف يف اثفعاثية اثسنوية ثلشهيد 
 تك9يـم 600 من أَُســ9 اثشـهداا 
 اثج9حى من أبناا محافظة مأرب 
اثتقديـ9  اثع9فان   اثـذي يعكـس 
يف  اثشـهداا  تضحياتهـم  بـد ر 

مولهه قود اثعد ان. 
محافظـة  أبنـاا  أن  إ3   ثفـت 
بطوثيـة  ملحـم  سـط9 ا  مـأرب 
اثسـعوىي  اثعـد ان  موالهـة  يف 
اجم9يكي  م9تِزقته.. مشـراً إ3 أن 

قود اثعد ان ارتكبت ُكــّل اثج9ائم 
ثكرس إراىة اثشـعب اثيانـي ثكنها 
فشـلت  زاى صاـوى اثشـعب  قوة 

ليشه  ثجانه اثشعبية. 
إ3  اث39ـوي  املحافـظ   تطـ9ق 
مـا يـد ر مـن رصاع يف املحافظات 
اثجنوبية املحتلة  خاصة محافظة 

عـدن  مـا تشـهده من  ضـع غر 
مسـتق9 بسـبب املحتـل اإلماراتـي 
اثذي أصبح 3و املسـيط9َ عى ُكــّل 

يشا. 
كاـا أثقيـت عـدى مـن اثكلاات 
مـن قبل  كيـل أ ل محافظة مأرب 
علـوان  اثقائـم  محسـن  محاـد 

بأعاـال مديـ9 مؤسسـة اثشـهيد 
ثؤي عام9  اثشـيخ محاد عبد اثله 
بنان، أشـارت يف مجالها إ3 أ3ايّة 
اثسـنوية  اثذك9د  إْحيَـــاا فعاثية 
ثلشـهيد تخليداً ثتضحيات اثشهداا 
عـن  ىفاعـاً  اثبطوثيـة؛   مآث39ـم 

اثوطن  عزته  ك9امته. 
 أشـارت اثكلاات إ3 أن محافظة 
مـأرب قدمـت اثكاـر من اثشـهداا 
 سـتظل يف مقدمة اثصفـوف يف رفد 
اثجبهـات. مؤّكــــدة إ3 أن اثتك9يم 
يدل عى تلحم أبناا اثيان من شااثه 
إ3 لنوبـه يف اثدفاع عـن اثوطن  كذا 
تقدي9ا ثـأى ار اثبطوثية  اثتضحيات 
اثتـي قدمهـا اثشـهداا يف موالهـة 

اثعد ان. 
 يف ختا2 اثحفل اثذي تخلله عدى 
مـن اثقصائد املعربة عن املناسـبة، 
تم تك9يم أَُســ9 اثشهداا  اثج9حى 

باثشهاىات اثتقدي9ية. 

حّجة: مكتب صحة خريان املحرق يختتم 
فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بتسيري قافلة 

صحية وعينية للمرابطني يف الجبهات
 : حجة:

اختتم أبناا مدي9ية خران املح9ق باحافظة حجة، أمس اج ل 
فعاثياتهم االحتفائية باناسبة اثذك9د اثسنوية ثلشهيد بتسير 
قافلة صحية  عينية كربد حالت شـعار )شهداؤنا عظااؤنا(؛ 
ىعااً  إسـناىاً ثلا9ابطن يف اثجبهات من أبطال اثجيش  اثلجان 
اثشعبية،  ذثك ب9عاية  تاويل من مكتب صحة مدي9ية خران. 
 خـلل تسـير اثقافلـة اثتي احتـوت عى كايـات كبرة من 
اجى يـة  املسـتلزمات اثصحية  املـواى اثغذائية  املباثـغ املاثية، 
أّكـــد أبناا خران عى االستا9ار يف اثصاوى  اثابات  ىعم  رفد 
اثجبهـات باملال  اث9لـال، مجّدىين اثعهد ثلشـهداا بامليض عى 
ىربهم  اثسـر عى نهجهم يف تجسيد ثقافة اثجهاى  االستشهاى 
يف  اقـع اثحيـاة  مواصلة اثبـذل  اثعطاا حتـى تحقيق اثنرص 

 تح9ي9 كافة اجرايض اثيانية. 
 اعتـرب مكتـب اثصحة أن تسـير اثقافلـة 3و أقل  الـب ياكن أن 
يقدمـه مكتب اثصحة  اثـكاىر اثصحي باملدي9يـة يف مقابل اثتضحيات 
اثتي يقدمها املجا3د ن من أبطال اثجيش  اثلجان اثشـعبية مان بذثوا 
أر احهـم رخيصة يف سـبيل اثله  اثدفـاع عن اجرض  اثع9ض، مشـيداً 
باالنتصـارات  امللحم اثبطوثيـة اثتي يحّققها أبطـال اثجيش  اثلجان 

اثشعبية يف مختلف لبهات  ميدان اثقتال. 

تكريم أبناء الشهداء بمدارس 
رداع بمحافظة البيضاء 

 : البيضاء:
ك9ّمت مدارُس ٢٢ مايو ثلبنات  اث9شيد اج3لية بادي9ية رىاع 
باحافظـة اثبيضـاا، أمس االثنـن، أبناا  بنات اثشـهداا اثذين 
يتعلاـون باملدرسـتن.   خـلل اثتك9يم اثذي شـارك فيه مكتب 
اثرتبيـة  اثوحـدة اثرتبويـة باملحافظة أّكــــد املك9مون أن 3ذا 
اثتك9يم تأكيٌد عى مكانة اثشـهداا اثعاثية  مسـا3اة بسـيطة 
 معنويـة إزاا ما قدمه آباؤ3م من تضحيات لسـياة، معتربين 

ذثك  البا  حقا من حقوقهم املستحقة. 
  أّكــــد اثقائاـون عـى رض رة اال3تاا2 بأبناا اثشـهداا، 
 االستا9ار يف ىرب آبائهم من خلل رفد اثجبهات باث9لال  املال 
حتـى تحقيـق اثنرص  تطهـر اثـرتاب اثياني من ىنـس اثغزاة 

 م9تِزقتهم. 

مكتب الرتبية والتعليم بعمران ينّظم 
فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 

 : عمران:
نّظم مكتُب اثرتبية  اثتعليـم باحافظة عا9ان، أمس االثنن، 
فعاثيـة  ب9نامج اإلذاعة املدرسـية باناسـبة اثذك9د اثسـنوية 
ثلشـهيد.  تضانـت اثفعاثيـُة تك9يـَم أبنـاا اثشـهداا امللتحقن 
بادرسـة اجمجاى  فقـ9ات فنيـة  قصائد شـع9ية  مرسحية، 
لّسـدت  اقع ل9ياة  مجزرة اثعد ان بحـق اثقياىات اثرتبوية 
باملحافظة.   أشار  كيل املحافظة حسن اجشقص  مدي9 مكتب 
اثرتبية  اثتعليم باملحافظة أحاد اثشهاري إ3 أ3ايّة تنظيم مال 

3ذه اثفعاثيات اثتي تجسد عظاة اثشهاىة  االستشهاى. 
 اسـتنك9ا ل9ياـة تحاثف اثعـد ان بحق اثقيـاىات اثرتبوية 
باملحافظة  سلسـلة اثج9ائم  املجازر اثتي ارتكبها بحق اثشعب 
اثياني يف مختلف املحافظات يف ظل صات ى يل مخجل  معيب. 
 أشـاىا باثبطوالت اجسطورية اثتي يسـط39ا أبطال اثجيش 
 اثلجـان اثشـعبية يف اثدفـاع عـن ثوطـن  اثتنكيـل باثعـد ان 

 م9تِزقته. 

املسرة: ذمار
اختتاـت محافظـُة ذمـار، أمـس 
االثنـن، اثذكـ9د اثسـنوية ثلشـهيد 
بتنظيم عدى مـن اثفعاثيات اثخطابية 
 اثاقافية  اثزيـارات امليدانية ث9ياض 
اثشـهداا يف مدي9يـات مدينـة ذمـار 

 املنار  اثحدا
 خـلل اثفعاثيـات اثتـي نّظاهـا 
طلب  معلاو مـدارس اثنور  اثاورة 
 اثعلـو2 اثحدياـة  اثياـن اثحديـث، 
 بلقيـس  حفصـة ثلبنـات بادي9ية 
ذمار، أمس، أثقيت اثعديد من اثكلاات 
املعـربة عـن عظيـم املكانـة  املنزثة 
اث9فيعة اثتي ناثها اثشـهداا اثعظااا، 
مشـيدين باملواقف  امللحم اثبطوثية 
اثتي حّققو3ـا يف موالهة قود اثظلم 
 اثعد ان، أم9يكا  إرسائيل  عالئهم 
اجرض  عـن  املنطقـة،  اثدفـاع  يف 

 اثع9ض. 
بد ر3ـم، أّكــــد طـلب  معلاو 
اثغايـة  ذمـار عـى عظيـم  مدي9يـة 
 اثهـدف اثتـي ضحـى اثشـهداا من 
أللهـا، الفتـن إ3 أن تَحــ9ّك أبنـاا 

اثشعب اثياني  يف مقدمتهم اثشهداا 
لاا مـن منطلق اثدفاع عن أنفسـهم 
 أرضهـم  ع9ضهم  اثتصـدي ثقود 
اثعـد ان  اثبغي اجم9يكي اثسـعوىي 
عى بلد3م، مؤّكـــدين اسـتا9ار3م 
يف اثبذل  اثعطاا  مواصلة اثسر عى 

نهج اثشهداا حتى تحقيق اثنرص. 
مـن لانبهـم، عـرّب أبنـاا مدارس 
اثفعاثيـات  خـلل  املنـار  مدي9يـة 

نّظاهـا  اثتـي  اثختاميـة   اثنـد ات 
اثطـلب  املعلاـون يف ُكلٍّ من مجاع 
اثتضامـن باثحجب،  مجاـع اثنجاح 
اثصيـد  حـوى«  مجاـع  »ذي  بــ 
 مدرسة  اىي ك9يفة  مدرسة كهال، 
عـن فخ39ـم  اعتزاز3ـم باثشـهداا 
اثعظااا، مشـرين إ3 أن اثتضحيات 
اثكبـرة اثتـي قدمها اثشـهداا اجب9ار 
يف موالهة قـود اثعـد ان  م9تِزقته 

ستظل مشعل نور يقتدد به، مجّدىين 
اثعهد ثلشهداا بامليض عى ىرب  نهج 
اثشهداا يف موالهة اثعد ان  م9تِزقته 
 ىعم  رفد اثجبهات باملال  اث9لال. 
إ3 ذثـك، اختتـم طـلب  معلاـو 
اثذكـ9د  اثحـداا  مدي9يـة  مـدارس 
اثسـنوية ثلشـهيد بإقامـة عـدى من 
االحتفائيـة  اثوقفـات  اثفعاثيـات 
االحتجاليـة املنّدىة بج9ائـم اثعد ان 
 م9تِزقته بحـق املدنين، مؤّكـــدين 
عى أ3ايّـة إْحيَـــاا ثقافـة اثجهاى 
املجتاـع،  أ سـاط  يف   االستشـهاى 
 مواصلة اثسـر عى اثنهج اثذي سار 
عليـه اثشـهداا اثعظاـاا يف موالهة 
قـود اثظلـم  اثطاغـوت  اثدفاع عن 

املستضعفن حتى تحقيق اثنرص. 
يشـار إ3 أنه  يف ختـا2 اثفعاثيات 
اثتـي أعقبها زيـارات ميدانية ث9ياض 
اثشـهداا يف ُكــلٍّ مـن مدي9يات املنار 
 اثحـداا  ذمـار، تـم تك9يـم طـلب 
 طاثبـات املدارس من أبناا اثشـهداا 
املدي9يـات  مـن  ُكـــلٍّ  يف  اثعظاـاا 

اثسابق ذك39ا. 

دائرة التوجيه املعنوي تنّفذ زيارات ألسر شهداء الدائرة
 : صنعاء:

َعِب  اثضباط  زار عدٌى من رؤساا اثشُّ
بدائ9ة اثتوليه املعنوي ثلقوات املسـلحة 
بصنعـاا، أمـس االثنن، أَُســ9 شـهداا 
اثتوليه املعنوي  اإلعل2 اثعسك9ي  ذثك 
يف إطار اثذك9د اثسـنوية ثلشهيد.   نقل 
اثزائـ9 ن تحيـات قيـاىة  زارة اثدفـاع 
 رئاسـة 3يئـة اجركان اثعامـة  قياىة 
ىائـ9ة اثتوليـه املعنوي جرس اثشـهداا 
 قدموا ثهـا 3دايا رمزية  مباثَغ ماثية.. 
مشـيدين باواقـف اثشـهداا  أى ار3م 

اثبطوثية يف لبهات اثعزة  اثك9امة. 
اثتوليـه  شـهداا  أن   أّكــــد ا 
املعنـوي  اإلعل2 اثعسـك9ي سـيظلون 
محل ا3تاا2 قيـاىة اثدائ9ة  أن اثجايع 
يفاخ9 ن بهم  بعطاااتهم  تضحياتهم 
اثوطنيـة اثتي قدمو3ا مـن ألل  طنهم 

 شعبهم. 
فياا عرّب أ3ايل اثشـهداا عن اثشـك9 
ثقيـاىة ىائ9ة اثتوليـه املعنوي عى 3ذه 
اثزيـارات  اال3تاـا2 بأَُســ9 اثشـهداا 
 اثـذي يجسـد رؤيـة اثقيـاىة اثجديـدة 

ثلدائ9ة. 
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خالل مؤتمر صحفي أقامته منّظمة تهامة حول جرائم العدوان على محافظة الحديدة:

استشهاد 2032 مدنياً بينهم 272 طفاًل و106 نساء وإصابة 2495 
آخرين يف محافظة الحديدة منذ بداية العدوان

 : الحديدة
ثلحقـوق  تهامـة  منظاـُة  عقـدت 
 اثتناية  اثـرتاث اإلنْْسـاني باحافظة 
اثحديدة، أمس االثنـن، مؤتا9اً صحفياً 
حـول ل9ائـم اثعـد ان عـى املحافظة 

خلل 2٢٠١٨. 
حـرضه  كيـل  اثـذي  املؤتاـ9   يف 
املحافظة مجدي اثحسـني  نائب مدي9 
مكتب حقوق اإلنْْسـان باثحديدة حسن 
ىر يـش.. اسـتع9ض رئيـُس منظاـة 
تهامـة عبداثقاىر مقبـويل اثج9ائم اثتي 
 ٢٦ منـذ  باثحديـدة  اثعـد ان  ارتكبهـا 
2٢٠١٩  اثـذي  حتـى   2٢٠١٥ مـارس 
تسـبب يف استشـهاى أثفـن  ٣٢ مدنياً 
بينهم ٢٧٢ طفلً  ١٠٦ نسـاا  إصابة 

أثفن  ٤٩٥ مدنيا. 
 أشـار إ3 أن اثعد ان تسـبب أيضاً يف 
تدمر  ترضر اثبنية اثتحتية باملحافظة 
تـم  أنـه  مبينـا  مدي9ياتهـا   مختلـف 
اسـتهداف ١٦ ط9يقـاً  لـرساً َ ثلثـة 
موانـئ  مطـار  ثاانية خزانـات مياه 
 خاسـة موثـدات كه9بائيـة  خاـس 
شـبكات  محطـة اتصال  ١٩ منشـأة 
حكوميـة  ثـلث صوامع غـلل  ١٤٠ 
منـزالً  أربع لامعـات  كليات  ثاانية 

مستشفيات  م9فق صحي. 
 ٨٣ اسـتهدف  اثعـد ان  أن   أ ضـح 
مهنيـاً  صناعيـاً  مدرسـة  معهـداً 
 منشـأتن إعلميتـن  أربعة مسـالد 
سـياحية  خاـس  منشـآت   تسـع 
منشـآت رياضـة  ثلثـة مواقـع أث9ية 
 ١٦ مصنعاً  ١٧ سـوقاً  ناقلتي  قوى 

 ٣٣٦ قارب صيد  ٢٠  سيلة نقل  ١٦ 
منشـأة تجارية  ثاانيـة مخازن أغذية 

 ٢٩ شـاحنة  ١٦ مزرعة ىلاج  ست 
محطات  قوى. 

فياا أشـار رئيس امللتقـى اجكاىياي 
مالـد  اثدكتـور  اثحديـدة  بجامعـة 
اإلىريـي، إ3 أن اسـتا9ار اثعد ان عى 
اثحديدة تسـبّب يف تدمر  ترضر اثعديد 
من كليـات اثجامعة، منهـا كلية اثطب 
مـا   اثصيدثـة  املختـربات  غر3ـا، 
تسـبب بإغلق كليات اثرتبية  اجسـنان 
اثتعليـم   اثتجـارة  اثريعـة  م9كـز 
املسـتا9  كليات أخ9د إ3 لانب إغلق 

مبنى رئاسة اثجامعة. 
 بّن أن كليـات اثجامعة خلل اثعا2 
أصبحـت  اثحـايل  اثجامعـي  اثـدرايس 
موزعة عى كلية اآلىاب  بعض مدارس 
 معا3ـد  مستشـفيات املحافظة، باا 
يكفُل عد2َ ح9مان اثطلب من اثدراسـة 

ل9اا استا9ار تصعيد اثعد ان. 

شركة النفط تعلن عن تخفيض جديد 
ألسعار املشتقات النفطية

يف اجتماع ملناقشة آلية التواصل بني 
عقال الحارات واألجهزة األمنية بصنعاء

التأكيد على ضرورة تعزيز مستوى 
التنسيق بما يسهم يف ضبط املخالفني

 : صنعاء
أعلنـت رشكـُة اثنفـط اثيانيـة، أمـس 
اج ل، عن تخفيض لديد جسعار املشتقات 
اثنفطية ابتـداًا من صباح اثسـبت اثقاى2 

املوافق 2 فرباي9 ي2201. 
َ بنـاًا عى ما اثتزمت بـه رشكة اثنفط 
سـلفاً من االسـتا9ار يف اثقيا2 باثدراسـة 
 املتابعـة اثحاياـة ثكافـة املتغـرات اثتي 
تؤث9 عى أسعار املواى اثبرت ثية  املتاالة يف 
أسعار اثرصف  اثبورصة اثعاملية، أ ضحت 
رشكـة اثنفط يف بيـان صاىر عنهـا تلقت 
صحيفة املسـرة نسـخة منـه بأنها أق9ت 
تخفيـض سـع9 بيع مـاىة اثبنزيـن ثلا9ة 
اثخامسـة إ3 6500 ريـال ثلدبـة عريـن 
ثرتاً  اثديزل 7500 ريال ثلدبة عرين ثرتاً، 

حيـث كان سـع9 اثبنزيـن )11300( ريال 
 اثديزل )13500( ريال. 

 ذكـ9 اثبيان أنـه  بعد م9العـة كافة 
اثتكاثيف ق9ّرت اثركة تخفيَض سع9 بيع 
ماىتـي اثبنزيـن  اثبرت ل  فقـاً ثلتكاثيف 
املتاحـة باـا يتناسـب مع سـع9 اثرصف 

اثحايل ابتداا من صباح اثسبت اثقاى2. 
 لـّدىت اثركة اثتأكيد أنها مسـتا9ة 
املشـتقات  أسـعار  يف  اثنظـ9  إعـاىة  يف 
اثنفطية بحسـب املتغرات  باـا يؤىي إ3 
خلـق اسـتق9ار تاوينـي يف كافـة املناطق 
 املحافظـات  توفـر املشـتقات اثنفطية 

بأقل اثتكاثيف املاكنة. 
 ىعت املواطنن إ3 اثتعا ن مع اثركة 
 اإلبلغ عن أية مخاثفة من أية محطة عى 
أرقا2 غ9فة اثعاليـات اثتاثية )836552 – 

01 أَ  836553 – 01(. 

 : صنعاء
ب9ئاسـة  كيـل  التاـاٌع  أّكــــد 
املحافظـة ثقطـاع اثوحـدات اإلىاريـة 
لربان غوب9، أمس االثنن، عى رض رة 
تعزيـز مسـتود اثتنسـيق بـن ُعّقال 
اثحارات  اجلهزة اجمنية باا يسهم يف 

ضبط املخاثفن. 
 ناقش االلتااُع اثذي حرضه مدي9ا 
شـئون اثقبائـل  اإلعـل2 باملحافظـة 
املشـرتكة  اثعاليـات  غ9فـة   رئيـس 

اجمنيـة  اثـربايش  اجلهـزة  عبداثلـه 
 عقـال اثحـارات، آثيـَة اثتواصـل بن 
اجمنيـة،  اثحـارات  اجلهـزة  عقـال 
مشـيداً بد ر عقال اثحارات يف اثتعا ن 
مع اجلهزة اجمنية  املكاتب اثتنفيذية. 
كاـا أّكــــد االلتااع عـى أ3ايّة 
 ضـع آثيـة مناسـبة ثتبسـيط توزيع 
مـاىة اثغاز ثلاواطنـن تضان  صوثه 
إ3 اثجايـع، الفتـاً إ3 رض رة أن تبقى 
إحيـاا م9كـز املحافظـة ناوذليـة يف 

مختلف اثجوانب. 

محافظ ذمار يزور متحف بينون بمديرية الحداء ويدحض 
شائعات العدوان التي زعمت نهَبه

في دورة تدريبية بصنعاء في مجال اإلنتاج النباتي والحيواني
نائب وزير الزراعة يؤّكـــد أهمّية تطوير وتحسني املعارف حول اإلنتاج 

النباتي والثروة الحيوانية لتحسني مصادر الدخل املعيشية لألسر الزراعية 

 : ذمار
ىحـض محافـُظ ذمـار، محاد حسـن 
املقديش، أمس االثنن، مزاعم  سـائل إعل2 
اثعد ان بشأن نهب محتويات متحف بينون 

اثتأريخي. 
 قـال محافظ ذمـار: إن زيـارة متحف 
بينـون تأتـي رىاً عـى شـائعات تنا ثتهـا 
 سـائل إعل2 اثعد ان َ اثتي أشـاعت نهب 
محتويات متحف بينون اثتأريخي بانطقة 

ثوبان بادي9ية اثحداا. 
  خـلل اثزيـارة اثتي رافقـه فيها  كيُل 
املحافظة عباس اثعاـدي، أّكـــد املحافظ 
املقـديش عى اج3ايّـة اثتأريخيـة ثلاتحف 
اثذي يضم مجاوعة من أندر اثقطع اجث9ية 
 املخطوطات  نااذج من املور ث اثشـعبي 
اثذي تزخ9 به املنطقـة، حيث يضم املتحف 
مئات اثقطع اجث9ية  املخطوطات، توثق يف 
مجالها لزا من حضـارة  تأريخ اثيان يف 

مختلف اثعصور اثتأريخية. 

 أشـار املقديش إ3 أ3ايّة تضاف9 لهوى 
اثجايـع ثلحفـاظ عـى محتويـات املتحف 
 حاايـة املواقـع اجث9يـة مـن اثعصابـات 
اإلل9اميـة اثتي تعال عـى املتال9ة بتأريخ 
 حضـارة اثشـعب اثيانـي، منّو3ـاً إ3 أن 
اثحفـاظ عـى املواقـع اجث9يـة  اثتأريخية 
اثوطـن  أبنـاا  كل  مسـؤ ثية   املتاحـف 
باختلـف رشائحهـم  تولهاتهـم باعتبار 
املـور ث اثتأريخي ملكا ثـكل اجليال  إرثا 

تأريخيا عامليا يجب اثحفاظ عليه. 
 بّن أن ما ياار من شائعات بهذا اثشأن 
ما 3ي إال مقدمة ملحا ثة اسـتهداف املواقع 
اثتأريخيـة  منها متحف بينـون اثتأريخي، 
كاـا حصل  أن تم اسـتهداف متحف 93ان 
اإلقلياـي بادينـة ذمـار مـن قبـل تحاثف 
اثعـد ان  غر3ـا مـن املواقـع اثتأريخيـة 

 اجث9ية اثتي طاثتها غارات اثعد ان. 
مـن لانبه قـد2 مدي9 اآلثـار باملحافظة 
شـداى اثعليـي  مدي9 متحف بينـون صاثح 
أحاـد اثعزيـزي، رشحـاً حول مـا يتضانه 
املتحف من قطع أث9ية  نااذج من املور ث 

اثشـعبي ملنطقـة بينـون  مدي9يـة اثحداا 
»اثقطع اجث9ية  اثلقـى  نااذج من اجزياا 
 اثحيل  اثصناعـات اثح9فية  أى ات اثعال 
اثزراعـي اثتي اسـتخدمها اإلنْْسـان اثياني 

قدياا ». 
 بيّنـا أن املتحَف مفتـوح ثلز ار بصورة 
ىائاـة  مـا تناقلته  سـائل اإلعـل2 حول 
املتحف ما 3و إال محا ثة تربي9 السـتهداف 
املتحـف  طاس حضـارة اثشـعب اثياني 

 تأريخه اثع9يق. 
يف ذات اثسـياق اّطلـع املحافظ املقديش، 
عـى نفـق بينـون اثتأريخـي  اثـذي يوثّق 
عظاة اإلنْْسـان اثياني اثـذي طوع اثصخ9 
 ثقب اثجبال ثتسـهيل عالية نقل اثسـيول 

ث9ي اج ىية اثزراعية. 
 أّكـــد املحافظ املقديش أ3ايّة اثحفاظ 
عـى املواقـع اجث9ية  حاايتها مـن اثعبث، 
الفتـاً إ3 مـا تزخـ9 به ذمـار مـن مور ث 
حضـاري  تأريخي ياتـد جَْكاَــ9 من ثلثة 

آالف عا2. 

 : صنعاء
اثزراعـة  اثـ9ي  نائـُب  زيـ9  أّكــــد 
املهنـدس مالد املتوكل، أمس االثنن، خلل 
ى رة تدريبيـة بصنعـاا يف مجـال اإلنتـاج 
اثنباتـي  اثحيوانـي، عـى أ3ايّـة تطويـ9 
 تحسـن املهارات  اثقدرات حـول اإلنتاج 
اثنباتـي  اثاـ9 ة اثحيوانية كأحـد مصاىر 

اجمن اثغذائي. 
 خلل اثـد رة اثتي تهدف إلكسـاب 16 
مهندسـا  متخصصـا يف املجـال اثبيطـ9ي 
مـن محافظـات: صنعـاا، ذمـار، اثبيضاا 
 اثجـوف، معـارف حـول اإلنتـاج اثنباتـي 
 اثحيوانـي،  املسـاعدة يف بنـاا اثقـدرات، 
تقنيـات  اسـتخدا2  يف  املهـارات   تعزيـز 

اثتدريب ثتحسـن سـبل املعيشـة اثزراعية 
ثـأرس اجَْكاَـــ9 ضعفـاً، أّكــــد املتـوكل 
اثحـ9ص عـى تقديم اثدعـم  اثتسـهيلت 
 اثعاـل عى إعداى كواىر بيط9ية قاىرة عى 
حاايـة 3ذا اثقطـاع اثحيوي  نـر اثوعي 
بقضايا اثصحة اثحيوانية، فضلً عن تطوي9 
اثربامج املعنية بإنتالية املحاصيل اثغذائية 
ثتعزيز تولهـات اثد ثة ثل3تاـا2 بقضايا 
اجمن اثغذائي، يف ظل اثظ9 ف االسـتانائية 
اثتي تا9 بها اثبلى ل9اا اثعد ان  اثحصار. 
 أشـار املتوكل إ3 أن اثيان ياتلك قطاعا 
 اسـعا من اثا9 ة اثحيوانية ياكن استغلل 
3ذه امليزة  تشجيع االستااار يف 3ذا املجال 
 إقامـة مصانـع ثلصناعـات اثغذائية من 
منتجات اجثبان، مشيداً بد ر منظاة اثفا  

يف مسـاندة لهوى اثتنايـة يف اثيان خاصة 
يف املجـال اثزراعي،  أ3ايّة اسـتا9ار اثدعم 
 املسـاندة ملختلـف اجنشـطة اثتي تسـعى 
ثتنفيذ3ـا  زارة اثزراعـة سـياا املتعلقـة 
باجمـن اثغذائـي  تحسـن مصـاىر اثدخل 

املعيشية ثأرس اثزراعية. 
مـن لانبـه أشـار مدي9 مـر ع اثدعم 
اثطارئ ثتحسـن سـبل املعيشـة اثزراعية 
فـؤاى  اثياـن  يف  ضعفـاً  اجَْكاَـــ9  ثـأرس 
ثبنـاا  يهـدف  اثتدريـَب  أن  إ3  اثحايـدي، 
قدرات املشاركن يف إنتاج املحاصيل  اثا9 ة 
اثحيوانيـة مـن ألـل االسـتخدا2 اثفعـال 
ثلادخـلت املسـلاة ثهـم مـن ألـل زياىة 

اإلنتالية. 
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- بداي��ة حدثن��ا عن الهيئ��ة العامة 
للنق��ل وع��ن وضعيته��ا ب��ن األم��س 

واليوم وكيف كانت من قبُل؟
بسـم اثله اث9حان اث9حيـم،  اثصلُة 
 اثسـل2ُ عـى سـيدنا محاد  عـى آثه 
أ الً  املنتجبـن،  اثطا93يـن،  صحبـه 
ُب بكم يف فـ9ع اثهيئة اثعامة ثلنقل  ن9حِّ
تعـز،  نشـك9كم  محافظـة  يف  اثـربي 
عـى ا3تاامكـم اثـدالِّ عـى ح9صكـم 
بتنايـة  اثسياسـيّة  اثقيـاىة   حـ9ص 
 تفعيـل اثجانـب اث9سـاي باحافظـة 
تعـز  محافظـة  أن  تعـز،  ُخُصوصـاً 
بشـكل خاص  اثيان بشكل عا2 تواله 
3جاة رشسـة من قبل تحاثف اثعد ان 

 م9تِزقته أذيال أم9يكا  إرسائيل. 
طبعاً اثهيئة اثعامـة ثلنقل اثربي من 
بداية اثعد ان  حتى شـه9 7 /22016، 
تم إغلق ف9ع اثهيئة باحافظة تعز من 
قبل املدي9 اثعا2 اثسابق حيث  أن ثه يداً 

مع امل9تِزقة عالا أم9يكا  إرسائيل. 
 كانت 3ناك سـابقاً سياسـة ثتاييع 
اثـربي  ثلنقـل  اثعامـة  اثهيئـة  ى ر 
»اثنظـا2  اثسـابقة  اإلىارات  قبَـل  مـن 
اثسـابق«، كانـت اثهيئة اثعامـة ثلنقل 
ال  املـاىي  اثجانـب  بخصـوص  اثـربي 
تهتـمُّ باإليـ9اىات، بـل تهتـم باثحوافز 
 املكافآت، بحيث ال يكون 3ناك تحقيُق 
أي نجـاح ثلهيئة اثعامـة ثلنقل اثربي أَ  
حتى إنشـاا  عاا ثهـا،  كانت ال تبحث 
عن توسـيع اج عية اإلي9اىية ثلهيئة، بل 
كانت اثهيئـة اثعامة تعترب مجلباً ثل9زق 

فقط ثهم  تسير حياتهم اثيومية. 
كانـت إيـ9اىات اثهيئة اثعامـة ثلنقل 
اثربي منذ صد ر ق9ار تأسيسها »اثهيئة 
اثعامـة ثلنقل اثربي ف9ع محافظة تعز« 
يف عا2 22008 إ3 22015 ال تتجا ز 3 – 

7 ملين ريال. 
بيناـا 22017 عندما تـم تفعيل ى ر 
اثهيئـة اثعامـة ثلنقـل اثـربي،  نتيجة 
اثحصـار اثجائـ9  اثحـ9ب اثظاملة عى 
اثوطـن تـم تفعيـل ى ر اثهيئـة اثعامة 
ثلنقـل اثـربي عندمـا أصـدرت اثلجنـة 
اثاورية اثعليا ق9ار بتعين اجُسـتاذ  ثيد 
اثواىعـي رئيـس اثهيئـة اثعامـة ثلنقل 
حكياـاً،  كانـت  قـ9اراً  اثـربي،  كان 
اإليـ9اىات ال تتجـا ز مـن 3 – 7 ملين 
ريال، يف حن  صلت يف اثعا2 22017 إ3 
100 مليـون،  يف عا2 22018  صلت إ3 
113 مليون ريال، تـم توريُد3ا إ3 اثبنك 

امل9كزي اثياني. 

- حس��ناً.. أال ترى أن ذلك يدل على 
أن هن��اك أم��واالً طائل��ة كان��ت تهدر، 
فلماذا برأيك كانت ُتهدر هذه األموال؟
أذك9 ثك عى سبيل املاال، كانت 3ناك 

اتّفاقيـة بن مدي9 اثهيئـة اثعامة ثلنقل 
اثربي اثسابق مع اثركة املتحدة ثلنقل 
اثربي، عى أن تقو2 اثاانية بتسـليم 0ي 
أثف ريال شـه9ياً ثأ 3، » تعد اثركة 
املتحدة ثلنقل اثربي اثركة اجساسـية 
ثتصديـ9  توزيع منتجات 3ائل سـعيد 

أنعم«. 
اثيو2 نحـن عندما تـم تعييُنا رفضنا 
االتّفـاَق مـع اثركـة املتحـدة،  قلنا: 
سـيكون يف املنافذ أَ  مداخـل املحافظة 
3ناك عى ُكّل  سـيلة نقل تسليم رسو2 

اث9حلت بسند رساي. 

- حدثون��ا عن أض��رار الهيئة العامة 
للنقل الربي يف هذه الحرب، إضافة إىل 
تض��رر املطار وما ترتب على س��يطرة 
العدوان على ميناء املخاء وما إىل ذلك؟
اثهيئـة اثعامـة ثلنقـل اثـربي تُعترَبُ 
من املؤّسسـات اثتي تم استهداُفها من 
قبَـل اثعـد ان،  تـرضرت بشـكل كبر 
لداً،  باثنسـبة مليناا املخاا كان يشكل 
اث9كيزة اجساسية ثوصول اثسفن  املواى 
املسـتورىة من اثخـارج، إال أن اثعد ان 
سـعى بكل قوة مـع مسـاعدة اثعالا 
اثذين يف اثداخل باستهداف ميناا املخاا؛ 
كونه يشـكل اث9كيزة اجساسـية جبناا 
محافظـة تعز  غر3ا مـن املحافظات 

املتلصقة مع معها كاحافظة إب. 
 كاا تدركون أن اثعد ان كان متأث9اً 
مـن تفعيل مينـاا املخـاا؛ كونـه ي9يد 
أن يسـيط9 عـى ميناا عـدن، حيث أن 
اإلمـارات ثـم يكـن 3دفها سـود كيف 
تجلـب مصلحة ثشـعبها  كيـف تجلب 
مـرضة ثآلخ9يـن، 3ـم أراى ا مفسـدًة 
يف اثياـن باـا يصدر عنهم مـن تعطيل 
موانـئ  ط9قـات  قصـف  قتـل أبناا 
اثشعب اثياني من ألل سعاىة شعوبهم 

عى حساب اآلخ9ين. 
اثـيا اآلخـ9 ميناا املخـاا كان من 
أكـرب املوانئ يف للب اثاـ9 ة اثحيوانية، 
ُخُصوصاً من اثقـ9ن االف9يقي، إال أنهم 

استطاعوا اثسـيط9ة عليه،  كذثك مياه 
اثتحليـة،  كانت من اث9كائز اجساسـية 
ثلـركات  املواطن يف محافظة تعز، إال 
أن اثعد ان اسـتهدف مياه اثتحلية  3و 
ما زاى من معانـاة أبناا املحافظة اثذين 
يعانـون يف اجصـل من نـدرة املياه حيث 

 أن معظم املياه فيها ماثحة. 
يّدعون بـأن محافظة تعز محارَصة، 
نقـول ثهـم ال، محافظـة تعز ثـم تكن 
محارصة، محافظة تعـز محارصة من 

قبل اثعد ان  م9تِزقته. 

- م��ا ه��و الفرق بن الهيئ��ة العامة 
للنقل ومكتب النقل، وهل يعد مكتب 

النقل من ضمن اختصاصكم؟
تـم  اثـربي  ثلنقـل  اثعامـة  اثهيئـة 
تأسيُسـها يف عـا2 2008 2، تحـت رقم 
1ي2، َ كل  سـيلة نقـل تحاـل بضاعة 
سـواٌا أكانـت صناعيـة أَ  زراعيـة أَ  
بريـة أَ  بصفتهـا اثطبيعيـة أَ  ماىة 
خامـة عـى مقطـورة ب9ية عـى اثخط 
اثـربي فهي تتبـع اثهيئة اثعامـة ثلنقل 
اثـربي، ُكّل  سـيلة نقل حتـى اثباصات 
اثد ثية اثتي تحاـل ركاباً عى اثخطوط 
اثهيئـة اثعامـة خاضعـة  ب9يـة أيضـاً 
ثقانون اثنقل اثربي، أيضاً اثهيئة اثعامة 
ثلنقـل اثـربي عنوانهـا اثهيئـة اثعامـة 
ثتنظيم شؤ ن اثنقل اثربي،  أيضاً ثدينا 
إرشاف  تنظيم عى  سائل اثنقل اثربية. 
تنظيـم  حـول  إرشاف  ثدينـا  أيضـاً 
 تحديـد مسـارات ثلنقـل سـواٌا أكان 

اثداخيل أَ  اثخارلي. 

- باعتباركم تحصون ُكّل شارد ووارد 
-كم��ا يق��ال- هن��ا ب��ن مناطقنا وبن 
مناطق س��يطرة املحتّل، هل يمكن أن 
تعطين��ا باألرق��ام حج��َم اإلحصائيات 
األخرية ولو حتى على مس��توى نصف 
الش��هر، بحي��ث وه��م يتحدث��ون عن 

حصار وما إىل ذلك؟
اثحصـاُر 3ـو حصـاٌر من ِقبـل ى ل 
اثعد ان عى اثشـعب اثيانـي،  حصار 
تعز أكذ بة من ألل اثدفاع عن اثحصار 
اثعا2 اثذي يقوىه اثتحاثف بقياىة أم9يكا 
 إرسائيـل عى شـعبنا اثيانـي، أعطيك 
إحصائيـة ماـلً ثشـه9 ينايـ9 ي2201، 
إحصائية نصف شه9ية  ذثك من تاريخ 

مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل البري بمحافظة تعز »سعيد الوجــــــــيه« في حوار صحفي للمسيرة:

تحالف العدوان يحاصر اليمن بأكملها والحديث عن حصار تـــــــعز أكذوبة للتغطية على قيوده التي كّبل بها كافة اليمنيني

المنافذ 
والطرقات 

التي يسيطر 
عليها الجيش 

واللجان الشعبية 
مفتوحة أمام 

ُكّل اليمنيين في 
تعز وغيرها

المسافرون 
برًا يستغيثون 

باألمن والجيش 
واللجان الشعبية 

لنجدتهم من 
تعسفات نقاط 

مليشيات االحتالل

العدو يستفيد 
من رفع حدة 
معاناة أبناء 

الشعب كورقة 
ضغط للقبول 

بإمالءاته 
ومشاريعه

يف ظل استمرار الحصار الجائر عىل أبناء الشعب اليمني، 
يحاول العدوان عرب أبواقه التغطيَة عىل جرائم الحصار بزيف ما 

يسمى حصار تعز من قبل الجيش واللجان الشعبية. 
واليوم ونحن عىل أعتاب انتهاء العام الرابع من العدوان 

ودخول العام الخامس، نلتقي بإدارة الهيئة العامة للنقل الربي 
فرع محافظة تعز، ونحن هنا يف محافظة تعز سمعنا الكثريَ من 
األبواق التي تتحدث عن الحصار مع أن من يحارص اليمن وتعز 

معروف. 
ويف مقابلة مع األخ سعيد الوجيه -مدير عام فرع الهيئة 

العامة للنقل الربي بمحافظة تعز-، نستعرُض بعَض األمور 
املتعلقة بطبيعة النقل الربي بمحافظة تعز، واملشاكل التي 

يواجهها قطاُع النقل الربي، إضافًة إىل استعراض إحصائيات 
وسائل نقل املواد األساسية من وإىل محافظة تعز التي تعرُبُ عرب 

منافذ وطرقات يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، والتي 
تؤكد أن العدواَن والحصاَر هو َمن يحارص اليمن أجمع بما فيها 

محافظة تعز. 
الوجيه كشف عن العديد من جوانب النقل يف محافظة تعز 

نستعرضها يف الحوار التايل:
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1/1/ي2201 إ3 تاريخ 1/16/ي2201، 
كـم ىخلـت مـواى غذائيـة إ3 ىاخـل 
املدينة إ3 ىاخل املناطق املسـيط9 عليها 
م9تِزقـة اثعـد ان، 71ي مـواى غذائيـة 
ىينّات  مقطورات، 3ذا من منفذ  احد:

خ9 ج 1216 مواى غذائية. 
ىخول 125 ىينة مـواى بناا،  خ9 ج 
122 ىينة، مواى صناعية بلستيك  مواى 

كه9بائية  مواى أخ9د. 
 ىخول 376 ىينة  خ9 ج 160 ىينة، 

قطع غيار. 
إذاً أين اثحصار؟، نحن نعترب اثشـعب 
اثياني شـعباً  احداً  نتعامل معهم عى 
أن 3نـاك إخوًة ثنا  أننا أبناا  طن  احد 
 نتعامـل معهم معاملة ى ثة، 3م اثذين 
إذا كان نحـن نسـاح جي  احـد يدخل 
أَ  يخـ9ج  نقبـل بهـم كائناً مـن كان؛ 
جَنَّنـا نحال عنواَن ى ثـة  ن9يد أن نبني 
ى ثة، نتعامل معاملـة ى ثة  ال ن9يد أن 
نتعامـل معهم تعامل مليشـيات، بيناا 

3م يضايقون  سائل اثنقل. 

- ك��م هي املناف��ذ الت��ي بيننا وبن 
املناطق التي يس��يطر عليه��ا مرتِزقة 

العدوان؟
3نـاك اثعديد من املنافذ، فهناك منفذ 
نقيـل اإلبـل،  منفـذ اث9ا3ـدة،  منافذ 
اثرتبـة،  منافـذ شـارع اثسـتن،  من 
منافـذ اث9بيعـي  منافـذ حيفـان،  كل 
املناطـق اثتـي يسـيط9 عليهـا اثجيش 
 اثلجـان اثشـعبية 3ـي مفتوحـة ثكل 
 سائل اثنقل اثتي تدخل إ3 أبناا اثشعب 

اثياني ىاخل مدينة تعز. 

- م��ن هم املس��تفيدون م��ن إغالق 
بع��ض املناف��ذ والطرق��ات املؤدي��ة إىل 

داخل مدينة تعز؟
املسـتفيد ن باثطبـع 3ـم م9تِزقـة 
اثعـد ان اثسـعوىي اجم9يكـي من ألل 
باعانـاة  اآلال2  يتالـ9 ن  يظلـوا  أن 
أبناا اثشـعب اثياني ىاخـل مدينة تعز، 
 تصدي39ا إعلمياً فقـط أما2 اثخارج، 
 يخدمون بذثك تحاثـف اثعد ان، بيناا 
3م يف حقيقـة اجم9 ثيسـوا محارَصين 
 نحن فاتحـون ثهم كافـة املنافذ، كاا 
إنهم »م9تِزقـة اثعد ان« مـن يع9قلون 
ُكّل قطع نقل تدخل إثيهم باسـتفزاز3م 

ثها. 

- هاّل تحدثَت عن أبرز املشاكل التي 
تعرض له��ا أصح��اُب وماّلك وس��ائل 
النق��ل من قبل مرتِزق��ة العدوان وهل 
تصلك��م بالغ��ات َأو ش��كاوى من قبل 

مالك تلك الوسائل؟
تصلنـا بعـض اثشـكا د مـن قبـل 
اثسائقن اثذين يقوثون متى ستح9ّر ن 
ثنا تعز من م9تِزقـة اثعد ان،  ما يقو2 
به امل9تِزقة حيث أننا يف ُكّل نقطة نسـلم 
500 ريـال يعنـي يصل إ3 حـد 10 آالف 
ريال عى ُكّل  سيلة نقل، 3ذا فقط عى 

إطار محافظة تعز. 
 3ناك َمن ثديه مليشيات  ثديه سند، 
يقـول ثـك: يهدى نا باثسـلح،  يحصل 
عليهـم بعـض االنتهـاكات  يأخـذ ن 
مقطوراتهـم،  مـن  اجشـياا  بعـض 

 يتانـون مـن اثلـه عز  لـل أن ينرص 
اثجيش  اثلجان اثشعبية. 

املقطـورات  بعـض  3نـاك  أيضـاً 
يف  إخواننـا  إ3  تدخـل  اثتـي   اثدينّـات 
اثذيـن يتع9ضـون النتهاكات  اثجنـوب 
كبـرة مـن قبـل م9تِزقـة اثعـد ان يف 
اثضاثع  يف ثحج،  تحت سندات متنوعة 
 مختلفـة، اثبعـض منها تحت شـعار 
مقا مـة اثضاثـع،  اثبعـض مقا مـة 
اثجنوب  اثبعض تحـت مقا مة تح9ي9 
اثجنوب  يف ُكّل منطقة أَ  نقطة يسـّلم 
ريـال،  يتـم   1000 املقطـورة  سـائق 
إعطاؤنا من بعض اثسائقن نسخة من 

3ذه اثسندات. 

- ما هي خططكم واس��راتيجيتكم 
القادم��ة وكي��ف تس��تطيعون يف ظل 
م��ن  تحّس��نوا  أن  والحص��ار  الع��دوان 
مس��توى أداء الهيئ��ة وتعامله��ا م��ع 
أصحاب وس��ائل النقل وشركات النقل 

الربي؟
يف 1-1/ي201 التاـاع تحـت عنوان 
مر ع اثشـهيد اث9ئيس صاثح اثصّااى 
يٌد تبني  يٌد تحاـي، نحن اثيو2 نواصل 
اثشـهيد صاثـح  تبنـاه  اثـذي  املشـوار 
اثصّاـاى، أيضـاً ثدينـا خطـوات عالية 

 ثدينا تسهيلت. 
كاـا يجـب أن يعـ9ف اثجايـع أننـا 
نتعامل با9 نة  بتقديم إنَْسانية ثبعض 
غر3ـا  أَ   اثسـعوىية  إ3  املسـاف9ين 
 رغـم عد انهـا  حصار3ا ثنـا، إال أننا 
نتعامل مع اثوافدين سـواا اثذين يأتون 
من 3نـاك عرب باصـات نقل ى ثيـة، أَ  
أ ثئـك اثذيـن يذ3بون من 3نـا، نتعامل 
يف  اثنقـاط  يف  اثتسـهيلت  بإعطائهـم 
اسـتقبال باصاتهم بعـد2 مضايقتهم، 
أيضـاً فتحنـا ر َح املنافسـة بن لايع 
اثـركات،  أثغينـا االحتـكار اثذي كان 
يااَرُس سابقاً،  كاا تع9فون أنه كانت 
3نـاك رشكـة  حيـدة ثلنقـل اثجااعي 
اثنقـل  اث9 يشـان،  كان  3ـي رشكـة 
اثربي محتكـ9اً عليها فقط خلل اثفرتة 
أننـا  إال  اثسـابق«،  »اثنظـا2  اثسـابقة 
اسـتطعنا إيجـاى ر ح املنافسـة فتجد 
يف محافظـة تعز أكا9َ مـن رشكة ثلنقل 

اثجااعـي كركـة راحة  ابـن معا9، 
 اثنقل اثجااعي،  غر3ا من اثركات، 
 أيضـاً ثدينـا خطة عاـل إْن شـاا اثله 
 مـن ضانها اثتي قدمنا3ا يف مر عنا 

»امليزان« املحوري. 

- املي��زان املح��وري أصب��ح معط��اًل؛ 
باعتب��ار أنه بعيد من الخ��ط الدولي َأو 
الخ��ط الذي يرب��ط ب��ن املحافظات.. 
هل هن��اك معالجات لهذه األمور وهل 
تس��تطيعون أن تنقل��وه إىل منطق��ة 
أخ��رى َأو م��كان آخ��ر، أوالً حفاظاً على 
س��المة الطرق، من زي��ادة الحموالت، 
وكذل��ك تخفيف لالزدح��ام وغريها من 

الفوائد؟
كاـا تعلاون حتـى  ضعيـة امليزان 
أَ   خطـة  توضـع  ثـم  سـابقاً  كان 
اسـرتاتيجية مدر سـة مـن ألـل للب 
مصلحـة  ىفـع رضر،  املحافظـة عى 
لايع املوارى اإلي9اىيـة ملقدرات اثوطن، 
فُوِضـَع بط9يقة غر مدر سـة،  نحن 
اثيـو2 يف اثحقيقـة أننـا كنـا يف اثفـرتة 
اثسـابقة قدمنا ملحافظ املحافظة عبده 
اثجنـدي آنذاك مذكـ9ة ثنقل امليـزان إ3 
منطقة اثذك9ة كونها  سـطاً بن لايع 
اثخطـوط،  سـطاً ثلحديـدة  صنعـاا 
 إب  عـدن، إال أنهـم قاثوا بـأن امليزان 
3ـو خـاص باجشـغال،  كونـه خاصاً 
بوزارة اجشـغال، ثم يتم اثتجا ب معنا، 
 نحـن نؤمل من اثلواا أمن اثبح9 كوننا 
ملسـنا أنـه شـخص متفهـم  ي9يـد أن 
يعاـل  أيضـاً اثوكيل اجُسـتاذ منصور 
اثلكومـي،  بعض اثقياىات اثسياسـيّة 
املولـوىة يف محافظة تعز َ أيضاً رئيس 
املجلس اثسـيايّس اجعى مهدي املّشاط 
  زي9 اثنقل زك9يا اثشـامي،  اجُسـتاذ 
 ثيـد اثواىعـي، أن 3ناك تفهاـاً  3ناك 
مر ع بناا ثهذا اثوطن،  ن9يد كاا قال 
اجُستاذ  ثيد اثواىعي يف أحد االلتااعات 
»ن9يـد أن تكـون اثهيئـة اثعامـة ثلنقل 
اثربي تنافس  زارة االتصاالت«؛ ثكونها 
ركيزة أساسية ثلقتصاى اثياني ن9يد أن 

نبني ال أن نهد2. 
 اثـيا اثاانـي 3ناك تولٌه سـيايّس 
صاىق مـن قائد اثاورة اثسـيد عبدامللك 
بـدر اثديـن اثحوثـي بتفعيـل اثجانـب 

تلاـس الحتيالـات  اث9سـاي  3نـاك 
اثجانب اث9ساي، اثيا اآلخ9. 

- ما طبيع��ة التعامل األمني معكم 
والتسهيالت األمنية َوأيضاً العسكرية 
يف بعض األحي��ان على املنافذ الفاصلة 

بيننا وبن مرتِزقة العدوان؟
اثحقيقـة  3ـذه شـهاىة ثلـه ثنربّئ 
ذمتنا ثوال تعا ن اثجانب اجمني سـابقاً 
 الحقـاً معنا ملا اسـتطعنا أن نحّقَق ما 
حّققنـاه اثيـو2، بحيـث أننا اسـتطعنا 
أن نحّقـَق يف عـا2 22018، 113 مليون 
ريـال مـورىة إ3 اثبنـك امل9كـزي،  3ذا 
بفضـل اثله  بفضل اثقياىة اثسياسـيّة 
 ا3تاامهـا باثجانـب اإليـ9اىي؛ كوننا 
اثيو2 محارَصيـن،  اثنفط اثـذي يعترب 
اث9كيزة اجساسية ثلوطن يتم استاااره 
من قبل اثتحاثف  من قبل أذيال أم9يكا 

 إرسائيل  م9تِزقتهم. 
 كاا تعلاون بـأن اثنفط كان يعترب 
80 % من امليزانية، ترُصف منه اث9 اتب 
ثلتعليـم  كـذا   املستشـفيات  ىعـم 
 غر3ا من لوان باثحياة اجساسـية يف 
اثبلد إال أنه أصبح اثيو2 تحت فئة معيّنة 
اثعـد ان  اثداخـل،  تحاثـف  »م9تِزقـة 

بقياىة أم9يكا  إرسائيل«. 

إيصاله��ا  ت��ود  أخ��رية  كلم��ة   -
للمجتمع، وللعدوان؟

 رسـاثتي أقول جبناا اثشعب اثياني: 
اثيانـي،  اثشـعب  يحـب  ال  اثعـد ان 
 ُخُصوصـاً أبنـاا محافظة تعـز أ ى أن 
أ صـل ثهم رسـاثة مهاـة لـداً؛ كون 
تقطيـع  إزاثـة  أراى  ي9يـد  اثعـد ان 
اثنسيج االلتااعي جبناا محافظة تعز، 
كاـا تعلاـون أن محافظـة تعـز كانت 
املحافظة اثسـباقة يف موالهـة اثغازي 

املحتّل. 
تعـز  محافظـة  أن  تعلاـون  كاـا   
 خصوصاً من شارع لاال كانت 3ناك 
عى أم9يكا اثعجوز اثشاطاا أن ت9حل، 
اثيو2 يتحول شـارع لاـال اثذي كانت 
تنطلـق منـه قيـاىات اثعـزة  اثك9امة 
ضـد املحتـّل يتحـوُل إ3 منطقـة ملوثة 
باث9لعيـة اثسـعوىية  منطقـة ملوثة 

باثغـازي املحتـّل، أصبـَح أحـ9ار أبنـاا 
تعـز اثذين كانوا يطلقون عى أنفسـهم 
اث9لعية  باثقوميـن،  أنهم يوالهـون 
اثسـعوىية، أصبحـوا اثيـو2 يف أحضان 

اثسعوىية. 
اثيو2 ن9يد من أبناا تعز  أبناا اثشعب 
اثياني أن يدركوا أن اثعد ان يسـتهدف 
اثعـد ان  اثياـن،  يف  لايـل  يشا  ُكّل 
ي9يـد أن ي9ُِْلَعنـا إ3 اثعـرص اثحجـ9ي 
باسـتهداف مدارسـنا اثعد ان َ شـارك 
حتى بإىخـال م9ض اثكوثـرا جطفاثنا 
َ اسـتحل سـواحلنا مطاراتنا،  اثعد ان 
اثيو2 كم من شخص م9يض ال يستطيع 
أن يجد اثد اا ثعلج م9ضه؟، 3ناك ناس 
ياوتـون لوع بسـبب اثحصـار اثجائ9 
عى  طننا، اثيو2 اثعد ان ما زال يقصف 
حتى مـاىة اثقاـح  اثدقيـق  3ي عى 
مقطـورات اثنقل اثربي من ألل تجويع 
اثشعب اثياني كاا حدث يف املخاا  كاا 
حـدث يف حيـس  كاـا حدث يف شـارع 
اثستن  كاا حدث يف منطقة اثذك9ة. 

حتـى أن اثعد ان ي9يـد أن يقطع ُكّل 
من يخد2 اثشعب اثياني  يقد2 خدمة، 
حتـى أنـه اسـتهدف بعـض اثحيوانات 
اثتـي كان أبناا شـارع اثسـتن ينقلون 
عرب3ا املياه  3ي »اثحار«، اسـتهدفها 

اثعد ان باثغارات. 
ثذثك أقول ثلشعب اثياني: ماذا تنظ9 
من إنَْسـان يقصـف حتى اثطفـل اثذي 
يذ3ب إ3 املدرسة  3و عى متن اثباص، 
ماذا تنظ9 منه، إذا كان ملك اثسـعوىية 
يساي نفَسها باث9لل اثذي يقد2 خدمة 
ثلشـعب اثياني، ملاذا يط9ى أبناا اثشعب 
اثياني  يقبل اج زباكستاني  اثبلجيكي 
 غر3م؟، بيناا يسـتهدف أبناا اثشعب 
اثيانـي  يقو2 بط9ى3ـم،  3ل 3ذا 3و 
اث9خاا  االسـتق9ار اثذي كان يتغنى به 

تحاثُُف اثعد ان  م9تِزقته؟! 
مـن ي9 حـون ثيقاتلـوا يف صفهم ال 
يجـد ن حتى تك9يااً،  كاـا علاتم أنه 
كان 3ناك بعض املظا93ات اثتي خ9لت 
3نـا يف اثداخل يف محافظـة تعز ضد بن 
سـلاان؛ جَنَّهـم أيضـاً يدركـون بأنه ال 
يولـد خـر مـن قبـل تحاثف اثعـد ان 
 من قبل أم9يـكا  إرسائيل، بل مكاب9ة 
 حسد كاا حدث من إبليس من مكاب9ة 
 حسد ثلسجوى آلى2 بيناا كان اثسجوى 

طاعة ثله عز  لل. 
اثـيا اثاانـي يجب عى املغـ9ّر بهم 
كاـا ىعا قائـد اثاـورة اثسـيد عبدامللك 
بدراثديـن اثحوثـي، اث9لـوع إ3 حضن 
اثوطن، اثوطن يتسـع ثلجايـع،  اثيو2 

نحن نتعايش مع اثجايع. 
 يجـب عليهم أن يرتكوا املاَل املدنَّس، 
 أال يتالـ9 ا بأبناا اثوطن  يبيعو3م يف 
سوق اثنخاسة، ال تبيعوا اثشباب، يجب 
أن يصحـَو لايـع اثشـباب؛ جَنَّ 3نـاك 

متال9ة بدمائهم. 
يجـب أن يعلاـوا بأن اثعـد  اثيو2 ال 
ي9يـد إال تدمر اثشـعب اثياني  ت9كيع 
اثشـعب اثيانـي  لعل اثشـعب اثياني 
تحـَت اثوصايـة اثد ثيـة،  اثيـو2 نحن 
سنشـرتي اثح9يـة  اثك9امـة  تح9يـ9 
شـعبنا اثيانـي  االسـتقلثية بدمائنـا 

مهاا قدمنا من تضحيات. 

مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل البري بمحافظة تعز »سعيد الوجــــــــيه« في حوار صحفي للمسيرة:

تحالف العدوان يحاصر اليمن بأكملها والحديث عن حصار تـــــــعز أكذوبة للتغطية على قيوده التي كّبل بها كافة اليمنيني
من يحاصر تعز 

هو ذاته من 
سيطر على 

ميناء المخاء 
والمطارات 

ودّمر الجسور 
والطرقات لرفع 

المعاناة

ألن العدو يريد 
معاناَة الشعب 

لم يكتِف 
بقصف الطرقات 

والجسور بل 
قصف المواشي 

في المناطق 
الريفية

النظام السعودي 
يحاول تقديَم 
نفسه خادمًا 

للشعب اليمني 
في الوقت الذي 
يطرد أبناَءه من 

المملكة وُيبِقي 
الهنود والبنغال 
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َقائٌد حكيٌم.. عنواٌن لشموخ وطن وُأّمة 

الذكرى السنوية للشهيد.. 
 )أهميُتها – دالالُتها - أهداُفها– أبعاُدها(         )2(

د. مطهر مرشد*

اثكلاـة املعـربة اثعظياـة ثَقائـد اثاـورة  َقائد 
املسـرة اثُقـ9ْآنية اثسيد عبدامللك بن 
اثذك9ي  بدراثدين اثحوثي باناسـبة 
اثسنوية ثلشـهيد ماّلت أعظَم رؤية 
تجاه شـهدائنا عندما قال: شهداؤنا 
ثيسـوا شـهداا رصاع بل 3م شهداا 
ينتاـون إ3 مبـاىئ  قيـم  أخـلق 
سـامية.. نسـتذك9ُ 3ؤالِا اثشـهداَا 
اثذيـن ثـن يربحوا أبـداً عـن ذاك9تنا 
 ال مـن  لداننا،  ال من مشـاع9نا، 
فنحـن نسـتذك39ُم يف ُكـــّل يـو2، 
 نحن َىائااً نسـتفيُد منهم اثدر َس 
اثعظياـَة اثتـي قّدمو3ـا بأفعاثهم 

يقّدمو3ـا  أن  قبـل   بأعااثهـم  بتضحياتهـم 
بأقواثهـم،  نحن كذثك نعيُش معهم اثكارَ  اثكار 
من اثذك9يات اثعظياـة  املهاة  املؤث9ّة، باا كانوا 
عَليـه يف  لوى3م بيننا، باا كانـوا علية من أَْخَلٍق 
عظياـٍة  نبيلـة،  مواقَف مّرفٍة،  مسـار حياة، 

يتسمُّ باإليَْجابية  اثعطاا. 
ـَهــَداا،  أيضاً قـال قائد اثاورة: نتحدَُّث عن اثشُّ
ُد 3ـذا اثعطاَا، اثذي 3و أسـاى عطاا   نحـن ناجِّ
قّدمـه اإلنَْسـان،  أسـاى مـا يعـرّبُ عـن حقيقـة 

مصداقية اإلنَْسـان يف انتاائـه اإليَْاــاني  انتاائه 
اإلنَْساني،  انتاائه اثوطني. 

 يف ما أشـار إثيه اثسـيد عبدامللك أن ما تعيُشـه 
3ذه اثبلدان  3ذه اثشعوب من محٍن 
كبـرة يف 3ـذا اثعرص، 3ـو نتيجٌة ملا 
تُْقِد2ُ عليه من قود اثر  اثطاغوت 
 قود اثنفاق  اثخيانة  اثعااثة اثتي 
تواثيهـا  تقـُف إ3 لانبها يف صفها، 
فنتج عن ذثك من مآٍس كبرٍة يف  اقع 
أمتنـا،  اثكار  اثكار من املشـاكل 
عى ُكــّل املسـتويات، عى املستود 
اثسـيايّس، عى املستود االقتصاىي، 
عى املسـتود اجمني، عى املسـتود 
اثعسك9ّي، حتى باتت اثوضعية اثتي 
تعيشها أمتنا  شـعوبنا ث9باا أقىس 

 ضعية يف اثعاثم بكله. 
إن اثعـوىة إ3 اثُقــ9ْآن اثَكـ9ِيْـم توضـُح اثكارَ 
 اثكاـر من اآليات املباركة اثتـي تعلُِّانا أن اثرصاَع 
مـع قـود اثـر مـع قـود اثطاغـوت مـع قود 
االسـتكبار، مـع قـود اثنفـاق نفسـها،  اثخيانة 
ـُــدَّ منه،  أمـ9ٌ  اقعي   اثعاملـة، أمـ9ٌ حتايٌّ اَل ب
 مولـوٌى عى م9 اثتأريخ،  أكـد أن اثرصاعات عى 
ا،  نحن عندما نأتي  م9ِّ اثتأريخ كانت سـاخنًة ِلـدًّ
إ3 3ـذا اثزمن  ن9د أننا بُاَجـــ9ّى إرصارنا عى أن 

نكـوَن أَْحـــ9َاراً يف 3ذه اثحياة  أاّل يسـتعبَدنا أحٌد 
من ى ن اثله ُسـبَْحـانَُه َ تََعا3َ،  ن9يـُد أن نتَحـ9َّك 
انطلقـاً مـن 3ُويتنا كشـعب ياني مسـلم،  3ي 
3ُويّة إيَْاــانية، اإليَْاــان ياان،  اثحكاة ياانية. 
 عليـه فـإن اثكلاة املعـربة ثلسـيد عبدامللك بن 
بدراثديـن اثحوثـي تـي بأنه 3ـو اثَقائـُد اثحكيُم 
ـة  3و عنـوان اثصفاا  اثحكاة..  اثـذي ياال اجُمَّ
َقائـد اعتاد اثصـدَق  اثوضوَح يف قياىتـه  إىارته 
يف ُكــّل شـؤ ن اثحياة  3و أمـا2 تحاثف 18 ى ثة 
معتدية  املكون من )اثسعوىية  اإلمارات  أم9يكا 
 ب9يطانيـا  ف9نسـا  مـرص  إرسائيـل  املغـ9ب 
 اثبح9ين  اثكويت َ ... إثخ  اثذي تشكل يف مارس 
22015 ثلح9ب عَى اثيان  تع9ضت اثيان جبشـع 
اثح9 ب  أشـد3ا 3اجيـة  إل9امـاً، مرتافقاً مع 

حصار خانق  شامل. 
 رغم ذثك فإن 3ذا اثشـاب املؤمـن اثذي ت9تقي 
3امتـه املباركـة إ3 أعـى ىرلـات اثشـاوخ لعل 
اجَْعـَداا يف موقـف منهـز2  منكـرس،   لـه ثهم 

رضبات مزثزثة فظه9 ا يف أضعف موقف. 
 كل كلاـة يولههـا يجعـل اجَْعـَداَا  امل9تزقـة 
ي9تجفـون خوفـاً  3لعـاً  تصيبهم باثهسـتريا؛ 
جَنَّهم متأكد َن أن لاوَع اثشعب تتح9ك كاجمواِج 
اثهـاىرة صـوب اثجبهات غـر مباثـن باملوت  ال 
باملخاط9؛ جَنَّ كلاة اثسـيد عبدامللـك بدراثدين 3ي 

توليـٌه مقدٌس  أم9 ال ياكن اثرتىى يف تنفيذه َحتَّى 
ثو اقتحم اثشعب اثبح9 أَ  التاز اثفيايف  اثصحارد 

ـة  أعداا اثوطن.  ملوالهة أَْعَداا اثله  أَْعَداا اجُمَّ
ـة  3و  3ذا اثَقائد اثعظيم  املحنك 3و سـند اجُمَّ
ـة  اثوطن بها  بسـعة  امل9لعية اثتـي ت9تقي اجُمَّ

حكاتها  قدرتها عَى التياز أصعب املواقف. 
حفظكـم اثله سـيدي اثَقائد  بـارك ربُّ اثع9ش 
اثعظيـم بكل خطواتكم  أَنْتَـــم تقوى ن بكل ثقة 

 إيَْاان، موالهة املعتدين  اثغزاة  امل9تزقة. 
 نحـن عَى أعتـاب اثعا2 اثخامس مـن اثصاوى 
اجسـطوري مع قَود االستكبار اثعاملي  اثصهاينة 
اثسـيد  املقا مـة   اجم9يـكان  قـد صـدق سـيد 
حسـن نرصاثلـه عندمـا  صـف صاـوى اثيانين 
باجسطوري، مؤّكداً أن اثتج9بة اثيانية لدي9ة بأن 
تـدرََّس يف اجكاىيايات اثعسـك9ية..  3ذا بفضلكم 
يـا َقائد ثورة 21 من سـبتارب اثعظيم، أَيَُّهـا اثقائد 

أَيَُّهـا اثعنوان اجعظم ثلصاوى  اثشجاعة. 
 أَيَُّهــا اثقامة اثعاثية، اثيان بخـر طاملا أَنْتَــم 
تبذثـون ُكـّل لهـٍد ىفاعاً عن اثوطـن  ىعااً ثلحق 

 موالهة اثباطل  اثعد ان. 
حفظكم اثله  ثبّت صاوىكم، فقد ثقنتُم اثعد ان 

ىرساً قاسياً خلل أربعة أعوا2. 

* مدير هيئة املستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة 

خالد موسى*

معنى اثشـهاىة  سبُب تساية 
اثشهيد بهذا االسم

اثشـهيد ثغة: اثقتيل يف سـبيل 
اثله،  اثشـن  اثهاا  اثدال أصل 
يدل عى حضـور،  علم،  إعل2، 

 من ذثك اثشهاىة. 
اثشهيد  اثشا3د: اثحارض. 

ُ باثجنة؟  من  َمن 3و اثشـهيُد املبرَّ
3و اثقتيُل املستحقُّ ثلنار؟

اثشـهيد عنـد اثلـه 3ـو اثـذي خ9ج 
من بيتـه ثيجا3د َ يقاتل يف سـبيل اثله 
موالهاً ثعـد ان خارلي ألنبي أَ  بغي 
ىاخـيل يسـتهدف اآلمنن مـن اجطفال 
 اثنساا يف بيوتهم  أسواقهم  مدارسهم 
 مستشـفياتهم كاا 3و اثحال يف اثبغي 
 اثعـد ان عى اثشـعب اثيانـي  يكون 
3ـذا اثتَحـ9ّك بدافـع اإليَْاــان اثصاىق 
 االسـتجابة اثخاثصة ثلـه ثيقطع ىاب9 
اثقـو2 اثظاملن اثبغاة املج9من اثذين ثم 

ي9قبوا يف مؤمن إال  ال ذمة. 
 فاثشـهيد تَحــ9ّك بدافـع إيَْاــاني 
3ـذا اثدافع لعله ثلاسـؤ ثية أما2 اثله 
 أما2 املسـتضعفن قال تعا3: َفْليَُقاِتْل 
نْيَا  يِف َسِبيِل اثلَِّه اثَِّذيَن يَْرُ َن اْثَحيَاَة اثدُّ
ِباآْلِخ9َِة َ َمْن يَُقاِتْل يِف َسـِبيِل اثلَِّه َفيُْقتَْل 
أَْ  يَْغِلـْب َفَسـْوَف نُْؤِتيـِه أَْلـ9ًا َعِظيًاا 
)73( َ َمـا َثُكْم اَل تَُقاِتلُوَن يِف َسـِبيِل اثلَِّه 
َ اثنَِّسـاِا  اث9َِّلاِل  ِمـَن  َ اْثُاْسـتَْضَعِفَن 
َ اْثِوْثَداِن اثَِّذيَن يَُقوثُوَن َربَّنَا أَْخ9ِْلنَا ِمْن 
3َِذِه اْثَق9ْيَِة اثظَّاِثِم أ3َْلَُها َ اْلَعْل َثنَا ِمْن 
َثُدنْـَك َ ِثيًّا َ اْلَعـْل َثنَا ِمْن َثُدنْـَك نَِصرًا 
)75( اثَِّذيـَن آَمنُـوا يَُقاِتلُـوَن يِف َسـِبيِل 
اثلَّـِه َ اثَِّذيـَن َكَفـ9ُ ا يَُقاِتلُوَن يِف َسـِبيِل 
ـيَْطاِن إِنَّ  اثطَّاُغـوِت َفَقاِتلُـوا أَْ ِثيَاَا اثشَّ

يَْطاِن َكاَن َضِعيًفا )76(. َكيَْد اثشَّ
 طاغـوت اثيـو2 3ـي أم9يـكا اثتي 
اثطغيـان  تسـعى الحتـلل  تاـارس 
اثبلـدان  اثهيانـة عى اثـد ل  ف9ض 
سياسـاتها  ق9اراتها  ثقافتها ثقافة 
املسـخ  االنحـلل  محاربـة اإلْسـَل2 
 اثسـعي ثطاس معامله  3د2 أسسـه 
ـَهـَداا  أىركـوا  اثشُّ  3ـذا مـا  عـاه 
3ـذا  ملوالهـة  فتَحـ9ّكـوا  مخاطـ9ه 
اثخطـ9  اثوقوف يف  له 3ـذا اثتحدي 
مسـتعينن باثله  اثقـن بعونه باذثن 
يف  أر احهـم  مسـرتخصن  مهجهـم 
سـبيل اثحـق صاىقـن يف إيَْاــانهـم 
قال تعا3: }إِنََّاـا اْثُاْؤِمنُوَن اثَِّذيَن آَمنُوا 
ِباثلَِّه َ َرُسـوثِِه ثُمَّ َثـْم ي9َْتَابُوا َ َلا3َُد ا 
ِبأَْمَواِثِهْم َ أَنُْفِسـِهْم يِف َسِبيِل اثلَِّه أُ َثِئَك 
اِىُقوَن )15({ ]اثحج9ات: 15[  3ُـُم اثصَّ
 قـال لل  عـل: َ َقاِتلُوا يِف َسـِبيِل اثلَِّه 
اثَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َ اَل تَْعتَـُد ا إِنَّ اثلََّه اَل 
يُِحـبُّ اْثُاْعتَِديَن )0ي1( فشـهداؤنا من 
اثلجان اثشـعبيّة  أبناا اثجيش اجح9ار 
يستشـهد ن  ت9تقـي أر احهـم  3م 
يوالهـون قـود محلية عايلـة  ى ل 
زاثـت  اعتـدت  ال  تسـاند3ا  ألنبيـة 
تعتـدي  تقصف بطائ9اتهـا  بارلاتها 
 تسـعى الحتـلل اثياـن  اثتحكـم يف 

ث9 اته  خراته
مـن ي9يـد بصـدق  مصداقيـة  نية 
خاثصـة متجـ9ىة ثلحق أن يعـ9ف من 
3و اثشـهيد فاا عليه إال أن يتأمل ليدا 
 بتجـ9ى ثلـه يف كل2 اث9سـول صى اثله 
عليه  عى آثه  يف  يوميات 3ذا اثعد ان 
 ما قد ارتكبه  ال زال ي9تكبه من ل9ائم 
 مجازر  ما يقو2 بـه من نهب  رسقة 
ثا9 اتنا  حصار  تجويع ثشـعبنا،  ما 
يطاـع  يطاح إثيه مـن اثهيانة علينا 
 اثتحكم بنـا  اثتعامل معنا كعبيد أذالا 
نخد2 مشـاريعه  مشـاريع أسياىه من 

اثصهاينة  اجم9يـكان  3ذا ما ثم يقبل 
بـه اثشـعب اثيانـي اثح9 3ذا اثشـعب 
اثذي  عي ليدا قول اث9سـول صى اثله 
عليه  عـى آثه  سـلم:: َمْن َقاتَـَل ُى َن 
َماِثـِه َمْظلُوماً َفُهَو َشـِهيٌد، َ َمـْن َقاتََل 
ُى َن نَْفِسـِه َفُهَو َشِهيٌد، َ َمْن َقاتََل ُى َن 
أ3َِْلِه َفُهَو َشـِهيٌد، َ َمْن َقاتََل ُى َن َلاِرِه 
َفُهَو َشـِهيٌد، َ ُكلُّ َقِتيٍل يِف َلنِْب اثله َفُهَو 

َشِهيٌد(.
 َلاَا َرُلٌل إ3َِ َرُسـوِل اثلـِه َصىَّ اثلُه 
َعَليِْه َ َسـلََّم، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اثلِه، أََرأَيَْت 
إِْن َلـاَا َرُلٌل ي9ُِيُد أَْخـذَ َمايِل؟ َقاَل: »َفَل 
تُْعِطـِه َماَثـَك« َقـاَل: أََرأَيْـَت إِْن َقاتََلِني؟ 
َقاَل: »َقاِتْلُه« َقاَل: أََرأَيَْت إِْن َقتََلِني؟ َقاَل: 

»َفأَنَْت َشـِهيٌد«، َقـاَل: أََرأَيْـَت إِْن َقتَْلتُُه؟ 
َقاَل: »3َُو يِف اثنَّاِر«. 

 أتـى رلـٌل آخـ9 إ3 اثنبي صـى اثّله 
عليه  آثه  سلم، فقال: يا رسول اثله، ما 
اثجهاى يف سـبيل اثله، فإن اث9لل يجا3د 
ثيغنم،  يجا3د ثيذك9؟ فقال رسول اثّله 
صى اثّله عليه  آثه  سـلم: ))من لا3د 
ثتكـون كلاة اثّله 3ي اثعليا فهو اثجهاى 

يف سبيل اثله. 
 سـأل َرُلـٌل اثنَِّبيِّ َصـىَّ اثلـُه َعَليِْه 
 عى آثهَ َسـلََّم عن اث9َُّلل: يَُقاِتُل َحِايًَّة، 
َ يَُقاِتُل َشَجاَعًة، َ يَُقاِتُل ِريَاًا، َفأَيُّ ذَِثَك 
يِف َسـِبيِل اثلَِّه؟ َقـاَل: »َمْن َقاتَـَل ِثتَُكوَن 
َكِلَاُة اثلَِّه 3َِي اثُعْليَا، َفُهَو يِف َسِبيِل اثلَِّه«.

 ثلسـيد اثقائد تعابر مهاة  كل2 
مفيـد فياـا يتعلق بافهو2  فلسـفة 
اثشـهاىة  حقيقـة اثشـهيد  ياكـن 
أن نقتبس بعض اثعبـارات  املفا3يم 
املهاة  نستفيد منها ثنايز بن شهيد 
اثحق  رصيع اثباطل اثباغي املستحق 
ثلنار، َحيْــُث ال يسـتحي اثبعض من 
ـَهـَداا ال يخجل  تسـاية امل9تِزقة باثشُّ
عندما يطلق صفة اثشهاىة عى أناس 
قاتلوا تحـت اث9اية  اثدعـم اجم9يكي 
يف  املنغاسـة  اثخليجيـة   اثقيـاىة 
اثعااثـة  اثتطبيع  املتالـ9ة بقضايا 
ــة كقضية فلسـطن بل  تسخ9  اجُمَّ
3ـذه اثـد ل املحسـوبة عى اإلْسـَل2 
اقتصاى3ـا  ث9 اتهـا ثتقويـة أم9يكا 
 توسـيع نفوذ3ا  تنفيذ مخططاتها 
 يأتي اثجهلا ثيطلقوا عى من يقاتل 
مع اثسعوىيّة أَ  اإلمارات شهداا  3م 
أعـوان ثلظاملـن  ظهـر ثلاج9مـن 
 خـدا2 ملشـاريع املسـتكربين فليس 
شـهيدا مـن تسـنده  تدعاـه أم9يكا 
اثنظـا2 اثسـعوىّي   يقـف يف صفـه 
 اثنظا2 اإلماراتي حتى ثو كان مسلاا 
مصليا ملتزما حافظا ثلُقــ9ْآن قائاا 

به آناا اثليل  أط9اف اثنهار. 
فاثشـهيُد عند اثله –كاا يذك9 اثسيد 
اثقائـد- 3و: اثذي ارتقـت ر ُحه إ3 اثله 
 3و يف ط9يق اثحـق، يف منهج اثحق، يف 
اثقضيـة اثعاىثة بقدر اثقضيـة اثعاىثة 
اثتي حالها اثشهيد،  املنهج اثذي حاله 

 لسد مباىئه  قياه. 
 يقـول اثسـيد اثقائـد: اثشـهيد 3و 
اثـذي يقـف موقـف اثحـق ثـه رشعية 
املوقف  سـلمة املقصـد  اثنية ثيس يف 
موقع اثظاثم  املتجرب  املهتدي، 3ذا 3و 
اثشـهيد نيته نية سلياة، موقفه موقف 

مر ع  محق. 
* عضو رابطة علماء اليمن 
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على مشارف العام الخامس من الصمود األسطوري
إبراهيم الغفاري

٤٥ يومـاً  نحن عَى مشـارف اثعـا2 اثخامس 
مـن اثصاـوى اجسـطوري اثعظيـم اثذي سـّط9ه 

3ذا اثشـعُب اثعظيم ليشـاً  ثجاناً 
شـعبية َ نكفـاً قبلياً يقـيض رلال 
اثلـه م9ابطـن يف اثاغـور متصدين 
بـكل بسـاثة اجكـرب عـد ان كوني 
تشـهده اجرُض ضـد ياـن اإليَْاـان 
 اثحكاـة ضد اثيان  شـعبه  ضد 
ثورته  اسـتقلثه  مع 3ـذا ال يزال 
اثكاـر من رلـال اثياـن يتوافد ن 
عَى اثجبهـات  ال زاثت قوافل اثك29 
باملـال  اث9لـال  اثجبهـات  تسـند 
مسـتادين من اثله اثصـربَ  اثابات 

 اثقن بنرِص اثله.
امتـداى  ثحظـة  عـَى  ُكــّل  يف 

مياىين اثرف  اثبطوثة فان ك9ش بلحج لنوباً 
إ3 لبهات اثحد ى ليزان  نج9ان  عسـر شااالً 
يحّقـق رلـال اثله مـن أبطـال اثجيـش  اثلجان 
اثشـعبية  اثنكـف اثقبـيل بفضـل اثله إنجـازاٍت 
نوعيًة ما بن ىح9 زحوفات  قنص رؤ س اثنفاق 
إ3 غز ة مظفـ9ة إ3 3جو2 نوعي  تطهر مواقع 
إ3 قصف صار خي  مدفعي إ3 طران مسر عَى 
مواقع اسرتاتيجية يف اثعاق اثسعوىي  اإلماراتي 
 ىخـل معسـك9ات املنافقن  صـوالً إ3 إنجازات 
اسرتاتيجية ي9تب ثها رلال اثله يف لبهات اثحد ى 
طاملـا تااىد اثعـد  يف غيه سـتكون فاتحة نرص 
كبر ثيس ثليان فحسـب بـل ثلانطقة بكلها اننا 
ال نسـتطيع أن مولز إنجاز يـو2  احد يف صفحة 
 احدة فاا باثكم بأيا2ٍ  ثيايل تقارب اثشه9  ثكننا 
من  اقـع اثفخ9  االعتـزاز باا يحّققـه اثله عَى 
أيدي لنوىه من ياالون قوته  باسـه عَى اعدائه 
يف اجرض نحا ل أن يكون ثنا اثرف يف أن نتع9ف 
قط9ة من بح9 مـا يج9ي عَى أيديكم من رضبات 
منّكلـة بأَْعـَداا اثله  يف ذثك )فليف9حـوا(  يف ذثك 

شفاا )صد ر قو2 مؤمنن(.
صاـوى أسـطوري  تطهر مسـتا9، يسـط9 
رلـال اثله اثرفـاا أر ع صور امللحـم  اثابات 

ففـي رص اح اثتاريـخ  اثحضـارة يتجـ9ع اثعد  
اثسـم اثزعاف فياا اثعد  يعلـن انتصارات  3اية 
يدغـدغ مشـاع9 أمهـات  عوائـل امل9تزقـة اثذين 
ت9كهم رصعي يف اثشعاب  اثوىيان بيناا أ ثياؤ3م 
فنـاىق  يف  امللـذات  يعاقـ9 ن 
اث9يـاض  اثقا3ـ9ة   مل3ـي 
 غر3ا أمامي لبهـات اثحد ى 
فهـي أكرب مـن أن نتحدث عنها 
 عدسـات اإلعل2 اثح9بي تقد2 
اثيانـي  اثعاثم  ثلشـعب  يومياً 
ألاـع مـا ينسـيه ل9اَحه من 
مشـا3َد مصورة تالـج اثصد ر 
ملـا يقو2 به رلاثنـا اجبطال من 
عاليـات نوعيـة لعلـت اثعد  
اثهسـتريا  يعيـُش حاثـًة مـن 
فرتد حقوىاً عَى قصف اجطفال 
 اثنسـاا  املسـالد  املشـايف 
 غر3ا مال اثجسور  مصانع اثحديدة  املنشئات 
اث9ياضية يف اثيان  ال زال مسلسل اقرتاف اثج9ائم 

مستا9اً.
 نقـول ث9لـال اثجيـش  اثلجان: عـَى أيديكم 
أَيَُّهــا اجبطـال سـيكون إنقـاذ املؤمنـن فأَنْتَــم 
 اثلـِه يف أقدس مهاة اختاركم اثلُه ثهذه املهاة  يف 
أقـدس موقف  يف أعظم مكانة ق9به إ3 اثله.. إنكم 
تدافعون عن اجطفال  اثنسـاا  اثشـيوخ  ك9امة 
أبناا  طنكم، ثقد اختاركم اثله ثهذه املهاة فكونوا 
لدي9يـن بهذا االختيـار  كاا قال اثسـيد عبدامللك 
ابـن بدراثديـن اثحوثـي حفـظ اثله  رعـاه )نحن 
يف 3ذا اثسـياق  يف 3ذا املسـار مطلـوب منا  نحن 
يف مع9كـة كهـذه مع9كة مرفة مع9كـة عظياة 
مع9كـة محقة مطلـوب منا فيهـا ىائاـاً أن نبذل 
قصارد لهدنا، أن نابت يف ُكـّل اجحوال  اثظ9 ف 
أن نطاـن أن ناق باثله سـبحانه  تََعا3َ  بنرصه، 
 اثتحدي مهاا كرب أَنْتَــم باثله أكرب..  عامل اثقوة 
أننا معتاد ن عَى اثله  3م معتاد ن عَى أم9يكا، 
أننـا مظلومون  3م ظاملون أننا معتدد علينا  3م 
معتد ن باغون؛  ثذثك ُكـّل عنارص اثقوة ثصاثحنا 
 3ي اثعنارص اجساسية اثتي تبني عليها سنن اثله 

مع خلقه. 

كابوٌس إسرائيليُّ اسُمه نصُر اهلل
زهير أندراوس*

“حوار اثعا2 ي201” مع سـيّد امُلقا مة، اثشـيخ 
حسن نرص اثله،  ما لاا فيه، يُعترب ُف9صًة ُمناسبًة 

ثسـرب غـور اثـ9ى ى اإلرسائيليّـة، أْن 
كان من قبـل رئيس اثوزراا، بنيامن 
نتنيا3و  عدٍى من اثـوزراا،  إْن كان 
من اإلعل2 اثعربّي، اثذي تلّقى صفعًة 
اإلشـاعات  ا  كليًـّ نسـفت  ُمجلجلـًة 
 اجكاذيـب اثتـي عكف عـى نر3ا 
بصفاقـٍة صهيونيّـٍة معهـوىٍة. كل2 
اثسـيّد، اثذي بدا  اثًقا كعاىته، أذ3ل 
اإلرسائيلين، قياىًة  شـعبًا، فاث9لل 
عندما يتكّلـم ي9ُِعب،  عندما يصات 
يُاـر اثهلع يف نفوسـهم، جنّهـم، أْي 
اثصهاينـة، كانـوا  ما زاثـوا،   فق 

كّل املؤرّشات، يرُّص ن عى االسـتخفاف  االستهزاا 
باثع9بـّي، مـن ُمنطلـق شـعور3م باثفوقيّـة تّجاه 
اثناطقـن  اثناطقـات باثضاى،  يؤّكـد ن م9ًّة تلو 
اجخـ9د أنّهم مـا زاثوا أرسد مقوثـة رئيس اثوزراا 
اجسبق، امُلج29ِ يتسحاق شامر، اثذي أرىس مقوثته 
اثُعنرصيّـة  اثفاشـيّة: “اثعـ9ب 3م نفـس اثع9ب، 

 اثبح9 3و نفس اثبح9”.
***

اجمـن اثّعا2 ثحزب اثلـه، خلًفا ثلزعاـاا اثع9ب 
اثيهـوىّي- املجتاـع  يفهـم  يتفّهـم  اآلخ9يـن، 
اثصهيونـّي،  يدأب عـى ُمواكبة  ُمتابعـة أخباره، 
 مـن 3نـا فـإّن إملامـه اثكبـر بأخـ9 امُلسـتجّدات 
 اثتطـوّرات عى اثسـاحة اإلرسائيليّة، تانحه اثقّوة 
عـى إيصـال اث9سـائل إ3 اإلرسائيليـن، مـن فـوق 
رؤ س قاىتهـم،  اثطامة اثُكربد مـن ناحية أركان 
اثكيـان، أّن لايع اجبحاث  اثدراسـات اثتي أُل9يت 
االسـتراق  يف  معا3ـد  امُلختّصـة  يف  امل9اكـز  يف 

اثجامعـات اإلرسائيليّـة أّكدت بشـكٍل قاطٍع  حاز2ٍ 
بأّن اثصهاينة يؤمنون باثسـيّد نـرص اثله،  ياقون 
بأقواثـه، بنسـبة ثاانـن باملائـة،  يكفـي يف 3ذه 
اثُعجاثة اإلشـارة إ3 أّن أحد اجبحـاث يف تل أبيب أّكد 
عـى أّن عـّدة لاـٍل أطلقها اثشـيخ 
نـرص اثله ُحِف9ت يف اثعقـل اثباطنّي 
ثإلرسائيلين، منها عى سـبيل اثذك9 
ال اثحرص: “إرسائيـل أ 3ن من بيت 
اثعنكبـوت”، “مـا بعد، بعـد حيفا” 
 ”انظـ9 ا إ3 اثباِرلة  3ي تشـتِعل 
اآلن بعد تلقيها صار ًخا باثق9ب من 

شاطئ اثعاصاة بر ت”.
***

ُعـل ًة عـى ذثـك، يُاِكـن اثقـول 
 اثفصـل أيًضا، إّن اثسـيّد نرص اثله 
أرض  يف  اإلرسائيليـن  عـى  تغّلـب 
املع9كـة،  أيًضا يف اثح9ب اثنفسـيّة 
اثِرسـة اثتـي تد ر رحا3ـا بن اثط9فـن. فعندما 
يُلقـي نتنيا3و خطابًا، ال نُلِحظ بتاتًا 3ذا اال3تاا2، 
كاا ل9د مع اثسـيّد، اثـذي تحّول كلمـه إ3 حدٍث 
،  باثتايل 3ذه امُلقارنة تُلقي اثضوا عى اثفاِرق  عامليٍّ
اثشاِسـع بـن اثعد يْـن اثلد ىيْن، ف9ئيـس اثوزراا 
اإلرسائيـيلّ، امُلتوّرط من أخاص قدميه حتى رأسـه 
يف قضايا اثفسـاى  تلّقي اث9شـا د  خيانة اجمانة، 
ثـن يتوّرع عن فعل أّي يشٍا مـن ألل امُلحافظة عى 
منصبه، باا يف ذثك نزع اثرعيّة عن اثرطة، اثنيابة 
اثعاّمة، امُلستشار اثقضائّي ثلحكومة  اإلعل2،  من 
3ُنـا، فـإّن توّله اثسـيّد إ3 اإلرسائيليـن حول 3ذه 
اثقضيّة سـتكون ثهـا ارتداىاٍت كبـرٍة ثدد لاهور 
امُلصّوتـن يف االنتخابـات اثتي سـتج9ي يف اثتاسـع 
من نيسـان )أب9يل( اثقاِى2،  ثلتأكيد عى ذثك، يجب 
أْن نأخـذ عى محاـٍل من اثجـّد رّى اثفعل اثذي صدر 
ُغـداة امٌلقابلة من قبل نتنيا3و نفسـه،  اثذي حا ل 

تصدي9 ارتباكه مّاا كشف عنه اجمن اثّعا2 إ3 نرص 
اثله نفسه،  ثم يأِت بجديٍد، بل عاى  ك9ّّر اثتهديدات 
املعهـوىة بأّن حزب اثلـه يخىش ُموالهـة إرسائيل، 
 ثكن اج3ّم مًاا لاا يف اثتعقيب 3و أّن اثسـيّد نرص 
اثله ألرب نتنيا3و عى اث9ّى،  3ذا بحّد ذاته إنجاًزا ثه 
 ثيس عليه، كاا أّن اثوزي9 يوفال شطاينتس، عضو 
املجلس اثوزارّي اثسـيايّس  اجمنّي امُلصّغ9 عقّب 3و 
اآلخـ9 عى حديث نرص اثله  أعـاى كاثببغاا ما قاثه 

نتنيا3و.
***

باإلضافـة إ3 ذثـك، فـإّن اال3تاـا2 اإلعلمـّي يف 
إرسائيل بامُلقابلة،  ت9لاتها ثلغة اثعربيّة،  ع9ضها 
عى لايـع مواقع اإلنرتنيت تُؤّكد بشـكٍل غرُ قابٍل 
ثلتأ يـل بـأّن اثيهوى-اثصهاينـة يف كيـان االحتلل، 
يَخَشـْون نـرص اثلـه،  اجكاـ9 مـن ذثك ياقـون به 
 بأقواثـه، عى اث9غم مـن أّن ماكينـة اثدعاية يف تل 
أبيـب تعاـل عى مـدار اثسـاعة من ألل شـيطنته 
 حزبه، كاا أنّه يتحتّم علينا يف 3ذه اثُعجاثة اثسؤال: 
إذا كان نـرص اثله ُم9تِبًكا، كاا زعم نتنيا3و، فلااذا 
اثتقديـ9 االسـرتاتيجّي اإلرسائييلّ اث9سـاّي يُصنِّف 
اثحزب ثلسـنة اثااثاة عى اثتوايل بأنّه اثعدّ  اجخط9 
عى كيـان االحتلل؟  ثـَم تُّق9 تل أبيب، عى ثسـان 
أكـرب لن9االتهـا، بـأّن كّل بُقعـٍة يف اثد ثـة اثعربيّة 
باتـت يف م9مى صواريخ امُلقا مة، باا يف ذثك مفاعل 

ىياونا اثنو ّي؟
***

لدي9ٌ باثذك9 أّن اسـتطلًعا إرسائيليًا ثل9أي اثعا2 
بـّن أّن ترصيحـات نرص اثلـه أكاـ9 مصداقيًة ثدد 
اإلرسائيليـن مـن اثصحافة  املسـؤ ثن يف اثكيان، 
 أّن اثشعب اإلرسائييل كان يؤمن بصّحة ترصيحات 
نـرص اثله أكاـ9 من ترصيحـات قاىته اثسياسـين 
)يديعـوت  موقـع صحيفـة   اثعسـك9ين،  قـال 
أح9 نـوت( عـى اإلنرتنت إنّه منـذ أْن  ضعت ح9ب 

ثبنـان اثاانيـة أ زار3ـا ظلـت قضيتان رئيسـيتان 
تشغلن بال اثشعب اإلرسائييلّ 3اا طلب تق9ي9 بشأن 
إخفاقات اثقيـاىة اإلرسائيليّة،  اثاانيـة 3ي انتقاى 
مصداقيـة اثصحافـة اثعربيّـة  طبيعـة تقاري39ا. 
 أضـاف املوقـع أّن اثدراسـة اثتي أل9ا3ـا اثدكتور 
يوري ثيبيل اثدكتور باعهد بن غوريون بجامعة برئ 
اثسبع قد كشـفت عن أّن ثاة مشـكلة تحتاج ثحلٍّ 
رسيٍع  3ي مصداقية اثصحافة  اثتقاري9 اإلعلميّة 
اإلرسائيليّة، ُموضًحا أّن االستطلع اثذي كان بعنوان 
تنا ل مصداقية اثصحافـة  اثتقاري9 اثعربيّة خلل 
اثحـ9ب عى ثبنـان، تضّان اثطلب من أعضاا سـت 
لااعات مشا3دة رشيط فيديو يظه9 اثترصيحات 
اإلرسائيلية اثتي أطلقت يف اثداخل  اثخارج  اإللابة 
عى عدى من اجسئلة.  نقل املوقع عن ى. ثيبيل قوثه 
إنّه أل9د اسـتطلعات ثل9أي يف املايض حول اجبعاى 
االسـرتاتيجية ثلصحافـة  علـم اثنفـس اثسـيايّس 
 اثعلقات اإلعلميّة ثلجيش حيث أظه9ت نتائج أخ9 
اسـتطلع أل9اه أّن عيوبًا باثغًة تعرتي 3ذه املجاالت 
حتى أّن اثـ9أي اثعا2 اإلرسائييلّ اضط9 ثلعتااى عى 

اثتقاري9.
***

ثأسف اثشـديد، أنّه يف اثوقت اثذي يُذ3ِل  ي9ُِعب 
اثسـيّد نـرص اثله اإلرسائيليـن، فإّن لامعـة اثد ل 
اثع9بيّة  مجلس ى ل اثتعا ن اثخليجّي تعترب اث9لل 
إر3ابيًا،  يٌل،  يٌل جّمٍة تعترب سيّد امُلقا مة إر3ابيًا. 
 نُنهـي بشـهاىٍة مـن امُلسـتِرق اإلرسائيـيلّ ىاني 
ر بينشـتاين، اثذي قال: “إّن حسـن نـرص اثله 3و 
شخصيّة عظياة، تشخص ثها أبصار اثفلسطينين 
 اثشارع اثع9بّي، بدرلة تفوق عبد اثنارص يف زمنه، 
عبـد اثنارص صاد يف حـ9ب حزي9ان سـتة أيا2، أّما 
حسـن نرص اثله فقد حبس ُربع سـكان إرسائيل يف 

املللئ ملّدة أربعة أسابيع”.
* كاتب فلسطيني
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مق9ر اجسبوعن اثقاىمن 

ج 3 - 2 لااىد اآلخ9ة
من ي1 لااىد ا

له ـ  عده   عيده ـ اثدرس اثخامس عر
مع9فة اث

رصفنا إثيك نف9اً من اثجن
+  إذ 

ثقافية

 : بشرى المحطوري:

يف 3ذا اثقسم من ق9ااتنا مللزمة )مع9فة 
اثلـه  عده   عيده اثـدرس اثخامس عر( 
سـنقُف مع آيـات اثوعيد كوصـف اثُقـ9ْآن 
اثك9يـم ثلنـار،  أ3ـل اثنـار، علهـا تَحـ9ّك 
ل مسـؤ ثياتهم يف  اثناس،  ينطلقون ثتحاُّ
3ذه اثحياة  ال يخافون يف اثله ثومة الئم. 

 استع9ض اثشـهيُد اثقائُد -ِرْضَواُن اثلِه 
َعَليِْه- اآلية: }َ يَـْو2َ يََعضُّ اثظَّاِثُم َعَى يََديِْه 
يَُقوُل يَا َثيْتَِني اتََّخذُْت َمَع اث9َُّسوِل َسِبيلً يَا 
َ يَْلتَـا َثيْتَني ثْم أَتَِخذْ ُفلنًا َخِليْلً َثَقْد أََضلَِّني 
َعِن اثذِّْك9ِ بَْعَد إِذْ َلاَاِني{ قال سل2 اثله عليه 
متسائلً: ]أثيست 3ذه كلها عبارات حرسة 
 ند2؟ نـد2 يقطع اثقلوب، يعـض املج29، 
يعـض اثظاثم عـى يديه يعضها من شـدة 
اجسـف،  اجثم، من اثحـرسة  اثند2. يقول 
اثله -ُسـبَْحانَـُه َ تََعا3َ-: }ِثلَِّذيَن اْستََجابُوا 
ِث9َبِِّهُم اْثُحْسنَى{ اثجزاا اثحسن  3و اثجنة، 
 اثحساب اثيسـر،  اجمن من ُكــّل خوف 
يو2 اثقيامة }َ اثَِّذيَن َثْم يَْسـتَِجيبُوا َثُه َثْو أَنَّ 
َثُهْم َما يِف اْجَْرِض َلِايعاً َ ِماَْلُه َمَعُه اَلْفتََدْ ا 
ِبِه{ اثذين ثم يسـتجيبوا ثلـه.  أين موضع 
االسـتجابة؟ 3نـا يف اثدنيـا،  ما 3ـو اثذي 
ىعانـا إثيه؟ 3ـو اثُقـ9ْآن اثك9يم،  رسـول 
اثلـه )صلوات اثله عليه  عى آثه( تلك ىعوة 

اثله اثتي ي9يد منا أن نستجيب ثها[. 
 رضب اثشـهيُد اثقائـُد سـل2 اثله عليه 
ماـاالً توضيحياً ثآلية اثسـابقة من اثواقع، 
حيث قال: ]3ذه عربة ثلكار من عباى اثله، 
مان يشـتد طاعه،  يقوىه لشـعه، إ3 أن 
يأخذ َشـيئاً من 3ذه اثدنيـا ح9اما، أَ  يقبل 
َشيئاً منها مقابل أن يدخل يف موقف باطل، 
أَ  يؤيد باطلً، أَ  يقف عن نرص حق، ثيفهم 
3نا  3و يف اثدنيا أنه ثو كان ثه اجرض كلها 
 مـا فيها،  ثه أَيْضـاً مالهـا أضعافاً ثكان 
مسارعاً إ3 أن يفدي نفسه به يو2 اثقيامة. 
ملاذا؟؛ جَنَّه سـرد من اثعذاب اثشديد، ي9د 
لهنم أمامه،  3و يعلم أنه سيسـاق إثيها، 
 أنه سيخلد فيها حينئذ يهون أمامه ُكــّل 
يشا. تلك اثقطعة من اجرض، ذثك املبلغ من 
املال اثذي باع به ىينه، ثم يعد َشيئاً، يتحرس 
منه يو2 اثقيامة،  ي9د نفسه يف موقع أنه 
ثو كان ثه مال 3ذه اجرض،  ثيس فقط تلك 
اثقطعـة، أَ  ذثك املبلغ، أَ  ذثك املنصب اثذي 
باع به ىينه، بل ثو كانت ثه اجرض كلها  ما 
فيهـا  مالها معها الفتدد بـه يو2 اثقيامة 

من سوا اثعذاب[. 
يف  زيـاىة  عليـه  اثلـه  سـل2   أضـاف 
اثتوضيـح: ]بـل قد يحدث ثك 3نـا يف اثدنيا 
 أنت تالك اثكار، اثكار من  سـائل اثرتف 
 اث9احـة، فيع9ض ثك أمـ9اض تحول بينك 
 بن أن تتاتع باا بن يديك، فرتد اآلخ9ين 
مـن حوثـك يتاتعون بكل مـا ثديك  أنت ال 
تسـتطيع أن تـذ ق من 3ـذا،  ال أن تق9ب 
3ذا، من شـتى اجصناف اثتي تاتلكها، تلك 
اجصنـاف اثتي بعت بها ىينك، تلك اجصناف 

اثتي أحبطت بها ذمتك،  أ3لكت بها نفسك. 
إذاً فليـس يشا 3نا يف اثدنيا من اثنعيم،  ال 
مـن  سـائل اثرتغيب مـا ياكـن أن تقارن 
بينه  بن موضع سوط يف اثجنة. فإذا كان 
اإلنسان يسارع 3نا يف اثدنيا من ألل أشياا 
ي9يـد أن يحصل عليها،  3ـو ال يبايل أحلل 
كانت أ2 ح9ا2،  ال يبايل يف ذثك املوقف اثذي 
ىخـل فيه من ألل اثحصـول عليها حق، أ2 
باطل، ملاذا ال يسـارع إ3 االستجابة إ3 اثله 
ثيحصـل عى ذثـك املقا2 اث9فيـع؟ عى ذثك 
اثنعيم اثعظيم، اثنعيـم اجبدي، اثنعيم اثذي 
فيـه كاا  رى يف اثحديث عن اثنبي )صلوات 
اثلـه عليه  عى آثـه( ))فيها ما ال عن رأت 
 ال أذن ساعت  ال خط9 عى قلب بر(([. 

 
شراُب أهل النار: 

َعِنيـٍد  اٍر  َلبَـّ ُكلُّ  َ َخـاَب  }َ اْسـتَْفتَُحوا 
ِمـْن َ َراِئِه َلَهنَُّم َ يُْسـَقى ِمْن َمـاٍا َصِديٍد 
يُِسـيُغُه{ قـال سـل2  يَـَكاُى  َ ال  يَتََج9َُّعـُه 
اثلـه عليـه: ]اثصديـد: يقال بأنـه عصارة 
أ3ل اثنـار، اثقيح، اثصديـد: ُكــّل فضلت 
ألسـامهم املحرتقـة امللتهبـة، 3ي رشاب 

املج29 يف لهنم[. 

أبواب جهنم السبعة: 
}َ إِنَّ َلَهنََّم َثَاْوِعُد3ُْم أَْلَاِعَن َثَها َسبَْعُة 
أَبْـَواٍب ِثُكلِّ بَـاٍب ِمنُْهْم ُلْزٌا َمْقُسـو2ٌ{ قال 
سـل2 اثله عليه: ]أثم يتحدث 3نا حتى عن 
أبـواب لهنم؟  تحدث حتـى عن مغاثقها، 
مصافقها،  تحدث عن زبانيتها، تحدث عن 
ُكــّل يشا فيها.. فأين تفكرنا؟ أين نظ9نا 
جنفسـنا  ملصاثحنـا؟ أثيس 3ـذا 3و اثذي 
ينبغي أن نخاف منه.  اج 3 بأن يكون أشد 
قوة،  أعظم قوة يف مقا2 االستجابة ثله 3م 
مـن يحالون اثعلم، 3م مـن 3م متعلاون، 
 مـن يحالون اثعلم؛ جَنَّهم 3م من يع9فون 
لهنـم أكاـ9 مـن غر3ـم، مـع أن لهنـم 
أ صافها يف متنـا ل اثناس َلايعـاً، ُكــّل 

من يق9ؤ ن كتاب اثله[. 
 أضاف أيضاً: ]}َثَها َسبَْعُة أَبَْواٍب{  كأن 
3ـذه اجبواب 3ـي أبـواب ثدركاتهـا أيضاً، 
ُكـــّل طبقة أَ  ُكــّل مقا2 يف لهنم ثه فئة 
مـن اثناس،  ثه باب }ِثُكلِّ بَـاٍب ِمنُْهْم ُلْزٌا 
َمْقُسـو2ٌ{ يدخل منه من 3ـو من أ3ل ذثك 
اثدرك، سـبعة أبواب سواا اعتربتها يف سور 
 احـد  كل بـاب ينّفـذ إ3 ىرك مـن ىركات 
لهنم،  كلها سـيئة،  كلها  رطة عظياة 
أن تدخـل من بـاب لهنم ثـم يوصد عليك، 
ثـم إذا حا ثت أن تخـ9ج يتلقـاك زبانيتها 
باقامع من حديد يرضبونك فتعوى، سبعة 

أبواب ثسبعة ىركات[. 
 

ملاذا املنافق يف الدرك األسفل؟
 أ ضـح سـل2 اثلـه عليـه بـأن اثفئـة 
املنافقة حتى  ثو كانت مسـلاًة 3ي أشـد 
خط9اً من اثيهوى  اثنصارد عى املسـلان 
 ثذا توعد3ا اثله باثدرك اجسـفل من اثنار، 
حيث قال: ]  لدنا اثُقــ9ْآن اثك9يم ينص 

عى أن فئة 3ي محسـوبة ضان املسـلان 
3م سـيكونون يف اثدرك اجسـفل من اثنار، 
3ـم املنافقون، يف اثدرك اجسـفل من اثنار؛ 
جَنَّهم أخبـث عباى اثله؛ جَنَّهم أسـوأ اثبر؛ 
جَنَّهـم أرلس  أثعن اثبر لايعاً، قال اثله 
عنهـم ث9سـوثه )صلـوات اثله عليـه  عى 
آثـه(: }3ُـُم اْثَعـُد ُّ َفاْحذَْر3ُـْم{. املنافقون 
3م فئة تعال يف أ سـاط املسلان تابطهم 
عـن نـرص ىيـن اثلـه، تخوفهـم، ت9عبهم، 
ت9لف قلوبهم، تشيع اثشائعات اثتي تقلق 
نفوسـهم، تشـيع اثشـائعات اثتـي ت9عب 
قلوبهـم. املنافقـون يف كتـاب اثلـه اثك9يم 
تحدث عنهم أسـوأ ماا تحـدث عن اثيهوى، 
 اثنصارد،  املجوس،  اثكاف9ين، إذا كانت 
لهنم ثها سـبعة أبواب،  ىركاتها متفا تة 
يف اثشدة، فإن املنافقن يف اثدرك اجسفل من 

اثنار[. 

ثياب أهل النار: 
َربِِّهـْم  يِف  اْختََصُاـوا  َخْصَاـاِن  }3َـذَاِن 
َفاثَِّذيـَن َكَفـ9ُ ا ُقطَِّعـْت َثُهْم ِثيَـاٌب ِمْن نَاٍر 
يَُصبُّ ِمْن َفـْوِق ُرُؤ ِسـِهُم اْثَحِايُم{، يقول 
اثشـهيد اثقائد حول 3ذا املوضوع شارحاً: 
]أثم يتحدث أَيْضاً عن اثرت يشـة يف لهنم؟ 
رشاب لهنـم ثـم أَيْضـاً يصـب مـن فوق 
رؤ سـهم اثحايـم، يكونـون نظيفن من 
ُكــّل يشا فوق ألسامهم، ثكنها ت9 يشة 
خطرة لداً ثيس معها ]شـامبو[  ال معها 
صابـون ]ثكـس[  ال أي يشا مـن أى ات 
اثتجايل. ثوب املجـ29 فيها كاا قال اثله يف 
اِبيلُُهْم ِمْن َقِط9َاٍن َ تَْغىَش  آية أُْخــ9َد: }رَسَ
اُر{  3نا يصب من فوق رأس  ُ ُلو3َُهُم اثنَـّ
املجـ29 اثحايـم }يُْصَهـ9ُ ِبِه{ يـذاب }َما يِف 
بُُطونِِهـْم َ اْثُجلُـوُى{إذا  احـد منـا مرت ش 
بااا سـاخن  غِلط يبقي يف ]املغ9اف[ قليل 
سـاخن  صبه فوق ظه9ه كيف يكون أمله؟ 
يقو2 مـن مكانه من ح9ارة بسـيطة.. أما 
3ـذه ت9 يشـة خطـرة: }يُْصَه9ُ ِبـِه َما يِف 

بُُطونِِهْم َ اْثُجلُوُى{[. 
شـارحاً:  عليـه  اثلـه  سـل2    أضـاف 
]ثيابهـم مـن نـار ]تفصيل[ قطعـت ثهم 
ثيـاب تفصيل، 3نـا ثيـاب اثتفصيل بالثة 
أثف  نحو3ا ]نجو2[ 3ناك ثيس اثاوب من 
نـوع ]نجو2[ بل نار. كأنه يقول ثلشـباب، 
طبعا اثشـباب يكونـون ح9يصن لدا عى 
ثياب اثتفصيل من ألل أن يبد  لايلً أما2 
اآلخ9ين، يع9ض عن ذك9 اثله،  3و يع9ض 
عن مجاثس اإلرشـاى، عن مجاثس اثهداية، 
يع9ض عن كتاب اثلـه، يعيش يف ألواا من 
اثعشـق،  اثحب،  اتباع اثشهوات، فهو من 
يبحث عن ثياب تفصيل ثيبد  شكله لايل، 
فيع9ف أنه قد يكون من أ ثئك اثذين تفصل 
ثهم ثيـاب يف لهنم }ُقطَِّعْت َثُهـْم ِثيَاٌب ِمْن 

نَاٍر{ ما 3ذا يعني تفصيل؟[

مثال توضيحي من الواقع: 
يقول سـل2 اثله عليه: ]3ـذه اثتفاصيل 
قـارن بينها  بن أن تطلِّع عـى تق9ي9 عن 

مختلـف اجسـلحة اثتـي تاتلكهـا أم9يكا 
ماـل، أَ  إرسائيـل ]صواريخ بعيـدة املدد[ 
]صواريـخ تحاـل رؤ سـا نو يـة[ قنابل 
]3يدر لينيـة[ ]قنابـل ذريـة[ قنابل كذا، 
 أسلحة متعدىة. أثيست كلها من تفاصيل 
ما ياتلكون من  سائل اثتعذيب ثآلخ9ين؟. 
قـارن بينها  بن اثتفاصيل اثتي ع9ضت يف 
اثُقــ9ْآن اثك9يم عن لهنم، سـتجد أن 3ذه 
3ي قـد ما يتانا3ا أ3ل لهنـم، يتانون يف 
لهنم أن يكون عذابهم من نوع ما تاتلكه 
أم9يكا مـن أسـلحة،  سـيعترب نه حينئذ 

تخفيفاً عظيااً[. 

أوصاُف )مالئكة العذاب( َخَزَنُة جهنم: 
 ]َ َثُهـْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديـٍد ُكلََّاا أََراُى ا أَْن 
يَْخ9ُُلـوا ِمنَْها ِمْن َغمٍّ أُِعيـُد ا ِفيَها َ ذُ ُقوا 
َعـذَاَب اْثَح9ِيـِق{، }َعَليَْهـا َملِئَكـٌة ِغـلٌظ 
ِشـَداٌى{، قال سـل2 اثله عليه شـارحا: ]أ  
يكلاونـك عـن فـ9ق مـن اثجنـوى تتـدرب 
تدريبـاً خاصـاً ]كاند ز[ أَ  مـن يتدربون 
ـة.. أ ثئك  يف معسـك9ات اثعاليـات اثَخاصَّ
ثيسوا بيا أما2 خزنة لهنم، خزنة لهنم 
مدربـون تدريبـا عاثيا عى تعذيـب اثناس، 
ملئكة غلظ شـداى كاـا قال اثلـه عنهم: 
}َعَليَْها َملِئَكٌة ِغلٌظ ِشـَداٌى{)اثتح9يم: من 
اآلية6(  بأيديهم مقامـع من حديد تلتهب 
نـارا، كلاـا حا ثت أن تقرتب مـن باب من 
أبواب لهنم يرضبونـك بها. 3ؤالا 3م من 
يجب أن تخاف منهم، ال أن تخاف من لنوى 
ة أَ  من لنوى ]اثكاند ز[  اثعاليات اثَخاصَّ
أَ  مـن أي لنـدي آخـ9، باسـتطاعتك أن 
تقتله، باستطاعتك أن ترضبه كاا يرضبك، 
 ثيس بيده كتلـك املقامع اثتـي بيد زبانية 
لهنم. أثم تتعوى اثد ل عى أن تع9ض أما2 
شـعوبها ف9ق من اثجنـوى، تدربـوا تدريبا 
خاصـا، ثرعبـوا اثنـاس بهـم؟! ارلـع إ3 
ة  اثُقـ9ْآن اثك9يم  اسـتع9ض اثف9ق اثَخاصَّ
املدربـة يف لهنم. فان اثذي يجب أن تخاف 
منـه زبانيـة لهنـم، أ2 لنـوى اثعاليـات 
ـة َ ]اثكاند ز[  غر3ـا من اثف9ق  اثَخاصَّ

اجُْخــ9َد؟[. 

مقارنٌة بن سجن الدنيا، وسجن النار: 
 قارن سـل2 اثله عليه بن أنواع اثعذاب 
يف سـجون اثدنيا،  بن عـذاب لهنم، حيث 
قال: ]يف اثسـجون 3نا يف اثدنيا يقدمون ثك 
طعاماً  يقدمون ثك رشابا، ألواا اثزنزانة، 
ألـواا اثسـجن كلهـا بـارىة، بل قـد ت9د 
نفسـك بحالـة إ3 ثحاف،  أنـت ال تحا ل 
يف ُكـــّل ثحظة أن تتجه نحو باب اثسـجن 
ثتخ9ج منه. يتانى اإلنسان ثو كانت لهنم 
مال 3ذه اثسـجون ث9آ3ا أ3لها نعاة كبرة 
أن تكون لهنم  إن كانوا خاثدين فيها أبداً 
 3ي من نوع سـجون اثدنيا،  فيها  سائل 
اثتعذيـب اثتـي يف اثسـجون 3نـا يف اثدنيـا 

ثكانت 3ينة، ثكانت 3ينة[. 

لماذا المنافق في الدرك األسفل؟ ولماذا أبواب جهنم سبعة؟ وما الفرق بين سجن الدنيا وسجن اآلخرة؟

الشهيد القائد يجيُب من وحي القرآن على تساؤالت 
الخائف حقاً من اهلل أكثَر من طواغيت البشر
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مستوطنون صهاينة يقتحمون املسجد األقصى واعتقال 18 فلسطينياً يف الضفة 

السودان: ميادين االعتصامات تشهد زخماً جماهريياً وانسحاَب 
أحزاب سياسّية من الربملان 

 : فلسطين المحتلة 
لّدى مستوطنون صهاينة، أمس االثنن، اقتحا2 
املسـجد اجقىص بحااية قوات االحتلل اثصهيوني، 
فياـا تم اعتقـال 18 فلسـطينياً يف اثضفة  إصابة 

مواطن يف قطاع غزة ب9صاص االحتلل. 
 قاثـت  كاثـة » فـا« اثفلسـطينية ثأنبـاا: إن 
عـرات املسـتوطنن اقتحاـوا اجقىص مـن لهة 
بـاب املغاربة  نّفـذ ا لوالت اسـتفزازية يف باحاته 

بح9اسة مشدىة من قوات االحتلل. 
اقتحامـات  اثصهاينـة  املسـتوطنون   ينّفـذ 
اسـتفزازية ثلاسـجد اجقىص املبارك بصورة يومية 
بحااية قـوات االحتلل يف محا ثة ثف9ض أم9  اقع 
بخصوص تهويد اثح29 اثقديس  اثسيط9ة عليه. 

ا3 ذثك، اعتقلت قوات االحتلل اثصهيوني، أمس 
االثنن، 18 فلسطينياً يف مناطَق مختلفة من اثضفة 

اثغ9بية. 
 ذكـ9ت  كاثة معاً اثفلسـطينية ثأنبـاا، أن قوات 
االحتلل اقتحات مدَن  ق9د طاون  طوباس  مخيم 
لنـن  بيت فجار لنوب بيت ثحـم  را2 اثله باثضفة 
اثغ9بية  ىا3ات عدة منازل  اعتقلت 18 فلسطينياً. 

من لهة أخ9د اقتحم مسـتوطنون صهاينه ق9د 
بلـدة كفـ9 قـد 2 رشق قلقيلية  ق9ية بيت سـكاريا 
لنوب بيت ثحم باثضفة اثغ9بية  استوثوا عى أراٍض 

زراعية. 

 نقلـت  كاثة  فـا عن رئيس مجلـس ق9 ي بيت 
سـكاريا محاـد إب9ا3يـم قوثـه: إن مجاوعـة مـن 
املسـتوطنن اقتحاـت اثق9يـة  اسـتوثت عى أراض 

تعوى ملكيتها ثعائلة عوىة اثفلسطينية. 
 أضافـت اثوكاثة: إن قوات االحتلل اقتحات بلدة 
كف9 قـد 2  ىا3اـت منازل اثفلسـطينين  حطات 
محتوياتهـا  ذثك رىا عى اسـتا9ار مظا93ات اثبلدة 
اجسـبوعية املنا3ضـة ثلسـتيطان  لـدار اثفصـل 
اثعنـرصي  املطاثبة بفتح شـارع اثق9يـة املغلق منذ 

أكا9 من 15 عاماً. 

 يقتحـم املسـتوطنون اثصهاينـة اثقـ9د  املدن 
اثفلسـطينية بشـكل يومي  ي9تكبون أبشع اثج9ائم 
بحق اثفلسـطينين  ماتلكاتهم تحـت حااية قوات 
االحتلل اثصهيوني؛ بهدف تهجر3م  االسـتيلا عى 

أراضيهم  تهويد3ا. 
 يف قطاع غـزة، أ ضحت  كاثة  فا اثفلسـطينية 
ثأنباا، أن قوات االحتلل استهدفت باث9صاص اثحي 
مدرسـة مهديـة اثشـوا يف بيت حانون عـى اجط9اف 
اثشـااثية ثلقطاع، مـا أَىَّد إلصابة فلسـطيني أثناا 

عاله يف املدرسة بج9 ح. 

 : متابعات 
تدّفقـت اثجاا3ـرُ اثسـوىانية، أمـس االثنن، إ3 
سـاحات االعتصامـات يف شـتى املحافظـات يف ظـل 
محا ثة اجمن اثسـوىاني منـَع االعتصامات  تف9يق 
املحتجـن، يف حـن تواثت االنسـحابات مـن مجلس 
اثنـواب اثسـوىاني من قبـل اجعضـاا؛ احتجالاً عى 
قاع املتظا93ين، مع اشـتداى أزمـة انطفاا اثكه9باا 
اثتي يسـتخدمها اثنظا2 كورقة ثلضغط عى اثشعب 

ثسوىاني  اثتضييق عليه. 
 قاثـت مصـاىر إعـل2 سـوىانية: إن املحتجـن 
توافـد ا إ3 مياىين االعتصامـات اثتي حججتها قود 
املعارضة يف شـتى املدن، مبيناً أن سـاحات االعتصا2 
شـهدت زخااً ثورياً  مطاثبات باثزحف نحو اثقرص 

اث9ئايس إلسقاط حكم اثبشر. 

اجمـن قاعـت  قـوات  أن  املصـاىر،   أضافـت 
املحتجن  حا ثـت منعهم من اثوصول إ3 مياىين 
االعتصـا2، مسـتخدمة اث9صـاص اثحـي  اثغـاز 
املسـيل ثلدموع، ماا تسـبب يف  قـوع إصابات يف 

صفوف املحتجن. 
ا3 ذثـك، تواصلـت االنسـحابات من قبـل اجحزاب 
اثسياسـيّة من اثربملـان اثسـوىاني  مـن اثحكومة، 
ماا شـكل ضغطاً كبراً عى اثحزب اثحاكم  اث9ئيس 

اثبشر. 
 أعلن نواب حزب اجمة يف اثسـوىان بقياىة مبارك 
اثفاضـل، أمـس االثنـن، اسـتقاالتهم مـن اثربملـان 

 املجاثس اثتريعية اثوالئية. 
 قاثت رئيسة املكتب اثسيايّس ثحزب اجمة ى. ناىية 
مصطفـى، يف ترصيحات صحفيـة، إن نوابهم ىفعوا 
باالسـتقاالت من اثربملان يف عقب املذك9ة اثتي تقدمت 

بها اثقود اثوطنية ثلتغير  اثخاصة بتنحي اثحكومة 
 حل اثربملان،  تنفيذاً ثق9ار املكتب اثسيايّس. 

 أضافـت ناىيـة مصطفـى، أن نـواب اثحزب 
يف املجاثـس اثتريعية بواليات اثخ9طـو2  اثنيل 
اجزرق  شـاال ك9ىفـان قد تقدموا باسـتقاثتهم 
تااشـياً مع اثق9ار اثذي اتخذه اثحزب باالنسحاب 
مـن اثحكومـة يف كافة املسـتويات.  فـق موقع 

أخبار اثسوىان. 
يُذكـ9 أن حـزَب اجمـة كان قد حاز عـى مقاعد يف 
اثربملـان اثقومـي  اثربملانـات اثوالئيـة باثتعيـن من 
رئيس اثجاهورية املشر عا9 اثبشر؛ إنفاذاً ملخ9لات 
اثحوار اثوطني، حيث يُااَّل يف املجلس اثوطني بـ )3( 
نواب، إ3 لانب عضو يف مجلس اثواليات  )3( أعضاا 
يف املجاثس اثتريعية بكل من اثخ9طو2، اثنيل اجزرق 

 شاال ك9ىفان.

الجيش السوري يدّمر مستودعات 
ومواقع اإلجراميني يف ريف حماه 

الشمالي 
 : سوريا 

نّفذَ اثجيُش اثسوري، أمس االثنن، عاليات مكاّفة عى 
مواقع  محا ر تسلل املجاوعات اإلل9امية يف عدة محا َر 
ب9يف حااة اثشـاايل  حّقَق إصابات مبارشة يف صفوفهم 
بعد تدمر مواقع  تحصينـات ثهم رىاً عى خ9قها التّفاق 

منطقة خفض اثتصعيد يف إىثب. 
 قاثـت  كاثـة اجنباا اثسـورية »سـانا«: إن  حدات من 
اثجيـش رىت عـى اعتـدااات إل9اميـي ما يسـاى “كتائب 
اثعزة” برضبـات صار خية طاثت مواقعهـم  تحصيناتهم 
عى أطـ9اف بلدات كف9زيتـا  حرصيا  اجربعـن يف منطقة 
مح9ىة ب9يف حااة اثشـاايل اثغ9بي أسـف9ت عن تدمر عدى 
من أ كار3م  مستوىعات أسلحتهم.   أشارت اثوكاثة، إ3 أن 
 حدات اثجيش أحبطت ب9مايات مدفعية تسـلل مجاوعات 
إل9امية من تنظيـم لبهة اثنرصة من بلدة اثبويضة باتجاه 
نقاط اثجيـش يف محيط طيبة اإلما2  صـوران ب9يف حااة 

اثشاايل  حّققت إصابات ىقيقة يف صفوفهم. 
 يف أقـىص اث9يف اثشـاايل ثحاـاة، بينـت اثوكاثة، أن 
 حدات اثجيش امل9ابضة يف تل بزا2 نّفذت رمايات مدفعية 
عى مواقع إل9اميي تنظيم لبهة اثنرصة يف ك9 2 اثفستق 
ا عى  اثحلبي عى اجط9اف اثجنوبيـة ثبلدة مورك؛  ذثك َرىًّ
خ9قهـا املتك9ر التّفاق منطقة خفض اثتصعيد، ما أَىَّد إ3 

تدمر ىشم  نقاط محّصنة ثهم. 

قوات األمن العراقية تلقي القبض 
على ثمانية إجراميني يف محافظَتي 

بغداد وميسان
 : متابعات 

أعلنـت مدي9ية االسـتخبارات اثع9اقية، أمـس االثنن، 
اثقبَض عى ثاانية إل9امين مطلوبن يف محافظتَي بغداى 
 ميسـان.   نقلت  كاثة أنباا اإلعـل2 اثع9اقي » اع« عن 
مدي9ية االسـتخبارات، أنه تـم اثقبض عى ثلثة مطلوبن 
إل9امين يف مناطَق مختلفة من اثعاصاة بغداى  خاسـة 

آخ9ين يف محافظة ميسان. 
إ3 ذثك، أعلن مجلس قضاا اثحدياة يف محافظة اجنبار 
أن إل9امين من تنظيم “ىاعش” قتلوا شـخَصن من أبناا 
منطقة  اىي اثوزية  اختطفوا ثاثااً خلل لاعهم ثلكاأة 

يف اثصح9اا اثغ9بية. 
يُذَك9ُ أن اثقوات اثع9اقية تواصل عالياتها اجمنية ثلقضاا 
عى فلول إل9اميي تنظيم “ىاعش” بعد إعلن تطهر معظم 

اجرايض اثع9اقية من اإلل9امين يف أ اخ9 اثعا2 2017. 

الحرس الثوري اإليراني: نهاية 
الكيان الصهيوني ستكون يف أي 

حرب جديدة يشعلها
 : متابعات 

قال نائُب اثقائد اثعا2 ثح9س اثاورة اإلسـلمية يف إي9ان 
اثعايد حسـن سـلمي، أمس االثنـن: إن تح9ي9 اجرايض 
املحتّلـة  نهايـة اثكيـان اثصهيوني سـتكون يف أية ح9ب 

لديدة يشعلها باملنطقة. 
 نقلت  كاثة أنباا فارس عن سـلمي قوثه ثلصحفين 
عـى 3امـش امللتقـى اثوطنـي اج ل ثلهندسـة اثدفاعية 
 اجمنيـة إليـ9ان: إن اسـرتاتيجية إيـ9ان محـو اثكيـان 
اثصهيوني من اثجغ9افيا اثسياسـيّة يف اثعاثم  باعتقاىنا 
أنها تق9ب نفسـها من 3ذه اثحقيقة من خلل املاارسات 

اثري9ة اثتي تقو2 بها. 
 شـّدى سـلمي، عـى أنه ثو قـا2 اثكيان باـا يؤىي إ3 
إشـعال ح9ب لديدة فان املؤكد أن 3ذه اثح9ب سـتكون 
تلك اثتي تفيض إ3 محو3ا  سيتم تح9ي9 اجرايض املحتّلة.

تونس والجزائر ترفض عبور طائرة تقل رئيس وزراء الكيان الصهيوني
 : متابعات 

 قـال موقـُع »أنباا تونـس«، أمس االثنـن: إنَّ 

اثسـلطاِت اثتونسـية  اثجزائ9يـة رفضت بشـدة 

اثسـااح ثطائ9ة رئيـس  زراا اثكيـان اثصهيوني 

اثتونسـية  اجلـواا  عبـور  نتنيا3ـو  بنيامـن 

 اثجزائ9يـة مـن ألل اثوصول إ3 املغـ9ب،  فقاً ملا 

أساا3ا مصاىَر لزائ9ية  تونسية مسئوثة. 

 أ رى املوقع، أن مسؤ ثن ف9نسين  أم9يكين 

 إسباناً  سعوىين  إماراتين مارسوا ضغوطات 

كبرة عى املسـؤ ثن اثتونسـين  اثجزائ9ين من 
ألل إعطاا اثضوا اجخرض الخرتاق طائ9ة رئاسية 
إرسائيلية ألواا اثبلدين؛ بهدف اثعبور إ3 املغ9ب. 
 أضـاف املوقـع، أن نفـس اثجهـات طاثبـت 
اثسـلطات اثتونسـية  اثجزائ9يـة االثتـزا2َ بإبقاا 
اثرسيـة  اثكتاـان  عـد2 ترسيبـه  اجمـ9 طـي 
ثلصحافـة حتـى ال يتسـبب يف رىة فعـل شـعبية 
غاضبة عى حكومتَي اثبلدين” ثكن ى ن لد د. 

 بحسـب املوقع، فقد تم تأليـُل اثزيارة بعد ما 
كانت مربمجًة خلل اثشه9 اثجاري، موضحاً أنه ال 
تولد ترسيبات حول ما إن كانت اثزيارة إ3 املغ9ب 

قد أللت بق9ار من أحد اثط9فن، أ2 بسبب آخ9. 
مـن لانبـه، حـذر امل9صـد املغ9بـي ملنا3ضـة 
اثتطبيع، من استقبال رئيس  زراا اثكيان بنيامن 

نتنيا3و. 
 قـال امل9صد يف بيـان عى صفحته اث9سـاية: 
إن “اثكيـان يسـعى ى ماً ثتفتيـت املنطقة، فكيف 
اثقضيـة  اثصحـ9اا،  3ـي  ملغ9بيـة  ستسـعى 
اثتـي تحتالهـا ى مـاً البتـزاز املغ9ب عـرب اثلوبي 
اثصهيوني بأم9يكا”، يف إشارة إ3 ما تم تدا ثه عن 
ع9ض أمركي إرسائييل بشـأن َحلٍّ سـيايّس ثلنزاع 

حول اإلقليم اثصح9ا ي ثصاثح املغ9ب. 
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لرمبا ِمن أس���وِأ ما ميكُن أن يؤثَر على اإلنَْس���ان س���لباً ف���ي نظرته جتاه األحداث، والصراعات واملش���اكل 
والتحديات، عندما ينظر إليها نظرًة منفصلة، فيرى فيها مجرد أحداث طارئة في الساحة البشرية، ومجرد 
مش���اكَل ال يعرُف وال يفهم ما هي جذورها احلقيقية، وما هي آثاُرها على مس���توى هذه احلياة وما بعد هذه 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي احلياة.

رئيس التحرير:
صربي اثدر اني

كلمة أخيرة

د. عبدالملك عيسى   
 

يستغرُب كثريون من متابعي 

السياس�يّة الدولية من الس�لوك 

واالس�تكباري  االس�تعالئي 

املس�ّماة  اإلْرَه���اب  لدول�ة 

بالوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، 

نش�أة  ترشي�ح  عن�د  ولك�ن 

أمريكا سوس�يولوجيا سيتحّوُل 

االستغراُب إىل واقع طبيعي؛ ألَنَّ 

هذا االس�تعالَء ناتٌج عن األُُسس 

عليه�ا  نش�أة  الت�ي  والكيفي�ة 

أمريكا كمجتمع وك��دولة. 

الس�كاُن األصليون ألمريكا هم الهنود الُحمر، كما س�ماهم 

االستعمار األوروبي، س�كنوا القارة األمريكية منذ 8000 سنة 

قبل امليالد، وكانت لهم حضارٌة وثقافة وتأريخ، إال أن االستعمار 

ق�ى عىل هذه الحضارة عرب املجازر الجماعية للبرش والحجر 

والتأريخ من قبل قطعان املس�توطنني األوروبيني والذين كانوا 

عبارة عن مجرمني خطرين تم إطالقهم من سجون أوروبا. 

ثم إن دولة أمريكا منذ النشأة األوىل قامت عىل االستيالء عىل 

األرايض املكسيكية والهيمنة بقوة السالح عىل األرض املعروفة 

الي�وم بأمري�كا، كم�ا قام�ت النهض�ة األمريكية ع�ىل أكتاف 

األفارق�ة الذين تم بيُعه�م باملاليني كَخَدٍم وال زال�وا يعانون إىل 

اليوم من التهميش والقتل يف ش�وارع املدن األمريكية َوتتعامل 

معهم الرشطة األمريكي�ة كحمل زائد عن الحاجة يجب قتلُهم 

كسياسة رسمية. 

هذه العقليُة الشيطانية هي نفسها التي نصبت من نفسها 

رشط�ي العالم، فالحق ما تراه أمري�كا والديمقراطية وحقوق 

اإلنس�ان، هذه الش�عارات الكاذبة هي ما ت�راه أمريكا فنراها 

وراء ُك���ّل انقالب عس�كرّي عىل حرية الش�عوب منذ مصّدق 

إيران وبوليفار فنزويال وحتى مادورو، فكلُّ نظام يمثُّل شعبَه 

ويح�اول تطويَر أمته ويك�ون لديه قراٌر حر وس�يادة يُعترَبُ يف 

وجهة النظ�ر األمريكية نظام�اً مارقاً غ�ري ديمقراطي، بينما 

ه�ي تدعم ُك���ّل أن�واع اإلْرَه���اب والطغيان، فنراه�ا اليوم 

تدعُم الس�ّفاَح بن زايد اإلماراتي واملنشار بن سلمان السعودّي 

والقاتل الس�ييس والبش�ري وغريهم من طغاة األرض املنتهكني 

لكل قيمة إنسانية ومنها دعمهم للعدوان عىل اليمن. 

وبنف�س هذا الوق�ت، تمنع أيَّ مجتمع م�ن االكتفاء الذاتي 

ورصف م�وارده الطبيعية يف نهض�ة أمته، بل يجب أن تترصَف 

أمري�كا بهذه امل�وارد، وهذا ما تح�اوُل فرَضه ع�ىل ُك��ّل دول 

العالم بما فيها الصني وإيران وفنزويال وروس�يا وسوريا وكل 

مجتمع حر. 

أمري�كا -يف حقيق�ة األمر وخالصته- منذ نش�أتها تحُكُمها 

عصاب�ٌة واح�دة وال يس�تطيع أن يص�َل إىل الحك�م إال من هو 

ضمن هذه العصابة املس�ّماة االنجلوسكسونيني وحتى عندما 

أت�ى رئيٌس من خارج ه�ذه العصابة وهو ج�ون كينيدي تمت 

تصفيتُه واغتياله من قبل املخابرات األمريكية. 

أمريكا بذور نشأة 
االستكبار 

ما هو سر الصمود اليمني بوجه العدوان حتى اآلن؟
شارل أبي نادر

يتاب�ع  »الس�يَد«  أن  صحي�ٌح 
وبتوجيهات�ه  بخطابات�ه  َدائم�اً 
معرك�َة الدف�اع عن اليم�ن بكافة 
وسياس�يّاً  عس�كريًّا  تفاصيله�ا، 
وديبلوماس�ياً ووجدانياً ومعنوياً، 
بكاف�ة  املعرك�َة  يواك�ُب  وه�و 
تطوراته�ا ومعطياته�ا عىل مدار 
الس�اعة، ولكن.. قد تكوُن الكلمُة 
أنص�ار  حرك�ة  لقائ�د  األخ�رة 
الل�ه اليمنية الس�يد َعبدامللك بدر 
الدي�ن الحوثي بمناس�بة الذكرى 

الس�نوية للش�هيد مس�اء الخمي�س الفائت، هي 
األَْكثَ���ر تعبراً واختص�اراً ملعنى ورس الصمود 
اليمني حتى اآلن، بمواجهة عدوان تحالف واسع 
م�ن دول إقليمية وغربي�ة، وبتواطؤ من املجتمع 
الدويل ومن مؤسساته املعروفة، ويمكن تلخيُص 
مقارب�ة الس�يد له�ذا ال�ر الغريب ال�ذي طبع 
معرك�ة صم�ود وثبات غر طبيعي�ة، يف ظل هذا 
الف�ارق الكبر من عدم الت�وازن، يف القدرات ويف 
اإلمكانيات العس�كريّة واملالي�ة والبرشية، وذلك 

من خالل التايل: 

لناحية دور الشهداء: 
خّص�ص الس�يُد يف كلمته وكما َدائم�اً، الحيَِّز 
املهمَّ للش�هداء ولدورهم األساس يف تثبيت النرص 
والصمود، وقد أش�اد السيد الحوثي بدور جميع 
فئات الش�عب اليمني يف التصدي للعدوان قائالً: 
»إن الكثر من أحرار القبائل تَح�ّركوا يف مواجهة 
الع�دوان وقدموا فل�ذات أكبادهم ش�هداَء وكان 
لهم دوٌر أس�ايس يف التحشيد، وش�هداؤنا األبرار 
ويف طليعتهم الش�هيد الرئي�س الصّماد يعربون 
ع�ن تنوع املناط�ق والقبائل واملكون�ات يف خيار 

الصمود يف مواجهة العدوان«. 
وق�د توّج�ه ألرس الش�هداء يف كلم�ة وجدانية 
تمن�ى فيها عليه�م الثبات عىل طريق ش�هدائهم 
وراء الَح��ّق واالس�تقامة والتضحي�ة واإلباء يف 

مواجهة العدوان. 

لناحية القدرات العسكرّية: 
� لقد أش�ار الس�يد إىل مس�ار النمو والتطور 
العسكرّي الذي فرض نفَسه عىل كافة املستويات 

يف ال�رب والبح�ر والجو، وهذا التط�ور أّك���دته 
الوقائ�ُع امليداني�ة يف مختل�ف الجبه�ات، وع�ىل 
كافة أش�كال االشتباك والعمليات 
القتالي�ة، فكان�ت بداي�ة مناورة 
القوة الصاروخية مفتاحاً رئيس�اً 
للصم�ود، بعد أن خلق�ت معادلَة 
م�ن  تجاوزه�ا،  يمك�ن  ال  ردع 
خالل تطوير صواريخ باليس�تية 
اسرتاتيجية، واكبت املعركَة داخل 
وخ�ارج الح�دود، وق�د تميّ�زت 
ه�ذه الصواريُخ بق�درة واضحة 
منظوم�ات  أح�دث  تج�اوز  يف 
الصواريخ املض�ادة، ويف التوجيه 
الدقي�ق والثب�ات عىل املرى ملس�افات تجاوزت 
أحيان�اً مئات الكيلوم�رتات، ووصلت إىل عواصم 
دول إقليمية، كانت تعترب نفَسها محّصنة عنها. 

� تابع�ت دائ�رُة التصنيع الحرب�ي إنجازاِتها 
الالفت�ة، فكانت من�اورُة الطران املس�ّر، والتي 
كما يبدو نقلت املعركة إىل موقع آخر من التوازن 
بمواجهة تفوق العدوان الجوي، وبعد أن أدخلت 
الق�وة الجوية إىل أرض املعركة سلس�لًة مختلفًة 
من الطائرات بدون طيار املتعددة االختصاصات 
واألهداف، جاءت مؤخرا الطائرة املتميزة قاصف 
)2 ك�ي(، والت�ي هي قمة يف الفعالي�ة واملناورة، 
لتؤّك����د بما ال يحمل الش�ك معادل�ة التوازن 

والردع. 
� ه�ذا لناحي�ة األس�لحة والق�درات، لكن لم 
يقترص مسار النمو والتطور عىل التصنيع فقط، 
ب�ل تعداه إىل مس�ار متمي�ز يف من�اورة املعركة 
والعملي�ات التكتيكية، فخلق�ت عمليات الجيش 
واللجان الش�عبية مفهوم العمليات املشرتكة بني 
أس�لحة الدعم واملس�اندة، وربما ق�د تكون هذه 
العملي�ات من بني القليل القلي�ل عاملياً ممن اتبع 
هذا األس�لوب التكتيكي الفريد، فكانت املناورات 
املش�رتكة بني القوة الصاروخية وسالح املدفعية، 
واملناورة األُْخ��َرى املش�رتكة بني الطران املسّر 
والق�وة الصاروخي�ة، وب�ني املدفعي�ة والطران 
املس�ّر، وقد حّققت هذه املن�اورات نتائَج مهمًة 
يف امليدان، من املفاج�أة إىل الفعالية عىل األهداف 
البعيدة، إىل املتابعة بعد االس�تهداف، إىل املبادرة 
عن�د  �ًة  وَخاصَّ االس�تباقية،  العملي�ة  وتنفي�ذ 
اس�تهداف تجمعات العدوان البعيدة التي كانت 

تتحرض لتنفيذ عمليات زحوف ومهاجمات. 

لناحية صمود املجتمع بشكل عام: 
� ركَّز الس�يُد يف كلمته ع�ىل جوانَب مهمٍة من 
ًة يف  الجوان�ب التي تؤث�ر يف املجتمع�ات، وَخاصَّ
املجتمع�ات الت�ي تخ�وض حروباً طويل�ة مثل 
اليم�ن، لناحي�ة االقتص�اد ورضورة الصمود يف 
وج�ه الح�رب االقتصادية التي تش�ن ع�ىل أبناء 
اليمن بالتواكب مع الحرب العسكريّة، وحيث أن 
الضغط االقتصادي عادًة، طاملا كان سبباً رئيساً 
يف استس�الم جيوش ودول بع�د أن كانت تصُمَد 
عس�كريًّا، وقد تك�ون هذه اإلش�ارة التي تطرق 
إليه�ا الس�يد يف كلمته ه�ي األَْكثَ��ر حساس�يًة 
والت�ي تتطلب اهتماماً ومتابعة؛ ألَنَّ هذه املناورة 
الت�ي يتّبُعها العدواُن عىل اليمن اليوم يف الحصار 
والتجويع والضغط االقتص�ادي، ربما يراها هذا 
العدوان بديالً عن الضغط العس�كرّي الذي فشل 

به حتى اآلن. 
� ل�م يغفل الس�يُد يف كلمته أيض�اً عن جانب 
مهم وحّساس، وربما أيضاً يمكن وضُعه يف خانة 
األسلحة الهدامة للمجتمعات التي تخوض حروبا 
دفاعية طويلة، وهو جانب الحرب النفس�ية التي 
تخاُض عرب وس�ائل اإلعالم املعروفة وعرب وسائل 
التواص�ل االجتماعي، مش�راً إىل أهميّ�ة الثبات 
والوعي بمواجهة محاوالت زرع الشك والرضوخ 
واالستس�الم املعن�وي واإلحب�اط، م�ع تركي�زه 
أيضاً عىل رضورة تحص�ني الذات واملجتمع ضد 
محاوالت العدوان لإلفس�اد األَْخاَلق�ي والنفيس، 
والتي تهدُف إىل إش�غال الناس بقضايا هامشية 
تبعدهم عن املعركة املقدس�ة األساسية يف الدفاع 

واملواجهة. 
 وأخ�راً، وبع�د أن أعط�ى يف كلمت�ه الَح��ّق 
والتقدي�ر للموقف التأريخ�ي الذي وقفه عنارص 
الثب�ات  اليمن�ي يف معرك�ة  الجي�ش  وضب�اط 
والصم�ود واملواجهة، هذا املوقف الذي س�يخلده 
التأريُخ وتتناقله االجيال، وبعد أن أّك���د -وكما 
يف ُك��ّل امل�رات والخطابات- االس�تعداد الدائم 
للس�الم امل�رّشف ال�ذي يؤّم�ن حق�وَق الجميع، 
خاطب الش�عَب اليمني ب�رضورة التحّل باملزيد 
من الوعي، وخت�م قائالً: »إننا معنيون اليوم بعد 
ُك��ّل هذه التضحيات أن نزداد عزًما وثباتًا حتى 
يتوقَف العدواُن وأن نحافَظ عىل تضحيات شعبنا 
بحماية مبادئنا وأَْخاَلقنا التي مىض الشهداء من 

أجلها«.


