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م�صرع 8 جنود �صعوديني بكمني هند�صي يف جيزان وقائد »املهام اخلا�صة« للمرتزقة يف البقع
رئي�س الثورية العليا:  ثورة 11 فرباير مّثلت اإرادة التحرر ال�صعبية من الظلم واال�صتبداد

س���قوط عش���رات الش���هداء أثناء حماولته���م الن�زوح بغ���ارات العدوان

تعرض طفل صومالي لالغتصاب في ظل تنامي ظاهرة االغتصابات في عدن المحتلة

اجليش واللجان يتقدمون يف جبهة »الضباب« بتعز  ويس���يطرون على عدة مواقع

ال���ك���ش���ف ع����ن ح���ج���م اإلجن���������ازات االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان وخ���س���ائ���ر امل���رت���زق���ة يف ج��ب��ه��ة ح���رض

»الدريهمي« املدينة املن�صية
   األمم المتحدة تعترف بخطئها وتؤكد:

استهداف المرتزقة لفريق نزع األلغام عرقل فتح الطريق إلى مطاحن البحر األحمر

قبائل حوف تطرد االحتالل السعودي والشيخ 
احلريزي معلقًا على استقدام املليشيات: 

»مستنفرون وسندافع عن أنفسنا«

ال����ع����دوان ي���دم���ر امل���ع���امل ال��دي��ن��ي��ة 
واألثرية و70 % من منازل املواطنني  

بسبب  مي���وت���ون  األط����ف����ال 
احل��ص��ار وان���ع���دام األدوي���ة
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اإلعالم الحربي يتجّول داخل الجبال واملواقع املستعادة يف جبهة حرض ويعرض خسائر املرتزقة
 : متابعات

عـ2ض اإلعـل1ُ اثح2بـي، أمـس االثنني، 
رً  من اامـل املواقع واثجبال  مشـا َد مصوَّ
اثتي سيط2ت عليها ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة مـلل األيـا1 املاضيـة يف خبهـة 
ح2ض، يف عآلية عسـك2يّة واسـعة سـقط 
ريهـا عـدٌا كبري مـن م2تِزقة اثعـدوان قتىل 
وخ2حـى، وتآت اسـتعاا  عـرات املواقع 

واثجبال االسرتاتيجية. 
وتجّوثـت كامـريا اإلعـل1 اثح2بـي اامل 
خبل اثحصنني االسـرتاتيجي اثذي سـيط2ت 
عليه ُقـــوَّات اثجيش واثلجان، واثسلسـلة 
اثجبلية املجاور  ثه، ووثقت متارس وثكنات 
امل2تِزقـة اثتي كانت  نـاك، وبداملها غنائم 

كبري  من اثعتاا اثعسك2ّي ثهم. 
وأظهـ2ت املشـا د أن اثعـدوان كان قـد 
استحدثت ط2قاٍت يف اثجبل وما حوثه؛ إلمداا 
م2تِزقتـه اثذين بـدا أنهم كانوا قد اسـتق2وا 
 نـاك وثم يكونوا يتوقعون  جـو1 ُقــوَّات 
اثجيش واثلجان، حيث كانت مواقعهم  ناك 

مليئة باملتعلقات اثشخصية. 
اثجبـل  أ آيّـة  املشـا د  وأوضحـت 
االسرتاتيجي واثجبال املجاور  ثه، حيث تطل 
عـىل مناطق واسـعة يف املنطقـة، األم2 اثذي 
يجعل منها قاعـد   امة ثرضب امل2تِزقة إىل 

مناطق بعيد . 
كآـا تجوثـت كامـريات اإلعـل1 اثح2بي 
اامل عرات املواقع اثهامة اثتي استعااتها 
ُقـــوَّات اثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة رشق 
خبـل اثنـار، واثتـي سـقط ريهـا اثعرات 

مـن م2تِزقـة اثعـدوان قتـىل وخ2حى ملل 
اقتحامـات اثجيـش واثلجـان، واحتوت تلك 
املواقـع عـىل كآيات مـن اثعتاا اثعسـك2ّي 

اغتنآه املجا دون. 
وع2ضـت املشـا د بعض خاـث م2تِزقة 
اثعدوان اثتي بقيت  نـاك بعد ر2ار زملئهم 

من امل2تِزقة من تلك املواقع. 
كآا ع2ضـت وثائَق اثُهويات اثشـخصية 
ثبعض امل2تِزقة اثذين كانوا يتآ2كزون يف تلك 
املواقع، وأظه2ت تلك اثوثائق وخوا مقاتلني 
يف صفـوف امل2تِزقـة ال تتجـاوز أعآار ـم 
سـبعة عر َعــاماً، ريآا عاـ2 املجا دون 
عىل ملبَس تعـوا إىل أطفال يف تلـك املواقع، 
األم2 اثـذي يؤّكــد تجنيد اثعـدوان ثألطفال 

ثلقتال يف صفوره. 
وأظهـ2ت املشـا د أيضـاً إحـ2اق أبطال 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة اثيات عسـك2يّة 

ت2كها امل2تِزقة  ناك بعد  زيآتهم ور2ار م 
من تلك املواقع واثجبال. 

ومـن اامـل مواقـع وثكنـات امل2تِزقـة، 
اثشـعبيّة  واثلجـان  اثجيـش  أبطـاُل  وّخـه 
رسـائَل ثلعدوان وم2تِزقته أّكــدوا ريها عىل 
استآ2ار اثصآوا يف وخه اثعدوان، متوعدين 

باملزيد من اثعآليات اثنوعية. 
اثُقــوَّاُت املسـلحة كانت قد أعلنت ملل 
األيـا1 املاضية عن اسـتعاا  خبل اثحصنني 
واثجبال املجاور  ثـه، إىل خانب أكا2 من 15 
موقعاً رشق خبل اثنار، وأكا2 من 10 موقعاً 
آم2 وسلسـلة تباب وق2ية يف خبهة ح2ض، 
وذثـك مـلل عآليات عسـك2يّة واسـعة تم 
ملثهـا اقتحـا1 مواقـع وثكنـات امل2تِزقـة 

 ناك، وتكبيد م مسائ2َ كبري . 
ويشـكل  ذا اثتقد1 اثواسع اثذي حّققته 
ُقــوَّات اثجيش واثلجان، إنجازا اسرتاتيجيا 

 امـا، و زيآـة ميدانيـة كـب  ثتحاثـف 
اثعـدوان وم2تِزقته اثذين قضوا ق2ابة عامني 

يف سـبيل اثوصول إىل تلك املناطق، وسقطت 
من أيديهم ملل ق2ابة ثلثة أسابيع رقط. 

مصرع 8 جنود سعودّيني بكمني 
هندسي يف جيزان واملدفعية 

تقصف املرتزقة يف نجران
 : الحدود

واصلـت ُقـــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة عآلياِتها اثعسـك2يَّة 
يف مختلـف خبهـات اثحـدوا، ونّفـــذت، أمس االثنني، عـد  عآليات 
عسك2يّة سـقط ريها عدا من خنوا اثعدو اثسـعواّي وم2تِزقته قتىل 

وخ2حى. 
رفـي خبهة خيزان، تكبّد خيش اثعدو اثسـعواّي مسـائ2َ رااحة، 
خـ2اا كآني نوعي أعدته وحد  اثهندسـة اثعسـك2يّة اثتابعة ثلجيش 

واثلجان يف منطقة املدارن. 
وأوضح َمْصَدٌر َعْسَك2ِيٌّ ثصحيفة املسري  أن وحد  اثهندسة زرعت 
عبوات ناسـفة انفج2ت بآجآوعة من اثجنوا اثسـعواينّي، ما أسف2 

عن مرصع ثآانية منهم، وإصابة آم2ين. 
ويف نجـ2ان، تآّكنـت ُقـــوَّات اثجيش واثلجان اثشـعبيّة من كرس 
محاوثة زحف مل2تِزقة اثجيش اثسـعواّي يف م2بع شـجح، حيث حاول 
امل2تِزقة اثتقـد1  ناك، إال أنهم تلقوا رضبات مسـّدا  أوقعت َعــَدااً 
مـن اثقتـىل واثج2حـى يف صفورهـم، وأخـبت بقيتَهم عـىل اثرتاخع 

واثف2ار، ثتنتهَي محاوثتهم باثفشل وبدون تحقيق أي تقد1. 
خـاا ذثـك باثتزامن مع قصـف مسـّدا نّفــذته مدرعيـة اثجيش 
واثلجان اثشعبيّة عىل تجآعات مل2تِزقة اثجيش اثسعواّي يف ُكـــلٍّ من 
رقابة م2اش وتبة اثحجوري وقباثة اثسـديس، وأّكــد َمْصَدٌر ميداني 
ثلصحيفـة أن اثرضبات حّققت إصابات اقيقة وأسـف2ت عن مرصع 

وإصابة عدا من امل2تِزقة. 
كآا رضبت مدرعية اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، يف اثوقت ذاته، عد  
تجآعـات أمـ2  مل2تِزقة اثجيش اثسـعواّي يف منطقـة اثصوح قباثة 
نجـ2ان، وأصابـت اثرضبـات أ دارها بدقـة عاثية موقعة أعـداااً من 
اثقتىل واثج2حى يف صفوف امل2تِزقة، وكبّدتهم مسائ2َ مااية متنوعة. 

السيطرة على إحدى التباب يف جبهة »الضباب« بعملية نوعية
 : خاص

أراا املتحـّدُث اث2سـآي ثلُقــوَّات املسـلحة، 
اثعآيـد يحيى رسيع، أمس االثنـني، بأن ُقــوَّاِت 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة تآّكنت من اثسـيط2  

عىل إحد  اثتباب يف محارظة تعز. 
وأوضح رسيع يف بيان تلقت صحيفة املسـري  
نسخة منه، أن ُقــوَّاِت اثجيش واثلجان اثشعبيّة 
نّفـــذت ُ ُجومـاً نوعيـاً عـىل عدا مـن مواقع 
م2تِزقـة اثعـدوان األم2يكي اثسـعواّي يف خبهة 

اثضبـاب، وانتهـت اثعآليـة باثسـيط2  عىل تبة 
اثط2بـال.  وأّكـــد َمْصـَدٌر َعْسـَك2ِيٌّ ثصحيفة 
املسـري  أن َعــَدااً من امل2تِزقة اثذين كانوا  ناك 
سـقطوا قتىل وخ2حـى بنريان اثجيـش واثلجان 

ملل اثعآلية. 

مصرع قيادي بارز من 
املرتزقة بنريان الجيش 
واللجان يف جبهة البقع

 : خاص
ثقي أحُد قيااات م2تِزقة اثعدوان األم2يكي اثسعواّي 
مرصعـه، أمس االثنني، بنريان ُقــوَّات اثجيش واثلجان 

اثشعبيّة يف خبهة اثبقع اثحدواية. 
وأراا َمْصَدٌر َعْسَك2ِيٌّ ثصحيفة املسري  بأن اثقيااي 
امل2تِزق حآز  ريصل اثشـعوري، سـقط رصيعاً، أمس 
مـلل عآليـة نّفــذتهـا ُقـــوَّات اثجيـش واثلجـان 

اثشعبيّة يف صح2اا اثبقع. 
ويعد امل2تِزق اثشـعوري مـن أب2ز قيـااات امل2تِزقة، 
ـة« اثتابعة  و ـو قائُد ما يسـآى »كتيبة املهـا1 اثَخاصَّ

ثُقــوَّات امل2تِزقة. 

املتحدث العسكرّي: العدوان ومرتزقته 
ارتكبوا 267 خرقاً الّتفاق الحديدة 

خالل اليومني املاضيني

 : خاص
واصـل اثعـدواُن وم2تِزقتُه مـ2َق اتّفاق 
وقـف إطـلق اثنـار يف محارظـة اثحديد ، 
وشنوا، أمس االثنني، قصفاً مكاّفاً عىل عدا 

من املناطق واألحياا اامل املحارظة. 
وأعلن املتحدث باسـم اثُقــوَّات املسلحة 
اثعآيـد يحيـى رسيـع، أمـس، أن اثعـدوان 
وم2تِزقته ارتبكوا أكا2 من 167 م2قاً خديداً 

التّفاق اثحديد  ملل اثيومني املاضيني. 
وأوضح رسيع أن تلك اثخ2وقات تضّآنت 
إطلق أكا2 من 117 قذيفة وصاروماً و108 
عآليات اعتداا باألسلحة املتوسطة عىل عدا 

من األحياا يف محارظة اثحديد . 
محليـة  مصـاار  أرـاات  اثسـياق،  ويف 
ثصحيفـة املسـري ، بـأن م2تِزقـة اثعدوان 
أطلقـوا، أمس، أكا2َ مـن 73 قذيفة مدرعية 
عىل مـزارع ومآتلكات املواطنـني يف اثفاز ، 
كآـا أطلقوا أكا2َ من 7 قذائف  اون باتّجاه 

ق2ية اثشجن يف مدي2ية اثدريهآي. 
اثغـزا   أن مدرعيـة  املصـاار  وأضارـت 
وامل2تِزقـة قصفـت أيضـاً مطـار اثحديـد  
اثدويل وشارع صنعاا، وكلية اثطب، ومدينة 
اثشـباب يف شـارع اثتسـعني، ريآـا رضبت 
ابابـة تابعـة ثهـم ق2يـة املنقـم يف مدينـة 

اثدريهآي.
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أشارت في بيان جديد إلى جهود الجيش واللجان لفتح الطريق في ظل ظروف صعبة وخطيرة:

قبائل »حوف« تجبر القوات السعودّية ومليشياتها على مغادرة المديرية:

االحتالل السعودّي باملهرة يمنع الطالب اليمنيني 
الدارسني يف الخارج من املغادرة ويصادر وثائقهم 

 : المهرة
تحول مكتُب اثجوازات يف منّفــذ شـحن بآحارظة امله2  
اثواقـع تحت سـيط2  االحتلل اثسـعواّي إىل كابـوس يؤّرُق 
املئـاِت مـن املواطنـني اثعاثقني عـىل اثجانب اثيآنـي أغلبهم 
مـن امل2ىض واثطلب اثدارسـني يف اثخارج؛ بسـبب انتهاكات 
املسـئوثني امل2تِزقة اثقائآني عىل املكتب وتعاملهم بآناطقية 
وعنرصيـة مـع املسـار2ين، وع2قلـة اموثهـم إىل األرايض 

اثعآانية ب2غم حصوثهم عىل تأشريات وريز عبور. 
وقال أحد املسار2ين من أبناا مدي2ية أرحب محارظة صنعاا: 
إن امل2تـِزق املدعو اثعنرتي املعنّي من قبل االحتلل اثسـعواّي يف 
امله2  مدي2اً ثجوازات املنّفــذ، تسبب يف ع2قلة امول املئات من 
املواطنني إىل سـلطنة عآـان بغ2ض اثسـف2 إىل اول أم2 ، بعد 
أن ح12 اثعدوان اثسـعواّي اثشـعب اثيآني من استخدا1 مطار 
صنعاا اثدويل ويواصل إغلقه حتى اثلحظة عىل م2أ  ومسـآع 
املجتآع اثدويل باإلضارة إىل تشديد اثحصار ب2اً وبح2اً وخواً. 

 وأوضح أحُد اثطلب اثيآنيني اثدارسني يف أملانيا، أن امل2تِزق 
اثعنرتي يقو1 بآعاملة اثطلب اثدارسـني يف اثخارج واملنتآني 
ملحارظات اثشآال معاملة قذر  ومهينة وصلت َحـّد مصاار  
اثجـوازات واثوثائق وتآزيقهـا وتخ2يآها بط2يقة ال أملقية 
تنـم عن حجـم اثك2ا يـة اثتـي يكنهـا االحتـلل وم2تِزقته 

منزوعي اثُهوية واثضآري واالنتآاا تجاه اثشعب اثيآني. 
وأشـار إىل أن اثعرات من طلب اثيآـن يف أملانيا ال يزاثون 
عاثقني يف منفــذ شـحن؛ بسـبب تعسـفات امل2تِزق اثعنرتي 
اثـذي ي2رض منحهم تأشـري  م2وج من منفــذ شـحن كي 
يتسـنى ثهم اثوصـول إىل اثجانب اثعآاني بغ2ض اثسـف2 إىل 
مناطق اراسـتهم، اون م2اعاته ثلآباثغ املاثية اثبا ظة اثتي 
تكبّدو ا ابتداا من نفقات اثسف2 ب2اً من اثعاصآة صنعاا إىل 
امله2  اسـتآ2ت أليا1 م2وراً بحجـوزات اثطريان اثتي يتوخب 
عليهم اثسـف2 عـىل متنها من مطـار صلثة اثـدويل وانتهاا 
باملباثغ املدروعة مقابل اثحصول عىل ريزا عبور من اثسلطات 
اثعآانية مقابل اثدمول إىل أراضيها بغ2ض اثسف2 إىل اثخارج. 

تعرض طفل صومالي لالغتصاب يف ظل 
تنامي ظاهرة االغتصابات يف عدن املحتّلة

 : عدن
باتـت خ2ائـُم اثقتـل واالغتيـاالت واالمتطـاف واالغتصـاب 
وانتشـار املخـدرات واثحشـيش واثخآور اثتي تشـهد ا مدينة 
عدن بشكل يومي من سآات تواخد االحتلل اإلماراتي اثسعواّي 
وم2تِزقتـه واثتـي آم2 ـا تعـ2ض طفـل صومـايل ثلغتصاب.  
اثج2يآـُة اثجديد  تشـهُد عىل حقيقـة اثـدور اإلماراتي يف نر 
االنحـلل واثفسـاا األملقـي اامل مدينـة عـدن واملحارظات 
اثجنوبيـة، حيـث شـهدت مدي2يـة املعـل، أمـس األول، واقعة 
اغتصـاب ضحيتهـا طفل صغـري ال يتجـاوز عآ2ه ف سـنوات.  
وأقـ2ت اثُقـــوَّات األمنية اثتابعـة ثلحتلل بحـدوث اثج2يآة، 
ريآـا كانت  ـذه اثُقــوَّات محل إاانة مـن قبل منظآة  يومن 
رايتـس ووتش اثتـي نرت تحقيقـاً توصل إىل قيـا1 اثُقــوَّات 
األمنية اثتابعة ثلحتلل باغتصاب عرات اثنساا واألطفال من 
اثلخئني األرارقة يف عدن ونرت شهااات عدا من اثضحايا. 

قائد الشرطة العسكرّية التابع للمرتزقة يف 
شبوة يتعرض ملحاولة اغتيال بمأرب 

 : شبوة
تشـهُد محارظُة شـبو  املحتّلة ح2باً صامتة تدور رحا ا 
بني االحتلل اإلماراتي وم2تِزقته منتسـبي ما يسـآى اثنخبة 
اثشـبوانية وبني اثقيااات واملسئوثني اثتابعني ثلفار  ااي، ال 

سيآا املنتآني ثحزب اإلصلح املوايل ثلعدوان. 
ويف خديـد اثـرصاع بني املحتـّل وم2تِزقته، تعـ2ض اثعقيد 
امل2تـِزق محآـد مبـارك اثبيكـي قائـد مـا يسـآى اثرطة 
اثعسـك2يّة بآحارظة شـبو  املحتّلة ملحاوثة اغتيال يف م2كز 

محارظة مأرب، أمس االثنني، عىل أيدي مجهوثني. 
وقـال َمْصـَدٌر محـي بشـبو : إن امل2تـِزق اثتابـع ثحـزب 
اإلصـلح اثبيكي املعنّي من قبل امل2تِزق عي محسـن األحآ2 
قائـداً ثلرطة اثعسـك2يّة يف عتـق تعـ2ض وم2ارقوه، ظه2 
أمس االثنني، ملحاوثة اغتيال ملل تواخده يف محارظة مأرب، 
حيـث أطلق مسـلحون مجهوثـون وابلً مـن اث2صاص عليه 
أثنـاا م2وخه من املحارظة.  وأشـار امَلْصـَدُر إىل أن م2ارقي 
امل2تـِزق اثبيكي تبااثوا إطـلق اثنار مع املسـلحني اثتابعني 

ثلحتلل اثذين حاوثوا تصفيته. 

األمم املتحدة تعرتف بخطئها وتؤّكــد أن استهداف املرتزقة لفريق نزع 
األلغام عرقل فتح الطريق إىل مطاحن البحر األحمر 

االحتالل يبدأ بنشر مليشيات »النخبة املهرية« والشيخ الحريزي 
يتوعد: مستنفرون وسندافع عن أنفسنا

 : خاص
ت2اخعـت األمـُم املتحد  عـن اتّهاِمهـا ثلجيش 
واثلجان اثشعبيّة ب2رض اثط2يق املؤاي إىل مطاحن 
اثبح2 األحآ2؛ بحجـة املخاوف األمنية واثذي صدر 
يف بيـان ثوكيل األمني اثعا1 ثألمم املتحد  ثلشـؤون 
اإلنسـانية مـارك ثوكـوك واثـذي أثـار اسـتغ2اَب 
واسـتهجاَن اثسـلطة املحلية باثحديـد  وحكومة 
اإلنقاذ؛ نظ2اً ملا تضآنه اثبيان من أكاذيَب رصيحة 
تجا لت ريها األمُم املتحد  ما تع2ض ثه ر2يُق نزع 
األثغـا1 اثتابع ثلجيش واثلجان من اسـتهداٍف من 

قبَل امل2تِزقة أثناا محاوثة رتح اثط2يق. 
اثرتاخـُع األمآي اعـرتف بوقوع ثوكـوك يف رخ 
األكاذيب قبل أن يعوَا األمريُ بنفسـه ثيصدر بياناً، 
أمـس االثنـني، حصلـت عليـه صحيفة املسـري ، 
وتضآـن اعرتاراً باثتزا1 ُقـــوَّات اثجيش واثلجان 

اثشـعبيّة باتّفاق اثحديد  ومحاوثتها رتح اثط2يق 
املـؤاي ملطاحن اثبحـ2 األحآ2 رغـم تع2ض ر2يق 
نزع األثغا1 ثلسـتهداف من قبـل امل2تِزقة، ما أا  
الستشـهاا املهنـدس محآـد اثعذري أثنـاا تواخد 

ر2يق امل2اقبني اثدوثيني اثذين شهدوا اثحااثة. 
اثبيـان اثجديـد اثصاار عـن وكيل األمـني اثعا1 
ثألمـم املتحـد  ثلشـؤون اإلنسـانية مـارك ثوكوك 
واملبعـوث األمآي مارتـن غ2يفيث نـّوه إىل »تأكيد 
أنصـار اثلـه اثتزامهـم بتنفيـذ اتّفاقيـة اثحديـد ، 
ونقدر أيضاً خهوا م اثسـابقة إلعاا  رتح اثط2يق 
املـؤاي إىل املطاحـن، واثتـي خـ2ت يف ظـل ظ2وف 
صعبة ومطري «، يف إشـار  إىل تع2ض ر2يق األثغا1 
ثلسـتهداف وإىل مسـؤوثية م2تِزقـة اثعـدوان عن 
ع2قلة رتح اثط2يق املؤاي إىل مطاحن اثبح2 األحآ2. 
من خانب آم2، أّكــد اثبياُن أن »اثحاخة امللحة 
إىل وصـول األمم املتحـد  إىل مطاحن اثبح2 األحآ2 

املوخـوا  يف اثحديد  تتزايد يوماً بعد يو1، حيث أن 
اثحبـوب اثتابعة ثبنامج األغذية اثعاملي املخزنة يف 
املطاحن -واثتي تكفي إلطعا1 3.7 مليون شخص 
ملـد  شـه2- مع2ضـٌة ثخطـ2 اثتعفـن، وثـم يكن 
باإلمكان اثوصـول إىل مكان تخزينها منذ أكا2َ من 

مآسة أشه2«. 
كآـا أشـار اثبيان إىل أنـه »تعآل األمـم املتحد  
عىل توسـيع نطـاق تقديم املسـاعدات اثغذائية إىل 
ما يق2ب من 11 مليون شـخص من اثذين يعانون 
ثتأمـني احتياخاتهـم اثيومية من اثغـذاا يف خآيع 

أنحاا اثيآن«. 
إىل  اثوصـول  ضآـان  »أن  أن  اثبيـان  وأّكـــد 
املطاحن  و مسـؤوثية مشرتكة بني أط2اف اثنزاع 
يف اثيآن، حيث أن تآّكن األمم املتحد  من اثوصول 
اامن وغري املقيد واملسـتدا1، سيجعل  ذه األغذية 

اثرضورية متاحة ثألشخاص املحتاخني«. 

 : متابعات
تصاعـدت راوُا اثفعـل اثشـعبيّة 
تصاعـد  إزاا  املهـ2 ،  محارظـة  يف 
ثلحتـلل  اثعسـك2يّة  اثتَحــ2ّكات 
اثسـعواّي اإلماراتـي، حيـث أّكـــد 
اثح2يـزي،  سـاثم  عـي  اثشـيخ 
أمـس االثنـني، أن االحتـلل يحـاول 
استنسـاخ اثوضع اثفوضوي اثقائم 
يف عدن ونقله إىل امله2 ، عب تشـكيل 
مليشيات ما يسآى »اثنخبة امله2ية« 
بـدأت  واثتـي  ثإلمـارات،  اثتابعـة 
عنارُص ا باالنتشار اامل املحارظة، 
متوعداً بتصعيد اث2ا اثشـعبي ثلدراع 

عن املحارظة. 
ويف ترصيحـات ثقنـا  اثجزيـ2 ، 
قال اثشيخ اثح2يزي، وكيل املحارظة 
اثحـ2اك  يتزعـم  واثـذي  اثسـابق، 
اثشعبي املنا ض ثلحتلل  ناك: إنَّ 
مطو  تشـكيل مليشـيات ما يسآى 
اثنخبـة امله2يـة من قبل ما يسـآى 
»املجلـس االنتقـايل«  ـي »مطـو  
ثتسـليم املحارظة من اثسـعوايّة إىل 
اإلمارات« معتـبا أن اإلمارات عاات 
إىل املحارظـة باتّفاق مـع اثُقــوَّات 

اثسعوايّة. 
وأّكـــد اثح2يزي أن أبنـاَا امله2  
»مسـتنف2ون ويتابعون اثوضع عن 
كاب« وثن يقفوا مكتويف األيدي وقال 
»نحـن اان مضطـ2ون ثلدرـاع عن 

أنفسنا«.

أن  اثح2يـزي  اثشـيخ  وأوضـح 
االحتلَل اثسـعواّي شـكل مليشيات 
وشـكل  اثحـدوا«  »حـ2س  باسـم 
مليشـيات أمـ2  عدا ـا 300 ر2ا 

باسم »مف2 اثسواحل«. 
وأضـاف أن االحتـلل نقـل »ر2ق 
املوت« اثتي كانـت موخواً  يف عدن، 
اان  و ـي  املهـ2 ،  محارظـة  إىل 
موخـواٌ  ثخلق اثفوىض، ُمشـرياً إىل 
أنه ي2اا استنساخ اثوضع اثفوضوي 

اثقائم يف عدن ونقله إىل امله2 . 
وأّكـــد اثح2يزي أن أبنـاا امله2  
»ثـن يكونـوا أاواٍت يف يـد االحتـلل 
تج2بـة  وأن  اإلماراتـي«  اثسـعواّي 
مليشـيات ما يسـآى اثحزا1 األمني 
ريهـا  اثقائآـة  واألحـداث  عـدن  يف 
ويف شـبو  وحرضمـوت ومـا تفعله 

اثحرضميـة  اثنخبـة  مليشـيات 
واثشـبوانية، تكفـي ملع2رة أسـباب 
أبنـاا املهـ2  ثتواخـد  ـذه  ررـض 

املليشيات يف محارظتهم. 
اثح2يـزي،  اثشـيخ  ترصيحـاُت 
خـاات باثتزامـن مـع بـدا انتشـار 
مليشيات ما يسآى »اثنخبة امله2ية« 
يف املحارظـة، حيـث أرـاات مصااُر 
محليـة، أمـس االثنـني، أن ق2ابـة   
آالف عنرٍص من تلك املليشـيات بدأوا 
باالنتشار، وأن تلك اثُقــوَّات تتآ2كز 
يف معسـك2 مفـ2 اثسـواحل بآدينة 

اثغيظة. 
وأشـارت املصاار إىل أن اثُقــوَّات 
نّفــذت ع2ضاً عسـك2يًّا استفزازياً؛ 
يف  املواطنـني،  وإر ـاب  ثتخويـف 
تصعيد مطـري يرتخم رغبة االحتلل 

يف تفجـري اثوضـع اامـل املحارظة، 
عقـب قيامه ملل األيا1 واألسـابيع 
املاضية باسـتقدا1 مجآوعات كبري  
من املليشـيات واثعنـارص اثتكفريية 

من مارج املحارظة إىل ااملها. 
تصاُعـد  إطـار  يف  ذثـك  ويأتـي   
اثعسـك2يّة  اثنشـاطات  ملحـوظ يف 
اإلماراتـي  اثسـعواّي  ثلحتـلل 
واألسـابيع  األيـا1  مـلل  باملهـ2 ، 
أوعـزت  حيـث  املاضيـة،  اثقليلـة 
»املجلـس  إىل مـا يسـآى  اإلمـاراُت 
االنتقـايل« املـوايل ثهـا يف املحارظـة 
مهآَة تشـكيل مليشـيات ما يسآى 
»اثنخبة امله2ية« بقوا1 مآسة آالف 
عنرص باثتعاون مـع عنارص تنظيم 
اثقاعـد ، ريآـا اقتحآـت اثُقــوَّات 
اثسـعوايّة واملليشـيات اثتابعة ثها، 
أمـس األول، معسـك2اً تابعـاً ثخف2 
اثسواحل يف مدي2ية »حوف« واتخذته 
مق2اً ثهـا، وأصدر مشـايخ ووخهاا 
وأبنـاا املدي2يـة بيانـاً أعلنـوا ريـه 
ررضهم ثقدو1 اثُقــوَّات اثسـعوايّة 

ومليشياتها إىل املدي2ية. 
وذكـ2ت مصـاار محليـة، أمس، 
أن تَحــ2ّكاِت قبائـل مدي2ية حوف، 
اثسـعوايّة  اثُقـــوَّات  أخـبت 
واملليشـيات اثتابعة ثهـا عىل مغاار  
املواقع اثتي استحدثها ملل اثيومني 
املاضيـني اامـل املدي2يـة، و ـو ما 
اثشـعبي  اثحـ2اك  رعاثيـة  يؤّكـــد 
املنا ـض ثلحتـلل، واثذي يسـعى 

االحتلل ثقآعه. 

رئيس الثورية العليا: ثورة 11 فرباير مّثلت إرادَة التحرر الشعبية من الظلم واالستبداد
 : خاص

قـال رئيـُس اثلجنـة اثاورية: إن »ثـور  11 

رباي2« ماّلت تجلياً إلراا  اثتح2ّر ثد  اثشـعب 

اثيآنـي مـن اثظلـم واالسـتبداا وأن األعداا يف 

اثدامل واثخارج سارعوا إىل َح2ْف مسار اثاور .

وأشـار يف بيان ثه بآناسـبة اثذك2  اثاامنة 

ثاـور  11 رباي2 إىل أن اثشـعب اثيآني ثم يناِن 

أمـا1 ُكـــّل املؤامـ2ات وواصل زمَآـه اثاوري 

متطلعـاً بدوثة تتآتـُع بق2اِر ا املسـتقّل، الرتاً 

إىل أن ُكــــلَّ َمـن وقف ضـد اثاـور  أو حاول 
االثتفاَف عليها ظه2ت مشاريُعه اثصغريُ  تابعاً 

ثلخارج.
وحيّا رئيُس اثاورية اثعليا ُكـــلَّ املؤّسسات 
املدنيـة واثعسـك2ية واألمنيـة وُكــــّل اثاوار 

األح2ار عىل روحيتهم اثاورية املتوقد .
وأّكد اثحوثي أن اثشـعَب اثيآني مسـتآ2ٌّ يف 
ررد اثجبهات بأعز اث2خال وتلبية اثنداا اثوطني 
واإليآانـي ثقائد اثاور  وامليدان، وأنه سـيحّقُق 
اثشـعُب اثنرَص باثتوكل عىل اثله تعاىل واثتسّلح 

باثوعي واثحسِّ اثاوري.
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أخبار

مجلس التالحم القبلي بأرحب يمنح وسام القبيلة اليمنية 
للشجاعة لألسير حمزة داحش »مبتور األطراف«: 

بينما القطاع النسائي بالمديرية يسّير قافلًة غذائية للمرابطين في الجبهات:

 تربويو الضالع األعلى يستعرضون سير العملية التعليمية ويناقشون سبل وطرق استمرارها

أبناء ووجهاء املنرية بالحديدة ينّددون بخروقات العدوان وقبائل باجل يعلنون جهوزيتهم للتصدي للغزاة 
 : الحديدة 

نّظـم أبنـاُا ووخهـاا وأعيـان مدي2ية 
املنـري  بآحارظة اثحديـد ، أمس االثنني، 
وقفـًة احتجاخيًة؛ تنديـداً بخ2وقات قو  
اثعدوان ثوقف إطلق اثنار وعد1 اثتزامهم 

بتنفيذ اتّفاق اثسويد. 
وأّكــد املشاركون يف اثوقفة االستآ2اَر 
يف اثصآوا واثابـات ملواخهة قو  اثعدوان 
وم2تِزقتهم وررد اثجبهات باملال واث2خال 
حتى يتحّقـق اثنرص معلنـني خهوزيتهم 
اثعاثية ألية ميارات ثدح2 اثغزا  واملحتّلني 
من ُكـــّل شٍب من أرض اثوطن اثغايل. 

اثوقفـة مـا  املشـاركون يف  واسـتنك2 
تقـو1 بـه قـو  اثعـدوان وم2تِزقتهم من 
ارتـكاب املزيـد مـن اثج2ائـم باملحارظة 
واملدي2يات وما يف2ضونه من حصاٍر خائ2ٍ 
ومنـع وصـول املـواا اثغذائيـة واثدوائية 
واملساعدات اإلنسانية ألبناا املحارظة. 

واعا املشاركون يف اثوقفة األمم املتحد  
مآالـًة بآبعوثها األمآي ثلقيـا1 بواخبها 
اثعـدوان وخ2ائآـه  إيقـاف م2وقـات  يف 
بحـق أبنـاا املحارظـة، يف انتهاك سـار2 
ثوقف إطلق اثنار وعـد1 اثتزامهم باتّفاق 

اثسويد. 
 إىل ذثـك، نّفــذ أبنـاا وقبائل اثقح2ي 

بآدي2ية باخـل، أمس، وقفـًة احتجاخية 
حاشـد  تحـت شـعار »أم2يـكا وأاواتها 
يصّعـدون اثعـدوان عىل اثحديـد «؛ وذثك 

ررضاً واستنكاراً ثتصعيد اثعدوان. 
اثتـي  اثوقفـة  يف  املشـاركون  وخـّدا 
حرض ـا مدي2 عا1 املدي2يـة عبد اثلطيف 
املؤيد ومديـ2 عا1 مدي2ية كآ2ان اثشـيخ 
حسـني مزرية وعدا من أعضاا اثسـلطة 
املحليـة ومدراا املكاتـب اثتنفيذية اثتأكيد 
عـىل اسـتآ2ار اثصآـوا واثابـات يف وخه 

اثعدوان، مؤّكــديـن خهوزيتهم ثلتصدي 
ألية مؤام2  عىل اثسـاحل اثغ2بي بشـكل 

ماص واثيآن بشكل عا1. 
وأاان املشاركون تواطَؤ املجتآع اثدويل 
وصآتـه إزاا خ2ائـم اثعـدوان اثسـعواّي 
األم2يكي اإلماراتي ومجازره اثيومية بحق 

اثشعب اثيآني. 
واسـتنك2وا م2وقـات اثعـدوان ثوقف 
إطـلق اثنـار واملآاطلـة يف تنفيـذ اتّفاق 

اثسويد يف محاوثة إلرشاثه.

 األسري داحش: التضحيات تهون يف سبيل الدفاع 
عن الدين واألرض والعرض والسيادة الوطنية

الوحدة الرتبوية بالضالع تكّرم أبناء الشهداء بمدارس 
مديرية دمت وتؤّكــد استمرار التعليم رغم الصعوبات 

 : صنعاء
منَـَح مجلـُس اثتلحم اثشـعبي اثقبي يف 
مدي2ية أرحـب بصنعاا، أمس االثنني، حآز  
عي ااحش، وسا1َ اثقبيلة اثيآنية ثلشجاعة 
واثصآـوا؛ تقديـ2اً ملـا تحّآلـه مـن إصابة 
ه يف سـجون قو  اثعدوان  ومعانا  أثناا أرَْسِ

وم2تِزقته وبرت أصابع يديه ورخليه. 
وملل تسـليم اثوسـا1 بحضـور وزي2 
اثدوثـة نبيه أبـو نشـطان، أّكــد األسـريُ 
ااحش أن اثتضحياِت تهوُن يف سبيل اثدراع 
عـن اثديـن واألرض واثعـ2ض واثسـياا  
اثوطنيـة، معّباً عن امتنانه ثقياا  مجلس 

اثتلحم اثقبي عىل منحه  ذا اثوسا1. 
من خانبه، اعتب رئيُس مجلس اثتلحم 
اثشـيخ ضيـف اثله رسـا1، ما تعـ2ض ثه 
حآـز  ااحـش مـن معانـا  وصلـت َحـّد 
بـرت األطـ2اف، يشـكل نآوذخـاً يف صآوا 
وثبـات أبناا اثيآـن يف مواخهة قو  اثغزو 
واالحتـلل، معتـباً تك2يَم ااحش بوسـا1 
اثقبيلة ثلشـجاعة واثصآـوا أقلَّ ما يآكن 
يتج2عـون  اثذيـن  األرس   وحـق  بحقـه 

املعانا  يف سجون اثعدو وامل2تِزقة. 
وأضـاف: »خئنا إىل قبيلـة أرحب ثنك1َ2ّ 
أحـَد أبطاثهـا اثذيـن يدارعون عـن اثيآن 
وأمنه واسـتق2اره وسـيااته واسـتقلثه، 
ونقد1 ثه وسـا1 اثشـجاعة واثصآوا من 

ُكـــّل قبائل اثيآن«. 
مـن خانبـه، أّكــد اثوزي2 أبو نشـطان 
استآ2ار اثشعب اثيآني يف اثصآوا واثابات 
يف مواخهـة اثعدوان وإرشـال مخططاته، 
ُمشـرياً إىل أن خ2ائـم اثعـدوان ثـن تزيـد 
اثشـعب اثيآنـي إال شـآوماً وإرصاراً عىل 

اثدراع عن أرضه وع2ضه. 
اثتـي  اإلخ2اميـة  األعآـال  »إن  وقـال 
ي2تكبهـا تحاثف اثعـدوان وم2تِزقته واثتي 
وصلـت َحـدَّ بـرت األط2اف بحـق األرس ، 
يعكـس  زيآتهـم وسـقوطهم أملقياً«، 
الرتـاً إىل أن قو  اثعدوان ثـم تحرت1ِ اثقيم 
اإلسلمية واألملقية وال املواثيق واألع2اف 
اثدوثيـة اثتـي تجـ12 املسـاس بـاألرس  

ومعاملتهم معاملة إنسانية. 
وأضـاف: حآـز  ااحش تـم أرسه و و 
مصـاب وبرتوا األطـ2اف و ـو يآال خزا 
من اثج2ائم اثتي ي2تكبها اثنظا1 اثسعواّي 
وأاواتـه بحـق أبنـاا اثيآـن، معتـباً تلك 
اثج2ائـم حارـزاً ثلتحـ2ك وررـد اثجبهات 
باث2خـال واثعتاا ثلدراع عـن اثوطن وعز  
وك2امـة أبنائه.   واعا أبو نشـطان قبائل 
وأحـ2ار إىل االسـتآ2ار يف اثوقوف إىل خانب 
مواخهـة  يف  اثشـعبيّة  واثلجـان  اثجيـش 
اثعـدوان، منّو اً بآبـاار  مجلس اثتلحم 
اثقبـي وقيااتـه يف تك2يـم حآـز  ااحش 
اثذي يعطي حارزاً ألبناا اثقبائل اثتح2ك إىل 
اثجبهات ملواخهة قو  اثعدوان وم2تِزقته. 
ويعتب األسـري حآزه عـي ااحش أحَد 
اثشـوا د اثحيـة املؤّكـــد  عـىل انتهـاك 
اإلنسـان  ثحقـوق  اثسـعواّي  اثنظـا1 
واثقوانـني واملعا ـدات اثدوثيـة املج2ِّمـة 
ثتعذيـب األرس  واملعتقلـني، حيث تع2ض 
األسـري ثجآيع أصناف وأسـاثيب اثتعذيب 
تـم ملثها برت اصابع يديـه وقدميه، األم2 
اثـذي يفـرس إنـكار اثنظامـني اثسـعواّي 
واإلماراتـي وعآلئهآا وخوا آالف األرس  
واملعتقلني اثيآنيـني، وتنصلهآا من تنفيذ 

اتّفاق اثسويد اثخاص بتباال األرس .

 : الضالع
سـرّي اثقطـاُع اثنسـائي بآدي2ية امت 
بآحارظـة اثضاثـع، أمس االثنـني، قارلة 
غذائيـة ثلآ2ابطـني مـن أبطـال اثجيـش 
واثلجان اثشعبيّة بجبهات اثعز  واثك2امة. 
ومـلل تسـيري اثقارلـة، نّظـم اثقطاُع 
احتجاخيـة  وقفـة  باملدي2يـة  اثنسـائي 
بآدرسـة أسـآاا ثلبنـات ثلتنديـد بج2ائم 
اثعدوان اثسعواّي األم2يكي.  وملل اثوقفة 
أثقيـت كلآـات أّكـــدت أ آيّـة اور امل2أ  
اثيآنية يف مختلف امل2احل وررد ا ثلجبهات 
بقوارـل اثعطـاا وتعزيز صآـوا امل2ابطني.  
ونـّدات املشـاركات باثصآت األمآـي إزاا 
خ2ائـم اثعدوان بحق نسـاا وأطفال اثيآن، 
مشـيدات باإلنجازات اثتي يحّققها اثجيش 

واثلجان اثشعبيّة يف مختلف اثجبهات. 
اثرتبويـة  اثوحـد   ك2مـت  ذثـك،  إىل   
باملحارظة أبناا اثشـهداا بآدارس مدي2ية 

امت اثحكومية واأل لية. 
ويف اثتك2يم اثذي حرضه وكيل محارظة 

اثضاثع حسـني املدحجي ومديـ2 وأعضاا 
وأعضـاا  باملحارظـة  اثرتبويـة  اثوحـد  
مجلـس اابـاا بآدرسـة اثوحـد ، أثقيت 
اثعديـد من اثكلآات واثفقـ2ات املعب  عن 
مكانـة اثشـهداا وتضحياتهـم يف اثدرـاع 
عن اثوطـن، مؤّكـــد  اسـتآ2ار اثعآلية 

اثتعليآية رغم اثصعوبات اث2ا نة. 
واعتب اثوكيـل املدحجي،  ـذا اثتك2يم 
أقـلَّ ما يآكـن نظـري تضحيات اثشـهداا 
اثذين قدموا أرواحهم رميصة يف سبيل اثله 
ويف سبيل اثدراع عن حياض اثوطن، ُمشرياً 
إىل رضور  اضطلع اثجآيع باملسؤوثية يف 
تلآس أحوال أرس اثشهداا واحتياخاتها. 
ريآـا أوضح املـرف اثاقـايف باملدي2ية 
عآـ2 اثصيـااي أن اثتك2يم شـآل اثطلب 
واثطاثبـات مـن أبنـاا وذوي اثشـهداا يف 
مـدارس املدي2يـة.  ويف متـا1 اثفعاثية تم 
تك2يم أبناا اثشـهداا امللتحقـني بآدارس 
املدي2ية؛ ع2راناً بتضحيات آبائهم يف سبيل 
اثله ويف سـبيل اثدراع عن اثوطن ومقارعة 

اثطغا  واملستكبين. 

طالب ومعلمو الجبل: صمت األمم المتحدة والمجتمع الدولي على قطع المرتبات مشاركة في نهب حقوق اليمنيين
قبائل الطويلة تؤّكــد االستمرار في مواجهة العدوان ودعم ورفد الجبهات بالمال والرجال 

أحرار املحويت.. خط املواجهة والصمود هو الخيار األول
 : المحويت - صالح مصلح:
ناقش ت2بويو مدي2ية شـبا1 كوكبان 
محارظـة املحويـت، أمس االثنـني، آثيَة 
ووسائَل اثعآل اثرتبوي، واثسبَل اثكفيلة 
بإنجـاح واسـتآ2ار اثعآليـة اثتعليآية، 
املـدارس  ومعلآـو  طـلب  نظـم  ريآـا 
بآدي2يـة خبل اثرق عدا مـن اثوقفات 
االحتجاخية نّداوا ريهـا بج2ائم اثعدوان 
األم2يكـي اثسـعواّي بحـق املدنيني من 
أبنـاا اثشـعب اثيآنـي، مطاثبـني األمم 
املتحـد  برصف م2تباتهـم، باثتوازي مع 
ثقـاا قبـي بآدي2ية اثطويلـة أّكــد عىل 
مواصلـة اثصآـوا واثابـات يف مواخهـة 
قو  اثعـدوان واعم وررد اثجبهات حتى 

تحقيق اثنرص. 
رفي مدي2ية شبا1 كوكبان استع2ض 
ثقاا موسع، أمس االثنني، ثرتبويي عزثة 
اثضلع األعىل ريه سريَ اثعآلية اثتعليآية 
واثصعوبـات  واثتحديـات  باملدي2يـة 
اثتـي تواخهها خـ2اا اسـتآ2ار اثعدوان 

واثحصار. 
كآـا ناقش االختآاع عدااً من اثسـبل 
اثتحديـات  بتجـاوز  اثكفيلـة  واثطـ2ق 
اثعآليـة  تواخـه  اثتـي  واثصعوبـات 

اثتعليآية. 
وخهـوا  املجتآعـون صآـوا  وثّآـن 
اثـكاار اثرتبوي وح2صهـم عىل مواصلة 
عـىل  مؤّكــديـن  اثتعليآـة،  اثعآليـة 
أ آيّـة اثتعاون املجتآعـي ثدعم املدارس 
ومسـاند  املعلآني ألااا واخبهم اثوطني 

واثتغلب عىل كارة اثصعوبات. 
إىل ذثـك، أقا1 طـلب ومعلآو مدارس 

اثاور  ومجآع اثع2قـوب واثاليا واثفتح 
واثنجـاح بآدي2يـة خبـل املحويت، أمس 
االثنني، عـدااً من اثوقفـات االحتجاخية 
األم2يكـي  اثعـدوان  بج2ائـم  املنـّدا  
اثسـعواّي اإلماراتـي بحق أبناا اثشـعب 
م2تبـات  قطـع  واسـتآ2ار  اثيآنـي، 

املوظفني. 
 ويف اثوقفات، حآل املشـاركون األمَم 
املتحد  املسـؤوثية اثكاملة عن اسـتآ2ار 
ويف  املدنيـني  بحـق  بج2ائآـه  اثعـدوان 
مقدمتهـم أبناا محارظـة اثحديد  مآن 
يع2ضـون السـتهداف متواصـل من قبل 

م2تِزقة قو  اثعدوان. 
املتحـد   األمـم  املشـاركون  وطاثـب 
واملجتآع اثدويل برصف م2تبات املوظفني 

معتبيـن اثصآـت عـىل اسـتآ2ار قطع 
نهـب  يف  ثلعـدوان  مشـاركة  اث2واتـب، 
اثشـعب  ومصـاار  حقـوق ومقـدرات 

اثيآني. 
قبائـل  نظآـت  مـواٍز،  مـط  وعـىل 
اثضـلع األسـفل بآدي2ية اثطويلـة ثقاًا 
قبلياً مسـلحاً أّكــدت ريـه عىل مواصلة 
اثصآـوا واثابـات يف مواخهـة اثعـدوان 
واعم وررد اثجبهات باملال واث2خال حتى 

تحقيق اثنرص. 
وطاثبت قبائـل اثطويلة األمم املتحد  
باثكشف عن اثط2ف املع2قل ثتنفيذ اتّفاق 
اثسـويد اثخاص باثحديد ، مشـريين إىل 
م2وقات قو  اثعـدوان املتواصلة تهدف 

إىل إرشاثه. 
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أخبار 

المدير التنفيذي للمؤّسسة يؤّكــد أهمّية الدعم للتخفيف من معاناة الجرحى والحّد من الوفيات: 

مؤّسسة الجرحى تدّشن مشروَعي دعم املستشفيات ومراكز الرعاية بصعدة

في حفل تكريمي تحت شعار »يٌد تبني ويٌد تحمي«:

السلطة املحلية بذمار تكّرم أوائل مرحلتي التعليم 
األساسية والثانوية 

تربية صنعاء تكّرم املدارَس الفائزة يف املسابقات 
الثقافية والرياضية للعام الدراسي املنصرم

 : صنعاء
أّكـــد املديـ2ُ اثتنفيـذي ملؤّسسـة اثج2حى 
اثدكتور خآال حسـن اثشـامي، أمس االثنني، 
مـلل تدشـني مروعـي اعـم املستشـفيات 
امليدانيـة وم2اكـز اث2عايـة بآحارظـة صعد  
ثلآستشـفيات  اثدعـم  أ آيّـة  عـىل  ف1101، 
امليدانية وم2اكز اث2عايـة باملحارظة ثلتخفيف 

من معانا  اثج2حى واثحد من اثوريات. 
 ويهـدُف املروعان إىل تزويد املستشـفيات 
امليدانية بالث سيارات إسـعاف وأثفي حقيبة 
ر2اية وإسعاريه وإنعاشيه وكآية من األاوية 
املختلفة وكذا تزويد م2اكز اث2عاية بآنظومات 

طاقة شآسية وأخهز  اثكرتونية وأثاث. 

ويف اثتدشني أشـار املدي2 اثتنفيذي إىل تطلع 
املؤّسسـة ثدعـم م2اكـز اث2عاية وإيجـاا بيئة 
مناسبة ثلخآسـة امل2اكز املستهدرة يف صعد ، 
موضحاً بأن املؤّسسة أمذت عىل عاتقها اثقيا1َ 
بـدور ريـااي يف تغطية احتياخـات ومتطلبات 
اثج2حـى وضحايا اثعـدوان منـذ بداية اثح2ب 

اثهآجية عىل اثيآن. 
 وبنّي اثدكتور اثشـامي أن املؤّسسـة قّدمت 
مدمـاٍت ألكاـ2َ مـن 70 أثف خ2يـٍح من ملل 
ب2امـج املستشـفيات، اثـدواا، اثغـذاا، م2اكز 
اث2عاية، وب2نامج رعاية املعاقني«، منّو اً بدور 
اثـركاا من أمانة اثعاصآـة واائ2  اثخدمات 
اثطبية اثعسـك2يّة ووزارتي اثصحة واثشـباب 
واث2ياضـة واثـركات ورخال املـال واألعآال 

وتعاونهم مع املؤّسسة ملل اثفرت  املاضية. 
ريآـا أّكــد رئيـس اثهيئـة اثعليـا ثألاوية 
اثدكتـور محآـد املدانـي ورئيس نقابـة تجار 
اور  أ آيّـة  املتـوكل،  عبداث2حآـن  األاويـة 
مؤّسسـة اثج2حـى يف تقديـم اثخدمـات اثتي 
يحتاخها اثج2حى، مشرياً إىل رضور  اال تآا1 
باثج2حى كآسـئوثية عىل اثجآيـع ورعايتهم 

واعآهم يف ظل ظ2وف اثعدوان واثحصار. 
وأبد  اثدكتـور املداني واملتوكل االسـتعداا 
ثلسـتآ2ار يف اثدعم واال تآا1 باثج2حى اثذين 
ضحوا بأنفسـهم يف سـبيل اثدراع عـن اثوطن 
وأمنـه واسـتق2اره، مشـيدين بـدور وخهـوا 
املؤّسسـة يف اعم ورعاية اثج2حى واملترضرين 

من اثعدوان يف مختلف املحارظات. 

 : ذمار
ك2ّمـت اثسـلطُة املحليـة بآحارظـة ذمار 
باثتنسـيق مع مكتب اثرتبية واثوحد  اثرتبوية 
طـلب  أوائـَل  االثنـني،  أمـس  باملحارظـة، 
اثشـهااتني األساسـية واثاانويـة اثعامـة عىل 
مسـتو  اثجآهورية واملحارظة ثلعا1 اثدرايس 

 .11018-1017
ويبلـغ عـدُا اثطـلب املك2مـني ف1 طاثـب 
وطاثبة ثانوية عامة منهم ثلثة عىل مسـتو  
اثجآهوريـة و15 طاثبـاً وطاثبـة يف اثشـهاا  

األساسية. 
ويف اثحفـل اثـذي حـرضه وزيـ2ُ األشـغال 
اثعامـة واثطـ2ق غاثب مطلـق ومحارظ ذمار 
املكتـب  ومسـؤول  املقـديش  حسـني  محآـد 

اثتنفيـذي ألنصار اثله بآحارظة ذمار األُسـتاذ 
راضـل اثرقي وعدا من املسـؤوثني اثرتبويني 
اثشـخصيات االختآاعيـة واثوخا ـات، أّكــد 
املحارظ املقـديش أن االحتفـاا بتك2يم كوكبة 
مـن أوائـل اثطـلب واثطاثبات ثآ2  مـن ثآار 
صآـوا وثبـات اثجبهـة اثرتبويـة واثتعليآية، 
الرتـاً إىل أن اثجبهة اثرتبويـة ال تقل أ آيّة عن 
خبهـات اثبطوثـة؛ كونهـا من تصنـع اثعقول 

وتبني األخيال. 
وأشاا املقديش بآا حّققه اثطلب األوائل من 
نجاح وتفوق وحصوثهم عـىل امل2اكز املتقدمة 
سواا عىل مستو  اثجآهورية أَو عىل مستو  
املحارظة، مؤّكــداً عىل أ آيّة تشـجيع واعم 
املبدعـني واألوائـل باعتبار ـم ثـ2وَ  اثوطـن 

اثحقيقية. 
ريآا أشـار مسـئول أنصار اثلـه باملحارظة 

األُسـتاذ راضـل اثرقـي إىل حاخـة اثوطـن 
ثهذه اثكـواار من اثطـلب واثطاثبات املبدعني 
واثتي سـيكون ثها اور يف مدمـة وبناا اثوطن 
مسـتقبلً، حاثًّا اثطلب املك2مني عىل مواصلة 

اثتفوق واثنجاح يف اثدراسة األكاايآية. 
وتخلل اثحفل تك2يم اثجهات اثداعآة وأبناا 
وذوي اثشهداا، وريبورتاج مصور عن اثطلب 
األوائـل وقصيدتـني ثلشـاع2 صاثـح اثجـويف 
واثز ـ2  شـيآاا اثذا بـي ورق2ات إنشـااية 

وشعبيّة معب  عن املناسبة. 
حرض اثحفل عضُو مجلس اثنواب عي شآ2 
وعضو مجلس اثشور  حسن عبداث2زاق وعدا 
مـدراا املكاتـب اثتنفيذيـة واثقيـااات األمنية 
واثعسـك2يّة واثقيااات اثرتبويـة وأوثياا أمور 

اثطلب. 

 : سبأ غالب
واثتعليـم  اثرتبيـة  مكتـب  مديـ2  ب2عايـة 
بآحارظة صنعاا األُستاذ  ااي عآار واثعآيد 
محآـد يحيى اثقـايض مدي2 عـا1 مدي2ية بني 
حشـيش رئيـس املجلس املحـي، أقـا1 مكتُب 
اثرتبية واثتعليم بآدي2ية بني حشيش صنعاا، 
أمـس األول، اثحفل اثتك2يآي ثلآدارس اثفائز  
يف املسـابقات اثعلآيـة واثاقاريـة واث2ياضيـة 

ثلعا1 اثدرايس )1117 – 1018(1. 
 ويف اثحفـل اثـذي أقيم بآدرسـة اإلما1 زيد 
بن عي بعشـة سـعوان بآدي2ية بني حشـيش 
صنعـاا، أثقيـت كلآـة ت2حيبية ثألُسـتاذ عي 
اثحآيـدي مديـ2 مدرسـة اإلمـا1 زيـد بن عي 
بعشـة سـعوان وكلآة مكتب اثرتبية واثتعليم 
أثقا ـا األُسـتاذ صـبي اثقحم وكلآـة راعي 
اثحفل األُسـتاذ  ـااي عآار، أّكـــدوا ملثها 
عىل مواصلـة اثتعليم وتشـجيع املو وبني من 
طلب املدارس، مشـيدين باثجهوا املبذوثة من 
قبل قسـم األنشـطة املدرسـية بآكتب اثرتبية 

واثتعليم باملحارظة وإنجاحهم ثلحفل. 
اثكلآـات  مـن  اثعديـُد  اثفعاثيـة  وتخللـت 
ومرسحيـة  واثزوامـل  واثقصائـد  واألناشـيد 
ور2يـق  اثتكونـدو  ثف2يـق  ريـايض  وعـ2ض 
اثكشارة وع2ض ك2نفايل ثطلب مدرسة اإلما1 

زيد بن عي. 
ويف امتتـا1 اثفعاثيـة كـ12ّ األُسـتاذ  ااي 

 ااي عآار خآيـَع املدارس اثفائـز  واثطلب 
واثطاثبـات اثفائزيـن يف املسـابقات اث2ياضية 
اثعلآية واثاقارية واثفنية عىل اثنحو اثتايل:

 رفـي املسـابقات اث2ياضيـة: حصل طلب 
مدرسـة اإلما1 زيد بن عي بعشـة سعوان عىل 
كأس امل2كـز األول يف اثبطوثـة، وتل ـم طلب 
مدرسـة 16 سـبتآب بـوااي اثـرس ثـم طلب 

مدرسة اثف2س رخا1. 
ويف املسـابقات اثعلآيـة ثطـلب وطاثبـات 
امل2حلـة اثاانويـة: حصلـت طاثبـات مدرسـة 
اثز ـ2اا عـىل كأس امل2كـز األول، تل م طلب 

مدرسـة اثعلـم واإليآـان، ثم طاثبات مدرسـة 
اثوراق. 

ويف اثجانـب اثعلآـي ثلآ2حلـة األساسـية 
حصل طلب مدرسة 7 يوثيو عىل ُكـــّل امل2كز 
األول تل م طاثبات مدرسـة أسـآاا، ثم طلب 

مدرسة سبأ عيال. 
ويف اثوعي اثاقايف اثق2آني اثفني حصل طلُب 
مدرسـة اإلما1 عي بن أبي طاثب باثرية عىل 
كأس امل2كـز األول تل م طلب مدرسـة اإلما1 
زيد بن عي بعشـة سـعوان، ثم طلب مدرسة 

اإلما1 عي بن أبي طاثب بيت اثحنآي. 

بنيان تختتم مشروع 
االستجابة الطارئة ألحفاد 

بالل بصنعاء
 : صنعاء

امتتآت مؤّسسُة بُنيان اثتنآوية، أمس االثنني، مروَع االستجابة 
اثطارئـة وتقييـم اثوضـع ألحفاا بلل بآخيـم االعتـزاز بآدي2ية بني 

حشيش محارظة صنعاا. 
واشـتآل املـروع طـواَل سـتة أشـه2 عـىل عآـل مسـح ملع2رة 
احتياخـات أحفاا بـلل بآخيم االعتـزاز وإعاا  ت2ميـم ثلثة رصول 
اراسـية ملحو األُمية وتورري اثك2ايس اثدراسـية وتوزيع حقائب وكتب 
محو األمية، إضارًة إىل تورري طاقة شآسـية ثتوثيد اثكه2باا ثلفصول 

اثدراسية وإقامة مخيم طبي ملد  يومني ثلنساا واث2خال. 
وملل االمتتا1، أشـار نائـب املدي2 اثتنفيذي ملؤّسسـة بنيان أحآد 
اثكبـي إىل أ آيّـة املروع اثذي يأتي يف إطـار ب2نامج تنآية وتآكني 
أحفـاا بلل، الرتـاً إىل أن أحفاا بلل من اثفئات اثفعاثة واثتي يجب أن 

يكون ثها نصيب من اال تآا1. 
وأّكــد اثكبي أن املؤّسسـة تسـعى ثتنآية وتآكـني أحفاا بلل يف 
مختلف املناطق اثتي يتواخدون ريها بآا يآكنهم من أن يكونوا أعضاًا 

راعلني باملجتآع. 
بـدوره، أشـار مديـ2 إاار  اثتدريـب واثتآكـني بآؤّسسـة بنيـان 
عبداثك2يم اثديلآي إىل أ آيّة إكسـاب أحفـاا بلل مهارات ومبات يف 
مختلف املجاالت، ُمشـرياً إىل تطلع املؤّسسة يف مسا آة أحفاا بلل يف 

مختلف املجاالت ذثك من ملل إرصار م عىل اثتعليم. 
ويف اثختـا1 تم تك2يم 180 طاثباً وطاثبـة من م2يّجي رصول محو 

األمية وتعليم اثكبار باثشهااات اثتقدي2ية و دايا عينية. 
شـاركت يف تنظيم حفـل امتتا1 املروع مبااراُت شـباب املع2رة، 

شباُب االستجابة اإلنسانية وساندي ثإلغاثة واثتنآية

وزير الشئون االجتماعية 
يّطلع على التحضريات 

ملهرجان األسر املنتجة
 : صنعاء

اّطلع وزي2ُ اثشـئون االختآاعية واثعآل عبيد ساثم بن ضبيع، أمس 
االثنـني، عـىل اثتحضريات اثجاريـة ثإلعداا ثلآه2خان اثسـنوي ثألرس 
املنتجة، اثذي سـتنظآه اإلاار  اثعامة ثلبنامج اثوطني ثألرس املنتجة 

وتنآية املجتآع. 
وتفقد اثوزي2 عبيد سـاثم بن ضبيـع ملل اثزيار  امل2َكَز اثنآوذخي 
ثألرس املنتجة اثتابع ثلبنامج وأقسـامه اثتي تشآل اثخياطة واثرتيكو 

واثبخور وصناعة اثحقائب، واحتياخاته ثتطوي2 اثعآل. 
واستآع بن ضبيع من مدي2 اثبنامج أحآد اثشجاع، إىل إيضاح عن 
اثتحضـريات اثتي يقو1 بهـا اثبنامج ثلآه2خان إلبـ2از منتجات امل2أ  

اثيآنية وصآوا ا يف وخه اثعدوان. 
وأّكــد اثح2ص عىل معاثجة اإلشكاالت باثتعاون مع اإلاار  اثعامة 
ثلبنامـج وقطاع اثتنآية، مشـّدااً عىل أ آيّة تضارـ2 اثجهوا إلنجاح 

امله2خان. 

وقفة لقبائل بني الغسان 
باملحويت تنّدد بجرائم 

وخروقات العدوان
 : المحويت

نّظآت قبائُل بني اثغسـان بآدي2ية اث2خم محارظة املحويت، أمس 
االثنني، وقفًة احتجاخيًة؛ ثلتنديد بج2ائم اثعدوان واستآ2ار م2وقاته. 
وطاثـب املشـاركون يف اثوقفة اثتي شـارك ريها مديـ2ُ املدي2ية عي 
امل2خلة وعدٌا من مسئويل ومشايخ املدي2ية، األمَم املتحد  باثضغط عىل 
قو  اثعدوان ثوقف اثتصعيد واالثتزا1 باتّفاق مشـاورات اثسويد اثتي 

رعتها األمُم املتحد  تآهيداً إلحلل اثسل1. 
وعّبوا عن األمل يف اضطلع مجلس األمن واألمم املتحد  بدور راعل 
ثوقف ما يتع2ض ثه أبناا اثشعب من عدوان وحصار وتريد وتجويع. 
وأّكــدت قبائل اث2ُُّخم االسـتآ2اَر يف ررـد اثجبهات باث2خال واثعتاا 

حتى تطهري اثبلا من انس اثغزا  واملحتّلني. 
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 : يحيى قاسم المدار

ُزْرنـا مدينـَة اثدريهآـي يف محارظة 
اثحديـد  قبـل اثعـدوان عليهـا، وخدنا 
ريها اثحياَ ، اثح2كـَة، اثجآاَل اثتهامي 
األّمـاذ، يف مدينة اثدريهآـي ُكــلُّ يشا 
يستوقفك: ناُسـها، مزارُعها، شاطئها، 

سوقها اثكبري، ُكــّل يشا. 
 اثجآيُع مشـغوثون بـ )طلبة اثله(؛ 
وباعتبار ـا ثانـَي مدي2يـة يف اثحديد  
من َحيْــُث اثسكان واملساحة، َحيْــُث 
تقـّدُر مسـاحتُها بحوايل مآسـة عر 
كيلو عىل اثبح2 األحآ2 بشاطئها األبيض 
اثجآيل.. ويبلغ عدا سـكانها أكا2َ مائة 
أثف كآا يسُكُن يف م2َكز ا حوايل عر  
آالف شـخص.. يعتآُد اثسكاُن ريها عىل 
اثحياكة واثزراعـة واثصيد، راثدريهآي 
منطقة اثفل اثعبايس املشهور يف منطقة 
املغـ2س وغـريه، و ـي ثانـي مدي2يـة 
ثزراعـة اثنخيـل واثتآـور ذات اثجـوا  

اثعاثية بعـد مدي2ية اثتحيتـا اثتي ريها 
مـا يقارب املليـون ومائتي أثـف نخلة، 
وتعتـب اثدريهآـي اثحصـَن اثحصـنَي 
ثلآدينة من اثجنـوب وثها تأريخ عظيٌم 
ومـّرف يف تصديها ثلغزا  اثذين حاول 

اقتحامها وثم يفلحوا. 
عاشـت  ـذه املدينـة زمـَم عطائها 
ثعرات اثسـنوات رغم مـا اعرتا ا من 
ظ2وف اقتصااية مالُها ماُل بقية اثيآن 
يف اإل آال واثنسيان من ُكــّل املشاريع 
اثحيويـة كاثكه2بـاا وامليـاه واثط2يق 

املسـفلتة؛ بسـبِب اثحكومات املتعاقبة 
عىل اثيآن، رغم موارا ا اثكبري  إال أنها 
تفتق2 إىل أبسط املشاريع اثحيوية مالها 
مال بقيـة املناطق اثتهامية اثتي سـطا 
عـىل أراضيها اثعتاوثُة وأرباُب اثفسـاا؛ 
طآعـاً يف أراضيهـا اثخصبـة وموقعها 

اثكبري عىل شاطئ اثبح2 األحآ2.. 
وب2غـم معانـا  أبنـاا اثدريهآـي إال 
أنهم يعيشـون حياً  طبيعية استطاعوا 
معها مقاومَة َشـَظِف اثعيـش وكدور  
اثحيا  كبقيـة اثيآنيـني املح2ومني من 
اثحيا  اث2غـد ، أَِثُفو ا مع م2ور اثزمن 
بعـز  وك2امـة، و نـا تكُآـُن طبيعـُة 
اثتهامي اثذي يجـوُع وثن ي2كَع ثلطغا  

واملستكبين. 

الدريهمي وحصاُر العدوان:
عـىل مد  أكاـ2َ من ثلثة أعـوا1 من 
اثعدوان اثسـعواي األم2يكي عىل اثيآن 
ثـم تكن مدي2يـة اثدريهآـي بآنأً  عن 
أخـواا اثعـدوان اثـذي سـلآت منه من 
اثغـارات املبـارش  يف اثسـنتني األُْوثيني 
ثلعـدوان، إال أن ثظى نـريان املعتدين قد 
مسـها ح2قـاً وتعذيبـاً، وأصابها خوعاً 
وحصـاراً وإْن ثـم يكـن مبـارشاً، مس 
اثحيـا  وصّعبهـا أكاـ2َ وأ لـك اثح2َث 
واثنسل وقىض عىل أشجار ا يف مزارعها 

بحصاره اثظاثم.. 
اثحصـاُر اثـذي تف2ضـه قـو  اثغدر 
واثعـدوان عىل اثيآن كامـلً أرّض بأبناا 
اثدريهآـي ومنعهـم من ثقآـة اثعيش، 
حتـى مـن سـاحلهم اثكبري اثـذي كان 
مصدَر عيـش اثكاري منهـم ومصدَر م 
اثوحيـد بعد أن خفت مزارعهم؛ بسـبِب 
نقِص املياه اثنظيفة ثسقي مزارعهم.. 

بحصـاره  اثعـدواُن  اسـتطاع 
اإلخ2امـي منْـَع أبنـاا اثدريهآـي مـن 
االصطيـاا يف سـاحلهم وقتل مـن أبناا 
وسـط  باثغـارات  اثعـرات  املدي2يـة 
اثبحـ2 وباثق2ب مـن اثسـاحل إذا أذنوا 
ألنفسهم بتجاوز ما رسآته تلك اثقو  
اإلخ2اميـة يف أماكن االصطياا، نعم قتل 
اثعـدواُن اثكاـريَ من أبنـاا اثدريهآي يف 
ع2ض اثبحـ2 األحآـ2، ورّشا آم2ين يف 
اثصحـاري واثوايـان اثيآنيـة والحقت 

اثكاـريَ منهـم اثغـاراُت اإلخ2امية وُقتل 
اثكاري من اثنسـاا واألطفال اون سابق 
إنذار انتقاما من اثتهاميني اثذي ررضوا 
اثغزا  واملحتلني وم2تِزقتهم وعآلَا م. 

الدريهمي ومآسي العدوان:
ثـد  أبنـاا اثدريهآـي اثكاـريُ مـن 
اثقصص املأسـاوية مع قـو  االحتلل 
ثلخـريات  اثنا بـة  ثـألرض  اثغازيـة 
املشؤومة باثر واإلخ2ا1، رغم أن أبناا 
املدي2يـة بطيبتهـم وسـلمة أنفسـهم 
ومسـاملتهم املع2ورة رهم ثـم يتع2ضوا 
ثتلـك اثقـو  اثعدوانيـة بـأي أذ  وثـم 
يبارشو م بـأي رش، إال أنهـم من أكا2 
اثيآنيني اثذين تع2ضـوا ثلقتل واثتدمري 

ملدي2يتهم اامنة. 
عراُت املجـازر واثج2ائـم ارتكبتها 
وعآلؤ ـم  واالحتـلل  اثغـزو  قـو  
مدي2يـة  أبنـاا  بحـق  وم2تِزقتهـم 
اثدريهآـي، حتـى َمـن حـاول اثنجـاَ  

عشرات الشهداء 
استهدفهم 

العدوان أثناء 
محاولتهم النزوح

دّمر العدوان 
المعالَم الدينية 

األثرية 

الدريهمي.. املدينة املنسية
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منهـم ُقتل يف اثط2يـق، رقد رصدت بعد 
املنظآـات اثحقوقيـة املحليـة عراِت 
املجازر بحـق املواطنني يف تلـك املدي2ية 
اثتي غابت عن األنظار؛ بسـبِب اثغارات 
املتواصلة، ريآا تؤكُد مصااُر عسـك2يٌة 
أن أكا2َ مـن عرين أثَف غـار  صبتها 
قو  اثعـدوان عـىل مدي2يـة اثدريهآي 
مـلل زحوراتهـا املتكـ2ّر  عليهـا من 

مختلف اثجهات. 

22 طف��ًا وعدٌد من النس��اء ضحيُة 
جريمة واحدة:

وأحـُد تلـك املجـازر اثتـي ارتكبتهـا 
طائـ2اُت اثعـدوان قضت عـىل أكا2َ من 
واحـد وثلثـني شـخصاً، بينهـم اثنان 
وعرون طفلً وعدٌا من اثنسـاا كلهم 
من أرس  واحد  يف منطقة اثكوعي أثناا 
نزوحهم من مدينة اثدريهآي املحارص ، 
نا يـك عن غري ا مـن اثج2ائم اثيومية 
اثتي ت2تكبها تلك اثقو  اإلخ2امية بحق 

اثدريهآيني. 
اثعدوان وم2تِزقتها  وتسـتخد1ُ قو  
مختلـَف أنـواع األسـلحة بـدااً بغارات 
اثطـريان واثبـوارج اثح2بيـة واثطريان 
اثدبابـات  قذائـف  وكذثـك  اثتجسـي 
وغري ـا،  واثقناصـات  واثهاونـات 
وأظهـ2ت ثقطـاُت اإلعـل1 اثح2بي من 
اثتابـع  االسـتطلعي  اثطـريان  مـلل 
أماكـَن  اثشـعبية  واثلجـان  ثلجيـش 
مختلفًة يف أط2اف املدي2يـة ت2ُاِبُط ريها 
اثدبابات واملدارع اثعآلقة اثتي تقصف 
مدي2ية اثدريهآي عىل مدار اثساعة. 

يدخ��ل  مطب��ق  وحص��اٌر  جرائ��ُم 
شهَره التاس��ع توالياً وأحراُر الدريهمي 

ينتظرون مولد النصر:
ألكا2َ من ثآانية أشه2 تحارِصُ قو  
اثغـزو واالحتلل اثدريهآـي من خآيع 
اثجهـات، اثجآيـُع ريهـا رقـد األمَل يف 
اثبقاا عـىل قيد اثحيا  بعـد أن رأ  بأ1ُِّ 
عينَيـه َمـن يُقتلون مـن إموانـه و م 
يخ2خون، رفّضل اثبقاا ريها حتى وإْن 
كان ال أكل وال رشب نظيـف وال حيـا  
يف مدينـة اثدريهآي إال أنهـم صامدون 
ثابتـون راضون باثعيـش بك2امة وعز  
مدارعـون عـن مـا تبقى مـن منازثهم 
واثقذائـف  اثغـارات  رغـم  وأرضهـم 

واثقنص اثيومي بل اثقتل اثيومي. 
صآـوا  عـىل  باثسـاعة  زحورـاٌت 
اثدريهآـي اثتـي تواخـه اثغـزا  بـكل 
رضاو  ورشاسة تهامية، كرٌس ثتسللت 
املعتديـن رغـم رـارق اثسـلح واثعتاا 
واثعـدا من امل2تِزقة إال أنها تتلىش أما1 
املقاتلـني اثاابتـني يف املدينـة اثصغري ، 
وثذا يلجأ اثعدوُّ إىل رمي املدينة باثقذائف 
اثشـهداا  عـراِت  مسـببًة  املختلفـة 
واثج2حـى من أبناا املدينة، وال أمفيكم 

أن غاثبيـَة اثج2حـى يتورـون؛ بسـبِب 
اثنقص اثكاري املكاف، واثشح يف األاوية 

واثعلخات اإلسعارية.. 

مقاب��ُر جماعية وم��آٍس تحت وابل 
قذائف مرتِزقة العدوان:

مدينـة  عـىل  اثقذائـُف  تتسـاَقُط 
اثدريهآـي مـن مختلـف اثجهـات اثتي 
تتواخـد ريها قو  اثغـزو واالرتزاق ويف 
ُكــّل يـو1 ألبناا اثدريهآي مأسـاٌ  مع 
رقـد ق2يـب أو صديق، سـقطت يف ذات 
يـو1 قذيفـة عـىل منـزل املواطـن عآ2 
يآاني مـن أبناا اثدريهآـي، بينآا كان 
 ـو وبنته ووثده اام2يـن يف مكان آم2 

من املدينة. 
يف بيـت عآ2 يآانـي، زوختُـه وبنته 
اثصغـري  وأمتـه كانـوا يعـدون طعا1َ 
وخبة اثغداا قبل أن تقيَض عليهم قذيفٌة 
غـاار  مل2تِزقـة اثعـدوان حّوثـت ُكــّل 
مـن يف اثبيـت إىل أشـلا متناثـ2 ، يعوُا 
األب ووثـداه و ـم يف ذ ول أمـا1 اثبيت 
املقصـوف يقف اثكاري مـن اثناس اثكل 
يبكي وينوُح عىل رقد أرس  مستضعفة 
قتلتها قذائف اثعدوان بأيدي م2تِزقة  م 
أمبـُث من أنجبت  ـذه األرض، َحيْــُث 
ال أمـلق وال قيم ت2اعهـم عن رعل تلك 
املنك2ات، و ناك غري ا من اثج2ائم اثتي 
ت2تكبها تلك اثقطعان املرا  بحق أبناا 

اثدريهآي.. 
يف املدينة أكا2ُ من مقب  خآاعية ملن 
يقتلون بفعل اثقذائف، مئات املناشدات 
واثرصمات يطلق أبناا اثدريهآي وثكن 
ال مجيـب، ُكـــّل يـو1 ينقـص منهـم 
أرـ2اا وبعضهم يآوتون مـن قلة األكل 
واثـراب، يتحـدث األ ـايل بعـدا مـن 
اإلصابات امل2ضية منها اثفشـل اثكلوي 
ورريوسـات اثكبد واألمـ2اض اثخطري  
اثتي تفتك بآن تبقى؛ بسـبِب األسـلحة 
اثتـي ت2مى عليهم، ُكــّل من أصيب بها 
يف تلـك املدينة تويف عىل اثفور وثيس ثد  

اثجآيع حيلة إلنقاذه.. 
أصيـب أحُد أبنـاا اثدريهآي يف قدمه 
بني مزرعته أسـعف إىل مـكان ق2يب يف 
املدينـة حاول املسـعفون إخـ2اا اثلز1 
ثكـن اون رائـد ، ذثك اث2خـل تويف عىل 
اثفور؛ بسـبِب اثنزيف وثعد1 اإلمكانات 
اثلزمـة إلنقـاذ حياته رغـم أن اإلصابة 

يف اثقـد1، تلقـى واثده األمـ2 بحآد اثله 
وشـك2ه، رآـا حيلـة املسـتضعفني إال 
اثدعاا واالثتجاا إىل اثله باالنتقا1 ثوثده 
وغريه مآن يقتلون اون وخه حق.. 

ركاٍم  إىل  الدريهم��ي  يح��ّول  إج��راٌم 
واملعالم األثرية يمحوها العدوان:

اثكاـريُ من منـازل اثدريهآيني قد تم 
إح2اقهـا عندمـا حاوثت تلـك اثقطعان 
املتوحشـة اقتحا1 مدينة اثدريهآي بعد 
معـارَك ضاريـٍة مـع أبنـاا اثدريهآي، 
اقتحم املعتدون املدينـة وأح2قوا منازل 
املواطنـني وعباوا بكل املآتلـكات، كآا 
اثتوحـش  ثـم ينسـوا كتابـَة عبـارات 
واإلخ2ا1 عىل خدران املنازل بآروعهم 
اثذي يبـّرون به أبناا اثيآـن يف اثفتك 
واإلباا  ثلبر واثشـج2 واثحج2، رعلوا 
ذثـك يف اثدريهآـي قبـل أن ي2غآوا عىل 
مغاارتهـا صاِغ2يـن مدحوريـن، ثكن 
بصآتهـم اإلخ2اميـة واضحـة يف ُكــّل 
بيت اقتحآوه اون موف من اثله أو من 

اثناس.. 

تم تسـويُة أكا2َ من 70 % من منازل 
املواطنـني يف اثدريهآـي وإبـاا  خآيع 
املآتلـكات، كآـا ال ننـى أن ننـّوه أن 
يف مدي2يـة اثدريهآـي سـبعَة مسـاخد 
أث2يـة صوريـة شـارعية تـم تدمري ـا 
بفعل اثغـارات املكاّفة، كذثـك امل2كزان 
اثصحيان بـكل ما يحويانـه من أاوات 
وعلخـات تم تدمري آا كليـاً، تم تدمريُ 
كاملـة،  املحليـة  االتصـاالت  شـبكات 
وكذثـك مزانات امليـاه اثنظيفة يف م2كز 

املدي2ية.. 
وأمـا1 ذثك املشـهد املهـول واثكارثة 
اإلنسـانية اثتي يفتعلهـا املعتدون بحق 
أبناا اثدريهآي اثتي  ي صور  مصّغ2  
ملـا ي2تكبه تحاثف اثـر واثعدوان بحق 
اثيآنيـني قتلً وحصاراً ال يسـُعنا إال أن 
ندعـَو اثررـاَا واألح2اَر مـن أبناا  ذا 
اثوطن إىل رسعة اثتحشـيد إىل اثسـاحل 
اثغ2بـي إلنقاذ من تبقـى من اثدريهآي 
وأبنـاا اثحديـد  عآوما اثذيـن يآارس 
بحقهم ُكــّل صنـوف اثعذاب من قو  
مارخة عن اثنظا1 واثقانون تعيش عىل 
اثدماا واألشلا وتنر اثفساا يف األرض 
اون موف أو ر بة، تغطي تلك اثج2ائم 
وريـاالت  اإلمـارات  ارا ـم  واملجـازر 
اثسـعواي اثتي أثجآت بهـا ُكــّل أرواه 
اثعاثـم اثـذي يقـُف إىل خـوار اثظاثـم 
ويشـاركه يف ُظلآـه عىل أبناا اثشـعب 
اثيآني، وق2يباً سـيابت اثيآنيون بأنهم 
رخـاُل املهآـات اثصعبة يف ُكــلِّ شـد  
وسـتابت أرُضهم بأنها كآـا قاثوا عنها 

من قبل اثيآن مقبُ  اثُغزا .. 

عشرات األطفال 
يموتون بسبب 

الحصار وانعدام 
األدوية

70 % من منازل 
المواطنين دّمرها 

العدوان
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المغرب والسعودّية.. الحرُب على اليمن تشرخ الوفاَق الملكي

 اّتفاُق السويد والتوغل في نجران وجيزان

خالد الجيوسي*

املغ2بـّي  اثسـعواّي-  اثِخـلف  مشـهد  بَـدا 
امُلتصاعـد، أكب مـن كونه ُعبور سـحابٍة بارا  
كآـا وصفه سـفري املغـ2ب يف اث2يـاض رياض 
املنصـوري، وأن األمور عىل األقـل اان ثن تعوا 
إىل ما كانت عليه يف حاثتهـا اثطبيعيّة، راملغ2ب 
بحسـب األنبـاا املحليّـة اثقاامـة مـن ُ نـاك، 
انسـحب من اثتحاثف اثع2بي اثعسك2ّي بقياا  
اثع2بيّـة اثسـعوايّة يف اثيآن، ال بـل يبدو أق2ب 
إىل قطـ2 امُلقاَطعـة من قبـل املآلكـة وأمواتها 

اثخليجيّات. 
سفري املغ2ب املنصوري، أّكد بذاته استدعااه 
مـن قبـل بلاه عـىل ملفيّـة تق2ي2، باّتـه قنا  
“اثع2بية” عـن وحد  اثبـلا اثرتابيّـة، وُمتعّلق 
باالعرتاف اثسعواّي باثصح2اا اثغ2بيّة، وخبهة 
اثبوثيزاريـو، و ـو تق2ي2 باّته اثقنـا  ُمتعّآدً ، 
عىل ملفيّـة ُظهور مغ2بي عىل قنا  “اثشـقيق 
اثقطـ2ي” اثخصـم، ُمتآاّـلً بوزيـ2 مارخيّته 
نـارص بوريطـة، اثذي قال عـىل “اثجزي2 ” بعد 
أنباا االنسـحاب، أّن بلاه شـاركت يف أنشـطة 
اثتحاثـف، و”غـرّيت” تلـك امُلشـاركة كآا قال 
انطلقـاً من تقييم املغـ2ب ثلتطّورات عىل أرض 
اثواقع يف اثيآن، ُمصوصاً اثجانب اإلنساني. 

ِمـَلـّف اثيآن باثنّسـبة إىل اثسعوايّة، ِمـَلـّف 
حّسـاس، وأّي انسـحاب ألي اوثـة منـه، يعـد 
اعرتارـاً علنيّاً بفشـل  ذا اثتحاثف يف اسـتعاا  
اثرعيّة، ال بل تدمري اثيآن، وتحويله إىل كارثة 
إنسانيّة، وبلد راشل، وتدمري بُنيته اثتحتيّة، وقد 
أشـار وزي2 اثخارخيّـة املغ2بـي إىل تقييم بلاه 

اثتطّورات يف اثيآن، وتحديداً اثجانب اإلنساني. 
اثتحاثـف  مـن  ـذا  االنسـحابات  تـوايل 
وتحآيلـه  ُعزثتـه،  مـن  سـيزيد  “املشـؤو1”، 
املسـؤوثيّة عن حـ2ب أكلت األمـرض واثيابس، 
وثم تجلب ثلسعوايّة بحسب توصيفات صحف 
غ2بيّة، إال ُسآعة اثقتل واثدمار، وقتل األطفال، 
و ذا ِمـَلـّف من ِمـَلـّفات عديد ، تضع ُسـآعة 
املآلكـة عىل املَِحـك، رـإذا كان امُلنضوون تحت 
قيـاا   ـذا اثتحاثـف  ـذا حاثهـم، وتقييآهم 
ثألوضـاع ُ نـاك، ركيف باثـدول اثتـي ررضت 

امُلشاركة ريه، أَو شاركت بشكٍل رمزّي. 
اثع2بـي  اثتحاثـف  مـن  املغـ2ب  انسـحاب 
اثعسـك2ّي يف اثيآـن، ثم يـأِت رقـط ب2أينا عىل 
ملفيّة اسـتدراكه اثجانب اإلنساني رقط، رذثك 
استدراك ُمتأّم2، ومري أن يأتي من أال يأتي، ثكن 
اثسبب اث2ئيي كآا يرتّاا،  و اثخلف اثصامت 
اثـذي حدث بني امللـك املغ2بي محآد اثسـااس، 
واألمري محآد بن سـلآان، حني تم ررض زيار  
األمري مـلل خوثتـه اثخارخيّة األمـري ، وبعد 
مقتـل اثصحـايف اثسـعواّي خآال ماشـقجي، 
تجنيبـاً ثلآغـ2ب اإلح2اج يف ِظل تهاوي ُسـآعة 
املآلكة يف  ذا اثتّوقيت، وانفضاض اثعاثم حتى 
عن ُمؤتآ2 ـا االقتصااي اارـوس اثصح2اا يف 
اث2ياض، و و ما أغضب األمري بن سـلآان كآا 

نقل ُمعارضون. 
اثسـعوايّة يف ِظـل اثعهـد اثجديـد اثشـاب، 
تتعامـل مـع اثـدول اثع2بيّـة، واثتـي ت2بطهـا 
معهـا علقـات وتحاثفات، كآا ثـو أنها يف زمن 
اثسـلطان ووالتـه امُلوّزعـني عـىل أرض اثدوثة، 
رإن أم2 اثسـلطان، ال بُد ثلوايل أن يُطيع، أَو كان 

ثـه من اثعزل واثُعقوبة، أَو يف زمان اثسـعوايّة، 
ُ جو1 إعلمي، وتشويه كلمي. 

يف األابيّـات املغ2بيّة، ال نعتقـد أن بث تق2ي2 
عىل شاشـة “اثع2بيّـة” يعرتف بسـياا  خبهة 

اثصحـ2اا  عـىل  اثبوثيزاريـو 
يُـوازي ُظهـور وزي2  اثغ2بيّـة، 
عـىل  املغ2بـي  اثخارخيّـة 
ثلحديـث  “اثجزيـ2 ”  شاشـة 
عـن االنسـحاب مـن اثتحاثف، 
وثل2ا عليـه، رِآـَلـّف اثصح2اا 
مـن أكاـ2 املِـَلـّفـات املغ2بيّـة 
األمـ2  ويتعّلـق  حساسـيّة، 
وصفـه  كآـا  أَو  بسـيااتها، 
سـفري املغـ2ب يتعّلـق باثوحد  
اإلعلمـي  واثتصعيـد  اثرتابيّـة، 
ال  املِـَلــّف،  اثسـعواّي يف  ـذا 
يخدمـه، بـل يسـتفز املغـ2ب، 
ويدرعها ثق2ارات أكا2 تصعيداً، 
واسـتفزازاً ثلقياا  اثسـعوايّة، 
تآاماً كآن يأتي، ويعرتف باثحد 
اثجنوبي اثسعواّي وُمحارظاته، 

كأراٍض ال تتجّزأ من اثيآن. 
نعتقـد أن اثتشـاور املغ2بـي 
مع سـفريه اثذي اسـتدعاه من 
رانسحاب  اثسعوايّة سـيطول، 
املغـ2ب من اثتحاثف اثعسـك2ّي 
يف اثيآـن، ثـن يُاني عنـه تق2ي2 

إمبـاري، وربّآـا علينـا تكايف ُمتابعتنـا ثقنا  
“اثع2بيّـة” وتقاري2 ـا ريآـا يتعّلـق باملغـ2ب 
وصح2ائـه، وثيس من امُلسـتبعد أن تسـتضيف 

اث2ياض مالً رموزاً من خبهة اثصح2اا اثغ2بيّة، 
رآـن اسـتقبل امُلعارضة اثسـوريّة، واثقط2يّة، 
ال يُضـريه اسـتقبال اام2ين، تفعيـلً ألخنداته 
اثسياسـيّة أَو كآـا يُسـآيها ُكتاب سـعوايّون 
أخندات تأايبيّة أَو حتى 

انتقاميّة. 
نعلـم  ال  متامـاً، 
اث2يـاض  تُـرِص  ملـاذا 
قائآـة  توسـيع  عـىل 
أعدائها، رهي عىل ملف 
بدرخـات  اثجآيـع  مـع 
مـرص،  عـدا  ُمتفاوتـة، 
واثبح2يـن،  واإلمـارات، 
وسـلحها اإلعلمي اثذي 
تقـواه ضد اثـدول أثبت 
تفـّوق  بدثيـل  رشـله، 
األت2اك واث2ئيس أراوغان 
ِمـَلــّف مقتل  يف قيـاا  
باقتـدار،  ماشـقجي 
اثعاثـم  أنظـار  وتوخيـه 
اثحقيقي  املسـؤول  نحو 
عـن مقتل األمـري، ومن 
صحارـة  تـزال  ال  ثـم 
اثسعوايّة وإعلمها، تدعو 
اثسـياحة،  ُمقاطعـة  إىل 
أال  أراوغـان،  وشـتم 
يحتاج األمـ2 إىل ُمصارحة 

وُم2اخعة؟!

* كاتب وصحافي فلسطيني

 منصور البكالي 
َل اثرسيَع ثجيشـنا وثجاننا  من يلحظ اثتوغُّ
ا1 اون  اثشـعبيّة يف خبهـات اثحدوا  ـذه األَيَـّ

انسـحاب يع2ف بأن قـ2اَر اثتوغل 
ريها أحُد اثخيارات االسـرتاتيجية 
اثقيـاا   قبـل  مـن  املدَّمـ2  
اثسياسـيّة واثعسـك2يّة منـذ بدأ 
اثعدوان علينا ثيتم اسـتخداُمها يف 
اثتوقيت  املناسـب وْرـقـاً ثخطط 
واسرتاتيجيات عسك2يّة مدروسة 
ما ثم تكن مج2ّبة يف تأريخ اثرصاع 

اثيآني مع آل سعوا.
وثلتوضيح أكاـ2َ يآكننا اث2بُط 
بني مع2كة اثساحل اثغ2بي واثذوا 
عـىل محارظة اثحديـد  واثضغط 
عـىل اثعـدوان وم2تِزقتـه ثتنفيـذ 

اتّفـاق اثسـويد، وبني معـارك خيـزان ونج2ان 
وصدور اثتوخيهات ثلتوغل ريها. 

و ـذه اثخطُة اثعسـك2يّة اثتـي يرُف عىل 
تنفيذ ـا قائـُد املسـري  اثُقـ2ْآنيـة، وينّفذ ـا 
أبطاُل خيشـنا وثجاننا اثشعبيّة تؤّكـُد امتلَكنا 
ثلعديد من املفاخئات اثتي ثم تظه2 إىل اثيو1 بل 
تدم2 ا قيااتُنا ضآن اثخيارات االسـرتاتيجية 
اثتـي يجبنـا اثعدوان عـىل اتّخاذ ـا يوما من 

ا1.  األَيَـّ
وبآـا ال يـدُع مجـاالً ثلشـك رـإن اثعـدوان 
 وم2تِزقتـه أكاـ2ُ غبـاًا وخهلً بقدرات شـعبنا 
املفاخئـات ورـق مطـط  اثيآنـي يف تحقيـق 

عسك2يّة مضآونة اثنجاح. 
بل إن  ذه املعااثة و ذه اث2ساثة اثسياسيّة 
واثعسـك2يّة ملل  ـذا اثتوقيـت ماّلت صدمًة 
إضاريـة ثلعـدّو تبخـ2ت معهـا ُكّل محاوالتـه 
ثلسـتآ2ار يف اثضغط اثعسـك2ّي نحـو مدينة 
اثحديد ، ومحاوالت اثتنّصل عن اثتزامه  بتنفيذ 
اتّفاق اثسـويد اثذي مال عبئاً َكبرياً عىل خيشنا 
وثجاننا اثشـعبيّة اثح2يصني عـىل تنفيذه ورق 
اثتوخيهات اث2بانية، وح2ص قيااتنا اثسياسيّة 

عـىل إحلل اثسـل1 واثتعامـل مع اثعـدّو ورق 
منهج ق2آني يؤمُن باثتعامل اثصااق كإيَْآــانه 
بحتآيـة اثوعد باثنرص اإلثهـي عىل قو  اثظلم 

واثعدوان وم2تِزقتهم. 
وثكن   ل سيدرك اثعدوان 
وم2تِزقتهم  ذه اثحقيقة!؟ 
و ـل يدركون مـا يخبئه 
ثهـم اثقـدر عـب اثخيـارات 
وثجاننـا  ثجيشـنا  املتاحـة 
ـا1  األَيَـّ مـلل  اثشـعبيّة 

واثشهور اثقاامة؟! 
أن  اثعـدّو  أيقـن  و ـل 
أمـا1  اثجـوي  سـلَحه 
املسـري   قيـاا   توخيهـات 
اثُقـ2ْآنيـة بخـوض مع2كـة 
اثيآنيـة  األرايض  تح2يـ2 
واسـرتخاعها راشـل، وثـن 
يشـفع ثجنـواه وم2تِزقتـه من بـأس اثله عىل 
أيااي خيشـنا وثجاننا اثشـعبيّة حـال تلقيهم 

اثتوخيهات واألوام2؟ 
أ1 أن غ2ور م وحقد م وشعور م باثفشل 
واثهزيآة سـيدرعهم نحو االسـتآ2ار ريآا من 
شـأنه ارـع قيااتنـا اثعسـك2يّة واثسياسـيّة 
ثتوخيـه باتّخاذ مطوات عسـك2يّة أشـّد إيلماً 
وراعليـًة عـىل أرض املع2كة، وحينهـا ثن تنفَع 
اثعـدواُن وم2تِزقتهم اثف2ُص اثتـي ُمنحت ثهم 

عب اتّفاق اثسويد! 
ـا1ُ اثقاامُة بكل تأكيد تحآُل ثشـعبنا  واألَيَـّ
اثيآني بُر  قيااتنا اثسياسيّة باتّخاذ ميارات 
عسـك2يّة كـب  تعّجـل يف قدو1 اثنـرص اثذي 
بات يلوُح يف سـآاا نج2ان وخيزان وطال معه 
انتظار شـعبنا اثيآني املستآ2ّ يف ررد اثجبهات 
باث2خال واثعتاا السـتعاا  اثح2ية واالستقلل 
واثسياا  عىل كامل أراضينا اثيآنية وتح2ي2 ا 
من انس اثغزا  واملحتّلـني وم2تِزقتهم، وعوا  
نجـ2ان وخيزان وعسـري إىل اثخارطـة اثيآنية 
كآا عهد ا شـعبنا واثعاثم قبـل بيع اثَخـَونَـة 

واثُعَآَلا ثها من آل سعوا. 

السعودّية تعترف 
بالصحراء الغربّية 

“إعالمّيًا” بعد 
ُظهور مغربي على 

شاشة “الجزيرة” 
يتّحدث “إنسانّيًا” عن 
انسحابه من التحالف 

في اليمن.. فهل نرى 
مسؤولي البوليزاريو 

على شاشة 
“العربّية” قريبًا؟

ثورة فرباير واالنتكاسُة يف املضيق 
واثدمـول يف تسـوية حارظت عىل مؤّسسـات ورخال 
اثنظا1 اثقديـم، ورّحلت مطاثب اثاـوار إىل مؤتآ2 اثحوار 
اثوطنـي، بينآـا يف مرص وتونـس خ2  َحـّل مؤّسسـات 
اثنظـا1 اثقديـم اثتريعيـة واثتنفيذيـة، وبآـا أن  ـذه 
املؤّسسات تآال مصاثح اثنظا1 اثقديم رإن من اثطبيعي 

أن تآانـَع اثتغيـريَ اثاـوريَّ وتقـاو1َ أيـة إصلحـات. 
رشـلت اثعآليُة االنتقاثية عقيَب ثـور  رباي2 ٢٠١١ 
يف تجنيـب اثيآـن اوراِت اثعنف، مقارنًة ببلـدان اث2بيع 
اثع2بـي اثتي شـهدت عآليـًة انتقاثية وحواراً سياسـيّاً 
كتونـس ومرص واثتـي وإْن ثم تنجـح يف تحقيق أ داف 
اثاـور  كاملة ثكنها يف اثحد األانى خنّبتها موخاِت عنف 

محتآلًة. 
ـَي اثنظا1  وّزعـت املباارُ  اثخليجية اثغنيآـَة بني ط2ر
اثقديم وحلفائهآا من اثيسـاريني واثقوميني ورّكزت عىل 
اثبحث عن صيغة ثلستق2ار اثهشِّ ال االستق2ار املجتآعي 
أَو َحـّل اثتناقضات االختآاعية. وأحاثت مطاثَب اثاور  إىل 
مؤتآ2 اثحوار اثوطني عىل شـكل إصلحات استورية مع 
احتفاظ أط2اف اثنظا1 بكامل أاوات اثسـيط2  واثسلطة 
واثاـ2و  اثتي تضآن ثهـم إعاا  إنتاج أنفسـهم وتجاوز 

اإلصلحات اثشكلية. 
اثقياااُت اث2سآيُة واثحزبية اثتي توّثت مسؤوثية إاار  
امل2حلـة االنتقاثيـة أراات مؤتآ2َ اثحـوار اثوطني محطًة 
ثلتنفيس اثاوري وإم2اج اثجآا ري من اثساحات ومن ثَمَّ 
إعاا  تك2يس وتوزيع اثسـلطة بني أط2اف اثنظا1 اثقديم 
وما تيرس ثحلفائهم يف املشرتك. وتعاملت باستخفاف مع 
اثتوتـ2ات وت2كتها تأمـذ مدا ا اون أية تدابـري أَو آثيات 
إنذار مبك2 الحتـواا اثتصعيد، إضارًة ثجآـوا وارتقاا ا 
ثلآ2ونـة يف إامال تعديلت عىل تصآيم املباار  اثخليجية 
ثلآ2حلـة االنتقاثيـة ثتسـتجيَب مل2حلـة مـا بعـد اثحوار 

اثوطني. 
اث2ئيـُس اثتوارقـي كان يفتقُد ثلآبـاار  واثقدر  عىل 
ملـق حال مـن اثتـوازن بني اثقـو  اثسياسـيّة، ور2ض 
مسـاراً م2سـوماً سـلفاً، متجاوزاً مبدأَ اثتوارـق اثحاكم 
ثلعآلية اثحوارية رـي قضايا مصريية واسرتاتيجية، غري 

عابئ ب2اوا اثفعل املحتآلـة ثلقو  اثفاعلة، وال بخارطة 
اثتوازنات املتشـكلة، واضعاً بيَضه كلَّه رـي سلة املجتآع 

اثدويل. 
تعسـف اث2ئيـس اثتوارقـي يف اسـتخدا1 اثصلحيات 
املطلقـة اثتي منحتها ثه املبـاار  اثخليجية عىل اثحكومة 
ومجلـس اثنواب واثعآلية اثحوارية، غريَ مدرٍك أن امل2حلة 
االنتقاثيـة تـدار من ملل تحقيـق أكب من اثتـوازن بني 
اثقـو  اثفاعلة وثيس مـن ملل أكب قدر مـن اثق2ارات 

اإلاارية. 
يف  ـذه امل2حلـة أنصـار اثلـه خآاعـة ثوريـة ال تآلك 
األاوات اثسياسـيّة اثلزمـة، بينآا يآسـك  ـااي وقو  
املبـاار  بـكل األاوات اثسياسـيّة مـن علقـات ومـوارا 
ومؤّسسـات وي2رضون تآكني أنصار اثلـه من أية أاوات 
ضغط سياسيّة تآّكنهم من منع أي اثتفاف عىل مخ2خات 
اثحوار وإر2اغها من مضآونها، وثم يكن بيد م إاّل أاوات 

ثورية واثقدر  عىل اثحشد واثتعبئة. 
قـاا أنصـاُر اثله وحلفاؤ ـم احتجاخاِت 11 سـبتآب 
 1101. ثـم يكن مـن ضآن مطاثب املحتجـون اإلطاحة 
بهـااي وكانت مطاثبُهم واضحًة ثيس من بينها إسـقاط 
اثنظـا1 وال اإلطاحـة بهـااي ومعلنـة توسـيع اثراكة 
واثتنفيـذ مخ2خـات اثحـوار واثرتاخـع عـن اإلصلحات 

اثسع2ية. 
انتهـت االحتجاخات بتوقيـع اتّفاق اثسـلم واثراكة 
اثوطنيـة اثـذي رّحبت به مجآوعـة اثـدول األربع عرَ  
باالتّفاق وكذثك مجلـس اثتعاون اثخليجي واألمم املتحد  

واالتّحاا األوروبي. 
ثـم يكن ما حـدث انقلبـاً وال تنطبق عليـه اثتوصيف 
اثقانونـي ثلنقـلب َوُكـــّل األط2اف املحليـة َواإلقليآية 

واثدوثية ثم تتعامل معه حينها عىل أنه انقلب. 
ثـم يكشـْف زثـزاُل 11 سـبتآب كآـا أسـآاه املبعوُث 
األمآي اثسـابق خآال بن عآ2 عن رشل اثسلطة يف إاار  
اثتوارق اثسـيايّس كآثيـة ثتجنب اثحـ2ب وأوصلت اثدوثة 
رحسـب، أكا2 من ذثك أظه2ت كيف أوصلت قو  املباار  
اثدوثة مل2حلة اثفشـل واثعجز اثكامل عن أااا وظائفها يف 
حآاية مواطنيهـا وم2وج اثوحدات اثعسـك2يّة واألمنية 
عن سيط2تها َورقدان اثاقة بآؤّسساتها، وتحكم اثخارج 

يف شؤون اثدوثة اثداملية. 
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أ . د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور*
اسـتآتعت اثجآا ـريُ اثنُّخبَويـة يف ُكلٍّ مـن املآلكـة 
اثع2بيـة اثسـعواية واإلمـارات اثع2بية املتحـد  بحدثني 

الرتـني و) امـني خـداً( يف مطلع شـه2 
ربايـ2 ف1101. و ـذان اثحدثـان ثهآـا 
اثفـ2ح  االالت متناقضـة بـني صناعـة 
واثبهجـة امُلصطنعـة مـن خهـة، وبـني 
اثرتاخيديـا اإلنسـانية اثجارية يف أبشـع 
صور ـا ومظا 2 ـا من ناحيـة ثانية.. 
اثتضـاا! واثتضـاا يف األشـياا ال يخلـق 
معااثـة منطقيـة ثلسـتنتاج، بـل  ـي 
أنآـوذج بائـس يف ملهـا  اثتأريـخ اثذي 
تحـدث عنه اثفلسـفة يف أزمنـة وأمكنة 
أَُم2. وسنسـتع2ض  نا  ذيـن اثحدثني 

اثبارزين اثلذين شهدتهآا املنطقة:

أوالً: الحدث الفني األوبرالي التوسكاني:
تابع املشا دون با تآا1 كبري عب اثشاشات اثفضية 
ثلقنـوات اثفضائيّـة ومواقع شـبكة اإلنرتنـت من رشق 
اثوطـن اثع2بـي وغ2به، وربآا امُلتابع يف اثعاثم اإلسـلمي 
مـن مشـارق األرض ومغاربهـا، تلك امله2خانـات اثفنية 
اثغنائيـة اثتـي تُقـا1 وألول م2  يف تأريـخ أرض اثح2مني 

اثريفني يف محارظة اثُعل باثسعواية.
 اسـتآع واسـتآتع اثجآهـور باثسـعواية ألصـوات 
رنانـني عـ2ب وأخانـب ُخلهم مـن رناني اثصـف األول، 
واثط2يف خداً أن يتم استقدا1 اثفنان األوب2ايل اثتوسكاني 
اثعاملـي/ أندريـا بوتشـيلي إىل أرض اثح2مـني اثريفني 
ثيقد1 ثلجآهور أخآـل معزوراته وأثحانه اثعذبة بصوته 
اثشـجي اث2ميم؛ حيث قد1 روائعه اثفنية مساا اثجآعة 
بتأريـخ 1 ربايـ2 ف1101، متآنطقاً باثكوريـة واثعقال 
اثع2بـي اثصح2اوي، وكانت أمسـية رائعة ومتعة بحق ال 
تضا يها متعة ملن يعشق اثفن األوب2ايل اثذي اشته2ت به 

أوروبا من زمن بعيد.

  ذه امله2خانات اثفنية  ي باار  حسنة ثرتطيب اثفك2 
واثاقارة اثو ابية املتشـدا  خداً تجـاه اثفنون واثاقارات 
األمـ2  بأثوانهـا وتجـاه اثـ2أي امُلخاثف بأشـكاثه، و ي 
بآعايـري يومنا  ذا ثغة اثعرص اثحديـث يف عاملنا املعارص. 
عـلو  عـىل أنهـا رنـون تبعـث اثبهجـة 
واثـرسور ثـد  املشـا د واملسـتآع عـىل 
َحـدٍّ سـواا؛ و ي إذا ما نجحـت اثتج2بة 
محيطهـا  إىل  املآلكـة  سـتق2ب  الحقـاً 
اثع2بي اإلنساني وتبعد ا عن ثغة اثتكفري 

واثتشـدا واثعدوانية تجاه اام2ين.
 نحن ثسـنا يف موقـع اثنقد  نـا ثهذا 
اثخطاب واألسـلوب اثاقـايف اثجديد اثذي 
اتبعتـه قيـاا  املآلكـة اثسـعواية منـذ 
وقـٍت ق2يـب، ثكننا وغرينا مـن املتابعني 
واإلنسـاني  اثع2بـي  اثعـا1  اثـ2أي  مـن 
نقـول: كيف يآكـن أن نفهم ذثـك اثقفز 
يف املجهـول باتباع أسـلوب ثقـايف ثوري 
وراايكايل حـاا تجاه اثتعامل مع اثاقارة 
بأسـاثيبها اثجديـد ، واثتخي عن ثغة اثتشـدا واثتعصب 
واألحـكا1 اثجا ز  ضـد اثغري )ثغة من يسـآونهم  يئة 
األم2 باملع2وف واثنهي عن املنك2(؟!!، و ذا بتقدي2 اثعديد 
من امل2اقبني  و االنقـلب اإليجابي اثذي تم اتباعه، علآاً 
بأن اثعديـد من اول اثجزي2  اثع2بية قد سـبقتهم يف  ذا 
املجال بعقوا طويله عىل سبيل املاال باث2خوع إىل اثتج2بة 

اثاقارية يف اثكويت وُعآان واثبح2ين وابي. 
ثكـن كيـف يآكـن أن يسـتقيم  ـذا االنقـلب اثاقايف 
اثسعواي اثو ابي باتجاه استيعاب اثفنون واثنغم اثغ2بي 
واثحـ2ف اثلتيني واألوركسـرتا اثعاملية، و ـي ال تزال أي 
اثقيـاا  اثسـعواية تعتـدي اعتـداًا إخ2امياً عىل اثشـعب 
اثيآني صباح مساا، تقتلهم باثصواريخ اثحارقة واثقنابل 
اثعنقواية وتحارص م من اثجو واثبح2 واثب وتآنع عنهم 
وصول اثدواا واث2واتب ثلآوظفني اثبسـطاا اثذين يعانون 
األم2ين من تداعيات اثعدوان عليهم، نحن نسـأل رحسب: 
 ل يستقيم اثتسـامح اثفني واثاقايف مع حجم ما ي2ُتكب 

من خ2ائم بحق شعب خار ومسلم وشقيق؟!!.

ثانياً: الحدث الاهوتي البابوي:
و و وصول اثبابا ر2انسيس بابا اثفاتيكان إىل أبوظبي 
يـو1 األحد بتأريـخ 3 رباي2 ف1101، وكان يف اسـتقباثه 
حشـد  ائل من اإلعل1 واإلعلميني ُقدِّروا بـ700 صحفي 
قاامـني مـن ثلثـني اوثـة ع2بيـة وإسـلمية وأخنبية، 
يتقدمهـم اثشـيخ محآد بن زايـد بن سـلطان آل نهيان 
ويل عهـد أبوظبـي ونائب اثقائـد اثعا1 ثلقوات املسـلحة 
واثقابـض عـىل مفاصـل اثسـلطة يف اإلمارات، واثشـيخ 
محآـد بـن راشـد آل مكتـو1 حاكم ابـي ونائـب رئيس 
مجلس اثـوزراا باإلمـارات، يصاحبهم رضيلـة اثدكتور 
أحآـد اثطيـب شـيخ األز 2 اثريـف وحشـد  ائل من 

املستقبلني اث2سآيني واثشعبيني وغري م.
بطبيعة اثحـال  ذه اثزيار   ي امرتاق غري مسـبوق 
يف تأريـخ اثجزيـ2  اثع2بيـة كلـه، أن يأتي اثبابـا بقضه 
وقضيضـه ثزيـار  اوثـة مسـلآة وقـاا  مـن األمـ2اا 
متفتحني ثلتعامـل مع خآيع اثديانات بآـا ريها املذ ب 
اثبابوي اثكاثوثيكي املسـيحي، و ذا أمـ2 مفهو1 وُمقدر 
ماصـًة إذا ما علآنا بأن اإلمارات اثسـبع ي2تاا ا مليني 
اثـزوار األخانـب مـن خآيـع بقـاع اثعاثـم وبضآنهـم 
املسـيحيون، ثكن أخز1 بأن ثيس  ناك أَي ع2بي إماراتي 
واحد قد تنرصَّ أو تهوا ب2غم ذثك االنفتاح اثديني واثاقايف 

واثرتويحي اثسياحي.
وتآت إقامُة ُقدَّاس ايني مسـيحي َمهيب وصامب يف 
ملعب اثشيخ زايد بن سلطان رحآة اثله عليه ومصصت 
إحـد  رق2ات اثقـداس ثلصل  مـن أخل إيقـاف اثح2ب 
يف اثيآـن، و ـذا باقرتاٍح مـن اثبابا ذاته، و نـا نوخه ثه 
اثتحيـة واثتقديـ2 واثع2رـان، ألنه ذك2 املأسـا  وتعاطف 
مـع ضحايا ا وبكى وصىل من أخـل اثيآنيني، نعم  كذا 
كآا ارسنا وتعلآنا من اثكتب اثسآاوية اثالثة بأن روح 
األايان اثسآاوية خآيعها تفيض مواً  وحباً وسلما.

 نعم األايان اثسـآاوية قامت وتأسسـت عـىل اثتآمي 
واثتسـامح واثعدل، ثكن اثسياسـة واألطآاع واالسـتعلا 

 ي ما أرسد روح اثدين ومضآونه، و ذا حدث يف أكا2 من 
زمن ومكان يف اثتأريخ، ثكن ما يهآنا  نا  و ط2ح اثسؤال 
اثبديهي ثحكا1 اإلمارات، واثـذي يط2حه غاثبية اثجآهور 
اثع2بي من املحيط إىل اثخليج، اثذي يقول: ما  ي مصلحة 

شيوخ اإلمارات يف عدوانها عىل اثشعب اثيآني ؟!!
 و ل يتسق كل  ذا اثضجيج اإلعلمي باستقدا1 اثبابا 
إىل أبوظبـي واثتوقيع عىل وثيقة عصآاا تنااي باالنفتاح 
واثتعايـش واثتآمي بني خآيـع اثبر، واإلمـارات تقو1 
باحتلل أخزاا من األرايض اثيآنية وتقيم ريها شتى أنواع 
اثتنكيـل باثيآنيـني، وتآارس انتهاكات ال إنسـانية بحق 
من يخاثفها اثـ2أي وتقيم ثهم اثسـجون اثرسية و تتلذذ 
بتعذيبهم وإمفائهم قرساً وتنتهك كل األع2اض بهم،  ل 
ينسـجم ذثك األم2 مع اعو  اث2خل )اثطيب( اثبابا، إثيكم 

وعآل ذثك امله2خان اثضخم؟!!
كل  ذه اثتساؤالت اثدامية تُسأثون عنها اثيو1 وغداً من 
اث2أي اثعا1 اثيآني واثع2بي واإلنساني ويِف يو1 اثدينونة يف 

اام2  ستُسأثون عنها من رب اثعباا خل يف سآاه.

الخاصة:
إن كل مـا أنجزتآـوه يف اثجانبـني اثفنـي واثتسـامح 
اثدينـي ملل األسـبوع املايض ثن يغف2 ثكـم ماقال ذر  
تجـاه مـا ارتكبتآوه بحـق اثشـعب اثيآنـي، ونصيحة 
اثعقلا ثكم تقول كونوا شـجعاناً ور2سـاناً نبلا يف  ذه 
امل2حلـة املفصليـة مـن اثتأريـخ وأعلنوا إيقـاف اثح2ب 
عـىل اثيآن، واررعـوا اثحصار عنه وبـااروا يف زرع بذور 
اثسـل1 اثحقيقي بينكم وبني اثشـعب اثيآني، وسا آوا 
يف مساعد  املبعوث األمآي اثسيد مارتن غ2يفيث إلحلل 
اثسـل1 واثبدا اثجدي يف حوار إنهـاا اثح2ب بني اثف2قاا 
اثسياسـيني اثيآنيني، حينها رقط سيكون ملا قآتم به يف 
محارظة اثُعل باثسعواية ومدينة أبوظبي معنى وقيآة 

ومدثول، واثله أعلم منا خآيعاً.
وروق ُكّل ِذي ِعْلٍم َعِليم..

*رئيس مجلس الوزراء – صنعاء

كتابات

معنا.. ريالك يتكلّم
 الدقيقة بريال، الرسالة بريال

والميجا بـ3 ريال

إشترك اآلن في باقة هال فوترة من MTN واحصل على:
500 دقيقة ضمن الشبكة و 500 رسالة إلى كل الشبكات المحلية

و500 ميجابايت انترنت، فقط بـ 2500 ريال شهرياً

معك في كّل مكان

• يمكن لمشتركي الفوترة الحاليين والجدد في جميع المحافظات اإلستفادة من هذه الباقة 
• الباقة تتجدد تلقائياً كل 30 يوماً            • لمزيد من المعلومات أرسل هال إلى 111 مجاناً

#1*500*551*لإلشتراك في الباقة أطلب :  mtn.com.ye

ما هي دالالُت تضاد الفرح والتراجيديا؟!
 الُمَغنِّي األوبرالي بوتشيللي في السعودية، وقداسة بابا الفاتيكان في اإلمارات، والقتل والتجويع الجماعي للشعب اليمني: 

لماذا كلما زاد الوعُي زاد الدعم؟!
د. فاطمة بخيت

)إذا اسـتآ2ّت منظآـاُت اإلغاثـة طويلً يف 
بلاكـم سـتصبح اثشـحاذََ  يف بلاكـم أم2اً 

طبيعياً(. 
قاثت  ـذا اثكل1َ امـ2أٌ  صوماثيـٌة عندما 
شـا دت طابـوراً مـن اثنـاس أمـا1َ مكتـب 
ثتوزيع اإلغاثة يف أبني، وأرارت قائلة: أنتم بلٌد 
غني وشـعٌب يعتآُد عىل نفسـه، رل تف2حوا 
بهـذه املنظآـات؛ ألَنَّهـا قد حّوثـت اثصومال 
إىل شـعٍب متسـوٍل وأصبحت اثشـحاتة أم2اً 
طبيعياً يف اثصومال؛ بسـبَـِب  ذه املنظآات، 
وإذا كانـوا يحبونكم رليرتكـوا ثكم اثح2ية يف 
اسـتاآار مواراكم، عند ا ال تحتاخون إثيهم 
وال ثهـذه املـواا اثز يـد  اثتـي يقـف اثناس 

طابوراً الستلمها وبهذه اثصور  املهينة. 
 ـذا ما تم تداوثُـه يف اثفرت  اثسـابقة عىل 

وسائل اثتواصل االختآاعي. 
رعلً ثـو كانـوا يحبوننا ثرتكونا نسـتاآ2ُ 
موارانـا، ثكنهـم ال ي2يـدون ثنـا اثخـريَ أبداً، 
بـل يحاربوننا بشـتى اثوسـائل، رقـد أصبح 
اثكاـريون مـن اثناس اتكاثيني بشـكل ُملفت 

ثلنظ2؛ بسبَـِب وخوا  ذه املنظآات. 
أتذكـ2 يف إحد  امل2ات عندمـا قامت إحد  
املؤّسسات بعآل مروع )اثنقد مقابل اثعآل( 
ثلنازحـني، وتكلآـت حينها مع عـد  نازحات 
بأن يسـجلوا ضآن املروع، رـ2ّات إحدا ن 
قائلة: ن2يد ثقآة خا ز ، رأيّدتها اثحارضات 
عىل ذثك. كذثك وثنفس اثسـبب تبوا باثفشـل 
بعـض محـاوالت املبـاارات واملؤّسسـات من 
اعم املشـاريع اثصغري ، راثعديـد من اثناس 
ي2رضـون ويتحججون بحجـج وا ية، يتبني 

من ملثها اثته2ب من اثعآل. 
تشـجيَع  الحظنـا  األمـري   اثفـرت   ويف 
ـًة  اثحكومـة ثلآزارعني عىل اثزراعـة وَماصَّ

زراعة اثحبوب ومنهـا اثقآح واعم املزارعني 
بحسب اإلْمَكانات املتاحة، ويف املقابل نلحظ 
أَيْضـاً أن  ـذه املنظآـات زاات مـن اعآهـا 
ــة عـىل مسـتو  اثقآـح  ثلنازحـني وَماصَّ
(، ب2غـم أن بلانـا تنتـج أرضـل أنواع  )اثـبُّ
اثقآح. ومنها أَيْضاً ما يقو1 باثدعم املايل مآا 
خعل اثكاري يتسـابقون ثلتسـجيل ثلحصول 
عـىل ما تآنحه  ذه املنظآـات من اثقليل من 

املال. 
رلـو كانوا رعل خااين يف اعآهم ثنا وأنهم 
ي2يـدون مصلحتنا، رلآاذا ال يكون اعآهم يف 
اثجانب اثتنآوي، وملاذا ال يقومون بتشـجيع 
مـن ثيس ثديه عآـل ثفتح مشـاريع تنآوية 
صغري  تناسـب قدراتـه وميوثـه حتى نصل 
إىل االكتفـاا اثذاتـي وعد1 اثحاخـة ثآلم2ين 
واثدعم باثسلت اثغذائية اثشه2ية اثتي ارعت 
باثكاري من اثناس النتظار ما سيقد1 ثه ب2غم 

قلته؟
رآـن واخبنـا َخآيعـاً أن نلتفـَت إىل اعـم 
اثجانـب االقتصـااي واعـم اثناتـج املحـي 
واثسـعي ثلوصـول إىل االكتفـاا اثذاتي وعد1 
انتظار ما تآنحه ثنـا املنظآات؛ ألَنَّها ال ت2يد 
ثنا اثخري أبداً، بل ي2يدون منا أن نكون اوماً يف 
انتظار ما سـيقدمونه ثنا من اعم بأي شكل 

كان ومهآا كان ز يدا. 
وقد أشـار اثشـهيد اثقائد سـل1 اثله عليه 
يف اثعديـد مـن اروسـه إىل أ آيّـة اثجانـب 
االقتصـااي واثتنآوي، وأنه ال يجب أن نعتآَد 

عىل اثخارج يف أُقــوَّاتنا. 
قال سل1 اثله عليه: )ت2ا م يف ُكّل مناسبة 
وطنيـة يع2ضون علينا املنجزات! نحن نقول: 
أيـن املنجـزات اثحقيقيـة اثتـي تحارظ عىل 
ك2امتنـا؟ أيـن اثبنـاا االقتصـااي، واثتنآية 
ـة تستطيع أن تقف  اثحقيقية اثتي تجعلنا أُمَّ

عىل قدميها؟(.
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برنامج رجال اهلل: )ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس( 
 الماء والنار والتربة.. هّل أعملَت فكَرك في الحكمة من خلقها وفوائدها، وما شجرُة الزقوم؟

الُكفُر بالنعم هو بسبب عدِم ترويِض النفوس على تذّكر ِنعم اهلل
 : بشرى المحطوري:

 

يواصـُل اثشـهيُد اثقائُد -ِرْضـَواُن اثلـِه َعَليِْه- 
ـ ]اثدرس اثخامس  ـ ملزمةـ  حدياَه يف محارض ـ 
مـن مع2رة اثله ــ نعم اثلـه[ عن ِنعم كب  أنعم 
اثله بهـا علينـا كاثرتبة واملـاا، واثتـي تناوثنا ا 

سابقاً، واثيو1 نتط2ق إىل نعآة اثنار. 
مآا ال شك ريه أن نار اثدنيا -سواٌا أكانت اثناَر 
اثعاايـة أَو )اثكه2بـاا(- نعآة من اثله ُسـبَْحانَُه 
وتعـاىل، وأنها من أ م األشـياا اثتـي تقو1 عليها 
أساسـيات اثحيا ، وال نسـتطيع االستغناا عنها 
أبـداً، رقال -ِرْضـَواُن اثلِه َعَليْـِه-: ]}أََر2َأَيْتُُم اثنَّاَر 
اثَِّتـي تُـوُروَن{ تقدحونهـا رتشـتعل، اثنـار  ي 
أيضـاً من األشـياا اثرضورية يف اثحيـا ، كم من 
اثصناعات تحتـاج إىل اثنار؟ كم مـن أنواع اثغذاا 
ـ باثنسـبة ثنا ـ يحتاج إىل اثنار، نحتاج إىل اثنار يف 
بيوتنا، نحتاج إىل اثنار يف كاري من مصانعنا، سواا 
اثنار بشكل كه2باا أَو اثنار املع2ورة، نحتاج إثيها 

ثإلضاا ، وثلوقوا وإىل أغ2اض كاري [.. 
واسـتفها1 اثلـه ُسـبَْحانَُه يف اايـة اسـتفها1ٌ 
إنـكاري موخه إىل مـن يعتقد أن ما  ـو ريه من 
اثنعآة واثغنى واألمـوال  و من ذكائه وعبق2يته 
وشـطارته  و وثيسـت من اثله، رتسـاال تعاىل: 
}أَأَنْتُـْم أَنَْشـأْتُْم َشـَج2َتََها أ1َْ نَْحـُن اْثُآنِْشـئُوَن[، 
واثجواب طبعاً،  و أنت يا اثله من أنشأ ا وملقها 
رلـك اثحآد واملنة.. مضيفاً -ِرْضَواُن اثلِه َعَليِْه- يف 

رشح روائـد اثنـار كآا خـاات يف اثقـ2آن بقوثه: 
]}نَْحـُن َخَعْلنَاَ ـا تَذِْك2ًَ {  ذه اثنـار تذك2 باثنار 
اثكـب  باام2  بنار خهنـم }َوَمتَاعـاً ِثْلُآْقِويَن{ 

كآا يقول املفرسون: ثلآسار2ين[.. 

لم يغفل اهلل حتى الجانب ]الجمالي[ يف نعمه 
علينا:��

الرتاً -ِرْضـَواُن اثلِه َعَليِْه- إىل أن اثله ُسـبَْحانَُه 
قـد تحـدث عـن اثحيوانات اثتـي ملقهـا اثله ثنا 
وروائد ـا، وحتـى أشـكاثها خآيلـة ت2تـاح ثها 
اثعيـون رقـال: ]}َواأْلَنَْعـا1َ َمَلَقَها َثُكـْم{ األنعا1 
 و اسـم يطلق عىل اإلبل واثبق2 واثغنم بأصنارها 
}َثُكـْم ِريَهـا ِاْفٌا َوَمنَاِرـُع َوِمنَْها تَأُْكلُـوَن َوَثُكْم 
ُحوَن{ أيضاً  ِريَها َخَآاٌل ِحـنَي ت2ُِيُحوَن َوِحنَي ترَْسَ
مظه2 مـن املظا 2 اثتي ترس اثنـاس يف حياتهم، 
منظـ2 خآيل يتآتعون به،  ل أحد منكم شـا د 
 ـذا املنظـ2، وثو زمـان؟. يو1 كانـت اثق2  بعد 
أن ترق اثشـآس عـىل اثناس ريفتحـون أبواب 
اثبيـوت واألبواب اثتي يسـآونها ]األحواش[ اثتي 

ثلغنم رتخ2ج قطعان اثغنم، منظ2 خآيل[.. 
مسرتسـلً -ِرْضَواُن اثلِه َعَليْـِه- يف رشح قوثه 
تعاىل: }َواْثَخيَْل َواْثِبَغـاَل َواْثَحِآريَ ِثرَتَْكبُوَ ا َوِزينًَة 
َويَْخلُـُق َمـا ال تَْعَلُآـوَن{ بقوثـه: ]يف اثوقت اثذي 
يجعـل اثله ُسـبَْحانَُه وتعاىل  ـذه اثحيوانات مآا 
يحّقق ثنا أغ2اضاً كاـري  عآلية، يلحظ أيضاً بأن 
يكون شكلها، أن يكون مظه2 ا خآيلً.. أن يكون 

خآيلً حتى خانب اثزينة أن تكون مناظ2 خآيلة، 
وح2كات خآيلة، ح2كات األغنا1، قطعان األغنا1 
ومنظ2 ـا و ي ترسح و ي تعوا، اثخيول اثبغال 
اثحآري.. أثيسـت مناظـ2 خآيلة؟ حتـى اثجانب 
اثفني أَو خانب اثجآـال، خانب اثجآال  و أيضاً 
مآا  و ملحوظ اامل  ذه اثنعم اإلثهية. رتتآتع 
أعيننا، وأنفسـنا ت2تاح إىل  ـذه املناظ2[، مضيفاً 
بقوثـه: ]اثفواكه اثتي نأكلها، أثيسـت أشـكاثها 

خآيلة؟. وروائحها خآيلة؟[. 

مقارنة بني جمال األش��جار والفواكه يف الدنيا، 
وشجرة الزقوم:�

مسـتغلً -ِرْضـَواُن اثلـِه َعَليْـِه- اثحديث حول 
نعآـة خآال األنعا1 واألشـجار واثاآـار يف اثدنيا 
ثيذكـ2 اثناس بأشـجار يـو1 اثقيامـة اثفظيعة، 
ثيتعظـوا، ويخاروا اثلـه، رقال: ]ثكـن ـ الحظ ـ 
باثنسـبة أل ـل اثنار كيـف قال عن تلك اثشـج2  
اثتي يأكلونها، شـج2  اثزقو1 }إِنََّها َشَج2ٌَ  تَْخ2ُُج 
يِف أَْصـِل اْثَجِحيِم َطْلُعَها ـ ثآار ـا ـ َكأَنَُّه ُرُؤوُس 
ـيَاِطنِي{ قبيحة خداً، رآنظ2 ا بشع ومذاقها  اثشَّ
م2 شـديد امل2ار ، وسـامن خداً }َكاْثُآْهِل يَْغِي يِف 

اْثبُُطوِن{[.. 
مقارناً ومتسـائلً بقوثـه: ]ثكن الحظوا  نا يف 
اثدنيا اثفواكه، األشـجار اثتي ثآار ا من األقوات 
اثرضورية ثنا.. أثيسـت خآيلة؟. ما أخآل عندما 
تتطلـع إىل مـزارع اثـذر  أَو مزارع اثب واثشـعري 
أثيـس منظ2ا خآيل؟. مزارع اثبـن مزارع اثقات، 

مزارع املوز وغري ا من األشـجار أثيسـت مناظ2 
خآيلـة؟. ثم تجـد كل يشا مآا  ـو نعآة علينا 
أَيْضـاً م2تبـط أَو مرتارـق معـه خانـب اثجآال، 
أثيست  ذه رحآة من اثله ُسبَْحانَُه وتعاىل بنا؟[. 

نعمة خلق البحار واملحيطات:�� 

وأشـار -ِرْضـَواُن اثلِه َعَليْـِه- إىل نعآة عظيآة 
ذك2 ـا اثلـه يف محكم كتابه أال و ـي نعآة ملق 
اثبحـار، واثسـفن اثتـي تجـ2ي ريهـا، ورائدتها 
2َ اْثبَْح2َ ِثتَأُْكلُوا ِمنُْه َثْحآاً  بقوثه: ]َوُ َو اثَِّذي َسـخَّ
َط2ِيّاً َوتَْستَْخ2ُِخوا ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها{ أثيس  ذا 
أيضاً عوا  إىل خانب اثجآال؟. }ِحْليًَة تَْلبَُسونََها{، 
}َوت2ََ  اْثُفْلَك َمَواِم2َ ِريِه{ اثسفن و ي تآخ2 املاا 
بآقدمتهـا، وببطنها، و ذه مـن اايات اثعجيبة، 
سـفن ثقيلـة  ـل  ي تآـي عىل سـطح صلب 
رتستآسك؟. ال، إنه سـطح  ي تخ2قه، وتشقه، 
رتآخ2ه رآن اثذي يآسكها؟. إنه اثله ُسبَْحانَُه[. 
منّو ـاً -ِرْضـَواُن اثلِه َعَليْـِه- إىل أ آيّة اثبحار 
واملحيطـات اثكبري  خداً كطـ2ق ثلتجار ، توصل 
بني اثقارات، حيث أنهـا ط2ق خا ز  بقدر  اثله، 
ثيست محتاخة إىل )زرلته( وال إىل تصليح وصيانة، 
و ـذه نعآة عظيآـة، وكذثك من نعـم اثله علينا 
يف اثبحـار واملحيطات  ـي )األسـآاك( بأنواعها 
املتعدا ، واثتي  ي من أ م أنواع اثتجار  امل2بحة 
يف اثعاثـم، باإلضارـة إىل ما نسـتخ2خه من باطن 

اثبحار كاثلؤثؤ وامل2خان واملعاان وغري ا.. 

 : خاص:

تناول اثشهيُد اثقائُد -ِرْضَواُن اثلِه َعَليِْه- 
مسـأثة )عـذاب خهنـم( بتفصيـل كبري يف 
محارضاتـه، ألن اايـات اثتـي تتحدث عن 
عـذاب اثنـار وكيفيـة اثنـار  ـي كاري  يف 
اثقـ2آن،  ـذا من خهـة، ومن خهـة أم2  
ملـا ثلحديـث عن عـذاب اثنـار مـن أث2 عىل 
اثنفوس، رتخاف اثله وعقابه يف اثدنيا، مآا 
يـؤاي بها إىل أن تسـلك اثط2يق اثصحيحة، 

وتتبع تعاثيم اثله و داه.. 
ـ  واثله ُسـبَْحانَُه قد وصف ثنا نار خهنمـ 

َواثعياذ باثله منها ــ وصفاً اقيقاً:ــ
ـــ ثيابها: قـال تعـاىل: ]َراثَِّذيـَن َكَف2ُوا 

ُقطَِّعْت َثُهْم ِثيَاٌب ِمْن نَاٍر[.. 
ـــ رشابهـا: قـال تعـاىل: ]ثُـمَّ إِنَّ َثُهـْم 
َعَليَْها َثَشـْوبًا ِمْن َحِآيـٍم[، ]يَُصبُّ ِمْن َرْوِق 
رُُاوِسـِهُم اْثَحِآيُم، يُْصَه2ُ ِبِه َما يِف بُُطونِِهْم 

َواْثُجلُوُا[.. 
ــ طعامها: شـج2  اثزقو1: قـال تعاىل: 
ا  ـو1ِ، إِنَـّ ]أَذَِثـَك َمـرْيٌ نُـُزالً أ1َْ َشـَج2َُ  اثزَّقُّ

َشـَج2ٌَ   إِنََّهـا  ِثلظَّاِثِآـنَي،  ِرتْنَـًة  َخَعْلنَاَ ـا 
تَْخـ2ُُج يِف أَْصِل اْثَجِحيِم، َطْلُعَها َكأَنَُّه رُُاوُس 
ـيَاِطنِي، َرِإنَُّهـْم الَِكلُوَن ِمنَْهـا َرَآاِثئُوَن  اثشَّ

ِمنَْها اْثبُُطوَن[. 
ـــ محاوثة اثكفـار ثلهـ2وب منها: قال 
تعاىل: ]َوَثُهـْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد، ُكلََّآا أََراُاوا 
أَْن يَْخ2ُُخوا ِمنَْها ِمْن َغمٍّ أُِعيُدوا ِريَها َوذُوُقوا 

َعذَاَب اْثَح2ِيِق[.. 
ـــ أبوابهـا: قـال تعـاىل: ]إِنََّهـا َعَليِْهـْم 

َاٍ [..  ُموَصَدٌ ، يِف َعَآٍد ُمَآدَّ
ــ  واؤ ا: قال تعاىل: ]يِف َسُآو1ٍ َوَحِآيٍم، 

َوِظلٍّ ِمْن يَْحُآو1ٍ، الَ بَاِرٍا َوالَ َك2ِيٍم[.. 

حواٌر بني أهل النار:��
أشار -ِرْضَواُن اثلِه َعَليِْه- إىل اثحوار اثذي 
يجـ2ي بني أ ـل خهنـم، وكيـف يتلعنون 
ريهـا من ملل رشحـه ثقوثه تعـاىل: ]َقاَل 
اْاُملُوا يِف أَُمٍم َقْد َمَلـْت ِمْن َقبِْلُكْم ِمَن اْثِجنِّ 
ٌة َثَعنَْت أُْمتََها  َواإْلِنِْس يِف اثنَّاِر ُكلََّآا َاَمَلْت أُمَّ
اَرُكـوا ِريَها َخِآيعاً َقاَثْت أُْم2َاُ ْم  َحتَّى إِذَا ااَّ
أِلُوالُ ـْم َربَّنَـا َ ـُؤالِا أََضلُّونَا َرآِتِهـْم َعذَاباً 
ِضْعفاً ِمـَن اثنَّاِر َقـاَل ِثُكلٍّ ِضْعـٌف َوَثِكْن ال 

تَْعَلُآوَن{، حيث قال: ] نـا: }َقاَل اْاُملُوا يِف 
ٌة َثَعنَْت  أَُمٍم{ - أمة بعـد أمة }ُكلََّآا َاَمَلْت أُمَّ
أُْمتََهـا{ يتلعنون ]أنتم اثذيـن أضليتآونا، 
أنتـم اثذين عآلتم كـذا، ثعنة اثلـه عليكم.. 
![  كـذا يصبـح أ ل اثنـار حياتهـم ريها 
حيا  اثلعن ثبعضهـم بعض، أصبحوا  ناك 
عاقلني، أصبحوا را آني، أصبحوا كتلً من 
اثحقد عىل بعضهـم بعض ماصة اثضعاف 
املستضعفني، تكون حرساتهم أشد، اثعذاب 

اثنفي يكون عليهم أشد[. 

منب��ع  س��يعرفون  الن��ار  يف  الكاف��رون 
ضالهم من أين:��

اَرُكـوا ِريَها  ى إِذَا ااَّ مضيفـا بقوثه: ]َحتَـّ
َخِآيعـاً{ تلحقـوا وأصبحـوا خآيعـاً ريها 
}َقاَثْت أُْم2َاُ ـْم أِلُوالُ ْم{  نا كل أمة تع2ف 
من أيـن كان منبع ضلثها، أنهـا تلك األمة 
اثسابقة أوثئك  م اثذين أضلونا رهم يف اثنار 
يف خهنم كتلً من اثحقد عليهم يحاوثون إذا 
مـا زال  ناك يشا يآكـن أن يضاف ألوثئك 
مـن اثعـذاب: }َربَّنَـا َ ـُؤالِا أََضلُّونَـا َرآِتِهْم 
َعذَابـاً ِضْعفاً ِمـَن اثنَّاِر{ أضـف ثهم، أضف 

ثهـم عذاباً  ـم اثذين أضلونـا يف اثدنيا، كنا 
نقول ريهم: كذا وكذا، وكنا نقدسـهم، وكنا 
نعتب ـم أعل1 اثحـق، وكنا نتآسـك بهم، 
وكنا وكنا... إىل آم2ه؛ رإذا  م يف األمري  م 

من أضلونا![. 

معرف��ة الكافري��ن ملنب��ع ضاله��م ل��ن 
يجديهم شيئاً:��

متسـائلً -ِرْضَواُن اثلِه َعَليِْه-: ]الحظ ما 
اثذي سـينفعهم يف اثنار؟  ـذا اثكل1: أنهم 
ع2روا أن أوثئك  م اثذين أضلو م رأصبحوا 
يلعنونهم وأصبحوا يطلبون من اثله بإثحاح 
أن يزيد م عذاباً روق عذابهم،  ل سـينفع 

 ؤالا املسـاكني؟. 
 ـذه اايات توحي ثنا بأنـه  نا يف اثدنيا، 
يف اثدنيـا، إثعن أوثئـك اثذين أضلونـا، إثعن 
أوثئك اثذين أضلوا األمة من سـابقني أَو من 
الحقـني، إن ثعنتهم  نـا يف اثدنيا  ي اثتي 
سـتجدي، أن تفضحهـم  نـا يف اثدنيا، وأن 
تطلب مـن اثله أن يخزيهـم وأن يخزي من 
يسري عىل نهجهم،  نا يف اثدنيا سينفع[.. 

ْأ من الظاملني هنا يف الدنيا..   َترَبَّ
يوم القيامة تربُُّؤك منهم لن ينفَعك!!

2ر األسبوعني اثقاامني 
مق

:  مع2رة اثله نعم اثله - 
 3 إىل 16 ُخَآاا  اام2 

من

مس + اثاقارة اثق2آنية.
اثدرس اثخا



11
اثالثاا

اثعدا

7 خآاا  اام2  0  1 ـ..
11 رباي2 ف1101

)605(
عربي ودولي 

الجيش السوري يستهدف محاور 
تسّلل اإلجراميني بريفي حماة وإدلب

 : سوريا 
َراَّ اثجيـُش اثسـوري، أمـس االثنـني، عـىل م2وقات 
اإلخ2اميني التّفاق منطقة مفض اثتصعيد يف ريف حآا  
اثشـآايل، باسـتهدارهم برضبـات م2كز  عـىل تح2كات 
ومحـاور تسـّللهم باتجـاه اثنقـاط اثعسـك2ية واثق2  

اامنة.
وقاثـت وكاثة األنباا اثسـورية سـانا، بـأن وحدً  من 
اثجيـش نّفـذت رضباٍت م2كزً  عـىل تحصينات ومواقع 
اإلخ2اميـني يف أطـ2اف بلـد  اثجنابـ2  ب2يـف محـ2ا  
اثشـآايل رااً عىل اعتدائهم ب2صـاص اثقنص عىل اثنقاط 
اثعسـك2ية، مبينًة أن عآليات اثجيش أسف2ت عن مقتل 
عـدا مـن اإلخ2اميـني وإصابة آم2يـن وتدمري أسـلحة 

ومواقع ثهم.
ويف ريـف إاثـب اثجنوبـي، أرـاات اثوكاثـة، بتوخيه 
وحـدات من اثجيش رمايات اقيقة باألسـلحة املناسـبة 
عىل محاور تسـّلل وتح2ك مجآوعـات إخ2امية من بلد  
اثهبيـط باتجـاه نقاط اثجيش يف املناطـق املح2ر ، الرتة 
إىل أنه تم إرشـال محاوثة تسـّلل اإلخ2اميـني وتكبيد م 
مسـائ2َ باألر2اا واثعتاا وتدمري آثيات وأسـلحة وذمائ2 

كانت بحوزتهم.
إىل ذثك، نقلت وكاثة األنباا اثسورية سانا عن مصااَر 
محلية، أن أربعة مدنيني استشـهدوا، أمس االثنني، خ2اا 
عـدوان ثطريان اثتحاثف األم2يكي عـىل املنازل يف أط2اف 

بلد  اثباغوز ب2يف اي2 اثزور اثرقي.
وارتكـب طـريان “اثتحاثف األم2يكي‘‘ يف اثتاسـع من 
اثشـه2 اثجـاري مجزر  بحق اثسـوريني استشـهد ريها 
3 مدنيـني خ2اا قصفـه مناطـق مأ وثـة يف بااية بلد  

اثطيانة ب2يف مدينة امليااين رشق اي2 اثزور.

القوات العراقية تفّكك خلية إجرامية يف األنبار
 : متابعات 

أعلنـت اثقـواُت اثع2اقية، أمـس االثنني، عـن تفكيك 
ملية إخ2امية تُضمُّ 100 إخ2امي من تنظيم “ااعش” يف 

محارظة األنبار غ2ب اثع2اق.
ونقـل موقع اثسـوم2ية نيوز عن مصـدر أمني قوثه، 
بـأن مدي2يـَة اسـتخبارات ومكارحـة اإلخـ2ا1 يف األنبار 
وباثتعـاون مـع ملية اثصقـور تآّكنت مـن تفكيك أكب 
مليـة إخ2اميـة يف املحارظـة مكونة من أكاـ2 من 100 

عنرص تابع ثتنظيم ااعش اإلخ2امي.
وأضـاف املصـدر: إن  ـؤالا اإلخ2اميـني متوّرطـون 
بعآليات قتـل ومجازر بحق املدنيني واثقـوات األمنية يف 

األنبار واثقيا1 بعآليات وتفجريات إر ابية.
وكان اثحشـد اثشـعبي اثع2اقي قىض عـىل إخ2اميَّني 
اثنـني واعتقل ثلثًة آم2ين ملل إحبـاط  جو1 ثتنظيم 
“ااعش” اإلخ2امي بقضاا اثبعاج غ2ب محارظة نينو ، 

األحد اثفائت. 

مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى واالحتالل يعتقل 21 فلسطينياً يف الضفة الغربية

 روحاني: لن نستأذن أحدًا يف تعزيز قدراتنا العسكرية

 : فلسطين المحتلة 
املسـتوطنني  عـراُت  خـّدا 
اقتحـا1َ  االثنـني،  أمـس  اثصهاينـة، 
املسجد األقىص بحآاية قوات االحتلل 

اثصهيوني.
وقاثـت وكاثـة ورـا اثفلسـطينية 
اقتحآـوا  53 مسـتوطناً  ثألنبـاا: إن 
األقـىص من خهة باب املغاربة ونّفذوا 
خوالٍت استفزازية يف باحاته بح2اسة 

مشّدا  من قوات االحتلل.
اثصهاينـة  املسـتوطنون  وينّفــذ 
يومياً اقتحاماٍت اسـتفزازية ثلآسجد 
األقىص املبارك بحآاية قوات االحتلل 
يف محاوثة ثف2ض أم2 واقع بخصوص 
تهويد اثح12 اثقديس واثسيط2  عليه.
إىل ذثـك، اعتقلـت قـوات االحتلل 

 11 االثنـني،  أمـس  اثصهيونـي، 

رلسـطينياً، بينهـم رتية مـن مناطق 

متف2قة باثضفة اثغ2بية.

وأشـارت وكاثـة ورـا إىل أن قوات 

االحتـلل اقتحآت ُمـُدن اثخليل ورا1 

وخنـني  ونابلـس  ثحـم  وبيـت  اثلـه 

وطوثكـ12، واعتقلـت 11 رلسـطينياً 

بينهم ثلثة رتية.

يف حـني اقتحآـت قـوات االحتلل 
اثصهيونـي ق2يـة ب2اثـة يف األغـوار 
أشـجار  مئـات  واقتلعـت  املحتلـة 

اثزيتون.
ونقلـت وكاثـة مـع اثفلسـطينية 
ثألنباا عن مسـؤول ملف االستيطان 
يف األغـوار معتز بشـارات، بـأن قواِت 
االحتلل اقتحآـت اثق2ية ب2رقة عدا 
من اثج2ارـات واقتلعت 510 شـج2  

زيتون من أراضيها.
اثفلسـطينية  األرايض  وتتعـ2ض 
العتـدااات متك2ّر  من قوات االحتلل 
اثصهيونـي اثتـي تقو1 بهـد1 املنازل 
واملآتلكات وتج2يف األرايض اثزراعية 
واقتلع األشجار؛ بهدف اثتضييق عىل 
اثفلسـطينيني وتهجري م ثلسـتيلا 

عىل أراضيهم وتهويد ا.

 : متابعات 
أّكد اث2ئيُس اإلي2اني حسن روحاني، أمس االثنني، 
أن اثشعَب اإلي2اني تآّكن من االنتصار عىل االستبداا 
واثتبعيـة وأحبـط كل مخّططـات اثعدو املشـؤومة 

وأرشلها.
وقال روحاني ملل م2اسـم االحتفـال باثذك2  
األربعني النتصار اثاور  اإلسـلمية يف طه2ان، أمس 
االثنـني: إن عـىل اثعاثم أن يـدرك اان أن قـو  إي2ان 
تضاعفـت عد  م2ات عآا كانت عليه سـابقاً، وإننا 
ثم وثن نستأذن أحداً يف تعزيز قدراتنا اثعسك2ية من 

أخل اثدراع عن بلانا.
وأضـاف روحاني: إن اثشـعب اإلي2انـي وبجهوا 
أبنائـه مـن خيـش وحـ2س وتعبئـة تصـدوا ثـكل 
انتصـاراٍت  اثعاثـم وصآـدوا محّققـني  مؤامـ2ات 
عظيآـة، مضيفـاً: نحـن عازمـون عـىل مواصلـة 

مسريتنا اثتي بدأنا ا قبل 0  عاماً.
وأّكـــد اث2ئيـس اإلي2اني، أن إيـ2ان تواخه ح2باً 
نفسـية تشـنها اثواليـات املتحد  من مـلل ر2ض 
اثعقوبـات، مبينـاً أن إيـ2ان ثم تسـآْح ثألم2يكيني 
باالنتصار وذثك بفضـل اثصآوا واثتعاون عىل مد  

0  عاماً، مشرياً إىل تنامي اور إي2ان يف املنطقة.
وبنّي اث2ئيـس اإلي2اني أن اثقوات املسـلحة اثيو1 
تصنـع 85 باملئة مـن املعدات اثعسـك2ية عىل أيدي 
اثقـو  اثشـابة ثديها وباتـت تصنع مختلـف أنواع 
اثصواريخ املضاا  ثلدروع واثدراع اثجوي وصواريخ 
أَرض/ أرض وأنـواع اثصواريخ اثجوية و ي عازمة 
عىل مواصلة تعزيز قدراتها اثعسك2ية اثتي أصبحت 

واضحًة أكا2َ ومد شًة واثعاثم أخآع شهد عىل مد  
اثعقـوا األربعـة أن إي2ان وقفت إىل خانب اثشـعوب 

املظلومة.
ويف اثسـياق، انطلقت يف خآيع أنحاا إي2ان، أمس 
االثنني، مسرياٌت حاشـد  بآناسبة اثذك2  األربعني 
النتصار اثاور  اإلسلمية بآشاركة املليني من أبناا 

اثشعب اإلي2اني.
وشـآلت املسـرياُت آالَف املدن واثقـ2  واثبلدات 
اإلي2انية ريآا شهدت اثشوارع اث2ئيسية يف اثعاصآة 
طه2ان 11 مسري  ضخآة احتشدت يف ميدان آزااي 
“سـاحة اثح2يـة” وراا املشـاركون ريهـا  تارات 

تنوه بإنجازات اثاور  اإلسلمية.
وشـارك يف  ـذه املسـريات 100 ضيـف اخنبـي 

مـن اثشـخصيات اثسياسـية واثدينيـة واث2ياضية 
واثجامعيـة من عدا من اثـدول بحضور نحو 6500 

صحفي بينهم 300 صحفي أخنبي.
وتم ع2ض صواريخ ثلح2س اثاوري اإلي2اني عىل 
ط2يق مسريات االحتفال يف طه2ان من ط2از “قدر” 

و”قيا1” و”ذو اثفقار”.
وتنهـي إيـ2ان أربعَة عقـوا من عآـ2 اثاور  بعد 
مسـري  حارلة باإلنجازات واثنجاحات عىل مختلف 
اثصعـد اثدامليـة واثخارخية ثتكآـل اثبلا ط2يقها 
نحو اثتقـد1 واثتطور، منتهجًة سياسـًة مسـتقّلًة 
تقو1ُ عىل حسن اثجوار واقامة اثعلقات اثطيبة مع 
خآيع اثدول رضل عن استقلثية ق2ار ا اثسيايس، 

ما خعل منها قوً  إقليآية كبري .

برملاني أوروبي: نظام آل سعود استبدادي ويرتكب جرائم حرب يف اليمن

 : متابعات 
اثبملـان  يف  األوروبيـة  اثلجنـة  رئيـُس  انتقـد 
اثسـلوراكي اثدكتور ثوبـوش بل ا، أمـس االثنني، 
يف  املتحـد   اثواليـاُت  تنتهُجهـا  اثتـي  االزاواخيـَة 
تعاملها مع نظا1 آل سعوا االستبدااي اثذي ي2تكب 
أرظـع اثج2ائـم يف اثيآـن ومع رنزويـل اثتي تعتآد 

اثديآق2اطية واثرعية يف انتخاباتها.
وأوضح بل ـا يف كلآة أما1 اثلجنـة األوروبية يف 
اثبملان، أنه بدالً عن معاقبة اثنظا1 اثسـعواي اثذي 
ي2تكـب خ2ائـم اثحـ2ب واثج2ائم ضد اإلنسـانية يف 
اثشـعب اثيآني يقو1 اثغ2ب ويف مقدمته واشـنطن 
بتزويـده باملزيد من األسـلحة حتى يسـتآ2َّ يف قتل 

األطفال يف اثيآن.

وشّدا بل ا، عىل أن اثهجآة اثغ2بية عىل رنزويل 
ال تتعلـُق بـأيِّ عجـز ايآق2اطـي كآا تزعـم إاار  
اث2ئيـس األمريكـي اوناثـد ت2امـب؛ ألنها ثـو كانت 
كذثـك ثكان من واخب اثواليـات املتحد  اثتدمُل ضد 
اثسـعواية أوال، مؤّكــداً أن مـا يج2ي ضد رنزويل 
يتـم من أخـل اثنفـط وألن اثحكومـة اثفنزويلية ال 
تخضُع ثواشنطن عىل ملف ما تقو1 به اثسعواية.

 في مسيرات مليونية في ذكرى انتصار الثورة اإليرانية 

مادورو: جنود فنزويال سيدافعون 
عن أرضهم يف وجه أي عدوان

 : متابعات 
أّكـــد اث2ئيُس اثفنزويي نيكوالس مااورو، أمس االثنني، 
أن خنوَا بلاه وقواتها املسلحة سيدارعون عن أرض رنزويل 

بوخه أي عدوان قد يستهدرها.
وقال مااورو عىل حسـابه يف تويرت بعد ساعات من أم2ه 
بنـر مئات مـن عنارص اثقـوات اثخاصة عنـد اثحدوا مع 
كوثومبيا املجاور : إن رخاثنا ونسـاانا من اثقوات اثخاصة 
مدربـون تدريبـاً عاثيـاً ويتآتعـون بأررع قدر مـن األملق 
واثـ2وح املعنويـة ثلدرـاع عن اثوطـن وعن أرضنا املقدسـة 

بوخه أي إمباطورية.
وتتع2ض رنزويل ملحاوالت اثتدّمل األم2يكي يف شـؤونها 
اثدامليـة وزعزعة اسـتق2ار ا عب اعم اثقـو  اثيآينية، يف 
محاوثة مسـتآيتة من واشنطن إلحياا ُمَخّططاتها ثلهيآنة 
عىل  ذا اثبلد اثذ  يآتلك ث2وات نفطية  ائلة واالنقلب عىل 
اث2ئيس اثرعي باسـتخدا1 خآيع اثوسائل بآا ريها اثُعنف 

واثفوىض.
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في ُكّل بلد يش���هد احتالالً وغزواً أجنبياً هن���اك فئة املترّبصني اجلبناء الذين يؤثرون الصمت واالنتظار 
ملآالت ونتائج األحداث، ودائماً يكونون مرتابني جتاه إمك�انية النصر والتص�ّدي للمحتل األجنبي، خصوصاً 
إذا كان هذا الغازي املعتدي له قوة عسكرية ضخمة وله إمك�انيات كبيرة، يكون موقفهم متذبذباً ومتغاضياً 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي ومتجاهاًل لطبيعة األحداث.

كلمة أخيرة

علي عبدالوهاب الدرواني 
 

الذك�رى الثامن�ُة لث�ورة 11 
ث�ورة  الش�باب  ث�ورة  فرباي�ر 
التغيري ثورة الشعب من أقصاه 
إىل أقصاه ضد نظام عيل صالح 
ال�ذي أدار الب�اَد ع�رب تحال�ف 
العس�كر  ق�وى  م�ع  عري�ض 
وبدع�م  والفت�وى  واملش�يخ 
م�ن ج�ارة الس�وء الس�عودية 
ورعاية من الش�يطان األكرب يف 

واشنطن. 
أهدافه�ا  يف  حمل�ت  ث�ورٌة 
روَح الش�عب العزيز وتطلعاته للقضاء عىل الفساد السيايّس 
واالقتص�ادي ال�ذي نخ�ر ُك��لَّ جوان�ب الحياة وس�ّلم الباَد 
وثرواته�ا لحفنٍة من الذين يدورون حول فلك النظام وأزالمه، 
تح�ت عباءة الحماية التي وّفرها لهم ارتهانهم للخارج وبيع 

السيادة والقرار الوطني لقوى دولية وإقليمية. 
أصواُت الش�عب الهادر يف مختلف امليادين والس�احات من 
صنع�اء إىل صعدَة وتعز وغريها م�ن املحافظات أّك��دت عىل 
النهاي�ة الوش�يكة للنظ�ام وحملت بعض الق�وى من حلفاء 
صالح ورشكائه إىل القفز إىل س�فينة الثورة وس�احتها َعلَّهم 

ينجون بجلودهم وال تنالهم غضبُة الشعب الثائر. 
ول�م تُكْن رصخُة الش�عب املدوية مرعبًة ل�ركاء النظام 
يف الداخل فحس�ب، ب�ل جعلت حال�َة القلق تُدبُّ ل�دى أرباب 
النظام يف العواصم الخارجية بخروج الوضع عن س�يطرتهم 
وانف�ات مقاليد األم�ر من أيديهم، فس�عوا س�عيَهم وكادوا 
كيَدهم؛ لالتفاف عىل تلك اإلرادة يف التغيري وصاغوا مبادرتهم 

املشؤومة إلعادة إنتاج النظام. 
يف املقابل، كان الش�عُب اليمني يف غاية اإلدراك بُمَخّططات 
الث�ورة املضادة لرسق�ة تضحياته وتطلعات�ه؛ ولهذا لم يربح 
الس�احات ولم يغ�ادر امليادين ولم يقبل بإنص�اف الحلول إىل 
أن اكتمل�ت فصول الثورة يف الحادي والعرين من س�بتمرب 
وانت�رت ع�ىل عصابة الفس�اد واإلفس�اد وأطاح�ت بآخر 

أركانها يف صنعاء. 
وعىل غرار الثورات النابعة من الداخل واملتجذرة يف أعماقه 
والرافض�ة لهيمن�ة ش�ياطني اإلقلي�م والعالم لم ت�ُرْق ثورُة 
سبتمرب لدول الوصاية وسفرائها، فحملوا حقائبَهم وحزموا 
أمتعتَهم وغادروا صنعاء؛ ألَنَّهم لم يعد لديهم ما يفعلونه كما 

عرّب عن ذلك أحُدهم. 
ه�م غ�ادروا صنعاَء نع�م، لكنه�م أضم�روا له�ا املكيدَة، 
، وش�حذوا س�يوَف الغدر، وجمع�وا جحافَلهم،  وتأبّطوا الرَّ
ه�م وقضيضهم، غري منتبهني  وأع�دوا آلَة القتل، ثم أتوا بقضِّ
أن َمن خرج من صنعاَء عىل جناح طائرة مدنية لن يعوَد إليها 

عىل أجنحة اإلف16. 
ث�ورة 11 فرباي�ر و21 س�بتمرب مثّل�ت نموذج�اً لإلجماع 
الوطني الحاسم واالصطفاف الش�عبّي العريض ليتطوَر هذا 
النم�وذُج ويصبح أكث�ر تجلياً يف صمود الش�عب أمام عدوان 
غاش�م أراد أن يعيد عقارب الس�اعة إىل ال�وراء.. وهيهاَت له 

ذلك. 

11 فرباير.. لن يعوَد 
زمُن الوصاية

ثورة فرباير واالنتكاسُة يف املضيق 
عبدالملك العجري

 
الثورُة -أيَُّة ث�ورة- تحُدُث عادًة 
ب�ني  الش�ديد  للتناق�ض  نتيج�ًة 
مصال�ح الطبق�ة املس�يطرة وبني 
بقي�ة فئ�ات الش�عب، م�ا يخلُ�ُق 
رصاع�اً ثوري�اً ويحّق�ُق انقس�اماً 
مجتمعياً أُفقياً يقس�ُم املجتمَع إىل 
كتلت�ني: كتل�ة تُضمُّ معظ�َم فئات 
الشعب وطبقاته صاحبة املصلحة 
ف��ي التغيري، وكتلة تُضمُّ طبقًة أَو 
تحالف رشائ�ح طبقية مس�يطرة 
تستأثُر بالس�لطة والثروة، وتدافُع 

عن بقاء الواقع وتأبيده. 
ذات  ش�عبيًّة  فئ�اٍت  تُض�مُّ  الثوري�ة  الكتل�ُة 
مصالَح متجانسة أَو متش�ابهة ومتناقضة ف�ي 
آن م�ع مصالح الطبقة املس�يطرة، وهذا التناُغُم 
والتناقض يساعد عىل تاحم الكتلة ف�ي نضالها 
الثوري لتحقيق مصالحه�ا ومطالبها ف�ي حياة 
كريم�ة وآمن�ة، وتحقي�ق العدال�ة واالس�تقرار 
واملواَطن�ة املتس�اوية، وس�لب القوى املس�يطرة 

امتيازاِتها وتفكيك أدوات السلطة املوازية. 
كانت ثورُة فرباي�ر ف�ي بدايتها تعبرياً عن هذا 
التناقض وهذا التش�ابه وهذه اآلم�ال، ويفرتُض 
أن تعم�َق االنقس�اَم األفق�ي بص�ورة واعية عرب 
اس�تقطاب أعم الجماهري ذات املصلحة إىل الثورة 
لتح�لَّ قضاياه�ا، وهو ما ل�م يحُدْث ف��ي ثورة 
فرباير، إذ تش�ظِّي النظام إىل أط�راف متصارعة، 
وانضم�اُم أحد أطرافه إىل الثورة أحدث انقس�اماً 
عمودي�اً داخل النظام وأفرز انقس�اماٍت عموديًة 

مجتمعية وداخل الساحات الثورية. 
�ُق ع�ن النظام )اإلص�اح – وآل  الفصيُل املنشَّ
م�ن  ج�زٌء  ه�و  وال�ذي  األحم�ر( 
تركيبة النظام القديم ف�ي املشرتك 
ويتش�ابه مع النظام لحدِّ التطابق 
ف��ي خصائصهم�ا ومصالحهم�ا 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة 
والسياس�يّة، كان التحاُقه بالثورة 
هو التحاق بالتس�وية السياس�يّة 
وليس بالثورة؛ لتوس�يع مصالحه 
مصال�ح  وألن  للتغي�ري..  ولي�س 
ه�ذا الفريق امللتح�ق بالثورة ف�ي 
مصال�ح  م�ع  جوه�ري  تناق�ض 
ش�باب الث�ورة ومصال�ح الس�واد 
األعظم من الشعب عموماً، فلم يستمر االنقساُم 
ب�ني كتلتني كما بدا، ب�ل غدا دوائ�َر متداخلًة من 
االنقس�امات العمودية واألفقي�ة، ومثّل ذلك قيداً 
كبّل الثورَة والتغيريَ للمس�تقبل السعيد الذي رفع 

لواَءه شباُب الثورة. 
ع�يل  والجن�رال  اإلص�اح  قي�اداُت  التحق�ت 
محس�ن آل األحمر بالثورة الش�بابية الش�عبيّة، 
لكن مع احتفاظها بكامل امتيازاتها الس�لطوية 
واالحتكاري�ة، وبعد أن التحقت بها تولت قيادتَها 
وفرضت عليها الوصايَة باسم حمايتها، وأفرغتها 
من مضامينه�ا االجتماعية والسياس�يّة الثورية 
وأخذته�ا كورقة لتحس�ني رشوطه�ا التفاوضية 

ف�ي »املبادرة الخليجية«. 
ِل الث�ورة من ثورة  االنتكاس�ُة الثوري�ة بتح�وُّ

شعبيّة إىل انقسام رأيس للنظام وشعبي 

نجيب األشموري
وعبدالرحي�م  عبدالخال�ق 
ل�م يس�عفهما م�ا َح�لَّ بهما 
م�ن محن�ة أن يتح�رَك العالم 
إلنقاذ حياتهم�ا القصرية جداً، 
فاَرَق�ا الحي�اَة كآالف األطفال 
الصام�ت،  القات�ل  برصاص�ِة 

الحصار.. 
كان�ت زي�ارة قص�رية جداً، 
أن  ن�ي  َم�ن  ذّك�رت  لكنه�ا 
هنال�ك املاينَي م�ن األطفال يف 
اليم�ن يعان�ون م�ن الحرمان 
الذي تصنُعه وحشيٌة سعودية 
إحص�اءات  ووف�ق  أمريكي�ة، 
دولي�ة،  ومنظم�ات  رس�مية 
ف�إن أضعاف�اً مضاعف�ًة م�ن 
ضحايا األطف�ال تحديداً قتلهم 
بجرائ�م  مقارن�ًة  الحص�اُر، 

القصف العشوائي للطريان. 
النظ�اُم الصح�يُّ يف اليم�ن 
أجهد بما في�ه الكفاية، فأربع 
سنوات من الحصار الجائر يعد 
بقاء بعض الخدمات أمراً بالغ 
التعقي�د، بينم�ا األم�م املتحدة 
تكتفي بوصف ما يجري بأسوأ 
البري�َة  تس�تهدُف  مأس�اة 
يف ه�ذا الع�ر، وال يشء غ�ري 

الكام تقوم به األمم املتحدة. 
واح�ٌد..  وج�ذٌع  رأس�ان 
عبدالخال�ق وعبدالرحيم ُووريا 
الثرى ولم تدفن معهما جريمة 
إغ�اق مط�ار صنع�اء يف وجه 
يعاق�ب  الحرج�ة،  الح�االت 
بأكمل�ه؛ ألَنَّه  الع�دواُن ش�عباً 
اخت�ار أن يعي�َش كريم�اً، وقد 
اختاره�ا كذلك رغ�َم الرضيبة 
املكلفة، فهل يحت�اُج العاَلُم إىل 
وفاة آالف األطفال؛ كي يصحَو 

ضمريُهم؟!! 
يكف�ي لصح�وة الضمري أنَُّة 
طف�ل ال إزه�اق روح�ه..، وال 

عزاَء مَلن مات ضمريُه. 

ُدِف��نا 
ملتصَقني.. 

وظلت جريمة 
إغاق املطار 
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