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البيت الأبي�س يلوح بالفيتو رداً على قرار الكوجنر�س وقف امل�شاركة الأمريكية يف العدوان

متحدث القوات املسلحة:
تدمري 167 آلية وقنص 48 جنديًا 

سعوديًا و1857 مرتزقًا خالل مارس

تصريح

هجوم )�شاروخي – جوي( يدمر خمازن �شالح للمرتزقة اأ�شفل نهم واجلي�س يتقدم يف الأقرو�س

ثالث جثث خالل 48 ساعة و »أطباء بال حدود« توقف عملها لدواٍع أمنية:

الفوضى األمنية تنهش عدن المحتلة

موجة ثالثة تهدد حياة اليمنيني

كولريا 
العدوان

اعترافات خطرية يف حتقيق للقناة الرابعة:
ال�����ع�����دوان ع���م���ل���ي���ات  م�����ن   %  95 ت���ن���ف���ذ  ب���ري���ط���ان���ي���ا 

ال����ع����دوان ي��ل��م��ح ب��اس��ت��خ��دام ورق����ة ال���ك���ول���ريا يف احل����رب وي���ره���ن هن��اي��ة ال���وب���اء ب��ت��ح��ق��ي��ق أه��داف��ه
اجمللس النروجيي: تدمري البنية التحتية واحلصار سبب ظهور الكولريا يف اليمن 
ناطق الصحة: 192 ألف حالة اشتباه وإصابة بالوباء منذ بداية العام احلايل بينها 150 حالة وفاة 
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 مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خالل العملية:

سالح الجو المسّير يؤّكــد إصابة األهداف بدقة 
وحدوث انفجارات كبيرة في المخازن:

الجيش واللجان يواصلون التقدم يف »االقروض« ويستعيدون عدة مواقَع بعملية نوعية
 : تعز

وتصلا قوتُت تبجيش وتبلجا  تبشـبلية 
تألقـبوض  جلهـة  يف  تمليدتنـيَّ  تقدَمهـا 
رمحافظـة تبـز، وتمّكنا، أمـس تبجمبة، 
من تسـتبادة عدة موتقَع كا  يتمبكز فيها 
مبتِزقـة تببـدوت  تألمبيكـي تبسـبودي، يف 
عملية نوعية سـقط خالبهـا تببرشتت من 

تبقتىل وتبجبحى يف صفوفهم. 
وأفاد مصدر عسكبي بصحيفة تملسرية رأ  
قوتِت تبجيش وتبلجا  تبشـبلية نفذت، أمس، 
عمليًة  جومية نوعية عىل ربض تملوتقع تبتي 
كا  يتمبكز فيها مبتِزقة تببدوت  يف تبجلهة، 
ربد رصـد تحبكاتهم ردقـة.  وأوضح تملصدر 
أنـه جبى خـالل تببملية تقتحا6 تلـك تملوتقع 
وتسـتهدتف عنارص تملبتِزقة تبذين كانوت فيها 
ررضرات ونريت  مسـددة أسفبت عن مرصع 

ويصارـة تببـرشتت منهـم، فيمـا الذ رقيتهم 
رابفبتر مذعورين. 

وتنتهـا تببملية راسـتبادة تلـك تملوتقع 
رشـك  كام  وتطهري ا، وتغتنـا6 ما فيها 

من عتاد عسكبي بلمبتِزقة. 
ويأتـي ذبك يف يطار تقـد6 نوعي حّققته 
قوتت تبجيـش وتبلجا  يف جلهـة تألقبوض 
خـالل تبيومـني تملاضيني يف عمليـات نوعية 
تكلّـد فيها تملبتِزقة خسـائب ررشية ومادية 

فادحة. 
ويف سـياق  ذه تببمليات، أوضح مصدر 
عسـكبي بلصحيفـة، أ  تملبتِزقـة تكلّـدوت 
جـبتء  أمـس،  يضافيـة،  ررشيـة  خسـائَب 
وقوعهـم يف كمـني  نديس، حيـث تنفجبت 
رهم علوة ناسـفة زرعتها وحدة تبهندسـة 
تببسكبية  ناك، ما أّدى يىل مرصع ويصارة 

عدد منهم. 

هجوم )صاروخي – جوي( مشرتك يدّمــر 
مخازن سالح للمرتزقة يف نهم

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بعمليات متنوعة يف جبهات الحدود

 : خاص
بلجيـش  تبصاروخيـة  تبقـوُة  نّفـذت 
وتبلجـا  تبشـبلية وسـالُح تبجـو تملسـرّي 
عمليـًة نوعيـة مشـركة، أمـس تبجمبة، 
تسـتهدفا مخازَ  سـالح تاربـة ملبتِزقة 
تببدوت  تألمبيكي تبسبودي يف جلهة نهم. 
وأّكــد مصدٌر يف سـالح تبجو تملسرّي، أ  
تبهجو6َ تملشرَك تسـتهدف مخاز  أسلحة 
بلمبتِزقة أسف  فبضة نهم، حيث تم رصد 
تلـك تملخـاز ، وتم يطـالق عـدة صوتريخ 

تصارتها رشك  ملارش، ما أّدى يىل تدمري ا 
رابكام . 

وأاـار تملصـدر يىل أ  تنفجـارتت كلرية 
وعنيفة دوت يف تلك تملخاز  ربد تستهدتفها 

رابهجو6 تملشرك. 
وتبـد تببمليـاُت تملشـركة رني سـالح 
تبجو تملسـرّي وتبقـوة تبصاروخية من أكثب 
تببمليات تببسـكبية نجاحـاً حيث تحّقق 
يصاراٍت عابية تبدقة، وتمثّ  تنسيقاً نوعياً 
رـني دقة تببصـد وتبهجـو6 تبجـوي ودقة 
تبرضرات تبصاروخية، ما يضاعف خسائب 

تببدو رشك  كلري. 

 : الحدود
سـقط تببرشتُت من مبتِزقـة تبجيش 
تبسـبودي قتىل وجبحـى، أمس تبجمبة، 
خـالل عمليـات متنوعـة نفذتهـا قـوتُت 

تبجيش وتبلجا  يف جلهات تبحدود. 
بصحيفـة  عسـكبي  مصـدٌر  وأفـاد 
وتبلجـا   تبجيـش  قـوتِت  رـأ   تملسـرية 
تمّكنـا من كرس محاوبة زحف وتسـبة 
بلمبتِزقـة رشق جل  تبنـار قلابة جيزت ، 
وسـقط تببرشتت من تبقتىل وتبجبحى يف 
صفوفهم وفـب تبلقية رـدو  أ  يحّققوت 

أي تقد6. 
جـاء ذبـك رابتزتمـن مع يعطـاب آبية 
عسـكبية سـبودية يف موقـع تملببيضة، 
فيما تكلّد تملبتِزقة خسـائَب يضافية جبتء 
قصف مدفبي تستهدف تجمباتهم رشق 

جل  تبدود. 
ويف نجـبت ، سـقط عدد مـن تملبتِزقة 
قتىل وجبحى جبتء تنفجار علوة ناسـفة 
تببسـكبية  تبهندسـة  وحـدة  زرعتهـا 
يف موقـع تبحمـاد، فيمـا تـم تدمـريُ آبية 
روتسـطة  راملبتِزقـة  عسـكبية محملـة 

سالح مناسب يف رااحة. 
ويف عسـري، أحلطـا قـوتُت تبجيـش 
وتبلجا  محاوبـة تسـّل  بلمبتِزقة قلابة 
منفـذ علـب، وسـقط عـدٌد مـن تبقتـىل 
وتبجبحـى يف صفوفهـم.  جـاء ذبك فيما 
مـن  عنـارص   8 تبقناصـة  وحـدُة  أردت 

تملبتِزقة يف تملنطقة نفسها. 

 336 قتياًل وجريحًا ومفقودًا من عناصر العدو في حيران وحرض وميدي خالل أسبوع:

متحدث القوات املسلحة: تدمري 167 آلية وقنص 48 جندياً سعودياً و1857 مرتزقاً خالل مارس
 : متابعات

أّكــد تملتحدُث تببسمي راسم تبقوتت تملسلحة، تببميد يحيى رسيع، 
أ  تبقدرتِت تببسـكبية بلجيش وتبلجا  تبشبلية يف تببا6 تبخامس من 
تبصمـود، أكثب تطورتً ونوعية منها يف أي وقا مىض، موضحاً راألرقا6 
جانلاً من تبخسـائب تبكلـرية تبتي تكلّد ا تببدوت  خالل اـهب مارس 

تملنرص6. 
وأوضح تببميد رسيع خالل مؤتمب صحفي، أمس تألول، أ  تببدوت  
اـن أكثَب من 6000 غـارة جوية عىل تبيمن منذ ردتيـة تببا6 تبجاري، 
واـن ب55 غـارة خالل اـهب مارس تبفائـا، ُمشـريتً يىل أ  308 من 
 ـذه غارتت تبشـهب تألخري تسـتهدفا محافظة صبـدة، َو136 غارة 
تسـتهدفا محافظـة حجة، و73 غـارة تسـتهدفا محافظة صنباء، 

وتوزعا رقية تبغارتت عىل عدة محافظات. 
راملقار ، تسـتببض رسيـع تإلنجازتِت تبتي حّققتهـا قوتُت تبجيش 
وتبلجـا  خـالل مارس تملنـرص6، حيث أوضـح أ  تبقـوة تبصاروخية 
نفذت 16 رضرة رصوتريخ »ردرP-1« تبلابسـتية تبذكية عىل تجمبات 

ومبسكبتت بلغزتة وتملبتِزقة يف عدة مناطق. 
وأاار يىل أ  تلك تبرضرات تالستلاقية حّققا نجاحاً َكلريتً يف يفشال 

مخططات تببدو يف جلهات حريت  وحبض وميدي، ُمشريتً يىل أ  تملئات 
من عنارص تببدو ومبتِزقته سقطوت قتىل وجبحى جبتء تلك تبرضرات. 
وأوضح رسيع أ  خسـائب تببدو يف جلهات حريت  وميدي وحبض، 
خالل سـلبة أيّا6 فقط )من 66 مارس حتى 6 يربي ( رلغا 5ب6 قتيالً 

َو160 مصاراً َو61 مفقودتً، من عنارص وضلاط. 
وكشـف رسيع أ  وحدتَي تبهندسـة وضد تبدروع تبتاربتني بلجيش 
وتبلجـا  تمّكنتـا خالل تبشـهب تبفائا مـن تدمري 167 آبيـة رينها   

درارات و63 مدرعة وعبرتني ري ي6 ري. 
وأوضـح أ  وحدة تبقناصة حصدت خالل تبشـهب تبفائـا أَيْــضاً 
أكثـب من 05ب1 من عنارص تببدو، حيـث تم قنص 8  جندياً وضارطاً 
سبودياً َو5 مبتِزقة سودتنيني و1856 عنرصتً من تملبتِزقة تملحليني. 

وأضاف أ  وحدة تبقناصة تمّكنا أَيْــضاً من تسـتهدتف 10 آبيات 
محملة راملبتِزقة و6 مبدالت ومبدتت رصد وتجسس. 

وتطبق رسيع يىل تببملية تبكربى تبتي نفذتها قوتُت تبجيش وتبلجا  
تبشـبلية يف محافظة تبضابع، موضحاً أ  تملساحة تبتي تمّكنا قوتتنا 
من تبسيطبة عليها يثب تلك تببملية تص  يىل ب13 كيلو مرتً مبرباً طوالً 

وعبضاً. 
وفيما يخص تتفاق تبحديدة، كشف رسيع أ  خبوقاِت تببدوت  منذ 
ردء رسيا  تالتفاق وصلا يىل 16366 خبقاً، وأ  اهب مارس تملنرص6 

اهد 7ب76 خبقاً منها. 
ونفى تببميد رسيع تّدعاءتت تحابف تببدوت  حول عملية عسـكبية 
بقوتتنـا يف منطقـة خميـس مشـيط، مؤّكـــدتً أ  قوتتنـا تبلـن عن 
عملياتهـا أوالً رأول وأنه ال يوجد ضمن رنك أ دتفها تبحابية أيُة أ دتف 
قـد يؤدي تسـتهدتفها يىل وقوع ضحايا مدنيني، كمـا أ  تاريخنا خالل 

تألررع تبسنوتت تملاضية يؤّكــد أننا ال نستهدُف تملدنيني. 
وأّكــد متحدُث تبقوتت تملسـلحة أ  »قوتتنـا تمّكنا ربو  تبله من 
تحييد أسـلحة تفّوق رها تببدوت ، وحّققا خطوتت يف سـلي  تبتبام  
مع مختلف تبظبوف« وأنه »كلما طال أمُد تببدوت  تزددنا قوًة عىل كافة 
تألصبـدة ويف مختلف تملجاالت وأ  تببسـكبية تبيمنيـة ربد 66 مارس 
66015 بيسا كما كانا قل   ذت تبتاريخ ال من تبناحية تبتنظيمية وال 
تبفكبية فاببسـكبية تبيمنية تبيو6 ومن تبوتقـع تببميل تلني تاريخها 
تبجديد.. تاريخ تبيمِن تبذي يجب أ  يكو .. تبيمن تبحب تألري تبشامخ.. 

يمن تبجهاد وتبصرب وتبنرص. 
كما أّكــد أ  تبقوتت تملسـلحة »ملتزمة ررجمـة ما ورد يف خطاب 
تبسـيد تبقائد علدتمللك ردر تبدين تبحوثي يو6 تبصمود تبوطني سيما ما 
يتبلق رتطويب تبقدرتت تببسـكبية وكذبك صياغة تسرتتيجية دفاعية 
تأخـذ يف تالعتلار تببمق تبجغبتيف كقاعدة تنطالق نحو تحبيب ك  اـرب 

يف تبوطن«.
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 خالل لقائه مشايَخ وأعيان عمران:

مفتش عام وزارة الداخلية يؤّكــد سري 
إجراءات تقديم الجاني يف قضية 

مقتل الشيخ أحمد سالم إىل العدالة 
 : خاص

يربت يـم  تبلـوتُء  تبتقـى 
تملؤيـد -تملفتـُش تببا6 رـوزترة 
أمـس  رصنبـاَء،  تبدتخليـة-، 
محافظـة  مشـايَخ  تبجمبـة، 

عمبت . 
وخـالل تبلقاء تبـذي حرضه 
مديـب عـا6 تببقارـة وتبتفتيش 
يوسـف  تببميـد  رابـوزترة 
تبقاسمي، تطلع مشايخ عمبت  
عـىل تإلجـبتءتت تبتـي تتخذتها 
تبـوزترة رشـأ  حادثـة مقتـ  
تبشـيخ تحمد سـابم تبسـكني 

رحمه تبله. 

َوأّكــد تبلـوتء يربت يم تملؤيد 
أ  وزترة تبدتخليـة قـد اـكلا 
بجنـَة تحقيق خاصًة من جهاز 
تملفتـش تببـا6، وأ  تإلجبتءتت 
تبقانونية جاريٌة بتقديم تبجناة 
وزترة  أ   يىل  ُمشـريتً  بلبدتبـة، 
تبدتخليـة حبيصة عـىل تطليق 
تبقوتنني ويرساء قوتعد تببدتبة، 
وحفظ أمـن وتسـتقبتر جميع 

تملوتطنني. 
حرض تبلقاء تبشـيخ مجا د 
تملجلـس  مستشـار  تبقهـايل 
وتبشـيخ  تألعـىل،  تبسـيايس 
ضيف تبله رسا6 رئيس مجلس 
تبتالحم تبقليل وعدٌد من مشايخ 

محافظة عمبت . 

فعالية للجامعة اليمنية بصنعاء: على خطى الشهيد القائد يف العام الخامس من الصمود

في جرائم وخروقات جديدة للعدوان األمريكي السعودي ومرتِزقته:

استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال يف محافظتي الحديدة والبيضاء 
 : خاص

يف ظ  تسـتمبتر جبتئـم تببدوت  
وخبوقات مبتِزقتـه التفاق تبتهدئة 
رقصفهـا  تبحديـدة  محافظـة  يف 
تملناطـق تآل لة رابسـكا  رمختلف 
تألسلحة، تستشهد ثمانية موتطنني 
وأصيب ثالثة موتطنني رينهم نسـاء 
وأطفال جبتء غارتت طريت  تببدوت  
تألمبيكي تبسبودي ونريت  مبتِزقته 
تبحديـدة وتبليضـاء  يف محافظتَـي 

خالل تبيومني تملاضيني. 
وقال مصدر محيل يف تبحديدة: ي  
ثالَث نساء ورجالً تستشهدوت وُجِبَح 
آخـب راسـتهدتف مبتِزقـة تببدوت  
منزل أحد تملوتطنني رحي تببرصة يف 
مديبية تبحوك رمحافظة تبحديدة. 
طفلـني  أ   تملصـدر،  وأضـاف 
مـن  قنللـة  تنفجـار  يثـب  أصيلـا 
أ   موضحـاً  تببـدوت ،  مخلفـات 
تبقنللـة تنفجـبت يف يحـدى تملزترع 
رمنطقة تملنقم يف مديبية تبدريهمي 

رمحافظة تبحديدة. 
وأوضح تملصـدر أ  قوى تببدوت  
تسـتهدفا رأكثـَب مـن 30 قذيفـة 
مدفبيـة وتببيارتت تبباااـة كليَة 
وجامبـة  تبجمـال  ودوتر  تبطـب 
ومطار تبحديدة، ُمضيفاً أ  تملبتِزقة 
أطلقـوت  6 قذيفـة مدفبيـة عـىل 
منطقـة تبفـازة رمديبيـة تبتحيتـا 
وثمانـي قذتئـف  او  عـىل مدينة 

تبدريهمي تملحارصة. 
طـريت   أ   يىل  تملصـدر،  وبفـا 
تببـدوت  تبتجسـي حّلـق ركثافـة 
يف أجـوتء مدينـة زريـد يف حني حلق 

تبطريت  تبحبري يف أجـوتء مديبيتي 
تبجبتحي َوربع. 

قـال  تبليضـاء،  محافظـة  ويف 
مصـدر محـيل، ي  أرربـة موتطنني 
تستشـهدوت تألرربـاء تبفائا، رغارة 
بطريت  تببدوت  تألمبيكي تبسبودي 
رمحافظـة  تبو ليـة  مديبيـة  يف 

تبليضاء. 
طـريت   أ   تملصـدر،  وأوضـح 
تببدوت  تسـتهدف رغارة ناقلَة مياه 
يف مديبيـة تبو ليـة، الفتـاً يىل عد6 
تمّكن فـبق تإلسـباف وتإلنقاذ من 
تبوصول يىل موقع تبجبيمة النتشال 

تبتحليـق  رسـلِب  تبشـهدتء  جثـث 
تملتوتص  وتملكثّف بطريت  تببدوت  يف 

سماء تملنطقة. 
تبحديـدة  مدينـة  أ   تىل  يشـار 
تألرربـة  تبجمبـة،  أمـس  اـيبا، 
تبشـهدتء »ثالث منهم نسـاء« تبذين 
سـقطوت رنريت  تملبتِزقـة يف تببرصة 
تملشـيبو   نـدد  فيمـا  رابحـوك، 
رحضـور تملحافـظ محمـد عيـاش 
قحيـم ومسـؤويل تبسـلطة تملحلية، 
راسـتمبتر جبتئـم تببـدوت  وسـط 
تسـتمبتر تبصما تبـدويل تملفضوح 

وتملخزي. 

االحتالل يكافئ أبناء الجنوب بالقتل
 : عدن

تتصاعُد عملياُت تبقتـ  وتالغتياالت يف محافظة عد  
تملحتلة رشـك  متسـارع ومخيف تكاد تكـوُ  تألوىل من 
تملحافظـات تبوتقبـة تحا سـيطبة تالحتـالل من حيث 
أعدتد تبقت ، يف ظـ  تنفالت أمني ممنهج ومتبّمد يقيض 
عىل ك  أاـكال تألمن وتالسـتقبتر وتبطمأنينة يف تملدينة 
تبتـي راتا روتئُح تبجثـث تملجهوبة وتمللقـاة يف ك  حارة 

واارع تزكُم تألنوَف رصورة اله يومية. 
وخالل تبــ 8  ساعة تملاضية اهدت عد  تملحتلُة ثالث 
جبتئَم قت ، حيـث عثب موتطنو ، أمس تألول عىل جثتني 
مجهوبتني تألوىل بفتاة ُعثـب عليها يف منطقة مهجورة يف 
ررئ فض ، وتبجثة تبثانية بشاب يف تببرشينيات من عمبه 
كانا مبميًة يف أحد أزقة حي تبقا بة رمديبية تملنصورة. 
وقال مصدر محيل يف عد : ي  مسـلحني من ميليشيا 
تالحتالل تإلمارتتي  اجما، أمس تألول، مستشفى أطلاء 

رال حـدود يف عد  وقاما راختطاف أحـد تملبىض ويثارة 
تبذعـب وتبخوف يف صفـوف تألطلـاء وتبباملني وتملبىض، 
موضحاً أ  موتطنني يف مديبية تبشـيخ عثما  عثبوت ربد 
ساعات من تقتحا6 مستشفى رال حدود عىل جثة تبشاب 
تملختطف ربـد أ  قا6 تملسـلحو  رتصفيته وقتله ورمي 
جثته يف أحد تبشوترع راملديبية، مشريتً يىل تببض تبشاب 

تملقتول ببدة طلقات يف أسف  تببأس. 
من جانلها أوقفا منظمـُة أطلاء رال حدود خدماِتها 
تبطلية يف مدينة عد  تملحتلة جبتء قيا6 مسلحني تاربني 
بالحتـالل تإلمارتتي راختطاف أحد مبىض تملنظمة، أمس 
تألول وتقتياده يىل مـكا  مجهول قل  أ  يُبثب عليه فيما 
ربـد مقتوالً رمياً راببصاص من قل  موتطنني يف تبشـيخ 

عثما . 
ويف رالغ صادر، أمس، تعترب حسـن روسينني - رئيس 
ربثة أطلاء رال حدود، ما حدث ألحد تملبىض راألمب تملفزع 
وتبخطري تبـذي يتهدد أطلاء تملنظمـة وتبباملني مبها يف 

تملجـال تإلنسـاني يف عـد  تبتـي 
تشـهد تنفالتاً أمنياً غري مسلوق 
تحا قيادة أرو ظلي ومبتِزقتها. 
وأعبرـا أطلـاء رال حـدود عن 
قلقهـا تبلابغ مـن تد ـور تبوضع 
تألمني يف مدينة عـد  وعوتقله عىل 
أنشـطتها تبطليـة بُك ٍّ مـن تملبىض 
وتملوظفـني تبذيـن تتبـبض حياتهم 

بلخطب جبتء  ذه تبجبتئم. 
وتأتـي تبجبيمة تملبّوعـة يف تبوقا 
تبـذي تحاول حكومُة تبفـاّر  ادي نقَ  
مقبتت تملنظمات تبدوبية وسـحلها من 
تبباصمة صنباء تآلمنـة يىل مدينة عد  
تبتـي بـم تسـتطع أ  تؤّمن مستشـفًى 
نفسـها دتخ  وتحـدتً فيها وبم تسـتطع حتـى أ  تؤّمن 

قرص مبااـيق، كما أ  وقوع تبثـالث تبجبتئم خالل 8  

عة  سا
تبد صـورة تلخص 
تملشـهد تملؤبـم وتملحـز  رـك  تفاصيلـه 
تبذي يبيشـه أرناء محافظة عد  منذ سـيطبة تالحتالل 

تإلمارتتي عىل تملدينة منذ ما يقارب   أعوت6. 

 : خاص
تحا ابار »جهاد وعطاء« وربعاية وزيب 
تإلعال6، أقاما تبجامبـُة تبيمنيُة رابباصمة 
صنباَء، أمـس تألول، فبابيًة إلْحيَــاء ذكبى 
تستشـهاد تبقائد تبسـيد حسـني رـدر تبدين 
تبحوثـي رضوت  تبله عليـه، وتحتفاًء رمبور 
أرربـة أعوت6 مـن تبصمود يف وجـه تببدوت  
تبفبابيـة  واـهدت  تبسـبودي،  تألمبيكـي 
حضورتً طالرياً وأكاديمياً وتسـباً، أّكــد من 
خالبه تملشـاركو  أ  يْحيَــاء  ذه تملناسلة 
يمث  تخليدت بقيـم وملادئ تبحبية وتبكبتمة 
تبتي ناضـ  من أجلها تبشـهيد تبقائد وتبتي 
تجسـدت وما زتبا تتجسد يف صمود تبشبب 
تبيمنـي ورطوالته تبتـي يسـّطب ا أرناؤه يف 

موتجهة تببدوت . 

أمني ع��ام الجامعة: نس��تمد العزَم 
من هذه الذكرى وسننتصر

خالل تبفبابيـة، أبقى أمني عا6 تبجامبة، 
يربت يم تملب لي، كلمًة أّكــد فيها أ  تبشبب 
تبيمني يستمد من  ذه تبذكبى ملادئَ تببز6 
وتبقـوة تبتـي تَحــّبك رهـا تبشـهيد تبقائـد 
رضوت  تبله عليه، و ي ملادئُ يستفيد منها 

تبيمنيو  تبيو6 يف ظ  تببدوت . 
ووّجه أمني عا6 تبجامبة، رهذه تملناسلة، 
تحيَة يجـالل ويكلار ألرطال تبجيش وتبلجا  

تبشبلية تبذين يسّطبو  تبيو6 مالحَم تبثلات 
وتبصمـود، مرحمـاً عىل تبشـهدتء تببظماء 
تبذيـن جّسـدوت ملـادئ تبشـهيد تبقائـد يف 

تبتنكي  رقوى تببدوت  وتتلاعها. 
»سـنقاو6  مؤّكـــدتً  كلمتـه  وتختتـم 

وسننترص وسنستبيد وطننا«. 

وزير اإلعالم: الشهيد القائد أعاد اأُلمَّ��ة 
إىل منهجية االعتصام بحبل اهلل َجميعاً 
رـدوره، أبقـى وزيـب تإلعـال6 ضيـف تبله 
تبشـامي، كلمًة خالل تبفبابيـة، أّكــد فيها 
أ  مسرية تبشـهيد تبقائد بيسا محدودًة أَو 
مخصصـة بفئـة أَو تيار مبني من تبشـبب، 

وينما  ي بللرشية كلها. 
وتحدث تبشامي عن تبظبوف تبتي تَحـّبك 

يف ظلهـا تبشـهيد تبقائـد، ُمشـريتً يىل أ  ذبك 
تبتَحــّبك أسـهم يف كشـف مـرشوع تألعدتء 
ــة ودفبهم بالقتتال فيما  بتفبيق أرنـاء تألُمَّ
ــة يىل منهج  رينهم، وأ  تبشـهيد »أعـاد تألُمَّ

تالعتصا6 رحل  تبله جميباً«. 
وذّكب رأ  اـبار »َمن بـم يكن مبنا فهو 
ضدنا«  و تبشـبار تبذي أعلنته أمبيكا، وأ  
تبشهيد تبقائد  و تبوحيد تبذي وقف ضد  ذت 

تملرشوع يف حني سكا ك  زعماء تببابم. 
وأّكـــد وزيـب تإلعـال6 أ  يْحيَـــاء  ذه 
تبذكـبى يمثـ  يْحيَـــاًء بلملـادئ وتبقيـم 
تببظيمـة تبتي تَحــّبك رها تبشـهيد تبقائد، 
مشريتً يىل أ  تبشهيد كا  يدرك أ ميّة تبوعي، 
وكا  يهتـم رلناء جي  وتٍع ومتبلم رابشـك  
تبصحيح تبذي يبسخ تلك تمللادئ وتبقيم. 

وأضاف تبشامي أ  »تبشبب تبيمني تبيو6 

رغـم تبحصـار وتملبانـاة وتبتكابـب تبـدويل، 
يشبب راببزة وتبفخب رفض  مرشوع تبشهيد 
تبقائد« وأنه »رفض  منهجية تبسـيد حسني 
وثقافته تإليَْمــانية أصلح تبيمن رقماً رارزتً، 
وأصلـح تببابـم يتحدث عـن رطوبـة ويراء 

تبيمنيني«.
وتببوحيـة  تملنهجيـة  أ   ـذه  وأّكـــد 
تبلطوبيـة بلشـهيد تبقائـد،  ي مـن جبلا 
مدرعـاِت  يـدوُس  تبحـايف  تبيمتـي  تملقاتـ  
ودرارـات تألعدتء تملتطـورة، و ي من جبلا 
»تبوالعة« تبلسيطة سالحاً فباالً يف تبجلهات. 
وأوضح تبشامي أ  تإلرث تبفكبي وتبثقايف 
وتإليَْمــانـي تبـذي تبكـه تبشـهيُد تبقائُد يف 
»دروس مـن  ـدي تبُقـْبآ «  ـو أوضح ما 

يبّبف رشخصيته تبفذة وتالستثنائية. 
كما تسـتببض موتقَف من حياة تبشهيد 

تبقائـد توضـح كيـف كا  مهتمـاً رمصابح 
تبنـاس ومتَحــّبكاً يف ك  مـا ينفبهـم عىل 

مختلف تملستويات. 

نائُب وزير التعليم العالي: مس��رة الش��هيد 
القائد »مسرة إحسان للبشرية«

تبفبابيـة تضمنـا أَيْــضاً كلمـة أبقا ا 
نائـُب وزيب تبتبليم تببـايل، عيل رشف تبدين، 
أّكــد فيها أ  مسـريَة تبشـهيد تبقائد كانا 
»مسـريَة يحسـا  بللرشيـة«، ُمشـريتً يىل أ  
تبيمنيني تبيو6 يسـتلهمو  من  ذه تملسـرية 

 ذت تإلحسا . 
وتحـدث رشف تبديـن أَيْــضاً عن جوتنب 
مـن حياة تبشـهيد تبقائد، موضحـاً أنه كا  
»يهتـم رابتبليـم رشـك  كلري إلنشـاء جي  

محتفظ رُهويته تإليَْمــانية تبيمنية«. 
وتبوطنيـة  تبحـبة  راملوتقـف  ذّكـب  كمـا 
بلشهيد تبقائد وتبتي كا  من ضمنها رفُضه 
بلحـبب عىل أرناء تملحافظـات تبجنورية عا6 
 بب1، مؤّكـــدتً أ  موتقـف تبشـهيد مـن 
ــة كانا »موتقَف رج   مختلف قضايـا تألُمَّ

يستشبُب تملسؤوبية«. 
وأضاف أ  »تبشهيَد تبقائَد ضّحى ربوحه 
مـن أجـ  تملـرشوع تبُقـْبآنـي حبصـاً عىل 
ـــة وبيس ملصلحة فبدية، وقد  مصلحة تألُمَّ
تحّقـق ذبك من خالل ما حّققه  ذت تملرشوع 

ــة ربد ذبك«.  بألُمَّ
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 : الحديدة 
وأعيـا   ووجهـاء  أرنـاُء  نظـم 
تبجمبـة  أمـس  تبحديـدة  مديبيـات 
بلذكـبى  يْحيَـاًء  ثقافيـًة؛  فبابيـاٍت 
تبسـنوية بلشـهيد تبقائد حسـني ردر 

تبدين تبحوثي. 
أقيمـا  تبلحيـة  مديبيـة  ففـي 
أمسـية ثقافيـة حرض ـا عـدد مـن 
تبشـخصيات تالجتماعيـة وتبثقافيـة 
يىل  تبحـارضو   تطـبق  وتبررويـة، 
مآثب تبشـهيد تبقائد حسـني ردرتبدين 
تبحوثي ونضابه وجهـاده يف موتجهة 
تبظلـم وتبطغيـا  وقـول تبحـق أما6 

تملستكربين. 
 وبفـا تملشـاركو  يىل ما يبيشـه 
أرنـاُء تبيمـن تبيـو6 من عـزة وكبتمة 
رصمود م وثلاتهـم يف موتجهة قوى 
تالستكلار وتبطغيا  تبباملي، مضيفني 
أنموذجـاً  كا   تبقائـد  تبشـهيد  »أ  
يحتذى ره يف تبتضحية وتبفدتء بلوطن 

وموتجهة قوى تالستكلار«. 

ويف تبسـياق أقـا6 أرنـاء ووجهـاء 
مديبية تملنرية أمسيًة ثقافيًة؛ تحتفاًء 
وتملصـاب  تببظيمـة  تبذكـبى  رهـذه 

تبجل . 
وخالل تألمسية أاـار تبحارضو  
يىل أ ميّة يْحيَاء ذكبى تبشـهيد تبقائد 
حسـني ردرتبديـن تبحوثي السـتلها6 
دروس تبصمود وتبشجاعة يف مقارعة 

قوى تبطغيا  وتملستكربين. 
وأاارت تبكلمات يىل مبتح  نضال 

تبشـهيد تبقائـد رمـا تتصـف رـه من 
اـجاعة وحنكة يف موتجهـة تبطغاة 
وتملسـتكربين، مجـددًة تأكيد تبسـري 
عىل مرشوع تبشـهيد تبقائـد تبقبآني 

وتالقتدتء رأثبه تببراني. 
يىل ذبك، نظم أرناء وأعيا  ومشايخ 
مدينـة زريد فبابيـًة إلْحيَاء تملناسـلة 
أبقيـا خالبهـا كلمـات عـرّبت عـن 
عظمة تملرشوع تبقبآني تبذي جّسـده 
تبشهيد تبقائد، وتضحياته يف موتجهة 

تبطغاة وتملستكربين. 
وأاـارت تبكلمـات يىل أ  تبشـهيد 
تبكبيـم  تبقـبآ   يْحيَـاء  عـىل  عمـ  
وتطليقـه يف وتقـع تبحيـاة ويعطائه 
أوبوية مطلقًة راعتلاره كتاراً اـامالً 

بك  مجاالت تبحياة. 
أرنـاء  نظـم  متصـ ،  سـياق  ويف 
ووجهـاء مديبيتـي تبدريهمـي وريا 
أاـاد  بلذكـبى  فبابيتـني  تبفقيـه 
يف  تبشـهيد  رـدور  فيهـا  تملشـاركو  
تبتـي  بلمؤتمـبة  وتبتصـدي  تبتنليـه 
تحـاك ضد تألمـة مـن قلـ  أعدتئها، 
مؤّكــديـن أ  وعـي تبشـهيد تبقائـد 
وثقافتـه تنترصت بلحـق وتببدل من 
خالل تبوقوف وتبصمود رحز6 يف وجه 

تببدوت  وتبتصدي به. 
كما أاار تملشاركو  يىل أ  تبشوت َد 
تبتاريخيـة بنضال أرنـاء تبوطن كثرية 
يف تملوتجهـة بـك  عارث رأمـن تبوطن 
تملقدمـة  ويف  وتسـتقبتره  ووحدتـه 
موتجهة تببدوت  تبسـبودي تألمبيكي 

وتالحتالل تإلمارتتي ومبتِزقتهم. 

أخبار

 في إطار فعاليات إحياء الذكرى السنوية الستشهاد القائد العَلم السيد حسين بدرالدين الحوثي:

 في إطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد:

خالل وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة:

مديريات أمانة العاصمة تنّدد بجرائم 
وخروقات العدوان وتدعو إىل استمرار 

رفد الجبهات باملال واملقاتلني 
 : أمانة العاصمة 

نّظما عدٌد مـن مديبيات أمانة تبباصمـة، أمس عقب صالة 
تبجمبة، وقفاٍت تحتجاجية بلتنديد رجبتئم وخبوقات تببدوت . 
ودعا تملشـاركو  يف تبوقفـات، يىل تالسـتمبتر يف رفد تبجلهات 
راببجـال وتملـال وتببتاد ملوتجهـة تصبيد تببدوت ، مشـّددة عىل 
تبتَحــّبك تبفاع  بلدفاع عن تبوطن وأمنه وتسـتقبتره ويفشـال 
ُمَخّططـات تببـدوت .  وأدتنـا تبليانـات تبصادرة عـن تبوقفات 
جبيمَة تختطاف قـوى تببدوت  ومبتِزقته المبأة وترنتيها رمدينة 
لًة تببـدوت  ومبتِزقته تلبات  تبتحيتـا رمحافظة تبحديـدة، محمَّ

تالنتهاكات تبتي يبتكلها رحق تبشبب تبيمني. 

أبناء ومشايخ حيدان يحيون ذكرى الشهيد القائد ويرفدون الجبهات بقافلة مالية وغذائية كربى
 : خاص 

حيـدت   مديبيـة  أرنـاُء  أحيـا 
محافظـة صبدة، تبذكبى تبسـنوية 
تبقائـد حسـني ردرتبديـن  بلشـهيد 
تبحوثي، رفبابية ثقافية وخطارية، 
فخب ـم  مـدى  عـن  فيهـا  عـرّبوت 
تبقائـد،  رابشـهيد  وتعتزتز ـم 
وحبكتـه  تبُقـْبآنـي  ومرشوعـه 
تبجهاديـة يف مقارعـة قـوى تبظلم 
وتالستكلار، مسـرّيين قافلة غذتئية 
ومابيـة؛ تأكيـدتً بلمـيض عـىل درب 
تبشـهيد تبقائد، وموتصلـة تبصمود 

وتبثلات يف موتجهة تببدوت . 
ويف تبفبابيـة أبقيـا تببديـد من 
تبكلمات وتملشـاركات تبتـي تناوبا 
سرية وحياة تبشهيد تبقائد سال6 تبله 
عليه وكيف أنه أفنى عمبه راببم  يف 
سلي  تبله وتبجهاد إلعالء كلمة تبله، 
وأاارت تبكلمات يىل أ ميّة تستلها6 

تبدروس وتببرب من مرشوع وسـرية 
تبلـِه  -ِرْضـــَوتُ   تبقائـد  تبشـهيد 
َعَليْــِه-، يف تجسـيد تبُقـْبآ  تبكبيم 
ــة، مـن خـالل  يف وتقـع حيـاة تألُمَّ
تالستجارة بتوجيهات تبله يف تبُقـْبآ  
تبكبيـم وتالرتبـاد عـن نوت يه، ويف 
مقدمتها تبجهاد يف سلي  تبله وعد6 

تويل تبيهود وتبنصارى. 
بلصفـات  تبكلمـات  وتطبقـا 
وتملناقـب تبتي تحىل رها سـال6 عليه 
سـوتٌء أكا  عـىل مسـتوى قيادتـه 
بلحبكة أَو عىل مسـتوى تبامله مع 
تبناس وحبكته يف توسـاط تملجتمع، 
فقـد كا  -ِرْضـــَوتُ  تبلـِه َعَليْـِه- 

يىل »تبصـدق، وتبشـجاعة، وتبوفـاء 
وتبكب6« اـديَد تبحـبص عىل  دتية 
تبنـاس وَدتئمـاً مـا كا  يبمـ  عىل 
تلمـس تحتياجاتهـم ويفنـي وقته 
يف مبابجـة تإلاـكاالت تبتـي تحول 
رينهـم ورني  دتيتهم، دتعياً تبجميع 
وتوحيـد  تبجهـود  مضاعفـة  يىل 
تببـدوت   موتجهـة  يف  تبصفـوف 
تإلجبتميـة  مُلَخّططاتـه  وتبتصـدي 
ـة وتبهيمنة  تبهادفة يىل تفتيـا تألُمَّ

عليها ونهب ثبوتتها. 
مـن جانلهم، جـدد تملشـاركو  
تببهـَد راملـيض عـىل درب تبشـهيد 
وموتصلـة تبصمـود وتبثلـات ودعم 
ورفد تبجلهات حتى تحقيق تبنرص، 
مسـرّيين قافلًة تحتوت عىل كميات 
كلـرية من تملـوتد تبغذتئيـة وتملوتيش 
ملابـغ  يىل  راإلضافـة  وتألغنـا6، 
مابية؛ دعماً ويسـنادتً بلمبترطني يف 

تبجلهات. 

السجن املركزي بصنعاء يحيي فعالية 
الذكرى السنوية للشهيد القائد 

 : أيمن قايد 
من منطلق تبوفاء بلشـهيد تبقائد وتستلها6 مباني تإلراء وتببزة 
وتبكبتمـة وتجسـيد تبوالء ألوبيـاء تبله وتبِبـدتء ألعدتئـه، وتحديدتً 
مـن تملكا  تبذي ُدِفنا فيه جثة تبشـهيد تبقائد تبطا بة ملدة تسـع 
سـنوتت رابسـجن تملبكزي مـن قلـ  أدوتت أمبيكا، أحيـا تإلدترة 
تببامـة بإلصالحية تملبكزيـة رصنباء، أمـس تألول، فبابيَة تبذكبى 
تبسـنوية بلشهيد تبقائد تبحسـني رن ردر تبدين تبحوثي -ِرْضــَوتُ  

تبلِه َعَليْـِه-. 
وتخلـ  تبفبابيَة كلماٌت وقصائُد اـببية أّكــدت رمجملها عن 
أ ميّة تببجوع يىل اخصية ومرشوع تبشهيد تبقائد يف حياتنا ألج  
تسـتلها6 تبدروس وتملوجهـات تببملية ملوتجهة تألعـدتء تملررصني 

ـة.  رهذه تألُمَّ
وأاـادت ردور تملـرشوع تبُقـْبآني تبذي كشـف تبحقائق وفضح 
ـة وأرنائها، وتطبقا يىل كفاح تبشهيد  تملؤتمبتت تبتي تحاك عىل تألُمَّ
تبقائـد وحياته تبجهادية وجلوسـه تبدتئم مع تبُقــْبآ  تبكبيم رك  

ت تما6 ومسؤوبية أما6 تبله. 
كمـا تخلـ  تبفبابيـَة أوربيا اـببي جّسـد من خالبـه تبوفاَء 
بلشـهيد تبقائـد وتبتأكيد عىل تملـيضء عىل  ذت تملـرشوع وعىل  ذت 

تبنهج تبجهادي تبُقـْبآني. 
ويف ترصيـح خـاص بصحيفـة تملسـرية أاـار مديـب يصالحية 
تبسـجن تملبكـزي تببميد محمـد تملأخـذي يىل يدرتك تبشـهيد تبقائد 
بلوتقع رتبمق وقوة ربوح تملسـؤوبية وتبجمع رني تملصدتقية وسبة 

تألفق ورني تبفاعلية وتبتأثري وكذت تببمق وتبوضوح. 
وقال »ي  مرشوع تبشـهيد تبقائد وتجه أاـّد أنـوتع تببدتء ورك  
أاـكال تملوتجهة وعىل ك  تملستويات رك  حقد ووحشية«، ُمضيفاً 
»ي  عدوت  تبيو6 وتبحصـار تبجائب من قل  تحابف تبرش  و تمتدتٌد 

بلحبوب وتببدوت  تبتي وتجهها تبشهيد تبقائد من تبيو6 تألول«. 
وبفـا تببميد تملأخـذي يىل اـبار تبرصخة تبذي رفبه تبشـهيد 
تبقائد رأنه سالح وموقف قد أسس رذبك مجتمبا ال مكا  فيه بلذل 

وتبهوت  وال مكا  فيه بلخوف وتالستكانة وتبخنوع. 

السلطة املحلية بالبيضاء تنظم فعالية 
الذكرى السنوية للشهيد القائد 

 : البيضاء 
نُّظمـا رمحافظـة تبليضـاء، أمـس تألول، فبابيـُة تبذكـبى 

تبسنوية بلشهيد تبقائد حسني ردرتبدين تبحوثي. 
ويف تبفبابية تبتي حرض ا عدٌد من وكالء تملحافظة وتبقيادتت 
تبتنفيذية وتبقيادتت تألمنية وتببسـكبية وتملشايخ وتبشخصيات 
تالجتماعيـة، أاـاَر محافـظ تبليضـاء عـيل محمـد تملنصوري 
ومسـؤول تملكتب تبتنفيذي ألنصار تبلـه راملحافظة حمود محمد 

اتا  يىل مسرية تبشهيد تبقائد ومرشوعه تبُقـْبآني. 
وتستببضا جانلاً من مباناته وحياته تملليئة رابدروس وتببرَب 
وتبتأكيـد عـىل تمليض عـىل نهج تبشـهيد تبقائـد رما يبيـد بألمة 

مجد ا وعزتها وكبتمتها. 
وبفـا تملحافـظ تملنصـوري واـتا  يىل أ  تبشـهيد تبقائـد 
ـة وبإلنسانية حني  رشـجاعته مثّ  مرشوعاً تحّبرياً بشبوب تألُمَّ
دعـا يىل موتجهة تبطغـاة وتبوقوف يف وجه تبظاملـني ويف تملقدمة 

أمبيكا وتبكيا  تبصهيوني. 
وأبقيـا كلمـات مـن قل  رئيـس جامبـة تبليضـاء تبدكتور 
أحمـد تبببتمي وعضـو رترطة علماء تبيمن تبشـيخ محمد أحمد 
تبسـقاف ومحسـن تبحمزي، عـّددت مناقـَب وصفاِت تبشـهيد 
تبقائد، مؤّكــدًة تمليض عىل درب تبشهيد تبقائد وتستلها6 مباني 
تبتضحية وتبفدتء من سريته يف تبحفاظ عىل عزة وكبتمة تبشبب 
تبيمنـي.  ودعـا تبجميع يىل توحيـد تبصفوف وتبتنلـه بخطورة 
ـة  مـا يسـبى يبيه تببدو مـن ُمَخّططات تسـتهدف تفتيـا تألُمَّ

وتبهيمنة عليها ونهب ثبوتتها. 

أبناء ووجهاء مديريات اللحية واملنرية وزبيد والدريهمي وبيت الفقيه يحييون ذكرى الشهيد القائد

أبناء ووجهاء »بني قيس« بحجة يجددون تأكيدهم 
الوفاَء واملضيَّ على نهج الشهيد القائد 

 : حجة 
نّظما مديبيـة رني قيس رمحافظة 

حجة فبابيًة خطارية رمناسـلة 
بلشـهيد  تبسـنوية  تبذكـبى 
تبقائـد حسـني رـدر تبديـن 

تبحوثي. 
تبتـي  تبفبابيـة  ويف   

مـن  عـدد  حرض ـا 
وأعيـا   وجهـاء 
أبقيـا  تملديبيـة 
تبكلمات  عدٌد مـن 
أاارت يف مجملها 
يْحيَـاء  أ ميّـة  يىل 
تملناسـلة   ـذه 
تبدروس  الستلها6 

وتببـرب مـن مـرشوع تبشـهيد تبقائـد 
ومسريته تبُقـْبآنية. 

 ونّو ـا رمناقـب وصفات تبشـهيد 
حسني رن ردر تبدين تبحوثي تبقيادية، 
تبطغـاة  موتجهـة  يف  وتضحيتـه 
وتملسـتكربين ومـا سـبى يبيه 
ــة  تألُمَّ وعـزة  رفبـة  ألجـ  

تإلسالمية. 
تبحـارضو   وأّكـــد 
تجديَد م تببهَد رابوفاء 
درب  عـىل  وتملـيض 
تبشـهيد  ومسـرية 
تبقائـد تبـذي نهجـه 
من أجـ  يعالء كلمة 
وموتجهـة  تبلـه 

أعدتئه. 
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عبُدالسالم: تحقيق القناة البريطانية يكشف هوية المعتدي وأهدافه
فني بريطاني يعمل في السعودية: نقوم بـ 95 % من العمل ولن تستطيع السعودية االستمرار بقصف اليمن من دوننا
تحقيق للقناة الربيطانية الرابعة: الحرب على اليمن مجهود بريطاني

 : تقرير 

يتوتَصُ  تنكشـاُف تملزيد مـن جوتنب تبفضيحة 
تبربيطانيـة تملتمثلـة يف تفاصيـ  دور ـا تمللـارش 
وتبقيـادي يف تببدوت  عىل تبيمن، فلبد أ  كشـفا 
صحيفُة »دييل مي « قل  حوتيل أسلوعني أ  تبقوتت 
تبربيطانيـة تبخاصـة تشـارك يف تملبـارك تمليدتنية 
وتقو6 رتدريب مليشـيات تملبتِزقة تبتي تضم أكثَب 
من 0  % من تألطفال وتبتلط رتنظيم »تبقاعدة«، 
كشفا تبقناة تببتربة تبربيطانية منتصَف تألسلوع 
تملايض، أ  دور تململكة تملتحدة يص  يىل َحـّد تبقيا6 
رــ5ب % من تببم  تبذي تتطلله تبهجماُت تبجوية 
عىل تبيمـن، من خالل آالف تملوظفـني تبربيطانيني 
تبذين يبملو  دتخ  تبسبودية، مؤّكــدًة أنه ردو  
تبدعم تبربيطاني بن تستمب تبحبب عىل تبيمن، وبن 

تستطيع تببياض فب  أي يشء. 
حقائـُق تفضح تبُهوية تبحقيقيـة بلبدوت  عىل 
تبيمن، وتكشـف أ  تبنظا6 تبسـبودي بيس سوى 
مجـبد تسـم تختلـئ ورتءه ربيطانيـا بتحميلـه 
مسـؤوبيَة تبجبتئـم تبتـي تبتكلها و ـي تخوض 
حبرَهـا تمللـارشة ضـد تبيمنيـني، كما  ـي حبُب 
تبواليات تملتحدة ومختلف تبدول تبتي تنفذ تببدوت  

تحا تسم »تبتحابف تبسبودي تإلمارتتي«. 
تبتحقيـق أجبته تبقنـاة تبربيطانية تحا عنوت  
»حبب ربيطانيـا تبخفية« ذكـب أ  رشكة »ري أي 
يي سيسـتمز« تملتخّصصـة يف مجـاالت تبتصنيـع 
وتبطـريت  وتبتكنوبوجيـا تبدفاعيـة، تمتلك 6300 
موظـف يبملـو  يف تبسـبودية إلرقـاء تملقاتـالت 
تبتاربة بـ »تبتحابف« يف تبخدمة، وكشـف تبتحقيق 
أ  تبسـبوديني يبتمدو  رشك  كيل عىل تملوظفني 
تبربيطانيني بضما  تستمبتر تببدوت  عىل تبيمن. 
وراببغـم من تحذيب تبرشكـة بلباملني فيها من 

تبتحـدث يىل تبقناة، يال أ  أحـد تبفنيني تبربيطانيني 
تبباملـني عىل مقاتالت »تايفو  أوروفاير« تحدث 
وكشـف أ  طائـبتت تبتايفـو  تملقاتلـة تبتاربـة 
بلقـوتت تبجويـة تبسـبودية بن تكو  قـادرة عىل 
تبطريت  وتبقيا6 رمهمات تبقصف عىل تبيمن ردو  

تبدعم تبربيطاني. 
 وقال تبفني ي  »تبربيطانيني يقومو  رك  يشء 
مـن تبلدتيـة يىل تبنهايـة« وينه كا  مـن تملفرض 
أ  يقـو6 تبربيطانيو  رتدريب تبقوتت تبسـبودية 
»وبكـن يف مبظـم تبوقا تبسـبوديو  بـم يكونوت 

 ناك بلتدرب«. 
وأضـاف: »نحـن نقـو6 رــ5ب % مـن تببم «، 
ُمشريتً يىل أ  نسـلة تبـ5 % تملتلقية تتمث  فقط يف 
»عد6 ملس تبقنار « يف ياـارة يىل أ  دور تبسبودية 
ينحرص فقط يف تحّم  مسؤوبية تبقصف وتبجبتئم. 
وجوترـاً عـىل سـؤتل من تبقنـاة حـول يمكانية 
متاربة تبحبب عـىل تبيمن ردو  تبدعم تبربيطاني، 
قـال تبفني »ال رنسـلة %100«، وأضاف: »روجود 
عدد تبطائبتت تبتي يملكونها وتملطابب تبتشغيلية، 
فلـن تكوَ   ناك طائبة يف تبسـماء، يذت بم نص  يىل 

 ناك خالل 7 يىل  1 يوماً«. 

املعت��دي  ُهوي��ة  يكش��ُف  التحقي��ُق  عبُدالس��الم: 
الحقيقي ودوافعه وأهدافه

تبليقـاً عـىل  ـذه تملبلومـات، أّكـــد تبناطـق 
تببسـمي ألنصـار تبلـه ورئيـُس تبوفـد تبوطنـي 
تملفـاوض، محمد علدتبسـال6، أ  »تحقيـَق تبقناة 
تبربيطانية تببتربة عن مشاركة ربيطانيا يف تبحبب 
عىل تبيمن يكشف  وية تملبتدي تبحقيقي ودوتفبه 

وأ دتفه«. 
وأضاف علدتبسـال6 يف ترصيـح، أمس تألول، أ  
»تببدوت  عـىل تبيمن أمبيكـي ربيطاني صهيوني 

وتبلقيـة أدوتت وظيفيـة تشـتغ  بتنفيـذ أ ـدتف 
ومصابح دول تالستكلار«. 

الدور السعودي ينحصر يف تحّمل مسؤولية الجرائم
راببـودة يىل تبتحقيـق، ويف محاوبـة مكشـوفة 
بلتملـص مـن تملسـؤوبية، أرصت »أنظمـة ري آي 
يي« رشـك  وقح عىل أنها غري مشـاركة يف تبحبب 
عـىل تبيمـن؛ ألَ َّ موظفيهـا »ال يقومـو  رتحمي  
تبقنارـ «، ونقـ  تبتحقيـق عـن تبرشكـة قوبهـا 
ي  دور ـا »يخضـع ألنظمـة تبتصديـب تبدفاعية 
تبصارمة يف تململكة تملتحدة« وتبتي تنص عىل أنه ال 

يمكُن بلحكومة تبربيطانية تبسماُح رليع تألسلحة 
بلخـارج، يف حـال وجـود خطـب من تسـتخدتمها 
يف تنتهـاك جـدي بلقانو  تإلنسـاني تبـدويل، حيث 
تّدعي ربيطانيا أ  »تبجنود تبربيطانيني تملوجودين 
يف مبكـز تببمليـات تبجويـة تبسـبودية يدّررـو  
وينصحو  يف كيفية تبقيا6 ربمليات تالسـتهدتف، 

وعد6 تنتهاك تبقانو  تبدويل«. 
رهـذت ينكشـُف أ  أنظمَة تبتصديـب »تبصارمة« 
 ـذه  ي مجـبد حيلة قـذرة تمارُسـها ربيطانيا 
بتتمّكـن مـن تنفيذ ك  تببم  تببسـكبي رشـك  
ملارش، ويبقاء تملسؤوبية تبقانونية وتإلنسانية عىل 
تبسبودية فقط رحجة أ  »تبربيطانيني ال يلمسو  
تبقنارـ « حيـث تقـو6 ربيطانيا رتصديب تبسـالح 
بلسـبودية وال تسمح بها راسـتخدتمه وتشغيله، 
بكـن وقـا تملسـؤوبية ال تظهب يال تببيـاض، و و 
ما يؤّكــده تحقيق تبقنـاة تبذي تعترب أ  تبضلاط 
تببمليـات  مبتكـز  يف  تملوجوديـن  تبربيطانيـني 
تبسـبودية« يسـاعدو  تبحكومة تبربيطانية عىل 
تربيـب تبخيص ريع أسـلحة رقيمـة  . 7 مليارتت 

جنيه تسربيني بلسبودية«. 
ويف  ذت تبسـياق نق  تبتحقيـق عن وزيب تبدفاع 
تألمبيكي تبسـارق بيو  رانيتا، قوبه: »ال يمكنك أ  
تملـك أيادي نظيفة وأنا ال تقو6 وحسـب رتأمني 
تألسـلحة، رـ  أيضاً تألاـخاص تبذين يسـاعدو  

تبسبوديني عىل تالستهدتف«. 
ورابتايل فإ  تبسبودية  نا بيسا حتى »قفازتً« 
ر  مجبد تسـم يتحم  تلبات تبجبتئم وتالنتهاكات 
تبتـي تنفذ ا ربيطانيا رشـك  ملارش، وينسـحب 
 ـذت عىل تبـدور تألمبيكـي وتبفبنـي وتإلرستئييل 
ودور رقية تبدول تبتي تصدر تألسـلحة بلسـبودية 
وتخـوض حبرهـا تمللـارشة عىل تبيمـن عىل نفس 

تبطبيقة تبربيطانية. 

 : متابعات 

أصلحـا مسـأبُة قـبتر ينهاء تملشـاركة 
يف  تألمبيكـي  تبدعـم  وييقـاف  تألمبيكيـة 
تببـدوت  عـىل تبيمن محـ َّ جدل يف سـلاق 
تنتخارات تببئاسـة تألمبيكية تملقبرة تببا6 
تبقـاد6، فـال تبوي  عـىل قـبترتت مجلَي 
ييقـاف  يف  تألمبيكيـني  وتبشـيوخ  تبنـوتب 
تملشاركة وينهاء تبدعم تملقد6 بدول تببدوت ؛ 

َكْو  ذبك حربتً عىل ورق وقارالً بلنقض. 
 أعضـاء تبحـزب تبديمقبتطـي تألمبيكي 
يسارقو  تبزمَن قلي  تالنتخارات تألمبيكية 
من أج  كسـب دعاية تنتخارية عىل حساب 
دماء تبشـبب تبيمني، ويسـبى تبسـيناتور 
بلراـح  سـاندرز  ررينـي  تبديمقبتطـي 
بلبئاسـة تألمبيكيـة عن حزرـه، وتبذي يبد 
أرـبز تبدتعـني إليقـاف تبدعـم وتملشـاركة 
تألمبيكيـة، وسـاندرز يخـوض رصتعـاً يف 
بيكـو   حزرـه  يف  تبتمهيديـة  تالنتخارـات 

مباحاً يف تببئاسة. 
مـن  نا نجـد أ  ك  ما يجـبي يف أروقة 
تملجلَسـني سـوى مرسحيـة رائسـة؛ َكْو  
تبقـبتر تبـذي صادق عليـه مجلـس تبنوتب 
تبخميـس تبفائـا، قارـالً بإلبغـاء رتوقيع 
تبتمب عىل ورقة تمنحه حق تبفيتو بنقضة. 
وكا  مجلـس تبنـوتب تألمبيكـي صّوت 
أمـس تألول تبخميـس ملصلحة قـبتر ينهاء 
تملشـاركة وتبدعـم بلبدوت  تبسـبودي عىل 

تبيمـن يف صفبـة جديـدة بلبئيـس دونابـد 
تبتمب. 

وذكـبت وكابة فبتنس رـبس، أ  مجلس 
تبنـوتب تبذي يهيمـن عليـه تبديمقبتطيو  
صوت رأغلليـة  67 صوتاً مقار  175 عىل 
تبنـص تبـذي سـلق أ  وتفق عليـه مجلس 
تبشـيوخ تبذي يسـيطب عليه تبجمهوريو ، 
مشـرية يىل تنضما6 ما ال يق  عـن 15 نائلاً 
يف  تبديمقبتطيـني  زمالئهـم  يىل  جمهوريـاً 

تبتصويا عىل تبقبتر وتحدي تبتمب. 
تملباـح  تبسـيناتور  قـال  جهتـه  مـن 
بالنتخارات تبتمهيديـة بلحزب تبديمقبتطي 
يىل تبسـلاق تببئايس رريني ساندرز: “تتخذنا 
تبيـو6 موقفاً وتضحاً ضـد تبحبب وتملجاعة 
وملنح تبكونغبس سلطات تبحبب.. وذبك من 
خالل تصويتنا عىل ينهاء تارتكنا يف تبحبب 

يف تبيمن”. 
تبشـؤو   بجنـة  رئيـُس  قـال  رـدوره، 
تبخارجيـة يف مجلـس تبنوتب يبيـوت ينغ : 
“سـيتبني عـىل تبتمـب موتجهـة حقيقـة 
أ  تبكونغـبس بـم يبـد يتجاَ ـُ  تبتزتماته 
رابسياسـة  يتبلـق  فيمـا  تبدسـتورية 

تبخارجية”. 
ويمث   ذت تبتصويا سـارقًة يف تبواليات 
تملتحـدة؛ بكونها تملبة تألوىل تبتـي يحد فيها 
تبكونغـبس مـن صالحيـات تببئيـس فيما 
يتبلـق رابحـبوب يف تبخـارج، رينمـا توقع 
مبتقلو  أ  يلجـأ تبتمب يىل تبفيتو بتخّطي 

 ذت تبقبتر. 

وعقب تبتصويا عىل تبقبتر، كشف تبليُا 
تألريض رشـك  رصيـح عن توّجـه تببئيس 
تألمبيكـي دونابـد تبتمـب نحـو تسـتخدت6 
صالحياته ملنع تببم  رقبتر تبكونجبس. 

وقـال متحـدٌث راسـم تبليـا تألريـض: 
ي  تبتمـب سيسـتخد6ُ تبفيتـو ضـد قـبتر 
تبكونجبس تبذي تعتربه مساساً رصالحياته 
يف رسم تبسياسـة تبخارجية ألمبيكا ويرض 
ربالقاتهـا مع من وصفهم تملتحدث رحلفاء 
وتاـنطن يف تبرشق تألوسط، يف ياارة بدول 

تببدوت . 
ويبطـي تبقانـوُ  تألمبيكـي تبصالحيَة 
تبكاملـَة بلبئيـس يف نقِض أي قـبتر يصدر 
مـن تملجلـس مـن خـالل تسـتخدتمه قبتر 
تبنقـض تبفيتـو، وقـد بـّوح تبتمـب خالل 
تبشـهب تبجاري يىل حقه يف تستخدت6 تبفيتو 
مـن خالل تغبيدة عىل موقبه تبشـخيص يف 
توير وذبك عقب مصادقة مجلس تبشـيوخ 
عـىل تبقبتر وتبـذي أحي  يىل مجلـس تبنوتب 
بلتصويا، ويف حال تسـتخد6 تبتمب تبفيتو 
تكتمـ  مرسحيـة تبحزرـني من سيكسـب 

أصوتت تبناخلني يف تالنتخارات تبقادمة. 
يشـاُر يىل أ  وزيـَب تبخارجيـة تألمبيكي 
مايـك رومليو قـال يف وقا سـارق ي  رالده 
ستستمب يف دعم تبسـبودية خالل عدوتنها 
عـىل تبيمـن، تألمـب تبذي يكشـف تبتمسـَك 
ودعمـه  تببـدوت   راسـتمبتر  تألمبيكـي 
وتملشاركة فيه بتحقيق أ دتف وتانطن من 

تببدوت  وتبحصار. 

الكونجرس يصّوت باألغلبية على وقف املشاركة 
األمريكية يف العدوان وترامب يهدد بالفيتو

في ندوة عن الوضع في اليمن بمدينة مالمو:

السويد: نشطاء وحقوقيون 
يطالبون بإيقاف العدوان 

والحصار على اليمن 
 : متابعات 

أقامـا منظمـُة ينسـا  رابتبـاو  مع منظمـة سـال6 وتبجمبية 
تبثقافيـة تبللنانية يف مدينة ماملو تبسـويدية أمس نـدوًة ومببضاً فنياً 
عن تبوضع تإلنسـاني يف تبيمـن، يف تبذكبى تببتربـة بلصمود تبيمني يف 

وجه تببدوت  تألمبيكي تبسبودي تإلمارتتي. 
ويف تبنـدوة تبتـي تحتوت عىل مبـبض بصور تبدمـار وتبجبتئم تبتي 
يبتكلها تحابُف تببدوت  رحق تبشـبب تبيمني، أورد تملشـاركو  ربَض 
تببدود عىل مغابطات تببدوت  يف تبتدخ  تببسكبي يف تبيمن، خاصًة تلك 
تملتبلقـة راتّفاق تبسـويد وكيف أ  مبتِزقَة تببـدوت  يبمدو  يىل وضع 
تبببتقي  أما6 تنفيذ تتّفاق تبسـويد يف محاوبة إلفشابه، مشريين يىل ما 
تلذبُـه تبحكومة تبيمنية ممثلة راملجلس تبسـيايس من جهود ومسـاٍع 

جادة إلحالل تبسال6. 
من جانلهم، نّدد تملشـاركو  يف تبنـدوة رجبتئم تبحبب تبتي يبتكلها 
تببـدوت  رحق تملدنيـني يف تبيمن، مسـتنكبين تبصمَا تبباملـي يزتَء ما 
يتببض به تبشـبب تبيمني من عدوت  وحصار منذ أكثَب من   سـنوتت 

عىل تبتوتيل. 
وأاار تملشاركو  يىل وجود تزدوتجية يف مبايري تبدول وتبتي ردور ا 
تنتقلـا يىل تبكثـري رشتئـح ومنظمـات حقـوق تإلنسـا  مبربين عن 
أسـفهم تبشـديد عىل تبوضع تبتي راتا عليه تلك تملنظمات، متسائلني: 
يىل متى سيسـتمب  ذت تبصمـا، مؤّكــدين عىل رضورة ييقاف تبحبب 
عىل تبيمن وفك تبحصار، وينقاذ تبشبب تبيمني من كارثة حقيقية. 

ويف ختـا6 تبنـدوة عرب تملشـاركو  عن اـكب م بلبئيس تملشـاط، 
وقابوت رأ  حفَ  تبتكبيم وتبتقديب تبذي أقامه دبيٌ  عىل ت تما6 تببئيس 
رابنااـطني وحبصـه عـىل نقـ  مظلومية تبشـبب تبيمنـي يىل كافة 

تبشبوب وتبللدت . 
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 : فاروق علي 
عودة تفشي الكولرا 

ال يمكـن فصـُ  عـودة تبكوبـريت عن 
تبحابـة تببامـة يف تبللـد، يِذ أ  ظـبوف 
تببـدوت  وتبحصـار وتلبـات ذبـك مـن 
تستهدتف بلمنشآت تبصحية ويخبتجها 
عن تبخدمة وتبطي  وظيفتها من خالل 
قطـع تملبتلات عـن تبباملـني يف تملبتكز 
تبصحيـة وتملستشـفيات، يَضـاَفــًة يىل 
تسـتهدتف تملبتفـق تبخدميـة كخزنـات 
تملِيَــاه وعبقلة وتبطي  وظيفة تبرصف 
تبصحـي وتبنظافـة رشـك  عـا6 يمث  
ا مع موسـم تألمطار يف عودة  عامالً  امًّ
تنتشار تبوراء رشـك  متسارع، َحيْــُث 
أ  ُكـــّ  تلـك تببوتم  جبلـا تملوتطن 
ال  َكْونـه  رابكوبـريت؛  بإلصارـة  عبضـًة 
يحصـ  عىل تبخدمات تألوبيـة كاملِيَــاه 

من مصادَر سليمة. 

إحصائياٌت مفزعة 
تملتحدث راسم وزترة تبصحة تبدكتور 
بصحيفـة  قـال  تبحـارضي  يوسـف 

تملسرية: ي  عدد تبحاالت تملصارة رابوراء 
منذ ردتيـة تببا6 تبحايل رلغـا 6 1 أبَف 
حابـة منهـا 156 حابة وفـاة حتى تآل  
رزيـادة عـن تبفـرة تبزمنية مـن تببا6 
تملايض رنسلة %25، َحيْــُث أ  تألطفال 
ما دو  تبخامسـة كانـوت تألكثب عبضة 
بإلصارة رابوراء، رينما تقول تألرقا6: ي  
تإلحصائيات تبرتكمية تشـري يىل أ  عدد 
حاالت تإلصارة وتالاتلاه رلغا أكثَب من 
مليو  وخمسـمائة أبف َوعـدد تبوفيات 
00ب3 حابـة منذ يربيـ  66017 وحتى 

تآل . 

تفش��ياً  تش��هُد  الت��ي  املحافظ��اُت 
سريعاً للكولرا 

تزتيـدت  تملحافظـات  مبظـُم  تشـهُد 
مخيفا يف عدد حاالت تالاـتلاه رابكوبريت 
سيما مع ردتية موسم تألمطار، َحيْــُث 
تشري تملبلومات يىل أ  عدد حاالت تبوفاة 
يف محافظـة تبـز تجـاوزت 65 حابـة 
رينما، كانا عدد حاالت تالاـتلاه قبترة 
ستة آالف حابة رحسب مكتب تبصحة يف 
تبز، أما يف محافظة تملحويا فقد رلغا 

تبوفيات 18 حابة رينما حاالت تالاـتلاه 
وتإلصارة تملسـجلة بـدى مكتب تبصحة 
7105 حـاالت حتى تأريـخ أمس تألول، 
رينهم 1556 طفالً، كما يذكب أ  مبظم 
تإلصارات يف تملحافظة رمديبية ملحا . 
ويف محافظـة ريمة تشـري تملبلومات 
تبصـادرة عـن مبكـز تبرصـد تبورائي 
يف تملحافظـة يىل أ  يجمـايل عـدد حاالت 
تإلصارـة وتالاـتلاه رلغـا  1 6 حابة 

وعدد تبوفيات 30 حابة. 
أمانـة تبباصمـة كا  بهـا تبنصيـب 
تألوفـب، َحيْــُث وص  تبحاالت تملشـتله 
رإصارتهـا رابكوبريت وتإلسـهاالت تملائية 
يىل أكثـب من 65 أبـف حابة من رينها 68 
حابة وفـاة، فيما رلغـا يف تبحديدة 18 
أبف حابة كا  عدد تبوفيات   حاالت. 

وبـم يكـن تبوضـُع يف محافظـة أب 
أفض  حـاالً من رقيـة تملحافظات، فقد 
رلغ عدد تبحاالت تملشـتله رهـا أكثب من 
15 أبفـاً، منها ب  حابة وفـاة، وتجاوز 
تببقم 13 أبف حابة يف ذمار عدد تبحاالت 
تبتـي ماتـا 36 حابـة، أمـا يف عمـبت  
فقدت تقرب عدد تبحاالت 15 أبف حابة 

تبوفيات 65 حابة.
 ـذه تبكارثـة تنسـحب عـىل رقيـة 
تملحافظـات كصبـدة وحجـة، َحيْــُث 
تتسارع وترية تبوراء رشك  كلري رحيث 
تسج  عرشتت تبحاالت رشك  يومي. 

العدواُن يس��تخدُم األوبئَة يف حربه 

عل��ى اليمني��ني.. عام��ٌل آخ��ر يخصب 
بيئة الوباء

ألَ  تببدوتَ  بـم يحّقــق أ دتفه تبتي 
رت ـن عليهـا وأمـ  تحقيقهـا يف وقا 
قيـايس ورـات عامـ  تبوقـا محبجـا 
ومكلفـا به تتزتيد تالتهامات رأ  تحابف 
تببـدوت  يشـن حبرـاً ريوبوجيـة عـىل 
تبيمنيـني رهدف يخضاعهم، فابشـوت د 
كثرية خالل أرربة أعوت6 من عمب تببدوت  
من جبتئمـه تبتي بم تتوقف، َحيْــُث أ  
تملتحدث راسـم وزترة تبصحـة تبدكتور 

يوسـف تبحـارضي ذكـب يف ترصيحـه 
بصحيفة تملسـرية، أنه ال يسـتبلد بجوء 
دول تببـدوت  بهـذه تألسـلحة ربد حابة 

تبيأس تبتي وص  يبيها. 
 َحيْـــُث قـال ي  تبتأريـخ مزدحـم 
رمث   ذه تبشـوت د، مشريتً يىل أ  ربض 
تبـدول يف تبحـبب تببامليـة تسـتخدما 
تبحـبب تبليوبوجية«، ُمضيفـاً: ي   ذه 
تالتهامات ال تطلـق جزتفاً، ر  ي  تبزمن 
كفيٌ  رفضحها فهي تستند عىل حقائَق 
ومبلومات جمبـا خالل فرة تببدوت ، 

موجٌة جديدٌة هي الثالثة من وباء الكولريا ترِضُب معظَم املحافظات، 
سيما التي تفتقُر إىل البنية التحتية أو التي خرجت عن الخدمة املراكز 

الصحية فيها بفعل الحصار والقصف الذي ينّفــذه العدوان منذ 
أربعة أعوام. 

حيث تشهد محافظات صنعاء صعدة وتعز وريمة واملحويت وإب 
ارتفاعاً مخيفاً يف عدد الضحايا املصابني بهذه الجائحة وسط تقاعس 

للمنظمات الدولية املعنية التي لم تُقم بدورها اإلنساني عىل أكمل 
وجه، بينما استمرت رصخات االستغاثة من األهايل للمطالبة بوضع 
ا  َحــدٍّ للجائحة التي زادت من األعباء عىل املواطنني الذين كانوا سدًّ
منيعاً خلف أبطال الجيش واللجان يف رفض العدوان ومقارعته رغم 

ُكــّل الجرائم واألزمات. 
ويف هذا الصدد، سّلطت صحيفُة املسرية الضوَء عىل املوجة الثالثة 

من وباء الكولريا الذي بات يشكل خطراً عىل حياة ماليني اليمنيني يف 
ظل ترّدي الوضع الصحي بفعل العدوان والحصار، فيما نستعرض 

جوانب املوضوع يف التقرير التايل: 

الكولريا يف موجتها الثالثة.. 
توقعاٌت مخيفة وتعاٍط أمميٌّ باهت

العدوان يلمح باستخدام مرض الكوليرا حتى تحقيق أهدافه
في تصريح خاص لصحيفة المسيرة:

ناطق الصحة: 192 ألَف حالة 
اشتباه وإصابة بالوباء منذ بداية 

العام الحالي بينها 150 حالة وفاة 

املجلس النرويجي: الكولريا تفشى بفعل شــــــــــحة املياه النظيفة 
الناتجة عن الحظر السعودي لدخول املشتـــــــــــــــقات النفطية

 : خاص 

ذكـرت تقاريـُر دوليـة وأممية، أن 
استمراَر الحصار ومنَع دخول األدوية 
وكذا تدمري البنية التحتية وتفاقم أزمة 
املشتقات النفطية كانت الَعامَل األبرَز 
الذي وّفر البيئـة الخصبة لتفيش وباء 
الكولريا وغريه من األوبئة التي أصابت 
ماليني اليمنيني وقتلـت اآلالف منهم، 

منذ بداية العدوان. 
ويف السـياق، أّكـــد األمـني العام 
ملجلـس الالجئـني النرويجـي »ايـان 
ايغالند«، أن شـحة امليـاه النظيفة يف 
اليمن؛ بفعل الحصار املفروض عامٌل 

آخر ساهم يف تفاقم وباء الكولريا. 
وقـال ايغالند خـالل مقابلة له مع 
قنـاة الجزيرة القطريـة »إن الحصار 
السـعودي عـىل اليمـن ومنـع دخول 
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تبتـي  وتألورئـة  تألمـبتض  عـودة  ومـا 
تنقبضا كابدفترييا وتبحصلة وتبحصلة 
وتنفلونـزت  تبضنـك  وحمـى  تألملانيـة 
تبخنازيـب، يَضـاَفــة تبكوبـريت وغري ا 
ال يمكـن أ  تخـبج عن سـياق تببدوت  
عىل تبيمن سـوتء رطبيقـة ملارشة من 
خالل نرش تألورئة وتسـتهدتف تملنشـآت 
تبصحية أو رشك  غري ملارش من خالل 
تلبـات تبحصـار ومنع وصـول تألدوية 

وتبلقاحات وتملبدتت تبطلية«. 
ويف محطات كثرية أملحا دوُل تببدوت  
يىل تبمد ا تسـتخدت6 تبكوبـريت ورقة يف 
تبحـبب عـىل تبيمـن، وقل  أسـلوع مع 
تصاعـد تملوجة تبجديـدة بلكوبريت نقلا 
قناة تبببرية تبسـبودية عن ما يسـمى 
وزترة تبصحـة رحكومـة تملبتزقة قوبها 
ي  تبكوبريت وتألورئة تألخبى بن تنتهَي ياّل 
رانتهاء ما وصفته راالنقالب، يف ياـارة 
وتضحـة عىل تسـتخدت6 ورقـة تبكوبريت 
أ   تبيمـن خصوصـاً  تببـدوت  عـىل  يف 
تملناطـق تبوتقبة تحا سـيطبة تببدوت  
تشهد تفشياً بلوراء تبذي ال يقترص عىل 

مناطق حكومة تإلنقاذ تبوطني.

املوجة الثالثة للكولرا قد تكون أشدَّ 
فتكًا

تدخ  تملوجة تبثابثة من وراء تبكوبريت 
مع مطلع تببـا6 تبحايل ب6601، رحيث 
يتوقع أ  تكو  أاـد فتـكاً من تملوجة 
اـهب  مـن   67 يف  رـدأت  تبتـي  تألوىل 
يف  تبثانيـة  وتملوجـة   ،66017 يربيـ  
اـهب أغسـطس من تببـا6 66018، 
تبتحذيبتت مـن تملوجة تبثابثة صدرت 
عن وزترة تبصحة راعتلار أ  مستوى 
تبخدمات تبصحية تبّدى رشـك  غري 
مسـلوق، كما أ  تبليئة أضحا أكثب 
مالئمـة بتفـي تبورـاء وتنتشـاره 

رشك  أرسع من ذي قل . 

واملنظم��ات  الصح��ة  وزارة  دوُر 
الدولية 

عمـالً راملسـؤوبية تمللقـاة عىل 
يؤّكـــد  تبصحـة،  وزترة  عاتـق 
تملبنيو  يف تبوزترة رأنهم تبملو  

َحيْـــُث  ويمكاناتهـم،  طاقتهـا  رـك  
تفتتحـا تبوزترة عددتً كلـريتً من مبتكز 
تسـتقلال تبحـاالت تملصارـة رابتبـاو  
مع ربـض تملنظمـات تبدوبيـة يف ُكــّ  

تختـص  أنهـا  رحكـم  تملحافظـات 
رمبابجـة تبنتائـج رابتبـاو ، كما أنها 
بلموتطنـني،  تنّفـــذ حمـاالت توعيـة 
كمـا أ  تبصحـة تببامليـة َوتبيونسـيف 
تقومـا  رـدور كلـري يف تقديـم تألدوية 

وتملسـاعدتت تبطلية أو تإلصحاح تبليئي 
ياّل ينـه غـري كاٍف سـيما مـع تفاقـم 

تألزمات يف تبلالد. 
كمـا أ  تبوزترة بديهـا غبفة عمليات 
عـىل  تملوتطنـني  اـكاوى  بالسـتقلال 
تببقـم 65088 وبديهـا غبفـة بلطوترئ 
ــة  تبَخاصَّ

5ب1  تببقـم  عـىل  تبكوبـريت  رحـاالت 
وتؤّكــد رأنها سـتتخذ يجبتءتت ضد أي 
مستشـفى أو مبكز صحي بم يسـتقل  
حـاالت تبكوبـريت حتـى ويْ  كا  يتلـع 
تبقطاع تبخاص؛ راعتلار أ   ذه تملبتفق 
تبصحيـة تـودي دورتً ينسـانياً قلـ  أ  

يكو  تجارياً. 

املجلس النرويجي: الكولريا تفشى بفعل شــــــــــحة املياه النظيفة 
الناتجة عن الحظر السعودي لدخول املشتـــــــــــــــقات النفطية

النفطية تسـبب بشـح  املشـتقات 
يف امليـاه، ما أّدى لتفـيش الكولريا«، 
مشرياً إىل أن أزمة املشتقات النفطية 
الناتجـة عن منع تحالـف العدوان 
عن دخول سـفن النفـط إىل ميناء 
الحديدة، ضاعفت الصعوبات أماْم 
املواطنـني اليمنيـني للحصول عىل 
املياه الجوفيـة النظيفة، ما جعلهم 

عرضة للوباء. 
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تببـدوت   مـن  سـنوتت  أررـُع 
تبكهنوتـي وتإلر ـاب تبـدويل عـىل 
بوجسـتي  ودعـم  ربعايـة  تبيمـن 
وعسـكبّي من أكرب وأغنى تبدول يف 
تببابم قي  عن يحدت ا تإلمربتطورية 
تبتي ال تغيُب عنها تبشـمس، بكنها 
وربد أررع سنوتت من تببدوت  علثاً 
ـِبها تالستبماري  تحاول يَعاَدة توسُّ
وجربوتها تبذي تنكرس وتندثب تحا 
أقدت6 تبيمانيـني تملجا دين تألحبتر، 
امس ربيطانيا تبيو6 أِفلا رصمود 
وثلـات ال نظـريَ به وذترا أاـبتُها 
أما6 ُقــوَّة تبلأس تبيماني تبشديد. 
دوبـٌة عدوتنيٌة أُْخـَبى  ي تألظلم 
وتألطغى تسـتكلارتً رني دول تببابم 
تتلنى ديمقبتطية ورشعية تملصابح 
تبدوبية وتّدعي زورتً ورهتاناً وجوَب 
يحـالل  ورضورة  تألمـم  تبايـش 
تبسال6 وحق اـبوب تألرض يف ني  
حبيتها وسـيادتها وتتّخـاذ قبتر ا 
تملسـتقّ  بكنها تبمـ  عىل تبنقيض 

من ذبك. 
تببنـف  تصديـب  يىل  وتسـبى 
وممارسة تبدج  وتإلر اب مستلدبًة 
وتببقـوق،  رابحـبوق  تبحقـوَق 
وجاءت راببقورـات وتألزمات رديالً 
عن تبحبيـات، وتنكشـفا مع ذبك 
حقيقة تألنظمة تبباملية وتملنظمات 

ـْا آذتَ   تبدوبيـة تبتـي تغنـا وصمَّ
تبشبوب رميثاقها تألممي وعهود ا 
تملخبوقـة رموتقفها تجـاه تبقضايا 
تبدوبيـة وضحايا تبطغيـا  تبباملي 
رسياسـتها تبقائمـة عـىل تملصابح 
وتملاديات منتهكَة رذبك ميثاق تألمم 
تملتحدة وتمللـادئ تألممية وتبقبترتت 

تبدوبية. 
وكمـا يقـال: تبلُغـُض وتبخـوُف 
 ما توأما تبجهـ ، فإنَّي َوربد أررع 
سنوتت من تببدوت  عىل تبيمن أنبا 
 ذت تببـدوتَ  رابكهنوتـي، وأجد ا 
تسميًة مناسـلة؛ ألَ َّ دول تبتحابف 
مارسا رحق تبيمن وابله تبكبيم 
تبكهنوتيـَة تبتـي أعترب ـا رديفـًة 
وأسـابيلها  وتالسـتكلار  بلطغيـا  
تالستبالئية وتببدوتنية تبتي أنتجا 
تببنـف وتإلر اب ووّبدت تبرصتعات 
َوتآلثار تبنفسـية تبسيئة بلغاية أدت 
يىل مبانـاة تبشـبب تبيمنـي وقهبه 
ومظلوميتـه تألكـرب عىل مسـتوى 

تببابم. 
كهنوتيـُة تببدوت  تتجـىل يف علوِّ 
وتستكلار دول تبتحابف وتحتكار ا 
بلقـبتر تبـدويل وتخويفهـا ألدوتتها 
وعمالئها من تبتمدد تإليبتني ويثارة 
وتبكبت يـة  تبحقـد  ونـرش  تبقلـق 
وتبتضلي  روتسـطة نـرش تبدعايات 

وتبشـائبات تبتي َدتئمـاً ما تتحدث 
عـن تنتصـارتت و ميـة وتحّقــق 
ينجـازتت ميدتنية فقط يف يعالمهم، 
ومحاررـة تبشـبب تبيمنـي يف قوته 
ومبااـه من خالل فبض تبحصار 

تبربي وتبلحبي وتبجوي. 
 كهنوتيـُة تببدوت  عىل مدى أررع 
سـنوتت تّدعـي تبكمـال تإلنَْسـاني 
تببوحي، و ي تلُثُّ تألرتجيف وتنرُشُ 
تبذعَب وتبب لة رني تبشبوب تبببرية 
من تبتمدد تإليبتني تملزعو6 وتبتوسع 
دول  أ   تبحقيقـة  ويف  تبشـيبي، 
تببدوت  تبكهنوتـي أغاضها رابفب  
تالسـتقبتُر تبسيايّس وتألمني تبناتج 
عن تشكي  تملجلس تبسيايّس تألعىل 

وحكومة تإلنقاذ تبوطنية. 
يف  تببـدوت   دول  تسـبى  بذبـك 
ممارسـة  يىل  تبكهنوتـي  راطنهـا 
تبدجـ  وتجهيـ  تبشـبوب ونلـش 
وتببقائـدي  تبتأريخـي  تإلرث 
وتحويـ  تالتّجا ـات تبنفسـية يىل 
أ  مـن يقوَد تملحافظات تبشـمابية 
ُمَجــّبد مليشـيا وعصارات تديب ا 
وتموبها ييبت  تبفارسية، يف محاوبة 
بلتأثـري عـىل ثقافـات وسـلوكيات 
تلـك  وتغذيـة  تألُْخــَبى  تبشـبوب 
تببقول تبسـطحية تملهيـأة رابوتقع 
ة  تالسـتبماري وتسـتلدتل تبُهــِويَـّ

تإليَْمـانيـة رأُْخـَبى مسـتوردة من 
صنبهـم وتكييفهم ورما يجب  من 
تلـك تببقـول منسـجمة ومتوتفقة 
مع سياسـتهم تبسـاعية يىل فبض 
تبـدول  عـىل  قبتر ـم ووصايتهـم 
تبببرية؛ رهدِف نهب ثبوتت وخريتت 
تبللـدت  تبببرية وتإلْســـاَلمية كما 
تبخليجيـة،  تبحابـة  يف  وتقـع   ـو 

ورابذتت تبسبوديّة وتإلمارتتية. 
ويزتء تلـك تالنتهـاكات رابجملـة 
وتبتباطف مـع تبسـلوك تبكهنوتي 
تلـك  أظهـبت  فقـد  تببدوتنـي، 
تبحقيقـي  تبوجـَه  تملمارسـاُت 
عـىل  تبقائـَم  تبوتضـَح  وتملوقـَف 
تبزعامـات  مـن  تبكثـري  تجهيـ  
وتسـتبلاد ا  واـبورها  تبببريـة 
وتالسـتخفاف رحضور ا وموقبها 
تبسـاحة  عـىل  وتبـيء  تبهامـي 
تبدوبية وتملجتمع تبدويل يف كهنوتية 
تسـتثنائية تّدعي تالتصاَل رابسماء 
وتالرتلـاط تببوحـي وأنهم مميزو  
عن غري م رأ  عليهم مسـؤوبياٍت 
ــة تسـبى إلنقـاذ  َخاصَّ ومهامـاً 
تببابم من أعدتء و ميني يف محاوبة 
تبشـبوب  عقليـات  الختطـاف 
وتبتحكم يف مصائب م وقبتر م. 

تببـدوت   دول  تمـارس  ورذبـك 
تإلر ـاب َوتبكهنـوت يف تبتأثري عىل 

تالتّجا ـات وتملوتقـف تبتـي أنتجا 
رصتعات دتخلية وأنشأت جماعات 
تبتقد رابطائفية وتملناطقية وتغذي 
تبفصائ  تملسـلحة تبتاربـة بها وما 
يحدث يف تملحافظات تملحّبرة يجسد 
تبوتقـع تملبيـب تبـذي وصلـا يبيـه 
مـن خالفـات أدت يىل تالقتتـال رني 
أرنـاء تبوطن تبوتحد وذبـك ينما  و 
تبكهنـوت تبـدويل رذتته تبـذي خلق 
أسوأ أزمة ينَْسـانية طحنا تبشبب 
تبيمنـي تبـذي ال يسـتحق يال يجالل 
واـبوب  دول  ويعظـا6  ويكلـار 
وتستلسـابه  قوتـه  نظـري  تببابـم 
وثلاته عىل تبحق قوالً وفبالً يف وجه 

تملستكربين. 
وألنه يسـتحق تبتلجي  وتبتقديب 
رـأ  توضـع تبنيااـني وتألوسـمة 
قـالدًة وضـاّءة عـىل صـدر تبيمـن 
تبحليـب، فقـد أثـار ذبـك حقيقـة 
تالسـتكلارية ويظهار  تألنظمة  تلك 
وتببقائـدي  تبتأريخـي  حقد ـا 
تبيمـن  عـىل  تبدفـني  وتبكهنوتـي 
ة تإليَْمـانية، عىل تبشـبب  تبُهــِويَـّ
تبيمني تبقيم تببوحية وتإلنَْسـانية، 
وعبتقـة  تبحضـارة  تبيمـن  عـىل 
و وتئهـا  أرضهـا  عـىل  تبتأريـخ، 
ومناخهـا وتضاريسـها وموقبهـا 

تالسرتتيجي تملتميز. 
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مـن تملبلـو6 أ   نـاك ُسـنَناً يبهيـًة ال تتلّدُل 
ـة وسـبا  وقوتنني كونية ال تتغرّيُ يذَت عبفتها أُمَّ
من خالبها نحو تالستقالل وتبتقد6 بن تستطيع 
أيـة ُقـــوَّة خارجية عىل وجه تألرض من فبض 

يرتدتها عليها أَو تبحيلوبة دو  تقدمها. 
ـنَُن قـد جاءت رها تببسـابُة تإلبهيُة  و ذه تبسُّ
تبصحيحة وتملتمثلة يف تبدين تإلْسـاَلمي فبسما 
بإلنَْسـا  أسـابيَب رسـابيًة ملقاومـة تبتخلـف، 
فاملسـؤول عـن تخلـف تملسـلمني  ـي تألفكار 
تبسـللية تبلاطلة تبتي تسّللا يىل ذ نية تملسلمني 
وتبعبعا فيها وأَصلحا قيما مقدسة ومنا ج 
بلتفكري تملنحـبف، وقلة من تبناس من تنله بهذت 
تألمـب وكا  ممن تنله بخطب  ذت تألمب تبشـهيد 
تبقائد تبسـيد حسـني ردر تبدين تبحوثي رضوت  
تبله تباىل عليه فلنّي أ  مشـكلَة تملسـلمني تبيو6 
أنهم نَسـوت جانلاً من  ذه تبسنن وتبقوتنني تبتي 
ذّكـب رهـا تبلُه سـلحانه يف كتارـه تبحكيم وتبتي 
طلّقها تبسـارقو  من تملسلمني يف حياتهم؛ بذبك 
كانا نتيجة  ذت تبنسيا  أ  تلك تألنظمَة أحاطا 
رهم وأتاحا تبفبصـَة بلقوى تملبادية تبخارجية 
وببوتمـ  تبتخلف تبدتخليـة أ  تحيط رهم، فلنّي 
رضـوت  تبله تبـاىل عليه أ  تبح َّ  ـو فهُم  ذه 
تبسـنن وتبقوتنني من جديد، ووعـي ما أنزل تبله 
سلحانه يف تبكتاب من تذكبة رها، فحينها سوف 
ـة يىل تطليقها؛ َكــْونها سـتجُد فيها  تندفُع تألُمَّ

خشـلَة تبنجـاة يف زحمة تألمـوتج تبباتيـة تبتي 
كادت تقيض عليها. 

بقد سـبى تبشـهيُد تبقائُد تبسـيُّد حسني ردر 
تبديـن تبحوثـي خـالل مسـرية حياتـه تمللاركة 
أ  يبيَدنـا يىل تلك تبسـنن تبتي تكَفـَ  بنا تبحياَة 
تبهانئَة؛ َكــْو  تلك تبسنن  ي تبتي أرادنا يبيها 
تببسـوُل تألعظُم صىل تبلُه عليه وآبه وسـلم من 
خالل رسـابته تبسـماوية؛ بذبك نجُد أ  تبشهيَد 
تبقائـَد وّجهنـا يىل تببـودة يىل تبُقـــْبآ  تبكبيم 
وررط حياتنا ره، فلنّي بنا من خالل ما قّدمه من 
محـارضتت كانا عصارَة فكبه تبنقي تملسـتمّد 
مـن تبفكب تملحمدي تألصيـ  أ  تبُقــْبآَ  تبكبيم 
يهدُف يىل توفري تبلصائب وتبهدى بإلنَْسـا  ورفع 
تبحجـب تبتي تفص  رني تإلنَْسـا  ورـني تببؤية 
تبصحيحة بلحيـاة، ورابتايل يهـدف تبُقــْبآ  يىل 
ييقاظ تببق  تبلرشي من سـلاته وتكبيس قيمه 
ومقاييسـه يف حيـاة تبفـبد وتملجتمـع، وفضح 
تملقاييس تبزتئفة تبتي قد تخدع تإلنَْسـا  وتظهب 
به تبفسـاد رمظهب تبصـالح، ويعطاء تإلنَْسـا  
دفبات من تإلرتدة تبشجاعة ملحاررة تالنحبتف. 
ي  تملطابَع ملا كتله وأبقاه تبشهيد تبقائد يدرك 
أ  تبشـهيد تبقائد قد حبص عىل ييصال رسـابة 
فيهـا تبصـالح تألردي بإلنَْسـا  وذبـك من خالل 
تتّخـاذه ملنهج يثـارة تببق  ويعمابـه فيما يدور 
حوبنـا، فبقـ  تإلنَْسـا  عندما يخلد يىل سـلات 

عميـق تتكاثف عىل قلله ُحُجُب تبشـهوتت وُعَقُد 
تبتخلـف حينئذ تنطفـئ فيه اـبلُة تبتفكري وال 
تلقـى أمامـه فبصُة تبتبـبف عـىل تبحقيقة يال 
رابتوسُّ  رهدى تبسماء، و ذت ما وّجه ره تبشهيد 
تبقائد، َحيُث أاار يىل أ  تإلنَْساَ  يذَت تبّط  عقَله 
وتتلع اـهوتِته وتعتمـد تبتخلَف وتـبك تبتفكري 
وتبقد نفسـياً؛ نتيجة تبقيم تبزتئفة فإ َّ َخالَصه 
تبوحيـَد  و تإلقـالُع كلياً عن تألرض يىل تبسـماء 
رابتماِس  دى تبلـه تملتمث  يف كتاره تببزيز تبذي 

ال ريب فيه؛ َكــْونه  دى بلمتقني، فلنّي رضوتُ  
تبلـه تبـاىل عليـه أ  تببـودَة يىل  ـدى تبُقــْبآ  
 و تبوسـيلُة تبوحيدة بلخالص من تبوضع تبذي 
يبيُشه  ذت تإلنَْسـا  وُخُصوصاً يذَت كا  يخَضُع 
بسلطة ظاملة منبته من تالبتحاق ربكب تبتقد6، 
وحجلـا رصريته عن رؤيـة وتقبه، وغلا عقله 

رأغالل تبتبصب وتبجه  وتبرّدد. 
بقـد أدرك تبشـهيُد تبقائـُد رضـوتُ  تبله تباىل 
عليه أ  مجتمَبنا وريُث جلال تبتخلف وتبلُبد عن 
تبله؛ َكــْونه قد تشلع رأفكار ضابة رثتها أذناُب 
قوى تالسـتكلار وتبصهاينة وتبتـي كانا تتمتع 
رسـلطة كلرية يف رالدنا، فحبص تبشـهيُد تبقائد 
عىل تأسيس حبكة منا ضة بتلك تبقوى تبظاملة 
وجب  أساسها تببودة يىل  دى تبُقــْبآ  وتبنظب 
يبيه من خالل أوضاعنا ومشاكلنا تببت نة ال من 
خالل روتسـب تملايض وأوضاع تملايض ومشـاك  
تملـايض، فلنّي رضوتُ  تبله تباىل عليه أ  علينا أ  
نُحكِّـَم تبُقــْبآَ  يف ُكـــّ  خيارتتنا تبيومية تبتي 
تُفـبض علينـا عندمـا نحتكُّ رابحضـارة بكي ال 
نبفـَض أَو نقلـَ  علثاً ومـن دو  مقياس ثارا؛ 
َكـــْوَ  تببلثية تجبلنا قد نبفض اـيئاً صابحاً 
ونقل  اـيئاً ضارًّت وقد نبفُض تبيو6 ايئاً نقلله 
غـدتً؛ بذبك كا  ال رُـدَّ من وجود مقياس بيجبلنا 
نفبق رـني تبصابح وتبطابح وتبحق وتبلاط  وأيُّ 

مقياس أدقُّ من تبُقــْبآ  تبكبيم. 
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سـُروى أجم  تبذكبيات بألجيال تبقادمة محمد عبدالمؤمن الشامي 
رُمَجــّبد أ  تمب رسـيارتك أنا وأفبتد أرستك 
من أما6 )جوبة تبواّلعة(، ويلهُب م ذبك تملنظُب 
َعـة  تبجميـُ  وتملـاُء يصَبُد مـن عىل فـم تبَوالَّ
راتّجـاه تألعـىل، فيتسـلق ترنُـك تبصغري عىل 
رقلتك وأنا تقوُد تبسـيارة ويسـأبُك: يا راراه 

َعـة!!؟ ملاذت نُصلا  ذه تبجوبة رشك  َوالَّ
فتتوقـف َقليالً رسـيارتك وترَسُد بُه صموَد 
اـبب يمانـي عظيٍم أمـا6 طغياٍ  سـبودي 
مهنٍي تسـتمب بسـنوتت، َووتَجَه  ذت تبطغياَ  
راستلسـاٍل منقطع تبنظري وأّاـد تنكي  ّح  

رمن جاؤوت يىل  ذت تبللد غزتًة. 
وكانا يا رُنَي تبسالَح تبفّبال وتألَْقَوى تبذي 
تسـتخدمه تملقاتـُ  تبيمني يف موتجهـة أَْقَوى 
تبسانة سالح راببابم، كا  سالحه ربد تبثقة 
َعـة تبتي  رابلـه وثقتِه رنفسـه  ي  ـذه تبَوالَّ
تشـا ُد ا أمـا6 ناظَبيك، حيـث كا  أرطابنا 
تملجا دو  يقتحمـو  موتقَع تببدو وينهلو  
عليهـا راببصـاص وينقّضـو  ربَد ـا عـىل 
تآلبيـات وتملدرعـات تبتي  ي فخـُب تبصناعة 
مسـنودٍة  َعــة  رَوالَّ فيحبقونهـا  تألمبيكيـة 
ركبتوٍ  صغري ما تللُث يال أ  تتصاعَد أبسـنُة 
تبلهِب وتبدخاِ  منها و«تتقارح« رقيُة تبذخائب 
رجوفها، ويـرصُخ تملجا دو  رصخاِت تبحق 

ُمجلجلًة راملوت بلمستكربين:
تملوُت ألمبيكا ويرستئي .. 

 ُمقدمني بألمة اـا دتً حياً عىل أّ  تالسال6 
ال يقلـُ  تبهزيمـَة وأّ  تبلاط  ال يسـتطيع أ  
يقَف رقدمِه أما6 تبحـق وأ لِه دقيقًة وتحدة، 

فيرشئـب ُعنـق ترِنـك، ممـا سـمع ويقف يف 
د شة مما حكيا بُه ويصلح فخورتً جدتً جدتً 
رنفسـه وأرناء جلدتِه تبذين قاموت رتأمني  ذت 
تملستقل  تببتئع وتألفض  به وبلقية يخوتنه. 
ربـد ذبك وقـد تنتهيـَا من تبحديـث مبه 

تنتقلا بلحديث مع زوجتك.. 
 و نابـك ما زتل تبوبُد اـاخصاً رلرصه يىل 
َعـة وتبصمُا يخيُِّم عليه ويف  جسـم  ذه تبَوالَّ
ـُـدَّ أ  يطبَحـه عليك ويبيد  ذ نـه سـؤتٌل ال ر
أ  يتخريَ تبوقَا تملناسـَب بذبـك فيلتفا يمنًة 
ويـرسة.. ويذت ربج  تملبور قد جـاء يبيك يدق 
عـىل زجاج سـيارتك ويقول بـك: تطلع يا عم 
بقد سللا بنا زحمة سري؛ ألَ َّ  ذت بيس تملكا  

تملناسب بركن سيارتك فيه. 
فتمي رسـيارتك من ذتك تملكا  متجهاً يىل 
وجهتـك تبسـارقة ومشـوترك تألول، وتبوبد يف 
حـرية من أمبه، يذ أنه بم يطلق سـؤتبه عليك، 
فتقول به: ما رك يا رُني صماَّ فجأًة أََوبسـَا 

سبيدتً مبنا؟. 
نبـم سـبيد يا أرتـي بكني أريد أ  أسـأبك 

سؤتالً؟
 تفض  وتسأل يا رني!

أرتي أيـن كا  موقُبك؟، وما  و موقُفك؟، 
وماذت قدما، و   كنـَا أحد تملجا دين أما6 

تببدوت  تبذي ان علينا؟
كلمني عنك أنا اخصياً؟!

فيا تبى ما  و جوترُك بهذت تبسـؤتل يف ذبك 
تبيو6!. 

من ليلة الغدر والصدمة إىل 
صباح الصمود الوطني 

رضرـاً مـن تملغامـبة غـري تملحسـورة، 
وتنتحارتً جنونياً وطللاً تملسـتحي ، ووحَده 
تبسيد حسن نرصتبله كا  وتثقاً من تنتصار 
تبحـق وتببـدل -أي تنتصار تبشـبب تبيمني 
تملبتـدى عليـه-، وكا   ذت يف تبيـو6 تبثاني 

بلبدوت  67/ مارس. 
وكمـا تنهابـا تبرضرـات تببدوتنية عىل 
تملـد  وتبقـبى، وفتكـا راملدنيـني ودّمبت 
تبتأييـد  ريانـاُت  تنهابـا  تملدنيـة،  تملبتفـق 
بلمبتدي، وتبتضامن مبه رك  ما يسـتطاع، 
وبو رابدعاء و و أضبـُف تبنفاق، ومن ذبك 
تالرتهـال تببلّـايس تبـذي خاطب رـه رئيُس 
علـاس  محمـود  تبفلسـطينية  تبسـلطة 
تبسـفاَح سـلما  يف قمة رش6 تبشـيخ 68-
ب6/ مـارس/ 6015 قائـالً: تبلـُه مبكم يا 

جالبَة تمللك سلما  ونحن مبكم. 
وحـدث ما حـدث عىل مدى أررـع أعوت6: 
تبدمـار وتبحصـار، تملجازر تبلشـبة، أحزت  
تبنسـاء  مـن  اـهدتئنا  أاـالء  عـىل  وآال6 
تببابـم،  ك   تببابـم،  وقسـاوة  وتألطفـال، 
تملتحـرض وتملتأخـب. بكـن مصـادر ضبفنا 
قـوة:  يىل مصـادر  فشـيئاً  تحوبـا اـيئاً 
تإليما  ربدتبة قضيتنـا، ووتجب تبدفاع عن 
وجودنا تملبنـوي وتملادي. بـذت تندفع أرشُف 
وأاـجُع وأنلُ  تببجـال يىل تبجلهات، و ناك 
صنبوت مبجزتٍت وأساطريَ، يال أنها مبجزتٌت 
حقيقيـة وأسـاطري وتقبيـة كتلو ـا عـىل 

تبصخور وتببمال ردمائهم تبطا بة. 
و كـذت وصلنـا يىل 66/ مـارس/ ب601 
عـرب دروب مليئـة رابتضحيـات وتألوجـاع 
عميقـة  رتحـوالت  ومصحورـة  وتآلال6، 
ستضع مدتميك وطن مستق  تبقبتر مصا  
تبسيادة، ما كانا بتتحّقَق يف عقوٍد عديدٍة يف 

غري  ذه تبظبوف. 
يف صلـاح تبصمـود 66/ مـارس/ب601 
تبسـلبني يف  يىل سـاحة  تبحشـوُد  تدّفقـا 
تبباصمـة ورقيـة تبسـاحات يف تملحافظات 
رأمزجـة متوثلة ومتفائلة ربد أ  تلقا زتدتً 
مبنوياً عظيَم تألثب، جاء يف خطاب تملناسلة 
تبذي أبقاه تبسـيُد علدتمللـك تبحوثي يف تبيو6 
تبسـارق 65/ مارس، ال سيما تحذيبه قوى 
تببـدوت  أ   دَفهـم يف تسـتبلاد تبشـبب 

تبيمنـي ربيـٌد أربد مـن عني تبشـمس، وأ  
ه يف أ   من يبيد أ  يسـلب  ذت تبشـبب حقَّ
يحيا حبًّت مستقالًّ عزيزتً كبيماً سنسلُب منه 
ربو  تبله حياتَه وروَحه وقوته ويمكانياته. 
أرتد تببـدوت  تبهمجـي جبـ  يـو6 66/ 
مـارس يـو6 نكلـة وعويـ  وجلـد تبـذتت، 
فحّوبه تبيمنيو  يىل يو6 وثلة حّطما أغالل 
تبوصاية تملقيتة وحّبرتهم من نفسية تبخور 
وتبدونية وتبهوت ، ونقلتهم يىل فضاء تبحبية 
وتبكبتمـة وتببـزة، وصـار رحـق وحقيقة 

))تبيو6 تبوطني بلصمود((. 

الوطن يتسع للجميع 
تفجـريتت ير اريـة وتغتيـاالت وتنقطاع 
وتنقطـاع  وكهبرـاء  مـاء  مـن  بلخدمـات 
بلمبتلـات ومـن تمزيق وتقسـيم مناطقي 
مقيا، فهنـاك تبقوتت تبشـلوتنية وتبقوتت 
قـوًة  منطقـة  بـك   جبلـوت  تبحرضميـة 
عسـكبية خاصة رها، و ـذت تمهيٌد القتتال 
مناطقـي ملاذت ال تنبم  ـذه تملناطق راألما  
وتببفا يـة كمـا وعد م تحابـُف تبرش عند 
قدومه، و ناك َمن أدرك  ذت تبحقيقة وقّبر 
تببودة يىل تبوطن وتبقتال يىل جانب تبشـبب 
يىل جانب تبجيش وتبلجا  تبشبلية، اا دنا 
جميبـاً كيـف تـم تسـتقلال تبشـيخ أحمد 
تبشليف مؤخبتً و و من كلار تملشايخ وعاد 
يىل حضـن تبوطـن ربـد أ  كا  يبم  تحا 
قيادة تحابف تببدوت  وبكنه أدرك حقيقتهم 
تبتآمبيـة عـىل تبيمـن ركاملـه وعـاد بيجد 
يخوة ينتظبونـه ال يوجد يشٌء نختلُف عليه 
فبدونا وتحد أمبيكا ويرستئي  ورنو سبود، 
وما عـدته يمكُن طبُحه عـىل طاوبة تبحوتر 
ونتفـق عليـه، وربد  ـذت تبتسـامح تبكلري 
تبـذي تلديـه قيـادُة تبثورة وقيـادة تملجلس 
تبسـيايس ال يوجد بك  َمـن ال زتل يف خدمة 
تحابـف تببدوت  أي عـذر، عليهم أ  يفيقوت 
من غفلتهم قل  أ  يقَع تبفأُس يف تببأس. 

وبـك  عميـ  ومبتـِزق ومخـدوع ال زتل 
يسّخُب نفَسـه تحا قيادة تبنظا6 تبسبودي 
تملجب6 تبـذي يبم  راألسـاس تحـا قيادة 
تألمبيكي وتبصهيونـي نقول ألُوبئك: تبوطن 
وأ   يتورـوت  أ   بلجميـع، وعليهـم  يتسـع 
يصحوت يف تبدنيا قل  أ  يصحوت و م يف قبب 

جهنم خرسوت تبدنيا وتآلخبة. 

يف اـهب مـارس عا6 5 ب1 6 تسـتلرش تبشـارُع تبببريُّ 
رتأسـيس تبجامبـة كأول تكت  يقليمـي يف تببابم. من أج  
تجسـد تبقومية تبببرية، من أج  حماية تببابم تبببري من 
تألخطـار تبتي تحـدق ره، من أجـ  رناء تملسـتقل  تألفض  

بلشارع تبببرية، من أج  تبزيز تببم  تبببري تملشرك. 
و دفهـا توثيُق تبصالت وتمتـني تببوترط فيما رينها عىل 
أسـاس تحرت6 َوتسـتقالل  ذه تبدول وسـيادتها، وتوجيه 
جهود ا ملا فيه خري تبشبوب تبببرية كافة وصالح أحوتبها 
وتأمـني مسـتقللها، وتحقيق أمانيهـا وآمابها؛ تسـتجارًة 

بلبأي تببا6 تبببري يف جميع تبدول تبببرية. 
كما تهـدف يىل تباو  تبدول تألعضـاء يف تبجامبة تباوناً 
وثيقـاً وفقاً ألنظمة ُكــّ  دوبـة منها وظبوفها تملوضوعية 

ورخاصة يف تملجاالت تبتابية:
-1 تبشـؤو  تالقتصادية وتملابيـة، ويدخ  يف ذبك أَيْــضاً 
تبتلـاُدُل تبتجاري وتملبامـالت تبجمبكية وتبنقـود وتبزرتعة 

وتبصناعة. 
-2 اـؤو  تالتصـاالت وتملوتصـالت، تبطـبق وتبسـكك 

تبحديدية وتبطريت  وتملالحة وتبربيد وتبربق وتبهاتف. 
-3 تبشؤو  تالجتماعية وتبثقافية وتبصحية. 

ني، يذ تختص  -4 تملحافظـة عىل تبسـال6 وتألمـن تبببريَـّ
تبجامبـة تبببرية رمنع تبحبوب رني تبـدول تبببرية وتوفري 

تألسلاب تبتي تجبلها آمنًة عىل نفسها من أي تعتدتء. 
وعقـد أول تجتمـاع عبري يف مايـو/ عـا6 6 ب1 وُعِبَف 
رقمة »أنشـاص«، تبطارئة راإلسـكندرية؛ ملنارَصة تبقضية 
تبفلسـطينية وخبجـا رمجمـ  قبترتتهـا مؤكـدة عبورة 
فلسـطني وتعتربتها يف قلب تبقضايا تبببرية تألساسية، وأ  
مصري فلسطني مبتلط رمصري كافة دول تبجامبة تبببرية، 
وأ  ما يصيب فلسطني يصيب ابوب دول تبجامبة تبببرية 
ذتتها، محذرة من خطب يرستئي  تبصهيونية، ومشـددًة عىل 
أ  تبوقوف أما6  ذت تبخطب وتجٌب عىل كافة تبدول تبببرية.. 
وبكـن تبحقيقـة منـذ ثالثـة وسـلبني َعاماً مـبت عىل 

تأسـيس تبجامبـة تبببريـة، توّزعا تجتماعاتهـا رني قمم 
عاديـة وطارئـة وتقتصاديـة ويف ُكــّ  قمة يبلق تبشـبب 
تبببب تآلمال عىل تلك تبقمـم تبببرية، ياّل أ  جميع قبترتتها 
ظلا تبتوح مكا  يقامتها ومن ثم تندثب بتبود راببا6 تبذي 

يليه رقمة جديدة وقبترتت جديدة.. 
. بـم تقّد6 تبجامبة تبببرية بلشـبوب تبببرية ما ينفبه، 
ياّل حصاَد فشـ  يف جميع قبترتتهـا وقممها يف ح  تألزمات 
تبببريـة، رـ  ي  ميثاقها ظ  حربتً عىل ورق، وبم يشـهد أي 
نجـاح بلقمـم تبببريـة وال يف تجتماعـات وزرتء تبببب، ر  
كانـوت يتفقو  عـىل خيـارتت أمنية ضد اـبورهم.. وتتلع 

تملصابح تبذتتية وتبسياسية. 
فإ  ما يبيُشه تملجتمُع تبببري تبيو6 من عدوت  يرستئييل 
عىل قطاع غزة عىل اـك  رغلة صهيوعبرية وعىل سـوريا. 
وعـدوت  سـبودي يمارتتـي أمبيكـي عـىل تبيمـن َوأزمات 
وتهديدتت وجودية غري مسـلوقة رشـك  يبصف رها كدول 
ودمار وفوىض وعد6 تسـتقبتر مسـتمب بلدول تبببرية بيس 
سـوى حصيلة مؤكدة َوملارشة ل ثالثة وسـلبو  عا6 من 
تملؤتمـبتت تألمبيكيـة تبربيطانية َوتنفيـذ تبجامبة تبببرية؛ 

بتدمري تبشبوب تبببرية. 
فابجامبُة بيسـا يال مكاناً بحياكة تملؤتمبتت، وتبقبترتت 
ضد مصابح تبشـبوب تبببرية؛ بذبك ال يمكن أ  تنجح  ذه 
تبجامبة فهي ُمَجــّبد سـكبتاريا بلحـكا6 تبببب وتبذي ال 
يملكو  من أمب م ايئاً، فإذَت أمبتهم أمبيكا ال يملكو  من 
خيار ياّل تبطاعـة. فهم ال يبدو  أكثب من أَُجَبتَء عند أمبيكا 
تبتـي تحـبص ردور ا عـىل تلليـة وحمايـة وتبحفاظ عىل 
مصابـح وتاـنطن يف تملنطقة َومصابـح حليفتها يرستئي . 

فابجامبة بيسا ياّل جسم ميا يتحكم فيه أمبيكا. 
ي  فشـ  تبقمـة تبببريـة يف تونـس بيـس مـا يجـب أ  
يفاجئنـا، ي  ما يفاجئني  و أ  يكو  ما زتل  ناك موتطٌن 
عبرـي ينتظـب قمة عبريـة ناجحة توبد من رحـم تبجامبة 

تبببرية.. 
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}تَتََجاَف ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن{هؤالء من يكون آليات  َوَطَمعاً َوِممَّ
الله إذ ا ذكروا بها األثر الكبري يف نفوسـهم، هم ليسوا 
مسـارعني إىل النوم تبتعـد جنوبهـم، وعندما تبتعد 
جنوبهـم عـن النوم ليـس يف مجال متابعـة حلقات 
التلفزيـون املفسـدة، وال يف مجـال متابعـة القنوات 
الفضائيـة. }تَتََجاَف ُجنُوبُُهْم َعـِن اْلَمَضاِجِع{ وهم يف 
عبادة الله يتعبدون لله }يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً{ 
وهم عندما ينطلقون يف هذه العبادة - التي قد يراها 

الكثري سهلة ألنها ال تكلفه شيئا - هم ممن ينطلقون 
ا  حتى يف املجاالت األُْخـَرى التي تشق عىل الكثري }َوِممَّ
َرَزْقنَاُهـْم يُنِْفُقـوَن{. مؤمنون بمعنى الكلمة ليسـوا 
ممن يضع لنفسه ِخطة معينة يسري عليها يجمع منها 
حسـنات - كما يظن - حسنات باملجان كما قال أحد 
النـاس: ]أصيل ركعتني يحصل يل ثـواب، وال أحتاج 
أعطي لذلك قرش فرانـي[. قلنا: هل دعمت فالن؟ 
قال: ]أصيل ركعتني يأتـي يل ثواب وال أحتاج أعطي 
لـه قرش فرانـي[ يظنه ثواب من هنـا وهنا يجمع 

الثـواب من حيـث ال يحتاج أن يدفع شـيئا من ماله. 
لكن هؤالء املؤمنون مؤمنون بمعنى الكلمة، يتعبدون 
ا  لله وينطلقون أَيْضاً يف مجال اإلنفاق يف سبيله }َوِممَّ
َرَزْقنَاُهـْم يُنِْفُقـوَن{، وبالعبارة التـي توحي: أن هذا 
لديهم سلوك مسـتمر وعادة ثابتة ليس فقط أحيانا، 
هم مـن يبحثون عـن املجاالت التي تنـر دين الله 
لينفقـوا فيها، هم من يبحثـون عن مجاالت الرب التي 
يرىض الله اإلنفاق فيها فينفقون فيها. ]مببفة تبله 
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مقتطفاٌت نورانية

ــة العربية واإلسالمية الشهيد القائد وإحياء الشعور بالمسؤولية لدى اأُلمَّ

ُجرأة األعداء جاءت نتيجة لتخّلي أبناء اأُلمَّ��ة عن 
مسؤوليتهم، فال يستشعرون الخطر الداهم

 : خاص
ــة تبببرية  ال يختلـف تثنا  أ  وتقـَع تألُمَّ
وتإلسـالمية  و تألسـوأ مقارنة رُكّ  ابوب 
تببابم، فنشـا د جميباً كيـف تقو6 أمبيكا 
ومن ورتئها يرستئي  راحتالل تبللدت  تبببرية 
وان تبحبوب تبهَمجية عىل تبشبوب تملسلمة 
تحـَا ذرتئـَع وحجـٍج وت يـة، ويف تملقارـ  
نـبى أ   ـذه تبُجـبأة بألعدتء كانـا نتيجة 
ــة تبببرية وتإلسـالمية عن  بتخيل أرناء تألُمَّ
مسـؤوبيتهم، فال يبو  تبخطب تببا6 تبقاد6 

يبيهم.
ــة رمسؤوبيتها نالحظ  وببد6 ابور تألُمَّ
أننا أكثـُب من مليار مسـلم ونمتلك تملقدرتت 
تبضخمة، وبكننا يف تبوتقـع أمة جامدة، أمة 
سـاكنة، أمة رتكدة أما6 تبتحديات وتألخطار 
تبكلـرية تملحدقة رها، وتملظابـم تبب يلة عىل 
مستوى ابوب رأكملها وبيس عىل مستوى 

أفبتد.
فبندمـا غـاب تبشـبور راملسـؤوبية عند 
ال  منهـم  تبفـبد  وأصلـح  تبنـاس،  أغلليـة 
يستشـبب مسـئوبيته ال يف يقامة عدل، وال يف 
موتجهـة ظلـم، وال يف موتجهـة طغيا ، وال 
يـبى أي يشء، يهمه فقط وتقبه تبشـخيص 
وال يـدرك أثـَب تبوتقـع تببـا6 عـىل وتقبـه 

تبشخيص وصلنا يىل  ذت تملستوى.
وقد سـا ما تبنخب وتبنشاط تبتثقيفي 
روحيـة  يخمـاد  يف  تبتبليمـي  وتبنشـاط 
تالستشبار راملسؤوبية ويماتتها من وجدت  
ــة، ورابتـايل أَْصـلَـح تبكثري من تبناس  تألُمَّ
يكتفـي رابتفـبُّج عـىل تألحـدتث وتآلخبو  

تُنتهـك  أَْو  يُقتلـو  
أعبتضهـم و م من أمته 
أمـا6  و ـو  مسـلمو ، 
تبلـه مسـئول، مسـئول 
أ  يكـو  بـه موقف، أ  
يكو  منـارصتً بهم، وأ  
يسـبى يىل يزتبـة تبظلم، 
ودفـع  تبلاطـ ،  ودفـع 
تبرش، ودفع تبطغيا .

يف  ـذت تبوتقـع نهض 
تبسـيد حسني تبحوثي يف 
مرشوعه تبثقايف تبقبآني 
تبنهضـوي، وسـبى من 
تبشـبور  إلحياء  خالبـه 
وجـدت   يف  راملسـؤوبية 
وتقبهـا،  ويف  ـــة،  تألُمَّ
أ   تبجميـع  دتعيـاً 
يتحدثـوت رـبوح عملية، 
ربؤية  مسـؤوبة  رـبوح 
وتحـدة وموقـف وتحـد 
ووعـي  وتحـد  ونظـبة 
وتحد، مشـريتً يىل أ   ذت 

ــة. ما تفقده تألُمَّ

 روحية الواعي
ويف  ـذت تإلطـار تحـدث تبسـيد حسـني 
تبحوثـي يف محـارضة ربنـوت  )تبرصخة يف 

وجـه تملسـتكربين( قائـالً: »فلنجتمـع  نا 
وبنخـز  وبنتحـدث، وبكن ربوحيـة أخبى، 
نتناول تألحدتث بيسـا عىل ما تبودنا عليه، 
ونحـن ننظـب يبيهـا كأحـدتث رـني أطبتف 
 نـاك وكأنهـا ال تبنينا، رصتع رـني أطبتف 
 ناك، وكأننا بسـنا طبفاً يف  ـذت تبرصتع أو 
كأننـا بسـنا تملسـتهدفني نحن تملسـلمني يف 
 ـذت تبرصتع. نتحدث ربوحيـة من يفهم أنه 
طبف يف  ذت تبرصتع ومسـتهدف فيه ااء أ6 
أرى، ربوحية من يفهـم رأنه وي  تنّص  عن 
تملسئوبية  نا فال يسـتطيع أ  يتنّص  عنها 

يو6 يقف رني يدي تبله«.
وربـد أ  وّضـح تبسـيد حسـني تبحوثي 
ــة يتسـاءل  تبوتقع تملظلم تبتي تبيُشـه تألُمَّ
خطاريـاً: أبيس تملسـلمو  تآل ، أبيس تبببب 
تآل  تحا أقـدت6 تبيهود وتبنصارى حكومات 
وابوب؟ أبم يق  تبله عن تبيهود وتبنصارى 
أنه قـد رضب عليهم تبذبة وتملسـكنة وراءوت 
رغضـب من تبله؟    رفبا تبذبة وتملسـكنة 

عنهم؟. 
بيجيب عىل تبتساؤالت قائالً: »ال بم تُبفع، 
مـا يزتبو ، بكنا نحن من أصلحنا أذّل منهم، 
مـن رُضرـا علينا ذبة ومسـكنة أسـوأ مما 
رُضرا عىل رني يرستئيـ . ملاذت؟ ألننا أضبنا 
مسـؤوبية كربى؛ ألننا نلذنا كتاَب تبله خلف 
ظهورنـا؛ ألننا بـم نبد نهتم رـيء من أمب 
ديننـا عىل تإلطالق؛ وبم نبـد نحم  ال غضلاً 

بله، وال يراًء واهامًة عبرية«.

تقصُرنا أمام اهلل أشد
يقـول:  تبسـياق  ذتت  ويف 
ــة تبببرية  »فبندما تـبى أ  تألُمَّ
ــة تإلسالمية أصلحا تحا  وتألُمَّ
وأ   وتبنصـارى،  تبيهـود  أقـدت6 
تبيهود وتبنصارى حكى تبله عنهم 
رأنه رضب عليهم تبذبة وتملسكنة، 
وأنهـم قـد رـاءوت رغضـب منـه! 
وتبتنا نحن تملسلمني، نحن تبببب 
تحـا رحمة تبيهـود وتبنصارى؟. 
مـاذت يبنـي  ـذت؟ يبني  ـذت أننا 
يف وتقبنـا، يف تقصـري أمـا6 تبلـه 
أسـوأ مما تبيهود وتبنصـارى، أ  
تقصرينا أما6 تبله أاد مما يبمله 

تبيهود وتبنصارى«.
وبـم يتحـاَش تبسـيد حسـني 
تبحوثـي حابـة تبجمـود وتببكود 
بدى طالب تببلو6 تبدينية وتببلماء 
رمسـؤوبيتهم  اـبور م  وعـد6 
أمـا6 تبلـه، فخاطلهم متسـائالً: 
تألمبيكيـني  أ   نسـمع  »عندمـا 
دخلـوت تبيمن، وسـيدخلو  تبيمن 
رأعدتٍد كلـرية..    يهمنا  ذت؟ أ6 
سـرى أ  موتقَف زعمـاء تبببب 
 ي موتقفنا، سـيكو  تبسـكوت 
 ـو تبحكمة؟ وسـيكو  تال تمـا6 رقضايا 
أخـبى  ـو تبحكمـة؟ أ  ننرصَف عـن  ذت 
تملوضوع، أ  ال نفكـب يف  ذت تملوضوع؟.، ثم 
يجيب: »أنا عندما تكو  طابب علم وأنا ال 

يهمك، أوال يؤملك أ  تبى تملفسدين يف تألرض 
يتحبكو ، أ  تبى تإلسـال6 يُحارب، أ  تبى 
تملسـلمني يُحاررـو ،  ـ  يصـح أ  يقال يل 
طابـب علـم؟.    يصح أ  أحصـ  عىل ذرة 
مـن تبتقديـب وتالحرت6 وأنـا أحمـ  علماً؟، 
يذت كنا تحمـ  علماً فإ   ـذت من رديهيات 
تملسؤوبيات عىل طابب تببلم، وعىل من يحم  
علمـاً أ  يهتم رأمب تبدين تبذي يتبلمه وتبذي 

يحمله.
وربـد أ  وّضـح تبسـيد حسـني تبحوثي 
بطـالب تببلـو6 تبدينيـة مسـؤوبيتَهم أما6 
تبله، أاار يىل مسـؤوبية تببابم تبتي فبضها 
تبله سـلحانه وتباىل عليه كحام  علم فقال 
يف نفـس تملحارضة: »يجب عىل تإلنسـا  أ  
يكو  ممن يخىش تبله وال يخىش سـوته، وأ  
يكو  ممن يبغب يف تبله وال يبغب يف سـوته، 
فـإذت كنـا عاملـاً، أو كنا طـالَب علـم، وكنا 
نخاف من غري تبلـه، وكنا نبغب يف غري تبله، 
ونلحث عن تملخارج عن تملربرتت تبتي تلبدنا 
عما يجب علينا، وعن تملسؤوبية تبتي فبضها 
تبله سلحانه وتباىل علينا كحملة علم يذت كنا 

عىل  ذت تبنحـو فإنه ال يصح رحال أ  نكو  
ممـن يبجو أ  يكـو  من أوبيـاء تبله، كيف 
قـال تبله عن أوبيائـه؟ }أاَل يِ َّ أَْوِبيَـاَء تبلَِّه ال 
َخـْوٌف َعَليِْهْم َوال ُ ـْم يَْحَزنُوَ  تبَِّذيـَن آَمنُوت 
نْيَا  ى يِف تْبَحيَاِة تبدُّ َوَكانُـوت يَتَُّقوَ  َبُهُم تْبلُـرْشَ

َويِف تآْلِخَبِة{ )يونس:66 -  6(.
وأضـاف أ : »تببابـم  ـو مـن يجـب أ  
يسـتفيد علمه من تبقبآ  تبكبيم، وأ  يكو  
ًّ يف وتقع  علمه رابشك  تبذي يجب  تبقبآ  حيا
ًّ يف  ًّ يف نفسـه، يجب  تبقبآ  حيا تبحياة، وحيا

نفسه ويف وتقع تبحياة«. 

ِذّل��ُتنا أسوُء من ِذّل�ة بني 
إسرائيل!

ويبـود تبسـيد حسـني تبحوثـي بيوضح 
أ : »ويل تبلـه  و من يـبى أ  عليه أ  يبم  
جا ـدتً عىل أ  يُحيَي كتاَب تبله، عىل أ  ينقذ 
علـاد تبله، عىل أ  يوتجه رشـدة أعـدتء تبله، 
يجـب علينـا أ  نحم   ـذت تبشـبور - أيها 
تإلخـوة - يجب علينا أ  يكو   ذت  و  منا، 
ونبجع يىل تبله سلحانه وتباىل، ونتوب يبيه«، 
مشـريتً يىل أننا نبيـش حابة من تبذبة أسـوأ 
من تبتي رضرا عىل رنـي يرستئي ، علماؤنا 
وطالب علمنـا، ومجتمبنا ركله؛ ألننا أضبنا 

تملسؤوبية«.
وربـد يربتزه أ  تبحابة تبتي نبيشـها  ي 
ألننا أضبنا مسـؤوبيتنا، يلني تبسـيد حسني 
تبحوثـي مـا  ـي مسـؤوبيتنا فيقـول أ :« 
من أعظم تملسـؤوبية تبتي نضيبها  و: أننا 
ونحـن نطلـب تببلـم، ونحن نحمـ  علماً ال 

نبمـ  عـىل يحيـاء كتاب 
تبله، ونتشلث رأاياء  ي 
ممـا يضلنـا، ويلبدنا عن 

كتاب تبله«.
ويتجّسـد  ويـربز 
حسـني  تبسـيد  سـبي 
تبشـبور  إلحياء  تبحوثـي 
 « قوبـه  راملسـؤوبية 
تملسـؤوبية تإلسالمية  ي 
أ  يصـ  تبناس راإلسـال6 
يىل  ناك«.. يىل ُكّ  تببابم.
كما يوضـح أ  تبكلمة 
يذت  تبتي تحم  مسـؤوبية 
ــة  بم تحبك مشـاعب تألُمَّ
يىل  رنفسـها  تصـَ   أ  
درجـة تبقتال ألعـدتء تبله 
تجتثا  فهيكلمـة خليثـة 
من فوق تألرض مابها من 
قبتر، ال ترك أيَّ أثب، بيس 

بها قيمة.
ويف ذتت تبسـياق حـّدد 
تبسيد حسـني تبحوثي َمن 
 و تبذي يتحم  تملسؤوبية 

رأنـه من يوقـف تبيهود عنـد حدود م حتى 
ال يمـألوت تألرض رابفسـاد؟ ويجيـب: » ـم 
تملسلمو   م تبببب، تبببب رابذتت  م تبذين 
كا  يُـبتد منهـم أ  ال يفسـحوت تملجال أما6 
تبيهود بيفسـدوت تبلرشية كلها، أ  يسـلقوت 

 م رنور تإلسال6 يىل رقاع تبدنيا قل  أ  يسلق 
تبيهود رفساد م يف تبدنيا كلها«.

ويشـري تبسيُد حسـني تبحوثي يىل أ َّ »ك  
فسـاد جاء من ِقلَــ  تبيهـود يف تبدنيا كلها 
تبببب رشكاء مبهم فيه؛ ألنهم قرّصوت، و م 
َمْن أفسحوت تملجاَل رتفبيطهم يف مسؤوبيتهم 
رابنهـوض ردين تبله حتـى تمّكَن تبيهوُد من 
أ  يسـيطبوت يف تببابم ويُفِسـدوت تببابم، ثم 
يهيمنوت عىل تملسلمني، ثم يستذبو  تملسلمني 
ثم يسـتذبو  تبببب. و كذت وجدنا أنفسـنا 

تحا أقدت6 تبيهود وتبنصارى«.

املفرِّط أكرب ُجرمًا
ويبى تبسـيد حسـني تبحوثـي أ  جبيمة 
مـن يفـبط يف مسـؤوبيته تكـو  أكـرب من 
جبيمة تبيهود وتبنصارى- يف ياارة يىل تخيل 
تبيهود عن تبقيا6 رمسـؤوبيتهم تبتي كلفهم 
تبله رها-، ويخاطب تبحارضين قائالً: »يجب 
عىل تبناس أ  يلتفتوت رجدية يىل وتقبهم، وأ  
ينظـبوت يىل مـا حكاه تبله عن رنـي يرستئي ، 
رنو يرستئيـ  تختار ـم تبلـه، وتصطفا م، 
وفضلهم، وبكنهم عندما فبطوت يف تملسئوبية 
وعندمـا قـرصوت وتوتنـوت، وعندمـا تنطلـق 
منهم تببصيا  وتالعتدتء رضب عليهم تبذبة 
وتملسـكنة، وعندمـا يقول تبله بـك يف تبقبآ  
تبكبيم: }ذَِبَك ِرَما َعَصْوت َوَكانُوت يَْبتَُدوَ {  و 
بيقول بك وبآلخبين رأنك وأنا يذت ما عصيا 
يذت مـا قـرصت يف مسـؤوبيتك،  وتعتديـا، 
سـتَُببض نفسـك أل  تـرضب عليـك تبذبـة 
وتملسكنة، وأ  تَِتيه كما تاه رنو يرستئي  من 

قللك«.
تبـذي  بلهـدف  وتجسـيدتً 
يسـبى يبيـه تبسـيد حسـني 
تبحوثـي و و يحياء تبشـبور 
ــة  راملسـؤوبية بدى أرناء تألُمَّ
تبببريـة وتإلسـالمية يخاطب 
تبناس يف محارضته )تإلر اب 
وتبسـال6( قائالً: »أيها تإلخوة 
- بنتذكـب مسـؤوبيتنا جميباً 
أمـا6 تبلـه يف أ  نكـو  مـن 
أنصـار دينـه«، مشـريتً يىل أ  
تالجتماعـات تبتـي يتـم فيها 
مناقشـة تألوضاع تبتي تباني 
ـــة تملسـلمة،  ي  منهـا تألُمَّ

تجتماعات ملاركة.
وفيمـا يتبلق رابوتقع تبذي 
ــة يلني  أرتده تبلـه بهـذه تألُمَّ
تبسيد حسـني تبحوثي أ  تبله 
ـــة  كذت أ   »أرتد بهـذه تألُمَّ
تكـو  أمـة تتحـبك يف تببابم 
اِس{ بتأمب  كلـه }أُْخِبَجْا ِبلنَـّ
راملبـبوف وتنهى عـن تملنكب، 
بكنها تقبد ويتحبك أؤبئك«.

 ويتساءل: ملاذت يتحبكو ؟. ويجيب أنهم 
يتحبكو  بينرشوت تبلاط  وتبفسـاد وتبقهب 
وتبظلـم وتبذبـة وتبخزي بك  أرنـاء تبلرشية 
وبلببب خاصة؟ بلببب خاصة.  ذه أاـياء 

مؤسفة،  ذه حقائق نحن نشا د ا.

غاب الشعور 
بالمسؤولية عند 
أغلبية الناس، ال 

يستشعر أحدهم 
مسئوليته في إقامة 
عدل، ومواجهة ظلم 
وطغيان، يهمه فقط 

واقعه وال يدرك أثَر 
الواقع العام على 

واقعه الشخصي 
نعيش حالة 

من الذلة 
أسوأ من 

التي ُضربت 
على بني 
إسرائيل؛ 

ألننا أضعنا 
المسؤولية!!

الكثير من 
الناس يكتفي 
بالتفرُّج على 

األحداث 
واآلخرون 

ُيقتلون 
َأْو ُتنتهك 
أعراضهم 
وهم من 

أمته!
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الجيش السوري 
يدّمــر أوكارًا ونقاطاً 
محصنة لإلجراميني 

بريفي إدلب وحماة
 : متابعات 

دّمـبت وحـدتٌت مـن تبجيش تبسـوري، أمس 
تبجمبـة، أوكارتً ونقاطـاً محّصنـة بلتنظيمـات 
تإلجبتمية يف ريف حماة تبشمايل ويدبب تبجنوري، 
ت عـىل خبقهـا تملتكـّبر التّفـاق منطقة  وذبـك ردًّ

خفض تبتصبيد. 
وذكبت وكابة تألنلاء تبسورية سانا، أ  وحدة 
من تبجيش نّفــذت رمايـات مدفبية وصليات 
تملجموعـات  تحصينـات  طابـا  صاروخيـة 
تإلجبتمية يف محيط قبية تبحويز اـمال سـه  
تبغاب، مدّمــبة أوكارتً وتحصينات بإلجبتميني، 
صفـوف  يف  ومصارـني  قتـىل  أوقبـا  كمـا 

تإلجبتميني. 
ويىل تبشـمال تبغبري مـن مدينة حماة رنحو 
38 كـم، دكـا وحـدٌة مـن تبجيـش ربمايات 
مدفبية مقبتت يجبتميي تنظيم جلهة تبنرصة 
ت  يف مدينة كفب زيتـا يف منطقة محبدة وذبك ردًّ
عـىل خبقهـا تتّفـاق منطقة خفـض تبتصبيد 
وتعتدتئهـا رابقذتئـف عـىل تملناطـق تآلمنـة يف 

تملنطقة ذتتها. 
ويىل تبرشق من مدينة مببة تبنبما  رنحو 10 
كيلومـرتت وجهـا وحدٌة مـن تبجيش رضرات 
وتحصينـات  أوكار  عـىل  صاروخيـة  مدفبيـة 
تإلجبتميـني عند أطبتف رلدة جبجناز ربيف يدبب 
تبجنورـي، َمــا أَدَّى يىل تدمري عـدد منها وييقاع 

خسائب يف صفوفهم. 

 : متابعات 
تبفلسـطينيني،  مـن  عـدٌد  أصيـب 
أمـس تبجمبـة، جـبتء تعتـدتء قوتت 
تالحتالل عليهم، خالل مشـاركتهم يف 
تبثابثة وتبخمسـني  تبجمبة،  فبابيات 
من مسـريتت تببـودة تبكـربى وكرس 
تبحصار رشق قطاع غزة تحا عنوت  

)تنتصار تبكبتمة(. 
وقابا وكابة مبا تبفلسـطينية: ي  
اـارًّا أصيب ربصاص تالحتالل رشق 
تبربيج، كما أصيلا طفلة رقنللة غاز 

يف تببأس رشق مدينة غزة. 
وأضافا تبوكابة، أ  قوتت تالحتالل 
قمبا تملسـرية راسـتخدت6 تببصاص 
تبحـي وتبغـاز تملسـي  بلدمـوع، مما 
تسـلب يف يصارـة تببـرشتت رحـاالت 

تختناق. 
ويف مـد  تبضفـة، أصيـب عرشتت 
تبفلسـطينيني رحـاالت تختناق، أمس 
تبجمبـة، جـبتء قمع قـوتت تالحتالل 
نبلـني  قبيـة  مظا ـبة  تبصهيونـي 
بالسـتيطا   تملنا ضـة  تألُسـلُوعية 
وتبجدتر تببنرصي يف تبضفة تبغبرية. 
وذكـبت وكابـة وفـا تبفلسـطينية 
بألنلـاء، أ  قـوتت تالحتـالل أطلقـا 
قنارـ  تبغاز تبسـا6 تجاه تملشـاركني 
راملظا بة تبتي خبجا دعماً ويسنادتً 
بألرسى يف مبتقالت تالحتالل، َمـا أَدَّى 
يىل يصارة تببرشتت رحاالت تختناق. 

ويف تبسياق، جددت رحبية تالحتالل 
تبخميـس،  تألول  أمـس  تبصهيونـي، 
تبفلسـطينيني  تبصياديـن  تسـتهدتف 
يف تبلحـب اـمال قطاع غـزة تملحارص 

رنريت  تسلحتها تبباااة. 
وقابا وكابة مبا تبفلسـطينية، ي  
رحبيـة تالحتالل أطلقـا تبنار راتجاه 
تبفلسـطينيني يف  مبتكـب تبصياديـن 
تبلحب قلابة تبسـودتنية امال تبقطاع 

دو  وقوع يصارات. 
وتتبمد قـوتت تالحتالل تسـتهدتف 
تبصياديـن يف رحـب غزة رإطـالق تبنار 

عليهـم ومالحقتهـم وتالسـتيالء عىل 
مبتكلهـم ملنبهـم مـن مزتوبـة مهنة 
تبصيـد تبتي تبد مصدر رزقهم تبوحيد 
يف ظ  تبحصـار تبجائب تبـذي تفبضه 

عىل تبقطاع. 
وتالنتهـاكات  تبقمـع  سـياق  ويف 
تملبتكلة ضد أرناء تبشبب تبفلسطيني، 
كشف تقبيب مبكز تبدرتسات وتبتوثيق 
تبتارع ملنظمـة تبتحبيب تبفلسـطينية 
عن تستشـهاد 61 فلسطينياً رينهم   
أطفال ربصاص تالحتـالل تبصهيوني 
ويصارـة 1500 فلسـطيني وتعتقـال 

0 5 آخبيـن يف تبضفة تبغبرية وقطاع 
غزة خالل تبشهب تملايض. 

ووفقـا بوكابة وفـا تبفلسـطينية، 
أوضـح تبتقبيب أ  10 اـهدتء ترتقوت 
يف تبضفـة تبغبريـة و11 ترتقـوت أثناء 
مشاركتهم يف مسـريتت تببودة وكرس 
وتبذكـبى  غـزة  قطـاع  يف  تبحصـار 
تبسـنوية بيـو6 تألرض عـىل أطـبتف 
تبقطاع، مشريتً يىل أ  سلطات تالحتالل 
تحتجزت جثامني أرربة اهدتء بريتفع 
عدد تبشهدتء تملحتجزة جثامينهم منذ 
عـا6 6016 يىل 0  يف مخابفة صارخة 

بلقانو  تإلنساني تبدويل. 
وأاـار تبتقبيـب، يىل أ  تالعتـدتءتت 
تبصهيونيـة عـىل قطـاع غـزة خـالل 
مـارس تملـايض أدت يىل يصارـة 1650 
يف  مشـاركتهم  خـالل  فلسـطينياً 
تبحصـار  وكـرس  تببـودة  مسـريتت 
ويصارـة نحـو 186 يف تبضفة تبغبرية 
نتيجة ممارسـات تالحتـالل راقتحا6 
تبقبى وتبللدتت تبفلسطينية ومن رني 
تملصارني 11 مسبفاً و16 من تبطوتقم 

تبصحفية. 
وبفا تبتقبيب، يىل أ  تملسـتوطنني 
تإلرستئيليني قاموت رـ  10 تعتدتءتت 
عىل تبفلسطينيني وممتلكاتهم خالل 
تبشـهب تملايض أسـفبت عـن يصارة 
16 فلسـطينياً رجـبوح مختلفة من 
رينهـم طفـ  وسـيدة كمـا اـملا 
تالعتـدتءتت تنفيذ عمليـة د س و7 
عمليـات يطـالق نـار يَضـاَفــة يىل 
تقتالع 0  اـجبة مثمـبة وحبجية 
وتدمري زجاج ويعطاب يطارتت نحو 

60 سيارة. 
جبتفـات  أ   تبتقبيـب،  ورـنّي 
تملستوطنني قاما رتجبيف 15 دونماً 
قبيـة  يف  تبفلسـطينيني  أرتيض  مـن 
جابود جنـوب نارلس ويقامة نحو 60 
ريتاً متنقالً يف منطقـة تبلحف تبتاربة 
ألرتيض رلـدة حـوترة جنـوب نارلـس 
وريـوت أُْخـــَبى يف تألرتيض تبتاربـة 

بقبية كفب قدو6 رشق قلقيلية. 

 : متابعات 

أّكـــد نائـُب أمـني عـا6 جمبيـة تببم  
تإلْسـاَلمي تبشـيخ علدتبله تبصابـح يف كلمه 
بـه تحا عنـوت  »حديث تألمـ «، أ  تطليع 
تملنامـة مع ت  أريب جبيمة مكتملة تألركا ، 
ومخابفـة رصيحه بقـبتر 6 6 تبذي أصدره 
مجلـس تألمـن تبـدويل تبتارع ملنظمـة تألمم 
تملتحدة تمللز6 تبكيا  تبصهيوني راالنسـحاب 

من أرتٍض محتلة. 
وقـال تبشـيخ تبصابـح يف كلمه بـه حول 
مؤتمـب ريـادة تألعمال تبذي يبقـد يف تملنامة 
يف تبفـرة ١٥ - ١٨ أربيـ  تبحـايل: ي  تطليع 
تملنامـة مع ت  أريب جبيمة مكتملة تألركا ، 
تبببريـة  بلقـبترتت  رصيحـة  ومخابفـة 
وتإلْساَلمية وتبدوبية خاصة تبقبتر 6 6 تبذي 
أصـدره مجلس تألمـن تبدويل تبتارـع ملنظمة 
تألمم تملتحدة تبـذي يلز6 تبكيـا  تبصهيوني 

راالنسـحاب تبكام  من تألرتيض تملحتلة عا6 
 .6١٩٦٧

وبفا تبشيخ تبصابح، يىل أ  تملنامة تتزعم 
مسـرية تبتطليع يرضاء بلكيـا  تبصهيوني، 
دتعيـاً كافـة أرنـاء تبشـبب يف تبلحبيـن يىل 
يردتء ُكــّ  وسـائ  تببفض وتالحتجاج تجاه 
جبيمـة تبتطليع مـع تببـدو تبصهيوني، يف 
»أُسـلُوع رفض تبتطليع« من تبيو6 تبخامس 

من تبشهب تبجاري. 

 : متابعات 

اـهدت تبباصمُة تبليلية طبترلس أمس 
تبجمبـة تاـتلاكات عنيفـة رـني تبقـوتت 
تملسـلحة تملوتبية بحكومة تبوفـاق تبوطني 
تبليلية، وجماعات مسـلحة تاربة بلمشـري 

»خليفة حفر« تملدعو6 يمارتتياً.
وأوضحـا مصـادر يعالميـة بيليـة أ  
تملبـارك تندببا يف مناطق سـوق تبخميس 
وتبسائح وسـوق تبسلا، جنوب تبباصمة، 
فيما أعلنـا جماعات »حفـر« أ  وحدتت 

عسـكبية دخلا يىل تبباصمة طبترلس من 
جميع تملحاور.

ورينمـا أعلنا وكابـة سـلوتنيك بألنلاء 
نقالً عن مصدر مقبب من قيادة ما يسمى 
»تبجيـش تبوطنـي تبليلي« تبتارـع بخليفة 
حفـر، أ  تملبـارك تـدور يف جـوتر مطـار 
طبترلـس تبـدويل فإ  مصـدرتً خاصـاً من 
قـوة حمايـة طبترلس نفى سـيطبة قوتت 
حفـر عىل منطقة قرص رن غشـري، مؤكدتً 
تسـتمبتر تالاـتلاكات قبب سـوق تبسلا 
وخلف مطار طبترلس حسـلما أفادت قناة 

بيليا تألحبتر.
ورما تشـهده بيليا من تصبيد عسـكبي 
رإطـالق حفـر تملدعـو6 يمارتتيـا عمليـة 
 جومية عـىل تبباصمة طبترلـس، يتضح 
عجـز أمـني عـا6 تألمـم تملتحـدة تملتوتجـد 
 نـاك عن حماية  يلة مؤسسـته تبدوبية، 
وتبالفا أيضاً أ  مشـيخة رن زتيد تملشاركة 
يف تببدوت  عـىل تبيمن رزعم يعادة تبرشعية 
تقـف يف أزمـة بيليا عىل تبنقيـض مقوضة 
حكومـًة مبرًفـا رهـا دوبيـاً ومتوتجدة يف 

طبترلس تبباصمة وبيسا يف تملنفى.

إصابات خالل مسريات العودة يف غزة ورام اهلل واستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة واعتقال 0402 الشهر املاضي

الشيخ الصالح: تطبيع املنامة مع تل أبيب جريمة مكتملة

اشتباكات عنيفة يف العاصمة طرابلس بني القوات الحكومية وجماعات »حفرت« املدعومة إماراتيًا

الرئيس الجزائري يستقيل من الحكم 
 : متابعات 

أعلن تببئيـُس علُدتببزيز روتفليقة، 
تألررباء تبفائا، تستقابتَه من منصب 
رئاسـة تبجمهوريـة، مقدمـاً ذبك يىل 
تملجلـس تبدسـتوري يف تبلـالد، وذبـك 
عقـب تحتجاجـات اـبلية تسـمبت 
ما يقـارب تبخمسـة تألسـاريع، فيما 
توتصلا تالحتجاجات تبشـبلية ربغم 

تبك روتفليقة بلحكم. 
وقّبر تملجلس تبدسـتوري يف تبجزتئب 
يرـالَغ تبربملـا  رحابة اـغور منصب 
بلمـادة  طلقـاً  تبجمهوريـة  رئيـس 
مئـة وتثنني من تبدسـتور ربـد قلوبه 
تستقابة تببئيس روتفليقة، فيما وّجه 
تببئيس تملسـتقي  روتفليقة رسابة يىل 
تبشـبب تبجزتئبي قّد6 فيهـا تالعتذتر 

وطلب منه تبصفح وتملسامحة. 



تبسلا 
1 ابلا  0  1 ـ  -  6 يربي  ب6601

ــة  السيد حسني رضوان الله عليه لم يتَحـّرك من فراغ، واملشروع القرآني الذي قدمه لأُلمَّ
ــة في أمّس احلاجة إليه، يشهد الواقع وتشهد األحداث كما قلنا وهي يومية  هو مشروع األُمَّ

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي منذ ذلك اليوم وإلى اليوم. 

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي
   

يف الس�اعات األوىل من 
الخمي�س 26/ م�ارس/ 
2015، متخفي�ًة بظ�ام 
دفع�ًة  أنقض�ت  اللي�ل، 
واح�دًة )185( من أحدث 
األمريكي�ة  الطائ�رات 
والفرنس�ية  والربيطانية 
يف  س�كنيٍة  مب�اٍن  ع�ى 
مق�رات  وع�ى  صنع�اء 
مدنية ومطارات ومواقع 
دفاع جوي ومعس�كرات 

ومنشآت مختلفة يف العاصمة واملحافظات. 
تقاس�مت ه�ذه الهجمة الغ�ادرة الس�عودية بمائة 
طائ�رة ودولة اإلم�ارات بثاثني، بينما أس�همت ببقية 

الطائرات قطُر والبحرين والكويت واألردن واملغرب.
واخت�رت واش�نطن من�رباً إلع�ان الح�رب ملنحها 
اإلج�ازَة والهيبَة والصبغَة األمريكي�ة امللطخة بالدماء، 
وزاد الجبر فأّكد يف إعانه أن اإلعداَد للحرب بمش�اركة 

واشنطن استغرق شهوراً عدة. 
كان عنُف وحجُم الهجمة الدموية مس�نودًة بهجمة 
سياسية وإعامية من أول لحظة يبتغي إصابَة الشعب 
اليمن�ي بالصدم�ة والرع�ب، وجعل�ه يش�ُعُر بالضياع 
وانع�دام الحيلة وامُلع�ني، ودفعه للخضوع مستس�لماً 
لألم�ر الواقع والق�وة القاه�رة، والت�رع إىل املعتدي 
لرفَق بالضحية ويحس�ن ذبَحه�ا ويعفَر لها خطاياها 
وعقوقه�ا، والتعه�د بع�دم رف�ع الصوت م�رة أخرى، 
واختي�ار العبودية عقيدَة حي�اة، والتعهد بالبقاء تحت 

أقدام السعودي ما بقي الدهر. 
وقبل انقضاء 24 س�اعة من بدء العدوان الغادر ويف 
أجواء غضب وصدمة وحرة ش�ذَّ عنه�ا البعض، ظهر 
السيُد عبدامللك بدرالدين الحوثي ليعالَج الصدمَة ويبدد 
الحرة ويرسم طريقاً واضحاً ملن أراد أن يواجَه الخطَر 
ال�ذي داه�م اليمن واليمني�ني فجأة، وق�ال يف خطابه: 
الي�وم تجّل�ت الحقائ�ُق وُكش�ف املس�تور وحصحص 

الحق، وكشفت قوى الرش واإلجرام عن نفسها.
وأضاف: من واشنطن أعلن السفر السعودي الحرَب 

الغاشمة الظاملة، بدون مقدمات ومربرات. 
يف ه�ذا الخطاب أطلق عبُداملل�ك الحوثي عبارتَه التي 
حلقت يف اآلفاق ))يف اليم�ن هذا غر وارد((، وأصبحت 
والقصائ�د  الخطاب�ات  اس�تلهمته  تعبوي�اً  ش�عاراً 
والزوام�ل، وم�ا كان يعنيه بغر ال�وارد يف اليمن هو أن 
يتعّرض اليمنيون إىل القت�ل واملوت جوعاً وحصاراً وأن 

يبقوا مكتويف األيدي خاضعني وأذالء. 
ويف ه�ذا الخط�اب األول يف أول ي�وم للع�دوان راهن 
الس�يد عبدامللك الحوثي عى الرصيد األخاقي للش�عب 
وما له من عزة وكرامة وإباء وشهامة ملواجهة العدوان 

با خضوع وال انكسار وال صمت وال استسام. 
كان ق�رار اس�تيعاب الرب�ة املباغت�ة والصدم�ة 
واالتكال عى الل�ه، واملقاومة حتى آخر رمق هو القراَر 

الوطني الوحيد واملمكن، إال أنه بدا للبعض 

من ليلة الغدر والصدمة 
إىل صباح الصمود الوطني 

ملا تجلَّى
ي��ا ي����وَم رق��ي��اك أض��ح��ى ي����وَم ع��اش��ورا

ت��ط��ب��ي��را ن��ح��ي��ي��ه  وال  ن���ه���ج���اً  ن���ح���ي���اه 
ح�����ّررت ب���ال���دم م���ا ع��نَّ��ا ال���َع���َم���اءُ ط��وى

ِس����ف����راً ت��ط��ال��ُع��ه األج����ي����اُل م��ن��ش��ورا
ك������أوِل ال���وح���ي آي�����ات ال���ك���ت���اب ج��رت

ع���ل���ى ل���س���ان���ك ح�����رى ت��ن��ض��ح ال���ن���ورا
ج���ل���وت ع��ن��ه��ا أح���اب���ي���ل ال���ط���غ���اة وم��ن

واف����ت����روا زورا وأزاع�������وا  ب��ه��ا  زاغ������وا 
ع���ٌن ع��ل��ى م��ح��ك��م ال��ت��ن��زي��ل ت��ع��ض��ُده��ا

تظهيرا األح�����داِث  غ��ام��ِض  ع��ل��ى  ع���ٌن 
ب��ارئ��ه��ا ق�����رآَن  َج���َف���ْت  ِإذ   ، ق��س��ت  ملّ����ا 

ق���ل���وُب ق��وم��ك ك��ن��ت ال���ه���دَي م��س��ط��ورا
قطَعْت ال��ه��وى  دن��ي��ا  م��ا  بالدين  وص��لْ��َت 

وك������ان ق���ب���لَ���ك وح������ُي ال���ل���ه م��ه��ج��ورا
ج���ّس���ْدتَ���ه رح���م���ًة ل��ل��ن��اس ح���ن ه��وى

ب���ه ال���ط���غ���اة ع��ل��ى األع����ن����اق س���اط���ورا
بسقت ص��ح��رائ��ن��ا  ف���ي  ك��ف��ي��ك  زروُع 

ال��بُ��ورا األن��ف��َس  وحتيي  اجل��ف��اَف  تطوي 
ي���ا س��ي��دي ي���ا ح��س��َن ال��ع��ص��ِر إن ي���داً

ُم�����دت إل���ي���ك ج��ن��ت خ���زي���اً وت��خ��س��ي��را
خ��اب��ت ِع����داك وأم��س��ى ج��م��ُع��ه��ا بَ����َدداً

م���ب���ع���ث���راً ف����ي م���ه���ب ال����ري����ح م��ن��ث��ورا
سنابكنا ص��ي��اص��ي��ه��م  خ����ال  ج���اس���ت 

ف���ت���ب���رت م����ا ع���ل���ت ب����احل����ق ت��ت��ب��ي��راً
وج��ل��ج��ل��ت ي���ا ل����ث����اراِت احل���س���ن على

وال��ط��ورا( ت��ط��وي )جن��د  املسافة  َرْح���ِب 
م����س����ّي����راٍت س�����رى ن�����ور امل���س���ي���رة ف��ي

ل���ي���ل اجل����زي����رة ي���ج���ت���اُز امل��ض��ام��ي��را
ق��م��ٌر َذَوى  أم���ري���ك���ا  س��������ادُن  وظ�����ن 

ف��ي��ن��ا ف������اَح أب�����و ج���ب���ري���ل م��ن��ص��ورا
وان��ط��ف��أت ال��ط��اغ��وُت  َذَوى  جت��لّ��ى  مل��ا 

ن����اُر اخل��ل��ي��ج وَخ�����������رَّ ال��ب��غ��ي م��دح��ورا 

صالح الدكاك

يحيى صالح الدين
 

ال�ذي  الكب�رُ  التس�امُح 
تبدي�ه قي�ادُة الث�ورة وقي�ادة 
يُعترَبُ فرصًة  السيايس  املجلس 
كب�رًة وثمينًة لكل م�ن ال زال 
تح�ت  نفس�ه  ويجن�د  يعم�ل 
قي�ادة تحالف الرش الس�عودي 
األمريك�ي اإلماراتي، عى أُولئك 
اغتنام هذه الفرصة للعودة إىل 
حضن الوطن، ما الذي يجعلُكم 
تس�تمرون يف تنفي�ذ األجندات 
وق�د  الصهيوني�ة  األمريكي�ة 
تكشفت نواياهم الخبيثة تجاه 
البل�د بكامل�ه اليوم بع�د أربع 

سنوات من العدوان؟ 
ما ال�ذي يمنعه�م من جعل 
ع�دن كُدبَ�ي وإح�داث نهضة 
اقتصادي�ة كم�ا وعدوك�م قبل 

احتالهم للبلد؟ 
الخ�راُب  ع�م  مل�اذا 
كل  األمني�ة  واالضطراب�ات 
األماك�ن املحتل�ة؟ مل�اذا يقبع 
الرسي�ة  الس�جون  يف  اآلالف 
اإلماراتي�ة وم�ن الذي�ن قاتلوا 
يف صف�ه وس�اعدوه الحت�ال 
بلده�م ويمارس بحقهم أش�د 
أن  ورغ�م  التعذي�ب،  أن�واع 
حزب اإلصاح مت�ورط بدعمه 
املئات  ال�رش فهن�اك  لتحال�ف 
من أعضاء الحزب تم اغتيالُهم 
محافظتَ�ي  يف  وس�جنهم 
ع�دن وتع�ز وهناك م�ن تمت 
صديق�ة  بن�ران  تصفيته�م 
بالقصف تحت ع�ذر أخطاء يف 
اإلحداثي�ات، كان آخره�ا إبادة 
كتيب�ة كامل�ة يف الج�وف ت�م 

قصُفهم بالطران السعودي. 
ويف تعز تم إنش�اء وتشكيل 
أربعة ع�رش فصي�اً وهم اآلن 
يتناح�رون فيما بينه�م يومياً 
ال�رش  كل م�ا قدم�ه تحال�ف 
وواهي�ة  كاذب�ة  أع�ذار  م�ن 
عن�د احتاله تبخ�رت وطارت 
وجهه�م  وتكش�ف  اله�واء  يف 
القبي�ح، كلنا نس�مع ونرى ما 
يجري يف املناطق الواقعة تحت 

سيطرتهم من 

الوطن يتسع 
للجميع 
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