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تدمري 10 اآليات يف جنران وجيزان وم�شرع ع�شرات املرتزقة بعملية نوعية يف نهم
متابعات وزير إعالم املرتزقة يكتب لصحيفة 

إسرائيلية عن »خطورة الشعارات 
املناهضة للكيان الصهيوين يف اليمن«

يف إطار تصعيد العدوان للحرب االقتصادية:

أكد خالل لقائه املبعوث األممي أن اإلجراءات التعسفية باجلانب االقتصادي واحتجاز السفن عقاب مجاعي يطال مجيع املواطنني اليمنيني

حكومة املرتزقة تت�شبب باأزمة م�شتقات نفطية تزامناً مع موجة الكولريا

ال�شيد عبدامللك احلوثي: ال�شمت الأممي يغطي على جرائم العدوان

اجمل�����زرة  ح��ص��ي��ل��ة  م������رأة  و22  ط���ف���اًل   43 ب��ي��ن��ه��م  آخ����ري����ن   95 وج������رح  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ًا   14 اس���ت���ش���ه���اد 
م����ؤمت����ر ص���ح���ف���ي ل������ »ال����ت����رب����ي����ة« و »ال�����ص�����ح�����ة« ي����ع����رض إح����ص����ائ����ي����ات جم��������زرة س�����ع�����وان وي����ن����اق����ش أب����ع����اده����ا 
ت������واص������ل اإلدان����������������ات ال�����رمس�����ي�����ة واحل������زب������ي������ة وال����ش����ع����ب����ي����ة جمل����������زرة ال��������ع��������دوان يف ح������ي س����ع����وان

الأمم املتحدة.. فجور ل انفجار
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 : الحدود
واصلت قواُت اثجيش واثلجا  اثشـبعية 
عملياِتهـا اثبسـكبية يف مختلف جعهات ما 
وراا اثحـدود، ونفـذت، أمـس االثنني، عدة 
عمليات تضمنت اغارات عىل مواقَع ملبتزقة 
اثجيش اثسـبودي، كمـا دمبت َعــَدداً من 
آثيات اثبدّو، وسـقط خلل ذثك عرشات من 

اثقتىل واثجبحى يف صفوف املبتزقة. 
وأفاد مصدر عسـكبي ثصحيفة املسرية 
أ  قـوات اثجيـش واثلجـا  نفـذت، أمس، 
يغارة نوعية عىل عدة مواقع ملبتزقة اثجيش 
اثسبودي قعاثة اثسديس يف جعهة نجبا . 
وأوضـح املصـدر أنـه جـبى اسـتهداف 
مجاميـع املبتزقة اثذين كانوا يف تلك املواقع 
رنـريا  ورضرـات مسـددة أسـفبت عـن 
مـرع ويصارة عـدد منهم، رينهـم اثنا  

سقطا ربصاص اثقناصة. 
وتكعد مبتزقة اثجيش اثسبودي خسائَب 
يضافيـة يف املنطقة ذاتها جـباا وقوعهم يف 
كمـني  نـديس، حيـث انفجبت رهـم ععوة 
ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة اثبسكبية 
اثتاربـة ثلجيش واثلجا ، ما أَدَّى يىل مرع 

ويصارة عدد منهم. 
كمـا نفذت قواُت اثجيش واثلجا  عملية 
يغـارة أخـبى عىل مواقـَع ملبتزقـة اثجيش 
اثسـبودي يف مجازة رجعهة عسري، وأوضح 
مصـدر ميدانـي ثلصحيفـة أ  َعــَدداً من 
املبتزقة سـقطوا رني رصيع وجبيح رنريا  

اثجيش واثلجا  خلل اثبملية. 

مـن جانب آخـب، تمّكنت قـوات اثجيش 
واثلجـا  من كـر محاوثة زحـف ملبتزقة 
األجـارش  صحـباا  يف  اثسـبودي  اثجيـش 
قعاثـة نجـبا ، حيث أفاد مصدر عسـكبي 
ثلصحيفة رأ  املبتزقة حاوثوا اثتقد9  ناك 
مـن مسـارين يال أنهـم تببضـوا ثرضرات 
ونريا  مسـددة ووقبوا يف كمائَن  ندسية، 
ما أسـفب عـن مرع ويصارة عـدد منهم، 
فيمـا الذ رقيتهـم راثفبار، وثـم يحققوا أي 

تقد9. 
وأوضـح املصـدر أنه تـم خـلل اثبملية 
تدمري ثلث آثيات ثلمبتزقة، رواسطة ععوات 
ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة اثبسكبية 
اثتاربـة ثلجيـش واثلجـا   نـاك، وكانـت 
اآلثيات تحمـ  َعـَدداً من املبتزقة سـقطوا 

رني رصيع وجبيح جباا تدمري ا. 
واثلجـا   اثجيـش  قـواُت  دمـبت  كمـا 

اثشـبعية آثيتني يضافيتـني ملبتزقة اثجيش 
اثسـبودي يف منطقـة اثقذاميـ  رصحـباا 
األجـارش أَيْضاً، وأفـاد مصـدر ميداني رأ  
َعــَدداً من املبتزقة كانوا عـىل متن اآلثيتني 

وسقطوا رصعى وجبحى. 
ودمـبت قـوات اثجيـش واثلجـا  أَيْضاً 
آثيتـني ثلمبتزقـة يف صحـباا اثعقـع قعاثة 
أ   عسـكبي  مصـدر  وأوضـح  نجـبا ، 
يحدا مـا كانت تحمـ  َعـَدداً مـن املبتزقة 

سقطوا رني رصيع وجبيح. 
ويف جيزا ، دمبت قواُت اثجيش واثلجا  
اثجيـش  ملبتزقـة  آثيـات عسـكبية  ثـلَث 
رسـلح  املببيضـة،  موقـع  يف  اثسـبودي 

مناسب. 
ورهذا تص  حصيلة اآلثيات اثتي دمبتها 
قـواُت اثجيـش واثلجا  يف نجـبا  وجيزا  

خلل أق  من  9 ساعة يىل 10 آثيات. 

أخبار

»بدرp-1« البالستي يوقع مقتلة كربى يف 
صفوف املرتزقة شمال الضالع 

مصرع عشرات املرتزقة بكسر زحف لهم 
شرق جبل النار وتدمري آليتني

 : خاص

ثلجيـش  اثصاروخيـة  اثقـوُة  أطلقـت 

واثلجـا  اثشـبعية، مسـاَا أمـس االثنني، 

 »1-Pصاروخـاً راثسـتياً مـن نـوع »رـدر

اثذكي عىل تجمبات ملبتزقة اثبدوا  امال 

محافظة اثضاثع. 

وأكد مصدٌر يف اثصاروخية أ  اثعاثستي 
أصاب  دفه ردقة عاثية، وأوقع عدداً كعرياً 
من اثقتىل واثجبحى يف صفوف املبتزقة. 

دقيـق  رصـد  ربـد  اثرضرـة  وجـاات 
ثتحـّبكات وتجمبـات املبتزقـة يف املنطقة 
املسـتهدفة، حيـث أفـاد مصدر عسـكبي 
ثلصحيفـة أ  اثصاروخ اسـتهدف حشـداً 
كعرياً ثهم، وأوقع مقتلة كربى يف صفوفهم.

 : الحدود
سـقط اثبرشاُت مـن مبتزقـة اثبدوا  
األمبيكـي اثسـبودي قتـىل وجبحـى وتم 
تدمـري آثيتـني ثهـم، أمـس االثنـني، خلل 
عمليـات نفذتهـا قـوات اثجيـش واثلجا  
وحـبض  ميـدي  جعهتَـي  يف  اثشـبعية 

اثحدوديتني. 
وأفاد مصدر عسكبي ثصحيفة املسرية 
اثشـبعية  واثلجـا   اثجيـش  قـوات  رـأ  
تمّكنـت، أمس، مـن كـر محاوثة زحف 
ملبتزقـة اثبدوا  رشق جعـ  اثنار رحبض، 
حيث حاول املبتزقـة اثتقد9  ناك يال أنهم 
تببضوا ثرضرات مسددة أوقبت اثبرشات 
من اثقتىل واثجبحى يف صفوفهم، وأجربت 
رقيتَهـم عـىل اثفـبار واثرتاجـع، وانتهـت 

محاوثتُهـم راثفشـ ، ورـدو  أ  يحققوا 
فيهـا أي تقد9.  وأوضـح املصدر أنه قوات 
اثجيـش واثلجـا  دمـبت آثيـًة عسـكبية 

ثلمبتزقة خلل اثبملية. 
كما تمّكنت قـوات اثجيش واثلجا  من 
تدمـري آثيـة أخـبى ثلمبتِزقة خلـف جع  
اثنار، وذثك رواسـطة ععوة ناسفة زرعتها 

وحدة اثهندسة اثبسكبية. 
وأوضـح املصدر أ  اآلثيـة كانت تحم  
َعـَدداً من املبتزقة سـقطوا َجميباً رصعى 

جباا تدمري ا. 
يىل ذثك، أفـاد ثلصحيفة مصدٌر يف وحدة 
اثقناصـة اثتاربـة ثلجيـش واثلجـا  رأ  
خمسـَة عنارَص من املبتزقة سـقطوا رني 
رصيع وجبيح ربمليات قنص استهدفتهم 

امال صحباا ميدي. 

إغارتان على مواقع املرتزقة يف نجران وعسري وتدمري 10 آليات

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بضربة »كاتيوشا« يف مفرق الوازعية

وزير إعالم حكومة املرتزقة يكتب مقاالً بصحيفة صهيونية 
يهاجم الشعارات املناهضة إلسرائيل يف اليمن

 : متابعات
اثبـدوا   مبتزقـة  حكومـُة  تواصـُ  
األمبيكي اثسـبودي االرتمـاَا يف أحضا  
املزيـد  يعـل   عـرب  اثصهيونـي  اثبـدّو 
مـن اثبلقـات اثتطعيبيـة مـع اثكيـا  
اسـتفزازية  خطـوة  ويف  اثصهيونـي، 
ملشاعب اثشبب اثيمني اثبافض ثلحتلل 
اثصهيونـي ألرض عبريـة، وتزامنـاً مع 
ارتـكاب مجزرة طلب سـبوا ، سـارع 
وزيُب يعل9 حكومـة اثفاّر  ادي يىل نرش 
مقاٍل يف يحدى أاهب اثصحف اثصهيونية 
رخطـورة  وصفـه  عمـا  فيـه  تحـدث 
اثشبارات املنا ضة إلرسائي  يف اثيمن. 

ونـرشت صحيفة جريوزاثيم روسـت 
اثصهيونيـة، أمـس األول األحـد، مقـاالً 
ثلمبتـزق مبمـب اإلريانـي وزيـب اإلعل9 
اثتبـاوَ   ثيكشـف  املبتزقـة،  رحكومـة 
اثخفي طيلة سنوات اثبدوا  عىل اثيمن، 
كااـفًة رهذه اثخطوة متانة اثبلقة رني 

املبتزقة واثبدّو اثصهيوني. 
املبتـزق اإلريانـي يف مقاثـه، كشـف 

اثحقـَد األعمى عـىل اثشـبب اثيمني من 
قع  املبتزقة وأزاح اثستار عن حقيقة ما 
يحُدُث من اسـتهداف املـدارس منذ رداية 
اثبـدوا ، ومحبضـاً دول اثبـدوا  عـىل 
اسـتهداف األطفـال واثطلب واملنشـآت 
اثتبليميـة، وادعى يف مقاثـه أ  املدارَس 
تشـك  خطباً َكعـرياً عىل اثباثـم ومربراً 
ثلقصـف رحجـج وا ية وكيديـة رزعمه 

أنها تضم مبسكبات تدريعية. 
 وواصـ  املبتزق اإلريانـي اثتحبيض 
عىل املـدارس واثطلب، مدعيـاً أ  طلب 
اثيمـن أدوات موت ررشية تبيـُق عملية 
اثسـل9، مشـرياً يىل أنـه يتم فيهـا تبديُد 
املنا ضـة إلرسائيـ ، و ـو  اثشـبارات 
ما اعتـربه كاريٌ مـن اثنشـطاا اثيمنيني 
دعوًة رصيحًة من قع  اثبدوا  وحكومة 
املبتزقـة ثلكيـا  اثصهيونـي ثلبب دور 

أكرب يف اثبدوا  عىل اثيمن. 
وزيـب خارجيـة  أ   راثذكـب  اثجديـب 
حكومـة اثفـاّر  ـادي اـارك رمؤتمـب 
وارسـو يف منتصف اـهب فربايب املايض، 
وجلـوس املدعـو خاثـد اثيمانـي رجانب 

رئيس وزراا اثبـدّو اثصهيوني نتنيا و، 
اثـوزراا  رئيـس  رإعطـاا  قـا9  حيـث 
اثصهيونـي املكبفـو  اثخـاص ره عقَب 
حـدوث خل  يف جهـاز اثصـوت يف مقبد 

نتنيا و. 
وكا  نتنيا ـو علـق عىل جلوسـه يىل 
جانـب وزيـب اثخارجية املبتزقـة ربعارة 
“ ـذا أول تباو  رني يرسائيـ  واثيمن”، 
كمـا نرش عىل حسـاره يف “تويـرت” خرباً 
يتضمـُن صـورًة ثـه يىل جانـب اثيماني 
وكتب فوقها راثبربية “نصنع اثتاريخ”. 
اثفـاّر  ثحكومـة  املشـاركُة  وأثـارت 
يف املؤتمـب اثتطعيبـي حفيظـَة اثشـبب 
اثيمنـي اثـذي خبج يف مسـريات يف كافة 
املحافظـات رـبااًة من اثخونـة واثبملا 
ورفضاً ثخطـوات اثتطعيـع رني حكومة 
اثفـاّر واثكيا  اثصهيونـي، غري أ  وزيَب 
اثخارجيـة رحكومـة املبتزقـة أّكـــد يف 
تريـٍح ثقنـاة اثجديـدة اثلعنانية نهاية 
اثشـهب املايض أنه غريُ ناد9 عىل جلوسه 
يىل جانب نتنيا ـو، مبترباً أنه ثم يبتكب 

رذثك أي خطأ. 

 مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة الجيش السعودي خالل العمليات:

 في إطار خطوات التطبيع التي رفضها ُكــّل اليمنيين بعد مؤتمر وارسو:

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بهجوم 
على مواقعهم يف جبهة نهم

 : نهم
نّفذت قواُت اثجيش واثلجا  اثشـبعية، أمـس االثنني، عمليًة  جوميًة نوعية 
عـىل عدد مـن مواقع مبتِزقـة اثبدوا  األمبيكي اثسـبودي يف جعهـة نهم، كما 
أحعطت محاوثَة تسل  ثهم، وسقط عدٌد من املبتزقة قتىل وجبحى خلل ذثك. 
وأفاد مصدر عسـكبي ثصحيفة املسـرية رـأ  وحداٍت من اثجيـش واثلجا  
اـنت ُ ُجومـاً نوعياً عىل عدة مواقـَع يتمبكز فيها مبتزقـة اثبدوا  يف منطقة 
املدفو ، وجبى خلل اثهجو9 اقتحا9ُ تلك املواقع واستهداف املبتزقة اثذين كانوا 
فيها رنريا  مسـددة أوقبت َعــَدداً من اثقتىل واثجبحـى يف صفوفهم، فيما الذ 

رقيتهم راثفبار. 
جـاا ذثـك فيما أحعطت قـواُت اثجيش واثلجـا  محاوثة تسـل  ثلمبتزقة يف 
حبيب نهم، وأوضح مصدر ميداني ثلصحيفة أ  املبتزقة تببضوا ثنريا  مسددة 

خلل تلك املحاوثة اثفاالة، ما أَدَّى يىل مرع ويصارة عدد منهم. 

 : تعز
سـقط عدٌد من مبتزقة اثبدوا  األمبيكي اثسبودي 
قتـىل وجبحـى يف محافظة تبـز، أمس االثنـني، جباا 

رضرة صاروخية نفذتها قوات اثجيش واثلجا . 
وأفـاد مصـدر عسـكبي ثصحيفـة املسـرية رـأ  
قـوات اثجيش واثلجـا  أطلقت صاروخ »كاتيواـا« 
عىل تجمبـات ملبتزقـة اثبدوا  تم رصد ـا يف مفبق 

اثوازعية. 
وأّكـــد املصـدر أ  اثصـاروخ حقق يصارـة دقيقة 
وأسـفب عن مرع ويصارة عدد مـن عنارص املبتزقة 

اثذين كانوا  ناك. 
وأوضـح املصدر أ  رقية املبتزقة فـبوا من املنطقة 

خوفاً من تكبار االستهداف. 
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 : خاص
اثتقـى قائـُد اثاورة اثسـيد ععدامللـك اثحوثي، أمس 
االثنـني، راملعبوث األممي مارتن غبيفيث، راثتزامن مع 
زيارة األخري ثلباصمة صنباَا؛ ملناقشـة اتّفاق اثحديدة 

واثبباقي  اثتي تقُف أما9 تنفيذه. 
ورحسـب اثناطـق اثبسـمي ألنصـار اثلـه محمـد 
ععداثسـل9، تم خلل اثلقاا »مناقشـُة اتّفاق اثحديدة 

ورضورة اإلرساع يف تنفيـذه رَبيداً عـن اختلق عباقيَ  
من قع  دول اثبدوا  خارج اتّفاق اثسويد«. 

كما تطبق ثقاُا قائد اثاـورة راملعبوث األممي يىل ما 
يبانيه اثوضُع اإلنسـاني من سوا يتزايد جباا اثحصار 
اثظاثم واثقيود اثتبسـفية عىل اثتجارة وحبية اثحبكة 
ويسـاعد يف ذثـك تقاعس اثـدور اثفاع  ثألمـم املتحدة 
إلزاثتهـا واثتي من أربز ا اسـتمباُر غلق مطار صنباا 

وانتشار األمباض وتوقف ملف األرسى. 

أيضـاً  ناقـش  اثلقـاَا  أ   ععداثسـل9،  وأضـاف 
»اإلجبااات اثتبسفية رحق اثجانب االقتصادي كبقاب 
جماعي خاصة احتجاز م ثلسـفن اثنفطية، ومحاوثة 
فْبِض قيود اقتصادية تبسـفية تسـهم يف ازدياد حاثة 
اثوضع اإلنساني واثذي يطال جميع املواطنني اثيمنيني 

رل استاناا«. 
وتحـدث قائُد اثاورة عن ممارسـات قـوات اثبدوا  
من اختطاف ثلنسـاا يف املناطق املحتلـة، وازدياد  ذه 

اثحـاالت رني فرتة وأخـبى وال تتببُض إلدانة الزمة من 
قع  األمـم املتحدة واثجهـات املبتعطة رهـا و ي تما  

انتهاكاً جسيماً. 
وأاـار اثسـيد ععدامللـك اثحوثـي خـلل اثلقـاا يىل 
»االسـتهداِف اإلجبامـي َواملسـتمب ثألطفال واثنسـاا 
يف جبائـم متكبرة ومسـتمبة؛ َكـــْو  اثصمت املطعق 
يسـاعُد عىل تغطية جبائم اثبدوا  واستمباريتها رحق 

أرناا ابعنا اثيمني«. 

السيد عبدامللك الحوثي يلتقي املبعوث األممي ويناقش معه اّتفاَق الحديدة وعرقلَة العدوان لتنفيذه

حكومة املرتزقة تتسبب بأزمة جديدة يف املشتقات النفطية تزامناً مع موجة الكولريا

 اعتبر قائد الثورة أن تقاعس األمم المتحدة يساعد على تصاعد جرائم العدوان والحصار:

 بعد إعالنها عن فرض قيود على استيراد النفط بإيعاز بريطاني ومباركة أمريكية:

ناشطون يمنيون وعرب اعتبروها شريكًا يمحو آثاَر جرائم العدوان:

استنكار واسع ملوقف األمم املتحدة املضلل تجاه قصف العدوان ملدرسة البنات بسعوان
 : إبراهيم السراجي

عـىل اثبغم مـن االنتقادات اثداخليـة واثخارجية اثتي 
طاثـت األمـَم املتحدة عـىل خلفية مواقفها اثسـلعية من 
اثجبائـم اثتـي ارتكعهـا تحاثـُف اثبدوا  رحـق األطفال 
واثنسـاا يف اثيمن عىل مدى أكاَب مـن أرربة أعوا9، يال أ  
تلـك املواقَف اثتـي كانت تقُف عند اثحـد األدنى تد ورت 
رشك  كعري أثار استغباَب واستنكار املكونات اثسياسية 
واثبلمائية واالجتماعية واثشـبعية ربد املوقف املتواطئ 
ثهذه املنظمة اثدوثية تجـاه جبيمة اثبدوا  اثتي وقبت، 
أمـس األول، راثباصمة صنباَا واثتي أّدت ثسـقوط ب10 
اهداا وجبحى ُجلُّهم من طاثعات املدارس رحي سبوا . 
وتجا لـت األمم املتحدة واملنظمات اثتاربة ثه اثباملة 
يف اثيمن اعرتاَف وسـائ  اإلعل9 اثبسـمية ثدول اثبدوا  
اثتـي أعلنـت خرب اثغـارات اثجوية عىل منطقة سـبوا  
وسـط األحياا اثسـكنية يف وقـت اثظهـرية، موقبة تلك 
اثخسـائب اثعرشية اثهائلة، َحيْـــُث اكتفت األمم املتحدة 
رعيا  يشـري يىل قلقها مما حدث، غري أ  األخطب من ذثك 
أ  اثعيا  وصف عملية اثقصف اثجوي رـ »اثتفجري« مما 
أتـاح ثتحاثف اثبدوا  ووسـائ  يعلمـه تمييع اثجبيمة 
رشـك  أثار اثكاري من اثتساؤالت اثشـبعية حول تد ور 
موقـف األمـم املتحـدة مـن املوقـف اثسـلعي يىل املوقف 

املتواطئ. 
وثم تكتف األمـم املتحدة رتجا   اإلعل  اثريح من 

قع  يعل9 اثبدوا  اثذي اعرتف رشن عدة غارات عىل حي 
سـبوا ، ر  تجا لت أيضاً مقاطع اثفيديـو اثتي وثّقها 
املواطنـو  ونرُِشت عىل نطاق واسـع يف مواقع اثتواص  

ووسـائ  اإلعـل9 املختلفة اثتـي تُظِهُب روضـوح ثحظَة 
وقوع اثغارات اثجوية اثتي انها طريا  اثبدوا  عىل حي 
سـبوا  راثقبب من يحدى مـدارس اثعنات اثتي تببضت 

ألرضاٍر كعـرية وسـقطت عـدة اـهيدات مـن اثطاثعات 
املنتميات ثلمدرسة. 

كذثـك قامت منظمات األمم املتحدة اثباملة يف صنباا 
رتمييـع اثجبيمـة مـن خـلل ريانـات تبرب عن األسـف 
ثسـقوط ضحايا دو  أية ياـارة ثلجنـاة املتمالني ردول 
اثبدوا ، داعية األطـباَف املختلفة يىل ضعط اثنفس، رغم 
أ  اثباصمـة ال تشـهد مبارَك رـني أطباف رـ  تتببُض 
ثغارات جوية من قع  اثبدوا ، كما ورد يف ريا  منسـقة 
اثشـؤو  اإلنسـانية ثيز غباندي اثتي يبى مباقعو  أنها 
انصاعـت ثتهديداِت دول اثبـدوا  وحكومة املبتِزقة ربد 
تببضها خـلل اثفرتة املاضية ثحمـلت يعلمية وتهديٍد 
ربد9 اثسـماح ثها رمواصلة اثبمـ  واملطاثعة رتغيري ا، 
َحيْــُث أاار املباقعو  يىل أ  موقَف غباندي تجاه مجزرة 
اثبدوا  رحق طاثعات املدرسة يف سبوا  جاا ربد أساريَع 
مـن توّقف اثحملة اإلعلمية واثسياسـية ضد ا من قع  

دول اثبدوا  وحكومة املبتِزقة. 
مـن جانب آخب، عـرّب اثنااـطو  اثيمنيـو  واثببب 
عن اسـتنكار م ثلموقف املخزي مـن قع  األمم املتحدة، 
َحيْــُث عّلقوا رآرائهم عىل موقع األمم املتحدة اثبسـمي 
اإلثكرتونـي اثذي نـرش اثعيا  وكذثك فب  اثنااـطو  يف 
ردود م عىل اثخـرب عرب صفحات األمم املتحدة يف مواقع 
اثتواصـ  االجتماعـي، مبتربين أ  األمـَم املتحدة قدمت 
نفَسـها كرشيك ثلبدوا  يف جبائمه وتلبـب دوراً خطرياً 
يف محـو آثار اثجبائم اثتي يبتكعهـا كما فبلت يف جبيمة 

قصف طاثعات املدرسة رسبوا . 

 : خاص
ربـَد أيّا9ٍ قليلة من يعل  حكومة املبتِزقة 
عن فبض قيوٍد جديدة عىل عمليات اسـترياد 
وتوزيع املشـتقات اثنفطيـة، ضمن تصبيد 
خطـري يف اثحـبب االقتصادية عىل اثشـبب 
اثيمنـي، رـدأت آثـاُر  ـذا اثقـبار اثكارثـي 
راثظهـور عىل اثواقع رسيباً، َحيْــُث اـهد 
سوُق املشـتقات اثنفطية ردايَة أزمة جديدة 
تبافقت مـع تهديدات من حكومـة املبتِزقة 
ثتجار املشـتقات اثنفطية الرتزاز م من أج  

تصبيد  ذه األزمة. 
ورـدأت خـلل اثيومـني املاضيـني أزمـة 
جديدة يف سـوق ريـع املشـتقات اثنفطية يف 
اثباصمـة صنبـاا، َحيْـــُث أغلقـت ربض 
املحطات أروارها أما9 طوارري من اثسـيارات؛ 
ألَ َّ تجار املشتقات اثنفطية راتوا يبانو  من 
صبورـات يف تزويد تلك املحطـات راثكميات 
اثلزمة رفب  اثقيـود اثجديدة اثتي فبضتها 

حكومة املبتِزقة. 
وثم تخـِف حكومُة املبتِزقة مسـؤوثيتها 
عن ذثـك، َحيْــُث وجهت ما يسـمى اثلجنة 
االقتصاديـة اثتاربة ثها، أمس االثنني، يعلناً 
ثتجـار املشـتقات اثنفطيـة يف مـا أسـمته 
»مناطـق االنقلريـني«، حّذرتهـم فيـه مـن 
مخاثفة »اآلثية« اثجديدة اثتي أقبتها مطلَع 
 ـذا اثشـهب، واثتـي »تلـز9« اثتجـار ربد9 
اسـترياد وتوزيع املشـتقات اثنفطية يال عن 
طبيـق اثجهـات واملناطق اثتاربـة ثحكومة 
املبتِزقة، و و ما يبتـرب ارتزازاً علنياً وخطًة 
واضحًة الحتكار سـوق املشـتقات اثنفطية 
من أج  افتبال أزمـات تضاعف من مباناة 

املواطنني. 
اثلجنـة  يسـمى  مـا  يعـل   وتضمـن 

املبتِزقـة  ثحكومـة  اثتاربـة  االقتصاديـة 
»تهديداً« واضحاً ثتجار املشـتقات اثنفطية، 
َحيْــُث قـال اإلعل : ي  أي تاجب ثن يخضَع 
اعتعـاُره  سـيتم  املبتِزقـة  حكومـة  آلثيـة 
»متهبرـاً مـن اثضوارـط اثدوثيـة املرفية 
ملكافحـة تمويـ  اإلر اب وغسـي  األموال« 
و ـو مـا يوضـح تبمـد حكومـة املبتِزقـة 
إلحداث أزمـة جديـدة، ويكشـف »االرتزاز« 
اثذي تمارسـه عىل تجار املشـتقات اثنفطية 

واثذي يصبد من  ذه األزمة. 
ويف  ذا اثسـياق، كشفت مصادر مطلبة 
ثصحيفة املسـرية رأ  اثقيـود اثتي تفبضها 
حكومـة املبتِزقـة تتجـاوز ما أعلنـت عنه، 
َحيْـــُث أنهـا تبفـض اثتبامـ  مـع اثتجار 
اثذين يبيدو  اثتوّجـه ثلسترياد عرب آثيتها، 
اثخاضبـة  اثعنـوك  اعتماد ـم يف  وتبفـض 
ثسـيطبتها، رحجـة أنهم تجـار »انقلريني« 
وذثك من أج  أ  يحتكب قادة وتجار املبتِزقة 

اثسـوق رأكملـه، و و مـا يؤّكـــد أَيْضاً أ  
اثهـدف اثحقيقـي ثحكومـة املبتِزقـة  ـو 
يحـداث األزمة ومضاعفة مبانـاة املواطنني 
ضمـن اثحـبب االقتصاديـة اثتي يمارسـها 

اثبدوا  عىل اثشبب. 
وكا  محافـظ اثعنـك املبكـزي املبنّي من 
اثبـدوا ، املبتـِزق حافظ مبيـاد، أعلن قعَ  
أيّا9ٍ عن  ذه اآلثية اثبدوانية اثجديدة، واثتي 
ظهـبت آثار ـا اثكارثية رشـك  رسيع عىل 

سوق املشتقات اثنفطية. 
وجاا  ذا اثقبار رإيباز ربيطاني ثتصبيد 
اثحـبب االقتصاديـة عـىل اثشـبب اثيمني، 
َحيْـــُث كا  وزيب اثخارجيـة اثربيطاني قد 
رصح قع  اـهب راثعحـث عن »رديـٍ  مليناا 
اثحديدة«، كما جاا رتوجيه سبودي، َحيْــُث 
قامت اثبياض رتبيـني املبتِزق »مبياد« قع  

أيّا9ٍ قليلة من يعلنه عن  ذا اثقبار. 
كمـا كانـت اثواليـات املتحدة قـد أعطت 
اثضوا األخـرَض ثهـذا اثتصبيـد، َحيْــُث 
أعلن مسـاعُد وزيـب اثخارجيـة األمبيكي 
قع  أيّـا9 أ  رلَده »تدعُم خيـاَر اثتصبيد 
اثبسكبي« كورقة »ثلضغط« وتبترب  ذه 
اثخطوة االقتصادية يحدى وسائ  اثضغط 

أَيْضاً. 
وكا  وزيـب املاثيـة رحكومـة اإلنقـاذ، 
راـيد أرـو ثحـو9، قـد أّكـــد يف مؤتمـب 
صحفـي قعـ  يومـني، أ  قـبار حكومـة 
املبتِزقة اثـذي أعلنه املبتِزق »مبياد« يأتي 
ضمـن مسلسـ  اثحـبب االقتصادية عىل 

اثشبب اثيمني. 
مـن جانب آخـب، يفاقم قـبار حكومة 
املبتِزقـة أَيْضـاً من سـوا اثوضع اثصحي 
اثذي تباني من اثيمن، َحيْــُث كا  األمنُي 
اثبا9 ملجلـس اثلجئـني اثنبويجـي، ييا  
ييغلنـد، قـد أّكــد قعـ  أيّـا9 أ  اثحصاَر 
اثسـبودي املفـبوض عـىل اثيمـن ومنـع 
دخول املشـتقات اثنفطية، تسعب رُشحٍّ يف 

املياه، ما أَدَّى يىل تفّش اثكوثريا. 
كمـا أّكـــد وزيـُب اثنفـط واملبـاد  
قعـ   دارس،  أحمـد  اإلنقـاذ،  رحكومـة 
واردات  عـىل  اثقيـود  »فـبض  أ   أيّـا9، 
اثوقود يبّط  اثدوَر اإلنسـاني اثذي تلبعُه 

املستشفيات«. 
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اثبلقات اثبامة واثتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد اثعااا

املقاالت املنشورة يف اثصحيفة 
تبرب عن رأي كاتعها وال تبرب 
راثرضورة عن رأي اثصحيفة

مدير التحرير:
يربا يم اثراجي اثبنوا : صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

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

أخبار

 في إحصائية تشير إلى استشهاد 14 مواطنًا بينهم 13 طفاًل وجرح 95 مواطنًا منهم 43 طفاًل و22 امرأة

وزارة الصحة: حصيلة جريمة العدوان بحي سعوان بلغت استشهاد وإصابة )109( مواطنين
مؤتمر صحفي مشرتك لوزارتي الصحة والرتبية للوقوف عند مجزرة سعوان

صحيفة املسرية تنشر أسماء ضحايا مجزرة تحالف العدوان يف منطقة سعوان بمحافظة صنعاء
 : خاص

نرشت صحيفُة املسرية قائمَة ضحايا مجزرة تحاثُف 
اثبدوا  رمنطقة سبوا  رمحافظة صنباا، واثذي راح 

ضحيتها »ب10« مواطنني أغلعهم نساٌا وأطفال. 
وفيما ييل نستببض أسماا اثضحايا:

أوالً: أسماء الشهداء:
1.  آسيا حسن محمد اثحداد - 19 َعـاماً 
9.  أرزاق محمد يحيى عزا9 – 19 َعـاماً 

3.  راينة أحمد اثخزا  – 13 َعـاماً 
 .  حماس يربا يم طا ب حسن- 19 َعـاماً 
5.  حنا  فتح أحمد اثوصاري – 11 َعـاماً 

6.  مارية ماجد جمي  اثحمييس – 19 َعـاماً 
7.  طاثعة مجهوثة »طفلة«

8.  مرياب أحمد محمد عيل اثحبازي –  1 َعـاماً 
ب.  نارص عيل نارص دحا  – 30 َعـاماً 
10.  نارص يحيى جحاف – 17 َعـاماً 

11.  نرباد أحمد عيل اثحبازي – 19 َعـاماً 
19.  رنا فواد اثحبيعي – 10 سنوات

13.  رسا9 جمال ععداثواسع – 6 سنوات

ثانياً: أسماء الجرحى:
1.  أماني عادل عيل اثصنباني – 99 َعـاماً 
9.  يرتسا9 أحمد احسن مبيط – 19 َعـاماً 
3.  أربار وثيد أحمد اثقطعي – 11 َعـاماً 
 .  يربا يم يحيى جبدا  – 10 سنوات

5.  أحمد اثبنيس – 18 َعـاماً 
6.  أسماا ععده مباد – 13 َعـاماً 

7.  أسماا عيل عيل اثقري- 30 َعـاماً 
8.  أسماا محسن عيل حسني – 17 َعـاماً 

ب.  اثحسني صادق محمد املنصوب – ب سنوات 
10.  أماني فض  اثرشيف - 17 َعـاماً 

11.  أماني محمد عايض اثجائفي - 13 َعـاماً 
19.  أم  ععداثبحمن محمد املنصور – 19 َعـاماً 

13.  أمرية محمد عيل اثهندي 19- َعـاماً 
 1.  أمني محمد عيل اثزرري- 16 َعـاماً 

15.  أنور حسن محمد اثفقيه – 99 َعـاماً 
16.  ييما  رشري عيل اثحاكم- 13 َعـاماً 

17.  أيمن فيص  حزا9 اثهجن – 10 سنوات
18.  أيمن يحيى جارب – 15 َعـاماً 
ب1.  آية يحيى طا ب 15- َعـاماً 

90.  رتول يحيى اثخزا  – 11 َعـاماً 
91.  رغداد محمد ععداثبحمن اثحعيش – 5 سنوات
99.  ثارت محمد ععداثلطيف اثحميدي- 18 َعـاماً 

93.  جليلة معارك نارص غاثب- 35 َعـاماً 
 9.  جليلة ععداثبزاق األ دل- 16 َعـاماً 

95.  حسني صادق محمد املنصوب- ب سنوات
96.  حنا  محمد عسل  – 8 سنوات

97.  حياة فاض  ععداثله عيل اثوصاري - 5 سنوات
98.  خلود محسن صاثح أرو جبي  – 91 َعـاماً 

ب9.  رسا9 سبد حمد طا ب- 19 َعـاماً 
30.  رسمية ععداثله حسني سبداثله – 30 َعـاماً 

31.  رضا سيف عيل اثشاعبي – 0 
39.  رملة ععداثواسع قائد اثبامبي- 91 َعـاماً 

33.  ريم مسبد اثجعوري – 16 َعـاماً 
 3.  ز بة عيل اثوصاري – 50 َعـاماً 

35.  ز بة يحيى ساثم أحمد اثوصاري – 37 َعـاماً 
36.  زياد ععداثله خميس –  1 َعـاماً 

37.  سباد أحمد ععداثله – 98 َعـاماً 
38.  رشوق محمد اثحطامي – 99 َعـاماً 

ب3.  اهد ععداثسل9 – 11 َعـاماً 
0 .  صاثح ععداثله عيل املطبي – 16 َعـاماً 

1 .  صهيب ععداثواسع قائد اثبامبي – ب1 َعـاماً 
9 .  عادل اثطينة – 0  َعـاماً 

3 .  عادل حزا9 عيل اثجبديل – 9  َعـاماً 
  .  عادل ععده عيل اثصلة – 35 َعـاماً 

5 .  عادل ععده محمد – 5 سنوات
6 .  ععداثله رفبا  اثحاج – 18 َعـاماً 

7 .  ععداثله سلما  عزي ععده – 95 َعـاماً 
8 .  ععداثله ناجي أرو راس – 18 َعـاماً 

ب .  ععداملجيد ععداثله عيل اثقديمي – ب1 َعـاماً 
50.  عقي  محمد عيل اثبقييل – 15 َعـاماً 

51.  علا سبيد ععداثله اثبايدي – 11 َعـاماً 
59.  عيل سويد عيل عناب – 0  َعـاماً 

53.  عيل ععداثله أحمد اثفائق – 97 َعـاماً 
 5.  عيل محمد صاثح حسني اآلنيس - 60 َعـاماً 
55.  عماد ععداثله سلما  عزي ععده –   سنوات

56.  غاثية نارص أحمد – 79 َعـاماً 
57.  فادية أحمد أحمد االربحي – ب9 َعـاماً 

58.  فاطمة عيل – 0  َعـاماً 
ب5.  قوت محمد صاثح أرو سند – 97 َعـاماً 
60.  كهل  مطيع معارك األعوج – 15 َعـاماً 

61.  مجا د محمد صاثح أرو جبي  – 95 َعـاماً 
69.  محمد ععداثبحمن حميد ثارت اثصنوي – 19 َعـاماً 
63.  محمد ععداثبحمن حميد ثارت املسـوري – 18 

َعـاماً 
 6.  محمد ععداثكبيم محمد اثرشيف – 19 َعـاماً 

65.  محمد ععده محمد فبحا  – 60 َعـاماً 

66.  محمد ناجي عايض – 5  َعـاماً 
67.  مبا9 ععداثنور اثجبفبي – 19 َعـاماً 
68.  مبا9 مسبد اثجعوري – 19 َعـاماً 

ب6.  مبيم صاثح ععده املسوري – 80 َعـاماً 
70.  مصطفى أمني اثعبداني – 18 َعـاماً 
71.  مطهب أحمد سبيد جورح – 35 َعـاماً 
79.  مبني ععداثله أحمد اثفائق – 96 َعـاماً 
73.  مكية أحمد عيل اثحمعيص – 30 َعـاماً 

 7.  ملحة حسن جاراثله ابل  – 13 َعـاماً 
75.  منال ععداثحكيم اثبيمي – 19 َعـاماً 

76.  منال ععداثو اب أحسن مبيط – 11 َعـاماً 
77.  نايف ععداثله عيشا  – 0 

78.  نعي  يحيى ععداثكبيم اثحميدي – 39 َعـاماً 
ب7.  نبمة ععداثسل9 – 70 َعـاماً 

80.  نور سبيد ععداثله اثبايدي – 19 َعـاماً 
81.   اام محمد أحمد اثعحبي – 91 َعـاماً 

89.   ناا اثكوكعاني – ب3 َعـاماً 
83.  وضاح عيل أحمد ععداثله – 90 َعـاماً 

 8.  ضحى خاثد اآلنيس – 16 َعـاماً 
85.  ياقوت محمد صاثح أرو سند – 18 َعـاماً 

86.  يوسف اثفايق – 15 َعـاماً 
87.  دعاا أحمد محمد يبقوب-   سنوات

88.  عيل ععداثله صلح – 95 َعـاماً 
ب8.  أحمد محمد يبقوب – 30 َعـاماً 
0ب.  أماني ساثم جسار – 30 َعـاماً 
1ب.  يحيى أحمد االقبعي – 38 َعـاماً 

9ب.  رضية مباد قاسم اثقديس – 13 َعـاماً 
3ب.  أكب9 حسني صاثح – 5  َعـاماً 

 ب.  فض  اثريحي 
5ب.  أماني فض  اثريحي – 16 َعـاماً 

 : محمد حتروش 
أعلنـت وزارُة اثصحة اثبامة واثسـكا ، 
أمس االثنني، يف مؤتمـٍب صحفي، أ  ضحايا 
اسـتهداف اثبـدوا  ملدرسـة وحي سـكني 
رسبوا  رلغ ب10 اهداا وجبحى مبظُمهم 

طلب. 
وحسـب يحصـااات وزارة اثصحـة، فقد 
رلغ عدُد اثشهداا  1 اهيداً منهم 13 طفلً، 
فيما رلـغ عدد اثجبحـى 5ب منهم 3  طفلً 

و99 امبأًة. 
ويف املؤتمـب اثـذي أقيـم راثتبـاو  مـع 
وزارة اثرتريـة واثتبليـم وأمانـة اثباصمـة، 
أّكـــد وزيـُب اثصحة اثدكتور طـه املتوك ، 
تتسـع  ثـم  اثباصمـة  مستشـفياِت  أ  
ثلضحايا مجزرة سـبوا ؛ نظـباً ثكرب اثبدد 
وأ  اثضحايـا وزعوا رمختلف املستشـفيات 
اثحكوميـة واثخاصة، مبزيـاً أرس اثضحايا 

اثذين سقطوا يثب تلك اثجبيمة. 
وقال املتـوك : »اثجبيمُة جاات راثتزامن 
مع يحياا اثيو9 اثباملـي ثلصحة، وأ  اثباثَم 
احتف  راثيو9 اثباملي ثلصحة ورفبوا اـبار 
)اثصحة حقٌّ ثلجميع(، رينما دوُل اثبار عىل 
رأسها اثسبودية واإلمارات ورإرادة أمبيكية 
رفبوا ابار اثقت  ثجميع اثيمنيني، ُمضيفاً: 
تواصلنـا مـع املنظمـات اثطعيـة يف اثعلـد، 
تواصلنـا مع منسـقة اثشـئو  اإلنسـانية، 
نسـقنا مـع اثصحـة اثبامليـة ومـع مكتب 
حقوق اإلنسـا ؛ ثلنزول يىل مرح اثجبيمة 

واثتغطية ومببفة اثضحايا. 
وطاثـب املتوك  املنظمـاِت اثطعيـَة اثتي 
املستشـفيات  يىل  راثنـزول  اثعلـد  يف  تبمـُ  
واالطـلع عىل ثلجـة املوتى ثيببفـوا حجَم 
مبظـَم  أ   مؤّكــــداً  اثعشـبة،  اثجبيمـة 

اثضحايـا أطفـال يـرتاوح أعمار ـم ما رني 
اثسادسـة واثسـاربة يىل سـن اثاانية عرشة 
وثم يكن رني اثشهداا سـوى واحٍد كعرٍي رلغ 

من اثبمب )38( َعـاماً. 
وقال املتـوك : »يف اثيـو9 اثباملي اثصحي 
أرادوا قتْـَ  أكـربَ عدد مـن اثيمنيني، سـواا 
من قع  اثطائبات اثقتـ  املعارش أَو رطبيقة 
أخبى«، مؤّكـــداً أ  اثشـبَب اثيمني يباني 
من األورئة اثتي يلقيها اثبدواُ  عىل اثشـبب 

اثيمني. 
وحّمـ  املتـوكُ  األمَم املتحـدة ومعبوثَها 
اثخاص يىل اثيمن مسـئوثيَة تمـادي تحاثف 
اثبـدوا  يف ارتـكاب املجـازر رحق اثشـبب 
اثيمني جّباا اثصمت عن اثجبائم اثسـارقة، 
داعيـاً اثقطـاَع اثصحـي يف اثباثـم وأحباره 
يىل يدانـة  ـذه املجـزرة وعد9 اثسـكوت عن 
مـا يتببض ثـه اثشـبُب اثيمني مـن جبائَم 

وممارسة اثضغوط إليقاف اثبدوا . 
وتطـبق املتـوك  يىل أ  مبظـم األجهـزة 
واملبدات قد خبجت عـن عمب ا االفرتايض، 
وأ  األجهـزة اثتي انتهـى عمُب ا االفرتايض 
»نحـن  ُمضيفـاً:  )7ب(%،  نسـعتها  رلغـت 

يف اثقطـاع اثصحـي املتبـب واملاخـن رآالف 
اثجبحـى وآالف اثشـهداا وراألجهـزة اثتـي 

تكاد ينتهي عمُب ا االفرتايض. 
اثرتريـة  اثسـياق، أاـار وزيـُب  ويف ذات 
واثتبليـم، يحيـى اثحوثي، يىل مـكا  وزما  
اثجبيمـة، قائـلً: »يو9 أمس األحـد 7 يربي  
يف اثسـاعة 11:30 قا9 تحاثُف اثبدوا  رشن 
غارة عىل األحياا اثسـكنية يف سـبوا ، عىل 
مـدارس أ ليـة وحكومية ال ذنـب ثهم كما 
قـال اثله تبـاىل )رأي ذنـب ُقتلت( أسـفبت 
عن)ب10( ضحايا ما رني اهيد وجبيح. 

وأضاف: »استشـهدت ) 1( طاثعة رينهم 
واحد راثغ، اثجبحى )5ب( منهم )3 ( أطفال 
و)99( نساا و)30( رجلً..  ذه اإلحصائية 
مؤّكــــدٌة مـن وزارة اثصحـة، نا يك عن 
األرضار املاديـة يف األحياا املجاورة، وأوضح 
رمباثجـة  تكفلـت  اثطفوثـة  منظمـة  أ  

اثجبحى«. 
ردوره، اسـتنكب وزيب اثدوثة أحمد اثقنع، 
جبيمَة اثبدوا  يف اسـتهداف مدرسـة رحي 
سـكني رسـبوا ، ُمبتـرباً  ذا االسـتهداَف 
جبيمـَة حـبب تضـاُف يىل سلسـلة جبائـم 

اإلرـادة اثوحشـية اثتـي يمبـن اثبـدوا  يف 
ارتكارها رحق أرناا اثشـبب اثيمني، الفتاً يىل 
دور اإلعل9 يف كشـف جبائم اثبدوا  وفضح 
مؤامباتـه ومخّططاته اثتي تسـتهدف اثنيَ  

من أمن اثيمن واستقباره. 
فيما أّكـــد أمنُي اثباصمة، حمود ععاد، 
أ  اثبـدوا  يحـاوُل اسـتئصاَل أرنـاا اثعلد 
رل اسـتاناا، مشـرياً يىل أنه استبم  خلل 
عدوانـه مختلَف اثجبائم املبّوعة واملباِرضة 
ثلحقوق واثدساتري املتباَرف عليها يف رلدا  

اثباثم. 
وتطبق يىل أ  اثشـبَب اثيمنـي قادٌر عىل 
مواصلة اثصمود أما9 اثتحاثف اثباملي ورغم 
جبائمه، معينًا اسـتبداَد اثيمنيني يىل اثسـل9 
ف، مؤّكــــداً أ  اثبدواَ  يسـبى من  املـرشِّ
خـلل عدوانه يىل اسـتئصال طمـوح وآمال 
اثشبب اثيمني يف ني  حبيته واستقلثه. 

ودعـا مختلـَف اثقوى اثسياسـية وكافة 
أرنـاا اثشـبب اثيمنـي يىل توحيـد اثكلمـة 
واثصـف وتوجيـه روصلـة اثبـداا راتجـاه 
اثبدوا  اثذي يستهدُف اثجميَع رل استاناا، 
ُمضيفاً: »أتساال ماذا تعقى ثلمحايدين ربَد 

ُكّ   ـذه اثجبائم اثتي تطـاُل اثعُنية اثتحتية 
وتقتُـُ  أرنـاَا اثشـبب اثيمنـي؟، أيـة قيمة 
أَْخــَلقيـة وأي مسـوغ أَْخــَلقي يربُِّر ثهم 

ما يقومو  ره؟«. 
 واـجب ععـاد رشـدة، اثصمـَت اثباملي 
واثتخاذل األممي أما9 اثجبائم املبتَكعة رحق 
اثشـبب اثيمني، ُمضيفاً: »اثصمـت اثباملي 
مغموٌس راثباـوة عىل حساب دماا وأالا 

اثيمنيني«. 
ويف اثوقت ذاته، اسـتنكب طلب وطاثعات 
املـدارس، اثجبيمـة اثعشـبة اثتـي ارتكعها 
اثبـدوا  اثسـبودي األمبيكـي رحـق طلب 
مدرسـة اثباعي واثتـي راح ضحيتها اثبديد 
مـن اثشـهداا واثجبحـى، مؤّكـــديـن أ  
اسـتهداف املدارس يدل عىل دنـااة وحقارة 

اثبدوا  اثسبودي األمبيكي. 
وأّكــــد اثعيـا  اثصـادر عـن اثطـلب، 
وصمود ـم  اثتبليميـة  اثبمليـة  مواصلـَة 
رجعهـة اثتبليـم، مضيفـاً: »مهمـا تمـادى 
اثبـدوا  يف سـفك دمائنا وتدمري مدارسـنا 

سنواص  دراستنا ورناا رلدنا«. 
يىل ذثـك، أاـاد عصـا9 اثبارـد راثصمود 
األسـطوري مـن قعـ  اثرترويـني ودور ـم 
اثعـارز يف يكمال اثبملية اثتبليمية ويفشـال 
اثدارسـة،  اثبـدوا  يف تبطيـ   مخّططـات 
األطفـال  وجـبوح  أاـلا  أ   مؤّكــــداً 
واملدنيـني تما  جراً ثلوصـول يىل االنتصار 

واثتغلب عىل قوى اإلجبا9 اثباملي. 
واختُتـم املؤتمـُب ركلمـة ملديبة مدرسـة 
األحقاف أاـارت خلثهـا يىل واقبة جبيمة 
اثبـدوا  رحق مدرسـة اثباعي وكيف حص  
اثبعب يف قلوب اثطلب واثرتويع يف أنفسهم، 
مضيفـة: »املدرسـات ُقْمن رإخـلا املدارس 
مـن اثطاثعـات وأيضـاً راملشـاركة مع فبق 

اإلسباف يف ينقاذ اثضحايا. 
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يسـتمبُّ تحاثُـُف قـوى اثـرش واثظـل9 
يف اسـتهداف األطفـال واثنسـاا واملدنيـني 
واألربيـاا رغارات اثقت  واإلرـادة اثجماعية 
واثتي ينـدى ثها جعني اإلنسـانية وال يقع  
رها دين يْسـَلمي وال عـادات وال أعباف وال 

قوانني دوثية. 
ويف جبيمة رشبة ارتكعها طريا  اثبدوا  
األمبيكي اثسبودي، أمس األول األحد، رحي 
سـبوا  رمديبية اـبوب أمانـة اثباصمة 
واثتـي راح ضحيتها  1 اـهيداً وأكاب من 
0ب جبيـح ُجلُّهـم طاثعـات مـن مدرسـة 
اثشـهيد اثباعـي أثناا خبوجهـن من فرتة 
اثدراسـة، كحصيلـة أوثية واثبـدد يف تزايد 
نتيجـة ثلجـبوح اثعاثغـة، راإلَضاَفـــة يىل 
تدمري املنازل املجاورة من مكا  االستهداف 
وسـقط خلثها عـرشاُت املواطنـني ما رني 
اـهيد وجبيح وتدمـري املحـلت اثتجارية 
ويرعاب ثلسـكينة اثبامة يف اثحي اثسكني 
املكتـظ راثسـكا ، ُكّ   ـذا يف ظـ  تبتيم 

يعلمي دويل ونفاق أممي عاملي. 
صحيفـة  قامـت  ذثـك  منطلـق  ومـن 
»املسرية« راسـتطلع ميداني ثلطلع أكاب 
حـول اثجبيمة اثعشـبة واثتببف عىل ردود 
اـخصيات  وآراا  اثبـا9  اثشـارع  أفبـال 
مختلفـة املناصب واثصفـات حول املجزرة 
اثتـي ارتكعها اثبدوا  اثسـبودي األمبيكي 
اإلماراتـي رحق اإلنسـانية وقتـ  اثطفوثة 

اثربيئة. 

جريمٌة تكشُف حجَم املؤامرة
من جانعه، ثفت يحيى ردر اثدين اثحوثي 
-وزيب اثرتريـة واثتبليم-، يىل حجم املؤامبة 
اثكعـرية عىل أطفال وطـلب اثيمن من قع  
تحاثـف اثبدوا  األمبيكي مـن أج  ييقاف 
اثبمليـة اثتبليميـة واصطنـاع اثصبورات 

أما9 اثجي  اثصاعد. 
ثصحيفـة  تريـح  يف  اثحوثـي  وقـال 
»املسـرية«: ي   ـدف اثبـدوا  األمبيكـي 

اثسـبودي  و اسـتهداُف جميـع املدارس 
وقتـ  اثكاري مـن األطفـال راإلَضاَفــة يىل 
تبويـع اآلخبيـن دو  تمييـز رـني اثصغري 
واثكعـري«، مضيفـاً أ  عقيـدة اثبـدّو  ي 
اثسـعب يف اثرتويـع واثقتـ  واإلخافـة من 
أج  تحقيق أ دافهم وأطماعهم اثجهنمية 

حتى ال يشك  أجياثنا خطباً عليهم. 
رـدوره، أاـار اثدكتـور عصـا9 اثبارـد 

-مديـب مكتـب اثرتريـة واثتبليـم رمديبية 
اـبوب أمانـة اثباصمة، يىل رشـاعة  ذه 
اثجبيمـة رأنهـا ال توصـف عند مشـا دة 
األاـلا املمزقة واثدمـاا اثتي تخضعت رها 
وجوه اثطلب واثطاثعات رمدرستَي اثباعي 

واألحقاف. 
تريـح  يف  اثبارـد  اثدكتـور  وأضـاف 
ثصحيفة »املسرية« أ  اإلنسا  ال يستطيع 

أ  يتماثـَك نفسـه أمـا9  ـذا املنظـب مـن 
اثدماا وعندما كانـوا يحاوثو  اثهبوب من 
اثصواريـخ واثشـظايا اثتي كانـت تتطايب 
نحو املـدارس وتسـتهدف ُكّ  األماكن رك  

حقد. 
وطاثب اثبارد رتنظيم اثوقفات يف مختلف 
املـدارس إلدانـة  ـذه املجـزرة اثوحشـية 
وييصـال رسـاثة ثلباثـم أنه مـن حقنا أ  
نتبلـم ونواص  املبحلة اثتبليمية رك  يرادة 
وصمـود رغـم اثظـبوف واثصبورات حتى 

تحقيق اثنر رإذ  اثله. 

إص��رار عل��ى العل��م والصم��ود يف وجه 
العدوان

ويف اثسـياق  أوضحـت مديـبة مدرسـة 
األحقـاف روحيـة اثحرضمي، أنهـا كانت 
تمـارس مهامها اثتبليمية رشـك  طعيبي 
رغـم اثبـدوا  يف اثسـاعة اثحاديـة عرشة 
واثنصـف صعاحـاً سـمبت انفجـاراً  ـز 
املنطقة ركلها ثم تم نق  اثطلب من اثجهة 
اثغبريـة يىل اثجهة اثرشقية، ربـده ردقائق 
حدث انفجار أكربُ من اثسـارق  ز منطقَة 
اـبوب ركلها وكأنه كاالنفجار اثذي حدث 
يف جع  نقم، مضيفًة أ   ناك حاالٍت حبجًة 
من اثطـلب واثطاثعات ومنهـم َمن ارتقى 

اهيداً من املدرسة. 
وردوره، قال اثطاثب محمد أمني األسـد 
رمديبيـة  األحقـاف  مدرسـة  يف  -يـدرس 
ابوب أمانة اثباصمة اثتي استُهدفت-: ي  
جبيمَة االستهداف ملدرسة اثباعي ومدرسة 
األحقاف املتجاورتني يف يو9 اثصحة اثباملي 
اثـذي تحتفـ  رـه ُكّ  دول اثباثـم و ـذه 
املشـا د أثارتني وجبلتني أتأثـم َكارياً من 
أج  زملئـي اثطلب، مضيفاً ثزملئه:  ذه 
اثجبيمـة اثتي قتلت زملئـي اثطلب اثذين 
حاوثوا أ  يدرسوا وقد ذ عوا اهداا، سوف 
نحـارب املجبمـني مـن آل سـبود وأمبيكا 
وسنجا د م ونحن صامدو  مهما عملوا 
وثـن نتوقف عن اثتبليـم؛ أل   ذا اثبلم  و 
يشا مهـم و و سـيفنا ملواجهتهـم ورذثك 

سننتر عىل أعدائنا رإذ  اثله. 

 ووجهـت مديـبة مدرسـة األحقـاف يف 
تريح خاص ثصحيفة »املسـرية« رساثة 
قويـة يىل دول اثبدوا  قائلة: مهما قصفتم 
ومهمـا عملتـم سـنخبج ثكـم مـن تحت 
اثبكا9، سـنظ  يف رلدنا مدافبني عن عزتنا 
عـن كبامتنا وعـن أصاثتنا اثتي اـهد رها 
نعينا، وسـنجا د وسـنقاو9 وسنورث  ذا 
اإليَْمـا  واثبقيدة واثعـأس يىل أجياثنا جيلً 

ربد جي  يىل يو9 اثقيامة. 
يىل ذثك، قـال املواطن ماجد اثسـلمي - 
اثذي يسـكن راثقبب من مكا  االستهداف 
رحـي سـبوا  أنهـم اـببوا رهلع اـديد 
وخـوف كعـري أثنـاا االنفجار اثكعـري اثذي 
 ز أرجـاا منطقة سـبوا  نتيجة اثغارات 
اثجوية اثتي انها طريا  اثخعث اثصهيوني 
عىل مـكا  مزدحم راثسـكا  واـك  ذثك 
اضطباراً ثلمدرسات وك  أ ايل املنطقة«. 

جريم��ٌة تتحم��ل مس��ئوليتها األم��م 
املتحدة 

يوسـف  اثدكتـور  قـال  اثختـا9  ويف 
ثـوزارة  اثبسـمي  -اثناطـق  اثحـارضي 
اثصحـة اثبامـة واثسـكا -: ي  اثجبيمـة 
اثتـي ارتكعها اثبدوا  اثسـبودي األمبيكي 
رحق اثطلب واثطاثعات يف منطقة سـبوا  
مديبية اـبوب، أمس األول األحد، ثيسـت 
األوىل وثـن تكـو  األخـرية يف ظـ  تواطـؤ 
األمم املتحـدة وتما يها تجـاه ما يتببض 
ثه اثشـبب اثيمني منذ أررع سـنوات و ي 
مـن تتحمـ  املسـئوثيَة اثكاملة جـباا تلك 
اثجبائـم؛ َكــْونها رشيكـًة فيها من خلل 

اثصمت. 
وأضـاف اثدكتور اثحـارضي يف تريح 
خـاص ثصحيفـة »املسـرية« أ  اثبـدواَ  
مـع  تزامنـاً  ارتكـب جبيمتَـه  اثسـبودي 
احتفـال رلدنـا مـع سـائب رلـدا  اثباثـم 
ريو9 اثصحة اثباملي تحت اـبار »اثصحة 
ثلجميع«، معيناً أ  اثنظا9َ اثسبودي ال يبيُد 
ثليمن أيَة صحة أَو حيـاة، ر  يبيد ثلجميع 
املـوَت فقط ال غري، و و ما تؤّكده مجازُره 

وجبائمه يف ُكّ  مكا . 

 : صنعاء 

جلسـته  يف  اثنـواب  مجلـُس  يدا  
األخري مجزرة سـبوا ، مبتـرباً ييا ا 
جبيمَة حبٍب مكتملَة األركا  ووصمة 
عـار يف جعـني املجتمع اثـدويل وكافة 
منظماتـه و يئاته اثذين ثـم يحبكوا 
سـاكناً يزاا ما قا9 ويقـو9 ره تحاثف 
اثبدوا  رقيادة اثسـبودية وردعم من 
اثواليات املتحـدة األمبيكية من جبائَم 

ومجازر رشبة. 
ونااـد مجلـس اثنـواب ربملانـات 
اثباثم واألمم املتحدة ركافة منظماتها 
واملعبـوث  ومؤّسسـاتها  و يئاتهـا 
األممـي يىل اثيمـن، االضطـلَع راثدور 
اثقانونـي راثضغط عـىل دول اثبدوا  
ثوقـف املجـازر اثتـي تبتكـب رحـق 
اثيمنيني وكـذا ييقاف اثبـدوا  ورفع 

اثحصار وفتح كافة املنافذ. 
اثيمنيـني املتواجدين  اثنـواب  ودعا 
راثخـارج واثذيـن انسـاقوا يف صـف 
تجـاه  مواقفهـم  ملباجبـة  اثبـدوا  
اثبـدوا  واملجـازر اثتـي طاثـت أرناا 
اثيمـن وكافـة مقومـات اثحيـاة رما 

فيهـا اثعنية اثتحتيـة ووضع املصلحة 
اثوطنية اثبليا يف مقدمة ُكــّ  اعتعار 
واثجنـوح ثصـوت اثبقـ  واثضمـري 
وتغليـب ثغة اثحـوار واملنطـق واثح  
اثسـيايس ثتجنيـب اثيمـن املزيـد من 

اثويلت واثدماا واثدمار. 

 : محافظات 
يف  املحليـة  اثسـلطاُت  أدانـت 
واثجنوريـة  اثشـماثية  املحافظـات 
تحديـا  واعتربتهـا  سـبوا   مجـزرَة 
صارخا ثك  اثقوانني واألعباف اثدوثية. 

يف  املحليـة  اثسـلطات  وأّكـــدت 
ُك ٍّ مـن أمانـة اثباصمـة ومحافظة 
صنبـاا، واثحديـدة وثحـج وصبـدة 
واـعوة واثجـوف ومـأرب، أ   ـذه 
اثجبيمـة وغري ـا مـن اثجبائـم ثـن 
تزيَد اثشـبب اثيمني يال ثعاتاً وصموداً 

وييَْمانـاً ربداثـة قضيته، داعيـًة أرناا 
اثصمـود  عوامـ   تبزيـز  يىل  اثيمـن 
يف  رمسـؤوثية  واثتَحـــّبك  واثاعـات 
اثتحشيد واثنفري اثبا9 ودعم اثجعهات 

راملال واثبجال. 
ريانـات  يف  اثسـلطات  وحّملـت 
منفصلة تلقت صحيفة املسرية نسخاً 
منـه »املجتمـع اثدويل واألمـم املتحدة 
ومجلـس األمن، مسـؤوثيَة اسـتمبار 
مجازر اثبدوا  رحق األطفال واثنساا 
وما يفبضه من حصـار جائب«، الفتًة 
ثحقـوق  اثزائفـة  اثشـبارات  أ   يىل 
اإلنسا  سقطت أما9 رشاعة اثجبائم 

واملجازر رحق اإلنسانية يف اثيمن. 
املنظمـاِت  اثسـلطاُت  ودعـت 
تحمـ   يىل  واثحقوقيـة  اإلنسـانية 
املسـؤوثية واثبم  عىل تقديم ملفات 
اثجبائـم واملجازر ملحاكمـة قادة دول 
تحاثـف اثبـدوا ، مؤّكـــداً أ  دمـاا 
األطفال واثنساا ثن تسُقَط راثتقاد9، 
مؤّكـــدًة أ   ـذه اثجبائـَم تحتـاُج 
ملوقـف واضـح وقوي إلنهـاا اثبدوا  
ومحاسـعة املبتديـن، داعيًة اثشـبب 
اثيمنـي يىل وحـدة اثصـف ومواصلـة 

اثصمود ملواجهة اثبدوا . 

صحيفة »المسيرة« تستطلع آراء عدد من القيادات التربوية والطالب والمعلمين المستهَدفين في جريمة سعوان:

جريمة سعوان تكشُف الوجَه القبيَح للعدوان والعالم الصامت

مجلس النواب يدين مجزرة سعوان 
ويدعو برملانات العالم الّتخاذ املوقف 

الالزم من ممارسات العدوان 

أدانت مجزرة سعوان ودعت إلى استمرار رفد الجبهات وتعزيز عوامل الصمود:

السلطاُت املحلية يف املحافظات الشمالية والجنوبية تؤّكــُد 
أن جرائَم العدوان ستزيد من قوة وصمود الشعب اليمني

يحيى بدر الدين الحوثي:

جريمة سعوان تكشف 
حجم المؤامرة على 

أطفال وطالب اليمن من 
قبل العدوان ومحاولة 

توقيف العملية التعليمية 
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مجلس الشورى يدين جريمة سعوان وينّدد باملواقف 
الدولية واألممية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان

الهيئة اإلعالمية ألنصار اهلل تدين مشاركة إعالم العدوان 
يف املجازر التي يرتكبها وتدعو أحرار العالم لفضحه

الصحة تدين مجزرة سعوان وتحمل األمم املتحدة 
مسؤولية تداعيات استمرار الجرائم وقصف املدنيني

أحزاب اللقاء املشرتك تدين مجزرة سعوان وتدعو األمم املتحدة الّتخاذ 
موقف إنساني صادق ونزيه إزاء الجرائم

 : صنعاء 

رشـدة  واسـتنكب  اثشـورى  مجلـُس  أََداَ  
استمبار اثجبائم اثتي يبتكعها تحاثف اثبدوا  
رقيادة اثسبودية واإلمارات وآخب ا استهداف 
منطقـة سـكنية رمنطقة سـبوا  راثباصمة 
صنبـاا، مـا أَدَّى يىل استشـهاد ويصارـة 105 
مبظمهـم أطفال من طـلب وطاثعات مدارس 

ونساا وترضر عرشات املنازل املجاورة. 
وأّكــد مجلُس اثشـورى يف ريا  صادر عنه 
»أ   ـذه األعمـال اإلجبامية ثن تزيد اثشـبب 
اثيمني يال صموداً وثعاتاً واستعساالً يف مواجهة 
اثبـدوا  اثـذي تمـادى يف اسـتعاحة حبمة د9 
اثشبب اثيمني، يف انتهاك سافب ثلدين اإلْسَلمي 

واملواثيق واألعباف اثدوثية«. 
واستنكب املجلُس صمَت املجتمع اثدويل اثذي 
تقف موقف املتفبج يزاا اإلرادة اثجماعية اثتي 

يتببض ثها اثشبب اثيمني منذ أررع سنوات. 
كمـا أََداَ  مجلس اثشـورى ييقـاف اثفبيق 
اثتارـع آلثية األمم املتحـدة ثلتحقيق واثتفتيش 
يف اثيمن منذ مطلع أربي  اثحايل منَح اثتصاريح 
اثغذائيـة  راملـواد  املحملـة  اثسـفن  ثدخـول 
واثبلجية وسـفن اثوقود واملشتقات اثنفطية 
واثسـلع اثتجاريـة ثلموانـئ اثيمنيـة، واثـذي 

سيتفاقم األوضاع اإلنَْسانية واثصحية. 
ونااد مجلُس اثشورى املجتمَع اثدويل ودوَل 
اثباَثم املحعَة ثلسـل9 واألمـم املتحدة ومجلس 
َ  املسئوثية تجاه ما يتببَُّض  األمن اثدويل، تحمُّ
ثه اثشـبُب اثيمنـي، راثتدخ  اثريـع إليقاف 
اثبدوا  اثسافب ورفع اثحصار اثذي دخ  عاَمه 

اثخامس. 

 : صنعاء 

أّكـــدت اثهيئـُة اإلعلمية ألنصـار اثله »أ  
اسـتهداف األحياا اثسـكنية املكتظة راثسكا  
 ـو أمٌب انتهجه تحاثُف اثبدوا  عىل اثيمن منذ 
أول يـو9 ومن أول غارة اـنها عـىل اثباصمة 
صنبـاَا قعـ  أرربـة أعـوا9 وك  ذثـك يؤّكــُد 
وتبمد ـا  اثبـدوا   دول  و مجيـة  وحشـية 
اسـتهداف املدنيـني«، مشـريًة يىل أ  »اإلعـل9َ 
اثتارـع ثـه ملزماً يغّطـي ويربّر وينِكـُب ُكــ َّ 
املجازر حتى اثتي عاد واعرتف رها ربد ينكاره، 
يف مشاركة حقيقية وتورط معارش ثهذا اإلعل9 

يف تلك املجازر ردو  استاناا«. 
ويف ريـا  تلقـت صحيفـة املسـرية نسـخة 
منـه أََدانَـت اثهيئـة اإلعلميـة ألنصـار اثلـه 

ورأاـد اثبعارات  ذه اثجبيمة اثعشـبة، و ذا 
االسـتهداف املمنهـج واملتبمـد، كذثـك قاثت: 
»ندين  ذا اإلعل9 املتورط واملتسـرت عىل ُكــّ  
 ذه اثجبائم رك  ما فيها من فظاعٍة، كما ندين 

اثتبتيم اإلعلمي اثذي انتهجته مبظُم وسـائ  
اإلعل9 اثباملي خلل  ذه اثحبب اإلجبامية عىل 
رلدنا، ونبترب اثتبتيَم عن  ذه اثجبائم مشاركًة 
فيها وتشـجيباً عىل استمبار ا و ي تتبارُض 

مع ُكــّ  معادئ وقيم اإلعل9«. 
واملؤّسسـات  »اثوسـائ   اثهيئـة  ودعـت 
واملنظمات اإلعلمية يىل نق  حقيقة ما يتببض 
ثه اثشـبب اثيمني مـن جبائم يرـادة جماعية 
وتسـليط اثضوا عىل جبائـم تحاثف متوحش 
فقد ُكـــّ  قيم وأخـلق اإلنَْسـانية«، مطاثعة 
اـبوب اثباثـم اثحـب، رإدانـة  ـذه اثجبائـم 
واملجـازر واثوقـوف يىل جانب اثشـبب اثيمني، 
وذثـك رتببيـة دول اثبـدوا  ومـا تقرتفه من 
جبائم حبب رحق أرناا  ذا اثشـبب دو  وجه 

حق. 

 : صنعاء 

أََدانَت وزارُة اثصحة اثبامة واثسـكا  »قيا9 
تحاثـف اثبـدوا  رقيادة اثسـبودية واإلمارات 
ورغطـاا أمبيكـي ربيطاني رارتـكاب مجزرة 
واثطـلب  األطفـال  أرواح  ويز ـاق  سـبوا  
واثنساا واآلمنني رهذا اثبم  اثذي يبكس مدى 
اسـتهتاره راثقوانني اثدوثيـة وراملجتمع اثدويل 
ررما من منظور يبتكز يف جبائمه عىل اثحماية 

واثدعم األمبيكية واثربيطانية«. 

وقاثت اثصحة يف ريا  تلقت صحيفة املسرية 
نسـخة منـه: »يننا يف اثـوزارة ونحـن نحتفي 
راثيو9 اثباملي ثلصحة اثذي يوافق اثسـارع من 
أربيـ ، يذ نبلن ثلباثم أجمع أ  اـباَر م ثهذا 
اثبـا9 املتماـ  رـ)اثصحة ثلجميـع( أصعح يف 
اثيمن وتحت اثقصف اثدائم ثلمدنيني )اثقصف 
ثليمنيـني(، َحيْــُث ثم يكتـِف اثبدوا  رتدمريه 
اثـربي  وحصـاره  اثصحيـة  اثتحتيـة  ثلعنيـة 
واثعحبي واثجوي ونرشه ثألورئة حتى يسـتمب 
متماديـاً يف اثقصف املعارش ثآلمنـني«، محملًة 
األمـم املتحـدة ومعبوثهـا مسـئوثية تمـادي 

اثبدوا  يف ارتكاب  ذه املجازر. 
ودعا ريا  اثصحة »املجتمع اثدويل ثلضطلع 
رمسئوثيته تجاه ما يتببض ثه اثشبب اثيمني 
يف عامـه اثخامس مـن قت  راثقصـف املعارش 
وراثحصـار ومرتتعاتهـا مـن ازديـاد انتشـار 
األورئة اثتي تفتك رآالف اثيمنيني وغري ذثك من 
قت  يمارس عـىل اثيمنيني عىل مـدار اثلحظة، 
كمـا ندعو م ثلتَحــّبك اثجاد يف تقديم قيادات 
اثتحاثف ثلمحاكم اثدوثية فما ارتكعوه يف اثيمن 

ال يخفى عىل أحد يف اثباثم عىل اإلطلق«. 

 : صنعاء 
أََدانَـت أحزاُب اثلقاا املشـرتك »رأاـد اثبعـارات اثجبيمَة 
اثعشـبَة اثتـي ارتكعها طـريا  اثبدوا  اثسـبودي األمبيكي 
راسـتهدافه مدرسـًة ومنـازَل مواطنني يف منطقة سـبوا  
راثباصمـة صنبـاا، أمـس األول، وأدت يىل وقـوع أكاب من 

100 ما رني اهيد وجبيح مبظمهم طلب وطاثعات رحسب 
يحصائية غري نهائية ثوزارة اثصحة«. 

وأّكـــدت أحزاب اثلقاا املشـرتك يف ريـا  تلقت صحيفة 
املسرية نسـخة منه »أ   ذه اثجبيمة ثتحاثف اثبدوا  اثتي 
استشـهد فيهـا  1 مدنياً رينهم طـلب وطاثعات وجبح 87 
آخبين تكشـف تواطؤ املجتمع اثـدويل واألمم املتحدة وتبّبي 

دور مـا املفضوح املشـارك مـع اثبدوا  مـن خلل صمته 
املطعق«. 

ودعت أحزاب املشـرتك »األمم املتحدة واملنظمات اثدوثية 
واثحقوقيـة أل  يكـو  ثهـا دوٌر ينَْسـاني نزيـه رَبيـداً عن 
حسـارات املصلحة واثحياد اثسلعي اثذي يخُد9ُ دول اثبدوا  

رشك  فاضح وواضح«. 

الخارجية تدين مجزرة سعوان 
وتؤّكــد مطالبة حكومة اإلنقاذ 
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق 

ومحاكمة املجرمني
 : صنعاء 

 
أََدانَـت وزارُة اثخارجيـة اسـتمباَر تحاثـف اثبـدوا  يف 
ارتـكاب جبائـم اثحـبب يف اثيمن وآخب ا قصف مدرسـة 
ومنطقة سـكنية يف سبوا  رصنباا، أمس األول، ما أسفب 
عن استشهاد ويصارة اثبرشات مبظمهم طلب وطاثعات. 
وأّكـــدت اثخارجيـة يف ريـا  تلقـت صحيفة املسـرية 
نسـخة منـه، أ  صمت املجتمـع اثدويل يزاا  ـذه اثجبائم 
واسـتمبار ربض اثدول يف تزويد دول اثبدوا  راألسـلحة، 
وعد9 تسـمية اثطبف املببق  ثجهود اثسـل9، ماّ  اثضوَا 
األخـرَض ثها ثلسـتمبار يف ارتـكاب جبائمهـا رحق اثيمن 
أرضاً وينَْسـاناً، وعبقلة تنفيذ اتّفاقات ستوكهوثم وجهود 

اثسل9 اثتي يعذثُها املعبوُث األممي. 
ودعا اثعيـاُ  املجتمَع اثـدويل ويف مقدمته مجلس األمن 
ومجلس حقوق اإلنَْسـا  واملنظمات اثحقوقية واإلنَْسانية 
يىل االضطلع راملسؤوثية ويدانة اثجبائم اثتي تبتكعها دول 
تحاثف اثبدوا  رقيادة اثسبودية، واثضغط إلنهاا اثبدوا  
واثحصـار املفبوض عىل اثيمن ثلبـا9 اثخامس عىل اثتوايل 

وتنفيذ اتّفاقات ستوكهوثم. 
وجـّدد اثعيـاُ  مطاَثعَة حكومـة اإلنقاذ رتشـكي  ثجنة 
تحقيق دوثية مسـتقّلة عىل نحو عاجـ  ثلتحقيق يف كافة 
جبائم اثحـبب واثجبائم ضد اإلنَْسـانية واالنتهاكات اثتي 
ما تـزال دول تحاثف اثبدوا  تبتكعهـا واثبم  عىل تقديم 
مبتكعيهـا يىل اثبداثـة ثتحقيق املسـااثة وعد9 اإلفلت من 

اثبقاب. 
ودعت اثـوزارة أحـبار اثباثم من حكومـات ومنظمات 
وربملانات وأاخاص ونااطني ووسائ  يعل9 يىل اثتضامن 
مع مظلومية اثشـبب اثيمني ويدانة  ذه اثجبيمة ووضع 
حد ثصلف وير اب تحاثف اثقت  واثدمار رقيادة اثسبودية 
واإلمارات ووقف كافة أاـكال اثتبام  وصفقات األسلحة 
مـع دول اثبـدوا ؛ راعتعاِر ـا أنظمـة تماـ  خطـباً عىل 

اإلنَْسانية واثسلم واألمن اثدوثيني. 

املؤتمر الشعبي العام يدين 
مجزرة سعوان ويعتربها تحدياً 

لجهود السالم
 : صنعاء 

 
أََداَ  حزُب املؤتمب اثشـبعي اثبا9 اثجبيمَة اثعشبة اثتي 
ارتكعها طريا  اثبدوا  اثسـبودي اثغااـم، أمس األول يف 
اثباصمة صنباا راسـتهدافه أحَد األحياا اثسكنية رجوار 
مدرسـة اثباعي رمنطقة سـبوا ، مـا أَدَّى يىل استشـهاد 

ويصارة 105 مدنياً رينهم طاثعات.  
  ً وأّكـــد   املؤتمـب   أ    « ـذه اثجبيمـَة  اثتي   تبد   امتـدادا
 ثجبائـم   اثبدوا    اثعشـبة   اثتي   راح   ضحيتهـا   أكاب   من9     
أثف   مواطن   يف    ـذا   اثتوقيت   تحدياً   ثلجهود   اثدوثية   اثبامية  

 ثتحقيق   اثتسوية   يف   اثيمن «.                             
وجـّدد   املؤتمب   دعواته   يىل   تشـكي    ثجنـة   تحقيق   دوثية  
 محايدة   تنظب   يف   ُك ِّ  جبائم   اثبدوا    راعتعار  ا   جبائم   حبب  

 ال تسقط   راثتقاد9 «.                     
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األحزاب واملكونات السياسية اليمنية تديُن مجزرة 
سعوان وتدعو أحرار العالم لفضح العدوان وجرائمه

برملان األطفال واللجنة الوطنية للمرأة يؤّكــدان أن 
جريمَة سعوان وصمة عار يف جبني املجتمع الدولي

»حقوق اإلنسان« تنّدد بمجزرة سعوان وتعترب 
صمت األمم املتحدة حافزًا الستمرار الجرائم

جامعة صنعاء واّتحاد الجامعات األهلية يعتربان مجزرة سعوان جريمة حرب 
تكشف التواطؤ األممي والدولي

 : خاص 

وأّكــد حزرا »اثحبيـة اثتنموي« و«اثكبامة 
اثيمنـي«، »أ  اثجبيمـة اثتـي ارتكعهـا طرياُ  
اثبـدوا  يف حـي سـبوا  راثباصمـة صنباَا 
ثـم تكن ثرُتتَكَب ثـوال اثتواطـؤ األممي واثدويل 
رمختلـف  يئاته ومؤّسسـاته واثـذي ما ربح 
أ  يبـرب عن مشـاعب اثقلق اثكاذرة واملسـيئة 
ثإلنَْسـانية واثضمري اإلنَْساني«، مهيعاً »ركافة 
أحبار وحبائب اثشبب اثيمني االستمبار يف رفد 
اثجعهات راملال واثبجال حتى تحقيق اثنر«. 
ضـد  »ااـرتاكيو   مكـو   اعتـرب  رـدوره 
اثتصبيـد  املجـزرة »خطـوًة نحـو  اثبـدوا « 
اثسـويد،  وتفا مـات  التّفاقـات  ويفشـاالً 
واستمباراً ثغطبسـة دول اثتحاثف راستهداف 
املدنيـني ورب اناً عىل اإلفـلس األخلقي ثقوى 

اثبدوا  اثتي ال تستطيع االستمبار يف املواجهة 
امليدانية«. 

وقـال املكـوُ  يف ريانـه: »ي  قـوى اثبدوا  
تسـتغ  عد9َ ردعها من املجتمع اثدويل وتواطؤ 
اثهيئـات األممية مبهـا ربد9 اثنظـب ملا   ذه 
اثجبائم وسـيلًة الستمبار ا رارتكاب مزيد من 

املجازر اثوحشية رحق املدنيني«. 
من جهتهـا، أّكــدت اثلجنـة اثبليا ثتنظيم 
»أ   ـذا  اثنـارصي  اثشـبعي  اثتصحيـح 
االستهداف جبيمة حبب مكتملة األركا  تمت 
تحت غطاا دويل وصمة عـاٍر يف جعني املجتمع 

اثدويل ومنظمات اإلنَْسانية«. 
ودعـت »األمـَم املتحـدة ومجلـس األمن يىل 
تحم  مسـئوثيتهما يزاا ما يتببُض ثه أطفال 
اثيمـن من جبائم حـبب ويرادة وحشـية أما9 
مبأى ومسـمع من اثباثم، مسـتنكبًة اثصمت 

اثدويل املخزي واملبيب تجاه ُكــّ  اثجبائم اثتي 
يبتكعها تحاثف اثبدوا  رحق اثشبب اثيمني. 
ويف اثسـياق دعـا »اثتيـار اثوطنـي اثحـب« 
َو«اثتنظيم اثوحدوي اثشبعي اثنارصي« ُكــّ  
أحـبار اثباثـم يىل اثوقـوف يىل جانـب اثشـبب 
اثيمنـي يف املطاثعة رمحاكمة قـوى اثبدوا  يف 
املحاكم اثدوثية، مطاثعنَي رتشكي  ثجنة دوثية 
محايدة ثلتحقيـق يف ُكــّ  اثجبائم اثوحشـية 
اثتـي يبتكعهـا اثبـدوا  رحـق اثيمـن أرضـاً 

وينَْساناً. 
 ـذا وجّددت األحزاُب واملكونات اثسياسـية 
اثيمنية تأييَد ا ومساندتها ثلقيادة اثسياسية 
واثبسـكبية يف كافة اثخطـوات واثتدارري اثتي 
تتخذ ـا ثلتصدي ثلبـدوا  اثغااـم واثحصار 
اثجائب وحق اثبد اثبادع وفقاً ثلقوانني واملواثيق 

واألعباف اثوضبية. 

 : صنعاء 

أََداَ  ربملـاُ  األطفال اثجبيمـَة اثتي ارتكعها 
اثتحاثف يف منطقة سـبوا  رأمانـة اثباصمة 
وراح ضحيتهـا عـرشات اثشـهداا واثجبحـى 

أغلعُهم طاثعات. 
 واعترب اثربملا   ذه اثجبيمَة امتداداً ثجبائم 
اثحبب اثتي يبتكعهـا اثتحاثُف رحق املدنيني يف 

األحياا اثسـكنية واألطفال يف املدارس، مطاثعاً 
ررضورة محاَسعة املجبمني وتقديمهم ثلبداثة. 
 ودعـا األمـَم املتحـدة واملنظمـات اثدوثيـة 
واثحقوقية اثباملـة يف مجال اثطفوثة يىل يدانة 
 ذه اثجبائم ومبتكعيهـا، مؤّكــداً أ  اثصمَت 

وصمة عار يف جعني املجتمع اثدويل. 
مـن جهتهـا أََدانَـت اثلجنة اثوطنيـة ثلمبأة 
اثجبيمة، مبتربًة ييا ا »حبراً وخبقاً واستهتاراً 

راملواثيق واثقوانني اثدوثية«. 

ودعت اثلجنة يف ريا  ثهـا املنظمات اثدوثية 
واثحقوقيـة اثباملـة يف اثيمـن وخاصـة اثتي 
تبمـ  يف مجـال املـبأة واثطفـ  يىل يدانـة  ذه 
اثجبيمة واثخبوج عن اثصمت يزاا ما يتببض 
ثه اثشـبب اثيمنـي من جبائم حـبب وخاصة 
رضورة  عـىل  مشـددًة  واألطفـال،  اثنسـاا 
محاسـعة مبتكعـي  ـذه اثجبائـم يف املحاكم 

اثدوثية؛ َكــْونها جبائَم حبب. 

 : صنعاء 

تحاثـَف  اإلنَْسـا   حقـوق  وزارُة  حّملـت 
اثبدوا  رقيادة اثسبودية املسؤوثيَة اثقانونية 
واألخلقيـة تجـاه جبيمة اسـتهداف مدرسـِة 
اثباعـي ثلعنـات رمنطقة سـبوا  يف اثباصمة 
صنبـاا واثتـي راح ضحيتهـا اثبـرشاُت مـن 

اثشهداا َواثجبحى جلهم من األطفال. 
واعتـربت اثـوزارُة يف ريـا  ثها »اسـتهداف 
املدنيني يف األحياا اثسكنية واألطفال يف املدارس 
جبيمَة حبب ويرادة تضاف يىل اثسـج  اثدامي 
ثتحاثـف اثبـدوا  وعمـلً وضيبـاً مـن أعمال 

اإلرادِة اثجماعية اثتـي يجبمها اثقانوُ  اثدويلّ 
ثحقـوق اإلنَْسـا  واثقانـوُ  اثدويلّ اإلنَْسـاني 

ويباقُب عليها اثقانوُ  اثجنائي اثدويل«. 

 وأوضـح اثعيـا  أ  عجز األمـم املتحدة عن 
ُمحاسعِة اثُبدوا  اثغاام وتحوثها يىل ُمرشعٍن 
ثك  جبائمه اثتي يبتكعها رحق اثشبب اثيمني 
منـذ أكاـب مـن أررـع سـنوات يعـني تواطَؤ ا 

املعارش مع اثبدوا . 
ودعـت اثـوزارة يف ريانهـا وسـائ  اإلعـل9 
املحليـة  واإلنَْسـانية  اثحقوقيـة  واملنظمـات 
واثدوثيـة يىل زيـارة مرح اثجبيمة وتسـجي  
وقائـع املجزرة اإلجبامية اثتي ارتكعها اثبدوا  
رحق طفلت ربيئات آثب  اثدراسَة ونيَ  حقهّن 
يف اثتبليم حسب نص االتّفاقية اثدوثية ثحقوق 

اثطف . 

 : صنعاء 

أََدانَت جامبـُة صنباَا وملتقى اثطاثب اثجامبي 
واتّحاُد اثجامبات األ لية اثيمنية، اثجبيمَة املبّوعَة 
اثتـي ارتكعهـا تحاثُـُف اإلر ـاب واثبـدوا  رحـقِّ 
طاثعات مدرسـة اثشـهيد اثباعي رحي سـبوا  يف 

اثباصمة صنباا

وأّكــدت جامبُة صنباا وملتقى اثطاثب واتّحاد 
اثجامبـات األ ليـة يف ريانـات منفصلـة أ   ـذه 
اثجبيمـة وسـارقاتها جبائُم حبب رـك  املقاييس 
وتتنـاىف مع األعـباف واثقوانـني واملواثيـق اثدوثية 

واإلنَْسانية. 
وأاارت اثعيانات يىل أ  اثصمَت املخزي واملخجَ  
ثلمنظمـات اثتـي تدَّعـي حمايـَة حقوق اإلنَْسـا  

أسقَط اباراتها رسقوط أول اهيد ثلبدوا . 
وجّدد منتسـعو اثجامبـة واالتّحـاد اثتأكيَد عىل 
حشد اثقدرات رمختلف املجاالت ملواجهة اثبدوا  يف 
كافة امليادين رحسـب اإلمكانات املتاحة ورما يبزُز 
صموَد اثشـبب اثيمني يف مواجهة وحشية تحاثف 

اإلر اب اإلجبامي. 
ودعـت اثعياناُت اثشـبَب اثيمنـي ركافة أطيافه 

ومكوناتـه -علمـاَا ومنظمـاٍت وأحزارـاً وتكتلٍت 
وأفباداً وقعائَ - ثلوقوف صفاً واحداً تجاه آثة اثقت  
اثسـبودية األمبيكية اثتي تحُصـُد أرواح اثبرشات 
األسـواق  ويف  واثشـيوخ  واثنسـاا  األطفـال  مـن 

واثتجمبات ومجاثس اثبزاا واألفباح. 

التكتل املدني للتنمية 
والحريات ينّدُد بمجزرة سعوان 

ويدين صمَت املجتمع الدولي
 : صنعاء 

 
أََداَ  اثتكتـُ  املدني ثلتنميـة واثحبيات »منظمة أصوات 
حـبة ثإلعـل9، منظمـة منـارصو  ثلحقـوق واثحبيات، 
مؤّسسـة يمانيات ثلطفـ  واملبأة، املبكـز اثوطني ثإلعل9 
االقتصادي«، مجزرة اثبدوا  يف منطقة سـبوا  رصنباا، 
اثقوانـني  ُكـــ َّ  اثجبيمـَة حطمـت  أ   ـذه  مؤّكـــداً 

واثربوتوكوالت واألعباف اثدوثية املختلفة. 
وأاـار اثتكتـ  يف ريا  تلقت صحيفة املسـرية نسـخة 
منـه، يىل أ   ذه اثجبيمة »تسـتوجب اثبقـاب واملحاكمة 
اثدوثية وفق ما نصت عليه قوانني ومواد اثقانو  اإلنَْساني 
اثدويل«، مطاثعاً »رتشكي  ثجنة تحقيق دوثية فيما تبتكعه 

دول اثتحاثف من جبائم رحق املدنيني األربياا«. 
وأََداَ  اثتكت  »صمَت املجتمع اثدويل واثهيئات واملنظمات 
اثدوثية وعىل رأسـها األمم املتحدة، اثتي تقُف متفبجًة يزاا 
مـا تقرتفه دوُل تحاثـف اثبدوا  رحق اثيمنيني«، منااـداً 
أحـباَر اثباثـم »يدانة  ـذه اثجبائم واملجـازر واثوقوف يىل 
جانب اثشـبب اثيمني، وذثك رتببيـة وفضح دول اثبدوا  

وما تقرتفه من جبائم حبب أما9 ابوب اثباثم«. 

هيئة تنسيق املنظمات غري 
ُل املجتمَع  الحكومية تحمِّ

الدولي مسؤولية جرائم 
العدوان

 : صنعاء 
 

اثتنسـيق  و يئـة  املدنـي  املجتمـع  منظمـاُت  أََدانَـت 
ثلمنظمـات اثيمنية غري اثحكوميـة ثبعاية حقوق اثطف ، 
اثجبيمـَة املبّوعـة اثتـي ارتكعتهـا دول تحاثـف اثبـدوا  
رقيادة اثسبودية رحق طلب مدرسة اثباعي رحي سبوا  

رصنباا. 
وأاارت يىل أ  استهداَف اثبدوا  مدرسة أطفال جبيمة 
حبب، مببرًة »عن أسـفها ثغياب موقف املنظمات اثدوثية 

واثحقوقية رهذا اثشأ  واثصمت غري املربّر. 
وحّملـت منظمـاُت املجتمـع املدنـي و يئة اثتنسـيق، 
املجتمـَع اثـدويل ومجلس األمـن واألمم املتحـدة ومجلس 
حقوق اإلنَْسا  واملنظمات اثدوثية اثباملة يف مجال حقوق 
اإلنَْسا  واألطفال، املسـؤوثيَة اثكاملة عن جبائم اثبدوا  
ومـا يرتتـب عليهـا نتيجـة تغاضيهم عـن  ـذه اثجبائم 

اثعشبة. 
ونااـدت املجتمـَع اثـدويل ومجلـَس حقـوق اإلنَْسـا  
وثجنـة حقـوق اثطف  واملنظمـات اثدوثيـة راثضغط عىل 
األمم املتحدة ومجلس األمن؛ ثتشـكي  ثجنة دوثية محايدة 
ومسـتقلة ثلتحقيق يف كافة االنتهاكات واثجبائم املبتَكعة 
رحق اثشـبب اثيمني وفّك اثحصار عن كافة املنافذ اثجوية 

واثربية واثعحبية. 
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ـتُهـا األَُمـــم املتحدة، أيهـا اثباثم املتحـرض، يا َمن  أَيَـّ
تحِبصو  عىل يرباد ُكـــّ  وسـائ  اثضجيج عن منشـآت 
ومـدارس اثتبليم؛ حبصاً عـىل اثتبليم ثيتـم يف ريئة  ادئة 
وييجاريـة َومـا رـني أنام  طاثعـة تبُسـُم راثقلـم ملحمَة 
اثصمـود واثكفـاح يف وجه جهلكم وتجهيلكـم، ورني أنام  
تضغـط عىل زر اإلطلق ثصاروخ رنفس اثزاوية املبتكز رها 
اثقلم، ورحسـارات اإلنَْسـانية املفقودة يف زمن االسـتكعار 
حتماً سـتنطفئ نريانكم رنور صمودنا واسـتمبار كفاحنا 

اثبلـم  مياديـن  يف 
واثتبليم.

اإلنَْسـانية  ي  
اثتـي تتشـدقو  رهـا 
وتتغنـو  رهـا ُقتلـت 
رأيديكم منذ زمن وثم 
تشـاركوا يف جنازتهـا 
اتخذتمو ـا  رـ  
واثدمار  ثلقتـ   مطيًة 
اثفتنة  منارب  رمعاركة 
وخـدا9  واثتضليـ  
اثصهيونيـة يف مبارـد 

اثيهود واألمبيكا .
اثطفوثـة  ي  

املذروحـة يف يمننـا اثحعيب ثن تجف دماؤ ا وسـيكتب رها 
ملحمـة اثنر املؤزر وسـتظ  تغيل وتغيل يف قلـب ُكـــّ  

ينَْسا  حب وثن تسقط رتقاد9 اثد ور واألجيال.
صحيٌح أ  يف أروقة األَُمــم وثيقًة عامليًة تسمى رحقوق 
األطفال يبرتُف رها ُكـــّ  ابوب اثباثم وثكن    ألطفاثنا 
نصيـب من ذثك؟! و   من حق أطفاثنا أ  تمسـك أناملهم 
األقـل9 ويكتعوا مسـتقعلهم كما يحلو ثهم ا9 أ  اثشـظايا 
واثنريا   ي قدر م اثذي تبيدونه رصواريخكم وطائباتكم 
يف اثوقت اثذي أرنائكم أيها األمبيكا  ويا آل سـبود يبفلو  

يف اثنبمة واثنبيم واألمن واألما ؟!
ملاذا كانت اثحبب  ذه استانائية وال حدود ثتجاوزاتها يف 
حني أ  منشآت اثتبليم  ي خطٌّ أحمُب واثطفوثة خط أحمب 
يف مواثيقكـم ويف ُكــــّ  األعـباف واثرشائع؟، ملـاذا يحقد 
اثصاروخ عىل اثقلم؟ وملاذا تسـاوو  رني اثقنعلة واملمحاة؟ 
وملـاذا تـبو  فصـوَل مدرسـتهم مبسـكبات تدريب؟    
تظنو  أنكم رذثك سـتو نو  من عزائم ابب صمد خمس 
سنوات واسـتمبت منظومته اثتبليمية حتى اثيو9 صامدًة 
رك  قوة وصلرة.

ويف األخـري تكوُ  
املؤامـبُة مـن اثعيت 
ورمعاركة  األريـض 
وأعـباب  املوسـاد 
اثخليج وتخطيطهم 
طائـبات  وتقلـع 
ثتحلـق   F16اثــ
مدرسـة  سـماا  يف 
اثشـهيد وتستهدف 
اثربيئـة  اثطفوثـة 
اثتي ال ذنـب ثها يال 

اثربااة.
يكـن  ومهمـا 
فأنتم قتلة األنعياا وثكن ثيسـوا رأنعياا وثيسـوا يف جعهات 
اثقتال وال سـلح ثهـم يال اثقلم وحقائعهم املدرسـية وثكن 
ررما ومن املؤّكــد أ  حقدكـم اثطوي  يبى يف اثغد اثقبيب 
أنهـم سـيصنبو  وطنا حبا نزيـه قويا مسـتقل ال وجود 
ألمبيـكا ويرسائيـ  واملبتِزقة فيه، وسـيكو   ـو املنطلق 
ثلتغيري واثعناا ويرسـاا رشعية اثبداثة اثسـماوية اإلثهية 
)  واثقلِم وما يسطبو (، وسـتظ  مدارسنا  ي منصات 
اثبلم واثنور اثتي ينطلق منها األم  املفبم راثقوة وال نامت 

أعني اثجعناا. 

يننا أردنا من خلل حديانا عن تفبيطنا راثشهيد 
اثقائـد -ِرْضـَواُ  اثلِه تََبـاىَل َعَليِْه- أ  نتببَف عىل 
أنفسـنا أَْكاَــَب وأ  نباجَع مواقَفنـا؛ ثكي ال نقَع 
يف نفـس املشـكلة ونظلـم قيادتَنـا اثحاثيـة، فقد 
نكو  سـائبين يف نفِس طبيق اثظلم ردو  ابور 
منـا فنفـبُِّط يف قيادتنـا اثحاثية املتمالة راثسـيد 
اثقائد ععدامللـك ردر اثدين اثحوثي حفظه اثله كما 
فبطنا سـارقاً يف اثقيادة املتمالة راثشـهيد اثقائد 
-ِرْضــَواُ  اثلِه تََبـاىَل َعَليِْه- فما اثقيـادُة اثحاثية 
يال امتداٌد من اثقيادة اثسـارقة، فلقد كانت مسأثة 
وجود اـخصية تخلف اثشهيد اثقائد رضوا  اثله 
تباىل مسأثة مهمة ومسأثة مصريية، َحيْــُث كا  
ال رُــدَّ مـن قائد يقود مسـرية اثاـورة يىل أ دافها 
املنشودة رك  أمانة ويخلص؛ وثكو  اثله تباىل قد 
تبهد رحفظ جهود اثباملني يف سـعيله ويف سـعي  
يعـلا كلمة اثحق كمـا يف قوثه تباىل )فاسـتجاب 
ثهم ررهم أني ال أضيُع عمَ  عام  منكم من ذكب أَو 
أناى( وكذا قوثه تباىل )ينَّا ال نُِضيُع أَْجَب املحسنني( 
فقد قيـض اثله تباىل ثهذه املسـرية اثسـيد اثقائد 
ععدامللك ردر اثدين اثحوثي حفظه اثله ثيكو  أ لً 
ملقـا9 اثقيـادة وثتصعـح مهمة اثدفاع عـن رلدنا 
منوطة رـه وموكوثة يىل قيادته وحكمتـه يف يَداَرة 
اثاـورة واثدوثـة، وثذثك ينعغي عىل اثسـائبين عىل 
خط اثشـهيد اثقائد -ِرْضـَواُ  اثلِه تََباىَل َعَليِْه- أ  
يسـخبوا جميع يْمَكانياتهـم وقدراتهم ويضبو ا 
تحـت تـرف اثسـيد اثقائـد ععدامللك رـدر اثدين 
اثحوثي حفظه اثله حتى يتمّكن من اثنجاح يف أداا 
مهمته اثخطرية، و ذه املسـأثة ثيسـت اختيارية 
أَو اعتعاطيـة رـ   و واجـب علينا فعلدنـا أحوج 
مـا تكـو  اآل  يىل قيـادة ثارتة ونحـن نواجه  ذا 

اثبدوا ، وثقد أثعت اثسيد اثقائد رقيادته اثحكيمة 
وقدرتـه اثسياسـيّة واإلدارية ورمنهجه اثشـام  
رقاا اـخص اثشـهيد اثقائد -ِرْضـَواُ  اثلِه تََباىَل 
َعَليِْه- رشـخصه وفكبه ريننـا، فاملتتعع ثخطارات 
اثسـيد اثقائـد ععدامللك ردر اثديـن اثحوثي حفظه 
اثلـه يجد أنه قد نهج نفس اثنهج اثذي سـار عليه 
اثشهيد اثقائد -ِرْضـَواُ  اثلِه تََباىَل َعَليِْه-، َحيْــُث 
اثحصيُف يدرك أنه يبكُِّز عىل مفصٍ  حيويٍّ مهم يف 
يدراك مجبيات اثسـاحة املبارصة وفبز مبادالتها 
وأطبافهـا وتياراتهـا أال و ـو اثعصرية، فاثسـيد 
اثقائد حفظه اثله يؤّكــد رشك  متكّبر ومضاعف 
ورطبيقـة معـارشة وغـري معـارشة عـىل أ ميّـة 
اثعصرية ودور ا األََسـايس يف اثتبام  مع تحديات 
اثحياة وفتنهـا وتقلعاتها ُخُصوصاً يف  ذه املبحلة 
اثحساسـة اثتي انتق  فيها اثبدّو االستكعاري من 
أدوات اثحبب اثبسكبيّة اثخشنة يف محاوثة يثحاق 
اثخسـائب واثهزائم راثجعهة اإلْســـَلمية اثحقة، 
يىل اثحبب اثناعمة رأاـكاثها املختلفـة اثاقافية، 
واإلعلمية واثنفسية، فهي حبب ال تخرتق اثخنادق 
ة املبنوية  اثحدوديـة املادية رـ  تُحطـم اثُهــِويَـّ
ثإلنَْسـا  اإلْســَلمي من اإليَْمـا  واثوعي واثهمة 
واثبزيمة، و ذا اثتأكيد اثشـديد من اثسـيد اثقائد 
عىل خصوصية اثعصرية يف اثشخصية اإلْســَلمية 
اثبسـاثية واثفاعلة وَصـَ  يىل َحــدِّ االقرتا  األكيد 
رني اثسـيد اثقائـد واثعصـرية حتى رـات نموذًجا 
ناصًبـا وواضًحـا ))ثلقائـد اثعصري(( اثـذي يلهُم 
أتعاَعـه ومحعيـه اثوعـَي واإليَْمـاَ  واالسـتقامة، 
وثيـس  ذا رغبيب فمـن تبري عىل حب محمد وآل 
محمـد فلرد أ  يذوب فيهـم فيُمنُح رذثك اثعصرية 

اثنافذة اثتي تكف  ثه وألتعاعه اثنر اثقبيب. 

حينمـا كانت األقـل9ُ تُخطُّ جهاداً 
َووعياً َوأملً، َوكانت اثربااُة تنَهُ  من 
ينعوع املببفـة َواثرباعم تنمو َوتز ب 
يف رصح اثبلم، َواثبيو  اثحاملة تبنو 
ملستقع  اثيمن اثواعد، يذ ريد اإلجبا9 
وَعـىل حني غبة تقطف  ـذه اثرباعم 
مـن رـني أحضـا  مدرسـتها َورك  
وحشـية تبسـ  حمـم املـوت عليها 
َوتبدي فتيات ربمب اثز ور اهيداٍت 
مرضجـاٍت راثدماا، غضـب اثبدوا  
مـن يرادة حطمت غـبوره َومن قوة 
 زمـت عنجهيتـه َومن ُحـبٍّ ثوطن 
أغاظه َحــدَّ اثجنـو  فلم يَب رُّداً من 
االنتقـا9 َوصنع رطوثة عىل أجسـاد 

فتيات صغار.. 
 كـذا تُختَطـف األرواح يف وطني 
رك  رسـاطة َورك  رـبود، ضحايا.. 
دماا.. وجـع.. موت.. حـز ..  كذا 
يأخذونهـم َويف غمضة عـني، َو كذا 
يتكـبر املشـهد... أ9ٌُّ تفجـع رارنهـا 
َوواثـد يقهـب عـىل ارنتـه َوأٌخ يـودع 
أخـاه، نقصف يف ريوتنا، يف أسـواقنا 
اثفـبح  َويف  اثحـز   يف مدارسـنا، يف 
نقتـ ، يف اثطبيق، يف املشـفى نقت ، 
َوال  ُكــــّ  مـكا   َويف  أي وقـت  يف 
نملـك يال أ  ندفـن أحعاَانا يف صمت، 
فمهما رصخنا من ادة اثوجع اثذي 
يظ  يـأك  قلورنـا َويكـوي أرواحنا 
َويبصـف رحياتنـا فلن يسـمع أحٌد 
فقـد ُصـدَّت دوننـا ُكــــّ  األرواب 

َوأغلقت ُكـــّ  اثنوافذ َوُسـلِّط علينا 
من ال يبحـم، َوعىل وثيقة املوت وقع 
اثباثـم رحـرب اثـد9 َورصم راألاـلا 
َومنـح اثجـلد مطلَق اثحبيـة ثيدّمب 
كيفمـا يشـاا َويذرح كيفما يشـاا، 
َوكلما جاع أاعع رطنَه من أجسادنا 
َوكلما عطـش روى ظمأه من دمائنا 
يف اـهية مفتوحة تنـادي فقط    

من مزيد.. 
ي  دماَا اثاـأر اثتي تفور يف عبوق 
اثيمنيـني األحـبار ثـن تهـدأ يال رـبدٍّ 
مزثزل عىل ُكـــّ  جبيمة َويالُج قلَب 
ُكـــّ  أ9 َوأب فقد ارنته َوُفِجَع رفلذة 
كعده اثتي أرسـلها رـك  اطمئنا  يف 
درب اثبلـم ثتبوَد جاًة  امدًة َوتعقى 
حقيعتها َودفاتب ـا َوكتعها َوأقلمها 
اـا دة أما9 اثباثـم يف ُكـــّ  زما  
يىل يو9 اثحرش عىل وحشية عدو يملك 
را  ماضيـا َوحارضا َومسـتقعل مرشَّ
راثجبائـم َوملونا راثـد9، َويبيد قت  
اإلنَْسـا  َوتدمري اثحـارض َواإلجهاز 
عىل املسـتقع  ثعلد  و أص  اثتأريخ 
َومهد اثحضـارات َوثكـن  يهات أ  
نسـكت، َويعقـى ميـدا  اثقتال  و 
اثَحَكـم َواثفاص  ريننـا َورينهم، َوقد 
أقسم اثيمني أ  يجبَ  أرراَب اثبدوا  
َومبتِزقتهم يندمو  عىل ُكـــّ  جب9 

اقرتفوه.
و يـا ذاكـبَة ااـهدي َويـا تأريُخ 

اكتُــْب. 

يا تأريُخ اكُتــْب

 )6(

زينب عبدالوهاب الشهاري

»انطالقًا من الرؤية الوطنية وشعار يد تحمي ويد تبني«
تبلـن وزارة اثصناعـة واثتجـارة عـن يطـلق ربنامـج رواد األعمـال 
واالرتـكار و اثعدا راملسـارقة اثوطنية ثبواد املشـاريع االرتكارية ، حيث 
سـتقو9 اثوزارة راختيار عرشة فائزين ألفض  عرشة مشـاريع ارتكاريه 
قارلة ثلتطعيق وفق جدوى اقتصادية ومستدامة ، حيث خصصت اثوزارة 
جوائز ماثية وعينية ثلفائزين وستقو9 رتموي  املشاريع اثفائزة ويعلنها 

يف نهاية املببض اثبارع ثلمخرتعني رتاريخ 6/96/ب9901.

شروط املسابقة:
1( أ  تكـو  فكبة املـرشوع معتكبة وناجحة وجديدة أو تـم تطويب ا ، وذات جدوى 

اقتصادية وقارلة ثلتطعيق.
9( تقديم رشح تفصييل ثفكبة وأ مية املرشوع وآثية اثتنفيذ.

3( قعول االرتكارات اثفبدية أو اثجماعية عىل أ  يحدد قائد اثفبيق. 
 ( أ  يباعي املتقدمو  عد9 انتهاك حقوق امللكية اثفكبية ثلغري.

5(  ثلجنـة املنظمة ثلمسـارقة اثحـق يف يرداا رفض أي مرشوع ، و توضيح األسـعاب 
ثلمتقـد9 راثبجـوع يىل تقبيـب اثلجنـة املنظمة ثلمسـارقة. مـع اثتأكيد عـىل أ  جميع 

املشاركات سيتم استيبارها يف املببض اثبارع ثلخرتاعات.
علماً رأنه: سـيتم دراسة املشاريع املقدمة ثلمسارقة عرب ثجا  أكاديمية ومتخصصة 
من اثجهات املختلفة ، وسيتم اثتحكيم  واختيار اثفائزين عىل اثهواا »معارش« يف حلقات 

تلفزيونية تعاها قناة اثيمن اثفضائية طيلة اهب رمضا ..
اثجـــــائـزة : ثلث سيارات ثلالثة املباكز األوىل + معلغ وقدرة 500000 ريال 

) خمسـمائة اثف ريال ( ثك  فائز من اثبرشة املباكز األوىل. راإلضافة اىل اثسبي يف تموي  
مشاريع املباكز اثبرشة اثفائزة يف املسارقة ، حال استيفائها رشوط اثتموي  اثخاصة.

الستقبال املشاركات :
 WWW.MOIT.GOV.YE :اثتقديم عن طبيق املوقع االثكرتوني اثبسـمي ثلوزارة

 ) WEB FORM ( من خلل استمارة طلب املشاركة االثكرتونية
COMPETITION@MOIT.GOV.YE : يرسال اثطلب عرب اثربيد االثكرتوني ثلمسارقة
أو عرب نافذة رواد األعمال راثوزارة .. خلل اثفرتة من 95 مارس يىل نهاية اهب اربي  ب9901.

ملزيد من االستفسـار يبجى زيارة موقع اثوزارة أو املباسلة عن طبيق رقم اثوتس آب 
اثتايل : 77ب777589

واثدعوة عــــــامــة ثلجميع

وزارة الصناعة والتجارة
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اثبدد

  ابعا  0  1 ـ
ب يربي  ب9901

)6 5(
كتابات 

دماُء الزاكيات الطاهرات.. 
لن تذهَب هدرًا

مجزرة سعوان.. عندما 
تغتال الطفولة بدم بارد!

سمير أحمد عليمحمد عبدالمؤمن الشامي

اـنت  األوىل  اثلحظـات  منـذ 
طائـباُت دول اثبـدوا  اثسـبودّي 
اإلماراتي األمبيكي غاراته اثجوية 
عـىل اثباصمـة صنبـاا وأعلنـت 
ْدَا ا  ـِ اثسبوديُّة من واانطن رــ
اثبـدواَ  عىل اثيمن تحت مسـّمى 
عاصفـة اثحز9 رتأريـخ 95 آذار/ 
مـارس 99015، ومنـذ اثلحظـات 
األوىل ثلبـدوا  عمد يىل اسـتهداف 
املدنيني واملستشـفيات واملسبفني 
واملسـاجد  واألسـواق  واملـدارس 
واثطبق اثبامة واثجسور واعكات 
اثكهبرـاا  ومحطـات  االتصـاالت 
اثبامة  واملباثم األثبية واملمتلكات 
اثيمـن،  اثشـبب  مقـدرات  وك  
عدوا  وحصار اـام  رـبا ورحبا 
وجـوا، وثـم تقتر  ـذا اثبدوا  
عىل ذثك فحسـب، ر  طـال املقارب 
، طال اثعرش  قتـٌ  وتدمريٌ مسـتمبٌّ
واثشـجب واثطـري واثحجـب، عـىل 
مـبأى ومسـمع املجتمـع اثـدويل 
واألمم املتحـدة واملنظمات اثدوثية 
واإلقليميـة واثببرية واإلسـلمية، 
عىل مبأى ومسمع ك  اثباثم أجمع 
دو  أ  يحّبك ساكناً ملشاِ د أرشع 
اثجبائـم واملجازر اثوحشـية اثتي 
ارتكعتهـا دوُل اثبدوا  اثسـبودّي 

اإلماراتي األمبيكي رحق املواطنني 
اثيمنيـني، غريَ آرهـة رحجم اثدماا 
َواثدمار اثذي تسععت ره يف صفوف 

املدنيني رمختلف املحافظات. 
اثبـدوا   طائـباُت  تقـو9َ  أ  
األمبيكـي  اإلماراتـي  اثسـبودّي 
رقصـف مدرسـة اثشـهيد اثباعي 
راثباصمة  ثلعنات رحـي سـبوا  
استشـهاد  يىل  أدى  مـا  صنبـاا، 
13 طاثعـة َوجـبح قبارـة اثـ190 
أُخبيـات يف حصيلـة غـري نهائية، 
فهـذا يُدلُّ أنـه ثم يعـَق يف أجندتها 
أو يف رنـك مبلوماتهـا يشا حتـى 
اإلنسـا   قتلـت  فقـد  تقصفـه، 
واثطري ودّمـبت اثشـجب واثحجب 

وحتى اثهواا.
ي  اسـتمباَر اثبـدوا  مـا  ـو 
واثفشـ   اثبجـز  عـىل  دثيـٌ   يال 
يثيـه  اثـذي وصلـت  واالنحطـاط 
قيادة  ـذه اثـدول.. اثتـي تبتقد 
طريانهـا  رضرـات  اسـتمبار  أ  
اثبشـوائي قـد يصنـع ثهـا نراً 
اثوجـه  رمـاا  ثلخـبوج  مفاجئـاً 
مـن  ذا املـأزق.. و ذا مسـتحيٌ  
راثطعـع؛ ثذثك فهـذه اثدماا دماا 
ثيسـت  اثطا ـبات  اثزاكيـات 

رخيصة، َوثن تذ ب  دراً.

يف  اإليمـا   اـبب  فصمـود 
وجه اثبـدوا  أما9 صمـت اثباثم 
عـىل مدى أررـع أعـوا9 متتاثية يف 
املواجهـة  ـو رحـدِّ ذاتـه صفبة 
قويـة ثلبدوا  ورضرـة قاتلة ثهم 
تبكـُس  ثلباثـم  قويـة  ورسـاثة 
مدى عظمة اـبب االيما  ومدى 
صمـوده اثذي ثـن يُقهـب، صمود 
يمني أسـطوري ال نظـري ثه فاجأ 
وثـن  امُلبتديـن  وأرعـب  اثباثـم، 

يستكني. 
وثقد تجلت حلقاُت  ذا اثصمود 
اآلالف  مئـات  رخـبوج  اثشـبب 
مـن اثيمنيـني يىل ميدا  اثسـعبني 
ويف عـدة محافظات يـو9 اثالثاا 
3/91/ب9901 ثلحتفال  املوافـق 
رمـبور   أعـوا9 مـن اثصمـود يف 
وجه اثبدوا  اثبسكبي اثسبودّي 

اإلماراتي األمبيكي. 
ستكشـُف  اثقادمـة  األيـا9َ  ي  
رربكـة دمـاا اثشـهداا وسـواعد 
املجا دين األرطـال، وصمود أرناا 
اـبعنا املجا ـد، أ  دول اثبدوا  
راثهـلك،  نفسـها  حكمـت عـىل 
اثيمـن سـينتر  أ   وستكشـف 
وسـيُنهز9 اثبدوا  طال اثزمن أ9 

 . َقُرَ

ثـم تكـن مجـزرُة اسـتهداف حي 
سـبوا  املكتظِّ راثسكا  وتحيط ره 
املدارس من ك  جانب مجزرة عادية، 
ر  كانـت جبيمـة مكتملـة األركا  
ومع سـعق اإلرصار واثرتصد، فاثبدو 
اثـذي اسـتمبأ اثقتـَ  دومـاً ويتلـذذ 
رمشـا د أاـلا األطفـال واثنسـاا 
املمزقة منذ رداية اثبـدوا  قع  أررع 
سـنوات يببف أين يبتكـب جبيمته 
وقنارلـه؛  وأيـن سـتحط صواريـخ 
َكــْونـه يقاتـُ  ضمـن حـبب ذكية 
ويمتلك ك  أنـواع اثطائبات املتطورة 
اثتـي يقوُد ـا طيـارو  أمبيكيـو  
وارسائيليـو  وربيطانيـو  وغري م 

من اثقتلة واملأجورين.
األحـد اثدامي كا  يوماً حزيناً عىل 
اثباصمة صنباا واثناُس تتناقُ  خربَ 
اسـتهداف اثطلب واثطاثعات صغار 
اثسـن و ـم يغـادرو  مدارَسـهم؛ 
خوفـاً و لباً ورععاً مـن اثغارة األوىل 
قع  أ  تأتَي اثاانية واثاانية ثتقتلهم 
رغتـًة ورـد9 رـارد ودو  أدنى رحمة 
أو ينسـانية، صنبت مجـزرة دموية 
ثيسـت األوىل وثـن تكـو  األخرية يف 
ظ  اسـتمبار اثبدوا  وتواطؤ األمم 
املتحدة ومجلس األمن وك  املنظمات 
اثدوثية املبنية رحقوق اإلنسـا  اثتي 

ثم يحبكها ك  ما جبي ويجبي يف  ذا 
اثعلـد املنيس ربد أ  رلـغ عدد اثقنار  
املحبمـة  واثصواريـخ  اثبنقوديـة 
مـا يقـارب نصـف مليـو  رحسـب 
اإلحصائيـات األخرية ملنظمات دوثية 
حقوقيـة غـري حكوميـة، تـم صعُّها 
فـوق رؤوس املدنيـني واألربيـاا من 

أرناا اثشبب اثيمني.
جبيمة سبوا  واحدٌة من اثجبائم 
واملجازر اثعشـبة اثتـي تُبتَكُب رحق 
األطفـال اثيمنيـني عـىل مـدى أررع 
مجـزرة  يتذكـب  ال  فمـن  سـنوات، 
ضحيا  اإلجباميـة اثتي خّلفت أكاب 
من 50 اـهيداً من اثطـلب اثصغار، 
وَمـن ال يتذكـب اسـتهداَف اثطاثعات 
داخـ  مدرسـتهن يف منطقـة نهـم 
ومشـا د ومناظـب اثطاثعـات و ن 
مقتـوالٌت عىل قارعـة اثطبيق رفب  
فاعـ  وتبمـد ويرصار مـن اثبدوا  

اثسبودي.
وَحـِبيٌّ رأرناا اثيمن أ  يشـحذوا 
اثهمـم وأ  يوحـدوا اثصفـوَف أما9 
تلك اثجبائم اثتي تسـتهدُف أرناَا م 
ونسـاَا م عـىل أيـدي مجـب9 وقح 
انسلخ من ينسـانيته وأخلِقه ثيقود 
حبراً ضـد اثطفوثة وك  ما ثه علقة 

راثحياة يف اثيمن.

حضور القداسة

�صـيـدي يـا �صـبـل حـيـدر قايـدي يـا خـيـر قايد
جـيت يف ذكراك �صـاعر �صاف ِفـال�صعر التبا�س

الـمـ�صـاعـر زايـدة فـي حـ�صرتك وال�صوق زايد
والـقـوافـي جـامـدة مـن غـيبتك يف كل را�س

الق�صايد ومـاتني  جـفـت  الـ�صـعـريـة  والـبـحـور 
والـمـعـانـي والـُجـمـل والـعـقـل يغ�صاه النعا�س

كـيـف ال ونـت الـ�صـهـيد القايد ال�صهم املجاهد
والــولــي الــزاهـد الـعـابـد بـخـيـر امـة ونـا�س

كـيـف ال ونـت الـكـرامـة والـ�صـهامة واملقا�صد
والـحـمـا�س واالأمـانـة  والـرزانـة  والــفــطــانــة 

كـيـف ال ونـت الـقـيـادي ِفـالـمـبـادى والـعوايد
فـالـ�ِصَيا�س والـ�صـيـادي  والـجـهـادي  والـريـادي 

والتعا�صد والقناعة  الـ�صـجـاعـة  ونـت  ال  كـيـف 
كـل فـا�صـد جـاه مـن مـ�صـروعك احلر انتكا�س

كـيـف ال ونـت الـثـريـا والـكـواكـب والـ�صواهد
بـدر نـيرِّ نـجـل بـدر الـديـن مـن مـنبع و�صا�س

كـيـف ال ونـت الـ�صـحـاب الـلي تهملل بالفوايد
هـدي حـكـمة موعظة روؤية ومنهج واقـتـبا�س

كـيـف ال ونـتـه فـي الـمـ�صروع را�صه والقواعد
عـقـل راجـح قـلـب نـا�صح علم والتقوى لبا�س

مـن كـتـاب اهلل �صـغـتـه والـمـالزم خي �صاهد
وارتـوت مـنـه قـلـوب احـرار قـد كـانت يبا�س

كـيـف ال ونـتـه عـروقـه والـخـاليـا والـ�صواعد
دم ثـايـر مـتـ�صـل بـالـنب�س واخلم�س احلوا�س

فـي �صـرايـيـن الـمـجـاهـد فـي ريـاته ِفالزوايد
و�صـط را�صه فـي عيونه يف �صكونه والقدا�س

فـي ثـبـاتـه ِفــ امـنـيـاته يف حياته فامل�صاجد
فـي �صـالتـه فـي زكـاتـه فــ ادعـياته فالتما�س

فـالـمـدد فـي مـتـر�صـة فــ الـزمـزمية فاملراقد
فـالـمقا�س فـالـقـذايـف  فـالـقـنـابـل  فـالـمـعـدل 

فـي ر�صـا�صـة فـالـقـنـا�صـة فـالـمهايد فاملغارد
والـنقا�س فـالـحـوارق  فـالـخـنـادق  فـالـبـنـادق 

فـالـنـواظـيـر الـحـراري فـالـ�صعل يف كل وارد
فـي �صـالح الـجـو فـهل الهند�صـة �صـدة وبـا�س

فـاملدى يف بدر واحد فاجهزة قا�صف ورا�صد
فـالـرواعد فـالـبوارق فـالـقب�س فـي كـل مـا�س

فـي �صـالح الـبـحـريـة والربية فـهل امل�صـايد
فـالقيا�س والـبـعـيـدة  الـقـريـبـة  فـالـ�صـواريـخ 

فالوطن فال�صعب فــ التاريخ تبقى جيل �صاعد
�صـل �صـيـف الـحـق �صـد الـباطل الزايل ودا�س

عـنـدمـا فـجـرك تـجـلـى �صـاق مـنـه كل حاقد
كـل حـا�صد كل مارد حط لــك فـالـظهر فــا�س

حـاربـك يـا �صـبـط طـه كـل مـن حـب الـمقاعد
كـل �صـارق كـل فـا�صق جلل وا�صـنـطـن ووا�س

بـعـدما ا�صت�صهدت خافوا منك يا ن�صل االماجد
احرتا�س خوف  طايله  فرته  الـجثمان  واخـفـوا 

جـاحد حـرب  فـي  بـطـيـاراتـهـم  قـبـرك  دمـروا 
لـجـل وا�صـنـطـن تـحقق يف ق�صايا االحتبا�س

اذرف اعـيـانـي دمـوع احـزان وابـيـاتي قاليد
واعـ�صـر امزان ال�صحابه يف امل من بعد يا�س

�صـيـدي يـا �صـبـل حـيـدر قـايـدي يا خـيـر قايد
فـرق بـني اهل الذهب يا �صيدي واهل النحا�س

أمين الجوفي
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ثقافية 

إذا أن�ت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم 
يأت�ي الط�رف اآلخر فتتلقى منه ما يق�ول حينئٍذ لن تكون أكثر م�ن مجرد ناقل، 
تك�ون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تس�جل فيها كالم ف�الن ثم يأتي كالم اآلخر 
تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل هذا النحو لن تستفيد من العرب. 

]وثن تبىض عنك اثيهود وال اثنصارى ص:3[
واإلنس�ان يتاب�ع التلفزيون, ويتابع ال�روادي, يتابع األح�داث أن تفهم بأن أي 
موق�ف تتبناه أمري�كا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفس�ك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يرضبون ش�خصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. ]املواالة واملباداة ص:ب[
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تس�مع عنه، أَْو 
تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء فيه دروس وفيه 
عربة، ليزداد اإلنس�ان بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ س�يجنب نفس�ه الكثري من املزالق، س�يدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
ألنه من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األش�ياء أش�به بسنن يف هذه الحياة. ]وثن 

تبىض عنك اثيهود وال اثنصارى ص:3[

}َم�ا َكاَن الل�ُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِنْيَ َع�ىَل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميْ�َز اْلَخِبيَْث ِمَن الطَّيِِّب{ 
)آل عم�ران: من اآلية179( قد يدخل ناس خبثاء، أَْو يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هام�ة إيجابياتها بالنس�بة لهم ه�م الفئة ه�ذه الخبيثة يظهر من جانبهم أش�ياء 
يحص�ل تبكي�ت لهم، يحصل توبي�خ لهم، يحصل ح�ذر عند املؤمن�ي الصادقي 
منهم، وللمستقبل يف املسرية يكونون عارفي تماماً من خالل التمييز عارفي تماماً 
من يعتمد عليه ومن ال يعتمد عليه. ]سـورة آل عمبا  اثدرس اثسـادس عرش 

ص:11[

مقتطفاٌت نورانيٌة

 املهادنُة بني العلماء والنا�س يف حتمل م�سوؤوليتهم يف مواجهة اأعداء اهلل اأدت اإىل تفريط الفريقني

ال عذر للجميع أمام اهلل 
  - خاص:

َق اثشـهيُد اثقائـُد -ِرْضَواُ   تطـبَّ
اثلـِه َعَليْـِه- يف محـارضة )اثشـبار 
ـــ سـلح وموقـف ( يىل موضـوع 
ا ومهم، واائع رني كاري  حساس ِجدًّ
مـن اثنـاس، أال و و )تقليـد اثناس 
ثلبلمـاا( يف صمتهـم وقبود م عن 
اثقيا9 رواجعهم من اثجهاد يف سعي  
اثلـه، ودعـوة اثنـاس يىل ذثـك، ويىل 
عد9 تبديد وتشجيع )اثرخة( من 
قعلهـم، فـبد عليهـم رداً مفحما، يف 

نقطتني كاآلتي:ـ

النقطة األوىل: 
نفى -ِرْضـَواُ  اثلـِه َعَليْـِه- نفياً 
قاطبـاً أ  راسـتطاعة أي واحد من 
اثبلمـاا أ  يأتـَي رمـربر مقنع من 
اثقـبآ  اثكبيم رأ  اثقبـوَد جائٌز يف 
ظـبوف كهذه، وأ  اثجهاد غري الز9، 
حيـث قـال: ]قد يشـوف واحـد ينه 

)ياخي ذاك سيدي فل  واثباثم فل  
وسـيدنا فـل  واثحاج فـل ، يقو9 
قعـ  اثفجـب، ويرتكع، ويسـعح، ما 
ريتَحّبكـوا وال ريقوثوا يشا وال قاثوا 
ثلناس يسـربوا كذا.. ( ويكو  واحد 
يبيد أ  يمش مبهم, أنت اسـأثهم، 
سري اسأل  ؤالا, تتضح ثك اثقضية 
كيـف  ـي, أ   ـؤالا ال يبتـربو  
أ   ـذا اثبمـ  ثيـس مرشوعـاً, وال 
يبتـربو  يْ  مـا  ناك أوامـب يثهية 
ثلناس رـأ  يكونـوا أَنَْصـاراً ثدينه, 
ومجا دين يف سـعيله، وأ  يبدوا ما 
يستطيبو  من قوة، وأ .. وأ .. يىل 
آخبه. ال يستطيع يقول ثك: ما  ناك 

يشا[.. 
وأاـار -ِرْضَواُ  اثلـِه َعَليِْه- رأنه 
أي عاثـم ثـم يشـّجع اثرخـة، أ  
ذثك عائـد ررما يىل أنه ثـم يفهم ربد 
مدى تأثري اثرخة عـىل األعداا، أَْو 
ما يفبله األعداا مؤخباً راملسـلمني، 
حيـث قـال: ]ما  ـو فا ـم أ   ذا 

املوضـوع مؤثب ماـلً, أَْو عم  مبني 
مؤثب, أَْو ما  و راثغ ثه أخعار مبينة 
أ   نـاك مؤامبات كعرية أو.. أو.. يىل 

آخبه[.
اثنقطة اثاانية:ــ

وفنـد أيضا -ِرْضـَواُ  اثلـِه َعَليِْه- 
كل9َ َمـن يقول رأنه مـا دا9 اثبلماا 
ثـم يتَحّبكـوا رأنه غري واجـب علينا 
اثتَحـّبك، رأنـه ررما  ـؤالا اثبلماا 
وجدوا ألنفسهم اثبذر ثلقبود رسعب 
اثناس أنفسـهم، فقال: ]يجدك أنت 
واآلخبين مربر ثه أنه ما يتَحّبك؛ أل  
عنده فكبَة أ  اثناس ما منهم يشا, 
ومـا  نـاك أَنَْصار، وال أحـد متَحّبك 
مبنـا، وال أحد قاو9 مبنا, وال.. وال.. 
يىل آخـبه. فبنـده أ  قد مبـه عذر، 
وسـيجلس ما ثه حاجة, فتكتشـف 
أنه يبتربك أنت ويبترب آخبين ععارة 
عن عذر ثه, ععارة عن عذر ثه. يبني 
ثن تكتشـف عنـد أحـد أ  يقول ثك: 
أ   ـذا اثبم  راط  أرداً, أَْو أنه ثيس 

 ناك أوامب يثهية ملا  و أكاب من  ذا 
مما اثنـاس عليه, رينما سـتجده يف 
األخري يبترب ي  قـد مبه مربر وعذر 
ثـه اـخصياً, مـا  ـو عـذر يصلح 
ثك  واحد, ثه عذر اـخيص أنه وي  
كا  عاثـم ويجب عليه، ثكن يذا كا  
 ناك أَنَْصار، وما  ناك أَنَْصار، فمع 

اثسلمة وجلس وما ثه حاجة[.

ال ُعذَر للجميع أمام اهلل:��
نعََّه اثشهيُد اثقائُد اثناَس يىل أ  ما 
 ـم عليه من اثقبـود حاثة خطرية، 
تـؤدي رهم يىل اثنار ـــ واثبياذ راثله 
منهـا ـــ واثتهاد  اثحاصـ  رينهم 
خطري جدا، حيث قـال: ]اثناس عىل 
ما رني نقـول أكاب من مـبة، اثناس 
متهادنيني, نحـن متهادنيني, اثباثم 
يـبى أ  ذوال اثناس ما  ـم أَنَْصار، 
يذاً قـد ثه عذره, وذوال اثناس يبوا أ  
اثباثم ذاك ال يتَحّبك، يذاً فما اثقضية 
الزمـه, جلـس وجلسـوا، وك  واحد 

يجبـ  اثاانـي مربره، جلـس أل  ما 

 نـاك أَنَْصار، واألَنَْصار جلسـوا أل  

ما  نـاك حبكة من اثباثـم, ما  ي 

كلها مهادنة؟. 

قد يقد9 اثناس عىل اثله ُسـعَْحانَُه 

َوتََباىَل يو9 اثقيامة، وتتضح اثقضية 

ويذا نحن اتهادنا وكا  احنا ساكتني, 

اثناس ساكتني واثباثم ساكت, وك  

واحد عنده ي  قد مبه عذر، وعىل ما 

 و عليه، قد مبه مربر أما9 اثله. يذاً 

فاثقـبآ  اثكبيم سيكشـف ما مبك 

عذر وال مبه عذر, وال اثقضية رحث 

عن أعذار[.. 

مذكـبا رنـار جهنـم وعقـاب اثله 

رقوثـه: ]فيجـب عـىل اإلنسـا  أ  

يكو  حذراً, يكو  اإلنسـا  مباقب 

ثنفسـه, ال يقد9 عىل اثله ُسـعَْحانَُه 

َوتََبـاىَل و و عـايص ثله، ثـم يكو  

مصريه جهنم(. 

أكد سـل9ُ اثله عليـه يف رداية اثدرس األول 
من )مديح اثقبآ ( عىل قاعدة مهمة يجب أ  
يتعبها اإلنسـا  ثكي يُْمكنَه أ  يهتدَي رهدى 
اثقـبآ ، أال و ـي أ  يفتح قلعـه ثهذا اثهدى، 
حيث قال: ]اإلنسـا   و الز9 أ  يكو  عنده 
ا تمـا9 رأ  يفتـح صدره، يصغي، يسـتمع 
را تما9 حتى يستفيد. ويال ستنتهي اثقضية 
يف األخري يىل أنه ال يبد ينفع يف واحد يشا عىل 
اإلطـلق. ثيس  نـاك يشا أعظـم من كتاب 
اثله، اثقبآ  اثكبيم. يذا واحد ال يتفهم، ال يبد 

ينفع فيه يشا نهائياً، أّي يشا كا [.

َماَواِت َواأْلَْرِض:�� اهللَُّ ُنوُر السَّ
وتنـاول سـل9 اثلـه عليه راثـرشح ثقوثه 
َماَواِت َواأْلَْرِض َماَُ  نُوِرِه  تباىل:}اثلَُّه نُوُر اثسَّ
َكِمْشـَكاٍة ِفيَها ِمْصعَـاٌح اْثِمْصعَاُح يِف ُزَجاَجٍة 
اثزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َاـَجَبٍة 
ٍة يََكاُد  ٍة َواَل َغْبِريَـّ ِقيَـّ عَاَرَكـٍة َزيْتُونِـٍة الَّ رَشْ مُّ
َزيْتَُهـا يُـِ�ُا َوَثْو َثْم تَْمَسْسـُه نَـاٌر نُّوٌر َعىَل 
ُب اثلَُّه  نُوٍر يَْهِدي اثلَُّه ِثنُوِرِه َمن يََشـاُا َويرَْضِ
ٍا َعِليٌم{يف عدة  اأْلَْماَـاَل ِثلنَّاِس َواثلَُّه ِرـُك ِّ يَشْ

نقاط:ــ

النقطة األوىل:�:�� مسألة 
الهداية:�

رشح ثنا مبنى  ذا اثجزا من اآلية )يَْهِدي 
اثلَّـُه ِثنُوِرِه َمن يََشـاُا(، حيث قال: ]مسـأثة 
اثهدايـة، تأتـي )اثهدايـة اثبامة(  ـذه اثتي 
تبني: اإلراـاد، يرسال اثبسـ ، ينزال اثكتب. 
 ذه اثتي يسمونها: اثهداية اثبامة، اإلرااد. 
ثكـن يهدي ثنـوره قضية ثانيـة، مطلوب أ  
اإلنسـا  نفسـه  و يتسـعب ثهذه من جهة 
اثله، يهتـم، يصغي، يتفهم، يبجو اثله، يدعو 

اثله أ  يهديه[. 

النقطة الثانية:� نور عظيم يف 
محيط مظلم �

وّضح ثنا  نا )املا ( اثذي رضره ُسعَْحانَُه 
َوتََبـاىَل عـن نـور اثهدايـة، حيث قـال: ] ذا 
ما ، نور عـىل أرقى درجة تتصوره، نور عىل 
أرقـى درجة يف محيط مظلم[، وأضاف أيضاً: 
]املشـكاة مبنا ـا: اثكـوَّة، تبى اثنـور فيها 
مجتمبـاً، قد ملئت نـوراً. و نا تتصور اثكوة 
تكـو  متى؟ يف اثلي ،  ذا املا  يف اثلي ، أثيس 
يف اثليـ ؟ كيف تكـو  اثكوة ثوحد ـا، اثنور 

فيها رهذا اثشك ، يف محيط مظلم؟[.

النقطة الثالثة:�� املقصود 
بالنور، هو )نور الهداية(:�� 

وثفـت يىل أ  املقصـوَد راثنـور ثيس ضوا 
قـال:  حيـث  وغري ـا،  واثنجـو9  اثكواكـب 
]اثلـه نـور اثسـموات واألرض، ُكّ  نور فيها 
 و منـه رهذا املبنـى: نور اثهداية. األاـياا 
األُْخـَبى  ـي من خلقـه: اثشـمس، واثقمب، 
واثكواكب، وسـائب اثدرر  ذه، ثكن ما كأنها 
 ـي املقصـودة أ  يتحـدث عـن املخلوقات 
اثتي ت�ا، وتنري كاثشـمس واثقمب. يتكبر 
كارياً اثحديث عن اثهـدى، عن  دى اثله رأنه 
نور؛ أل   نا تتصور مبـه رأنه تكو  اثحياة 
ظلمـات كلها، تكـو  اثحياة كلهـا ظلمات. 
فاإلنسـا  رحاجة يىل  ذا اثنـور، تما  يف آية 
أُْخَبى: }أََو َمن َكاَ  َميْتاً َفأَْحيَيْنَاُه َوَجَبْلنَا َثُه 
اَلُُه يِف اثظُّلَُماِت  نُوراً يَْمِش ِرِه يِف اثنَّاِس َكَمن مَّ
نَْها{)األنبا1999( واثتشـعيه  َثيَْس ِرَخـاِرٍج مِّ
اثظلمـة  أثيـس اإلنسـا  يف  ثهـا راثظلمـة، 
اثحقيقية  ذه يحتار، ويتوقف فل يدري أين 
يذ ـب،  كـذا أَْو  كذا؟  و نفـس اثشا يف 
األمور املبنوية، يف اـؤو  اثحياة. فاإلنسا  

يذا ثم يـر عىل  دي اثله يكـو  متخعطاً يف 
واقبه[.

النقطة الرابعة:�� املالئكُة 
محتاجون للهداية:�

تطـبق سـل9 اثلـه عليـه ثنقطة قـ َّ أ  
نسـمَبها من قع ، حيث قال:]اإلما9 اثقاسم 
يتحـدث كارياً عـن موضوع  دايـة امللئكة. 
امللئكـة ال تتصور ـم خلقاً  كـذا يخلقو  
)تماتيـك(، مهديـني جا زيـن. ي  ُكّ   ـدى 
مصـدره مـن اثلـه، وك  كائـن، ُكّ  مخلوق 
يحتـاج يىل  ـدى اثله، و داية اثلـه؛ امللئكة، 
األنعيـاا، اثعـرش. اثعبض يقوثـو : )أما أوىل 
اثلـه خلقهـم  كأ   ملئكـة(!  ينهـم  عنـدك 
جا زين!.  نا يؤكد يف أكاب من موضوع رأ  

امللئكة  م محتاجو  يىل  داية اثله[.

النقطة الخامسة:� اهلل استخدم 
ُكّل طريقة لهداية عباده:�

وأكد سـل9 اثله عليه رأ  اثشيطا  عندما 
ـد اثعـرش أ  يضلهم مـن ُكّ  جهـة، اثله  توعَّ
ُسعَْحانَُه َوتََباىَل عم  عىل  دايتنا رك  طبيقة 
ممكنـة، أكاـب ركاـري مـن اثشـيطا ، حيث 
قال: ]اثله ُسـعَْحانَُه َوتََباىَل قد9 ُكّ  اثوسـائ  
اثتـي تـؤدي يىل مللمـة اثنـاس أ  يسـريوا يف 
رصاطه املستقيم، وأ  يسريوا عىل  داه رك  
اثوسائ . مالما قلنا راألمس أنه أكاب مما قال 
اثشـيطا ، عندما قال اثشيطا : }ثُمَّ آلِتيَنَُّهم 
ن رَـنْيِ أَيِْديِهْم َوِمـْن َخْلِفِهْم َوَعـْن أَيَْماِنِهْم  مِّ
َوَعـن َاـَمآِئِلِهْم{)األعباف17( أثم يق   كذا 
و و يبيد أ  يض ؟ اثعاري جاا ثإلنسـا  من 
محيطه كله ملحاوثة  دايته، ما زال  ناك من 
فـوق، ومن تحت، ومن داخ ، ومن ُكّ  جهة، 

من ُكّ  جهة، ورك  وسيلة[.

ك�لُّ ن�وِر ه�داي�ٍة.. ف�ي ال�سم�اوات َأْو ف�ي 
األرض.. ه�و ِم�َن اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل

أكد اثشهيد اثقائد سـل9 اثله عليه يف محارضة )خطب دخول أمبيكا 
اثيمن( رأ  اثلَه ُسعَْحانَُه َوتََباىَل يقوُل ثلناس يف اثقبآ  اثكبيم أ  يهتموا 
رإصلح أنفسـهم، وأ  يرترـوا اثرترية اإليمانية، وأ  يكوَ  رسـوُل اثله 
ا  محمٌد صـىل اثله عليه وآثه وسـلم قدوتهم،.. فهذه خطـوة مهمة ِجدًّ
أل  يكـوَ  اثلُه يىل جانعهم.. حيـث قال: ]ي  اثله يقـول ثلناس: ا تموا 
جداً رإصلح أنفسـكم، رإعداد أنفسـكم، ورتهيئة مـا يمكنكم يعداده، 
وثتكـن ثقتكم راثله كعرية، و و من سـيكو  مبكم، و و من سـيتوىل 
أيضـاً أ  يزرَع اثبعب يف قلوب أعدائكم، و و من يبم  اثكاري يىل درجة 
أ  يكشف ثكم واقع عدوكم، أثم يوفب اثله عىل أوثيائه اثكاري, اثكاري من 
اثبنـاا؟ أثم يصنع اثكاري اثكاري مما يطمئنهم؟ أثم يبم  اثكاري, اثكاري 

مما يؤيد م, ويشد من أزر م؟[. 

لتنتصر األمة.. يجب أن تعد الُعدَّة للمواجهة:��
ورـنّي سـل9 اثله عليـه نقطة  امـة جدا، و ـي رأ  األمـة متى ما 
انطلقـت ملواجهة اثيهود واثنصارى، و م يحملو  وعياً عاثياً، فإ  اثله 
من سـينر م ال محاثة، ويفضح ثهم واقع أعدائهم أفض  من أعظم 
جهـاز مخارـبات يف اثباثم حيث قـال: ]يذا ما كنت أنت من أعدَّ نفسـه 
اإلعـداد اثجيـد يف ييمانك، يف ثقتك راثلـه، ويف يعداد مـا يمكنك أ  تبده 
أيضـاً حينها اثله قال ثك عن عدوك من اثكافبين، عن عدونا من اثيهود 
وُكـْم ياِلَّ أَذًى َويِْ  يَُقاِتلُوُكْم يَُوثُّوُكـُم اأْلَْدرَاَر ثُمَّ ال  واثنصـارى: }َثْن يرَُضُّ
وَ {)آل عمبا :111(. أي جهاز مخاربات يسـتطيع أ  يؤكد ثك  يُنْـَرُ
رأنك يذا دخلت يف مببكة مع  ذا اثبدو فإنه سـيوثيك دربه، أنه سـيفب 
مـن أمامك؟  ـ   ناك أحد يف اثدنيـا يمتلك مخاربات تؤكـد ثه  ذا؟ ال 
أمبيـكا نفسـها وال روسـيا وال غري ا، كلهـا تقاريب احتمـاالت, كلها 
احتماالت، يحتم  أننا يذا ما اتخذنا ضد م كذا ررما تكو  اثنتيجة كذا، 
وُكْم ياِلَّ أَذًى  و كذا احتماالت، أما اثله فهو من أكد ربعارة )ثن( }َثْن يرَُضُّ

وَ {[. َويِْ  يَُقاِتلُوُكْم يَُوثُّوُكُم اأْلَْدرَاَر ثُمَّ ال يُنَْرُ

الرتبيُة اإليمانيُة واإلعداد 
للمواجهة سبُب انتصار األمة
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الجيش السوري يدّمر أوكارًا 
ومنصات مدافع هاون لإلجراميني 

بريف حماة الشمالي
 : متابعات 

ردَّت وحـداٌت من اثجيش اثسـوري، أمـس االثنني، 
عىل خبق املجموعـات اإلجبامية اتّفاق منطقة خفض 
اثتصبيـد ربميات مبكزة طاثـت أوكار ا وتحصيناتها 
يف محيـط رلـدة كفبزيتا وقبيـة اثصيـاد ربيف حماة 

اثشمايل. 
ففـي أقـى اثبيف اثشـمايل، قاثـت وكاثـة األنعاا 
اثسـورية سـانا، ي  وحدات من اثجيش نفذت رمايات 
اإلجباميـة  املجموعـات  مدفبيـة طاثـت تحصينـات 
ومقباتهم عند أطباف رلدة كفبزيتا وقبية اثصياد أّدت 

يىل تدمري أوكار ومنصات مدافع  او  ثإلر اريني. 
وقضت وحـداٌت من اثجيش، أمـس األول، عىل أكاَب 
مـن 8 يجباميني ودّمـبت ثهم آثيـًة ونقاطـاً محصنة 
يف محيـط مبـبت حبمة وحـبش عارديـن واثقصارية 
واثهعيـط وكفبومـا ومدينـة كفبنع  ورلـدة اثلطامنة 
ربيفـي يدثب اثجنوري وحماة اثشـمايل وذثـك رداً عىل 

خبقهم املتكبر التّفاق منطقة خفض اثتصبيد. 

جنوب أفريقيا تخّفض 
مستوى تمثيلها الدبلوماسي 
لدى كيان االحتالل الصهيوني

 : متابعات 
خّفضت دوثُة جنوب أفبيقيا، أمس االثنني، مستوى 
تمايلهـا اثدرلومايس ثـدى كيا  االحتـلل اثصهيوني؛ 
تنفيذاً ثقبار رهذا اثشـأ  اتخذه قع  16 اـهباً اثحزُب 

اثحاكم يف اثعلد. 
وكا  حـزُب “املؤتمـب اثوطنـي األفبيقـي” قبر أ  
تخّفـَض اثحكومـة رصـورة فوريـة وغـري مرشوطة 
مستوى اثتماي  اثدرلومايس ثدي اثكيا  اثصهيوني من 

سفارة يىل مكتب ارتعاط. 
كما أعلـن رئيس جنـوب أفبيقيا سـريي  رامافوزا 
اثشـهب املـايض، عـز9َ حكومتـه تخفيـض مسـتوى 
علقاتها “اثدرلوماسية” مع كيا  االحتلل اثصهيوني 

دعماً ثحقوق اثشبب اثفلسطيني. 
ونقلـت وكاثـة اثصحافـة اثفبنسـية عـن وزيـبة 
خارجيـة جنـوب افبيقيـا ثينديـوي سيسـوثو قوثها 
ثلصحفيـني يف جو انسـعورغ، “ثـن نبـني مماـلً يف 
)يرسائي ( عىل مسـتوى سفري وسـيبم  املكتب  ناك 
عىل مستوى مكتب ارتعاط”، مشرية يىل أ  قبار اثحزب 

جار تنفيذه. 
وسعق ثلحزب اثذي أّسسـه اثباح  نيلسو  مانديل 

أ  عرّب مباراً عن دعمه ثلقضية اثفلسطينية. 
يُذكـب أ  جنـوَب أفبيقيـا اسـتدعت سـفري ا ثدى 
كيـا  االحتـلل يف أيـار 9018 احتجاجاً عـىل اثجبائم 
اثتي ارتكعتها قوات االحتلل رحق اثفلسـطينيني خلل 
االحتجاجـات عىل قبار اثبئيس األمريكي دوناثد تبامب 

نق  اثسفارة األمريكية يىل اثقدس املحتلة. 

اعتقاالٌت وإصاباٌت يف صفوف الفلسطينيني جراء اعتداءات لالحتالل يف الضفة
 : فلسطين المحتلة 

أصيـب واعتق  عـرشاُت اثفلسـطينيني، أمس 
االثنـني، خـلل اقتحامات نفذتها قـوات االحتلل 
يف مـد  اثضفـة يف وقـت يواصـ  املسـتوطنو  
اثصهاينة اقتحا9َ املسـجد األقى رشـك  يومي، 
فيما تنفذ قوات االحتلل توغلٍت يف مناطق قطاع 
عزة مع استمبار االستهداف املمنهج ثلصيادين يف 

رحب غزة. 
وقاثـت وكاثـة وفـا اثفلسـطينية ثألنعـاا: ي  
قوات االحتلل اثصهيوني اعتقلت  9 فلسـطينياً 
يف مناطـَق مختلفة من اثضفـة اثغبرية، معينة أ  
قـوات االحتـلل اقتحمت مـد  اثخليـ  ورا9 اثله 
واثعرية وطوثكب9 وقلقيلية وأريحا واثعلدة اثقديمة 

يف اثقدس املحتلة واعتقلت  9 فلسطينياً. 
وأضافـت اثوكاثة، أ  اـارًّا فلسـطينيًّا أصيب 
رجبوح جباا د سـه من قع  مستوطن صهيوني 
يف مدينـة اثقـدس املحتلـة، مشـرية يىل أ  عملية 
اثد س تمت يف أحد اوارع مدينة اثقدس املحتلة، 

َمـا أَدَّى يىل يصارته رجبوح خطرية يف اثبأس. 
يف سـياق متصـ ، أاـارت اثوكاثـة، يىل يصارة 
عرشات اثفلسطينيني رحاالت اختناق جباا اعتداا 
قوات االحتـلل اثصهيوني عليهم خلل اقتحامها 
مخيم جنني راثضفة اثغبريـة، موضحة أ   قوات 
االحتـلل اقتحمـت املخيـم وأطلقت قنارـ  اثغاز 
اثسـا9 تجـاه اثفلسـطينيني، َمــا أَدَّى يىل يصارة 

اثبرشات رحاالت اختناق. 
يىل ذثـك، أصيـب اـارا  فلسـطينيا  رجبوح 
جـباا اعتداا مسـتوطنني صهاينـة عليهما خلل 
محاوثتهم اقتحا9 قبية جيعيا امال غبب را9 اثله 

راثضفة اثغبرية. 
وأفادت وكاثة مباً اثفلسـطينية، رأ  عدداً من 
املسـتوطنني ورحماية من قـوات االحتلل حاوثوا 
اقتحا9 اثقبية ثكن أ اثيها تصدوا ثهم، ما أسـفب 

عن يصارة اثنني من اثفلسطينيني. 
يف اثخلي ، أصيب عدٌد من اثطلب اثفلسطينيني 
رحـاالت اختنـاق جـباا اعتـداا قـوات االحتـلل 

اإلرسائييل عىل مدرسة اثنهضة األساسية. 

وقاثـت وكاثة وفـا: ي  قوات االحتـلل أطلقت 
قنار  اثغاز اثسـا9 راتجاه املدرسـة، َمــا أَدَّى يىل 

يصارة عدد منهم رحاالت اختناق. 
فيما جدد عرشات املستوطنني اثصهاينة، أمس 
االثنـني، اقتحـا9 املسـجد األقـى حمايـة قوات 

االحتلل. 
وقاثـت وكاثـة وفـا: ي  عـرشات املسـتوطنني 
اقتحمـوا األقى من جهـة راب املغاررـة ونفذوا 
جوالت اسـتفزازية يف راحاته رحباسة مشّددة من 

قوات االحتلل. 
وتواص  قوات االحتلل ممارسـاتها اثبدوانية 
رحـق اثفلسـطينيني من خـلل اثتضييـق عليهم 
ومدا مة املد  واثقبى اثفلسطينية وان حملت 
اعتقال يوميـة؛ رهدف تهجري م واالسـتيلا عىل 

أراضيهم وتهويد ا. 
يف غـزة جـددت رحبيـة االحتـلل اثصهيونـي 
استهداف اثصيادين اثفلسطينيني يف اثعحب امال 

اثقطاع املحارص رنريا  أسلحتها اثباااة. 
وذكـبت وكاثـة مبـا اثفلسـطينية، أ  رحبية 
االحتـلل أطلقت اثنـار راتجاه مباكـب اثصيادين 
اثفلسـطينيني يف اثعحب اـمال اثقطاع دو  وقوع 

يصارات. 

وثفتت اثوكاثة، يىل أ  آثيات االحتلل اثصهيوني 
توغلت يف أرايض اثفلسـطينيني اـمال قطاع غزة 
املحارص، مشرية يىل أ  ست آثيات ثلحتلل توغلت 
امال ريت ال يا ورشعت رأعمال تجبيف ثألرايض 

يف املنطقة. 
كما استوثت سـلطات االحتلل اثصهيوني عىل 
06  دونمـات مـن أرايض اثفلسـطينيني جنـوب 

مدينة نارلس يف اثضفة اثغبرية. 
اـمال  االسـتيطا   ملـف  مسـؤول  وقـال 
اثضفـة غسـا  دغلس ثوكاثـة وفا، ي  سـلطات 
االحتلل اسـتوثت عـىل 06  دونمـات من أرايض 
اثفلسطينيني يف قبى رورين وحوارة وريتا وعورتا 
ويتما واثسـاوية وياسـوف جنوب نارلس رذريبة 

اق طبيق اثتفايف ثلمستوطنني. 
وىف يطـار مخططاتهـا اثتهويديـة واثبدوانيـة 
ثتهجري اثفلسـطينيني صّبدت سـلطات االحتلل 
اثغبريـة  اثضفـة  يف  االسـتيطا   عمليـات  مـن 
وكانـت اسـتوثت منـذ أيا9 عـىل 550 دونمـاً من 
أرايض اثفلسـطينيني يف مدينـة اثقـدس املحتلـة، 
متجا لـة اثقـبارات اثدوثيـة اثتـي تؤّكـــد عد9 
رشعية االستيطا  يف األرايض اثفلسطينية املحتلة 

وتطاثب روقفه. 
 دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني 

الرئيس السوداني يدرس التنحي وقوات الجيش تشتبك مع 
قوات األمن لحماية املتظاهرين

 : متابعات 
دخلـت اثسـودا ، أمـس االثنـني، مبحلـًة 
جديدًة من اثتصبيد ضد اثبئيس عمب اثعشـري، 
وقـد ازدادت وتريُة االحتجاجـات يف كافة مد  
اثعلد مع تدخُّ  وحدات من اثجيش يف اثباصمة 
يىل  أَدَّى  َمــا  املحتجـني،  ثحمايـة  اثخبطـو9 
ااـتعاكات رني أفباد اثجيش َوقـوات األمن، يف 
وقت عقد اثنظا9 اثسـوداني اجتماعا طارئا، يف 
حني تداوثت وسائ  يعل9 دوثية عن نية اثعشري 

اثتنحي عن اثحكم. 
ويواص  آالُف املتظا بيـن اعتصاَمهم أما9 
مقب اثجيش اثسـوداني يف أكرب احتجاجات منذ 
انطلق املظا بات، ثلمطاثعة راستقاثة اثبئيس 

عمب اثعشري. 
ويأمـ  املتظا ـبو  يف ممارسـة ضغـوط 
تـؤدي يىل انقلب داخيل، ويسـَبو  يىل اثتحاور 
مـع قيـادة اثجيـش إلقاثة اثعشـري، ويفسـاح 

املجال ثحكومة انتقاثية. 

ونقلـت وكاثـة رويـرتز عـن اـهود عيـا  
قوثهـم:  ي  قـوات األمن حاوثـت صعاحاً فضَّ 
اعتصـا9 آالف املتظا بيـن أمـا9 معنـى وزارة 
اثدفـاع، مضيفني أ  قواِت أمن عىل اـاحنات 
صغـرية أطلقـت اثغـاز املدمـع ركاافـة ثـدى 

توجهها صوب االعتصا9. 
كمـا نقلت وكاثة األنعاا األملانية عن اـهود 
عيـا ، أ  اثجيـَش اثسـوداني ااـتعك أيضاً يف 
وقـت سـارق مع قوة مـن األمـن حاوثت فض 
اعتصا9 املتظا بين، مشرية يىل وقوع يصارات 
راثبصـاص اثحي رني املتظا بيـن دو  تحديد 

أرقا9. 
تصـدى  اثجيـَش  أ   اثوكاثـة،  وأوضحـت 
ثقـوة كعرية من األمن  اجمـت مقب االعتصا9 
وأطلقـت اثقنارـ  اثصوتية واثبصـاص اثحي 

واثغاز املسي  ثلدموع عىل املتظا بين. 
ونقلـت وكاثة األنعـاا األملانيـة )د ب أ( عن 
مصدٍر يف اثقوات املسـلحة اثسودانية قوثه، ي  
اثبئيـَس عمـب اثعشـري دخ  يف اجتمـاع طارئ 
مـع قيـادة اثجيش ثدراسـة األوضـاع اثبا نة 

واثتقبيب رشأنها، امتداداً الجتماع عقده، أمس 
مع األطباف نفسها. 

ونقلـت اثوكاثـُة عن مصـادر نافـذة قبيعة 
من اثعشـري أنه رات أقبَب ثتنفيذ اثخطة »راا« 
املتبلقة رتسليم اثسلطة يىل اثجيش اثسوداني، 
ربـد االتّفـاق عـىل ضمانـات محـددة تتصـ  
راثوضـع يف اثعلد وأخبى تتص  رملف املحكمة 

اثجنائية اثدوثية. 
وكا  اثعـرش قد رفض االسـتقاثة، قائل ي  
عـىل خصومه أ  يسـَبوا ثلوصول يىل اثسـلطة 

عن طبيق االنتخارات. 
من ناحية أخـبى، طاثب االتّحـاُد األوروري 
يف ريا  ثه، اثسـلطاِت اثسـودانية راإلفباج عن 
املبتقلـني اثسياسـيني واثسـماح راملظا بات 
اثسـلمية، وعد9ِ استبمال اثغاز املسي  ثلدموع 

واثذخرية اثحية مع املتظا بين اثسلميني. 
كمـا دعـا االتّحاد األورورـي يىل رـدِا عملية 
سياسية ااملة وذات مصداقية تسمح رإجباا 
يصلحـات أساسـية تتجـاوب مـع اثدعـوات 

ثلتغيري.
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يحيى المحطوري
   

كان  ل�و  م�اذا 
َق  مم�زَّ طفلُ�ك 
ومحروَق  األشالء 
األحش�اء يف غارة 

سعوان؟.. 
هل تشُعُر باأللم 
لغريك  يحص�ل  ملا 
كما لو كان فيك؟! 
أم أن�ك أصبحت متبلَد الش�عور ميَت 
الضمري..؛ بس�بب ذنوبك التي أثقلتك.. 
ومعاصيك التي أوبقت�ك؟؟ هل تغَضُب 
له�ذه الُحُرم�ات الت�ي انتُهك�ت.. كما 
تغَض�ُب لنفس�ك األّم�ارة بالس�وء.. أو 
للم�ال ال�ذي ُمِنَعت من�ه.. أو للمنصب 

الذي تستميت يف الدفاع عنه؟.. 
أقسُم صادقاً.. 

إننا لن نكوَن بمنأًى عن السؤال أمام 
الل�ه ع�ن ُكّل دٍم ُس�ِفَك وأُّم أثكلت وأب 
ب�ات مح�روَق الف�ؤاد.. ال يجد س�بيالً 

لدفن حزنه وحبس دمعته.. 
ماذا عملن�ا لوقايِته�م والدفاِع عنهم 

وحمايتهم؟؟
م�اذا أعددن�ا أو ش�اركنا في�ه م�ن 

األعمال لردع عدوهم؟؟
ماذا بذلنا من أجل نرُصتهم؟؟

م�اذا فعلن�ا من أج�ل الث�أر لدمائهم 
والوفاء لشهدائهم؟؟

وَن  ُ َفلرْيَُقاِتلرْ يِف َس�ِبيِل اللَّ�ِه الَِّذيَن يَشرْ
ِخَرِة، َوَم�ن يَُقاِتلرْ يِف  نرْيَ�ا ِبالرْ الرَْحيَ�اَة الدُّ
ِلبرْ َفَسورَْف نُؤرِْتيِه  تَلرْ أَورْ يَغرْ َسِبيِل اللَِّه َفيُقرْ

ًرا َعِظيًما..  أَجرْ
َوَم�ا َلُك�مرْ اَل تَُقاِتلُ�وَن يِف َس�ِبيِل اللَِّه 
َعِفنَي ِم�َن الرَِّجاِل َوالنَِّس�اِء  �تَضرْ َوالرُْمسرْ
نَا ِمنرْ  ِرجرْ َوالرِْولرَْداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا أَخرْ
َعل لَّنَا ِمن  لَُها َواجرْ َهِذِه الرَْقررْيَِة الظَّاِلِم أَهرْ

َعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصريًا..  لَُّدنَك َوِليًّا َواجرْ
الع�ي  بالل�ه  إال  ق�وة  وال  وال ح�ول 

العظيم.. 

أسئلة صادقة 

اثبدد 
  )6 5(

اثالثاا 
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الطفولة يف اليمن.. 
بني صواريخ العدوان والتواطؤ الدولي

ال أمَل منك يا مسرت غريفيث

إبراهيم محمد الهمداني
 

نَ��ى بأقىس  كعادِته�ا دوَل الع�دوان ح�ني تُمرْ
الهزائم عىل الصعيد العس�كري، تس�ارُع لتُصبَّ 
َ بذلك  ج�اَم غضبها ع�ىل املدنيني األبري�اء، لتعبِّ
عن مدى إجرامها وتوحش�ها وانتهاكها لجميع 
األع�راف واملواثيق والقوانني الدولي�ة والديانات 
الس�ماوية والوضعي�ة، التي تح�رُِّم يف مجملها 
اس�تهداَف املدنيني واألبرياء، وتجرُِّم اس�تهداَف 
الطفول�ة ع�ىل وج�ه الخص�وص، غ�ري أن هذه 
الح�رَب التي تش�نها دوُل العدوان عىل الش�عب 
اليمن�ي، ال أخ�الَق فيه�ا وال مب�ادئَ وال رشف؛ 
َك��ورْنه�ا تعك�ُس ص�ورَة مجرميه�ا، وحقيقَة 
صانعيه�ا، وطبيع�َة منفذيه�ا، تل�ك الطبيع�ُة 
اإلجرامي�ة الوحش�ية اإلبليس�ية الخبيث�ة، التي 
ال تت�وّرُع عن س�فك الدم�اء، وإزه�اق النفوس 
البيئة املعصوم�ة؛ لتؤّك��د بذلك طبيعَة حربها 
العدواني�ة العبثي�ة، التي س�قطت عنه�ا ُك��ّل 
املزاعم واملبّرات واألع�ذار، التي طاملا تعللوا بها 

وبّرروا عدوانهم وفقاً لها. 
مما ال ش�ك فيه أن العدوان ع�ىل اليمن باطٌل 
وال مس�وَغ له من أساس�ه، إضاف�ًة إىل ذلك فإن 
استهداَفه للمدنيني األبرياء والتجمعات السكنية 
والطرقات واألسواق واملستشفيات وغريها، أدلٌة 
دامغة وحجج قاطعة تدل عىل عبثيته وإجرامه، 
وتُسِقُط كافة مزاعمه، وتكشف الوجَه الحقيقي 
اإلجرامي، ال�ذي طاملا حاولت دوَل العدوان ومن 
ورائها عصاب�ة األمم املتحدة إخف�اَءه وتجميَل 
تش�وهاته، والرتويج له اعالمياً ب�أن حربه عىل 

اليمن هي من أجل استعادة الشعية ال غري. 
ل�م تك�ن جريمُة اس�تهداف أطف�ال ضحيان 
هي األوىل، ولن تكوَن جريمُة اس�تهداف طالبات 
مدرسة الراعي هي األخرية، ما دام املجتمع الدويل 
مرهون�اً بإدارة ترام�ب، وم�ا دام ترامب وبقية 
الدول االس�تعمارية رهينَة الباجماتية النفعية، 
وما دام�ت املصالح والثروات والب�رتودوالر هي 
سيّدَة املوقف، وهنا تتضُح حقيقُة املوقف الدويل 
وتس�قط ش�عاراته ومزاعمه وتس�قط مبادئه 
وأدبيات�ه، الت�ي يّدع�ي م�ن خاللها أن�ه يحمي 

حقوق اإلنرَْس�ان، ويرع�ى الحق�وق والحريات، 
ويناضل ألجل حقوق الطف�ل ورعاية الطفولة، 

التي تمثل مستقبَل البشية عىل هذه األرض. 
إن اس�تهداَف الطفول�ة يف اليم�ن م�ن قب�ل 
تحال�ف ق�وى الع�دوان الصهيوس�عوأمريكي، 
يعني مح�اوالِت قوى العدوان اغتي�اَل وتصفيَة 
مس�تقبل اليم�ن الواع�د، يف حرب أق�ل ما يقال 
عنها أنها حرُب تصفي�ة وتطهري عرقي، وحرب 
إبادة جماعية بحق ش�عب بأكمله، وذلك يعكُس 
حقيقَة املشوع الصهيوني، الذي يسعى الكياُن 
الصهيوني لتطبيقه يف املنطقة بمساعدة اإلدارة 
البيطاني�ة  واإلدارة  االس�تعمارية  األمريكي�ة 
املاسونية وأموال النفط السعودي، حيث يسعى 
جميُعهم لتنفيذ امل�شوع الصهيوني يف املنطقة 
العربي�ة، وإقام�ة عالق�ات تطبي�ع علني�ة بني 
الكي�ان الصهيون�ي واألنظم�ة العربي�ة املوالية 
ألمريكا، مثل السعودية ودول الخليج وغريهم. 

يمكن القوُل: إن اس�تهداف الطفولة يف اليمن 
م�ن قب�ل تحال�ف الع�دوان، هو جريم�ة حرب 
متكامل�ة األركان، واضح�ة املعال�م، َوتعك�ُس 
م�دى الس�قوط والهزيم�ة والتخب�ط واإلفالس 
والعج�ز، الذي وصل�ت إليه قوى الع�دوان، بعد 
أن فش�لت فش�الً ذريع�اً مخزياً عىل م�دى أربع 
س�نوات، ع�ن تحقيق أدن�ى تق�دم ميداني عىل 

الصعيد العس�كري، رغم الرتس�انة العس�كرية 
الهائلة ورغم التواطؤ الدويل، والصمت والحياد، 
ورغ�م األم�وال الطائلة الت�ي ينفقونه�ا لشاء 
الس�الح املتطور ورشاء الذمم واملواقف الدولية، 
ورشاء املرتزقة والعمالء وُش�ذَّاذ الفاق، ليُش�نَّ 
أك�بَ وأقىس وأقذر عدوان ش�هدته البشية عب 

تاريخها، ضد شعٍب أعزَل مسالٍم. 
تح�اوُل ق�وى الع�دوان وَمن يق�ف معها من 
خ�الل اس�تهداف الطفول�ة يف اليم�ن - ط�الب 
ضحي�ان وطالبات مدرس�ة الراع�ي وغريهما - 
كرَس صمود الشعب اليمني والنيل منه وتخويَفه 
وإرهاب�ه، وثن�َي الش�عب اليمن�ي عن مس�اره 
وطريق�ه الجه�ادي التح�ّرري ال�ذي انتهج�ه، 
ومحاول�ة لتبدي�د مخ�اوف الكي�ان الصهيوني 
م�ن األجي�ال القادمة، التي نش�أت يف ظل حرب 
ظامل�ة وإب�ادات جماعية بحق ش�عوبهم، األمر 
الذي يجع�ُل تلك األجياَل -الت�ي انتهجت التحّرر 
وآمنت بمقاومة االستكبار- مصدَر قلق وتهديد 
حقيقي للمشوع الصهيوني االستعماري، لكن 
محاوالتهم كلها فش�لت، ومش�ايعهم س�قطت 
وقواته�م ُهزم�ت رشَّ هزيم�ة، وس�تكوُن دماُء 
األطفال هي الطوفاَن الذي سيجرُفهم ويحّق��ُق 

زواَلهم، وهم إىل زوال بعون الله. 

   
���ِع مجزرة حي س�عوان  عىل َوقرْ
املكلوم�ة  َح�لَّ يف صنع�اَء  املرّوع�ة 
واملخاب�رات  الحكوم�ة  مبع�وُث 
البيطاني�ة، املقنَّ�ع بصف�ة مبعوث 
أَُم��م�ي لتهدئ�ة الخواطر ومحاولة 
بَ�ثِّ أوه�ام س�الم جزئ�ي أول م�ن 
رفضه حكومُة بالده وهي ذاتها التي 
أرس�لت أكث�ر م�ن س�تة آالف تقني 
الس�عوديّة  العس�كرية  القواع�د  إىل 
للقيام ب�كل ما يلزم لجع�ل طائرات 

البش�عة  املجازَر  التايف�ون ترتك�ُب 
بحق اليمنيني. 

ودوُر ه�ذه الطائرات كم�ا أّك��د 
التقني�ون أنفس�هم أه�مُّ م�ن دور 
الطائرات املصنَّعة يف أمريكا إىل َح��دِّ 

أنه بدون التايفون تتوقف الحرب. 
املبع�وُث  ه�ذا  يع�رَف  أن  يج�ُب 
أن  يعرف�ون  اليمني�ني  أن  امل�راِوُغ 
القن�اع األَُم��م�ي ال�ذي يرتدي�ه ال 
يلغي؛ َك��ورْنه يؤدي مهاماً تستهدُف 
نف�َس الغاي�ة التي م�ن أجلها يعمل 
يف  التايف�ون  طائ�رات  مهندس�و 

القواعد السعوديّة. 
ليذَه�برْ ه�ذا التمس�اُح غريفيث 
األَُم��مي�ة  املنظم�ة  أم�وال  لحل�ِب 
لناش�طني  مؤتم�رات  وتنظي�م 
أنابي�ب  أطف�ال  م�ن  وناش�طات 
الس�فارات واملنظم�ات، فه�و غ�ريُ 
بالقناب�ل  يموت�ون  بم�ن  معن�يٍّ 
البيطانية وبالحصار واألمراض، بل 
بتجمي�ل الوجه القبيح للعدوان الذي 

تمثل بالده ركناً فاعالً فيه. 
ال أهالً وال مرحباً يا سليَل صانعي 

نكبات شعوبنا العربية. 

د. أحمد الصعدي


