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مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل العمليات:

هجوم على مواقع للمرتزقة يف »الغيل« وتدمري وإعطاب ٣ آليات

مصرع وإصابة العشرات منهم:

إغارة على مواقع املرتزقة يف جيزان و »زلزال١« يضرب تجمعاتهم

 : الجوف
نّفـــذت ُقــوَّحُت حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة يف 
محافظـة حلجوف، أمس حلسـعت، عمليـة  جومية 
نوعية عىل عاد من موحقع مإتِزقة حلباوح  حأمإيكي 
حلسبودّي، وسقط حلبايُا من حملإتِزقة قتىل وجإلى، 

كما تم تامري عاٍد من آلياتهم. 
َوأََفـاَد َمْصـَاٌر َعْسـَكِإيٌّ لصحيفة حملسـرية بأ  
حلبمليـة حلهجومية حسـتهافت عاة موحقـَع يتمإكز 
فيها مإتِزقـة حلباوح  يف منطقة حلسـاقية بمايإية 

حلغي4. 
وأوضح أ  ولاحِت حلجيش وحللجا  حقتحمت تلك 
حملوحقع خالل حلبملية وحسـتهافت عنـارص حملإتِزقة 
حلذيـن كانـوح فيها بنـريح  مسـّادة أوقبـت َعــَادحً 
مـن حلقتىل وحلجإلى يف صفوفهـم، فيما الذ بقيتهم 

بالفإحر. 
وأاـار حمَلْصـَاُر رىل أ  ُقـــوَّحت حلجيـش وحللجا  
تمّكنـت خـالل حلبمليـة من تامـري آلية عسـكإيّة 
للمإتِزقـة، موضحاً أ  حآلليَة كانت تحم4ُ عىل متنها 

اااً من عيار ٢٣.  مباَّالً راَّ
ويف مايإية خب وحلشبف، تمّكنت ُقــوَّحُت حلجيش 
وحللجـا  حلشـبعيّة مـن تامري آليـة أخـإى ملإتِزقة 
حلبـاوح  يف منطقة حلظهـإة، َوأََفاَد َمْصـَاٌر مياحني 

للصحيفة بأ  ععوة ناسـفة زرعتها ولاة حلهناسة 
حلبسكإيّة حنفجإت باآللية  ناك ودّمــإتها. 

وأاـار رىل أ  حآلليـة كانـت تحمـ4 َعـــَادحً من 
حملإتِزقة عىل متنها، سـقطوح بني قتي4 وجإيح جإحء 

تامري ا. 
وكانـت ولاُة حلِقنَاصة حلتاببـة للجيش وحللجا  

حلشـبعيّة تمّكنت مسـاء أمس حأول من رعطاب آلية 
للمإتِزقة ومبال رااش عيار ١٤.٥، ببمليات قنص 
نوعيـة يف منطقـة أسـطإ بمايإيـة خب وحلشـبف 
أَيْــضـاً، وأوضـح َمْصـَاٌر يف حلقناصـة للصحيفـة 
أ  ثالثـًة من عنـارص حملإتِزقة سـقطوح خـالل تلك 

حلبمليات. 

 : جيزان
نّفـــذت ُقـــوَّحُت حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة، أمس 
حلسـعت، عمليَة رغارة نوعية عىل موحقع مإتِزقة حلجيش 
حلسـبودّي يف جعهة جيزح ، كما اـنّت رضبات مافبية 
وصاروخية مسـّادة عىل تجمباتهم، وسـقط خالل ذلك 

حلبرشحت من حملإتِزقة قتىل وجإلى. 
َوأََفـاَد َمْصَاٌر َعْسـَكِإيٌّ لصحيفة حملسـرية بأ  ولاحٍت 
من حلجيش وحللجا  اـنت رغارة مفاجئة عىل عاة موحقَع 
يتمإكـز فيها مإتِزقة حلجيش حلسـبودّي قعالة جع4 قيس، 
َليْــُث تبإض حملإتِزقة لنريح  مكثّــفة ومسّادة من قع4 
حلولاحت حملغرية، ما أسفإ عن مرصع ورصابة عاد منهم. 
جاء ذلك فيما أطلق ُقــوَّحت حلجيش وحللجا  صاروخاً 
من نوع »زلـزحل١« حملصنع محلياً عـىل تجمبات ملإتِزقة 
حلجيش حلسـبودّي تم رصا ا يف حملنطقة نفسها، وأّكــا 
َمْصَاٌر مياحني أ  حلصاروخ لّقــق رصابة دقيقة وأسفإ 

عن مرصع ورصابة حلبايا من حملإتِزقة. 
وتزحمـن ذلـك مع رضبـات مسـّادة اـنتها مافبية 
حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة عىل تجمبـات حملإتِزقة  ناك 
أَيْــضـاً، َليْـــُث أصابـت قذحئـُف حملافبيـة أ احفهـا 

وضاعفت من خسائإ حملإتِزقة. 
ويأتي ذلـك ببا أق4 من ٢٤ سـاعة من كرس محاولة 
زلـف وحسـبة ملإتِزقـة حلجيـش حلسـبودّي رشق جع4 

حلاخـا ، َليْــُث لاول حملإتِزقة حلتقـا1َ  ناك بمجاميَع 
كعرية وبإسناد من طريح  حلباوح ، وحستمإ حلزلف لباة 
سـاعات، رال أنـه حنتهى بالفشـ4، ببا أ  تلقـى حملإتِزقة 

رضبـاٍت مكثّــفًة أوقبت حلبرشحت من حلقتىل وحلجإلى 
يف صفوفهم، وأجربت بقيتهـم عىل حلرتحجع وحلفإحر، ولم 

يحّقــقوح أي تقا1. 

قنص ٣ جنود سعودّيني 
ومصرع عدد من املرتزقة 

بضربات مدفعية يف نجران
 : نجران

سـقط عـاٌد مـن حلجنـود حلسـبودينّي وحملإتِزقـة قتىل 
وجإلى، أمس حلسـعت، جإحء رضبـات مافبية وعمليات 
قنص مسـّادة نّفــذتها ُقــوَّحُت حلجيش وحللجا  حلشبعيّة 

يف جعهة نجإح . 
َوأََفـاَد لصحيفـة حملسـرية َمْصـَاٌر يف ولـاة حلقناصـة 
حلتاببـة للجيـش وحللجـا  حلشـبعيّة، بـأ  ثالثـة جنـود 
سـبودينّي سقطوح بني رصيع وجإيح جإحء عمليات قنص 

حستهافتهم يف مإبع حلحماد. 
جـاء ذلك فيمـا اـنت مافبيـُة حلجيش وحللجـا  عاة 
رضبـات عـىل تجمبـات ملإتِزقـة حلجيـش حلسـبودّي تم 
رصُا ـم يف رقابـة مـإحش، وأّكـــا َمْصـَاٌر مياحنـي أ  
حلرضبـات لّقــقت رصابات دقيقة وأسـفإت عن مرصع 

ورصابة حلبايا من حملإتِزقة. 
كما اـنت مافبية حلجيش وحللجا  رضباٍت أخإى عىل 
تجمبـات ملإتِزقـة حلجيش حلسـبودّي يف منطقـة حلصوح، 
ولّقــقـت حلرضبـات رصابـات معـارشة كعّـات حملإتِزقة 

خسائَإ رضافية. 

اإلعالم الحربي يعرض كسر زحف للمرتزقة قبالة منَفــذ علب
 : خاص

عإض حإلعال1ُ حلحإبي للجيش وحللجا  حلشـبعيّة، 
أمـس حلسـعت، مشـا َا مصـورة عإضـت جانعـاً 
مـن تفاصي4 كرس محاولـة زلف ملإتِزقـة حلجيش 

حلسبودّي قعالة منَفــذ علب يف جعهة عسري. 
وأظهإت حملشـا ا تامريَ مارعـة للمإتِزقة خالل 
كـرس محاولة حلزلف يف منطقة أبوحب حلحايا، وذلك 
بوحسـطة صـاروخ موّجـه أصابهـا بشـك4 معارش 
وأسفإ عن مرصع ورصابة َمن كانوح عىل متنها. 

كمـا وثّقت حلكامـريح رلإحق طقم تإكـه حملإتِزقة 
حلذيـن كانـوح عـىل متنـه والذوح بالفـإحر ببا فشـ4 

محاولتهم. 
ووثقـت أَيْــضاً لحظـات فإحر عنـارص حملإتِزقة 
مـن أرض حملبإكـة مذعورين، ببا حنكسـار حلزلف 

وسقوط حلبايا من رفاقهم بني رصيع وجإيح. 
وحللجـا   حلجيـش  ُقـــوَّحت  تمّكنـت  ذَلـَك،  رىَل 
حلشـبعيّة، أمس، من تامري آلية عسـكإيّة للمإتِزقة 
قعالة منَفــذ علب أَيْــضاً، وأوضح َمْصَاٌر َعْسَكِإيٌّ 
لصحيفة حملسـرية أ  حآللية كانت تحم4 َعــَادحً من 

حملإتِزقة لقوح جميباً مرصعهم جإحء تامري ا. 
وكانـت ُقـــوَّحت حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة قا 
تمّكنـت، أمس حأول، مـن تامري ورعطـاب ٦ آليات 
متنوعة لجيش حلباّو حلسبودّي ومإتِزقته يف مناطَق 

متفإقة من جعهة عسري. 

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة وتدمري آلية بهجوم 

على مواقعهم شرق حريان
 : حجة

نّفـــذت ُقـــوَّحُت حلجيـش وحللجـا  حلشـبعيّة عمليًة 
 جوميـة نوعيـة عـىل عاد مـن موحقـع مإتِزقـة حلباوح  
حأمإيكي حلسـبودّي رشق جعهة لريح  حلحاودية، يف وقت 
متأخإ من مسـاء أمس حأول، وسـقط حلبايُا من حملإتِزقة 
قتـىل وجإلـى خـالل ذلك وتـم تكعيا ـم خسـائَإ مادية 

متنوعة. 
َوأََفاَد َمْصَاٌر َعْسـَكِإيٌّة لصحيفة حملسـرية بأنه تم خالل 
حلبملية حقتحا1 تلك حملوحقع بشـك4 معاغت، ما ألاث لالة 
رربـاك كعرية يف صفوف حملإتِزقة حلذين لـم يتمّكنوح من صا 

حلهجو1. 
وأّكــا حمَلْصَاُر أ  حلبايَا من حملإتِزقة سقطوح بني رصيع 
وجإيح بنريح  حلُقــوَّحت حملهاجمة، فيما الذ بقيتهم بالفإحر 

مذعورين. 
وتم خالل حلبملية أَيْــضاً تامريُ آلية عسكإيّة للمإتِزقة 
ببعوة ناسـفة من قع4 ولاة حلهناسة حلبسـكإيّة حلتاببة 

للجيش وحللجا .
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أمين عام اللجنة العليا لالنتخابات: عملية استقبال الناخبين سارت بصورة طبيعية واالنتخابات تمت بكل نزاهة 

الشعب اليمني يمارس حقه الدستوري مللء املقاعد الشاغرة يف 24 دائرة وُيجِري انتخاباِته الربملانية بنجاح

حّذر من مساعي التبرير لالحتالل ومؤامرات العدوان التي يقوم بها الخونة:

مجلس النواب: اجتماع سيئون مخالٌف للدستور 
ويهدف لتفتيت اليمن وإدخال املزيد من املحتّلني 

ثوار السودان يطالبون بسحب الجنود 
املشاركني يف العدوان على اليمن 

 : خاص
أنهـى حلناخعو  حليمنيـو  حألإحُر، أمس 
حلسـعت، حالنتخاباِت حلتكميليَة ملـ4ء حملقاعا 
حلشاغإة ملجلس حلنوحب يف ٢٤ دحئإة حنتخابية 
بأمانـة حلباصمـة وعـاد مـن محافظـات 

حلجمهورية. 
ورغـم حلحصار وحسـتمإحر حلباوح  جإت 
حالنتخابـاُت يف مختلـف حملحافظـات حليمنية 
بـك4 سالسـة ونزح ة وحقتـاحر، فيمـا لال 
تحالف حلباوح  دو  رجإحء حالنتخابات يف 10 

دوحئإ تقع يف مناطق سيطإته. 
لالنتخابـات  حلبليـا  حللجنـُة  وأّكـــات 
وحالسـتفتاء عىل لسـا  أمينها حلبا1 محما 
حلجـالل أ  »عمليـة حسـتقعال حلناخعني من 
قع4 لجا  حالقرتحع سـارت بصورة طعيبية يف 
مختلـف حملإحكز«، مؤّكـــاحً أ  حلبملية تمت 

بك4 نزح ة وافافية. 
 ففـي أمانـة حلباصمـة، كانـت طوحبـريُ 
حملوحطنني أما1 صناديـق حالقرتحع يف 8 مإحكز 
مل4ء حملقبا حلشـاغإ للاحئإة 17، منذ حلصعاح 
حلعاكـإ جّسـات صـورَة حلحكمـة حليمانيـة 

حملستماة لرشعيتها من حلشبب. 
وقامت صحيفُة حملسـرية بزيـارة مياحنية 
رىل عاد من حملإحكز السـتطالع آرحء حملوحطنني، 
وكانت حلعاحية مع حملوحطن محما عيل خارف 
من أبنـاء لي حلجـإحف حلرشقـي حملإكز )د( 
حلـذي أّكـــا لصحيفة حملسـرية أ  لضوره 
وحقرتحعـه حليو1 ليس حسـتحقاقاً دسـتورياً 
فقـط بـ4  ـو رسـالة مبـربة عـن حلنظا1 

حلايمقإحطي وممارسة حلبملية حلايمقإحطية 
حلتي يمارسها حلشبب حليمني يف ردحَرة اؤونه 
حلاحخلية، يف ظ4 حلباوح  وحلحصار منذ أرببة 
أعوح1 ويمث4 صفبة يف وجوه من يسـتماو  

رشعيتهم من قوى حلغزو وحاللتالل. 
فيما قالـت حملوحطنة أ1 عـيل يف حملإكز )ج 
(: »ر  قـوى حلـرش وحلطغيـا  ال يمكن لهم 
تحايُا َمن يحكم اـبعنا أَو يمثله يف مجلس 
حلنـوحب أَو غريه، ب4 ر  حلرشعية حلحقيقية يف 
يا حلشـبب حلذي يمارس ببـض أبنائه حليو1 
َلــّقهـم يف حالنتخابـات حلتكميليـة الختيار 

من ينوب عنهم«.
وأّكـــات أ  حملـإأة حليمنيـة صامـاٌة رىل 
جانب حلإجـ4 يف موحجهة حلباوح  وحلحصار، 
دحعيًة ُكــ4َّ نسـاء حليمن رىل حلافع بالشعاب 
وحلإجال لإفـا حلجعهات وتبزيـزي حلصمود 

للافاع عن حأرض وحلبإض وحلرشف. 
من جانعه أّكـــا رئيس لجنة حالنتخابات 
يف حملإكز )د( حأُسـتاذ ععاحلجعار حلربطي، أ  
نسـعة حإلقعال كعرية جاحً َومـإت حأمور بك4 
حنتظـا1 ودقة، مشـريحً رىل أ  حللجنة حعتمات 
يف عملها وفق حلكشوفات حلسابقة لك4 مإكز 
ومـن ضاعـت بطاقتـه حالنتخابيـة يحـرض 
بعطاقته حلشخصية وتبإيف عاق4 حلحارة. 
حلشـبب  نـوحَب  حللجنـة  رئيـُس  ودعـا 
حلذيـن ذ عوح رىل َصــّف حلبـاوح ، بمإحجبة 
لساباتهم قائالً: »أيها حلحمقى أ  حملوحطنني 
حلذيـن منحوكـم أصوحتهـم قعـ4 11 عاماً يف 
تمثيلهم دحخ4 مجلس حلنوحب وفقاً للنصوص 
حلقانونية وحلاسـتورية لن يمنحوكم حلضوء 
حأخـرَض يف بيع دمائهم وتامـري ممتلكاتهم 

وحنتهاك سـيادة اـبعهم ونهـب ثإوحته، ب4 
 ـم من لّملوكـم حأمانة يف تمثيـ4 حلقانو  

وحلاستور وعا1 خيانتهم. 
وأََضـاَف: نقـول لاول حلبالم ولكوماتها 
أ  ابعنا حليمني حليو1 يجسا حلايمقإحطية يف 
أبهى صور ـا، وعىل حملجتمع حلاويل مإحجبة 
قإحرحته حملتوحطئة مع دول حلباوح  وحلحصار 
بحق ابب كهذح جمع بني حلصمود وحلحكمة 
وحلايمقإحطيـة، دحعياً حأمَم حملتحاة ومجلس 
4 مسـئوليتهم يف وقف حلباوح   حأمن رىل تحمُّ
ورفـع حلحصـار ودعـوة حلشـبب حليمني رىل 

حلحوحر وحاللتكا1 رىل صناديق حالقرتحع. 
 بـاوره أّكـــا رئيـس حللجنـة حإلرشحفية 
لالنتخابات زيـاد حلإفيـق أ  عملية حالقرتحع 
يف حالنتخابات حلنيابية حلشـاغإة بالاحئإة 17 
سـارت بصـورة طعيبيـة، وأ  عـاد حللجا  
حالنتخابيـة بالاحئإة تعلـغ 111 لجنة، منّو اً 
بمسـتوى رقعال حملوحطنني يف  ذه حالنتخابات 

حلتي تنافس فيها أرببة مإاحني. 
فيمـا دعا حلناخب محمـا ععاحلله حملتوك4 
حلرتتيـب  رىل  حإلنقـاذ  )د( لكومـة  باملإكـز 
النتخابـات نيابيـة معكـإة يف دوحئـإ أعضاء 
مجلـس حلنـوحب حلخونـة لهذح حلشـبب ممن 
حلتحق بصفوف حلباوح ، ورفـع ِمـَلـّفاتهم 
خيانتهـم  َجـَزحَء  ملحاكمتهـم  حلقضـاء  رىل 

حلبظمى لهذح حلشبب. 
حملحافظـات  مـن  عـاٌد  وأجـإت   ـذح 
حالنتخابـات حلتكميليـة بـك4 حنسـيابية مع 
تفاعـ4 مجتمبـي كعـري النتخـاب نوحبهـم 
حألإحر ملوحصلة حلصمود حليماني حأسطوري. 

 : صنعاء
يف  حلنـوحب  مجلـُس  حسـتنكإ 
جلسـته، أمـس حلسـعت، حجتمـاَع 
عاد من أعضاء حملجلس حملتوحجاين 
دول  ورحء  وحملنسـاقني  حلخـارج  يف 
تحالـف حلباوح  بقيادة حلسـبوديّة 
حملتحـاة  حلواليـات  مـن  باعـٍم 
حأمإيكية بماينة سيئو  محافظة 

لرضموت. 
وحعتـرب مجلـُس حلنـوحب دعـوَة 
حالنبقاد مخالفًة للاسـتور والئحة 
حملجلـس حلاحخليـة وحملنظِّمـة لبم4 
حملجلس وتكويناته حملختلفة وجاءت 
من رئيـس منتهية واليته، مؤّكــاحً 
أ  توحجـا ُقــوَّحت حلباوح  مخالفٌة 
دسـتورية تسـتوجب مسـألَة َمن 
وّجه حلاعوة ونّظـم ولرض وحّدعى 
مجلـس  باسـم  للشـبب  تمثيَلـه 

حلنوحب. 

أاـار  عنـه  صـادر  بيـا   ويف 
مجلُس حلنـوحب رىل أ  ذلك حالجتماع 
تزحمـن مع رجإحءحت أمنية مشـّادة 
تم فيها حستاعاُء ُقــوَّحت عسكإيّة 
مـن دول تحالـف حلبـاوح  إلر اب 
حملوحطنني وريجاد لالة من حلذعإ يف 
أوسـاطهم وعا1 حالستقإحر ورقالق 
حلسـكينة حلبامة، معينـاً أ  حلهاَف 
من  ذح حالجتماع  و ردخال ُقــوَّحت 
دول تحالف حلباوح  اللتالل حليمن. 
ولفـت حلعيـا  رىل أ  ال رشعيـة 
حلاسـتوَر  رجـإحءحت تخالـُف  أيـة 
وحلالئحة حلاحخلية للمجلس، محّذرحً 
من حستخاح1  ذح حالجتماع لرشعنة 
جإحئـم ومؤحمـإحت حلبـاوح  حلتـي 
تُمـسُّ سـيادة حليمـن وحسـتقالله 

وسالمة أرحضيه. 
ولفـت مجلس حلنـوحب رىل أ  ما 
لاث لليمن من تامـري وحنتهاكات 
مّسـت ُكــ4ّ بيت وك4 أرُسة، ياعو 

حلجميَع رىل حلبودة رىل جادَّة حلصوحب 
وولـاة حلصف وحلتماسـك وحلثعات 
لعنـاء حليمـن حلجايا يف ضـوء رؤًى 
ومخارَج يتفـق عليها حلجميُع دو  
حستثناء، مبربحً عن اكإه أعضائه 
حلذيـن  حلخـارج  يف  حملتوحجايـن 
يلتزمو  بإوح حلاسـتور وحلقانو  
ولـم ينسـاقوح ورحء دول حلبـاوح ، 
بتأمـني  حملتحـاة  حأمـم  مطالعـا 

عودتهم رىل أرض حلوطن. 
يف  حلنـوحب  مجلـُس  ونااـا 
حالتّحـاَد  حليمنيـة  حلجمهوريـة 
حلربملاني حلـاويل وكافة حلربملانات يف 
حلـاول حلشـقيقة وحلصايقة وحأمم 
حملتحاة بكافة مؤّسساتها و يئاتها 
ومنظماتهـا وحملعبـوث حأممـي رىل 
حليمـن، عـا1 حلتبام4 مـع حجتماع 
ماينـة سـيئو  ونتائجـه؛ باعتعَاِر 
لاسـتور  ذلـك حالجتمـاع مخالفـاً 

وقوحنني حلجمهورية حليمنية. 

 : خاص
يف حلوقت حلذي يوحص4ُ فيه حلشبُب حلسودحني حلشقيُق 
حلتفاَله وحبتهاَجه يف ُكــ4ّ حملحافظات ببا نجاح ثورته 
حلسـلمية يف رسـقاط حلايكتاتـور عمإ حلعشـري حلجاثم 
عـىل نفـوس حلسـودحنيني عىل مـاى 30 عامـاً تميزت 
بالحقعة حلسـودحء يف تأريخ حلسـودح ، ملـا تميز به عهُا 
حملخلوع من جإحئَم ولإب ربـادة وعمليات قت4 منظمة 
وحغتصاب وتجنيا حأطفال يف جنوب حلسـودح ، ما دفع 
محكمـة حلبال حلاوليـة رىل رصاحر قـإحر بالقعض عليه 
مـن أج4 محاكمته دولياً، رال أ  حلتفاالِت حلنرص تلك لم 
تُنِس حلشـبُب حلسـودحني قضيَة حلشبب حليمني حملظلو1 
ومتاجإة حلعشـري بهـا ببا أ  دفع بـاآلالف من جنوده 
رىل محإقة يف حليمن ولاود حلسـبوديّة لم تشـفع له أ  

يمكث طويالً يف كإيس حلإئاسة. 
وأطلق حلثـوحُر حلسـودحنيو ، أمس، لملـة تغإياحت 
وحسبة ضمن  ااتاق »#حليمن_ليست_لإبنا« طالعت 
برسعة رعاَدة حلجنود حلسودحنيني حلذين زج بهم حلإئيس 
حملخلوع عمإ حلعشـري يف محارق حملـوت باليمن؛ َكــْو  
 ـذه حلحـإب حلتي يشـنها تحالـف حلباوح  حلسـبودّي 
حإلمارحتـي عىل حلشـبب حليمني ظاملة وال تبني حلشـبَب 

حلسودحني بأي اك4 من حأاكال. 
مـن جانعه أاـار حلاكتـور تاج حلرس عثمـا ، رىل أ  
حلجيـَش حإلمارحتـي يبـّزُز توحجـَاه يف سـقطإى لنهب 

ثإوحتهـا وحلسـبودّي يبـزز يف حملهإة لتأمني مـا أنعوب 
نفطي و ذه مناطُق تعُبُا عن حملبإكة أَْكثَــَإ من 1000 
كم، بينما يجنّا أطفال دحرفور للافاع عن حلحاِّ حلجنوبي 
حلسـبودّي ويستنزف حلجيش حلسودحني يف لإب ال ناقة 

له فيها وال جم4. 
بـاوره أّكــا حلاكتور عالء قور، خالل مشـاركته يف 
لملة حلتغإياحت حلتي أطلقها حلثوحر، أمس، أ  حنسحاَب 
حلجيش حلسودحني من حليمن بات مطلعاً رسمياً َوابعياً، 
معيناً أ  حليمَن ليست لإَب حلسودحنيني، فهم يحرتمو  

حلشبب حليمني بك4 أطيافه. 
وتخاطـب حلنااـطة حلسـودحنية دعـاء حلطا ـإ يف 
تغإياتها قيادَة حملجلس حالنتقايل حلسـودحني قائلًة: قع4 
ُكــ4ّ يشء رّجبوح لينا أوالدنا من حليمن بباين نتفا م، 
أوالدنـا بيموتـو يف حليمن بـال حلسـبودينّي وفإلتنا ما 
لتكتمـ4 راّل بوجود م بـني أ لهم، مضيفـة أ  رعاَدة 
أبنـاء حلسـودح  مـن حليمـن  و حملبيـار حلفصـ4 لول 
ماى جاية حملجلس حلبسـكإّي يف تعني طموح حلشـبب 
حلسـودحني مـن عامه، ومقيـاس ملاى تعبية حلبسـكإ 

لنظا1 أبناء زحيا وحبن سلما . 
رىَل ذَلـَك، أضافـت حلنااـطة نشـوه محمـا، رىل أ  
جنـوَد حلسـودح  سـيبودو  رىل بالد ـم فهـم ضحايا 
نظا1 حلعشري حلفاسـا و م حليو1 ألإحٌر ببا نجاح ثورة 
حلتغيـري حلشـبعيّة، موضحًة أ  حملخلوع حلعشـري دّمــإ 
حلعلَا واـعابَه وثإوتَه وباع ُكــ4َّ يشء وأ  مشاركته يف 

حلحإب عىل حليمن ال تَُمث4ُِّ حلشبَب حلسودحني. 
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مكّون من 4 شقق يسكنها أشقاء تتكون أفراد أسرهم من 30 فردًا.. 
صحيفة »المسيرة« في منزل المواطن الفائق الذي استهدفه طيران العدوان بحي سعوان

مأساة آل الفائق.. من تحت الركام يصنع اليمانيون نصرهم
 : عباس القاعدي

يف حللحظـة حلتي وصلنـا فيها رىل حملنزل حلـذي دّمــإه 
حلبـاوح  وجانـا حأطفـال يعكـو  ويصيحـو  وما زحل 
حلخوف يف أعينهـم حلعاكية وقلوبهم حلخائفة يطلعو  منا 

رشبة ماء وربما لم يأكلوح ايئاً منذ حلصعاح. 
 حلإجـال يجلسـو  عـىل ركا1 حملنزل وحلنسـاء يقفن 
خـارج بقايـا حملنـزل حملاّمــإ، مأسـاة كعـرية وجإيمة 
أَْكعَـــإ حرتكعهـا حلباوح  بحـق أرُسة أبنـاء حلفائق حلذي 
دّمـــإ منزلهم وأفقا م ُكـــ4ّ ما يملكو  وجب4 منهم 
أرُسًة مرشدة تعحـث عن مأوى ولكن دو  جاوى، عالوة 
عـىل حرتكابـه مجزرة بحق عـرشحت حلطـالب وحلطالعات 

بذحت حلغارحت حلغادرة. 
 ويف تلـك حأثنـاء وجانا حلطفلة ريمـاس جمال تعحث 
بني حلـإكا1 عن لبعِتها حلصغرية وعن مالبسـها حملفقودة 
ها تجلس بجوحر ا لزينة وتعكي بصمٍت أرُسًة كعرية  وأُمُّ
جبلها حلباوحُ  حلسبودّي حأمإيكي تسُكُن يف بقايا حملنزل 
حملاّمـــإ وبني حلـإكا1 ال تجا مـا تأك4، وجوه اـالعة 
وقلـوب لزينة وصـوت  ادئ يقول: لم نملك َاـيْئاً غريَ 
منزلنـا وأطفـاالً يقفـو  وكأنهـم ال يبإفـو  ببَضهم؛ 

بَسعِب حلخوف حلذي ما زحل يف قلوبهم. 
 حلجميـع كانـوح دحخـ4 حملنـزل وحآل  حلجميـع خـارَج 
حملنـزل؛ ولهذح قامت صحيفة حملسـرية بزيـارة خاصة رىل 
حملنـزل حملاّمــإ وحلتقت بأبناء حلفائق حلناجني من جإيمة 
حلبـاوح  وحلذيـن لهم قصـة مؤملـة كتعها حلبـاوح  عىل 

صفحة منزلهم حملاّمــإ. 

يفرتشون األرض ويلتحفون السماء
قـال عـيل ععاحللـه ألمـا حلفائـق يف ترصيـح خاص 
لصحيفة »حملسـرية«: »عناما نـزل حلصاروخ كنت خارج 
حلعيـت وجميع حأرُسة كانوح يف حلاحخ4 من نسـاء وأطفال 
ورجال، ومع حالنفجار حلكعري لم أتمالك نفيس، سارعت رىل 
منزلنا حملكو  من أربع اقق، َليْــُث أسكنه مع رخوتي 
حلثالثـة ولك4 وحلا منا اـقة، ويسـكن باحخلـه أَْكثَــُإ 
مـن ثالثني فإدحً، وعنا وصويل رىل حملنزل لم أاـا ا َاـيْئاً 

من ُقـــوَّة حالنفجار َلـــّق حلصاروخ وببـا قلي4 رأيته 
أاـعه بإكا1، عنا ا أصابني حلخوف وابإت بأ  ُكــ4ّ 
حأ 4 قا حستشـهاوح، لـم أتمالك عقيل وكنـت كاملجنو  
أصيح بأعىل صـوت: أَنِقـــذونا، منزلنا دّمــإه حلباوح  
وأ الينـا ماتوح، خرسنا حملنزل وُجـِإَح من حأ 4 6 بينهم 

رجال ونساء«. 
وأََضـاَف عيل حلفائق »أصعحنا مترضرين من حلجإيمة 
حلعشـبة حلتـي حرتكعها حلبـاوح  ودّمــإ منزلنا وسـلعنا 
لقوقنـا وزرع حلخـوف وحملأسـاة بني حلطالعـات حللوحتي 
ُكنَّ آمنات يف حملارسـة، وخّلف اهاحء وجإلى، حستهاف 
حلباوح  منزلنا وطالعات حملارسـة فقط، َليْــُث ال يوجا 
عنانا ال مبسكإ وال مصانع وال يشء كما يّاعي حلباوح  
يف قنوحتـه حإلعالمية وأصعحنا دو  مـأوًى وال نبإف أين 
نذ ـب، ولياو  نُجـرَبُ أ  ننا1 يف بقايا حملنـزل حملاّمــإ 

َوحملكشـوف حلذي ال يقينا من صقيـع حلربد وال من لإحرة 
حلشـمس وبني حأمطار، ولم نقـار عىل رشحء خيمة لتى 
وال نملك اـيئاً، ُكــ4ّ ما لاينا أفقانا ريا ا حلباوح  وحآل  

نفرتش حأرض ونلتحف حلسماء«. 

س��تة أّي��ام والجه��ات املعني��ة واملنظم��ات املحلي��ة 
والدولية لم تعمل شيئاً أُلسرة آل الفائق 

مبـني ععاحللـه ألمـا حلفائـق -ألـا أفـإحد حأرُسة 
وحملترضريـن مـن حلبـاوح - يقـول: »كنت دحخـ4 بيتي 
ساكن آمن ومستور لايل ومبي موتإ أعم4 عليه، وفجأة 
دّمــإنا حلباوح  وسـلعنا ُكــ4ّ مـا نملك لتى حملوتورحت 
ُدّمـــإت حلتي كنا نشـتغ4 بها، جبلني حلبـاوح  ال أملك 
غـري حلثياب حلـذي ألعسـه فقـط، وحآل  دّمـــإ حلباوح  
منزلنا حملكو  من أربع اـقق ُكــ4ّ اـقة يسكنها وحلا 

مـن رخوتي ولنا سـتة أيّا1 جوعى وبـاو  أك4 ولم يص4 
لنا يشء.. َوأتسـاءل: أين حإلنَْسـانية وحأخّوة لم يعِا علينا 
ألـا لتى بقطبة خعز، وأطفالنا أصابهم حلهلع وحلخوف 
ومسـنا حلرض وحلربد نتمنى أ  يوفإوح لنا لتى مسكن أَو 

خيمة أَو يساعاونا عىل رعاَدة منزلنا«. 

 آل الفائق بال مأوى
مـن جانعه أّكـــا ألما حلنزياي -نسـب أبناء حلفائق 
حملترضرين من حلبـاوح  حلذي دّمـــإ منزلهما- أ  أبناء 
حلفائـق لالتهم يإثى لهـا ال يوجا لهم سـكن وال يوجا 
ما يأكلو  أَو يرشبو  جإلا م يف حملستشـفى وحالخإين 
دحخـ4 بقايـا حملنـزل حملاّمـــإ ال يوجـا مبهـم مالبـس 
يسـترتو  بها وال بطانيات يلتحفو  بها ويبيشو  بني 

حأمطار وحلإياح. 
وأََضــاَف حلنزيـاي: »نحاول مسـاعاتهم ولكننا غري 
قادرين؛ بَسـعِب حلفقـإ وحلحصـار حلذي سـععه حلباوح  
وأُطلُُب من حلاولة حلوقوف مبهـم؛ َكــْونهم أصعحوح بال 

مأوى«. 
 

مناشدة عاجلة 
جمـال ععاحلله ألمـا فائـق -حأخ حأَْكعَـــإ- قال يف 
لايثـه لصحيفـة حملسـرية: » نـاك ببـض حلجإلى يف 
حملستشـفى وحملترضريـن ورغـم ذلـك ربنـا حلطـف بهم 
جميباً«، مضيفاً »حلباوح  حستهاف منزلنا وسلعنا ُكــ4ّ 
مـا نملـك يف لحظة غـري متوقبـة وحرتكـب بحقنا ولق 
حلطالعات جإيمة بشبة صار ضحيتها حملئات بني اهاحء 
وجإلـى وحآل  وببا أ  أخذ منا حلبـاوح  منزلنا بما فيه 
ولّولـه رىل ركا1 ورشدنا وجبلنا نسـكن بني بقايا حملنزل 
حلذي يواـك عىل حلسـقوط بني حلربد وحلشـمس وحلإياح 
وحأمطـار حلتي أصعحنا عإضًة لها، لم يتسـأل علينا ألا 
ال منظمـات وال حلجهات حملسـؤولة وال حلحقوقية؛ ولهذح 
وببا ستة أيّا1 أنااا قائا حلثورة حلسيا ععاحمللك َوحملجلس 
حلسيايّس ولكومة حلوفاق بأ  ينظإوح رلينا ببني حلإلمة 
وأطلب منهم جميًبا حلبوَ  وحملساعاة؛ أَنَّهم أميل حلوليا 

ببا حلله تباىل«. 

العدوان يواصل قصفه لمنازل ومحالت المواطنين بالحديدة 

تدمري محل سابحة بمنطقة كيلو 16 وإصابة 
طفل ال يتجاوز عمره 12 سنة يف التحيتا

 : الحديدة
توحص4 قوى حلباوح  حأمإيكي – حلسبودي – حإلمارحتي – حلربيطاني خإوقاِتها التّفاق 
سـتوكهولم حلخـاص بالحايـاة وحملتمث4 يف ريقاف رطـالق حلنار ورعادة حالنتشـار، ففي 
مايإيـة حلتحيتا حلتي تتبـإض لقصف متوحص4 من قع4 قوى حلبـاوح  وحملإتزقة أصيب 
طفـ4 يف منطقة حلنارصي ال يتجاوز عمإه 11 سـنة رصابة بالغـة جإحء قصف مافبي 
لقوى حلباوح  وحملإتزقة، يف حلوقت حلذي تبإض فيه ألا حملحالت حلتجارية بمنطقة كيلو 

16 يف ماينة حلحاياة لقصف مافبي.
وأكا مصار أمني لصحيفة حملسرية أ  حلطف4 ابيب ربإح يم لسن ععاحلإزحق حلعالغ 
من حلبمإ 11 سـنة أصيب بجإوح بالغة جإحء حسـتهاحف قـوى حلباوح  وحملإتزقة أمس 

حلسعت ملنطقة حلنارصي يف مايإية حلتحيتا بباد قذحئف حملافبية.
وأاـار حملصار رىل حستمإحر خإوقات قوى حلباوح  التّفاق حلسـويا، مؤكاحً حستهاحَف 
قوى حلباوح  وحملإتزقة إللاى حملحالت حلتجارية بمنقطة كيلوح 16 »مح4 سـابحة« بـ3 
قذحئـف  او ، الفتاً رىل أ  حلقصف ألحق أرضحرح كعرية يف حملح4 حملذكور وعاد من حملحالت 

حملجاورة له.
يشار رىل أ  موحصلة خإوقات حلباوح  التّفاق ستوكهولم تأتي بالتزحمن مع حلتصبيا 
حلسـيايس وحلبسـكإي حلذي تشـهاه حملحافظـات حلرشقية »حملهإة ولرضمـوت« وحلتي 
كا  آخإ ا وصول عاد من حألوية حلتاببة للنظا1 حلسـبودي رىل سـيئو  وحملهإة بمربر 
لماية حنبقاد جلسـة حلربملا  وحلتي يهاف من خاللها حلقضاء عىل أية مساٍع مستقعلية 
لتحميلها حلتاحعيـات حلقانونية لجإحئمها حملإتكعة بحق حلشـبب حليمني، وتربيإ توحجاه 
يف حملحافظات حلرشقية بما يكف4 له تمإيإ مشـاريبه وعىل رأسـها ما أنعوب نفطي عرب 

محافظة حملهإة باتجاه بحإ حلبإب.

نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني يزور أكاديمية بنيان 

قبائل سنحان تسرّي قافلة كربى وتؤّكــد مواصلة رفد الجبهات

 : خاص
زحر نائـُب وزيإ حلتبليم حلفنـي وحملهني د. 
خالا حلحوحيل، أمس حلسـعت، أكاديمية بنيا ؛ 
لتفقـا رجإحءحت حالختعـارحت حلنهائية لابلو1 
حلربمجة َودبلـو1 حلقعالـة حملخصصني لذوي 

حلشهاحء وأبنائهم.
وخالل حلزيارة، أااد نائُب حلوزيإ با تما1 
حأكاديمية بهـذه حلفئة حلهامـة وحلتي يبترب 
حلرتكيز عليهـا وحجعا ومسـؤولية عىل ُكــ4ّ 
فإد وأرُسة ومؤّسسـة رشيفة يف  ذح حلوطن 
كجزء بسـيط مـن رد حلجمي4 وسـاحد حلاين 
حملستحق للشهاحء وأرس م نظري تضحياتهم 

حلغاليـة، مثمنـاً حلتـزح1 حأكاديميـة بمبايري 
حلجودة ولإصها عىل تحسني حأدحء.

بـاوره، أّكـا عميـا حأكاديميـة  ااـم 
حلشـامي، أ  حأكاديميـة ممثلـة بكوحدر ـا 
تطمـح أ  تكـوَ  مؤّسسـة رحئـاة يف مجال 
حلتبليم حلفنـي وحملهني، معينًـا أ ميَّة حلبم4 
حلـاؤوب وحلتطويإ حملسـتمإ لتحسـني حأدحء 
وحالرتقاء بالنشاط حلتبليمي حلفني وحملهني.
وأّكا حلشـامي، موحكعَة حلتقا1 حلبلمي بما 
يحّقـق لألكاديميـة أ احفها وأدحء رسـالتها 
حلسـامية يف تاريب حمللتحقـني بها وتأ يلهم 
للوصـول رىل مإللـة حلتمكـن وحلقـارة عىل 

حإلنتاج وخامة حملجتمع.

 : خاص

حسـتمإحرحً للبطـاء حليماني يف سـعي4 ني4 

حلبزة وحلكإحمة، وحستجابًة لاعوة قائا حلثورة 

حلسيا ععاحمللك بارحلاين حلحوثي لفظه حلله، 

السـتمإحر قوحف4 حلبطاء، سـرّي أبنـاء عزلة 

حلغإبي بمايإية سنحا  يف محافظة صنباء 

قافلـة مالية وغذحئية؛ دعماً للجيش وحللجا  

وتااـيناً للبا1 حلخامس من حلصمود يف وجه 

حلباوح  حأمإيكي حلسبودّي.
وأاار حلشيخ ععاحلله لسني رىل أ  حلقافلة 
تبتـرب أق4َّ مـا يمكـن تقايمـة للمجا اين 
حملإحبطـني يف حلثغور، مختتمـاً لايثه باعوة 

حملغإر بهم رىل حلبودة لَصـفِّ حلوطن.
آل  أرُسة  عإسـاُ   سـرّي  حلسـياق  ويف 
حملحاقـإي بمايإية سـنحا  قافلـًة غذحئية 
متنوعـة أبطال حلجيـش وحللجا  حلشـبعيّة 

حملإحبطني يف جعهات حلبزة وحلكإحمة. 
وخـالل حلقافلـة حلتـي جـاءت تزحمناً مع 

زفاف عإيسا  من أبنائهم أّكــاوح أ  حلقيم 

وحملعـادئ حلقإآنيـة  ـي مـا يتـزودو  به يف 

موحجهـة تحالف حلرش حأمإيكي حلسـبودّي، 

دحعني حلجميع رىل حلتحإك حلجاد وحالسـتنفار 

يف وجه حملبتاين ومإتِزقتهم من حملنافقني. 

كما أّكــا عإسـا  آل حملحاقإي بأ   ذه 

حلقافلـة ليسـت حأوىل ولـن تكـو  حأخرية، 

مجادين حلتأكيا عىل حسـتمإحر م يف تسـيري 

قوحف4 حلاعم من حلإجال وحملال. 
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 : وائل شاري 

يتـم حالعتقـاُل للمانيـني حملسـافإين 
حلطـالب  مـن  حلشـمالية  حملناطـق  مـن 
وحلتجار وحملوحطنـني يف نقطة حلفلج عىل 
ماخـ4 ماينة مـأرب وبطإيقـة مهينة 

وحستفزحزية. 
وقـال حملبتقـ4 »1. ج«: »حعتقلت وأنا 
عىل حلعاص مسـافإ رىل سيئو  ومنها رىل 
حلقا إة عقب رجازة حلسـنة حلارحسـية؛ 
وذلـك ملوحصلـة حلارحسـة حلجامبيـة يف 
كليـة حلطـب، تم رنـزحيل من عـىل حلعاص 
وأصاقائـي رفضـوح تإكي ونزلـوح مبي 
وتـم وضبنـا يف غإفـة صغـرية بجانب 
حلنقطة لتى أتى طقم عسكإي ونقلونا 
رىل سـجن يسـمى حملحكمة، تـم ر انتنا 

وتهايانا بالسالح وحلسب وحلشتم«. 
بـاوره حملبتق4 مهنا زبيعـة، تاجإ تم 
حعتقالـه و ـو ذح ـب رىل ماينة اـحن 
لرشحء حلسيارحت، َوقال لصحيفة حملسرية: 
»تم رلقـاء حلقعـض عيل وأنا مسـافإ يف 
طإيق مأرب رىل اـحن لرشحء حلسيارحت، 
وتـم رضبي معـارشة يف حلنقطـة وألقوح 
بي رىل ظهـإ طقم وأنا مغّطـى حلبينيني 

ونقلوني رىل ردحرة أمن مأرب«. 

الس��جوُن الس��رية وإدارُته��ا بمعايري 
العنصرية:

سـجوُ  مأرب حلرسية تتـم ردحرتها 
حلرت يـب  باسـتخاح1  لإفيـة  بـك4 
وحملختطفـني،  للمبتقلـني  وحلرتويـع 
وتُماَرُس فيهـا حنتهاكات كعرية وطإق 

تبذيب مهينة.. 
حلسـجو  حلرسيـة تحظـى بحإحسـة 
مشـادة؛ َكْونها تقـُع يف مناطَق محمية 
عسـكإياً لتـى ال يتـم كشـفها، وذكإ 
حملبتقلـو  عـادحً مـن حلسـجو  منهـا: 
»سـجن حلرشطـة حلبسـكإية– سـجن 
حالسـتخعارحت حلبسـكإية_ سجن حأمن 
حلسـيايس _ سـجن ردحرة حأمن _ سـجن 
حأمن حملإكزي _ سجن حملبها أَو ما يُطلق 
عليـه سـجن حلصالح _ سـجن حملحكمة 
و ـو يف رلـاى حملحاكـم حلتـي لّولهـا 

حملإتِزقة رىل سجن«. 
فيما أّكـــا حملبتقلو  أ  حلسـجانني 
»ال يسـمحو  ألـا أ  يـإى وجو هم 
ويإتـاو  أقنبـة بشـك4 متوحص4 لتى 
ال تكشـف ُ وياتهم من قعـ4 حملبتقلني، 

وتاحر حلسـجو  من قع4 أاـخاص ذوي 
نزعات طائفية وُعنرصية«. 

األوىل  املحط��ة  املحكم��ة..  س��جُن 
لالختطاف:

 يبترب حلسجن حاللتياطي من حلسجو  
حلتـي يتم جلـب حملبتقلـني مـن حلنقاط 
رىل  لنقلهـم  تمهيـاحً  رليهـا؛  حلبسـكإية 
سجو  أُْخــَإى عقب رجإحء حلتحقيقات 
مبهم، وتـرتحوح بقاء حلسـجني فيه من 
أيا1 مباودة رىل أاـهإ، لسـعما أّكــاه 

حملبتقلو  للصحيفة. 
ويإوي حملبتقلـو  »حملهمة حلتي يقو1 
بها مسئولو حلسجن  ي حلعحث وحلتحّإي 
عـن حملبتقلـني للعحـث عـن أيـة ثغإحت 
وح يـة لرتليلهـم رىل سـجو  أُْخــَإى، 
يمـارس حملحّققـو  أسـاليب عنرصيـة 

ويطلقو  ألفاظا نابية للمبتقلني«. 
يتم نق4 حملبتقلني من سـجن حملحكمة 
رىل سـجو  أُْخـــَإى يف ظـإوف أمنيـة 
مشادة ويتم حسـتخاح1 حلتمويه حملشاد، 
فيتم تغطية عيـو  حملبتقلني وتقييا م 
يف حأيـاي وحأرج4 ويوضبو  عىل أطقم 
عسـكإية ويسـتلقو  عـىل بطونهم أَو 
ظهور ـم ثـم يتـم تغطيتهـم بلحـاف 
»بطانية« وحلاوس عليهم بأقاح1 حلجنود 
ه رليهم لتى ال يصاروح أي  وحلسالح موجَّ

صوت. 
وقـال حملبتقـ4 »1. ج« حلـذي مكث يف 
سجو  مأرب ما يقارب حلثالث حلسنوحت 
حأرسى:  تعـادل  صفقـة  عـرب  وأُطلـق 
»يستخا1 حلسـجانو  يف سجن حملحكمة 
لغـإض  ووح يـة  حسـتفزحزية  أسـاليب 
حالعتقال كما سلف، وأما خالل حلتحقيق 

فاأمإ أاـّا فظاعـة«، مضيفـاً »خالل 
فـرتة حعتقايل يف سـجن حملحكمـة وحلتي 
بلغت خمسـة أيا1، لّقق مبي مسـئول 
حلسجن أبو رحصع، فعاء بتفتيش جوحزي 
ووجا تأاـرية ملـرص حلتـي أدرس فيها 
وكـذح حإلقامـة حلاحئمة يف دولـة أوروبية؛ 
أَنَّي عشُت فيها، ووجه يل ببض حأسئلة 
منهـا: أين رلـَت؟ لعنا  أَو ريـإح ؟.. ثم 
قـال يل: أنـت أبوك مإاـح وزيـإ وكال1 

عنرصي ال وجود له«. 

سجُن إدارة األمن:
ألـُا حلسـجو  حاللتياطيـة حلتي يتم 
تلفيـق حلتهـم للمبتقلـني باحخلـه ويتم 
ريقاف حملتهم لباة أيا1 أَو أسابيع ولتى 
أاهإ لتى يُستكم4َ حلتحقيق حلتبسفي 
حلرسيـة  حلسـجو   رىل  لينقـ4  فيـه، 

حأُْخــَإى، و و مشـابه لسجن حملحكمة 
مـن َليـث َكونـه حلتياطيـاً أَو نقطـة 
حستقعال ملن يتم حصطياُد م من حلنقاط. 
وقـال حملبتقـ4 حلسـابق مهنـا زبيعة 
تاجـإ سـيارحت: »تـم نقيل وأنـا مغطى 
حلبينيني عقب رلقاء حلقعض عيلّ رىل ردحرة 
أمن مأرب، مضيفـاً: مكثت يف ردحرة أمن 
مـأرب 11 يوماً للتحقيـق تبإضت فيها 

رىل حلرضب حملربح«. 
وأضـاف مهنـا: »خـالل حلتحقيـق يف 
سـجن ردحرة حأمن كانت توجه ريلّ أسئلة 
عنرصيـة من قعـ4 حملحّققـني مث4 » 4 
أنت مرشف لوثي، أنـت بتاعم حملجهود 
حلحإبـي، أنـت يف أي جعهـة بتقات4، أنت 
أمك  ااـمية وأبوك  ااـمي، وأسئلة 
أُْخـــَإى مسـتهزئة باملبتقلـني ومليئة 

بالبنرصية«. 

السجون السرية يف مأرب:
إخفاء قسري وتعذيب حتى املوت

َل  لقد جعل مرتِزقُة العدوان من امل�شافرين يف الطريق العام يف حمافظة ماأرب �شيداً ثميناً لهم، َحْيــُث �شكَّ
اأرادوا من  اين ماأرب حتى يعتقلوا َمن  اإغالُق مطار �شنعاء مع�شلًة لدى املجتمع اليمني وفر�شًة ثمينًة ل�شجَّ

امل�شافرين بدون اأية ُتَهٍم وميار�س �شدهم انتهاكات ج�شيمة. 
اأ�شكال االنتهاكات �شد  ُكـــّل  َويرتكُب فيها   قتٌل وتعذيٌب واإخفاء ق�شري يف �شجون �شرية يف حمافظة مــاأرب، 
�شحايا مدنيني عابرين، ال ناقة لهم فيها اأَو َجَمل �شوى اأنهم من املناطق املناه�شة للعدوان، وحتى من اأبناء 

ماأرب ال�شرفاء الذين رف�شوا العدوان واالحتالل. 
مئاُت املخفيني بع�شُهم منذ �شنتني واآخرون من ثالث �شنوات يف عدة �شجون �شرية تتعدد ق�ش�س اعتقالهم 
اأثناء �شفرهم، منهم َمن يزاول التجارة واملغرتب  اأنهم مدنيون ومت اقتياُدهم من الطريق العام  ولكنها تتفق 

والطالب الذي يدر�س يف اخلارج، مل يعلموا اأن م�شريهم �شيكون يف قب�شة �شّجاين االإ�شالح. 

نقطة الفلج بمحافظة مأرب التي يتم فيها اعتقال المدنيين واقتيادهم إلى 
السجون السرية التابعة لمرتزقة حزب اإلصالح
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معتـقـلـون ومخـتطـفـون يـروون انتــــــــهاكات حزب اإلصالح يف سجون مأرب 

يبترب سـجن حأمـن حملإكـزي حلتابع 
أ ـّم  مـن  بمـأرب  حإلصـالح  ملإتزقـة 
حلسـجو  حلرسية رىل جانب سجن حأمن 
حلسـيايس ويايـإه حملاعـو حملإتـِزق أبو 
محما اـبال  وتُمـاَرُس فيه حنتهاكات 
كعـرية بحـق حملبتقلني وال يسـمح لهم 
باخـول حلحمـا1 سـوى مـإة وحلاة يف 
حليـو1، رضافة رىل حأك4 حلـإديء، نا يك 
عن توحجا حلقوحرض وحنتشـار حأمإحض 

يف وسط حملإىض. 
وقال حملبتق4 1. ج: »نقلت من سجن 
حملحكمة رىل سجن حأمن حملإكزي بإفقة 
خمسـة أاـخاص أَو سـتة مـن بيـت 
جحـاف ووحلا مـن بيت سـلعة ووحلا 
من بـالد حلإوس ومن بنـي مطإ وناس 
آخإيـن، حخإجونا وربطوح عـىل عيوننا 
وطلبونـا فوق حلطقـم، وقالوح حنعطحوح 
ثـم حنعطحنا وغطونا بعطانية، ودحسـوح 
علينـا بأقاحمهـم وضاغطـني بالعنادق 

فوقنا«. 
أعيننا  »أوصلونـا وفتحـوح  وأضـاف 
وحلنـا يف سـجن بـارو1 وكلـه عقارب 
قذحرة، وسألنا حلسـجناء حليل يف حلسجن 
حأمـن  قالـوح  ـذح سـجن  أيـن.   ـذح 
حملإكـزي«، معينًـا أ  حسـتخاح1 حلحما1 
مسـموح ملإة وحلـاة يف حليـو1 وألياناً 
مإتني وبصورة رسيبـة ويرتحفق مبها 

حإل انات وحلشتم. 
خالـا  قصـة  ج   .1 حملبتقـ4  روى 
جحـاف ألـا مبتقلني يف سـجن حأمن 
حملإكزي بمأرب وحلـذي كا  يبم4ُ بنق4 
حلإسـائ4 من حلسبودية رىل حليمن، وآخإ 
مـإة وص4 رىل مـأرب حعتقلوه يف حملطبم 
وأخفـوه، وبـاأ أخـوه ععاحلغني يعحث 
عنـه وتوحص4 مع اـخصيات يف مأرب 
فطلعـوح منـه حلذ ـاب رىل  نـاك، وعنا 

وصوله رىل مأرب تم حعتقاله. 
وروى 1. ج قصـَة ععاحلغني جحاف 
وأخيـه حملبتقَلـني، قائـالً: »ععاحلغنـي 
جحاف ذ ب رىل مأرب للعحث عن أخيه 
حملفقـود »خالـا« منذ خمسـة وأرببني 
ويف  حملإكـزي،  حأمـن  سـجن  يف  يومـاً 
زيارته حأوىل رىل مأرب تم ربالغه من ألا 
عنـارص حملإتِزقـة بأ  يذ ـب كي يأتي 
بتزكيـة من لـزب حإلصـالح يف مايإية 
معـني بمحافظـة لجـة، وببـا أ  أتى 
بالتزكية من لزب حإلصـالح يف حملايإية 
عـاد رىل مأرب ولكن تم حعتقاله يف رللة 

حلعحث عن أخيه«. 
وأضـاف 1. ج: »حملفاجـأة كانت عنا 
سـجن ععاحلغني وجا أخـاه »خالا« يف 
سـجن حأمـن حملإكـزي يف حلغإفـة حلتي 
بجانعـه ويفصـ4 بينهم جـاحر ولص4 
موقـف مؤثإ جـاحً«، مضيفـاً: »عناما 

ياخـ4 حملبتقـ4 توجـا فتحـة صغـرية 
يف حلجـاحر وعنا ـا يتـم حلسـؤحل مـن 
قعـ4 حملبتقلني مـن حلذي أتـى، وعنا ا 
قـال حلسـجني خالـا جحاف  ـذح أخي 
ععاحلغنـي.. أخي حيـش حليل جابك فقال 
جيت حدور عليك وينك خمسـة وأرببني 

يو1.. وعنا ا بكى حأََخوح «. 
يبا )سـجن حملبها أَو سجن حلصالح 
( من أخطإ حلسـجو  حلتي تُماَرُس فيه 
حنتهـاكات كعـرية ضـا حملبتقلـني ويتم 
رضب حملبتقلني وكلعشـتهم وال يسمح 
لهم باسـتخاح1 حلحمـا1 راّل مإة وحلاة 
يف حليو1 وكأنه نظا1 مبمم عىل سجو  
حإلصالح يف مأرب، ومن أاـّا حلجإحئم أ  
يظ4 حملبتقـ4 مغطى حلبينيني ومكلعش 

حلياين وحلقامني. 
يقول حملبتق4 1. ج: »نقلت رىل سـجن 
حملبهـا حلصالح ويبترب عنا م كسـجن 
حأمن حلقومي، وعنا وصولنا حلسجن تم 
رضبنا وأنا َوأْرببة أاخاص حختارو م 
من سجن حملحكمة من زنازين أُْخــَإى، 
ولـم أدِر أي دور صبـات وكنت مغطى 
حلبينيني ومكلعش يف حلياين وحلقامني«، 
موضحـاً أنـه ظـ4 يف سـجن حملبها 11 
اـهإحً لتى تـم تلفيـق تهم رليـه بأنه 
خعري صوحريخ وقائـا للجعهة حإلعالمية 

ضا حلباوح  يف مرص. 

ومن حملمارسات يف سجن حملبها يقول 
حملبتق4 1. ج، رنه »ك4 عرش دقائق يأتي 
حلجنود يإكلـو  بأرجلهم أَو عيص عىل 
حلعاب حلحاياي للزنزحنة لتى يإععونا«، 
مضيفـاً: »يتم ردخالنـا رىل حلحما1 مإة 
وحلاة يف حليـو1... ولتى حأك4 ال ناري 
مـاذح يقا1 لنـا، سـوى أ  حلبسـكإي 
يقول لنـا:  ذح رز و ذح كـا1 و ذح كذح 

ونـاك4 وأعيننا مغطاية َومقياي حأياي 
وحأرج4«. 

وبـنّي حملبتقـ4 1. ج: »مكثـت ثالثة 
أسـابيع تقإيعـاً يف غإفة حلسـجن حلتي 
مسـالتها ثالثة يف أرببة أمتار يف غإفة 
عنا حملبتقلني وحملختطفني، وفيها وحلا 
وعـرشو  اـخصاً، وال يوجـا مـكا  
تنـا1 فيه أي ما مبك راّل بالطتني تجلس 

املرتزقُة يبيعون املعتقلني واملختطفني لتحالف العدوان
محمـا فتحـي حأعـور مـن أبنـاء 
محافظـة ريمة تاجإ ألجـار كإيمة 
تـم رلقـاُء حلقعض عليه و و مسـافإ 
رىل حلخـارج، وذلـك باعـوى حنتمائـه 
رىل حملؤتمـإ حلشـبعي حلبـا1 حملنا ـض 
للبـاوح ، وقا تباو  مبـه ألا وكالء 
محافظـة ريمة مـن حملإتِزقة يف مأرب 
وعم4 توصيـة أنه ليـس مؤتمإياً وال 
لوثيـاً ولكن دو  جـاوى.  وتم رلقاُء 
حلقعض عليه وبحوزتـه 17 ألف دوالر 
وألجـار كإيمة نـادرة غاليـة حلثمن 
وسـاعة رولكس ويتم مباملته بطإق 
اـنيبة جـاحً، ورىل لـاِّ حآل  لـم يتـم 

حإلفإحج عليه. 
حلشـاب عـيل حلخوالنـي تـم رلقـاُء 
حلقعض عليه و ـو ذح ٌب لزيارة خالة 
قعـ4 ثالث سـنوحت وتـم تبذيعه أاـّا 
أنوحع حلتبذيب يف سجن حملزرعة وسجن 
مبها حلصالح وسجن حأمن حلسيايس. 
وروى مهنـا قصة حلشـيخ حلطاعن 
يف حلسـن عيل حلبنيس تاجـإ بطاريات 
حلعالـغ مـن حلبمإ75 سـنة، وحلذي تم 
حعتقالـه  ـو وزوجتـه وطفلته و و 
ذح ب رىل حلسبودية قع4 ثالث سنوحت، 
ليتم حإلفإحج عن زوجتـه وطفلته ببا 
أسـعوع من حعتقاله ببا قيا1 منظمة 

خارجيـة زحرت حلسـجن بنرش صورة 
تقإيـإحً  ونـرشت  حملبتقلـة  حلطفلـة 
عنهـا ووصفته بـ »أصغـإ مبتقلة يف 

حلبالم«. 
حلضغـط  مـن  حلبنـيس  ويبانـي 
وحلسـكإ ومنبوح عنـه حلزيارحت ولتى 
يف مبظم حأوقات حأدوية، لسب قول 

حملبتق4 مهنا زبيعة. 
وعن حملبتقلني من سكا  محافظة 
مـأرب، قـال مهنـا ر  حملبتقلـني من 
حأرشحف يتـم حلتحفـظ عليهـم ويتـم 
تبذيعهـم ومـن ضمنهـم خليفة زبن 
حللـه حملأربي وطف4 حسـمه فها ويعلغ 
مـن حلبمـإ 11 سـنة..؛ بَسـعِب أنهم 

 ااميو . 

ط��رق التعذيب.. نماذج لس��جون 
االحتالل 

وأسـاليب  طـإَق  حملبتقلـو   روى 
حلتبذيب حملقززة وحملشينة حلتي تُماَرُس 
ضا ـم يف حلسـجو ، ومنهـا حلتبليق 
وحلصبـق بالكهإبـاء وكـذح محاوالت 
حغتصـاب ببض حملسـاجني من خالل 
جبلهم يتالإجو  عىل ببضهم و م 
عإحيـا باو  مالبـس، وحلقتـ4 حملتبما 
خالل حلتبذيب وحلتجويع لتى حملوت. 

شهادات: يتعرض املعتقلون ملحاوالت اغـتصاب ونزع مالبسهم والتجويع حتى املوت

 : خاص 

حلتبذيـُب لم يكن ولَاه من حالنتهاكات ضا حملبتقلني، 
ولكن ما  و أااُّ  و أ  يتم بيُع يمني من دول حلتحالف؛ 
بَسـعِب أنه يبم4ُ يف حلعحإين ويتم توجيـُه حلتهم له بأنه 
خعري عسـكإي ياّرب مباريض حلحكـم يف حلعحإين وكذح 

بتهمة توريا أسلحة رىل صنباء. 
ويقـول مهنـا زبيعة: يف ألا حلليايل تم ردخال اـخص 
رىل سـجن ردحرة حأمن ياعـى أ.   بإفقـة زوجته وحبنته 
حلإضيبة من سـكا  حلباصمة صنبـاء، وكانوح يقولو  
بحإيني، وأثناء ردخالهم رىل حلسـجن فوق لعة واـاص 
بإفقتـه كانت  ناك تشـاياحت كعـرية، الفتـاً رىل أنه تم 

حإلفإحُج عن حبنته وزوجته ببا ذلك«.. 
وأضـاف: »كا  يتبـإض رىل تبذيب اـايا بتهمة أنه 
اـيبي يـارب حلشـيبة يف حلعحإيـن وبيهإب سـالح رىل 
حلحوثيني«، موضحاً أنه مكث يف حلسجن ثالثة أيا1 ودخ4 
ليلـة 7 سـعتمرب 1018 وتـم تسـليُمه رىل قـوحت تحالف 

حلباوح «. 
مـن جانعهـا، حلتقـت حلصحيفـة أرُسة حملبتقـ4 أ.   
حلتـي أّكـــات أ  ولَا ا تم حعتقالُه يف نقطـة نُِصعَت له 
خصيصاً يف مأرب، موضحة أ  لايها مبلوماٍت أكياة أنه 

تم تسليمه رىل حلقوحت حلسبودية يف مأرب. 
وأاـارت رىل أ  حملبتق4 1. ج مغـرتٌب يف حلعحإين منذ 
ما يزيا عن عرش سنوحت وال يملك أية جنسية بحإينية. 

وثيقة توضح مطالبة أولياء دم أحد السجناء الذين تم قتلهم على أيدي المرتزقة 
في سجون مأرب

تويف العديُد من امل�شاجني واملختطفني يف �شجون مرتزقة االإ�شالح ال�شرية مباأرب حتت التعذيب واآخرون 
واملئاُت من  لهم،  بالت�شفية يف حال حتدثوا مبا جرى  تهديدهم  بعد  االإفــراج عنهم  للتعذيب ومت  تعر�شوا 
اأَو ت�شليمهم اإىل القوات ال�شعودية  اآخــرون مت بيعهم  اأماكنهم، فيما  امل�شاجني ال يزالون خمفيني وال ُتعرف 

بتهم ملفقة. 
املعتقلني مت  اأن معظم  واأّكــدوا  امل�شرية،  اإىل �شحيفة  ال�شرية حتدثوا  مــاأرب  �شجون  معتقلون خرجوا من 
اأن  اأيــة ق�شايا حمــّددة، حتى  لهم  واهية ومل توجه  بــذرائــَع  لهم ومعظمهم  تهم موجهة  اأيــة  دون  اعتقالهم 

اأهاليهم ال يعرفون م�شرَيهم الأكرَث من 3 �شنوات. 
ويف حديثهم لل�شحيفة ك�شفوا عن العديد من اجلوانب ن�شتعر�شها يف التقرير التايل:
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معتـقـلـون ومخـتطـفـون يـروون انتــــــــهاكات حزب اإلصالح يف سجون مأرب 

محمد العودري الذي توفي بسجن األمن السياسي-مأرب جراء تعرضه للعديد من 
األمراض وعدم إسعافه للعالج من قبل المرتزقة

يف  األم�راض  م�ن  الكث�رُ  تنت�ُر 
الس�جون، ومنه�ا الكولرا ال�ِذي قىض 
ع�ى عدد م�ن املعتقلني وفارق�وا الحياة 
وال ي�دري املعتقل�ون بحك�م تغييبه�م 
عن العالم الخارجي عن انتش�ار الوباء، 

وكذلك انتشار الصنافر. 
يقول املعتقل م. ج: انترت األمراض 
يف السجن وخاصة س�جن املعهد، وكان 
األرسى يمرض�ون وال يجدون عالجات، 
مضيفاً: »لقد مرضت وجلس�ت 4 أشهر 
مقعداً وكانوا يأخذونني إىل الحمام ثالثة 
أشخاص«، مبينًا أن جسمه فيه انترت 

الصنافر التي تقيحت. 
الكول�را  »م�رض  ج:  م.  وأض�اف 
انتر يف الس�جن وبسببه ماَت اثنني من 
املعتقلني األول اس�مه محم�د مريط من 
الجوف الذي أصابه إس�هال شديد حتى 
توىف لم نكن نعرف أنه كولرا، وشخص 
آخر كبر يف الس�ن م�ات متوفياً؛ نتيجة 
تعرضه لركلة يف املثانة من شخص يُدعى 
أبو قعشة ومكث بعدها أيام يتعذب ومن 
أجل ال يموت هناك يف الدور الثالث نزلوه 
عندنا يف الدور األول البدروم، وش�خص 
آخر من بني حش�يش من بيت العودري 

تويف يف الس�جن، َوكان تاجر وأرسوه يف 
س�جن الصال�ح وكان يعاني من مرض 
القلب والس�كر وطلب العالج وما رضوا 

أن يعطوه وكان يف الدور الثالث«. 
ويف رمض�ان عام 2017 لم يس�لم 
املعتقل�ون من التعذي�ب، َحيْ��ُث قال 
املعتق�ل م. ج: »كان ضم�ن املعتقلني 
فاي�ز  الج�وف اس�مه  ش�خص م�ن 
الريف وتأخر عن السحور؛ ألَنَّه كان 
مس�جوناً يف الحمام وق�ام بفتح الباب 
حق الحمام والعس�كري الحظه وقال 
ل�ه ما معك هنا اخرج وبعد أن أخرجه 
رضب�ه بالكاب�ل يف الخصيتني ودعس 
عليه فيها وأصيب إصابات بالغة عانى 

منه�ا وق�ت طوي�ل«. 
بالكث�ر  تع�ج  الس�جون  أن  وب�ني 
م�ن املعتقل�ني املدنيني، َحيْ���ُث اعتقل 
ط�الب منه�م عبدالل�ه عابر ال�ذي كان 
يدرس يف عم�ان وهو من أرح�ب، وفيه 
تج�ار مس�كوهم منهم أبو ع�ادل تاجر 
قط�اع الغيار، كما أن معتق�الً من دولة 
الصومالي�ة،  الس�فارة  يف  كان  »م�ايل« 
وكذا س�وريني مس�كوهم كانوا سائقي 

قاطرات. 

أسـاليب  يف  حلسـجانو   وتفنـن 
حلتبذيـب بـك4 مهارة، ففـي مبتق4 
حأمـن حلسـيايس تتنوع بـني حلصبق 
بالسالسـ4  وحلتبليـق  بالكهإبـاء 
حلحاياية لسـاعات طويلـة تص4 رىل 
11 سـاعة عـىل أق4 تقايـإ وما بني 
حلوقوف لسـاعات عىل علعة لاياية 
تُسـتخا1 للمـوحد حلغذحئيـة حملبلعـة 
»علعة فـول« وكذح رلعـاس حملبتقلني 
ما يسمى حلتاج عىل حلإأس لصبقهم 
بالكهإبـاء، وحملسـئول عـن تبذيـب 
حملبتقلـني مإتـِزق ياعـى حلشـاوش 
أبـو حلـربحء، َليْـــُث يقـو1 برضب 
حملبتقلـني ولطمهـم عـىل وجو هم 
بصورة يومية يف غإف حاللتجاز. 

ورشح مهنـا عـن سـجن حأمـن 
حلسـيايس وحالنتهاكات حلتـي تُإتكب 
»جلسـت  وقـال:  حملبتقلـني،  ضـا 
يف سـجن حأمـن حلسـيايس خمسـة 
يف  ليلـة  أول  »يف  أاـهإ«، مضيفـاً: 
حلسـجن تم تبليقي بسالسـ4 لايا 
ملـاة 5 سـاعات، ووجهـوح يل ببـض 
حأسـئلة مثـ4 أين تجتمـع حملجاميع 
عـىل  محمـا  وأيـن  ـو  حلحوثيـة، 
حلحوثـي.. وغري ا من حأسـئلة حلتي 

ليس يل بها أية صلة«. 

وقـال مهنا: »تـم تبذيعي عرشحت 
حملإحت مـن قعـ4 حلسـجانني، وكانوح 
يخلونـا نزلف عـىل حأرض ثـم يتم 
رضبنا بالبـيص وحلكابالت حلحاياية 
أضلبنـا، كمـا كانـوح  ملـا تكـرست 
يوجهوح لنا ر انات وسب واتم«. 

ومـن طـإق حلتبذيب حلتي كشـف 
عنهـا مهنـا زبيعـة، أنـه يتـم جب4 
حملسجو  يقُف عىل علعة فول فارغة 
ثم يتم صبقهم بالكهإباء يف أيايهم، 
َليْــُث ال تزحل آثار حلتبذيب وحضحة 

عىل يايه«. 
ووصلـت طإق حلتبذيـب رىل َلــاِّ 
عمليـات توصـف بأنهـا مقاِربة رىل 
حملبتقـ4  َليْـــُث روى  حالغتصـاب، 
1. ج، أنـه تـم تبإيـة 8 أاـخاص 
وجبلو ـم عإيانني ثم أمـإوح أرببة 
وأرببـة يمشـوح فوقهـم  ينعطحـوح 
ويتقلعـوح عليهـم يف عمليـة وصفها 
ألـا حلسـجناء أنـه لـم يتعـقَّ راّل أ  
يغتصعو م، مشـريحً رىل أنه يف سـجن 

حملبها طإق تبذيب مماثلة. 
وقال 1. ج: يأتي اخص يُاعى أبو 
قبشة ثالث مإحت يف حأسعوع لتبذيب 
حأرسى، مضيفاً: »كنت أسمع وحص4 
أصوحت مإتفبـة ورصحخات حأرسى 

حلذيـن كانـوح يبذبونهـم ومنهم من 
كـرست يـاه وفيهـم لـإوق نتيجة 
حلتبذيـب ولتى ال نسـمع حأصوحت 
كانـوح يفتحـو  رحديو فيـه مكربحت 

حلصوت«. 
حسـتخاموح  حلسـجانني  أ   وبـنّي 
حلـرضب وحإل انة وحلا ـس باأرج4 
وحلسـب ويرضبـو  حلوحلـا لـو ما 
»ر   موضحـاً:  بغيعوبـة،  يصـاب 
حأرسى حلجإلـى حلذيـن يف أرجلهـم 
مسامري كانوح ياعسو  فوق أرجلهم 
وأليانـاً كا  ياخ4 وحلـا ياعى أبو 
نائمـو  يرضبهـم  ليـث وحلجميـع 
بالكابـ4 ويخليهم يإفبـو  أرجلهم 
فـوق رؤوسـهم ويقـو1 بلكمهم يف 

حلكىل لتى يتقيأ ويغمى عليه. 
ومن أساليب حلتبذيب كذلك يإوي 
حملبتق4 1. ج: »ربط دبتني كوثإ 5 لرت 
يف حلخصيتني، وكذلك ياخلو  لاياة 
يف مبطـف حلإجـ4 ويإبطو ـا مـع 
حلياين ويإك4 باأقاح1 لتى تتالإج 
كالكـإة، وكـذح أسـلوب حلتبليق وأنا 
تبلقـت وكانوح يرضبونا بالصمي4 يف 
حأقاح1 أثناء حلتحقيق وكا  يسـألني 
ما مبك يف مرص وبمـن تلتقي  ناك 

وغري ا من حأسئلة«. 

انتشاُر األمراض يف السجون:

شهادات: يتعرض املعتقلون ملحاوالت اغـتصاب ونزع مالبسهم والتجويع حتى املوت

آثار تعذيب ألحد األطفال في سجون مأرب السرية

فوقها ويف حلوقت نفسـه نسيت نفيس 
عنامـا اـا ات أجسـاماً محإوقـة 
يف  وكا   وجإولـاً  ضامـإة  ووجـوه 
حلغإفـة لإ اـايا وحلكهإباء مقطوع 
عن حملكيفات وحملإحوح وال يوجا ضوء«. 
وتابـع حملبتقـ4 1. ج: »ر  حأك4 يف 
حلسـجن ععارة وقـت حإلفطار فول كله 
مـاء وتحصـ4 رصحصـري أليانـاً وأرز 
َكثريحً ما نجا فيـه دياح  وطبمه كأنه 
مطعوخ فـوق توحيإ، ويومـا حلخميس 
وحلجمبة يجيعوح فيهما جعن وطحينية 
يف ثالثـة قوحلب ويتم تقسـيمه بني 83 
اـخصاً، وحملـاء عرشة لـرت رشب، أما 
حالغتسـال كا  يف حلشـهإ مـإة وحلاة 
يف  يسـتخا1  بماطـور  ويإاـو م 

حلرسويس«. 

 سجن األمن السياسي.. محطة ُأْخ��َرى 
لالنتهاكات:

ويبترب سـجن حأمن حملإكـزي حلذي 
يرشف عليه حملإتِزق ععاحلغني اـبال  
»أبو محمـا« ألا أكثإ حلسـجو  حلتي 
يُمـاَرُس فيها اـتى أنـوحع حالنتهاكات 
مـن  حملئـات  فيـه  ويقعـع  وحلتبذيـب 

حملبتقلني. 
ويمـارس يف حلسـجن اـتى أنـوحع 
ويتبـإض  وحالضطهـاد  حلتبذيـب 
حلبـرشحت مـن حملبتقلـني رىل حلـرضب 
حملـربح بالبيص وحلكابـالت حلكهإبائية 
وكـذح رىل حلصبق حلكهإبائـي وحلتكتيف 
عىل اك4 كإة، َليْــُث يتم تقييا أياي 
حلسجني أسـف4 قاميه و و عىل اك4 

حلقإفصاء. 
ووصف حملبتق4 مهنـا زبيعة طإيقَة 
نقله من سـجن ردحرة حأمن رىل سـجن 
حأمـن حلسـيايس بقوله: »تـم نقيل رىل 
سجن حأمن حلسيايس حلساعة 11 حللي4 
مع مجموعة من حملبتقلني، وتم تغطية 
أعيننا ونقلنا رىل سجن حأمن حلسيايس. 
فيمـا يقـول حملبتقـ4 1. ج: »نقلـت 
رىل سـجن حأمن حلسيايس و و حلسجن 
حلإحبع حلذي أدخله ببا مكوثي يف سجن 
حملبهـا لـوحيل 11 اـهإحً«، معينـاً أنـه 
تبـإض للرضب من قع4 ألـا حملإتِزقة 

يسمى »أبو قبشة«. 

الضرُب الجماعي واإلضراُب عن الطعام:
حلسـيايس  حأمـن  سـجن  يف  حأك4ُ 
منبـا1 كلياً، وال يبترب مـا يتم تقايمه 
للمبتقلـني أكالً صالحاً للعرش، َليْــُث 
يتـم تقايـم وجعتـني يف حليـو1 ُكـــ4ّ 
وجعة ععارة عن كامة وحلاة، ويف لالة 
ررضحب نفذ ـا حملبتقلـو  تم رضبهم 
جماعياً، يإحفقها حلزلف وحلتصويإ. 

ويف سـياق ذلك، قال مهنا زبيعة »ر  
حملبتقلني أرضبوح عـن حلطبا1 من أج4 
أ  تتـم حلزيـادة يف حلحصـة حليوميـة، 
تـم   1018 سـعتمرب   18 عشـية  ويف 
حخإحُج جميع حملسـاجني مـن حلزنازين 
عـن  حإلرضحب  بَسـعِب  حلخـارج؛  رىل 
حلطبـا1، وتـم رضبنـا بشـاة بالحايا 
وحلبيص لتـى حلصعاح مـن قع4 ثالثة 
أاـخاص  م أبو حلـربحء وأبو ليث وأبو 
قيص، وخالل حلتبذيـب جبلونا نزلف 
وحلـرضب عـىل ظهورنـا، ثـم جبلونا 
نتبها ببا1 حإلرضحب و م يصورونا«. 
طـه  حملبتقـ4  قصـة  مهنـا  وروى 
رسـكنار وحلذي يقعع يف حلزنزحنة حلثالثة 
وقـا تبـإض للـرضب رىل لـاِّ حملوت،؛ 
بَسعِب حقرتحله حإلرضحَب عن حلطبا1.  أحد المعتقلين في سجون مأرب السرية ووثيقة توضح اعتقاله تعسفيًا
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عشُق الشهيد الرئيس صالح الصّماد للمسيرة القـرآنية وللسيد القائد حفظه اهلل
شهيُد الصمود

أم مصطفى محمد

ر  حملطالـَع ملـا كا  يجـإي خـالل 
حلحـإوب حلسـت يجُا أ   ـذه حلحإوَب 
قا تمخضـت عن حأنُفس حأبية حلإحغعة 
يف َطـــْإِق حملوت مـن أرشف أبوحبه، أال 
و ـو بـاُب حلشـهادة، ذلك حلعـاب حلذي 
حنعثقت منه ثورٌة مـاردٌة زلزلت حأرَض 
مـن تحـت عـإوش حلعغـاة، فاّكت تلك 
حلبـإوش وأقامـت عىل أنقاضهـا دولُة 
حإلْسـاَل1 حلَحــّق ال حإلْسـاَل1 حأمإيكـي 
حلـذي فإضتـه علينا حلسـلطُة سـابقاً؛ 
من أجـ4 تنفيذ أجنـاة تخـُا1ُ حلباوح  
حليو1، لقا أظهإ حللُه فينا حلسـيَا حلقائا 
ععاحمللك بـار حلاين حلحوثي لفظه حلله 
ليقلـَب مقاييـَس حلطاغـوت وليُحيـَي 
دولَة حإلْسـاَل1 ببا ُرقاٍد عميق حسترشى 
خالله ظلـُم حلباتي وزبانيته، فارتفبت 
بذلك أيادي حملستضبفني يف ُكــ4ّ حلعالد 
لتلّوَح بجإحلها للثـورة حآلتية من قلب 
عـذحٍب دح1 قإوناً نيس خاللها حملسـتعا 
أّ  دولة حلعاط4 سـاعة ودولة حلَحـّق رىل 

قيا1 حلساعة. 
لقا كانت  ـذه حلثـورة ُللماً صبَب 
حلتحّقـــق وببيـَا حملنـال، لكن حلسـيا 
حلقائـا لفظه حللـه قا جّسـا ا وحقباً 
حعرتف بـه حلبـاوُّ قع4 حلصايـق، ولقا 
كا  حلشـهيُا حلإئيـُس صالـح حلصّماد 
رلمه حللـه يف طليبة حلسـائإين ضمن 
ركب حلسيا حلقائا لفظه حلله، َليْــُث 
نجـُاه رلمه حلله قا لـإص عىل  ذه 
حملسـرية بجفـن حلـإوح و ـاب حلقلب 
حلخافق؛ لعاً لنهجها واـخص قائا ا 
حلسـيا ععاحمللـك بـار حلايـن حلحوثـي 

لفظـه حللـه، َليْــُث ترّشف حلشـهيا 
حلإئيس رلمه حلله بلقاء حلسيا ععاحمللك 
بـار حلاين حلحوثـي لفظه حللـه مإحٍت 
عايـاًة كا  خاللها يتـزود بتوجيهاته 
حملعاركة ويسـتلهُم منه كيفية حلتباطي 
مع مسـتقع4 وأساليب حلبم4 حلجهادي 
يف  ـذح حلوطـن حلنـازف، فكانـت تلـك 
حلصّمـاد  حلشـهيَا  تزيـُا  حللقـاءحُت 
رلمه حللـه عزيمـًة وصالبـة، وبالتايل 
حنبكسـت عـىل اـخصية، فـكا  يعث 
حلـإوح حإليَْمانيـة يف نفـوس حلناس من 
خالل خطاباتـه حلسياسـيّة، ليس ذلك 
فحسب، ب4 كا  ينّمي حلوعَي حلسيايّس 
وحلجهـادي لاى نخعـة مخلصة وينفخ 
يف صاور حلشعاب روح حلثورة وحلتحاي 
وحالسـتباحد للتصاي وحملوحجهة، فكا  
ــه رلمـه حللـه أ  يبلَِّمهم  ُكـــ4ّ  مِّ
كيـف يكونـو  تالميذَ أوفيـاء، وجنودحً 

لقيقيني يف قافلة حلجهاد.. 
لقـا كا  حلشـهيُا حلإئيـُس صالـح 
حلصّمـاد رلمه حللـه يبلُم ويـارُك لقَّ 
حإلدرحك بأنـه حختـار حلطإيـَق حلصبعـَة 
بـ4 حلطإيَق حأصبَب، وذلك لني تسـلَّم 
ردحرة حلعـالد يف مإللٍة كانت من أصبب 
حملإحل4.. مإللة حجتمبت قوى حلرش يف 
حلبالم عىل اـبب مسـتضَبٍف ال لول 
له وال ُقــوَّة، حأمـإ حلذي جب4 منصَب 
رئيـس حلجمهوريـة منصـَب تكليف ال 
ترشيف،. وما وقع حالختيار عىل حلشهيا 
حلصّماد رال لكو  حلشهيا -ِرْضـَوحُ  حللِه 
تََبـاىَل َعَليِْه- كا  يمتلـُك من حلتصميم 
وحإلرحدِة ومن لماسة حلوعي حمللتز1، ما 

لّول حلحالَة حلثورية حلتي كا  يبيُشـها 
يف أعماق أعماق ذحته حملنتِفضة رىل لالة 
عقائايـة ريَْمانية.. جهادية اـمولية.. 
رحسـخة يف كيانـه، بـ4 كانـت لالـًة 
متآخيًة مع وجوده بشـك4ٍ لصيق لتى 
بات تشكيالً رحئباً يجّسا حإليَْما  حلثائإ 
وحلوعي حلإحفض أي اـك4 من أاكال 

حلذل وحلتعبية..    
فعالإغـم من قرص حملاة حلتي قضا ا 
رلمـه حلله رئيسـاً للجمهوريـة وحلتي 
أننـا  رال  حلبظيمـة  بشـهادته  حنتهـت 
نجُاه قـا أنجز حلكثريَ مـن حأمور عىل 
مختلف حأصباة حالجتماعية وحلوطنية 
وحلسياسـيّة وحلثقافية وحإلعالمية، فقا 
كا  رلمـه حللـه يبم4 لي4َ نهـاَر أج4 
رعالء كلمـة حلله، ولقا مث4ّ بأطإولاته 
حملوضوعية حلوحضحة وبأسلوبه حلوحعي 
حلعبيـا عـن حلتشـنج وحملعالغـة وجهـاً 

حجتماعياً ورنَْسـانياً بارزحً كانت حلحالُة 
حلقائمة بأمـّس حلحاجة رليـه، َليْــُث 
يسـتقطَب  أ   حللـه  رلمـه  حسـتطاع 
وجو اً سياسـيًّة ووطنيـة وحجتماعية 
كثرية رسـمية وغري ا بتوحضبه وأدبه 
حلحزبيـة  حلشـخصيات  رليـه  فسـبت 
وحلسياسـيّة وقصاته حلوفود حلشـبعيّة 
وحلقعلية وكذح حلشـخصيات حالجتماعية 
وحالقتصادية، فقا كا  حلشهيا حلصّماد 
رلمه حللـه طوحَل فرتة توليه للإئاسـة 
دحئَم حلتنق4 بـني حملناطق؛ بغية حالطالع 
عىل ألوحل حملوحطنني، َليْــُث كا  يزوُر 
حأَْليَــاَء حملسـتضبفة وحلتي نالتها يُا 
حلباوح  فيسـتمع رىل مباناة سـاكنيها 
ويوجـه بـرضورة حملعـادرة رىل مـا يـا 
حلبـو  لهم كما نجـاه -ِرْضــَوحُ  حللِه 
تََبـاىَل َعَليِْه- كا  ينتقـ4ُ بني حلجعهات 
ويسـتمع  حملجا ايـن  ألـوحَل  يتفقـُا 
رليهـم ويإفع مـن مبنوياتهـم وكأنه 
فإٌد منهـم متناسـياً منصعَـه كإئيس 
للجمهوريـة.. فقـا كا  زح ـاحً يف ذلك 
حملنصب، وكا  يـإى أ  رزحلَة حلُغعار عن 
ألذية حملجا اين أرشُف من أي منصب 
يف حلبالم، ولب4 عا1َ حمتالكه لعيت يأوي 
أرستَه أكربُ دلي4 عىل صاق ورشف ذلك 

حلشهيا حلعط4. 
لقا كا  ِعشُق حلشهيا حلإئيس صالح 
حلصّماد رلمه حلله للمسرية حلُقــْإآنية 
وقضيتها يفـوق ُكــ4ّ عشـٍق و وًى، 
لقا عِشـقها رلمـه حلله ِعشـق حلإوح 
حملنجذبـة رىل  وح ـا.. ِعشـق حلضمـري 
حلنقي للمث4 حلبليا.. ِعشق حلبابا للصالة 

وحلتهّجـا؛ ولذَلـَك نجاه رلمـه حلله قا 
ذحب رولياً يف اـخصية قائا ا حلسـيا 
ععاحمللك بار حلاين حلحوثي لفظه حلله، 
َليْـــُث كا  يـإى يف تلـك حلشـخصية 
حمتاحدحً لوالية أ 4 حلعيت عليهم حلسـال1 
وتجسـياحً لحلـم ضائـع منـذ تأريـخ 
طويـ4.. تأريـخ ضارب يف ذحكـإة حألم 
حإلْساَلمي حلبتيق، فالسيا حلقائا لفظه 
حللـه  ـو حلالي4 لنا نحن حملسـتضبفني 
يف رللة حلبمإ وغإبـة حلحياة و و ذلك 
حملـارد حلـذي حنطلق مـن قمقمـه ليهّز 
عإش حلطاغـوت مبتماح عـىل حلُقــوَّة 
حإللهية دو  حلُقــوَّة حملادية؛ ولذَلَك كا  
حلشـهيا حلإئيـس رلمه حلله يـارك أ  
موسم حلخري حإللهي قا ل4 بوجود ذلك 
حلقائا حلصادق فعوجوده بيننا حنفإجت 
اـفتا حلسماء عن بسمٍة لوجوٍد طافت 
يف أجوحئـه حلكآبـة وبوجـوده حنفإجت 
عـن نهلٍة أرٍض اـّققها حلظمأ؛ ولذَلَك 
كا  حلشـهيا حلإئيـس رلمه حللـه يُبا 
نفسـه جناياً مـن جنود  ذه حملسـرية 
حلتي تبا ا نوحتها حلسـيا حلقائا لفظه 
حللـه كما كا  يَُباُّ نفسـه تلميذحً لقاوٍة 
مثـ4 تباليم أ 4 حلعيت عليهم حلسـال1؛ 
ولذح عنامـا حغتالته يا حلغار رلمه حلله 
كانت دماؤه  ي حلاماء حملجّادة لوحقبة 
كإبـالء و ـي حلاماء حلتي كانـت ريذحنا 

بالفإج حلقإيب.. 
فما ببا صّماد سوى طلبة حملهاي 
وغار سبود لينها قط لن يجاي 
فما أقإب حآلتي ويا نجا فارقعي 
زما  يماني سيقيض عىل نجِا 

يف حليـو1 حلباملـي للصحة وحلـذي تحِإُص 
فيـه حملنظماُت ورعاُة  ذه حليافطات حملزيَّفة 
عىل تصويإ نفِسـها يف أبهى ُلَل4ِ حإلنَْسانية، 
غري أ  وقائَع حأمور تحكي حلنقيَض من ذلك 

تََماماً.
فمجـزرُة سـبوح  حلتـي حرتكعهـا طريحُ  
تحالـف حلبـاوح  بحـق حملانيـني وطالعـات 
حملاحرس خريُ اا ٍا عىل زيف تلك حليافطات، 
وعـىل لني ِغـإَّة يسـقط عـرشحُت حأطفال 
وحملانيني اهاحَء وجإلى دو  صوت يُسَمع 
ملن ينادي ويإعى لقوَق حلطفولة، وليسـت 
حلجإيمـَة حأوىل رنما اـا ٌا جايٌا عىل ماى 
حلتناقـض حلـذي يبيُشـه عالـٌم متولٌش ال 
يإحعي أيَة ُلإمة لشبٍب يباني ويالِت حلحإب 

وحلحصار منذ أَْكثَـَإ من أربع سنوحت.
و ـا  ـي حأمـإحُض وحأوبئُة تنَخـُإ  ذح 
حلشـبَب وتفتـُك بـه وحملنظمـاُت تسـرتزُق 
حخ  ات حملـإىض ورُصَ وتسـتثمُإ مـن ورحء أَنَـّ
حلثكاىل، وحليمن يبلن لالة حلطوحرئ حلوبائية 
يف يو1 عاملي للصحة فيا للبجب، ومن يحاول 
رقناع نفسـه بغري ذلك فهو يباني حنفصاماً 
رنَْسانياً مزمناً ولادحً يصُبُب عالُجه وحأجار 
أ  يسـمى  ذح حليو1 باليو1 حلباملي لألوبئة، 
وأخطُإ ـا وباُء حلصمِت حملخـزي عن جإحئم 

تحالف حلباوح  بحق حلشبب حليمني. 

لـم تتضـْح مُلاَّعـي حلحياد ُصـَوُر ووثائـُق مجازر حلبـاوح  ببا 
وآخإ ا مجزرة سـبوح .. فللبا1 حلخامس مـن حلقصف وحإلجإح1 
وحلتزويـإ وحالفـرتحء وتحقيق حنتصـارحت أسـياد م حلوح ية ”كما 
يفرتو “ وال زحل كفيفو حلعصرية يفقاو  حلوعَي أسـوأ من حليسء؛ 
بحثـاً عن ُمخيالتهم وألالمهم لينضموح رىل صفوف أولياء نبمتهم 

من أرباب حلفنادق وحلقصور.. 
لقا أعميت أعينُهم عن حلحقائق، فلم يُبا بإمكانهم رؤية حلوحقع 
بوضـوح، وماتـت بصريتهم وضمائإ م بالكامـ4 ولم يفيقوح من 
ُسـعاتهم حلبميق.. ولم تبا ضمائإ م حمليّتة تُحّإك ساكناً وأضحت 
رنَْســـانيتُهم حلنائمُة ال موقَظ لها وال ُمنعّه يوقظها، فقا حنبامت 
وُخِمات تماماً وأصعحوح ال خريَ فيهم وال رنَْســانية يُنتَفُع بهم، ب4 
 م جوحري وععيٌا أصعح حالنتفاُع بهم يف حلرش وحملكإ لاى موحليهم.. 
فجبلـوح أصابَبهـم يف آذحنهم من َسـَماِع حلعشـائإ حإللهية حلتي 
يُحّققهـا خرية حلإجال، ومن مجازر حلباوح  بحق حأبإياء فينفإوح 
منهـا، ويميلـو  رىل سـماع حأكاذيـب وحلـزور من وسـائ4 رعال1 
حأعـإحب؛ ليُصاقوح تلك حالفرتحءحت وتلـك حأبوحق وحلهاالت حإلعالمية 
حلباوحنيـة ويُكذِّبـو  حلامـاَء حلتي سـقطت وآ اِت حلثـكاىل وأننَي 

حأطفال ورُصحَخ حلُكهول.. 
حملحايـاو  حلنائمـو  عىل فـإحش حإلرجاف  م جـزٌء من أورحق 
حلبـاوح  وأدوحتـه، رذ أقفلـوح آذحَ  بصريتهـم ولم يبـا يُعالو  بما 
فب4 سـفهاؤ م، فهم تـارًة كالكلب ر  تحم4 عليه يلهث أَو ترتكه 
يلهث.. وتارًة أُْخــَإى كالحمار يحم4ُ أسـفارحً وال يفقُه اـيئاً وال 

يبلم ما ورحء ظهإِه من أثقال.. 
 فمـإُض حلحيـاد قا تفّش يف أوسـاط ببٍض ممـن جبلوح دماَء 

حأبإياء ال عزحَء وال بوحكَي له. 

اليوُم العالمي 
لألوبئة

المحايد.. إن تحِمْل عليه 
يلهث َأو تتركه يلهث

)3 واألخيرة( 

زينب إبراهيم الديلمي علي المتميز

بقايا من الصفحة األخيرة

جلسُة النواب الخونة.. 
شرعنة لالحتالل وتمرير 

صفقاته 
منجز هو عدُم وقوفهم يف صف العدوان، وأن حضوَرهم 
بع�َض جلس�ات املجلس يكف�ي، وإْن كنا حقيقًة نش�ُكُر 
ُك��ّل األعضاء الوطنيني الذين اس�تمروا داخل بلدهم رغم 
ُك��ّل اإلغراءات، لكنَّ هناك جهوداً أَْكبَ��ر ال بد أن تكون. 
يف هذا الس�ياق أَيْض�اً واليُء بال�يء يُذَك�ُر، املرحلُة 
القادمُة مرحلٌة ينبغي أن تشَهَد حالًة من التعاُمِل الحازم 
���ًة فيم�ا يتصُل  لألجه�زة القضائي�ة واألمني�ة، وَخاصَّ
بُج�����ْرِم العمالة والخيانة وتقدي�م اإلحداثيات وخدمة 
الع�دوان من الداخ�ل، ينبغ�ي أن يتكاَمَل دوُر الس�لطات 
الث�اث بالش�كل ال�ذي يضمن تج�اوَز مختل�ف القضايا 
العالق�ة وإصاَح املس�ار فيما يلم�ُس الناُس في�ه الخلَل 
�ل، ق�وى الع�دوان يف حالٍة م�ن اإلحب�اط واليأس  والرتهُّ
والهزيمة بما يف ذلك مرتِزقتها من عسكريني وسياسيني، 
وه�ذا يتطلَُّب تحماً للمس�ؤولية وليق�وم ُك��لٌّ بما عليه 
من موقع�ه ال االتكال والرهان عىل ذل�ك الضعف كطريٍق 
للفش�ل الت�ام، فالضع�ُف هذا لم يك�ن ليحُصَل ل�وال اللُه 
����ُك الش�عب بعدالة قضيته وتضحي�ات الجيش  وتمسُّ
واللج�ان، والجه�ود العظيمة للرجال املخلص�ني يف ُك��ّل 
مؤسس�ات ومراف�ق الدولة عىل الصعي�د الداخيل، ولهذا.. 
األمر يس�تدعي املزيَد من الفاعلية والعمل؛ ليكوَن النجاُح 

أفضَل واإلنجازاُت أوسَع. 
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شبُح الكوليرا.. كابوٌس 
جاثٌم في العقول والقلوب

كفاكم صمتًا 
وأنِقـــذوا أطفالنا

نوال أحمد محمد عبدالمؤمن الشامي

يف حلسـاعة حلثانية ببا منتصف 
حلليـ4 بتوقيـت حليمـن مـن يـو1 
 ،11015 مـارس   16 حلخميـس 
وباو  سابق رنذحر، انت طائإحُت 
دول حلباوح  حلسـبودّي حإلمارحتي 
حلباصمة  حأمإيكي غارحِتها عـىل 
صنبـاء ومناطـَق متفإقـة مـن 
حليمـن، مبلنـة بذلك بـاء عملية 
حلبـاوح  عـيل حليمـن، ويف نفـس 
حلبا1 تبإضت حليمن لهجمٍة قوية 
من وباء حلكولريح وبصورة مفجبة 
َومخلفًة ورحء ا عرشحِت حلوفيات 
وحملصابـني، أعاحٌد تتزحيُا مباالتها 
من عا1 آلخإ وبشـك4 غري عادي 
ما بـني وفيات ورصابـات، حليمن 
يتبـإُض أعنف عـاوح  تامريي 
غااـم عـىل اـبب ووطـن يمن 
وحلتأريـخ، ويتبـإض  حلحضـارة 
أيضـاً أعنف موجة مـن موجات 
حإلصابة بوبـاء حلكولريح عىل ماحر 

حلتأريخ حملبإوف. 
حلكولريح  ي عاوى لادٌة تسعُِّب 
حإلسـهال وقـادرة عـىل أ  تودَي 
بحيـاة حمُلصـاب بهـا يف غضـو  
سـاعات ر  تُِإكت من دو  عالج؛ 
لذلك أصعحت حلوفيات َوحإلصابات 
حليمـن خـربحً  حلكولـريح يف  بوبـاء 

يوميـاً، فال يـكاد يمإ يـو1ٌ علينا 
رال ونسـمع خـرب وفيات؛ بَسـعِب 
حلكولريح، ومئات حملصابني  بمإض 
حلكولـريح،  وبـاء  تفـّ�  جـإحء 
أصعحـت حملستشـفياُت وحملإحكـُز 
حلصحية يف حليمن يف لالة حستنفار 
دحئم؛ سبياً منها إلنقاذ حلكثري من 
حأروحح حليمنيـني مـن تفّ� وباء 
حلكولـريح، يف ظ4 مبانـاة وعاوح  
مستمّإ خلفها حلباوح  حأمإيكي 

حلسبودّي حإلمارحتي. 
حلكولـريح  لذلـك أصعـح وبـاُء   
ا ال ينفك ب4 كابوساً مإععاً،  َ ــمًّ
لحظـة مـن  ُكــــ4ّ  يف  يالزمنـا 
حليمنيـني، يطــال  لحظات لياة 
حلجميع، ال يوجا ألٌا من حليمنيني 
راّل وفقا أخاً أَو أباً أَو حبناً أَو قإيعاً 
أَو صايقاً، جـإحء حلوباء حلكولريح، 
ور  حلناظإ رىل رلصائيات وفيات 
حلكولريح حلصادر عن وزحرة حلصحة 
حلبامة وحلسكا  ومنظمة حلصحة 
حلباملية حأخرية يف حليمن َلريى أنها 

مإععٌة وخطرية. 
لذلـك علينا حالعـرتحُف بأ  وباء 
حلكولريح يهّاُد حملالينَي من حليمنيني، 
بـ4 أصعحـت يهـّاد ك4َّ حليمنيني، 
َوك4 اـخص موجـود يف حليمـن، 

ب4 أصعـح يهّاد دوَل حلجوحر، ربما 
ينتق4 أيضاً رىل تلك حلاول. 

يطالُبنـا  حلكولـريح  اـعُح 
باإللصائيـات حملؤسـفة وحملؤملة، 
وزحرة  باسـم  حلإسـمي  حلناطـق 
حلصحة يقول: ر  حلرتصا حلوبائي 
يف ديوح  عا1 حلوزحرة سـّج4 خالل 
حلثالثة حلشهور حأوىل من  ذح حلبا1 
118 ألـف لالة رصابـة بالكولريح 
تـويف منها 140 لالـة؛ لذك يجُب 
عىل حلجهات حملبنية حتّخاذ حلحلول 
وحإلجـإحءحت وحلوقوف أما1 تفّ� 
وبـاء حلكولـريح، فاملسـئوليُة  نا 
أوالً  ي مسئولية حلجهات حملبنية 
حلبامـة  حلصحـة  وزحرة  و ـي 
وحلسـكا  ووزحرة حمليـاه وحإلَدحَرة 
وحلنظافـة  وحأاـغال  حملحليـة 
أمانـة  يف  حملحليـة  وحملجالـس 

حلباصمة وحملحافظات. 
ُه رىل جهة وحلاة،  وحللو1ُ ال يوجَّ
تضامنيـة  مسـئوليٌة  رنهـا  بـ4 
جماعيـة ويجب أ  يسـهَم فيها 
حلجميـع، َويتطلـب مـن حلجميع 
حلوقـوف أمـا1 حلوبـاء وتضافـإ 
حلجهـود للقضاء عليـه، ولماية 
حلكولـريح  تفـ�  مـن  حملجتمـع 

ونتائجها حملأساوية. 

يف ُك��ّل يوٍم من أَيَّام العدوان اآلثم 
عى بالدنا وامل�آيس تتعاظم واألحزاُن 
ترتاك�م يف صدورنا، ف�األرض ضاقت 
بما رُحبَ�ت جراء ما يصنع�ه تحالُُف 

اإلجرام بنا وببالدنا. 
فم�ا تمارس�ه ق�وى الع�دوان من 
توح�ش وإج�رام ق�د تع�دى ُك���ّل 
الح�دود وتج�اوز ُك���ّل الخط�وط 
الحم�راء، طيلة أربعة أع�وام املاضية 
لم تس�كن آالمنا وما انتهت وال انجلت 

أحزاننا. 
فإىل متى أيها العالم؟!.. 

أخربني متى تتوقف شالالت دمائنا، 
متى تندم�ل جراحاتن�ا، متى تتوقف 
أوجاعن�ا، متى تج�ف دموعنا، ومتى 
تهدأ آهاتنا َوإىل متى س�يكتفي العالم 
بمشاهدة مسلس�ل اإلجرام والتوحش 
الذي يصنع�ه الع�دوان والحصار يف 

بالدنا!!؟
فها هنا وعى هذه األرض الكربالئية 
وكل األيام الت�ي هي من أَيَّام الله تمر 
علينا كله�ا أياٌم عاش�ورائية، ال يكاد 
يم�ر ي�وٌم إال وق�د ارتك�ب الع�دوان 
مجزرًة بحق أطفالنا ونس�ائنا، ال يمر 
علين�ا ي�وٌم إال وقد صن�ع العدوان يف 
وطننا مأس�اًة وكوارَث إنَْس�انيٍة تُهدُّ 

الجبال. 
 من�ذ بدء العدوان ع�ى مدى أربعة 
أعوام خل�ت ارتكب الع�دواُن خاللها 
آالَف املج�ازر املرّوع�ة بح�ق املدنيني 
األبري�اء والتي تش�مئز له�ا النفوس 
َوتقش�عر من ه�ول بش�اعتها األبدان 
وتتوجع لها القل�وب وتهتز لها ُك��ّل 

الضمائر اإلنَْسانية. 
 ُك���ّل ي�وم والع�دوان األمريك�ي 
بأطفالن�ا  يغ�در  إمارات�ي  الس�عو 
َويخط�ف أرواح صغارنا، ودون وداع 
يغيبون، ومظلومون مقتولون يرحلون 
َويُغ�ادرون، فالع�دوان يتوعد أطفالنا 
بالفن�اء دون حس�يب أَو رقيب، ودون 
أي رادع يردعه، فه�و عدواٌن ال يحمل 
دين�اً وال أَْخ��اَلق�اً، ال يراعي يف حقنا 
أية ُحرمة، عدواٌن ينتهُك ُك��ّل املواثيق 
والقوان�ني الدولي�ة، ويخ�رتق ُك���ّل 
الرائع الس�ماوية، يرتب�ص بأطفالنا 
ليق�َي ع�ى حياته�م ليحرمه�م من 
حقه�م يف الحي�اة، يس�تهدف أطفالنا 
بكل أَنواع االستهداف، فحيناً استهداف 
مب�ارش قصفاً بغارات�ه أَو موتاً محتماً 

بالجوع َوالخوف َواملرض واأللم. 
تس�كن  ول�م  أوجاعن�ا  ته�دأ  ل�م 
جراحاتن�ا بع�ُد وم�ا زال�ت قلوبن�ا 
محروق�ًة عى ما حل بأطفال ضحيان 
الس�عوأمريكي  العدوان  ارتكب�ه  وما 

إماراتي من جرم بحقهم. 
لم ننَس تل�ك الفاجعة الكربى التي 
أوجعت ُك��ّل قلب َوأبكت ُك��ّل عني. 
لم تم�َح م�ن ذاكرتنا تلك املأس�اة 

الك�ربى َواملؤملة بحق طالب مدرس�ة 
جمعة بني فاضل بحيدان. ولن ننىس 
مأساة واملجزرة التي ارتكبها العدوان 

بحق طالب ضحيان. 
 وها هو الع�دوان من جديد يصنُع 
مج�زرة  ويرتك�ب  جدي�دة  مأس�اًة 
مش�ابهة لتلك املجازر الس�ابقة بحق 
أطفالنا، ولكن هذه املرة بحق زهرات 
بالدي وطالبات صغرات يف مدرس�ة 

بحي سعوان يف العاصمة صنعاء
وهك�ذا يف ُك��ّل ي�وم تتكرُر املآيس 
واألوج�اع باإلنَْس�ان اليمني هكذا منذ 
أربعة أع�وام يف بالدنا، وب�كل برودة 
أطفالن�ا  قت�َل  الع�دوان  يتعم�د  دم 
الصغار، وهكذا تنت�زع أرواح أبنائنا 
وبناتنا دون أية رحمة أَو شفقة، هكذا 
تقت�ل طائرات الحقد أح�الم الطفولة 
يف ب�الدي وهك�ذا تنتزع البس�مة من 
ش�فاههم وتغت�ال براءته�م وتدف�ن 

طفولتهم، وبدون ذنب. 
فف�ي أي دي�ن وأي دس�تور وأي�ة 
ألولئ�ك  أح�ل  قان�ون  وأي  رشيع�ة 
األوغاد قت�َل األطفال األبري�اء؟!، وما 
هو الذنُب الذي اقرتف�ه أطفالُنا ليحل 
ألولئك قتلهم واقتالع زهور الرباءة من 

بالدنا؟!. 
فيا أيها العالم املأجور! 

أال يح�ق ألطفالن�ا أن يعيش�وا كما 
باقي األطفال؟

وهل ُحّرمت عليهم الحياة كي يُقتلوا 
صغ�اراً وبدم بارد وهم يف منازلهم أَو 
يف مدارسهم لكي يتفرَج عليهم العالم 

بكل هذا الصمِت املخزي؟!
أطفالن�ا س�معوا كثراً ع�ن حقوق 
الطفل، وأنه من حق الطفل أن يعيش 
وأن يتعلَم وأن يلهَو ويلعَب وأن تتوفر 
له ُك��ّل الحقوق التي كفلها له قانون 

اإلنَْسانية. 
ولكن أطفالنا لم يش�اهدوا من تلك 
الحق�وق الت�ي يتكلم عنه�ا العالُم إال 
القت�ل وإال اليتم والتري�د َواملعاناة، 
فمن لم يُمت م�ن أطفالنا بالصواريخ 
يُم�ْت وهو يقايس ألَم الجوع واملرض، 
والحرم�ان حتى من أبس�ط الحقوق 
م�ن الغ�ذاء وال�دواء، مل�اذا ل�م يت�م 
توف�ر الحماية لهم من ه�ذه الحرب 
دّم���رت  الت�ي  الظامل�ة  العدواني�ة 
أحالمه�م واغتالت براءتهم وس�لبتهم 

حق الحياة؟!. 
تُس�تباح  اليم�ن  أطف�اُل  أألنه�م 

دماؤهم، َويجوز لآلخرين قتلهم!؟
فألنه�م أطفال اليم�ن َفإنَّ دماءهم 
الربيئ�ة والطاهرة والغالي�ة، هي من 
س�تجرف ُك���ّل القتل�ة واملجرم�ني 
بعدل الله املنت�ر لعباده املظلومني، 
وه�ي دم�اٌء كفيلٌة ب�أن تُهِل�َك ُك��ّل 
الظامل�ني بُق���وَّة الله املنتق�م، واللُه 

ليس بغافل عما يعمُل الظاملون. 
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السيد حسني بدر الدين الحوثي.. من الوالدة إىل معراج الشهادة )2(

عبد الرحمن محمد حميد الدين:
رفع الشعار يف ساحة الجامع الكبري بصنعاء:

كانـت أول )خطـوة عملية( يف  ذح حملـرشوع  و رفع 
ابار: )حلله أكرب.. حملوت أمإيكا.. حملوت إلرسحئي4.. حللبنة 
عىل حليهود.. حلنرص لإلسال1( وحلتي كا  لها حرتاحدحتها منذ 
حنطالقتها، ليث تاحعت حلسفارة حأمإيكية لهذح حلشبار، 
وخاصة ببا رفبه يف جامع حإلما1 حلهادي )عليه حلسال1( 
يف ماينة صباة، ويف سـالة حلجامع حلكعري بصنباء، مما 
جب4 حلسفري حأمإيكي يف ذلك حلحني )أدمونا  ول( يقو1 
بعبض حلجـوالت حملياحنية يف صنباء وصباة، بتوجيٍه من 
حلعيت حأبيض لتكثيـف تحإكاته، وخصوصاً يف محافظة 
صبـاة ليلتقـي بمسـؤويل حملحافظـة، وببـض اـيوخ 
حلقعائـ4، ويحإضهـم عىل حلسـيا )لسـني( وعىل طالبه 
وأتعاعه حملؤمنني؛ فنزل ليطوف سـوق حلسالح يف منطقة 
ه بسـحب حأسـلحة من حلسوق،  )حلطلح( يف صباة، ووجَّ
ـه بخاش حلشـبار من عـىل جـارح  حملحافظة،  كمـا وجَّ
وببـض مايإياتهـا، وأعلن لينها خشـيته عرب وسـائ4 
حإلعال1 من: )تحّول عاحء حلشـبب حلبإبي أمإيكا رىل عاحء 
ديني(. كما رصح أيضاً لوسائ4 حإلعال1 بقوله: )تستشبإ 
لكومة حلواليات حملتحاة حأمإيكية ما يشكله لسني بار 

حلاين حلحوثي من خطإ عىل مصالحها يف حملنطقة(.
لينها تحإك حملؤمنو  حلذين حستشـبإوح مسؤوليتهم 
لريفبـوح حلشـبار يف سـالة حلجامع حلكعـري بصنباء من 
ك4 جمبـة، ليث أ  رمزية  ذح حملبلم حإلسـالمي حأصي4 
وغري ـا مـن حلبوحم4  و ما جب4 )حلشـهيا حلقائا( يإى 
فيـه أول سـالة للمبإكة مع حلشـيطا  حأكـرب أمإيكا 
وررسحئي4، فكا  حلسـيا )لسـني( لإيصاً عىل أ  يكو  
حلجامع حلكعري  و أول حنطالقة للشـبار يف صنباء؛ ليث 

قال يف ذلك -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه-: 
))حلقإآ   و يعني حلنفوس بتوفيق حلله عىل  ذح حلنحو، 
وح،  أ  تظهـإ مثالً فئـة صادقة، يُسـجنوح وال يعالوح، يُكربِّ
ويسافإوح رىل  ناك يكربوح، قا أصعح حلجامع حلكعري أاعه 
يشء ببعـارة عـن مياح  - فيمـا بني حلنـاس، وفيما بني 
حأمإيكيني - موحجهة،  ذه حملوحجهة لها آثار فيما يتبلق 
بالجوحنب حلنفسـية، وحلجوحنب حلتي يسـمونها: حلجوحنب 
حلسياسية، وحملبنوية، لو لم تكن موحجهة مسلحة.  ؤالء 
و ، وك4 جمبة و م أكثـإ، وك4 جمبة ما توقفت  يُكـربِّ
عـىل حلإغم من أنهم يسـجنو ، وك4 أسـعوع يسـجنو  
عـادحً منهـم، بلغ يف ببـض حلجمع رىل أ  سـجنوح ثماني 
عرش اـخصاً، وببـا ك4 جمبة يكـو  عنا م خالص، 
يمكن أنهم قا نجحوح، أو ربمـا قا توقفوح، وتضبضبوح، 
يـن، وسـجنو م، ورأو م ثاني  وأيسـوح! ورأو ـم ُمكربِّ
جمبة مكربين، و كذح، و كـذح..  ذح يف حأخري يبني: أ  
 ذه أمة صاماة، وأنه  كذح يكو  حلناس رذح سـاروح عىل 

 اى حلله((. )دروس رمضا  - حلارس حلبارش(
وكا  يقول -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه-: ))سـالة حملبإكة 

بيننا وبني أمإيكا حلجامع حلكعري((.
فكا  لإفع حلشبار يف ك4 يو1 جمبة يف حلجامع حلكعري 
بصنباء، ويف جامع حإلما1 حلهادي )عليه حلسال1( بصباة، 
ويف حلبايـا مـن حملناطـق حأخـإى كا  له صـاًى كعريحً، 

وكانـت تـإى فيه أمإيـكا أعظـم من أي 
لإٍب عسـكإية تجاه مصالحها يف حليمن، 
وحملنطقة. فكا  مصار رزعاج كعري أروقة 
حلعيت حأبيض، ومجلس حلشـيوخ حليهودي 
يف وحاـنطن، وذلك وحضـح من خالل ببض 

ترصيحـات حلسـفري حأمإيكي حلتي 
ذكإنا ـا، وحلتـي عـربَ فيهـا 
لكومتـه.  حنزعـاج  عـن 
رىل  حألـاحث  لتتجـه 
منحـى آخـإ تمثـ4 يف 
محاولة تصفية حلقإآ  
)قيـادة  حلكإيـم 
وذلـك  ومرشوعـاً(، 
تكثيـف  مـن خـالل 
حأمإيكية  حلضغـوط 
عىل حلسـلطة بشـن 
لإب لتصفية حلسيا 
وتكعيـ4  )لسـني(، 
ين.  أنصاره حملكربِّ

كما أنه وحسـتعاقاً 
وموحكعـة  حلبسـكإية،  للحـإب 
للهجمـة حإلعالمية حلكعـرية؛ فقا تم 

سـجن حلكثري ممـن كانوح يإفبـو  حلشـبار وخاصة يف 
حلجامـع حلكعري، كما تم فص4 حلبايا من موظفي حلاولة، 
وطـالب حملـاحرس حلذيـن كانوح يإفبـو  اـبار حلحإية، 
أو حلذيـن كا  يتم رفـع تقاريإ بحضور ـم محارضحت 

ودورس حلسيا لسني بار حلاين حلحوثي.

مواجهُة املشروع القرآني:
لقا كا  من بوحعث حلطمأنينة - كُسنّة ثابتة من سنن 
حلرصحع بني حلحق وحلعاط4 - أ  تظهإ حلبايا من حلشوح ا 
عـىل فبالية  ذح )حملرشوع حإللهي حلكعري( حلذي تحإك من 
خالله حلشهيا حلقائا -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه- وحلتي تمثلت 
يف موحجهة  ـذح حملرشوع حلقإآني كمـا ُووجه يو1 نزوله 
عىل قلب حلنعي محما )صىل حلله عليه وعىل آله وسلم(. 
ففي  ذه حملإللة تم موحجهة حلقإآ  حلكإيم يف رؤيته، 
ودعوته، وثقافته، من خالل حالسـتهاحف حلكعري للشـهيا 
حلقائا بكافة وسـائ4 حالستهاحف، ليث حنربت جعهتا  يف 
وجـه  ذح حملرشوع، وحسـتمإت ملاة عامني قع4 أ  تشـن 
حلسلطة حلظاملة لإبها حأوىل. و اتا  حلجعهتا   ما: 

- جعهة )دعاة حلصمـت، وحلبجز، وحليأس، وحإللعاط، 
وحالستسـال1، وحلخنـوع، وحإلرجـاف، وحلتثعيـط( تحـت 
عناوين متبادة حسـتخامت أكثإ من قنـاع: فتارة تحت 

عناوين دينية، وتارة تحت عناوين سياسية.
- جعهـة )حلبمالـة، وحلنفاق، حلتي تمثلت يف حلسـلطة 
لينهـا؛ وحلتي أعلنت حنضوحئها يف حلتحالف حأمإيكي ضا 
ما يسـمى حإلر اب( رضافة رىل ببض حلقوى حلسياسـية، 

وحإلخوحنية حلتي كا  أبإز ا لزب حإلصالح. 
وقا تم توظيف كافة حلوسـائ4 ملوحجهة  ذه حملرشوع 
حلقإآني عـرب ماكينة رعالمية ضخمـة تحإكت لها كافة 
رمكانيـات حلسـلطة مـن قنـوحت فضائيـة، ورذحعـات، 

وصحـف، وُكتـاب مأجوريـن، وتوجيه مبنـوي، وكذلك 
تحـإك حلتكفرييـو ، وحإلخـوح  حملتأسـلمو  مـن لزب 
حإلصـالح ليالـو بالو ـم، وفجور ـم حملفضـوح عـرب 
منابـإ حملسـاجا، وخطب حلجمبـة، وتوزيع حملنشـورحت 
حلبلمائيـة،  حلعيانـات  ونـرش  وحملحإضـة،  حلتكفرييـة، 
وحلَقـعَليـة، وجميبهـا كانت موجهة نحـو  ذح حملرشوع 
حلقإآني، ونحو اـخص حلسيا لسني بار حلاين حلحوثي، 
بـاًء بنـرش حلاعايـات، وحأكاذيـب يف موحجهة اـخص 
حلسـيا -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليْـِه- من خالل حتهامه باعاوى 
ملفقـة: كادعاء )حلنعـوة( وتارة )حإلمامـة( وتارة أخإى 
)حملهاوية(!! ووصوالً رىل تلفيق تهم سـخيفة: كالسـحإ، 

وما اابه ذلك..
ويف مقابلـة أجإتهـا قناة حلـ )بي بي يس( مع حلسـيا 
لسـني بار حلايـن حلحوثي حعترب -ِرْضـــَوحُ  حللِه َعَليِْه- 
أ  جميع حلاعايات حلتي اـنتها حلسلطة، وللفاؤ ا من 
حلتكفرييني وحإلخوح  حملتأسلمني رنما كانت مجإد غطاء، 

وتربيإحت لشن حلحإب. ومما قاله يف  ذه حملقابلة:
))حملسألة دعاية، أنا أريا أقول لك ر  ك4 حلاعايات حلتي 
قالو ا رنمـا قالو ا من ببا حلحملـة للتضلي4، ليصنبوح 
غطـاًء ليرضبونا تحت  ـذح حلغطـاء، ورال فالحملة  ي 
حمتاحد ملا عملوه من سـجو ، ومبامالت سـيئة من أج4 
رسـكات أي صوت منا ض أمإيكا وررسحئي4،  ؤالء  م 
ممـن يبعـاو  أمإيكا يـا أخي،  ؤالء ممن يسـرتضو  
أمإيـكا كغري م مـن زعماء حلبإب، وغري ـم حلكثري من 
زعمـاء حلبـإب، وحلحكومـات حلبإبيـة،  م  كـذح،  ذح 
مبإوف عنـا حلبإب حأ  حسـرتضاء أمإيـكا، حلتقإب رىل 
أمإيـكا؛ ليقامـوح اـبوبهم، وليقاموح دماء اـبوبهم 
قإباناً عىل حملبعا حأمإيكي، لرتىض عنهم أمإيكا، مبإوٌف 

 ذح(()1(.

مرحلة استهداف الشهيد القائد:
يف يـو1 حألا حلسـادس وحلبرشين من 
اـهإ رجب حلحـإح1؛ حملوحفـق: 17 / 6 / 
11004 حلسـاعة حلبارشة صعالاً قامت 
حلظاملة، وحلبميلـة، وحملأجورة  حلسـلطة 
بشـن لـإب بالوكالة عن محـور حلرش 
)أمإيـكا وررسحئيـ4(، ليـث لشـات 
ك4 ثقلهـا يف  ـذه حلحـإب، باإلضافة رىل 
حلبايا من آالف حملإتزقة، وحلعشـمإكة، 
لإبـاً  لتشـب4  وحلتكفرييـني؛ 
ويتيه  يصبـب وصفهـا، 
حلبقـ4 يف تفاصيلهـا، 
حلإ يعـة.  وألاحثهـا 
حلقصف  كا   ليث 
ونهـارحً؛  ليـالً 
يف  ذه  وحستُخا1 
حلحـإب حلطائإحت 
 ، بيـة لحإ ح
 ، ت بـا با لا ح و
 ، فـع ح ملا ح و
 ، ت اـا اا لإ ح و
مـن  وغري ـا 
أنـوحع  مختلـف 
وقـا  حأسـلحة. 
اـارك يف  ـذح حلبـاوح  حلول� 
أكثإ مـن )أرببة وأرببني ألف جناي 
ومإتـزق(!! أي: )ثالثـني ألفـاُ مـن حلجنـود حلنظامية(، 

و)أرببة عرش ألفاً من حملإتزقة وحلتكفرييني(.
ليث تم محارصة منطقة )مإح ( من جميع حلجهات، 
ومنبـوح دخول حملاء، وحلغـذحء، وحلـاوحء، ليقصفوح منازل 
حملوحطنـني حآلمنني يف مإح  بـك4 أنوحع حأسـلحة حلثقيلة، 
وحملتوسـطة. وعناما طالت حلحإب وعجزوح عن حلحسـم 
حلبسـكإي قاموح باسـتخاح1 )حلغازحت حملحإمـة( يف تلك 

حلبمليات حلبسكإية حلظاملة..!
ويف مقابلـة مع اـعكة حلـ )بي بي يس( حعترب حلسـيا 
)لسـني( خالل توصيفـه لرضحوة  ذه حلحـإب حلظاملة، 
وحصفـاً ريا ـا بأنها أاـا ممـا رضبـه حأمإيكيو  عىل 
بغـاحد، وحلفلوجة..! ومما قالـه -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه- يف 

 ذه حملقابلة:
)) م ينفذو  توجيهات أمإيكا،  ذه حلحإب اـنو ا 
علينـا يـا أختي بشـك4 نحـن قلنا بأننـا كنا نشـا ا يف 
حلفضائيـات حلرضب عىل بغاحد؛ ما رضبـوه علينا يف يو1 
وحلـا، يو1 وحلـا يف يو1 حلخميس قع4 حملـايض أكثإ مما 
اـا اناه مما رضبه حأمإيكيـو  علــى لٍي من ألياء 
بغاحد، أو عىل حلفلوجة. حلطائإحت أكثإ من خمسني طلبة 
بالطائـإحت حلحإبيـة، وطائـإحت حلهليو كعـرت، وقاذفات 
حلصوحريـخ من ك4 حالتجا ـات، وحملاحفع، وحلإاااـات. 
يبني بشك4... بشك4 أكثإ بكثري مما اا انا حأمإيكيني 
صعّـوه عـىل بغـاحد، وعـىل حلفلوجـة، وليبلـم حلنـاس 
حملسـتمبو ، ليبلم حملسـتمبو  إلذحعتكم بـأ  حلحإب ال 
تزحل مسـتمإة، وأنهم يحاولـو  أ  تكو  رضبة قاضية 
لنـا يف ظ4 صمت، صمت وتكتـم متبما رعالمي، وعاملي، 
فحتـى حلتلفونـات  م يقطبونهـا علينا، ليـس لاينا أي 
وسـائ4 حتصال رال حلتلفو   ذح، ليـس لاينا صحيفة، وال 

رذحعة، وال تلفزيو (()1(. 

وقا حعترب حلسيا )لسني( أ   ذح حملرشوع منسجم مع 
»حلحكـم حلايمقإحطي« يف بالدنا فضالً عن حنسـجامه مع 
حلاين، كمـا أوضح -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه- أ  حملسـتهاف 
حلحقيقـي  ـي )حأنظمة( و)حلشـبوب(، وممـا قاله يف 

مقابلة مع اعكة حلـ)بي بي يس(:
))عَملُنا أساسـاً منسـجم مع حلتوجه حلايمقإحطي يف 
بالدنا، زيادة عىل أنه منسـجم مع حلاين، رفع حلشبارحت 
يف وضبيـة أو يف أي بلا يحكمه نظـا1 ديمقإحطي قضية 
طعيبية،  ذح حلشـبار يُإفع يف حملساجا وبطإيقة سلمية، 
نحن ال نقو1 باملظا إحت يف حلشـوحرع ونكرس سـيارحت، 
وننهب محالت تجارية؛ نحن نإفع حلشبار يف مساجانا.. 
نبم..  م ليسوح محإجني مع أمإيكا ولكن  كذح سياسة 
حلكثري من زعماء حلبإب، ولكومات حلبإب أ  تسـرتيض 
أمإيكا حسـرتضاء طاعة، طاعة، سمباً، وطاعة أمإيكا، 
حسـرتضاًء أمإيـكا، و ـم ال يبإفو  أ  حلله قـال: }َوَلن 
ى تَتَِّعـَع ِملَّتَُهْم{  تَـْإىَض َعنـَك حْليَُهـوُد َوالَ حلنََّصـاَرى َلتَـّ
)حلعقـإة: من حآلية 110( لن تـإىض عنهم لتى لو فكإوح 
بأنهم يسـتطيبو  أ  ينهونا فإنما أزحلـوح عقعة يف وجه 
أمإيـكا من طإيق ربادتهم  م، حملسـتهاف  ي حأنظمة، 
رضافة رىل حستهاحف حلشبوب، ونحن حنطلقنا عىل أساس 
مسـؤولية دينية، عىل أسـاس حلقإآ  حلكإيم، وخوف من 
حللـه، ولبلمنـا بأ   ـذه حأنظمة لم تبا تك4 أي وسـيلة 
دفاع لشـبوبها يف موحجهـة عاوح  أمإيـكا وررسحئي4((

.)3(
وقا طالت حملبإكة ولكن دو  جاوى، ليث أ  )حلتأييا 
حإللهي، وحلسـنا حإللهي(، كا  مإحفقاً للسـيا )لسـني( 
وأنصـاره حملجا اين، ولـوال )حلتفإيـط( و)قلة حلثعات( 
حللذح  َظهَإح يف آخإ أيا1 حلحإب لظلت  ذه حلحإب لسنوحت 
دو  أ  تجا حلسلطة مخإجاً منها.. ويف حأيا1 حأخرية من 
حلحإب حسـتخامت حلسـلطة، وأزالمها حلبايا من وسائ4 
حملكإ؛ لتى تستطيع حخرتحق منطقة )مإح ( للوصول رىل 
حلسيا)لسـني( وأنصاره حملجا اين؛ مسـتخامة خاعة 
)حلوساطات( عاة مإحت؛ لتتمكن من حلوصول رىل منطقة 

حملجا اين. 
وببـا أ  وصلـت حلحشـود حلبسـكإية حلضخمـة رىل 
)مـإح ( لورص حلسـيا لسـني بـار حلايـن حلحوثي مع 
أطفاله ونسـائه، وثلة من حملجا اين يف )جإف سلما (؛ 
فقامـوح بصب )حلعنزين( رىل ذلك حملكا  حلذي كا  مرتسـاً 
مـن متارس حلقتال يف سـعي4 حلله، وصعّـوح جا1 غضعهم 
سـبياً يف رلإحق مـن باحخلـه..!!، وحزدحدت لـاة حلخناق 
وحلحصار، لكن حلشـهيا حلقائا لـم يتضبضع، أو يرتحجع 
بـ4 كا  يوحجـه ذلـك بـك4 ريمـا ، وثقـة كعـرية بالله، 
وباستعسـال، واـجاعة ال نظري لهما عىل حإلطالق.. فقا 

بإز )حإليما  كله( رىل )حلكفإ وحلرشك وحلنفاق كله(..
وببا أ  وص4 )للف حلشـيطا ( رىل حلسـيا )لسني( 
و ـو مثخٌن بجإحلـه حلطا ـإة صعّوح عليـه رصاصات 
حلحقا.. فغادر  ذه حلحياة حلانيا لينتق4 للحياة حأباية يف 
حليو1 حلسـادس وحلبرشين من اهإ رجب لبا1 1415 ـ 
حملوحفـق 10 / إ / 11004، ولقـي حلله ثابتـاً كثعات جاه 
عيل بن أبي طالب )عليه حلسال1(، وكانت آخإ كلمة قالها 
-ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه-: ))حللهم ثعتني بالقول حلثابت((..
فكا  حالسـتهاحف للسيا)لسـني( حسـتهاحفاً للقإآ  
حلذي تحـإك بحإكته، ودعا حأمة ك4 حأمـة للبودة رليه.. 
كا  حسـتهاحفاً للحقيقـة حلغائعـة حلتي أبـرصت حلنور.. 
وحسـتهاحفاً لصـوت حلحق حلوليا يف  ـذح حلبالم حلصامت 
حلـذي لاولـت دول حالسـتكعار حلصهيوأمإيكـي حلقضاء 

عليه ورطفائه ولكن حلله متم نوره..
وقا ظـن للف حلطاغوت حلصهيوأمإيكي أنه قا قىض 
عىل  ـذح حملـرشوع بالقضاء عىل حلسـيا )لسـني(، ولم 
يبلموح بأ   ـذح حملرشوع حإللهي حلكعـري ورحءه حلله، وأنه 
مكتـوب له حلعقـاء ليتحقق حلوعا حإللهـي بتمكني ععاده 
حملؤمنني ليظهإوح دين حلحق عىل كافة أرجاء حملبمورة..

وقا تحقق عىل يا  ذح حلإج4 حلبظيم نتائج كعرية جاحً، 
كا  من أبإز ا حالنتقال بأتعاع  ذه حملسـرية حلقإآنية من 
وضبية حالسـتضباف، رىل وضبية حلغلعـة وحلظهور بقوة 
حللـه، وتأيياه، وبالتايل صناعة أمة قويـة يف ثقتها بالله، 
ويف ريمانهـا ووعيها، بقيادة سـمالة حلسـيا حملجا ا / 
ععِاحمللك بار حلاين حلحوثي )لفظه حلله( حلذي تَُباُّ قيادته 

حمتاحدحً لقيادة حلشهيا حلقائا -ِرْضــَوحُ  حللِه َعَليِْه-.

_________________________________
)1( صفحـات مرشقة من لياة حلشـهيا حلقائا 
حلسـيا لسـني بار حلاين حلحوثي - رعـاحد/ يحيى 
قاسـم أبـو عّوحضـة - حلطعبـة حأوىل - 1434 ـ - 

11013 - صباة - ص )114(.
)1( صفحات مرشقة من لياة حلشـهيا حلقائا حلسيا 

لسني بار حلاين حلحوثي - مصار سابق - ص )111(.
)3( صفحات مرشقة من لياة حلشـهيا حلقائا حلسيا 

لسني بار حلاين حلحوثي - مصار سابق ص )135(.

انطالق املشروع القرآني:

حترك ال�شيد ح�شني بدر الدين احلوثي يف هذا الواقع �شادعاً باحلق يحمل همَّ 
لدفع اخلطر  اإياها  م�شتنه�شاً  و�شلم(  اآلــه  وعلى  عليه  اهلل  اأمــة جده حممد )�شلى 
اإىل  اإياها  داعياً  التيه،  ووحل  الباطل،  م�شتنقع  من  وا�شتنقاذها  واقعها،  عن  وال�شر 
مقام  يف  الكرمي  القراآن  اإىل  والواعية  العملية(  )العودة  خالل  من  اهلل  اإىل  العودة 
ــَواُن اهلِل َعلَْيِه- هو  اال�شتهداء بهديه، واال�شتنارة بنوره. فكان اأكرث ما ركز عليه -ِر�شْ
النبي حممد )�شلى اهلل عليه  الذي حترك من خالله  الكرمي  بالقراآن  اال�شتهداء 
واإ�شالح  االأمــة،  ف�شار على خطى جده ال�شتنقاذ  البعثة،  بداية  و�شلم( يف  اآله  وعلى 

�شاأنها مبا �شلح اأولها. 
)م�شروعاً  وقدم  االأمــة،  اأو�شاط  يف  َعلَْيِه-  اهلِل  ــَواُن  -ِر�شْ العظيم  م�شروعه  واأطلق 
والــرتبــويــة،  والت�شريعية،  والعرفانية،  الــروحــيــة،  اجلــوانــب  كافة  مــتــنــاواًل  عملياً( 
وتعزيز  الكرمي،  القراآن  اإىل  الواعية  بالعودة  بدًء  امل�شريية؛  والق�شايا  واحلياتية، 
الثقة باهلل من خالل معرفته الكاملة، و�شواًل اإىل اتخاذ )موقف عملي( يندرج يف 
مواجهة العدو التاريخي لالأمة، وذلك من خالل رفع هتاف احلرية املتمثل يف �شعار: 
)اهلل اأكرب.. املوت الأمريكا.. املوت الإ�شرائيل.. اللعنة على اليهود.. الن�شر لالإ�شالم( 

واملقاطعة االقت�شادية الأئمة الكفر من الذين ي�شعون الإطفاء نور اهلل يف هذه 
االأر�س. 
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فيما طائراته تجدد انتهاك األجواء اللبنانية وتعتدي على سوريا

إصابة واعتقال فلسطينيني خالل مداهمات لقرى الضفة من قبل قوات االحتالل الصهيوني

في خطوة جديدة رفضها الثوار
وزير الدفاع السوداني يستقيل من رئاسة املجلس العسكري االنتقالي ويعنّي خلفاً له 

 : فلسطين المحتّلة 
حملسرية| فلسطني حملحتّلة  

أصيب اابا  فلسطينيا ، أمس حلسعت، 
بإصـاص ُقـــوَّحت حاللتـالل حلصهيوني يف 
منطقة بيـت عينو  اـمال ماينتَي حلخلي4 
ونابلـس بالضفـة حلغإبيـة، فيمـا ُقــوَّحت 
حاللتالل تنّفذُ لملَة حعتقاالت، بينما يوحص4 
حأرسى حلفلسـطينيو  حإلرضحب عن حلطبا1 

يف مبتقالت حاللتالل. 
وذكـإت وكالة مباً حلفلسـطينية لألنعاء، 
أ  ُقـــوَّحت حاللتالل أطلقت حلإصاص حلحي 
عىل حلشاب، َمـا أَدَّى رىل رصابته يف وجهه وتم 
تحويلُه ألا مشايف حلخلي4 لتلقي حلبالج. 

وأضافـت حلوكالة، أ  اـاباً آخـإ أصيب 
بإصـاص ُقـــوَّحت حاللتـالل حلصهيوني يف 
قإية بوريـن جنوب ماينة نابلـس بالضفة 

حلغإبية. 
وقال مسـؤوُل ملف حالستيطا  يف امال 
ر   مبـاً:  لوكالـة  دغلـس  حلضفـة غسـا  
مستوطنني صهاينة حقتحموح حلقإية بحماية 
ُقـــوَّحت حاللتـالل حلتـي أطلقـت حلإصاص 
حلحـي باتّجـاه حلفلسـطينيني، َمــا أَدَّى رىل 

رصابة ااب بجإوح. 
كما حعتقلت ُقــوَّحت حاللتالل حلصهيوني، 
أمس حلسـعت، اابني فلسـطينيني يف ماينة 

حلخلي4 بالضفة حلغإبية. 
وذكإت وكالـة مباً أ  ُقـــوَّحِت حاللتالل 
حعتقلت حلشـابني من لي ت4 أرمياة وسـط 

حلخلي4. 
وتوحصـ4 ُقـــوَّحُت حاللتالل ممارسـاتها 

حلقمبيـة بحـق حلفلسـطينيني مـن خـالل 
حلتضييـق عليهـم وماح مـة حملـا  وحلقإى 
حلفلسـطينية واـن لمالت حعتقال يومية؛ 
بهاف تهجري م وحالستيالء عىل أرحضيهم. 

حأرسى  مئـات  يوحصـ4  ذَلـَك،  رىَل 
حاللتـالل  مبتقـالت  يف  حلفلسـطينيني 
حلصهيونـي ررضحبهـم حملفتوح عـن حلطبا1 
لليـو1 حلسـادس عـىل حلتـوحيل تحـت عنوح  
مبإكة حلكإحمـة 1؛ حلتجاجاً عىل حنتهاكات 

ُقــوَّحت حاللتالل حملستمإة لحقوقهم. 
حأرسى  عـاد  ر   مبـاً:  وكالـة  وقالـت 

حملرضبـني عن حلطبا1 يف مبتقـالت حاللتالل 
عـرشحت  وسـينضم  أسـري   400 رىل  وصـ4 

حأرسى رليهم خالل حأيّا1 حلقادمة. 
حلفلسـطينيو  أطلقـوح يف  وكا  حأرسى 
مبتقـالت حاللتـالل يف حلثامـن مـن حلشـهإ 
حلجـاري مبإكـَة حلكإحمة حلثانيـة وباأ 150 
أسريحً ررضحباً مفتولاً عن حلطبا1؛ حلتجاجاً 
عىل تصبيا سلطات حاللتالل حعتاحءحتها عىل 
حأرسى حلذيـن يقار عاد ـم بأَْكثَــإ من 6 
آالف أسـري، َليْــُث تصاعات وترية حقتحا1 
أقسـا1 حملبتقـالت وسـط رطـالق حلإصاص 

حلحي وقناب4 حلغاز حلسا1، َمـا أَدَّى رىل رصابة 
عرشحت حأرسى بجـإوح ولاالت حختناق يف 
ظ4 حسـتمإحر رجإحءحت حاللتالل حلتبسـفية 
كالبـزل حالنفـإحدي وحلحإمـا  مـن حلزيارة 
وحإل مـال  وحلجسـاي  حلنفـيس  وحلتبذيـب 

حلطعي حملتبما. 
مـن جانـب آخـإ جـّاد طـريحُ  حلبـاّو 
حلصهيوني وزوحرُقه حلحإبية، أمس حلسـعت، 

خإَق حأجوحء وحملياه حإلقليمية حللعنانية. 
وذكإت قيادُة حلجيش حللعناني يف بيا ، أ  
طائإتني لإبيتني مباديتـني خإقتا حأجوحء 

حللعنانيـة ونّفذتا طريحنـاً دحئإياً فوق مناطق 
حلجنـوب وصـوالً رىل صيـاح وصـور وفـوق 
مناطق حلعقاع حلغإبي ثم عادتا جنوباً باتّجاه 

حأرحيض حلفلسطينية حملحتّلة. 
وأضاف حلعيا ، أ  زورقاً لإبياً صهيونياً 
خإق حمليـاه حإلقليمية حللعنانيـة مقاب4 رأس 
حلناقـورة عىل مإللتـني ملسـافة 185 مرتحً، 
معينـاً أنـه تجـإي متاببة موضـوع حلخإق 
بالتنسـيق مع ُقــوَّحت حأمم حملتحاة حملؤّقتة 

يف لعنا . 
حلسـيادة  حلصهيونـي  حلبـاو  وينتهـك 
بالقوحنـني  آبـٍه  غـري  باسـتمإحر  حللعنانيـة 
ــة  وحلقـإحرحت حلاوليـة ذحت حلصلـة وَخاصَّ

حلقإحر 1701. 
وتصّات وسائُط حلافاع حلجوي يف حلجيش 
جـوي  لبـاوح   حلسـعت،  أمـس  حلسـوري، 
صهيوني حسـتهاف ألا حملوحقع حلبسـكإية 
باتّجـاه ماينة مصياف يف ريـف لماة، مما 
أسفَإ عن تها1 ببض حلعنايات ورصابة ثالثة 

موحطنني بجإوح. 
وذكإ مصاٌر عسـكإي، أنه لوحيل حلساعة 
حلثانيـة وحلنصـف مـن فجإ، أمس حلسـعت، 
أقا1 حلطريح  حلحإبي للبـاو حلصهيوني من 
فوق حأجـوحء حللعنانية بتنفيـذ رضبة جوية 
عىل ألـا حملوحقع حلبسـكإية باتّجـاه ماينة 

مصياف. 
ولفت حملصار، رىل أنـه »عىل حلفور تصات 
وسـائط دفاعنا حلجوي للصوحريـخ حملبادية 
وأسقطت ببضها قع4 حلوصول رىل أ احفها«، 
معينًا أ  حالعتاحء حلصهيوني أسفَإ عن تامري 
ببض حملعاني ورصابة ثالثة مقاتلني بجإوح. 

 : متابعات 

أعلـن مصاٌر أمني عإحقي، أمس حلسـعت، أ  َعَادحً 
مـن أ ايل قإيـة بمحافظة ديـاىل رشق حلبإحق قضوح 
عىل أرببـة عنارص من تنظيم دحعش حإلجإحمي خالل 

كمني محكم. 
ونقلـت وكالـة أنعاء حإلعـال1 حلبإحقـي “وحع” عن 
حملصـار قوله: ر  أ ايل قإية أبـو كإمة يف دياىل قتلوح 
4 عنـارص مـن “دحعش” ببـا أ  نصعـوح كميناً لهم 
قإب حلقإية، ُمضيفاً: ر  حثنني من أ ايل حلقإية أصيعا 

بجإوح أثناء حالاـتعاك مع حإلجإحميـني، فيما دخلت 
حلُقــوَّحت حأمنية لسحب جثث حإلجإحميني. 

ويف حلسـياق، أعلنـت حلُقـــوَّحت حلبإحقيـة، أمـس 
حلسعت، حلقضاء عىل 11 رجإحمياً من تنظيم “دحعش” 
خالل حلبملية حلبسكإية حلتي أطلقتها حلليلة حملاضية 

يف تالل لمإين وسط حلبإحق. 
من جهة أُْخَإى أعلن مسـؤول يف ُقــوَّحت حلحشـا 
حلشـبعي حلبإحقية عن حلبثور عىل مخعأ أسلحة تابع 
لتنظيم دحعش حإلجإحمي خالل عملية أمنية يف نالية 
حملنصورية امال رشق دياىل، مشريح رىل أ  حملخعأَ ضم 

أسلحة خفيفة وأعتاة مخعأة تحت حأرض. 

 : متابعات 
أعلـن وزيُإ حلافـاع حلسـودحني حلفإيـق أول عوض 
محمـا ألما بن عوف، أمس حأول حلجمبة، حسـتقالتَه 
مـن منصـب رئيس حملجلس حلبسـكإي حالنتقـايل حلذي 
أعلـن تشـكيله، كمـا أعلـن عـن تبيـني حلفإيـق أول 
َععاحلفتاح حلرب ا  رئيسـاً للمجلس حلبسـكإي وحلذي 
بـاوره كا  قائـاحً للُقـــوَّحت حلسـودحنية حملشـاركة يف 

حلباوح  عىل حليمن. 
وقـال بن عـوف يف كلمة بثهـا حلتلفزيو  حلإسـمى 
حلسـودحني: ر  حلفإيـق أول ركـن َععاحلفتـاح حلرب ا  
َععاحلإلمـن حملفتـش حلبـا1 للجيش سـيتوىل رئاسـة 

حملجلس حلبسكإي حالنتقايل خلفاً له. 
وأاـار بـن عـوف، رىل رعفـاء حلفإيـق أول كمـال 
َععاحملبـإوف حملالي من منصعه نائعـاً لإئيس حملجلس 
حلبسـكإي حالنتقايل “بناء عىل طلعـه، مبتربحً أ  حلهاف 
حأََسايس من  ذه حإلجإحءحت  و “حلحفاظ عىل حلسودح  
وابعه وتماسـك حملنظومة حأمنية وحلُقــوَّحت حملسلحة 

من حلرشوخ أَو حلفتن لتعاأ مسرية حلتغيري”. 
حأمـن  جهـاز  رئيـس  حسـتقال  ذلـك،  سـياق  ويف 
وحملخابـإحت حلوطنـي حلسـودحني حلفإيـق أول صـالح 

َععاحلله محما صالح قوش من منصعه. 
وذكإت وكالُة حأنعاء حلسودحنية سونا أ  حلفإيق أول 
ركـن َععاحلفتاح حلرب ـا  َععاحلإلمـن رئيس حملجلس 
حلبسـكإي حالنتقايل حلسـودحني صادق عىل حالسـتقالة 

حلتي تقا1 بها قوش من منصعه. 
رىَل ذَلـَك، عـّات »قوى رعال  حلحإيـة وحلتغيري« بيا  
تنّحـي حبن عـوف ورقالة كمـال َععاحملبـإوف حنتصارحً 
إلرحَدة حلجما ري، ودعت حلشـبب حلسودحني رىل موحصلة 

حالعتصامات يف جميع حلعلاحت وحملا  وموحصلة حلتوّجه 
نحـو سـالات حالعتصا1 أمـا1 مقـّإ حلقيـادة حلباّمة 

للجيش يف حلخإطو1 طوحل حللي4 وعا1 مغادرتها. 
وأعلنـت حملبارضُة حلسـودحنية، ثالثـَة رشوط لفض 
للُقـــوَّحت  حلبامـة  حلقيـادة  أمـا1 مقـإ  حعتصامهـا 
حملسـلحة، ونصت حملطالُب حلتي طإلتْهـا »قوى رعال  
حلحإيـة وحلتغيـري« عىل ضمـا  عملية حلنقـ4 حلفوري 
للسـلطة رىل لكومـة مانيـة حنتقاليـة، عـرب حملجلـس 
حلقيادي لقوى رعال  حلحإية وحلتغيري، كما املت رلغاء 
أيـة قإحرحت تبسـفية من قيـادحت ال تمثلهـا وال تمث4 
حلشـبب وحلتحفظ عىل كافة رموز حلسلطة حملاضية من 

حملتورطني يف جإحئم ضا حلشبب. 
وأعلنت حلُقــوَّحُت حملسـلحة حلسـودحنية يف 11 أبإي4 
إ101 »حالنقالَب عىل حلعشـري وحعتقاله« ووضبه تحت 
حإلقامـة حلجربيـة، وحعتقـال أبـإز مسـاعايه ورجال 
لكومتـه، وتشـكي4 مجلـس حنتقـايل يُايُإ حلعـالَد ملاة 

عاَمني. 
من جانعهم تمسـك حلثوحر حلسـودحنيو  بمطالعتهم 
حملجلَس حلبسـكإي حالنتقايل بتسـليم حلسلطة رىل قيادة 
مانية , مبتربين  ذه محاولة لاللتفات عىل ثورتهم.

القضاء على 4 عناصر من إجراميي داعش شرق العراق



أمري���كا في نهاي���ة املطاف لن تبقي ألدواتها أي مش���روع في 
املستقبل وس���تعمل على إعادة صياغة األنظمة التابعة لها من 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي جديد.

كلمة أخيرة

محمد أمين الحميري

الس�عوديُة  حش�دت 
ُق��وَّاٍت عس�كريًة تابعًة 
حرضم�وت؛  إىل  له�ا 
االحت�ال  الس�تكمال 
-وامل�رُر حماي�ُة أعضاء 
الخَونة  الن�واب  مجل�س 
لعقد جلستهم التي بدأت 
كم�ا  باألم�س  أعمالُه�ا 
تابعن�ا-، ويخ�رج بعُض 
للحديث عن  الس�طحيني 
حرضم�وت  مس�تقبل 
الس�يايس الرائ�ع، وأنه�ا س�تُعيُد اليم�َن إىل الواجه�ة 
السياس�ية بُق���وَّة، ومتناس�ني فش�َل ه�ادي يف عقد 
املجل�س يف عاصمتهم املؤقتة ع�دن، ومتجاهلني أَيْضاً 
مختلف الحقائق التي تكشفت خال أربعة أعوام، وأنه 
حتى اآلن ال قراَر بأيديهم ولم يس�مح لهم املحتّل حتى 
الع�ودة إىل املناطق الخاضعة لس�يطرتهم كما يّدعون، 

فهم كاألرسى يف فنادقه. 
وبعيداً عن التوصيف الحقيقي لطبيعة هذه الجلسة 
وب�أي ع�دد، فهي غريُ قانوني�ة لحيثي�ات متعددة غرِي 
خافي�ة عىل أح�د، الس�ؤال: ما ال�ذي س�يقدُمه هؤالء 
األعض�اُء للوطن الذي س�اعدوا عىل احتال�ه وتدمريه 
وقتل ش�عبه، وكان األوىل به�م بعد أربعة أعوام اليقظُة 
وصح�وُة ضم�ري تدفُعه�م للمراجع�ة والتكف�ري ع�ن 
خطيئتهم؟!، هل يمكن ملجلس يعقد تحت ضغط املحتّل 
أن يكوَن إىل جانب الشعب؟ أم أن اللعبة مكشوفة وهو 
الرشعن�ة أَْكثَ���َر للع�دوان وتمرير صفقات�ه يف نهب 
الث�روات والس�يطرة ع�ىل املواق�ع الحّساس�ة يف البلد، 
وأَْكبَ���ُر فرص�ة هي وج�ود هذا القطيُع م�ن املرتِزقة 
الفاس�دين املش�هورين بالفس�اد واإلجرام منذ عقود، 
وبالتايل أمُر ممارس�ة دور السمسار بالنسبة لهم عمٌل 
هم ماهرون فيه وأَْكثَ��ر، ومن األهميّة بالنسبة لقوى 
العدوان االستفادُة منهم ورشاء ذممهم بثمن بخس؟!. 
يف املقابل: هل س�تقوُم الس�لطُة الرشعية يف صنعاء 
ممثل�ًة باملجل�س الس�يايس األع�ىل ومجل�س الن�واب 
الرشع�ي بالوقوف أمام هذا العبث بمس�ؤولية واتخاذ 
ُك���ّل اإلج�راءات الازمة والعقوب�ات الرادعة لكل من 
ش�ارك يف ه�ذا اللق�اء؛ لتك�وَن ردُة الفعل ه�ذه رادعًة 
لغريهم من املرتِزقة أَو من املتواطئني يف الداخل ودافعًة 
لصحوة الكث�ري وعودتهم إىل صف الوط�ن؟! يشٌء جيٌد 
ملُء املقاعد الش�اغرة يف املجلس يف دوائر املتوفني، لكن 
نطمح أن نس�مع خال األيّ�ام القادمة تَح���ّرَك أبناء 
دوائر األعض�اء الَخَونة وإعان ال�راءة منهم، واعتبار 
الجهات املختصة مقاعَدهم يف املجلس مقاعَد ش�اغرًة، 
ما ه�ي خطُة مجل�س النواب بع�د إج�راء االنتخابات 
��ًة عىل الصعي�د املجتمعي وتفعيل  التكميلي�ة، وَخاصَّ
األعض�اء كوجاه�ات اجتماعي�ة، فتَح��ّرُكه�م الجادُّ 
وُقربُهم من ناخبيهم با شك سيكون له دوره يف تعزيز 
عوامل الصمود؟ فنحن نعرُف أن بعَض أعضاء املجلس 

قاعدون يف بيوتهم وجالسون يمتنُّون بأن أَْكبَ��َر 
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قب�َل أَْكثَ���َر م�ن أربع س�نوات 
الخليجية  الحربية  الطائراُت  انطلقت 
لتقص�َف اليمَن وتدمَرها، مس�تهدفًة 
املعس�كراِت واملراكز األمني�ة واملقارَّ 
الحكومي�ة والتعليمية وكل املنش�آت 
املدني�ة، ولم توفر الطرَق والجس�وَر 
واملدارَس وال حتى املقابر، ُك��لُّ ذلك 
بحج�ة العمل ع�ى إعادة ما تس�ميه 
الرشعية، وهي رشعيٌة ال أََس�اس لها 
ترتكُز عليه س�وى الخ�ارج، فهي ال 
عالق�َة له�ا م�ن قريب وال م�ن بعيد 

ب�رأي الش�عب اليمني وال اختياره، ب�ل حصل عليها 
عبدربه من انتخابات صورية غري تنافس�ية بمرش�ح 
واحد هو املدعو هادي، ملدة سنتني فقط، انتهت فعلياً 
يف العام مع بداية العام 2014، ليمدَد له عاماً إضافياً 
ينتهي أَيْضاً مع بداية العام 2015، قبل العدوان عى 
اليمن، ثم يقيض هادي نفس�ه عى م�ا تبقى من آثار 
رشعيت�ه املزعومة عندما قّدم اس�تقالته وحكومته يف 
فرباير من نفس الع�ام، بمعنى أن رشعيتَه قد انتهت 

ثالث مرات. 
ومع انتهاء هذه الرشعية إاّل أننا ش�هدنا تش�كيَل 

تحالف عسكري عريض إلعادتها. 
يف الس�ودان كان الرئيُس البش�ري، بغ�ضِّ النظر 
ع�ن س�لوكه وعي�وب حكمه، ه�و الرئي�َس الرشعي 
املنتخ�ب الذي ف�از يف االنتخابات الرئاس�ية 2015، 
بنس�بة تجاوزت 90 % من األَص�وات، بغض النظر 
أَيْض�اً عن طعون املعارضة يف نزاه�ة االنتخابات، إاّل 
أن البشري ظل رئيس�اً رشعياً تمثلُه سفاراُت بالده يف 
مختلف عواصم العالم، واملنظمات الدولية واإلقليمية 
عى رأس�ها األمم املتحدة والجامعة العربية واالتّحاد 

األفريقي. 
وبالنظر يف املواقف الدولية ومقارنتها بني صنعاء 
والخرطوم، ندرك جيداً وبدون عناء أن هناك سياسَة 

الكيل بكيالني. 
يج�ب أن نق�رَر أَوَّالً َح���ّق الش�عوب يف تقري�ر 
مصريه�ا، وطبيع�ة نظ�ام الحك�م، 
والخارجي�ة  الداخلي�ة  والسياس�ة 
للب�الد، وهذا ما يج�ب أن ينطبَق عى 

اليمن والسودان وغريهما. 
وبناًء عى ذلك فقد كان من َح��ّق 
الش�عب اليمن�ي قب�ل أربع س�نوات 
والش�عب الس�وداني الي�وم أن يقوَم 
بتغي�ري يف�يض إىل مصلحة الش�عب 

ويخُدُم حارَضه ومستقبله. 
الدولي�ة  املواق�ف  إىل  وبالنظ�ر 
يتب�ني  القضيت�ني  م�ن  واإلقليمي�ة 
التضاد الواضح، م�ا يضُع الكثريَ من 
األس�ئلة ذات اإلجابات املعروفة والواضحة، ومن أهّم 
هذه األسئلة هو ملاذا لم تشهد السودان عاصفَة حزم، 
ال س�يما أن البش�ريَ يف الس�نوات األرب�ع األخرية كان 
أب�رز حلفاء الرياض وأبو ظب�ي، إْن لم نقل إنه كان 
تابع�اً.. بل إن من اعجب املفارقات أن البش�ري -الذي 
أرس�ل ُق��وَّاِته من أجل ما س�ّموها إعادة الرشعية- 
لم يستطْع أن يحمَي رشعيتَه بهذه الُق��وَّات، فكيف 
ملن يقدم املساعدَة إلعادة رشعيته غريه، أن يعجَز عن 

حماية رشعية نفسه؟!
الس�ؤال الثان�ي: كيف قب�ل العالم بذل�ك التغيري 
العمي�ق الذي وصل َحدَّ وصف بي�ان الجيش، أمس، 
إىل اقتالع النظام والتحفظ عى رأس�ه وحل املجالس 
املنتخبة يف العاصمة والواليات وإعالن حالة الطوارئ 
و... إلخ. يف الوقت الذي رأينا العالم وال س�يما القوى 
الغربي�ة تصف ما ج�رى يف اليم�ن باالنقالب وتدعم 
التدخ�ل العس�كري رغ�م املج�ازر الوحش�ية الت�ي 
ارتكبها بح�ق اليمنيني طوال أربعة أع�وام، إاّل أنه ال 
يزال يحظى بالدعم السيايس والعسكري الكامل، من 
واشنطن ولندن وباريس، وغريها من الدول بما فيها 

إرسائيل. 
مل�اذا ليس م�ن َح��ّق الش�عب اليمن�ي أن يقرَر 
مص�ريه؟!، مل�اذا ي�ر العال�م املنافُق ع�ى تدمريه 

ومحاول�ة إعادت�ه للحض�رية الس�عودية؟، أين هي 
ش�عارات حقوق اإلنس�ان وحق الش�عوب يف تقرير 
مصريها؟، هل تخضع هذه الحقوق لالنتقائية؟، وما 
هي معايري الحقوق عند ما يسمى باملجتمع الدويل؟. 
قد يجادُل البعُض هنا ويقوُل: إن الش�عب اليمني 
هو من طلب الدعم العس�كري لدف�ع انقالب األقليَّة، 
كم�ا يحل�و للري�اض وحلفائه�ا الرتويج ل�ه، مثالً.. 
والجواُب هنا بس�يٌط للغاية وليس بحاجة للعناء؛ ألَنَّ 
الشعب اليمني هو من يواجه تحالَف العدوان الطويل 
العريض عى مدى أربع س�نوات، ول�و كان ُم�َج�ّرد 
أقليَّ�ة لت�م القضاء عليها خالل ش�هور مع�دودة، ال 
سيما وقد اس�تخدم العدوان ُك��ّل األوراق والوسائل 
إلركاع الش�عب، فإىل جانب املجازر الوحشية والدمار 
والعب�ث يمارس العدوان الحصار والتجويع واإلفقار 
ونهب الثروات وسلب الحقوق حتى مرتبات املوظفني 
قطعوه�ا للع�ام الثالث عى الت�وايل بعد نق�ل البنك 
املرك�زي والس�يطرة ع�ى أم�وال الش�عب ومصادر 

اإليرادات العامة للدولة. 
فهل هكذا يتم إنقاذ الشعب، أم تعذيبه وعقابه عى 
موقفه الرافض للهيمنة الخارجية سواء السعودية أَو 

األمريكية. 
وبالنتيج�ة َف�إنَّ ما يجري يف اليم�ن من عدوان ال 
عالقَة له بالرشعية بقدر ما يمثُل محاولًة من الرياض 
وأبو ظب�ي وخلَفهما لن�دن وواش�نطن للهيمنة عى 
اليمن وكبح جماح ثورته الرامية للتحرر واالستقالل 
الكامل لتك�ون تابع�اً خاضعاً لألجن�دات األمريكية 
واإلرسائيلي�ة بالدرجة األوىل وبالدرج�ة الثانية يؤّمُن 

بعَض مصالح الرياض وأبو ظبي. 
هذا ُم�َج�ّرد مثال للنفاق الدويل وزيف الشعارات 
الت�ي يتغنى بها، وه�و من جهة أُْخَرى قد يش�ري إىل 
طبيعة ما يجري يف السودان، ومحاوالت االلتفاف عى 
مطالب الشعب الس�وداني ورسقة ثورته، والسيطرة 
عى ح�ارضه ومس�تقبله، وجعله رهين�ًة بيد القوى 
الخارجية الدولية واإلقليمي�ة، وهو ما يجُب أن يتنبه 

له الثواُر وأحرار الشعب السوداني وِقواه الحية.

مفهوُم الشرعية.. من صنعاَء إىل الخرطوم


