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االحتالل اإلماراتي يمنع »املجلس الجنوبي« من دخول سقطرى وتوسع االنقسام يف صفوف املرتزقة
مصرع 11 مرتزقاً بينهم قيادي بعمليات نوعية يف نهم

شكرت املواقف املشرفة لسلطنة عمان وحزب اهلل والدول الرافضة للعدوان واحلصار 
مسرية مجاهريية حاشدة تطالب بفك احلصار  ووقف العدوان 
وتفوض القيادة السياسية باختاذ كافة التدابري ووسائل الردع 

الوجه من الوجه أبيض

يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر )70( رياالً
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حصل ما  وليحصل  كربى  عسكرية  خطوات  فسنتخذ  شعبنا  خلنق  احلصار  استمر  إذا  للخارج: 
للداخل: على احلكومة اختاذ االجراءات والتدابري لتثبيت الوضع التمويين واألسعار خالل  أسبوع

والرئيس الصماد يبعث رسائله:

ضبط عناصر خلية 
إحداثيات تابعة 

للعدوان يف تعز

قبائل جحانة خوالن وكعيدة 
حجة وملحان احملويت تدين جرائم 

العدوان وتدعو لرفد اجلبهات

أمن احلديدة يوقف تالعبات 
شركة النفط ويكشف 

ضلوعها يف السوق السوداء
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تحول مسار المعارك إلى مرحلة الهجوم

 قتلى وجرحى من المرتزقة بينهم عناصر من »القاعدة« في البيضاء

مصرع 11 مرتزقاً بينهم قيادي يف عمليات نوعية 
و»زلزال1« يضرب تجمعاتهم يف نهم 

 : نهم:
نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الشعبية رضباٍت 
مسددًة عىل مواقع وتج عات املرتزقة يف جبهة 
نهم، يف سياق التحّول امليداني الجديد للع ليات 
العسكرية 5ناك، والذي انتقلت نيه املعارك من 
مرحلة صد َوكرس زحونات املرتزقة إىل الهجو1 

واإلغارة عىل مواقعهم.
مص2دٌر عس2كري يف الجي2ش واللج2ان أناد 
لل س2رية أمس أن عدداً من القتىل والجرحى يف 
صفوف املرتزقة س2قطوا خ2الل ع لية نوعية 
نفذته2ا وح2دات م2ن الجي2ش واللج2ان ع2ىل 
مواقعهم يف منطقة شعب الجرجور باملديرية.
وج2اا ذل2ك بالتزامن مع ع لي2ة صاروخية 
للجي2ش واللجان، أطلق2ت صاروخ2اً من نوع 
»زل2زال 1« ع2ىل تج ع2ات املرتزق2ة يف منطقة 
عي2دة الرشقي2ة باملديري2ة، وأن2ادت مص2ادر 
أن  لل س2رية  واللج2ان  الجي2ش  يف  عس2كرية 
الص2اروخ أصاب 5دنه بدق2ة، موقعاً عدداً من 
القت2ىل والجرحى يف صف2وف املرتزقة إىل جانب 

خسائر مادية أخرى.
وبلغ2ت حصيلة قت2ىل املرتزق2ة، ليو1 أمس 
االثنني، يف ع ليات جبهة نهم 11 مرتزقاً بينهم 
قيادي بارز، وقد حصلت صحيفة املس2رية عىل 

أس ائهم و5م ُكلٌّ من:
 القي2ادي املرت2زق ص2الح عيل أح 2د يحيى 
الس2وادي )برتب2ة مالز1 ث2ان(- املرتزق مح د 
عيل محس2ن املنص2وري املرادي-املرتزق يارس 
عيل أح د محس2ن جهالن الحضوري- املرتزق 

صالح الجاكي– املرتزق ثامر حس2ن عيل سالم 
القباط2ي– املرتزق َعبدالرح 2ن عيل الكريبي– 
املرت2زق صدا1 حس2ني الح2اذق- املرتزق أح د 
يحيى الع ادي- املرتزق نرحان صالح نرحان- 
املرتزق ي2ارس ع2يل جهالن– واملرتزق عز الدين 

َعبدالله عياش. 
وكان أبط2ال الجي2ش واللجان الش2عبية قد 
أطلقوا صاروخاً م اثالً عىل تج عات لل رتزقة 
يف املنطقة ذاتها، ك ا نّفذوا ع ليات نوعية عىل 

عدد من مواقعهم يو1 أمس األول.

القناصة ُترِدي 9 من املرتزقة 
يف الجوف وشبوة وميدي 

 : خاص:
أناد لل س2رية مصدٌر عس2كريٌّ يف وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان 
الشعبية، أن القناصَة أردت 9 قتىل يو1 أمس األول األحد يف عدٍد من الجبهات.
وبحس2ب املصدر، نإن 5 من املرتزقة الرصعى تم قنُصهم يف مديرية املتون 
ب حانظ2ة الج2وف، ني ا ت2م قنُص 2 يف جبهة الس2اق ب حانظة ش2بوة، َو2 

آخرين ش ال صحراا ميدي يف اليو1 نفسه.
ويأتي ذلك ض ن سلس2لة من الع ليات النوعي2ة لقناصة الجيش واللجان 
الش2عبية، حيث تت ال أعداد رصعى املرتزقة برصاص القناصة نس2بًة كبريًة 

من إج ايل الخسائر البرشية لهم يف مختلف الجبهات. 

قنص 2 من املرتزقة وعمليات 
نوعية تباغت جيش العدو السعودي 

ومرتزقته يف عدة مواقع 
 : ما وراء الحدود:

يف جديِد الع ليات العس2كرية ألبطال الجيش واللجان الش2عبية بجبهات ما 
وراا الحدود، لقي عدٌد من املرتزقة مصارَعهم، وُجرح آخرون يو1 أمس االثنني، 
يف ع لية نوعية شنتها وحدات من الجيش واللجان عىل عدد من مواقع املرتزقة 

يف معسكر القفال ب نطقة نجران.
ومن املنطقة ذاتها أناد مصدر عسكري لل سرية، أن قناصة الجيش واللجان 

الشعبية أردت أحد مرتزقة الجيش السعودي قتيالً يف تبة الخشباا.
ك 2ا رضبت مدنعي2ة الجيش واللج2ان الش2عبية تج عات لجن2ود الجيش 
الس2عودي يف موقَعي الش2بكة الضبعة ومرتفعات رجال بنجران أيضاً، محققًة 
إصاب2اٍت مبارشًة ودقيقة، أس2فرت عن س2قوط عدد من الخس2ائر يف صفوف 

العدو.
ويف عس2ري، حي2ث لق2ي أح2ُد مرتزق2ة الجيش الس2عودي مرصع2ه، أمس، 
برص2اص قناصة الجي2ش واللجان الش2عبية يف منفذ علب، ك 2ا لقي عدٌد من 
املرتزق2ة مصارَعه2م وأصيب آخ2رون يف ع لية نوعي2ة أخرى نفذته2ا وحداُت 
الجي2ش واللجان الش2عبية عىل عدد م2ن مواقعهم يف معس2كر القفال، وأنادت 
املصادر أن املرتزقة نوجئوا بهجو1 الجيش واللجان الشعبية وسقط منهم قتىل 

وجرحى ني ا نر من تبقى منهم. 
وقال مصدر عسكري لل سرية إن مدنعيَة الجيش واللجان رضبت تج عاٍت 
لجنود العدو الس2عودي يف قلل الشيباني ب نطقة عسري أيضاً، محققًة إصاباٍت 

مبارشًة أسفرت عن وقْوع خسائَر يف صفونهم.
َكَ 2ا رضبت مدنعيُة الجيش واللجان الش2عبية، بالتزاُمن مع ذلك، تج عاٍت 
أخرى لجنود جيش العدو السعودي يف موقع الخشل ويف موقع مستحدث ش ال 
ك4ي الكرس ب نطقة جيزان، وأنادت املصادر بوقوع خسائَر ماديٍة وبرشية يف 

صفونهم جراا ع لية القصف. 

عملية نوعية تباغت املرتزقة يف تعز
 : تعز:

َق أبطاُل الجيش واللجان الش2عبية ع2دداً من اإلنجازات امليدانية  حقَّ
بع ليات عسكرية متنوعة يف عدد من جبهات محانظة تعز، يو1 أمس 
االثن2ني، حيث تكب2د خاللها مرتزقة الع2دوان خس2ائر مادية وبرشية 

نادحة.
مصدر عسكري أناد لل س2رية أن وحداِت الجيش واللجان الشعبية 
ش2نت ع ليًة نوعيًة 5اج 2ت خاللها عدداً من مواق2ع املرتزقة جنوب 
معس2كر خالد يف مديرية موزع، وس2قط عدٌد من القت2ىل والجرحى يف 

صفوف املرتزقة خالل الع لية.
ك ا أنادت مصادُر عسكريٌة لل سرية بسقوط عدد آخر من املرتزقة 
قتىل وجرحى، جراا قصف مدنعي ألبطال الجيش واللجان، اس2تهدف 
ع2دداً من تج ع2اِت وتحصين2اِت املرتزقة يف منطقة الضب2اب يف اليو1 

نفسه.

تدمري آلية عسكرية للمرتزقة وهجمات نوعية يف البيضاء ومأرب وشبوة ولحج 
 : خاص:

الس2عودي  الع2دوان  مرتزق2ة  تكب2ّد 
أم2س  األمريك2ي خس2ائَر نادح2ًة، ي2و1 
االثنني، وس2قط منه2م قت2ىل وجرحى، يف 
ع ليات متزامنة ألبط2ال الجيش واللجان 
الش2عبية يف جبهات البيضاا ولحج وشبوة 

ومأرب.
لل س2رية  أن2ادت  عس2كرية  مص2ادر 
بس2قوط ع2دد م2ن القت2ىل والجرح2ى يف 
صف2وف املرتزق2ة، أثن2اا تص2دي وحدات 
الجي2ش واللج2ان ملحاول2ة زحف ناش2لة 

له2م باتج2اه منطق2ة املختب2ي ب حانظة 
البيضاا، وأنادت املصادر أن من بني القتىل 
والجرح2ى عن2ارص يف ما يس2 ى »تنظيم 

القاعدة« اإلجرامي.
وج2اا ذل2ك بالتزام2ن م2ع تدم2ري آلية 
عس2كرية لل رتزق2ة يف مديري2ة عس2يالن 
مص2در  أن2اد  حي2ث  ش2بوة،  ب حانظ2ة 
عس2كري أن وحدة الهندس2ة العس2كرية 
التابع2ة للجيش واللجان ت كنت من تدمري 
اآللية بواس2طة عب2وة ناس2فة يف منطقة 

طول السادة باملديرية.
ويف محانظ2ة لح2ج، س2قط ع2دد من 

القتىل والجرح2ى يف صفوف املرتزقة جراا 
قص2ف مدنع2ي ش2نته مدنعي2ة الجي2ش 
تب2ة  جن2وب  تج عاته2م  ع2ىل  واللج2ان 

الق رية رشق كهبوب، يف اليو1 نفسه. 
حي2ث  م2أرب،  محانظ2ة  يف  وباملا2ل 
اس2تهدنت قواُت الجيش واللجان الشعبية 
تج عاٍت ملرتزقة العدوان يف منطقة الزغن 
ب ديرية رصواح، بعدٍد من قذائف املدنعية، 
وأناد مصدٌر عس2كريٌّ يف الجيش واللجان 
لل سرية أن ع لية القصف املدنعي أصابت 
أ5دانه2ا بدق2ة، موقعة ع2دداً م2ن القتىل 

والجرحى يف صفوف املرتزقة.
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االحتالل اإلماراتي يمنع »املجلس الجنوبي« من دخول 
سقطرى وتوّسع االنقسامات يف صفوف املرتزقة 

 : خاص:
يس2ت رُّ امل2أزُق العس2كري ال2ذي يعيُش2ه تحالُُف 
العدوان يف مختلف الجبه2ات يف الي ن ووراا الحدود، 
ني 2ا م2رور الوقت يلع2ب دوراً يف كش2ف الكاري من 
األوراق الت2ي يح لُه2ا االحت2الل ملرتزقت2ه يف الجنوب 
واملناطق املحتلة األخرى، ناملجلُس االنتقايل الجنوبي 
الذي يوص2ُف باالبن املدل2ل لالحت2الل اإلماراتي وجد 
نفَسه حبيَس خريطة محدَّدة لتحركاته ونقاً مُلَخّطط 
االحت2الل، وذلك يف أول اختب2ار إلثبات قي ت2ه، ليجَد 
بوابة حرضموت وجزيرة سقطرى موصدة يف وجهه.
ويف 25ذا الس2ياق حصل2ت صحيفة املس2رية عىل 
معلومات موثوقة تق2ول إن االحتالل اإلماراتي منع 
املرتزق عيدروس الزبيدي رئيس ما يس2 ى املجلس 

السيايس الجنوبي من دخول جزيرة سقطرى.
وونق2اً لل علوم2ات وص2ل الزبي2دي مؤخ2راً إىل 
بانتظ2ار  أوىل  محط2ة  يف  حرضم2وت  محانظ2ة 
الحص2ول ع2ىل ترصيح لزي2ارة س2قطرى، غري أنه 
بقي 5ناك ن2رتًة من الوقت منتظ2راً طائرًة تقله إىل 
الجزي2رة، غري أنه تم إبالُغه ع42 أتباع االحتالل بأن 

الرحلة أُلغيت وعليه العودة إىل عدن.
5ذه الواقعة أكدت أن االحتالَل اإلماراتي يستخد1ُ 
املجل2َس الجنوبي لتش2كيِل الخريطة الت2ي يُفرتَُض 
أن تتش2ّكل من تقس2يم الي 2ن وتقس2يم الجنوب، 

1ُ نفَس2ه م االً لكل  ني 2ا كان املجلس الجنوبي يُقدِّ
الجن2وب غ2ري أن الواقَع أن مس2احَة تحرك2ه ونقاً 
مُلَخّط2ط العدوان واالحتالل تقترص عىل عدن وأجزاا 
م2ن املحانظات املجاورة، أم2ا محانظة حرضموت 
وجزيرة س2قطرى ندخل2ت ونقاً مُلَخّطط التقس2يم 
يف قائ ة املحرم2ات عىل الزبيدي وَمن معه من أتباع 

االحتالل.
ويرى ساس2ٌة م2ن الجنوب أن املجل2س الجنوبي 
االنتق2ايل وضع ك ا يقول املاَُل »كل البيض يف س2لة 
االحتالل اإلماراتي«، محاوالً إلغاَا املكّونات الجنوبية 
األخرى ليصط2د1َ مؤخراً باالحت2الل اإلماراتي بأول 
تحّول خارٍج عن الس2يطرة من خالل انعقاد املؤت ر 
الاان2ي للح2راك الا2وري الجنوبي بزعامة مؤس2س 

الحراك حسن باعو1 ومن وسط مدينة عدن.
25ذا التح2ول بات يُرى بأنه انقس2ا1 س2يايس يف 
مناطق االحتالل وأقوى تحدٍّ تواجهه قوات االحتالل 

منذ عامني ونصف عا1.
وكان2ت وكال2ة »مونت كارل2و« الدوليُة س2ّلطت 
الض2وَا ع2ىل االنقس2امات الت2ي ت2رِضُب معس2كَر 
العدوان، وأشارت إىل رنض مؤسس الحراك الجنوبي 
حس2ن باع2و1 الهي ن2َة اإلماراتي2ة الس2عودية عىل 
ش2ؤون املحانظ2ات الجنوبية، ودعوت2ه أنصاره إىل 
مقاومة القيود املفروضة عىل »حرياتهم يف املطارات 

واملوانئ«. 
وونق2اً للوكال2ة »5ذا 25و أقوى موق2ف جنوبي 

منا25ض لق2وات التحالف بقي2ادة الس2عودية بعد 
نح2و عام2ني ونصف عا1 م2ن الس2يطرة عىل عدن 

واملحانظات الجنوبية«.
واعت42ت الوكال2ة أن موق2ف الح2راك الا2وري 
الجنوب2ي وزعي ه باع2و1 أول تحدٍّ أيض2اً للفصائل 
الجنوبي2ة يف املجلس االنتق2ايل املدعو1 من اإلمارات، 
لناحي2ة تن2ازع الت ايل الرشعي للقضي2ة الجنوبية 

املعقدة. 
ع2ىل الجانب اآلخر وني ا تؤكد ال2وكاالت الدولية 
أن النظا1 السعودي وضع الفار 5ادي تحت اإلقامة 
الج4ية يف الرياض، وبعد سكوت حزب اإلصالح عىل 
تش2كيل قوات متعددة من قبل االحت2الل اإلماراتي؛ 
بهدف الحص2ول عىل جزا من كعك2ة االحتالل التي 
تحول2ت إىل ح 2الت أمني2ة تجت2ث الح2زب يف عدن 
وتالحق2ه يف تعز، ليع2ود يف الوق2ت الضائع ليتحدث 

عن وجود »قوات خارج إطار الرشعية«.
وباس2م »األحزاب املؤي2دة للرشعية« أصدر حزب 
اإلصالح بياناً أمس االثنني يكشف توجهاً لتشكيل ما 
س2 اه »تحالف وطني« ويرنض ما س اه أيضاً »أي 

تشكيالت عسكرية خارج املؤسسات الرشعية«.
يف مج ل الصورة تبدو مجاميُع ونصائُل املرتزقة 
مس2تعدًة لخوض رصاع مع بعضه2ا البعض، لكنها 
ال تب2دي أي اس2تعداد ملجابه2ة إرادة دول الع2دوان 
واالحت2الل وعاج2زة ع2ن اتخ2اذ أية خط2وة خارج 

املسار املحدد لهم ك رتزقة.

الدربابي نائبًا عامًا والعنسي للتفتيش 
القضائي والواحدي والوريث للنفط.. 

الصماد يواصل إصالح 
القضاء وتفعيل محاربة 
الفساد.. ويصدر قرارات 

جمهورية جديدة

 : خاص:
أصدر الرئيُس صالح الص اد – رئيس املجلس السيايس األعىل، 
مس2اا أمس االثنني، قراراٍت ج هورية جديدة يف القضاا واملالية 

والنفط.
وتأت2ي الق2راراُت الج هوري2ُة الجدي2دُة تزاُمناً م2ع الظروف 
االقتصادية التي تشهُد5ا البالُد جراا األزمة الخانقة التي عصفت 
بالش2عب بسبب انعدا1 املشتقات النفطية ومادة الغاز بعد إعالن 
العدوان الس2عودي إغالق املنانذ ال4ية والبحرية والجوية للي ن، 
األمر الذي دنع التجار املس2توردين الحتكار النفط داخل خزانات 

رشكة النفط بالحديدة وعد1 ضخها للسوق.
ونصت القرارات عىل:

تعيني الق2ايض ماج2د مجا5د مبخ2وت الدربابي نائب2اً عاماً 
للج هورية.

تعي2ني الق2ايض يحي2ى عبدالله حس2ن العنيس رئيس2اً لهيئة 
التفتيش القضائي.

تعي2ني القايض عبدامللك عبدالله الجنداري ع يداً لل عهد العايل 
للقضاا.

 تعي2ني الق2ايض عبدالعزيز ضي2اا الدين البغدادي مستش2اراً 
قانونياً لل جلس السيايس األعىل.

تعي2ني املهندس مح ود س2الم الن2و1 مديراً عاماً لل ؤسس2ة 
العامة للنفط والغاز.

تعيني يارس عبداالله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لرشكة 
النفط الي نية.

تعي2ني إبرا5يم مح 2د عبدالو5اب الوريث نائب2اً لل دير العا1 
التنفيذي لرشكة النفط الي نية.

ك 2ا أص2در رئي2س املجل2س الس2يايس ق2رارات ج هوري2ة 
بالتعيينات يف املالية قضت ب2:

تعيني عبدالجبار س2عيد مح د صال2ح الح يدي وكيالً لقطاع 
اإليرادات، وتعيني نؤاد مح د سعد الك يم وكيالً لقطاع املوازنة.
تعيني أم2ني عبدالجبار س2لطان املح 2دي مستش2اراً بوزارة 

املالية بدرجة وزير عامل.
تعيني مح د عيل املكردي مستشاراً لوزارة املالية بدرجة وكيل 

وزارة.

كشف عن تالعب من قبل شركة النفط:

أمن الحديدة يحتجز قاطرات نفط كانت يف طريقها إىل 
مخازن التجار لبيعها يف السوق السوداء

 : خاص:
الحدي2دة، أم2س، ع2رشات  أم2ن محانظ2ة  إدارُة  احتج2زت 
القاط2رات التي تح ل عىل متنه2ا مادتَي البنزين والديزل التابعة 
لبعض التجار املستوردين كانت يف طريقها إىل السوق السوداا.

وقال مصدر مسؤول بإدارة أمن محانظة الحديدة، إن أسباب 
توقي2ف قاط2رات النفط 5و عد1 قي2ا1 رشكة النف2ط بالحديدة 
بإعداد أية خطة لتوزيع املشتقات النفطية حسب االتفاق املوّقع 
ال2ذي عقدته لجنه مش2رتكة معها باملحانظة، مش2رياً أن الهدف 
25و إنراغ مخ2ازن الرشكة من املش2تقات وتوزيعه2ا يف مخازن 

املتاجرين باألزمة )تجار السوق السوداا(. 
وكان2ت رشك2ُة النفط ق2د عق2دت اجت اعاً، أم2س األول، مع 
الجهات األمنية بالحديدة، وخرج االجت اع بالتأكيد عىل تنس2يق 
الجه2ود إليصال وتأمني املش2تقات النفطي2ة ملختلف املحانظات 
الي ني2ة، حس2ب خطط تض 2ن عد1 خ2روج املش2تقات لتجار 

السوق السوداا.
وأك2د املصدر أن دوَر األجه2زة األمنية 5و اإلرشاف عىل وصول 
القاطرات إىل ج يع املحطات ونق الخطة التي تقو1 رشكة النفط 
بإعداد5ا.. معت42اً أن املذكرات التي تصدر5ا وزارة النفط يف 5ذا 
الوق2ت ما 5ي إال تهرُّب من املس2ؤولية وتأكيٌد منها يف اس2تغالل 

معاناة املواطنني ملصالح النانذين نيها. 

 ضبط خلية إحداثيات يكشف توظيف العدوان لعناصر نسائية يف تعز
 : خاص:

يف نج2اٍح أمن2ي جدي2د ت ّكنت األجه2زة األمنية يف 
مديري2ة الصلو ب حانظة تعز، من ضبط خلية تع ل 
لصالح العدوان يف رصد ورنع اإلحداثيات، تضم عدداً 

من الشخصيات النسائية البارزة يف املديرية.
وق2ال مصدر أمني، إن الع لي2ة ت ت بعد ع ليات 
تََح2رٍّ دقيق2ة ق2ادت إىل ضب2ط أخطر عصاب2ة تابعة 
للع2دوان، مبين2اً أن الالن2ت يف األمر 25و الرتكيز عىل 

تجنيد العدوان للنساا من العدو ومرتزقته يف املحانظة 
واس2تخدامهن يف التغري2ر ع2ىل الش2باب وتجنيد5م 
لتنفيذ امُلَخّططات اإلجرامية التي تستهدف املواطنني 

وعنارَص الجيش واللجان الشعبية.
وأش2ار املص2در، إىل أن عن2ارص الخلي2ة املقبوض 
عليه2ا، وعدد5م )4( أش2خاص، كانت تق2و1 برصد 
تحركات الجيش واللجان الش2عبية يف مديرية الصلو 
بتع2ز ونق2ل املعلومات للع2دوان، موضح2اً أن املتهم 
األول املدع2و َعبدالحكيم الصلوي – الذي يع ل عاقالً 

لعدة ق2رى يف الصلو، كان يقو1ُ برصد خلفية الجبهة 
مس2تغالً مكانته االجت اعية؛ كونه عاقالً يف املنطقة، 
ني ا املتهم الااني املدعو َعبدالله ثابت رشف الجرادي 
– كان يقو1 برصد تحركات الجيش واللجان الشعبية 
يف مديرية خدير جبهة االق2روض، باإلضانة إىل رصد 
تحركات املش2ايخ يف املنطقة املنا5ِضة للعدوان، ك ا 

كان يع ل يف تجنيد الشباب لصالح املرتزقة.
وأض2اف املصدر، ب2أن املتهم الاال2ث املدعو عادل 
الصل2وي - كان يع ُل يف الرصد ب ديرية الصلو، وقد 

ت2م تجنيُده ع2ن طريق الصحفية وئ2ا1 الصويف من 
خالل عالقتها به يف الفيس2بوك، واستطاعت خداعه 
وتوظيف2ه يف الرص2د لصال2ح الع2دو، حي2ث قامت 
املدعوة بتجنيد الكاري من الراصدين املوالني للعدوان 
من قب2ل، أما املته2م الرابع املدع2و داوود الصعيدي 
– نق2د كان يق2و1 برصد تح2ركات الجيش واللجان 
الشعبية يف مديرية الصلو ويقو1 برنع املعلومات إىل 
املدعوة أن2راح املقديش - زوجة أحد قيادات املرتزقة 

يف الصلو.
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 : إب:
 ُعق2د ي2و1َ أم2س االثن2ني ب حانظة إب 
اجت 2اٌع إلق2رار االلت2زا1 بقان2ون الحفاظ 
ع2ىل امل2دن التأريخي2ة ومن2ع أي جهة من 
إص2دار تراخي2ص البناا يف امل2دن التأريخية 
باملحانظ2ة وحرص25ا ع2ىل مكت2ب الهيئة 
العامة لل حانظة عىل املدن التأريخية بإب. 
املحانظ2ة  االجت 2اَع محان2ُظ  وت2رأّس 
عبدالواح2د ص2الح ورئي2س الهيئ2ة العامة 
لل حانظ2ة ع2ىل امل2دن التأريخي2ة، مح د 
ن2ارس، ك 2ا ح2رض االجت 2اع ع2دٌد م2ن 

الشخصيات الرس ية.
ويف االجت 2اع أّكد املحان2ظ عىل رضورة 
تفعي2ل وتعزي2ز دور ن2رع 5يئ2ة الحف2اظ 
وأن  باملحانظ2ة،  التأريخي2ة  امل2دن  ع2ىل 
تع ل الس2لطة املحلي2ة ومعها دي2وان عا1 
الهيئة ع2ىل تونري االحتياج2ات واإلمكانات 
إزاا  ب هام2ه  الف2رُع  ليق2و1َ  الرضوري2ة؛ 
اال5ت 2ا1 والحف2اظ ع2ىل امل2دن التأريخية 
العدي2دة يف املحانظ2ة وعىل رأس2ها مدينتَي 

جبلة وإب التأريخيتني.
ك ا أوضح رئيس 5يئة الحفاظ عىل املدن 
التأريخي2ة أن محانظة إب ت تلك الكاري من 

املدن التأريخية الحية والعريقة والتي ت ال 
قي ة كبرية ينبغي الحفاظ عليها واال5ت ا1 
بها، مش2رياً إىل أن جبلة، الت2ي تعد أبرز تلك 
امل2دن التأريخية عىل اإلط2الق والتي تنتظر 
إدراجه2ا ض ن قائ ة ال2رتاث العاملي، باتت 
تتجه بش2كل خطري نحو العب2ث ب ع ار5ا 
ونسيجها التقليدي وتنترش نيها التشو5ات 

املع ارية.
ودعا رئي2ُس الهيئة خالل االجت اع كانَة 
املكات2ب التنفيذية يف املحانظ2ة ذات الصلة 
بع لي2ة الحف2اظ ع2ىل امل2دن التأريخية إىل 

التعاون والتكامل مع نرع الهيئة.

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
مح د الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تع4 عن رأي كاتبها وال تع4 
بالرضورة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
ص4ي الدرواني

مدير التحرير:
إبرا5يم الرساجي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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لقاء قبلي موّسع ألبناء مديرية جحانة 
للمطالبة بتنفيذ النقاط الـ12 

إقرار حزمة من اإلجراءات لضبط حركة 
»الصرافة« يف محافظة حجة  

 : صنعاء:
عقد مش2ايُخ ووجهاُا وأعيان مديرية جحانة بخوالن الطيال يف محانظة صنعاا لقاااً 
قبلياً موس2عاً، يو1 أمس االثنني؛ ملناقش2ة آخر مس2تجدات الس2احة الوطني2ة ولل طالبة 
بتنفيذ النقاط ال2 12 التي وضعها قائد الاورة السيد عبدامللك بدر الني الحوثي، لتفعيل كل 
مؤسس2ات الدولة الرقابية ويف مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم وإنشال مخططاتهم يف 
اس2تهداف الجبهة الداخلية. ودعا وجهاا جحانة خ2الل اللقاا كل أبناا الوطن إىل الوقوف 

صفاً واحداً يف وجه الُغزاة واملرتزقة، ومحاربة الفساد وإصالح ع ل مؤسسات الدولة.
ك 2ا أكدوا عىل االس2ت رار يف الص ود والابات ورند الجبه2ات بقوانل املقاتلني وقوانل 

العطاا والدعم املايل والغذائي حتى تطهري كل ش4 من أرض الوطن.

 : حجه:
ُعق2د ب حانظة حجة، يو1 أمس األول، اجت اٌع إلقرار حزمة من اإلجرااات ضد محالت 
الرصانة التي يابت تالعبها بأسعار رصف الع لة، برئاسة وكيل املحانظة للشؤون املالية 
واإلدارية، بحضور ُكلٍّ من مدير نرع البنك املركزي باملحانظة ومدير جهاز األمن السيايس 
وم ا2يل رشكات الرصان2ة املحلية.  وأقر االجت اع حزمة من اإلج2رااات من ض نها إلزا1 
ج يع الرصانني ب واناة البنك املركزي يومياً بنس2خة من الحركة املالية لهم، وكذا إيقاف 

التعامل مع الع الت املطبوعة حديااً نئة 500 ريال والتي ُطبعت دون غطاا مايل.
ك 2ا ناقش املجت عون وْضَع مح2الت الرصانة املخالفة والتي لي2س لها تراخيص من 
البن2ك املركزي، حيث تم إعطاُا تلك املحالت مهلًة حتى نهاية العا1 الحايل لع ل الرتاخيص 

الالزمة مع الرقابة املست رة عليها، ما لم نسيتم إغالقها.

وقفة احتجاجية ألبناء مديرية »مزهر« يف ريمة 
للتنديد بمجازر العدوان واستمرار الحصار 

 : ريمة:
نّظ2م أبناا ُع2َزل الريم واالب2ارة ب ديرية 
مز25ر يف محانظ2ة ري ة، ي2و1 أمس األول، 
وقف2ًة احتجاجيًة؛ للتندي2د بجرائم العدوان 
الجائ2ر  وحص2اره  األمريك2ي  الس2عودي 
وذّك2ر  الي ن2ي.   الش2عب  ع2ىل  املف2روض 
املحتج2ون خ2الل الوقفة ب ج2ازر العدوان 
الت2ي ارتُكب2ت مؤخ2راً ب حانظت2َي حج2ة 

وصعدة، ومجزرة الصيادين بالخوخة والتي 
راح ضحيتها عرشات من الشهداا والجرحى 
من املدنيني األبرياا، مشريين إىل أن است رار 
الص ت الدويل يش2ّجع دول تحالف العدوان 

عىل مواصلة ارتكاب املزيد من الجرائم. 
ك ا نّدد املش2اركون بإغ2الق املنانذ الي نية 
م2ن قب2َل تحال2ف الع2دوان، مؤكدي2ن ع2ىل أن 
ارت2كاَب املج2ازر ون2ْرَض الحص2ار ل2ن يزي2َد 
الي نيني إال ص وداً وصالبًة يف مواجهة العدوان.

اجتماع بمحافظة إب إلقرار االلتزام بقانون 
الحفاظ على املدن التأريخية 

وقفة قبلية يف مديرية »ملحان« باملحويت 
للتنديد بمجازر العدوان والحصار 

 : المحويت:
ملح2ان  مديري2ة  أبن2اُا  نّظ2م 
أم2س  ي2و1  املحوي2ت،  ب حانظ2ة 
األول، وقف2ًة قبلي2ًة؛ للتندي2د ب جازر 
ال4ي2ة  املنان2ذ  وإغ2الق  الع2دوان 
الي نية، بحضور  والبحرية والجوي2ة 
رس2 ي وش2عبي كبري من شخصيات 

ووجا5ات وأبناا املديرية.
وأدان املش2اركون يف الوقفة الجرائَم 

الت2ي يرتكبه2ا العدوان بش2كل يومي، 
يف  الص 2ود  مواصل2ة  ع2ىل  مؤكدي2ن 
مواجه2ة الع2دوان ورن2ع وت2رية رن2د 

الجبهات باملال واملقاتلني.
األم2َم  املش2اركون  حّ 2ل  ك 2ا 
املتح2دة واملنظ اِت الدوليَة مس2ؤوليَة 
اإلنس2انية  ش2عاراتهم  تطبي2ق  ع2د1 
تل2ك  أن  إىل  مش2ريين  والحقوقي2ة، 
الش2عارات باتت مفضوحًة أما1 العالم 

ع وماً والشعب الي ني خصوصاً. 

وقفة قَبلية بمديرية »كعيدنة« يف حجة الستنكار مجازر العدوان 
 : حجة:

نّظم أبناُا مديرية كعيدنة ب حانظة حجة، يو1 
أمس األول، وقفًة قبليًة حرض5ا عدٌد من املش2ايخ 
والوجه2اا مع ع2دد كبري من املواطنني؛ الس2تنكار 
ورن2ض املج2ازر اليومي2ة الت2ي يرتكبه2ا العدوان 
السعودي األمريكي بحق املدنيني األبرياا يف مختلف 

مناطق الج هورية.
وذّكر املشاركون يف الوقفة بالجرائم األخرية التي 
ارتكبه2ا تحالف العدوان بحق أبن2اا منطقة 5ران 
ب ديرية أنلح الي ن يف حج2ة وحي حارة الصعدي 
بصنع2اا القدي 2ة والت2ي راح ضحيته 2ا عرشات 
األبري2اا الُع2ّزل، منهم أطفال ونس2اا ومس2نون، 
معلنني اس2تنكاَر5م لتلك الجرائم واس2ت رار5م يف 
الص 2ود ومواجهة العدوان، ورن2د الجبهات باملال 

واملقاتلني.

أبناء مديرية »الحوك« بالحديدة 
يستنكرون مجازر العدوان 

وحصاره يف وقفة احتجاجية 
 : الحديدة:

اس2تنكر أبن2اُا مديري2ة الح2وك ب حانظ2ة 
الحدي2دة املج2ازَر الت2ي يرتكبها الع2دواُن بحق 
الي نيني وإجراا إغ2الق املنانذ الي نية، يف وقفة 
احتجاجي2ة حاش2دة نّظ ها أبن2اا املديرية يو1 
أم2س األول بحض2ور ع2دد م2ن الش2خصيات 

الرس ية باملحانظة.
وخرج املحتجون ببيان أك2دوا نيه أن ت ادَي 
تحال2ف الع2دوان يف ارت2كاب املج2ازر ون2رض 
الحصار س2يزيد من ص ود الي نيني يف مواجهة 
العدوان، داعني األمَم املتحدة واملنظ ات الدولية 
إىل التح2رك العاجل لفتح املنان2ذ الي نية وإنقاذ 
أرواح ماليني من أبناا الشعب الي ني املحارَص.
 وحّ 2ل البي2اُن مجل2َس األم2ن واملنظ 2ات 
املس2ؤوليَة  اإلنس2ان،  حق2وق  ع2ن  املدانع2ة 
القانوني2َة والتأريخي2ة يف الخ2روج ع2ن حال2ة 
الص 2ت إزاا ما يتعرض ل2ه الي نيون من حرب 

إبادة عىل مرأى ومس ع من العالم كله.
 ك 2ا طالب البي2ان ج ي2َع الجه2ات الدولية 
بالضغط عىل دول العدوان إليقاف مجازر5ا ونك 

الحصار ال4ي والبحري والجوي عن الي نيني.
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 : إبراهيم السراجي 
انطالق2اً م2ن واقع يق2ول إن 5ن2اك تحالُف2اً دولياً 
يعت2دي ع2ىل الي 2ن ويح2ارص ش2عبه، ودول ك42ى 
تسانده وتقد1 له الدعم العسكري والغطاا السيايس، 
ومجت 2ع دويل م ال باألمم املتحدة ي 2ارُس التواطَؤ 
ويفّضل املال الس2عودي مقابل الص ت، كان الرئيس 
صالح الصّ اد يدرك طبيعة املعادلة، لم يرنع س اعة 
الهاتف ليتصل بسفري أَْو يطلب مساعدة دولة محايدة، 
ب2ل وّجه الدعوة لجهة اس2ت د منها الرشعية وس2بق 
أن ح لته مس2ؤولية كبرية وتحدياً غريَ مس2بوق، تلك 
الجهة 5ي الش2عب الي ني، وّجه ل2ه الدعوة للخروج 
يف مس2رية ك4ى، نخرج ب سرية عظ ى صباح أمس 
االثنني بالعاص ة صنعاا، ليقول الي ن ش2عباً وقيادًة 
كل تَه ويوجه إنذاَره األخريَ يف وجه الحصار الش2امل، 
نكان ع2ىل دول العدوان أن تُصغَي وت2درَك أن أمامها 
شعباً ي لك الخياراِت، وأن تصغي الحكومة أن أمامها 
أس2بوعاً واح2داً التخاذ التداب2ري التي تخّف2ف معاناة 

الشعب.
أما1 إعصار برشي ي ال الش2عب الي ني لبى دعوة 
القي2ادة السياس2ية وج ا25ري لبت دع2وة مكوناتها 
السياس2ية والعل ائية؛ لتلبية دعوة املجلس السيايس 
األعىل، رسم لوحة جامعة للش2عب الذي يتوحد دائ اً 
عن2د الش2دائد، و5ناك وق2ف الرئيس صال2ح الصّ اد 
ليلق2ي خطابه االس2تانائي الذي لم تعهده الش2عوب 
م2ن زع ائها الذين كان2ت خطاباتهم مجرد ح4 عىل 
ال2ورق؛ ولذل2ك كان واضح2اً إصغ2اا الج ا25ري لكل 
كل 2ة، ودليل ذل2ك أنه عندم2ا كانت لهج2ة الخطاب 
ترتفع يف عبارة 5امة كانت الج ا5ري تلتقطها وتع4 

عن تفاعلها بالهتانات.
يف الب2دا حيّا الرئي2س الج ا5ري واصف2اً إيا5م ب2 
»الش2عب العظي2م الصام2د« ويف البدا ولي2س الختا1 
وّجه الشكر لهم عىل الحضور املرّشف، مؤكداً أن »5ذا 
اليو1 يجب أن يطرق أس اع العالم الصامت واملتواطئ 
مع أسوأ وأقذر وأدنس عدوان عرنته البرشية، عدوان 

يتصدره اللئا1ُ لرُيِكعوا الكرا1َ و5يهات لهم ذلك«.
ويؤّكد الرئيُس ر5انه عىل صوت الشعب؛ باعتباره 
أقوى من صوت الدول املتعاطفة إن وجدت، مشرياً إىل 
أن 5ذا الش2عب بعد ثالثة أعوا1 من العدوان والحصار 

»يخرج من بني ُكّل تلك املؤامرات، رانعاً صوته ليقول 
للعالم 5ن2ا الي ن موجود يف خارط2ة العالم يف جنوب 
ش2به الجزيرة العربي2ة يتعرض لعدوان غاش2م يفتك 
بالبرش والش2جر والحجر، نهل لكم آذان تس ع وأعني 

تبرص الجرائم؟!«.

شعٌب قادٌر على تجاوز الصعاب
لم يق2ل الرئيس الص اد عن نفس2ه للش2عب بأنه 
»املخلِّص«، بل جدد تأكيده عىل أن الش2عب 5و مصدر 
الخالص لنفسه، مؤكداً إي انه املطلق بقدرات الشعب 
الي ني ولم ينَس أن يّذكر العالم أنه يس2ت د الرشعية 
منهم، نهم الش2عب الذي ت كن خالل األعوا1 املاضية 
من تج2اوز الكا2ري من الصع2اب وتخّط2ى املحطات 
الصعب2ة نأس2قط أ25داف الع2دوان، بل وك 2ا يؤكد 
الرئي2س الص اد أن الفش2ل العس2كري للع2دوان عىل 
مدى ثالثة أعوا1 »جعله يُْقِد1ُ عىل خطوات أش2د لُؤماً 
ودن2ااة، متج2اوزاً ُكّل الخط2وط الح 2راا والرشائع 
الس2 اوية واألع2راف الدولية والقيم اإلنس2انية، وما 
ش2ا5دناه خالل الفرتة األخرية من العدوان من جرائَم 
بش2عة بحق املدنيني وخطوات تعسفية بإغالق ج يع 
املنان2ذ لتضييق الخناق عىل الش2عب يدل عىل خس2ة 
وحق2ارة 25ذا النظا1 وس2وا ول2ؤ1 من يق2ف ورااه 

ويدع ه أَْو يص ت عىل جرائ ه«.
بطريق2ة أَْو بأُْخَرى، يؤكد الرئي2س الص اد للعالم 
أن2ه م2ا كان ل2ه أن يق2ف يف ذل2ك املقا1 لوال الش2عب 
ال2ذي وض2ع يف تل2ك املكانة، نه2و يق2ول »نحن ومن 
بني أوساط ش2عبنا الذي منه نست د رشعيتنا وقوتنا 
وعزي تن2ا نؤك2د أن جرائ2م الع2دوان وتواط2ؤ العالم 
م2ع 5ذا النظ2ا1 املتخلف يف2رض عىل ش2عبنا تعزيز 
عوام2ل الص ود واتخاذ كام2ل التدابري التي يدانع بها 
عن نفس2ه، وكل ما نقو1 ب2ه من مواقَف ملواجهة 5ذا 
الصل2ف ب ا يف ذلك الرضب2ات الصاروخية التي طالت 
وس2تطال الرياض وأي مكان ستطاله صواريخنا 5ي 
مواق2ُف طبيعية مرشوع2ة يف ظل الع2دوان ونعت54ا 
واجباً مقدساً ومسئوليًة ح لنا5ا عىل عواتقنا للدناع 
عن ش2عبنا وكرامت2ه وال ريب عليها, ب2ل 5ي مواقُف 
طبيعية وينبغي أن تست ر حتى يكف تحالف العدوان 

عن جرائ ه وعدوانه عىل شعبنا«.

مهلة للعدوان وُأْخَرى للحكومة
يس2ت ر ر5ان الرئيس الص اد ع2ىل الله أوالً وعىل 
الشعب ثانياً، معادلٌة منحته القوَة الكانيَة ليتأكد أنه 
يق2ُف عىل قاع2دة صلبة وي ن قوي ق2ادر عىل نرض 
املعادالت ووض2ع »امُلَهل« وتقدي2م »الفرص« األخرية 
للع2دوان كي يرنَع حصاَره، ولك2ن بعد أن يقيم عليه 
الُحّج2ة ويذّكره ب آل اس2ت َرار انقياده وراا املرشوع 

األمريكي الصهيوني.
وم2ن ذل2ك املنطل2ق، يخاِط2ُب الرئي2ُس الصّ 2اُد 
النظ2ا1َ الس2عودي، موضحاً ل2ه أن تصعي2د العدوان 
ليس الس2بيل الصحيح لوقف الرد الي ني بل العكس، 
نيق2ول »نؤكد للنظا1 الس2عودي وحلفائ2ه وداع يه 
الذي2ن أعلنوا تضامنهم معه أم2ا1 موقف واحد اتّخذه 
الش2عب )قصف الرياض( نعت4ه ترصن2اً طبيعياً من 
قب2ل قواتنا يف ظل الع2دوان، وإذا كان2وا ُمرصين عىل 
اس2ت َرار الح2رب والع2دوان ن2إن ذلك يف2رض علينا 
تطوي2َر قدراتنا وتعزي2َز قوتنا ملواجهة 25ذا العدوان 
الظال2م؛ ألن من أغ2رب الغرائب أن تس2ت ر جرائ هم 
وحصار5م ويف نفس الوق2ت يريدون أن نقف مكتويف 

األيدي أما1 5ذا العدوان«.
بطريق2ة أُْخ2َرى يؤك2د الرئي2س ما س2بق أن أكده 
بعباراته الس2ابقة نيق2ول 5نا »إن الخي2ار الصحيح 
للنظ2ا1 الس2عودي وحلفائ2ه وداع ي2ه 25و وق2ف 
الح2رب والحص2ار والدخ2ول يف حوار مب2ارش، ما لم 
نإن اس2ت َرار5م يف العدوان والحرب س2يفرض علينا 
تطويَر قدراتنا واالستفادَة من ُكّل ما من شأنه إلحاُق 
الرضر بدول العدوان والدناع عن ش2عبنا وعن كرامته 

واستقالله«.
والُحّج2ُة الكامل2ة ال تق2و1ُ إال بتقدي2م النصيحة؛ 
ولذل2ك واص2ل الرئي2س الص 2اد مخاطبت2ه للعدوان 
قائ2الً »ننصحك2م باتخ2اذ الخيار الصحيح واألس2لم 
لكم ولش2عبنا ولل نطقة و5و وقف الحرب والحصار, 
وإرصاركم عىل اس2ت َرار الحرب 5و 5روٌب لألما1 لن 

تجنوا من خالله إال الخيبَة والخذالَن والفشل«.
ك ا يضُع الرئيُس الش2عوَب العربي2َة أما1 حقيقة 
تقول إن النظا1َ الس2عودي ال ي كن أن يكوَن عىل حق 
عندما يفتع2ُل الحروَب واألزمات مع س2وريا والعراق 
وليبيا والي ن وبعد ذلك إيران وقطر ولبنان، ني ا ياق 

باألمريكي2ني والصهاينة الذين ال يقدمون له الدعَم إال 
لالنقض2اض عليه، و25م ك ا يقول الرئي2س الص اد 
»ينتظ2رون الي2و1 الذي يك2ون النظا1 الس2عودي قد 
نقد تعاُطَف إخوته ومحيطه لينقضَّ عليه األمريكان 

والصهاينة بال رح ة«.
وكَ 2ن يأُخذُ الضوَا األخ2رَض، يلفت الرئيُس عنايَة 
الش2عب إىل أن التصعيد العسكري الي ني القاد1 م4ٌَّر 
ت ام2اً؛ ألن العدو »أوص2د ُكّل أبواب الس2ال1 والحوار 
وي2رص ع2ىل الت 2ادي يف جرائ 2ه، و5ذا يحت2م علينا 
التَح22ّرك ب2كل الطاق2ات وتوحي2د الجه2ود ملواصلة 
مشوار الص ود وتعزيز الجبهات والحفاظ عىل وحدة 
الجبهة الداخلية وت اس2ك الوضع األمني والعسكري 
واالقتصادي«، و5ذا ال يعني املغامرة بأحوال الشعب، 
ويؤكد ذلك قوله »ليْطَ نئ شعبُنا أن العدوان لن يحقَق 
أمانيَه وأ5دانه يف حصار الشعب ومضاعفة معاناته، 
وقد كانت املراحل املاضية ب ا نيها من مآيَس ومعاناٍة 
خ2ريَ ش2ا5د عىل أن وحدَة الش2عب والقي2ادة والوعي 

الناضج سيهز1ُ تلك املؤامرات«.
ومج2دداً ينطل2ق الرئيس م2ن ثقت2ه واّطالعه عىل 
خيارات ق2وات الجي2ش واللجان وُقدرته2ا عىل إنهاا 
صَلف الع2دوان بقوله »م2ا حاول الع2دوان من خالل 
خطواته إلغالق املنانذ وتفعيل أدواته يف الداخل؛ إلثارة 
الهلع حول الوضع االقتصادي 5ي غ امة صيف يجُب 
أن تنته2َي خالل األّي2َّا1 القادم2ة من خالل اإلجرااات 

والتدابري التي يتم الع ُل عليها«.
ونقاً لخط2اب الرئيس أما1 الش2عب نإن مواجهَة 
الوض2ع القائم تس2ريُ باتجا5ني »املس2ار العس2كري 
يج2ب أن يس2تعدَّ ويتأ25َب للدخول يف أي2ة خيارات يف 
البحر وال4، وليحصل ما حصل يف حال است ر العدوان 
يف تضييق2ه عىل الش2عب« واملس2ار اآلخ2ر »من خالل 
اإلجرااات والتدابري التي يجب أن تع َل عليها حكومة 

اإلنقاذ مه ا كانت«.
 ألن الوضَع ال يس2 ح بتونري أي جهد أَْو اس2ت َرار 
أي نس2اد وتالع2ب وتخ2اذُل يعّ 2ق معاناة الش2عب 
يؤك2د الرئيس أن2ه »يف حال أخفق2ت يف تابيت الوضع 
الت وين2ي والداخيل نك ا قال الش2عب صوتَه للخارج 
والعدوان، ينبغي أن يس2َ َع َم2ن يف الداخل صوتَه، ويف 
م2دة ال تتجاوز األس2بوع، ومن حقن2ا أن نتخذ كانة 

التدابري والبدائل ملواَجهة التصعيد الخارجي«.

الرئيس الصماد يجدد الرهان على الشعب بأقوى الرسائل 
للعدوان ويوجه التحذير األخري للحكومة
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 : خاص:
ويف ختا1ِ املس2ريِة الج ا5ريية الحاش2دة، 
أدان  صنع2اا،  بالعاص 2ة  االثن2ني،  أم2س 

املش2اركون تش2ديَد الحصار البح2ري وال4ي 
والجوي وإغالق كان2ة املنانذ يف ع ل عدواني 
س2عودي جديد يتزام2ن مع تصعي2د ع ليات 
القت2ل الج اع2ي وش2ن الغ2ارات ع2ىل املدن 

والق2رى واألحياا الس2كنية ومنازل املواطنني 
التي يسقط نيها عرشات الشهداا والجرحى، 
يف ص2ورة تؤك2د م2دى الحقد واالنتق2ا1 الذي 

تُِكنُّه قوى تحالف العدوان للشعب الي ني.

إستجابًة لدعوة السياسي األعلى ومشاركة جميع األحزاب السياسية الوطنية..

اليمنيون يتوّحدون يف مواجهة الحصار والعدوان يف مسرية كربى بالعاصمة صنعاء 

أّيد الخطوات التصعيدية العسكرية لمواجهة العدوان والحصار
في البيان الختامي للمسيرة الجماهيرية الحاشدة:

املسرية الشعبية الكربى تدين تصعيَد العدوان والعــــــــقاب الجماعي والصمت الدولي وتشيد بمواقف سلطنة عمان وحزب اهلل

 : خاص:
احتضن2ت العاص 2ُة صنعاُا، صب2اح أمس االثنني، مس2ريًة ج ا5ريي2ًة مليونيًة ُك4َْى 
أقي ت يف شارع الستني الجنوبي أما1 مقر األَُم2م املتحدة، توّحدت خاللها أصوات الي نيني 
ج يعاً من مكونات سياس2ية وحزبية ومجت عي2ة؛ للتنديد بتصعيد العدوان وإغالق كانة 

املنانذ ال4ية والبحرية والجوية وما يرتكبُُه من جرائَم بحق الشعب الي ني.
ويف املس2رية الحاش2دة الت2ي نُظِّ ت تلبيًة لدعوة املجلس الس2يايس األعىل تحت ش2عار 
»ارنع2وا حصاَرك2م.. أوقفوا عدوانَكم«، والق2ت ترحيباً كبرياً من قب2ل األحزاب واملكونات 
السياس2ية ومنظ 2ات املجت ع املدن2ي، اس2تطاع الي اني2ون كعادتهم أن يبه2روا العاَلَم 
ويُسِقطوا ر5اناِت العدو من جديد، بعد أن اكتظت ساحات وميادين االحتشاد باملشاركني 
رغ2م األزمة الخانقة يف املش2تقات النفطي2ة إال أن ذلك لم ي نع أح2َرار ورشناا الي ن من 

الحضور واملشاركة الفاعلة ليصبح لسان حالهم ج يعاً »حي عىل خري الع ل«.
ورّدد املش2اركون يف املس2رية الج ا5ريية الك4ى التي حرض5ا الرئيس صالح الص اد 
–رئي2س املجلس الس2يايس األعىل-، الهتاناِت املع4َة عن رنض الش2عب ملا يتعرض له من 
عدوان وحصار شامل، واملنددة بتصعيد العدوان وإغالقه كانة منانذ، ك ا رنعوا إىل جانب 
َعَل2ِم الج هورية الي نية، الش2عاراِت والالنت2اِت املنددة بالحصار الذي يع2د ب اابة إعدا1 

ج اعي للشعب الي ني.
واس2تنكر املش2اركون اس2ت َراَر ص ت املنظ 2ات واملجت ع الدويل إزاا م2ا يتعرض له 
الش2عب الي ن2ي منذ ما يقارب ثالثة أع2وا1 من عدوان وحصار ط2ال ُكلَّ مقومات الحياة 
وص2والً إىل اإلجراا األخري املت ال بإغالق تحالف العدوان لل نانذ ال4ية والبحرية والجوية، 

صحيفة »املسرية« تستطع آراء الوزراء والعلماء والقــــــــيادات الحزبية والعسكرية املشاركة يف االحتشاد متسبباً يف أسوأ كارثة إنَْسانية يف العالم.

 : خاص:
ويف إطار تغطيِتها اإلعالمية لل س2رية الج ا5ريية التي ش2هدتها 
العاص 2ة صنع2اا صب2اح أمس االثن2ني بش2ارع الس2تني الجنوبي 
أم2ا1 مقر األَُم22م املتحدة، تحت ش2عار »ارنعوا حصارك2م.. أوقفوا 
عدوانك2م«، تلبيًة لدعوة املجلس الس2يايس األعىل، ومش2اركة ج يع 
األحزاب واألطياف السياس2ية ومنظ ات املجت ع املدني وج ع غفري 
من املواطنني، اس2تطلعت صحيفُة »املسرية« آراَا عدٍد من املشاركني 
يف االحتش2اد الذي2ن ح2رضوا انطالقاً م2ن واجبهم الدين2ي والوطني 

واألَْخاَلقي، وكانت املحصلة كالتايل:

العاّلمة سهل بن عقيل: الشعب اليمني ليس املحاَصر بل العدو الذي 
ينظر إليه العالم بنوع من السخرية واالستهزاء

البداي2ة كانت مع العالمة س2هيل بن عقيل –عض2و رابطة عل اا 
الي ن ومفتي محانظة تعز، الذي أكد أن ثقَة الشعب الي ني بالله من 
خ2الل ص4ه وص 2وده تجّلت يف ت ريغ أنوف ق2وى العدوان بالرتاب، 
موضح2اَ أنه2ا من املعج2زات يف الوق2ت الحارض حني تش2ا5د أحدَث 
أس2لحتهم تحرتق وتُدمر وتداس تحت أقدا1 جيشنا ولجاننا الشعبية 
بالوالعة والكرتون، مضيفاً: لقد عارصنا حرَب 73 ولم نش2ا5د ذلك، 
وعارصنا حرب 67 ولم نش2ا5د ذلك، وش2ا5دنا بأعيننا يف عا1 2006 
ح2رب حزب الله مع الصهاينة ولم نش2ا5د ما يج2ري اليو1 لتحالف 

العدوان السعودي األمريكي.
وأوض2ح العالمة ب2ن عقيل يف ترصي2ح لصحيفة »املس2رية«، بأن 
الش2عب الي ني ليس 5و املح2ارَص، بل العدو 5و املح2ارَص، نالعالم 
ينظ2ر إلي2ه الي2و1 بنوع م2ن الس2خرية واالس2تهزاا أم2ا1 ص ودنا 
األس2طوري، ونحن مت س2كون بحبل الله وُعروت2ه الوثقى، ناورتنا 

مست رة ومنترصة وعدونا 5و املكشوف واملفضوح.

القاضي أحمد عقبات: يريدون جعل اليمن الحديقَة الخلفية لقاذوراتهم 
وهذا لن يحدث

م2ن جانب2ه قال القايض أح د عقب2ات - وزيُر العدل-: لس2نا أوَل 
َم2ن يُحارَص، نقد حورص قبلنا أنضُل الخلق رس2ول الله مح د صىل 
الله عليه وعىل آله وس2لم ظل اً وعدواناً، ك ا نحن اآلن نحارَصُ ظل اً 
وعدوان2اً ال ألي س2بب غ2ري أن أولئك األع2راب يريدون إذالَل الش2عب 

الي ني وإركاعه ولكن يأبى أن يركع إاّل لله.
ويف ترصي2ح لصحيفة »املس2رية« دع2ا القايض عقبات، الش2عب 
الي ن2ي إىل أن يواص2ل ص 2وده وص42ه، ك ا ق2ال س2بحانه وتعاىل 
»اْص4ُِوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن«، وعىل الشعب 
أن يك2ون أكار ص وداً وأكار قوة وأكار تجلداً أما1 5ذه األحداث، ن ا 
متاع الحياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل، ومه ا ص4 اإلنَْسان نإنه سينال 

العزة يف الدنيا واآلخرة.
وأضاف: نرنُع اليو1 شكوى إىل الله من ظلم أعراٍب أرادو أن يهلكوا 
الحرَث والنس2َل يف أرض اإليَْ ان والحك ة، أرض الي ن أرض التأريخ 
أرض العروبة مهد الحضارات، وما 5ذا إاّل حقد وخبث؛ ألنهم يريدون 
أن يجعل2وا الي ن الحديق2َة الخلفيَة لقاذوراتهم، ولك2ن يأبى الله إاّل 
ُر العلم واملعرن2ة والرجولة  أن تك2ون 5ي الحديق2ة األوىل التي تص2دِّ
والبطولة واإلخاا واملحبة، والش2عب الي ني شعب أبي جسور عظيم 
غيور قوي صامد سيست ر ويدحر األعَداا يوماً بعد يو1 ولن تستطيع 

أيُة قوة يف العالم أن تُخِضَعه ولن يَخَضَع إاّل لله سبحانه وتعاىل.

ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وَرّص الصفوف واالبتعاد عن 
املناكفات

بدوره دعا عارف الزوكا – األمنُي العا1ُّ لل ؤت ر الش2عبي، الشعَب 
الي ن2ي بكل ق2واه السياس2ية والحزبي2ة أن عليه2م رضورَة توحيد 
الجبه2ة الداخلي2ة وَرّص الصفوف واالبتعاد ع2ن املناكفات والوقوف 
صف2اً واحداً بوجه 25ذا العدوان الس2عودي والحص2ار وأن نكون له 
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وق2ال بي2ان ص2ادر ع2ن االحتش2اد، الذي 
شارك نيه رؤساُا وم الو األحزاب السياسية 
ومنظ 2ات املجت ع املدن2ي والنقابات املهنية 
والفعاليات الج ا5ريية واإلبداعية والش2باب 

وامل2رأة: إنَّ تحالف العدوان بقيادة الس2عودية 
وبدع2م م2ن أمري2كا وبريطاني2ا وإرسائي2ل 
يواص2ل للع2ا1 الاال2ث جرائَ ه بحق ش2عبنا 
الي ن2ي الصام2د والصاب2ر بش2كل يومي عن 

طريق القصف والدم2ار وعن طريق الحصار، 
وذلك أما1 مرأى ومس ع وص ت وتواطؤ من 
قبل املجت ع الدويل الذي لم يحرك س2اكناً إزاا 
مظلوميِة الشعب الي ني الذي يتعرض ألبشع 

أن2واع االنته2اكات لحقوقه، و25ي انتهاكات 
تش2ّكل جرائم ح2رب وجرائَم ضد اإلنَْس2انية، 
نأولئك الذين يتشدقون بالحديث عن الحريات 
والحقوق والدي قراطية يش2ا5دون الي نيني 
ُكّل ي2و1 يس2قطون قت2ىل وجرح2ى وتدم2ر 
منازله2م ومس2اكنهم وال يزال2ون يواصل2ون 
ص تَه2م، ب2ل إن بع2ض ال2دول واملنظ 2ات 
تسارع إىل تأييد جرائم العدوان والت4ير لها.

وع4ّ البياُن، عن أسفه من ص ت املجت ع 
ال2دويل الذي ش2ّجع الع2دوان عىل االس2ت َرار 
بارت2كاب جرائ 2ه، حي2ث ع 2د إىل تش2ديد 
الحص2ار املفروض ع2ىل الش2عب الي ني منذ 
م2ا يق2ارب األلف ي2و1 من خالل ق2رار إغالق 
املنان2ذ البحرية وال4ية والجوي2ة، و5و األمر 
الذي يش2كل جري ة حرب أُْخَرى وع لية قتل 

ج اعي لل اليني من أبناا الشعب الي ني.
لل س2رية  الختام2ي  البي2اُن  وأض2اف 
الج ا5ريية: إن الحشود املليونية التي خرجت 
بالعاص ة صنعاا اس2تجابًة لدع2وة املجلس 
الس2يايس األعىل وتنديداً بجرائم دول التحالف 
بحق شعبنا وتشديد الحصار ضده وتأكيداً عىل 
مواصل2ة الص ود يف مواجهة العدوان ال4بري 
الغاش2م، إن ا جاات لتع4ّ عن صوت الشعب 
الي ني املق2او1 والرانض للع2دوان والحصار 
وكل الجرائم التي تُرتكب بحق ش2عبنا وأمتنا 
ووطننا، موك2داً أن ع لي2ات التصعيد والقتل 
وتش2ديد الحص2ار من قب2ل تحال2ف العدوان 
لن تُر25َِب الش2عب الي ني املق2او1 والصامد 
ب2ل تزي2ده عزي ًة ع2ىل التصعي2د يف مواجهة 
الع2دوان وخ2وض ع لي2ة التح2دي ض2د ُكّل 
امُلَخّططات التي تس2تهدف وحدة واس2تقالل 
د، ومال ا نضح ش2عبنا  وس2يادة الي ن املوحَّ
الي ني باباته وص وده ك2ذَب ودجل املجت ع 
الدويل وزيف ادع2ااات املنظ ات الدولية نإنه 
س2يواصل ص وَده وثباته والدناع عن نفسه؛ 
باعتبار ذلك حق2اً مكفوالً له يف كانة الرشائع 
واملواثي2ق  الوضعي2ة  والقوان2ني  الس2 اوية 

واألعراف الدولية.
َد البيان، عىل أ5 ية ت اُس2ك الجبهة  وش2دَّ
الداخلية ووح2دة الصف الوطن2ي يف مواجهة 
ع2دوان دول التحالف الذي تقوده الس2عودية 
وبدع2م أمريك2ي بريطاني إرسائي2يل ورنض 
أية مساعَي لخلخلة الجبهة الوطنية املقاِومة 
للع2دوان، ك 2ا أكد ع2ىل أ5 ية الون2اا لدماا 
الش2هداا وتضحي2ات الجرح2ى م2ن خ2الل 
ك باوابتنا الوطنية والدناع عنها وحقنا  الت سُّ
يف مقاومة الغ2زاة واملحتلني حتى طرد5م من 
ُكّل ش42 من تراب وطننا الطا5ر، محذراً من 
است َرار دعم دول تحالف العدوان لل نظ ات 
وتس2ليحاً  ت وين2اً  ومس2اندتها  اإلر5ابي2ة 

واستخدامها يف إطار عدوانها عىل شعبنا.
بالص 2ود  الختام2ي،  البي2ان  وأش2اد 
األسطوري للشعب الي ني وبسالة وتضحيات 
أبط2ال الجي2ش واألم2ن واللج2ان الش2عبية 
واملتطّوع2ني من أبناا القبائ2ل الذين يقدمون 
مواجه2ة  يف  الوط2ن  ع2ن  دناع2اً  أرواحه2م 
الع2دوان ومرتزقته يف مختلف جبهات الرشف 
والبطول2ة، مرتحِّ 2اً ع2ىل أرواح ُكّل ش2هداا 
الوطن، س2ائالً الله أن ي ن بالش2فاا العاجل 
للجرحى ويفك األرسى، ك ا أشاد بالدور الذي 
تقو1 به القوة الصاروخية يف مواجهة العدوان 
وتطوي2ر القدرات واإلمكاني2ات الكفيلة بردع 

املعتدين.
وأيّد املش2اركون يف املس2رية، أي2َة خطوات 
تصعيدية يف مواجهة تصعيد تحالف العدوان، 
ويدع2ون قوى ومكونات املجت ع السياس2ية 
واالجت اعية لرند الجبهات باملقاتلني، مع4ين 
ع2ن تقدير25م لل واقف املرشنة لألش2قاا يف 
س2لطنة ع ان والتي كان آخر25ا نتح املنانذ 
الع اني2ة أما1 الش2عب الي ني والتي تجس2د 
أوارص األخّوة وُحس2ن الج2وار، وكذلك للدول 
الرانضة للعدوان والحص2ار والقوى الحيّة يف 
العالم املس2اِندة للش2عب الي ني ويف مقدمتها 

حزب الله.

أّيد الخطوات التصعيدية العسكرية لمواجهة العدوان والحصار
في البيان الختامي للمسيرة الجماهيرية الحاشدة:

املسرية الشعبية الكربى تدين تصعيَد العدوان والعــــــــقاب الجماعي والصمت الدولي وتشيد بمواقف سلطنة عمان وحزب اهلل

صحيفة »املسرية« تستطع آراء الوزراء والعلماء والقــــــــيادات الحزبية والعسكرية املشاركة يف االحتشاد 

باملرص2اد، مضيفاً: نحن دعاة س2ال1 ولن نستس2لَم إال لله س2بحانه 
وتعاىل.

ك ا دعا الزوكا يف ترصيحه لصحيفة »املسرية« مجلَس األمن وكلَّ 
الدول املحبة للسال1 ألن تقَف إىل جانب شعبنا الي ني، مطالباً مجلس 
األم2ن برسعة إصدار قرار ملِز1 من أج2ل وقف الحرب والحصار عىل 

الي ن.

هناك الكثرُي من الحلول للمشاكل االقتصادية التي تواجهها اليمن
م2ن جانبه أش2ار غ2ازي أح د عيل - وزي2ر الزراع2ة، إىل أن 5ناك 
الكا2ريَ من الحلول لل ش2اكل االقتصادية الت2ي تواجهها الي ن جراا 
الع2دوان والحصار، النتاً إىل بعَض املش2اكل الحالية تك ن يف الجانب 
امل2ايل والت وي2يل، باإلضان2ة إىل أن من أب2رز املعوقات الت2ي تواجُهها 
ة املياه، ك ا أن املزارع ي ارس الزراعة  وزارة الزراعية اليو1 5ي ُش2حَّ

بدون إرشادات تساعده يف زيادة االنتاج.

صالح شعبان: على العالم أن ينظر إىل مأساة اليمنيني بعني اإلْنَسانية 
وبع2ث صال2ح ش2عبان - وزي2ر املالية، رس2الًة للعاَل2م من خالل 
مش2اركته يف االحتش2اد الج ا5ريي الكب2ري، بأن ينظروا إىل مأس2اة 
الش2عب الي ن2ي وإىل األَْطَف2ال والنس2اا والش2يوخ بعني اإلنَْس2انية 
والضغ2ط باتج2اه وق2ف الع2دوان والحصار ال2ذي يفرض2ه تحالف 

العدوان السعودي عىل الي ن منذ ما يقارب الاالثة أعوا1.

العميد مرغم: الجيش واألمن يستجيبون لدعوة قائد الثورة والقيادة 
السياسية

إىل ذل2ك قال الع يد إس2 اعيل غالب عبدالله مرغ2م - نائب رئيس 
امللتقى العسكري: إن الجيَش واألمَن َخَرَج اليو1 استجابًة لدعوة قائد 
الاورة الس2يد عبدامللك الحوثي واس2تجابًة للقيادة السياسية، م الًة 
بالرئيس صالح الص اد، خرجنا نس2تنكر العدوان وحصاره ونناش2د 

األَُم22م املتح2دة بأنن2ا يف حصار منذ ثالث س2نوات والي2و1 يف حصار 
جديد، حصار عىل ج يع املواد الغذائية واألدوية التي يحتاجها أَْطَفال 
الي 2ن، مضيف2اً: نحن لن نركع إاّل لله، نس2وف نعص2ب عىل بطوننا 
بالحجار، نحن ش2عب صامد عجز أمامه العدواُن يف الجبهات جبهات 
الح2دود والجبه2ات الداخلي2ة، واآلن لج2أت الس2عوديُة إىل الحص2ار 
االقتصادي؛ لتعوَِّض نش2َلها العسكري إلذالل الشعب الي ني، ولكننا 

شعٌب عزيٌز ال ينكرس ولن ينهز1 بإذن الله.
وأش2ار العقيد مرغم، إىل أن الش2عَب الي ني خرج اليو1 ليصيَح يف 
أذان األَُم22م املتحدة واملؤسس2ات الدولية ليقول له2ا بأننا لن نص ت 
ول2ن نس2كت، وم2ا خروج الش2عب الي ن2ي الي2و1 إاّل ليلف2ت أنظار 
الشعوب العربية واإلسالمية إىل معانات الشعب الي ني الذي لن يركع 
ولن يرضَخ، وس2يواجه ولن ي وت جوعاً وحول2ه قطيٌع من األغنا1، 

قطيع من األنعا1 التي تحوش بحوله.

العالمة فواد ناجي: أعَداء اإلسالم يلجأون على مر العصور إىل حصار 
وتجويع األحَرار من املسلمني 

م2ن جانبه أوضح العالمة نواد ناجي -نائُب وزير األوقاف وعضو 
رابطة عل اا الي ن-، أن الحص2ار الجائر الذي تقو1 به دول العدوان 
وعىل رأس2ها الس2عودية يذكرنا ب ا حصل مع الرس2ول صلوات الله 
عليه وعىل آله عندما حارَصه أعَداا اإلسال1 يف الشعاب لاالث سنوات 
حت2ى أكل املؤمنون الش2جر وربطوا عىل بطونهم م2ن الجوع، و5ذه 
أنع2ال أعَداا اإلس2ال1 واإلنَْس2انية الذين يلجأون عىل م2ر العصور إىل 

الحصار والتجويع لرتكيع األحَرار من املسل ني.
وقال العالم2ة نؤاد ناجي يف ترصيح لصحيفة »املس2رية«، إن 5ذا 
الحصار والتجويع س2وف ينتهي بإذن الله تعاىل وإن الش2عب الي ني 
واث2ق ثقًة كبريًة بالله تعاىل بأنه س2ينترص، و25ذا العدوان والحصار 
سيبوُا بالفشل قريباً ونحن متوكلون عىل الله نالله معنا ولن يخذلنا 

وسينهز1 5ذا العدوان ك ا انهز1 كفار قريش من قبل. 
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أوهن من بيت العنكبوت
أشواق مهدي دومان

باتوا يتقاتلون ني ا بينهم كتلك العنكبوتة األ1 
اآلكلة رشيَكها، والُق2دوة لصغار5ا املتآكلني ني ا 
بينه2م و5م موالي2د، ني ا يدعونا ج ال الس2ياق 
الُقْرآن2ي إىل حي2ّز من التأمل يف دق2ة توصيف بيت 
من ال يع ره صاحبُه بالتقوى والخش2ية من الله، 
ب2ل عَ 2َره باالرت2زاق والتطف2ل عىل الغ2ري، األمر 
الذي أح2ال العنكبوَت وبيتَه موطن ش2ك، منبوذاً، 
ومنب2َع ح2رية، َومصدر قل2ق ال يجد ني2ه القريب 
أمن2ه، نكيف بالغريب، وس2يلتهم ذل2ك العنكبوت 
من استس2لم له، وحاطت به ش2باكه التهاماً غري 
آب2ه بغريه، نكل ثروت2ه حب الت ل2ك وإن لم ي لك 
الحق يف ذلك الت لك، َوما عند بيت العنكبوت إيَْ ان 
بإك2را1 الجار، ب2ل ما عنده إكرا1 ال2ذات حني تبدأ 

أناى العنكبوت بالتها1 ذكر5ا، قبل العاملني!!!!
َوتفريخات2ه  الس2لويل  العنكب2وت  بي2ت  وك2ذا 
العنكبوتي2ة التي وقع يف ن2خ خيوطها الوا5ية ُكّل 
ح2رشة متطفلة، حق2رية، انس2لخت، نتا5ت عن 

موطنها.. 
نعم: س2يأكل العنكبوت بعَضه َوسيأكل األقرب 

يف استخدا1 عكيس لقي ة: األقربون أوىل!! 
َوس2يخّزن العنكبوت أولئك املرتزق2ة املنانقني 
ح2ني يصبحون ذباب2ًة ميت2ة، أَْو بعوضة أمرضها 
كا2رة ال2رتدد ع2ىل الفض2الت والق2اذورات، نل2م 
تس2تطع مقاوم2َة ش2هوة وغري2زة ُح2ب البقاا، 
والتش2بث بدني2ا الفناا، ول2و كان الا 2ن األرض 
والعرض والعقيدة املباعة يف س2وق نخاسة شبكة 
العنكبوت املاسونية العاملية، نارت ت يف ُحضن َمن 
ال يفقه يف الحرية ش2يئاً، نه2و املجر1 الذي لن وال 

يتأنسن!!!
بات2وا يتناحرون ب ا ت ن2وه لنا نلم يجدوه عىل 

م2دى أَْكاَر م2ن ثالث2ة أع2وا1، حاولوا نيه2ا بناا 
م2رشوع البيت الوا5ن ك 2رشوع حقيقي احتاليل 
بدايته تربوية تأ5يلية لداعش وشقيقاتها نفعلوا 
وبذل2وا وأنفق2وا ح2د اإلن2الس؛ لرتكي2ع وتطويع 
وت يي2ع قضي2ة رجال ألبس2هم الرس2ول األعظم 
وس2امه الرشيف ووس2 هم باإليَْ 2ان والحك ة، 
َوش2هد لهم الُقْرآن بالقوة والبأس الشديد، يف حني 

كان عدو5م أو5ن من بيت العنكبوت.. 
5كذا ش2اا الل2ه أن ينتهَي الظامل2ون، إىل تآكل، 
حي2ث َوالتآكل ال يك2ون إال يف املع2دن الهش، الذي 
رَسع2اَن م2ا ي ك2ن أن تحول2ه عوام2ل الزمن إىل 
مادة متهالك2ة، ومتداعية لله2الك، نتيجَة ضعف 
الُهوية، َوصدأ القيم، َوانحراف مسرية اإلنَْسان عن 
مجرا25ا الصحي2ح الفطري املخل2وق برح ة الله 
برشاً سويًّا، ال مسًخا حيوانيًّا، أَْو إبليسيًّا، حني لم 
يكن اإلنَْسان إال املخلوق امل يز بالعقل املدرك، ولم 
يكن إال املخاطب )دون س2واه من املخلوقات( ب2: 
أنال تتفك2رون، وأنال تعقل2ون، ولعلكم تتفكرون 
ولعلك2م تعقل2ون؟، وبالفكر والعق2ل يصبح 5ذا 
املخلوق إنَْساناً سويًّا، َوبرح ته وشفقته َومودته 
وألفت2ه لآلخر، وإال نقد انحرف عن ذلك االس2تواا 
واالس2تقامة وحرنها عن س2بيل الحق، نانحرنت 
به قناعاتُه ولم يُعد س2وى بهي 2ة تهيم يف ننادق 
وش2قق العناكب الك42ى، صاحبة راي2ة العدوان 
الس2عوصهيوإماراتيكي يف 5ذه األرض بال 5ُوية، 
َوال أخالقي2ة، وال إنَْس2انية، وال قرآني2ة، وكل م2ا 

يحك ها غريزة وشهوة.. 
نع2م: أولئ2ك املعتدون وَم2ن اس2تظل بهم من 
منانق2ني ومرتزق2ة َوأذياله2م، كله2م يف ش2بكة 
ماس2ونية صهيوني2ة عنكبوتية، وقد س2بق وقلنا 
له2م: دعوا الظلم وا5ج2روا املحتلني، واحذروا ن2: 

آخرة املحنش للحنش. 

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

سنظل نعذرك َوننتظرك..!!مالمح نهاية اململكة 

ُعقدة اليمن في لعبة العروش وتقطيع اإلرادات 
صالح الداودي

ما من شك أن لقاَا الحريري الااني 
ليل2ة البارحة مرتبط بلعب2ة العروش 
داخ2ل امل لكة ويف محيطه2ا أيضاً. ما 
يعن2ي أن قضي2ة الحري2ري وما وقع 
معه ي2راد منها التغطية ع2ىل الداخل 
باستخدا1 ورقة لبنان يف لعبة تقطيع 
و25ي  املقاوم2ة،  مح2ور  يف  اإلرادات 

متخبطة وناشلة إىل حدِّ الساعة.
 ويبدو أن النيت2و »العربي« ال يزال 
5و اله2دف بقي2ادة ضابط س2عودي 
وب ق2ر يف القا25رة وبعدي2د 50 أل2ف 
جن2دي كبداي2ة )25ذا ما ت2رسب من 
الجامعة العربية سنة 2015(، وبدمج 
ا يف املنظوم2ة  الكي2ان اإلرسائي2يل رسًّ
الخليجي2ة »العربي2ة« التي ل2ن توانق 
عليه2ا ع2دة دول قطع2اً 25ي ذاته2ا 
التي س2وف ترُنُض إخ2راج لبنان من 
الجامع2ة العربية ت هي2داً ألي عدوان 

من أي نوع.
إن مالم2َح 5ذه الكتلة العس2كرية 
»العربي2ة« تام2ة الوض2وح ومعَلن2ة 
الدراس2ات  معه2د  مدي2ر  دراس2ة  يف 
الحربي2ة  الكلي2ة  يف  االس2رتاتيجية 
األَمريكي2ة دوغالس النلي2س، أيلول/ 
قص2ة  أن  ويب2دو   .2016 س2بت 4 
محاربة اإلر5اب 5ي آخر ا5ت اماتها 
مح2ور  مهاج 2ة  ا5ت اماته2ا  وأول 
املقاومة، وإن بأس2اليب غري مبارشة 
إذا  ُدون ص2دا1 نع2يل حت2ى  ورب 2ا 
وأو25ا1  حس2ابات  ُكّل  اس2ت رت 

تش2كيلها الفعال حتى النهاية، والتي 
نرج2ح أنه2ا س2تكون ميت2ًة يف امله2د 
ول2ن تؤدي أ5ََْدانها حت2ى إذا أَْصبَحت 

عاجزة.
كان  األص2يل  التخطي2ط  حس2ب 
األَمريكان والصهاينة يريدون تصنيع 
25ذا الكي2ان العس2كري ال2ذي تدنع 
إليه الس2عودية واإلم2ارات والبحرين 
ومرص واألردن بق2وة، مع دول أُْخَرى 
يف املنطق2ة، يريدان2ه لاالث2ة أ25ََْداف 
الق2رن  صفق2ة  أوالً  25ي  رئيس2ية 
أن  و25ا  الفلس2طيني،  املوض2وع  يف 
الظرَف ييش بذل2ك يف إطار »املصالحة 
القا5رة يو1  الفلس2طينية« واجت اع 
21 من الش2هر الج2اري وال نرجح أن 
يتم لهم ما يريدون، وقبل ذلك بيومني 
لقاا الجامع2ة العربية الذي دعت إليه 
الس2عودية تزامن2اً م2ع ليل2ة خطاب 
الحري2ري الاان2ي، وكأن ُكّل صفق2ة 
واسرتاتيجية وحرب وسال1 وتسوية، 
ُكّل يف إط2اره، مرتبط، بع و1 ُكّل ذلك، 
بالخيط الرنيع الفلسطيني- اللبناني 
سالحا ومقاومة ومصالحة وتوازنا. 

وبوضوح، ال تس2وية مع العدو وال 
سال1 للكيان اإلرسائييل ورجال الله يف 
ُكّل ميدان. وثانياً الضغط عىل طهران، 
و5ا أن ما يس2 ى اسرتاتيجية ترامب 
ض2د إي2ران جا25زة. وثالا2اً لف2رض 
رشوط الح2رب ع2ىل الي 2ن و5ذا رس 
ُكّل م2ا قاله الس2يد نرصالله وما قاله 
الس2عوديون  يقول2ه  الحري2ري وم2ا 
املنظ 2ات  إىل  إضان2ة  واإليراني2ون 

الدولي2ة الك4ى.. كل2ه يت حور حول 
الي 2ن. إال أنن2ا ال نذكر 25ذه األ5ََْداف 
الك4ى الاالث2ة ال تفاض2الً وال ترتيباً 
أولوي2اً ب2ل تش2ابكاً ب2ني ُكّل ملف2ات 
س2وريا  باعتب2ار  الك42ى  املنطق2ة 

والعراق أيضاً. 
و5ن2ا نؤكد م2رًة أُْخ2َرى عىل كون 
املفت2اح الي ن2ي 25و األس2اس وقلب 
الضغ2ط  ُكّل  مح2ور  25و  ب2ريوت 
يأت2َي  ل2ن  أن2ه  ونؤك2د  واالش2تباك. 
االنف2راُج إال من الي ن. ال ننىس القناة 
اإلرسائيلية العارشة: »إرسائيل رشيك 
رئييس م2ع التحالف العربي يف الحرب 
الدائرة يف الي ن«. وباملحصلة، ييش ما 
أرادته السعودية من خطاب الحريري 
الاان2ي إما ع2ن كونها نش2لت ت اماً 
وإما أنه من2اورة وخداع حرب يواصل 
اعت 2اد الغ 2وض يف عام2ل التوقيت 
وتقطي2ع إرادة اللبناني2ني والالعب2ني 
اإلقلي ي2ني والدولي2ني. وعلي2ه، تلوح 

ثالثة سيناريو5ات:
س2يناريو 1: س2يعود الحري2ري يف 
األي2ا1 الاالث2ة القادمة ث2م يذ5ب إىل 

القا5رة أَْو ي هد ملن سوف يوند.
إىل  مب2ارشة  س2ي ر   :2 س2يناربو 

القا5رة ليجري لقااات 5ناك.
س2يناربو 3: س2ينتظر ما سيسفر 
عن2ه لقاا القا5رة وعلي2ه يبنى تنفيذ 
م2ا يج2ب تنفي2ذه، دون أن يعني ذلك 
احت 2االت ك4ى ال قب2ل وال بعد األحد 

القاد1، إال إذا جن جنون املعتدي.

كمال خلف
الس2عوديُّة الجديدُة الُ تش2ِبُه تلك امل لكَة التي 
عرنته2ا املنطق2ُة العربي2ُة ط2واَل عق2ود خلت. 
25ا 5ي تُش2ِعُل الحرائ2َق يف عاملن2ا العربي، تحت 
ش2عار مواجهة إيران، ال تفتُح حرب2اً أَْو أزمًة إاّل 
وتعج2ز عن إغالقه2ا، ويف املحصلة أزماتها تصب 

يف مصلحة إيران.
إي2ران،  يف س2وريا خ2رست املعرك2ة لصال2ح 
وع2ززت التحال2ف اإليران2ي الس2وري لتجعل منه 
تحالفاً ُعضوي2اً ومصريياً، ع2ززت َدور حزب الله 
الذي تعاظ ت قوت2ه وزاد عتاُدُه وعديُده أضعاف 
ما قبل الحرب يف س2وريا. ذ5بت ُكّل املليارات التي 
دنعتها 5ناك 5باًاا. وجلس2ت الهياكُل السياسية 
ومّولته2ا  انش2أتها  الت2ي  الس2ورية  لل عارض2ة 
»كومب2ارس« تنتظ2ر أن يأتيَها الف2رُج من بوابة 

جنيف أَْو استانه.

وحرُب الي ن التي تدخل بعد أشهر قليلة عاَمها 
الراب2ع، ما ت2زال بؤرة اس2تنزاف لل  لك2ة تلتهم 
ُس2 عتَها بع2د أن تج2اَوَز القتُل والج2وُع واملرض 
ألبن2اا الي 2ن ُكلَّ حد. وتلته2م أمواله2ا وأبناا5ا، 
وته2دد أمنه2ا يف الع ق بع2د أن وصل2ت صواريخ 
الي ني2ني إىل الري2اض، دون حل2ول أَْو تص2ورات 
لتسويات توقف الحرب وتعيد البالد إىل االستقرار، 
لع ري أنها مكابرة س2يكون الرتداداتها وقع كبري 

يف املستقبل املنظور.
واألزم2ة م2ع قط2ر الت2ي انتتحته2ا الري2اض 
بشعار “س2حق العظا1 وإس2قاط النظا1”.. وما 
زال2ت مس2ت رة، حصدت منه2ا امل لكة انقس2اماً 
خليجي2اً غ2ري مس2بوق يف تأري2خ دول2ه، وحرب2اً 
إعالمي2ة قطري2ة ب 2ا ت لك2ه الدوحة م2ن أذرع 
إعالمي2ة تتجاوز محطة الجزي2رة، إىل أماالها م ا 
ت وله قطر يف بقاع ش2تى. َوتقارب2اً قطرياً إيرانياً 
بعد َجفاا ورب ا اس2تدارة قطرية عن ُكّل خيارات 

السعودية يف املنطقة لصالح إيران.

واآلن ج2اا دوُر لبن2ان، أوىل إر5اصات الفش2ل 
السعودي بدأت تظهر، باكتشاف اللبنانيني رسيعاً 
حقيق2َة مرسحي2ة اس2تقالة رئي2س حكومتهم، 
وت اس2كهم و5دوئه2م َوإج اعه2م ع2ىل معرنة 
حقيقة اس2تقالة الس2يد الحريري، س2وى بعض 
األص2وات القليل2ة الت2ي قدم2ت أوراَق اعت د25ا 
رسيع2اً للرياض كبديل عن الحريري. باإلضانة إىل 
إحراج حلفائها اللبنانيني م ن ينادون بالس2يادة 
بُحّج2ة  الح 2الت  َويش2نون  الق2رار  واس2تقالل 
التدخل اإليراني يف ش2ؤونهم، نهل بعد 5ذا التدخل 

السعودي ي كن أن نتحدَث عن تدخل؟!!!
 لكن م2اذا تريد الرياض من لبن2ان؟؟ 5ل 5ي 
معركة عىل حزب الل2ه داخل أرضه وبني ج هوره 

قد بدأت؟
إذا كانت السعودية قررت أن ت ارَس ضغوطاً 
ع2ىل لبن2ان بس2حب رعايا25ا َوإحداث ن2راغ يف 
بإط2الق  اإلعالم2ي  والتهوي2ل  رأس حكومته2ا، 
الس2ناريو5ات  أ25ون  برأين2ا  نه2ذا  تهدي2دات، 

وأَْكاَر5ا عقالنية قياس2ياً لترصنات” الس2عودية 
الجدي2دة ” يف امللفات األُْخَرى. إال أن “الس2عودية 
الجديدة” وويل عهد5ا ل2م ي ارس يف ُكّل األزمات 
الس2ابقة الدبلوماس2ية الناع ة أَْو الدبلوماسية 
من أساسها. و5ذا ما يفتح الباب للسيناريو5ات 
األُْخَرى، التي تحرص الطبقة السياسية اللبنانية 
عىل ع2د1 الخوض به2ا؛ حفاظاً عىل االس2تقرار 
الداخ2يل. من حس2ن ح2ظ لبنان أن 25ذا التوجه 
يحظ2ى بإج 2اع، بي2د أن الف2وىض ال تحتاج إىل 

األغلبية، أقلية قد تفي بالغرض.
يعت4 الكاريون أن قرار تفجري لبنان من الداخل 
لي2س بي2د الس2عودية وحَد25ا، وأن ال2رأَي ال2دويل 
متوانٌق عىل تحييد لبنان عن رصاعات املنطقة منذ 
س2بع س2نوات خلت، و5ذا الرأُي صحي2ٌح. باملقابل 
علين2ا أن نتذك2ر أن مال 25ذا التوانق ل2م ينجح يف 
حال2ة األزمة مع قطر إال بوقف الزحف العس2كري 
عليها، بين ا بقيت املواجهُة مفتوحًة يف املستويات 
األُْخَرى ومحاوالت النيل من النظا1 القطري قائ ة. 

ويف ح2رب الس2عودية ع2ىل الي 2ن ل2م تت كن 
ُكلُّ املش2ا5د الصادم2ة واألرقا1 الهائل2ة للضحايا 
م2ن وقفه2ا حتى الي2و1. ويف حالة قط2ر لم تنفع 
والكويتي2ة  واألوروبي2ة  األَمريكي2ة  الوس2اطات 
والرتكية، وما زالت األزمُة مفتوحًة عىل احت االت 

كارية.
لن نطرَح س2ناريو5اٍت أُْخ2َرى م ا نعتقد أنها 
واردة، وس2نلتز1 ب ا التز1 به اللبنانيون؛ للحفاظ 
عىل اس2تقرار5م َوأمنهم من التهوي2ل والتخويف 
والتهدي2د، لك2ن بتقديرن2ا أن القي2ادة الحالي2ة يف 
الس2عودية لن تغلق املس2ار عىل 5ذا الحد، وأن لها 
جول2ة جدي2دة يف لبنان ض 2ن سياَس2ة الرتكيع. 
و5ذه نرصة تأريخية إليران ي كُن أن تلتقَطها.

األح ُق نقط من يظنُّ أن نفَس املس2ار ونفَس 
السياسة ونفَس اآلليات توصل إىل نتائَج مختلفة. 

نت نى الخريَ للبنان وشعبه األصيل.

*نقالً عن رأي اليوم

أزمات السعودية.. هل لبنان استثناءًا؟

من خاللها للحكم ويصبح الحاكم نيها ناقداً 
للرشعية من وجهة نظر أرسته الحاك ة..

تش2ن العدوان عىل الي ني2ني ملحاربة اإلر5اب 
والتطرف َويف ثالثة س2نوات يظه2ر للعالم أن ُكلَّ 
الذين يقاتل2ون معها 5م إر5ابي2ون َوعىل قوائم 

اإلر5اب العاملي..!
يتحدث عنها رئيس أمريكا قبل انتخابه بأنها 

بقرة وسيحلبها ثم يذبحها!
ث2م بعد ن2وزه تج 2ع له ق2ادُة )املس2ل ني( 
لريأَس2هم يف حف2ل وليحلبه2ا أمامهم وليس2تلم 

ملياراتها و5ي تفرح وتز5و بذلك..!
تزعم أن س2لوَكها محل إج 2اع حكا1 العرب 
َوإذا بها تفرض اإلقامة الج4ية عىل رئيَسني من 
أدواته2ا َوتحارص حلفاَا5ا َوتت1ُ4 بانتكاس2اتها 

َوتتهم َمن ال يهتم لشأنها..!
تدعو رئيَس وزراا لبن2ان لزيارتها ثم تج4ُه 

عىل االستقالة وتحتجزه..! 
ثم لكي تنفي احتجاَزه تجعله يُجِري مقابلًة 

تلفزيونية لينفَي احتجاَزه..! 

تت خ2ض يف املقابل2ة حقيقٌة وحي2دٌة ظهرت 
للعي2ان أن2ه ر25ُن اإلقام2ة الج4ي2ة بالفع2ل..!

تق2و1 الس2عودية بالعدوان ع2ىل الي ن بزعم 
َوتوحي2د  ش2ؤونه  إلص2الح  ش2عبه  مس2اعدة 

قياداته..! 
2ُد قياداته2ا بعد  ن2إذا به2ا تحت2اُج مل2ن يوحِّ
أن حص2د ويل العه2د أم2راَا األرسة إىل الس2جون 

واملقابر..!
التدب2ري  َوالتخب2ط وس2وا  للبهذل2ة  مالم2ح 

والح اقة يف الدنيا..!
ماذا يس ى القيا1 بس2لوك معنّي عىل رؤوس 
األش2هاد من قب2َل َمن ظ2ل يزُعُم أن2ه يع ل ليالً 
ونهاراً للقضاا عىل ذلك الس2لوك..؟ ماذا يس2 ى 
إع2الن اإللحاد ح2ني يقو1ُ ب2ه ر5ب2اُن الكنائس 

َوأئ ُة املساجد والدعاة إىل الله؟
أليس ذلك 5و الخزي بعينه؟

يف ال2درس الرابع م2ن دروس رمضان تحدث 
الش2هيد القائد أن الس2عودية س2تنتهي بطريقة 
مخزية.. ثم قال يعلم الله كيف 5ي تلك النهاية..

بها وبك مكراً وغدراً الفاسدون. 
وعندم2ا ن2راك م2ع ِرن2اق درب الع2زة والكرامة 
والجه2اد واالستبس2ال تتق2ُد عزماً وتتدن2ق عطاااً 
وب2ذالً ن2ال تنف2ك تتوع2ُد الكي2اَن الس2عودي حت2ى 
2َدك واقعاً ح2اق به2م.. نلت س ل2ك الُعذَر  ن2رى توعُّ
ونُلق2ي بالالئ ة عىل رن2اق القرص ونرس2ان مقيل 
العرص الراغبني يف الدعة واملس2لوبني اإلَراَدة بنش2وة 
الج2دة.. العاجزين عن ترج ة خطاباتك إىل خطوات 
ع لي2ة نتائجه2ا مل وس2ة َوإنفاذ وع2ودك واإليفاا 
بالتزامات2ك، نك2م توع2دت الفاس2دين واملتالعب2ني 
واملتس2ببني ب عاناة املواطنني وما زال توعدك كالماً 
وأحالم2اً يف يقظة املنتظري2ن املترضرين.. ولذلك كم 
نخ2ى أن تغُرَب ش2 ُس نواياك الصاني2ة الصادقة 
خلَف تالل حس2اباتهم املشبو5ة والوا5 ة.. وتذ5ب 
جهودك س2دًى وتت2الىش يف أدراج مكاتبهم املؤصدة 
إاّل ع2ن النانذي2ن ويف د5الي2ز نفس2ياتهم ومتا5ات 
عقلياته2م الت2ي ال ي ل2ك خارطة الوص2ول إليها إاّل 

املرتنون املحتكرون.

تساؤالت للحراك الجنوبي!
اما املناطق التي ت كنت اإلمارات من بسط نفوذ5ا والسيطرة عليها نهي لم تعد تحتاج لخدمات 
املجل2س االنتق2ايل او غريه من االدوات القدي ة التي اس2تخدمتها واس2تنفذتها يف رصاعتها ومن اجل 
تحركها , بل واصبح تحرك 5ذه االدوات يف 5ذه املناطق م نوع وغري مس وح لها من قبل اإلمارات.
خ2ري دليل عىل ما نقول 5و منع اإلم2ارات لعيدروس الزبيدي و5يئة رئاس2ة املجلس االنتقايل من 
زيارة سقطرى , الذي انتظر الكار من اسبوع وصول الطائرة اإلماراتية التي ستقله اىل سقطرى دون 

جدوى , ليعود بعد5ا اىل عدن مح الً بأثقال الخيبة والهيانة.
و5كذا سرتمي باملجلس االنتقايل وتستبعده من أي محانظة ت د نفوذ5ا نيه وتنهي خصومها.

و5ا 5ي تزج باملجلس االنتقايل يف رصاع وخصومة مع الس2عودية أيضاً ورب ا مع س2لطنة ع ان 
بخصوص محانظة املهرة املجاورة لها والتي من املتوقع أن ال تس2 ح لإلمارات بتوس2عها وتواجد5ا 

بجوار حدود5ا ملا لدى اإلمارات من ط وحات توسعية عىل ارايض السلطنة و5ناك تجربة معها.
تساؤل ي كن أن يجيب عليه قيادات الحراك الجنوبي : 

5ل كل 5ذه الرصاعات واس2تعداا القوى الداخلية واس2تجالب الخصو1 الدولية قطر والس2عودية 
ث2م ع ان وغري5ا 5و ملصلحة القضية الجنوبية ا1 إلجهاضها وإدخال الجنوب يف حالة الال اس2تقرار 
ويف أت2ون رصاعات إقلي ية ودولية  ومحلية غري منتهية لصالح اإلمارات ومرشوعها ومن ورائها من 

القوى الدولية الك4ى؟؟ 
أم2ا إجابت2ي انا ومن خ2الل مراقبتي للوضع 5ن2اك،  أجز1  بان اإلمارات تع 2ل عىل التخلص من 
الرتكة السياسية والفكرية للحراك الجنوبي من خالل 5د واذابة  البنية الشعبية والسياسية  للقضية 
الجنوبية والجنوب ع وما والبناا عىل انقاضها واعادة صياغتها وتشكيلها ب ا يتوانق مع مشاريعها 

االحتاللية واالستع ارية الجديدة.
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)قراءة من وحي ثالثة نماذج من الزامل الشعبي المجاهد للشاعر عباد أبو حاتم - شاعر نهم(

أقسم برب العرش إننا سندق التحالف وسنجتث الحية الكربى مع أصحاب البشوت
 : أحمد عطاء:

العلوُّ واالرتقاُا باللُّغة الشعبية شعراً 
وزامالً وبالًة ال زال منتشياً يف الساحة 
الاقانية ويف ُكّل يو1 نشعر بهذا التجدد 

والتحليق املست ر ألبيات العديد من شعراا 
الص ود والحرية، و5ذا يشا رائع يف خضم 

5ذا العدوان األع ى عىل وطننا الحبيب.

وقف2ت اليو1 عىل ثالث2ة قصائد يقش2عر له ا البدن 
و5 ا أَيْض2اً املحرك األوتوماتيك2ي ألبطالنا املرابطني يف 
جبهات ال2رشف والبطولة، الاالثة الن 2اذج من كل ات 
شاعر مد5ش بالفعل، ويعت4 من أقوى الشعراا بالغًة 
ولغ2ًة وت كُّناً، و5و أيضاً من أوائل الش2عراا املنا5ضني 
2ة، ذات كاريزما  للعدوان، يكتب بطريقة سحرية َخاصَّ
متجددة جعلت منه ش2اعراً يتس2ابق عىل أبياته العديد 
من املنش2دين؛ ملا يح ل2ه يف أبياته من ك4ي2اٍا مختلف 
وتراكي2َب ع يق2ٍة، نهو بلي2ٌغ يبلغ بقصائ2دِه ج اجم 
الغ2زاة ويح2رق بها قلوب الع2دوان والضالل، وينُس2ُج 
أبيات2َه بكل ثقة وعزة ننراه يتدنق يف ُكّل قصيدة بغزارة 
الش2اعر املت ك2ن م2ن أدواته وصالب2ة بديهت2ه، ولديه 
الق2درة عىل اللع2ب باملف2ردات والصور الش2عرية، نال 
نجده مبارشاً يف نصوصه، ووطنيُة أشعارِه جعلت منها 
منهاج2اً ودرباً يس2لكُه العديد من الش2عراا ولُِحنَت لُه 
العرشات من الزوامل، وأبرز من أنشد له الشهيد/ لطف 
القح2و1 رح ة الله عليه واملنش2د الرائع/ عيىس الليث، 
نالكل اُت القوية تُج4ُِ املنشدين عىل اختيار5ا واختيار 

اللحن الذي يليُق ب ستوى 5ذه القصيدة.
وكذلك تت يز زواملُه باملش2ا5د الرائعة التي يعكسها 
د ما بني الشعر  امل نتج األنيق/ 5اني الذبياني الذي يَوحِّ
واللحن والصوت والصورة، نيخلق لنا بأدواتِه البسيطة 
تجلي2اٍت رائعًة ج2داً ويرُتجم لنا ما5ي2ة القضية، 5ذه 
األش2ياا تضيُف ملس2اٍت ننيًة رائعة عىل ج يع الزوامل 

التي تصدر ُكّل يو1.
شاعُرنا 5و عباد أبو حاتم »شاعر نهم« الذي يهطل 
يف اللغة بجنون املبدع الس2احر، نينسج شعراً وص وداً 
وتحدي2اً، وأعتقد أن2ه الش2اعُر األَْكاَر إنتاج2اً للزوامل، 
وس2نأخذ يف 5ذه القرااة ثالثة ن اذج من أبرز ما يصول 
ويج2ول يف أوس2اط الش2ارع الي ني البه2ي، ولنبدأ مع 

زامل ))أقسم برب العرش((.
22ة دائ 2اً ما يب2دأ نصوَصه  الش2اعر الي ن2ي َخاصَّ
بش2 وخ وتحدٍّ صارٍخ، ننجده يتع2اىل ويدوُس عىل أنف 

العدو. 
5كذا بدأ الش2اعر مقس2 اً بالله نارص املستضعفني 
إن ثأَر الشعب لن يذ5ََب 5دراً أبداً وإنه مه ا عال صوُت 
الباط2ل يف الجو إال أن س2يَف الحق س2يبرت أقداَمه، ولن 
يس2 ح للظ2ال1 أن ينترش، نيش2 خ الش2اعر بحرونه 

قائالً:

ق ال��س��م��ا أُق���س���م ب����رب ال���ع���رش خ������اّ
ب���ان���ع���دم اجل���ي���ش ال���س���ع���ودي ن��ع��دم��ه

لتأخ2ذُه روح التفاخ2ر بالقبيل2ة الي ني2ة املجا5دة 
الباس2لة وب 2ا ي لكون2ه م2ن روح قتالي2ة تبتع2د عن 
اس2تهداف املدني2ني واألبري2اا ك 2ا يفعل الع2دوان، بل 
نح2ارب مقات2الً ملقاتل، وحين 2ا نلتق2ي ب رتزقتهم ال 
نقنص ظهور5م أَْو أقدامه2م بل نقتنص منهم القلوب 
والج اج2م، بكل إب2اٍا وثقة يقول الش2اعر إنه ال يوجد 

شبيٌه لنا يف قبائل العرب:

م����ا م��ث��ل��ن��ا ب����ن ال���ق���ب���ائ���ل م����ن رم���ى
اجل��م��ج��م��ه وال  ال��ق��ل��ب  إال  ن���رم���ي  م���ا 

إخت2ار القل2َب كناي2ًة عن مقدم2ة الص2در باالتجاه 
األمامي كتصويٍر خيايل لع ليات القنص التي تتم يوميًّا 
بأنها ال تكون من الخلف بل وجهاً لوجه، ننرِضُب منهم 
األعناق ونقص ُكّل بناٍن لينهاَل بقريحته الفائقة معلناً 
أنَّ ال2د1َ 5و ث ُن 5ذه األرض، بكل عنفوان وت رُّد خرج 
الش2اعر بترصيِح2ِه الج يل أنه س2يرشب د1َ َمن يفكر 

بالدخول لهذه األرض نقال:

ال���دم���ا وت��س��ق��ي��ه��ا  حت��م��ي��ه��ا  األرض 
وَم��������ن ت����ع����داه����ا ش���رب���ن���ا م�����ن دم���ه

مؤكداً أن رشاس2ة الي نيني وغريَتَُهم عىل بالد5م لن 
تقَف مكتونة األيدي، بل إنها س2تنهش يف أجساد الغزاة 

األغبياا.
ليس2ت ر تحليقه عالياً ب نس2وب اللغ2ة الهجومية، 
صانعاً 5ذه اللوحة الراقية التي صّور نيها وقفة الي ني 
قابض2اً س2بّابتُه بإبهامه ن2ارداً كف2ُه وأصابعه الاالث 

متوعداً بالرِد القايس والحاز1:

م ف��ي احلمى م��ن م��د ف��ي أرض���ي وح����واّ
ب��ات��ك��ت��س��ر س���اق���ه ون���ك���س���ر م��ع��ص��م��ه

ل2ن ت روا مروَر الكرا1 يا َمن أتيتم إىل أرضنا وحلقت 
طائراتكم الجبانة يف س ائنا، بل إننا سنكرُس سيقانُكم 
ومعاص كم الهشة؛ ليع4 بأنََفِة املجا5دين املرابطني يف 
جبهة ما وراا الحدود لينس2ج البيت الذي أكاد أُجز1ُ أنه 
من أبلغ ما قيل من الش2عر الش2عبي منذ بداية نش2أته 
2ة جعلت 5ذا  مل2ا يح لُه من قوة وعنفوان وروح، َخاصَّ

البيت مقاالً مشهوراً ومتداوالً يف الشارع الي ني:

إح���ن���ا رج�����اَل امل�����وت ح��ن��ش��ان ال��ظ��م��ى
علقمه ن��ط��ع��م  امل������وت،  ن��ق��ي��ع  ن���ش���رب 

نع2م إن2ه اتح2اُد اإلب2داِع بالَجَزالة وص2دق القضية 
الي ني2ة يأت2ي بكل م2ا 5و عظي2ٌم وق2وي، و5كذا 5ي 
صف2ات املقات2ل الي ن2ي الواثق بالل2ه يك2ون ك ا قال 
الش2اعر رجل املوت الذي ال يخش2اه و5و ثعبان يتح ل 
عطش الصحارى ويف أقىس الظروف يظل ساّماً وم يتاً 
يُس2قي الغزاة نقيَع وُخالصة امل2وت ويكويهم ب رارتِه، 
ليختتم 25ذا النص بنفِس اللغة القاس2ية ج2داً، مؤكداً 
صالب2ة 5ذا الش2عب الق2وي وبأن2ه إذا قال نع2ل، لهذا 
نأنعاله تسبق أقواله يف ج يع امليادين وليس ك ا يدَّعي 

بُلهاا ننادق الذُل:

إح���ن���ا ه���دي���ر ال����رع����د ال ال����ب����ارق ملَ���ا
ه���ي هنجمة م���ا  أق������وال  ق��ب��ل  أف���ع���ال 

واث2ق الخط2وة ي يش مل2كاً وكذلك رج2ال الحرب ال 
يخش2ون الجبن2اا، نه2م 5زيم الرع2د إذا اش2تدَّ ال4ق 
يف الوغ2ى، ولي2س 5ذا مج2رد دعاي2ٍة إعالمي2ٍة أَْو إبراز 

العضالت ولكنها نطرُة الشعب الي ني منذ األزل.
22ة  يح2رص الش2اعر ع2ىل اختي2ار ألفاِظ2ِه الَخاصَّ
بطريقت2ِه السِلَس2ِة َوالجزلة ويرُس2ُم لوحاِت2ه البديعَة 
بكل ج ال دون أن يحاول اختالَس قصيدٍة لش2اعٍر ما، 
نه2و مقتدٌر ش2عرياً بكل ما تح ل2ُه الكل ة من معنى، 
ليأتي لنا بهذه القصيدة وباتِّزان وبوتريٍة عالية الجودة؛ 
ليحدثنا بكل رصاحٍة ع2ن رأس 5ذه الحية الك4ى التي 

تح ل السم للعرب واملسل ني.
البش2وت  يتح2دث ش2اعرنا ع2ن رك2ض أصح2اب 
))ال4ُ2َدة(( ق2ادة الخلي2ج وع2ىل رأس2هم م لكة الرش 
مسارعني لريت وا يف أحضان أَمريكا وإرسائيل نيقول: 

البشوت أص��ح��اب  م��ع  ال��ك��ب��رى  احل��ي��ة 
ت��ل��ق��ى األف���اع���ي، م���ا ع���ذر م���ن راس��ه��ا

ليضعنا يف ع2دة خيارات من حي2ث القصد واملراد ما 
ب2ني ثعبان الكوبرى األخطر س2 اً عىل مس2توى العالم 
وما بني الحية األَْك4َ2 حج اً ونعالية )أَمريكا(، لتلتقي 
باألناع2ي األخريات من ق2ادة الخليج لت 2يل عليهم ما 
يجب اتخاذه ونعله اتجاه الحرب يف الي ن، ليكش2ف لنا 

رأس 5ذه الحية نيقول:

البيوت ضرب  دعمت  أَمريكا  غيرها  من 
أج��راس��ه��ا دق  ل��ل��ح��رب  غ��ي��ره��ا  م���ن 

التوضيح اإلمالئي املبارش بتورط أَمريكا بالتوصيات 
ودق طب2ول الح2رب وتحري2ض بله2اا الخليج برضب 
األحياا الس2كنية ومنازل األبرياا زاد القصيدة ت اسكاً 

وعذوبة.
يتج2ه الش2اعر إىل لُغ2ة األلغ2از الت2ي ت يُِّز الش2عَر 
الشعبي الي ني بالتل يح والتقريب، و5ذه امليزة تعطي 

القصيدة رونقاً وج االً آخَر: 

ك����م ح���ارب���ت���ن���ا ب�����اإلش�����ارة وال����رمي����وت
اس���ه���ا وال����ي����وم ج���ات���ن���ا وال����ع����رب ُح���راّ
ج��ت��ن��ا ت��ص��ب ال���ن���ار الوس�����ط ال���زي���وت
وامل���م���ل���ك���ة م���ع���ه���ا، دل����ي����ل إف����س���ه���ا

إس2تدالالٌت واضحة يف 25ذا التجيّل الش2جي يبنّي لنا 
ِة أس2اليَب وط2رٍق منها  مح2اوالِت أَمري2كا غزَون2ا بِعدِّ
داع2ش ومرتزقة الع2دوان الذي2ن تُحركه2م بالري وت 
كنرتول، وملا عجزت جااتنا الي2و1 بعبااٍة عربيٍة وبلغة 
الرشعي2ة الالرشعية له2ا، جاات تص2ب صواريَخ نوَق 
الش2عب الناري امللتهب ودخول السعودية يف 5ذِه املغبة 
دليل إنالس2ها أخالقي2اً واقتصادي2اً وديني2اً، نتوعد5م 
الشاعر أننا لهم يف ُكّل املناطق سهوالً وصحارَي وُخبوتاً 

ومن ج يع الزوايا، نقال:

واح��ن��ا لها وس��ط ال��ص��ح��اري واخل��ب��وت
واح���ن���ا ل��ه��ا وس����ط ال��ق��م��م وام���س��ه��ا
وال���ل���ه م���ا ن���رض���ى امل���ذل���ة وال��س��ك��وت
واح���ن���ا ه���ل ال���ف���زع���ات واح���ن���ا ن��اس��ه��ا

أين 2ا اتجه 25ذا الع2دوان بأدوات2ه س2يجدنا أمامه 
باملرصاد، ننحن قو1ٌ ال نرىض الذل والهوان وال نس2كت 
ع2ن حقنا؛ ألنن2ا أ25ل قضي2ٍة ومظلومية ونح2ن أ5ل 

الحرب وناسها.
تسلس2ٌل ج يٌل وتأل2ق يف 5ذا النص أتى به الش2اعر 

ليَُعِرف بخصوصية وم يزات املقاتل الي ني نقال: 

البحر حوت في  ال��ث��رى،  ف��وق  من  أس��ود 
ت��س��ق��ي��ك م���ن ص���اف���ي امل��ن��ي��ة ك��أس��ه��ا

نع2م 25و أس2ٌد كارٌس يف ال4ِ2 ويف البحر، 25و حوت 
متوح2ش يأكل وينهش ُكّل غاٍز ومعتٍد، ويس2قيه كأس 
امل2وت ُمصفًى خالياً م2ن ُكّل الش2وائب التي قد تحفظ 
حيات2َه ولو لاوان2َي، نيأخذُه إىل حتف2ِه مبارشًة، ليعاود 
التحلي2ق ب س2توى القصي2دة نيبتك2ر ص2وراً جدي2دًة 
وأن2كاراً ش2يّقًة ال تجع2ل الق2ارئ أَْو املس2ت ع يش2عر 
بالرتابة واملَلل، ليخ4 العدوان أن ج يع أوراقِه قد باَات 
بالفش2ل وانتهت، وبأن أحدث اآللي2ات التي كان يُفاِخُر 
به2ا قد تم حرُقها َوديَس2ت بأق2دا1 الُحف2اة من أبطال 

الجيش واللجان الشعبية نيقول: 

إت����ه����اوت أوراق�������ك وك��م��ل��ت ال���ك���روت
ك����رت ال���ب���رادل���ي ج��ي��ش��ن��ا ق���د داس��ه��ا
العنكبوت ب��ي��وت  م��ن  أض��ع��ف  حليفك 
ن��ن��س��ف ع�����روش امل��م��ل��ك��ة م���ن س��اس��ه��ا

االس2تخالُص الُقْرآني واضٌح يف لغة الشاعر، متحدياً 
وموضحاً 5شاش2ة البيت األبي2ض العدواني و5و أو5ن 
م2ن بيت العنكب2وت التي قال الله إنه2ا أو5ن البيوت يف 
5ذا الكون، لكن الش2اعر أرصَّ يف مج ل أبياته بأن كرس 
وتدمري رأس العدو من أس2هل ما ي كن و5ذا ما سطَّرُه 
ويس2طره األبط2اُل يف داخل الُع 2ق الس2عودي، لينهَي 
قصيدت2ه بال4ااة املطلق2ة من أَْعَداا الل2ه وأَْعَداا الدين 
من اليهود والكفار ووجوب مواجهتهم، ونحن الغالبون 

بإذن الله:

مت���وت الزم  وه�����ي  ألَم����ري����ك����ا  امل������وت 
ب��اس��ه��ا ي���غ���ل���ب  ال����ل����ه  ب������أس  دام  م����ا 

ال أعتقد أن الش2اعَر س2يجد أعتى وأقوى من خات ٍة 
كهذه مت اسكًة لغًة وك4ياا، نهي تعت4ُ صفعٌة ثالثيَة 
األبع2اد يف َخ2ِد املتحالفني ضدنا وبلغٍة بس2يطٍة ورائعة 
تجىل عنفوانها بكل ثقة وحرية محلقاً ب بدأِه التحّرري 

والجهادي عالياً ك ا 5ي عادته.
وال زال ش2اعُرنا يكت2ب ويكت2ب، نهو س2يل متدنٌق 
متجدد يسحُر ُكّل من قرأ أَْو س ع له ولم يقف عند 5ذا 

الحد نحسب. 
بل ذ25ب إىل زاوي2ٍة أُْخَرى وإب2داٍع جدي2ٍد؛ ليأتي لنا 
بقصي2دٍة صعبة املراس وينش2د5ا له الخال2ُد يف أذ5ان 

الوطن والشعب الشهيد/ لطف القحو1.
يف 5ذه القصيدة الرباعية نجح الش2اعر يف خلق وجٍه 

آخر للش2عر الرباع2ي نجعلها ناري2ًة وجهاديًة بامتياز 
نبدأ5ا بنغ ة التحفيز والتشجيع نقال صارخاً:

البلق الصَم  الشامخ  دق  دق  التحالف  ُدق 
واألرض حترق والسماء تعلق َوُشب احملرقه
ُشق اجملنزر شق وازحق بالكتايب َوالفرق
زورق��ه َوي��غ��رق  َوتتفجر  تغرق  وال��ب��ارج��ه 

توجيهاٌت حربية بحتة من قائٍد ميدانٍي محنٍك رشس 
ليتقبل الجندي 5ذه التوجيهات نيحرق اآللياِت ويتقد1 
ويقتحم مواقع الِعَدى ويس2يطر عليها، ويف البحر أيضاً 
يُدم2ر بوارجه2م وزوارَقهم، نال مفر الي2و1 من املقاتل 

الي ني، ليكرر بعد ذلك التحفيز الااني ننادى قائالً:

يا َمن تخندق في سبيل الله جاهد َوانطلق 
رصاصه أصدق من طوائرهم َوقوة فيلقه
يشجع من اتبندق رجال الله فاخلوبه سبق
تدك تدحق تشتبك ترمي العدو في مخنقه

نداٌا إىل األبطاِل املنطلقني بأن باروَد5م أحرُّ وأرَضى 
من الطائرات والفيالق وأنه من ح ل س2الَحه وس2ابق 
إىل جي2زان والربوع2ة والخوبة ندقدق الع2دوان وخنقه 
نق2د ن2از، اللغُة الس2احرة تواجدت وبق2وة أيضاً اللغة 

ذعة تواجدت يف قولِه:  الساِخرة الالَّ

غشيم واحمق شب نار احلرب بالنار احترق
نقطع يده َوالكف َواملرفق َوعظمه نسحقه
قلق ماشي  عندنا  بفيلق  فيلق  تزحفوا  لو 
نسبقه وال  امل���وت  سبقنا  ن��داف��ق  أم���واج 

صور لنا املهفوف بن س2ل ان الذي ش2بَّ نار الحرب 
وكان أول املحرتق2ني بها وُقطعت أذيالُه وزبانيته وأنهم 
مه ا جااوا بتعزيزاته2م، نال خوٌف يعتلينا وال قلق وال 
نبايل بهم، بل نتسابُق إىل املوت إما َسبََقنَا واستشهدنا أَْو 
سبقناه وانترصنا، ليأتي شاعرنا يف ثوب الغزِل الحربي 

نيعشق سالحه وبارودِه قائالً: 

صوت املعدل ال تناطق هب صبيان الطلق
كم من منر يعشق حياة العز يعشق بندقه
كباّر بصوت احلق خوض املعركة آلخر رمق
وامل��ي��ج ل��و ح��لاّ��ق تعلق ب��ه َودق����ه دق��دق��ه

حين ا يندمُج الحبُّ بالس2الح تولُد الد5شة والج ال 
ويأت2ي النرص، نهذا الش2عُب كلُه ن وٌر وأس2وٌد كارسٌة 
ترُنُض حي2اة الذِل واملهانة و5م العاش2قون لبنادقهم، 
ي2ن وصارخ2ني بص2وت الُق2ْرآن ول2ن يتوانوا عن  مك4ِّ
خوض املعركة إىل آخر قطرة د1 وإىل أبعد رمق، ُمتََحدِّين 
طائراِتهم، وك ا قال ش2اعرنا إنهم س2يتعلقون بجناح 
امليج وس2يحلقون معها وس2يدمرونها م2ن نوقها بكل 

نخر واعتزاز. 
ليختتم 5ذا النص البديع باإلشارة إىل موقعة توشكا 
الشهرية التي أوجعت العدوان وأذياله يف صانر، وحين ا 
ع2ادت نيالقه2م مصندق2ًة بخس2ارتها؛ ألن والَانا لله 
وللنب2ي وأع2ال1 الُه2دى؛ له2ذا نرُصنا حت 2يٌّ ال محالة 

واملسألُة نقط 5ي مسألة وقت، نقال: 

يوم انطلق توشكا وبرقه في وسط صافر برق
يلحقه با  املرتزق  َوالعميل  مصندق  رجع 
دام الوال مطلق لربك َوالوطن فاْرَكن َوثق
موثقه الله  م��ع  دامي  مل��ن  يتحقق  النصر 

تكُ ُن الروعة يف الربط م2ا بني وعد الله وثقة املؤمن 
املجا25د ليتجىل نرص الله والفتح ملن يعرنون ويوقنون 
ب يا2اق الله وعهده، 5كذا 5و الش2اعر الحقيقي دائ اً 
يُبدع ويُبدع وال ينتهي أبداً. أدا1 الله 5ذه الاروة اإلبداعية 

وحفظ اللُه الوطَن.
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ما سوى اهلل ال يجب أن ُيخيفنا وال نعتمد عليه
تصرفاته في تدبير شؤون خلقه.. تشهد بأنه )الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْحمُن الرَِّحيُم(

 : بشرى المحطوري:
خ2الل  م2ن  القائ2ُد  الش2هيُد  َح2ِرَص 
2ة  محارضاته “معرنة الل2ه” عىل إعادة األُمَّ
العربي2ة واإلس2المية للاق2ة بالل2ه، بنع 2ه 
وعظ ت2ه ووع2ده ووعيده، ومن خ2الل تلك 
املحارضات أراد السيُد حسني الحوثي غْرَس 
2ة من خالل الُقْرآن  الاقة بالله يف نفوس األُمَّ
الكريم وآياته التي تتكلم عن نع ه وعظ ته 

وقوته وج4وته وانتقامه.

الثناُء على اهلل بكماله، كماله املطلق:ــ
ابت2دأ الش2هيُد القائ2ُد رضواُن الل2ه عليه 
محارضت2َه 222 ملزمة 222 ]معرن2ة الله 22 
عظ 2ة الله 22 الدرس الس2ابع[ بذكر اآليات 
الت2ي نيها ثن2اٌا عىل الل2ه س2بحانه وتعاىل، 
وت جيد وتعظيم له جل شأنه، و5ي كارية يف 
الُقْرآن الكريم، لم يأِت بها اللُه ُس2دًى، وإن ا 
لهدف وغاية من أس2 ى الغاي2ات؛ ألنها من 
أ5م الوسائل التي ترّس2خ معانَي معرنته يف 
نفوسنا لتعزيز الاقة به سبحانه وتعاىل.. 

يف  املوج2ود  أَيْض2اً  التس2بيح  إىل  مش2رياً 
الصالة عند الركوع والس2جود، التي رشعها 
الل2ه لعباده ك2ي يردِّدو25ا، ُكّل ذلك ك ا قال 
رض2وان الل2ه علي2ه: ]كل 5ذا 25و يف الواقع 
خط2اب ثن2اا عىل الل2ه، ينطلق م2ن وجدان 
اإلنَْس2ان ثم يع2ود إليه بش2كل معانَي ترتك 

آثاراً يف النفس[.

نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا:ــ
مؤك2داً رضواُن الله علي2ه و5و يرشح )ال 
إل2ه إال الله( الت2ي نرّدد5ا ُكّل ي2و1 يف األذان 
للص2الة، ويردد25ا الن2اُس من عهد رس2ول 
الله صىل الله عليه وآله وس2لم إىل يو1 الدين 
بأن2ه ل2و كان 5ناك آله2ٌة غري الل2ه لظهرت 
خ2الل 5ذه الفرتة الطويلة، ولكن ليس 5ناك 
إل2ه إال الل2ه، ولكنن2ا نح2ن من نصن2ع آلهة 
داخ2ل أنفس2نا، وأض2اف: ]نصن2ع آلهة من 
األش2خاص م ن 5م عبيد كاألنعا1, وليسوا 
حت2ى مال بقي2ة الناس، نحن م2ن نصنعهم 
آلهة، ونحن من نصنع داخل أنفسنا آلهة، يف 
الوقت الذي نس2 ع قول الل2ه تعاىل يتكرر يف 
آذاننا وعىل مس2امعنا: }َناْعَلْم أَن2َُّه ال إَِلَه إاِلَّ 
الل2َُّه{. وامل2ؤذن للصالة يقول لن2ا: )ال إله إال 
الله(. ونحن نقول يف صالتنا: }س2بحان الله، 
والح د لله، وال إل2ه إال الله{. ملاذا ال نفكر يف 
كيف يجب أن نس2تفيَد من تكري2ر }ال إَِلَه إاِلَّ 
اللَُّه{ نرسخ داخل أنفسنا أن ما سوى الله ال 
يجب أن يخيفن2ا، ال ينبغي أن نخاف منه، ال 
ينبغي أن نعت د عليه، ونط نئ إليه يف مقابل 
االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال 5و، و5و الله 

سبحانه وتعاىل[. 

املؤمن.. ملاذا ال يستطيع أعداؤه استغفاَله؟:ــ
موضحاً رضواُن الله عليه صفة أُْخَرى لله 
العزيز القهار تقوي ثقتنا به سبحانه، و5ي 
2َهاَدِة{، من إذا وثقنا به  ]}َعاِل2ُم اْلَغيِْب َوالشَّ
نقد وثقنا ب ن ال يخفى عليه يشا يف األرض 
وال يف الس2 اا، متس2ائالً: ]ن ت2ى ي كن أن 
يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي 5و من يعلم 

الغيب يف الس2 وات واألرض، 5و عالم الغيب 
والش2هادة؟ ومتى أحتاج نال يس عني, متى 
أدعوه نال يس2 عني؟ لي2س له مجلس معني 
نق2ط متى م2ا رسن2ا إىل بوابة ذل2ك املجلس 
ي ك2ن أن نقابله. 25و معكم أَين م2ا كنتم, 
5و من يعلم الغيب والش2هادة.. بالنس2بة له 
ُكّل يشا ش2ا5د لي2س 5ناك غائب بالنس2بة 
له س2بحانه وتعاىل إن ا ما 5و غائب وشا5د 

بالنسبة لنا الله يعل ه[.. 

نجدُ منتهى رحمة اهلل بنا، فيما ُيشّرعه لنا:ــ
يف ذات الس2ياق تحدث رض2وان الله عليه 
عن قوله تعاىل:}25َُو الرَّْحَ ُن الرَِّحيُم{، و5ي 
صفة أُْخَرى ترّس2خ يف نفوس2نا وتعزز الاقَة 
بالله س2بحانه، ورضب أمالة رائعة ترس2خ 
يف نفوس2نا إىل أي م2دى الل2ه رحي2م بعباده، 
مضيفاً بأن ترشيعات الله نيها الس2عادة لنا 
يف الدنيا قبل اآلخرة، والجنة إن ا 5ي مكانأٌة 
لنا عىل سرينا عىل نهجه القويم، وأن دساتريَ 
العال2م ال ي كن أن ترق2ى إىل ترشيعات الله، 
نتس2اال: ]أليس الناس يرشعون ألنفس2هم 
قوانني ودس2اتري؟ 5ل وراا5ا جنة ونار من 
الدولة التي ترشعه2ا؟. ال.. مجرد ترشيعات 

الحي2اة  لتس2تقر  عليه2ا  ت ش2ون  يق2ال: 
السياس2ية واالقتصادية، ويحصل اس2تقرار 
داخ2ل 5ذا الش2عب أَْو ذاك الش2عب نيس2عد 
الن2اس. 25ذا ُكّل م2ا يقولون2ه م2ن وراا ما 
يرشع2ون. ومع 5ذا م2ا أَْكا2َر األخطاا التي 
تظهر يف تلك الترشيعات؛ ألنها ناقصٌة جاات 
م2ن قارصي2ن وناقص2ني رشعو25ا للناس، 
الناس الذين ال ي كن أن يعلم ب ا 5و ترشيع 
مناس2ب له2م إال الل2ه ال2ذي خلقه2م. تأتي 
إىل الل2ه س2بحانه وتعاىل تجد كي2ف أنه ني ا 
5دانا إليه وني ا رّشعه لنا م ا 5و رضوري 
بالنسبة لحياتنا أن تستقيم عليه، وأن يسعد 
الناس يف الس2ري عىل نهجه، يأتي ليعدنا عىل 
ذل2ك باألجر العظيم, والاواب الكبري، برضاه, 
وباألمن ي2و1 لق2اه، وبالجنة الت2ي عرضها 
الس2 وات واألرض, الت2ي نيها ما تش2تهيه 
األنف2س وتََلّذ األعني. أليس 25ذا من مظا5ر 

رح ة الله؟[.

من مظاهر رحمته سبحانه.. مضاعفة األجر:ــ
1ـ الحسنة بعشر أمثالها:ــ

واسرتس2ل رض2واُن الل2ه علي2ه يف تعداِد 
مظا25ر رح ة الله بن2ا، والت2ي تجعلُنا ناُق 

ب2ه، ونتوكَُّل علي2ه وحده، وال نرك2ن إىل أحد 
س2واه، من 5ذه املظا25ر: )مضاعفة األجر( 
لنا، ونتح لنا أبواب كارية من أجل ذلك نجعل 
ُعنا س2بحانه  الحس2نة بعرش أماالها، يَُش2جِّ
ب2كل الوس2ائل لتكا2ري حس2ناتنا، لدرج2ة 
أن الحس2نة بع2رش أمااله2ا بين 2ا الس2يئة 
تكتب س2يئة واح2دة، ثم ي حو5ا س2بحانه 
عندم2ا نت2وب ويكت2ب بدلها حس2نات، قال 
ُل اللَُّه َسيِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت{،  تعاىل:}نأولئك يُبَدِّ

و5ذه منتهى رح ة الله. 

2ــ يتوُب علينا لكي نتوَب نحن:ـ 
ولم يكتِف رضواُن الله عليه بهذا التنبيه و 
الرشح، بل رضب ما2الً رائعاً داالًّ عىل رح ة 
الله بنا نقال: ]قد أعتذُر إىل ش2خٍص أس2أت 
إليه، م2اذا ي ك2ُن أن يع َل يل ب2دل اعتذاري 
إلي2ه؟. س2يقول يل: ]جا25ك ع2ىل ال2رأس يا 
رّجال، وكانت زّل2ة وانتهت، ونحن إخوة من 
اآلن نصاع2داً[. ألي2س 5ذا ُكّل م2ا ي كن أن 
يع له ش2خص يح2رت1 وصولك إلي2ه لتعتذر 
من زلة بدرت منك نحوه؟. أما الله نهو يتوب 
عليك, بل 25و أحياناً - وم2ع بعض عباده - 
يح2اول 5و أن يتوب عليه2م أوالً ليتوبوا }ثُمَّ 

ت2َاَب َعَليِْهْم ِلي2َتُوبُوا{)التوبة: من اآلية118( 
يع ل عىل أن يدنعه2م إىل أن يتوبوا، بلطفه، 

وبتونيقه ثم يتوبوا نيتوب عليهم[.

3ــ جعل أزمنة، وأمكنة، وأجواء معينة، يكون 
األجر فيها مضاعفاً:ــ

ُمعرِّن2اً لن2ا بأش2ياَا أُْخ2َرى تضاعف لنا 
األج2ر، يف الزمان، واملكان، واألجواا، نأش2ار 
إىل أن 5ن2اك أوق2اٍت معين2ًة جع2ل الله نيها 
أجر العبادة مضاع2ف نقال: ]يف خالل اليو1 
أوق2ات معينة نيه2ا صل2وات يُضاِعف نيها 
األع 2ال. يف خ2الل األربع والعرشين س2اعة 
5ناك وقت متأخر يف ثلث الليل اآلخر يضاعف 
ني2ه األع ال والحس2نات أَْكا2َر. 5ناك داخل 
األس2بوع يو1 واحد يضاعف نيه الحس2نات 
و5و يو1 الج عة، يف نفس 5ذا اليو1 س2اعة 
واح2دة يضاع2ف نيها األجر أَْكاَر. يف الس2نة 
5ناك ش2هر يضاعف نيه الحس2نات أَْكاَر إىل 
س2بعني ضعفاً، ويف نفس الشهر ليلة واحدة 
يضاعف نيها الحسنات آالف األضعاف، ليلة 

الَقْدر.. 5كذا بالنسبة للزمن[.
وبالنس2بة لألمكن2ة التي يضاع2ف نيها 
األج2ر ق2ال: ]أماكن معين2ة تك2ون العبادة 
نيها أنضل: املساجد، املساجد متعددة 5ناك 
مس2اجد العب2ادة نيها أنضل م2ن العبادة يف 
املس2اجد األُْخَرى، املس2جد الحرا1 ومس2جد 
رس2ول الل2ه )صلوات الل2ه عليه وع2ىل آله( 
واملس2جد األق2ى. يف داخل املس2جد الحرا1 
بجوار الكعبة تبدو الحسنات أَْكاَر وتضاعف 
أَْكاَر[. وبالنسبة لألجواا، وكيفية مضاعفة 
األج2ر نيها، قال: ]تأت2ي إىل األجواا، األجواا 
التي نؤدي نيها العب2ادة تجد كيف أن الع ل 
الج اع2ي يكون األج2ُر نيه مضاعف2اً أَْكاََر 
عندم2ا تص2يل ج اعة تصب2ح صالتك بنحو 

خ س وعرشين صالة[.

أسئلة وأجوبة مهمة جدًا:ــ
وتساال الش2هيُد القائُد بعد ذلك عدداً من 
األس2ئلة وأجاب عليها كاآلت2ي: ]وإذا نه نا 
أن2ه رحيم بنا ماذا يعن2ي ذلك؟ 5ل أن نقول: 
)الح د لله، لك الح د يا الله، ولك الش2كر يا 
الله(، ث2م نتجه يف عبادة اآلله2ة األُْخَرى، ثم 
نتجه يف طاع2ة األصنا1 األُْخ2َرى من أصنا1 
البرش ث2م نتجه إليه2م ننخانه2م ونرغبهم 

وناني عليهم ون جد5م أَْكاَر؟![. 
ثم أض2اف: ]5ل 5م ي تلك2ون ما نخاُف 
من2ه مال ا ي تل2ك الله؟. ال. 25ل أن نضلهم 
علين2ا أعظم من نضل الله علينا؟. ال. 5ل أن 
رح تهم بنا أعظم من رح ة الله بنا، ننحن 
نؤثر الرغب2ة إليه2م وااللت2زا1 بتوجيهاتهم 
أَْكاَر م ا يصدر من جانب الله تعاىل؟. ملاذا؟. 
مل2اذا ُكّل ذل2ك؟؛ ألنا ك 2ا قال الله س2بحانه 
وتعاىل }ُقِتَل اإْلِنَْساُن َما أَْكَفَرُه{ )عبس:17( 
قتل: لعن، لعن اإلنَْس2ان ما أكف2ره!!. ونعالً 
ُكّل إنَْس2ان يس2تحق اللعن2ة إذا ل2م يرج2ع 
ليتفهم جي2ّداً معاني رح ة الل2ه به، يتفهم 
جيداً معاني معرنته بالله، ليعرف بأنه ليس 
5ناك ما ي ك2ن أن يدنعه إىل أن ي يل إىل 5ذا 
الجان2ب أَْو 5ذا الجان2ب ال برغبة وال بر5بة، 

وال بخوف وال برجاا[.

ه�م ينظ�رون إىل م�ا يتعرَُّض ل�ه املؤمنون أنه خس�ارة, لكن الخس�ارة 
الحقيقية التي هم فيها، الخس�ارة الحقيقية التي سيلقونها هم }َوَقاَل الَِّذيَن 
وا أَنُْفَس�ُهْم َوأَْهِليِهْم يَ�ْوَم اْلِقيَاَمِة{، أما من  ي�َن الَِّذيَن َخِسُ آَمنُ�وا إِنَّ اْلَخاِسِ
رأونا أننا خسنا أنفس�نا وأهلنا يف الدنيا فليس�ت خسارة، لو خست بيتك، 
لو خست أهلك وأوالدك فطردت من بينهم فإن هذه ليست خسارة يف سبيل 
الله. وقد يصل بك األمر إىل أن تخس نفس�ك وأهلك وأوالدك ولكن يف ذل ويف 
اس�تكانة ع�ى أيدي أَْعَداء الل�ه ويف وضعية ال فضل لك فيه�ا؛ ألنك كنت من 
قعدت، كنت من س�كت, ومن توانيت حتى وص�ل األمر بك إىل أن تخرج من 

بيتك غصباً عنك، ثم ال فضل لك عند الله ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.. ]معرنة 
الله 22 وعده ووعيده 22 الدرس 15[

 إن الل�َه يف الُق�ْرآن الكري�م أوضح لنا بأن�ه ليس يف العمل يف س�بيله أية 
خس�ارة أب�داً. فأنت إن أنفقت يُْخِلُف عليك أضعاف م�ا أنفقت، وأنت عندما 
تكون تعمل يف س�بيله فينال�ك يشء من األلم كله س�يكتب لك عمال صالحا، 
ذلك األلم الذي قد ينالك عى أيدي أعدائك الذين لم تعمل يف سبيل رضبهم قد 
ينالك الكثري من األلم ثم ال يُكتب لك يشء. أما إذا كنت يف س�بيل الله فإن ُكّل 
حركة من حركاتك, وأي مصيبة تنالك, وأي مش�قة مهما كانت بسيطة كلها 

تكتب لك عمل صالح، وأن يكتب لك عمل صالح مضاعف األجر حينها ستجد 
بأن ُكّل ما ينالك ليس وراءه خسارة.

إن الخس�ارة هي أن يكس عظام اإلنَْس�ان عى أي�دي اليهود وهو بعُد لم 
يعمل ضدهم ش�يئاً، هذه هي الخس�ارة. إن الخسارَة هي أن يدمر بيتك عى 
أي�دي أَْعَداء الله وأنت ممن كنت ال تعمل ضدهم ش�يئا, هذه هي الخس�ارة. 
حينه�ا س�يكون ُكّل ما نالك عقوب�ة، والعقوبة ال أجر عليه�ا, ال أجر معها. 
أليس�ت هذه هي الخس�ارة الحقيقية؟.]معرنة الله 222 وعده ووعيده 22 

الدرس 15[

مقتطفات نورانية

ما استمتع به الطغاة يف الدنيا.. كان مثله عذاباً يف النار 
تن�اَوَل الش�هيُد القائد بال�رح بعضاً من 
آي�ات الوعيد يف الُق�ْرآن الكريم، والتي تحدثت 
ع�ن عذاب النار، وما فيها من أهوال، تقش�عر 
لس�ماعها األبدان، ليقي�م الحجة عى الظاملني، 
الذين يخافون أن يقولوا كلمة حق، يخافوا من 

املخلوق وال يخافوا من الخالق.

املوت.. يصبح نعمًة عند أهل النار:ــ
 فب�نّي لنا رضواُن الله عليه بأن ُكّل مصيبة 
يف الدني�ا تُع�د نعيم�اً عند أه�ل الن�ار وأَْكَب 
املصائ�ب يف الدني�ا ه�و امل�وت ال�ذي يخافه 
الكث�ريون، ويدخلون يف الباط�ل خوفاً من أن 
يموتوا، يقول لنا الش�هيد القائ�د هنا: ]هناك 
يف جهنم - هذا املوت ال�ذي يخاف الناس منه 
يف الدني�ا فيصل بهم الخوف من�ه إىل دركات 
جهن�م وإىل هذا العذاب الش�ديد - س�يصبح 
نعم�ة ك�بى يتمنونها ل�و كان باإلم�كان أن 
َمْت  يحصل�وا عليها. }يَ�ْوَم يَنُْظُر اْلَم�ْرُء َما َقدَّ
يََداُه َويَُقوُل اْلَكاِفُر يَا َليْتَِني ُكنُْت تَُراباً{)النبأ: 
من اآلي�ة40( يتمنى أه�ل جهن�م أن يموتوا, 
يتمن�ون أن يموت�وا, وحينئ�ذ س�ريون املوت 
ول�و كانت س�كراته ش�ديدة, ومزعجة، أقىس 
أَنَْواع املوت لديهم لرأوه�ا نعمة، لرأوها نعمة 
كب�رية؛ ألنهم س�يصلون إىل حالة ال يحس�ون 
معه�ا بألم ذلك الع�ذاب الش�ديد جهنم، فهم 
ال يق�ى عليهم فيموتوا، فيك�ون املوت راحة 
لهم، لو كان يمكن أن يموتوا, وال يخفف عنهم 
م�ن عذابها, ال يخفف لحظة واحدة, ال يخفف 
ْف َعنَّا يَْوماً ِمَن  يوم�ا واحداً. }اْدُعوا َربَُّكْم يَُخفِّ
اْلَعذَاِب{)غافر: من اآلي�ة49( يقول أهل النار 

ْف َعنَّا  ملالك خازن جهن�م: }اْدُعوا َربَُّك�ْم يَُخفِّ
يَْوم�اً{ يوما واحدا م�ن العذاب، وال يوم واحد، 
يوم واحد يف مليار سنة عى األقل.. ال يقبل وال 

يوم واحد[.

ما استمتع به الطغاة يف الدنيا.. كان مثله عذاباً 
يف النار:ــ

وأشار الش�هيد القائد رضوان الله عليه إىل 
أن أَنْ�َواع اإلغراءات يف الدنيا، والرش�اوى، هي 
إما م�أكل، أَْو ملب�س، أَْو مرب، أَْو مس�كن، 
فن�رى بعضهم قد يبيع دين�ه بوجبة غداء، أَْو 

عسل، أَْو بيت أَْو قرص، فيدخل يف الباطل.. 

بالنسبة للطعام و الشراب:ــ
 أك�د أن الل�ه س�بحانه جعل من أش�كال 
وأَنَْواع عذاب جهنم كالتي طمع فيها الظالم يف 
الدني�ا، فقال: ]عندما يأت�ي حاكم من الحكام 
يحك�م بالباطل عندما تقدم ل�ه ]جالونا[ من 
العس�ل عندما تق�دم له خروف�اً، عندما تنقله 
إىل بيتك وتقدم له غداء َدِس�ماً فيتعاطف معك 
فيضي�ع حق اآلخرين مقابل ما أعطيته, نقول 
له هنا: أنت أضعت الدين، أضعت الحق مقابل 
طع�ام ورشاب، أنت س�تلقى طعام�ا ورشابا 
س�يئا، وإذا كان�ت تل�ك وجب�ة واح�دة فإنك 
ستأكل من ذلك الطعام البشع يف اسمه, البشع 
يف منظ�ره, الذي ه�و يحرق البطن, س�تأكله 
دائما[ واستش�هد بقوله تعاىل: }َفِإنَُّهْم آَلِكلُوَن 
ِمنَْه�ا َفَماِلئُوَن ِمنَْها اْلبُُطوَن ثُ�مَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها 
وِم َطَعاُم  َلَش�ْوباً ِمْن َحِميٍم{، }إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّ

اأْلَِثيِم َكاْلُمْهِل يَْغِل يِف اْلبُُطوِن{.. 

بالنسبة للملبس واملسكن:ــ
ويف ذات الس�ياق وّضح رض�وان الله عليه 
أن من يبيَع دين�ه بمال حرام، من أجل ملبس 
جيد أَْو مس�كن جيد فإن اللَه سيلبس�ه قطعاً 
من النار، كما قال الشهيد القائد: ]هذا الثوب, 
ه�ذه البذل�ة ال أقبله�ا؛ ألن وراءه�ا ثياب من 
ن�ار, وراءها سابيل من قط�ران، وهكذا تجد 
يف تفاصي�ل جهنم إذا كنت واعي�اً، ما يجعلك 
تقارن يف ُكّل مس�رية حيات�ك عندما تتعرض 
لإلغ�راءات من قب�ل اآلخرين الت�ي هي عادة 
تتعل�ق بقضية الراب والطع�ام. ويقول الله 
سبحانه وتعاىل: }َلُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِمَن النَّاِر 
َوِمْن تَْحِتِهْم ُظَلٌل{)الزمر: من اآلية16( أليست 
هذه مس�اكن؟ مساكن يف النار عى هذا النحو، 
السقف كله نار، واألرض كلها نار، وما حولهم 
كله نار. يتحدث حتى عن ما يش�به املس�اكن؛ 
ألن َمن يريد لنفسه مسكناً جميالً يريد قصوراً 
فخمًة ويكون طامعاً فيها، قد يصل به طمعه 
إىل أن يحص�َل ع�ى مبانَي من ه�ذه وإن كان 
مقاب�ل دينه فيدخل يف الباطل, ويؤيد الباطل, 
ا عن س�بيل الله وحرب�اً ألولياء  ويصب�ح صادًّ
الل�ه؛ ألنه يريد مس�كنا جمي�ال. فليتذكر بأنه 
هناك يف جهنم س�يكون بدالً عن مسكنه }َلُهْم 
ِم�ْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِم�َن النَّاِر َوِم�ْن تَْحِتِهْم ُظَلٌل 
ذَِلَك{)الزم�ر: من اآلي�ة16( الحديث عن ذلك 
هو لتخويف الله لعب�اده }ذَِلَك يَُخوُِّف اللَُّه ِبِه 
ِعبَاَدُه يَا ِعبَ�اِد َفاتَُّقوِن{)الزمر: من اآلية16(، 
خافوا أن تكونوا ممن لهم من فوقهم ظلل من 

النار ومن تحتهم ظلل.
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هزّات أرضية عنيفة بني إيران والعراق 
يخّلف نحو 7 آالف قتيل وجريح

20 مسلحًا من »داعش« يسّلمون أنفسهم

الجبس السوري يسيطر على بلدتني يف 
ريف حماه الشرقي

 : متابعات:
رَضَب زلزاٌل قوي بقوة 7.3 عىل مقياس ريخرت، مس2اا األحد، املدن الحدودية بني إيران 

والعراق ووصلت آثاره إىل سكان بعض املدن الكويتية وبعض دول الرشق األوسط. 
وأنادت وسائل إعال1 أمس أن عدَد ضحايا الزلزال يف املناطق بني إيران والعراق وصل  إىل 
387 والجرحى إىل 6603، ني ا تواصلت الهزات االرتدادية يف منطقة كرمانش2اه اإليرانية، 

حيث بلغت قوة إحدا5ا 5.5 عىل مقياس رخرت.
وبحسب قناة امليادين، نقد قتل ثالثة وتسعني شخصاً وجْرح أَْكاَر من ألف يف محانظة 
كرمانشاه بإيران، ني ا ُقتل أَْكاَر من عرشة أشخاص وجرح قرابة مائتني يف العراق، نتيجة 

للزلزال.
وقالت وكالة األنباا العراقية إّن الزلزال تسبّب بحالة من الرعب يف العاص ة بغداد وعدد 
م2ن املحانظ2ات األُْخَرى، ك ا تس2بب بانقطاع ش2بكات الهاتف النق2ال يف معظم مناطق 
العاص ة، ك ا قال وزير يف إقليم كردس2تان العراق إن الزلزال تسبّب ب قتل 5 أشخاص يف 

اإلقليم وإصابة 100 شخص يف محانظة دياىل.
وأم2ا يف الكوي2ت، نقد قال2ت وكالة كون2ا الكويتية إّن 25زة أرضية خفيفة ش2عر بها 
س2كان معظم مدن الكويت مس2اا األحد، ونرش ناشطون عىل مواقع التواصل االجت اعي 
صوراً ومقاطع نيديو تُظهر حالة الذعر والهلع بني س2كان بعد املدن الكويتية الذين نزلوا 

الشوارع خوناً من الهّزة.
ك ا أنادت وس2ائل إعال1 عربية عاملية أن سكان س2وريا وبعض مدن نلسطني املحتلة 

ولبنان قد شعروا بالهزة األرضية أيضاً.

 : متابعات:
يف جديِد التطورات امليدانية يف س2وريا قالت وس2ائل إعال1 س2ورية يو1 أمس االثنني إن 
الجيش العربي الس2وري وحلفااه س2يطروا عىل بلدتَي الحس2ناوي وأبو الغر ش2 ال بلدة 

السعن يف ريف ح اه الش ايل الرشقي، بعد ع ليات عسكرية متواصلة يف تلك املناطق.
ويف الس2ياق ذات2ه نقلت مص2ادُر عدة عن املتحدث باس2م املرَكز ال2رويس لل صالحة يف 
س2وريا، ألكسندر بوتيانيخني، يف اليو1 نفسه، أن أَْكاَر من 20 مسلحاً من تنظيم »داعش« 
اإلْجَرامي سّل وا أنفَسهم للسلطات السورية، ش ال محانظة حلب، من أجل إعاَدة النظر 

يف مشاركتهم باألع ال القتالية والعفو عنهم.

ميشال عون: الحريري أشار إىل إمكانية عودته عن االستقالة 
 : متابعات:

نقلت وسائل إعال1 لبنانية، أمس االثنني، 
أن الرئي2س اللبنان2ي الع 2اد ميش2ال عون 
قال إن الح لة الوطنية والدبلوماس2ية التي 
خاضها لبنان من أجل توضيح وضع رئيس 
ال2وزراا س2عد الحري2ري يف الس2عودية قد 

أعطت نتائج إيجابية. 
وبحس2ب قناة املنار اللبناني2ة، نقد ع4ّ 
عون عن سعادته بإعالن الحريري عن قرب 
عودت2ه إىل لبن2ان، ك ا نقل2ت وكالة رويرتز 
لألنباا أن الرئي2س اللبناني الحظ من خالل 
املقابل2ة التلفزيونية الت2ي أجرا5ا الحريري 
مس2اا األحد، إش2ارة إىل إمكانية عودته عن 

االستقالة.
ك ا أش2ار عون يف تعليقات2ه التي نقلتها 
قن2وات ووس2ائل إعال1 لبناني2ة أمس عقب 
مقابل2ة الحريري، إىل أن ت اُس2َك اللبنانيني 
بعد اس2تقالة الحريري أك2د للعالم أن لبنان 
الَوح2دَة  وأن  واس2تقالل،  س2يادة  ذو  بل2د 
الوطني2َة التي تح2ىل به2ا اللبنانيني جعلت 
دول العال2م تُعِل2ُن حرَصها عىل االس2تقرار 
السيايس واألمني يف لبنان، ومنعت التدخالت 

الخارجية يف الشؤون اللبنانية.
الن2واب  رئي2س مجل2س  ق2ال  وب2دوره 
اللبنان2ي نبي2ه ب2ري، معلق2اً ع2ىل ذل2ك إن 

»الُعدول عن االستقالة نيه عدالة«.
وكان الحري2ري ق2د أج2رى أوَل مقابل2ة 
تلفزيوني2ة ل2ه بعد االس2تقالة »امللتبس2ة« 
مس2اا األحد الفائت عىل قناة »املس2تقبل« 
اللبناني2ة، حي2ث حظي2ت املقابل2ة بتفاعل 
كبري من قبل نش2طاا لبناني2ني عىل مواقع 

التواصل االجت اعي.
وسّلط النش2طاُا الضوَا عىل أحد املشا5د 
يف املقابلة، يظهر نيه الحريري و5و ينطر إىل 
رجل يح ل ورقة خلف مقدمة الحوار ويومئ 

إليه بحركة خفيفة، حيث تس2اال النش2طاا 
ع2ن 5ُوية ذلك الرجل وم2ا إذا كان يحاول أن 
ي يل عىل الحريري كالماً معيناً أَْو ي ال جهة 

ما تفرض عىل الحرير سيناريو محدد.
واعت4 النشطاا أن ما بدا عليه الحريري 
خالل املقابلة يعك2س غ وض الوضع الذي 
يعيشه يف الس2عودية، متسائلني عن عودته 
إىل لبن2ان، وع 2ا إذا كانت 5ناك تس2وية ما 
عرضت عليه من السعودية يف حال س حت 

له بالعودة. 

 تعليقات اللبنانيين على الظهور التلفزيوني األخير للحريري

ما الذي ُيخيُف إسرائيل يف الحرب القادمة؟

 : متابعات:
كش2فت وس2ائُل إع2ال1 إرسائيلية ع2ن طبيعة الخ2وف الذي 
يعي2ش نيه زع 2اُا كيان االحت2الل اإلرسائييل بش2ان أية حرب 

محت لة مع حزب الله واملقاومة الفلسطينية يف املستقبل.
»يف املواجه2ات القادمة ُكّل صاروخ س2يحقق إصابة«، تحت 
5ذا العنوان قالت القناة 12 الع4ية، يف تقرير لها الليلة املاضية، 
وأضان2ت: »إن عدداً من املس2ؤولني الس2ابقني يف رشكة رنائيل 
العس2كرية الصهيونية، حّذروا من توسيع مصانع تكرير النفط 
َواملصان2ع الكي اوي2ة يف حيف2ا، إذ أن وجوَد5َا أوج2د إلرسائيل 
تهديداً لم تكن تعرنه يف املايض«، حسب ا أناد املركز الفلسطيني 

لإلعال1.
وأضان2ت القناة أن 5ؤالا املس2ؤولني قال2وا: إن »رضبة من 
املقاومة س2وف تحدث كارثة لم يسبق لها مايٌل«، وترسد القناة 
تفاصي2ل املخ2اوف: التق2ى نائب رئي2س البح2وث والتطوير يف 
رشك2ة رنائيل، َونائب مدير قس2م الصواري2خ ورئيس مرشوع 
ب2اراك - نظا1 الدناع الصاروخي - 5ذا األس2بوع يف نقطة تطل 
عىل مصايف خليج حيفا، وأكدوا، »أن إرسائيل ستواجه يف الجولة 

املقبلة مش2كلًة ل2م تكن تعرنها من قبل، يف إش2ارة إىل صواريخ 
املقاومة«.

بدوره، قال »شيك شاتزبريجر«، نائب رئيس قسم الصواريخ 
يف رشكة رنائيل، »يف العا1 2006 لم تكن املقاومة الفلس2طينية 
واللبناني2ة ت تل2ك صواري2خ دقيقة، أم2ا اليو1 نلديه2م القدرة 
ع2ىل تحديد مكان مص2ايف النفط يف حيفا ع42 »الجي بي أس« 

ورضبها«.
م2ن جانبه ق2ال آيف واينرب، الرئيس الس2ابق لقس2م الدناع 
الصاروخ2ي يف رنائيل: »إذا س2قط ص2اروخ، نإنه س2يؤدي إىل 
اش2تعال املنطقة كله2ا، َوخاص2ة إذا ت ت توس2عة املصانع إىل 

املناطق املفتوحة ك ا تخطط الحكومة«.
وخت 2ت القن2اُة تقريَر5ا بترصي2ح لنائب الرئيس الس2ابق 
للبح2وث التطويري2ة يف رشك2ة »رنائيل« نفتايل أمي2ت: »لننظر 
لق2رب املنازل يف كريات حاييم وكريات آتا، س2نرى بوضوٍح أنه 
ليس حيفا 5ي الوحيدة التي س2يتم استهداُنها وإخالُا السكان 
منها، أي أن حوايل 200 ألف من السكان سيتم إخالؤ5م إن وقع 

حادث«.
*نقالً عن موقع قناة العالم



ل أيَّ تهديد على  الق���وةُ البحري���ُة لبلدن���ا ال تش���كاّ
امِل�ح���ة البحرية لل���دول في نش���اطها التجاري، وال 
تشكل تهديداً على دول أُْخ�َرى غير النظام السعودياّ 

وَمن لهم مشاَركٌة مباشرة في العدوان على بلدنا.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

عبدالوهاب المحبشي
 س2 ع الس2يُد العاِل2ُم الكبريُ 
بدر الدي2ن الحوثي رض2واُن الله 
عليه رئيس2اً من الرؤساا العرب 
ي2وّزع تَُهَم الكف2ر والزندقة عىل 
مؤمن2ني، ويزُعُم أنه س2يبيُد5م، 
نعند5ا يقال إن السيد بدر الدين 
قال: إن 5ذا الرجَل لن يخُرَج من 
الدنيا حت2ى يخزى خزياً كبرياً أو 
ما معناه، ث2م تال قول الله تعاىل: 
»إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَالُُهْم 
َغَض2ٌب ِمْن َربِِّهْم َوِذل2ٌَّة يِف اْلَحيَاِة 

يَن«. نْيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُ ْفرَتِ الدُّ
ثم أكد الس2يد ب2در الدين أن االنرتاَا مدع2اُة الذلة والخزي يف 

الدنيا كُسنة إلهية بدليل قوله تعاىل »وكذلك نجزي«.
25ذا الع2دوان الس2عودي األمريك2ي ع2ىل الي ن ش2هد أك4َ 
مهرج2ان لالنرتاا والكذب ع4 التأري2خ تقريباً، نلم يحصل أن 
كانت وس2ائُل اإلعال1 يف أية حرب سبقت ب ستوى 5ذا التطور 
عاملي2اً، ولم تُس2تخد1 لكي2ل ُكّل 5ذا التجديف وال2ردح والدجل 

مدنوع الا ن يف أية حرب ك ا حصل يف العدوان عىل الي ن..
إذن نالذل2ة والخ2زي وَعٌد إلهي وج2زاٌا منه مل 2وِّيل وُصناع 
الك2ذب واالنرتاا.. ما الذي يحصل للس2عودية اآلن؟ كيف تنفق 
أمواَلها بس2فه وطيش وجنون ال مايَل له يف تأريخها الذي كان 
كله نوعاً من الس2فه والطيش؟ كيف تترصف تجاه دول عربية 
بتعاٍل وغرور واس2تعالا كذلك غري مس2بوق يف تأريخها وبدون 
أي احرتا1 ملواثيق دولية أو أعراف إنَْسانية، مع أن تأريَخها كله 
غ2رور.! كيف تش2ن عدواناً بدون أي ح2ق أو مزعو1 حق حتى 
أم2ا1 العالم، ث2م تزعم أنها مظلومة بعد ثالث س2نوات عدوان، 
وأنها تتع2رض لالعتداا! تزُعُم أنها انت2رصت ولن يقَف أمامها 
أح2ٌد ثم تس2تنجد العال2م إلغاثته2ا.. تحارص ش2عباً وتزعم أن 
حصاَر5ا له ملنع وصول الس2الح نت ن2ع عنه الغذاا والدواا ثم 
بعد ثالث سنوات تجويع تشكو من وصول السالح إليه وتبارش 

مطالبَة العاَلم ب ساعدِتها لحصاره..
تدّم2ُر الي 2ن بزعم الح2رص إلع2ادة رشعيته للحك2م َوإذا 

بحكامها يفقدون رشعيتَهم التي كانوا يصلون 

مالمح نهاية اململكة 

العدد )295(  
الاالثاا
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معاذ الجنيد
ه����ذي ال���ح���ش���وُد ج���ب���اٌل ف���ي ت��ص��لُّ��ِب��ه��ا

م���ا ُع�����دَت وح�����َدَك ي���ا )ع����طَّ����اُن( )ع��طَّ��ان��ا( 
ف��ق��ل ل��َم��ن ق���د ت����م����اَدوا ف���ي ع��داوت��ه��م

ل��ق��د ف��ت��ح��ُت��م ع��ل��ى ال���ط���اغ���وت ُب��رك��ان��ا

ُجنيدياتُجنيديات

البقية ص 8

البقية ص 8

البقية ص 8

أُويص أ25يل وأرستي وأوالدي وأبن2اا إْخَوِتي 
بتق2وى الل2ه واال5ت 2ا1 والج2د واملس2ارعة يف 
ُكلِّ م2ا 5و لله رضا -ُس2بَْحان2َُه َوتََع2اىَل-، وأن 
يس2ت روا يف 25ذه املس2رية املقدس2ة مس2رية 
الجهاد واالستشهاد؛ ألنَّنا رسنا يف مسرية أنبياا 
الل2ه وأوليائه مقتدين برس2ول الله صلوات الله 
علي2ه وعىل آل2ه ومقتف2ني أثَره نخط2و ُخطاه 
ولن2ا يف آل بيت رس2ول الله صل2وات الله عليهم 
الُق2دوة واألس2وة نال قي 2َة للحي2اة إذا كان ال 
يزال الظاملون واملس2تك4ون وأَْعَداا الله 5م من 

يهي نون عىل املس2ل ني وال قي 2ة للحياة يف ذل 
و5وان.

ونق2ول ك 2ا ق2ال اإلم2ا1 الحس2ني رضوان 
الله تع2اىل عليه )نإني ال أرى املوَت إال س2عادًة 
والحي2اَة م2ع الظاملني إال ش2قاا وبرم2ا( وقال 
أيض2اً )إن كان دين مح د لم يس2تقم إال بقتيل 

يا سيوُف ُخذيني(.
والسال1 عليكم ورح ة الله وبركاته.

اللُه أَْك4َ – املوُت ألمريكا – املوُت إلرسائيل – 
اللعنُة عىل اليهود – النرُص لإلسال1.

الشهيد املجاهد/ سالم أحمد حسن راصع 
محافظة صعدة – منطقة مران 

سنظل نعذرك َوننتظرك..!!
حمير العزكي 

لطامل2ا كان ظه2وُرك ح 2الً ثقي2الً عىل 
ظهور25م.. ولطاملا ظلت رس2ائلُك أعاصري 
وتصي2ب  نرائُصه2م  له2ا  ترتع2د  رع2ب 
العج2ز مفاصله2م.. ولطامل2ا  بروماتي2ز1 
مّرغت تحركات2ك أنونهم يف الوحل وجّردت 
م2ن الق2وة والق2درة طائراته2م وآلياته2م 
ومحركاته2ا.. باألم2س القريب رسبوا خ4 
اس2تهدانك واستش2هادك.. وصب2اح اليو1 
س2اا صباُح املنذرين.. رشبوا كأس الخزي 
ولبس2وا عباية الدج2ل وال2زور والبهتان.. 
عندما ش2ا5دك العاَلُم تقف مجاوراً لعطان 
ومتكئاً عىل نقم.. وس2 عك الج يع تزأر من 

عرينك الي اني الضاربة جذوره يف تأريخ صنعاا املكلل بوس2ا1 س2ا1 بن 
نوح عليه السال1. 

ما زلَت بعنفوان الش2باب َونْصِل الخطاب والخوف من يو1 الحس2اب 
تقتحُم عىل املنايا أبوابها وتفوق يف دروب الش2هادة ُكّل طالبها.. وما زلنا 
كل ا اش2تد بنا العناُا وأنهكنا الغالا والوباا وأوش2كت أنياُب الحاجة أن 
تُطِب2َق نم الجوع عىل العباد وازداد صلف ووقاحة أرباب الفس2اد.. نلقي 
بالل2و1 عليك.. وحني ال يُعفيك عل ن2ا بحجم العوائق واملعوقني املعاقني.. 
يش2فع لك جهُدك وجهادك عند املس2تضعفني الصامدي2ن؛ ولذلك ما زلت 

تسكن قلوبهم. 
ص2ار حضورك املرشف مباركاً َومش2اركاً يف ُكّل حف2ل تخرُّج لدنعات 
املقاتل2ني املجا5دين ولكل إنج2از تصنيعي عس2كري وكل جبهة بطولة 
ورشف.. يهون علينا الغياب املخزي لدور األجهزة واملؤسسات الحكومية 
الت2ي تقف ع2ىل ق ة 5رمه2ا املهرتئ بالرىش واملحس2وبية واالس2تغالل 
والالمب2االة مّ 2ن مردوا عىل النف2اق وأدمنوا االتجاَر ب عان2اة البالد منذ 
عق2ود.. اعتادوا نيه2ا الص م عن أنني الجوع2ى والع ى عن مآيس حياة 

املواطنني وعاشوا رصعى الض ائر. 
وصار نجاحك يف ميادين الجهاد يف دعم وإس2ناد املجا5دين.. يغفر لك 
اإلخفاَق يف محاربة الفساد وكبح ج اح الفاسدين.. نك ا يأِنُس املجا5د 
باملجا5د.. يضيق الفاسد ذرعاً باملجا5د.. والرشاكة التي تحصن دواوين 
الفساد ال مكاَن لها يف ميادين الجهاد.. والاقانة التي تعتنُقها َويعتنُقها 

ويتحصن بها املجا5دون.. يعاديها ويتأبَُّط 

تساؤالت للحراك الجنوبي!
سليم المغلس 

اإلم2ارات  تظه2ره  م2ا  رغ2م 
م2ن دع2م  مل2ا يس2 ى باملجلس 
ومزاي2دات  الجنوب2ي  االنتق2ايل 
إعالمية بشان القضية الجنوبية 
, إاّل ان توجهاتها وتحركاتها عىل 
إىل  تكش2ف  الجن2وب  يف   االرض 
ان ما يس2 ى باملجل2س االنتقايل 
الح2راك  نصائ2ل  وخصوص2ا 
املنضوية نيه مجرد اداة وعنوان 
تس2تغله وتس2تا ره اإلم2ارات , 
يف رصاعاته2ا س2واا م2ع القوى 
السياسية الي نية أو مع قطر واالخوان املسل ني او مع القوى 
الجنوبي2ة املنا5ض2ة لل 2رشوع اإلماراتي االحت2اليل خصوصا 
يف تل2ك املناطق التي لم تخضع لس2يطرة اإلم2ارات كلية,  ك ا 
تتحرك ع4ه كعنوان نحو خلق وصناعة ادوات مناطقية وقبلية 
وس2لفية جديدة ت كنها من بسط س2يطرتها عىل املحانظات 

واملناطق الجنوبية الواحدة تلو االخرى.


