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قريبًا..

عطاؤكم يستحق تغطية أوسع
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الح د لله رب العاملني وصىل الله وس3لم عىل سيدفا مح د 
وعىل آله الطا0رين وصحبه املنتجبني. 

بع3ون م3ن الل3ه ونضل من3ه ويف إطار الس3عي املس3ت ر 
للتطوي3ر كّ اً وكيفاً ب ا ي كننا م3ن مواكبة إعالمية جديرة 
ب ا يقدمه ش3عبنا الي ني من عطاء عظيم يف مواجهة أعتى 
ع3دوان وأقىس لصار يرسفا يف ش3بكة املس3رة اإلعالمية أن 
فعلن بدء تدش3ني قناة املس3رة مبارش وذلك لتحقيق أ0داف 

عدة منها:
-ض ان تغطية أوس3ع لواق3ع الي ن يف مختل3ف املجاالت 
خصوصا وقد رضب ش3عبنا الي ني املث3ل اأعىل يف الحضور 
الثوري والس3يايس واالكادي ي والعس3كري التحرري زاخرا 
بعطاء الش3هادة يف سبيل اس3تعادة كرامته واسرتداد سيادة 

بلده وتحقيق استقالله.
-اإلطاللة بش3كل أك93 عىل األ3داث يف املنطق3ة والعالم 
لحظ3ة بلحظة م3ع الرتكيز ع3ىل القضية الفلس3طينية وما 
يتصل بها من أل3داث ونعاليات إقلي ي3ة ودولية باعتبار0ا 
مح3ور رصاع اأمة العربية واإلس3المية مع العدو اإلرسائييل 

وقوى االستكبار العاملي.

- نتح مجال أوسع لتغطية محلية وإقلي ية ودولية للكثر 
من الفعاليات السياس3ية واالفش3طة االجت اعي3ة إىل جافب 
اأن3ال1 الوثائقية الهادن3ة والتقارير املتنوع3ة واملحارضات 

الرتبوية والتثقيفية .
وس3يكون إفطالق املسرة مبارش مع بش3ائر ذكرى املولد 
النب3وي الرشيف ع3ىل صالبه وآل3ه أنضل الصالة والس3ال1 
الذي يت يز بإليائه ش3عبنا الي ني س3نويا، وبهذه املناسبة 
الجليلة والعظي ة فرنع أس3 ى آي3ات التقدير واإلكبار لألمة 
ج ع3اء ويف الطليع3ة الس3يد / عبدامللك بدر الدي3ن الحوثي، 
ليث توجيهاته وإرشاداته تنر لنا الدرَب وتدنع بنا إىل املزيد 

من العطاء.
إن ط ولن3ا من خالل 30ذه الخطوة اإلعالمي3ة أن تكون 
قضية شعبنا الي ني لارضًة دوما يف عالم ال مكان نيه ملن ال 
لضور له عىل كانة الصعد ب ا يساعد شعوب أمتنا أن تطلع 
عىل تجربة شعٍب يتكئ عىل تأريخ كفالي عريق يف مواجهة 
قوى االس3تع ار، اأمر ال3ذي مكنه من مواجهة االس3تكبار 
العامل3ي والتص3دي للع3دوان الس3عودي اإلمارات3ي املس3نود 
مب3ارشة من ثالث3ي الرش اأمريك3ي ال9يطاف3ي اإلرسائييل، 

و0و ثالثي عدوافي عىل اأمة ج عاء وليس نقط عىل شعبنا 
الي ني العزيز.

وبهذه املناس3بة أتقد1 بالتهئنة والش3كر ل3كل العاملني يف 
شبكة املسرة اإلعالمية ب ختلف قطاعاتها )قنوات وصحفاً 

ومواقع وإذاعات وخدمات إعالمية أخرى(.
ك ا الش3كر موصول لج هور املس3رة الذي فبادله املحبة 
والتقدي3ر فظ3ر م3ا فش3عر من3ه من ثقة بش3بكة املس3رة 
اإلعالمية، ليث مثلت املتابعة الج ا0رية الواسعة أبرز دانع 
عىل تحس3ني وتطوير وتوس3يع النش3اط اإلعالمي ملتزمني 
صدق الكل ة ش3عارا لن فحيد عنه بإذن الله تعاىل، مع تقبلنا 

بصدر رلب أي فقد بناء، وما الك ال إال لله ولده.
الرل ة للشهدا، الش3فاء للجرلى، الحرية لألرسى، العزة 

والكرامة والنرص لشعبنا الي ني العظيم.
 

مح د عبدالسال1 
رئيس مجلس إدارة شبكة املسرة اإلعالمية

29 صفر 9 10 0جرية  - 18 فون 9 2017 ميالدية

كمني م��زدوج يف جيزان والعدو السعودي يعترف مبقتل 10 من جنوده
تقرير سري خلرباء األمم املتحدة:  مزاعم دخول صواريخ  إىل اليمن غري صحيحة بل ذريعة الستخدام احلصار كورقة حرب

مقتل وإصابة عدد من املرتزقة بينهم قيادي بارز وإحراق آلية بهجوم يف موزع

صحف سعودية تصف انتصارات املرتزقة بنهم بالوهمية

السعودية تنعي »العاصفة« 

وكيل وزارة الصناعة:  املواطن يواجه عدوانًا شرسًا واخطبوط فساد وهتربًا للجهات املعنية  لدينا محلة للن�زول امليداين للمخابز واألفران واألسواق
رئيس الرقابية :  العدوان سبب رئيسي يف ارتفاع األسعار  وتتحمل احلكومة جزًء كبريًا مما يعانيه املواطن ولدينا دراسة تؤكد فساد بعض الوزراء

بعد إعالن العدوان إغالق املنافذ وانعدام الرقابة احلكومية.. ارتفاع أسعار املواد الغذائية تضاعف معاناة املواطنني

غياب حكومي!
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إعالم العدو السعودي يعرتف بمصرع وإصابة  كمين محكم يستهدف دورية سعودية في جيزان ومقتل طاقمها
10 من جنوده يف جبهات ما وراء الحدود

 : متابعات:

اعرتنت وس3ائُل إعال1 العدو الس3عودي 
ب 3رصع وإصابة 10 م3ن جنود0م بنران 
أبط3ال الجي3ش واللج3ان الش3عبية خالل 
وراء  م3ا  الدائ3رة يف جبه3ات  املواجه3ات 

الحدود خالل الثالثة أيا1 املاضية نقط.
وتابع3ت صحيف3ة املس3رة اعرتان3ات 
املادي3ة،  بخس3ائره  الس3عودي  اإلع3ال1 
ولصلت عىل أس3 اء القتىل والجرلى من 

جنود العدو السعودي و0ي كالتايل:

القتىل وعدُد30م 0 و0م ُكلٌّ من: ضاوي 
محس3ن الرناعي الغامدي- س3يف مح د 
ظان3ر بن منب3ت الرساس3 ة- جندي أول 
مفرح يحيى لبشان النجادي- عواجي بن 

لسن أل د عطيف.
ُكلٌّ  و30م   ،6 وعدُد30م  والجرل3ى 
م3ن: امل3الز1 أول أل 3د ب3ن س3عيد ب3ن 
س3دران الغامدي- قاس3م بن ظا0ر س3عد 
الس3حي ي– عبدالل3ه خل3ف عبدالرل 3ن 
املنت3رشي- إبرا0ي3م بن عوده أب3و ايديه- 
الرقيب س3عود بن عبالن بن نالح آل ع ار 

الدورسي- فايف بحيص القعاري. 

قنص 4 من مرتزقة الجيش السعودي وتدمري آليتني بجيزان ونجران
 : ما وراء الحدود:

ش3هدت جبه3اُت م3ا وراء الح3دود، يو1 
أمس الس3بت، عدداً من اإلفج3ازات امليدافية 
واللج3ان  الجي3ش  أبط3اُل  لّققه3ا  الت3ي 
متنوع3ة،  عس3كرية  بع لي3ات  الش3عبية 
أس3فرت عن سقوط خسائَر مادية وبرشية 

يف صفوف جيش العدو ومرتزقته.
التابع3ة  القناص3ة  ول3دة  يف  مص3ادر 
للجي3ش واللجان أنادت لل س3رة أن 0 من 
مرتزقة الجيش الس3عودي لقوا مصارعهم، 
أمس، بع لي3ات قن3ص يف منطقتَي فجران 
وعس3ر، لي3ث أردت القناص3ة اثنني منهم 
قبال3ة منف3ذ الخ3راء بنج3ران، واثنان يف 

منفذ علب بعسر.
ول3داُت  ت ّكن3ت  ففس3ه،  الي3و1  ويف 
الجيش واللجان الش3عبية م3ن تدمر آلية 
عس3كرية مح لة ب ج وعة من املرتزقة 
يف مرتفعات رجال ب نطقة فجران، وأكدت 
مصادر عسكرية للصحيفة أن ج يع من 
كاف3وا عىل مت3ن اآللية س3قطوا بني قتيل 

وجريح.
ويف فجران أيضاً رضب3ت قذائف مدنعية 
الجي3ش واللج3ان تج ع3ات لجن3ود جيش 
الع3دو الس3عودي يف موق3ع الش3بكة قبالة 
منف3ذ الخراء، محقق3ًة إصاباٍت مبارشًة 
ودقيق3ًة أس3فرت عن س3قوط خس3ائر يف 

صفوف جيش العدو.
وأم3ا يف منطق3ة جي3زان، نق3د فف3ذت 
ولدة الهندسة العس3كرية يف قوات الجيش 
واللجان ك يناً محك اً عىل دورية عسكرية 
أم3س  الحرب3ي  اإلع3ال1  ووّزع  س3عودية، 
مشا0َد الع لية التي أسفرت عن تدمر آلية 
عسكرية س3عودية ومقتل س3ائقها، ليث 
أظهرت املشا0ُد اففجاَر اآللية أثناء مرور0ا 

يف ألد الطرق باملنطقة.
وجاء ذل3ك بالتزامن م3ع قصف مدنعي 
م اث3ل اس3تهدف تج ع3اٍت أُْخ3َرى لجيش 
العدو السعودي يف موقَعي الغاوية وملح ة 
ب نطق3ة جي3زان أيض3اً، إىل جاف3ب قصف 
مدنعي آخ3ر اس3تهدف تج ع3اِت املرتزقة 
ش ال صحراء ميدي، ليث لققت ع لياُت 

القصف إصاباٍت مبارشًة.

قتلى وجرحى بضربات مدفعية في ذباب وحيفان 

مصرع قيادي بارز يف صفوف املرتزقة وإحراق آلية عسكرية خالل عمليات نوعية يف موزع
 : تعز:

تكبّد مرتِزقُة العدوان الس3عودي اأمريكي عدداً من 
الخس3ائر املادي3ة والبرشية، يو1 أمس الس3بت، خالل 
ع ليات عس3كرية فوعية ففذتها ول3داٌت من الجيش 
واللجان الش3عبية عىل عدد م3ن مواقعهم وتج عاتهم 

يف جبهات متفرقة ب حانظة تعز.
البداي3ة م3ن مديرية م3وزع، ليث أن3ادت مصادر 
عس3كرية لصحيفة املس3رة، أن ول3داٍت من الجيش 
واللج3ان فّفذت، أم3س، ع ليًة فوعي3ًة باغتت مرتزقة 
العدوان رشق منطقة »الهاميل«، وقد أسفرت الع ليُة 
ع3ن إلراق طقم لل رتزقة، باإلَضاَنة إىل س3قوط عدد 
من القتىل والجرلى يف صفونهم، ك ا شهدت الع لية 
ن3رار أع3داد م3ن املرتزق3ة م3ن مواقعهم أم3ا1 فران 

الجيش واللجان.
ويف املديرية ذاته3ا رضبت مدنعيُة الجيش واللجان 
تج عات ومخي ات ملرتزقة العدوان ش3 ال معس3كر 
خال3د يف اليو1 ففس3ه، وأنادت املصادر بس3قوط عدد 
م3ن القتىل والجرلى يف صف3وف املرتزقة جراء ع لية 

القصف.
ويف ع لي3ة فوعية جديدة، لق3ي القيادي يف صفوف 

املرتزق3ة »املق3د1 محف3وظ الريايش« مرصع3ه، يو1 
أم3س، بنران الجيش واللجان يف جبهة القرص ب دينة 

تعز.
ك ا شنت مدنعيُة الجيش واللجان الشعبية، أمس، 

ع ليات قصف عىل تج عات ملرتزقة العدوان يف ُكلٍّ من 
منطقة املفاليس ب ديرية ليفان، ويف معس3كر اإلما1 
ب ديرية ذباب، محققًة إصاباٍت مبارشة أس3فرت عن 

سقوط خسائَر برشيٍة يف صفوف املرتزقة.

قنص 8 مرتزقة يف نهم 
و»زلزال 1« يعاود ضْرَب 

تجمعاتهم 
 : نهم:

يف جديِد الع ليات العس3كرية أبط3ال الجيش واللجان 
الش3عبية يف جبه3ة فه3م، التي تش3هُد إفج3ازاٍت ميدافيًة 
متواصلًة منذ نرتة، أنادت مصادُر عس3كريٌة لل سرة، أن 
8 م3ن مرتزقة العدوان، لقوا مصارعهم بع ليات متفرقة 
لقنّاص3ة الجي3ش واللجان الش3عبية يف ع3دة مناطق من 

املديرية، يو1 أمس السبت.
وفّفذ أبطال الجيش واللجان العش3بية يف اليو1 ذاته 
ع لي3ة صاروخي3ة جدي3دة، اس3تهدنوا به3ا تج عات 
ملرتزق3ة الع3دوان خل3ف »عي3دة« يف املديرية ففس3ها، 
بص3اروخ من ف3وع »زل3زال 1«، وقد أك3دت للصحيفة 
مصادر يف قوات الجي3ش واللجان، أن الصاروَخ أصاب 
0دَنه بدقة، موقعاً خس3ائَر ماديًة وبرشية يف صفوف 

املرتزقة.
وتش3َهُد جبه3ُة فه3م خ3الل الف3رتة اأخ3رة ع لياٍت 
صاروخي3ًة متواصلة، بصواريخ »زلزال 1 و2« تس3تهدف 

تج عات املرتزقة يف عدة مناطق بشكل شبه يومي. 

مصرع 24 مرتزقاً يف عدد من 
الجبهات الداخلية

الحوثي يدعو أطفال العاصمة إليصال رسالتهم بوقفة احتجاجية يف اليوم العاملي للطفولة
 : خاص:

أنادت مصادُر عسكريٌة لصحيفة 
املس3رة أن ع3دَد رصع3ى املرتزقة يف 
ع3دد من الجبه3ات الداخلية، بلغ 20 
قتيالً، خالل اليوَمني املاضيني نقط.

وقالت لل س3رة مصادُر يف ولدة 
الِقناص3ة التابع3ة للجي3ش واللجان 
الش3عبية: إن 7 م3ن مرتزقة العدوان 
لق3وا مصاِرَعه3م بع لي3ات متفرقة 
للقناصة يف محانظتَي مأرب وشبوة، 

خالَل يو1 أمس السبت نقط.

وبحسب املصادر نإن القناصة أردت 
0 من املرتزقة، أمس، بع ليات متفرقة 
يف جبهة رصواح ب حانظة مأرب، ني ا 
لقي اثنان منه3م ففَس املصر يف جبهة 
الساق بشبوة، وتم قنُص مرتزق آخر يف 
منطقة طوال السادة ب ديرية عسيالن 

يف املحانظة ذاتها.
ويأتي ذلك ض ن فش3اٍط عسكري 
متزايٍد لولدة الِقنَاصة، ليث تش3هُد 
مختل3َف الجبه3ات ع لي3ات فوعي3ة 
يومية تنفذ0ُا الِقنَاصة وتس3فُر عن 

سقوط أعداد كبرة من املرتزقة. 

 : خاص:
دع3ا مح 3د ع3يل الحوث3ي - رئيُس 
اللجن3ة الثورية العليا، أطفاَل العاص ة 
تنفي3ِذ وقف3ة  إىل  صنع3اء ومحيطه3ا 
التجاجي3ة يف اليو1 العاملي للطفولة يف 
العرشي3ن م3ن فون 9 إليصال رس3الة 

أطفال الشعب الي ني.
العلي3ا،  الثوري3ة  رئي3ُس  وطال3ب 
ج يَع س3فراء النوايا الحَس3نة بالعالم 
الي 3ن  لزي3ارة  بالطفول3ة  واملهت 3ني 
واالط3الع عىل م3ا اقرتنه الع3دوان من 

جرائم بحق الطفولة.
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 : خاص:
يف إطاِر الس3عي املس3ت ر لتطوي3ر قناة 
وب 3ا  وكيف3اً،  كّ 3اً  الفضائي3ة  املس3رة 
ي كنه3ا م3ن مواكب3ة إعالمية جدي3رة ب ا 
يقدُمه الش3عُب الي ني م3ن عطاء عظيم يف 
مواجهة أعتى عدوان وأقىس لصار، أعلنت 
ش3بكة املس3رة اإلعالمي3ة عن بدء تدش3ني 
قناة املس3رة مبارش يف ذك3رى املولد النبوي 
الرشي3ف عىل صالب3ه وآله أنض3ل الصالة 
والس3ال1 التي تت يّز ش3بكُة املسرة بإلياء 

0ذه املناسبة العظي ة.
وقال مح د عبدالس3ال1 -رئيس مجلس 
إدارة ش3بكة املس3رة اإلعالمي3ة- ب3أن ذلك 
يأت3ي لتحقي3ق أ30داف ع3دة منه3ا ض ان 
تغطي3ة أوس3ع لواق3ع الي 3ن يف مختل3ف 
املجاالت، واإلطاللة بشكل أك9 عىل األداث 
يف املنطقة والعالم لحظة بلحظة مع الرتكيز 
عىل القضية الفلسطينية وما يتصل بها من 
ألداث ونعاليات إقليْ ية ودولية؛ باعتبار0ا 
مح3وَر رصاع اأمة العربية واإلس3المية مع 
الع3دو اإلرسائييل وقوى االس3تكبار العاملي، 
ونتح مجال أوسع لتغطية محلية وإقليْ ية 

ودولي3ة للكث3ر م3ن الفعاليات السياس3ية 
واأفش3طة االجت اعي3ة إىل جاف3ب اأن3ال1 
املتنوع3ة  والتقاري3ر  الهادن3ة  الوثائقي3ة 

واملحارضات الرتبوية والتثقيفية.
 واش3ار ب3أن ط 3وح الش3بكة م3ن خالل 
30ذه الخط3وة اإلعالمية الرتكيز ع3ىل القضية 
الي ني3ة وان تك3ون ل3ارضًة دوم3ا يف عالم ال 
م3كان نيه ملن ال لضور ل3ه عىل كانة الصعد، 
وب 3ا ي كنه م3ن مواجهة االس3تكبار العاملي 
والتصدي للعدوان السعودي اإلماراتي املسنود 

مب3ارشة من ثالثي الرش اأمريك3ي ال9يطافي 
اإلرسائي3يل، و30و ثالث3ي عدواف3ي ع3ىل اأمة 
ج عاء وليس نقط عىل شعبنا الي ني العزيز.
متقدماً بهذه املناس3بة بالتهئنة والشكر 
ل3كل العاملني يف ش3بكة املس3رة اإلعالمية 
وصحف3اً  )قن3واٍت  قطاعاته3ا  ب ختل3ف 
ومواقَع وإذاعاٍت وخدماٍت إعالمية أُْخَرى(، 
ولج هور ش3بكة املس3رة اإلعالمية والذي 
يعت93 الدان3ع اأس3ايس لتطويْر وتحس3ني 

فشاط الشبكة.

أخبار

تقرير سّري لخبراء األمم المتحدة: مزاعم دخول صواريخ إلى اليمن ليست صحيحًة بل ذريعة الستخدام الحصار كورقة حرب
السعودية تنعي »العاصفة« 

صحيفة عكاظ السعودية تهاجم المرتزقة وتعترف بأن انتصاراتهم وهمية:

رئيس الثورية العليا ساخرًا من اجتماع وزراء 
خارجية العرب اليوم بالقاهرة: 

تدشني بدء قناة »املسرية مباشر« يف مناسبة املولد النبوي الشريف 

 : خاص:
س3خر رئيُس اللجنة الثورية العليا، مح د عيل 
الحوث3ي، من اجت 3اع وزراء الخارجي3ة العرب يف 
مق3ر الجامعة العربي3ة الذي س3يُعقد اليو1 األد 
ملناقشة ما س ي بتدخالت إيران يف الدول العربية.
وق3ال الحوثي يف تغريدة له ع3ىل منصة التواصل 
االجت اعي ”تويرت” بالقول: أخاف جداً من الرسالة 
التي قيل س3يت خض بها اجت 3اع الجامعة العربية 
ملناقشة التدخالت اإليرافية أن تكون م هورًة بفتوى 

و0ابي3ة أو أن تك3وَن إلك 3ال الح3رب اإلعالمي3ة.
وتس3اءل رئي3ُس الثوري3ة العلي3ا قائ3الً: مل3اذا 
الرس3الة إليران تحتاج الجت اع بين ا العدوان عىل 
الي ن ال يحتاج لذل3ك؟!، مختت اً تغريدته بالقول 

”إفه الخوف والُجبن من إيران«.

ملاذا الرسالة إليران تحتاج الجتماع بينما 
العدوان على اليمن ال يحتاج لذلك؟! 

 : ابراهيم السراجي:
يسعى النظا1ُ الس3عوديُّ بشكل 0يستري 
به3دف  املنطق3ة؛  يف  جدي3دة  أزم3ات  إلث3ارة 
اله3روب م3ن واقع3ه يف الي ن، لي3ث الهزي ة 
باتت تح3ارصه من مختلف االتجا0ات، ومعها 
فَِف3َد رصيُده املايلُّ عىل مس3توى رشاء املواقف، 
ناأم3م املتحدة التي اش3رتى الع3دوان ص تَها 
خ3الل الفرتة املاضية تس3عى إلفق3اذ ما تبقى 
م3ن صورته3ا الت3ي س3قطت يف الي 3ن أم3ا1 
العال3م، نرّسب3ت لل3وكاالت الدولي3ة محت3وى 
تقري3ر أعده خ93اء اأم3م املتحدة ذاته3ا بناًء 
ع3ىل تحقيق3ات توصل3ت إىل أن قضية إرس3ال 
صواريخ إىل الي ن سواء ع9 إيران أَْو لزب الله 
مج3رد مزاعَم س3عودية؛ لت9ير نرض الحصار 
الش3امل وتجوي3ع الي نيني وتحوي3ل الحصار 
لورقة ل3رب لتحقيق ما عجزت عنه الطائرات 

والقنابل العنقودية.
التقرير اأم ي مث3ّل »رصاصة الرل ة« يف 
جس3د العدوان املهزو1 يف الي 3ن، لكن الهزي ة 
التي يتهرب النظا1 الس3عودي م3ن اإلقرار بها 
باتت تترسب إىل الصحف الرس3 ية الس3عودية 
الت3ي ف3رشت تق3ول إن مرتزقة الري3اض باتوا 
يأكل3ون لح3م الس3عودية باس3تنزاف أموالها 
ويبيعوفها افتصارات مزيفة لتكتشف أن »للم 

صنعاء« قد افتهى.

وتوىّل مس3ؤولون باأمم املتح3دة يو1 أمس 
أع3ده خ9اؤ30ا  رّسي  تقري3ر  ترسي3َب  اأول 
ل3وكاالت أفب3اء وصح3ف دولي3ة بينه3ا وكالة 
العس3كري  »افرتس3بت«  وموق3ع  »روي3رتز« 
اأمريك3ي يتض 3ن خالص3ة تحقي3ق توص3ل 
لنتيج3ة صادم3ة للعال3م تق3ول إن »التحال3ف 
بقي3ادة الس3عودية يه3دد أم3ن الي 3ن«، و0و 
عن3واٌن يأتي بع3د فحو ثالثة أع3وا1 من عدوان 

زعم أفه جاَء ليح َي أمن الي ن واإلقليْم.
وونق3اً لوكال3ة رويرتز »ق3ال مراقبون من 
اأمم املتحدة معنيون ب تابعة تنفيذ العقوبات 
ملجل3س اأمن الدويل يف تقرير رسي إن التحالف 
العسكري الذي تقوُده السعودية يف الي ن يهدد 
الس3ال1 واأمن واالس3تقرار يف البالد من خالل 

منع وصول املساعدات اإلفَْسافية«.
وأك3د التقرير أيض3اً أفه لم يت3م التوصل إىل 
أي دلي3ل »يدع3م مزاع3َم الس3عودية بحصول 
الحوثي3ني عىل صواريَخ باليس3تية من مصادَر 

خارجية«.
ك ا يش3رُ التقريُر إىل أن مزاعَم الس3عودية 
بأن الصاروخ ال3ذي رضب الرياض مؤخراً 0و 
صاروخ إيرافي، أفه اّدعاء يفتقُر إىل أي دليل.

ملاذا الحصار؟
لم يتوقف التقريُر عند كشف َزيْف االدعاءات 
الس3عودية بش3أن الصواريخ الباليستية وآثار 

لصار0ا للي ن عىل االس3تقرار واأمن الي ني، 
ب3ل ن3رّس ذل3ك، موضح3اً أن مزاع3َم دخ3ول 
صواريخ باليس3تية إىل الي ن تهدُف السعودية 
م3ن خالل3ه لت9ير الحص3ار؛ باعتب3اره تنفيذاً 
لفق3رة يف ق3رار مجل3س اأم3ن 2216 املتعلقة 

ب نع تهريب السالح.
الحص3ار أدى لنتيجة عكس3ية، ليث يؤكد 
التقرير أن السعودية خرقت قرار مجلس اأمن 
2216 وتحديداً الفق3رة املتعلقة برورة عد1 

عرقلة دخول املساعدات.
يف النهاي3ة يخل3ص التقري3ر إىل أن الس3عودية 
قّدم3ت تل3ك املزاع3م لت9ي3ر الحصار ع3ىل الي ن 
باعتبار ذلك بات ورقَة لرب تسعى من خاللها إىل 
تحقيق فرص لضغط عىل الي ن بتجويع الي نيني.

السعودية تنعي »معركة صنعاء« 
رغم محاولة السعودية الهروَب من االعرتاف 
ب3 »نشل العاصفة« ع9 خلق أزمات يف املنطقة 
وخلق أطراف أُْخَرى غ3ر الي نيني لتقول إفهم 
سبب 0زي تها ك ا تفعل مع لبنان 0ذه اأيا1، 
إال أن الش3عور بالخيب3ة والهزي ة باَت يترسب 
إىل ُع ق الصحانة الرس ية السعودية وإْن كان 

ذلك ع9 تح يل املرتزقة أَْسبَابها.
وع93َ صحيف3ة »ع3كاظ« الرس3 ية كت3ب 
»مح د آل س3لطان« املعروف بكوفه ألد ُكتّاب 
النظا1 الس3عودي، يو1 الس3بت املايض، مقاالً 

بعن3وان »بع3ض أصدقائن3ا يف الي 3ن ولبنان« 
ونيه يضع الكاتب الس3عودية يف مقا1 ال يجوز 
إال لل3ه ولَده عندم3ا قال إن أصدق3اَء امل لكة 
منه3م املخلص3ون الذي3ن »صدقوا م3ا عا0دوا 
الل3ه علي3ه« وكأن عه3َد املؤمنني لل3ه 0و عهٌد 
للس3عودية، بعد ذلك يضيف الكاتب »لكن قليالً 
من 0ؤالء اأصدق3اء غرُ جا0زين أن يتح لوا 
مس3ؤولياتهم أما1 ش3عوبهم وأما1 مس3تقبل 
وتأري3خ أوطافه3م.. وأق3رب مث3ال ع3ىل ذل3ك 
بعض أصدقائن3ا يف الي ن.. وبع3ض أصدقائنا 

يف لبنان«.
ويهاجم الكاتُب الس3عودي مرتزقة الرياض 
ويقول عنهم إفهم »ال يريدون القيا1 بأي يشء.. 
س3وى أن تعطيَه3م نندق3اً.. وعَل 3اً يرنعوف3ه 
م3ن رشنات غ3رف الن3و1 معلن3ني افتصاَر0م 
واملزدوج3ون  امل3رتددون  ومنه3م  الو0 3ي.. 
عىل طريق3ة )تبة تبة( يف الي ن« و0نا إش3ارة 
واضحة أكاذيب روجتها الس3عودية أصال لكن 
الكاتب ينس3بها إىل املرتزقة ل3ول معارك فهم 
الت3ي كافت تحلم الس3عودية بأن تك3ون بوابة 

عبور إىل صنعاء«.
0زي 3ة  م3ن  الس3عودي  الوج3ُع  يتج3اوز 
العاصفة يف الي ن ليصَل إىل التعبر عن وجعها 
يف ُع ق أراضيها، نالس3عوديُة التي كافت تزُعُم 
ل ايَة املرتزقة باتت تعاِتبُهم عىل عد1 الشعور 
30ذا  ويف  االقتصادي3ة،  وخس3ائر0ا  بآالمه3ا 

السياق يقول الكاتب السعودي »بعض أصدقاء 
السعودية املرتددون واملزدوجون والنائحون ال 
يه ه أن تسقط الصواريخ عىل ُمُدِفنا أَْو يتهدد 
أمنن3ا وال أن تتهرَب أطنان املخ3درات إىل بالدفا 
وال أن فدن3َع مليارات الدوالرات من اللحم الحر 
القتصادف3ا، ال يعنيه3م ُكّل ذل3ك إال ب قدار ما 
يتاج3رون به سياس3ياً أَْو بنكي3اً ع9 مواقفهم 
املائعة وع9 أنعالهم البائسة يف سالة التعارك 

العسكري والسيايس«.
 ك ا يعرتُف الكاتب أن الس3عودية بأموالها 
الغط3اَء  املرتزق3ة  منح3وا  للفائه3ا  وفف3وذ 
الس3يايسَّ ني ا كان الع3دوان يف البداي3ة يزُعُم 
أن ما يس3 ى »الرشعية« 30ي الغطاَء للعدوان 
نيق3ول »يف الي 3ن وّن3رت الس3عودية لجي3ش 
الرشعي3ة يف الش3 ال والجن3وب ما ل3م تونره 
دوٌل عظ 3ى لدولة لليف3ة.. أعطتهم الفضاَء 

والغطاَء السيايس اأم ي«.
وتص3ل الخيب3ة إىل ذروته3ا عندم3ا واص3ل 
الكات3ب تعديَد نضائل بالده ع3ىل املرتزقة دون 
ج3دوى زاع 3اً أن الس3عودية »أ0ّل3ت ودرب3ت 
جيش3اً م3ن الصف3ر ولت3ى أعت3ى اأس3لحة 
الحديث3ة.. وونرت ل3ه الغط3اء والدعم الجوي 
ال3ذي ي كن3ه من التَح33ّرك عىل بي3اض« لكنه 
يقول يف النتيجة »لكن أمور الجيش الرشعي يف 
الش3 ال ما زالت بطيئة جداً لتى لفظ العالم 

ُكّل أس اء التباب تبة.. تبة«.

  مسرية كبى يف حجة تعبرّ عن الغضب الشعبي تجاه استمرار مجازر العدوان وتصعيد الحصار
 : خاص:

ش3ارك اآلالُف من أبناء محانظة لجة ومديرياتها يف مس3رة لاش3دة 
وغر مس3بوقة، أمس الس3بت، ع9ّت عن الغضب الشعبي للص ت املخزي 
والجب3ان الذي تنتهج3ه اأمم املتح3دة ومنظ ات لقوق اإلفَْس3ان الدولية 
تجاه قتل ولصار أبناء الش3عب الي ني من قبل تحالف العدوان الس3عودي 

املست ر منذ قرابة   أعوا1.
وع9ّ املشاركون يف املسرة الحاشدة التي افطلقت من ميدان سالة لورة 
واس3تقرت بش3ارع صنعاء، عن س3خطهم الس3ت رار املجازر الت3ي يرتكبها 
العدوان بحق املدفيني غالبيتهم من النس3اء واأطفال، مطالبني اأمَم املتحدة 

ومجلس اأمن الدويل بالتدخل الفوري لوقف العدوان وإفقاذ الي نيني.
ورن3ع املش3اركون يف املس3رة الش3عبية الغاضب3ة يانطاٍت وش3عاراٍت 
أك3دت ص ود وبس3الة الش3عب الي ني عام3ة وأبناء محانظ3ة لجة عىل 
وجه الخص3وص، يف مقارعة الطغي3ان ومواجهة، مع9ّين ع3ن اعتزاز0م 
وانتخار30م باالفتصارات التي لّققها أبطال الجيش واللجان الش3عبية يف 

مختلف امليادين والجبهات.
وطال3ب بياٌن ص3ادٌر عن االلتش3اد الكبر أ30ايل لجة، أَْل3َراَر العالم 
بالتَح33ّرك إليق3اف املج3ازر الولش3ية واإلفَْس3افية التي ينفذ30ا العدوان 
السعودي يومياً ضد اأبرياء يف الي ن، والتي كان آخر0ا استهداف املواطنني 
اآلمنني يف مديرية عبس محانظة لجة وسوق خ يس الواعظات ب ديرية 

الخ ي3س التابعة ملحانظة الحديدة وكذا جري ة اس3تهداف لارة الصعدي 
يف أمافة العاص ة صنعاء اأس3بوع امل3ايض وغر0ا من املجازر التي ال تُعد 

وال تحىص.
ودعا املش3اركون يف املس3رة، ج يَع الدول واملنظ ات اإلفَْسافية، للع ل 
من أجل رنع الحصار الجائر الذي يس3عى من خالل3ه العدوان عىل تجويع 
وإذالل الي ني3ني، وكذا الوقوف عىل ما خّلفه الع3دوان من مجازَر ج اعية 
بح3ق اأطف3ال والنس3اء واملدفي3ني يف امل3دارس وص3االت الع3زاء واأنراح 
واملساجد وغر0ا ب ا يكفل توثيَقها وإدراَجها ض ن جرائم الحرب واإلبادة 
الج اعية التي ي ارسها الطغاة بحق املستضعفني ت هيداً ملحاسبتهم أما1 

املحاكم الجنائية الدولية لينالوا جزاء0م العادل.
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 : خاص:
فّظ 3ت م3دارُس مديري3ة صعفان 
وقف3ًة  أم3س،  صنع3اء،  ب حانظ3ة 
التجاجي3ًة؛ للتندي3د بتصعيد العدوان 
وتشديد الحصار وإغالق ج يع املنانذ 
ال9ي3ة والبحري3ة والجوي3ة، وزي3ادة 
معافاة الشعب الي ني وتفاقم مأساته 

اإلفسافية واالقتصادية.
ويف الوقفة التي ش3ارك نيها طالُب 

وطالبات ومعل و مدرس3ة الش3هيد الدرة ومدرسة الصليحي ومدرسة 
22 مايو بعزلة املحفر ومدرس3ة التضامن بعزلة اسخن، بحضور مدير 
عا1 املديرية الش3يخ منر 0اش3م الكبيس، وامل3رشف الرتبوي باملديرية 

عيل الق3ادري، وعدٍد من مش3ايخ وأعيان 
ولك 3اء املنطق3ة وأولي3اء اأم3ور، أك3د 
املعل 3ون والرتبوي3ون رنَضه3م القاط3َع 
االس3تهداَف امل نه3َج للع لي3ة التعلي ية، 
داع3ني ُكّل اأَْل3َرار م3ن أبن3اء الوط3ن إىل 
الوقوف صفاً والداً يف مواجهة قوى الرش 

واالفحطاط والسقوط.
الوقف3ة  يف  املش3اركون  ولّ 3ل 
املتح3دة  اأم3َم  الطالبي3ة،  االلتجاجي3ة 
واملنظ ات الدولية واإلفسافية والحقوقية 
مسؤوليَة ما يتعرض له شعبنا من لرب إبادة ولصار شامل، مع9ّين 
ع3ن رنِضه3م واس3تنكاِر0م للجرائم واملج3ازر التي يرتكبُه3ا العدواُن 
السعودي بحق الي نيني يف ع و1 املحانظات عىل مرأى ومس ع العالم.

 : خاص:
أدافت مؤسس3ُة صدى األ3داث لإلعال1 
والتن ية جري َة استهداف طران العدوان 
مح3الً تجاري3اً يف منطق3ة الج3ر ب ديرية 

لج3ة،  محانظ3ة  م3ا عب3س 
 17 استش3هاد  إىل  أدى 
مواطناً، وكذا جري ة 
لانل3ة  اس3تهداف 
كافت تقل مواطنني 

الطريق  ع3ىل  أبري3اء 
خ ي3س  ب نطق3ة  الع3ا1 
الواعظات يف مديرية الز0رة 
 6 بحي3اة  أودت  بالحدي3دة 
شهداء وإصابة 8 آخرين.

املؤسس3ة  واس3تنكرت 
يف بي3ان تلقت صحيفة »املس3رة« فس3خة 
من3ه، الص 3ت ال3دويل واأم 3ي والعرب3ي 
واإلْس3اَلمي املري3ب وكذا ص 3ت املنظ ات 
الحقوقي3ة الدولي3ة إزاء م3ا يتع3رض ل3ه 
الش3عب الي ن3ي من لرب إبادة لم يس3بق 
لها مثيل يف تأري3خ البرشية منذ ما يقارب 

1000 يو1، داعية كان3ة املنظ ات الدولية 
والقن3وات اإلعالمية العاملي3ة والعربية، إىل 
ت ثيل الرس3الة الحقوقي3ة واإلعالمية بكل 
فزا0ة وموضوعية وصدق وليادية يف فقل 
الحقائ3ق، وأن يكوفوا عىل مس3انة والدة 
من ج ي3ع اأطراف واأطي3اف دون تحيز 
أَْو ُمحاباة، مراعني آداب وأخالقيات املهنة 

والواجب اإلفسافي.
وفاش3دت مؤسس3ُة ص3دى األداث 
الحقوقيني  لإلع3ال1 والتن ي3ة, ج ي3ع 
إىل  واملحلل3ني  والُكت3ّاب  واإلعالمي3ني 
املس3ا0 ة الفاعلة يف إيص3ال مظلومية 
الش3عب الي ني 
أج 3ع  للعال3م 
الجرائم  وفق3ل 
واملجازر املرّوعة 

بحق الي ن أرضاً َوإفسافاً.
ولّ ل البيان، فظا1َ آل سعود مسؤوليَة 
اس3ت رار التحالف يف اس3تهداف املواطنني 
والط3ُرق  واملن3ازل  اأس3واق  يف  اأبري3اء 
اأن3راح  يف ص3االت  املدفي3ة  والتج ع3ات 

والعزاء وغر0ا من املناسبات.
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مؤسسة صدى األحداث تدين جرائم 
العدوان وتدعو الحقوقيني واإلعالميني يف 

العالم إليصال مظلومية الشعب اليمني

التكتل املدني للتنمية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق 
دولية يف جرائم العدوان السعودي باليمن

 : خاص:

أَداَن التكت3ُل املدف3ي للتن ي3ة والحريات 
اس3ت راَر الجرائ3م واملجازر الت3ي يرتكبها 
الع3دوان الس3عودي بح3ق الش3عب الي ني 
اأبري3اء  لل دفي3ني  امل نه3ج  واس3تهدانه 
بغارات3ه الع ي3اء، مش3راً إىل املج3ازر التي 
ارتكبه3ا الطران أم3س اأول واس3تهدنت 
اأوىل مح3الً تجارياً يف منطقة الجر ب ديرية 
عب3س ب حانظة لجة، راح ضحيتها لوايل 
17 ش3هيداً م3ن املدفي3ني، ني ا اس3تهدنت 
الثافي3ة لانل3ًة كاف3ت تُِق3لُّ مواطن3ني عىل 
الطريق الع3ا1 يف منطقة خ يس الواعظات 
ب ديري3ة الز0رة ب حانظ3ة الحديدة، وراح 

ضحيتها 6 شهداء َو8 جرلى.

وق3ال بي3اٌن ص3ادٌر ع3ن التكت3ل املدفي 
للتن ي3ة والحري3ات أمس، إن 30ذه املجازر 

التوصي3ف  ون3ق  تع3د  البش3عة 
القافوف3ي اإلفس3افي ال3دويل ال3ذي 
تض نت3ه اتفاقيات جني3ف اأربع 
جرائ3م  امللحق3ني،  وال9وتوكول3ني 
ال  التوصي3ف  و30ذا  ل3رب، 
يقب3ل التأوي3ل أَْو الج3دل؛ ك3ون 

30م  املس3تهَدنني 
املدفي3ني  م3ن 

اآلمنني. 
التكتل،  وأش3ار 
االس3ت رار  أن  إىل 

يف ارت3كاب املج3ازر بح3ق املدفي3ني اأبرياء 
واالس3تهداف املب3ارش واملتع د له3م، ليس 
إال فتيجة التغايض ال3دويل ع ا تقرتُنُه دوُل 

التحال3ف من جرائ3َم وافته3اكاٍت للقوافني 
الدولي3ة، م 3ا يش3ّجع 30ذا التحال3ف عىل 
املزي3د ومواصل3ة إجرام3ه  ارت3كاب 
الدموي يف الي 3ن، داعياً املجت ع 
اأم3م  مقدمته3م  ويف  ال3دويل 
املتحدة ومجلس اأمن ومجلس 
لق3وق اإلفس3ان، للتوقف عن 
إب3داء أس3فها وقلقه3ا نق3ط، 
واتخاذ موقف صار1 
إزاء 30ذا التول3ش 

و0ذا اإلجرا1.
البيان،  وطال3ب 
لجن3ة  بتش3كيل 
تحقيق دولي3ة ني ا يت3م ارتكابه من 
جرائ3َم وافتهاكاٍت بح3ق املدفيني اأبرياء يف 

الي ن.

أهالي حجة يعلنون النفري العام ودعم الجبهات 
وينددون بالحصار وإغالق املنافذ

 : خاص:
أّك3د أبن3اُء محانظة لجة، ع3ىل ثباتهم واس3ت راِر0م يف مواَصلة الص 3ود يف مواجهة 
الع3دوان، وإع3الن النفر الع3ا1 والتوّجه فحو الجبهات؛ ملس3افدة أبط3ال الجيش واللجان 

الشعبية يف مختلف ميادين العزة والرشف.
وأعلن أ0ايل لجة يف وقفة التجاجية باملحانظة، رنَضهم القاطَع للحصار الجائر التي 
تفرُض3ه قوى العدوان منذ ما يقارب الثالثة أعوا1 وت اديها يف إغالق ج يع املنانذ وزيادة 
اإلمعان يف قتل الي نيني. وفّدد املشاركون يف الوقفة االلتجاجية ب جازر العدوان السعودي 
بح3ق أبناء الش3عب الي ني يف مختلف املحانظات والت9يرات غ3ر الصحيحة التي ي9ّرون 

بها قتَل اأبرياء.

مديرية بيت الفقيه بالحديدة تستعد 
لالحتفال باملولد النبوي بندوة ثقافية

 : خاص:
فّظم أبناُء مديرية بيت الفقيه ب حانظة الحديدة فدوًة ثقانيًة؛ استعداداً ملولد الرسول 
صل3وات رب3ي وس3المه عليه وع3ىل آله، بحض3ور أبي مح د اليوس3فى - عض3و الدائرة 

الثقانية املركزية وعدٍد من العل اء واملشايخ والشخصيات االجت اعية والرتبوية.
ويف الندوة الثقانية أّكد اليوس3في، أن س3الَح املؤمن 0و اإلي ان، وبه اس3تطاع 
الج ي3ُع الوق3وَف يف وج3ه الطغ3اة واملعتدين ع3ىل اأرض والعرض؛ ك3ون الحرب 
العدوافية التي ُش3نت ع3ىل الي ن كوفية، مضيفاً أن ما تم رضبُه من اأس3لحة من 

قبل العدوان وتحالف الرش ضد الي ن أكثر م ا رضب يف الحرب العاملية اأوىل. 
وَلثَّ عضو الدائرة الثقانية املركزية، الج يَع عىل الت سك بكتاب الله والوقوف 
صف3اً والداً ضد تحال3ف العدوان والتوّجه فحو الجهاد ضد فظا1 آل س3عود؛ كون 
الجه3اد ركن3اً أساس3ياً م3ن أركان اإلْس3اَل1، داعياً الخطب3اء واملعل ني واملش3ايخ 
والش3خصيات االجت اعية للقيا1ِ بدور0م التوع3وي ولث املجت ع عىل الجهاد؛ ملا 
ل3ه من نضائل، ورك3ز يف الندوة عىل التآخي وتوليد الصفوف ولل املش3اكل، ك ا 

أوىص اإلما1 عيل عليه السال1 عىل إصالح ذات البني بني أنراد املجت ع. 

أهالي الجعاشن يف إب 
ينددون بجرائم العدوان 

ويدعمون الجبهات 
بالرجال واملال 

 : خاص:
فّظ3م أبن3اُء منطق3ة الجعاش3ن ب ديري3ة 
الس3بت،  الس3فال ب حانظ3ة أب، أم3س  ذي 
وقف3ة التجاجي3ة؛ تنديداً باملج3ازر والجرائم 
الت3ي يرتكبها طران العدوان الس3عودي بحق 

املدفيني اأبرياء. 
واس3تنكر املش3اركون يف الوقفة اس3ت راَر 
الجرائ3م الت3ي يرتكبه3ا طران الع3دوان بحق 
املواطن3ني، والت3ي راح ضحيته3ا اآلالف م3ن 
الشهداء والجرلى، ك ا استنكروا صْ َت اأمم 
املتح3دة واملنظ ات الدولية أم3ا1َ 0ذه الجرائم 
واملجازر الولش3ية. وأش3اد أبناُء الجعاش3ن، 
باالفتص3ارات والبطوالت الت3ي يحقُقها أبطاُل 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات، 
والثب3ات  الص 3ود  يف  اس3ت راَر0م  مؤكدي3ن 
ودعم ورند الجبهات باملال والس3الح والرجال 
ومواَصلة مسرة الكفاح والنضال لتى تحرير 

كانة اأرايض من دفس الغزاة واملحتلني.

 مؤسسة عناية تقدم أدوية مجانية ملستشفيات صعدة
 : خاص:

قّدم3ت مؤسس3ُة عناي3ة للخدمات الصحي3ة، أمس الس3بت، ك ياٍت كبرًة م3ن اأدويِة 
واملس3تلزمات الطبي3ة املجافية ملحانظ3ة صعدة ت3م توزيُعها عىل املستش3فى الج هوري 

باملدينة ومستشفى الطلح الريفي.
ويأتي تسليم 0ذه اأدوية يف الوقت الذي يشهد القطاع الصحي يف محانظة صعدة فقصاً 
لاداً أبس3ط الخدمات الطبية؛ بس3بب ما تعافيه البالد من ع3دوان ولصار منذ ما يقارب 

الثالثة أعوا1.

مدارس مديرية صعفان تندد بالعدوان والحصار وتشيد بصمود أبطال الجيش واللجان
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 : وائل شاري:
رسد  يف  الناج3ون  املس3عفون  يس3ت رُّ 
تفاصي3َل جديدة تكش3ف زيف وك3ذب دول 
وإمعافه3ا  اأمريك3ي،  الس3عودي  الع3دوان 
الالمتنا30ي يف اس3تهداف اأبري3اء واملدفيني 
يف مج3ازَر متك3ررة ومس3ت رة من3ذ بداي3ة 
الع3دوان لت3ى اللحظة؛ ليزيح ع3ن وجهها 
القبيح املتلبس بالعفاف والتقوى مس3اوئها 
القذرة والجبافة التي سرتمي بعدوان غاشم 
إىل مزبل3ة التأري3خ عىل أيدي أَبط3ال الجيش 
واللجان الشعبية املطاَلبني من أ0ايل الضحايا 
وذويه3م ب واَصلة التص3دي لل عتدين لتى 
تحقي3ق الن3رص، ش3هاداٌت جدي3دٌة يرويها 
مس3عفون ع3ن بش3اعة املج3زرة املرتكب3ة 
ب نطقة 0ران مديرية أنلح الي ن ب حانظة 
لجة، بح3ق املواطن ل دي دي3ك الج اعي 
وأرسته واملسعفني من أبناء املنطقة بتأريخ 
7/ 2017/11، التي س3بق لصحيفة املسرة 
فرش شهادات جد الطفلة رفا الناجية الوليد 
م3ن اأرسة مح 3د خ 3ويس وك3ذا إبرا0يم 
مفت3ن ومح د ع3راج يف العددي3ن املاضيني، 
وتواص3ل الصحيف3ة ف3رش تفاصي3ل أُْخَرى 

يرويها مسعفون آخرون.
ل3م يكن امل3وت ير0به3م أَْو الخ3وف ي أل 
قلوبه3م، ب3ل اإللس3اس اإلفس3افي والِغرة 
ع3ىل الوط3ن والع3رض جعلته3م يتحركون 
م3ن ُكّل لدب وصوب ب ديري3ة أنلح الي ن، 
يف محاوالته3م إلفقاذ الجرل3ى، واملصيبة أن 
أَْصب3َح املس3عف ضحي3ًة لطائ3رات 0والكو 
الع3رص الحديث، اس3تهداف م نهج وع لية 
قتل مدروس3ة بعناية نائق3ة لقتل أك9 عدد 

من املدفيني الرشناء. 
الدكت3ور إس3 اعيل ظان3ر -مدي3ر ع3ا1 
الصح3ة ب ديري3ة أنلح- لصحيفة املس3رة 
يروي ما ش3ا0ده وما ل3دث أََما1 عينيه من 

0ول الجري ة املرتَكبة وبشاعتها.
قال الدكتور إس3 اعيل: وقع3ت الغارتان 
اأوىل والثافي3ة وأفا يف من3زيل ب نطقة جياح 
وتبع3د عن موق3ع الح3ادث 10 كيلو مرتات، 
املج3زرة كوف3ي مدي3ر  إىل موق3ع  تحرك3ت 
الصحة للقيا1 بع ليات اإلس3عاف واإلرشاف 
عليها، تواصلت م3ع مكتب صحة املحانظة 
ووّج3ه بس3يارتي إس3عاف م3ن مديريت3َي 
املحابش3ة وخ3ران املح3رق نركب3ت دراجة 
فارية، نوصلت مع س3يارات اإلس3عاف يف آن 
والد، وأثناء وصولنا إىل الوادي أس3فل موقع 
املجزرة، اس3تهدف طراُن العدوان السعودي 
اأمريكي سيارة اإلس3عاف التي من مديرية 
خران املحرق، وس3يارة اإلسعاف اأُْخَرى تم 
إخفاؤ30ا يف إلدى ش3عاب ال3وادي، واصلت 
س3ري عىل الدراجة النارية لتى اقرتبت من 
املنزل من جهة الغرب نلم استطع الوصول، 
ث3م عدت إىل ال3وادي وتوّجه3ت برنقة نريق 
من الصحيني مش3ياً عىل اأق3دا1، نفوجئت 
بالن3اس مختبئني تح3ت اأش3جار، وعندما 
س3ألتهم ايش لصل.. كان الج يع يأرشون 
يل بأيديه3م أن اختب3ئ وَم3ن مع3ي، واصلنا 
س3رَفا وب3إرصار م و0ني تحت اأش3جار؛ 

بسبب الطران الذي يحلق باملنطقة.
وصلنا إىل أسفل موقع املجزرة عند الغارة 
السادس3ة، وقب3ل صعودف3ا التب3ّة نوجئن3ا 
وافصدمنا م3ن 0ول ما رأين3ا، كان اأطفال 
معلق3ني ن3وق اأش3جار وكأفه3م أضال3ي 
وأش3الء متفح 3ة ت 3أل امل3كان، اقرتبنا من 

جهة الجنوب و0ي الجهة التي تم استهداف 
املسعفني بها، نوجدفا تسَع جثث متناثرة يف 

عدة أماكن نوق اأشجار وعىل األجار.
اتجهنا إىل أطالل املنزل املس3تهَدف برنقة 
مبخ3وت دلالن مدي3ر التحص3ني باملديرية, 
وكافت الصدمة الك9ى عندما وجدفا رؤوساً 
بدون أجساد، واألش3اء الداخلية للشهداء، 
وأيدَي وأرجالً متناثرة يف املكان، ومع تحليق 
الطران الش3ديد واملنخفض لاولنا االختباء 
بجاف3ب إل3دى اأش3جار، نكاف3ت صدم3ة 
أُْخَرى نقد وجدت أربعاً من القطع أجس3اد 
الشهداء، يداً مع منتصف الصدر، ورأساً مع 
الكتف، ورجالً مقس3ومة إىل فصفني، وأجزاء 

من الرئة والظهر، وكأفك يف مسلخ لجزار.
ويضي3ف: مكثن3ا مق3دار ع3رش دقائ3ق 
مختبئني بني اأش3جار وفحن يف لالة ذ0ول 
م3ن املنظ3ر، وبعد أن خ3ف ص3وُت الطران 
قليالً مع است رار تحليقه، تحركنا يف املكان 
نوجدفا املحزن واملؤلم و0و ألد اأش3خاص 
نارق الحياة قبل وصولنا بدقائق، وبحس3ب 
الجروح واملالمح الرسيري3ة نقد تويف متأثراً 
بجراح ليس3ت ع يقًة ودخ3ل يف لالة فزيف 
ش3ديد، م 3ا تس3بب يف ونات3ه، وعن3د جس 

النبض ل3ه كان جس3ُ ه ي3دل أن وناتَه قبل 
دقائَق معدودة.

وتاب3ع قائ3الً »أثن3اء ذلك لر ش3ابان 
وأعطيته 3ا تلفوف3ي أخ3ذ بع3ض الص3ور 
للضحايا، وبع3د التقاط صور أخذت تلفوفي 
اللتقاط صور أُْخ3َرى، ويف تلك اللحظة لّلق 
الط3ران وبش3دة، نناداف3ي زمي3يل مرشف 
التحصني بالنزول لالختباء أسفل املنزل تحت 
اأش3جار، صعد الشابان إىل املنزل املستهدف 
ولم يس3 عا لندائنا له 3ا بالت هل َوألد0 ا 

لاول سحب جثة أخيه وتم استهداُف املكان 
بغ3ارة، وكان صوت الطران واالففجار يف آن 
والد، وشعرت بالجبل يهتز من تحتي وكأفه 
زل3زال، وكاف3ت الربة من اتجاه الش3 ال، 
ووصل3ت إلين3ا ل3رارة الص3اروخ الش3ديدة 
ا وأصبنا بحالة اختناق وكنا فظن بأفنا  ِج33دًّ
مش3و0ون بس3بب الحرارة برغم تواجدفا يف 
الجه3ة املقابلة للصاروخ ع3ىل بُعد 80 مرتاً، 
وبالنس3بة للش3ابني ألد0 ا الشخص الذي 
ق3ا1 بالتصوي3ر بتلفوف3ي وطار جس3ده يف 

اله3واء أََم3ا1 أعيننا، والش3خص اآلخر الذي 
ل3اول س3حب جثة أخي3ه أصيب بج3راح يف 
رأس3ه، وزمي3يل اآلخر كان يصي3ح من 0ول 
منظر الش3اب ال3ذي يطر يف اله3واء: »الولد 

الولد الولد«.
ق ن3ا بتغطي3ة بعض من جثث الش3هداء 
املس3عفني، ولك3ن تم قص3ُف الجث3ث بغارة 
لت3ى تحول3ت إىل أش3الء وذرات تتطاي3ر يف 

الهواء ال ي كن تصور 0ذا املشهد أبداً.
مكثنا يف أماكننا مختبئني لتى الساعة 2 
بعد الظهر، وفزلن3ا إىل الوادي وأثناء وصولنا 
ال3وادي تم اس3تهداُف موقع املج3زرة بغارة 
أُْخ3َرى، والغري3ب أف3ه ال يوجد أل3د ال برش 
وال طي3ور وال ليواف3ات، والن3اس ت وت يف 
املوق3ع دون اس3تطاعتنا إفق3اذ الجرلى، يف 
كارثة برشية ك93ى ارتكبها طران العدوان 
السعودي اأمريكي ضد اأبرياء واملسعفني، 

يف افتهاك صارخ لحقوق البرش.
ن3رق  م3ع  ال3وادي  يف  تواجدف3ا  وأثن3اء 
ط3ارئ  أي  اس3تعداداً  املكلف3ة  املس3عفني 
والتجهي3ز للتح3رك إىل املوق3ع بع3د املغ3رب 
الفتشال ما تبقى من جثث الضحايا، والبحث 
عنه3ا يف أفح3اء ال3وادي لج ع اأش3الء، َولم 
تستطع نرق اإلسعاف القيا1 بع لية الج ع 
لألشالء وافتش3ال الجثث من تحت اأفقاض 
إاّل صبيح3ة الي3و1 الثاف3ي؛ بس3بب التحليق 

املست ر لتى الصباح.
وق3ال الدكت3ور إس3 اعيل ظان3ر: املكان 
دي3ك  ل 3دي  املواط3ن  من3زل  املس3تهَدف 
الج اعي، مواطن بس3يط من أبناء املنطقة، 
وليس بذلك املستوى الذي توجه اأفظار إليه 
ليك3ون 0دن3اً عس3كرياً لطائ3رات العدوان، 
وج يع الضحايا مدفيون وكان بداخل املنزل 
ل دي وأرسته، واس3تهدف املنزل بالغارتني 
اأوىل والثافي3ة لتى ت ت تس3ويته باأرض، 
ني 3ا لوايل 16 غارة اس3تهدنت املس3عفني 
والف3رق الطبي3ة، والغ3رض م3ن ذل3ك عد1 

وصولهم إىل املكان إلفقاذ الجرلى. 
عبدالجليل يع ر، ألد املس3عفني الجرلى 
م3ن أبناء املنطقة، أصيب بجراح يف رأس3ه يف 
الربة الثالثة، ويروي عبدالجليل لصحيفة 
املس3رة ما شا0ده وما لدث له من املجزرة: 
افطلقت من الوادي إىل مكان االستهداف بعد 
الغارة اأوىل، وقبل وص3ويل إىل املوقع لم أكن 
أتوقع أن يتم اس3تهداُف املن3زل بغارة ثافية، 
م ا جعلني أختبئ تحت اأشجار، وتحركت 
من مكافي إىل املنزل إلسعاف الجرلى، ولكن 
ت3م القص3ف بالص3اروخ الثال3ث وأصبت يف 
قدمي وأصيب العديد من االش3خاص، وعدت 
3عب الذي يقع ش ال  أدراجي إىل وس3ط الشِّ
املنزل، وبعد عدة غارات ُعدت إىل جوار املنزل 
إلس3عاف الجرل3ى، ولكن3ي نوجئ3ت بعد1 
وجود جثث الجرلى والش3هداء املس3عفني؛ 
وكان  أُْخ3َرى،  م3رات  اس3تهدانهم  بس3بب 
املنظر دموياً واأش3الء تنترش يف املكان، نوق 
اأش3جار ويف الطريق، والجث3ث املتفح ة يف 
أفح3اء متفرقة من ال3وادي إىل املن3زل، ومن 
ش3دة الرب3ات كاف3ت الجث3ث تتطاي3ُر إىل 
الوادي عىل بُعد 800 إىل 1000 مرت، وصالب 
املن3زل املس3تهدف ابن خ3ايل وقد استش3هد 

وج يع أنراد أرسته املتواجدين باملنزل.
ُزفا  ويضي3ف: اس3تهداننا ك دفي3ني يحفِّ
ملواجه3ة العدو يف الجبهات ول3ن فرتك ثأَرفا، 
واالقتصاُص للش3هداء والجرلى سيكوُن يف 

جبهات القتال.

المسيرة: تنشر تفاصيل جديدة لمجزرة هّران 
إسماعيل ظافر: توفي شخص بسبب إصابات بسيطة والسبب عدم تمكن فرق اإلسعاف من الوصول إليه 
عبدالجليل يعمر: فوجئت بعدم وجود جثث الشهداء والجرحى بسبب استهدافهم الجثَث بغارات 

جثث األطفال وأشالء الضحايا فوق األشجار

بقايا قنبلة مستخدمة في الغارات على 
المنزل
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غيـــــاب حكومي!

 : عبدالرحمن مطهر 
- حسين الشدادي:

ش3هدت مختل3ُف أس3عار امل3واد الغذائية 
ارتفاع3اً غ3رَ مس3بوٍق يف مختلف اأس3واق 
الي ني3ة خالل اأي3ا1 القليل3ة املاضية، وذلك 
بعد قرار تحالف العدوان اأمريكي السعودي 
إغالق كان3ة املنانذ الي نية ال9ي3ة والجوية 
والبحري3ة الس3بت املايض املوان3ق 0 فون 9 

الجاري.

تقارير أممية 
تش3رُ تقاريُر أم ي3ة إىل أن 0ن3اك لوايل 
060 أل3َف طف3ل يف الي ن يعافون من س3وء 
التغذي3ة الح3اد. وأكث3ر م3ن فح3و 7 ماليني 
ش3خص يف الي ن عىل لانة املجاعة، إَضاَنة 
إىل افتش3ار مرض الكول3را والذي وصل عدد 
املصابني به لوايل مليون ش3خص إثر تدمر 
البُني3ة التحتية للقطاع الصح3ي والصناعي 
من قبل العدوان والحصار الذي يفرضه عىل 
الي 3ن. ولّذرت 0ذه املنظ 3ات يف تقارير0ا 
من اإلبادة الج اعية التي سرتكبها العدوان 
السعودي بحق الشعب الي ني؛ فتيجة إغالق 
كان3ة املنانذ الي نية وعد1 الس3 اح لوصول 

املساعدات اإلفسافية إىل الي ن.

التجويع من خيارات العدوان 
للرتكيع 

ي3رى عبدالوس3ع الح 3دي -و30و كاتب 

صحف3ي- ب3أن الحاصَل م3ن ارتف3اٍع خيايل 
أن  يع3دو ع3ن  ال  الغذائي3ة  امل3واد  أس3عار 
يكون خي3اًرا من خيارات التجوي3ع واإلبادة 
الج اعية التي اتخذتها دوُل تحالف العدوان 
اأمريكي الس3عودي عىل الي ن بعد نش3لها 
عس3كري  افتص3ار  أي  لتحقي3ق  عس3كرياً 
33ة أن االرتفاع  يعيد له3ا ماَء الوج3ه، َخاصَّ
املفاجئ لألس3عار ج3اء بَُعيد إع3الن تحالف 
الرش إغالَق كان3ة املنانذ الي نية بريًة أكافت 
33ة بع3د قص3ف  أَْو بحري3ًة أَْو جوي3ة، َخاصَّ
الع3دوان ملنظوم3ة ال3رادار ب ط3ار صنعاء، 
والذي ال ش3ك أفه اس3تهداف لألم3م املتحدة؛ 
أن املط3ار كان مغلقا منذ ش3هر أغس3طس 
2016 وطائ3رات اأمم املتح3دة 0ي الوليدة 
الت3ي تص3ل إىل صنع3اء، لك3ن 30ذا ال يُعفي 
الحكومة عن القي3ا1 بواجبها جراء االرتفاع 
الهائل يف أسعار املواد الغذائية َواالستهالكية، 
خصوصاً وأن االرتفاع يأتي بعد توقف رصف 
الروات3ب الحكومية منذ ع3ا1 ووقف غالبية 

القطاعات االقتصادية والتجارية. 
وق3ال الح 3دي: له3ذا أوض3اع املواطنني 
ل3م تعد تتح 3ل املزيد من اأعباء، ولألس3ف 
0نالك من يس3تغلُّ وضَع البلد جراء العدوان 
والحصار لتحقيق أك9 قدر من املكاسب عىل 
لس3اب معافاة املوطنني؛ لهذا فدعو لكومة 
اإلفق3اذ أن تك3وَن نع3الً لكومة إفق3اذ وأن 
تق3و1 بدور30ا يف وقف االفهي3ار االقتصادي 
وضب3ط اأس3عار ومن3ع التالع3ب بأق3وات 
3ة أن أس3عار مختلف املواد  املواطن3ني، َخاصَّ
الغذائية والسلع االستهالكية ارتفعت بنسبة 

%0  تقريباً وبعُضه3ا %50، و0كذا فقيس 
يف مختلف السلع.

الحالة املعيشية للكثريين باتت 
صعبًة للغاية 

عبُدالعزي3ز س3فيان -موظ3ٌف لكومي- 
يش3كو صعوبَة الحالة املعيشية يف ظل تواتر 
اأزم3ات وغي3اب املرتبات، يق3ول لصحيفة 
املس3رة، إف3ه تفاجأ بارتف3اع أس3عار كثٍر 
من امل3واد الغذائي3ة مؤخراً، لت3ى إن لليب 
اأطفال لم يسلم من زيادة اأسعار، يف وقت 
تكت3ظ املح3الت واأس3واق التجاري3ة بكانة 

أفواع السلع االستهالكية والغذائية.
 وق3ال: فحن فعافي من ارتفاع اأس3عار، 
33ة مع ع3د1 رصف الروات3ب، والحالة  َخاصَّ
املعيش3ية للكث3ر بات3ت صعب3ة للغاي3ة وال 
تُط3اق؛ له3ذا فناش3د الجهات املعني3ة اتخاذَ 
اجراءات وقرارات تخّفف معافاة املواطنني.

األسعار ارتفعت بشكل مخيف 
ي3رى كث3رون أن االرتف3اَع الحاص3َل يف 
33ة أس3عار امل3واد الغذائية  اأس3عار وَخاصَّ
واالستهالكية عىل 0ذه الشاكلة غرُ معقول 
وأث3ّر ع3ىل املواطن بش3كل كب3ر، ولالطالع 
عىل ذلك فزلت صحيفة املس3رة إىل الش3ارع 
واأس3واق؛ لتس3ت ع للناس و0 ومهم، ويف 
الب3دء التق3ت عبَدالله ط3الل الغ3وري و0و 
طال3ٌب يف كلية اللغات، يرى أن أس3عار املواد 

االستهالكية ارتفعت بشكل غر معقول.
يضيف قائالً »يا أخي ُكّل يشء ارتفع، مثالً 

الواي3ت املاء بث افية آالف وعرشة آالف ريال، 
وكان قبل أي3ا1 بأربعة آالف ريال، بالرغم أن 
33ة يف ظل  اأربع3ة آالف كث3رة علين3ا، َخاصَّ
30ذا الوضع، أيض3اً الحليب وامل3واد الغذائية 
كالس3كر والدقيق وال93 واأرز وغر0ا ُكّلها 
ارتفعت بشكل جنوفي، ليس 0ناك خوف من 
3ة يف ظل غي3اب الرقابة من  الله أب3داً، َخاصَّ
الجه3ات املعني3ة؛ أن الزيادة كب3رة ترتاوح 
يف بع3ض األي3ان إىل %50 يف أغل3ب امل3واد 
الغذائي3ة كالفول والفاصولي3ا والزبادي و... 
إل3خ، لتى أج3رة املواصالت ن3وق الباصات 
ارتفع3ت الضع3ف؛ بس3بب ارتف3اع أس3عار 
النفطي3ة، ك 3ا يق3ول س3ائقو  املش3تقات 

الباصات والتكايس«.
واستغرب َعبدالله ارتفاَع الغاز رغم أفه ال 
يأتي من الخارج و0و منتٌج محيل، واستطرد 
قائ3الً: ُكّل املنتجات الوطنية ش3 لها الغالء، 
و0ذا اأم3ر الذي يزعجنا أف3ا طالب جامعي 
كافت تكاليف مواصالت3ي 200 ريال وكافت 
كث3رة عيلَّ، أف3ا كطالب اليو1 ألت3اج لوايل 
000 ري3ال يومياً لل واصالت نقط من املنزل 
للجامع3ة فا0يك عن التكالي3ف اأُْخَرى.. لذا 
فطالب لكومة اإلفقاذ بتشكيل لجان رقابية 
والن3زول للش3ارع لتاُلِم3َس الواق3ع املعاش 
وتبحث عن معالجات وللول لهذه املش3اكل 

التي تقتُُل املواطن. 

 مطرقة العدوان وسندان التجار 
يعتق3د قائ3د َعبدالعزيز الق3ديس -طالب 
جامع3ي، كلية الصيدلة- أف3ه ال توجد عالقٌة 

الرتفاع الدوالر بارتفاع مختلف أس3عار املواد 
3ة املنتج3ات املحلية، ولتى  الغذائي3ة، َخاصَّ
الحصار س3بٌب غ3رُ كاِف ي93ُِّر للتجار رنع 
اأس3عار بهذا الكم الهائل، ن خازفهم مليئة 
باملنتج3ات املحلي3ة واملس3توردة ب 3ا يكفي 
لسنتني عىل اأقل، لكن جشع التجار وغياب 
الجهات الرقابية جع3ل املواطن املغلوَب عىل 
أم3ره يعيش ب3ني مطرقة العدوان وس3ندان 

التجار واملتنفذين.

تنسيٌق مع العدوان 
الصحفي يوسف الشنفي يرى من جافبه 
أن السبَب الرئييس لالرتفاع املفاجئ ملختلف 
اأسعار 0و التنسيُق الخفي بني كبار التجار 
وقيادة تحالف العدوان اأمريكي الس3عودي، 
33ة أن ارتف3اع اأس3عار  ك 3ا يعتق3د، َخاصَّ
ملختل3ف املواد الغذائية ج3اء بعد االفتهاء من 
املؤت 3ر الصحف3ي ال3ذي أعلن ني3ه العدواُن 
إغالَق3ه ُكّل املنان3ذ الي ني3ة، أو ق3د تك3ون 
0ن3اك ضغ3وٌط ع3ىل التج3ار من قب3َل قوى 
العدوان لرنع أس3عار املواد الغذائية من أجل 
إثارة الش3غب يف املناطق املس3يَطر عليها من 

املجلس السيايس اأعىل.
ولو ل3م يكن كذل3ك لظهر ثب3ات وص ود 
أولئ3ك التجار أم3ا1 تعجرف ق3وى العدوان، 
ويضي3ف قائالً: واأج3در به3ؤالء التجار أن 
يجعلوا من سرة سيد الخلق مح د صىل الله 
عليه وعىل آله وس3لم رمزاً للثبات والص ود، 
لي3ث كان التجار يف ع3ا1 الُعرسة يتهانتون 
عىل الرس3ول صىل الله عليه وعىل آله وس3لم 

بعد إعالن العدوان إغالَق المنافذ البرية 
والجوية والبحرية وانعدام الرقـابة 

الحكومية.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ُيضاِعُف معاناة المواطنين

مواطنون: أسعار مختلف المواد الغذائية والسلع األساسية ارتفعت بنسبة 30 % تقريبًا
 الحاج محمد علي 

صاحب بوفية لبيع الوجبات الخفيفة
 عبداهلل طالل عبداهلل الغوري عبدالعزيز سفيانبدر الدين المكني

طالب في كلية اللغات
 قائد عبدالعزيز القدسي 

طالب جامعي كلية الصيدلة
 نجيب الزريقي 

صاحب بقالة
يوسف الشنفي
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مقدمني بني يديه ُكّل ما ي لكون نداًءا إلعالء 
راية الح3ق، ومس3افدين لل س3تضعفني، ال 
أن يحتك3روا البضائع عن املواطن البس3يط. 
وقال: لهذا فناش3د املجلس الس3يايس م ثاًل 
بالرئيس صالح الص اد، رسعة محاسبة ُكّل 
التجار املتالعبني بأسعار السلع واملحتكرين 
لبعضها اآلخر، وفؤكد أن 0ذه اأنعال ما 0ي 
إال خنجر يف قلب ص ود 0ذا الشعب العظيم. 

 نقل البنك والحصار 
ب3در الدي3ن املكن3ي -املذي3ُع ل3دى إذاع3ة 
صوت الش3عب- يرى أن ارتفاَع أسعار املواد 
الغذائي3ة 30و فتيج3ٌة للحص3ار االقتصادي 
وإغالق املنان3ذ ال9ية والبحرية والجوية من 
قب3ل العدوان اأمريكي الس3عودي الغاش3م، 
إَضاَن3ًة إىل مؤامرته3م ع3ىل البن3ك املرك3زي 
وفقل3ه إىل ع3دن، أيضاً 0ناك م3ن التجار من 
له3م دوٌر كب3ر يف اأزمة الحالي3ة من خالل 
عد1 استشعار املس3ؤولية والخوف من الله، 
و0ذا واضٌح يف تالُعِب البعض بأس3عار املواد 
الغذائي3ة وامل3واد البرتولية ورنع أس3عار0ا 

بشكل جنوفي. 

تجرّار التجزئة: بهذا الوضع 
سنفلس 

التق3ت صحيفُة املس3رة بتج3ار التجزئة 
والذين بدور0م يش3كون عدَة مشاكَل تواجه 
ع َله3م؛ فتيجة ارتفاع أس3عار مختلف املواد 
الغذائية والس3لع اأساس3ية، وقال3وا بأفهم 
يبيعون الس3لعة بس3عر معنّي، ث3م يذ0بون 
لتج3ار الُج لة ويش3رتوفها بس3عر مرتفع، 
وأفهم عبارة عن شقاة لتجار الج لة الكبار، 
وأن 0ذا اأمر سيُعرِّضهم لإلنالس إذا است ر 
الوضع ك ا 0و، وأش3اروا إىل أفهم يس3ألون 
عن الس3بب نيق3ول تجار الج لة إن س3بب 
ارتفاع اأس3عار 0و إغالق الع3دوان لل نانذ 
ال9ية والبحرية والجوية أما1 تدّنق الس3لع 
التجاري3ة م3ن الخ3ارج للي 3ن، اأم3ر الذي 
جعله3م يبيع3ون له3م بس3عر مضاعف من 
مخ3زون البضائ3ع لديه3م، إَضاَن3ًة الرتفاع 
أجور النقل؛ بس3بب ارتفاع أسعار املشتقات 

النفطية، لسب قولهم. 
فجي3ب الزريق3ي -صالب بقال3ة- يقول 
أيض3اً لصحيفة املس3رة: »عىل س3بيل املثال 
الكرتون املاء فشرتيه من تاجر الج لة بألف 
وخ س مائة ريال، بعده مكسب 100 ريال، 
والُق3درة الرشائية للناس َضُعَفت، بالتايل وال 
فس3تطيع بيع ك ية كب3رة، ن ج وع أرباح 
املبيعات خالل الش3هر ال تكفي راتباً للعامل 
وال لت3ى مرصونات للبي3ت وال إيجار املحل 
أَْو إيج3ار البي3ت، والزبون دائ 3اً يصيح من 
ارتفاع اأس3عار، واالرتفاع لي3س من عندفا، 
ليس3ت لدينا بضاعة مكدس3ة يف املخازن ما 
فش3رتيه فبيُعه يف ففس اليو1، لكن فحن َمن 
فتعام3ل م3ع الزبائ3ن وليس تج3ار الج لة، 
لهذا املشاكل كلها علينا النا التجار الصغار 

الذين ال لول لنا وال قوة. 
أيض3اً ق3ال ع3دٌد م3ن تج3ار التجزئ3ة يف 
ترصيح3ات منفصلة لصحيفة املس3رة، إن 
جزًء من ارتفاع مختلف أسعار املواد الغذائية 

والت ويني3ة طبيعي ويعود إىل ارتفاع س3عر 
ال3دوالر اأمريك3ي، ليث قفز س3عر الدوالر 
ري3االً،   0 0 إىل    76 م3ن  الري3ال  مقاب3ل 
3ة  والبعض يبيع الدوالر ب3 050 رياالً، َخاصَّ
مع افعدا1 الرقابة، كذلك اختفت املش3تقات 
النفطية وظهرت مجّدداً يف الس3وق السوداء 
بأس3عار مرتفعة، ليث كان سعر العرشين 
اللرت البنزين من 5200 ريال، قفز إىل 11 ألف 

ريال، أيضاً ارتفع سعر العرشين اللرت الديزل 
م3ن 0800 ري3ال إىل 10 آالف ري3ال، وبالتايل 
من الطبيعي أن ترتفَع مختلُف أس3عار املواد 
الغذائي3ة، لي3ث ارتفع3ت م3ن ١٥ - ٢٠% 
نقط، و0ي فس3بة ضئيلة مقارف3ة بارتفاع 
املشتقات النفطية، لس3ب ما قاله عدد من 
التجار الذين رنضوا اإلنصاَح عن أس ائهم. 

الرقابة الشعبية 
ع3يل الع 3اد -رئي3س اللجن3ة الرقابي3ة 

العليا- يرى من جافبه أن العدوان والحصار 

0و السبب الرئييس ملا يعافيه الشعب الي ني 

م3ن تجوي3ع وم3ن ل ل3ة إب3ادة ج اعية، 

33ة م3ع القرار اأخ3ر ل3دول العدوان  َخاصَّ

بإغ3الق كان3ة املنان3ذ الي نية، م 3ا أَّدى إىل 

االرتفاع الكبر أسعار مختلف املواد الغذائية 
والسلع اأساسية، أيضاً بسبب ارتفاع سعر 
الدوالر وافهيار الريال الي ني، وقال: اللظنا 
فح3ن يف اللجن3ة الرقابي3ة أن أس3عار الدوالر 
مرتف3ٌع يف عدن عن صنعاء بح3وايل ثالثة إىل 
أربع3ة رياالت؛ لذلك يق3و1 الرصانون برشاء 
ال3دوالر م3ن صنعاء وم3ن ثَّم بيُع3ه يف عدن، 
ولكومُة املرتزقة يش3رتون الدوالر من عدن؛ 

لتغطية التياجاتهم يف الخارج. 
لك3ن أيضاً فحن يف اللجن3ة الرقابية العليا 
فحّ ل لكومة الدكتور بن لبتور جزًء كبراً 
م 3ا يعافي3ه املواط3ن، نه3ذه الحكومة 0ي 
س3بب رئييس داخيل الرتفاع أس3عار وافعدا1 
املش3تقات النفطية بجافب الس3بب الرئييس 
33ة أن  الخارج3ي املت ث3ل يف الع3دوان، َخاصَّ
30ذه الحكوم3ة تفتق3ُر لرؤي3ة اقتصادي3ة 
عل ية، أيضاً بس3بب الفس3اد ملعظ3م وزراء 
30ذه الحكوم3ة، و30ذا ال3كال1 لي3س تجنياً 
عليه3ا وإف ا ونق3اً لدراس3ات ميدافية ُق نا 
به3ا وتواصلنا م3ع العديد من ال3وزراء ومع 
الش3ارع، أيض3اً لكوم3ة بن لبتور ليس3ت 
لديها لألس3ف أية سياس3ات لضبط أس3عار 
ال3رصف، كذلك ليس لديها ترش3يد يف ع لية 
33ة أف3ه يتم  االس3تراد م3ن الخ3ارج، َخاصَّ
اس3تراد س3لع اس3تهالكية ك الية ليس لها 
أي داٍع مث3ل املاكياج3ات واألع3اب الناري3ة 
وغر30ا، وطبعاً ع لية االس3تراد لهذا املواد 
3ة خ3الل 0ذه املرللة  غ3ر الرورية َخاصَّ

تستنزف الُع لة الصعبة. 

إخطبوط الفساد 
من3ذر  اأس3تاذ  م3ع  تواصلن3ا  وأخ3راً 
الرشجبي -وكيل وزارة الصناعة والتجارة-؛ 
الستطالع رأي 0ذه الوزارة املعنية ب ا يجري 
من ارتفاعات سعرية وعن سبب غيابها عن 
ُكّل ما يجري من عبث يف اأس3واق. نقال من 
جافبه: يف الواقع 0ناك لرب خارجية رشسة 
عىل املواطن الي ن3ي، مت ثلة بدول العدوان؛ 
أفها السبب الرئييس لكل ما يجري من دمار 
وخ3راب يف الي 3ن، باإلَضاَنة إىل ق3رار إغالق 
املنانذ والتشدد يف الحصار ومنع دخول املواد 

الغذائية والوقود واالدوية وغر0ا.
إىل جافب ذلك يش3ر الرشجب3ي إىل وجود 
لرب رشس3ة م3ن ع3دو داخ3يل، وتت ثل يف 
أخطب3وط الفس3اد املوج3ود داخ3ل أجه3زة 
33ة يف رشك3ة ووزارة النف3ط،  الدول3ة، َخاصَّ
33ة أن الج ي3َع الل3ظ كي3ف اختف3ت  َخاصَّ
كانة املش3تقات النفطية م3ن بنزين وديزل 
وغاز قبل لوايل أس3بوعني بعد لوايل س3اعة 
م3ن ق3رار دول الع3دوان إغالق كان3ة املنانذ 
الي ني3ة، مع أن خزاف3ات الوق3ود بالحديدة 
مليئ3ة باملش3تقات النفطي3ة، أيض3اً 0ن3اك 
البواخر النفطية لها أكثر من ش3هر راس3ية 
يف مين3اء الحدي3دة ول3م تف3رغ، يتفاوضون 
ع3ىل الع 3والت مع التج3ار لتى ج3اء قرار 
دول العدوان بس3حبها م3ن امليناء ولم تفرغ 
ل ولتها، 30ذا يوضح لنا كيف ت3دار اأمور 
الع3دوان  كذل3ك  النف3ط.  يف رشك3ة ووزارة 
يع 3ُل ع3ىل تأخ3ر البواخر يف ع3رض البحر 
تحت م9ر التفتي3ش، وبعض األيان يكون 
التأخر لش3هر أَْو أكثر و30ذا يكلف غرامات 
للتأخر ودول العدوان ال تدنُع 0ذه الغرامات 
وإف 3ا يدنعه3ا التج3ار ويت3م تح يلُها عىل 
املواطن، و0ناك تقاريُر ملنظ ات دولية تؤكد 

ذلك وتنتقد 0ذا االجراءات لدول العدوان. 

ال نستطيع العمَل دون التنسيق 
مع الجهات اأُلْخَرى 

ويضي3ف الرشجب3ي قائ3الً: ك 3ا أفن3ا ال 
ف93ّر للتجار رْنَع اأس3عار بهذا الكم، لكن ال 
فس3تطيع فحن يف وزارة الصناع3ة والتجارة 
أن فع 3َل لحالنا وإف ا م3ع مختلف الجهات 
ذات العالق3ة، يجب أن فع 3َل كفريق والد، 
لكن لألس3ف الجهات اأُْخَرى املعنية تتهّرب 
وب3إذن الل3ه اأس3بوع الق3اد1 لدين3ا ل لة 
للنزول امليدافي لل خابز واأنران واأس3واق، 
وفأمل أن تتعاوَن معنا مختلف الجهات ذات 

العالقة. 

وكيل وزارة الصناعة: المواطن يواجه عدوانًا 
شرسًا واخطبوط فساد وتهّرب الجهات المعنية  

لدينا حملة للنزول الميداني للمخابز واألفران 
واألسواق ونأمل التعاون من الجهات ذات العالقة.

رئيس اللجنة الرقابية: العدوان سبب رئيسي في ارتفاع 
األسعار وتتحمل حكومة بن حبتور جزًء كبيرًا مما يعانيه 
المواطن الفتقارها لرؤية اقتصادية عملية ولدينا دراسة 

ميدانية تؤكد فساد بعض وزراء الحكومة.
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محمُدنا: وهذا الّنصر هدّية
أشواق مهدي دومان

كنقشات الفنان التش3كييل، كألوافه كخطوطه، 
كتفاصيل من روله تنقُشها أفاملُه الذ0بية.. 

كخي3وط رشاي3ني، وأوردة القل3ب املتصل3ة لني 
ا، لكنها تتس3ع  ال تحيى إال مش3تبكًة، دقيقة ِج33دًّ
ًى كغذاء للجسد من الروح البرشيّة..  ملرور الد1 ُمنَقَّ
محّ 3د: يا رِسَّ ت3وازن 0ذا الك3ون يف علم الجبار 

املتعايل!!
كجرعات دواء، وفس3يم 0َواء ت ت تس3 يته، بل 
س3ّ اه املجتهدون، َورّمزوه عنوان لياة، َوبدوفه ال 

ي كن أن يحيا مخلوٌق يف بحر، أَْو جو، َوبريّة.. 
ي3ا فََفَس ال3ّروح: فتنفُس3َك بدقة قاف3ون الجبّار 
مبادئَ، وسلوكاً، َوُخلق الُقْرآن، يا بدَر س اوات الله 
العلي3ا، يا أج َل إفس3ان يف الكون َوإم3ا1 فبيي الله 
وخاتَم َمن أرس3لهم َربِّ اأكوان؛ إلخراج النّاس من 

الظل ات إىل دنق اأفوار الربّافية.. 
رس3ول الله: مح دفا ي3ا رل َة خالقنا أُرِس3لت 
كذل3ك، َواخت3ارك الله لبيب3اً من بني بقي3ّة كوكبة 

الرل ن املهدية.. 
ي3ا رس3وَل الله: ن3ال تح3زن نهنا ألف3اد القو1 
َم3ن افترصوا لك يف ش3ّدتك، َوكنَت لديه3م ُكّل كنوز 

اأرض، وخر 0ديّة.. 
ي3ا روح تنفح يف أرواح اأفصار بالنرّص، يا ثقة تعتبق 
فقاء، ال تحزن ال تأس لو جرلتك زنراُت أملنا املنسيّة.. 

مح دف3ا: َوأف3ت ف3داء ال3ّروح بقول3ك َوبأنعالك 
ترسي بدمائن3ا، ب ش3اعرفا، بعواطفن3ا، بتالنيف 
وصفو اأن3كار املتداخلة تداخل ت3رب اأرض ب اء 

سحاب س اء الله العلوية.. 
إي والل3ه - أي3ا س3اٍر يف ع ق الروح مع الجس3د 
لك تحاياف3ا نأفت الش3اعر بأملنا، بحنني، َوبش3وق 
الروح مع الع3ني، وإن قتلتنا ذف3وب البرش الجّ ة، 
بالظلم ملن جعل الظلم له فهجاً ينس3اق به يف عاملنا 
التائه يف ففق الجر1 امللعون، بقصف طوائر أمريكا 

اإلرسائيلية.. 
وخدمها من سودان، ملرص، وَمن معهم يف الج ع 

األ ق، من ع الء امل لكة الو0ابية.. 
يا رسوَل الله: 

تحايافا يا من فعش3قَك، لرونا من فور فنقشها 
يف اأع اق: محّ د، رمز، َوفبي، ورسول الله، َولوالك 
لوئْدفا، وُدنن3ّا برتاب الجهل العربي3د،، ولوالك، لتم 
الس3لخ لجلود الب3رش بُعيد النحر، ك 3ا يفعل أتباع 

الدعوة التكفرية، اإلخوافجيّة الو0ابيّة.. 
ولوالك - يا ولي الله - ملاتت تلك الروح، وفزعت 
م3ن جس3د البرشي، ول3والك م3ا ُس3 ينا اأفصار، 
والزلن3ا أفص3ار الل3ه َمن اجته3دوا يف دل3ر املحتل 

وع الء الصهيوفية.. 
يا روح الله: يا َمن فتنفُسه لياًة، نيؤمله ما يؤملنا 
لني يكّر َويفّر بداخلنا 0واه، فتنفسَك - رسول الله 
- كرامات، َورايات للنرّص اأعظم، فشتاقك لريّة.. 

دماءف3ا  قراب3ني  الل3َه  ننه3دي 
للن3رص، ك جا30د يف س3الات 
ع3ن  ليدان3ع  قات3ل؛  جه3اد 
ع3ن  أرض،  ع3ن  ع3رض، 
معتقد يف ال3روح يخ9فا أن 
جه3اد اأعداء نريضة لكل 
فقي لم يتوس3خ بقذارة 
تكف3ري، ل3م يتنج3س 
الو0اب3ي،  بالفك3ر 
بع ال3ة،  يتدف3س  ل3م 
بدياثة، بخنوع، بتآمر،، 
بخ3داع، وبزيف النفس 

اإلر0ابية.. 
تلك ففوُس املرتزقة والع 3الء، َونكر0م الحاقد، 
َم3ن فاص3ب آلك عدوافاً غ3ر م9ر، ق3د قادتهم ُكّل 

ضغائنهم ورمتهم يف نوىض غوغائية.. 
َمن يرتبّص مس3خهم برجال الله ليو0م ذاته أن 
يف يو1 قد يأتي النرص له و0و امل س3وخ بفنادقهم، 

َوشققهم تلك املاسوفية.. 
ذاك املرت3زق َم3ن ينح3ر أمت3ه، نيبني م3ن جثث 
اأطفال، ودموع اأيتا1، َورصاخ فساء الي ن، وبيوت 
الي ن املهدومة، وأفات الجرلى، مجده لبني إرسائيل 
نيعبد30م عج3الً، يتقهقر بل ينهار أم3ا1 رجال الله 
م3ن اأفصار، ولزب الل3ه، ليوث عرين ل3م تقعد0م 

ع3ن فش3وة قضم مس3وخ الكون 
كّل  0ج3روا  نق3د  جراله3م، 
جرالهم، وتناسوا ُكّل ع يق 
الحزن َم3ن يجعل من 0ذه 
اأرض ت3ن، َويجع3ل من 
س3 اوات الل3ه طانح3ًة 

بالدمعات املخفيّة.. 
 ي3ا جن3َد الل3ه َويا 
الله  أصدَق َم3ن خلق 
ع3ىل وج3ه املع ورة، 
أفت3م أفص3اُر الله 0نا 
يف ي 3ن اإلي 3ان، ي3ا 
موج3ة ب3ركان ثائر، 
يطفح يف وجه العدوان، يا فج ة لق تسطع يف ليل 

الظل ات العربية.. 
ي3ا جنَد الل3ه ي3ا ُكلَّ تاللني اأم3ل املعقود، لني 
فقبّل أقدامكم الش3امخة وقد غرست يف كبد اأرض 
ثباتاً وص وداً لم يُصنع من قبل، بل لم يكتب تأريخ 
الكون له ش3بها لثباتكم، نبسالتكم، وشجاعتكم، 

ومالل كم أسطوريّة.. 
أفصار الله: ويف ذكرى مولده اأعظم، نله قولوا: 

يا رسوَل الله أتقبل منّا 0ذا النرَّص 0ديًة؟؟
نهو املخت3اُر وأفتم ال غرُكم اأفص3اُر، يا أقوى، 
وأش3دُّ رجال اأرض بش3هادة عاّل1 الغي3ب، يا خرَ 

جنود الله وأطهر َمن عاش عىل وجه بريّة.. 

)ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا 
َوِإنَّ اهللَهَّ َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر(

فاطمة حسيـن

ُد م3ن غاراته الجوية ع3ىل اأبرياء  30ا 30و العدواُن الغاش3ُم يصعِّ
واملساكني، قصف لل واطنني الُعّزل الذين يبحثون عن مصدر رزقهم، 

جرائم يومية وإبادة ج اعية، ولصار خافق يقتل املئات جوعاً. 
ولك3ن يقابله ص 3ود وص93 منقطع النظ3ر من قب3ل الي نيني، 
وإرادة وعزي 3ة عىل املواجهة يف س3بيل الحرية والكرامة مه ا قدموا 
م3ن تضحي3ات؛ أفهم يؤمن3ون بوعود الل3ه، ويعل ون أف3ّه ال بد من 
تقديم التضحيات الجس3ي ة يف سبيل االفتَصار عىل اأعداء قال تعاىل: 
))ولنبلوفكم بيشٍء من الخ3وف والجوع وفقٍص من اأموال واأففس 

والث رات وبرش الصابرين((. 
نه3م يعل ون ُكّل العلم أن بعد 0ذا الص9 ف3رصاً عظي اً وعده اللُه 
عباَده املؤمنني الذين ينرصون دينه، ليث قال الله تعاىل: ))ولينرصّن 

الله من ينرصه إّن الله لقويٌّ عزيٌز((. 
نهذه الوعود اإللهية فرا0ا تتحقق عىل أرض الواقع، نعندما فتأمل 
آيات الله يف الُقْرآن س3نجد0ا تتجىل أما1 املؤمنني يف الس3الة الي نية 
يف مواجهته3م مع اأعداء، ننرى تلك االفتَص3ارات العظي ة عىل أيدي 
رجال الله الذين ال يح لون س3وى البندقي3ة، وعدو0م مح ل بالعدة 
والعتاد، ولكن رغم كثرتهم إالّ أفهم ي نون بالهزي ة والخرسان، نكم 
م3ن نئٍة قليل3ة غلبت نئًة كث3رة، ننرٌص عظيم يس3ّطره املجا0دون 
يف ُكّل امليادي3ن، بثب3ات وإرادة وثق3ة بالل3ه، ومالل3م م3ن البطوالت 
واالفتَص3ارات العظ 3ى الت3ي تتحق3ق عىل أيديه3م املبارك3ة؛ أفهم 
فف3روا مع الله وجا0دوا يف س3بيله قال تع3اىل ))الذين آمنوا و0اجروا 
وجا0دوا يف س3بيله بأموالهم وأففس3هم أعظم درجًة عنَد الله وأولئك 

0م الفائزون((، 
نفوٌز بالنرص يف الدفيا، ونوٌز عظيم يف اآلخرة، وش3عٌب عظيٌم ص9ََ 
وب3ذل وضح3ى وجا0د ل3ّرٌي به أن ينت3رص، نقد خ3اض غ ار 0ذه 
املعرك3ة بكل جدارة وإرادة، وقد تكفل الله له بالنرص والت كني مه ا 
تكال3ب عليه اأعداء، ومه ا عافا من آال1ٍ وأوجاع وقد1 من تضحيات 
إاّل أفّه يعلم أفّه ش3عٌب مظلو1، باغت3وه وقتلوه ظل اً والله عىل فرصه 

لقدير.
0ا 0ي رشاراُت النرص تقرتب مع ازدياد املش3قة عىل 0ذا الش3عب 
من قبل العدوان، نعندما تتعرس اأمور أكثر، ناللُه قادٌر عىل تيسر0ا 
ن3إن مع ُكّل عرٍس ي3ُرس، نثقتنا بالل3ه كبرة بأن الن3رص والفرج قد 
اقرتب، وسيز0و ويفاخر 0ذا الشعب يوماً بافتَصاره عىل إم9اطورية 

الرش ))وكان لقاً علينا فرص املؤمنني((..

النصر صبر ساعة
عبدالمجيد إدريس

فح3ن فعيُش 0ذه املرللة الرا0نة.. يف 
ظ3لِّ تصعيٍد للعدو الجب3ان املتغطرس.. 
ولذا نإنَّ الوض3ع يحتُِّم علينا بأن فقابل 
التصعي3د بالتصعي3د؛ أن غاي3ة الع3دو 
و0دن3ه اأول واأخر من 0ذه العجرنة 
الالمتنا0ية والحقد املس3ت ر والتواصل 
0و إركاع الش3عب الي ن3ي وإخضاعه، 
وإلحاق أك9 رضر به لعله أن يستس3لم 
أَْو يضُع3ف أَْو يرن3ع الراي3ة البيض3اء، 
ولك3ي فنج3ح يف كرس الحص3ار الخافق 
وكذل3ك يف نرض معادل3ة قوية تجاه ما 
يفعله أراذل الخلق وشذاذ اآلناق نعلينا 
أن فتَح33ّرك ونق آلية معينة لس3ب ما 
يفرضه علينا الواقع، وأن فستخد1 لكل 
مرللة السالح املناسب والفتاك، نالعدو 
اآلن منه3ار ومتخب3ط ويعافي من أزمة 
ففسية.. ال تُوصف ولكنه يكابر ويعافد.
لو أردفا أن فحقق افتَصاراٍت سالقة 
عىل الع3دو يف مختل3ف الجبه3ات وعىل 
كآنة اأصعدة ويف ج يع املرالل.. نإفه 
ال ب3د لنا م3ن االلت3زا1 ب قاييس معينة 
ومح3ددة 30ي الضام3ن لن3ا بتحقي3ق 
الفتح والظف3ر وإلحاق الهزي ة النكراء 
واملدوي3ة بح3زب الش3يطان وأوليائ3ه، 
فحن بحاجة أن تكوَن ففس3ياتنا قوية 
ومعنوياتنا مرتفعة وأن فكوَن أشد لباً 
لله وارتباط3اً به واعت 3اداً عليه، اآللية 
التي يجب أن فس3ر عليها ج يعاً -ذكراً 
أَْو أفثى صغراً أَْو كبراً- 0ي آلية ربافية 
لّدد30ا الل3ه يف محكم كتاب3ه ملواجهة 
الضغوط3ات واأزم3ات الت3ي يصنعه3ا 
لسياس3اته  فتيج3ة  ويفتعله3ا  الع3دو 
الرعناء. يوضحها الله س3بحافه وتعاىل 
يف سورة آل ع ران بقوله: )يا أيها الذين 
آمن3وا اص9وا وصاب3روا ورابطوا واتقوا 
الله لعلك3م تفلحون( 0ذا النداء الربافي 
ل3كل عب3اد الل3ه املؤمن3ني يف مش3ارق 
اأرض ومغاربه3ا أن يلتزموا بهذا الخط 
ويتَح33ّرك3وا ني3ه ليفلح3وا يف دفيا30م 

وآخرتهم.
30ي س3 ات أربع ال بد م3ن تحققها 
والتحيل بها وغرسها يف ففوسنا لنحصل 
عىل الفالح املطلق، الصفة اأوىل: الص9 
و30ي لجر اأس3اس الت3ي يعت د عليه 
ج يع اأع ال وبدوفه ينهار البناء و0و 
الرأس يف ُكّل يشء، ولتقريب الفهم أكثر 
نالعدو خ3اض لرباً كوفية عىل ش3عب 
اإلي ان والحك 3ة وفحن بدورفا ص9فا، 
ولم يحقق شيئاً بغطرسته و0ستريته 
وأُلحقت الهزي ة ب3ه يف كآنة الجبهات، 
و0و بدوره ص93 وتح ل ُكّل الصدمات 
واآلن ننح3ن بحاج3ة لتفعي3ل الصف3ة 
الثافي3ة و0ي املصاب3رة، ب عن3ى علينا 
أن فص93 أكث3ر من3ه، ناملصاب3رة 30ي 
م3ن املغالبة، ال ب3د أن فغالب3َه يف الص9 
وفغلبه وفك3ون أكثر ص9اً وص وداً ولو 
تأملن3ا وفالتنا جرال3ات غليظة، ال بد أن 
فكون أكثر ص93اً منه ولو كان الحصار 
خافقاً واالس3تهداف م نهج3اً ولو طال 
اس3تهدانه مقوماِت لياتن3ا وتررت 
م تلكاتن3ا ونقدفا ألبابن3ا.. والنتيجة 
س3تكون الن3رص والظف3ر، وأيض3اً نال 
بد من اس3ت رارية الص93 واملصابرة يف 
ففوسنا وواقعنا وتأتي بعد ذلك تفعيل.
 الصف3ة الثالث3ة و30ي املرابط3ة، أن 
فراب3ط يف مواقعنا وفص 3د وفثبت لتى 
تتحقق الغاية الت3ي فصبو إليها، فص د 
يف مواجه3ة الع3دو ثقاني3ا وسياس3ياً, 
وعس3كرياً وتوعوياً ونكرياً واقتصادياً، 
ُكلٌّ من موقعه، فرابط يف مواجهة الفساد 
والخلل الذي ينخر يف جسد شعبنا بفعل 
ذوي النفوذ واملسؤولية والذين يخدمون 
الع3دو داخلي3ا لفكفكة الش3عب داخليا 
وإخضاعه إلمالءات العدو، وال يكفي يف 
تحقق النرص والف3الح املطلق بالتزامنا 

بهذه السلوكيات نقط.
الصف3ة الرابع3ة 30ي أ30م س3 ة يف 
نرض أية معادل3ة رادعة و0ي التقوى، 
لال3ة التقوى وال3ورع والخوف من الله 
30ي من تخلصنا من اأزمات النفس3ية 

علين3ا  يفرضه3ا  الت3ي  والضغوط3ات 
الع3دو الجبان، أن فزرَع 0ذه الس3 ة يف 
أففس3نا ن عنى ذلك أن فتكانل وفرتالم 
وفتعاي3ش ني 3ا بيننا، أن فتق3َي اللَه يف 
ش3عبنا ويف الدم3اء الطا30رة والزكي3ة 
والتي تسيل يومياً، أن فتقي الله يف دماء 
ش3هدائنا، أن فتق3ي الله يف إص3الح ُكّل 
خلل يخل بحياة املواطنني، أن فتقي الله 
ننس3ر عىل فهج3ه وفلت3ز1 بتوجيهاته 
وفؤدي ج يع أوامره وفنتهي عن ج يع 
فوا0ي3ه وفحذر من التالعب يف أي مجال 
م3ن مج3االت الحي3اة، أن فح3رص عىل 
ول3دة الش3عب ُكّل الش3عب وتكاتف3ه 
جه3وده  وتث 3ني  التياجات3ه  وتون3ر 
الجب3ارة وخل3ق لالة الوعي املس3ت رة 
يف فف3وس أبنائه، أن فتقي الله ننس3عى 
لبناء أففسنا بأففس3نا وتطوير قدراتنا 
واال0ت ا1 بالعل3م والتعليم وغرس روح 
الفضيل3ة وفبذ الرذيل3ة. إذا لققنا 0ذه 
اأرب3ع الصف3ات نالل3ُه يعدف3ا وكف3ى 
بوعده نيقول: لعلكم تفلحون، والفالح 
املقص3ود ب3ه يف 30ذه اآلية 30و الفالح 
املطل3ق وامل3ؤزر يف ج يع املج3االت ويف 

الدفيا واآلخرة.
يف 30ذه العجال3ة تطرقن3ا إىل 30ذه 
الصفات، وإال نكل صفة تحتاج لرشح 
ل، ولكن يا ش3عَب الي ن،  طويل ومفصَّ
يا رجال3ه اأبطال وفس3اَءه الرشيفات 
الل3ه  إىل  ع3ودوا  املخلص3ني،  وأبن3اَءه 
واتق3وا  ورابط3وا  وصاب3روا  واص93وا 
لعلك3م تفلح3ون، واعل 3وا أن الل3َه ال 
تخفى عليه 30ذه الجرائُم التي يرتكبها 
العدو بحق اإلفسافية ولكنه يريد منكم 
أن تكوف3وا أكثر وعي3اً والتزاماً ليتحقق 
الن3رص بعد ذلك وق3د جا0دتم وص9تم 
واتقيتم الله وسلكتم ُكّل السبل وع لتم 
بتوجيه3ات ربكم لتى تلت3ذوا بالنرص 
ويك3ون موقُعه يف ففوس3كم من موقع 
الرجوع إىل الل3ه وااللتزا1 بخطه، وثقوا 
ب3أن النرَص قاب قوس3ني منكم، »أال إن 

فرص الله قريب«.
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ال قلَق فخياراُتنا األقوى
زيد البعوة

فف3ُس الخي3ارات وفف3ُس الخط3ط الت3ي 
اس3تخدمها الع3دواُن منذ الي3و1 اأول يحاول 
أن يس3تخدَمها الي3و1 ض3د الش3عب الي ن3ي 
كوس3ائل وأس3اليب ضغ3ط ته3دف إىل إركاع 
الناس وإجبار الشعب الي ني عىل االستسال1 
رغ3م أفه نش3ل من3ذ البداية وال ي3زال يحاوُل 
جا0داً عىل فجالها منها التصعيد العس3كري 
ومحاول3ة التق3د1 يف الجبهات ك 3ا لصل يف 
خ3الل اأَيَّا1 الس3ابقة يف فه3م وتعز زلونات 
متكررة من قبل مرتزقة العدوان كان فصيبها 
يف  الفادل3ة  والخس3ائر  والهزي 3ة  الفش3ل 
صفونهم كذلك التصعيد عىل مس3توى غارات 

ط3ران الع3دوان وارتكاب أك93 قدر من املج3ازر يف مختل3ف املحانظات، وقد 
اللظنا كيف ع د العدوان إىل ارتكاِب مجازَر يف لجة وصعدة وصنعاء وغر0ا 
من املحانظات، وكثّف العدو من غاراته يف تدمر ما تبقى من مبافَي وطرقاٍت 
وجسور وكأفه يريد أن يقول أفا سوف ألسم املعركة وأ0ز1 الشعب الي ني.. 
كذل3ك يحاوُل العدواُن اليو1 أن يس3تخد1 أس3لوب الحصار وتضييق الخناق 
االقتصادي عىل الشعب الي ني من خالل إغالق املنانذ وتجويع الشعب الي ني 
رغم أفه نعل ذلك منذ البداية، وقد ال لظنا كيف تم قصف املوافئ ومنع السفن 
وقص3ف املصافع واملزارع واملحالت التجارية واأس3واق لت3ى وصل به الحال 
إىل فق3ل البنك املرك3زي إىل عدن ومحاربة الع لة الي ني3ة وغر0ا من اأَع ال؛ 
بهدف خنق الش3عب الي ني اقتصادياً ولكنه نش3ل ولم يصل إىل أ0دانه واليو1 
من خالل توجه العدوان إىل إغالق املنانذ يريد أن يحقق أ0دانه التي نش3لت يف 

السابق.. 
ولك3ن أن الع3دوان يعي3ُش لالة تَيٍْه وتخب3ط وإنالس ينىس أف3ه قد جرب 
ُكّل تلك اأس3اليب ونش3ل أََما1 وعي وص ود وثبات الش3عب الي ني، وال يزال 
يحاول، و0ذه تعت9 املحاولة اأخرة؛ أفه لم يعد 0ناك يشٌء أك9 منها إطالقاً، 
وستفش3ل وقد ظهرت مؤرشاُت نشِلها يف اليو1 الذي خرج نيه الشعب الي ني 
يف صنعاء يف مس3رة ج ا0رية لاش3دة ع9ّوا نيها عن ت س3كهم ب وقفهم 
و30و الص 3ود كخيار أخ3ر، مح لني املجت ع ال3دويل ومجل3س اأمن واأمم 
املتحدة مس3ؤوليَة ما قد يرتتب عىل قرار العدوان يف إغالق املنانذ، و0ذه رسالة 
شعبية قوية تع9 عن قوة وصالبة الشعب الي ني وت سكه ب وقفه وقضيته، 
وقد استطاع الشعب أن يصيَب العدوان بسهم االلباط والهزي ة النفسية.. 

وكذل3ك بالنس3بة لبقية الخي3ارات اأُْخَرى السياس3ية والعس3كرية، نقد ال 
لظن3ا كيف كان موقف القيادة السياس3ية م ثلة بالرئي3س الص اد وموقف 
أَبط3ال الجيش واللجان الش3عبية تجاه قرارات الع3دوان وتهديداته اأخرة لن 
فق3َف مكتويف اأيدي ولن فص9 عىل ظل كم وطغيافكم دون أن فحرك س3اكناً، 
ب3ل ل3ذر الص اد بصفت3ه القائد اأع3ىل للقوات املس3لحة ل3ذر دول العدوان 
و0دد0م يف فف3س الوقت ُكّل الخيارات أمامنا مفتول3ة وطلب من املجا0دين 
من أَبطال الجيش واللجان أن يكوفوا عىل أ0بة االس3تعداد متى ما طلب منهم 
التَح33ّرك والرّد برياً وبحرياً م3ن خالل منظومات الصواريخ املصنوعة محلياً 

والتي ذاق العدوان بأسها ولرارتها.. 
ومن خالل ُكّل املعطيات واالس3تنتاجات والبحوث العس3كرية والسياس3ية 
واالقتصادية لول املس3تجدات اأخرة يف الرصاع مع العدوان فس3تطيع القول 
إف3ّه ال يوج3ُد 0ناك ما يُقِلُق، وإفّه لم يعد 0ناك بأيدي العدو ما يفعلُه أكثَر م ا 
قد نعل، وإّن ُكلَّ خياراته الحالية تم تجريبُها يف الس3ابق ونشلت وإّن خيارات 
الش3عب الي ني وص وده 0ي اأقوى واأجدى و0ي التي س3وف تج9 العدوان 

عىل التوقف بإذن الله.

العنوان الحقيقي ليس إيران بل مقايضة 
القضية الفلسطينية باليمن

فؤاد البطاينة*

ما كان بُودِّي أن أتكلم يف موضوع الي ن 
باعتباره موضوعاً مرتبط3اً بأوراق اللعبة 
الك9ى يف س3ورية. إاّل أن اأزم3ة اللبنافية 
املفتعلة أزمٌة جاءت عىل خلفية نشل الحل 
الس3عودي يف الي ن وتعّقده، والي ن كافت 
وم3ا زال3ت 0ي أولوي3ة اأولوي3ات للنظا1 
الس3عودي، وب3ات يري3د ل3الً ب3أي ث ن. 
و0ن3ا نإن رض3ا أمريكا ودع ه3ا املطلوب 
للسعودية بعد التهديد والوعيد لها لم يكن 
كاني3اً أن يقو1َ عىل امل3ال ولَده، بل ربطه 
ترم3ب ب3رورة االففتاح الس3عودي عىل 
إرسائي3ل وتلبي3ة طلباتها امل كن3ة وقبلت 
السعودية ذلك. وإذا وضعنا جافباً مجاالِت 
التنسيق املطلوب من السعودية عىل صعيد 
القضي3ة الفلس3طينية وأتينا إىل التنس3يق 
ع3ىل صعيد أزم3ة املنطقة نق3د كان 0ناك 
تالٍق وتكاُمٌل إرسائييل سعودي عىل أولوية 

ُكلٍّ منه ا.
نأولوي3ُة إرسائي3ل 0ي ل3زب الله الذي 
يحج3م لركتها ليس نق3ط يف املنطقة بل 
داخل نلس3طني. والحلول أمامها للتخلص 
من3ه كله3ا صعب3ة ومحاذير30ا خط3رة 
عليه3ا، واملواجه3ة م3ع إيران كح3ل ليس 
مقب3والً أمريكي3اً وال أمن3اً إرسائيلي3اً. أما 
أولوية السعودية نهي الي ن ثم الي ن. وما 
كان له3ا يوماً ا0ت ا1ٌ أك9 م3ن 0ذا الجار 
العروب3ي ال3ذي ي تل3ك ُكّل أس3باب القوة 
البرشية والسياس3ية والجغرانية مسالة 
لت  وس3والل وم رات وجب3ال. وإذا ما نعَّ
الي ن قوتها السياس3يَة باالتجاه الصحيح 
نستش3كل التهدي3د اأك93 ع3ىل النظ3ا1 

السعودي َوفُُظِم دول الخليج برمتها. 
ولق3د كان لت3وّرط الس3عودية يف الي ن 
ونش3لها ووصولها لطريق مسدود العامل 
الحاس3م يف رليله3ا عن س3وريا، والعامل 
الحاس3م يف تفج3ر رصاعها م3ع قطر ويف 
أزم3ة الخليج، وأخ3راً العامل الحاس3م يف 

فهجها الشا0ي الجديد.
وبه3ذا أق3ول إن قناع3ًة ق3د ش3كلتها 
إرسائيل لدى السعوديني بتالقي أولويتيه ا 
تقو1 عىل أن لزَب الله 0و الرقم الفاعل يف 
دعم وتعزيز الحوثيني يف التدريب واالرشاف 
َوالتهري3ب وفق3ل اأس3لحة والتكنولوجيا 
وبأن ف وذجه س3يحكم الي ن، وأفه ي كن 

التنسيق والتعاون مع إرسائيل يف محارصة 
لزب الل3ه يف لبن3ان جغراني3ا وتحجي ه. 
والخط3ة لتحقي3ق ذل3ك 0ي إل3داث أزمة 
سياس3ية يف لبنان تُفيض إىل نوىض داخلية 
باتجاه ما يشبه الحرب اأ0لية والطائفية 
وخلط اأوراق املس3يحية وصوالً إىل تدويل 

املسألة.
ومن 0ُنا نقد جاء 0ذا التغير السيايس 
السعودي املفاجئ واملتس3ارع عىل خلفية 
تحال3ف س3يكون مكش3ونا ب3ني إرسائيل 
والسعودية يستلز1 ظهور الشاه السعودي 
نيها. وليكون 0ذا التغير الجذري اأساس 
لتحال3ف اس3رتاتيجي بني النظ3ا1 الحاكم 
وأمريكا عىل لساب صفقة تنهي القضية 
الفلس3طينية ومكوفاتها اأساسية مقابل 
ومصالح3ه  الس3عودي  النظ3ا1  ل اي3ة 

اأساسية يف إزالة اأخطار عنه. 
وخلفيته3ا  السياس3ة  30ذه  وتطلب3ت 
افقالباً س3عودياً ع3ىل الثقانة السياس3ية 
واالجت اعية والو0ابية التي كافت س3ائدة 
منذ إفش3اء الدولة. و0و افقالٌب من ش3أفه 
أن يصن3َع بال3رورة معارض3ًة عائلي3ًة 
وتحالفات جديدة يتلو0ا معارضة شعبية 
س3عودية. واالتفاق مع إرسائيل يتس3اوق 
م3ع لج3م االفق3الب ع3ىل تلك السياس3ة 
ومع رعوف3ة االفق3الب عىل فه3ج التعامل 
مع للفاء الس3عودية من دول وأش3خاص 

ومنهم الحريري.
وإذا اس3تعرضنا الكث3رَ م3ن املؤرشات 
ع3ىل قرب ل3دوث يشء يف لبن3ان نإن وعد 
الحري3ري بالع3ودة لها بالذات خ3الل أيا1 
س3واٌء أكان كالماً م3ن رأس3ه أَْو ملقناً به 
كان وع3داً صعَب التنفي3ذ وينطوي عىل أن 
ب3دء تنفيذ املؤامرة سيس3بق 30ذه العودة 
وي9ر الغاء0ا. ناملسألة يف املحصلة ليست 
لبن3ان وال إي3ران وال الحري3ري وال اعتقال 
أم3راء بل مقايض3ة القضية الفلس3طينية 
بالي 3ن وبالحفاظ عىل النظ3ا1 كأولويه، 
والصيد الث ني املطلوب إرسائيلياً وأمريكياً 
30و رأس ل3زب الل3ه ومفه3و1 املقاوم3ة 
باملنطقة، وإن نش3لت املؤامرة سيبحثون 

عن تعديلها أَْو عن غر0ا.
 إن فج3اَح خط3ة املعس3كر الصهيوفي 
0ذه يف لبنان يقو1ُ عىل شّق الصف اللبنافي 
القائ 3ة والزعامات  التحالف3ات  واخرتاق 
القائ ة مس3يحيا وإْساَلمياً ُس3نياً بالذات 

وصنع مناقالت شعبية وقيادية بني تياري 
10 َو8 آذار وإقحا1 الفلسطينيني يف اللعبة. 
والع ل جاٍر عىل 0ذا قبل استدعاء الحريري 
وقيامه بالدور املطلوب لبدء اأزمة.. أقول 
جاٍر مع ق3ادة الفوىض املحت ل3ني من ُكّل 
الطوائ3ف. وق3د قام3ت مظا30رة يف 30ذا 
الس3ياق يف طرابل3س ونش3لت. ويب3دو أن 
0ن3اك وعي3اً كامالً لدى أصح3اب املصلحة 
اللبنافيني يف اس3تقرار لبنان. إال أن وسائل 
تنفيذ املخططات تك3ون متصاعدة ورب ا 
تصل يف لبنان إىل استخدا1 العنف والتفجر 
وإدخ3ال الن3رصة. ناأمر يع3ود إىل تقييم 

طريف املعادلة املستهِدنة واملستهَدنة.
وإن سياس3َة الن3أي بالنف3س والحي3اد 
ال م3كان لتطبيقه3ا يف أي3ة بقع3ة أَْو دولة 
باملنطق3ة، نذي3ول اأزم3ة القائ ة ال ترتك 
نيه3ا  واملصال3ح  نيه3ا،  أَْو ش3عباً  دول3ة 
مرتابط3ة والرتص3د مرتاب3ط، وم3ن ينأى 
وس3حقاً  مس3تبالاً  س3يكون  بنفس3ه 
مس3حوقاً. ب3ل إن الحي3اد اإليجاب3ي 30و 
املطل3وُب و0و الحي3اد القائم ع3ىل الدناع 
عن النف3س ول اية املصالح وما يفرتضه 
ذل3ك م3ن تحالف3ات رضوري3ة بَعي3داً عن 

اأيدولوجيات.
فكاب3ر باملحس3وس إذا أفكرفا بأن لزَب 
الل3ه ي أل نراغاً يف لبنان ال ي أله يف ظرونه 
إال إرسائي3ل 0ي نة ومذلة وذبحاً والتالالً، 
ومن منا ينىس ص9ا وشاتيال، أَْو إذا أفكرفا 
إثبات3َه ب3أن فه3َج املقاوم3ة 30و الطريُق 

الناجُح للتحرر والتحرير. 
وفحيُد عن الواقع، إن لم فقل، بأن لزب 
الله ال يس3يطر عىل القرار اللبنافي يف كثر 
من املسائل التي ال ت س املقاومة وساللها 
و0ذا مثَّل محل بحث واس3تفها1 ويقودفا 
إىل الس3ؤال الكبر الذي ت ثل االجابة عليه 
تحديا لقي3ادة الحزب، و0و، 0ل لزب الله 
ج3زءاً من الرصاع العرب3ي اإلرسائييل، وأن 
نلس3طني بوصلته يف ُكّل األوال والظروف 
السياس3ية اإليرافية؟ ب عنى 30ل أن تبنّي 
إي3ران للح3زب مرتب3ٌط ب 3رشوع عرب3ي 
تح3رري وكيف، وفح3ن بتس3اؤلنا ال فنكر 
ع3ىل إي3ران مصالَحه3ا وال نضَلها بفرض 
الكوابح عىل مشاريع الصهيوفية يف الوطن 

العربي، لكن املحصلة 0ي ما ته نا.

* كاتب عربي

االنتفاضة اليمنية في وجه طواغيت العالم
 رويدا عثمان

تكالب�ت ع�ى اليم�ن من مش�ارق األرض 
ومغاربه�ا طواغيت العالم فلم يب�َق طاغوٌت 
عى هذه األرض لم تتلوث وتتلطخ يديه بدماء 
أبن�اء اليم�ن الزكية ورشب منه�ا ونهش من 

أشالء أجسادها الطاهرة العفيفة.
يتغ�ذون ويتل�ذذون باألش�الء ويلون�ون 

حياته�م بل�ون الدم�اء.
تركوا خمورهم فلم تعد تس�كرهم وبحثوا 

عن ما هو اقوى.
ليفعل مفعوله وينس�يهم م�دى حقارتهم 

وبشاعتهم فقد اعتدوا عى هذا البلد الطيب.
األبري�اء  ليس�كروا وينتش�وا م�ن دم�اء 
يتفنن�ون ويبدع�ون ويتس�ابقون الرت�كاب 
ابش�ع الجرائم وأعظم املجازر يسلطنون عى 

أصوات..
بكاء األطفال والنساء..

يتغنون بشعارات السالم..
فوق جث�ث األبرياء األنام فس�تفيقون من 

غفلتكم يا لئام..
وس�ننهي حفلتكم ونشوتكم بسماع اقوى 

اصوات الفناء..
صوت صواريخ براكني العظام..

صوت غري الذي عليه..
 تهيمون وترقصون..

 ومن هول ما سرتون..
من بروق اليمن..

ورعودها ستصعقون..
فبجربوتك�م ايض�اً وطغيانكم ال�ذي فيه 

تعمهون ستندثرون..
أبطائراتكم وصواريخكم ترهبون؟!..

أطفالنا يف املدارس تقصفون..
فأين يا حثالة العالم ماضون؟

 ثبتم مبدأ الثأر فإنّا منتقمون..
ولدين الله وعزته منترصون..
ومن تحت الركام منتفضون..

ليتجدد فينا أمل الش�هادة أو االنتصار فها 
هن�ا معتصم�ون..

ويف سبيل الله صامدون..
فال إلسالم ولعروبة تنتفضون..
وال لإلنسانية والحق تنرصون..
فم�ن العربي�ة العربي�ة متربئ�ون..

أبصواريخك�م وطائراتك�م تتبجح�ون؟
وعى أطفالنا يف املدارس تقصفون..

خس�ئتم لبئْس ما تفعلون..
ال  م�ا  وطّورن�ا  صنعن�ا  مم�ا  لنرينك�م 

تتوقعون..
وليتحقق وعد الله لنا..

بالنرص والتمكني..
فلن نسلم ونستكني..

إال باالستخالف عى هذه األرض وتحريرها 
من الظلم ونرش العدل فيها وتطهري مقدساتها 
من دنسكم.. فلهذا خلقنا وإنّا إليكم قادمون، 

ولو كره الكارهون.
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من أعظم القصص القرآني.. الذي يزيد ثقَتك باهلل، قصة: طالوت وجالوت
 : بشرى المحطوري:

َث الشهيُد القائُد سال1ُ الله عليه  تحدَّ
يف الدرس العارش من دروس رمضان يف 
معرض لديثه عن الجهاد، وكجزء من 
رد عىل ثقانة مغلوطة منترشة بكثرة 
بني املسل ني أال و0ي: تقديُم السكوت 
والخنوع والخضوع عىل أفه الحك ة!! 
ما دا1 َمن فواجُههم أقوياء كأمريكا!! 

إذن علينا أن فسكت، و0ذه 0ي 
الحك ة!! نتحدث الشهيد القائد سال1 
الله عليه عن قصة طالوت وجالوت 
التي ت أل قلوب َمن يقرأ0ا بالثقة 

املطلقة بالله، وأن النرص 0و من الله، 
ليس بالكثرة، أ0م يشء 0و أن تكوَن 
0ناك نئة مؤمنة بالله إي ان لقيقي، 
متوكلًة عليه ولده، واثقًة به ولده، 

نهو فارُص0ا.. 

أحداُث القصة:ــ
تناول الش3هيُد القائُد س3ال1ُ الله عليه 
بالرشح 0ذه القصَة التي جاءت يف سورة 

البقرة، بألداثها كالتايل:33
طل3ب بن3و إرسائيل من فب3ي لهم بعد 
النبي م3وىس عليه الس3ال1 أن يدعَو اللَه 
لكي يخت3اَر لهم قائ3داً لكي اً ينضوون 
تحت لوائ3ه ليقاتلوا يف س3بيل الله الذين 
أخرجو30م من ديار0م وقتل3وا أبناء0م، 
ك ا ذكر الله ذل3ك يف القرآن الكريم: ]أََلْم 
اِئيَل ِم3ْن بَْعِد  ت3ََر إىَِل اْلَ 3أِل ِمْن بَِن3ي إرِْسَ
ُم3وىَس إِذْ َقالُوا ِلنَِبيٍّ َلُهُم ابَْع3ْث َلنَا َمِلًكا 

فَُقاِتْل يِف َسِبيِل اللَِّه[.. 
نقال لهم فبيهم: ُربَّ ا لو استجاب اللُه 
يل وبع3ث لكم قائ3داً لتقاتلوا تحت لوائه، 
أن ترتاجع3وا، وتتخلفوا، وال تقاتلوا، ك ا 
ق3ال الل3ه يف اآلية: ]َق3اَل 0َْل َعَس3يْتُْم إِْن 
ُكِت3َب َعَليُْكُم اْلِقت3َاُل أاَلَّ تَُقاِتلُوا َقالُوا َوَما 
َلنَا أاَلَّ فَُقاِتَل يِف َسِبيِل اللَِّه َوَقْد أُْخِرْجنَا ِمْن 

ِديَاِرفَا َوأَبْنَاِئنَا[.. 
ولك3ن الكثرَ منهم خالف3وا وغالطوا، 
ورنض3وا أن يقاتلوا بع3د أن كتب عليهم 
3ا ُكِتَب َعَليِْهُم  القت3ال ك ا قال الله: ]َنَل َّ
اْلِقت3َاُل تََول3َّْوا إاِلَّ َقِليالً ِمنُْه3ْم َواللَُّه َعِليٌم 

ِبالظَّاِلِ نَي[.. 
ونع3الً، بع3ث الل3ُه لهم رج3الً لكي اً 
اس ه طالوت، ليقاتلوا يف سبيل الله تحت 
لوائ3ه، ولكن طال3وت 0ذا لم يك3ن غنياً 
مثله3م، أي: مثل املأل م3ن بني إرسائيل.. 
ويجب أن فن3وه 0نا إىل أن كل ة )املأل( يف 
القرآن الكريم 0ي تعني: اأغنياء ورجال 
املال واأع ال والوجا0ات االجت اعية.. 
و0ؤالء امل3أل عندما عل 3وا أن طالوت 
اصطفاه الله قائداً عليهم، اعرتضوا؛ أفه 
لم يك3ن غنياً مثلهم، وكافوا يط عون أن 
يكون القائد رجالً منهم، قال الله: ]َوَقاَل 
َلُه3ْم فَِبيُُّهْم إِنَّ اللََّه َقْد بََع3َث َلُكْم َطالُوَت 
َمِل3ًكا َقالُوا أَف3َّى يَُكوُن َل3ُه اْلُ ْل3ُك َعَليْنَا 

َوفَْحُن أََل3قُّ ِباْلُ ْلِك ِمنُْه َوَلْم يُْؤَت َس3َعًة 
ِم3َن اْلَ اِل َق3اَل إِنَّ اللََّه اْصَطَف3اُه َعَليُْكْم 
َوَزاَدُه بَْس3َطًة يِف اْلِعْل3ِم َواْلِجْس3ِم َوالل3َُّه 
يُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم[.
وأراد طالوت أن يقاتل بقو1 ال إرجاَف 
نيه3م وال تخاذل، لك3ي يض ن االفتَصار 
ع3ىل جال3وت وجن3وده؛ لذل3ك ع 3د إىل 
ِخط3َّة محك ة، و0ي: النه3ر، قال تعاىل: 
ا َنَص3َل َطالُوُت ِباْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ اللََّه  ]َنَل َّ
َب ِمنُْه َنَليَْس ِمنِّي  ُمبْتَِليُكْم ِبنََهٍر َنَ ْن رَشِ
َوَم3ْن َلْم يَْطَعْ ُه َنِإفَُّه ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغرَتََف 
بُوا ِمنُْه إاِلَّ َقِليالً ِمنُْهْم[..  ُغْرَنًة ِبيَِدِه َنرَشِ
م3ن القل3ة القليل3ة الباقي3ة، امل تلئة 
ثق3ة بالله واعت اداً ع3ىل الله، والتي 0ي 
مستش3عرة لق3اء الل3ه، ومتأك3دة ب3أن 
الل3َه فارُص0ا، اس3تطاع طالوت أن يهز1َ 
ا  جال3وت وجن3وده ك ا ق3ال الل3ه: ]َنَل َّ
َج3اَوَزُه 0َُو َوالَِّذي3َن آَمنُوا َمَع3ُه َقالُوا الَ 
َطاَق3َة َلنَا اْلي3َْو1َ ِبَجالُوَت َوُجن3ُوِدِه َقاَل 
الَِّذي3َن يَُظنُّوَن أَفَُّه3ْم ُمالَُقو الل3َِّه َكْم ِمْن 
ِنئ3ٍَة َقِليَل3ٍة َغَلبَْت ِنئ3ًَة َكِثرًَة ِب3ِإذِْن اللَِّه 
ا بََرُزوا  اِبِري3َن )209( َوَل َّ َواللَُّه َم3َع الصَّ
ِلَجال3ُوَت َوُجنُوِدِه َقالُوا َربَّن3َا أَْنِرْغ َعَليْنَا 
فَا َعىَل اْلَقْو1ِ  َص9ْ3ًا َوثَبِّْت أَْقَداَمن3َا َوافرُْصْ
اْلَكاِنِري3َن )250( َنَهَزُمو30ُْم ِب3ِإذِْن اللَِّه 
َوَقت3ََل َداُووُد َجال3ُوَت َوآت3َاُه الل3َُّه اْلُ ْل3َك 

ا يََشاُء[..  َواْلِحْكَ َة َوَعلََّ ُه ِم َّ

الدروس املستفادة من القصة:ــ
الدرس األول:ــ 

أشار الش3هيُد القائُد س3ال1ُ الله عليه 
أن القت3ال يجب أن يكون يف س3بيل الله، 
وليس من أج3ل تحرير اأوطان أَْو صون 
اأع3راض... إل3خ؛ أف3ك عندم3ا تقات3ل 
يف س3بيل الل3ه وتنت3رص س3يتحقق ل3ك 
تحري3ُر الوط3ن، وصيافة الع3رض، قال 
الش3هيد القائد: ]بنو إرسائي3ل نا0 ون 
يف ثقانتهم 0ذه أعن3ي: اآلية تحكي بأفه 
يف تل3ك املرلل3ة نا0 3ني بأف3ه يجب أن 
يتوجه3وا ليقاتل3وا يف س3بيل الله، مع أن 
الدانع لديهم 30و ماذا؟ أفهم قد أخرجوا 
من ديار0م، وأبنائه3م، أليس 0ذا الدناع 
الذي يس3 ى الدن3اع عن وط3ن؟ افتقا1 
من ع3دو أخرجنا م3ن ديارف3ا، وأبنائنا. 
ألي3س دناعاً ع3ن وطن؟ لكن ل3و قالوا: 
وط3ن، فقات3ل من أج3ل الوط3ن، لن يرد 
النب3ي عليه3م، ول3ن يحصل له3م يشء. 
معنى 0ذا أفها قضي3ة مؤكدة لديهم أفه 
يف الوق3ت الذي 0م يحس3ون ني3ه بأفهم 
مضطهدون، ومقهورون من جافب عدو 
أخرجه3م من ديار30م، وأبنائهم، عليهم 

أن ينطلقوا يف سبيل الله[.

الدرس الثاني:ــ
وأوضح الشهيُد القائد سال1 الله عليه 
ب3أن النرص ع3ىل اليه3ود يك3ون بقيادة 
مصطف3اه من الل3ه، و0ذه ُس3نٌة إلهية، 

وبنو إرسائيل أدرى الناس بذلك؛ لهذا كان 
طلبهم من فبيهم أن يدعَو اللَه ليعنّيَ لهم 
قائ3داً، ليث قال: ]}َوَقاَل َلُه3ْم فَِبيُُّهْم إِنَّ 
اللََّه َقْد بََعَث َلُك3ْم َطالُوَت َمِلكاً{)البقرة: 
م3ن اآلية207(. أفتم قلتم: فريد ملكاً، أي 
قائداً يقودفا. الل3ظ يف موضوع القيادة 
0م يرك3زون ج3داً يف موض3وع القيادة، 
الز1 قيادة تكون مختارة بطريقة إلهية، 
ولي3س تح3ت أي قي3ادة. 30م يعرن3ون 
س3بيل الل3ه، 30و طريٌق م3ن القي3ادة، 
واملنه3ج والطريقة التي ترس3ُم نيها، أَْو 
يس3ر الن3اس عليها، و30م يتَح33ّركون 
يف س3بيله، والهدف 0و 0و من أجله، من 

أجل الله، ويف سبيله[.. 

الدرس الثالث:ــ
فب3ّه الش3هيد القائد س3ال1 الل3ه عليه 
ب3أن املال ليس رشط3اً أن تكون القيادة 
لكي 3ة، ليث ق3ال: ]}َقالُوا أَف3َّى يَُكوُن 
َل3ُه اْلُ ْلُك َعَليْنَا َوفَْحُن أََل3قُّ ِباْلُ ْلِك ِمنُْه{
)البق3رة: م3ن اآلي3ة207(. 30ؤالء املأل، 
وال3كال1 من البداية مع امل3أل، املأل: يعني 
كبار الوجه3اء، وكبار الن3اس. أي: رب ا 
يكوف3ون منتظري3ن أف3ه س3يقول: أفت 
ي3ا نالن، أَْو أفت. ألس3تم أفت3م قلتم أفكم 
تري3دون من جه3ة النبي ففس3ه، 0و أن 
يبع3ث؟ إذاً نالل3ُه 0و أعلم ب 3ن يصلح 
للقي3ادة، ألي3س 30و أعل3م؟ قال3وا 0نا: 
}َوفَْحُن أََلقُّ ِباْلُ ْلِك ِمنُْه َوَلْم يُْؤَت َس3َعًة 
اآلي3ة207(.  م3ن  اْلَ اِل{)البق3رة:  ِم3َن 
لي3س لدي3ه نل3وس كث3رة. الل3ظ 0ذه 
فظرة ثافي3ة يف تقييم مؤ30ّالت القيادة، 
ما لديه نل3وس.. }َقاَل إِنَّ الل3ََّه اْصَطَفاُه 
َعَليُْكْم َوَزاَدُه بَْس3َطًة يِف اْلِعْلِم َواْلِجْسِم{
)البقرة: من اآلية207(. لكن ليس معناه 
االصطف3اء عليه3م، اصطف3اه ع3ىل املأل 
0ؤالء الذين قد يكون عند ُكّل والد منهم 
يتصّوُر أفه س3يعنّي قائداً م3ن عند الله.. 
}َق3اَل إِنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَليُْكْم{. ثم اللظ 
}اْصَطَفاُه َعَليُْك3ْم{ أي: اصطفاه عليكم 
لكم، أليس عليك3م لكم يف الواقع؟ اللظ 
كي3ف افته3ت الطريقة بش3كل عجيب؟ 
}إِنَّ الل3ََّه اْصَطَفاُه َعَليُْكْم َوَزاَدُه بَْس3َطًة 
يِف اْلِعْل3ِم َواْلِجْس3ِم{ يف تأ0يل3ه لقيادتهم 
}َواللَُّه يُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن يََش3اُء َواللَُّه َواِسٌع 
َعِليٌم{)البقرة: من اآلية207(. نإذا البرُش 
يري3دون أن يتَح33ّرك3وا عىل 30ُداه، ويف 
س3بيله 0ي 30ذه، يريدون 30م عناويَن 
ثافي3ة، يتفقون 0م وأففس3هم، عناوين 
أخ3رى وق3ادة آخري3ن 30م يختاروفهم 
ون3ق مواصفات أخ3رى، وفظ3رة أخرى 
من عند0م، 0ذا موضوع ثافي، يتفقون 
0م وأففس3هم والنتيجة 0م سروفها يف 
اأخ3ر.. أما إذا أفتم تري3دون طريق الله 
نهي 30ذه، الله يقول: }َواللَُّه يُْؤِتي ُمْلَكُه 

َمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{[.

تصرفات القيادة الحكيمة:ــ
ب3نّي الش3هيُد القائد س3ال1 الل3ه عليه 
َف طال3وت ال3ذي اختاره  كي3ف أن ت3رصُّ
3ا  الل3ه كان لكي 3اً، لي3ث ق3ال: ]}َنَل َّ
َنَص3َل َطال3ُوُت ِباْلُجنُوِد{)البق3رة: م3ن 
مي3دان  باتج3اه  تَح333ّرك  اآلي3ة209(. 
املعرك3ة مع العدو، 30ذا القائد اصطفاه 
الله. اللظ كي3ف ترتيباته القيادية }َقاَل 
َب ِمنُْه  إِنَّ الل3ََّه ُمبْتَِليُك3ْم ِبنََهٍر َنَ 3ْن رَشِ
َنَلي3َْس ِمنِّي َوَم3ْن َلْم يَْطَعْ 3ُه َنِإفَُّه ِمنِّي 
بُوا ِمنُْه  إاِلَّ َمِن اْغ3رَتََف ُغْرَنًة ِبي3َِدِه َنرَشِ
إاِلَّ َقِليالً{)البق3رة: من اآلية209(.. اللظ 
القلي3ل لم يخ3رج منهم إال قلي3ل، أعني: 
0و ففس طالوت قائ3د يعرف مجت عه، 
ويعرف املواجهة مع العدو تتطلب أفاساً 
ثابتني، وأفه عندما يك3وُن 0ناك أكثرية، 
0و يعرف أفهم قد ينهزمون نيش3ّكلون 
0زي ة منكرة، تكون العاقبة سيئة أسوأ 
م 3ا 0م نيه، 0و قائ3د ثابت؛ أفه اللظ 
ترتيب3ات الع3دو 0ن3اك 30ي مبنية عىل 
أس3اس عرشات اآلالف من بني إرسائيل؛ 
أفه3م ذ0ب3وا كب3ار بن3ي إرسائي3ل أي: 
املجت ع كل3ه معناه، ألي3س العدو 0ناك 
س3يهيئُ ففَس3ه أن يكون بالشكل الذي 
يواجه مجت 3ع بني إرسائي3ل؟ وإذا بنو 
إرسائي3ل أول أكثرية منه3م تنفصل، ثم 
ثافي أكثرية منهم تنفص3ل، بقي القليل 
يف مواجه3ة جيش 0و يف إع3داده وعدده 
مرتب ففس3ه ملواجهة ع3رشات اآلالف.. 
لكنه قائد ثاب3ت، قائد ليس عنده تراجع 
بعدما رأى أول أكثري3ة، ثم بعدما رشبوا 
من النهر، لم يب3ق إال عدد قليل، يقولون 
بأفهم نق3ط ثالث مائة ش3خص وقليل! 
و0ن3اك جال3وت، املل3ك ففس3ه، أن يقوَد 
امللك املعركة يعني: معركة 0امة وعندما 
يخرج املل3ك يعني: يخرج بكامل ما لديه 
من عدة، وعتاد، وجن3ود. 0نا 0ذا القائد 
م3ا تراج3ع يق3ول: ]إذاً م3ا دا1 قد رجع 
الكثر وأمامن3ا العدو كثر إذاً س3نعود[ 

ال. إتجه[.

الدرس الرابع:ــ
ولفت الش3هيُد القائُد س3ال1ُ الله عليه 
بأن النرَص 0و من عند الله، وليس بالقلة 
3ا َجاَوَزُه{  أَْو الكث3رة، ليث ق3ال: ]}َنَل َّ
ج3اوز النهر }0َُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َقالُوا 
ال َطاَق3َة َلن3َا اْلي3َْو1َ ِبَجال3ُوَت َوُجنُوِدِه{
)البق3رة: من اآلية209(؛ أفه قد القضية 
كبرة أمامهم، واملؤمنون عادة يتفاوتون 
يف درج3ات اإلي ان، يتفاوت3ون لكن 0ذه 
فوعية قد 30م يعت9ون راق3ني جداً، 0م 
قال3وا العبارة 0ذه لك3ن يف اأخر عندما 
ق3ال اآلخ3رون منهم الذي3ن لكى عنهم 
0نا: }َقاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَفَُّهْم ُمالُقو اللَِّه{
)البق3رة: من اآلي3ة209(. مستش3عرين 
لقاء الله، ويعرنون أ0 يّة الع ل أفهم يف 
س3بيله، وأفه ال بد أن ي وتوا إذا لم يقتلوا 

أَفَُّه3ْم  يَُظن3ُّوَن  الَِّذي3َن  س3ي وتون.}َقاَل 
ُمالُق3و اللَِّه َكْم ِمْن ِنئٍَة َقِليَل3ٍة َغَلبَْت ِنئًَة 
َكِثرًَة ِبِإذِْن اللَِّه{)البقرة: من اآلية209(. 
0م ذكرو0م 0نا بقضية ثابتة يف التاريخ 
}َك3ْم ِمْن ِنئ3ٍَة َقِليَل3ٍة َغَلبَْت ِنئ3ًَة َكِثرًَة{
)البق3رة: م3ن اآلي3ة209(. أي ال تق3اس 
املس3ألة باأرق3ا1، بحيث ال ب3د أن يكوَن 
عددفا كعدد0م، أَْو يكون عتادفا بالكامل 
كعتاد30م }َكْم ِمْن ِنئٍَة َقِليَل3ٍة َغَلبَْت ِنئًَة 
اِبِريَن{ َكِثرًَة ِب3ِإذِْن الل3َِّه َواللَُّه َم3َع الصَّ
)البقرة: م3ن اآلي3ة209(. إذاً اتجهوا ألم 
يكفه3م كل 3ة؟ كفا0م كل 3ة واتجهوا.
َوُجنُوِدِه{)البقرة:  ِلَجال3ُوَت  بََرُزوا  ا  }َوَل َّ
م3ن اآلي3ة250(. م3ن ب3رز اآلن؟ قلي3ل 
م3ن قليل م3ن قليل! أليس3وا الذين برزوا 
ا ب3ََرُزوا  اآلن أم3ا1 املل3ك وجن3وده؟ }َوَل َّ
ِلَجال3ُوَت َوُجنُوِدِه َقالُوا َربَّن3َا أَْنِرْغ َعَليْنَا 
فَا َعىَل اْلَقْو1ِ  َص9ْ3اً َوثَبِّْت أَْقَداَمن3َا َوافرُْصْ
اْلَكاِنِريَن{)البقرة:250(. إفقطاٌع إىل الله 
ب ش3اعر0م، بنفسياتهم، وثقة بأن الله 
م3ع الصابرين. 0ذه ت ثّل وعي3اً إي افياً. 
الل3ظ اإلفس3ان يجب مه 3ا كان مؤمناً 
يعرف بأفه إفساٌن يجب أن يكون مست داً 
قوته من الله، ال ترَكْن عىل مجرد إي افك 
أفك عندك طاقة م3ن الص9، أفت.. أفت.. 
استفرغ الص9 من الله }َربَّنَا أَْنِرْغ َعَليْنَا 
َص9ْاً{)البق3رة: م3ن اآلي3ة250(. مثل ا 
تقول: ]صب صبوب علينا ص9اً[ }َوثَبِّْت 
فَا َعىَل اْلَق3ْو1ِ اْلَكاِنِريَن{ أَْقَداَمن3َا َوافرُْصْ
)البقرة: من اآلية250( }َنَهَزُمو0ُْم ِبِإذِْن 
اللَِّه{)البقرة: من اآلية251(.. كيف كافت 
النتيج3ة؟ }َنَهَزُمو30ُْم{. 0زموا جالوت 
وجن3وده بإذن الله }َوَقت3ََل َداُوُد َجالُوَت{
)البق3رة: م3ن اآلي3ة251(. وداوود 30و 
وال3د من الجن3ود يف ظل قي3ادة طالوت 
كافت قضية عجيبة 0ذه، قضية عجيبة، 
وتعطي الناس أمالً كب3راً ني ا إذا كافوا 
صادق3ني مع الله، أفه ق3د يأتي النرص يف 
الظ3روف الحرجة 30ذه، بالش3كل الذي 
يخزي العدو ويخ3زي املرتاجعني يف وقت 
وال3د، كي3ف س3تكون ففس3يات الناس 
الذي3ن رجع3وا م3ن البداي3ة؟ }تََول3َّْوا إاِلَّ 
َقِلي3الً ِمنُْهْم{. الناس اآلالف الذين رجعوا 
م3ن عند النه3ر بعدما رشب3وا، ورجعوا، 
وإذا أمك3ن وال3د م3ن الجن3ود أن يقتل 
جال3وت املل3ك ففس3ه! وقالوا بأف3ه قتله 
بحجر، رم3اه بحجر قتله نافهز1 جنوده 
}َنَهَزُمو0ُْم ِبِإذِْن اللَِّه َوَقتََل َداُوُد َجالُوَت{
)البق3رة: م3ن اآلي3ة251(. أليس3ت 0ذه 
تعت9 خزي لل رتاجعني! أليس 0ذا يعت9 
خزياً بالنس3بة للعدو ففسه؟ يعت9 مثالً 
أعىل يف أ0 يّة أن يكون الناُس متوجهني 
يف س3بيل الله؛ أن 30ذا 0و مثل لهذه من 
البداي3ة. وتجد كيف كالمه3م كله، أليس 
0و كله مرتبط3اً بالله؟. ال يوجد نيه أي 

عبارة لول موضوع الوطن فهائياً[.

هن�اك يف النار أيضاً ش�جرة ه�ي فاكهة أه�ل النار نفس 
اس�مها بشع ]زقوم[ أليس اس�ماً مزعجاً؟ اسم غري مقبول، 
وهك�ذا بع�ض املف�ردات تكون هي غ�ري مقبول�ة، حتى لو 
حاول�ت أن يكوَن اس�ُمها ليشء جميل فاالس�م ال يركب عى 
هذا املسمى، اسمها بشع. وهي شجرة حقيقية، والله بقدرته 
س�بحانه وتعاىل هو الق�ادر عى أن يجعل يف النار أش�جاراً 

تتغذى ع�ى النار، وتثمر ن�اراً, وتورق ن�اراً، ليس هناك ما 
يعجز الله س�بحانه وتع�اىل، وإن كان الظاملون قد يجادلون 
يف هذه.. كيف ش�جرة يف جهنم ونحن نعل�م أن النار تحرق 

األشجار!. 
م�ن املعل�وم أنه هنا يف الدني�ا يقال إن بع�ض الحيوانات 
جلوُده�ا غريُ قابلة لالحرتاق هنا يف الدني�ا. النار ألم يجعلها 

الله س�بحانه وتعاىل برداً وس�الماً ع�ى إبراهيم وهي ناٌر قد 
ملئ�وا بها واديا تحرق الطري عندما يمر من فوقها، الله الذي 
خلق النار يس�تطيع وهو قادر عى أن يجعلها بردا فال ترض 
إبراهيم, ويس�تطيع أن يخلق أشجارا تنمو فعال تتغذى عى 
النار كم�ا تتغذى أش�جار الدنيا عى الرتبة، وامل�اء، والنور، 

والهواء. ]معرنة الله  الدرس 15[.

مقتطفات نورانية
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وَصَل رئيُس الحكومة اللبنافي، س3عد 
الحري3ري، إىل منزل3ه يف باري3س، صباح 
الس3بت، م3ع زوجت3ه م3ن دون ولدي3ه. 
وافتق3ل الحريري ظهراً إىل قرص اإلليزيه، 
ليث استقبله الرئيس الفرفيس إي افويل 
ماكرون لل شاركة يف مأدبة غداء يقيُ ها 
ماكرون وزوجت3ه بريجيت للحريري مع 
عائلت3ه. ووصل3ت الرا زوج3ة الحري3ري 
وفجلها البكر ُلسا1 لالفض ا1 إىل الغداء، 
بحسب الرئاس3ة الفرفسية، التي لم ترُِش 
إىل الف3رتة الزمني3ة الت3ي س3يبقى نيه3ا 

الحريري يف نرفسا.
 قن3اة امليادين أش3ارت إىل أن ماكرون 
وقبيل وص3ول الحري3ري أج3رى اتصاالً 
م3ع الرئيس اللبنافي ميش3ال عون، النتاً 
إىل ب3دء اللق3اء الرس3 ي ب3ني ماك3رون 
والحريري. وكان مراس3ل القناة أشار إىل 
أن اثن3ني م3ن أبناء الرئي3س الحريري ما 
زاال يف السعودية و0 ا عبدالعزيز ولؤلؤة. 
النت3اً إىل أن الرئيس اللبنافي تلقى اتصاالً 
0اتفي3اً م3ن الحري3ري ل3دى وصوله إىل 
باريس، مش3راً إىل أن الحريري أبلغ عون 
أفه س3يحر التفاالت عيد االس3تقالل، 

اأربعاء املقبل.
املوقُف ففُسه أّكَده الحريري يف اتصاٍل 
أج3راه برئيس مجلس الن3واب فبيه بّري، 
والنائ3ب اللبناف3ي ومفت3ي الج هوري3ة 
والنائ3ب  دري3ان  اللبنافي3ة عبداللطي3ف 

اللبنافي وليد جنبالط.
ووص3ل موك3ب الحري3ري املؤلف من 
سبع س3يارات الساعة الس3ابعة صبالاً 
إىل مطار لوبورجي3ه بالُقرب من باريس، 
ليث كان باس3تقباله ون3د لبنافي. وقال 
مصدر مالل3ي إن طائ3رة الحريري أتت 

من الرياض.
وكان الحري3ري ق3ال يف تغري3دة ل3ه 
يف »توي3رت« إّن الق3ول بأف3ه محتج3ٌز يف 
الس3عودية وغر مس3 وح ل3ه باملغادرة 
مج3ّرد ش3ائعات، ويف تغري3دة ثافية قال 
إّن االعت3داء ع3ىل أي مواطن س3عودي أَْو 
عىل م تلكاته 0و اعتداء عليه ش3خصياً، 

مؤكداً أفه عىل يقني بأّن املعتدين ج اعٌة 
مشبو0ة، ال 0دَف لها إاّل الفتنة.

وذك3ر الحري3ري يف فهاي3ة تغريدت3ه 
اس3م وزير الخارجية اأملافي »س3يغ ار 
غابريي3ل« ني 3ا يب3دو رداً ع3ىل الوزي3ر 
اأملافي الذي اعت9 يف ترصيحات س3ابقة 
أن »ترصن3ات الس3عودية م3ع الحريري 

ليست معتادة«.
فظ3ره  التق3ى  ق3د  غابريي3ل  وكان 

اللبناف3ي خالل اأس3بوع الح3ايل وقال يف 
مؤت ر صحف3ي »أرّلب بدع3وة الرئيس 
لزي3ارة  الحري3ري  للرئي3س  الفرف3يس 
باريس.. إن زيارتَه إىل نرفسا ستُظهر أن 

تَح33ّركاته ليست ُمقيّدًة«.
ع3ن  الس3عودية  أعرب3ت  واللق3اً 
م3ن  واس3تهجاِفها«  »اس3تغراِبها 
ترصيحات الوزي3ر اأملافي، واصفة إيا0ا 

بغِر الصحيحة واملشينة.

 وق3ّررت الري3اُض دع3وَة س3فر0ا يف 
أملافيا للتش3اور، ك ا أفها ستس3لم سفر 
أملافيا ل3دى امل لكة مذك3رة التجاج عىل 

0ذه الترصيحات.
وقبيَل مغادرة الحريري للرياض فقلت 
وس3ائل إعال1 لبنافية عن مصادَر مقربة 
م3ن الحري3ري أّن اأخ3ر عق3د اجت اعاً 
»م ت3ازاً وبال3َغ اأ0 يّة« م3ع ويل العهد 
الس3عودي اأمر مح د بن سل ان، دون 

توضي3ح املزيد من التفاصيل لول ما دار 
يف 0ذا اللقاء.

الرئي3س الفرفيس إي افوي3ل ماكرون 
ق3ال إف3ه سيس3تقبل الحري3ري الس3بت 
كرئي3س ل3وزراء لبن3ان وإف3ه يتوّقع أن 
يع3ود بع3د ذلك إىل ب3روت خالل أي3ا1 أَْو 
أس3ابيع بي3اٌن للرئاس3ة الفرفس3ية قال 
إّن لق3اء ماكرون بالحريري س3يكون يف 
قرص اإلليزيه ظه3راً عىل أن تنضم عائلة 

الحريري إىل الغداء مع الرئيسني. 

الري3اض تدع3و رعايا30ا إىل مغ3ادرة 
لبنان يف أقرب نرصة م كنة

ويف س3ياق متص3ل، طلب3ت الس3فارة 
الس3عودية يف لبنان، الزائري3ن واملقي ني 
الس3عوديني ني3ه إىل مغادرت3ه يف أق3رب 

نرصة م كنة.
وس3بق 30ذا التحذي3ر بيان للس3فارة 
قالت ني3ه إفّها »تتاب3ع با0ت ا1 تعرض 
م تلكات مواطنتني س3عوديتني لالعتداء 
م3ن قب3ل ع3دد م3ن الش3بان يف منطقة 
بأفه3ا  وتوض3ح  ب3روت.  يف  املصيطب3ة 
تتواصل مع الس3لطات واأجهزة اأمنية 

لكشف مالبسات« ما جرى.
وبحس3ب البيان نإّن »30ذا االعتداء.. 
من شأفه إثارة مشاعر الكرا0ية«، ودعت 
ملعرنة املتسببني نيه وتقدي هم للعدالة.
وكافت الس3عودية طلب3ت يف 9 ترشين 
الثاف3ي/ فون 93 الح3ايل م3ن رعايا30ا 
مص3در  ورّصح  ن3وراً،  لبن3ان  مغ3ادرة 
مس3ؤول بوزارة الخارجية »أف3ه بالنظر 
اللبنافي3ة،  الج هوري3ة  يف  اأوض3اع  إىل 
نإن امل لكة تطلب م3ن رعايا0ا الزائرين 
واملقي 3ني يف لبن3ان مغادرته3ا يف أق3رب 
نرص3ة م كن3ة، ك 3ا تنص3ح املواطنني 
بع3د1 الس3فر إىل لبن3ان م3ن أي3ة وجهة 

دولية«.
ولحقتها يف لين3ه، الكويت والبحرين 

واإلمارات.

*عن موقع قناة امليادين

عربي ودولي

السيطرة على قرى جديدة في ريف حماة

 : متابعات:
واصل3ت ق3واُت الجي3ش الس3وري وللفاؤه 
ع لياِتها العس3كريَة ضد مس3لحي الج اعات 
اإلر0ابي3ة يف ري3ف ل 3اة الش3 ايل الرشق3ي، 

وأنادت وسائل إعال1 سورية أن القوات ت كنت، 

ي3و1 أمس الس3بت، من الس3يطرة ع3ىل قريتي 

لران غرب قري3ة عرنة ولردافة ش3 ال غرب 

قري3ة عرن3ة بعد مواجه3ات مع تنظي3م جبهة 

النرصة.

وقال3ت مصادر إعالمية متع3ددة إن ولدات 
الجيش الس3وري والحلفاء تص3دت أمس أَيْضاً 
لهج3و1 عني3ف ش3نه مس3لحو تنظي3م جبهة 
النرصة باتجاه النق3اط اأمنية التابعة للجيش 
والحلف3اء يف محي3ط قري3ة مريج3ب الج الن 
ش3 ال رشق قري3ة الشاكوس3ية يف ريف ل اة 

الش ايل الرشقي.
وبحس3ب املص3ادر، نق3د أدت املواجهات إىل 
مقت3ل وإصابة العدي3د من مس3لحي التنظيم، 
إضان3ة إىل تدم3ر آلي3ة مدرع3ة وإيق3اع أنراد 

طاق ها بني قتيل وجريح.
ك ا ف3رش اإلع3ال1 الحرب3ي التاب3ع للجيش 
الس3وري وللفائ3ه أم3س، مش3ا0َد وص3وراً 
لع ليات القوات النظامية ضد مسلحي تنظيم 
داع3ش داخل مدينة البوك 3ال بريف دير الزور 
املش3ا0د  أظه3رت  لي3ث  الرشق3ي  الجنوب3ي 
ع لي3ات اقتحا1 قوات الجي3ش والحلفاء لعدد 
م3ن أوكار التنظي3م اإلجرام3ي وتأمني عدد من 

البلدات واملناطق داخل املدينة.
وقالت مصادر إعالمي3ة إن مدينة البوك ال 
بات3ت مطوق3ة بالكامل عىل مس3لحي داعش، 
وتعد ساقطة عسكرية مع است رار تقد1 قوات 
الجيش الس3وري والحلف3اء، وأضانت املصادر 
أيض3اً أن 0ن3اك تدخ3الت عس3كرية أمريكي3ة 
ملساعدة عنارص داعش وتزويد0ا باملعلومات.

قتلى وجرحى من مسلحي »النصرة« والجيش 
السوري يواصل عملياته داخل »البوكمال«

إصابة طفلني باعتداء 
مسلح ملستوطنني على 

منازَل بمدينة الخليل

 : متابعات:
قال املركز الفلس3طيني لإلعال1 يو1 أمس الس3بت إن عرشات املس3توطنني 
اإلرسائيليني 0اج وا منازَل الفلسطينيني قرب مستوطنة كريات أربع يف البلدة 

القدي ة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
وفق3ل املركز الفلس3طيني عن مص3ادر محلي3ة يف املدينة، إن املس3توطنني 
املدّجج3ني بالس3الح، وتح3ت ل اي3ة الجي3ش، 0اج وا من3ازَل تع3ود لعائلة 

السعانني بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأس3َفَر الهجو1ُ ع3ن إصابة طفلني بج3راح بعد االعت3داء عليه ا بالرب 

امل9ح من قبل املستوطنني، وفُقال إىل املستشفى لتلقي العالج.

الحريري يف فرنسا مع عائلته والسعودية تدعو رعاياها إىل مغادرة لبنان



ن���رى الكثي���َر من أبن���اء أمتنا اإلْس���َ�مية، الكثيَر م���ن الدول 
واحلكوم���ات تتجه ف���ي سياس���اتها العامة ومواقفها الرئيس���ية 
وجتاه قضايا مهمة جًدا يترتب عليها حروٌب، يترتب عليها سفك 
دماء، يترت���ب عليها تبعات كثيرة جًدا ف���ي واقع الناس، يتجهون 

ْكِب األمريكي واإلسرائيلي. ليلحقوا بالرَّ
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

عبدالوهاب المحبشي
)1(

يحظ3ى  َوال  اس3تقال  30ادي 
وال  الي 3ن  يف  وطن3ي  بإج 3اع 
بش3عبية َوافتهت واليته وكل يشء. 
وجاء إليهم ن3اراً بعد ثورة قالوا ال 
ي كن تقب3ل اس3تقالته َويجب أن 
يرجع عن االستقالة.. َوشنوا لرباً 
ع3ىل الي ن؛ أن 30ادي ال ي كن أن 

يستقيل.. شاء أ1 أبى! 
وظل 0ادي لديهم و0م يريدون 

منه العودَة نلم يقبل! 
نرضوا عاصفَة لز1 َوقالوا بناًء 

عىل طلبه، وشنو0ا، بين ا قال 0و إفه ما له علم.
َواليو1 0ا 0م أففسهم يستدعون الحريري الذي يحظى بإج اع 
وطني يف لبنان ولديه ش3عبية ولم تنتِه واليته َولم يقد1 اس3تقالته 
وال عنده مشاكل يف شعبه وال يشء.. ماذا لصل؟ قاموا باستدعائه 
0م، نجاء إليهم نحجزوه وقالوا الز1 يستقيل وكتبوا له االستقالة 

وأج9وه يقرأ0ا! 
َونعلوا له مقابلة ليثبتوا أفه غر محتجز نثبت أفه محتجز.! 

َويريدون منه طلَب عاصفة لز1 نلم يطلب!
 َوبعد ضغوط س3 حوا له بالخروج إىل نرفس3ا و0م يخشون أن 
يرجع يف كالمه ناستبقوا بعض أبنائه يف السعودية ر0ائن ليض نوا 
ع3د1 تراجعه ك 3ا فقول يف البالد )ع3اد كعل التيس بي3د املوجي(، 
ش3نوا عدوافاً عىل الي ن ليثبتوا أن 0ادي ما استقال أبداً.. َويريدون 

شن عدوان عىل لبنان ليثبتوا أن الحريري استقال بالفعل..
)2(

ش3نوا عدوافاً عىل الي ن؛ أن الي ن مته3م أن نيه مّداً من لزب 
الله يف لبنان ويجب أن يقطعوا مد لزب الله يف الي ن بالعدوان عىل 
الي ن... َولارصوا الي ن لكي ي نعوا أي مد من لزب الله للي ن..
وبعد ثالث س3نوات عدوان عىل الي ن ووصول رس3ول الي ن إىل 
الري3اض قالوا إفهم سيش3نون عدواف3اً عىل لبن3ان؛ أن لزب الله 
س3بُب ص 3ود الي 3ن َويجب أن يحارب3وه؛ أفه ل3ه موقف يرنض 

العدوان عىل الي ن..
إذا كافت املش3كلة يف الي ن موقف الس3عودية م3ن لزب الله يف 

لبنان سلفاً ن ا 0و ذفب الي ن؟ لتى يشن عليه عدوان؟! 
َوإذا كاف3ت املش3كلة يف لبن3ان ص 3ود الي 3ن يف وج3ه العدوان 

السعودي ن ا 0و ذفب لبنان؟
إن املشكلة 0ي يف السعودية ففسها وليست يف أي مكان آخر!

مفارقات سعودية 

العدد )298(  
األد

0  صفر 9 3010  -  19 فون 9 12017

معاذ الجنيد
ي���ا ح���ال���م���اً ب���ال���ح���س���م.. ح���ظُّ���َك ع���اِث���ٌر

ن����ح����ُن ال����ذي����ن ل����ك����لِّ أم�������ٍر ن���ح���س���ُم! 
ال��ج��ي��ُش ف���ي ال��ج��ب��ه��ات ِري������ٌح َص���رَص���ٌر

ع����َص����َف����ْت.. وي���وم���ئ���ٍذ ي������ودُّ ال���م���ج���رُم

منصة الحرفمنصة الحرف

فصيحتي لأل0ل واأصدقاء وَمن يعرنني بالت سك بهذه املسرة 
القرآفي3ة وأن يبذل3وا نيه3ا اأرواَح وامل3اَل، ويبذل3وا نيه3ا ُكّل ما 
لديهم، ورس3التي لألَْعَداء أفها مه ا كافت لش3وُد0م مه ا كافت 
افتهاكاته3م لبحارفا وأجوائنا ول9َِّفا بأفنا صامدون وواثقون بالله 
ومعتص ون بالله لو بذلنا أففَس3نا يف سبيل الله نإفها رخيصة لو 
بذلن3ا ُكّل ما ف تل3ك يف 0ذه الدفيا نإفها رخيص3ٌة أما1 دينه وأما1 

فرُصة املستضعفني، السال1 عليكم ورل ة الله وبركاته. 
الل3ُه أك9 - املوُت أمريكا - امل3وُت إلرسائيل - اللعنُة عىل اليهود 

- النرُص لإلسال1.

الشهيد املجاهد/ عبدالسالم إبراهيم فاضل الرضي 
محافظة صعدة – مديرية ساقني – منطقة ثمامة

ملاذا يرفض املؤتمر إعالن حالة الطوارئ؟! 
بندر الهتار 

  
يح�قُّ للجمي�ع أن يقوَل لق�ادة املؤتمر: 
مل�اذا ترفض�ون ردع ُكّل م�ن يعمل�ون عىل 
رضب اليمن من الداخل -كائناً من كان-؟، 
وملاذا ترفضون محاربة الفس�اد ومحاكمة 
الخون�ة وإص�اح ُمَؤّسس�ات الدول�ة وكل 
م�ا من ش�أنه تقوي�ة الداخل؟.. ه�ل أنتم 
مقرَّب�ون من الطابور الخام�س ومقربون 
من الفاس�دين ومن الخونة والعماء حتى 

تدافعوا عنهم؟..،
حتى ق�ادة املؤتمر القاطنون يف الرياض 
وعواص�م العدوان ل�م تتخ�ذوا بحقهم أيَّ 

إجراء يُثِبُت مدى تمس�ككم بمبدأ معاقبة الخونة، كما هو متعاَرٌف عليه 
يف لوائح األحزاب.. وقائمة التساؤالت تطول، و... و... و... و...؟ 

كي�ف يمكننا تصديُقكم وإثباُت أن تهرُّبَكم من هذه املس�ؤوليات نابٌع 
من حسابات منطقية تُصبُّ يف صالح اليمن يف هذه املرحلة الحساسة؟!.

قبل أس�بوع مّددت تونس حال�َة الطوارئ لفرتة ثاثة أش�هر، وقبلها 
م�ر وحتى بلدان متطورة جداً يف أوروب�ا أَْو غريها، بمجرد أن تتعرَض 
لحادث أمني تس�اِرُع إىل إعان حالة الطوارئ، وأي حدث متوقع يف العالم 
ال يمكن أن يصَل إىل مستوى العدوان والحصار املفروض عىل بلدنا، ومع 

ذلك يتهّرُب املؤتمر من االتفاق عىل إعان حالة الطوارئ!!.
هذه تس�اؤالٌت مرشوعٌة وليس�ت ش�ائعاٍت عىل اإلطاق، ويس�تطيع 
املؤتمر إس�كاتَنا جميعاً عندما نلمس تح�ركاً عملياً نحو إصاح ُكّل هذه 
االخت�االت، أما املماطلة والتهرب واللف وال�دوران فإنها تثري الكثري من 

عامات االستفهام..؟! 

ونس�مُع إنج�ازاٍت أمنيًة واس�تخباريًة قام�ت بضبط نرى 
العدي�د م�ن العصابات والش�بكات اإلجرامي�ة، معززًة 
باعرتاف�ات وإق�راراِت أصحابه�ا بارتكابهم الجرائم الجس�يمة تلك، 
وخاصة جرائم االغتياالت والَعمالة للعدوان، َواملشفوعة باألدّلة املادية 
ألدوات الجريمة من األس�لحة وغريها من أدوات الجريمة، ومنذ أكثر 
من عام�ن ولم نجد أية محاكمة لهؤالء أَْو صدور أحكام يف ش�أنهم، 
بما يبعث الثقة والطمأنينة للمواطن بأن هناك عدالة تنزل العقوبات 

املقررة عىل هؤالء املجرمن وفقاً ألحكام الرشع والقانون.
وال ن�دري أين مكم�ُن الخلل والقصور والتقص�ري من قبَل رجال 

الضبط القضائي �أمن ونيابة� أم من الجهاز القضائي؟

* من صفحة المحامي عبداإلله الشامي في الفيس بوك.

نقطة نظام ! 


