
يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر )70( رياالً

العدد 
)299( 
 

االالا
2 رلي  ابر  9ر 1 2
20 فون 0 22017

صحته على  لالطمئنان  مشاة   115 ال��ل��واء  قائد  ي���زوران  األرك���ان  ورئيس  الصماد 

االح��ت��الل اإلم�����ارايت ي��دش��ن ال��ف��وض��ى األم��ن��ي��ة يف امل��ه��رة ب��اغ��ت��ي��ال إم���ام وخ��ط��ي��ب مسجد
اكتساح يف ميدي وعمليات واسعة يف الجوف ونهم

وثائق تكشف متلكه لعدد من مباين ومقرات بعض الوزارات واملؤسسات

أزمة الدولة مع »المؤجِّر« الشعبي العام
مبباركة أمريكية إسرائيلية سعودية:

أطفال اليمن يموتون »حصارًا«
برنامج الغذاء العاملي:

 125 ألف طفل يواجهون املوت بسبب 
احلصار.. ارتفاع خميف حباالت نقص 

التغذية يف حمافظة حجة 

اللجنة الدولية للصليب األمحر:
حنو 27 مليون ميين حُرموا من الغذاء 

والدواء، و90% من احتياجات اليمن يتم 
حسينة مبارك - الطفلة المتوفية استريادها قد توقفت 

من منطقة عبس

 العدوان يرفض دعوات األمم 
املتحدة بإعادة فتح املنافذ:

جهود جبارة تؤهل مطار 
آثار اليمن املسروقة تعرض يف صنعاء الستقبال الرحالت

متحف اللوفر  بأبو ظيب

رئيس ملتقى الصياد باحلديدة:

العدوان يواصل ارتكاب أبشع 
اجملازر مستهدفًا الشعب 

اليمين يف الرب والبحر
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 حاولوا استحداث مواقَع جديدٍة هربًا من هجمات الجيش واللجان لكنها الحقتهم

قتلى وجرحى من املرتزقة بينهم قيادي بارز وإعطاب دّبابة يف عمليات نوعية بـ »نهم« 
 : نهم:

حّق2ق ألطاُ  الجي2ش راللجان الش2عبية 
يف جبهة فه2م، عدداً من اإلفج2ازات امليدافية 
اللوعية يو2 أمس ابحد، يف س2ياق الع ليات 
الهجومي2ة الت2ي تلفذُ 2ا رح2داُت الجي2ش 
راللج2ان ع2ى مواق2  رتج ع2ات مرتزق2ة 
العدران  لاك، حيث سقط عدد من املرتزقة 
قتى رجرحى، ك ا تكبدرا عدداً من الخسائر 

املادية.
رأناد مصدر عسكري للصحيفة أن قوات 
الجيش راللجان ففذت، أمس،  جوماً فوعياً 
عى أحد املواق  املس2تحداة ملرتزقة العدران 
يف ملطق2ة الح2و ، حيث نوج2ئ املرتزقة يف 
املوقِ  للريان الجيش راللجان أالاء الهجو2، 
م2ا أس2فر ع2ن س2قوط قت2ى رجرح2ى يف 
صفوف املرتزقة، ني ا لجأ البقية إىل الفرار.
رلحس2ب لع2ض املص2ادر إعالمي2ة نقد 
كان من ل2ا القتى يف الع لي2ة، قيادي لارز 
يف صف2وف املرتزقة يُدعى »ع2ارف الحجيل« 

ريح ل رتبة عقيد.
لج2أرا  املرتزق2ة  إن  املص2ادر  رقال2ت 
إىل اس2تحداث مواق2َ  جدي2دة يف ع2دد م2ن 
املواق2 ، لع2د أن تعرضت معظ2ُم مواقعهم 
لهج 2ات متواصلة خال  ابَي2َّا2 املاضية، إال 
أن رح2داِت الجيش راللجان م2ا زالت ت تلُك 
زما2َ الس2يطرة امليدافي2ة راإلرشاف عى ُكّل 
اكلات رأركار املرتزقة يف امللطقة، رلم يلجح 
املرتزقة يف محارلة االختباء من رضلاتها.

إىل ذلك رّزع اإلعال2ُ الحرلي، مس2اء أمس، 

مش2ا َد لع لية كرس زحف ملرتزقة العدران 
ل لطق2ة املدن2ون يف املديرية، حي2ث تلقلت 
كامريا اإلعال2 الحرلي عقب الع لية لا عدد 
من املواق  التي سقط نيها رصعى املرتزقة 

أالاء محارلتهم الفاشلة.
رأل2رزت املش2ا ُد جث2َث املرتزق2ة يف تلك 
املواق2  راملتارس الت2ي حارلوا م2ن خاللها 
الزحف عى مواق2  الجيش راللجان، قبل أن 
تلعك2َس الع لية عليهم، حي2ث زارت كامريا 
اإلع2ال2 الحرلي عدداً من املواق2  التي كافوا 
يتحّصل2ون نيها رلداخلها ك يات من العتاد 
العسكري رالذخائر، أَْصبَحت غلي ًة للجيش 

راللجان الشعبية لعد افكسار الزحف.
ألط2ا   ك 2ا راّق2ت املش2ا ُد تأكي2داِت 
الجي2ش راللجان الش2عبية ع2ى ص ود م، 

رس2ط رصخات الل2ر الت2ي أطلقو ا من 
داخل مواق  املرتزقة رمتارسهم.

رمل2ذ ل2دء التصعي2د يف فه2م قب2ل فح2و 
أسبوعا عرض اإلعال2 الحرلي يف أكثر من 6 
ملاسبات مشا َد فوعيًة الفكسارات املرتزقة 
رعرشات الجثث لقتال 2م، لاإلضانة إىل عدد 

من ابرسى.
ريف السياق ذاته، أنادت مصادُر عسكرية 
الجي2ش راللج2ان  لل س2رية ل2أن رح2داِت 
الش2عبية ت كلت م2ن إعطاب دلال2ة تالعة 
لل رتزقة يف اليو2 ففس2ه، لواسطة صاررخ 
موّجه، رلحس2ب املصادر نإن الدلالة كافت 
خل2ف تب2ّة العياف2ي يف ملطقة ي2ا2، علدما 

استهدنها الصاررخ رأّدى إىل إعطالها. 

 اإلعالم الحربي يوّثق خسائرهم المادية والبشرية في انكسار جديد

قتلى وجرحى من المرتزقة سقطوا أثناء الهجوم وبعده 

تفاصيل هجوم نوعي يف الجوف يودي بحياة 
العشرات من املرتزقة

 : الجوف:
فّفذت رحداُت الجيش راللجان الشعبية، 
يو2 أمس ابح2د، ع ليًة فوعي2ًة، أنضت إىل 
اقتح2ا2 موق2  امل2رس الكب2ري يف مديري2ة 
املت2ون لالج2وف، رس2قوط قت2ى رجرحى 
يف صف2وف املرتزق2ة الذين كاف2وا يف املوق  
أالاء الهج2و2، رعقب الهجو2، ض ن خطة 

عسكرية محك ة.
مص2ادر  قال2ت  الع لي2ة  تفاصي2ل  ريف 
عس2كرية رإعالمي2ة لل س2رية إن رح2دات 
الجي2ش راللجان ففذت  جوم2اً مباغتاً عى 
املوق ، حيث تفاج2أ املرتزقة للريان الجيش 

راللجان الش2عبية رتقدمهم فحو املوق ، ما 
أدى إىل س2قوط قتى رجرح2ى يف صفونهم، 
ني ا لج2أ البقية عى الف2رار تاركا ك يات 
م2ن ابس2لحة رالذخائر رأجه2زة االتصاالت 
غل ها ألطا  الجيش راللجان لدى رصولهم.
رأالاء رج2ود ألطا  الجي2ش راللجان يف 
املوق2  حارلت ج وٌع م2ن املرتزقة الزحف 
لاتجا هم الس2تعادة املوق2  إال أن رحدات 
الجيش راللجان أمطرتهم لوالل من اللريان 
أج0تهم عى الراُجِ  رالفرار، لعد س2قوط 
مج وع2ة اافي2ة م2ن القت2ى رالجرحى يف 
صفونهم، لتك2وَن تلك مرحل2ة أُْخ2َرى من 

الع لية ففسها.

ريف املرحلة الثالثة من الع لية، قا2 ألطاُ  
الجي2ش راللجان لوض  مصي2دة من ابلغا2 
رالُعبوات اللاسفة داخل املوق ، ام افسحبوا، 
رلعد ذلك قدمت مج وعة كبرية من املرتزقة 
إىل املوق  رقد صار خالياً لتلفجَر لهم املصيدُة 
متس2ببًة يف محرقة، س2قطت نيها مج وعٌة 

االثٌة من املرتزقة قتى رجرحى.
2ذُ ألط2اُ  الجي2ش راللج2ان  2ذه  ريلفِّ
يف  رغري 2ا  العس2كرية  االس2راتيجيات 
الجبه2ات  ل ختل2ف  االقتح2ا2  ع لي2ات 
الداخلي2ة رالخارجي2ة، حيث تس2قط نيها 
أع2داد كب2رية م2ن املرتزقة قت2ى رجرحى، 

ريتكبدرن الكثريَ من الخسائر املادية.

القناصة تصطاد 22 مرتزقاً 
يف عدد من الجبهات

 : خاص:
أناد لل س2رية، مصدٌر يف رحدة القلاصة التالعة للجيش راللجان الش2عبية، 
أن 22 مرتزق2اً لق2وا مرعهم، يو2 أمس ابحد، لع لي2ات متفرقة للقلاصة يف 

عدد من الجبهات.
رج2اءت ع لي2اُت القل2ص عى  2ذا اللحو، قل2ص 9 مرتزقة يف تع2ز َر6 يف 

رصراح رر يف صحراء ميدي ر  يف شبوة رالجوف.
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الرئيس الصماد يزور قائد اللواء 115 مشاة إثر إصابته 
بجبهات العزة والكرامة 

فيما العدوان يرفض الدعوات األممية 
إلعادة فتح منافذ اليمن

 : خاص:
ق2ا2 ابخ صال2ح الصّ 2اد -رئي2س املجل2س 
الس2يايس ابع2ى- أم2س ابح2د، لزي2ارة الل2واء 
عبدال2ويل الجال2ري عض2و مجل2س الل2واب ع2ن 
الدائرة 50، قائد اللواء 115 مشاة؛ لالط ئلان عى 
صحت2ه رالذي يتلقى العالج يف أحد مستش2فيات 
العاص ة، إار إصالته يف جبهات العزة رالكرامة.
رع0ّ2 رئيُس املجل2س الس2يايس ابعى, خال  
الزي2ارة ع2ن ت ليات2ه لل2واء الجالري لالش2فاء 
العاج2ل رأن يُ نَّ الل2ُه عليه لالصح2ة رالعانية، 
مش2يداً ل2درره رإس2هامه يف الدناع ع2ن الوطن 
رمواَجه2ة الع2دران رمرتزقت2ه، رحرص2ه ع2ى 
املش2اركة إىل جافب رناق درله يف اللضا  الوطلي 

ضد جحانل الغزاة راملحتلا.
ني ا أع2رب اللواُء الجالري عن امتلافه لرئيس 
املجلس الس2يايس ابعى، عى  2ذه الزيارة رالتي 
2د ا ت 2ا2َ القي2ادة السياس2ية لالجرح2ى  تجسِّ

راملرالطا يف جبهات الرشف رالبطولة، مع0اً عن 

اقته يف أن الش2عب الي لي س2يتجارز  ذه ابزمة 

لفضل ص ود الج ي  يف مواجهة تحالف العدران 

ريف املقدمة الجيش راللجان الشعبية.

السياني: مطار صنعاء يستطيع حالياً 
استقبال طائرات اإلغاثة اإلنسانية 
ومختلف الرحالت بعد جهود جبارة

 : خاص:
قا  يحيى مح د السيافي -ركيل الهيئة العامة للطريان املدفي 
رابرص2اد: إن الع 2َل جاٍر حالي2اً؛ إلعادة تش2غيل الخدمة ملطار 
صلعاء الدريل الس2تقبا  الرحالت اإلفَْس2افية راإلغااية، رذلك لعد 

العدران ابمريكي  اس2تهداف طريان 
الس2عودي رلش2كل مب2ارش لجه2از 
الرئي2ي ل ط2ار  اإلرش2اد املالح2ي 
صلعاء رالذي يخُد2ُ الطرياَن الواصَل 
راملغادَر من رإىل العاص ة صلعاء..

يف  الط2ريان  ركي2ُل  يئ2ة  رأك2د 
تري2ح خ2اص لصحيف2ة املس2رية 
أن مط2اَر صلع2اء يس2تطيُ  حالي2اً 
ة  اس2تقباَ  مختلف الطائرات، َخاصَّ

طائ2رات اإلغااة الدرلية ررحالت ط2ريان الرّكاب ررحالت طريان 
الي لي2ة إذا ما تم الس2 اُح لذلك من قب2ل در  العدران؛ بن  لاك 
جهازاً مالحياً حديث2اً يعت د عى ابق ار الصلاعية رعى ابفظ ة 
املح ول2ة ع2ى الطائ2رات رمع 2والً ل2ه يف مطار صلع2اء الدريل 
ريس2 ى فظا2 الRNAV 2 يخُد2ُ لاملثل حركة الطريان يف مختلف 

مراحل الطريان.
رأضاف لأن  لاك نريقاً نلياً ي لياً تالعاً لهيئة الطريان املدفي 
رابرص2اد يعَ ُل لاس2ت َرار عى رض2  الحل2و  رالبدائل الالزمة 
2ة أفلا أما2  إلعادة الخدمة رتش2غيل مط2ار صلعاء الدريل، َخاصَّ
ع2دران   جي رفتوق2  مله اإلقدا2 عى أية ح اق2ة؛ لهذا فع ل 
عى التكار الحلو  ررض  البدائل، رفعت0 أففَسلا يف جبهة ال تِقلُّ 

عن املقاتلا يف امليادين.
ررغم دعوات ابمم املتح2دة رامللظ ات التالعة لها رامللظ ات 
الدرلي2ة إلع2ادة نت2ح ملان2ذ الي 2ن رالس2 اح لدخ2و  ابدرية 
راملساعدات اإلفَْسافية محذرًة من رقوع مجاعة إال أن العدران ما 

يزا  يرُنُض ُكّل تلك الدعوات.

المسيرة تنشر أسماء الشهداء:

استشهاد 3 نساء و8 أطفال بمجزرة جديدة لطريان العدوان يف الجوف
 : خاص:

ارتكب العدراُن ابمريكي الس2عودي، أمس ابحد، 
مج2زرًة جدي2دًة يف مديري2ة املصل2وب ل حانظ2ة 
الجوف، حيث استهدف طريافه ملز  املواطن مح د 
حس2ن الس2ال  لغارة جوي2ة أدت إىل استش2هاد ُكّل 
َم2ن كان متواجداً لامللز ، ر م االث فس2اء را افية 

أطفا .

رق2ا  أح 2د الس2ال  -ش2قيق صاح2ب البي2ت 
املس2تهدف أح 2د الس2ال - لصحيفة املس2رية لأن 
الطريان ابمريكي استهدف امللز  يف الوقت الذي كان 
ابطفا  راللس2اء متواجدين يف املل2ز  لتلار  رجبة 

الغداء.
رتل2رش صحيفة املس2رية أس2 اَء الش2هداء: أرالً 
اللس2اء ر 2ن 1 2 ح 2دة مب2ارك ع2يل. 2 2 ناط ة 
مح د حس2ن الس2ال . ر 2 خ يس2ة مح د حس2ن 

الس2ال .. ابطفا  1 2 مح د حس2ن مح د السال ، 
االث س2لوات. 2 2 عالد عبدالله مسفر الش ر، تس  
س2لوات. ر 2 عالدة عبدالله مس2فر الش2 ر، س2ب  
س2لوات.   2 خديجة عبد الله مسفر الش ر، خ س 
س2لوات. 5 2 زيلب عبدالله مسفر الش ر، سلتان. 6 
2 ج عة جس2ار، س2بعة أش2هر. 7 2 يوسف عبدالله 
مس2فر الش2 ر، ع ره تقريباً س2لة رم2ا زا  تحت 

ابفقاض حتى كتالة الخ0.

مصرع 5 من املرتزقة وإعطاب آلية 
عسكرية يف عملية نوعية بنجران

 : الحدود:
شهدت جبهاُت ما رراء الحدرد، يو2 أمس ابحد، تطّوراٍت ميدافيًة عديدًة 
ض ن إفجازات عس2كرية فوعية حّققها ألطاُ  الجيش راللجان الش2عبية، 
يف مقالل خس2ائر نادحة تكبد ا جيش العدر الس2عودي رمرتزقته يف عدد 

من املواق .
يف ملطقة فجران، أناد مصدر عسكري لصحيفة املسرية، أن رحدات من 
الجي2ش راللجان ش2لت ع لية  جومية لاغتت مرتزقة الجيش الس2عودي 
يف معس2كر القفا ، رأس2فرت الع لية عن إعطاب آلية عسكرية لل رتزقة، 

ني ا لقي 5 ملهم مرعهم للريان الجيش راللجان خال  الهجو2.
ك ا رّجه ألطاُ  الجيش راللجان رضلاٍت صاررخيًة رمدنعيًة استهدنت 
تج ع2ات لل رتزق2ة ُقبالة ملف2ذ الخرضاء لع2دد من القذائ2ف رصواريخ 
الكاتيوشا رتجّ عات للجلود السعوديا يف رقالة جبل قيس لجيزان رغرب 

قرية مجازة يف عسري.

اتهم الحزب بالتنسيق مع العدوان ورفض مكافحة الفساد وعرقلة إعالن حالة الطوارئ

تكتل األحزاب املناهضة للعدوان يرد على حزب املؤتمر
 : خاص:

َردَّ مص2دٌر مس2ؤرٌ  يف املكت2ب اإلعالمي 
لتكت2ل ابح2زاب امللا ضة للع2دران، أمس 
ابح2د، عى ح2زب املؤت ر الش2عبي العا2، 
ع2ى خلفي2ة ما رصف2ه املصدُر ل22 »اللغة 
قي2ادات  لي2ان  يف  رردت  الت2ي  الهالط2ة« 
تلتِس2ُب لل ؤت ر رالطال2ور الخامس، يو2 

أمس ابر .
رقا  املص2در يف تريحات أمس ابحد: 
إن ح2زَب املؤت 2ر »ي ل2ك َقَدم2اً يف صلعاء 

رأُْخ22َرى يف ألو ظبي رالري2اض«، يف اتها2 
تحال2ف  م2   لالتلس2يق  للح2زب  مبّط2ن 
العدران، مشرياً إىل أن الشعب الي لي يعرف 

تأريخ نساد الحزب.
ك ا اته2م املصدُر ح2زَب املؤت ر لالع ل 
عى تشكيل مليشيا عسكرية داخل صلعاء 
لالتلس2يق م  اإلمارات، رلقي2ادة »طارق 

عفاش«.
رأضاف املص2در أن حزَب املؤت ر يرُنُض 
االلتزا2َ لاالتفاقات املوّقعة، ريعرِقُل تلفيذَ 
اللقاط ال122، ك ا يرُنُض مكانحة الفساد 
رتفعي2ل ابجهزة الرقالي2ة، ريرُنُض إعالَن 

قافون الطوارئ؛ كوفه مستفيداً من الحالة 
الرا لة.

راس2تثلى املص2دُر م2ن تل2ك االتهامات 
»القواعد الرشيفة« للحزب، رالتي قا  إفها 

ت ثّل القطاع ابك0 من الحزب.
 ررّج2ه املص2در »دع2وًة ل2كل ابح2زاب 
رالقوى رالتلظي ات السياس2ية لعقد لقاء 
س2يايس موّس2  فهاية ابس2بوع الجاري؛ 
لت2دارس ُكّل م2ا م2ن ش2أفه أن يع ل عى 
تعزيز عوامل الص 2ود يف مواجهة العدران 
رتصعي2ده خ2ال   2ذه املرحلة، رت اُس2ك 

الجبهة الداخلية ررحدة الصف«.

اكتساح عدد من مواقع املرتزقة بعملية عسكرية واسعة يف »ميدي«
 : ميدي:

فّفذت رح2داُت الجيش راللجان الش2عبية، أمس 
ابحد، ع لية عسكرية راسعة، أغارت نيها عى عدد 

من مواق  املرتزقة جلوب غرب القلعة يف ميدي.
رأنادت مصادُر عس2كرية لل سرية أن مرتزقة 
الع2دران نوجئ2وا لهج2و2 متزام2ن ع2ى عدد من 
مواقعه2م  ل2اك، حي2ث س2قط ع2دد م2ن القتى 
رالجرح2ى يف صفونه2م خال  الع لي2ة، ني ا لجأ 
البقية إىل الفرار، مخلفا رراَء م عتاداً عس2كرياً 

متلوعة رك ياٍت من الذخائر.
رسبق الع لية ت ش2يٌط مدنعي مكثف استهدف 
ع2دداً م2ن مواق2  املرتزق2ة، أعقب2ه  ج2و2 فوعي 
اكتس2ح عدداً من مواقعهم لشكل متزامن، أج0 م 
عى تركها مراجع2ا أما2 رضلات الجيش راللجان 

الشعبية.
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 نددوا بالصمت الدولي تجاه جرائم العدوان وأكدوا استمَرار رفد الجبهات:

العالقات العامة رالتوزي :
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
مح د الباشا

املقاالت امللشورة يف الصحيفة 
تع0 عن رأي كاتبها رال تع0 
لالرضررة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
ص0ي الدررافي

مدير التحرير:
إلرا يم الرساجي العلوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

 : خاص:
أقام2ت ُع2َزُ  )ري2دة رريد رلل2ي عبدالله 
رذي الح2وت رمعاي2ن( ل لطقة الجعاش2ن 
مديري2ة ذي الس2فا  محانظ2ة إب، أم2س، 
رقفًة ج ا ريية حاش2دة ض ن اس2تعدادات 
الُعزل2ة إلحياء املولد اللب2وي الرشيف للتلديد 
لالص ت الدريل رالتخاذ  ابم ي عى الجرائم 
رالحص2ار الخاف2ق ال2ذي يفرض2ه الع2دران 

ابمريكي السعودي ضد الشعب الي لي.
اس2ت َرار  الوقف2ة  يف  املش2اركون  رأك2د 
ص ود 2م راباته2م يف رج2ه الع2دران ررند 
الجبه2ات لأرراحهم رأمواله2م حتى تحقيق 
اللر العظيم رالثأر من العدران عى جرائ ه 
البش2عة التي يرتكبها ضد املدفيا رالتي كان 
آخر 2ا يو2 أمس رأم2س ابر  يف محانظات 
الج2وف رحج2ة رالحديدة يف جري ة لش2عة 

سقط نيها أكثر من 72 ما لا شهيد رجريح 
معظ هم من ابطفا  راللس2اء.

ك 2ا رنع2ت الج ا 2ريُ الغف2رية أال2اء 
الوقف2ة التهاف2ي رالت0يكات لقائ2د الثورة 
الس2يد عبداملل2ك الحواي رللش2عب الي لي 

رابمة العرلية راإلْس2اَلمية ل لاسبة ذكرى 
املول2د اللب2وي الرشي2ف، مش2ددين له2ذه 
امللاس2بة ع2ى رضررة أن يجس2د الي ليون 
ة  أخالقيات رنضائل الرس2و  ابعظم َخاصَّ

يف مواجهته للطغاة راملستك0ين.

وقفة جماهريية حاشدة ألبَناء الجعاشن ضمن استعدادات إحياء املولد النبوي
محافظ إب يشيد بجهود وصمود املعلمني الستمَرار 

العملية التعليمية وإفشال مساعي العدوان 
 : خاص:

ل حانظ2ة  ل ديري2ة مذخ2رية  ُعق2د 
إب اجت 2اٌع مل2دراء املكات2ب التلفيذي2ة، 
لاملديري2ة لرئاس2ة ركي2ل محانظ2ة إب 
حارث املليكي؛ لالطالع عى سري الع ل يف 

 ذه املكاتب. 
املحانظ2ة  ركي2ل  أَك22ََّد  االجت 2اع  ريف 
خطورة املرحلة االس2تثلائية التي ت ر لها 
البلد فتيج2ة العدران ابمريكي الس2عودي 
رالحصار، ابمر الذي يتطلب تظانر جهود 
الج ي  رلذ  املزيد م2ن الجهود رالص ود 

ة أال2اء الع ل يف الوظائف الرس2 ية  َخاصَّ
رالحرص ع2ى االلت2زا2 لالدرا2 الرس2 ي 
رتقديم الخدمات لل واطن ل ا يس2ا م يف 
التخفيف من معافاته التي تسببت لها در  

العدران.
املعل 2ا رص ود 2م  رأش2اد لجه2ود 
من الس2ت َرار الع لية التعلي ية رإنش2ا  
كانة املؤامرات الس2اعية إىل ايقانها خدمة 
ل2در  العدران الغاش2م. َداعي2اً إىل رضررة 
رأن يتفاعل الج ي2  يف إحياء ذكرى املولد 
اللب2وي الرشي2ف لتع يق االرتباط لس2يد 

الخلق أج عا.

 املحويت تدّشن فعاليات ذكرى املولد 
النبوي الشريف بفعالية خطابية 

 : خاص:
َدّش2لت مديري2ُة مديلة املحويت نعاليات إحياء ملاس2بة املولد اللب2وي الرشيف لحفٍل 
خطالّي حاشٍد حرضه عدٌد من مسؤريل املحانظة رج ٌ  غفريٌ من أللَاء مديلة املحويت.
ريف الفعالية ألقى مح د الديل ي -فائب مدير عا2 مكتب ابرقاف راإلرشاد لاملحانظة- 
كل 2ة أَك22ََّد خالله2ا عى أ  ي2ّة إحياء  ذه امللاس2بة الديلي2ة العظي ة َرالتي ستس2ت ر 
م2ن خ2ال  إقامة عدد م2ن الفعاليات املع0ة عن امللاس2بة ردر ا يف إع2ادة إحياء التكانل 
االجت اع2ي رالراحم راإلحس2ان رغري ا من املبادئ التي أس2س لها فب2ي الرح ة مح د 
صى الله عليه رإله رس2لم. ُمشرياً إىل رأن اللظا2 السعودي لات متجرداً من ُكّل قيم الدين 
اإلْس2اَلمي التي أَك2ََّد عليها القرآن الكريم راللبي مح د صى الله عليه رآله رس2لم رأن  ذا 
اللظا2 لاع ففسه لقوى الرش أمريكا رإرسائيل رلات لشكل راضح أكثر من أي رقت مىض 

مرتهلاً لهم رملفذاً لسياساتهم التدمريية.

وزارة الرتبية تناقش آلية تصحيح 
ومعالجة االختالالت يف أجور 

ومرتبات الرتبويني
 : خاص:

أّكد نؤاد الش2امي -ركيل رزارة الرلية رالتعليم املس2اعد-، ع2ى أ  يّة تظانر الجهود 
من أجل معالجة االختاَلالت املالية راإلدارية يف امليدان الرلوي رنقا لللظا2 رالقافون رل ا 

يكّفل تخفيف أعباء الخزيلة العامة للدرلة.
رأرضح الش2امي خ2ال  االجت اع امللعقد، أمس ابحد، لالعاص ة صلعاء مللاقش2ة آلية 
تصحي2ح رمعالجة اختاَلالت ج2دار  رظائف أجور رمرتبات الرلويا، أن اللجان س2تبدأ 
ع لها من الس2بت املقبل يف أماف2ة العاص ة ك رحلة أرىل، ني ا تس2تهدف املرحلة الثافية 

امليدان الرلوي لبقية املحانظات.
رأقر االجت اع تشكيَل لجان من اإلدارات املعلية لللزر  امليدافي إىل املدارس للوقوف عى 

االختاَلالت رجوافب القصور لض ان إيجاد حلو  رمعالجات ملاسبة لها.

 طالبات حيس بالحديدة ينفذن وقفة 
احتجاجية على جرائم العدوان

 : خاص:
فّظ 2ت طالب2اُت مدرس2ة خولة للبل2ات ل ديرية 
حيس ل حانظ2ة الحديدة رقفًة احتجاجي2ة؛ تلديداً 
لاملجازر التي يرتكبها لاس2ت َرار الع2دران ابمريكي 
السعودي رإغالقه كانة امللانذ الي لية إللاَدة الشعب 
الي لي لش2كل ج اعي. رأكدت الطالبات يف رقفتهن 
ك ختل2ف رشائ2ح  راباته2ن  اس2ت َراَر ص ود 2ن 
املجت 2  الش2عب الي ل2ي راس2ت َرار ن يف مواصلة 
تعلي ه2ن رغم الحصار رالعدران الظالم راس2تهداف 
املدارس رالطرقات رالصيادين رابماكن السكلية.

رفاش2دن يف رقفته2ن ابم2َم املتح2دة رامللظ 2ات 
الدرلية رحقوق اإلفَْس2ان إىل اتخاذ موقف حاز2 جراء 
است َرار العدران السعودي ابمريكي يف ارتكاب ألش  

الجرائم يف حق الشعب الي لي.

املهرة تشهد أول حادثة اغتيال منذ 30 عاماً وبعد 
أيام من دخول االحتالل اإلماراتي السعودي 

 : خاص:
يواِص2ُل االحتالُ  اإلماراتي فرْشَ الف2وىض راالففالت ابملي يف املحانظات 
الجلولي2ة لعد أن امت2دت إىل محانظة امله2رة املعررنة لهدرئه2ا رالتعاد ا 
عن فار الفتلة رالتجاذلات السياس2ية مقارفًة لبقي2ة املحانظات ابُْخ2َرى، 
رش2هدت املحانظة مساء أمس ابر  الس2بت، أرَ  حاداة اغتيا  ملذ العا2 
1979، حيث أقد2 مسلحون مجهولون عى اغتيا  الشيخ مصطفى عبدالله 

الطيب إما2 مسجد الغيظة.
رقالت مص2ادر أملية، إن مس2لحا اغتال2وا الداعية مصطف2ى عبدالله 
الطيب لجوار مق0ة إس2كان الجيش ل ديلة الغيظ2ة، ر ي املرة ابرىل التي 

يعلن نيها عن ع لية اغتيا  يف محانظة املهرة.
رتأت2ي ع لي2ة االغتيا  لعد أيا2 م2ن دخو  قوات إماراتية رس2عودية ملديلة 
الغيظ2ة لدع2وى ح اية امللان2ذ ال0ية، رتكش2ف  2ذه الع لية مس2اعَي در  
االحتال  إىل َجّر املحانظة إىل مستلق  الدمار راالففالت ابملي؛ لغرض إخضاعها 

ة لها فظراً ملوقعها الحّساس لالقرب من سلطلة ع ان. لألجلدات الَخاصَّ

فيما العراقيون ينّظمون حملة إعالمية لمطالبتها بإعادة اآلثار المسروقة داخل المتحف 

االحتالل اإلماراتي يسرق آثار اليمن النادرة ويعرضها يف متحف اللوفر بأبو ظبي
 : خاص:

لم يكتِف االحتالُ  اإلماراتي لرسقة ُكّل ما 
 و غاٍ  رففيس داخل جزيرة س2قطرى لعد 
2ة، لل رصلت  أن حّولها إىل مس2تع رة َخاصَّ
ُجرأتُه ررقاحتُه لرسقة اآلاار الي لية اللادرة 
رالث يل2ة رعرضها يف متح2ف اللونر العرلي 
الذي تم انتتاحه ابسبوع املايض يف ألو ظبي. 
رتفاج2أ زائ2ررن ي لي2ون رع2رب لل عرض 
الذي انتتح لحضور الرئيس الفرفي عرض 
ا لعد  الكث2ري من اآلا2ار الي لية القي 2ة ِج2دًّ
أن ق2ا2 االحتال  اإلمارات2ي لرسقتها رفهبها 
من داخ2ل الي ن، مطالبا يف ح لة تغريدات 

لعودة تلك اآلاار إىل داخل موطلها اب2ُ.
ريف ذات الس2ياق طالبت ح ل2ة إعالمية 
كب2رية يف العراق اإلمارات لإعادة ما رصفت 
ل22 »آاار مرسرقة« تعرض حالياً يف معرض 

اللونر الجديد يف ألو ظبي.

رأع2رب العراقيون يف  اش2تاغ #اعيدرا_
آاارفا_املرسرق2ة، ع2ن غضبه2م من عرض 
متح2ف اللونر اإلماراتي لقط  أارية تلت ي 
لحضارات عريقة ظه2رت يف العراق، داعا 
الحكوم2َة العراقية لال ت ا2 لهذا املوضوع؛ 
كون اآلاار املرسرقة تع0 عن تأريخ العراق 

الج ي2ل رامل2رّشف، ر 2ي م2ا تبق2ى م2ن 
حضارات سومر رآكد رلالل رأشور.

رف2رش اللاش2طون ص2وراً م2ن انتت2اح 
الرئي2ُس  ح2رضه  ال2ذي  اللون2ر  مع2رض 
الفرف2ي، رتظه2ر يف الص2ور قط2ٌ  أارية 

تلت ي لحضارات ظهرت لالعراق.
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 : الحديدة:
خرج اآلالف م2ن أللاء محانظة الحديدة، 
ي2و2 أم2س ابح2د، يف مس2رية ج ا ريي2ة 
حاش2دة؛ للتلدي2د ل جازر الع2دران رإغالق 
ميلاء الحديدة رمل  س2فن اإلغااة رالتجارة 
م2ن الدخ2و ، رح2رض املس2رية ع2دٌد م2ن 
الش2خصيات الرس2 ية رالعس2كرية، ع2ى 
رأس2ها قائ2د خف2ر الس2واحل رمدي2ر أمن 
املحانظ2ة، إىل جاف2ب عدد من املس2ؤرلا يف 

املحانظة. 
ررن2  املش2اركون يف املس2رية ش2عاراٍت 
رالنت2اٍت مل2ددة لالحص2ار رإغ2الق ميلاء 
الحدي2دة ال2ذي يع2د ل ثال2ة إع2دا2 رإلَاَدة 
ج اعي2ة للش2عب الي ل2ي، ك ا اس2تلكرت 
الش2عارات اس2ت راَر ص ت املجت 2  الدريل 
رملظ 2ات حقوق اإلفَْس2ان ع ا يتعرض له 
أللاء الي ن من حرب إلَاَدة رحصار شامل. 
رتض لت املس2رية ع2دداً من املش2اركات 
الخطالي2ة الت2ي أك2دت ع2ى أن اس2تهَداف 
املواف2ئ راملطارات يُعت0َُ م2ن جرائم الحرب؛ 
بفها تتس2بب يف تجوي  الش2عب، ك ا أكدت 
الكل 2ات عى أن إغ2الق ُمَؤّسس2ة املوافئ ال 
يس2تهدف نصيالً معيل2اً، لل إفه يس2تهدف 
الي ليا لش2كل ع2ا2 لَعيداً ع2ن افت اءاتهم 
السياس2ية، رأن الرضر من اإلغالق س2يصل 
إىل ُكّل الي لي2ا، مح لًة مس2ؤرلية ذلك عى 
املجت   الدريل لكل ملظ اته رُمَؤّسساته.

رألق2ى س2لي ان الفقيه -مدي2ر التوجيه 
راإلرش2اد لاملحانظ2ة- كل 2ة رّح2ب ل2كل 
املشاركا يف املس2رية، شاكراً ص ود الشعب 
22ة يف  الي ل2ي كان2ة رألل2اء الحدي2دة َخاصَّ

رجِه العدران الفاشل.
رق2ا  “لق2د جّرل2وا الطائفي2ة رنش2لوا، 
رجّرل2وا الورق2َة االقتصادية رنش2لوا، ر ا 
 م يجّرلون الحصار لش2عبلا«، رأضاف “لن 
فركَ ؛ بفلا ال فعرُف سوى طريق راحد، ر و 

طريق اللر”.
رف2ّدد ركيُل أر  املحانظ2ة، مح د عياش 

قحيم، يف كل ة املحانظ2ة، لالص ت ابم ي 
ع2ن جرائم اإللَاَدة الج اعية التي ي ارس2ها 
امللان2ذ  رإغ2الق  املدفي2ا،  لح2ق  الع2دران 

الي لية..
رأش2ار إىل أن مح2ارالت تركي2  الش2عب 
الي لي ل2ن تفلح يف ظل قي2ادة الثورة، رقا  
“إفّلا يف مسرية يقوُد ا السيُد القائُد عبُدامللك 
لدرالدي2ن الحواي ح لت ع2ى عاتقها أْن ال 
تقَف إاّل عى أل2واب ليت املقدس لإذن الله”، 
ك 2ا فاش2د أحرار العالم ل س2افدة الش2عب 
الي لي الذي يتعرُض لعدران   جي.. مؤكداً 

عى افتصار إَراَدة الش2عب الي لي املس2ت دة 
من إَراَدة الله يف مواَجهة العدران.

رأش2ارت كل ُة العل اء التي ألقا ا ج ا  
اب د  إىل أن نشل العدران يف تحقيق أ دانه 
من خ2ال  الحص2ار لع2د عج2زه يف ميادين 
املواجهات، ردع2اء أللاء الش2عب الي لي إىل 
فبذ الُفرقة رزعزعة الجبهة الداخلية، رحثَّهم 
عى التالُح2م رالتآخي يف مواجه2ة العدران، 
ك 2ا فاش2د امللظ 2ات اإلفَْس2افية رابم ية، 
إىل الع 2ل رضغط عى تحال2ف العدران لفك 

الحصار عيل الي ن.

ك ا ألق2ى يحيى رشف الدين -فائب مدير 
موافئ البحر ابح ر- كل ة تدين رتس2تلكر 
الص ت الدريل إزاء جرائم العدران الس2عودي 
ابمريك2ي ع2ى الي 2ن رك2ذا إغالق2ه لكانة 
امللانذ راس2ت راره لحصار الي ن ج2واً رلراً 

رلحراً. 
رصدر عن املسرية الج ا ريية لياٌن أدان 
إقدا2َ تحال2ف العدران عى تش2ديد الحصار 
البح2ري رال02ي رالج2وي رإغ2الق كان2ة 
امللان2ذ للج هوري2ة الي لي2ة، رمله2ا ميلاء 
الحديدة الذي يعت02 الرشيان الرئيي بللاء 

الج هورية الي لية لش2كل ع2ا2 رمحانظة 
الحديدة عى رجه الخصوص.

ك 2ا فّدد البي2ان لالص ت ال2دريل املخزي 
لالتواط2ؤ  مل2دداً  الع2دران،  جرائ2م  أم2ا2 
رامُلَؤّسس2ات  ال2دريل  لل جت 2   املفض2وح 
الدرلية م  العدران، رمعت0اً ذلك مشاَركًة يف 
جرائم العدران لحق الشعب الي لي ررص َة 
ع2ار يف تأري2خ امللظ 2ات الدرلي2ة رس2جل 
الدر  التي تّدعي الدناَع عن حقوق اإلفَْس2ان 

رحرياته. 

 : إب:

فّظ2م ألل2اُء ُعزل2ة حب2ري يف مديري2ة ذي الس2فا  

محانظ2ة إب، يو2 أمس ابحد، رقفًة حاش2دًة احتفلوا 

نيها لقدر2 املولد اللب2وي الرشيف، رفددرا لالجري تا 

اللت2ا ارتكبه ا الع2دران لحق املدفيا يف س2وق عبس 

ل حانظة حجة رملطقة الخ يس لالحديدة.

رأكد املش2اركون يف الوقفة، أن الجرائم التي يرتكبها 

تحال2ف الع2دران لاس2ت رار رالص ت ال2دريل عى  ذه 
الجرائ2م رالحصار الخافق، لن تكون أس2بالاً يف إخضاع 
الي ليا للهي لة رالوصاية، لل س2تزيد م عزي ًة عى 

الص ود راملواَجهة.
2ه إىل جبهات  رش2ّدد املش2اركون عى رضررة التوجُّ
القتا  ضد العدران رمس2افدة ألط2ا  الجيش راللجان 
لاملا  رالرجا ، مش2يدين لالص ود ابسطوري للشعب 
الي ل2ي الذي يتحّ ل معافاة الحص2ار رجرائم العدران، 
رسط ص ت رتكالب كانة ابفظ ة رامللظ ات الدرلية. 

 : إب:
ُعقد يف محانظة إب، أمس ابحد، 
اجت 2اٌع لرئاس2ة ركي2ل املحانظة 
للش2ؤرن املالية راإلداري2ة، عيل لن 
ع2يل اللوعة؛ إلق2رار رضررة الع ل 
22ة  ع2ى رن2  الكش2ونات الَخاصَّ
لامُلَدّرف2َات رالُعَه2د رتوريد ا خال  
ُم2ّدٍة أقصا ا يو2 الثالا2اء القاد2، 
رح2رض االجت اع ُكلٌّ من مدير عا2 
مكت2ب املالي2ة لاملحانظ2ة رمدراء 
املالية لاملديريات رمدراء الش2ؤرن 

املالية لالجهات.

رأك2د ركي2ُل املحانظ2ة، خ2ال  
م2   التفاع2ل  أ  ي2ّة  االجت 2اع، 
الص2ادرة عن  التعامي2م راملذكرات 
رزارة املالية رقيادة السلطة املحلية 
ل2إب رالحرص ع2ى االلت2زا2 لها، 
مشدداً عى أ  يّة توريد املديوفيات 
-رالتي للغت ما يقارب فصَف مليار 
ري2ا - لخزيل2ة الدرل2ة راال ت ا2 
لإجراءات ع لية الحساب الختامي 

رمعالجة اإلشكاليات. 
ك 2ا َح2ثَّ ركي2ُل املحانظة عى 
تفعي2ل درر م ث2يل املالي2ة، رل 2ا 
يكَف2ُل رنَ  رترية التحصيل لل وارد 

العام2ة للدرل2ة رمتالع2ة توريد ا 
أرالً لأر  إىل البل2ك املركزي رالع ل 
من أجل تحس2ا أَْر رن  مس2توى 
الس2لطة  أن  موضح2اً  االي2رادات. 
املحلية ستتخذ االجراءات القافوفية 
الرادع2ة يف ح2ق ُكلِّ َم2ن يتخّلف أَْر 
لتسا ل لتوريد املدّرفات ركشونات 

الحساب الختامي.
رلدرره ش2ّدد مدير ع2ا2 املالية 
ج2اء  ل 2ا  االلت2زا2  ع2ى رضررة 
الص2ادرة  رالتوجيه2ات  االجت 2اع 
املالي2ة  الش2ؤرن  ركي2ل  ابخ  ع2ن 

لاملحانظة.

حّملت المجتمع الدولي مسؤوليَة الضغط على العدوان لفتح ميناء الحديدة وإيقاف العدوان

مسرية جماهريية حاشدة ألبناء الحديدة تنديدًا باستمرار الحصار وإغالق امليناء

وقفة قَبلية ألبناء عزلة حبري بذي 
السفال للتنديد بجرائم العدوان 

اجتماع بمحافظة إب يشدد على ضرورة 
تصفية املدّونات وتوريدها خالل يومني 
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 : حمدي الحرازي:
تتفاَق2ُم معاف2اُة الصيادي2ن الي لي2ا يف 
البح2ر ابح ر يوم2اً لعد يو2، لع2د أن ناقت 
جرائُم رمجازُر العدران السعودي ُكّل جرائم 
العر القدي2م رالحديث يف ظل ص ت أم ي 
ردريل مخٍز، لاتت عاجزًة أما2 غطرسة عدر 
استباح دماء الش2عب الي لي يف ال0 رالبحر، 
رجعل م2ن ُكّل صي2اد قصة إفَْس2افية مؤملة 
س2يخلد ا التأري2خ يوماً كألش2  القصص 

التي شهدتها البرشية.
رق2ا  مح 2د الحس2لي -رئي2س ملتقى 
ل حانظ2ة  التل 2وي  االجت اع2ي  الصي2اد 
الحدي2دة: إن ع2دد الش2هداء م2ن الصيادين 
جراء قص2ف العدران املب2ارش لقوارلهم للغ 
حت2ى آخر مج2زرة فحو 2 1 ش2هيداً، ليل ا 
للغ عدد الجرحى حوايل 87 صياداً، لاإلَضاَنة 
إىل رج2ود 70 صياداً مفق2وداً حتى اللحظة، 
ر2ر صي2اداً محتج2زاً لدى تحال2ف العدران 
الس2عودي. رأرض2ح الحس2لي يف تري2ح 
لصحيف2ة »املس2رية« أن  ل2اك 28 صي2اداً 

محتج2زاً ملذ م2ا قبل عيد الفط2ر املايض يف 
جزي2رة زق2ر، لاإلَضاَن2ة إىل اس2تهداف 182 
قارل2اً ل ختل2ف ابحج2ا2 م2ن قب2ل طريان 
العدران، فتج علها طالور طويل من البطالة 
ج يع2اً  رأَْصبَح2وا  الصيادي2ن  أرس2اط  يف 
يعاف2ون الفقر رع2د2 مقدرتهم ع2ى إيجاد 

لق ة العيش التي تسد جوع أطفالهم.
رأش2ار رئيس ملتقى الصي2اد لالحديدة، 
إىل معاف2اة الصيادي2ن الكب2رية راملؤمل2ة عى 
ي2د الع2دران ال2ذي م2ارس سياس2ة القت2ل 

الج اع2ي تج2اه  2ذه الرشيح2ة، نَ ن فجا 
م2ن امل2وت الق2اد2 م2  صواري2خ رقلال2ل 
الط2ريان نإفه يصبح إما جريح2اً رمعاقاً أَْر 
معتقالً رأس2رياً يتم تعذيب2ُه داخل معتقالت 
رسية رل2وارج تالع2ة للعدران، مبيل2اً أفهم 
يخضعون لتحقيقات قاس2ية رإىل تشديدات 
غري إفَْس2افية ت لعهم م2ن الدخو  إىل لعض 
الُج2ُزر، رلال2ذات يف موس2م االصطي2اد، أي 
تضيي2ق الخلاق عليه2م رتعريضهم للجوع، 
سواء ع0 االستهداف املبارش أَْر غري املبارش. 

رلفت الحس2لي، إىل أن العدراَن ال يس2 ح 
بحد من الصيادين املحتجزين لديه لالتواصل 
م2  أرست2ه، رإىل اآلن ال يع2رف ع2ن مصري 
لعضه2م أي يشء رال توجد حولهم أية أخبار 
تؤكد أفهم ال زالوا أحياء أَْر موتى، ملو اً لأن 
امللتقى فّفذ   رقفات احتجاجية يف العديد من 
ابماك2ن ملها ميلاء االصطي2اد رأما2 مبلى 
ابم2م املتح2دة يف محانظ2ة الحدي2دة، رذلك 
لل طالب2ة لرن2  الحصار ع2ن الي ن ررقف 
الع2دران أرالً رالتوقف يف اس2تهداف ابلرياء 

من الصيادين رالكش2ف عن مصري العرشات 
م2ن املفقودي2ن راملختطف2ا رابرسى لدى 
الع2دران اافي2اً رأخ2رياً، مضيف2اً أف2ه تم يف 
الوقف2ات االحتجاجي2ة توجيه عدة رس2ائل 
إىل العال2م املتف2رج رامللظ 2ات الحقوقي2ة 
رالدرلية رابمم املتحدة للخررج عن ص تها، 
رتح يلها املسؤرلية الكاملة تجاه ما يجري 
2ة. للشعب الي لي كانة رالصيادين َخاصَّ

رع0ّ رئي2س ملتقى الصي2اد يف الحديدة، 
عن ش2كره لكل ابَْحَرار رالرشن2اء من أللاء 
الش2عب الي لي الصامدين يف رج2ه العدران 
راملتضامل2ا م2  قضي2ة الصيادي2ن، ركذا 
إىل الرئي2س صال2ح الص 2اد ال2ذي يع ُل يف 
امليدان رليس داخ2ل مكتبه ريتواجد يف كانة 
الجبه2ات، ر 2ذا يزيدفا إرصاراً ع2ى تقديم 
املزي2د من التضحية رالص 2ود حتى تحقيق 

اللر لإذن الله لهذا البلد.
ردع2ا درَ  العال2م للخررج ع2ن ص تهم 
رالتَح2ّرك الرسي  إلفقاذ الش2عب الي لي من 
الحصار رالجوع رإدافة ُكّل الجرائم راملجازر 
الت2ي يرتكبها العدران الس2عودي لحق أللاء 

الي ن لشكل يومي رمتكرر.

 : خاص:
لقدِر ما كافت صدمُة الش2ارع الي لي من 
تداُرِ  خ02 َط2ْرد رزارة الش2ئون القافوفية 
ر راملالك حزب املؤت ر الش2عبي  من قبَل املؤجِّ
ي ابر  طلباً رس ياً من الثافي  العا2، لعد تلقِّ
لرُسعة إخ2الء املبلى الواق2  ض ن ع ارات 
املديل2ة الليبي2ة يف ش2ارع الس2تا الغرل2ي 
أمافة العاص ة رتس2لي ه ملالكة، نقد كافت 
َ  الح2زُب إىل مالك،  الصدمُة ابك02ُ أن يتحوَّ
ليل 2ا تصبح لع2ض ال2وزارات الت2ي كافت 
راقع2ة تحت قيادته عى مدى االاة عقود إىل 
مستأِجرة، لكن ما قد يجهلُه الَكثريرن  و أن 
ملكية املؤت ر ملبلى رزارة الشؤرن القافوفية 
م2ا  و إال فقطة يف لحر كبري يكش2ف عن أن 
الكثريَ ج2ّداً م2ن املبافي الحكومي2ة رمبافي 
املش2اري  لل رمل2از  )نلل( الس2فراء تعوُد 

ملكيتُها لل ؤت ر أَْر لقياداته!.
ركش2فت راائق حصلت عليه2ا صحيفة 
2ي رزارة الش2ئون القافوفية  »املس2رية« تلقِّ
الكائل2ة يف إح2دى ع 2ارات املديل2ة الليبي2ة 
يف ش2ارع الس2تا الغرل2ي أماف2ة العاص ة 
إشعاراً رس ياً ابسبوع املايض لإخالء املبلى 
2ر املؤت ر الش2عبي  رتس2لي ه لل ال2ك املؤجِّ

العا2.
ابرق2اف  رزارة  يف  مص2ادُر  ك 2ا تش2ريُ 
راإلرش2اد، أن املؤت َر يس2تويل ع2ى ملطقة 
راسعة داخل مديلة صلعاء القدي ة رتحديداً 
س رسة الزليب أَْر ج رك الزليب، حيث يقو2 
املستأجر لل حالت املوجودة داخل الس رسة 
لتسليم اإليجارات ش2هرياً لل ؤت ر الشعبي 
العا2 الذي استوىل عليها لعَد مصادرتها م ا 
كان يُع2َرُف لأمالك أرُسة ح ي2د الدين، ني ا 
ابرقاف تتحّص2ل إيج2اَر ابرض ر2 محالت 

نقط.

لصحيف2ة  تري2ح  يف  املص2دُر  رلف2ت 
»املس2رية« إىل أن املؤت َر أَيْضاً يس2تحوذُ عى 
أكث2ر م2ن ) 15( معاداً م2ن أرايض ابرقاف 
ل لطق2ة كيلو 16 ل حانظة الحديدة لعد أن 
22ة رالترف نيها  ض ه2ا إىل أمالكه الَخاصَّ
كيف ا يش2اء، رتج2ُدُر اإلش2ارُة إىل أن املعاَد 

الواحَد يساري )98 لبلة( تقريباً.
رايقٌة أخرى تع2وُد إىل عا2 1991 صادرٌة 
ع2ن مصلح2ة أرايض الدرلة التالع2ة لوزارة 
املالي2ة يف حيله، تح2ت علوان »عق2د ت ليك 

مجاف2اً« لتلفي2ذ مخرج2ات اجت 2اع اللجلة 
العام2ة املت ثل2ة يف ت لي2ك املؤت ر الش2عبي 
الع2ا2 مبل2ى اللجل2ة الدائ ة رك2ذا ابرضية 
املج2اررة للجل2ة التالع2ة للجه2از املرك2زي 
ابرايض  حج2ز  رك2ذا  راملحاس2بة  للرقال2ة 
22ة ل قرات املؤت ر يف أمافة العاص ة  الَخاصَّ

رمراكز املحانظات
ريف الوق2ت أظه2رت راائ2ُق قي2ا2َ رئيس 
حكومة اإلفقاذ، عبدالعزيز صالح لن حبتور، 
املحسوب عى املؤت ر، لرف عدٍد من قط  

أرايض الدرل2ة يف الحدي2دة رمباف2ي حكومة 
لش2خصيات ررج2ا  أع ا  تالع2ا للحزب 
امللت ي إليه، تحت مس2 ى تعويض لس2بب 
خس2ارتهم الس2تث اراتهم يف ع2دن، حي2ث 
ال زال2ت أمالُكه2م موجودًة رقائ 2ًة يف عدن 
رلع2ض املحانظ2ات الجلولي2ة املحتل2ة من 
نلادَق رع اراٍت س2كلية، ليل ا  لاك املئاُت، 
إْن ل2م يكوفوا آالناً م2ن املواطلا املترضرين 
ملازله2م  ُقصف2ت  أن  لع2د  الع2دران  م2ن 
يفرش2ون العراء، نضالً ع2ن رجود عرشات 

امله ش2ا يف ملطقة س2عوان الذي تعرَّضت 
ملازلهم لقصف الطريان يبحثون عن مأرًى، 
ررّج2ه ل2ن حبت2ور رئي2َس الهيئ2ة العام2ة 
لألرايض لتعويض 10 أش2خاص محس2ولا 
ع2ى املؤت 2ر عن أمالكه2م رأراضيه2م التي 
قا  إف2ه تم االس2تيالُء عليه2ا يف املحانظات 
أرايض  افتف2اع  عق2وَد  ل لحه2م  الجلولي2ة 

ل لطقة القايد ل حانظة الحديدة.
ريف ذات الس2ياق تُظِه2ُر رايق2ٌة مطاَلب2َة 
املؤت 2ر الش2عبي الع2ا2 ملحان2ظ محانظ2ة 
الحديدة، حسن  يج، لاستعادة املبلى التال  
ف  يئة املوافئ، ابمر  له الذي يقُ  تحت ترُّ
ال2ذي دن  املحان2ظ ل خاَطبة  يئ2ة املوافئ 
لرُسع2ة إخالء املبلى رتس2لي ه لل الك حزب 
املؤت ر. ك ا أظهرت الواائُق توجيهاِت رئيس 
ال2وزراء إىل رئي2س الهيئ2ة العام2ة لألرايض، 
الرلص2ة  ل ديري2ة  أرض  قطع2ة  ل2رف 
لالحديدة، لرشكة الهال ؛ تعويضاً عن تدمري 
رفه2ب اس2تث اراتها يف ع2دن، ر 2ي عب2ارة 
عن نلدق »كرس2يلت« رنل2دق »نيو لالزا« ال 
زال2ت قائ ًة حت2ى اللحظة، رس2بقه توجيٌه 
م ااٌل لرف قطعة أرض ل2عدد ش2خصا، 
ر  ا عبدالرح ن س2الم ذيبان رأح د سالم 

القايض- رزير التعليم العايل ابس2بق. 
ركاف2ت ع2دٌد م2ن الس2فارات ابجلبي2ة 
رالعرلي2ة، إىل ما قبل العدران الس2عودي عى 
الي ن، تزاِرُ  مهاَمه2ا رأع اَلها يف العاص ة 
صلعاء داخ2َل مبافَي رنلل مس2تأَجرة تعوُد 
ملكيتُها بشخاص فانذين، فا يك عن لعض 
الوزارات رالهيئات راملؤسس2ات التي ال زالت 
تس2تأجر مقّراته2ا حتى اآلن، رمله2ا رزارة 
التعلي2م العايل رالبح2ث العل 2ي التي كافت 
إىل رقت قري2ب تزار  مهاَمه2ا داخل ع ارة 
لش2ارع  ائل قب2ل أن تلتق2َل للع ل يف مقر 

رزارة اإلعال2 القديم أما2 رئاسة الوزراء.

رة لبعض الوزارات واملؤسسات الحكومية  وثائق رسمية تكشف بعض أمالك املؤتمر املؤجَّ
المؤتمر يطالب وزارة الشئون القانونية في صنعاء وهيئة الموانئ في الحديدة بإخالء المباني وتسليمها 
بن حبتور وّجه بتعويض نافذين ورجال أعمال من أراضي الدولة ال زالت مشاريعهم قائمة في الجنوب إلى اليوم 

وزارات وهيئات ومؤسسات مهددة بالطرد من قبل املؤتمر الشعبي العام

الصيادون اليمنيون المتضرر األكبر من العدوان بعد أن فقدوا مصدر رزقهم وقوت أطفالهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم
رئيس ملتقى الصياد االجتماعي التنموي بالحديدة لصحيفة »المسيرة«:

معاناة الصيادين تتفاقم والعدوان يواصل ارتكاب أبشع املجازر مستهدفًا الشعب اليمني يف الرب والبحر
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 : وائل شاري:
كث2ريٌة  ي جرائم العدران رأش2د ا نتكاً 
لل واطل2ا الي لي2ا، أن املئ2اِت  رافته2اكاً 
من ابطفا  املصالا للق2ص التغذية الحاد 
نارق2وا الحياة رمئ2ات اآلالف م2ن ابطفا  
الع2دران  يواجه2ون ش2بَح امل2وت؛ لس2بب 
السعودّي ابمريكي رحصاره ال0ي رالبحري 
رالج2وي املفررض ع2ى الي 2ن، فقص حاد 
يف ابدري2ة راملس2تلزمات الطبي2ة، ك 2ا أن 
إغالق امللانذ أعاق رص2و  االمدادات الطبية 
إىل املران2ق الصحي2ة راملستش2فيات، ر 2ي 
معطي2ات تؤكد 2ا تقاري2ر ابَُم22م املتحدة 

رامللظ ات الدرلية.
امللاطُق الي لية ابش2د نقراً عى الرشيط 
الس2احيل الغرلي تقُ  تحَت القصف اليومي 
املتواص2ل، م ا أع2اق املواطلا م2ن مزارلة 
تس2بب  رال2ذي  أرس 2م،  إلعال2ة  أع اله2م 
رلش2كل مب2ارش يف ف2زرح اآلالف من ابرس 
إىل امللاط2ق أكث2ر أملاً رالتي ال تُس2تثلى من 
القص2ف الج2وي املب2ارش لل دفي2ا، حاالت 
سوء التغذية تسارعت يف االفتشار يف أرساط 
ابطف2ا ؛ لس2بب اللزرح  رل2اً من القصف 

رالحصار املفررض ملذ لداية العدران.
حس2يلة حس2ن مبارك، طفلة لم تتجارز 
الثالث2ة م2ن الع ر م2ن أ 2ايل مديرية عبس 
ل حانظ2ة حج2ة، نارق2ت الحي2اة لع2د أن 
أَْصبَحت  يكالً عظ ياً؛ لس2بب سوء التغذية 
الح2اد فهاي2ة الش2هر الفائ2ت، كاف2ت ترقد 
ل ستش2فى الج ه2وري ل حانظ2ة حجة، 

لم ي ِض عى دخولها إىل املستش2فى س2وى 
يوما حتى ناضت ررحها، رأرستها فزحت 
من مديلة ح2رض إىل ملطقة عبس القريبة 
م2ن ملاطق القت2ا ، رتعافي أرسته2ا حالًة 
معيش2ية صعبة؛ لس2بب نقدافه2ا مصادر 

الدخل.
رقالت الدكت2ورة مريم مح د، مس2ئولة 
الج ه2وري  ل ستش2فى  التغذي2ة  قس2م 
إن  املس2رية،  لصحيف2ة  حج2ة  ل حانظ2ة 
الكث2ري من الح2االت التي تعاف2ي من فقص 
التغذية الح2اد تصل املستش2فى رمعظ ها 
يفارق الحياة؛ لس2بب قل2ة اإلمكافيات، رأن 
معظ2م الح2االت التي تصل املستش2فى من 
ملاطق عبس رمس2تبا رامللاطق الساحلية، 
رمن اللازح2ا من مديرتَي ح2رض رميدي 
املتواجدين يف ملاطق مختلفة لاملحانظة.

حال2ًة  أن  مري2م،  الدكت2ورة  رأضان2ت 
اس2تقبلها القس2م ابس2بوع الفائت لطفل 
يبل2غ م2ن الع 2ر 5 م2ن مديري2ة الش2ا ل 
ريعافي من حالة حرج2ة جداً، رلكن أرسته 
أخرجته من املستشفى رعادت إىل قريتها. 
أح د عيل البدر، طفل يبلغ الخامسة من 
الع ر، من سكان مديرية الشا ل ل حانظة 
حجة، يعاف2ي من فقص تغذية ح2اد، أُدخل 
إىل املستش2فى الج ه2وري لحج2ة رمك2ث 
عدة أيا2 إال أن أرسته أخرجته؛ لس2بب عد2 

قدرتها املكوث لاملديلة بسباب مادية.
رق2ا  الدكت2ور مح د الصوم2يل -رئيس 
لحج2ة  الج ه2وري  مستش2فى   يئ2ة 
لل س2رية: إن املستش2فى يعاف2ي من فقص 

حاد يف ابدرية، رأن مخزرن املستش2فى من 
ابدرية أرش2ك عى اللف2اد، رأن فقصاً كبرياً 
يف ع2دد ابرسة راملوج2ود مله2ا ال تتلاس2ب 
م  عدد الحاالت التي يستقبلها املستشفى، 

حيث أفها يف تزايد مست ر.
ررّج2ه الدكتور الصوميل، فداء اس2تغااة 
الدرلي2ة لتكثي2ف جهود 2ا يف  لل لظ 2ات 
تون2ري االحتياج2ات الطارئ2ة رالرضرري2ة، 
رملها حضافات لألطفا  رأدرات ابكسجا 
رابدري2ة؛ ك2ون الوض  الصحي عى رش2ك 

االفهيار.
 رتتكرر حاالت الون2اة لألطفا  املصالا 
للق2ص التغذي2ة الح2اد يف محانظ2ة حجة 
رمختل2ف محانظ2ات الي ن؛ لس2بب س2وء 
التغذية رإمعان العدران السعودّي ابمريكي 
يف حصاره رإغالق كانة امللانذ الرئيس2ية يف 
الب2الد، يف محارلة مل2ه لخلق أك02 مجاعة 
يف العال2م، رلحس2ب م2ا حّذرت مل2ه ابَُم2م 
املتحدة رمكتب الش2ؤرن اإلفَْس2افية لابَُم2م 
املتح2دة، رملظ 2ة الصليب ابح 2ر الدرلية 
رلرفامج االغذية العاملي نإن الي ن س2يدخل 
يف أس2وأ مجاع2ة تح2دث يف العال2م؛ لس2بب 
الحصار رإغالق امللانذ من قبل در  العدران 

السعودّي ابمريكي.

• منظمات اأُلَمـم املتحدة وحقوق 
اإلنسان: الحصار يقّرب املجاعة 

تداع2ت امللظ 2ات اإلفَْس2افية إىل تح يل 
مس2ئولية  ابمريك2ي  الس2عودّي  الع2دران 
افتشار املجاعة يف الي ن رازدياد حاالت املوت 

لألطفا  املصالا لسوء التغذية.
رم  إعالن تحالف الع2دران إغالق ملانذ 
الي 2ن، ح2ذر مكت2ب الش2ؤرن اإلفَْس2افية 
لابَُم2م املتحدة م2ن مجاعة اجتاحت لعض 
ملاطق الي ن لس2بب الحصار املفررض عى 
الي ن، رافتش2ار م2رض الدنترييا يف ملاطق 
مختلفة، ريتس2بب الحصار لقتل ابطفا  يف 

الي ن.
رقا  يافس الركيه، املتحدث لاسم مكتب 
ابَُم2م املتحدة للش2ؤرن اإلفَْس2افية يف تقرير 
ف2رشه مركز أفباء ابَُم2م املتحدة أمس ابر ، 
إن املجاع2ة قد تكون حدات لالفعل يف لعض 

أج2زاء الي ن، ني ا يدخل اإلغ2الق املفررُض 
عى املوافئ الي لية يوَمه الثافي عرش.

رق2ا  الركي2ه: إن  ل2اك عدداً كب2رياً من 
الونيات اللاج ة عن فقص التغذية لألطفا  
رتتزايد يف امللاطق الت2ي تُصلَّف لأفها دخلت 
املرحلة الرالعة، التي تس2بق الخامسة ر ي 

املجاعة. 
رحّذر دانيد ليسى -رئيس لرفامج الغذاء 
العامل2ي التال  لألَُم2م املتح2دة-، من أن 125 
ألف طفل عى حانة املجاعة يف الي ن ري كن 
أن ي وت2وا إذا لم تحص2ل ملظ ته عى مزيد 

من ابموا  يف ابشهر القليلة القادمة. 
رأضاف »فحن عى رشك املجاعة، رإذا لم 
فحصل عى ابموا  التي فحتاجها يف ابش2هر 
القليلة املقبلة، أرد أن أقوَ  إن 120 ألف نتاة 
رصبي2ة صغرية س2ي وتون«، ركل2ا قادرين 
عى تجلب املجاعة، لكللا فعرف االاة أشياء 
تح2دث، رفح2ن فعل2ُم أن الل2اَس ي وت2ون، 
رفح2ن فعلم أن اللاَس يه2دررن، رفحن فعلم 
أن ابطفا  يعافون م2ن التقز2..  م أصغر، 
رابدمغ2ة أصغر، ابجس2ا2 تصغ2ر رتتقز2؛ 
بفه2م ال يحصلون ع2ى الطع2ا2 أَْر التغذية 

التي يحتاجوفها«.
الغاردي2ان ال0يطافية  رفرشت صحيف2ة 
تقري2راً عن فقص التغذي2ة يف الي ن، ريوجد 
س2بعة ماليا ش2خص ع2ى رش2ك املجاعة 
يف الي 2ن ريعافي من أس2وأ تََف22شٍّ للكولريا 
يف العال2م؛ رذل2ك لس2بب تش2ديد الحص2ار 
ع2ى الي 2ن، ابس2بوع قبل الفائ2ت من قبل 
در  الع2دران، م ا أدى إىل تدنق املس2اعدات 

الحيوية.
رأضانت الصحيفة »رال تزا  أقل من 45٪ 
م2ن املران2ق الطبي2ة يف البالد تع 2ل، رأغلق 
معظ ها لسبب الحرب، أَْر تعرضت للقصف 
م2ن قب2ل طائ2رات در  الع2دران رلس2بب 

الحصار املفررض عى الي ن«.
رقال2ت إن  لاك أكثر م2ن 60  ألف طفل 
يف الي 2ن يعاف2ون من س2وء التغذي2ة الحاد. 
رأش2ارت إىل أن فح2و 7 مالي2ا ش2خص يف 
الي ن عى حانة املجاعة، إَضاَنة إىل افتش2ار 

مرض.
رقالت اللجلة للصليب ابح ر أمس ابر ، 
إن إغ2الق الحدرد أس2فر عن توق2ف راردات 

الوقود رالس2ل  ابساس2ية ابخ2رى، رطوا  
ابي2ا2 الع2رشة املاضي2ة تس2بب يف افقط2اع 
إمدادات املياه اللظيفة يف االث مدن ي لية يف 
ابيا2 ابخرية، ما يض  قرالة مليون شخص 
تحت تهديد خطر تفشٍّ جديٍد ملرض الكولريا 
رغريه من ابمراض امللقولة عن طريق املياه.
رقا  »ألكسلدر نيت« رئيس لعثة اللجلة 
الدرلي2ة للصلي2ب ابح 2ر يف الي 2ن، »لق2د 
توقف2ت أفظ ة املي2اه رال2رف الصحي يف 
الُحدي2دة، رصعدة، رتعز عن الع ل؛ لس2بب 
ع2د2 تونر الوقود, رفتيج2ة لذلك، ُحر2 فحو 
ملي2ون ش2خص اآلن م2ن املي2اه اللظيف2ة 
رالرف الصح2ي يف ليئات حرضية مكتظة 
لالسكان، يف للد ال يزا  يتعاىف لبطء من أسوأ 

تفشٍّ لولاء الكولريا يف العر الحديث.
رأضاف »س2تواجه مراكز حرضية ك0ى 
أخ2رى، ل 2ا يف ذل2ك صلع2اء، الوض2َ  ذاته 
خال  أسبوعا، ما لم يُستأفف دخو  السل  

ابساسية عى الفور«. 
رل2ّا ني2ت، أن فح2و 27 ملي2ون ي ل2ي 
ُحرم2وا م2ن الغ2ذاء رال2دراء، رأن %90 من 
احتياج2ات الي ن يتم اس2ترياد ا رتوقفت؛ 
لس2بب إغالق حدرد الي ن ال0ي2ة، َرموافئها 
الرئيس2ية, موضح2اً  البحري2ة رمطاراته2ا 
أف2ه ع2ى الرغم من إع2ادة نتح ميل2اء عدن 
رمطار ا مؤخًرا، إال أن الش2حلات اإلفَْسافية 
ال تصل إىل معظم املراكز الحرضية الرئيسية، 

مثل صلعاء رتعز. 
رأرضح نيت, أن املستش2فيات رالعيادات 
رالخدم2ات الصحي2ة العاجل2ة تعت 2د عى 
املولدات يف تأما الكهرلاء الالزمة لتشغيلها، 
التي لن ي ر رقت طويل حتى يلفد رقود ا. 
رل2ّا، أن البُلى التحتية الصحية يف الي ن 
–رالت2ي كاف2ت ق2اب قوس2ا أَْر أدف2ى من 
االفهيار– تواجه خطر االفهيار الكيل لالفعل, 
رأن مخزرف2ات اإلمدادات الطبي2ة تتلاقص، 
ريُخىش م2ن توقف تقدي2م الدعم الرضرري 
إىل ع2رشات املران2ق الصحية، مج2دداً دعوة 
اللجل2ة الدرلي2ة، فداَء 2ا العاجل، للس2 اح 
لتدنق الس2ل  ابساس2ية إىل الي 2ن، رإعادة 
نت2ح مط2ار صلع2اء أم2ا2 رح2الت اإلغااة 

اإلفَْسافية. 

بمباركة أمريكية إسرائيلية سعودية: 

أطفال اليمن يموتون »حصارًا«
برنامج الغذاء العالمي: 125 ألف طفل يواجهون الموت بسبب الحصار
اللجنة الدولية للصليب األحمر: نحو 27 مليون يمني ُحرموا من الغذاء 

والدواء، و90% من احتياجات اليمن يتم استيرادها قد توقفت 
حسينة مبارك - الطفلة المتوفية 

من منطقة عبس

الطفل أحمد علي البدر
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أبجديات السياسة.. وتشخيص الصراع
ماهر الشامي 

دراسُة ابحداث راملشهد عى 
مس2تواه الوطل2ي أَْر اإلقليْ 2ي 
أَْر العاملي م2ن املعلو2 أفه ليس 
بي ش2خص ع2ادي أن ي2درَك 
مجرياته رألعاَده االسراتيجية 
للكش2ف عن ُمَخّططات ابعداء 
لدق2ة،  الوض2   رتش2ّخص 
متخّصص2ا  إىل  يحت2اج  ل2ل 
رمحللا سياس2يا  رمفكرين 
لُع2داً  ي لك2ون  رعس2كريا 
ألح2اث  رمراك2ز  اس2راتيجياً 
عى مس2توى التحليل السيايس 
رالعسكري رالقتصادي رغري ا 

لُع 2ق رإحاط2ة كامل2ة لابحداث رل2كل ما 
يتعلق لاملؤارات.. 

رقد فجد السواَد ابعظَم من اللاس يلجّررن 
ع02 صلاعة الرأي العا2 لهم من خال  اإلعال2 
امل له2ج راملوّج2ه ريلس2اقون يف سياس2ات 

ابعداء من حيث ال يشعررن..
حتى عى مستوى التفكري فجد أن الكثريَ ال 
يبذلون ُجهداً رال يكلفون أففس2هم يف التحّري 
رالتحق2ق م2ن الخ02 أَْر القضي2ة املطررحة 
أي2اً كافت فوعه2ا رال يض  املتلق2ي لل علومة 
أي احت 2ا  أن ابخب2ار يف أي2ة قضي2ة معيلة 
رحر ا لهذا الش2كل  ي م2ن صل  ابعداء 
لتش2كيل حال2ة ال2رأي الع2ا2 يف أي مجت 2  
رإلعاده حت2ى عن التفكري أف2ه يوجد يحت ٌل 

آخر تم إخفاؤه من قبل ابعداء.. 
إىل خالص2ة  املق2ا   2ذا بص2ل  مقدم2ة 
مفاد ا، أفلا يف الي ن ررغم العدران الغاش2م 
رلش2اعته رما فعافيه م2ن ضائقة اقتصادية 
يف ظل الحص2ار الخافق، ر 2ذا يشء طبيعي، 
نلح2ن يف حرب رع2دران كوفي اس2تهدف ُكّل 
مقومات الحياة لتواطؤ ررشاكٍة من املجت   

الدريل..
ررغم ذلك ن ا فش2هده م2ن راق  مل وس 
رفظره لل شهد عن قرب فصُل إىل أفلا يف الي ن 
اس2تطعلا أن فدرك أ داف العدران رمرشرعه 

لبُع2ده االس2راتيجي، لذل2ك قاللل2ا الع2دران 
لص ود اسطوري مرتكز عى لُعد اسراتيجي 
رفف2س طوي2ل ح2دد قواعد 
يف  املعرك2ة  رإدارة  ال2راع 

مواجه2ة الع2دران..
ال2راع  خريط2ة  رس2م 
الس2يد  الث2ورة  قائ2د 
َعبداملل2ك رحك ت2ه رإدراكه 
ب 2داف الع2دران رمخاط2ر 
خل2ق  راس2تطاع  املرحل2ة 
رع2ي مجت ع2ي ع2زز م2ن 
ج ي2   يف  االفتص2ارات 
املسارات العسكرية ريف كانة 
الجبه2ات م  تطور فوعي يف 
امللظوم2ة الصاررخي2ة التي 
ش2كلت م  الجيش راللجان الش2عبية توازن 
رعب يع ل له ابعداء ألف حساب رقادر عى 

تغي2ري موازي2ن املعرك2ة.. 
رل2وال مجه2وُد اإلعال2 الحرل2ي رمالزمتُه 
االفتص2ارات  رتواي2ق  العس2كري  للتح2رك 
رالع لي2ات العس2كرية رالتلكي2ل لابع2داء 
لكان م  طو  أمد العدران اس2تطاع العدران 
تش2كيَل رخل2َق رعي عك2ي ع2ى املجت   
يخد2 أ دانه ريصل لالشعب إىل حالة اليأس 
أَْر  التس2ليم  إىل مرحل2ة  راالحب2اط ت هي2داً 

االستسال2.. 
ررغم نش2ل الع2دران يف ج ي  املس2ارات 
إال أف2ه يس2عى إىل تعوي2ض ذلك الفش2ل رلو 
لخل2ق افتص2ارات ر  ية ع0 اإلع2ال2 رففث 
الس2 و2 رش2يطلة املكوف2ات الوطلي2ة التي 
لذل2ت التضحيات يف س2بيل الدناع عن الوطن 
رالحف2اظ عى كرام2ة رعزة الش2عب الي لي 
راقصد أفصار الله ررشناء الي ن رما ي لكوفه 
م2ن رصيد رطلي مرشف يف الدناع عن الوطن 
رمراع2اة املصال2ح العليا للوط2ن رالحريصة 
ع2ى توس2ي  الرشاك2ة الوطلية للدن2اع عن 
الوطن؛ حفاظاً عى تالحم اللسيج االجت اعي 

من أي اخراق.. 
 ذه الف2رة رخ2ال  الثالاة الس2لوات من 
الع2دران رم2ا قبله من ح2راك اوري تجّس2د 

يف افتص2ار ا2ورة 21 م2ن س2بت 0 التي  ي 
التصحي2ح الحقيق2ي ملس2ار ج ي2  الثورات 
رالت2ي أزعج2ت ابع2داَء؛ لذلك م2ا يحدث من 
عدران  و محارلة إلجهاض الثورة رإنش2ا  
أ دانها حتى ال تُستك ل ريتم للاء درلة ذات 
قرار مستقل رذات س2ياده ال يتدخل االجلبي 

لقرارتها رال يلهب ارراتها..
رخال   ذه الس2لوات الثالث رما صاحبها 
من أحداث خلقت حالَة رعي مجت عي لم يعد 
محصوراً عى اللخب راملفكرين رالسياس2يا 
املتخصص2ا رمراك2ز ابلح2اث، لل اتس2عت 
الدائرة لتش ل السواد ابعظم من اللاس الذين 
أَْصبَحوا قادرين عى تشخيص الوض  رقراءة 
ابح2داث لع 2ق ررعي، ر ذا يف ح2د ذاته  و 
االفتص2ار الحقيقي عى ابعداء؛ بفه يعزز من 
ت اس2ك الجبهة الداخلية ريفشل ُمَخّططات 

الع2دران.. 
رأَْصب2َح املواط2ن الي ل2ي ال يعت 2د ع2ى 
رس2ائل اإلعال2، رال يثق ل ا يص2در علها، لل 
ل2ه تحليله رن2ق قلاعات رع02 معطيات  و 
حدد ا للوصو  إىل فتائج ال تتفق م  ما يبثه 

اإلعال2 املعادي.. 
الخالص2ُة أن املرحل2ة افتج2ت حال2ًة م2ن 
الوعي رلكن القدرة عى اس2تث ار  ذا الوعي 
لل رشرع الوطلي رمواجه2ة ابعداء رالقدرة 
عى التش2خيص رع2د2 االفجرار م2  اإلعال2 
املوج2ه رامل لهج  و رج2ود الثقانة القرآفية 
رمرشرع الشهيد القائد السيد حسا الحواي 
رضوان الله عليه الذي  و سّد ملي  رتحصا 
لل جت   من أي اخراق؛ بن الثقانة القرآفية 
الصحيحة تعرض الواق  رنَق السلن اإللهية، 
ر 2ذا ما س2عى إىل تحقيق2ه الش2هيد القائد 

رضوان الله عليه.. 
رأفهي مقايل لأن أي سيايس أَْر عسكري أَْر 
اقتص2ادي أَْر مفكر ال يتحرَك يف إطار مرشرع 
أم2ة رال يح 2ل الثقان2َة القرآفي2َة رالُهوي2ة 
اإليَْ افية لوعي رلصرية نهو ال ي لك اإلحاطة 
الكامل2ة لدراس2ة ابح2داث، ريت2م اخراق2ه 
رتلحرف أ داُنه لخدمة أش2خاص أَْر حزب أَْر 

يكون ألعولًة يف يد ابعداء.

إبادة جماعية.. وصمٌت عالمي
فاطمة حسين 

تبعث2ََرِت الكل 2اُت رعج2زت ابقال2ُ ع2ن الكتالة، نأيُّ حدٍث ستس2تطيُ  
َ عله؟، رعن أية مأساة ستويف ابقال2 حقها يف لضعة أحرف,  ابحُرُف أن تع0ِّ

ن اذا عساي أقو  رأكتب؟!.. 
عن تلك البشاعة رالوحشية، عن ذلك اإلجرا2، رعن تلك االستباحة للدماء، 
نأحريف رقفت عاجزة عن التعبري عن تلك امللاظر البشعة، رقل ي فزف مداُده 

رافتهى من شدة تلك الوحشية. 
عن أففٍس لريئة ح لت حقائبها للسفر معللة رحيلها مللطقة أخرى لكي 
تبح2ث عن مص2در رزٍق لها ربرستها، نيكون ذل2ك الرحيل درن عوده، درن 

جسٍد حتى، لل أشالء م زقة رجسٌد متفحم.
أ2 تحك2ي عن أُف2اٍس ألرياء يف أماكن لق ة عيش2هم كاف2وا آملا، نتأتي 
طائرات م لكة اإلجرا2 لتبيد م ج يعاً ركأفهم أغلا2 تم تقدي هم أضاحي. 
إلادة ج اعية س2واء قت2الً أَْر حصاراً، نكل ي لي محك2و2ٌ عليه لاإلعدا2 
إّم2ا قتال لالطائ2رات، أَْر موت2اً لالحصار، ن 2ا  و ذفب الي ل2ي حتى يقتل 

ريستبيحوا دمائه؟!..
 ل ذفبه أفه يح ل الجلسية الي لية، رأفه من صلٍب ي افي ألى االستعباد، 
رأل2ى الطغي2ان رالفس2اد، أراد أن يعيش لعزٍة ركرام2ة، ال تحت ظل رصايٍة 

رمهافة.
نقط  ذا  و ذفبه الذي اقرنه، نهل كان لهم الحق أن يحللوا دماءه؟!

ر ل كان للعالم حقٌّ يف أن يص ت، ريسد نا ه لالصق ال يستطي  فزعه، 
أ2 أن م لك2ة ال2رش قد خاطت أنواه  ؤالء البرش، رقد قطعت ألس2لتهم نلم 
يستطيعوا اللطق لحرف راحد،  ذا  و ما أعتقده، نلو كافت للقلوب حجارة 
للطق2ت، أّما  م نال أعتقد أفه2م ي تلكون قلولا حت2ى، ندين رعررلة ليس 
لديهم، رأّما اإلفَْس2افية نهي قد افعدمت من الوج2ود، نكيف لبرش ي تلكون 
قلولا رال يتأاررن لتلك امللاظر املهولة التي تقش2عر لها ابلدان قبل القلوب، 
رتتقط2  القل2وب قطعة قطعة علد رؤية تلك املش2ا د، أّم2ا ابرراح نتلزف 

دماؤ ا حتى تتوقف.
نلو كتبت ركتبت ركتبت ملا اس2تطعت أن أصَف تلك البشاعة رالوحشية، 
رملا اس2تطعت أن أرس2م مالم2ح ابرَُسِ التي نق2دت معيَلها، نح2زٌن يعتُر 
القلوَب، ردموٌع تحولت إىل قطراٍت من الدماء، رآ ات رأفا اختلجت ابففس.
نوطٌن يذل2ح لأطفاله رفس2ائه ررجاله، إلادة ج اعي2ة يف ُكّل ركٍن نيه، 
ريقالل2ه ص 2ٌت مخٍز من قب2ل عاِلٍم إلكررفي يتم تس2يريُه م2ن قبل أحقر 

البرش.
رلكن  لا ش2عٌب أليٌّ ال يستجدي حاجتَه سوى من الخالق عز رجل، نهو 
يعلم أفّه امُلعا راللارص، رلدى  ذا الش2عب رجاٌ  تزأر ابس2وَد خوناً ررَجالً 
عل2د رؤيتهم، رس2يزلزلون ابقدا2َ م2ن تحت ُحثاالت البرش، رس2تلطلق من 
ن آذى ش2عبهم،  أيديه2م رشاراُت اللر املؤزر لهذا الوطن، رس2يتلق ون م َّ
رس2يجعلون فهايت2َه قريبًة رمحتومة، رس2تحل عليهم قارعُة  ذا الش2عب 

ك ثل الذين ذاقوا رلا  أمر م رلهم عذاٌب أليم.. 

حسني الخطيب*
تران2ق ُكلُّ م2ا س2بق ذك2ُره م2  أجلدة 
س2عوديّة داخلية مح ومة، تض لّت توقيف 
الع2رشات م2ا ل2ا أم2راء ررج2ا  أع 2ا  
رمس2ؤرلا س2القا رحالي2ا أضيفوا إىل 
الدُّع2اة رابكادي يا الذين س2بق توقيفهم، 
إَضاَنة لوض  يد الدرل2ة عى أمالكهم تحت 
علوان )مكانحة الفس2اد(،  ذا من درن أن 
فلىس طبعاً الجبهات الس2عوديّة العسكرية 
رالسياس2ية املفتوح2ة يف الي 2ن رم  قطر 

رغري ا.
الس2عوديُّة دائ 2اً تصّع2د م2ن لهجته2ا 
يف رج2ه إي2ران رحلفائه2ا ح2ا تعل2و ف0ة 
الغ2رب تجاه ابخرية رتلكف2ئ حا تراج  
تل2ك الل0ة، ل 2ا يعلي ذلك م2ن االتّكا  عى 
العام2ل الخارج2ي يف املواجه2ة م2  إيران، 
نالي2و2 يتبل2ّى الرئي2س ابمريك2ي خطال2اً 
تصعيدي2اً ضد إيران، ال س2ي ا يف م2ا يتعّلق 
م2ن  راالس2تياء  الباليس2تية  لصواريخه2ا 
االتّف2اق اللوري، ك ا أق2ّر الكوفغرس يف ال2 
25 م2ن ترشين ابر / أكتولر الفائت حزمة 
م2ن االا2ة مش2اري  ضد ح2زب الل2ه لحّث 
االتح2اد ابرررل2ي ع2ى تصليف2ه ك لظ ة 
إْرَ الي2ة، رتوس2ي  فطاق العقول2ات املالية 
م2ا  رمعاقبت2ه ع2ى  علي2ه،  راالقتصادي2ة 
أس2 اه )اس2تع ا  املدفيا كدررع لرشية( 
يف ح2رب 22006، رحت2ى أكثر من ذلك، نقد 
راكب الرئي2س ابمريكي اإلجراءات الداخلية 
يف الس2عوديّة لخص2وص مكانحة الفس2اد 
مؤيّداً لها عى توتري، رمعرلاً عن اقته لامللك 
س2ل ان رريلّ عهده الل2ذان رصفه ا لأفه ا 

يعرنان ما يفعالفه.
 ذا التوّجه ابمريكي أَْر لابحرى الرمبي 

تحّري2اً للدق2ة يف ظ2ّل افقس2ا2 درائر صل  
الق2رار يف راش2لطن، يصّب رلال أدفى ش2ك 
يف صال2ح رمصلح2ة الري2اض اآلن، رالت2ي 
كافت يف أش2ّد االس2تياء من سياس2ة اإلدارة 
ابمريكية الس2القة لقيادة أرلاما إزاء إيران 
رالتي تّوج2ت لاالتّفاق اللوري، رمله توحي 
الطريق2ة التي قّد2 لها الحريري اس2تقالته 
م2ن الس2عوديّة رالكل 2ات التي اس2تع لها 
لسيلاريو تصعيد عى املستوى اإلقليْ ي لا 

السعوديّة رإيران.
تب2در إي2ران كع2در مش2رك ل2ُكلٍّ م2ن 
الس2عوديّة ردرل2ة االحت2ال ، ابم2ر ال2ذي 
قّرله ا أكثر من أي رقت مىض، لحيث لاتت 
أخبار اللقاءات التطبيعية ليله ا أكثر تواتراً 
م2ن لق2اءات لعض املس2ؤرلا الع2رب م  
لعضهم البعض، ر و ما تم رلطه ل رشرع 
التطبي2  الخليج2ي رالعرل2ي م2  إرسائيل 

كجزء م ا ُسّ ي ل2 )صفقة القرن(.
يعتق2د الكثريرن اآلن لأن طب2وَ  الحرب 
ق2د لدأت تُقرع يف امللطق2ة لغّض اللظر عن 
مكافه2ا رتوقيتها رأطرانها رم2ن لاب أرىل 
مآالتها، ال س2ي ا رأفه2م يتحّداون رصاحة 
ع2ن حلٍّ عس2كري ضد حزب الل2ه يف لبلان، 
كخط2وة أساس2ية يف معرك2ة املواجهة م  
إي2ران، نبع2ض ال2در  العرلي2ة فاق ة عى 
الح2زب لعالقت2ه لإي2ران، ك 2ا رأن لعَضها 
عى اس2تعداد لتوجيه رضلة عس2كرية ضد 
الح2زب لالتعارن م  إرسائيل من أجل كرس 

شوكته يف لبلان رامللطقة.
لكن فظرة لتوازف2ات امللطقة رمتغرّياتها 
يف اآلرفة ابخرية قد تش2ري إىل استعجا   ذا 
التحليل، إذ ال يب2در رنق املعطيات امللطقية 
أَْر االش2تباك،  امللطق2ة ذا ب2ة للح2رب  أن 
نق2رار الس2عوديّة املواجه2ة م2  إي2ران يف 

اإلقليْم رامللطقة يحتاج أرالً لجبهة سعوديّة 
داخلي2ة مت اس2كة رموّح2دة رصالحي2ات 
راس2عة ل2رأس القي2ادة الس2عوديّة، أي ريلّ 
العهد الس2عودّي محّ د لن سل ان، ر و ما 
ليس متحّققاً لالش2كل املطل2وب حتى اآلن، 
نليس من امللطقي أن تش2ّن درل2ة ما حرلاً 
أَْر ت2رشع يف مواجهة عس2كرية كبرية ر ي 
ت ّر ل خاض داخيل عس2ري رغري مسبوق يف 

تأريخها رال مض ون اللتائج.
ك 2ا رأن الحرب املفرضة الت2ي يتحّدث 
عله2ا اآلن س2تكون ع2ى ش2اكلة عاصف2ة 
الحز2 الي لية رعى ي2د التحالف العرلي، إال 
أفه2ا ع2ى ابغلب ل2ن تلجح، رذل2ك بفها لم 
تلجح أص2الً يف الي ن رأحدااه2ا رتطّوراتها 
م2ا زالت ش2ا دة عى ع2د2 ق2درة الرياض 
رحلفائه2ا عى حس2م ابمور لع2د أكثر من 
س2لتا رفصف السلة عى لدئها، نضالً عى 
أن ابزم2ة الخليجية مس2ت رة من درن أنق 

لحل يُريض ابطراف نيها.
املتتالي2ة  للخط2وات  املتتب2ّ   رإن   2ذا 
راملتس2ارعة لويلّ العهد السعودّي محّ د لن 
س2ل ان، يرى أفها تسري يف ملحى تصاعدي 
رمتلاس2ق يخ2د2  دناً راح2داً رئيس2اً  و 
إيصال2ه للعرش ك لك، ركل ما درن ذلك من 
قرارات ال تعدر أن تكون خادمة لهذا الهدف 
الرئيس ل ا يف ذلك الح2رب يف الي ن رابزمة 
الخليجية رالتقارب م  تل أليب، نضالً طبعاً 
عن ُكّل اإلجراءات الداخلية لاس2م )مكانحة 
الفس2اد( ع2ى ُكّل امللانس2ا أَْر املعرضا 
علي2ه، له2ذا س2يبدر ملطقي2اً ج2داً  لا أن 
تك2ون اللهج2ة املتصاع2دة من الس2عوديّة 
تجاه إيران رحزب الله غط2اء كانياً لت رير 
 2ذه اإلج2راءات الداخلية الحساس2ة لأقل 
قدر م ك2ن من االعراض2ات، إذ لطاملا كان 

تضخي2م الخص2م رتصعي2د الل02ة تجا ه 
رالركي2ز ع2ى ابخط2ار الخارجي2ة أدرات 
مفضل2ة لألفظ ة رال2در  لتوحي2د الجبهة 

الداخلية خلف قراراتها.
املواجهة املبارشة م  إيران ُمستبعدة جداً 
رال تحت لها توازفات امللطقة لطبيعة الحا ، 
رذلك لسبب اختال  ميزان القّوة لا الطرنا، 
لاإلَضاَنة إىل التطّورات العس2كرية رامليدافية 
ابخرية يف سوريا رلدرجة أدفى يف العراق عى 
ابقل، ك 2ا رأن أية مواجهة راس2عة اللطاق 
م  إيران أَْر حزب الله، من الصعب أن تتم من 

درن مشاركة إرسائيلية ناعلة.
نامل لك2ة غ2ري قادرة ع2ى توجيه رضلة 
معاقل2ه  يف  للح2زب  مب2ارشة  عس2كرية 
الجلولي2ة بس2باب سياس2ية رعس2كرية، 
نسياسياً لن تقدَر امل لكُة عى رض  ففسها 
لاس2تهداف  اإلرسائي2يل  االحت2ال   موض2  
الح2زب لجاف2ب إا2ارة الطائفي2ة يف لبل2ان 
التي يرنضها الج ي  س2واء داخل لبلان أَْر 

خارجه.
كذلك ال ي كن للطائرات الس2عوديّة قط  
املسانة إىل لبلان لسهولة لجافب رنض در  
ع2ّدة م2ررر أَْر افطالق طائ2رات امل لكة من 
أراضيها، نالرياض لم تقدر م  حلفائها عى 
 زي 2ة ج اعة )أفصار الله( رغم الع ليات 
العسكرية املست رة رالجوار املبارش، لذا من 
املرّجح أن تكتف2ي الرياض يف الوقت الرا ن 
لاس2ت رار موجات الضغوطات السياس2ية 
رالعزل2ة عى لبل2ان ككل رليس ح2زب الله 

نحسب.
ك 2ا رحت2ى توجي2ه رضل2ة س2عوديّة 
خاطف2ة ملعاق2ل الح2زب ل2ن يج2دي ففعاً، 
نس2بق أن قام2ت إرسائي2ل لذل2ك يف ح2رب 
22006 راست رت أكثر من شهر رلم تفلح، 

لل زادت شعبية الحزب رقتها، رإف ا  لالك 
حاجة لش2ّن حرب طويلة، ر ذا غري م كن 
لعد2 رجود أرايَض تلطلق ملها امل لكة تجاه 
الحزب، رإف ا قد تتعارن أَْر توّنر مس2تقبالً 
غطاء سياسياً رشعبياً إلرسائيل الستهداف 

معاقل حزب الله يف لبلان رسوريا.
 2ذا رم  اس2ت رار الس2عوديّة لالتهديد 
لتوجيه رضلة عس2كرية لحزب الله، س2واء 
لش2كل مبارش أَْر لالوكالة، خرج العديد من 
ابص2وات لرنض مث2ل  ذه الخط2وة، ن ن 
فاحي2ة، رنض2ت مر  ذه الخط2وة، رقا  
الرئي2س امل2ري عبدالفت2اح الس2يي إن 
م2ر ضد توجي2ه رضلة عس2كرية لحزب 
الل2ه أَْر إيران، رإفها ضد أي ع ل عس2كري 
يف امللطقة، رذلك يف إش2ارة إىل أن القا رة لن 
تدع2م الري2اض يف مثل  ذه الخط2وة، كذلك 
أعللت الوالي2ات املتحدة إفها تدعم الحكومة 
اللبلافي2ة، م  إفها تعت0 ح2زب الله ملظ ة 
إْرَ الية، ك ا أعلن رزير الخارجية ابمريكي 
يو2 10 فون 0/ ترشين الثافي إن )الواليات 
املتحدة تحّذر أي طرف داخل لبلان رخارجه 
لخ2وض  كس2احة  لبل2ان  اس2تخدا2  م2ن 
رصاعات لالوكالة أَْر من أي سلوك يسهم يف 

زعزعة استقرار تلك البالد(.
ك ا ل2ن تؤي2ّد ررس2يا حالياً اس2تهداف 
الس2عوديّة أَْر إرسائي2ل بح2د رشكائه2ا يف 
س2وريا لش2كل مبارش، رغم إفها س2 حت 
إلرسائيل لتلفيذ عرشات من الغارات الجوية 
ضد أ 2داف لح2زب الله يف س2وريا راغتيا  
قيادته، نهي ق2د تغّض الطرف عن رضلات 
ب داف مح2ّددة، رليس نت2ح جبهة جديدة 
مجاررة لسوريا تضيّ  ما حّققته  لاك.

*نقالً عن امليادين

هل تقدر السعودّية على الحرب؟
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

اجتماعات الفشل األمريكي عربياً..!نلطُم الُغزاَة فيَلطُموا العبيد!

وعد بلفور.. وجريمُة بريطانيا

فلتقل إىل للي مطر، رملها إىل الحي تا، ام فسرح لعض الوقت 
يف   2دان، رفتأمل لعد ذل2ك أرحب، رفعود لعد 2ا إىل قلب صلعاء 
ُص يف التايل: للسجل افطباعاتلا لللاس لتجرُّد رصدق، رالتي ستتلخَّ
َث الل2اَس عن أُرلئك ابش2باِ  يف الجبهات، رالذين ال  أرالً: س2لُحدِّ
يتحداون إال عن اللِر، رالثبات رالش2 وِخ رالعزة، ر م يرسدرن 
ل2ك آيات الله الكث2رية، رالتي تتجى آف2اَء الليِل رأط2راَف اللهار، يف 

التلكيل لامللانقا، رالغزاة امُلعتدين! 
س2لرري لللاِس عن أش2باٍ  ال يحداوفَك إال عن البيِ  لله، رالوالء 

للوطن، رالتس2ليم للقيادة.. 
اافيًا: س2لُخ0ُِ الل2اَس عن قبائل الطوق الباس2لة الونية، رعن 
م2دى اس2تعداد ا للب2ذ  رالعطاء، رع2ن أُرلئك الذي2ن يتحرقون 
شوًقا للقاء الغزاة، رعن أُرلئك الذين يلتظررن درر م يف االلتحاق 

لالجبهات.. 
االث2ا: س2لرري لللاِس ع2ن أُرلئ2ك اآلل2اء الذي2ن يُحداوفك عن 
الش2هداء ركرامتهم ركراماتهم، ريهلئون أففسهم لأفهم يقّدمون 
املا  رالولد، رعن تلك ابُمهات املؤملات ر ن يبذلن نلذاِت أكباد ن 
لفخ2ٍر رعزٍة رص02، رعن أللَاء الش2هداء ر م يتل2ون عليَك أخباَر 
آلائه2م لش2 وٍخ رك0ي2اء، ع2ن أخوات رزرج2ات الش2هداء ر نَّ 
يرددن لأن الوط2َن أغى رأن العرَض أرىل بن يُبذ  من أجله ابزراج 

راإلخوة.. 
رالًعا: سللقل لللاس عن ك ية الوعي رحجَم اإلدراك الذي أَْصبََح 

يعيه امُلقاِتُل يف الجبهات، راللاس يف القرى، رابنراُد يف ابرُس، رمدى 
تلبههم إىل ُخطورة امُلحتل رلش2اعِة الغزاة، رحقارة امُلس2تأجرين، 

رفذالة الخائلا البائعا!
إن جول2ًة راحدًة لجبهٍة راحدة، تغِس2ُل أراجيَف العاَلِم كله، رإنَّ 
ج ل2ًة راحدة من نِم ُمجا ٍد طا ر، ت ألُ ُكّل خاليا املس2تِ ِ  يقيلًا 

راقًة رلسالة!
رلاملقال2ِل ن2إنَّ العالَم اليو2 ي2كاُد يَُصاُب لالجل2ون، ر و يِقُف 
خائًرا حائًرا أما2 الجيِش راللجان، ر و يرى كيَف مرَّغوا لجيوش2ه 
رترس2افته يف رم2ا  ميدي رجبا  فج2ران رجيزان رعس2ري، رفهم 

راملخا رالجوف.. 
رنوق  2ذا يُصالون لالِح2ريِة رالذ و  ر م يَررن ل2أ2ُِّ أعيلهم 
صلاعاٍت عسكريًة ي لية يعرنون لداياتها رال يُدركون فهايتها!

إن افتص2اراِت الي ن الي2و2 ما  ي إال ُمعجزات إلهية يس2تطي  
رؤيتها لجالء ُكّل من ت ع2ن يف أفوار ركل ات رلصرية ررعي أُرلئك 
املقاتل2ا رآلائهم رأمهاتهم رقبائلهم، رحا تس2أ  الواحد ملهم؛ 
م2ن أين ُكّل  ذه الثقة رالوع2ي رالثبات؛ يجيبك لأفها من ربٍّ قوي 

فارٍص قا ٍر جبار، رمن حك ِة قائٍد صادٍق عاِرف!
رل2و عل2َم العاَلُم ل 2ا فعَلْم لح2ِرَص عى م2ا تبقى من ُس2 عٍة 

مُلَدرَّعاته، رِسالحه، رطائراته، رأفقذَ أرراَح مرتزقته رجلوده!
ا ا املؤرخون: مق0ة الغزاة!  أما2َ أرٍض س2 َّ
رأما2َ شعٍب ليس يف قاموسه، سوى اللر!

املتغطرس )أمري2كا رإرسائيل( يحار  أن ي تطَي أدراته العاجزة 
تلك ليتوجَه لعدران مفتوح عى ش2عوب امللطق2ة، متجارزاً الحدرد 

الدرلية لحجة مواجهة »الت دد اإليرافي«!!
ابمريك2ي راإلرسائييل يفه 2ان أفه ا يواجهان ش2عوَب امللطقة 
العرلي2ة الت2ي تلاضل من أج2ل الفكاك م2ن  ي لته ا، رالش2عوب 
العرلية لاتت تعرف أن معركتَها الحقيقية م  العدر الصهيوأمريكي 
رلي2س م  إيران، رم2ن خال  ذلك فقرأ مس2توى االفح2دار ل وازين 
املعرك2ة يف كّفة املح2ور االس2تكباري لزعامة أمري2كا، الذي يضطرُّ 
للتخف2ي رراء أدرات2ه املهرئ2ة من جاف2ب، رمن جاف2ب آخر يحار  
اصطل2اَع علاريَن مذ بيٍة رطائفي2ة رملاطقية ريختلق من خاللها 

عدرًّا ر  يًّا.. 
رأياً يكن التوصيُف الذي يطلُقه ريرّرُجه التحالُف الصهيوأمريكي 
يف رس2ائل إعالم2ه اللاطقة لاإلفجليزية رالعرلي2ة، عى حالة الحراك 
الش2عبي املتصاع2د يف امللطقة، رتحدي2داً الجزيرة العرلي2ة، إاّل أن ما 
يجب أن يفه ه  و رأدراته الع يلة أن ش2عب الجزيرة أَْصبَح يعرف 

من يواجه، ريعرف كيف يواجه.. 
رات  رل2ذا نليس2تعد تحالُُف الع2دران ابمريكي الس2عودي، للتطوُّ
امليدافي2ة راملفاج2آت اللوعي2ة )رالباليس2تية(، من خ2ال  التحضري 
رالتجهي2ز لل زي2د م2ن املؤت 2رات راالجت اع2ات الفارغ2ة؛ بفه2م 
أعجُز ِمن أن يواجهوا َصحوَة الش2عوب املس2تضَعفة يف زمن القيادة 

الحكي ة.

مستقبل الوجود األمريكي 
في سوريا والعراق

ناصر قنديل
– ال ي ك2ُن نْص2ُل جوالت التصعيد املتعّددة التي فش2هُد ا يف امللطقة 
ملذ الكال2 ابمريكي حو  إعادة اللظر لاالتّفاق اللوري م  إيران، مررراً 
لالُج ل2ة امللظ ة العالية الس2قف ضّد حزب الل2ه، رل رشرع االففصا  
الكردي، ُرُصوالً لفرط عقد حكومة التسوية اللبلافية، لاحتجاز رئيسها 
رإص2دار ليان اس2تقالته، عن ترتيبات راش2لطن ملا لع2د فهاية داعش، 
التلظي2م الذي را لت راش2لطن، ك ا ق2ا  جيفري نيلت 2ان عى إدارة 
الحرب معه الس2تلزاف خصومه2ا اإلقليْ يا رالدرلي2ا، رقا  الرئيس 
ابمريك2ي درفالد ترامب إّن اإلدارات التي س2بقته  ي من صل  التلظيم 
رأداره كلي2اً، ريف الحالت2ا ما لع2د داعش جاء رسيعاً؛ بّن راش2لطن لم 
تقم الحس2اب جيداً، نال توقعت فهضة رسيعة للعراق تجعله قادراً عى 
املواجهة خ2ارج الررزفامة ابمريكية، رال توقعت حجم القوة الس2ورية 
املخب2ّأة للحظ2ات املواجه2ة الحاس2 ة، رال رضع2ت يف حس2الها  2ذا 
الت وض  الرريس الوجودي يف سورية، رال تلك العزي ة اإليرافية يف حسم 
أمر »داعش« رتلظي ات اإلْرَ اب التكفريي مه ا كافت الكلفة، رما لعد 
»داعش« اآلتي رسيع2اً يف التوقيت ابمريكي يعلي أّن تأتي رسيعاً لحظة 
البحث يف مس2تقبل الوجود ابمريكي يف س2ورية رالع2راق، املوجود تحت 

ش2عار الحرب عى »داعش«.
– ح2ار  ابمريكي2ون ر م يس2تقبلون اق2راب فهاية داع2ش إيجاد 
علارين ملعارك لديلة، سقطت تباعاً، كرسم خط أح ر لتالقي السوريا 
رالعراقي2ا ع0 الحدرد، رلخ2ط ي تّد من طهران إىل لغداد ندمش2ق ام 
لريرت، ك ا حارلوا االس2تث ار عى مرشرع االففص2ا  الكردي كعلوان 
لالس2تلزاف لق2وى املقارم2ة من إيران إىل العراق إىل س2ورية، رتالش2ت 
قدرة الر افا لرسعة. نحارلوا لالتعارن م  الس2عوديّة جعل املرشرع 
الك2ردي يف س2ورية ج2دار أم2ان، ركافت الزي2ارة املش2ركة لل بعواا 
الشخصيّا للرئيس ابمريكي رريل العهد السعودّي إىل الرقة إشارة عللية 
لذل2ك، رجاء الرّد من محور املقارمة لأّن الرق2ة لعد البوك ا ، ر ا  ي 
البوك ا  تتحّرر رساعة الرقة تقرب. ركل ا لدا العلواُن الكردي كغطاء 
للوجود ابمريكي يف سورية معّرضاً للتاليش لدت ساعة الرحيل ابمريكي 
قريبة، ك ا قا  الس2فري ابمريكي السالق يف سورية ررلرت نورد، أما يف 
العراق ن حارلة مقايضة الح لة عى الحش2د الشعبي لترشي  الوجود 
ابمريكي ما لعد داعش ال تزا  تصطد2ُ لعقبات تحو  درن للوغ الهدف.
– يس2تعّد الرئي2س الرريس نالدي 2ري لوتا للق2اء الرئيس ابمريكي 
درفال2د ترامب يف نيتلا2 عى  امش ق ة در  امللتدى االقتصادي آلس2يا 
راملحيط اله2ادئ، رعى جدر  ابع ا  ابمريكي دع2وة للتعارن يف ملف 
الس2الح اللوري لكوريا الش2 الية، رع2ى جدر  أع 2ا  الرئيس لوتا 
س2ؤا  راحد لألمريكيا، متى س2رحل قواتكم من س2ورية رقد افتهت 
الح2رب ع2ى داعش؟ رال يب2در أّن لي2د ابمريكيا التذّرع؛ لس2بب لديل 
رال الت2ذّرع لح اية االففصا  الكردي، رق2د رأرا التجرلة اب ّم يف العراق 

تسقط أما2 عيوفهم.
– س2اعة الرحي2ل ابمريكي من س2ورية ليس2ت لعي2دة، رمثلها من 
الع2راق، رقد تغرّي العراق كثرياً ع ا عرنه ابمريكيون علدما اس2تقدموا 

داعش.

 عامر العروقي*
ليس2ت ابحداُث رحَد ا  2ي التي تبقى يف 
ذاكرة الش2عوب، تلك الش2عوب التي ال تتذكر 
ص2وَت أعدائها، لل تتألم لص 2ت أصدقائها، 
رإذا كاف2ت السياس2ة ن2ن الس2فالة ابفيق، 
نالدللوماس2ية ن2ن الثعالا؛ لذل2ك ليس ُكّل 
م2ا يف خاط2ر الدللومايس يُق2ا ، نإن أصعب 
املراح2ل الت2ي تق  ع2ى كا له  2ي صياغة 
الل2ص. حيلها يصبُح خاطرة يف عالم ابنكار 
ع2ى ررق قال2ل لللقاش رالحف2ظ رالتأريل، 
ريبقى إابات ضده، إذ كان مثل للفور رشيكاً 
يف مثل  ذه الجري ة اإلفَْس2افية الك0ى، التي 
م2ا زا  ي2ّن ملها الش2عب الفلس2طيلي، من 

رعده للحركة الصهيوفية.
مئُة عا2 عى رسالة آرار جي س للفور إىل 
صديقه الصهيوفي املريف اللورد ررتش2يلد، 
يُعلن م2ن خاللها تعاطف2ه رتعاطف امل لكة 
املتح2دة م  اليهود يف مس2اعيهم لقيا2 درلة 
لهم يف نلس2طا، لكن م  الحذر يف استخدا2 
م2ن  قريب2ة  كل 2ات  راس2تخدا2  ابلف2اظ 
الض افات، رليس2ت ض اف2ات لعيلها، حتى 
ال تك2ون امل لك2ة املتحدة رشيك2ة يف جري ة 
اس2تبدا  ش2عب لآخر، رقيا2 درلة ألارتهايد 
رظيفي2ة ك 2ا كان يحل2م فاللي2ون يف كل2ف 

إم0اطورتيه الفرفسية.
لاللغ2ة  عليه2ا  املتع2ارف  )رع2د(  كل 2ة 
اس2تبدلها  ت2م   )PROMISE( االفجليزي2ة 
ل عل2ى  أي   )DECLARATION( لكل 2ة 
إع2الن مل2ا يقالله2ا لاللغ2ة العرلي2ة، َرتفرس 
للغة السياس2ة أن امل لكة ستس2عى لتحقيق 
 2دف إقامة كيان صهيوفي، رإذا لم يتحقق؛ 
نليس2ت  لاك ض ان حقيقة للوعد، ريكون 
ابمر س2هل للت لص يف حالة افقلبت موازين 
القوى يف الحرب العاملي2ة ابريل الدائرة آفذاك؛ 
لذل2ك ال يُ ك2ن تفس2ري ابح2داث التأريخية 
راللص2وص إال لزملها رلالظوا 2ر املحيطة 
يف  تس2عى  كاف2ت  املتح2دة  نامل لك2ة  له2ا، 
ن2رة الح2رب للحفاظ ع2ى موازي2ن قوتها 
رمصلحته2ا للفوز لالحرب ض2د در  املركز، 
أيض2اً كافت عى اتّفاق م2  العرب ل ا يُعرف 
ل راس2الت حس2ا-مك هون للخ2ررج ضد 
الدرلة العث افي2ة رملا ضة حك ها، رصوالً 
للثورة إلان الحرب ابريل، م ا يُضعف الرشيك 
القوي املتحالف م  اإلم0اطورية ابملافية ضد 
الحلفاء، كذل2ك لريطافيا كافت تحتاج للدعم 

امل2ايل راللوجس2تي املتون2ر لونرة لي2د يهود 
أرررل2ا، تجارة الذ 2ب رالع ل2ة رخصوصاً 
عائل2ة ررتش2يلد اليهودية املش2هورة، نكيف 
كافت ستج   لا اللقيضا لوال  ذا االتّفاق 

املبهم م  املا  اليهودي َرالثورة العرلية؟
ُملي2ت العرُب لخيب2ة أمل لعدما كش2فت 
الثورة البلش2فية يف ررس2يا االتّف2اق الرسي 
لتوزي  ملاطق اللفوذ لا نرفسا رلريطافيا، 
ما يُعرف لسايكس ليكو، رعى إاره تقّس ت 
البلداُن العرلي2ة، نكيف س2تتعامل لريطافيا 
م2  العرب ل2و أفها أعللت رس2 ياً أفها تلوي 

قيا2َ درلة لليهود يف نلسطا؟.
رل 2ا كان  2ذا اإلعالن الريح س2يحدث 
تغي2رياً عى قواع2د اللعب2ة رموازي2ن القوة، 
  2 ركي2ف ل2و أن لريطافي2ا أيض2اً ل2م تُط ِّ
اليه2ود لأفه2ا تس2عى قُدماً لتحقي2ق حل ها 
لتأس2يس رط2ن قومي له2م، رك 2ا يوّضح 
الكات2ب راملفك2ر مح 2د حس2لا  يكل عن 
الظ2ررف املواتي2ة إلصدار رعد للف2ور: “لعل 
أ 2م ما يُ كن مالحظت2ه يف الظررف املتّصلة 
لص2درر »رعد للفور«،  و ما تقو  له رايقة 
لريطافي2ة تح2وي مح2رض جلس2ة مجل2س 
الوزراء لتأريخ ر أيلو  س2بت 0 1917، أالاء 
ملاقش2ات صدرر »رعد للفور«، ريف الت هيد 
أن  الجلس2ة  إلعالف2ه، رق2د ررد يف مح2رض 
رزي2ر الحرلي2ة إير  ديرلي، ألل2غ املجلس أن 
رنداً يهودياً عى مس2توى ع2اٍ  ي ثل املؤت ر 
الصهيوفي، توّجه ملقاللته رعرض عليه رغبة 
يهود العالم يف مش2اركة الحلف2اء يف تضحية 
الد2، رذلك لتش2كيل ق2وة من اليه2ود يُطلق 
عليها اس2م »الفيلق اليهودي«، حتى تحارب 

يف صفوف الحلفاء، رمن ام يكون لهم درر يف 
تحقيق اللر”.

 2ذه الوايقة ل2م تأخذ أي طال  رس2 ي 
أَْر تح 2ل أي توقي  ملك2ي أَْر حتى موانقة 
أعض2اء املجل2س ال2وزاري أَْر الكش2ف ع2ن 
حيثيات االجت اع، يختم الجافي الذي سيبذ  
قص2ارى جهده لتحقيق الغاي2ة قائالً: ”عى 
أن يفه2م جلياً أفه لن يؤتى لع ل من ش2أفه 
أن يلتقص من الحقوق املدفية رالديلية التي 
تت ت2  له2ا الطوائف غري اليهودي2ة املقي ة 
الوض2   أَْر  الحق2وق  رال  نلس2طا  يف  اآلن 
الس2يايس الذي يت ت2  له اليه2ود يف البلدان 

ابخرى”.
م2ا نت2ح الب2اب أم2ا2 لريطافي2ا لدرر ا 
الخبيث، لالست رار لكذلها لإصدار ا الكتاب 
ابلي2ض عا2 9ر19، أي إل2ان الحرب العاملية 
الثافي2ة، رس2قوط نرفس2ا راحت2ال  أملافي2ا 
ملساحات راس2عة من أرررلا رمطالبة لعض 
الدرلة املس2تع رة من قبل القوات ال0يطافية 
الفلس2طيلية  الثورة  لاالس2تقال  راش2تعا  
الك0ى رخس2ائر االفتداب يف نلسطا لسبب 
ذل2ك، رازدي2اد الهج2رة اليهودي2ة أيض2اً ايل 

نلسطا.
اعت 2دت لريطافيا حتى يف إفه2اء افتدالها 
عى نلس2طا الكذب رالت لص م2ن رعد ا، 
ر 2ي تُعت0 رشيكاً أساس2ياً يف  ذه الجري ة 
اللك2راء، ر 2ي الع 2ود الفق2ري لالحت2ال ، 
رلذلك تتح ل كامل املس2ؤرلية عْن ما ارتكبه 

 ذا االحتال  لحق الشعب الفلسطيلي.

*كاتب فلسطيني
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ملاذا تحدث القرآن عن بني إسرائيل بشكل كبري؟
 : بشرى المحطوري:

تذكر ِنَعَم اهلل عليناوشكرها.. من أهم القضايا 
التي يجب أن نحافظ عليها ونعمل بها

أجاب الشهيُد القائد سال2 الله عليه يف محارضة 
- ملزم2ة - الدرس الرال  م2ن دررس رمضان عى 
 2ذا التس2اؤ  حي2ث ق2ا : ]يف  ذه اآلي2ات حديث 
عن لل2ي إرسائي2ل، رلل2و إرسائي2ل ررد ذكر م يف 
القرآن لش2كل راس2 ، عرض ش2امل ملا آتا م الله 
س2بحافه رتعاىل من فعم، ركي2ف كان تعاملهم م  
تلك اللعم، رعَرض أيضاً كثرياً من س2لوكياتهم، من 
مواقفهم، من ففس2ياتهم، من مش2اعر م لشكل 
رل ا لم يحصل اس2تعراض بية أم2ة من ابمم عى 
 ذا اللح2و. رالقرآن الكريم  2ذا ملهجه: القضايا 
الهامة يعطيها أ  ية.قد يقو  اإلفس2ان مثالً - لو 
كان يف الع2ر ابر ، يف القرن ابر  - قد يتس2اء  
لأف2ه: ملاذا  ذا الحديث الكثري عن للي إرسائيل عى 
 ذا اللحو الواس  ل ا نيه الحديث عن خطورتهم، 
رتحذير لل ؤملا من مكايد م، من تضليلهم، من 
مؤامرته2م؟ لكن ملا كان الذي ف2زَّ  القرآن  و الله 
س2بحافه رتعاىل الذي يعلم الغيب رالشهادة، ريعلم 
الرس يف الس2 ارات رابرض  و يعلم لهؤالء اللاس، 
لل2ي إرسائي2ل، درر م يف املس2تقبل، م2ا قد يكون 
له2م من أار يف املس2تقبل، أعلي: يف املس2تقبل، لعد 
تل22ز  القرآن الكريم إىل الل2ه أعلم أي رقت.تض ن 
الحدي2ث علهم أيضاً عرضهم كل وذج لللاس الذين 
اصطفا 2م الل2ه س2بحافه رتع2اىل، رنّضلهم عى 
العامل2ا رآتا م ما لم يؤِت أح2داً من العاملا، كيف 
كاف2ت العاقبة لاللس2بة لهم، كيف كاف2ت اللتيجة 
لاللس2بة لهم علدما لم يذكررا فعم الله، لم يشكررا 
الله س2بحافه رتعاىل عى فع ه الت2ي آتا م، علدما 
له2م إيا ا، كيف  ل2م يتح لوا املس2ؤرلية الت2ي ح َّ
رصل لهم الحا  إىل أن رضب عليهم الذلة راملسكلة 
رل2اءرا لغضب من الله، إىل أن لُِع2َن الكثريُ ملهم يف 
عدة آيات يف القرآن الكريم، رَلْعن عى لس2ان أفبياء 

من أفبيائهم السالقا[.

الحديُث عما حصل لبني إسرائيل.. يعترب درساً 
للمسلمني:ــ

رلف2ت س2ال2 الل2ه علي2ه إىل أن الحدي2ث الكثري 
ع2ن لل2ي إرسائيل يف الق2رآن جاء ك2درس للا فحن 
املس2ل ون، حي2ث ق2ا : ]نالقضي2ة لش2كل عا2، 
الحديث عن للي إرسائيل لش2كل عا2، يعت0 درساً 
 اماً جداً، جداً، لاللس2بة للل2اس الذين لا أيديهم 
الق2رآن الكري2م؛ بف2ه كاف2ت اللع 2ة ابساس2ية 
راللع 2ة الك0ى الت2ي أرتيها لل2وا إرسائيل: فع ة 
الكت2اب، رالحكم، راللبوة، ررااة الكتاب، أي: فع ة 
الهداي2ة؛ للفهم لأفه إذا تعاملل2ا م  القرآن الكريم 
- أ 2ل البي2ت لال2ذات يف املقدم2ة - إذا تعاملوا م  
القرآن الكري2م كتعامل للي إرسائيل م  تلك الكتب 
الت2ي أفزلها الله إليه2م، أن الله س2بحافه رتعاىل ال 
يجامل أحداً ي كن أن يلالوا لس2بب ذلك ما فا  للوا 

إرسائيل[.

الِنَعُم التي أنعم اهلل بها على بني إسرائيل:ــ
رع2دد س2ال2 الل2ه عليه اللع2م التي كاف2ت لبلي 

إرسائي2ل، ركي2ف قالل2وا تل2ك اللع2م، حي2ث قا : 
]القص2ة لاللس2بة لبل2ي إرسائي2ل طويلة ج2داً يف 
]س2ورة البقرة[ قد يكون  ذا رل ا أقل من اللصف 
ال2ذي توقفل2ا عل2ده، فس2تعرض  2ذه يف البداية، 
علدما قا  سبحافه رتعاىل: }يَا لَِلي إرِْسائيَل اذُْكُررا 
ِفْعَ ِت2َي الَِّتي أَفَْعْ 2ُت َعَليُْكْم{)البقرة: من اآلية0 ( 
تذكرر 2ا رقدرر 2ا ح2ق قدر 2ا، ر 2ذه القضية 
د اللعم لش2كل   امة ج2داً لاللس2بة لللعم،  و عدَّ
ع2ا2، عدَّد ا: فع ة إفقاذ م م2ن آ  نرعون الذين 
كاف2وا يظل وفه2م، يذلحون أللاء م ريس2تحيون 
فس2اء م، ريقهررفهم، ريذلوفهم، ريستعبدرفهم، 
فع2م كثرية متلوع2ة قدمها يف اآليات  2ذه متلوعة 
ملها: فع ة  داية، فع ة إفقاذ من رضعية س2يئة، 
فع 2ة عفو، تجارز عن أش2ياء حصلت ملهم، تاب 
الل2ه عليهم، عفا علهم، رمثل ا قا : }ا2ُمَّ لََعثْلَاُكْم 
ِم2ْن لَْعِد َمْوِتُك2ْم َلَعلَُّك2ْم تَْش2ُكُررَن{)البقرة:56(، 
}َنتَاَب َعَليُْكْم إِفَُّه ُ َو الت2َّوَّاُب الرَِّحيُم{)البقرة: من 
اآلية 5( أفواع كثرية من اللعم تتجى نيها كيف أن 
الله س2بحافه رتعاىل ال يأتي من جافبه تقصري ألداً، 
ألداً لاللسبة لللاس، نعلدما يكفررن للع ه، علدما 
يتخلون عن املس2ؤرلية التي ألقا 2ا عى كوا لهم 
لعد  ذه اللعم الواس2عة املتلوع2ة التي نيها ما  و 
تأييد لهم، نيها ما  و رعاية لهم، نيها ما  و عفو 
عن تج2ارزات حصل2ت ملهم، نعلدم2ا ال يذكررن 
 ذه اللعم املتلوعة تكون اللتيجة س2يئة،  ذا الذي 

حصل لبلي إرسائيل[.

من أهم األشياء على اإلطالق.. تذكر نعم اهلل 
علينا:ــ

رش2دد س2ال2 الله عليه ع2ى رج2وب تذكر فعم 
الل2ه عليل2ا رش2كره س2بحافه، من أجل اس2ت رار 
اللع2م، حيث قا : ]ذكر اللعم قضية  امة، أرالً: أن 
معلى ذكر ا: اس2تحضار ا يف الذ 2ن، رتقيي ها، 
رتقدير 2ا، رمعرنة من أين ج2اءت، من الذي أتى 
له2ا؟ إف2ه الله س2بحافه رتعاىل، لها أا2ر كبري ني ا 
يتعل2ق ل عرنة الل2ه، ني ا يتعل2ق لاالرتباط لالله، 
لاإلفش2داد فحو الله س2بحافه رتعاىل، تعظيم الله، 

إجالله، تقديس2ه، اإلذع2ان بمره رفهيه، التس2ليم 
لحك ه، ر 2ذه القضية اإلفس2ان مفط2ور عليها، 
اإلفس2ان مت2ى ما أح2د م2ن اللاس، قد2 ش2خص 
2ل نيه يف موقف م2ن املواقف  آخر إليه ش2يئاً، تج َّ
أر أعطاه ش2يئاً، يحص2ل علده تقدي2ر له ريحصل 
علده ا ت ا2 له، رحب له رأشياء من  ذه تحصل، 
لل قد يص2ل لك الحا  إىل أفك تخ2د2 ض ريه - ك ا 
يق2ا  - أعلي: تح2ار  تع ل اليشء ال2ذي تراه أفه 
يرض2اه، رأفه يعجب2ه، حتى لو لم يطلب2ه ملك رال 
أمرك أن تقو2 له.إذا تأمل اإلفس2ان يف موضوع فعم 
الله  ي كثرية جداً رراس2عة جداً محيطة لاإلفسان 
من كل جهة، اللعم املادي2ة، راللعم املعلوية، اللعم 
الت2ي فعرنها رفع2م ال فعرنها }َرَما ِلُك2ْم ِمْن ِفْعَ ٍة 
َنِ 2َن اللَِّه{)اللح2ل: من اآلي2ةر5( }َرأَْس2بََغ َعَليُْكْم 
ِفَعَ ُه َظاِ 2َرًة َرلَاِطلًَة{)لق ان: من اآلية20( إذا لم 
يحص2ل تذكر لللعم س2يكون البديل حالة فس2يان، 
رفتيجة لللسيان  ذا، عد2 اعتبار لهذه اللعم، عد2 
تقدير لها، فس2يان ملن أسدا ا ملن جاءت مله ر و 
الله س2بحافه رتعاىل، رتكون فتائجه سيئة: ضال ، 
كف2ر له2ذه اللعم، أخط2اء متتالع2ة، علدما يكون 

اإلفسان فاسياً[.
رأض2اف أيضا:]}اذُْك2ُررا{ كوفوا دائ 2ي الذكر، 
دائ 2ي التذك2ر؛ رلهذا أم2ر فبيه م2وىس يف آية من 
اآلي2ات أن يذّكر للي إرسائيل لأيا2 الله، ذلك الحدث 
الها2 ر 2و ماذا؟ إفقاذ 2م، تحرير م من ظلم آ  
نرع2ون راضطهاد 2م كيف فجا م الله س2بحافه 
رتعاىل لطريقة عجيبة خارقة: أن يش2ق لهم البحر 
نيخرج2ون فاجا ريف ففس الوقت يهلك آ  نرعون 
مثل 2ا ق2ا   ل2ا: }َرأَفْت2ُْم تَلُْظُررَن{)البق2رة: من 
اآلي2ة50(  ذه رحد ا من ابش2ياء الت2ي لها قي ة 
علد اإلفس2ان، علدما ترى عدرك الذي اس2تضعفك 
راضطهدك رظل ك رقهرك راس2تعبدك سلا نراه 
أف2ت ر و يف حال2ة العذاب يف حال2ة الهالك يف حالة 
الج2زاء عى ما ارتكبه معك، أليس  ذا م ا يش2في 
صدرر اللاس؟ م ا يعت02 يف حد ذاته فع ة؟ رلهذا 
ت2رى يف آي2ة من اآلي2ات  ل2ا، أفه أ ل2ك آ  نرعون 
}َرأَفْت2ُْم تَلُْظُررَن{ يذكِّر 2م لأن  ذه اللعم  ي فعم 

 و،  و أفعم لها عليهم أي: ليس2ت أشياء تلقائية 
تونرت لهم, أر فتيجة خ0ات لديهم, أر شطارة, أر 

ذكاء, أر أشياء من  ذه[.

من فوائد تذّكر نعم اهلل علينا:ــ
رأكد س2ال2 الله عليه ل2أن تذكر فع2م الله عليلا 
له2ا نوائد كبرية، حيث قا : ]ذكر اللعم لاس2ت رار 
ل2أن تلقلها ابجيا  إىل لعضه2ا لعض قضية  امة 
جداً؛ بن اللاس الذين عارصرا رضعية معيلة ذاقوا 
م2رارة ابل2م، راالضطه2اد، راالس2تعباد، رالقهر، 
رالذل2ة، نعاش2وا يف رضعية أخ2رى رضعية حرية، 
استقال ، ت كا يف ابرض،  ؤالء يكون الجيل الذي 
ع2ارص  ذه يكون لها رقعها يف ففس2ه إذا ما  لاك 
است رار للتذكري لهذه رأن يحكيها املتقد2 لل تأخر 
يحكيه2ا ابب لالل2ن، يحكيها الجد للحفيد؛ يلش2أ 
جيل رأى ففسه يف رضعية جيدة ريف ابخري يتصور 
أفه م2ا كان  لاك يشء، أعلي: م2ا لديه صورة عن 
الوضعية السالقة لم يذق مرارة الوضعية السالقة 
نيكون من السهل أن يتلّكر ملا  و نيه من اللع ة[.

مثال توضيحي:ــ
ررضب س2ال2ُ الله عليه مثاالً توضيحياً ملا سبق، 
نق2ا : ] 2ذه حصلت رل ا ق2د يكون م2ن أمثلتها 
أمامل2ا يف عرف2ا  2ذا مثالً إي2ران، ترى الش2باب 
 لاك - عى حس2ب ما فس   رفعرف - لأفه معظم 
الشباب  م لم يعارصرا أحداث ما قبل الثورة أعلي: 
الث2ورة  ذه اآلن تأريخها ]خ س2وعرشرن س2لة[ 
أليس  2ذا جيالً؟ جيل كامل لم يعارصرا أحداث ما 
قبل الثورة، أعلي: لم يذرقوا مرارة اضطهاد الش2اة 
رابمريكيا راإلرسائيليا، لم يعارصرا  م أحداث 
الثورة، نذاق2وا ررأرا املآيس الكب2رية التي ارتكبتها 
رمخال2رات  راإلرسائيلي2ة  ابمريكي2ة  املخال2رات 
الش2اة، حصلت علد م نكرة أخ2رى ركافوا قاللا 
بن يط2رح لهم موض2وع آخر: االففت2اح رمحارلة 
التعايش م  اآلخرين رال داعي للشدة  ذه رمواقف 
قوية يف مواجهة أمريكا رإرسائيل رأشياء من  ذه، 
فحار  فلفتح عى العالم رفتعايش س2ل ياً رفحارُ  
أن ال فبق2ى يف حال2ة تب2در متوت2رة  ك2ذا، رفبدر 
ركأفل2ا معزرلون عن در  العال2م ابخرى، اففتاح؛ 
لهذا كان الكثري م ن يصوتون ل2]خات ي[  م من 
الشباب،  م من الشباب من الرجا  راللساء، كثري 
من كبار الس2ن أر فقو : الجيل ابر  كثري ملهم ما 
يزالون محانظ2ا، الذين يس2 وفهم ]محانظا[ 
 م عارصرا الث2ورة ررأرا ماذا حص2ل أالاء الثورة 
رعرنوا ما كان قبل الث2ورة من أحداث ر يبة رمن 
تعامل سيئ رمن اس2تع ار من االث جهات: حكم 
مس2تبد طاغوتي، راس2تع ار أمريكي، راستع ار 
إرسائي2يل، رارراته2م تلهبه2ا أمري2كا رإرسائي2ل، 
للد 2م  2و لل2د إس2المي ل ثال2ة قاعدة راس2عة 
لإلرسائيليا، لررلهم يذ ب إىل إرسائيل. ؤالء تجد 
أن اإلشكالية  ي: ما  لاك تذكري لاللع ة، ما  لاك 
تذك2ري لاللع ة، كل ة: }اذُْك2ُررا{ قد تكون مت يزة 
عن ]تذكررا[ اذك2ررا أفتم رتتذكَّررا يف ففس الوقت 
نيذْك2ر  ذا الجيل للجيل اآلخر اللع ة؛ ليبقى دائ اً 

يستشعر مدى رعظم إحسان الله إليه[

حسن المرتضى

دْه الُبُب�رُ آِتُبُبِه  القصيدِة  شعٌب 
وحُبُبدْه لصامًد  يديَك  ْد  اْمُبُبُبدرُ

ضدهرُ امَلصالحرُ  تََكاَلبَت  شعٌب 
ضدْه سيدي  يا  تكرُْن  لم  إذْ 

لهرُ الحشودرُ  تحْشدت  شعٌب 
غُبُبَدْه ليسلبوهرُ  والُبُبطُبُبائُبُبرات 

كرُِتبْت الُبُبذي  الح�رُ  هَو  ُبُبهرُ  َدمرُ
وردْه وردًة  القصيدةرُ  منهرُ 

انزرعوا  السما   يف  بيٍت  كل  من 
عندْه حياتهم  شُبُباَء  والُبُبلُبُبهرُ 

هتفْت قد  )لبيَك(  بيا  شعٌب 
جندْه وابْتنى  البنادقرُ  فيِه 

سقطوا  من  تافرُ  هرُ لبّيَك..كاَن 
متدْه مرُ الباقنَي  يف  لبّيَك... 

تَِعٍز ِمُبُبْن  صنعاَء   من  لبيك 
صعدْه ِمُبُبْن   عمراَن  ِمْن  لبيَك 

إبٍّ ِمُبُبْن  ذمُبُبُباَر  مُبُبلء  لبيَك 
يَدْه تَافرُ  الهرُ َرفَع  َمْن  كرُّل  ِمْن 

ميدي  من  واَح  ِصْ من  لبيك 
شتََدْه مرُ ِنهَم  يف  جبهٍة  من 

ِلَقْت خرُ تهامًة  إّن  لبيك 
ُبُبدْه والُبُبعرُ األعُبُبُبداَء  تُبُبأِفُبُبَك  كي 

برُركاٍن صُبُبُباروِخ  من  لبيَك 
ِجدْه يف  وصُبُباَل  الرياَض  طاَل 

ِصفوا  قرُ من  أشُبُبالِء  من  لبيَك 
مْهدْه رّوعُبُبُبوا  طفٍل  كل  من 

ومن  الشهيِد  أّم  من  لبيَك 
بعدْه زوجُبُبُبِه  مُبُبن  أطُبُبفُبُبالُبُبِه، 

مدرسٍة جُبُبُبدراِن  مُبُبن  لبيَك 
حقدْه وأظهرْت  الّركاِم  تحَت 

ُبُبِدَمُبُبْت هرُ مُبُبُبآذٍن  مُبُبلء  لبيَك 
السجدْه أكمَل  ما  الُبُبذي  فُبُبوَق 

انحرصْت ما  لبيَك  سيدي  يا 
نهدْه لهرُ  وَمُبُبْن   ذكُبُبرترُ   فيمْن 

تضحيٌة للنرِص  مُبُبشُبُبواررُنُبُبا 
ْدْه الُبُب�رُ كسوتنا  بالتضحياِت 

مهداٌة من ي ِن الص وِد إىل حرضِة الرسوِ  ابكر2الُبـْرَدُة الَيَماِنيَّة
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 تواصل المواجهات مع مسلحي »النصرة« والسيطرة على قرًى جديدة

 : متابعات:
أعللت »غرنُة ع ليات حلفاء سوريا«، أمس 
ابح2د، أن الجي2َش الس2وري رحلف2اءه حّرررا 
مديلة »البوك ا « يف ريف دير الزرر من تلظيم 
داع2ش لالكامل، حيث تعد املديل2ة آخر معاقل 

التلظيم يف الرايض السورية. 
رقال2ت غرنة الع لي2ات إن »رايل« البوك ا  
القي2ادي املعررف يف تلظيم داعش »ألو حس2ن 
العراق2ي« ق2د  2رب م2ن املديل2ة إىل الضف2ة 
الرشقي2ة لله2ر الفرات، ك 2ا  2رب االان من 
قيادات التلظيم أحد  ا يدعى »صدا2 الج ل« 
راآلخر يدعى »ألو س2 ية اللصاري« من املديلة 
خال  تقد2 قوات الجيش السوري رالحلفاء.

إىل ذلك، أعلن اإلع2ال2 الحرلي التال  للجيش 
الس2وري رالحلفاء أن حوايل 150 مس2لحاً من 
نل2و  داعش نررا من مديلة البوك ا  إىل رشق 
فه2ر الفرات، مش2رياً إىل أن عدداً من املس2لحا 
الكردي2ة  »قس2د«  لحرك2ة  أففس2هم  س2ل وا 
راملدعومة أمريكيا، عقب قيا2 الجيش السوري 

لتطهري املديلة.
رذك2رت مص2ادر إعالمية أن ق2وات الجيش 
الس2وري رالحلف2اء تق2و2 لع لي2ات تفكي2ك 
لأللغ2ا2 الت2ي خّلفه2ا التلظي2م يف املديلة، ك ا 
تجري ع ليات ت ش2يط لكل امللاط2ق املحررة 

لحثاً عن آاار التلظيم.
رتع2ود أ  ي2ة تحري2ر مديل2ة البوك ا  إىل 

ك2ون املديل2ة آخ2ر معق2ل لتلظي2م داع2ش يف 
سوريا، رنيها كافت تت ركز الكثري من قيادات 
التلظي2م، ركافت مص2ادر إعالمية قد ذكرت أن 
تدخ2الت أمريكية حدا2ت قبل تحري2ر املديلة، 
ملساعدة قيادات التلظيم عى الهرب رإمداد م 

ل علومات.
ريف الس2ياق ذات2ه ذكرت رس2ائل إع2ال2 أن 
الجي2ش الس2وري رحلف2اءه ص2درا  جوم2اً 
ملس2لحي “جبهة الل2رة” رالفصائل املرتبطة 

لها، لاتج2اه اللقاط ابملي2ة للجيش رالحلفاء 
علد ابطراف الش الية لقرية “الشاكوسية” يف 

ريف ح اه الش ايل الرشقي.
ك ا ذكرت مصادر إعالمية أن قوات الجيش 
الس2وري رالحلف2اء س2يطررا أمس ع2ى قرية 
“ش2خير” ش2 ا  قرية “رسح2ا الش2 الية” 
لعد مواجه2ات م  مس2لحي “جبهة اللرة” 
رالفصائل املرتبطة له2ا، ك ا تم تحرير قريتَي 

حران رحردافه ش ا  رشق ح اة.

الجيش السوري يحّرر مدينة »البوكمال« بالكامل 
ويطرد داعش من آخر معاقلها

واشنطن ترفض تجديد تصريح عمل 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

مئات املستوطنني يقتحمون بلدة 
فلسطينية شمال مدينة الخليل

 : متابعات:
قال2ت مص2ادر إعالمي2ة إن قرال2َة 00ر مس2توطن قاموا، يو2 أم2س ابحد، 
لاقتح2ا2 لل2دة حلح2و  ش2 ا  مديل2ة الخلي2ل تحت ح اي2ة ق2وات االحتال  

اإلرسائييل.
رفقل2ت املص2ادر تأكيداً عن جيش االحت2ال ، من خال  ليان ل2ه أناد نيه أن 
ق2وات الجي2ش قامت ل ا رصفه »تأم2ا« دخو  ٣٠٠ مس2توطن إىل ق0 اللبي 

فتان يف داخل للدة حلحو .
رق2د افدلع2ت مواجهات خال  ع لي2ة االقتحا2 لا الش2بان الفلس2طيليا 

رقوات االحتال  درن رقوع إصالات.
ريف الس2ياق ذاته، اعتقلت قوات االحتال  6 نلس2طيليا يف الضفة الغرلية يف 

ففس اليو2.
من جافب آخر رنض2ت اإلدارة ابمريكية تجديَد تريح ع ل مكتب ملظ ة 
التحرير الفلسطيلية يف راشلطن يف الوقت املحدد، ما دن  لالفلسطيليا السبت 

إىل التهديد لتج يد العالقات م  الواليات املتحدة يف حا  إغالق املكتب.
رقالت ركالة ابفاضو  إفه رلل رة ابرىل ملذ ا افيليات القرن املايض، تتأّخر 
راش2لطن يف تجدي2د أرراق ع 2ل املكتب ني ا يس2عى الرئي2س ابمريكي درفالد 
ترام2ب إىل الحصو  ع2ى أرراق مس2ارمة يف محارلته التوصل إىل اتّفاق س2ال2 

صعب امللا  لا الفلسطيليا راإلرسائيليا.
ركش2ف رزير الخارجية الفلس2طيلي رياض املالكي، السبت، لوكالة نرافس 
لرس أن “الس2لطة الفلس2طيلية تس2ل ت رس2الًة من الخارجية ابمريكية قبل 
يوم2ا تق2و  إن رزي2َر الخارجية لم يت كن م2ن إيجاد ما يكفي من ابس2باب 

لإللقاء عى املكتب مفتوحاً”.
رأضاف “ ذا رض  لم يحدث سالقاً، رطلبلا من الخارجية ابمريكية رالبيت 
ابلي2ض توضيحات، رأللغوفا أفه س2يعقد االالا اجت اع عى مس2توى الخ0اء 

القافوفيا، رمن ام يعطون رداً راضحاً للسلطة الوطلية”.

اّتفاق روسي تركي إيراني على السالم يف سوريا 
تمهيدًا لقمة ثالثية 

أعل2ن رزي2ر الخارجي2ة اإليراف2ي، مح د 
جواد ظري2ف، أن طهران رموس2كو رأفقرة 
مس2تعدة لتون2ري أرضي2ة إلح2ال  الس2ال2 

راالستقرار يف سوريا.
كال2 ظري2ف ج2اء ع2ى  ام2ش اجت اع 
رزراء خارجية ررس2يا رإيران رتركيا، أمس 
ابح2د، يف أفطالي2ا لركيا إلج2راء محاداات 
حو  سوريا، لإلعداد للق ة الررسية الركية 
اإليرافي2ة الت2ي س2تعقد يف مديلة س2وتيش 

الررسية يف 22 فون 0 الجاري. 
ريف تغري2دة ع2ى حس2اله ع2ى موق2  
»توير«، أش2ار رزي2ر الخارجية اإليرافية إىل 
أن لالده تع ل م  ُكلٍّ من تركيا رررسيا من 
أجل للاء رقف إطالق فار يف سوريا، النتاً إىل 

التحضري لحوار لا السوريا.
من فاحية أخرى اتّهم ظريف الس2عوديَة 

لأفه2ا تدع2م اإلْرَ الي2ا رتخ2وض حرل2اً 
ع2ى الي 2ن، ك ا أفه2ا تحارص قط2ر رتثري 
الخالن2ات يف لبلان، عى حد تعبريه. رأضاف 
»إذا غرّيت الس2عودية فهَجها الهّدا2َ ني كن 
أن تُسِهَم يف إحال  السال2 يف امللطقة لدالً عن 

الحرب«.
لدرره قا  الن2ررف إن االجت اَع الوزاري 
الثالاي ُكّرس لبحث تفاصيل ق ة س2وتيش 
لا رؤساء ررسيا رإيران رتركيا، مشرياً إىل 
أن »الع 2ل يف االجت 2اع كان إيجالياً راتفق 

عى ُكّل املسائل الجو رية«.
كال2 الن2ررف جاء لعد اجت 2اع ملفصل 

م  فظريه اإليرافي ظريف.
م2ن جهتها قالت الخارجية الررس2ية إن 
االجت 2اَع ال2وزاري الثالا2ي يف أفطاليا خرج 
لاس2تلتاج أن الوق2ت ق2د حان إليج2اد حل 

سيايس يف سوريا.
ركاف2ت رزارة الخارجي2ة الركية يف ليان 
له2ا أعلل2ت أن »رزراء الخارجي2ة الرك2ي 
مول2ود جاري2ش أرغل2و رالرريس س2ريغي 
الن2ررف راإليراف2ي مح 2د ج2واد ظري2ف 
سيجت عون، ابحد، يف مديلة أفطاليا لركيا 
لإلعداد للق ة الررسية الركية اإليرافية التي 

ستعقد يف مديلة سوتيش الررسية«.
رقال2ت الخارجية يف البي2ان إن االجت اع 
ل2ا رزراء خارجية البل2دان الثالث »يأتي يف 
إط2ار التحضري للق ة الثالاية التي س2تعقد 
يف مديل2ة س2وتيش الررس2ية يف 22 فون 0 
الج2اري ح2و  س2وريا، ل ش2اركة ُكلٍّ من 
الرؤس2اء الرريس نالدي ري لوتا، راإليرافي 
طي2ب  رج2ب  رالرك2ي  ررحاف2ي،  حس2ن 

أردرغان«.

بريطانيا تقدم مقرتحاً بفاتورة 
الخروج من االتحاد األوروبي

ق2ا  رزيُر املالية ال0يطافي نيلي2ب  اموفد، أمس ابحد، إن لالده 
س2تقد2 مقرحات لش2أن كيفي2ة تس2وية التزاماتها املالي2ة تجاه 
االتحاد ابرررلي قبل اجت اع مجلس االتحاد ابرررلي الشهر املقبل.
رلحس2ب ركالة رريرز تم إلالغ رئيس2ة الوزراء ترييزا ماي، يو2 
الج ع2ة، ل2أن  لاك املزي2د من الع ل ال2ذي يتعا القي2ا2 له لكرس 
ج 2ود محاداات الخررج من االتحاد ابرررلي الذي كرر تأكيده عى 
موع2د فهائ2ي يف أرائل ديس2 0 كافون ابر  لل 2ي قدما يف عرض 

ناتورة الخررج.
رق2ا   اموف2د لهيئ2ة اإلذاعة رالتلفزي2ون ال0يطافية »س2لقد2 

مقرحاتلا لالتحاد ابرررلي يف املوعد املقرر لل جلس«.
راجت عت ماي ابس2بوع املايض م  زع اء أرررليا عى  امش 
ق ة االتحاد ابرررلي يف جوتل0ج لالسويد يف محارلة لكرس الج ود 
لشأن ما يتعا عى لريطافيا دنعه ملغادرة االتحاد خال  16 شهراً.
رأشارت مرة أخرى إىل أفها ستزيد عرضاً أرلياً ُقّدر للحو 20 مليار 

يورر ) 2 مليار درالر( أي فحو الث ما يريده االتحاد.



ـُة اليوَم هي هذه التبعيُة التي  إن أكبَر معاناة تعانيها األَُمّ
ـة،  ٍب فـــي داخل األَُمّ مّثلت حالـــَة اختراق كبير وُمؤٍذ ومخِرّ
َن منها بالوعي، وأن  ـة، وأن تتحَصّ ويجُب أن حتذَر منها األَُمّ

تواجَه مؤامراِتها ومكائَدها بكامل املسؤولية.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

د. مصباح الهمداني

ال تستغرُب ألًدا إذا قرأَت خ0ًا عن استدعاء ضالٍط ي لي 
مرت2زق إىل الرياض؛ ليولََّخ ريُْهَزأ ل2ه؛ بفه لم يُقد2ِّ الوالء 
رالطاع2ة ك ا يِج2ْب للضباط الغ2زاة، رإيَّاَك أن يقش2عر 
لدفك إذا أخ0َك اقٌة أنَّ ضالًطا إماراتيا لَطَم ضاِلًطا ي ليا 
يف مأرب رابخري لعد ا ي س2ُح ع2ى رجهه لهدرء، ريُجر 
2ُف دمَع2ه ريُخفي ذُلَّه  قدمي2ه إىل أق2رِب دررِة مياه يُجفِّ

رُجبلَه، ريتوارى عن فظراِت جلوده املذ ولا!
لل ال تشعر لالغيظ إذا س عَت أنَّ  لاَك ُجلوًدا جلجويد 
رللقا  رس2لغا  رسعاردة يتلارلون عى رضب الي ليا 
لالس2ياِط رابس2الك، ريتفلّلون يف حرق ابجساِد، رالَكي 
رعذال2اٍت أَُخ2َر ال يعلُم لأفواِعه2ا إالَّ الله رالراس2خون يف 

الع الِة راالفحطاط!
رإياَك أن يفوَر دُمك، إذا حدَّاك الثِّقاُت عن طرقاِت الليل 
لُجل2ُود الغزاة عى ليوٍت ي ليٍة عفيفٍة طا رة ال حو  لها 

رال قوة..!
رإي2اَك أن تلِتَف ش2وارلَك، رتق2و : »يا للقه2ر«، رأفَت 
ا  رُش2يوخ تل2ك البالد التي  تس2 ُ  ع2ن إذالٍ  يومي لُعقَّ

خرجت يَوماً تلادي »مرحب مرحب يا سل ان«!
رإي2اَك أن تض2َ  ي2َدك ع2ى رأس2َك رأف2َت تس2َ ُ  عن 
مسلس2الت االغتياالت اليومية يف املحانظات )املحرحرة(، 
رآخر ا محانظة املهرة رالتي تلّطخ رجهها لاغتيا  إما2 

مسجد م  أر  قَد2ْ إماراتية!
رال تتفاجأ إن قرأَت خ0ًا عن كبار الع الء ر م يَُهرِّلون 
امللي2ارات خ2ارج الب2الد ع02 زرارق صغرية، نتلَك ُس2لٌة 

قدي ة تواراو ا خلًفا عن سلف!
2 و2 القاِتلة راملدمرة،  رلك2ي تتخلَص من كلِّ  ذه السُّ
للعقل رالبيئة رالوطن، رالتي تحُدث عى مدار الساعة.. 
دعلي آخ2ذك إىل جولة لدايتها إىل جبهة فهم، رإىل رؤية 
أُرلئ2ك العظ اء، ام إىل للي حش2يش للستلش2َق عبريَ ا 
ابّخاذ، ا2م إىل خوالن الطي2ا  للتأمل جبالها الش2امخة، 

رفُ رُّ عى الحدا، رفتوقُف يف سلحان، ام 

نلطُم الُغزاَة فيَلطُموا العبيد!

العدد )299(  
االالا

2 رلي  ابر  9ر 1 2  -  20 فون 0 22017

معاذ الجنيد
ي����ا م����ن خ��ش��ي��ُت��م ف����ي ب���س���ال���ة ش��ع��ب��ن��ا

ت���ت���وّه���م���وا ال  اهلل(  )ح�������زب  ِت�����ك�����راَر 
ر.. إن���م���ا ه�����َو ق���ائ���ٌم ه�����َو ل����م ُي������َك������رَّ

ُم�����ذ ج�����اء ل���ل���دن���ي���ا ال���ن���ب���يُّ األك�������رُم

منصة الحرفمنصة الحرف

أُريص إخوافي رأقرلائي رلقية املجا دين أن يلتزموا لتقوى 
الله، رأن يلتحقوا لهذه املسرية لجدٍّ را ت ا2، رك ا أقو : 

َمن لاع للخالق دماءه رالحشا فا  الشهادة علد رب العاملا
الكف2ار  راس2تأصل  رق2ى  الجل2ة  يف  الك2رار  م2ن  ررا2ه   

راملستك0ين 
ام الحسن رالحسا رالزيد الفداء لدين رالقرآن لله لاذلا 
ر و الشهيد الضيف علد املصطفى ريشا د الكرار يف الجلة 

يقا
ن2إىل ُكّل صدي2ٍق مَ  الل2ه رإىل ُكّل صال2ٍر مَ  الل2ه رإىل ُكّل 

موعود للر الله، رأقد2  ذه الرسالة رأقو :
عليك2م االستبس2ا  رالتفافي م2َ  الله يا أفص2اره ررجاله، 

نأفتم الُقدرة رابُسوة، رأفتم أمل املستضعفا رأفتم امللصوررن 
لإذن الله عى املتج0ين رالطغاة، رك ا أقو  لرس2التي ملوالي 
َعبدامللك لدر الدين الحواي: راللِه يا س2يدفا إفّا فحن الصديقون 
يف  2ذا العر رالرلّافي2ون يف  ذا الزمن، ن2ارضب للا غ رات 
امل2وت، رفحن رالله الصادقون يف أرعدفا، لن فردد رلن فتزلز ، 
نبك رجا  رتش2وقلا للقاء عدرفا يف ُكّل زرا ، لن يو للا ضعٌف 
رال حزٌن رال اس2تكافٌة مدى الزم2ن، نبالله تقّويلا رمن إي افلا 
صلعلا مآس2يلا رصلعلا االستشهاد، رالس2ال2 عليكم ررح ة 

الله رلركاته.
الل2ُه أَْك0َ2 – املوُت بمري2كا – املوُت إلرسائي2ل – اللعلُة عى 

اليهود – اللُر لإلْساَل2.

الشهيد املجاهد/ عبدالكريم محمد غاصب مفرح فارع ولد نوار
محافظة صعدة- منطقة جمعة بن فاضل. 

اجتماعات الفشل األمريكي عربياً..!
صارم الدين مفضل

الع2رب،  خارجي2ة  رزراُء  يعق2َد  أن 
لاستثلاء عدة در  ليلها العراق رلبلان، 
اجت اعاِته2م ملج2رِِّد الثرا2رة، نهذا ما 
تعوَّدفا علي2ه طيلَة الس2لوات املاضية، 
لكن أن يعقدر ا لغَرِض التباكي )لحق 
رحقيقة(؛ لس2بب ص2اررخ ي لي عى 
الري2اض، نه2ذا  2و ال2يشء املضحك، 
ُ لافقالب رتحّو  يف مس2ار  ال2ذي يب2رشِّ
الع لية السياسية ملا يس ى أمريكياً ل2 

»الرشق ابرسط«..!
كافت إرسائيل تعرلُد لالفلس2طيليا رالعرب رال زالت، رلم يكن 
لزع اء )ع الء( العرب إاّل إابات عجز م رنش2لهم، تجاه االحتال  
الصهيوفي راعتداءاته الفظيعة راملتكررة عى الشعب الفلسطيلي 
راملقدس2ات اإلْس2اَلمية ريف مقدمتها املس2جد ابق2ى، رلم فكن 
فس2 ُ  لهؤالء الع الء أي ردة نعل حقيقية، لل اقتررا عى عقد 
مؤت 2رات للكال2 تتلو ا اجت اعات للثرارة، ركافوا يخرجون نوق 
ذل2ك ل ق2ررات  زيلة رضعيفة ال تلق2ى أي ا ت 2ا2 رال تقد2 أَْر 

تؤخر من راق  ابمر شيئاً..!
اليو2 م  ابحداث راملتغريات الحاصلة يف امللطقة رتلامي الوعي 
الش2عبي تجاه ابخطار املحدقة رابعداء الحقيقيا، يثبت الع الء 
مج2دداً عجز م رنش2لهم أم2ا2 ذلك، رلم يع2د أمامه2م، لعد ُكّل 
العرلدة الوحش2ية التي دع و ا رمولو ا يف العراق رس2وريا، ريف 
الي ن، س2وى الرجوع مل ارس2ة  وايتهم املزملة يف عقد مؤت رات 

راجت اعات رلقاءات الفشل رالهزي ة.
رإذا كافت الش2عوُب املس2تضَعفة يف ملطقتلا مررراً لفلسطا 
رلبلان رالعراق رس2وريا رالي ن، قد رجهت لوصلة العداء لاتجاه 
الع2در ابمريك2ي راإلرسائي2يل ال2ذي ي تل2ك العدي2د م2ن ابدرات 
رالوس2ائل »املحلية«، ريس2تخدمها يف ق   رمحارلة تلك الشعوب 

لعلاريَن مختلفة.. نإفلا اليو2 فجُد ذلك العدر 

البقية ص 9
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