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160 من األسرى املغرر هبم يف أحداث مليشيا اخليانة تنفيذًا لقرار العفو العام  اإلفراج عن 

الشيخ نائف األعوج يكشف يف حوار لصحيفة املسرية:

حكماء املحافظات الجنوبية: إنشاء »الجمعية الوطنية« تنفيذ ألجندة العدوان لفصل الجنوب

 رسالة 
مـخبـر 

تفاصيل الساعات األخرية قبل الفتنة

كواليس الوساطات

وثيقة جديدة تكشف ختابر زعيم مليشيات اخليانة مع قيادة العدوان على اليمن

تمنى للعدو اإلماراتي النجاح، ونفى أي 
عالقة له بالصواريخ البالستية، وتحدث عن 

الحرس الجمهوري كمؤسسة خاصة 
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 قصف صاروخي يضرب عددًا من مواقعهم جنوب كهبوب

 تمّنى للعدو اإلماراتي التوفيق والنجاح في أعماله، ونفى أية عالقة له بالصواريخ 
البالستية، وتحدث عن الحرس الجمهوري كمؤسسة خاصة 

قنص جنديني سعوديني واملدفعية تدّمر 
مخزن أسلحة يف جيزان

مقتل عدد من املرتزقة يف هجوم نوعي 
بالبيضاء وتدمري مدرعة يف الساحل الغربي

 : ما وراء الحدود:
واَص7َل أاطاُل الجي7ش واللجان الش7عبية 
َرْقَع7ِة  ط7ول  ع7ى  العس7كرية،  ع لياِته7م 
الح7دود،  وراء  م7ا  جبه7ات  يف  املواجه7ات 
وتج ع7ات  مواق7ل  م7ن  ع7دد  ااس7تهداف 
وتحصيلات جيش العدو السعودي ومرتزقته، 
الع لي7ات خس7ائَر مادي7ًة  اتل7ك  مضيف7ا 
وارشية جديدة يف صفوف العدو واملرتزقة.

ويف آخر مستجداِت تلك الع ليات، أفادت 
مص7ادُر عس7كريٌة لل س7رة، أن مدفعيَة 
الجي7ش واللجان الش7عبية، ش7لت، أمس 
األح7د، قصًفا مكيًَّفا ع7ى موقل اوجان يف 

ملطقة جيزان، وأك7دت املصادر أن ع ليَة 
القص7ف أصاا7ت أ داَفها ادق7ة، وأوقعت 
ع7دداً م7ن القت7ى والجرح7ى يف صف7وف 
جيش العدو السعودي، ك ا أصاات قذائُف 
املدفعية مخزَن أس7لحة للجيش السعودي 

يف املوقل، ما أَدَّى إىل تدمره. 
من جارب آخر، أفادت لل سرة، مصادُر 
يف وح7دة القلاصة التااعة لق7وات الجيش 
واللج7ان الش7عبية، أن جلديا س7عوديا 
لقيا مرصعه ا اع ليتَ  قلص ملفصلتا، 
حيث تم قل7ُص أحد  ا ُقبال7ة ملفذ علب 
ا لطقة عس7ر، في 7ا تم قل7ُص اآلخر يف 

موقل الشبكة ا لطقة رجران.

 : خاص:
الس7عودي  الع7دوان  مرتِزق7ُة  تكب7ََّد 
األمريك7 ، أم7س األح7د، خس7ائَر مادي7ًة 
وارشي7ة فادحة، خالل ع ليات عس7كرية 
متلوع7ة رّفذتها وحداُت الجي7ش واللجان 
الش7عبية، يف عدد من مح7اور جبهات تعز 

والبيضاء ولحج.
يف مح7ور الس7احل الغرا7 ، ا حافظة 
تع7ز، ت ّكل7ت وح7داُت الجي7ش واللج7ان 
الش7عبية، أمس، من تدمر مدرَّعة ملرتزقة 
روعي7ة،  عس7كرية  ع لي7ة  يف  الع7دوان، 
أسفرت عن مرصع ج يل طاقم املدرعة.

الي7و2،  رف7س  يف  املدفعي7ة،  واس7تهدفت 
ع7ات لل رتزق7ة، يف جبه7ة الكدح7ة عى  تج ُّ
املحور ذاته، محققة إصاااٍت مبارشًة ودقيقة، 
حيث أفادت مصادر ميدارية لل سرة اسقوط 
عدد من القتى والجرح7ى يف صفوف املرتزقة 
ج7راء القص7ف املدفع7 ، إىل جار7ب خس7ائَر 

ماديٍة أُْخَرى يف عتاد م العسكري.

ويف محافظ7ة البيضاء، رّف7ذت وحداُت 
الجي7ش واللجان الش7عبية، أمس،  جوًما 
روعيًّا عى عدد من مواقل مرتزقة العدوان 
يف مديري7ة الزا 7ر، حيث فوج7ئ املرتزقة 
2ٍ مباغ7ت للوح7دات، صاحبته رران  اتق7دُّ
كييف7ة ع7ى تج عاته7م وتحصيلاتهم يف 
تلك املواقل، ما أس7فر عن سقوط عدد من 
القت7ى والجرح7ى يف صفوفه7م، في ا لجأ 

اقيتهم إىل الفرار.
ويف محافظ7ة لح7ج، س7قط ع7دٌد من 
املرتزق7ة،  يف صف7وف  والجرح7ى  القت7ى 
أمس، جراء قصف صاروخ  شلَّته وحداُت 
الجي7ش واللج7ان الش7عبية عى ع7دد من 
مواقعهم جلوب كهب7وب، وأفادت مصادُر 
ميداريٌة للصحيفة أن صواريخ الكاتيوش7ا 
الت  أطلقتها وحداُت الجيش واللجان عى 
مواق7ل املرتزق7ة  ل7اك، حقق7ت إصاااٍت 
دقيقًة، أس7فرت عن سقوط قتى وجرحى 
يف صف7وف املرتزقة، ك ا كبّدتهم خس7ائَر 

مادية أُْخَرى.

قتلى وجرحى من املرتزقة وتدمري آلية يف الجوف و»قاهر 
M2« الباليستي يضرب تجمعاً لهم يف نهم

باألسماء: 25 صريعاً وجريحاً من املرتزقة يف عمليات عسكرية بجبهة »بيحان«
 : شبوة:

واَصَل أاطاُل الجيش واللجان الش7عبية ع لياِتهم العسكريَة 
املكيَّفة يف جبهة »ايحان« ا حافظة شبوة، الت  تشَهُد يف الفرتة 
األخرة، اش7تعاالً ملحوظ7اً يف املعارك، وخس7ائَر مادية وارشية 
كبرة يتكبَُّد ا مرتزقُة العدوان اشكل يوم ، جّراء تلك الع ليات.
وض 7َن آخ7ر مس7تجدات الوض7ل امليدار7   ل7اك، حصلت 
صحيفُة املس7رة، ع7ى إحصائيٍة لجارٍب من الخس7ائر البرشية 
لت  لل رتِزقة والت7  تكبدو ا يو2 أمس األح7د فقط، حيث تض َّ
اإلحصائي7ُة أس7 اَء 25 قتيالً وجريحاً )ايلهم قياداٌت( س7قطوا 

الران الجيش واللجان الشعبية خالل مواجهات أمس.
واحسب الحصيلة فقد الغ عدد القتى 10 مرتزقة و م ُكلٌّ من: 
-1 القي7ادي املرت7زق اللقيب ر7ارص فري7دان الطهيف  )قائد 

الرسية الرااعة يف كتيبة الحز2(.
-2 املرتزق سالم صالح دركم املرادي.

-3 املرتزق يزيد مح د عبدالله الحارا .
-4 املرتزق رايف صالح مبارك العقييل.
-5 املرتزق عبود مبارك  سال االسل  .

-6 املرتزق عبداللارص قحطان.
-7 املرتزق سليم  ادي الرصي   االسل  .

-8 املرتزق عوض عبدراه أح د الهيب الرضيب .
-9 املرتزق مح د رارص الفاط   املصعب .

-10 املرتزق عيل الشل .
ك ا تض لت الحصيلة أس اء 15 جريحاً و م ُكلٌّ من:

-1 القي7ادي املرت7زق العقي7د الركن صالح ع7وض الد  يش 
االسل   )أركان الواء ب1(.

-2 املرتزق مح د حسا شعفة املرادي.
-3 املرتزق مح د راج  شعفة املرادي.
-4 املرتزق حسا سعيد دركم املرادي.

-5 املرتزق عسكر ان عبدالله دي ان العقييل.
-6 املرتزق راج  أح د لقصم الحارا .
-7 املرتزق عيل صالح عبدالله الحارا .
-8 املرتزق مراد صالح علوي الحارا .
-9 املرتزق خالد صالح علوي الحارا .
-10 املرتزق رارص أح د عبود الحداد.

-11 املرتزق صالح صالح مسعد احيبح.
-12 املرتزق عبدالله رارص  ارش.

-13 املرتزق ربيل خالد قوار.
-14 املرتزق عيل فيصل قحطان.

-15 املرتزق مصطفى َعبدالخالق الصغر مطهر.

 : خاص
شهدت عدٌد من محاور الجبهة الرشقية 
يف ره7م والج7وف، أم7س األح7د، ع لي7اٍت 
عس7كريًة متلوعة رفذتها وح7داُت الجيش 
واللج7ان الش7عبية، مس7تهدفًة ع7دداً م7ن 
مواقل وتج عات مرتِزقة العدوان، وحّققت 
فيه7ا الوحداُت إرج7ازاٍت ميداري7ًة جديدة7 
يف مقاا7ل خس7ائَر ماديٍة وارشي7ة إضافية 

تكبدتها قوات املرتزقة.
الجي7ش  وح7داُت  ت كل7ت  الج7وف،  يف 
واللجان الشعبية، أمس، من إحباط محاولة 
تس7لُّل ملرتزق7ة الع7دوان، يف وادي ش7ّواق، 
حي7ث أفادت مص7ادر ميدارية للصحيفة أن 

الوحدات اس7تهدفت أفراَد وآلي7ات املرتزقة 
أالاء محاولة الزحف، ما أَدَّى إىل سقوط عدد 
من القت7ى والجرحى يف صفوفهم إىل جارب 
خس7ائَر مادية أُْخَرى، في 7ا لجأ اقيتُهم إىل 

الفرار  رااً من رران الجيش واللجان.
ويف ع لية أُْخَرى، ا ديرية خب والشعف 
يف املحافظة ذاته7ا، ت ّكلت وحداُت الجيش 
لة  واللج7ان من تدم7ر آلية عس7كرية مح َّ
ااملرتزق7ة، يف الي7و2 رفس7ه، وأف7اد مصدر 
عس7كري لل س7رة، أن تدم7رَ اآللي7ة ت7م 
وح7دُة  زرعته7ا  راس7فة  عب7وة  اواس7طة 
الهلدسة العس7كرية التااعة لقوات الجيش 
واللجان يف جبهة الخليف7ا ااملديرية، وأكد 
املص7در أن ارفج7اَر العب7وة أَدَّى إىل تدم7ر 

اآللي7ة االكامل وم7رصع ج يل َم7ن كاروا 
عى متلها.

الصاروخي7ُة  الق7وُة  أطلق7ت  ره7م،  ويف 
للجيش واللجان، أمس، صاروخاً االيس7تياً 
من ر7وع »قا 7ر M2« عى تج 7ل ملرتزقة 
الع7دوان يف الفرضة، وأّكد مصدر عس7كري 
للصحيف7ة أن الصاروخ الباليس7ت  أصاب 
 دفه ادق7ة عالية، وتس7بََّب يف وقوع أعداد 
من القت7ى والجرح7ى يف صف7وف املرتزقة 
إىل جارب خس7ائَر ماديٍة كب7رة يف عتاد م 

العسكري.
وج7اءت الع لية الصاروخي7ة اعد رصد 
ٍل كبر لقوات  معلومات  دقي7ق اوجود تج ُّ

املرتزقة يف املكان املستهَدف.

وثيقة جديدة تكشف تخابر زعيم مليشيات الخيانة مع قيادة العدوان على اليمن
 : خاص:

وزعيُ ه7ا  الخيار7ة  مؤام7رُة  س7قطت 
واحرتق7ت آخ7ُر أوراق الع7دوان، لك7ن م7ا 
ت7زال  لاك الكيرُ من الواائ7ق الت  تركتها 
مليش7ياُت الخيار7ة وزعيُ ها الت  تكش7ف 
الكي7رَ م7ن األرسار وتفَضُح طبيع7َة الدور 
ال7ذي لعب7ه زعي7ُم تل7ك املليش7يات خ7الل 

تظاُ ِره االوقوف ضد العدوان.
م7ن اا تلك الواائق الت7  عيرت عليها 
زعي7م  أوكار  أح7د  يف  األملي7ة  األجه7زة 
إلكرتوري7ة  الخيار7ة، وايق7ة  مليش7يات 
عب7ارة عن رس7الة مب7ارشة اعيها زعيُم 
مليش7يات الخيار7ة إىل ويل عهد أاوظب  
مح د ان زاي7د ويظَهُر من اللقاط الت  
وردت فيها أرها كارت عبارة عن رد عى 
استفس7ارات من قب7َل دول7ة العدوان 

اإلمارات .
ويف الوايقة يوّضح زعيُم مليشيات 
الح7رس  لق7وات  االلس7بة  الخيار7ة 
الج ه7وري اأرها محي7دة ملذ اداية 
الح7رب، ا على أن زعيَم املليش7يات 
الخيار7ة يزع7ُم أن ق7وات الح7رس 
الج ه7وري ال تش7ارك يف مواجه7ة 
كان  إذا  اأر7ه  ويضي7ف  الع7دوان، 
 لاك أفراد من الحرس متواجدون 

اصف7ة  يح7ُدُث  ذل7ك  ف7إن  الجبه7ات  يف 
ش7خصية. و ل7ا يتظا ر زعيم مليش7يات 
الخيار7ة ا7أن ق7وات الحرس تااع7ة له وأنَّ 
من يواجهون الع7دوان من أفراد ا لم 
يتلق7وا 

أوامَر مله اذلك.
يف اللقطة اليارية يوّضح زعيُم مليشيات 
الخيار7ة الا7ن زاي7د أن م7ا يصُفه7ا »قواُت 
التحالف« تقو2ُ اقصف وتدمر معس7كرات 
الح7رس الج ه7وري يف العاص 7ة صلع7اء 
واع7ض امللاط7ق، رغ7م أره7ا ال 
تش7ارك يف القت7ال، ويضي7ف أن 
الوح7دات الت  تتواج7د االجبهات 
م7ن الحرس الج ه7وري    الت  
ج7رى فصلُه7ا من ق7وات الحراس 
ا وجب الهيكلة الت  قا2 اها الفار 

 ادي.
أّم7ا يف اللقط7ة اليالي7ة فيظه7ر 
امُلخ5ِ7  دور  يف  املليش7يات  زعي7م 
والجاس7وس اقول7ه إر7ه »االلس7بة 
للصواريخ الباليس7تية فك ا تعرفون 
أن ج7زًء كبراً ملها قد أُطلقت وُدّمرت 
تح7َت  والبقي7ة  الجوي7ة،  االغ7ارات 
س7يطرة الحوايا، وال ردري شيئاً عن 

تحّركاتها أو أماكن تواجد ا«. 
زعي7ُم  يق7ول  األخ7رة  اللقط7ة  يف 
لإلخ7وان  »االلس7بة  أر7ه  املليش7يات 
موقفل7ا  اإلص7الح(  )ح7زب  املس7ل ا 
واضح، ورحن رشاطركم رفس املوقف«.
َ يف  ولم يل7َس زعيُم املليش7يات أن يع5رِّ
رس7الته الان زايد عن »ت ليات7ه االتوفيق 

واللجاح«.
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 : خاص:
 أّكد مح 7د عيل الحوا  -رئي7س اللجلة اليورية 
العلي7ا- أن م7ا يحدث م7ن عدوان وحص7ار وجرائم 
الحرب الت7  يقرتُفها التحالُُف األمريك  الس7عودي 
وحلفاؤه ضد الش7عب الي ن لم تكن رتيجتُها سوى 

الهزي ة والعار. 
وق7ال يف ح7وار ملوق7ل أرص7ار الل7ه: م7ل م7رور 
ال100077 يو2 م7ن ع ر  7ذا الع7دوان ازدادت قوة 
الش7عب الي ل  ش7عب اإليَْ 7ان والحك 7ة وأحفاد 
أرصار رسول الله، سواء من خالل األفراد وتدريبهم 
واال ت 7ا2 اهم أَْو من خالل الس7الح االس7رتاتيج  
الذي وصللا إليه، فبالرغ7م أن دوَل العدوان ي لكون 
قوًة عس7كرية كب7رة وترس7ارة مس7لحة متطورة 
وأم7واالً كبرة جداً أرفقت م7ن أجل تحقيق األ داف 
الت7  رس7 و ا، لكلهم فش7لوا فش7الً ذريع7اً، و ا 
رحن اليو2 رطل7ق الصواريخ إىل الرياض وإىل ما اعد 

الرياض، ك ا قال قائد اليورة، وإىل أاوظب .
وش7ّدد أن الش7عَب الي ل7  س7يفرض معادل7َة 
الس7ن االس7ن والجروح قص7اص، اكل ج7د وجهد 
ومس7ئولية، وس7يبتكر ُكلَّ وس7يلة مرشوعة للدفاع 
عن رفسه وعن الده وملواجهة القوى املعتدية، طاملا 
اس7ت ر عدوارها.. وسيع ل عى اس7تقالله وحريته 
وامتالك7ه لقراره الفس7ه دون وصاية من أحد، ولن 
يقبَل اإم7الءات قوى العدوان، ول7ن يرضَخ لرشوط 
التفاوض املس7بقة واملجحفة، ال سيواِصُل ص وده 
وس7يفِرُض حض7وَره عى ُكّل املس7تويات اإلقلي ية 
والدولي7ة، وحالياً يتحّكم اس7ر املع7ارك يف أكير من 

جبه7ة، ا7ل ويض7ل املع7ادالت العس7كرية الجديدة 
اتوجي7ه صواريخ7ه الباليس7تية إىل معاقل وقصور 
حكا2 الري7اض وامللش7آت العس7كرية والحيوية يف 
ا عى استهداف املدن الي لية. السعودية واإلمارات ردًّ
وأضاف أن املجاِزَر الت  ارتُكبت عى مدى ألف يو2 
 7  مجازُر متع دٌة مل س7بق اإلرَصار من العدوان 
األمريك7  الس7عودي وحلفائ7ه، وقد دع7ت اللجلة 
اليورية العليا واملجلس السيايس األعى مراراً وتكراراً 
لتش7كيل لجان تحقيق دولية محاي7دة، لكن موقف 
األم7م املتح7دة اق  س7لبياً، ا7ل وصل ح7د التواطؤ 
م7ل دول العدوان يف أحايا كي7رة، لهذا رح ل األمم 
املتحدة مس7ؤولية ع7د2 التحقيق ومس7ؤولية  ذه 

الجرائم. 
وأش7اد رئيُس اليورية العليا ارجال القبائل قائالً 
» م من اليوار العظ اء الذين شهدت لهم الساحات 
اوفائه7م وكرمه7م وعطائه7م، و م م 7ن يذودون 
عن الوطن ويدافع7ون عن الوطن ويقّدمون غاليهم 

واللفيس من أجل الوطن«.
وق7ال ا7أن القبيلة يف الي 7ن    قبيل7ٌة واعيٌة، 
ورحن اليو2 يف خلدق واحد، وقد ادت لللاس مالمُح 
االس7تهداف للج يل، وأن ُكّل ما ي كن أن يس7تفيَد 
مل7ه اإلرَْس7ان  لا أو ل7اك قد ي7زول يف أية لحظة؛ 
لذل7ك يج7ب أن يك7ون لدى  7ذه القبائ7ل مرشوع 
وطل  ق7وي وفاع7ل يف مواجهة الع7دو الخارج ، 
و ذا  و ما يُع 7ل عليه، و و ما تؤمن اه القبيلة، 
وأال7اء القبائل أَيْضاً رفضوا وس7رفضون أيَّ فعل 
يكون مخالًفا أَْو ال يلس7جم م7ل قوارا البلد، رحن 

ريق اهم واوعيهم.
وأك7د الحوا  ع7ى رضورة املصاَلح7ة الوطلية، 
ًة أن  وأن يتآخ7ى الش7عُب مل اعضه البع7ض، َخاصَّ
رج7االت املؤت ر مل رجاالت الش7عب الي ل  متحدة 
ضد العدوان، و ذا  و أَيْضاً ما يوجب الش7كَر عليلا 
َج يع7اً، اأرل7ا ال زلل7ا اخ7ر، وأن ي 7َن اإليَْ ان  و 
ذل7ك الي ن الع7ي عى ُكّل املؤامرات. مش7راً إىل أن 
ع7ى عقالء وحك اء املؤت ر الش7عب  العا2 الرشفاء 
اللظ7َر اجدي7ة يف ما ج7رى من مؤامرة ع7ى الحزب 
وعى الوطن اش7كل عا2، وأن يجعلوا أولويتَهم    
مواجهة العدوان والع 7ل ملصلحة الي ن، ومن املهم 
أن تس7وَد امل7ودة واإلخ7اء يف مختلف مكور7ات أالاء 

الشعب الي ل .

أخبار

 رئيس اللجنة الثورة العليا في حوار صحفي:

رئيس املجلس السياسي األعلى يلتقي محافظ لحج ويشيد بقيادة 
ومشايخ املحافظة يف مواجهة العدوان ورفضهم ملشاريع التمزيق

 : صنعاء
التق7ى صالح الصّ 7اد -رئي7س املجلس 
السيايس األعى-، أمس، محافظ لحج أح د 

ح ود جريب.
راق7ش اللق7اُء أوض7اَع محافظ7ة لح7ج 
الع 7ل  س7ر  تواج7ه  الت7   والصعوا7ات 
ومتطلب7ات املرحلة الرا ل7ة يف ظل الظروف 
الت  ت 7ر اها البالُد جراء اس7ت رار العدوان 

األمريك  السعودي 
ويف اللق7اء أك7ََّد الرئي7ُس الص 7اد أ  ية 
اضطالع الس7لطة املحلية اواجبها يف تل س 
أوض7اع املواطلا وتوفر احتياجاتهم، وعى 
رضورة اال ت 7ا2 اتوفر الخدم7ات العامة 
وتفعي7ل ُمَؤّسس7ات الدول7ة يف املحافظ7ة، 
مشّدداً عى تعزيز الوع  املجت ع  االحفاظ 
عى األمن واالستقرار ووحدة الصف الوطل  

واللسيج االجت اع .
وأش7اد ادور قي7ادة املحافظة ومش7ايخ 
وقبائ7ل لحج يف مواجهة العدوان الس7عودي 

الت زي7ق  ملش7اريل  ورفضه7م  األمريك7  
الت  يس7عى تحالف الع7دوان تلفيذ أجلدته 
وُمَخّططاته اإلجرامية من خاللها يف الي ن.

 مجلس التالحم القبلي يؤكد أن 
لجوء العدوان لخلق انتصارات وهمية 

تعكس حالة الفشل الذريع 
 : خاص 

أدان مجلُس التالحم الش7عب  القبيل، جرائَم العدوان الوحش7ية املس7ت رة 
ملذ أكير م7ن ألف يو2 عى الي 7ن والت  كان 
آخر 7ا جري 7ة الع7دوان يف مديري7ة أرح7ب 

صباح، أمس األول. 
وأك7د املجل7ُس أن أحراَر الي 7ن لن يرضوا 
ألرفسهم حياة الذل واالستعباد، ك ا أن لجوَء 
الع7دوان إىل التصعيد وما رافقه من محاوالت 
غبي7ة لخل7ق ارتص7ارات و  ية  7  الوَ ن 
اعيله.. مشراً أن املحاوالت البائسة واليائسة 
من قوى العدوان األمريك  السعودي تعكُس 

حالة الفشل الذريل الت  ي ر اها.
وأضاف التالُحُم القبيل أن محاوالِت أاواق 
العدوان تخويف مشايخ وأالاء وقبائل الي ن 

خر شا ٍد ودليٍل عى مدى إفالسها.. 
واّ 7ن مجلُس التالحم القب7يل املواقف العظي ة لوجه7اء وقبائل الي ن يف 

دع هم لجبهات الرشف اقوافل البذل والعطاء.

بعد مرور 1000 يوم من العدوان ازدادت قوة الشعب اليمني 
ووصلت صواريخه إىل الرياض وإىل ما بعد الرياض

رجال القبائل ثوار عظماء وقد شهدت الساحات بوفائهم والقبيلة اليمنية تدرك أن العدوان يستهدف الجميع

قرار العفو العام يدخل حيز 
التنفيذ بإطالق سراح 160 من 

املغرر بهم يف أحداث الفتنة
 : صنعاء:

تلفي7ذاً لتوجيه7ات الرئي7س صالح الص 7اد –رئيس 
املجلس الس7يايس األعى-، دخ7ل قراُر العف7و العا2 حيَّز 

التلفيذ.
 حيث تم، أمس األحد، إطالق رساح 160 أسراً م ن تم أرُس م 
عى خلفية املش7اركة يف أع ال الفتلة الت  أشعلها زعيُم ميليشيا 

الخيارة مطلَل ديس 5 الحايل.
وقد ت7م إطالُق رساح األرسى احضور وزي7ر الداخلية، الع يد 
عبدالحكي7م امل7اوري، ووزي7ر اإلدارة املحلية، الل7واء عيل ان عيل 
القييس، وأما العاص ة ح ود ُعباد، ورئيس مصلحة الس7جون، 

وعدد من العل اء والشخصيات.

الشورى يثّمن قرار العفو الرئاسي 
ويؤكد تفويت الفرصة على 

املرتبصني باليمن أرضاً وإنسانًا
 : صنعاء:

اّ ن مجلُس الش7ورى قراَر العفو ال7ذي أصدره رئيُس املجلس 
الس7يايس األع7ى مؤخراً، موضح7اً اأن  7ذا القرار يأت7  إيَْ اراً 
اصدق التوجه الوطل  واستش7عاراً اأ  ية َوحدة الصف الي ل  
وارطالقاً من االلتزا2 االحفاظ عى وحدة الوطن وس7المة أالائه 

وح اية لل صلحة العليا للوطن.
ويف ايان صادر، أمس األحد، اعت5 مجلس الشورى القراَر 
تجسيداً لقيم التس7امح واإلخاء الت  رستلهُ ها من تعاليم 
الدين اإلس7الم  والس7رة العطرة لللب7  املصطفى مح د 
صى الله عليه وآله وس7لم الذي جّس7د قي7م املحبة واإلخاء، 
مؤك7داً ع7ى أ  ية ترج 7ة  ذا الق7رار ع7ى أرض الواقل 
لتهدئ7ة اللفوس وا ا يخُد2ُ وح7دة الصف الداخيل وتفويت 
الفرصة ع7ى املرتاصا يف  ذه الظ7روف الصعبة الت  ي ر 

اها الوطن.
وأشار ايان الش7ورى إىل أن تلفيذ قرار العفو روحاً ومض وراً 
مس7ئولية سياس7ية وكي7اٌن قيَ  ٌّ يحت7م عى الج ي7ل احرتاَمه 

وااللتزا2َ ا ضاميله وأخالقياته.

حكماء وعقالء املحافظات الجنوبية والشرقية يستنكرون إنشاء ما يسمى جمعية وطنية يف عدن
 : صنعاء:

اس7تلكر حك 7اُء وعق7الُء املحافظ7ات الجلواي7ة والرشقية إق7دا2َ ما 

يس7 ى املجل7س االرتقايل الجلوا7  عى تدش7ا ج عية وطلي7ة يف عدن؛ 

اهدف ف7رض واقل لتقويض الَوحدة الوطلية واالس7تخفاف اقيَم االرت اء 

للوطن الي ل ، مش7رين إىل ما تشهُده املحافظاُت الجلوايُة والرشقيُة من 

تهديداٍت وتحدياٍت يف املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية واألملية 

واالجت اعية.
وأوَض7َح حك 7اُء وعقالُء الجلوب يف ايان صادر عله7م، أمس األحد، اأن 
 ذه املحاوالِت البائس7َة تأت  يف إطار س7ع  العدوان إيجاد حامل س7يايس 
للجل7وب وتلفي7ذ أجلداته ع5َ ما يس7 ى املجلس االرتق7ايل، ملو ا إىل أن 
اإلق7دا2َ ع7ى ميل  ذه الخطوات غر املس7ئولة والت  تأت7  تحت االحتالل، 
راش7د ج يل الرشف7اء واللخب امليقف7ة والعل اء وقادات ال7رأي واملكورات 
الوقوَف احز2 يف مواجهة املتغرات والتحديات والتهديدات السياس7ية الت  

تشهد ا املحافظات الجلواية والرشقية.
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 :حسين الشدادي:
لُها التأريُخ كأعظم  يف أاه7ى ُحلَّة يس7جرِّ
املواق7ف املرّشف7ة جّس7دت خالله7ا أرسُة 
معار7   أس7 ى  فاخ7ر،  يحي7ى  الش7هيد 
العط7اء اال7د2 واملال يف س7بيل الله، وليس 
يف األمر غرااٌة علدم7ا يتعلق األمر االي ل  
املعط7اء، حي7ث لم يك7ن الحص7ار والعوز 
وضيق ذات اليد يوم7اً خالل األلف يو2ٍ من 
الع7دوان علي7ه عائقاً ال ع7ى العكس م ا 
ُعه العدواُن األمريك  الس7عودي،  كان يتوقرِّ
ج7اد الي اريون افل7ذات أكباد 7م قرااا 
لله يف س7بيله تعاىل وأتبعوا العطاَء االدماء 

الطا رة عطاًء ا ا تيرس لهم من املال.
أرسة الش7هيد يحي7ى فاخ7ر غيٌض من 
ُمه مس7رة العط7اء يف دروب  فيض ما تقدرِّ
العزة والكرامة، حيث قدمت أرسة الش7هيد 
فاخر يحيى فاخر من أالاء مديرية صلعاء 
القدي 7ة اأمار7ة العاص ة قافل7ة غذائية 
ااس7م االه7ا الش7هيد؛ دع 7اً لل جا دين 
يف س7بيل الله م7ن أاطال الجي7ش واللجان 
الش7عبية املرااط7ا يف مختل7ف جبه7ات 

الدفاع عن الوطن وسيادته.
واحت7وت القافلة عى ك ي7ات متلوعة 
الش7توية،  واملالا7س  غذائي7ة  امل7واد  م7ن 
ا لاسبة أراعيلية الشهيد ومرور ألف يو2 
من الص 7ود الي ل  يف مواجه7ة العدوان، 
وف7اءاً وعرفار7اً للش7هداء وتكري اً ألاطال 

الجي7ش واللج7ان الش7عبية املرااط7ا يف 
جبهات الرشف والبطولة.

وأالاَء تسير القافلة أّكدت أرسُة الشهيد 
أن ما قدم7وه لل جا دين يعت5 أقل القليل 
أما2 م7ا يحققوره من ارتص7ارات عظي ة 
وتلكي7ل للعدو الذي أمع7ن يف قتل األطفال 

واللس7اء، مجددين العهد للشهداء االسر 
عى ُخَطا م واذل الغايل واللفيس يف سبيل 

تحقيق اللرص وتحرير األرض الي لية.
إىل ذلك أكََّد أال7اُء صلعاء القدي ة خالل 
مش7اركتهم فعالية تس7ير قافلة الشهيد 
فاخر، الس7رَ ُقُدماً عى دروب ُكّل الشهداء 

العظ 7اء وا7ذل الغ7ايل واللفي7س يف ذات 
الس7بيل، موضح7ا أن دماء الش7هداء لن 
تذ 7َب  7دراً مه 7ا كان حج7ُم التايل من 

التضحيات.
من جاربه7ا قالت لصحيفة »املس7رة« 
وال7دُة الش7هيد فاخ7ر، اأره7ا أرفق7ت ُكلَّ 

ر من أجل  املدخرات املالية الت7  كارت تُدخَّ
تجهيز عرس7ه وزفاف7ه يف س7بيل الله ويف 
س7بيل الوط7ن وإرفاقها يف تجهي7ز قافلة 

غذائية ومالاس شتوية لل جا دين.
ا7دوره أكََّد يحي7ى فاخر والد الش7هيد، 
اس7ت راَر م يف العطاء اكل ما ي لكون من 
مال وأوالد يف س7بيل ومن أج7ل الدفاع عن 

عزة وكرامة  ذا الوطن.
واعت57 لط7ف قشاش7ة، خاُل الش7هيد 
فاخ7ر، تضحيات الش7هداء العظ اء اأرها 
رقطة ارطالقة يف مواجهة العدو السعودي، 
وأن دماَء م الزكية    وقود اللرص يف تلك 

املعركة.

أخبار
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 بمناسبة مرور ألف يوم من الصمود اليمني في مواجهة العدوان وتزامنًا مع أربعينية الشهيد..

 بدعم وتمويل مؤسسة بنيان التنموية..

أسرة الشهيد فاخر يحيى من صنعاء القديمة تقدم قافلة غذائية دعمًا للمجاهدين في الجبهات
والد الشهيد: هذه القافلة مقدمة من الشهيد إلى زمالئه المجاهدين المرابطين في جبهات الدفاع عن العرض واألرض
والدة الشهيد لصحيفة »المسيرة«: قدمُت هذه القافلة للمجاهدين بتكاليف عرس الشهيد

أسرة الشهيد فاخر.. عطاٌء ال ينضب 

 : ريمة:
دّش7لت ُمَؤّسس7ُة مودة ا ديرية السلفية محافظة 
ري ه، أمس األحد، توزيل السالل الغذائية ا لطقة سال 
وصع7دي وصوفان عزلة ال  الواح7دي، ادعم وت ويل 
ُمَؤّسس7ة اُليان التل وية، حيث الغ عدد املس7تفيدين 

من الح لة الغذائية 18  أرسة فقرة ومحتاجة. 
ويأت7  تدش7ا الح ل7ة اإلغااي7ة مُلَؤّسس7ة م7ودة 
ارطالقاً من أ  ية تقديم الدعم لألرس الفقرة واألش7د 
ة  فق7راً والت  تحتاج ملس7اعدات غذائي7ة وطبية َخاصَّ
مل تفاقم األوضاع اإلرَْس7ارية يف الي ن يف ظل است رار 
الحص7ار والع7دوان الذي م7ر عليه أكير م7ن ألف يو2، 
وقد الغت التكلفة اإلج الية لل رشوع ) 000,بب7,ب( 

ريال.
م7ن جاربه ش7ّدد املهل7دُس مح 7د حس7ن املدار  
-املدير التلفيذي مُلَؤّسس7ة اليان، ع7ى رضورة تقديم 
الع7ون الغذائ  الرسيل لهذه األرس يف س7بيل تحس7ا 
وضعه7م املعييش ا ا يخفف من املعار7اة الت  وصلت 

إليها أغلب األرس عى مستوى راوع الوطن.

ا7دوره أوض7ح عبدالل7ه حس7ا الكب7يس -املدي7ر 
التلفي7ذي مُلَؤّسس7ة م7ودة-، أن  ذه املعور7ات اادرة 
إرَْس7ارية تقو2 اها ُمَؤّسس7ة اليان الت7  أولت الكير 
م7ن ا ت امه7ا له7ذه األرس املحتاج7ة لتخّف7ف م7ن 
معاراته7م اليومية عن طريق تلبية اعض احتياجاتهم 
الرضوري7ة، مؤك7داً أن  7ذا امل7رشوع الخري س7بقه 
مسٌح ميدار  لألرس الفقرة واملحتاجة، يف سبيل إعداد 
دراسة لجدوى ومدى استعداد امُلَؤّسسة لخوض غ ار 
 ذا الع ل اإلرَْس7ار  ااعتباره واجباً ديلياً يُحترُِّم عليها 
االلتفاُف حول األرس الفقرة واملتعففة ومس7اعدتهم 

اشتى أرواع السبل امل كلة.
إىل ذل7ك ع5ّ7ت عدٌد م7ن األرس املس7تفيدة عن االغ 
ش7كر ا وتقدير ا الع يق لهذه اللفت7ة الكري ة الت  
ته7دف إىل تعزي7ز التكافل ا7ا أالاء الش7عب الي ل ، 
خصوصاً يف ظل األوضاع الت  ي ر اها الش7عب الي ل  
م7ن ع7دوان وحصار، م7ا جعله7م يعار7ون صعواات 
اقتصادي7ة يف حياتهم، إضافًة إىل ارع7دا2 فرص الع ل 
وُع7ُزوف الكير م7ن الرشكات وامُلَؤّسس7ات عن الع ل 

جراء الوضل الرا ن.

مؤّسسة مودة تدشن توزيع السالل الغذائية يف مديرية 
السلفية بريمة لعدد 418 أسرة محتاجة

حرائر اللحية بالحديدة يؤكدن ثباتهن وصمودهن يف ذكرى مرور 1000 يوم من العدوان

ثانوية عقبة بن نافع بذمار تقيم وقفة احتجاجية تضامناً مع 
القدس وتنديدًا بمرور 1000 يوم من العدوان

 :الحديدة:

رّظ 7ت الهيئُة اللس7ائية ألرصار 

محافظ7ة  اللحي7ة  ا ديري7ة  الل7ه 

وقف7ًة  األح7د،  أم7س  الحدي7دة، 

احتجاجي7ًة يف مدرس7ة رس7يبة الت 

كعب االجبرية عزلة الزعلية اذكرى 

م7رور 1000 ي7و2 من الع7دوان عى 

الشعب الي ل .
ور7ددت املش7اركات يف الوقفة 
االحصار الجوي والبحري وال5ي 
عى الي ن وكذا اس7ت رار املجازر 
الج اعي7ة  واإلا7ادة  البش7عة 
والش7يوخ  واللس7اء  لألطف7ال 
واس7تهداف  يوم7   اش7كل 
والجس7ور  وامل7دارس  املصار7ل 
واملستشفيات والطرقات واملوارئ 

واملطارات.
أك7دت املش7اركات دع هن  ك 7ا 
لرج7ال الجيش واللج7ان الصامدين 
يف مواجهة قوى العدوان والرش الذي 
يس7تهدُف أال7اء الش7عب ع7ى مدى 
ألف يو2 واس7تعداد ن رفد الجبهات 
والك7ر2  والج7ود  العط7اء  اقواف7ل 
حتى يتم تحري7ر الي ن من الوصاية 

والتبعية.

 :ذمار:
أق7ا2 ط7الُب مدرس7ة »عقبة ان 
راف7ل« الياروية اذم7ار، صباح أمس 
تلدي7داً  احتجاجي7ًة؛  وقف7ًة  األح7د، 
الع7دوان  م7ن  ي7و2   1000 ا 7رور 

والحصار.

املش7اركون  ردد  الوقف7ة  ويف 
الت7   لل ج7ازر  املل7ددة  الهتاف7ات 
يتعرض لها ش7عبلا طيل7ة العدوان, 
ك ا ح لوا الالفت7ات التضاملية مل 

القدس رافضا القرار األمريك .
وص7در ايان للوقفة أدان اس7ت رار 
العدوان والحصار عى االدرا, مستلكراً 

الص ت الدويل تجاه ُكّل تلك الجرائم.
ك 7ا أدان ق7رار الرئيس األمريك  
الق7دس  إىل  ا7الده  س7فارة  الق7ل 
للكي7ان  عاص 7ًة  ااعتبار 7ا 
الصهيور , مؤكداً عى عد2 الس7 اح 
ألي طرف اغتصاب أرايض املس7ل ا 

ومقدساتهم.
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طالب كلية اإلعالم ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع القدس ومعرض 1000 يوم من العدوان
 : نوح جالس

رّظم ملتق7ى الطال7ب الجامع  وطالب 
كلي7ة اإلعال2 جامعة صلع7اء صباح، أمس 
األح7د، وقف7ًة احتجاجي7ًة وتضاملي7ة مل 
الش7عب الفلس7طيل , وك7ذا معرض7اً فلياً 
ا لاس7بة مرور 1000يو2 م7ن الص ود يف 
وجه العدوان احضور عدد من االكادي يا 
يتقدمهم رائب وزير التعليم العايل األس7تاذ 
الدكت7ور عبدالله الش7ام , ورئيس جامعة 
صلع7اء األس7تاذ الدكت7ور ف7وزي الصغر 
وأعض7اء  يئ7ة  اإلع7ال2  كلي7ة  وع 7ادة 

التدريس.

أكادي ي7اً  حض7وراً  الوقف7ة  وش7هدت 
الش7عب  م7ل  تضامل7اً  واس7عاً  وطالاي7اً 
م7ن  ل7ه  يتع7رض  م7ا  إزاء  الفلس7طيل  
اعت7داءات متواصل7ة, وك7ذا تلدي7داً اقرار 
ترام7ب إع7الن الق7دس العراي7ة عاص ًة 

للكيان الصهيور .
ويف الوقف7ة رّدد املش7اركون الهتاف7ات 
الق7دَس  أن  مؤكدي7ن  للق7رار,  امللا ض7ة 
ستبقى القضيَة األوىل رغم وحشية العدوان 
واملجازر الت  ترتكب احق الش7عب الي ل  
مه 7ا ح7اول الغاصب7ون يف الت 7ادي عى 
األرايض الفلس7طيلية ومقدساتها, ك ا أكََّد 
عى اتخاذ املزيد من الخط7وات التصعيدية 
الت  من شأرها ردع ح اقة املجلون ترامب, 

مح 7الً املجت َل الدويل وع7دداً من األرظ ة 
العراية والخليجية مسؤوليَة ما يتعرض له 

الشعبان الي ل  والفلسطيل .
ك 7ا أكَّدوا ع7ى تفعيل س7الح املقاطعة 
77ة, واصفاً إياه  االقتصادي7ة ضد أعداء األُمَّ
االسالح الفعال من خالل ما اابتته تجارب 

الحروب.
ويف خت7ا2 الوقفة توجه املش7اركون إىل 
مبل7ى كلية االعال2 الفتت7اح معرض 1000 
ي7و2 من العدوان, وال7ذي احتوى عى صور 
تلوعت اا وحش7ية العدوان وما قااله من 
, وكذا مجّس7 ات  مش7ا د ص ود وتََح77دٍّ
فلي7ة رقل7ت الدمار ال7ذي ألحق7ه العدوان 

ة. اامللشئات الحكومية والَخاصَّ

 في ندوة بصنعاء رفضًا لقرار ترمب

التأكيد على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وصوره 
وتحميل النظام السعودي سبب إذعان اأُلمَّـة اإلسالمية

 : خاص:
أّك7د املش7اركون يف ر7دوة »فلس7طا اوصلة 
األادي7ة«  الق7دس  وعاص ته7ا  األوىل  الي لي7ا 
عى رف7ض التطبيل مل الكي7ان الصهيور  اكل 
أشكاله وصوره، محذرين من خطورة الخطوات 
الت  ع5ّت علها سياس7اُت اعض الدول العراية 
تج7اه العالقة م7ل الكيان الصهيور7 ، مؤكدين 
أن ذل7ك خيار7ة لألم7ة العراية واإلس7المية، وأن 
القضي7ة الفلس7طيلية  7  املعي7ار الحقيق7  

لالرت اء لألمة العراية واإلسالمية.
وج7ّدد املش7اركون يف الل7دوة الت7  رّظ ه7ا 
أرص7اُر الل7ه وأح7زاُب اللق7اء املش7رتك، أم7س 

اصلع7اء، التأكي7َد ع7ى املوقف الي ل7  الداعم 
واملسارد للشعب الفلسطيل  الستعادة أراضيه 
املغتصبة من قبل الكي7ان الصهيور ، مح لا 
الوالي7ات املتح7دة األمريكية وإرسائي7ل تبعات 
ق7رار الرئي7س األمريك7  االع7رتاف االق7دس 
عاص 7ة للكي7ان الصهيور .. داع7ا يف الوقت 
ذاته الحكوم7ات العراية واإلس7المية إىل اتخاذ 
مواق7ف واضح7ة لراف7ض اإلع7الن األمريك ، 
مش7رين أن التقارب السعودي الصهيور  أحد 
األسباب الرئيس7ية لحالة اإلذعان الت  ت ر اها 
7ة العراية واإلسالمية وأن املقاومة للهي لة  األُمَّ
واالس7تكبار العامل7   7  امل7رشوُع الضام7ُن 

لالرتصار واستعادة األرايض املحتلة. 

َوراقش7ت االا7ة أوراَق ع 7ل ح7ول فلس7طا 
وأ  يته7ا للي ن، وكذلك دور األحزاب السياس7ية 
العراي7ة واإلس7المية يف ررُصة األقىص وفلس7طا 
املقاوم7ة  مح7ور  ا7ا  الفلس7طيلية  والقضي7ة 
واألرظ ة العراية واإلس7المية )17ب1 وإىل 2017( 
و   املسافة الزملية امل تدة اا وعد الفور وقرار 

ترامب.
تخّل7ل الل7دوة الت7  حرض ا عض7و املجلس 
الس7يايس األع7ى، مح 7د اللعي 7 ، وع7دٌد من 
املس7ئولا وقيادات األح7زاب والعل اء وامليقفا 
والصحفيا، عدٌد م7ن املداخالت من الحارضين 
تضّ لت يف مج لها ُعْ 7َق العالقة التأريخية اا 

الي ن وفلسطا.

أهالي عتمة ذمار يحرقون العَلم 
األمريكي يف مسرية غاضبة 
بمرور 1000 يوم من العدوان

 : ذمار:
رّظ7م أالاُء مديرية عت ه محافظة ذمار، أمس األحد، مس7رًة 
ج ا ريًة غاضبًة يف ذكرى مرور 1000 يو2 من العدوان والتلديد 
ااس7ت رار املج7از والجرائم الوحش7ية اح7ق األاري7اء واملدريا 
اآلملا، احض7ور املئات من األ ايل وعدٍد من الوجهاء واملش7ايخ 

والرتاويا يف املديرية.
وشهدت املسرُة الج ا رية إحراق العَلم األمريك  تعبرا عن 
س7خطهم ورفضهم للسياس7ات األمريكي7ة اإلرسائيلية ودع ها 

لتحالف العدوان عى الي ن.
وأكد املش7اركون عى اباتهم وص ود م يف وجِه ُكّل املؤامرات 
الت  تحاك ضد الش7عب الي ل7 ، الفتا إىل الص ود األس7طوري 
خ7الل 1000 يو2 لم يش7هد ل7ه التأريخ مي7االً، مطالبا ارسعة 
تلفي7ذ اللقاط االالت7  عرشة الت  وّج7ه اها قائُد اليورة الس7يد 
عبداملل7ك ادر الدين الحوا ؛ كون تل7ك اللقاط    أ م ما يتطلل 

إليه الشعب الي ل .

منتسبو القطاع الصحي بعمران 
يؤكدون استمرار دورهم اإلنساني 

يف ذكرى مرور ألف يوم من العدوان
 :عمران:

رّظ7م مكت7ُب الصح7ة العام7ة والس7كان ا حافظ7ة ع ران 
ومستش7فى ع 7ران العا2 وملتس7بو القط7اع الصح7 ، وقفة 
احتجاجي7ة، أم7س األحد؛ ا لاس7بة مرور ألف يو2 م7ن العدوان 
وتعزي7زاً للص 7ود واليب7ات واس7ت راراً يف دعم الجبه7ات ااملال 

والرجال.
اس7تلكر املش7اركون يف الوقفة الجرائَم الت7  يرتكبها تحالف 
الع7دوان احق الش7عب الي ل ، يف ظل ص 7ت دويل مخز ومعيب، 
مؤكدين تواطؤ األمم املتح7دة ومجلس األمن مل تحالف العدوان 

يف ارتكاب أاشل املجازر ضد اإلرَْسارية يف الي ن.
 وأش7ار ملتسبو القطاع الصح  اع ران إىل أن العدوان تسبّب 
خ7الل أكي7ر من أل7ف ي7و2 اتعطيل أكير م7ن 55 % م7ن املرافق 
الصحي7ة، إضاف7ة إىل تدم7ر ع7رشات املرافق الصحي7ة وتد ور 
الوضل الصح  وإغالق الكير وملها مراكز الفش7ل الكلوي الذي 

رتج عن توقفه وفاُة العرشات من املرىض.
وأكد امللتسبون للقطاع الصح  است راَر م يف تقديم واجبهم 
اإلرَْس7ار  َوالص ود يف مواجهة العدوان مه 7ا الغت التضحيات 
ولن يُيليَهم است راُر العدوان والحصار وما خّلفه من آاار كاراية 
ع7ن القيا2 ادور 7ا يف مختلف املج7االت، ا واصل7ة عطائهم يف 
املجال الطب  واإلرَْس7ار  يف املستش7فيات واملراك7ز الصحية اكل 
إخ7الص وتف7اٍن رغم ُش7ّحة اإلْمَكارات جراء اس7تهداف العدوان 
للقط7اع الصح  وتدمر اُليته التحتي7ة، داعا املجت ل الدويل إىل 
االضط7الع اواجبه االضغط عى تحال7ف العدوان إليقاف عدواره 

ورفل الحصار عن الشعب الي ل . 

وقفتان احتجاجيتان لطالب مدرستي الثورة وأسماء بمديرية الزيدية تضامناً مع القدس

 :الحديدة:
رّظم طالُب مدرس7تَ  »أس7 اء« و«اليورة« ا لطقة الداودية مديرية الزيدية، 
صب7اح أم7س األحد، وقفت7ا احتجاجيتا؛ تضامل7اً مل القدس ورفض7اً لقرار 
الرئيس األمريك  إعالرها عاص ًة للكيان الصهيور , وكذا احتفاًء ا رور 1000 

يو2 من الص ود يف وجه العدوان.

ويف الوقفت7ا رّدد املش7اركون الهتاف7ات الرافضة للق7رار األمريك , حاملا 
الالفت7ات املؤّكدة عى جعل القضية الفلس7طيلية من األولوي7ات الت  يتحركون 
معها رغم ما يتعرض له ش7عبُلا من عدوان وح7يش. ك ا أداروا يف ايان الوقفتا 
ما يتعرَُّض له ش7عبلا من عدوان س7افر عى مدى 1000 يو2 وسط ص ت عرا  
ودويل متع د, مؤكدين است راَر الص ود واليبات يف مواجهة العدوان, والعز2 عى 
مواصلة الع لية التعلي ية رغم ُكّل مؤامرات العدو اُغية إيقاف العجلة التعلي ية.
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 : حاوره/
صبري الدرواني:

- الشــيخ نايــف األعوج انتــم من أبرز 
قبيلــة  مشــايخ 
بحكــم  و ، نهم
كأحــد  اطالعكــم 
الوســاطة  أعضاء 
تطلعونــا  ،هــل 
كواليــس  علــى 
ت  طا ســا لو ا
التــي قمتــم بها 
بــني  كمشــايخ 
وأنصــار  املؤتمــر 

اهلل؟
رحن  رعم..أوال 
أن  رالح7ظ  ادأر7ا 
م7ا  األك 7ة  وراء 
وراؤ 7ا مل7ذ أول 
و 7   ملاس7بة 
م7رور ع7ا2 ع7ى 
حيله7ا  الع7دوان، 
املؤت 7ر  أعل7ن 
الشعب  العا2  عن 

احتفالي7ة يف الصب7اح يف ميدان الس7بعا، 
في 7ا كار7ت امللاس7بة الجامع7ة ملختل7ف 
األطياف يف ساحة الكلية الحراية يف العرص.
كارت قلاعة اللاس ورحن ك ش7ايخ أن 
تكون ملاس7بة واحدة، وتحركل7ا من ذات 
أرفسلا والتقيلا ااألس7تاذ صالح الص اد ، 
علدما  كان رئيس املكتب السيايس ألرصار 
الله قبل تش7كيل املجلس الس7يايس األعى 
وقال إرلا ليس لديلا مارل ورفضل أن تكون 
ملاس7بة واحدة، ومن ام  تواصللا ااملؤت ر 
م ي7ال ااألخوي7ن يارس الع7وايض و عارف 
ال7زوكا، وتوجهلا  والش7يخ حل7ا قطيله 
والش7يخ ربيه أاو رش7طان والتقيلا اعارف 
الزوكا ويارس الع7وايض وتجااررا وطرحلا 
الجيه7ان اح7ق القبيلة أن تكون ملاس7بة 
واحدة، وكلا عى وشك االتفاق، وفجأة قبل 
املغ7رب دخل عليلا ع7يل صالح، وعى طول 
مب7ارشة قال: س7تكون الفعالي7ة لل ؤت ر 
صباح7ا يف الس7بعا وأرت7م اع7د العرص يف 
الكلي7ة الحراي7ة وس7يأت  علدك7م عارف 
الزوكا وال عاد فيه أي كال2، اعدين قللا لهم 

إذا أرتم تشتوا  كذا كل واحد، رشت  يكون 
ف7رق الرجال يف الجبهات س7وى، ومن  لا 
ادأ اروز أوىل عالمات الفرقة واالختالف.

واع7د  7ذا حص7ل االتف7اق الس7يايس 
تش7كيل  ع7ى 
الس7يايس  املجلس 
أن  ع7ى  األع7ى 
أولويت7ه  تك7ون 
العدوان  مواجه7ة 
الجبه7ات  ورف7د 
لك7ن  وتعزيز 7ا، 
م7ا كل7ا رالحظ7ه 
أن  لاك  ك شائخ 
إعالمي7ا  تأجيج7ا 
وأن  مس7ت را، 
 ل7اك م7ن يعي7ق 
إصالح7ات  أي 
ت  سس7ا ملؤ
الدول7ة ك7  تقو2 
وكل7ا  ادور 7ا، 
الطرف7ا  رح7ذر 
عواق7ب  م7ن 
الترصف7ات   7ذه 

الالمسؤولة.
ر7ا  جأ تفا
اإع7الن املؤت 7ر ألول م7رة يف تاريخ7ه عن 
قب7ل   ،35 تأسيس7ه  اذك7رى  االحتف7ال 
امللاس7بة اش7هرين، تراف7ق مل التحش7يد 
ح ل7ة تحري7ض كبرة ضد أرص7ار الله، يف 
املقايل واألس7واق واإلعال2 اش7كل عجيب، 
وكان الرئيس الص 7اد يدعورا الجت اعات 
ويطلعلا أن األجه7زة األملية ترفل إليه عن 
تح7ركات يقو2 اها ط7ارق وتدريبات تحت 
غط7اء معس7كر امللي اعي7داً ع7ن وزارة 
الدف7اع أو إرشافها، وأن  ل7اك غرف رصد 
يف اي7ت اح 7د عيل وغر 7ا م7ن األماكن، 

وارتشار للقلاصا يف الع ارات.
وحصلت األجهزة األملية عى معلومات 
تؤكد أن  لاك تلسيق مل العدوان الستغالل 
ملاس7بة  2 أغسطس واس7تغالل احتقان 
اللاس اسبب التحريض لتفجر األوضاع يف 
صلعاء، وحيلها اجت علا ااملشائخ وطلبلا 
لق7اء املؤت ري7ا وأيضا ط7ارق وكل لا م 
ا7كل يشء، لكله7م أرك7روا ت ام7اً، وكارت 
دع7وة االخ مح 7د عيل الحوا7  لالعتصا2 

عى مخارج صلعاء لها دور كبر يف افشاال 
ملخطط.

اع7د  ذا حصل7ت االش7تباكات يف جولة 
لجل7ة  تكلي7ف  ت7م  واعدي7ن  املصباح7 ، 
تحقيق7ات وق7د واتض7ح كل يشء، ودعارا  
الص اد وقال يا حك اء الي ن ارتم عقالؤ ا 
وكبار ا وأرا اش7ت  أضعك7م عى الصورة، 
وطلب من األجهزة األملي7ة أن تطلعلا عى 
ما لديها، وس علا ملهم كل ورا اكل يشء، 
االرتشار العسكري والقلاصا واالتصاالت 

مل العدوان وغر ا.
واعد 7ا طلبلا لقاء م7ل قيادات املؤت ر 
ولقيلا م ولكلهم أرك7روا كل يشء، حيلها 
كلفل7ا لجلة ملل7ا ورزللا ميداري7اً ووجدرا 
فع7الً أن  ل7اك غ7رف رصد يف ع7دة أماكن 
خاصة اطارق، و لاك ارتش7ار مسلحا يف 
أكير من مكان، وقللا لهم يا ج اعة ما  و 
وقت  ذه األع ال الذي يش7ت  يقرح يسر 

الجبهة.
وقب7ل ملاس7بة ذك7رى املول7د اللب7وي 
الرشيف لهذا العا2 ايوما رفضت حراسة 
جام7ل الصالح الس7 اح لألجه7زة األملية 
القي7ا2 ا هامها اتأما امللاس7بة، حصلت 
اع7ض املش7ادة وت7م الس7يطرة عليها وتم 

املولد عى أحسن حال.
الش7عب   املؤت 7ر  أن  يومه7ا  تفاجأر7ا 
الع7ا2 أص7در ايار7ا تصعيديا اته7م أرصار 
الل7ه ااقتح7ا2 الجام7ل، ووصف ملاس7بة 
املول7د اللب7وي الرشيف االسياس7ية، حيث 
كان البي7ان ترج 7ة لتصعي7د ع7يل صالح 
يف خطااات7ه الس7ااقة فقد س7 ى اللجان 
ااملليش7يا ، لكن األمر لم يلت7ه علد  ذا، ال 
تطور إىل اعتداءات عسكرية عى املواطلا 
اللب7وي  املول7د  ملاس7بة  م7ن  العائدي7ن 
الرشي7ف، االاة ُقتلوا ع7ى أيدي القلاصا، 
وأيضا تم االعت7داء عى طقم تاال لألجهزة 

األملية  يف شارع الجزائر اصاروخ لو.
تواص7ل الرئي7س الص اد الا ك ش7ايخ 
للوس7اطة، وكارت مطالب الرئيس الص اد 
تس7ليم املعتدي7ن عى املواطلا يف ش7وارع 

صلعاء للدولة.
توجهل7ا رحن وتقس7 لا أراعة مراعات 
اليلي7ة والح  الس7يايس واللجل7ة الدائ ة 
وش7ارع الجزائر، وكان م7ن أرصار الله أاو 
زي7د الرزام ، ومن طرف ع7يل صالح كان 
جليدان عيل ح ود جلي7دان، وكان االتفاق 
واللق7اء أن اللجل7ة األملية تحرض ويحرض 
أاو عيل الحاكم من قبل أرصار الله، وطارق 

من قبل عيل صالح.
يف اليو2 اليار  جاء اللواء أاو عيل الحاكم 
وطارق لم يأِت و أرس7ل جليدان، وتوجهلا 
ف7وراً اليلي7ة والش7يخ حل7ا قطيل7ة مل 
رزق الجويف توجهوا مرال األمن الس7يايس 
والجزائر، والش7يخ فارس الحباري واللواء 
مح 7د الحباري ومج وعة اللجلة الدائ ة، 
ورفعل7ا اللق7اط واق7  معلا امل7كان الذي 
ادأت في7ه االش7تباكات يف ش7ارع الجزائر 
أوقفلا ا الساعة أرال فجر، وأرزللا اللاس 
م7ن الع اي7ر وارتهيل7ا وروحلا اع7د أذان 
الفج7ر، وتم احت7واء الفتل7ة ووأد ا يف تلك 
اللحظ7ات ع7ى أس7اس أن اللجل7ة األملية 
تجت 7ل وتلاق7ش قضايا االعت7داءات عى 
املواطلا والجلاة، ويف اليو2 اليار  الج عة 
التق7ى أاو ع7يل الحاكم وأاو زي7د الرزام  
اطارق وتغدوا علده، وتجااروا عى أس7اس 

التط يلات.
واعد 7ا ارتقل7وا تقريب7اً إىل ايت اعض 
املش7ايخ الذين كار7وا موجودي7ن ،إىل ايت 
الش7يخ عبد العزيز الشايف وكان املوضوع 

مرتب7ا من ض ن األش7ياء، احيث أن قبائل 
حاش7د الت  ع لت البيان، جاؤوا إىل الشيخ 
راج  ودعو اعض مش7ائخ اكي7ل وطلبوا 
من الش7يخ راج  الش7ايف أن يصدر ايارا 

ااسم قبائل اكيل.
لك7ن كان الش7يخ راج  الش7ايف رجال 
حكي 7ا، قال »احلا رف7رع مش رزيد رأجج 
البيار7ات« فخ7رج  ذا االجت 7اع ادون أي 

رتيجة.
ويف ليل الس7بت ادأ إطالق الل7ار، وفوراً 
اتواصللا وزادت األمور توترا واالش7تباكات 
زادت م7ل وجود قت7ى، واألماكن الذي كان 
فيه7ا االرتش7ار م7ن ج اع7ة ط7ارق، زاد 
توسعهم أكير، واحلا ق لا ادوررا وتواصللا 
وكان مل7دوب ط7ارق امليدار7  العس7كري 
أح 7د الرحب7  ومل7دوب أرص7ار الل7ه أاو 
ذر و 7دأت تلك الليلة، وما ع7اد تروحلا إىل 
آخ7ر الليل،ول7م رجل7س إال قلي7ال واعد ا 
أرسل يل واحد ايارا من جليدان ااسم لجلة 
الوساطة يقول إن الص اد لم يحرك ساكلاً، 
يعل  رسفوا االبيان واع للا كللا، وررشته 

ج يل مواقل املؤت ر الشعب  العا2.
حاول7ت اتصل لجليدان لكن كان تلفوره 
مغلق7ا، كلت اش7ت  أقول له اح7ق القبيلة 
الله املس7تعان عليك الذي تكذب عى رجال 

ميلك.
وقللا احلا اللجلة الجت ل ورصدر ايارا، 
واالشتباكات عادت، فتواصلت مل الرئيس 

فق7ال  الص 7اد 
االش7تباكات  اآلن 
ا7دأت يف مكان كذا 

ومكان كذا.
للي7و2  قعدر7ا 
س7 علا  اليار7  
إعالن ايان الخيارة 
ع7يل  قب7ل  م7ن 
كل  فتألم  صال7ح، 

ي ل .

ــــف  ــــي ك  -
تــلــقــى املــشــايــخ 
الــوســاطــة  لجنة 
ـــــادات  ـــــي ـــــق وال
بيان  املــؤتــمــريــة 
لعلي  ــة  ــان ــخــي ال

صالح؟
علد  كب7ر  أل7م 
ح7ر،   ي ل7   كل 
وأول صدمة كارت  
عل7د املؤت 7ر أكير 
م7ن الل7اس كلهم 
مش7ايخ  وكذل7ك 
الذي7ن  الُقب7ل، 
اأره7م  ش7عروا 

خدعوا اهذا الرجل وأره سكب فوق تاريخه 
كي7ف م7ا كان “م7دادا أس7ود”، وم7د يده 
للع 7الء وصفح7ة جديدة، ودعوت7ه إلاارة 
الفتل7ة واالقتت7ال ا7ا الي لي7ا، وقط7ل 
خط7وط اإلم7داد للجبهات، ووق7ف إطالق 

اللار مل العدو الخارج .
اعد ا دعيلا قبائللا قبائل طوق صلعاء 
وقللا ال ي كن السكوت عى   ذا املوضوع، 
ورضوري حس7م عس7كري، واحل7ا جارب 
االغادر  الوس7اطات سلس7ت ر، والتقي7ت 
والعوج7ري ، وتواصلل7ا ا77 ع7يل صال7ح 
وجاوال7ا ع7ارف ال7زوكا قلل7ا ل7ه يعق7ل 
صاحب7ه، لك7ن تفاجأرا ارده قائ7ال :قولوا 
للص اد يس7لم رفس7ه خالل االث ساعات، 
أرا تفاج7أت اال7رد، لكن ال7ذي عجبل  أن 

الص اد كان ك ا يعلم الله واقس7م االله أن 
الص 7اد كان يتعام7ل وكأره7م أوالده، وأرا 
جالس أرا والغادر، قلت له : » ايش7وا »  ذا 
اآلدم  اللاس اي هلوه االث س7اعات، و و 
حريص عليهم ش7غللا احرصوا اتوس7طوا، 
وال تقطع7وا التواص7ل، عس7ا م يعقل7وا، 

ويرجعوا إىل جادة الصواب.
األول،  الس7يد  خط7اب  ج7اء  واعدي7ن 
وق7رؤوه أر7ه استس7ال2 وضع7ف، وكارت 
وسائل إعال2 العدو مساردة اح لة إعالمية 
 ائلة لبي7ان الخيارة لع7يل صالح، وكارت 
تلرش الكي7ر من األخبار الكاذاة اوس7ائل 
التواص7ل االجت اع7  كدعوة م7ن اللاطق 
الرس   ألرصار الله ارتك صلعاء ومن  ذا 

القبيل.
رجعل7ا واقيلا ع7ى تواصللا واش7تدت 
األمور، حاولل7ا رهدئ األمور لكلها خرجت 
مؤام7رة  أن  ل7اك  واتض7ح  أيديل7ا،  م7ن 
خيارة كبرة ج7داً و   الت  لم تلفذ يف  2 
أغسطس، ورفذ ا عيل صالح يف ذلك اليو2.
صلع7اء  ملحافظ7ة  كان  ولألمار7ة 
ال7دور األا7رز يف وأد الفتل7ة، إلحساس7هم 
ااملس7ؤولية، وال رل7ى دور الش7يخ حلا 

قطيلة وحضوره القريب من اللاس.

- ما تعليقكم على خطاب الســيد عبد 
امللــك الحوثي األول الذي ناشــد فيه علي 
صالــح كزعيــم للمؤتمــر الشــعبي العام 
بالكــف عــن إثارة 
واملحافظة  الفتنة 

على الوطن؟
أره  فه ته  أرا 
مسؤول  خطاب 
عى  وح77ري77ص 
راال  ال77وط77ن، 
املسؤولية  م77ن 
اإلر77س77ار77ي77ة 
واألخ777الق777ي777ة 
والوطلية والديلية 
اكل  راشده  أيضاً 
ص77دق وح77رص 
العقل،  اتحكيم 
الفتلة  وإطفاء 
مصلحة  وتغليب 

الوطن.

- ملــاذا برأيــك 
علي  يستجب  لم 
ملناشــدة  صالــح 
الســيد عبد امللك 
وتغليب  الحوثي، 
الوطــن  مصلحــة 

وحقن الدماء؟
فه 7وا   7م 
أن الخط7اب يدل عى أن وض7ل أرصار الله 
العسكري ضعيف ووضل األجهزة األملية، 
واتضح7ت األم7ور أن  7ذه الفتل7ة جاءت 
االتلس7يق مل الع7دوان، ورأيلا كيف كارت 
قل7وات الع7دوان تغط7  مؤام7رة الخيارة 
للوط7ن ال7ذي كان يقود 7ا ع7يل صال7ح 
واع7ض القي7ادات املحيط7ة ا7ه واط7ارق 
واتواص7ل مبارش م7ل الع7دوان، ولم تكن 
أغل7ب قي7ادات املؤت ر الش7عب  العا2 عى 
علم ا خطط الخيارة، واس7تاءت كيراً من  
اعد س اعها له الذي أعلن فيه فتح صفحة 
جديدة مل الع7دوان، ودعا القتتال الي ليا 
في ا ايلهم، وقطل خطوط إمداد الجبهات.
ورح7ن كوس7اطة اذلل7ا جه7ودا كبرة 
وعرضل7ا عى صالح أن يص7در ايارا يعتذر 

األحداث الت  شهدتها العاص ة صلعاء وعدد 
من املحافظات من خالل الفتلة الت  دعا إليها 
زعي ها عيل صالح واعد ذلك القضاء عليها ال 

شك ست يل مرحلة  امة من تاريخ الي ن ومن 
تاريخ مواجهة العدوان، واالتايل فإن تدوين 
التاريخ ع5 الحقائق ورقلها من األشخاص 

الذين عايشو ا عن قرب له أ  ية كبرة لعدة 
أسباب ملها : أن األجيال القادمة ستكون 

احاجة ملعرفة الحقيقة وكذلك لوجود الكير من 
األطراف وخصوصاً الخارجية الت  ادأت اتزييف 
الحقائق كعادتها يف تزييف التاريخ، ولذلك فإن 
صحيفة املسرة و   تسعى لإلسها2 يف تدوين 

التاريخ ورقل الحقيقة ك ا    فقد التقت 
االشيخ رايف األعوج أحد أارز املشايخ وأارز 

أعضاء لجلة الوساطة الت  سعت اكل طاقتها 
مللل وقوع الفتلة.

الشيخ نايف األعوج عضو لجنة الوساطة بأحداث الفتنة في حوار خاص مع صحيفة المسيرة: 

الشعب اليمني لم ينَس القضية الفلسطينية ولديه االستعداد الكبري للقـــــــــتال إىل جانب الفلسطينيني
صالح بإعالنه للخيانة وتحالفه مع العدوان سكب فوق تأريخه مدادًا أسود، وكان صدمة كبــــــــــيرة للقيادات المؤتمر ومشايخ القبل

نحن قبائل طوق 
صنعاء نؤكد أن 
العدوان لن يمر 

على أي شبر 
في بالدنا إال من 

فوق جماجمنا

نشد على 
يد القوة 

الصاروخية التي 
رفعت رؤوسنا 
عاليًا ووصلت 

لهذا اإلنجاز في 
هذه الظروف 

الصعبة
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في7ه للش7عب ع7ن الخيار7ة الت  ق7ا2 اها 
والفتل7ة، لكله رفض كل أرواع الوس7اطات 
مؤامرت7ه  تلفي7ذ  ع7ى  وأرص  والع7روض 
الدريئ7ة وخيارت7ه لبل7ده ووطل7ه، وإا7ارة 

الفتلة واالقتتال الداخيل.

- طيــب من خالل معرفتــك بالحقيقة 
وباملخططات التي استهدفت صنعاء، هل 
كان هذا املخطط يعرب عن املؤتمر الشعبي 
وأفراده أم أنه يعرب عن شــخصيات معينة 

يف املؤتمر الشعبي 
تابعة لصالح  العام 

؟
للس7بة  اا
لل خط7ط ل7م يكن 
يع57 ع7ن املؤت 7ر 
الع7ا2  الش7عب  
وأف7راده وإر ا كان 
تااع7ا  مخطط7ا 
عف7اش  لدائ7رة 

ودائرة طارق. 

- مــا هــو الدور 
املؤتمر  من  املتوقع 
ومن   العام  الشعبي 
املوجــودة  قياداتــه 

حالياً؟
أن  املتوق7ل  م7ن 
املؤت ر  دور  يك7ون 
الع7ا2  الش7عب  

اقياداته املوج7ودة أن يقو2 ادوره الوطل  
ألن حزب املؤت ر الشعب  العا2 حزب عريق 
اعراق7ة ملتس7بيه وش7عبيته، وج ا ره 

الوطلية.

- يثــار أن هنــاك اقتحامــات لبيــوت 
قيادات مؤتمرية، فهل وأنتم من  

ضمن لجان الوساطة سمعتم باقتحامات 
بيوت مؤتمريــني غري املطلوبني أمنياً وما 

صحة ما يثريه البعض حول ذلك؟
أر7ا أقول لك ، ال أرا أرا لك مرا لة ومن 
خالل معرفت  االجيش واللجان الش7عبية 
أره7م يذك7روا للا ايوت7ا ت7م اقتحامها غر 
ايوت املش7اركا يف مخطط الخيارة والت  
حصل ملها اعتداء عى املارة ورجال األمن، 
وأر7ا أتحدا 7م أره7م يقول7وا : إن الجي7ش 
واللجان الش7عبية دخلت ايت فالن و و لم 
يش7ارك اقتل اللاس، وخطط ورفذ وشارك 

يف الفتلة ت ا2.
يعل   7  ايوت اس7يطة يعل  قيادات 
ص7در ملها  القتل واللهب وك7ذا، ميل  ذه 

البيوت حتى لو دخلت ايته وسيطرت عليه 
وإال يشء م7ن  7ذا فعادي ألره7ا اقتح ته 
لك7  تخ د الفتلة ، حتى أرها اتحافظ عى 
ملكيته وم7ا اتصادر ا وإر ا تم اقتحامها 

من أجل إخ اد الفتلة.

- كيف تقيِّم دور الرئيس الصماد خالل 
املرحلة املاضية؟

الحقيق7ة أن للرئيس الص اد دوراً كبراً 
يف إطفاء وحلحلة املعضالت الت  تظهر  لا 
و ل7اك، ورس7أل 
س7بحاره  الل7ه 
أن يكتب  وتع7اىل 
أجره  ذا ويشهد 
الل7ه أن الرئي7س 
الص 7اد ج7اء يف 
مرحل7ة تأريخية 
رج7ل  و 7و 
املرحل7ة، يتعامل 
املش7اكل  كل  مل 
ودراية،  احك 7ة 
يواجه  م7ا  رغ7م 
ملغص7ات،  م7ن 
وأر7ا أؤك7د لك أن 
س7يخلد  التاريخ 
لقرا7ه  ذك7ره  
الل7اس  م7ن 
ت7ه  صال ا تو و
م7ل  املس7ت رة 
واش7كل  الل7اس 

قريب.
وم7ا أحب قول7ه إن الرئيس ص ا2 أمان 
التلظي ات  للي 7ن ومكورات7ه السياس7ية 
واألحزاب والش7خصيات لقراه من الج يل 
والش7خصيات  واملش7ائخ  الل7اس  وم7ن 
واألحزاب و أدعو كافة أالاء الشعب الي ل  
وأحزاا7ه وش7خصياته للتع7اون م7ل  ذا 
الرجل والذي يعد رجل املرحلة ، ش7خصيته 
م7ش  موج7ودة ، وال    مفتعل7ة ، ورجل 

رظيف من كل الجوارب.

- كيــف يــرى الشــيخ نايــف الجانــب 
الشــعبي والجماهريي يف مواجهة العدوان 

خالل ألف يوم من العدوان؟
يف الحقيقة أر7ه رغم ما ي تلكه العدوان 
من ماكيلة إعالمية كبرة وقدرة مالية وما 
ارتكبه من مجازر اش7عة وتدمر  ائل، إال 
أن أفعال7ه كلها ل7م تزد الل7اس إال ص وداً 
وإرصاراً عى ارتزاع حريتهم واس7تقاللهم، 

ورفض أي وصاية عليهم.

ألف يو2 من العدوان ارتقى فيها الشعب 
الي ل   رفسياً وعقلياً وعسكرياً يف مواجهة 
الع7دوان، ورق7ول ألي مرا ن ع7ى الجبهة 
الداخلي7ة ، ليس  لاك أك57 م ا خطط له 
عيل عبد الله صالح ، ما خططه له العدوان 
و و رفذه ، ال عاد يرا لوا عى  ذا أو يشء 
أك5 من ذلك، رهائياً، ألرهم سيفشلون فيه.
وأر7ا أؤكد لك عى أن حال أالاء العاص ة 
صلع7اء وقبائل طوق صلع7اء، أن العدوان 
لن ي ر عى أي ش57 من مساحتلا وقبائللا 
يف الب7الد إال م7ن ف7وق ج اج ل7ا ، أحل7ا 
والرج7ال الصادق7ا الذين ع7ى طول  ذه 
الفرتة األلف ي7و2 وما فوق األلف يو2 و م 
الع7دوان وايوتهم  يس7ا  ون ويواجهون 

مدمرة وأالاؤ م وأرس م مرشدون.
ورغ7م ما اذله العدوان من مال، عرضوا 
وال7دوالرات  الس7عودي  الري7االت  مالي7ا 
لش7خصيات وقيادات يف ره7م عى مر  ذه 
املرحلة، عى أساس أرهم يتواطؤون معهم 
و كذا م7ل أكير اللاس ليس فقط علدرا يف 
ره7م ، وألن الل7اس عرفوا أن  7ذا الطريق 
ال7ذي يدعو 7م إلي7ه العدوان  7و الطريق 
الغل7ط رفض7وا كل ذل7ك وال ي ك7ن أره7م 
يقبل7وا، وأرا أكل 7ك اآلن اكور « قبييل » ال 
ااتاع ألجل اإلصالح وال ألجل أرصار الله وال 

غر م.
العدو يقتل7ك يف الطريق والبيت وصاالت 
ويس7تخد2  الجبه7ات  ويف  وو...،  الع7زاء 
القلاا7ل العلقودية يا أخ  يدي قوته  لاك 
يف الجبه7ات يطحل7ا وإال رطحله طبيع  ، 
لكن العدو ايع ل كل املصائب احق الج يل 
س7واء الت  مل أرصار الله أو املس7تقلا أو 

املواطلا.
اآلن اعد وأد الفتلة أؤكد لك أن الي ن أشد 
وأقوى، ورفد الجبهات س7وف يعزز اشكل 
أفضل من الس7ااق، ورطلب من أرصار الله 
والجيش أن يش7اركوا أغلب فئات الش7عب 
وليس مل األحزاب والجارب الرس   ألرهم 
اركزوا ع7ى جارب األح7زاب واملحاصصة 
يدوا لهذا وزير و ذا ملصب و ذا كذا كذا.

- مــا هي النصيحــة للمرتزقــة الذين 
يغرر بهم العدوان لتنفيذ مخططاته؟

أق7د2 رصيحت7  ا7كل ص7دق إىل أال7اء 
القبائل واملش7ائخ الذين غ7رر اهم العدوان 
وأق7ول له7م، تعرف7ون أرك7م تح7ت قيادة 
ا 7أرب،  الس7عودي  أو  اإلمارات7   املحت7ل 
احفظ7وا دماءكم  ودم7اء إخواركم وعودوا 
أ لك7م  إىل  ع7ودوا  الص7واب،  ج7ادة  إىل 
ووطلكم، وال تبيعوا أرفسكم مقاال اليشء 
القلي7ل، ارظروا إىل الع7دو كيف يقدمكم إىل 

محارق املوت لتلفيذ مخططاته، ال تورطوا 
أرفسكم أكير.

وال أخفيك7م أرل7ا تواصلل7ا م7ل قبائللا 
وأصحاال7ا الذين مل الع7دوان وقللا رلتق  
ورع 7ل لل7ا ح7ال، أق7ل يشء رجل7ب ره7م 
الح7رب، لكن لألس7ف لم يس7 ح لهم عيل 

محسن واعض قيادات املرتزقة ا أرب.

- كيــف تلقيتــم خــرب قصــف قصــر 
اليمامة بالرياض؟
الخ5  الص7دق 
يرد الروح، علدما 
كي ل7   تس7 ل 
الع7دوان  أن 
الق7رص  قص7ف 
ي  ر لج ه7و ا
اصلع7اء وارتكب 
اش7عة  مج7ازر 
يف  اللس7اء  اح7ق 
م7أرب  حري7ب 
موك7ب  يف 
قتلو 7ن  ع7رس، 
وال  اصواري7خ، 
و  إال  ي7و2  ي 7ر 
س7فك من د2  ذا 
واع7د  الش7عب، 
 7ذا كله تس7 ل 
ص7اروخ  أن 
رضب   2 ا7ركان 
الي ام7ة  ق7رص 
 ، ض ي7ا لر اا
يف  الحك7م  رم7ز 
الرياض، خ5 يرد 
ال7روح، ويدلل أن 

لديك جاربا عس7كريا واس7تخباراتيا قويا، 
إضافة إىل أره حق مرشوع للش7عب الي ل  
أن يدافل عن رفسه، واحلا رفخرت كي ليا 
أرل7ا أول دولة عراية تصلل صواريخ اعيدة 
املدى وطائ7رات ادون طيار، و 7م يعرفوا 
أن الس7يد القائد إذا قال ص7دق، و و رجل 
ق7ول وفعل، ولو أركروا لكلهم يعرفون  ذا 

الرجل جيداً. 
رحن رش7د ع7ى ي7د الق7وة الصاروخية 
الت7  رفعت رؤوس7لا عالي7اً ورأمل من كل 
جوار7ب الدول7ة االقتصادي7ة والعس7كرية 
االقت7داء االق7وة الصاروخي7ة الت  وصلت 
لهذا االرجاز يف ظل  ذه الظروف الصعبة.

القبيلــة  ونظــرة  نظرتكــم  كيــف   -
اليمنيــة إلعالن ترامــب أن تكون القدس 
عاصمة للكيان لصهيوني املحتل، وما هي 

دعوتكــم للناس حول ذلــك وهي القضية 
املركزية؟

الفلس7طيلية  7   للقضي7ة  االلس7بة 
القضية املركزية والقضية األساس واأل م 
ورأسف ملا    عليه اعض األرظ ة العراية 
كالسعودية واإلمارات واعض الدول العراية 
من الع الة، أما االلس7بة ملوق7ف الي ليا 
وخاصة من  م يف الداخل فالشعب الي ل  
اكل أالائه له مواقفه املشهورة واملشهودة 
مل الش7عب الفلس7طيل  والق7دس، ورغم 
والحصار  الع7دوان 
الت   الجرائ7م  وكل 
ط7ران  يرتكبه7ا 
األمريك   الع7دوان 
أن  إال  الس7عودي 
الي ل7   الش7عب 
القضية  يل7َس  ل7م 
ولديه  الفلسطيلية 
الكب7ر  االس7تعداد 
جار7ب  إىل  للقت7ال 
قبل  الفلسطيليا، 
أي7ا2 أحد املش7ايخ 
إذا  7م  يل  ق7ال 
مجا دين  يسجلوا 
يجا 7دوا  يس7روا 
أمار7ة  الق7دس  يف 
سجلل  أسر أحلل 
واح7د  يف  ع 7ري 

يهودي.
أن  ل7اك  أي 
كب7ر  اس7تعداد 
الش7عب  ل7دى 
للذ 7اب  الي ل7  
للدف7اع عن القدس 
ومواجه7ة كي7ان االحت7الل، ورح7ن يف ظل 
قي7ادة الس7يد عب7د املل7ك الحوا  ر7رى أن 
يتم افتتاح معس7كرات للتجليد للدفاع عن 
القدس وقت7ال كيان االحتالل الصهيور  يف 

فلسطا.
ك 7ا أرل7ا ردع7و إىل االس7ت رار يف دعم 
القضي7ة الفلس7طيلية وإقام7ة الفعاليات 
الداع 7ة واملس7اردة لها ملا لها م7ن أ  ية 
ك5ى حيث وأرها تعي7د توجيه البوصلة إىل 
الع7دو الحقيق7 ، ك ا أره7ا قضية جامعة 
لألمة اإلس7المية وتعيد إىل األذ ان حقيقة 
ما يق7و2 اه كيان االحت7الل احق إخوارهم 
يف فلس7طا واي7ت املق7دس مل7ذ عرشات 
الس7لا، وأن من واجبهم ر7رصة إخوارهم 
والوق7وف إىل جاربه7م حت7ى تحري7ر كافة 

األرايض املحتلة ا ا فيها ايت املقدس.

الشيخ نايف األعوج عضو لجنة الوساطة بأحداث الفتنة في حوار خاص مع صحيفة المسيرة: 

الشعب اليمني لم ينَس القضية الفلسطينية ولديه االستعداد الكبري للقـــــــــتال إىل جانب الفلسطينيني
صالح بإعالنه للخيانة وتحالفه مع العدوان سكب فوق تأريخه مدادًا أسود، وكان صدمة كبــــــــــيرة للقيادات المؤتمر ومشايخ القبل

أغلبية قيادات املؤتمر لم تكن على 
علم بمخطط الخيانة وأتوقع أن يكون 

للمؤتمر وقياداته املوجودة دور وطني
مناشدة السيد عبدالملك بتحكيم العقل كان خطابًا 

صادقًا وحريصًا ونابعًا من المسؤولية الوطنية والدينية 

الرئيس 
الصماد رجل 

المرحلة 
وأدعو كافة 
أبناء الشعب 
للتعاون معه

نطالب القيادة 
السياسية 

بمشاركة  
أغلب فئات 

الشعب
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سالُم اهلِل على روِحك 
المجاهدِة يا »زيد«

حسن حمود شرف الدين

الش7هداء  أجس7اد  تتس7اقط 
وترتق7   اآلخ7ر  تل7و  واح7داً 
أرواحهم إىل الرفيق األعى.. وتبدأ 
حياته7م األِادي7ة مصداقا لقول 
الل7ه تعاىل يف محك7م كتااه »وال 
تحس7بن الذي7ن قتلوا يف س7بيل 
الل7ه أمواتا ال أحي7اء علد راهم 
أرواحه7م  ترتق7   يرزق7ون«.. 
يف س7بيل الل7ه و 7م يدافع7ون 
عن أرضه7م وأ له7م ويصدون 
زحوفات مرتزقة وع الء وجلود 
الس7عودي  الع7دوان  تحال7ف 
األمريك  والت  تتم ا ساردة جوية صاروخية غر مسبوقة يف 

تاريخ العرص الحديث.
س7جل التاريخ كيرا من الجرائ7م واملجازر .. ووقف التاريخ 
عاجزا عن مواكبة كل ما يتعرض له الشعب الي ل  من الجرائم 
الت  يرتكبها تحالف العدوان يف حق الي ليا ،س7قط ضحيتها 
آالف األطف7ال وآالف اللس7اء وآالف املدري7ا يف ظل ص ت دويل 

وتغافل امللظ ات الدولية املعلية احقوق اإلرسان.
آالف املجا دي7ن استش7هدوا و 7م يدافع7ون ع7ن الوط7ن 
كواجب ديل  فرضه الله سبحاره وتعاىل.. ومن  ؤالء الشهداء 
الخالدين الذين سجلوا أس7 اء م ادمائهم يف سجالت التاريخ 
املجا د البطل الش7هيد الدكتور زيد ان عيل ح ود رشف الدين.
علدم7ا أتحدث عن  ذا الش7هيد ذي العرشين عاما.. أتحدث 
عن كي7ر من الش7هداء الذين ح ل7وا عى عاتقهم مس7ؤولية 
تطبي7ب الجرح7ى وإج7راء الع لي7ات الجراحي7ة الخطرة ويف 
أوق7ات خط7رة ويف أماك7ن خط7رة متح ل7ا ج ي7ل املتاعب 
ومتغلبا عى ج يل املصاعب والعوائق.. الشهيد زيد كان أحد 
أولئك األطباء الشباب مارسوا مهامهم و م متوكلون عى الله 
س7بحاره وتعاىل؛ إذ كان مل7ذ ادء اورت7  2011 و 201 و و 
يع 7ل يف صفوف املس7عفا وإرق7اذ الجرح7ى املصااا عقب 
املس7رات والتظا 7رات الت  كارت ضد اللظا2 الس7ااق.. وزاد 
ا ت امه وش7غفه ا س7اعدة الجرحى اعد ا7دء العدوان يف 26 
مارس 22015 علدما كان يش7ا د أش7الء األطفال واللساء يف 
املستش7فى عقب املجازر الت7  يرتكبها العدوان خالل األراعا 
يوما األوىل من الع7دوان.. وحيلها قرر أن يدخل ومج وعة من 
زمالئ7ه دورات تخصصية يف اإلس7عافات األولية والتخصصية 
يف مجال إس7عاف الجرحى وإج7راء الع لي7ات الجراحية ومن 
ا7م التح7ق اصف7وف املجا دي7ن يف عدد م7ن جبه7ات القتال 
واس7تقر ملذ عاما أو أقل اجبهة رصواح وكان له مس7ا  ة 
فاعلة ومل وس7ة يف إس7عاف وإرقاذ حياة العديد من الجرحى 

املجا دين واألرسى من الطرف اآلخر.
أحد زمالئه يروي موقفا للشهيد ويقول إن الشهيد زيد »أاو 
يحيى« و ذه كليت7ه الجهادية كان حريصا عى الجلوس مع  
ملعرفة مريض ليعطيل  العالج امللاس7ب حيث كلت أتهرب مله 
وكان ورائ  من العرص حتى املغرب والح د لله أعطار  الدواء 

امللاسب اعد أن عرف مريض.
عاش الشهيد زيد حياة اورية واستشعر مسؤوليته القرآرية 
أم7ا2 القضية وو ب رفس7ه يف س7بيل الل7ه.. وكان من ورائه 
جده ووالده ووالدته الذين كاروا يحفزوره ويع قون يف رفس7ه 

ارتباطه االله وا شيئته حتى اصطفاه الله شهيدا.
تعلق الش7هيد زي7د االجبهة وجعلها محرااا ل7ه يتعبد فيها 
ويتق7رب اه7ا إىل الل7ه س7بحاره وتعاىل.. ك 7ا أره ااع رفس7ه 
وجسده يف سبيل الله دفاعا عن الوطن ومواجها لقوات تحالف 
الع7دوان الس7عودي األمريك7 .. كان ااحيا عن الش7هادة ولم 
يكن يزور والديه إال كل عدة أش7هر أو جريحا فقد جرح مرتا 
ويعود إىل مرتس7ه ومقره اعد التعايف.. وكان خالل فرتة العالج 
يشارك يف معالجة الجرحى اصلعاء رغم ما يح له من جراح.
جاء ربأ استش7هاده ظهر يو2 الس7بت املوافق 16 ديس7 5 
22017.. حيله7ا خي7م اله7دوء وس7كن يف قلب والدي7ه وجده 
وأع امه الس7كيلة والط أريلة واستشعروا حالوة تقديم فلذة 
كبد م يف سبيل الله وأرهم شاركوا البلة عظي ة من لبلات الاء 

رصح اإلسال2 الشامخ.
س7ال2 الله ع7ى روحك املجا 7دة يا ان أخ  »زي7د ان عيل« 
وج يل من س7بقوك ومن لحق7وا اك من الش7هداء.. لقد فزت 
اها ورب الكعبة ورل7ت ما ت ليت وإرا لفراقك يا زيد ملحزورون 
.. وحس7بلا الله ورع7م الوكيل وال حول وال ق7وة إال االله العيل 

العظيم .. وإرا عى درب الشهادة سائرون.

دبلوماسيُة البراكين.. إستراتيجيُة ما بعد ألف يوم

أرواٌح تفارقنا ونمضي على درِبها

خطورُة الفكِر الوهابي على اإلسالم

مروان حليصي

ف7رض ما يتع7رض له الش7عب الي ل  من 
ع7دوان جائر م7ن قب7ل تحال7ف دويل اقيادة 
الس7عودية والواليات املتحدة وأاو ظب  ، وما 
خلف7ه من كاراة إرس7ارية    األس7وأ عامليا 
ملذ عقود ، عى أجلدة تحركات الدالوماس7ية 
الدولية ض ن امللفات املس7تعي حلها جراء 
التعلت الس7عودي ،   خطوة مه ة يجب أن 
تكون اوس7ائل تختلف عن س7ااقاتها وملها 
الدالوماس7ية الت7  ل7م ت7ؤِت أؤكلها اش7كل 
جي7د ، ألن الع7دو ال يؤمن إال االق7وة، وأقصد 
 لا وس7يلة القوة الصاروخية وملها س7اللة 
ال5اكا »اركان 1 واركان إتش 2 أو أك5  ا 
» ، ألن الح7رب العدواري7ة الت7  رتع7رض لها 
ليالا7ة أع7وا2 أطل7ق عليها س7ااقا »االحرب 
امللس7ية« و و توصي7ف دقيق له7ا ، وتذكر 
املجت 7ل الدويل الذي لم يلتفت ملعاراة ش7عبلا 
ا7أن  لالك ش7عبا يهلك الحرث واللس7ل فيه 
من قبل أعدائه  ، رضورة ملحة لتحريك املياه 
الراكدة ، ولعل ما خلفه »اركان إتش 2« الذي 
اس7تهدف مطار امللك خالد يف الرياض س7ااقا 
م7ن عاصف7ة ربهت املجت 7ل ال7دويل للحرب 

عى الي ن لخر دليل عى تأار  ذه الوس7يلة 
وأ  يتها اعد قرااة ألف يو2 من العدوان.

وقد كارت مس7ارات ووسائل التعامل جلية 
م7ل الع7دو اع7د ألف ي7و2 م7ن الع7دوان الت  
سيسلكها وس7يتعامل اها الشعب الي ل   من 
اآلن وصاع7دا حت7ى توقف الع7دوان ، املعت دة 
عى لغة القوة والتعامل اامليل«الس7ن االس7ن 
والج7روح قصاص« ، الت  تح7دث علها وذَّكر 
اها قادة العدوان ، قائد اليورة الس7يد عبد امللك 
ا7در الدي7ن الحوا )حفظ7ه الل7ه( يف خطااه 
األخ7ر ال7ذي ألق7اه عق7ب اس7تهداف ق7رص 
الي امة الس7عودي اصاروخ »اركان إتش 2«، 
و   املس7ارات الت  ارتكزت عى إس7رتاتيجية 
التعام7ل مل ق7وى العدوان ااملي7ل ، والرد عى 
جرائ ه7ا اح7ق ش7عبلا ااس7تهداف األ داف 
السعودية واإلماراتية الت  تتطااق مل األ داف 
املستهدفة من قبل طرارهم الحرا ، وصلعاء 
مقاا7ل الرياض وأا7و ظب ،وامللش7آت مقاال 
امللش7آت، و    اإلس7رتاتيجية  املس7ت دة من 
رشيعة الخالق عز وجل اقوله تعاىل)أَنَّ اللَّْفَس 
ِااللَّْف7ِس َواْلَعْاَ ِااْلَعْاِ َواألَر7َْف ِااألَرِْف َواألُذَُن 
7نرِّ َواْلُج7ُروَح ِقَص7اٌص(  7نَّ ِاالسرِّ ِا7األُذُِن َوالسرِّ

صدق الله العظيم.

وقد أك7دت تلك اإلس7رتاتيجية الت  حدد ا 
قائد اليورة الاء عى تحليل دقيق لوضل قوى 
العدوان امليدار  والسيايس واملايل ، أكدت عدة 
حقائ7ق، أولها أن الق7وة الصاروخية الي لية 
ا7ات لديه7ا مخزورها ال7كايف م7ن الصواريخ 
الباليس7تية املط7ورة واملصلعة اأي7اٍد ي لية، 
القادرة عى مواكبة األحداث القادمة ورضب 
عواص7م الع7دوان ، وأن  لال7ك العدي7د م7ن 
الرضاات الباليس7تية القادمة الت  س7تطال 

أ داف األعداء يف ع ق أراضيهم .
وختام7ا يبق  عليل7ا الق7ول إن صاروخ  
مط7ار املل7ك »خال7د ان عب7د العزي7ز« وقرص 
الي ام7ة يف الرياض ، والص7اروخ املجلح الذي 
استهدف مفاعل أاو ظب  اللووي، قد أوجدت 
عامل ت7وازن للتفوق الجوي لق7وى العدوان ، 
وفرضت معادل7ة جديدة    إيقاف الرضاات 
الصاروخية الباليس7تية مقاا7ل وقف الغارات 
الجوي7ة وفك الحصار والع7دوان الحقآ ، و   
املعادل7ة الت  سيس7ر رح7و إك اله7ا اللظا2 
السعودي ، ألرها دون سوا ا فيها حبل رجاته 
من مأزقه يف الي ن ، ولن يجرؤ عى تجاوز ا، 
وأن اركار7ا آخر ص7وب أاو ظب7  أو الرياض 

سيطلق معه صفارة ادء تلك املعادلة.

سكينه المناري

يف  اجهاد 7ا  وأخلص7ت   تفلل7ت  أرواح 
س7بيل الل7ه ، تل7ك األرواح قب7ل رحليه7ا إىل 
الس7 اء مضت يف امليدان  كأسد الليث ال تأاى 
الرصاص7ة حا تغوص يف الجس7د والقذيفة 
ح7ا تقط7ل ذراعيها أو س7اقيها ،لم تكرتث 
ملا س7تالقيه من اراان املجر2 ورراره امللتهبة 
،دافع7ت لتح يلا وتح   ديارر7ا من الغازي 
املحت7ل ،صارع7ت ج7ر2 الظال7م يف جبه7ات 

القتال ودفعت الفسها دون تراجل ..
أرواح كار7ت عزي7زة عى أ له7ا ومحبيها 
،عاش7ت حياته7ا يف دروب الجه7اد واختارت 
طري7ق الرا7ح والف7وز م7ل الل7ه ،تركت كل 
ملذاته7ا وزيلته7ا ااعت رفس7ها لل7ه ودعت 
أحبااه7ا معلل7ة الرحي7ل إىل عال7م الش7هداء 
األحي7اء، كان لها أن تح ل الش7هادات العليا 
يف مس7تقبلها ولكله7ا أخذت أعظم وأس7 ى 
وأرقى الش7هادات ،الشهادة يف سبيل الله وأي 

شهادة أعظم من  ذه الشهادة !
صعدت إىل ااريها ودعت أ لها اااتس7امة 
غامرة ورظ7رة غويصة ،وكأرها تحك  :  ذه 

آخر رظرة أرظر ا إليكم وآخر حديث رتحدث 
معا وآخ7ر لقاء ايلل7ا ،وفعال كار7ت اللظرة 
األخ7رة ألرواح فقدرا ا وغاات عن راظريلا، 
تتوج7ل قلوال7ا لفراقه7ا ويحز أل7م البعد يف 
األحشاء وتلس7كب الدمعة الحارة من مآقيلا 
فرح7ة ااصطف7اء تل7ك األرواح وحزر7ا عى 

فراقها ...
أرواح عزي7زة غالية فارقتل7ا لكلها كارت 
أغى وأحب إىل الله فأخذ ا إليه تس7كن جوار 
من س7بقو ا من األولياء واألربي7اء ،أعطا ا 
العطاء األعظم وارتقا ا لليل وسا2 الشهادة 

من اا اآلخرين ..
أرواح ودعتلا دون أن تعود إليلا مرة أخرى 
ول7م  تخ5را ع7ن موعد الرحي7ل تركتلا رحن 
والدري7ا، لتلتقل إىل جلان رعي7م أادي وعيٍش 

 ل ء مدرار.
أرواح س7قطت قط7رات دمائه7ا لتس7ق  
حبات الي7رى حري7ة وكرامة ..أش7علت فيلا 
اورة م7ن جديد ض7د الطغ7اة وزادتل7ا اباتا 
وص 7ودا ر 7ي ع7ى دراه7ا ورس7ر ع7ى 

خطا ا.
أرواح تفارقل7ا كل ي7و2 ،تطهر األرض من 
الفاس7دين املجرما وتصلل ررصا لل ؤملا 

واملستضعفا.
أرواح تفارقل7ا كل ي7و2 قراا7ا لله ورضا 
حتى يرىض علا ويطهررا وي حو علا ويشفل 

للا يف ملقاه .
أرواح تفارقلا كل يو2 تقّرب رهاية الظاملا 

وتلرص املظلوما. 
أرواح رتلق7ى خ57 استش7هاد ا كل ي7و2 
ال  صلب7ة  وإرادة  وع7ز2  محتس7بة  اقل7وب 

تلكرس ال تجزع وال تليل  ..
أرواح رش7يل جياميله7ا كل يو2 إىل رياض 
م7ن ري7اض الجل7ة، س7عيدة فرح7ة الق7اء 

أحبااها .
أرواح رواري جس7د ا كل ي7و2 إىل ملكوت 

الس اء وغيومها املستبرشة اقدومها. 
 ليئ7ا ألرواح فارقتلا اش7هادة يف س7بيله 

وفضل من علده .
 ليئ7ا ألرواح فارقتلا اعد أن ركلت اأعداء 
الل7ه وزلزل7ت ع7روش الظامل7ا ..ارطلق7ت 
وجا 7دت واقتح 7ت وأحرق7ت كل جحافل 
الغ7زاة،  ليئ7ا ألرواح حلق7ت ا7ا مالئك7ة 
الس7 اء وارتقت إىل راها اس7ال2 واط ئلان، 
طبت7م ش7هداءرا وطاات أرواحك7م الطا رة 

الزاكية سال2 عليكم سال2 سال2.

يحيى صالح الدين 

مه ة الفكر الو اا     تلفر املسل ا وغر املسل ا من اإلسال2 
ع5 تش7ويهه ورس7ب الكير من الخزعبالت واالف7رتاءات الكاذاة إليه 

كعقيدة وتارة اتش7ويه رسول الله مح د ع5 لصق اعض 
األفعال املشيلة إليه و   ال تليق اأي إرسان عاٍد أن يع لها 
أو يقوله7ا  كقوله7م لعله7م الله إره ق7ال جئلاكم االذاح 
و ل ي كن لرس7ول الرح ة واإلرسارية أن يقول ذلك  وقد 
قال عله - عز وجل - رح ة للعاملا وقال أيضا »ولو كلت 
فض7ا غليظ القلب الرفضوا م7ن حولك« ويعد من اا أارز 
العل 7اء الذين عرفوا خطورة  7ذا الفكر الخبيث وتصدوا 
له اكل ش7جاعة وحذروا اللاس مله  و العالمة السيد ادر 
الدي7ن الحوا  - رح ة الله علي7ه - وقد حورب من أركان 
اللظ7ا2 البائ7د والقى معاراة ش7ديدة ملهم اس7بب دوره 
التلويري لألمة ومواقفه الشجاعة  من الفكر الو اا . 

ي ي7ل الفكر الو اا7  أيضا خطورة االغة عى الس7لم 
االجت اع7  حي7ث وجد يف كتب اان تي ية أكير من خ س7 ائة موضل 
يجيز فيه قتل اآلخر ويت يل ذلك الفظه )يس7تتاب وإال يقتل( و ذا ما 
يفرس حب وعش7ق أتباع الفكر الو اا  لس7فك الدماء، مل أن الج يل 

يعلم ما    املواضل الت  ذكر ا الله تعاىل يف كتااه الكريم والت  يجوز 
فيها القتل : اللفس االلفس وكذلك علد قتال من يقاتلورلا. 

ويعت57 الفك7ر الو اا  عدوا للعل7م والتقد2 والتل ي7ة فقد صدرت 
فتوى تح7ر2 عل7م الجيولوجيا لصالح الف7وزان وفت7وى تحريم اللغة 
االرجليزي7ة لب7ن عيي 7ا وفت7وى تحر2 ك7رة القد2 
لللج7دي ااإلضاف7ة إىل تحري7م قيادة املرأة للس7يارة 
وغر 7ا م7ن الفت7اوى الت  تجع7ل املس7ل ا وغر 
املس7ل ا يتس7اءلون  7ل  7ذا فعال يع5 ع7ن دين 
الو اا7  وفت7اوى  الفك7ر  أن  ، واالطب7ل  اإلس7ال2 
مش7ائخه الهزيل7ة ال ت ت إىل اإلس7ال2 ا7يشء ال من 

قريب وال من اعيد. 
عى اللاس إن أرادوا تحصا عقولهم من خزعبالت 
الو ااية أن يعودوا إىل القرآن الذي تكفل الله اح ايته 
وإتب7اع قرر7اء الق7رآن أ ل البي7ت من أذ 7ب علهم 
الرج7س وطهر م تطه7را، وطاملا ت س7ك الي ليون 
اأقوى معادلة فال قلق عليهم من مكر أو خداع أعداء 
األم7ة، و ذه املعادلة تت يل ك 7ا قللا يف أكير من مقال وأكير من موقل 
:األمة والقي7ادة واملرشوع القرآر  ومل  ذه املعادلة االتأكيد أن اللرص 

حليفلا ،وأيم الله إن اللرص آت ألن الله خر اللارصين والله املوفق.
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

الحرب على اليمن ومشروع »املسلخ الكبري«

القدُس فوَق السياسِة.. وليست قضية جانبية

ما الذي يجري في السعودية ..؟!

راسم عبيدات*

رع7م يجب أن تك7ون القدس عاص 7ة العواصم 
ارمزيتها الديلية والوطلية السياس7ية والتاريخية 
ف7وق  تبق7ى  واإلرس7ارية،وأن  والحضاري7ة 
الخالف7ات والتجاذا7ات واملحاور العراي7ة العراية 
واإلس7المية،وررى اأن ما تتعرض له القدس يف ظل 
عرص البلطجة األمريكية، وقرار رئيسها املتصها 
ترام7ب ااعتبار 7ا عاص 7ة لدول7ة االحت7الل،أن 
يح7دث صدم7ة وصحوة كب7رة علد صل7اع القرار 
العرا7  واإلس7الم ،لتحقيق مصالح7ات عراي7ة-
عراية وعراية - إسالمية،فاالس7تهداف األمريك - 
الصهيور ،ل7ن يرتك أحدا،ولذلك رح7ن ردرك ت اماً 
ا7أن  لاك ضغوط7ا كبرة مورس7ت وت ارس عى 
القيادتا األردرية والفلس7طيلية للتخيل عن مديلة 
الق7دس ورعاي7ة األماك7ن املقدس7ة والقب7ول اأاا 
دي7س عاص ة لكيان فلس7طيل   زيل،حيث طلب 
اع7ض العرب من القيادتا األردرية والفلس7طيلية 
يف  اإلس7الم   التع7اون  ق 7ة  إىل  الذ 7اب  ع7د2 
اس7طلبول،أو تخفي7ض ت ييله7ا يف حض7ور تل7ك 
ضغوط7اً  عراي7ة  دول  مارس7ت  الق ة،وكذل7ك 
كب7رة ع7ى الرئي7س عباس،للقب7ول اأا7ا دي7س 
عاص ة للدول7ة الفلس7طيلية،والتخيل عن القدس 
مقاال إغ7راءات مادي7ة كبرة،عرشة ملي7ار دوالر 
أمريك7 ،وال رل7ى أن البعض العرا   ذا،يس7عى 
إىل س7حب الوصاية والرعاية األردري7ة عن األماكن 
املقدس7ة ويف املقدمة ملها املس7جد األقىص، وكذلك 
الع ل عى ته يش دور األردن س7واء يف ما يس7 ى 
اصفقة القرن واملفاوضات وامللف السوري،وزيادة 
أزمته7ا االقتصادية،اعد2 تقديم مس7اعدات مالية 
لها،ورح7ن رتذكر جي7داً يف  بة ااب األس7باط اأن 
اع7ض األط7راف العراي7ة أج7رت اتصاالته7ا م7ل 
دولة االحت7الل اعيداً ع7ن األردن،طامحة يف رعاية 
األماكن املقدسة واألقىص كبديل للرعاية والوصاية 

األردرية.
القيادتان الفلس7طيلية واألردرية،اعد التصويت 
يف الج عية العامة ضد القرار األمريك ،ستواجهان 

ضغوط7اً كبرة،فاألردن مهدد اقط7ل أو تخفيض 
املس7اعدة املالي7ة األمريكي7ة عله،وإمكارية تحوله 
للوطن البديل اطرد املزيد من الالجئا الفلسطيليا 
إليه م7ن أكير من دولة،وقد عق7دت مؤت رات لهذا 
الغرض،أرشكت فيها شخصيات أردرية ومن أصول 
أردرية سياس7ية وأكادي ية،والقيادة الفلسطيلية، 
يف الوق7ت الت7  كار7ت ترفض في7ه مقاال7ة مايك 
الس رائب الرئيس األمريك7  املتطرف،عى خلفية 
الق7رار األمريك7  ااعتب7ار القدس عاص 7ة لدولة 
فلس7طيلية  ش7خصيات  االحتالل،كار7ت  ل7اك 
الحكوم7ة  معه7ا  وسياس7ية،تجري  اقتصادي7ة 
األمريكي7ة اتص7االت حييية،لحيه7ا ع7ى تش7كيل 
قيادة اديلة،تقبل االحل واملرشوع األمريك ،معيدة 
استلس7اخ مرشوع روااط القرى الذي ق5ه شعبلا 

الفلسطيل .
ولذل7ك ر7رى ا7أن  ل7اك تط7ورات ج7داً خطرة 
آن  وفلس7طا،واالتايل  األردن  قادمة،مس7تهدفة 
األوان ل7كال الطرف7ا رضورة التح7رك خارج إطار 
ما يس7 ى ااملحور العرا  الس7ل  املتلفل االعباءة 
األمريكية،فقضي7ة الق7دس تحت7اج إىل توحيد كل 
الجه7ود العراي7ة واإلس7المية،ولذلك رح7ن ردع7م 
واقوة،تحركا أردريا - فلسطيليا رحو تركيا وإيران 
وس7وريا والعراق وروس7يا والصا،إليج7اد مظلة 
داع ة ملوقفيه ا،في ا يتعل7ق اقضية القدس،وما 
ال  أره7ا  مؤام7رات ضد  ا،وواض7ح  م7ن  يح7اك 
تستهدف قضية القدس فقط،ال األردن وفلسطا 
يف دائرة االستهداف ملشاريل ومخططات أمريكية - 

إرسائيلية مشبو ة قادمة.
يف ذروة املعركة واالشتباك واملواجهة الفلسطيلية 
والعراي7ة واإلس7المية والعاملية مل أمري7كا ودولة 
الكي7ان الصهيور  حول الق7رار األمريك  ااعتبار 
الق7دس عاص 7ة لدول7ة االحت7الل خ7رج عليل7ا 
البع7ض العرا7  اتغري7دات يري7د م7ن خاللها،أن 
ييب7ت أر7ه صهيور7  ومكاٍب،أكير م7ن الصهايلة 
أرفس7هم،فكأن البع7ض العرا7   ذا،رتيجة لحالة 
الذع7ر واالرهيار الت  يعار7  ملها،يصل إىل مرحلة 
فق7دان التوازن،وتش7ل قدرته ع7ى التفكر،ورحن 

ر7درك ا7أن  7ذه الدول، 7  مس7تدخلة ليقاف7ة 
الهزي ة و«االس7تلعاج« يف ملطقتل7ا العراية،و   
اتغريداته7ا ووفود 7ا التطبيعي7ة القادمة للقدس 
وغزة،تحت مس7 يات ح7وار األديان،والت  ا ت ت 
اأمر 7ا ج ا رر7ا الفلس7طيلية جيداً،وقالت لها 
القدس وفلس7طا ليس7تا للبيل،وال جسور تواصل 
مل عدو يحتل أرض فلسطا ويهود ا،وقدسها لن 
تتلقح اغر لغ7ة الضاد،ولن تقبل االتطبيل العرا  
م7ل دول7ة االحت7الل ع7ى حس7اب حقوق ش7عبلا 

الفلسطيل .
فق7ط    حالة االرهي7ار والخوف والجبن،   
من دفعت وزي7ر خارجية البحرين خالد ان أح د 
آل خليف7ة للق7ول قبي7ل التصوي7ت ع7ى الق7رار 
الفلس7طيل  املقد2 للج عية العامة،حول إاطال 
وإلغاء ق7رار الرئي7س األمريك  ااعتب7ار القدس 
املحتلة عاص ة لدول7ة االحتالل،ورفض أي تغير 
والقارور ،اأر7ه  التاريخ7   لطااعه7ا  وتش7ويه 
يتوج7ب عليل7ا كعرب ومس7ل ا تف7ادي املعارك 
الجاربي7ة م7ل واش7لطن،واملقصود  ل7ا معركة 
الق7دس واألق7ىص واملقدس7ات،والرعاية األردرية 
القارور  والتاريخ  لل ديلة،والرتكيز  والوضعا 
ادالً من ذلك عى توايق عالقات ما يس ى ااملحور 
الس7ل  العرا7 « ع7رب أمري7كا« ،أو م7ا يكلون 
أرفس7هم اع7رب االعتدال«االعت7الل« م7ل أمريكا 
ملواجه7ة ومحارا7ة الع7دو املش7رتك إيران،والت  
الزعام7ات  م7ن  غ7ره  وزع7م  زع 7ه  حس7ب 
واملش7يخات الخليجية،تق7ود اإلر 7اب وزعزع7ة 

األمن واالستقرار يف امللطقة.
أن ترتعد فرائصك يا وزير خارجية البحرين،وأن 
ال تري7د أن تع 7ل أر7ت وال7دك ملصلحة فلس7طا 
والقدس والقضايا العراية،فلح7ن ردرك اأره راتج 
ع7ن عق7دة »االرتع7اش« الس7يايس املس7تدي ة يف 
التعامل مل أمريكا،ورحن رلصحك اأن تأخذ ش7يئا 
من جيل7ات الش7جاعة من ق7ادة العدي7د من دول 
أمري7كا الالتيلي7ة ك ورالي7س البوليف7  وماودرو 
الفلزوييل،فه7ؤالء  7م ع7رب أقح7اح م7ن صل7ب 
عدران وقحطان،أما أرت وأميالك فلش7ك يف رسبكم 

وارت ائك7م للعرواة.وتغريدت7ك  7ذه وق7دو2 وفد 
ا7الدك للقدس وغ7زة يف ذروة االش7تباك واملواجهة 
العراية – اإلس7المية ويف املقدمة ملها الفلسطيلية 
واألردري7ة م7ل امل7رشوع األمريك  امله7ود للقدس 
واملغر لطااعها القارور  والتاريخ ، يجعللا رضل 
كيرا من عالمات االس7تفها2 والش7كوك حول ميل 

 ذا السلوك والترصيحات.
أري7دك أن تعل7م ي7ا مع7ايل وزي7ر البحرين،ا7أن 
أمري7كا ومن قبله7ا اريطاريا وغر  7ا من الدول 
والتاري7خ  واض7ح  اش7كل  االس7تع ارية،قالت 
يعلم،اأر7ه ال صداق7ات دائ ة لديه7ا يف امللطقة،ال 
الع7راق  أك7راد  قضاي7ا  دائ ة،ولع7ل  مصال7ح 
وقبله7م حلفاؤ 7ا م7ن ق7ادة العديد م7ن األرظ ة 
العراية،أس7دلت عليهم أمريكا الس7تار ولم تلتفت 
ملصر م،اعد استلفاذ صالحيتهم،وأرت ودولتك،لن 
تك7ون ااالس7تيلاء ألمريكا،ف ل ارته7اء الصالحية 

ستجد رفسك عى قارعة الطريق.
القدس، ليست معركة جاربية يا معايل الوزير... 
القدس عاص 7ة العواص7م ودرته7ا وتاجها،و   
كارت وستبقى عراية – إسالمية – مسيحية ... إن 
كل7ت ال تكرتث ألمر ا من ملظ7ور ديل  أو قوم ، 

فذاك شأرك، ولكن دع غرك يهتم اأمر ا.
تأك7د ت ام7اً ي7ا مع7ايل الوزير،أر7ت والعديد 
م7ن الع7رب الذي7ن يس7تعجلون التطبي7ل م7ل 
االحتالل الصهيور ،ويري7دون رقله من مرحلة 
العش7ق الرسي إىل ال7زواج العلل7  وعى رؤوس 
االحت7الل  وزراء  رئي7س  يري7د  األش7هاد،ك ا 
رتليا 7و، فال الق7دس، وال فلس7طا، ي كن أن 
تكور7ا القراان عى مذاح التقرب من واش7لطن 
وكسب ود رتليا و وايلت ولي5مان ... ومن يريد 
أن يتصدى إليران فله ذلك، وا ة حدود مفتوحة 
معها، و   عى مرمى حجر عى أية حال، وليس 
ا 7ة من داع مل7د الي7د إىل حقوق الفلس7طيليا 
ومقدس7اتهم وعاص تهم، لتقدي ها »أضحية« 

عى مذاح التزلف والتقرب.

كاتب وصحفي فلسطيني

شاكر فريد حسن

ما يجري يف السعودية يهدد ا ااالرهيار 
وال7زوال ، ف ل7ذ وصول امللك س7ل ان ان 
عبد العزيز س7دة الحكم يف كارون اليار  
م7ن الع7ا2 ٢٠١٥ ، والس7عودية تتص7در 
العلاوين يف املواقل االلكرتورية وش7بكات 
التواص7ل االجت اع  والقلوات الفضائية 
األخب7ار  ور7رشات  العراي7ة  والصح7ف 
، وذل7ك افع7ل م ارس7ات  يف اإلذاع7ات 
ومس7لكيات االان املدلل » امللفتح » الذي 
ك7رس كل مواري7ث الحك7م وكل األعراف 
الت7  اليت عليه7ا م لكة آل س7عود من 
مش7يخات اللفط ، حي7ث ارقلب عى اان 
ع 7ه وزير الداخلي7ة وويل العهد يف حيله 
مح د ان رايف ، ولم يكتف اذلك ال أرص 
عى تصفية ما تبق7ى م ن يهدد حك ه، 
يف م7ا أصب7ح يع7رف اليلة » الس7كاكا 
الطويلة » ، الت  أعلن من خاللها ارتصاره 
عى أوالد الع ومة وعى اؤر » الفس7اد » 
، حيث ت7م القبض عى األم7راء والوزراء 
اته 7ة » الفس7اد » الضارا7ة أطلاا7ه يف 
م لكة الرمال املتحركة ملذ تأسيس7ها ، 
حيث رهبوا اروات الش7عب العرا  يف رجد 
والحج7از ، وقام7وا اتوزيعها عى ج يل 

األمراء والحاشية امللكية املقراة .
الس7بب  أن  الس7ائد  االعتق7اد  ولك7ن 
األس7ايس والرئيس وراء  7ذه االعتقاالت 
وتج ي7د أرصدتهم يف البل7وك واملصارف، 

 و الس7يطرة ع7ى أمواله7م وملياراتهم 
الضاري7ة  الس7عودية  ح7رب  لت وي7ل 
 « املس7 اة   ، الي 7ن  ض7د  والخ7ارسة 
عاصفة الح7ز2 » ، الت  تس7ببت اكاراة 
إرسارية للش7عب الي ل  ، وخلفت الكير 
م7ن الضحاي7ا والجرح7ى واملصااا عدا 
أصبح7ت  أن  اع7د   ، واملجاع7ة  الكول7را 
خزيل7ة الس7عودية يف عج7ز م7ايل كب7ر 
رتيجة استلزافها يف حرب الي ن ودع ها 
للج اعات التكفرية املسلحة يف سوريا، 

ودفل الخاوة ألمريكا .
ول7م يتوقف األمر الس7عودي علد  ذا 
الح7د ، فق7د أع7د2 الش7يخ ر 7ر الل ر ، 
وصعد لغت7ه التهديدية إليران وحزب الله 
ووضعه ع7ى قائ ة اإلر اب لدى مجلس 
التعاون الخليج  ويف مجلس ما يس7 ى 
ا77 » الجامع7ة العراي7ة » ، و 7دد أيضا 
اش7ن الح7رب ضد  7ا ، وق7ا2 اإجب7ار 
سعد الحريري عى االستقالة من ملصبه 
كرئي7س للحكوم7ة اللبلاري7ة ، وتح ي7ل 
حزب الله ما سيعاريه لبلان إار االستقالة 
، وكذل7ك اتهام7ه حزب الله ا س7ؤوليته 
عن إطالق الصاروخ البالس7ت  من الي ن 
ال7ذي وص7ل تخ7و2 الري7اض ، وكل ذلك 
االتزام7ن م7ل ع ليات التطبي7ل وتوايق 
العالقات مل الكي7ان اإلرسائييل ، الت  لم 

تعد خافية عى أحد .
ولك  يظه7ر » ارفتاحه » و« لي5اليته 
» س ح األمر السعودي لللساء يف امل لكة 

اقيادة السيارات.
م7ا يق7و2 ا7ه ويل العه7د الس7عودي 
القب7يل مح 7د ان س7ل ان  و ر7وع من 
، وق7د  السياس7ية  الح اق7ة واملرا ق7ة 
أخفق اش7كل كب7ر وواس7ل يف إيجاد أي 
جه7ة أو أي صوت إقلي 7  أو طرف دويل 
وغرا  يتجاوب أو يلحاز ملوقفه املترسع 
ومزاج7ه الطائ7ش اخص7وص التهدي7د 
إلي7ران وحزب الل7ه ، وكان الفت7اً املوقف 
املرصي املس7ؤول العقالر7  ، علدما ع5 
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس7ييس عن 
قلقه إزاء ترصفات السعودية وتهديداتها 
قائ7الً : » امللطق7ة ال تتح 7ل مزي7داً من 
الحروب » ، وألجل لجم املوقف الس7عودي 
املغامر واملقامر واملرا ق أرس7ل السييس 
وزير خارجيته سامح شكري لزيارة دول 
الخلي7ج واألردن الذي اتخذ موقفاً م ااالً 

لل وقف املرصي .
الس7عودية  إن   ، الق7ول  رافل7ة  وم7ن 
تش7هد ش7خصية لم تعهد ا م7ن قبل ال 
 7  وال امللطق7ة ، ش7خصية مختلف7ة ، 
وإرس7ان طاغية مس7تبد ومضطهد ازي 
حداا  واوب لي57ايل ملفتح ، ومهووس 
إىل ح7د الجلون االس7لطة ، وإخضاع كل 
م7ن يعارضه رأي7ه وموقفه الس7يايس ، 
وتجريده من موقعه وسلطته ، وستشهد 
األيا2 القادمة الكير م7ن األحداث ، الت  
سترتك آاار ا وتداعياتها وإفرازاتها عى 

مستقبل امل لكة العراية السعودية 

يشء من مخلفات الذبيحة.
إذن، كان اجتم�اُع الري�اض روتينيًّا، بني أطراف تع�رف بعضها جيداً، وُكلٌّ له 
دوُره وغايتُ�ه ومكانته.  لي�س هناك تغيريٌ يف موقف اإلم�ارات من حزب اإلصالح 
يس�تدعي املفاجأة، فما تقوُم به اإلمارات يف عدن والجنوب ضد كوادر هذا الحزب 

وقياداته، يتم برضا وتنسيٍق مع السعودية التي تقوُد تحالف العدوان.
والس�ؤال الذي ينبغ�ي لنا طرُحه هنا، ه�و عن موقف قيادة ح�زب اإلصالح التي 
ح�رت االجتم�اع، وهل بإْمَكانها أن تض�َع رشوطاً؟.. كأن تطل�ب وقف التصفيات 
واملضايقات التي يتعرض لها كوادر الحزب وقياداته يف الجنوب؟، أم ستكتفي بتذكري 
الراعي والجزار بالحديث »إذا ذبحتم فأحس�نوا الذبحة«؟. وهل ستخضع قيادة حزب 

اإلصالح لرغبة السعودية واإلمارات بأن يكون الحزب شمالياً ويتناىس الجنوب؟!.
أما فيما يتعلق بأهداف االجتماع، فلنا أن نس�أل: ما الذي يمكن مناقش�ته يف 
اجتماع بني »جزارين ورعاة« غري العلف والتس�مني والس�عي لتحويل اليمن إىل 

مسلخ كبري !.
م�روع تحويل اليمن إىل مس�لخ كبري، فش�ل يف الرابع من ديس�مرب 2017 
ب�إرادة إلهية � حس�ب ما يعتق�ده اليمنيون، الذين ي�رون يف الزعيم صالح مثَل 

كبش إسماعيل �.
ويف ح�ني نجا اليمنيون من فتنة ديس�مرب، يواصل تحال�ف العدوان غرقه يف 
دماء اليمنيني التي يس�فُكها يف مجازَر مروعٍة شبه يومية منذ ثالث سنوات. ومع 
ذل�ك، يبدو اليمنيون واثقني بانتصار دمائهم عىل س�يوف الطغاة واملس�تكربين 
كما انترص دم الحسني، وهذا ما يخشاه تحالُُف العدوان الذي تقوُده السعودية. 
ولذل�ك، يحاِوُل هذا التحالُُف إنقاذَ نفس�ه من خالل مروع�ه لتحويل اليمن إىل 

مسلخ كبري، يذبح اليمنيون بعضهم ذاتياً.
ومثلما فِش�َل مروع التحالف الس�ابق، ستفَشُل مش�اريعه الالحقة بفضل الله 
وبفض�ل يقظة وتضحي�ات األبطال يف الجيش واللجان الش�عبية، وعىل قيادة حزب 
اإلصالح أن تدرك أنها س�تغرق يف دماء اليمنيني، ولن تجد لها تبًة أَْو جبالً يعصمها 

من طوفان الدم، إن هي تعاملت مع الوطن والشعب كمسلخ وخرفان.
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 إذا تصرَف اإلنساُن يف مالِه عكس توجيهاِت اهلل..
يصبُح ماُلُه عذاباً له.. ويضرُب نفسيَتُه وحكمَته

عندما يلبس الشيطان ثياب 
الناصح لك:ــ

تحدث الش7هيد القائد - سال2 الله عليه-  يف 
مح7ارضة ) ملزمة ( ال7درس الحادي عرش من 
دروس رمض7ان عن اإلرفاق يف س7بيل الله و و 
يرشح اآليات اش7كل موس7ل وع يق وواضح، 
حيث جاءت اآليات تباعا عن اإلرفاق والتشجيل 

عليه يف سورة البقرة من اآلية )261(..
ولف7ت - س7ال2 الل7ه علي7ه - إىل وسوس7ة 
الش7يطان لإلرس7ان ال7ذي يري7د أن يلف7ق ماال 
يف س7بيل الله، حي7ث قال:] و ل7ا و و يتحدث 
7يَْطاُن يَِعُدُك7ُم اْلَفْقَر{  ع7ن الجارب امل7ايل: }الشَّ
الش7يطان س7يظهر مع7ك وكأر7ه راص7ح ل7ك 
]ال تضي7ل حق7ك لدي7ك البي7ت ميلء وأر7ت كذا 
ترصف حق7ك  م فقط س7يلعبون ا7ه[ يظهر 
وكأره ش7يبة راص7ح لك يخوفك م7ن الفقر ]ال 
ت7رصف حقك ويف األخ7ر لن يعطوك ش7يئاً وال 
أحد س7يلفعك ول7ن يعطيك أحد م7ن أولئك وال 
مائ7ة ري7ال قرضة أت7رك ال دخل ل7ك[. واعض 
الش7يبات ي يل ش7يطان حقيقة، اعض اللاس 
ي يل يف مس7ألة امل7ال ملطق ش7يطان.. اعدما 
قال: }َواْعَلُ وا أَنَّ الل7ََّه َغِل ٌّ َحِ يٌد{)البقرة: من 
اآلي7ة267( فعلدم7ا تلفقون يف  ا 7ا وعدكم 
اه م7ن األجر، ومضاعفة ما يخل7ف اه عليكم.
أقب7ح  ِااْلَفْحَش7اِء{)البقرة:268(  }َويَأُْمُرُك7ْم 
حالة، الفحش7اء ا عل7ى: امللكر الس7يئ ميل ا 
7وِء َواْلَفْحَش7اِء{ قال  لاك: }إِرََّ ا يَأُْمُرُكْم ِاالسُّ
)البقرة: م7ن اآليةب16(،  لا يقد2 الفحش7اء: 
البخل، أن تبخل فال تعط  ُسّ يت فحشاء.[.

الفرُق اَا وعِد )الله(..ووعِد )الشيطان(:77
ويف ذات الس7ياق اّا - س7ال2 الله عليه - أن 
اإلرس7ان ال مفر ل7ه من أن يخت7ار أحد األمرين 
إما إتباع أوامر الله، وإما إتباع أوامر الشيطان، 
7يَْطاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر َويَأُْمُرُكْم  حيث قال:] }الشَّ
ِااْلَفْحَش7اِء َوالل7َُّه يَِعُدُك7ْم َمْغِفَرًة ِمل7ُْه َوَفْضالً 
فهل7ا  إذاً  َعِليٌم{)البق7رة:268(.  َواِس7ٌل  َوالل7َُّه 
ارته7ت القضي7ة إىل أره أرت أم7ا2، إّما أن تطيل 
الشيطان الذي يعدك الفقر، ويخوفك من الفقر 
فيلته  املوضوع إىل أره يأمرك افحش7اء، أو أن 
تستجيب لله الذي }يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِملُْه َوَفْضالً{. 
فتعت5 ح اقة، ويعت5 موقفاً فاحش7اً يف سوئه 
أن تس7تجيب للش7يطان، وال تستجيب لله. ألره 
 ل7ا قال الش7يطان يعدكم ك7ذا }َوالل7َُّه يَِعُدُكْم 
َمْغِف7َرًة ِمل7ُْه َوَفْضالً{)البقرة: م7ن اآلية268( 
ااإلضاف7ة إىل أن الفارق أن الش7يطان س7يأت  
يوس7وس، أم7ا الل7ه فقد ق7د2 آي7ات واضحة، 
ووعوداً واضحة، وأميلة واضحة، فأن يستجيب 
اإلرسان لوسوس7ة من ش7يطان، ويرتك وعوداً 
رصيحة يس7 عها من الله، فهذا يعت5 فحشاء 
فع7الً، مواقف فاحش7ة يف س7وئها. الفحش7اء: 
اليشء الذي  و ملك7ر يف فظاعته يعل : ملكرا 

فضيعا[.

كيف تكون )حكيما( عندما 
تكلم الناس عن اإلنفاق:ــ

وأرشدرا الشهيد القائد-  سال2 الله عليه - إىل 
الطريقة الصحيحة إلرش7اد اللاس وتشجيعهم 
ع7ى اإلرفاق يف س7بيل الل7ه حيث ق7ال:] }َوَمْن 
ي7ُْؤَت اْلِحْكَ َة َفَقْد أُوتَِ  َخْراً َكِيراً َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ 

أُول7ُو اأْلَْلبَاِب{)البقرة: من اآليةب26(.  لا في ا 
يتعلق االجارب املايل أعل : االلس7بة ملن يتحرك 
ك وج7ه للل7اس، ك وج7ه لللاس مل7ن يتحرك 
ليق7د2 لللاس ع الً يتحرك7ون فيه. تلحظ  لا 
يف موضوع املال أره موضوع حساس، موضوع 
امل7ال حس7اس أي علدم7ا تج7د  ل7ا الوع7ود 
العظي 7ة م7ن جه7ة الل7ه، والتش7جيل الكبر 
املتك7رر، أن تعرف أن املال ل7ه وقل يف اللفوس، 
فال تحاول يف ع لك أن تكون االشكل الذي يبدو 
مر ق7اً لللاس احي7ث تكون طلبات7  ملهم - 
تقريباً - يف مش7اريل ع لية وإن كارت يف سبيل 
الله، طلبات  ملهم االشكل الذي را ا قد يكون 
أكير م 7ا أقدمه لهم من وع7 ، من  دى،  لا 
قد تؤدي املس7ألة يف األخر إىل ر7وع من التذمر، 
ر7وع من التهرب، ورا 7ا ك ا قال يف آية أخرى: 
}َوال يَْس7أَْلُكْم أَْمَواَلُكْم إِْن يَْسأَْلُكُ وَ ا َفيُْحِفُكْم 
تَبَْخلُوا َويُْخ7ِرْج أَْضَغارَُكْم{)مح د:37(.فيجب 
ع7ى اإلرس7ان أن يفه7م: ا7أن موض7وع امل7ال 
 ، موضوع حس7اس، مه 7ا كان اإلرس7ان خررِّ
را ا األشياء متكررة عليه، املتكررة قد تؤدي يف 
األخر ولو يف حالة غضب معا، ولو يف حالة أن 
يحصل له خسارة يف تجارة معيلة، فيحصل أن 

يقدح يف رفس7ه أش7ياء، والقوادح يف اللفس  و 
 7ذا ذكر ا في 7ا يتعلق الاس كب7ار، ألم يذكر 
 ل7اك االلس7بة للب  الل7ه إارا يم؟ }َق7اَل اََى 
َوَلِكْن ِليَْطَ 7ِ�َّ َقْلِب {)البق7رة: من اآلية260(. 
أيضاً الشخص اآلخر أيضاً من أولياء الله علدما 
قال: }أَرَّى يُْحِي  َ 7ِذِه اللَُّه اَْعَد َمْوِتَها{)البقرة: 
من اآليةب25(. الله قال يف األخر: }َوال يَْس7أَْلُكْم 
أَْمَواَلُكْم{)مح 7د: م7ن اآلي7ة36( كل أموالك7م 
وأسئلة مجحفة، }إِْن يَْسأَْلُكُ وَ ا{ ألم يأت  لا 
اخط7اب عا2؟ }َفيُْحِفُكْم{ اعدكم، اعدكم  كذا 
}تَبَْخلُوا{ }َويُْخِرْج أَْضَغارَُكْم{ فيطلل كال2 سيئ 
حول موضوع املال، ]إر ا ضيعوا حقلا، ال يوجد 
يشء وال رأيل7ا يشء وال، وال..[ يف األخر ال تدري 
وقد تحول  و إىل محارب لليشء الذي كان يلفق 

يف سبيله.
فيج7ب أن رتحدث م7ل اللاس اش7كل عا2، 
أعل :  ذه القضية قرآرية أساسية: أن تخاطب 
اللاس اشكل عا2، وتحيهم عى اإلرفاق يف سبيل 
الل7ه، تحيهم ع7ى اإلرفاق يف مختل7ف مجاالت 
ال5، ألن الق7رآن الكريم تل7اول املواضيل كلها، 
وتق7د2 كل ما ش7جل الل7ه اللاس ا7ه يف القرآن 
الكري7م، وترتك الل7اس عى حس7ب ا ت امهم 

ومستوى إي ارهم وطاقاتهم[.

األشياُء التي تركزُ عليها 
عندما تتحدُث عن اإلنفاق:ــ

ويف ذات الس7ياق قال الش7هيد القائد - سال2 
الل7ه علي7ه - :] يجب أن تخاط7ب اآلخرين، وأن 
تذكر اآلخري7ن اأره7ا مس7ؤولية، وأرها قضية 
يدع7ى إليها كل إرس7ان، وأرها إيجااية اش7كل 
كبر، ألره يس7تطيل اللاس أن يلهضوا اأش7ياء 
كي7رة وا7دون أن يح7س أي ط7رف ايق7ل، أو 
يحس اأره أر ق، أو يحس اأره وكأره  و الذي 
يتح ل األعب7اء ا ف7رده، أو مج وعة لوحد ا 

مه ا كاروا خرين.
يجب أن يكون الطرف اآلخر أرا أو أرت أعل : 
رح اء، رح اء اقدر اإلمكان، فتقد2 مشاريعك 
الع لي7ة االش7كل ال7ذي تراع  فيه حساس7ية 
يب7دو  ال  ال7ذي  واالش7كل  اللف7وس،  يف  امل7ال 
مر ق7اً لللاس، وتركز اش7كل كب7ر يف توعيتك 
يف تبييلك وتبا أ  ي7ة القضية الت  أرت فيها، 
أ  ي7ة الع ل الذي أرت في7ه، أ  ية األطروحة 
الفالري7ة الت  أرت تتبلا ا فب ق7دار ا ت امهم 

سيقدمون.
فيج7ب أن يك7ون من األش7ياء الت7  رعت د 
وتذك7ر  الل7اس،  موض7وع  داي7ة  يف  عليه7ا 
الل7اس فال تكون م 7ن يتح7اىش أن تذكر اأن 
الل7ه س7بحاره وتعاىل را7ط ااملال مس7ؤوليات 
متعددة، وجعل املال محكاً إي ارياً كبراً، وجعل 
املال أيضاً وس7يلة من وس7ائل أن يتل ى رفس 
امل7ال يف رفس7ه أن يتل ى ل7ك، وأن يكون وراءه 
أج7ر كبر يف الدري7ا ويف اآلخ7رة. ال يكون واحد 
مستحيا، فقط يقد2 له عبادات معيلة ال يكون 
فيها عب7ادات مالية عى أس7اس أر7ه ال يقول: 
اأن قد معه طلبات مالية!.قد2 دين الله اش7كل 
متكام7ل، ألر7ه أحياراً قد تقد2 للل7اس عبادات 
معيل7ة م7ن الت  ليس فيه7ا طلب7ات،  لا أرت 
تق7د2 الدين راقصاً، االش7كل ال7ذي ال يلفعهم 
 م، ال يس7تح  اإلرسان أن يتحدث عن اإلرفاق 
يف س7بيل الله، واهذا األس7لوب الخطاا  العا2، 
ويف رفس الوقت اهذا األسلوب الذي يرفق اكير 
من ماذا؟ من التش7جيل والدف7ل االلاس إىل أن 
يلفقوا يف س7بيل الل7ه، وال يكون ع لك يف رفس 

الوقت مليئا ااملشاريل املالية[.

معظم بواعث التفرق هي: البغي، والحس�د. والبغي والحس�د منبعه 
هو: النظرة الش�خصية، مصالح ش�خصية، حقوق ش�خصية، أهداف 
ش�خصية، ومقاصد شخصية.]يف ظالل دعاء مكار2 األخالق الدرس 

األول ص:11[

أولئ�ك الذي�ن تفرقوا من بع�د أنبيائهم، إن م�ا كان يدفعهم للتفرق 
ه�و البغي هو الحس�د. البغي م�ن بعضهم عىل بع�ض أعدائهم، ومتى 
س�تعتدي عىل أخ ل�ك يف الله وأنت وه�و منطلقان يف مي�دان العمل لله 

بإخالص لله.]يف ظالل دعاء مكار2 األخالق الدرس األول ص:11[

}الَِّذيَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت{البينات التي ترسم 
لهم طريقة واحدة يس�ريون عليه�ا فال يتفرق�ون وال يختلفون، بينات 
كيف يكون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلمة بينات أي واضحات، هم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل هذا 
االخت�الف والتفرق بعد البينات؟ أليس معناه تعمد ولهذا قال:}َوأُوَلِئَك{ 
م�ن يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءه�م البينات}َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب 

َعِظيٌم{.]سورة آل ع ران الدرس الراال عرش ص:16[
عندما تجد اختالفاً بعد نبي من أنبياء الله، تأكد بأن الطرف املخالف 
ه�و يخالف عن علم، ه�ذه قاعدة هن�ا ثابتة، وتك�ررت يف أكثر من آية 
مخالفني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأّول له عىل اإلطالق.]س7ورة 

البقرة الدرس التاسل ص:27[
االخت�الف ال يكون س�ببه وال منبعه ش�يئا من جه�ة الله، تقصريا يف 
بينات�ه، أو قصورا يف تبليغ رس�له عىل اإلطالق، منش�ؤها فئات أخرى.

]سورة البقرة الدرس الحادي عرش ص:3[   

مقتطفاٌت نورانية
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مواجهات جديدة مع قوات االحتالل وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيني إىل 15 منذ القرار األمريكي
 : فلسطين المحتلة

تواصل7ت االحتجاجاُت الفلس7طيليُة عى 
الق7رار األمريك7  اإع7الن الق7دس عاص ة 
للكي7ان الصهيور7 ، االت7وازي م7ل تواُصِل 
املواجه7ات م7ل ق7وات االحت7الل يف عدد من 
ملاطق الت اس االبالد، واس7ت رار س7قوط 
إصاا7ات يف صفوف الفلس7طيليا جراء تلك 

املواجهات.
ويف آخر املستجدات، اردلعت، أمس األحد، 
مواجه7ات ا7ا ق7وات االحت7الل االرسائييل 
والش7بان الفلسطيليا، عى مدخيل مخيَ   

الفوار والعروب يف محافظة الخليل.
واحس7ب ما أفاد املركز الفلسطيل ، فقد 
ق7ا2 ش7باب فلس7طيليون ا واَجه7ة قوات 
االحت7الل عى الحاجز االحجارة والزجاجات 
االحت7الل  ق7وات  قام7ت  في 7ا  الفارغ7ة، 
ا الحقتهم ااتجاه ملطقة الهجرة ومدارس 
وكالة األورروا، وألقت واا7الً من قلاال الغاز 
ااتجا ه7م، م7ا دف7ل جلوَد االحت7الل افتح 
البواا7ة الرئيس7ية لل خي7م وم7رور مئ7ات 

السيارات املحتجزة.
وقام7ت مج وع7ات أخ7رى من الش7بان 
الفلسطيليا ا هاج ة ال5ج العسكري عى 
مدخ7ل املخيم، في 7ا قامت ق7واُت االحتالل 
ا الحقتهم ع5 الحقول ااتجاه الدة الحدب.
ك 7ا اردلع7ت مواجه7اٌت أخ7رى يف اليو2 
رفس7ه ع7ى مدخ7ل مخي7م العروب ش7 ال 

الخلي7ل اع7د قيا2 جل7ود االحت7الل اتوقيف 
طالب جامع  من طلبة كلية العروب التقلية 
واالعتداء علي7ه االرضب، ما دفل ا ج وعٍة 
من ش7بان املخيم مهاج ة الجلود ورج هم 
ا الحق7ة  الجل7ود  فارش7غل  االحج7ارة، 
الش7بان، في ا ت ك7ن الش7اب الجامع  من 

اإلفالت من قبضة الجلود.
وقامت قوات االحتالل ا الحقة الش7بان 
داخل املخيم حتى املس7جد الجديد، وحاولت 
مح7ارصة اع7ض الش7بان داخ7ل املس7جد 

وأغرقته7م االغ7از املس7يل للدم7وع لكلهم 
ت كلوا من الفرار.

إىل ذلك، أعللت وزارة الصحة يف غزة أمس، 
ع7ن استش7هاد ش7اب فلس7طيل  يبلغ من 
الع ر 17 عاماً متأاراً اجراح أصيب اها قبل 
ع7دة أيا2 يف املواجهات الدائرة رشق القطاع، 
وقالت مص7ادر إن إصاات7َه كارت ارصاصة 
يف الرقبة وتع7ّرض لتهتك يف االث فقرات من 

الع ود الفقري.
واه7ذا يرتف7ل ع7دُد الش7هداء إىل 15 ملذ 

ار7دالع املواجه7ات م7ل ق7وات االحت7الل يف 
الضف7ة وغزة، عقب القرار األمريك  اش7أن 

القدس.
ع7ى صعي7د آخ7ر، ق7ال ر7ادي األس7ر 
الفلس7طيل ، إن %60 من القارصين الذين 
ج7رى اعتقاله7م خ7الل ح ل7ة االعتق7االت 
األخرة تعرض7وا للتعذيب الش7ديد االرضب 
امل5ح، وعالم7ات التعذيب ظلت واضحة عى 

أجساد م لعدة أيا2.
وأفاد اللادي   يف ايان صادر عله، أمس: إن 

ج يل القارصين املعتقل7ا تعرضوا لصلف 
أو لعدة أصلاف من التعذيب اللفيس وارتهاك 
القوارا الخاصة االقارصي7ن.. موضحاً أن 
س7لطات االحتالل تلفذ رفس األساليب احق 
املعتقل7ا الراش7دين والقارصين، ع7ى َحدٍّ 

سواء.
وأض7اف الل7ادي يف البي7ان أن »س7لطات 
االحتالل تقو2 أيض7اً االعديد من االرتهاكات 
اح7ق القارصين مل7ذ لحظة إلق7اء القبض 
يت7م  الت7   الوحش7ية  والطريق7ة  عليه7م 
ملازله7م يف س7اعات  م7ن  اه7ا  اقتياُد 7م 
متأخ7رة من اللي7ل، وحتى رقله7م إىل مراكز 

التحقيق والتوقيف«.
واحس7ب البيان فإنَّ من  ذه االرتهاكات 
لس7اعات  أو رشاب  طع7ا2  دون  إاقاؤ 7م 
طويل7ة وصل7ت يف اع7ض الح7االت املواق7ة 
ليوم7ا، وتوجيه الش7تائم واأللفاظ البذيئة 
وارت7زاع  وتر يبه7م،  وتهديد 7م  إليه7م، 
االعرتاف7ات ملهم تح7ت الضغ7ط والتهديد، 
ودفعه7م للتوقي7ل ع7ى اإلف7ادات املكتوا7ة 
االلغة الع5ية دوَن ترج تها، وحرمارهم من 
حّقه7م القارور  اوج7ود الوالدين واملحام  
خ7الل التّحقي7ق، وغر ذل7ك من األس7اليب 

واالرتهاكات.
وذكر الل7ادي أن قّوات االحت7الل اعتقلت 
ار7دالع  مل7ذ  األق7ل  ع7ى  ق7ارِصاً   )163(
االحتجاج7ات ع7ى إعالن الرئي7س األمرك  

اشأن القدس.

 نادي األسير الفلسطيني: 60 % من المعتقلين »القاصرين« تعرضوا للتعذيب الشديد

السلطات الرتكية تعزل 2756 موظفاً 
من مؤسسات الدولة على خلفية 

»انقالب« العام املاضي
 : وكاالت

أصدرت الس7لطاُت الرتكيُة، أمس األحد، مرسوماً يقي اعزل 
2756 من املوظف7ا الع وميا والعامل7ا يف الجيش والوزارات 
وقي7ادة قوات الدرك والبلديات وجهاز األمن والجامعات؛ اس7بب 

صلتهم ا7 »محاولة االرقالب« الفاشلة يف العا2 املايض.
وقال7ت وكالة »األراض7ول« الرتكية إن املرس7و2 ال7ذي صدر، 
صب7اح أمس، جاء فيه: »ت7م عزل 637 م7ن العاملا يف الجيش، 
155 مله7م م7ن قيادة الق7وات ال5ي7ة و155 آخرين م7ن قيادة 

القوات البحرية و327 آخرين من قيادة القوات الجوية«.
ك ا أوضح املرس7و2 أره »جرى عزل 360 م7ن القيادة العامة 
لق7وات الدرك و61 من املديرية العامة لألمن و  آخرين من قيادة 
خفر الس7واحل، إىل جارب عزل 1 3 من رئاس7ة الشؤون الديلية 
و10 م7ن وزارة الخارجي7ة وب1 م7ن وزارة الج 7ارك والتج7ارة 

و5 2 من وزارة العدل«.
وأشار املرسو2 إىل أره تم أيضا »إغالق 17 ج عية ومؤسسة«.
وكار7ت وكالة »رويرتز« قد ذكرت أن الس7لطاِت الرتكيَة ألقت 
القبَض عى رحو 50 ألف ش7خص، مل7ذ محاولة ارقالب يف يوليو 
الع7ا2 امل7ايض، ك ا صدرت ق7راراُت إقال7ة أو إيقاف ع7ن الع ل 
اح7ق رحو 150 ألفاً آخرين، ومن ايلهم جلود وأفراد يف الرشطة، 
ومعل ون وموظفون حكوميون؛ اس7بب ص7الت مزعومة ايلهم 
واا حركة فتح الله غولن رجل الدين املقيم يف الواليات املتحدة.

وقفة احتجاجية يف تونس تطالب بسن قانون يجّرم التطبيع مع إسرائيل
 : وكاالت

ش7هدت العاص ُة التورس7ية، وقفًة احتجاجيًة 
طالب عرشاُت املش7اركا فيها، ارملان البالد، اسن 
قار7ون يُج7ّر2 التطبيل م7ل الكي7ان اإلرسائييل، يف 

أرسع وقت م كن.
فلس7طا  أرص7ار  ج عي7ُة  الوقف7َة  ورّظ 7ت 
املس7تقلة، أم7ا2 املرسح البل7دي يف ش7ارع الحبيب 
اورقيبة وس7ط العاص ة تور7س. ورفل املحتجون 
ش7عاراٍت داع ًة للقضي7ة الفلس7طيلية، ورافضًة 
لق7رار الرئي7س األمريك7  دورالد ترام7ب االعرتاف 

االقدس املحتلة عاص ة للكيان اإلرسائييل.
وم7ن ا7ا الش7عارات الت7  رفعه7ا املحتجون، 
عاص 7ة  و«الق7دس  واج7ب«  التطبي7ل  »تجري7َم 
فلس7طا األادية« و«فلس7طا ُحّرة.. والصهيور  

عى ارة«.
وقال اش7ر خ7رضي، املدير التلفي7ذي لج عية 
أرصار فلس7طا، »رطاِل7ُب ال5ملاَن وكل الس7لطات 
يف تور7س اس7ن قار7ون لتجري7م التطبي7ل، ملعاقبة 
ُل له رفسه التعامل والتعاون  ومحاسبة كل من تسورِّ

مل إرسائيل«.
الجرائ7م  ت5ي7َر  يح7اِوُل  ص7وت  »أي  وأض7اف 
واالرتهاكات اإلرسائيلية احق الش7عب الفلس7طيل  

واملقدسات العراية واإلسالمية تجب معاقبته«.
وأش7ار خ7رضي أن »ج عي7َة أرص7ار فلس7طا 
قدم7ت، األراع7اء امل7ايض، م7رشوَع قار7ون يف  ذا 

التور7يس  الش7عب  ر7واب  مجل7س  ل7دى  الغ7رض 
)ال5ملان(«.

َد عى رضورة اإلرساع يف املصادقة عى  ذا  وَش7دَّ
القار7ون، خاصًة يف ظل الوضل الصعب الذي ت ر اه 

القضية الفلسطيلية.
واعت5 خرضي أن »الوقف7ة االحتجاجية للتعبر 
ع7ن رفض الش7عب التوريس لق7رار ترام7ب، وتأييد 
لق7رار املجت 7ل ال7دويل الصادر م7ن األم7م املتحدة 
ا وافق7ة 128 دولة ارفض أي تغير يف وضل مديلة 

القدس«.

وكار7ت األمُم املتحدُة قْد أق7رت الخ يس الفائت، 
ااألغلبي7ة، م7رشوَع ق7رار، يؤك7د اعتب7ار مس7ألة 
القدس م7ن قضايا الوضل اللهائ  الت  يتعّا حلها 
ع7ن طريق املفاوض7ات املبارشة اا الفلس7طيليا 
و«اإلرسائيلي7ا«، وفًقا لق7رارات مجلس األمن ذات 
الصل7ة. ك ا يطالب القرار ال7دول اعد2 رقل اعياتها 

الدالوماسية إىل املديلة.
2َ رواٌب من مختلف الكتل ال5ملارية  وقبل أيا2، تقدَّ
التورس7ية االئح7ة ملكتب ال5ملان تطال7ب االترسيل 
اعرض  ذه املبادرة عى اللقاش واملصادقة عليها.

الجيش السوري يتقدم يف الغوطة الشرقية لدمشق ويضّيق الخناق على مسلحي »النصرة«
 : متابعات

واَصَلت قواُت الجيش العرا  الس7وري ع لياتها العسكرية، ضد مسلح  
الج اع7ات اإلجرامية يف ملاطَق متفرقٍة من الب7الد، محققًة إرجازاٍت جديدًة 

عى حساب تراجل تلظي ات املسلحا.
ورقل اإلعال2 الحرا  الس7وري، أمس األحد، عن تلس7يقيات املس7ّلحا أن 
الجيش السوري اات عى وشك إرهاء وجود تلظيم »جبهة اللرصة« اإلجرام  
يف آخر معاقله يف الغوطة الغراية لدمشق، حيث اعرتفت تلسيقيات املسلحا 
اتقد2 الجيش الس7وري يف ريف دمشق الجلوا  الغرا  وتضييق الخلاق عى 
جبه7ة اللرصة والفصائ7ل املرتبطة اها يف امللطقة، اعد س7يطرة الجيش عى 
عدة تالل ورقاط اعد ملطقة »الهلكارات« االسرتاتيجية، ااتجاه مزرعة ايت 

جن.
ورقلت تلس7يقياُت املسلحا عن أحد املسؤولا يف تلظيم »اللرصة« يُْدَعى 
»أا7و حذيفة الش7ام «، اتهاَمه، الفصائَل املس7لحة يف الجلوب الس7وري ا7 
»التخ7اذل« عن امللطق7ة وعد2 القيا2 اأي تحرك لفك الحصار عن املس7لحا 

املحارصين يف مزرعة ايت جن ومغر املر يف الغوطة الغراية.
واحس7ب املصادر، فقد أش7ار »أاو حذيفة الشام «، إىل أن امللطقة مه ة 

جداً وخسارتها تعل  خسارَة آخر املعاقل يف الغوطة الغراية لدمشق.
إىل ذلك، أفادت مصادُر إعالمية، أن وحداِت الجيش السوري ت كلت، أمس، 
من تدمر سيارة مزودة ارشاش اقيل، ملسلح  »اللرصة«، اواسطة صاروخ 
موج7ه أوق7ل ج يل من اداخلها ا7ا قتيل وجريح، يف محي7ط مزرعة »ايت 

جن« يف ريف دمشق الجلوا  الغرا .



َر ش���عبُنا اليمني  مقابل ه���ذا العدوان واإلج���رام قرَّ
العظيم الصموَد والثباَت والتصّدي للعدوان بش���جاعٍة 
نادرة، وهذا خياٌر مس���ؤوٌل للش���عب اليمني اختاره من 

خالل إرثه األخالقي والديني املبدئي واإلنَْساني..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   
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عباس السيد 
 

اللقاُء ال�ذي جَمَع قيادَة حزب 
العهد الس�عودي  اإلصالح بوليَّي 
واإلمارات�ي يف ال� 14 من الش�هر 
الجاري يف الري�اض، ال يزاُل يثريُ 
العديَد من التساؤالت والتكهنات 
االجتم�اع،  م�ن  اله�دف  ح�ول 
وعن رس التغي�ري املفاجئ لدولة 
اإلم�ارات يف موقفه�ا م�ن حزب 
اإلص�الح، وعالق�ة ذل�ك بغي�اب 
صال�ح عن املش�هد الس�يايس يف 

اليمن.
ِد األسئلة والتحليالت حول ذلك االجتماع  ولعل الس�بب يف تعدُّ
يع�ود إىل غب�ار التضلي�ل ال�ذي ينث�ره التحال�ف ال�ذي تقوُده 
الس�عودية عىل اس�راتيجيته وتكتيكاته منذ إعالنه »عاصفة 
الح�زم« التي اختف�ت أهدافها الحقيقية تحت غبار اس�تعادة 

»الرشعية« التي ال يزال البعُض مخدوعني، ينتظرون عودتها.
ومثلما يغّطي التحالُُف اسراتيجياته، يغطي أَيْضاً تكتيكاِته 
باس�تمرار. ولذلك، علينا أن ننفَض غب�اَر التضليل؛ كي نحصل 

عىل صورة أوضح وتحليل أقرب للواقع.
فالخالُف الس�عودي اإلماراتي، الذي ينعِكُس � بحسب رؤية 
الكثريين � يف انقسام املكونات السياسية املوالية لهما يف اليمن، 
ويف تع�دد الفصائل املس�لحة التي تنش�ط يف املناطق الخاضعة 
لس�يطرة التحالف.. هذا التعدد واالنقس�امات هو غباُر تضليل 
يت�مُّ نثُره عىل تكتيكات سياس�ية وأمنية ميدانية يس�تخدُمها 

العدوان لتحقيق أهداف محددة.
بمعنى آخر: الس�عوديُة واإلمارات ال يريدان أن يكوَن لحزب 
اإلصالح وجوٌد أَْو تأثريٌ يف املحافظات الجنوبية »ألسباب تتعلق 

بخطة فصل الشمال عن الجنوب«. 
لك�ن العالقة التأريخية للس�عودية بح�زب اإلصالح اليمني، 
تمنعها من القيام أَْو املشاركة العلنية املبارشة بمهمة »اجتثاثه 

من الجنوب«؛ ولذلك أوكلت املهمة لإلمارات.
األمُر أشبُه بالراعي الذي يشُعُر بصعوبة قياِمه بذبح خروفه 
الذي ربّاه لس�نوات، فيوكل املهمة إىل جارة أَْو للجزار، وال بأس 

يف أن يحصل الجار أَْو الجزار عىل قليل من اللحم أَْو 

الحرب على اليمن ومشروع »املسلخ الكبري«
أق7ول لهذه األم7ة و 7ذا املجت ل إن العيش7ة الت  
أراد 7ا الله لإلرس7ان  7  أن يعيَش اإلرس7اَن مكرماً 
عزي7زاً يف  7ذه الدري7ا، وإن عيش7ة اللك7د  7ذه الت  
رعيش7ها والظروف الصعبة ليس7ت العيش7ة الت  أراد 

الله لإلرسان أن يعيشها.
وأوصيكم اااللتحاق يف  ذه املسرة ميل ما ألتحقلا 
ورأيلا فيها إقامة العدل والقس7ط والرأفة والرح ة ما 
ا7ا املؤملا والعزة والكرامة أم7ا2 األعداء وكرس كل 
الج57وت وكل الظل7م و ذا اليشء فّضلل7ا الله اه عى 

ج يل األمم يف  ذا الزمان. 
أويص أ يل خاصة وأرا أعلم أرهم س7يتحركون من 
اعدي وأاق كل اليقة اأرهم سيلطلقون إىل أن يتحركوا 
ويسااقوا ويس7ارعوا، حيث وأرهم مستهدفون سواء 

تأخروا أ2 لم يتأخروا، واألوىل اهم أن يتحركوا يف سبيل 
الله وإال سوف تأت  لهم رضاة قاضية من الله. 

وأويص الش7باب يف  7ذا املجت 7ل أن ال يضيع7وا 
أوقاتهم يف الضياع والعيش7ة  7ذه وأن يتحركوا إىل أن 

يبلوا  ذا املستقبل ألرهم سلد  ذه األمة. 
أخت7م كالم  اأن أُعا د الله ورس7وله واإلما2 علياً 
وس7يدي وم7والي عبدامللك ا7در الدين الحوا7  العلم 
القائ7م اأن رظل وريبَُت يف  ذه املس7رة وأن ركون من 
أرص7ار الله وُجلِْده يف  ذه املس7رة ول7ن ررتاجل ولن 
رتخاذل حتى لو ارطبقت الس اء عى األرض، والسال2 

عليكم ورح ة الله واركاته.
الله أك5 – املوت ألمريكا – املوت إلرسائيل – اللعلة 

عى اليهود – اللرص لإلسال2.

الشهيد املجاهد/ محمد أحمد محمد مطهر القاسمي 
االسم الجهادي: أبو كمال 

محافظة صنعاء -  األمانة - السبعني 
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»اإلصالح« ومشروع العدوان!
الفضل يحيى العليي

ع�ىل م�دى 3 س�نوات تواِج�ُه بالُدن�ا عدواناً 
بربرياً غاشماً يطاُل املدنيني وممتلكاتهم بشكل 
يومي، ن�رى الضحايا املدنيني يقّدمون أرواحهم 
ويخ�رون ممتلكاتهم ب�دون أي ذنب ارتكبوه 
م�ن عدوٍّ ال يراع�ي رشَع الل�ه وال مواثيَق األمم 

املتحدة وال حقوقاً إنَْسانية.
ومم�ا يؤس�ف ل�ه أن نج�َد بع�َض الق�وى 
السياس�ية التي كان�ت تّدعي بأنه�ا مع الوطن 
وض�د الع�دوان كانت تعَم�ُل بالخف�اء من أجل 
الوصول للس�لطة وإقصاء اآلخرين دون ُمراعاٍة 
للرشاكة السياس�ية واالتفاقي�ات التي عقدوها 
م�ع رشكائه�م أنص�ار الل�ه.. ولوال لط�ُف الله 

َلدخل�ت صنع�اُء يف نف�ق مظل�م م�ن املواجه�ات 
الدموي�ة، وبفض�ل الل�ه ثم بش�جاعة ق�وات األمن ويقظته�ا أُحبط�ت املؤامرة 
وُكش�فت جمي�ع خيوطها وع�ادت األوضاع إىل م�ا كانت عليه ونعم�ت صنعاُء 

وغريُها من املحافظات باألمن واالستقرار.
لق�د كان لق�رار العفو العام الش�جاع للمغرر به�م بأحداث الفتن�ة والخيانة 
ارتياٌح ش�عبيٌّ واس�ٌع، وأثٌر ملموس عىل مس�توى الجبهة الداخلية، بما يُس�ِهُم 
بعودته�م إىل ُرْش�ِدهم كمواطن�ني صالحني وعفا الله عما س�لف، وه�و ما يؤّكُد 
ِحْرَص القيادة السياس�ية عىل الحفاظ عىل َلّم الش�مل وتقوي�ة الصفِّ الوطني؛ 
ألننا نواجُه تحالفاً عدوانياً رشس�اً يضم أكثر من 17 دولًة بأس�لحة فتاكة، ولوال 
صم�ود أبطال الجيش واللجان الش�عبية وصربُ وتضحيات أبناء الش�عب اليمني 

َلكانت اليمن اليوم مرحاً للمستعمرين وُشّذاذ اآلفاق.
يف هذا األس�بوع قامت قوات الجيش واللجان الش�عبية بالعديد من العمليات 
العسكرية الهجومية بجميع أنواع األسلحة جعلت العدوَّ ينسحُب مهزوماً للخلف 
غري قادر عىل مواجهة أبطال الجيش واللجان الش�عبية يف مختلف الجبهات رغم 

فارق اإلْمَكانيات يف العتاد.
إنَّ َمن يس�تمع لإلذاعات الس�عودية يع�رف حجم الخس�ائر البرشية واملادية 
التي يتعرَُّض لها قواُت الع�دوان يوميًّا يف املحافظات املحاذية لليمن رغم التعتيم 
اإلعالم�ي لإلع�الم املرئي املضل�ل للمواطن الس�عودي عما يج�ري يف املحافظات 
الس�عودية املحاذي�ة لليمن، نقُف بإجالل للش�باب األبطال م�ن الجيش واللجان 
الش�عبية الذين يدافعون بش�جاعة وببس�الة يف جميع الجبهات ويف عمق العدو 

السعودي.
مؤخراً ظهرت منظمٌة لرعاية أرس أبطال الجيش واللجان الش�عبية املرابطني 
يف جمي�ع الجبهات واالهتمام بأوض�اع أرسهم، ونحن نطال�ب الدولَة باالهتمام 
الكام�ل ورعاية األبطال املرابطني يف مختلف الجبهات وأرَُس الش�هداء والجرحى، 
كأق�ل واج�ب نقدُمه ملن بذل�وا أرواَحهم رخيصًة يف س�بيل ع�زة وكرامة الوطن 
اليمني وأبنائه ونقوُل لدول العدوان »س�تبقى اليمُن وستندحرون وتهزمون أنتم 

بإذن الله«.


