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ال�����ع�����دو ال����س����ع����ودي ي���ع���ت���رف مب���ق���ت���ل وإص�����اب�����ة 11 م�����ن ج����ن����ود وم�����ص�����رع ع�����ش�����رات امل����رت����زق����ة ب���ي���ن���ه���م ق�����ي�����ادي يف ال��ب��ق��ع

ال����ع����ام ال����ع����ف����و  ل������ق������رار  ت����ن����ف����ي����ذًا  ال����ف����ت����ن����ة  يف  ت�������ورط�������وا  مم������ن   227 ع������ن  اإلف��������������راج 

الصماد: نحن مع السالم ولن يموت شعبنا تحت الحصار وبواخرهم تمر من مياهنا

طالب احلكومة بتوفري القدر املتاح من الراتب للموظفني واالهتمام مبعاجلة اجلرحى وأسر الشهداء 
واملرابطني على وجه اخلصوص ودعا العلماء إىل حتريك اجملتمع ملواجهة الطغيان األمريكي

مفيت الديار اليمنية العالمة مشس الدين:
نحن يف معركة مقدسة تستدعي كل الشعب وال تستثني فردًا أو حزباً أو طائفة 

وعلى الجميع أن يأخذ بأسباب النصر والتحرك لدفع الشباب إىل الجبهات

ال عذر للجميع أمام اهلل
مشاهد حطام طائرة »تورنادو« بصعدةمشاهد استهداف طائرة f15  بصنعاء

طيران العدو 
في أجواء 

غير آمنة

صواريخ أرض جو 
تطال طائرتني 

حربيتني للعدوان يف 
أقل  من 24  ساعة يف 

صعدة وصنعاء
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 »زلزال2« يدك معسكر »المعزاب« والمدفعية ضرب تجمعات ومواقع العدو السعودي في مناطق متفرقة

مصرع قيادي بارز بني عشرات املرتزقة يف هجوم على معسكر »البقع« 
وإعالم العدو يعرتف بمصرع وإصابة 11 من جنوده

 : الحدود

يف آخ2ِر املس2تجداِت امليدا ية الت2 ش2هدتها 
اليوَم2ن  خ2لل  الح2دود،  وراا  م2ا  جبه2اُت 
املاضي2ن، تمّكا2ت وح2داُت الجي2ش واللجان 
إ ج2ازات جدي2دة يف  الش2عبية م2ن تحقي2ق 
عمليات عس2كرية متاوعة، تكبدت فيها قواِت 
الع2دو الس2عودي واملرتزق2ة خس2ائَر مادي2ة 
وثرشي2ة فادح2ة، أج2رت إع2ل9 الع2دو عىل 

االعرتاف ثجزا ماها. 
أثط2اُل  تمّك2ن  الهجوم22،  الصعي2د  ع2ىل 
الجيش واللجان الشعبية، من اقتحا9 معسكر 
البق2ا الواق2ا ُقبال2ة ماف2ذ الخ2راا ضمن 
ماطقة  جران، خ2لَل عملية  وعية، صاحبها 
تمش2يٌط مدفع22 وصاروخ22، أوقا خس2ائَر 
مادي2ًة وثرشي2ة فادح2ة يف صف2وف املرتزق2ة 
داخل املعس2كر، فيم2ا أوقعت  2ران الوحدات 
املهاجم2ة خس2ائر إضافية أَيْض2اً يف صفوفهم 

أثااا االقتحا9. 
وأف2اد مصدر ميدا 2 للمس2رة، أن القيادي 
يف صف2وف املرتزقة، العقيد حس2ن الرصاث2، 
أركان ح2رب ما يس2مى »لواا الوح2دة« التاثا 
للمرتزقة، لق2 مرصعه ثاران الجيش واللجان 

الشعبية خلل العملية ذاتها. 
ثالت2وازي ما ذلك، واصل2ت مدفعية الجيش 
واللج2ان اس2تهداف مواقا وتجمع2ات جيش 
العدو الس2عودي واملرتزق2ة يف مختلف مااطق 
املواجه2ات، حي2ث أف2ادت مصادر عس2كرية 
للصحيف2ة، ث2أن ع2دداً م2ن قذائ2ف املدفعية، 
ع2اٍت للجي2ش  رضث2ت يف الف2رتة ذاته2ا، تجمُّ
الس2عودي واملرتزقة يف ُكلٍّ من موقا الش2بكة 

وتب2ة القيادة ثاج2ران، وك2ذا يف موقا الكرس 
مج2ازة  ويف  ثجي2زان،  الق2رن  ومس2تحَدث 
وس2بحطل ثعس2ر، محققًة إصاثاٍت مبارشًة 
ودقيق2ة أوقعت ع2دداً من القت2ىل والجرحى يف 
صف2وف جيش العدو الس2عودي واملرتزقة عىل 
حد س2واا، إىل جا ب خس2ائَر ماديٍة متاوعة يف 

عتاد2م العسكري. 
وتزام2ن ذل2ك م2ا إط2لق ص2اروخ م2ن  وع 
»زل2زال2« املح2ي الصا2ا، ع2ىل معس2كر املعزاب 
يف ماطق2ة جيزان، حي2ث أفادت مص2ادُر ميدا ية 
للصحيفة ثأن الصاروخ أصاب 2دفه ثدقة، موقعاً 
قتىل وجرحى يف صفوف العسكرين السعودين. 

م2ن جا 2ب آخ2ر، أف2اد للمس2رة، مص2در 
يف وح2دة القااص2ة التاثع2ة للجي2ش واللجان 
الش2عبية، أن جادي2اً س2عودياً لق22 مرصع2ه 
ثعملية قاص استهدفته ثمدياة الرثوعة، فيما 
ت2م قا2ص جادين س2عودين آخَري2ن يف قرية 
ق2وى ثماطق2ة جي2زان، ثالتزام2ن م2ا قاص 
اثان من مرتزق2ة العدوان قبالة مافذ علب، يف 

ماطقة عسر. 
واعرتف2ت وس2ائُل إع2ل9 العدو الس2عودي، 
ثمرصع وإصاثة مجموع2ة جديدة مكوَّ ة من 
جاود اململكة، ثاران الجيش واللجان الشعبية، 
خلَل املواجهات الت2 ش2هدتها جبهاُت ما وراا 

الحدود يف اليومن املاضين. 
وتتبعت صحيفة املس2رة، تلك االعرتافاِت يف 
ع2دد من وس2ائل اإلعل9 الس2عودي، حيث ثلغ 
ع2دُد الجاود املع2رتَف ثهم 11 جادي2اً، ماهم 6 
قتىل و2م ُكلٌّ من: جمعان اليزيدي القحطا 2- 
مب2ارك جاث2ر ث2ن صاي2ج آل رشي الوادع22- 
عبدالله جراد آل مجايش الس2فيا 2 الشهري- 
محمد مهدي س2عيد الحميدا 2- يوس2ف عي 

دكا9- عبدالعزيز عي مجريش.
أم2ا الجرحى فعدد2م 5 جاود، و2م ُكلٌّ من: 
خال2د عبدالعزي2ز الز2را 2- خال2د الاويجع2 
الحويط2- عبدالرحمن الطقطق2 الحويط2- 
محم2د الس2ويه الحويط22- محمد ث2ن جاثر 

عسري.

هجوم نوعي يباغت 
املرتزقة يف »نهم« ومصرع 

5 منهم يف مأرب والجوف
 : خاص

ش2هدت عدٌد من محاور الجبه2ة الرشقية )مأرب،  هم، 
الجوف(، أمس االثان، عملياٍت عس2كريًة متاوعة  فذتها 
وح2دات الجيش واللجان الش2عبية، مس2تهدفة ع2دداً من 
مواق2ا وتجمع2ات مرتزقة الع2دوان يف مااط2َق متفرقٍة، 
وتكبدت قوات املرتزقة خلل تلك العمليات خس2ائَر مادية 

وثرشية فادحة. 
يف  ه2م،  فذت وحداٌت م2ن الجيش واللجان الش2عبية، 
أمس، 2جوماً  وعياً ثاغتت ث2ه مرتِزقَة العدوان يف أطراف 
تب2ة الس2فياة ويف موقا املح2روق ثماطق2ة القتب، حيُث 
أف2ادت مص2ادُر ميدا يٌة للصحيف2ة، أنَّ املرتزق2ة فوجئوا 
ثتقد9ُّ كاس2ٍح للوحدات، رافقته  2ران كايفة مرّكزة عىل 
تجمعاته2م وتحصيااتهم يف تلك املواق2ا، ما أَدَّى إىل وقوع 

عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 
ويف م2أرب والجوف، س2قط أرثع2ة من املرتزق2ة قتىل، 
ثعملي2ات قاص اس2تهدفتهم، أمس، يف مااط2َق متفرقة، 
حي2ث أفادت للصحيفة مصادر يف وح2دة القااصة، أ ه تم 
قا2ُص اثا2ن ماهم يف جب2ل فاطم ثمأرب، فيم2ا تم قاص 
االثا2ن اآلخَري2ن يف التب2ة البيض2اا ثمديري2ة املصلوب يف 

الجوف. 
ويف السياق  فس2ه، أفادت مصادُر عسكريٌة للصحيفة، 
أن كلً من املرتزق ط2ارق صالح فراس الجهم2، واملرتزق 
طه محسن حسن العتاث2، لقيا مرصَعيهما، أمس، ثاران 

الجيش واللجان الشعبية، يف جبهت2َ رصواح و هم. 
وتزام2ن ذل2ك م2ا قص2ف مدفع22، اس2تهدف تجمعاً 
للمرتزق2ة يف وادي رثيعة ثمديري2ة رصواح يف مأرب أَيْضاً، 
وأفاد مصدر ميدا 2 للمس2رة أن قذائ2َف املدفعية أصاثت 
2ا ثدقة عالي2ة، وأوقعت عدداً م2ن القتىل والجرحى  التجمُّ
يف صف2وف املرتزق2ة إىل جا ب خس2ائَر مادي2ٍة أُْخ22رى يف 

عتاد2م العسكري. 

إغارات مباغتة على مواقع املرتزقة 
بموزع ومصرع وإصابة 11 منهم يف 

عمليات متفرقة
 : تعز

تكبّد مرتِزقُة العدوان السعودي األمريك2، أمس االثان، 
خس2ائَر مادية وثرشي2ة فادحة، خلل عمليات عس2كرية 
جديدة  فذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية يف عدد من 

محاور جبهة تعز. 
وأفاد مصدٌر عس2كرية لصحيفة املسرة، أن وحداٍت 
م2ن الجيش واللجان، أغارت، أمس، عىل عدد من مواقا 
مرتزق2ة العدوان رشق معس2كر خال2د ثمديرية موزع، 
ومواق2َا أُْخ222رى غرب املديري2ة، حيث تم2ت مباغتة 
املرتزقة ثتقد9 خاطف رافقته  ران مكافة اس2تهدفت 
تجمعاتهم وتحصيااتهم يف تلك املواقا، وأكدت املصادر 
أن  2ران الوح2دات املهاجم2ة أوقعت عدداً م2ن القتىل 
والجرح2ى يف صف2وف املرتزق2ة، فيم2ا لج2أ ثقيتهم إىل 

الفرار. 
وحصل2ت صحيفُة املس2رة من مصادَر عس2كرية، عىل 
أس2ماا 6 قتىل من املرتزقة، لقوا مرصعهم يف اليو9  فسه 
خلل عمليات متفرقة للجيش واللجان يف جبهات الساحل 
الغرث2 وجبهات أُْخ22رى ثاملحافظة، و2م ُكلٌّ من: املرتزق 
محم2د الس2بئ2- املرتزق ثكي2ل رسحان- املرت2زق محمد 
الص2ري- املرت2زق فهيم العولق22- محمد الكش2ميم2– 

املرتزق عبدالو2اب سعد. 
وأضافت املصادُر أن 2ُااك 5 جرحى آخرين من املرتزقة 
سقطوا ثاران الجيش واللجان خلل اليو9  فسه يف جبهة 

املخاا. 

إنكسار كبري للمرتزقة يليه هجوم مضاد على مواقعهم يف »القبيطة« خّلف عشرات القتلى
 : لحج

ش2هدت عدٌد م2ن مح2اور جبهة محافظ2ة لحج، أم2س االثان، 
عملياٍت عس2كرية  وعية  فذتها وحدات الجيش واللجان الش2عبية، 

وتكبد فيها مرتزقة العدوان خسائر مادية وثرشية فادحة. 
وأف2ادت مصادر ميدا ية لصحيفة املس2رة، أن مجا2دي الجيش 
واللج2ان، تمكاوا، أمس من كرس زحف واس2ا ملرتزقة العدوان عىل 
التب2ة الخراا وجبل الحما9 ثمديري2ة القبيطة، وأكدت املصادر أن 
املجا2دين أوقعوا عرشات القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة خلل 

العملية، ما أَدَّى إىل ا كسار2م وفرار2م إىل  قاط ثعيدة. 

وعقب ا كس2ار الزحف،  ّفذت وحداُت الجيش واللجان الش2عبية 
2جوم2اً مض2اداً الحق2ت فيه م2ن تبقى م2ن املرتزق2ة إىل مواقعهم 
وأوكار2م وتمكات من السيطرة عىل إحدى التباب الت2 كان يتمركز 
فيه2ا املرتزق2ة الفاّرون، مضيف2ن ثذلك ا تَصاراً  وعي2اً إىل تفاصيل 
العملي2ة، وقد أكدت املصادر للصحيفة أن الهجو9 املضاد أس2فر عن 

وقوع خسائر مادية وثرشية إضافية يف صفوف املرتزقة. 
وكان أثط2ال الجي2ش واللجان الش2عبية قد تمكا2وا، أمس األول، 
من الس2يطرة عىل جبل الحما9 االسرتاتيج2 والتباب املحيطة ثه، يف 
املديرية، وكان املرتزقة يحاولون استعادَة ثعض مواقعهم 2ااك من 

خلل عمليات الزحف الت2 تم كرس2ا أمس. 

 : صنعاء:

يف إطار قرار العفو العا9 الصادر 
من رئيس املجلس السيايس األعىل، 
أفرج2ت الس2لطاُت األماي2ة، أمس 
االثا2ن، ع2ن 7ر1 م2ن املتورطن 
يف فتا2ة ديس2مر واملوقوفن داخل 

السجن املركزي ثصاعاا. 
ع2ن  اإلف2راج  عملي2ة  2َت  وتمَّ
الس2جااا ثحضور وزي2ر الداخلية 
الل2واا عبدالحكيم امل2اوري، وأمن 
ووزي2ر  عب2اد  حم2ود  العاصم2ة 

اإلعل9 َعبدالس2ل9 جاثر، وعدد من 
الشخصيات االْجتَماعية والعلماا. 
من جا ب آخر تم اإلفراج، أمس، 
ع2ن 30 ش2خصاً مم2ن تورطوا يف 
الفتاة يف محافظة عمران؛ ليُصبَح 
إجمايل املستفيدين من العفو العا9 
حت2ى اللحظة 227 ممن توّرطوا يف 

الفتاة. 
َ املف2َرُج عاهم عن  إىل ذل2ك ع2رَّ
الشكر والتقدير لقائد الاورة السيد 
عبدامللك ثدرالدين الحوث2، ورئيس 
املجلس الس2يايس األع2ىل؛ لإلفراج 

عاهم وتجاُوِز األحداث األخرة. 

 تنفيذًا لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي 

اإلفراج عن 227 من املتورطني يف فتنة ديسمرب بصنعاء وعمران
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 : ضرار الطيب 

يف ثا 22 إ ج2اٍز  وع2ٍّ له2ا خلَل أق2ل من 22 
س2اعة، أعلات قواُت الدفاع الج2وي اليماية، ليَل 
االثان، عن تمكُِّاها من إَصاثَة طائرٍة حرثية من 
 وع )F15( تاثعة للعدوان الس2عودي األمريك2، 

أثااا تحليقها يف سماا العاصمة صاعاا. 
ت إصاثة  وقال مص2دٌر ثالدفاع الجوي إ 2َّه تمَّ

الطائرة املعادية ثصاروخ أرض جو. 
جاا ذلك ثعد ساعات من رضثة  وعية مماثلة، 
 ّفذته2ا قواُت الدفاع الجوي، يف محافظة صعدة، 
حيث تمكات من إسقاط مقاتلة ثريطا ية تاثعة 
للع2دوان من ط2راز »تور 2ادو«  رشت املس2رة 

تفاصيل إسقاطها يف عدد األمس. 

وعرض اإلعل9ُ الحرث2 مشا2َد  وعيًة للحظة 
إصاث2ة الطائ2رة يف أج2واا العاصم2ة صاع2اا، 
وع2رض ألول مرة ع2ن جا ب من ق2درات الدفاع 

الجوي عىل رصد الطائرات املعادية. 
وث2دأت العمليُة -كم2ا تظهر مش2ا2د اإلعل9 
الحرث22- ثرصد تحليق طائرة م2ن طراز إف 15 
ثواس2طة كام2را حراري2ة متط2ورة، وثعد ذلك 
إط2لق ص2اروخ أرض جو لم يكش2ف عن  وعه 
ثاتج2اه الطائ2رة الت22 ثدور2ا أطلق2ت »ثالون 
ح2راري« ألكا2َر م2ن م2رة يف محاول2ة لخ2داع 
الص2اروخ ليصيب البالون ولي2س الطائرة ولكن 
ذلك ل2م يح2دث، حيث أظه2رت املش2ا2ُد لحظَة 

إصاثة الصاروخ للطائرة امُلعادية. 
ووفقاً لترصيحات قيادات عس2كرية يف الجيش 

اليما22 واللج2ان الش2عبية، وتحلي2لت مراقب2ن 
سياسين وعس2كرين، فإن اإل جازاِت العسكريَة 
اليماي2َة يف مج2ال الدف2اع الج2وي، تُعت2َرُ أكا2َر 
الرث2ات إيلماً لدول الع2دوان؛ كو ها تعتمُد عىل 
سلح الجو ثش2كل رئييس يف عملياتها العسكرية، 

وماذ البداية. 
وتؤكد تل2ك الترصيحات والتحليلت، املدعومة 
ثشوا2َد واقعية، عىل أن 2زيمة العدوان يف اليمن 
ثرياً ثاتت أمراً مفروغاً ماه، فماذ ما يقارب ثلث 
س2اوات والقوات الرية الت2 يستخدمها تحالف 
العدوان، مستمرة يف تكبد خسائر مادية وثرشية 
فادحة، س2واا عىل جبهات الداخ2ل أَْو يف ما وراا 
الحدود، والغط2اا الجوي 2و اليشا الوحيد الذي 
يقُف دوَن اكتساح الجيش واللجان الشعبية لُكلِّ 

مواقا تل2ك القوات، م2ا أّن ذلك الغطاا يفش2ل 
م2راٍت كا2رًة يف أن يح2وَل دوَن تق2د9 الجي2ش 
واللجان يف مااطَق عدة.  وثالتايل، ثات واضحاً أن 
سلَح الجو 2و الورقة العس2كرية الوحيدة الت2 
يرا22ن عليها الع2دوان، وأن س2قوط تلك الورقة 
سيعا2 فشلً واضحاً ورصيحاً و2زيمًة محتومة 
ل2دول العدوان، و2ذا ما تعمل عليه قوات الجيش 
واللجان الشعبية ثش2كل مستمر، إذ لطاملا يؤّكد 
قائد الاورة الس2يد َعبداملل2ك ثدر الدين الحوث2 يف 
خطاثات2ه األخرة الت2 ترصح ثش2كل علا2 عن 
تط2ور قدرات الدف2اع الجوي ثال2ذات، كما تؤكد 
قياداٌت يف قوات الجيش واللجان أن 2ااك خراٍت 
يماي2ًة تعكف ع2ىل ذلك ثتوجيه2ات مبارشة من 
قيادة الاورة والقيادات السياسية والعسكرية. 
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الرئيس الصماد: نحن مع السالم ولن يموت شعبنا جوعاً وهم يمرون من مياهنا ببواخرهم
 : خاص 

ح2ّذر الرئي2ُس صال2ح الصّم2اد، قوى 
العدوان األمريك2 الس2عودي من استمرار 
الحدي2دة،  عدوا ه2ا وتصعيد22ا ثاتج2اه 
مؤكداً يف الوقت ذاته أن اليمن ما الس2ل9 
ال2ذي يحف2ظ للا2اس الحقَّ امل2رشوَع من 

الَعيش ثكرامة.
وقال الصّماُد أثااا لقائه ثاائب املبعوث 
األمم2 معن رشيم والوف2د املرافق له: إن 
تصعي2داً للعدوان س2يقاثل ثاإلق2دا9 عىل 
خيارات اس2رتاتيجية س2يتم اس2تخداُمها 
يف حال وصلت األم2وُر إىل طريق اللعودة، 
ووصول الحل السيايس إىل طريق مسدود، 
وماها خيارات قطا البحر األحمر وامللحة 
الدولية، مشراً إىل أن »ثواخر قوى العدوان 

تمر من ميا2اا وشعباا يموت جوعاً”.
وأعرب الرئيُس الصماد عن االس2تعداِد 
للع2ودة إىل طاول2ة املفاوض2ات ثالق2ول: 
» حن جا2زون ومس2تعدون للتفا2مات، 
وس2يجدون ما2ا ما ل2م يج2دوه يف املايض 
لي2س تاازالً وإ ما حرص2اً عىل حقن دماا 

الشعب وعىل أمن واستقرار املاطقة«.
وأّك2د أن اللق2اَا فرص2ٌة إليصال صوت 
الش2عب اليما2 م2ن خلل  ائ2ب املبعوث 
والوفد املرافق له إىل املجتما الدويل.. وقال 
»إن املوقَف الذي س2معتموه ماا يف جايف 
22و املوق2ف ال2ذي س2معتموه يف الكويت 
ومس2قط و2و املوقف الذي ستس2معو ه 
اليو9 وك2ذا املوقف الذي ستس2معو ه ماا 
ثع2َد ألف عا9 من الي2و9 حتى لو حورص ا 
ول2و ل2م يب2َق معاا س2واا مرثا واح2د أَْو 
مديرية واح2دة يف الجمهورية؛ أل اا  متلك 
مرشوع2اً وقضي2ة واح2دة و22و  ف2س 
املوقف الذي س2معتموه ماا و حن يف عدن 

وحرموت وجميا أرجاا الوطن«.
وعّر رئيُس املجلس السيايس األعىل عن 
أمله يف أن تمال 2ذه الزيارة ثداية ا فراجة 
للعملية السياسية.. وقال » حن جا2زون 
ثماتهى التفا2مات والحرص عىل الس2ل9 
وم2ّد أيدياا للس2ل9 وما ثعد 22ذه الزيارة 

ليس كما قبلها«.
وأض2اف »إ اا ما الس2ل9 الذي يحفظ 
للااس الح2ق املرشوع من العيش ثكرامة، 
فاح2ن ال  ُق2ي وال  هم2ش أح2داً ول2ن 
 ستبد ثالس2لطة ولن  حكم اليمن لوحد ا 
 حن رشكاا ما جميا أثااا الش2عب متى 
ما جاؤوا للتفا2م عىل طاولة الحوار ثعيداً 
عن محاَولة اإلقصاا والتهميش والشطب 

من عىل الخارطة«.
واس2تغرب م2ن حالة الصم2ت الغريب 
للمبعوث األمم2 ولد الشيخ يف ظل تصعيد 
الع2دوان وقتله للمد ين وع2د9 إصدار أي 
ترصي2ح ثذلك.. مؤّكداً أن الش2عَب اليما2 
ث2دأ يفقد الاق2ة ثمصداقية األم2م املتحدة 

ودور2ا يف معالجة وحل األزمة اليماية.
ولف2ت الرئيُس الصماد إىل أن أية خطط 
جزئي2ة كم2ا 22و مط2روح يف موض2وع 
الحدي2دة 222 ضي2اع للحل2ول والوق2ت.. 
مؤّك2داً الرغبة يف الس2ل9 والدخ2ول يف أية 
مفاوض2ات يف ح2ال ملس2اا رغب2ة وجدية 
م2ن األمم املتحدة ودول العدوان يف تحقيق 
حس2ن  إثب2ات  امل2ؤرشات  وأول  الس2ل9، 
الاوايا ثرف2ا الحصار وفتح مطار صاعاا 
ال2دويل وإيقاف الرثات الجوية وطلعات 

الطران.
ثال2دور  الصم2اُد  الرئي2ُس  وأش2اد 
اإل س2ا 2 لألم2م املتح2دة قائ2لً »ال  ُاِكُر 
الدوَر اإل س2ا 2 لألمم املتح2دة والذي كان 
لها موقٌف إ س2ا 2 يف إيصال املس2اعدات 
واس2تمرار التواصل من خلل ثعاات األمم 
املتح2دة يف اليمن وم2ا كان لها من جوا َب 

إ سا يٍة ومواقَف إيجاثية«.
وتط2ّرق إىل الدور الس2لب2 الذي حصل 
من قبُل، »س2واٌا أكان املبع2وث ياقل غر 
الواق2ا أَْو كان توج2ه لألمم املتحدة والذي 
كاا  أم2ل أن تكوَن راعيًة للمس2تضعفن 

ومظلة للعالم«.
وقال »عىل املستوى السيايس كان لألمم 
املتحدة ولألسف دوٌر مخيٌب لآلمال، وصلاا 
إىل مرحلة لم  عد  ع2ّول عىل األمم املتحدة 
إطلقاً يف إيجاد حل سيايس يف اليمن، وذلك 
م2ن خ2لل املعطي2ات الت2 ش2ا2د ا2ا يف 

امليدان«.
وأعرب رئيُس املجلس الس2يايس األعىل 
ع2ن األم2ل يف أن يكون لألم2م املتحدة دور 
يف إيقاف العدوان وغطرس2ته.. وقال »إ اا 
تفاجأ 2ا ثتغي2ر املواق2ف تمام2اً وتغير 
املبعوث الس2اثق ثاملبع2وث الجديد الذي ال 
يزال حالياً يمال األمن العا9 لألمم املتحدة 
و22و ولد الش2يخ ال2ذي لعب دوراً س2لبياً 
أوصلا2ا إىل مرحل2ة من الي2أس واإلحباط 
ثعد9 التعويل عىل األمم املتحدة إطلقاً، ثل 
استطاع أن يار فتاة يف عدن وكا ت األمم 
املتح2دة تتدخل يف أي تصعيد للعدوان لتذرَّ 
الرم2اد يف العيون من خ2لل 2َُدن ال تُحي2 

وال تميت«.
وأردف قائلً »اس2تطاعوا اجتياح عدن 

م2ن خ2لل الُهد 2ة األوىل واجتي2اح مأرب 
خلل الُهد ة الاا ي2ة واجتياح فرضة  هم 
يف الهد 2ة الاالا2ة الت22 كان يُعطيه2ا ولد 
الش2يخ ويتباا2ا أما9 العال2م أ ه يف إطار 
2د ة فيما  رى عكَس ذلك يف التصعيد عىل 

الواقا«.
وأك22ََّد الرئيس الصماد أن األمَم املتحدة 
الت2 تَُعدُّ املظلة الدولية الت2 يأُمُل الجميُا 
أن تكوَن 222 الحاكم لهذا العالم أصبحت 
22 املرشعن للقوي ليأكل الضعيف تماماً، 

و2ذا ما وصلاا إليه.
وقال »إ اا  تحاىش الظهور أما9 شعباا 
ثالجلوس م2ا األمم املتحدة يف 2ذا الوضا 
الحساس الذي لم تستطا أن ترفا الحظر 
ع2ن مطار صاعاا ال2دويل لخروج عرشات 
اآلالف من املرىض للعلج الذين 2م ضحية 
الح2رب«.. مبيااً أن 2ااك أكار من 12 ألَف 
حالة وفاة جراا عد9 استطاعتهم مغادرة 

البلد للعلج يف الخارج.
وأض2اف »إن األمم املتحدة لم تس2تِطْا 
222 ومبعوثها فتح مط2ار صاعاا الدويل 
0ر أل2ف عال2ق يف  الس2تقبال أكا2ر م2ن 
وأمواله2م  مصاريفه2م  الخ2ارج  ف2دت 
و22م اآلن يعيش2ون يف الحدائ2ق يف كا2ر 
م2ن ثلدان العالم لم يس2تطيعوا أن يعودوا 
ألوطا ه2م وثعضه2م كان مس2افراً ليس 
مع2ه إال تكاليف الس2فر والعلج وما ذلك 

لم يستطيا العودة إىل أرض الوطن«.
وتاثا »إن األمَم املتحدة لم تس2تطْا أن 
تُعي2َد العالقن، ولم يس2تطا 2ذا املبعوث 
واألمم املتحدة الت2 كا2ا  أمل فيهم إعادة 
أكار من 200 من جرح2ى الصالة الكرى 
والذي2ن خرج2وا ث2إرشاف األم2م املتحدة، 
لكاها لم تستطا إعادتهم وال زالوا عالقن 

حتى اآلن يف مسقط وإيران ودول متعددة 
وكان سفر2م ثإرشاف األمم املتحدة«.

وأش2ار الرئيس الصم2اد إىل أن املبعوث 
األمم22 ل2م يس2تطا أَيْض2اً إع2ادَة الوفد 
الوطا22 الذي خرج ثإرشاف ورعاية األمم 
املتح2دة إىل مفاوضات الكويت وظل عالقاً 
يف مس2قط أكار من أرثعة أش2هر و2و من 
تكّفل ثذ2اثهم وإياثه2م من وإىل صاعاا، 
كم2ا أن األم2م املتحدة لم تس2تطا إدخال 
رافعت2ن إىل ميااا الحدي2دة وحتى إيقاف 

أثسط األشياا.
وتساال ثالقول »ما الدور الذي ستقو9 
ث2ه 2ذه املاظم2ة الدولية، الت22 كاا  عول 
عليها وعىل دور2ا وأ ها س2تمال ولو الحد 
األد ى أَْو البس2يط يف رفا معا اة الش2عب 

اليما2«؟!.
وثالاس2بة للجا 2ب اإل س2ا 2 أوض2ح 
رئي2س املجلس الس2يايس األع2ىل أن األمم 
املتح2دة كان له2ا دور ث2ارز م2ن خ2لل 
مماليه2ا وا2تمامه2ا وتعاو ه2ا ما ثقية 
املاظمات.. وقال »ما ملسااه أ ه كان 2ااك 
دور س2لب2 للغاية أوصلا2ا إىل مرحلة من 
الي2أس واإلحباط أَْو التعوي2ل عىل أي دور 
أمم22 وكلما رأيا2ا أي تح2رك أمم2 لحل 
األزم2ة يف اليمن، كلما اس2تعدياا لتصعيد 

وتحرك جديد لقوى العدوان«.
وأض2اف » حن اآلن  توقا ثعد زيارتكم 
2ذه وإن كا ت ليس2ت ثمستوى ُكّل مرة؛ 
أل ه اختلف الوضا،  توق2ا تصعيداً كبراً 
ج2داً س2يتلو 22ذه الزي2ارة وغر22ا م2ن 
الزي2ارات«.. الفت2اً إىل أن ولد الش2يخ كان 
يأت22 ُكّل م2رة لليمن فقط ليس2تغلَّ 2ذه 
الزيارة يف تقديم إحاطته إىل مجلس األمن.
وتاث2ا: » حن كا2ا  عرف أ 2ه يأت2 إىل 

صاع2اا ليق2د9 رس2الًة يف إحاطت2ه لألمم 
املتح2دة ليقول ثأ ه ال ي2زال يف تواصل ما 
األطراف الدولية وكذا األطراف الداخلية يف 
اليمن وأ ه مستمر يف الحوار ليتخلص من 

موضوع اإلحاطة«.
ومىض قائلً: »ولد الشيخ جاا وقال إن 
فت لجميا اليماين و حن لم  املرتبات رُصِ
 َر شيئاً، وأكار من 600 مليار ريال طبعت 
ثدون غطاا أدت إىل ا هيار الُعملة الوطاية 
ولم تدخل حتى للبا2ك املركزي ثعدن، وتم 
توزيُعه2ا ع2ىل أي2دي  افذي2ن ووصلت إىل 
القاعدة وداعش كدع2م لها يف املحافظات 

الجاوثية وأّدت إىل حالة تضخم كبرة«.
واس2تطرد »ال 22م دفع2وا الروات2ب يف 
الجاوب وال 2م دفعوا الرواتب يف الش2مال 
وال 22م من أس2لموا الُعملة م2ن التضخم 
والرت2ل واال هيار، فأيُّ دور قامت ثه األمم 
املتحدة يف س2بيل ذلك؟ وما احرتاماا لولد 
الش2يخ و2و يقول إ ه ل2م يعد من صاعاا 
إال وق2د س2لمت الرواتب م2ن قبل حكومة 
املرتزق2ة  حن ال  قول إ ه2م رشعية رثما 
البع2ض يتأدب ويق2ول حكوم2ة رشعية 
 حن  عتر2م ليسوا رشعين إطلقاً 2م يف 
الري2اض،  حن الرشعية 2اا رشعيتاا 22 
مجلس الاواب ال2ذي يعتر املمال الرئييس 
للش2عب اليما2 ومن خلل الجما2ر الت2 

خرجت من الشعب«.
وتط2رَّق إىل اّدع2ااات تحال2ف العدوان 
ثفتحه ميااا الحدي2دة فيما الواقُا عكس 
ذلك.. وأض2اف »يّدعون أ هم فتحوا امليااا 
و2م ل2م يفتحوه حت2ى اآلن، 2ُم س2حبوا 
حتى الس2فن من داخل امليااا وما يحصل 
عبارة عن 2رطقات إعلمية ال أساس لها 
من الصحة وكما ترون املشتقات الافطية 
وصلت أسعار2ا إىل أسعار خيالية يف اليمن 
ج2راا الحص2ار عىل الش2عب اليما2 ليس 
كم2ا يدع2ون ثس2بب الس2لح؛ ألن لديهم 
آليات تفتيش للسفن و2ذا ليس مررا لهم 

للتواجد يف ميااا الحديدة إطلقاً«.
وتاثا » حن لدياا الكفاااُت والقدرات 
وك2ذا لديا2ا معاي2ر الس2لمة املع2رتَف 
ثه2ا دولي2اً يف ُكّل أ ح2اا العال2م فميااا 
الحدي2دة من أق2وى معاير الس2لمة يف 
العالم وثاعرتاف الجهات املختصة عاملياً 
والس2فن ال تدخل إال ثتفتيش حتى عىل 
مستوى األرز والقمح واألدوية، ُكّل يشا 
يمر ثتفتي2ش دول التحالف تماماً وتمر 
السفن عر جيبوت2، وكلما يدعو ه 22 

مررات للهيماة عىل ميااا الحديدة«.
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أخبار

 تدشين حملة التجنيد الطوعي في مديريات شعوب والثورة وبني الحارث بأمانة العاصمة 

عباد يشدد على ضرورة إنجاح حملة التجنيد يف سبيل 
الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان بكل والوسائل

محافظ إب: الجبهات تتطلب من الجميع التحرك وفقاً لقرار التعبئة 
العامة واملساهمة يف تقديم قوافل الرجال واملال

 : صنعاء:

ثّم2ن حمود عب2اد - أم2ن العاصمة، 
جه2وَد وتفاُعَل جميا م2دراا املديريات 
وأمااا وأعضاا املجالس املحلية والعقال 
التجاي2د  حمل2ة  إ ج2اح  يف  واملش2ايخ 
الطوع22 يف س2بيل الدف2اع ع2ن الوطن 
اإلْمَكا ي2ات  ث2كل  للع2دوان  والتص2ّدي 

والوسائل. 
وأّك2د عب2اد خ2لل تدش2ياه، أم2س 
يف  التطوع22  التجاي2د  االثا2ن، حمل2ة 
مديريات شعوب والاورة وثا2 الحارث، 
تحت شعار »ا فروا خفافاً وثقاال«، عىل 
أ2مية اس2تمرار 22ذا الزخ2م والتفاعل 
الرس2م2 يف مختلف مديريات العاصمة 

الطوع22  للتجاي2د  الحش2د  أج2ل  م2ن 
ثالرج2ال  الجبه2ات  ورف2د  الرس2م2 

والعتاد. 
م2ن جا ب2ه أش2اد ع2ي الس2قاف - 
وكيل أما 2ة العاصمة لقطاع الخدمات، 

ثتفاع2ل أثااا وش2باب املديري2ات َودور 
وأعض2اا  وأما2اا  املديري2ات  م2دراا 
املجالس املحلية والعقال والش2خصيات 
االْجتَماعية يف الحش2د للتجايد الطوع2 
ع2ر وزارة الدفاع، مش2دداً عىل رضورة 
استمرار دعم ورفد الجبهات ثاملزيد من 
الرجال واملال والعتاد والقوافل الغذائية، 
ثما يعزز م2ن الابات والصم2ود ألثطال 
الجي2ش واللج2ان الش2عبية يف مختل2ف 
ميادين ال2رشف والبطول2ة والدفاع عن 

الوطن. 
وث2ارك الس2قاُف ا تَص2اراِت الجيش 
واللجان يف جمي2ا الجبهات، وخصوصاً 
ما تحقق، أمس األول ثعد إسقاط طائرة 
حرثية من  2وع تور ادو من قبل أثطال 
قوات الدفاع الجوي ثمحافظة صعدة. 

 :  إب:

أّكد عبدالواحد صلح – محافُظ إب-، أن 
جبهاِت العزة وال2رشف تتطلب من الجميا 
العام2ة  التعبئ2ة  لق2رار  وفق2اً  التَح22ّرك، 
واملسا2مة يف دعم ورفد الجبهات ثالقوافل 
الغذائي2ة واملادي2ة واملقاتل2ن، وأن عىل ُكّل 
يما2 أن يتَح2ّرك وفقاً لذلك، كلٌّ من موقعه. 
ج2اا ذلك خ2لل مش2اركته، أم2س، يف 
اللق2اا املوس2ا ث2وكلا وم2دراا املكات2ب 
التافيذي2ة والس2لطات املحلي2ة وع2دد من 
القيادات األماية؛ للطلع عىل املس2تجدات 
قي2ادُة  تعا 22 ماه2ا  الت22  والصعوث2ات 

املحافظ2ة وإقرار تش2كيل لج2ان للتعبئة 
العام2ة مهمته2ا التحش2يد ض2د العدوان 

واستقبال ملفات وقضايا الفساد. 
وخ2لل االْجتَماع، أش2ار املحافظ صلح إىل 
أن م2ا يحتاج2ه الوطن اليو9 م2ن الجميا 2و 
حش2د الطاقات وش2حذ الهمم والوقوف صفاً 
واح2داً ض2د الع2دوان، وأن عليا2ا كيماين أن 
 قو9َ ثمسؤولياتاا الدياية واألخلقية والقبلية 
واليماية األصيلة يف الوقوف ثوجه 2ذا العدوان 
والتص2ّدي ل2ه، موضحاً ث2أن لجاَة اس2تقبال 
إلضف2اا  ج2اات  الفس2اد  وقضاي2ا  ملف2ات 
الش2فافية والتع2اون ث2ن الدول2ة واملواطان 
يف محارثة الفس2اد، داعياً كاف2ة املواطان ويف 

مقدمته2م الصحفين إىل التأك2د من صحة ما 
يكتبو ه وتحري املصداقية والدقة قبل  رش2ا. 
الع2دوان  ث2أن  إب،  محاف2ظ  و 2ّوه 
ومرتزقت2ه س2يعملون عىل  رش ش2ائعات 
مغرض2ة وحاقدة تهدف إىل تش2ويه ثعض 
والواقف2ة  الصام2دة  الوطاي2ة  القي2ادات 
ضد العدوان، مش2دداً ع2ىل رضورة العمل 
ث2روح الفريق الواحد واستش2عار الواجب 
الوطا22 والديا2 إزاا ما يتع2رض له البلد 
م2ن عدوان وحصار،  افياً وجوَد فس2اد يف 
مركز غس2يل الكىل الذي استطاع أن يقو9 
ث22 27500 غس2لة للمرىض الذين توافدوا 
من محافظات تعز والضالا وعدن وذمار. 

حكماء وعقالء ريف إب يؤكدون على أهمية 
التحشيد والتجنيد التطوعي لرفد الجبهات

 :  إب:

 َظََّم مش2ايُخ وحكم2اُا وعقلُا مديرية ريف إب لقاااً موس2عاً؛ من أجل 
التعبئ2ة والتحش2يد للجبه2ات، ضمن حمل2ة التجايد التطوع22 يف مختلف 
محافظ2ات الجمهورية، وذل2ك ثحضور القي2ادي ثأ صار الل2ه ثاملحافظة 

صالح حاجب، ووكلا املحافظة حارث املليك2 وأرشف املتوكل. 
الاقافي2ة  الدائ2رة  القطاث2ري -مس2ئول  أوض2ح حس2ا9  اللق2اا  ويف   
ثاملحافظ2ة-، أن اليماي2ن يجّس2دون ملح2َم البطول2ة والتح2دي ثفض2ل 
صمود2م األسطوري تجاه أثشا عدوان يف 2ذا القرن، ُمشراً إىل أن إ جازات 
وثس2الة أثطال الجيش واللجان الش2عبية يف كافة الجبهات اس2تطاعت أن 
توق2َف أطماع ومؤام2رات العدوان ثقيادة أمريكا وإرسائيل الس2تعمار البلد 
و هب ثرواته وتقسيمه، وما الاموذج املوجود يف املااطق املحتلة إاّل خر دليل 
ع2ىل ذل2ك.  ودعا القطاثري جمي2َا املواطان إىل التفاعل م2ا خطة التعبئة 

العامة والتحشيد ورفد جبهات العزة والرشف ثقوافل املال والرجال. 
من جا به أش2ار عي جمعان - مدير عا9 املديرية-، إىل أن الوطن 
اليو9 ثأمّس الحاج2ة إىل ُجُهود املخلصن من أثاائه؛ لتجاُوِز املرحلة 
الحرج2ة الت2 ثمر ثها؛  تيجَة املؤام2رات والعدوان والحصار الخا ق 
الذي تمارسه السعودية مبيااً أن الوطن مسؤولية الجميا والتعاون 
ما األجهزة األماية واجب ورضورة ملحة، الفتاً إىل أ2مية التحش2يد 
ورفد الجبهات، و22 مهمة دياية ووطاية ملواجهة الطغيان والظلم 

الذي يتعرض له 2ذا الشعب. 

حرائر القناوص بالحديدة يناشدن العالم 
إيقاف العدوان والحصار

 : الحديدة:

 اش2دت حرائُر ماطق2ة الداوودية ثمديرية القا2اوص محافظة 
الحدي2دة ُكّل أح2رار العال2م واألَُم22م املتح2دة واملاظم2ات الدولي2ة 
والحقوقي2ة، القي2ا9 ثواجبها تجاه جرائم ومج2ازر تحالف العدوان 
عىل مدى أَْكا2َر من ألف يو9، والعمل عىل رفا الحصار الخا ق وفتح 

املاافذ الرية والبحرية والجوية. 
ج2اا ذل2ك يف الوقف2ة االحتجاجية الت22  ظمتها حرائ2ر ماطقة 
الداوودية ثالتعاون ما الهيئة الاسائية، أمس االثان، ثمرور 1000 
ي2و9 من الع2دوان يقاثله 1000 يو9 م2ن الصمود والابات للش2عب 
اليما2.  ورفعت املش2اركات يف الوقفة الفتاٍت وشعاراٍت احتوت عىل 
صور ألثش2ا الجرائم الت2 ارتكبها العدوان ثحق املد ين والت2 كان 
آخر22ا اس2تهداف املواطان يف مديري2ات زثيد والجراح22 والتحيتا 

الساحلية الت2 راح ضحيتها عرشات املد ين األثرياا. 

أهالي العدين إب يباركون القرارات الرئاسية وينددون بمجازر العدوان اليومية
 :  إب: 

 ّظم أ2ايل مديرية العدين ثمحافظة إب وقفًة قبلية، أمس األول؛ 
للتأكيد عىل االستمرار يف مواجهة العدوان وتأييد القرارات الرئاسية 
األخ2رة، وذلك ثحضور مدي2ر عا9 املديرية عب2اس فايا، وعدد من 

قيادات السلطة املحلية وقيادات املكو ات املاا2ضة للعدوان. 
وألقي2ت يف الوقف2ة العدي2د من الكلم2ات الت2 أش2ادت ثعظمة 
الصم2ود والابات األس2طوري ألثااا الش2عب اليما22 يف مواجهة 
الع2دوان عىل مدى أَْكا2َر من 1000 يو9، مؤكدًة عىل أ2مية توحيد 
الصف2وف ومضاعف2ة الجه2ود ودعم ورف2د الجبهات واس2تمرار 

الصمود والابات يف مواجهة قوى الغزو واالحتلل. 
وثّم2ن أ22ايل العدي2ن اال تَص2اراِت والبط2والِت الت22 يحققها 
أثط2اُل الجي2ش واللجان الش2عبية يف مختلف الجبه2ات وامليادين 
ويف مقدمتها القوة الصاروخي2ة والجوية، داعن إىل الوقوف صفاً 
واح2داً إىل جا ب الجيش واللجان يف مواجهة العدوان حتى تحقيق 

الارص وتحرير كافة األرايض اليماية. 
ورّحب املش2اركون ثالقرارات الرئاس2ية األخرة والت2 ش2ملت 

تغيراٍت يف ثعض املواقا واملااصب القيادية يف الدولة، ورفعوا عدداً 
من اللفتات والش2عارات املااوئة واملعادية للسياسة األمريكية يف 
املاطقة واملعرة عن عداا الشعب اليما2 للسياسات املزدوجة الت2 
تمارسها قوى االستكبار العامل2 يف حقهم ثقيادة أمريكا وإرسائيل 

وأََدَواتهم ويف مقدمتها الاظا9 السعودي والاظا9 اإلمارات2. 
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في اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والمرشدين: 

محافظ ذمار يشدد على دور العلماء والخطباء يف دعوة 
املواطنني للتفاعل مع حملة التجنيد التطوعي 

تدشين حملة التجنيد التطوعي بمحافظة البيضاء.. 

املنصوري: املحافظة لم تَنْل نصيبها من التجنيد يف 
املاضي وآن األوان اللتحاق أبنائها بالدورات العسكرية

تحت شعار »األقصى يناديكم.. القدس عاصمة فلسطين لألبد«

العاصمة تدشن املهرجان الثامن للشعر والرسم لطالب 
املدارس بمشاركة ألف شاعر و500 لوحة فنية 

 : ذمار:
 – املق2ديش  حس2ن  محم2د  َدَع2ا 
وخطب2اَا  علم2اَا  ذم2ار-،  محاف2ُظ 
ومرش2دي املحافظة، إىل دع2وة الااس 
للتفاعل م2ا حملة التجاي2د الطوعية 
ثصف2وف  لللتح2اق  الش2باب  ودف2ا 
الق2وات املس2لحة ومس2ا َدة الجي2ش 
واللجان الشعبية يف معركة الدفاع عن 

الوطن وسيادته واستقلله. 
وطال2ب املق2ديش خ2لل حضوره، 

2َا للعلماا  أم2س االثان، اللق2اَا املوسَّ
والخطباا واملرش2دين، ثتوحيِد الجبهة 
الداخلية يف مواجهة العدوان السعودي؛ 
ا طلقاً من املسؤولية الدياية والواجب 
الوطا22، ماما2اً دور علم2اا وخطباا 
ومرش2دي ذم2ار يف مواجه2ة العدوان 
ثعد أن أوغ2ل يف إجرامه ثحق الش2عب 
الجرائ2م  ارت2كاب  يف  وثال2غ  اليما22 
املرّوع2ة ودّم2ر املاش2آت االقتصادي2ة 
والتعليمي2ة والصحية والباية التحتية، 
القي2ا9 ثمس2ؤولياتهم  وحاه2م ع2ىل 

الدياية واألخلقي2ة وواجبهم يف توعية 
أثااا املجتم2ا ثجرائم العدوان وتعرية 
األطف2ال  ثح2ق  الوحش2ية  مج2ازره 
والاساا واملد ين يف ماازلهم ماذ أَْكا2َر 

من ألف يو9. 
ولفت محاف2ظ ذمار إىل م2ا قدمته 
املحافظة من آالف الش2هداا والجرحى 
من خرة أثاائها الذي تقدموا الصفوف 
يف مختل2ف الظ2روف واملراح2ل، كم2ا 
قدمت التضحيات الجس2يمة يف الدفاع 

الوطن. 

 : البيضاء:
 – املاص2وري  محم2د  ع2ي  ش2ّدد 
محافُظ البيضاا، ع2ىل أ2مية التحاق 
أثا2اا مديري2ات البيض2اا ثال2دورات 
ش2باب  دف2ا  ورضورة  العس2كرية 
املحافظة للتجاي2د عر وزارت2َ الدفاع 
22ة وأن املحافظة لم  والداخلية، َخاصَّ
تا2ل  صيبها خلل الف2رتة املاضية يف 

2ذا الجا ب. 
وأوضح املاصوري خلل تدش2ياه، 
أمس االثان، حملة التجايد التطوع2 
تحت ش2عار »ا فروا خفاف2اً وثقاال«، 
أن محافظ2ة البيض2اا تاَع2ُم ثاألم2ن 
واالس2تقرار ما يتطل2ب تظاُفَر جهود 
ع2ىل  الحف2اظ  س2بيل  يف  الجمي2ا 
الس2كياة العامة، ماما2اً اال تَصارات 
الت2 يسّطر2ا أثطال الجيش واللجان 
الشعبية يف الدفاع عن الوطن وكرامته 
التلح2م  إىل  داعي2اً  أثاائ2ه،  وع2زة 
الع2دوان  مواَجه2ة  يف  واالصطف2اف 

وُمَخّططاته. 
البيض2اا ثالدور  وأش2اد محاف2ظ 
الاض2ايل ألثا2اا البيض2اا يف مختل2ف 

املراح2ل التأريخي2ة ودور2م يف الدفاع 
ع2ن الا2ورة والجمهوري2ة ومواَجهة 

العدوان ومرتزقته. 
تخلل التدش2َن العديُد من الكلمات 
الص2ف  أ2مي2ة توحي2د  أك2دت ع2ىل 
الوطا22 ومواجه2ة ُمَخّطط2ات قوى 
الع2دوان التدمري2ة والعمل ثكل جهد 
من أج2ل الحفاظ عىل وح2دة الجبهة 

ثامل2ال  الجبه2ات  ورف2د  الداخلي2ة 
األولوي2ة  أن  إىل  وأش2ارت  والرج2ال، 
املطلقة خلل املرحلة الرا2اة التصّدي 
للع2دوان وُمَخّططات2ه، داعي2ة كافة 
الق2وى واملكو 2ات والقبائ2ل إىل دعم 
جبهات الرشف ثاملال والرجال؛ دفاعاً 

عن الوطن وأماه واستقراره. 
وطالب املشاركون يف حفل التدشن 

األط2راَف املاا2َِضة للع2دوان إىل مزيد 
من التكات2ُف وَوحدة الصّف والتآخ2، 
مامان ثباَت واستبساَل رجال الجيش 
واللجان الش2عبية وم2ا يقدمو ه من 
تضحي2ات يف مواجهة الع2دوان وصد 
الغ2زاة واملحتل2ن، مؤكدين اس2تمراَر 
أثا2اا البيض2اا يف الافر الع2ا9 ورفد 

الجبهات ثاملال والرجال. 

 : صنعاء:
أش2اد زياد الرفي2ق – مدي2ر عا9 مكت2ب الرتثية 
والتعليم يف أما ة العاصمة-، ثصمود وثبات املعلِّمن 
واملعلم2ات ثم2دارس األما 2ة واس2تمرار2م يف أداا 

واجبهم وإ جاح العملية التعليمية. 
ولف2ت الرفي2ق خ2لل تدش2ياه، أم2س االثا2ن، 
املهرج2اَن الاامَن للش2عر والرس2م لط2لب املدارس 
تح2ت ش2عار »األقىص يااديك2م.. الق2دس عاصمة 
فلس2طن لألث2د«، إىل دور إدارة األ ش2طة املدرس2ية 
ثمكتب الرتثية وجهود2ا املستمرة يف إقامة الرامج 
والفعالي2ات الطلثي2ة يف مختلف م2دارس املديريات 

رغم شحة اإلْمَكا يات واملوارد املالية. 
وثّم2ن مدي2ُر مكت2ب الرتثي2ة ثاألما 2ة جه2وَد 
املاّظم2ن واملش2اركن والداعمن إلقامة األ ش2طة 

املدرسية رغم الصعوثات ثفعل استمرار العدوان. 
من جا ب2ه أوض2ح عبدالكريم الضح2اك - مدير 
إدارة األ ش2طة املدرس2ية ثمكت2ب الرتثي2ة، أ ه ثعد 

شهر و صف ش2هر من اإلعداد والتجهيز تم اختياُر 
الط2لب املو2وث2ن والفائزي2ن ملرحل2ة التصفيات 
الاهائية ثن الطلب املش2اركن من مختلف مدارس 
األ ش2طة  إدارة  أن  إىل  مش2راً  العاصم2ة،  اما 2ة 
املدرس2ية ثاملكتب  فذت خلل العا9 امل2ايض أَْكا2ََر 
من 20  ش2اطاً مدرس2ياً ثجهود ودعم ذات2، مامااً 
دعَم وتمويل مدارس رواد اليمن لعدد من األ ش2طة 

املدرس2ية ودور قي2ادة مديري2ة الصافي2ة واملاطقة 
التعليمية واملسا2من يف املهرجان. 

ولف2ت الضح2اك إىل أن املهرجان يه2دف لتعميق 
قي2م ال2والا الوطا22 يف  فوس طلب امل2دارس وكذا 
تعزي2ز دور22م ومش2اركتهم ومس2ا دتهم ألثا2اا 
فلس2طن يف الدفاع عن الق2دس، مؤّكداً أن املهرجاَن 
يهدف أَيْضاً إىل إكس2اب الطلب خ2راٍت ومعارَف يف 
الش2عر والرسم واكتش2اف املو2وثن يف 2ذا املجال.  
تخلل افتتاَح املهرجان فقراٌت فاية وقصائد شعرية 
لعدد م2ن الطلب والطالبات املش2اركن ثاملهرجان، 
تطّرق2ت يف مجمله2ا إىل دع2م وما2ارَصة فلس2طن 
والق2دس، كما جرى تكريُم مدير مدارس رواد اليمن 

خالد الصالح2 ثدرع الوفاا للمهرجان. 
ويش2ارك يف املهرج2ان، ال2ذي ياظم2ه يف ثلث2ة 
أي2ا9 مكتب الرتثي2ة ثاألما ة ثالتع2اون ما املاطقة 
التعليمي2ة ثمديري2ة الصافي2ة ودعم م2دارس رواد 
اليمن األ2لية، أَْكا2َُر من ألف شاعٍر وشاعرة وأَْكا2َر 
من 500 لوحة فاية لطلب وطالبات مدارس األما ة. 

أبناء املحويت يرفدون جبهات العزة 
والكرامة بقافلة غذائية 

 : المحويت:

ق2ّد9 أثااُا محافظ2ة املحويت، أم2س االثان، قافل2ة غذائية؛ 

دعم2اً للجي2ش واللج2ان الش2عبية املراثطن يف جبه2ات الرشف 

والبطولة للدفاع عن الوطن ووحدته واس2تقلله، ثحضور يحيى 

إثرا2يم - وكيل املحافظة لقطاع التامية وعدٍد من مدراا املكاتب 

التافيذية ثاملحافظة. 

وخلل تس2ير القافلة أش2اد َعبدالغا2 رس2ا9 ثمب2ادرة أثااا 

املحافظ2ة يف مس2ا دة الجيش واللج2ان الش2عبية ثتقديم قوافل 

الدع2م ورفد الجبه2ات ثالرجال وامل2ال والعتاد، مامااً اس2تمراَر 

صم2ود أثا2اا املحوي2ت يف مواجه2ة الع2دوان وُمَخّططات2ه الت2 

تستهدف اليمن أرضاً وإ َْسا اً. 

محافظ الحديدة يشيد بدور القطاع 
الخاص يف دعم املعلمني واملعلمات 

والتخفيف من معاناتهم
 : الحديدة:

أش2اد حس2ن الهيج - محاف2ُظ الحدي2دة-، ثمب2ادرة القطاع 

الخ2اص وعىل رأس2هم مجموع2ة إخ2وان ثاثت يف تقدي2م ماحة 

غذائي2ة للمعلمن واملعلمات ثاملحافظة يف ظ2ل الظروف الصعبة 

الت2 يمر ثها اليمن جراا استمرار العدوان والحصار. 

جاا ذلك خلل تدش2ياه، أمس االثان، مرشوَع توزيا الس2لة 

الغذائية ملعلم2 ومعلمات املحافظة ثدعم مجموعة إخوان ثاثت. 

ويف التدش2ن أَّك2د جم2ال الدي2ن ثاث2ت -مما2ُل املجموع2ة-، 

أ ه س2يتم توزيا أَْكا2َر من س2بعة آالف س2لة غذائي2ة للمعلمن 

واملعلم2ات ثمديري2ات الح2ايل والح2وك وامليااا ضمن املش2اريا 

الخرية الت2 تقدمها املجموعة يف مختلف املجاالت. 

ث2دوره أش2ار مديُر املرَك2ز التعليم22 ثمديرية الحايل، حس2ن 

و2ب2ان، إىل أن ع2دَد الرتثوي2ن املس2تفيدين من الس2لة الغذائية 

ثاملديري2ة ألفان و200 معلٍم ومعلمة، مامااً دور مجموعة الحاج 

2ة يف  َعبدالجليل ثاثت يف دع2م املعلمن لتخفيف معا اتهم وَخاصَّ

ظل استمرار العدوان والحصار. 

وكا 2ت مجموع2ة رشكات إخ2وان ثاثت قدمت خ2لل الفرتة 

املاضي2ة س2لالً غذائي2ة للقطاع التعليم22 والصح22 وكذا دعم 

املستش2فيات ومراك2ز الغس2يل الكل2وي ومركز الح2روق ثهيئة 

مستش2فى الا2ورة ومرك2ز األم2ل لع2لج األم2راض الرسطا ية 

ثالعلج واملشتقات الافطية. 

قبائل الزرانيق بالحديدة تعلن النفري 
العام والتوجه لجبهات القتال للدفاع 

عن الوطن
 : الحديدة:

أعلا2ت قبائُل الزار يق يف مديرية ثي2ت الفقيه ثالحديدة الافرَ 

2َه إىل جبهات القت2ال للدفاع ع2ن األَْرض والعرض  الع2ا9 والتوجُّ

والتصّدي لقوى الغزو واالحتلل. 

ودعا قبائُل الزرا يق يف الوقفة القبلية املس2لحة الت2 ش2هدتها 

املديرية، أمس األول، إىل التكاتف والتلحم ثن اليماين ومضاعفة 

الجهود واالستمرار يف دعم ورفد الجبهات ثاملال والرجال والسلح 

والوقوف صف2اً واحد إىل جا ب أثطال الجيش واللجان الش2عبية 

يف الدف2اع ع2ن األَْرض والع2رض والتص2ّدي للمعتدين، مش2يدين 

ثاال تَص2ارات واإل ج2ازات الت2 يحققها أثط2ال الجيش واللجان 

الشعبية يف مختلف الجبهات وامليادين. 

و دد املشاركون يف الوقفة ثجرائم العدوان واستهداف املد ين 

األثري2اا، محمل2ن األَُم22م املتح2دة واملجتما ال2دويل واملاظمات 

الحقوقية واإل َْسا ية املسئوليَة الكاملَة تجاه تلك الجرائم. 

وطالب قبائُل الزرا يق كافَة الش2عوب العرثي2ة وأحرار العالم 

اتخاذ مواقف جادة ثش2أن م2ا يتعرَُّض الش2عب اليما2 من قتل 

مماهج واملسا2مة الفاعلة يف كشف ما ترتكبه دول التحالف من 

جرائ2م ثحق اليماين، كم2ا طالبو2م ثالضغط ع2ىل حكوماتهم 

إليقاف العدوان ورفا الحصار. 
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مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شـــــــــــرف الدين في حوار لصحيفة المسيرة:
الشعب اليمني يعتبر القضية الفلسطينية قضـــــــيته األولى وال يجوز التنازل عنها وسيبذل الغالي والنفيس الستعادتها من أيادي الغاصبين

على العلماء أن يتحركوا لتوعية المجـــــــتمع في مواجهة الطغيان األمريكي الذي يسعى لتهويد القدس
موقف مفتي الديار السعودية من القـــــــــرار األمريكي بتهويد القدس عاٌر عليه إلى قيام الساعة

دعا مفت2 الديار اليماية العلمة شمس الدين رشف الدين، كافَة أثااا الشعب اليما2 
إىل رفد الجبهات ثالشباب املقاتلن األشداا؛ ثاعتباره يخوض معركًة مقدسًة لارُصة 

دين الله واملستضعفن تستدع2 ُكّل فرد يف 2ذا الشعب وال تستاا2 أيَّ فرد أَْو حزب أَْو 
طائفة، وعىل الشعب أن يأخذَ ثأسباب الارص. 

وقال العلمة شمس الدين: إن الشعَب اليما2َّ يعتر القضية الفلسطياية قضيته 
األوىل الت2 تدور حولها ُكّل القضايا، وال يمكن أن يتاازل عاها، ثاعتبار2ا قضية دياية 
ثحتة، ولقدسيتها وما تماله يف  فوس املسلمن، داعياً إىل ثذل الغايل والافيس من أجل 

استعادتها من أيادي الغاصبن. 
ف التحاد علماا املقاومة يف لباان  وأشاد فضيلُة العلمة شمس الدين ثاملوقف املرشِّ

فة من علماا املسلمن الذين سا دوا الحق وال يخَشون لومة الئم.  واملواقف املرشِّ
كما ا تقد شمس الدين مفت2 الديار السعودية واعتر موقُفه مخزياً وعاراً عليه 

وعىل من اتبعه إىل يو9 قيا9 الساعة. 
ويف حوار خاص ما صحيفة املسرة  اقشاا ما فضيلة املفت2 مختلف القضايا.

 : حوار/ نوح جالس:
- ما هو موقُفكم وموقف علماء اليمن من 
األحداث األخرية املتمثلة يف قرار ترامب وما 

تالها من انتهاكات يقوم بها الكياُن الصهيوني 
بحق الفلسطينيني بشكٍل يومي؟

م2ا من ش2ك يف أن القضية الفلس2طياية 22 القضية 
وموقُفا2ا  ح2ن  واإلْس22َلمية،  العرثي2ة  22ة  لألُمَّ األوىل 
كعلماا وسياس2ين وعس2كرين موقُف س2ائر الرشفاا 
2ة تجاه القضية الفلس2طياية؛ ألن القضيَة  من أثااا األُمَّ
الفلسطيايَة قضيٌة واضحة للعيان، فقد جاا ُشّذاذُ اآلفاق 
من ُكّل ثقاع األَْرض وكّو وا لهم كيا اً عىل حس2اب شعب 
ثأكمله، و2ذا يشّكُل خطورًة كبرة يف  هج اإل َْسا ية، إذَا 
كا ت عىل 2ذا الاحو؛ أل ها عاملت الفلس2طياين ثأثشا 
وأ2مج األفع2ال، واغتصبت ُكّل حق للفلس2طياين قهراً 
وق2رساً، وثالتايل  حن يف اليمن  عتر 2ذه القضية قضية 
ديايًة ثحتة وال يجوز التاازل عاها؛ وذلك لقدس2يتها وما 
تماله م2ن رمزية يف  فوس املس2لمن، ويجب ثذل الغايل 

والافيس من أجل استعادتها من أيادي الغاصبن. 

- كيف تَرون املوقَف العربي واإلْسـاَلمي تجاه 
هذه القضية وبالذات موقف العلماء منهم؟

ثطبيعة الح2ال كا ت مواق2ُف العلم2اا متباياًة، كما 
تبايات مواقف السياس2ين والزعماا وثعض األ ظمة يف 
العال2م العرث2 واإلْس22َلم2، الااس َدائم2اً عادما يبتلون 
ثالش2دائد، ماه2م م2ن ياب2ت ويب2ذل ويضّح22 ويعط2 
ويعمل ما يعمل يف س2بيل الحق ولو عىل حس2اب  فس2ه 
وروح2ه، وماهم من يلز9ُ الحياَد؛ خوفاً م2ن 2ذا أَْو ذاك، 
وال يدري أن وعيَد الله أعظُم ِمن ُكّل وعيد، و عيَمه أعظم 
م2ن ُكّل  عيم، وماهم َمن يرتم2ون يف ُحضن األعداا؛ ظااً 
ماهم أن 2ذا سيخلصهم وياقذ2م ويسعد2م يف الد يا. 

وثالت2ايل  رى موقف مفت22 الديار الس2عودية موقفاً 
مخزياً وع2اراً عليه و2و طامة ك2رى ويلحق عار2ا ُكّل 
أولئك القو9 الذين يتبعون 2ؤالا العلماا إىل قيا9 الساعة، 
و 2رى مواق2َف مرشف2ًة مال مواق2ف مال اتح2اد علماا 
املقاوم2ة يف لباان وغر2ا من املواقف املرّشفة من علماا 
املسلمن الذين س2ا دوا الحق ولو كلفهم ذلك ما كلفهم؛ 
أل هم يؤما2ون ثالله ويرضون ثكل م2ا يأت2 من الله وال 

يخَشون لومة الئم. 

- يف هذه القضية ما هو الدور الذي يلعُبه 
العلماُء إما يف تثبيط الشعوب َأْو يف تحريكها؟ 

وما هي رسالتكم إىل علماء العرب واملسلمني؟

العلماا إْن تحرروا من قيود التبعية للحكا9 سيقومون 
ثعم2ل كب2ر، وما من ش2ك أن له2م دوراً كب2راً يف توعية 
املجتما، وكم2ا ورد يف الحديث الرشيف عاه صلوات الله 
22ة، العلماا  علي2ه وآل2ه »ِصافاِن إذَا َصلَُح2ا َصلَُحت األُمَّ

واألمراا«.
وثالت2ايل عىل العلم2اا أن يقوموا ثواجبه2م تجاه 2ذه 
القضي2ة وغر22ا من القضاي2ا العالقة يف الس2احة مال 
مظلومية الش2عب اليما2 وما يحُدُث يف س2وريا والعراق 
وليبي2ا، وال يقوموا ثخدم2ة أ ظمتهم وتوجي2ه أقلمهم 
وأدثياته2م فيما يخد9 اليهود، من ث2اب »أطا األمر ولو 
أخذ مالك وجلد ظهرك« وما ش2اثه ذلك، و2ذا خطأ كبر 
وق2ا في2ه العلم2اا، وعليه2م أن يتحرروا؛ أل 2ه ال طاعَة 
ملخل2وق يف معصي2ة الخالق ق2ال تع2اىل )الَِّذي2َن يُبَلُِّغوَن 
ِرَسااَلِت اللَِّه َويَْخَش2ْو َُه َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ اللََّه، َوَكَفٰى 
ِثاللَِّه َحِس2يبًا(، وكان حرياً ثالعلماا أن يُِحّركوا الش2ارع 
واملجتم2ا يف مواجه2ة الطغي2ان األمريك22، فبع2د قرار 
ترام2ب 2ا2اك جه2ود حايا2ة يف تهويد الق2دس، و2ااك 
ا ته2اكاٌت كبرٌة جراا 2ذا الق2رار؛ ولهذا يجب عليهم أن 
يتَح2ّركوا ويحركوا الش2ارع العرث2 واإلْس22َلم2 لارُصة 

الشعب الفلسطيا2. 

- العلماء هم املحرك األساسي للشعوب يف 
أية قضية تهم اأُلمَّـة ككل، فما هي رسالُتكم 

إىل العلماء الذين يتنصلون عن القضايا املركزية 
لأُلمَّـة؟ وما هي دعوتكم إليهم؟

ما من شك يف أن املرحلة الت2  عيشها 22 مرحلة فتاة 
ا َكاَن اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِاَن َعىَلٰ َما  واثتلا إله2، كما قال )مَّ
أَ تُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِّب )، والعلماا الذين 
ل2م يعرفوا الح2ق من الباط2ل حتى 2ذه اللحظة ليس2وا 
ثعلم2اا، و2ؤالا قد تملك الش2يطان أ فس2هم وقلوثهم، 
وَحَرَفه2م عن الطري2ق الصحيح ال2ذي كان يجب عليهم 
أن يس2لكو2ا، فعادما يعرف2ون أن اليهود والاصارى 2م 
أصح2اب قرار 22ذه الحرب و22م من يموله2ا َويدعمها 
2ا، فإن اإل َْس2ان الع2ادي يعرف أن 2ذا  َويغّذيها ويارُصُ
رصاٌع إْس22َلم2 يه2ودي  رصا 22، فضلً ع2ن أن يكون 
عامل2اً، والواجب عليه أن يضا قدمه يف املوضا الصحيح، 

وثالتايل عىل الجميا أن يتقوا الله. 
الي2و9 م2ا ع2اد 2ااك حج2ة ملحت2ج وال ع2ذر ملعتذر، 
فاألقاع2ة قد تكش2فت وم2ا ع2اد األمر يخف2ى عىل أحد 
إطلقاً، مالً : ثعد ق2رار ترامب عرفاا الصديَق من العدو 
وَمن ما املس2لمن وم2ن ضد2م، وعادما تس2ما أن ثن 
س2لمان اس2تدعى محم2ود عب2اس أث2و م2ازن ليضغط 
عليه ثأن يقبل أثوديس عاصمًة لفلس2طن، ثماذا يفرس 

العلماا 2ذا املوقف؟

تكشفت األقنــــعة وال عذَر للجميع أمام اهلل
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عادما يش2رتي ثن س2لمان لوحًة ملا يس2مى ثالس2يد 
املخل2ِّص يف عقي2دة اليه2ود والاصارى املخالف2ة لعقيدة 
املس2لمن ثمبلغ 250 مليون دوالر، ويشرتي يختاً ثمبلغ 
500 مليون دوالر وقرصاً يف فر سا ث2 300 مليون دوالر، 
2ة  م2اذا يف2رس العلماا 22ذا املوقف ومعظ2م أثا2اا األُمَّ
يرزحون تحت خط الفقر ويأكلون من ثراميل القمامة؟ 

2ل أَْصبَح 2ذا األمر خافياً عىل أحد؟
وثع2د أن يق2ول ثن س2لمان ثأ 2ه وثعد 30 س2اة لن 
يس2مح ثأن تحكَمه 2ذه العقلي2ة املتحجرة والراديكالية 
واملتخلف2ة واملقص2ود ثه2ا اإلْس22َل9 واملس2لمن ويقرر 
إ ش2اا مدياة » يو9« الت2 س2تحتضن السياحة املفرطة 
والرق2ص والغا2اا وغر22ا، و22ذا ق2رار ليس م2ن أجل 
يشا إاّل ألج2ل رضب الدين من أق2دس مكان و22 أرض 

الحرمن الرشيفن. 
فه2ل ثق2 ع2ذٌر ملعت2ذر وُحّج2ٌة ملحتج؟ 22ذا واضح 
لعامة الااس فما ثالك ثالعلماا؟!، ولكن كما قال القائل: 
»له2وى الاف2وس رسيرة ال تُعل2ُم«، و22ؤالا العلماا 2م 
جعل2وا طاعة الله مرشوط2ة ثطاعة األمر ول2م يجعلوا 

طاعَة األمر مرشوطًة ثطاعة الله. 
وزلُة العاَلم ليس2ت كزلة أي إ َْس2ان عىل اإلطلق؛ ولذا 
يج2ب عليه2م أن يتف2ادوا أ فس2هم وأن يتداركو22ا وال 

يكو وا كالذي ا سلخ عن آيات الله ثعد أن أ زلت إليه. 
وعىل العلماا أن يكو وا يف صدارة املواجهن لهذا العدو 

الصهيو 2 الغاصب. 

- أنتم علماَء اليمن ما هي رسالتكم إىل الكيان 
الصهيوني ومعاونيه؟ 

 ح2ن حملاا عىل َعاتقاا مس2ألَة مواجهة الظاملن، أياً 
كان الظاملون، وثالدرجة األخص اليهود الذين أفس2دوا يف 
األَْرض، ودياُا2ا وقرآ ُاا يحتمُّ عليا2ا محاَرثَة اليهود، فقد 
 ُبِّئاا أ هم أشد وألد أعدائاا، وُحر9ِّ علياا أن  واليَهم، فهم 
أع2داا لله، وقد قالوا يد الل2ه مغلولة وقالوا ُعزير اثن الله 
وقال2وا إن اللَه فقرٌ و ح2ن أغاياا و2م الذين يعملون ما 
يش2اؤون ويقولون ليس علياا يف األُمين سبيٌل، و2م من 
يقتل الفلسطياين ويغتصبون أملكهم ويرتكبون أثشا 

األعمال و2م من يُحيك لاا املكائد والفتن. 
وثالت2ايل  حن قد حملاا ع2ىل عاتقاا محارثتهم، و22 
ثالاس2بة لاا حرٌب مقدسة يجُب عىل الجميا أن يتَح2ّرَك 
فيه2ا، وال يجوز الس2كوت و ح2ن لن  س2ُكَت حتى وإن 

سكت الفلسطيايون أ فسهم. 
وع2ىل الكي2ان الصهيو 22 إدراك أْن لي2س له ق2راٌر يف 
الرشق األوس2ط، ول2ن يس2تمر طويلً، و222 حالة مال 
س2حاب الصي2ف، وعما قريٍب س2حاثُة الصيف تقش2ا، 
و2و عب2ارة عن م2رض و2ذا املرض س2يزول وس2تعود 
2ة، وأ ه حتى وإن وجد له أ ظمة عميلًة  عافية 22ذه األُمَّ
يف الرشق األوس2ط، إال أن الش2عوَب ما زالت عىل موقفها 

وستتخذ اليهود أعداا مهما ثقيت الد يا. 

- أبدى السيد القائد عبدامللك الحوثي استعداَد 
شعبنا إلرسال املقاتلني ملساندة املقاومة يف لبنان 

وفلسطني؟ كيف يرى علماُء اليمن هذا املوقف 
سيما ونحن نتعّرُض لعدوان عاملي؟ 

 ح2ن م2ن اللحظ2ة، م2ا يعا يه ش2عباا اليما22 وما 
يتع2رَُّض له من عدوان إ ما 22و رضيبة ملواقفه املرشفة 
2ة، وعادما رفا اليمايون ش2عار املوت  تج2اه قضايا األُمَّ
ألمريكا واملوت إلرسائيل، لم يرفعوه عدوا اً واعتباطاً وال 
فجوراً، وإ ما رفعوه ملا يعا يه أثااا الش2عب الفلسطيا2 
والعراق2 وثاق2 الشعوب العرثية واإلْس2َلمية من ثطش 
“أمريكا وإرسائيل” وكيد2م تحت مبدأ قول الله سبحا ه 
وتعاىل )ال يحبُّ اللُه الجهَر ثالسوا من القول إاّل من ُظلم 
وا عن  )، واألم2ة قد ُظلمت وم2ن حق املظلوم2ن أن يُعرِّ
امتعاضه2م وعن أملهم وعن موقفهم تجاه الظَلَمة وقالوا 
امل2وت له2ؤالا، كما قال تع2اىل »ُقتل الخراص2ون«، وقال 

»ُقت2ل أصحاُب األخدود« وقال )ُقتل اإل َْس2ان ما أكفره(، 
أي املوت لهؤالا الظاملن واملوت لهؤالا الفجرة. 

ما رفا الااُس 2ذا الشعار إال ألن إرسائيل عبات ثاألمة 
وثمقدراته2ا وس2فكت الدم2اا وقتلت األطفال والاس2اا 
ودّمرت البيوت واغتصبت األرايض و هبت األموال وفعلت 
األفاعيل، و2ذا موقٌف طبيع2ٌّ تجاه إرسائيل والصهيو ية 

العاملية. 
وما قاله السيد عبدامللك ثدر الدين الحوث2 حفظه الله 
2ة ومقدس2اتها والدفاع عن  يأت22 يف إطار الدفاع عن األُمَّ
املظلومن، و2ذا يشا طبيع2 يجب عىل الااس أن يقوموا 
ثه، و2و صادٌق يف قوله وليس مال أولئك الذين يمتّصون 
الغض2َب الش2عب2 عادما تأت22 أحداٌث تُارُ مش2اعر2َم، 
فمالً 2ااك كان عاد ا يف الس2اثق مكتٌب يف ش2ارع حدة 
لتسجيل أسماا املتطوعن املستعدين للذ2اب إىل فلسطن 
للجهاد، و2ذا فقط المتصاص الغضب الش2عب2، وحدث 

2كذا يف ثقية الدول العرثية واإلْس2َلمية. 
أما الس2يد عبدامللك ثدرالدين الحوث2 فهو ليس ماَلهم 
و22و صادٌق يف ما يقول، وأمري2كا وإرسائيل لم تتَح2ّركا 
ألجل 2ادي أَْو غره وإ ما تَح2ّركت ألجل موقفاا الصلب 

الذي ال يمكن أن يتزحزح. 

- ويف الداخل اليمني هناك حمالٌت لرفد 
الجبهات بالرجال املقاتلني، هل املرحلة تستدعي 

التَحـرَُّك يف هذا اإلطار َأْكَثَر من أي وقت سابق؟ 
وما هي رسالة العلماء إىل الشعب اليمني يف 

هذه املسألة؟ 
ما من ش2ك يف 2ذا املوضوع، فكلما صّعد العدوُّ وجب 
علياا التصعي2ُد أَْكاَر، وكلما حفر حفرًة لاقَا فيها وجب 
عليا2ا أن  تيق2َظ أَْكا2َر وأن  س2تعد أَْكاََر، وعىل الش2عب 
اليما22 أن يش2عَر ثالخط2ورة وأن ي2درَك تأيي2َد الله لاا، 
فبعد ثلثة أعوا9 من القت2ل والدمار والعدوان ثآلة القتل 
العس2كرية الت22 يمتلكها الع2دو، ما زال ش2عباا صامداً 
ومتحدياً، وعليه أن يأخذَ ثأس2باب الارص وكما قال تعاىل 

ْؤِمِاَن(.  )َواَل تَِهاُوا َواَل تَْحَز ُوا َوأَ تُُم اأْلَْعَلْوَن إِن ُكاتُم مُّ
والش2عُب اليما22 موقفه واض2ح للعق2لا، فما كان 
معتدياً وال ظاملاً وال ثاغياً وال مفسداً، وإ ما يف حالة دفاع 
عن  فس2ه، ويجُب عىل الجميا التَح22ّرُك يف 2ذا االتجاه 
والدفُا ثالش2باب األقوياا لرفد الجبه2ات، و2ذه معركٌة 
تس2تدع2 ُكلَّ فرد يف 2ذا الش2عب وال تس2تاا2 أي فرد أَْو 
ح2زب أَْو طائفة، و22 معركة مقدس2ة لارصة دين الله 
ن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت  واملس2تضعفن، وكما قال تعاىل )َكم مِّ

ِفئًَة َكِارًَة ِثِإذِْن اللَِّه(، فبشائر الارص ثدأت تلوح يف األفق، 
وجبه2ات األع2داا تتفكك وتتااث2ر وتتااحر فيم2ا ثياها، 
وس2يأت2 الارُص ثإذن الل2ه وتقرُّ أعُن أمهات الش2هداا، 

ى وثذل وعا ى يف 2ذه املعركة املقدسة.  وكل َمن ضحَّ

- حملة انفروا خفافاً وثقاالً، ما هو دور العلماء 
يف تنشيطها وتحريك غريها من حمالت 

االستنفار؟
ع2ىل العلماا أن يتَح2ّركوا، وع2ىل الخطباا أن يخطبوا 
وأن ال يخَش2وا يف الله لوم2ة الئم، فالعدو مرتثص ثاا ولو 
تمك2ََّن َلفعل األفاعي2ل، و حن يف حال2ة مواَجهة، و رُص 
الل2ه قريب، ولكن الل2َه يُري2ُد أن يمتحاَا2ا ويبتليَاا؛ ولذا 
2َ وأن  ب2ذل وأن  تَح22ّرَك، و رُص  يج2ب عليا2ا أن  ضحِّ
الله س2يأت2 للمتَح2ّركن، وكما ق2ال اإلما9 عي كر9 الله 
ُكْم ِمْن ذُلٍّ َوَلْم يَْس2تَْقِرْضُكْم ِمْن ُقلٍّ  وجهه »لم يَْس2تَارِْصْ
2َماَواِت َواأْلَْرِض َو2َُو اْلَعِزيُز  ُكْم َوَلُه ُجا2ُوُد السَّ اْس2تَارَْصَ
َماَواِت َواأْلَْرِض َو2َُو  اْلَحِكيُم َواْستَْقَرَضُكْم َوَلُه َخَزاِئُن السَّ
اْلَغِا22ُّ اْلَحِمي2ُد َوإِ ََّم2ا أََراَد أَْن يَبْلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَس2ُن َعَمًل 
َفب2َاِدُروا ِثأَْعَماِلُك2ْم تَُكو ُوا َمَا ِجرَاِن الل2َِّه يِف َداِرِه َراَفَق 

ِثِهْم ُرُسَلُه َوأََزاَر2ُْم َمَلِئَكتَُه«.

- ما هي املسؤوليُة املناطُة بالقيادة السياسية 
يف الفرتة الراهنة للتخفيف من معاناة الشعب؟ 

وما هي رسالتكم إليهم؟
ُث للقيادة السياس2ية ممالًة ثاملجلس  دائماً ما  تح2دَّ
الس2يايس األع2ىل وحكومة اإل ق2اذ وكل املعاي2ن يف 2ذا 
املج2ال، أن يتقوا اللَه س2بحا َه وتعاىل يف املس2ؤولية الت2 
أ يطت ثهم، وكما قال رسول الله صلوات الله عليه وعىل 
آله »إ كم س2تحرصون ع2ىل اإلمارة وإ ها ي2و9 القيامة 
ح2رسٌة و دام2ة إاّل َمن ق2ا9 لله ثحقه2ا وأدى الذي عليه 
فيه2ا«، ويف رواية »اإلمارة أولها ملمة وأوس2طها  دامة 

وآخر2ا خزٌي يو9 القيامة«. 
عليهم أن يحقق2وا القدَر املت2اَح واملمكَن يف ما يخص 
رْصَف املرتب2ات للموظفن، وأن يوجهوا جل ا2تماماتهم 
ومعالج2ة  كاملستش2فيات  الروري2ة  األش2ياا  ح2ول 
الجرح2ى وأرس الش2هداا وأرس املراثط2ن يف الجبه2ات 
عىل وج2ه الخصوص ثأن تكون له2م األولوية يف الرعاية 
واال2تما9 ثش2أ هم؛ أل ه ِثَس2بَب 2ؤالا ع2رف اليمايون 
َن تضحياِتهم  وذاق2وا طعَم العزة والكرامة، وعلياا أن  امِّ
وجهوَد22م م2ن أجلاا وعليا2ا أن  قاثَل الوف2اَا ثالوفاا، 
وع2ىل املعاين أن يتق2وا الله فليس اليو9 املوقف مس2ألة 
محاصصة وال مااصَب ثق2در ما 2و موقف جهادي عىل 
ُكّل األصع2دة وُكلٌّ يف موقع2ه، وعلياا أن  كوَن كالجس2د 
الواح2د إذَا اش2تكى ماه عضٌو تداعى له س2ائُر الجس2د 
ثالس2هر والحم2ى، ويج2ب عليا2ا أن تك2ون ي2داً واحدة 
يف مواجه2ة األع2داا، وع2ىل الحكوم2ة أن تب2ذَُل قصاَرى 
جهد2ا يف س2بيل تابيت األمن واالستقرار وتابيت الحالة 
االقتصادي2ة ع2ىل الق2در املتاح؛ أل ه2م مس2ؤولون يو9 

القيامة عن 2ذه املسألة. 

- هل تَرون أن هناك نوعاً من التباطؤ يف 
تنفيذ النقاط االثنتي عشرة التي َحثَّ عليها 

السيُد القائد؟ وما هي دعوُتكم للقيادة السياسية 
يف هذه املسألة؟

كا 2ت 2ا2اك معاَرض2ٌة كب2رٌة ج2داً، وكا 2ت 2ااك 
دس2ائُس ومعارضاٌت من املتآمرين عىل املجا2دين وعىل 
أثا2اا 2ذا البل2د، و2ذا معروٌف، لكن مل2ا خمدت الفتاة يف 
الاا 2 من ديسمر والحمُد لله، صارت املسألة ُملقاة عىل 
عواتقهم ثش2كل أَْكب22َر، وعليه2م أن يافذوا 2ذه الاقاط 
االثات2 عرشة ث2كل حذافر2ا ثصدق وأما ة وجد، والذي 
ال يتَح22رَُّك يف 22ذا املجال س2يعرُف أ ه خائ2ٌن من ضمن 
الخائان الساثقن، ويجُب عىل الدولة أن تتخذَ إجراااِتها 

إزاَا ذلك. 

مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شـــــــــــرف الدين في حوار لصحيفة المسيرة:
الشعب اليمني يعتبر القضية الفلسطينية قضـــــــيته األولى وال يجوز التنازل عنها وسيبذل الغالي والنفيس الستعادتها من أيادي الغاصبين

على العلماء أن يتحركوا لتوعية المجـــــــتمع في مواجهة الطغيان األمريكي الذي يسعى لتهويد القدس
موقف مفتي الديار السعودية من القـــــــــرار األمريكي بتهويد القدس عاٌر عليه إلى قيام الساعة

تكشفت األقنــــعة وال عذَر للجميع أمام اهلل

نطالب الحكومة بتوفير القدر المتاح من الراتب للموظفين 
واالهتمام بمعالجة الجرحى وأسر الشهداء والمرابطين 

على وجه الخصوص

 حملنا على عواتقنا محاربة العدو الصهيوني وهي بالنسبة لنا 
حرب مقدسة يجب على الجميع أن يتحرك فيها، وال يجوز السكوت 

ونحن لن نسكت حتى وإن سكت الفلسطينيون أنفسهم 

ليدرك الكيان الصهيوني أنه ليس له قرار وسيزول عّما قريب

ما يتعّرض له الشعُب اليمني من عدوان هو ضريبة لمواقفه 
ـة وفي مقدمتها القدس  المشّرفة تجاه قضايا اأُلمَّ
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تعمد استهداف مواد اإلغاثة لتجويع المدنيين 
حسن علي الوشلي

الس2عودي  التحال2ف  إس2تهداُف ط2ران   
التاثع2ة  اإلغاث2ة  م2واد  2ااج2َر  األمريك22 
مُلَؤّسس2ة ثُايان التاموية يف محافظة الحديدة 
 م2وذٌج لتعم2د تجويا املد ين وأس2لوب من 
أساليب الحرب والحرمان من الحق يف الحياة. 
يف ظ2ل اس2تمرار ط2ران التحالف ثقصف 
رؤوس  ع2ىل  وتدمر22ا  الس2كاية  األحي2اا 
س2اكايها وقصف األس2واق وص2االت العزاا 
وامل2دارس واملستش2فيات ومختلف املاش2آت 
املد ي2ة الخدمية الت22 طاله2ا القصف و تج 
عاها استش2هاد وجرح أَْكا2َر من سبعن ألَف 
إ َْسان وتدمر ش2امل للبُاى التحتية واملراكز 
الخدمي2ة للبلد، ثاإلَضاَف22ة إىل وفاة وإصاثة 
أَْكا2َر م2ن مليو 2 إ َْس2ان؛ ِثَس2بَِب الحصار 
املطبق ثرًّا وثح2رًّا وجوًّا، وتع2رض أَْكا2َر من 
خمسة وعرشين مليون إ َْسان لشبح املجاعة 

يف أسوأ أزمة إ َْسا ية عرفتها البرشية. 
ُمَؤّسس2ُة ثُاي2ان التاموية  تيج2ًة للوضا 
اإل َْس2ا 2 املؤلم واستشعاراً ماها للمسؤولية 
تَح2ّركت يف القيا9 ثرسالتها اإل َْسا ية إل قاذ 
أَْكب2َر ع2دد ممكن من املد ي2ن الذي يعا ون 
امل2وت  تيج2ة  ويواجه2ون ش2بح  املجاع2ة 
الحص2ار وقيامها ثعملها اإل َْس2ا 2 يف توفر 
مواد اإلغاث2ة آلالف األرس املعوزة من املد ين 
ال2ذي ثال2كاد يحصلون عىل وجب2ة غذائية يف 
الي2و9 الواحد، وكان أحد الهااج2ر الواقعة يف 
مديا2ة الحديدة الذي يحتوي عىل مواد إغاثية 
تمهي2داً لتوزيعها له2ذه األرس وإ قاذ2م من 

شبح املوت. 
ولك2ون اس2تهداف 22ذا الهاج2ر ثمديا2ة 
الحدي2دة الذي يقُا يف ماطقة مد ية يعلم ثها 
الجمي2ُا ا تهاكاً صارخاً أل2م مبادئ القا ون 
الدويل واإلعلن العامل2 لحقوق اإل َْس2ان الذي 
أَكََّد ع2ىل أن الحق يف الحي2اة حق مقدس لكل 
إ َْس2ان، كما أَكََّد ذلك القا ون الدويل اإل َْسا 2 
يف  2ص املادة 52 من الرتوك2ول األول امللحق 
التفاقية جايف الت22 حظرت تجويَا املد ين 
وحظ2رت  الح2رب  أس2اليب  م2ن  كأس2لوب 
مهاجم2ة أَْو تدمر أَْو تعطي2ل األعيان واملواد 
الت22 ال غا2ى عاه2ا لبق2اا الس2كان املد ين 

وماله2ا املواد الغذائية واملااطق الزراعية الت2 
تاتجه2ا واملحاصي2ل واملاش2ية ومرافق مياه 

الرشب. 
 وم2وادُّ اإلغاث2ة مُلَؤّسس2ة ثُاي2ان  م2وذج 
آلالف الهااجر واملزارع ومرافق املياه واملرافق 
الخدمية واإل تاجية الت22 ال غاى عاها لبقاا 
املد ي2ن ع2ىل قي2د الحي2اة الت2 اس2تهدفها 
َد  ط2ران التحال2ف الس2عودي، ما يؤك2د تعمُّ
تجويا املد ين وحرما هم من الحق يف الحياة 

كأسلوب من أساليب الحرب. 
 إن اس2تهداف مواد اإلغاثة يف ظل استمرار 
القصف املب2ارش والحصار املطبق جوا وثحرا 
وث2را عىل الش2عب اليما22 ال2ذي يعتمد عىل 
%5ر من احتياجاته األساس2ية عىل الخارج 
يُعت2ر جرائم دولي2ة متواف2رة األركان، حيث 
ورد يف  2ص امل2ادة السادس2ة م2ن الاظ2ا9 
األس2ايس ملحكمة الجاائية الدولية يف تعريفه 
لاظا9 اإلثَاَدة الجماعيّة، الباد الاا 2 لتعريفه 
جريم2ة اإلث2َاَدة الجماعي2ة أن أي فع2ل م2ن 
األفعال التالي2ة يرتكب؛ ثقصد إ2لك جماعة 
قومي2ة أَْو إثيا2ة أَْو عرقي2ة أَْو دياية ثصفتها 
2ذه إ22لكاً كلياً أَْو جزئياً َوإخضاع الجماعة 
عم2داً ألح2وال معيش2ية يقصد ثه2ا إ2لكها 
الفع2ي كلياً أَْو جزئي2اً، و2ذا ما 2و متوافر يف 
2ذه الحال2ة وجميا الحاالت الت2 اس2تهدف 
ط2ران العدوان الس2عودية املراف2ق الحياتية 

للشعب اليما2. 

- كما يعد اس2تهداف م2واد اإلغاثة جريمًة 
ضد اإل َْس2ا ية، واعترت اإلثَاَدة ضمن جرائم 
ض2د اإل َْس2ا ية، حي2ث ورد يف  2ص امل2ادة 
الس2اثعة يف الفق2رة ب من البا2د 2 أن اإلثَاَدة 
222 تعمد فرض أحوال معيش2ية م2ن ثياها 
الحرم2ان م2ن الحصول عىل الطع2ا9 والدواا 

ثقصد إ2لك جزا من السكان. 
- واعترت2ه جريم2ة ح2رب حي2ث ورد يف 
الفقرة 2 من الباد ب من املادة )ن(، واعترت 
تعمد توجيه 2جمات ضد مواقا مد ية -أي 
املواقا الت2 ال تشكل أ2دافاً عسكرية- ضمن 
أصا2اف جرائم الحرب، وك2ذا ما ورد يف الباد 
ر يف  ف2س امل2ادة أن تعمد توجي2ه 2جمات 
ضد املبا 22 املخصصة لألغ2راض الدياية أَْو 
التعليمي2ة أَْو الفاية أَْو العلمية أَْو الخرية... 
إلخ جريمة ح2رب وكذا ما ورد يف الفقرة 25 
من  فس امل2ادة من أن تعمد تجويا املد ين 
كأسلوب من أس2اليب الحرب ثحرما هم من 
امل2واد الت2 ال غاى عاه2ا لبقائهم ثما يف ذلك 
تعمد عرقلة االمدادات الغوثية، و2ذا ما يؤكد 
أن اس2تهداف م2واد اإلغاثة جرائ2م متعددة 
ال2ذي  األم2ر  وال2رشوط،  األركان  متواف2رة 
يف2رُض عىل املجتما ال2دويل وَمن يحمل ذرًة 
م2ن ضمر اإل َْس2ا ية أن يتحمل املس2ؤولية 
الكامل2ة إزاا م2ا تتع2رض ل2ه اإل َْس2ا ية يف 
اليمن  تيجًة ألقذر حرب وأسوأ أزمة إ َْسا ية 

عرفتها البرشية. 

واجب الحكومة واألجهزة 
الرقابية في محاربة الفساد 

مالك المداني

كي2ف وصل2ت الحكوم2ات 
االسكاد افية إىل 2ذا املستوى 
من الفاعلية يف األداا والازا2ة 
حتى أوشك الفس2اد أن يكوَن 

معدوماً تََماماً 2ااك؟!. 
يول2دوا  ل2م  الواق2ا،  يف 
أَْو  أ بي2اًا  وليس2وا  ›ملئك2ة‹ 
م2ن  يأت2وا  ول2م  معصوم2ن 

كوكب آخر كذلك! 
ُكلُّ م2ا يف األمر أ هم فرضوا 
ومحاس2بة  مراقب2ة   ظ2ا9َ 
صارم2اً، قىض ع2ىل ثَُؤِر الفس2اد وق2ا9 ثمعاقبة ُكّل فاس2د 
وش2كل رادع وزاج2ر ل2كل م2ن تس2ّول ل2ه  فس2ه أن يقو9َ 

ثاالحتيال واالختلس وما سوا2ا. 
لق2د تمكا2وا م2ن تقديم  م2وذج ما2ايل و اجا أغل2ق ُكّل 
املااف2ذ والط2رق يف وجه 2وام2ر الفس2اد، وأرغمهم عىل أن 
يكو وا  زيه2ن رغماً عاهم، األمر الذي س2ا2م يف خلق وع2 
وقااعة عامة يف الرقعة اإلسكاد افية تابذ ُكّل أشكال الفساد 

واملفسدين. 
يف الاموذج اليما2، من الجيد واملستحَسن أن يكّلَف الازيه 

والاظيف والرشيف يف املراكز الحساسة وغر2ا!
ولك2ن من األفضل واألضم2ن واألَْكا2َر فعالي2ة أن يُفَرَض 
 ظ2ا9ٌ رقاث22 ومحاس2ب2 يج2ر الجمي2ا ع2ىل أن يصبحوا 

 زيهن رغماً عاهم!
فف2  هاية املطاف قد يفس2د الاظيف إذَا ما وضا يف ثيئة 
فاسدة، ويف املقاثل سيصلح الفاسد »رغماً عاه« إذَا ما وضا 

يف ثيئة صالحة. 
تقا مس2ؤولية 22ذا عىل عات2ق الجهاز املرك2زي للرقاثة 
واملحاس2بة والقضاا وأجه2زة مكافحة الفس2اد والحكومة 
و ح2ن ثش2كل ع2ا9، وأتما2ى له2م التوفي2ق والاج2اح من 
أعم2اق قلب2 يف 2ذه املهمة الصعب2ة، وأدعو اللَه أن يليَق أداا 
حكومتا2ا ثتضحيات وف2داا وصمود ش2عباا اليما2 العزيز 
وأن يواك2َب عظمته وارتقائه يف ُس2ّلم املج2د والكرياا، وإال 
فأ هم س2يتماون لو لم يكلفوا أَْو ياصبوا أَْو يمسكوا األختا9 

الدائرية. 

الشيخ محمد طعيمان 

- م2أرب الت22 كا2ا ال  ريُد22ا أن 
تكون مقلب2اً للافاي2ات. فكا ت ثكل 

أسف. 
- م2أرب الت22 كا2ا ال  ريد22ا أن 
تكون ثؤرَة العمالة واالرتزاق، فكا ت 

ثكل أسف واعتذار لشعباا. 
- م2أرب الت2 كا2ا وال زلاا  رفض. 
األجاب22  ألق2دا9  موطئ2اً  تك2ون  أن 
والغ2ازي املحت2ل فكا ت ما األس2ف 

واالعتذار لوطااا. 
- مأرب الت2 كاا وال زلاا ال  ريد أن 
تكون غرفة عمليات مشرتكة لطران 

تحالف العدوان أداة جريمة قتل الاس2اا واألطفال 
واملد ي2ن اليماين، فكا ت ولألس2ف م2ا االعتذار 

ألرس الضحايا. 
- م2أرب الت2 أَْصبَحت مرَكَز اس2تقطاب لرشاا 
املغ2رر ثه2م من أ ح2اا اليمن للقت2ال ما صفوف 
وجحافل الغزاة لقتل الشعب وتدمر اليمن مقاثل 
امل2ال والخيا 2ة وص2ارت وك2راً إلي2واا العصاثات 

والتطرف واإلْر2َاب. 
ولألس2ف لق2د تحولت مأرب إىل س2وٍق س2وداًا 
وثيعه2ا  واس2تغللها  الش2عب  ث2روة  الخت2لس 

للشعب ثأغىل األس2عار وزيادة ومضاعفة املعا اة 
والحرمان والحصار. 

م2أرب  أن  يص2دق  كان  َم2ن 
س2تدّمر ثعضها من م2دن وقرى 
وحري2ب  ث2رصواح  ومااط2َق 
القراميش وثدثدة ومجزر ومدغل 
ثالح2رب وس2لح الج2و األجاب2 
ليبقى الجزا اآلخر سليماً ومرتعاً 
لهوامر الفس2اد وتج2ار الحروب 
ولس2واد عي2ون املحت2ل ومصدر 

لرشوره والتاكيل ثاليمن. 
- م2أرب الت22 أَْصب2َح معظُم 
أ2له2ا غرث2اًا فيه2ا ومهمش2ن 
ومقصي2ن ع2ن إدارته2ا وتح2ت 
وصاي2ة الغر وتحَت رحمة  فاية الهارثن وأََدَوات 

األجا ب وأحزاب العمالة ودول التحالف. 
- لق2د تحول2ت مأرب إىل س2جن كب2ر للقريب 
والعب2ور  امل2ارة  الس2تيقاف  ومخف2ر  والبعي2د 
واالس2ااات عىل حس2اب أثااا مأرب وقبائلها من 

الرشفاا واألحرار وتأريخها وأصالتها. 
- ولق2د تحولت مأرب إىل س2احة قما للحريات 
والتعب2ر ع2ن ال2رأي، وأي2ة مطالب2ات ثالحقوق 
والواجب2ات وإخم2اد األص2وات وقت2ل املظا2رات 
الس2لمية وقتل أثا2اا القبائل عر الاق2اط األماية 

وقتل الر2ائ2ن وتعذيب األرسى حت2ى املوت وثيا 
األرسى اليماين للمحتل اإلمارات2 والسعودي ثكل 
أسف واعتذار لش2عباا عن ُكّل 2ذا العار، وال حول 

وال قوة اال ثالله. 
- وثع2د أن حازت مأرب عىل تدفق أموال الباوك 
وال2دول الغازية واألس2لحة والذخائ2ر وكل الدعم 
الس2خ2 من تحال2ف الع2دوان واألموال املكدس2ة 
يف البا2ك وواردات الاف2ط والغاز وعائدات الس2وق 
الس2وداا ع2ىل حس2اب املعا 2اة وكا22ل الش2عب 

اليما2 املحارص. 
- و2ا2ا يأت22 الس2ؤال أي2ن ذ2ب2ت امللي2ارات 
املحصلة م2ن الداخل والخارج والت22 تكف2 لبااا 
ع2دة دول ثكامل خدماتها وتكف2 لرتفيه ش2عوب 
ثأكمله2ا، ومح2و ُكّل معا اته2ا و قله2ا إىل أع2ىل 

مستويات التطور والرق2. 
- 22ل م2ن املعق2ول أن ت2ذوَب 22ذه األحل9 يف 
توس2عة وإ ارة ش2ارعن أَْو ثلث2ة يف مرثا أصغر 
مديا2ة يف اليمن، أَْو ثااا جامع2ة أَْو كلية أَْو رصف 

صح2 وترميمات ومرافق ثاية ُمَؤّسسية؟
- اله2دف م2ن إ جاز22ا ذَرُّ الرم2اد ع2ىل عيون 
الجهل وغط2اا لفس2اد الهوامر وتج2ار الحروب 
والدمار لاهب وس2لب املال العا9 والدعم الخارج2 
وصفق2ات العمال2ة، يف ظ2ل الحرم2ان م2ن كامل 
الروات2ب ورصف علواته2ا وتأخر22ا ثالقرصاة 

واالس2تغلل وحرمان ُكّل مديريات الس2يطرة من 
جميا الخدمات وأثسطها. 

-  ع2م 22ذه حقيق2ُة م2أرب يف عي2ون أثاائها 
الرشف2اا من املرشدين والاازحن القائمن ثواجب 
الدفاع عن الوطن ثجا ب الش2عب اليما2 املحارَص 
ض2د الغ2ازي واملحت2ل ويش2اركون إخوا ه2م ُكّل 
املعا اة؛ ِثَسبَب الحرب والحصار والعدوان، وكذلك 
22 يف أ ظار الشعب اليما2، وما خف2 كان أعظم. 
- وم2ن املخجل ثع2د ُكّل ما ذكر أن  س2مَا َمن 
يق2ول: م2أرب احتضات وأكرم2ت وعملت وتركت 

َو... َو... إلخ
2ك2ذا يرَو ه2ا ثغش2اوة وعم2ى أثصار2م الت2 
ذر العدوان والفس2اد رماَده عىل العيون، يا 2ؤالا 
املخدوع2ون واملحروم2ون م2ن أثااا م2أرب اقرأوا 
مأرب من خلل ما ذكر ا ملعرفة وضعكم الحقيق2 
ثمعا اتك2م الظا22رة تح2ت التس2لط والحرم2ان 
الحايل، وأين من املفرتض أن تكو وا ثحجم األموال 
املكدس2ة تح2ت يد املتس2لطن عليكم م2ن أََدَوات. 

العدوان وأسياد2م الغزاة املحتلن. 
وختاماً:

 ق2ول إن مأرب لن تكوَن م2أرب الخر والعطاا 
اال عا2د ما تتح2رر من الافاي2ات واالحتلل وتعود 
إىل ُحضن الوطن عىل أيدي أثاائها األحرار ورشفاا 

الشعب اليما2.. وذلك سيكون قريباً ثإذن الله. 

 مأرب التي نريد!
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قيد التجربة

أحالم َعبدالكافي 

التعييا2اُت األخ2رُة الت22 أصدر22ا الرئيس صالح 
الصم2اد ما ثداية الع2ا9 الجديد ثق2رارات جمهورية 
كا ت رضورًة حتميًة ال ثد ماها، يف سبيل تحسن أداا 
حكومة ال2وزارات الت2 لم يلمس له2ا املواطن اليما2 
ا وملموًس2ا عىل أرض الواق2ا، والت2 لم  تَح22ّرًكا جادًّ
يكن أدائها لألسف ثحجم التحديات طيلة عا9 و صف 
عا9 تقريباً ماذ تش2كيلها، َوث2ات الصمت املطبق إزاا 
املخرج2ات الضئيلة يف أدائها 2و م2ا خيّم عىل مواقف 
أعضائها، ولم  لمس لهم تَح2ّرًكا حتى عىل مس2توى 
عق2د مؤتمرات صحفي2ة توضيحي2ة لحقيقة الوضا 
َو وع الصعوث2ات والعراقيل الت2 تواجهه س2ر عمل 
وأداا حكومة اإل قاذ وال حتى تطمياات أَْو ضخ ثادرة 

أمل لخطوات مستقبلية ممكن تافيذ2ا. 
أس2ماٌا وش2خصياٌت كا 2ت قي2َد األخ2ذ وال2رد 
والتعاط2 مؤخًرا يف أحقية توّليها وأ2لية تاصيبها، 
وال2ذي ال أجد م2رراً لذلك التعاط2 ال2ذي أخذ أَْكب2َر 
م2ن حجم2ه، رثم2ا  تف2ق أن املطلوب تواف2ره 2و 
ش2خصيات تمتلك كفااة عالية من مهاية وقدرات 
وإْمَكا ي2ات تدعم تواجد22م يف أماكن صاا القرار، 
لكن يبق2ى املوضوع يف الاهاية 2و قيد التجرثة، وال 
تقيي2م له2م اآلن إال من خلل أدائه2م يف امليدان، وال 

يشا غر امليدان. 
رثم2ا التأريخ والواقا أثبت أ 2ه ال يرحم.. ورثما 
الف2ارق الزما2 والوضا االس2تااائ2 الذي يعيش2ه 
الوط2ن والذي ألق2ى ثِظلله عىل الهيكل الس2يايس 
والتعييا2ات املختلف2ة يف الحكوم2ة يف2رض ع2ىل 
الحكومة مس2ئوليات كبرة ومخرج2ات أَْكب2َر من 
خلل العم2ل يف امليدان.. فَمن أحس2ن فلوطاه ومن 
أس2اا فعىل  فس2ه والش2عب ال2ذي م2ا زال صرُه 
مرا2ااً عىل حكومة اإل قاذ 2و  فس2ه من س2يقيم 
تواجد22م و22و وح2ده م2ن يمتلك حق محاس2بة 

ومعاقبة الفاشلن. 

خطة ترامب: القدس إلسرائيل والضفة لألردن وغزة لمصر!!
محمود سعيد كعوش

م2رشوُع التوط2ن يف س2يااا ال2ذي اصطلح 
أمريكي2اً ع2ىل تس2ميته »صفقة الع2رص« ولد 

ميتاً!!
كت2اب » 2ار وغض2ب: داخ2ل ثي2ت ترام2ب 
األثي2ض« يا2ر عاصف2ة سياس2ية يف الواليات 

املتحدة
 ق2ل الصحف22 األمريك22 الش2هر »مايكل 
وولف« يف كتاثه » ار وغضب: داخل ثيت ترامب 
األثيض«، الذي أثار عاصفة سياسية يف الواليات 
املتحدة، تفاصيل »الخط2ة األمريكية لحل أزمة 
الرشق األوس2ط«. وكان وولف يف فرتة س2اثقة 
م2ن املقرث2ن إلَداَرة دو ال2د ترام2ب وعىل صلة 
وثيقة ثاألش2خاص املحيطن ثالرئيس. وس2بق 
لرتامب أن أظه2ر إعجاثاً ثإح2دى املقاالت الت2 

 رش2ا وولف يف عا9 2016. 
ويف تفاصيل الكتاب يشر الصحف2 األمريك2 
إىل أن واض2ا ثر ام2ج »خط2ة« ح2ل »ال2رصاع 
الفلسطيا2 - اإلرسائيي« لم يكن سوى ستيفن 
كيفن ثا 2ون، املولود يف عا9 53ر1، والذي كان 
يتوىل رئاس2ة املكت2ب اال تخاث22 لرتامب خلل 
حملته لل تخاثات الرئاس2ية األمريكية، وشغل 
ثع2د وصول ترامب للبي2ت األثيض ماصب كبر 
مستش2اري الرئي2س للش2ؤون االس2رتاتيجية، 
وأدخله ترامب مجلس األم2ن القوم2 يف كا ون 
الاا 2/يااي2ر 2017، ثم عزله من ماصبه 2ااك 
يف  يس2ان/أثريل من  فس الع2ا9 وغادر البيت 

األثيض إىل ما ال رجعة. 
ثا 2ون  أن  كتاث2ه كي2ف  يخر 2ا وول2ف يف 
تحدث عن خطته لحل »الرصاع الفلس2طيا2 - 
اإلرسائيي« خلل عش2اا يف ما هات2ن« فقال: » 
يعم2ل ترامب عىل وضا خطة للحل، 22 خطته 
فع2ل، و22و س2يحدث من خ2لل 22ذه الخطة 
»أَْكب2َر اخرتاق يف التأريخ عىل صعيد املفاوضات 
الفلسطياية - اإلرسائيلية«، وأ ه »سيغر اللعبة 

ثش2كل كبر وغر مسبوق«، موضحاً أن ترامب 
يوافق عىل »صفقة القرن«. 

ويضي2ف ماي2كل وول2ف  ق2لً عن س2تيفن 
ثا 2ون أن ترامب قال له: »يف الي2و9 األول  قو9 
ثاقل الس2فارة إىل القدس »تافيذاً لقرار ترامب 
ويؤي2د  عاصم2ة إلرسائي2ل«،  املديا2ة  اعتب2ار 
»ثايام2ن«  تايا2و ذلك من أعماقه، ويؤيد ذلك 
ثحرارة أَيْضاً رجل األعم2ال وامللياردير اليهودي 
األمريك2 شيلدون أديلسون، الذي يؤيد إرسائيل 
ثق2وة،  ح2ن  ع2رف و درك م2ا س2اقد9 عليه، 
دعو 2ا  عط22 الضف2ة الغرثية ل2ألردن، وغزة 
مل2رص، ولادعهم يحاول2ون حل املش2اكل 2ااك 
أَْو يغرقون يف املحاوالت. الس2عوديون عىل وشك 
اال هي2ار، واملرصيون عىل حاف2ة اال هيار أَيْضاً، 
والجمي2ا يخاف2ون الفرس »إي2ران« لحد املوت 
ويخش2ون ما يج2ري يف اليمن وس2يااا وليبيا. 
ولذل2ك، روس2يا 22 املفت2اح. 2ل روس2يا فعل 
س2يئة؟ أجل الروس فتي2ان أرشار، ولكن العالم 

ميا ثاألرشار«!!
ي2رى كارون أن قراَر الرئيس األمريك2 دو الد 
ترام2ب اعتب2ار »الق2دس عاصم2ة إلرسائيل« لم 
يكن معيباً وثاطلً وماعدماً وفرض س2لطة األمر 
الواق2ا، كما قال 2و ثافس2ه، ث2ل كان يف صميم 
 صه يعد خرقاً ملعا2دت2 الس2ل9 اللتن وقعتهما 
»إرسائي2ل« ما م2رص واألردن، ووقع2ت عليهما 
أمري2كا كضام2ن ورشي2ك، األم2ر ال2ذي يجعلاا 
 حك2م عىل أن م2رشوع توطن الفلس2طياين يف 
س2يااا املرصية الذي اتفق عىل تس2ميته أمريكياً 
»صفقة العرص«، قد ولد ميتاً، وأن أي مرشوع أَْو 
مقرتح للتوطن آخر أَْو طرح لتسوية ما للقضية 
الفلسطياية يأت2 عن طريق الواليات املتحدة ثعد 
ق2رار ترامب اعتبار »الق2دس عاصمة إلرسائيل« 
الذي اتخذه يف 6 كا ون األول/ ديسمر 2017، لن 

تكتب له الحياة وسيدفن يف املهد. 
وثالع2ودة لاص2وص معا2دت22 الس2ل9 ثن 
»إرسائي2ل« وُكلٍّ م2ن م2رص واألردن، يمكاا2ا 
التأكيد عىل أن الواليات املتحدة والرئيس ترامب 

خرقاً املعا2دت2ن، ورشعاا احت2لل »إرسائيل« 
للقدس!!

ووفق2اً مل2ا يقول2ه رج2ال القا 2ون العرب 
الكبار، فإن  صوص قراَري مجلس األمن تؤكد 
أن الق2دس الرشقية والضف2ة الغرثية وقطاع 
غ2زة مااطق محتلة، وق2رار الرئيس األمرك2 
دو ال2د ترام2ب ثاالعرتاف ثالق2دس »عاصمة 
موح2دة إلرسائي2ل« ج2اا ليخ2رق أوالً ثا2ود 
معا2دت2 السل9 ثن »إرسائيل وكل من مرص 
واألردن«، ثاعتب2ار الوالي2ات املتح2دة الرشيك 
والضام2ن لهم2ا، ووقع2ت ع2ىل ذل2ك كرشيك 
وضام2ن، وليرشع2ن ثا ي2اً احت2لل إرسائيل 
للق2دس!! كما ويعتر رجال القا ون أن اإلَداَرة 
األمريكي2ة والرئيس ترامب تاص2لً من التزا9 
تعا2دي اعتره العالم »األسمى ثن املعا2دات 
ثمعا2دت22  تما2ل  الدولي2ة«،  واالتفاقي2ات 
»الس2ل9 املرصية اإلرسائيلية - كامب ديفيد«، 
َو«السل9 األرد ية اإلرسائيلية - وداي عرثة«. 
 وأشاروا إىل أن الواليات املتحدة لم تكن الدولة 
املس2هلة والوس2يطة فقط يف إثرا9 املعا2دتن، 
لكاها كا ت الدولة الش2ا2د والرشيك والضامن 
ألعىل مراتب املعا2دات الدولية السياس2ية و22 

معا2دات السل9. 
ويرى رجال القا 2ون العرب إن قرار الرئيس 
األمريك22 ترام2ب ثاعتب2ار الق2دس »عاصمة 
إلرسائي2ل« لي2س ثاط2لً فحس2ب ث2ل ماعدماً، 
وال يغ2ر م2ن األمر القا و 22 أَْو الواق2ا ملدياة 
الق2دس ش2يئاً ؛ ألن القدس مديا2ة محتلة من 
مغتص2ب ملركز2ا وما2يته2ا القا و ية الت2 ما 
فتئ2ت الق2رارات الدولي2ة تؤكد ع2ىل وضعيتها 
222ة، مضيفن أن املدياة م2ا تزال، وفقاً  الَخاصَّ
لق2رارات مجل2س األمن رقم 1ن1 لس2اة 27ر1 
و222 لس2اة 67ر1 و332 لس2اة 73ر1، مدياة 
محتل2ة م2ن جا 2ب »إرسائي2ل« وال يغ2ر قرار 
ترامب من كون 2ذه دولة محتلًة، لتصبح مدياة 
الق2دس األطول ثقاا تحت احتلل عس2كري يف 

التأريخ الحديث. 

عبُدالخالق الفالح

لقد زمجرت واش2اطن، و22ددت معها الذيول 
العوج2اا م2ن ال2دول الطائفية واالع2ل9 املأجور 
و22 تس2ما  باح2ا وعوي2لً للبعض م2ن الذين 
ثاع2وا ضمائر22م يف الداخ2ل للرك2ب األمريك2 - 
الصهيو 22 ودمج تلك ال2دول الخاضعة لها قرسا 
يف تحالف2ات اقليمية ودولية ضد إيران وش2عوب 
املاطقة والتعامل الحكوم2 ما املغرر ثهم ثصورة 
سليمة، ومحاولة فرض عقوثات عىل إيران خارج 
 طاق القا 2ون الدويل َوتعود اس2باثها إىل الهزائم 
املاك2رة الت22 لحقت ثق2وة الرش م2ن العصاثات 
والجماع2ات التكفیری2ة وعىل راس2ها “داعش”، 
الت22 صاعته2ا تل2ك ال2دول الرجعي2ة واش2رتت 
ضمائر2م ثاملال وجمعت تلك الشواذ من ُكّل ثقاع 
الد يا ويقدمون الدعم لهم لزعزعة استقرار دول 
املاطقة واملمارس2ات الخبياة عر توس2يا رقعة 
اإلْر22َاب والعاف املاظ2م ودعم اال ظم2ة القاتلة 
لإل َْسا ية. ومن 2اا كان الحضور القوي إليران يف 
الدعم االستش2اري والحاق الهزيمة ثاملجموعات 
اإلْر2َاثي2ة وماه2ا داع2ش يف العراق وس2وريا َويف 
ارس2اا السل9 واالس2تقرار يف املاطقة والذي ادى 
إىل غضب داعم22 اإلْر2َاب لذل2ك يترصفون ثهذا 
األس2لوب متجا2ل2ن أن إي2ران قوي2ة اكتس2بت 
قدراته2ا من الش2عب الذي قىض ع2ىل الفتاة ثعد 
أن خ2رج ملواجهته ثكل حز9 رغ2م االقرار ثوجود 
مشاكل اقتصادية يعا 2 ماها للحفاظ عىل روح 

الاورة وماجزاتها. 
ایران تعتقد أن حقوق اإل َْس2ان لیس2ت أداة 

للمواجهة ثی2ن الاقافات ث2ل للتمهید للتعاون 
ثی2ن الش2عوب َوتب2ادل التج2ارب ف2ی خطوة 
لتعزیز الكرامة اإل َْس2ا یة وعىل مدى تاریخها 
الطوی2ل لم تم2ارس الرق ولم تس2تعمر الدول 
األُْخ222َرى اث2دا ول2م تق2ض ع2ىل املجتمعات 
املحلیة ولم تس2ا وراا التف2وق العرق2 اطلقا 
ع2ي ذل2ك فان ع2دداً مح2دودا من ال2دول التی 
له2ا س2واثق ف2ی 22ذه االمور ث2ل اس2وأ ماها 
يف تاریخه2ا القصی2ر، الت22 تتطاول وتس2تغل 
مفهو9 حقوق اإل َْس2ان القی2م لتحقیق مآرب 
يتهمو ه2ا ظلم2اً  والي2و9  سیاس2یة ضیق2ة. 
ث2ا ا ته2اك حق2وق اإل َْس2ان وتش2دق البعض 
ثاحرتا9 حقوق اإل َْسان والرق2 ثالدیمقراطیة 
والكف2اح ض2د اإلْر2َاب یش2كل اج2زاا لاظا9 
أیدیولوج22 للهیما2ة عليه2ا. والس2كوت عىل 
القم2ا العایف ضد الحركة الس2لمیة للش2عب 
البحریای املس2لم الذي ا تفض من أجل احقاق 
حقوقه املد یة املرشوعة َوتعبیراً عن احتجاجه 
حی2ال السیاس2ات التمییزیة َوا ته2اك حقوق 
اإل َْس2ان يف 22ذا البل2د وكذلك يف اليم2ن. إيران 
تتهم اليو9؛ ألن املعایی2ر املزدوجة وراا توجیه 
اتهامات ثا ته2اك حقوق اإل َْس2ان للکایر من 
دول العال2م ولو یت2م احرتا9 حقوق الش2عوب 
مل2ا تط2رح مال 22ذه االتهامات من األس2اس، 
وأل ه2ا وقفت ثوج2ه مجموعة قليل2ة حاولت 
امُلَؤّسس2ات  ع2ىل  واالعت2داا  الف2وىض  اث2ارة 
وتعط2ل الحي2اة َوارصار البع2ض م2ن ال2دول 
ع2ىل ا تهاج س2بيل املواجهة ثدال ع2ن التعاون 
من أجل حل املش2اكل، 2ذه الرشذمة اس2تغلت 

الظ2روف االقتصادية الت2 تم2ر ثالبلد محاولة 
االرضار ثاألم2وال العامة ثط2رق غر حضارية 
ما علمه2ا أن 22ذه املش2اكل االقتصادية 22 
 تاج وترك2ة املقاطع2ة االقتصادية ضد2ا من 
قب2ل الدول االوروثية قب2ل االتفاق الاووي عا9 
2015 ثياه2ا ودول 1+5. والت22 دأثت الواليات 
إش2هار  ع2ىل  الغرثي2ة  والحكوم2ات  املتح2دة 
س2لحها » املقاطع2ة والحص2ار االقتصادي« 
ض2د ال2دول والحكومات الت2 ترف2ض اإلذعان 
ل2رشوط الهيما2ة الغرثي2ة. وع2ىل الرغ2م من 
أن سياس2ة املقاطع2ة والحص2ار تلح2ق األذى 
ثاقتص2ادات الدول املس2تهدفة، إال أن التجارب 
أثبتت أن فاعليتها السياس2ية معدومة، ثمعاى 
أن سياس2ة الحصار أَْو املقاطع2ة االقتصادية 
ال تدف2ا الحكومات املس2تهدفة إىل رفا الراية 
البيض2اا كم2ا 22و مع2روف، كما أ ه2ا تدفا 
ش2عوب تلك البل2دان الوقوف م2ا حكوماتها، 
كما فعل الش2عب اإليرا 2 رغ2م الهدف الخف2ّ 
ال2ذي يق2ف وراا تل2ك السياس2ات م2ن فرض 
الحص2ار واملقاطع2ة والعقوث2ات االقتصادية، 
والت22 ش2هدت توّس2عاً ملحوظاً يف الس2اوات 
األخرة و22ذا ما ألحق األذى ثاقتصادات للدول 
الغرثية أساس2اً والت2 تعتمد 2ذه السياس2ات، 
وقد احس2ت 2ذه الدول ث2األرضار الت2 لحقت 
ثها؛ ِثَس2بَب 2ذه السياس2ات لهذا ثدأت ثتغير 
مسار2ا عن السياس2ة األمريكية، وفتح آفاقاً 
للعم2ل م2ا ال2دول الااش2ئة، ما2ل مجموع2ة 
الريكس الت2 اسس2ت من أج2ل التعاون فيما 

ثياها لتقليل االعتماد عىل االقتصاد الغرث2. 

وعي الجماهير يهزم األعداء ال غوث للفلسطينيين.. 
بعد اليوم

طالل سلمان*

فج2أًة، ومن دون مقدمات، خرجت إرسائيل ثلس2ان 
كبار مسؤوليها، تطاِلُب ثإلغاا “األو روا” 2 أي “الوكالة 
الدولي2ة إلغاث2ة اللجئ2ن”-، و222 املاظم2ة الدولي2ة 
الوحي2دة الت2 تُعا2ى ثش2ؤون الذين رحله2م االحتلل 
اإلرسائي2ي من ثلد2م فلس2طن، وألجأ22م إىل البلدان 
العرثي2ة املجاورة، و 2ال لباان  صيب2ه ماهم و2و عدد 

وصل ذات يو9 إىل ثضا مئات من آالف اللجئن. 
 وثعد ساوات من التهجر والترشد وسكاى املخيمات، 
أش2فقت األَُم22م املتح2دة عىل 22ؤالا اللجئن فأ ش2أت 
“الوكال2ة الدولية لغ2وث اللجئن الفلس2طياين”.. لكن 
الضغ2وط األمركي2ة  جحت يف إس2قاط ح2رف الP 2 من 
تس2مية 22ذه الوكال2ة، و2كذا ذ22ب توصي2ف مهمتها 
وتحديد22ا حرص ثاللجئن الفلس2طياين، فباتت وكالة 
دولية مفتوحة إلغاثة اللجئن.. من دون تحديد 2ويتهم. 
اليو9، وثعد تض2اؤل اال2تما9 ثالقضية املقدس2ة، 
و”تاصل” أ2لها العرب ماها، تجرأت الواليات املتحدة 
ومعه2ا إرسائيل فوق2ف  تايا2و يطال2ب ثإلغاا 2ذه 
الوكال2ة الدولية الت2  جحت 2ف22 ماضيها2 يف تعليم 
اللجئن الفلس2طياين، وتدريبهم عىل مهن مختلفة 

يمكن أن توفر لهم العيش الكريم.. 
 وتعجبن من سقم2*** صحت2 22 العجُب 

*كاتب ورئيس تحرير ونارش صحيفة “السفري”
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ثقافية 

ََّما  ٍء إِن إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِش�يَعاً َلْس�َت ِمنُْهْم ِف َشْ
أَْمُرُهْم إَِل اللَِّه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَما َكانُوا يَْفَعلُوَن{)األنعام:159(، هنا 
يؤكد هذا بأنه يرسم طريقة واحدة، وطريقة واضحة، وأعالمها 
بين�ة، وبين�ات واضح�ة، وأن الن�اس إذا انطلق�وا ه�م برؤية 
أُْخ�َرى، لم يسريوا عىل هذا النحو الذي وجهوا إليه: إتباع، وسري 
عىل هذا الرصاط املس�تقيم الواضح، لن يك�ون البديل إال ماذا؟ 
إال أن يتفرقوا، فيفرقوا الدين نفس�ه. ]س2ورة األ عا9 الدرس 

السادس والعرشون ص:27[
مل�اذا ندرس ونتعلم كي�ف نتفرق؟!. ثم ندي�ن باالختالف؟! 
فيصب�ح واجب�اً، يصب�ح التفرق حتم�اً ال مفر من�ه، ونصبغه 
بصبغ�ة رشعية، أليس هذا هو نك�ران لنعمة الله العظيمة بهذا 
الدي�ن العظيم؟ أليس هو كفر بنعمة الله املتمثلة ف نبيه محمد 
)صل�وات الله عليه وعىل آل�ه( وف القرآن الكريم، وف اإلس�الم 

العظيم؟. ]الُهوية اإليما ية ص:6[ 

تعدد ال�رؤى تتعدد األق�وال، تعدد املواقف، تش�تت الناس، 
يغرق�ون ه�م ف رصاع فيما بينه�م، قبل أن يتجه�وا إل قضية 
واحدة هم مؤمنون بأنها قضية تهمهم، يجلس�ون مختلفني هم 
فيم�ا بينهم، يضعفوا، يتمزقوا، يتعادوا فيقدموا ف األخري الدين 
غري صالح ألن يقدم ش�يئاً للحياة نهائياً، وال تجتمع عليه كلمة. 
أليس هذا مظهر ضعف؟. ]مديح القرآن الدرس الاا 2 ص: 
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القصص القرآني يقدم لنا )هدى اهلل( متكاماًل.. فال 
تقصري من ِقَبِل اهلل نحو العباد

 : بشرى المحطوري
العربُة املستخلصُة من القصص 

القرآني:ـ
أوالً:22 يقد9 لاا 2دى الله متكاملً:22
2ِهيُْد الَقاِئُد -َسَل9ُ الِله َعَليِْه-   أَك2ََّد الشَّ
يف محارضة )ملزمة( الدرس الخامس من 
دروس رمضان، أن اللَه سبحا ه قّد9 2داه 
لعب2اده متكام2لً وواضحاً ال  ق2َص فيه، 
حيث قال: ]إ ه قصٌص ليكون عرًة - كيف 
كان 2دى الله متكاملً، وكيف كان الااُس 
الذي2ن لم يق2دروا 22ذا الهدى ح2ق قدره، 
ول2م يتفاعل2وا معه ولم يس2تجيبوا. كيف 
كا ت الاتيجة ثالاس2بة له2م يف واقعهم؟! 
حتى أ 2ه يف اآليات 2ذه عرض فيما يتعلق 
ثافس2ياتهم يف األخر، ثافس2ياتهم، فأول 
عرة: أن تفهم ثأ ه اإل َْس2ان 2و من جهة 
 فس2ه، 2و الذي يؤدي ثافسه إىل أن يصل 
إىل 2ذه الحالة السيئة. ال يوجد تقصر من 
جهة الله عىل اإلطلق وال من جهة أ بيائه 

عىل اإلطلق[. 

العربة الثانية:ــ تحذيُر الناس 
من مخاَلفة اهلل:ــ 

ِهيُْد الَقاِئُد -َسَل9ُ اللِه  وأشار أيضاً الشَّ
َعَل2ي2ْه- إىل ع2رٍة أُْخ22َرى من القصص 
القرآ 22 يج2ُب أن  تاب2ه لها كم2ا قال: 
]الع2رة الاا ي2ة: أن يح2ذر الا2اس، أن 
يح2ذروا؛ أل ه أحيا اً قد يك2ون التمادي 
يف التاك2ر لهدى الل2ه أَْو ع2د9 اال2تما9 
ث2ه، عد9 التقدير له، ي2ؤدي يف األخر إىل 
وضعية س2يئة جداً، َوأعتقد أن املسلمن 
يعيش2ون فيه2ا ث2كل معا يه2ا.. م2ن 
القيم2ة الهامة للهدى ال2ذي أ زل إليهم 
وجاا ثه موىس كتاب وفرقان وأس2اس 
اله2دى وترثية للمجتما يق2ول لهم أ ه 
كان الكتاب والفرق2ان مرتبطاً ثموىس، 
م2وىس يما2ل الَعَلم له2م يما2ل: معلم، 
وقائ2د، مرث22، موّج2ه. 22م يتفهمون 
وياطلقون عىل أس2اس توجيهاته ثدون 
أخ2ذ ورد. ما حصلت 22ذه. الحظ كيف 
كان موقفهم يف قضية واحدة، يف قضية 
]البق2رة[؟! 2دى الل2ه ال يصاا أ اس2اً 
ع2ىل 2ذه الاوعية أث2داً أعا2: أ ه يتضح 
لك كيف يحصل الخلل؛ ألن الله سبحا ه 
وتعاىل يقول ثالاس2بة للرسول )صلوات 
الله عليه وعىل آله(، و22  فس املسرة، 
و ف2س الطريق2ة الواح2دة الت22 عا2د 
رس2ول الل2ه )صل2وات الله علي2ه وعىل 
آل2ه( محمد، وعاد عي2ى، وعاد موىس، 
وعا2د إثرا2ي2م، أ ه2م يه2دون الا2اس، 
ويعلمو هم الحكمة، ويباو هم مجتمعاً 
متماسكاً متوحداً كلمته واحدة، موقفه 
واحد، ا طلقته واحدة. حصل خلل كبر 

جداً لديهم! 2ذه الظا2رة السيئة عادما 
قال لهم م2وىس يف قضية 2م ثحاجة إىل 
أن يكتشفوا من 2و الذي ارتكبها، قتيل 
قت2ل يف ظ2روف غامضة ج2داً وأصبحوا 
22م يتدافعون املس2ألة، ]22م قتلوه آل 
فلن أَْو رثما آل فلن[: }َوإِذْ َقتَْلتُْم  َْفساً 
اَرأْتُْم ِفيَها{)البقرة: من اآلية72( ُكّل  َفادَّ

واحد يدفا عاه ويتهم طرفاً آخر[. 

)هدى اهلل( ال يصنع أناساً من 
نوعية قوم موسى:ــ

2ِهيُْد الَقاِئ2ُد -َس2َل9ُ الل2ِه  أش2ار الشَّ
ثا22 إرسائي2ل  إىل ردود فع2ل  َعَل2ي2ْه- 
املزري2ة ع2ىل  بيه2م م2وىس يف قص2ة 
البق2رة، وكيف أن 22ذه القصة فضحت 

 فسياتهم الخبياة عىل  حو كبر:22

أوالً:ــ لم يحرتموا نبيهم عندما 
أمرهم أن يذبحوا بقرة:ــ

2ِهيْد الَقاِئ2د -َس2َل9ُ الل2ِه   ق2ال الشَّ
َعَل2ي2ْه-: ]}َوإِذْ َق2اَل ُم2وىَس ِلَقْوِمِه إِنَّ 
الل2ََّه يَأُْمُرُكْم أَْن تَذْثَُح2وا ثََقَرًة{)البقرة: 
م2ن اآلية67( أس2لوب األ بياا تجد كيف 
األ بياا أش2خاصاً حكم2اا، 2م حكماا 
يعرف  فس2يات أصحاثه، وكيف وصلت 
الحال2ة ثه2م! كان يكف22 م2ن م2وىس 
أن يق2ول ل2و أ ه2م كا وا ق2د وصلوا إىل 
مس2توى]جيد[ دع عا2ك ]ممتاز[ جيد، 
أ ه كان يكفيهم من موىس  فسه توجيه 
مع2ن أن يقول لهم موىس: اذثحوا ثقرة 
فيتحرك2ون، 22و يعرف كي2ف واقعهم 
وكي2ف  فس2ياتهم }إِنَّ الل2ََّه يَأُْمُرُك2ْم{ 
أم2ر إله22 مب2ارش }إِنَّ الل2ََّه يَأُْمُرُكْم أَْن 
تَذْثَُح2وا ثََقَرًة{)البق2رة: م2ن اآلية67(. 
أس2اس ترثي2ة األَُم2م أ 2ه ال يأت2 ثاب2 
ثعد  ب22 عىل طول تأري2خ البرشية، قد 
يك2ون مرحلة فيها  ب2 يمكن أن يقول: 
}إِنَّ الل2ََّه{ ألمة من األَُم22م، يف مرحلة ال 
يوج2د  ب2، واألم2ة مرتثية ع2ىل الحالة 
22ذه تحتاج إىل ش2خص يق2ول: إن الله 
يأمركم يف موقف معن، 2ذا ال يتم، األمة 
ترتث2ى ثطريقة تصل فيها إىل أن يكفيها 
توجيه2ات مب2ارشة م2ن جه2ة األ بياا 

أ فسهم، ثم من جهة ورثة األ بياا[. 

 ثانياً:ــ سخروا واستهزأوا من 
)األمر( نفسه:ـ

2ِهيُْد الَقاِئ2ُد -َس2َل9ُ اللِه  وّض2ح الشَّ
َعَل2ي2ْه- ذلك ثقوله: ]أيضاً يكفيهم ثأ ه 
ليست مس2ألة يكفيهم، أعا2: يكو ون 
2م ترثوا 2م ترثية وفهموا القضية عىل 
22ذا الاح2و فيكفيهم أوامر م2ن الجهة 
الت22 يعرفون ثأ ها جه2ة 2دى، ال، 2اا 

احتاج2وا: }إِنَّ الل2ََّه يَأُْمُرُك2ْم أَْن تَذْثَُحوا 
ثََق2َرًة{ )البق2رة: م2ن اآلي2ة 67( كي2ف 
كان الج2واب؟ }َقال2ُوا أَتَتَِّخذُ 2َا 22ُُزواً{
)البقرة: من اآلي2ة67(. ماذا يعا2  ذثح 
ثق2رة؟! ماذا يعا22 ثق2رة؟!. إذاً 2اا لم 
تكفهم الف2رتة الطويلة تل2ك أن يعرفوا 
أن موىس رجل حكيم! الشخص الحكيم 
ال يأمر ثأش2ياا ليس2ت حكيمة, ال يأمر 
إال ثأشياا حكيمة، ومن ورائها حكمة، 
ولغاي2ة مهم2ة، وإن ث2دت يف الص2ورة 
وكأ ه2ا ت2رصف غ2ر طبيع2 م2ا أ ه 
2اا لم يكن ترصفاً غر طبيع2، تش2به 
 فس2ية الذين قال عاهم يف أول السورة: 
َب َماَلً{ }إِنَّ الل2ََّه ال يَْس2تَْحِي2 أَْن ي2َْرِ
)البقرة: م2ن اآلي2ة26( }أَتَتَِّخذُ َا 2ُُزواً{ 
ماذا يعا2  ذثح ثقرة! أليس2وا يذثحون 
ثقراً، رثما ُكّل يو9 يذثحون ثقراً لكن ال، 
اس2تغراب! 2ذا أول خلل، ماذا يعا2 أول 
خل2ل؟ ظا2رة من مظا2ر الخلل لديهم، 

يف أ هم لم يهتدوا ثهدي الله[. 

ثالثاً:ــ استغراُبهم كان أول خلل 
يُدلُّ على أنهم لم يهتدوا:ــ

الل2ِه  -َس2َل9ُ  الَقاِئ2ُد  2ِهيُْد  الشَّ َق2اَل 
حاً: ]كان اليشا الصحيح  َعَل2ي2ْه- موضِّ
ملجرد أن يريد ماهم أن يذثحوا ثقرة، أن 
يأمر2م موىس  فس2ه مبارشة: ]اذثحوا 
ثق2رة[ وث2دون أخ2ذ ورد، يتجه2ون إىل 
ثق2رة يذثحو ه2ا؛ ألن األم2ر واض2ح يف 
القضي2ة. فعادما يقول: ثقرة يعا2: أيَّ 
ثقرة، معا2اه: أيَّ ثقرة، لك2ن ال. }َقالُوا 
أَتَتَِّخذُ َا 22ُُزواً َقاَل أَُعوذُ ِثالل2َِّه أَْن أَُكوَن 
ِم2َن اْلَجا2ِِلَن{)البق2رة: م2ن اآلية67( 
ال يمك2ن أتخذك2م 22زواً ال يمكن أعمل 
أوام2ر! م2ا أ 2ه 2ا2ا يق2ول له2م: }إِنَّ 
اللََّه{ معاا2ا: أيتخذ 2ا الله 2زوا! أليس 
معاا22ا 2كذا يف األخر؟ ما كفا2م ثأ ه 
قال: }إِنَّ الل2ََّه يَأُْمُرُكْم{ الحظ كيف 2ذا 

وحده من املظا2ر السيئة، عادما يكون 
املجتما، أَْو أمة من األَُم2م تهتدي ثهدي 
الل2ه ال2ذي يوجد حكم2ة ل2دى الااس، 
ورؤية حكيمة، وفهم ومواقف مبادرة، 
ال يوج2د فيها أخذ ورد، قالوا ثعدما قال 
له2م: }ثََق2َرًة{ أليس كلمة ثق2رة تعا2: 
أي ثق2رة، مالم2ا تقول لش2خص:  حن 
 ري2د أن تبحث لا2ا عن ]كب2ش[ عاد ا 
ضيف،  ريد تبحث لاا عن ]كبش[ أليس 
سيعرف أي واحد، أن املطلوب أن يبحث 
ع2ن كب2ش أيَّ كبش؟ لي2س ثحاجة أن 
يقول: م2ا لو ه، ما 2و، وم2ن أي  وع، 
 ْ وأشياا من 2ذه. }َقالُوا ادُْع َلاَا َرثََّك يُبَنِّ
َلا2َا َم2ا 2َ2ِ{)البقرة: من اآلي2ةن6( قد 
قال: ثقرة م2ن البداية، }َق2اَل إِ َُّه يَُقوُل 
إِ ََّه2ا ثََق2َرٌة ال َف2اِرٌض َوال ِثْكٌر{)البقرة: 
م2ن اآلي2ةن6( ليس2ت مس2اة، وال 22 
فتيّة، متوسطة }َعَواٌن ثَْنَ ذَِلَك َفاْفَعلُوا 
َما تُْؤَمُروَن{)البقرة: من اآليةن6( أليس 
22ذا أمراً آخر؟ ثعد أول س2ؤال أعطا2م 
مميزات معياة: ثقرة متوسطة يف السن 
}َفاْفَعل2ُوا َم2ا تُْؤَم2ُروَن{ )البق2رة: من 
ْ َلاَا َما  اآلي2ةن6(. }َقالُوا ادُْع َلاَا َرثََّك يُبَنِّ
َلْو َُها{)البقرة: م2ن اآليةر6( ما لو ها؟ 
 حن  عي2ش الحالة 2ذه، ال  ضحك عىل 
ثا22 إرسائي2ل لوحد22م حقيق2ة؛ أل ه 
 عيش  ح2ن املس2لمن والزيدي2ة  حن 
ثالذات الذين  قول: أ اا الطائفة املحقة 
واملتمس2كن ثأ22ل البي2ت، وثالاقل2ن 
كعا2وان لدياا، قضي2ة البقرة م2ا تزال 
موج2ودة،  أخذ عرة من 22ذه، و أخذ 

دروساً من 2ذه[. 

رابعاً:ــ عدم تقديرهم ملوسى 
يعني عدم تقديرهم هلل:ــ

الل2ِه  -َس2َل9ُ  الَقاِئ2ُد  2ِهيُْد  الشَّ ق2ال 
َعَل2ي2ْه-: ]}َقالُوا ادُْع َلا2َا َرثََّك{)البقرة: 
م2ن اآليةر6( من البداي2ة }ادُْع َلاَا َرثََّك{

أن  يكفيه2م  اآلي2ةر6(  م2ن  )البق2رة: 
يس2ألوه 22و ش2خصياً؛ ألن رثه2م ق2د 
اخت2اره له2م 2ادي2اً ومرش2داً ومعلم2اً 
وموجه2اً. 2ا2ا ألس2ت ت2رى وتلحظ أن 
موىس  فسه ال يقدرو ه حق تقديره 2و 
كرس2ول من عاد الل2ه؟ فتكون القضية 
2ذه ا عكاس لتقدي2رك ملا يأت2 من عاد 
الل2ه عادم2ا تعرف ث2أن الله ل2ن يختار 
ش2خصاً إال و22و ثالش2كل ال2ذي فعلً 
2ٌل ألن يقو9 ثالدور عىل أكمل وجه.  مؤ2َّ
ْ َلاَا َم2ا 2َ2ِ{)البقرة:  }ادُْع َلاَا َرث2ََّك يُبَنِّ
ْ َلاَا َما  م2ن اآلي2ةن6( }ادُْع َلاَا َرثََّك يُب2َنِّ
َلْو َُها{)البقرة: من اآليةر6(! عادة البقر 
ال تكون ملو ة ثش2كل كبر، عادة البقر 
تختلف عن ثعض الحيوا 2ات األُْخ2َرى، 
ت2رى البق2ر والغا2م يف الغال2ب ال يكون 
القطي2ا الواح2د، 22ذه حم2راا، و2ذه 
صف2راا، و22ذه ثيضاا و22ذه خراا، 
و2ذه غراا و2ذه.. ال، الغالب أ ها تكون 
متقارث2ة الل2ون ال يوج2د 2ا2ا يف واقا 
القضي2ة ما يك2ون مرراً ألن يتس2االوا 
يقولون ما2لً: قطيا البقر، أَْو الس2وق 
فيه ثقر لك2ن 2ذه حمراا و2ذه صفراا 
و2ذه ثيض2اا ألوان متمي2زة، تبدي عىل 
س2وق م2ن البق2ر أَْو قطي2ا م2ن البقر 
تجد22ا متقارثة يك2ون إذا 2ا2اك لون 
متميز يك2ون  ادراً وش2اذاً. إذاً ال يوجد 
م2ا يوجب اش2تباه عىل اإلط2لق. }َقالُوا 
ْ َلاَا َما َلْو َُه2ا َقاَل إِ َُّه  ادُْع َلا2َا َرثََّك يُب2َنِّ
يَُقوُل{)البق2رة: من اآليةر6( من البداية 
}َقاَل إِ 2َُّه يَُقوُل{)البق2رة: من اآليةر6( 
ألم يقل 2ااك: }ثََق2َرٌة ال َفاِرٌض َوال ِثْكٌر 
َع2َواٌن ث2َْنَ ذَِلَك{)البقرة: م2ن اآليةن6( 
و2اا أيضاً: }إِ َُّه يَُقوُل{لم يعد موىس إال 
ما2ل ]املِْظِهر[. الحظ ذل2ك الذي يأت2 يف 
الس2وق واحد يظهر، يبل2غ الااس  ياثة 
عن ش2خص، يقف ويتكل2م ]يقول لكم 
الش2يخ فلن عىل أن كذا كذا.. [ والشيخ 
يتكل2م من 2ااك، و2و يأت2 يكلم الااس 
ثما قال له الشيخ. أساس املسألة أعا2: 
الحظ أن 2اا خللً كبراً جداً؛ ألن األَُم2م 
ترثى يف عصور األ بياا ثالش2كل الذي ملا 
ثعد األ بي2اا أيضاً، ملا ثعده، ال تحتاج إىل 
أن يك2ون أمامها  ب2 يوحى إليه، فضلً 
ع2ن أن تكون م2ا وجود الاب22 تحتاج 
إىل أوام2ر إلهي2ة مبارشة يف ل2ون ثقرة، 
س2ن ثق2رة, تش2خيص ثق2رة! فالاب22 
ال يأت22 لعرصه فق2ط. ال. الاب22 يرث2 
أمة، ويرش2د أم2ة، وياقف أم2ة لتكون 
مس2تبرصة َوحكيمة, قاثلة ألن تستمر 
يف دور22ا وتتقبل قيادات 22 امتداد له، 
للاب22؛ ألن األ بي2اا يموت2ون. أمة مال 
2ذه معااه تريد لها  بياً ثاستمرار وعىل 

اتصال مبارش![. 
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عربي ودولي 

االحتالل يعتقل شباناً فلسطينيني ودعواٌت حقوقيٌة ملنع تمرير قانون »إعدام األسرى«
 : فلسطين المحتلة

واَصَل2ت ق2واُت االحت2لل اإلرسائي2ي 
الفلس2طياين،  للمد ي2ن  اعتَقاالِته2ا 
وش2اّت أمس االثان، عدداً م2ن عمليات 
االعتَق2ال طال2ت مجموعًة من الش2بان 
الفلسطياين يف مااطَق عدة داخل البلد، 
ثالتزامن ما دعوات حقوقية فلسطياية 
طالب2ت ثما2ا م2رور م2رشوع قا 2ون 

»إعدا9 األرسى«.
وأف2ادت مص2ادُر إعلمي2ٌة أن ق2وات 
االحتلل اقتحمت، أم2س، ماطقة تقوع 
ومخيم22 عاي2دة والع2زة يف ثي2ت لحم، 
واعتقل2ت تس2عة فلس2طياين، ثياه2م 
طف2ٌل، كم2ا ش2اَّت حمل2َة اعتَق2االت يف 

قلقيلة والخليل. 
 وا دلع2ت مواجه2اٌت يف ثلدة س2عر، 
أطلق خلله2ا جاود االحت2لل الرصاص 
الح22 عىل املد ين، فيم2ا اقتحمت قوات 
االحت2لل مديا2ة  اثل2س ثأع2داد كبرة، 
وا دلعت مواجهات أُْخ22َرى ما الش2بان 

الفلسطياين يف محيط املاطقة. 
م2ن جا 2ب آخ2ر، دع2ت ُمَؤّسس2ات 
حقوقي2ة و س2ائية فلس2طياية، أم2س 
االثا2ن، ُمَؤّسس2ات املجتم2ا الدويل ملاا 

مرور مرشوع قا ون »إعدا9 األرسى«. 
الفلس2طيا2 لإلع2ل9،  املرك2ز  و ق2ل 
أن ُمَؤّسس2َة مهج2ة الق2دس للش2هداا 
للم2رأة  الع2ا9  واالتح2اد  واألرسى، 
تظا22رة  أم2س  الفلس2طياية،  ف2ذوا، 
واعتص2ا9 أم2ا9 مق2ر الصلي2ب األحمر 
ثمديا2ة غ2زة، مؤكدي2ن عىل ثط2لن أي 
قا 2ون قد يتخذه االحت2لل ثهذا االتجاه، 
وع2د9 مرشوعيت2ه أما9 رشعي2ة  ضال 

األرسى الفلسطياين. 
وثحس2ب املركز فقد طالبت مس2ئولة 
املحافظ2ات  يف  للم2رأة  الع2ا9  االتح2اد 

الجاوثية، وعضو اللجاة املركزية ساثقاً 
يف حرك2ة فت2ح، آم2ال حم2د، املجتم2َا 
ال2دويل ثالضغ2ط ع2ىل اإلَداَرة األمريكية 
و«اإلرسائيلي2ة« ثاتجاه ع2د9 تافيذ 2ذا 
الق2رار واإلف2راج ع2ن األرسى، مش2ددًة 
عىل أن الش2عَب الفلسطيا2 سيستمرُّ يف 
الاضال ضد أي ق2رار أَْو قا ون ُعارصي، 
مؤكدًة أن الاساَا ُجزا أصيل من املجتما 
االحت2لل  يواج2ه  ال2ذي  الفلس2طيا2 
ثاماذج مرشفة كعه2د التميم2، وإرساا 
الجعاثي2ص وخالدة ج2رار، و2ن  ماذج 
ورسالة قوة وإرادة وإرصار عىل مواجهة 

االحتلل. 
اإلج2رااات  سلس2لَة  »إن  وقال2ت: 
والقوا 2ن الت2 تتخذ2ا دول2ة االحتلل، 
والت22 تس2تهدف ف2رض الوقائ2ا ع2ىل 
األرض يف مديا2ة الق2دس غ2ر قا و ية، 
وإن مصادق2ة الكايس2ت اإلرسائيي عىل 
م2رشوع قا 2ون الق2دس موّح2دة يمال 
عدوا اً غاش2ماً عىل الشعب الفلسطيا2، 
وخرق2اً فاضحاً للقا 2ون الدويل وقرارات 

مجلس األمن«. 
وأضاف2ت حم2د: إن تزاُم2َن مصادقة 

الكاس2يت ثالق2رااة األوىل ع2ىل مرشوع 
قا 2ون إع2دا9 األرسى، وإق2رار قا 2ون 
2دة، وما س2بقه قرار حزب  القدس موحَّ
الليك2ود املتط2رف ف2رض الس2يادة عىل 
املس2توطاات يف الضفة الغرثية والقدس، 
يدخل يف إط2ار إْر22َاب الدول2ة، وجرائم 
الحرب الت22 ترتكبها إرسائيل ثحق أثااا 
شعباا ثس2لطاتها التافيذية والترشيعية 

والقضائية كافة«. 
م2ن جا ب2ه، ق2ال القي2ادي يف حركة 
إن  املدل2ل  أحم2د  اإلْس2َلم2  الجه2اد 
قضي2ة األرسى يجب أن توح2د الفصائل 
الفلس2طياية من أجل العم2ل الجاد عىل 
تحرير2م من سجون الظلم الصهيو ية، 
مؤكداً أن املعركة مس2تمرة ما االحتلل 

حتى تحرير القدس واألرسى. 
وثدوره دعا األسر املحرر يارس صالح 
إىل رضورة التوح2د يف مواجه2ة االحتلل 
قضي2ة  تح2اك ض2د  الت22  واملؤام2رات 
األرسى، كم2ا دع2ا إىل رضورة تش2كيل 
ضغ2ط عىل امُلَؤّسس2ات الدولية من أجل 
اتخ2اذ مواقف واضح2ة لارُصة األرسى، 

ورفا ظلم االحتلل الواقا عليهم. 

الجيش السوري يفّك الحصار عن 
»حرستا« ويواصل التقدم يف إدلب

 :  وكاالت

يف آخِر مس2تجداِت الوضا امليدا 2 يف سوريا، تمّكات وحداُت الجيش 
الس2وري، أم2س االثان، من فك الحصار ع2ن إَداَرة املركبات يف ماطقة 
حرس2تا ثريف دمش2ق، ثالتزامن ما إحكا9 السيطرة عىل عدة مااطق 

ثريف إدلب الجاوث2. 
وذك2رت وكال2ة »س2ا ا« أن وح2داٍت م2ن الجي2ش أ ج2زت مهمتَها 
ثفك الط2وق الذي فرضه مس2لحو تاظيم جبهة الا2رصة واملجموعات 
التكفري2ة التاثعة له2ا، ع2ىل إَداَرة املركبات، وذلك ثعد مع2ارك عايفة 

سقط خللها عرشات القتىل والجرحى يف صفوف التكفرين. 
وأش2ارت الوكال2ة إىل أ 2ه ثعد فك الطوق ع2ن إَداَرة املركب2ات، ثدأت 
وح2داُت الجي2ش عىل الف2ور عملية عس2كرية جديدة؛ ثهدف توس2يا 
رقعة األمان حول اإلَداَرة وس2ط قيا9 س2لح املدفعية ثاستهداف أوكار 

وتجمعات التكفرين يف املاطقة املحيطة. 
م2ن جهة أُْخ22َرى، أعلن مصدر عس2كري إحكا9 الس2يطرة عىل عدة 
قرى وثلدات ثريف إدلب الجاوث2 يف إطار العملية العسكرية الت2 تافذ2ُا 
الجيُش السوري ماذ  حو شهر ثريف إدلب الجاوث2 لتحرير املاطقة من 

مسلح2 »جبهة الارصة« واملجموعات التكفرية املرتبطة ثها. 
وأفاد املصدُر ثأن وحداٍت من الجيش العرث2 الس2وري ثالتعاون ما 
قوات الحلف2اا »واصلت مطاَردة إْر2َاثي2 جبه2ة الارصة واملجموعات 
التاثعة لها ثريف إدلب الجاوث2 واس2تعادت السيطرة عىل ثلدات وقرى 
ساجار واملتوسطة والخيارة وكفريا املعرة رصيا ورملة وجديدة و باز 

القبي ورصاع”. 
وأحكمت وحداُت الجيش س2يطرتَها، أم2س األول، عىل قرى وثلدات 
رسجة رشقية وأ9 الهل2يل وش2يخ ثركة وحوا وتل عمارة وأ9 مويلت 
ثري2ف ادل2ب الجاوث2 الرشق2 ثعد القضاا عىل العرشات من مس2لح2 

»جبهة الارصة« وتكبيد2م خسائَر ماديًة فادحة. 

مقتل 32 من مسلحي »طالبان« يف 
عمليات عسكرية للقوات األفغانية

 :  وكاالت

لق22 23 مس2لحاً م2ن تاظيم طالب2ان مصارعه2م عىل ي2د القوات 
األفغا ية يف مقاطعت2 2لماد وأروزجان، أمس االثان. 

و قل2ت وكال2ة ش2ياخوا الصياي2ة لأل ب2اا، ع2ن مجموعة تاس2يق 
العملي2ات األفغا ية، أ ها قالت يف ثيان »ُقتل ثلثة مس2لحن من حركة 
22ة غارة يف قرية جيماك،  طالبان ثعد أن ش2ات قوات العمليات الَخاصَّ

ماطقة  او زاد يف مقاطعة 2لماد جاوث2 البلد، أمس. »
وثحس2ب الوكالة، ف2إنَّ القوات دّمرت س2جاَن تاثَعن للمس2لحن 
وس2ت عبوات  اس2فة وألغاماً أرضية وما يزيد عىل 200 كيلوجرا9 من 
امل2واد املتفجرة ثعد الغارة الت2 تم ش2اها يف املقاطع2ة الواقعة عىل ثعد 

555 كيلومرتاً جاوث2 كاثول. 
 م2ن جا ب آخر، ذك2ر ثيان  رشته وزارة الداخلي2ة األفغا ية، أمس، 
أن إجمايل 20 مس2لحاً ُقتلوا عادما ش2ات ق2وات الحكومة 2جوماً عىل 
مواق2ا تاثعة لحركة طالبان يف ماطقة كفتار خا ا ثمقاطعة أروزجان 

جاوث2 أفغا ستان. 
وكاّفت ق2واُت األمن األفغا ي2ة عملياتها األماية والغ2ارات الجوية، 
حي2ث تح2اول حركة طالب2ان وتاظيم داعش االس2تيلا ع2ىل األرايض 

وتعزيز مواقعهما خلل فصل الشتاا يف الدولة الجبلية. 
وثحسب إحصائيات ملجموعة تاسيق العمليات األفغا ية، فقد قتلت 
22ة عدداً من املس2لحن وأصاثت ما يزيد عىل  الق2وات األفغا ية الَخاصَّ
3200 واعتقل2ت 223 آخرين ودمرت أَيْضاً 15 قيادة تاثعة للمس2لحن 
وس2يطرت ع2ىل مواق2ا و352 غرفة محصا2ة تح2ت األرض يف أماكن 

مختلف خلل عا9 2017.

إصابة 15 عراقياً جراء انفجار عبوة ناسفة وسقوط قذائف 
هاون جنوب وشمال العاصمة بغداد

 : متابعات

أصي2ب 12 مد ياً عراقياً، ثياهم  س2اا وأطف2ال، أمس االثان، 
جراا س2قوط قذائ2ف 2اون عىل مديا2ة طوزخورماتو الت2 تبعد 
0ن1 كم إىل الش2مال من العاصمة العراقي2ة ثغداد، فيما أصيب 3 
أشخاص ثا فجار عبوة  اسفة يف سوق جاوب العاصمة  فسها. 
و قل2ت مص2ادر إعلمية ع2ن الرشط2ة العراقية أن »س2قوط 
قذائ2ف 2اون ع2ىل مدياة طوزخورماتو س2فر ع2ن إصاثة ثلثة 
 س2اا وطفلن وس2بعة أش2خاص ثجروح متفاوتة«، مضيفاً أن 
امل2دارس أغلقت أثواثه2ا، وغادر22ا الطلبة؛ خوفاً م2ن تعرضهم 

لألذى؛ ثسبب القصف العشوائ2. 
وتتعرض مدياة طوزخورماتو، الت2 تتبا محافظة صلح الدين 

إداريا، ثش2كل ش2به يوم2 إىل قصف مدفع2 ياطل2ق من مااطق 
رشق2 املدياة تقا تحت سيطرة قوات البيشمركه الكردية. 

وتته2م جه2اٌت تركما ي2ة من تصفهم ث22 »اال فصالي2ن« األكراد 
ثقصف املدياة، والذي أسفر حتى اآلن عن مقتل العرشات من املد ين. 
وتس2يطر ق2وات عراقية مش2رتكة ما الحش2د الرتكما 2 عىل 
املديا2ة ما2ذ ا س2حاب ق2وات البيش2مركة ماها يف ش2هر أكتوثر 

املايض. 
ثالتزام2ن ما ذلك، أفاد مصدر يف الرشط2ة العراقية، ثأن ثلثًة 
مد ين أصيبوا، يف اليو9  فس2ه، ثا فجار عبوة  اسفة قرب سوق 

شعبية جاوب رشق2 ثغداد. 
وق2ال املص2در: إن »عبوة  اس2فة كا ت موضوع2ة عىل جا ب 
طريق قرب س2وق ش2عبية يف قضاا الاهروان جاوب رشق2 ثغداد 

ا فجرت، اليو9، ما أسفر عن إصاثة ثلثة مد ين ثجروح«. 
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مقربة التورنيدو!

املجلس الصحي ألنصار اهلل وهيئة مستشفى ذمار 
يدشنان مخيم الصمود الطبي اإلنساني بالحديدة

 : الحديدة
�َن, أمس االثنني, املجلُس الصحيُّ ألنصار الله, بالتنسيق مع هيئة  َدشَّ
مستشفى ذمار العام ومؤّسسة الرعاية الصحية, مخيَم الصمود الطبي 
اإلنساني بمديرية َزبيد بمحافظة الحديدة, والذي يقدم الخدمات الطبية 

والعالجية ألبناء املربع الجنوبي باملحافظة.
املخيُم الطبيُّ يستهدُف أكثَر من 300 ألف حالة َويأتي تتويجاً للجهود 

اإلنسانية وتجسيداً ملبدأ التكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع.
�َن املخيَم الطبي نائ�ُب وزير الصحة العامة والس�كان وعدد من  وَدشَّ
وكالء محافظ�ة الحدي�دة ومدراء الصحة باملحافظ�ة, الذين زاروا أروقة 

املخيم مطلعني عىل أعماله.
الجدي�ر بالذك�ر أن وزارة الصح�ة اليمني�ة أعلنت الحدي�دة محافظًة 
منكوب�ًة صحي�اً, وس�ط تواطؤ وَغ�ضٍّ للطرف م�ن قبل األم�م املتحدة 

واملنظمات اإلغاثية واإلنسانية.

د. مصباح الهمداني
 

م�ا يزاُل ص�دى كلمة القائد ي�ُرجُّ جدراَن مملكة الش�يطان 
وحلفها اإلجرامي الجبان، منذ قال يوًما »أنا قول وفعل«، وقال 
يف غ�ره »نح�ن بص�دد تطوير دفاعاتن�ا الجوي�ة«، وأضاف يف 
ثالث »والبحرية«، وم�ع ارتعاِش طبالِت الغزاة، وأقداِم ُمرتزقة 
الغ�زاة، كانت األيادي اليمني�ة الطاهرة النقي�ة ترُتِجَم حروَف 
القاِئِد يف معزوفاٍت هندس�ية، وملس�اٍت حديدية، مطليٌة بالذِّكِر 

واإليَْمان، ومخلوطٌة بالحكمِة واإلتقان. 
س�مُعوا جميعهم القول، وم�ا تأخَر الِفع�ل، فأُحرَق املطار، 
واندثرِت القص�ور، واش�تعلِت القواِعد، وتقاَط�رِت الصواريُخ 
الباليستية كمطٍر من سجيل، ما يكاُد يغيُب عن الرياض، حتى 
يُنِزَل الرعب والهلَع يف نجران، وبال اس�رتاحة يُذيَق املرتزقِة أشدَّ 
الش�واء يف ضواحي ِنه�م، وال يطيب له خاط�ٌر إال بزيارة بقايا 

املرتزقِة يف الجوف.. 
ومع اش�تعاِل ال�رِّ بن�اٍر ملتهبة يف أي�اٍم قليل�ة، كان البحُر 
ورجال�ه يف أش�دِّ الش�وِق، إلش�عاِل ب�ركاِن املي�الد، واالحتفاُل 
بس�نِة النرص 2018 بطريق�ٍة ذهبيٍة ممي�زة، فكحلوا تقنيات 
وإْمَكانيات العدو بالُكحِل اليمني، وأخذوا العروس�ة األمريكية 
يف كام�ِل زينته�ا، وب�كل رضاه�ا ورغبتها، بل انس�اقت إليهم 
مطيعًة منقادة، حتى أوصل�وا الغواصة األمريكية املتطورة إىل 
برِّ األم�ان، ووّدعوا العام واس�تقبلوا عاًم�ا بالفاتنة الصفراء، 
والت�ي هي يف طريقها لتُخلِّف لرجال الحربية قوافَل من َرِحِمَها 

املُصون. 
واليوَم هو السابَع من الشهر األول، وفيه يأبى رجاُل الجويِة 
وفرساُن الطران، ونبالُء الفضاء، إاّل أن يرُتِجموا الحرَف الثالَث 
لقائده�م إىل معجزٍة أرضيٍة جوية، ويدُخُل التس�ديد والتصنيع 
اليمني امُلبارك، ليُبِطَل كيَد ما صنعوا، وما عىل تثبيته اجتمعوا، 
ويقتح�ُم الص�اروُخ اليمني اإليَْماني دهالي�ز مفخرِة الصناعة 
األوربي�ة والت�ي اجتمع�ت ع�ىل صناعته�ا دوٌل كث�رٌة، منها 
أملانيا وإيطاليا وبريطانيا، ويس�تقرُّ اليمن�ي العربي األصيُل يف 
أحشائها، ويجِرُها عىل أن تركَع صاغرًة ذليلة، يف أرِض صعدة 
الصابرة، يف أرِض الطُّهِر واملجد، يف أرِض العزة والفخر، يف أرِض 

أويل البأس الشديد، يف أرِض الحكمِة واإليَْمان. 
أس�ِقطت طائ�رُة التورن�ادو الحربي�ة العمالق�ة، املقاتل�ة 
واملط�اردة، والت�ي تحل�ق بحمول�ٍة ثقيل�ة برسع�ة أرسع من 
الص�وت، وتمتلك الصواريخ القادرة عىل التخفي من الرادارات، 
والتي لم يتم إس�قاطها أبًدا يف أية حرٍب يف العالم إال مرًة واحدة 

كانت بصاروخ باتريوت أمريكي. 
 وه�ي التي قتَلْت املآت بل اآلالف من أطفال ونس�اء ومزارع 

وجسور ومدارس ومستشفيات.. 
أُسِقَطت بأيادَي يمانيٍة وبقيادٍة إيَْمانيٍة، فيما ال يزاُل سلمان 
وابنه املهفوف يُسقطا أكفهما القذرة عىل وجوه عبيدهم األذالء 

يف الفنادق، ويقولون لهم بعَد كلِّ ملطام:
»كذَبتُم علينا، أفقرتمونا، فرقتم ش�مَل عائلتنا، ورطتمونا، 

هذه أصبَحت فيتنام اليمن«. 
وتت�واىل املالطيم ويتبعها االبُن وأبوه قائلني »أيَن آخر رمق يا 

مالعني، وُهم يُسقطون الطائرات؟!«. 
وألنَّ الحكم�َة واإليَْماَن والبأُس والق�وة يمانية بنَصِّ القرآِن 
�نة، فقد أصبحْت رماُل ميدي واملخاء وجبال نهم والجوف  والسُّ
ورصواح مقاب�َر للعم�الِء ومرتزقتهم، وأصبح�ِت املياه مقرًة 
لضفادعهم امُلس�تأجرة، وأصبحت ِودياٌن كامل�ة كوادي جارة 
مقرًة للدبابات، وها هو القائُد ورجاله العظماء يدّشنون بداية 
مرحلة جدي�دة بعنوان مقاب�ر الطائرات، وس�يكون لتوريندو 

�ًة تستحقها بما قد أجرمْت.  مقرٌة، َخاصَّ
وختاًما: شكًرا لله. 

َوللقائ�ِد ولرج�ال التصني�ع والجوي�ة والبحري�ة وامليادين، 
ول�كل مجاهٍد ُحرٍّ بطٍل, ألف ألف تحية, ومثلُها ألهلهم الرشفاء 

األنقياء املخلصني. 

أُْوِص22 آثائ2 وإخوا 2 وأصدقائ2 وكل من يس2ما وصيت2 ثأن يلتحقوا ثهذه 
املسرة الُق2ْرآ ية؛ أل ها مسرُة الله ومسرُة األ بياا َوماهاٌج لألحرار.

وأُْوِص22 إخوا 2 املجا2دين ثأن يمضوا ُقُدماً ُقُدماً وأْن ال يتخاذلوا وأْن ال يدعوا 
للعدو الاقافَة والتوعيَة؛ ألن 2ذه املرحلة تس2تدع2 ماا أن  كون واعن وأن  كون 

رجاَل املرحلة. 
رس2الت2 إىل الس2يد َعبدامللك ث2در الدين الحوث22 أقوُل له: امِض ثاا يا س2يدي، 

فواللِه لو ُخضت ثاا البحاَر لُخضاا2ا معك. 
ورسالت2 لألَْعَداا أقول لهم: أيها األَْعَداا كيف تهّددون أمًة تعشُق الشهادَة كما 

أ تم تعشقون الحياة، واللِه إ كم َلوا2مون، فاللُه وليُّاا  عم املوىل و عم الاصر.
اللُه أَْكَر– املوُت ألمريكا – املوُت إلرسائيل – اللعاُة عىل اليهود – الارُص لإلْسَل9.

الشهيد املجاهد/ يحيى علي محمد علي علوان 
االسم الجهادي: أبو مرتضى

محافظة مأرب - حريب القراميش - بني عمر 


