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مصرع عشرات املرتزقة بينهم قيادات لتنظيم القاعدة إثر انكسار زحوفاتهم لليوم الثالث يف تعز

استشهاد امرأة وطفلني وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة إثر غارة لطريان العدوان على منزلهم بتعز

ت���������دم���������ر21  آل������ي������ة مب�������ن ع����ل����ي����ه����ا م�������ن امل������رت������زق������ة يف ال������س������اح������ل ال�������غ�������ريب وجن���������ران

املكتب السياسي ألنصار اهلل ورابطة علماء اليمن والتعليم العايل واللقاء املشترك  واجمللس الزيدي يدينون اجلرمية 

اغتيال الدكتور راجي حميد الدين والرئيس الصماد يتوعد بضبط الجناة ومعاقبتهم

حبضور  قيادات الدولة وكبار   مشايخ اليمن: 

جانب من المفرج عنهم

طي فتنة ديسمرب
اإلفراج عن 600 من العسكريني املتورطني يف األحداث

ُأمُّ الشهيدين احلسن وحيىي شرف الدين توجه رسائل للقائد وأهايل الشهداء والشعب:

أقول لألعداء: أعيدوا حساباتكم، فنحن صامدون وإن استمر العدوان ألف عام
ل��م أرَض بع��ودة أبنائي من الجبه��ات ألني ال أقب��ل أن يقتح��م األمريكي بيتي 
ويكش��ف ستري وأن ُتسحب إحدى بناتي بأيدي الدواعش لتباع في سوق النخاسة

صحيفة أمريكية: 160 كيلو مرتًا يف العمق السعودي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية
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 :  تعز 
املستش1فى  يف  مص1ادُر  أف1ادت 
الجاهوري بادينة تعز، أمس الس1بت، أن 
املستشفى استقبل قرابَة 30 لثة ملرتِزقة 
لقوا مصارعه1م بنريان الجي1ش  اللجان 
الش1عبية،  ذلك ضان الخس1ائر البرشية 
املس1تارة التي يتكبّد1ا مرتِزق1ُة العد ان 
الس1عودي اأمريك1ي، منذ ثالث1ة أَيّا2، يف 
محا الت الزلف الفاش1لة التي ينفذ نها 
بجبهات مدينة تعز، باشاركة عنارَص من 
تنظيم القاعدة  لااعاٍت تكفريية أُْخَرد. 
 أش1ارت املص1ادر إ1 أن ال11 30 لث1ة 
تع1ود ملرتزقة لق1وا مصارعه1م يف معارك 
الجبهة الرشقية للادينة،  تشال مناطق 
الجحالي1ة  صال1ة  م1ا لا ر11ا،  التي 
تكب1د فيها املرتزقة خس1ائَر فادلًة خالل 

اأَيّا2 املاضية. 
 شهدت عدٌد من لبهات املدينة، أمس 
السبت، انكساراٍت لديدًة مني بها مرتزقة 
العد ان، يف محا الت زلف تكررت باتجاه 

ُكلٍّ من معس1كر الترشيف1ات  تبة الدفاع 
الجوي بحي املطار القديم  مناطَق أُْخَرد. 
 أف1ادت مص1ادُر ميداني1ٌة لصحيف1ة 
الجي1ش  اللج1ان  أن  ل1داِت  املس1رية 
الش1عبية  اصلت َرْص1َد مجاميع املرتزقة 
يف تلك الزلوف1ات  اس1تهدافها،  أ قعت 
ع1رشاِت القت1ى  الجرل1ى يف صفوفهم، 
كاا دّمرت عدداً من آلياتهم، ليث  ّضحت 
املصادر أن أبطال الجيش  اللجان تاكنوا 
م1ن إلراق آلية للارتزقة أثناء كرس زلف 

باتجاه الترشيفات، أمس. 
كا1ا تاك1ن أبط1اُل الجي1ش  اللجان 
تدم1ري  ذات1ه، م1ن  الوق1ت  الش1عبية، يف 
دبابة للارتزقة ل1وار تبّة الر يس بجبهة 
الضب1اب لنوب1ي مدينة تعز، لي1ث أفاد 
مص1در ميدان1ي للصحيف1ة أن مدفعي1ة 
الجيش  اللجان استهدفت التبة بعدد من 
القذائ1ف  أصابت الدبابة بش1كل مبارش، 
َما أَّدد عى تدمري1ا  مرصع َمن كان عى 

متنها  بجوار1ا. 
القي1اديُّ يف صف1وف مرتزق1ة   لق1ي 

الع1د ان »بش1ري دب1وان » قائ1د الكتيب1ة 
الثاني1ة يف لااعة أب1ي العباس، مرصَعه، 
أم1س، بن1ريان ق1وات الجي1ش  اللج1ان 
الش1عبية، خ1الل مش1اركته يف إلدد تلك 
الزلوف1ات، بالرغ1م م1ن أن د ل العد ان 
كان1ت ق1د اّدع1ت إدراَج الجااع1ة ضان 
قائاة التنظياات اإلر1ابية يف املحافظة!

كا1ا كان القي1ادي يف تنظي1م القاعدة 

»مال1د الجزار« قد لقي مرصعه، مس1اء 
الجي1ش  اللج1ان  بن1ريان  اأ ل،  أم1س 
الش1عبية، خالَل انكس1ار زلف للارتزقة 
باتجاه الدفاع الجوي، ليث كان »الجزار« 
الزل1ف،  كان  محا ل1ة  يف  مش1اركاً 
ع1ى رأس قائا1ة خس1ائر املرتزق1ة بع1د 

انكسار1م. 
 تؤكُِّد املصادُر أن مجاميَع من عنارص 

تنظي1م القاع1دة  الجااع1ات التكفريية 
املرتبطة بها، يش1اركون بشكل رئييس يف 
تلك الزلوفات الفاشلة، يف دليل ليس اأ ل 
م1ن نوعه ع1ى االرتباط الوثي1ق بني د ل 
العد ان  الجااعات اإللرامية  التكفريية 

يف اليان. 
اأمريك1ي،  الس1عودي   ش1ن ط1ريان 
أم1س، ل1وايل 15 غ1ارًة توزعت ع1ى ُكلٍّ 
من الدف1اع الجوي  الترشيف1ات  مواقع 
أُْخَرد، 11ي نفُس املواقع التي بدأ مرتِزقة 
الع1د ان باح1ا الت الزل1ف نحَو1ا قبل 
ثالث1ة أَيّا2،  1و ما يثبت أن تلك املحا الِت 
لايَعها باءت بالفش1ل  لم تس1فر سود 

عن خسائَر يف صفوفهم. 
 عى الصعيد الهجومي، نّفذت  لداٌت 
م1ن الجي1ش  اللج1ان الش1عبية، أم1س، 
1جوم1اً نوعي1اً اقتحا1ت في1ه ع1دداً من 
مواق1ع املرتزق1ة يف منطقة ال1دار اأبيض 
بجبه1ة لاري،  أفادت مصادر عس1كرية 
للاسرية أن عدداً من املرتزقة سقطوا بني 

قتيٍل  لريح خالل العالية. 

أخبار

خسائر املرتزقة يف مدينة تعز تتجاوز 30 صريعاً بينهم قيادات وتدمري آليتني يف املعارك األخرية
 مصرع قيادي في تنظيم القاعدة وقيادي في جماعة »أبي العباس« التكفيرية خالل العمليات

المدفعية تضرب تجمعات ألفراد وآليات جيش العدو السعودي بجيزان وتكبدهم خسائر مادية وبشرية

مصرع عشرات املرتزقة بانكسار زحف واسع 
بـ»نجران« وتدمري 7 آليات متنوعة 

مصرع عشرات املرتزقة وتدمري 9 آليات بطواقمها يف الساحل الغربي وخب والشعف

 : ما وراء الحدود
نّفذت قواُت الجيش  اللجان الشعبية، أمس 
الس1بت، مجاوع1ًة م1ن العاليات العس1كرية 
املتنوع1ة، يف ع1دد من محا ر لبه1ات ما  راء 
الحد د،  لقي عدد من لنود الجيش السعودي 
 ع1رشات م1ن املرتزق1ة مصارعهم خ1الل تلك 
العالي1ات،  ت1م تدم1ري 7 آلي1ات متنوع1ة من 

عتاد1م العسكري. 
يف لبهة نجران، تاكنت  لداٌت من الجيش 
 اللجان، أمس، من كرس محا لة  لف  اسعة 
ملرتزق1ة الع1د ان،  أف1ادت مص1ادر ميداني1ة 
للصحيفة أن املرتزق1ة لا لوا الزلَف من ثالث 
لهات، يف مناطق رشالة  محجوبة  الضيق، 
تحت غط1اء لوي مكثف لط1ريان العد ان، إال 
أن قوات الجيش  اللجان استهدفت تجاعاتهم 
 آلياته1م بن1ريان مكثف1ة يف لاي1ع املناط1ق، 
القت1ى  الجرل1ى يف   أ قع1ت ع1رشات م1ن 

صفوفهم. 
  ّضح1ت املص1ادر أن عالية ك1رس الزلف 
تضان1ت تدم1ري آليت1ني عس1كريتني محالتني 
باجاوعة من املرتزقة، بواسطة عبوات ناسفة 
زرعتها  لدة الهندس1ة العس1كرية يف املناطق 
الت1ي ل1ا ل مرتزقة الع1د ان الزل1ف عرب1ا، 
 أدد انفج1ار اآلليت1ني إ1 م1رصع لاي1ع من 

كانوا عى متنهاا من املرتزقة. 
 بالت1وازي م1ع ذل1ك، دم1ر أبط1ال الجيش 
 اللجان الش1عبية 4 أربع آليات عسكرية تابعة 
للجي1ش الس1عودي يف صح1راء البق1ع قبال1ة 
منطق1ة نجران، خالل عالية عس1كرية نوعية 
أسفرت عن مرصع  إصابة طواقم تلك اآلليات 

َلايعاً. 
 ع1ى الصعي1د ذات1ه يف لبهة لي1زان، دمر 
املجا1د ن، أمس، آلية عسكرية للجيش العد  
الس1عودي، خ1الل قصف دقيق ش1نته مدفعية 

الجي1ش  اللجان الش1عبية عى تجا1ع آلليات 
العد  يف موقع القرن،  أكدت مصدر عس1كري 
للاس1رية أن القصف أس1فر عن س1قوط قتى 
 لرل1ى يف صفوف ليش الع1د  داخل املوقع 

املستهدف. 
 استهدفت املدفعية، يف اليو2 ذاته، تجاعات 
لجن1ود الع1د  الس1عودي يف موقع مس1تحدث 
نعش1ا  بجبهة ليزان أَيْض1اً، محققة إصاباٍت 
مب1ارشًة  دقيقًة أس1فرت عن  ق1وع عدٍد من 

العسكريني السعوديني بني قتيل  لريح. 

 : تعز، الجوف
ش1هدت ُكلٌّ م1ن لبه1ة الس1الل الغرب1ي 
باحافظة تعز،  لبهة خب الشعف باحافظة 
الع1د ان  ملرتِزق1ة  كب1ريًة  محرق1ًة  الج1وف، 
الس1عودي اأمريكي، ُدّمرت فيها 9 من آلياتهم 
العس1كرية،  س1قط ع1دد كب1ري منه1م قت1ى 
 أصي1ب العرشات م1ن أفراد11م،  ذلك ضان 
عالي1ات نوعية نفذتها ق1وات الجيش  اللجان 
الش1عبية يف عدد م1ن مح1ا ر الجبهتني، أمس 

السبت. 
مصادُر عس1كرية أفادت لصحيفة املسرية، 
أن مجا11دي الجي1ش  اللجان تاكن1وا، أمس، 
من تدمري س1ت آلي1ات ملرتزقة الع1د ان، بينها 

لرافة عس1كرية كان1وا يس1تخدمونها لصنع 
املتارس،  ذلك خالل دلر محا لة زلف فاشلة 

لهم عى ألد محا ر لبهة السالل الغربي. 
 أك1دت املص1ادر أن اآللي1ات املدم1رة كانت 
محال1ة باجاميع من مرتزق1ة العد ان،  لقوا 
مصارعه1م َلايع1اً لراء تدمري11ا، فياا لقي 
الع1رشات منه1م مصارعه1م  أصي1ب آخر ن 
بن1ريان املوالهات مع أبط1ال الجيش  اللجان، 

 التي أسفرت عن انكسار الزلف بالكامل. 
 باملثل يف لبهة خب  الش1عف، ليث دمرت 
 لدات الجيش  اللجان الش1عبية، أمس، ثالث 
آلي1ات متنوع1ة ملرتزق1ة الع1د ان، يف مناط1َق 
متفرقٍة،  أف1ادت مصدٌر ميدانيٌّ للصحيفة أنه 
تم تدمري آليتني يف منطق1ة الخليفني، إلدا1اا 

تحا1ل مع1دالً عي1ار 12.7،  اأُْخ1َرد تحا1ل 
معدالً عي1ار 14.5، فياا تم تدمري اآللية الثالثة 
بانطقة املهاشاة  1ي عبارة عن طقم محال 

باملرتزقة. 
 أس1فرت عالياُت تدمري اآلليات الثالث عن 
مرصع  إصاب1ة عدد من مرتزق1ة العد ان، إذ 

كانت اآلليات محالًة بطواقم منهم. 
الغرب1ي  خ1ب  الس1الل  لبهت1ا   كان1ت 
 الش1عف، ق1د ش1هدتا، أم1س اأ ل، مح1ارَق 
ك1ربد للارتزق1ة، ليث تم تدم1ري 20 آليًة لهم 
 قتل العرشات منهم يف الس1الل الغربي، فياا 
س1قط عدد آخر منهم قت1ى  لرلى  تم أرس 
اثن1ان منهم خ1الل اقتحا2 عدد م1ن مواقعهم 

باملهاشاة يف اليو2 نفسه.

مصرع 3 من قيادات 
املرتزقة يف صرواح وتدمري 

مدرعة يف نهم

 :  نهم، مأرب
تكبََّد مرتِزقُة العد ان الس1عودي، أمس الس1بت، خس1ائَر ماديًة لديدًة، 
 لق1ي عدٌد م1ن قياداتهم  أفراد11م مرصَعهم، يف عالي1اٍت نوعيٍة نفذتها 

قواُت الجيش  اللجان الشعبية يف لبهتَي نهم  رص اح. 
مصدر عسكري أفاد لصحيفة املسرية، أن مدرعة محالة باجاوعة من 
مرتزقة العد ان، تم تدمري1ا، أمس، بواس1طة عبوة ناس1فة زرعتها  لدة 
الهندس1ة العس1كرية التابعة للجيش  اللجان الش1عبية يف محور »الحول« 

بجبهة نهم. 
َ أَك111ََّد املصدر أن لايع طاقم املدرعة من املرتزقة س1قطوا بني رصيع 

 لريح لراء تدمري1ا. 
 يف لبه1ة رص اح باحافظ1ة م1أرب، لقي ثالث1ٌة من قي1اداِت املرتزقة 
مرصَعه1م مع اثنني آخري1ن من اأفراد، بنريان الجيش  اللجان الش1عبية، 
خ1الل مواله1ات دارت بأل1د مح1ا ر الجبهة،  أف1ادت مص1ادُر ميدانيٌة 
للصحيف1ة أن القيادي1ني الثالثة الرصعى 1م ُكلٌّ من: املرتزق عيل مس1اعد 
العقال املرادي )يحال رتبة عايد(،  املرتزق عبدالحق لسني املرادي )يحال 

رتبة مالز2 أ ل(،  املرتزق )عيل ألاد عوض املنصوري )مالز2 أيضاً(. 
أما الرصيعان اآلخران فهاا: املرتزق محاد عيل لسني املرادي،  املرتزق 

خالد مهيوب املرادي. 
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أمانة العاصمة تفرج عن أكثر )600( من الموقوفين العسكريين على خلفية أحداث الفتنة 
اليمن يطوي صفحة أحداث ديسمرب يف زمن قياسي

 : صنعاء 
خ1الَل ما يقرب م1ن 50 يوماً قاد الرئيُس 
أل1داث  لتج1اُ ِز  الب1الَد  الصا1اد  صال1ح 
ديس1ارب املايض  َطي صفحتها  تداعياتها 
بإط1الق آخر دفع1ة من املوقوف1ني عى ذمة 
تلك األ1داث التي ضّات أكث1َر من 600 من 
العسكريني املشاركني يف فتنة ديسارب؛ عاالً 
بق1رار العفو الع1ا2  توليه1ات قائد الثورة 
السيد عبدامللك الحوثي؛ لفتح صفحة  طنية 
بيضاَء لديدة تتولد فيها الصفوُف ملوالهة 
الخط1ر ال1ذي يح1دق بالجايع  11و خطُر 

العد ان السعودي اأمريكي. 
 بالنظر للُاّدة الزمنية القصرية ملوالهة 
أل1داث الفتن1ة  معالجة آثار11ا من خالل 
مب1دأ العفو الع1ا2  التآخ1ي  َ لدة الصف 
فإن عام1َل االنضباط يف تنفي1ذ التوليهات 
من قبل مختلف األهزة  الجهات املختصة 
يظه1ُر بش1كل  اض1ح  يؤكد ص1دَق نوايا 
 خطوات الرئيس الصااد نحو تثبيت اأمن 
 فرض 1يبة القانون  الدس1تور  مسابقة 
الزم1ن؛ لتحقي1ق ذل1ك يف الوق1ت ال1ذي لم 

تتاك1ن د ٌل م1ن معالجة تداعي1ات ألداث 
مااثل1ة خ1الل ع1دة س1نوات رغ1م أن تلك 
ال1د َل ال تتعرض لعد ان كبري كاا 1و لال 
اليان، ليث تجدر اإلشارُة إ1 أن تركيا التي 
 اله1ت محا ل1ة انقالب قبل ع1ا2  نصف 
ع1ا2 ما تزال ألهزتها اأمنية تعتقل إ1 اآلن 
آالَف العس1كريني  القضاة  غري1م  تقو2 

بفصلهم من أعاالهم. 
أمان1ة  يف  اأمني1ة  الس1لطاُت   أفرل1ت 
العاصاة، أمس الس1بت، ع1ن أكثر من 600 
ش1خصاً م1ن املوقوف1ني العس1كريني ع1ى 
املش1اركني يف ألداث ديس1ارب مان شالهم 
ق1رار العف1و الص1ادر ع1ن رئي1س املجل1س 
الس1يايس اأع1ى، بُحُض1ور رئي1س مجلس 
الن1واب يحيى ع1يل الراعي  عض1و املجلس 
الس1يايس اأعى سلطان الس1امعي،   زراء 
الدف1اع اللواء الركن محا1د نارص العاطفي، 
 اإلدارة املحلية عيل بن عيل القييس،  الد لة 
لش1ؤ ن مجليَس النواب  الش1ورد الدكتور 
عى أبو لليقه،  الش1باب  الرياضة لس1ن 
زيد،  مستش1ار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 
الرتب،  رئيس 1يئة االستخبارات العسكرية 

اللواء الركن عبدالله الحاكم،  رئيس مجلس 
التالل1م القبيل ضيف الله رّس1ا2،  عدد من 
محافظي املحافظات  املش1ايخ  الولا1ات 

 الشخصيات االلتااعية. 
 خ1الل عالية اإلف1راج أَك11ََّد لاود عباد 
- أمني العاصا1ة-، أن اإلفراَج عن املوقوفني 
لاء بناًء ع1ى توليهات قائ1د الثورة  قرار 

العف1و الصادر عن رئيس املجلس الس1يايس 
اأع1ى، كاا أن1ه يأتي أيض1اَ تأكي1داً عى أن 
أس1لحة أ1ل اليان ال ياك1ن أن تتولَه إال إ1 
صدر العد  الذي يقتل اليانيني  يدّمر البُنية 
التحتي1ة من خالل ما لاع1وه من لاوعهم 
 أرتاله1م  أس1لحتهم  أمواله1م  أبواقه1م 
بكرامتن1ا  للاس1اس  الضخا1ة  اإلعالمي1ة 

 عزتنا. 
 أ ض1ح عب1اد، أن اإلف1راَج ع1ن مئ1ات 
العس1كريني املوقوف1ني ع1ى ذم1ة أل1داث 
ديسارب مان شالهم قراُر العفو، يدعونا إ1 
أخذ العرب  الدر س م1ن األداث التي تلحُق 
اأذد بالوطن  أ1له؛ أن الياَن يس1تحقُّ من 
الجايع الحفاَظ عليه، فبه نزداُد قوًة  أُخّوًة 
 ثباتاً  صا1وداً يف موالهة العد ان  الدفاع 

عنه  أمنه  استقراره. 
 اعترب أمنُي العاصاة قراَر العفو، خطوًة 
إيجابيًة إلَعاَدة اللُّحاة بني أبناء اليان الوالد 
السياسية  انتااءاتهم  مش1اربهم  باختلف 
 الفكرية،  يجس1د يف الوقت نفسه الحكاة 
الياانية؛ أن الجايع يقف عى أرضية  الدة 
يف موالهة الع1د ان، مؤكداً بأنن1ا لايعاً ال 
ياك1ن إال أن نك1ون مع الوط1ن يف موالهة 
الع1د ان  الطغي1ان العامل1ي ال1ذي يري1د أن 
يقسم  طننا  يكرَس شوكتنا، مثاناً لرَص 
القي1ادة السياس1ية ع1ى معالج1ة تداعيات 
أل1داث ديس1ارب املؤس1فة به1ذه الر لي1ة 
الت1ي تعك1س س1االة الياني1ني  أخالقهم 

 سلوكهم. 

مجلس النواب يستأنف جلسات أعماله

الراعي: صمود الشعب اليمني 
كشف للعالم حقيقة مؤامرات 
العدوان الهادفة إلبادة الشعب 

اليمني وتدمري بنيته التحتية
 : صنعاء 

بدأ مجلُس النواب، أمس، عقَد للسات أعااله للفرتة 
الثالث1ة من ال1د رة الثانية م1ن د ر االنعقاد الس1نوي 
الثان1ي عرش، برئاس1ة رئي1س املجل1س اأخ يحيى عيل 
الراعي، بحض1ور  زير الد لة لش1ؤ ن مجليَس النواب 

 الشورد الدكتور عيل عبدالله أبو لليقة. 
 يف الجلس1ة، ألقى رئيُس مجلس النواب كلاًة أَك11ََّد 
خالَلها أن صاوَد الش1عب الياني أم1ا2 العد ان الظالم 
كشف للعالم لقيقَة مؤامرات العد ان الهادفة الرتكاب 
مزيد من الجرائم  محا لة إبَاَدة الشعب الياني،  تدمري 

بُنيته التحتية  املنشآت الخاصة  العامة. 
 أش1ار إ1 أن أعضاَء مجلس النواب ماضون يف تأدية 
مهامه1م يف املجاَلني الترشيعي  الرقابي،  فقاً ملا نصت 
عليه م1واد  أل1كا2 الدس1تور  القوان1ني النافذة ذات 
الصلة،  التَصّدي مع لاا1ري الش1عب  قواته املسلحة 
 لجان1ه الش1عبية لكاف1ة مؤام1رات تحال1ُف الع1د ان 
بقيادة السعودية بأشكالها املختلفة، ليث  أّن أعضاء 
الربملان ياثلون لاا1ريَ الشعب الياني يف كافة الد ائر 

االنتخابية يف عاو2 املحافظات. 
 ش1دد رئي1س مجل1س الن1واب ع1ى أ1اي1ّة تعا ن 
مختل1ف س1لطات الد لة إلنج1از املها2 املاثل1ة أمامها 
ُكّل يف نط1اق اختصاص1ه،  مواصل1ة التَص1ّدي الحاز2 

ملؤامرات د ل تحالف العد ان بقيادة السعودية. 
م1ن له1ة أُْخ1َرد اس1تاع املجلس إ1 آخ1ر محرض 
لجلس1اته من فرتة انعقاده املاضي1ة،  إ1 تقرير مولز 
عن أعاال1ه خالل الفرتة اأ 1 من ال1د رة الثانية لد ر 
االنعق1اد الس1نوي الثاني ع1رش.. ليث أش1ار التقرير 
إ1 أن للس1ات املجل1س ب1دأت يف 17 س1بتارب 22017 
 اختتا1ت بتأري1خ 29 نوفا1رب 22017،  ق1ف خاللها 
املجل1س من خالل 49 للس1ة أما2َ عدد من املواضيع يف 
الجوان1ب الترشيعي1ة  الرقابية  ما يه1م املواطنني من 
قضايا ُملحة  ك1ذا موالهة مؤامرات العد ان باختلف 

أشكالها. 
1ذا  س1يواصل املجلس للسات أعااله صباح اليو2 

األد باشيئة الله تعا1. 

 تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة وقرار العفو العام.. 

الرئيس الصّماد يعّزي ويعد بمالحقة الجناة ومعاقبتهم

استشهاد الدكتور راجي حميد الدين بجريمة اغتيال يف العاصمة صنعاء
تقرير/  : خاص 

اغتال مس1لحان يس1تقالن درال1ًة ناريًة، 
بعد ظهر أمس، رئيس لامعة »اقرأ«،  أس1تاذ 
مادة فقه العبادات  نائب عايد كلية الرشيعة 
 القان1ون يف لامع1ة صنع1اء، الدكتور رالي 

ألاد عبدامللك لايد الدين. 
 ق1ال ش1هود عي1ان ملس1رية للاس1رية إن 
مس1لَحني مجهوَل1ني يس1تقالن درال1ة نارية 
قاَم1ا بإط1الق الرص1اص الحي ع1ى الدكتور 
رال1ي لايد الدين يف ش1ارع القا1رة  س1ط 
العاصاة صنعاء، عندما كان يس1تقل سيارته 
بعد أن نزل لرشاء بعض املستلزمات من إلدد 

املحالت فاستشهد عى الفور. 
من لانب1ه، بع1ث الرئيُس صال1ح الصّااد 

-رئي1س املجل1س الس1يايس اأع1ى- برقي1ة عزاء 
للاستش1ار القانون1ي للاجل1س الس1يايس اأعى 
الدكت1ور ألا1د عبداملل1ك لايد الدي1ن، يف لرياة 
اغتيال نجله الدكتور رالي ألاد لايد الدين نائب 
عاي1د كلي1ة الرشيع1ة  القانون بجامع1ة صنعاء 
 رئي1س لامعة اق1رأ. مؤك1داً يف برقي1ة العزاء أن 
أي1ادي الغدر الت1ي اغتال1ت الدكتور رال1ي لايد 
الدين يف شارع القا1رة بالعاصاة صنعاء بدرالة 
ناري1ة، ل1ن تفلَت م1ن العق1اب  س1تتم متابعتها 

 تقديم مرتكبيها للعدالة. 
كاا نع1ت  زارة التعليم الع1ايل  البحث العلاي 

الدكتور رالي لايد الدين. 
 أدانت الوزارُة يف بياٍن لها بأش1ّد العبارات 1ذه 
العالي1ة اإللرامي1ة الغ1ادرة التي اس1تهدفت ألد 
كوادر العالي1ة اأكادياية  لَال1ة العلم  التنوير 
الذين أس1هاوا يف خدم1ة العلم  التعلي1م بجامعة 

صنعاء  تخّرج عى يديه كوكبٌة من األيال. 
 طال1ب البياُن األه1زَة املعنية برُسعة القبض 
ع1ى مرتكبي 1ذه الجريا1ة  إلالتهم إ1 للجهات 

املختصة لينالوا لزاء1م الرادع. 
 ع1رّبت  زارُة التعليم العايل ع1ن خالِص العزاِء 

 صاِدِق املواساِة أرسة  ذ ي  زمالء الشهيد. 
كاا أدان1ت رابطُة علااء اليا1ن لرياَة اغتيال 
الدكتور لايد الدين،  أصدرت بياناً تلقت املس1رية 
نسخة منه، دعت فيه الجهات اأمنية  يف مقدمتها 
 زارة الداخلية إ1 تتبع  ماللقة القتلة  تقدياهم 
للعدال1ة  تحص1ني الجبه1ة اأمنية م1ن االختالل 
 االخ1رتاق،  تدع1و إ1 محاكا1ة املجرم1ني الذين 

تثبُت إدانتهم  إن1زال العقاب 
العادل  ال1رادع بهم  لكل من 
تس1ّول له نفسه زعزعة اأمن 
 االس1تقرار،  تهي1ب بجايع 
املواطنني أْخذَ الحيطة  الحذر 
 التعا ن مع األهزة اأمنية؛ 

ملا فيه الصالح العا2. 
 تقدم1ت الرابط1ة بالعزاء 
أرسة  محب1ي  زم1الء 

الش1هيد، مش1رية إ1 أن الجريا1ة تعت1رب م1ؤرشاً 
خطرياً  سعياً ماكراً الستهداف الكوادر الكفؤة من 
لديد  استهدافاً للجبهة الداخلية من قبل العد ان 
 أد ات1ه  خالي1اه اإللرامي1ة التي تري1د تعويَض 
فش1لها يف لبه1ات القت1ال أم1ا2 صا1ود  صالبة 

 إنجازات رلال الرلال. 
 كان املكت1ُب الس1يايس أنص1ار الل1ه »الدائرة 
الحقوقي1ة  القانوني1ة« ق1د أدان لريا1َة اغتيال 
الدكت1ور رال1ي لاي1د الدين، معت1رباً إيا11ا ألَد 
مسارات العد  السعودي اأمريكي  أد اته يف النيل 

من العقول الوطنية النرية.
 يف بياٍن لصلت صحيفة املس1رية عى نس1خٍة 
من1ه، تقد2 املكتب الس1يايس أنصار الل1ه بتعزية 
السيد القائد عبدامللك الحوثي يف 1ذا املصاب الجلل, 
 ك1ذا تقدي1م الع1زاء أرسة  ذ ي الش1هيد  كافة 

أبناء الشعب الياني.
 أض1اف البيان »إن الش1هيد الدكتور رالي لايد 
الدي1ن كان مث1االً لرل1ل القان1ون  املرب1ي الفاضل 
َ الذي يحا1ل البصرية  يقدمها لألليال بكل إخالص 
 تواض1ع، َ قد ف1از بالش1هادة مظلوماً بي1د اإللرا2 

نفسها التي طالت كل أبناء الشعب الياني, 
َ نحن إذ نعزي الجايع يف 1ذا املصاب الجلل 
نؤك1د ع1ى اإلخ1وة يف املؤسس1ات اأمنية 
 القضائي1ة أال يأل1و له1داً يف أن تط1ال يد 
العدالة عصاب1ات الجرياة يف 1ذه القضية 

 كل القضايا املااثلة«.
اأمان1ة  أص1درت  آخ1ر  لان1ب  م1ن 
العامة لح1زب الحق بياناً أدانت فيه 1ذه 
الجرياة، معت1ربًة إيا1ا امت1داداً أعاال 

العد ان اإللرامية بحق الشعب الياني. 
كا1ا طال1ب البي1ان الجهات املس1ؤ لة برسعة 
التحقي1ق  الكش1ف عن اأي1ادي اإللرامي1ة التي 
نفذت 11ذه الجرياة املر ع1ة، مؤكداً عى رض رة 
الرسعة يف تقديم املجرمني الجناة إ1 العدالة يف 1ذه 
الجرياة  يف الجرائم التي قد س1بقت  التعجيل يف 

تنفيذ ألكا2 القضاء تجاه مرتكبيها. 
م1ن لهت1ه أدان اتح1اد الق1ود الش1عبية 1ذه 
الجرياة، مقدماً التعازَي لكل أبناء الشعب الياني 

بان فيهم أرسته  أقاربه  زمالؤه  طالبه.
 يف بيان لصلت صحيفة املس1رية عى نس1خٍة 
من1ه أّك1د أن 11ذه الجريا1ة تعترب م1ؤرشاً لعودة 
أساليب االغتياالت اإللرامية التي استهدفت خالَل 
الف1رتات الس1ابقة الش1خصيات الياني1ة املفّكرة 
 املؤث1رة ذات املقبولية املجتاعي1ة،  اأثر املحاود 
 الس1عي الصال1ح يف معالج1ة مش1اكل املجتاع, 
مضيف1اً »إن دّل 11ذا االغتي1ال ع1ى يشء فإنا1ا 
يج1ب أن يُدلَّ عى  لوب تظافر الجهود الش1عبية 
 الرساية يف موالهة 1ذا الخطر اأمني الذي يرتّدد 
عى لساب أمن بلدنا  أمتنا بني الحني  اآلخر«.
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أخبار

تدشني حملة التجنيد الطوعي يف مديريتي جبل الشرق وضوران آنس
 : ذمار:

أَكََّد أبناُء مديريت1َي لبل الرشق  ضوران 
آنس باحافظة ذمار، استعداَد1م للاشاركة 
يف لال1ة التجني1د الطوع1ي التابع1ة لوزارة 
التدري1ب  باعس1كرات  الدف1اع،  االلتح1اق 
 التأ1ي1ل تاهي1داً لخ1وض مع1ارك الرشف 
 البطول1ة يف الجبه1ات إ1 لان1ب إخوانه1م 

أبطال الجيش  اللجان الشعبية. 
لاء ذلك خالل تدشني  زارة الدفاع، أمس 
الس1بت، الحالة الثانية من التجنيد الطوعي 
يف لب1ل ال1رشق  ض1وران آن1س، بحض1ور 

محاف1ظ املحافظ1ة محاد لس1ني املقديش، 
 مدي1ر املكت1ب التنفيذي أنص1ار الله بذمار 
فاضل الرشقي،  عدد من املش1ايخ  اأعيان 
يف  االلتااعي1ة  القبلي1ة   الش1خصيات 

املديريتني. 
 أشار املشاركون يف التدشني، إ1 مضاعفة 
الجهود  توليد الصفوف يف موالهة العد ان 
 إفش1ال ُمَخّططاته الهادفة إ1 تقسيم البلد 
 تازيق النس1يج االلتااع1ي فيه، الفتني إ1 
أ1ايِّة إنجاح لالة التجنيد  الدفع بالشباب 
ك1ون  التدري1ب  التأ1ي1ل؛  معس1كرات  إ1 
الع1د ان بات الي1و2 يتهدد لي1اة كافة أبناء 

الش1عب الياني،  أن ال خيار أمامنا كش1عب 
الصا1ود  يف  الن1رص  االس1تارار  إال  يان1ي 

 املوالهة. 
 أب1دد ش1باب مديريت1ي لب1ل ال1رشق 
إ1  الذ11اب  يف  رغبتَه1م  آن1س   ض1وران 
معس1كرات التدري1ب  التأ1ي1ل  مش1اركة 
إخوانهم من الجيش  اللجان الشعبية رشف 
الدف1اع عن اأرض  الدي1ن  الوطن، منو1ني 
أن ذل1ك أقلُّ  ال1ب ياكن أن يقدم1وه؛  فاًء 
11ة  أننا  لتضحيات الش1هداء اأب1رار، َخاصَّ
مقدم1ون ع1ى الذك1رد الس1نوية الرابع1ة 

للشهيد. 

أهالي حبابة مديرية ثالء عمران يؤكدون 
استجابتهم لحملة التجنيد ومواجهة العدوان

 : عمران:
أعلن1ت قبائ1ُل لباب1ة باديرية ث1الء محافظة عا1ران اس1تعداَد1ا رفَد 
معس1كرات التدريب بالعرشات من أبنائها الش1باب  االستارار يف موالهة 
الع1د ان  دعم لبهات العزة  الكرامة بالغايل  النفيس لتى تحقيق النرص 

 تحرير كافة االرايض من قود الغز   االلتالل. 
 ل1اء ذلك خالل تدش1ني لال1ة التجني1د الطوعي بعزلة لباب1ة مديرية 
ثالء، أمس الس1بت، تحت ش1عار »انفر ا خفافاً  ثقاالً«، بحضور مدير أمن 
املديري1ة أبو نرص الوادعي،  املدي1ر التنفيذي ملكتب أنصار الله أبو لس1ني 

املهذري،  عدد من  لَهاء  مشايخ  أعيان املديرية. 
 شدد املشاركون يف التدشني عى أ1ايّة توليد الصف  مضاعفة الجهود 
يف مواله1ة العد ان، منو1ني بأن الحرب التي يخوضها اليانيون اليو2 1ي 

لرب مصريية أّما أن نكون أَْ  ال نكون. 
ه الش1باب من أبنائها إ1 معس1كرات التدريب  َ أَك111ََّد أ11ايل لبابة تولُّ
 التأ1ي1ل  املس1ارعة يف تس1جيل أس1اائهم لدد لال1ة التجنيد الرس1اي 
اس1تجابًة لداعي الله  الوطن يف الدفاع عن اأرض  العرض العزة  الكرامة، 
موّلهني رس1الًة لتحال1ف العد ان مفاُد11ا أن لرائَاه بحق أبناء الش1عب 

الياني لن تثنيَهم عن االستارار يف املوالهة  اأخذ بالثأر. 

 : صنعاء:
تزاُمناً مع الذكرد الس1نوية للش1هيد، دّش1نت مؤسس1ة بنيان 
التناوية، أمس الس1بت، بالتنسيق مع مؤسس1ة الشهداء، توزيع 
الس1الل الغذائي1ة أرَُسِ الش1هداء يف مديرية بني مط1ر باحافظة 

صنعاء. 
 قال بيان صادر عن املؤسس1ة إن توزيَع السالل الغذائية أرس 
الش1هداء يف مديري1ة بني مطر يأت1ي ضاَن م1رش ع »أغنياء من 

التعفف« الذي تنفذُه بينان عى مستود املحافظات اليانية. 
 لفت البياُن إ1 لرص مؤسسة بينان عى تنفيذ 1كذا مشاريع 
خريي1ة يف إطار التفاعل املجتاعي  الخدمي الواس1ع؛ خدمة أرس 
الشهداء العظااء الذين قّدموا أساى معاني البطولة يف ُكّل لبهات 

العزة  الكرامة. 

مؤسسة بنيان توزع السالل الغذائية 
ألسر الشهداء يف مديرية بني مطر

حرائر صنعاء يعلن حالة النفري العام ويقدمن قوافل مالية وغذائية دعماً وإسنادًا للمرابطني 
 : خاص

يف إطاِر التَح1ّرك الش1عبي يف 
موالهة العد ان  رفد الجبهات 
لض1وُر  كان  الرل1ال,  بامل1ال 
لرائر اليان سيَد املوقف يف دعم 
 إس1ناد إخوانه1ن املرابطني يف 
لبهات العزة  الرشف،  ا1بات 
برلاله1ن  أموله1ن  دافع1ات 
الصا1ود  لتعزي1ز   أبنائه1ن 

اأسطوري الشعبي. 
ففي مديري1ة 1ادان، أعلنت 
لرائ1ُر املديري1ة النف1ري الع1ا2 
مؤك1دات الصا1ود  الثب1ات يف 

مواله1ة قود الع1د ان الت1ي تس1تهدف أبناء 
الشعب عى مدد ألف يو2. 

كاا ل1ددن الوفاَء لدماء الش1هداء العظااء 
 قدمن قافل1ة غذائية أبط1ال الجيش  اللجان 
الش1عبية املرابطني يف لبهات الع1زة  الكرامة, 
مؤك1داٍت عى رف1د الجبه1ات بقواف1ل العطاء 

 الج1ود  الكر2 لتى تحرير ُكّل ش1رب من دنس 
الغزاة  املحتلني. 

 يف مديرية س1نحان نظات لرائر قرية بري 
الهذي1ل غرب املديري1ة،  قفًة مس1لحًة؛ إلعالن 
النف1ري الع1ا2  التحفيز عى التحش1يد للتجنيد 

الرساي الذي دعت إليه  زارة الدفاع. 
 يف الوقف1ة قدمت املش1اركاُت قافلًة غذائية 

 مالية؛ دعااً  إسناداً للجيش 
 اللجان الش1عبية, كاا أكدن 
الدفع بجاله1ن  أبنائهن لرفد 
الجبه1ات,  ب1ذل املزي1د م1ن 
اأموال يف سبيل الله  الوطن. 
كاا نظا1ت لرائر مديرية 
مناخة  قفًة مسلحة يف إطار 
تعاي1م لال1ة النف1ري الع1ا2، 
مقدم1ات قافلة غائية  مالية 

لرفد الجبهات. 
أك1دت  الوقف1ة   يف 
الدع1م  املش1اركات مواصل1ة 
 البذل  العطاء يف س1بيل نيل 
الع1زة  الحري1ة  الكرام1ة, 

 تبديد أطااع الغزاة. 
 يف مديرية بني مط1ر قدمت لرائر املديرية 
الش1عبية,  للجي1ش  اللج1ان  غذائي1ًة  قافل1ًة 
مؤك1داٍت ب1ذَل املزيد م1ن قوافل العط1اء لتى 
تحقي1ق الن1رص،  االقتصاص أطفال  نس1اء 

اليان. 

حملة التجنيد الطوعي تنطلق يف مدينة حجة
 : حجة:

دعا محا1د القييس - كيل محافظ1ة لجة-، لايَع أبن1اء املحافظة إ1 
التفاع1ل الج1اد مع لالة التجني1د الطوعي التابعة ل1وزارة الدفاع من ألل 

موالهة تصعيد تحالف العد ان. 
 أش1ار القييس خالل تدش1ينه، أمس اأ ل باديري1ة مدينة لجة، لالة 
التجنيد الطوعي تحت ش1عار »انفر ا خفافاً  ثق1اال«، إ1 ما يار به الوطن 
من عد ان سعودي أمريكي ظالم عى مدد ثالثة أعوا2  لارص لائر يهدف 

إلخضاع اليانيني  إذاللهم. 
َ أَك111ََّد  كي1ل لج1ة أن 11ذه التط1ورات تتطل1ب م1ن الجاي1ع العاَل 
ع1ى تظاف1ر الجهود؛ لتعزي1ز الصاود يف مواله1ة الع1د ان  التَصّدي لكل 

ُمَخّططاته الرامية إ1 تازيق اليان  نهب مقدراته. 
م1ن لانب آخر، قال يحيى لحاف –مدير عا2 مكتب اأ قاف باحافظة 
لجة: إن التجنيد الطوعي سيحقق للوطن مكسباً َكبرياً يتاثل يف بناء ليش 
 طني قوي قادر عى التَصّدي أية مؤامرات خارلية.. مش1رياً إ1 ما تعرض 
ل1ه الوطن من آثار نتيج1ة العد ان  لصاره الجائر  م1ا ارتكبه من لرائم 

 مجازر  لشية  تدمري مانهج طال ُكّل مقومات الحياة. 
 ش1دد لح1اف خالل تدش1ني مكت1ب اأ قاف  اإلرش1اد بحج1ة، أمس 
الس1بت، لالة التجنيد الطوعي يف مديرية املحابش1ة، عى رض رة التفاعل 
مع الحالة  تعزيز عالية التحشيد  رفد الجبهات باملال  الرلال، مؤكداً أن 
التح1اَق الخطباء  العلااء  القيادات املحلية بالتجنيد الطوعي 1ي رس1الة 
قوية للعد ان الس1عودي اأمريكي  من تحالف معهم بأن ُكّل اليانيني د ن 
اس1تثناء ل1ن يظلوا مكت1ويف اأيدي  يف موقع املش1ا1ِد نحو م1ا يتعرض له 

الوطن  شعبُه من لرب إبَاَدة. 

 في ختام المؤتمر الطبي الثاني

أطباء األطفال باليمن يناشدون املجتمع الدولي 
رفع الحصار وإدخال األدوية الضرورية الالزمة

 : حسين الشدادي: 
دع1ا الدكتور لط1ف الزبريي –رئيس مؤتار ط1ب اأطفال- د َل تحالف 
العد ان  املنظا1ات الد لية، إ1 رفع الحصار املفر ض عى اليان، لتتاكن 
ال1رشكات الد ائي1ة م1ن اس1تجالب اأد ية  املس1تلزمات الطبي1ة الالزمة 
للعالج، خاصة الالزمة منها لألطفال املرىض التي تكاد تختفي من املخازن، 
يف م1ؤرش خط1ري لح1د ث كارث1ة إنس1انية قادمة يف ل1ال بقي1ت اأد ية 

 املستلزمات الطبية لبيسة الحصار.
ل1اء ذلك يف اختتا2 مؤتار طب اأطفال الثاني باليان أمس يف العاصاة 
صنع1اء، بحض1ور عدد من اأطباء املش1اركني يف املؤتار الذي اس1تار عى 
مدد ثالثة أيا2، باش1اركة مجاوعة من الرشكات الد ائية الداعاة أعاال 

املؤتار.
 ناقش املؤتار -الذي شارك فيه أطباء من مختلف املحافظات اليانية- 
لال1ًة م1ن املواضيع الطبي1ة ذات الصل1ة بالوضع الصحي ل1دد اأطفال، 
 تسليط الضوء عى اأنش1طة  البحوث  الدراسات العلاية املتعلقة بطب 
اأطفال  تعزيز التنسيق  التواصل بني أطباء اأطفال يف اليان  خارله.

 1دف1ت  رش عا1ل املؤتار إث1راء املش1اركني باعلوم1ات طبية لول 
آخ1ر ما اس1تجد يف لقول البحث العلاي يف ما يخ1ص طب اأطفال  تبادل 
الخ1ربات فيا1ا بينه1م، باإلضافة إ1 مناقش1ة اآلثار النفس1ية التي لحقت 
باأطف1ال لراء العد ان عى اليان،  كذا مناقش1ة إمكانيات تاليف اأخطاء 

الطبية املتزايدة  التي باتت ظا1رة متكررة يف الوقت الرا1ن.
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 : خاص 
نّظا1ت  زارُة العدل، أم1س اأ ل، فعاليًة 
تأبيني1ًة؛ باناس1بة الذك1رد الثانية لجرياة 
اغتي1ال الق1ايض يحي1ى ربيد  أف1راد أرسته 
بغارات ش1نها ط1ريان الع1د ان الس1عودي 
اأمريكي اس1تهدفت منزل1ه,  ذلك بحضور 
الق1ايض  اأع1ى  القض1اء  مجل1س  رئي1س 
ألاد املت1وكل  القايض ألا1د عقبات  زير 
الع1دل  مجا1د القهايل رئي1س لزب تنظيم 
التصحيح،  الش1يخ ضيف الله رسا2 رئيس 
مجلس التاللم القبيل  عدٍد كبري من القضاة 

 املحامني.
 قبي1ل الفعلية نُظات  قف1ة التجالية 
بج1وار منزل الش1هيد الق1ايض، ليث تخلل 
الفعالي1ة ع1دٌد م1ن الكلا1ات الت1ي رّك1زت 
باجاله1ا عى ذك1ر مناقب الش1هيد،  إدانة 
املجازر املرتكبة بحق أبناء الشعب الياني. 

 خ1الل الفعالية، ق1ال الق1ايض عبدالله 
عقب1ات  زير العدل لصحيفة املس1رية »أ الً 
نول1ه التحي1ة إ1 الصامدي1ن  املرابطني يف 
س1الات الوغى ضد قود العد ان السعودي 
اأمريكي.  ثانياً أن القايض الشهيد علٌم من 
أع1ال2 اليان  مث1اٌل للقد ة الحس1نة للذين 
قدموا أر الهم يف سبيل الله  يف سبيل كلاة 
الحق، إن الشهيد عرفناه محباً للعدل  الحق 
 اإللس1ان ذ  أخ1الق رفيع1ة، إن الش1هيد 
 غ1ريه من الش1هداء الذين قدم1وا أر الهم 
يف س1بيل الل1ه إناا لناتلك لريتن1ا  كرامتنا 

 سيادتنا عى  طننا«. 
 يف الس1ياق، ق1ال الق1ايض ألا1د يحيى 

املت1وكل -رئيس مجلس القض1اء اأعى- يف 
كلا1ة ألقا11ا خ1الل الفعالية: إن الش1هيد 
عَلٌم  نرباٌس خالٌد  مث1اٌل للقضاء  للقضاة 

النزيه1ني  املخلصني، بذل نفَس1ه يف س1بيل 
العدال1ة بالش1كل املطلوب،  لذلك اس1تهدفه 
بحق1ه  لريا1ة  أبش1ع  مرتب1كاً  الط1ريان 

 أرسته«. 
 أضاف أنه »ال ياكن أن تس1قط لرياة 
استهداف القايض ربيد  غري1ا العرشات من 

الجرائ1م الت1ي ارتكبو1ا بالتق1اد2؛ أن 1ذه 
الجرائ1م لن تثنَي أبن1اء اليان من الدفاع عن 
الوطن  الجهاد يف س1بيل الل1ه«، ُمضيفاً، أن 
ق1ود العد ان الس1عودي اأمريك1ي  أد اته 
ل1م يرتكوا أية  س1يلة إاّل اس1تخدمو1ا لقتل 
الش1عب اليان1ي بارتكابه1م سلس1لة م1ن 
الجرائم الع1د ان بحق الوطن التي لن تذ1ب 
11دراً، داعي1اً ُكّل الرشف1اء من أبن1اء الوطن 
إ1 املس1ارعة لاللتح1اق بالجي1ش  اللج1ان 

الشعبية للدفاع عن 1ذا الوطن. 
من لانبه، قال النالي الوليد من املجزرة 
صالح يحي1ى ربيد نج1ل الش1هيد لصحيفة 
املسرية: ال بد لقود العد ان املحاسبة عالالً 
أ2 آلالً،  اس1تهداف  الدي القايض  أرستي 
1و اس1تهداف للعدالة  للقضاء  لكل ياني 
ل1ر،  أن إلياَءن1ا له1ذه الذك1رد 1و تذكري 
بجرائ1م الع1د ان الس1عودي اأمريكي بحق 
الياني1ني  بحق القضاء  بحق ُكّل ياني لر 
 ق1ف مع  طنه  اس1تهدف ب1أرض الوطن, 
أن الع1د ان الس1عودي اأمريك1ي  ُمضيف1اً 
س1ينال عقابه قريباً، س1واء ط1ال الزمن أَْ  
قرص،  لن تس1قط أية لرياة بالتقاد2،  أن 
التعوي1ل لألخذ بث1أر املج1ازر املرتكبة يكون 

عى مجا1دي الجيش  اللجان الشعبية. 
 ق1ال محاد ألاد ربي1د -صهر القايض: 
»1ذه املجزرة اس1تهَدفت العدالَة،  لن تُثنينا 
ع1ن مواصل1ة مواله1ة الع1د ان الغاش1م، 
ُمضيفاً » نقول للعد ان بشكل عا2 إن دماء 
اليانيني لن تذ1ب 1دراً أبداً  ما دامت عر ق 
الياني1ني تنبض بالحري1ة  الكرامة..  دماء 
الش1هيد الق1ايض  أرست1ه لن نس1كت عنها 

 سنأخذ بالثأر«. 

اعتراف أمريكي بهزيمة دولة العدوان السعودي في معارك الحدود
صحيفة »ذا هيل« األمريكية« قوات الجيش واللجان تسيطر 

على 160 كيلو مرتًا يف العمق السعودي 
 : متابعات 

كش1فت صحيفُة »ذا 1يل« اأمريكية، أن 
الجيَش الياني  اللجان الشعبية يسيطر ن 
بالفع1ل ع1ى لزٍء م1ن اأرايض الس1عودية، 
يق1در بنحو 100 مي1ل مربع، أي م1ا يعادل 
160 كيل1و مرتاً يف عاق اأرايض الس1عودية، 
يف تقري1ر نرشته الصحيف1ة للبالث  املحلل 
»سياون 1ندرس1ون« مدير برنامج الخليج 
 سياسة الطاقة يف معهد  اشنطن لسياسة 
»القص1ة  عن1وان  تح1ت  اأدن1ى،  ال1رشق 

الحقيقية ملا يحدث يف اليان«. 
 قال1ت الصحيفة، إنه من1ذ اندالع الحرب 
ض1د اليان من1ذ ما يقارب ثالث س1نوات، لم 
يستطع تحالف العد ان السعودي اأمريكي 
من تحقيق أي يشء يذكر عى اأرض، سود 
تاكن اإلم1ارات من التالل عدن باس1اعدة 
كب1رية م1ن املرتزق1ة الكولومبي1ني،  لك1ن 
الحقيق1ة تكا1ن أن الس1يطرة الفعلية 1ي 
للجي1ش الياني  اللجان الش1عبية، ليث أن 
غالبي1ة الس1كان يعيش1ون يف املناط1ق التي 
تحت س1يطرتهم، ليث يبلغ عدد السكان يف 
1ذه املناطق لوايل %0ي من إلاايل س1كان 
البالد البال1غ عدد1م 27 مليوناً، مضيفًة، أن 
التقد2 الولي1د الذي ألرزته ق1واُت العد ان 

الح1د د  اأمريك1ي ع1ى ط1ول  الس1عودي 
الش1االية 1و االستيالء عى ليب صغري من 
اأرايض الياني1ة بالق1رب من س1الل البحر 
األار،  لكن الواقع العسكري العا2 عكس 

ذلك. 
 بيّن1ت الصحيف1ة، أن الجي1ش  اللجان 
الشعبية يس1يطر ن فعلياً عى قطاع  اسع 
من اأرايض الس1عودية عى بُع1د عدة أميال 

عايقة عى ط1ول الحد د، من مقابل مدينة 
لي1زان إ1 نج1ران، مضيفًة »نح1ن نتحدث 
عن 100 ميل مربع من املالكة،  رباا أكثر، 
 1ناك بع1ض الجدل لول م1ا إذا كانت تلك 

املس1الة ياكن  صفها بأنه1ا محتلة أ2 ال، 
َفألياناً يقو2 الجيش السعودي بغز ه«. 

 أش1ارت الصحيف1ة، إ1 أن تقييااِت أداء 
الجي1ش الس1عودي، ت1رتا ح ب1ني ضعيف1ة 
 مهينة  مر عة  لم تصل إ1 مستود لجم 
الصفق1ات املوقعة للس1الح الت1ي أرادت بها 

كرس الجاود العسكري. 
 كش1فت الصحيفة، أن خالف1اً لاّدا بني 
قود العد ان عى الس1يطرة عى مدينة عدن 
لي1ث تس1عى د ل1ة االلت1الل اإلماراتي إ1 
إلكا2 س1يطرتها عى املدين1ة،  تهايش أي 

د ر للاوالني لد لة العد ان السعودي. 
 أ ضحت الصحيفة، أن س1لطان سلطنة 
عاان يشعر بالغضب إزاء ما يعتربه الحااقة 
الس1عودية  اإلماراتي1ة يف التدخ1ل يف اليان، 
 كذا من  صول معدات  أسلحة سعودية إ1 
ميناء نش1طون الياني الذي أتاح للسعودية، 

الوصول املبارش إ1 املحيط الهندي. 
 يف خت1ا2 التقري1ر، أش1ارت الصحيف1ة 
إ1 أن الح1رب ع1ى اليا1ن خلف1ت أ ضاع1اً 
إنَْس1انية  صحي1ة صعبة، لعل1ت قرابة 21 
مليون ياني )%0ي من السكان( بحالة إ1 
مس1اعدات،  أّدت إ1 تف1ّ� اأ بئة  إغالق 
ع1دد كبري من املرافق الصحي1ة يف البالد التي 

تعد من أفقر د ل العالم. 

وزير العدل: القاضي الشهيد مثاٌل للقدوة الحسنة الذين قدموا أرواحهم في سبيل كلمة الحق 
رئيس مجلس القضاء: الشهيد بذل روحه في سبيل العدالة 

نجل القاضي ربيد: التعويل ألخذ الثأر للشهداء يكون على الجيش واللجان الشعبية

إحياء الذكرى الثانية ملجزرة أسرة القاضي يحيى ربيد 
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هنادي محمد: 

• مــا هو مفهوُمِك وفكرتِك حول ثقافة 
الجهاد واالستشهاد؟

 إذَا انت1رشت 11ذِه الثقاف1ة يف مجتاٍع ما 
فينبغ1ي عى العد  أن يرف1َع الراية البيضاء؛ 
ُد بِه ش1عباً يعَش1ُق  أن1َُّه ل1ن يج1د م1ا يُه1دِّ
الش1هادَة، ف1إذا انت1رشت 11ذه الثقاف1ُة يف 
هاِت ش1بابنا فعليه -  ش1بابنا  بناتن1ا، يف أمَّ

العد  - أن يُعلَن 1زياتَه. 

• كونــِك ثقافيًة حملت الوعي الجهادي 

والبصــرية القرآنيــة.. اخربينا عــن الدوافع 
التــي حرَّكت الشــهيَد وجعلتُه ُيســاِرُع إىل 

مياديِن الوغى ُمقاتاًل وُمدافعاً ؟. 
أ َّالً.. االمتث1اُل أم1ِر الل1ه، من أل1ِل دين 
الل1ه، أن تكوَن كلاتُُه 1ي الُعليا  كلاة الذين 

فى،  نرصًة للاستضعفني.  كفر ا السُّ
 يف املق1ا2 اآلخ1ر.. دفاع1اً ع1ن الِع1ْرض 
 اأرض  امل1ال،  11ذا الع1د اُن س1بٌب مهم 
الش1باب  انطالقته1م  نف1ري كث1ري م1ن  يف 

 لهاد1م. 

• بالنســبِة للشهيدين.. ما كانت دوافُع 
انطالقتهم مما علمتيه منهما؟

ف1ا  تثقَّ أنَّها1ا  إاّل  أق1وَل  أن  أس1تطيع  ال 
بالثقاف1ِة القرآني1ة، فا1ا الذي س1يجعلُهاا 

ينطلقاِن باقتناٍع إاّل االمتثاُل أمر الله. 

• صحيــٌح.. ولكن نجُد الكثرَي ما دفَعهم 
للجهاد هو الدفاع عن الوطن مثاًل، أي ليس 
علــى أســاس الدفاع عن قضيــة وأنَُّه واجٌب 
إْيَمانــي اســتجابًة لتوجيه مــن توجيهات 

اهلل؟.
ُل ل1ِك 1ذا  س1أخربِك باوق1ف ربَّا1ا يُفصِّ

املوضوع:-
َد ني1َة أبنائي  كن1ُت أُِل1بُّ دائا1اً أن أُل1دِّ
للجه1اد،  أن اخت1ربَ مصداقيتَهم عن طريق 
ٍد يعك1ُس يل ردَة فعلهم  اخت1الِق لديٍث متعاَّ
 رؤيته1م من خ1الل رد1ِّم،  كذل1ك بتقديم 
الوصاي1ا ل1ول الربنام1ج  غريه، فا1ّرة من 
املّرات كان الشهيد الحسن متوالداً يف املنزل 

يف زيارٍة محد دة اأيا2، فقلُت له: 
)أنتم مرتالني يف الجبهات،  ال عاد تشتوا 
بيتك1م أَْ  تقلوا ترّ لوا، مكيّفني،..  من 1ذا 
الكال2( رد الشهيد  قال: )يا اّماه. الله بيقول 
}ُكِتَب َعَليُْكُم اْلِقتَاُل َ 1َُو ُكْرٌه َلُكْم{، الجهاد 
مهاا كان 1و تعب  بذل لهد  ُكره، ما النا 
ال يف د رة  ال يف نز1ة، لو ُكنّا نش1تي الرالة 
ُكن1ا عنقعد  نجلس يف البي1ت، لكن يف اأخري 

1و امتثال أمر الله...(.
فأعتق1د أن اإلنس1ان لن يثب1ت يف ميادين 
أس1اس  ع1ى  له1اُدُه  كان  إذَا  إاّل  الجه1اد 

االمتثال  الطاعة. 

• هــل للبيئة التي نشــأ فيها الشــهيد، 
والرتبية التي ترّبى عليها دوٌر يف انطالقتِه 

للجهاد يف سبيِل اهلل؟
 بالطب1ع..  م1ن املؤك1د أن يك1وَن للبيئة 
 للرتبي1ة الت1ي أخرلت ذلك الش1هيد د ٌر يف 
انطالقته،  لك1ن ليس ذلك الد ر اأكال؛ ِأَنَّ 
ال1د َر يتكاَمُل م1ع الرتبية  الني1ّة الخالصة 
للش1هيد  معرفته للثقافة القرآنية إ1 لانب 
تهيئ1ة الل1ه،  1ناك ل1االت تك1وُن ُمغايرًة، 
لاالت مضادة، 1ناك َمن ينطلق من أرُسة ال 
تتبن1ى ثقافَة  مرش َع الجه1اد  ال تعال له 

أيَّ اعتبار، بحيث تدعم ابنها أَْ  تدفُعه. 

• ِبما أنَّ لألســرة دورًا.. فعلى أّي أساس 
ُتبنــى هذه الرتبية بحيث تؤّســس لنشــأٍة 
إْيَمانيٍة جهادية ُتشِعُر األبناء بمسؤوليتهم 

لها؟ وتهّيئهم لتحمُّ
الد اف1ُع  املقايي1ُس  تك1وَن  أن  يج1ُب   
 املعاي1ريُ التي يرتبَّى عليه1ا االبن أَْ  الطفل 
من1ذ بداي1ة طفولت1ه )ُقرآني1ة(، يبتغي بها 
اأُب  اأ2 رض1ا الل1ه س1بحانُه  تعا1، 1ذا 
يف املقدم1ة  من  لهة نظ1ري،  ينبغي أن 
يك1ون نصَب عين1ي اأب  اأ2 11ذه الغايُة 
اأس1اى »رض1ا الل1ه«،  الت1ي تتحقق عرب 
أق1رب الط1رق املوصلة لها  11ي أن يوّطن 
اإلنساُن  يجعل نفَسه لندياً من لنود الله 
أينا1ا كان، فبالتايل ال ب1د أن تكون النتيجُة 
مااثلًة للبذرة التي بذر1ا امُلربّي،  طاملا بذر 
البذرة الحس1نة  تعّهد11ا بالرعاية  التجأ 
إ1 الله أن يحس1َن الثارَة ال بد أن البارئ عزَّ 

 لل أن يحقَق  عَده كاا قال: 

}َفاْس1تََجاَب َلُهْم َربُُّهْم أَنِّي اَل أُِضيُع َعَاَل 
َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن ذََكٍر أَْ  أُنْثَٰى{. 

اَها  • الشهادة.. وسام شرف إلهي ال }ُيَلقَّ
ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{ هل املقصود بالحظ هو 
دفة؟ أم أنَّ ُهناك مواصفاٍت اتَّصَف بها  الصُّ

الشهيُد جعلته ُمستحّقاً لها؟
انطالق1ة  ُخصوصي1ُة  ش1هيد  ل1ُكلِّ   
 خصوصيُة اصطفاء، لكن طاملا  أنَّ الهدَف 
اأساى 1و ارضاء الله عز  لل  الدفاع عن 
ديِن الله  انتشال املس1تضعفني من الحالة 
التي يعيش1ونها فاؤكٌَّد أن 1ذا له د ٌر كبريٌ 
 تأث1ريٌ عى انطالقت1ه  س1بب الصطفائه، 
 بالطب1ع أن املواصفاِت تختلُف من ش1هيد 

آلخر. 

• حّدثينا عن أبرز الصفات التي اتَّســَم 
تمّيزَ ِبها الشهيدان يف حياتهما؟

 بالنس1بِة للحس1ن الش1هيد اأّ ل  11و 
اأصغ1ر - رباا أن لديث1ي 1ذا تكرر يف ُكّل 
مكان- كان يُلّقب ب11 ›الويل‹ ُمذ كان عاُرُه 
عام1ني،  يف الجبه1ات بطبيع1ة املجا1دين 
أنَّه1م يتن1اد ن فيا1ا بينهم بلق1ب )يا  يل 
الله(، فلقبُُه منذُ صغره تلّقب بِه يف ش1بابه، 
ُل يف صفاته، كان   1ذا اللقُب يجعلُن1ي أتأمَّ
-س1ال2 الله عليه- يتصُف بالُهد ء، الجّدية، 
لديه ش1عوٌر عاٍل باملس1ؤ لية،  من سااته 
أن1ُّه َلَس1ُن االس1تااع إ1 اآلخري1ن، اتّس1َم 
بْق، كان سبّاقاً أِلُدُه يف الصفوف اأ 1  بالسَّ
دائا1اً يف ُكّل املناس1بات كاملس1ريات منذ أن 
كان يف الرابع1ة عرشة من عاره،  قد التحق 
بالجان1ب اأمني مع الش1باب الكبار؛  أنُّه 
مَّ لصل مع1ُه موقٌف قبل  س1بّاق يحال الهَّ
استش1هاده كان ُكّل أمل1ه أن ال ين1اَل العد ُّ 
ُمبتغ1اه، فكان دائااً يق1ول: }َ اَل تَْرَكنُوا إ1َِ 
1ُكُم النَّاُر َ َم1ا َلُكْم ِمْن  الَِّذي1َن َظَلُاوا َفتََاسَّ

ُد ِن اللَِّه ِمْن أَْ ِليَاَء ثُمَّ اَل تُنرَْصُ َن{.
 ال أس1تطيع أن أق1ول عن لس1ن إاّل أنه 

كان لسناً. 
أكث1َر مش1اغبًة  كان  ليحي1ى  بالنس1بِة 
 ش1قا ًة م1ن أخي1ه يف ِصَغ1ِرِه،  عندم1ا 
َكرُبَ أَْصب1َح لطيفاً لداً لداً ب1كلُّ ما تحالُُه 
الكلاة من معن1ى، لطيفاً مع الجايع كباراً 
 ِصغاراً، لتى من ِخالل رس1ائلِه التي كان 

ليناا تسوُد الثقافُة الجهادية، ثقافُة الجهاِد  االستشهاِد القائم عى 

أساس البذل  العطاء  التضحية  الِفداء يف شعٍب ما، يكوُن الحاُل 

 الواقُع َكاا ِشهْدناُه لايعاً من خالِل املوقف اإليَْااني الذي لّسدتُه 

أ2ُّ الشهيدين )الحسن  يحيى(،  الذي أغاَض العد ُّ  لعلُه َصنَااً 

راً يف لالِة ذ1وٍل  تبّلْد  لَد فيها أنَُّه بجرائاِه  تفرُعنِه  َقَزماً ُمتحجِّ

ال يرّض إاّل أذًد  ِلراح لوَّلها ألراُر الشعب الصامد املجا1د عامًة 

ًة إ1 محطِة ضخٍّ لوقوٍد إيَْااني دفعهم لتقديِم   أ1ايل الشهداء خاصَّ

الكثري  املزيد ُقرباناً لله  تَقرُّباً ِمنُه  طاعاً يف نيل رضوانه  لنَّته.. 

 باناسبِة الذكرد السنوية للشهيد ألرت صحيفُة املسرية 1ذا 

الحوار الصحفي التعبوي اإليَْااني مع 1ذِه املرأِة  اأ2ِّ املجا1دة التي 

لبة املالوءة بنور الله القلوُب  الهامات..!  تنحني لر ليتها الصُّ

ِلواٌر ُلرِصَ يف سطوٍر لكنَُّه سيُخّلد  يُعّاد  يُذكر ضان تأريخ صاود 

الشعب الياني  مواقفُه التي ال نظريَ لها إيَْااناً   عياً  التساباً.. 

في حوار خاص لصحيفة المسيرة.. ُأمُّ الشهيدين الحسن ويحيى شرف الدين توّجه رســـــــــائل للقائد وأهالي الشهداء والشعب وإلى العدو:

لو كان ولداي توفيا بحادٍث مروري َلكنت تأملُت لــــــــــكن باستشهاِدهما َضِمنا حياة أبدية

عاَب لدرجة أن يجعل َعدوَك يخدم�ك  المسيرة الجهادية ال ُبد فيها من المعاناة لكنَّ اهلل ُيهّيئ ويذلُِّل الصِّ
 لن يثبت في ميادين الجهاد إال من كان جهاُدُه على أساس االمتثال والطاعة هلل

هادة؟!(، صامدون حتى وإْن استمر العدوان ألَف عاٍم  أقول لألعداء: أعيدوا ِحساباتكم، )كيف ُتهددون شعبًا يعشُق الشَّ
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يُرس1لها يل تلاس1ني نعومَة األف1اظ، كان 
ال ينادين1ي إال ب1 »يا نور عين1ي، يا قلبي«، 

 نادراً ما يناديني ب1 »أّمي«. 
 بقدر ما كان لطيف1اً كان رلالً لديّاً يف 

تحّاله للاسؤ لية. 

• كيــف كان تعامــل الشــهيدين معِك 
كـُأم؟ 

كأ2ٍُّ  مع1ي  تعامله1م  كان  باملخت1رص   
)ُش1فقاء لداً لداً ع1يلَّ(، كاث1ال: كانوا ال 
يرتالون عندم1ا يجد نني أبذُُل لهداً كبرياً 
 أر1ق نفيس يف اأعاال املنزلية، فيسارعون 
إِلعانتي عى الفور،  إْن لم يجد ا  قتاً لذلك 
فأقلُّ ما س1يحدث 11و أن يتش1الرا معي؛ 

بهدف إيقايف عن العال..!

• قد نجد الكثري من أبنائنا ال ُيحســنون 
التعامل مع اآلخرين على أساِس اإلحسان، 
مما ُيجِهُد الوالدين يف جانب تصحيح هذا 
املســار الرتبوي يف التوجيــه، فهل عانيتي 
يف هذا األمر مع الشــهيدين أم أنَِّك ملسِت 

صالحهما؟
 نعم ملست صاللهاا  الحاُد لله،  أعتقد 
أنَُّه فضٌل من الله ليس فضل ألد،  أذكر لِك 
موقَف لاٍر لنا أنَُّه كان يقوُل يريُد أن يتذكَر 
موقفاً  الداً لارلاً بدر من الش1هيد لسن 
لت1ى ال يتأّلم عى استش1هاده فلم يجد..!، 
أيض1اً الكثري م1ن الناس رفض1وا املجيَء إيلَّ 
لتقدي1م العزاء من ش1ّدة لبهم للش1هيدين 
 أمله1م لفقد1ا1ا،  1ذا دلي1ُل صاللهاا يف 

التعامل مع اآلخرين. 

• اخربتيني أن الشــهيدين كانا يف عمٍل 
جهــاديٍ واحــد.. فمــا هو األثر الــذي تركه 
استشــهاد الحســن يف نفس أخيــه يحيى 

قبل أن يلحق به؟
 يحي1ى تأث1ر ل1داً تأث1ّراً إيجابي1اً لعله 
يع1وُد إ1 الجبه1ة بعد استش1هاد الحس1ن 
بأربعِة أيا2،  لم يعد يرَغُب يف البقاء للحظة 
 ال1دة، انطل1ق  ل1م نتف1رغ لرؤيت1ه بعُد؛ 
بس1بب ألواء العزاء، ذ11ب بُحّجة الضار 
مقتنيات الش1هيد  ُكن1ا نعلُم أن1َُّه يتحّجُج 
بذلك، فاتصلت به أطانَئ عليه  أرغَب فعالً 
ب1أن يعوَد، لكن ال أريد أن أكوَن أنا السبَب يف 
رلوعه، فلذلك سألتُه بطريقٍة غري مبارشة 
 قلت ل1ُه: )1ل لديك فرص1ة لتز رنا فيها؟ 
رد قائالً: 1ناك أمور عظياة ستحدث 1ذين 

اليومني(.
 فع1الً لدث الحدث العظي1م  1و فوُزِه 

بالشهادِة يف سبيل الله. 

• نعلم أن طريــَق الجهاد ال بد فيه من 
التضحية والبــذل والعطاء.. فهل ُيمكن أن 
يتحاشى اإلنســاُن املعاناَة باختيارِه طريقاً 

يعتِقُدها األسهل؟!
 ل1وال التضحي1ة َلاا ُكِت1َب األر س1واًء 
للاجا1دين أَْ  للش1هداِء  أرس1م،  الجهاد 
1و بذل الجهد يف لايع املجاالت لتى مجال 
النفس عندما أُصرّب1ا عى ألِم فراق األبَّة، 
 ل1و كان  لداي توفي1ا بحادٍث م1ر ري أَْ  
غريه لكنت تأملُت لكن باستشهاِد1اا َضِانا 
لياة أبدية،  املس1رية الجهادي1ة ال بُد فيها 
عاَب  م1ن املعاناة لكنَّ الله يُهي1ّئ  يذلُِّل الصِّ

لدرلة أن يجعل َعد َك يَْخُدُم11ك. 

لفْهِمهــم  َأْو  لجْهِلهــم  إّمــا  البعــض   •
القاصــر للدين َأْو إلعراضهــم عن االمتثال 
ألوامر اهلل يجدون يف الجهاد خســارًة وبوارًا 
وينظرون ألسر الشهداء نظرَة شفقة وربما 
َتَشـــفٍّ وســخرية - إن صح التعبري - على 
أنَّهم يعيشــون واقعاً بئيســاً ومأساوياً.. ما 

ردُِّك على هؤالء؟ 
 ل1ن أق1ول إاّل م1ا قاَل1ُه الل1ه: }ُق1ْل إِنَّ 
ي1َن الَِّذيَن َخرِسُ ا أَنُْفَس1ُهْم َ أ1َِْليِهْم  اْلَخارِسِ

اُن اْلُاِبنُي{،  يَْو2َ اْلِقيَاَمِة، أاََل ذَِٰل1َك 1َُو اْلُخرْسَ
1ذِه 1ي الخس1ارة الحقيقي1ة،  إْن خرسنا 
نيا، لكن يُعّزينا أنَّهم  لقاَء أبنائنا يف الحياة الدُّ
ألياء،  ال يختلف اثنان عى لياة الش1هداء، 
مل1اذا؟؛ ِأَنَّهم لا11د ا  ُقِتلوا يف س1بيِل الله 
1هداء(،  اس1تحّقوا  فاس1تحقوا لق1ب )الشُّ
الَحي1اة اأبدية الت1ي أبدلهم الل1ُه بها،  من 
يُش1ّكك يف 1ذا اأمر فليقرأ يف س1ورة البقرة 
 آل عا1ران كيف نهانا اللُه ع1ن أن نَُظنَّ أَْ  
1هداء  َمن ُقِتلوا يف س1بيل الله  نقوَل عن الشُّ
أنَّه1م أم1وات،  نحُن كأرَُس ُش1هداء نش1ُعُر 
بأنَُّهْم ألي1اء،  أنَّ لياتَن1ا ُمفعاًة بهم  لم 

نْشُعر ِبغياِبهم ي11وماً..!

ــرِت باستشهاِد الحسن وأنِت على  • ُبشِّ
متــن باص املغــادرة مــن ســاحة االحتفال 
ــريف.. مــا  بمناســبِة املولــِد النَّبــويِّ الشَّ
 
ُ
تعليُقِك على هذا التوقيت الذي اختارُه اهلل

اِلصطفاء َشهيدِك األوَّل؟
 ِنْعا1ٌة عظياٌة اعتربتها 1دي1ًة من الله؛ 
ِأنَّ الل1َه رزَق1ُه الش1هادَة يف أع1زِّ ي1و2ٍ ع1ى 

البرشيِة َلْاعاء..!. 

• كيــف كان ُشــعوُرِك عنــد تلّقيــِك نبأ 
ـًة وأنَّ  استشــهاد ولدِك اآلخر )يحيى(، َخاصَّ
الفارق بينُهما هو ثالثة أسابيع فقط.. هل 

كان صدمة أم ِبشارة؟
 يف الحقيق1ة ُكنُت يف تل1َك الفرتة الفارقة 
بني استش1هاد1اا خائفًة من أن يستش1هد 
يحيى بعد لس1ن؛ ِأَنَّني ش1عرُت  ألسسُت 
بذل1ك،  يف ذاِت الوقت ال أريد دعوتَُه للرلوع 
لت1ى ال أقَع يف اإلث1ِم بتثبيطه،  أؤنبُّ نفيس 
لعي1� 11ذا الش1عور،  عندما  صلن1ي نبأُ 
استش1هاده.. يعلم الله أنني ارتح1ُت؛ ِأَنَّني 
لم اتخذ موقفاً تس1بّب يف تخذيل1ه بالعودة، 
هادة، صحيٌح أنَّ   لادُت الله أن َكتَب لُه الشَّ
1ُناَك أملاً  1و أل1ُم الفراق لكن نعاة  فضل 
م1ن الله )لم أُكن ِأُْصد2 لتى لو  صلني نبأ 

استشهاد كليهاا يف لحظة  الدة(..!

• لِــماذا.. ما الذي َجَعَلِك ُصْلبًة إىل هذِه 
الدرجِة الَكبرية من الثَّباِت وقوَِّة النَّفس؟
 أّ الً: أنَّني أعلُم أنَُّه يف سالِة َلرْب.

ثاني1اً: ِأنّي اْمتلُك القلَب الذي ال يرىَض أن 
تُْس1َحَب إلدد بناتي بأي1دي الد اعش ِلتُباع 
يف س1وِق النِّخاس1ة؛ أنّي ال أْقب1ُل أن يْقتِحَم 
بيتي ذل1ك اأمريكي أَْ  ذل1ك العد ُّ باختلف 
تْصنيفاته  يْكشف ِس1رْتي، َفقلبي 1و ذلَك 
القل1ُب املتوّلُس من 1ذِه التجا زات، تقبّلُت 
  ضعُت يف الُحْس1باِن أن1َُّه ال بدَّ أن يأتي ذلك 
اليو2 الذي يَِصلُني فيِه نبأُ استشهاد أ الدي.
ثالث1اً: أنن1ي أعل1م..  درس1ُت التأري1َخ 
ليّداً.. أنَُّه قد اْستُْش1هد من 1و أكر2ُ  أعظُم 
ع1يلٌّ  اإلم1ا2ُ  اإلم1ا2ُ  استش1هد   أرْشف، 
الحس1ني  ثاانيَة عرش من أ1ل بيتِه )سال2ُ 

اللِه عليهْم أْلاعني(. 

• يف هــذِه املرحلــِة التــي نُمــرُّ بها من 
البغيــض،  الســعوصهيوأمريكي  العــدوان 
هينــا  توجِّ أن  املهــم  مــن  عديــدة  رســاِئُل 
للجهــاِت املحوريــة، بدايــًة.. رســالُتِك إىل 

الشعِب اليمني كافًة اليوم؟ 
 ال أس1تطيع أن أق1وَل لُه إاّل: »أس1أُل الله 

العيل العظيم أن يجعلَك نَفَس الرلان«. 

• رســالُتِك للعــدو بعــد مرور ألــف يوٍم 
من العــدوان وعلى َمْقُربة مــن اتمام العاِم 

الثالِث من الصموِد األسطوري يف وجهه؟
يعي1د ِلس1اباته،  يفّك1ر،  أن  أن  علي1ه 
1يد القائ1د - يحفظه   س1أقول ما قالُه السَّ
يعش1ُق  ش1عباً  تُه1دد ن  )كي1ف   :- الل1ه 
1هادة..؟!(، لت1ى  إْن اس1تاَر العد ان  الشَّ
ألِف ع1ا2ٍ  ليَس ألِف يو2، َس1نُحافظ عى 
صاودن1ا  بذْلنا  عطائنا بكلِّ ما نس1تطيع 

أن نُقّدَمه،  ل1و كان أقلَّ القليل.. أقلَّ القليل 
 1ي )النَّفس(. 

• رسالُتِك إىل أهالي الشُّهداء؟ 
 لّق1اً علين1ا - كأرُس ُش1هداء - أن نكوَن 
كاا أراَدنا أبناؤنا، فه1م قدَّموا أر اَلهم، أّما 
نحن.. كأ2ُ، أخ، أب، ز لة ش1هيد ماذا قّدمنا 
لديِن الله..؟، ش1هادة أبنائنا م1ا 1ي إاّل منٌَّة 
م1ن الل1ه أن اصطف1ى م1ن أبنائنا ُش1هداء، 
فال ب1ُْد أن نكوَن ع1ى طريقه1م  أن نَْخطو 

ُخَطا1م  نبذَل كاا بَذلوا. 

• رسالُتِك إىل ولديِك الشهيدين؟

 لن أقول َلُهاا إاّل: )1نيئاً َلُكا11ا(. 

• هــل لديــِك رســالة إىل الســّيد القائد 
تودين إيصالها لُه عرب صحيفة املسرية؟ 

 1ي الرسالُة التي قطعُت أن أُبِْلَغها لُه يو2َ 
توديع يحيى..!

األ1داث  م1ن  الهائ1ِل  الك1مِّ  خض1مِّ  يف 
امُلتس1ارعة ال ب1د أن نوص1َل رس1الة للس1يد 

القائد - يحفظه الله -  أقول لُه: 
)أْن ُخ1ض ِبنا أنّى ش1ئَت ِم1ْن الِبحار، لن 
تجد إاّل ما يرضيك، أس1أُل الل1َه العيلَّ العظيم 

أن نكوَن عند ُلسِن ظنَِّك يا سي11ّدي..(. 

• بعــد توجيهِك العديَد من الرســائل.. 
هل لديِك كلمة أخرية يف ِختاِم هذا الحوار.. 

وملن تتوجهني ِبها؟ 
ُه بكلاٍة إ1 الله.. أن تقب11ّل  نع11م.. أتولَّ

ِمن11ّا.. 

• يف األخــري أْشــُكُر لــِك إتاحــة فرصــة 
الحديث للمســرية، كان حــوارًا ال أبلَغ منه 
وال أظهــر معرفًة هلل واستشــعارًا لعظمتِه 

التي ُترجمت بإجاباِت عباراتِك النورانية؟
 الش1كر موصوٌل لكم،  أسأُل   اللَه الثباَت 
 التوفي1َق،  أن يقب1ََل من1ا أعااَلن1ا خالصًة 

لولهه. 

في حوار خاص لصحيفة المسيرة.. ُأمُّ الشهيدين الحسن ويحيى شرف الدين توّجه رســـــــــائل للقائد وأهالي الشهداء والشعب وإلى العدو:

لو كان ولداي توفيا بحادٍث مروري َلكنت تأملُت لــــــــــكن باستشهاِدهما َضِمنا حياة أبدية

 يحيى يزف النبأ ألمه قبل استشهاده بيومين والحسن الشهيد 
األّول وهو األصغر كان ُيلّقب ب� ›الولي‹ ُمذ صغره و3 أسابيع بين 

استشهادهما
 ما جعلني صلبًة أّني اْمتلُك القلَب الذي ال يرَضى أن ُتْسَحَب إحدى 

بناتي بأيدي الدواعش ِلُتباع في سوِق النِّخاسة َوال أْقبُل أن يْقتِحَم بيتي 
األمريكي َأْو ذلك العدوُّ بمختلف تْصنيفاته ويْكشف ِسْتري

 من ُيشّكك في معنى الشهادة فليقرأ سورة البقرة وآل عمران كيف 
هداء وَمن ُقِتلوا في سبيل اهلل أنَّهم   عن أن نقوَل عن الشُّ

ُ
نهانا اهلل

أموات، ونحُن كُأَسر ُشهداء نشُعُر بأنَُّهْم أحياء
 ينبغي أن يكون نصَب عيني األب واألم الغاية األسمى »رضا اهلل«، 
والتي تتحقق عبر أقرب الطرق الموصلة لها وهي أن يوّطن اإلنساُن 

ويجعل نفَسه جنديًا من جنود اهلل أينما كان



8
األد

العدد

11 لاادد اأ 1 111439
ي2 يناير ي2201

)349(
كتابات 

ما ال تعرفه عن 
األسد المزمجر 

عيسى الليث

عفاف محمد 

يف ل1وار ل1ه م1ع  كال1ة الصحاف1ة اليانية 
كش1ف املبدع عيىس الليث عن مالمح شخصيته 
املحجوب1ة عن الن1اس  الذين الق1وا تلك املالمح 
بتعطش ملعرفة خبايا تلك الشخصية التي نفذت 
يف خفة  انسياب إ1 نفس ُكّل ياني ُلر فجعلت 
ل1ه مكان1ة لليل1ة انعكس1ت من خ1الل أعااله 

 عطائه الغزير الذي ال سقَف أَْ  لد د له. 
بر11ن عي1ىس الليث يف ف1رتة ما أن1ه مكاٌل 
لدرب الش1هيد البطل  املنش1د اأسطورة لطف 
القح1و2 ف1كان توال1ده يف الس1الة قد غطى 
فقداننا لألس1طورة لطف القحو2  بالرغم من 
املكان1ة الس1امية الت1ي يحتلها الش1هيد لطف 
القح1و2، إال أن1ه ال مج1ال للاقارن1ة بينه1م 
فكال1اا سعيا لنفس الهدف  نفس الغاية، بل 
كان1ا عى تواص1ل دائم يف فرتة م1ا بعد العد ان 
 تبادال الخربات  اكتسب املبدع عيىس الليث من 

الشهيد لطف الوعي الثوري. 
عيىس لس1ن محاد عى الليث أب لخاس1ة 
أ الد اس1اه الجه1ادي أب1و س1ااء، تأث1ر أب1و 
س1ااء بامل1الز2  التي قال عنه1ا يف لديثه انها 
كان1ت محظورة آن1ذاك  تأثر با1الز2 )محياي 
التس1بيح - سلس1لة معرفة   مااتي- معنى 
الله(،  أضاف أنه تأثر بالش1هيد لطف القحو2 
كانش1د ليث لذبه زامل بصوته  1و زامل ما 

نبايل  الذي انترش عا2 ٢٠٠٨. 
 يتح1دث ع1ن دقة اختي1اره للزام1ل، ليث 
تجذب1ه القصائد التي تهدف إ1 توصيل رس1الة 
قوي1ة  أن نجال1ه ينعك1س يف تلق1ي املجا1د 
لت1ك الز ام1ل  ارتياله له1ا بال1د ر اأ ل قبل 
عامة الناس  يضيف أنه ال يس1جل إال من ألل 
املجا1دي1ن.. فجاه1وره 11م م1ن الجبهة  ال 
س1وا1م.. مع ذلك قاعدته الجاا1ريية متسعة 

بشكل مرشف.. 

أبو سااء أكد أيضاً أنه ال يبحث عن الشهرة 
 ربا1ا 11ذا رس نجال1ه عفويت1ه  عنفوان1ه 

العايقني.. 
كان أبو س1ااء منش1د يف فرقة أنص1ار الله 
أثن1اء الح1رب اأ 1 ع1ى م1ران  ق1د انطل1ق 
السادس1ة  الح1رب  بع1د  الفردي1ة  ز امل1ه  يف 
 اطلق زام1ل )ليا بداعي امل1وت قل للارشقي 
 املغربي(.. كان املنش1د عبدالسال2 القحو2 من 
عرفه عى عالية التسجيل  أخذ بيده يف املرالل 
اأ 1 لإلنش1اد..  كان ألد1م قد انتقد طريقة 
أدائه يف الزامل فنال ذلك من نفس1ه فعكف عن 
ذلك لفرتة  قطع لقاءه مع عبدالس1ال2 القحو2 
لتى التقى بأبو مالك الفي�  سأله ملاذا تركت 
الزام1ل؟  بع1د أن عرف القص1ة نصحه بأن ال 
يتأث1َر من مجرد رأي ش1خص  ال1د  أن عاله 
باثاب1ة الجه1اد فكي1ف يرتكه ثم ع1اد مبدعنا 

يش1جينا بز امله عاد.. 
 بقوة تأثر الليث بداية بقصائد عبداملحسن 
ذات  رس1الة  تحا1ل  يعترب11ا  َ كان  النا1ري 
مضا1ون 1ادف لي1ث  الش1اعر الناري رباا 
كان الش1اعر الوليد ال1ذي رسد  قائع لر ب 
صع1دة بدقة  إبداع متنا1ي1ني؛ لذا كان املرلع 
لعظا1اء مث1ل الش1هيد املب1دع لط1ف  املب1دع 
عي1ىس..  ق1د أب1دد اللي1ث لج1م ا1تاام1ه 
بالقصيد  ال1ذي قّدره بح1وا1 %99 أما اللحن 

فهو بنسبة %1فقط. 
 يقوُل الليث عن زام1ل إ1 الجبهات - الذي 
أثار الش1جن يف نفوس ُكّل الن1اس بكل فئاتهم 
 صفاته1م  عزز داف1ع االلتح1اق بالجبهات- 
بأن1ه كوننا أم1ة منظاة نصدر الزامل لس1ب 
الواقع  با1ا يواكب األداث  كأن1ه يقول بأن 
11ذا الزامل ل1اء كتحفي1ز يف مرلل1ة الجبهة 
بحال1ة فيها للرشف1اء  اأبطال  ذل1ك للنفري 
الع1ا2 ليث1أر ا للاس1تضعفني..  يتح1دث عن 
انزعاج الع1د  من الزامل؛ أن الزام1ل غالباً ما 
يس1تاد من خطابات الس1يد َ  عوده،  بالتايل 

الزام1ل ينق1ل رس1الة قوي1ة للع1د  فتزعج1ه 
 تزعج إعالمه الدلال.. 

 عندما قيل له الطريان يبحث عنك باستارار 
كي1ف تواله 11ذه املعضلة ق1ال ال يبحث عني 
يبحث عن اأطفال  املساكني الذين ال لول لهم 
 ال قوة..  تحدث اللي1ث عن االنتصارات بوعي 
 إدراك للقضية  كانه سيايس عسكري محنك 
ال يغادر الجبهة فهو يهتم بكل ش1اردة   اردة 
يف مج1ال الدف1اع عن الوطن  الجهاد يف س1بيل 
الله فعاله منطلق من  عي عايق  1اة عالية 
توازي 1اة مجا11د يف الجبهة.. لتى أنه يهتم 

بشؤ ن الجرلى  يز ر1م.. 
 بالكاد نجد ما نعرفه عن لياته الشخصية 
ع1دا يف 1ذا الحوار الذي أش1بع فضولنا  عندما 
ُس1ئل فيه 11ل تخاف م1ن اأض1واء؟! رد ال بل 
أخاف من الش1هرة، ما أن1ا إال لندي من لنود 
الل1ه يف املس1رية القرآنية،  1ذا يؤك1د تواضعه 

الشديد  عاق إيَْاانه بالقضية الحقة.. 
يق1ول اللي1ث إن  ال1ده ق1د ت1ويف بجلطة يف 
الكبد؛ بس1بب الطريان الهاج1ي  قال عن خرب 
استش1هاد زميل1ه املنش1د لطف القح1و2 بأنه 
ألزنه  رسد قص1ة قصرية عرضته للحرج من 
ألد الجرل1ى يف ألد املستش1فيات  1و يقول 
ل1ه: ما أصابني 1و بس1ببك يا عي1ىس. قال: له 
كيف. رد كن1ت متفاعالً مع زاملك  أنا اس1وق 
الس1يارة  لم يج1د نف1يس إال  ق1د انقلبت بي 

سيارتي. فخجل منه  ضحكا سوياً.. 
عيىس الليث يعترب نفس1ه لندي1اً من لنود 
الله تحت راية س1االة الس1يد عبدامللك  ر1ن 
إلش1ارته، كاا اضاف انه قد باع نفسه لله بيَع 
صدٍق نافذاً،  منه يس1تاد التوفي1ق  العون يف 
ُكّل املجاالت..  أرس1ل من خالل لواره رس1الًة 
للانشدين  املبدعني مان ياتلكون املوا1ب أن 
ينطلقوا يف س1بيل الله  مع الله  أن يس1تثار ا 
الل1ه س1ينتزعها منه1م  موا1به1م  إال ف1إن 

 يستبدل غري1م.. 

بين نظام القوة وقوة النظام!
عبداهلل علي صبري

الش1دُة  الح1ز2ُ  ف1رُض النظا2 بالق1وة، مس1ألٌة بديهية 
،  تبسَط نفوذ1َا، إذا   تقليدية،  ال ياكن أية د لة أن تستقرَّ

لم يكن اأمن عى رأس ُسّلم اأ لويات.. 
 ما الحالة اأمنية املستقرة 
نت1اج  إال  صنع1اء  للعاصا1ة 
عا1ل دؤ ب لألله1زة اأمنية 
ال  الت1ي  الش1عبية،   اللج1ان 
ِخُر ُلهداً إال  تبذل أضعافه،  تدَّ
لت1ى يطانَئ الناُس ُكلُّ الناس 
يف بيوته1م  مق1ار أعااله1م، 
تنقالته1م  تَح1ّركاته1م   يف 

اليومية. 
أخط1اء  ثا1ة  كان1ت   إذا 
تُرتكب 1نا  1ناك،  يش1تكي 
منه1ا البع1ض، فإنه1ا ال تقلل 
من ال1د ر الكبري الذي يضطل1ع به رلال اأم1ن،  الذي لواله 
أمكن للتنظيا1ات اإلْر1َابية  الخاليا النائاة أن تعبث باأمن 
 الحي1اة،  عى النحو الذي تش1هده د ٌل  مدن1اً عربية تعيش 
ظر ف1اً مش1ابهة ملا تش1هده اليا1ن يف ظل الح1رب  العد ان 

 الحصار!
ع1ى أن 11ذا الق1ول ال يعني الس1كوت عن اأخط1اء التي 
11ة إذا كانت مقص1ودًة, أَْ  لتى  تُرتكب باس1م اأم1ن، َخاصَّ
لو كانت ع1ن لهل بالقوانني التي تنظ1م العالقة بني الحاكم 

 املحكومني. 
 م1ا يثلج الص1در أن ثاة توله1اً لدد القيادة السياس1ية 
 مؤسس1ات الد لة إلعاال النظا2  القانون يف تسيري شؤ ن 
الد لة، بحيث يطانئ املواط1ن، بأننا يف الطريق إ1 إلالل قوة 
النظا2، الذي ترتاح له النفوس  العقول،  به تقو2 د لة الحق 

 العدالة  الرتا2 كرامة  لقوق اإلنَْسان.  
 كاا أس1لفنا، فإن ضبط اأمن من خالل الحز2  القوة قد 
يك1ون متالاً أية لااعة يف أي زمان  م1كان، بيد أن الفارق 
الحضاري بني اأمم يكان يف بس1ط النظا2  القانون  بدرلة 
عالية من املس1ا اة بني املواطنني، فالعدل ال ياكن أن يتحقق 
يف ظ1ل التايي1ز بني الن1اس  فئ1ات املجتاع، فالله س1بحانه 
 تع1ا1 يقول عى نح1و رصيح )ي1َا أَيَُّه1ا الَِّذيَن آَمن1ُوا ُكونُوا 
َقوَّاِمنَي ِللَِّه ُش1َهَداَء ِباْلِقْس1ِط ۖ َ اَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْو2ٍ َعَىٰ 
أاَلَّ تَْعِدل1ُوا ۖ اْعِدلُوا 1َُو أَْق1َرُب ِللتَّْقَوٰد(،  اتصاالً بالتوليهات 
القرآنية ير د عنه عليه الصالة  الس1الن أنه قال:  الله لو أن 

فاطاة بنت محاد رسقت لقطعت يد1ا!!
 عليه، فإن الشدة يف ضبط اأمن، يجب أن يالزمها رصامة 
يف إقامة الع1دل  الرتا2 القانون  اإلعالء من ش1أنه،  بحيث 
تنتص1ف د ل1ة النظ1ا2 للضعي1ف م1ن الق1وي،  تتعامل مع 
رعايا1ا عى أس1اس من املسا اة  تكافؤ الفرص، باا يساعد 
ع1ى االس1تفادة من مختل1ف الطاقات  الكف1اءات، يف خدمة 
املجتاع،  بناء د لة لقيقية ال تز ل بانهيار »العصبية« التي 

قامت عليها!
 لن1ا يف تجارب الد ل  املجتاع1ات املعارصة عربة، ملن أراد 
أن يعترب  يس1تفيد من در س النهض1ة التي قامت يف الرشق 
 الغرب، فياا ال يزال العالم العربي  اإلْس1اَلمي يغط يف تخلف 

عايق!

عن كلمة الصماد ومجلس النواب
محمد ناجي أحمد

بانعق1اد مجل1س النواب 
بعد ألداث ديس1ارب الدامي 
ف1إن أقرَب  ص1ف اللتااع 
م1ا  صف1ه  11و  املجل1س 
رئي1ُس املجل1س الس1يايس 
اأخ صال1ح الصا1اد بأن1ه 
باليس1تي م1ن لي1ث َ ْقعه 
 أث1ره عى تحال1ف العد ان 
الذي  الس1عودي  اأمريك1ي 
س1نوات  س1بع  طيل1َة  أراد 
الن1واب  أن يف1رَغ مجل1َس 
رشعيت1ه  يس1لبَه  م1ن 

دستوريته، لكنه فشل أما2 صالبة  طنية 
ن1واب الش1عب الرافض1ني  الصامدي1ن يف 

موالهة مخططات العد ان  أ1دافه. 
الس1عودي  اأمريك1ي  الع1د ان  أراد 
استغالَل  استثااَر ألداث 
ديس1ارب الدام1ي، فاتح1اً 
محفظَة نق1وده  فنادقه، 
بصالب1ة  اصط1د2  لكن1ه 
لن1واب  الوطن1ي  الوع1ي 
أفش1لوا  الذي1ن  الش1عب 
الع1د ان،  مخّطط1ات 
الرئي1س  تعب1ري  بحس1ب 

صالح الصااد. 
يجتاُع مجل1ُس النواب 
»لج1م  رغ1م  بأغلبيت1ه 
اإلغ1راءات  التهدي1دات 
 الضغوط التي مورس1ت بحق النواب ملنع 
التئ1ا2 املجلس«، لكن انعقاد املجلس ُكتب 

»بألرف من ذ1ب«. 
يعي رئي1ُس املجل1س الس1يايس اأعى 
أ1اي1َّة 11ذا االلتا1اع؛  لذلك فه1و يقدر 
لجم 1ذا املوقف الوطني أعضاء الربملان. 
 م1ع تطبي1ع اأ ض1اع  تج1ا ز آث1ار 
إخ1راج  باس1تكاال  ديس1ارب،  أل1داث 
املعتقل1ني ع1ى ذم1ة تل1ك األ1داث، فإن 
الع1د ان  مواله1ة  يف  الوطن1يَّ  الس1ياَج 

سيكوُن أقود  أمتن. 
فالع1د اُن يبَح1ُث  يس1تغلُّ ُكّل منف1ذ 
يساعُده عى التسلل لرضب مرَكز السيادة 
الياني1ة، املتاثل بعاصات1ه صنعاء، فبقاُء 
املركز متااسكاً يجعل ُكّل ما رتّبه العد ان 
من تشّققات يف الذات اليانية 1باًء ستذر ه 
الرياُح الوطنية،  َ ل1دة اليانيني املتجذرة 
 املاتزلة بآالمه1م  آمالهم. فصنعاُء 1ي 

قاع1دُة الوطني1ة اليانية، التي تش1عُّ منها 
استعادة عافية اليان  اليانيني. 

بشفافية يتحدُث رئيُس املجلس السيايس 
ت محارَصتُها  بولود تج1اُ زات لقوقية تاَّ
الضب1ط  أله1زة  بتفعي1ل   معالجتُه1ا، 
القضائ1ي،  التش1ديد ع1ى رض رة الت1زا2 
ألهزة اأمن باعايري  ضوابط القانون..   

مع ُكلِّ 11ذه التضحي1ات  الدماء يظلُّ 
الس1ال2 مطلباً لو1رياً عى أس1اس  قف 
الع1د ان  لرائاه  لصاره عى الش1عب 
الياني،  فقاً لقاعدة الرتا2 الس1يادة عى 

كامل اأرض اليانية.
 1ن1ا يأت1ي الر11اُن ع1ى د ٍر فاع1ٍل 
ملجل1س الن1واب يف قناعة الس1ال2 إقلياياً 
 يانياً،  دع1وة ُكّل من را1ن عى العد ان 
م1ن الق1ود السياس1ية للعودة إ1 ِرش1اد 

الوطنية اليانية، فالرصاُع السيايس لوَل 
َع لالرتا1اء يف  الحك1م ينبغ1ي أْن ال ي1ُرشِّ
ألص1ان االس1تعاار،  تاكينه من اأرض 

 البحر  الجو  الثر ة اليانية. 
الحواُر بني اليانيني كفيٌل بخلق رشاكة 
 طنية لقيقية. فقدسية الد2 الياني يجب 
أْن ال يك1وَن مطي1ًة أطااع املس1تعارين؛ 
 أن الحرب كامتداد للسياسة  أ1دافها يف 
لقيقتها 1ي بني يان متاسك بجغرافيته 
 س1يادته  اس1تقالل قراره،  بني عد ان 
أمريك1ي س1عودي يري1د اس1تالب اأرض 
 الق1رار، ف1إن رئي1َس املجلس الس1يايس 
يؤّكُد أن التئ1ا2َ الياني1ني  تصالَُحهم 1و  
ما س1يكون رشيطة فك االرتباط بالعد ان 
 البدء بخط1وات عالية اللتئ1ا2 اليانيني 

 توافقهم السيايس  الوطني.. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

النيابة العامة والدور املفقود!!

املتغطي بالعدوان عريان

الرئيس الصّماد.. رجل المرحلة الذي ننشده
محمد عبدالباري قاضي 

التطبي1ل  تقدي1س  ع1ن  بعي1داً 
اأشخاص  الذي بسببه يعاني  عينا 
  طن1ا  أمتنا من 1ذه املعضلة لتى 
اليو2، لكن  لب علينا إلزاماً أن نذكَِّر 
الن1اُس باا يقو2 ب1ه 1ذا الصالح من 
تَح1ّركات يجحد1ا الكثري ن من باب 

اإلنصاف.
فقد ظل البعض يزايد عى ش1عبه 
بأنه صعد للس1لطة  1و يحال كفنه 
ع1ى كفه، رغ1م أن أك1رب تهديد كان 
يه1دده آن1ذاك 11و الس1م يف عز م1ة 
غداء أَْ  فتح لقيبة دبلوماس1ية بها 

متفجرات أَْ  طلقات من مس1دس كاتم الصوت،  مع 
ذلك ترسخت فينا 1ذه الفكرة  ظللنا ُمدينني له طيلة 

العقود املاضية. 
فااذا س1نقول الي1و2 للرئي1س الصااد ال1ذي َقِبَل 
بالس1لطة  الطائرات  الصواريخ  العبوات الناس1فة 
 الس1يارات املفخخ1ة  اأقا1ار الصناعي1ة تاللق1ه 
 تاللق أفراد س1لطته  ش1عبه  ترصد ماليني الد الر 
كاكافأة ملن يديل عن مكانه؟  مع ذلك ما زال البعض 
ل1م يعرتف ل1ه به1ذا الصنيع، ب1ل إن البع1ض يعتربه 
مغتصب1اً لحق من صعد للس1لطة  كفن1ه عى كتفه، 
 البعض اآلخ1ر ما زال يعتربه منقلباً عى رئيس تقد2َّ 

لالنتخابات د ن منافس. 
فرغم م1ا يحدث لن1ا إاّل أن الرئي1س الصااد يعال 
ع1ى ترميم أنقاض ش1به د لة  بألجار1ا الس1ابقة 
 ألج1ار أُْخَرد ب1دل الش1البة، فقد ق1ا2 بإلراءات 
إصاللية يف ألهزة الد لة التي أراد العد ان أن يهدَمها 
 يس1لب ُكّل مقوماته1ا  يش1رتي قياداته1ا، فالعد  
أراد استنس1اخ بنك بدل البنك  لكومة بدل الحكومة 

 برملان بدل الربملان  مؤتار بدل املؤتار  عاصاة بدل 
العاصا1ة  رشعية بدل الرشعية،  ليش بدل الجيش 
 أم1ن بدل اأم1ن  قبيل1ه ب1دل القبيلة 
 إعال2 بدل اإلع1ال2، ُكّل 1ذا من ألل أن 
يتم تدمري ُكّل يشء لتى نصبح ال يشء، 

 نظل يف سجن كبري يدعى اليان. 
لكن لنك1َة القيادة الش1ابة املنبثقة 
من الثقاف1ة القرآنية  الت1ي كانت 1ذه 
الثقاف1ة رساً م1ن أرسار صاودنا،  1ي 
من دافعت عن اأرض  الِعرض،  1زمت 
تحال1ف أكثر م1ن 17 د ل1ة تاتلك من 
القدرات  اإلمكاني1ات ما يؤ1لها إليجاد 
لاهوري1ة يانية أُْخ1َرد عى الخريطة، 
لكنها عج1زت من أن تجد م1ن يحايها 

 يرد الخطر عنها.
فه1ل  لدت1م رئي1َس د لة يف ظ1ل 11ذه الظر ف 
يحرض التف1االت تخرج الدفعات العس1كرية يف خط 
التا1اس مع العد  رغ1م التحليق  التجس1س الجوي 
َ رص1د اأقا1ار الصناعي1ة املتواصل ل1كل لركة؟ يف 
ل1ني أن ما تّدعي الرشعية ال تج1رؤ أن تبيت يف قرص 

املعاشيق بعدن أَْ  تحرض أية فعالية!!
11ل  لدتم رئيس1اً يخط1ب الجاعة بش1عبه بتلك 
الطالق1ة؟ يف لني أن من يقف العالم لدعاه يعجز عن 

قراءة خطابه مكتوباً يف  رقة أمامه!
11ل  لدت1م رئيس1اً ينزل  ي1ز ر أماك1ن القصف 
 يتج1ا ب م1ع أبس1ط القضايا كاا لص1ل يف قضية 

إغالق الكايف  معاقبة من قا2 بذلك؟ 
فعندما يعقد 1ذا الرئيس املتواضع للس1ة للربملان 
 يحظ1ى بالتج1ا ب م1ن ُكّل اأعض1اء املتوالدين يف 
اليان  أسف  اعتذار من 1م يف الخارج أسباب ليست 
متعلق1ة بالع1د ان، َ رغم اأ ضاع اأمني1ة  رغم ُكّل 
الضغوط َ االغراءات التي تعرض لها أعضاء املجلس، 

إاّل أن عقد1ا كانت رس1الة بالس1تية بإمتياز صاغها 
رئيس الوضع االس1تثنائي، مفاد11ا أن الرشعية 1ي 
رشعية الربمل1ان الذي يف صنعاء،  لي1س الربملان الذي 
نُقل ل1 عدن  الذي عجز ُكّل العالم أن يعقد له للس1ة 

 الدة 1ناك. 
كا1ا ش1د انتبا11ي أثن1اء عق1د الجلس1ة إصغاؤه 
لكلاات  مداخالت اأعض1اء د ن مقاطعة، كاا كان 
ياارس عليهم يف الس1ابق  كنا نش1ا1د1ا يف التلفاز، 
 11و ينصت  يدّ ن املاللظات يف  رقة ملعالجة ما تم 
طرل1ه،  1ذا إن دل ع1ى يشء فإناا يدل عى لرصه 
 ا1تاام1ه لح1ل القضاي1ا العالق1ة رغ1م ارتباطاته 
 زلاة برنامجه اليومي، لكنه يويل ا1تااماً للجايع، 
 1ذا ما بدا  اضحاً يف أغلب من يلتقي به ال يخرج من 
لقائه إاّل  1و راٍض عنه، رغم أنه ال يعطيه عطيًة كاا 
كان الس1ائد يف الس1ابق،  مع ذلك التجا ب  اال1تاا2 

1و ما يريده املسؤ ُل الرشيف  املواطن النظيف. 
لذل1ك الرئيس الصااد يريد أن يكون رئيس1اً لليان 
 يعا1ل من أل1ل اليان  يض1ع بصا1ة  يكون عى 
مس1افة  ال1دة من ُكّل اأط1راف، لك1ن البعض يريد 
أن يصوره كرئيس لجااعة أَْ  لعصابة ال يس1تحقُّ أن 
يكون رئيس1اً لد لة كاليان  شعب عظيم كاليانيني، 
فزيارت1ه اأخ1رية ملن1ازل ش1خصيات قبلي1ة كان لها 
اتصال  ثق1ل مع د ل العد ان  قفت عى الحياد رغم 
ُكّل الضغوط، كان لها صدد  ارتياٌح  اسٌع يف أ ساط 
الشارع الياني،  1ي رسالٌة تطانئ َمن 1م يف الخارج 
ب1أن الوطن يتس1ع للجاي1ع،  أن املتغط1ي بالخارج 
عريان، فعود ا لوطنكم، لكم ما لنا  عليكم ما علينا. 
لذا أتانى علينا كش1عب أن نلت1فَّ لول أبي الفضل 
الصا1اد، فان خالل خطاب1ات نجد ص1دَق ما يقوله 
 ش1عوره باا نحتال1ه، فال تس1تطيع أية قي1ادة أن 
تق1ود  طنها ما ل1م يلتف الجايع لوله1ا، باملقابل ال 
يس1تطيع أي ش1عب أن ينهض م1ا لم تكن ل1ه قيادة 

ترف1ض الوصاية  االمالءات الخارلي1ة  تكون قيادة 
ياني1ة يانية خالصة، فان ي1رد الصااد  1و يعطي 
در س1اً يف ل1ب الش1عوب َ اأ ط1ان لنائ1ب املبعوث 
اأما1ي أثن1اء لقائه به يش1عر بأنه أم1ا2 زعيم قاد2 
س1يجعل من اليان رقااً بني اأمم، فكل ما نريده منه 
عد2 االنصياع ألد  أن يكون عند لس1ن ظنه شعبه 
به  عند قدر التضحيات العظياة التي قدمها ش1عبنا 

من ألل رفعته  رفعه 1ذه اأُّمة. 
 ّف1ق الله الرئيس الصااد ملا يحبه  يرضاه َ س1دد 
ع1ى طريق الخري خطاه، ف1 الل1ه الله الله يف االلتفاف 
لول1ه لتى نس1تطيع أن نعرُبَ املرلل1ة؛ كونه رللها 
الذي ننش1ده  تنش1ده املرلل1ة  العاقبة َدائا1اً  أبداً 

للاتقني يا شعبَنا العظيم. 

تحذي1راً لهذه املس1ريات  11ددت بالتَصّدي 
له1ا بالتنس1يق م1ع ق1وات الغ1ز  اإلماراتية 
أَْ   تح1ركات  أي1ة   الس1عودية  مواله1ة 
تجاع1ات؛ باعتبار11ا تخ1ل باأم1ن يف 11ذه 

املرللة.
 1نا يج1ب أن نش1ري إ1 أن موقَف املجلس 
االنتق1ايل م1ن لكوم1ة ب1ن دغ1ر  دعوته إ1 

طرد11ا  إس1قاطها اعتربه البع1ُض تصعيداً 
م1ن للف1اء أبوظب1ي ال س1ياا أنه ل1اء بعد 
زي1ارة ق1ا2 به1ا الس1فري الس1عودي إ1 عدن 
 أعلن فيها دعم بالده ملا س1ااه الرشعية فبدا 
املوقف بش1كل أَْ  بآخر معرباً عن خالفات بني 
الس1عودية  اإلمارات  تنازع ع1ى النفوذ.. إاّل 
أن1ه يف نظر البع1ض ليس إاّل تب1ادل أد ار بني 

املالكة  اإلمارات يف س1عيهاا إ1 تفتيت اليان 
 إبقائه د لة متش1ظية ضعيفة مفّككة،  أن 
د ل الع1د ان تس1عى ع1ن عا1د إلش1عال نار 
الفتنة بني أبناء البلد الوالد س1واء يف الشاال 
أَْ  يف الجنوب،  بعد أن فش1ل ر1انها عى خلق 
رصاع شاايل شاايل بوأد فتنة الخيانة يف بداية 
ديسارب املايض لجأت لتأليل الفتنة يف عدن.

بتدقيق 1ذه املعطيات يتضح أن مس1ايات 
املجلس االنتقايل  الرشعية املزعومة ُكّل منهاا 
يحا ل أن يس1تقوَي عى اآلخ1ر بد ل العد ان 
فياا اأخرية ال تنظ1ر إ1 ُكّل ا لئك إاّل كأد ات 
مدفوعة األر..  ال ندري إن كانوا س1يدركون 
فياا بعد  لعلهم قد أدرك1وا أن املتغطي بد ل 

الع1د ان عري1ان.

السبعينيات  الثاانينيات.. 
تجا11ل  الي1و2 م1ن   م1ا نش1هده 
ل1د ر 1ذا الجه1از الها2 لم يك1ن  ليَد 
اللحظة، بل رصدناه منذ اللحظة اأ 1 
لتنفي1ِذ املبادرة الخليجية  ما تال1ا من 
تح1ّركات  إر1اصات اس1تارت طيلة 
ثالث1ة أعوا2 عج1اٍف،  س1جلت كبنود 
ق عليها يف ما ساي باؤتار الحوار  متفَّ
الوطن1ي ال1ذي كان لإلخوان املس1لاني 
 بع1ض أفراد باق1ي اأط1راف اأُْخَرد 
د ٌر كب1ريٌ فيه؛ لتارير ع1دد من البنود 
الخط1رية الت1ي تاّه1د للقض1اء ع1ى 
ُكّل التج1ارب الرائ1دة يف تأري1خ اليان 

الحديث. 
الكائ1دة  لبع1ض اأف1واه   إلجام1اً 
 قطع1اً ل1كل لس1ان لاق1د ال ينبغ1ي 
تس1ليُط الض1وء عى أخط1اء أي لهاز 
من أله1زة القض1اء  الد ل1ة عاوماً، 
الت1ي  العام1ة  الظ1ر ف  ع1ن  بعي1داً 
تعيُشها مؤسس1اُت البلد عاوماً،  من 
1ن1ا يس1تطيُع أي بال1ٍث متج1رد أن 

يخ1ُرَج برؤي1ة  اضحة يف ل1ال ألرد 
دراس1ة اس1تقصائية ميداني1ة تبني أن 
لهاَز النيابة العام1ة كان يقو2 بد ره 
  ظيفت1ه بش1كل أفض1ل  ع1ى أعى 
مس1تود مقارن1ة بغريه م1ن األهزة 

القضائية  غري القضائية. 
 عطف1اً ع1ى ذل1ك نؤكد ب1أن نظا2 
الفق1ه  العام1ة مأخ1وذ م1ن  النياب1ة 
اإلْس1اَلمي الذي درس1ه املس1ترشقون 
الغربيون  رشبوه س1طراً سطراً،  َمن 
يطل1ع ع1ى م1ا  رد يف كت1ب العلا1اء 
املس1لاني ل1ول الحس1بة  املحتس1ب 
الحقيق1ة،  11ذه  ي1درك   االلتس1اب، 
 يعرف كيف استطاع الغربيون تطويَع 
تل1ك اأف1كار  التج1ارب  التد ين1ات 
اإلْساَلمية إ1 قواعَد  إلراءاٍت  أدخلوا 
عليه1ا بعَض التعدي1الت  الزيادات باا 
يتناَس1ُب مع املتغ1ريات  الحاليات يف 
املجتا1ع الغرب1ي ليحص1َل م1ن خالله 
التكاُمُل الالز2ُ؛ لصون  لااية لقوق 
املواطنني  املجتاع ككل  بشكل مجرد 

ع1ن أي تاييز أَْ  مفاَضل1ة أَْ  اقصاء.. 
 11ذه 11ي الغاي1ُة  املقص1ُد الرشعي 

لنظا2 الِحسبة يف اإلْساَل2. 
ش1ّو1وا  ق1د  س1عود  آُل  كان   إذَا 
القي1م اإلْس1اَلمية الس1امية من خالل 
التطبي1ق اليسء لها ع1ى أرض الواقع، 
ا بالتش1دد املفرط تجاه بعض اأمور  إمَّ
البس1يطة  التافه1ة كتقبي1ل الحج1ر 
اأس1ود أَْ  زيارة ر ضة الرسول  قبور 
بالتس1ا1ل  التجا11ل  أَْ   املس1لاني.. 
لعظائم اأمور التي ال يجوز الس1كوُت 
الدم1اء  اأم1وال  كاس1تبالة  عليه1ا 
 اأع1راض بالباطل  ب1د ن  له لق 
 تح1ت ذرائ1َع م1ا أن1زل الله به1ا من 

سلطان! 
 م1ا تجربُة 1يئ1ة اأم1ر باملعر ف 
 النه1ي عن املنكر يف الس1عودية »قرن 
الش1يطان« إاّل  الدة من تلك الشوا1د 
التي تؤكد عى مس1تود تعاد اإلس1اَءة 
لقي1م اإلْس1اَل2 الحني1ف، لدرل1ة أنها 
تحّول1ت لهيئ1ة اأم1ر باملنك1ر  النهي 

ع1ن املع1ر ف، َل1ّد  ص1ف املواطنني 
السعوديني أنفس1هم،  1ذا 1و الواقع 
لألسف الشديد، ليث يتم التشديُد تجاه 
أمور تافهة كقيادة املرأة للسيارة مثالً، 
بينا1ا يتم تجا1ل املال11ي الليلية التي 
يديُر1ا أمراء من اأرسة الحاكاة، كاا 

1و معر ٌف  مشهوٌر لدد الجايع! 
لك1نَّ ذل1ك ال يعن1ي أن نحُك1َم ع1ى 
مب1دأ مهم م1ن مبادئ اإلْس1اَل2 كاأمر 
باملعر ف  النهي عن املنكر من منظور 
التجرب1ة الو1ابية التي تعادت إس1اءة 
11ذه التس1اية عى 1يئة كه1ذه ملجرد 
اإلساءة  التش1ويه لهذا املبدأ اإلْساَلمي 
العظيم،  خلق بيئة غ1ري متقبلة ليس 

لهذا العال بل  لتى لسااع اساه. 
ليس 11ذا املبدأ فقط من تم التالعب 
 التآمر عليه، بل لقيت العديد من القيم 
 املب1ادئ  القواع1د  االل1كا2  لت1ى 
نصوص  آيات من القرآن الكريم نفس 
املص1ري،  ت1م افراغها م1ن مضاونها، 
لتى صار م1ن الصعب اليو2 تقبلها يف 

الذ1نية الجاعية  الفردية للاواطنني، 
 لذا ال بُدَّ من إيجاد خطط اسرتاتيجية 
النق1الت  أَْ   النقل1ة  بإل1داث  تتكف1ل 
الالزم1ة إلَعاَدة اأُّمة اإلْس1اَلمية لجادة 
الصواب بذات املصطلحات اإلْس1اَلمية، 
القرآني1ة  املحادي1ة،  بالتزام1ن 
الذ1ني1ة  االنحراف1ات  معالج1ة  م1ع 
 التطبيقية أَْ  املسلكية يف  اقع  لياة 

الناس. 
من 1نا اعود للتذكري بأ1ايّة التفهم 
 الوع1ي بأ1اي1ّة االلتف1اظ بتجرب1ة 
النيابة العامة  تصحيح بعض املفا1يم 
العامة فيها لربطها باملبادئ اإلْساَلمية 
السامية،  كذا دعم الصالليات  املها2 
 االختصاص1ات املخول1ة له1ا،  إَعاَدة 
تقييم اأمور  ْفقاً للتجارب اإلنَْس1انية 
النالح1ة باا ال يتعارض م1ع ثقافتنا 
القرآني1ة  مبادئنا  ثوابتنا اإلْس1اَلمية 
املس1تادة من القرآن  من رس1ول الله 
ص1ى الله عليه  ال1ه  أئاة  أعال2 أ1ل 

البيت عليهم السال2.
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املؤمنون ُكّل يشء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعاىل، مهما كانت بسيطة 
تهمه�م، عمل صال�ح فيه رضا الله س�بحانه وتعاىل، مهم�ا كان قليال يعتربونه 
مهما، يشء من هداية الله س�بحانه وتع�اىل مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه 
أَْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما.]اشرت ا بآيات الله ثاناً قليال ص: 5[ 

الل�ه س�بحانه وتع�اىل, يصف املؤمن�ن بأنه�م قوام�ون بالقس�ط, آمرون 
باملع�روف, ناه�ون عن املنكر, منفقون يف س�بيل الله, يوجب عليه�م أن يكونوا 
أنص�اراً لدينه.. هذه صفات املؤمنن التي تؤدي بهم إىل الجنة, إىل دخول الجنة, 
إىل أن يحصلوا عىل رضوان الله سبحانه وتعاىل، ويفوزوا بالجنة، النعيم العظيم 

الدائم.]الشعار سالح  موقف ص: 2[

بالنس�بة للمؤمنن أنه يجب أن يكونوا هم حركين يف موضوع التوجيه أعني 
ال يرتكون أبداً ألي طرف أن يرتك تأثرياً يف داخل صفهم أبداً سواء إعالم، بطريقة 
وسائل اإلعالم املعروفة أَْو عن طريق أشخاص من الداخل. يكون هناك من لديهم 
إجاب�ات تب�ن قوتهم تبن أنه�م ال يخافون تبن أنهم ثابت�ون، ويف نفس الوقت 
تكون بالش�كل الذي تحطم نفس�يات ه�ؤالء، وتبكيت لهم.]س1ورة آل عاران 

الدرس السادس عرش ص: 9[ 

مقتطفات نورانية:ــ

إعراُضك عن اهلل.. يجعُلك ال ترى أهميًة لـ)القرآن( وال ألي شيء آخر.. فتزداد رجسًا

2ُ اللِه َعَل1ي1ِْه- بإخراج 1ذا   نصح -َس1الَّ
الكتاب بطريق1ة ماتازٍة  القيا2 بتدريس1ه 
لطلب1ة العلم  للثقافي1ني،  العال عى نرشه 
بني أ ساط الناس، ليث قال: ] 1ذا الكتاب 
مناس1ب أن1ه يص1ّور،  يخرج بألس1ن ماا 
؛ أل1ل ي1درَُّس يف املراكز،  11و علي1ه، يك1ربَّ
 ينت1رَش للناس. فهو مناس1ٌب لداً نرُشه يف 
الفرتة 1ذه بالذات. يعن1ي الناس اآلن ألوج 
ما يكونون إ1 الق1رآن، يف الزمن 1ذا بالذات. 
نح1ن بحال1ة إلي1ه يف املس1الد, يف املراكز, 

ينترش يف أ ساط الناس[.
 يف تقري1ِر 1ذا الع1دد  يف اأعداد القادمة 
بإذن الله س1نتنا ُل 1ذه املحارضات السبع، 
املعر فة ب11)مديح القرآن(، لالستفادة ماا 
فيها من علٍم غزي1ر،   عي كبري،  طرح َقلَّ 

نظ1ريه.. فجزد الله 
الَقاِئُد خري  1ِهيُْد  الشَّ
الج1زاء،  لعله مع 
النبي1ني  الصديّقني 

َهَداء.  الشُّ

أمراُض )القلوب( 
يف القرآن 
الكريم:ــ

الش1هيد  ذك1ر 
اللِه  -َس1اَل2ُ  القائ1د 
ال1درس  يف  َعَلي1ِْه- 
در س  م1ن  الثال1ث 
)مدي1ح الق1رآن( أن 
القل1وب  أم1راض 
فالنف1اق  متنوع1ة: 

مرض،  الجبن مرض،  اإليا1ان بالثقافات 
املغلوط1ة  الرؤد الخاطئة مرض،  االرتياب 

مرض،  1ذه اأمراض محلها القلوب.
  اس1تولى -َس1اَل2ُ اللِه َعَليِْه- من اآلية: 
1ا الَِّذي1َن آَمن1ُوا َفَزاَدتُْه1ْم إِيَاان1ًا َ 1ُْم  )َفأَمَّ
1ا الَِّذي1َن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض  يَْس1تَبرِْشُ َن، َ أَمَّ
َفَزاَدتُْه1ْم ِرْلًس1ا إ1َِ ِرْلِس1ِهْم َ َمات1ُوا َ 1ُْم 

َكاِفُر َن( النقاط اآلتية:11

النقطة األوىل: كيفيُة كشف مرضى 
القلوب:ــ 

أكد -َساَل2ُ اللِه َعَليِْه- من خالل استقرائه 
لآلية السابقة بأنه من خالل لركة  انطالق 
اإلنسان يف سبيل الله يستطيُع كْشَف مرىض 
القل1وب،  نوعية امل1رض،  س1ببه،  كيفية 
تفك1ري صالب1ه، ليث ق1ال: ]ما يس1تطيع 
 ال1د إال إذا يف لركة اإلنس1ان يف الحياة مع 
الناس يكتش1ف كيف يكون تفك1ري املنافق، 
كيف يكون تفكري الجبان، كيف يكون تفكري 

الذي عن1ده ثقافة خطأ, كي1ف تكون نتيجة 
اأش1ياء عليه1م, فياكن  الد م1ع ال1.. أن 
كلاة م1رض تعني 1و يف  ضع غري طبيعي, 

 ضع غري صحي عى ما بيقولوا[.

النقطة الثانية: بعض األمثلة على 
)مرضى القلوب(:ــ

املثال األول:ـ يفسر }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد 
اهللَّ َأْتَقاُكْم{ على هواه!!

 ذكر -َس1اَل2ُ اللِه َعَلي1ِْه- أمثلًة من الواقع 
1ن يف قلوبهم  ل1ول تعاطي بعض الناس ماَّ
م1رض م1ع بع1ض آي1ات الق1رآن الكري1م، 
عى لس1ب 11واه،  ما يف قلبه م1ن ثقافات 
مغلوط1ة  م1رض،  يح1ا ل يفرس11ا عى 
1ود نفس1ه،  م1ا يريد 11و، د ن نظر أي 
يشء آخ1ر، أَْ  أبع1اد 
أخ1رد،  يتاّس1ك 
التفس1ري!!  به1ذا 
الس1ابقة  اآلية  ففي 
يحا لون رفض يشء 
)التفاض1ل  اس1اه 
الن1اس(، ليث  ب1ني 
ق1د  ]أليان1اً  ق1ال: 
عن1د  ال1د  يك1ون 
آية  نوع مرض, يجد 
معينة، يج1د  كأنها 
ع1ى لس1ب قولبته 
11و!!  كأنه1ا  له1ا 
تدعم ما عنده, كأنها 
عن1ده,  م1ا  تس1اند 
يحا ل يش1غلها عى 
ما عن1ده!! يأتي آي1ات من 11ذا القبيل مثل: 
}إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاُكْم{)الحجرات13( 
أليس البعض يش1تغلون يف 1ذه؟..طيب 1ذه 
آي1ة صحيحة }إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعن1َد اللَِّه أَتَْقاُكْم{ 
لك1ن ماذا تري1د بها أن1ت؟ ما 11و يريد بها 
نفي )ُس1نَّة التفاض1ل( يف الحي1اة؟ 1نا 1و 
سيتاس1ك بها، ألي1س 1و سيتاس1ك باآلية 
11ذه؟ تاس1كه به1ا بالش1كل 11ذا بفهاه, 
ب1إرصاره ع1ى أنها تعطي 11ذا,  أنها تعترب 
ش1ا1داً ملا يف رأس1ه!! فهو 1نا يزداد ضالالً؛ 
أنه ينسف مسالة من خالل 1ذه اآلية كبرية 
لداً, يعني يتشعب عليها أشياء كثرية لداً يف 
 اقع الحياة,  يف أمور الدنيا  الدين بكله[.

املثال الثاني:ـ يفسر قول اهلل سبحانه 
وتعاىل عن اليهود }َفاْعُف َعْنُهْم 

َواْصَفْح{ على هواه!!
 نبه -َس1اَل2ُ اللِه َعَليِْه- إ1 الفهم املغلوط 
عن1د البع1ض لقول1ه تع1ا1: }َفاْع1ُف َعنُْهْم 

َ اْصَف1ْح{، َ أن يف قلوبه1م م1رَض )الجبن، 
 الخ1وف من موالهة اليهود،  لب القعود( 
يفرس نها بجواز مهادنة )اليهود(  الصفح 
عنهم،  اس1تجداء السال2 من تحت أقدامهم، 

باعتبار أن القرآن يدعوا إ1 1ذا!!!
يف  الكري1م  للق1رآن  املفرسي1ن  أن  م1ع 
تفسري1م لهذه اآلية عى ثالثة أقوال، كلها ال 

تقول باثل قولهم 1ذا: 
اأ ل: قال1وا بأن املقص1ود من قوله تعا1 
}َفاْع1ُف َعنُْه1ْم َ اْصَفْح{ 1م الفئ1ة القليلة 
املس1تثناة يف اآلي1ة نفس1ها عندما ق1ال الله 
س1بحانه  تعا1: ]َ الَ تََزاُل تَطَِّلُع َعَى َخاِئنٍَة 
ِمنُْهْم إاِلَّ َقِليالً ِمنُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم َ اْصَفْح إِنَّ 

اللََّه يُِحبُّ اْلُاْحِسِننَي[..
 الثان1ي: قالوا ب1أن 1ذه اآلية منس1وخة 
بقوله تع1ا1: ]َقاِتلُوا الَِّذي1َن الَ يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه 
َ الَ ِباْلي1َْو2ِ اآلِخ1ِر َ الَ يَُحرُِّموَن َم1ا َلر2ََّ اللَُّه 
َ َرُس1ولُُه َ الَ يَِدين1ُوَن ِدي1َن اْلَحقِّ ِم1َن الَِّذيَن 
أُ تُوا اْلِكتَاَب َلتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيََة َعْن يٍَد َ 1ُْم 

َصاِغُر َن[.. 
 التفس1ري الثالث: 1و أن العفو  الصفح 
عنه1م يكون بعد أن تقررت عليهم )الجزية( 
 11ذا عندما يكونون تحت لكم املس1لاني، 
فئة لها كافة لقوقها، ماداموا مس1املني، ال 
يكيد ن لإلس1ال2.  1ذا 1و أقرب التفاسري؛ 
أن1ه ال يطل1ع عى خائن1ة منه1م إال إذا كان 
اليه1ود تحت لكم الد لة اإلس1المية، أما إذا 

كانوا بعيدين فال..
ُخُص1ْوص1اً  اليه1ود  أن  نس1تنتج  إذن: 
يه1ود الي1و2، ما دام1وا يحاربون املس1لاني 
 يقتلونهم  يكيد ن لهم  يحتلون أرضهم، 
فال سال2 معهم  ال صفح عنهم،  من يقول 
به1ذا يف قلبه مرض.. قال -َس1اَل2ُ اللِه َعَليِْه- 
مس1تنكراً: ]مثالً يف الزمن 1ذا يقول لك: الله 
قال ع1ن اليه1ود: }َفاْع1ُف َعنُْه1ْم َ اْصَفْح{
)املائ1دة13( أليس1ت 11ذه  ال1دة؟ }َفاْعُف 
َعنُْه1ْم َ اْصَفْح{ يعني نف1س ال�ء, إذا 1و 
اآلن يحكي ل1ك }َ إِذَا َما أُنِزَلْت ُس1وَرٌة{ كان 
ذل1ك الزمن كان 1ناك ناس ي1رد أية معينة، 
 يعط1ي مفهوم1ا من عنده,  يش1غلها عى 
أساسه, مولود يف ُكّل زمان. أليس الله قال: 
}َ اَل تَُجاِدلُوا أ1ََْل اْلِكتَاِب إاِلَّ ِبالَِّتي 1َِي أَْلَسُن 
إال الذين ظلاوا منهم{)العنكبوت46(؟ طيب 
ما 1و عارف ألس1ن ماذا تعني ألسن, ماذا 
تعني كلاة ألس1ن, قد كلاة ألس1ن تعني: 
ل1ني  11د ء  ب1د ن أي يشء يك1ون مثرياً! 

 أشياء من 1ذه[.

املثال الثالث: يفسر قوله تعاىل: }اْدُع 
ِإىِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة 

اْلَحَسَنِة{ على هواه!!
 يف ذات الس1ياق،  يف تنا له -َس1اَل2ُ اللِه 
َعَلي1ِْه- لتفس1ري قوله تع1ا1 }ادُْع إ1ِِ َس1ِبيِل 
َربَِّك ِباْلِحْكَاِة َ اْلَاْوِعَظِة اْلَحَسنَِة{اس1تغرب 
-َس1اَل2ُ الل1ِه َعَلي1ِْه- م1ن تفس1ري1م القائل 
أن )الحكا1ة( يف التعام1ل م1ع يه1ود اليو2 
ُخُص1ْوصاً 1ي)اللني، اله1د ء، عد2 إثارتهم 
 ل1و بكلاة(!!!  تس1اءل: أليس م1ن املاكن 
)الس1يف(؟ليث  11ي  الحكا1ة  تك1ون  أن 
ق1ال: ]مث1ل: }ادُْع إ1ِِ َس1ِبيِل َرب1َِّك ِباْلِحْكَاِة 
اْلَحَس1نَِة{)النحل125( بالحكاة  َ اْلَاْوِعَظِة 
] ن1َزَّل يده[ طي1ب عندما يق1ول: بالحكاة 
1كذا ] نزل يده إ1 أس1فل[ ليس1ت الحكاة 
عى لس1ب ما يقول 1ن1ا! يف اأخري تجد ُكّل 
1ذه أليست مفا1يم 1ي تجعله ينظر إ1 اآلية 

نظ1رة معين1ة؛ أن داخله يول1د خلل, يولد 
خل1ل يف الداخ1ل, مثالً 1و ما عن1ده انطالقة 
عالي1ة، ال, 1و يري1د إذا 1ناك لالة بهد ء, 
بكذا ماكن! نظر إ1 }بالحكاة{ نظرة ]ينزل 
يده إ1 تحت[ بالحكاة يا أخي ] نزل يده إ1 
تحت[!..طيب ق1د تكون بالحكا1ة الجهاد, 
الس1يف قد يكون أليانا 1و الحكاة, 1و قد 

يكون 1و الحكاة يف 
مواله1ة أعداء الله, 
م1ا 1و قد يكون 1و 
الحكا1ة  الحكا1ة؟ 
مثلاا  يعن1ي  قضية 
تقول:  اس1عة لداً، 
يفرس نه1ا  11م 
] ض1ع  تفس1ري 
موضعه[  يف  ال1�ء 
ما ألد داري من 1و 
الذي يضع اأشياء يف 
مواضعها..الحكا1ة 
11ي من الل1ه مثلاا 
اْلِحْكَاَة  }يُؤتِي  قال: 
َ َم1ن  يََش1اُء  َم1ن 
َفَقْد  اْلِحْكَا1َة  ي1ُْؤَت 
أُ ت1َِي َخ1رْياً َكِث1رياً{
11ي  )البق1رة269( 

11ذه: ] ضع اأم1ور يف مواضعها[ أن تكون 
بالش1كل الت1ي تض1ع اأم1ور يف مواضعها, 
الترصف 1ذا بالشكل الذي فعالً تتناسب مع 

قضيته 1ذه,  1كذا[.

أسلوُب )التطويع( هو من أساليب 
اليهود، وهو خطري جدًا

 نوه -َس1اَل2ُ الل1ِه َعَليِْه- إ1 أس1لوب من 
أس1اليب اليهود يجب علين1ا مقا مته، ليث 
ق1ال: ]اش1تغل 1ن1ا  اللظ ك1م يولد معك 
من عال 1نا, أنك تبحث بعد اأس1اليب التي 
يحا ل1وا أن يطوع1وا الناس به1ا فتقا مها, 
م1ا فيها قوارح 1ذه نهائي1اً, 1ل يولد فيها 
يش ق1وارح؟ م1ا فيه1ا ق1وارح أي التطويع 
م1ا يأتي بوس1يلة الق1وة, يعن1ي ال تفكر أن 
اليه1ودي ماك1ن دائا1اً انه كلا1ا يقو2 من 
الن1و2 1و ياس1ح الص1ار خ لق1ه, ال, 1و 
نايس للصار خ رباا 1ناك, يفكر كيف يعال 
يط1وع, يطوع؛ أنه يريد ب1كل 1د ء يدخل؛ 
أنهم 1م نفوسهم ضعاف اليهود, نفوسهم 
ضع1اف, يعني م1ا عند1م مثالً الش1جاعة, 
الج1رأة, ل1و عند11م شجس1اعة  ل1رأة ما 

استطاعوا يشتغلوا بالطريقة 1ذه.
لس1لكوا طريقة أن يرضب 1ذا،  يرضب 
11ذا بطريق1ة يث1ري ا املجتاع1ات, لكن 1م 
يس1لكون طريقة التطوي1ع, التطويع  1ذا 
أس1لوب خطري ل1داً عندم1ا يقول ل1ك: }إِن 
تُِطيُع1واْ{ معن1اه أن 1ؤالء ق1د يصلون بكم 
إ1 أن تطيعو11م، تطيعو11م يف م1اذا؟ أيضاً 
تفهم  1م يحا ل1ون أن يطوعوك، يقدمون 
ل1ك مفا1ي1م تب1د   كأنه1ا ملصلحت1ك أنت, 

 ملصلحة بالدك, أليسوا 1كذا يعالون؟.
يعني نريد تجل1س ترتاح ابنك عى كريس 
 ماس1ة نظيف1ة,  نري1د مرش ع1اً من ألل 
خدم1ات إنس1انية,  نريد نحرركم,  أش1ياء 

من 1ذه[.

ملاذا ُيِصرُّ )اليهود( على تحويلنا 
)كافرين(؟!

 أش1ار إ1 س1وء  خب1ث تفك1ري اليهود، 
عندما يس1عوا بكل الطرق لتحويل الناس إ1 
كفار، لك1ي يفقد ا نرص الله له1م،  تأييده 
له1م، ث1م يقوم1وا برضبهم، 1م م1ن لهة، 
 الل1ه يرضبن1ا أنن1ا عصين1اه م1ن له1ة، 
ليث قال الش1هيد القائ1د: ]1م لديهم 1دف 
}يَُردُّ ُكم بَْعَد إِيَااِنُك1ْم َكاِفِريَن{ يعني 1دف 
أن  لديه1م  رئي1يس 
كافري1ن.  تصبح1وا 
طيب مل1اذا كافرين؟ 
يعن1ي 11ل اليهودي 
نفس1ه,  يتع1ب 
 يش1تغل م1ن أل1ل 
فقط؟  كاف1راً  ي1راك 
أن  يع1رف  11و  ال, 
أس1هل ما تكون أنت 
يف رضب1ك, يف التالل 
بالدك, يف استعاارك, 
ثقافت1ك,  تغي1ري  يف 
11و عندم1ا يحول1ك 
إ1 كاف1ر؛ أن1ه 1ن1ا 
س1يفصلك عن ماذا؟ 
الق1وة  مناب1ع  ع1ن 
عن1دك, يفصل1ك عن 
تاتلكها  الت1ي  القوة 
أنت يف إياانك بدءاً بإياانك بالله ليفصلك عن 
أن يك1ون الله معك، ف1إذا كان الله معك فهو 
يع1رف بأنه م1ا يعا1ل يشء..إذاً كيف أعال 
ب1ك؟ أن ألولك إ1 كافر؛ لهذا 1م ما يفكر ن 
أنهم يجعلون الناس يهوداً باعنى الكلاة, ما 
يحتالوك تكون يهودي, يحا ل تكون كافراً 
فق1ط, يعني يج1ردك من ُكّل  س1ائل قوتك؛ 
ليطوع1ك ل1ه, يطوعك ل1ه لتقب1ل أن يجعلك 
كاف1راً، أن يجعل1ك كافراً باا تعني1ه الكلاة، 
م1ع أنه لع1ل يف نف1س الطري1ق يف محا لة 

التطويع, يحصل تويل[.

مجرد قبولنا بـ)الخدمات( التي 
يقدمها اليهود، يعترب مظهرًا من 

مظاهر الوالء له:ـ
 لذر -َس1اَل2ُ اللِه َعَليِْه- م1ن )التذاكي( 
عند البعض، الذي يحا ل أن يأخذ من اليهود 
املعونات، املنافع،  املش1اريع، باعتبار أنه ال 
ياكن يكفر أَْ  يبتعد عن اإلسال2،  يعتقد أن 
11ذا لائز، ليث قال: ]أن1ك يف اأخري تقول: 
س1هل, س1نقول لهم تاا2,  ما النا راضني 
نكف1ر, ال، أنه لت1ى يف الطريق, أن1ك عندما 
تكون تقول له تاا2, أَْ  تحا ل تقبل منه, أَْ  
مظا1ر  الء ل1ه,  1ي كلها مظا1ر  الء أنك 
1نا تصبح لكاك, لكا1ه. 1ذا تهديد إلهي 
للاؤمن1ني }يَُردُّ ُك1م بَْعَد إِيَااِنُك1ْم َكاِفِريَن{ 
ف1إذا  الد م1ا 1و منزعج من اأش1ياء 1ذه 
كله1ا فل1ن تزي1ده 11ذه اآلي1ة إيااناً..طيب 
كيف ياك1ن تزيدك اآلية 11ذه إيااناً تتحرك 
تجد11ا  كأنها نزلت يف 11ذا العرص, تجد1ا 
تحكي  اقع لقيقي, أش1ياء ملاوس1ة. 1نا 
تزداد إياان1اً من ُكّل لوان1ب اإلياان, إياان 
بأنه1ا تخرب عن  اق1ع إياان بأنه1ا 1ي من 
الل1ه, إيا1ان ب1أن الل1ه مثلا1ا تق1ول رليم 
بعب1اده, إياان ب1أن الله يرع1ى املؤمنني, ال 
يرتك اأش1ياء مبها1ة لديهم, إيا1ان, كلاة 
إياان مجاالت  اس1عة لداً من اإلياان تصل 
إليها, تقفل من البداية ما أنت عارف لحالة 

نهائياً[.

- أمراُض القلوب 
متنوعة: فالنفاُق مرض، 

والُجبن مرض، واإليمان 
بالثقافات المغلوطة 

والرؤى الخاطئة مرض، 
واالرتياب مرض

- من خالل حركة 
وانطالق اإلنسان في 

سبيل اهلل يستطيُع 
كْشَف مرضى القلوب، 

ونوعية المرض، وسببه، 
وكيفية تفكير صاحبه

2ُ اللِه َعَل1ي1ِْه- من ي5/2 إ1 22003/6/3  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
سبَْع محارضات 11 مالز2 11 رائعاٍت لداً -ُلقَّ لها أن تُكتَب بااء الذ1ب- 
يرشح فيها كتاَب )مديح القرآن( لإلما2 القاسم بن إبرا1يم عليه السال2، 
1ذه املحارضات كلها تحكي عن القرآن،  كيفية اال1تداء بالقرآن،  كيفية 

ِهيُْد الَقاِئُد:  طرح القرآن للقضايا،  منهجية القرآن يف ُكّل يشء، قال عنه الشَّ
]كتاب 1و من إما2 كبري من أئاة أ1ل البيت، الزيدية متفقني عليه، 1و 
مشهوٌر عند1م لايعاً،  كتابته بالطريقة التي تكشف كيف رؤية أ1ل 

 2ُ البيت،  توله أ1ل البيت اأصيل، قبل تجي أشياء أخرد[،  يقصد -َسالَّ
اللِه َعَل1ي1ِْه- ب1)أشياء أخرد(، أي الثقافات املغلوطة التي 1ي تعتربُ 

معاِرضًة للقرآن،  معاِكسًة ملنهجية القرآن التي عليها اأئاة اأ ائل من آل 
2ُ اللِه َعَل1ي1ِْهم ألاعني-..  البيت -َسالَّ
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مقتل 7 عراقيني وإصابة 11 يف قصف جوي أمريكي على األنبار

الجيش الجزائري يعلن مقتل 8 تكفرييني شمال شرق البالد

 : وكاالت
ُقت1ل س1بعة عراقي1ني، أمس الس1بت، 
 أصي1ب 11 آخ1ر ن لراء قصف ش1نته 
طائ1رة مر لي1ة أمريكية ع1ى عدد من 
السيارات املدنية  اأمنية محافظة اأنبار 

شاايل العراق. 
 نقل1ت  س1ائل إع1ال2 عراقي1ة عن 
اأنب1ار  محافظ1ة  يف  أمن1ي  مص1در 
قتل1ت س1بعة  أمريكي1ة  »مر لي1ة  أن 

أش1خاص  أصاب1ت 11 آخري1ن لر ح 
بعضهم خط1رية إثر قصفها ع1دداً من 
الس1يارات املدني1ة  اأمني1ة التي كانت 
تق1ل مدي1ر نالي1ة البغ1دادي رشلبيل 
العبي1دي  مدير رشط1ة النالية العقيد 
س1ال2 العبيدي خالل تولههم إ1 منزل 
ش1يخ عش1رية العبيد بالنالية الش1يخ 
مع1دي العبي1دي عى بع1د 90 كم غرب 

الرمادي«. 
»بع1ض  إن  اأمن1ي  املص1در   ق1ال 

املصاب1ني  بينه1م مدي1ر رشط1ة نالية 
البغ1دادي العقيد س1ال2 العبيدي، لالتهم 
خط1رة  يتلق1ون الع1الج يف املستش1فى 

اآلن«. 
يش1ار إ1 أن الق1وات اأمني1ة العراقية 
 العشائر يسيطر ن عى نالية البغدادي 
غ1رب الرم1ادي فيا1ا تتوالد ما تس1اى 
قوات التحال1ف بقيادة الوالي1ات املتحدة 
التي تزعم محاربة اإلْر1َاب يف قاعدة عني 

اأسد باملنطقة. 

 : وكاالت

أعلنت  زارُة الدف1اع الجزائرية، مطلع 
11ذا اأس1بوع، أن قواته1ا قتل1ت ثاانية 
نفذته1ا  نوعي1ة  عالي1ة  يف  تكفريي1ني 

باحافظة خنشلة شاال رشق البالد. 
ق1وات  إن  بي1ان  يف  ال1وزارة   قال1ت 
الجيش الجزائري قتلت س1بعة مس1لحني 
ببلدي1ة  الرخ1وش  بانطق1ة  تكفريي1ني 
ششار باحافظة خنشلة الواقعة عى بعد 
)600 كم( شاال رشق العاصاة الجزائر، 
مضيف1ًة أن الق1وات تاكنت يف  قت اللق 

من القضاء عى مسلح تكفريي ثامن. 
 أض1اف البيان، أن الجي1ش ضبط »5 
رشاش1ات كالش1نكوف  بندقية بانظار 

 أسلحة أُْخَرد  ذخرية«. 
 أ ض1ح البي1ان أن العالي1ة تأت1ي يف 
سياق الجهود التي تبذلها  لدات الجيش 
ملط1اردة فلول 1ؤالء املجرم1ني  القضاء 

عليه1م أيناا  ل1د ا عرب مختل1ف أرلاء 

الوطن. 

 ينفذ الجيش الجزائري من لني آلخر 

عاليات تاش1يط يف لبال  غابات شاال 

رشق الب1الد، ليث تنت1رش بقايا العنارص 

التكفريي1ة التابع1ة مل1ا يس1اى تنظي1م 

القاعدة يف بالد املغرب اإلْساَلمي. 

 كان الجي1ش الجزائ1ري ق1د أعلن يف 
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تكفريياً  توقيف 40 آخرين. 

فصائل املقاومة الفلسطينية تدعو إىل تصعيد ميداني لرفض القرار األمريكي بشأن القدس

»دواعش« عائدون من سيناء: التنظيم يسعى 
ملضاعفة حصار غزة ومنع دخول السالح للمقاومة

 : متابعات
ن1رش لهاُز اأمن الداخيل بقطاع غزة، تس1جيالً مصوراً يتضا1ن اعرتافات الثنني 
من عن1ارص تنظيم »داعش« التكفريي، بعد عودتهاا م1ن القتال يف صفوف التنظيم 

باحافظة سيناء املرصية. 
 أفاد العنرصان خالل اعرتافاتهاا أن التنظيم يسعى الستكاال الحصار املفر ض 
عى قطاع غزة  الذي يدخل 1ذه اأيّا2 عامه الثالث عرش من خالل مصادرة البضائع 

 منعها من الوصول لغزة  منع إدخال السالح الخاص باملقا مة الفلسطينية. 
 تضان التس1جيل اعرتافات سابقة لشخص يدعى لازة الزاميل، ظهر يف تسجيل 
قبل أسابيع 1الم خالله لركة لااس  نطق بحكم اإلعدا2 عى ألد عنارص التنظيم 
الس1ابقني  يدعى موىس أبو زماط بزعم تهريبة الس1الح لغزة  عى  له الخصوص 

كتائب القسا2 الذراع العسكرية لحركة لااس. 
 أظهرت االعرتافات بأن الزاميل رسق عتادا خاصا باملقا مني الفلسطينيني يف غزة 

قبل 1ر به من قطاع غزة إ1 سيناء. 
 كان تنظيم »داعش« 1الم يف تس1جيل فيديو بثه، يف  قت س1ابق، لركة لااس 
 لنالها العس1كري كتائب القس1ا2  أفتى ب1 »كفر1ا  ردتها« لسب زعم التنظيم، 
 دعا إ1 تنفيذ 1جاات مسلحة ضد1ا، إذ يتهم »داعش« الحركة باعتقال عنارص1ا. 

 مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص بتفجري يف كابول 
: وكاالت

 151 ش1خصاً  أصي1ب   63 قت1ل 
بج1ر ح، صباح أم1س الس1بت، لراء 
تفج1ري س1يارة مفخخ1ة بالق1رب من 
س1فارات ألنبي1ة  مب1ان لكومية يف 

العاصاة اأفغانية كابول. 
 نقلت  كالة »س1بوتنيك« الر سية 
لألنباء عن بيان أصدرته  زارة الصحة 

العامة اأفغانية عقب التفجري، أفادت 
في1ه أن عدد ضحاي1ا التفجري  صل إ1 

40 قتيالً  140لريحاً. 
 أفادت  كالة »ر يرتز« بأن الهجو2 
 قع يف منطقة تنترش فيها الس1فارات 
األنبية  املباني الحكومية، باا يف ذلك 
مقر مجلس الس1لم اأعى، مضيفة أن 

عدد القتى مرشح لالرتفاع. 
اآلن  لت1ى  له1ة  أي  تعل1ن   ل1م 

مسؤ ليتها عن الهجو2. 
 يأت1ي 11ذا االنفج1ار بعد أس1بوع 
فن1دق  ع1ى  دا2ٍ  1ج1و2  م1ن   ال1د 
إنرتكونتننت1ال باملدين1ة، لي1ث كان1ت 
الداخلي1ة اأفغاني1ة، ق1د أعلن1ت األد 
امل1ايض مقتل 14 ألنبي1اً، باإلَضاَفة إ1 
4 أفغان يف عالية »إْر1َابية« استهدفت 
فن1دق »إنرتكونتيننت1ال« يف العاصا1ة 

اأفغانية كابول. 

 : وكاالت
تتواَصُل التَح1ّركات الفلسطينية عى 
كافة اأصعدة ملوالهة القرار اأمريكي 
ال1ذي ق1ى بإع1الن الق1دس عاصاة 
للكيان الصهيوني، مع دخول اأس1بوع 
الثام1ن منذ الق1رار، إذ تش1هد مختلف 
املناط1ق يف اأرايض املحتلة التجالات 
فلس1طينية  مواله1ات مس1تارة مع 
لي1ش االلت1الل، فياا أعلن1ت فصائل 
املقا م1ة تصعي1د العا1ل امليدان1ي 1ذا 

اأسبوع التجالاً عى القرار. 
 أص1درت ق1ود املقا م1ة الوطني1ة 
را2  يف  الفلس1طينية   اإلْس1اَلمية 
الل1ه، أم1س الس1بت، بيان1اً دع1ت فيه 
الفع1ل  عوام1ل  كاف1ة  »الس1تنهاض 
 اإلَراَدة«  تصعيد العال امليداني إلنجاح 
الفعاليات؛ التجال1اً عى قرار الرئيس 
باالع1رتاف  ترام1ب  د نال1د  اأمريك1ي 

بالقدس عاصاة للكيان الصهيوني. 
الي1و2«  »فلس1طني   نقل1ت  كال1ة 
لألنباء عن قود املقا مة الفلس1طينية، 
أنها أشارت يف بيانها إ1 تنظيم اعتصا2 
الس1اعة 12 ظهرا أما2  كالة الغوث يف 
بيتوني1ا، يو2 االثنني املقب1ل، تأكيداً عى 
د ر11ا   البه1ا يف رف1ض الضغ1وط 
اأمريكي1ة  االبت1زاز بتقلي1ص اأم1وال 

 الدعم املقد2 للوكالة. 
 أ ض1ح البيان أن يو2 الثالثاء املقبل 
سيش1هد اعتصام1اً الس1اعة 12 ظهراً 
يف منطق1ة البال1وع، تأكي1داً عى رفض 
االع1رتاف اأمريك1ي بالق1دس عاصاة 
للكي1ان الصهيون1ي.   دع1ت فصائ1ل 
املقا م1ة إ1 اعتبار ي1و2 الجاعة املقبل 
ي1و2 تصعيد ميدان1ي عى كاف1ة نقاط 
االلتكاك  التا1اس يف القرد  اأرياف، 
الل1ه  را2  يف  التجا1ع  س1يكوُن  لي1ث 
مب1ارشة بعد ص1الة الجاعة ع1ى د ار 

»الس1يتي إن« بالق1رب من مس1توطنة 
بيت ايل، لسباا أفادت  كالة اأنباء. 

ق1وات  تواص1ل  فيا1ا  ذل1ك،  يأت1ي 
مدا1ا1ات  لا1الت  ش1ن  االلت1الل 
الفلس1طينيني  اقتحا2   اس1عة ملنازل 
بلداته1م يف مختل1ف املناط1ق باأرايض 
املحتل1ة، كاا تقو2ُ باعتقال املزيد منهم 
بش1كل يومي،  تندلع ع1ى خلفية تلك 
املدا1ا1ات  االقتحامات موالهات بني 

الفلسطينيني  لنود االلتالل. 
 يف 1ذا الس1ياق، ن1رش املرَكُز اإلعالمي 
الفلس1طيني أمس السبت، لصيلة نتائج 
املوالهات امليدانية خالل اأسبوع الفائت 
يف مختل1ف مناطق الضف1ة الغربية  غزة 
 الداخل املحتل، لي1ث تضانت الحصيلة 
استش1هاد أسري فلس1طيني،  إصابة 39 
آخري1ن بج1ر ح مختلفة، فيا1ا أصيب ي 
صهاين1ة منهم 3 مس1توطنني  5 لنود، 
 نفذت 4 عاليات،  ألصيت يي موالهة. 
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شكرًا للربملانيني الشجعان

النيابة العامة والدور املفقود!!
صارم الدين مفضل

صحي�ٌح أن عمَله�ا ش�ابََه الكث�رُ م�ن 
األخط�اء، لك�ن تظ�لُّ النياب�ُة العامُة هي 
املس�ؤوَل األول ع�ن الحق�وق والحري�ات 
الجمهوري�ة  داخ�ل  ��ة  والَخاصَّ العام�ة 
اليمني�ة وفق�اً للدس�تور والقان�ون، غ�ر 
أن�ه من بع�د ٢٠١١م وحتى الي�وم تصاعد 
التجاُهُل والتهميش لدورها بش�كل خطر 
وكبر؛ بس�بب ضيق أُف�ق وقلة عقل بعض 
املتحزبن واملتمصلح�ن ممن ال يعرُف من 
القضاء الجنائي شيئاً، ويرى من تجربة ما 
تس�مى بهيئة األمر باملع�روف والنهي عن 

املنكر يف مملكة قرن الش�يطان نموذجاً يس�تحقُّ االقتداَء به بديالً عن ما 
يعتق�د أن�ه تجربٌة غربية م�ن دول »الكفر واإللحاد« بمس�مى لم يعرفه 

التأريخ اإلْساَلمي من قبل وهو »نيابة عامة«!! 
مراحُل ومنعطفاٌت كثرٌة مرت بها الجمهورية اليمنية منذ ما بعد ٢٦ 
س�بتمرب ١٩٦٢م وحتى اليوم، وكان قراُر إنشاء النيابة العامة من أفضل 
املحطات التي ش�هدت عىل قدرة اليمنين العملية والفكرية وتزامنت مع 

إبداعات هيئة تقنن إحكام الرشيعة اإلْساَلمية فرتة 

املتغّطي بالعدوان عريان
علي الدرواني

من�ذ م�ا يق�ارب الع�ام عىل 
باملجل�س  ي  تأس�يس م�ا ُس�مِّ
االنتق�ايل الجنوب�ي املدعوم من 
اإلم�ارات يج�د املجلُس نفَس�ه 
الي�وم يف مكان ال يُحس�د عليه، 
عىل صعيد ع�دم تحقيق أيٍّ من 
األه�داف والوعود الت�ي قطعها 
عىل نفس�ه، إذ بدا البَوُن شاسعاً 
بن املجل�س وبن أهداف�ه التي 
يعّول عىل تنفيذها بالتعاون مع 

دول العدوان.
والت�ي بدوره�ا ال تس�تطيُع أن تتخ�ىل عن 
الرشعية املزعومة لهادي والغطاء الذي توّفره 
لتحركاته�ا يف تدم�ر اليمن والس�يطرة عليه 

وعىل مستقبله وقراره السيايس والسيادي.
ويف وق�ت ح�اول املجل�س أن يظه�َر م�دى 
قوت�ه وحض�وره يف الس�احة ع�رب س�يطرته 
عىل املحافظ�ات الجنوبية ص�درت عن هادي 
مجموعة م�ن الق�رارات أطاحت بأب�رز قادة 

املجل�س ملل�س َوب�ن بري�ك والس�قطري من 
املحافظات التي كانوا يرتبعون عىل كراس�يها، 
ولم يستطع املجلس أن يحافظ 

عىل تلك الكرايس.
قراب�ة العام كانت كفيلة بأن 
تظه�ر عج�َز ق�ادة املجلس عن 
أن يقوموا بأي�ة تحركات تؤدي 
إىل تحقي�ق أهدافه�م إاّل بالقدر 
ال�ذي يحاف�ظ عىل خط�ط دول 
العدوان ويحقق أهدافها.. حيث 
لم يقم املجلس بأي دور س�وى 
بتقدي�م مزيد م�ن الغطاء لدول 
العدوان لتجنيد ش�باب الجنوب 
وإرس�الهم إىل معارك دول العدوان ومرتزقتها 
من أركان 7/7 يف م�أرب واملخاء أَْو يف جبهات 

ما وراء الحدود ليعودوا ألهاليهم يف التوابيت.
وعىل مدى الف�رتة املاضية من عمر املجلس 
ال�ذي ُولد أش�به بالس�قط تراكم فوق�ه غبار 
الزم�ن واحداث�ه ولم نس�مع ل�ه صوت�اً أمام 
األح�داث املش�بوهة يف س�قطرى وحرضموت 
ومؤخراً يف املهرة بل ظل يدور حول نفس�ه بما 

يبدو أنه يموت لكن بشكل بطيء.
يف األس�بوع املايض ويف س�ياق نفض الغبار 
ع�ن ظهره يحاول ما يس�مى املجلس االنتقايل 
أن يق�وم باي حرك�ة يثبت بها مج�رد وجوده 
وخرج رئيس�ه ببيان هزيل ومتناقض دعا فيه 
إىل تغي�ر حكوم�ة بن دغر وإس�قاطها مهدداً 
باتخاذ خطوات أُْخَرى بعد مهلة أسبوع تنتهي 

اليوم.
وفيما كانت تميض أَيّ�ام املهلة التي حددها 
االنتق�ايل إلس�قاط ب�ن دغ�ر وط�رد حكومته 
م�ن عدن كان ق�ادة يف املجلس أبرزهم ش�الل 
والحامل�ي يح�رضون إىل جانب ب�ن دغر حفال 
خطابي�ا رفع في�ه َعَل�م الوح�دة وعزفت فيه 
موسيقى النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، 
ما أثار عىل مواقع التواصل موجة من التعجب 
املجل�س  أه�داف  واالس�تغراب والتش�كيك يف 

وقيادته.
وعىل وقع التحضرات ملس�رات جماهرية 
دعا إليها قادة االنتقايل تزامناً مع انتهاء مهلة 

الزبيدي لبن دغر أصدرت داخلية هادي 

د. أحمد الصعدي
  

أظه�ر أعض�اُء الربمل�ان الذين 
حرضوا جلس�ة الخميس الفائت 
يف صنعاء - وهي جلسة تأريخية 
بكل املقاييس - ش�جاعًة ال تقل 
عن شجاعة األبطال يف الخطوط 

األمامية للجبهات القتالية. 
فل�م يُثِنه�م ع�ن أداء واجبهم 
الوطني التهدي�ُد املبارش بالقتل، 
واإلرضار بمصالحهم وأمالكهم، 
وال اإلغ�راءات بامل�ال، ال س�يٌف 
مذم�م س�لمان ومذم�م زايد وال 

ذهبهما. 
وال يمك�ن ألي م�دٍع أن يزُع�َم تعرضه�م لضغ�وط داخلية، 
فهنالك نواٌب يعيشون يف صنعاء وقاطعوا جلسات الربملان منذ 

عاود عمله ويعيشون براحة وأمان. 
حرض النواب جلس�ة الربمل�ان يف أصعب الظ�روف مجددين 
انحيازه�م إىل الش�عب الذي نال�وا رشَف تمثيل�ه، والدفاع عن 
مصالح�ه الوطنية العليا، وأثبت�وا يف موقفهم املرشف هذا أنهم 
أح�رار يف اتخ�اذ قراراتهم، ولم يكونوا مج�رد تابعن أَْو خيوط 
يف ي�د حاٍو صورته األوهام آلهة يس�ر بمقتىض مش�يئتها ُكّل 

إنَْسان وكل يشء يف اليمن. 
ومن صنعاء عاصمة اليمن الصامد يف وجه العدوان الرببري 
قال نواب الش�عب: نحن هنا مع ناخبينا وكل ش�عبنا يف جبهة 
واحدة دفاعا عن وطننا يف وجه أحقر غزاة متوحش�ن عرفتهم 

الحروب العدوانية املعارصة. 
أما النواب الذين اختاروا ألنفس�هم االنحياَز إىل صف الغزاة، 
فيكف�ي لتبي�ن وضعهم امل�ذل واملخزي أْن ال أح�د منهم مهما 
تضّخمت جثت�ه وثروته، وتفلطحت جمجمته ال يس�تطيع أن 
يهمس بس�ؤال للغازي اإلماراتي عْن َما يفعله يف س�قطرى أَْو 
للغازي الس�عودي عن ما يفعل�ه يف املهرة، فالعبد ال يحق له أن 

يسأل سيده. 
ش�كراً لكم أيه�ا الن�واب الش�جعان الصام�دون يف صنعاء 
الصام�دة مع ش�عبكم الصامد حتى النرص امل�ؤزر الذي يكتب 
صفحاِت�ه ُكّل ي�وم أنبُل وأش�جع أبناء وبنات الش�عب اليمني 

بدمائهم وعرقهم ومعاناتهم وصربهم. 


