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مصرع وإصابة عشرات املرتزقة وتدمري خمس آليات بـ7 هجمات يف تعز والجوف ونهم

إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامهًة يف صناعة النرص، ومقابلة 
اإلحسان باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  مشاريع مؤسسة 

الشهداء الرعائية  التربع عرب: حساب كاك بنك رقم : 1004550354
أو حساب البنك الدويل رقم : 317820-0002  أو حساب الربيد اليمني رقم 

: 999999 أو التواصل باألرقام التالية: 771188479 - 714614392 - 
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 
2505 من مجيع شبكات االتصال.

info@alshuhada.org :لال�صتف�صار والتوا�صل عرب االمييل

صحيفة معاريف العربية:

العالقات العسكرية اإلماراتية 
اإلسرائيلية تزداد متانة

ق��ن��ص 9 ج���ن���ود س��ع��ودي��ن وم���ص���رع  آخ���ري���ن ب��ض��رب��ات م��دف��ع��ي��ة وص���اروخ���ي���ة يف جن�����ران وج���ي���زان

ش����ه����ي����دًا 
وج��رحي��ًا ال������������������ع������������������دوان 64 اس����������������ت����������������ه����������������داف  جب���������������رمي���������������ة  ص������������ن������������ع������������اء  يف 

مل������������ب������������ى األدل������������������������������������ة اجل������������ن������������ائ������������ي������������ة أث������������������ن������������������اء ال������������������������������دوام

تحصني األمن

خالل افتتاحه املرحلة األوىل من العام التدرييب:

الرئيس: املؤسسة األمنية استطاعت إفشال مؤامرات األعداء
التعاون مع األجهزة االستخباراتية إلفشال خمططات األعداء   حماسبة كل من 

ثبت استغالله وابتزازه للمواطنن  ضبط أي متالعب أو خمل باألخالق والقيم اليت 
حيملها رجل األمن  منع اقتحام بيوت املواطنن مهما كانت األسباب واملربرات إال 

وفق إجراءات قضائية  فرز السجون وإهناء امللفات العالقة وإطالق من ميكن إطالقه
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 : تعز
لق1ي عدٌد م1ن مرتزق1ة العد ان الس1عودي 
اجمريك1ي، أمس اجح1د، مصارَعه1م،  أصيب 
ملهم آخ1ر ن،  تم تدمريُ آلية عس1كرية لهم، 
خالل عاليات عسكرية متلوعة لقوات الجيش 
 اللجان الشعبية، يف عدد من ملاطق املوالهات 

باحااظة تعز. 
اف1ي مح1ور يخت1ل، بجبهة املخ1اء، نّفذت 
 ح1دات الجي1ش  اللج1ان، أم1س، 9ُُج1ْوم1اً 
نوعي1ًّا، ت1م خالل1ه اقتح1ا5 ع1دد م1ن مواقع 
مرتزقة العد ان ش1اال رشق امللطقة،  أاادت 
مصادر ميدانية لصحيفة املسرية، أن الوحدات 
املهالاة كبدت املرتزقة خسائَر ماديًة  برشية 

اادحة خالل العالية. 
 لاء ذلك بالتوازي مع 9جو5 مااال، نفذته 

 حدات أخ1رد من الجيش  اللجان الش1عبية، 
 ت1م خالله اقتحا5ُ عدد م1ن مواقع املرتزقة يف 
التباب الس1ود ش1اال مديرية موزع، حيث أَكََّد 
مص1در عس1كري للصحيف1ة  قوع أع1داد من 
القتىل  الجرحى يف صفوف املرتزقة الذين كانوا 

يف تلك املواقع. 
 كان أبطال الجيش  اللجان الش1عبية، قبل 
ذلك، قد تاكلوا من تدمري مدرعة تابعة ملرتزقة 
العد ان غرب معس1كر خالد باملديرية نفسها، 

خالل عالية عسكرية أخرد. 
 يف لبه1ات مديل1ة تع1ز،  بع1د أي1ا5 م1ن 
االنكس1ارات املتوالي1ة التي ملي به1ا املرتزقة، 
تح1ول أبط1ال الجي1ش  اللج1ان م1ن  ض1ع 
التَص11دِّي إ9  ض1ع الهج1و5، حي1ث نف1ذت 
 ح1دات م1ن الجيش  اللج1ان، أم1س، عالية 
9جومية نوعية عىل عدد من مواقع املرتزقة يف 

ملطق1ة الجحالية،  أاادت مصادر عس1كرية 
للاسرية، أن قتىل  لرحى من املرتزقة سقطوا 

خالل الهجو5. 
 تزام1ن ذل1ك م1ع قص1ف ملداعي1ة الجيش 
 اللجان الش1عبية اس1تهدف تجاعات ملرتزقة 
القص1ُف  الج1رة،  حق1ق  الع1د ان يف موق1ع 
إصاباٍت مبارشًة  دقيقًة، موقعاً قتىل  لرحى 

يف صفواهم. 
 نفذت  حدة الهلدس1ة العس1كرية التابعة 
للجيش  اللجان الشعبية، يف اليو5 نفسه، االاَة 
كاائن نوعية اس1تهدات مجاميَع من مرتزقة 
الع1د ان بعب1وات ناس1فة يف ح1ي الترشيفات 
بالجحالي1ة  يف ملطقت1ي عصيف1رة  الج1رة 
أَيْض1اً،  أا1ادت مص1ادر ميدانية أن أا1راَد تلك 
املجاميع من املرتِزقة س1قطوا َلايعاً با قتىل 

 لرحى يف تلك الكاائن. 

أخبار

 هجوم ثالث يباغتهم في »الجحملية« وكمائن نوعية تستهدف مجاميعهم 

 »زلزال1« والكاتيوشا تضرب تجمعاتهم في مناطق متفرقة

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بهجومني نوعيني 
يف موزع ويختل وتدمري آلية 

مصرع عشرات املرتزقة يف 3 هجمات متزامنة على مواقعهم بالجوف وتدمري 4 آليات
 : الجوف

ش1هدت عدٌد من محا ر املوالهات يف 
محااظة الجوف، أم1س اجحد، مجاوعًة 
من العاليات العس1كرية اللوعية، نفذتها 
ق1وات الجيش  اللج1ان الش1عبية،  ُقتل 
 أصيب ايها عرشات من مرتزقة العد ان 
الس1عودي اجمريكي، كاا ت1م تدمري أربع 

من آلياتهم العسكرية بطواقاها. 
عىل الصعي1د الهجومي، نفذت  حدات 
م1ن الجي1ش  اللج1ان الش1عبية، أمس، 
عالي1َة اقتح1ا5 نوعي ملواق1ع املرتزقة يف 
قرية عبيدة بجبه1ة مديرية املتون،  أااد 
مص1در عس1كري لصحيف1ة املس1رية أن 
الوحدات املهالاة، باغتت املرتزقة يف تلك 
املواق1ع بتقد5ُّ خاطف مع ن1ريان مكثفة 

تجاعاته1م  تحصيلاته1م،  اس1تهدات 
 أس1قط ع1دداً م1ن القت1ىل  الجرحى يف 

صفواهم. 
املهاِلا1ة، خ1الل  الق1وات   تاكل1ت 
العالي1ة، من تدم1ري طقم تاب1ع ملرتزقة 
الع1د ان يف أح1د تل1ك املواق1ع الت1ي ت1م 

اقتحامها. 
 تزام1ن ذل1ك، مع 9ج1و5 نوعي آخر، 
نفذت1ه  ح1دات م1ن الجي1ش  اللج1ان 
الش1عبية، عىل ع1دد من مواق1ع املرتزقة 
يف تب1ة القلاص1ا بجبهة مديري1ة الغيل، 
حيث أاادت مصادر ميدانية للاس1رية أن 
مرتزقة العد ان الذين كانوا يف تلك املواقع 
س1قطوا َلايعاً با قتيل  لريح بلريان 
املهالاا، اياا لجأ بقيتهم إ9 الفرار. 

أخ1رد م1ن  كا1ا 9الا1ت  ح1دات 
الجي1ش  اللج1ان، يف الوق1ت ذات1ه، عدداً 

م1ن مواقع مرتزق1ة الع1د ان يف ملطقة 
الزرقة باديرية املصلوب،  س1قط العديد 
من املرتزقة با قتي1ل  لريح خالل ذلك 

االقتحا5. 

 يف ملطقة املهاش1اة، بجبهة مديرية 
الجي1ش  أبط1ال  دّم1ر  خ1ب  الش1عف، 
 اللج1ان الش1عبية، آليت1ا عس1كريتا 
ملرتزق1ة العد ان،  ذلك بواس1طة عبوتا 

الهلدس1ة  زرعتها1ا  ح1دة  ناس1فتا 
العس1كرية،  أس1فر تدم1ري اآلليتا عن 

مقتل  إصابة طاقايهاا. 
 ل1اء ذلك بعد أقل من 29 س1اعة، من 
تدم1ري آلي1ة أخ1رد محّال1ة باملرتزقة، يف 
ملطقة الخليفا باملديرية، بواسطة عبوة 
ناس1فة أَيْضاً،  أاادت املصادر بأن لايع 
َمن كانوا عىل متن اآللية لقوا مصارعهم. 
إ9 ذلك، أطلقت قوات الجيش  اللجان 
ن1وع  م1ن  أم1س، صار خ1اً  الش1عبية، 
»زل1زال1« املح1ي الصل1ع، مع ع1دد من 
صواريخ الكاتيوش1ا، عىل عدد من مواقع 
املرتزق1ة، بش1كل متزام1ن، يف مديريت1َي 
املتون  الحز5،  أكدت مصادر عس1كرية 
أن الرضباِت الصار خي1َة أصابت املواقَع 
بشكل دقيق،  أس1فرت عن سقوط قتىل 

 لرحى يف صفوف املرتزقة. 

عشرات القتلى والجرحى 
من املرتزقة يف انكسارين 
وهجوم مضاد بجبهة نهم

 : نهم
تلّقى مرتِزقُة العد ان السعودي اجمريكي، أمس اجحد، رضباٍت مولعًة 
من قبَل قوات الجيش  اللجان الش1عبية، خالل عالياٍت عس1كرية متلوعة 

شهدتها عدٌد من ملاطق املوالهات يف لبهة نهم. 
مصدر عس1كري أااد لصحيفة املسرية أن 9ُُج1ْوماً نوعيًّا نفذته  حداُت 
الجي1ش  اللجان الش1عبية، أمس، ع1ىل عدد من مواقع املرتزق1ة يف امللارة، 
  ّضح املصدر أن الوحدات باغتت مرتزقة العد ان يف تلك املواقع،  أسقطت 

بلريانها عدداً من القتىل  الجرحى يف صفواهم. 
لاء ذلك، اياا تاكلت  حدات أخرد من الجيش  اللجان، يف الوقت 
ذات1ه، من ك1ر محا لتَي زح1ف ملرتزقة الع1د ان باتج1اه ملطقتَي 
ي1ا5  الح1ول،  أاادت مصادر ميدانية للاس1رية، أن  ح1دات الجيش 
 اللج1ان رصدت مجاميع املرتزقة  9م يحا لون الزحَف يف امللطقتا، 
 بارشته1م بلريان مس1ددة، أ قعت ع1رشاٍت من القت1ىل  الجرحى يف 
صفواه1م، اياا س1ادت حالُة ارتباك  اس1عة با بقيته1م  لجأ ا إ9 

الفرار. 

قنص 9 جنود س��عوديني ومصرع 
آخرين بضربات مدفعية وصاروخية 

يف نجران وجيزان
 : ما وراء الحدود

 اصلت قواُت الجيش  اللجان الشعبية 
اس1تهداَف مواقع  تجّاع1ات ليش العد  
الس1عودي  مرتزقت1ه، يف مختل1ف ملاطق 
الح1د د،  م1ا  راء  بجبه1ات  املواله1ات 
عالي1ات  ع1دَة  اجح1د،  أم1س   نف1ذت، 
عسكرية، سقط ايها عدٌد من للود العد  

 املرتزقة قتىل  لرحى. 
 أا1ادت لصحيفة املس1رية مص1ادُر يف 
 ح1دة القلاص1ة التابعة للجي1ش  اللجان 
الع1د   م1ن لل1ود  تس1عًة  أن  الش1عبية، 
الس1عودي لقوا مصارعهم بعاليات قلص 
اس1تهداتهم يف ملاطَق متفرقٍة من نجران 
 لي1زان، حيث ت1م قلص 5 مله1م، أمس، 
باوقع الحثرية يف ملطقة ليزان،  ذلك بعد 
ساعات من قلص 3 آخرين يف ُكلٍّ من قرية 
ق1ود  موق1ع الفريض1ة بامللطق1ة، اياا 
كان للديٌّ س1عوديٌّ آخُر قد لقي مرصعه 
بعالية قلص اس1تهداته يف موقع الرشاة 

بلجران. 
 بالت1وازي م1ع ذل1ك، رضب1ت مداعية 
الجيش  اللجان الش1عبية تجاعات لجلود 
الع1د  الس1عودي يف ُكلٍّ م1ن قري1ة ق1ود 
 موقع الحثرية بجي1زان، محققًة إصاباٍت 
مبارشًة  دقيقة أس1فرت عن سقوط قتىل 

 لرحى يف صفواهم. 
مداع1ي  قص1ٌف  اس1تهدف  كا1ا 
تجاع1اٍت  ذات1ه،  الوق1ت  يف   صار خ1ي، 
ملرتزقة العد ان يف أماكَن متفرقٍة بصحراء 
البُْق1ع قبال1ة نج1ران،  أا1ادت مص1ادر 
ميداني1ة للصحيفة أن الرضب1اِت املداعيَة 
 الصار خي1َة أصاب1ت التجاع1ات بدق1ة، 
متس1ببًة يف س1قوط ع1رشات م1ن القتىل 

 الجرحى يف صفوف املرتزقة. 
 خ1الل ذل1ك،  اَص1َل ط1رياُن الع1د ان 
الس1عودي اجمريكي محا الِته البائس1َة يف 
تخفيف اجرضار عن ليش العد   املرتزقة 
يف ملاط1ق م1ا  راء الح1د د، حيث ش1ن، 
أمس، االَث غارات عىل  ادي لارة بالطقة 

ليزان، بد ن تحقيق أي يشء. 

بحضور نائب رئيس األركان وقائد المنطقة العسكرية الخامسة:

تخرج دفعة عسكرية من طالب الكليتني البحرية والجوية
 : خاص

يف  اجح1د،  أم1س  تخّرل1ت، 
الخامس1ة،  العس1كرية  امللطق1ة 
داعٌة عس1كريٌة لديدٌة من طالب 

الُكّليتا البحرية  الجوية. 
ال1ذي  ال1د رة  خت1ا5   يف 
حرضه عضو املجلس السيايس 
اجعىل محا1د اللعياي,  نائب 
الل1واء  اجركان  رئي1س 9يئ1ة 
ع1ي املوش1كي,  مدي1ر دائرة 
اإلس1لاد اللولستي اللواء عي 
امللطق1ة  الكحالن1ي,  قائ1د 
العس1كرية الخامس1ة الل1واء 
م1ن  املدان1ي  ع1دٌد  يوس1ف 
أق1ا5  العس1كرية,  القي1ادات 
املتخرل1ون بع1َض التدريبات 
يف  تلّقو19ا  الت1ي  القتالي1ة 

ال1د رة. 
اس1تعداَد9م  أّك1د ا  كا1ا 
الع1ايلَ لراد لبه1ات القتال، 
با1ا يع1زُِّز صا1وَد الش1عب 
اليالي يف  له 9ذا العد ان. 
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 خالل افتتاحه المرحلة األولى من العام التدريبي

الرئيس الصماد يؤكد أهمية دور األجهزة األمنية يف الحفاظ على األمن واالستقرار ويشدد على 
ضرورة تفعيل أقسام الشرطة واالمتناع عن اقتحام املنازل إال وفق اإلجراءات القانونية

 : صنعاء
أَك1ََّد صال1ح الصا1اد -رئي1ُس املجل1س 
اجله1زة  د ر  أ9اي1َّة  اجع1ىل-  الس1يايس 
اجملي1ة يف الحف1اظ عىل اجمن  االس1تقرار، 
 تفعيل  حدات  قطاعات املؤسسة اجملية؛ 
لتحسا مس1تود الخدمات اجملية التي لها 

عالقة باملواطلا. 
 قال خ1الل ااتتاحه، أمس، املرحلَة اج 9 
م1ن الع1ا5 التدريب1ي ب5201 لقي1ادة  زارة 
الداخلي1ة   حداتها،  م1دراء اجمن  نّوابهم 
يف املحااظ1ات،  القي1ادات اجملية: »ال بد أن 
يلَا1َس املواط1ُن أداَء رلال اجم1ن من خالل 
تطوي1ر الخدم1ات اجملي1ة التي له1ا عالقٌة 

بحياتهم اليومية«. 
 أض1اف أن 9ذا اللقاء يأتي يف ظل ظر ف 
اس1تثلائية تا1ر بها الب1الد؛ بس1بب العد ان 
 الحص1ار ال1ذي ش1ارف عاُم1ه الثال1ُث عىل 
االنته1اء. مش1رياً إ9 أن »املؤسس1َة اجملي1ة 
اس1تطاعت إاشال مؤامراٍت  مكائَد خطريٍة، 
يف ظ1ل توله العد ان لل1رش الفوىض  إقالق 
الس1كيلة العام1ة، كا1ا أن رل1ال اجم1ن لم 
يس1لاوا م1ن االس1تهداف  التش1ويه رغ1م 
الف1ارق الكب1ري يف الظر ف الت1ي عالت ايها 
اجله1زة اجملي1ة يف ظل الع1د ان،  الظر ف 
التي كانت تعال ايها قبله لرصاها عن الد ر 
ال1ذي يلبغ1ي أن تقو5 ب1ه؛ لذل1ك كان 9لاك 
تول1ه لتبقى أله1زة اجمن مش1لولًة؛ لتلبية 
طاوحات اللااذين،  مّكلوا القاعدَة  أد اتها 
م1ن اس1تهدااها يف ع1دة محط1ات، م1ر راً 
بتفجريات السبعا،  كلية الرشطة،  أحداث 
الس1جن املركزي،  كانوا يتعاملون معها بال 
مب1االة، اانت1رشت االغتي1االُت  التفجريات، 

 استهدات ماتلكاِت املواطلا«. 
 ن1ّوه الرئي1ُس الصااُد ب1اجد ار الكبرية 
لألله1زة اجملي1ة يف تطبي1ع اج ض1اع عقب 
أح1داث ديس1ار  تج1ا ز آاار19ا يف ا1رة 

قياسية أذ9لت الداخَل  الخارج. 
َد الرئي1ُس ع1ىل رض رة تفعيل د ر  َ َش1دَّ
أقس1ا5 الرشطة عىل ُكّل املستويات،  اختيار 
الكف1اءات القاِدرة عىل التعامل مع الش1عب 
باس1ؤ لية  اال9تاا5 بقضايا9م  محاَسبة 
َمن يثبت اس1تغاللُه ملوقعه  ابتزاز املواطلا 
أَْ  التعايل عليهم أَْ  أخذ اإلتا ات  ما ش1ابه، 
 كذا تفعيل أقس1ا5 البحث الجلائي،  إنجاز 
قضاي1ا املواطل1ا..  كذل1ك رض رة اتخ1اذ 
الجريا1ة،  م1ن  للتخفي1ف  التداب1ري  كاا1ة 
 إعط1اء ُمهل1ة لرقي1م الس1يارات  ضبط 
الوض1ع يف العاصاة  يف مختلف املحااظات، 

 تلفيذ ذلك خالل سقٍف زملي محدد. 
  ّل1ه حكوم1َة اإلنق1اذ باتخ1اذ تداب1ريَ 
االقتص1ادي  كذل1ك  للوض1ع   معالج1اٍت 
التلس1يق ب1ا مختل1ف الجه1ات اإليرادي1ة 
لضب1ط اإليرادات م1ن خالل ُرؤي1ة  اضحة؛ 
ملل1ع ح1االت االبت1زاز للاواطل1ا  أصحاب 
اللاق1الت عىل ط1ول الطرق الرئيس1ية تحت 
دع1ود التحس1ا  الرضائ1ب  م1ا ش1ابه، 
 محاسبة ُكّل من تثبت عليه مخالفات  اق 
آلية سِلَسة  س1لياة،  يجب البدء بها خالل 
سقف زملي ال يتجا ز الشهر،  كذلك إعطاء 
أ لوي1ة لتوا1ري متطلبات املؤسس1ة اجملية 
 ملتس1بيها لد ر19م الحي1وي  ارتباطه1م 
بحي1اة املواط1ن اليومي1ة باا يتس1لى لرلل 

اجمن القيا5 باس1ئوليته بكل اقتدار  كفاءة 
 نزا9ة. 

كاا دع1ا  زارة الداخلية إ9 إقامة د رات 
تدريبي1ة لرل1ال اجم1ن لالرتق1اء بأدائه1م 

 اال9تاا5 بهم  باعيشتهم مهاّمهم.. 
 ذًك1ر الرئي1س الصااد اجله1زة اجملية 
ببع1ض اجُس1س  الضوابط الت1ي تجعل من 
اجملي1ة مؤسس1ًة عصي1ًّة ع1ىل  املؤسس1ة 
مؤام1رات  ُكّل  عليه1ا  االخ1راق،  تتحط1م 
اجع1داء، باا ايها إقفال املج1االت التي ايها 

اغراٌت لألعداء. 
 خاَط1َب رل1ال اجم1ن قائ1الً »امتلع1وا 
ع1ن اقتح1ا5 البي1وت مهاا كانت اجس1باب 
قضائي1ة،  إل1راءات  إالّ  ا1ق   امل1ررات، 
لتقريب  التااعية   االستعانة بش1خصيات 
أي مته1م  تواي1ق أي1ة عالي1ات مدا9ا1ة 
بالفيديو بعد أخذ كامل اإللراءات القانونية، 
إذا التزمت1م بهذا سلس1تطيع أن نكر رأس 
أي  اح1د يقتحم بي1وت اآلملا  يعتدي عىل 
ماتلكاته1م، لكن علدما يك1ون اجمر متاحاً 
مل1ن 9ّب  دّب لم يعد يُع1رف الذي لديه 9دف 
أملي مرش ع، أَْ  من لديه تصفية حس1ابات 

 نهب  رسقة«. 
 أ9اب بأ9ل الخري التعاُ َن مع املعرين 
الذي س1اء به1م الح1اُل يف الس1جون مقابل 
حقوق ش1خصية،  اتخ1اذ اجله1زة املعلية 

كااَة التدابري إلطالقهم. 
ع1ىل رض رة  الصا1اد  الرئي1ُس  َد  َ َش1دَّ
انته1اء ُكّل مظا19ر االزد اج  أن يلض1وَي 
تح1ت مظل1ة  زارة الداخلي1ة ُكلٌّ يف إط1ار 
مهام1ه  صالحيات1ه  التعجيل باس1تيعاب 
كّل من بذلوا  أسهاوا يف العال اجملي خالل 
الف1رة املاضية من اللجان الش1عبية يف إطار 
املؤسس1ة اجملية الرساية، ماثلة ب1« زارة 

الداخلية«. 
»إن  قائ1الً  الش1عبية  اللج1ان   خاط1ب 
مهاَمكم التي قاتم بها خالل الفرة املاضية، 
تأتي من ملطلق الثقااة اإلياانية التي تربّيتم 
عليه1ا،  من ألل الوط1ن،  انضااُمكم لهذه 
املؤسس1ة ليس مكااأًة لكم، ااا تستحقون 
من اجل1ر  الث1واب كبريٌ ل1داً،  انضاامكم 
لهذه املؤسسة يأتي امتداداً ملهامكم الوطلية 
يف توحي1د الجه1ود،  تقديم اللا1وذج الراقي 
للرلل املؤمن الذي يحااظ عىل قياه  أخالقه 
يف أي م1كان كان،  يقد5 أُناوذلاً يُحتذد به 

يف ُكّل سلوكياته العالية«. 
رض رة  ع1ىل  الصّا1اد  الرئي1ُس   ح1ثَّ 
التلسيق مع اجلهزة االستخباراتية؛ إلاشال 
ُمَخّطط1ات اجع1داء الهادا1ة لزعزعة اجمن 
 االس1تقرار،  العال الدؤ ب للتَص1دِّي لكل 
ُل له نفُسه التآُمَر عىل البلد  زعزعة  من تَُسوِّ

أمله  استقراره  إقالق السكيلة العامة. 

َد الرئيُس الصا1اد برنامج1اً عالياً   ح1دَّ
من ع1دة نقاط إلس1قاط مح1ا الت اجعداء 

التشكيك يف ألهزة اجمن عىل اللحو التايل:
أ الً: أن يت1م العال عىل لع1ل 9ذه  زارة 
الداخلي1ة أُناوذل1اً ملؤسس1ات الد ل1ة  أن 
تك1ون مؤسس1ة  طلي1ة تخ1د5 ُكّل ائ1ات 

الشعب،  تحااظ عىل ضباط اجمن. 
ااني1اً: العال بوت1رية عالية م1ع اجلهزة 
االستخباراتية، للقضاء عىل ُكّل من تسول له 

نفسه التآمر عىل البلد. 
االث1اً: تفعيل ُكّل القطاعات يف املؤسس1ة 
اجملية  تعزيز د ر إداَرة املر ر  تفعيل د ر 
أقس1ا5 الرشطة عىل ُكّل املس1تويات اإلدارية 
 ترقيم الس1يارات  تلفيذ ذلك خالل س1قف 
زمل1ي معا مع اجخذ بع1ا االعتبار الوضع 

االقتصادي الصعب. 
رابع1اً: التلس1يق م1ع الجه1ات اإليرادية؛ 
لضبط اإليرادات من خالل رؤية يتم إعداُد9ا 
ملل1ع ح1االت االبت1زاز للاواطلا ع1ىل طول 
الط1رق الرئيس1ية،  محاس1بة ُكّل من ابت 

عليه مخالفات. 
خامس1اً: العال عىل إنج1اح الد لة  عد5 
ظل1م الرل1ال اج اي1اء يف املؤسس1ة اجملية 
الذين يس1هر ن عىل حياة الل1اس،  يتم من 
خ1الل ضب1ط أي متالعب أَْ  مخ1ل باجخالق 
 القي1م الت1ي يحاله1ا رلل اجم1ن الذين قد 

يكونوا مخرقا لتشويه 9ذه املؤسسة. 
سادساً: العال عىل كشف امللدسا الذين 
ياكن معراتهم من خالل مثالً قيا5 مسؤ ل 
أملي بتوليه أ امَر بالسجن من تلقاء نفسه 

د ن ضوابَط أَْ  إلراءات. 
س1ابعاً: نرش الثقااة اجملي1ة لدد لايع 
أبلاء الش1عب، ليكونوا َعْوناً لك1م  لأللهزة 
االملية، ا1إذا أَْصب1َح الوضع اجملي س1ائداً 

سياثّل املواطن رااداً للجانب اجملي. 
اامل1اً: العا1ل ع1ىل ترس1يخ الضواب1ط 

 املعايري ملضبوطي الضبط القضائي. 

رئيس الوزراء يجدد تأكيده على التزام الحكومة 
بتقديم كل الرعاية واالهتمام بأسر الشهداء

 : صنعاء:
َد عبُدالعزيز صالح بن حبتور –رئيس الوزراء-، تأكيَده عىل التزا5 الحكومة بتقديم  َلدَّ

ُكلِّ ما يف  سعها من ألل رعاية أرَُس الشهداء  اال9تاا5  العلاية بهم. 
ل1اء ذلك ل1دد زيارت1ه، أم1س اجحد، ر ض1َة الش1هداء يف ملطق1ة الخاس1ا بأمانة 
العاصاة  معه نائباه لش1ؤ ني اجم1ن  الدااع، اللواء الركن لالل الر يش1ان  الخدمات 
محاود الجليد،   زيرا اج قاف القايض رشف القلييص  الد لة لش1ؤ ن مخرلات الحوار 

 املصالحة الوطلية أحاد القلع. 
ااً عىل أر اح الش1هداء اجبرار الذين   خ1الل الزي1ارة، قرأ الزائر ن ااتحَة الكت1اب؛ ترحُّ

قَضوا  9م يدااعون عن الوطن يف مواَلهة املعتدين السعوديا  مرتزقتهم. 
 قال رئيُس الوزراء: »نش1عر بكرياء  ترتفُع رؤ ُس1لا حا نش1ا9ُد 9ذه الكوكبَة من 
الش1هداء الت1ي ضّحت  ل1ادت بأر احها حت1ى تبقى رايُة اليا1ن عاليًة خفاق1ًة يف  له 

العد ان«. 
 اعتر بن حبتور 9ذه اللحظاِت اس1تثلائيًة يف حياة  تأريخ الش1عب اليالي الذي يقُف 
يف صفٍّ  احٍد ملوالهة د ل العد ان صامداً ش1امخاً لُقرابة االث س1لوات أما5 أعتى 9جاة 

 أرشس آلة حرب لعد ان يتكّون من أكثَر من 13 د لًة. 

68 شهيدًا وجريحاً من املواطنني باستهداف مبنى األدلة الجنائية بذهبان وصعدة 
 : متابعات: 

ارتكب طرياُن العد ان السعودي اجمريكي مجزرًة بشعًة بحق 
املواطل1ا املدني1ا يف العاصاة صلعاء , حيث استش1هد  أصيب 
أكثر من 69 مواطلاً ,  ذلك لراء غارتا شلتهاا طائراُت العد ان 
الس1عودي اجمريكي، مس1تهداًة مبلى اجدلة الجلائية بصلعاء , 
اياا أصيب 9 مواطلا لراء غارات عىل الطريق العا5 بصعدة. 

 قال مصدر محي: إن سبعَة مواطلا بيلهم طفٌل استشهد ا 
 أصيب 57 بجراح متفا تة, لراء غارتا شلتها طائرات العد ان 

السعودي اجمريكي عىل املرالعا بابلى اجدلة الجلائية بالطقة 
ذ9ب1ان ,  تس1ببت الغارات ِبرضر  اس1ع باملبل1ى  خّلفت دماراً 
ش1امالً بكااة ملحقاته , أن الغارات ش1لت أالاء توالد العرشات 

من املرالعا بداخل مبلى اجدلة الجلائية. 
 يف الس1ياق , أصي1ب أربع1ة مواطل1ا بجراح خط1رية لراء 
غارتا ش1لها ط1ريان العد ان الس1عودي اجمريكي , مس1تهدااً 
الطري1ق العا5 باديلة صعدة، أمس اج ل ,  حصلت املس1رية عىل 
أس1ااء الجرحى  9م عبدالله صالح عبدالله ,  ليد حسا محاد 
البعلويل , أرشف عبدالله محاد الفييش , عي عبدالله الوادعي. 

معاريف العربية: العالقات اإلماراتية »اإلسرائيلية« يف الجانب العسكري تزداد متانة 
 : متابعات

كش1فت صحيفُة »معاريف« اإلرسائيلية، 
عن ارتفاٍع يف  ترية العالقات العس1كرية با 

د لة اإلمارات  الكيان الصهيوني. 
االس1تخبارية  الش1ؤ ن  معل1ُِّق   ق1ال 
كالً  إن  ميلا1ان«،  »ي1ويس  الصحيف1ة  يف 
»إلبي1ت«،  »إير ناتيك1س«  م1ن رشكت1َي 
اإلرسائيليتا املتخصصتا يف إنتاج  سائط 
حالي1اً  تجري1ان  املأ9ول1ة،  غ1ري  الط1ريان 
اتص1االٍت مع أبوظب1ي لتز يِد19ا بطائرات 

ب1د ن طي1ار. 
 أش1ارت الصحيف1ة إ9 أن رل1َل اجعاال 
اإلرسائي1ي »آيف لئوم1ي«، ال1ذي يح1وُز عىل 
معظم أسهم »إير ناتيكس«، بات أكثَر رلال 
اجعاال اإلرسائيليا نفوذاً داخل أبوظبي. 

 أضاات أن رلَل اجعاال اإلرسائيي اآلخر 

»ش1احر كر ايت1س«،  رشيَكه م1ن للوب 
أاريقي1ا اليه1ودي »ر الند ليلد«، يس1هاان 
أَيْض1اً يف تز ي1د أبوظب1ي بالعتاد  الوس1ائل 

القتالية. 
 أ ضح »ميلا1ان« الذي نق1ل املعلومات 
ع1ن مجل1ة »انتجللس أ ن الين« الفرنس1ية 
املتخصص1ة يف قضاي1ا الدا1اع، أن كالً م1ن 
»آيف لئومي«  »ش1احر كر ايت1س« يحتالن 
اآلن مكان1ة رلل اجعا1ال اإلرسائيي »ماتي 
كوخايف«، الذي سبق أن لعَب الد َر الرئيَس يف 
تكريس  تطوير العالقة اجملية  العسكرية 

با أبوظبي  )إرسائيل(. 
َة التي ربطت   لفت إ9 أن العالق1َة الَخاصَّ
»كوخايف« بق1ادة أبوظبي مّكلت رشكتَه من 
التعاقد عىل تز يد اإلمارة بالظومات دااعية 
لحااي1ة حق1ول اللفط ايه1ا، موضح1اً أن 
»كوخايف« كان يلقل قادًة عسكريا سابقا 

يعال1ون مع1ه كاستش1ارين إ9 أبوظبي يف 
1ة، مش1رياً إ9 أن الطائرَة كانت  طائرة َخاصَّ
تتجُه أ الً إ9 قرص  من 9ُلاك إ9 اإلمارة. 

الجل1رال  أن   أ ض1ح معل1ُق الصحيف1ة 
»إيتان ب1ن إليا9و«، القائُد اجس1بُق لس1الح 
الجو يف ليش االحتالل، تو9 بش1كل شخيص 
القي1ا5َ ب1د ر رئييس يف مس1اعدة »كوخايف« 
يف إنج1از الصفق1ات با رشكت1ه  أبوظبي، 
حيث س1اعدت رشك1ة »إلبي1ت« اإلرسائيلية 
املتخّصصة يف صلاعة التقليات العس1كرية، 

 .»B 250« أبوظبي يف إنتاج طائرة
اإلرسائيلي1ة  اإلع1ال5  أن  س1ائَل  يُذَك1ُر 
ش1لت مؤخ1راً 9ُُج1ْوم1اً َكب1رياً ع1ىل لهاز 
الرقابة العس1كرية، الذي يلز5  سائَل اإلعال5 
اإلرسائيلية بعد5 التع1ّرض للعالقات اجملية 
با )إرسائيل(  الد ل العربية، ال س1ياا عىل 

صعيد مبيعات السالح. 
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قطينة يتفقد أحوال أسر الشهداء يف 
مديرية الطويلة باملحويت

أسر الشهداء يف حجة ينظمون معِرضاً 
للمنتجات واملشغوالت اليدوية 

 :  المحويت:
شدد حلا محاد قطيلة – ُمحاِاظ 
اال9تا1ا5  رض رة  ع1ىل  صلع1اء-، 
ب1ذ ي  الكامل1ة  الدائا1ة   الرعاي1ة 
ل1زاًء  عراان1اً  الش1هداء  أبلائه1م؛ 
اجبط1ال  أ لئ1ك  بتضحي1ات  نض1ال 
العظااء الذين  9بوا أر احهم رخيصًة 

يف سبيل عزة الوطن الغايل. 
ل1اء ذلك خ1الل زيارت1ه التفقدية، 
أرَُس  ذ ي  م1ن  لع1دد  اج ل،  أم1س 
الش1هداء يف مديرية الطويلة باحااظة 
املحوي1ت، بحض1ور  كي1ل محااظ1ة 
املس1اعد حس1ا ع1ركاض  املحوي1ت 
باديري1ة  املحلي1ة  الس1لطة   قي1ادة 

الطويلة. 
 خ1الل الزي1ارة، أ ض1ح قطيلة أن 
إحياء ذكرد الش1هيد الس1لوية تشكل 
محطات 9امة للتحش1يد الواس1ع من 

الجه1ات  املؤسس1ات  قب1ل مختل1ف 
 املجتا1ع للوااء تجاه ش1هداء الوطن 
اجبرار الذين سّطر ا بتضحياتهم أر ع 
مالحم اللضال  التضحية من ألل خري 

الوطن  أبلائه. 
 ق1ال محاا1ظ صلع1اء إن قواا1َل 
الش1هداء اجبرار  الذي1ن قَضوا نحبهم 
يف لبه1ات الدا1اع عن كرام1ة الوطن 
ملذ بداية العد ان عىل بالدنا سيظلون 
ة؛ باعتبار  محط ا9تاا5  رعاية َخاصَّ
ذل1ك حق1اً له1م أ لبت1ه تضحياتُه1م 

بأر احهم الغالية.
  من لهتهم، َعّر أرَُس الش1هداء عن 
سعادتهم  ش1كر9م ملحااظ محااظة 
املحلي1ة  الس1لطة  صلع1اء  قي1ادة 
زياراته1م  ع1ىل  املحوي1ت  باحااظ1ة 
 تلّا1س أحواله1م  الت1ي أّك1دت مدد 
الح1رص ع1ىل الرعاي1ة  اال9تاا5 بهم 
 االعراف بتضحيات شهداء الوطن. 

 : حجة:
أّكَد إس1ااعيل املهيم –  كيل محااظة حجة، حْرَص قيادة املحااظة عىل تلاس أحوال 
ة يف ظل اج ضاع الرا9لة التي يصّعد  أرَُس الشهداء  تواري احتيالاتهم  متطلباتهم، َخاصَّ
ايه1ا العد ان م1ن عالياته  حصاره الجائ1ر؛ بهدف تضييق الخلاق ع1ىل املواطن اليالي 
 معيش1ته، مثالاً التضحيات الجس1ياة التي قدمها الشهداء يف س1بيل الدااع عن الوطن 

 عزته  كرامته. 
ل1اء ذلك خ1الل ااتتاحه، أمس اجح1د، باحااظة حجة معرض امللتجات  املش1غوالت 
اليد ي1ة جرس الش1هداء ضان اعاليات الذكرد الس1لوية للش1هيد، بحض1ور مدير مكتب 

الصحة العامة  السكان الدكتور أيان مذكور،  عدد من مسئويل املحااظة. 
 يف االاتتاح أشاد املهيم باا شا9ده من ملتجات يد ية متلوعة ترز مدد القدرة  اإلبداع 
ل1دد املرأة اليالية عىل اإلنتاج، مؤّكداً أ9ايّة التلس1يق مع مكتب الصلاعة  التجارة لتاكا 

اجرس امللتجة من تسويق ملتجاتها، اجمر الذي سيسهم يف تحسا أ ضاعها املعيشية. 

رئيس األحوال املدنية: زيارة روضات الشهداء أقل ما 
يمكن تقديمه عرفاناً بتضحياتهم وبطوالتهم

 :  صنعاء:
قال اللواء محاد عبدالعظيم الحاكم – رئيُس مصلحة اجحوال املدنية  السجل املدني: إن 
زيارة ر ضات الش1هداء أقل ما ياكن تقدياه؛ عرااناً بتضحياتهم  بطوالتهم يف مقارعة 
د ل العد ان  االستكبار  الذ د عن حياض الوطن  اجرض  العرض  السيادة الوطلية. 

ل1اء ذلك خالل زيارت1ه، أمس اجح1د، ر ضة الش1هداء بالطقة الر ض1ة مديرية بلي 
الحارث أمانة العاصاة، بحضور مدير عا5 السجل املدني العقيد 9اشم إبرا9يم  عدد من 

موّظفي املصلحة  ارع اجمانة. 
 خالل الزيارة  ضع الزائر ن أكاليل الز9ور عىل أرضحة الش1هداء اجبرار الذين ضحوا 

بأر احهم يف سبيل الدااع عن الوطن  أمله  استقراره. 

أسرة الشهيد اللواء السقاف تنّظم وقفة احتجاجية بصنعاء وترفد الجبهات بقافلة غذائية متنوعة
 : صنعاء:

تزامل1اً مع الذكرد الس1لوية للش1هيد، 
قدم1ت أرسُة ش1هيد اإلباء  املوق1ف اللواء 
حس1ا قاسم السقاف، أمس اجحد، قاالًة 
غذائي1ًة متلوع1ًة؛ دعا1اً جبط1ال الجيش 
 اللج1ان الش1عبية املرابط1ا يف لبه1ات 
العزة  الكرامة، باإلَضاَاة إ9 تقديم ِس1الٍل 

غذائية جرس الشهداء. 
 أّكدت أرسُة الشهيد السقاف أن تسيريَ 
القاال1ة الغذائي1ة يأت1ي تكريا1اً  تخليداً 
لذك1رد الش1هداء العظا1اء الذي1ن لاد ا 
بدمائه1م الطا19رة يف معرك1ة الدااع عن 
اجرض  الع1رض  الكرام1ة، الات1ة إ9 أن 
طريق الجهاد  الحرية  العزة ال بد أن تُعبَّد 

بالد5  أن الش1هداء 9م ا1داء لله  الوطن 
 الث1ورة، مبدي1ًة اس1تعداَد9ا ب1ذَْل الغايل 
 اللفيس يف سبيل إعالء كلاة الله َ الحق. 
 ع1ىل 9امش تس1يري القاال1ة الغذائية 
نظات أرسة الش1هيد اللواء حس1ا قاسم 
الس1قاف  قفة احتجالي1ة، أمس بايدان 
السبعا؛ للتلديد بجرائم العد ان  التأكيد 
ع1ىل امُل1ي ُقُدم1اً ع1ىل ُخَطى الش1هداء، 
بحضور محاد بن حس1ا الس1قاف نجل 
الش1هيد  إخوانه،  الش1يخ عبدالله قاسم 
الس1قاف  الش1يخ عي قاس1م الس1قاف 
إخوان الش1هيد، الش1يخ نارص الش1لدقي 
 كيل محااظة مأرب  الش1يخ عي نارص 
طعياان،  درعان الس1قاف مدير مديرية 

بدبدة،  عدٍد من املواطلا. 
  يف الوقفة، أَكََّد املش1اركون أن الشهيَد 
الل1واء الس1قاف س1ّجل بوقواه ش1امخاً 

أما5 اجعداء موقفاً بطولياً ستخلده ذاكرُة 
اجليال، حيث صا1د يف موالهتهم بأرض 

املعرك1ة  ل1م يستس1لم حت1ى نال  س1ا5َ 
الشهادة يف سبيل الله، مشيدين بتضحيات 
أبطال الجيش  اللجان الشعبية اجشا س 
يف ُكّل مواقع ال1رشف  البطولة  تقدياهم 
الغايل  اللفيس يف س1بيل موالهة العد ان 
 مرتزقت1ه, داع1ا ا9 مواله1ة املرلفا 
يف الداخ1ل  الذين يس1َعون لللي1ل من عزة 

 كرامة الشعب اليالي املظلو5. 
َد املش1اركون عىل رض رة تعزيز  َ َش1دَّ
الجبه1ات، س1واء الجبه1ات الداخلي1ة أَْ  
لبهات الح1د د،  راد9ا باملال  الس1الح 
 املقاتل1ا؛ كون ذلك  الب1اً ديلياً   طلياً 
 مس1ؤ لية إلزامية  مقّدس1ة عىل لايع 
الُقب1ُل اليالي1ة  ائ1ات الش1عب باختالف 

انتااءاتهم. 

وكيل محافظة مأرب يزور أسر الشهداء 
املتواجدين بالعاصمة

 : صنعاء:
زار محا1د عل1وان – كي1ل أ ل محااظ1ة 
م1أرب، أمس اجحد، أرَُس الش1هداء م1ن أبلاء 
يف  املتوالدي1ن  القرامي1ش  حري1ب  مديري1ة 
العاصا1ة صلعاء، حي1ث قا5 خ1الل الزيارة 
الل الغذائية  بتقديم 9دايا رمزيه  عدد من السِّ

مقدمًة من مؤسس1ة الش1هداء، ناق1الً إليهم 
تحاي1ا قائد الثورة الس1يد عبداملل1ك بدرالدين 

الحواي  كذا القيادة السياسية. 
م1ن لانبه1م، َع1ّر أ19ايل الش1هداء ع1ن 
ش1كر9م  امتلاِنه1م لهذه الزي1ارة، مؤكدين 
بأنه1م ماض1ون ع1ىل درب ش1هدائهم حت1ى 

يلدحَر الغزاة من ُكّل أرايض اليان. 

مديرية وصاب السافل 
ذمار تحيي الذكرى 

السنوية للشهيد
 : ذمار:

نّظ1م أبل1اُء مديري1ة  ص1اب الس1اال 
باحااظ1ة ذم1ار، أم1س اجح1د، اعالي1ة 
اقاايًة؛ بالاسبة الذكرد السلوية للشهيد، 
بحض1ور قيادات  أعضاء الس1لطة املحلية 
 املكات1ب التلفيذي1ة  املش1ايخ  الولهاء 

 لاع من املواطلا. 
 يف الفعالية أشار اؤاد أحاد القدياي - 
مدير املديرية، إ9 اضل الشهداء  مكانتهم 
يف الدني1ا  اآلخرة  كذا املواقف  التضحيات 
التي سّطر9ا الشهداء بدمائهم؛ دااعاً عن 
س1يادة الوطن  حدته  أمله  اس1تقراره, 
مؤّكداً السريَ عىل دربهم يف موالهة العد ان 

 إاشال ُمَخّططاته. 
املديري1ة  زار مدي1ُر  الفعالي1ة،   عق1ب 
 قيادات الس1لطة املحلية أرَُسَ الش1هداء يف 
بلي حي  بلي سوادة  مرشااة  بلي عي، 
 قّدم1وا لهم 9داي1ا رمزية  نقدية  س1لًة 

غذائية. 
من لانبهم، أش1اد أ9ايل  صاب الساال 
باملواق1ف البطولي1ة للش1هداء  الجرح1ى 
الغ1ز   لق1ود  التَص11دِّي  يف   د ر19م 
 العد ان، داعا الد لة  السلطة املحلية إ9 
رعاية أرَُس الشهداء  اال9تاا5 بهم؛ عرااناً 

بتضحياتهم يف سبيل الوطن. 

رابطة علماء اليمن تنعي العالمة الهادي وتعترب رحيله خسارة لألمة العربية واإلسالمية
 : صنعاء:

نع1ت رابطُة علا1اء اليا1ن، إ9 أبلاء 
1ة العربية  الش1عب اليالي العظيم  اجُمَّ
العالمة عبدالرحان   اإلس1المية، رحيَل 
ب1ن عبدالله بن الهادي الذي  ااته امللية، 
أم1س اجحد، ع1ن عا1ر نا19ز ٧٨ َعاماً 
التدري1س  التعلي1م  ق1ى معظا1ه يف 

 اإلصالح با اللاس  الفتيا. 
 ق1ال بي1اٌن صادٌر ع1ن رابطة علااء 
اليان -تلقت صحيفة »املس1رية« نسخة 
مل1ه-: إنه  برحيل العالم1ة الهادي اقد 
11ة عظيا1اً م1ن عظاائها  خ1رت اجُمَّ
املصلح1ا الذي1ن كان له1م د ر بارز يف 

1ة  تعلياها  إرشاِد9ا.  إصالح اجُمَّ
 أضاف البي1ان: إن رابطة علااء اليان 

إ9 أرست1ه  إ9  تتق1د5  الفقي1َد  تلع1ي  إذ 
1ة العربية  اإلسالمية  الشعب اليالي  اجُمَّ
بأح1ر التع1ازي  أص1دق املواس1اة به1ذه 
الفالع1ة التي اقدنا ايه1ا َعَلااً من أعال5 
اليا1ن بعَد تأري1خ مرشٍق حاا1ٍل بالعطاء 
1ة   البذل  تبليغ رس1االت الله  خدمة اجُمَّ
بالِعلم اللاا1ع الرشيف الذي يلفي تحريَف 
الغالا  انتحاَل املبطلا  تأ يَل الجا9لا. 
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محافظ الجوف يزور روضة الشهداء بمديرية الزاه���ر 

مديريات كسمة والجعفرية وبالد الطعام ومزهر 
يف ريمة تحيي الذكرى السنوية للشهيد

مؤسسة بنيان تكرم )35( متطوعاً ومتطوعة 
نظري جهودهم املخلصة وعطائهم املتميز

 : الجوف 
زار س1ا5 املالح1ي - محاا1ظ الج1وف، 
أم1س، ر ضة الش1هداء يف مديري1ة الزا9ر، 
يف إط1ار إحياء الذكرد الس1لوية للش1هيد، 

بحضور عدٍد من قيادات املحااظة. 
 خالل الزيارة، ق1رأ الحارض ن الفاتحَة 
إ9 أر اح الشهداء الطا9رة التي قدمو9ا من 
أل1ل ديله1م   طلهم  يف مواله1ة الطغاة 

 املتكرين يف اجرض. 
َ أَكََّد الزائر ن عىل اس1تارار9م يف امُلي 
ع1ىل ُخَط1ى الش1هداء العظا1اء  مواصلة 
الصا1ود  التَص11دِّي للع1د ان الس1عودي، 
الات1ا إ9 عظي1ِم الفوز  الف1الح الذي ناله 
19ؤالء العظااُء بليلهم 19ذه امللحة اإللهية 
العظياة الش1هادة، داع1ا إ9 رض رة دعم 
 مساعدة أرَُس الش1هداء كرد لايل لبعض 

ما قّدموه. 

 : ريمة 
دّش1لت العديُد م1ن مديري1ات محااظة 
الذك1رد  اعالي1اِت  اجح1د،  أم1س  ريا1ة، 
الس1لوية للش1هيد،  س1ط حضور رس1اي 

 شعبي كبري. 
حي1ث نظات مديري1ة الجعفرية اعالية 
اقااي1ه  معرضاً لصور الش1هداء بحضور 
قي1ادات الس1لطة املحلي1ة  أ19ايل املديرية 
الذي1ن طاا1وا بأقس1ا5  أللح1ة املع1رض 
 محتوياته؛ ملا لها من أاٍر بالغ يف املجتاع. 
قي1ادة  زارت  املع1رض  تدش1ا   عق1ب 
الس1لطة املحلي1ة ع1دداً م1ن أرَُس الش1هداء 
بارَكز املديرية  قدموا له1م الهدايا العيلية 
أحواله1م  الرمزي1ة  تلا1س   املس1اعدات 
 احتيالاته1م.   يف مديري1ة مز9ر، نّظات 
الس1لطة املحلي1ة معرضاً للش1هداء احتود 
عىل صور  بيان1ات ش1هداء املديرية  الذي 
سّطر ا بتضحياتهم أر ع البطولة يف سبيل 
الله  عزة  نرُصة املس1تضعفا، حيث أشاد 
الزائ1ر ن بالتلظيم  اإلع1داد  التجهيز ملثل 
9ذا العال ال1ذي يلعكس عىل  اقع املجتاع 
 ي1رك اجا1َر لالس1تارار يف ب1ذل التضحية 

 الفداء. 
َن، أمس باديرية بالد الطعا5،  إ9 ذلك ُدشِّ
املهرلان الس1لوي للشهيد يف مدرسة الفتح 
بارك1ز املديرية  ال1ذي اش1تال العديَد من 
الفعاليات  اجنش1طة التوعوية  التثقيفية 
التي أّكدت عىل رض رة اال9تاا5 الذي يجب 

أن يحظى به الشهداُء اجبرار  ذ  9م. 
 يف ذات السياق نّظم أبلاُء كساة  معهم 
الش1هداء  االلتااعي1ة  أرُس  الش1خصيات 
امَلع1ِرَض الس1لويَّ لص1ور الش1هداء ال1ذي 
احت1ود عىل صور  بيانات الش1هداء اجبرار 

من أبلاء املديرية. 

 : صنعاء 
كّرم1ت مؤسس1ُة بُلي1ان التلاوية )35( 
متطوع1اً  متطوع1ة لدد املؤسس1ة؛ نظريَ 
الجه1ود املخلص1ة  العط1اء املتاي1ز ال1ذي 
بذل1وه  ما زال1وا يبذلون1ه خدم1ًة لوطلهم 
 مجتاعه1م.   يف الحف1ل التكريا1ي ال1ذي 
بالعاصا1ة صلع1اء  اجح1د،  أم1س  أقي1م، 
تح1ت ش1عار »عطاء  بل1اء«، أش1اد أحاد 
الكب1يس -نائ1ب املدي1ر التلفيذي ملؤسس1ة 
بلي1ان التلاوي1ة-، باملتطوع1ا  بالتطوع 
كقياة إنس1انية سامية  س1لوك متجذر يف 
اقااة الش1عب اليالي، مؤكداً أن املؤسس1ة 
تفخ1ر أن ااان1ا باملائة من الك1وادر التي 
تعاُل يف مش1اريع بليان 19م من املتطوعا 
 9م س1بُب اللجاح؛ جنهم يقومون بالعال 
الطوعي اللابع من اإلحس1اس باملس1ؤ لية 
تجاه املجتاع،  ال يس1عون من  راء ذلك إ9 
كسٍب مادي نظريَ لهود9م،  لكن من قبيل 
الوا1اء تقو5ُ املؤسس1ة بتكريم 19ذه الفئة 

املعطاءة  املتفانية. 
 لف1ت الكب1يس إ9 أن املؤسس1ة تق1و5 

بدراس1ة مش1اريَع م1ن املتطوع1ا، بحيث 
يكون كادر9ا م1ن املتطوعا،  تعال أَيْضاً 
لخدم1ة املتطوع1ا،  م1ن 9ذه املش1اريع 
أكادياي1ة بلي1ان الت1ي س1تخصص لصقل 
موا19ب املتطوع1ا  تدريبهم  إكس1ابهم 
املهارات الالزمة لتحسا أدائهم  خراتهم، 
الطوع1ي  العا1ل  م1رش ع  أَيْض1اً   مله1ا 
التخص1يص، مبيلاً أن حام1ي التخصصات 
كالطب  التاريض  الهلدس1ة لو خصصوا 
من  قته1م س1اعة يف اليو5 لخدم1ة العال 

الطوع1ي اس1يقومون بعال لب1ار،  ماا 
تس1عى املؤسس1ة تثبيته مس1تقبال لخدمة 
املتطوعا  تش1جيعهم  تكرياهم »لائزة 

بليان للعال الطوعي«. 
 أ ض1ح املديُر التلفيذيُّ ملؤّسس1ة بليان 
أن املتطوع1ا 19م للود يف س1احة التلاية 
 أنلا لن نس1تطيَع الخر ج م1ن املحن التي 
ارضها عليل1ا العد ان الغاش1م إال بتظاار 
ة من الش1باب أمثال 9ؤالء  الجه1ود  َخاصَّ

املتطوعا. 

فيما اللحّية تدشن حملة التجنيد وتعلن استعداد 
أبنائها االلتحاق بمعسكرات التدريب 

رئيس الثورية العليا يشارك أهالي مديرية بيت 
الفقيه بالحديدة وقفتهم االحتجاجية وإعالن النفري 

حرائر موشك عنس وزراجة الحداء 
يحيني الذكرى السنوية للشهيد 

 : الحديدة 
تزاُمل1اً مع الذكرد الس1لوية للش1هيد، 
نظ1ََّم أبلاُء مديرية بي1ت الفقيه باحااظة 
الحديدة، أمس،  قفًة احتجاليًة مسلحة، 
بحضور محاد ع1ي الحواي رئيس اللجلة 
الثوري1ة العليا  عدٍد من مش1ايخ   لهاء 

املديرية. 
 يف الوقف1ة أعل1ن أ19ايل بي1ت الفقي1ه 
اللفريَ الع1ا5  التفاعل مع حال1ة التجليد 
 التحش1يد التابعة ل1وزارة الدااع من ألل 
را1د الجبهات باملال  الرل1ال؛  ااًء لدماء 
البطولي1ة  ملواقفه1م  الش1هداء  تخلي1داً 

 املرّشاة يف ميادين العزة  الكرامة. 
 عق1ب الوقف1ة قّد5 أبل1اء مديرية بيت 
الفقيه قاال1ًة غذائية  مالية، باإلَضاَاة إ9 
مجاوع1ة من امل1وايش  اجبق1ار  الِجاال؛ 
دعا1اً للارابط1ا يف الجبهات م1ن أبطال 

الجيش  اللجان. 
م1ن لانب آخر، دش1لت مديرية اللحية 

بالحدي1دة، أمس، حالة التعبئ1ة  التجليد 
الطوعي بحضور  كيل املحااظة عبداملجيد 
الشامي،  قيادات السلطة املحلية مشايخ 

  لهاء املديرية. 
ع1ىل  التدش1ا  يف  املش1اركون  َد  َ َش1دَّ
لاللتح1اق  الجاي1ع  تح1رك  رض رة 
الجبه1ات  التدري1ب  را1د  باعس1كرات 
بالرل1ال  العت1اد ملواله1ة ق1ود الغ1ز  
 االحتالل، الاتا إ9 املؤامرة الخطرية التي 
تح1اك ضد اليان من قب1ل تحالف العد ان 
الحت1الل اجرايض اليالي1ة  نه1ب ار ات1ه 
 خرياته، ما يتطلب راد الجبهات بالرلال 
الوط1ن  س1يادته  ع1ن  دااع1اً   العت1اد؛ 

 استقالله. 
الوطلي1َة  الق1ود  املش1اركون   دع1ا 
 املشايَخ  اجكاديايا  ملظااِت املجتاع 
املدن1ي، إ9 اس1تارار الصا1ود يف موالهة 
الع1د ان  إاش1ال ُمَخّططات1ه، ُمش1يدين 
باواق1ف  تضحيات أبل1اء مديرية اللحية 
 ما يشكلونه من  الهة قوية  علفوان يف 

صد الغزاة  املحتلا. 

 : ذمار 
نّظا1ت الهيئ1ُة اللس1ائيُة جنص1ار الله 
يف ملطق1ة موش1ك باديرية مغ1رب علس 
 بالطقة زرال1ة مديرية الحداء محااظة 
ذم1ار، أم1س، اعالي1اٍت خطابي1ًة  اليًة؛ 
بالاس1بة الذكرد الس1لوية الشهيد تحت 

شعار »عىل ُخَطاكم ناي«. 
 ألقيت يف الفعاليات العديُد من الكلاات 
اجد ار  تخلي1د  أ9اي1ّة  إ9  أش1ارت  الت1ي 
البطولي1ة للش1هداء الذي1ن بذلوا أنفس1هم 
 أر احهم يف س1بيل الله  يف س1بيل حااية 
أ طانه1م  ارتق1وا إ9 ل1وار ربه1م أال1اء 

تأديتهم  البهم يف ساحات الرشف  العزة 
 الكرامة. 

 لفت1ت املش1اركاُت إ9 اضل الش1هداء 
 ملزلته1م العظيا1ة علد الل1ه  مكانتهم 
الرايعة يف املجتاع؛ كونهم قدموا أر احهم 
رخيص1ًة يف س1بيل الدا1اع ع1ن الوط1ن، 
مثالاٍت التضحياِت  املالحَم البطولية التي 
س1ّطر9ا الش1هداء يف مختل1ف الجبهات يف 
موالهة قود العد ان  الدااع عن الوطن. 
تخل1ل الفعاليات ااتتاُح معاِرَض لصور 
1اات تعكُس  الش1هداء احتوت ع1ىل مجسَّ
ال1ر َح الجهادي1ة الت1ي يتات1ُع به1ا أبلاُء 

اليان. 

محافظ عمران يدشن فعاليات الذكرى 
السنوية للشهيد بمديريتي حوث وسفيان

 : عمران 

ااتت1ح ايصل لعا1ان – محااظ عا1ران، أمس، معاِرَض لصور الش1هداء يف 

مديريت1ي حوث  س1فيان، يف إطار اعاليات الذكرد الس1لوية للش1هيد، بحضور 

القايض اضل املطاع -رئيس نيابة محااظة عاران-،  العايد محاد عي املتوكل 

-مدير عا5 رشطة املحااظة-. 

كاا قا5 محااظ عاران، أمس، بزيارة إ9 ر ضات الش1هداء يف سفيان  حوث 

 ااًء  عرااناً بتضحياتهم الغالية  الكبرية يف سبيل عزة  ِراعة الوطن. 
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 : حوار / 
حسين الشدادي:

 
-  عل��ى صعي��ِد مباَدَل��ِة الوف��اِء بالوفاء 
وتزاُمناً مع ِذْك�َرى الش��هيد الس��نوية.. ما 
ال��دوُر ال��ذي تقوُم ب��ه املَُؤّسس��ة يف ِذْك�َرى 

الشهيد السنوية؟
بس1م الله الرحان الرحي1م،  الصالُة 
 الس1ال5ُ عىل س1يدنا محاد  ع1ىل آله، 
الحاُد لل1ه القائِل )ِم1َن اْلُاْؤِمِلَا ِرَلاٌل 
َصَدُق1وا َما َعا19َُد ا الل1ََّه َعَلي1ِْه َاِالُْهم 
ن يَلتَِظُر، َ َما  ن َقَىٰ نَْحبَُه َ ِملُْه1م مَّ مَّ
لُوا تَبِْدياًل(، بدايًة لاء إنشاء ُمَؤّسسة  بَدَّ
الش1هداء بتولي1ه م1ن الس1يد القائ1د 
َعبدامللك بدر الدي1ن الحواي حفظه الله 
 رعاه يف عا5 191932 املوااق 52011؛ 
به1دف رعاي1ة أرس الش1هداء يف كاا1ة 

املجاالت. 
  ُمَؤّسس1ُة الش1هيد - 9ي امُلَؤّسسُة 
الت1ي ُ ِل1َدْت من رح1م املعان1اة- تقو5ُ 
بعديِد اجد ار إ9 لانب إحياء امللاس1بات 
 الفعاليات  اجنشطة التي تخلُِّد ِذْك1َرد 
الشهداء العظااء  تكر5ُِّ  تُِجلُّ أرَس9م، 
تقو5ُ امُلَؤّسس1ة بزي1ارات ميدانية جرس 
الش1هداء يف الذِّْك1َرد الس1لوية للشهيد، 
حي1ث تق1و5 امُلَؤّسس1ة خ1الل زياراتها 
جرس الش1هداء بتقديم الهداي1ا الرمزية 

 اج ساة  الدر ع.. 
 تعتر 9ذه الذِّْك1َرد السلويُة للشهيد 
محط1ًة نس1تذكُر ايه1ا مآاَر الش1هداء 
العظا1اَء،  نق1ُف ع1ىل مواقِفه1م التي 
 قفو9ا م1ن ألل إحق1اق الحق  إعالء 
كلا1ة الله  الذَّ د عن املس1تضعفا من 

عب1اد الله، يف 9ذه امللاس1بة أيضاً إحياٌء 
ل1ر ح الجه1اد ل1دد املجتا1ع اليال1ي، 
 الدا1ع بأبل1اء املجتا1ع اليال1ي للذ د 
ع1ن البلد  عن اس1تقالل  كرام1ة البلد 
 استلهاض الش1باب إ9 لبهات القتال، 
اهذه تُعتَرُ محط1ًة من محطات اللفري 
املجتا1ع  أبل1اء  لكاا1ة  الجبه1ات  إ9 
اليالي،  يف 9ذه امللاس1بة يتمُّ االحتفاُء 
بالش1هيد، من خالل تقديِر  تكريم أرس 
الش1هداء،  تقديم الهداي1ا  زيارات أرس 
الش1هداء،  عال موائد طع1ا5  ضيااة 
جرس الشهداء  العديد من اجنشطة التي 
تستهدُف أرس الش1هداء يف 9ذا الجانب، 
يف لانب املعل1وي  الجان1ب التكرياي، 
 9ل1اك محط1اٌت يف بقية الس1لة تقا5ُ 
ايها اعالياٌت جرس الشهداء، ايها تَُخلَُّد 
 ايها تَُكر5َُّ أرس الشهداء بشكل عا5. 

 
-  م��ا الذي تقدُِّمُه املَُؤّسس��ة يف س��ياق 
برامجه��ا املتع��ّددة لرعاي��ة وتأهي��ل أس��ر 

الشهداء؟ 
ُمه امُلَؤّسس1ُة يلطلُق من  اقع  ما تقدِّ
الشعور باملسؤ لية،  قد تَح1ّرك كادُر9ا 
باختل1ف  ظائفهم عىل 9ذا اجس1اس، 
 ع1ىل 19ذه املب1ادئ  القي1م  انطلقل1ا 
الوا1اء  الوا1اء ج19ل  لتقدي1م رس1الة 
لهؤالء الش1هداء العظااء، انطلقت 9ذه 
امُلَؤّسس1ُة  لديه1ا العديُد من املش1اريع 
املج1االت  ش1تى  يف  امُلَؤّسس1ة   تعَا1ُل 
الرعاي1ة  يف  الش1هداء  ب1أرس  للعلاي1ة 
االلتااعي1ة، مث1الً يف 19ذا الجانب لدد 
امُلَؤّسس1ة العديُد من الرامج  اجنشطة 
أَيْضاً   املش1اريع االلتااعي1ة،  9ل1اك 
برنامج الغذاء،  9ذا الرنامج يستهدُف 
أرس الش1هداء الفقراء عىل مدار السلة، 

ة أرس الش1هداء اجشد اقراً  الذين  َخاصَّ
بدرل1ة  اجطف1ال  م1ن  الكث1ريَ  لديه1م 
أساس1ية،  يق1د5 9ذا الرنام1ج لكااة 
أرس الش1هداء يف امللاس1بات، يف اجعياد، 
الس1لوية  الذِّْك11َرد  رمض1ان،  يف  يف 
امللاس1بات  م1ن  العدي1د  للش1هيد،  يف 
الديلي1ة، أَيْضاً يف الجان1ب الصحي لديلا 
العديد من املشاريع من ضالها  أ9اها 
التلس1يُق مع  زارة الصح1ة  مخاَطبة 
للعلاية  املستشفيات  الهيئات الصحية 
بأرس الش1هداء،  تقديم كااة الخدمات 
الصحي1ة باملجان أَْ  برس1و5 ال تتجا ز 
العرشين يف املائة يف بعض املستشفيات، 
كذل1ك يف الجان1ب الربوي لديل1ا العديُد 
من اجنشطة، من ضالها توزيع حقيبة 
مدرسية بكااة مستلزماتها لكااة أرس 
الش1هداء امللتحقا باملدارس،  كذلك ما 
يخص ط1الب الجامع1ات لديلا نش1اط 
حثيث  تلس1يٌق مع  زارة التعليم العايل 
بالعلاية بأرس الش1هداء؛ الستيعابهم يف 
مقاعَد مجاني1ٍة يف الجامعات الحكومية 
1ة اج9لي1ّة م1ن حص1ة التعليم   الَخاصَّ
الع1ايل، كذلك لديلا العديد من املش1اريع 
 اجنش1طة املعلوي1ة  التكرياية،  التي 
م1ن أ9اه1ا  أبرز19ا إحي1اء الذِّْك11َرد 
الس1لوية للش1هيد،  التي نعي1ش حالياً 
ألواء 9ذه امللاس1بة السلوية العظياة، 
5ُ العدي1ُد من الفعاليات   الت1ي ايها تُقدَّ
اجنشطة التي تستهدُف أرس الشهداء. 

 
 - هل لك أن تعرفنا على أبرز األنش��طة 
الثقافية للُمَؤّسسة خالل الذِّْك�َرى السنوية 

للشهيد؟ 
طبعا الذِّْك1َرد السلوية للشهيد -9ي 
كاا أس1لفت- 9ي محطٌة الس1تحضار 
ر ح الجه1اد  االستش1هاد يف نفوس1لا 
َلايعاً،  ايها يلبغي أن نستذكَر َلايعاً 
كاجتاع يالي مس1لم الوا1اَء  أ9ايته 
للاب1ادئ  القيم التي ضّح1ى من أللها 
19ذه  العظا1اء،  يف  الش1هداء  19ؤالء 
امللاس1بة أَيْض1اً نس1تذكر  البَل1ا تجاه 
أرس الش1هداء علاي1ًة  رعاي1ًة  تكريااً 
امللاس1بة  19ذه  اجرس،  له1ذه   إع1زاز 

ملاس1بة تط1ل عليل1ا يف ُكّل ع1ا5  9ي 
ملاس1بة عزي1زة  غالي1ة ل1دد لاي1ع 
اليالي1ا  لي1س اق1ط أرس الش1هداء 
 19ي من ا9م الفعاليات  م1ن أَْكب1َر9ا 
الت1ي يحييه1ا الش1عب اليال1ي العتبار 
ضخامة  أعداد الش1هداء العظااء الذي 
قدم1وا أر احهم يف س1بيل الل1ه  الدااع 
عن اجرض  الع1رض، لهذا الغرض كان 
لها زخاه1ا الكب1ري،  تق1ا5 العديُد من 
الفعاليات الثقااية  الفلية  االحتفائية 
يف لايع اجحي1اء  لايع القرد  العزل 
 لاي1ع مديريات املحااظ1ات،  يكون 
لها حضور لاا9ريي كبري  تقا5 خالل 
9ذه امللاس1بة معارض صور الش1هداء 
 تج1ري حالي1اً تحض1ريات كب1رية لداً 
لصور الش1هداء عىل مس1تود املديريات 
مس1تود  ع1ىل   املحااظ1ات  تق1ا5 
بع1ض  يف  مديري1ة  محااظ1ة  كل  ُكّل 
محااظات الجاهورية اليالية معارض 
ص1ور الش1هداء، أَيْض1اً 9ل1اك برنامج 
لزيارة أرس الش1هداء، حيث تَُشكَّل لجان 
لزي1ارة لاي1ع أرس الش1هداء يف عا1و5 
امللاط1ق  تُق1د5َّ لهم الهدايا  اج س1اة 
 الدر ع،  يف 9ذه امللاس1بة أَيْضاً 9لاك 
برنامج زيارة ر ضات الشهداء  يجري 
التحض1ري لها مس1بقاً  اس1تكاال بلاء 
أرضح1ة الش1هداء  تحس1يلها  عا1ل 
الحدائ1ق  اللواا1ري ايه1ا حت1ى تكوَن 
بالش1كل ال1ذي يلي1ق به1ؤالء الش1هداء 
العظا1اء  بالش1كل الذي يدا1ُع ببقية 
لل1ذ د  االنط1الق  إ9  اليال1ي  املجتا1ع 
عن البل1د  َدْحر الغ1ازي املحتل املعتدي 

 موالهة 9ذا العد ان املتغطرس. 
 

املدني��ني  للش��هداء  بالنس��بة  م��اذا   -
الجوي��ة  الع��دوان  بغ��ارات  قض��وا  الذي��ن 
التي اس��تهدفتهم يف منازله��م هل تهتم 
املَُؤّسس��ة ألمره��م أم أن اهتماماِتها حالياً 
تقتص��ر على ش��هداء الواج��ب املقدس وما 

هي األسباب؟ 
طبعاً يف 9ذه امللاس1بة 9لاك مساحٌة 
اإلع1ال5  يف  مس1تود  ع1ىل  1ص  تُخصَّ
معارض صور الش1هداء إلظهار بشاعة 
العد ان م1ن خالل إبراز بع1ض املجازر 

 بعض الجرائ1م التي ارتكبه1ا العد ان 
يف  اآلمل1ا  الش1عب  19ذا  أبل1اء  بح1ق 
اجس1واق  البي1وت  اجع1راس، يف 19ذه 
امللاس1بة نح1ن نحرص كذل1ك يف عرض 
بعض لرائم العد ان املتاثلة التفجريات 
الت1ي نفذتها أد ات العد ان يف املس1الد 
 يف اجس1واق  يف بعض املعسكرات، من 
خالل مع1ارض صور الش1هداء،  حالياً 
الش1هداء معلي1ون  ُمَؤّسس1ة  نح1ن يف 
الجبه1ات؛  بش1هداء  رئيس1ية  بدرل1ة 
بس1بب اس1تارار الع1د ان  م1ا يخلفه 
م1ن عدد كبري لداً من الش1هداء، الحن 
نقت1رص عىل بع1ض اجنش1طة الخريية 
 اإلنَْس1انية ع1ىل أرس ش1هداء الوال1ب 
املق1دس، الذي انطلق1وا للدااع عن البلد 
يف لبهات القت1ال للدااع عن البلد،  9و 
 ال1ٌب ديلي   طل1ي مقدس ع1ىل ُكّل 

يالي غيور. 
 باللس1بة للش1هداء املدني1ا الذي1ن 
قض1وا لراء غ1ارات الع1د ان اجمريكي 
الس1عودي نح1ن بعون الل1ه عازمون يف 
املس1تقبل ع1ىل أن تش1الهم  أرس19م 
برامج امُلَؤّسس1ة؛ لكن نظ1راً لصعوبات 
الوضع االقتص1ادي  الحصار املفر ض 
ع1ىل اليان م1ن قبل الع1د ان اجمريكي 
الس1عودي تعاني امُلَؤّسس1ة من ضائقة 
مالية، بالتايل نحن يف ُمَؤّسس1ة الشهداء 
نوال1ه حس1ب اج لوي1ات، اأ لوي1ات 
حالي1اً  بدرل1ة  امُلَؤّسس1ة  ا9تا1ا5ُ 
رئيسية بشهداء الوالب املقدس شهداء 
الجبهات،  نأم1ل أن يكون 9لاك تفاعٌل 
رس1اي  مجتاع1ي للعلاية بالش1هداء 
املدني1ا الذي1ن قَضوا برضب1ات طريان 

العد ان اجمريكي السعودي. 
 

- رعاية أسر الشهداء مسؤولية إْنَسانية 
ودينية ووطني��ة.. ما الذي يقدمه املجتمع 

تجاهها؟ 
طبعاً أنش1طة ُمَؤّسسة الشهداء  كل 
م1ا نقدم1ه م1ن مش1اريع 19ي بفضل 
الل1ه س1بحانه  تع1ا9،  بفض1ل لهود 
املتعا ن1ا  ااعي الخري م1ن الداعاا، 
اكل ما تقدمه امُلَؤّسس1ة جرس الشهداء 

ُمه الشهداُء العظااُء   ااًء  عرااناً بجزيل ما يقدِّ

من تضحيات كبرية يف در ب الجهاد  االستشهاِد 

يف سبيل الله،  يف سبيل الدااع عن الوطن  اجرض 

 العرض، تعَاُل ُمَؤّسسُة الشهداء لرعاية  تأ9يل 

َ لها عىل إحياء الذِّْك1َرد  أرس الشهداء باا تيرَّ

السلوية للشهيد بزيارات ميدانية جرس الشهداء 

 تقديم الهدايا الرمزية  اج ساة  الدر ع جرس 

الشهداء، إ9 لانِب العديد من الرامج التي تقو5ُ بها 

ة بالشهداء أَْ  تلك  امُلَؤّسسة خالل امللاسبات الَخاصَّ

ة باال9تاا5  الرعاية بأرس شهداء  اجُْخ1َرد الَخاصَّ

الوالب املقدس.. 

يف 9ذا اإلطار ألرت صحيفُة املسرية الحواَر التايل مع 

رئيس ُمَؤّسسة الشهداء اجستاذ طه أحاد لران، 

عاا تقو5ُ به امُلَؤّسسة لرعاية 9ذه الفئة العظياة يف 

سياق ا9تاامها املتواصل  الدؤ ب برياض الشهداء 

الخالدين  أ9اليهم  ذ يهم. 

طه أحمد جران رئيس مؤّسسة الشهيد في حوار لـصحيفة المسيرة:
ندعو التجار ورجال املال واألعمال لكفالة أطفال الش����������هداء ونحن موجودون يف األحياء والقرى والعزل

الذكرى السنوية للشهيد محطة نستذكر فيها مآثَر الشهداء العظماء
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 9و قليل لداً، مقابل عطاء  تضحيات 
 ك1ر5 9ؤالء الش1هداء العظا1اء، إال أّن 
م1ا يقدمه أبل1اء املجتا1ع اليالي تجاه 
أرس الش1هداء ال بأس ب1ه مقارنة بهذه 
الظ1ر ف الصعبة التي س1ببها العد ان 
 الحصار، الحن يف ُمَؤّسس1ة الش1هداء 
يقدم1ه  م1ا  ع1ىل  تقت1رُص مش1اريعلا 
أبل1اء املجتا1ع اليال1ي  ااعل1و الخري 
 امللظاات الخريية  ما ش1ابه ذلك،  ال 

يولد 9لاك أي دعم آخر. 

- ه��ل يتم تأهيل أبناء الش��هداء علمياً 
ليعتمدوا على أنفسهم مستقبال؟ 

نعم يف 9ذا السياق نحن بدأنا  يف العا5 
املل1رص5 52017 بإنش1اء معهد اقتدار، 
 من خالله نسعى إ9 تدريبهم  تأ9يلهم 
يف لاي1ع الجوان1ب العالي1ة  املعراية، 
كذل1ك يف مجال الِحَرف املهلية،  كذلك يف 
الجانب الربوي للا باع كبري لداً ملتابعة 
أبلاء الش1هداء  الداع به1م إ9 املدارس، 
الحلق1ات  به1م  ندا1ُع  اإلل1ازات   يف 
الكش1فية  حلقات الدرس يف املس1الد، 
 نأمل أن يك1ون 9لاك تع1ا ٌن  تظاار 
للجهود م1ن لايع الربوي1ا العاملا 
يف عا1و5 مديري1ات  ُع1َزل الجاهورية 
للعلاي1ة بأبل1اء الش1هداء  باعتبار19م 
أ لوي1ة   الباً ع1ىل ُكّل يال1ي؛ تقديراً 
لتضحيات الش1هداء العظااء سال5 الله 

عليهم ألاعا. 
 

- ملاذا ال يتم إنش��اُء م��دارس وجامعات 
��ة يك��ون ريُعها ألس��ر  ومستش��فيات َخاصَّ

الشهداء؟ 
 يف الواق1ع توّس1ع اللط1اُق الجغرايف 
مُلَؤّسس1ة الش1هداء ملذ بداي1ة العد ان 
عىل اليان  تحول إ9 عاو5 الجاهورية 
اليالية، حي1ُث كان نطاقها يف الس1ابق 
ظ1ل  محااظت1ا،  يف  ع1ىل  مقت1رصاً 
العد ان بدأنا نواكب اجنشطة التي ترعى 
أرَس الشهداء بحس1ب اج لويات، ابدأنا 
بالتلس1يق م1ع  زارة الربي1ة  التعليم 
 مع م1دراء املدارس  مع مدراء مدارس 
التعلي1م اج9يّ يف بع1ض مديريات أمانة 
العاصاة،  عىل أساس أن يتم تخصيص 
نس1بة من ُكّل مدرسة،  9لاك تم توزيع 
استاارات لعاو5 مدراء املدارس اج9ليّة، 
 الحا1د لل1ه قدمت مب1ادرات ليدة من 
مدراء املدارس اج9ليّة،  نش1كر9م عىل 
9ذه املبادرات،  نحا ل أن نسلط الضوء 
ايا1ا يخ1ص أرس الش1هداء  رعايتهم 
بحس1ب اج لويات،  يف َما يُخصُّ إنشاء 
1ٍة ب1أرس الش1هداء لديلا  م1دارَس َخاصَّ
رؤي1ة مطر حة،  س1لعال عليها بعون 
الله من بداية العا5  قد بدأنا بالتحضري 
لهذا امل1رش ع يف إطار مديريات محددة؛ 
نظ1راً لإلمكانات الكبرية الت1ي يتطلبها 
إنش1اء مثل 9ذه امل1دارس، أَيْض1اً نركز 
حالياً عىل موضوع التلسيق مع مختلف 
املدارس، باعتباره أش1اَل،  نحن نحال 
يف 19ذا املج1ال ُكّل من لديه ق1درة  من 
لديه عالقة أن يُعلَى بأرس الش1هداء  أن 

عليه مسؤ لية كغريه. 
 

- أقص��د أن املش��اريع االس��تثمارية هي 
ضمان الس��تدامة عمل املَُؤّسسة يف املجال 

الخريي ولرعاية أسر الشهداء؟ 
يف الواق1ع 9ل1اك عقب1ة كب1رية  9و 

اس1تارار الع1د ان الظال1م ع1ىل بلدنا، 
ِاإنشاء مشاريع اس1تثاارية تستهدف 
أرباحها أرس الشهداء، 9ذا اليشء يحتاج 
إ9  ا1رة إمكانات، ما يغّطي احتيالات 
امُلَؤّسس1ة اليومية  الطارئ1ة  الالزمة، 
 أن تك1ون 9لاك  ارة لتلفيذ مش1اريع 
اس1تثاارية،  نحن نرّكُز عىل مش1اريع 
عا1و5  يف  الش1هداء  أرس  تس1تهدف 
الجاهوري1ة يف لاي1ع الجوان1ب، مثالً 
التعليم نحن نركز عىل أرس الشهداء عىل 
حص1ول الفائدة ا1إْن حصل1ت الفائدة 
ة اهذا  بالتلس1يق م1ع امل1دارس الَخاصَّ

يشء ليد باللسبة للا. 
 

- هل توجد رعاية صحية ألسر الشهداء 
يف املستشفيات؟

نحن تابعل1ا الحكوم1ة  حصللا من 
رئيس1ها ع1ىل ق1رار  تولي1ه إ9  زي1ر 
ب1رض رة  العام1ة  الس1كان  الصح1ة 
مخاطب1ة كااة الهيئات  املستش1فيات 
الخدم1ات  لتقدي1م  الصحي1ة   املراك1ز 
الصحي1ة بجاي1ع أنواعه1ا لجايع أرس 
الدرل1ة اج 9 باملج1ان  الش1هداء م1ن 
بلس1بة مائة يف املائة،  19ذا يعتر ليداً 
 يخفف أعباًء كبريًة عىل أرس الشهداء. 

 
- مل��اذا َأْيض��اً ال يت��م مخاطب��ة اتح��اد 

ة؟  املستشفيات الَخاصَّ
9ل1اك عا1ٌل تُرتُّب ل1ه  زارة الصحة 
املستش1فيات  ب1ا  العام1ة  الس1كان 
1ة،  ي1ِرأس 9ذا العا1ل الدكتور  الَخاصَّ
َعبدالعزي1ز الديلاي  19و  كيُل الوزارة 
لقط1اع الرعاي1ة يف  زارة الصح1ة، عىل 
أس1اس أن يتم تخصي1ص ملح مجانية 
يف ُكّل مستش1فى  يف ُكّل مرَكز  نس1بة 
معيل1ة عىل أس1اس أن تك1ون اج لوية 
ايها للجرحى  أرس الشهداء  اللازحا 
 املحتالا من أبلاء املجتاع اليالي. 

 
- ما ه��ي الصعوب��ات والعراقي��ل التي 

تواجه سرَي عمل املَُؤّسسة؟ 

9لاك عراقيُل  صعوباٌت تواله عاللا 
 طاوحلا،  تتاث1ل أبرز 9ذه الصعوبات 

اس1تارار  يف 
الع1د ان اجمريكي 
ال1ذي  الس1عودي، 
نسأل الله سبحانه 
يكش1َف  أن   تعا9 
الُغّا1ة ع1ىل أبل1اء 
اليال1ي  الش1عب 
َل  املظلو5،  أن يعجِّ
املب1ا  بالل1رص 
19ذا  ع1ىل  لليا1ن 
الظال1م،  الع1د ان 
العد ان  ااستارار 
19و أَْكب11َر عقبة، 
مع أنل1ا لليلا من 
9ذا العد ان در ساً 
تعلالا9ا 1  تتاثل 
يف  ال1در س  19ذه 
الص1ر  الصا1ود 
 يف كيفي1ة تحويل 
إ9  التحدي1ات 

ارص. 
 

خت��ام  يف   -
ه��ذا الحوار الش��يق 
ه��ي  م��ا  معك��م.. 
الت��ي  كلمتك��م 
توجيهه��ا  تحب��ون 
الش��هداء  ألس��ر 
اليمني  وللمجتم��ع 

بشكل عام؟ 
رسالٌة  لديلا 
َهها  نولِّ أن  نريُد 
املجتاع  أبلاء  إ9 
أن  اليالي،  9ي 
9م  الشهداء  أرَس 
أعلاقلا  يف  أمانة 
كاجتاع  َلايعاً 
نتحال  مسلم 
أما5  املسؤ لية 

حكومًة  شعباً،  سبحانه  تعا9  الله 
الخري  كل  التجاَر  ااعي  9لا   ندعو 

املحبة  يد  ملد  العون،  يد  ملد  امللظاات 
 الوااء  العطاء جرس الشهداء،  العلاية 
بهم،  9لاك مشاريُع  أنشطٌة  برامُج 
9ذه  الشهداء،  من  ُمَؤّسسة  تقدمها 
اجيتا5  لكفالة  إحسان  برنامج  الرامج 
لديه  من  التجار  كل  كااة  ايه  ندعو 
الذي  الرنامج  9ذا  يف  لالشراك  مقدرة 
يتايز بالشفااية  الوضوح مع الكفيل 
بالشهيد،  بإمكان أي كاال أن نرتب له 
لقاءاٍت مع َمن يكفلهم يف 9ذا الرنامج، 
اج 9  بالدرلة  خالله  من  نعتلي  نحن 
بلا  بلاٍت،  نركز  الشهداء  بأيتا5 
عاو5  من  ملهم  نختار  الفقراء  عىل 
ندعو  الحن  الجاهورية،  محااظات 
التجاَر  املقتدرين للعلاية بأرس الشهداء 
بشكل عا5، أرس الشهداء مولود ن يف 
لديلا  َ أَيْضاً  اجحياء  القرد  الُعَزل، 
أن  ياكن  برامُج  أنشطٌة  امُلَؤّسسة  يف 
الجهوُد  لتتظااَر  إليها  اجيادي  تولَه 
بأرس  للعلاية  الشهداء  ُمَؤّسسة  مع 
الشهداء،  نَسأُل اللَه سبحانه  تعا9 أن 
َقلا َلايعاً  أن يكتَب ألر َمن سا9م  يواِّ
 كفل أرسة شهيد أَْ  أعان يتيااً أَْ  أعان 
مسكيلاً،  نقول لهم شكراً ج9ل الفضل 
 الجود  العطاء  اإلحسان،  السال5 

عليكم  رحاة الله  بركاته. 

إعالن مناقصة عامة 
تعلن الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( 2018 بشأن 
100 %، وعلى  الهيئة وملحقاته والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي  تنفيذ خدمة أعمال نظافة مبنى 
العناوين  إىل  الرسمي  الدوام  أوقات  أثناء  الخطية  بطلباتهم  التقدمُ  املناقصة  هذه  يف  باملشاركة  الراغبني 

التالية:
»الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي – اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية – سكرتارية لجنة املناقصات / 

الجراف / شارع املطار«، وذلك لشراء وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )5000( خمسة آالف ريال ال ترد.
- آخر موعد لبيع الوثائق هو تأريخ 2018/2/28م.

- يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحددة ومكتوب عليه اسم 
الجهة واملشروع ورقم عملية الشراء واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1- تقديم ضمان بنكي بنفس صيغة النموذج املحددة يف وثائق املناقصة أو شيك مقبول الدفع بمبلغ 
املظاريف  تأريخ فتح  ريال، صالح ملدة مائة وعشرين يومًا من  أربعمائة وسبعة آالف   )407.000( مقطوع 
صادر عن بنك داخل الجمهورية اليمنية ومعزّز من بنك مصرٍَّح له من قبل البنك املركزي اليمني غري 

مشروط وغري قابل لإللغاء.
2- أن تكون فرتة سريان العطاء تسعني يومًا من تأريخ فتح املظاريف.

3- صورة من البطاقة الضريبية سارية املفعول.
4- صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.
5- صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.

6- صورة من شهادة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على املبيعات.
7- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

8- صورة من شهادة السجل التجاري ساري املفعول.
تُستثنَى الشركاتُ األجنبية من تقديم الشهادات والبطائق املشار إليها آنفًا ويُكتفى بتقديم الوثائق 

القانونية املؤهلة والصادرة عن البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
آخر موعد لتقديم واستالم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م، 

ولن تُقبََل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد، وستتم إعادتها بحالتها املسّلمة إىل أصحابها.
سيتم فتحُ املظاريف يف نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م 
أو مَن يمثلهم بتفويٍض  العطاءات  الهيئة بحضور أصحاب  املوضح أعاله بمكتب مدير عام  الهيئة  بمقر 

رسمي موّقع ومختوم.
يمكن للراغبني باملشاركة يف هذه املناقصة االطالعُ على وثائق املناقصة قبل شرائها وكذا زيارة املوقع 

خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة 25 يومًا من تأريخ نشر أول إعالن.
واهلل ولي التوفيق..

طه أحمد جران رئيس مؤّسسة الشهيد في حوار لـصحيفة المسيرة:
ندعو التجار ورجال املال واألعمال لكفالة أطفال الش����������هداء ونحن موجودون يف األحياء والقرى والعزل

نعمُل بالتنسيق مع التربية لتخصيص نسبة في كل مدرسة ألبناء 
الشهداء وهناك مبادرات جيدة من المدارس األهلية ونشكرهم عليها 
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هل يتمدد العدوان السعودي ــ 
اإلماراتي إلى سلطنة ُعمان؟

قاسم عز الدين 
الحش1وُد الس1عوديُة 111 اإلماراتية عىل حد د س1لطلة 
ُعا1ان يف محااظة املهرة اليالية، تيش ب1أن اإلماراِت التي 
حس1ات االس1تيالء عىل عدن  بعض املحااظات الجلوبية 
تكش1ُف عن مطامعه1ا التأريخية يف س1لطلة ُعاان بدعم 
سعودي  غطاء أمريكي. لكن ما مّهدت له يف اليان بذريعة 
الدااع عن الرشعية قد يلقلب عليها يف سلطلة ُعاان سيفاً 

ُمْصَلتاً. 

ذريعة التاهيد للعد ان 9ي اتهاماٌت مبارشة للس1لطلة 
بتهريب اجسلحة  املعونات جنصار الله

يف املس1ار نفسه الذي دّشلته الس1عودية  اإلمارات ضد 
قطر، تحا ل تجديده ضد سلطلة ُعاان مستلدة إ9 دعائم 
مس1ّلحة لم تكن تاتلكها ضد قطر. االعد ان السعودي 11 
اإلماراتي يتهم الس1لطلة باالنحياز إ9 إيران؛ جنها لم تجاِر 
الري1اض  أبو ظب1ي  البحرين يف العد ان ع1ىل اليان،  لم 
تش1ارك بالتدمري  الحص1ار  التجويع بذريع1ة الدااع عن 

الرشعية التي لّهزتها الرياض. 
ذريعة التاهيد للعد ان 9ي اتهامات مبارشة للس1لطلة 
بتهريب اجس1لحة  املعونات جنصار الله عر ملفذي ميلاء 
نش1طون  رصايت عىل الحد د يف محااظة املهرة اليالية. 
 ق1د حش1دت الس1عودية  اإلم1ارات مجامي1ع عس1كرية 
 قبائلي1ة، إَضاَا1ة إ9 مجاوعات من القاع1دة  «داعش« 
ق1رب مقر املحااظة للوبي 11 غربي اليان س1بيالً لش1ن 
الع1د ان عىل اللجان  الجيش اليالي الذي ياكن أن يقضم 
أرايض الس1لطلة بدعود »مواله1ة االنقالبيا يف صلعاء« 

 شاايل اليان. 
يف املباحث1ات التي لرت قبل االاة أش1هر بهذا الش1أن، 
حا ل1ت س1لطلة ُعاان اتخ1اذ إل1راءات مش1ّددٍة لضبط 
بعض عاليات التهريب عر الحد د، يف التلس1يق الدائم با 
»التحالف الس1عودي«  با الس1لطة املحلية التي تايل إ9 
حااي1ة العالقات اجخوي1ة التأريخية با اليان  س1لطلة 
ُعا1ان. لك1ن املباحثات أس1فرت عن مطالبة س1عودية 11 
إماراتية بسحب التعاطف مع السلطلة من محااظة املهرة 
 استبدالها باستيطان سعودي يف املحااظة،  تعزيز اللفوذ 
الجااعات املتش1ّددة املوالية للس1عودية  اإلم1ارات.  9ي 
الجااعات التي ُ صفت بأنها مجاوعات رديفة إ9 اللوائا 
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استبدلت السعودية محااظ املهرة املوايل للاحااظة عىل 
العالقات اجخوي1ة يف محااظة املهرة محا1د َعبدالله كدة، 
باملحاا1ظ امل1وايل للعد ان رالح س1عيد باكري1ت، يف داللة 
عىل مس1اعي س1عودية 11 إماراتية للسيطرة املبارشة عىل 

محااظة املهرة كاا استولت عىل عدن  الجلوب. 
 أخذت ع1ىل الفور توزي1ع العطايا عىل بع1ض القبائل 
 مجاميع مسلحة  رشعت بالتحريض عىل سلطلة ُعاان، 
 ال سياا االاراءات التي  ّزعها سفري اإلمارات يف الواليات 
املتحدة يوسف العطية الذي يأمل يف تركيز الجهود الدعائية 
يف مركز »قش1ن« برئاس1ة يحي1ى بن عي الحج1وري مثل 

مركز دماج يف صعدة. 
الج1دل اإلعالم1ي ب1ا الس1عودية  اإلمارات م1ن لهة 
 س1لطلة ُعاان من له1ة أُْخ1َرد، يدل عىل أن الس1عودية 
تأمل تدم1ري اليان  قتل اليالي1ا يف املرا9لة عىل إمكانية 
تهدي1د نفوذ19ا  س1يطرة يف ملطقة الخلي1ج،  عد5 بر ز 
أي1ة د ل1ة يف 19ذه امللطق1ة ياك1ن أن تخرج ع1ن طوعها 

 سيطرتها. 
لك1ن اإلم1ارات تأم1ل يف عد انه1ا إ9 لانب الس1عودية 
االس1تيالء عىل ار ات ملطق1ة الخلي1ج االقتصادية  ملها 

طرق إمدادات الطاقة من اللفط  الغاز. 
اإلمارات التي اس1تولت عىل عدن  املحااظات الجلوبية، 
تش1ري يف العديد من تَح1ّركات »املجل1س االنتقايل« بزعامة 
عيدر س الزبيدي إ9 طاوح االس1تيالء ع1ىل ميلاء عدن يف 
إطار مش1اريعها التي تؤا1ر عىل قلاة الس1ويس، كاا قا5 

االحتالل الريطاني لجلوب اليان. 
 يف 19ذا اإلطار يتهم إعال5ُ الس1لطلة اإلماراِت باملرا9َلة 
ع1ىل محااظة »مس1لد5« الُعاانية التي تط1ل عىل مضيق 
9رم1ز ش1اايل اإلم1ارات.  9ي كاا تش1كل امله1رة العاق 
الحي1وي للس1لطلة، تش1كل العا1ق الول1ودي يف موق1ع 

الس1لطلة الجيو 11 س1يايس اإلقلياي  العاملي. 
حول 9ذه اإلش1كاالت الحيوي1ة تّدعي اإلم1ارات ملكيَة 
بع1ض اجرايض الُعااني1ة، كا1ا تّدع1ي الس1عودية. لك1ن 
الس1لطلة تثبت أن الجزي1رَة العربيَة كان1ت إ9  قت قريب 
تقت1رص عىل د لتَي اليان  الس1لطلة  م1ا عدا9اا طارئ 
يف التأري1خ  الجغراايا.  رباا لهذا اجمر تلتقي الس1عودية 
م1ع اإلمارات يف الطا1وح إ9 تدمري بل1دان الخليج اجصيلة 
 االس1تيالء عىل مقوماته1ا الحيوية.  لع1ل  زير اإلمارات 
أن1ور قرقاش يجا9ر بهذه اجبعاد يف قوله »موقف اإلمارات 

مرآة للتوله السعودي«. 

األبعاد الخفية وراء أحداث عدن األخيرة
محمد صالح حاتم 

ما ش1هدته مديلُة عدن مؤخراً من 
رصاع قتال  دمار، با عاالء العد ان 
ل1م يك1ن من أل1ل اس1اد حكومة بن 
دغ1ر  تردي الخدم1ات العامة يف عدن 
 املحااظات التي تقبع تحت االحتالل، 
اهذه ليس1ت س1ود عالية ذر الرماد 

عىل العيون. 
اا1ن ب1اع  طله  رشا1ه  كرامته 
ال يها1ه خدم1ات لش1عبه  ال اس1اد 
حكوم1ة  ال 19م يحزن1ون،  9ذا 9و 
حاُل املجلس االنتقايل بقيادة عيدر س 

الزبيدي املدعو5 إماراتياً. 
رغ1م أن اجحداث كانت متس1ارعًة 
 املعركة لم تكن متكاائًة  الس1قوط 
الرئاس1ية  الحااي1ة  جلوي1ة  امل1د ي 
التابع1ة للدنب1وع املدع1و5 م1ن قب1ل 
الس1عودية، إال أنها رَسعاَن ما انهارت 
بش1كل رسيع  استس1لات ملليشيات 
الزبيدي،  9ذا كل1ه يحدث د ن تدخل 
من قبل قوات تحالف العد ان املولودة 
يف ع1دن، رغ1م اس1تخدا5 كاا1ة أنواع 
اجسلحة املتوس1طة  الثقيلة  سقوط 
قتىل  اقتحا5 مقرات حكومة بن دغر 
 س1يطرة مليش1يات عيدر س عليها 
 نه1ب كاا1ة محتوياتها، الا1اذا لم 

يتدخل تحالف العد ان؟
 كيف تس1قط معس1كرات  ألوية 
تاتل1ُك  الرئاس1ية  19ي  الحااي1ة 
أس1لحة متطورة قدمها التحالف لهذه 

املعس1كرات؟ احكومة كهذه لم تقدر 
أن تحا1َي نفَس1ها اكي1ف س1تحاي 
ش1عبها  تقد5 له الخدم1ات؟!. اهذه 
ليست س1ود تاثيلية قا5 بها تحالف 

العد ان من ألل:
أ الً: إذكاء الرصاع با أبلاء الشعب 
اليالي  بث اقااة الكرا9ية با أبلاء 
الضال1ع  لحج م1ن لهة  ب1ا أبلاء 
أبا  ش1بوة م1ن لهة أُْخ11َرد،  9و 
يعيد للا أحداث يلاير 6بج1 الدامية. 

اانياً:  9و اج9م االعراف باملجلس 
االنتق1ايل الجلوب1ي بقي1ادة عيدر س 
الزبي1دي ككي1ان س1يايس ماث1ٍل عن 
الش1عب الجلوب1ي  قضيت1ه،  ذَلك يف 
أية مفا ضات أَْ  تس1ويات سياس1ية 
قادم1ة،  نح1ن نعلم أن 19ذا املجلس 
يطال1ب باس1تعادة م1ا يس1اى د لة 
الجل1وب العربي.  9ذه التس1اية 9ي 
تساية استعاارية أطلقتها بريطانيا 
يف ع1ا5 ج5 علدما كانت تحتل الجلوب 

سابقاً. 
عس1كرية  ق1وات  تش1كيل  االث1اً: 
 أملي1ة لدي1دة تض1م ق1واِت الحزا5 
اجمل1ي  ق1وات اللخب التي أنش1أتها 
الزبي1دي  اإلم1اراُت  مليش1يات 
 الس1لفيا  داعش  غري19ا،  تكون 
ن1واة لجي1ش للوب1ي،  19م اّلذي1ن 
تدعاه1م اإلمارات،  تس1عى النفصال 
الجلوب عن الش1اال  إعاَدة تقسياه 
كان  كا1ا  مش1يخات  س1لطلات  إ9 
س1ابقاً، حت1ى تتاك1ن م1ن البقاء يف 

عدن. 
ااا ش1هدته ع1دن كان الهدُف مله 
9و الوح1دة اليالية  التي تقف عائقاً 
 حج1ر عثرة أم1ا5 تلفي1ذ ُمَخّططات 
 أ19داف الع1د ان،  التي ل1ن يتاكن 
من تحقي1ق أ9دااه إال عر االنفصال، 
 9و ما تس1عى إليه د يل1ُة عيال زايد 

بدعاها للزبيدي. 
يف  مرحل1ة  بأصع1ب  يا1ر  الوط1ن 
تأريخ1ه ع1ىل م1ر العص1ور،  يتعرُض 
جبش1ع ع1د ان. االع1د  يري1د اْص1َل 
الجس1د اليال1ي ع1ن ال1رأس  بعد19ا 
تقس1يم اليا1ن إ9 د ي1الت صغري19ا، 
ايج1ب عليلا رص الصف1وف  التكاتف 
 التالحم  الحفاظ عىل تااسك الجبهة 
الداخلية،  العال عىل تحرير املحااظات 
الت1ي تقبع تح1ت االحتالل الس1عودي 
 اإلمارات1ي،  أن ال نقف موقَف املتفرج 
عاا يح1دث يف عدن  بقي1ة محااظات 
الجلوب،  ما يحاك ضد9ا من مؤامرات 
 أن نتش1فى ايهم  نقول يس1تا9لون 
ما يحدث لهم؛ جنهم س1احوا لالحتالل 
بالدخول إ9 محااظاتهم، اتحرير 9ذه 
املحااظات مس1ؤ ليُة الجي1ش اليالي 
 لجانه الش1عبية  أبلاء الشعب اليالي 
كامالً من شااله إ9 للوبه  من رشقه 

إ9 غرب1ه. 
مصريُن1ا  19ي  اليالي1ة  الوح1دة 
 قَدُرن1ا،  الش1عب اليالي 9و ش1عٌب 
 اح1د مل1ذ الق1د5 ل1م يقس1ْاه غ1ريُ 

االحتالل  االستعاار. 

لبنة في ُبنيان اإلسالم
مازن الصوفي

يف زم1ن بلغ اللف1اُق ذر ت1َه،  تضاعف 
عا1ل املثبطا ع1ن الجه1اد  التَح11ّرك يف 
س1بيل الل1ه، كانت 9ل1اك أرٌس ل1م تزلزلها 
العواصُف  ظلت ش1امخة شاوخ الجبال، 
دااع1ة بفلذات أكباد19ا إ9 ميادي1ن العزة 
 ال1رشف  باذلة ُكّل ما لديها من ألل إعالء 
كلا1ة اإلس1ال5  إيقاف الجباب1رة  الطغاة 
ع1ن أعااله1م اإللرامي1ة التي تس1تهدُف 

البرشية برمتها. 
ب1كل معاني الص1دق  اإلخ1الص  ر ح 
التفان1ي م1ع الوط1ن ش1حذت اجرسة ابلها 
 راع1ت لدي1ه معلويَة الجه1اد املقدس ضد 
اجع1داء، محال1ة إياه مس1ؤ لية الدااع عن 
املس1تضعفا، ايتَح11ّرك املجا9د يف س1بيل 
الله صابراً محتس1باً اجلر  الثواب من الله، 
بع1د أن يقبَل قَد5َ  الدته   الده طالباً ملهم 
أن يدعَوا اللَه أن يرزَقه إحدد الحسليا، إما 
اللرص  إما الش1هادة.. اتلب1ي اجرسُة رغبَة 

ابلها الذائد عن ديار املسلاا.. 
 بع1د أن يلق1ن املجا9ُد، اجعداَء در س1اً 
قاس1ية يف التضحي1ة  الف1دد،  الدااع عن 
اواب1ت اإلس1ال5  قيا1ه، مل1كالً به1م، أياا 
تلكي1ل، يرل1ل الف1ارس  ترتق1ي ر ُح1ه 
الطا19رة إ9 الس1ااء،  تتحقق ل1ه أملياته 
 تلب1َّى دع1واُت أرسته الصاب1رة، مرتقياً إ9 

عالم الشهداء حيث الحياة اجبدية.. 
تظ1ل اجرسة  بف1ارغ صر19ا ملتظرة، 
حت1ى يع1ود املجا9د  راي1ُة الل1رص يف يده، 

يك1وُن تحقق1ت ل1ه أل1ل أمليات1ه، ايأتي 
الفارُس  قد ترلل  نور الش1هادة يس1طع 
م1ن  لهه الرضا، اتس1تقبلُه أرستُه ماثلًة 
بوالدته   ال1ده بالزغاريد  التهاني  الور د 
البلهم الش1هيد، محتس1با ذَل1ك اجلر من 

املو9 لل لالله. 
امللااق1ون  الذي1ن يف قلوبه1م م1رٌض ال 
يكل1ون ع1ن الها1ز  اللا1ز  الل1و5 جرسة 
الش1هيد عىل م1ا قدمته من تضحي1ة لفلذة 
يفاَل1أ ن  يصدم1ون  لكله1م  كبد19ا، 
باستود الوعي الذي تحّلت به أرسة الشهيد 
 املس1تارة يف تقدي1م املزيد من الش1هداء يف 
س1بيل نرُصة املظلوما يف 19ذه اجرض من 
جنه1ا تع1ي تََااماً كال5 الس1يد القائد علدما 
تحدث عن تضحيات أرس الشهداء قائالً )إن 
ُكّل أرسة قدمت ش1هيداً اقد بلت لها لبلة يف 

بليان  رصح اإلسال5 الشامخ(. 
الذِّْك11َرد الس1لوية للش1هيد، ليس1ت إال 
رمزاً  مثاالً صادقاً يؤكد أن عطاَء الش1هداء 
س1يظل يحف1ر يف قلوبلا، احج1م ما قدموه 
 عظي1م ما أنج1ز ه  حقق1وه أَْكب1َر من أن 
يوصف  أعظم م1ن أن يذكر، كاا أنه يعتر 
 ااًء جرس الشهداء التي قدمت أغىل ما تالك 
 أزك1ى  أنب1ل أبلائها من ألل ع1زة  راعة 
اإلسال5، الهم من عظيم اإللالل  التوقري.

 9ذه الذِّْك11َرد تعتر ناوذلاً مس1تاراً 
طوال الع1ا5، نبادر به الوا1اء بالوااء جرس 
الشهداء.. مؤكدين لهم أن نستارَّ عىل نفس 
الُخَطى  بذَلك امللهج الذي رس1اوه للا إ9 أن 

يِرَث اللُه اجرَض  ما عليها.

نحو مدرسة الشهادة نسير
زينب إبراهيم الديلمي

الجهاُد يف س1بيل الله  ميادي1ُن الجهاد 9ي 
مدرس1تُلا الت1ي تعّلالا ملها معاني اش1تياقلا 
َ م1دد حبل1ا للش1هادة،  معلالا 9و الش1هيد 
القائد الس1يد حس1ا بدر الدين الحواي سال5 
الله عليه الذي بلى بثقااة الُق1ْرآن ليالً يعشق 
الجهاد  الشهادة يف س1بيل الله،  طالبها نحن 
ال1ذي اس1تاددنا من 19ذه املدرس1ة العظياة 
 املعل1م الحكيم  يرد العالم كيف أن الياانيا 
يعش1قون الش1هادة الت1ي  صفها الل1ه تعا9 

بأنها »التج1ارة الرابحة«،  أنه1ا تلجي اللاَس 
من ع1ذاب نار لهلم،  الت1ي قالها عز  لل يف 
كتابه املبا: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَملُوا 9َْل أَُدلُُّكْم َعىَل 
ِتَجاَرٍة تُلِْجيُكْم ِم1ْن َعذَاٍب أَِليٍم * تُْؤِملُوَن ِباللَِّه 
َ َرُس1ولِِه َ تَُجا9ُِد َن يِف َس1ِبيِل الل1َِّه ِبأَْمَواِلُكْم 
َ أَنُْفِس1ُكْم ذَِلُكْم َخ1رْيٌ َلُكْم إِْن ُكلْت1ُْم تَْعَلُاوَن(، 
االش1هادة 9ي سوق الله التي تالر ايه أ لياُء 
الل1ه اربحوا التجارة  أس1كلهم الل1ه يف للان 
الخل1د  الحي1اة اجبدية ليتلعا1وا يف ذلك اللعيم 
اجب1دي، اال يجوز لل1ا أن نقول له1م »أموات« 
جنهم أحياء علد ربهم يُرزقون، ااملوت ملغيٌّ يف 
قائاة الش1هداء كاا قال 
الل1ه تع1ا9: )َ اَل تَُقول1ُوا 
ِلَا1ْن يُْقتَُل يِف َس1ِبيِل اللَِّه 
أَْم1َواٌت ب1َْل أَْحي1َاٌء َ َلِكْن 
اَل تَْش1ُعُر َن(؛  جن الل1ه 
تعا9 ملح للش1هداء 9ذا 
الوس1ا5َ العظي1م  19ذه 
العظيا1ة  9ذه  املكان1ة 
اللعا1ة الت1ي م1نَّ ع1ىل 
أ ليائ1ه الذي1ن لا19د ا 
له1اده،  ح1ق  الل1ه  يف 
اإن1ه أمرنا أن ال نس1اي 

الشهداَء أمواتاً.
ارت1دد  مل1ن  اطوب1ى 
ا1وب الش1هادة  لحق إ9 
اجنبي1اء  اج لياء  ل1وار 
 الصديق1ا،  طوبى ملن 
التح1ق يف ميادين الجهاد 
 تالّى أن يستشهَد، اانَّ 
الله عىل ذلك املجا9د الذي 
الش1هداء،  بركاب  التحق 
 ال زال عط1اَء الش1هداء 
ي1زداد يوم1اً بع1د ي1و5، 
اتاتل1ئ أرُضل1ا س1لابَل 
دم1اء  الل1رص  لتكت1َب 
الش1هداء أح1رَف اللجيع 
تتس1امى  الت1ي  القان1ي 
نحَو لل1ات الخلود؛  جن 
الش1هداء صل1اع الل1رص 
اإن1َّا س1لخطو ُخَطا9م، 

 عهُد الوااء دُملا. 
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إسرائيل مرجعية 
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زياد منى
الع1د   رئي1س  زراء  يلف1ت  علدم1ا 
االس1تعاار  كي1ان  الس1ابق،  الصهيون1ي 
إيه1ود  العرق1ي،  االس1تيطاني  التطه1ري 
ب1اراك، إ9 احتاال عقد مقارنة مس1تقبالً 
ب1ا بعض ماارس1ات قد يقو5 به1ا أاراد 
م1ن د لت1ه العلرصي1ة  نظ1ا5 التفرق1ة 
العلرصي1ة البائ1د يف لل1وب أاريقيا، اإنه 
يكذب تاام1اً. اكيان العد  لاع خرة ُكّل 
قود االس1تعاار العاملي يف عالم الجرياة، 
 ياارس1ها له1اراً يومياً يف الس1طا ملذ 
بدء اس1تيطان العصابات الصهيونية أرض 
الس1طا يف أ اخ1ر الق1رن التاس1ع عرش 

 مطلع القرن املايض. 
لي1س يف لا1ع تل1ك الخ1رات أي رس 
االس1تعانة  ياكلل1ا  إذ  اإلط1الق،  ع1ىل 
عل1ه«  املس1كوت  »التحال1ف  باؤل1ف 
أاريق1ي  الجل1وب  الصهيون1ي  للكات1ب 
إلدراك  بوالكوف-سورانس1كي،  ساش1ا 
م1دد العالق1ة الت1ي كان1ت قائا1ة ب1ا 
الطراا عىل م1دد عقود. تلك العالقة لم 
تك1ن قائاة عىل أس1س انتهازي1ة نفعية 
اق1ط،  إناا أيض1اً انطالقاً م1ن أرضية 
َعقدية مش1ركة.  من املعر ف أن أسس 
الس1طا  يف  الصهيوني1ة  التلظيا1ات 
اليا1ا املتط1رف. اع1ىل س1بيل  كان1ت 
املث1ال، أب1ا أخا1ري، أح1د أ9م مس1اعدي 
مجر5 الح1رب ملاحيم بيغن، رصح بأنه 
الليرالية  مؤيد  الدياوقراطي1ة  يعارض 
متعص1ب لالغتي1االت السياس1ية. كا1ا 
رأد أن املس1يح س1يأتي ]م1رة اانية![ يف 
دبابة  ليس ماتطياً حا1اراً. بل إن َمثََي 
الياا الصهيوني املتط1رف كانا الفايش 

موسوليلي  اللازي أد لف 9تلر. 
بالع1ودة إ9 تعّلم نظا5 لل1وب أاريقيا 
العل1رصي من كي1ان العد ، أش1ار الكاتب 
قي1ا5  إ9  بوالكوف-سورانس1كي  ساش1ا 
قائ1د ليش1ها بزي1ارة ع1ا5 77ج1 مللاطق 
اجرايض  يف  االس1تيطاني  االس1تعاار 
الفلس1طيلية املحتلة عا5 67ج1، املس1ااة 
»الضفة الغربي1ة«، إللقاء نظرة عىل نظا5 
الحوال1ز  التفتيش الدقي1ق  التعلم ملها 
لتطبيقه1ا يف لل1وب أاريقي1ا.  ق1د تعلم 
 قتها  أبدد إعجاب1ه به، إذ يجعل تفتيش 
املواطن الفلس1طيلي يستغرق نحو ساعة 
 نصف س1اعة،  يس1تغرق نح1و االث إ9 
أربع س1اعات يف ح1ال ضغط حركة س1ري 

املركبات عىل الحالز. 
لق1د انص1ب ا9تا1ا5 نظ1ا5 بريتوري1ا 
العل1رصي ع1ىل تعل1م كيفية تاّك1ن كيان 
العد  من التحكم يف حركة الفلس1طيليا. 

كا1ا قام1ت مجاوع1ة م1ن لل1ود قوات 
نظ1ا5 بريتوريا العل1رصي  ضابط بتفقد 
»الضفة الغربية« بصحبة للود من ليش 
العد  يف ااانيليات القرن املايض. مراس1ل 
ل11 »ر ي1رز« رأد ذل1ك،  أرس1ل الخر إ9 
 كالت1ه، لكن قيادة قوات العد  ملعت نقل 

الخر  ارضت عليه الرقابة العسكرية. 
تع1ا ن الكيان1ا العلرصي1ا كان أبعد 
م1ن ذلك بكث1ري،  ياكن الع1ودة إ9 املؤلف 
اآلن1ف الذك1ر لالطالع ع1ىل املزي1د. لكن ما 
 دنل1ا تأكي1ده 9لا أن خ1رة كي1ان العد  
مختل1ف  راكا1ت  العل1رصي  الصهيون1ي 
أش1كال االضطه1اد  اإلل1را5، م1ا لعلها 
املرلع العاملي التي تلتهل ملها ُكّل اجنظاة 

 التلظياات اإللرامية العاملية. 
إيه1ود ب1اراك يعلم ذل1ك تاام1اً، لكله، 
كالعادة، يخدع نفس1ه، رغم أنه ليس قادراً 
عىل خداع العالم.  للوب أاريقيا 11 الراحل 
الكبري نلس1ون ملديال ليس1ت صديقة لتل 
أبيب كا1ا اّدعى ذلك الجلرال املجر5،  إناا 
9ي القوة الرائ1دة التي تحارب كيان العد  
يف القارة اجاريقية. ب1ل إن امللاضل ملديال 
أبلغ قيادة ملظاة التحرير  رئيس لجلتها 
التلفيذية الراحل راضه اتفاقيات أ س1لو، 
ب1ل نبّه عىل قبول االع1راف برشعية كيان 
العد   أبلغه بأن1ه ليس من حقه التفريط 

بأي شر من السطا. 
أم1راً  تعّل1م اع1الً  الع1د   لك1ن كي1ان 
م1ن كي1ان بريتوري1ا العل1رصي، أال  9و 
نظ1ا5 الهومالن1د/ البانتوس1تانات ]انظر 
الخريطت1ا[،  19و أق1ى م1ا س1يقدمه 
مليليش1يات را5 الله  قياداتها املتواطئة مع 
العد  الصهيوني الذي عيلها بالتلسيق مع 
 كالة االس1تخبارات اجمريكية،  املتهالكة 
عىل تصفي1ة القضية الفلس1طيلية  قبول 
أي ات1ات يرم1ي ب1ه له1ا للحف1اظ ع1ىل 

»مكاسبها« الشخصية. 
الصهيون1ي  الع1د   كي1ان  للعل1م، 
اع1رف  ال1ذي  العال1م  يف  الوحي1د  كان 
أاريقي1ة،  الجل1وب  بالبانتوس1تانات 
 اس1تقبل أحد قادتها الذي1ن عيلهم نظا5 
بريتوريا العلرصي بصفته رئيس د لة. 

م1ا أش1به  ض1ع ميليش1يات را5 الل1ه 
 س1لطتها الو9اية ببانتوس1تانات للوب 
أاريقيا،  لس1لا يف حال1ة إ9 خيال خصب 
للتصور الس1ّم الذي يعّد ل1ه أعراب أنظاة 
الف1اريس،  الخلي1ج  يف  بيك1و  س1ايكس/ 
 معه1م ق1ادة الهزائم من املش1ري إ9 مليك 
البالد،  معهم بالطبع قادة ميليش1يات را5 
الله بالتعا ن  التواطؤ مع  اش1لطن  تل 
أبيب،  يف أذناب 9ؤالء اجذناب املطبعا مع 

العد . 

ديماغوجية تحالف دول العدوان في حربها على اليمن 
اللواء/ مجاهد القهالي*

ح1ّددت د ُل الع1د ان له1ذه الح1رب 
9داا: اس1تعادة رشعية 
امللتهي1ة  اليت1ه  19ادي 
اس1تقالته  بتقديا1ه 
 ت1رك الحبل ع1ىل الغارب 
ع1ىل  ح1دة   الحف1اظ 
اليان  أمله  استقراره.

 يف اجي1ا5 اج 9 له1ذه 
طريانه1ا  دّم1ر  الح1رب 
ُكّل املط1ارات  ال1رادارات 
 الجس1ور  املعس1كرات 
الصواري1خ،   ملص1ات 
حس1ب زعاه1ا،  حددت 

أس1بوعا اقط النته1اء الح1رب  عودة 
الرشعية املزعومة.

 بع1د مر ر ش1هور عىل 19ذه الحرب 
املصان1ع  امل1زارع  دم1رت  أحرق1ت 
 املستش1فيات  املوانئ  البُل1ى التحتية 
 قتلت اجطفال  اللس1اء 
 أحرقت اجس1واق  حتى 
اجعراس املكتظة باللساء 
لم تسلم من ذلك القصف 
 بع1د ُكّل ذلك اكتش1فت 
ج19داف  بحال1ة  انه1ا 
الح1رب  له1ذه  لدي1دة 
العلا ي1ن  ااخت1ارت 
الطائفي1ة لكلها اش1لت 
أيض1اً؛  جن ُكّل أ9دااه1ا 
تحّطات عىل   شعاراتها 
الش1عب  صخ1رة صاود 
اليال1ي قام1ت بإنش1اء 

تشكيالت لديدة تاثلت يف:
ألوية الحز5  اجحزم1ة اجملية  ألوية 

الرئاس1ية  زاي1د  س1لاان  الحااي1ة 
 اللخب1ة الش1بوانية َ اللخبة الحرضمية 
 ألوي1ة الس1لفيا  القواع1د  الد اعش 
 الجلجوي1د  الب1الك   تر،  اس1تجلبت 
الس1ودانيا  كل م1ا 19و قبي1ح يف 9ذه 
اجرض،  اس1تعانت بأمري1كا  بريطانيا 
 إرسائيل،  زرعت ُكّل أش1كال التقس1يم 
العل1ف   الُفرق1ة  الحق1د  اقاا1ة 
ع1ىل  الش1اايل   الكرا9ي1ة،  حرض1ت 
الجلوبي  نهبت أموال الشااليا يف عدن 
 طردتهم م1ن أرضهم  مس1اكلهم، ُكّل 
ذَل1ك للحرب ع1ىل من تصفه1م اإليرانيا 
يف اليا1ن، اإليراني1ون ع1ىل بُع1د مئ1ات 
اجمتار ملهم،  يحتل1ون لزر9م  90% 
م1ن س1كان اإلم1ارات  م1ن اقتصاد19ا 
إيراني، َ اضط1رت إ9 اإلعالن عن أ9داف 
اخرد؛ إلخضاع الش1عب اليالي إلرادتها 
َ مش1يئتها، افرض1ت الحص1ار املطب1ق 

َ الحظ1ر الج1وي َ نقلت البل1ك إ9 عدن، 
َ كل ذل1ك م1ا غري يف اجم1ر يشء، االيان 
9و اليان بشاوخه َ كريائه َ صاوده.

َ 9ا 9ي تكتش1ف أخرياً بانها بحالة 
إ9 حامل لديد لتحرير عدن من الرشعية 
 إ9 تحرير الرشعية من نفس1ها  حامل 
آخ1ر إ9 تحري1ر الرشعي1ة م1ن اإلصالح، 
 حام1ل االث بتحرير مأرب من اإلصالح، 
 حول1ت اليان إ9 حقل تجارب جش1كال 
التقس1يم  التجزئة  التشظي  الفوىض، 
معتقدة بذلك أن الياليا راضون عن ُكّل 
ما تصلعه قود العد ان من اتن  حر ب؛ 
بهدف دياوم1ة احتاللها  غز 9ا مللاطق 

الثر ات  للاارات  املضايق يف اليان. 
 م1ا أح1داُث ع1دن اجخ1رية املبكي1ة 
املضحك1ة مع1اً إال دليل عىل ذل1ك؛  جنها 
اكتش1فت بأن داَعها للقت1ال يف عدن 9و 
انتحاٌر لااع1ي لجأت إ9 عوامل التهدئة 

 التسوية بيلها  با املتلاحرين كاخرج 
 حيد  لكن بعد خ1راب مالطا، الله درك 
»يا لام1ع دب1ى  الدنّان1ة«،  كأن دماء 
الياليا  أر احه1م مجرد ُدَمى بيد قود 
االحت1الل لله1و  اللعب، االله املس1تعان 
عىل م1ا تصلعونه يف اليان م1ن لرائَم ال 
تُغتفر  ال تس1قط بالتقاد5، لكن س1وف 
ترتد عليكم عاا قريب، اَان زرع حصد. 
 ليس أماملا من خيار إال أن ندعَو ُكّل 
الرشااء  اجحرار الياليا إ9 حوار يالي 
يال1ي ال يس1تثلي أح1داً، يدع1و إ9  قف 
القت1ال يف م1ا بيللا عىل لاي1ع الجبهات 
بقرار يالي مستقل؛ حقلاً للدماء اليالية 
الطا19رة  تحري1راً لليا1ن ُكّل اليان من 
احتاللكم  بطشكم  طغيانكم  غبائكم. 

 الله من  راء القصد. 

*رئيس تنظيم التصحيح 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

مجرمون يخشون العدالة

املثقف العربي بني خدعة الحداثة والتضليل ضد أنصار اهلل

مركز إمربيالي باملنطقة يرأسه الكيان الصهيوني!

إنه1ا نف1س عالقة إحالة مل1ف للائي 
ملحاكا1ة كب1ار العا1الء أم1ا5 املحكا1ة 
الجزائية بجرياة استهداف ملزل الشهيد 
الق1ايض يحيى ُربيد َ قتله  س1ائر أرسته 
بغارات الطريان ذات ليٍل من ليايل العد ان 

اجلف  الخاسا ليلة..!
بالضب1ط إنه1ا ذات العالق1ة.. 

َ يبد  سبُب االستهداف  اضحاً  للياً:
غرا1ة عاليات الع1د ان 9ي نفس1ها 
تجل1د عصاب1ات  الت1ي  19ي  َ بوض1وح 
اإللرا5 لالنتقا5 من الشعب الذي صاد يف 
موالهتها؛ َ لذلك اه1ي تقف  راء القتلة 
َ حَالة املسدسات كاتاة الصوت َ ملفذي 
االغتي1االت َ لص1وص مح1الت الرصاا1ة 
 املختِطفا َ عصابات السطو املسلح.. 

 كل 19ذا العال اإللرام1ي القذر يأتي 
بعد اش1ل مخاب1رات الع1د ان يف ارتكاب 
الجرائم بحق الش1عب اليالي عىل ش1كل 
س1يارات مفّخخة  أحزمة ناسفة؛ بسبب 
اليقظ1ة اجملي1ة، َ إن كان1ت مخاب1رات 
العد  تحبذ ذاك اللا1ط؛ جنه أكثُر تاويهاً 
َ ياكن أن يعلق عىل شااعة اإلر9اب َ أن 

َ كرصاع طائفي..  يفرَّ
لكن ملا اش1ل ذلك اجس1لوب اإللرامي 
إ9  لج1أت  التكف1ريي  باإلر19اب  املقل1ّع 

اإللرا5 املبارش بال رتوش.. 

املجرم1ون  الس1ياق يخ1ى  َ يف 19ذا 
ع1ىل اجرض ِم1ن محاكاة ايت1و9 طريان 

التحالف قصَف القضاة يف بيوتهم..!
َ يخ1ى املجرم1ون ع1ىل اجرض م1ن 
انكش1اف ُمَخّطط إلرامي؛ بس1بب خليٍة 
محتَج1زة ايتو9 الطرياُن قصَف الس1جن 
لقتل الس1جلاء ليلقذَ بقي1ة املجرما من 
يد العدالة، كاا حدث يف استهداف الطريان 
لسجن الرشطة العسكرية  سجن الزيدية 

 عدة سجون أخرد..!
َ يخ1ى املجرمون ع1ىل اجرض من 
اب1وت ارتكاِبه1م للجرائ1م با1ا تركوا 
م1ن أدّلة،  مله1ا اغتيال  قتل أس1تاذ 
القان1ون الدكتور رالي، ايتو9 طريان 
الع1د ان تدم1ري مبل1ى معا1ل اجدل1ة 
الجلائية يف عالية تصفية لألدلة َ اعل 
ُكّل م1ا ياكن لكي يفل1ت ُكّل املجرما 

من العدالة..!
َ 9ك1ذا يخ1ى العق1ُل اإللرام1ي من 
القانون كثقاا1ة اتتو9 أصاب1ُع العد ان 
قتَل َمن استطاعت من أساتذة القانون أَْ  
اقه1اء الرملان الترشيعيا أَْ  اللاش1طا 
الحقوقيا أَْ  املحاما الرشااء َ القائاة 

تطول..!
- داللة ُكّل ذلك؟

إنَّ ُكلَّ العا1الء َ التحال1ف ال1ذي يقُف 

 راَء9م ليس1وا طرااً سياسياً َ د الً لديها 
سياس1ة َ تعت1ر الح1رَب أداًة م1ن أد ات 

السياسة ال أبداً.. 
أن  تكش1ف  الترصا1ات  تل1ك  ُكّل  إن 
تحال1ف الع1د ان  عا1الَءه 19م مج1رد 
عصاب1ات إلرامية َ تق1و5 بجرائاها عىل 
9ذا اجس1اس،  19ي لذلك تخ1ى العدالة 
َ تح1ارُب أيَّ مس1عًى ي1ؤّدي بالفاتها إ9 
املحاك1م َ تعا1ل ع1ىل قت1ل الفك1رة  كل 
َمن يق1رُب مله1ا َ إْن كان ذل1ك القضاء 

سيكوُن محتاالً بعد عرشات السلا. 
19ؤالء اجعداء 9م مجرمون َ عصابات 
ماايا َ ليس1ت د الً  ال أما1اً َ ال قوًد  ال 

ليوشاً  ال يشء!
عصاب1ات إلرامية َ مااي1ا إناا لديها 

طريان.
9ؤالء قتلة ال مقاتلا.. 

إّن اس1تهداَف معا1ل اجدل1ة الجلائية 
يعطي االاة معطيات: 

إن الع1د اَن اش1ل يف تلفي1ذ مرش عه 
بأعا1ال إلرامية م1ن الداخل َ 9و يخى 
ع1ىل الخاليا م1ن العدال1ة  املالحق1ة َ أن 
قتَل1َة الدكت1ور رالي اعالً يف خط1ر، َ أن 
الد ل1ة ماثلًة ب1وزارة العدل يُف1رَُض أن 
تبَع1َث رس1ائَل للعالم بالدالل1ة اإللرامية 

الستهداف معال اجدلة الجلائية..

تأريخي1ة ع1ر القي1ادة  املجا9دي1ن  تبليه1ا الثقاا1ة الجهادية 
باعانيه1ا القرآنية ذات القياة الس1امية يف موالهة اجع1داء ميدانياً 
 اقااي1اً توعوياً  إعالمياً،  تق1ف يف  الهة تحدِّي تحالفاٍت عد انية 
ضخاة  موالهتها باقتدار،  كاا اس1توعبت اجش1كال السياسية يف 

العا1ل الوطلي كإدارة الد ل1ة اهي كذلك تتبلى الدا1اَع عن القضايا 
العربية  اإلس1المية _ عىل رأسها قضية السطا _ بالتحّرك يف اتجاه 
خي1ارات مقا م1ة العد  ب1كل اإلمكان1ات  بلاء الوعي ل1دد رشائح 
املجتاعات بعدالة 9ذه القضية  غري9ا من قضايا الشعوب املظلومة.

الجائ1رة  الت1ي تراضه1ا كث1ري م1ن 
ت1زداد عوام1ل  الفلس1طيلية،  الفصائ1ل 
تصفي1ة القضي1ة الفلس1طيلية  الداخل 
عوام1ل  التااعي1اً  يفق1د  الفلس1طيلي 
االنقس1ا5  تكري1س  ظ1ل  يف  مقا مت1ه، 
 تفكك اللظا5 الس1يايس إار الرصاع عىل 
املصال1ح الضيقة با نخ1ب حركتَي اتح 

 حااس. 
 تكان اج لي1ة الفلس1طيلية اليو5 يف 
التوله نحو الحوار الوطلي الفلس1طيلي 
الش1امل إلنهاء حالة االنقس1ا5  التفكك 
الصهيوني1ة،  الد ائ1ر  تغذيه1ا  الت1ي 

أنفس1هم  الفلس1طيليون  س1يفقد   إال 
 قضيتهم،  يلتهون إ9 االكتفاء بإدارات 
حك1م محلي1ة خاضع1ة سياس1ياً  أملياً 

 اقتصادياً للحكومة الصهيونية. 
عىل املستود اإلقلياي، يتطلب الوضع 
اس1تلهاض ق1ود حركة التح1رر العربية 
صوب استعادة د ر9ا يف اللضال السيايس 
 الكفاح1ي الدياقراط1ي م1ن ألل تواري 
أسس الصاود  املقا مة يف السطا  من 
ألل تج1ا ز أنظا1ة االس1تبداد  التبعية 
الس1ائدة الت1ي تر19ن اجُّم1ة العربي1ة يف 

خبز9ا  سالحها جعداء اإلنَْسانية. 

 الراب1ط ب1ا القضية الفلس1طيلية 
 التحرري1ة العربية  العاملي1ة ال انفصا5 
ل1ه، إذا ما عرال1ا أن الخط1ر الصهيوني 
العرب1ي،  املش1اريع  املحي1ط  ُكّل  يه1دد 
االمريالي1ة الرا9لة القائا1ة عىل نظرية 
ق1وس التوت1ر، 9ي يف ص1دد بل1اء مركز 
إمريايل لديد يف امللطقة العربية، موزاي 
لحلف اجطليس يف أ ر با، يكون عىل رأسه 
الكيان الصهيون1ي  الرلوازية اليهودية 
العد اني1ة،  19و م1ا يعل1ي ب1ر ز بؤرة 
اس1تعاارية لديدة مهددة لإلنَْس1انية يف 

آسيا  يف أاريقيا.
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الشهادة يف ميزان الربح والخسارة
عبدالرحمن محمد حميد الدين 

من أ9م املفا9يم الغائبة يف  اقع اجمة اإلسالمية 
19و مفه1و5 ]الش1هادة[ الذي تح1ول إ9 مصطلح 
نظري يف مرحلة من أخطر املراحل يف تاريخ اإلسال5 
 يف ملعطف أصبح ايه املسلاون أحوَج ما يكونون 
لثقاا1ة ]الش1هادة[.. االيو5 أمري1كا  الصهيونية 
العاملية ترد يف اإلس1ال5  املسلاا الخطَر الولودي 

عىل مخططاتها الشيطانية يف امللطقة  العالم..
 لذلك اقد س1عت العديد من امللظاات  الرامج 
الدعائي1ة الت1ي تدعاه1ا الصهيوني1ة العاملي1ة إ9 
محاربة املفا9يم القرآنية املؤارة يف  اقع املس1لاا 
بأس1اليب متعددة  متلوعة ال يسعلا استعراضها.. 
 كانت ]داع1ش  القاعدة[ من أبرز الوس1ائل التي 
اس1تخدمتها امللظومة الصهيونية لغرض تش1ويه 
مفهو5 الشهادة يف سبيل الله،  ذلك ضان مهاتها 
كالظاات تكفريية تس1تهدف تشويه اإلسال5 بكل 

قياه  مبادئه العليا..

بعض املكاس��ب التي تصنعها الشهادة يف واقع 
األمة:

9لاك الكثري من املكاسب عىل املستود العا5 التي 
تصلعها اقااة الش1هادة  التي يصعب حرص9ا أ  
استحضار9ا،  بالتفاتة بسيطة يف عرصنا الحديث 
إ9 بع1ض ال1د ل الت1ي عاش1ت اقااة الش1هادة يف 
 اقعه1ا  كان1ت لزًء ال يتج1زأ م1ن تاريخها  ذلك 
كجاهورية إيران اإلسالمية، نجد كيف صلعت تلك 
الثقاا1ة مجًدا  س1ؤدًدا  راعة  مكان1ة راقية با 
د ل العالم، حيث تحولت 9ذه الد لة اإلس1المية إ9 
د لة إقلياية تلاطح د ل االس1تكبار العاملي اقاايًا 
 عس1كريًا  صلاعيًا..  كل ذلك بفضل الله  بفضل 
الدماء الطا9رة التي تداقت لتصلع 9ذا املجد  9ذه 

املكانة العظياة با اجمم..
 يف اليا1ن كذل1ك كان لثقاا1ة الش1هادة ال1د ر 
املح1وري يف االنتقال باليان من خان1ة اجصفار إ9 

خانة املاليا  ال يزال الرقم يف تصاعد مستار..
االذ الحرب اج 9 يف صعدة  ما تال9ا من حر ب 
ظاملة  صوالً إ9 العد ان اجمريكي الس1عودي كانت 
اقااة الشهادة 9ي الحارضة د ًما يف امليدان..  9و 
ما لعل املرش ع اجمريكي يف اليان يتفتت  يصبح 

يف خر كان.
لذل1ك يق1ول الس1يد القائد عب1د امللك ب1در الدين 
الحوا1ي يف خطاب1ه بالاس1بة الذك1رد الس1لوية 
للش1هيد لع1ا5 ج119193: ))الش1هداء بصاود9م 
 تضحياته1م يقدمون ملن خلفهم م1ن أماهم من 
أقوامه1م من ش1عوبهم ما يس1اعد ن ع1ىل تعزيز 
اجم1ن  االس1تقرار  الحااي1ة  الدا1اع،  يداعون 

ال1رش،  م1ن  الكث1ري  عله1م 
الكثري من الظل1م، الكثري من 
االضطه1اد م1ن االس1تعباد.. 
إ9 آخ1ره، ايحق للش1هادة أن 
عظياة،  كثقاا1ة  تُس1توعب 
مق1دس  عظي1م   كعط1اء 
 س1امي ل1ه آا1اره العظياة 
يف الحي1اة  نتائج1ه املباركة، 
 يدا1ع ع1ن الل1اس الكث1ري 
التضحي1ات  الخس1ائر  م1ن 
محس1وبة،  الغ1ري  العبثي1ة 
غ1ري املثا1رة؛ جن الل1اس لو 
ل1م يتحركوا لدا1ع الظلم عن 
ال1رش  يف مواله1ة  أنفس1هم 
 االس1تكبار ياكن أن يُداسوا 
 أن يُستباحوا  أن يُقتلوا بد5ٍ 
بارد،  تكون تضحياتهم غري 
مثارة ال تداع علهم شيئا، ال 
تس1هم يف تحقيق نرص،  ال يف 
دا1ع خطر،  ال يف الوقاية من 

رش..((.
9ذا الواق1ُع العظيُم الذي أ لزناه 9و ما تصلعه 
الش1هادة عىل املس1تود الع1ا5.. أما عىل املس1تود 

الكث1ري  اهل1اك  الش1خيص 
من ال1كال5 الذي يج1ب قوله؛ 
االحدي1ث ع1ن الش1هادة 9و 
حديث ع1ن التضحي1ة  اإلباء 
 الكرامة  عن املبادئ العليا..؛ 
لذل1ك االقرآن الكري1م أعطى 
الش1هادَة مس1احًة  اسعًة يف 
الكريا1ة؛ مل1ا لها  مضاميل1ه 
من مكاس1َب اسراتيجيٍة عىل 
مس1تود اجم1م  املجتاع1ات 
الش1خيص  املس1تود   ع1ىل 

املرتبط بالشهيد نفسه..

الش��هادة هي أرقى وأفضل 
عملية استثمار لفناء محتوم:
من الحقائق الثابتة  السلن 
اإللهي1ة عل1د كاا1ة البرش أن 
الحتاية  اللهاي1ة  امل1وت 19و 
ل1كل إنس1ان يف 19ذه اجرض، 
 أنه مهاا امتلك اإلنس1ان من 

إمكانات 9ائلة إال أنه ال ياكن أن يعيَش حياًة أبدية 
أ  يحدد السقف الزملي لعاره   لوده..

لذل1ك نجد أن اجم1م ذات الديان1ات امللحراة عن 
اإلس1ال5، أ  حتى املفصولة يف  اقعها عن الدين، ال 
تجد يف اقااتها  ال يف أدبياتها، ما يعزز ر ح العطاء 
 التضحي1ة حتى  إن تم تغليفها بعلا ين الوطلية 
 الحري1ة؛ إال أنها تظل خا ية 
من أية د ااع ر حية  معلوية 
تؤدي إ9 9بة مجتاعية  اعية 
يف طري1ق التضحية م1ن ألل 
الهدف املطلق املتاثل يف سبيل 
الله بافهومه الواسع املعر ف 
يف اجدبيات القرآنية الكرياة..
اال يولد مثالً لدد تلك اجمم 
علوان اس1اه ]االستش1هاد يف 
س1بيل الله[..  لو ل1اء أحدنا 
ليتكلم أ  ليكتب عن ]استثاار 
]نعا1ة  باعتب1اره  امل1وت[ 
عظيا1ة[ ل1كان 19ذا العلوان 
مح1ّط اس1تغراب  اس1تلكار 
الكثري من الل1اس الذين ير ن 
يف الحياة الدنيا بحلو9ا  مّر9ا 
امل1كان الجدير بالعيش  املوت 

جلله..!!
 يقول الس1يد حس1ا بدر 
الله  الحواي )رض1وان  الدي1ن 
عليه( إشارة لهذا املوضوع يف الدرس السادس عرش 
من در س رمضان: ))نعاة عظياة كبرية عليك أن 

يفتح لك باب لهاد يف س1بيل 
الله اتس1تغل موتك، تستثار 
بالش1هادة،  اتحظ1ى  موت1ك 
 إال كل  اح1د س1ياوت  إذا 
أن1ت س1تاوت ال ش1ك، اأين 
أاض1ل ل1ك تا1وت 9ك1ذا، أ  
يكون موتك له اائدة باللسبة 
ل1ك، ألي1س أاض1ل لإلنس1ان 
أن يك1ون موت1ه يك1ون اي1ه 
اضل عظي1م  درل1ة رايعة 
ل1ه؟ بل يقه1ر املوت نفس1ه؛ 
يق1ول  علدم1ا  الش1هيد  جن 
الل1ه: }َ الَ تَُقول1ُوا ِلْا1ن يُْقتَُل 
يِف َس1ِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت{)البقرة: 
من اآلي1ة 159( ال تس1او9م 
أمواتاً،  ليس1وا بأم1وات إناا 
9ي نقله برعة أليس 9ؤالء 
اس1تطاعوا أن يقه1ر ا املوت 

 أن ال يكونوا أمواتاً؟((.
الو لم يكن من ]مكاس1ب 
الش1هادة[ عىل املستود الش1خيص إال أحد أمرين: 
اجم1ن من ازع يو5 القيامة أ  الحي1اة اجبدية التي 
يحظى به1ا ملذ اللحظ1ة التي تف1ارق ايها ر ُحه 
الحياَة..  لذا يقول الشهيد القائد يف الدرس السادس 
عرش من در س رمضان ضان حديثه عن الش1هيد 
 الش1هادة: )) يكفي أن ايها اجمن يكفي اإلنسان 
اجمن أن يعرف بأن مصريه أصبح مصرياً مضاوناً، 

أنه م1ن أ9ل الجل1ة  ال خوف 
عليه  ال حزن 9ذه يف حد ذاتها 
تعت1ر نعا1ة كبرية ل1داً؛ جن 
اإلنس1ان يف اجرض 9ل1ا يكون 
قلقاً يعلي م1ا يعرف كيف قد 
تكون نهايته، ما علده ضاانة 
مؤك1دة تااماً، بأن1ه إ9 الجلة 
 إن كان يف طريقه1ا، ال يعرف 
كيف تك1ون اللهاية باللس1بة 
ل1ه، أما الش1هيد اهو حّي  قد 
عرف أن1ه من أ19ل الجلة  يف 
نفس الوقت 9و يف للة، الجلة 
الحقيقية، أ  لل1ة أخرد، لم 
يعد 9ل1اك موت باللس1بة له، 
 ل1م يع1د 9لاك قلق باللس1بة 
ل1ه عىل اإلط1الق 19ذه الحالة 
لوحد9ا تعتر نعاة كبرية لداً 
أنه قد أمن ع1ذاب الله قد أمن 

لهلم، قد أمن من س1وء الحساب قد أصبح يقطع 
بأنه من أ9ل الجلة((.

اإلم��ام عل��ي )ع( كان ي��رى يف الش��هادة مقاًما 
عظيًما وأمنية يطلبها:

 علدم1ا نتأم1ل يف بعض مواقف اإلم1ا5 عي بن 
أب1ي طالب عليه الس1ال5 نرد ايه ذل1ك الرلل الذي 
كان يلتظر اليو5 الذي تتحقق له الش1هادة يف رىض 
الله  رضوانه، اكان ياتلك قضية  مرش ًعا يتالى 
أن يكون ش1هيًدا يف محراب ذل1ك املرش ع.. اكانت 
قولت1ه الش1هرية »ا1زُت  ربِّ الكعب1ة« يف أصع1ب 
لحظة  يف أش1دِّ املواقف التي من غري السهل قولها 
أ  حتى استش1عار معلا9ا تحت ضغط ذلك املوقف 
ال1ذي تعرض له اإلما5 عي عليه الس1ال5 يف محراب 
مس1جده..  م1ن مل1ّا ياتلك تل1ك ال1ر ح اإلياانية 
العلوية التي تجعله يصل إ9 درلة اليقا باللتيجة 
الحتاية التي س1تتحقق لها من خالل الش1هادة يف 

سبيل الله..؟!!
 يش1ري الش1هيد القائد إ9 اللحظات اجخرية من 
َص ايها موقفه عليه  حي1اة اإلما5 عي  التي ش1خَّ
السال5  اس1تقباله للش1هادة؛  ماا قاله )رضوان 
الل1ه علي1ه( يف محارضة ذك1رد استش1هاد اإلما5 
ع1ي )ع(: ))تحدالا عن ما ال1ذي أ صل اإلما5 علياً 
)صلوات الله عليه( إ9 أن نراه يخرُّ رصيعاً يف  سط 
أمة مس1لاة،  داخل بيت من بيوت الله، كيف كان 
اس1تقباله للش1هادة 19و؟. للعرف أن اإلم1ا5 علياً 
)صل1وات الله علي1ه( كان يرد أن مقا5 الش1هادة 
مقا5 عظي1م،  أنها أْمِلي1َة كان يطلبها، أنها أملية 
كان يس1أل رس1ول الله )صل1وات الل1ه عليه  عىل 
آل1ه( علها 9ل س1يحصل عليها؟،  متى س1يحصل 

عليها؟. 
استقبلها اإلما5 عي )عليه السال5( استقبال من 
يعرف كرامة الش1هيد, عظاة الشهيد. اعلدما خرَّ 
رصيع1اً بعد تلك الرضبة قال )صل1وات الله عليه(: 

))ُاْزُت  رب الكعبة((((.
 يستدرك الشهيد القائد معلًقا عىل موقف اإلما5 
عي عليه الس1ال5  عىل قولته املشهورة )ازُت  ربِّ 
الكعب1ة( قائ1الً: ))ملاذا س1ااه ا1وزاً؟.  9ل ياكن 
للكثري مل1ا.. الذي يرد نفس1ه اائزاً أنه ل1م يُْقِحم 
نفسه - كاا يقول الكثري - يف مشكلة، أنه لم يدخل 
يف عال رباا يؤدي إ9 مش1كلة، أنه يبتعد مسااات 
ع1ن أن يحصل عليه أبس1ط ما يحتا1ل من رض يف 
ماله أ  يف نفس1ه، 9ل ياكن جح1د مان يفكر 9ذا 
التفك1ري أن يق1ول علدم1ا يحت1رض, علدم1ا تأتيه 
مالئكة امل1وت: ))ُازُت  رب الكعب1ة((؟؟. ال  الله، 

بل رباا يرصخ ُمتَأَ 9ِّاً..((.

حياة الال موقف واالنتظار العبثي: 
 9ل1اك حال1ة خطرية لًدا  ش1ائعة يف أ س1اط 
الل1اس  باجخ1ص يف مراح1ل ال1رصاع ب1ا الحق 
 الباط1ل؛  يُطلق عىل 19ذه الفئ1ة )املحايدين( أ  
)الفئ1ة الصامت1ة(  9م م1ن ال ياتلك1ون موقًفا، 
ا1ال 19م ن1رص ا الح1ق  ال 
الباط1ل..!!  الكث1ري  خذل1وا 
نفس1ه  يحس1ب  ق1د  مله1م 
ذكي1ًا  حكيًا1ا يف حي1اده..!! 
لك1ن اجح1داث ال تعفيهم من 
تبعاته1ا  تداعياته1ا؛ حي1ث 
يق1ول الس1يد عبد املل1ك بدر 
الدين الحواي )يحفظه الله(: 
ضحي1ة  تك1ون  أن  )) إم1ا 
ب1د ن موق1ف يعل1ي: ال أنت 
 قفت بشكل رساي   اضح 
يف لبه1ة  الطغي1ان  بجان1ب 
أن1ت  ال1رش  الطغي1ان،  ال 
 قفت بشكل  اضح  مبدئي 
يف لبهة الح1ق  الخري يف 9ذا 
الولود يف 9ذه الحياة،  أردت 
للفس1ك أن تكون بال موقف؛ 
9كذا ملتظًرا عىل حسب اتجاه البعض ملن سيحسم 
املعرك1ة؛ ليك1ون يف صف1ه يف ظل 19ذه الحالة من 
االنتظ1ار العبثي، تأتي اجحداث  تد س1ك اجحداث 

 تكون ضحية لها..((.

- ]داعش والقاعدة[ 
من أبرز الوسائل 

التي استخدمتها 
المنظومة الصهيونية 

لغرض تشويه 
مفهوم الشهادة 

في سبيل اهلل

- ]ما الذي أوصل 
اإلمام عليًا )صلوات 

اهلل عليه( إلى أن 
نراه يخرُّ صريعًا 
في وسط أمة 

مسلمة؟[ 

يحق للشهادة أن 
ُتستوَعَب كثقافة 
عظيمة، وكعطاء 

مقّدس وعظيم 
َو ساٍم له آثاُره 

العظيمة في 
الحياة
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عربي ودولي 

 السلطات الصهيونية تصادق على شرعنة مستوطنة »حفات جلعاد«

 : فلسطين المحتلة
 اصل1ت ق1واُت االحت1الل الصهيوني، 
حا1الِت مدا9اة مل1ازل الفلس1طيليا 
أم1س  بلداته1م،  اعتقل1ت،   اقتح1ا5 
اجح1د، ع1دداً ملهم من ملاط1ق متفرقة 
يف اجرايض املحتل1ة، ايا1ا أقدم1ت ع1ىل 
9د5 مدرسة شاال رشق مديلة القدس، 
مصادق1ة  م1ع  بالتزام1ن  ذل1ك   ل1اء 
الس1لطات الصهيونية عىل رشعلة بؤرة 

حفات للعاد االستيطانية بالضفة. 
مص1ادُر الس1طيلية أا1ادت أن قوات 
االحت1الل، اعتقل1ت الس1طيليا اال1ا، 
اج1ر أم1س، م1ن ملطقة حزما ش1اال 
مديل1ة الق1دس املحتل1ة، ايا1ا اعتقلت 
س1تة آخرين من ملطقة أبو ديس رشق 

املديلة. 
 يف بي1ت لحم، اعتقل لل1ود االحتالل 
يف الوق1ت ذاته، طفلا الس1طيليا بعد 
اقتحا5 ملزليها1ا يف ملطقة بلة نحالا 
غربي املحااظة، كاا اعتقلوا الس1طيلياً 
آخر م1ن ملطق1ة بي1ت نحال1ا للوب 

املحااظة نفسها. 
 طال1ت الحالة أَيْضاً، الس1طيلياً تم 
اعتقاله من مديلة للا، ليبلغ بذلك عدد 

املعتقلا 12 السطيلياً. 
بالتزام1ن م1ع ذل1ك، أقدم1ت ق1وات 
االحتالل، عىل 9د5 مدرسة السطيلية يف 
تجا1ع بد  عرب أبو اللوار ش1اال رشق 
مديلة القدس املحتلة، عاصاة السطا. 
أن  الس1طيلية،  مص1ادر   أا1ادت 

املدرسة التي 9دمتها قوات االحتالل 9ي 
املدرس1ة الوحيدة يف تجاع بد  عرب أبو 

اللوار. 
 نقل1ت  س1ائل إعالمي1ة ع1ن ماثل 
لهال1ا،  دا  د  الل1وار«  »أب1و  تجا1ع 
ترصيحات صحفية أااد ايها أن  حداٍت 

من رشطة االحتالل  ما تساى »باإلداَرة 
التجا1ع  أغلق1ت  اقتحا1ت  املدني1ة« 
امللطقة، ا1م رشعت بهد5 غراتي الصف 

الثالث  الرابع. 
 أش1ار لهالا إ9 أن مل1ف ترخيص 
املدرس1ة مولود لدد محكا1ة االحتالل 

العلي1ا،  لم يصدر عله1ا أي قرار بالهد5 
بعُد، ُمضيفاً: »س1لطات االحتالل تسعى 
إ9 ترحيللا من ملازلل1ا  خياملا لصالح 
االس1تيطانية،  تهجرينا قرا  املشاريع 
 إرغامل1ا ع1ىل الرحيل، إال أنلا س1لبقى 

صامدين يف أرضلا«.
نقل1ت  كال1ة  أُْخ11َرد،  له1ة  م1ن 
»الس1طا الي1و5« لألنب1اء ع1ن موق1ع 
رس غيم اإلرسائي1ي أن حكومَة االحتالل 
صادق1ت باإللا1اع عىل رشعل1ة البؤرة 
االس1تيطانية حف1ات للع1اد يف الضفة 

املحتلة. 
 أش1ارت الوكال1ة إ9 أن املس1توطلا 
الصهايل1ة اس1تولوا ع1ىل أرايض الب1ؤرة 
قب1ل 15 عاماً بدع1م من ق1وات الجيش 
اإلرسائي1ي،  ق1د أقيات الب1ؤرة يف العا5 
2002 رداً عىل مقتل مس1توطن يف عالية 

السطيلية. 
 بحس1ب الوكال1ة، اق1د ذك1ر املوقع 
اإلرسائي1ي أن رشعلة املس1توطلة يأتي 
رداً ع1ىل مقت1ل مس1توطن قبل أس1ابيع 
ق1رب املس1توطلة، حيث ألقت س1لطات 
االحتالل بتهاة مقتله عىل الفلس1طيلي 
أحاد ل1رار الت1ي اش1لت باغتياله عدة 

مرات يف للا. 

قوات االحتالل تعتقل 12 فلسطينياً وتهدم مدرسة شمال شرق القدس

»رايتس ووتش«: تركيا تستخدم 
القوة املميتة ضد النازحني السوريني

 : متابعات
قال1ت ملظا1ُة »9يومن رايتس   ت1ش«: إن القوات الركية تس1تخد5 »القوة املايتة« 
ضد اللازحا الس1وريا الذين يحا لون العبور إ9 أراضيها، داعيًة أنقرة إ9  قف إعادتهم 

»قرياً«  اتح الحد د أمامهم. 
 قال1ت امللظاة يف بيان، أم1س اجحد، إن »رصاص حرس الحد د الركي تس1بب خالل 
اجش1هر اجخ1رية باقتل عرشة أش1خاص«، مؤكدة أن ح1رَس الحد د الركي مع س1وريا 
يطلقون اللار عش1وائياً  يعيد ن بشكل لااعي طالبي اللجوء السوريا الذين يحا لون 

العبور إ9 تركيا. 
 أضاات امللظاة أن »عىل الحكومة الركية أن تصدَر تعلياات موحدة إ9 حرس الحد د 
يف لاي1ع نقاط العبور بعد5 اس1تخدا5 القوة املايتة ضد طالبي اللجوء«، مش1ّددة أنه »ال 

يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء«. 
 طال1ب بي1اُن امللظاة ب1 »حظر اإلع1اَدة القرية«، ُمضيفاً أّن »عىل تركيا أن تس1اَح 
آلالف الس1وريا اليائسا الذين يلتاسون اللجوء بعبور الحد د«، كاا شّدد البيان عىل أن 

»الظر ف يف سوريا ليست آملًة لعودة الاللئا«.
يأت1ي ذل1ك اياا تش1ن القوات املس1لحة الركية عاليًة عس1كريًة عد اني1ة عىل مديلة 
عفرين الس1ورية، ذات اجغلبية الكردية من السكان، حيث تبا تقارير سورية أن الجيش 
الرك1ي يقو5 بقصف ملازل املدنيا  يس1تهدف امللاطق اجارية  البُلى التحتية  الخدمية 

يف املديلة. 

مقتل 100 مسلح بعمليات واسعة 
للقوات األفغانية

 :متابعات
لق1ي م1ا يقرب م1ن مائة مس1لح من تابع1ي التلظيا1ات اإللرامي1ة يف ااغانس1تان، 
مصارعه1م، أم1س اجحد، خالل سلس1لة من الغارات ش1لتها القوات اجاغاني1ة يف ملاطَق 

متفرقة من البالد. 
 نقل  س1ائل إعال5 أاغانية عن املتحدث باس1م  زارة الدا1اع اجاغانية، د لت  زيري، 
قوله: إن »القوات ش1لت الغارات ع1ىل  اليات اارياب  غزنة  قلد19ار  لولار  نلغر9ار 
 9لال1د  مي1دان   رداك«.   أض1اف املتح1دث أن1ه »خ1الل العالي1ات ضبطت أس1لحة 

للاسلحا«،  لم يرش إ9 ضحايا من القوات اجاغانية خالل العاليات. 
 تعاني أاغانستان من حالة اضطراب سيايس  أملي؛ بسبب انتشار تلظياات إلرامية 
مث1ل تلظيَاي »داعش«  «طالب1ان«، اياا تقو5 ق1وات الدااع  اجم1ن الوطلية اجاغانية 

بعاليات مشركة ملكااحة اإلر9اب يف لايع أنحاء البالد. 
 باملقاب1ل، تق1و5ُ تل1ك التلظيااُت بتلفي1ذ عاليات تفج1ري متكررة تس1تهدُف القوات 

اجاغانية  املدنيا، كاا تُشنُّ أَْحيَاناً، 9جااٍت عىل اكلات الجيش اجاغاني. 

النظام البحريني يعتقل 69 من مواطنيه خالل أسبوع واحد
 :متابعات

أااد مرَك1ُز البحرين لحقوق اإلنَْس1ان 
أن1ه تاّك1ن م1ن رص1د ج6 حال1ة اعتقال 
نّفذتها س1لطاُت اللظ1ا5 البحريلي خالل 
اجس1بوع اجخري من ش1هر يلاي1ر الفائت 

اقط. 
 أ ضحت إحصائيٌة صادرٌة عن املرَكز 
أن الس1لطات يف البحري1ن اعتقل1ت م1ن 
الفرة 22 يلاير حتى ب2 يلاير املايض ج6 

بحريلياً بيلهم 5 أطفال. 
 أش1ار املركز إ9 أنه رصد 15 مس1رية 
س1لاية خرل1ت يف ملاط1ق مختلفة من 
البالد، تعرضت االتان ملها للقاع عىل يد 

قوات اللظا5. 
 كان1ت مص1ادر إعالمي1ة أا1ادت أن 
الس1لطاِت البحريلي1ة ق1د اعتقلت، أمس 
اج ل الس1بت، 3 بحريلي1ا عىل اجقل من 

بلدة املالكية. 
 ترتكُب السلطات البحريلية انتهاكاٍت 

متكررة مل1ذ ارة طويل1ة، بحق معتقي 
الرأي، كاا تشن حاالِت اعتقاالت  اسعة 
ض1د ُكلِّ املعارضا،  تق1و5 باحاكاتهم 
عس1كرياً، حس1ب ما تش1ري تقارير عدة 

مللظا1ات حقوقي1ة د لية، حي1ث تصلّف 
تلك امللظاات د لَة البحرين من با الد ل 
اجَْكث11َر ارتكاباً لالنته1اكات الحقوقية يف 

امللطقة. 

مقتل جنديني مصريني وإصابة 5 آخرين بتفجري شمال سيناء
 : وكاالت

ُقتل للديان مرصيان،  أصيب خاسة 
أخ1ر ن، أم1س اجحد، ل1راء انفجار  قع 
للوب مديل1ة العريش باحااظة ش1اال 

سيلاء. 
 نقلت  كالُة اجنب1اء اجملانية )د. ب. أ( 
عن مصدر أملي مرصي أن االنفجار نجم 
عن تفجري عبوة ناسفة استهدات حاالة 
تقل لل1ود رشطة ع1ىل الطري1ق الدائري 

للوب العريش. 
 أش1ار املصدر إ9 أنه ت1م نقُل الضحايا 
أن  موضح1اً  العري1ش،  مستش1فى  ايل 
بش1ظايا  ل1ر ح  لايعه1ا  اإلصاب1ات 

متفرقة يف الجسد. 
 تشهد محااظة شاال سيلاء املرصية 

مع1ارَك متواصلًة با الجيش امل1رصي  عدٍد من التلظياات 
 الجااع1ات التكفريية، عىل رأس1ها تلظي1م »داعش«، كاا 
تقو5 تلك التلظياات بعاليات تفجري متكررة تستهدف أاراد 

الجي1ش امل1رصي  اجمن، كاا تس1تهدُف املدني1ا املرصيا 
أَْحيَاناً،  بالرغم من أن الس1لطات املرصية تعلن عن حاالت 
لتطهري بعض امللاطق يف سيلاء، إال أن تلظياات التكفرييا 

تستار باالنتشار  تلفذ عالياتها بشكل متواصل. 



نق���وُل للقوى املعتدي���ة وبالذات النظام الس���عودي، مهما كان 
حجُم التضحيات واملعاناة في بلدنا وش���عبنا، مهما كان مستوى 
التحدي���ات واألخط���ار، مهما كان هناك من تط���ّورات ميدانية، 

موقُفنا ف���ي صمودنا وثباتن���ا وإبائنا 
للذل والهوان واالستس���ام، موقُفنا 
ف���ي إصرارن���ا ف���ي احلف���اظ على 
حريتن���ا واس���تقالنا وكرامتن���ا هو 
إنس���اني  مبدئ���ي  موق���ٌف  مب���دأ، 

أخاقي ال محيَد عنه أبداً، وال ميكن 
أن نتخلّ���ى عنه بأي حال من األحوال، 

ولن يزحزَحنا عنه شيء، ايئسوا، مهما 
فعلت���م، مهما صنعتم، مهم���ا تكبرمت، 

َط أبداً  مهم���ا كان ويكون لن نف���رِّ
بحريتنا واستقالنا وكرامتنا، 

وال  ب���اإلذالل  نقب���َل  ول���ن 
الهوان..

العدد )355(  
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معاذ الجنيد
ل����م ي��ش��ه��د ال����ت����اري����ُخ ق���ب���ل���َك ف����اِرس����ًا

ب��ه��ج��وِم��ِه ي����رم����ي.. وي���س���ب���ُق م���ا َرَم����ى
أَوُك����لَّ����َم����ا َرَص��������َدْت ط����وي����اُت ال���َم���َدى

َم���ا! ه����دف����اً.. رأت������َك ب���ُع���م���ِق���ِه ُم���ت���َق���دِّ

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 9

البقية ص 8
البقية ص 8

كلمة أخيرة

مجرمون يخشون العدالة

املثقف العربي بني خدعة الحداثة والتضليل ضد أنصار اهلل
وليد الحسام

 مؤسس�اٌت ومنظماٌت ثقافية 
ومجتمعية واس�عة رّوجت بشكل 
مكثَّف يف العق�ود الزمنية األخرية 
للحداثة كفكرٍة موّجهٍة ملا يسمى 
بالثقاف�ة العرصية املقبولة عاملياً 
تح�ت ش�عار )عومل�ة الثقاف�ة(، 
ف�كان ضحي�ة ذل�ك التهريج هو 
املثق�ف العرب�ي ال�ذي أُغ�ري به 
يف زركش�ات النهض�ة أَْو التط�ور 
مثقف�ون  وثم�ة  البالس�تيكي، 
الحداث�ة  دوام�ة  يف  انخرط�وا 

الكرتوني�ة الت�ي رّوج�ت له�ا أنظم�ة مصنّفة 
بمراك�ز القوى العاملية، ولم يكن يدرك املثقفون 
أبعاَد ذلك، ومع الحروب التي شنّتها تلك األنظمُة 
املتحالفة عىل ش�عوبنا العربية انصدم كثريٌ من 
املثقفني الحداثيني حني وجدوا رموَزهم )أدعياَء 
الحداثة ( يؤيدون بشكل أَْو بآخر حروَب األنظمة 
الفاش�ية ونتائَجها البشعة التي طالت الشعوب 
العربية، فل�م يجد أولئك الحداثي�ون املغرَُّر بهم 
إال التقوق�َع يف ذواتهم واالختب�اء خلف الصمت 
مرتقب�ني انته�اء األح�داث ونتائ�ج معادالتها، 
وكأنه�م اضط�روا ب�دالً ع�ن الظه�ور بمواقف 
مّشفة إىل التعامل مع الواقع بطريقة سياسية 
هزيلة وبرجماتية فّجة ورأوا يف الصمت سياسة 
الَعَج�َزة املحتال�ني عىل الحقيق�ة والقيم بعد أن 
اكتشفوا أن القيَم التي توهموها ليست إال كذبة 
من ُصنع سلطات وأنظمة متنفذة إقليمياً سعت 
ع�ر أجنداته�ا املؤج�رة إىل صناع�ة واقع يتفق 

وأمزجة سياساتها. 
 ُكلُّ التنظ�ريات الت�ي س�عت إىل املقاربة بني 
الوع�ي املجتمع�ي م�ن جان�ب وثنائي�ة الهوية 
والثقاف�ة من جان�ب آخر ضاقت به�ا كواليُس 
األنظم�ة السياس�ية امُلحرِّك�ة مل�ا ُس�ّمي بتيار 
الحداث�ة ال�ذي ضاع�ت في�ه األص�ول والجذور 
الثقافي�ة وذاب�ت فيه مالم�ح ثقاف�ة االرتباط 
بحض�ارات األمم، وم�ع ُكّل ذلك التمييع باس�م 
)امُلثاقفة( فإن ثقافات ش�عوب العالم باختالف 
أجناسه لم تمتزج لتُشكل إطاراً يجمع الثقافات 
يف واجهة واحدة كما ظل يحلم أصحاب الحداثة 
الذين خدموا بذلك أنظمة عاملية من خالل تهيئة 
الواق�ع العامل�ي وإخضاعه كلياً لق�رارات البيت 

األبيض األمريكي. 
يف اليمن ظهرت تجربٌة فريدٌة تتمثل يف املسرية 
القرآنية كأُنموذج للثقافة املحافظة عىل الُهوية 
واملتج�اوزة بحداث�ة الفك�ر والتُّوج�ه والرؤي�ة 

توقعات الحداثيني وتصوراتهم املستقبلية.

وبرأي�ي أن هذا األنموذج ه�و األقرُب واألنفع 
لحاج�ة كث�ري م�ن الش�عوب املظلوم�ة أَْو هو 
م�ن  يحتاجه�ا  الت�ي  الثقاف�ة 
يقاوم�ون الظلَم ويرفضون الذل، 
وباإلَضاَفة إىل حفاظ هذه املسرية 
عىل ج�ذور الُهوي�ة األيديولوجية 
ف�إّن حداث�َة ال�رؤى املس�تقبلية 
التي قّدمها الس�يد حسني بن بدر 
الدي�ن الحوثي لقيمة اإلنس�ان ال 
تخت�زُل الحياة والِقيََم اإلنس�انية 
تتص�ل  ال  مج�رَّدة  نظري�ات  يف 
بالواقع كم�ا هي ح�ال الحداثة، 
بل إنه�ا تتجاوُز ذل�ك التجريَد إىل 
�ُدها التضحي�اُت النابضة  الواقعي�ة الت�ي تجسِّ
بروح الجهاد بمعن�اه القرآني، واملفعمة ِبنََفس 
االنتم�اء الوطن�ي والقوم�ي وتحقي�ق العدال�ة 
اإلنس�انية، وكذل�ك مقاومة الطغ�اة باملواجهة 
باعتبارها وسيلًة لتحقيق األهداف ال كما يفعل 
الحداثيون إزاء ذلك م�ن مواقف تالعبهم باللغة 
الوهمية واملفاهي�م الفارغة، وكان من مظاهر 
وخصائ�ص ه�ذه التجرب�ة اليمني�ة )املس�رية 
القرآني�ة( الت�ي تحرك به�ا )أنصار الل�ه( أنها 
ح�ررت العقل م�ن قيود الفرضي�ات التهويمية 
للحداث�ة الت�ي صاغته�ا منظوم�ات مش�اريع 

الهيمنة الدولية لتحديد اتجاه التفكري. 
التضحي�اُت الكبرية والعظيم�ة التي قدمتها 
املس�رية القرآنية من قبل ظهوره�ا يف الواجهة 
وأَْصبَح�ت  وجوده�ا  فرض�ت  عندم�ا  وحت�ى 
ح�ارضًة إقليمي�اً ودولي�اً من�ذ ث�ورة س�بتمر 
خ�الل  املرحلي�ة  التضحي�ات  كذل�ك  2014م، 
ف�رتة مواجه�ة الع�دوان ع�ىل اليم�ن.. ُكّل تلك 
التضحيات تؤك�د ثبات أساس�ات هذا املشوع 
الثقايف وقيامه عىل قضايا كونية غري محصورة 
يف ح�دود جغرافي�ة أَْو توجه�ات ضيق�ة حت�ى 
عن�د اقرتاب هذا املشوع من اإلدارة السياس�ية 
للب�الد فإنه ل�م يتوقف كم�ا هو ح�ال غريه بل 
اس�تمر وما زال صاعداً يف توجهاته نحو تحقيق 
العدالة اإلنس�انية عاملياً ومجابهة قوى تس�عى 
إىل ف�رض الهيمنة، ويف الوق�ت ذاته فإن حضوَر 
)املس�رية( عىل الواقع تجاوز أحالم اليقظة لدى 
الواقعيني )أصح�اب املدرس�ة الواقعية(، حيث 
اتجه�ت هذه املس�رية إىل الواق�ع وتغيريه، وعىل 
الرغم من الح�دود الجغرافية _ عىل أرض اليمن 
_ إلنجازاته�ا إاّل أن ثم�ة إق�راراً دولياً مضمناً يف 
تخوفاتهم يؤكد قدرتها عىل أن تتس�ع وتتجاوز 
الح�دود الجغرافي�ة، وق�د رأى العال�م ق�درات 

املسرية عىل أرض الواقع بشواهد 

عبدالوهاب المحبشي
  

ه�ذه الق�وى التي تزُع�ُم أنها 
قوى متمدنة وتقّدم نفَسها أنها 
رشط�ي العالم َوهي تق�ُف وراء 
ُكّل ه�ذا العدوان ع�ىل اليمن ملاذا 
تعتر مبنى معمل األدلة الجنائية 

هدفاً؟!
معم�ُل األدلة الجنائي�ة هديٌة 
من حكومة أملانيا، َوهو مؤسسٌة 
تتبُع الس�لطة القضائية وهدُفها 
أاّل يفلت املجرم�ون من العقوبة 
م�ن خ�الل تحليل آث�ار الجريمة 
املادية.. فلماذا يستهدف طاملا كان 

هدفه بهذا النبل؟ 
ال نفهم اس�تهداُفه إال ح�ني نتذكر أن العاصمة قد ش�هدت 
منذ أس�بوع حدثاً إجرامياً بحجم اغتيال الشهيد الدكتور راجي 
حمي�د الدين من قبل عصابة إجرامي�ة تبدو محرتفًة وصاحبة 

خرة يف تنفيذ هكذا جرائم يف وضح النهار!
م�ا عالقة اس�تهداف معمل األدلة الجنائي�ة بجريمة اغتيال 

مركز إمربيالي باملنطقة الدكتور الشهيد؟
يرأسه الكيان الصهيوني!

أنس القاضي
القض�ي���ة  “تصف�ي�ُة 
موجزٌة  ُجمل�ٌة  الفلس�طينية”.. 
ع�ّر به�ا قائ�ُد الث�ورة الس�يد 
عبداملل�ك الحوث�ي ع�ن خطورة 
للقضي�ة  األخ�رية  التط�ّورات 
التح�رر  لح�ركات  املركزي�ة 
الوطنية يف العالم ولألمة العربية 
وح�ركات املقاوم�ة اإلْس�اَلمية، 
الفلس�طينية،  القضي�ة  وه�ي 
الفلس�طيني،  الش�عب  قضي�ة 
وحق�ه يف تحري�ر كاف�ة أراضيه 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
عاصمته�ا الق�دس الشيف ويف 
عودة الالجئني، وأيضاً اس�تعاَدة 
الحق�وق العربية والس�يادة عىل 
س�وريا  م�ن  املحتل�ة  األرايض 

ولبنان. 
رف�ض  م�ن  نش�اهده  م�ا 
»الشعي�ة  ملق�ررات  صهيون�ي 
الدولي�ة«، لم يك�ن ممكناً بدون 
الق�وى  م�ن  املب�ارش  الدع�م 
واالمريالي�ة  االس�تعمارية 
نق�ل  ق�رار  وم�ا  األمريكي�ة، 
الس�فارة األمريكي�ة إىل الُق�دس 
إال تجّل الوقاحة االس�تعمارية. 
وم�ا كان باإلم�كان أن يتط�اول 
االس�تعماريون، بدون اس�تمرار 
حالة الخضوع والتبعية والتخلف 
للحكومات العربية املتواطئة مع 

النظام االمريايل. 
تتظافر التهديدات الصهيونية 
مع حالة تفكك فلس�طينية، ويف 
ظل اعرتاف رس�مي فلس�طيني 
ب�ان الكي�ان الصهيون�ي تنك�ر 

ألوسلو وهي االتفاقية 

السيد/
عبد امللك بدر الدين احلوثي   

الحل يف حوار يمني يمني
سليم المغلس

ل�كل األطراف والقوى والش�خصيات السياس�ية التي 
انخرطت يف صفِّ العدوان، ينبغي أن تدركوا أن االس�تناَد 
إىل دول الع�دوان والخارج لن ينتَج حالً، وإنما الحلُّ فقط 
يف الع�ودة إىل الحوار اليمني اليمن�ي، تحت مبدأ الرشاكة 
والَعيْش املش�رك وسيادة اليمن واستقالله، وهو ما أشار 

إليه السيُد عبدامللك حفظه الله يف خطابه األخرية.
َهذَا النداُء س�يظلُّ ش�اهداً عليكم جميعاً، فإن تغابيتم 
واس�تمريتم يف عمالتك�م وعبوديتكم ل�دول العدوان رغم 
وضوح أهدافه�ا وُمَخّططاتها باس�تهداف الجميع والبلد 
كله بما فيه أنتم، فانتظروا وس�أذكركم ماذا س�يحلُّ بكم، 
لي�س من الش�عب فق�ط، بل أيض�اً من هذه ال�دول التي 
س�ّخرتم أنفَس�كم وأهليكم ومحبيكم وبلدك�م خدمًة لها 

وملشاريعها.


