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دمرت غارات العدوان األمريكي السعودي كل املستشفيات واملراكز الصحية واحملالت التجارية و85% من املنازل و50 مدرسة 
من إمجايل 63 مدرسة و70 منشأة خاصة وعامة، وأدت إىل هتجري كل سكان املدينة البالغ عددهم 50 ألف نسمة تقريبًا

 حرض..
املدينة املذبوحة

القوة الصاروخية تضرب قاعدة فيصل خبميس مشيط وقاهر M2 يضرب املرتزقة بالساحل الغريب

استشهاد وإصابة 13 مواطنًا بغارات للعدوان استهدفت سيارات يف صعدة
مقتل 15 مرتزقاً بكمني يف جبهة كرش وقنص 8 جنود سعوديني ومرتزقة يف جيزان وتعز
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»زلزال 2« والكاتيوشا تضرب تجمعاتهم في عدة مواقع

قنص 3 من جنود العدو السعودي وتدمري 
آلية بقصف مدفعي يف جيزان

 : ما وراء الحدود
ش2هدت عدٌد من مح2ا ر املوالهات بجبهتَي ليزان  عس2ر يف ما  راا 
الح2د د، أمس االثنني، عالي2اٍت عس2كريًة متنوعًة نفذتها ق2وات الجيش 
 اللج2ان الش2عبية،  اس2تهدات خللها تجاع2اٍت  مواقَع لجي2ش العد  
الس2عودي، موقعة عدداً من القتىل  الجرحى يف صفواهم، إ0 لانب تدمر 

آلية عسكرية لهم. 
 أااد لصحيفة املسرة، مصدٌر يف  حدة القناصة التابعة للجيش  اللجان 
الشعبية، أن ثلثًة من لنود ليش العد  السعودي، لقوا مصارعهم، أمس، 
بعالي2ات قنص اس2تهداتهم لنوب قرية حامض2ة  يف ُكلٍّ من تبة الخزان 

 قرية قود، يف منطقة ليزان.
 ل2اا ذل2ك بالتزام2ن مع تدم2ر آلي2ة عس2كرية تابعة لجي2ش العد  
الس2عودي، يف قري2ة قار بجي2زان أَيْضاً،  ذلك خلل قصف مس2دد ملداعية 
الجيش  اللجان الش2عبية، ع2ىل مواقع العد  بالقرية يف املنطقة نفس2ها، 
 أكدت املصادر أن عدداً من الجنود الس2عوديني س2قطوا بني قتيل  لريح 

لراا القصف، اياا شو0دت أعادة الدخان تتصاعد من اآللية املدمرة.
 رضب2ت ق2وات الجي2ش  اللج2ان الش2عبية، يف الوقت ذات2ه، تجاعاٍت 
للجنود الس2عوديني يف منفذ الط2وال، بصار خ من نوع »زل2زال2« املصنَّع 

محلياً، رااقته صليٌة من صواريخ الكاتيوشا. 
 أك2دت مص2ادر ميداني2ة للاس2رة، أن الرضبات الصار خي2ة أصابت 
تجاع2ات لن2ود الع2د  بدقة،  أس2قطت ع2دداً م2ن القت2ىل  الجرحى يف 

صفواهم،  كبّدتهم خسائَر ماديًة متنوعة. 
 يف الس2ياق ذاته، أطلقت قواُت الجيش  اللجان الش2عبية صليًة أُْخ2َرد 
م2ن صواريخ الكاتيوش2ا عىل مرَكز قيادة معس2كر املع2زاب التابع لجيش 
العد  السعودي، محققًة إصاباٍت دقيقًة، أسفرت عن سقوط قتىل  لرحى 
من الجنود الس2عوديني املتوالدين 0ناك،  كبّدتهم خسائَر ماديًة يف العتاد 
العس2كري  التحصينات.   يف منطقة عس2ر، اس2تهدف قصف صار خي 
للجيش  اللجان الشعبية، تجاعاٍت للجنود السعوديني  املرتزقة، يف ُكلٍّ من 
رقابتي أس2عر  الهنجر  مدينة الربوعة  قبالة منفذ علب،  أكدت مصادُر 
ميدانية للصحيفة أن الرضبات حققت إصاباٍت دقيقًة أسفرت عن سقوط 
قتىل  لرحى يف صفوف ليش العد   املرتزقة يف لايع املواقع املستهداة. 
 خلل ذلك،  اصل طران العد ان محا الِته الفاش2لَة لتخفيف اجرضار 
عن ليش العد  الس2عودي، حيث شن، أمس، ست غارات عىل قرية مجازة 

بانطقة عسر أَيْضاً،  لم يحقق ايها أيَّ يشا. 

مقتل وإصابة آخرين بانكسار محاولة زحف بالمنطقة

مصرع أكثر من 15 مرتزقاً بكمني 
محكم وتدمري آلية يف جبهة »كرش«

 : لحج
لق2ي الع2راُت من مرتزق2ة العد ان الس2عودي اجمريك2ي مصارَعهم، 
أمس االثنني، يف عالياٍت عس2كرية نوعية نفذته2ا  حداُت الجيش  اللجان 

الشعبية، يف لبهة كرش باحااظة لحج. 
 أا2اد مصدر عس2كري لصحيف2ة املس2رة، أن أَْكا2ََر م2ن 15 مرتزقاً لقوا 
مصارعهم، أمس، يف كاني نوعي، نفذته  حدة الهندسة العسكرية يف املنطقة. 
  ّض2ح املصدر أن قوات الجي2ش  اللجان رصدت مجاوع2ًة كبرًة من 
املرتزقة يف املنطقة، لتقو6َ  حدُة الهندس2ة العسكرية بنصب كاني محكم، 
يصي2ُد تل2ك املجاوعة بكاملها  أ ق2ع منهم أَْكا2َر م2ن 15 قتيلً  عدد من 

الجرحى. 
بالتزامن مع ذلك، تاّكنت قواُت الجيش  اللجان من تدمِر آلية عسكرية 
تابع2ة للارتزق2ة، يف املنطق2ة ذاتها،  ذلك بواَس2طة عبوة ناس2فة زرعتها 
 حدُة الهندس2ة العس2كرية يف املنطقة،  أس2فر انفجاُر0ا عن تدمر اآللية 

بالكامل  إصابة اثنني من طاقاها. 
 شهدت املنطقُة نفُس2ها أَيْضاً انكس2اَر محا لة زحف ملرتزقة العد ان 
السعودي اجمريكي، حيث أاادت مصادر ميدانية للاسرة أن قواِت الجيش 
 اللجان الش2عبية رصدت مجاوعاٍت من املرتزقة يحا لون الزحَف باتجاه 
التب2ة الحا2راا 0ناك، ابارشتهم بنران مكافة أس2قطت ع2دداً من القتىل 

 الجرحى يف صفواهم، اياا لجأ البقية للفرار. 

 : ضرار الطيب
يف رضبت2َني نوعيت2ني متزامنت2ني، أطلق2ت 
الق2وَُّة الصار خية للجيش  اللجان الش2عبية، 
أم2س االثنني، صار خني بالس2تيني من نوَعني 
أحُد0ا2ا َح2طَّ رحاَل2ه يف قاع2دة  مختلف2ني، 
عس2كرية بالُعاق الس2عودي يف منطقة عسر، 
 اآلخر اس2تهدف تجاعاً َكبراً للغزاة  املرتزقة 

يف الساحل الغربي. 
الصار ُخ اج ل كان بالستياً من ائة »قصر 
املدد« لم تكش2ف الق2وة الصار خية عن نوعه 
بع2ُد،  ت2م إطلق2ه ع2ىل قاع2دة املل2ك ايصل 
العسكرية يف منطقة خايس مشيط بعسر. 

  أك2دت مص2ادُر يف الق2ّوة الصار خي2ة أن 
َب القاعدة بدقة عالية،  البالس2تي الياني، رَضْ
 ألحق بجيش العد  الس2عودي 0ناك خس2ائَر 

ماديًة  برية اادحة. 
ُة مناط2َق يف العاق الس2عودي   كان2ت ع2دَّ
بنج2ران  لي2زان، ق2د ش2هدت خ2لل الفرتة 
املاضية، عالياٍت بالس2تية متفرقة، بصواريَخ 
من نفس الفئة،  م2ع أن القوة الصار خية لم 
ت2ُِزح الس2تاَر بعُد عن نوع 20ذا الصار خ الذي 
قد تم استخداُمه أَْكا2ََر من مرة، إال أن رضباِته 
لايَعها كانت مسددًة  ُكلٌّ منها أصابت العد َّ 

السعودي يف مقتل. 
ا الصار ُخ الااني، اكان بالس2تياً آخَر من  أمَّ
ن2وع »قا0ر M« املط2ور محلياً،  ت2م إطلُقه، 
أم2س أَيْض2اً، ع2ىل تجاع كب2ر جا2راد الغزاة 

 املرتزقة  آلياتهم بالساحل الغربي. 
الرضب2ة  أن  الصار خي2ة  الق2وة    أك2دت 
كانت مس2ددًة  دقيق2ًة،  أن الص2ار خ حصد 
الكار م2ن أر اح الغزاة  املرتزقة لدد  صوله، 
 كبّد0م خس2ائر مادية كبرة أَيْضاً يف عتاد0م 

العسكري. 

رص2د  نش2اط  إ0  الرضب2ات  تل2ك   تش2ر 
معلوماتي  اس2تخباراتي دقيق، تقو6 به قوات 
الجي2ش  اللج2ان الش2عبية، ملراقب2ة تحركات 
العد  الس2عودي  املرتزق2ة يف مختلف مناطق 
توالد0م س2واا يف لبهات الداخل أَْ  يف ما  راا 
الح2د د، اا2ا إْن يكون 0ناك تجاٌع عس2كريٌّ 
دس2ٌم لقود الع2د   املرتزقة، حت2ى تبارش0م 
الق2وة الصار خي2ة برضبة مناس2بة تكبد0م 

خسائَر كرد. 

 : تعز
تكبّد مرتِزقُة العد ان السعودي اجمريكي، خسائَر 
مادي2ًة  برية، خ2لَل عالي2اٍت عس2كريٍة متنوعٍة 
نّفذته2ا ق2وات الجي2ش  اللج2ان الش2عبية، خ2لل 
اليوم2ني املاضي2ني، يف ع2دد م2ن مناط2ق املوالهات 

باحااظة تعز. 
اف2ي لبه2ات املدين2ة، من2ي مرتزق2ة الع2د ان 
بانكس2ارات لديدة، خلل ث2لث محا الت زحف لهم 
باتج2اه مواقع الجيش  اللجان الش2عبية، يف مناطق 
عصيف2رة  الج2رة  لب2ل حب2ي،  أا2ادت مصادُر 
ميدانية لصحيفة املسرة، أن  حدات الجيش  اللجان 
تص2دت ببس2الة ملحا لت2َي زح2ف،  كب2دت مرتزقة 
الع2د ان ع2دداً م2ن القت2ىل  الجرح2ى يف صفواهم، 

 ترالع  ار بقيتهم بد ن تحقيق أي يشا. 
 أطلقت قوات الجيش  اللجان الش2عبية، بالتزامن 
مع ذل2ك، صار خاً من ن2وع »زلزال1« املح2ي الصنع، 
عىل تجاعات ملرتزقة العد ان يف عصيفرة، حيث رضب 
الص2ار خ تجاعاِتهم بدقة  أس2قط العدي2د من القتىل 
 الجرحى يف صفواهم،  كبد0م خسائَر ماديًة متنوعة. 
الس2احلية، رضب2ت  ذب2اب  مديري2ة   يف لبه2ة 
مداعي2ُة الجي2ش  اللجان الش2عبية يف الوق2ت ذاته، 
تجاعاٍت أُْخ2َرد للارتزقة، يف معسكر اإلما6، موقعًة 

قتىل  لرحى يف صفواهم. 
 أااد للاس2رة مصدٌر يف  ح2دة الِقنَاَصة التابعة 
للجيش  اللجان الشعبية، أنَّ 5 مرتزقة عىل اجقل لقوا 
مصارعهم، أمس اج ل، بعاليات قنص اس2تهداتهم 

يف مناطَق متفرقٍة من لبهات تعز. 

 »قصير المدى« يدك قاعدة فيصل و»قاهر M2« يحصد أرواح الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي

 »زلزال 1« يضرب تجمعاتهم في »عصيفرة« والمدفعية تدك مواقعهم في ذباب

ضربتان بالستيتان على خميس مشيط والساحل الغربي 

قنص 5 مرتزقة ومصرع آخرين بانكسار زحفني يف مدينة تعز 

تدمري آليتني ومصرع عدد من املرتزقة بضربات مدفعية يف الجوف
 : الجوف

تاّكنت قواُت الجيش  اللجان الش2عبية، 
من تدمر آليتني عسكريتني ملرتزقة العد ان 
السعودي اجمريكي،  ذلك يف قصف مداعي 
مسدد اس2تهدف موقعاً كانتا ايه، باديرية 
املت2ون يف الجوف، يف س2اعة مبكرة من يو6 

أمس االثنني. 

لصحيف2ة  ميداني2ٌة  مص2ادُر   أا2ادت 
ملس2رة، أن قوات الجيش  اللجان الشعبية 
رصدت اآلليتني  ع2ىل متنهاا مجاوعٌة من 
مرتزقة العد ان،  قامت باس2تهداف موقع 
توالد0اا بعدد من قذائف املداعية، رضبت 
املكان بدقة،  أس2فرت ع2ن تدمر اآلليتني، 
 س2قوط م2ن كان2وا ع2ىل متنها2ا َلايعاً 

رصعى. 

 يف  قت الحق من اليو6 نفسه، لقي عدٌد 
م2ن مرتزقة الع2د ان مصارَعه2م،  أصيب 
منه2م آخ2ر ن، يف قص2ٍف ملداعي2ة الجيش 
 اللجان الشعبية، استهدف تجاعاٍت لهم يف 
املنطقة البيض2اا باديرية املصلوب،  أكدت 
مصادُر عسكريٌة للاسرة أن القصَف حّقق 
إصاباٍت دقيقًة  كبّد املرتزقة خسائَر مادية 

أُْخ2َرد إ0 لانب القتىل  الجرحى. 
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 خالل لقائه وزراء التعليم العالي والنقل والسياحة

الرئيس يشدد على ضرورة تطوير التعليم األكاديمي والتواصل مع املنظمات 
لتكوين موقف دولي مناهض الستهداف العدوان للرتاث اإلنساني يف اليمن 

 : صنعاء
 ش2ّدد صال2ح الصا2اد -رئي2س املجل2س 
اال0تا2ا6  رض رة  ع2ىل  اجع2ىل-  الس2يايس 
باتطلب2ات التعليم اجكاديا2ي  تقديم الدعم 
ال2لز6 الس2تارار تطوي2ره؛ باعتب2اره ركيزًة 

أساسيًة للتناية البرية  االقتصادية. 
لاا ذلك خلل لق2اا الرئيس، أمس، بوزير 
التعليم العايل  البحث العلاي، حس2ني حازب، 
حيث ناق2ش معه خطَة الوزارة  املؤسس2ات 
التعلياي2ة  أنش2طة الجامع2ات الحكومي2ة 

 الخاّصة خلل العا6 الجاري. 
كا2ا تط2ّرق اللق2اُا إ0 له2ود ال2وزارة يف 
الرتتي2ب النعق2اد  رش عا2ل  ن2د ات ع2ىل 
مس2تود الجامع2ات؛ للخر ج برؤي2ة علاية 
لتطوير التعلي2م العايل،  ملعالجة املعوقات التي 

تُحدُّ من تطوير التعليم العايل يف بلدنا. 
كاا التق2ى الرئيس الصا2اد، أمس،  زيَري 
النقل زكريا الشامي  السياحة نارص باقزقوز، 
ة   ناق2ش اللق2اا اجنش2طَة  الرام2ج الَخاصَّ
بوزارتَي النقل  الس2ياحة  خّط2ة العال للعا6 
الج2اري  املعالج2ات املاكن2ة للصعوبات التي 
تواله قطاَعي النقل  السياحة، لراا استارار 

ة مع تصعيد العد ان  العد ان  الحص2ار، َخاصَّ
اس2تهدااه  الس2عودي  اس2تارار  اجمريك2ي 
للارااق الس2ياحية  املناط2ق اجثرية يف اليان، 
 ما يفرض2ه من حصار ب2ري  بحري  لوي، 
أثّر س2لباً عىل قطاعي النقل  الس2ياحة  حر6 

خزينة الد لة مليارات الد الرات. 
 يف 0ذا الصدد، أَك2ََّد رئيُس املجلس السيايس 
اجعىل، عىل أ0ايّة د ر  زارتَي النقل  السياحة 
يف التواُص2ل مع املنظا2ات الد لية ذات العلقة 

الس2تهداف  منا20ض  د يل  موق2ف  لتكوي2ن 
الع2د ان لل2رتاث اإلنس2اني  الاق2ايف  تدم2ر 

املرااق  املنشآت السياحية  البنى التحتية. 
 ش2ّدد ع2ىل رض رة إيجاد البدائ2ل الكفيلة 
النق2ل  الس2ياحة  بقطاَع2ي  اجداا  بتفعي2ل 
 تحصي2ل اإلي2رادات.. مج2دداً دع2َم املجل2س 
الس2يايس اجعىل ملصفواة اجنش2طة  الرامج 
التطويري2ة لوزارت2َي النق2ل  الس2ياحة خلل 

الفرتة املقبلة.

اللواء املاوري: وزارة الداخلية تعد اسرتاتيجية للنهوض 
بأوضاع السجون يف مختلف الجوانب

 : صنعاء
أّك2د  زي2ُر الداخلية، الل2واا الركن عبدالحكي2م املا ري، أن ال2وزارَة تعد 
َحالياً اسرتاتيجيًة شاملًة؛ للنهوض بالسجون يف مختلف الجوانب التأ0يلية 

 الصحية  البنية التحتية،  كذا االرتقاا باستود أداا العاملني ايها. 
 قال اللواا املا ري يف اختتا6 د رة تدريبية لعدد من الضباط العاملني يف 
مجال إدارة اإلصلحيات: إن الوزارة ستقد6 الدعم اللز6 ملصلحة السجون، 

ًة يف مجال التدريب  التأ0يل للعاملني باإلصلحيات املركزية.  َخاصَّ
َ رئيُس مصلح2ة التأ0يل  اإلصلح اللواا عبدالله الهادي  من لانبه، َعرَّ
عن الشكر لوزير الداخلية عىل ا0تاامه بتأ0يل  تدريب العاملني بالسجون 

املركزية  السجون االحتياطية. 

اليمن توّدع الشهيد اللواء الركن محمد علي 
عبدالحق أحد أكبر المجاهدين األبطال 

املشيعون: الشهيد كان بطاًل جسورًا يصول ويجول يف 
ميادين املعارك كالطود الشامخ دفاعاً عن الوطن 

 : صنعاء 
 يف موكٍب لنائزي مهيٍب، ُش2يَِّع أمس، لااان الشهيد املجا0د اللواا الركن 
محاد عي عبدالحق -قائد اللواا 201 ميكا-  الذي استشهد أثناا أداا الوالب 
الوطن2ي  الدين2ي املقدَّس يف الدا2اع عن الوط2ن  حااية الس2يادة  موالهة 

لحاال العد ان اجمريكي السعودي  مرتزقته يف لبهة الصلو بتعز. 
6َ التش2ييَع محاا2ُظ صنع2اا، حن2ني قطينة،  رئي2س 0يئة   ق2د تق2دَّ
ة  العالي2ات الحربي2ة، اللواا الركن محا2د املقداد،  قائد العالي2ات الَخاصَّ
اللواا الركن حس2ني الر حاني  مدير دائ2رة التوليه املعنوي العايد يحيى 
املهدي  مس2اعد قائ2د املنطقة الرابعة العايد أحا2د رشف الدين  عدد من 
م2دراا الد ائ2ر  القيادات العس2كرية  اجمنية  الش2خصيات السياس2ية 

 االلتااعية  زملا  أقارب  أ0ايل الشهيد. 
 عقَب تش2ييع الجااان الطا0ر، أشاد املش2يعون يف ترصيحات لوسائل 
اإلعل6 باناقب الش2هيد  ب2اجد ار  املواقف البطولية الت2ي الرتحها بطلً 
لس2وراً يُص2وُل  يجوُل يف ميادي2ن املع2ارك كالطود الش2امخ يف موالهة 
لحاا2ِل العد ان  املرتزق2ة يلقنهم الدر َس القاس2ية حتى ن2ال ما تانّاه 
 ارتقى إ0 ربه ش2هيداً، مؤكدين أن لرائَم العد ان لن تانَي الشعَب الياني 
 الق2وات املس2لحة عن مواَصل2ة د ر0م الوطن2ي  راد لبه2ات املوالهة 
بالرل2ال  العتاد،  أن قوااَل الش2هداا أثارت  تُاِاُر ن2رصاً  عزة  كرامًة.. 
مؤكدي2ن أنهم يف أتمِّ الجا0زيِة لراد لبهات املوالهة مع العد ان  املعتدين 
 سيقدمون أر احهم  دماَا0م من ألل سيادة اليان  عزة  كرامة الشعب. 
 يف ختا6 مراس2يم التش2ييع، عزات املوسيقى العس2كرية السل6َ الوطني، 
  قف الجايُع دقيقًة لقرااة الفاتحة عىل ر ح الشهيد البطل الذي نُقل لااانُه 
ليُواَرد الارد يف ر ضة الش2هداا باملنار مديرية الحياة مس2قط رأس2ه،  سط 
حضور كبر تقدمه قائد الرطة العسكرية العايد الركن محاد الحياي  عدد 
من املشايخ  الشخصيات االلتااعية  أ0ايل  أقارب الشهيد  أبناا املنطقة. 

استشهاد وإصابة 13 مواطناً بغارة 
للعدوان استهدفت سيارات يف صعدة

 :  صعدة: 
ق2ا6 طراُن الع2د ان الس2عودي اجمريك2ي بارتكاب مج2زرة دموية بحق 
املس2اارين املدني2ني باحااظة صعدة، أمس،  استش2هد  أصيب 13 مواطناً, 
ل2راا غ2ارات لوي2ة لطائ2رات الع2د ان الس2عودي اجمريكي عىل س2يارات 
 ماتلكات املواطنني يف مديرية باقم باحااظة صعدة.   قال مصدر محي: إن 
طراَن العد ان الس2عودي اجمريكي شنَّ عدَة غارات عىل سيارات املواطنني يف 
منطقة القطينات باديرية باقم، ماا أّدد إ0 استشهاد 6 مواطنني  إصابة 7 
آخرين بجر ح بليغة، مشراً إ0 أن الغارات تسببت يف تدمر عدٍد من السيارات. 

مسرية جماهريية كربى يف صعدة بمناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد

 : صعدة:
ش2اَرَك اآلالُف من أبناا مدينة صعدة، أمس االثنني، يف مسرة لاا0رية كرد نّظاتها 
قيادُة الس2لطة املحلية؛ باناس2بة الذكرد الس2نوية للش2هيد،  ذلك بحضور عبدالس2ل6 
0ش2ول -نائ2ب رئيس مجل2س الن2واب-،  محااظ صع2دة محاد لابر ع2وض،  رئيس 

مجلس التلحم القبي الشيخ ضيف الله رسا6،  مشايخ   لهاا  حكااا املحااظة. 
 يف املس2رة، راع املش2اركون ش2عاراٍت  الاتاٍت أكدت أ0ايَّة إحياا الذكرد الس2نوية 
للش2هيد؛ ملا من ش2أِنِه تعزيُز ر ح العطاا  التضحية، مشيدين باآثر  تضحيات الشهداا 
الذي2ن بذلوا أر اَحهم رخيصًة يف س2بيل الوط2ن  نرُصة املس2تضعفني  التصّدي بعنفوان 

للعد ان السعودي اجمريكي. 
 قال بياٌن صادٌر عن املسرة الجاا0رية الحاشدة: إن عطاَا الشهداا ال يسا يه عطاٌا، 
منو0اً بتضحياتهم يف التصّدي لقود الَعَاالة  االرتزاق بقّوة اإلياان، مجّدداً العهد بالس2ر 
عىل درب الشهداا  الوااا لتضحياتهم، داعياً إ0 مقاَطعة البضائع اجمريكية  اإلرسائيلية؛ 
 ا2اااً لدماا الش2هداا  تضحياتهم.  َ ش2ّدد أبناُا صعدة ع2ىل رض رة التفاُعل مع حالة 
التجنيد الطوعي لراد لبه2ات العزة  الرف  البطولة، مطالبني من تنطبُق عليه معايرُ 

 زارة الدااع للاساَرعة  نيل رشف موالهة املعتدين. 

كّرم أسر شهداء جامعَتي الحديدة والعلوم الشرعية.. 

رئيس الثورية العليا: أسر 
الشهداء أمانة يف أعناق الجميع 

وتكريمهم أقل واجب
 : الحديدة:

أّكد محاد ع2ي الحوثي -رئيس اللجنة الاورية 
العليا-، أن أرَُسَ الش2هداا أمان2ٌَة يف أعناق الجايع 
 تكريَاه2م أقلُّ  ال2ب يتم تجاه أبن2اا  أرس من 
ضّحوا بأر احهم يف س2بيل الله  سبيل الدااع عن 

الوطن. 
ل2اا ذلك خ2لل مش2اركته، أم2س االثنني، يف 
حفل تكريم أرس شهداا لامعتي الحديدة  العلو6 
الرعي2ة، بحضور الدكتور محا2د اج0دل -نائب 
رئي2س الجامعة لش2ؤ ن الطلب القائ2م بأعاال 
رئي2س لامعة الحديدة-،  نواب2ه،  قيادة لامعة 
العل2و6 الرعي2ة،   كيل أ ل محااظ2ة الحديدة 
محا2د عي2اش قحيم،  قيادة مؤّسس2ة الش2هيد 
باملحااظ2ة،  عا2داا  أعض2اا 0يئ2ة التدري2س 

 الشخصيات االلتااعية. 
 يف حف2ل التكري2م، قال القائ2ُم بأعاال رئيس 
لامعة الحديدة: إن أرَُسَ الش2هداا  أبناَا0م أمانٌَة 
يف أعناقن2ا َلايع2اً  االعتن2اا به2م  ال2ب ديني 

 إنساني. 
تخل2ل الحفَل العديُد من الفقرات  املش2اركات 
 القصائد الش2عرية  اجناش2يد، كاا ت2م يف نهاية 
الحدي2دة  لامع2ة  ش2هداا  أرس  تكري2م  الحف2ل 

 لامعة العلو6 الرعية. 

عرض عسكري لوحدات أمنية بمحافظة ذمار تدشيناً للعام التدريبي ٢٠١٨م
 : ذمار

نّظا2ت إدارُة أم2ن محااظ2ة ذم2ار، أمس 
االثن2ني، َعْرض2اً عس2كرياً لوحداٍت م2ن اجمن 
املركزي  النجدة  املر ر  اجمن العا6؛ باناسبة 

تدشني العا6 التدريبي الجديد 6٢٠١٨. 
 أثن2اَا الع2رض ال2ذي ح2رضه القياديُّ 
بأنص2ار الل2ه، ااض2ل الرقي،  ع2دٌد من 
القيادات العس2كرية  اجمني2ة باملحااظة، 

أش2اد محاا2ُظ املحااظ2ة محا2د حس2ني 
املقديش، بالد ر البارز لقوات اجمن املرَكزي 
يف تنفي2ذ املها6 املوكلة إليه2ا؛ لتعزيز اجمن 
 االس2تقرار  الس2كينة العامة, مش2راً إ0 
أن الوط2َن يف أم2سِّ الحال2ة ل2د ر أبنائ2ه 
من منتس2بي اجلهزة االمنية  العسكرية؛ 
مواله2ة  يف  الوطني2ة  باهامه2م  للقي2ا6 
العد ان  إاشال مخّططاته الساعية للنيل 

من عّزة  كرامة الشعب الياني. 

م2ن لانب2ه، أش2ار مدي2ُر أم2ن املحااظة، 
العايد أحاد إدريس، إ0 اعتزاز اجلهزة االمنية 
ب2أداا قوات اجم2ن املركزي  د ر20ا الفاعل يف 

تعزيز اجمن  االستقرار  السكينة العامة. 
ايا2ا أَك22ََّد قائُد ق2وات اجم2ن املركزي 
باملحااظة، العايد محاد حالب، استعداَد 
القي2ا6َ  املرَك2زي  اجم2ن  ق2وات  منتس2بي 
بد ر0م عىل أكال  له  تنفيذ كامل املها6 

اجمنية املوكلة إليهم. 
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أخبار

 : حسين الكدس
يف إط2ار الذكرد الس2نوية للش2هيد، نّظات 
مديري2ُة صنع2اا القديا2ة بأمان2َة العاصاة، 
ع2رص أمس االثن2ني، اعاليًة ثقااي2ًة، بحضور 
نائ2ب رئي2س ال2وزراا  زي2ر الخدم2ة املدني2ة 
طلل عقلن، حض2ور  كلا أمان2ة العاصاة 
عي رشي2م  0اش2م الوزير   مح2ر س عقبه 
 مديرع2ا6 مديري2ة ش2عوب مه2دي عر0ب   
محا2د العفي2ف – مدي2ر ع2ا6 املديرية، امني 
عا6 املجل2س املحي مجا0د الغيل   عبدالحايد 
احا2د قعطاب رئيس لجن2ة الخدمات  أعضاا  
املجلس املحي  مش2ايخ  أعيان  أرس الشهداا 

يف املديرية.
 يف الفعالي2ة الت2ي تخلله2ا إلق2اا عدد من 
القصائ2د  اجناش2يد باملناس2بة، أَك22ََّد محا2د 
العفي2ف –مدير املديري2ة-، عىل أ0اي2ّة إحياا 
20ذه الذكرد الغالي2ة عىل قل2وب ُكّل اليانيني؛ 
كونها مناسبًة عظياًة تهدُف إ0 التز ُّد باقااة 
الشهادة  تجديد الَعْهد للش2هداا الذين حّققوا 
لنا الكرام2َة  الَعيَش يف عزة  صا2ود  التطّلع 

نح2و املج2د  الش2اوخ، الات2اً إ0 املنزل2ة التي 
يحتلها الش2هداُا عن2د الله  مكانته2م الرايعة 
يف املجتا2ع؛ كونه2م قدموا أر اَحه2م رخيصًة 
ناً التضحياِت  يف س2بيل الدااع عن الوط2ن، مااِّ
 امللِح2َم البطولي2ة التي س2ّطر0ا الش2هداُا يف 
مختل2ف الجبه2ات يف مواله2ة ق2ود العد ان 

 الدااع عن الوطن. 
م2ن لانبه2م، دع2ا أبن2اُا مديري2ة صنعاا 

القدياة إ0 تظاُاِر الُجُهود الرساية  الشعبية؛ 
من أل2ل رعاية أرس الش2هداا؛  ا2اًا لدمائهم 
لتضحياته2م  أد ار20م  الطا20رة  تقدي2راً 
تخلي2د  رض رة  ع2ىل  مش2ددين  البطولي2ة، 
اجد ار البطولية للش2هداا الذين بذلوا أنفَسهم 
 أر اَحه2م يف س2بيل الل2ه،  يف س2بيل حااي2ة 
أ طانه2م  ارتقوا إ0 ل2وار ربهم أثناا تأديتهم 
 البَهم يف ساحات الرف  العزة  الكرامة. 

 : الحديدة:
دّش2نت الوح2دُة الاقااي2ُة جنص2ار الل2ه يف 
الحدي2دة،  باحااظ2ة  الجنوبي2ة  املديري2ات 
بالتنسيق مع مؤسسة الشهيد، أمس، امَلعِرَض 
الفوتوغ2رايف للش2هداا يف مديرية زبي2د؛ إحياًا 
للذكرد الس2نوية للش2هيد تحت ش2عار »نحو 

لبهاتنا  ااًا لشهدائنا«. 

أنص2ار  يف  القي2ادي  أَك22ََّد  التدش2ني،   يف 
الل2ه أبو زي2د – املس2ئول الاق2ايف للاديريات 
الجنوبية، عىل رض رة تجس2يد الوااا لهؤالا 
الشهداا، عر مواصلة العطاا  التضحية ضد 
الع2د ان  تحالف الر  الس2ر ع2ي دربهم، 
مش2راً إ0 البطوالت  التضحيات التي قدمها 
اليااني2ون   قواه2م ضد الطغ2اة  الظاملني 
 املس2تكرين ع2ىل م2ر التأري2خ اإلس2لمي؛ 

باعتبار الشهداا 0م ُصنّاع النرص  رمز اإلباا 
 الوااا  الصاود. 

 احت2ود امَلع2ِرُض ع2ىل ص2ور الش2هداا يف 
لبه2ات الس2احل الغرب2ي م2ن أبن2اا تهام2ة 
املحااظات اجخرد الذين امتزلت دماؤ0م مع 
إخوانهم يف س2بيل الصا2ود  التضحية للدااع 
عن تهامة  الساحل الغربي  كل شر من أرض 

اليان. 

أخبار

عباد يشري إىل البطوالت التي جّسدها الشهيد امللصي 
كقائد للمعركة على الحدود يف شرارتها األوىل

حرائر أمانة العاصمة ينظمن وقفة احتجاجية ويسرّين قافلًة 
غذائية ومادية للمرابطني يف الجبهات

 : صنعاء:
أش2اَد حا2ود ُعب2اد -أم2ني العاصا2ة-، 
بالبطوالت التي سّطر0ا الشهيُد املليص  إ0 
لانبه لايع الشهداا الذين قّدموا أر احهم 

يف سبيل الدااع عن الوطن  عزته. 
ل2اا ذلك خ2لل زيارت2ه، أم2س االثنني، 

 الدة الشهيد حسن املليص بأمانَة العاصاة 
يف إطار الذكرد السنوية للشهيد. 

 خ2لل الزي2ارة، ق2ال عب2اد: »الفخ2ر 
 الع2زة ج6ٍُّ أنجبت البطَل  املغوار الش2هيد 
أبا ح2رب رحاة الله علي2ه، اهنيئاً له 0ذا 
املق2ا6  0نيئ2اً ل2ه الش2هادَة،  0نيئاً لكل 
يان2ي الع2زة  الفخ2ر  االعت2زاز باملليص 

 أمااله«. 
امللح2م  إ0  العاصا2ة  أم2ني   أش2ار 
 البط2والت الت2ي لّس2د0ا الش2هيُد املليص 
كقائد للاعركة عىل الحد د  رشارتها اج 0، 
مضحي2اً بنفس2ه  مال2ه  أ الده يف س2بيل 
الدااع عن ع2زة  كرامة  حرية  اس2تقلل 

الوطن. 

 :  صنعاء:
نّظا2ت الهيئُة النس2ائية جنص2ار الله يف 
أمان2َة العاصاة، أم2س،  قف2ة احتجاليًة 
بنادي الظرايف  تس2ير قاالة غذائية  مالية 
من أرس الشهداا تحت شعار »نحو لبهاتنا 

 ااا لشهدائنا«. 
 يف الوقفة، أش2ار خالد املداني - مسؤ ل 
املكت2ب اإلرشايف جنص2ار الل2ه باجمان2َة، إ0 
عظا2ة  مكانة امل2رأة اليانية  يف مقدمتهم 

أرس الش2هداا العظا2اا يف موالهة العد ان 
باقااتها القرآنية  بحشاتها  بوعيها  التي 
لعلها اليو6 بهذه القوة  بهذا الشاوخ حني 
تس2لحت بقوة اإلياان  بالاقة بالله اكانت 
اليو6 مشاركة قوية يف املوالهة  االنتصار. 
الق2وة  بإنج2ازات  املدان2ي   أش2اد 
الصار خية  نجاحها بعد أن كبدت العد ان 
كا2راً من الخس2ائر ال س2ياا مالكة الر، 
ا2كان اليو6 عويله2م بهذا الش2كل املنهز6، 
ماا لعل ترامب يفتتح معِرضاً لصواريخنا 

الباليس2تية التي تعتر اخراً لكل ياني حني 
قهرت اجعداا  أشفت صد َر قو6 مؤمنني. 
م2ن لانب2ه، قال ضي2ف الله الش2امي - 
عضو املكتب السيايس جنصار الله: إن املرأة 
اليانية مصدر اعتزاز  ااتخار للوطن  لكل 
اجح2رار  الرااا  أن الع2د ان منهز6 بكل 
تأكيد حني اس2تهدف شعباً عظيااً كالشعب 
الياني  أننا منترص ن برلالنا  نسائنا  أن 
مواصل2َة را2د الجبهات بامل2ال  الرلال 0و 

طريُقنا للنتصار. 

مؤسسة الشعب االجتماعية تحيي 
الذكرى السنوية للشهيد بفعاليات 

ترفيهية ألبناء الشهداء
 : صنعاء:

دّش2نت مؤسس2ُة الش2عب االلتااعية للتناي2ة، أمس االثن2ني بصنعاا 
اعاليات اليو6 املفتوح جبناا الشهداا يف إطار الذكرد السنوية للشهيد. 

 قال أكر6 باكر - املدير العا6 ملؤسس2ة الش2عب االلتااعية للتناية، إن 
املؤسس2َة تستهدُف خلل الالثة اجيّا6 القادمة 660 ارداً من أرس الشهداا 
بك2ر ت الولب2ات الغذائية بواق2ع 220 ارداً م2ن أبناا الش2هداا ُكلَّ يو6، 
إَضاَاًة إ0 تقديم سلة غذائية لكل أرسة، كاا تتضان الفعالية يوماً ترايهياً 

ج الد الشهداا بالتعا ن مع مؤسسة الشهداا. 
 أش2ار باكر، إ0 أن 0ذه الفعالية تأتي استش2عاراً من املؤسسة بأ0ايّة 
التكاا2ل االلتااع2ي  رض رة مّد ي2د الَعون جرس الش2هداا الذي2ن لاد ا 
بأنفس2هم يف س2بيل الدا2اع ع2ن الوطن، داعي2اً رل2ال امل2ال  اجعاال إ0 

املسا0اة  دعم أرس الشهداا. 
 يف ذات السياق، قامت لاعية الشعب بالتعا ن مع مبادرة در ب الخر 
بتبن2ِّي مطعٍم خ2ري يف مديرية التحري2ر بأمانَة العاصا2ة,  ذلك يف إطار 
مش2اريع اإلغاثة اإلنَْسانية التي يقو6 بها ناش2طون شباب؛ للتخفيف من 
اآلثار املرتتبة عن العد ان عىل اجرس الفقرة  املحتالة,  يس2تهدف املطعم 

الخري توزيَع أَْكا2َر من 300  لبة يومياً عىل اجرس الفقرة. 

أوقاف ريمة ومديرية السلفية 
يحييان الذكرى السنوية للشهيد 

بفعالية ثقافية

 : ريمة:
نّظ2م مكت2ُب اج قاف  اإلرش2اد باحااظة رياة بالتنس2يق مع الوحدة 
الاقااية باملحااظة، أمس االثنني، اعالية ثقااية باناسبة الذكرد السنوية 
للش2هيد، بحضور عدد من القيادات املحلية  التنفيذية  املش2ايخ  اجعيان 

 الُخطباا  املرشدين باملحااظة. 
 يف الفعالي2ة الاقااي2ة، ألقي2ت العديد م2ن الكلاات أش2ارت إ0 أ0ايّة 
إحياا الذكرد الس2نوية للش2هيد؛ مل2ا لذلك من دالالت عظياة يف اس2تلها6 
در س العطاا  اإلياار  التضحية يف سبيل الوطن، داعية إ0 تظاار الجهود 
لرعاية أرس الشهداا  ااًا لدمائهم الطا0رة  تقديراً لتضحياتهم  أد ار0م 

البطولية. 
َ أَك2ََّد املش2اركون يف الفعالية أن إحياَا الذكرد السنوية للشهيد  رعاية 
أرس الشهداا  الب  طني  مس2ؤ لية مجتاعية عرااناً بالتضحيات التي 

قدمها الشهداا دااعاً عن الوطن  أمنه  استقراره. 
من لانب آخر، نّظم أبناا مديرية السلفية، أمس االثنني، اعالية ثقاايه 
باناسبة الذكرد السنوية للشهيد حرض0ا قيادة السلطة املحلية  عدد من 

املشايخ  الولهاا  الشخصيات االلتااعية  أرس الشهداا. 
 تخل2ل الفعالية ااتتاح معرض الصور للش2هداا بارك2ز املديرية، كاا 
د أحوالهم  توزيع  ل2رد عقب االاتتاح زيارُة أرس الش2هداا باملديرية  تفقُّ
الهداي2ا الرمزي2ة  العينية  الس2لل الغذائية له2م؛ تقدي2راً  احرتاماً لد ر 

أبنائهم الذين بذلوا أر احهم يف سبيل الله. 

مديرية صنعاء القديمة بالعاصمة تحيي الذكرى السنوية للشهيد

املديريات الجنوبية ملحافظة الحديدة تدشن معرضاً فنياً لصور الشهداء يف زبيد
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الدائرة الصحية ألنصار اهلل تتفقد أسر شهداء القطاع الصحي بالعاصمة 

في اختتام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بتعز.. 

الجندي: الشعب اليمني صاحب حق ويدافع عن وطنه 
وكيانه وليس فيهم من يبيع تضحيات الشهداء

السقاف يفتتح معرض صور 
الشهداء الرتبويني يف مركز 

إنتاج الوسائل التعليمية

خالل لقائه ممثَل المفوضية السامية لألمم المتحدة لدى بالدنا:

رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق 
الشؤون اإلنسانية يؤكد تقديم التسهيالت 

لدعم األنشطة اإلنسانية الفاعلة
 : صنعاء 

التق2ى رئيُس الهيئة الوطنية إلدارة  تنس2يق الش2ؤ ن اإلنَْس2انية  مواَلهة الكوارث، 
الدكت2ور القاس2م عباس، أمس االثن2ني، املااَل املقي2َم للافوضية الس2امية لألمم املتحدة 

لشؤ ن الللئني لدد اليان، أيان غرايبة. 
لرد خلل اللقاا اس2تعراُض املش2اريع املنف2ذة من قبل املفوضية  مناقش2ة لوانب 
التعا ن  التنس2يق بني الهيئة  املفوضية اياا يتعل2ق بقضايا اللجوا  الهجرة  النازحني 

داخلياً. 
َد الدكتور عب2اس عىل أ0ايّة التنس2يق  التع2ا ن بني الهيئة  مكت2ب املفوضية   َش2دَّ
يف كاا2ة قضاي2ا اللجوا  الهجرة غر الرعية  تعزيز  توس2يع مه2ا6 املفوضية يف ملف 
22ًة يف ظل ظر ف  النازح2ني داخلي2اً  را2ع مس2تود أداا املفوضية يف 20ذا الجانب، َخاصَّ
العد ان  الحصار الشامل عىل اليان  ما نجم عنه من تفاُقِم الوضع اإلنَْساني للاواطنني. 
كاا أَك2ََّد يف ختا6 اللقاا تقديَم كااة التسهيلت املتاحة لدعم أنشطة الرامج اإلنَْسانية 

الفاعلة للافوضية حتى  صول املساعدات للاستفيدين. 

 : صنعاء 
يف إطار إحياا الذكرد الس2نوية للش2هيد، نّظات 
الدائ2رُة الصحي2ُة جنص2ار الل2ه بأمان2ة العاصاة، 
أم2س االثنني، زي2ارًة تفقديًة جرس ش2هداا القطاع 
الصحي، بحض2ور الدكت2ور عباس الع2زي -رئيس 
الدائ2رة الصحية-،  الدكتور ط2ه املتوكل،  الدكتور 

عبدالس2ل6 املداني -نائب  زي2ر الصحة-،  الدكتور 
محا2د املنص2ور -رئي2س املجلس الصح2ي جنصار 
الل2ه-،  الدكتور عبدالو0اب س2عد -املدير التنفيذي 

ملؤسسة الجرحى-. 
 ل2رد خ2لل الزي2ارة التفقدي2ة، التق2وا بأبناا 
 أ0ايل  لران الشهداا الذين بذلوا أر اَحهم رخيصًة 
يف س2بيل الله  يف س2بيل ع2زة  كرامة اليا2ن،  قّد6 

الزائر ن 0دايا رمزية عينية  مالية؛ عرااناً  تقديراً 
لشهداا القطاع الصحي؛ ملا قدموه من ألل الوطن. 
 إ0 ذل2ك أك2دت الدائ2رة الصحي2ة جنص2ار الل2ه 
ا0تااَمه2ا  رعايته2ا جرس الش2هداا؛ انطلق2اً من 
الوال2ب امللز6 لها دينياً  أخلقي2اً   طنياً، الاتًة إ0 
أن أ0ايل  ذ ي الش2هداا س2ينالون الرعايَة املناسبَة 

دائااً  أبداً. 

 : تعز 
أَّك2د عب2ده الَجن2َدي –محاا2ظ تعز، أن الش2عَب 
الياني صاحب حق  يدااع عن  طنه  كيانه  ليس 
ايهم من يبيع تضحيات الش2هداا،  ال يرضخون أَْ  
يضعفون عىل حس2اب دماا النساا  أشلا اجطفال 

 الشيوخ. 
لاا يف اختتا6 اعاليات الذكرد الس2نوية للشهيد 
الت2ي نّظاته2ا مؤسس2ة الش2هداا باحااظ2ة تعز 
بحضور ذ ي الش2هداا  املسئولني بالسلطة املحلية 

باملحااظة. 
 يف حفل االختت2ا6، أ ضح الجندي أن إحياا مال 
20ذه الذكرد ياا2ُّل تخليداً للش2هداا الذي2ن ارتقت 
أر اُحهم الطا0رة؛ ِدااعاً عن الوطن  عزته  كرامته 
 اس2تقلله، مضيف2اً: ع2ىل د ل الع2د ان أن تعرف 
أن اليا2ن ياتل2ك حق الحي2اة  الحرية  االس2تقلل 

 حق الس2يادة  س2يدااع عنها بكل قوة،  ال ياكن 
الخض2وُع للدعاي2ة  التضليل  املزاي2دة  ال لألموال 

القذرة التي تشرتد بها اج طان. 
الش2هداا يف  تع2ز بتضحي2ات   أش2اد محاا2ُظ 
مواله2ة آلة القت2ل  التدمر، مؤك2داً أن تعز عصية 
 لن تكون لقاًة س2ائغة، داعياً املغرر بهم داخل تعز 
 خارلها إ0 التعقل  الكف عن إراقة الدماا  عليهم 
أن يؤمن2وا أن الس2ل6َ 0و الح2ق  0و الَحَك2ُم بيننا 
 بينهم، كا2ا دعا رلال املال  اجعا2ال إ0 اال0تاا6 
بأبناا الش2هداا  رعايتهم  تقديم العون اللز6 لهم 

2ًة يف الظر ف الرا0نة.  َخاصَّ
تخلل حفل الختا6 إلق2اُا العديد من الكلاات من 
قبل مس2ئول مؤسس2ة الش2هداا بتعز، عي الجنيد، 
الرابع2ة، ص2لح حطب2ة،  أرس  املنطق2ة   ماا2ل 
الشهداا ألقا0ا أبو الشهيدين مقبل مهيوب السدح، 
أش2ارت كله2ا إ0 دالالت االحتف2اا بالش2هداا الذين 
رَ  ا ترب2ة الوطن بدمائهم الطا20رة، مؤكدًة أ0ايَّة 

الوقوف إ0 لانب أرس الشهداا  مساعدتها. 

 : صنعاء 
أش2اد محاد الس2قاف - كيل  زارة الرتبي2ة  التعليم لقطاع 
املنا20ج  التولي2ه-، بتضحيّات  استبس2ال الش2هداا يف الدااع 
عن الوطن  أمنه  اس2تقلله، مؤكداً أ0اي2َّة الوقوِف صفاً  احداً 
 التحّي بالصر يف موالهة العد ان عىل الوطن  يف سبيل تحقيق 

النرص بإذن الله. 
ل2اا ذل2ك خ2لل زيارته، أم2س االثن2ني،  معه م2دراا عاو6 
القط2اع، ر ضَة الش2هداا باديرية الس2بعني يف أمان2َة العاصاة 

  ضع أكاليل الز0ور عىل أرضحة الشهداا. 
 لفت الزائر ن إ0 املكانة العظياة التي َخصَّ اللُه بها الشهيد، 

اني عىل شهداا الوطن اجبرار.  مرتحِّ
إ0 ذلك زار الوكيُل الس2قاف  َمن معه َمعِرَض صور الش2هداا 
الرتبويني بارَكز إنتاج الوس2ائل التعلياية، داعني مكاتَب الرتبية 
باملديريات إ0 التفاُع2ل اإليجابي  تنظيم الزيارات للاعرض الذي 

يستار عىل مدد عرة أيا6. 

فعالية ثقافية وفنية لحرائر حجة 
بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد

 : حجة 

نّظا2ت الهيئُة النس2ائيُة الاقااية جنصار الل2ه بادينة حجة، 

ع2رص أمس، اعالي2ًة ثقاايًة، يف إطار اعاليات الذكرد الس2نوية 

للشهيد  سط حضور كبر جرس الشهداا. 

 ألقي2ت يف اجمس2ية ع2دٌد م2ن الكلا2ات، أش2ارت إ0 عظاة 

املناس2بة  م2ا تاال2ه للاجتا2ع كاحط2ة الس2تنهاض الهام، 

 اس2تذكار تضحي2ات الش2هداا العظا2اا الذين بذل2وا أر اَحهم 

رخيصًة يف س2بيل الله  اداا له2ذا الوطن، كاا ألقى عدٌد من أرس 

الش2هداا كلاات َعب2َُّر ا ايها عن اخر0م  اعتزاز0م باا منحهم 

اللُه من ال2رف  الفضل العظيم حني اختار لهم أن يكونوا مان 

يبذلون أبناَا0م يف سبيل الله. 

تخّل2ل الفعاليَة اجناش2يُد  القصائُد الش2عرية  عرُض مقطع 

ايل2م ح2ول  صاي2ا عدد م2ن ش2هداا املحااظة  كي2ف تحركوا 

 انطلقوا إلعلا كلاة الله. 

الحديدة تختتم املهرجان الرتفيهي ألسر 
الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية واسعة 

 : الحديدة 

اختُتم، عرص أم2س، باحااظة الحدي2دة، املهرلاُن الكرنفايل 

الرتايهي جرس الش2هداا الذي اس2تار أس2بوعاً كام2لً يف حديقة 

الشعب، بحضور  كيل املحااظة املساعد للشؤ ن املالية  اإلدارية 

عبدالجبار أحاد محاد،   كيل املحااظة لش2ؤ ن الشباب صدا6 

عل ،  املس2ئول الاقايف باملحااظة أبو أيان الصليحي،  عدٍد من 

قيادات السلطة املحلية  لاع من املواطنني  أرس الشهداا. 

 يف اختت2ا6 املهرل2ان، أش2ار ايص2ل الهطفي - نائ2ب مدير 

ع2ا6 مكتب اج قاف  اإلرش2اد بالحديدة، إ0 ال2د ر البطويل الذي 

قدمه الش2هداا يف موالهة أعتى  أبشع تحالف عد اني عىل  له 

الك2ره اجرضية،  الذي2ن لوال0م لكنا أمة تداس تح2ت أقدا6 أقذر 

مخلوق2ات الل2ه يف أرضه أمري2كا  إرسائيل  رخ2اص العرب من 

املرتزقة املنااقني. 

 دعا الهطفي قيادَة السلطة املحلية يف املحااظة، إ0 اال0تاا6 

ب2أرس الش2هداا اجب2رار  تقديم يد الع2ون لهم  العط2ف عليهم 

 تقدي2م الدع2م امل2ايل  املعن2وي؛ لتعويض ما اق2د ه من عطف 

 حنان اجبوة.

تخلل املهرلان مرسحيٌة ش2ارك ايها نجو6ُ املرسح يف تهامة، 

َعب22ََّرت ع2ىل أ0ايّة الجه2اد يف س2بيل الله  االنط2لق للجبهات 

للدااع عن اجرض  العرض من دنس الغزاة املحتلني، كاا أشارت 

إ0 ما تعرض له أطفال اليان يف املدارس من قصف  قتل  تريد 

 تدمر ملدارسهم. 

مديرية حفاش املحويت تحيي الذكرى السنوية 
للشهيد بفعاليات ثقافية وفنية متعددة

 : المحويت 

دّشنت مديريُة ُحفاش باحااظة املحويت، أمس االثنني، عدداً 

من املعارض الفنية للش2هداا يف إطار الذكرد الس2نوية للشهيد، 

بحض2ور مدير عا6 الهيئة العامة لألرايض  امَلس2احة  التخطيط 

العاران2ي، حا2ر العزك2ي،  مدي2ر ع2ا6 املديرية زيد الش2امي، 

 القي2ادي يف أنصار الل2ه باملديرية عبده بخت2ان،  عدد من قيادة 

السلطة املحلية. 

 شارك الحارض ن يف الفعاليات املجتاعية التي حرض0ا أرس 

 ذ   الش2هداا  لا2وٌع كبرة من أبناا املديرية  عكس2ت مدد 

اال0تاا6 باملناسبة العظياة الذكرد السنوية للشهيد.

َ تخلل تلك الفعاليات عدد من الكلاات التي أشادت بتضحيات 

الش2هداا  عظيم ما قدم2وه؛ ِدااعاً عن اجم2ة  كرامتها يف  له 

قود الطغيان  التسلط  الهيانة املتاالة بأمريكا  إرسائيل. 

 تنوع2ت املش2اركات املَعب22َِّرة ع2ن املناس2بة ب2ني القصائ2د 

الش2عرية  الز ام2ل اإلنش2ادية  اإلبداعات املرسحية،  عكس2ت 

براعة الفن التشكيي يف معارض صور الشهداا. 
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 : يحيى قاسم المدار:
 

»املدين2ُة التي ال تن2ا6« 0ك2ذا ُعرات بني 
الجاي2ع.. حرك2ة دؤ بة  متواصل2ة ال تكاُد 
تنقطٌع، عاش2ت جعوا6  ع2اش ايها الفقرُ 
، الكبرُ  الصغرُ،  أَْصب22َحت مرتعاً   الغن2يُّ
خصب2اً للتج2ارة ب2ني الد لتني.. إنه2ا مدينة 
ح2رض الواقع2ة يف أق2ى ش2اال محااظة 

حّجة  اليان.. 
منذُ س2نوات ازد0رت الحركُة التجاريُة يف 
مدين2ة َحَرض؛ كونه2ا املنف2ذَ اجَْكا2ََر حركًة 
بني ما يس2اى الس2عودية  اليا2ن، يف تبادل 
الص2ادرات  ال2واردات ب2ني الد لت2ني، يؤكد 
مس2ئولون أن م2ا نس2بته ثلث2ون يف املائ2ة 
م2ن متحّصلت الد ل2ة يأتي من 20ذا املنفذ 

الحيوي.. 
 »ح2رض« تتب2ُع إداري2اً محااظ2ة حجة 
شاال اليان، تبُعُد عن صنعاا 022 كيلومرتاً 
إ0 الش2اال منه2ا، لكنه2ا ال تبع2د س2ود 6 

كيلوم2رتات اقط عن منف2ذ »الطوال« الخط 
الحد دي السعودي.. 

خلل العقدين اجخرين تسارعت الحركة 
الُعاراني2ة يف مدين2ة ح2رض؛ ل2ّراا تنامي 
الحرك2ة االقتصادية  الس2ياحية بني اليان 
 الس2عودية، إضاا2ًة إ0 كون املدين2ة أقرَب 
للاعتاري2ن  الحجي2ج  املغرتب2ني  املناا2ذ 
الياني2ني الذي2ن تق2در أعداُد20م باليون2َي 
معتار  مغرتب يف العا6 الواحد الذين يارُّ ن 

عر 0ذا املنفذ ذ0اباً  إياباً. 
ُكلَّ يشا،  طياته2ا  ب2ني  املدين2ُة  حال2ت 
 أخفت يف ثنايا0ا ش2وائَب كانت شوا0َد عىل 
ضعف الد لة التي حرمت املنطقَة من الكار 
من املش2اريع  الخدمات الرض رية الكفيلة 

بالَعيش العزيز جبنائها.. 
املائ2ة  ُقراب2ُة  يعي2ُش  كان  ح2رض  يف 
 الخاس2ني ألَف إنَْس2ان، يعَا2ُل غالبيتهم يف 
الزراعة لخصوبة اجرض  مساحتها الكبرة، 
كا2ا تش2كل الحرك2ُة التجاريُة أ20مَّ موارد 

املواطنني.. 
من2ذ ب2دا الع2د ان الس2عودي اجمريكي 
يف الس2ادس  العري2ن من م2ارس 62015 
كانت مديرية حرض أح2َد أ0داف الصواريخ 
 القناب2ل الفتاكة، صبَّت ب2كل حقد عىل تلك 
املديري2ة  أبنائه2ا الذي2ن ل2م يفك2ر ا يوماً 
باالعتداا عىل قريب أَْ  بعيد نظراً لِس2لايتهم 
 ما يحالون من طيبة  أخلق عالية يعرُاها 

ُكلُّ َمن  صل إليهم. 
الح2ز6«  »عاصف2ة  يس2اى  م2ا  أن  إال 
الت2ي ش2نتها د ُل تحال2ف الع2د ان بقيادة 
الس2عودية، غ2ّرت مش2هَد مدين2ة ح2رض 
 ع2دٍد من امل2دن اليانية،  حّولته رأس2اً عىل 
عق2ب، حيُث أضحت املدين2ُة التي كانت تُعجُّ 
بالحركة ع2ىل مدار الس2اعة مدين2ًة خا يًة 
عىل عر ش2ها، ال يعيُش ايها أحٌد، باستاناا 
الجنود الياني2ني  اللجان الش2عبية الذين ال 
يظه2ر ن إال ملواَله2ة الق2وات الس2عودية، 

عندما تحا ل االقرتاَب من الحد د. 
ُزرن2ا مدين2َة ح2رض الحد دي2ة اليانية 
ملش2ا0َدة ص2ور الدم2ار الهائ2ل ال2ذي لحق 
الخدمي2ة  منش2آتها  باملدين2ة  بع2ض 

ثُك املجا20د ن أن الطراَن   الس2ياحية، يحدِّ
اجبات2ي  الحرب2ي  التجس2ي،  بأنواع2ه 
التاب2ع للع2د ان يس2تهدُف ُكلَّ لس2م ح2ي 
ُ 0ذه  داخل املدينة  املواق2ع الحد دية،  تبنيِّ
الصور مدد الخراب الكبر الذي لحق باملدينة 

 منشآتها  شوارعها. 
مصدٌر يف الس2لطة املحلية ملديرية حرض، 
أا2اد بأنه نَزَح مع أا2راد أرسته إ0 محااظة 
أخ2رد بع2د العد ان، حي2ث أَك2ََّد أن س2كاَن 
مديري2ة ح2رض بالكامل نزح2وا إ0 عدٍد من 
املخيا2ات  املديريات املج2ا رة يف محااظة 
حج2ة الت2ي تتبُعه2ا ح2رض،  املحااظ2ات 

اجخرد. 
كا2ا أَك2ََّد لنا أن 70 منش2أًة ت2م تدمر0ُا 
بالكامل، معظُاها انادُق  اس2رتاحاٌت، كاا 
تم تدمرُ 50 مدرسًة بالكامل من إلاايل 63 
مدرس2ًة،  اجُخريات تم تدمر0ُا لزئياً،  تم 

حرماُن آالف الطلب من التعليم. 
رت    أض2اف أن مدينَة حرض القدياة ُدمِّ
بش2كل كام2ل م2ن قب2َل طائ2رات الع2د ان 
 مدااع2ه، يف ح2ني ت2م تدمرُ ما نس2بته 5ب 
باملائ2ة من منازل املدينة بش2كل ع2ا6، كاا 
توّض2ح الص2ور أن2ه ت2م اس2تهداُف املنازل 
بالكامل  املستش2فيات  التجاري2ة   املح2الِّ 

2ة  الطرقات.  الَخاصَّ
تم تدمرُ مديرية حرض بالكامل  أحرقت 
ايه2ا املزارع  ُقصف ايه2ا ُكّل يشا، إذ َصبَّ 
عليه2ا العد اُن ع2راِت اآلالف م2ن القنابل 
التدمري2ة  العنقودي2ة التي تال2ؤ ُكلَّ بقعة 
ايه2ا  ل2م تع2د تصلُح الحي2اُة ايه2ا إال بعَد 

عرات السنني. 

• ُمَخّطٌط قديم
تفيُد تقاريُر  مصادُر أن النظا6َ السعوديَّ 
عال ع2ىل تهجر  إخ2لا املناط2ق املأ0ولة 
يف املناط2ق الياني2ة الحد دية،  ل2رََّب عدَة 
يه ما قبل   س2ائَل عر النظا6 السابق بش2قَّ
املب2ادرة الخليجية  م2ا بعد0ا،  نجح يف ذلك 
إ0 ح2د ما، من خلل إخ2لا عدة كيلو مرتات 
حد دي2ة من س2كانها؛ بهدف دا2ع ما يرد 
النظا6 الس2عودي أن2ه خطٌر علي2ه  أن ذلك 

الطيران دّمر ما نسبته 90 % من الُعمران في المدينة وهّجر كل سكانها:

حرض.. املدينة التي ذبحها العدوان!
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الخطَر ال يز ُل إال باناطَق عازلة. 
النظ2ا6  ا2إن  املص2ادر،  لتل2ك    اق2اً 
الس2عودي كان  م2ا ي2زال عىل م2ر التأريخ 
الحدي2ث يرد يف اليان خط2راً  لودياً عليه، 
 0ذا الخط2ر يتصاعد كلاا كان 0ناك  لوٌد 
بريٌّ يانيٌّ ُقرب الحد د السعودي،  بالتايل 
 اعتا2اداً عىل 0يانت2ه عىل النظ2ا6 الياني 
خلل العقود املاضية  اس2تخدا6 سلح املال 
تاكن من تهجر س2كان ع2دة قرًد حد ديٍة 
يف طريقه نحو خلق مناطَق عازلٍة، لكن  مع 
ب2دا العد ان  لد النظا6ُ الس2عودي نفَس2ه 
أما6 ُارص2ة لطاس الحرضي2ة  الريفية يف 

املناطق اليانية الحد دية. 
20ذه الغاية ارّست بش2كل  اضح س2بَب 
طائ2راُت  نفذت2ه  ال2ذي  الوح2ي  القص2ف 
الع2د ان من2ذ اليو6 اج ل ع2ىل القرد  املدن 
اليانية الحد دية  الذي تب2د  أَْكب2ََر  أَْكا2ََر 
العش2وائي  بالقص2ف  الوحش2ية  ش2وا0ده 
غ2ر امل2رَّر ع2ىل مدينت2ي ح2رض  مي2دي 

الحد ديت2ني،  بالتزام2ن م2ع ذل2ك القصف 
كان2ت تقاري2ُر تتحدث عن س2عي س2عودي 
لخلق منطق2ة عازلة بعا2ق 20 إ0 30 كيلو 

مرتاً يف العاق الياني. 
  اقاً ملهندسني معااريني شا0د ا صور 
الدم2ار الوحي الذي لح2ق بادينتي حرض 
 مي2دي، اإن ط2ران العد ان تعا2د قصَف 
املن2ازل  العاارات  املنش2آت بصورة تجعل 
تل2ك املبان2ي تس2قط  تتح2ول إ0 عا2ارات 
رة بش2كل نص2ف كي، بحيث  متداعية  مدمَّ
يصبح معها من الصعب لداً إعادة إعاار0ا؛ 
كونها تحتاج إ0 إزالة كارحلة أ 0  بعد ذلك 
تحتاُج لإلعاار،  0ي اسرتاتيجيٌة يتضح من 
خلله2ا أن الع2د اَن بُاَخّطط2ه القديم عال 
عىل لعل الق2رد الحد دية  مدينتي حرض 

 ميدي غر صالحتني للعيش مجدداً. 

• طي النسيان
 إذا كان اإلعل6ُ الغربي يِصُف الحرَب عىل 

اليان ب2 »الحرب املنسية«، اإن الحرَب التي 
ش2نَّت عىل حرض ياك2ن  صُفه2ا بالحرب 
اجَْكا2َر نس2ياناً، ااا حدث لهذه املدينة غاب 
بش2كل كام2ل ع2ن التقاري2ر الص2ادرة عن 
منظا2ات اجمم املتحدة الت2ي رغم تواطؤ0ا 
مع العد ان، إال أنها تتحدُث بني الحني اآلخر 
ع2ن بعض الجرائم الت2ي يرتكبُها العد اُن يف 
اليا2ن، لكن مدينة حرض لم يرد اس2ُاها يف 
أي تقري2ر د يل، مع أن ما  ق2ع بها يعد من 
أَْكا22َر لرائم العرص  التأريخ بش2اعة،  لم 

املنظا2ات  تتح2دث 
بحق2وق  املعني2ة 
اإلنَْس2ان  الللئ2ني 
ع2ن مص2ر س2كان 
املدين2ة  املجتا2ع 
تااماً  انته2ى  ال2ذي 
يف   تف2ّكك  تف2رق 
تجاع2ات لغرااي2ة 
داخل خي2ا6 صغرة 

يقطنه2ا عرات اآلالف م2ن الناس الذين لم 
يعد يربطهم باوطنهم الذي تم تدمره سود 

الذكريات. 
ا ياكن   ما يجَعُل اجمَر أَْكا2ََر بش2اعة ماَّ
تص2وره، أن التدم2رَ ال2كي ال2ذي تعرضت 
له مدين2ُة حرض  ق2َع د ن أن تكوَن 0ناك 
أي2ُة مع2ارك ع2ىل اجرض، اانذُ الي2و6 اج ل 
للعد ان َصب2َّْت الطائراُت ُكلَّ أن2واع القنابل 
 الصواريخ عىل املنازل  العاارات  املنشآت 
بش2كل مانهج، االعد ُّ املفرتَُض بالنس2بة 

للع2د ان يف حرض لم يكن الجنود  ال أياً من 
املقاتل2ني، لق2د كان العد ُّ 20و املدينة ذاتها 
 الجن2ود الذي2ن كان يس2تهدُاهم الع2د اُن 
0ي املبان2ي  املن2ازل  الطرق2ات  الفنادق 
 املس2توصفات، االنظا6ُ الس2عوديُّ  َضَع 
يف اعتباره التخلَُّص م2ن مخا اه التأريخية 
من اليانيني؛  لذلك قا6 بجرياته الوحشية 
مق2رِّراً أن2ه ال يج2ُب أن تكوَن 0ن2اك مدينٌة 
اسُاها »حرض« أَْ  مدينٌة تساى »ميدي« يف 

ظل صاٍت د يل ااضح. 

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..
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

القضيُة الفلسطينية والعدواُن على اليمنالوعي السلفي بـ »أنصار اهلل« يزيل نزغ الخارج التضليلي
االنفت2اُح أَْكا2َر عىل أنص2ار الله  عىل 
غر0م م2ن اجح2زاب  الجااع2ات،  أن 
يك2وَن تعاُملُنا مع بعضنا البعض تعاُملً 
باصداقي2ة   ض2وح  العا2ل عىل كرس 

الحوالز. 
 الخارُج ال2ذي دّق عىل 0ذا الوتر عىل 
م2دار عقود م2ن الزم2ن  نتج ع2ن ذلك 
الكارُ م2ن السياس2ات الخاطئ2ة، ال بد 

م2ن إيقاِا2ه عنَد ح2ده، انح2ن اليانيني 
ُق الكارَ ماا  بتفا0ُِانا  تقاُرِبنا س2نحقِّ
ايه الخرُ جنفسنا  عاو6 املجتاع،  اللُه 

يقوُل »إِنََّاا اْلُاْؤِمنُوَن إِْخَوٌة“. 
 بل ش2ك، ع2ىل الد ل2ة الي2و6َ رعايُة 
التعاي2ش  اإلع2لُا من2ه  العا2ُل  20ذا 
ع2ىل تصحيح اجخط2اا،  ع2ىل اجحزاب 
 الجااعات  عاو6 أبناا الشعب التعاُ ُن 

معه2ا َ تفعي2ل الح2وارات الداخلية ذات 
الصلة برتحيل الكار من مش2اكلنا، 0ذا 

يشٌا طيٌِّب  نتائُجه ستكوُن ماارًة. 
لايُعن2ا يطَا2ُح لبن2اا د ل2ة قوي2ة 
مس2تقرة متااس2كة  ال تحقيَق لذلك إال 
بن2ا َلايع2اً،  لن يك2وَن النج2اُح إال من 
خلل الوع2ي املس2تنر أ الً، اهو املدخُل 

الحقيقي جيِّ نهوض حضاري.

الفيّاض2ة  العاطفي2ة  املش2اعر  تل2ك 
»  الت2ي  ُق2دس   « ال22  تج2اه  امله2ز زة 

انكاشت باملصلحِة  املال .. 
القضي2ُة الفلس2طينية الت2ي أصبحت 
معز اة ال تِجد س2ود إيقاعاِت إداناٍت ما 
ثَبُتت لها قااي2ة  ال موقف يرُتلم عالياً، 
ب2ل أصبحت ش2ااعًة تُعّلق عليه2ا النوايا 
الحسنة ظا0راً ، الُعد انية باِطناً ،  كأنها 

قضية بحالة إ0 مشاعر ِلنرُصتها لفظياً 
ال إ0 معابر يف قلب العد  لسحقِه ِاعلياً .. 
 نك2رر دائا2اً .. أن مواقف الحكومات 
ال تاال ش2عوبها الحّرة ،  أن القدس ال بد 
أن تتحرر عىل أيدي الاائرين اجحرار طاملا 
دام2ت 20ي القضي2ة اج 0  اله2م اجكر 

 اج ل.
 العاِقب2ُة للُاتَّقي2ن.

بين هيئَتي األمر بالمعروف والترفيه
وسام الكبسي

من2ذُ نش2أة مالك2ة نج2د بقي2ادة بني 
سعود )مردخاي(  حليفهم االسرتاتيجي 
محاد ب2ن عبدالو0اب الداعي إ0 الو0ابية 
كدين لديد أُنشئ برعاية بريطانية ككيان 
آخر يف قلب العالم اإلسلمي  رديف لد لة 

صهيون. 
اقد عالوا ع2ىل تطبيق مبادئ صهيون 
من خلل اس2رتاتيجية أس2او0ا »الديُن يف 
خدمة الس2لطان« د ن أن يشعر أحد بها، 
 لك2ن املتابع لنش2أة مالكة نجد  نش2أة 
الكيان الصهيوني يس2تنتج من خلل تلك 
املراحل،  اجحداث مدد التشابه يف التوله 

 التوسع  االستيطان  اإللرا6. 
ل2كل  الع2ا6  التول2ه  زال   كان  م2ا 
الوس2ائل  ب2كل  العا2ل  20و  الكيان2ني 
املتاح2ة  م2ا أَْكا2َر0ا للتغي2ر الدياغرايف 
اإلنَْس2ان  املنطق2ة   الجيوس2يايس 
»املس2توطنة« ابع2د أن ت2م الت2زا ج بني 
الس2لطة السياس2ية ماالة بعبدالعزيز آل 
س2عود من لهة  الس2لطة الدينية ماالة 
باملدع2و محاد بن عبدالو20اب  تم العقد 
عن طريق االس2تخبارات الريطانية؛  جن 

سكان الجزيرة العربية ذ   عاطفة دينية 
اقد ن2رت الو0ابية س2اومها بني البد  
مس2تفيدًة م2ن الغطاا الس2يايس  الدعم 
اللمح2د د من بريطانيا، اق2د تم التياح 
تل2ك املناط2ق الت2ي أدرك2ت بوع2ي خطر 
0ذه الدع2وة،  لكنهم بالتياحهم الربري 
ملناطق الحجاز قاموا باا قامت به أد اتها 
من التنظياات اإللرامية داعش  أخواتها 
مس2تبيحًة ُكّل ما حّر6 الل2ه قتلوا، ذبحوا، 
س2حلوا، س2لخوا، أحرقوا، دم2ر ا، غّر ا 
املعال2م حت2ى أس2ااا القبائل تاام2اً كاا 

يعال الكيان اإلرسائيي. 
ُكّل رب2وع  الو0ابي2ة يف  ن2ر ا دع2اة 
الجزي2رة، مرعني الس2يف يف ي2د  حكم 
الردة يف اجُْخَرد  قط2ع عنق ُكّل من نبس 
ببنت ش2فه ملعارضة م2ا ير لون له،  قد 
انش2أ ا يف ذل2ك لجانهم الخاص2ة املتدربة 
باقتدار داعي عىل الذبح  الس2لخ باس2م 
الدااع عن الس2نة  الصحاب2ة اأانوا أمة 
 0دم2وا املقدس2ات،  اج2ر ا اجرضحة، 
 كل يشا ال يواا2ق دينه2م لعلوه حراماً، 
 م2ن الكبائر، اا2ا  ااق مزاج آل س2عود 
 سلطانهم اهو حلل ُزالل، َ ُسنة مؤكدة، 
 ما ال يوااق تولهه2م اهو حرا6  مر ق 

عن دي2ن الو0ابية، محك2و6ٌ عىل صاحبه 
بالتعزير بعد التشهر. 

اجم2ة  تدل2ني  يف  اس2تار ا  0ك2ذا 
مس2تفيدين م2ن ُحرم2ة البي2ت العتي2ق، 
 املسجد النبوي، اغّرر ا عىل عامة الناس 
حتى  صل بهم اجمر إ0 الوقوف العلني بل 
 مواله2ة ُكّل مر ع تح2رري من براثن 
االس2تعاار الغرب2ي  اإلرسائي2ي عىل حد 

سواا. 
 اجد20ى م2ن 20ذا كل2ه أنهم ش2كلوا 
س2يالا منيع2ا،  درع2ا  اقي2ا للدااع عن 
الكي2ان االرسائيي، مجندي2ن مئات اآلالف 
الطائفي2ة  العنرصي2ة  تعبئته2م  بع2د 
البغيضة،  الداع به2م ملوالهة املقا مني 

للكيان اإلرسائيي بكل  قاحة. 
 0ا 0و املهفوف يس2عى ب2كل ما أ تي 
م2ن له2د مس2ابقاً الزم2ان للتطبيع مع 
الكيان الغاصب متحالً مس2ؤ لية إرغا6 
أنظا2ة املنطق2ة بالقب2ول ببي2ع القضية 
املركزي2ة لألم2ة، دااع2اً اجم2وال الطائل2ة 
إلسكات أُْخَرد، لامعاً قود عظاى بااله 
املدنس الس2تئصال أح2رار اليان كقرابني 
لرض2ا عنه كرط من عدة رش ط القبول 
به ع2ىل عرش آيل للس2قوط ل2راا الظلم 

 سفك دماا أحفاد اجنصار. 
 يف مالكته الجديدة أنشأ أسساً مغايرة 
تااماً ملا كان عليه ألداده  أس2لاه،  0ي 
رؤيته االنفتاحية إلقامة س2عودية لديدة 
عىل الناط اج ر بي،  قد أنش2أ يف س2بيل 
تغي2ر التوله العا6 »0يئ2ة الرتايه« التي 
س2تقلص من د ر 0يئة اجمر باملعر ف إْن 

لم تكن بديلًة عنها. 
اف2ي طري2ق التطبي2ع تأت2ي حتاي2ة 
االنفتاح عىل ضوا ما يراه الكيان مناس2باً 
مجتا2ع  لسياس2ته  توله2ه  خل2ق 
منح2ل أخلقياً يس2هل توليه2ه  إدارته، 
 اس2تخدامه من لهة،  من له2ة أُْخَرد 
إش2غال ال2رأي الع2ا6 عّا2ا يق2و6 به من 
0ندس2ة  تفصي2ل قاي2ص الحك2م ع2ىل 
 اق 20واه يف ظ2ل عد ان2ه الغاش2م عىل 
يان اإلياان كاس2تنقع  قع ايه،   رطة 
لم يعد يع2رف الخر ج منها،  ماارس2ته 
القاعي2ة ملعارضيه،  اختط2اف العرات 
الس2جون،  يف  به2م  اجم2راا  ال2زج  م2ن 

 تعذيب بعضهم.. 
 ما يقو6 به أسد السنة يف نظر مشايخ 
0يئ2ة اجمر باملع2ر ف من إنش2ائه لهيئة 
الرتايه أَْصبَح س2نًة مؤكدة كاا ير ج لها 

أبواق2ه يف بع2ض القن2وات،  ع2ىل أعضاا 
0يئ2ة املع2ر ف أن تقبل بذل2ك  ينخرطوا 
كدعاة للعهر  الفس2وق، كاا 0ي عادتهم 
ببي2ع  الس2بي  الس2ااح  ات2ا د  بن2ر 
االزيدي2ات  غر20ن يف أس2واق النخاس2ة 
 الرقي2ق،  يكونوا 0م القد ة  املاَل اجعىل 
يف الذ20اب ببناته2م إ0 حف2لت الرق2ص 
 املجون؛ اس2تجابة،  امتا2االً لتوليهات 

 يل أمر0م املهفوف. 
 اا2ا يس2اى قان2ون م2ر ع البح2ر 
اجحار أَْصب2َح عاماً عىل لاي2ع املناطق، 
أَْصب2َح  الس2عودية  الرق2ص   حف2لت 
مرخصاً لها مع توار الحااية اجمنية من 
قب2ل 0يئة الرتايه، اكيف س2يكون رقُص 

الشيخ  الشيخ يف اجماكن املرخصة؟! 
س2يكون مذ0لً م2ا دا6  قد م2رر 0ذا 
القانون  أَْصبَح يعاُل به يف كورنيش لدة 
 غر20ا،  أا2واج املطرب2ات  الراقص2ات 
الس2عودية،  يف  الن2وادي  ع2ىل  تتواا2د 
 اجنش2طة الفنية تتزايد با0تاا6 إعلمي 
 يقابله س2كوٌت من 0يئة املعر ف، اااذا 
يعني إال أنهم سينخرطون يف 0يئة الرتايه 
كرقاصني بش2هادة الخرة املكتسبة سلفاً 

كُسنة مؤكدة لديهم؟!. 

فتًى ُيقاُل لُه أحمــد
د. أسماء الشهاري 

الشهيد.. كانت السااا تتزين ُكّل ليلٍة شوقاً لتعانَق 
ر َحه الطا0رة.. 

عندما تنُظُر إ0 صورة الشهيد أحاد حسني زبارة.. 
اإنك س2رتد ات2ًى يف ُمقتب2ِل العار َ ريعان الش2باب 
يف ربيع2ه الاان2ي  العري2ن تُحيُط2ُه 0ال2ٌة نورانيٌة 
َ س2تجد أنه ارتس2ات عىل محياك ابتسامة عذبة من 
طلت2ه البهي2ة..  أَْكا2َر م2ا قد يد ر بذ0نك أنه ش2اب 
مؤمن ش2جاع لا20د يف س2بيل الله  الوط2ن َ نرُصِة 
املس2تضعفني حتى لقي الله ش2هيداً بطلً يف ساحات 

الفرسان الخالدين.. 
لكن2ك إن ُغص2ت يف أعا2اق ش2خصيته  تتبَّع2ت 
س2رَة حياته اس2تجد أنَّ تل2ك الس2نوات القليلة التي 
عاش2ها أحاد تحال يف طياتها رل2لً مجا0داً عظيااً 
 ش2خصيًة استانائية..  أنَّ الشهيد أحاد حقق يف تلك 
الس2نوات ما ق2د ال يحقُقه غرُه الكا2رُ من الناس يف 
عرات السنني..  يرلع السبب يف ذلك إ0 قوة اإلياان 
 الهدف َ  ضوح الرؤية  املنهج  َعدالة القضية التي 

بذل حياته جللها.. 
كان أحا2د طيب2اً التااعياً  محبوباً بش2كل كبر 
 كان خد م2اً ا2ل يتأخر عن تقديم ُكّل ما يس2تطيع 
ملساعدة اآلخرين س2واٌا أكان ذلك يف عرس أَْ  عزاا أَْ  
غر ذل2ك..  باإلضااة لذلك كان يتات2ع بدرلة عالية 
م2ن الذكاا َ ح2ب العلم  كلية الهندس2ة كانت حلاه 
ال2ذي يتاناه.. بيد أن 0ن2اك حلااً آخَر ق2د تالََّك قلبَه 
 كل لوارحه  0و الجهاد يف س2بيل الله  نرُصة الحق 
اع2زف عن الحل2م اج ل  كان يوايس  الدت2َه بقوله : 

0ناك أش2خاص يدرس2ون اآلن  نحن علينا أن نجا0د 
ثم سندرس اياا بعُد  0م يجا0د ن.. 

لم تكن انطلقة أحاد القوية يف الطريق الذي يؤمن 
به س2هل تقبلها عىل  الدي2ه يف البداية خوااً عليه من 
املخاط2ر التي تحف 0ذه الطري2ق.. لكن أحاد بر حه 
املؤمن2ة  بوعي2ه العايل  حجت2ه القوية اس2تطاع أن 
يكس2ب رضا0اا بل  تشجيعهاا له اياا بعد بكل ما 

أمكن  بذل ُكّل ما يستطيعون عىل ذات الطريق.. 
 بهذه الر حي2ة العظياة  البصرة النااذة اس2تطاع 
أحاد أن يتالك قلوب ُكّل َمن عراه  باإلخلص  الش2عور 
الكبر باملسئولية َ الهاة العالية استطاع أن يتسلم زما6 
أ20م اجعاال  أن يقود0ا بكل اقتدار عىل الرغم من صغر 
س2نه، االعار الفعي لإلنَْسان يقاس بأاعاله  ليس بعدد 

سنينه اقط.. 
 يف 20ذا املجال بع2د أن أخذ أحا2د د راٍت تدريبيًة 
ثقااي2ة  عس2كرية، كان يق2و6 بتدري2ب املجا0دين 
َ يرف عىل ذلك بنفسه  أيضاً اإن تفانيه يف اجعاال 
املوكل2ة إلي2ه، إضاا2ًة إ0 أمانت2ه َ نزا0ت2ه التي كان 
مش2هوراً لداً بها  كان الجايع يستشهد بها اإن ُكّل 
0ذا لعل2ه لديراً بأن يرتأس التاوين العس2كري  أن 
يكون مدير منشأة مديرية شعوب، اقد كان املسئول 
عن إيصال املدد  املؤنة للاجا0دين،  أيضاً كان يقو6 
بإيص2ال املجا0دين إ0 الجبهات كجبهة تعز َ الضالع 
 مأرب  غر0ا من الجبهات.. َ عند عودته كان يرابط 
يف نقاط صنعاا  يسهر الليايل حتى بدأت أسفل قدماه 
تتقيح من شدة الرد؛ جنه كان يعاني من التشققات.! 
كان الش2هيد يتاتع بش2هرة كبرة يف منطقته  له 
أ0اي2ّة كبرة َ يحك2ي عنه الكار م2ن الناس  يحبه 

الكا2ر  يعتر ن2ه 
به  يُقت2دد  أع2ىل  ما2لً 
 بنزا0ت2ه  ت2ُرضب 
بأمانت2ه اجماال،  عىل 
الرغم من ُكّل ذلك اقد 
كان ش2خصاً مبتسااً 
َكتُوم2اً  متواضع2اً، 
يح2ب  يك2ن  ال2م 
بانصب2ه،  التفاخ2ر 
بل إن أ0له لم يكونوا 
ما  إطلقاً  يعرا2ون 
عاله،  طبيع2ة  0ي 
 لم يعراوا عن ذلك 
استشهاده  قبل  إال 
قص2رة  بف2رتة 

 مع أعااله  مس2ئولياته 
الكا2رة كان2ت زيارات2ه قليل2ة إ0 املن2زل  كل كلمه 
خلله2ا يتاحور ح2ول الحث ع2ىل اإلنف2اق  النصح 
َ التوعي2ة الت2ي كان2ت ت2رتك أث2راً كبراً يف نفوس2هم 
كغر20م مان كانوا يعراونه َ يتأثر ن بأاعال الفتى 

الشاب  أقواله.. 
توله أحاد إ0 لبهة م2أرب مع الفصيل الذي قا6 
20و بتدريب2ه  انتق2اا املجا0دي2ن ايه حت2ى أن أحد 
املجا0دي2ن يف لبهة تعز عندما علم ب2أن أحاد زبارة 
0و املرف عن الفصي2ل  أنه متوله إ0 لبهة مأرب 

سارع باالنضاا6 إليه من حبه له  معراته به.. 
بع2د أس2بوعني م2ن عودت2ه إ0 الجبه2ة حصل2ت 
زحوا2ات كبرة م2ن قبل اجع2داا  املرتزق2ة، اتدخل 

بفصيل2ه  املق2دا6  الف2ارس 
باستبس2ال  للاواله2ة 
النظر،  منقطعة   ش2جاعة 
ما2ا أت2اح الفرص2ة جع2داد 
املجا0دي2ن  م2ن  كب2رة 
للتعلياات،  تبعاً  باالنس2حاب 
حي2ث كان2وا محارصي2ن  قد 
نف2دت منهم املؤن2ُة بَان ايهم 
ش2قيُقه الوحي2د ال2ذي كان يف 

صفوف 0ؤالا املجا0دين.. 
قاتل أحاد بكل رشاسة  بسالة 
20و  م2ن مع2ه  أعا2ل يف اجع2داا 
القتل  التنكيل كاا ذكر ذلك ش2هود 
طلقات2ه  انته2ت  العي2ان..  عندم2ا 
العيارية قا6 باستخدا6 الخنجر َ ظل 
يقاتل بكل ما أ تي من قوة حتى لقي 

الله شهيداً مجيداً.. 
استش2هد أحاد  ا2وَر استش2هاده أرسع املرتِزقُة 
يبحا2ون عن ُلااان2ه الطا0ر لكي يأخ2ذ ه كغنياة 
 صي2د ثاني، اكان له2م ذلك بع2د أن ذاع صيتُه  بعد 
أن أمع2ن يف تقتيله2م  التنكيل بهم..  يف مش2هد آخر 
تلقت أرسته املؤمنة خر استشهاده بكل صر  إياان 

عاملني بوصيته َ متذكرين لكلااته الخالدة.. 
اها 0ي  الدته تقول عندما لاات النسوة لتعزيتي 
كن2ت أش2عر أنني ملك2ة  أش2عر بالس2عادة  الفخر 
 لبس2ت ثياباً خرضاا  لم أشعر بأنهن لنئ لتعزيتي 
ب2ل لتهنئتي  املباركة يل بش2هادة ابني يف س2بيل الله 

 الوطن  الكرامة  أنه أَْصبَح يف الجنة.. 
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���س��اأَح��ك��ي ل��ل��ورى م��ا ق��د ج���رى يل 
ِم�����������راراً َع����لَّ����ه����ا جُت�������دي احل���ك���اي���ا

ت�سلني  اإن  ل���ك  ��ت��ي  ِق�����سِّ �����س����اأروي 
اأن����������ا ط�����ف�����ُل امل�����اآ������س�����ي واملَ�����َن�����اي�����ا

اأن�����ا ال���ط���ف���ُل ال�����ذي ���ُس��ف��ك��ت دم���اه
وِم�������ن اأح�������س���ائ���ه َب��������َدت احل����واي����ا

اأن�������ا ال���ط���ف���ُل ال�������ذي ق���ت���ل���وا اأب�����اه
����������ه ب�����ن ال�����س��ح��اي��ا و������س�����ارت اأُمُّ

ق���ب���ي���َل رح���ي���ِل���ه���ا ن��������ادت ب��ا���س��م��ي
وك���ن���ُت اأه���ي���ُم يف َج���ْم���ِع ال�����س��ظ��اي��ا

���م���اً ُي����ب����دي ب��ري��ق��اً وج�������دُت جم�������سَّ
امل����ن����اي����ا ُي����خ����ف����ي  اأع������م������اق������ه  ويف 

���ت  واأل������ع������اب������اً ك�����ذل�����ك ح�����ن ح���طَّ
ب���ُق���رب���ي خ��ل��ت��ه��ا اإح�������دى ال���ه���داي���ا

واأُّم�������������������ي ح����ي����ن����ه����ا ملَّ����������ا راأت������ن������ي
����ه����ا و����س���ع���ت وراي�����ا رم�����ت اأغ����را�����سَ

ف��ل��م��ا اأ�����س����رع����ت ن���ح���وي ُخ��ط��اه��ا
ع����ل����ى اأق�����دام�����ه�����ا ت����ل����ك احل���ف���اي���ا

ت�����ف�����ّج�����ُر ب����ي����ن����ه����ا ل������غ������ٌم وب���ي���ن���ي 
اخلطايا متحو  �سيحًة  و���س��اح��ت 

ه������وت ل������أر������ض م���غ�������س���ي���اً ع��ل��ي��ه��ا
وق�����د ج����رح����ت ف���اأي���ق���ظ���ه���ا ِن����داي����ا

ف���راح���ت  م�������س���يٍّ  ع���ل���ى  ت����ق����َو  ومل 
ب����ن����زف ج����راح����ه����ا حت���ب���و خ��ط��اي��ا

ُت����ب����ايل ل  ب���ال�������س���ظ���اي���ا  وك������ان������ت 
ف���ل���ي�������ض ب���ع���ي���ن���ه���ا ������س�����يٌء ����س���واي���ا

حت�������ّط�������م ق�����ل�����ُب�����ه�����ا مل��������ا راأت�������ن�������ي 
ط��ري��ح��اً ق���د ب����دت م��ن��ي احَل���َواي���ا

مل������ا ق������د َح���������لَّ ب������ي ت���ب���ك���ي ب�����ك�����اءاً
ال��رزاي��ا َج���ْور  ُي��ذي��ُب ال�سخَر م��ن 

ت����ن����اِظ����ُرين ف���رح���ت اأزي���������ُل دم���ع���اً
ب���ع���ي���َن���ي���ه���ا ف�����م���������س����ت ال���ث���ن���اي���ا

ح�����ت�����ى ح�������ن �����س����ّم����ت����ن����ي اإل����ي����ه����ا
ه��م�����س��ُت ب���اأذن���ه���ا اأغ���ل���ى ال��و���س��اي��ا

ع���ل���ًي ت����ب����ك����ي  اأُم������������������اه.. ل  ف����ي����ا 
ُدع������اي������ا ي����ن���������س����ى  ل  اهلَل  ف�������������اإنَّ 

ت���خ�������س���ي ع���ل���يَّ  اأم��������������اه.. ل  ف����ي����ا 
ف��ق��د غ����دت ال�������س���ه���ادة م���ن م��ن��اي��ا

���س��ع��ي��ٌد اإين  ف���ل���ت���ف���رح���ي  األ.. 
وك���������وين زي�����ن�����ب�����اً ع����ن����د ال������رزاي������ا

ف���خ���ف ب����ك����اوؤه����ا وغ�������دت ُت�������داري
وت�������ب�������دي ق�����������وًة ل����ت����ن����ل ر�����س����اي����ا

ْت ث����وَب����ه����ا ل���ت���ل���م ج���رح���ي وق������������دَّ
ب�������رف�������ٍق ع�����ّل�����ه�����ا ت����ب����ق����ي ِدم������اي������ا

ف��ق��ل��ت ج����راُح����ك.. ق���ال���ت: بخري
و���س��ّم��ت��ن��ي ل�������روَي يل احل���زاي���ا

ذك�������رت ب���ح���ن ذل������ك ي�������وَم ك���ان���ت
ُق���َب���ْي���َل ال���ن���وم حت��ك��ي يل احل��ك��اي��ا

ن���������وٍم ع���م���ي���ٍق اأغ����������طُّ يف  ف�����رح�����ت 
وب�������ن ح���ن���ان���ه���ا �����س����ال����ْت ِدم�����اي�����ا

ب����اأم����ي اإذا  اأف������ق������ت  اأن  ف����ل����م����ا 
ُخ��َط��اي��ا ���س��ب��ق��ت  اإىل اجل���ن���ات ق���د 

اأخ���ا الإ����س����م.. ه��� ُذدت ع��ن��ي؟!
اأت���������س����َع����ُد ع����ن����دم����ا ي���ع���ل���و ُب���ك���اي���ا

اأت�������س���ُك���ُت ع����ن ج���رائ���م���ه���م وت��ل��ه��و
وجت������ري راك�������س���اً خ���ل���َف ال���دن���اي���ا

اأَم���������ا ت����اأ�����س����ى ع���ل���ى ط����ف����ٍل ي��ت��ي��ٍم 
ور اخل��واي��ا ي���ج���وُب ال��ل��ي��َل يف ال������دُّ

واأرم�������ل�������ة خ�������س���ت ب�������رد ال���ل���ي���ايل 
ع����ل����ى اأط����ف����ال����ه����ا ب������ات������وا ع����راي����ا

اأم����ا ل��و ك��ن��ُت اب��ن��ك ه��ل �سر�سى 
ال�����س��ظ��اي��ا مت����زَق����ه  اأن  ل�������س���دري 

اأَم�������ا ت��خ�����س��ى م����ن اجل����ّب����ار ي���وم���اً 
ب����ه ح���ت���م���اً ����س���ُت�������س���اأَُل ع����ن دم���اي���ا

ط����غ����اُة الأر������������ضِ ح����ق����اً م����ا ت��ب��ق��ى 
ل����دي����ك����م م�����ن رج����ول����ِت����ك����م ب���ق���اي���ا

ج������واري ي��������رَع  مل  اجل��������ار  وذاك 
ن����ظ����اٌم ب����ال����ردى ي���رع���ى ال���رع���اي���ا

���ل���ت���م ح������واري اأب���ال���ف�������س���ف���ور ف�������سّ
ج����ل����و�����س����اً ف�������وق ط�����اول�����ت امل���ن���اي���ا

داري  وت����ه����د  م�������س���ج���دي  اأت�����ه�����دم 
ع������ل������يَّ اأه��������ك��������ذا حت�����م�����ي ح���م���اي���ا

ف��ت��غ��دو ب���ت���ه���ج���ريي  ت���ق���ن���ْع  ومل 
ق���ا����س���ف���اً يف م��ل��ت��ج��اي��ا ب���ح���ق���دك 

اأم���������د ي�������دي واأن�����������ت مُت���������دُّ ق���ي���دا
وت����غ���������س����ُب ح�����ن ت���ف���ل���ت���ه ي����داي����ا

�����ّن�����ي وحت����ك����م����ن����ي ب���������اإع���������دام و������سِ
ال��ق�����س��اي��ا ق�����ان�����وِن  دون  ����س���غ���رٌي 

اأ���س���ئ��ي وتعطي ف����وَق  وت���رُق�������ُض 
ل�������س���ّف���اح���ي ج������زي�������ِت ال���ع���ط���اي���ا

ُق����ت����ل����ت ط����ف����ول����ت����ي ف������ب������اأي ذن����ب
ومل ت��ك��ت��ب ع��ل��ى م��ث��ل��ي اخل��ط��اي��ا

ُذب������ح������ت ب�������راءت�������ي ف������ب������اأي ����س���وء
ال��ن��واي��ا م���ن  اأدري  ول�����س��ت  ن��وي��ت 

ال��ل��ي��ايل جت���ل���ى  اأن  ح�����ان  ق����د  األ 
وي���ك�������س���ف ����س���ره���ا ت���ل���ك اخل���ف���اي���ا

��������ا  اأج�����ب�����ت�����م اأم������������َر اأم������ري������ك������ا لأنَّ
اخل���ط���اي���ا زم������ن  يف  اهلُل  اأج����ب����ن����ا 

اأج���ب���ت���م اأم��������َر اأم����ري����ك����ا و����س���رمت 
ك����اإ�����س����رائ����ي����َل م�����ن ُك��������لِّ ال�����زواي�����ا

وح��������ايل ح��������اُل غ��������ّزة ل�����و راأت����ن����ي
امل������راي������ا راأت  اأن��������ه��������ا  خل������ال������ت 

ول�����ك�����ن�����ي مب�����اأ������س�����ات�����ي �����س����اأح����ي����ا
��ب��اي��ا ال���ك���رام���ة م���ن ���سِ ع��ل��ى درب 

ف����ي����وُم ال���ط���ف ل����ن اأن���������س����اه ي���وم���اً
ُخ����ُف����وق����ي واحل���ن���اي���ا ���س��ي��ب��ق��ى يف 

واأّم�����������ي اأر����س���ع���ت���ن���ي ال����ع����ز ح��ت��ى
واخل������ي�����ا ع������روق������ي  يف  جت��������ود 

اإب���������اه ف�������اأورث�������ن�������ي  اأب�����������ي  وراح 
وم����ك����ت����وب����اً ب�����ه اأغ�����ل�����ى ال���و����س���اي���ا

ف��ي��ا ول����دي احل��ب��ي��ب ك��ف��اك ف��خ��راً
ال����ع�����ي����ا رام  ق������د  اأب������������اك  ب����������اأن 

م��ع ال��ّرح��م��ن ك��ن اأو���س��ي��ك ���س��راً
حت���ل���ى ب���ال���ف�������س���ائ���ل وال�������س���ج���اي���ا

حت����ّرك م��ن ُه����َدى ال���ُق�������ْراآن دوم���اً
ال����راي����ا خ�����ري  امل�������س���ط���ف���ى  واآل 

اإين اهلل  �����س����ب����ي����ل  يف  وج�������اه�������د 
ع������ي�����ا يف  ل������ق������ائ������ك  مل�����ن�����ت�����ظ�����ر 

رم����ي����ت ب��ل��ع��ب��ت��ي وح���م���ل���ت ف��وق��ي
������س������ح اأب���������ي وج������ه������زت امل���ط���اي���ا

اإىل ال��رح��م��ن ق���د وج��ه��ت وج��ه��ي
ال���راي���ا َربِّ  م���ن  ال��ن��ف�����َض  وب���ع���ُت 

ف��ي��ه��ا ب����احل����ن����ا ل خ��������رَي  ح�����ي�����اة 
ع���ل���ي���ك ي�����ا ُدَن����������ا م����ن����ي ال���ت���ح���اي���ا

ف���ل�������س���ُت اأخ����������اُف اأم����ري����ك����ا ب���ت���ات���اً
ال���دن���اي���ا ول م����ن ج���ي�������ِض ط�������ِب 

وال���رح���م���ن ح�سبي اأخ�����اف  وك��ي��ف 
ون���ه���ج ُح�������س���ٍن ي���ج���ري يف دم���اي���ا

وح������رب������ي ل����ل����ع����دا وي����������ٌل وم��������وٌت 
وحم��������رق��������ة و����������س���������اٌح ل���ل���م���ن���اي���ا

وج�����ن�����دي ب�������س���ف���ك ي�����ا اب��������َن ط��ه
ال�������س���راي���ا اأوىل  م����ع  ف���اأط���ل���ق���ن���ي 

لأُ�������س������م������ع ُك������������لَّ ������س�����ف�����اح ع���ن���ي���د
ه�����ت�����اف�����اً ن����ح����ن ع���������س����اق امل����ن����اي����ا

ف���م���ه���ً� اأي�����ه�����ا ال����ط����اغ����ي روي�������داً
اأت���ان���ا ال��ن�����س��ُر ف���ارح���ل م���ن ُرب��اي��ا

ف��ه��ا ه���ي ث������ورُة الأوط��������ان ه��اج��ت
���ك���م ال���رح���اي���ا ت�������دوُر ع���ل���ى ع���رو����سِ

و�����س����وف ت�����رى ب���������اأُمِّ ال����ع����ن ح��ق��اً 
 ل���������واَء ال���ن�������س���ر ت����رُف����ُع����ه ي���داي���ا

كتابات

إشاعة جديدة
عبدالحافظ معجب

الناُس مستعد ن لتصديق الكذب مهاا بدا زيُفه 
0وا20م،  ص2اَدَف  م2ا  إذا 
مها2ا  الص2دق   تكذي2ب 
بل2غ  ضوُحه إذا ما خالف 
0وا0م، 20ذه 0ي القاعدة 
ينطل2ق  الت2ي  اجساس2ية 
منها أصحاب اإلش2اعات، 
 الكارث2ة أن الكا2ر م2ن 
الن2اس يرص ن عىل تدا ل 
اإلش2اعة  التعام2ل معها 
برغ2م معراتهم  كحقيقة 
بع2د6 صحته2ا،  من أبرز 
الش2ائعات الطريف2ة التي 
ال زال العالُم يتدا لُها حتى 

اليو6 برغ2م نفيها ِعلاي2اً، 0ي الش2ائعُة املتدا لُة 
حوَل اوائد )الجزر يف تقوية النظر(. 

موّله2ة  خدع2ة  كان2ت  املقول2ة  20ذه  أص2ُل 
اس2تخدمها الريطانيون يف الحرب العاملية الاانية 
عندم2ا 0الم الط2ران اجملان2ي املالك2ة املتحدة، 
 أس2قط الجي2ش الريطاني العديد م2ن الطائرات 

اجملانية بنجاح. 
 كان رس تف2وق اإلنجليز يف تصديه2م للغارات 
اجملاني2ة تقني2َة رادار لدي2دة،  لكنهم ل2م يريد ا 
كش2ف املوضوع،  أراد ا إبق2ااه رساً؛ لذلك قاموا 
بش2كل منهجي بضخ معلومات يف  س2ائل اإلعل6 
الت2ي كان2ت تص2ل لألمل2ان، مفاد20ا ب2أن لن2ود 
الريطاني2ني  الطياري2ن  الطائ2رات  مض2ادات 
كان2وا يتنا ل2ون كايات كب2رة من الج2زر، اجمر 
ال2ذي أعطا0م برصاً ح2اداً،  مّكنهم من إس2قاط 

الطائرات اجملانية كالذباب. 
يعّرف العلااا اإلش2اعة بأنه2ا خر أَْ  مجاوعة 
م2ن اجخبار الزائفة التي تنتر يف املجتاع بش2كل 

رسي2ع،  يتدا له2ا العامة ظن2اً منه2م بصحتها، 
 دائا2اً م2ا تك2ون 20ذه اجخب2ار ش2يقة  مارة، 
 تفتقر اإلش2اعة إ0 املص2در املوثوق ال2ذي يحال 
أدل2ة عىل صحتها،  ته2دف 0ذه اجخبار إ0 
التأثر ع2ىل الر ح املعنوي2ة  البلبلة  زرع 

بذ ر الشك. 
الح2رب  أس2اليب  أح2َد  اإلش2اعة  تع2د 
النفس2ية،  20ي لعبة قديا2ة عار0ا عار 
الح2ر ب نفس2ها، افي ُكّل حرب، يس2عى 
العد  د ماً لهد6 الجبهة الداخلية  إشاعة 
البلبلة ايها،  بث ر ح الفرقة يف الشعوب، 
 قط2ع ُكّل رباط ثقة بينه2ا  بني قياداتها 
 دااعاته2ا، بحي2ث يصن2ع منه2ا لبه2ة 
لديدة، ينشغل بها عد ه، اتسهل 0زياته، 
يف لبهة الح2رب  القت2ال..  تعتر الحرب 
أرضاً خصبة للشائعات،  عندما تد ر رحى 
الح2رب  تبدأ مرحلة التضليل  الكذب عىل القنوات 
الفضائية  املواقع اإللكرت نية  صفحات التواصل 
االلتااع2ي، تصب2ح قل2وب  مش2اعر  أمني2ات 
الناس مهيأة الس2تقبال الش2ائعات  تدا لها د ن 
تاحيص،  يف ظل الطفرة النوعية الكبرة يف مجال 
اإلعل6  االتصال صارت اإلش2اعة  تدا لها أس2هل 

من أي  قت مىض. 
أصح2اب اإلش2اعات  مر لو20ا يف اليان )ما 
يتعب2وش(، كلا2ا تنفضح له2م كذبة أَْ  إش2اعة، 
ير ل2وا لقصة لدي2دة،  )املد خ2ون( املتنا لون 
إلش2اعاتهم يكرر ن غباا0م يف ُكّل مرة،  عىل 0ذا 
الحال مس2تار التضليل اإلعلمي  الحرب النفسية 

من بداية العد ان السعودي اجمريكي. 
من حّصالة عفاف إ0 اغتصاب  قتل الناش2طة 
املؤتاري2ة أم2ل القلييص، يختار خراا الش2ائعات 
القصص الت2ي ترتك أثراً لدد املتلقي، الس2ياا  أن 
املجتا2ع الياني مع2ر ف بأنه محاا2ظ  عاطفي 
ل2داً،  كلاا يتم الحدي2ث عن أمر خ2ارج العادات 

 التقاليد يكون االنجذاب إليه أَْكا2َر. 
قص2ة أمل القلييص مال كار من القصص التي 
رسع2ان ما تنفضح بجهود اجلهزة اجمنية التي ال 
ت2كل  ال تال يف البحث  التح2ري  ملحقة الجناة 
لكش2ف الحقائق، افي الوقت الذي كان املضللون 
ير ل2ون لقصة قت2ل  اغتصاب )أم2ل القلييص( 
من قبل )أنص2ار الله(، كان رل2ال اجمن يتحر ن 
للوصول إ0 الحقيق2ة،  لم تاِض 3 أيا6 حتى كان 
الجن2اة يف قفص االته2ا6،   صل اجم2ن إ0 0وية 

املجني عليها. 
تاكن رلال البح2ث الجنائي باحااظة إب من 
كش2ف 0وية امل2رأة املقتولة التي عا2ر عىل لاتها 
مرمي2ة يف مديرية الظهار  س2ط مدين2ة إب،  تم 
التأكد من 0ويتها من خلل تعرف شقيقاتها  أحد 
إخوانها عىل الجاة عن2د عرضها عليهم، باإلضااة 
إ0 ضبط املش2تبه بهم بالقضي2ة  التحفظ عليهم 

 مبارشة التحقيق معهم. 
كالنا قص2ة أمل القلي2يص )نبع2وا( لنا بقصة 
إغ2لق الكاايه2ات بصنع2اا،  0ات يا ش2غل  يا 
تر يج بأن أنصار الل2ه د اعش،  منعوا االختلط، 
 قفل2وا الكاايه2ات  القه2ا ي،  لعين2ة امللعونة. 
ش2وية اتصاالت أ صلتني للنتيجة التالية: )حدثت 
مشكلة بني أحد أصحاب الكاايهات  سكان الحي، 
 تم إغلق املحل من قبل السلطات املحلية بطريقة 
مخالف2ة للقان2ون(،  اور معرا2ة  زارة الداخلية 
باجم2ر تحركت لضبط الش2خص الذي أغلق املحل، 
 إعادة اتحه،  )ماب2وش( من الخر خر،  الدنيا 

عوايف. 
قلنا20ا س2ابقاً  س2نكرر0ا 0ن2ا، ل2ن تتوقف 
حا2لت التش2ويه  اإلس2ااات؛ جنها عا2ل منظم 
 ليست عش2وائية،  تقف خلفها ألهزة مخابرات 
 د ل  مؤسس2ات  خراا،  الح2ل ملوالهتها 0و 
رسعة التوضيح  كشفها للرأي العا6 أ الً بأ ل. 

الجيش الصهيوني 
المرتبك
عبدالستار قاسم

من2ذُ أن اتَح الس2طينيٌّ الن2اَر عىل مس2توطن صهيوني 
 قتله  ليش الصهاينة يار يف ارتة عصيبة يايز0ا االرتباك 
 االرتجالي2ة  الج2ري  راا ُكّل ط2رف معلوم2ة ياك2ن أن 
يس2تهدي بها إ0 الفدائي الذي تحول إ0 رمز السطيني كبر 

 0و خالد نرص لرار. 
ُكّل ي2و6 0ن2اك نش2اطات لجي2ش الصهاين2ة يف الضفة 
الغربي2ة بخاصة يف قضاا لنني  حول بلدة برقني بالتحديد. 
ليش الصهاين2ة ينر الحوال2ز الاابتة  الطي2ارة  يدقق 
يف كا2ر من اجحيان يف بطاقات 0وية املواطنني عس2اه يجد 
أث2راً ملطلوب، لك2ن د ن لد د لغاي2ة اآلن،  ندع2و الله أاّل 
تك2ون 0ناك لد د مس2تقبلً.  باا أن قي2ادة عباس تدعو 
إ0 املقا م2ة الس2لاية اإننا ننتظر اليو6 ال2ذي تدعو ايه إ0 
تجاي2ع بطاق2ات الهوية يف امليادي2ن العامة  إش2عال النار 

ايها. 
كل يو6 تقريبا يرس2ل ليش الصهاينة حش2ودا لرضب 
حص2ار عىل برق2ني   ادي برقني  كفرت،  رباا يوس2ع 
الدائ2رة لتصل يعبد  الهاش2اية  املخيم  كف2رادان  كفر 
قود  مركا  قباطية.  العرة 0نا بالتكاليف التي يتكبد0ا 
ليش الصهاينة بالحقة ادائي  احد اقط. اااذا لو كان 
يف الضفة الغربية عر ن ادائياً مال خالد نرص لرار؟ 

عند20ا لن يتاكن لي2ش الصهاينة م2ن تغطية تكاليف 
انتشار ليشه عىل لبهات غر معر اة البدايات  النهايات. 
عند20ا س2تصبح تكالي2ف بقاا االحت2لل أَْكا22َر بكار من 
تكاليف بقائه  س2يضطر للرحيل ع2ن الضفة الغربية  عن 
القدس،  سيهرب اجمريكيون من سفارتهم الذين يعتزمون 

إقامتها يف املدينة املقدسة. 

للشاعر الشهيد/ معاذ المتوكل قصيدة »طفل صعدة 2«
 كتبها يف السجن املركزي بصنعاا أثناا الحرب السادسة. 
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ثقافة الجهاد واالستشهاد يف مواجهة الرتهيب والرتغيب
عبدالرحمن محمد حميد الدين 

م2ن املعلو6 أن خ2طَّ الجه2اِد  طريَق الش2هادة 
كان اي2ه الكا2رُ م2ن أنبي2اا الل2ه  أ ليائ2ه،  0و 
الطريُق ال2ذي خطَّه ]عظااُا اإلنس2انية[ بدمائهم 
 بتضحياته2م الجس2ياة،  صنعوا  اقًع2ا لديًدا. 
 نج2د يف طي2ات املضام2ني القرآني2ة الكا2ر م2ن 
القص2ص  املواقف التي خلد0ا الق2رآن الكريم من 
ح2االت ال2رصاع ب2ني الح2ق  الباطل،  ب2ني الخر 
 ال2ر من2ذ أن ُ ِلد اإلنس2ان عىل 0ذه البس2يطة؛ 
 كان مقت2ل 0ابيل عىل يد أخيه قابيل، أ ل ظا0رة 

رصاع بني الخر  الر عىل  له اجرض..
 تظ2ل ]الاقااة[ التي يحالها طراا الرصاع 0ي 
الدااع الرئي2ي للختلف بني الب2ر،  لكن يبقى 
ا2رق مح2وري بني طريف الح2ق  الباط2ل؛  0و أن 
أ20ل الحق يؤمن2ون بقضيته2م  بار عهم  باا 
يحالون2ه م2ن ثقاا2ة،  0م دائًا2ا عىل اس2تعداد 
 لهوزي2ة للتضحية بأموالهم  أر احهم يف س2بيل 
م2ا يؤمن2ون به.. أم2ا أ20ل الباطل اتجد20م أكار 
تش2باًا بالحياة  بحالة الدعة،  ترا0م مس2تعدين 
يع2زز ا م2ن  املاارس2ات حت2ى  أبش2ع  الرت2كاب 
رصيد0م ]املادي[  م2ن بقائهم أطول  قت ماكن 

يف سكرات ملذاتهم..

ثقافُة الجهاد واالستشهاد ودوُرها يف تقويض الباطل:
]الجه2اد  ثقاا2ة  ح2ول  20و  اج20م   حديان2ا 
 االستش2هاد[  د ر0ا يف تقويض الباطل  إحباط 
 س2ائل الرت0يب  الرتغيب التي يستخدمها اجعداا 
للس2يطرة ع2ىل الش2عوب  املجتاع2ات.  قب2ل أن 
نتطرق لتلك الوس2ائل  اجس2اليب نعّرج عىل بعض 
الش2وا0د القرآني2ة  التأريخي2ة التي س2جلت أبرز 
حاالت ال2رصاع بني الحق  الباطل  التي اس2تخد6 
ايها الطواغيت  س2ائل التخوي2ف  الرت0يب تارة، 

  سائل اإلغراا  الرتغيب تارة أخرد.
 اجمالة عىل ذلك كارة ل2ًدا  نذكر منها موقًفا 
عظيًاا س2طَّره القرآن الكريم  0و موقف السحرة 
الذي2ن لاعهم ارعون يف امليع2اد الذي  ضعه لنبي 
الل2ه م2وىس  أخي2ه 20ار ن )عليها2ا الس2ل6(.. 
 خلصة ذلك املوقف العظيم أن السحرة الذين كانوا 
ما2ن اتخذ ا من ارعون ]إلهاً[  الذين تم حر0م 
ملوالهة معج2زات نبي الله م2وىس؛  إغرائهم بأن 
يكونوا م2ن املقربني يف ]الب2لط الفرعوني[؛عندما 
ش2ا0د ا تلك املعجزات اإللهية ع2ىل يد موىس عليه 

انبه2ر ا  تفالئ2وا  الس2ل6 
 بالتايل أعلن2وا إياانهم بالله 
أما6 ارعون  ملئه،  بحضور 
اآلالف من الن2اس، غر آبهني 
اإلغ2رااات  املناص2ب  بتل2ك 
التي س2يخرس نها، كاا أنهم 
لم يأبه2وا جي قرار قد يتخذه 
الفرع2ون تجا0هم؛ لذلك كان 
موقفه2م  اضًح2ا  حاس2ًاا 
ارع2ون  تهدد20م  عندم2ا 
أطرااه2م  صلبهم،  بتقطيع 
حي2ث أعلنوا موقفهم العظيم 
 املش2هود  الذي كرره القرآن 
الكري2م ث2لث م2رات؛ حي2ث 
20َاُر َن  ِب2َربِّ  }آَمن2َّا  قال2وا: 
َ ُم2وىَس )70( َق2اَل آَمنتُْم َلُه 
َقبَْل أَْن آذََن َلُك2ْم إِنَُّه َلَكِبرُُكُم 
ْحَر َاألَقطَِّعنَّ  الَِّذي َعلََّاُكُم السِّ
ْن ِخلٍف  أَيِْديَُك2ْم َ أَْرُلَلُك2م مِّ
َ جَصلِّبَنَُّك2ْم يِف ُل2ذُ ِع النَّْخِل 

َ َلتَْعَلُانَّ أَيُّنَا أََشدُّ َعذَابًا َ أَبَْقى )71( َقالُوا َلن نُّْؤِثَرَك 
َع2ىَل َما َلاانَا ِمَن اْلبَيِّن2َاِت َ الَِّذي َاَطَرنَا َااْقِض َما 
نْيَا )72({..  أَن2َت َقاٍض إِنََّاا تَْقِض 0َِذِه اْلَحي2َاَة الدُّ
م2ا أعظا2ه من موقف..!!  ما أش2ده م2ن تخويف 
 تر0يب..!! بل لم يكتِف الس2حرُة بإعلنهم اإلياان 
بالله؛ اقد أعلنوا أنهم ال يخش2ون العقاب الش2ديد 
ال2ذي أعلن2ه بحقهم؛ لعله2م يرتالع2وا  يحفظوا 
م2اا  له الفرعون؛ ب2ل زاد ا عىل إياانهم بالله أن 

قال2وا يف  ل2ه ذل2ك الطاغوت: 
}َلن نُّْؤِث2َرَك َعىَل َم2ا َلاانَا ِمَن 
اْلبَيِّن2َاِت َ ال2َِّذي َاَطَرنَا َااْقِض 
َما أَنَت َق2اٍض إِنََّاا تَْقِض 0َِذِه 

نْيَا{..!! اْلَحيَاَة الدُّ
0ن2اك الكا2ر ما2ا يجب أن 
نس2تلهاه م2ن موق2ف أ لئ2ك 
الذي2ن كان2وا س2حرة يف ب2لط 
الفرعون، ث2م تحولوا إ0 ]قادة 
املعرك2ة  س2اح  يف  عظا2اا[ 
النفس2ية  اإلعلمي2ة بني نبي 
الله م2وىس  ارع2ون.. اكانوا 
0م أبطال ذلك املشهد العظيم..

الســالُح الــذي يســتخدمه 
النــاس  الســتعباد  األعــداُء 

والهيمنة عليهم:
 م2ن خ2لل املواق2ف الت2ي 
س2طر0ا الق2رآن الكريم،  من 

خلل ما نقله التأريخ؛ نصل إ0 أن طواغيت اجرض 
 أع2داا اإلنس2انية دائًا2ا م2ا تك2ون أس2اليبهم يف 
الس2يطرة  التحكم بالشعوب 
س2لًحا ذي حدين؛ إما س2لح 
التخويف  الرت0يب، أ  س2لح 
اإلغ2رااات  الرتغي2ب..  20و 
نفس السلح الذي ُعِرّض عىل 
الس2حرة..  ع2ىل غر20م من 
الن2اس عىل م2ّر التأريخ..  قد 
أش2ار الس2يد القائد عبد امللك 
بدر الدي2ن الحوث2ي )يحفظه 
الله( إ0 0ذا الجانب يف خطابه 
الس2نوية  الذك2رد  باناس2بة 
201032  ماا  لعا6  للش2هيد 
قال2ه يف ذلك: ))اجع2داا يف 0ذا 
يس2تخدمون سلحني  العرص 
م2ن خللها2ا يهيان2ون عىل 
املجتاع، يتغلبون عىل الناس، 
يس2تعبد ن عباد الله: السلح 
الخ2وف،  س2لح  20و  اج ل: 
اه2م  التخوي2ف  الر0ب2ة، 
يعال2ون عىل إث2ارة الخوف يف 
نفوس الناس بكل الوس2ائل، بكل اجس2اليب ليتهيأ 
لهم من خلل ذلك الس2يطرة ع2ىل الناس،  التحكم 
به2م يف تولهه2م،  ا2رض م2ا يري2د ن عليه2م، 
 باختص2ار: ليتهيأ لهم اس2تعباد0م من د ن الله 
 التحك2م يف كل ش2ؤ نهم.  الس2لح اآلخ2ر: 20و 
س2لح الرتغيب،  إث2ارة اجطا2اع،  رشاا املواقف، 
 رشاا الذمم.  الس2لح اج ل  0و سلح التخويف 
 الرت0يب 0و الس2لح اجعم الذي يستخدمونه عىل 

نحو  اسع..((.
 م2ا أكار الش2وا0د  اجمالة 
الت2ي ت2دل ع2ىل كي2د الطغ2اة 
ُل2ّل  ب2ذل  يف   املس2تكرين 
الح2ق  محارب2ة  يف  طاقته2م 
االي2و6  الباط2ل؛   س2يادة 
20ا 20و ]الع2د ان اجمريك2ي 
إنت2اج  يعي2د  الس2عودي[ 
طواغيت عىل ش2اكلة ]ارعون 
 النا2ر د  يزي2د[..  يا2ارس 
نفس اجس2اليب الش2يطانية يف 
تخوي2ف الن2اس  املجتاع من 
اتِّباع الحق،  الحّث عىل الس2ر 
خل2ف مر ع الباط2ل.. اد ل 
تحال2ف الع2د ان  عىل رأس2ها 
أمري2كا  الس2عودية  اإلمارات 
التخوي2ف  أس2لوب  تس2تخد6 
 الرت0ي2ب بوس2ائل  إمكانات 
ضخاة  0ائلة لم تكن متهيئة 
لفرع2ون أ  النا2ر د أ  حت2ى ليزي2د.. االقص2ف 

اجمريكي  الس2عودي  بالطران 
 الجرائ2م اليومية بحق نس2اا 
اليا2ن،  الحص2ار   أطف2ال 
االقتص2ادي 0ي أبش2ع  أاظع 
 سيلة اس2تخدمتها قود الر 

يف تأريخ البرية..
 ق2د يُق2د6َّ التخوي2ف ع2ىل 
]نصائ2ح[  عنا ي2ن  ش2كل 
لذابة كالحرية، أ  االس2تقلل 
أ  ]إعادة اجمل[ أ  غر ذلك من 
العنا ي2ن الزائف2ة التي تختبئ 

خلفها  حوٌش مفرتسة..
 ماا قاله السيد حسني بدر 
الدي2ن الحوثي يف 0ذا الس2ياق 
يف ال2درس الاان2ي م2ن در س 
املائ2دة: ))ال2كل6 ال يخلو عن: 
إما أن يك2ون تخويفاً, أ  يُقد6 
بأسلوب نصح من لانب الذين 

يوالهون أي عال مها2ا كان عظيااً، اليكن لديك 
قاعدة ثابتة عندم2ا يخواونك 0ي أن الله 0و الذي 

يجب أن تخااه((.

نبــي اهلل إبراهيــم انطلــق يف دعــوة قومه من 
مقاييس املقارنة ومن قواعد ثابتة:

 يستش2هد الس2يد حس2ني بدر الدين الحوثي يف 
0ذا الس2ياق أيًض2ا باوقف نبي الل2ه إبرا0يم عليه 
الس2ل6؛ عندم2ا كان يدعو0م إ0 عب2ادة الله  حده 
 نبذ اجصنا6؛ اكان قومه يستخدمون يف موالهته 
التخويف تحت عنا ين مختلفة.  ماا قاله الشهيد 

القائد يف ذلك: ))الحظوا نبي الله إبرا0يم كيف كان 
إنساناً  اعياً عىل درلة عالية من الوعي، انطلق من 
مقاييس املقارنة، م2ن قواعد ثابتة لديه، يخواونه 
به2ذا  يخواون2ه بهذا،  كل تخويف يب2د  تخويفاً 
بيا ال يش2كل خطورة مع املقارن2ة باا يجب أن 
نخااه من ِقبَل الله سبحانه  تعا0 }َاأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ 
أََح2قُّ ِباْجَْمِن{؟ أن2ت تريد أن تخوان2ي من ألل أن 
تداع بي إ0 لانب اجمن، أليس كذلك؟.  أنا أخواك 
بالل2ه أريد أن أداعك إ0 لانب اجمن }َاأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ 
أََح2قُّ ِباْجَْم2ِن{؟ أي الفريق2ني يص2ح أن يقال: 0و 
اآلم2ن؟ م2ن يك2ون يف  اقعه آمن2اً من ع2ذاب الله 
 س2خطه أ  من يحا ل أن يأمن م2ن عذاب الناس 
 س2خطهم،  يوقع نفس2ه يف عذاب الله  سخطه، 
20ل 0و أَِمَن؟ لم يأم2ن... ااآلمن 0و من يأمن من 
عذاب الله  س2خطه،  كل رش  كل عذاب،  كل أمر 

مخوف 0و د ن لهنم ال قياة له((.

ثقافة الجهاد واالستشهاد املعادلة الصعبة: 
إذاً ما الذي لعل ]الس2حرة[ الذي2ن آمنوا عىل يد 
نب2ي الله م2وىس يصا2د ن  يتج2ا ز ن إغرااات 
الفرع2ون  تخويف2ه؟!!  م2ا ال2ذي لع2ل ]نب2ي 
الل2ه إبرا0ي2م[ يوال2ه تر0يب النا2ر د  ال يخىش 
تل2ك الن2ار التي أرضمه2ا قومه؟!!  م2ا الذي لعل 
]الجي2ش  اللجان الش2عبية[  من خلفه2م ]أبناا 
الش2عب الياني[ يصاد ن ملا يق2ارب الالثة أعوا6 
رغ2م اإلر20اب  التخوي2ف  القتل  الحص2ار الذي 
تاارس2ه الس2عودية  اإلمارات  من خلفها أمريكا 

 إرسائيل..؟!! 
إنه2ا ثقااة ]الجهاد  االستش2هاد[.. إنها ثقااة 
القرآن الكريم..  ثقااة الناموس اإللهي التي أبرزت 
]املعادل2ة الصعب2ة[ يف الزم2ن الصع2ب..  يف  له 
طواغي2ت اجرض..  قد اعتر الس2يد عب2د امللك بدر 
الدين الحوثي يف خطابه باناسبة الذكرد السنوية 
مجتاعاتن2ا  بإم2كان  ))أن   :2201032 للش2هيد 
اإلس2لمية  م2ن خ2لل التاق2ف باقاا2ة الق2رآن 
الكري2م،  من خلل الرتبي2ة اإلياانية، بإمكانها أن 
تصب2ح أم2ة ال تخاف إال الل2ه، أمة تعت2ر القتل يف 
سبيل الله ش2هادة،  تعتر الشهادة كرامة،  تعتر 
الش2هادة يف س2بيل الله عزًة  خ2رًا  اضلً  رشًاا 
كب2راً، 0ذا 0و ما يخش2اه اجعداا،  له2ذا يغيّبون 
عن أمتنا اإلس2لمية – س2واًا يف  س2ائل اإلعل6 أ  
ع2ر امل2دارس أ  ع2ر الجامعات أ  ع2ر الخطاب 
الديني يف املس2الد  غر0ا – يُغيّب2ون 0ذا الجانب 
بش2كل كبر؛ جنه2م ال يريد ن 
جمتنا أن تكون عىل 0ذا النحو: 
أمة تحط2م قيود 0ذه املؤامرة؛ 
قي2ود حال2ة الخ2وف، تك2رس 
أغ2لل الخ2وف ال2ذي يكبله2ا 
 يجعله2ا مستس2لاة  خانعة 

 خاضعة..((. 
القائ2د  الس2يد   يؤك2د 
)يحفظ2ه الل2ه( ع2ىل أ0اي2ة 
الجه2اد  ثقاا2ة  تك2ون  أن 
 االستش2هاد ح2ارضة د ًم2ا؛ 
يف  حصان2ة  تش2كل  حت2ى 
موالهة قود الكفر  النفاق.. 
 خاص2ة يف 20ذا الع2رص الذي 
0يان2ت اي2ه د ل االس2تكبار 
أمري2كا  إرسائي2ل  العامل2ي 
 م2ن دار يف الكها م2ن أعراب 
الس2عودية  اإلم2ارات..  ماا 
قال2ه ضان 0ذا الس2ياق أيض2اً: ))يج2ب أن نُذكِّر 
أنفسنا، نُذكِّر أمتنا من حولنا بأ0اية 0ذه الاقااة، 
بحالة أمتن2ا يف 0ذا العرص إ0 0ذه الاقااة؛ ثقااة 
الجهاد  االستشهاد،  أن تكون النظرة إ0 الشهادة 
يف س2بيل الله 20ي النظرة الحقيقي2ة، النظرة التي 
قدمه2ا الق2رآن الكريم،  بذلك ال يبق2ى 0ناك يشٌا 
يخي2ف اجم2ة، ال يبق2ى 0ن2اك بي2د العد   س2يلة 
للهيان2ة عىل املجتاع، للهيانة ع2ىل الناس، إلذالل 
الناس؛ جنه اقد  س2يلة من أ0م  س2ائل السيطرة 

 التحكم  0ي: سلح التخويف..((.

- قد ُيقدَّم التخويف 
على شكل ]نصائح[ 

وعناوين جذابة 
كالحرية، أو االستقالل 

أو ]إعادة األمل[ أو 
غير ذلك من العناوين 

الزائفة..

- العدوان 
األمريكي 

السعودي يعيد 
إنتاج طواغيت على 

شاكلة فرعون 
والنمرود ويزيد

كل تخويف يبدو 
تخويفًا بشيء ال 

يشكل خطورة 
مع المقارنة بما 

يجب أن نخافه 
من ِقَبل اهلل 

سبحانه وتعالى
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 قوات االحتالل تعتقل 21 فلسطينيًا بينهم أطفال 

تظاهرة يف إندونيسيا احتجاجاً على سوء إدارة السعودية للمشاعر اإلسالمية

 : متابعات
الد ليُّة ملراقبة  نّظات »الهيئُة 
للحرم2ني«  الس2عوديّة  إَداَرة 
العاصا2ة   قف2ًة احتجالي2ًة يف 
اإلند نيس2يّة لاكارتا، باملشاركة 
م2ع مؤسس2ات محلي2ة  عاملية 
لامع2ات  طلب2ة   اتح2ادات 
علا2اا  لاكرت2ا  مؤسس2ة 
مسلاني إند نيسيا؛  ذلك للتنديد 
بس2وا إَداَرة الري2اض للاش2اعر 

اإلسلمية. 
  صف املشاركون يف التظا0رة 
الت2ي انطلق2ت م2ن أم2ا6 مبن2ى 
السفارة السعودية، إَداَرة الرياض 
للاش2اعر املقدس2ة ب2 »الفاشلة« 
كاا طالبوا الس2لطات الس2عودية 
ال2د ل  املؤسس2ات  ب2إرشاك 
الحرم2ني  إَداَرة  يف  اإلس2لميّة 

الريفني. 
ص2وًرا  املتظا20ر ن   را2ع 

 الاتاٍت تدين  يل العهد السعودي 
محاد ب2ن س2لاان،  اصفني إياه 
اتها2وه  كا2ا  »الديكتات2ور«  ب22 
املس2لاني  حق2وق  »انته2اك  ب22 
بااارس2ة اريض2ة الح2ج الت2ي 
رّشعها اإلس2ل6 منذ آالف السنني 
د ن تاييز بني املسلاني كااة«. 

ع2ن  املش2اركون   أع2رب 
خف2ض  إزاا  الش2ديد  س2خطهم 
النظا6 السعودي لنسبة املواطنني 
له2م  املس2اوح  اإلند نيس2يني 
بتأدي2ة اريض2ة الح2ج  العارة؛ 
بحج2ة االزدحا6  تنظي2م الّطاقة 
االس2تيعابية للحجاج، اياا طالب 
بعضه2م الحكوم2ة اإلند نيس2ية 
م2ن  الس2عودي  الس2فر  بط2رد 

لاكارتا. 
أن  إعلمي2ة   ذك2رت مص2ادر 
إَداَرة  ملراقب2ة  الد لي2َة  الهيئ2َة 
الس2عودية للحرم2ني،  التي تتخذ 
م2ن ماليزيا مقرًّا له2ا، تعاُل عىل 
تكاي2ف الفعالي2ات  اجنش2طة يف 

اجَي222َّا6 القادم2ة الت2ي س2تاتد 
عىل طول العالم اإلس2لمي راًضا 
لتفرد الس2عودية بإَداَرة الحرمني، 
تاارس2ه  م2ا  ع2ىل   احتجال2ا 
الري2اض م2ن انته2اكات يف 20ذا 

الصدد. 
 أص2درت الهيئة، أمس االثنني، 
ع2ن  اج ل  الش2هري  تقريَر20ا 
ش2هر يناير ب201،  الذي رصدت 
الس2لطات  انته2اكات  أب2رز  اي2ه 
الس2عودية ض2د حق املس2لاني يف 
ماارس2ة عبادته2م بحرية  د ن 
قيود، مؤكدة اش2ل الس2عودية يف 
إَداَرة اجماكن اإلس2لمية املقدسة 

يف املالكة. 
 ش2ال التقريُر عنا ي2َن جبرز 
الت2ي  االنته2اكات  اجنش2طة 
مارس2تها الس2عودية خلل شهر 
ماارس2ة  ما2ل  املن2رص6  يناي2ر 
االبت2زاز الس2يايس ع2ىل حس2اب 
حص2ص الح2ج  عاليات اس2اد 
الح2ج  العا2رة  إَداَرة  يف  ك2رد 

 استخدا6 املنابر املسالد جغراض 
سياس2ية  تغي2ر م2كان الصلة 
معتاري2ن  ترحي2ل   اعتق2ال 
معتاري2ن بط2رق غ2ر قانوني2ة 
 راع الرسو6 املالية جداا الشعائر 
يف  الس2عودية  اإلَداَرة   تقص2ر 
الرقاب2ة ع2ىل املصاحف  أنش2طة 
 اعالي2ات الهيئ2ة الد لي2ة خلل 

شهر يناير ب201. 
2َن التقري2ُر بع2َض  كا2ا تضاَّ
الحقائق  الش2هادات  الش2كا د 
عىل انتهاكات الس2عودية يف إَداَرة 
الحرمني، قدمها للهيئة أش2خاص 
من لنس2يات مختلف2ة  أبرز0م 
مرصي2ون  أردني2ون  أاارق2ة، 
ع2دد  ع2ن   أرقام2اً  حقائ2َق 

املعتارين املرّحلني.
 اس2تهجنت الهيئُة يف تقرير0ا 
ف الس2لطات السعودية بحق  تعسُّ
مس2لاني  منعه2م م2ن حقهم يف 
أداا الش2عائر الدينية من د ن أي 

مرر مقنع. 

مصرع جندي صهيوني بعملية طعن يف الضفة املحتلة

 : فلسطين المحتلة
لق2ي أح2د لن2ود االحت2لل الصهيوني 
مرصع2ه، أم2س االثن2ني، بعالي2ة طع2ن 
إح2دد  يف  الس2طيني  نّفذ20ا  بطولي2ة 
املستوطنات بالضفة املحتلة، اياا اعتقلت 
قوات االحت2لل 21 الس2طينياً من مناطَق 

متفرقة، يف اليو6 نفسه. 
 نقلت  كالة »الس2طني اليو6« لألنباا، 
أن الجندي الصهيوني، لقي مرصَعه متأثراً 
بجراح أصيب بها لراا عالية طعن نفذ0ا 
الس2طيني، قرب مس2توطنة ارئيل املقامة 
ع2ىل أرايض الفلس2طينيني ب2ني محااظتَي 
نابل2س  س2لفيت ش2اال الضف2ة الغربية 
املحتلة، مشرة إ0 أن منفذ العالية استطاع 

االنسحاب من املوقع بنجاح. 
 كانت  سائل إعل6 االحتلل، قد أاادت 
أن أاادت أن الجنديَّ تلقى محا الٍت إنعاش 

يف أحد املستشفيات؛ بسبب اإلصابة، قبل أن 
يلقى حتَفه متأثراً بها. 

 أش2ارت »الس2طني اليو6« إ0 أن قوات 
الحوال2ز  م2ن  العدي2د  نصب2ت  االحت2لل 
العس2كرية يف الطري2ق املؤدي2ة إ0 م2كان 
 قوع عالية الطعن؛ بحااً عن املنفذ، مبينة 
أن قوات االحت2لل لاعت كامرات املراقبة 
يف ُمحي2ط املنطق2ة  تحدي2داً يف قرية كفل 

حارس القريبة من منطقة الحادث. 
 أا2ادت مواقع عرية بأن ق2وات كبرة 
م2ن لي2ش االحت2لل توّله2ت بع2د ذل2ك 
القتحا6 قرية كفر حارس؛ بحااً عن املنفذ. 
 ق2ال الناط2ق باس2م لي2ش االحت2لل 
الصهيوني: »إن منفذ العالية  صل ملحطة 
نق2ل الركاب ع2ىل مدخل مس2توطنة ارئيل 
 قا6 بطعن الجندي بس2كني«، موضحاً أن 
أحد الضباط »اإلرسائيليني« ش2ا0د الحادث 
 ح2ا ل د0س منف2ذ العالي2ة إال أن املنفذ 

نجح باالنسحاب. 
 ينف2ذ الفلس2طينيون بش2كل متك2رر 
عاليات طعن تس2تهدف لنود االحتلل، يف 

مناطق متفرقة من اجرايض املحتلة. 
م2ن لهة أُْخَرد، نفذت ق2وات االحتلل، 
اج2ر أم2س، حال2ة مدا0ا2ات  اعتقاالت 
 اس2عة يف مناطق مختلفة بالضفة الغربية 
املحتل2ة،  طال2ت الحال2ة 21 الس2طينياً، 

بينهم أطفال. 
 أا2ادت مص2ادر الس2طينية، أن قوات 
العد  اعتقلت ثلثة أطفال السطينيني من 
بل2دة بيت اجار يف بيت لح2م، اياا اعتقلت 
أربع2ة ش2بان م2ن منازله2م يف الخليل بعد 
مدا0اتها  تفتيشها  العبث باحتوياتها. 
الوق2ت  يف  الع2د ،  ق2وات   اقتحا2ت 
ذات2ه، مخي2م ش2عفاط بالق2دس  اعتقلت 
الس2طيني، كاا لرد اعتقال آخر من بلدة 

دير أبو مشعل قضاا را6 الله. 

مقتل ضابط عراقي وإصابة جندي 
يف تفجري جنوبي كركوك

 : وكاالت
ُقتل ضابط عراقي  أصيب لندي آخر، أمس االثنني، لراا انفجار عبوة 

ناسفة، استهدات د رية للرطة العراقية لنوبي محااظة كركوك. 
 نقل  س2ائل إعل6 عراقية، عن مصدر أمني أن عبوًة ناس2فًة انفجرت 
ع2ىل د رية للرط2ة االتحادية يف قرية البو محا2د التابعة لقضاا داقوق، 
)35 كم لنوبي كركوك(، ما أس2فر ع2ن مقتل ضابط برتبه نقيب  إصابة 

عريف بالرطة بجر ح متباينة. 
 أض2اف املص2در اجمن2ي، أن الق2وات اجمني2ة العراقي2ة طّوق2ت مكاَن 
الحادث،  نقلت الجريح إ0 املستش2فى لتلقي العلج، اياا نقلت القتيل إ0 

»دائرة الطب العديل«. 
تج2ُدُر اإلش2ارة إ0 أن مناط2َق لن2وب محااظة كركوك  غربها تش2َهُد 
بني ارته  أُْخَرد نش2اطاٍت لبقايا تنظي2م »داعش« التكفري، اياا تواصل 
القوات العراقية ش2ن حالت عسكرية لتطهر مختلف املناطق املحررة من 
بقاي2ا التنظيم يف البلد،  تفيد مصادر بان عالية عس2كرية عراقيى يجري 
االس2تعداد إلطلقها من ألل ملحقة العن2ارص الهاربني يف مناطق لنوبي 

كركوك  رشق قضائي الطوز  داقو. 

الجيش السوري يوّسع نطاق سيطرته 
يف ريف حماه ويستعيد عدة قرى

 : وكاالت
حّققت ق2واُت الجيش العربي الس2وري  حلفائه، أم2س االثنني، تقدماً 
ميدانياً،  استعادت عدداً من القرد   سعت نطاق سيطرتها يف ريف حااه، 
 ذل2ك خلل معارَك عنيفٍة خاضتها ضد مس2حي الجااع2ات  التنظياات 

التكفرية،  تكبد ايها املسلحون خسائَر يف اجر اح  العتاد. 
 أاادت مصادر إعلمية، أن الجيش السوري استعاد ثلَث قرد مهاة يف 

ريف حااة الشاايل الرقي، اياا ال زال يواصل عالياِته باملنطقة. 
 نقلت املصادر عن قائد العاليات العسكرية يف الجيش السوري يف ريف 
حااه، أن القرد التي س2يطر عليها الجيُش 0ي قرد بيضون  س2فاف أبو 

الخر  معرصان. 
 أش2ار قائ2د العالي2ات العس2كرية، إ0 أن الجي2ش الس2وري خ2اض 
مواله2اٍت عنيف2ًة ض2د مس2لحي تنظيم »داع2ش«  تاكن م2ن التقد6 يف 
املنطقة  اس2تعادة القرد، الْاتاً إ0 أن التنظيم بات محارَصاً يف ليب داخل 

املنطقة الواقعة عىل الحد د اإلدارية مع محااظة إدلب. 
 قالت  كالة اجنباا السورية »سانا« أن  حدات الهندسة التابعة للجيش 
الس2وري قامت بتاش2يط القرد املحررة لتفكيك اجلغ2ا6  راع املفخخات 

التي زرعها التكفريون إلعاقة تقد6  حدات الجيش. 
 كانت قواُت الجيش الس2وري قد اس2تعادت، أمس اج ل، السيطرَة عىل 
قرد الجديدة  أ6 حريزة  س2ارية يف منطقة س2لاية، بريف حااه أَيْضاً، 
بعد معارَك عنيفٍة خاضها ضد مس2لحي تنظيم »داعش«، حسب ما أاادت 

الوكالة السورية. 
 يأت2ي ذل2ك يف إط2ار تقد6 لق2وات الجيش الس2وري يف ري2ف إدلب بعد 
الس2يطرة عىل مطار أبو الظهور العس2كري، حيث يقو6 الجيش الس2وري 
بتوسيع ناطق سيطرته يف تلك املنطقة، بالتقابل مع تقد6 له يف ريف حااه، 

حيث تتقلص مساحة سيطرة الجااعات املسلحة بشكل مستار. 



العدد )356(  
الالثاا

20 لاادد اج 0 ج20103  -  6 اراير ب6201

معاذ الجنيد
س���واع���ٌد وال����ل����ج����اُن  رأٌس..  ال���ج���ي���ُش 

���ُم ت���ت���ق���سَّ ال  اإلن������س������ان  وج������������وارُح 
�������ْد ل��ل��ج��ه��اِد ُص���ف���وَف���ُه ل���و ل���م ُي���َح���شِّ

ف���ن���ف���ي���رُه َن������َك������ٌف.. وِدي���������ٌن ق���يِّ�������ُم

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8

البقية ص 8

كلمة أخيرة

الوعي السلفي بـ »أنصار اهلل« 
يزيل نزغ الخارج التضليلي

وللقدس نصيب يف ذكرى الشهيد
عبداإلله الشامي المحامي
ال يخل�و أيُّ خط�اٍب أَْو حديث 
يط�لُّ فيه الس�يُد القائ�د عبدامللك 
بدر الدين الحوثي من ذكر القضية 
واألقىص  والق�دس  الفلس�طينية 
ومس�تجداتهما ع�ى الصعيدي�ن 
امليداني والس�يايس، رغم األخطار 
واملح�ن واملصاعب الت�ي يمر بها 
اليم�ن؛ نتيجة الع�دوان والحصار 
الظالم عى الش�عب اليمني طوال 
3 أعوام، وآخرها مناس�بة ذكرى 
الس�نوية للش�هيد، إذ أعاد السيد 

القائد التأكيَد عى ديمومة الثبات واملوقف كمبدأ 
إىل جانب الش�عب الفلس�طيني املظلوم كقضية 
مركزية بقوله: )موقفنا فيها موقف ثابت مهما 
تق�ّول اآلخرون عن�ا فيه، يقول�وا إيراني يقولوا 
ماهوذاك، رافيض مجويس مدري ويش، هي من 
جانبهم عبارات ألقاب شتائم أشياء ال قيمة لها 
عندن�ا، موقفنا مبدئي وثابت إىل جانب ش�عبنا 

الفلسطيني...(. 
 وح�ول إدراج وزارة الخزانة األمريكية بعَض 
ق�ادة املقاومة اإلس�امية، وآخرهم اس�ماعيل 
هني�ة ضم�ن الئحة اإلره�اب األمريك�ي، اعترب 
الس�يد ذلك القرار يندرج ضم�ن حالة التصفية 
للقضي�ة الفلس�طينية واالس�تهداف املس�تمر 
بش�كل  أمري�كا  م�ن جان�ب  واملكث�ف حالي�اً 
واضح جداً، وبش�كل غري مس�بوق ضد القضية 
الفلس�طينية وضد الش�عب الفلس�طيني ومن 
جان�ب أدوات أمريكا يف املنطقة التي تس�تمر يف 
ضغطها عى الفلس�طينيني ليقدم�وا التنازالِت 
الت�ي تس�اعد إرسائي�ل وأمريكا وتلب�ي رغبات 
ترام�ب...(، ويف إش�ارة واضحة من�ه إىل النظام 
الس�عودي َواإلماراتي والبحرين�ي الذين أظهروا 

تواطؤه�م، إْن ل�م تُك�ن موافقته�م الرصيح�ة 
ع�ى ق�رار ترام�ب األخري ال�ذي أعط�ى الكيان 
الصهيوني القدَس كعاصمة أبدية 
لذلك الكي�ان الغاصب بدون وجه 
حق وخافاً لقرارات األمم املتحدة 

ومجلس األمن ذات الصلة. 
وبع�ض دول املنطق�ة التي لم 
ت�رَق مواقفه�ا ض�د ذل�ك القرار 
أوج�ه  ب�كل  والباط�ل  األحم�ق 
يف  عليه�ا  املنص�وص  البط�ان 
إىل  الدولي�ة،  القوان�ني واملواثي�ق 
مس�توى ذلك القرار ال�ذي يعترب 
إعاَن ح�رب عى الفلس�طينيني، 
وتصفية للقضية الفلسطينية، ونسف وقطع ُكّل 
الطرق والحلول السياسية للقضية الفلسطينية 
التي ظل وما ي�زال بعُض األعراب يراهُن عليها، 
والتنس�يقات  باالتفاق�ات  تس�مى  م�ا  وك�ذا 
األمنية الت�ي وّقعتها س�لطة رام الله، ورشعنة 
لاس�تيطان وحرمان للفلس�طينيني من حقهم 
امل�روع يف الع�ودة إىل أراضيهم املحتل�ة، وكذا 
القضاء عى مس�ار التسوية واملس�ّماة بعملية 
الس�ام والتي تعني االستسام لرغبات وطلبات 
املحت�ل فقط، كما هو الح�ال والواقع اليوم عى 
أرض فلس�طني واملب�ادرات العربي�ة ال العربية 
الت�ي ال زال بعُض األعراب املتصهينني يتمس�ك 
بها رغم رفض املحتل وحكومته الصهيونية لها 

ُجملًة وتفصياً وَعَلناً. 
تبق�ى وحَده�ا ق�وى املقاوم�ة يف املنطق�ة 
ومعها األح�رار يف دول العالم الح�ر رافضًة، لن 
تخنَع أَْو تستس�لَم للق�رارات الباطلة والتفريط 
بمقدس�اتها مهما كّلف الثمن وتفرعن فرعوُن 
الع�رص ترام�ب وهامان�ه نتنياهو وم�ن َدار يف 
فلكهم م�ن العجم والعرب، القدس وفلس�طني 
عربي�ة وراية تحريره�ا مرفوعة وعما قريب إن 

شاء الله يا قدس قادمون. 

محمد أمين عزالدين
  

داخ�ل  اس�تطاعي  حس�َب 
بمختل�ف  الس�لفيّة  التيّ�ارات 
هن�اك  فلألمانَ�ة  مس�مياتها، 
ح�ول  يتش�كَُّل  إيجاب�يٌّ  وع�ٌي 
النظ�رة ألنصار الله، حي�ث أَكَّ�َد 
يل العدي�ُد من العق�اء أن الواقَع 
يُثِبُت خ�اَف ما كانوا يتصّورونه 
ع�ن الجماع�ة؛ نتيج�ة التعبئ�ة 
الخاطئة عنهم، وأنهم إذا تحّولوا 
إىل دولة سيبدأون بهم ويضيّقون 
الخناَق عليه�م، وقد أثبتت األيّاُم 
أنه�م أَْكثَ��ُر مس�ؤولية يف التعامل 

معهم ومع غريهم، والكام لهم. 
وه�ذا الوع�ُي يف الحقيقة إيجابيٌّ ويُش�َكُر أنص�اُر الله عى 
توصي�ِل الكث�ري من رس�ائل الطمأنة من�ذ وقت مبك�ر تنظرياً 

القضيُة الفلسطينية وعماً، والذي نطَمُح إليه خال املرحلة القادمة هو 
والعدواُن على اليمن

هنادي الصعيتري
• ق�د ال ينظ�ر البع�ض إاّل إىل 
الجانِب الس�لبي الذي خّلفُه هذا 
الع�دوان، ولك�ن م�ن الرضوري 
جّداً االلتفات إىل اإليجابيات التي 
ما كان�ت ِلتؤّكد وتتبنّي حقيقتُها 
للش�عوب  الخفيّ�ة وتظهر جليّاً 
إال حينم�ا نبعت من قل�ب واقع 
أه�داف ِق�وى الع�دوان وِحلفها 
العربي لو لم يَُكن منها إاّل تعرية 
األنطم��ة والحكوم�ات العربية 
الت�ي ظّل�ت وأمس�ت وأصبحت 
وه�ي تتغن�ى بالعروب�ِة وتمثّل 
جّدي�ة  يف  وهزي�اً  هِزي�اً  دوراً 
س�عيها لتحري�ر فلس�طني م�ن 
دنس الع�دو اإلرسائي�ي املحتل، 
فم�ا وجدناها ووجدها العالم إاّل 
يف مقدمِة ال�دول امُلتحالفة تحت 
قي�ادة ه�ذا الع�دو ويف حضن�ِه 
ومس�تظلًة بظّل�ِه ل�رضِب بل�ٍد 

مسلٍم بغياً واستكباراً .. 
ُكل  ُدِحض�ت  الفع�ل  وِبه��ذا 

ادعاءاتهم الزائفة ، وذابت 

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

إن األم����ة املؤمن����ة احلاض����رة دائم����اً واملس����تعدة على 
ال����دوام لتق����دمي الش����هداء، وهم حاضرون عل����ى الدوام 
لتقدمي أنفس����هم في س����بيل الله وابتغاء مرضاته، دائماً 

ما تكون أمة قوية، أمة يحسب لها العدو ألف حساب.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   


