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استنكر الصمت العالمي المخزي ورفض أي تهديد إلسكات صوته
نصر اهلل للعالم: أوقفوا العدوان الظالم 

والمجازر البشعة بحق الشعب اليمني

14 م�����واط�����ن�����ًا ب�������غ�������ارات ل�����ل�����ع�����دوان ع����ل����ى م�����ن�����ازهل�����م وس������ي������اراهت������م يف ص�����ع�����دة وم�����������أرب وت������ع������ز  وهن����م  اس����ت����ش����ه����اد 
ب���������������احل���������������دي���������������دة ع���������������ن���������������ق���������������ودي���������������ة  ق������������ن������������ب������������ل������������ة  ب���������������ان���������������ف���������������ج���������������ار  أط�����������������������ف�����������������������ال   3 وإص��������������������������اب��������������������������ة 

ث��اث هجمات نوعية على الوازعية وحيفان والضباب ومصرع عش��رات املرتزقة فيها

عمليات عسكرية مباغتة على مواقع العدو املطلة على مدينة نجران
إعام العدو يعرتف بمصرع وإصابة 12 جندياً وضابطاً سعودياً والقناصة تردي 5 آخرين

العدوان يفتت اليمن
شهادة أممية:

 العجري يدعو القوى املوالية للعدوان إىل العودة 
للصواب والتوحد حلماية اليمن من خمطط التقسيم

رئيسة مجعية االرتقاء هناء العلوي لصحيفة املسرية:

ننتج 18 نوعًا من العصائر واملربيات الطبيعية 
وبدأنا بإنتاج الطحينية واجلبنة السائلة

العدوان واحلصار   دفعنا لالهتمام بالتنمية 
والسعي لتحقيق االكتفاء الذايت
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 إعالم العدو يعترف بمصرع وإصابة 12 جنديًا وضابطًا سعوديًا والقناصة تردي 5 آخرين

 : ما وراء الحدود 
شهدت عدٌد من محاور املواخهات يف خلهات 
م1ا وراء الحدود، عآلياٍت عس1كريًة نوعية عىل 
أصعد  مختلف1ة، نفذتها قوات الجيش والجان 
الشعلية، مالل اليومني املاضيني، وُقتل وأُِصيْب 
ريه1ا ع1رات م1ن خن1ود الع1دو الس1عودي، 
1 الس1عودية ب121 خندياً  اعرترا وسائل اإلْعالاَ
وضابط1اً منه1م، كآ1ا ُقت1ل وأُِصي1ْباَ عراُت 

املرتزقة مالل تلك العآليات. 
ق1وات  نف1ذت  الهجوم1ي،  الصعي1د  ع1ىل 
الش1علية، ث1الثاَ  جآ1اٍت  واللج1ان  الجي1ش 
نوعي1ة متزامنة، ع1ىل عدد م1ن مواقع الجيش 
الس1عودي واملرتزقة، يف منطق1ة نجران، إحد  
تلك الهجآات، ت1م ماللها اقتحا1ُ مواقع خنود 
الع1دو واملرتزقة يف »الش1لكة«، ريآا تم اقتحا1 
مواقعه1م يف »الطلعة« بهجآت1ني منفصلتني يف 

اليو1 ذاته. 
ووّضحا مصادُر ميدانية لصحيفة املسري ، 
الع1دو  خن1ود  باغت1ا  الث1الث  الهجآ1اِت  أن 
واملرتزق1ة يف تل1ك املواق1ع، إذ تفاخ1أوا بتق1د1 
كاس1ح لوحدات الجيش واللجان، رارقته نريان 
مس1دد ، اس1تهدرا تحصيناتهم وتجآعاتهم، 
1راَت عن سقوط عرات القتىل والجرحى  اَْسفاَ وأ

يف صفورهم، ريآا لجأ بقيتهم إىل الفرار. 
اَيْض1اً، عآلي1اٍت  وش1هدت منطق1ة نج1ران أ
نوعية أُْمراَ  للجي1ش واللجان، تم ماللها كرُس 
محاولتا1َي زح1ف ملرتزق1ة الع1دوان الس1عودي 
األمريك1ي، إحدا آا عىل سلس1لة خل1ال عليب، 
واألُْمراَ  باتجاه برئ الس1المي قلالة منفذ اللقع 
الحدودي، وأرادت مصادر عسكرية للصحيفة، 
أن ع1رات م1ن املرتزق1ة س1قطوا ب1ني قتي1ل 
وخري1ح م1الل ك1رس املحاولتني، حي1ث قاما 
وحدات الجيش واللجان باس1تهداف تجآعاتهم 
وآلياتهم وتحصيناته1م بنريان مكثفة، حصدت 
خآي1ع من حاول1وا التق1د1، وأس1قطتهم قتىل 
وخرح1ى، ريآا تفرق اللقية ور1روا، وانكرست 
املحاولتني بش1كل كامل بدون تحقيق أي تقد1. 

الع1دوان  ط1رياناَ  أن  املص1ادر  ووّضح1ا 
الس1عودي األمريكي ح1اول مس1اند  مرتزقته 
مالل محاولة الزحف الفاشلة عىل خلال عليب، 
حي1ث ش1ن 10 غارات، ل1م تفد م ب1يء أما1 

بسالة وحنكة أبطال الجيش واللجان. 
1 الس1عودية أن 12  واعرترا وس1ائل اإلْع1الاَ
خندي1اً وضابط1اً س1عودياً س1قطوا ب1ني قتيل 
وخريح بنريان الجيش واللجان الش1علية، مالل 
معارك األيا1 القليلة املاضية، ورصدت صحيفة 
»املسري « أسآاءاَ الجنود الرصعى والجرحى من 
1 العدو، وتضآن1ا تلك الحصيلة م  وس1ائل إْعالاَ
قت1ىل  م ُكلٌّ م1ن: العريف منري ب1ن محآد عيل 
 زازي - الجندي أول سلآان باشه محآد صانع 
- أحآد شطي املسلاح املغري الشآري - الجندي 
أول متع1ب بن حس1ني عيل حرب1وش - الجندي 
أول أحآد بن ق1ادري عيايش مج11رش1111ي - 
الرقيب مالد محس1ن  ادي طو ري - العريف 
س1عد ردود رد  النعث1يل - العري1ف أحآد يحيى 

األملعي - حآد إبرا يم النارشي. 
كآ1ا تضآنا الحصيل1ة 3 خنود س1عوديني 
خرح1ى،  1م ُكلٌّ م1ن: علدالس1ال1 ب1ن ره1د 
املظي1بي - عطي1ه أحآد العي1ي - علدالله بن 

 الل بن دليم الرراعي الغامدي

ويف خدي1ِد عآلي1ات القن1ص، أراد للآس1ري  
التابع1ة للجي1ش  القناص1ة  مص1دٌر يف وح1د  
الع1دو  خن1ود  م1ن   5 أن  الش1علية،  واللج1ان 
ه1م يف عآلي1ات قنص  الس1عودي لق1وا مصارعاَ
متزامن1ة اس1تهدرتهم يف قري1ة قآ1ر بآنطقة 

خيزان. 
ويف األثن1اء، واصلا س1الح املدرعي1ة التابع 
لق1وات الجي1ش واللجان الش1علية اس1تهداف 
مواق1ع وتجآع1ات وتحصين1ات خي1ش العدو 
واملرتزق1ة، يف مناط1قاَ متفرق1ة، حي1ث أر1ادت 
أن1ه ت1م رضُب  مص1ادر عس1كرية للآس1ري ، 
تجآعات للجيش الس1عودي يف معس1كر عاكفة 
وقلال1ة منف1ذ اللق1ع بنج1ران، وك1ذا يف موقع 

املسيال بآنطقة عسري. 
وأكدت املصادُر أن الرضباِت املدرعيةاَ أصابا 
أ دارها بدقة عالية، وأس1قطا عدداً من القتىل 

والجرحى يف صفوف خنود العدو واملرتزقة. 
الجي1ش  أطلق1ا ق1واُت  ذات1ه،  الوق1ا  ويف 
واللجان الشعلية، صليًة من صواريخ الكاتيوشا 
ع1ىل تجآ1ع للجن1ود الس1عوديني يف معس1كر 
العارضة بجيزان، وحقق1ا الصواريخ رضبات 
دقيق1ة، أوقع1ا قتىل وخرحى م1ن خنود العدو 

وكلّدتهم مسائراَ مادية متنوعة

مصرع عشرات الجنود السعوديني واملرتزقة يف 3 
هجمات متزامنة وانكسارين بجبهة نجران

مصرع عشرات املرتزقة وتدمري 
آلية يف ثاث هجمات نوعية 

بالوازعية وحيفان والضباب

 : تعز
نّف1ذت قواُت الجي1ش واللجان الش1علية، أمس الجآع1ة، مجآوعًة من 
العآلي1ات العس1كرية، أغللُها  جوميٌة، يف عدد من مح1اور محارظة تعز، 
وس1قط ريها ع1راٌت من مرتزقة الع1دوان الس1عودي األمريكي بني قتيل 

وخريح، ريآا تم تدمري آلية لهم. 
مصدٌر عسكري أراد لصحيفة املس1ري ، أن وحداٍت من الجيش واللجان 
 اخآ1ا، أمس، ع1دداً من مواق1ع املرتزقة رشق مثلث الحيآ1ة يف مديرية 
الوازعية، ووّض1ح املصدر أن الوحدات املهاخآة، اس1تهدرا مالل العآلية 
1راَ عن س1قوط ع1دد من القتىل  اَْس1فاَ تجآع1اِت املرتزق1ة يف تلك املواقع، ما أ

والجرحى يف صفورهم. 
وتآكن1ا ق1واُت الجي1ش واللج1ان، يف الوقا ذات1ه، من تدم1ري آلية 
اَيْضاً، مالل عآلية عسكرية أُْمراَ ،  عسكرية للآرتزقة، يف مثلث الحيآة أ
1راَ تدم1ري االي1ة عن م1رصع وإصابة م1ن كانوا ع1ىل متنها من  اَْس1فاَ وأ

املرتزقة. 
وتزام1ن ذل1ك مع عآلي1ة  جومية أُْم1راَ ، نّفذتها وح1داٌت من الجيش 
واللج1ان، يف منطقة الكل1وش بآديرية حيفان، حيث أر1اد مصدر ميداني 
للآس1ري  أن مجآوعة من املرتزقة سقطوا بني قتيل وخريح، مالل العآلية 

التي تآا بشكل ملاغا، ريآا لجأ اللقية إىل الفرار. 
وخاء ذلك بعد أقل من  2 س1اعة من  جو1 نوعي واسع لقوات الجيش 
واللج1ان، تم مالله اكتس1اح عدد من مواق1ع مرتزقة الع1دوان يف منطقة 
1راَ ذلك عن س1قوط عرات من القتىل  اَْس1فاَ الضلاب، خنوبي مدينة تعز، وأ

والجرحى يف صفوف املرتزقة. 

عمليات عسكرية مباغتة للجيش واللجان يف مواقع مطّلة على مدينة نجران
 : يحيى الشامي:

ريآا تحتِد1ُ املعاِرُك يف نطاق خغرايفٍّ واسع 
رشق منف1ذ الخ1رضاء، ُوُص1والً إىل املناط1ق 
الغربي1ة م1ن مديري1ة اليتآ1ة ع1ىل واَْق111ِع 
نَّ  مسائراَ  ائلٍة يتكلد ا مرتِزقُة العدوان، شاَ
مجا 1دو الجيش واللجان الش1علية ُ ُجوماً 
عنيفاً عىل مواقعاَ خلليٍة يعسكر ريها مرتزقة 
العدوان املقاتل1ون باإلنابة عن حرس الحدود 

السعودي يف نجران. 
 الهج1و1 وورق1اً ملش1اركني يف العآلية 
نُّفذ مس1اء الخآيس، انطالق1اً من مواقعاَ 
سعودية خللية يس1يطر عليها املجا دون 

اليآنيون منذ أكثر من عا1. 
املصدر رشح لصحيفة املس1ري  طريقةاَ 
باملفاخ1أ ،  العآلي1ة  واصف1اً  الهج1و1، 
ُمُصوص1اً أنه1ا خ1اءت بع1د أس1ابيع من 

مع1اركاَ رشق الخرضاء، حيث ظن الجيش 
الس1عودي أن1ه نج1ح يف إبع1اد املقاتل1ني 
اليآنيني عن حدود أراضيه خنوب نجران. 
وأض1اف املص1در أن املعرك1ةاَ ل1م ت1ُد1 
طوي1الً، حي1ث نج1ح املقاتل1ون اليآنيون 
يف الس1يطر  عىل املوقع املع1روف باملفتاح 
الواقع يف سلسلة خلال الشلكة املطلة عىل 
مدينة نجران، ووضعوا أيديهم عىل كآياٍت 
متنوعة من األس1لحة والعتاد العس1كري، 
من بينها قناصات واَنواظرياَ حرارية وليلية 
متط1ور ، وخآيُعه1ا صناع1ة أمريكي1ة، 
1ة إىل صناديق م1ن الذمري  الحية  اراَ باإلضاَ

التابعة للجيش السعودي. 
1 الحرب1ي ال1ذي رار1ق ق1واِت   اإلْع1الاَ
املش1ا  املقتحآني نّفذ خولًة عقب العآلية 
وأظهرت املش1ا ُد التي وزعه1ا خثثاَ عدد 
من قتىل املنارقني ملقية يف سفوح املوقع، 
األبات1ي ح1اول مس1اند   وكان ط1ريان 

املرتزقة أثناء الهجو1 منفذاً سلسلةاَ غارات 

ع1ىل محي1ط املوق1ع، لكن1ه لم يآن1ْع من 

مواصلة التقد1 وإكآ1ال العآلية واقتحا1 

املوق1ع برغ1م كثار1ة الحلي1ق، وتزامن1ا 

العآلي1ة م1ع سلس1لة  جآ1ات واس1عة 

شنتها قوات الجيش واللجان الشعلية عىل 

مواقع عسكرية سعودية يف نجران. 
وكانا صحراُء اللُقع قد ش1هدت مالل 
األي1ا1 املاضي1ة سلس1لةاَ عآلي1ات نّفذتها 
قوات الوحد  الهندسية املضاّد  للآدرعات 
أكث1راَ م1ن مآ1س عآلي1ات  حاص1د  يف 
اس1تهدرا س1يارات محآل1ة باملرتزق1ة، 

العرات منهم يف عرض الصحراء. 
ويف ميدي أثخنا قوات الجيش واللجان 
ن  القت1ل بآرتزقة اللش1ري الس1ودانيني وماَ
معه1م م1ن املنارق1ني اليآني1ني، واَوقعا 
الخسائر يف صفوف القوات السودانية أثناء 
محاولتها التقد1 صوب الصحراء يف نفس 
االتج1اه واملناط1ِق التي كانا ق1د حاولا 
التق1د1 عليه1ا الش1هر امل1ايض، وش1ارك 
الطريان يف إسناد الزحِف بكثارة، حيث بلغ 
ع1دُد الغارات عراَ غ1ارات وأضعارها من 
طريان االبات1ي، وورق املصادر من ميدي 

لم يحقق العدو أيَّ تقد1 يُذكاَر. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بكمني يف البيضاء وتدمري آلية محملة بهم يف الجوف
 : الجوف، البيضاء

س1قط عدد من مرتزقة العدوان الس1عودي األمريكي 
بني قتيل وخريح، وتم تدمري آلية محآلة بهم، يف عآليتني 
عس1كريتني متزامنتني نفذتهآا ق1وات الجيش واللجان 

الشعلية، يف محارظتي الجوف والليضاء، أمس الجآعة. 
مص1در عس1كري أر1اد لصحيف1ة املس1ري ، أن آلية 
محآل1ة بآجآوعة من املرتزقة، ت1م تدمري ا، أمس، يف 
صحراء اليتآة بآديرية مب والش1عف يف الجوف، وذلك 

مالل عآلية عسكرية لقوات الجيش واللجان. 

1راَ عن س1قوط  اَْس1فاَ اَك11َّداَ املصدُر أن تدمرياَ االية أ  واَأ
خآيع من كانوا عىل متنها رصعى. 

ويف الليضاء، وقع1ا مجآوعٌة من مرتزقة العدوان، 
يف كآ1ني أعدت1ه وح1دُ  الهندس1ة العس1كرية التابعة 
للجيش واللجان، وذلك مالل محاولة تس1ّلل غرب قرية 

يفعان يف خلهة ذي ناعم. 
 وأر1اد مص1دٌر ميدانيٌّ للآس1ري ، أن علوً  ناس1فًة 
زرعتها وحدُ  الهندسة، انفجرت بآجآوعة من املرتزقة 
مالل محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان 
اَدَّ  إىل سقوطهم خآيعاً بني قتيل وخريح.   ناك، ما أ
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 العجري يدعو القوى الموالية للعدوان إلى العودة للصواب والتوحد لحماية اليمن من مخطط التقسيم

 اتهم المقدشي ومليشيات المرتزقة في مأرب بتحريك القاعدة في الجنوب 

تقرير خرباء مجلس األمن يدين قوى العدوان بالسعي نحو تفتيت اليمن وتقسيمه إىل دويات
 : خاص:

أداناَ تقريُر م1باء مجلس األمن، دولاَ تحالُِف العدوان 
األمريكي الس1عودي، بتهديد مستقلل اليآن وتحويله إىل 
دوي1الت متناحر  وامُليض بآ1روع تقس1يآه، يف تأكيد 
واض1ح لحقيق1ة العدوان ع1ىل اليآن، ورغ1م أن التقرير 
ص1ادٌر ع1ن خهة متواِطئ1ة مع الع1دوان مآثل1ة باألمم 
املتح1د  ومجل1س األمن، و و األم1ُر الذي يض1ُع القو  
ن ريها املتورِّطة مع العدوان أما1 اس1تحقاق  اليآني1ة بآاَ
تأريخ1ي لحآاي1ة اليآن أرضاً وإنس1اناً، قل1ل أن يقيضاَ 
عليها تحالُُف العدوان الذي يس1تخدُمها كغطاء ملروعه 
ثم يلدأ مروُع القض1اء عليها؛ كي ال يلقى يف اليآن أيُة 

ّططاَ الخطري.  قو  تواِخُه  ذا امُلخاَ
وتس1لَّماَ مجل1ُس األمن بش1كل رس1آي، أم1س األول، 
التقريراَ النهائيَّ لفريق الخباء الذي يتعلق بتقييم الوضع 
يف اليآن مالل العا1 املايض، ونره املوقع الرسآي لألمم 

املتحد . 
اَك11َّداَ التقريُر أن1ه »بعد قرابة 3 س1نوات من النزاع،  واَأ
يكاد اليآن كدولة، أن يكوناَ قد وىّل عن الوخود«، مضيفاً 

أن1ه »بدالً عن دولة واحد ، بات  ن1اك دويالت متحاربة، 
اَْو  ولي1س لد  أيٍّ من  ذه الكيانات من الدعم الس1يايس أ
اَْو  الق1و  العس1كرية، ما يآكنه م1ن إعاد  توحي1د الللد أ

تحقيق نرص يف ميدان القتال«. 
كآ1ا يُديُن التقري1ُر دولاَ العدوان باس1تخدا1 الحصار 
والتجوي1ع كورقة يف الحرب والتس1لب بانتش1ار األوبئة 
واألم1راض يف اليآ1ن ومنع دمول األدوي1ة، إىل خانب أنه 
ي القاع1د  وداعش يف التوس1ع والحصول  س1اعد تنظيآاَ
عىل مناطق س1يطر  يف عد  محارظات يآنية، والفش1ل 
يف ررض األمن واالس1تقرار بآحارظة عدن واملحارظات 

الجنوبية. 
وبخصوص الفار  ادي ورشعيت1ه التي زعم العدواُن 
أن1ه خاء لحآايتها رإن التقرير يؤكد أنه لم يعد يآلُك أية 
س1لطة، ملآحاً الحتجازه يف الرياض، من مالل اإلش1ار  

إىل أنه لم يدمل اليآن منذ أكثر من عا1. 
أما ريآا يتعلُق باألسلاب التي أّدت لتهديد وخود اليآن 
وتحويله إىل دويالت، ريؤكد التقريُر بش1كل رصيح بأنها 
تعوُد لقيا1 دول العدوان، عىل رأس1ها اإلمارات، بتقويض 
سلطة الفار  ادي وحكومته، بإنشاء وتآويل مليشيات 
مناطقي1ة يف املحارظ1ات الجنوبية عىل رأس1ها قوات ما 

يس1آى الحزا1 األمني التابعة ملا يسآى املجلس االنتقايل؛ 
به1دف إيج1اد دوي1الت صغري  خعل1ا مس1تقللاَ اليآن 

داً بشكل ملآوس.  كدولة مهدَّ
وتعليقاً عىل ذلك، قال علُدامللك العجري -عضو املكتب 
الس1يايس ألنصار الله- يف ترصيحات لصحيفة املس1ري : 
إن »م1ا يج1ب أن تدرك1ه الق1و  السياس1ية اليآنية أن 
ُف الحقيقي، حتى وأن أو آو م أنهم  اليآن  و املستهداَ

سيسلِّآون لهم اليآن بعد أن يقاتلوا أنصار الله«.
وأش1ار العج1ري إىل أن تقري1ر مباء األم1م املتحد  » 
كش1ف حج1م التدم1ري املآنهج ال1ذي يآارس1ه العدوان 
بالفع1ل للدول1ة والوح1د  الوطني1ة م1ن م1الل تكوين 
خآاع1ات وتكوينات سياس1ية ومليش1ياوية منفصلة، 
مارخة حتى  ياكل ومؤسس1ات حكوم1ة الفار  ادي، 
وتكوين1ات وتش1كيالت ال يرب1ط بينه1ا راب1ط، موزع1ًة 
اَْو تش1كيل  مناطقي1اً ومنفصلة ع1ن بعضها، ُكّل رصيل أ
اَْو منطقة محدد  وليس مس1آوحاً له  يس1يطر عىل خزء أ
تجاوز ا ومرتلٌط ملارشً  بدول العدوان تآويالً وإرشاراً 
وإدارً  وتوخيهاً، وبالتايل مجرد تشكيالت تقاتل بالوكالة 

مقابل دعم مارخي«. 
وتس1اءل العجري »أين  ي الدولة واين  ي الرعية 

التي زعآوا أنهم يقاتلون لحآايتها؟«، وأضاف »قلنا لهم 
إنها كذبٌة يف بداي1ة العدوان رلم يصدقونا، واليو1 يقولها 
له1م تقريُر الخ1باء بآجلس األمن ال1ذي يف األصل يتخذ 
موقف1اً من أنصار الله والقو  الوطنية ومحاباتهم لدول 
الع1دوان، وم1ع ذلك قال التقري1ر ُكّل ذل1ك؛ ألن الحقيقة 

راضحة ال يآكن سرتُ ا بغربال«. 
ودع1ا العج1ري القو  الس1يايس املواليةاَ للع1دوان إىل 
»الع1ود  إىل صوابه1م وأن يتجاوزوا أنانيتهم السياس1ية 

وحريتهم ملف وعود دول العدوان الزائفة«. 
1دَّ يد الس1ال1 للجآي1ع وأن تكون  اَك11َّداَ العج1ري »ماَ واَأ
قضية اليآن  ي قضيتنا األوىل؛ ألنه إذاَا مرسنا اللالد رآا 
 و املكس1ب الذي تلقى يآك1ن أن يغرياَهم بالجري ملف 

العدوان غري االسرتزاق«. 
وأش1ار العجري إىل أن اس1تآراراَ القو  السياسية مع 
الع1دوان »ل1م يعد له من تفس1ريٌ أبداً إال االرت1زاق بعد أن 

اتضحا الصورُ  خليًة وشهد العدو قلل الصديق«.
ولفا العج1ري يف متا1 ترصيحاته إىل أن التعليقاَ عىل 
تقري1ر الخباء ال يعني اإلق1راراَ بجآيع ما تضّآنه، وإنآا 
باعتل1اره »يآثل وثيق1ةاَ اعرتاف يف  1ذا الجانب من قلل 

طرف معروف انحيازه لدول العدوان«. 

استشهاد 14 مواطناً معظمهم نساء 
وأطفال بغارات للعدوان استهدفت منازل 

وسيارات يف صعدة ومأرب وتعز ونهم

 : متابعات: 
1ه املتواصلة ض1د املدنيني يف  1لاَ ط1رياُن الع1دوان األمريكي الس1عودي خرائآاَ واصاَ
مختل1ف محارظات الجآهوري1ة مالل اليوم1ني املاضيني، مآعن1اً انتهاكاَه الصارخ 
لجآيع األعراف اإلنس1انية والدولية باس1تهداره املدنيني واألحياء السكنية واألطفال 
والش1يوخ وتدمري اللُناَى التحتية للش1عب اليآني، وأدت الغارات الجوية إىل استشهاد 

وإصابة 16 مواطناً ُخلُّهم من النساء واألطفال بآختلف املحارظات. 
وذك1رت مص1ادر محلي1ة أن طريان العدوان ش1ن غارات مس1اء أمس عىل س1يار  أحد 
املواطنني يف منطقة العقران بنهم مآا أد  إىل استشهاد شخص و3 خرحى كحصيلة أولية.
كذل1ك يف محارظة تع1ز قال مصدر محيل، إن س1تةاَ مواطنني استش1هدوا، بينهم 
طف1ل، خ1راء غار  ش1نها طريان الع1دوان األمريكي الس1عودي ع1ىل مديرية مقلنة 
بآحارظ1ة تعز، أمس الجآعة، ُموضحاً أن طريان العدوان اس1تهدف بغار  ش1احنة 

كان يستقلها عدٌد من املواطنني. 
ويف محارظة صعد ، استش1هد مواطٌن بغار  لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل منطقة عني بآحيط مدينة صعد . 
وأوضح مصدر محيل بصعد ، أن طريان العدوان شن غار  عىل كبي عني بآحيط 
اَدَّ  إىل استش1هاد أحد املواطنني وترضر الطريق العا1 بشكل كلري،  مدينة صعد ، ما أ
مش1رياً إىل أن طريان العدوان ش1ن مآس غارات عىل منطق1ة اللقع بآديرية كتاف، 
وغ1ار  عىل مديرية باقم، وغار  عىل منطقة املهاذر بآديرية س1حار ملفا خآيُعها 

أرضاراً مادية بآآتلكات املواطنني. 
ويف محارظة مارب أوضح مصدر محيل، أن طرياناَ العدوان ارتكب خريآًة بش1عة 
اَدَّ  إىل استشهاد امرأتني وطفلني أحد آا رضيع،  باس1تهداف منزل بغار  خوية، ما أ
مضيف1اً أن ط1رياناَ العدوان اس1تهدف بغ1ار  من1زل املواطن أحآد صال1ح خعفر يف 
منطق1ة حج1الن بآديرية رصواح، أمس األول، مآا تس1لَّباَ يف تدم1ري املنزل وترضر 

املنازل املجاور . 
وبآحارظ1ة الحديد ، استش1هدت امرأتان إثر غارتني لط1ريان العدوان األمريكي 
السعودي عىل محطة غاز يف مديرية الجراحي بآحارظة الحديد ، أمس األول، وأّدت 
الغارات إىل استشهاد امرأتني وتدمري وترضر مآتلكات املواطنني املجاور  للآحطة. 
ويف السياق، أُِصيْب ثالثة أطفال بجراح بليغة، أمس، وذلك بانفجار قنللة عنقودية 
م1ن مخلفات العدوان األمريكي الس1عودي يف منطقة الش1جري  مديري1ة الدريهآي 

بآحارظة الحديد ، نُقلوا عىل إثر ا إىل املستشفى لتلّقي العالج. 

هجوم نوعي يباغت املرتزقة وصاروخ »غراد« يضرب 
تجمعاتهم يف جبهة كهبوب

 : لحج 
لقي عدٌد من مرتزقة العدوان الس1عودي 
منه1م  وأُِصي1ْب  ه1م،  مصارعاَ األمريك1ي 
آم1رون، مالل عآلياٍت نوعيٍة نّفذتها قواُت 
الجي1ش واللجان، أمس الجآعة، يف عدٍد من 

محاور املواخهات بآحارظة لحج. 
وأراد مصدر ميداني لصحيفة املس1ري ، 
أن وح1داٍت م1ن الجي1ش واللج1ان نف1ذت، 

أمس، عآليًة عس1كرية واس1عة، تم ماللها 
اقتح1ا1ُ عدد من مواق1ع مرتزقة العدوان يف 
ُكلٍّ م1ن مناطق الصنآ1ة والكورية وخنوب 

كهلوب باملحارظة. 
ووّضحا املصادر أن الوحدات املهاخآة، 
تقدم1ا نحو تل1ك املواقع بش1كل متزامن، 
مستهدرًة تجآعات املرتزقة ريها، ما تسلَّب 
يف حال1ة ارتل1اك بينه1م، وس1قط العراُت 
منه1م ب1ني قتي1ل وخري1ح، م1الل اقتحا1 

الوح1دات لتل1ك املواق1ع، ريآا لج1أ بقيتهم 
للفرار. 

ويف األثن1اء، اس1تهدرا ق1واُت الجي1ش 
واللجان الش1علية، تجآع1اً ملرتزقة العدوان 
خن1وب كهلوب، بصاروخ م1ن نوع »غراد« 
أن  للصحيف1ة  عس1كري  مص1در  وأر1اد 
الصاروخ أصاب  دره بدقة عالية، وتسلب 
يف س1قوط ع1رات القت1ىل والجرح1ى من 
املرتزقة، وكلّد م مسائراَ ميدانية متنوعة. 

 المسيرة: متابعات:
 تس1تآرُّ االنتق1اداُت من دامل الش1ارع 
الجنوب1ي وحت1ى من القاد  العس1كريني يف 
ما يس1آى املقاومة الجنوبية، لعآلية الزج 
بالش1لاب من أبن1اء املحارظ1ات الجنوبية 
الراضخة تحا االحتالل اإلماراتي يف حروٍب 
لي1ساَ لهم به1ا طائل وإنآ1ا مدمًة ملروع 
االحتالل والغزا ، تاركني محارظاتهم تحااَ 
س1طو  الجآاع1ات اإلخرامي1ة والتي1ارات 
املس1لحة املختلفة، وتزايد السخط الشعلي؛ 
أبن1اء  م1ن  القت1ىل  أع1داد  ازدي1اد  بس1لب 
املحارظ1ات الجنوبية املحتلة و م يدارعون 

عن قو  العدوان األمريكي السعودي. 

الحامل1ي  ع1ادل  طي1ار  العآي1د  وق1ال 
-القيادي يف ما يس1آى املقاومة الجنوبية-: 
إن أبناء الجنوب يقتلون يف الش1آال، تاركني 
الجنوباَ لعصابات املوت التي تس1تليُح عدن 
وش1وارعها وتقتل األبرياء واحداً تلو اامر، 
ُمتيح1ني بذلك الفرص1ةاَ للتيارات املس1لحة 
والجآاع1ات اإلخرامي1ة إع1اد اَ تآوضعه1ا 
يف الجن1وب، بينآا قي1ادات، والجيوش التي 
يقود ا املرتزقة من الش1آال الذين يتلقون 
الدع1ماَ الس1خي م1ن قل1ل تحال1ف العدوان 
األمريك1ي الس1عودي ال يحّرك1ون س1اكناً، 
مش1رياً بذلك إىل مليش1يات حزب اإلصالح يف 

مأرب وتعز وغري آا من املدن املحتلة. 

وماطا1َباَ الحامل1ي املرتِزق1ةاَ م1ن أبن1اء 
الجنوب، »أنتم تقاتلون يف الشآال ويف خآيع 
خله1ات القتال، بينآا القاعد  تس1تويل عىل 
أبني، وربآا س1تدمل عدن ولحج، رخاليا ا 
القي1اداُت  بينآ1ا  م1كان،  ُكلِّ  يف  تت1وار  
الشآالية من أمثال املقديش وخيش الشآال 
ينتظ1رون لحظةاَ  الككم ولحظة س1قوط 
عدن بيد قاعدتهم التي  ي وخههم اامر«. 
 وبنّي الحاملي, أن قو  التحالف العدواني 
ت1ُزجُّ بالجنوبي1ني يف وْحٍل كل1ري, وليس من 
العق1ل أن يقاتل1وا يف صف1وف االحتالل وال 
زالا أبني ومكرياس وشلو  ومناطق أُْمراَ  
تحا سيطر  الجيش واللجان الشعلية. 

قائد عسكري جنوبي يطالب املرتزقة الجنوبيني بإيقاف القتال 
مع قوى العدوان والعودة لحماية عدن وأبني من القاعدة
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أخبار

 وافق على طلب إنشاء المستشفى الريفي بكحالن الشرف.. 

 : صنعاء:
ق1ّد1 أبن1اُء آل الش1امي، أمس 
وعيني1ة؛  غذائي1ًة  قارل1ًة  األول، 
دعآ1اً ألبط1ال الجي1ش واللج1ان 
الشعلية املرابطني يف خلهات العز  
والكرام1ة، تح1ا ش1عار »قارل1ة 
شهداء آل الش1امي« الذين ارتقوا 
ش1هداءاَ يف س1ليل الل1ه؛ دراعاً عن 
األرض وذوداً ع1ن الع1رض، حيث 
بلغ1ا تكلفة القارل1ة أربعة عر 

مليون ريال يآني. 
ومالل تس1يري القارلة، نّظم آل 
الش1امي وقفًة قلاَليًة مس1لحة يف 
ميدان السلعني بالعاصآة صنعاء، 
وألقي1ا العدي1ُد م1ن الكلآات من 
قل1ل ضيف الله الش1امي - رئيس 

مجلس إدار  وكالة األنلاء اليآنية 
س1لأ، وكلآ1ة ع1ن أرس الش1هداء 
ألقا ا علُدالجلار الشامي، وكلآة 
للدكت1ور أحآ1د مطهر الش1امي، 
أك1دت خآيُعه1ا عىل اس1تآرار م 

الش1علية  واللجان  الجي1ش  بدعم 
يف مختل1ف الجلهات حتى تحقيق 

النرص. 
أن  1ذه  املش1اركون  وأوض1ح 
القارل1ة ليس1ا األوىل ول1ن تكون 

األمري ، وستظل أرس  آل الشامي 
لرخ1ال  واإلس1ناداَ  الدع1ماَ   1ُ تق1دِّ
يف  الش1علية  واللج1ان  الجي1ش 
1ّددين عىل  مختل1ف امليادي1ن، مشاَ
تعزيز الوحد  الداملية وتآاسكها 
وعىل التكارل االختآاعي واال تآا1 
بأرس الشهداء والجرحى واألرس  
ن1ني  واملرابط1ني يف الجله1ات، مثآِّ
وكذل1ك  الصارومي1ة  الق1و   دوراَ 

اللحرية والجوية. 
ه1م  وقوراَ الش1امي  آل  اَك11َّداَ  واَأ
إىل خانب قي1اد  الث1ور  والقياد  
مؤسس1ات  لتفعي1ل  السياس1ية؛ 
هم مع  الدول1ة، كآ1ا أّك1دوا وقوراَ
واَللن1ان،  رلس1طني  يف  املقاوم1ة 
مش1ريين إىل أن القضي1ةاَ املركاَزية 
ستلقى رلسطني كأساٍس ثابٍا يف 

ملادئهم. 

أهالي مسور عمران يعلنون النفري العام 
ويرفدون الجبهات بقافلة غذائية ومالية 

 : عمران:
نّظم أبناُء منطقة مومر بآديرية مسور محارظة عآران، أمس الجآعة، 
وقفًة قللية؛ إلعالن النفري العا1 وررد الجلهات، والتأكيد عىل خهوريتهم يف 

مواخهة العدوان ومرتزقته والتفاُعل مع حآلة التحشيد والتجنيد. 
ودعا أ ايل مس1ور عآران، إىل توحي1د الصفوف وتعزيز الجلهة الداملية 
واالس1تآرار يف الصآود بوخ1ه العدوان وررد الجله1ات بالرخال والعتاد إىل 

خانب أبطال الجيش واللجان الشعلية. 
واس1تنكر املش1اركون الحصار املفروض ع1ىل الش1عب اليآني وإغالق 
تحالف الع1دوان للآنارذ البية واللحرية والجوية، مطاللني املجتآع الدويل 
واألم1م املتحد  وأح1رار العالم، إىل التح1رك لررع الحص1ار وإيقاف مجازر 

العدوان بحق املدنيني. 
إىل ذل1ك س1رّي أبن1اء منطقة موم1ر بآديرية مس1ور قارلًة غذائي1ًة متنوعًة 
ومالي1ة؛ دعآ1اً وإس1ناداً للآرابط1ني يف خله1ات ال1رف واللطول1ة، مؤكدين 
استعداداَ م تقديماَ مزيد من القوارل يف سليل الوطن حتى يتحقق النرُص املؤزر. 

وكيل محافظة إب يدعو إىل تظافر الجهود 
وتعزيز الصمود بوجع العدوان

 : إب:
ق1ال حارث املليِكي -وكيل محارظة إب: إن املرحلةاَ الرا نةاَ التي تُآرُّ بها 
اليآ1ُن خراء اس1تآرار العدوان والع1دوان، تتطلب تظار1ر الجهود من أخل 
تعزي1ز الصآ1ود يف مواخهة العدوان.  وأش1ار الوكيل املليك1ي مالل لقائه، 
أم1س الجآعة، مش1ايخاَ وحكآ1اءاَ عزلتاَي العاقلت1ني واأل آ1ول القفارية 
بآديري1ة ر1رع العدي1ن، إىل أن العدواناَ يتكل1د يومياً مس1ائراَ كلريً  بفضل 

صآود وتالُحم اليآنيني ووقورهم صفاً واحداً يف صد الغزا  واملعتدين. 

آل الشامي يقدمون قافلة غذائية وعينية للمجاهدين 
يف الجبهات بقيمة 14 مليون ريال

 : حجة:
ق1ال محآ1د س1الم ب1ن حفي1ظ - وزيُر 
الصحة: إّن مروع تدريب العامل الصحي 
املجتآع1ي يعد م1ن املش1اريع ذات األ آيّة 
الت1ي تقو1 به1ا ال1وزار ؛ به1دِف الوصول 
للآجتآع1ات اللعي1د  الت1ي ال تتور1ر ريها 

مرارق صحية. 
خاء ذل1ك لد  مش1اركته، أم1س األول، 
خزئي1ة  يف  تدريلي1ة  دور   امتت1ا1  حف1لاَ 
التحصني ضآن البنام1ج التدريلي للعامل 
الصح1ي املجتآع1ي املنفذ من قل1ل مكتب 
الصح1ة العامة والس1كان بآحارظة حجة 
بدع1م م1ن منظآ1ة اليونيس1يف واالتّحاد 

األوروبي. 

ويف حف1ل االمتت1ا1، أش1ار الوزي1ر ب1ن 
حفيظ، إىل أ آي1ّة حصول العامل والعاملة 
الصحية عىل امله1ارات والخبات الالزمة يف 
مجال الرعاية الصحية األولية األساسية. 

م1ن خانله، أش1ار أيآن مذك1ور - مدير 
ع1ا1 مكت1ب الصح1ة بحّج1ة، إىل أ 1داف 
املروع الذي تنفذه وحد  تنس1يق مدمات 
العام1ل الصح1ي املجتآع1ي ل1رد1 اله1و  
ب1ني املرر1ق الصح1ي واملجتآ1ع بالتوعية 
يف أوس1اط املجتآ1ع من م1الل الوقاية من 
األم1راض واألوبئة والتفاع1ل اإليجابي مع 

حآالت التحصني الوطنية والروتينية. 
من خانب آمر، صادق وزير الصحة عىل 
طلب إنش1اء املستش1فى الريف1ي بكحالن 

الرف محارظة حجة. 

خ1اء ذل1ك م1الل زيارت1ه، أم1س األول، 
مكتباَ الصحة العامة والس1كان باملحارظة 
11ة  اصَّ الخاَ العآلي1ات  غرر1ة  وتدش1ينه 
املرضي1ة  الح1االت  معلوم1ات  باس1تقلال 
والطارئ1ة يف مختل1ف مديري1ات محارظة 

حجة. 
وأشاد وزيُر الصحة بآا ملسه من نشاط 
لكارة الك1وادر الطلي1ة يف محارظة حجة, 
وصآود م يف وخ1ه العدوان والحصار رغم 
الظ1روف الصعل1ة وانقطاع املرتل1ات وما 
ملفه ذلك من نتائجاَ كارثية أثّرت عىل تقديم 
الخدمات الصحية للآرىض وانعدا1 األدوية 
واملحاليل الطلية وتفّي األمراض واألوبئة, 
مؤّكداً اس1تعداداَ الوزار  لدعم املحارظة بآا 

تحتاخه ورق اإلمكانات املتاحة.

وزير الصحة يشيد بالكوادر الطبية يف حجة وصمودهم بوجه العدوان والحصار وانقطاع املرتبات

مؤسسة الشهداء تزور أسرة 
الشهيد الطبيب بمحافظة عمران

 : عمران:
نّظآا مؤسس1ُة الشهداء، أمس الجآعة، زيارً  إىل منزل 
لداللطيف الطليب الذي كان ووالُده  أرس  الشهيد إبرا يم عاَ

يعآلون ضآن مؤسسة الشهداء بفرع عآران. 
وتأتي الزيار  بعد يو1 من تش1ييع الشهيد الطليب الذي 
ارتقى ش1هيداً مجا داً يف سليل الله و و يدارع عن حياض 
 1ذا الوط1ن الطا 1ر، حيث ع1ّب الزائرون ع1ن ارتخار م 
بوسا1 الشهاد  التي حظيا به مؤسسة الشهداء بنيل أحد 

العاملني ريها  ذا الوسا1 العظيم. 
وأوضح الزائرون بأن مؤسس1ة الشهداء والعاملني ريها 
ال يقت1رص عآلُه1م رقط ع1ىل رعاي1ة أرس الش1هداء وإنآا 
يتج1اوز ذل1ك إىل موضه1م ميادي1ن اللطولة والف1داء كآا 

يخوضها الرراء األحرار. 
من خهته خّدد والُد الشهيد العهداَ لقائد الثور  والشهداء 

لة اللذل والعطاء يف سليل الله والوطن.  بآواصاَ

املستشفى الجمهوري باملحويت 
يحذر من نفاد أمصال ولقاحات داء 

الكلب بعد ارتفاع حاالت اإلصابة 
 : المحويت:

حّذر املستشفى الجآهوري بآحارظة املحويا، من انعدا1 األدوية وأمصال 
لقاحات داء الكلب بعد نفاد كآية املخزون لديها وعد1 التآكُّن من اس1تعاضة 

املخزون؛ بسلب الحصار الخانق الذي يفرُضه تحالُُف العدوان عىل اليآن. 
ودع1ا مصدٌر طل1ي بآحارظة املحوي1ا يف بيان صحفي، أم1س الجآعة، 
الجهاِت املعنيةاَ باملحارظة إىل تنفيذ حآالت إباداَ  لهذه الكالب؛ ملا تش1كله من 

مطر عىل املواطنني، مصوصاً األطفال. 
وأش1ار املصدُر إىل تس1جيل قس1م الط1وارئ العامة ووحد  مكارح1ة داء الكلب 
باملستش1فى الجآهوري، عراِت اإلصابات بعضات الكالب املسعور  مالل رباير 
الج1اري، يف ظ1ل نفاد كآيات املص1ل واللقاحات لع1الج داء الكلب، ملين1اً أن نحو 
0ف حالة إصابة بعضات كالب مس1عور  اس1تقللها املستش1فى مالل األس1لوعني 
املاضي1ني، الرت1اً إىل أن الح1االِت يف تزايد؛ نتيجةاَ انتش1ار الكالب املس1عور  بآدينة 
املحويا.  وأوضح املصدر أنه تم اس1تقلال أكثر من 0  حالة إس1عاف مالل الثالثة 
األيا1 املاضية رقط، غالليتها أطفاٌل إثر تعرُّضهم لعضات كالب الشوارع، منو اً إىل 
تزايُِد حاالت اإلصابة خراء انتشار مراَِض السعار بني الكالب وغري ا من الحيوانات. 
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محافظ ذمار يشيد بجهور منظمة اإلغاثة اإلسامية يف 
التخفيف من األزمة اإلنسانية التي خلفها العدوان والحصار 

مؤسسة الشعب تنظم حفل زفاف ألحد جرحى العدوان 
بالعاصمة صنعاء

حرائر منطقة بيت بوس صنعاء يقدمن قافلة 
غذائية للمرابطني يف الجبهات

 : ذمار:
املق1ديش  حس1ني  محآ1د  أش1اد 
منظآ1ة  بُجُه1وِد  ذم1ار-،  -محار1ظ 
مية يف التخفيف من آثار  اإلغاثة اإلْس1الاَ
األزمة اإلنس1انية الت1ي مّلفها العدوان 

والحصار يف عدد من املحارظات. 
ولف1ا املق1ديش مالل لقائ1ه، أمس 
مية  األول، مآثلاَ منظآة اإلغاثة اإلْس1الاَ
يف اليآ1ن، ذو القرنني محآد علاس، إىل 
األوض1اع الصعلة الت1ي تواخه املجتآعاَ 
أن  ملين1اً  والحص1ار،  الع1دوان  خ1راء 
ة  اراَ رشيحًة واس1عًة من املجتآع، باإلضاَ
إىل آالف األرس النازح1ة تواخ1ه أوضاعاً 
صعل1ًة خ1راء نق1ص الغ1ذاء وُش1ّحة 
التدمالت يف خوانب اإلغاثة ذات األولوية 
املقدمة من برنام1ج الغذاء العاملي عباَ 
منظآ1ة اإلغاثة والتي ال تغّطي س1و  

خزء يسري من االحتياج. 

أن  ن1اك  ذم1ار  محار1ُظ  اَك11َّداَ  واَأ
احتياخ1اٍت إنس1انيًة ملح1ة، تتطل1ب 
تع1اون املنظآات لتور1ري تآويالت لها 
يف مج1االت الرصف الصح1ي والصحة 
وتش1غيل  الغذائي1ة  والس1الل  العام1ة 
آب1ار مياه ال1رب بالطاقة الشآس1ية 

ودعم مركز الغس1يل الكل1وي باألدوية 
واملحالي1ل الطلي1ة وكذا تور1ري األدوية 
لألم1راض املزمن1ة، داعي1اً املنظآ1ة إىل 
التدم1ل ببامجاَ خديد  تس1هم يف تللية 
11ًة البامج  اصَّ االحتياخ1ات امللحة وماَ
الت1ي تنفذ 1ا املنظآ1ة يف محارظ1ات 

أمر . 
بدوره، أوض1ح مآثُل منظآة اإلغاثة 
م1ا  ُل  املنظآ1ةاَ س1تعآاَ أن  مية،  اإلْس1الاَ
لالحتياخ1ات  لالس1تجابة  بوس1عها 
أن  ملين1اً  املحارظ1ة،  يف  اإلنس1انية 
لاَ يف مروع التغذية  املنظآةاَ بدأت العآاَ
يف مديرية خلل الرق وبعض مشاريع 

املياه. 
ولفا علاس إىل أن املنظآة س1تقو1 
االحتياخ1ات  لتقيي1م  ر1رق  بإرس1ال 
اإلنس1انية امُللحة يف املحارظة ودراس1ة 
ما س1يتم ررُعه لعرضها عىل املنظآات 

املانحة لتآويلها. 

 : صنعاء:
نّظآ1ا مؤسس1ُة الش1عب االختآاعي1ة 
للتنآي1ة، أم1س األول، حف1ل زر1اٍف ألح1د 
خرحى الع1دوان بالعاصآ1ة صنعاء، حيث 
تكفلا املؤسسُة بدرع كارة تكاليف ونفقة 
عرس الش1اب س1امي محآد القيفي، الذي 
أصيب أثن1اء تصّديه للع1دوان ومرتزقته يف 

خلهة نهم بآحارظة صنعاء. 
ويف حفل الزر1اف، قال أكر1 باكر -املدير 
لاَ املؤسسة  العا1 ملؤسس1ة الشعب-: إنَّ تكفَّ
لِع1رس الجري1ح س1امي القيف1ي يأت1ي يف 
إطار أنش1طة املؤسس1ة لدعم ملن ضّحوا يف 
س1ليل الدراع عن الوط1ن وكرامته، الرتاً إىل 
أن املؤسسةاَ س1تتلنى مالل الفرت  القادمة 
العدي1داَ من املل1ادرات يف مختل1ف مديريات 

أمانة العاصآة. 

 : صنعاء:
ب1وس  بي1ا  منطق1ة  حرائ1ُر  قّدم1ا 
قارل1ًة  األول،  أم1س  صنع1اء،  بآحارظ1ة 
غذائي1ًة؛ دعآاً للجيش واللجان الش1علية يف 

ميادين العز  والكرامة والرف. 
ومالل تس1يري القارلة، أكدت حرائُر بيا 
بوس اس1تعداداَ ن تقديماَ املزيد من القوارل 
الغذائي1ة حتى تحقيق النرص، معتباٍت ذلك 
أق1لَّ ما يآكن تقديُآه ملن يضحون بدمائهم 
وأرواحه1م يف الدر1اع ع1ن األرض والعرض 

والسياد  الوطنية. 
ودع1ا نس1اُء بيا ب1وس حرائ1راَ اليآن 
إىل تقدي1م دع1م الجله1ات بالغ1ذاء وامل1ال، 
مش1يداٍت باالنتصارات التي يسّطر ا رخاُل 

الرخال يف ميادين الصآود. 
واس1تنكرت املش1اركاُت الجرائ1ماَ الت1ي 
مختل1ف  يف  الع1دوان  تحال1ُُف  يرتكلُه1ا 
إىل  العال1م  أح1راراَ  داعي1اٍت  املحارظ1ات، 
التضاُم1ن م1ع الش1عب اليآن1ي والتدم1ل 
إليقاف املجازر التي يرتكلها تحالف العدوان 

بحق اليآن أرضاً وإنساناً. 

املنطقة العسكرية الخامسة تحتفي 
بتخرج دفعة »األوفياء لدماء الشهداء« 

مخلفات العدوان العنقودية تصيب 
3 أطفال بمديرية الدريهمي الحديدة

وكيل الرتبية: حرص الرتبويني والطاب على مواصلة 
التعليم صورة من صور الصمود يف وجه العدوان

مجلس التاحم القبلي يف إب ينهي 
قضية ثأر بني قبيلتني مضى عليها عامان

 : الحديدة:
العس1كريُة  املنطق1ُة  نّظآ1ا 
الخامس1ُة، أم1س األول، حف1لاَ تخرج 
وتكري1م مجآوعة م1ن ُضلّاط وخنود 
املنطقة املش1اركني يف الدرعة السابعة 
م1ن دور  »األوري1اء لدماء الش1هداء« 
الذي نّظآته ُش1علُة التوخيه املعنوي، 
بحض1ور وزي1ر الدر1اع الل1واء الركن 

محآد نارص العاطفي. 
1ّدد الل1واُء يوس1ف  ويف الحف1ل، شاَ
العس1كرية  املنطق1ة  -قائ1د  املدان1ي 
الخامس1ة-، عىل حرص ضلاط وصف 
وخن1ود املنطق1ة ع1ىل تنفي1ذ امله1ا1 
املناط1ة به1م بكف1اء  واقت1دار، الرتاً 

إىل ح1رص قي1اد  املنطقة العس1كري 
ال1دورات  تنظي1م  ع1ىل  الخامس1ة 

التدريلية والتأ يلية ملنتسليها. 
اَك11َّداَ محآد ع1يل الحوثي  إىل ذل1ك، أ
-رئي1س اللجنة الث1ور  العلي1ا-، عىل 
أ آيّة الدورات التدريلية العس1كرية، 
يف تعزي1ز الجا 1ز  القتالية ملنتس1لي 
1ة  اصَّ الجي1ش واللج1ان الش1علية، ماَ
يف ظ1ل األوضاع الرا ن1ة التي يآر بها 
الوطن، مش1رياً إىل بطوالت وتضحيات 
منتسلي املنطقة الخامسة يف مواخهة 
داعي1اً  ومرتزقت1ه،  الع1دوان  ق1و  
الخّريج1ني لل1ذل املزي1د م1ن الجهود 
وتعزيز مس1تو  االنضلاط واليقظة، 
الع1دوان  تصعي1د  ظ1ل  يف  11ًة  اصَّ ماَ

ومرتزقة. 

 : الحديدة:
أدَّ  انفج1اُر قنلل1ة عنقودي1ة م1ن مخلف1ات الع1دوان يف مديري1ة الدريهآي 

بآحارظة الحديد ، أمس الجآعة، إىل إصابة 3 أطفال. 
وقال مصدٌر مح1يلٌّ باملديرية: إن ثالثةاَ أطفال أصيل1وا، وحالتهم مطر  خراء 
انفج1ار قنلل1ة عنقودية م1ن مخلف1ات الع1دوان يف منطقة الش1جري  بآديرية 

الدريهآي. 

 : الحديدة:
أكَّداَ رؤاد الش1امي -الوكيُل املساعُد 
لوزار  الرتبية والتعليم-، أن ِح11ْرصاَ 
ل1ة  مواصاَ ع1ىل  والط1الب  الرتبوي1ني 
التعلي1م ص1ور  من ص1ور الصآود يف 

وخه العدوان. 
خاء ذل1ك مالل تفقده، أمس األول، 
1رْياَ العآلي1ة التعليآي1ة يف مديري1ة  ساَ
الز ر  بآحارظة الحديد ، بآش1اركة 
مدير مكت1ب الرتبي1ة باملحارظة عآر 

بحر. 
الوكي1ل  عق1د  الزي1ار ،  وم1الل 
الش1امي اختآاع1اً مع م1دراء الدوائر 
يف مكت1ب الرتبية باملديرية، واس1تآع 

منه1م إىل إيض1اٍح حول س1ري العآلية 
التعليآية والصعوب1ات التي تواخهها 
يف ظ1ل األوضاع الرا ن1ة التي يآر بها 

الوطن. 
ويف االختآاع، حّث الوكيُل املس1اعُد 
ل1وزار  الرتبي1ة ومديُر مكت1ب الرتبية 
باملحارظ1ة الجآيعاَ عىل بذل املزيد من 
الجه1ود والعآل عىل تعزيز املش1اركة 

املجتآعية يف دعم التعليم. 
إىل ذل1ك، اس1تعرض مدي1ُر مكت1ب 
الرتبي1ة باملديرية إبرا يم الش1قيفي، 
املعلآ1ني  تواخ1ه  الت1ي  الصعوب1اِت 
والط1الب يف مختلف م1دارس املديرية 
واإلخ1راءات التي ت1م اتخاذُ ا لتجاُوِز 

تلك الصعوبات. 

 : إب:
ق1اد مجلُس التالُحِم القلاَيل بآحارظ1ة إب، أمس األول، ُصْلحاً قلاَلياً 
بني قليلتني؛ بس1لب قضية قتل مىض عليها أكثُر من عامني، بحضور 

وكالء املحارظة صادق حآز  وإسآاعيل سفيان. 
وأسفر الصلح القليل عن إعالن أولياء د1 املجني عليه من أرس  بيا 

الصلاحي العفواَ والصفحاَ عن الُجنا . 
ويف اللقاء، أشاد علُدالحآيد الشا ري - وكيل محارظة إب، بآوقف 
ْفِو عن الجن1ا ، الرتاً إىل أن  ذا  أرس  بي1ا الصلاحي الت1ي خادت بالعاَ
الصلح يأتي يف إطار الجهود امللذولة لحل كارة القضايا، بآا يُس1ِهُم يف 

د  الصف ملواخهة العدوان.  تعزيز وحاَ
م1ن خانلهم، عّب أولي1اء د1 املجني عليه عن الش1كر للجهود التي 
بُذلا لح1ل واحت1واء القضية بالط1رق األموية وإغ1الق ملفها لألبد، 
مش1ريين إىل أن العف1واَ خاء من منطل1ق الِحْرِص ع1ىل توحيد الجلهة 
الداملية وتعزيز الصآود وتقوية النس1يج االختآاعي بني أبناء الوطن 

والتفرغ ملواخهة العدوان. 

تكريم أبناء الشهداء بمدرسة القيم مديرية سنحان 

مدير نظافة العاصمة: رفع وإزالة 40 ألف طن 
من املخلفات خال يناير املاضي

 : صنعاء:
أّك1د املهندُس خآال خحيش –مدير مروع النظارة بأمانة العاصآة-، ررع ما يقارب 
م1ن 0  ألف طّن م1ن املخلفات واألتربة من املن1ازل واملحاّل التجارية واألحياء والش1وارع 

باألمانة مالل يناير املنرص1. 
وأوض1ح خحي1ش يف ترصي1ح صحف1ي، أمس الجآع1ة، أن امل1روعاَ ررع م1الل يناير 
ف3ف طناً من مخلفات النظارة من كارة مديريات أمانة العاصآة  املنرص1 قرابة م3 ألفاً واَ
العر، مش1رياً إىل أنه تم نقلُها عب ش1احنات النظارة الصغري  واملتوس1طة بواقع 17 ألفاً 

و315 زرة إىل مقلب األزرقني. 
ولف1ا مدي1ر نظار1ة العاصآ1ة إىل أن الحآل1ة رارقتها أعآ1اُل رّش ومكارح1ٍة؛ إلزالة 
املخّلف1ات باملواد املعقآة من قلل إدار  الرش واملكارحة بآ1روع النظارة وأعآال توعية 
م1ن قلل الف1رق امليدانية ل1إدار  العامة للتوعية الليئي1ة باألمانة الت1ي تزامنا مع تنفيذ 
الحآلة، مليناً أن الحآلةاَ تأتي يف إطار اس1تكآاِل إزالِة العش1وائيات واألتربة واملخلفات من 

الشوارع الرئيسية باألمانة. 

 : صنعاء:
القي1م  مدرس1ُة  كرّم1ا 
بآديري1ة س1نحان وبن1ي بهلول 
محارظ1ة صنعاء، أم1س األول، 
أبناءاَ الش1هداء بآنطقة الرسول 
األعظ1م التي تضم حزي1ز وبيا 

الحرضمي وضلو . 
أحآ1د  أش1اد  التكري1م،  ويف 
نهش1ل - مدير املديرية، باللفتة 
املدرس1ة  إدار   م1ن  الكريآ1ة 
الش1هداء،  بأبن1اء  وا تآامه1ا 
مؤكداً أ آيًّة إيالِء أبناء الشهداء 
ا تآام1اً ماص1اً؛ عرران1اً بآ1ا 
قدم1ه آباؤ م م1ن تضحيات يف 
س1ليل الدراع ع1ن الوطن وأمنه 

واستقراره. 

من خهته، أشار وكيل املدرسة 
تكري1م  أن  إىل  الفض1يل  عاط1ف 
أبن1اء الش1هداء أق1لُّ م1ا يآك1ن 

تقديُآ1ه له1م، الرت1اً إىل ا تآا1 
إدار  املدرس1ة بأبناء الشهداء يف 

املدرسة واملنطقة. 
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جمعية االرتقاء االجتماعية للتنمية.. خطوة جادة للوقوف يف وجه الحصار 
العدوان والحصار كان دافعاً إىل أن نهتمَّ بالجوان�����ب التنموية ونس�عى لتحقيق االكتفاء الذاتي

لدينا خط إنتاج لـ 18 نوعًا من العصائر والمربَّيات الطبيعية وجديُدها الطحينية والجــــبنة السائلة 
نناش��د القي��ادة السياس��ية إىل االلتف��ات إىل املج��ال التنم��وي املحل��ي للح��د م��ن الحصار 

رئيسة الجمعية هناء العـــــــــــــــــــــــــلوي لصحـــيفة المسيرة:

 : وائل شاري:
ضآن إط1ار التنآي1ة االختآاعية املحلية 
لألرس اليآني1ة املختلفة وتأ يل ربّات املنازل 
إىل االكتف1اء الذات1ي م1ن م1الل االس1تفاد  
من املنتج1ات الزراعية الت1ي تنعم بها أرض 
اليآن، والعآل عىل إنتاج سلع غذائية تخزن 
منزلياً واستخداُمها بدالً عن السلع التجارية 
الخارخي1ة وبآ1واد طليعية، تعت1ب خآعية 
االرتق1اء االختآاعية التنآوية أنآوذخاً بارزاً 
للجآعي1ات النس1وية التي تعآ1ل يف الجانب 
التنآوي واالكتفاء الذاتي لألرس يف إطار الحد 
من األرضار االقتصادية التي مّلفها الحصار 
الغاش1م والعدوان األمريكي الس1عودي عىل 
الل1الد، واقتحآ1ا الجآعي1ة مج1الاَ اإلنتاج 
املح1يل بآعآل ي1دوي وبخط إنت1اج يصل إىل 
200 علل1ة مختلفة من العصائ1ر واملربيات 
املركز  يومي1اً، وبادرت الجآعي1ة إىل تدريب 
متنوع1ة  مج1االت  يف  النس1اء  م1ن  املئ1ات 
كأعداد العصائر بأنواعه1ا واملربيات وبآواد 
اَْو الصلغ  طليعية ومالية من املواد الحارظة أ
والنكه1ات، لك1ن الجآعية تفتق1ُر إىل الدعم 
امل1ايل، حيث تعتآ1ُد عىل منتوخاته1ا التي ال 

تغطي النفقات التشغيلية. 
امل1روع  ضآ1ن  أت1ا  خدي1د   مط1و  
األمريك1ي  الع1دوان  ملواخه1ة  الُق11رْآن1ي 
الس1عودي ع1ىل اللالد؛ للوص1ول إىل االكتفاء 
األرسي الذاتي من م1الل برنامج نآاء الذي 
تعتآده الجآعيُة بآش1اركة ُمؤاَّسس1ة بنيان 

االختآاعية. 
التقا صحيفة املس1ري  رئيس1ةاَ خآعية 
االرتقاء االختآاعية التنآوية، األستاذ   ناء 
العل1وي وأخرت معها ح1واراً حول الجآعية 
ومططه1ا املس1تقللية، وما ت1م تنفيذه من 

برامج منذ ررت  تسيسها. 

- كيف جاءت فكرُة هذه الجمعية؟
الجآعي1ات  م1ن  الكث1ريُ   ن1اك 
لك1ن  املوخ1ود   واَامُلؤاَّسس1ات 
حقيق1ًة نح1ن عندما أسس1نا 
الجآعي1ة كان  درن1ا أن ال 
تكون مثل بقية الجآعيات 
املتواخ1د  والت1ي تآارس 
االختآاعي1ة  األنش1طة 
الخفيف1ة مث1ل التطريز 
وغري 1ا،  الخياط1ة 
واَل1م نلآس خه1وداَ تلك 
أرض  ع1ىل  الجآعي1ات 
الواق1ع، نح1ن نهدُف من 
مالل الجآعية إىل تحقيق 
تنآية مستدامة وأن نكون 
اَْكثا1َر ُقرباً م1ن املجتآع عب  أ

الجآعية. 
وكان1ا النظر  إىل أن تأس1يساَ 

الجآعي1ة يف ظ1ل املرحل1ة الصعل1ة 
اَْكثا11َر إىل  الت1ي تعيش1ها الل1الد تحت1اج أ

اَْو التوخ1ه للآج1ال التنآ1وي؛  أ التخص1ص 
ألنن1ا يف ظل حص1ار كلري، إىل خان1ب ازدياد 
1ة إىل أن اليآن تعتب  اراَ مع1دالت اللطالة، إضاَ
سوقاً اس1تهالكية، ردرس1نا ركر اَ الجآعية 
من خآي1ع الجوانب واتف1ق خآيع األعضاء 
امُلؤاَّسس1ني للجآعية عىل أن تكون الجآعية 
تنآوي1ًة واَمختلف1ة عن الجآعي1ات األُْمراَ ، 
التنآوي1ة  االرتق1اء  خآعي1ة  وأس1آينا ا 
إىل  باألعآ1ال  نرتق1ياَ  حت1ى  االختآاعي1ة 

مستويات خيد  ومآتاز . 
ووضعن1ا العديداَ م1ن األ 1داف للجآعية 
منه1ا بعيد  امل1د ، وأ داف أُْم1راَ  قصري  
 ، مل1د  ا

11ًة األ 1داف  اصَّ وحققن1ا خ1زءاً منه1ا، ماَ
التنآوية:

1 - اال تآ1ا1 بالتوعي1ة للآ1رأ  واألرس  
بأ آيّة االكتفاء الذاتي.
2 - التأ يل والتدريب.

3 - تآكني امل1رأ ، را تآاُمن1ا كان يرّكُز 
عىل أن نخلقاَ وعياً لد  املرأ  واألرس  بأ آيّة 
اإلنتاج واالكتف1اء الذاتي، وبعد ا نعآُل عىل 
إكس1ابهم القدرات الالزمة لإنتاج من مالل 

التدريب. 

- ما هي الدوافع التي جعلتكم تهتمون 
بالجوانب التنموية والرتكيز عليها؟

أن  إىل  دارع1اً  كان  والحص1اُر  الع1دواُن   
نهت1مَّ بالجوانب التنآوية، رغم أنها رضورٌ  

حتآيٌة حت1ى يف عد1 الع1دوان، ومالل 
يف  ارتق1اٌء  الف1رت   ن1اك   1ذه 
نح1و  الحثي1ث  الس1عي 
تنآي1ة وطني1ة تكف1ل 
االكتف1اء  للش1عب 
الوطني  بإنتاخه 
كار1ة  وع1ىل 
 ، ت يا ملس1تو ا
و 1ي ضآ1ن 
ت  صي1ا تو
ع  و مل1ر ا
ن1ي  آ لُق11ْر ا
 ، ر1ه ا أ د و
وق1د تأتا ب1وادُر 
الُق11ْرآني1ة  املس1ري  
يف مجال تحفي1ز اإلنتاج 

الع1دوان  ملجابه1ة  الوطن1ي 
وحص1اره  الس1عودي  األمريك1ي 

عدي1د  يف  اليآن1ي  ش1علنا  ع1ىل  الظال1م 
املجاالت، منها العس1كرية عىل س1ليل املثال 

ال الحرص.
م1ن  الكث1رياَ  أن  خآعيتن1ا  يف  والجدي1ُد 
الجآعي1ات املهتآ1ة بتأ ي1ل وتدري1ب املرأ  
تُكِس1ُب امل1رأ  املهار  ع1ىل اإلنت1اج ثم تجد 
1ها بعد انقضاء ر1رت  التدريب يف  املرأ  نفساَ
بيتها وتن1ى ُكّل ما تم تدريله1ا عليه، لكن 
نح1ن يف الجآعي1ة نآّك1ن امل1رأ  وندعآه1ا 
بآش1اريع تآكني، حسب املستو  املتناسب 
مع قدراته1ا، رلدينا مش1اريُع تآكينية عىل 
عد  مستويات يف التصنيع الغذائي الخياطة 

التطريز وأشياء كثري .
والهدف أن نلحقاَ املرأ  بس1وق العآل بعد 
 ، تآكينه1ا

و دُرنا الكلريُ بعداَ مالمس1تنا لواقع املجتآع 
 1و تحويلُه من حال1ة مس1تهلك إىل منتج، 
بيته1ا، واان  امل1رأ  منتج1ة يف  واَأن تك1ون 
رلاس1تطاعتها إع1داد الكث1ري من األش1ياء 
دامل املنزل مثل الشطة، الصلصة، املربيات، 
والعصائر، أش1ياء كثري  يآكنه1ا تصنيُعها 
دام1ل املنزل، وتكتفي بالتايل من رشائها من 

اللقالة واَاألسواق. 

- كيف اس��تطعتم من خال جمعيتكم 
النسوية اقتحام املجال التجاري؟

خآعيتُن1ا رغ1م كونه1ا خآعيًة نس1ويًة 
إاّل أنه1ا قام1ا بآ1ا لم تق1م ب1ه العديد من 

الجآعيات األُْمراَ .
ورس1التنا إىل تل1ك الجآعي1ات األُْمراَ  أن 
تهت1مَّ يف  ذا املج1ال رغم أن1ه يعرتيه الكثري 
من املش1اق واملتاعب، إاّل أن1ه يف حال وخدت 

العزيآة سنحول التحديّات إىل ررص.
اللل1داَ  أن  1ذا  األُْم1راَ  له1م  ورس1التي 
يس1تحق منا الكثري لنخدمه، وباس1تطاعتنا 
أن نح1ول التحدي1ات التي يفرُضه1ا تحالف 
ق1و  الع1دوان ع1ىل بلدن1ا إىل ر1رص، وأن 
بآقدورن1ا تش1غيل امُلؤاَّسس1ات واس1تئناف 
العآل اإلنتاخي، بل االرتقاء به نحو االكتفاء 
الذات1ي ب1دل االعتآ1اد واالنتظ1ار ع1ىل باب 

املنظآات االغاثية الدولية. 

- ما هي العوائق التي تواجه جمعيتكم؟
 م1ن العوائ1ق الت1ي تواخهنا ع1د1 توارر 
الخبات الكارية الكفيلة بالدرع باملش1اريع 
1ًة تل1ك املتعلقة  اصَّ اإلنتاخي1ة إىل األم1ا1، ماَ
بالتصني1ع، لكنن1ا نح1اول التغل1ب عىل تلك 
العراقيل من مالل محاوالت عديد  يف امليدان 
يف س1ليل الوصول إىل النج1اح كذلك العوائق 
اان  وإىل  ُكّل خه1ة،  م1ن  تواخهن1ا  املالي1ة 
مشاريع الجآعية التنآوية واألُْمراَ  الهادرة 
إكس1اب املرأ  امله1ارات اإلنتاخية مس1تآر  
بالقلي1ل املتورر م1ن  نا و ن1اك، ولدينا 
ملا يقارب الس1نة ونصف السنة كوادر 
تعآ1ل طواعي1ة دْون أن تتق1اىض 
أيَّ ملل1غ مايل؛ العتلار 1ا العآل 
لغاية و دف سامي، عالوً  عىل 
الضائق1ة املالي1ة الت1ي تعاني 

منها الجآعية. 

- ه��ل هن��اك أي اهتمام 
من وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل بالجمعية؟
وزارُ   الش1ديد  لألس1ِف   
الشؤون االختآاعية والعآل ال 
تويل الجآعي1ة أي ا تآا1، رغم 
أن ال1وزار  معنية بدعم مثل  ذه 
امللادرات يف س1ليل االرتقاء باإلنتاج 
الوطني إىل االكتف1اء الذاتي وملجابهة 
إىل اان  الع1دوان األمريك1ي الس1عودي، واَ
والجآعي1ة تعآ1ل بجه1ود ذاتي1ة بحتة ولم 
يصلنا أيُّ دعم حكومي منذ ما يقارب السنة 
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جمعية االرتقاء االجتماعية للتنمية.. خطوة جادة للوقوف يف وجه الحصار 
العدوان والحصار كان دافعاً إىل أن نهتمَّ بالجوان�����ب التنموية ونس�عى لتحقيق االكتفاء الذاتي

لدينا خط إنتاج لـ 18 نوعًا من العصائر والمربَّيات الطبيعية وجديُدها الطحينية والجــــبنة السائلة 
نناش��د القي��ادة السياس��ية إىل االلتف��ات إىل املج��ال التنم��وي املحل��ي للح��د م��ن الحصار 

رئيسة الجمعية هناء العـــــــــــــــــــــــــلوي لصحـــيفة المسيرة:

ونصف السنة. 

- ه��ل ج��ودة منتجاتكم تص��ل إىل أن 
تناِفَس السلَع املستوردة من الخارج؟

 يف ما يُخصُّ منارس1ة منتجات الجآعية 
للآنتج1ات التي تس1تجللُها الس1وق املحلية 
م1ن الخ1ارج وإمكانات روز 1ا يف التنارس 
مقابل املنتج1ات األخنلية،  ن1اك متعلقات 
مث1ل الج1ود  نح1ن يف الجآعية نعآ1ُل عىل 
إنتاج س1لع متطابقة عن1ارص تكوينها لتلك 
األخنلية املس1تجللة إىل السوق املحلية، لكننا 
نعآل عىل أن تكوناَ ذات خود  عالية ليقتنع 
التجار بتس1ويقها يف الس1وق املحلية.. ثانياً 
ُل التجاُر عواملاَ  العتلار تكلفة اإلنت1اج يفضِّ
الربح والخس1ار  من مالل استجالب السلع 
األخنلية إىل الس1وق املحلية بأس1عار ز يد  
تحق1ق ل1ه أرباح1اً كل1ري  وتحق1ق عنرص 
الفائ1د  بالنس1لة للتاخر، يف املقاب1ل املنتج 
الوطني تكون تكالي1ف إنتاخه كلري  بالتايل 
اَْكلا1َر من تلك املس1تجللة من  س1عره يك1ون أ
الخ1ارج، وم1ن اللديهي أن يق1ع الخيار عىل 
الس1لع املس1تورد  كونه1ا رميصة، أم1ا إِذاَا 
وضعنا املوضوع ورق اعتلار تشجيع اإلنتاج 
الوطني يجب عىل التجار أن يقوموا بتسويق 
املنت1ج الوطن1ي إىل خان1ب املس1تورد لدع1م 

االقتصاد الوطني. 

- كيف تقّيمون أداء الحكومة بشكل عام 
فيما يتعلق بدعم هذه املشاريع؟

الحكوم1ُة لم يك1ن لها حت1ى اللحظة أيُّ 
تواخ1د لدع1م مثل  1ذه املش1اريع، رغم أن 
عائداته1ا تدع1م االقتصاد الوطني وتس1عى 
به نحو االس1تقاللية من التلعية إىل الخارج، 
ال تآل1ك الحكومة رؤية اس1رتاتيجية لتنآية 
مثل  ذه املشاريع التنآوية الصغري ، رآثالً 
الش1عب السوري اس1تطاع الصآوداَ أما1 ُكّل 
تلك الحرب، إِذاَا استطاعا الحكومة أن تدعم 

املشاريع التنآوية الصغري  والدرع بها 
وتنآيته1ا وتعآيآها عىل مس1توً  
واسٍع س1نكتفي بنس1ب ترتاوح 
ما بني 30 - 0  % من الحاخة 
للسلع املستورد . وعىل سليل 
املثال معامل صناعة عجينة 
السنلوس1ة يف اليآ1ن اليو1 
تغطي1ة  بآقدور 1ا  ب1ات 
احتياخات الس1وق املحلية 
من العجينة يف املقابل ال زال 
اس1ترياد ا من الس1عودية 
التي تآارس علين1ا عدواناً 
وتقت1ل  منازلن1ا  وتقص1ف 
أرسنا، عىل الحكومة أن تضع 
محددات مثالً السلع التي وصل 
مس1تو  اإلنتاج املح1يل منها إىل 

الذات1ي يجب  مس1تويات االكتف1اء 
عليها منُع استرياد ا من الدول األعداء 

لليآ1ن ع1ىل أق1ل تقدي1ر إِذاَا كان1ا روارق 
الس1عر والجود  تهم املس1تهلك كث1رياً ال أن 

تس1تجلب من الدول األعداء لتذ 1ب أموالنا 
إىل األعداء. 

- ما هي الرسالة التي توجهها الجمعية 
إىل القيادة السياسية؟ 

أُوخ1ه رس1التي إىل الحكوم1ة واملجل1س 
الس1يايس األع1ىل مآث1الً بالرئي1س صال1ح 
الصآ1اد، بأننا يف إطار خآعية اس1تطعنا أن 
نصلاَ إىل مس1تو  خيد يف املشاريع الصغري  
يف ظ1روف اقتصادية صعلة يف مجال اإلنتاج 

املحيل.
املش1اريع  لدع1م  التوخ1ه  إىل  وأدعو 1م 
الصغري  ومدمتها؛ ألنها املستو  األول الذي 
يحّققاَ االكتف1اءاَ الذاتي ويرر1ع من اقتصاد 
اللالد، راملش1اريع الصغ1ري  مهآة خداً عىل 
مس1تويات الجآهوري1ة، حي1ث تت1الء1 مع 

املستو  الزراعي دامل اللالد. 

االكتفاء الذاتي املنزلي
التق1ا الصحيف1ة، آمال إس1حاق األمني 
الع1ا1 للجآعي1ة، الت1ي أخابا عن س1ؤالنا 
واخه1ا  الت1ي  العوائ1ق  للصحيف1ة ح1ول 
الجآعي1ة؟ إذ قال1ا اس1حاق: إن الجآعي1ة 
واخه1ا صعوب1اٍت وعراقيلاَ كثري ؛ بس1لب 
دمولن1ا يف مروع خديد، وق1د واخهنا 
مش1كلة امل1واد الخ1ا1؛ وذلك بس1لب 
الُعآل1ة  س1عر  اس1تقرار  ع1د1 
وتفاوت أس1عار العل1ب التي تتم 
تعلئ1ة املنت1ج ريه1ا، وتس1لب 
لنا إش1كالية كلري  خداً؛ كون 
املادي1ة ش1حيحة  إمكانيتن1ا 
خ1داً، وكذل1ك املعآل ي1داَوي، 
ونتآن1ى  إش1كالية،  و 1و 
آيل،  معآ1ل  إىل  نحولا1َه  أن 
وااالت موخ1ود  يف الس1وق، 
وبعضها ال بد من اس1ترياد ا 
من الخ1ارج، ولكن أس1عار ا 
با ظ1ة، وقآن1ا بعآ1ل ع1رض 
أسعار وال تس1تطيع الجآعية أن 
تورراَ ذلك، ونتآنى وخود الدعم من 

أخل استآرار اإلنتاج. 

تس��َعون  الت��ي  األه��داف  ه��ي  م��ا   -

إىل تحقيقه��ا م��ن خ��ال تدري��ب الكوادر 
النسائية؟ 

 بالنس1لة لن1ا الهدُف  و امل1رأ ، ونحاول 
أن نص1لاَ بربّات املن1ازل إىل االكتفاء وخعلها 
تقتصُد وتُطِعُم أوالداَ ا مواداً صحية، ونحن 
يف مس1ارين تنآ1وي واختآاع1ي، وإذا كن1ا 
نص1ُل إىل امل1رأ  يف بيتها ونص1ل إىل املجتآع 
من مالل املنتجات ونعوده إىل املجال الجديد 
ونخ1ُرُج إىل االكتفاء الذاتي بش1كل أوس1ع، 
نتآن1ى الدعم أن يأتي من الجانب الحكومي 
اَْو م1اص بدع1م الجآعي1ات التي ب1دأت يف  أ

مجال التنآوي االقتصادي. 

والتق1ا الصحيف1ة األما زب1ار  مدير  
املشاريع بالجآعية..

- ما هي املشاريع التي قمتم بتنفيذها 
والدورات التدريبية؟

أقام1ا الجآعي1ُة العدي1داَ م1ن ال1دورات 
التأ يلي1ة، ونّف1ذ الفري1ق م1روعاَ مس1ح 
ميداني للفئة املستهدرة وتوزيع االستليانات 
عىل مس1تو  مديريات األمان1ة، وتم تدريُب 
200 ام1رأ ، أوالً بدأنا بالدورات التأ يلية ثم 
تال 1ا دورات تصنيعي1ة، وتوزع1ا الدورات 
عىل س1لع ورش عآلية، واستآرت الدورات 
التدريلة 3 أيا1 لكل دور  والدور  التصنيعية 

مل1د  يو1 واح1د، وتنوعا ال1دوراُت يف مجال 
التصني1ع املربي1ات والعصائ1ر والت1ي يت1م 
تصنيُعه1ا من م1واد طليعي1ة وتخلو من أية 
اَْو حارظ1ة، وقاما الجآعية  م1واد صناعية أ
بإنش1اء معآ1ل تدري1ب ي1دوي، ويت1م ريه 
العرص والتقري1ش للفواك1ه، ويتآيز معآُل 
التدريب بتعقيآه وك1ذا خآيع العامالت يتم 
تعقيُآهن عىل أعىل مس1تو  حت1ى نتآيزاَ يف 

خود  املنتجات وملو ا من اللكترييا. 

- ه��ل خ��ط اإلنت��اج للمعمل مس��تمرٌّ 
طوال العام؟ َأْم على فرتات موسمية حسب 
الفواكه املتواجدة يف السوق وما هو الجديد 

لديكم من منتجات؟
ُل بخ1ط إنتاخي طوال   معآ1ُل نآ1اء يعآاَ
الع1ا1 يف م1واد معين1ة مث1ل عص1ري الزبيب 
وبعض املربيات، ويوخ1ُد يف املعآل 25 امرأً  
يعآلن بش1كل طوعي بدون مقابل،  عاملة، واَ
وبعض العصائر تكون موس1آية عىل حسب 
الفاكه1ة املتواخ1د  يف األس1واق كالبتق1ال 

والتفاح والجوارة وغري ا.
ونح1اول الدم1ول إىل مرحل1ة خدي1د  يف 
املخف1ف، وق1د  العص1ري  اإلنت1اج، ونخ1رج 
يك1ون يف منت1اول الجآي1ع لط1الب املدارس 
واملناسلات، ولدينا مشاريُع خديد  كإمراج 
الجلنة الس1ائلة والطحينية وليسا بكآيات 
ونال1ا  التجرب1ة  تح1ا  زال1ا  وال  كل1ري  
استحس1اناَ الجآيع، ويف األيّا1 القادمة لدينا 
املزيد، منجاتنا ال تصُل إىل األس1واق؛ بس1لب 
أن العآ1لاَ ي1داَوي ويت1م تصني1ُع 200 علل1ة 
يومي1اًوإذا ُوخ1د مصن1ع نس1تطيع تصنيع 
أضع1اف ذل1ك ويصل م1ط اإلنت1اج إىل 200 

عللة. 

- ه��ل لديك��م تركيز عل��ى الخضروات 
املنزلية؟ 

أقآن1ا دورً  زراعيًة للخ1رضوات املنزلية 
وتم تدريب ربات املنازل عىل زراعة اللسلاس 

والكزبر  يف حديقة املنزل. 
والتق1ا الصحيفة األما عل1ري الحآزي 
مس1ئولة اإلع1ال1 بجآعي1ة االرتق1اء، الت1ي 
قال1ا إن الجآعي1ة ش1اركا يف العدي1د من 
املل1ادرات الش1لابية، وأول مع1رض أقي1م يف 
إدار  التسويق الزراعي، وكانا أول املنتجات 
املربيات والشطة والكاتشب، واملعرض اامر 
ت1م يف بيا الثقارة بالتش1ارك م1ع خآعيات 
أُْمراَ  وتم عرُض املنتوخات يف  ذه املعارض. 
دورً    25 أقام1ا  الجآعي1ة  أن  وبيّن1ا، 
تدريلية يف التخطيط االسرتاتيجي واَالتواصل 
االختآاع1ي وميزاني1ة املن1زل ور1ن اإللقاء 
واَتنآي1ة الطف1ل والطف1ل والتغذي1ة، وع1ىل 
خانلني نظري وعآيل، ومد  الجانب النظري 
2  س1اعة والعآيل 6م س1اعة، وتم التآويل 
من ُمؤاَّسس1ة بُنيان، وتم تأ يل املتدربات يف 
الجانب العآيل لصناع1ة املربيات والعصائر، 
والجانب الزراعي لصناعة الحقائب والدقيق 

املركب. 
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أنبل بني البشر
 صالح الدكاك

يف حال1ة قائ1د غ1ري حفي س1و  بعدي1د وعتاد 
املعرك1ة التي يخوضها، رإن ش1علاً 
يدر1ع بأبنائ1ه ب1ال حس1اب ملفه، 
وتس1تقلل نس1اؤه بالزغاريد رلذات 
أكلاد 1ن العائدين من مطوط النار 
يف التوابي1ا،  1و ش1عب مث1ايل وال 

ريب..
عىل أن القائ1د  نا ليس أي قائد، 
واملعركة التي يتصدر نس1قها األول 

ليسا أية معركة..
إنه س1يد الثور  أبو خبيل، أمني 
لواء املس1تضعفني.. وإنه1ا معركة 
االنتصار للذات اإلنسانية املكرمة يف 
مواخهة تحقري وامتهان الطغا  لها..

قائد يحث ش1عله الس1خي أبعد حدود الس1خاء، 
ع1ىل أال يكلت1وا خآر األح1زان يف األكلاد، وس1خني 
الدم1ع يف املحاخ1ر لف1راق ذويهم الراق1ني معارج 

الشهاد .
)احزنوا صابرين متجلدين ثابتني عىل املوقف..( 
م لدمائل شعله  يقول سيد الثور  بتهذيب خم وتفهُّ
الذي يطلق رخاله النار ونساؤه الزغاريد يف مواكب 
الشهداء، ال ابتهاخاً برحيلهم كفائض حيا  مرغوب 
عنها، وإنآا استلش1اراً بفوز الراحلني، وبرضا الله 
وقلوله نفائس بيوعهم امللذولة عىل مذبح الشهاد  
يف سليل حيا  حر  كريآة ال علودية ريها لسواه..
)احزنوا حزن الفطر  الس1وية ملفارق، واحتفوا 
االحتفاء الوق1ور الالئق بآنزل1ة العابرين من رناء 

حتآي إىل ملود أبدي..(.
إن املعركة التي نخوضها بقياد  أبو خبيل، منذ 
3 أع1وا1، يف مواخه1ة تحالف ع1دوان كوني قوامه 
كبيات قو  الر واالستكلار،  ي 1 يف الحسابات 
املادية املحضة 1 معرك1ٌة وقود ا الناس والحجار  
كآ1ا  و الحال ع1ىل الضفة النقي1ض، حيث العدو 
يكدس بإرساف أطنان اللح1م اللري املأخور عىل 
مذبح ش1هوته الفاخر  املنفلتة لالنتصار، ويتآلق 

شلق الهيجاء بعظيم العتاد ووارره..
 1ي معركة تخوضه1ا الدول يف العاد  بجس1ور 
م1ن إم1دادات التجني1د اإلخل1اري الدائ1ب الرديف 
للجي1وش النظامي1ة، وبس1قوف مالية اس1تثنائية 
عالية، ويخوضها ش1علنا طوعاً ال كر اً، ويتصد  

ألعلائها مايل الوراض من كل رصيد مادي، س1و  
ردائي1ة الوثلة وكرا ية الخنوع، وبحارز نيل رشف 
موضه1ا، باذالً نفائ1س األنفس بس1خاء أنصاري 

يُغيل مهر الحرية..
 1ي معركة يق1ف ريه1ا القاد  
الفاري1ن  ليتوع1دوا   1 الغال1ب  يف   1
م1ن أكالرها بالس1حل تح1ا طائلة 
الخيان1ة العظآى، بينآا يقف س1يد 
الث1ور  الس1يد علداملل1ك الحوث1ي، 
يف قل1ب أتونه1ا، ليح1ث املعني1ني يف 
لج1ان التعلئ1ة والتجني1د )الطوعي 
باألس1اس(، ع1ىل أن )يآنعوا وحيد 
بجله1ات  االلتح1اق  م1ن  األرس  
)املنع(  القتال(، مس1تخدماً مفرد  
ال )اإلعف1اء(، إزاء اندراعة ش1علية 
أن تدر1ع مالله1ا األرس   طوعي1ة يح1دث كث1رياً 
بوحيد ا تواقة للل1ذل واللحاق برف اللحظة، وال 
تتذرع به طللاً إلس1قاط األكالف املستحقة عليها، 
كاس1تثناء م1ارج خبي1ة القان1ون، ع1ىل أن  ذه 
الجبية غري قائآة يف سياق اختآاعي يآني مغاير 
يتكت1م ريه حتى الفرد املعت1ل عىل وضعه الصحي، 
مش1ية أن يح1ول بين1ه وب1ني من1دق املواخه1ة؛ 
ويتش1وق خريح الحرب لحظة العود  إىل مضامري 

االشتلاك مع العدو ولو بذراع أو قد1 واحد .
يف مضم  ذه املغاير  املشهود  واملعلومة ملراقلي 
مجري1ات املواخهة التي يخوضها ش1علنا بلس1الة 
رذ  ور1وق العاد ، ال غرابة أن يكون مطاب س1يد 
الثور  مغايراً ملألوف الخطابات التعلوية التقليدية.
إن )منع وحيد األرس ( املتقد1 للتجنيد الطوعي، 
 1و توخي1ه لجهد الح1االت املثيل1ة إىل خلهات بذل 
أمر ، ال حرماناً لها من رشف االشتلاك العسكري، 
كآا أن1ه )تآك1ني رشائ1ح اختآاعية واس1عة غري 
الجه1د  يف  اإلس1ها1  م1ن رشف  األرس ،  وحي1دي 

العسكري واللحاق بالجلهات(..
إنها الذكر  الس1نوية للش1هيد الذي غس1ل دمه 
وخه اللحظة الوطنية الرا نة من كل معر  وشني، 
1ر ال1دور  الدموي1ة لليآن من مث1ر الخانعني  وطهَّ
واملنلطح1ني واملكلول1ني بحل1ال الوصاي1ة الرسية 
لقو  االستكلار، وأخهض مخططاتهم يف مهود ا.
من كن1ف خالل  ذه الذكر ، أطل س1يد الثور ، 
رأضاء بأبجدية نورانية مساحات الحيا  الشاسعة 
الت1ي أمصلته1ا وتخصلها الش1هاد  ع1ىل ضفتي 

الدني1ا واام1ر ، بآا  ي ص1وٌن لجل1اه اللر من 
التعليد للطغا ، ودراع عن رشوط الحيا  الكريآة، 
وم1وض واٍع لرصاع ال مفر منه وال س1المة ملحايد 
ريه، عالو  عىل أن الش1هاد  انتقال من رناء حتآي 

لخلود أبدي.
يفرق سيد الثور ، يف  ذا السياق، بني شهادتني؛ 
ش1هاد  املظلومية وش1هاد  املس1ؤولية، راملقتول 
بغري حق ش1هيد، غري أن املنزل1ة واألثر العظيم  و 
للش1هيد النا ض إلحق1اق الحق، كقضي1ة وملدأ، 
والعدوان إذ يحاول خا داً تظهري شهاد  املسؤولية 
التي ينهض بها ش1علنا الريف اليو1 يف مقارعته، 
بوصفه1ا مس1ارً  محضة و وس1اً بامل1وت، رإنه 
يسلغ صفة ش1هداء عىل قتاله القاضني يف سليل 
باطله، حاثاً ش1علنا بهذا املنطق وباسم الحيا ، 
ع1ىل االنس1حاب م1ن مي1دان مقارعت1ه بوعي 
ورشف، إىل امل1وت عديآ1ي الحيل1ة مانعني تحا 

األنقاض بغاراته.
لقد أسقطا دماء ش1هدائنا ر انات العدوان 
تلاع1اً، وأمطر 1ا ر 1ان )ديس1آب الخيان1ة( 
الذي ل1و كتب ل1ه التآكني لدش1ن املذابح بحق 
ش1علنا بالجآل1ة، ترخآة ملا كاش1ف به رموزه 
من نواي1ا )اختثاث وتصفية لآلم1ر(، والتحاق 
طغآة منهم بعد وأده بأحضان التحالف بر ان 
منظ1ور عىل حقيقته، وأنه كان امتداداً للعدوان 

عىل بلدنا وشعلنا.
يش1كر س1يد الثور ، اس1تآراراً خهود الرئيس 
تطلي1ع  يف  واإلنق1اذ  األع1ىل  والس1يايس  الصآ1اد 
األوض1اع، الذي أر1ىض لتثليا االس1تقرار واإلرراج 
عن غاللية املنخرطني يف املخطط الخياني، وتآكني 
رشر1اء املؤتآر من مقرات الحزب، مؤكداً للغارقني 
يف مس1تنقع العآال1ة من س1ابقني والحقني، أنه ال 
نتيج1ة لعآالته1م س1و  الخرسان، ال س1يآا وقد 
تكش1فا مآالت كثريي1ن منهم إثر نف1وق حاخة 

مشغليهم إليهم.
ال س1ليل أما1  ؤالء سو  اإلراقة من )سكر 
العآالة( إن أمكنهم... وكآا أننا )مس1تآرون 
يف موقفن1ا املواخ1ه للع1دوان، رإنن1ا ندع1و 
لحوار ع1ىل مل1دأ الراكة والحري1ة وررض 

االحت1الل واس1تقاللية الق1رار..(؛ يؤك1د س1يد 
الثور  محلي1اً.. وعربياً يع1اود التأكيد عىل ملدئية 
الفلس1طيني  للش1عب  واملس1اند  الداع1م  املوق1ف 
والقضي1ة الفلس1طينية، كآ1ا وكار1ة القضاي1ا 

املركزي1ة العادل1ة ألمتن1ا العربي1ة 
واإلس1المية، معتباً إدراج قاد  
املقاوم1ة الفلس1طينية ع1ىل 
)الئحة اإلر 1اب األمريكي( 
مس1تغرب،  غ1ري  توخه1اً 
القضية  تصفية  يستهدف 

الفلسطينية.
 كذا تكلم سيد الثور ..

فلنتاين بلون الدم
ُأم الشهيد الكرار عمر الرميمة 

إن كان  ن1اك عي1ٌد ره1و عي1ُدك أيته1ا املط1رز  
بعناقيد الرمان!

أيته1ا املنقوش1ة بحل1ات العنب معلد ُكّل ناس1ك 
عيدك ليس كأي عيد!!

رعي1دك ي1ا يآ1ُن ال تش1لُهه األعياُد.. وح1داَك من 
تللس1ني األحآر الطليعي دون أل1وان يصيغها رنان 
اَْو ريش1ة رس1ا1، بل  و لون ذاك ال1د1 الذي امتلط  أ
بل1ون ترابك دم1اء رخالك دم1اء أطفال1ك دماء ذاك 
العجوز الذي أقس1م أن يجعل  دية عيد حلك دمائه 
النقي1ة؛ ألنك الطهر ا ديناك  دايا خآعنا ا من ُكّل 
ان رشيف عرف قدرك رأ داك أغىل ما يآلك  بيا إنْساَ
ب1أي عيد يتلا ون؟ والعيد عي1دك يا صانعة الرخال 
ومهلط الشجعان وعنوان اللطولة يا لوحة رنان.. 
 أمبيهم كم عاشق للد1 زين خلينك بدالً عن األلوان. 
كم ناسك كم عابر كم زا د عجز عن وصفك بلسان 
ان قويل لهم ما  وإن سألوك كم ورد  أ دوك يف يآن اإليْآاَ
ق1درت حرص ا رآقدار ا تجاوز خل1ال مران ويف تعز 
ع1ىل أرض حدنان ومن صنعاء وعآ1ران وحجة وذمار 
وإب، ث1م عودوا إىل ضحيان خوبوا ش1وارعي ش1واطئ 
أوديت1ي س1واحيل س1تجدون ألف لوحة رس1آها طفل 
يآني شاب وحتى املرأ  راقا الوصف عب األزمان. 

ذاك عي1دي رأي1ن عيدكم ي1ا أ ل مك1ة والحجاز 
ن بعتم الدين ونس1يتم عيداَ  وي1ا إمارات األق1زا1 يا ماَ
حب امللك الديان، يا من ترقصون عىل أش1الء الثكاىل 

واأليتا1. 

فلسطني والنهوض العربي 

النخبة حني ُتشرتى

العرب1ي،  الوط1ن  م1ارص   يف  مزروع1اً 
تتكام1ل يف دور ا مع مش1يخات الخليج يف 
تآزي1ق الجغراريا العربي1ة، ونهب الثروات 
وإب1اداَ  الس1كان.. والتآم1ر ع1ىل الهضلة 

االيرانية. 
مية يف للنان  تنلّه1ا حركة املقاومة اإلْس1الاَ
خنل1اً إىل خن1ب الش1يوعيني الللناني1ني من أن 

الصهيون1ي  والكي1ان  الصهيوني1ة  مقاوم1ةاَ 
وتحرير األرض من أقدس واخلات اإلنسان. 

له1ذا رّصح مآثُل حزب الله من أن املقاومة 
الش1يوعية )س1هى بش1ار ( » ي أقرب إلينا 
مية من أي  يف أم1ة حزب الله واملقاومة اإلْس1الاَ
مس1لم متخاذل عن قت1ال اإلرسائيليني« النداء 

 .1٢٧-١-١٩٨٩

ورّصح خورج حاوي أمنُي عا1 الش1يوعيني 
الللناني1ني يف أكثر من مناس1لة تقديره لرخال 
الدين املس1لآني واملس1يحيني املناضلني بقوله 
»إنن1ي أخد نفي وأنا ش1يوعي أق1رباَ إىل من 
اَْو يتخىل  يقاتل إرسائيل من شيوعي يهادنها، أ
عن واخل1ه الوطن1ي والقومي« الن1داء ٧-٧-

.1١٩٨٩

واللس1يط  املآك1ن  وباألس1لوب  الذاتي1ة 
برد رع1ل قد يك1وُن موخ1ع نس1لياً للآعتدي 
ّرك  املتعج1رف، رإن تل1ك الدول املس1تكب  تحاَ
مية الستنكار  أبواقها الرس1آية الدولية واإلْعالاَ
تلك وتصفه1ا بالعدواني1ة والهآجية املخالفة 

لحقوق اإلنسان. 
يظهر خلياً أننا أما1 معسكرين، معسكر 
االس1تكلار الذي ينتهُج اسرتاتيجيةاَ إمضاع 
من يقاو1 اس1تكلاراَه سياس1ياً وعسكرياً، 

و و املتفوق عس1كرياً وعلآياً ومعلوماتياً، 
الحاكآ1ة  السياس1ية  النخل1ة  وتعاون1ه 
ّططاته بكل الوس1ائل  للآنطقة بل تنفذ ُمخاَ
ف من  اللشعة ضد املعس1كر اامر املستضعاَ
السياس1ية والفكرية  الش1عوب واألقلي1ات 
حت1ى ال تقاو1اَ امل1روعاَ االس1تكلاري، ولو 

بأبسط الوسائل.
وإذا م1ا ظه1رت بع1ُض األنظآ1ة املقاومة 
ر1إن مخالباَ االس1تكلار العاملي تس1تنفر ُكلَّ 

إمكانياته1ا إلس1قاطها، وأن وقوفاَ املعس1كر 
املقاو1  ذه امل1د  وقدرته ع1ىل تغيري موازين 
ان بقضي1ة وانتصاره  الق1و  من م1الل اإليْآاَ
بآج1رد بق1اء املقاوم1ة ودحر مط1ط كلري  
ومجّه1ز  ب1كل اإلمكاني1ات ر1إن ذل1ك م1ن 
ه وخعلته  املعجزات التي أذ لا املستكباَ نفساَ
ُ ُكلَّ مططه مرات وم1رات ودون رائد ..  يغ1ريِّ
وم1ا زال ال1رصاع مس1تآرٌّ ب1ني املعس1كرين، 

والعاقلة للآستضعفني املتقني..

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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إنن1ا عندم1ا نتح1دث 
واللحري1ن  اليآ1ن  ع1ن 
رإنن1ا ال نتحدث عن دول 
مخطط1ات  رس1آتها 
االس1تعآار  واتفاقي1ات 
الغرب1ي الحدي1ث ولكننا 
تأري1خ  ع1ن  نتح1دث 
وتراث ضارب بجذوره يف 
اني،  أعآاق الوخود اإلنْساَ
نتحدث عن شكل خغرايف 
الطليعية  منحوتت1ه  ل1ه 
1ة.  اصَّ والجيولوخية الخاَ

املوخودي1ن  اإلقليآ1ني  إن  ذي1ن 
يف خزي1ر  الع1رب م1ا كان ريهآ1ا من 
1انه  مصوصي1ة عربي1ة بأرض1ه وإنْساَ
وموروث1ه املآت1د ع1ب حق1ب التأري1خ 

اللري املختلفة. 
يف  1ذه  للخ1وض  يحدون1ا  م1ا  إن 
املش1رتكات ب1ني اليآ1ن واللحرين لعد  
صور مش1رتكة ومتحد  سنس1تعرض 
بعضها من مالل  ذه الس1طور بشكل 
موخ1ز قد ال تتس1ع الس1تقصائه كلار 
1انية  املجل1دات ومختل1ف العل1و1 اإلنْساَ

والطليعية املتشعلة. 
رقل1ل الخ1وض يف املش1رتكات ب1ني 
اليآ1ن واللحرين يلزمن1ا معررة ما  ي 
اليآن وم1ا  ي اللحرين وأي1ن تقع ُكلٌّ 

منهآا يف  ذه املعآور . 
اليآ1ن:  ي الجه1ة الواقع1ة خنوب 
شله خزير  العرب ويحد ا من الشآال 
 ضلة نجد ورسا  الحجاز ومن الجنوب 
بح1ر الع1رب ومليج ع1دن ومن الرق 
مليج عآان ومن الغرب اللحر األحآر. 
وتسكنها القلائل القحطانية العربية 
ومن بالد 1ا التهائم و ي الس1هول 
وأب1ني  وصنع1اء  وع1دن  الس1احلية 
وحرضموت وم1أرب وصع1ده ونجران 

وعسري وظفار 
اللحرين:  1و اإلقليم الواقع يف رشق 
خزير  العرب ويتص1ل بالد ناء وتحده 
 ضل1ة نج1د من الغ1رب وم1ن الرق 
الخلي1ج )بح1ر ر1ارس( وم1ن ش1آاله 
العراق وخنوبه مليج عآان ولهم تخو1 
م1ع اليآن ع1ب صحراء صيه1د )الربع 

الخايل( 
وتسكنه قلائل علد القيس من ربيعة 

بن نزار العدنانية. 
)االحس1اء(  بالد 1ا  ج1ر  وم1ن 
والقطي1ف )الخ1ط( وت1اروت وداري1ن 
اللحرين(  والجارودية والجلي1ل )خليل 
والظهران )ظه1ران اللحرين( )باعتلار 
وخلي1ل  اليآ1ن  ظه1ران  أن  ن1اك 
حرضموت وااخا1 وخزير  أوال )دولة 

اللحرين( وقطر.

باد الحضارات:
إن ما يعرف بالعآو1 ويشاع عن بالد 
الع1رب أنهم أ 1ل بداو  وخالر1ة إال أن 
ريهآا حضارات نشأت يف حقب التأريخ 
القديم والس1حيق واستآرت حوارض ا 
اَْو املعرري1ة الحضارية قائآة  العلآي1ة أ
1 ع1ىل بالد  حت1ى بزوغ ش1آس اإلْس1الاَ

العرب. 
ركانا يف اللحري1ن امتداد حضارات 
ب1الد الراردي1ن واعت1بت أن ينابيع تلك 
االرض وعيونها مياه مقدس1ة لد  دول 
حضار  الراردي1ن وكانا  آز  الوصل 
بني حض1ار  الراردين والهند والفراعنة 

وله1م  )دمل1ون(  بحض1ار   وتس1آى 
اشتهار يف الصناعات كالرماح والحراب 
والدروع راشتهر الرمح 
للخط(  )نس1لة  الخطي 
الحطآي )نسلة  والدرع 
للحطآ1ة ب1ن مح1ارب 
الج1ارودي( وكان مه1ر 
الس1ال1  عليها  الز 1راء 
درع حطآية باعها عيل 
أب1ي طال1ب عليهآا  بن 
بخآس1آائة  الس1ال1 
در م وله1م من الزروع 
والحل1وب  التآ1ور 
1ة األرز ومدرسة  اصَّ وماَ
1ة يف الفالحة لخصوصية أرضهم  اصَّ ماَ
الجامعة مللوحة االرض وعذوبة املياه. 
وكان1ا اليآ1ن مهد الجن1س العربي 
مع1ني  حض1ارات  منه1ا  رلزغ1ا 
وحرضموت وس1لأ وحآ1ري وكانا عىل 
ارتل1اط س1لآي مع الج1وار وحضارات 
األقالي1م املج1اور  وكان لهم الس1لق يف 
الكتابة وتلقي علو1 الديانات السآاوية 
)اليهودي1ة والنرصاني1ة( ولهم صناعة 
الس1يف اليآان1ي والخنج1ر الحرضمي 
واألث1واب  كال1بود  واملنس1وخات 
وبكسائهم دثر أ ل الكساء الوارد ريهم 
نُكُم  1ا يُِريُد الل1َُّه ِليُذِْ باَ عاَ التطهري )إِنَّآاَ
راَُكْم تاَْطِهريًا(  يُطاَهِّ اَْ لاَ اْللاَي1ِْا واَ الرِّْخساَ أ
وله1م م1ن ال1زروع األعن1اب والحلوب 
والفاكه1ة واللن والقطن والس1در واَبها 
الحض1ارات  عليه1ا  اعتآ1دت  نلات1ات 
اَْو  وبع1ض األدي1ان س1واء يف التلخ1ري أ
واللل1ان  كامل1ر  التحني1ط  اَْو  أ التطل1ب 
والصب والنيلة والحرمل ونلات الراء. 

التواُصُل الحضاري بني اليمن والبحرين:
إن تواصل  ذين الش1علني بلغضهآا 
وعرق1ي  خغ1رايف  منش1أ  ذو  اللع1ض 
الحض1ارات  وس1يط  راللحري1ن  1ي 
العربية حيث كانا تص1ل الهند باليآن 
وأرض الراردي1ن وريآا بعد إمباطورية 
ر1ارس الكرسوي1ة باليآ1ن م1ن حيث 

مآرات التلادل التجاري. 
وبقي املش1رتك إىل العرص الحديث يف 
التلادل التج1اري املالحي والبي وحتى 
أماك1ن الرع1ي ومرابض الخي1ل واإلبل 
رامت1دت قلائل العجآان و 1م من يا1 
 آدان بحثاً عن املاء والكأل حتى ش1ط 
الع1رب وس1واحل الخليج وق1د ملد لنا 
التأريخ ذكر رارس العجآان وش1يخها 
وش1اعر ا راكان ب1ن ر1الح ب1ن حثلني 
)املت1وىف  الهآدان1ي  اليام1ي  العجآ1ي 
1310 11( الذي تآكن1ا واليته القللية 
عىل صحراء الد ناء والصآان وسواحل 

الخليج. 
ويف والي1ة اليآاني1ني ع1ىل اللحري1ن 
متعاقلة وأشهر م العالء بن الحرضمي 
وأب1ي  رير  ال1دويس و م م1ن طلقة 

الصحابة
كآا أنهآا مضع1ا للحكم الكرسوي 
1 حتى كان مكاتلة الرسول  قلل اإلْس1الاَ
ص1ىل الله علي1ه وآل1ه ل1وال  الفرس يف 

اليآن واللحرين 
أ - الف1اريس األص1ل واليآن1ي املنلا 
)يسآيهم اليآنيون األبناء( األمري باذان 
بن ساس1ان ومن بع1ده ابنه ش1هر بن 
ب1اذان وكان مق1ره صنعاء ث1م تابعهم 
الرس1ول ص1ىل الله عليه وال1ه باللعوث 
حتى بعث إليه1م أمري املؤمنني وابن عم 
س1يد املرس1لني عيل بن أبي طالب عليه 

السال1. 
ب - ملك اللحرين وس1يد علد القيس 
املنذر ب1ن س1او  العل1دي وكان مقره 
خواثا م1ن  جر وقد1 م1ع قومه مللياً 
ان واالتضاع  الدعو  النلوية بكامل اإليْآاَ
م1ع قوم1ه وعش1ريته رنزل1وا من عىل 
دوابه1م رمياً إىل رس1ول الل1ه صىل الله 

عليه وآله مقللني يده وقدميه.

النور النبوي والوالء العلوي:
1 وتوطدت  عندما ب1زغ ن1ور اإلْس1الاَ
أوتاد الرس1الة املحآدية يف ربوع خزير  
الع1رب نج1د أن  ذي1ن الش1علني حازا 
ع1ىل رشف عظيم لم تح1زه غري م من 
ش1عوب أقالي1م ب1الد الجزي1ر  العربية 
رترروا بالس1ال1 النلوي )الس1ال1 عىل 
)الس1ال1 عىل علد القيس( ملا   آدان( واَ
كان لهم من حقيقة اإلمالص والتسليم 
لهذه الدعو  النلوية رلم يسلوا سيفاً يف 
1 ولم يص1در منهم تكذيب  وخه اإلْس1الاَ
لسيد الخلق صىل الله عليه واله وسلم. 
وقال صىل الله عليه واله: )أنا حجيج 
من ظل1م علدالقي1س( وقال ص1ىل الله 
علي1ه وآل1ه وس1لم )م1ري أ 1ل املرق 
علدالقي1س( كآا ق1ال صىل الل1ه عليه 
وال1ه: )أتاكم أ ل اليآن أرق قلوباً وألني 
ان يآان والحكآة يآانية(  أرئد  اإليْآاَ

ركان1وا رديف1اً حقيقي1اً للس1ابقني 
األولني من املهاخري1ن واألنصار رلذلوا 
مدم1ة  طواعي1ة  وأمواله1م  أنفس1هم 
لحلي1ب الله محآد صىل الل1ه عليه وآله 
ومواقفه1م يف الس1لق والل1ذل طويل1ة 

وعظيآة. 
كآ1ا أن أ 1ل اللحري1ن واليآ1ن لهم 
حضور ماص ومآيز يف الوقائع النلوية 
املتأم1ر  وتجلا يف حجة الوداع وواقعة 
غدي1ر مم عق1ب الحج رس1آعوا ورأوا 
املش1هد األعظم للوالية )من كنا مواله 
رهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد 
م1ن ع1اداه وانرص م1ن ن1رصه وامذل 
من مذل1ه وادر الحق مع1ه حيثآا دار، 
أال أن1ي مخلف ريكم الثفل1ني كتاب الله 
وعرتتي أ 1ل بيتي ولقد أنلأن1ي العليم 
الخل1ري أنهآا لن يفرتق1ا حتى يردا عيل 

الحوض(. 
إن  ذا اللالغ النلوي والليان الرس1ايل 
الذي وعته أذان وقلوب  ذين الش1علني 
ووقر يف صدور م واستجابوا له كواقع 
حيا  وتطليق معاش ارتقد  ذا الفضل 
أمم عديد  حتى يومنا  ذا بينآا ترسخ 
وتآكن من أ 1ل اليآن وأ 1ل اللحرين 
تآكناً لم تزعزع1ه العواصف ولم تغريه 
متقلل1ات األزمان وتعاقب حكا1 الجور 
وطواغيا الس1لطة ركانوا نعم األولياء 
لع1يل علي1ه الس1ال1 ومري  الخ1ري  من 
خن1وده وأتلاع1ه وعان1وا ويعان1ون يف 

سليل ذلك حتى اليو1. 
وتتاب1ع أبن1اء اليآ1ن واللحرين عىل 
الوالء الصادق والحب العآيق للحسنني 
كرب1الء  يف  الس1ال1 رس1طروا  عليهآ1ا 
بطوالت الفداء والخل1ود الحقيقي الذي 
بقي نقش1ا يف سفر التأريخ عب الد ور 
ركانا اليآانية لها القدح املعىل وقصب 
انية الخالد   الس1لق يف تلك الواقعة اإليْآاَ
يليه1م إموانهم اللحارن1ة رها و ز ري 
ب1ن الق1ني اللج1يل الهآدان1ي وعاب1س 
بن ش1ليب الش1اكري وبرير بن مضري 
الهآداني وحنظلة بن األشعث الشلامي 
ويزي1د ب1ن الحص1ني ال1ريف الهآداني 
وغري 1م رض1وان الل1ه عليه1م مآ1ن 

يرب1وا عدد م عىل األربعني ش1هيدا من 
اليآانيون ونجد من اللحرانيون يزيد بن 
ثليا العلدي وعامر بن مس1لم التغللي 
وعلدالل1ه ب1ن يزيد بن ثلي1ا الجارودي 

العلدي وغري م ريض الله عنهم. 
اليآان1ي  مذح1ج  ش1يخ  نن1ى  وال 
األصيل واملجا د الصلور الصادق  انئ 
بن عرو  املرادي والذي سحلا خثته من 
قلل خالوز  بني أمية يف شوارع الكورة 
مع س1فري الحس1ني عليه السال1 مسلم 

بن عقيل. 
وبق1ي م1د والء  1ذه الل1الد وأ لها 
رتلق1وا عل1و1 آل محآ1د م1ن معينه1ا 
الصايف ونآري ا الع1ذب وكانا مدارس 
و جر علآية يف اللحرين واليآن للدرس 
والتعليم والتصني1ف مرخا العديد من 
أ ل العلم والكثري من املصنفات العلآية 
1 وعلو1  الت1ي تع1د من مفام1ر اإلْس1الاَ
رشيعت1ه. ومن أعالمهم كاب1ي الجارود 
زياد بن منقذ العلدي رتتلآذ عىل اللاقر 
وأميه زيد والصادق عليهم السال1 و و 
م1ن تالمذ  اإلم1ا1 زيد بن ع1يل عليهآا 
الس1ال1 وتنس1ب له طائفة من الزيدية 
نا ي1ك بالهآدانيني مآ1ن يعجز املقال 

عن رسد م وحرص م. 
وريهم ح1وارض العلم يف اليآن كزبيد 
وصع1د  وتري1م و جر العل1م املختلفة 
يف أقط1ار ومخالي1ف اليآ1ن ومثيالتها 
يف اللحري1ن القطيف الت1ي كانا تلقب 
بالنجف األصغر وخد حفص واألحس1اء 
ودمس1تان واملاح1وز وس1رت  وغري 1ا 
ومرخا العديد م1ن العلآاء ذوي اللاع 
الطويل يف اللحث وال1درس يف الحوارض 
العلآي1ة  الك1ب  والح1وزات  العلآي1ة 

بالعراق وبالد الفرس
ونج1د م1ن التعري1ج ع1ىل الش1عراء 
وأش1هر ش1عراء املعلقات ام1رؤ القيس 
الكندي و و يآاني وطررة بن العلد من 
بن1ي علد القيس و 1و بحراني قطيفي 
وحلقات الشعراء موصولة حتى العرص 

الحديث يف بالد اليآن واللحرين. 
ش1تى  يف  العلآ1اء  بكل1ار  ونا ي1ك 
والتجريلي1ة  1انية  اإلنْساَ املع1ارف 
والرعي1ة )العقلية والنقلية( ال يس1ع 
اَْو حتى امل1رور عليهم  املجال لرسد 1م أ
لتشعب العصور والفنون واملناطق. 

ضريبُة الوالية يف العصر الحديث:
و ا نحن قد أبحرنا يف قطرات يسري  
م1ن تواريخ اليآ1ن واللحري1ن وبعض 
أعالمهآ1ا والذي يحتاج ألس1فار طوال 

لتقيده وخآعه. 
نج1د أنفس1نا أم1ا1 حقل1ة تأريخية 
عصيلة و 1ي بظهور النابت1ة الدميلة 
أم1ة  يف  املدله1م  والظ1ال1   1 اإلْس1الاَ يف 
1 بزعامة  1 بصنائع أعداء اإلْسالاَ اإلْس1الاَ
محآ1د ب1ن علدالو اب النج1دي رتلنى 
عىل التكفري للآس1لآني والتصوير لرب 
العامل1ني وتحقري س1يد املرس1لني وأ ل 

بيته الطا رين. 
رقاما دول آل الث1الث املتعاقلة عىل 
 ذه املنهجية رأعآلوا الس1يف يف رقاب 
املسلآني بدعو  الكفر والرك واالبتداع 
منابر 1م  وأش1ادوا  أبواقه1م  ورتح1وا 
وخندوا قوا م لنر معتقداتهم اللالية 
من تكفري املس1لآني وتصوير وتش1ليه 
رب العامل1ني واالس1تنقاص م1ن النل1ي 
ص1ىل الله علي1ه وآله وعرتت1ه الطا ر  
رلث1وا أنواع1اً من س1آومهم وأنفقوا يف 
ذلك األموال وأشادوا املعا د والجامعات 

1ة وإقامة  ذه األبنية  بهدف تفريق األُمَّ
الرير  الت1ي تتلطخ بالدماء وتش1اب 

بأنواع الجهل والحقد. 
ومآ1ن تج1رع رشور تل1ك الرذمة 
للو ل1ة األوىل  1و الج1وار النجدي؛ ألن 
نجد منلا قرن الش1يطان كآا وصفها 
رس1ول الله ص1ىل الله عليه وآله وس1لم 
بقول1ه: )ب1ارك الل1ه يف ش1امنا ويآننا 
قال1وا: ونجدن1ا ي1ا رس1ول الل1ه ق1ال: 
) ناك الزالزل والفت1ن وبها يطلع قرن 
الش1يطان( )اللخاري ومسلم والرتمذي 
والنس1ائي( وتعتب  ي وس1ط الجزير  
العربية وقللها ومنها مرخا ش1ياطني 
الو ابية ونلتا قرونها ريكون املترضر 
األول منه1ا واملتلقح برر 1ا ومتعفر 
بغلار 1ا  و الج1وار واملحي1ط ركانا 
اللحري1ن والحجاز ث1م اليآ1ن والعراق 
من أوائل من ترضر وأصيب وابتيل بهذا 
الداء العضال والوب1اء الفتاك رتعرضوا 
والفت1ك  والغ1زو  واملج1ازر  للآذاب1ح 
والس1لب والنه1ب الو ابي ع1ىل العزل 

والحجاج واألبرياء. 
 ر1كان الغزو إم1ا بالهجو1 املس1لح 
اَْو نف1خ الس1آو1 واألم1راض  الوح1ي أ
الو ابي1ة يف أوص1ال تلك الل1الد ال تفرت 
ع1ن الفتك بها ب1كل الصور واألش1كال 
حت1ى وقع وما ن1راه اليو1 ونعيش1ه يف 
 ذا الوقا بالحرب الغاش1آة والعدوان 
الجائر عىل اليآ1ن وكأنها حرب تطهري 
س1عود  بن1ي  ريه1ا  اس1تخد1  عرق1ي 
وأحزابها ُكّل األسلحة والعتاد العسكري 
اَْو  اَْو امرأ  أ اَْو طفالً أ رلم يرحآوا ش1يخاً أ
بهيآ1ة مع رضب الحص1ار الظالم عىل 
ُكّل املنار1ذ البي1ة واللحري1ة والجوي1ة 
اَْو  اَْو دين أ اَْو رادع م1ن مل1ق أ دون وازع أ

اَْو خوار عربي.  حتى مروء  أ
م1ن  الك1ب   اللحري1ن  ب1الد  وم1ا 
اليآ1ن بلعيد من تل1ك األرعال رتعرضوا 
ألس1اليب وحش1ية من القت1ل والتدمري 
واإل الك مع ضعف يف املواخهة والدراع 
كونه1م من العزل املس1تضعفني س1واٌء 
اَْو الحلف  أكان1وا تحا الضم الس1عودي أ

الخليفي وعلوخهم ومرتزقتهم. 
ونحن كشعب يآاني وبحراني يف  ذا 
التوقيا الحرج والها1 نواخه  ذه القو  
املفرط1ة وقد دع1ا قائد الث1ور  اليآنية 
الس1يد علداملل1ك ب1در الدي1ن الحوث1ي 
واَالرئيس اليآني األستاذ صالح الصآاد 
للتعاون بني الثورتني املظلومتني )اليآن 
واللحرين( و 1ذا لواقع التوأمة ووحد  
املصري والوالء واالنتآاء واالس1تضعاف 
والظل1م  الغش1م  ذل1ك  م1ن  للتخل1ص 
املسعود األمريكي املتصهني أن نتكاتف 
ونعرف حقيقة عدون1ا وقو  حضاراتنا 
وأصالة منابتنا أما1 أعراب نجد وزبانية 
1 رالنرص حليفنا ووعد الله  أعداء اإلْسالاَ
ِليُُّكُم الل1َُّه  1ا واَ يحدونا بقوله تعاىل: )إِنَّآاَ
نُوا الَِّذي1ناَ يُِقيُآوناَ  راَُس1ولُُه واَالَِّذي1ناَ آماَ واَ
يُْؤتُوناَ ال1زَّكاَا اَ واَُ 1ْم راَاِكُعوناَ  1الاَ اَ واَ الصَّ
راَُسولاَُه واَالَِّذيناَ  لَّ الل1َّهاَ واَ ن ياَتاَواَ ﴿٥٥﴾ واَماَ
اِللُوناَ  ِإنَّ ِح1ْزباَ الل11َِّه ُ 1ُم اْلغاَ ن1ُوا راَ آماَ
﴿٥٦﴾ )املائ1د ( وبقوله تع1اىل: )واَنُِريُد 
اَْرِض  ىلاَ الَِّذيناَ اْس1تُْضِعُفوا يِف اأْل اَن نَُّآنَّ عاَ أ
لاَُهُم اْلواَاِرِثنياَ ﴿٥﴾  ًة واَناَْجعاَ اَِئآَّ لاَُهْم أ واَناَْجعاَ
1ْوناَ  اَْرِض واَن1ُِرياَ ِرْرعاَ ك1ِّناَ لاَُه1ْم يِف اأْل واَنُآاَ
1ا كاَانُوا  1ا ِمنُْه1م مَّ ُ آاَ 1اناَ واَُخنُوداَ اماَ واَ اَ
ياَْح1ذاَُروناَ ﴿٦﴾( )القصص( صدق الله 

العيل العظيم. 

*عضو الهيئة العليا لإلفتاء اليمني 

تأريخ مشترك.. وحدة دم.. عدوان مستمر
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ثقافية 

إساٌم ال يحركنا ضد أعداء اهلل.. هو إساٌم َفَقَد 
فة محتواُه.. ومفاهيُمُه محرَّ

 : بشرى المحطوري:

مدخل: ��
ائآ1اً كآ1ا يف ُكّل محارضاته  كعادت1ه داَ
11 املالز1 11 التي تتناثر يف آذان س1امعيها 
كالدر املنثور، تآأل القلوباَ باإلسال1 الصايف، 
الخ1ايل م1ن ش1وائب االمت1الف، والتفرق، 
والتي تُعيد الناس إىل القرآن وال يشء غريه؛ 
ألن1ه  و من ال زالا األم1ة مجتآعة عليه، 
وألن1ه ال يأتي1ه اللاط1ل من ب1ني يديه وال 
من ملفه، يعيدنا إع1اد  صادقة، بكلآات 
تآس ش1غاف القلوب، وبطرح قلَّ أن نجد 
نظريه يف الدنيا، كآا يف محارض  11 ملزمة 
111 ]ال عذر للجآيع أما1 الله[، والتي منها 
تقرير  ذا العدد، ركانا نتيجتُه نشأ  أمة 
مجا 1د  صابر ، بع1ون الله س1تهز1 ُكّل 

املعتدين.

صاٌة ال تدفُع صاحبها لألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.. ال تنفع

لاَيِْه- ب1أن طريق  أّك1د -ِرْض1واَاُن الل1ِه عاَ
الجن1ة م1يلٌء باألعآ1ال الجهادي1ة، وليس 
طريقاً س1هالً، يتطلب العآ1ل، تلو العآل، 
للحص1ول عىل رض1ا الله، وتنفي1ذ ما خاء 
يف الق1رآن، رق1ال: ]رنح1ن نري1د أن نفهم 
م1ن  ذا أننا إذا لم نتدارك أنفس1نا مع الله 
أوالً، أن1ه غ1ري صحيح أننا نس1ري يف طريق 
الجنة، وإن كنا ترتّكع يف اليو1 والليلة ألف 
ركعة،  ذه الصال  إذا لم تكن صال  تدرعك 
إىل أن ترتل1ط بالله أكث1ر وأكثر وأن تنطلق 
لالس1تجابة له يف ُكّل املواقع التي أمرك بأن 

تتحرك ريها رإنها ال تنفع[.
مضيف1اً أن الدي1ن  و دي1ن متكامل، ال 
بد أن نؤدي أوامر الل1ه كلها التي يف القرآن 
وأننا مس1ؤولون عن الق1رآن كامال عندما 
نقف بني يدي الله، رلن يس1ألنا عن الصال  
والزكا  والحج رقط وإنآا سيس1ألنا أيضا 
ع1ن اإلنفاق والجهاد والت1بؤ من الظاملني 
وغ1ريه، ومن يعتق1د غري ذل1ك رإنه يؤمن 
بلع1ض الكت1اب ويكف1ر بلع1ض، رق1ال: 
]الدي1ن دي1ن متكام1ل، دين مرتاب1ط، الله 
ذكر عن بني إرسائيل  كذا أنهم كانوا عىل 
م1ا نحن عليه: يؤمن1ون بلعض ويكفرون 
بلع1ض، والت1ورا  بني أظهر 1م، والتورا  
يقرؤونه1ا ويطلعونه1ا ويكتلونه1ا،  1ل 
اليهودي كفر بيء م1ن التورا  بأنه ليس 
م1ن الت1ورا ؟ الت1ورا  كلها  1م مؤمنون 
بأنها كت1اب الل1ه، التورا  ش1أنها عند م 
كالق1رآن عندن1ا. عندما يق1ول الله عنهم 

بأنهم يؤمن1ون بلعض ويكف1رون بلعض 
اَْو  1ذه  ال يعن1ي بأنه1م  1ذا اإلصح1اح أ
املقطوع1ة م1ن الت1ورا  يكف1رون بها أي 
يلغونها وليس1ا من كت1اب الله يصفرون 
عليها ليس  كذا إنآا ألنهم يرتكون العآل 
به ويررض1ون العآل وااللتزا1 بأش1ياء يف 
الت1ورا ، األمر الذي نحن عليه، نرتك العآل 

بل نررض[.

كيف هو واقعنا بالنسبة لإليمان بالقرآن 
الكريم؟

أن  إىل  لاَي1ِْه-  عاَ الل1ِه  -ِرْض1واَاُن  ولف1ا 
ائآاً يلحثون عن األش1ياء السهلة  الناس داَ
واليس1ري  الت1ي ال مش1قة ريه1ا يف الدين 
ويحاولون العآل بها، و 1و إيآاٌن بلعض 
الق1رآن وكف1ٌر بلع1ض، منله1ا إىل أن  ذا 
ال1يء يفرغ اإلس1ال1 من محت1واه، حيث 
قال: ]نحن نلتز1 بأخزاء من الدين وأخزاء 
اَْو  أم1ر  ال نلت1ز1 بها؛ ألنن1ا لم نعرره1ا، أ
اَْو ألنها  اَْو لم نس1آعها أ لم نتع1ود عليه1ا، أ
تل1دوا: ]والله أما  ذه قد تكون مثريه، وقد 
تكون ش1اقه وقد تكون مخيف1ة[. نلحث 
عن الس1هل يف الدين ال1ذي ال يثري حتى وال 
ِق1ّط علينا، الذي ال يُِثري أح1داً علينا، ونريد 
أن نص1ل به1ذا إىل الجنة، والل1ه يقول عن 
من يللِّغون دين1ه باعتلار أن يف دينه ما قد 
يث1ري اامرين ضدك، يف دين1ه ما قد يخىش 
الكثري من الناس أن يللغوه ويتكلآوا عنه: 
ْوناَُه واَال  ياَْخشاَ 1االِت اللَِّه واَ }الَِّذيناَ يُلاَلُِّغوناَ ِرساَ

.]} داً إاّل اللَّهاَ اَحاَ ْوناَ أ ياَْخشاَ

 دين اهلل ليس سهًا.. بل فيه ما ُيثري 
أهَل الباطل ضدنا

لاَيِْه- عن معنى  وتساءل -ِرْضواَاُن اللِه عاَ
داً  اَحاَ 1ْوناَ أ 1ْوناَُه واَال ياَْخشاَ ياَْخشاَ قوله تعاىل ]واَ
[، ليؤكد لن1ا أن الدين ريه ما يغض  إاّل الل1َّهاَ
ويث1ري أ ل اللاط1ل، الذي نح1ن مأمورون 
بآجا دتهم، والجهاد من أوخب الواخلات 
يف الق1رآن، وبدون1ه ال قيا1 للدي1ن، رقال: 
]ماذا تعني  ذه ااية؟ أن يف رس1االت الله، 
أن يف دي1ن الل1ه ما يث1ري اامري1ن، وما قد 
يجعل كاَثرياً من الناس يخشون أن يللغوه. 
ملاذا؟ ل1و كان الدي1ن كله عىل  1ذا النآط 
ال1ذي نحن عليه ليس مآ1ا يثري ملا قال عن 
م1ن يللغ1ون رس1االته أنهم يخش1ونه وال 
يخش1ون أح1داً إاّل الل1ه. رهذا ي1دل عىل أن 
 ن1اك يف دينه ما يك1ون تلليغ1ه مآا يثري 
اامرين ضدك، مآا ق1د يُدملك يف مواخهة 
ن  م اامرون؟ أ ل اللاطل  مع اامرين. ماَ
اَْو  اَْو نصار  أ أ ل الكفر أ ل النف1اق يهود أ

كيف ما كانوا،  ؤالء  م من قد يواخهونك. 
وألن يف دين الله، و ذه  ي قيآة الدين، 
 ي عظآ1ة الدين، ل1و كان الدين عىل  ذا 
النح1و الذي نح1ن عليه ملا كان ل1ه قيآة؛ 
ألنه دين ال أثر ل1ه يف الحيا ، وال يحق حقاً 
وال يلطل باط1الً، دين ليس ل1ه موقف من 
اللاط1ل، ألي1س  ذا  1و ديننا ال1ذي نحن 
اَْو الجزء من الدين الذي نحن عليه؟  علي1ه، أ
لو كان اإلس1ال1 عىل  1ذا النحو الذي نحن 

عليه ملا كانا له قيآة[.

اإلساُم الذي حّرك محمدًا وعلياًّ، ملاذا ال 
يحركنا؟

لاَيِْه- من الذلة  واستغرب -ِرْضواَاُن اللِه عاَ
الر يل1ة املرضوب1ة عىل األمة اإلس1المية، 
والتي تدل عىل أن اإلس1ال1 الذي نحن عليه 
ليس اإلسال1 الصحيح، وأنه ال بد من إحياء 
املفا يم الحقيقية لإسال1، رتساءل قائال: 
]أل1م يقل الله عن إرس1اله للرس1ل وإنزاله 
ثْناَا  1ْد باَعاَ لاَقاَ للكت1ب أن املهآ1ة تتآث1ل يف: }واَ
اَِن اْعلُُدوا الل1َّهاَ واَاْختاَِنلُوا  ٍة راَُس1والً أ يِف ُكّل أُمَّ
{ )النحل: من ااية 36( واختنلوا  الطَّاُغوتاَ
الطاغوت.. رلتفه1م أن ما نحن عليه ليس 
 و اإلس1ال1 الصحيح، عندما تر  نفس1ك 
أنه ال ينطلق منك مواقف تثري أ ل اللاطل، 
وال تث1ري أ 1ل الكف1ر، وال تث1ري املنارقني، 
أن1ك لس1ا ع1ىل يشء، وإذا كنا ت1ر  أنك 
عىل اإلس1ال1 كله رأنا تكذب عىل نفس1ك، 
وتك1ذب ع1ىل دينك. إن اإلس1ال1  1و الذي 
حرك محآداً )صل1وات الله عليه وعىل آله( 
رلآاذا  ذا اإلس1ال1 ال يحرك اامرين؟ ملاذا 
كان محآ1د )صلوات الله علي1ه وعىل آله( 
وعيل والحس1ن والحس1ني وآم1رون مآن 

كانوا يتحركون..
 رق1ط كان ذل1ك اإلس1ال1 ال1ذي كان 
موديالً قديآاً  و الذي كان يحتاج الناس 
يتحركوا من أخله؟ أما إس1ال1  ذا العرص 
رهو إسال1 مسالم ال يحتاج منك أن تتحرك 
ض1د أح1د؟!. وال أن تثري ضدك أح1داً؟ وال 
أن تجرح مش1اعر أحد، حتى األمريكيني، 
ال تري1د أن تج1رح مش1اعر م أن تقول: 
)امل1وت ألمري1كا( ق1د تجرح مش1اعر م 
ومش1اعر أوليائهم، و ذا يشء قد يثري م 
اَْو قد يؤثر ع1ىل عالقتنا وصداقتنا  علين1ا، أ
اَْو يؤثر عىل مس1اعدات تأتي من  معه1م، أ
قللهم، ال نريد أن نجرح مش1اعر م.  ذا 
اإلس1ال1 ليس إس1ال1 محآد )صلوات الله 
عليه وعىل آله(.. الذي حرك رس1ول الله يف 
بدر وأحد وحنني واألحزاب وتلوك وغري ا 
 1و القرآن، الذي حرك علياً يف ُكّل مواقعه 

 و القرآن[.

هل نحن فعًا يف طريق الجنة؟
متأمل1ا،  لاَي1ِْه-  عاَ الل1ِه  -ِرْض1واَاُن  وب1دا 
موخوع1ا، م1ن الحال1ة التي عليه1ا األمة، 
رتس1اءل من خديد عن معن1ى قوله تعاىل: 
لٍْل  ا ثُِقُفوا إاّل ِبحاَ اَيْناَ ماَ لاَيِْهُم الذِّلَُّة أ باَْا عاَ }رُضِ
ٍب  ضاَ با1َاُءوا ِبغاَ ل1ٍْل ِمناَ النَّاِس واَ ِم1ناَ اللَِّه واَحاَ
ْس1كاَناَُة ذاَِلكاَ  لاَيِْه1ُم اْلآاَ با1َْا عاَ ِم1ناَ اللَِّه واَرُضِ
ياَْقتُلُوناَ  اَنَُّهْم كاَانُوا ياَْكُفُروناَ ِبآيا1َاِت اللَِّه واَ ِبأ
1ْوا واَكاَانُوا  صاَ ا عاَ 1قٍّ ذاَِلكاَ ِبآاَ رْيِ حاَ اَنِْليا1َاءاَ ِبغاَ اأْل
{ قائالً: ]ألس1نا نقرأ  ذه ااية، ثم  ياَْعتاَُدوناَ
ال ننظر إىل أنفسنا؟ إذاً رآا بال  ؤالء الذين 
ق1د رُضبا عليهم الذلة واملس1كنة  م من 
يهيآنون علينا؟  ل أحد منا يتس1اءل  ذا 
الس1ؤال عندما يصل يف سور  ]آل عآران[ 
إىل  ذه ااية؟.  ل أحد يتساءل:  ؤالء قو1 
رضب الل1ه عليهم الذلة واملس1كنة، وباءوا 
بغضب م1ن الله ونرا م مهيآنني علينا إذاً 
ما بالنا؟!. ما السلب؟.  ل أحد يتساءل؟؟. 
ال نتس1اءل، ال نتس1اءل خآيعاً ال نحن وال 
علآاؤنا وال كلارنا وال صغارنا، ال نتس1اءل 
نتل1و القرآن  ك1ذا بغري تأمل أش1له يشء 
بالطنني يف شهر رمضان ويف غري رمضان، 
ال نتس1اءل، ال نتدب1ر، ال نتأم1ل، ال نقي1ّم 
الوضع الذي نعيش1ه. ثم يف نفس الوقا ال 
ننظر من خهة أم1ر  إىل أنه  ل باإلمكان 
أن نص1ل إىل الجن1ة؟  1ل نح1ن يف طري1ق 
اَْو أن طريق الجنة طريق أمر ؟[. الجنة أ

مواصفاُت القوم الذين يحبهم اهلل، 
ويحبونه: ��

لاَيِْه- من مالل  موضحاً -ِرْض1واَاُن اللِه عاَ
القرآن الصفات التي تكون يف من يحضون 
بتأيي1د الله، ونرصه، وخنته، يف قوله تعاىل: 
ْن ِديِنِه  ْن ياَْرتاَدَّ ِمنُْكْم عاَ نُوا ماَ ا الَِّذيناَ آماَ اَيُّهاَ }ياَا أ
يُِحلُّوناَُه  ْو1ٍ يُِحلُُّه1ْم واَ 1ْوفاَ ياَأِْتي اللَُّه ِبقاَ ساَ راَ
1ىلاَ اْلكاَاِرِريناَ  اَِع1زٍَّ  عاَ 1ىلاَ اْلُآْؤِمِننياَ أ اَِذل1ٍَّة عاَ أ
ةاَ  اُروناَ لاَْوماَ 1ِليِل اللَِّه واَال ياَخاَ اِ ُدوناَ يِف ساَ يُجاَ

الِئٌم{، ركانا كااتي: 11
1 } ىلاَ اْلُآْؤِمِننياَ اَِذلٍَّة عاَ الصفة األوىل: }أ

لاَي1ِْه-: ]ويقول عن  ق1ال -ِرْضواَاُن اللِه عاَ
{ ألس1نا  ىلاَ اْلُآْؤِمِننياَ اَِذلٍَّة عاَ  1ذه النوعية: }أ
أقوياء عىل بعضنا بع1ض يف الخصومات؟ 
وكل واح1د منا يقرح ُكّل م1ا يآلك يف رأس 
اام1ر عىل مرب، واالّ ع1ىل قطعة أرضية 
واالّ ع1ىل أي حاخة وأذالء أم1ا1 الكاررين، 
أم1ا1 أ ل اللاطل، أما1 اليه1ود والنصار  
أذالء. ي1ذل الكل1ري رين1ا ونحن ن1ذل بذله، 
اَْو امللك ريقول: أس1كتوا،  يخ1اف الرئي1س أ

ال أح1د يتح1دث، ونح1ن نقول: تآ1ا1. وال 
نتحدث، ونس1كا، يخ1اف ونخاف بخوره 
اَْصلاَحن1ا، أذلة أما1 اليهود  إىل  ذه الدرخة أ

والنصار ، أذلة أما1 أ ل اللاطل[..
1ِليِل  اِ ُدوناَ يِف ساَ الصف1ة الثاني1ة: }يُجاَ

اللَِّه{ 1 
اِ ُدوناَ يِف  لاَيِْه-: ]}يُجاَ قال -ِرْضواَاُن اللِه عاَ
1ِليِل اللَِّه{ ينطلقون  م؛ ألنهم قو1 كآا  ساَ
يُِحلُّوناَُه{ ليسوا حتى  قال عنهم: }يُِحلُُّهْم واَ
بحاخة إىل كال1 كثري يزحزحهم، ويدرعهم 
رينطلق1ون متثاقل1ني.  م م1ن ينطلقون 
بوعي كامل وبرغل1ة كاملة؛ ألنهم يحلون 
يُِحلُّونا1َُه{ وم1ن يحب الله  الل1ه }يُِحلُُّه1ْم واَ
ال يلح1ث ع1ن املخارج واملآال1ص من عند 
اَْو س1يدنا رالن. من يحب الله  سيدي رالن أ
ال يلح1ث عن أس1ئلة ]يا مل1ري قالوا أمانه 
الز1 أن احنا نس1وي كذا  و صدق؟ قد  و 
واخب؟ قال: ال يا ملري.. قال:  ا ش1فتم يا 
خآاع1ة ما ب1الّ رالن بيضح1ك عليكم،  و 
ذا ق1ال رالن ما  و واخ1ب علينا[  م قو1 
يلحث1ون عن العآ1ل الذي ري1ه رىض الله؛ 

ألنهم يحلون الله والله يحلهم[.
1ةاَ  لاَْوماَ اُر1وناَ  الصف1ة الثالث1ة: ]واَال ياَخاَ

الِئٌم[: 11
اِ ُدوناَ يِف  لاَيِْه-: ]}يُجاَ قال -ِرْضواَاُن اللِه عاَ
ةاَ الِئٌم{ لم يقل  اُروناَ لاَْوماَ 1ِليِل اللَِّه واَال ياَخاَ ساَ
حت1ى، وال يخارون قتل قاتل،أو ال يخارون 
القتل. أساس1اً  م منطلق1ون للجهاد،  م 
من يريدون أن يستلسلوا ويلذلوا أنفسهم 
يف س1ليل الله، أن تخور1ه بالقتل  ذا يشء 
غري1ب  1و يشء ال يث1ريه وال يخيفه؛ ألنه 
يجا د. ماذا بق1ي أن تعآل؟ أن تلومه. قد 
يأت1ي اللو1 مثالً يقول: ]لي1ش اما أنا إنك 
با تقو1 تتحرك؟ وذا عندك س1يدي رالن ما 
تح1رك. ليش اما انتم ي1ا آل رالن وذا عندك 
آل ر1الن م1ا قام1وا وال تحرك1وا؟. إما انا 
عادك أحس1ن م1ن ر1الن؟. واما ر1الن أنه 
أحس1ن من رالن[. من  1ذا اللو1 يحصل؟ 
 م واع1ون ال يخارون لومة الئم، عاررون 
لطريقهم وعارر1ون لنهجهم وعىل بصري  
م1ن أمر 1م، ال يآكن ألح1د أن يؤثر ريهم 
ةاَ الِئٌم{  اُر1وناَ لاَْوماَ ريآ1ا إذا المه1م.}واَال ياَخاَ
اَْو يخ1اف القت1ل  أم1ا أن يخ1اف املش1اكل أ
ره1ذا اليء ال1ذي ال تس1تطيع أن تخيفه 
ب1ه؛ ألن1ه منطل1ق مجا 1د، أن تنطلق إىل 
مجا 1د لتخوره بالقتل  1ذا غري صحيح، 
 1و لن يتأثر. أن تخ1وف اإلما1 عيل يف بدر 
بالقت1ل  ل س1يخاف؟ ال يآك1ن أن يخاف 
و و يف ميدان الجهاد، و و انطلق مجا د 

مستلسل يلذل نفسه يف سليل الله[.

ألم يقل الله عن إرس�اله للرسل وإنزاله للكتب أن املهمة تتمثل 
ٍة َرُسوالً أَِن اْعبُُدوا اللََّه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت{  ف: }َوَلَقْد بََعثْنَا ِف ُكّل أُمَّ
واجتنب�وا الطاغ�وت.. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو اإلس�الم 
الصحيح، عندما ترى نفس�ك أن�ه ال ينطلق منك مواقف تثري أهل 
الباط�ل، وال تث�ري أهل الكف�ر، وال تثري املنافقني، أنك لس�ت عىل 
يشء، وإذا كنت ترى أنك عىل اإلسالم كله فأنت تكذب عىل نفسك، 
وتك�ذب ع�ىل دينك. إن اإلس�الم هو الذي حرك محم�داً )صلوات 
الل�ه عليه وعىل آله( فلماذا هذا اإلس�الم ال يح�رك اآلخرين؟ ملاذا 
كان محمد )صلوات الله عليه وعىل آله( وعيل والحس�ن والحسني 
وآخرون مم�ن كانوا يتحركون.. ]ملزمة/ال عذر للجآيع أما1 

الله[.

مل�اذا نح�ن إذا ما اتبعنا الق�رآن ال يحركنا؟ ه�ل نحن نتبع ما 

أن��زل الله إلينا؟ ولكنه ال يحركن�ا؟ إذاً نحن غري متبعني للقرآن 
وغ�ري متبعني ملحم�د )صلوات الله عليه وع�ىل آله(.ونحن ال نزال 
تمر الس�نني علينا س�نة بعد س�نة، تطلع لحيتك، ثم يبدأ الشيب 
فيه�ا، ثم تصفى ش�يب، ثم تتعىص ثم تموت، وس�نة بعد س�نة 
ونح�ن ال نفكر من جديد ف تصحيح وضعيتنا مع الله س�بحانه 
وتع�اىل، وف أن نلتفت التفات�ة واعية إىل الق�رآن وإىل واقعنا، ما 
بالنا؟ لم نتس�اءل حتى ونحن نقرأ الق�رآن عندما نصل إىل قوله 
وُكْم إاّل أَذًى{ بعد أن تحدث عن املس�لمني كيف  تع�اىل: }َل�ْن يَُضُّ
يج�ب أن يكون�وا حت�ى يصل�وا إىل درج�ة أن يضب�وا اآلخرين 
فيصبح��وا فيما إذا تحرك�وا هم ضدك ل�ن تكون حركتهم أكثر 
وُكْم إاّل أَذًى َوإِْن  م�ن مجرد أذية، طنني ذباب ال أثر له }َل�ْن يَُضُّ
بَْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة أَيَْن  وَن{ }ُضِ يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اْلَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْصُ
َم�ا ثُِقُفوا إاّل ِبَحبٍْل ِم�َن اللَِّه َوَحبٍْل ِمَن النَّاِس َوبَ�اُءوا ِبَغَضٍب ِمَن 

َُّهْم َكانُوا يَْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه  بَْت َعَليِْهُم اْلَمْسَكنَُة ذَِلَك ِبأَن اللَِّه َوُضِ
َويَْقتُلُوَن اْلَنِْبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن{.ألس�نا 
نق�رأ هذه اآلية، ثم ال ننظر إىل أنفس�نا؟ إذاً فم�ا بال هؤالء الذين 
قد ُضبت عليهم الذلة واملس�كنة هم من يهيمنون علينا؟ هل أحد 
منا يتس�اءل هذا الس�ؤال عندما يصل ف س�ورة ]آل عمران[ إىل 
هذه اآلية؟. هل أحد يتس�اءل: هؤالء ق�وم ضب الله عليهم الذلة 
واملس�كنة، وباءوا بغضب م�ن الله ونراهم مهيمن�ني علينا إذاً ما 
بالنا؟!. ما الس�بب؟. هل أحد يتس�اءل؟؟. ال نتساءل، ال نتساءل 
جميعاً ال نحن وال علماؤنا وال كبارنا وال صغارنا، ال نتساءل نتلو 
القرآن هكذا بغري تأمل أش�به يشء بالطنني ف ش�هر رمضان وف 
غري رمضان، ال نتس�اءل، ال نتدبر، ال نتأمل، ال نقيّم الوضع الذي 

نعيشه. 
]ملزمة/العذر للجآيع أما1 الله[. 
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 »حماس« تحذر من مشاريع الكيان الصهيوني لتهويد القدس وتدعو لتصعيد االنتفاضة

 مسريات فلسطينية حاشدة يف جمعة الغضب ال�11 
رفضاً للقرار األمريكي بشأن القدس

 : فلسطين المحتلة
ش1هدت األرايض الفلس1طينية املحتلُة، أمس، 
»خآع1ة  يف  حاش1د ،  خآا ريي1ًة  مظا 1راٍت 
الغضب الحادية عر «؛ تنديداً بالقرار األمريكي 
بشأن اعتلار القدس عاصآة للكيان الصهيوني، 
واحتجاخ1اً ع1ىل النش1اطات االس1تيطانية التي 
يدعآها االحتالل يف مناطق متفرقة من رلسطني، 
واندلع1ا م1الل تل1ك املظا 1رات مواخهات مع 
قوات االحتالل التي حاول1ا تفريق املتظا رين، 
ما أّد  إىل إصابة عدد من الفلسطينيني، واعتقال 

آمرين.
رف1ي العاصآ1ة الفلس1طينية، الق1دس، أّد  
ح1وايل 50 أل1فاَ رلس1طيني، ص1ال  الجآع1ة يف 
س1احات املس1جد األقىص امللارك، وس1ط تواخد 
أمني مكثف لجنود االحتالل، ومرج آالف املصلني 
بعد انتهاء الصال  يف مس1ريات خآا ريية نددت 
بالق1رار األمريك1ي وأك1دت عىل عروب1ة القدس 

واملسجد األقىص.
ويف غز ، مرج آالف الفلس1طينيني يف مس1ري  
حاش1د  دعا لها رصائل املقاومة الفلسطينية؛ 
تندي1داً باإلع1الن األمريك1ي، ون1ُرص  للق1دس، 
وأك1د املش1اركون ريها عىل االلت1زا1 بالدراع عن 
واملقاوم1ة  الوح1د   يف  واالس1تآرار  املقدس1ات 
ورر1ض كل املخطط1ات األمريكية الت1ي تهدف 

لتصفية القضية الفلسطينية. 
وأر1اد املركُز الفلس1طيني لإع1ال1، أن قواِت 
االحتالل اس1تهدرا بالرصاص الحي واملطاطي، 
وقنابل الغاز املتظا رين عىل طول الحدود رشق 

قطاع غز ، يف الوقا ذاته.
خآا ريي1ة  مس1ري   الل1ه، مرخ1ا  را1  ويف 
حاش1د  عقب ص1ال  الجآعة، يف قري1ة املزرعة، 
األمريك1ي، وررض1اً الس1تيالء  بالق1رار  تندي1داً 
الكي1ان الصهيوني ع1ىل أرايض القري1ة من أخل 

شق طريق اس1تيطاني، وحاولا قوات االحتالل 
تفريق املتظا رين، و اخآتهم بالرصاص الحي 
واملعدن1ي وقنابل الغاز بش1كل مكثف، ما أد  إىل 

إصابة عدد من الفلسطينيني.
وبالتزامن، مرخا مسري  رلسطينية أمر ، 
ش1ارك ريها متضامنون أخان1ب، يف قرية بلعني 
غرب مدين1ة را1 الله، للتنديد بالق1رار األمريكي 
بش1أن الق1دس، واالحتج1اج عىل خ1دار الفصل 
العنرصي، وررع املتظا رون العلم الفلس1طيني 

وصور شهداء وأرس  املقاومة الفلسطينية.
ومرخ1ا مس1ري  خآا ريي1ة، يف قري1ة كفر 
األمريك1ي،  للق1رار  ررض1اً  بقلقيلي1ة؛  ق1دو1 
واحتجاخ1اً ع1ىل اس1تآرار إغالق ش1ارع القرية 
لصالح مستوطنة »قدوميم« املقامة عىل أرايض 
القرية، و اخآ1ا قوات االحتالل املش1اركني يف 

املسري ، ما أد  إىل إصابة عدد منهم.
ويف الخلي1ل، مرخا مس1ري  رلس1طينية من 
منطقة باب الزاوي1ة يف الللد  القديآة، واعتقلا 
ق1وات االحت1الل ريها رت1ًى رلس1طينياً يللغ من 

العآر 16 عاماً.
 واندلع1ا مواخهات بني رلس1طينيني وقوات 
االحت1الل يف منطق1ة خل1ل صلي1ح يف بل1د  بيتا 

خنوب مدينة نابلس، عندما تجآع الفلسطينيون 
عن1د مدمل املنطق1ة احتجاخا ع1ىل إقامة بؤر  
اس1تيطانية خدي1د   ن1اك، حيث قام1ا قوات 
االحت1الل بإط1الق الرص1اص وقناب1ل الغاز عىل 

املحتجني، ما أد  إىل إصابة عدد منهم
م1ن خهة أمر ، اس1تنكرت حرك1ة املقاومة 
اإلسالمية حآاس، أمس، املخّططات اإلرسائيلية 
الراميةاَ إىل تغيري معالم والرتكيب السكاني ملدينة 
الق1دس املحتلة وتش1ويه  ويتها الفلس1طينية، 
تصعي1د  إىل  الفلس1طينية  الجآا 1ري  ودع1ا 

انتفاضة القدس وتطوير أدواتها. 
وقال1ا الحرك1ة يف بيان صحف1ي إن مروع 
حكوم1ة االحت1الل »بي1ا  اليفا« غرب س1احة 
الباق، يعت1ب انتهاكاً للحركة القانونية والدينية 
والسياس1ية ملنطق1ة س1احة الباق اإلس1المية، 
وال1ذي يأت1ي بالتزاُم1ِن م1ع مش1اريع تهويدية 
أمر  قريلة من س1احة الباق والقصور األموية 
ومق1ب  الرحآ1ة واملق1ب  اليوس1فية؛ تنفي1ذاً 

ملخّطط تهويدي يستهدف الحوض املقدس.
ودع1ا حآ1اُس الجآا 1رياَ الفلس1طينية إىل 
أدواته1ا  وتطوي1ر  الق1دس  انتفاض1ة  تصعي1د 

وأشكالها للرد عىل ذلك التغول اإلرسائييل. 

خالل خطاب له بمناسبة ذكرى الشهداء 
»حرب« و»الموسوي« و»مغنية«

السيد نصر اهلل: نحن أقوياء 
ونستطيع تهديد أمريكا وإسرائيل 

 : متابعات
كش1ف األمنُي العا1ُّ لحزب الله الللناني، الس1يد حس1ن نرص الله، 
أن أمريكا تس1عى ملس1اواَمة الس1لطات الللنانية، وتع1رض أن تعطياَ 
لللنان املناطقاَ املتنازعاَ عليها برياً مع الكيان الصهيوني، بآقابل أمذ 
املناطق اللحرية النفطية، مشرياً إىل أن »الصهاينة يحاولون استغاللاَ 
اراَ  األمريكية والو 1ن يف العالم العربي؛ ليحصلوا عىل قرار  وخ1ود اإلداَ

دويل بضم الجوالن املحتل«. 
وق1ال الس1يد نرص الله، يف مط1اب ألقاه أمس الجآعة، بآناس1لة 
ذكر  القاد  الش1هداء الش1يخ راغب حرب والس1يد علاس املوسوي 
والح1اج عآ1اد مغنية، إن »معرك1ة النفط والغ1از يف املنطقة يدير ا 
األمريكيون«، مش1رياً إىل أن وحد  املوقف الللناني الرس1آي والشعلي 

تعتب »أ م عامل لتحقيق اإلنجاز يف املعركة النفطية«.
وماطب الس1يد ن1رص الله املس1ؤولني الللنانيني قائ1الً: يف معركة 
النف1ط والغاز، الق1و  الوحيد  لديكم  ي املقاوم1ة«، وحثهم عىل أن 
يكون1وا »بآس1تو  الثقة« يف  1ذا املوضوع. مؤكداً ع1ىل أن املقاومة 

تآتلك القدر  عىل منع العدو الصهيوني من استخراج النفط.
وأض1اف ن1رص الل1ه »نح1ن يف للن1ان أقوي1اء ويج1ب أن نفاوض 
كأقوي1اء، وبإمكانن1ا أن نهدداَ األمريكي1ني والصهاين1ة«، مؤكداً عىل 
أن املقاوم1ة الللنانية ملتزمة بكل ش1ب م1ن األرايض التي تعرتف بها 
الدول1ة الللنانية، واَقال: »أعدكم بأنه إذا رغل1ا الدولة الللنانية بآنع 
مصف1ات النف1ط يف األرايض املحتلة من العآل رهذا س1يحصُل مالل 

ساعات«.
ولفا الس1يد نرص الله إىل أن »االستحقاق النفطي يآكن أن يجعل 
من الوضع املعيي واالقتصادي يف للنان أما1 مس1تقلل واعد«، منلهاً 
إىل أن األمريكي1ني ليس1وا وس1طاء، وإنآا  1م مداِرعون ع1ن الكيان 

الصهيوني »وخاءوا إىل للنان لإمالء والتهديد«.
ووّخه الس1يد نرص الله م1الل مطابه رس1ائلاَ إىل العراقيني، حاثاً 
إيا م عىل أن ينتلهوا خيداً من »وعود ترامب االنتخابية حول موضوع 
اراَ  ترامب ال تر  يف العراق س1و  حقول  النف1ط والغ1از«، وقال إن إداَ

نفط وليس دولًة وشعلاً.
وعن الطائر  الصهيونية التي أس1قطتها الدراعات السورية، قال 
الس1يد نرص الله إن تلك العآلية تش1كل عاملاَ قلق للعدو الصهيوني، 
وتلع1د عنه الراحة يف حركة س1الح الج1و، الرتاً إىل أن ق1رار التصّدي 
للطائرات والصواريخ الصهيونية كان قراراً للقياد  الس1ورية وليس 
للرئيس الس1وري، وأن عىل الجآيع أن يفتخ1روا بتلك العآلية، وبذلك 

القرار. 
وأضاف الس1يد نرص الله قائالً: »الحرب لها حساباتها املعقد  وما 

يآنع الكيان اإلرسائييل من شن حرب  و عد1 يقينه بالنرص«.
وريآ1ا يخ1ص املظلومية اليآينية، قال الس1يد نرص الل1ه إنه يراد 
ل1كل األصوات الت1ي تتحدث عن مظلومية الش1عب اليآن1ي يف العالم 
، ويتم تهديد أصحابها، وأض1اف »لن يصُآااَ الصوُت الذي  أن تس1ُكااَ
ينرُصُ الشعباَ اليآني؛ ألنه أضعف اإليآان تجاه ما يحصل  ناك«.

الجيش السوري يبدأ إجراءات الدخول إىل »عفرين« ملواجهة القوات الرتكية
 : متابعات

ب1دأ الجي1ُش الس1وري، أم1س الجآع1ة، 
إخ1راءاِت الدمول إىل منطق1ة »عفرين«؛ من 
أخل مواخه1ة العآلية العس1كرية العدوانية 
التي تش1نها تركيا  ناك تحا اس1م »غصن 

الزيتون«.
ونقلا قنا  امليادين عن مصادراَ س1ورية 
وكردية أنه تم التوقيُع عىل اتفاق بني الجيش 
الس1وري ووح1دات حآاية الش1عب الكردية 
التي تواخ1ه الجيش الرتك1ي يف عفرين، وأن 
األمراَ يحتاُج رقط إىل إخراءات تنفيذية، حيث 

ب1دأت مختل1ُف الس1لطات العس1كرية تتخذُ 
مختلفاَ مطواتها التي تحتاُخها لنر خنود 
الجي1ش الس1وري يف عفري1ن، ويف املنطق1ة 

املحيطة بها.
أن موع1داَ دم1ول  إىل  القن1ا   وأش1ارت 
القوات السورية إىل عفرين لم يتم تحديُده 
بعُد، كآا أن مس1ألةاَ نر نقاط عس1كرية 
مش1رتكة بني الجي1ش الس1وري ووحدات 
حآاية الش1عب  ناك، ليسا نقطةاَ مالف 

بني الطررني.
ولفت1ا القن1ا  إىل أن1ه م1ن املتوق1ع أن 
داَ املنطقُة تعاوناً عس1كرياً بني الجيش  تش1هاَ

الس1وري ووحدات حآاية الش1عب الكردية، 
وأن  ذا األمر قد ُحس1م رعالً عن1د القيادات 
الك1ب ، مش1ريً  إىل أن املواط1ن يف عفري1ن 
سوف ير  الجيشاَ السوري عىل الخطوط يف 
مواخهة الجيش الرتكي والجآاعات املسلحة 

املدعومة من تركيا.
وكان1ا القواُت الرتكية ق1د صّعدت نهايةاَ 
األس1لوع الفائ1ا، من عآلياتها العس1كرية 
يف عفري1ن، واس1تهدرا ع1دداً م1ن من1ازل 
يف  والخدمي1ة  التحتي1ة  واللُنا1َى  املواطن1ني 
املنطقة، وسقط عدد من القتىل والجرحى يف 

صفوف املدنيني خراء ذلك.

تظاهرات وعصيان مدني يف الذكرى السابعة للثورة البحرينية
 : متابعات

مرخا تظا 1راٌت خآا رييٌة يف ع1د  مناطقاَ 
باللحرين، نهاية األس1لوع الفائا؛ إحياًء للذكر  
السنوية السابعة لثور   1 رباير، وتواصلا تلك 
التظا رات إىل خانب رعاليات أمر  عن املناسلة، 
وس1ط دع1وات م1ن »الق1و  الثوري1ة« لعصيان 
مدني، ريآا واصل1ا قوات النظا1 اللحريني قآع 

املتظا رين واملشاركني يف تلك الفعاليات.
وقال1ا خآعية الور1اق اللحرينية إن يو1  1 
رباير الجاري، ش1هد 132 تظا 1ر  واحتجاًخا 
ورعالية يف مختلف محارظات ومناطق اللحرين؛ 
إحياًء للذكر  الس1ابعة للث1ور ، ريآا أراد مركز 
اللحري1ن لحق1وق اإلنس1ان أن1ه رص1د م1روج 
3  مس1ري  س1لآية يف 33 منطق1ة يف اللحري1ن، 

من بينه1ا م2 مس1ري  تعرضا للقآ1ع من قلل 
منتس1لي األخه1ز  األمنية مس1تخدمني الغازات 
السامة واملسيلة للدموع والرصاص االنشطاري 

املحر1 دولياً.
وأعلنا الق1و  الثوريّة املعارضة يف اللحرين، 
الخآي1س الفائ1ا، عن مط1وات لعصيان مدني 
خزئي مرتقب يف رعاليات إحياء الذكر  السابعة 
النطالقة الثور ، موضحًة أن تلك الخطوات تأتي 
ضآن رعاليات تحا ش1عار »باقون«، وتتضآن 
إطفاء األنوار الخارخية للآنازل، وإغالق املحالت 

التجارية يف مناطق اللحرين.
ُل  وأش1ارت القو  الثوري1ة إىل أن ذلك سيش1آاَ
واملعا 1د  امل1دارس  يف  عاًم1ا  طالبي1ًّا  إرضاب1ًا 
باللنزي1ن  الت1زود  ع1ن  واالمتن1اع  والجامع1ات، 
ومشتقاته، وكذلك االمتناع عن التلضع ومقاطعة 
املجآع1ات التجارية، ووق1ف املعامالت الحكومية 

والتجاري1ة واملرصري1ّة، وغل1ق الش1وارع العامة 
يف أنح1اء الل1الد، وأيًض1ا مف1ض حرك1ة التنق1ل 
باملركلات يف الشوارع إال يف الحاالت الرضورية.

إىل  اللحريني1ة  الجآا 1ري  الق1و   ودع1ا 
املش1اركة الكثيف1ة يف التجآع1ات والتظا 1رات 
الثوري1ة التي س1تنظم يف الش1وارع والس1احات 

ضآن مطوات العصيان.
من خانله1ا، دعا الهيئة النس1وية يف ائتالف 
شلاب ثور   1 رباير نساءاَ اللحرين إىل املشاركة 
يف رعاليات إحياء الذكر  الس1ابعة لثور  رباير، 

والعصيان املدني املقرر.
وخاء يف بيان عن الهيئة: »س1لع سنوات مرت 
عىل انطالقة الثور  املجيد ، وطيلة  ذه السنوات 
كانا امل1رأ  اللحرانية س1لّاقة يف النضال وإعالء 
الص1وت مطالل1ة بحقوقه1ا وحق1وق عائلته1ا 

وشعلها«.
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معاذ الجنيد
ب����ق����وٍة ان�������ف�������ردَت  اهلل  ق�������وة  م�����ن 

ع��ظ��م��ى.. ف��ل��و ُدس�����َت ال���ح���دي���َد ت��ث��لَّ��َم��ا
م����ن ي���ن���ُظ���ر ال���ج���ب���َل ال������ذي ن��اَط��ح��ت��ُه

وي���������راَك.. َظ���نَّ���ُك���َم���ا َل���َع���م���ُرك ت��وأم��ا 

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8

البقية ص 8

كلمة أخيرة

النخبة حني ُتشرتى
د. أحمد عبدالملك حميدالدين

  
حينم�ا نج�ُد نَُخ�َب ومثقفي 
بل�ٍد غ�ارٍق يف الحض�ارة, ترَضُخ 
وه�ي  العس�كرية  للدكتاتوري�ة 
تصادر الحياة السياسية وتسجن 
معارضيها خوف�اً وطمعاً، ونجُد 
صموَد الشعب الفلسطيني بذلك 
الشموخ واإلباء أن يستسلَم أَماَم 
صل�ف إرسائي�ل رغ�م ظروفهم 
الصعب�ة وم�ا يمارس�ه املحت�ل 
وس�جن  قت�ل  م�ن  الصهيون�ي 
ومح�ارصة ومص�اَدرة لألرايض، 
وبه�ذا يماثل�ون صمود الش�عب اليمني أَمام عدوان اس�تخدم 
ُكلَّ األس�لحة إلركاعه ومصاَدرة س�يادته ومحارصته براً وجواً 
وبح�راً ووقوف العال�م كله م�ع العدوانني، بما فيه�ا األنظمة 
الدكتاتورية يف املنطقة وحماي�ة الدول املدعية باحرتام حقوق 
اإلنسان وانتهاج الديمقراطية وهي تغلُق عيونها الديمقراطية 
ُد مش�اعُرها اإلنس�انية، أمام انتهاك حقوق اإلنس�ان يف  وتجمِّ
األنظمة التي تس�ر يف فلكها، بينما ي�زداد الرصاخ والعويل إذَا 

ما قام املستضعفون بمقاومتهم 

فلسطني 
والنهوض العربي 

محمد ناجي أحمد
يرن�و  اس�تعماري  تم�دٍد  ُكّل 
بقواته وحرابه إىل فلس�طني، إْن 
أراد لوطننا العربي واإلْسَلمي أن 

يكون لقمة سائغة ألطماعه. 
كان�ت  الفرنج�ة  ح�روب  يف 
األساطرُ الدينية يف العهد القديم 
والجدي�د مقوالٌت يردده�ا البابا 
وأتباع�ه؛ م�ن أجل إش�باع نهم 
الث�روة ألم�راء االقط�اع، وكانت 

الكنيسة عىل رأس االقطاع. 
يف حقب�ة االس�تعمار الحديث 
كان نابلي�ون بوناب�رت أول من 
تنبَّ�َه ألهميّ�ة ال�دور الوظيف�ي 
ليه�ود  ن�داَءه  فوج�ه  لليه�ود، 
يُس�ِهموا يف دع�م  ال�رق ك�ي 
أطماع فرنسا، لكن يهود املرق 
لم يس�تجيبوا، فقد كان�وا يَرون 
ال�رق أفض�َل م�ن  حاَله�م يف 
القمع واإلب�اَدة التي يتعرض لها 

يهود أوروبا. 
لم ينخ�دع اليهود وقتها ألنهم 
فهم�وا م�ا وراء وع�د نابلي�ون 

بتمكينهم من فلسطني. 
لكن الحرك�ة الصهيونية حني 
تأسس�ت يف القرن التاسع عر 
الرأس�مالية  متطلب�ات  ضم�ن 
الغربي�ة، كان هرت�زل ومؤتمره 
الصهيون�ي ذراَع االمربيالية التي 
نش�أ بمال كبار البيوتات املالية؛ 
لخدمة االس�تعمار، جاهزاً للعب 
دوره، يف تكام�ل م�ع مش�اريع 
الوط�ن  يف  وبريطان�ي  فرنس�ا 

العربي.. 
الربيطاني  االس�تعماُر  التقط 
وْعَد نابليون، فكان وعد بلفور يف 
القرن العري�ن وكانت اتفاقية 
س�ايكس بيكو اللته�ام املنطقة 
فلس�طني  وإعط�اء  العربي�ة، 

لذراعهم الصهيوني. 
كان الدع�م األمريك�ي بامل�ال 
بالس�لح  الربيطان�ي  والدع�م 
وتمكني العصاب�ات الصهيونية؛ 
للستحواذ عىل األرض من خلل 

جرس من املذابح املتواصلة. 
وها هي الصهيونية اليوم وقد 

أَْصبَحت كياناً 

الش���عب ال���ذي يق���دس الش���هادة في س���بيل الله 
تعالى وفي احلفاظ على حريته واس���تقالله وكرامته 
ومواجهة املعتدين عليه هو الش���عب اجلدير بالنصر 

في نهاية املطاف..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

 لوحة تعبر عن جرائم العدوان بحق أطفال اليمن
 بريشة الفنان التشكيلي زياد العنسي

الشهيد املجاهد إبراهيم عبدالكريم محمد السياني 
أمانة العاصمة- مديرية السبعني

الحمد لله الذي قال »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَْصاَر اللَِّه«..
أُويص أه�ي وأصدقائ�ي »أن اتقوا الله والتحقوا بهذه املس�رة القرآنية، وال تفرطوا 
به�ا وااللتزام بتوجيهات الس�يد القائد/ عبدامللك بدر الدي�ن الحوثي حفظه الله وعدم 
التفريط به.  ورسالتي إىل سيدي عبدامللك بدرالدين الحوثي »يا سيدي نحن أنصار الله 

ْر بنا أعداء الله ورسوله وأهل بيته«. وتحت أمرك، ُخض بنا غمراِت املوت، دمِّ
ورس�التي إىل إخواني املجاهدين، أن اثبتوا واص�ربوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يف 
هذه املس�رة املباركة التي إن ش�اء الله س�تُعيُد مجَد وعزة اإلس�لم واملسلمني بعد أن 

ُفقدت بعد وفاِة رسول الله صىل الله عليه وعىل آله. 
ورسالتي ألعداء الله: إن اللَه موهُن كيدكم ومحبط عملكم ومحيط بكم، وعىل أيدينا 
وأي�دي املجاهدي�ن املؤمنني نهايتكم؛ ألن اللَه معنا واللُه ال يضيع أجر املحس�نني، فهو 

نعم املوىل ونعم النصر وال عدوان إاّل عىل الظاملني«. 


