
يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر )70( رياالً

العدد 
)364( 
 

األد
2 خآاد  اامر  م143 2

ف1 رباير ف1201

 استجابة لشكوى حمامني ضد جتار   ووكالء الغاز   املنـزيل:

 النائب العام يوجه بضبط املتالعبني بأسعار الغاز

مصييرع جنييود سييعودين بضربييات مدفعييية وتدمري آليتيين يف جيزان

18 شهيدًا بينهم نساء وأطفال مبجزرة مروعة لطريان العدوان يف كتاف صعدة 
واملـــــــــــتـــــــــــون وهنـــــــــــــــــم  صـــــــــــــــــــــــــرواح  يف  مــــــــــرتــــــــــزقــــــــــًا   14 تـــــــــــــــــــــردي  الـــــــــقـــــــــنـــــــــاصـــــــــة 

فيديو يظهر أبو هاجر املصري أحد 
عناصر داعش  خياطب أبناء تعز:

»انتوا رحتوا صعدة ليه!«
بعد ساعات من جرمية اغتيال  داعش للشيخ إدريس الشرعيب وقتله أمام أسرته:

تعز تثأر من داعش
تفاصيل تطهري عزلة الزراري والكدف من عناصر داعش ومقتل قائدها

جثة أبو هاجر املصري 
وأحد عناصر داعش 

المحامية والناشطة الحقوقية أم كلثوم باعلوي لـ صحيفة المسيرة:

رفعنا قضية لمحاكمة محمد بن سلمان باعتباره 
مجرم حرب ولدينا أدلة كافية تثبت جرائمه
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المسيرة| ما وراء الحدود
واصلت قواُت الجيش واللجان الشعبية 
عآلياِته2ا العس2كريَة يف مختل2ف خبهات 
م2ا وراء الح2دود، ونّف2ذت، أمس الس2بت، 
مجآوع2ًة م2ن تل2ك العآليات، اس2تهدرت 
ماللها عَدداً من مواق2ع وتجّآعات وآليات 
خيش العدو الس2عودي يف منطقتَي خيزان 
ونجران، ما أسَفَر عن وقوع قتىل وخرلى 
من العس2كريني السعوديني، وتدمري آليتني 

لهم. 
مصدر عس2كري أراد لصحيفة املسري ، 
أن ولداِت الجي2ش واللجان تآكنت، مالل 
الساعات اأوىل ليو1 أمس، من تدمري آليتني 
عسكريتني تابعتني لجيش العدو السعودي 
يف ُكلٍّ من الرمضة ومرَكز ش2يابة بآنطقة 
خي2زان، ووّضح املصدر أن تدم2ريَ االيتني 
تم بواسطة صاروَمني موخهني أطلقتهآا 
قواُت الجيش واللجان عىل االيتني، ما أَّد  

إىل تدمريِ آا بالكامل. 
وأشار املصدر إىل أن إلد  االيتني كانت 
دبابة س2عودية، وكانت تحآ2ل عىل متنها 
ع2َدداً م2ن خنود خي2ش العدو الس2عودي، 
مؤّك2داً أنهم لقوا مرصعه2م َخآيعاً عندما 

أصابها الصاروخ املوّخه. 
بالت2وازي مع ذلك، اس2تهدف س2الُح 
املدرعي2ة التابع لق2وات الجيش واللجان 
الش2عبية، ط2واَل س2اعات أم2س، ع2دَ  

الس2عودي  الع2دو  لجن2ود  تجّآع2ات 
واملرتزقة يف مناط2َق متفرقٍة من نجران 
وخي2زان، لي2ث أرادت مص2ادر ميدانية 
للصحيف2ة، أن عَدداً م2ن قذائف املدرعية 
رضبت تجآعات العسكريني السعوديني 
يف ُكلٍّ م2ن موق2ع الق2رن وقري2ة قآ2ر 
بآنطقة خي2زان، كآا رضب2ت تجآعاٍت 
ملرتزقة العدوان رشق اأخارش يف منطقة 

نجران. 
وأكدت املص2ادر أن الرضب2ات املدرعية 
ع2ن  أس2فرت  دقيق2ًة  إصاب2اٍت  لّقق2ت 
القت2ىل والجرل2ى يف  س2قوط ع2دد م2ن 
صفوف خيش العدو الس2عودي واملرتزقة، 

وأش2ارت املصادر إىل أن س2يارات اإلسعاف 
التابعة للعدو ش2و دت تهرع إىل بعض تلك 
اأماكن املستهدرة؛ النتشال خثث الرصعى 
وإس2عاف الجرل2ى الذي2ن س2قطوا خراء 

القصف. 
كآ2ا رضب2ت مدرعية الجي2ش واللجان 
الش2عبية، يف الوقت ذاته، تجآعاٍت ملرتزقة 
العدوان السعودي اأمريكي شآال صحراء 
ميدي، وأَك2ََّد مصدر عس2كري للآسري  أن 
القص2ف املدرع2ي لقق إصاب2اٍت مبارشً  
يف  وخرل2ى  قت2ىل  وق2وع  ع2ن  أس2فرت 
صفورهم، وكبّدتهم مسائَر ماديًة متنوعة 

يف العتاد العسكري. 

تدمري آليتن يف جيزان ومصرع جنود سعودين 
ومرتزقة بضربات مدفعية

القناصة تردي 14 مرتزقاً يف 
صرواح ونهم واملتون

اإلعالم الحربي يوّثق تدمري طقم محمل 
باملرتزقة قبالة منفذ الخضراء

 : متابعات 
لق2ي 14 ررداً م2ن مرتزقة الع2دوان الس2عودي اأمريك2ي مصارَعهم، 
مالل اليوم2ني املاضيني، يف عآلياٍت متنوعة نّفذتها ولدُ  القناصة التابعة 

للجيش والجان الشعبية، يف عدد من مناطق رصواح والجوف ونهم. 
وأر2اد للآس2ري  مص2دٌر يف ول2د  القناص2ة، أن 10 من املرتزق2ة الذين 
تضّآنتهم الحصيلة، لقوا مصارَعهم بعآليات قنص استهدرتهم يف مناطَق 
متفرقٍة من خبهة مديرية رصواح بآحارظة مأرب، ريآا لقي اثنان آمران 
مرصعهآ2ا بعآليت2ني مش2ابهتني اس2تهدرتهآا يف خبه2ة مديري2ة املتون 
بآحارظ2ة الجوف، ولقي االثنان الباقيان مرصعهآا كذلك أَيْضاً يف منطقة 

القتب بجبهة نهم. 
يأت2ي ذلك ضآ2ن عآليات نوعي2ة متواصلة لول2د  القناصة يف مختلف 
الجبه2ات س2واء يف الدام2ل أَْو يف خبهات م2ا وراء الحدود، ليث يتس2اقط 
العرشات من املرتزقة والجنود السعوديني رصعى برصاص القناصة بشكل 

يومي. 
وكان2ت قناصة الجي2ش واللجان الش2عبية قد أعلنت يف وقت س2ابق أن 
ل2وايل 135 مرتزقاً لق2وا مصارعهم بعآليات قنص اس2تهدرتهم يف خبهة 

رصواح ولَد ا مالل شهر يناير املايض رقط. 

 : متابعات
وّزعت ول2دُ  اإلعال1 الحربي لقوات الجيش واللجان الش2عبية، مس2اء 
رً  لعآلية تدمري آلية عسكرية محآلة بآجآوعة  أمس اأول، مشا َد مصوَّ
من مرتزقة العدوان الس2عودي اأمريكي، ُقبالة منفذ الخرضاء الحدودي يف 

منطقة نجران. 
وأظهرت املشا ُد االيَة العسكريَة عندما رصدتها قواُت الجيش واللجان 
الش2عبية يف خ2وار إل2د  التباب باملنطقة، قب2ل أن يتم اس2تهداُرها، و ي 

عبار  عن طقم عسكري كان يحآل مجآوعًة من مرتزقة العدوان. 
2ٍه، أطلقت2ه ولداُت  بع2د ذل2ك، عرضت املش2ا ُد انط2الَق صاروخ موخَّ
الجي2ش واللجان  ن2اك، ووثّقت املش2ا د لحظة إصابة الص2اروخ للطقم 
املحآ2ل باملرتزقة، ما أَّد  إىل تدمريه بالكامل، واش2تعال النريان ريه، ليث 

سقط خآيع من كانوا عىل متنه من املرتزقة رصعى. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة يف هجومن متزامنن 
على مواقعهم بالساحل الغربي

 : تعز
مح2اور  م2ن  ع2دٌد  ش2هدت 
املواخه2ات يف محارظة تعز، أمس 
السبت، عآلياٍت عس2كريًة نوعيًة 
نّفذته2ا ق2واُت الجي2ش واللج2ان 
الشعبية يف ُكلٍّ من السالل الغربي 
ودام2ل مدينة تعز، وأس2فرت تلك 
العآلي2ات ع2ن س2قوط ع2رشات 
م2ن القت2ىل والجرل2ى يف صفوف 
الس2عودي  الع2دوان  مرتِزق2ة 

اأمريكي. 
الغرب2ي، نّفذت  رفي الس2الل 
ق2واُت الجيش واللج2ان  جومني 
متزامن2ني، عىل ع2دد م2ن مواقع 
الغ2زا  واملرتزق2ة يف إلد  مناطق 
تآركز 2م  ن2اك، وأر2اد مص2در 
أن  املس2ري ،  لصحيف2ة  ميدان2ي 
م2ن  تنفيذ آ2ا  ت2م  العآليت2ني 
متزام2ن،  وبش2كل  اتجا 2ني، 

ومباغت، لي2ث روخئت تجآعات 
الغ2زا  واملرتزق2ة يف تل2ك املواق2ع 
بتقد1 كاس2ح للولدات املهاخآة، 
ما تس2بب يف لالة ارتباك كبري  يف 

صفورهم. 
وأَك22ََّد املص2در أن ع2َدداً كبرياً 
من مرتزقة الع2دوان، كانوا يف تلك 
اقتحآته2ا ولدات  الت2ي  املواق2ع 
الش2عبية،  واللج2ان  الجي2ش 
وسقطوا َخآيعاً بني قتيل وخريح، 
بنريان الولدات املهاخآة، وأسفر 
الهج2و1 أَيْض2اً ع2ن تدم2ري عتاد 
عس2كري متن2وع للآرتزق2ة، وتم 
تس2جيل عدد من ل2االت الفرار يف 

صفورهم. 
وشّكلت العآليتان الهجوميتان 
رضب2ًة ميداني2ًة مفاخئ2ة لق2و  
الغ2زو واملرتزق2ة  ن2اك، بع2د أن 
كانوا قد اعتادوا عىل أن يكونوا  م 
أصحاَب املبادر  يف محاولة الزلف 

تج2اه مواق2ع الجي2ش واللج2ان، 
محاوالته2م  خآي2َع  أن  وبرغ2م 
للزل2ف قد ب2اءت بالفش2ل طوال 
الف2ر  املاضية، وكان2وا يتكبدون 
وبرشي2ة  مادي2ًة  مس2ائَر  ريه2ا 
رادل2ة، إال أن الهجآات املفاخئة، 
موازي2ن  عليه2م  قَلب2َت  أم2س، 
املعركة، وأثبت2ت أن قوات الجيش 
واللجان متآكنة من إَداَر  الوضع 
امليدان2ي  ناك، ورق اس2راتيجية 
محكآ2ة، تت2وزع ريه2ا العآليات 
لس2ب  والدراعي2ة  الهجومي2ة 

التوقيت املناسب. 
ويف مدين2ة تع2ز، تآكنت قوات 
الجي2ش واللجان الش2عبية، أمس 
أَيْض2اً، م2ن ك2ر محاول2ة زلف 
الس2عودي  الع2دوان  ملرتزق2ة 
اأمريك2ي باتج2اه أل2د املواقع يف 
خبه2ة عصيف2ر ، وأر2اد مص2در 
ميدان2ي للآس2ري  أن ع2َدداً م2ن 

املرتزقة سقطوا بني قتيل وخريح 
م2الل محاولتهم الفاش2لة، ليث 
الجي2ش  ول2دات  له2م  تص2دت 
واللجان  ناك ببسالة، واستهدرت 
م2ا  وتحصيناته2م،  تجآعاته2م 
أَّد  إىل رش2ل املحاولة بشكل تا1، 
وررار من تبقى من املرتزقة بدون 

تحقيق أي تقد1. 
وبالتزام2ن م2ع ذل2ك، ش2نت 
قوات الجيش واللجان الش2عبية 
بصواري2خ  داً  مس2دَّ قصف2اً 
الكاتيوش2ا، اس2تهدف تجآعاٍت 
الع2دوان  ملرتزق2ة  وتحصين2اٍت 
يف الجبه2ة ذاته2ا، ليث لققت 
دقيق2ًة،  إصاب2اٍت  الصواري2ُخ 
أوقعت عَدداً من القتىل والجرلى 
الع2دوان،  مرتزق2ة  يف صف2وف 
وكبدتهم مسائَر ماديًة متنوعة 
يف عتاد 2م العس2كري، ودمرت 

تحصيناتهم. 

 انكسار محاولة زحف لهم في جبهة »عصيفرة« بالمدينة
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 : إبراهيم السراجي
أظَهَر تس2جيٌل لتنظيم داع2ش اإلخرامي 
يف تع2ز، لْج2َم الِعالق2ِة ب2ني ق2و  العدوان 
والتنظيآ2ات اإلخرامية وس2ري ا يف االتجاه 
ذاته بل واستخدا1 التنظيم َورسم تَح2ّركاته 

الجغرارية بآا يخد1 أَْ َداف العدوان. 
التس2جيُل اأوُل يعوُد إىل الرابع من رباير 
الج2اري، يف قري2ة ال2زراري بآديرية رشعب 
الرون2ة بآحارظ2ة تع2ز، التي ش2هدت قيا1 
عن2ارص داع2ش بقي2اد  املدعو »أب2و  اخر 
امل2رصي« م2رصي الجنس2ية بإعدا1 ش2يخ 
ُعزلة الزراري، الشيخ إدريس الرشعبي، أما1 
ع2دد من أرراد أرسته، بإطالق الرصاص عىل 
س2يارته أثناء عودته من مناسبة اختآاعية 
وأرَْس أل2د مرارقيه وألد أطفاله؛ بُحّجة أنه 
يتع2اَوُن مع أنصار الله، و 2ي الذريعُة التي 
يس2تخدُمها العدواُن لتهديد القبائل اليآنية، 
لي2ث تُلق2ي الطائ2راُت منش2وراٍت يُكت2َُب 
عليها تهديداٌت رصيحٌة للقبائل بأنه س2يتم 
ة التعاون مع أنصار الله.  استهداُرهم بُحجَّ
ويظه2ر -من مالل األ2داث التي ينقلها 
التس2جيل- أنه ت2م تصويره بكام2ريا تابعة 
لعن2ارص داعش، ليث يظه2ر مواطٌن يُدعى 
»ولي2د« ع2ىل وخه2ه آث2اُر اعت2داءات ودماء 
ع2ىل متن س2يار  مكش2ورة، إىل خانبه خثة 
الش2يخ إدري2س الرشعبي ملطخ2ة بالدماء 
بع2د إعدام2ه وكذلك أل2د أطفاله ال2ذي بدا 
مائفاً من أن يلقى مص2ري والده، ريآا يقُف 
إىل خان2ب الس2يار  قائ2ُد عن2ارص داعش يف 
املنطقة »أبو  اخر املرصي« يرارُقه عدٌد من 
مس2لحي التنظيم و و يق2و1ُ بالتحقيق مع 

ذلك املواطن. 

ويف التحقي2ق يوّخه زعي2ُم داعش بلهجة 
مرصي2ة أس2ئلًة لذل2ك املواطن ع2ن عالقته 
بالش2يخ الرشعب2ي ال2ذي يصُفه بأن2ه كان 
عآيالً ل2 »صعد «، وأنه ررض أوامَر التنظيم 

بعد الدمول إىل مناطقهم. 
زعيُم داع2ش املرصي يظَه2ُر يف التحقيق 
وكأنه صال2ُب اأرض ولي2س أخنبياً ويبر 
إعداَم2ه للش2يخ الرشعب2ي؛ بس2بب دم2ول 
اأمري ملناطق داعش التي  ي يف اأصل قريُة 
الش2يخ الرشعبي!، ويتحدُث بطريقة ملُؤ ا 
الثقُة عن املناطق التي يسيطرون عليها دون 
أية مش2ية من أن يتعّرضوا للقصف من قبل 
ط2ريان العدوان أَْو الطائرات اأمريكية بدون 
طيار التي تزُعُم واش2نطن أنها تنّفذُ عآلياٍت 

ضد داعش والقاعد . 
كآ2ا لم يج2د املجر1ُ امل2رصي أيَّ َلَرٍج يف 
تهدي2د أبن2اء املنطق2ة باإلعدا1 ع2ىل ملفية 

م2ا يقول2ون عىل غرار م2ا رعلوه يف الش2يخ 
الرشعبي. 

ولم تآر سو  ساعات قليلة عىل الجريآة 
التي صدمت أبن2اَء املنطق2ة، الذين بدور م 
تداع2وا لِحآاي2ة قرا 2م وأنفس2هم ولآلوا 
الس2الح وانطلق2وا يف معرك2ة لاس2آة ضد 
عنارص التنظيم اإلخرامي تس2انُد م القواُت 

اأمنية. 
وورق2اً ملصادَر محليٍة ر2إن أبناَء املنطقة 
من القبائل والق2وات اأمنية ماضوا معركًة 
بطوليًة واقتحآوا خآيَع اأوكار التي يتواخد 
ريها عنارص تنظيم داعش اإلخرامي، والذي 
لول2ظ أن بينهم ع2دداً كبرياً م2ن املرصيني 
الذين دمل2وا اليآن بتس2هيالت وتواُطٍؤ من 
قبل تحال2ف العدوان، عىل غ2رار ما لدث يف 

سوريا. 

وأضارت املصادُر أن أبناَء املنطقة تآكنوا 
م2ن تطه2ري ُكّل اأوكار الت2ي يتواخ2د به2ا 
عن2ارص داع2ش، وقتلوا ع2دداً كب2رياً منهم، 
وأرسوا ع2دداً آمَر، ريآا رر َمن نجا منهم إىل 

مناطَق أُْمَر . 
وكان مآا بع2ث االرتي2اَح يف نفوس أبناء 
املنطقة أنه كان م2ن بني قتىل تنظيم داعش 
اإلخرام2ي املدعو »أبو  اخ2ر املرصي« الذي 
ق2ا1 بقتل الش2يخ إدري2س الرشعبي وظهر 
يف التس2جيل املص2ور و 2و يحّق2ُق مع ألد 
املواطن2ني ومعه ع2دٌد من عن2ارص التنظيم 
بعَد م2ا أبرلوه رضباً وخعلوا الدماَء تس2يُل 

من رأسه. 
ع2ن  الق2ريش  ع2ي  الش2يُخ  ويكش2ُف 
معلوماٍت  امة تتعلق بعالقة تنظيم داعش 
اإلخرامي بق2و  العدوان، موضحاً يف اتصاٍل 
م2ع صحيف2ة املس2ري ، أن عن2ارَص داعش 

يف املنطق2ة س2بق و ّددت الش2يخ الرشعبي 
عد  مرات؛ بس2بب موقفه الرارض للعدوان 

اأمريكي السعودي عىل اليآن. 
كآا كش2ف الش2يخ الق2ريش أن مجاميَع 
القاع2د  يف ُعزلة الزراري كان يقوُد ا املدعو 
»أبو عبدالله« مرصي الجنسية، الذي أصيب 
يف املواخه2ات، ويج2ري تعقب2ه وكذلك اثنني 
من أبنائ2ه ألد آ2ا »أبو  اخر« ال2ذي نّفذ 

عآلية تصفية الشيخ الرشعبي. 
وأش2ار الش2يخ الق2ريش، إىل أن امل2رصي 
أبوعبدالله وأبناءه كانوا مآن شاركوا ضآن 
تنظي2م داعش يف إس2قاط املناطق يف ش2بو  
وأبني، ومالل العدوان تواخد يف مدينة تعز إىل 
خانب املرتزقة وقا1 بتجنيد عدد من الشباب 
لينفذوا عدَ  عآليات اغتيال وس2ْطِو مسلح، 
بينه2ا الحادث2ة املش2هور  لرق2ة مرصف 

الكريآي يف تعز. 
وأض2اف أن املج2ر1َ املرصي أب2و عبدالله 
انتق2ل  2و ومجاميع2ه إىل عزل2ة ال2زراري 
وكان ع2ىل تواص2ل م2ع قي2اد  املرتزق2ة يف 
م2أرب الت2ي وعدته بإرس2ال تعزي2زات إليه 
وأس2لحة، تآهيداً لتفج2ري الوضع يف مديرية 
رشعب الرونة وما خاور ا من املناطق التي 
2َل التّفاق يقيض  اس2تطاعت القبائ2ُل التوصُّ

بتجنيبها ويالِت الحرب. 
لادث2َة  أن  إىل  الق2ريش  الش2يُخ  ولف2ت 
تصفي2ة الش2يخ إدري2س الرشعب2ي مثّل2ت 
رشارَ  التَح22ّرك من قبل أبناء قبائل املنطقة 
ومعه2م الق2وات اأمني2ة الت2ي تآّكنت من 
تطهري مناطقهم وقتل عدد كبري من عنارص 
داعش، بآن ريهم املرصيون، مش2رياً إىل أنه 
ت2م العث2وُر عىل عب2وات وألزمة ناس2فة يف 

أوكار تلك العنارص.

أظهر تسجيٌل مصّوٌر قياديًا مصريًا بداعش قبيل مقتله يحقق مع مواطن بعد تصفية شيخ قبلي 

شارك التنظيم اإلجرامي بقيادة مصريين بجانب العدوان في مدينة تعز وهّدد المشايخ المناهضين للعدوان 
تفاصيل تطهري عزلة الزراري من عناصر داعش ومقتل القيادي املصري الذي أعدم الشيخ الشرعبي

من بين الضحايا عدد من المسعفين:

18 شهيدًا بينهم نساء وأطفال بمجزرة مروعة لطريان العدوان يف كتاف صعدة
 :  صعدة

ارتك2ب ط2رياُن الع2دوان اأمريكي 

السعودي مجزرً  مروََّعًة بحق املدنيني، 

عىل رأسهم النساء واأطفال يف صعد ، 

َ  غارات ع2ىل منطقة  عندما ش2ن ع2دَّ

العقيق، مخلفاً ف1 شهيداً. 

وأر2ادت مصادُر محلي2ٌة أن طرياَن 

الس2بت،  أم2س  اس2تهدف،  الع2دوان 

املواطنني يف منطق2ة العقيق بآديرية 

كت2اف قبل أن يع2اوَد قص2َف املنطقة 

بعد دمول املس2عفني ليس2قط شهداُء 

منهم. 

الحصيل2ة  أن  املص2ادُر  وأوضح2ت 

اأوىل، لتى لحظ2ة كتابة الخب، بلغت 

ف1 ش2هيداً، بينهم نساٌء وأطفاٌل وعدٌد 

من أبناء املنطقة الذين  رعوا إىل موقع 

القصف؛ بهدف نقل الضحايا وإسعاف 

الط2رياُن  يع2اوَد  أن  قب2ل  الجرل2ى 

ويقصَفهم. 

اسماء الشيهداء :
-رائد محآد عبدالله الثعي ) 22عا1
- لآد  ادي عبدالله الثعي )23عا1
-عي  ادي عبدالله الثعي )20عا1
- سالم  ادي عبدالله الثعي )17عا1 
- غان2م  2ادي عبدالله الثع2ي )ف عا1  
-روزي2ه  ادي عبدالل2ه الثعي)24عا1 
-  س2لطان لآد عبدالله الثعي)ف1عا1 
- ررع2ه محآ2د لآد الثع2ي ) 40 عا1  
- عاي2ض عيضه ع2ي الثعي )ف2عا1- 
 2ادي ع2ي محآ2د الثع2ي )17عا1 -   

لآ2د عي عي نارص ) م1عا1 -  عليان 
ع2ي عي نارص ) 15عا1 -  ادي الآد 
لس2ني للآه) 11ع2ا1 - نارص  ادي 
لس2ني املق2ي) 30عا1 - ع2ي  ادي 
لس2ني املقي) 25عا1 - صالح  ادي 
لس2ني املقي) 12ع2ا1 - صالح لآد 
معج2ب   - خعفري)50ع2ا1  عصآ2ه 

ساري املقي ) 30 عا1

إسم الجريح / 
 ادي لآد عبدالله الثعي )22عا1

على خلفية بالغ رسمي تقدم به مجموعة من المحامين والقانونيين ضد قيادة شركة الغاز وكبار التجار 

الكشف عن تورط عائالت تجارية يف ارتفاع سعر الغاز وامتالكها مئات املقطورات 
اتهم قيادة الشركة باستالم عموالت كبيرة مقابل تعطيل نشاط محطات الشركة وحرمان الخزينة العامة من اإليرادات
النائب العام يوجه بالتحقيق مع المتالعبين بأسعار مادة الغاز المنزلي بعد وصول سعر الدبة إلى 5200 ريال

 : خاص:

2َه النائ2ُب الع2ا1ُّ، الق2ايض ماخ2د  َوخَّ

الدربابي، بضبط التّجار املتالعبني بأسعار 

ماد  الغ2از املن2زيل، وإلالته2م إىل النيابة 

العامة ومحاس2بتهم، بعد أن وصل س2عُر 

أس2طوانة الغاز املنزيل إىل أَْكث2ََر من 5 آالف 

و200 ريال. 

وتأت2ي توخيه2اُت النائ2ب الع2ا1 بعَد 

1َ ب2ه مجآوعٌة  ب2الغ رس2آي عاخل تق2دَّ
م2ن املحام2ني والقانونيني ل2ول خرائم 
الدول2ة  بآصلح2ة  واإلرضار  الفس2اد 
واأم2ن واالقتص2اد القومي للبل2د، بررع 
أس2عار ماد  الغاز املنزيل بش2كل خنوني 
والتكار ا من قبل تّجار الغاز، بالتواطؤ 
واالش2راك والتس2هيل من قي2اد  رشكة 

الغاز اليآنية. 
2َن البالُغ ال2ذي لصلت صحيفة  وتضآَّ
»املس2ري « عىل نس2خة، أس2آاَء العرشات 

من كبار تج2ار ووكالء م2اد  الغاز املنزيل 
)تحتف2ظ الصحيف2ة بأس2آائهم( وع2دد 
املقط2ورات الت2ي يآتلكونه2ا، م2ا يؤك2د 
ضلوَعهم بش2كل مبارش يف من2ق املواطن 
وزياد  اأعباء املعيش2ية عليه، ال سيآا يف 
الظ2روف الحالي2ة الصعبة خ2راء العدوان 

والحصار. 
وكش2ف بالُغ املحام2ني إىل النائب العا1 
ع2دَد املقطورات التي يآتلُكه2ا كباُر تجار 
الغ2از، ليث تجاوَز ع2دد املقطورات التي 

تآتلُكها عائلٌة والد  رقط ما يقارب 35ف 
مقطور ، ريآا تآتل2ُك عائلة أُْمَر  لواىل 
700 مقطور ، نا يك ع2ن امتلك عرشات 

التجار اامرين مئات املقطورات. 
وأش2ار الب2الُغ الرس2آي للآحام2ني إىل 
ت2ورُِّط قياد  رشكة الغ2از اليآنية وبعض 
موظفيه2ا يف التواط2ؤ م2ع تّج2ار ووكالء 
ماد  الغ2از والتالعب بأس2عاره وررعه إىل 
مبالَغ ميالية، معتباً ذل2ك خريآًة مبيثًة 
تَُآسُّ اأم2َن القوميَّ والغذائ2ي، تهدُف إىل 

التأث2ري ع2ىل الجبه2ة الداملي2ة وإضعاف 
ر لد   عوام2ل صآود الش2عب ومل2ق تذمُّ

عامة الناس. 
ُه إىل النائب العا1، إىل  ولف2ت البالُغ املوخَّ
العآوالت الت2ي تتلقا ا قيادُ  رشكة الغاز 
من القطاع الخاّص مقابل تعطيل نش2اط 
محطات الرشكة وِلرمان الخزينة العامة 
ُر بعرشات املليارات،  من إيرادات كبري  تقدَّ
اأمُر ال2ذي يس2توخُب املس2اءلَة وتوقيَف 

 ذه القيادات عن العآل. 

الشيخ علي القرشي:  عناصر تابعة لداعش هددت الشيخ إدريس 
عدة مرات بسبب موقفه الرافض للعدوان على اليمن
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املقاالت املنشور  يف الصحيفة 
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بالرضور  عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
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أخبار

 في اللقاء التشاوري لإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء بمديرية الوحدة بالعاصمة.. 

 : صنعاء:
أَك22ََّد زياد الرري2ق - مديُر عا1 
مكت2ب الربي2ة بأمان2ة العاصآة 
-، عىل رضور  استش2عار الجآيع 
مس2ؤولياِتهم الوطني2َة يف العآ2ل 
عىل استآرارية العآلية التعليآية، 
معتباً ِلْرَص الط2الب والطالبات 
واملعلآني يف املدارس عىل استآرار 
العآلية التعليآي2ة صآوداً ال يقل 
عن صآود أبطال الجيش واللجان 
الشعبية يف الجبهات تجاه العدوان 

الغاشم. 
خاء ذل2ك يف اللقاء التش2اوري 
اأول لإلدارات املدرس2ية ومجالس 
؛  والداعآ2ني  واأمه2ات  ااب2اء 
لتعزي2ز دور املش2اركة املجتآعية 
التعليآي2ة،  يف اس2تآرار العآلي2ة 
الذي نظآه، أمس الس2بت، مكتب 
الربية والتعلي2م بآديرية الولد  
بالعاصآ2ة بالتع2اون مع املجلس 
املح2ي باملديري2ة، بحض2ور نائب 

وزي2ر الربي2ة والتعلي2م الدكت2ور 
عبدالل2ه الحامدي، ووكيَي الوزار  
ور2ؤاد  الدي2ن،  رشف  إبرا ي2م 

الشامي. 
من خانبه، قال صالح امليري 
- مدير ع2ا1 مديرية الولد  -: إن 
املش2اركة املجتآعية واخٌب وطني 
وديني وأمالقي؛ باعتبار ا رديفاً 

 اماً للعآلية التعليآية. 

ب2رش   أوضح2ت  بدور 2ا، 
إَداَر   مس2ؤولة   - املحط2وري 
املشاركة املجتآعية بوزار  الربية 
-، أن مش2اركَة املجتآ2ع ورخ2ال 
اأعآ2ال والتج2ار م2ع الدول2ة يف 
الرضوري2ة  االلتياخ2ات  تور2ري 
املحتاخ2ني  والط2الب  للآعلآ2ني 
الش2هداء سوف  وأبناء  والنازلني 
تعزي2ز  ع2ىل  العآ2ل  يف  تُس2ِهُم 

استآرارية العآلية التعليآة. 
إىل ذلك، أشار محآد الغويدي - 
مدير املنطق2ة التعليآية بآديرية 
ودور  أ آي2ّة  إىل   ،- الول2د  
املش2اركة املجتآعي2ة يف مس2اند  
ُخُه2ود العآلي2ة التعليآية يف  ذه 
الظروف االس2تثنائية، مستعرضاً 
ااب2اء  ومجال2س  امل2دارس  أدواَر 
واأمهات والداعآني يف استآرارية 
وإْمَكاني2ة  التعليآي2ة  العآلي2ة 
تورري أدن2ى االلتياخات للآعلآني 
ونسبة التحصيل العآي يف مدارس 

املديرية. 
ش2ارك يف اللق2اء رئي2س وزراء 
الفقيه،  الش2باب  ن2اء  لكوم2ة 
َونائ2ب مدي2ر عا1 مكت2ب الربية 
باأمان2ة كآ2ال ال2ورد، وعدد من 
أعض2اء املجلس املح2ي باملديرية، 
الربية  الربوية بوزار   والقيادات 
وأمانة العاصآة، ومآثي عدد من 
رخال اأعآ2ال والتجار، ومجالس 
ااباء واأمهات بآدارس املديرية. 

قرية بيت الحضرمي سنحان 
تدعم املجاهدين يف جبهات 
القتال بقافلة غذائية ومالية

 : صنعاء:
دع2ا أبن2اُء ومش2ايُخ وُوخهاء قرية بي2ت الحرضمي بآديرية س2نحان 
وبن2ي بهلول صنعاء، كارَة قبائل املحارظة إىل ررد الجبهات بالرخال واملال 

والعتاد وقوارل الدعم الغذائية. 
خ2اء ذلك م2الل الوقفة القبلية املس2لحة، أمس، وتس2يري قارلة غذائية 
متنوعة؛ دعآاً للآرابطني يف خبه2ات العز  والكرامة، ليث التوت القارلة 

عىل املياه والعصائر والكعك والعديد من اأصناف الغذائية. 
ومالل تس2يري القارلة، أَك2ََّد أبناء قرية بيت الحرضمي، أن  ذه القارلة 
س2يتتبعها ع2د  قوارل لت2ى تحقيق الن2رص، معتبين ذلك أق2ل ما يآكن 
تقديآ2ه ملن يبذلون أروالهم رميصًة يف س2بيل الدراع عن اأرض والِعرض 

والسياد  الوطنية. 
وأعلن املش2اركون اس2تجابتَهم لدع2و  وزار  الدر2اع وااللتحاق بحآلة 
التجني2د الطوع2ي والتوخه إىل الجبهات ملس2اند  رخال الرخ2ال يف ميادين 

الفداء والبطولة. 

قافلة أخرى مقدمة من أسر الشهيد 
العالمة نحيب الحيمي بالمديرية 

حرائر حضران بني مطر صنعاء يقدمن قافلة 
غذائية ألبطال الجيش واللجان يف الجبهات

 : صنعاء:
قّدم2ت لرائُر منطق2ة لرضان بآديري2ة بني مطر محارظ2ة صنعاء، 
أم2س، قارلًة غذائيًة متنوعًة أبطال الجيش واللجان الش2عبية املرابطني يف 

خبهات العز  والكرامة. 
وأّكدت نس2اء بني مطر صآود ن بوخه العدوان، واس2تآرار ن يف ررد 
الجبه2ات ودع2م املجا دين بقوارل العط2اء والجود والك2ر1 لتى تحقيِق 

النرص وتحرير ُكّل شب من أرض الوطن. 
ويف ذات السياق، قدمت أرس الشهيد العالمة نجيب الحيآي بآديرية بني 
مط2ر بآحارظة صنعاء، قارلة غذائية متنوعة للجيش واللجان الش2عبية؛ 
تكريآاً وتخليداً لذكر  الشهداء العظآاء بعد أن خادوا بدمائهم الطا ر  يف 

معركة الدراع عن اأرض والعرض والكرامة. 
وأوضحت أرس  الش2هيد الحيآي مالل تسيري القارلة أن طريق النضال 
والحري2ة والعز  ال بد من أن تُعبَّد بالد1 وأن الش2هداء  م رداء لله والوطن 
والث2ور ، مؤكدي2ن أنهم س2ائرون بالنهج ال2ذي مىض عليه الش2هداء ولن 

يتوانوا عن تقديم الغايل والنفيس يف سبيل إعالء كلآة الله َوالحق. 

الرفيق يشدد على ضرورة استشعار الجميع باملسئولية 
الوطنية تجاه استمرار التعليم

لدى تدشينه الصيدلية األولى أُلَسر الشهداء والمخيم الطبي المجاني بالعاصمة.. 

وزير الصحة: تدشن الصيدلية وتوفري األدوية لها يأتي 
يف إطار الحرص على الوفاء بتضحيات الشهداء

 : صنعاء:
أوض2ح محآد س2الم ب2ن لفي2ظ – وزير 
أرس  اأوىل  الصيدلي2ة  ارتت2اَح  أن  الصح2ة، 
الش2هداء وتورري اأدوي2ة الالزمة لهم يأتي يف 
إطار الحرص عىل الوراء بتضحيات الشهداء. 
خاء ذل2ك ل2د  ارتتاله، أمس الس2بت، 
بآستش2فى الكوي2ت بالعاصآ2ة صنع2اء، 
الصيدلي2ة اأوىل للش2هداء، بحض2ور أم2ني 
وزار   ووكي2َي  ُعب2اد،  لآ2ود  العاصآ2ة 
الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز 
الديلآي، وقطاع التخطيط والتنآية الدكتور 
نش2وان العط2اب ومال2د املدان2ي، ومدي2ر 

املستشفى الدكتور أمني الجنيد. 
 وم2الل االرتت2اح، اطل2ع وزي2ر الصحة 
اأدوي2ة  م2ن  الصيدلي2ة  محتوي2ات  ع2ىل 
الت2ي  والخدم2ات  الطبي2ة  واملس2تلزمات 
س2تقدمها أرس الش2هداء، مثآن2اً خه2ود 
قط2اع الخدمات يف ال2وزار  لتبنيه مثل  ذا 
املبادر  التي ستعآل عىل تورري اأدوية أرس 
الشهداء، داعياً رخال املال واأعآال إىل دعم 

الصيدلية وتورري اأدوية لها. 
م2ن خانب2ه، َش2ّدد لآ2ود عب2اد - أمني 
العاصآ2ة -، ع2ىل رضور  اال تآ2ا1 بأرس 
وذوي الش2هداء الذين ضحوا يف سبيل العز  
والكرام2ة والدراع عن الوطن، مش2يداً بكل 
من س2ا م يف  2ذه املبادر  الخريي2ة، داعياً 
املؤسس2ات الرشكات الدوائي2ة إىل دعم  ذا 

العآل الخريي. 
وأش2ار عباد إىل دور مستش2فى الكويت 
يف تقدي2م الخدمات الطبية والعالخية لكارة 

رشائح املجتآع، مبيناً أن أمانة العاصآة ويف 
إطار مسئولياتها املجتآعية تسهم يف أعآال 
الرميم لعدد من أقس2ا1 املستش2فى بآبلغ 
120 مليون ريال، بآا يآّكن املستشفى من 
2ة يف ظل الظروف التي  القيا1 بدورِه وَماصَّ

تآر بها البالد. 
ويف ذات الس2ياق، دّش2ن وزي2ُر الصحة، 
أم2س بآستش2فى الكويت، املخي2م الطبي 
املجاني ملعالجة أرس الش2هداء الذي تنّظُآه 
للآجتآع2ات  الصحي2ة  الرعاي2ة  خآعي2ة 
الصح2ة  وزار   بالتع2اون  املت2رضر  
الرعاي2ة  وبرنام2ج  الكوي2ت  ومستش2فى 
الطبية للنازلني ومؤسسة تداوي والجانب 
الصحي أرس الشهداء ومؤسسة الجرلى. 
-17 الف2ر   م2الل  املخي2م  ويتضآ2ن 
22 رباي2ر الج2اري بآش2اركة ع2دٍد م2ن 
مدم2ات  تقدي2م  واأطب2اء  االستش2اريني 

طبية يف أمراض الباطنية والنس2اء والوالد  
واأطفال والجل2د واملخ واأعصاب والعظا1 
وطب وخرالة اأنف واأذن والحنجر  وطب 
وخرالة العيون، إَضاَر2ًة إىل إخراء عدد من 
العآليات يف أم2راض العيون »املياه البيضاء 
ومعالجة اأكياس الد نية والظفر «، وكذا 

عآليات اللوز. 
ع2ىل  يس2تآر  -ال2ذي  املخي2م  ويه2دف 
م2د  أس2بوع - لتقدي2م الخدم2ات الطبية 
22ًة أولئك  والعالخي2ة أرس الش2هداء، َماصَّ
الذي2ن يحتاخون للرعاي2ة الصحية وإخراء 
عآلي2ات يف مختل2ف التخصص2ات الطبية، 
باإلَضاَر2ة إىل رصف أدوي2ة أرس الش2هداء 
مجاناً عب مؤسس2ة الش2هداء، كآا س2يتم 
الش2هداء  تخصي2ُص من2ح مجاني2ة أرس 
2ة بالتنسيق  للعالج يف املستش2فيات الَخاصَّ

مع مؤسسة الشهداء. 



5
األد

العدد

2 خآاد  اامر  م143 2
ف1 رباير ف1201

)364(
أخبار 

نائب رئيس الوزراء يكّرم أسر شهداء هيئة الطريان املدني واألرصاد

كشف عن ضبط ما يقارب 3 آالف متهم على ذمة جرائم وقضايا جنائية وإجرامية.. 
العميد الشامي: محافظة إب خلت من األعمال اإلجرامية خالل العام املنصرم 2017

محافظ الحديدة يدعو إىل رعاية وتحصن الشباب خالل هذه 
املرحلة التي يتعرض فيها الوطن للعدوان

محافظ ريمة يؤكد على أهمية دور مؤسسات الدولة يف رفد الجبهات بالرجال والعتاد

 : صنعاء:
أشار محآود الجنيد - نائُب رئيس الوزراء لشئون 
الخدم2ات -، إىل لرص الُحكومة عىل اال تآا1 بأرس 
وذوي الش2هداء ورعايِته2م وتور2ري التياخاته2م؛ 

عرراناً بتضحيات الشهداء. 
وأَك22ََّد الجني2ُد مالل مش2اركته، أمس الس2بت، 
يف لف2ل تكريم ع2دد من أرس ش2هداء الهيئة العامة 
للطريان املدني واأرصاد، الذي نّظآته وزار  النقل يف 
إطار الذكر  السنوية للشهيد، عىل عظآِة الشهاد  
ومكانة الش2هداء الذين قدم2وا أرواَلهم رميصًة يف 
س2بيل الدراع عن الوطن وعزت2ه وكرامته، مبيناً أن 
الش2هداء لّقنوا الع2دوَّ ومرتِزقتَه الدروَس القاس2ية 
وس2ّطروا ماللَم بطولية يف مختلف خبهات الرشف 

والبطولة. 
من خانب2ه، أوضح زكريا الش2امي - وزيُر النقل 
-، أن تكري2م أرس الش2هداء يأتي ور2اًء وعرراناً بآا 
قّدم2وه من تضحي2ات يف الدراع عن الوط2ن وترابه 
الطا ر، منو اً أن الش2هداَء  م مص2دُر رخر وعز  

وكرامة للوطن وسيش2هُد له2م التأريخ عب اأخيال 
القادمة واملتاللقة ببس2التهم وشجاعتهم يف كر 

شوكة العدو ومرتزقته. 
ب2دوره، لفت محآ2د الرشيف - الوكيل املس2اعد 
لقط2اع املطارات -، إىل أن تكريم أرس ش2هداء  يئة 
الطريان املدني واأرصاد الذين استش2هدوا بآقرات 

عآله2م أَْو يف خبه2ات الع2ز  يأتي يف إط2ار ا تآا1ِ 
الدولة والحكومة بأرس وذوي الشهداء. 

وأُلقي2ت يف الحفل التكريآي العدي2ُد من الكلآات 
أك2دت يف مجآلها الحرَص عىل رعاية أرس الش2هداء 
وأبنائه2م وامُليض ع2ىل دربهم لت2ى تحقيق النرص 

املؤزر. 

 : إب:
محآ2د  الرك2ن  العآي2ُد  كش2ف 
عبدالجلي2ل الش2امي – مدي2ر أمن إب 
-، ع2ن ضبط ما يق2ارب 3 آالف متهٍم 
عىل ذمة خرائم وقضايا خنائية مالل 
الع2ا1 املنرص1، باإلَضاَر2ة إىل القبض 

عىل عدد من الخاليا اإلخرامية. 
وأوض2ح مدي2ُر أم2ن إب، يف ب2الغ 
صحف2ي، أم2س، أن اأخه2ز  اأمنية 

ضبط2ت 207 قضايا خنائي2ة مدونة 
م2ن الع2ا1 2016 وم2ا قبل2ه، وك2ذا 
5م1متهآ2اً ر2اراً م2ن وخ2ه العدالة، 
مروق2ة  س2يار   م2  واس2تعاد  
باملحارظ2ة وك2ذا ضب2ط 15 س2يار  

ببالغات من محارظات أُْمَر . 
أن  إىل  الش2امي،  العآي2د  وأش2ار 
إط2ار  يف  تآكن2ت  اأمني2ة  اأخه2زَ  
مهامه2ا م2ن ضبط عصاب2ات رسقة 
السيارات والدراخات النارية والجنابي 

وتزوي2ر العآل2ة وانتح2ال ش2خصية 
رخ2ال اأم2ن وعصابات الس2طو عىل 
اأرايض، الرت2اً إىل ضب2ط العدي2د من 
الخاليا اإلخرامية م2الل العا1 2017، 
مضيف2اً أن2ه تم م2الل الع2ا1 املايض 
متابعة خآركة مآس2ة آالف س2يار  
ومركبة وضب2ط وم2 ألف كرتون من 
الس2جائر املهربة، باإلَضاَرة إىل ضبط 

كآيات من الخآور. 
وقال مدي2ر أمن محارظ2ة إب: إن 

اأخه2ز  اأمني2ة تآكنت م2ن ضبط 
العدي2د م2ن الخالي2ا اإلخرامي2ة لتى 
م2ن  مالي2اً  عام2اً   12017 أضح2ى 
تع2اُوَن  مثّآن2اً  اإلخرامي2ة،  اأعآ2ال 
املواطنني مع اأخهز  اأمنية يف لفظ 
اأمن واالستقرار، داعياً إىل اإلبالغ عن 
أية تَح2ّركات مش2بو ة بآا من شأنه 
الحيلولة دون وقوع أية خرائم وضبط 
ُكّل تس2ول له نفسه املساس أَْو العبث 

بأمن الوطن واملواطن. 

 : الحديدة:
دعا لس2ن الهيج - محارظ الحديد  -، إىل رعاية 
2ًة يف  ذه  الشباب واال تآا1 بهم وتحصينهم، َماصَّ
املرللة الت2ي يتعرض ريها الوط2ُن لعدوان ولصار 

خائر. 
وأوض2ح الهيج، م2الل لضوره، أمس الس2بت، 
امتت2ا1َ برنامج اللغ2ة االنجليزية ال2ذي نفذه معهُد 
الحديد  ر2الي، بالرشاكة مع مبادر  بادر التعليآية 
عىل مد  س2تة أش2هر لع2دد 60 طالب2اً وطالبة، أن 
الشباب  م قاد  املس2تقبل الذين ينتظُر م الوطن، 
وال بد أن يكونوا عىل قدر عاٍل من العلم واملعررة. 

ويف ذات الس2ياق، ارتت2ح املحار2ظ الهيج، أمس، 
َمْع2ِرَض الكتاب الثاني عىل مس2تو  الحديد  )بوك 
تاي2م( الذي ينظآ2ه معهُد الحديد  ر2الي عىل مد  

أسبوع. 
وأش2اد املحار2ظ بهذه املب2ادرات الت2ي تهدف إىل 
تنآية معارف القراء، داعياً إىل تبني البامج الهادرة 

إىل تطوي2ر الق2درات وتنآي2ة الطاق2ات َوُمُصْوصاً 
لد  رشيحة الش2باب، لاثّاً الش2باَب والشابات عىل 
القراء  واالطالع واال تآا1 بكل ما  و خديد ملواكبة 

التط2ورات الحديث2ة الت2ي يش2هد ا الع2رص والتي 
تؤّسس ملرللة خديد  من الحيا   م َمن سريُسُآون 

مالمَحها. 

 : ريمة:
َش2ّدد لس2ن العآري – محار2ُظ ريآة 
-، ع2ىل رضور  أن يك2وَن للجانب اإلداري 
يف مؤسس2ات الدولة دوٌر إيجابي وراعل يف 
ررد الجبهات بالرخ2ال والعتاد، رضالً عن 
مدمة املواطن2ني والتخفيف من معاناتهم 

يف ظل الحصار املفروض من العدوان. 
خاء ذلك مالل لضوره، أمس الس2بت، 

التنفي2ذي  للآكت2ب  املش2رَك  االختآ2اَع 
والقي2ادات املحلي2ة بآديري2ات محارظ2ة 
ريآة؛ ملناقشة الجوانب املتعلقة باأوضاع 
اأمني2ة والتنآوي2ة وتطوي2ر اأداء املحي 
والتنفي2ذي، بآا يس2هم يف تعزي2ز التكامل 
والتنس2يق بني الجهود الرسآية والشعبية 
وبآا يهدف إىل استآرار الثبات والصآود يف 

وخه العدوان. 
ويف االختآ2اع، لفت املحار2ظ العآري إىل 

أ آيّة تفعي2ل دور التوعي2ة املجتآعية التي 
تُصبُّ يف لشد الشباب للجبهات وتوعية أبناء 
املجتآ2ع بأ 2داف ومخاطر الع2دوان، داعياً 
القياداِت املحلي2ة والتنفيذية للتَح2ّرك الجاد 
واإلس2ها1 الفعي لرر2د الجبه2ات بالرخال، 
مَش2ّدداً ع2ىل رضور  التوخه نح2و املجتآع 
ُمَخّطط2ات  بآخاط2ر  وإرش2اده  لتوعيت2ه 

العدوان لزعزعة اأمن واالستقرار. 
من خانبه، أَك2ََّد مراد الشائف – القيادي 

يف أنص2ار الل2ه باملحارظ2ة -، ع2ىل أ آيّة 
تظار2ر الجه2ود يف مواخه2ة الع2دوان من 
مالل التَح22ّرك الفاعل والنضال املس2تآر 
لت2ى تحقي2ق الن2رص وإرش2ال مؤامرات 
اأع2داء، داعياً إىل توليد الجهود الرس2آية 
والشعبية باملحارظة والعآل بروح الفريق 
الوالد وبآا يخد1 أبناء املحارظة بآختلف 
الجوان2ب يف ظل املرلل2ة الرا نة التي يآر 

بها الوطن خراء العدوان والحصار. 

وطال2ب الش2ائف، ب2رضور  الررع من 
التَح22ّرك والب2ذل والعط2اء لرر2د  وت2ري  
الع2دوان  ق2و   م2ع  املواخه2ة  خبه2ات 

ومنارقيه وكر تصعيد العدوان. 
إىل ذل2ك أق2ر االختآ2اُع تش2كيَل لج2ان 
رئيس2ية وررعي2ة تعآل من م2الل النزول 
بآديري2ات  املناط2ق  ملختل2ف  امليدان2ي 
ورر2د  العام2ة  التعبئ2ة  ع2ىل  املحارظ2ة 

الجبهات بالرخال والعتاد. 

انقالب سيارة بمديرية همدان تودي 
بحياة مواطن وإصابة 3 آخرين

 : صنعاء:
 أّد  لادُث انقالب س2يار  بآديرية  آدان محارظة صنعاء، 

أمس السبت، إىل ورا  وإصابة أربعة مواطنني. 
وقال مص2دٌر أمنيٌّ باملديري2ة: إن الرعة الزائ2د  كانت وراء 
انقالب الس2يار  يف منطقة ق2اع املنقب، م2ا أَّد  إىل ورا  مواطن 

وإصابة ثالثة آمرين بإصابات مطري . 
وأوض2ح املصدر أن2ه تم نقل املصابني إىل مستش2فى 22 مايو 

بضالع لتلقي العالج, ريآا تم إيداع املتوَف ثالخة املستشفى. 

أكد حرصه على إيجاد وجوه شابة 
لتطوير خدمات االتصاالت واالنترنت.. 
وزير االتصاالت يكّرم مدراء العموم 
واملستشارين السابقن يف املؤسسة

 : صنعاء:
أَك2ََّد املهندُس مسفر عبدالله النآري – وزير االتصاالت وتقنية 
املعلوم2ات -، لرَصه عىل إيجاد وخوه خديد  وش2ابة من الصف 
الثاني يف املؤسس2ة العامة لالتصاالت لتطوير مدمات االتصاالت 

واالنرنت. 
خاَء ذلك مالل مشاركته، أمس السبت، يف الحفل الذي نّظآته 
املؤسس2ة العام2ة لالتص2االت بالعاصآة صنعاء لتكري2م املدراء 

العآو1 السابقني وكذا املستشارين يف املؤسسة. 
ويف الحف2ل، قال وزير االتصاالت إن  ذا التكريم تقديٌر لجهود 
املدراء العآو1 الس2ابقني وم2ا قّدموه من دور راعل يف بناء رصح 
االتص2االت، مش2رياً إىل أن امل2دراَء العآو1 الس2ابقني س2يكونون 

مرخعاً ومستشارين للجنة العامة لالتصاالت. 
من خانبه، أش2ار صادق مصلح - مدير عا1 املؤسس2ة العامة 
لالتصاالت -، إىل أ آيّة تكريم  ذه الكوكبة من املؤسس2ني الذين 
كان لهم اأثُر الكبريُ يف استآرار مدمات االتصاالت، الرتاً إىل الدور 
2ًة يف ظل الظ2روف الصعبة التي تُآرُّ  اإليجاب2ي للآكرم2ني، َماصَّ
بها البالد خراء اس2تآرار العدوان والحصار.. لاثًّا املدراَء العآو1َ 
الُجُدَد عىل مضاعفة الجهود وأن يكونوا مريَ مَلف لخري سَلف. 
إىل ذل2ك، لفت2ت  د  صال2ح الصبي - يف كلآ2ة املكرمني، إىل 
دور املدراء العآو1 واملستش2ارين املكرم2ني والذين أرنَوا لياتَهم 
يف مدمة قطاع االتصاالت واضعني مصالحهم الش2خصية خانباً 

وتغليب املصلحة العامة. 
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 : حوار/ 
عفاف الشريف- نوال النونو:

-  بداييية ُعرفييت املحامييية ُأّم كلثوم 
بحبهييا لوطنهييا اليمن وللسييالم، كيف 
اسييتطعت العمل على إظهار مظلومية 
اليميين يف هييذا البلييد ما الييذي عملتيه 

تحديدًا؟ 
 أوالً شكراً خزيالً لكم، لكالمك الجآيل 
عن2ي واس2تضارتي يف صحيفة املس2ري  
القدير ، و ذا رشٌف كبريٌ يل. أتابع الوضَع 
يف اليآ2ن بصآ2ت من2ذ أيّا1 أل2داث عا1 
2011، وأدع2و وأتآن2ى أن يك2ون الفرج 
من الفساد والبطش والطغيان واإلْرَ اب 
الذي دّمر الوطن، لكن تفاخأت ملا عررُت 
أن الث2ور  امتطف2ت م2ن الصهاينة عب 

عآالئها يف البلد ودول العدوان. 
أما بعد ثور  21 س2بتآب، ألسس2ُت 
أن الوضَع تغرّي لأللس2ن لسببني، أولهآا 
م2ن  الصهاين2ة  دول  م2روُج س2فارات 
صنعاء وظه2ور أنصار الله يف الس2الة، 
م2ع إني ل2م أكن أع2رف عنه2م أي يَشء 
غري أنهم من صع2د . أول ما بدأ العدوان 
تكلآ2ت مع أمي لس2ني يف صنعاء؛ أني 
كن2ُت أري2د أن أعود أكون معك2م وأقو1 
بالواخ2ب، لك2ن لس2ني نص2ح أن أبقى 
يف لن2دن قائ2الً: انفع2ي البل2د م2ن  ناك 
ألس2ن.. وكان كذلك. بعد ا كنت أبحث 
ع2ن يآنيني ضد الع2دوان وقلق2ًة وأدعو 
َكث2رياً لت2ى خ2اء اإلم2و  ألآ2د املؤيد 
ولس2ني النهاري إىل املركز الذي ألرضه 
للآراس2يم الديني2ة يف لندن وألق2وا كلآًة 
ع2ن العدوان  ناك. كنت ررل2ًة خداً أني 
وخ2دُت يآنيني ض2د الع2دوان، رتعّررُت 
عليه2م واتفقنا أن نعآَل مع2اً يف النضال 
ضد الع2دوان، وكان كذل2ك، اختآعنا مع 
آمرين من اليآن وعآلنا ندوات، ووقفات 
التجاخية، َومع2ارض للصور، ولضور 
يف اإلْعاَل1، وعآلنا عىل تش2كيل خآاعات 
ضغ2ط س2يايس، ومش2اركات يف مجلس 
لق2وق اإلنَْس2ان، وبروش2ورات؛ لفضح 
خرائ2م الع2دوان َومنش2ورات يف املواق2ع 
االختآاعي2ة وتوعية عن لقيقة اأوضاع 

يف البلد وأكاذيب دول العدوان. 

- سييمعنا أنك أقمِت وقفًة احتجاجية 
مع كبار الحقوقين يف لندن ملنع محمد 
بيين سييلمان من دخييول لنييدن باعتباره 
مجرم حرب، كيف كان تجاوب السلطات 
الربيطانية والشارع الربيطاني إزاء هذه 

االحتجاجات؟ 
الحآ2ُد لل2ه رب العامل2ني الذي س2ّخر 

لنا  2ذه املنظآات كآنظآ2ة ضد تجار  
اأسلحة، منظآة العرب لحقوق اإلنَْسان، 
ش2يبا  للبحري2ن،  الحقوقي2ة  منظآ2ة 
للديآقراطي2ة والحق2وق ال2ذي يرأس2ها 
اأخ ألآ2د املؤي2د، واملناض2ل البيطاني 
س2ا1 وولتن ومنظآتنا - لقوق اإلنَْسان 

لليآن. 
نح2ن نعآ2ل مع  2ذه املنظآ2ات منذ 
بداي2ة الع2دوان ع2ىل اليآ2ن، ونتع2اون 
يف العآ2ل النض2ايل، كان عآ2الً منظآ2اً 
ومحرماً بعد نج2اح الوقفة االلتجاخية 
الت2ي عآلنا ا أَم2ا1 س2فار  اإلمارات يف 
2 ديس2آب الع2ا1 امل2ايض، وم2ن  ن2اك 
اتفقن2ا ع2ىَل تصعي2د العآل وملا س2آعنا 
ع2ن أمبار لض2ور ابن س2لآان، اتفقنا 
إىل  لض2وره  ملعارض2ة  العآ2ل  بتعزي2ز 
بريطانيا، وباملناس2بة نش2كر اإلمو  من 
منظآ2ة العرب لحق2وق اإلنَْس2ان الذين 
بذل2وا خهداً َكبرياً يف العآ2ل مع الدعايات 
يف الناق2الت يف ش2وارع لن2دن، ونحن من 
خانبنا قّدمنا القضايا للآحكآة والنائب 
العا1؛ للآطالب2ة بالقبض عليه إِذَا لرض 
باعتب2اره مج2ر1َ ل2رب ارتك2ب مجازَر 
بحق الشعب اليآني، و ناك تهم وقضايا 
مرروعة أَما1 القضاء اإلنجليزي للقبض 

عليه ومحاكآته. 

-  قدمييِت كَذلييك دعييوى بثقة قوية 
إْيَمانيياً بعدالة القضييية إىل رئيس وزراء 
بريطانيييا بعييدم بيييع السييالح للنظام 
السييعودي وقضية ملحاكمة ابن سلمان، 
كيييف كان موقف الحكوميية الربيطانية 

يف هذا؟ 
أنا لم أقد1 القضية لعد1 بيع اأسلحة، 
 2ذه كانت منظآة ضد تجار  اأس2لحة 
الت2ي قدم2ت القضي2ة يف املحكآ2ة ول2م 
تنجح؛ بسبب لساس2ية املسألة. قضايا 
مثل  ذه تطلب خلسات رسية مع أخهز  
اأم2ن وبالتأكي2د تخ2ر؛ أنه2ا تطالُب 
الحكومة بوقف بيع اأسلحة و ذا يشء، 
لألسف الشديد، لن ينجح؛ أن الحكومات 
ه2ا اأََس2اُس امل2ال، و ن2اك  الغربي2ة  آُّ
أُُم22ْور أُْمَر  تجعل قضايا ضد الحكومة 

تفشل؛ بسبب تدمل أخهز  اأمن.
أم2ا القضية الت2ي قدمنا ا نحن رهي 
محاكآ2ة ب2ن س2لآان باعتب2اره مجر1َ 
لرب، و ذه لها ررُص نجاح أَْكث2ََر بكثري 
من قضية اأسلحة؛ أننا نطالُب املحكآة 
رقط بتطبيق القانون، ومعنا أَدلٌَّة كارية 
وواري2ة تُثِبُت خرائَم لرب بن س2لآان يف 
اليآن، معنا تقاريُر م2ن منظآات دولية 
تابعة لألَُم2م املتحد  تُثِبُت  ذه الجرائم. 

 

- تعمليين كذلك يف مجييال تدريس 
الُقييْرآن الكريم والسرية النبوية العطرة 
وتوعييية الشييباب ميين خطييورة الفكيير 
ابييي لطييالب الِعْلييم يف بريطانيا،  الَوهَّ
وهييذا يضيف إىل رصيييدك مجدًا.. فهل 
ثميية عراقيييل تحد ميين هذا النشيياط؛ 

كونِك يف بلد غربي؟ 
 نواخ2ُه عدوان2اً م2ن الغ2رب؛ بس2بب 
اب2ي التكف2ريي.  الَو َّ اإلْرَ 2اب والفك2ر 
ب2دأت مس2ريتي الُق22ْرآني2ة من2ذ ع2ا1 
م200 تقريباً بدأت أدرس الش2باَب لفظ 
إْس2اَلمية  ومب2ادئ  والس2ري   الُق222ْرآن 
اب2ي  عام2ة؛ إلبعاد 2م ع2ن الفك2ر الَو َّ
الخطري.  ؤالء الشباب من ُكّل الطوائف، 
وم2ا يجآعن2ا كلنا  2و الق2رآُن الذي  و 
مذ بُه2م،  يهآن2ي  ال  للعامل2ني،  رلآ2ٌة 
يهآني أن أُعّلآهم كال1َ الله وس2ري  مري 
البرش صل2وات الله عليه وآله وأَْ 2ل بيته 
الطيب2ني الطا ري2ن. لك2ن منذ س2نتني 
تقريب2اً، لم أس2تطع مواصلَة  2ذا العآل 
بنف2س الطريقة؛ أني أنش2غل مع العآل 
النض2ايل لليآ2ن؛ بس2بب الع2دوان، و ذا 
يأم2ذ أولوي2ة يف ليات2ي َلالي2اً، مع إني 
أش2تاق إىل املدرس2ة التي أس2آيها مركز 
اإلَما1 عي عليه السال1 للعلو1. بإذن الله 
تعاىل سأعود بعد العدوان وسأواصل  ذا 

العآل ما دمُت عىل قيد الحيا . 
 

وتكييدر   2008 عييام  اليميين  زُرِت    -
خاطرك رغم كون الحرب لم تبدأ حينها 
فما الذي جعلك تستائن من الوضع يف 

اليمن آنذاك؟ 
لألس2ف رأي2ت ظلآ2اً وخ2وراً ومراب 
ودمار الوطن، مآا س2بََّب يل لزناً شديداً، 
وع2دت إىل لن2دن لزين2ة. رأي2ت نس2اًء 
مغ2باٍت م2ع عباياته2ن ومبقعات مع 
صغار 2ن يف أس2واق صنع2اء يتس2ولن، 
رأي2ت أوالداً ال تزي2د أعآار 2م ب2ني 6-ف 
يف الش2وارع، يف لرار  الش2آس يبيعون 
امل2اَء الب2ارَد واملناديل للس2يارات، قلُت يف 
نفيس ك2م من  ؤالء يآوت2ون يف لوادث 
مرورية،  2ل  ناك قوان2ني تدارع عنهم 
وعن لقوقهم، ش2ا دت رخالً أعآى مع 
عص2اه يف الش2ارع يبك2ي ويق2ول بناتي 
وزوخت2ي يف البي2ت ما معنا ن2أكل لقآة، 
رأي2ُت العاصآ2ة تعان2ي ب2ال كهرباء وال 
ماء، لك2ن بيت الحاكم مول2ٌع بالكهرباء 
مثل ديزني باري2س، رأيت نارورات تُرشُّ 
املاء 24 س2اعة يف بيت الحاك2م، والناس 
بدون م2اء، رأيت ص2وراً ضخآة لتآجيد 
العاصآ2ة  أرخ2اء  مختل2ف  يف  الحاك2م 
صنع2اء، والن2اس تآوُت م2ن الجوع، لم 
أص2دق أن  ناك ظلآاً بهذا الحجم يف بالد 

أ1ُُّ كلثو1 باعلوي محاميٌة لقوقيٌة لرضمية شامخة، وامرأ  يآنية أصيلة تقيم 
يف العاصآة البيطانية لندن، واشتهرت بحبها لوطنها اليآن والوقوف بجسار  
يف وخه الطغا  وامللوك الجبابر  الذين تنحني لهم الرقاُب الذليلة وتقبل أياديهم 

املخّضبة بالدماء بكبياء. 
من صغر ا تآقت الكيان الصهيوني ملعررتها بعدوانه وتسلطه ولقده عىل 
العرب واملسلآني.. دارعت وما تزاُل عن قضيتها اأََساسية، منا ضًة العدواَن 

اأمريكي السعودي عىل اليآن، مؤمنًة بروح العدالة التي ستحقق يف اأرض قبل 
يو1 الَعْرض. 

املحامية أ1ُّ كلثو1.. أمت وليد  لخآسة إمو  انتقلت إىل بريطانيا ليث كان 
أمو ا اأَْكَب يسكن  ناك وعآر ا 16 عاماً.. لصلت عىل شهادات لغة، متوسط، 

ثانوي.. دملت الجامعة ودرست قوانني بريطانيا 3 سنوات، لصلت عىل بكالوريا 
يف القوانني من خامعة وولفر بتون، بعَد ا لصلت عىل ماخستري يف القوانني 
التجارية والفنون يف أوروبا وبريطانيا بجامعة لندن.. تدربت كآدرسة للقوانني 
لطالب البكالوريا.. عآلت بعد ا مع رشكة تخصص يف محكآة الجنايات وذلك 

لرتقَي إىل كلية الحقوق. 
 العدواُن عىل اليآن لارُز ا لدراسة القوانني الدولية، و ا  ي اليو1 لها دوٌر 
ٌف وعظيٌم؛ للدراع عن بلد ا اليآن ولنرش مظلوميته التي تجاوزت ُكّل  مرشِّ

الحدود.. 
صحيفة املسري  بدور ا التقت بأ1ُّ كلثو1 باعلوي -مدير  منظآة لقوق 

اإلنَْسان لليآن وأخرت معها الحوار التايل يف لندن.

يوم 7 نوفمبر 
2016 امام 

مكتب المدعي 
العام في 

لندن، فكتوريا 
استريت، 

لتسليم ملف 
األدلة لجرائم 
الحرب وطلب 

محاكمة 
أعضاء التحالف 

السعودي 
األساسيين 
وحكامهم
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الحكآ2ة واإليَْآ2ان. وطبعاً كن2ُت أقرأ يف 
صحف الغرب أن  ذا الحاكم كان يتعاَوُن 
م2ع الصهاين2ة يف لربه2م املزع2و1 ضد 
اإلْرَ 2اب وكم يآني2ني امتُطفوا وامتفوا 
عب الس2نني. أمو زوخة عآ2ي كان ألد 
املختطفني. نعم ظلم وخور وخبوت مأل 
قلبي لزناً شديداً ولم أستطع البقاء كآا 
تآنيت لينها وعدُت إىل لندن مكسور .

 
-  قبييل العدوان بي 3 شييهور رأيِت يف 
منامك رؤيا جعلتك تربطينها بالعدوان 

هل باإلْمَكان التحدث عنها؟
نع2م،  ذه رؤيا عظيآ2ة وأنا عىل ثقة 
أنها ب2رش ، ولكن علينا الص2بُ وتقوية 
اإليَْآ2ان والعآل الجاد بإمالص يف س2بيل 

الله. 
مطل2ع الع2ا1 2015 رأي2ت يف منام2ي 
اإلَم2ا1 علي2اً علي2ه الس2ال1 واقف2اً أَما1 
صف2وف من خنود مرصوص2ني بطريقة 
خآيل2ة وملف2ه صف2وٌف م2ن الجن2ود، 
كأنه2م يتجّه2زون للقتال. وأن2ا معجبٌة 
يف رّص الصف2وف الجآيل2ة، قلت: كأنهم 
بني2ان مرصوص. س2آعت صوت2اً يقول 
يل » ؤالء أبناء اإلَم2ا1 عي،  ؤالء أنصار 
الل2ه« صح2وُت من املن2ا1 وتبّس2آت. لم 
أكن أعرف اس2م أنصار الله لينها )ِدائآاً 
أسآع لوثيون( ملا بدأ العدوان، عررت أن 
أنص2اَر الله عىل لق م2ن  ذه الرؤيا؛ أن 
اإلَم2ا1َ علياً عليه الس2ال1 لق؛ لذلك كنُت 
أريد أن أعود أكون مع أَْ 2ل الحق، أَْ 2ل 
الصف لكن أم2ي نصح أن أدعم البلد من 

 نا ورعلُت كذلك.

- 26 آذار 2015 ماذا يعني لِك؟
26 آذار ع2ا1 2015  و ذكر  أبش2ع 
ظل2م وخ2ور م2ن أنظآ2ة الدخ2ال ض2د 
اإلنَْس2انية، أبش2ع م2ن النظ2ا1 النازي؛ 
أنه يحُص2ُل تحَت رعاي2ة اأَُم2م املتحد  
التي أُّسس2ت ملنع خرائم النازية، كش2ف 
اأقنع2ة عن ُكّل منار2ق ظالم كاذب أرش 
يف ُكّل أنح2اء العال2م، بداي2ة نهاية اأَُم2م 
املتح2د  نفس2ها ودول الذي2ن يتحكآون 
عليه2ا الذين  2م وراء  ذا الع2دوان »ألم 
غلبت الرو1 وستُغلب«.. وعٌد من الله غري 
مكذوب. ق2ال تعاىل: )َوال يَْحَس2بَنَّ الَِّذيَن 
َكَفُروا أَنََّآا نُْآِي َلُهْم َمرْيٌ أنُْفِس2ِهْم إِنََّآا 
نُْآِي َلُهْم ِليَْزَداُدوا إِثًْآا(.  ذه لكآة الله، 
 و امتارنا -ُسبَْحانَُه َوتََعاَل2ى- أن نكون 
نحن رمزاً للتآحي2ص ليآيز الله الخبيث 
من الطيب، رصبٌ خآيٌل والله املستعان. 

دوٌر يف  لييه  كان  أخييوك حسيين..   -
تحفيزك ودعمييك على املضي يف دربك 
العظيييم لالنتصار ملظلومييية وطنك.. 
اطلعينا إن أمكيين على تفاصيل اللحمة 

األسرية املثمرة؟
 لسني لفظه الله  و أمي وأستاذي 
وصديق2ي ويف مقا1 أبي، طبعاً أبي وأمي 
أموات، الل2ه يرلُآهم.. أستش2ريه يف ُكّل 
اأُُم2ْور و و يَُعلُِّآني ويشّجعني بالقيا1 
يف العآ2ل.  و س2نٌد يل وزمي2ي يف العآل، 
لي2ث يقو1 بعآ2ل تطوع2ي للآنظآة يف 
مج2ال اإلغاث2ة للنازلني، ب2ارك الله ريه 
وكث2ّر م2ن أمثال2ه. ل2و كان أخ ُكّل امرأ  

لسيناً، لكانت الدنيا بخري. 
 

- ميين سيياعدك يف إيصييال صوتييك 
للحكومة يف اليمن؟ 

يف بداي2ة الع2دوان تعّرر2ُت عىل بعض 
اإلمو ، منهم القايض آم2ال الدبعي التي 
الوات2س وكان  إىل مجآوع2ات  ضّآتن2ي 
ريها الوزير لس2ن زيد.  ناك كنا نجاِدُل 
ورص  رش2د م  إىل  للع2ود   املرتِزق2ة؛ 
الصف2وف ض2د العدوان، لك2ن معظآهم 
أب2وا إال أن يش2ّقوا الص2ف. م2ن م2الل 
منش2وراتي يف الجروب2ات ض2د العدوان، 
الوزير لس2ن زيد ضّآني إىل مجآوعاته 
وتعلآُت منه وتعررت ع2ىل أَْلَرار الوطن 
مثل الدكتور يوسف الحارضي، والدكتور 
إس2آاعيل الوزير، ولسني زيد يحيي بن 
عقي2ل، العقيد لآي2د عبدالق2ادر عنر، 
املحام2ي القدير يحي2ى الحوثي وكثريين 
من أَْلَرار وأرشاف الوطن الذين سا آوا 

يف تعليآي عن املش2هد السيايس والتأريخ 
واأل2داث وتزويدي باأمب2ار عن خرائم 
الع2دوان، مآ2ا أرادني بالقي2ا1 يف العآل 

النضايل يف الخارج. 

-  ضميين نشيياِطِك االغاثييي عملييِت 
مؤتمراٍت وندواٍت يف لندن وجنيف.. كيف 

انعكس ذلك لتوضيح مظلومية اليمن؟ 
نّظآ2ت العدي2َد م2ن الن2دوات باللغ2ة 
اإلنجليزي2ة يف لن2دن وبرمنجها1، وكانت 
اإلنجلي2زي  الش2عب  لتوعي2ة  مفي2دً  
واملنظآ2ات اإلنجليزي2ة، بآ2ا يج2ري يف 
اليآ2ِن م2ن ع2دوان، وكآ2ا ت2َرون  ناك 
تَح22رٌُّك ش2عبيٌّ َلالياً ض2د دول العدوان 

ولكامها، وعىَل رأسهم بن سلآان. 

كذلك الحآالت يف خنيف لها أثٌر لتوعية 
الش2عوب، و ذا ما يفيدنا؛ أن الش2عوَب 
تس2تطيع أن تطالَب لكوماتها بالتدمل 
الري2ع إليقاف  ذا العدوان ومحاس2بة 
مرتكب2ي خرائم ل2رب، وطبع2اً الظهوُر 
يف اإلْع2اَل1 باللغ2ة اإلنجليزي2ة واملواق2ع 
اإللكروني2ة باإلنجلي2زي له أث2ر إيجابي 

للتوعية.
نس2أل الله أن يعينن2ا يف املزيد يف  كذا 
عآ2ل.. بالنس2بة لإلغاث2ة،  2ذا يف عيني 
قط2ر  م2اء يف البح2ر، لكن2ه أرض2ل من 
ال يشء. نح2ن َكآنظآ2ة ال نن2رش صور 
اإلغاث2ة؛ لفاظ2اً ع2ىل كرام2ة أَْ 2لنا يف 
البل2د. لك2ن عآلن2ا موث2ٌَّق ومرت2ٌَّب ومع 
الص2ور للتثبيت ورقاً للقانون. ألف تحية 

الكرم2اء  املجهول2ني  للجن2ود  والتقدي2ر 
املتطوع2ني للقيا1 يف  ذا العآل مثل أمي 
لسني، اأستاذ عي عبدالكريم املنصور، 
اأستاذ  إيَْآان اانيس، ربنا يجزيهم مريَ 

الجزاء يف الدارين. 
 

عندمييا  للييوراء  بذاكرتييك  لنعييود   -
12سيينًة يف حديييث ودي  كان عمييرك 
مييع صديقييات سييعوديات، وكل واحدة 
تتحييدث عيين طموحهييا يف املسييتقبل 
فقلتي أحلم بأن اكون صحفيًة ومحامية 
ألفضييح نفيياق وفسيياد آل سييعود، فهل 
كنِت رغم سنك آنذاك َتِعْنَ حجَم فساد 

آل سعود؟ 
 كان ذل2ك يف أل2د أيّا1 ش2هر رمضان 
املب2ارك، وانك2ر ماط2ري مل2ا البن2ات 
ش2به  طآول2ي  وع2ىل  ع2يَّ  ضحك2ن 
املس2تحيل. لكن الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَل2ى- 
أعانن2ي عىَل التغل2ب عىَل تلك الس2خرية 
منه2ن، لي2ث ألهآن2ي أن أدع2و الل2ه يف 
الكعبة. دعوت الله يف الس2جود يف الكعبة 

أن يحقق يل ألالمي.
كن2ُت أع2رف ع2ن النف2اق، والدخ2ل، 
والتعص2ب، والفس2اد، وكل يَشء قبي2ح 
يف ذل2ك املجتآ2ع الذي يّدعي اإلْس2اَل1 وال 

عالقة لهم بهذا الدين العظيم. 
كن2ت أر  كي2ف يلآلآ2ون الن2اس يف 
الش2وارع مث2ل الخرر2ان ويرمونه2م يف 
الس2يارات الحآراء بزعم أنهم مخالفون 
أن  كي2ف  أر   كن2ت  اإلقام2ة،  لقوان2ني 
»املطوعني« يرضبون النساء يف الشوارع 
بزعآه2م أننا مخالف2ات للصالت يف وقت 
الصالت، ربن2ا يح2ّرر أرض الحرمني من 
 2ؤالء املجرمني بحق س2يدنا محآد وآله 

الطيبني الطا رين قريباً. 
َلالي2اً أر  نف2َس النفاق م2ن اأعداء 
و«اأصدق2اء«، لي2ث يوخد تقلي2ٌل كبريٌ 
أ آي2ّة القضية يف املحكآ2ة والقول إنها 
›مس2تحيل أن ينج2ح«،  ؤالء نس2وا اللَه 

َوأن الله عىَل ُكّل يشء قدير. 

- هل ترين أن تغيري املبعوث اأُلَميمي 
سيييلعب دورًا إيجابييياً لصالييح قضيتنا 

ًة أن جنسيته بريطانية؟! وَخاصَّ
ال، ولكن أتآنى أن اكون مخطئًة، رأنا 
ال أث2ق بَآن كان يعآل يف وزار  الخارخية 
أَّوالً، وبعد 2ا يف اأَُم22م املتح2د ، بغطاء 
منظآة مدنية، ليثبت لسن نواياه، عليه 
أن يطال2َب بوق2ف الحصار ر2وراً وبدون 
أي2ة رشوط ووق2ف القص2ف، وال2را1 
س2ياد  دولة اليآن، أي كال1 غري ذلك  و 
لالستهالك، اأُُم2ْور واضحة تََآاماً  ناك 
عدوان غري مبر وبدون قرار أَُم2آي عىل 
دولة لها سيادتها وارتكاب خرائم بشعة 
بح2ق ش2عبها وبُنيته2ا التحتي2ة، بح2ق 

اأطفال والنساء دون وخه لق. 

- هل من رسالة أخرية تودين طرَحها 
من خاللنا؟

أل2ُف تحي2ٍة وتقديٍر لرخ2ال الرخال يف 
خبهات الع2ز والكرامة. أنتم مريُ الرخال 
ع2ىَل وخ2ه اأرض. أل2ف تحي2ة وتقدي2ر 
للس2يد املؤمن الصالح عبدامللك بدر الدين 
الحوث2ي وأعوانه املخلصني م2ن الجيش 
واللجان الش2عبية، اعلآوا أن اللَه معكم، 
رنعم املويل ونع2م النصري، دعواتُنا معكم 
دوم2اً، تقب2ََّل الل2ُه من2ا ومنك2م صال2َح 

اأعآال. 

رفعنا قضية لمحاكمة بن سلمان باعتباره مجرَم حرب 
وهناك فرص كبيرة لنجاحها

26 آذار عام 2015 هو ذكرى ألبشع ظلم وجور من 
أنظمة الدجل ضد اإلنسانية وكشف األقنعة عن كل 

منافق ظالم وكاذب

نّظمنا ندوات باللغة اإلنجليزية في لندن وبرمنجهام 
للتعريف بمظلومية اليمن وحاليًا هناك تحـّرك شعبي 

ضد دول العدوان 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
فلسطن اإلباء يف وجه العداء كلُّ ما تحتاجه اأُلّمُة للنهوض

مغفلون.. أم مستغفلون؟
منير الشامي 

ونح2ُن عىل أعت2اِب الع2ا1 الرابع م2ن العدوان 
ومقدراتن2ا  ش2عبنا  ع2ىل  الس2عودي  اأمريك2ي 
ولألس2ف الش2ديد م2ا زال  ناك من بن2ي خلدتنا 
م2ن ينظر إىل  2ذا العدوان البش2ع نظ2ر  الرضا 
ب2ه والتأييد له ويش2كر س2لآان ويس2بح بحآد 
الش2يطان، ريحش2د ويحرض وين2رش اأكاذيب 

والشائعات ويروج..!
لس2ت أدري ماذا أس2آي أمثال  2ؤالء وال بأية 

كلآات أصفهم..!
رثالث2ة أع2وا1 م2ن قت2ل اأطف2ال والنس2اء 
واملدني2ني يف مج2ازَر ولش2ية اس2تهدرت املباني 
ودم2ار  ي2و1 ولص2ار  ُكّل  22ة  والَخاصَّ العام2ة 
انكش2فت ريه2ا الحقائُق وظهرت ريه2ا اأ داُف 
أم2ا1 وضوله2ا  رتع2ر   للع2دوان،  الحقيقي2ُة 
وانكش2فت س2وآته ورضح2ت أدوات2ه أم2ا1 ُكّل 
العي2ون ويف ُكّل اأس2آاع وأدركت2ه ُكّل األب2اب، 
إذ أن2ه ل2م يع2د ماري2اً ولم يك2ن مارياً ع2ىل ُكّل 
اليآني2ني أن العدوان  دُره تركيُعهم وإمضاعهم 
واس2تعباد م خآيعاً بال اس2تثناء وبعبار  أُْمَر  
آل س2عود  بنظ2ا1  مآثل2ة  اإلخ2را1  مآلك2ة  أن 
يدارع2ون عن رشعية إبقاء أم2ر اليآن واليآنيني 
بيد م، وأن قرار مس2تقبل اليآ2ن واليآنيني لقاً 
لهم  م م2ن يقررونه ور2ق مصالحهم و وا م؛ 
بس2بب غرور 2م واس2تكبار م ورك2وع النظا1 
السابق وأركان العآالة والخيانة لهم وتسبيحهم 
بحآد بني سعود ُكّل ذلك خعل أسفَه امللوك وأقبح 

اأمراء ينظرون إىل اليآن وش2عبه ملكاً لهم ولهم 
لق الوصاية والوالية عليه دوماً وأبداً. 

 2ذه لقيق2ة ال ينكر 2ا أي يآن2ي وخآي2ع 
وألزابه2م  انتآاءاته2م  بآختل2ف  اليآني2ني 
وطوائفه2م وتياراته2م يعرر2ون  2ذه الحقيقة 
م2ن بع2د قيا1 الث2ور  ع2ا1 1١٩٦٢ وم2ن قبلها 
ولتى  ذه اللحظ2ة ويتكلآون بها يف ُكّل مجلس 

ومناسبة لتى اليو1.
وم2ا التحالُُف الش2يطاني ال2ذي كّون2وه وعاصفة 
الحز1 التي أطلقو ا ليل السادس والعرشون من شهر 
)آذار( م2ارس 1٢٠١٥ إال للدر2اع عن رشعية الوصاية 

والوالية واالستعباد لليآنيني َومن أخل لآايتها. 
وم2ا دام2ت  ذه  2ي الحقيق2ة الت2ي يعلآها 
اليآنيون خآيعاً يف املايض والحارض ويف مقدمتهم 
أوالد العاصفة وش2كراً س2لآان رلآ2اذا يغفلون 
عنها أَْو باألر  يتغارلون عنها ولم يعد لهم عذٌر 
يدارون عبوديتهم أسياد م ملوك العهر واإلخرا1 
وأم2راء املج2ون واالنح2راف وال لت2ى أدنى مبر 
يخف2ون وراَءه نذالتهم ولقارتهم ورضيحتهم!، 
و 2م قد ذاق2وا م2رار  كأس العدوان ولس2عتهم 
نريانه ومنقهم لصاره ووباله مالل أعوا1 ثالثة 
رأوا بأعينهم وسآعوا بآذانهم ُكّل اأدلة والبا ني 
من قاد  اإلخرا1 وإموان الش2يطان وعبيد اليهود 

واأمريكان لكا1 الخليج. 
أليس من لقنا أن نسأَلهم ونسآع اإلخابة من 

املرتزقة والخونة املتواخدين بيننا؟ 
ملاذا  2ذا اإلرصار ع2ىل البق2اء يف ذل العبودية 

وأمامهم ررص التحرر؟ 

مل2اذا تغضبون من ثبات أبطالن2ا وانتصاراتهم 
وش2جاعتهم وإقدامهم و م يدارعون عنكم وعن 

أرضكم ورشركم وكرامتكم؟ 
ملاذا نر  وخو كم مس2ودً  لينآا تسآعوننا 
نق2ول إن الع2دوان أمريكي صهيون2ي اأصل عىل 
اليآ2ن وأن بني س2عود وأوالد زايد مج2رد أدوات 

إخرامهم وبشاعتهم؟ 
م2ن يث2ري غضبك2م ويش2عل ن2ريان الحقد يف 
قلوبكم إذا س2آعتم رصمتن2ا وبراءتنا من أعداء 

الله؟ 
كي2ف ترخون م2رياً مآ2ن يقتلك2م وتطلبون 

سالماً مآن يعتدي عليكم؟ 
أال تُجيبون؟ 

ال يه2م أخبت2م أ1 ل2م تجيبوا، رلن تس2تطيعوا 
إمف2اَء لقيقتك2م بع2د الي2و1، ولكنن2ا نع2رف 
إخابتكم كآا تعررونه2ا وندرك إنها إخابة والد  

لكل التساؤالت وإن شئتم أمبتكم بها.. 
رآ2ن اتبع مطوات الش2يطان ووقع يف لبائله 
ص2ار مثل2ه ومنه ب2ل إنك2م أمبث من2ه ومثلكم 
كآثله رإبليس لو أطاع أمر الله وسجد اد1 لظلت 
مكانتُه عند الله أررع وأخل وأعظم من آد1 ولكنه 

استكب رقال أنا مري منه.
وأنت2م أَْكث2َر مبث2اً منه رلو تبت2م َوأطعتم الله 
ووقفتم يف وخه الظاملني واملستكبين وانضآآتم 
إىل الدراع عن محار1 الله معنا لكنتم مثلنا ومرياً 

منا ولكنكم أبيتم.
ول2ن نقول لك2م إال كآا قال نبي الل2ه إبرا يم 

عليه السال1 لقومه »إف لكم وملا تعبدون«. 

اليمن أمام مؤامرة دولية كبرى
اللواء مجاهد القهالي*

ٌد بال2زوال كدولة  اليآُن مه2دَّ
ومه2دد بالتقس2يم إىل دوي2الٍت 
ٌد بكارثة  صغري  متنالر  ومهدَّ
إنَْس2انية غري مس2بوقة؛ بسبب 
الحص2ار والحظر الج2وي، ذلك 
ما تضآنه تقري2ر اأمم املتحد  

ملجلس اأمن. 
وقب2ل أن ننتظ2َر م2ا س2وف 
يصدر ع2ن مجلس اأم2ن إلنقاذ 
اليآ2ن م2ن اأمط2ار املحدقة به 
رعلين2ا كيآنيني أن ننقذ أنفس2نا 
نق2َف  وأن  اأمط2ار  تل2ك  م2ن 

بآس2ؤولية أما1 ش2عبنا وما يتعرض له من لرب 
تدمريية تشنها دول العدوان وااللتالل وما تغرسه 
تلك ال2دول من ثقارات العن2ف والكرا ية والفرقة 
واالنفصال والتقس2يم والتجزئ2ة التي لم ينُج منها 
ألد رلن يبقى الشآال شآاالً والجنوب خنوباً. 

إن دوَل العدوان يف لربها التدمريية قد ألرقت 
اأم2رض والياب2س وب2ذرت ب2ذور التقس2يم منذ 
الو ل2ة اأوىل لش2ن  2ذه الح2رب، 
إن ل2رب دول الع2دوان ع2ىل اليآن 
الرشعي2ة  ع2ود   بس2بب  ليس2ت؛ 
املزعومة، بل بهدف الغزو وااللتالل 
والتقس2يم والتجزئ2ة ونه2ب الثرو  
ور2رض الوصاي2ة عىل اليآ2ن إىل ما 
ال نهاي2ة وم2ا الرشعي2ة إاّل ذريع2ة 

وأكذوبة كب . 
إنَّنا اليو1َ كيآنيني ملزمون أَْكث2َر 
ل مسؤولية  من أي وقت مىض بتحآُّ
الحفاظ عىل  ذا الوطن دولًة َوأرضاً 
وإنَْس2اناً، و ذا يتطلب من2ا خآيعاً 
يف طول الس2الة وعرضها أن نش2قَّ 
طري2ق التس2امح والحوار والتواص2ل مع بعضنا 
البعض، راليآن محتاج لكل أبنائه، أن يهبوا  بة 
رخ2ل والد ل لتَصّدي واملواخه2ة للعدوان والغزو 
وااللت2الل، ولوض2ع ثقارة التس2امح والتعايش 

يف م2ا بينن2ا ر2وق ُكّل ثقارات العن2ف والكرا ية 
تزرعه2ا  الت2ي  واإلر 2اب  والتط2رف  والفرق2ة 
دول الع2دوان املس2نود  م2ن أمري2كا وبريطانيا 
وإرسائي2ل، رباأوطان تحف2ظ الكرامات وتصان 
اأع2راض وتحق2ن الدم2اء وبدونها، ر2ال كرامة 
لش2عب يعي2ُش تحت وط2أ  االلت2الل وال كرامة 

أبنائه يف ظل الغزو واالستعآار. 
املجل2س  التصحي2ح نطال2ب  إنن2ا يف تنظي2م 
السيايس اأعىل أن يُآدَّ يَد الحوار مع ُكّل أبناء  ذا 
الوطن، رهو املسؤول أما1 الله وأما1  ذا الشعب 
يف الدع2و  إىل مصالح2ة وطني2ة ال تس2تثني ألد 
عىل قاعد  التس2امح والتعايش الس2لآي والسلم 
االختآاع2ي والتعدد الس2يايس والتبادل الس2لآي 
للسلطة والحفاظ عىل الولد  واأمن واالستقرار. 
ر2ال تتوقع2وا مرياً م2ن مجلس اأمن ي2ا أبناء 
اليآن، ر2إذا نطق الغراب وقال م2رياً رأين الخري 
من وخه الغ2راب.. رلنعتآْد عىل أنفس2نا من بعد 
الله والله مع املتقني.. ولسبنا الله ونعم الوكيل. 

*رئيس تنظيم التصحيح

شهيد 
الحقيقة..!! 

ضيف اهلل سلمان

ه���ك���ذا ف�����اَز ب��ال�����ش��ه��ادِة )ع����اب����د(!! 
و�شيبقى على )احلقيقة( �شاهد..!!

وع����ل����ى ن���ه���ج���ه ���ش��ن��م�����ش��ي رج������ااًل
ول������ه ب����ال����دم ال����زك����ي ن����ع����اه����د..!! 

ن���ت���وان���ى  ل������ن  اأن������ن������ا يف اجل�������ه�������اِد 
وارد..!!  غ��ُر  �شرِعنا  يف  فالتواين 

ف�شاًل  يكفيك  االإع�����الِم  �شهيَد  ي��ا 
اأن����ك ال���ي���وم يف جم��ال��ك َرائ������د..!!

يف ن��ع��ي��ِم اخل����ل����وِد اأ���ش��ب��ح��ت ح��ي��اً
بك تزهو على )النجوِم(!!)عطارد(!! 

اأق����وُل!!ح����ي����اًء  م�����اذا  اأدري  ل�����ش��ُت 
الق�شائد!!؟؟   مل�شتواَك  كيف ترقى 

)َج����َواٍد(!! بعَد  البقاَء  �شئمَت  ه��ل 
واح���د؟!!   امل�شرِة  يف  العهُد  ه��و  اأم 

ي��ذه��ُب ال��ن��ا���ُس.. وامل���واق���ُف حتكي 
مْن ُهُم املوؤمنوَن عنَد ال�شدائد..!!  

���َد ال�����وف�����اَء ي��ق��ي��ن��اً  اأن������ت م����ن ج�������شَّ
املقا�شد..   ن��ل��َت  ال�شهيِد  وب��ذك��رى 

ع��ظ��ي��ٌم  ف������وٌز  اخل����ت����اِم  ���َن  ُح�������شْ اإن 
ه���ك���ذا ف����از ب���ال�������ش���ه���ادِة )ع����اب����د(!!  

يُظِه�رون  الذي�ن ال  األع�داء  جي�داً حقيق�ة 
ل�ه الع�داوَة، ويُحّص�ن نفَس�ه من أي�ة مؤثرات 
خارجي�ة، وس�يكون عىل ق�دٍر عاٍل م�ن الحذر 

واالنتباه لخطورة العدو وتَح�ّركاته. 
�ة اإلْس�اَلمية  يمكن إرجاء أس�باب تراجع األُمَّ
يف الحقب�ة األخرية إىل س�بب واح�د، يتمثل يف أن 
هناك توجهاٍت من األنظمة والجماعات املحسوبة 
عىل اإلْس�اَلم حرصت الديَن اإلْس�اَلمي يف الصالة 
والصوم فقط، وقّدموا الديَن بتلك الجزئية وعّطلوا 
الُق�ْرآن الكريم الذي هو دس�توٌر إلهي يشمل ُكّل 
األحكام والقوانني والتوجيهات التي تقدم اإلْساَلم 
منهاجاً واس�عاً ومكتمالً، وتتجُه باإلنَْس�ان نحَو 
معرفة الله وتنظيم ُكّل ش�ؤون الحياة عىل أساس 
العدال�ة والقي�م املثىل، وبه�ذا فال يكتم�ل الدين 

إال بالعم�ل بكل ما جاء يف الُق��ْرآن وتفعيل دور 
اإلنَْسان يف الحياة وفق ُموّجهات كتاب الله، حيث 
ال يمكن اكتماُل الدين بدون الجهاد يف س�بيل الله 
ومواجهة الظل�م والظاملني أعداِء الل�ه واملنافقني 
واملس�تكربين، وال يكتم�ُل الجه�اُد إذا ل�م يك�ن 
انطالقاً من التوجيهات الُق�رْآنية وااللتزام بأوامر 

الله تعاىل التي جاء بها الكتاب. 
�ة   ربما رأى الش�هيُد القائ�ُد أن ما أَصاَب األُمَّ
اإلْساَلمية من تراُجٍع وهواٍن وَضْعٍف أمام األعداء 
ومش�اريِعهم معّل�ٌق بإحالل األنظمة السياس�ية 
وتوّجهاتها مح�ل الُق�ْرآن الكري�م؛ ولذلك اتجه 
ه�و _الش�هيد القائد _ إىل َش��دِّ الناس إىل كتاب 
الل�ه وتثقيفهم بثقافة الُق�ْرآن يف مس�ار متدرٍج 
من خ�الل املالزم عىل نحٍو متس�ٍق )معرفة الله، 

والثقاف�ة الُق�رْآنية، وامل�واالة واملعاداة، ودروس 
رمضان، وأعدوا لهم... إلخ(. 

هك�ذا قّدم الثقافَة بداية باإليَْمان بالله ثم بناء 
الوعي ثم اإلعداد والتَح�ّرك بالجهاد يف سبيل الله 

إلرس�اء الحق والعدالة اإلنَْس�انية. 
وهن�ا يُْمِكنُن�ي أْن أوضح أه�ّم م�ا تتميُّز به 
املس�ريُة الُق�رْآنيُة يف أنها مرشوُع هدى ال يضيق 
_ كم�ا ه�ي ح�ال املذاه�ب _ بح�دود رصاعات 
أيديولوجي�ا املأث�ورات، ب�ل إنها مس�ريٌة تنطلُق 
م�ن الُق�ْرآن إىل الواقع وتتس�ع لتش�مل بالهدى 
ُكّل الكيان�ات وتحت أية مس�ميات، ويمكن لهذه 
��َة عاملياً بالُق��ْرآن وأعالم  املس�رية أن تقوَد األُمَّ
الهدى، متجاوزًة حدوَد املش�اريع الدينية وحتى 

السياسية األُْخَرى.

ونتعاهد معكم بأن نبنَي دياَركم مع ديارنا وأرَضكم مع أرضنا. 
 وآالُمنا تلمِلُم آالَمكم، وس�نضحي ألجلكم بكل ما نستطيُع التضحيَة 
به.  ألجل أن تبقى فلس�طني حرة مس�تقلة أبية قادرة عىل مواجهة ُكّل 

التحديات واملعوقات التي قد تواجهها لنيل حريِتها والعيش بسالم. 
وش�عُب اليمن يعت�زُّ ويفتخُر بك�م وبما قدمتموه يف الس�نني التي 

مضت. 
 وسننترص؛ ألن الله معنا. 

ول�و لم نكن إال القليل، فهذا وعٌد إلهي وَعَدُه اللُه ألوليائه الصالحني 
الذين يتبعون الحقَّ خريَ اتّباع، وعَدهم بالنرص األكيد.. لقوله تعاىل )َكم 

اِبِريَن(.  ن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثريًَة ِبإذِْن اللَِّه واللَُّه َمَع الصَّ مِّ
س�نميض معاً لتحقيِق الس�الِم واألمِن واالس�تقراِر، ونحن جنٌد من 

جنود الله، وجنُد الله هم الغالبون بإذن من الله. 
)َوإِنَّ ُجنَْدنَا َلُهُم اْلَغاِلبُوَن(. 

)َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم(.
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جهاُد الدفع، حكُمه، أدلُته، شواهُده العملية
العالمة عبدالرحمن شمس الدين

بسم الله الرلآن الرليم
الحآ2ُد لل2ه ربِّ العاملني 
وصىل اللُه وسلم عىل سيدنا 
الطا رين...  وآل2ه  محآ2د 

أما بعُد..
رإن للجهاد رضالً كبرياً، 
ومكانًة عظيآًة يف اإلْس2اَل1 
وذلك أ آيته الكبري ، رعن 
الجه2اد يحفظ  ذا  طريق 
الدين وتحفظ ديار اإلْساَل1 
لإلْس2اَل1  الع2ز   وتتحق2ق 
وتتحق2ق  واملس2لآني، 
وللغ2زا   للكف2ار  املذل2ة 
تررع  وب2ه  واملس2تعآرين، 

راية اإلْس2اَل1، وينترش الدين يف مشار ق 
اأرض ومغاربه2ا ويت2م تبليغ2ه للناس، 
وقد قال رس2ول الله صىل الله عليه وآله 
وس2لم يف لديث طوي2ل ورد عنه: «رأس 
اأم2ر اإلْس2اَل1 وعآ2وده الص2ال  وذرو  

سنامه الجهاد».
وقد اتفق خآيُع علآاء املس2لآني عىل 
أن الجه2اد ررض وواخب عىل املس2لآني 
وقسآوه إىل قسآني: خهاد طلب، وخهاد 

درع.
وكالمنا ع2ن خهاد الدر2ع ويآكن أن 
نس2آيه بالجهاد الدراعي و 2و الجهاد 
ال2ذي يه2دف إىل لآاي2ة دي2ار اإلْس2اَل1 
ولآاية أ له2ا يف لال تم االعتداء عليها 
من قبل الكفار أَْو البغا  أَْو املس2تعآرين 
و 2ذا الجهاد ر2رض عني ع2ىل ُكّل أرراد 
املس2لآني الذي2ن تحقق2ت ريهم رشوط 
الجهاد و ناك بعض الحاالت التي يتعني 
الجهاد ريه2ا، أي أنه يصبح ررض عني، 
و 2ي لالة النف2ري الع2ا1 الت2ي يعلنها 

اإلما1 الحاكم.
وخهاُد الدر2ع أعظُم أخ2راً من خهاد 
الطل2ب؛ أن خهاد الدرع ريه لفظ رأس 
مال املس2لآني، وخه2اد الطلب ريه طلب 
رب2ح ولفظ رأس امل2ال مقد1 عىل طلب 

الربح.
الدر2ع أصع2ب م2ن خه2اد  وخه2اد 
الطل2ب؛ أن خه2اد الدر2ع يش2به بدرع 
الصائل، وله2ذا أبيح للآظل2و1 أن يدرع 
عن نفس2ه كآ2ا قال الل2ه تع2اىل: ﴿أُِذَن 
ِللَِّذيَن يَُقاتَل2ُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُآوا﴾؛ أن درع 

الصائل خهاٌد وقربة. 
كآ2ا أن الدر2اع ع2ن اأوط2ان رطر  

وإيآان.
بيت2ه  يعت2ب  لإلنس2ان  الوط2َن  أن 
وليات2ه، وبآراخع2ة لي2ا  البرش وغري 
الب2رش يالل2ظ أن ل2ب اأوط2ان رطر  
مرك2وز  يف املخلوقات، رالحيوانات تحن 
إىل أوكار 2ا، والطي2ور ت2ن إذا غ2ادرت 
عش2ها، كذلك اإلنس2ان ال2ذي كرمه الله 
تعاىل يحن بحكم الفطر  إىل بلده ووطنه 

الذي ولد ريه ونشأ عىل أرضه.
وعلين2ا أن نس2تذكر املوق2ف للنب2ي 
ص2ىل الله علي2ه وآله وس2لم يو1 أخبه 
قومه ع2ىل ترك الوطن ال2ذي تربى ريه 
وعاش عىل أرضه ماذا رعل، لقد ترصف 
بطبيعة الفطر  البرشية روقف يتأسف 
عىل مروخه من بلده، رلقد س2آعه من 
ش2ا ده و 2و عىل راللت2ه بالَح2ْزَوَرَ  
يق2ول صل2وات الل2ه علي2ه وع2ىل آله: 
«والله إنك لخري أرض الله، وألب أرض 
الله إىل الله، ول2وال أني أُمرخت منك ما 
مرخت» قال الحاكم يف املس2تدرك:  ذا 
لديث صحيح عىل رشط الشيخني، ولم 
يخرخ2اه، ركالمه صىل الل2ه عليه وآله 
وس2لم ليس بطبيع2ة النبو  والرس2الة 
ولك2ن بطبيع2ة البرشي ال2ذي عاش يف 

أرض2ه وألبه2ا وعش2ق ترابه2ا ولزن 
لفراقها لزناً كبرياً.

لق2د خعل اإلْس2اَل1 ل2ب اأوطان من 
اإليآ2ان، وإن ل2م يصح 
القول )بأن لب الوطن 
أن  إال  اإليآ2ان(  م2ن 
معن2اه صحي2ح يؤكده 
تطبيق النب2ي صىل الله 
علي2ه وآل2ه وس2لم يو1 
أم2رج من مكة و اخر 
املدينة وق2ال كلآته  إىل 
املشهور  املتقدمة، وإذا 
كان اإلْساَل1 يشجع عىل 
لب الوطن رإنه يوخب 
الدر2اع ع2ن اأوط2ان، 
يف  الجه2اد  رشع  ول2ذا 
س2بيل الله تعاىل دراعاً عن الدين واأ ل 
والوط2ن واأرض والع2رض، وُخع2ل من 
استش2هد يف سبيل ذلك ش2هيداً يف سبيل 
الل2ه تعاىل، رفي الحدي2ث الصحيح «من 
قتل دون ماله رهو شهيد، ومن قتل دون 
أ ل2ه رهو ش2هيد، ومن قت2ل دون دينه 
ره2و ش2هيد، ومن قت2ل دون دم2ه رهو 

شهيد».
و ن2ا قضي2ة  ام2ة وقضي2ة مؤكد 
عليها يف القرآن الكريم بشكل كبري و ي 
أن الن2اس كلآا يدمل2وا يف رصاع يدملوا 
ريه عىل أس2اس  د  الل2ه وأن يكون يف 
س2بيله ع2ىل الطريق التي رس2آها ومن 
أخل2ه كآ2ا قال الش2هيد القائ2د رضوان 
الله عليه:  ذه القضية  امة لتى ريآا 
يتعل2ق بالدراع عن اأوط2ان عندما قال 
الل2ه تعاىل: ﴿َوَقاِتلُواْ يِف َس2ِبيِل اللِه الَِّذيَن 
يَُقاِتلُونَُك2ْم َوالَ تَْعت2َُدواْ إِنَّ الل2َه الَ يُِح2بِّ 
اْلُآْعتَِدين﴾ القضية اأساس2ية أن يكون 
الناس مقاتلني يف س2بيل الل2ه وإذا كانوا 
يف س2بيل الله ريك2ون تحري2ر أوطانهم 
قضية ثانوي2ة ويتحقق التحرير تلقائياً؛ 
لكن إذا عكسوا املس2ألة )نقاتل من أخل 
الوط2ن( و 2ذه العب2ار ، و 2و املنط2ق 
ال2ذي اس2تآر عليه العرب ر2ر  طويلة، 
ترس2يخ الوطني2ة والقومي2ة ونحو آا 
م2ن العناوي2ن يف اأم2ري م2روا رعالً، 
ما لققت لهم ش2يئاً، وال اس2تطاعوا أن 
يحقق2وا ش2يئاً يف مواخهة العدو باس2م 
أنه لن نس2آح بأن يحتل وس2نقاتل من 
أخل الوطن، وخدنا مآ2ن يهتفون بهذه 
 م مآن يبيعون اأوطان يأتي اأمريكي 
والخليج2ي ويش2رونه رشاء، ويف اأمري 

يبيع اأمة والوطن. 
الن2اس الذي2ن يتجه2ون يف س2بيل الله 
وم2ن أخ2ل الل2ه  م الن2اس الذي2ن تعتب 
اأوط2ان غالي2ة لديهم، وتعت2ب اأعراض 
عزي2ز  لديهم، وتعت2ب املآتل2كات  امة 
لديهم ﴿َوَقاِتلُواْ يِف َسِبيِل اللِه﴾  ذا توخيه 
إله2ي أن الل2ه خعل دينه للن2اس رعندما 
يقاتل2ون يف س2بيله يكون2ون مس2تعدين 
أن يضح2وا بأنفس2هم وأمواله2م، قتالهم 
يك2ون من أخ2ل الله ولله،  2ؤالء  م من 
يحررون اأوطان ومن يصونون اأعراض 

ويصونون املآتلكات. 
وق2ال رض2وان الله علي2ه: الله رضب 
لنا مثالً رائعاً من بن2ي إرسائيل ﴿ أََلْم تََر 
اِئيَل ِمن بَْعِد ُموَس  إىَِل اْلَآ2إِل ِمن بَِني إرِْسَ
إِذْ َقال2ُواْ ِلنَِبيٍّ لَُّهُم ابَْعْث َلن2َا َمِلًكا نَُّقاِتْل 
يِف َس2ِبيِل اللِه ﴾ من يأتي اللتالل أرضك 
يجب أن تتوخه لقتاله يف سبيل الله، وأن 
تتوخ2ه يف س2بيل الله، أي ارر2ع بنيتك و 
اررع برأسك إىل الله، ال تنزل تحت تقول: 
من أخ2ل الوطن، من أخ2ل تربة الوطن، 
 2ذه النكس2ة الخطري ، انتك2س العرب 
عندم2ا نكس2وا نوايا م )َمن2َْزل( اللظ 
كيف رضب مثالً رائعاً خداً، وكالماً  اماً 

خداً يف املوضوع: من انطلقوا يقاتلون يف 
س2بيله مع أنهم لم يبق يف اأمري إال قليل 
من قلي2ل ﴿ابَْعْث َلنَا َمِل2ًكا﴾ أي قائداً ﴿
نَُّقاِت2ْل يِف َس2ِبيِل الل2ِه ﴾  2ذه القضي2ة 
معرورة عن2د بني إرسائيل، واللظ كيف 
 م مب2اث خ2داً يعررون، ونح2ن نقول 
أكثر من م2ر :  م يحاربونن2ا، وعند م 
معررة بالسنن الدينية، بالسنن اإللهية، 
يج2ب أن نكون لذري2ن، ونكون واعني، 
م2ن أين خاءت لن2ا الوطني2ة والقومية، 
م2ن أين؟ من عند 2م صدرو ا من أخل 
ننكس رؤوس2نا َمنَْزل، لينكس2ونا َمنَزل 
أن  إىل  انته2وا  اأم2ري  الع2رب يف  ألي2س 
دسوا رؤوس2هم يف الراب أنهم يقولون: 
وطني2ة، من أخل الوط2ن، وتربة الوطن، 
لكن يررع الناس رؤوسهم إىل الله تُحآى 
أوطانه2م رع2الً وتص2ان، بن2وا إرسائيل 
را آ2ون يف ثقارتهم  2ذه، أعني: ااية 
تحكي بأنهم يف تلك املرللة را آني بأنه 
يجب أن يتوخهوا ليقاتلوا يف س2بيل الله، 
م2ع أن الدارع لديهم  و م2اذا؟ أنهم قد 
أمرخوا من ديار م وأبنائهم، أليس  ذا 
الدر2اع الذي يس2آى الدراع ع2ن وطن؟ 
انتق2ا1 م2ن ع2دو أمرخن2ا م2ن ديارنا 
وأبنائنا، ألي2س دراعاً عن وطن؟ لكن لو 
قال2وا: وطٌن، نقاتل م2ن أخل الوطن، لن 
يرد عليهم النبي ولن يحصل لهم يشء. 
معن2ى  ذا أنها قضي2ة مؤكد  لديهم 
أن2ه يف الوقت الذي يحس2ون ري2ه بأنهم 
مضطهدون ومقهورون من خانب عدٍو 
أمرخهم من ديار م وأبنائهم، عليهم أن 
ينطلقوا يف س2بيل الل2ه. إىل أن قال: قتاالً 
من أخل الوطن أَْو دراعاً عن الوطن،  ذه 
العب2ار  ال تجد لها يف القرآن الكريم ريآا 
أعتق2د موقعاً عىل اإلطالق إال مر  والد  
ُموطب به2ا َمن؟ ُموِطَب بها منارقون، 
لم يُخاطب بها مؤمنون ﴿َقاِتلُواْ يِف َسِبيِل 
الل2ِه أَِو اْدَرُعواْ﴾ إذا ما زال عندكم لرص 
ع2ىل أعراضك2م، وع2ىل بيوتك2م، وع2ىل 
مآتلكاتك2م ﴿أَِو اْدَرُع2واْ َقالُواْ َل2ْو نَْعَلُم 

ِقتَاالً الَّتَّبَْعنَاُكْم﴾.
ما موطب بها املؤمنون أبداً، املؤمنون 
يوخهون دائآاً، املسلآون بشكل عا1 أن 
يتحركوا يف س2بيل الل2ه، وليعرروا أنها ال 
تتح2رر أوطانهم أب2داً بعناوين أمر  إال 
إذا انطلقوا يف س2بيل الل2ه، أين البلد الذي 
ق2د تح2رر م2ن بداي2ة االس2تعآار اأول 
إىل اان؟  2ل  ن2اك بلد تح2رر رعالً بآا 
تعني2ه الكلآة وأصبح مس2تقالً؟ ال. بعد 
االس2تعآار اأول م2رج املحت2ل وأبق2ى 
أقدامه، أبقى عآالءه، وبعده ماذا؟ يأتي 
ضغوط أمريكية والتالل ونفوذ أمريكي 
يف ُكّل املجاالت، وأصبح من يحكم الناس 
عبار  عن أش2خاص عاملني مع السفري 
اأمريكي، ثم انظر م2اذا يآكن أن يعآل 
الذي2ن يتش2دقون بوطني2ة، أليس2وا  م 
تراخع2وا؟ الوطني2ون أولئ2ك  2م  ناك 
الذي2ن قالوا ﴿َوَما َلنَا أاَلَّ نَُقاِتَل يِف َس2ِبيِل 
الل2ِه َوَقْد أُْمِرْخنَا ِم2ن ِديَاِرن2َا َوأَبْنَآِئنَا﴾ 
تراخعوا رلم يقاتلوا ال يف س2بيل ديار م 
وال يف س2بيل أبنائهم عندم2ا لم ينطلقوا 
يف س2بيل الله، وقالوا: يف س2بيل الله، ولم 
ينطلقوا بص2دق تراخعوا، لكن الخالصة 
منه2م لقق2وا نتيجة  امة ل2م تتحقق 
لبن2ي إرسائي2ل يف تاريخه2م وال ألد إىل 
اان، ما ق2د تحقق يف تأري2خ البرش مثل 
دول2ة س2ليآان ومل2ك س2ليآان، ركان 
مفتاله  2ذا العدد القليل الذين انطلقوا 
بص2دق يف س2بيل الله، إذن  2ذه القصة 
تبني لنا أ آية ﴿َوَقاِتلُواْ يِف َس2ِبيِل اللِه﴾ 
أعني ال يس2تجيب اإلنس2ان أي عناوين 
أمر  نهائي2اً، أترك اامري2ن يتفاعلون 
عروض2اً  ون2ر   يتفاعل2ون،  كيفآ2ا 

عسكرية من أخل الوطن ويُقبِّل بعضهم 
الوط2ن، ألي2س بعضه2م يُقب2ِّل الوطن؟ 
 2ذه ما منه2ا يشء كيف يآك2ن أن الله 
يق2ف مع2ك ويعين2ك، وأنت تؤث2ر الربة 
علي2ه، ال يصح  ذا، أما القتال يف س2بيل 
الل2ه والجهاد يف س2بيل الله  و يف اأمري 
 و م2ري لكم، ألي2س من الخ2ري صيانة 
اأوطان واأعراض واأموال واملآتلكات، 

أليست من الخري الذي يريده الناس.
 

أما حكُمه:
ولكآ2ه ر2رض ع2ني عىل املس2لآني 
عآوم2اً لت2ى يندرع اأع2داء؛ أن العدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء 
أوخب بعد اإليآان من درعه، وال يشرط 
له رشط بل يدرع بحس2ب اإلمكان. قال 
بع2ض العلآ2اء: إذا تعني الجه2اد بغلبة 
العدو عىل قطر من اأقط2ار، أَْو بحلوله 
بالعق2ر، رإذا كان ذل2ك وخب عىل خآيع 
أ ل تلك الدي2ار أن ينفروا ويخرخوا إليه 
مفاراً وثقاالً، ش2باناً وش2يوماً ُكّل عىل 
ق2در طاقت2ه وال يتخلف أل2د يقدر عىل 

الخروج من مقاتل أَْو مكثر.
كآ2ا أن رد الع2دوان مح2ل اتفاق بني 
ُكّل اأمم والش2عوب والرشائع والقوانني 
بل يج2ب ع2ىل ُكّل مس2لم رد ُكّل اعتداء 
مارخي سواء كان اعتداء مبارشاً أَْو غري 
مبارش وسواء كان االعتداء يف اأنفس أَْو 
يف اأموال، أَْو يف اأعراض، أَْو يف اأوطان، 
وس2واء كان بالتالل أَْو اضطهاد أَْو صد 
ع2ن الدي2ن أَْو إيق2اف للدع2و  أَْو تهديد 

للسالمة.
والع2رض،  النف2س،  لف2ظ  وأيض2ا 
والعق2ل، واملال، والدي2ن، من الرضورات 
الرشعي2ة املعرور2ة: و 2ي ال2رضورات 
الخآس املعرورة، ريجب عىل اإلنسان أن 
يحارظ عىل نفسه وال يجوز أن يتعاطى 
م2ا ي2رضه، وال يجوز له أيض2ا أن يآكن 
أل2دا م2ن أن يرُِضَّ ب2ه، رإذا ص2ال عليه 
إنس2ان أَْو َس2بُع أَْو غري آ2ا وخب عليه 
الدر2اع عن نفس2ه أَْو أ ل2ه أَْو ماله رإن 

ُقِتَل رهو شهيد والقاتل يف النار. 
الكت2اب والس2نة  أدل2ة  وق2د قام2ت 
واإلخآ2اع ع2ىل وخود رد الع2دوان، رآن 

القرآن: 
1( قول2ه تعاىل: ﴿أُِذَن ِللَِّذي2َن يَُقاتَلُوَن 
ِ 2ْم  ِبأَنَُّه2ْم ُظِلُآ2وا َوإِنَّ الل2َه َع2ىَل نرَْصِ
الدالل2ة  ووخ2ه  ]الح2ج:م3[،  َلَقِدي2ر﴾ 
ظا ر، رفي ااي2ة إذن ملن تعرض للظلم 

بآقاتلة الظالم والتصدي له. 
2( قول2ه تع2اىل: ﴿َوَقاِتل2ُواْ يِف َس2ِبيِل 
اللِه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُك2ْم..﴾ ]البقر :0م1[ 
ووخه الداللة رصيح ال يحتاج إىل بيان. 
3( قوله تع2اىل ﴿َرَآِن اْعت2ََد  َعَليُْكْم 
َراْعت2َُدواْ َعَليِْه ِبِآثِْل َما اْعت2ََد  َعَليُْكْم﴾ 
ااي2ة  أن  الدالل2ة  ]البق2ر :4م1[ وخ2ه 
لرضت عىل رد الع2دوان واالعتداء لتى 
لو كان ذلك يف الشهر الحرا1 أَْو يف الحر1. 
4( قول2ه تعاىل: ﴿َر2ِإن ل2َّْم يَْعتَِزلُوُكْم 
2َواْ أَيِْديَُه2ْم  2َلَم َويَُكفُّ َويُْلُق2واْ إَِليُْك2ُم السَّ
َرُخذُوُ 2ْم َواْقتُلُوُ 2ْم َلي2ُْث ِثِقْفتُُآوُ ْم 
َوأُْوَل2ِئُك2ْم َخَعْلن2َا َلُك2ْم َعَليِْهْم ُس2ْلَطانًا 
ِبين2ًا﴾ ]النس2اء:1م[ وخ2ه الداللة أن  مُّ
القرآن أرش2د إىل أرس الع2دو وقتله إذا لم 

يعلن املساملة واملهادنة.

نة: أمَّا من السُّ
رأكث2ر مع2ارك وغ2زوات النب2ي صىل 
الله عليه وآله وس2لم كان2ت من باب رد 

االعتداء ودرع الصائل. 
وما روي أن رخال قال: يا رس2ول الله 
أَرأي2ت إن خاء رخل يري2د أمذ مايل. قال: 
رال تعطه مال2ك قال: أَرأي2ت إن قاتلني. 

ق2ال: قاتله. قال: أَرأي2ت إن قتلني. قال: 
رأنت ش2هيد. قال: أَرأيت إن قتلته. قال: 

 و يف النار. رواه مسلم وغريه.

أما من اإلجماع: 
رق2د أخآ2ع خآي2ع املس2لآني ع2ىل 
امت2الف توخهاته2م عىل أن2ه إذا اعتدي 
عىل أي بلد من بالد اإلْس2اَل1 صار الجهاد 
ر2رض عني عىل أ ل ذل2ك البلد، وقد ذكر 
يف الجامع الكايف إخآاع أ ل البيت عليهم 
الس2ال1 ليث قال ريه الحسن بن يحيى 
أخآع آل رس2ول الله صىل الله عليه وآله 
وس2لم أن اأم2ر باملع2روف والنه2ي عن 
املنك2ر رريضة ع2ىل العام2ة والخاصة، 
وأخآع2وا عىل أن خهاد أ ل البغي واخب 

عىل الخاصة والعامة.
وكتب أئآتنا عليهم السال1 تنص عىل 
وخوب مدارعة البغا  ومقارعة الغزا  يف 
وقت اإلما1 ويف غري وقته، وتوخب الدراع 

عن النفس بكل الوسائل املآكنة. 

شواهُده العملية 
بآثار 2ا،  «إن قيآ2ة اأم2ور تع2رف 
ربآق2دار أ آي2ة ااث2ار وإيجابياتها ال 
تتحدد أ آية اأم2ر وإيجابياته وتتحدد 
بالت2ايل نظرتنا إىل  ذا اأمر وانس2جامنا 

معه وشوقنا إليه». 
وأعظ2م اأعآال قيآة وأثراً وقداس2ة 
وعدال2ة  2و بال ش2ك الدراع ع2ن الدين 
والنفس والوطن ضد املعتدي الباغي و و 
ما تدعو إلي2ه كارة الرشائع الس2آاوية 
وتقدس2ه البرشيِّة وينس2جم مع املبادئ 

اإلنسانية واأمالقية والرشعية. 
ولقد لرص خيش2نا الوطني ولجاننا 
الش2عبية منذ بداية  ذا العدوان الغاشم 
الظال2م ع2ىل بلدن2ا عىل م2وض معركة 
الغ2زو اأخنب2ي  املق2دس ض2د  الدر2اع 
الغاش2م والدر2اع ع2ن اأرض والعرض 
والكرامة، رآنذ بداية العدوان الذي أُعلن 
من خانب املعتدين دون وخه لق أَْو مبر 
تريثت القياد  الحكيآة مد  أربعني يوماً 
لع2ل املعتدي يراخ2ع عن غي2ه وصلفه 
ا ظهر للجآيع أ داف الغزو  وعدوانه رلآَّ
كان الب2د من الدراع أنه من غري املعقول 
ترك الغازي يعي2ث ويدمر ويهلك الحرث 
والنس2ل وأن نقف مكت2ويف اأيدي ليفعل 
ما ش2اء رالنوامي2س الطبيعية والفطر  
اإلنس2انية تدعوا إىل الدراع وردع املعتدي 

عن عدوانه. 
ومآ2ا يدل عىل ما تقد1 من الش2وا د 

العآلية:-
1- عد1 رد الجيش واللجان الش2عبية 

ملد  أربعني يوماً. 
ومنش2ئات  قواع2د  تقص2ف  ل2م   -2
العدو الس2عودي إال رداً ع2ىل تدمريه  و 
للآنشئات العسكرية واملدنية لليآن. 

3- قص2ف ق2رص اليآام2ة رداً ع2ىل 
قصفهم للقرص الجآهوري. 

واللج2ان  الجي2ش  تح2ركات  كل   -4
ع2ن  الدر2اع  إط2ار  يف  الش2عبية  2ي 
النف2س واأرض والع2رض دامل الحدود 

ومارخها. 
5- قصف املواقع العس2كرية يف عآق 
الع2دو الس2عودي رداً ع2ىل م2ا يرتكب2ه 
طريان2ه م2ن املج2ازر الجآاعي2ة بح2ق 

النساء واأطفال. 
ونختم  2ذا املقال بآا رواه اإلما1 زيد 
ب2ن عي عن أبيه عن خده عن عي عليهم 
الس2ال1 عن رس2ول الله ص2ىل الله عليه 
وآله وس2لم أنه ق2ال: )ال ُقدَِّس2ْت أمة ال 
تأم2ر بآعروف وال تنهى ع2ن منكر، وال 
تأم2ذ عىل يد الظالم، وال تعني املحس2ن، 

وال ترد امليسء عن إساءته(.
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ثقافية 

)الخشية(.. إن كنت تخشى غري اهلل َأْكَثير من اهلل!! 
فأنت تضُع عقبًة كبريًة أمام هدايتك

 : بشرى المحطوري:

من أسباب تغيري القبلة إىل املسجد الحرام:يي
أوض2ح -ِرْض222َواُن اللِه َعَلي2ِْه- ب2أن اأمر خاء 
لرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم بتغيري القبلة 

عند الصال  إىل الكعبة لألسباب ااتية:22

السبب األول:يي 
أن الكعبة  ي يف اأََس2اس القبلة للناس َخآيعاً، 
وأن أ 2ل الكت2اب  م َمن مالفوا، لي2ث قال: ]من 
 و الذي بنى الكعبة ورر2ع قواعد ا؟  و إبرا يم 
وإس2آاعيل وأن الل2ه خعله2ا من ذل2ك الزمن قبلة 
للن2اس يتوخه2ون إليه2ا، رأ ل الكتاب  2م الذين 
ش2ّذوا، دوار2ع معين2ة  م الذي2ن ش2ذوا وتوّخهوا 
وخهة أُْمَر ، أَْصبَحت لليه2ود قبلٌة معينة وأَْصبَح 

للنصار  قبلة معينة أُْمَر [. 

السبب الثاني:يي 
لت2ى ال يش2كك أ 2ُل الكت2اب 222 الذي2ن كانوا 
مختلط2ني باملجتآ2ع املس2لم يف املدينة 222 لتى ال 
يشككوا املس2لآني يف دينهم، وقد أشار -ِرْض22َواُن 
الل2ِه َعَلي2ِْه- إىل ذلك برشح قولِه تعاىل: ])ِلئاَلَّ يَُكوَن 
ٌة{؛ أنه قد يكون يف نفس الوقت،  ِللنَّاِس َعَليُْكْم ُلجَّ
مع وخود أ ل الكتاب و م مختلطني ومندمجني يف 
املجتآع، قد يكون البعض ريآا لو بقيت القبلة  ي 
نفس القبل2ة التي توخه إليها يف البداية القدس، قد 
يقولون بأنه رأيتم أننا عىل لق، أنتم  ؤالء التجتم 
أن تتوخهوا إىل القبلة التي نحن نتوخه إليها، لو أننا 

عىل باطل ملا أمرتم أن تتوخهوا إىل القبلة التي نحن 
نتوخه إليها!![. 

الخشية من اهلل وحده.. قاعدة َأَساسية يف التسليم 
هلل:يي

وأش2ار -ِرْض222َواُن اللِه َعَلي22ِْه- إىل أن املجتآع 
املس2لم ال2ذي كان مختلطاً بأ ل الكت2اب يف املدينة 
وخهه الله إىل عد1 االستآاع إىل إرخاف اليهود لول 
اإلْس2اَل1، وأال يخش2و م أبداً، والخشية ال تكون إال 
من الل2ه ولَده، ليث قال: ]أثن2اء تن2زل الُق22ْرآن 
الكري2م كانوا ال يزالون مليطاً يف املجتآع رقد يأتي 
من داملهم مقوالت متعدد ، يجب أن ال تخش2و م 
عىل اإلطالق، والتس2ليم لل2ه -ُس2بَْحانَُه َوتََعاَل2ى-، 
 ذا  و اليء اأََس2ايس  ذه  ي قاعدته، ال يآكن 
أن تكون مس2لِّآا لله وتبقى مس2تقيآاً يف تسليآك 
لله ومس2تقيآاً عىل  دي الله وملتزم2اً إال إِذَا كنت 

عىل  ذا النحو: ال تخىش إال الله[. 

لن تتم النعمة علينا.. إال ِإَذا كانت خشيُتنا من اهلل 
َأْكرَبَ:يي

أكََّد -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه- يف س2ياق رشح قوله 
تع2اىل: ]َوِأُِتمَّ ِنْعَآِتي َعَليُْك2ْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن[ بأن 
تآ2ا1 النعآة عىل املس2لآني لن يك2ون إال إِذَا كانت 
مش2يتهم من الل2ه أَْك2َب بكثري من مش2يتهم من 
الب2رش، ليث قال: ]وال تتم نعآة الله عىل اإلنَْس2ان 
أن يكون  و رعالً يف س2لوكه بالش2كل الذي توررت 
ل2ه النعآة وتآ2ت عليه النعآ2ة إال إِذَا كان عىل  ذا 
النحو: ال يخ2ىش إال الله وال يهتدي رعالً إال إِذَا كان 
ع2ىل  ذا النحو: ال يخىش إال الله؛ أن من يخش2ون 

غ2ري الله، تق2د1 نعآة م2ن التي تعني نع2م  داية 
تق2د1 آي2ات ريها  2د  توخيهات، ريه2ا  د  لن 
يقبلها، ليس ميداناً لها؛ أنها تصطد1 بخشيته من 

غري الله،  ذه القضية واضحة يف الناس[. 
ونب2ّه للن2اس مح2ذراً إيا 2م م2ن أْن ال يخاروا 
إال م2ن الله؛ أن ذل2ك يؤدي إىل ظه2ور عقبة كبري  
تحول بينهم وبني أن يهت2دوا، ليث قال: ]يجب أن 
نفهم مطور  املس2ألة: أن الناس ال يهتدون وأنهم 
يضع2ون عقب2ة كبري  خ2داً أما1 ا تدائه2م عندما 
يكونون يخشون غري الله }َرال تَْخَشْوُ ْم َواْمَشْوِني 
َوِأُِتمَّ ِنْعَآِتي َعَليُْك2ْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن{)البقر : من 
ااي2ة150( ال تظ2ن بأن2ك عندما تتوق2ف يف موقف 
مع2ني أنك تخ2ىش طرراً آمر أنك ربح2ت أنك أمنت 
خانبه، يجب أن تفهم بأنك مارس، ومن مس2ارتك 
الكب2ري   2و أنك وضعت نفس2ك يف مش2كلة كبري  
أن2ك وضع2ت عائقا َكب2رياً خداً أم2ا1 أن تهتدي، ثم 
انظر أين تنتهي بك  داية الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَل2ى- 
يف الدني2ا ويف اام2ر  كي2ف نهايته2ا، يف الدنيا عز  
وس2عاد  وررعة وقو  وطآأنينة، ويف اامر  اأمن 

يو1 القيامة والجنة ورضوان من الله أَْكَب. 

من يخشى غري اهلل.. جاهل باليوم اآلخر:يي
وأض2اف -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي22ِْه- إضارة مهآة 
خداً للآوضوع بقوله: ]عندما يكون اإلنَْسان يخىش 
غ2ري الله،  ي لال2ة تبني بأنك خا 2ل لله وخا ل 
باليو1 اامر، من الذي لديه ما يآكن أن تخاره مثل 
خهن2م؟  ل ألد لديه مثل خهن2م من البرش تخاف 
من2ه؟ أبداً،  ل أل2د لديه مثل الجن2ة ررغب ريآا 
لدي2ه؟ تعدل عن الله -ُس2بَْحانَُه َوتََعاَل2ى- رتصبح 

تخ2ىش غري الل2ه وترغب يف غ2ري الله، كله2ا يكون 
منش2ؤ ا الجهل، الجهل بالله الجهل بدينه، الجهل 
بالي2و1 اام2ر الجهل بالس2نة اإللهي2ة يف موضوع 

الحق[. 
وقال -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه- و و يرشح معنى: 
أن تخىش غري الله: ]يجب عىل اإلنَْس2ان أن يستحي 
رعالً أن يس2تحي من أن يكون يخىش غري الله؛ أن 
معن2اه: أنك تجع2ل غري الل2ه وكأنه أَْكَب م2ن الله، 
وكأن م2ا لديه مآ2ا تخاره منه أعظم وأش2د عليك 
مآا ل2د  الله؛ لهذا الله -ُس2بَْحانَُه َوتََعاَل2ى- خعل 
اأش2ياء لديه عىل أرقى مس2تو  خهنم أش2د، أشد 
ع2ذاب والجنة أعىل، أعىل نعيم مادي ورضوانه أَْكَب 

من ذلك النعيم املادي التي  ي الجنة[. 

يجب على اإلْنَسان أن يراجع حساباته قبل فوات 
األوان:يي

ورضب لنا -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه- مثاالً واقعياً، 
وكالماً قوي2اً؛ لنراخع لس2اباتنا، ليث ق2ال: ]إذاً 
تراخ2ع لس2اباتك، مت2ى م2ا كنت تخ2ىش آمرين 
تخ2ىش من - مثالً - أمريكا الكب2ري  يف اأرض  ذه 
ألي2س لديها اأس2لحة الكث2ري  ولديه2ا اإلْمَكانات 
الكثري ؟  ل يآكن أن تعتب ما لديها يس2اوي يوماً 
وال2داً يف خهنم؟ أب2داً، رهل تخاف ما ل2د  أمريكا 
عندما ال تكون إال أنت، وأمريكا كلها متوخهة بكل 
ما تآلك من أسلحة لتصبها عليك أنت ولدك؟ يجب 
أن ال تخش2ا ا؛ أن ما لد  الله من عذاب شديد  و 
أش2د بكثري، بكثري ال يس2اوي ما لد  اامرين يوماً 

والداً يف خهنم وال ساعة والد  يف خهنم[. 

َُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي{ تسريون  يَْطاِن إِن }َوال تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
بع�ده، بعد خطواته الش�يطان هو عدو مب�ني - ويجب أن 
تتخ�ذه ع�دواً - مب�ني ظاه�ر الع�داوة رصيح�ا يف عداوته 
لك�م، وكل عمله معكم كله منطلق م�ن عداوته لكم، أي ُكّل 
عمله بالش�كل الذي فيه هالكك�م، فيه خزيك�م }إِنََّما يَْدُعو 
�وِء  ََّما يَأُْمُرُكْم ِبالسُّ �ِعرِي{ }إِن ِحْزبَُه ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَّ
َواْلَفْحَش�اِء{ الش�يطان عدو لله -ُس�بَْحانَُه َوتََعاَل�ى- عدو 
لبني آدم عداوة ش�ديدة مجان�ب تماماً لطريق الله ال يمتلك 
إال رشاً ال يمتلك إال س�وءاً، ليس لديه إال سوء وفحشاء، ليس 
لديه إال ضالل[. ]الدرس الثامن من دروس رمضان[

هل العمُل يف س�بيل الله يحول بينك وبني أن تصيل؟ أبداً 
ال يح�ول بينك وبني أن تصيل، عندما يأتي الش�يطان يقول 

ل�ك: صلِّ فقط وال تتدخل يف يشء من بيتك إىل مس�جدك وال 
دخل لك واهتم بأعمالك وأش�غالك، إنه هنا يأمرك بسوء، أي 
يأم�رك بما هو يف األخ�ري وبال عليك ورش علي�ك، ملا يجعل 
صالتك هذه ال قيمة لها عند الله، ملا يجعلك يف األخري عاصيا 
لله وأنت تقعد عن عمل هو سنام دينه، الجهاد يف سبيله هو 
ذروة الدي�ن. إذاً عندما يقول لك تصيل فما املعنى أنه يأمرك 
ألنه حريص عىل أنك تص�يل ويعجبه أنك تصيل وتتعبد لله! 
ال، ه�و يرصفك عن قضي�ة هامة يكون مثالً كم�ا يقولون: 
رم�ى عصفورين بحجر، أول يشء عارف أن صالتك لم يعد 
لها قيم�ة، وثاني يشء رصفك عن أن تنطل�ق يف ذلك العمل 
ال�ذي هو هام جداً يف إقامة دي�ن الله. ]الدرس الثامن من 

دروس رمضان[

تج�د هنا بالنس�بة لألتباع ال�ذي ال يب�ايل وال يهتم يتبع 

من س�مع ترويج لش�خصيته من التلفزيون من اإلذاعة من 

الصح�ف وأحيط بهال�ة إْعاَلمي�ة فم�ى وراءه أَْو أعطوه 

لقب�ا َكبرياً م�ن األلقاب التي يعطونها عادة للعلماء فيس�ري 

وراءه�م أَْو زعماء؛ ألنه أحياناً توجه الناس يكون: الذين هم 

متدينون يرمز لهم ش�خصيات علمائية. قوميون يرمز لهم 

ش�خصيات قومية. أن�اس هكذا لفيف من الن�اس يكونون 

قابلني ألش�خاص يرمزون له�م, هم رش, ودع�اة إىل النار, 

تصبح أنت بالش�كل الذي تجعل مواقفك مواقفهم وبعدهم 

وكل م�ا جاء من عندهم تعجب به وتصبح رؤيتك رؤيتهم.. 

]الدرس الثامن من دروس رمضان[

مقتطفاٌت نورانية

ِهي2ُْد الَقاِئُد -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه- 22 كعادته ِدائآاً  تناَوَل الشَّ

22 يف محارض  22 ملزمة 22 ]الدرس الثامن من دروس رمضان 2 

سور  البقر [ عددا من اايات، شارلاً لها بطريقته الرائعة التي 

تنفذ إىل القلوب مبارش ، ملا ريها من إسقاط رائع ايات الُق22ْرآن 

الكريم عىل الواقع الذي نعيشه اليو1، وملا ريها من  دً  عظيم خداً، 

ومن  ذه اايات تناول بالرشح قوله تعاىل: ]َوِلُكلٍّ ِوْخَهٌة ُ َو ُمَولِّيَها 

َراْستَِبُقوا اْلَخرْيَاِت أَيَْن َما تَُكونُوا يَأِْت ِبُكُم اللَُّه َخِآيًعا إِنَّ اللََّه َعىَل 

ٍء َقِديٌر)ف14( َوِمْن َليُْث َمَرْخَت َرَولِّ َوْخَهَك َشْطَر اْلَآْسِجِد  ُكلِّ يَشْ

ا تَْعَآلُوَن )م14( َوِمْن  اْلَحَرا1ِ َوإِنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه ِبَغاِرٍل َعآَّ

َليُْث َمَرْخَت َرَولِّ َوْخَهَك َشْطَر اْلَآْسِجِد اْلَحَرا1ِ َوَليُْث َما ُكنتُْم 

ٌة إاِلَّ الَِّذيَن  َرَولُّوا ُوُخوَ ُكْم َشْطَرُه ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعَليُْكْم ُلجَّ

َظَلُآوا ِمنُْهْم َرالَ تَْخَشْوُ ْم َواْمَشْوِني َوِأُِتمَّ ِنْعَآِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم 

تَْهتَُدوَن[.. 
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عربي ودولي 

 »الجهاد« تصف ما جرى بإبداع يتجدد للمقاومة »أرض غزة ليست نزهة، حدودها أشواك وبنادقها مشرعة«

 مقتل 7 تكفريين وتوقيف 408 آخرين يف عمليات 
للجيش املصري بسيناء

 : متابعات
أعلنت ق2وات الجيش املرصي، أمس الس2بت، 
7 مس2لحني  أنه2ا تآكن2ت م2ن القض2اء ع2ىل 
تكفرييني، وتوقيف ف40 آمرين، يف اليو1 التاسع 
للعآلي2ة العس2كرية الش2املة الت2ي تس2تهدف 

الجآاعات التكفريية يف سيناء. 
امل2رصي،  الجي2ش  باس2م  املتح2دُث  وق2ال 
العقي2د تام2ر الرراعي، يف بيان متلف2ز أمس: إن 
»قوات مكارحة اإلْرَ 2اب واصلت تنفيذ مهامها 
القتالية يف مناطَق ش2آال ووس2ط سيناء وكارة 
االتجا ات االس2راتيجية، ليث دم2رت القوات 
الجوي2ة ف أ داف لعنارص إخرامية والقضاء عىل 

3 تكفرييني«. 
وأض2اف متح2دث الجيش أن2ه »ت2م القضاء 
ع2ىل ب2ؤر  إْرَ ابية ش2آال رشق مدينة العريش 
والقض2اء ع2ىل 4 عن2ارص تكفريية مس2لحة يف 

تبادل إطالق نار«. 
وأوضح املتحدث أنه تم توقيف ف40 أشخاص 
م2ن عنارص الجآاعات اإلخرامية واملش2تبه بهم 
وخاٍر اتخاذ اإلخراءات القانونية بحقهم، ُمشرياً 
إىل أن2ه تم اكتش2اف وتفكي2ك 45 عبو  ناس2فة 

كانت مزروعة الستهداف قوات العآليات. 
وبذلك يرتفع عدد قت2ىل الجآاعات التكفريية 
إىل 63 مس2لًحا، ريآ2ا يص2ل ع2دد املوقور2ني إىل 

1317، من2ذ ب2دء العآلي2ة، بحس2ب م2ا أوردته 
بيانات الجيش. 

وأش2ار البيان إىل أن الق2وات املرصية تآكنت 
ف15 ملج2أ ومخزن2اً و7 س2يارات  م2ن تدم2ري 
الق2وات  َوأن  املس2لحة،  العن2ارص  تس2تخدمها 
نظآت 6ف5 لاخ2زاً أمنياً ودورية أمنية بالطرق 
الرئيس2ية ومناطق الظهري الصح2راوي وررض 

الس2يطر  الكامل2ة ع2ىل املناط2ق الحدودي2ة يف 
االتجا ني الغربي والجنوبي. 

وتأتي العآليُة العس2كرية املرصية يف منطقة 
سيناء قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البالد، 
املق2رر إخراؤ 2ا يف مارس املقب2ل، ويف ظل لالة 
الط2وارئ التي بدأت يف أبريل 2017 وتم تجديد ا 

للآر  الثالثة 13 يناير املايض ملد  3 أشهر. 

واشنطن تعيد قواتها 
إىل العراق بذريعة تنفيذ 

»مهمة محكمة«
 : متابعات*

تحاوُل اإلَداَرُ  اأمريكية إَعاَد  عس2كرييها إىل العراق تحت س2تار 
املش2اركة ريآا يسآى »مها1 التدريب واملشور «، وذلك يف وقت تعآل 
ريه الواليات املتحد  عىل تعزيز وخود ا يف بالد الراردين، عب تحصني 
قواتها املنترش   ناك.  ويبدو أن الس2الة العراقية ستكوُن مفتولًة 
يف املرلل2ة املقبلة عىل وخوه متعدد  م2ن الحضور اأخنبي املتعاظم، 
تحت ش2عار »التدريب واملش2ور  وإَعاَد  بناء« بالد الراردين. وبعدما 
نفت الواليات املتح2د  أنباًء تم تداولها عن رشوعها يف تخفيض عديد 
قواته2ا يف الع2راق، خاء إْعاَلن وزير الح2رب اأمريكي خيآس ماتيس 
ي2و1 أم2س اأول ع2ز1 ب2الده، ورشكائه2ا يف لل2ف ش2آال اأطليس 
»النات2و«، ع2ىل »الذ اب لتنفيذ مهآة محكآ2ة يف العراق«؛ ليضاعف 

املخاوف بشأن الوخود اأمريكي واأطليس يف  ذا البلد. 
وخ2وٌد يُظِهُر أن واش2نطن تريد توس2يع دائرته، نوعي2اً، من أخل 
تعزيز »رشعيت2ه«، يف ظل عالمات االس2تفها1 املتزايد  لول مبرات 

بقاء اأمريكيني وغري م يف العراق، بعد  زيآة تنظيم »داعش«. 
ضغوط مكثفة مارس2تها الوالي2ات املتحد  ع2ىل »الناتو«، بهدف 
درع2ه إىل لع2ب دور أَْك2َب يف الع2راق، والتي تُوِّخت برس2الة رس2آية 
وخهها ماتيس بهذا الخص2وص، إىل الحلف. وعىل الرغم من املخاوف 
التي تضآر ا دول أوروبية، مصوصاً منها ررنسا وأملانيا، إزاء مهآة 
عس2كرية مفتول2ة من  ذا الن2وع، إال أن للف »النات2و« أعلن أمس 

اأول رسآياً، موارقته عىل الطلب اأمريكي. 
وقال ماتيس يف مؤتآ2ر صحفي عقب اختآاع لوزراء دراع الحلف 
يف بروكس2ل: إن مهآة »الناتو« ستكون تدريب العسكريني العراقيني 
عىل »لآاية ش2عبهم من صعود نوع آمر م2ن املنظآات اإلْرَ ابية«، 
ريآا رأ  اأمني العا1 للحلف ينس س2وتلتنبغ أن »الدرس املس2تفاد 
م2ن العراق  و أن الرلي2ل املبكر خداً ينطوي عىل مط2ور ، أننا قد 

نضطر للعود  إىل العآليات القتالية«. 
وتنعقد مطلع شهر تآوز/ يوليو املقبل قآة لدول »الناتو« يشارك 
ريها الرئيس اأمريكي دونالد ترامب، بهدف تحديد نطاق املهآة التي 
ستتوال ا بعثة الحلف إىل العراق، والتي شّدد مسؤولون دبلوماسيون 
م2ن الحلف عىل رضور  أن تتعّد  ل2دود العاصآة بغداد »كي تكون 
أَْكث22َر راعلية«. ويتعني عىل دول الحلف تحديد عدد أرراد البعثة التي 
رّخ2ح املس2ؤولون الدبلوماس2يون أن تتأل2ف من عد  مئ2ات، وكذلك 
الجهة التي س2تتوىل تورري الحآاية للآدربني الذين »س2يبقون بآنأً  
ع2ن العآليات القتالي2ة«، بحس2ب التطآينات اأمريكي2ة لحكومات 

»الناتو«. 
ويأتي اإلْعاَلُن عن توس2يع مهآ2ة الحلف يف العراق، يف وقت تواخه 
ري2ه الواليات املتحد  انتق2اداٍت متزايدً ، عىل ملفي2ة اعتزامها إبقاَء 
قواتها يف  ذا البلد، إن لم يكن ررع عديد ا، بعد انتهاء العآليات ضد 

»داعش«. 
*موقع العهد اإلمباري 

إسرائيل ُتغري على غزة بعد إصابة 4 من جنودها بانفجار عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي مع القطاع
 : فلسطين المحتلة

ش2نت طائرات االلتالل »اإلرسائيي« سلس2لَة غارات 
ع2ىل املناطق الرشقي2ة لقطاع غ2ز ، كآ2ا قصفت عد  
مرات موقع تونس التابع للقسا1 رشق لي الزيتون. 

كآ2ا اس2تهدف القص2ف اإلرسائي2ي بأكث2ر م2ن 6 
صواريخ أرايض زراعية محيط املنطقة الصناعية رشقي 
ل2ي الزيتون رشق2ي محارظة غز ، كآا تم اس2تهداف 
منزل مهجور دون وقوع إصابات، سو  أرضار مادية.
االعت2داءات الجوية والبي2ة اإلرسائيلية خ2اءت بعد 
إصابة 4 خن2ود إرسائيليني بينهم اثنان يف لال مطر  يف 

انفجار عبو  قرب السياج الحدودي مع قطاع غّز . 
وذكرت وسائل إعال1 إرسائيلية أن أربعة خنود أصيبوا 
بجروح، ولم تتضح بعد مطور  إصاباتهم، ليث قامت 
مرولية عس2كرية بنقل الجنود الجرلى إىل مستش2فى 

سوروكا يف برئ السبع.
الناطُق باس2م لركة الجهاد اإلس2المي داوود شهاب 
وصف ما خ2ر  بإبداع يتجدد للآقاومة، وأضاف »أرض 
غز  ليس2ت نز ة وليس2ت مزرع2ة أعدائه2ا، لدود ا 
أش2واك وبنادقها مرشعة وسواعد أبنائها تقذف الغضب 

يف وخه الحصار والعدوان«.

وعق2ب االنفج2ار، قصف2ت مدرعية خي2ش االلتالل 
اإلرسائي2ي، نقط2ة للآقاوم2ة رشقي منطقة عبس2ان 

الجديد  رشقي مانيونس.

ومساء أمس السبت، أرادت وسائل إعال1 رلسطينية، 
ب2أن طائرات الحربي2ة لاللتالل للق2ت بكثارة خنوبي 

قطاع غز .

وكان دوي انفجارات ُسآع باملناطق الرشقية لقطاع 
غز  بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات االلتالل.

وذكرت وس2ائل إعال1 رلس2طينية بغ2ز ، أن رصائل 
املقاوم2ة وكتائ2ب القس2ا1 أطلق2ت مض2ادات أرضية 
باتج2اه الطائرات الحربي2ة وأخبتها ع2ىل الخروج من 

اأخواء.
ودّوت صف2ارات اإلن2ذار مس2اء أم2س، يف املنطق2ة 
املحيطة بالرشيط الحدود مع قطاع غز ، املسآى ›غالف 
غ2ز «، محذر  م2ن التآال إطالق ص2اروخ أو أكثر من 

قطاع غز  باتجاه خنوب البالد.
وأتى إطالق صفارات اإلنذار، يف أعقاب ش2ن الطريان 
الحربي التابع لاللتالل عد  غارات عىل مواقع للآقاومة 
بغز  رداً عىل تفجري عبو  ناسفة عىل الرشيط الحدودي 
والتي أس2فرت ع2ىل إصابة 4 خنود بج2راح وصفت بني 

املتوسطة والخطري .
ولسب املعلومات املتورر ، رإن صفارات اإلنذار دوت 
أيضاً يف أكثر من منطقة بالنقب الغربي، عىل لدود غز .
وتعقيباً عىل تفجري العبو  الناس2فة وإصابة 4 خنود 
من خيش االلت2الل، قال رئيس الحكوم2ة اإلرسائيلية، 
بنيام2ني نتنيا و:« الحادث ل2ول قطاع غز  مطري خداً 

وسنرد عىل ذلك«، لسب قوله.

مقتل 18 شخصاً وإصابة 22 آخرين بهجوم 
انتحاري يف نيجريا

 : وكاالت
ُقت2ل ف1 ش2خصاً وأُِصي2َْب 22 آم2رون يف مدين2ة مايدوغوري، 
ش2آال رشق نيجريا، يف  جو1 مس2لح نف2ذه انتحاريون عىل ألد 

اأسواق، يف وقت متأمر من مساء أمس اأول. 
ونقلت مصادر إْعاَلمي2ة عن مفوض الرشطة يف املدينة، داميان 
تش2وكو، إن 3 انتحاريني  اخآوا سوقا وقتلوا ف1 شخصا يف وقت 

متأمر من مساء الجآعة. 
وأضاف املفوض أن الهجو1 وقع يف سوق لألسآاك عىل مشارف 
املدين2ة، التي تعد معق2الً لتآرد خآاعة »بوكو ل2را1« التكفريية، 

وأن أن الهجو1 أَْسَفَر أَيْضاً عن إصابة 22 شخصاً. 
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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

كلُّ ما تحتاجه اأُلّمُة للنهوض

التقرير األممي يدين األمم املتحدة يف املقدمة 

وليد الحسام
  

التّحرُك يف مواجهِة ُكّل أشكال 
الظل�م والبغي ومواجهة العدوان 
يس�بُقه  األمريك�ي  الس�عودي 
اإليَْم�اِن  مس�توى  يف  االرتق�اُء 
والثق�ة بالل�ه، وكذل�ك االرتق�اُء 
بمس�توى الوع�ي والتفكري، بما 
يُمكُِّن املؤمَن املجاهَد من معرفة 
يك�وُن  ال�ذي  التَح��ّرك  كيفي�ة 
في�ه املجاه�ُد متَّص�اً مب�ارشًة 
أن  بمعن�ى  وباألح�داث،  بالل�ه 
ناً بثقاف�ة الُق�ْرآن  يك�ون محصَّ
والتوجيه�ات اإللهي�ة وينطل�ق وف�ق منطلق�ات الُق��ْرآن يف 

مواجهة العدوان وأدواته ومرتزقته بمعرفة وحذر. 
ويمكُن هنا اس�تحضاُر قول الشهيد القائد السيد حسني بن 
ب�در الدي�ن الحوثي: )عنٌي ع�ى الُق�ْرآن، وعنٌي ع�ى األحداث(، 
حيث لّخص يف هذه الجملة ما يجُب قبل الجهاد وأثناء التَح�ّرك 
فيه، فس�اُح العقل والروح يس�بق س�اَح املواجه�ة يف امليدان 
ويحاذي�ه، فحنَي يمتل�ُك املؤمُن الوعَي س�يعرُف كي�ف يُِعدُّ ما 

طالب الحسنياستطاع من قّوٍة يواجه بها عدوَّ الله وعدوَّه، وسيعرف 
  

ت�م  األخ�ري  ال�دويلُّ  التقري�ُر 
افتتاُحه باإلش�ارة إىل أنه ال وجوَد 
للدول�ة يف اليم�ن، بالتأكي�د تعمد 
تغييب الدولة التي حافظت عليها 
ث�ورة 21 س�بتمرب، وه�ي الت�ي 
تق�اوم الع�دوان الخارج�ي من�ذ 
3 أع�وام وتحك�م م�ا يق�ارب 20 

مليون إنَْسان. 
نلتق�ي مع التقري�ر الدويل عند 
نقاط كثرية ونفرتق عن�د أُْخَرى، 
لك�ن تل�ك الت�ي نلتق�ي عنده�ا 

كافي�ة ألن تصنَّف الس�عودية واإلم�ارات بدول 
ح�رب ارتكبت مج�ازَر إبَاَدة، وقوض�ت الجهود 
السياسية إليقاف نزيف الدم وساهمت وبشكل 
إنت�اج مناط�َق واس�عٍة موب�وءة  إىل  مب�ارشة 
بالجماعات املسلحة من بينها القاعدة وداعش.

نح�ن نتحدَُّث هن�ا عن تقرير ص�در من قلب 
األم�م املتحدة تجاوزت أوراق ه�ذا التقرير 300 
ورق�ة، يف ه�ذه األوراق م�ا يُل�ِزُم األم�م املتحدة 
واملجتم�َع ال�دويل بوض�ع النقاط ع�ى الحروف 
ومعالج�ة ما ت�راه ضياَع الدول�ة يف اليمن، فهل 

يمكن أن تفَعَل؟! 
ع�ى م�دى ه�ذه الث�اث الس�نوات، وقبل أن 
تحتاَج األَُم�ُم املتحدة والخرباُء الذين قالوا بأنهم 
بذل�وا ُجه�داً كبرياً للخ�روج به�ذا التقرير، كان 
هن�اك أط�راٌف محلي�ة وخارجية وش�خصياٌت 
وُكتّاب ومحللني ومهتمني، جزموا بأن ما يحصل 
يف اليم�ن هو تقويٌض للدولة، وأن التحالَف الذي 

تقوده الس�عودية هو لتدمري كي�ان الدولة وترك 
فراٍغ للجماعات املس�لحة، وم�ن بينها القاعدة، 
ويج�ر هذه األطراف كلها وال يزال 
لتقوي�ض الدول�ة يف املناطق التي 

تناهض العدوان.
وم�ن هن�ا ف�إنَّ ه�ذه التقريَر 
األمم�ي يديُن الصم�َت والتغايض 
األمم�ي تج�اه تدم�ري الدول�ة يف 
ال�دويل  الق�راَر  ويج�ّرم  اليم�ن، 
2216 وق�رار وض�ع اليمن تحت 
بند الفصل الس�ابع، وهو البوابة 
التي ت�م تقويض الدول�ة اليمنية 

من خاله.
نع�ود إىل التقري�ر ال�ذي أّك�د يف 
أَْكثَ��َر م�ن موض�ع أن الس�عودية واإلم�ارات 
ضالعتان يف األزمة اإلنَْس�انية األسوأ عاملياً، هذا 
االعرتاف يعد إثباتاً حقيقياً أن هذه الدول ترتكب 
جرائَم إبادة بالجوع تضاف لجرائمهم بالقصف 
الهس�تريي وقت�ل األطفال والنس�اء واملس�نني، 
ويجّرم الحص�اَر املطبق، فهل ستحاِس�ُب األمَم 

املتحدة هذه األطراف؟! 
م�ا ن�َودُّ قوَل�ه لألم�م املتح�دة اآلن وبعد هذا 
التقري�ر الذين يدي�ن صمتَها يف املقدم�ة أنَّ ُكّل 
األطراف أخذت بالجزء الذي يدين الطرَف اآلخر، 
وأن ه�ذه التقرير الطويل اتّس�ع لرُييض ُكّل تلك 
ا للسبب األول ولجذور  األطراف دون أن يضع َحدًّ
م�ا يحص�ل الي�وم يف اليم�ن، وهو ه�ذا التدخُل 
الخارج�ي العس�كري العدوان�ي عى ه�ذا البلد 
ومنْ�ُع الفرقاء م�ن الحوار والوص�ول إىل حلول 
ورف�ع الحص�ار، إْن كانت ج�ادًة يف إعاق ملف 

اليمن. 

فلسطن اإلباء 
يف وجه العداء 

ذكرى عبدالكريم األشول
خمس�ني  م�ن  أَْكثَ��ر  من�ذ   
تتعرَُّض  ودول�ُة فلس�طني  عاماً 
ظاِل�ٍم  غاش�م  برب�ري  العت�داء 
مستبد، يستهدُف بُنيتها التحتية 
ويس�تهدُف ُكلَّ م�ا ه�و جمي�ل 
وحت�ى أرواُح الب�ر ل�م تس�لْم 
م�ن قت�ِك الكي�ان امل�زروع عى 
أرض فلس�طني الس�ليبَة »الغدة 
الرسطانية الخبيث�ة« كما أطلق 
علي�ه اإلم�ام الخمين�ي رحم�ه 
اللُه هذا االس�م، وق�ال بأن علينا 
اجتثاثَها م�ن جذورها والقضاء 

عليها واستئصالها. 
وإْن لم نفعل فإنها س�تتوّغُل 
إىل الُعمق القريب، وستتمكن من 

السيطرة عليه. 
فالكي�ان الصهيوني الغاصب 
احت�ال  ع�ى  جاه�داً  يعم�ُل 

فلسطني. 
يريدها أن تنضم إليه وتصبح 
ملكاً ل�ه، ولكن نقول ل�ه: بعيداً 

عن ناظريك. 
ورغ�م ُكّل املعان�اة القاس�ية 
الت�ي يتع�رض لها هذا الش�عب 
العظي�م، م�ن انته�اك للُحُرمات 
وقت�ل ودم�ار وحص�ار، إال أنهم 
شعٌب أبيٌّ ال يخضُع وال يركع إال 

لرب السماء. 
البس�يطة  إْمَكانياته�م  رغ�م 
يرعب�ون  أنه�م  إال  املح�دودة 
لهم  الع�دو، بقوة صربه�م وتحمُّ
وبقدرتهم ع�ى العزيمة والثبات 

ضد املعتدين. 
هكذا عرفناهم ش�عباً عظيماً 

جباراً يف وجه االستكبار. 
ال ينتابُهم الخوُف وال التعب. 

الت�ي  الظ�روف  ُكّل  ورغ�م 
يعارصونه�ا إال أنه�م ش�عٌب ال 

يعرف الخذالن وال الهزيمة. 
ونحن هنا بدورنا شعَب اليمن 
نقول لهم: رغم ظروفنا الصعبة 
ومعاناتن�ا  به�ا  نَُم���رُّ  الت�ي 
الت�ي  ومظلوميتن�ا  القاس�ية 
تجاوزت مظلوميَة ُكلِّ الشعوب، 
ودم�ار  هس�تريي  قص�ف  م�ن 
وخ�راب وس�فك دماء م�ن قبل 
الصهيوأمريكي  السعودي  العدو 
الظال�م ع�ى بلدن�ا الحبي�ب، إال 
أننا نقول لك�م: نحن معكم ولن 
نتوان�ى ول�و للحظ�ة يف املجيء 
إليك�م؛ لنض�َع أيديَن�ا بأيديك�م 

وجراحنا تعالج جراحكم. 
سنتكاتف معاً لنستأصل هذه 
الغدَة الرسطانيَة القذرة الخبيثة 

من جذورها. 

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

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

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

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

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

مهم���ا كان���ت التحدي���ات والصعوب���ات، مهما كان 
حجم األخطار فإن أمًة تعشق الشهادة في سبيل الله 
ستظل األمة الصامدة والثابتة والقوية التي ال تهزها 
وال حتنيها العواصف اجلسام، وال األحداث الكبار..

                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   


