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صفعة جديدة للعدو يف »نعشاو« جيزان 
صحيفة زيروايدج: أمريكا املذنب األكرب يف ارتكاب جرائم الحرب واملجاعة يف اليمن 

أزمة الغاز.. مؤشرات االنفراج وأسباب استمرار الطوابير
صحيفة المسيرة ترصد شكاوى المواطنين:

الرهائن
ثالث سنوات من العدوان حتت غطاء شرعيته 

وزير يف حكومة املرتزقة يعترف باحتجاز  الفار  هادي 
يف الرياض وقادة أحزاب وألوية يلقون نفس املصري 
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 : ما وراء الحدود
واصلت قواُت الجيش واللجان 
مواق2ع  اس2تهداَف  الش2عبية، 
آي2ش  ع2ات  وتجلُّ وتحصيل2ات 
ومرتزقت2ه،  الس2عودي  الع2دو 
املواآه2ات  مح2اور  مختل2ف  يف 
الح2دود،  وراء  م2ا  بجبه2ات 
ونّف2ذت، أم2س األح2د، مجلوعًة 
من العلليات العس2كرية املتلوعة 
يف ملاط2ق ع2د4، وس2قط ج2ال 
تل2ك العلليات ع2رات من آلود 
السعودي ومرتزقتهم قتىل  العدو 

وآرحى. 
وأفاد لصحيفة املسري4 مصدٌر 
يف وحد4 القلاصة التابعة للجيش 
واللجان، أن االا من آلود العدو 
الس2عودي لقيا مرصعهلا، أمس 
اس2تهدفتهلا  قل2ص  بعلليت2َي 
بللطق2ة  ق2وى،  قري2ة  ش2لال 

آيزان. 
وتزامن ذلك مع قصف مس2ّدد 
ش2لته مدفعية الجي2ش واللجان 
ع2ات لجلود  الش2عبية ع2ىل تجلُّ
الع2دو الس2عودي يف قري2ة قل2ر 

بجيزان أيضاً، حيث حقق القصف 
إصاب2ات دقيق2ة، أَْس2َف2رت عن 
وقوع عدد من القتىل والجرحى يف 

صفوف آيش العدو. 
كل2ا قصفت مدفعي2ة الجيش 
عاٍت  واللجان، يف الوقت ذاته، تجلُّ
آب2ل  يف  الع2دو،  لجل2ود  أُْج2َرى 
ميدان2ي  مص2در  وأف2اد  دج2ان، 
لللس2ري4 أن ع2دداً من س2يارات 
ش2و4دت  الس2عودية  اإلس2عاف 
تهرع إىل أماكن االس2تهداف، بعد 

وق2وع قت2ىل وآرحى م2ن آلود 
العدو بسبب القصف. 

أيض2اً  املدفعي2ُة  واس2تهدفت 
برَج الس2ود4 السعودي يف آيزان، 
أصاب2ت  القذائ2ف،  م2ن  بع2دد 
وتس2ببت  دقي2ق  بش2كل  ال2رج 
الجي2ش  تحصيل2ات  تدم2ري  يف 
السعودي 4لاك، كلا ألحقت بهم 
جس2ائَر مادية متلوع2ة يف العتاد 

العسكري. 
من آهة أُْجَرى، أفاد لللس2ري4 

مصدر يف وحد4 القلاصة، أن ستًة 
م2ن مرتزق2ة الجيش الس2عودي 
لق2وا حتوفه2م، أم2س، بعلليات 
قل2ص اس2تهدفتهم قبال2ة ملفذ 

علب بللطقة عسري. 
وس2قط العراُت من املرتزقة 
با قتي2ل وآري2ح، بالتزاُمِن مع 
ذلك، آراء قصف ملدفعية الجيش 
عات لهم  واللجان اس2تهدف تجلُّ
يف ملطق2ة ب2ري الس2امي قبال2ة 

صحراء األآارش. 
ط2ريان  ش2ن  األال2اء،  ويف 
األمريك2ي،  الس2عودي  الع2دوان 
غارتا عىل ُكلٍّ م2ن قرية مجاز4 
يف  الطلع2ة  وموق2ع  عس2ري،  يف 
نج2ران، يف محاول2ة فاش2لة مله 
لتخفيف األرضار عن آيش العدو 
واملرتزق2ة، وكالع2اد4 ل2م تحقق 

الغارات أي يشء. 
إىل ذل2ك، اس2تهدفت مدفعي2ة 
عات ملرتزقة  الجيش واللجان تجلُّ
الع2دوان ش2لال صح2راء ميدي، 
وأف2اد مصدر ميدان2ي للصحيفة 
أن ع2راٍت مله2م س2قطوا قتىل 

وآرحى آراء القصف. 

 : متابعات
، مس2اَء، أمس األحد، مشا4َد  وّزع اإلْع2َا1ُ الحربيُّ
ر4 لهجو1 نوع2ي نّفذه أبط2اُل الجيش واللجان  مص2وَّ
الشعبية عىل مركز نعش2او العسكري بجبهة آيزان، 
وتكب2ّد في2ه آيُش الع2دو الس2عودي جس2ائَر ماديًة 

وبرية فادحة. 
اإلْع22َا1  كام2ريا  ش2اركت  العللي2ة،  بداي2ة  ويف 
الحرب2ي أبطاَل الجيش واللج2ان، يف رصد آلود العدو 
الس2عودي وآلياتهم يف التحصيلات واملتار2 املحيطة 
باملركز، وواّقت استهداف املهاآلا لتلك التحصيلات 
واملت2ار2، بالتزامن مع تق2د1 املجا4دين نحو املركز، 
كلا واقت 4روب الجلود الس2عوديا من تلك املتار2 

والتحصيلات واجتبائهم داجل أحد املباني باملركز. 

وج2ال اجتباء الجلود الس2عوديا، واّق2ت الكامريا 
تقد1ُّ املجا4دي2ن نحو املوقع، حيث طّوق2وا تلك املباني 
من عد4 آهات، قبل أن تبدأ اشتباكات عليفة مع الجلود 

السعوديا املختبئا، لتلتهي بلرصعهم آليعاً. 
وعرضت املش2ا4د اقتحا1َ أبط2ال الجيش واللجان 
لتل2ك املبان2ي بعد مرصع آلي2ع من كان2وا بداجلها، 
كل2ا عرضت عدداً م2ن امليات الس2عودية التي كانت 
4لاك وقد اش2تعلت فيها نريان املهاآلا الذين رّددوا 
رصج2ات الل2رص، ووّآه2وا من 4ل2اك وعي2داً لقوى 

العدوان بأنها ستحرتق مثل تلك امليات. 
ونّفذت كام2ريا اإلْع22َا1 الحربي آولة داج2ل املباني 
والتحصيلات التي كان الجلود السعوديا يختبئون فيها، 
بع2دد أن اقتحله2ا أبطال الجيش واللج2ان، مواقة آثَث 

عدد ملهم وقد لقوا مصارعهم جال الهجو1 اللوعي. 

أخبار

اإلعالم الحربي يوّثق اقتحام مركز »نعشاو« بجيزان ومصرع جنود سعوديني وتدمري عدة آليات

قنص جنديني سعوديني و6 مرتزقة ومصرع آخرين 
بضربات مدفعية يف جيزان وعسري

تدمري آلية للمرتزقة يف »صربين« 
ومصرع وإصابة طاقمها

 : الجوف
تلّكل2ت ق2واُت الجي2ش واللج2ان 
الش2عبية، أمس األحد، من تدمري آلية 
العدوان السعودي  عس2كرية ملرتزقة 
األمريك2ي، يف مديرية جب والش2عف 

بلحافظة الجوف. 
وأف2اد مص2در ميدان2ي لصحيفة 
املس2ري4 أن عللية تدم2ري املية تلت 
زرعته2ا  ناس2فة  عب2و4  بواس2طة 
وح2د4 الهلدس2ة العس2كرية التابعة 
لق2وات الجي2ش واللجان الش2عبية، 
وذلك يف آبه2ة صرين بلديرية جب 

والشعف. 

وأوض2ح املص2در أن املي2ة كانت 
تحل2ل ع2ىل متله2ا مجلوع2ًة م2ن 
مرتزقة العدوان السعودي األمريكي، 
علدما انفجرت بها العبو4 اللاس2فة، 
م2ا أّدى إىل م2رصع وإصاب2ة آلي2ع 

أفراد تلك املجلوعة. 
وتش2هد مختلُف آبهات محافظة 
الج2وف، وبال2ذات يف مديري2ة ج2ب 
والش2عف، عللي2ات ملاال2ة تلّفذ4ا 
وح2د4 الهلدس2ة العس2كرية بش2كل 
يومي، ويتم فيها تدمري آليات متلوعة 
ملرتزقة العدوان الس2عودي األمريكي، 
ضل2ن جط2ة االس2تلزاف املتواص2ل 

لقوى العدوان مادياً وبرياً. 

نقابة وجمعية املتقاعدين يشيدان بجهود هيئة التأمينات يف توفري األدوية املجانية للمتقاعدين املدنيني
 : صنعاء:

 أش2ادت نقابُة وآلعية املتقاعدين 
بالخطوات الت2ي قامت بها قياد4ُ 4يئة 
رصف  بش2أن  واملعاش2ات  التأميل2ات 
املتقاعدي2ن  لكاف2ة  مجاني2ة  أدوي2ة 

املدنيا. 
آاء ذلك جال اللقاء املوّس2ع، أمس 
األح2د، با إبرا4ي2م الحيف2ي - رئيس 

4يئ2ة التأميلات واملعاش2ات، وقيادتي 
يحي2ى  برئاس2ة  والجلعي2ة  اللقاب2ة 
املتقاعدي2ن،  نقاب2ة  رئي2س  اللعام2ي 
آلعي2ه  رئي2س   - العل2اري  وأحل2د 
املتقاعدين؛ مللاقشة عدٍد من اإلآراءات 
املجاني2ة  األدوي2ة  ب2رصف  املتعلق2ة 

لللتقاعدين. 
وتط2رق اللق2اء إىل القضايا املتعلقة 
باملتقاعدين وس2بل توفري ما يلكن من 

معاش2ات لللتقاعدين والخطوات التي 
تلت يف 4ذا الجانب. 

الت2ي  األدوي2ة  أن  بالذك2ر  الجدي2ر 
ترصف لللتقاعدين جصوصاً املصابا 
بأمراض مزملة ك22 )الضغط والسكر 
والحاالت اللفس2ية والعصبية والربو(، 
تت2م ع2ر رس2ائل موآه2ه م2ن 4يئه 
التأميلات إىل الصيدلية املركزية بوزار4 

الصحة الستا1 الدواء. 
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تقارير 

وزير مرتزق يدعو للتظاهر لتحرير الفار هادي المحتجز في الرياض وقادة أحزاب وألوية يلقون نفس المصير
 السعودية تحّول قادة املرتزقة إىل رهائن 

صحف أمريكية: أمريكا باعت للسعودية واإلمارات أسلحة بـ 610 ماليني دوالر العام 
املاضي يف ظل هزيمتهما يف اليمن

 : إبراهيم السراجي
يس2تعدُّ أبل2اُء الش2عب اليلل2ي لاحتفاء 
بصلود24م يف مواآهة الع2دوان مع اقرتاب 
الذكرى الثالثة، أّما عىل املقلب امجر يف آانب 
املرتزق2ة الذين رفع2وا ش2عارات »التحرير« 
وش2عار »اس2تعاد4 الرعي2ة« فق2د آاءت 
دع2و4 العللي2ة للش2عب املح2ارص للخ2روج 
والتظا4ر ولكن 4ذه املر4 ليس تحت ش2عار 
»ش2كراً س2للان« وإنلا لتحرير الفار 4ادي 
من قبض2ة محتجزيه يف الرياض، يف مفارقة 
تُك2رَُّر ملذ ب2دء العدوان ع2ىل اليلن يف صور 
مختلفة م2ن بيله2ا قصف ط2ريان العدوان 
ملرتزقته يف عد4 آبهات أَْو دعم فصيل مسلح 
بلواآهة ما يس2لى »الرعية« يف عدن كلا 

شهدت أحدااها األجري4. 
الوزي2ر بحكومة املرتزقة صاح الصيادي 
دع2ا، أم2س األح2د »كل اليللي2ا« للخروج 
والتظا24ر واالعتص2ا1 لللطالبة بالس2لاح 
للفار 24ادي بالعود4 إىل اليل2ن. و4ي دعو4 
كافي2ة للتأكيد ع2ىل احتجاز قي2اد4 العدوان 
للف2ار 4ادي يف الرياض واس2تخدا1 واإلبقاء 
عىل م2ا يس2لى »الرعي2ة« ذريع2ة عارية 
الس2تكلال تقس2يم ونه2ب ا2روات اليل2ن. 
وع2او4 عىل ذلك توضح الدعو4 صور4 وضع 
املرتزقة، فالداعي للتظا4ر ألآل الفار 4ادي 
ليس ح2راً؛ كونه 24و امجر محتج2زاً داجل 
ق2رص املعاش2يق يف ع2دن ملذ أح2داث يلاير 

املايض. 
ون2ي الصي2ادي الفوارَق الكب2ري4 بيلهم 
كلرتزق2ة وب2ا عل2اء الس2عودية يف لبلان 
علدم2ا قال يف دعوته التي نر4ا يف صفحته 
بلوقع الفيس2بوك إن »لبلان اس2تعاد رئيَس 
حكومت2ه يف بضعة أي2ا1«، داعي2اً إىل ضغط 

ملاال لإلفراج عن الفار 4ادي.
وإذا كان املرت2زق الصيادي ق2د ني دوَر 
محور املقاومة الحر يف لبلان يف إعاد4 س2عد 
الحري2ري وتحريره من قبض2ة الرياض وأن 

الشعب اليللي ال يلكن أن يتظا4ر ألآل من 
باع اليلن فإنه 4لا يقر بأن اللظا1َ السعودي 
بات يلتهن احتجاز الرؤس2اء، لكله ال يجرُؤ 
كغ2ريه عىل اتخاذ موق2ف وكأن أمر احتجاز 
الفار 4ادي من قبل الس2عودية ال يعكس أية 

أبعاد ملخططات تستهدف اليلن. 
وح2رص الصي2ادي دعوت2َه للتظا24ر من 
أآل الفار 4ادي بالخروج يف »حال س2لحت 
الظ2روف« و4ي الظ2روف التي يع2رف أنها 
ليست متاحة له 4و للخروج من بوابة قرص 

املعاشيق. 
م2ن آان2ب آج2ر ل2م يع2د أم2ُر احتجاز 
الرياض للفار 4ادي محلَّ شك، لكن التساؤل 
املط2روح 4و مص2ري املرتزق الصي2ادي بعد 
إفصاح2ه ع2ن أمر احتج2از، فلائ2ُب رئيس 

حكومة املرتزقة ووزي2ر اإلدار4 املحلية فيها 
عبدالعزي2ز آب2اري ل2م يُعرف مص2ريُه ملذ 
ديس2لر امل2ايض عق2ب ظه2وره يف مقابلة 
تلفزيوني2ة أك2د فيه2ا احتجاز الف2ار 4ادي 
يف الري2اض، حيث تلاولت ع2د4 تقارير بأنه 
آرى اس2تدعاؤه من قبل السعوديا و4لاك 

تم احتجاُزه 4و امجر. 
وكان آب2اري يف مقابل2ة مع قل2ا4 تابعة 
لإلص2اح ق2ال إن “ع2د1 س2لاح التحال2ف 
بعود4 الرئي2س 4ادي إىل عدن غري مفهومة، 
الس2عودية واإلم2ارات والتحال2ف أت2ى م2ن 
أآل إع2اد4 الرعية وبس2ط نفوذ24ا، 4ذا 
الكا1 نس2لعه، لكن ما يجري امن يف بعض 
املحافظ2ات ال يتلاغ2ُم مع أ24داف التحالف 
واألس2باب الت2ي س2لحت للتحال2ف بتلفيذ 

علليات يف اليلن” بحسب قوله. 
قائلة احتجاز الرياض وأبوظبي لقيادات 
املرتزق2ة ل2م تقت2رص ع2ىل الف2ار 24ادي، 
فقي2ادات من ح2زب اإلصاح تقي2م يف تركيا 
أكدت بحصول األمر ذات2ه مع رئيس الحزب 
محل2د اليدومي َوأنه2ا فقدت االتص2ال به، 
يف إش2ار4 إىل أن اللظا1 الس2عودي ال يحتجز 
فق2ط قيادات املرتزقة ب2ل يللعها من إآراء 
أية اتصاالت ويصادر الهواتف اللّقالة ملهم. 
أم2ا قي2ادات املرتزق2ة العس2كريون ف2ا 
تتعام2ل معه2م الري2اض بلظ2ا1 االحتجاز، 
حي2ث يتم ال2زج به2م يف الس2جون، و4و ما 
أكدته مصادر متعدد4 من املرتزقة أنفس2هم 
عن اعتقال السعوديا لقائد اللواء الخامس 
وق2اد4 كتائ2ب و36 ضابط2اً م2ن املرتزق2ة 

وإيداعهم يف السجون. 
أم2ا يف أبوظب2ي، فيقب2ع قاد4 ما يس2لى 
املجلس االنتقايل الجلوبي عىل رأسهم رئيس 
املجلس عي2درو2 الزبي2دي يف إقامة آرية 
4ل2اك وتتم إعادته2م إىل ع2دن بالتزامن مع 
تَح2ّركات آديد4 كل2ا حدث أن عاد الزبيدي 
يف أح2داث ح2دث، م2ع اإلبقاء ع2ىل عوائلهم 
كر4ائن تحس2باً ألية مفاآ2آت، قبل أن يتم 
إعادتهم مجدداً إىل أبوظبي التي يتواآد فيها 

حالياً الزبيدي ملذ انتهاء أحداث عدن. 
يف 4ذا الس2ياق كش2فت قي2ادات آلوبية 
مقربة من الزبيدي نفس2ه أن األجريَ يتعرض 
لابتزاز من قبل أبوظبي عر احتجاز عائلته، 
م2رر4ً قبوله بتواآد املرتزق طارق صالح يف 

عدن. 
نظا1 الر4ائ2ن الذي تتعام2ل به الرياض 
وأبوظبي لم يقترص ع2ىل قيادات املرتزقة يف 
اليلن، فتجرب2ُة احتجاز الس2عودية لرئيس 
الحكوم2ة اللبلانية س2عد الحري2ري مؤجراً 
ش2ا4د4ٌ ع2ىل طبيع2ة نظ2ر4 ق2وى العدوان 
ملرتزقتها، باإلضافة لحاداتي احتجاز عضو 
األرس4 الحاكل2ة يف قط2ر عبدالله بن عيل آل 
اان2ي يف أبوظب2ي والذي كان يج2ري إعداُده 
سعودياً وإماراتياً ليصبح أمرياً لقطر وكذلك 
ظهور الفريق أحلد ش2فيق يف مقطع فيديو 
يؤكد أنه محتجز يف أبوظبي بعد ساعات من 

إعانه الرتشح لرئاسة مرص. 
وإذا كان2ت تؤّكد تلك الح2وادث عىل غباء 
وطي2ش حكا1 الس2عودية واإلم2ارات فإنها 
يف الوق2ت ذاته تؤكد تش2ابه مص2ري العلاء 
الذين يخت2ارون بيع أوطانه2م للخارج كلا 
4و حال الفار 4ادي الذي كشف قائد الثور4 
الس2يد عبداملل2ك الحوا2ي يف جط2اب ألق2اه 
مؤج2راً عن معلومات تفيُد ب2أن الفار 4ادي 
تع2رض للصفع عىل وآهة يف إحدى املرات يف 
الرياض، وإذا كان اللظا1 الس2عودي يحتجُز 
»رؤس2اء« فلا الذي يجعل من تلك املعلومات 

غري صحيحة؟.

 : متابعات:
ُمِليَْت دولة العدوان السعودي بفشل 
و4زيل2ة ذريع2ة يف الح2رب العدوانية 
الت2ي تقوُد24ا نياب2ًة ع2ن أمري2كا يف 
اليلن، ملا اضطر4َّا إىل رشاء صفقات 
أسلحة آديد4 مستعَجلة بلغت قيلتها 
610 ماي2ا دوالر ال تخضع للرقابة يف 
أمريكا بل ع2ن طريق وزار4 الخارآية 

األمريكية مبارش4 العا1 املايض. 
اي2دج«  ون2رت صحيف2ة »زي2رو 
أن  في2ه  تحدا2ت  تقري2راً  األمريكي2ة 
مبيعات األس2لحة األمريكية يف ارتفاع 
قي2ايس جال ف2رت4 الح2رب العدوانية 
ع2ىل اليل2ن؛ وذلك بس2بب مش2رتيات 
دولتَي الع2دوان اإلمارات والس2عودية 
اللت2ا تُس2ِقطان القلاب2ل األمريكي2ة 
عىل ش2لال اليلن بأرسع م2ا يلكلهم 
عل2د رشاؤ4ا , والتي تس2ببت يف مقتل 
امالف م2ن املدني2ا , مضيف2ة أن م2ا 
يهم أمريكا 4و اس2تلرار تدفق اللفط 

الخليجي إليها. 

 , أمري2كا  الصحيف2ُة  وحّلل2ت 
املسئوليَة عن ارتكاب املجازر واملجاعة 
اإلنس2انية التي تعيشها اليلن؛ بسبب 
تواطؤ24ا يف الحرب ومش2اركة قواتها 
البحري  الحصار  العسكرية واستلرار 
والج2وي الذي 24ّدد املاي2ا باملجاعة 
, مضيف2ة: ال زال املدني2ون يلوت2ون؛ 

بسبب الرضبات الجوية األمريكية. 
الق2و4  أن   , الصحيف2ة  واعت2رت 
أمري2كا  لس2لاح  الرئيس2ية  الدافع2َة 
بلواصل2ة الحرب عىل اليل2ن من قبل 
دول2ة العدوان الس2عودي 4ي مبيعات 
يجع2ل  مل2ا  األمريكي2ة،  األس2لحة 
أمري2كا املذنب األكر يف حدوث الكاراة 
اإلنس2انية وارت2كاب آرائ2م الح2رب 
ض2د املدنيا , مش2ري4 إىل أن الرضباِت 
الجوية لم تحقق شيئاً يُذكر سوى قتل 

املدنيا يف املحافظات الشلالية. 
املونيت2ور  صحيف2ة  ن2رت  كل2ا 
األمريكي2ة , تقري2راً تحدا2ت في2ه أن 
م2ن  بأكث2ر  أس2لحة  باع2ت  أمري2كا 
650 ملي2ون دوالر إىل دولت2ي العدوان 

السعودية واإلمارات العا1 املايض فقط 
ووقع2ت صفق2ات أس2لحة بأكثر من 
400 ملي2ار دوالر يف مايو املايض جال 

تواآد الرئيس األمريكي يف الرياض. 
مراقب2ي  ع2ن  الصحيف2ة  ونقل2ت 
املس2اعدات األملية ومقر4ا واشلطن: 
إن األس2لحة ذ4ب2ت إىل دولتَي العدوان 
ج2ال  م2ن  واإلم2ارات  الس2عودية 
برنام2ج املبيع2ات التجاري2ة املبارش4 
ل2وزار4 الخارآية األمريكية، حيث باع 
س2لارس4 األس2لحة األمريكي2ون بلا 
يقدر ب6102 مايا دوالر متوزعة عىل 
قلابَل موآّهة دقيقة وذجري4 لألسلحة 
الصغري4 إىل السعوديا، َو48.6 مليون 
دوالر أُْج2َرى يف بلادق أوتوماتيكية من 
طراز M-4 َوM-16 وقطع غيار اليات 

إىل اإلماراتيا. 
وكش2فت الصحيف2ة , أن مبيع2ات 
 .82 إىل  األمريكي2ة وصل2ت  األس2لحة 
2 ملي2ار دوالر يف الع2ا1 املايض وتلقت 
بلدان الرق األوس2ط وشلال أفريقيا 

ما يقرب من 30 مليار دوالر. 

 فيما الشعب اليمني يستعد إلحياء الذكرى الثالثة للصمود بوجه العدوان:

 أكدت أن أمريكا المذنب األكبر في ارتكاب جرائم الحرب وكارثة المجاعة في اليمن 
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بالرضور4 عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
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محافظ صنعاء يدعو إلزالة الصعوبات أمام عودة 
منتسبي القوات املسلحة ملعسكراتهم

 : صنعاء:
أّكد حلا قطيلة – محافُظ صلعاء، عىل رضور4 
مشاركة السلطة املحلية واملشايخ واألعيان يف حل 
الصعوب2ات الت2ي تح2ول دون انضلا1 ملتس2بي 
القوات املس2لحة ملعس2كراتهم، داعي2اً الجليع إىل 
التفاعل مع حللة الحشد والتعبئة العامة مللتسبي 

القوات املسلحة. 
ودع2ا املحافظ قطيلة جال لقائه، أمس األحد، 
مش2ايخ ووآهاء الحيلتا الداجلي2ة والخارآية 
ورئيس لجلة الحش2د والتعبئ2ة العامة باملحافظة 

إىل  اللجل2ة،  وأعض2اء  الش2يباني  لط2ف  العلي2د 
استش2عار املسؤولية واملس2ا4لة يف تسهيل مها1 
لجل2ة الحش2د ألداء واآبها التوع2وي يف ُكّل العزل 
والق2رى، مثلل2اً التضحي2ات التي تقدمه2ا قبائل 

الحيلتا يف الدفاع عن الوطن وأمله واستقراره. 
م2ن آانبه2م، أّك2د مش2ايخ وأعي2ان ووآهاء 
الحيلت2ا االس2تعداَد للتع2اون مع أعض2اء لجلة 
الحشد وتس2هيل مهامهم يف ُكّل امللاطق، معترين 
أي تقاع2س عن القيا1 بواآ2ب الدفاع عن الوطن 
من قبل ملتس2بي القوات املس2لحة واألمن جيانًة 

عظلى. 

محافظ حجة يوجه بتوفري 200 
أسطوانة غاز ألسر الشهداء ويدعو 

املواطنني إلحياء مبدأ التكافل

أهالي مديرية امليناء بالحديدة يعلنون 
النفري العام ويؤكدون تفاعلهم مع 

حملة التجنيد والتعبئة

 : حجة:
وّآه 24ال الص2ويف - محافظ حجة، 
أمس األح2د، بتوفري 200 اس2طوانة غاز 
ملزيل ألرس الشهداء من س2اكلي املديلة؛ 
واإلس2ها1  املعيش2ية  األعب2اء  لتخفي2ف 
يف توف2ري احتياآاته2م م2ن 24ذه املاد4، 
مؤكداً حرَص قياد4 املحافظة عىل تللس 
أحوال أرس الش2هداء وتوفري احتياآاتهم 
222ة يف ظ2ل األوض2اع الرا4لة التي  َجاصَّ

يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار. 
مكت2َب  الص2ويف  املحاف2ظ  وطال2ب 

الصلاعة والتجار4 بالتلس2يق مع فرع مؤسسة الشهداء لوضع آلية مائلة 
لتس2هيل حصول أرس الش2هداء يف املديلة عىل ماد4 الغاز امللزيل، والعلل عىل 
إعداد كشوفات بأسلاء أرس الشهداء يف بقية مديريات املحافظة، داعياً أبلاء 
املجتلع إىل إحياء مبدأ التكافل االآتلاعي وتفقد أوضاع األرس املحتاآة ويف 

املقدمة أرس الشهداء والجرحى واللازحا كأقل واآب يقد1 لهم. 

 : الحديدة:
 نّظ2م أبلاُء مديري2ة امليلاء بلحافظة الحديد4، أم2س، وقفًة احتجاآيًة 
إلعان اللفري العا1 والتفاُعل مع حللة التعبئة التحشيد والتجليد الطوعي. 
وأّك2د املش2اركون اس2تلراَر4م يف مواآه2ة الع2دوان ومرتزقت2ه الذين 
يستهدفون اللساء واألطفال، مشّددين عىل رضور4 توحيد الجهود ملواآهة 
املؤام2رات الت2ي تحاك ضد الش2عب اليلل2ي وتفويت الفرص2ة عىل تحالف 
الع2دوان يف تلزيق الجبهة الداجلية وَوحد4 الص2ف الوطلي، داعا إىل دعم 

آبهات العز4 والرف باملال والرآال. 
واس2تلكر أ24ايل مديرية امليلاء اس2تلراَر آرائم ومج2ازر العدوان بحق 
الشعب اليللي وما يفرضه من حصار آائر استهدف ُكّل مقومات الحيا4، 
مؤكدي2ن بأن اس2تلرار 4ذه الجرائم تع2د وصلة عار يف آبا اإلنس2انية، 
موضحا بأن الصلت الدويل ش2ّجع دول تحالف العدوان بقياد4 السعودية 

عىل مواصلة ارتكاب الجرائم التي لن ولم تسقط بالتقاُد1. 
ل املسؤولية  ودعا املش2اركون املجتلَع الدويل وامللّظلاِت الدوليَة إىل تحلُّ

والعلل عىل إيقاف العدوان ورفع الحصار. 

أبناء وصاب السافل ذمار 
يتفاعلون مع حملة الحشد 

والتعبئة ملواجهة العدوان
 : ذمار:

دّشلت مديريُة وصاب السافل بلحافظة ذمار، 
أمس األحد، حللة الحشد والتعبئة العامة مللتسبي 
القوات املسلحة، بحضور قيادات وأعضاء السلطة 

املحلية والتلفيذية واملشايخ والوآهاء. 
ويف التدش2ا أش2ار ف2ؤاد القديل2ي - مدي2ر 
املديري2ة، إىل م2ا يتع2رض ل2ه الوطن م2ن عدوان 
يس2تهدف كافة أبل2اء اليل2ن ومقدرات2ه ووحد4 
أراضيه ونس2يجه االآتلاعي، مش2ّدداً عىل أ4ليّة 
توحيد الصف والتحاق ملتس2بي القوات املسلحة 
بلعس2كراتهم لاضط2اع بدور24م يف الدفاع عن 
الوط2ن.  ودعا القديل2ي آليع أبل2اء املديرية إىل 
التفاعل م2ع الحللة وإنجاحها، مؤكداً اس2تعداد 
الس2لطة املحلي2ة تس2هيل عل2ل لجل2ة الحش2د 

والتعبئة يف ملاطق املديرية. 

أمانة العاصمة تدّشن مشروع اإلنارة االقتصادية للشوارع واألحياء والحدائق العامة 

جمعية املسرية تدّشن توزيع املالبس لألسر الفقرية والنازحة بمديرية الثورة أمانة العاصمة

 : صنعاء:
أعللت أمانة العاصلة، أمس األحد، تدش2ا مروع 
اإلنار4 االقتصادية للش2وارع واإلحياء للحد من حوادث 

السري وآرائم الرسقة يف الليل. 
وقال حلود عباد – أما العاصلة: إن كافة اإلآراءات 
املتعلق2ة بإنار4 ش2وارع األمان2ة تم اس2تكلالها، وبدأت 
عللياً أعلال تركيب 15 ألف ملبة إضاء4 اقتصادية، عوضاً 
عن القديلة التي كانت تس2تهلك طاقة أكَر، مشرياً إىل أن 
املروع يعتر أحد أ4ّم مش2اريع إعاد4 تأ4يل وتحس2ا 
أحياء وشوارع العاصلة إىل آانب إنار4 الحدائق واملرافق 
العام2ة الت2ي بدأت مل2ذ ش2هرين كثلر4 طيب2ة للتعاون 
والتلس2يق القائ2م با مكتب األش2غال باألمانة والقطاع 

الخ2اص.  وأع2رب أم2ا العاصل2ة ع2ن أمل2ه يف تعاون 
املواطل2ا مع أمانة العاصلة يف الحف2اظ عىل امللتلكات 

العامة، وملع حدوث أية اعتداءات عىل أعلد4 اللور. 
من آانبه، أوضح عبدالس2ا1 الج2رادي - مدير عا1 
مكتب األشغال باألمانة، أن سبع فرق فلية تقو1 حالياً 
برتكي2ب وتغيري أكثر من 15 آالف ملبة إضاء4 اقتصادية 
)إل أي دي( 50 وات، عوض2اً ع2ن الس2ابقة التي كانت 
تس2تهلك 250 وات، مبيلاً أن القطاع الخاص من محال 
تجاري2ة ومحط2ات تحللت مس2ؤولية إم2داد الطاقة، 
فيل2ا تحللت أمانة العاصلة نفق2ات الرتكيب واألآور 
222ة بأعل2ال الف2رق الفلية وتكاليف  واإلرشاف الَخاصَّ
قيلة ملب2ات اإلضاء4 وآلي2ع اإلمدادات واملس2تلزمات 

الكهربائية والفلية. 

 :  صنعاء:
دّش2لت آلعيُة املس2ري4 االآتلاعية الخريي2ة توزيَع 
املاب2س والتلور عىل ال2رس الفقري4 واللازحة بلدرس2ة 
عائش2ة للبل2ات ح2ي تون2س يف مديري2ة الث2ور4 أمانة 

العاصلة، وذلك بتلويل من فاعيل الخري بس2لطلة ُعلان 
الشقيقة. 

ويأت2ي امل2روُع الخ2ريي املتزام2ن مع ذك2رى مولد 
الز24راء عليها الس2ا1، حيث يس2تهدف 350 أرس4 من 

اللازحا والفقراء. 

وجال التوزيع قال باسم الجرموزي - مديُر املشاريع 
بالجلعي2ة: إن 24ذا امل2روَع يأت2ي ضلن سلس2لة من 
املش2اريع الخريي2ة الت2ي تلفذ24ا الجلعية مس2تهدفة 

جالها الفقراء واللازحا للتخفيف من معاناتهم. 
إىل ذل2ك اّلن املس2تفيدون الجهوَد اإلنس2انية الرائعة 

الت2ي تقو1ُ به2ا آلعية املس2ري4 الخريي2ة، معربا عن 
شكر4م للخرّيين يف سلطلة علان الشقيقة. 

الجدير بالذكر أن املروع الخريي استغرق اااة أيّا1 
حيث قا1 بالتلفيذ فريق نس2ائي متطوع من أ4ايل الحي 

وكادر الجلعية. 

حرائر الحديدة يشاركن يف فعالية احتفائية 
بذكرى ميالد الزهراء سيدة نساء العاملني

 : الحديدة:
 نّظلت الهيئة اللس2ائية ألنصار الله بلحافظة الحديد4 أمسيًة احتفاليًة بللاسبة 

ذكرى مياد السيد4 فاطلة الز4راء، بالتزامن مع اليو1 العاملي لللرأ4. 
ويف األمسية ألقيت العديُد من الكللات والقصائد الشعرية التي أشارت آليُعها إىل 
الخصال الحليد4 والفضائل التي تحلت بها السيد4 فاطلة الز4راء رضوان الله عليها 
ومكانتها يف اإلس2ا1، وش2ّددت الكللاُت عىل رضور4 تأيّس اللساء املسللات بالسيد4 

فاطلة وأن تكوَن لهن جريَ قدو4 يف حياتهن وسلوكهن. 
وأوضحت املش2اركات يف األمس2ية أن إحياَء ذكرى مياد4ا يأتي يف إطار اس2تذكار 
الدرو2 من سريتها وسلوكها وملهجها باعتبار أن اللساَء املسللاِت يف أمّس الحاآة 

إىل ذلك. 
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وقفات احتجاجية طالبية بمدرستي السالم والشرم يف 
مديرية عتمة ذمار للتنديد بجرائم العدوان

مركز محافظة املحويت ينّظم دورة 
يف مجال اإلسعاف النفسي لألطفال

 : المحويت:

ب2دأت، أم2س األح2د، يف مركز محافظ2ة املحوي2ت، ال2دور4ُ التدريبي2ُة يف مجال 

اإلسعافات اللفسية لألطفال واإلحاالت. 

وتهدف الدور4 التي تقيلها ملّظلة انرتس2و2 وتدعُلها اليونيس2يف إىل تعريف 

22 متدرباً ومتدربة من ملتسبي الصحة العامة بلديريات الطويلة والرآم واملديلة 

والخب2ت, بكيفية تقديم جدم2ات الحلاية واإلنق2اذ ألرواح األطفال املترضرين من 

العدوان وأرس4م املقيلا يف املحويت. 

وتحدث ملس2ُق الدور4 الدكتور عبدالله عبا2 الحلزي -وكيل املحافظة- إىل أن 

أ4ليّة الدور4 تأتي يف كون اليلن يتعرض لعدوان سعودي أمريكي يستهدف املدنيا 

وي2رّوع األطفال ويخلق كثرياً من حاالت الخوف والذعر يف نفس2يات األطفال والتي 

تولد حاالت نفسية يصعب التعامل معها أَْو تقديم جدمات الطب اللفي لها. 

كلا أفاد مدرب الدور4 رعد الحبييش إىل أن املتدربا س2يتلقون التدريب عىل مدى 

س2تة أيّا1 يف إط2ار برنامج ملّظلة انرتس2و2 يف تقديم جدم2ات الحلاية واإلنقاذ 

ألرواح األطف2ال املترضرين من العدوان وذلك باملح2ارضات اللظرية وعرض بعض 

الحاالت والفاشات القصري4 والوسائل التعليلية األُجرى. 

نشطاء وناشطات مؤيدون للعدوان يف 
تعز يتعرضون لالعتداء واالعتقال من 

قبل فصائل املرتزقة
السلطة املحلية بمديرية الشعر إب تؤكد رفضها ألية أعمال 

تستهدف أمن واستقرار الوطن واملواطن 

حرائر مديريتي عنس والحداء بذمار ينّظمن فعاليات ثقافية 
يف ذكرى مولد الزهراء

 : ذمار:
نّظ2م معللو وطاب مدرس2تي الس2ا1 
والر1 بلديرية عتلة محافظة ذمار، أمس 
األح2د، وقفت2ا احتجاآيت2ا ملفصلتا؛ 
للتلدي2د باس2تلرار آرائ2م الع2دوان بح2ق 
الش2عب اليلل2ي، ومطاَلب2ة األم2م املتحد4 
واملجتلع الدويل برُسعة إيقاف العدوان وفك 
الحصار الذي حص2د أرواح عرات املدنيا 
فض2اً علا أصب2ح يلثله من تهدي2د لحيا4 

مايا من األطفال واللساء. 
وجال الوقفتا أّكد الطاُب عىل مواصلة 
العللية التعليلية، مش2ريين إىل أن العدوان 
بهلجيته وآرائله الوحش2ية واس2تهدافه 
لللدار2 والطرقات واألس2واق ل2ن يثليَهم 
التعلي2م وتللي2ة قدراته2م  ع2ن مواصل2ة 

العللية واملعرفية. 
وأضاف املش2اركون بأنهم ورغم املعانا4 
الت2ي يعاني مله2ا املعللون آ2راء العدوان 
والحص2ار وانقطاع املرتبات مس2تلرون يف 
أداء رس2التهم التعليلية، الفت2ا إىل أ4ليّة 
مواصل2ة العللي2ة التعليلي2ة يف بل2اء آيل 
واٍع ومتعل2م، موضحا ب2أن العدوان مهلا 

تل2ادى يف آرائم بح2ق املدنيا من األطفال 
واللساء، ولن يركع الشعب اليللي. 

الش2جب  عب2ارات  املش2اركون  وردد 
واالس2تلكار ملا يقو1 به العدوان من مجازَر 
بح2ق املدني2ا، كل2ا رفع2وا الفت2اٍت عروا 

فيها عن ش2كر4م وتقدير4م لكافة األحرار 
والرفاء من أبلاء الجيش واللجان الشعبية 
املدافع2ا ع2ن األرض والعرض، مش2يدين 
باالنتصارات والبط2والت التي يحّققونها يف 

مختلف الجبهات. 

 : إب:
نّظلت السلطُة املحليُة يف مديرية الشعر 
بلحافظة إب، أمس األحد، وقفًة قبَليًة؛ من 
أآل دعم الجيش واللجان الشعبية وتعزيزاً 
لَوحد4 الصّف والتاحم ضد العدوان الغاشم 
ومرتزقت2ه، بحض2ور مدي2ر ع2ا1 املديري2ة 

رضوان اللصايف. 
ويف الوقف2ة، أّكد املش2اركون ع2ىل ابات 
موقفه2م الراف2ض للعدوان واملؤي2د للقوى 
الوطلية امللا4ضة لهذا العدوان وُمَخّططاته 
التدمريية وآرائله الت2ي ارتكبها بحق 4ذا 
الشعب العظيم، مش2ريين إىل أن من يحاوُل 
زعزعة أمن واس2تقرار املديرية أَْو املحافظة 
ليخ2د1 الع2دوان ال مكان له يف الش2عر ولن 
يس2لح أبل2اء 24ذه املديري2ة بأي2ة أعل2ال 
تس2تهدف أمن واستقرار املواطن والسكيلة 
العامة من أآل مكاسَب رجيصة ألشخاص 
باعوا إماراته2م ووطلهم وضلائر4م باملال 

السعودي أَْو اإلماراتي املدنّس. 
وش2ّدد املش2اركون ع2ىل رضور4 قي2ا1 
وتقدي2م  بلهامه2ا  التلفيذي2ة  املكات2ب 
معانات2ه  وتخفي2ف  لللواط2ن  الخدم2ات 

والتع2اون م2ع األآه2ز4 األملي2ة واليقظة 
الدائلة لكل املرتبصا الس2اعا إلقاق أمن 

وسكيلة أبلاء 4ذه املديرية. 

 : ذمار:

نّظلت الهيئُة اللسائيُة ألنصار الله بعزلة 

بلي بخي2ت امللحاء مديرية الح2داء وحرائر 

قرية عل2د بلديرية علس يف محافظة ذمار 

فعالياٍت اقافيًة؛ إلحياء ذكرى مياد س2يد4 

نساء العاملا فاطلة الز4راء عليها السا1. 

تخلل الفعاليات العديُد من الكللات التي 

نّو4ت بفضائل وجصال وصر س2يد4 نساء 

العامل2ا واملكانة الرفيعة الت2ي جصها الله 

س2بحانه وتعاىل بها، مؤك2د4 امليض يف نهج 

الز24راء عليها الس2ا1 واالقت2داء بها يف ُكّل 

ملاح2ي الحيا4 بلا فيها م2ن صر وآهاد، 

وأكدن أَيْض2اً عىل اباته2ن وصلود4م أما1 

العدوان والحصار عىل الش2عب اليللي حتى 

االنتصار. 

 : تعز:
يتعّرُض اللش2طاُء واللاش2طاُت يف تعز 
العتداءات مس2تلر4 رغم تأييد4م للعدوان 
وإس2هامهم يف التغطية ع2ىل الجرائم بحق 
الش2عب اليللي، إال أن ذلك لم يللع فصائُل 
املرتزقة 4ل2اك من التعّدي عليهم بالرضب 

واالعتقال ومصادَر4 امللتلكات. 
آج2ُر تل2ك االعت2داءات ما كش2ف علها 
الصحفي2ا  للقاب2ة  ب2اغ  يف  اللش2طاُء 
اليللي2ا ونقاب2ة املحام2ا اليللي2ا عر 
فرَع2ي اللقابت2ا يف تع2ز، م2ن تعرضه2م 
لاعتداء واالعتقال، حيث اعتقل مسلحون 
يتبعون ما يس2لى ب2 »قياد4 محور تعز«، 
الجل2دي وذي ي2زن  الصحافي2ا، ص2اح 
والتهدي2د  لاعت2داء  وتعرض2ا  الس2وائي، 
بالقت2ل، ع2ىل جلفي2ة توايقهل2ا لواقع2ة 
اعتداء نجل مس2ؤول عس2كري عىل سائق 
دراآة نارية، يف شارع آلال، وسط مديلة 

تعز. 
وقال بيان ص2ادر عن نقابة املحاما يف 
تعز إن الجلدي َوالس2وائي تعرضا لاعتداء 
والشتم من قبل مجلدي«قياد4 محور تعز« 
وتم نقلهلا بعد االعتداء عليهلا إىل معتقل 
جاص بقياد4 »املحور العسكري«، مضيفاً 
»إن االعت2داء آاء ع2ىل جلفي2ة توايقهلا 
اعتداء نجل »قائد محور تعز اللواء املرتزق 
جال2د فاض2ل عىل س2ائق دراآ2ة نارية يف 

شارع آلال، وسط املديلة«.
م2ن  إطاق2ه  عق2ب  الجل2دي  ون2ر 
املعتق2ل ع2ىل صفحت2ه بلوق2ع التواص2ل 
االآتلاع2ي »فيس بوك« ملش2ور قال فيه 
»بعد االعت2داء عليلا من قب2ل أفراد تابعا 
للج2ل قائد املحور يف آولة املس2بح.. وبعد 
اقتيادي ملكت2ب الرتبية واالعتداء عليا أَيْضاً 
داجل مكت2ب الرتبية، ومص2ادر4 كامريتي 

وآوايل«.
وأض2اف »ت2م إرآ2اع كامريت2ي ب2دون 
ذاك2ر4، وكذلك آ2وايل، وآ2وال الزميل ذي 

يزن السوائي بعد فرمتتهم«.
وأض2اف »املش2كلة ل2م تح2ل يف إرآاع 
الكامريا والتلفونات؛ ألن املشكلة الحقيقية 
24ي االعت2داء وإش2هار الس2اح والتلفظ 
باأللف2اظ البذيئ2ة رغ2م إجب2اري لهم أني 
صحايف ومصور، واملش2كلة األك2َر أن يتم 
االعتداء ع2يلَّ داجل مكتب الرتبية، بعد أجذ 

الكامريا والجوال؟!«.
وتوال2ت اإلدان2ات ع2ىل الحادا2ة الت2ي 

كش2فت عىل واقع حريات ال2رأي والتعبري 
يف  املتد24ور  الصح2ايف  العل2ل  وحري2ات 

ملاطق سيطر4 املرتزقة. 
كلا أش2ار بيان نقابة املحاما إىل قيا1 
أفراد يتبعون ما يس2لى ب22 »قياد4 محور 
تعز« التابع لحكومة املرتزقة باالعتداء عىل 

ناشطا، وصحافيا، ومحاميا، بتعز. 
وقال2ت اللقاب2ة بأنه2ا تلق2ت باغ2ات 
ملفصل2ة م2ن قب2ل ع2دد م2ن املحاميا، 
والصحافيا، ونش2طاء، تعرضوا لاعتداء 
من قبل أفراد ما يس2لى ب22 »قياد4 محور 

تعز«. 
وأوضح2ت اللقابة أنه2ا “تلقت باغا 
عل2ر  املحام2ي  م2ن  كلٍّ  م2ن  ملفصل2ا 
الحلريي واللاش2طة نس2يم العديلي وكذا 
املحامي ذي يزن السوائي والصحايف صاح 
الجل2دي مفاد4لا قي2ا1 أف2راد تابعون ملا 
يس2لى ب2 »قي2اد4 محور تع2ز« باالعتداء 
عليه2م أال2اء تواآد24م يف ش2ارع محلد 
عيل عثلان وس2ط مديلة تع2ز حيث أطلق 
مجلد الل2ار باتجاه املحامي علر الحلريي 
الذي تع2رض لاعت2داء ومص2ادر4 4اتفه 
وكذا إش2هار الس2اح عىل اللاشطة نسيم 

العديلي”. 
وبحس2ب البي2ان، تع2رض املحامي ذي 
ي2زن الس2وائي والصحايف ص2اح الجلدي 
بلحتوياته2م  وعب2ث  وس2لب  العت2داءات 
222ة بكامريا صاح  ونهب الذاك2ر4 الَخاصَّ
الجل2دي قب2ل اقتياد24م بالق2و4 إىل أح2د 

املحتجزات”. 
وأش2ارت اللقاب2ة يف بيانه2ا إىل أن تل2ك 
االعتداءاِت متكرر4ٌ وباتت ظا4ر4 متلامية 
22ًة وأن مرتكبيها  ومقلقة للغاي2ة، وَجاصَّ
كان م2ن املل2وط به2م حلاي2ة الحق2وق 

والحريات وتوفري األمن لللواطلا “. 
وأضافت أن “4ذه الوقائع سبقها وقائع 
عديد4 تع2رض فيها املحامون واإلْعَاميون 
لاعتداء واإل4انة من قبل أفراد ما يس2لى 

ب2 »قياد4 محور تعز«. 
وتاب2ع البي2ان »إن تزاي2د وتك2رار تل2ك 
االعت2داءات وع2ىل 24ذا اللحو بات يش2كل 
جط2راً محدق2اً وظا4ر4 يج2ب مواآهتها 
بكل الطرق والوس2ائل املروع2ة قضائياً 
تل2ك  البي2ان  واعت2ر  وإْعَامي2اً،  ومدني2اً 
االعت2داءات آرائ2َم وانته2اكاٍت آس2يلًة 
وجطري4 للدس2تور والقانون ولكل املواايق 
22ًة حرية التعبري  اإلنسانية الدولية وَجاصَّ

والرأي”.
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 : نوح جالس:
رحل2ة  يف  املواطل2ا  معان2ا4ُ  تس2تلرُّ 
الحصول عىل الغاز امللزيل والوقوف يف طوابري 
لعد4 س2اعات أَْو لعد4 أي2ا1، وعىل الرغم من 
تأكي2د مص2در حكوم2ي لصحيفة املس2ري4 
بأن األَْزَم2َة ستش2هُد انفراآ2ًة كاملًة جال 
الس2اعات القليلة القادم2ة، إال أن القضية ال 
تتوق2ف علد ذل2ك، فهلاك مخ2اوُف ملطقيٌة 
م2ن عود4 أُْج2َرى لألَْزَم2ة إذا لم تتم معالجُة 
أس2باب األَْزَم2ة ومحاس2بة املتورطا فيها، 
س2واء من تجار أَْو مس2ؤولا ع2ىل األقل يف 
نطاق س2لطة قدر4 وس2لطة حكومة اإلنقاذ 

الوطلي. 
يف االآتلاع الحكومي، أمس األول، قدمت 
وزار4ُ اللف2ط واملع2ادن تقري2راً أف2اد يف أبرز 
نقاط2ه بوص2ول 85 مقطور4 غ2از إضافية 
إىل العاصلة صلع2اء واملحافظات األُْج2َرى، 
مب2راً بانحس2ار األَْزَم22ة، وفيل2ا يتعل2ق 
باس2تلرار الطوابري أما1 املحط2ات فقد عزا 
التقري2ُر ذلك إىل وآ2ود بعض اإلش2كاليات، 
مله2ا ع2د1 الت2زا1 التج2ار باالتّف2اق ال2ذي 
آرى م2ع الحكومة وحّدد س2عر أس2طوانة 
الغاز بقيل2ة اااة آالف ريال، مش2رياً إىل أن 
الحكومة تلّسكت بالسعر. كلا عزا التقريُر 
أس2باَب بعض اإلش2كاليات إىل ملارسات يف 

امللافذ التي يتحكم بها مرتزقة العدوان. 
الجدي2ُد يف األمر وفق2اً لللصدر الحكومي 
الذي تحدث لصحيفة املس2ري4 24و التوصل 
لجذور وأس2باب ح2دوث األَْزَم22ة والتعامل 
معه2ا، وتأكيده ع2ىل أن الس2اعات القادمة 

ستشهد انفراآاً كاماً لألَْزَم2ة. 
وبغ2ض اللظر عن انف2راج األَْزَم2ة جال 
الس2اعات القادمة، حاولت صحيفة املسري4 
اإلآابَة عىل بعض التس2اؤالت التي تطرُحها 

ب2ا ي2دي حكوم2ة اإلنق2اذ ألجذ24ا بع2ا 
االعتبار، من با تلك التساؤالت املطروحة ما 
يتعلق برِسِّ اس2تلرار الطوابري أما1 املحطات 

رغم توفر ماد4 الغاز فيها. 
وإذا كان التفسري األويل ألية أَْزَم2ة تحُدُث 
يحت2اُج ملعرفة املس2تفيدين ملها والذين 4م 
يف 24ذه الحال2ة العدوان ال2ذي يتحّكم بلاد4 
الغاز يف مأرب وله أ4داف سياس2ية من وراء 
العل2ل عىل جلق واس2تثلار األزمات، وكذلك 
التجار الذين إما يسَعون للربح غري املروع 
م2ن وراء صلاعة األزمات واملس2تفيدون من 
التجار أيضاً وكذلك عاقة محتللة با بعض 

التجار ومرتزقة العدوان.
أما الطرف امجر الذي يتحلل مس2ؤولية 
حدوث األَْزَم22ة وليس صلاعتها 4و الجانب 
الحكومي الذي غاب عله وضُع اس2رتاتيجية 
عللي2ة لتخزي2ن ماد4 الغ2از ملواآه2ة 4ذه 
التواط2ؤ  أَْو  اإل4ل2ال  وكذل2ك  الظ2روف، 
الحكومي يف ضبط ومحاس2بة ُكّل املسؤولا 

عن جلق األَْزَم2ة واستلرار تداعياتها. 
وتش2هُد العاصلُة صلعاُء تراآعاً نس2بياً 
يف أَْزَم2ة الغ2از امللزيل، ليس من حيث تراآع 
الطوابري، وإنلا من حيث انتقال األَْزَم2ة من 
مرحل2ة انعدا1 ماد4 الغاز إىل مرحلة صعوبة 
الحصول عليها، ومن َمرحلة ارتفاع أس2عار 
املاد4 إىل جفضها، ولكن دون وآود س2يطر4 
حكومية كاملة عىل ذلك، فثلة طرق ابتكر4ا 

التج2ار للتحاي2ل ع2ىل اتّفاق تحديد الس2عر 
املقدر ب30002 ريال لألسطوانة الواحد4. 

ويلكن القوُل إن الرتاآع املحدود لألَْزَم2ة 

يعود إىل الجهود التي بُذلت من قبل السلطات 
عللي2ة  يف  املتطوع2ا  املواطل2ا  وبع2ض 
التلظي2م ملواآهة 4ذه األَْزَم22ة التي افتعلها 

عدٌد من األعداء الحاقدي2ن عىل الوطن أرضاً 
وش2عباً, ورغم مس2اعي املعليا ومن معهم 
يف مواآهة 4ذه املؤامر4 إال أن املواطن ما زال 
يحلُُم بالحصول عىل أس2طوانة غ2از واحد4 
بعَد البق2اء يف الطوابري عد4 أيا1 تحَت حرار4 

الشلس وبرد الليل. 
وبعد آول2ة ميدانية قام2ت بها صحيفُة 
املس2ري4 ج2ال اليوم2ا املاضي2ا يف ع2دد 
م2ن أحي2اء العاصلة الت2ي يش2ّكل أ4اليها 
طوابريَ كبري4 ح2ول محطات بيع الغاز, أفاد 
مواطل2ون وقائلون ع2ىل توزي2ع الغاز بأن 
األسباَب الرئيسية يف استلرار األَْزَم2ة تكلن 

أزمة الغاز املنزلي..
بني مؤشرات االنفراج واستمرار أسباب حدوثها

مصدر حكومي: انفراج كامل لألزمة 
خالل الساعات القليلة القادمة

نساء ينتظرن من أجل 
الحصول على الغاز
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يف عد4 نقاط رئيسية عىل اللحو التايل:
وفق2اً لللعلومات التي ت2م آلعها جال 
اللزول امليداني يظه2ر أن إجفاء بعض كبار 
تج2ار الغ2از للكليات الت2ي كان2ت متوفر4 
لديه2م وكان ذل2ك أول م2ؤرشات وأس2باب 
حدوث األَْزَم2ة التي سعى التجار من جالها 
لتحقي2ق أرب2اح مضاعفة ولو عىل حس2اب 

الكادحا من املواطلا. 
وعىل س2بيل املثال يق2ول املواطن عصا1 
الس2كبي من أبلاء ملطقة 45 حي الز4راوي 
للصحيفة: إن محطة اللرص الكائلة يف َحيِّهم 
كان2ت قب2ل األَْزَم22ة تَْح2ِوي كلي2اٍت كبري4ً 
من الغ2از، لكن ت2م إغاُقها، مث2ل املحطات 
األُْج22َرى؛ بحج2ة ع2د1 توف2ر الغ2از لكلها 
ع2اودت البي2ع ولكن بس2عر مضاع2ف، ام 
عاودت تل2ك املحطة اإلغ2اق لرفض مالكها 
البي2ع بالس2عر ال2ذي ت2م االتّف2اُق عليه با 

التج2ار والحكوم2ة واملحّدد ب300022 ريال، 
و24و أيض2اً م2ا أّك2ده تقري2ُر وزار4 اللفط 

واملعادن يف اآتلاع الحكومة. 

وبع2د ُآهد بذلت2ه األآه2ز4 املعلية إللزا1 
ظه2رت  املح2دد،  بالس2عر  بالبي2ع  التج2ار 
إش2كاليٌة أُْج2َرى تتعّلُق بس2وء اجتيار املية 
الت2ي يتم بها توزيُع الغاز يف بعض املحطات, 
مله2ا آلي2ة تق2و1 ع2ىل تخصي2ص محط2ة 
تعبئ2ة تقُع يف حي معا تق2و1 بتوفري الغاز 
لسكان حي آجر بعيد عن موقعها, وذلك عر 
الكش2وفات املعتلد4 من قبل عقال الحارات, 
و4ذا ما حصل مع سكان حي الغدير الكائن 
يف الدائ2ري وحي الزراعة وح2ي معا وحي 
البي2ايض وع2دد من األحي2اء الواقع2ة حول 
آامعة صلعاء الجدي2د4, حيث أفاد املواطن 
»عبدالله العربجي« من أبلاء حي معا أالاء 
وقوف2ه يف طابور الغاز الواقع يف حي الغدير، 
ب2أن 24ذه املي2ة قرر24ا بع2ض اللافذين؛ 
وذل2ك لخلق احتكاكات وتوترات با س2كان 
األحياء, تجعل سكاَن ُكّل حي يرون أنهم أوىل 

بالغاز املتواآد يف حيهم. 
ذُ فقط  وأضاف العربجي أن 4ذه املية تُلفَّ
يف األحياء املحيط2ة بجامعة صلعاء الجديد4 
عىل عكس األحياء األُْج2َرى. وعىل الرغم من 
اس2تلرار محطة الغدي2ر يف التعبئ2ة إال أنها 
تتوق2ُف يف بعض األحيان ع2ن الخدمة؛ وذلك 
بس2بب الجهد املطلوب لتجهيز الكش2وفات 
واألس2لاء الت2ي يت2م رفعه2ا للقائل2ا عىل 
توري2د الغاز إليها؛ وبس2بب صعوب2ة تلفيذ 
4ذه املية غري امللاسبة, و4ذا ما أفاد به األخ 
عابد امللجري مس2ؤول مربع حي البس2تان 
وال2ذي يعلل ع2ىل تجهيز كش2وفات التعبئة 

ة بهذه املحطة.  الَخاصَّ
الطواب2ري  اس2تلرار  يف  س2ا4م  ومل2ا 
واالزدحا1 4و ظهور أس2اليب آديد4 للرتبح 
الت2ي ابتكر24ا بع2ض املواطلا م2ن جال 
إحض2ار عد4 أس2طوانات لتعبئتها وبعد ذلك 
بيعه2ا بش2كل ش2خيص بأس2عار مرتفع2ة 
ألش2خاص لديهم القدر4 املالية التي تجعلهم 
يفّضلون الحص2وَل عىل الغاز بهذه الطريقة 
ب2دالً عن الوقوف يف الطوابري حتى لو لم تكن 
لديهم حاآة ماّس2ة للغاز لتوفر أسطوانات 

أُْج2َرى لديهم. 
تلك الظا24ر4ُ ُوآدت عىل س2بيل املثال يف 
بع2ض املحط2ات أبرز4ا محطة االس2تقبال 
الكائلة يف شارع تعز آوار فلدق االستقبال, 

حي2ث أفاد املواط2ن كلال غ2زوان أحد أبلاء 
ح2ي بيح2ان، أن 4لاك من يس2عى الحتكار 
الغاز به2ذه الطريق2ة وتم ملعه2م من قبل 
القائل2ا عىل توزي2ع وتعبئة الغ2از يف 4ذه 

املحطة. 
وتظهر إشكالية رابعة تتعلق بوقوف عدد 
كبري م2ن املواطل2ا واملواطل2ات يف طوابري 
أم2ا1 محطة واحد4 ال تلل2ك املخزوَن الكايف 
لتعبئة ُكّل األس2طوانات، األمر الذي ضاعف 
املعان2ا4َ، حي2ث اضط2ر املواطل2ون وبيلهم 
نس2اء بعُضهن كب2رياٌت يف الس2ن لللبيت يف 
موقع الطاب2ور أما1 املحطات واملرابطة لياً 
ونه2اراً حت2ى يتم توفريُ كلي2ات آديد4 من 

الغاز. 
ويلع2ُب العدواُن، عر بعض علائه، دوراً 
يف مفاقل2ة املعان2ا4، حيث يفي2د مواطلون 
أن 4ل2اك م2ن يتعل2د إحداث الش2جارات يف 
محطات الغاز لتكون سبباً يف إيقاف املحطة 
ع2ن العلل وإغاقها بوآ2ه املواطلا، ومن 
تل2ك الحوادث ما أف2اد به مواطن أنه ش2هد 
ق2دو1َ عصاب2ة مس2لحة إلح2دى املحط2ات 
الذي2ن حاول2وا الحصول عىل كلي2ات كبري4 
من الغاز، متجاوزي2ن املواطلا الواقفا يف 
الطاب2ور باس2تخدا1 القو4، م2ا أَّدى إليقاف 

البيع يف املحطة. 
الحكومي2ة  باملس2ؤولية  يتعّل2ُق  وفيل2ا 
علا يج2ري ف2إن ملاطلَة بع2ض القائلا 
بركة الغ2از يف توزيع الغاز لبعض ملاطق 
األمانة رغم تجهيز آلية التوزيع وكش2وفات 
املس2تفيدين اللهائي2ا الت2ي ت2م تجهيُز4ا 
بعَد اس2تبعاد أصحاب املطاع2م تعد من با 
أس2باب استلرار اإلش2كاليات، و4ذا ما أفاد 
ب2ه مديُر ع2ا1 مديرية الث2ور4 محلد حلود 
الدرواني يف ترصيح لصحيفة املس2ري4 الذي 
دع2ا املختص2ا يف رشك2ة الغ2از إىل رُسع2ة 
االس2تجابة لس2كان املديرية وتوفري الغاز يف 

املحطات الكائلة فيها. 

• إيجابيات نادرة
أن  إال  الس2ابقة  اإلش2كاالت  ُكّل  رغ2َم 

الس2لطات األملي2ة واملتطوع2ا وأعض2اء 
املجال2س املحلي2ة وعقال الح2ارات يبذلون 
آهوَد ُقص2وى؛ لتجاوز 24ذه األَْزَم2ة، ملا 
يجعل 4ل2اك بع2ض املاحظ2ات اإليجابية 
أتعب2ت  الت2ي  الكث2ري4  الس2لبيات  وس2ط 

املواطلا. 
وج2ال الجول2ة امليداني2ة الت2ي قام2ت 
َ أن املحط2ات القائلة  به2ا الصحيفة تب2اَّ
بلظ2ا1 الكروت والرتقيم 4ي أكثُر املحطات 
جدمًة، ولم تلقط2ع علها ماد4 الغاز, و4ي 
محط2اٌت عامة ليس2ت مخصص2ًة لحي أَْو 
مديري2ة؛ وذل2ك لساس2ة التوزي2ع وتقلا 
آليت2ه, واجتف2اء أية مش2اكل عارضة, مع 
تج2اُوِب رشك2ة اللف2ط معها, حي2ث أفاد 
الكث2ريُ م2ن املواطل2ا الذي2ن التق2ت بهم 
الصحيفة يف حي الصافية ش2ارع أبوظبي, 
أن محطَة أبو ظبي لم تتوقْف عن البيع ملذ 
بداي2ة األَْزَم2ة, مضيفا أن س2كاَن األحياء 
املج2اور4 والبعيد4 يأت2ون إىل 4ذه املحطة؛ 
ك2ون الحصول ع2ىل الغاز مله2ا يعتر أقلَّ 
صعوبًة م2ن املحطات األُْج2َرى, ش2اكرين 
أفراَد اللجان الش2عبية القائلا عىل توزيع 

الغاز يف 4ذه املحطة. 
املواط2ن ص2دا1 اللج2ايش -القائ2م عىل 
أف2اد  تل2ك املحط2ة-,  التوزي2ع يف  تلظي2م 
للصحيف2ة أن املي2ة املتبع2ة 24ي الرتقيُم 
بالكروت, واضعاً عىل الك2رت رقلاً مجانياً 
لللواطل2ا لاتصال يف حالة وآود فس2اد 
وحصل2ت  املحط2ة,  24ذه  يف  ومخالف2ات 

الصحيفة عىل صور4 للكرت. 
وإآل2االً ملا ذكر س2ابقاً 4لاك مش2اكل 
بي2د  وأُْج22َرى  املواطل2ا  بي2د  حلوله2ا 
السلطات؛, ولذا يجب أن يكون 4لاك تعاوٌن 

مشرتٌك للتغلب عىل 4ذه املؤامر4 املفتعلة. 
قدم2ت  الحكوم2ة  آه2وَد  أن  وبل2ا 
لألس2طوانة  بس2يطاً  س2عراً  لللواطل2ا 
مقارن2ة األس2عار الس2ابقة, إال أن صعوبَة 
الحصول عىل الغاز نفس2ه أجّلت باللظر يف 

اإلنجاز الذي يُحَسُب لإلنقاذ. 

مواطنون: هناك محطات لديها مخزون كبير كانت تعمل قبيل افتعال 
األزمة وتوقفت عن البيع بغرض تفاقم األزمة وتحقيق أرباح مضاعفة
قيام أشخاص بشراء الغاز بكميات كبيرة إلعادة بيعه بأسعار مرتفعة

هناك نوع من المماطلة من قبل بعض المعنيين في شركة الغاز

أحد المواطنين ينام 
بجوار المحطة

نموذج لكروت 
التوزيع

طابور في إحدى 
المحطات
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عدن مدينة 
منهوبة

فهمي السقاف*

لم تتعرَّْض عدُن الحبيبُة للفيد واللهب والرسقة 
وانفات األمن ط2وال تأريخها كلا 4و حالها امن 

الذي بدأ يف الفصل األجري من عا1 2015 1. 
تتصاع2د أعلال الفي2د والله2ب والرسقة التي 
تش2هد4ا عدن الحبيبة بوتري4 عالي2ة آهاراً نهاراً 
وع2ىل مرأى ومس2لع اللا2 أآلعا من س2كان 
املديل2ة وزوار24ا والعابري2ن مله2ا إىل وآهاتهم 

املختلفة. 
تستلر اعلال الفيد واللهب والرسقة والبلطجة 
ب2كل اش2كالها وانواعها واصلافه2ا.. ُكّل ذلك يتم 
تح2ت حراس2ة األطق2م ودون اع2رتاض م2ن أحد 

لألسف.. 
مؤج2راً وج2ال اليوم2ا املاضيا م2ن 7 إىل ج 
مار2 2018 تم السطُو عىل سور روضة الروق 
يف حي عبدالعزيز بامللصور4 املقابل للشارع العا1 
وأحال2ه اللهابة جال اليوما املاضيا إىل دكاكا 
ومح2ات ومس2تودعات ُفتح2ت له2ا أب2واب عىل 

الشارع العا1. 
اللهابة والرسق الذين اعتدوا عىل س2ور روضة 
الروق لم يكونوا من أبلاء عدن بل من محّرريها 

البواسل الذين اّدعوا تحريَر4ا بأار رآعي!!
طيل2َة اليوم2ا املاضي2ا ل2م يجرؤ أح2ٌد عىل 
التدج2ل لي2س ملل2ع ما يجري وحس2ب، ب2ل حتى 
أضع2ف اإليَْلان االع2رتاض االحتج2اج، أكان 4ذا 
األحد آهًة مس2ئولًة يف الحكومة مث2اً أَْو املجلس 
االنتهابي، أقصد االنتقايل، الذي مأل الدنيا ضجيجاً 
بأن2ه ضد الفس2اد واللهب َوكأنه ل2م يكن رشيكاً 
في2ه ق2ط وال ي2زال، أَْو أي ملظل2ة أَْو مؤسس2ة 
مجتل2ع مدني وما أكثر4ا يف ع2دن ولكلها كغثاء 
الس2يل الفاعلة مله2ا والتي تعلل بج2د وتتفاعل 
م2ع املجتلع وقضاي2اه بحق 4ي أرب2ع ملظلات 
/ مؤسس2ات مجتل2ع مدني، وأظن أنه2ا لم تعلم 
باألم2ر بحكم مواقع مقراته2ا، إذ تتوزع با جور 
مكرس واملعا وكريرت، و4ذه املؤسسات ال تعوز4ا 
املواق2ف  الق2ول والفع2ل وتحدي2د  الش2جاعة يف 

بوضوح ورصاحة. 
وكيل اق2ة بالقائلا عىل 4ذه املؤسس2ات أنها 
س2تقو1 بواآبها ودور4ا يف الضغط عىل السلطة 
املحلي2ة للقيا1 بواآبها ودور4ا ويف تلبيه س2كان 
ع2دن وأ4لها الك2را1، بلا يفعل2ه اللهابة والرسق 
واملجرم2ون بلديلتهم والوقوف معهم صفاً واحداً 
لوق2ف ُكّل أش2كال الله2ب والرسقة الت2ي تجتاح 

املديلة. 
يف الجهة األُْج2َرى املقابلة لروضة الروق عىل 
اللاصية األُْج2َرى من الش2ارع العا1 تقع مدرسة 
للتعليم الثانوي وعىل ذات الخط وليس بعيداً علها 
تقع مدرس2تا أجريا للتعلي2م العا1 يف امللصور4 
ف2إذا م2ا تلك2ن اللصوص م2ن الظف2ر بالروق 
ف2إن أجواتها يف طريق اللحاق بها واملس2ألة وقت 
وس2تتحول أس2وار 4ذه املدار2 التي عىل الشارع 

العا1 إىل متاآر ومخازن ومحات!! 
ب2ل ال أبالغ يف القول إن قلت: س2تتحول آليع 

اسوار مدار2 عدن إىل محات!!
وال2رسق  واملتفيدي2ن  اللهاب2ة  ُكّل  أن  الح2ق 
واللص2وص الذي2ن مروا ل2م يقدموا ع2ىل فعل ما 
يفعل2ه لص2وص ونهاب2ة ومتفيّدي الي2و1 مطلقاً 
كان أولئك يخافون ويخش2ون ليس الس2لطات يف 
حال إذا ُفّعلت واستعاد4 دور4ا فحسب بل والرأي 

العا1 علوماً وسكان عدن جصوصاً. 
24ؤالء ال يكرتاون ل2يشء وال يأبهون ليشء بل 
يلظ2رون لكل ما يف املديلة مب2اح لهم و4م إىل امن 

يعترون أنهم حذرون يف ترّصفهم!! 
24ؤالء يلتظرون ع2ود4َ الجلوب له2م يكونون 
24م حكام2ه املطلقا، وس2اعتها س2رتون ما ال 
ول2ن يخط2ر لكم عىل ب2ال حتى يف أس2وأ كوابيس 

املتشائلا ملكم!!
أتلل2ى أن ال يح2دث ذل2ك.. فاملقدمات واضحة 
وضوح الش2لس يف كبد الس2لاء واللتائج تكاد أن 
تُرى وتلطق بالقول عدن مديلة ملهوبة ومكلومة 

ومرزوء4!!
*قيادي بالحراك الجنوبي

فرصة لتحويل الحصار إلى حل لمشاكلنا االقتصادية 
يحيى صالح الدين 

ال2ذي  الحص2اَر  نح2ّول  ال  مل2اذا 
يفرُضه العدواُن الس2عودّي األمريكي 
عىل ش2عبلا إىل فرصة لحل مش2اكللا 
االقتصادي2ة ال2ذي ضلت لعق2ود من 
الزم2ن آاال2ة ع2ىل ص2دره؛ نتيج2ة 
للسياس2ات العلي2اء الت2ي انتهجه2ا 
سياس2ة  الفاس2د  الس2ابق  اللظ2ا1 
تدمري االقتصاد وامللتج املحيل بإغراق 
4ش2ة  بللتج2ات  املحلي2ة  األس2واق 

وفاسد4 من آليع اقطار العالم. 
الح2ل ل2كل مش2اكللا االقتصادية 
4ي يف إغاق باب االسترياد وفتح باب 

التصدي2ر فقط 24ذه 4ي العصا الس2حرية وبدون 
تلظ2ري م2ا عليلا حكومة وش2عباً س2وى التأمل يف 

4ذه األرقا1 وس2لعرف الداء والدواء وسلعرف أين 
تذ24ب العللة الصعب2ة وكيف نس2تطيع أن نوفر 
السيولة اللقدية للبلك تأملوا حجم 
ما نس2تورده م2ن الخ2ارج مع أن 

باإلْمَكان توفري4ا من داجل البلد:
القلح 235 مليار ريال. 
الحديد 122 مليار ريال. 

قشطة والبان 82 مليار ريال.
الفواكه 64 مليار ريال.

دآاج 52 مليار ريال.
تخيل2وا ل2و أنفقت 24ذه املبالغ 
يف داج2ل البلد لتلكل2ت الدولة من 
توف2ري الرواتب وإيج2اد امالف من 

فرص العلل. 
ل2و اتجه2ت 24ذه امللي2ارات ل2راء القلح من 
امل2زارع اليللي ومعلو1 أن القلح اليللي من أآود 
أن2واع الحبوب يف العال2م العاد4 زراع2ة الحبوب يف 

بلدنا بقو4 ولحققلا االكتفاء الذاتي للبلد والجليع 
يعلم أن االكتفاء الذاتي س2بب رئيي للحفاظ عىل 
س2ياد4 واس2تقال قرارات البلد املصريية وتلكللا 
م2ن الوق2وف بوآه األع2داء بقو4 وق2س عىل ذلك 
بقية امللتجات ستحدث نقلة نوعية يف اقتصاد البلد 
تجعله2ا األفضل واالق2وى با اقتصادي2ات الدول 
املجاور4 وس2تصدر اليلن ملتجاتها إىل آليع دول 
العال2م ش2عوب العالم لم تلىس إىل يومل2ا 4ذا البن 
اليللي والذي كان يصدر إىل آليع دول العالم عر 
ميلاء املخاء ومعروف البن اليللي باسم بن املخاء 

)بن موكا(. 
اليلن حبا4ا الله بلعم عظيلة وليس2ت صخر4 
ال تصل2ح للزراع2ة عليل2ا دع2م امللتج2ات املحلية 
وس2لرى الفرق وسلرى بلدنا كيف سيتغري من بلد 

مستهلك إىل بلد ملتج معطاء بالخريات. 
كي2ف ال وقد قال علها الله ع2ز وآل بلد4 طيبة 

ورب غفور. صدق الله العظيم. 

وربل2ا قطع املخّصصات املالي2ة التي كانت 
ترَُصُف لهم، واالستلرار بوآوه آديد4 وأقلعة 

للتو دجلت حلبَة اللفاق املرت4لة. 
يف مس2ار آج2ر اس2تُبدلت وآ2وه كث2ري4 لم 
تجد24م الس2عودية بارع2ا بلا في2ه الكفاية 
لتلليع س2قوِطها املدوي، وبا مرحلة وأُجرى 
تبدو الس2عودية مضط2ر4ً لجلب قاد4 اإلصاح 
ومقرب2ا م2ن 24ادي لتوبيخهم؛ ألن أس2لاء 
كثري4ً محس2وبة عليه2م يلتقدون الس2عودية 

واإلمارات. 

ازدادت أرقا1 الذين يرتكون عربة السعودية 
بلفرد24ا، و24ذه املر4 بالكش2ف عن مأس2ا4 
4ادي التي تزداد اتساعاً، فاألصواُت التي تقول 
ملذ وقت مبكر إن الخائن 4ادي ر4ُن االعتقال 
وتح2ت اإلقام2ة الجري2ة، ل2م تع2د محصور4ً 
باتجا24ات معيل2ة فق2د وصلت 24ذه املر4 إىل 
أعضاء حكوم2ة بن دغر، 24ذه األجري4 تعاني 
ر4 لعجز  ش2لاً تاماً فليست سوى صوره مصغَّ

التحالف السعودي األمريكي يف اليلن. 
الطاب2وُر الذي كان يزدِح2ُم 4لاك يف صاالت 

واسعة بالعاصلة الس2عودية الرياض، تشتّت 
يف ُكّل العواص2م بحثاً عن م2أوًى ولقلة عيش 
غ2ري نظيفة، حي2ث أُغلق2ت أبواب الس2لطات 
الس2عودية الت2ي كانت تللح األم2وال لكل من 
يقب2ل أن يصبَح آزءاً م2ن التحالف ضد باده، 

ورقل2اً يف قائل2ة االرت2زاق املهان2ة. 
تتوّس2ُع دائر4ُ املغضوب عليهم سعودياً بعد 
أن تبلّتهم لفرت4 طويلة، وتتسُع دائر4ُ الضالا 
باللس2بة لإلمارات، ووس2ط 24ذه اللعلة يقُف 

البقية.

)القاع2د4  الجدي2د  االس2تعلاري  امل2روع 
وداعش( الذي صلعه اليهود.. ويسعون من جاله 
إىل ف2رض 4يللتهم ع2ىل امللطقة ونه2ب ارواتها 
22ة يف الرصاع2ات البيلية؛  وجرياته2ا وإغراق األُمَّ
لكي يخىل لهم الجو ويتفردوا بفلس2طا وشعبها 

املظلو1.. 
22ة 24ي  وبالت2ايل الع2دو الحقيق2ي له2ذه األُمَّ
)أمري2كا وإرسائيل( و4م الخط2ر الحقيقي الذي 
22ة.. وال ب2د من توآي2ه البوصلة  يهدد 24ذه األُمَّ
إىل مس2ار4ا الصحي2ح وتتح2ّرك الش2عوب بوعي 

وبصري4 معتلد4 عىل كتاب الل2ه الُق22ْرآن الكريم 
كللهاج يس2ريون عليه ويهتدون به.. ويرتبطون 
بأْعا1 الهدى ليتحركوا صف2اً واحداً ملواآهة 4ذه 

املشاريع و4ذه املؤامرات.. 
كلا أن األمريكي واإلرسائييل والعربان يسَعون 
إىل التصفي2ة للقضي2ة الفلس2طيلية، مس2تغلا 
الغليان املوآود اليو1 يف امللطقة، س2يلا وتدحرج 
كر4 اللار إىل االتجاه الذي ال يحلد عقباه األمريكي 
وال اإلرسائي2يل، ويخش2ون مل2ه؛ لتلطل2ق بعد4ا 
صفاراُت اإلنذار وَرْفُع حال2ة الجهوزية ويحترّض 

ما يحترّض من جش2يَة حدوث الزلزال الذي سيهز 
امللطق2ة و24م ع2ىل إدراك ودراية بانه س2يحدث 
حتلا.. حيلئذ تقلب فيه املوازين وتتغرّي الجغرافيا 
وتتش2كل الخارط2ة م2ن آدي2د بإعاد4 رس2لها 
بأيٍد عربية وإْس22َامية ليس للهيلل2ة والوصاية 
األآلبي2ة فيه2ا أي نصيب.. لتقذف بع2د ذلك دوَل 
االس2تكبار إىل بعي2د - البعي2د وتقط2ع أياديه2م 
وأذرَعه2م يف امللطق2ة.. ويت2م اس2تئصاُل الغ2د4 
الرسطانية الخبيثة املسلا4 »إرسائيل« التي ُزرعت 

2ة العربية واإلْس2َامية.. يف آسد األُمَّ

وش2جاعٍة وتخطيط، وما إن س2َجَدِت الس2اِلُم 
ُشكًرا لله، واستعداًدا لصعوِد أقدا1ِ أولياِء الله؛ أبى 
أح2ُد امُلجا4دين األبطال إال أن يُرِس2َل ل2كل العاَلم 
رس2الَة أويل البأ2 يف أصعِب مكان، وأجطِر موقع، 

وأشدِّ موقٍف، وأحَرِج وقْت وقال:
الح2رُب عاَدتلا وِحلَّا لها إج2وان... ويا من توىّل 

الغرب يلقى مصريه
ويا َمن لقيلا س2احَة الحرب ِيهتان... من فضل 

رب الُجود رب الجالة
وبعد الس2والم يفهله ُكّل إنس2ان... ما 4ُْم عىل 

مبدأ وأفضل رشيعة

س2بََّح األوُل وصعد، وس2بَّح الثان2ي والثالث... 
واألجري.. 

 كاَن الهل2ُس يرافُق جطواته2م، والذِّكُر يرافُق 
ألسلتهم.. أجذَ كلُّ واحٍد ملهم مكانَه، وبدأت البدايِة 
بقذيفٍة مسدد4، وكأنها تعرَف طريَقها وطريقتها، 
فقِد اس2تقرَّْت با أحضان الجل2ود، ومزقتهم رش 
مل2زق.. ارتفَع صياحهم، فا ال2ذي فوَقُهم يعِرُف 
مصدر4ا، وال الذي تحتهم يتوقع وصولها.. انطلَق 
صاروٌخ موّآه، وكأنه يأبى أن يذ4َب 4دًرا، فاحَق 
الهاربا، وأكبَّهم ع2ىل وآو4هم يف موقٍف مها.. 
ارتف2ع الصي2اُح والعوي2ل، وردَّدِت الجب2اُل لغ2اٍت 
يجهله2ا املجا24دون، وع2ا البكاء، وب2دأت بلاِدُق 
األش2بال تس2تلُم املوقَف بجدار4 ودق2ة، فجلجلة 
س2وداني تطري 4ُلا، وآبهة س2لغايل تفتُح بوابتها 

4ُلاك، وبطُن س2عاودي تُفِرُغ ما فيها من كبس2ٍة 
وإندومي وأل2واٍن أُْج2َرى، ويرتف2ُع صوٌت يتحدى 
ُكّل األصوات، ويصُل إىل أسلاِع الجليع يقول »ميل 
غاغلَكلك ش2يبصغونا شيبصغونا« استلرَّ األبطاُل 
يصطادون السعاود4 واملرتزقة، وكأنلا يصطادوَن 
أران2َب ملتفخ2ة... وحلَّقِت األبات2يش، و4ي تلظر 
املش2هد ال2ذي ال يخُطر بباِل ب2ر، وب2دأِت تُطلُق 
نريانه2ا يف ُكّل م2كان، ويرتفُع ص2وُت مرتزٍق آجر 
يقول« األباتيش تقصفلا وس2يفعلون بلا ما فعلوه 

باللواء الخامس«.. 
وبعَد24ا يرف2ُع أح2ُد املجا4دي2َن صوت2َه قائاً 
»س2ّللوا أنفس2كم فأنتم تحَت نريانل2ا«.. وترتفُع 
األرسى،  الرآ2ال  ويُج2رُّ  بالتس2ليم،  األي2دي 
ويلسحبوَن بعَد إحراِق املواقِع واملعدات، وبعَد أجِذ 
م2ا جفَّ وزنه وغا الله.. ام يس2تقر األبطاُل غري 
بعيد، و4ُم يش2ا4دون طائ2رات األباتيش تُحرُق ما 

تبقى من جيا1ٍ وآرحى وُآثْث.. 

وحول السؤال الثالث:
ُق2ْل ما ش2ئت، واكتُب ماِش2ئْت، فَلْن تس2تطيَع 
وصَف امَلشَهْد، وبالتأكيد ماذا نقوُل لقائٍد ربى مثَل 
4ؤالء الرآال، والذيَن تعجز عن وصف شجاعتهم 
رآ2اٌل  الجب2ال،  لبس2التهم  وتلحل2ي  األمث2ال، 
يجس2دون قوَل الحقِّ س2بحانه: )نح2ُن أولوا قو4 
وألوا بأ2ٍ شديد(.. رآاٌل تتوقُف أكاديليات العالم 
أم2ا1َ أقدامهم الثابتة، وتضط2رُب جطَط الجيوش 

أم2ا1َ ترتيبهم الفريد، لس2لا وحدن2ا املذ4ولا من 
أداِء رآالل2ا األبط2ال، ورشفائل2ا األقي2ال، ب2ل ُكّل 
العال2ِم اليو1 يق2ُف ُملبِهًرا، ُمحت2اًرا، مذ4والً أما1َ 
4ؤالء الفتية، فلا عسانا أن نقوَل لقائد4م إال نعم 

القائُد أنت ونعَم العلُم أنت.. 
وم2ن با أقدا1ِ رآال الرآ2ال، ومن با زجات 
الرصاص، ومن با درآات السالم، تتواىل محرقة 
فيتل2ا1 عىل آل2ود ومرتزقة العدوان، وس2يصحو 
الشعب السعاودي عىل أعداِد آلوده الهالكة والتي 

تزداُد ُكّل يو1.. 
ولس2انه؛  قلب2ه  ويف  مجا24د  ُكّل  ق2د1ِ  يف  إنَّ 
عزيلٌة ال تِلل، ومبدأ ال يِكل، و4م يحللوَن معهم 
مظلومية شعٍب يللي عربي مسلم، تكالبت عليه 
أقطاُب العالم كلها، يف حرٍب قذر4، وحصاٍر آائر، 
وقص2ٍف 4س2تريي لألطف2اِل واللس2اء والط2رق 

واملزارع.. 
إن تحي2ًة بحج2ِم 24ذا الك2ون للقائ2ِد وألولئك 
األش2بال وأل4اليهم األبطال ال تكفي ولكلها حيلة 
الُكتاب؛ فلرس2لها جالصة صادقًة مخلوطًة بوافر 

الشكر لله، وآزيل الثلاء لهم.. 
وإنل2ا يجُب أن نُدرَك بأنَّ من يواآه مللكة قرن 
الشيطان وعلاء4ا وأسياد4ا 4م الفتية الذين لم 
يج2دوا أحًدا يقف معهم بس2احه يف 4ذا العالم؛ إال 

الله !
وكفى بالله وكياً! وكفى باللِه حسيباً!

وكفى بالله وليَّا! وكفى بالله نصرياً!

املغضوب عليهم سعودياً والضالون إماراتيًا

فلسطني بني التآمر والتصفية 

ذات الساللم الثانية!

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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2ة  الس2بب الثاني: االنحراف ونتائجه يف تدآا األُمَّ
ألعدائه2ا ولحكا1 الج2ور وفصلها عن 
إْع2َامها ورموز4ا وقياداتها من قرناء 

الُق2ْرآن وحللة الفكر الجهادي 
ذكر السيُد حسا عدداً من األسباب 
الت2ي مرآعه2ا أنفس2لا وما ط2رأ من 
انحراف جطري ملها أن عللاء الس2لطة 
ومؤرج2ي الس2وء علل2وا ع2ىل تدآا 
2ة لحكا1 الجور عىل طوال التأريخ  األُمَّ
اإلْس2َامي، لق2د قّد1 24ؤالء الُق22ْرآَن 
الكريم واإلْسَا1 كوسيلة لخدمة اليهود 
اقاف2ة  صلاع2ة  وتل2ت  واللص2ارى، 
تلس2خ باإلنَْس2ان وتحطه، فق2د1 للا 

الجبن والخضوع للظللة ديلاً ندين الله به فقد آعلوا 
من الس2كوت والخضوع نوعاً من السياس2ة الرعية 

ونوعاً من الحكلة والترصف الحكيم.. 
وي2رى أن الخط2اب الديل2ي ال2ذي يعكس2ه عللاء 
اإلْس2َا1 أَْصبَح جطاباً استس2امياً أسقط من أ4دافه 
ُكّل م2ا يُل2تُّ ملوض2وع الجه2اد واإلنف2اق اس2تعداداً 
ملواآه2ة العدو فقد تص2در ملابر الخطاب2ة والفتوى 
22ة لتك2ون يف  علل2اء ال يحلل2ون أي رؤي2ا له2ذه األُمَّ
مس2توى املواآه ألمريكا وإرسائيل ا2م يقول ))كيف 
يلك2ن أن نتوقع مل2ن ال يرى اإلْس2َا1 إاّل دقله واوباً 
2ة بلستوى املواآه ضد  قصرياً ومسواكاً أن يجعل األُمَّ
اليه2ود وضد الغرب أن اقىص ما يلكله أن يعللوه 4و 

أن يقلتوا يف الصلوات )اللهم أ4لك أمريكا وإرسائيل(.
ومن ذلك أيضاً أن مثل 4ؤالء املدسوسا من عللاء 
ومؤّرجي الس2لطة س2اعدوا العدو عىل تلرير جططه 
2ة وبا رموز4ا وقادتها الحقيقا  يف الفصل ب2ا األُمَّ
2ة وتوآيهها  قرناء الُق2ْرآن القادرون عىل تحريك األُمَّ
نح2و عدو4ا مل2ن يحلل2ون يف وآدانه2م وعقيدتهم 
روحي2ة آهادي2ة ويرتبطون باملجتل2ع بروابط الحب 
والق2دو4 والقدر4 ع2ىل التأاري وتم اس2تبدالهم برموز 
وقي2ادات و4لي2ة تول2وا صلاعته2ا ع2ر وس2ائلهم 
املختلفة، فهؤالء من أسلو4م فرسان العرب وحرا2 
2ة  البواب2ة الرقية 4م يف الحقيقة من اوصل 4ذه األُمَّ

إىل 4ذا املستوى من الضعف واالستكانة..
 فقد كش2فت األحداث عن م2دى االرتباط با 4ذه 
الزعام2ات الو4لية وبا العدو الصهيوني ومس2توى 
التع2اون بيله2م يف جدمة امل2روع الصهيوني مقابل 
حلاية كراس2يهم وملالكهم فه2ل يلكن للعرب و4ذا 
24و ح2ال زعلائهم أن يقاتل2وا وقد أذله2م زعلاؤ4م 
وأوصلو4م إىل 4ذه الحال2ة.. و4ل باإلمكان أن نلترَص 
ع2ىل إرسائي2ل و24ذه الزعام2ات والقي2ادات الحزبية 
والديلية يتس2ابقون لليل رضا أمريكا وإرسائيل و4ل 
باإلم2كان أن نج2د علد 24ؤالء ح2ا أَْو أن بلقدور4م 

اتخاذ موقف تجاه عدو4م؟.

املحور الثالث: السيد حسني ينطلق 
من الثقافة الُقـْرآنية لتحديد الرؤية 

واختيار املوقف والحل للقضية 
الفلسطينية 

يتس2اءل الس2يد حس2ا بقوله: إن الُق2ْرآن الكريم 
ونحن ن2راه يتحدث كثرياً عن اليه2ود وعن جطورتهم 
البالغة ويحذرنا من رش4م ومكر4م لألمة اإلْس2َامية 
2ة أن تكون  والله سبحانه وتعاىل 4و من يريد لهذه األُمَّ
عزي2ز4 وأن نك2ون قوية، فهل يلكن أن الله س2بحانه 
وتع2اىل يحدالا عن ُكّل ذلك ام ال يكون يف كتابه العزيز 
22ة إىل ما يلك2ن أن يؤ4لها لتكون  م2ا يهدي 4ذه األُمَّ
بلس2توى مواآه2ة الع2دو والقضاء ع2ىل ُمَخّططاته 

وإحباط مؤامراته؟. محارض4 )يو1 القد2 العاملي(.
ا2م يجي2ب عىل ذل2ك بقول2ه: ))ال ب2د يف ع2دل الله 
ورحلت2ه وحكلته أن يكون قد 24دى الله إىل ذلك وقد 
4دى فعاً، ففي 4ذا الُق2رْآن الكريم الذي قال الله فيه 
))م2ا فرطلا يف الكتاب من يشء(( التي تكلم علها الله 
2ة  يف معرض حديثة عن مخاط2ر اليهود ما يهدى األُمَّ
2ة يف مس2توى  إىل الطري2ق والس2بيل ب2أن تك2ون األُمَّ
يجعله2ا ق2ادر4 ع2ىل املواآه2ة لليه2ود واحب2اط ُكّل 
2ة تخلت  ُمَخّططاته2م وكيد4م الر4يب لك2ن 4ذه األُمَّ
ع2ن الُق2ْرآن الكري2م فليس صحيحاً املقول2ة املتداولة 
))الرصاع اإلْس2َامي اإلرسائي2يل((، فاألمر ليس كذلك 
بل الحقيقة أن من يصارع إرسائيل 4م مس2للون با 
إْس2َا1 وعرب بغري إْس2َا1 رصعوا اإلْس2َا1 من داجل 
نفوسهم من داجل أفكار4م من آليع شئون حياتهم 

ام اتجه2وا لرصاع اليهود فأَْصبَح2وا أمامهم عاآزين 
أذالء مس2تكيلا مستس2للا وق2د أَْصبَح2وا الي2و1 
يس2ريون وفق ما يري2ده اليهود ومع ُكّل ذلك نحس2ب 
انل2ا مهت2دون وأح2رار وانل2ا وطليون 

ومتحرضون وانلا تقدميون!!!

ويف ضوء ذلك حدد السيد 
املسؤوليات ووضع التصور 

باآلتي: 
1.  ي2رى أن القضي2ة الفلس2طيلية 
4ي قضية املسللا آليعاً، فالخطاب 
الُق2ْرآن2ي 24و جطاب لللس2للا دوالً 
وشعوًب، فاملسؤولية تقع عىل الجليع 
يف املحافظة والدفاع عن أرض املسللا 
املس2للا  س2احة  ))إن  فيق2ول:  مقدس2اتها  وع2ن 
س2احة واحد4، وال يلكلل2ا أن نقول إن اإلْس2َا1 وزع 
املس2ئوليات ب2ا املس2للا وآع2ل ُكلَّ فئة مس2ؤولًة 
عن قطاع معا وعلا يح2دث يف ملطقة دون أُْج2َرى؛ 
لذل2ك قضية فلس2طا قضية املس2للا آليعاً، حتى 
لو اعرتف الفلس2طيليون أنفس2هم بإرسائيل حتى لو 
رض2وا بأن يكونوا عبار4 ع2ن مواطلا داجل إرسائيل 
ال يجوز لللس2للا أن يقّرو4م عىل ذلك أَْو يتخلوا عن 
آهاد4م إلجراج العدو م2ن أرضهم(( محارض4 )يو1 

القد2 العاملي(.
2.  وي2رى أيض2اً أن القضي2ة الفلس2طيلية قضية 
املس2للا دوالً وشعوباً، فالشعوب 4ي أَيْضاً مخاطبة 
يف الذود عن أوطانها ومقدراتها بكل الوس2ائل املتاحة 
له2م، وال يجب أن تظل الش2عوب تلتظ2ر من دولها أن 
تق2و1 ب2يشء يف مواآهه إرسائي2ل وأمري2كا واملوقف 
املعر عن الرفض وعىل س2بيل املثال إحياء يو1 القد2 
العامل2ي، و24ذا أق2ل م2ا يقو1 به املس2لم م2ن أآل أن 
تبقى قضية فلس2طا حيه يف نفو2 املسللا؛ ولكي 
أن نبق2ى عىل مس2ار الجهاد ويبقى مش2اعر الرفض 

إلرسائيل حية يف نفو2 املسللا. 
3.  وي2رى أن القضية الفلس2طيلية 4ي قضيُة أمة 
و24ي قضية محوري2ة وال طريَق لحلها إاّل بالتلس2ك 
بكامل الحق يف أرض فلس2طا وتحرير4ا من إرسائيل 
أن الفلس2طيليا علدم2ا تحّول2وا م2ن آه2اد لتحرير 
األرض م2ن إرسائي2ل إىل املطالبة بإقام2ه وطن جاص 
يهم داجل فلس2طا 4م أول من ش2هد عىل أنفس2هم 
بالهزيل2ة و4ا 4م بعد اعرتاِفه2م إلرسائيل يوّآهونها 
ومعه2ا أمريكا ملذ ف2رت4 طويلة لم يأجذوا درس2اً لم 
يأج2ذوا ع2راً؛ ألنهم ل2م يرآع2وا إىل الُق22ْرآن الكريم 
ليس2توحوا مله كي2ف يواآه2ون 4ذا الع2دو والله لو 
رآع2وا إىل آي2ة واح2د4 ألغلته2م ودلتهم عىل الس2بيل 

فالل2ه قال عن اليهود ))أ1َْ َلُهْم نَِصي2ٌب ِمَن اْلُلْلِك َفِإذًا 
ال يُْؤتُوَن الل2َّا2َ نَِقريًا((، واللقري 24و الحبة البيضاء 

الصغري4 يف ظهر نوا4 التلر. 
4.  ويرى أن مس2ؤوليتلا أن نحسن اجتيار قياداتلا 
وزعلائل2ا مل2ن يلثلون الُق2دو4 واملثال ويجس2دون 
روحية املس2لم الق2وى العزيز املتص2ل بالله وبتأريخه 
واقافت2ه الُق2ْرآني2ة والجهادية فهؤالء 24م القادرون 
22ة واللهوض به2ا للقي2ا1 بواآباتها  عىل قي2اد4 األُمَّ
والخ2روج به2ا من حال2ة الضعف واالس2تكانة 4ؤالء 
يق2ول علهم »كيس2لجر« وزي2ر جارآي2ة أمريكا 4م 
أصح2اب مباء واواب2ت حدية ال يقبل2ون التلازل علها 
واملساومة عليها ولهم مقايس مختلفة عن مقاييسلا 

يف فهم األحداث والوقائع. 
5.  يحب أن نعيَد ربط ش2بابلا بثقافتهم وتأريخهم 
الجهادي وعظلائهم ونعيد تصحيح فلسفتهم للحيا4 

وترتيب أولوياتهم. 
6.  يج2ب أن نتخل2ص من عقد4 اللقص والش2عور 
بالهزيل2ة والضَعة ويجب فك ارتباط التبعية الثقافية 
واالقتصادية والسياس2ية إن أردنا أن نكون بلس2توى 

املواآهة. 
7.  وأجرياً يرس2م السيد حس2ا الرؤية واملوقَف 
الذي يجب أن نقو1 به كش2عوب عربية وإْس2َاميه؛ 
لكبح آلاح العدو الصهيوني ووضع حد الندفاعاته 
لللي2ل من أوطانلا وش2عوبلا يف الوق2ت الذي يريده، 
ويرى الس2يد حس2ا يف 24ذ الخص2وص أن اليهود 
واألمريكي2ا وحلفاء4م وإن كان لديهم من القدر4 
املادية والعس2كرية الكافية لتدمري 4ذا الوطن عد4 
مرات إال أنهم حريصون عىل أن ال يكون يف نفوس2لا 
س2خٌط عليهم وأن ال نحلل نظر4 عدائية يف نفس2لا 
نحو24م فه2م يب2دون حرصه2م عىل تصحي2ح أية 
مفرد4 نس2تخدمها قد تكون فيها اس2اء4 لهم فلن 
جططه2م إمات2ة روح العداو4 يف نفوس2لا نحو4م؛ 
لكونه2م يدرك2ون مخاط2ر تلام2ي روح الع2داو4 

ضد4م. 
 4ذا املوق2ف يتلثُّل يف قيا1 املس2لم بالتعبري العَللي 
عن س2خطه ومعاداته ملن يحلل الع2داء له فليس من 
املعقول أن نش2ا4د تل2ك املجازر وتل2ك املؤامرات التي 
يرتكبها العدو يف حق ش2عبلا ووطللا ومقدساتلا دون 
2ة  أن يصدر ملا موقف نعر من جاله عن س2خط األُمَّ
ورفضها لتلك االنتهاكات وامللارس2ات يف حقلا ويرى 
أن 4ذا املوقف أقل ما يقو1 به املسلم وسيكون له األار 

الكبري. 
 وق2د كانت الخط2و4 األوىل 4و إحياء ي2و1 القد2 
العامل2ي، حيث اتخ2ذ 4ذه الخط2و4 يف كتاباته ام علل 
ع2ىل تطبيقه2ا ع2ىل أرض الواق2ع بخروآ2ه مع عدد 
من الش2باب بأحياء 4ذه امللاس2بة يف محافظة صعد4 

والخطو4 التالية 4و اقرتاحه ترديد الشعار الذي أَْصبَح 
امن معلوم2ا لل2ا )الل2ُه أَْكَر.. امل2وُت ألمري2كا.. املوت 

إلرسائيل.. اللعلة عىل اليهود اللرص لإلْسَا1(.
ومن املهم أن نش2ري إىل التأس2يس الديلي وامللطقي 
التخاذ املسلم لهذا املوقف، حيث يقول: يجب أن نفهم 
نحن املسللا أنلا مس2تهدفون ملذ عرات السللا 
أنها مؤامرات مئة عا1 من الصهيونية جلس2ا عاماً 
من وآ2ود الكيان الصهيون2ي املعتدي املحت2ل )الغد4 

2ة(. الرسطانية يف حسم األُمَّ
 ا2م يق2ول: إن اإلْع2َا1 وملذ عرات الس2لا و4و 
يع2رض عليلا أجب2اَر ورضب2ات اليه2ود واألمريكيا 
يف فلس2طا ويف أفغانس2تان ويف ُكّل بقع2ة م2ن بقاع 
العالم اإلْس2َامي، فللاذا يتم عرضه2ا عليلا ُجُصوصاً 
م2ن قلواتل2ا اإلْع2َامية ا2م يقول فل2اذا تتوقعون أن 
تك2ون نظرتلا ونحن نش2ا4د أبل2اء اإلْس2َا1 يقتلون 
ويذبحون ونش2ا4د مساكلهم تدمر وأراضيهم تصادر 
ومزارعه2م يتم تجريفها؟ 4ل تتوقع2ون أن نلظر لها 
بلظ2ر4 الصحفي الفلية الذي ال يعليه ما وراء الخر؟! 
أن من الطبيعي أن تك2ون نظرتلا مختلفة؛ ألنلا عرب 
مسللون ال يزال يف نفوس2لا بقية من إباء ومن إيَْلان 
وم2ن نخو4؛ لذلك فلن الطبيعي أن نعر عن س2خطلا 
وعدواتل2ا ملن يل2ار2 يف حقل2ا تلك الجرائ2م والقول 
بغري ذلك سيكون من مقتضياته أن يكون 4دفكم من 
عرض تلك املشا4د عليلا 4و أن تغرسوا يف نفو2 أبلاء 
اإلْس2َا1 الهزيلة واإلحباط والشعور بالضعة و4ذا ما 

ال نرضاه ألنفسلا وال نرضاه لكم. 

نتائج ترديد الشعار
وأجرياً نلخص 4لا عدد من اللتائج التي 4دف إليها 
الس2يد من ترديد 4ذا الش2عار والتي آاءت عىل لسانه 

يف مواضع وبصياغات مختلفة:
1.  اإلع2ان ع2ن التخ2يّل ع2ن اقاف2ة الس2كوت؛ 
باعتبار أن س2كوتَلا 4و من يعطى الفاعلية لكل الذي 
حص2ل عىل ي2دى علل2اء الس2وء وس2اطا الجور يف 
االنح2راف بقيم الدي2ن وأ4دافه، كلا أن س2كوتلا عىل 
ما يفعله الع2دو بلا 4و بلثابة تعزي2ز يف نفو2 أبلاء 
اإلْس2َا1 الهزيلة واالحباط والشعور باليأ2 والضعة 

واستساغة الذل والخلوع. 
2.  الهدف الثاني أن الرصجة س2تكوُن من ش2أنها 
2ة  تللي2ة روح الس2خط عليه2م يف نف2و2 أبل2اء األُمَّ
أعلاالً لتوآهات الُق2ْرآن أن نحلل روح عداو4 شديد4 
يف نفوس2لا نحو4م، و4ذا ما 24م حريصون عىل أن ال 
يكون ويعللون بكل ِآ2دٍّ عىل أن تظلَّ صورتهم علدنا 
صور4ً آليلة، صور4 اإلنَْس2ان الراق2ي والخري املعلي 
بش2ؤون امجرين املتبلّي لألعلال اإلنَْس2انية.. ُكّل ذلك 
بهدف تلرير مؤامراتهم للليل مللا واستغال مقدراتلا 
والعب2ث بثقافتلا وطلس 4ويتل2ا، ويكون ذلك يف آو 
م2ن االس2تئلا2 والثق2ة به2م، كل2ا أن2ه ويف آو من 
الصفاء نحو4م سيسهل عليهم االستلرار يف رضبلا. 

3.  الهدف الثالث أن الرصجَة ستكون 4ي الوسيلة 
الت2ي م2ن جالها يتم تعري2ه العل2اء وامللافقا؛ ألن 
الرصجة ستثري العلاء وامللافقا وتؤار عىل مكانتهم 
2ة وس2يلطلق املرآفون وامللافقون من  علد أعداء األُمَّ
4لا و4ل2اك فريآف2ون ويثبطون، و4ل2ا يتليز الحق 
م2ن الباطل والصادق من ال2كاذب واملؤمن من امللافق 

وسيغلق إىل األبد باب الكذب والخداع لرآال الدين.. 
4.  س2يكون املسلم قد أّدى واآبه نحو الله، وأرىض 
ضلريَه بالقيا1 بلا يس2تطيع علله يف مواآهة أعداء 

الله. 
5.  أنل2ا من جال الش2عور وتبل2ّي املواقف امللاالة 
س2لعَلُل عىل تكوي2ن رأي عا1 يف أوس2اط املجتلعات 
22ة يتفاَعُل  اإلْس2َامية بحل2ل رؤية ع2ن قضاي2ا األُمَّ
معها من جال حلل روح العداو4 الش2ديد4 يف نفوسلا 
نحو24م س2يكوُن بلثاب2ة الحص2ن الحص2ا لقيللا 
واقافتل2ا من اجرتاق2ات العدو ومن ج2ال حلل 4ذه 
الروح سلكون يف موقف يسلُح للا ببلاء الذات وإعداد 
العد4 لللواآهة يف ش2تى املجات، فب2دون 4ذه الروح 
س2لظلُّ نعي2ُش الضع2َف واالس2تكانَة ونعي2ُش حالة 

العجز والتبعية لهم. 
ون2ود اإلش2ار4 إىل أن بع2ض الجل2ل وإن كانت لم 
تظهر يف كا1 الس2يد بصور4 رصيحة إاّل أنها آاءت يف 

كامه بصور4 ضللية. 
وفقلا الله وإياكم ملا يرضاه والسا1 عليكم ورحلة 

الله وبركاته. 

*أستاذ القانون املدني بكلية الرشيعة والقانون جامعة 
صنعاء -عميد ورئيس جامعة سابق 
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العدد

24 آلادى امجر4 ج24143
12 مار2 12018

)380(
ثقافية 

ا بــني أن يمـُنَّ عليك الخــالق، َأْو أن  الفــرق كــبرٌي ِجـدًّ
يُمـنَّ عليك املخلوق

طبيعة الصراع مع أهل الكتاب

الفائدة األوىل: 
أن ي2درَك اإلنس2اُن بأن ِنَع2َم الله 4ي 
امليات التي بها يطيع اإلنسان ربه وبها 
يعصي2ه، فق2ال -ِرْض2َواُن الل2ِه َعَلي2ِْه- 
يف ذل2ك: ]فه2ي ذات عاق2ة كب2ري4 آداً 
ب2دور اإلنس2ان يف 24ذه الدني2ا كخليفة 
لل2ه يف أرض2ه؛ باعتبار4ا مف2ردات 4ذا 
العال2م. فهل2ا تب2دو قضية مهل2ة آداً 
بالغ2ة األ4لية, بالغة األ4لية: أن يتذكر 
اإلنس2ان أن م2ا 24و فيه 24و نعلة من 
رب2ه علي2ه، أن يتذك2ر بأنها م2ن نعلة 
الله علي2ه، أن يتذكر الل2ا2 بأن ما 4م 
يتقلبون فيه 4و نعل2ة من الله عليهم، 
4ذه له2ا أار4ا املهم، ومتى ما غاب 4ذا 
الش2عور: تذكر أنها نعم إلهي2ة من الله 

إليهم تظهر سلبيات جطري4 آداً[. 
ضارب2اً أمثلًة عىل ذلك، بلعلة البرص، 
علدم2ا يتذك2ر اإلنس2ان أن 24ذه نعلة 
م2ن الل2ه عليه، سيس2تحي م2ن الله أن 
يقلبَها فيلا 4و محّر1 عليه اللظر إليه.. 
وكذلك نعلة املال، علدما يتذكر اإلنسان 
أن2ه نعلة من الل2ه عليه سيس2تِحي أن 
يرصفه يف الباطل، ويس2تِح م2ن الله أال 
يلفق يف سبيله.. وكذلك تحدث عن نعلة 
اللط2ق قائاً: ]لس2انك ال2ذي و4بك الله 
وأنت تستطيع أن تعر عن ما يف نفسك, 
تتكل2م وتلطق، انظ2ر إىل امجرين الذين 
ال يس2تطيعون أن يتحدا2وا كيف تللس 
بأنك يف نعلة عظيلة، أنك تتلكن من أن 
تلطق، 4ذه اللعلة العظيلة اس2تِح من 
الل2ه س2بحانه وتعاىل أن تس2تخدمها يف 

القول بالباطل[. 

الفائدة الثانية:ــ 
أَْن تَذَك2َُّر ِنَع2ِم الل2ه ي2ؤدي باملؤملا 
222 و4م يتقلبون يف نعل2ه، ويتفكرون، 
ويخرتعون، ويلتجون 22 إىل عد1 اجرتاع 
أَْو صل2ع أي يشء يف إفس2اد لعب2اد الله، 
فقال: ]إذا م2ا كان اللا2 متذكرين بأن 
4ذه األش2ياء 4ي من نعل2ة الله عليهم 
فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون 
م2ن الل2ه أن تس2تخد1 يف معاصي2ه، أَْو 
أن تس2تخد1 يف اإلرضار بامجري2ن م2ن 
عباده[، واس2تدل عىل ذل2ك بلا يصلعه 
اليو1 اليهود واللصارى إلفساد جلق الله 
بكثري م2ن صلاعاتهم؛ ألنهم ال يعرفون 

الله وال يتذكرون نعله. 

الفائدة الثالثة:ــ
أَْن تَذَكَُّر ِنَعِم الله يؤدي إىل الثقة بالله 
ا، فقال الشهيُد القائُد  بش2كل كبري ِآ2دًّ
حول 4ذا: ]فيس2اعدك تذك2ر أن ما با 
يديك من نعلة الله يس2اعدك عىل تكرير 
التأم2ل فيه2ا لكونه2ا ذات قيل2ة لديك، 
قيل2ة يف واق2ع الحي2ا4 باعتبار24ا ملا 
تل2س الحاآ2ة إليه يف مختلف ش2ؤون 
الحيا4 باللس2بة لللا2 آليع2اً، ملا ال 
تستقيم الحيا4 إال بها فتزداد اقتك بالله 
س2بحانه تعاىل وتعظم اقت2ك به، ومتى 
م2ا عظلت اقتك بالله انطلقت يف كل ما 
وآهك إلي2ه؛ ألنك وااق بأن2ه رحيم، أنه 
يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، فكيف ال أاق 

به, فكيف ال أاق به؟[. 

الفائدة الرابعة:ـ
أن تذكريَ اإلنس2ان بلع2م الله، يجعله 
يُح2سُّ بأن ما با يديه ل2ه قيلٌة كبري4، 
ويجعل2ه يتفك2ر، و24ذا ب2دوره ي2ؤدي 
باإلنس2ان كلا ق2ال الش2هيد القائد إىل : 
]أن يغوص يف أعلاق مفردات 4ذا العالم 
ويكتش2ف  ويصل2ِّع،  ويلت2ج،  فيب2دع، 
األرسار التي أودعها الله يف 4ذا العالم[. 
م2ن 4لا ي2درك الق2ارئ الكري2م بأن 
4لاك فوائَد كب2ري4ً وعظيلًة لتذكري الله 
لل2ا بلعله عليل2ا، وأن املِلَّة لل2ه وحَده، 
وبأن 24ذا التذكريَ يربطلا به س2بحانه، 

ويف 4ذا تكريٌم للا أيلا تكريم.. 
بيللا ع2ىل العك2س من ذل2ك، تذكري 
اإلنس2ان بلعل2ه 22 امل2نَّ 22 ع2ىل أجيه 
اإلنس2ان فيه س2لبيات كث2ري4 وجطري4 
ا ع2ىل املس2توى الش2خيص، وعىل  ِآ22دًّ

مستوى املجتلع ككل:22

على املستوى الشخصي، أذى 
ومهانة:ــ 

علدما يُلّن عليك ش2خٌص بلا أسدى 
إلي2ك من معروف يف يو1 من األيا1 يؤدي 
4ذا إىل الش2عور بالذل والهوان، و الحط 
من كرامة اإلنس2ان، وأش2ار -ِرْض2َواُن 
اللِه َعَلي2ِْه- إىل ذلك بقوله: ]أن يش2دني 
الله س2بحانه إليه من جال تذكريي بلا 
أنع2م عيل من اللعم العظيلة 4و ش2دي 
إىل الكام2ل املطل2ق إىل الكل2ال، إىل م2ن 
يعت2ر ارتباطي به وقربي مل2ه تكريلاً 
يل. لكن الحظ كيف يكون بالعكس فيلا 
يتعلق باللا2 فيلا بيلهم، كيف يش2عر 
اإلنس2ان بالضعة، يش2عر بثقل، بوطأ4 
مع2روف معا أس2دي إليه عىل نفس2ه، 
وصاحب2ه يك2رر ]أنا عللت لك ك2ذا، أنا 

سويت لك كذا...[ إىل آجره[. 

على مستوى املجتمع، تصبح 
مقاييسه مادية:ــ 

ا  من التأاريات الس2لبية الخطري4 ِآ2دًّ
النتش2ار مس2ألة 2 املنَّ 2 ب2ا املجتلع، 
أنلا نرسخ يف املجتلع إجضاَع العواطف 
للتأا2ريات املادي2ة، أن املجتل2ع يصب2ح 
مجتلع2اً مرّوض2اً ع2ىل أن يس2ريَ جلَف 
َمن أس2دى إليه معروفاً، يصبح مجتلعاً 
مادياً، مقاييُس2ه ماديًة، يسري جلف من 
دفع له أكثر، من أعطاه أكثر، و4ذا يشء 
ا، قال -ِرْض2َواُن اللِه َعَلي2ِْه-  جطري ِآ2دًّ

حول 24ذا: ]لكن املّن الذي يعلي التذكري 
واس2تغال العواطف وإشعار امجر بأن 
عليه أن يسري كلا أريد، ترسيخه يصبح 
مل2ا يع2رِّض املجتل2ع لخط2ور4 بالغة 
باللس2بة أل24ل الباطل، فيأت2وا ليدفعوا 
أم2واالً أكث2ر مل2ك، ويس2تخدموا نفس 
األسلوب يف التذكري بلا أعطوا، ويعرضوا 
لآلجري2ن ملجزاته2م فيل2ا أنج2زوه يف 
مجال كذا وكذا وكذا، فتصبح ذ4ليتلا 2 
وبحك2م أنلا قد روَّْضلا4ا عىل أن تس2ري 
جلف من يسدي إليها معروفاً 2 فتصبح 
معرضة ألن تدفع باإلنس2ان إىل أن يقف 
املواق2ف الباطلة، ويؤيد الباطل، ويدجل 

يف الباطل[. 
ورضب -ِرْض22َواُن الل2ِه َعَلي22ِْه- للا 
مثاالً لتوضيح األمر أكثر فقال: ]أن أراك 
مل2ن يجوُز يل أن أقَف مع2ك يف موقفك، 
باعتب2ار  موقف2ك,  باعتب2ار  فأؤي2دك 
موقف2ك حق أُؤي2دك، لك2ن أن آُجذَ ملك 
مبل2غ من امل2ال فأؤي2دك، أَْو تس2دي إيلّ 
معروفاً معيل2اً فأؤيدك وأنت عىل باطل، 
4ذا مل2ا يعلي أنلي آعل2ت املقيا2 يف 
تعام2يل مع امجري2ن, يف أن أقف معهم, 
أن أؤيد4م, أن أشاركهم يف أعلالهم، 4و 
ما يكون 4لاك من عائدات مادية، و4ذه 

جطور4 بالغة[.. 
لذا آاء الُق2ْرآن الكريم ليللَع مسألة 
222 امَل2ّن 222 م2ن أساس2ها، ويجعله2ا 
محبط2ة لألعلال، ق2ال تعاىل: :}ي2َا أَيَُّها 
الَِّذي2َن آَملُوا ال تُبِْطل2ُوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَلنِّ 
َواأْلَذَى َكالَِّذي يُلِْفُق َماَلُه ِرئَاَء اللَّا2ِ َوال 
يُْؤِم2ُن ِبالل2َِّه َواْليَْو1ِ اْمِج2ِر َفَلثَلُُه َكَلثَِل 
َصْف2َواٍن َعَليِْه تَُراٌب َفأََصابَُه َواِبٌل َفرَتََكُه 
َصْلداً{)البق2ر4: م2ن امي2ة264( أملس, 
كصخر4 كان عليها قليل تراب آاء وابل 

املطر فرتكها ملساَء. 

فرعون أول من استعمل هذا 
األسلوب:ــ

 ًّ  مجتلُع فرع2ون كان مجتلعاً ماديا
بكل ما تعليه الكللة من معلى 22 إال من 
رح2م ربك 22 قال -ِرْض2َواُن اللِه َعَلي2ِْه- 
شارحاً: ]فرعون الذي ذكر الله سبحانه 
وتع2اىل قصت2ه يف الُق22ْرآن م2ن أول من 
اس2تخد1 24ذا األس2لوب:}أََليَْس يِل ُمْلُك 
ِم2رْصَ َو24َِذِه اأْلَنَْهاُر تَْجِري ِم2ْن تَْحِتي 
وَن أ1َْ أَنَا َجرْيٌ ِم2ْن 4َذَا الَِّذي  أََف2ا تُب2ْرِصُ
4َُو َمِهٌا َوال يََكاُد يُِبُا َفَلْوال أُْلِقَي َعَليِْه 

أَْس2ِوَر4ٌ ِمْن ذ4ٍََب أَْو َآ2اَء َمَعُه اْلَلاِئَكُة 
ِن2َا َفاْس2تََخفَّ َقْوَم2ُه َفأََطاُع2وُه  ُمْقرَتِ
إِنَُّه2ْم َكان2ُوا َقْوم2اً َفاِس2ِقَا{املقاييس 
لديهم مادية، أس2اور من ذ4ب رأو4ا يف 
ي2د فرعون، وموىس رآ2ل ال يللك 4ذه، 
و4كذا أنهار 4لا وال يعرفون أنهار الحق 
4ل2اك، وأنه2ار الع2ز4 وال2رف، أنهار 
القيم املثىل. اس2تخف فرع2ون قومه يف 
مقابل2ة موىس, نبي من أنبياء الله يللك 
عر آيات بيلات رأو4ا 4م وعايش2و4ا 
24م، لتعرف ك2م 4ي الخطور4 ش2ديد4 
آداً إذا م2ا انطلق الل2ا2 ليلظروا نحو 

األشياء وفق مقاييس مادية[. 

القاسم املشرتك با األمرين:22
ويف ذات الس2ياق، ذكر الشهيُد القائُد 
أن القاس2َم املش2رتَك ب2ا أن يل2ّن الله 
علي2ك، وب2ا أن يل2ّن اإلنس2اُن علي2ك 
بأن2ه )الجان2ب العاطف2ي(، بلعل2ى أن 
تذك2ري الله لك بلعله ي2ؤدي إىل أن تتأار 
عاطفي2اً فتحبه، وتعظله، وتس2تح من 
أن تعصيه، وإذا أسدى إليك إنسان نعلة 
أَْو معروف2ا ف2إن 4ذا ي2ؤدي إىل أن تتأار 
عاطفي2ا بتل2ك اللعلة، بذلك اإلحس2ان، 
فإن أحس2ن إليك إنسان رشير، قد يؤدي 
بك 24ذا إىل الدجول يف الباطل؛ لذلك روي 
ع2ن اإلما1 زي2ن العابدين عليه الس2ا1 
قوله يف دعائه، وكلا قال الشهيد القائد: 
]))وال تجع2ْل لفاس2ق وال لكاف2ر ع2يلّ 
نعلة ترزقه من قلبي بها مود4(( ملاذا؟؛ 

ألن اإلحساَن يعَلُل علَله.
الحاك2م أَْو ال2ذي ي2يل أمراً م2ن أمور 
الل2ا2 نُهي أيض2اً عن أن يجي2َب حتى 
دعو4 ضيافة؛ ألن اإلحساَن يؤا2ُِّر فيؤدي 
إىل تس2خري عواطفه مع من أس2دى إليه 
إحس2انا، نهي الل2ا2 عن 24ذا، وأذكر 
فيلا روي أن اإلما1 علياً )عليه الس2ا1( 
دعا و4و علد رس2ول الل2ه )صلوات الله 
عليه وعىل آله( أن الله ال يحوآه إىل أحد 
م2ن جلقه، فقال 2 يف معلى الحديث 2 ال 
تقل 4كذا فليس أحد من اللا2 إال و4و 
محت2اج إىل غ2ريه أَْو إىل جلقه ولكن قل: 
))الله2م ال تحوآل2ي إىل رشار جلقك(( 
أن أحت2اج إىل رشار جل2ق الله فيعطيلي 
24و أَْو أقبل عطيته فيؤار عىل عواطفي 
فيش2كل ضغطاً عيلَّ يف مواقفي الديلية. 
فح2اول أن تبتع2َد عن أن يك2وَن لفاآر 

تأاري عىل عواطفك[. 

تعريف بأهل الكتاب ونبذة عن مسارهم 
التأريخي مع أنبياء الله وكتبه

 “أه�ل الكت�اب” هو اس�ٌم يُطَل�ُق عىل 
اليه�ود والنصارى، أهل الكتاب الس�ماوي 
الس�ابق “التوراة واإلنجي�ل”، أثبت الواقع 
أنهم اجتمع�ت كلمتهم علين�ا، وقد تحدث 
الل�ه عم�ا يكنون�ه لنا، وم�ا يعمل�وه ضد 
املسلمني، هم الذين يسموهم اآلن ]الغرب[ 

هم اآلن اليهود. 
 

نبذٌة عن مسارهم التأريخي 
أوض�ح الش�هيد القائد الس�يد حس�ني 
بدرالدي�ن الحوث�ي يف محارضت�ه ]ي�وم 
الق�دس العامل�ي[ أن “الق�رآن تحدث عن 

بن�ي إرسائيل حديثاً متنوع�اً وعرض كثرياً 
من أخبار اليهود، عرض كثرياً مما يكش�ف 
واقعه�م، مش�رياً إىل حدي�ث الق�رآن ب�أن 
الل�ه فضلهم عىل العامل�ني، يطلب منهم أن 

يذكروا نعمه التي أنعم بها عليهم. 
 ثم يش�ري الش�هيد القائد إىل استعراض 
الق�رآن الكريم ل�� “النعم الت�ي أنعم بها 
عليهم، والرعاي�ة التي منحهم إياها يف أيام 
فرع�ون وم�ن بع�د فرع�ون، ويف مختلف 

األزمنة، رعاية عجيبة. 
ويف ذات الوق�ت أوضح الش�هيد القائد 
أن الق�رآن” يلع�ن الكافرين منه�م، يلعن 
املتمردين منهم، يلعن الذين لم يستجيبوا، 
لم يلتزموا بكتبه الس�ماوية التي أنزلها إىل 

األنبي�اء منهم، ويدعوهم يف نفس الوقت إىل 
اإليَْمان برس�ول الله )صلوات الله وسالمه 
عليه(، بل يعترب أنه يجب أن يكونوا هم أول 
من يؤمن بمحمد )صل�وات الله عليه( وأن 
يكون�وا هم أول من يؤمن بالقرآن الذي هو 

مصدق ملا معهم من الكتب السماوية. 
وأض�اف: “إن الل�ه فع�الً فض�ل بن�ي 
إرسائي�ل، اصطف�ى آل إبراهيم جميعاً عىل 
يَّ�ًة بَْعُضَه�ا ِم�ْن بَْعٍض{)آل  العامل�ني }ذُرِّ
عمران: من اآلي�ة34(، ويف نفس التفضيل 
ع�ىل  فضله�م  الذي�ن  ه�ؤالء  أن  دروس: 
الرغ�م من أن�ه فضلهم إذا ل�م يلتزموا، إذا 
لم يتمس�كوا، إذا لم يس�تجيبوا سيلعنهم، 
سيلعنهم، وسيمسخ منهم قردة وخنازير، 

وسيلعنهم عىل ألسن أنبيائه. وفعالً هذا ما 
حصل بالنسبة ملن كفر منهم، ملن تمرد، ملن 

عاند.. إىل آخر ما قال عنهم. 
ويوضح الشهيد القائد أن عدَم استجابة 
اليه�ود والنص�ارى للنب�ي )صل�وات الله 
عليه وعىل آله(: “كان من منطلق الحس�د، 
أنه ملاذا لم يأت الرس�ول املوعود به يف آخر 
الزم�ان من بني إرسائي�ل، كانت تجمعات 
يهودي�ة كب�رية، هاج�روا إىل ق�رب املدينة 
املن�ورة مل�ا يعرفونه يف كتبهم م�ن أن نبي 
آخر الزمان س�يكون ه�ذا ُمَهاَجره، وكانوا 
م�ن قبل يس�تفتحون به ع�ىل الذين كفروا 
كم�ا حك�ى الل�ه عنه�م، كان�وا منتظرين 
له�ذا النب�ي ليقف�وا معه وين�روه، فلما 

جاء رس�ول الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل 
آل�ه( من غري بني إرسائي�ل، وجاء من بني 
إس�ماعيل حس�دوه بع�د أن عرف�وه كم�ا 
يعرف�ون أبناءه�م.. كما حك�ى الله عنهم، 
حينئ�ٍذ اس�تحقوا اللعنة أيضاً م�ن جديد، 
استحقوا اللعنة أن يكفروا بمحمد )صلوات 
الل�ه عليه وع�ىل آله( وبالق�رآن الذي أنزله 
الله إلي�ه وهو كتاب مصدق ملا بني أيديهم، 
ورس�ول الله )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( 
يعرف�ون أخب�اره يف كتبه�م املقدس�ة يف 
التوراة واإلنجيل، يعرفون صفته، يعرفون 
مهاج�ره، يعرفون مولده، ثم يكفرون به.. 
استحقوا أيضاً أن يلعنهم، واستحقوا أيضاً 

أن يغضب عليهم.. ]يوم القدس العاملي[

ل2م يتلاول أحٌد قط مس2ألة )الفرق با أن يُل2نَّ عليك الخالق، أَْو أن 
يُلنَّ عليك املخلوق( كلا تلاولها الش2هيد القائد -ِرْض2َواُن اللِه َعَلي2ِْه- 
يف مح2ارض4 ]ملزمة معرفة الله 222 نعم الله 22 الدر2 الثالث[، حيث 
ط2رح طرحاً يس2تحيل ع2ىل أي عال2م أَْو دكتور آامع2ة أَْو غري4م أن 
يطرح2ه بتلك الجزال2ة يف األلفاظ، بذل2ك اإلقلاع، باالستش2هاد بآيات 
الُق2ْرآن الكريم، وإس2قاطها عىل الواقع الذي نعيشه، ذلك الطرح بكل 

تأكيد ال يلكن أن يصدر إال من أولياء الله فقط.. 
فابت2دأ -ِرْض2َواُن اللِه َعَلي2ِْه- و4و يوّضح الفارَق با األمرين، و4و 
ي2رح قوله تعاىل ]أَيَُّها الَِّذيَن آَملُوا ال تُبِْطلُوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَلنِّ َواأْلَذَى[ 
بتعداد فوائد التذكري بلعم الله عىل اإلنسان، لريبط بعد4ا يف األجري با 
األمري2ن، ليتضح آلياً الفرق بيلهلا، وتتلثل فوائ2د التذكري بِلَعِم الله 

بامتي:22
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عربي ودولي 

استشهاد فلسطيني يف مواجهات مع قوات االحتالل بـ»نابلس« واملستوطنون يعاودون اقتحام األقصى

الجيش السوري يواصل التقدم يف »الغوطة« واملسلحون 
يمنعون املدنيني من الخروج

 : فلسطين المحتلة
استش2هد ش2ابٌّ فلس2طيلي، وأصي2ب 
آجر، برص2اص قوات االحتال الصهيوني، 
ج2ال مواآه2ات دارت ب2ا مس2توطلا 
آل2وب  فلس2طيليا  وش2بان  صهايل2ة 
نابلس، مساء أمس األول، فيلا اقتحم عدد 
من املستوطلا صباح أمس األحد، باحات 
املس2جد األق2ىص املب2ارك تح2ت حراس2ة 

مشدد4 من آلود االحتال. 
وأعل2ن اللاطق الرس2لي باس2م الهال 
أن  آري2ل،  أحل2د  نابل2س،  يف  األحل2ر 
ش2اباً فلس2طيلياً استش2هد جال إصابته 
إا2ر  الصهيوني2ة،  الق2وات  برص2اص 
مواآهات اندلعت مع املستوطلا يف قرية 

عوريف آلوب نابلس. 
االحت2ال  ق2وات  أن  آري2ل  وأض2اف 
احتج2زت س2يار4 اإلس2عاف الت2ي نقل2ت 
الش2هيد، عىل حاآز ح2وار4 آلوب نابلس 
ورفض2ت الس2لاح لهم بامل2رور إىل مديلة 

نابلس. 
ونقلت مصادر فلسطيلية عن مسؤول 
ملف االستيطان غسان دغلس، أن الشاب 

عل2ري عل2ر إبرا4ي2م ش2حاد4 البالغ من 
عل2ره )23 عام2اً( أصي2ب برصاص2ة يف 
الص2در أطلقه2ا آل2ود إرسائيلي2ون عليه 
بصور4 مب2ارش4 يف امللطق2ة الرقية من 
بل2د4 عوري2ف، مؤك2داً إصابة ش2اب ااٍن 

يدع2ى 4ل2ا1 محلد صف2دي برصاصة يف 
قدمه. 

وأفاد مس2ؤول مل2ف االس2تيطان بأن 
مس2توطلا من مس2توطلة »إيتس2هار« 
ش2لوا 4جوماً ع2ىل امللطق2ة الرقية من 

عوري2ف ا2م تدجل2ت الق2وات الصهيونية 
وبدأت بإطاق اللار عىل الفلسطيليا. 

ع2رات  اقتح2م  أج2رى،  آه2ة  م2ن 
األح2د،  أم2س  الصهايل2ة،  املس2توطلا 
س2احات املس2جد األقىص املبارك من باب 

املغاربة تحت حراس2ة مشدد4 من رشطة 
االحتال الخاصة، وجال االقتحا1، حاول 
عدد من املس2توطلا أداء صلوات وشعائر 
تللودي2ة يف األق2ىص، وتحدي2داً يف ملطقة 

باب الرحلة. 
ونقلت وكالة »فلس2طا اليو1« لألنباء 
ع2ن مس2ؤول العاق2ات العام2ة واإلعا1 
باألوق2اف اإلس2امية ف2را2 الدب2س، أن 
54 مس2توطلًا اقتحل2وا املس2جد األقىص 
ع2ىل ع2د4 مجلوع2ات، ونّظل2وا آ2والت 
اس2تفزازية يف أنحاء متفرق2ة من باحاته، 
وس2ط تلقيهم رشوح2ات ع2ن »الهيكل« 

املزعو1. 
وانت2رت رشط2ة االحت2ال بكثافة يف 
باح2ات األق2ىص وعل2د أبواب2ه، وواصلت 
تش2ديد إآراءاته2ا ع2ىل دج2ول املصل2ا 
لألق2ىص، واحتجزت 4وياتهم الش2خصية 

علد األبواب. 
ويقتحم املستوطلون الصهايلة املسجد 
األقىص، بش2كل يومي، تحت حلاية آلود 
االحت2ال، وذلك ضلن محاوالت مس2تلر4 
من كيان االحتال لف2رض ُمَخّطط تهويد 
املسجد، وتغيري الهوية اإلسامية لللديلة. 

 : وكاالت
واصلت ق2واُت الجي2ش العربي الس2وري التقد1ُّ 
يف عللياته2ا ضد مس2لحي تلظي2م »آبهة اللرص4« 
التكف2ريي واملجلوع2ات املرتبط2ة به ع2ىل محاور 
الغوط2ة الرقي2ة بريف دمش2ق، فيل2ا عثرت عىل 
كليات آديد4 من األس2لحة والذجائ2ر التي جلفها 

تلظيم »داعش« بريف دير الزور. 
وأفاد اإلعا1 الحربي الس2وري بأن الجيش تلكن 
من حصار مس2لحي اللرص4 يف حرس2تا نارياً، وذلك 
بع2د الس2يطر4 ع2ىل محط2ة الكياني للوق2ود عىل 
طريق دوما – حرس2تا، كلا تلكن الجيش السوري 
من الس2يطر4 عىل ع2دد من املزارع ش2لال وآلوب 
بل2د4 افرتيس وآلوب غ2رب بلد4 حوش األش2عري 

بالغوطة. 
كل2ا أحكل2ت ق2وات الجي2ش الس2وري أيض2اً 
س2يطرتها ع2ىل بل2د4 مرساب2ا يف الغوط2ة الرقية 
لدمش2ق، ووآه2ت رضبات ملس2لحي الل2رص4 عىل 

محور آرسين -سقبا يف تلك امللطقة. 
ودم2رت وح2دات الجيش آلي2ة مفخخ2ة رباعية 
الدف2ع تابعة ملس2لحي اللرص4، علدما كانت تس2لك 
طري2ق الله2ر باتج2اه م2زارع املحلدي2ة يف الغوطة 
الرقية لدمش2ق، وأش2ارت املصادر إىل أن املسلحا 
الذين كانوا عىل متن املية سقطوا با قتيل وآريح. 
وكان2ت »تلس2يقيات« املس2لحا، ق2د ذك2رت يف 
وقت س2ابق أن الجيش الس2وري أعطى ميليشيات 
»الجيش الحر« و«4يئة تحرير الشا1« يف حي القد1 

آلوب مديلة دمش2ق مهلة 48 ساعة، لللوافقة إما 
عىل املصالحة، أَْو الخروج من الحي باتجاه ادلب. 

وبالتزامن مع ذلك، استش2هدت امرأ4 و3 أطفال 
أال2اء محاولته2م  بل2ريان الجلاع2ات التكفريي2ة، 
الخروج من امللر اإلنس2اني امل2ؤدي من آرسين إىل 
املليحة يف الغوطة الرقية، فيلا واصلت املجلوعات 
التكفريية ملع أ4ايل الغوطة من الوصول إىل امللرين 

االنسانيا و4ددت بقتل ُكّل من يفكر بالخروج. 
م2ن آهة أج2رى، عث2رت وح2دات م2ن الجيش 
السوري عىل كليات كبري4 من األسلحة والذجائر من 
مخلفات تلظيم »داعش« التكفريي جال تلشيطها 

للللاطق املحرر4 بريف دير الزور الرقي. 
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« عن مصدر 

عس2كري أن وح2دات م2ن الجيش تواصل تلش2يط 
الري2ف الرق2ي لدي2ر ال2زور به2دف تطهري4ا من 
مخلف2ات تلظي2م »داع2ش« تلهي2داً لع2ود4 آليع 

األ4ايل املهجرين إىل ملازلهم. 
ولف2ت املص2در إىل أن وحدات الجي2ش عثرت عىل 
كلي2ة آديد4 من األس2لحة والذجائر وقذائف 4اون 
وقاع2د4 إطاق صواريخ كان2ت مخبأ4 يف حفر قرب 
مل2ازل املواطل2ا يف الس2يال واملوحس2ن وحرسات 

والسويعية والهرى با ريفي امليادين والبوكلال. 
وكانت وحدات الجيش قد عثرت جال تلشطيها 
ريف دير الزور يف الف2رت4 املاضية عىل كليات كبري4 
من األس2لحة والذجري4 داجل أوكار تلظيم »داعش« 

ومن بيلها أسلحة أمريكية و«إرسائيلية« الصلع.

انتخابات عامة يف كوبا 
الختيار خليفة »كاسرتو« 

يف الرئاسة
 : وكاالت

ب2دأ الش2عُب الكوبي، أم2س األح2د، التصوي2َت يف االنتخابات 
الجتي2ار أعض2اء الجلعية الوطلية البالغ عدد24م 605 من أصل 
عدد ملاال من املرش2حا، بيلهم جليفة الرئيس راؤول كاسرتو 

الذي يفرتض أن يتوىل مهامه يف أبريل املقبل. 
ويأت2ي موعد إآراء 4ذه االنتخابات، تزاملا مع الذكرى ال2 57 
النتص2ار كوبا يف جليج الخلازير الذي تعتره 4افانا »أول 4زيلة 
لإلمريالي2ة األمريكي2ة يف أمري2كا الاتيلية الت2ي تعتر4ا مجرد 

حديقة جلفية لها«. 
و24ذه 24ي امل2ر4 األوىل -مل2ذ انتص2ار الث2ور4 الكوبية-التي 
س2تؤول فيها رئاسة آزير4 الحرية، إىل ش2خص لم يقاتل جال 
الثور4 يف ج5ج1، وس2يعرف اسله يف ج1 أبريل املقبل، ليخلف عهد 
األجوي2ن كاس2رتو، فيدل ال2ذي ت2ويف يف 2016، وراؤول الزا4د يف 

االستلرار يف السلطة. 
ويص2وت يف 24ذه االنتخابات أكثر م2ن الاني2ة مايا كوبي 
الجتيار أعضاء مجالس األقاليم وأعضاء الجلعية الوطلية البالغ 
عدد4م 605، والذين تم اجتيار4م بدقة من قبل الحزب الشيوعي 

الكوبي الحاكم الذي يلثل مختلف رشائح وفئات الشعب. 
وتض2م الئحة األعضاء املقبل2ا يف الجلعية الوطلية أعضاء 
قي2اد4 الحزب الش2يوعي الكوب2ي بلن فيهم راؤول كاس2رتو، 
واألم2ا الع2ا1 للحزب، وش2خصيات الث2ور4 التأريخي2ة التي 
م2ا زالت عىل قيد الحي2ا4، وتتضلن الجلعي2ة 322 عضواً من 

اللساء. 
ويف جضم 24ذه االنتخابات، س2يعا الرملان ب2دوره األعضاَء 
ال3122 يف مجل2س الدول2ة الذي س2يختاُر بدوره الرئي2َس الكوبي 

الجديد. 

 العثور على كميات جديدة من أسلحة »داعش« بريف دير الزور

القوات العراقية املشرتكة تبدأ عملية عسكرية واسعة يف كركوك ملالحقة جيوب »داعش«
 : متابعات

أعللت ق2واُت الحش2د الش2عبي العراقي 
باالش2رتاك مع ق2وات الرط2ة االتّحادية، 
أم2س األح2د، ب2دَء عللي2ة أملي2ة واس2عة 
لتطه2ري ع2دد من الق2رى واألحي2اء آلوب 
غ2رب كركوك، م2ن بقايا تلظي2م »داعش« 

التكفريي. 
ونقل2ت وس2ائل إع2ا1 ع2ن مص2ادر يف 
قوات الحش2د الش2عبي، أن القوات العراقية 
املش2رتكة وبإس2لاد م2ن ط2ريان الجي2ش، 

رشع2ت بعللي2ة نوعي2ة م2ن ع2د4 محاور 
لتطه2ري ق2رى ناحي2ة الري2اض م2ن جايا 
ومواق2ع تلظي2م داعش التكف2ريي آلوبي 

كركوك. 
وأوضحت املص2ادر أن الق2وات العراقية 
لديه2ا معلوم2ات تش2ري إىل وآ2ود عدد من 
علارص داعش داجل 4ذه امللاطق، وأن 4ذه 
العل2ارص تس2تعد لش2ن 4جل2ات إآرامية 

واستهداف امللاطق امملة. 
املش2رتكة  العراقي2ة  الق2وات  وتق2و1   
بش2كل ش2به يومي بعلليات تلشيط بحثا 

ع2ن آي2وب والتكفرييا املختبئ2ا يف عد4 
ملاطق. 

وكان العرات من قوات الحشد الشعبي 
قد قتلوا الشهر املايض يف كلا نفذه علارص 
من تلظيم »داعش« يف إحدى امللاطق التابعة 

لقضاء الحويجة غربي مديلة كركوك. 
املش2رتكة  العراقي2ة  الق2وات  وتواص2ل 
تطه2ري ملاط2ق قض2اء الحويج2ة التي ما 
زال بع2ض عل2ارص داعش يختبئ2ون فيها، 
ويش2لون با الح2ا وامج2ر 4جلات عىل 

املدنيا والقوات األملية. 
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معاذ الجنيد
ُرت���ب���ٍة أش�������رَف   ) اهلل  ول������يَّ   ( ح���م���ل���وا 

واألن����ج����ُم م���ق���ام���ه���ا  دون  ال���ش���م���ُس 
ج����ن����ٌد م����ن األن�����ص�����ار أه�������ُل ع���زي���م���ٍة

) ���ُم  ت���ت���ع���قَّ  ( ب���ه���ا  م������روا  إن  األرض 

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8

البقية ص 8
البقية ص 8

كلمة أخيرة

املغضوب عليهم سعودياً 
والضالون إماراتيًا

ذات الساللم الثانية!

 طالب الحسني
ُد حلُم القادة السياس�يني  يتبدَّ
للمرتزقة يف السعودية واإلمارات، 
فعن�َد مفرتق طرق وَق�َف الكثريُ 
منه�م بع�د قراب�ة ثالث�ة أعوام 
م�ن االنتظار النفراج�ة ما ملأزق 
عاصم�ة الح�زم العدائي�ة ع�ى 
اليمن.. السعودية واإلمارات هي 
األُْخَرى وضع�ت خطوطاً حمراَء 
ودوائ�ر كثرية حول أس�ماء عدد 
من الذين دعمتهم يف بداية األمر، 
انقالب�ات متوالي�ة تحص�ل اآلن 
داخ�ل الرشعية املزعومة ولم تعد األبّوة الس�عودية واإلماراتية 
واألمريكية بالنسبة للكثريين مهمة، من بني هؤالء من يتولون 

حقائَب وزاريًة ومقاعَد قياديًة يف مجموعة الخائن هادي. 
يف الس�ابق اتهم البعُض منهم الس�عوديَة واإلمارات بالفشل 
وعدم الجدية يف دعم الرشعية املزعومة، عاقبت السعوديُة هذه 

��ة بأدواتها،  د. مصباح الهمدانياألصوات بإبعادهم عن األضواء الَخاصَّ
 لَق�ْد داَرت يف رأيس ع�رشات األف�كار بع�َد أن 
ش�اهدُت معركة ذات الساللم الثانية، وتساءلُت 

ثالثُة أسئلٍة مرشوعة ومنطقية:
- ماذا سيقوله األرباُب للعبيد؟

- ماذا نقوُل لهؤالء األبطال األشبال؟
- ماذا نقوُل لقائدهم؟

وح�نَي نتوق�ُف عن�د الس�ؤال األوِل ال بُ�دَّ أن 
نتذك�ر أنه ل�م يمر ع�ى معرك�ة ذات الس�اللِم 
انقلب�ت  بالضب�ط، وحينه�ا  إال ش�هرين  األوىل 
الدني�ا ول�م تقُع�ْد عن�د األمريك�ي والربيطاني 
خصوًصا، وتلقى الخادم الس�عودي أشد وأبشع 
�ًة بع�َد أن ش�اَهَد العاَل�ُم تلَك  اإلهان�ات.. َخاصَّ
�ل األمريكي  املالح�م األس�طورية، وبعدها تكفَّ
والربيطان�ي بإع�ادة موق�ع الضبع�ة، إىل رأس 
قائم�ة املواقع املحصن�ة، حيث يعد م�ن أعالها 
ارتفاًع�ا، وأش�دها تحصينً�ا، وقام بع�َد الغزوِة 

األوىل، بحكِّ الجدراِن أكثَْر، وأرَس�ل الفرَق الفنية 
املتخصصة يف الجيولوجيا؛ لس�دِّ أية ثغرٍة يف تلَك 
الش�واهق املقصوصة، وبن�ى بناياٍت محصذنة، 
م املوقع الكبري إىل مدرجاٍت متعددة، وجعَل  وقسَّ
يف ُكّل م�درٍج نوٍع من أن�واِع املرتزقة، فاألرخُص 
يف أس�فِل امُلدرجات واألغى يف أعالها، والسعاودة 
يف قل�ِب املواقع املحصنة والت�ي ُصبَّت فيها آالُف 
األطن�اِن من الحديِد واألس�منت.. وفوَق ُكّل هذا 
جع�َل الكام�ريات يف ُكّل م�كان، وق�ال الضابط 

األمريكي للضباط السعاودة بعدها:
-ل�ن يصلكم بعَد هذه االحتياطات والرتتيبات 
إال اله�واء، فاثبتوا، وإال فأنتم لس�تُم من صنَف 

الرجال؟

وحوَل السؤال الثاني:
البُ�دَّ أن نُ�درك جي�ًدا أن رجال الرج�ال كانوا 
يتابع�وَن األمريك�ي ونعال�ه ونع�ال نعاله وُهم 
يوزعون املرتزقة، ويحف�رون الخنادق، ويبنوَن 
ُكّل  وم�ع  التحصين�ات، 
التخطي�ط  كاَن  خط�وٍة 
وج�اء  بموازاته�ا،  يت�مُّ 
القرار، وأعلن يوم الس�ابع 
م�ن م�ارس موِع�ُد تنفيذَ 
االقتح�ام.. حَمَل األش�باُل 
س�الملهم امُلطيع�ة، والت�ي 
أصبحت ب�ني أيديهم وهي 
ليِّن�ة، فرتَّبها  الحدي�د  من 
ظه�ره  ف�وَق  أحُدُه�م 
مدرس�ية  حقيبٌة  وكأنه�ا 
تُش�به الحقيب�ة الس�وداء 
الس�عاودي  الجندي  لذل�ك 
أندوم�ي  ُمِلئ�ت  وق�د 
وش�يبس..  وجاالك�ي 
كانْت الس�اللُم ع�ى ظهِر 
رس�اِئَل  تُرِس�ُل  امُلجاِه�ْد 
املؤمن�ون؛  إال  يعيه�ا  ال 
لتل�َك الحقائَب الُقماش�ية 
الس�عاودة  ظه�ور  ع�ى 
املرتخي�ة.. صع�دوا الجبل 
وكأنه�م يحمل�وَن معهم، 
بأَس ُمحمد، وبَس�الَة عيل، 
صعدوا  الُحس�ني..  وسيَف 

بحكمٍة وبسالة، 

فلسطني بني 
التآمر والتصفية 

علي القحوم
فلس�طنُي هي مهج�ٌة عربيٌة 
وترابه�ا  هواه�ا  إْس��اَلمية.. 
إْس��اَلمي  عرب�ي  وجغرافيته�ا 
ل�ن يتغ�ري ول�ن يتب�دل.. وله�ذا 
َه�ا تآم�ٌر، ول�ن يمحَو  ل�ن يغريِّ
.. ول�ن يصفيَه�ا  ذكَره�ا محت�لٌّ
أيُّ نظ�ام عمي�ل م�ن محيطه�ا 
فه�ي  واإلْس��اَلمي..  العرب�ي 
ه�ي موج�ودة يف الخارط�ة وما 
الغاص�ب والُغدة  الكي�اُن  يعملُه 
إرسائي�ل  املس�ماة  الرسطاني�ة 
من مح�و الُهوي�ة، وتغيري القيم 
غرب�ي  بدع�م  األرض  وتدني�س 
كب�ري م�ن أمري�كا وم�ن بعض 
األنظم�ة العميلة.. التي تس�عى 
هذه األيام إىل بيع فلس�طني كما 
باعته�ا يف امل�ايض وتعم�ل بكل 
جهد إىل تصفيِته�ا وتغييبها من 
واإلْس��اَلمي..  العرب�ي  الذه�ن 
فمهم�ا تآم�روا ومهم�ا عمل�وا 
فلن ننىس فلس�طني.. ولن ننىس 
الق�دس، س�يما وه�و القضي�ة 
األوىل واملركزي�ة ل�ن نحي�َد ولن 
العربي�ة  نتخ�ى ع�ن قضايان�ا 

واإلْس�اَلمية.. 
اليم�ن  ونح�ن نح�ن هن�ا يف 
الحص�ار  رغ�م  الج�راح  رغ�م 
رغ�م الع�دوان لم نن�َس القدس 
القضي�ة  بتصفي�ة  نقبَ�َل  ول�ن 
الفلس�طينية مهم�ا كان ومهما 
حصل ومهما كانت التضحيات.. 
 يف املقاب�ل يف ظ�ل التحدي�ات 
ُة  واملخاط�ر الت�ي تواجهه�ا األُمَّ
ويف  واإلْس��اَلمية..  العربي�ة 
ظ�ل ه�ذه املرحل�ة الت�ي تواجه 
مؤامراٍت وفتن�اً كبرية.. وتواجه 
والتجزئ�ة  التمزي�ق  مش�اريَع 
وتفكي�ك  املقّس�م   - وتقس�يم 
واإلْس��اَلمية..  العربية  الوح�دة 
الديني�ة وتمزيق  الُهوية  ومح�و 
واللع�ب  االجتماع�ي..  النس�يج 
واملذهبي�ة  الطائفي�ة  بالورق�ة 
�ة يف  واملناطقي�ة.. وإغ�راق األُمَّ
رصاع�ات بينيه.. وَحْرف مس�ار 
البوصلة وتوجي�ه العداء إىل قلب 

هذه األُّمة.. من خالل 

امل���رأة اليمني���ة املس���لمة ش���اهدةٌ عل���ى 
مظلومية شعبها وشاهدة على زيف وخداع 
الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة وحقوق 

الطفل.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

رسائل يف الصميم
يحيى المحطوري

أيها اليمنيون: 
أنت�م مس�تهَدفون.. كبقية 
الش�عوب املس�لمة.. العدو لن 
يرحم أحداً.. والحرب تستهدُف 
وقف�وا  ألنه�م  الل�ه؛  أنص�اَر 
للدف�اع عن أنفس�هم وعنكم.. 
وإذا تمك�ن الع�دو من رقابكم 
بلهف�ة  دماءك�م  فسيس�فك 
وش�وق وتعطش لها أكثر من 

أي شعب آخر.. 
ع�ودوا إىل الل�ه بص�دق.. واعتصم�وا بحد 
السيف، فال مجري من بطش عدوكم سواه.. 

أيها املرجفون: 
املدعون للحكمة وللواقعية.. ستكونون يف 
طليع�ة الضحايا ولن تغني عنكم فلس�فتكم 

َش�يئاً.. ولن يش�فع لكم تش�ويهكم ألنصار 
الله أبدا.. وس�تقفون غدا يف ي�وم الحرش بال 
جواب ينفع وال حميم يشفع.. 
رشكاء  أنفس�كم  وس�تجدون 
يف ُكّل جريم�ة للع�دو؛ بس�بب 
م�ا اقرتفته ألس�نتكم من ظلم 
الذين  املس�تضعفني  للمؤمنني 

أمنتم جانبَهم.. 

أيها املجاهدون:
ع�ز  إىل  طريَقك�م  واصل�وا 
الدنيا وف�وز اآلخرة.. وال تبالوا 
ب�كل عمي�ل خائ�ن ومرج�ف 
مداهن.. وجب�ان خائف قاعد.. 
إن ينرصك�م الل�ه ف�ال غال�ب لك�م.. فكونوا 
مع�ه يك�ن معك�م.. ويكفيكم فخ�راً رشف 
الدفاع عن شعبكم ودينكم وعظمة مواقفكم 

وبطولتكم.. يا ليتنا كنا معكم فنفوز.. 
وال حول وال قوة إاّل بالله العيل العظيم.. 


