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قراءة يف كتاب:

 اليهود وراء 
كل جرمية

العجري: تحركاتنا ملواجهة تضليل وتزييف دول العدوان
األطراف الدولية ال ختفي  أن صنعاء بقيادة الصماد 

هي األقدر على ضبط وإدارة األوضاع
السعودية متلك املال واإلرهاب ترهب هبما من حاول 

التمرد عليها وهناك دول ترغب باستن�زافها وإهناكها

نشاطنا يهدف لكسر العزلة  وعرض القضية اليمنية سياسيًا 
وإنسانيًا و حتريك اجلمود السياسي

النفري ورفد اجلبهات الضمانة 
الوحيدة إليقاف العدوان 

الطفلة حظية خترج من 
وسط الركام لتروي مأساهتا

فريق اخلرباء 
الدولين يستمع 

لشهادات مواطنن 
استهدف العدوان 

منازهلم بصنعاء
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»زلزال1« يدك أوكار املرتزقة يف هنم ومصرع 
عشرات املرتزقة بعمليات بطولية يف اجلوف

تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة: 
وساطة قبلية تنهي قضايا ثأر بسنحان 

وباد الروس واحليمة وبين مطر
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 : الجوف
واللج1ان  الجي1ش  ق1واُت  واصل1ت 
الش1عبية، تصعي1َد عملياته1ا الهجومية 
يف مختل1ف ربه1ات محافظ1ة الج1وف، 
ونّف1ذت، أم1س الس1بت، مجموع1ًة م1ن 
الهجم1ات النوعي1ة ت1م خاللها اكتس1اح 
عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي 
اأمريك1ي يف أكث1ر م1ن محور، وس1قط 
خ1الل تلك العملي1ات عرشاٌت م1ن القتىل 

والجرلى يف صفوف املرتزقة. 
فف1ي ربهة خ1  والش1عف،  ارمت 
ول1داٌت م1ن الجي1ش واللجان ع1دداً من 
املهاش1مة،  مح1ور  يف  املرتزق1ة  مواق1ع 
وأَف1اد مص1در ميداني لصحيفة املس1رة 
أن العملي1ة كانت مباغتة للمرتزقة، ليث 
اقتحم1ت الول1دات تل1ك املواق1ع يف وقت 
قيايس، وأس1قطت بنرانها ع1رشاٍت من 

املرتزقة بني قتيل ورريح. 
وتزام1ن ذل1ك مع  ج1و1 آخ1ر نّفذته 
ول1داٌت من الجي1ش واللج1ان، يف ربهة 
املصل1وب، لي1ث ت1م اقتح1ا1 ع1دد م1ن 
مواقع املرتزقة يف منطقة الزرقة، وخّلفت 

العملية خس1ائر مادية وبرشية فادلة يف 

صفوف مرتزقة العدوان. 

كما  ارمت ول1دات الجيش واللجان 

الش1عبية، يف الوق1ت ذات1ه، مجموعًة من 

مواق1ع مرتزق1ة العدوان يف وادي ش1واق 

بجبهة الغي1ل، وأوضح مصدر عس1كري 

للصحيف1ة أن العملي1ة ر1اءت بعد رصد 

دقيق لتَح1ّركات املرتزق1ة يف تلك املواقع، 

لي1ث تم1ت مباغتته1م بتق1د1 خاط1ف 

صالبته نران مسددة، اوقعت معظمهم 

ب1ني قتي1ل ورريح فيم1ا لج1أ بقيتهم إىل 

الفرار. 

وتتزاي1د الخس1ائُر البرشية يف صفوف 

املرتزق1ة خالل الفرتة اأخرة، مع تصاعد 

النشاط الهجومي لقوات الجيش واللجان 

مواق1ع  اقتح1ا1  يت1م  لي1ث  الش1عبية، 
املرتزقة بشكل يومي، يف مختلف املحاور، 
وبعمليات نوعية واس1عة، يتساقط فيها 
عرشات القتىل والجرلى يف صفوفهم. 

وبالت1وازي م1ع العملي1ات الهجومية، 
تتواَصُل بقية العمليات العسكرية اأخرى 
لي1ث  املحافظ1ة،  ربه1ات  مختل1ف  يف 
تمّكنت قوات الجيش واللجان، أمس، من 
تدمر آلية عس1كرية ملرتزق1ة العدوان يف 
ربهة خ  والشعف، وأَفاد مصدر ميداني 
للمس1رة أن العملية تمت بواسطة عبوة 
ناسفة زرعتها ولدة الهندسة العسكرية 
رشق محور صربي1ن، وأّدى انفجار ا إىل 
تدم1ر اآللي1ة بالكام1ل وم1رع رميع 

املرتزقة الذين كانوا عىل متنها. 
م1ن رانبه1ا، رضب1ت ق1وُة اإلس1ناد 
املدفع1ي للجيش واللج1ان، عدة تجمعات 
اليتم1ة  م1ن  ُكلٍّ  يف  الع1دوان  ملرتزق1ة 
واملهاش1مة بجبهة خ  والش1عف أيضاً، 
ولققت تل1ك الرضبات إصاب1اٍت دقيقًة، 
أوقع1ت ع1دداً م1ن القت1ىل والجرل1ى يف 
صفوف املرتزقة، وكبّدتهم خسائر مادية 

متنوعة. 

مصرع عشرات املرتزقة يف ثاث هجمات نوعية بالجوف وتدمري آلية

 قنص 7 جنود سعوديين وإعالم العدو يعترف بمصرع 2 آخرين

هجوم نوعي على قرية »الاحج« 
بجيزان ومصرع واصابة عدد من 

الجنود السعوديني

 : ما وراء الحدود
نّفذت قواُت الجيش واللجان الش1عبية، أمس 
الس1بت، مجموع1ًة من العمليات العس1كرية يف 
مختلف ربهات ما وراء الحدود، مستهدفًة عدداً 
من مواقع وتحصين1ات وتجمعات ريش العدو 
الس1عودي ومرتزقت1ه الذي1ن تكب1ّدوا خالل تلك 

العمليات خسائر مادية وبرشية فادلة. 
ع1ىل الصعي1د الهجومي، نّف1ذت ولدات من 
الجي1ش واللجان  جوماً نوعياً يف ربهة ريزان، 
تم خالله اقتحا1ُ قرية الاللج والتباب املجاورة 
له1ا يف رب1ل قي1س، وأَف1ادت مص1ادر ميدانية 
لصحيفة املس1رة أن الولدات املهارمة باغتت 
رن1ود الع1دو الس1عودي يف رمي1ع املواقع التي 
كانوا يتمركزون فيها  ناك، ليث تساقطت تلك 
املواقع يف وقت قيايس، وتس1اقط معها عدد من 
القتىل والجرلى من العسكريني السعوديني. 

وتزام1ن ذل1ك مع رضب1ات مس1ددة ملدفعية 
الجيش واللجان الش1عبية اس1تهدفت تجمعات 
لجنود العدو السعودي ومرتزقتهم يف ُكلٍّ من قلل 
الش1يباني وقبالة منفذ عل  بجبهة عسر، ويف 
منفذ الخرضاء وتبة الفراص بصحراء االرارش 
قبالة نجران، وأصابت الرضبات املدفعية رميع 
تل1ك التجمعات بدق1ة، موقعًة ع1دداً من القتىل 

والجرلى يف صفوف ريش العدو ومرتزقته. 
وبالتوازي، أطلقت قوة اإلس1ناد الصاروخي 
للجيش واللجان، عدداً من صواريخ الكاتيوش1ا 
يف  الس1عودي  الع1دو  لجن1ود  تجمع1ات  ع1ىل 
قي1ادة صل1ة بجبهة نج1ران، محقق1ًة إصاباٍت 
دقيق1ة، أوقع1ت قتىل وررلى من العس1كريني 
السعوديني، وكبّدتهم خسائَر مادية متنوعة. 

من ره1ة أخ1رى، أَف1اد للمس1رة مصدر يف 
ول1دة القناصة التابعة للجي1ش واللجان، أن 7 
من رنود العدو السعودي لقوا مرعهم، أمس، 
بعملي1ات قن1ص يف موق1ع الحس1كول بجبه1ة 

ريزان. 
وكان1ت وس1ائل إعال1 الع1دو الس1عودي قد 
اعرتف1ت، ليل1ة أم1س اأول، بم1رع رندي1ني 
سعوديني بنران قوات الجيش واللجان الشعبية 
يف ما وراء الحدود، وتابعت صحيفُة املسرة تلك 
االعرتافات ولصلت منها عىل اس1َمي الجنديني 
الريع1ني و م1ا: رمع1ان ع1وض عبدالله آل 
محس1ون البح1ري، ومحم1د س1الم العضيدي 

العطوي. 
إىل ذلك، اس1تهدفت مدفعية الجيش واللجان 
الش1عبية، أم1س، تجمع1اٍت ملرتزق1ة الجي1ش 
الس1عودي ش1مال صحراء ميدي، موقع1ًة عدداً 

من القتىل والجرلى يف صفوفهم. 

تصفية أحد عناصر املرتزقة وسط مدينة تعز

»زلزال1« يضرب تجمعات املرتزقة يف نهم 
وقنص 5 يف الساحل الغربي

 : تعز
االغتي1االت  مسلس1ُل  يتواص1ل 
والتصفيات املتبادلة لقيادات وعنارص 
املرتزق1ة يف تعز وبلغت مئات العمليات 

خالل اأعوا1 الثالثة املاضية. 
ويف الس1ياق قال1ت وس1ائل إع1ال1 
املرتزقة إن مس1لحني مجهولني قاموا 
بتصفية ألد عن1ارص املرتزقة بإطالق 
الن1ار علي1ه من مس1افة قريب1ة أثناء 

توارده يف سوق القبه الشعبي، ما أّدى 
ملقتله عىل الفور. 

كما ش1هدت املدينة اأسبوع املايض 
محاولة اغتيال املرتزق رمال الشمري 

ألد قيادات املرتزقة. 

 : محافظات

س1قط عدٌد من القت1ىل والجرلى 

يف صفوف مرتزقة العدوان السعودي 

خ1الل  الس1بت،  أم1س  اأمريك1ي، 

عمليات متنوعة نّفذتها قوات الجيش 

واللجان الش1عبية يف عدد من محاور 

ربهتَي السالل الغربي ونهم. 

أطلق1ت  نه1م،  ربه1ة  فف1ي 

صاروخي1ة الجيش واللج1ان، أمس، 
صاروخ1اً م1ن نوع »زل1زال1« املحيل 
الصنع، عىل تجمعات ملرتزقة العدوان 
مص1در  وأَف1اد  الح1ول،  منطق1ة  يف 
ميدان1ي لصحيف1ة املس1رة أن قوات 
الجي1ش واللج1ان رص1دت تجمعات 
كب1رة للمرتزقة  ناك واس1تهدفتهم 
الص1اروَخ  أن  موّك1داً  بالص1اروخ، 
رضب تجمع1ات املرتزقة بدقة وأوقع 
والجرل1ى يف  القت1ىل  م1ن  ع1رشات 

صفوفه1م، وكبّد 1م خس1ائَر مادية 
متنوعة. 

م1ن ره1ة أخ1رى، أَفاد للمس1رة 
مص1در يف ول1دة القناص1ة التابع1ة 
للجيش واللجان الش1عبية أن خمسًة 
الس1عودي  الع1دوان  مرتزق1ة  م1ن 
اأمريك1ي لق1وا مصارعه1م، أم1س، 
يف  اس1تهدفتهم  قن1ص  بعملي1ات 
مناط1ق متفرقة من ربهة الس1الل 

الغربي بمحافظة تعز
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 : صنعاء:
تنفي1ذاً لتوريه1ات قائد الثورة الس1يد 
عبدامللك بدر الدي1ن الحوثي بحلِّ الخالفات 
واملشاكل وإصالح ذات البني فيما بني أبناء 
القبائل اليمنية؛ للتف1ّرغ ملوارهة العدوان، 
ق1ادت وس1اطات قبلية إىل ل1ل الكثر من 
قضاي1ا الثأر يف عدد من مديريات محافظة 

صنعاء. 
نجح1ت وس1اطٌة قبّلي1ٌة قاد 1ا الل1واء 
عبدالل1ه الحاك1م – رئي1س االس1تخبارات 
محاف1ظ   - قطين1ه  ولن1ني  العس1كرية، 
صنع1اء، يف لل قضية قتل ب1ني قبائل بني 
مطر والحيمة الخاررية محافظة صنعاء. 
وقال1ت مص1ادر محلي1ة، ب1أن ره1وَد 
الوساطة أثمرت عن عفو أ ل املجني عليه 
م1ن أبن1اء بيت غوب1ر الحيم1ة الخاررية، 
ع1ىل الجاني م1ن أبناء مديري1ة بني مطر، 
برفق1ة ش1يخ  الوس1اطة  لي1ث وصل1ت 
ضمان قبائل بني مطر وعدد 1 مش1ايخها 
واملسئول التنفيذي أنصار الله يف املديرية، 
إىل قرية بيت غوبر التي ينتمي إليها املجني 
علي1ه لتحكي1م قبائلها وكل أبن1اء الحيمة 
الخاررية وتقديم 10 رؤو8 بقر بحس1  

اأعراف القبلية، قبل أن تبادَر قبيلة املجني 
علي1ه بالعفو والصفح ع1ن الجاني تنفيذاً 
لتوريهات السيد القائد، مؤكدين تفرغهم 
ملوارهة العدوان واالنطالق صوب الجبهات 

كأولوية مطلقة. 
م1ن رانبه1ا رفع1ت الوس1اطُة القبَلية 
ومش1ايخ بني مطر الرايَة البيضاَء كتعبر 
عن االمتنان للعفو عن القاتل من أبناء بني 
مطر واالمتنان لوالد املجني عليه وكل بيت 

غوبر والحيمة مشايَخ وأفراداً. 
وأش1اد املش1اركون يف عملي1ة الصل1ح 

بتوريه1ات قائد الثورة بإصالح ذات البني، 
موضح1ني بأن لل القضية التي مىض عىل 
لدوثه1ا س1نوات طويل1ة س1جل انتصارا 
إىل مس1ئولية  الداخلي1ة، الفت1ني  للجبه1ة 
الجمي1ع يف التَح11ّرك نحو ربه1ات القتال 
للتنكي1ل بالع1دو الذي يس1او1 عىل اأرض 
واأع1راض، ففي قوامي1س الررال لماية 
الحرم1ات أور  م1ن ُكّل الواربات أور  
ويف سبيل الذود عنها تهون ُكّل التضحيات. 
م1ن ران  آخر ق1ا1 عدد م1ن الورهاء 
بمديريت1ي  االرتماعي1ة  والش1خصيات 

س1نحان وب1الد ال1رو8، أمس بمش1اركة 

مس1ئول الول1دة االرتماعية أنص1ار الله 

أبو عبدالباس1ط وك1ذا املس1ئول التنفيذي 

مديرية بالد الرو8، بإنهاء مشكلة ثأر بني 

أرستَي دمح وراشد من أبناء منطقة توال  

بمديري1ة بالد الرو8 دامت أكثر من ثالثة 

أعوا1. 

لي1ث أعل1ن أولي1اء ال1د1 ف1ور وصول 

والتوقي1ع  واملس1امحة  العف1و  املش1ايخ، 

عىل إط1الق الجاني من الس1جن، مؤكدين 

بأن الع1دو اأولد للش1ع  اليمني  و من 
يس1فك د1 أبنائ1ه ونس1ائه وأطفال1ه ليالً 
ونه1اراً واملتمثل يف تحال1ف الرش اأمريكي 

السعودي. 
وأك1د الح1ارضون يف عملي1ة الصل1ح 
ب1أن أبن1اَء القبائ1ل اليمني1ة بات1وا أكثر 
وعي1اً بُمَخّططات الع1دوان الذي يريد أن 
يلهيَه1م بمش1اكلهم الداخلي1ة, معربين 
أن الجمي1َع متول1دون يف ور1ه العدوان 
ومس1تعدون للتَح1ّرك إىل الجبهات للثأر 

لدماء اليمنيني. 

 : صنعاء
املجل1س  -رئي1س  الصّم1اد  صال1ح  رأ8 
الس1يايس اأعىل-، أمس، ارتماعاً موسعاً َضمَّ 
أمنَي العاصمة لمود ُعب1اد ومحافظي صنعاء 
لن1ني قطين1ة ولّجة  1الل الص1ويف وعمران 
الدكتور فيصل رعمان والحديدة لس1ن الهيج 

واملحويت فيصل ليدر. 
ناقش االرتم1اُع اأوض1اَع والصعوباِت التي 
تواره سرَ العمل يف  ذه املحافظات والصعوبات 
يف ظل اس1تمرار العدوان وس1بل التغل1  عليها.  
واس1تعرض االرتم1اع الجوان1َ  املتعلق1ة بأداء 
السلطات املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات، 

وكذا املمارسات الس1لبية التي يقو1 بها البعض 
البتزاز التجار والقاطرات باسم التحسني، وقال: 
»لن نس1مح بابتزاز التجار ومالك القاطرات من 
أي ش1خص كان، وع1ىل الجهات اأمني1ة وذات 
العالقة ضب1ط ُكّل من يس1تغل الوض1َع الرا َن 
لالبتزاز وممارسة اإلرراءات غر القانونية ». 

 ويف  1ذا الصدد وّره الرئي1ُس الصماد أمنَي 
العاصم1ة ومحافظي املحافظ1ات، بوضع آلية 
واضح1ة ملنع ابت1زاز التجار وم1الك القاطرات 
ومعالجة اإلشكاالت القائمة يف  ذا الجان . 

ولثهم عىل تعزيز اأداء املحيل والتفاعل مع 
لملة التحش1يد وك1ذا فعالي1ات وبرامج مرور 
ثالث1ة أعوا1 م1ن الصمود يف مواره1ة العدوان 

وف1ق اأنش1طة والربام1ج الت1ي تقر 1ا خطة 
اللجنة التحضرية بهذا الشأن. 

العاصم1ة  أم1نُي  أش1ار  رانبه1م  م1ن   
واملحافظون، إىل رضورة وضع نقاط التحسني 
وتوليد ا بصورة منّظمة وشفافة وفق نظا1 

إلكرتوني. 
وأكدوا أ ميّة اضط1الع وزارة املالية بمهمة 
املحافظ1ات  يف  وأنه1م  التحس1ني..  تحصي1ل 
مس1تعدون للتع1اون م1ع وزارة املالي1ة يف  ذا 
ومعروف1ة  معين1ة  نق1اط  وتحدي1د  الجان1 ، 
ومتخّصصة لتحصيل مبالغ التحس1ني وتحديد 
تل1ك املبالغ يف لولات بارزة بالنقطة وبما يعزز 

الشفافية والوضوح. 

الرئيس: لن نسمح بابتزاز التجار وماك القاطرات وعلى الجهات ذات العاقة ضبط كل من يستغل الوضع 

تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة بحل الخالفات والمشاكل بين القبائل اليمنية والتفرغ لمواجهة العدوان.. 

وساطة قبلية تنجح يف إنهاء قضايا ثأر بمديريات سنحان وباد الروس والحيمة الخارجية وبني مطر صنعاء

 خالل اجتماعه بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت:

 عبدالملك العجري في تصريح خاص لصحيفة المسيرة:

العدوان دول  تمارسه  الذي  والتزييف  التضليل  ملواجهة  خارجياً  تحركاتنا 
األط��راف الدولية تؤك��د أن صنعاء بقيادة الصماد هي األقدر عل��ى ضبط وإدارة األوضاع
وإنهاكها باستنزافها  ترغب  دول  وهناك  عليها  التمرد  حاول  من  بهما  ترهب  واإلرهاب  املال  تملك  السعودية 

 : صنعاء
نف1ى عبُداملل1ك العجري -عض1و املكت  الس1يايس 
أنصار الل1ه- صحَة اأخب1ار التي تتح1دَُّث عن ورود 

مفاوضات رسيّة مع العدو السعودي. 
بصحيف1ة  خ1اص  تري1ح  يف  العج1ري  وق1ال 
“املس1رة”: إن مهمة الفريق املورود يف الخارج ليست 
املفاوضات باملعنى الذي كان لاصالً يف الكويت، وإنما 
يأتي ضم1َن خّطة التَح11ّرك العا1 للق1وى الوطنية يف 
صنعاء عىل املس1توى الرسمي أَْو عىل املستوى الحزبي 
والش1عبي يف الداخ1ل والخ1ارج، كلٌّ بُطُرِقه ووس1ائله 

املتوفرة يف إطار تكاميل. 
وأّك1د العج1ري، أن ذل1ك التَح11رَُّك ر1اء كرضورة 
ملواَرهة التضليل الس1يايس الذي تماِرُسه دوُل العدوان 
ومحاول1ة تزيي1ف الحقائق، مش1راً إىل أنه ت1م اختيار 
بعض القيادات السياسية للتَح1ّرك الخارري ملوارهة 

ذلك التضليل. 
وأوض1ح عض1ُو املكت  الس1يايس أنص1ار الله أنه 
تفار1أ بحجم التضلي1ل والضبابية التي تش1ّكلت لدى 
املجتم1ع ال1دويل يف الس1نَة املاضي1ة من1ذ ع1ودة الوفد 

الوطن1ي بع1د مش1اورات الكويت لت1ى يف قضايا كنا 
نعتقد أنها من الواضحات لديهم، ليث استغل العدواُن 
 ذا الغياَب فرصًة لعزل مظلومية الش1ع  اليمني عن 

ر مزيّف عن الواقع يف اليمن.  الخارج وتكوين تصوُّ
وتح1دث العج1ري ع1ن انطب1اع اأط1راف الدولي1ة 
ل1ول الواق1ع يف اليمن وأنها ال تخفي أن الس1لطات يف 
صنعاء بقيادة فخامة اأخ رئيس املجلس اأعىل صالح 
الصماد  ي اأقدُر عىل ضبط وإدارة اأوضاع سياسياً 
وأمنياً ولت1ى اقتصادياً مقارنًة بما يس1مى الرشعية 

رغم ظروف الحصار. 
ُع  ويش1ر العج1ري إىل أن اأط1راَف الدولي1َة تت1ذرَّ
بالرشعي1ة الدولي1ة رغم أن تلك اأط1راف غر مقتنعة 
بها، لكن املصالح تبقى  ي رشعية الرشعيات، لس  

وصفه. 
وأش1اد العجري بجهود اأخ الرئيس صالح الصماد 
يف ضبط عمل مؤّسس1ات الدولة عىل كافة املس1تويات 
واأصعدة، موضحاً أن تلّق1ي تلك الجهود بالرتلي  يف 
الداخل ينعكس بشكل إيجابي عىل تقييم الخارج أداء 
الس1لطة يف صنعاء مقارنًة بتد ور ُسمعة الفار  ادي 

ولكومته يف املناطق الواقعة تحت االلتالل. 

ويف تعليقه عىل مرور ثالث1ة أعوا1 من العدوان عىل 
الشع  اليمني، أشار العجري إىل أن  ناك إرماعاً دولياً 
عىل أن العدواَن عىل اليمن لم يحقق ش1يئاً، ولم يعد له 
أيُّ  1دف، وأن ما يحصل  و ل1رب عبثية، وقناعتهم 
التامة بأن الحلَّ الس1يايس  و السبيل الوليد، وأردف: 
“إن الذي ليس متحمس1اً إليقاف الح1رب ليس إال أنه 

يرى فيها فرصًة الستنزاف السعودية يف اليمن«. 
وتاب1ع:  ن1اك دوٌل عربي1ة وغر عربي1ة يف الظا ر 
صديقة للس1عودية لكن يف قرارة نفس1ها ترَغُ  بأن ال 
تخُرَج الس1عودية إاّل منهكة ومستنزفة خشيًة مما قد 
يك1ون لخرورها متعافيًة من اليم1ن من نتائَج تجعل 

السعودية دولًة مؤذيًة أكثر وأكثر. 
ويف ذات الس1ياق قال العجري: إن الس1عوديَّة تملك 
املال واإلر اب أ م أداتني تر   بهما املنطقة، والكثر 
من دول املنطقة ترى يف اس1تنزاف الس1عودية يف اليمن 
فرصًة لكف أي أذى مس1تقبيل س1عودي ض1د دولهم، 
وال1كل يرى ويتابع كيف أن أية دولة من الدول العربية 
واإلس1المية بالذات تح1اول التمرَُّد عىل الس1عودية أَْو 
تخرج عن أوامر ا تنش1ط فيه1ا الجماعات اإلر ابية 
كما يف تون1س ومر وغر ما من الدول، عىل س1بيل 

املثال. 
وبعد م1رور ثالثة أع1وا1 من العدوان عىل الش1ع  
اليمن1ي ي1رى العج1ري أن املش1كلة  1ي أن الري1اض 
بدوافَع اس1تكبارية واستعالئية مصممٌة بعناد أعرابي 
غري1  ع1ىل امُليض يف النف1ق املظل1م التي ُدفع1ت إليه 
خدم1ًة للم1رشوع اأمريك1ي الصهيون1ي، وتعتقد أن 
بإمكانها تركيَع اليمن وكرَس إَراَدة اليمنيني والش1ع  
ي1رى ما الذي يحدث يف املناط1ق الواقعة تحت االلتالل 
من امتهان و يمنة وإذالل، س1لبو م ُكلَّ يشء، القرار 
واإلدارة والتوريه، ويتعاملون مع لكومة الفار  ادي 
والعن1ارص التابع1ة لهم يف املحافظ1ات الجنوبية وتعز 
بإذالل وإ انة، ويمارسون التالالً مع فارق أن املحتلَّ 
القدي1َم كان يعتقد أن لديه م1رشوَع تحضر وتمدين، 
لك1ن  1ؤالء رمع1وا ب1ني مس1اوئ االلت1الل وتخّلف 

اأعراب. 
دعا عبدامللك العجري عضو املكت  الس1يايس كافَة 
رما 1ر الش1ع  اليمني الكري1م لالس1تجابة لدعوة 
اأخ الرئي1س بالنفر ورفد الجبهات باملقاتلني للتنكيل 
بالع1دو؛ باعتب1اره الضمان1َة الوليدَة لدف1ع العدوان 

وتقريِ  السال1. 

أخبار
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تقارير

استمرار الفعاليات التحشيدية في مديريات ملحان والطويلة والمدينة لرفد الجبهات بالرجال والمال.. 

 اطلع على مأساة فتاة صغيرة نجت من وسط الركام في قصف منزلها الواقع في نفس عمارة »بثينة«.. 

أبناء املحويت يف الذكرى الثالثة للصمود يف وجه العدوان على اليمن: لبيك يا وطن
 :  تقرير/ أبو أياد القاضي:
تتواَص1ُل بمحافظة املحويت وبوترة 
الجما 1ري  التحش1يد  مه1ا1ُّ  عالي1ة 
واملجتمع1ي؛ لرفد ربه1ات القتال باملال 
والررال والس1الح والت1ي تنفذ ا قيادُة 
ومكوناُت الس1لطة املحلي1ة والفعاليات 
الحزبية والجما رية؛ تزامناً مع للول 
يف  والثب1ات  للصم1ود  الثالث1ة  الذك1رى 
موارهة العدوان السعودي اأمريكي. 

وت1رأ8ّ الل1واء فيصل ألم1د ليدر - 
محاف1ظ املحويت،، أمس الس1بت، لقاًء 
موّس1عاً بمديرية الطويلة؛ الس1تعراض 
للتحش1يد  والرتتيب1ات  االس1تعدادات 
الرس1مي واملجتمعي للفعالي1ات املقرر 
املحافظ1ة  مس1توى  ع1ىل  تنفيذُ 1ا 
واملديريات بمناس1بة م1رور ثالثة أعوا1 
من الصم1ود والثبات يف ور1ه العدوان، 
وذل1ك بحض1ور وكي1ل املحافظ1ة منر 
خرضا، والش1يخ محمد أب1و عيل رئيس 
والعمي1د  باملحافظ1ة،  املؤتم1ر  ف1رع 
عبدالقادر املأخذي مدير أمن املحافظة. 
ويف اللق1اء أّك1د املحاف1ظ لي1در عىل 
التحش1يد  لمل1ة  مواصل1ة  رضورة 
والتجني1د الرس1مي واس1تمرار التوعي1ة 
العام1ة لرف1د الجبه1ات بامل1ال والررال 
للدف1اع ع1ن الوط1ن وأمنه واس1تقراره 
والتح1يل باليقظ1ة العالي1ة يف مواره1ة 
تحدي1ات الع1دوان، داعي1اً أبن1اَء مديرية 
الطويلة إىل التفاُعِل مع لملة التحش1يد 
والتعبئة العامة لرف1د الجبهات بالررال 
الصف1وف  تولي1د  ورضورة  والعت1اد 
التالل1م واالصطف1اف والتحرك  وتعزيز 

ص1وب الجبهات ملوارهة تحالف العدوان 
ومرتزقته. 

للمب1ادرات  رشل1اً  اللق1اُء  َوتن1اول 
املجتمعية الجاري الرتتي  لها يف عدد من 
املديريات لتسير قوافل مدد لدعم أبطال 
املرابط1ني  الش1عبية  واللج1ان  الجي1ش 
يف ربه1ات القت1ال للدف1اع ع1ن الوط1ن 

وسيادته واستقالله. 
مديري1ة  ش1هدت  الس1ياق،  ذات  ويف 
ملحان بمحافظة املحويت، أمس السبت، 
قبلي1ة  ولق1اءات  ارتماع1ات  سلس1لة 
ورما رية موس1عة ت1واىل انعقاُد ا يف 
املراك1ز والع1زل برئاس1ة الش1يخ العزي 
محمد الشجاف وكيل محافظة املحويت 

للتحش1يد لدع1م ربه1ات القت1ال باملال 
والس1الح والررال، بمش1اركة املش1ايخ 
والورهاء والس1لطة املحلي1ة واملواطنني 

والقيادات املجتمعية باملديرية. 
ويف اللقاء، أّكد أبن1اُء ملحان لرَصهم 
ع1ىل االس1تمرار يف رف1د ربه1ات القتال 
باملقاتلني وبقوافل امَلَدد وباملال والس1الح 
وتص1در صف1وف املواره1ة يف ربه1ات 
القت1ال لل1ذود عن ع1زة وكرام1ة الوطن 
الغ1ايل، داع1ني اىل مزي1د من االس1تنفار 
والثب1ات يف مواره1ة الع1دوان من خالل 
التحش1يد الواس1ع للش1باب واملقاتل1ني 
واللج1ان  الجي1ش  بصف1وف  لاللتح1اق 
الشعبية ملوارهة ترسانة العدوان الناقم. 

اس1تمرار  أن  إىل  املش1اركون  وأش1ار 
الع1دوان يض1ع ُش1عبنا أم1ا1 منعط1ف 
ردي1د م1ن مع1ارك املوارهة الحاس1مة 
ليث يتور1ُه آالف املقاتلني م1ن الررال 
م1ن مختل1ف املديري1ات واملحافظات اىل 
ربه1ات القتال، مجددي1ن لرَصهم عىل 
االس1تنفار املس1تمر يف موارهة العدوان 
السعودي واستعداد م لتحشيد وتجهيز 
املقاتل1ني إىل ميادي1ن القت1ال لل1ذود عن 
اليمن واليمنيني، مبيّنني أن ررائَم اإلبادة 
الش1املة الت1ي تُرتك1  بحق ش1عبنا لن 
تس1قط بالتقاد1 وس1يتم الث1أُر لضحايا 
أولئ1ك  بح1ق  الظامل1ة  الع1دوان  ررائ1م 

اأبرياء. 

رب1ل  مديري1ة  أبن1اُء  نّظ1م  ذل1ك  إىل 
املحويت، أمس السبت، وقفًة التجاريًة 
مسلحة؛ للتنديد باستمرار ررائم العدوان 
وتشديده للحصار وإغالق املنافذ اليمنية 
لزي1ادة لج1م معان1اة ش1عبنا اليمن1ي 
وتفاقم مأس1اته، وذلك بمش1اركة قيادة 
الس1لطة املحلي1ة واملش1ايخ والوره1اء 
الجما ري1ة  املنّظم1ات  وممثل1ني ع1ن 

باملديرية. 
ويف الوقفة التي تم تنظيُمها بمناسبة 
مرور ثالثة أعوا1 من الصمود يف موارهة 
العدوان، ع1رّب أبناء املحويت عن رفضهم 
الكام1ل الس1تمرار الع1دوان الس1عودي 
اأمريكي والحصار الخانق الذي يفرضه 
عىل ش1عبنا منذ نحو ثالثة أعوا1 كاملة، 
الفت1ني إىل م1ا يتع1رض له الش1ع  منذ 
ثالث1ة أعوا1 م1ن مج1ازر ول1رب إبادة 
بح1ق املدنيني اأبرياء، ال س1يما اأطفال 
والنس1اء ولص1ار تجويع1ي خانق بري 
اأع1راف  ُكّل  تجرم1ه  ور1وي  وبح1ري 
والقوانني الدولية واإلنس1انية، موضحني 
بأن1ه أما1  1ذه الجرائ1م الت1ي يرتكبها 
الع1دوان أما1 مرأى ومس1مع من العالم 
يؤكد أن ش1عبنا العظي1م يخوض معركة 
الكرامة والحرية والرشف ذوداً عن عزته 

ولريته وسيادته الوطنية. 
وب1ارك أ 1ايل املحوي1ت االنتص1اراِت 
العظيم1َة الت1ي يحققها أبط1ال الجيش 
الجبه1ات  ُكّل  يف  الش1عبية  واللج1ان 
وعىل مختل1ف اأصعدة الربي1ة والجوية 
املتح1دة  اأم1َم  محّمل1ني  والبحري1ة، 
واملجتمع الدويل مسؤوليَة ما يتعرض له 
ش1عبنا من لرب إبادة ش1املة ولصار 
شامل  َو اأخطر من نوعه يف التأريخ. 

 : صنعاء:
لم تك1ن رريمُة الطفلة بثينة الريمي 
التي اش1تهرت ب11 »عني اإلنَْسانية«  ي 
اأوىل ول1ن تك1وَن اأخرة فكم1ا تناول 
العال1م قص1ة بثين1ة وت1م تداُولُه1ا عىل 
نطاق واس1ع، فقد تجا ل العاَلُم نفُسه 
قضي1َة طفل1ة أُْخ1َرى يف ذات الس1ن ويف 
والح1ي  املبن1ى  ذات  الجريم1ة ويف  ذات 
واملنزل، كم1ا أنها ال تقلُّ مأس1اوية عن 
نظرته1ا بثين1ة الت1ي كان لعدس1ة ألد 
املصّوري1ن املتواردين لينه1ا الفضُل يف 

نقل مأساتها للعالم. 
من وسط الركا1 تنجو الطفلة لظية 
ها من رريمة قصف طران العدوان  وأمُّ
لعم1ارة س1كنية مكونة م1ن طابقني يف 
منطق1ة عط1ان بالعاصم1ة صنع1اء يف 
شهر أغس1طس املايض و و الحي الذي 
أودى بحياة أرسة الطفلة بثينة الساكنة 
يف ذات العم1ارة وبقي1ت وليدًة لتش1هد 
ررائم أل سعود بحق الطفولة يف اليمن، 
لي1ث اس1تمع فري1ق الخ1رباء الدوليني 
التاب1ع ملجلس لق1وق اإلنَْس1ان، أمس 
اأول، لش1هادات الضحاي1ا ومعاناته1م 
ومس1كنهم  لذويه1م  فقدانه1م  ر1راء 

ومعاناتهم من إصابات بليغة. 
واّطل1ع فري1ُق الخرباء خ1الل زيارته 
ع1ىل قصة فت1اة نََج1ت من الغ1ارة وتم 
انتش1الُها من تح1ت اأنق1اض، غر أن 
نجاتَها كانت فاتحًة ملأساة أُْخَرى، ليث 
كان1ت ت1روي معاناِتها لفري1ق الخرباء 
و ي تبكي بحرقة، موضحًة أنها فقدت 
ثالثة من عائلتها ووالدتها أصيبت يف تلك 
الغارة بش1ظية أصابت رسد ا؛ ونظراً 
لحالتهم املادي1ة الصعبة لم يتمكنوا من 
معالجته1ا لت1ى تقيح م1كاُن إصابتها 

وتحول لور1 رسطاني. 
إىل ما قبل اليو1 لم يكن ألد يعلم عن 
مأس1اة  ذه الفت1اة وأمه1ا وتعرضهما 
إلصاب1ات خطرة ولكن ظلت معاناتهما 
مجهول1ة رغم أن املج1زرة التي كانا من 
ضحايا ا سمع عنها العالم ضمن املرات 
النادرة منذ بدء الحرب عىل اليمن، ليث 
أن الطفل1ة اليمني1ة بثين1ة الريمي التي 
اشتهرت بصورة التقطها صحفي يمني 
و 1ي تح1اول أن تفت1ح إل1دى عينيها 
بأصابعه1ا بع1د أن فاق1ت م1ن غيبوبة 
اإلصابة، كان1ت من ضحايا تل1ك الغارة 
التي استهدفت العمارة التي زار ا فريُق 

الخرباء الدوليني يف لي عطان. 
وتؤكد الفتاة لفريق الخرباء أن فاعيل 

خر س1معوا بمعان1اة أرسته1ا وتكّفلوا 
بدفع تكاليف سفر ا للعالج يف القا رة 
و ناك أخرب ا اأطباء أن عالَرها يحتاُج 
إىل ثالث1ة آالف دوالر و 1ي ال تملك املبلَغ 
فيما التكاليف الت1ي دفعها فاعلو الخر 
1ُن تكالي1ف الع1الج، موضحة  لم تتضمَّ
بأنه1ا تقي1م بالوق1ت الح1ايل يف أنقاض 
املن1زل وتعان1ي من وضع نف1ي معقد 
خصوصاً عندما تس1مع تحليق الطران 
فتصيبها لالة تشنج وبكاء  يسرتي. 
وإزاء  1ذه القص1ة املؤمل1ة التي تعد 
وال1دة م1ن مئ1ات ب1ل آالف القص1ص 
املأس1اوية أطفال اليمن ر1راء العدوان 
الس1عودي الهس1تري فإننا نق1ُف أما1َ 
خيب1ة أمل دولية ومجتم1ع دويل وأممي 
أصابه العمى مما يجري يف  ذا البلد بعد 
أن فضحت اإلنَْسانية نفَسها وأثبتت بأن 

ليَس لها عنٌي كما تّدعي. 
لّل1ق الط1راُن أثن1اء لقائن1ا بخرباء 
مجلس اأمن ي1و1 ٢٠١٨/٣/١٧، فأتت 
فاس1تأذنوا  إلبالغه1م  الوف1د  لراس1ة 
لالن1راف ف1كان ال1رد عليه1م ب1ان ال 
يقلقوا يف مدة قص1رة ال تتجاوز خمس 
دقائق وأن أطفال ونس1اء اليمن يقلقهم 
ط1ران الع1دوان اأمريك1ي الس1عودي 

وللفائه طيلة ثالث سنوات.

فريق الخرباء الدوليني يكتشف ال�� »عني« األخرى لإلنسانية يف العاصمة صنعاء
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راح ضحيتها أكثر من )120( شهيدًا وجريحاً.. 

حجة تحيي الذكرى الثانية ملجزرة سوق خميس مستبأ بمشاركة رسمية وشعبية

توزيع 3000 سلة غذائية لألسر الفقرية والنازحة يف الحسينية مديرية بيت الفقيه الحديدة

الخطوة تضّمنت السماَح للطائرات المتوجهة إلى إسرائيل بعبور أجواء المملكة:

صحيفة صهيونية تؤكد أن السعودية فتحت أجواءها للطائرات اإلسرائيلية 

 : حجة:
 نّف1ذ إعالمي1و محافظ1ة لج1ة، أم1س 
الس1بت، وقفًة التجاريًة؛ إللي1اء الذكرى 
الثاني1ة ملج1زرة الع1دوان الس1عودّي بح1ق 
املدنيني يف س1وق خميس مس1تبأ والتي راح 
ضحيته1ا أكث1ر م1ن 120 ش1هيداً ورريحاً، 
بمشاركة قيادات السلطة املحلية والتنفيذية 
واأمني1ة باملحافظ1ة وع1دد م1ن املواطنني 

واأ ايل. 
ويف الفعالي1ة ق1ال ع1ادل ش1يل - وكي1ل 
املحافظة لش1ئون اإلعال1 والثقافة: إن دماَء 
الش1هداء كانت وستظلُّ مصدَر قوة وصمود 
وثب1ات اليمني1ني يف تحّمل األ1م واملعاناة يف 
االس1تمرار ملوارهة العدوان، مندداً بالصمت 
ال1دويل العجي  أم1ا1  ذه املجزرة البش1عة 

وغر ا من املجازر بحق شعبنا. 

وأضاف الوكيل ش1يل: أما1 بش1اعة  ذه 
الجريم1ة التي نس1تذكر ا الي1و1 يقف املرء 
مفزوعاً ليس1أل نفس1ه  ل ممك1ن أن يُقتل 
ويج1رح أكث1ر م1ن 120 مواطن1اً يف س1وق 
شعبي أما1 مرأى ومسمع العالم وباعرتاف 
الجناة أنفس1هم وإىل اليو1 لم يحرك املجتمع 
الدويل س1اكناً ولم نلمس من ُدعاة اإلنسانية 
والعدال1ة أي تح1رك ملحاكم1ة مرتكبي  ذه 

املجزرة الولشية؟. 
 وأوضح ب1أن ررائم القتلة وولش1يتهم 
وارتكابهم أبش1ع املجازر لن يزيد أبناء  ذا 
الش1ع  إاّل تولداً وقوًة، مشراً إىل أن تزامن 
الذكرى الثانية ملجزرة س1وق خميس مستبأ 
مع مرور 3 س1نوات من الصمود يف موارهة 

العدوان يؤكد ذلك. 
من رانبه، اس1تنكر إبرا يم رشف الدين 

- مدي1ر ع1ا1 اإلع1ال1 باملحافظ1ة، موق1َف 
املنّظم1ات الدولي1ة املتخ1اذل ويف مقدمتها 
اأم1م املتح1دة ومجل1س اأم1ن ومنّظمات 
م1ربر  ال1ال  وتقاعس1ها  اإلنس1ان  لق1وق 
يف معاقب1ة النظ1ا1 الس1عودّي واإلمارات1ي 
وللفائه1م إزاء م1ا يرتكبون1ه م1ن ررائم 
بحق اإلنسانية، مبيناً أن  ذا التخاذَُل شّجع 
العدوان الس1عودّي وتحالف1ه اإلررامي عىل 
ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشع  

اليمني. 
إىل ذل1ك أّك1د املش1اركون يف الوقف1ة أن 
رريمَة مجزرة سوق خميس مستبأ وغر ا 
من الجرائ1م التي يرتكبه1ا تحالف العدوان 

بحق الشع  اليمني وتدمر مقدراته وصمة 
ع1اٌر يف رب1ني اإلنس1انية وأنها لن تس1قط 
بالتق1اد1، داعني أل1راَر ورشف1اء العالم إىل 
الوقوف م1ع مظلومية ش1عبنا والخروج يف 

مظا 1رات لاش1دة يف رمي1ع عواصمه1م 
الع1دوان  تحال1ف  دول  ملحاكم1ة  ومدنه1م 
وإربار 1ا ع1ىل إيق1اف عدوانه1ا الظال1م 

ولصار ا الجائر بحق الشع  اليمني. 

 : الحديدة:
دّش1نت الهيئ1ُة الوطنيُة إلدارة الش1ئون 
اإلنس1انية وموارهة الكوارث، أمس السبت، 
توزي1َع 3000 س1لة غذائية ل1أرس الفقرة 
الحس1ينية  واملت1رضرة والنازل1ة بمنطقة 
مديري1ة بي1ت الفقي1ه محافظ1ة الحديدة، 
واملس1ئول  املديري1ة  ع1ا1  مدي1ر  بحض1ور 

التنفيذي أنصار الله باملديرية. 

ويف التدش1ني، ق1ال عبُدالله الس1عيدي - 
مس1ئول الهيئة الوطنية للش1ئون اإلنسانية 
الس1الل  توزي1ع  إن  الك1وارث:  ومواره1ة 

الحس1ينية بمديري1ة  الغذائي1ة يف منطق1ة 
بيت الفقيه يس1تفيد من1ه 3000 من اأرس 

الفق1رة واملت1رضرة واأرس املس1تفيدة من 
 1ذه الس1الل الغذائي1ة، موضح1اً ب1أن  ذا 

التدش1ني يأتي ضمن اأعمال اإلغاثية أبناء 
محافظة الحديدة لعا1 2018. 

 : متابعات:
التفى اإلعال1ُ اإلرسائييل بتطّور التطبيع 
بني دولة العدوان الس1عودّي ودولة االلتالل 
الصهيون1ي إىل التنفي1ذ الفع1يل م1ن خ1الل 
فت1ح اأر1واء الس1عوديّة لطائ1رات الع1دو 
الصهيون1ي, معت1ربًة ذلك تطبيع1اً علنياً بني 
الكيان1ني بع1د مح1اوالت صهيوني1ة عديدة 
إلش1هار التطبي1ع الذي ظ1ل مغيباً؛ بس1ب  

الرغبة السعوديّة بعد1 إعالن ذلك. 
وقال1ت صحيف1ة تايم1ز اوف إرسائي1ل، 
أم1س الس1بت، إن رشكت1ا الط1ران الهندية 
»اير انديا« والصهيونية »العال« ستدش1نان 

رل1الت روي1ة م1ن الهن1د إىل إرسائي1ل عرب 
املجال الجوي السعودّي اعتباراً من اأسبوع 
القاد1 يف خطوة تنه1ي الحظر الذي فرضته 
الس1عوديّة منذ عقود عىل استخدا1 مجالها 

الجوي لرلالت إىل إرسائيل. 
وأضاف1ت الصحيفة، أن الطري1ق الجديد 
الذي ررى تدشينُه أتى بعد تلميحات لرئيس 
وزراء االلت1الل بنيام1ني نتنيا 1و إىل إعادة 
تنظيم الدبلوماسية يف املنطقة يف وقت سابق 

من  ذا الشهر. 
وبيّنت الصحيفة، أن الرلالت الجوية من 
الهن1د إىل إرسائي1ل س1تبدأ يف م1ن 22 مار8 
وتس1تغرق الرل1الت لوايل س1بع س1اعات 

وخمس دقائ1ق وتحلق فوق املج1ال الجوي 
السعودّي، مضيفًة أن اقرتاَح الطريق الجديد 
ال1ذي يمر من ف1وق اأرواء الس1عوديّة كان 
م1ن قب1ل رئي1س وزراء االلت1الل بنيام1ني 
نتنيا و يف يناير املايض والذي تررم إىل أرض 
الواقع بعد التوصل إىل اتّفاق مع الس1عوديّة 

بشان املسار الجوي. 
وكشفت الصحيفة، أن الرياض لافظت 
بقي1ا1  اقرتال1ات  بش1أن  الصم1ت  ع1ىل 
اململك1ة بتطبي1ع عالق1ات علنية م1ع دولة 
االلت1الل لكنه1ا قام1ت بتغطي1ة عالقاتها 
مع1ا، مضيف1ة أن نتنيا و قال يف مناس1بة 
عامة يف الواليات املتح1دة بان معظم الدول 

يف منطقتن1ا تعرف ريداً أن إرسائيل ليس1ت 
عدوتها، بل  ي لليفها الذي ال غنًى عنه يف 
موارهة تحدياتنا املشرتكة واغتنا1 فرصنا 

املش1رتكة. 
وكان رئي1س ال1وزراء اإلرسائي1يل أّك1د يف 
تريح1ات علني1ة أن الس1عوديّة س1محت 
للط1ران الهن1دي بالعب1ور م1ن أروائها إىل 
مط1ارات الكيان الصهيون1ي والتز1 الجان  
السعودّي الصمت تجاه ذلك و ي اآللية التي 
يتبعها النظا1 الس1عودّي تجاه التريحات 
العالق1ات  تط1ور  بخص1وص  اإلرسائيلي1ة 
بينهما. لك1ن الخطوط الجوي1ة اإلرسائيلية 
قالت: إن تلك الخطوة س1تؤثر عىل إيراداتها؛ 

الصهيون1ي  الكي1ان  إىل  املس1افرين  أن 
س1يفضلون الطران الهندي الذي س1تصبُح 
رلالت1ه أقَر وأق1لَّ كلفة، اأمر ال1ذي أّدى 
يف نهاي1ة املطاف لحص1ول الخطوط الجوية 
اإلرسائيلي1ة ع1ىل تري1ح س1عودّي بعبور 

أرواء السعوديّة. 
العربي1ة  املقاطع1ة  اتّفاقي1َة  أن  يُذَك1ُر 
تنص ع1ىل منع أية طائ1رات مدني1ة أَْو غر 
مدني1ة القادم1ة م1ن املط1ارات اإلرسائيلية 
أَْو املتوره1ة إليه1ا، و و ما خالف1ه النظا1 
الس1عودّي بخطوت1ه اأخ1رة يف ظ1ل تطور 

العالقات الصهيونية السعوديّة. 

انفجار ناقلة نفط 
يف منطقة األهجر 
املحويت يتسبب 
يف خسائر مادية 

باملنطقة
 : المحويت:

انفجرت ناقلٌة محملٌة بالوقود 
بع1د تعّرضه1ا لعملي1ة انقالب يف 
منطق1ة ب1اب اأ ج1ر محافظة 
املحويت، ما س1بّ  خسائر مادية 

يف املنطقة. 
وق1ال العقي1د زيد ع1يل النونو 
مدي1ر ع1ا1 م1رور محافظ1ة   -
املحوي1ت: إن قاط1رة نق1ل ن1وع 
بالوق1ود  محمل1ة  »فولف1وا« 
لح1ادث  اأول،  أم1س  تعرض1ت، 
انق1الب يف منطق1ة ب1اب اأ جر 
بطريق املحوي1ت صنعاء، ما أّدى 
إىل انفجار ا والرتاقها بالكامل.. 
الفتاً إىل تعرض سائقها إلصابات 
بليغ1ة، إضاف1ة إىل ال1رتاق منزل 
س1كني ألد املواطنني يف املنطقة 
م1ع س1يارته الخاص1ة والرتاق 
مس1الات واس1عة م1ن أش1جار 

القات. 
أن  النون1و،  العقي1د  وأوض1ح 
الناقلة التي كان يقود ا الس1ائق 
يحيى صالح يحيى تاج الدين من 
أبن1اء مديري1ة  م1دان محافظة 
صنع1اء، الرتق1ت بالكام1ل مع 
لمولته1ا والت1ي تق1در بح1وايل 
ثالث1ني ألف ل1رت بنزي1ن، مبيناً أن 
الحادَث تس1بّ  يف ال1رتاق منزل 
العرب1ة  يحي1ى  ألم1د  املواط1ن 
م1ن أبن1اء ب1اب اأ ج1ر مديرية 
ش1با1 كوكبان مع س1يارته نوع 
ديّن1ا كانت واقف1ة أم1ا1 منزله، 
باإلضافة إىل الرتاق 130 مغر8 
بج1وار  العرب1ة  بمزرع1ة  ق1ات 
الح1ادث  أن  إىل  مش1راً  منزل1ه، 
تس1بّ  يف إصابة س1ائق القاطرة 
بإصابة بليغة نُق1ل عىل إثر ا إىل 

مستشفى آزال بصنعاء. 
ولفت مدي1ر مرور املحويت إىل 
أنه ومن خالل التحّريات امليدانية 
امل1رور  مس1ئولو  نّفذ 1ا  الت1ي 
ورشط1ة الس1ر باملحافظة تبني 
أن الح1ادث نات1ٌج ع1ن أخطاء يف 
القي1ادة وإ مال من قبل س1ائق 

القاطرة. 



6
األد

العدد

1 رر  ج143 1
18 مار8 12018

)384(
تقارير 

خالل لقائه عددًا من القيادات النسوية:

الرئيس الصماد يشيد بدور املرأة اليمنية يف مواجهة العدوان خالل 
الفرتة املاضية ويشدد على استمراريتها يف تعزيز الصمود األسطوري

 : صنعاء:
التق1ى الرئي1ُس صال1ح الصم1اد أم1س 
الس1بت عدداً من القيادات النسوية بحضور 
وزي1ر الدولة رئي1س اللجنة الوطني1ة للمرأة 
رضية راوح وعضو املجلس السيايس أنصار 

الله لليمة رحاف. 
الصم1اد  الرئي1ُس  رّل1   اللق1اء  ويف 
بالح1ارضات من القيادات النس1وية، معترباً 
 1ذا اللقاء مهم1اً رداً يف ظل  1ذه الظروف 
إىل  الت1ي تحت1اُج  االس1تثنائية والحساس1ة 
تَح1ّركاً مس1ؤوالً يف مجاالت تعزيز الصمود, 
مشراً إىل أن املرأة اليمنية أثبتت أنها النموذج 
اأرقى عىل مستوى تأريخ البرشية يف ثباتها 
مواره1ة  يف  وإبائه1ا  وعزته1ا  وصمود 1ا 

العدوان. 
وأّك1د الرئي1ُس أن املرأة اليمنية ش1اركت 
والح1وارات  الرس1مية  الجوان1   يف  وبق1وة 
تش1كيل  يف  دوِر 1ا  إىل  مش1راً  وغر 1ا، 
الحكوم1ة؛ كون املس1ؤولية يف  1ذه املرللة 
ملق1اة ع1ىل عوات1ق الجمي1ع م1ع اخت1الف 
اأدوار يف أوس1اط الررال والنساء, موضحاً 
أن توزي1ع اأدوار لي1س معن1اه امتي1از ألد 
اأط1راف يف القيا1 بها ع1ن اآلخر، فالجميع 
مس1ؤول ومس1تهَدٌف يف إط1ار االس1تهداف 

املمنهج لأمة. 
وقال الرئي1س: »املرأُة تعرضت للكثر من 
املج1ازر عىل ور1ه الخص1وص ومنها عر8 
س1نبان وأرل1  وغر ا م1ن املج1ازر التي 
اس1تهدفت املرأة بش1كل أس1ايس وممنهج؛ 
لتى ي1درك الجمي1ع أن الع1دو ال يفرق بني 
الررل واملرأة وال الطفل وال الشيخ، فالجميع 
مس1تهَدٌف م1ن الع1دوان باس1تئصال  1ذا 
الش1ع  الذي يحمل الكثر من القيم التي لو 
برزت كنموذج يف املنطقة س1تُحِرُج اأنظمة 

املتخلفة والررعية يف الخليج العربي«. 
واعت1رب الرئي1ُس الصّم1اد أن ذل1ك الحقد 
س1ببه بروُز الديمقراطي1ة وتعزيز دور املرأة 
اليمني1ة وال1ذي أزعجه1م؛ لور1ود مثل  ذا 
النم1وذج الديمقراط1ي يف املنطق1ة، بعكس 
أنظم1ة الخليج الت1ي تُمنع املرأة م1ن قيادة 
الس1يارة و م لالياً يتبا ون بالس1ماح لها 
يف  1ذا الجان1 ، يف ل1ني أن امل1رأة اليمني1ة 

تجاوزت قيادة السياسة إىل قيادة اأمة. 
وأتب1ع الرئيس: »اأنظم1ة املتخلفة كانت 
أيض1اً ر1زءاً وس1ا مت يف مظلومي1ة املرأة 
والتقلي1ل م1ن دور 1ا اأس1ايس, اضافًة إىل 
بع1ض فقه1اء الدي1ن وتحريفه1م املمنه1ج 
لكث1ر من املفا ي1م القرآنية، مما أس1هم يف 
تعمي1م ثقاف1ة الجهل والتخل1ف يف كثر من 
املجتمع1ات, ويف الق1رآن الكري1م كث1رٌ م1ن 
اأمثلة الت1ي تثبت دور املرأة اأس1ايس أكثر 

من الررل يف تقويض الطغيان واالس1تكبار, 
وكم1ا تح1دث امل1وىل ر1ل وع1ال يف س1ورة 
القصص بقول1ه »إِنَّ ِفْرَعْوَن َع1اَل يِف اْأَْرِض 
نُْهْم  َوَرَعَل أَْ َلَها ِش1يًَعا يَْستَْضِعُف َطاِئَفًة مِّ
يُذَبُِّح أَبْنَاَءُ ْم َويَْس1تَْحِيي ِنَساَءُ ْم  إِنَُّه َكاَن 

ِمَن اْلُمْفِسِدين«. 
وم1ىض قائ1الً: »إن اأمريكي1ني والغرَب 
بص1ورة عام1ة اس1تلهموا دوَر امل1رأة م1ن 
التأريخ إىل مرللة من الطغيان واالس1تكبار 
فاقت ما كان عليه فرعون », ُمش1راً إىل أنه 
سيكون للمرأة املسلمة دوٌر كبرٌ يف إزالة  ذا 

الطغيان. 
وتاب1ع »فلننظ1ر إىل وضِع امل1رأة اليمنية 
بمناط1ق س1يطرة االلتالل،  1ل وصلت إىل 
رغ1د العي1ش وإىل النموذج ال1ذي يتبا ى به 
املحت1ل؛ لكي يطبق يف صنع1اء؟!، فاأخوات 
من القيادات النس1وية الح1ارضات يف اللقاء 
يمك1ن أن يك1ن أكث1ر إدراكاً بم1ا يحُصُل يف 
املحافظات املحتلة من خ1الل تواصلهن مع 

زميالتهن يف  ناك ملعرفة ذلك«. 
كم1ا أّك1د أن اإلس1ال1َ ر1اء ليك1ر1َِّ املرأَة 
وينقلها إىل مستوًى عظيٍم رداً بعد أن كانت 
ُعرضًة للوأد؛ خوفاً من املستقبل غر املأمول 
له1ا, الفت1ا إىل أن التحري1ف املمنهج لبعض 
آي1ات الق1ران الكري1م أعط1ى الغ1رب مادًة 
إعالمية تعكس صورة س1لبية عن اإلس1ال1 
وقيم1ه بش1أن امل1رأة, وق1ال »م1ن الصع  
املقارنة بني التكريم ال1ذي منحه الله للمرأة 
وب1ني محاولة الغرب أن يبثه لينفذوا إىل  ذه 
الفئة والرشيح1ة الهامة؛ أن ذلك س1يكون 
يف صالح ما أتى به اإلس1ال1ُ من قيمة كبرة 

للنساء«. 
»أبذل1ن  النس1وية  القي1ادات  وخاَط1َ  
رهدكن ما كان متالاً ونحن س1نقد1 كامل 
التس1هيالت وبمنتهى التنازالت، ونعدكن أن 
اللقاءات ستس1تمر وأن دوَر املرأة س1يكون 
س1واء  املحط1ات  ُكّل  يف  وب1ارزاً  ل1ارضاً 

املفاوض1ات أَْو يف أي تش1كيل أي1ة لكوم1ة 
قادم1ة يف ل1ال وصل1ت اأم1ور إىل طري1ق 
مس1دود يف اإلصالل1ات أَْو غر ا، ولن نغفَل 

 ذا الجان  إطالقاً«. 
وتابع »نح1ن قّدمنا الكثرَ م1ن املبادرات 
1ُ م1ن أر1ل الس1ال1 ومتى ما  وال زلن1ا نق1دِّ
وردنا الني1ة لديهم نحن عىل اس1تعداد لكن 
القرار ليس بأيديهم، قرار م بأيدي الخارج، 
إنم1ا  1م ينف1ذون أرن1دة وكذل1ك املرتزقة 
عندنا بالنس1بة لأرسى تعرفون أننا ش1ّكلنا 
 يئة لأرسى لخصوصية املوضوع وأ ميته 
وإنَْس1انيته، ونتأل1م ع1ىل الكث1ر ونش1كر 
ال1دور ال1ذي تقو1ُ به اأخ1وات يف  ذا املجال 
ومس1تعدون لدعمه1م، وم1ن امله1م معرفة 
للس1عودية  بيُعه1م  ت1م  اأرسى  بع1ض  أن 

واإلمارات«. 
وأردف »نحن س1نفاوض ونطرق اأبواب 
ول1ن نرتك باب1اً إال ونطرقه من أرل الس1ال1 
ورف1ع املعان1اة ع1ن ش1عبنا لع1ل وعىس أن 
تكون  ناك نافذة للس1ال1، م1ا لم فالجميع 
مسئولون أما1 الله والشع  واأريال املقبلة 
يف الحف1اظ عىل كرامة واس1تقالل الش1ع  

اليمني ». 
واستعرض رئيُس املجلس السيايس اأعىل 
الجه1وَد التي تُبذَُل لك1رس العزلة الدولية عن 
اليمن, الفت1اً بهذا الص1دد إىل محاولة بعض 
ال1دول إرس1ال مبعوثني ومندوبني وس1فراء 
لالط1الع عىل ررائ1م الع1دوان، و ذه خطوة 
متقدم1ة يف س1بيل صح1وة الضم1ر العاملي 
لالط1الع عىل ررائ1م العدوان ع1ن كث  وما 

يعانيه  ذا الشع  من لصار وعدوان. 
وش1ّدد الرئيُس ع1ىل رضورة نرش الوعي 
والثقاف1ة املجتمعي1ة يف مختل1ف املج1االت 
قائ1الً: »نع1رف أن العدو يس1تهدُف املجتمَع 
نس1اًء ورراالً، وك1ذا بث الكثر م1ن اأمور 
الثقاف1ات  11ة  َخاصَّ املجتم1ع  ت1رضُّ  الت1ي 
الخاطئة واالستبيانات التي يعملونها ملعرفة 

ُكّل أرسة وتفاصيله1ا ومعتقداته1ا، ويج  
أن نس1تعدَّ ملواره1ة ذلك بالوع1ي والبصرة 
وتكامل اأدوار بني كافة فئات املجتمع«. 

من رانبها ع1رّبت وزيرُة الدولة رئيس1ة 
اللجن1ة الوطني1ة للمرأة رضي1ة عبدالله عن 
س1عادتها بهذا اللقاء الذي ض1م كوكبًة من 
النس1اء القيادي1ات والالتي لهن مش1اركات 
مجتمعي1ة يف مختلف املج1االت, معتربًة  ذا 
اللق1اء دفعة معنوية كب1رة للمرأة يف تعزيز 

رهود ا يف موارهة العدوان. 
وأعربت الوزيرة رضية عن تفاؤلها بدور 
املرأة املس1تقبيل والفاعل لتجاوز الصعوبات 
واملش1اكل رراء اس1تمرار الع1دوان وما بعد 
الع1دوان، لي1ث أن امل1رأَة تج1اوزت خ1الل 
الع1دوان امتحاناً صعباً ونجح1ت وكان لها 
إس1ها1ٌ كب1رٌ يف تعزي1ز الجبه1ات ملوارهة 

العدوان. 
فيما ع1رّبت رئيس1ة اتّحاد نس1اء اليمن 
فتحي1ة محمد عبدالل1ه عن الش1كر لرئيس 
املجل1س الس1يايس اأعىل لدعوت1ه للقيادات 
الس1نوية قائلًة: »نح1ن يف االتّحاد نعمل عىل 
أن ال تُظلم املرأة اليمنية وندافع عن لقوقها 
ع1رب ُكّل مكاتبن1ا يف املحافظ1ات و 1ي 23 

مكتباً ». 
وأشارت إىل أن املرأة اليمنية لققت عدداً 
من املكاس  متمنيًة لصولها عىل لقوقها 
وأن يؤخ1ذ يف االعتبار دور 1ا يف املفاوضات 

القادمة. 
وأضاف1ت »نح1ن متوار1دون يف ميادين 
الصمود ع1ىل امتداد الوطن », داعيًة إىل رفع 
الحص1ار باعتب1ار أن الجمي1ع مت1رضر من 

1ًة النساء.  الحصار وَخاصَّ
من رهتها، دع1ت الدكتورة  دى العماد، 
الذات1ي  االكتف1اء  العم1ل ع1ىل تحقي1ق  إىل 
ملوارهة الحصار االقتصادي، وذلك من خالل 

منع استراد السلع املتواردة يف اليمن. 
كم1ا أش1ارت عض1و املجل1س الس1يايس 

أنصار الله لليم1ة رحاف، إىل أ مية الدور 
املح1وري للم1رأة يف موارهة الع1دوان يف ُكّل 
االتجا ات من خالل تضحياتها العظيمة يف 
 ذا الجان  رْغم التحديات وما مثّله الحصار 
االقتصادي من أعب1اء كبرة ال تقل لدًة عن 
املج1ازر التي ارتُكبت بحق املرأة خالل الثالث 

اأعوا1 املنرمة. 
م1ن رانبها، دع1ت ليىل الث1ور من لزب 
الربي1ع العربي إىل تش1كيل لجن1ة اقتصادية 
تطل1ق برام1ج اقتصادية لقيقي1ة ملوارهة 
التحّديات والنهوض بالجان  االقتصادي. 

وأوضح1ت أن املرأَة اليمني1َة كان لها دوٌر 
فاع1ٌل يف الس1عي لصناع1ة الس1ال1 وإطالق 
الح1وار بني اأط1راف اليمنية قائل1ًة »عملنا 
يف الفرتة الس1ابقة عىل التوصل مع الجهات 
لتبادل اأرسى واملعتقلني، فاملرأة قادرة عىل 
أن تصبح وس1يطاً يذلل العقبات للوصول إىل 
ل1وارات رادة و ادفة لكنها تحتاج إىل دعم 

ومساندة من القيادة السياسية«. 
َوأش1ارت ابتس1ا1 املحطوري م1ن الهيئة 
النس1ائية بأمان1ة العاصم1ة إىل إس1هامات 
الهيئة النس1ائية بكل ما تس1تطيع يف تعزيز 
الجبهات ويف موارهة العدوان بكل أش1كاله 
من خالل ما قّدمته من دعٍم باملال وتشجيع 
الش1باب والرر1ال عىل االلتح1اق بالجبهات 
والحف1اظ عىل ولدة وتاللم املجتمع وثباته 

وصموده يف موارهة العدوان. 
ودع1ت املحط1وري املؤسس1اِت العامل1َة 
باس1م امل1رأة واملوارهة للع1دوان، إىل تظافر 
الجه1ود يف كافة اأعمال الت1ي تخد1 الوطن 
ومواَره1ة الح1رب ض1د املجتم1ع م1ن قبل 
الع1دوان ومنها الحرب الناعم1ة التي تهدُف 
إىل خلخل1ة املجتم1ع وإفقاده الثقَة بنفس1ه 
وفصل1ه ع1ن قضاياه وع1ن أخالق1ه وقيمه 

وُ ويته وأصالته. 

تسّبب في معاناة المواطنين واضطرارهم لحمل حاجياتهم من المياه والغذاء على ظهورهم لمسافات طويلة.. 
وقفة احتجاجية ألهالي حارة الشالل بمديرية املشنة إب للمطالبة بفتح شارع رئيسي أغلقه أحد النافذين 

 : إب:
نّظ1م العرشاُت م1ن مواطني وأ 1ايل لارة 

الش1الل بمديرية املش1نة محافظ1ة إب، أمس 

مكت1   أم1ا1  التجاري1ًة  مظا 1راٍت  اأول، 

اأش1غال العام1ة باملحافظ1ة؛ للمطالبة بفتح 

ألد الش1وارع الرئيسية التي قا1 بإغالقها ألد 

النافذين باملنطقة. 

ولصل1ت صحيفة »املس1رة« ع1ىل وثائَق 

رس1مية وش1كاوى املواطنني تؤكد قي1ا1َ ألد 

س1كان الحي يُدَع1ى )ع 1 د( بإغالق الش1ارع 

الرئي1ي الذي يؤدي إىل منازل املواطنني يف لي 
الش1الل خط بعدان والتحكم فيه ومنعهم من 
االس1تفادة منه، يف سابقة  ي اأوىل من نوعها 

عىل مستوى املحافظة واليمن ككل. 
وقال أ ايل لارة الش1الل بمديرية املش1نة، 
إن قط1َع الطريق التابع للدولة الذي قا1 النافذ 
بإغالق1ه بب1اب لديد وبن1اء ردار مس1اند له 
ورّصه بالخرس1انة يف صورة مخالفه للقانون 
وعد1 مراعاة ظروف الساكنني سبّ  يف معاناة 
ش1ديدة للمواطنني وصعوبة بالغ1ة يف تنقلهم 
ولركتهم بسيارتهم إىل داخل منازلهم الواقعة 

أعىل الطريق. 

وأض1اف املحتج1ون بأنهم يقوم1ون بنقل 
لارياته1م م1ن امل1واد الغذائي1ة واملي1اه وُكّل 
اأثق1ال لم1الً ع1ىل ظهور 1م بع1د أن كانت 
تصُل فوق س1ياراتهم، موضحني بأن الش1ارَع 
الرئيي ال1ذي تم إغالُقه بالق1وة يعد الرشيان 
الولي1د واملوصل للحارة وللمتنّزه الس1يالي، 
كما أنه تس1بّ  يف لرمان ال1زوار من الوصول 
إلي1ه، مش1رين إىل تجا 1ل مكت1  اأش1غال 
والطرق بمديرية املشنة لشكاوى والتجارات 
املواطن1ني، م1ا يعت1رب تواط1ؤا مب1ارشاً م1ع 
املتس1ب  يف قطع الش1ارع وعد1 إلزامه بإزالة 
املخالف1ة وفت1ح الش1ارع رغم ص1دور العديد 

من التوريهات الواضح1ة والريحة من قبل 
وكالء املحافظ1ة ومدي1ر مكت  عا1 اإلش1غال 
ب1رضورة إزال1ة البواب1ة الحدي1د املس1تحدثة 

واملخالفة للقانون ولكن دون ردوى. 
ول1ّذر أ 1ايل ل1ارة الش1الل م1ن تقاُعِس 
الجهات املعني1ة يف املديرية عن تأدية وارباتها 
وع1د1 القي1ا1 بعملها من خ1الل الحفاظ عىل 
املصال1ح العام1ة والخدمي1ة وإل1زا1 النافذين 

التقيد بالقانون ومخططات الدولة. 
وناش1د أ ايل الحي الرئي1َس صالح الصماد 
- رئ1س املجل1س الس1يايس اأع1ىل، والدكتور 
عبَدالعزيز بن لبتور – رئيس لكومة اإلنقاذ، 

وعبدالوال1د ص1الح – محاف1ظ إب، النظَر إىل 

قضيته1م بع1ني اإلنس1انية والتح1رك العارل 

م1ن أرل فتح الش1ارع الذي ق1ا1 بإغالقه ألد 

النافذي1ن أم1ا1 املواطن1ني والس1طو عليه من 

خ1الل وض1ع ب1اب لدي1د ور1دار يتحك1م به 

شخصياً، داعني إىل تنفيذ التوريهات الصادرة 

من قي1ادة املحافظ1ة بخصوص إزال1ة البوابة 

الحديد من الشارع كونه مخالفة قانونية، كما 

دعوا إىل محاس1بة املتورط1ني واملتواطئني مع 

النافذ عىل لس1اب اآلالف من املواطنني واأرس 

املستفيدين من الشارع الرئيي. 
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صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

كتاب »اليهود وراء ُكّل جريمة« 

 : خاص:
موس1وعة  وف1ق  الكات1   تررم1ة  يف 
ويكيبيديا  و بالٌث كندي وأس1تاذ رامعي 
اختص بالعل1و1 وباآلثار القديمة. وقد قىض 
فرتة بفلس1طني ودر8 بالجامعة )العربية( 
يف القد8 املحتلة وسبق له أن عرض القضية 
الفلس1طينية م1ن مختل1ف روانبه1ا وأثبت 
)بطالن الحق التأريخي لدى اليهود( وبشكل 
علمي موثق وبرباعة نرى من خاللها الصدق 

والتعلق بالحق والعدالة. 
ونظ1راً أ مي1ّة محت1وى الكت1اب، تقو1ُ 
صحيفُة املس1رة بنرشه يف سلس1لة للقات 
معتمدة عىل النس1خة املرترمة والصادرة يف 
عا1 82ج1 ع1ن دار الكتاب العربي يف بروت 
وال1ذي توىل رشل1ه والتعلي1ق علي1ه باللغة 
العربي1ة الكات  واملؤلف العراق1ي »خر الله 

الطلفاح«. 

أسلوب املؤامرة 
لم يكت1ِف واي1ز  اويت )أس1تاذ رامعي 
مس1يحي ارتد وتمكن اليهود م1ن تجنيِده( 
ب1كل ما تق1د1 و و الذي تقمص1ت يف روله 
عبقرية الرش والجريمة، بل عمد باالش1رتاك 
م1ع الزبانية اآلخري1ن كبار ألب1ار الكنيس 
اليهودي وأقطاب املراب1ني العامليني إىل وضع 

أسلوب مدرو8 لتنفيذ ُمَخّطط املؤامرة. 
ولسبُنا أن نشرَ إىل الخطوط العامة لهذا 
اأس1لوب ليطلع عليه1ا الرأي الع1ا1 وليعلم 
مدى  ول املؤامرة وبشاعتها وعمق امُلَخّطط 
التي رس1مها أس1اطني الرش إليق1اع الجنس 
البرشي كاف1ة يف ألابيلهم، و ذه املعلومات 
رميُعها مس1تقاة من وثائق املؤامرة بالذات 
التي سنرى يف اأس1طر املقبلة كيف تداركت 
رلم1ُة الله الب1رَش وأذن1ت بإيق1اع ُمَخّطط 
تلك املؤام1رة والتي ور  ع1ىل منفذيها عرب 
عصور التأري1خ أن يتخذو 1ا منهجاً للعمل 

فهي كما ييل:
1- اس1تعمال الرش1وة باملال واس1تخدا1 
الفس1اد الجن1ي دون أي وازع، بم1ا يف ذلك 
إىل  الوص1ول  س1بيل  يف  اأخالق1ي  الش1ذوذ 
اأش1خاص الذين يشغلون املراكز الحساسة 
يف املناط1ق التي تصبح  دف1اً للمؤامرة أَْو يف 
املج1ال العلم1ي أَْو االقتصادي أَْو الس1يايس 
أَْو االرتماع1ي أَْو غر 1ا التي تح1و1 لوله 
املؤام1رة، وعندما يقع الش1خص املطلوب يف 
الف1خ دون وعي منه؛ لعمق الُه1وة املعدة له 
يق1و1 العم1الء يف الخفاء وبش1كل مدرو8 
بإلاطت1ه بالش1باك م1ن ُكّل ران1  برب1ط 
لياته وكيانه بأنواع من العقد الخبيثة لتى 
تتم السيطرُة الكاملة عليه عن طريق االبتزاز 
والتهدي1د الس1يايس واالرتماع1ي والخراب 
املايل أَْو رعله ضحي1ة لفضيحة عامة كربى 
وال تقف عملي1ُة االخضاع الش1امل عند  ذا 
الحد بل يج  أن تتحول إىل اس1رتقاق مطلق 
ولو تطل  اأم1ر ارتكاب ررائ1م االختطاف 
أَْو االغتصاب أَْو القتل، وس1واء ارتكبت  ذه 
الجرائم ضد الش1خص ذاته أَْو ضد زورته أَْو 

ابنائه أَْو أي والد ممن يلوذ بهم. 
2- يج1  عىل النوراني1ني وأعوانهم ممن 
يعمل1ون كأس1اتذة يف الجامع1ات أَْو املعا د 
بص1ورة  ا تماَمه1م  يَوره1وا  أن  العلمي1ة 
1ة إىل الطالب املتفوقني عقلياً واملنتمني  َخاصَّ
إىل أرس محرتم1ة لتى يت1م ترشيبهم بروح 
اإللحاد ش1يئاً فشيئاً، وقتل املبادئ اأخالقية 
والرولي1ة والوطني1ة يف نفوس1هم وغ1ر8 
عقلي1ة االس1تهتار بالقي1م واملث1ل العلي1ا يف 
أفكار م ويتاب1ع النورانيون وعمالؤ م بعد 
ذلك تطور  ؤالء اأش1خاص لتى يصلوا إىل 
مرلل1ة النض1وج، فيعم1دون إىل انتقاء من 
نجح1ت عملي1ة التهديم اأخالق1ي والنفي 
ويخضعونه1م  فيه1م  والوطن1ي  والدين1ي 
لتدري  خاص لتى يقتيض إرس1الهم مؤقتاً 
أَْو دائم1اً إىل مراك1ز ومعا 1د مكرس1ة لذلك 
يف البل1دان التي يس1يطرون عليه1ا يف العالم 
ثم يع1ودون بعد ذلك إىل بالد م أَْو يرس1لون 
يف ل1ال تعذر عودته1م إىل بالد م إىل مناطق 
أُْخ111َرى من العالم ك1ي ينضموا إىل للقات 
والعلني1ة  الرسي1ة  والتنظيم1ات  الش1بكات 
الهدام1ة وي1ؤدوا دور 1م يف نفث الس1مو1 
بص1ورة مدروس1ة بعي1دة الغاي1ات  دُفه1ا 
النهائ1ي تدمر كي1ان املجتمع ب1كل ما فيه 
م1ن قيم دينية رولية وأخالقية عليا وفرض 
شبح اإلر اب اأسود عليه وعقيدة اإللحاد.. 
وبذلك يصبح فريسًة مشلولة الحركة ملحفل 

النورانيني اليهودي. 
3- يتعلق البند الثالث من املنهج املرس1و1 
أس1لوب العمل بنوعية امله1ا1 التي يج  أن 
يعه1َد به1ا إىل الط1الب الذي1ن اس1تقطبتهم 
املؤام1رة كم1ا س1بق َوإىل الش1خصيات التي 
سقطت يف شباك النورانيني فيشر إىل وروب 
تكليفهم توس1يع نطاق الخاليا والش1بكات 
وإل1كا1 تمركز 1ا يف املج1االت اإلعالمي1ة 
كاف1ة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، علمية 
أكان1ت أ1 ثقافية أ1 سياس1ية أ1 اقتصادية 
الظ1روف  رمي1ع  واس1تغالل  غر 1ا،  أ1 
واأش1خاص والدعايات ضمن خطة واسعة 
يرشف عليها ويش1د خيوطها الخفية محفُل 
النوراني1ني اليهودي الذي يه1دُف إىل محاربة 
وتخري  ُكّل رهد يسعى لتجميع قوى الخر 
وتاللمها ل1ول املبادئ الديني1ة واأخالقية 
وعقيدة الحق، مما يش1كل س1داً منيعاً أما1 
مؤامرة الرش واإللحاد يكفل إنقاذ اإلنسانية 

من الدمار. 
4- ين1ّوه البن1د الراب1ع بأ مي1ة أره1زة 
الدعاية والصحافة واإلعال1 ويويص بأ ميّة 
االنتب1اه الش1ديد إىل  1ذه النالية والس1عي 
بكل الوس1ائل إىل السيطرة عىل  ذه اأرهزة 
كمرلل1ة أوىل ثم اس1تخدامها كس1الح فتّاك 
ش1ديد الفعالي1ة يمك1ن الوصول بواس1طته 
عن طريق طرح اأخبار املش1و ة واملختلقة 
الكاذب1ة  والدس1ائس  الدعائي1ة  واأباطي1ل 
إىل تحوي1ر وتغي1ر عق1ول الن1ا8 وطم1س 
الحقائ1ق امامها لت1ى ينتهي به1ا اأمر إىل 
التطل1ع إىل خ1ارج ل1دود وطنه1ا ونس1يان 
مبادئها الس1امية وانتش1ار القلق والفوىض 

الوطني1ة  ال1روح  وانهي1ار  صفوفه1ا  ب1ني 
والدينية واأخالقية والعائلية لديها واالقتناع 
أخرا بقب1ول اإلر 1اب الخارر1ي والعقائد 

اإللحادية الهدامة. 
كان1ت فرنس1ا وانكل1رتا يف تل1ك الف1رتة 
أعظم قوت1ني يف العالم، فجع1ل وايز  اويت 
 دف1ه اأول واملبارش إنه1اك  اتني الدولتني 
الداخ1ل لت1ى يتس1نى  وتحطيمهم1ا م1ن 
للنْوراني1ني التس1لل إليهم1ا ث1م الس1يطرة 
عليهما..  ك1ذا نظم مع محف1ل النورانيني 
خط1ة رهنمي1ة واس1عة ذات ش1قني: فهي 
تق1يض م1ن نالي1ة أوىل بتوري1ط بريطانيا 
يف عدد م1ن الحروب االس1تعمارية ال تنتهي 
لت1ى تص1ل  1ي وامرباطوريته1ا إىل دررة 
االنه1اك، وتق1يض م1ن نالية ثاني1ة بإعداد 
وإثارة ثورة فرنس1ية كربى تق1وض دعائم 
املجتم1ع الفرن1ي، وكانت تل1ك الثورة  ي 
الت1ي تفجرت يف ع1ا1 ج1178 أي  ي الثورة 

الفرنسية الكربى كما ينعتها البعض!. 
م1ن  انته1وا  أن  بع1د  النوراني1ون  مّه1د 
رميع  ذه الخط1وات إىل كات  من أتباعهم 
م1ن أصل أملان1ي اس1مه )تس1فاك( بتبوي  
وتنس1يق ُمَخّططات وايز  اويت عىل شكل 
مجلد منتظم رعل تس1فاك عنوانه باأملانية 
)املخطوط1ات اأصلي1ة الولي1دة(، وأصبح 
 ذا الكتاب منذ ذلك الوقت دس1توراً ومنهجاً 

ملؤامرة الرش اإللحادية. 
ويف عا1 11784 أرس1ل املحفل املاس1وني 
نس1خًة من  1ذا املجلد الخط1ر مع مبعوث 
خاص إىل مجموعة من النورانيني الذين كان 
ق1د أوفد 1م إىل باري1س لتدبِر الق1ّوة فيها، 
ف1كان أن رضبته العناي1ة اإللهية فانقضت 
الس1ماء بينم1ا كان لام1ل  صاعق1ة م1ن 
الرس1الة يجتاُز منطقة )رايت س1يون( بني 
فرانكف1ورت وباريس فخرَّ رصيعاً، مما دعا 
رر1ال اأمن إىل التحقي1ق يف مرعه، ولني 
فتَّشوا ريوبَه وردوا  ذه الوثيقة التخريبية 
الخطرة يف لوزته فس1لمو ا إىل الس1لطات 

املختص1ة يف لكومة بافاراي1ا التي تتبع لها 
املنطقة التي وقع فيها إلحادث. 

درس1ت الحكوم1ُة البافاري1ة )اأملاني1ة( 
فكان1ت  تام1ة  بعناي1ة  املذك1ورة  الوثائ1َق 
مفارأتُه1ا كب1رًة، مم1ا رعلها تب1ادر لاالً 
بإرسال أمر ا إىل قوات اأمن بالتالل املحفل 
املاس1وني اأكرب الذي كان واي1ز  اويت قد 
أّسس1ه مؤخراً باس1م محفل الرشق اأكرب، 
كما دا مت منازَل عدد من النورانيني الذين 
وردت أس1ماء م يف الوثائق، وعثرت يف  ذه 
املنازل وثائَق أُْخ111َرى إضافية وضعت بني 

يديها الخطة الكاملة. 
و ك1ذا تبيّن1ت الحكوم1ة البافاري1ة من 
ر1راء  1ذه االكتش1افات أن املحف1ل اأعىل 
للكني1س اليهودي قد أس1س باالش1رتاك مع 
أقطاب مجموع1ة املرابني العاملي1ني تنظيماً 
ر يباً واس1ع املدى إىل درر1ة تكاد ال تصدق 

وغايته تفوق إمكانية التصور. 
وإن  ذا التنظيم الذي عرف باسم محفل 
النوراني1ني بقيادة رماع1ة لكماء صهيون 
تبن1ى ُمَخّططاته من قب1ل عقل رهنمي يبز 
بعبقريته الرشيرة أبش1ع ما وصل إليه درك 

اإلررا1. 
م1دى  البافاري1ة  الحكوم1ُة  وأدرك1ت 
الخط1ر املال1ق ال1ذي يمثل1ه  1ذا التنظيم 
بالنس1بة للعال1م أرم1ع فعم1دت إىل ن1رش 
تفاصي1ل املؤام1رة ومضم1ون املكتش1فات 
يف وقيق1ة رس1مية أصدرته1ا ع1ا1 11788 
باس1م )الكتاب1ات اأصلية ملذ 1  وتنظيم 
النورانيني(، وأرس1لت نس1خاً منه1ا إىل كبار 
رر1ال الدول1ة والكنيس1ة يف أوروب1ا، ولكن 
تغلغ1ل النورانيني وأعوانهم من كبار املرابني 
وس1ادة املال اليهودي كان قد بلغ من السعة 
م1ا مّكنهم م1ن خنق القضي1ة وطيها تحت 

ستار من الصمت املطبق.. !
ع1ىل أن  1ذه الحادث1ة الخط1رة لم تمر 
دون أن يس1تفيد منه1ا النورانيون دروس1اً، 
فق1د أدرك1وا رضورَة الحذر البالغ املس1تمر 

مهم1ا كان1ت الظ1روف فألاطوا أنفَس1هم 
وتحّركاتهم بجدار كثيف من الظال1.. و كذا 

انتقل نشاطهم إىل الخفاء. 
ووّره1وا رهَد م الرئي1ي إىل التغلغل يف 
داخل الجمعيات املاس1ونية املس1تقلة عنهم 
راعل1ني  الزرق1اء،  باملاس1ونية  واملس1ماة 
 دفه1م تكوي1ن رمعية رسي1ة يف قل   ذه 
الجمعي1ة الرسي1ة ذاته1ا تهيم1ن عليه1ا يف 
التصميم وتتوىل تسير تشعباتها وتفرعاتها 
ذات النط1اق الواس1ع، بحي1ث ينته1ي اأمر 
بالنورانيني إىل تشكيل شبكة عاملية االنتشار 
م1ن الجمعي1ات الرسية ال يحي1ط أعضاؤ ا 
إال بالنزر اليس1ر من املعلوم1ات بالرغم من 
سرتهم، وتهيمن عىل شبكة  ذه الجمعيات 
 يمن1ة مطلقة ورعلها نواة خفية تس1ر ا 
كما تش1اء، وتخضع بدور ا خضوعاً أعمى 
ملحفل النورانيني اأع1ىل، الذي يقتر دوره 
 1ذه الن1واة ع1ىل دورة األة املنف1ذة ويقو1 
ب1دور الدماغ املفك1ر واملور1ه ملؤامرة الرش 

العاملية وعقيدة الكفر واإللحاد.. 
أم1ا انتقاُء أعض1اء  ذه الن1واة فيتم بعد 
اختي1ار طويل مراقبة طويلة من بني أعضاء 
الجمعي1ة املاس1ونية الذين يثبت ت1اليش ُكّل 
إيم1ان بالل1ه وبالوطنية واملب1ادئ اأخالقية 
اإللحادي1ة  للمعتق1دات  وتقبله1م  لديه1م 
وخضوعهم املطل1ق ملحفل لكماء صهيون. 
أما الباقون من املاس1ونيني فيبعدون عن ُكّل 
اأرسار الحقيقي1ة ويمنع1ون م1ن االقرتاب 
من  ذا اإلطار، بحي1ث يمكثون عىل رهلهم 

بصورة لتمية. 
استخَد1 النورانيون أعماَل الرب وااللسان 
قناعاً لتغطية نش1اط الجمعيات املاس1ونية 
وامتدوا إىل قل   ذه الجمعيات شيئاً فشيئاً، 
ول1ني ب1ارشوا بالتغلغ1ل يف قل  املاس1ْونية 
اإلنكليزي1ة لاولوا اس1تجالب أل1د أقطابها 
إىل رانبه1م و و )رون روبنس1ون( أس1تاذ 
الفلسفة آنذاك يف رامعة اسكوتالند، فدعوه 
لزي1ارة ال1دول اأوروبي1ة ليث عه1دوا إليه 
بنسخة من ُمَخّططات واي  اويت ولاولوا 
إقناع1ه بأن  دفه1م  و إنش1اء دكتاتورية 

خرة تسيطر عىل العالم. 
بي1د أن الش1كل داخ1ل نفس روبنس1ون 
يف لقيق1ة نوايا م، ولم يلب1ث أن تأكد لديه 
الش1ك بعد أن انفجرت الثورة الفرنسية عا1 
ج1178 وتحق1ق لديه مدى س1يطرة محفل 
النوراني1ني عىل رر1ال الدولة والكنيس1ة يف 
فرنسا، فأدرك الحرض العميق املحيق بوطنه 
انكل1رتا، وعم1د رصال1ة إىل درء الخطر عن 
طريق نرش كتاب مفصل عن املؤامرة س1ماه 
)الربا 1ني( بي1د أن  ذا النذير لم يلق س1وى 

التجا ل بسب  نفوذ النورانيني.. !. 
أما الواليات املتحدة ليث كانت املاسونية 
لديث1ة عه1د واس1عة االنتش1ار، فق1د لقي 
النوراني1ون صعوبة يف البدء بس1ب  التحذير 
ال1ذي ورهه رئي1س رامعة  ارف1رد )دافيد 
باب1ن( إىل طالبه والخريجني ينبههم إىل نفوذ 
النورانيني املتزايد يف أوساط الكنيسة وررال 
السياس1ة، ع1ىل أنه1م م1ا لبث1وا أن ور1دوا 
لليفاً قوياً يف ش1خص املس1رت )رفرس1ن( 
الذي أصب1ح تلميذاً لوايز  اوي1ت ثم عاد إىل 
أمريكا كي يخوض مجال السياَسة بدعمهم 

وتأييد م. 
وقد ش1عر املس1رت )رون كويني آدمز( 
الذي كان املرشح القوي لرئاسة الجمهورية 
بحقيقة  ذه املؤامرة واملناورات بالدور الذي 
لعبه رفرس1ن بالنس1بة للمحافل املاسونية 
الت1ي أخ1ذ يس1تخدمها أغ1راض تخريبي1ة 
ولخدمة م1أرب النورانيني، فكت  ثالثة كت  
إىل صديقه الكولونيل )وليم س1تون( شارلاً 
فيه1ا ُكّل  ذه الحقائق وال ت1زال  ذه الكت  
محفوظ1ة يف مكتب1ة )رينب1ورغ س1كوير( 
بمدين1ة فالدلفيا ودفعة ذل1ك إىل العمل بكل 
قواه للف1وز يف معركة الرئاس1ة لتى تمكن 

من ذلك. 

الحلقة 
الثانية

يف كتاب »اليهود وراء ُكّل رريمة« للكات  الكندي وليا1 كار، يسلُِّط 
املؤلُف الضوَء عىل اأمور التي لم تكن واضحًة من أسالي  اليهود 

للسيطرة عىل العالم، مستخدمني كافة الوسائل القذرة والجرائم التي 
لم يكن يدرك النا8ُ أن اليهود يقفون وراَء ا للوصول إىل غايتهم 
بالسيطرة عىل العالم وثرواته، مؤكداً أنه ما سيكشفه يف الكتاب 

سيصد1 القراء؛ نظراً لعد1 قدرة الكثر منهم عىل استيعاب ُخبث اليهود 
من تلقاء أنفسهم. 

وعىل الرغم من أن الكاتَ  تويف يف عا1 ج5ج11 أي قبل نحو ستني عاماً 
ولم يشهد تطّور وتغلغل الصهيونية يف العالم خالل العقود التي أعقبت 
وفاته، إال أن ما رصده خالل تلك الفرتة ما يزال كفيل بأن يدرك النا8 
دور اليهود املستمر وضلوعهم يف ُكّل الجرائم التي يشهد ا العالم. 
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اإلنسانية في فلسفة الغرب
د. إسماعيل المحاقري 

م1ن  ع1دداً  املاضي1ة  اأس1ابيع  يف  اللظ1ت 
الكتاب1ات التي كان1ت تحمل تص1ورا خاطئا عن 

لقيق1ة موقف اململك1ة املتحدة 
الربيطانية من اأزمة اإلنَْس1انية 
الت1ي تعيش1ها بالدن1ا، إذ تصور 
البع1ض أن باإلْم1َكان أن يرتارع 
بفع1ل  الدول1ة  موق1ُف  1ذه 
الضغ1وط الت1ي مارس1ها بعض 
اللوردات وبعض  أعضاء مجلس 
الناشطني وقد خاب ظن الجميع 
ولهذا من املناس  أن نعرَف بهذه 
الت1ي تقو1  ال1دول وبالفلس1فة 

عليها. 
إنَّ الفلس1فَة التي يقو1ُ عليها 

النظ1ا1ُ الغربي والتي تح1دد موقفه من الحقوق 
والحريات وقيم اإلنَْس1انية  ي فلسفة تقو1 عىل 
فكرة س1يادة الجنس اأوروبي بل وإنكار الصفة 
البرشية عىل املجتمعات اأُْخ1َرى فلن ينىس العالم 
موض1وَع الصك1وك البابوي1ة يف اأع1وا1 -1436 
1455التي أنكرت ع1ىل مجتمعات ما وراء البحار 
أية لقوق وأعطت لربيطانيا وإس1بانيا والربتغال 
الح1ق يف أن تغزَو أقاليمهم وأن تتخذ من أ اليهم 
عبي1داً له1ا وبهذا تم اقت1الع مالي1ني اأفارقة من 
رذور م اأصلية وكذلك أبادوا س1تني مليوناً من 
الهنود الحمر ولم يبقوا س1وى ع1ىل ثالثة ماليني 

وخمس1مائة للعمل يف منارم الذ   والفضة. 
 واأد 1ى م1ن ذل1ك أن املس1وَغ ال1ذي قّدموه 
الرتكاب تلك اأفعال  و -بحس  كال1 الفيلسوف 
القانوني »مونتسكيو«- »إن  ذه الشعوب ليست 

من البرش«. 
كما إنهم قبل ذلك قادوا لروبَهم الصليبية ضد 
املسلمني؛ بُحّجة أنهم أرشاٌر َوقدموا مرشوعاتهم 
يف اقتسا1 العالم اإلْس11اَلمي عىل أنها مرشوعات 
إنَْس1انية فاضل1ة أرادت خ1ر البرشي1ة و م من 
أرسوا مبدأ االكتساب عن طريق االكتشاف ومبدأ 

السيادة اإلقليمية .

 و م عرب غطاء التبشر استولوا عىل اأرض يف 
أفريقيا يقول القس برموتد: عندما أتى املبرشون 
اأوروبي1ون أول م1رة إىل أفريقي1ا كان بأيديه1م 
اإلنجي1ل وكان1ت اأرض معنا وقالوا لن1ا فلنصل 
فعلمونا أن نغلق أعيننا عند الصالة 
وعندما فتحنا عيونن1ا كان اإلنجيل 

معنا واأرض معهم«.
الث1ورات  قي1ا1  بع1د  ولت1ى 
التصحيحي1ة التي ن1ادت بالحقوق 
والحري1ات واملطال1  الديمقراطية 
لأس1ف لق1د ولد م1ع تل1ك املبادئ 
واملطال  النظا1ُ الرأسمايل »الليربايل 
محدث1ة  ص1ورة  يحم1ل  »ال1ذي 

وعرية لقيم االس1تغالل .
إن  ذا النظا1 الرأس1مايل محوره 
ومحرك نش1اطاته ومنتهى أ دافه 
السوُق املحكومة بقانون العرض والطل  وقواعد 
املنافسة بغية تحقيق أقىص ربح عىل لساب ُكّل 
وازع ديني أَْو أخالقي أَْو إنَْساني أَْو ارتماعي.

وقد عرب  ذا النظ1ا1 لدود الدول وتم إلاطته 
بع1دد من اآللي1ات الدولي1ة، وقد ف1رض عرب تلك 
الوس1ائل عىل رمي1ع الدول التخيل عن س1يادتها 
ولقها يف لماية اقتصادياتها الناشئة وإزالة ُكلِّ 
العوائق أما1 تدفق السلع والخدمات إىل أسواقنا.
وق1د تخفى  1ذا النظ1ا1 لفرتة طويل1ة تحَت 
دع1وى التوفيق ب1ني مصالح ال1دول واملجتمعات 

ومصالح دول الغرب..
الرأس1مالية  ب1ني  االنس1جا1  وتح1ت مزاع1م 
والديمقراطي1ة ومب1ادئ الحق1وق والحريات مع 
م1ا بينهما م1ن تناقض لتى أن1ه أَْصبَح يقال إن 
العومل1ة الت1ي تمث1ّل الور1ه الجديد للرأس1مالية 
أَْصبَح1ت مصيدًة لقي1م الديمقراطي1ة والحقوق 

والحري1ات..
 فالواق1ع أثب1ت أن  1ذه ال1دول تتعام1ل م1ع 
لخدم1ة  والحري1ات كأدوات وظيفي1ة  الحق1وق 
أطماع الرأسمالية، ولهذا رأينا كيف أن املؤّسسات 
الرأس1مالية تتعام1ل م1ع الحق1وق والحري1ات!! 
إذ نجُد 1ا تعارضه1ا يف دول1ة م1ا وتؤيد 1ا يف 

دول1ة أخرى ونجد 1ا أَيْضاً تؤيد بع1ض الحقوق 
وتعارض بعضها بحس1  اتصال تلك الحقوق أَْو 

ابتعاد ا عن سياساتها االقتصادية .
وق1د راين1ا أَيْض1اً كي1ف أن اإلدارات اأمريكية 
املتعاقبة لديها االس1تعداد يف اس1تخدا1 الوس1ائل 
العس1كرية لف1رض سياس1اتها االقتصادي1ة مع 
م1ا يرافق ذل1ك من انته1اكات صارخ1ة للحقوق 
والحري1ات ولقي1م الديمقراطي1ة وانتهاك فاضح 
لحق1وق اإلنَْس1ان، والجديد فقط أن  1ذه الدول 
أَْصبَحت تلب1س لروبها وررائمها لبا8َ القانون 
ال1دويل وتنّفذُ 1ا ع1رب غط1اء من مجل1س اأمن 

واملنظمات الدولية اأُْخ1َرى..
و 1ذا ما لص1ل يف أفغانس1تان ويوغس1الفيا 
والعراق والصومال وفلس1طني ولبنان والسودان 
َوَلالي1اً يف س1وريا وليبي1ا واليم1ن وقب1ل ذلك يف 

فيتنا1 واليابان والفلبني... إلخ.
وم1ع  ذه الحقائ1ق  ل كان لن1ا أن نتوقَع أن 
بريطانيا كان س1يؤثُِّر عىل قرار ا باستضافة ابن 

س1لمان وإبرا1 صفقات اأس1لحة؟
ما ش1ا دناه من نقاش1ات لول مرشوعية 
الح1رب يف مجلس اللوردات وما ش1ا دناه بما 
ق1ا1 به عدٌد من الناش1طني الحقوقيني وبعض 
املنظمات اإلنَْسانية أننا لوكان لنا أن نتوقَع ذلك 
لكان علينا أن نتوقع أن مزاج النظا1 الرأسمايل« 
الليربايل« قد تغر و ذا من س1ابع املستحيالت، 
فكي1ف لنا أن نتصوَر أن تتخ1ىل  ذه الدول عن 
أ م لليف لها منذ اأربعينيات يف املنطقة والذي 
يشاطر ا كثراً من املشرتكات الشيطانية فهو 
يقد1ُ لها الدين اإلْس11اَلمي كغط1اء ملا تعتنُقه 
من فلس1فات وما تمارسه من أطماع وترتك  
أرل1ه أبش1ع الجرائ1م اإلنَْس1انية، باإلَضاَف1ة 
إىل م1ا يقدم1ه من غط1اء يحج1  اأنظار عن 
لقيقة استمرار اس1تغالل  ذه الدول ملقدرات 
املنطقة من النفط وعائدات املقدسات الدينية، 
وبفضلها تم تحييُد ش1عرة الحج من أن يقو1َ 
1ة ضد  ب1دوره كأداة تجميع وتولي1د كلمة اأُمَّ
أعدائها ومن خالله تمّكنت من إلكا1 قبضتها 

عىل فلسطني... إلخ.

وكل َم1ن  ّ  ودب، رمعهم الهدف املش1رتك 
 1و تدم1ر البل1د وتحريره م1ن أبنائ1ه، ولال 
انت1روا طبع1اً ل1ُكلٍّ مرشوُعه وسياس1ته كما 
نلحظ ذل1ك يف تعز التي تخضع لحكم العديد من 

الفصائل ذات الصلة.. 
ملصلح1ة من مثل  ذه اأعم1ال املقززة إْن لم 
تكن ملصلح1ة املخابرات اأمريكية واإلرسائيلية؛ 
بهدف تشويه رمالية اإلسال1، واإلساءة لإلسال1 
الصايف النقي؟!، أي عقول وضمائر يحمل  ؤالء 
املجرم1ون اللصوص الذين  1م يف لقيقة اأمر 

ذئاٌب عىل  يئة برش؟.. 
الس1عودية وَمن دار يف فلكها لو تأملنا بعمق 
يعمل1ون ع1ىل توس1يع رقع1ة  1ذه التنظيمات 
تح1ت ِمَظلَِّة الجي1ش الوطني وأس1ماء مقبولة 
يف  س1واء  اليمن1ي  الش1ع   ل1دى  مستس1اغة 
لرضموت أو يف عدن أويف البيضاء وغر ا، فهم 
يحرصون عىل تمزيق اليمن ورعله شذر مذر، ال 
يشء فيه لارض إال لغة العنف والفوىض وباسم 

الله واسم رسوله.. 

تك1رار مثل  1ذه الجرائ1م ال ينبغ1ي أن يمر 
بعفوي1ة،  ن1اك مس1ؤوليات متظاف1رٌة ينبغي 
أن تك1وَن، ومنه1ا التوعي1ة واإلرش1اد بخطورة 
اأف1كار املنحرفة و 1ذه الجماعات املتعطش1ة 
للدم1اء يف ظ1ل غياب مخ1ٍز ومؤس1ف ملنظمات 
لقوق اإلنَْسان فهي مش1غولة بحقوق القطط 
والف1ران، بل  ي أصالً متواطئة مع ما يتعرض 
ل1ه اليمن م1ن عدوان ولصار وم1ا صال  ذلك 

من أفعال مشينة.. 
 كالع1ادة ندي1ُن  1ذا الفع1َل البش1َع ونجّرمه 
ونعت1ربه دافعاً لليقظ1ة والبصرة أكث1َر والعودة 
الصحيحة إىل اإلس1ال1 الذي ارتض1اه الله لنا و و 
املقص1ود يف قول1ه س1بحانه »إن الدي1ن عن1د الله 
اإلس1ال1« وكيف يقف النا8 املوق1َف الصحيَح يف 
مختلف القضايا واألداث ويف مقدمتها ما تمر به 
البالد من عدوان ومخططات يف صدارتها التمكني 
له1ذه الجماعات التي لال تمكنت فس1تأتي عىل 
الجميع والكل يف ظلها مستهَدٌف وكلٌّ تحت شعار 

ومسمى مختلف ووفَق طريقة وآلية معينة.. 

وال يفوتُن1ا  نا اس1تحضاُر الكثر من ررائم 
 1ذه الجماع1ات يف وق1ت س1ابق وم1ا لادث1ة 
التفجر يف مسجَدي الحش1حوش وبدر بصنعاء 
إال دليل عىل خطورة  ذا املرشوع الذي يحملونه 
ومعرفة والحمُد لله من  و الراعي املمّول لها.. 
ولوال بس1ط اأره1زة اأمنية س1يطرتَها عىل 
البالد َلكنا ربما سمعنا عما  و أبشع وأشنع، ما 
يعني أن التمسك اليو1 باملرشوع الوطني بقيادة 
املجلس السيايس اأعىل  و أنس  خيار للحفاظ 
ع1ىل االس1تقرار وبدلي1ل م1ا تش1هده املناط1ق 
الخاضعة لس1يطرته من تعايش وتنوع سيايس 
ومذ ب1ي، فاأمر ليس بالس1هل ل1ال تقصرنا 
باملس1ؤولية، نحن أما1 لقيق1ة إما أن نكون أو 
ال نكون، فمعركة  ؤالء مع أبناء اليمن وروديٌة 

وال خيار يف قاموسهم إال القتل واإلبادة!!..
نح1ن يف طريقنا نح1و الن1ر.. يف اليمن ُكّل 
اليم1ن، وإنما النر صربُ س1اعة، َفلنس1تمر يف 
العم1ل والتع1اون والتكامل ملا في1ه الخر للبالد 

والعباد..

 غربية صهيونيٍة ملصادرة العقل، بعد أن تّمت 
مصاَدرة اأرض. 

 ناك تالز1 بني انتشار الو ابية والجماعات 
الجهادية الس1لفية وب1ني الهيمن1ة الصهيونية 

ها يف عقد الثمانينيات.  التي بلغت أورَّ
 و ت1الز1 صعود متزامن يمت1د من مر إىل 

اليمن، إىل املغرب العربي. 
م1ن  الع1رب  له1ا  تع1رض  املج1ازر  أبش1ع 
الصهيونية ومن الجماعات الو ابية، كما لدث 

يف الجزائر وأفغانستان، والعراق واليمن ومر. 
 يمنت الو ابية يف اليم1ن، وصادرت العقَل، 
وعملت عىل تكف1ر ُكّل إبداع ومتخيَّل يف الثقافة 
اليمني1ة طيل1ة ثمانيني1ات وتس1عينيات القرن 
العرشي1ن، س1واًء يف تكفر م للدكتور الش1اعر 
عبدالعزيز املقال1ح، أَْو الدكتور لم1ود العودي، 
وصحيف1ة الثقافي1ة وُكتّابها، وغر 1م املئات؛ 

بغرض رعل رقابتها سلطة عىل الجميع. 
الصهيوني1ة  ب1ني  وتكام1ل  ارتب1اط   1و 

الو ابي1ة  الجماع1ات  ونش1اط  وتضخمه1ا، 
وس1يطرتها ومصادرته1ا لحرك1ة الفك1ر، م1ن 
خالل سلطتها املبارشة عىل املؤسسات الثقافية 

والتعليمية واأمنية ودور العبادة. 
يف اقرتان لتمي ال يمكن إلرسائيل أن تهيمني 
دون نفي للعقل العربي. لتتحقق نبوءة  رتزل: 
إرسائيل »متحرضة » تمثل عىل سالل املتوسط 
خط الدف1اع اأول عن الغرب ولضارته، يف وره 

بربرية »القوى املتخلفة » لعالم اإلسال1.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
شرعية »الذبح«

تضخم إسرائيل وتجريم العقل!

منظمة الواليات 
المتحدة »األمم 

المتحدة«
السعيدي )أبو شهيد(

مع دخ1وِل العا1 الرابع من الصمود اأس1طوري 
لش1عبنا اليمن1ي ش1ع  اأنصار ضد ع1دوان عاملي 
ول1رب ُفرض1ت علينا تقوُد 1ا أمري1كا رأ8ُ الرش 
يف العال1م وتحال1ف مناف1ق م1ع الغطرس1ة والقوة 
والهيمن1ة اأمريكية وبمش1اركة فعلي1ة من خدا1 
أمريكا وإرسائيل ممن يسمون أنفسهم عرباً، و م 

اأنجس واأقبح رشاً عىل وره اأرض. 
في1ا مل1وَك وزعماء الع1رب ملاذا تتحمل1ون كلفة 
ل1رب أمريكية إرسائيلية من دمائكم وأموالكم ضد 

بني رلدتكم يمن اأمجاد بالد العرب اأصيلة؟.
م1ا ال1ذي س1يعود عليك1م إذا انت1ر امل1رشوُع 
اأمريكي اإلرسائي1يل يف اليمن؟.. تعتقدون بغبائكم 
انك1م يف مأمن تح1ت لمايتهم، أنت1م مجرد عمالء 
اأمريك1ي  امل1رشوع  نق1ل  فحس1  وغ1داً س1يتم 

اإلرسائييل إىل بلدانكم، وَمن عاش خرّب. 
 وملاذا  ذا اإلرصار اأمريكي وللسنة الرابعة لرباً 
وإررام1اً وارت1كاب أبش1ع الجرائم ضد اإلنَْس1انية 
يف اليم1ن بطائ1رات س1عودية-إرسائيلية ال تفت1ك 
إال باأطف1ال والنس1اء وتدمر البي1وت فوق رؤو8 
س1كانها وترضب البني1ة االقتصادية من منش1آت 
صناعية وم1دار8 ومستش1فيات ورامعات وقتل 
آالف املدنيني تحت انقاضها لتى اأس1واق وصاالت 
اأف1راح والع1زاء لم تس1لم م1ن لقارته1م ودناءة 
نفوسهم املريضة القذرة يف ارتكاب ررائم لرب من 
الدرر1ة اأوىل أما1 أعني العال1م وتواطؤ واضح من 
منظمة اأمم املتحدة، فالسكوت عالمة الرضا!!. 

مل1اذا منظمة يف1رتض أنها راعية دم1اء ولقوق 
اإلنَْس1انية  ي من تذب1ح اإلنَْس1انية يف اليمن لتى 
نعوَد تح1ت الوصاية اأمريكية أَْو نفنى من الورود 
وما ال1ذي بقي ألرار العالم املنا ضني للغطرس1ة 
اأمريكية من رشف البقاء تحت مظلة اأمم املتحدة 
التي ما أنش1ئت  ذه املنظمة إال لخدمة أمريكا وذّر 
الرم1اد ع1ىل بقي1ة دول العال1م وإال مل1اذا القوانني 
الدولية والعقوبات ال تنّفذ إال عىل الدول املستضعفة 
يف العال1م.. و ا  ي إرسائيل تتبجح وتدو8 قوانني 
وقرارات  ذه املنظمة تحت اأقدا1 وتمار8 أبش1ع 
الجرائم عىل ش1ع  فلس1طني منذُ أكثَر من سبعني 

عاماً؟. 
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التفكير بصوت مسموع!
عبدالعزيز البغدادي

أن تفكَِّر بصوٍت مس1موع يعني أن تكوَن لريصاً 
بش1كٍل كيل عىل اإلرسال واالستقبال 
بل وأن يكوَن لرُصك عىل االستقبال 
أكث1َر م1ن  )االس1تماع( واإلنص1ات 
لرصك عىل اإلرس1ال )اإلسماع(، ما 
أعنيه  نا أّن صوتك ولروَف كلماتك 
ومس1توى  مضم1ون  ع1ن  املع1رّبة 
يف  1ن  املضمَّ وطريقت1ه  تفك1رك 
الرس1الة التي ترس1لها ملن تريد أنت 
إرس1الها ويريد  و استقبالها سواٌء 
أكان مؤيداً ل1ك أَْو معارضاً، محباً أَْو 
مبغضاً واعياً أَْو را 1الً، منفتحاً أَْو 
منغلق1اً، أَْو... أَْو... أَْو... أَْو... بمعنى 
آخر ينبغي أن تكون العالقة بني اأنا 

واآلخر املرس1ل واملس1تقبل عالقَة ل1وار ولوار راد 
ال لوار ش1كيل ش1بيه بالحوار الذي قاده من ال يقدر 
عىل التفريق بني الِحوار بكرس الحاء والَحوار بفتحها 
بل وال ب1ني اأُخرى بضم الهم1زة واأَخرى بفتحها!، 
وأي1اً كان  ذا املس1تقبل فإن ما يهمك أنت كمرس1ل 
أن تكوَن رس1التك يف املس1توى الذي تريده وتؤمن به 

وتسعى إليه.
 1ذه العالق1ة الحواري1ة ب1ني الب1رش تش1ّكل أداًة 
للتغير والتغر نحو اأفضل وتحتاج إلعطائها لقها 
1ة،  م1ن اال تما1، س1واء يف الحياة العام1ة أَْو الَخاصَّ
و 1ي يف الحياة العامة ملزمة ل1كل أياً كان موقعه يف 
الس1لطة لكن أثر ا يختلف باختالف املواقع وأثره يف 

لياة النا8.

من ُ نا كان ال بد وأنت تنتقي كلمات رس1التك أن 
يتبني لرص1ك عىل البحث عن الحقيقة وإلساس1ك 
الع1ايل باملس1ؤولية تج1اه قضي1ة م1ا، ومث1ل  1ذا 
الحرص يف انتقاء مكونات ما ترس1له 
ال ب1د كذلك م1ن الحرص ع1ل فهم ما 
تس1تقبله واملقصود باالس1تقبال  نا 
اس1تقبال ردود اأفع1ال عىل رس1التك 
ب1روح املتقب1ل الفالص للنق1د البناء 
وغر البناء طاملا كان خاضعاً للتقييم 
والفحص لالستفادة منه، ومن املؤكد 
أن م1ا ق1د يكون بن1اًء ل1دى )8( من 
الن1ا8 ق1د ال يكون كذلك ل1دى )ص( 
بل قد ينظر إلي1ه عىل أنه  داماً وربما 
َّ من ررائم  يك1ون رريمة من نوع م1ا

التحريض!.
والتفكر بصوت مس1موع املور  
لالس1تماع أكث1ر م1ن اإلس1ماع يتطل  التح1يل بقدر 
من الصرب والحكمة واأناة ل1دى املفكر الجاد اللبي  
والق1ايض الع1ادل أَْو املس1ؤول الحصي1ف، وكال ما 
يستلز1 الصدق يف البحث عن الحقيقة وتلمس طريق 
الح1ق والع1دل؛ ولذلك يل1ز1 عىل القايض عىل س1بيل 
املثال االس1تماع إىل الخص1و1 ريداً واملس1اواة بينهم 
يف لق1وق االدع1اء والدف1اع لس1  مقت1ىض الحال 
لكل قضية وإش1عار م باإللس1ا8 باملسؤولية عن 
تحقي1ق العدالة قبل إصدار لكمه وإذا تعجل يف إبداء 
رأيه أثناء النزاع أي قبل أن يقفل بابه كان من لق أي 
من الخصو1 طل  رده عن االس1تمرار يف نظر ا وفق 

قواعد الرد املحددة قانوناً.
1ة،  فإذا كان  ذا  و الش1أن يف قضية ن1زاع َخاصَّ

ف1إن املطلوب يف القضية الفكرية العامة التي يتلمس 
املفك1ر اال ت1داء إىل كش1ف أغوار 1ا وبن1اء الفكرة 
اأكث1ر تماس1كاً وق1وة أَْو قضية الرأي التي يس1عى 
السيايس إىل معرفة تفاصيلها ووقائعها ليتخذ القرار 
املناس1  إزاء ا فإنَّ املطلوب من املفكر والس1يايس 
و 1و يفكر بصوٍت مس1موع أن يرد نفس1ه إىل الحق 
وفقاً ملا يوربه اإلس1ماع واالستماع من إعمال للعقل 
والبُعد عن الهوى والغريزة )الذين يس1تمعون القوَل 
فيتّبعون ألس1نَه أولئك الذين  دا م اللُه وأولئك  م 
أولو األباب ( األزاب آية )18(، وبذلك يكون السعي 
إىل الكمال اإلنس1اني عملية مستمرة استمرار الحياة 
من بداية دخول اإلنسان سنَّ التكليف إىل املوت مهما 
بلغ اإلنس1اُن من صفات الكم1ال؛ أن الكمال املطلق 

إنما  و لله سبحانه.
قي1ل ألد الحكماء: من يعلم ُكّل يشء.. يقصد من 
علم الشهادة، فقال: ُكّل النا8 أي أن ُكّل إنسان لديه 
رزء من معرفة املش1هود، أي املشا د واملحسو8 يف 
 1ذه الدنيا، باعتبار أن علَم م1ا يف الورود وما وراءه 
يش1مل )عل1م الغي1  والش1هادة( ف1إذا كان النا8 
يتوّزعون ما  و مش1هود من العل1م مع االختالف يف 
املس1تويات الحضاري1ة ب1ني اأفراد والش1عوب وفق 
مستوى تفكر م وذكائهم الفطري واملكتس ، فإن 
الله ولده  و )عالم الغي  والشهادة( أي العلم الكيل 

الال نهائي.
إذاً فالس1لطة اأمينة عىل أداء رسالتها والحريصة 
ع1ىل أن تك1وَن كذل1ك ال بد أن تس1تِمَع بح1رص لكل 
صوت معارض س1واٌء أكان راداً يف معارضته أَْو غر 
راد؛ أن وراء ُكّل كلمة  دف والس1لطة دائماً مدعوٌة 
أن تس1تقبَل النقد لتعم1َل عىل ت1اليف اأخطاء، فهي 

أوىل بالتق1اط الحكمة وتلمس اأخط1اء أنّى وردتْها 
وليس1ت بحار1ة أن تبح1ث عمن يش1يد بمنجزاتها 
ويمتدله1ا ع1ىل ما أنج1زت فهي مهما أنج1زت إنما 
تق1و1ُ بواربها واملدي1ح والنفاق يخلق لديها نش1وة 
وغ1رور وخي1الء يدفعه1ا أليان1اً إىل قم1ع ُكّل م1ن 
يعارض اعتماداً عىل ما تس1معه من املنافق فالنفاق 
طري1ق للض1الل؛ وأن الس1لطة يف موقع املس1ؤولية 
فإنها بحارة دائماً ملن يذكر ا بأن املس1ؤوليَة أمانة 
وليس1ت غنيمًة.. أمانة أما1 الن1ا8 وأمانة أما1 الله 
ملن يؤمن بالله لق اإليمان، والس1لطة ليست تسلطاً 
وال عنجهية أَْو فش1خرة أَْو رربوتاً؛ أن الدنيا ال تدو1 
عىل ل1ال، فكم من اأمثل1ة من التأري1خ مَلن لكموا 
وتحكم1وا أكثر م1ن ثالث1ة وأربعة عق1ود وأكثر ثم 
انتهوا وطمس1وا من التأريخ يف ملح البر وكأنهم لم 
يحكموا ساعات ولم يبَق من أثٍر لهم سوى فساد م 

وطغيانهم ولعنات تاللقهم والتأريخ ال يرلم. 
فيم1ا يُخ1صُّ مصالح الب1رش أما م1ا بينهم وبني 
خالقهم فإن1ه إليه، وكم من الح1كا1 من لم تتجاوز 
فرتة لكمهم س1نتان أَْو ثالث ومع ذلك كانت عظمة 
أعماله1م الطيب1ة وآثار 1م العظيمة يف بن1اء الوطن 
كفيل1ة بتخليد م يف قل1  التأريخ ويف قل1وب النا8 
وبعضهم ناضل ورا د واستش1هد ولم يحكم فتخّلد 
عند الل1ه بالش1هادة وتخّلد عن1د الن1ا8 بالصدق يف 

وه يف مسلكه وفعله ورهاده. التوره الذي ألسُّ
مساكني َمن يس1عون بإرصار إلس1ماع أصواتهم 
وال يحرصون عىل االس1تماع أنّات النا8.. يسكر م 
االس1تماع ملا يعجبه1م من أص1وات املنافقني؛ وبذلك 
ينخفض تفكر م ويضيع وتضيع مع ذلك الحقيقة 

و ي أبرز ضحايا الوعي الضائع!. 

الصّماد.. والتصميم على مواصلة الصمود

عبد اإلله الشامي 
إن اإلخ1الَص للوط1ن 
بالوار1   القي1ا1ُ   1و 
بح1رص ودق1ة وإتقاٍن، 
واالبتعاُد عن ُكّل ما يُمسُّ 
الوطن واملواطن من بعيد 
أَْو قري1  مهما يكن ذلك 
الرضُر طفيفاً، وأن يكون 
وللمؤمن1ني  لل1ه  والؤه 
وملصلحت1ه  ولوطن1ه 
العلي1ا أوالً، ال يواىل عدواً 
لوطن1ه وال يجام1ُل عىل 
العامة،  املصلحة  لساب 
ويقاو1 الظلَم والظاملني، 

ويعادي الغزاة واملس1تعمرين وأذنابهم، 
وأن يكون مس1تقيماً يف س1رته، يعترب 
نفسه لني يكون يف املس1ؤولية خادماً 

أفراد شعبه ال سيداً عليهم. 
أَْو  القائ1د  تل1ك  1ي بع1ض مزاي1ا 
الرئي1س الت1ي وردتُه1ا ومع1ي الكثر 
من اأش1خاص الذين يزنون تَح1ّركات 
وقيادة الرئيس صال1ح الصماد بميزان 

الحق وال يخرسون امليزان.
املس1ؤولية  وتحم1ل  تقل1د  رئي1ٌس 
الوطنية يف ظرف عدوان عاملي واستطاع 
طوال  ذه املدة من الع1دوان والحصار 

الظالم أن يش1ّخص الع1دو بعني املتابع 
الدقيق وبع1ني القائد املب1ر يف الزمن 
اأعم1ى وتزيي1ف الوع1ي، وال غرابة يف 
إدارته وقيادته  لس1ن 
كقائ1د  العس1كرية 
ع1ا1 للقوات املس1لحة 
ترب1ى  أن1ه  واأم1ن؛ 
الجه1اد وخوض  ع1ىل 
العس1كري  ال1راع 
املعتدين  والوع1ى م1ع 
س1نوات  والظامل1ني 
طوال تحت قيادة أعال1 
اله1دي وم1ا ض1ل وما 
غوى من أ تدي بهدي 
بالقادة  القرآن واقتدى 

اأعال1. 
وم1ا قيادت1ه العس1كرية وزيارات1ه 
امليداني1ة لحض1ور تخرج كب1ار ضباط 
الجيش واأمن من دوراتهم العس1كرية 
والتدريبي1ة وتوارده يف قل1  الجبهات 
املشتعلة يف أعايل الجبال وبطون اأودية 
إال دلي1ل ع1ىل ش1جاعته وق1وة إيمانه 
واستشعاره العايل بعظم املسؤولية وما 
مخاطبته لررال الررال املجا دين من 
الجي1ش واللج1ان أثن1اء زياراتهم رغم 
التحذي1ر له م1ن الحرك1ة وإنابة غره 
بقول1ه )ليس دمي أغىل من دمائكم وال 

بدماء الشهداء الذين سبقوكم( إال دليل 
واضح ع1ىل لنكته العس1كرية وصدق 
الثوري1ة  القي1ادة  وتور1ه  وإخ1الص 
والسياس1ية يف بن1اء وتقوي1ة وتطوير 
الجي1ش كه1دف لي1وي واس1رتاتيجي 
 1ا1، إذا ال دولة لرة كريمة مس1تقلة 
ب1دون ريش ق1وي وال لقوق تس1رتد 
ب1دون ريش ق1وى، وال ي1رد أي طاغي 
وباغ1ي عىل بل1د إال ريش ق1وى، بل ال 
أم1ن وال اطمئن1ان وال تق1د1 تعليم1ي 
أَْو اقتص1ادي يف داخ1ل الدول1ة ب1دون 
ري1ش ق1وى، وأن السياس1ة الداخلية 
والخاررية واستقالل قرار الدولة إذا لم 
يكن وراء ا ريش ق1وى تكون عرضة 
لله1زات والتبعي1ة واالنهي1ار وااللتالل 
كما  و لال البعض م1ن الدول؛ ولهذا 
ف1إن مس1ؤولية تقوي1ة وبن1اء ري1ش 
وطن1ي ذي عقيدة وطنية راس1خة تقع 
ع1ىل الدول1ة وعىل الش1ع  أيض1اً، فال 
ريش قوياً بدون تعاون وانس1جا1 بني 

الشع  والدولة. 
وما تجربة التحا1 وتعاون واش1رتاك 
الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل 
الكرا1 يف التصدي للعدوان الظالم طوال 
ثالث1ة أعوا1 إال نموذراً يُس1طَُّر يف كت  
التأري1خ والقاد1 عا1ُ الحس1م والنر 

املبني إن شاء الله. 

تأهيل إلهـي للتمكين!!
همـــام إبراهيم

تعي1ُش البرشي1ُة منذ خلق الل1ه اأرض يف ظل ِنَع1ِم الله التي لم تنقطع، ليس1ت تلك 
املج1ّردة للع1ني البرشي1ة، ويعي1ش الش1ع  اليمني يف واق1ع اليو1 ويف خض1م األداث 
الضخمة أرواًء متفردة ع1ن بقية املجتمعات، ليث يختصه الله بتكليف قيادي برشي 
وصقل لرراله وشبابه ليكونوا ذلك الفوالذ الذي يجسد ررال الله ورنوده يف أرضه.

إنها تلك النعم الواضحة للنفس البرشية التي تلمس1ها ويستلز1 أن تستشعر ا بكل 
ألم وررح وقهر وظلم وابتالء وتخيل البرشية عنه يف النك املحن وأشد ا. 

نع1م.. نح1ن الي1و1 مقّرون غافلون ع1ن بعض العوام1ل التي لها ال1دور يف إطالة 
درب امليض إىل ما أراده الله للمس1تضعفني من عباده، نعيش أرواء ودروس1اً وتنبيهات 
دورات تأ يلي1ة وتهذيبي1ة رولية وعملية بكل ما تنط1وي عليه من تضحيات ومعاناة 
رس1يمة ورفع من مس1توى التكليف فيه تحمي1ص وغربلة يريد ا الل1ه لعباده الذين 
قّرروا االرتباط به والس1ر عىل النهج الذي رس1مه للبرشية، وكذا من ضآلة اإلمكانيات 
وُش1ّحة املوارد وما يقو1 به بعض السفهاء بجهالة أَْو تحت غفلة نتيجة البتعاد م عن 
برنامج س1قطت له أرواح بكل قطرة منهم لها ثمن با 1ظ ال تقدر بملء اأرض ذ باً، 
وكما البعض زيّن لهم الشيطان بعضاً من تلك اأموال والسلطة والنفوذ وكل ما يُسِقُط 
النفس يف ولل الش1هوات املدنسة من سلطة وراه ونحو ذلك من اأ واء البرشية، كما 
لتل1ك النف1و8 املؤمنة املطمئنة الراغبة يف ما عند الله ال س1واه، لريد الله لها أن ترتقي 
لتكون محصنة ولتقود مجتمعاً آخر يضاُف إىل مسؤولياتها )مجتمع الخليج العربي(. 
م1ن  نا لكمة الله تربي من دافع الرلمة والك1ر1 اإللهي الدائم، لنعيش ليل أيامنا 
ونهار 1ا أر1واء الرتبية الرولية والتهذي1  والتنقيح والتحميص الش1ديد إلرادة إلهية 
و دف س1امي يرتقي بالروح البرشية لتكون مؤ لة مهيئة بمستوى التمكني والنر 
ووف1اًء م1ن الله لتلك اأرواح التي س1افرت إلي1ه كريمة وفية صادق1ة وأولئك اأطفال 
الذي1ن لّروا ملك املوت م1ن  ول اإلررا1 بهم من طواغيت اأرض وصواريخ ش1يطان 
مجر1 وخونة باعوا لياتهم للمال املدنس الذي لم يلحقوا أن يتمتعوا به، وباءوا بغض  

ونهاية مخزية ولقاء شنيع يو1 القيامة أما1 امللك العزيز الجبار.
لج1م التكلي1ف يرتفع بركود النا8 وبقائهم عىل مس1توى وال1د وتقصر ورمود 
يف الت1زود بالق1رآن والوعي وتدني اأخالقي1ات واإليثار والرتال1م والتكافل، وملا تتطلبه 
املس1ؤولية أم1ا1 الله تف1رتض التط1ور واالرتباط املكث1ف بالله ورفع مس1توى الوعي 
واال تم1ا1 بقضايا املجتمع والرتكيز عىل اإللس1ان كعامل  ا1 يف تربية النفس ورذب 
الن1ا8 لني تفهم معاناتهم فمن خالل  ذه املس1ائل نصل بها إىل تحقيق االس1تحقاق 
يف التمك1ني والنر، ونيل االس1تخالف اإلله1ي ووراثة اأرض ف1اأرض يرثها عباد الله 
الصالح1ون، ويطمس الله الظاملني الطواغيت بتدخالته الس1ماوية فنرى اآليات والعرب 
والدرو8 تظهر يف آية النر و زيمة وزوال سالطني الطغيان وأولياء الشيطان وتجيل 

الوعد اإللهي الصادق املحقق وفق املعاير القرآنية.. 
مطلوٌب منا اليو1 املزيُد من الوعي والرتالم والعطاء والتكافل واإللس1ان واالستش1عار 
املس1تمر والجاد باملس1ؤولية أما1 الله وش1عبنا ورفد الجبهات باملال واإلنفاق قضية  امة 
تجسد لقيقة ُكّل ما ذكر وكذا رفد ا بالررال العظماء الرشفاء الذين كت  الله النر عىل 
أيديهم، الجميع مطلوب منه عىل لدٍّ س1واء، فكل ف1رد عليه تكليف قرآني بتوريه من الله 
ومن واقع انتمائه لإلْس1اَل1 واختياره ملنهج محمد رس1ول الله صل1وات الله عليه وعىل آله 
وإنس1انياً وأخالقياً وقانونياً وكل  ذا مصحوٌب بالثقة بالله والتفاؤل بحبل الله والتمس1ك 
به ولن يخذل الله  ذا الشع  املظلو1 واملكلو1 الذي لم يحمل سوى الخر والسال1 لإلنسان. 
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ملزمة األسبوع: دروس من وحي عاشوراء

 األسباب التي أدت إىل فاجعة كربالء.. 
هي أسباٌب يعيُشها املسلمون يف وقتنا الحاضر

ألي��س م��ن العجي��ب أن يحص��ل ما 
حصل للحسني عليه السالم يف كربالء؟
ابت1دأ رض1وان الل1ه علي1ه محارضته 
باالس1تغراب الكبر، والد ش1ة الشديدة 
مما لصل يف كربالء، كيف له أن يحصل؟ 
ليث قال: ]تلك الفارعة كان املفرتض أن 
ال يق1ع مثلها إال يف تلك العصور املظلمة، 
يف ع1ر الجا لي1ة، يف ع1ر الرشك، يف 
ع1ر الظلم1ات، كان ال1يء املفرتض 
والطبيعي لحادث1ٍة مثل  ذه أن ال تكون 
يف عر اإلس1ال1، ويف س1الة اإلس1ال1، 
وعىل يدي من يسمون, أَْو يحسبون عىل 
اإلس1ال1، فما الذي لصل؟. لم نسمع يف 
تأري1خ الجا لية بحادثة كهذه!. ما الذي 
رعل الس1الة اإلس1المية مرسل1اً ملثل 

 ذه املآيس؟ ملثل  ذه األداث املفجعة؟ 
م1ا ال1ذي رع1ل من يس1مون أنفس1هم 
مس1لمني، ويحس1بون عىل اإلس1ال1  م 
ذون مثل  ذه الكارثة!؟ مثل تلك  من ينفِّ

العملية املرعبة املفجعة![. 
مستفهماً اس1تفهاماً إنكارياً بحرقة 
شديدة وألم فظيع، عن صفات الشخص 
الذي ذُبح يف كرب1الء، فقال: ]وضد من؟ 
ض1د من؟!  ل ضد ش1خص ظ1ل طيلة 
عم1ره كاف1راً يعبد اأصن1ا1, ويصد عن 
الدي1ن؟  ل ضد ررل عاش لياته نفاقاً 
ومك1راً وخداع1اً وظلماً ورربوت1اً؟ كان 
1ة كهذه، أن يكون   ذا  1و املفرتض أُمَّ
لها موقف كهذا أما1 أش1خاص عىل  ذا 
النحو: كف1ر ورشك وطغي1ان ورربوت 

وظلم ونفاق. لكن1َّا نرى أن تلك الحادثة 
اإلس1المية،  الس1الة  يف  وقع1ت  الت1ي 
وعىل يد أبناء اإلس1ال1، بل وتحت غطاء 
اإلس1ال1 وعناوي1ن إس1المية، وخالف1ة 
تسمي نفس1ها خالفة إسالمية، نرى أن 
ذلك ال1ذي كان الضحية  1و من؟ والد 
من س1ادة ش1باب أ ل الجنة ))الحسن 
والحسني سيدا شباب أ ل الجنة((.  و 
ابن سيد النبيني،  و ابن القرآن،  و ابن 
سيد الوصيني، وسيد العرب, عىل بن أبي 
طال1 ،  و ابن س1يدة النس1اء فاطمة 
الز راء،  و ابن س1يد الش1هداء لمزة. 

ما الذي رع1ل اأمور تصل إىل أن يصبح 
الضحي1ة يف الس1الة اإلس1المية وتحت 
عن1وان خالفة إس1المية وعىل ي1د أبناء 
1ة اإلسالمية، أن يكون الضحية   ذه اأُمَّ

 و  ذا الررل العظيم؟[. 

فاجعة كرب��الء.. هي نت��اُج انحراف 
حدث بعد رسول اهلل:��

وأّكد رضوان الله عليه تأكيداً ش1ديداً 
ب1أن م1ا لص1ل يف كرب1الء م1ن فجيعة 
ورريمة مروعة لم يش1هد له1ا التأريُخ 
مثي1الً، ل1م تك1ن البداي1ة، وإنم1ا كانت 

نتيج1ة للمخالفة التي لصلت بعد موت 
رس1ول الل1ه م1ن أصحابه، لي1ث قال: 
]لادثة كربالء فارعة كربالء  ل كانت 
وليدة يومها؟  1ل كانت مجرد صدفة؟ 
 ل كان1ت فلت1ة؟ أ1 أنها كان1ت  نتاراً 
طبيعي1اً النحراف لدث يف مس1رة  ذه 
1ة،  11ة، انح1راف يف ثقافة  1ذه اأُمَّ اأُمَّ
انحراف يف تقديم الدين اإلس1المي لهذه 
11ة م1ن اليو1 اأول ال1ذي فارق فيه  اأُمَّ
الرس1ول )صل1وات الله علي1ه وعىل آله( 

1ة للقاء ربه[.   ذه اأُمَّ
مش1راً إىل التفريط الخطر بعد موت 
رس1ول الله لي1ث ق1ال: ]ل1وال تفريط 
أ ل الع1راق ي1و1 كانوا يس1معون علياً 
يتح1دث، ومن أبلغ من ع1يل بعد القرآن 
وبع1د الرس1ول! ومن أبلغ م1ن منطقه, 
وأعظ1م أث1راً - إن كان  ن1اك ما يمكن 
أن ي1رتك أث1راً - بع1د الق1رآن وبعد كال1 
الرس1ول )صل1وات الله علي1ه وعىل آله( 
من مث1ل كال1 عيل؟!. ذل1ك التفريط  و 
الذي رع1ل أ ل العراق قبل أ ل الش1ا1 
يصلون إىل كربالء فيحارصون الحس1ني 
)عليه السال1( وأ ل بيته، ورعلهم قبل 
أ ل الش1ا1 يورهون النب1ال إىل صدره، 
و م من عاش بينهم عيل )عليه السال1( 
س1نني يحدثه1م ويعظهم ويرش1د م؛ 
ملاذا؟ ما الذي أوصلهم إىل  ذا الحد؟[. 

أن يش�دني الل�ه س�بحانه إلي�ه م�ن خالل 
تذك�ري بما أنع�م عيل من النع�م العظيمة هو 
شدي إىل الكامل املطلق إىل الكمال، إىل من يعترب 
ارتباط�ي به وقربي من�ه تكريماً يل. لكن الحظ 
كي�ف يكون بالعكس فيم�ا يتعلق بالناس فيما 
بينهم، كيف يش�عر اإلنس�ان بالضعة، يش�عر 
بثق�ل، بوط�أة مع�روف معني أس�دي إليه عىل 

نفس�ه، وصاحبه يك�رر ]أنا عملت ل�ك كذا، أنا 
س�ويت لك كذا... [إىل آخ�ره. ]معرفة الله 11 

نعم الله 11 الدر8 الثالث[ 
أن أراك مم�ن يج�وز يل أن أق�َف مع�ك يف 
موقفك فأؤيدك باعتبار موقفك, باعتبار موقفك 
ح�ق أُؤيدك، لك�ن أن آخذ منك مبل�غ من املال 
فأؤيدك، أَْو تس�دي إيلّ معروف�اً معيناً فأؤيدك 

وأن�ت عىل باطل، ه�ذا مما يعن�ي أنني جعلت 
املقي�اس يف تعام�يل م�ع اآلخري�ن, يف أن أقف 
معه�م, أن أؤيده�م, أن أش�اركهم يف أعمالهم، 
ه�و ما يكون هن�اك من عائ�دات مادية. وهذه 
خطورة بالغة؛ ألن الباطل يس�تخدم املال، املال 
هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، 
فأنت مل�زم بأن تنفق مالك يف س�بيل الله؛ ألن 

الحق ال بد من بذل املال يف سبيله، وأهل الباطل 
يعلم�ون ويتأك�دون ب�أن الباطل ال يس�ر إال 
بواس�طة املال. إذاً فاملال هو س�الح ذو حدين؛ 
فله�ذا يجب عىل اإلنس�ان أن ينظر إىل األش�ياء 
معتم�داً عىل مقايي�س إلهية ولي�س من خالل 
املاديات. ]معرفة الله 11 نعم الله 11 الدر8 

الثالث[ 

مقتطفاٌت نورانية

َمن يقرأ أَْو يسمع بتأمل وإنصاف محارضة ــ ملزمة ــ ]من 
وحي عاشوراء[ سيجد أن الشهيد القائد رضوان الله عليه قد 

وضع اليد عىل الجرح، وشّخص الحالَة التي أّدت إىل سقوط سيد 
الشهداء )الحسني بن عيل عليهما السالم( رصيعاً يف كربالء، 
ـة  واألسباب التي أّدت إىل ذلك، وأسقط ُكّل ذلك عىل واقع األُمَّ
ـة الحلول للخروج من مثل هذه املآيس، لو  اليوم، ووضع لألُمَّ

أنها تبعت كالمه، واستمعت إليه بإصغاء، بطرٍح قَل أن نسمَع 
نظريَه يف عرصنا الحارض، إال من حسني العرص، فجزاه الله عنا 

خري الجزاء.. 

طبيعة الصراع مع أهل الكتاب

تناولنا يف الحلقات السابقة “طبيعَة 
بع1ض  الكت1اب”  أ 1ل  م1ع  ال1راع 
الصف1ات الت1ي تح1دث الل1ه عنه1م يف 
الق1رآن الكري1م ابت1داًء بالتعريِف بهم، 
وم1ن ثم موقفهم من اأنبياء والرس1ل 
بالقت1ل أَْو التكذي1 ، ونتط1رق يف  ذه 
الحلق1ة إىل تحريفهم لكت  الله وبيعها 
بالضالل، وأخربنا عن نفس1ياتهم التي 

تريد للنا8 أن يضلوا الطريَق. 
ويف س1ياق  1ذا املوض1وع تح1دث 
الش1هيد القائُد الس1يُد لسني بدرالدين 
الحوث1ي عن قول1ه تع1اىل: }أََلْم ت1ََر إىَِل 
الَِّذي1َن أُوتُوا نَِصيباً ِم1َن اْلِكتَاِب{ يعني: 
قد أوت1وا نصيباً من الكت1اب، ومع  ذا 
الَل1َة{ يبي1ع  تج1د  1م }يَْش1رَتُوَن الضَّ

الكتاب ويشرتي به ضاللة. 
واعترب الشهيُد القائُد أن من يستبدل 
للغراب1ة  مث1ر  بالض1الل  الل1ه  كت1َ  
والعج  منهم: “أنهم أوتوا نصيباً من 
الكت1اب وكان املفروض أن  ذا الكتاب 

يرتك أثره الطي  فيهم”. 
 وأوضح الش1هيد القائد أن تعاملهم 
“اليهود والنصارى” مع الكتاب تعامالً 
آخر يشرتون به ثمناً قليالً، ثم يتحّركوا 
ليص1دوا ض1الالً، ف1ال يص1در منهم إال 
1ِبيَل{،  ضالل }َويُِري1ُدوَن أَْن تَِضلُّوا السَّ
يعني: أن تنظر إليهم؛ بأنهم وإن كانوا 
أ ل كت1اب أن لديهم ضالال ولن يعطوا 
الن1ا8 إال ض1الال ويري1دون أن يض1ل 

النا8 يف كل سبيل. 

م1ن  ع1رش  الثال1ث  ال1در8   { ويف 
درو8 رمضان{ يش1ر الش1هيد القائد 
إىل صفة أخ1رى أ ل الكت1اب “اليهود 
والنص1ارى” و ي: التحريف لكت  الله 
}إِنَّ الَِّذيَن يَْشرَتُوَن ِبَعْهِد اللَِّه{، أي أنهم 
يستبدلون بعهد الله الذي عهد به إليهم 
وأيمانهم ثمناً قليالً }أُوَلِئَك ال َخالَق َلُهْم 

يِف اآْلِخَرِة{. 
وب1نّي الش1هيُد القائ1ُد أن التحري1َف 
ال1ذي يق1و1ُ ب1ه اليه1ود والنص1ارى: 
الكت1اب  يكتب1ون  اأن1واع،  “متع1دد 
بأيديهم ويقولون  و من عند الله وما 
 و م1ن عنِد الله، ويلوون ألس1نتَهم يف 
إطار لديث يدخلونها وكأنها من كال1 
الله }َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريقاً يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم 

ِباْلِكتَاِب{ }ِلتَْحَس1بُوُه ِم1َن اْلِكتَاِب َوَما 
ُ 1َو ِمَن اْلِكتَاِب َويَُقول1ُوَن ُ َو ِمْن ِعنِْد 
اللَِّه َوَما ُ َو ِمْن ِعنِْد اللَِّه َويَُقولُوَن َعىَل 

اللَِّه اْلَكِذَب َوُ ْم يَْعَلُموَن{. 
ويف  1ذا اإلطار يؤكد الش1هيد القائد 
أن علينا أن نعرَف أن “ ذه نوعية يج  
أن تك1ون ل1ذراً ر1داً يف التعامل معها 
يج  أن تكون لريصاً عىل أن توارهها 

فعالً”. 
كما أش1ار الش1هيُد القائُد إىل العديد 
م1ن الصف1ات الت1ي تح1دث الل1ه عن 
يف  والنص1ارى  اليه1ود  الكت1اب  أ 1ل 
الق1رآن الكري1م، }يَْس1َمُعوَن َكال1َ اللَِّه 
ث1ُمَّ يَُحرُِّفونَُه ِم1ْن بَْعِد َما َعَقل1ُوُه َوُ ْم 
يَْعَلُم1وَن{، وقوله }ِلَم تَْكُف1ُروَن بآيَاِت 

الل1َِّه َوأَنْت1ُْم تَْش1َهُدوَن{، وقول1ه: }ِل1َم 
تَْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ 
َوأَنْت1ُْم تَْعَلُم1وَن{، يعن1ي: يكذب1ون يف 
مس1ائَل يقدمونها ليستحلوا بها أمواَل 
اآلخري1ن يكذبون فيها و 1م يعلمون، 
و 1م  دين1ه  وإىل  الل1ه  إىل  ينس1بونها 

يعلمون بأنها كذب. 
وأضاف: ويحّرفون كتبَه بألس1نتهم 
أثن1اء لديث1ه به1ا يقدمها ع1ىل نمط 
تقديم1ه أش1ياَء  1ي م1ن كت1  الله 
ليخدعك، لتُحَس1َ  أنه1ا يف الكتاب وما 
 ي منه، وأيضاً يّدعي أنها من عند الله 
وليس1ت من عند الل1ه }َويَُقول1ُوَن َعىَل 

اللَِّه اْلَكِذَب َوُ ْم يَْعَلُموَن{. 

موقفهم من كتب اهلل: يحرفونها ويشرتون بها الضاللة ويلبسوا الحق بالباطل



11
األد

العدد

1 رر  ج143 1
18 مار8 12018

)384(
عربي ودولي 

روسيا ترد على بريطانيا باملثل الفلسطينيون يحّضرون لمسيرة »العودة الكبرى« في ذكرى يوم األرض.. 
وتطرد 23 دبلوماسيًا

 : وكاالت
املسرة| متابعات:

اس1تدعت الخارريُة الروس1ية، أمس الس1بت، الس1فرَ الربيطاني، لديها لوري 
بريس1تو، وأبلغته رد ا ع1ىل اإلرراءات التي اتخذتها لندن بحق موس1كو بش1أن 

قضية تسميم ضابط استخبارات رويس سابق يف بريطانيا. 
وأعلن1ت الخاررية الروس1ية أم1س أنها قررت ط1رد 23 دبلوماس1ياً بريطانياً 
ومنحته1م مهلة أس1بوعاً للمغادرة، كما أعلنت س1حَ  ترخيص عم1ل القنصلية 
الربيطانية يف مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا، ووقف نشاط املجلس الثقايف 

الربيطاني يف روسيا. 
وأك1دت الخاررية أن موس1كو تحتفظ لنفس1ها بحق اتخاذ إر1راءات روابية 

أُْخ11َرى ضد لندن. 
ور1اء اس1تدعاء الس1فر الربيطاني، وس1ط أزمة سياس1ة لادة ب1ني البلدين 
فّجرتها لندن بعد ما وصفته بهجو1 كيميائي اس1تهدف العقيد الس1ابق س1رغي 
سكريبال وابنته يوليا يف مدينة سلزبوري رنوبي بريطانيا مطلع الشهر الحايل. 
واتهم كباُر املس1ؤولني الربيطانيني روس1يا بالوقوف وراء تس1ميم س1كريبال، 
وقّرروا فرَض عقوبات عىل موسكو، تتضمن ترليل 23 دبلوماسياً روسياً يف اأيا1 

املقبلة. 
ورفضت موس1كو  ذه االتهاماِت، التي وصفتها بأنها باطلة وال تس1تند إىل أي 

دليل. 

قوات االحتال اإلسرائيلي تستهدف املزارعني 
ورعاة األغنام والصيادين يف قطاع غزة

 : متابعات
اس1تهدفت قواُت االلتالل »اإلرسائييل«، 
صباح أمس الس1بت، مزارعني ورعاة أغنا1 
رشق مدين1ة غ1زة، ويف منطق1ة الفخ1اري 
رشق خان يونس، رن1وب قطاع غزة، فيما 
 ارم1ت بحريت1ُه مراك1َ  الصيادين قبالة 
بح1ر منطق1ة الس1ودانية بنران اأس1لحة 

الرشاشة وخراطيم املياه. 
ق1واِت  ب1أن  محلي1ة  مص1ادر  وأف1ادت 
االلت1الل املتمركزة يف محيط موقع »ملكة« 
أطلق1ت  غ1زة،  مدين1ة  رشق  العس1كري 
الرصاص ص1وب أرايض املواطنني الزراعية 
وعىل رع1اة اأغنا1 رشق لي الزيتون رشق 
املدين1ة، وأرربتهم عىل ت1رك املكان، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات. 

االلت1الل  بحري1ة  زوارُق  واس1تهدفت 
منطق1ة  بح1ر  قبال1ة  الصيادي1ن  مراك1  
الس1ودانية ش1مال غرب املدين1ة، بوابل من 
نران الرشاش1ات الثقيلة، ما أّدى إىل ترضر 
مرك1  صي1د ع1ىل اأق1ل دون أن يبلغ عن 
وقوع إصابات يف صف1وف الصيادين، الذين 
اضط1روا للهروب إىل ش1اطئ البح1ر، خوفاً 

من اإلصابة برصاص االلتالل. 
ويف منطق1ة الفخ1اري رشق خان يونس 
فتح1ت ق1وات االلتالل ن1راَن الرشاش1ات 
الثقيل1ة ص1وب أرايض املزارع1ني ومن1ازل 
املواطنني، دون أن يبل1غ عن وقوع إصابات 

يف املنطقة لتى اللحظة. 
ويأتي استهداف املنازل الحدودية، وسط 
تَح11ّركات غ1ر اعتيادية آللي1ات االلتالل 
عىل الرشيط الح1دودي، وتحلي1ق لطائرات 

استطالع إرسائيلية يف اأرواء. 
م1ن ران  آخر، أعلن1ت فصائل املقاومة 
انط1الق  الس1بت،  أم1س  الفلس1طينية 
التحضرات ملس1رة العودة الكربى يف قطاع 
غ1زة، داعي1ًة لتحش1يد الجما 1ر إلنج1اح 

املسرات. 
صحف1ي  مؤتم1ر  يف  الفصائ1ل  وقال1ت 
لإلعالن عن انطالق فعاليات مسرة العودة، 
إن الفعاليات س1تكون ق1رب الحدود بهدف 
ك1رس الحصار، وس1تكون يف 30 آذار مار8 

املقبل، ذكرى يو1 اأرض. 
وأضاف1ت: أن التَح1ّرَك الوطني س1يكون 
بذك1رى ي1و1 اأرض كبداي1ة واعتبار ذكرى 

النكبة محطة أُْخ11َرى للتَح1ّركات. 
وش1ّددت الفصائ1ُل ع1ىل رضورة توّل1د 
الجما ر يف نرة القضية الفلسطينية. 

بلجيكا تستعيد مسجدها الكبري من 
السعودية خوفاً من انتشار التطرف 

 : متابعات
أقدمت الحكومة البلجيكية عىل إنهاء عقد إيجار املسجد الكبر يف بروكسل، والذي كانت 
تستأرره السعودية، مربرة ذلك بمخاوف من انتشار التطرف، بحس  مصادر رسمية. 

وتأتي الخطوة كأول إعالن رس1مي بلجيكي، عق  أش1هر من املبالثات الدبلوماس1ية 
خل1ف اأب1واب املغلقة، ملن1ع أي خالف مع اململك1ة، وكما ذكرت تقاري1ر لوكالة رويرتز يف 

فرباير املايض. 
وبرزت املخاوف بش1أن أكرب مس1جد يف بروكس1ل، والذي يقع بالقرب من مقر االتحاد 
اأوروب1ي، عق   جمات نفذ ا متش1ددون يف بروكس1ل وباريس عاَم1ي 2015 و2016، 

وأوقعت عرشاِت الضحايا املدنيني. 
وأك1دت الحكوم1ة يف بيان لها، أن القرار يفس1خ عق1داً لإليجار مدت1ه جج عاماً، كانت 

السعودية أبرمته مع لكومة بروكسل. 
ور1اء يف اإلعالن: »العقد سيفس1خ عىل الفور.. نظراً للطريقة التي يدر8َُّ بها اإلْس1اَل1 

يف بلجيكا«. 
وكان1ت بروكس1ل أّررت املس1جد الكب1ر للرياض ع1ا1 ج6ج1، اأمر الذي أت1اَح لأئمة 
املدعومني من الس1عودية الوصول إىل مجتمع متنا1 للمهاررين املس1لمني، ومعظُمهم من 

املغرب وتركيا، مقابَل الحصول عىل وقود أرخص لصناعتها. 
وكانت رابطة العالم اإلْس1اَلمي التي تتخذ من مكة مقراً لها، تدير أمور املس1جد، و ي 

رمعية تمولها اململكة أساساً، يف وقت تنفي فيه الرابطة اعتناقها للعنف مبدأ. 
وكت1  وزيُر الداخلية البلجيكي ران رامبون يف »توي1رت«: »بهذه الطريقة نحن نعالج 

السلفية، والتأثرات املتطرفة والعنيفة«. 

نزوح أكثر من 150 ألف نسمة عن عفرين يف 
يومني جراء القصف الرتكي

 : متابعات
قال مس1ؤول كردي، أمس السبت: 
إن القصف الرتك1ي العنيف عىل مدينة 
عفرين ش1مال غربي س1وريا تس1ب  
بن1زوح أكث1ر م1ن 150 ألف ش1خص 

خالل اليومني املاضيني. 
وأوضح1ت  يف1ي مصطفى، و ي 
مس1ؤول ب1ارز يف اإلدارة املدني1ة التي 
تحكم عفري1ن، أن النا8َ ينزلون عن 
املدينة الرئيس1ية إىل اأرزاء اأُْخ11َرى 
التي تقع تحت السيطرة الكردية، وأن 
آخري1ن ينزلون باتج1اه اأرايض التي 
تقع تحت س1يطرة الجيش الس1وري؛ 
 رباً من القصف الرتكي الذي استهدف 

املدنيني يف مركز مدينة عفرين. 
من رهتهم، أّكد نشطاُء عىل مواقع 
التواصل االرتماع1ي أن ما ال يقل عن 
150 أل1ف ش1خص ف1ّروا م1ن مدين1ة 

عفرين منذ يو1 اأربعاء. 
وتناقلت وس1ائل إعال1 كردية أمس 
أنب1اًء عن اس1تهداف مقات1الت تركية 
ملستش1فى عفرين الرئي1ي الذي أّدى 
إىل مقتل 15 ش1خصاً ور1رح آخرين، 
إال أن الجي1ش الرتكي نفى اس1تهداَفه 
اأنب1اء  تل1ك  أن  مؤك1داً  املستش1فى، 
»عارية عن الصح1ة تماماً« وأنه ينفذ 

الحملة بطريقة ال تؤذي املدنيني. 

من رهته1ا قال1ت متحدثة باس1م 
مكت1  اأمم املتحدة لحقوق اإلنس1ان 
إن املكت  تلق1ى »تقارير مقلقة رداً« 
عن مقتل وإصابة مدنيني يف عفرين. 
وزي1ر  أدان  أُْخ111َرى،  ره1ة  م1ن 
الرويس س1رغي الفروف،  الخارري1ة 
الورود غر الرشع1ي للقوات اأرنبية 
يف سوريا، وذلك يف مقابلة أمس السبت 
م1ع  يئة اإلذاعة والتلفزي1ون التابعة 

للرئيس الكازخستاني. 
وأّكد الفروف تراُرَع مستوى العنف 
يف سوريا يف الفرتة اأخرة، موضحاً أن 
 ن1اك قواٍت يف س1وريا تمث1ل الواليات 
ودوالً  وفرنس1ا  وبريطاني1ا  املتح1دة 
أُْخ11َرى و ذه ليس1ت لرب1اً بالوكالة 

وإنما مشاركة مبارشة فيها. 
ولفت وزير الخاررية الرويس إىل أن 
ب1الَده لن توقع اتّفاق لظر اأس1لحة 

النووية. 
إىل ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية 
الجي1ش  ول1دات  أن  الس1بت،  أم1س 
اأمريكي املتواردة يف رشقي محافظة 
دير ال1زور تعرقل عودة  1ذه املناطق 
إىل سيطرة السلطات السورية، وتمنع 

خروج املدنيني من الرقة. 
وأضاف1ت ال1وزارة: املح1ور اله1ا1 
م1ن عم1ل الس1لطات الس1ورية  1و 
ع1ودة الس1كان يف املناط1ق الرشقي1ة 

م1ن محافظ1ة دير ال1زور، ال1ذي يقع 
تحت س1يطرة القوات املوالية للواليات 
املتحدة من ما يس1مى بقوات س1وريا 
الديمقراطية )قسد( وولدات الجيش 
اأمريك1ي املتوار1دة يف تل1ك املناط1ق 
تع1ارض ع1ودة الس1لطة الرشعي1ة يف 
املؤسسات الحكومية السورية، مبينة 
أن الج1زء ال1ذي تس1يطر علي1ه قوات 
الجي1ش الس1وري م1ن محافظ1ة دير 
الزور، فمنذ 1 ديس1مرب 2017، عاد إىل 

 ناك أكثر من 23 ألف شخص. 
إىل  الروس1ية  الدف1اع  لفت1ت  كم1ا 
أن الس1لطات الت1ي ش1كلتها الواليات 
املتح1دة م1ن »االتح1اد الديمقراط1ي 
لش1مال س1وريا«، ترغم السكان عىل 
البقاء يف الرق1ة وتمنعهم من املغادرة 
إىل مناطق س1ورية آمنة، ولّذرت من 
الخطر الكبر الذي يهدد س1كان الرقة 
رراء الذخائر غ1ر املنفجرة والعبوات 
التي لم يتم إزالتها وراح ضحيتها أكثر 
م1ن 500 ش1خص م1ن س1كان الرقة 
لتى اآلن، مش1رة إىل أن اأمريكيني ال 
يس1محون بدخول املساعدات اأممية 
ولتى أي1ة منظم1ة دولي1ة إىل الرقة، 
علم1اً بأن القرار اأمم1ي الدويل 2401 
ينُصُّ عىل إيصال املساعدات اإلنسانية 
دون  الس1ورية  املناط1ق  رمي1ع  إىل 

استثناء. 
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كلمة أخيرة

شرعية »الذبح«
محمد أمين عزالدين

للمبـادئ  صـارخ  انتهـاك  يف 
واألعـراف  والقيـم  اإلسـالمية 
قامـت التنظيمـاُت اإلجرامية يف 
البيضـاء -كما تابعنا- بذبح أحد 
أرسى الجيش واللجان الشعبية، 
يف تأكيـد عـىل أن هـذه الظاهرة 
التـي  العبـادات  مـن  أصبحـت 
يتقرب بها أولئك إىل الله ورسالة 
ها هو أنه  ذات أبعـاد متعددة أهمُّ
ال يشَء يف التعامـل مـع اآلخرين 
أكانـوا أرسى يف  لهـم  بالنسـبة 
معركة أو اختلفوا معهم يف أفكار معينة إال هذه الطريقة الذبح 

والسلخ.. 
وبهـذا يكون هـادي ورشعيتُـه وَمن معهم قد كشـفوا عن 

الوجه الحقيقي ملرشوع اليمن االتحادي.. 
لقـد ثبت بمـا ال يدَُع مجاالً للشـك تعـاُوُن هـذه الجماعات 
املتطرفـة - والتـي تضـم يف صفوفهـا شـخصياٍت سـعوديًة 
ومرصيـة وليبية - مـع املقاتلني يف صـف ما يُعـَرُف باملجلس 

الوطني، فالتقى اإلصالحي والسلفي الجهادي والداعيش 

تضخم إسرائيل 
وتجريم العقل!

 

محمد ناجي أحمد
 لـم يكن تجريُم فكر )املعتزلة 
( وهو فكر )زيدي( بامتياز –من 
ِقبَـل مشـيخة األزهر وشـيخها 
سـوى  محمـود  عبدالحليـم 
ديفيد  اسـتيفاء التّفاقية كامب 
يف مصـادرة األرض، وتعزيز ذلك 

بمحارصة العقل ومصادرته. 
الـردة التي قادهـا عبدالحليم 
محمـود شـيخ األزهـر تتكامل 
مع الـردة الوطنية والقومية من 
خالل إخـراج مرص مـن معادلة 
اإلرسائيـيل،  العربـي  الـرصاع 
وتوقيـع اتّفاقيـة كامـب ديفيد 
معهـا، فـكان كتابـه »اإلسـالم 
والعقل »ذروة هذا االرتداد العقيل 
املعزز لالرتداد الوطني والعروبي. 
عبدالحليم  بحسـب  فاملعتزلة 
محمود »سجدت للعقل ال لله«. 

العـداُء للعقـل مـن تموجات 
نشاط الوهابية السـعودّي، فلم 
ينترش هذا العداء، ويتضخم أثره 
وتأثـريه إالّ مع تضخـم إرسائيل 
وهيمنتها يف املنطقـة. يف تكامل 

وظيفي يعزز ُكّل منهما اآلخر. 
ليس صدفًة أن تكوَن القطيعة 
مع العقل اإلسـالمي، ناهيَك عن 
العقـل اإلنسـاني متزامـن مـع 
اتّفاقيـة كامب ديفيـد، ومبادرة 
األمري فهد بن عبدالعزيز للتطبيع 

مع إرسائيل. 
وصهيونيـا  غربيـا  املطلـوب 
وسعوديّا هو تحطيم ُكّل أشكال 
املمانعـة واملقاومـة، ويف مقدمة 
ذلك تحطيم العقل الذي يتَحـّرك 
التَصـّدي  بـني  فاعلـة  بجدليـة 

واإلبداع. 
كان رضب القوميـة العربيـة 
موازيـاً للهيمنـة الصهيونيـة يف 
والجـوالن  وسـيناء  فلسـطني، 

واألردن، وجنوب لبنان. 
كان  الظـروف  هـذه  وعـىل 
انتشـار الوّهابية كنقيض للعقل 
وحرية الفكر واإلبداع واالبتكار. 

ما يعني منطقياً أن الجماعاِت 
الوّهابيـة لم تنترش منذ منتصف 

السبعينيات إالّ كوظيفة 

كل تربي���ة ديني���ة أو غي���ر ديني���ة ترّب���ي الن���اس على 
االبتعاد عن اجلهاد والقبول بحالة الظلم والذل والعجز 
واالستس���ام والهوان هي »تربية ش���يطانية« سواءٌ أكان 
مصدَرها عالٌم أو اس���تاذ أو مثقف ، فاإلس���ام هو دين 

الله العزيز ويصنع إنساناً عزيزاً كرمياً عالي الهمة.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبدالحفيظ حسن الخزان*

ب������ال������ل������ِه م��������ا ل�����ل�����ث�����ائ�����ري�����ن ي�������ت�������ام�������ى؟!.. 
م�������ن�������ُذ ارحت���������ل���������َت يُ���������رّق���������ع���������وَن ك�����اَم�����ا

وَك�����������أّن ع�����ص�����رَك م�����ا اس�����ت�����ق�����اَم ل������ف������ارٍس.. 
ِزم��������اَم��������ا ِس�������������������واَك  أع�������ط�������ى  وال  ك��������ا 

ْرَت ش����ع����ب����اً وان��������ف��������ردت ب�����ع�����زم�����ِه..  ثَ�������������������َوّ
ي��������ا واح������������������داً َم�������������َ� امل�������������دى أرق��������اَم��������ا

رَوّض����������������َت ب��������األخ��������اِق ُك������������َلّ س�����ي�����اس�����ٍة.. 
ح�����ت�����ى أَح����������لْ����������َت رص������اص������ه������م أق�������اَم�������ا

ه�������ذي ال������ب������اُد م����س����ح����َت ك��������َلّ ج�����روِح�����ه�����ا.. 
وم�������ض�������ي�������َت وح����������������َدك حت������م������ل اآلالَم�������������ا

وح����م����ل����َت ِص�����م�����َص�����اَم »احل�����س�����ن« وخ���ي���ل���ه.. 
وع���������ب���������رَت ن�������ه�������رَك ع���������ازم���������اً م�����ق�����داَم�����ا

ل������م ت����ل����ت����ف����ْت ل�����غ�����ب�����اِر خ�����ي�����ِل�����َك حل�����ظ�����ًة.. 
أح������ام������ا ال���������ه���������وى  ع��������ش��������َت  وال  ك���������ا 

»ع�����ب�����َدال�����ك�����رمِي« غ��������دوت ف�����ي ش����ه����دائ����ن����ا.. 
رم�����������������زاً يُ������������ش������������ّرُف ث�����������������ورًة وس������ام������ا

أض����ح����ى ض����ري����ُح����ك ص��������رَح ُك����������ِلّ م������ك������ّرٍم.. 
وب��������������دا ن������ض������ال������ك م�����ن�����ه�����ج�����اً ون�����ظ�����ام�����ا

ذاِك���������������راً..  رّب�����������َك  ع����ن����د  ح������ّي������اً  أن��������ت  ُدْم 
م���������ن ي�����ع�����ش�����ق�����ون�����َك غ���������اي���������ًة وم������ق������اَم������ا

أن����ت 
ح�����ي

*في ذكرى الشهيد/ 
عبدالكرمي اخليواني

محمد علي محمد الحبسي - الكنية )أبو مؤمن(
محافظة البيضاء – مديرية رداع – الحفرة 

الحمُد لله القائل: )إِنَّ اللََّه اْشَتَٰى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَلُهم ِبأَنَّ 
ا ِف  َلُهُم اْلَجنََّة، يَُقاِتلُوَن ِف َس�ِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن ، َوْعًدا َعَليِْه َحقًّ
وا ِببَيِْعُكُم  التَّْوَراِة َواْلِنِجيِل َواْلُقْرآِن، َوَمْن أَْوَفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه، َفاْستَبِْشُ

الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه ، َوذَِٰلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(.
الحم�ُد لل�ه الذي وّفقن�ا للقتال ف س�بيله لعالء كلمت�ه والدفاع عن 

املستضعفني ف أرضه.
أويص أه�ي وأقاربي وكل ح�ر بخلِع لباس الذُّل ولب�س ثياب العزة 
والكرامة بتقوى الله والجهاد ف سبيله ، كما أوصيهم بأن يلتحقوا بهذه 
املس�رة القرآنية، وأن ال يفّرط�وا ف اتّباعها أبداً؛ كونها امتداداً ملس�رة 
اِطي ُمْس�تَِقيًما َفاتَِّبُعوُه، َواَل  ذَا ِصَ أنبياء الله وأوليائه قال تعاىل: )َوأَنَّ َهٰ

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن(. َق ِبُكْم َعن َسِبيلِِه، ذَِٰلُكْم َوصَّ بَُل َفتََفرَّ تَتَِّبُعوا السُّ


