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 : الحدود
وتصلا ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشعليَّة 
تقدَاهـا تمليدتني رلهـات اـا ورتء تبحدود، 
وتمّكنـا خـالل تأليّـا1 تبثالثـة تملاضية ان 
تبسـيطرة عىل عدد اـن اوتقع تبعـدّو، كما 
تقتحما اوتقع أُْخــَرى، ونّفــذت عملياٍت 
اتنوعـًة واكثّــفًة عىل اختلـف تألصعدة، 
وسقط خالل ذبك تبعرشتُت ان رنود تبجيش 
تبسعودّي وارتِزقته قتىل وررحى وتم تداري 

عدة آبيات بهم. 
وأفاد َاْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحيفة تملسـرية 
بـأن ُقــوَّتِت تبجيش وتبلجان سـيطرت عىل 
عـدة تلاب كان يتمركز فيها ارتِزقة تبجيش 
ورشـاحة  تبربعـة  انطقتَـي  يف  تبسـعودّي 
تبغربيـة يف رلهة نجرتن، وذبـك إثر عمليتني 
 جوايتـني تم خالبهما تقتحـا1 تلك تبتلاب 

بعد تمشيط ادفعي. 
وأوضح تمَلْصـَدُر أن تبعرشتِت ان ارتِزقة 
تبجيش تبسـعودّي تبذين كانوت يف تلك تبتلاب 
سـقطوت بـني قتيـل ورريح بنـريتن تبجيش 
وتبلجـان خالل تبهجواني، فيمـا الذ بقيتهم 
بابفرتر وسط حابة إرباك كلرية يف صفوفهم. 
وتمّكنا ُقــوَّتُت تبجيـش وتبلجان خالل 
عمليـة »تبربعـة« اـن تداـري آبيتـني كانتا 
بقـوت  تملرتِزقـة  احّملتـني بمجموعـة اـن 

اصارعهم ررتء ذبك. 
وتشـهُد اختلُف رلهات اـا ورتء تبحدود 

 ذه تبفرتة تقدااً نوعيـاً اتوتصالً بُقــوَّتت 
تبجيـش وتبلجـان، حيـُث توتصلـا بشـكل 
اتزتيد عمليات تبسـيطرة عـىل اوتقع تبعدّو 
تبسـعودّي وارتِزقتـه يف عـدة اناطَق خالل 
تأليّا1 وتألسـابيع تملاضية، وسقط خالل ذبك 
تبعرشتُت اـن تبجنود تبسـعودينّي وتملرتِزقة 

قتىل وررحى. 
وعىل صعيـد اتصل، نّفــذت وحدتٌت ان 
تبجيـش وتبلجان تبشـعليَّة  جواني نوعيني 
انفصلني عـىل اوتقع بلجيش تبسـعودّي يف 
اشـعل بجلهة ريزتن، وتضمـن تبهجواان 
تسـتهدف  باملدفعيـة  اكثّــفـاً  تمشـيطاً 

تجمعـات وتحصينات تبعدّو  نـاك، وأّكــد 
َاْصـَدٌر ايدتني بلصحيفـة أن تبعرشتت ان 
تبجنود تبسـعودينّي سـقطوت قتـىل وررحى 

خالل تبعمليتني. 
كمـا أغارت وحدتت اـن تبجيش وتبلجان 
تبسـعودّي  تبجيـش  ملرتِزقـة  اوتقـَع  عـىل 
بـني تبطلعـة وتبشـلكة يف نجـرتن، بعـد أن 
سـّددت رضباٍت ادفعيًة دقيقة تسـتهدفا 
تجمعاتهم وتحصيناتهم، وأسـفرت تبعملية 

عن ارصع وإصابة تبعديد ان تملرتِزقة. 
ان ران  آخـر، تمّكنا ُقــوَّتُت تبجيش 
وتبلجان ان كرس 3 احاوالت زحف وتسـّلل 

بجيش تبعدّو تبسـعودّي وارتِزقته يف ُكــلٍّ 
اـن ربوعـة عسـري وقلابـة رلـل قيس يف 
نجرتن، وتلقى تبجنود تبسعودينّي وتملرتِزقة 
رضبـات اسـّددة واكثّــفـة خـالل تلـك 
تبزحوفـات، أسـفرت عن اـرصع وإصابة 
تبعرشتت انهـم، وتنتها تملحـاوالت تبثالث 
بابفشـل، وبـم يحّقـــق فيهما تبعـدّو أي 

تقد1. 
وبابتـوتزي اـع ذبـك، سـقط عـدٌد اـن 
ارتِزقـة تبجيـش تبسـعودّي قتـىل وررحى 
بكمائَن  ندسية تستهدفتهم يف عسري، حيُث 
تنفجـرت بهم علوتت ناسـفة زرعتها وحدة 

تبهندسة تبعسكريّة يف اجازة. 
ودّاـرت ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان   آبيات 
بجيـش تبعـدّو وارتِزقته يف عسـري ونجرتن 
بطرق اتنوعة، حيُث تم تداري آبيتني بعلوتت 
ناسـفة يف نجرتن، وتم إعطاب ثابثة بقذتئف 
ادفعيـة يف تبربوعـة بعسـري، وتـم تداـري 
تبرتبعة بصاروخ اوره قلابة انَفــذ عل . 
وكانـا تلـك تآلبيـات تحمـل عـىل اتنها 
َعـــَددتً اـن عنـارص تبعـدّو، سـقطوت بني 

رصيع ورريح ررتء تداري ا. 
إىل ذبـك، حصدت وحـدة تبقناصة تبتابعة 
بلجيش وتبلجان أروتح  1 عنرصتً ان عنارص 
تبعدّو بينهم رندي سعودّي، وأوضح َاْصَدٌر 
ايدتنـي بلصحيفة أن تبجندي تبسـعودّي تم 
قنصه اع 5 ان تملرتِزقة يف انطقتَي تبصوح 
ورشـاحة بنجرتن، فيما تم قنص 8 ارتِزقة 
آخريـن قلابة رلل قيس ورشق رلل تبدود يف 

ريزتن. 
بدور ا رضبـا ادفعية تبجيش وتبلجان 
عـدة تجمعـات بجنـود تبعـدّو وارتِزقته يف 
ُكـــلٍّ ان اثلث تبعشـة وتبحماد ورشـاحة 
وتبلقع وخلـف رقابة ارتش بنجرتن، ورشق 
رلـل رحفان يف ريزتن، كمـا تم إطالق عدة 
صوتريخ كاتيوشـا عىل تجمعـات بلمرتِزقة 

غرب رلل تبنار. 
وحّقــقـا تلك تبرضباُت إصابات دقيقة 
أسـفرت عن ارصع وإصابـة تبعرشتت ان 

تبجنود تبسعودينّي وتملرتِزقة.

أخبار

مصرع عشرات الجنود السعودّيين والمرتزقة بينهم 14 بعمليات قنص:

في ظل استمرار الخالفات بين المرتزقة العكيمي وهاشم األحمر بالمحافظة:

السيطرة على عدة تباب يف نجران واقتحام مواقع يف جيزان وتدمري 6 آليات

تحالف العدوان يبيد مرتزقته ويقتل 30 منافقاً بقصف طريانه يف برط العنان 

هجوٌم على مواقع املرتزقة يف جبهة »قانية«

 : الجوف
بعـد  أدوتتـه  اـن  تبتخّلـص  سـياق  يف 
تالسـتغناء عـن خدااتهـم، ترتكـ  تحابُف 
ارتِزقتـه  بحـق  كلـريًة  اجـزرًة  تبعـدوتن 
يف احافظـة تبجـوف، وقتـل أكثـَر اـن 30 
اجندتً اـن ارتِزقته بقصف اتعمد بطريتنه 
تبحربـي، تألاـر تبـذي يؤّكــُد وبمـا ال يدُع 
اجـاالً بلشـك أنهـا عمليـُة تصفيـة وبيس 
عـن طريق تبخطأ؛ كـون تملوقع بم يكن فيه 
أيُّ تقتتـال و و يقُع تحا سـيطرة تبجنود 
تملرتِزقة تبتابعـني ملحافظ تبجوف تملعنّي ان 

قلل تبعدوتن تملرتِزق أاني تبعكيمي. 
وأّكـــدت اصـادُر احليـٌة يف احافظة 
تبسـعودّي  تبعـدوتن  طـريتَن  أن  تبجـوف، 
تسـتهدف، أاس تألول تبخميـس، تبعرشتِت 
اـن تبجنـود تملرتِزقـة تبتابعـني بحكواـة 
تبفاّر  ادي وتبذيـن تم تجنيُد م عن طريق 
تبقيـادي يف حـزب تإلصـالح تملرتـِزق أاـني 
تبعكيمي تملعـنّي ان قلل تبريـاض احافظاً 

بلجوف. 
طائـرتت  أن  تملصـادر  تلـك  وأوضحـا 
تبعدوتن شـنا عدة غارتت روية عىل اوقع 
تابـع ملا يسـمى تبلـوتء تألول حـر6 حدود 
تبتابع بحكواة تملرتِزقـة، يف رلال »تبربعة« 
بمديريـة بـرط تبعنـان، اا أَدَّى إىل سـقوط 

ثالثني قتيل ان تبجنود تملرتِزقة. 
ويـرى ارتقلـون أن  ـذه تملجـزرة تبتي 
يرتكلهـا طـريتن تبعـدوتن تبسـعودّي بحق 

ارتِزقتـه يف تبجـوف تأتـي يف وقـا تشـهد 
تملحافظـة توترتً غري اسـلوق بـني تملرتِزق 
أاني تبعكيمي، وبني تملرتِزق  اشـم تألحمر 
قائد اا يسمى تملنطقة تبعسكريّة تبسادسة 
تملعـني اـن قلل تبعـدوتن، تألار تبـذي قوبل 
برفـض تبعكيمي تبقيـادي يف حزب تإلصالح 
أليـة توريهـات وتعليمات صـادرة ان قلل 
تألحمر، اا دفع تألخري -بحس  ارتقلني- إىل 
تصفية حساباته وإرسال إحدتثيات تملوتقع 
تبعسـكريّة تبتابعة ملحافـظ تبجوف تملرتِزق 
إىل غرفة عمليات تحابف تبعدوتن تبسـعودّي 

برضبها يف عملية تصفية وتضحة. 
وبيّنـا اقاطـُع تبفيديـو تبتـي نرش ـا 
ناشـطون يف اوتقـع تبتوتصـل تالرتماعـي 
تبجنوَد تملرتِزقَة تبقتىل وقد تحّوبا إىل أشـالء 
اتناثـرة يف تبصحـرتء، كمـا بيّنـا تبقتـىل 
و م فـوق تألطقم تبعسـكريّة تبتي أحرقها 
تبطريتُن بَمن عليها ان تملسـلحني؛ بيتأّكــَد 
بلمخدوعني أن تبعدوتَن ال يفرُِّق بني صديقه 
وعـدوه يف حـرب تإلبـادة تبتـي يشـنها عىل 
تبيمنيـني انـذُ أربعـة أعوت1 بـدون أي وره 

َحّق. 

 : البيضاء
نّفـــذت ُقـــوَّتُت تبجيـش وتبلجـان تبشـعليَّة، أاس 
تبجمعـة، ُ ُجواـاً نوعيـاً عـىل عدد اـن اوتقـع ارتِزقة 
تبعدوتن يف احافظة تبليضاء، وكلّــدتهم خسائَر برشية. 
وأفـاد َاْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحيفة تملسـرية بأن تبهجو1 
تسـتهدف عدة اوتقـع بلمرتِزقة يف رلهـة قانية، اوضحاً 
أن تبهجـو1 تـم بشـكل الاغا سـلّ  حابَة إربـاك كلرية 

بلمرتِزقة. 
وأّكـــد تمَلْصـَدُر أن تبعديـَد اـن تملرتِزقـة تبذيـن كانوت 
 ناك سـقطوت قتىل وررحى بنريتن تبجيش وتبلجان خالل 

تبعملية، فيما الذ بقيتهم بابفرتر. 

مصادر أمنية تكشف لصحيفة المسيرة تفاصيَل العملية:

القبُض على أخطر زعماء تنظيم القاعدة وذراعه يف 
تعز بعملية أمنية نوعية

 : تعز
وقع أحُد أخطر قادة تنظيم تبقاعدة 
تبعربيـة  تبجزيـرة  تإلررتاـي يف شـله 
)ارصي تبجنسـية( يف قلضـة ُقــوَّتت 
تألاـن يف تعـز تبتابعة بحكواـة تإلنقاذ 
تبوطني وتملسؤول عن ررتئم قتل ونه  
تبقرى وتسـتلاحتها  اتعددة وترتيـاح 
وقاد اجاايَع إررتاية قاتلا إىل ران  
فصائـل تبعـدوتن يف ادينة تعـز قلل أن 
ينتقَل إىل ُعزبة تبزرتري بمديرية رشع  
تبرونـة و ناك ترتكـ  ررتئـَم فظيعة 
بيقَع أخـريتً يف قلضة تبعدتبـة بعد أكثر 

ان عا1 ان تملالحقة وتبتحري. 
وأفاد َاْصَدٌر أاني بصحيفة تملسـرية 
بأن تألرهـزة تألانية تمّكنـا ان إبقاء 
تبقلـض عيل تملدعو ناري احمد يونيس 
تبخـويل )ارصي تبجنسـية( تملكنّى أبي 
علدتبلـه تملرصي أحد أخطر قادة تنظيم 
تبقاعـدة تإلررتاـي يف شـله تبجزيـرة 

تبعربية. 
وأوضـح تمَلْصَدُر أنه تـم تبقلض عىل 
تملجـر1 تملرصي، حيـُث راء بعـد تتلّع 
ورصد دقيق اـن قلل تألرهـزة تألانية 
يف  تتعقلـه  كانـا  تبتـي  وتبعسـكريّة 
تملنطقـة تبوتقعة بـني اديريات رشع  

تبسال1 ورشع  تبرونة واقلنة. 
وكان تملجـر1 تملرصي قد فـر إىل تلك 
تملناطق بعـد  روبه ان عزبـة تبزرتري 
إثـر تطهري ا ان قلـل تبجيش وتبلجان 
تبشـعليَّة وتألرهزة تألانية يف فربتير ان 

تبعا1 تملـايض يف عمليـة أعقلا إرشتف 
تملجر1 تملرصي عىل قيا1 عنارص تنظيم 
تبقاعـدة بارتيـاح قرى تبعزبـة وتنفيذ 
عمليـات إعـدت1 بحـق تملوتطنـني بينها 
عملية تصفية تبشيخ إدريس تبرشعلي 
وتبتي قـا1 تبتنظيـم بتصوير ا وظهر 
تبتنظيـم تملجـر1  فيهـا صـوت زعيـم 
تملرصي و و يحّقــُق اع أحد تملوتطنني 
تبشـيخ  رثـة  رانلهـم  إىل  كان  فيمـا 

تبرشعلي بعد تصفيته. 
وكان تنظيـُم تبقاعدة خـالل توترد 
تعـز بـث  تملـرصي يف ادينـة  زعيمـه 
تسـجيالً اصورتً بقيا1 تألخري بجلد عدد 
اـن تملوتطنـني يف وضـح تبنهار وسـط 
تملدينة يف أحياء يسـيطر عليها تبتنظيم 
وتحيط به أحياء يسيطر عليها ارتِزقة 
تبعدوتن تبذين يقاتلون رنلاً إىل رن  اع 
تنظيم تبقاعدة تبذي بدوره يقاتل  ناك 
بأسلحة أاريكية تبصنع كما تم تبكشف 
عنه اؤخرتً بعد تقارير صحفية أررتها 

قنوتٌت وصحٌف أاريكية وأوروبية. 
وأوالُده  تملـرصي  تملجـر1ُ  أدتر  كمـا 
عملياِت تسـتقطاب تألطفال وتجنيد م 
بلقتـال يف صفـوف تبعدوتن تحـا رتية 
تنظيـم تبقاعـدة وكذبك أدتر عـددتً ان 
عمليـات تالغتيـال تبتـي تنتـرشت بني 

فصائل تبعدوتن. 
وعق  تبقلض عليه تعرتف نشـطاُء 
اؤيـدون بلعـدوتن أن تملجـر1 تملـرصي 
كان اـن تملسـؤوبني عـن عمليات نه  
تملمتلكات تبعااة ونهـ  تبلنوك يف تعز، 
بينها عملية نه  ارصف تبكريمي. 
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 : خاص:
أدتن تملكتُ  تبسـيايسُّ ألنصار تبله تملجـزرَة تإلر ابية 
تملرّوعة تبتي ترتُكلا بحق تملسـلمني تملصلني يف نيوزبندت، 
وتبتـي خّلفا عرشتِت تبشـهدتء وتبجرحـى، اؤّكــدتً أن 
»تبجريمة إر ابية بشعة ال يمكن تربيُر ا أَو تبتقليُل ان 

وحشيتها تحا أي عنوتن«. 
ويف بيان به تلقا صحيفة تملسـرية نسخة انه، أّكــد 
تملكتُ  تبسـيايّس ألنصار تبله أن  ذه تبجريمة تإلر ابية 
تعترب تنعكاساً بحمالت تبتحريض وتبكرت ية تملمنهجة يف 
تبغرب ضد تإلْســاَل1 وتملسـلمني«، اعزياً »أرس تبشهدتء 

وتملسلمني َرميعاً يف  ذت تملصاب تملؤبم«. 
ويف تبسياق، أشـار رئيُس تبلجنة تبثورية تبعليا احمد 

عـيل تبحوثي يف بيـان إدتنـة بلجريمة بحق تملسـلمني يف 
نيوزبندت، إىل أن ترتكاب  ذه تبجرتئم يؤّكــُد وقوَف رعاة 

تإلر اب ورتء تبشحن تبعنرصي ضد تملسلمني. 
وأضـاف تبحوثـي: »بقـدر اـا القـا  ـذه تبجريمة 
تسـتنكارتً دوبياً فإننا ندعـو دول تبعابم إىل إعالء تبصوت 
تملطابـ  بوقف تبعـدوتن تإلر ابي تألاريكـي تبربيطاني 
تإلرستئيـيل تبسـعودّي تإلاارتتي وحلفائه عـىل تبيمن، ال 
سيما وتبعدوتن وتبحصار اتوتصل انذ أربع سنوتت و و 
تألكثر وحشـيًة وتطرفـاً عرب تبتأريخ، وتبذي سـفك واا 
يزتل دااء عرشتت تآلالف ان تألطفال وتبنسـاء وتملدنيني 
بقصـف تبطـريتن تبذي ترتكـ  ررتئم وتضحـة تنتهكا 
تبقانـون تبـدويل وتإلنَْســـاني بأكثـَر ان خمسـة آالف 

تنتهاك بحس  تألام تملتحدة«. 

أخبار

بعد تأييد مجلس الشيوخ لقرار وقفها:

رئيُس الثورية العليا يعتبر الجريمة من مظاهر الشحن العنصري ضد المسلمين:

المكتب السياسّي ألنصار اهلل ينّدد بجريمة استهداف المصلين في نيوزلندا ويعتبرها انعكاسًا لحمالت التحريض الغربية

المرتِزقة يواصلون خروقاتهم بالقصف المتواصل في 
الحديدة لتنفيذ مخطط االحتالل ونسف اّتفاق السويد:

استشهاد وجرح 14 مواطناً يف 
مجازَر جديدة لتحالف العدوان 

بمحافظتي حجة وصعدة
 : خاص

وتَصـَل طريتُن تبعـدوتن تألاريكي تبسـعودّي ترتكاَب 
تملجازر ضد تملدنيني خالل تبيواني تملاضيني، حيث ترتك  
اجازَر بسلسلة ان تبغارتت يف احافظتَي حجة وصعدة 
أّدت إىل تستشـهاد وإصابـة  1 اوتطنـاً، كما تسـتمرت 
خروقـات تبعـدوتن يف احافظة تبحدية، حيث تسـتهدف 
انازل وازترع تملوتطنني باملدفعية تبثقيلة وتبرشاشـات 

تملتوسطة. 
وقال َاْصَدٌر احيل بصحيفة تملسرية بمحافظة حجة: 
إن طريتَن تبعدوتن تستهدف سيارة ملتسوقني عائدين ان 
سوق تبهيجة يف انطقة خدالن بمديرية استلا احافظة 
حجة، أاس تألول تبخميس، اا أدى إىل تستشهاد خمسة 

اوتطنني وإصابة تثنني آخَرين. 
وأشـار تمَلْصَدُر إىل أن طريتن تبعدوتن تسـتهدف انزَل 
اوتطن غرب بني حسن بمديرية علس بمحافظة حجة، 
اا أدى إىل تستشهاد اوتطن وإصابة آخر بجروح بليغة. 
ويف احافظـة صعدة، قـال َاْصَدٌر احـيل: إن طريتن 
تبعدوتن شـن غارة عىل سـيارة اوتطـن بمنطقة غافرة 
يف اديريـة تبظا ـر تبحدودية بمحافظـة صعدة أّدت إىل 

تستشهاد اوتطنني تثنني وإصابة ثالثة آخرين. 
ويف احافظـة تبحديدة، تسـتمرت ارتِزقة تبعدوتن يف 
خرق تتّفـاق تبتهدئة، حيث تسـتهدف تبغـزتة وتملرتِزقة 
بقذتئف تبهاون وبابرشاشات تملتوسطة ازترَع تملوتطنني 
يف ادينة تبدريهمي، كما قصفوت باملدفعية وتبرشاشـات 

قرية تبزعفرتن واا راور ا يف انطقة كيلو16. 
وأَضـاَف تمَلْصَدُر أن تبغـزتَة وتملرتِزقة قصفوت بابهاون 
قريـَة تبشـع  يف اديرية حيس، كما قصفـوت باملدفعية 
وبابرشاشـات تبثقيلـة وتملتوسـطة انطقـة تبفـازة يف 

اديرية تبتحيتا. 
وبفا تمَلْصـَدُر إىل أن ارتِزقة تبعدوتن قصفوت بقذتئف 
تملدفعيـة وتبرشاشـات تبثقيلة باتجاه حـارة تبضلياني 
وفنـدق تالتّحـاد وأحياء سـكنية ان شـارع تبخمسـني 
بمدينـة تبحديـدة، الينـاً أن طـريتن تبعـدوتن تبحربـي 
وتبتجسيس حّلق بكثافة يف أروتء اديريات زبيد، تبتحيتا، 

تبجرتحي، حيس وادينة تبدريهمي. 

علماء اليمن يحّملون الحكومات الغربية مسؤولية حماية المسلمين في جميع البلدان: 

»الخارجية« تدين الهجوم اإلرهابي على املسجَدين يف نيوزلندا وتؤّكــد 
موقَف اليمن يف محاربة املتطرفني

إدارة ترامب ترفض قرار الكونجرس وتؤّكــد استمرار مشاركتها يف العدوان على اليمن 

حكومة الفاّر هادي ترفض تجديد جوازات سفر نجل الرئيس الحمدي وأسرته املقيم يف الخارج 

 : صنعاء

تملهنـد6  شـا1 رشف  تبخارريـة  وزيـُر  أدتن 
علدتبلـه، تالعتدتَء تإلر ابيَّ تبذي تسـتهدف تملصليني 
يف اسـجَدين بمنطقة كرتيسا شـرييش يف نيوزبندت 

وأودى بحياة 0  وإصابة أكثَر ان 0  آخرين. 
وأّكــد رشف يف رسـابة بعثها بنظريه تبنيوزبندي 
وينسـتون بيرتز، أن تستهدتَف تألااكن تبدينية يتناىف 
كافة تألديان تبسـماوية وتألخالق وتألعـرتف وتبقيم 
تإلنَْســـانية وتملوتثيـق تبدوبيـة، اعرباً عـن تعازي 
تبحكواة وتبشـع  تبيمني بحكواة وشع  نيوزبندت 
وأرس تبضحايا، اتمنياً تبشفاء تبعارل بلمصابني. 

ورّدد وزيُر تبخاررية تبتأكيَد عىل اوقف حكواة 
تإلنقـاذ بابجمهوريـة تبيمنية تبرتسـخ بوقوفها ضد 
تألعمال تإلر ابية وتسـتهدتف تملدنيني، وتبتأكيد عىل 

أن تإلر ـاب وتبتطـرف  دُفهمـا تداـري تملجتمعات 
وتبتأثري تبسللي عىل نسيجها تالرتماعي. 

بدور ا، أدتنا رتبطُة علماء تبيمن » ذه تبجريمة 
وكل تبجرتئـم تإلر ابية بحق تإلنَْســـانية بتعرب عن 
رفضها بـكل أشـكال تإلر ـاب تبيمني تملتطـرف أَو 
تبدتعيش تملتوحـش فاإلررت1ُ وتبتوحُش ال دين به وال 
يعرب إال عن أصحابه وان يتسـرت عليهم أَو يشحنهم 
باألفكار تملتطرفة ضد تآلخر سـوتٌء أكان اسـلماً أَو 
غـري اسـلم«.  وأّكــد علمـاُء تبيمن يف بيـان تلقا 
صحيفة تملسرية نسخة انه، أن  ذه »تبجريمة تعرب 
عن ادى تبوحشـية تبتي حملهـا تملجراون وتعرب يف 
نفس تبوقا عن ادى تبكرت ية تبتي يحملها تبتطرف 

تبيمني ضد تملسلمني تبعزل يف تبدول تبغربية«. 
وأضـاف تبليـان »إن تبربطـَة تقـُف باسـتغرتب 
وتستهجان شديَدين أاا1 تزدوترية تملعايري وتناقض 
تملوتقـف اـن تإلر ـاب وتإلرـرت1 وتبتوحـش بحـق 

تإلنَْســـانية سـوتء ضد تملسـلمني يف نيوزبنـدت أَو يف 
تبيمـن أَو يف غـزة تبتـي قصفتهـا طائـرتُت تإلررت1 
تبصهيوني باألاس بمائة غـارة وتبيمن يقصف عىل 
ادتر أربع سـنوتت بابطائرتت تألاريكية تبسـعوديّة 
بيسـا  وتبيمـن  غـزة  أبنـاء  وأروتح  أنفـس  وكأن 
احسـوبة عـىل تإلنَْســـانية«، احمـالً »تبحكواة 
تبنيوزبنديـة وغري ـا ان تبـدول اسـؤوبية حماية 
تملسلمني وتحرتت1 حقوقهم واوترهة تبتطرف وتبحد 
اـن تبكرت ية ضد تإلْســـاَل1 وتملسـلمني كما نحمل 
تبنظـا1 تبسـعودّي وتبكيـان تبصهيوني تملسـؤوبية 
تبكاالة عن تبجرتئم تبتي ترتك  بحق تبشع  تبيمني 
وتبفلسـطيني وعـىل تبشـعوب أن تكون أكثـر وعيا 
وحذرت اـن تملتطرفني وتبتكفرييـني تبذين يعيثون يف 
تألرض تبفسـاد ويُهِلكون تبحرث وتبنسـل ويوّزعون 
تملـوت يف ُكـــّل اـكان بدعم وتسـهيل اـن أاريكا 
وبريطانيا تبرتعيتني بإلر اب تبصهيوني وتبدتعيش«. 

 : متابعات
أّكـــد وزيـُر تبخارريـة تألاريكي 
اايك بواليـو، أاس تبجمعـة، رفَض 
تملشـاركة  بوقـِف  تبقاطـع  بـالده 
تألاريكيـة يف تبعدوتن عـىل تبيمن رغم 
تصويـِا اجلس تبشـيوخ عـىل قرتر 
تملسـاندة تألاريكيـة بتحابـف  وقـف 

تبعدوتن. 
تبشـيوخ  اجلـُس  وصـّوت 
ثالثـة  قلـل  تألاريكـي  بابكونجـر6 
أَيَّا1 عىل قـرتر وقف تبدعـم تألاريكي 
بتحابف تبعدوتن بشـكل كاال وحظي 
تبقـرتر بتأييـد 56 عضوتً اـن إرمايل 
100 عضـو، غـري أن تبليـا تألبيـض 
كان قد تسـتلق تبتصويـَا وأّكــد أن 
تبرئيـَس تألاريكي دونابد ترتا  ينوي 
تسـتخدت1َ حّق »تبفيتو« إلبطال تبقرتر 

تبذي تتخذه اجلُس تبشيوخ. 
اـن رانله، أّكــد وزيـُر تبخاررية 
تألاريكـي اايـك بواليو رديـَة نوتيا 

ترتا  تستخدت1َ تبفيتو إلبطال افعول 
تبقـرتر وقال يف ترصيحـات، أاس: إن 
»إَدتَرة ترتا  ترُفُض تقييَد تملساعدتت 

بلتحابف تبذي تقوده تبسعوديّة«. 
وأضـاف: »ندعـُم تبتحابـَف تبـذي 
تقـوده تبسـعوديّة يف تبيمـن« بـل إنه 
تعتـرب تسـتمرتر تملشـاركة تألاريكية 

يف تبعـدوتن عىل تبيمن تكتسـ  أ ميّة 
بحقوق تبيمنيني قائـالً: إن »ان يهتم 
بحقوق تبيمنيني وحياتهم فعليه بدعم 

تبتحابف تبذي تقوُده تبسعوديّة«. 
حـقَّ  ترتاـ   تسـتخد1  حـال  ويف 
»تبفيتو« فإن تبقرتَر سيحتاُج إىل إعادة 
طرحه تبتصويا َوإذَت حظي بتصويا 

ثلثَي أعضاء تملجلس فإنَّ ذبك سيلطل 
افعـوَل »فيتـو ترتا « و ـو اا يعد 
اسـتلعدتً خصوصاً أن تبقـرتَر حظي 
بأصـوتت أكثـر اـن نصـف تألعضاء 

بقليل. 
ووصـف سياسـيّون اـا رـرى يف 
تبكونجـر6 بأنـه ارسحيـة بإليحاء 
بورـود خالف أاريكي حـول تبعدوتن 
عـىل تبيمن فيما تظـلُّ تبنتيجة تبثابتة 
أن تبتصويَا عىل تبقرترتت تبتي توقف 
تجـري  عـادًة  تألاريكيـة  تملشـاركة 
إدترتُها بشـكل اسـلق تسمُح برتتا  

بإبطابها باستخدت1 تبفيتو. 
وأشـاروت إىل أن تبقـرتر عنداا كان 
اجـرد ارشوع صـّوت عليـه 100% 
ان أعضاء تملجلـس تألاريكي وعنداا 
تبقـرتر ذتتـه بلتصويـا بم يحـَظ إال 
بتصويا 56 عضوتً فقط بما يسـمح 
برتتا  باسـتخدت1 حـق تبفيتو وتبذي 
سـيؤدي بحصول تبواليات تملتحدة عىل 

تملزيد ان تألاوتل تبسعوديّة. 

 : خاص
توتِصُل حكواُة تبفاّر  ادي اسلسـَل تبعلث دتخل تبسلك تبدبلواايس تبذي 
شهد خالل تبسنوتت تملاضية تالعلاً وفسادتً كلريتً بيس به اثيٌل ان قلُل، وذبك 
ان خالل تبتعيينات تبعائلية وتقاسم تملناص  يف سفارتت بالدنا بني تملسئوبني 
وتبوزرتء يف حكواة تملرتِزقة وتحوبا تلك تبتعيينات يف تبسـفارتت وتمللحقيات 
إىل  لـات وعطايـا يتم انحها بلمرتِزقة وعائالتهم يف أكرِب عملية فسـاد أرض 

بُسمعة تبيمن. 

بـم يقترِص تبفسـاُد وتالختـالالُت عند  ـذت تبحد بـل وصل َحــدَّ تملتاررة 
بابجـوتزتت تبدبلوااسـية وتحتكار ا مَلـن يقفون يف صفـوف تبعدوتن فقط، 
حيث رفضا اا يسـمى خارريـة تبفاّر  ادي إصدتَر روتز سـفر دبلواايس 

بنجل تبرئيس تبشهيد إبرت يم تبحمدي. 
وأّكـــد َاْصـَدٌر اقّرب اـن نجل تبرئيس تبشـهيد تبحمـدي يف ترصيح 
خاص بصحيفة »تملسرية« أن اا يسمى وزترة تبخاررية يف حكواة تملرتِزقة 
رفضا إصدتر روتزتت دبلوااسـية بنجل تبرئيس تبشهيد إبرت يم تبحمدي 
بـدالً عن تبجـوتزتت تملنتهية به وألرستـه وتبذي يدُر6ُ حابياً تملارسـتري يف 

 وبندت. 

وأوضـح تمَلْصَدُر أن ذي يزن نجل تبرئيس تبشـهيد إبرت يـم تبحمدي تقّد1 
بطلـٍ  إىل تبسـفارة تبيمنيـة يف  وبندت و ـي بدور ا قااا بإرسـال اذكرة 
بلمسـئوبني تملرتِزقة يف تبخاررية تبيمنية بابرياض وطللا انَح نجل تبرئيس 
تبحمـدي وأرستـه روتزتت سـفر، إال أن تبردَّ اـن خاررية تبفـاّر  ادي كان 
بابرفض تملطلق، و و اا أثار تستياًء كلريتً يف أوساط تبجابية تبيمنية يف  وبندت 
رـرتء  ذت تبتعاال تبوقح ان قلل تملرتِزقة تبقابعـني يف فنادق تبرياض، اليناً 
أن روتز سفر ذي يزن أصدر يف تبعا1 1008، وتم تجديُده ارتني قلل تبعدوتن، 
بكـن  ذه تملرة رفضا خاررية تملرتِزقة  ادي تجديد تبجوتزتت أَو تسـتخرتج 

روتزتت رديدة به وألرسته دون اربّر. 
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 : حسين الكدس
نّظم أبنـاُء وورهاُء اديرية صنعاء تبقديمة، 
أاـس تألول، وقفـًة قلليـًة اسـلحة وذبك تحا 
شـعار »ررتئُمكـم تفضحكـم وبـن تزيَدنـا إال 

صمودتً وثلاتاً«. 
وخـالل تبوقفـة أّكـــد تبحـارضون عىل أن 
ررتئم تبعدوتن واجـازره تملرتكلة بحق تألبرياء 
دبيـل قاطع عىل فشـلهم يف تحقيـق اطااعهم 
تبخليثـة وتبدنيـة وتملتمثلـة يف تحتـالل شـع  
تبحكمـة وتإليَْمــان ونهـ  خريتتـه وثروتتـه، 
اشـريين إىل عجز تبعدوتن وتكلّــده تبخسـائر 
تبفادحـة يف تبعتـاد وتألروتح ان قلـل أويل بأ6 

تبشديد تبجيش وتبلجان تبشعليّة. 
 وأّكـــد تبليان تبصادر عن تبوقفة عىل تألخذ 
بابثأر وتالقتصاص ان ارتكلي رريمة ُكـَشـر 
وذبـك ان خـالل رفـد تبجلهات باملـال وتبررال 
وتبتنكيـل بابعـدّو يف اختلـف تبجلهـات، دتعياً 

قلائـل تبيمـن تألبيـة إىل اوتصلة رفـد تبجلهات 
بلدفاع عن تبعرض وتبذود عن تبوطن. 

 ودعا تبلياُن تبُقــوََّة تبصاروخية بألخذ بابثأر 
وتالنتقـا1 بشـهدتء حجـور بـَدّك دول تبعـدوتن 
بابصوتريـخ تبلابيسـتية، احـذرتً دول تبعدوتن 
وارتِزقتـه ان إشـعال تبفتـن وإثـارة تبنعرتت 

تبطائفية وتبتي ال يسمح بها تبشعُ  تبيمني وبن 
يتهـاون أاااها.  وأ اب تبليان برضورة إْحيَـاء 
اسـريتت تبصمود وتالسـتعدتد تبكااـل إلْحيَـاء 
فعابيـة تبعا1 تبرتبع ان تبصمود تألسـطوري يف 
ورـه تبعدوتن تبغاشـم، دتعيـاً تبشـعَ  تبيمني 

بمختلف طوتئفه بلمشاركة تبفّعابة. 

أخبار

استنكارًا لمجزرَتي ُكـَشـر ومستبا بحجة:

فيما األكاديميون والموظفون والطالب ينّددون بجريمة ُكـَشـر خالل وقفة احتجاجية:

 في وقفة قبلية حاشدة

 : الحديدة
نُّظمـا، أاـس عق  صـالة تبجمعة، يف 
عـدد ان اسـارد ادينة تبحديـدة وقفاٌت 
تحتجاريـة؛ تنديـدتً بجريمـة تبعـدوتن يف 
انطقة طـالن بمديرية ُكـَشــر احافظة 

حجة. 
وأدتن تملشـاركون يف تبوقفـات تملجـزرة 
تملرّوعة تبتي ترتكلها طـريتن تبعدوتن بحق 
أبناء ونسـاء وأطفال انطقـة طالن وتبتي 

رتح ضحيتها تبعـرشتت ان تألبرياء اا بني 
شهيد ورريح، احملني قوى تبعدوتن وان 
خلفها أاريكا وبريطانيا تملسؤوبية تبكاالة 
عن  ذه تبجريمة تبلشعة بحق أبناء تبيمن. 
ونـّددت تبلياناُت تبصـادرُة عن تبوقفات 
اـن  وتبعدوتنيـة  تملنحـازة  بابترصيحـات 
قلل وزيـر خاررية بريطانيا، وتسـتمرتره 
بابتهديد بحرب شـاالة وعدوتن شاال عىل 
شعلنا تبيمني، اا يؤّكــد تبدور تبربيطاني 
تمللـارش يف تبعـدوتن عـىل بالدنـا وحصـار 

شعلنا. 
وتبلجـان  تبجيـش  تبليانـات  وطابلـا 
تبشـعليّة برسعـة تبـرد تبقـوي عـىل  ذه 
تبجريمـة وبابشـكل وتبتوقيا تملناسـلني، 
وتبلجـان  تبجيـش  تنتصـارتت  الاركـني 
تبشـعليّة وتبقلائل يف انطقة ُكـَشــر عىل 
قوى تبفتنة وتبضالل، دتعية أبناء تبيمن إىل 
اوتصلـة تبصمود وتبثلـات حتى يتحّقــق 

تبنرص عىل ُكــّل تملرتِزقة وتبخونة. 

وقفات احتجاجية بمديريات الحديدة تؤّكــد مساندة الجيش واللجان الشعبّية للرد على جرائم العدوان

مديريات أمانة العاصمة تنظم عدة وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة؛ للتنديد بجرائم العدوان 
 : صنعاء

نُّظمـا بأاانـة تبعاصمـة عقـ  صـالة 
تبجمعة، وقفاٌت تحتجاريٌة؛ بلتنديد بجريمة 
تبعدوتن تبسعودّي تألاريكي بمديرية ُكـَشـر 
تحا شعار »ررتئمكم تفضحكم وبن تزيدنا 

إال صمودتً َوثلاتاً«. 

أن  تبوقفـات  يف  تملشـاركون  وأّكـــد 
اجـزرة تبعـدوتن يف اديريـة ُكـَشــر وتبذي 
رتح ضحيتهـا أكثـر ان )3 ( شـهيدتً رلهم 
اـن تبنسـاء وتألطفـال رريمـة حـرب بـن 
تسـقط بابتقـاد1.  وطابلا بيانـات صادرة 
عـن تبوقفـات تبُقـــوَّة تبصاروخية بلجيش 
وتبلجان تبشـعليّة بابرد عـىل اجازر تبعدوتن 

بحق تألطفال وتبنساء. 
ودعـا تبليانات قلائل تبيمـن إىل اوتصلة 
تبنفـري ورفـد كافـة تبجلهـات دفاعـاً عـن 
تألرض وتبعـرض دتعية أبناء تبشـع  تبيمني 
إىل تبحشـد تبكلري ملسـريتت أربعـة أعوت1 ان 
تبصمـود يف اوترهة تبعـدوتن يو1 16 اار6 

تبقاد1. 

أبناء ووجهاء صنعاء القديمة: جرائُمكم تفضحكم َولن تزيدنا إال صمودا َوثباتا

مركز جامعة صنعاء لحقوق اإلنسان يناقش الدوَر األممي يف العدوان على اليمن وجمود القوانني الدولية
 : خاص

بجااعـة  تألول،  أاـس  أقيـم، 
صنعاء، ندوٌة توعويـٌة حا عنوتن 
»تبعـدوتن عـىل تبيمـن وتبقانـون 

تبدويل تإلنساني«. 
ويف تبنـدوة تبتـي نّظمهـا اركُز 
رااعـة صنعـاء بحقوق تإلنسـان 
وقيا6 تبـرأي تبعا1، قـّد1 كوكلٌة 
اـن تألكاديميني وتبلاحثـني أورتَق 
عمـل، تطرقـا إىل خـرق تحابـف 
تبعـدوتن بـكل تبقوتنـني تبدوبية يف 
عدوتنـه عىل تبيمن، وسـط تغاٍض 

أامي ودويل اتعمد. 
وبحضـور حشـد اـن تبطـالب 
قـد1  وتألكاديميـني،  وتبطابلـات 
ُكـــلٌّ اـن رئيـس اركـز رااعة 
صنعـاء بحقوق تالنسـان تبدكتور 

احسن تبشاحذي وتبدكتور اطهر 
عقيـدة، وتبدكتـور زيـد تبوريـث، 
وتبدكتورة نجوى نعمان، وتبدكتور 
اجا ـد تبشـعلي، خمسـة أورتق 
عمـل تطرقا إىل أسـابي  وسـائل 
تحابف تبعدوتن تإلعالاية تبتضليلية 
تبهادفة إىل خدتع تبرأي تبعا1 تبعاملي 
تجاه اا يحدث يف تبيمن ان ررتئم 
حـرب وإبادة رماعيـة توىل كرب ا 
وتإلاارتتـي  تبسـعودّي  تبنظااـان 
اـن  الـارشة  واشـاركة  بدعـم 
تبواليات تملتحدة تألاريكية وتبكيان 
تبصهيونـي.  ودعـا أورتق تبندوة 
ُكـــلَّ تإلعالايـني وتبناشـطني إىل 
اضاعفـة تبجهود يف فضح تحابف 
تبعـدوتن وررتئمه واخاطلة تبرأي 
تبعـا1 تبـدويل وتبشـعوب تملنخدعة 
تبعدوتن وحلفاءه، اشـريًة  بإعال1 

إىل تبتعااـل تألامـي تبخجـول اع 
إزتء  وارتِزقتـه  تبعـدوتن  تحابـف 
عرقلتهم تنفيـذ تالتّفاقات تبرتاية 
إىل وقـف تبعدوتن وإحالل تبسـال1، 
اتطرقـة إىل تبخـرِق تملتعمـد اـن 
قلل تحابف تبعـدوتن بكل تبقوتنني 
إىل  تبنـدوة  وأشـارت  تبدوبيـة.  
تبصمود وتبثلات تبكلريَين بلشـع  
تبيمني عـىل تبرغم ان آبـة تبداار 
تبعـدوتن  بقـوى  تبهائلـة  وتبقتـل 
تملسـنودة بدعم أاريكي صهيوني 
وغطـاء أامي دويل رعـل تبتحابف 
تبعدوتنـي يجحـف يف ررتئمه بحق 

تبشع  تبيمني. 
إىل ذبك، نّظم أكاديميو واوّظفو 
وطـالب رااعـة صنعـاء صلـاح 
تحتجاريـة  وقفـة  تألول  أاـس 
غاضلة؛ تنديـدتً بجريمـة تبعدوتن 

تألاريكـي تبسـعودّي تملرّوعة بحق 
أ ـايل انطقـة »طـالن« بمديريـة 
ُكـَشــر احافظـة حجـة، وتبتـي 
رتح ضحيتهـا 3  شـهيدتً ورريحاً 

رميعهم ان تألطفال وتبنساء. 
وخـالل تبوقفـة تبتـي أقيمـا 
بجااعـة  تبرشقيـة  تبلوتبـة  يف 
صنعـاء، بحضـور تبعـرشتت اـن 
تبطـالب وتملوظفـني وكوكلـة ان 
تملشـاركون  رفـع  تألكاديميـني، 
وحشـية  عـن  تملعـربَة  تبالفتـاِت 
تبتحابـف تألاريكي تبصهيوني إزتء 
اـا يرتكلُـه بحق تبشـع  تبيمني، 
 اتفني بابشعارتت تملتوّعدة بقوى 
تبعـدوتن بابـرد تبقـايس وتملزبـزل 
عىل ُكــّل تبجرتئم تبوحشـية تبتي 
وتبنسـاء  تألطفـال  أروتح  تحُصـُد 

بشكل يواي. 

املجلس الطبي بصنعاء ينظم ندوة علمية حول 
مفاهيم األخطاء الطبية وسالمة املرضى 

مكتب الرتبية والتعليم بصنعاء يعقد لقاء تشاورياً بمدراء 
املدارس االهلية لتدشني أنشطة العام الخامس من الصمود

 : صنعاء
نّظـم تملجلُس تبطلي تألعـىل بصنعاء، 
علميـة  نـدوة  تبخميـس،  تألول  أاـس 
حول« افا يم تألخطاء تبطلية وسـالاة 
تملـرىض«.   ويف تبنـدوة تبتـي حرض ـا 
نائُ  وزير تبتعليم تبعايل وتبلحث تبعلمي 
تبدكتـور عـيل رشف تبديـن، تسـتعرض 
رئيـُس تملجلـس تبطلـي تألعـىل تبدكتور 
فضل حرتب، تالختالالِت وتألخطاء تبطلية 
وتألسـلاَب تملؤدية بذبـك.   وطاب  وزترَة 
تبتعليـم تبعـايل ورااعَة صنعـاء وبقية 
تملؤّسسات تبتعليمية تبطلية بإعادة اادة 
تبترشيـح إىل انا ـج تبتعليـم تبجااعي 
تبطلي أل ميتها يف إكساب تبطاب  ازيدتً 
اـن تملعرفـة وتبتي اـن خالبهـا يتجنُ  
تألخطـاء تبطليـة يف تملسـتقلل، ُاشـريتً 
إىل ضعـف تبتعليـم تبطلـي بابجااعـات 
ــة وتفتقار ا ملقواـات واعايري  تبَخاصَّ
إنتاج ريل طلي اؤ ل، اا ينعكُس سللاً 
عىل أدتء  ذه تملخررات يف تملستشـفيات 

وتملرتفق تبطلية وتتسل  يف أخطاء طلية 
نتيجة عد1 تبتعليم وتبتأ يل تبسليم. 

 وكشـف رئيـس تملجلـس تبطلـي أن 
إصـدتر  تألعـىل بصـدد  تبطلـي  تملجلـَس 
قرترتت بإيقاف عدد ان تبجهات اتورطة 
باألخطاء تبطلية، الفتاً إىل إررتءتت إيقاف 
50  ساحرتً واشعوذتً و600 اركز واحل 
بلتدتوي باألعشـاب، فيمـا تلقى 00م ان 
 ذه تملرتكز سـيتم إغالقها قريلاً.   وبفا 
حرتب إىل أن 87 استشـفًى خاصاً، علارة 
عن شـقتني ال تمتلك كوتدَر طلية وبيسا 
قـادرًة عـىل تقديـم خداـات طليـة ذتت 
رـودة، وثالثني شـهادة رااعيـة ازورة 
انهـا أربعة أطلاء اورودين خارج تبيمن 
تم طللُهـم عرب تإلنرتبول تبدويل، باإلضافِة 
إىل أن حـوتيل 70 باملائـة اـن تألدويـة إاا 
اهربـة أَو اـزورة و ـذه رميعهـا اـن 
أكـرب تألخطاء تبطليـة.  وخررـا تبندوة 
بتوصيـات شـّددت عىل رضورة تحسـني 
تألدتء تبطلـي وتأ يـل تبكـوتدر وفـرض 
تبرقابة عىل تملستشفيات وتملرتكز تبطلية. 

 : سبأ غالب
وتبتعليـم  تبرتبيـة  اكتـُ   نّظـم 
بمحافظة صنعاء، أاس تألول تبخميس، 
تبلقـاَء تبتشـاوريَّ تألوَل ملـدرتء تملدتر6 
تأل لية، وذبك يف إطار تبتحضري بفعابيات 
اـرور أربعة أعوت1 اـن تبصمود يف وره 

تبعدوتن تألاريكي تبسعودّي. 
ويف تبلقـاء تبذي حـرضه وكيل وزترة 
تبرتبيـة بقطـاع تملنا ـج أحمـد تبنونـو 
ورئيـس تملكتـ  تبفنـي عـيل تبحيمـي، 
وتبتعليـم  تبرتبيـة  اكتـ   اديـُر  نـّوه 
باملحافظة  ادي عمـار بصمود تبقطاع 
تبرتبوي خالل أربع سـنوتت ان تبصمود 
تألسـطوري، اؤّكـــدتً عـىل أن صمـود 
تبيمنيـني يف اختلف تبجلهـات وقيااهم 
يجسـد  وتبوطنـي  تبدينـي  بوترلهـم 
تبُهـويَّة تإليَْمـانية وتبحكمة تبيمانية. 

وأعـرب  ادي عمـار عن أالـه يف أن 
يكـون تبتعليـم تأل ـيل نموذرـاً يُقتدى 
به يف تسـليح تألريـال بابعلـم وتملعرفة 
وتبثقافـة تبنابعـة اـن كتـاب تبلـه عز 
ورـل وتبقيـم تبيمنية تألصيلـة، الفتاً إىل 
تملسـئوبية تمللقـاة عىل عاتـق تبجميع يف 
تربية تألريال وتنشئتها وتأ يلها تأ يال 

علميا سليما. 
اـن رانلـه أشـاد وكيـل تملحافظـة 

بقطـاع تبرتبية وتبشـلاب طابـ  دحان 
بدور اـدتر6 تبتعليم تأل ـيل يف تخفيف 
تبضغط عـىل تبقطاع تبرتبوي تبحكواي، 
الينًا رضورة تركيـز تبتعليم تأل يل عىل 
تبجانـ  تبرتبـوي بمـا يعزز اـن تبوالء 
يف  ــًة  َخاصَّ تبوطـن،  وحـ   وتالنتمـاء 
ظل تسـتهدتف تبعـدوتن بللنيـة تبتحتية 
تعطيـل  بهـدِف  تبتعليميـة؛  وتملنشـآت 

وإفشال تبعملية تبتعليمية. 
بـدوره ثّمـن اديـر تبتعليـم تأل ـيل 
سـلطان  باملحافظـة  تبرتبيـة  بمكتـ  
تبحكمـي ت تمـا1 قيادة اكتـ  تبرتبية 
تأل ليـة  تملـدتر6  بمناقشـة  مـو1 
وتبحرص عـىل تذبيـل تبصعوبـات تبتي 

توترهها. 
وأثرى تبلقاُء تبـذي حرضه اديُر عا1 
تبتعليـم تأل يل بـوزترة تبرتبيـة وتبتعليم 
تبشـاطر ونائلـا اديـر اكتـ   حميـد 
تبرتبية باملحافظـة نليل تبربتيش ويحيى 
وتبتفتيـش  تبرقابـة  واديـر  تبقنـوص 
بمكتـ  تبرتبيـة علدتملحسـن تبرشيف، 
بابنقاش وتملدتخالت حول سـلل اعابجة 
تبصعوبـات تبتـي توترـه تبتعليم تأل يل 

وكيفية تبتغل  عليها. 
وخرج تبلقاُء بابعديـد ان تبتوصيات 
تبتي تسـهُم يف تطوير تبعملية تبتعليمية 
وحل تبصعوبـات وتبتحديات تبتي توتره 

سري تبتعليم باملدتر6 تأل لية. 
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 : يحيى قاسم المدار
تبعاصمـة صنعـاَء  تبيمنيـون يف   شـيَّع 
يف اوكـ  اهيـ  رسـمي وشـعلي رثاانَي 
تملجزرة تملرّوعة تبتي ترتكلها تحابُف تبعدوتن 
تبسـعودّي تألاريكي بحق تألطفال وتبنسـاء 
يف قريـة طـالن بُكـَشــر حجـور احافظة 
حجـة ورتح ضحيتهـا أكثـُر اـن خمسـني 
شهيدتً ورريحاً، أغللهم نساء وأطفال بعمر 
تبز ـور، كانـوت قد بجـأوت إىل انـزل اجاوٍر 
ملنزبهـم كان تبطـريتُن تبحربي وتبتجسـيس 
يرتصـد ُكـــّل يشء يُمـرُّ يف انطقـة طـالن 
بُكـَشـر، وأظهرت اشا ُد صّور ا تبطريتن 
تبتجسـيس بحظة غارة عدوتنية أودت بحياة 
تألطفـال وتبنسـاء بحظـة وبورهـم انـزَل 
احمد زبيل تبقريـ  ان انزل آل تبهادي، اا 
أدى إىل تستشـهاد م َرميعـاً وَرْرِح آخرين 

ررتحهم بابغة.. 
ويف بحظـة بتشـييع تملهيـ  تبـذي أقيـم 
بابجااـع تبكلـري يف تبروضـة اديريـة بنـي 
تبحـارث بصنعـاء تبتي بلسـا ثـوب تبحزن 
أملاً عىل فقد أبناء تبيمن وشـاركا احافظة 
حجـة تبصمـود وتإلباء اصابهـا تبذي أورع 
تبقلـوب وآبـم تألفئدة كيـف ال وكلُّ شـهدتء 
تملجزرة ان تبنسـاء وتألطفـال تبهاربني ان 
قذتئف تملرتِزقـة تبُعَمــاَلء، يف تبتشـييع دعا 
وزير تبصحة وتبسـكان تبدكتور طه تملتوكل 
رميَع تملنظمات تإلنَْســـانية وأحرتر تبعابم 
تبعابـم واّدعـي  وكل اـن يهمـه تألاـر يف 
تإلنَْســـانية بتشـكيل بجنة تحقيق تشارك 
فيها ُكـــّل تبدول ملعاينة تملكان تملسـتهدف 
ان غارتت تبعدوتن وتالطالع عىل تملجزرة ان 
كث ، ُالدياً أسـفه تبشـديد ان صما تألام 
تملتحـدة تبتي بم تكلف نفسـها حتـى بإدتنة 
تملعتديـن تبذيـن أرراوت يف تبيمـن وأوغلوت يف 
داـاء تبيمنيني قتالً وحصارتً، كما شـارك يف 
تبتشـييع عدٌد ان قيادتت تبدوبة وتملسئوبني 
واشايخ وأعيان تبيمن تبذين توّعدوت تبعدوتن 
برد قا6ٍ وازبزل وازيـٍد ان تبتعلئة تبعااة 
وتبتحشـيد بابررـال ودعم تبجلهـات باملال 
ورضورة تبثـأر اـن ُكـــّل اـن شـارك يف 
تملجـزرة، دتعني تبعاَبَم وأحـرتَر تبعابم تبعمل 
إليقاف تبعدوتن ورفع تبحصار وتبعمل تبجاد 
بلضغـط عـىل دول تحابـف تبـرش وتبعدوتن 
إسـعاف تملصابـني يف تملجـزرة تملرّوعة بحق 
تملوتطنـني تبعزل يف حجور تبذين سـيفقدون 
حياتهم إذَت بم يتم عالُرهم خارج تبيمن.. 

تبلـوتء َعلدتبرزتق تملؤيـد -رئيس اصلحة 
خفر تبسـوتحل، و و أحد أقربـاء تلك تألرس 
تبعـدوتن  دوَل  بـدوره  حّمـل  تملسـتهدفة- 
تملسـئوبيَة تبكاالـَة، اؤّكــدتً بـأن تبعدوتن 
وارتِزقته عنداـا شـعروت بابهزيمة تملدوية 
بدأوت بفقد سيطرتهم عىل تألاور يف تبعلَّيسة 
بُكـَشـر، أرتدوت أن ينتقموت ان أبناء ُكـَشـر 
تبذيـن وقفوت ضـد تبلصوص وُقّطـاع تبطرق 
فعمدوت السـتهدتف تألطفال وتبنساء إلشلاع 
بلداـاء  وتعطشـهم  تبجااحـة  رغلاتهـم 

تبيمنية.. 
تبشيخ فار6 تبحلاري -احافظ احافظة 
ريمة- تبذي راء ملشـاركة تبجموع تبتشييع 
يف تبعاصمـة صنعاَء، أشـاد بابـدور تبعظيم 
بلقليلة تبيمنية واوتقـف أبناء حجور تبذين 

تختاروت ألنفسـهم تبوقـوَف إىل ران  تبوطن 
وتالنتصار بدااء تبيمنيني تبتي ُسـفكا عىل 
ادى أربع سنوتت وأكثَر، وكان تملتورط فيها 
أاريكا وإرستئيل وتبسعوديّة وتإلاارتت وَان 
تربـوت يف تلك تبللـدتن تملجراـة، اؤّكــدتً أن 
تبقليلَة تبيمنية سـتقُف اـع تبدين وتبعرض 
وتألرض تبيمنيـة تبتي ُخِلقـوت انها و م ان 

سيحمونها وسيطّهرونها عما قري .
كمـا حّمل تبقـايض علدتبعزيـز تبلغدتدي 
ُكـــّل  اسـئوبيَة  تبعـدوتن  تحابـف  دوَل 
ملجـازر تبتـي تُرتَكـُ  بحـق تبيمنيـني عـىل 

ادى أربع سنوتت، اسـتهجناً إنكاَر تحابف 
تبعـدوتن بلمجزرة بعـد أن رصد ا وصّور ا 
وعرضهـا عـىل وسـائل إعالاـه تبتـي تنهق 
بيَل نهـاَر بلطوالته يف تبيمن، اتسـائالً: َان 
غـريُه يرتكـُ  تملجـازر تبيوايـة يف تبيمـن، 
وتبصـوت  وتبرتصـد  تإلرصتر  سـلق  اـع 
وتبصورة وتالفتخـار باملجازر تبيواية؟، كما 
قـال تبدكتـور علدتبرحيـم تبحمـرتن: كيف 
بتحابف تبعـدوتن أن ينكر اا تقرتفا يدته؟!، 
استشـهدتً بقول تبله تعاىل: )سنسـتدررهم 
اـن حيث ال يعلمـون( اضيفـاً: إن تبعدوتن 

أوقـع نفَسـه يف فـخ تالعرتتف تملسـلق، كما 
فعـل يف ُكــّل تبجرتئم تبتـي تقرتفها ان قلل 
اثل اجـزرة طالب ضحيان واجزرة تبصابة 
تبكربى واجزرة سـنلان وغري ا ان تملجازر 
وتبجرتئـم تبتي يرتكلونها بحـق تبيمن أرضاً 

وإنَْســاناً.. 
تقـّد1  تملهيلـة،  تبتشـييع  ارتسـيم  ويف 
تملشـيعني تأل لون تبذيـن شـاركوت تبجموَع 
تبحـزَن وتألبـَم، رفعني يـَد تبعـزة وتبكرتاة، 
اتوعدين برد يربد تبفؤتد ويشـفي تبصدور، 
دتعـني بهلّة شـعليَّة تطّهـر تألرض وتنتقم 

اـن أرذل غـزتة وأرخـص ارتِزقـة  تنتقما 
بخسـارتها تملدوية يف تبعلَّيسة بقتل تألطفال 

وتبنساء تملستضعفني.. 
يف تملسجد، ُرصَّ تبضحايا حس  أعمار م 
ووقـف عـىل تملحـرتب رـدُّ أرسة آل تبهـادي 
يوّدعهـم أبنـاَءه وأحفـاده ويُعـّدُد بلنـا6ِ 
أسماَء تبشهدتء وأعمار م، بدءتً ان تبرضيع 
تملسـّجى ذي تبعرشيـن يواـاً وتنتهـاًء باأل1 
تبتي اـزق قصف تبطريتُن رسـَد ا انحنيًة 
عىل صغري ـا، الدياً أمَلـه وحرستَه عىل تلك 
تألرسـا1 تبتي اّزقتها غـارتُت تبعدوتن دون 
ورـه َحّق ودون سـابق إنذتر، بـل بم يفعلوت 
بتلـك تبـدول تبجلانة شـيئاً يسـتحقُّ ُكــلَّ 
 ذت تإلرـرت1 تبذي تسـتورلوت ألرلـه تإلبادة 

وتبتمزيق.. 
عـدٌد ان آل تبهـادي وآل تألحدب وآل زبيل 
كانوت اشـاركني يف اقداة تملشـيعني، وقف 
وتبـُد عـدد اـن تبضحايـا وصاحـ  تملنـزل 
تملسـتهَدف بغارتت تبعدوتن تألخ احمد زبيل 
قائالً: وتبلِه فارعٌة كلرية حصلا علينا وعىل 
بالدنا، بم يسـعفنا بعد تملجـزرة تملرّوعة غريُ 

أنصار تبله.. 
احمد أحـدب و و وتبُد اعظـم تبضحايا 
يقـول: تآلن بدأ بيننـا وبني تبعدّو تبثـأُر وبدأ 
تالنتقـا1 بدااء أ يل وأبنائـي، وحجور كلُّها 

اصممٌة عىل أخذ تبثأر ألبنائنا وأ لنا.. 
كما توّعد عدٌد ان أبناء حجور تملشاركني 
يف تبتشييع تبعدوتَن وُعَمــاَلَءه وارتِزقة بما 
 و أنكى وأفظـع اما ترتكلـوه، اؤّكــدين 
ــًة  بأن أبنـاَء حجور أصلحوت تبيـو1 َخـاصَّ
بعـد ترتكاب  ذه تملجزرة كلهم ضد تبعدوتن؛ 
ألَنَّ  ـذه تبحادثة ال يـرىض بها أي يمني ُحر 
ورشيف، كما أّكــدوت بأن تبحاضنَة تبشعليَّة 
تبكلـرية يف حجـور تقـُف إىل رانـ  تبوطن 
وتملوتطـن وتملسـرية تبُقــْرآنية وأن ان شـذ 
شذ يف تبنار و م قليل وال يمثلون أبناَء حجور 
ال يمثلـون إال أنفسـهم وأكثر م قـد قتل أَو 
 ـرب إىل حضن تبعدوتن، ودعـا أبناُء حجور 
رميـَع تبيمنيني إىل اوتَصلة تبصمود وتبثلات 
وتالبتفاف حول تبوطن وتبقيادة، اؤّكــدين 
أنهم سـوف يقاتلون أوبئك تملعتدين يف ُكــّل 
تبجلهات وسوف ترونَهم يف اقداة تبصفوف 
رنلاً إىل رن  تبجيش وتبلجان تبشعليَّة.. 

وختـم تبحـاجُّ عـيل تبهـادي تبحديـَث يف 
رسـابة بدول تبعدوتن وارتِزقتهم تبُعَمــاَلء 
بأن تبسـالَح وتبفلو6َ تبذي قاتلتم ودّاـرتم 
به حجـور وأفكاركـم تبخليثة تبتـي غزيتم 
بهـا تبلـالد وتبعلـاَد،  ـا  ـم أبنـاء حجور 
سـيقاتلونكم و ـم اع تبشـع  وإىل ران  
تبشـع  وبن تثنيَنا  ـذه تملجـازُر وتبجرتئم 
بحـق تألطفـال وتبنسـاء فابشـعوُب حيـة 
وسـتلقى حيًة اهما كان تإلررت1 وتإليغال يف 

تبدااء تبيمنية. 
أّكـــد  تملهيـ ،  تبتشـييع  ختـا1  ويف 
تملشـيعون رفَد م بلجلهات باملال وتبررال، 
دتعـني تبجيـَش وتألاـن وتبلجـاَن تبشـعليَّة 
بلـرضب بيد اـن حديد بـكل َان تسـول به 
نفُسه تملسا6َ بأان وتستقرتر  ذت تبوطن أَو 
تبتفكـري يف كرس إرتدته وطموحـه تبذي قّد1 
ألرل تبشهدتَء وتبجرحى وسقى تبوطن و ذه 
تألرض ان تبدااء تبطا رة تبتي ستثمُر بإذن 

تبله نرصتً وعزة وكرتاة. 

في موكب جنائزي مهيب في العاصمة صنعاء بحضور شخصيات رسمية وقبلية وشعبية:

أحرار الشعب اليمني يوّدعون شهداَء مجزرة »طالن« وقبائل حجور تتوعد بالرد املزلزل

تحت شعار »العدوان ينتقم من حجور«:

مسرية نسائية حاشدة يف العاصمة صنعاء تنديدًا بمجزرة »طالن«

 : صنعاء
خرجت عرشاُت اآلالف من حرائر الشعب 
اليمن�ي أم�س األول يف العاصم�ة صنع�اء 
بمس�رة حاش�دة؛ تنديداً بجريم�ة العدوان 
األمريك�ي الس�عودي بح�ق أبن�اء »طالن« 
بحج�ة الت�ي راح ضحيته�ا الع�رشات من 

األطفال والنساء.
ويف املس�رة الت�ي خرجت تحت ش�عار 
»العدوان ينتقم من حجور«، رفعت الحرائر 
الفتات نددت بصم�ت املجتمع الدويل واألمم 
املتح�دة إزاء جرائم الع�دوان بحق األطفال 

والنس�اء وآخرها جريمة كرش، مش�رات إىل 
أن ادع�اءات األمم املتح�دة واملجتمع الدويل 
املعني�ة بتكري�م امل�رأة يف يومه�ا العامل�ي، 
س�قطت باستش�هاد وجرح الع�رشات من 
النس�اء واألطفال جراء استهدافهم بطائرات 

العدوان.
وبمشاركة عدد من أرس الضحايا، طالبت 
الحرائ�ر أح�راَر العالم بالوق�وف إىل جانب 
الش�عب اليمني بالعمل عىل إيقاف العدوان 
والجرائ�م ورفع الحصار والس�ماح بدخول 

الغذاء والدواء واملساعدات اإلنسانية.
وحّم�ل بياٌن ص�ادٌر عن املس�رة الدوَل 

ودول  الس�عودية  إىل  للس�الح  املص�ّدرة 
الع�دوان، مس�ئوليَة الجرائم الت�ي يرتكبها 
التحالف بقتل أطفال اليمن ونس�ائه، داعياً 
رجاَل وقبائل اليمن ملساندة الجيش واللجان 
الش�عبية املرابط�ن يف الجبه�ات ملواجه�ة 
العدوان وإفش�ال مخططات�ه التآمرية التي 

تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
وج�دد البي�ان مطالبت�ه لألم�م املتحدة 
ومجلس األم�ن ومحكمة الجناي�ات الدولية 
باتخاذ مواقَف حقيقية تجاه جرائم ومجازر 
الع�دوان ووضع حدٍّ ألعم�ال القتل والتدمر 

واستهداف املدنين واملنشآت املدنية.

محمد أحدب والد معظم الضحايا: سنثأر لدماء أهلي وأبنائي وحجور كلها مصممة على أخذ الثأر ألبنائنا وأهلنا
اللواء المؤيد: تحالف العدوان رد على هزيمته المدوية في حجور بقصف النساء واألطفال
محافظ ريمة: القبيلة اليمنية ومنها قبائل حجور لّقنت الغزاة والمرتزقة درسًا لن ينسوه
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 :  ضرار الطيب

عىل بُعِد حوتيل 18 كيلو ارتتً فقط 
ان قل  ادينة اأرب، باتا رصخاُت 
اجا دي تبجيش وتبلجان تبشـعلية 
وبعلعـُة بنادقهـم تُشـقُّ طريَقها إىل 
وارتِزقتـه،  تبعـدوتن  تحابـف  آذتن 
وتقـض اضارَعهم انـذرًة باقرتتب 
رالئهـم عىل أيـدي تملجا دين تبذين 
ترتازوت بوتبة »رصوتح« انتزعني يف 
طريقهم رميَع تملوتقع وتبجلال تبتي 
كان تبعـدو قـد ذتق ويـالٍت كلريًة يف 
سليل تبوصول إبيها خالل سنتني، يف 
اساحة تقدر بـ 3 كيلو ارتتً اربعاً، 
إال أن تلك تبفرتة تبزانية تبتي قضا ا 
تبعدو، تقّلصا بشكل كلري بابنسلة 
بحركة تبجيـش وتبلجان، حيث تما 
تسـتعادة تلك تملناطق خالل أسابيَع 
تمُلْحَكـم  تبتخطيـط  قليلـة؛ بفضـل 
وتالستلسـال انقطـع تبنظري، برغم 
وعورة تبطليعة تبجغرتفية بلمنطقة. 

نييران  تحييت  كوفييل  معسييكر 
الجيش واللجان

قلل أيا1، وبعد أقلَّ ان ثالثة أشهر 
اـن تإلعالن عن تطهـري أكثَر ان 0م 
باملائة اـن اديرية رصوتح يف عملية 
نوعية  ي تألوسـع يف تأريخ تملعارك 

تبتي شهدتها تملنطقة، كشف تإلعال1ُ 
تبحربـي بلجيـش عـن تبجـزء تألول 
اـن تفاصيل تلك تبعمليـة، اوضحاً 
تبتـي خاضها  تملالحـَم تألسـطورية 
»وتدي  تطهـري  خـالل  تملجا ـدون 
ربيعة« بابكاال يف اديرية رصوتح. 
فقـط  يمثـل  كان  تبجـزء   ـذت 
تملسـار تألول اـن تبعمليـة تبكـربى 
تبتي شـهدتها تملديرية، وتبذي يؤّاُن 
تبجنوب تبرشقي انها، وفيه تنطلقا 
تبعمليات تبهجواية بلجيش وتبلجان 
اـن وتدي ربيعـة إىل رلل تبسـفينة 
وصـوالً إىل رلـل تبرتصـد تملعـروف 
بــ »تبعجار1« وشـملا أَيْضـاً رلل 
تألطهـف، وكلُّهـا رلـاٌل اطلـٌة عىل 
اعسـكر كوفل تبذي يُعتـرَبُ ان آخر 
خطـوط دفـاع تبعدو عىل اشـارف 

ادينة اأرب. 
بعـد  تبتقـد1ُ  ويأتـي  ـذت 
تبسـيطرة عىل سلسـلة تلاب تملطار 
بدتيـة  يف  تبوتقعـة  تالسـرتتتيجية 
رغرتفيا  ذت تملسـار، وتبتي طّهرتها 
قوتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعلية يف 
وقا سابٍق بعملية عسكرية نوعية. 
تمّكنـا قـوتُت  تملسـار  ويف  ـذت 
اـن  تبشـعلية  وتبلجـان  تبجيـش 
تبسيطرة عىل رميع تملوتقع تبتي كان 
يتوترـد فيهـا ارتِزقة تبعـدوتن عىل 

تاتدتد تبخط تبجليل ان سلسلة تلاب 
تملطار وحتى رليل أطهف وتبعجار1 
تملطَلني الارشة عىل اعسـكر كوفل، 
َوان تلك تملوتقع تبتي تما تبسيطرة 
عليها تلاب تالثنعش وتبقايض ويمني 
تبقـايض وآل سـابم وسلسـلة تلاب 
تملغربة وتلة 13، و ي اوتقع تطللا 
اـن تبعدو أكثر اـن عااني بلوصول 
إبيهـا، إال أنها سـقطا اـن يديه يف 

عضون أسابيع قليلة. 
تإلطالبـُة تمللـارشة عىل اعسـكر 
كوفل ان  ذت تملسـار رضبٌة قاصمٌة 
بَحدِّ ذتتهـا، إال أن تبعمليَة بم تتوقف 
عنـد  ذت تبحـد، ففي تملسـار تبثاني 
اـن تبعملية، تقداا قـوتُت تبجيش 
تملديريـة،  تبشـعلية رشق  وتبلجـان 
انطلقـة اـن رلـل حيـد تألرشقي 
أتيـا6  رلـال  سلسـلة  وحتـى 
تالسـرتتتيجية تملطلـة  ـي تألخـرى 

بشكل الارش عىل تملعسكر. 
وبهذت أصلح اعسـكر كوفل  دفاً 
الـارشتً ووتضحـاً بنـريتن تبجيـش 
وتبلجان ان عدة رهـات، ورميُعها 
ارتفعات، اا يعني أن تملعسـكَر تآلن 
تحـا سـيطرة نارية كاالـة تجعل 
انه اصيـدًة افتوحة بـكل ان فيه 
َحابياً، كما تجعله آيالً بلسـقوط اع 
أول تكتسـاح ان تبجيـش وتبلجان، 

اإلعالم الحربي يكشف جزءًا من تفاصيل عملية تطهير 90 % من مديرية صــرواح:
معسكر »كوفل« تحت نيران المجاهدين من عدة جهات و18 كيلومترًا فقـط تفصُلهم عن المدنية

على مشارف مدينة مأرب
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وبذبك تنفتـُح بوتبـات ادينة اأرب 
عىل ارصتعيها أاا1 تملجا دين.

 
على مشارف مدينة مأرب

تملسـاُر تبثابـُث اـن تبعملية يمثل 
تملسار تألكثر رعلاً بلعدو، و و تملسار 
تبشمايل، حيث تقداا قوتت تبجيش 
وتبلجـان ان رلل  يـالن وصوالً إىل 
تلتَّي زيد تبعاقل وتبعلم، تملطلتني عىل 
قل  ادينة اـأرب، حيث ال تلُعُد تلة 
زيد تبعاقل سوى 18 كيلو ارتتً فقط. 
وبإطالبة بسـيطة عـىل رغرتفيا 
تملسارتت تبثالثة نجد أَيْضاً أن تملسافَة 
بني آخر نقطتني ان نقاط سـيطرة 
تبجيـش وتبلجان يف تملسـارين تألول 
وتبثابـث )بني تلة زيـد تبعاقل ورلل 
تبعجـار1( تللـغ 10 كيلو ارتتً، و ي 
اسـافٌة عريضـٌة يمكـن أن تشـّكل 
قاعـدًة بلتقد1 نحو ادينة اأرب ان 

عدة اسارتت أيضا. 
وبابنظر إىل تبنجاح تبكاسـح تبذي 
ذتت  تبعسـكرية  تبعمليـُة  حّققتـه 
تملسارتت تبثالثة يف زان قيايس وعىل 
طليعة شـديدة تبوعـورة، فإن ُكــّل 
تالحتمـاالت تشـهُد اقداـاً بنجـاح 
أيـة عملية عسـكرية قاداة بلجيش 

وتبلجان نحو ادينة اأرب. 
عىل اـدى أكثـَر ان عاَاـني عمل 

تبعدوتن عىل أن تكوَن رلهة رصوتح 
ُد   ـي بوتبتَـه تبرئيسـَة تبتـي يصعِّ
انها نحو نهـم، إال أنها تحوبا تآلن 
إىل بوتبـة بلتصعيد تملضـاد وتألنجح 
نحـو ادينة اـأرب، بتتحـوَل بابتايل 
أ دتف تبعدوتن ان »دخول صنعاء« 
إىل احاوبـة تبلقـاء يف اـأرب، و ي 
احاوبٌة تحكـم تملعادبة تبعسـكرية 

تبجديدة بفشلها. 

خسائُر كبرٌة يف صفوف املرتِزقة
تإلعـال1ُ  تبتـي عرضهـا  تملشـا ُد 
»وتدي  بعمليـات  اؤّخـرتً  تبحربـي 
بطوبيـًة  االحـَم  أظهـرت  ربيعـة« 
وتبلجـان  تبجيـش  قـوتُت  سـّطر ا 
تبشـعلية خـالل تقتحااهـم ملوتقـع 
تألول،  تملسـار  يف  تبعـدوتن  ارتِزقـة 
االحـم  عـن  نتحـدث  وعنداـا 
تملجا دين دتئماً فذبك يعني خسـائَر 
كربى بلعـدو، و ذت اا ظهر بشـكل 

وتضح يف تملشا د. 
تبعـرشتُت ان تآلبيات تبعسـكرية 
تـم تداريُ ا بنريتن تبجيش وتبلجان، 
ـرت وأحرقـا خـالل  انهـا اـا ُداِّ
تقتحـا1 اوتقـع تملرتِزقـة، وانها اا 
رت خـالل كرس تبزحوفـات تبتي  ُداِّ
كان تملرتِزقـة يحاوبـون ان خالبها 

تستعادَة تملوتقع تبتي خرسو ا. 

وأظهرت تملشا ُد رضباٍت احكمًة 
بابصوتريـخ  تملجا ـدون  سـّدد ا 
تملورهة عـىل آبيـات تملرتِزقة، حيث 
تطايرت قطُع تلك تآلبيات وتطايرت 
بيتحـوَل  طوتقمهـا،  أشـالُء  اعهـا 
»وتدي ربيعـة« إىل احرقـة بهم بكل 

اا تعنيه تبكلمة ان اعنى. 
تملوتقـع  بـني  روبتهـا  وخـالل 
وتملناطق تبتي تّما تبسـيطرة عليها 
 ناك، اـّرت كااريت تإلعـال1 تبحربي 
بابعرشتت ان ُرثَِث ارتِزقة تبعدوتن 
تبذين بقوت اصارعهم بشتى تبطرق، 
سـوتء بتداري آبياتهم، أو باستهدتف 
بنـريتن  أو  بُعـد،  اـن  تجمعاتهـم 

تملجا دين خالل تالقتحااات. 
وقـد وثّـق تإلعـال1ُ تبحربـي أَيْضاً 
رانلـاً ان تفاصيل تلك تالقتحااات، 
حيث تقـد1 أَبطاُل تبجيـش وتبلجان 
تملعهـودة نحـو اوتقـع  بلسـابتهم 
تملرتِزقـة وتحـدتً تلو تآلخـر، انكلني 

بمن فيها أشدَّ تنكيل. 
فـرتَر  أَيْضـاً  تملشـا ُد  وأظهـرت 
اجاايـع تملرتِزقـة اـن اوتقعهـم، 
تبتقـد1 تبكاسـح بلمجا دين،  أاا1 
وقد حـاول بعـض تملرتِزقـة تبلحاق 
بآبيات فارة بهم إال أن تلك تآلبيات بم 
تنتظر م، فوتصلوت تبفرتر سـريتً عىل 

تألقدت1. 

اإلعالم الحربي يكشف جزءًا من تفاصيل عملية تطهير 90 % من مديرية صــرواح:
معسكر »كوفل« تحت نيران المجاهدين من عدة جهات و18 كيلومترًا فقـط تفصُلهم عن المدنية

على مشارف مدينة مأرب
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من قصف تل أبيب ولماذا؟! 
محمد النوباني

بـرصف تبنظـر عـن تبجهة تبتـي نفذت 
عمليـة تبقصـف تبصاروخي عـىل تل أبي  
قلـل انصف بيل أاس تبجمعـة، و ل كان 
ذبـك تبقصف نارم عن خطـأ برشي أ1 ال؟ 
َفـإنَّ كونه رـاء بعد قرتبة ٣٠ سـاعة عىل 
تهديـد رئيس تبـوزرتء تإلرستئييل بن يااني 
نتنيا ـو بقصـف تبسـفن تإليرتنيـة تبتـي 
تنقـل شـحنات تبنفط تإليرتنـي إىل تبخارج 
اسـا مة يف تبحملة تألاريكيـة تبرتاية إىل 
حراان إيرتن نهائياً ان تصدير حتى برايل 
نفط قد يـؤرش إىل ورود عالقة بني تبتهديد 
تإلرستئييل برضب تبسفن تإليرتنية وقصف تل أبي  بصوتريخ.. إيرتنية. 

 بقد شّكل  ذت تبقصُف صداًة بلدوتئر تألانية وتبعسكريّة وتبسياسيّة 
تإلرستئيليـة تبتي بم تكن تتوقـع عىل تإلطالق بأن يجري تسـتهدتف تل 
أبي  ان قطاع غزة عىل خلفية تبتوتر تبحاصل بني تملقاواة تبفلسطينية 
وإرستئيل؛ بسـلِ  رفض حكواـة نتنيا و تخفيـف تبحصار تملفروض 
عـىل تبقطـاع وكذبك تبعقوبات أَو عىل خلفية تبتوتـر تبحاصل بني إيرتن 

وإرستئيل. 
 فعـىل اا يلـدو فإنَّ أقىص اـا كان يتوقعه صناع تبقـرتر يف إرستئيل 
 و قيا1 تبفصائل تبفلسـطينية بممارسـة نوع ان تبضغط تبعسكرّي 
تملحـدود عـىل حكواة نتنيا و قلـل تالنتخابات تإلرستئيليـة يف احاوبة 

إلرلار ا عىل دفع ثمن اا برشتء تبهدوء. 
 وبكـن تملفارـأة أملذ لـة أن تبرضبـة رـاءت يف تملكان تبـذي يعتربه 
تإلرستئيليون خطاً أحمَر يعني تجاوزه تبدخول يف احظورتت سياسـيّة 
وعسـكريّة ال يمكن تبتسـااح اعها بكي ال يصلَح قصُف تل أبي  حدثاً 
روتينياً عادياً يمكن تبلجوء إبيه اتى شاءت تملقاواة يف غزة أَو إيرتن. 

ه وعىل عكس اا توقع احللون سياسـيّون ووسـائل  واـع ذبك َفإنَـّ
أعال1 تابعة ملحـور تبتطليع تبعربي اع إرستئيل َفـإنَّ ردة فعل حكواة 
نتنيا ـو عىل عملية قصـف تل أبي  كانا أقل ان تملتوقع بكثري يف دبيل 
عىل أن إرستئيل بم تعد كلية تبجربوت وعارزة رغم ُكـّل تبدعم تألاريكي 

عن تغيري اوتزين تبقوى تبتي نشأت يف تملنطقة. 
وال يغري ان  ذه تبحقيقة أن إرستئيل شـنا بعد انتصف بيل وفجر 
تبجمعـة، أَْكثَــر ان ١٠٠ غـارة روية عـىل أَْ َدتف واوتقع عسـكريّة 
فلسـطينية تم تخالؤ ا سـلفا يف قطاع غـزة، فذبك تبقصـف تبذي أّدى 
إىل إصابة ٤ فلسـطينيني اـن بينهم تارأة حاال بجـرتح كان بموتفقة 

ضمنية فلسطينية بحفظ ااء وره نتنيا و. 
وانع تنزالق تألاور إىل اوترهة وتسـعة ال أحد يريد ا يف  ذه تملرحلة 
عـىل تألقل عىل ُكـّل حال َفـإنَّ اا حصل يدل عـىل أن قصف تل أبي  قد 
يصلح يف تملسـتقلل تبقري  عمالً روتينياً عادياً اثل قصف استوطنات 
غالف غزة وعسـقالن وبرئ تبسلع اما يؤّكــد أن قوة تبردع تإلرستئيلية 
سـتصلح قريلا يف خرب كان. ويلقى تبسؤتل  و ذتته وافاده ان قصف 
تل أبي  وملاذت؟ وإذَت كانا إرستئيل عارزة عن ردع غزة فكيف سـتوتره 

إيرتن وحزب تبله َوسوريا وتملقاواة تبعرتقية يف أي حرب قاداة؟. 

* رأي اليوم

قانون المسؤولية الطبية هو الَحــّل للحد من األخطاء الطبية
محمد عبدالمؤمن الشامي*

تملهـن  َوأرقـى  تَُعـدُّ اـن أرشف  تبطـ   اهنـُة 
تإلنَْسـانية بل َوأَْكثَـر ا رحمًة وإرـالالً، فابطليُ  
بردتئه تألبيض كمالك تبرحمة بلمرىض، وعند رؤيته 
تهدأ تبنفو6 وتطمنئ، وكإنَْساٍن نليٍل يلذل تبطلي  
نفسـه، ووقته، وحياته، ثمناً برتحة تآلخرين، بذبك 

يرى تبجميع فيه صورة تبشخص 
تملنقـذ تبـذي رعـَل تبلـه تعـاىل 
تبشـفاء عـىل يديه بإذنـه تعاىل، 
اّما رعل اهنة تبطلي  ان أرقى 
تملهـن يف تبعابم، وبذبـك ينظرون 
إبيـه نظرة إرـالل وإكلار، حتى 
أّن اعظم تبنا6 يتمنون بو أنّهم 
أطلـاء، ملـا بلطليـ  اـن اكانة 
رتئعة يف نفو6ِ تبجميع، إذ بيَس 
أروع اـن اهنـة تخّفـُف تألبـم 

وتزرع تبلسمة عىل تبوروه. 
بكـن بابرغـم ان  ـذت تبقول 

فابحقيقـة أن  نـاك أخطـاًء طليـًة اورـودة يف 
استشـفياتنا، َوأسـلاب تألخطاء تبطلية  ي عد1 
ارتعـاة تألصـول وتبقوتعـد تبعلمية، وعـد1 تتّخاذ 
اعايـري تبحيطـة وتبحـذر أثنـاء أدتء تبعمـل، عد1 
تال تمـا1 تبـكايف باملريـض، وعـد1 توقـع تبنتائج 
قلل تبلدء بابتشـخيص وتبعـالج، َوتإل مال تبنارم 

عـن تبتقصـري يف أدتء تبوترلات بابتوقيا تملناسـ  
وتبطريقة تبصحيحة، َوعد1 تملقدرة عىل تبتشخيص 
تبسـليم، اّمـا يؤّدي إىل فشـل تبتشـخيص وبابتايل 
تفاقم تملشكلة، َوعد1 تال تما1 بحل تبنتائج تبسيئة 
بلعـالج تبخاطئ عنـد تبعلم بابخطأ، امارسـة ان 
 ـم غري اؤّ لني وغـري ارخصني بلمهنـة تبطلية، 
ورصف تبـدوتء تبخاطـئ، وعـد1 ارتقلـة تملريـض 
تملستشـفيات،  يف  تملناسـ   بابشـكل 
تأخـري تبنظر إىل حابـة تملريض تبخطرة، 
تملسـتخداة  باألرهـزة  خلـل  وحـدوث 
بلفحـص وتبعـالج، وعـد1 توفـر بعض 
تإلاكانيات وتألرهزة تبرضورية بلفحص 
وتبتشخيص تبدقيق، وازتوبة تملهنة قلل 
تبتأّكــد ان كفاية اّدة تبتدري  تبالزاة 
بلحصـول عىل تبخربة، وعـد1 عمل الف 
بكل اريض يحتوي عىل كافة تبتفاصيل 
تبالزاـة ملعرفة حابته تبصحية ويشـمل 
رميع تبفحوصات، يف حال تنتقل تملريض 

ان اكان ملكاٍن آخر بلعالج. 
فقـد ذكـر تألُسـتاذ تبدكتور طـه تملتـوكل وزير 
تبصحـة تبعااة وتبسـكان أاا1 اجلـس تبنوتب أن 
إرمايل شـكاوى تألخطاء تبطلية تبـوتردة بلمجلس 
تبطلـي تألعـىل وصلـا إىل 785 الـف َوأن إرمـايل 
تألخطاء تبطلية وتإل مال وتبقصور يف تبيمن يوتزي 
10.   باملائـة باملقارنـة اـع بقيـة دول تبعابـم.. 

اررعة اا نسـلته 1  باملائة اـن تألخطاء تبطلية 
ناتجـة عن تبـكادر تبطلـي يف حني يتحمـل تبكادر 
تألرنلـي تبلقيـة. وقال إن أعىل نسـلة ان تألخطاء 
تقع يف تبتخصصات ذتت تبجان  تبجرتحي وعمليات 
تبنسـاء وتبتوبيد يليها عمليـات تبجرتحة تبعااة ثم 

ررتحة تبعظا1 وط  تبتخدير وتإلنعاش. 
بذبك إن تألخطاء تبطلية، باتا تتفاقم، أَْكثَـر ان 
أي وقا اىض، وأصلحا ضحايا ا تحتل نسلة ال 
يسـتهان، صحيح أن تألخطـاء تبطلية  ي ظا رة 
عامليـة تعانـي انهـا كافـة تملجتمعـات تملتقداة 
انهـا وتبناايـة وبكنهـا يف بالدنا كثـرية واعظمه 
غـري اعلنة ذبـك نظرتً بغيـاب تبوعـي باإلبالغ عن 
تألخطاء فضالً عن حل تبكثري انها يف إطار تبصلح 
اع تملتسـللني بها، وكذبك ورـود ثقافة تبعي  ان 
إظهـار تبعا ات وعد1 ورـود رهة حماية رسيعة 
يتجـه إبيهـا تملريض وأرستـه، وبكن بيـس اعنى 
ذبك أن يظل تبتسـرت عـىل تألخطاء تبطليـة قائماً، 
وعـد1 تبوقوف أاـا1 تلك تألخطـاء، اهما يكن ان 
أاـر، فابترشيعـات تبحابيـة يف بالدنـا تعانـي ان 
أن قوتعد ـا عااـة، وبيس فيها نصـوص احّددة 
تعابج تملسـؤوبية تبطلية، وعـىل رأ6 ذبك، تعريف 
احّدد بلخطـأ تبطلي، أَو تقريـر بوترلات تبطلي  
وحقوقه. و ـو اا يجعل تألاور إىل حـّد اا عائمة 
وغري وتضحـة. بذبك نـرى أن يتم تعديـل تبقانون 
رقـم 16 بسـنة 1001 تملنظم ملزتوبـة تملهن تبطلية 

وتبصيدالنية وكذبك قانون إنشـاء تملجلس تبطلي، 
وأن يتم تـدترك تبنوتقص تبترشيعيـة ذتت تبدالالت 
تبغااضة يف تبنصـوص تبقانونية بلقوتنني تبطلية، 
وتبتـي تخاط  باألسـا6 فئة تألطلـاء تمُلَجــّردة 
اـن تبجزتء تبقانونـي عن تملخابفـات تملهنية، كما 
ينلغـي تالسـتفادة ان تجـارب تبـدول تبعربية يف 
قانون تملسـئوبية تبطلية، وتالسـتفادة ان تجارب 
تآلخريـن وصياغة أفكار تبخـربتء وتيجاد نصوص 
قانونية تأخـذ بخصوصية تبوضع وتبقطاع تبطلي 
يف بالدنـا، وتبعمل عىل إعدتد ارشوع قانون خاص 
باملسـؤوبية تبطليـة بـدى وزترة تبصحـة تبعااـة 
وتبسـكان يقو1 عـىل تالاتثال بلقوتعـد تبقانونية، 
وتالبتزتاـات تمللقاة عىل عاتق تألطلـاء قلل وأثناء 
وبعـد تبعمل تبطلي تجاه تملـرىض، ويكون ضمانة 
بضلـط رـودة تملمارسـة تبطلية، وحفـظ حقوق 
تملريض وتبطلي ، وان خالل  ذت تبقانون سنعمل 
عىل تطويـر اهنة تبطـ  وتبقطاع تبطلـي، فكما 
أن كان تبقانـون يسـعى إىل تمكـني تبطليـ  اـن 
أدتء أعمابـه بثقة وتطمئنـان وفًقا بلقوتعد تبطلية 
ه يف تبوقـا ذتته يسـعى إىل  تملتعـارف عليهـا، َفإنَـّ
تأاني سـالاة تملـرىض ضد أي خطـأ أَو تقصري قد 
يضـع حياتهـم أَو صحتهـم عىل تملحـك، وان  نا 

تأتي أ ميّة إيجاد قانون تملسؤوبية تبطلية. 

* رئيس مركز وطن للدراسات واالستشارات والتطوير المؤسسي 

جريمة نيوزيالندا.. الوّهابية إرهاب يغزو العالم 

غزة.. مفاجآت مبهمة وصواريخ مفاجئة؟! 

سمير أحمد علي 

بم تُكِن تملجزرُة تبلشـعة تبتي ترتكلها 
تملجـر1ُ تإلر ابي تألسـرتتيل، أاس، بحق 
تملسـلمني دتخل اسـجَدي يف نيوزيالندت، 
خالل تأديتهم صالة تبجمعة، وتبتي رتح 
ضحيتها 50 قتيالً وأكثر ان 35 رريحاً 
بينهم أطفال، سوى رريمة شا دة عىل 
قلـح تبفكـر تبوّ ابي تبذي يعد فقاسـة 
ألوبئك تملجراني وتملتطرفني وتملشـّددين 
تملنضويـن يف رماعـات إر ابية اتعددة 
وتملذ ـ ،  تبفكـر  ووتحديـة  تألسـماء 
فابعمليـات تإلر ابيـة دتخل اسـجدين 
بنيوزبنـدت، أاـس  ـي نفـس تبعمليات 
تبتـي ترتكلتها نفس تألدوتت تبدتعشـية 
وتبتكفرييـة بحـق تملصلـني تآلانـني يف 
اسـجَدي تبحشـحوش وبدر بابعاصمة 
صنعـاء قليـل بـدء تبعدوتن عـىل تبيمن 

بأيا1 قليلة. 
يحملـه  تبـذي  وتبغلـوُّ  تبتطـرُف 
تملتشـّددون وتبتكفرييون اـا كان به أن 
يأتَي بوال تملدرسـة تبوّ ابية تبتي رعلا 
 ـذت تبدين يف اراى تالسـتهدتف تبغربي 
ورعلـا اـن ُكـــّل تملنتمني بـه قنللًة 
اوقوتـة وآبًة حـادة ال تفكـر إال بقطع 

تبـرؤو6 وقتـل اـن يخابفهـا اذ لياً، 
وأسـاءت بإلْســـاَل1 أوالً وأخريتً، وكأن 
 ذه تبفكر بم يأِت إال بخداة أعدتء تبدين 
تإلْســـاَلاي وزرع تبكرت يـة وتبحقد يف 
نفو6 اعتنقـي تألديان تألُْخــَرى تجاه 

تإلْســاَل1. 
بقـد اـدتر تبعااـني تملاضيـني توتبا 
تبترصيحـاُت تألاريكية بشـأن رضورة 
تنقيح تألحاديـث تبنلوية تبتـي صّدر ا 
انا ـج  يف  وتـدر6  تبوّ ابـي  تبفكـر 
تبسـعوديّة، بعـد أن رأى تملسـئوبون يف 
تألحاديـث  تلـك  أن  تألاريكيـة  تإلَدتَرة 
تملفرتتة عىل رسـول تبرحمة تبنلي احمد 
صىل تبله عليه وعىل آبه وسـلم، بيسـا 
سـوى أقاويـل اتطرفـة تهـّدُد تبسـلَم 
وتألاَن تالرتماعي بلعابم وبيسـا نابعًة 
اـن تبديـن تإلْســـاَلاي تبحنيـف تبذي 
أرسـل نليـه رحمـًة بلعاملـني بقوبه رل 
وعال: )َوَاا أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة بِّْلَعاَبِمنَي(، 
وتعد تبترصيحاُت تألاريكية تبتي قوبلا 
بصما سـعودّي اري  تعرتتفـاً ضمنياً 
بتشويه تبفكر تبوّ ابي تملتطرف بصورة 
تإلْســـاَل1 عـرب تآلالف اـن تألحاديـث 
تملزورة وتملنسـوبة بخـري تبلرشية، وعن 
طريق تبسيطرة وتالسـتحوتذ باملال عىل 

تملنابـر وتملسـارد وتبجمعيـات وتملرتكز 
تبتابعة به يف ُكــّل دول تبعابم. 

فمن أباح به اذ لُه أن يقتَل تألطفاَل 
وتبنسـاء وتبشيوخ تملسنني يف تبيمن عرب 
آبة تبحرب وتملوت وأعتى أنوتع تألسـلحة 
بيـس بذنـ  سـوى أن تبشـع  تبيمني 
أعلـن برتءتَه وبصوت ارتفع ان تبيهود 
وتبنصـارى وَاـن وتال ـم اـن تألعرتب 
وتملنافقني ورعلوت ان شعار »تبله أكرب.. 
تملوت ألاريكا.. تملـوت إلرستئيل.. تبلعنة 
عىل تبيهود.. تبنرص بإلْســـاَل1« رصخًة 
ادويًة تطلُقهـا حنارُر م، ورعلوت ان 
اوتالة تبله ورسـوبه وآل بيته وتملؤانني 
طريقاً استقيماً ال يزيغ عنه إال  ابك. 
وأخريتً.. فإنما ررى يف نيوزيالندت ان 
قتـل بلمصلـني دتخل اسـجدين، أاس، 
عىل أيـدي اجراـني إر ابيني اتطرفني 
بيـس تألول وبـن يكـون تألخـري يف ظـل 
 يمنة تبفكر تبوّ ابي عىل بقية تملذت   
تبحقيقية تبقائمة عىل تبعدل وتملسـاوتة 
تبحليـ   وسـرية  تبُقـــْرآن  ونهـج 
تملصطفى وآل بيتـه تبكرت1 تألخيار، فقد 
آن تألوتن ألن يعـرَف تبجميـُع حقيقـَة 
 ـذت تبفكـر تملتوحش تبقائـم عىل قطع 

تبرؤو6 وإر اِب َان يخابُفه. 

د. محمد جميعان*

بشـكل افارـئ وباعـرتتف إرستئييل 
أعلنـا أنهـا بم تتوفـر بديهـا اعلواات 
اسـلقة أَو تحذير أَو اؤرش اسلق حول 

إطالق تبصاروخني عىل تل أبي .. 
وبكن حمـا6 وتبجهاد تسـارع نفي 
اسـؤوبيتهما عـن إطـالق تبصاروخني 
رغـم ورـود غرفـة عمليـات اشـرتكة 

بكافة تبفصائل يف غزة.. 
تمللفا بلنظر أن تإلطالق راء يف أعقاب 
اغـادرة تبوفـد تملـرصي غزة تبـذي كان 
يجري افاوضات اع حما6  ناك؟!

وكذبك َفإنَّ تبصوتريخ كلرية َوبيسـا 
قذتئف  اون أَو قصرية تملدى إنما طويلة 
تملـدى وذتت حجم كلـري يصع  تهريلها 

بغزة بشكل فردي..؟!

 تملفارـأة أَو ربمـا تبسـيناريو تحدث 
تإلعـال1 تإلرستئيـيل نفسـه بـان تبقلـة 
تبصاروخية تبحديدية بـم تعمل كابعادة 

يف اوترهة أَو إسقاط تبصوتريخ؟!
و نا تقـو1 حما6 بإخـالء اوتقعها 
تملعروفة عىل تبفور وتعلن حابة تبنفري.. 
اـدتوالت  وبعـد  تعلـن  وإرستئيـل 
واشاورتت أانية وعسـكريّة وسياسيّة 
بأنها سـرتد بشـكل وتسـع وقوي دون 

حرب اوترهة شاالة؟!
إذن اا تبذي يمكن فهمه؟

تألاـر رد تبجـد وبيس بابهـزل وبيس 
سهالً أَو طارئاً اا ررى َويجري كما أرى 

عىل تألقل.  أرى أحد أارين..
تألول: أن اا يجري سـيناريو إرستئييل 
أُِعـدَّ اسـلقاً السـتهدتف غـزة وتداـري 
اخـزون تألَْ ـَدتف تبـذي أصلـح ارتعاً 

وارعلاً إلرستئيل وربما أَيْــضاً بتحقيق 
 دف آخر يف غاية تأل ميّة و و بلتغطية 
عىل إرـرتءتت تإلعالن عن صفقة تبعرص 

وتدتعياتها.. 
تبثاني: أن  ناك افارآٍت ان تملقاواة 
اقصودة و و اا يمكن تعتلاره سيناريو 
رديدتً بامللادأة بقصف إرستئيل سيما تل 
أبي  العتلـارتت تصعيديـة تهدف برفع 
تبحصار وربما أَيْــضـاً باملقابل إليقاف 
أَو وضع َحـّد بصفقة تبعرص سـيما تنها 
كانـا يف احادثـات اع وفـد ارصي ال 

نعلم اضااينها. 
ويف ُكــّل تألحوتل نحن أاا1 سـاعات 
اليئة باملفارآت إْن بم تسعفها تدخالت 

دوبية اقصودة أَو غري اقصودة. 

* كاتب أردني- رأي اليوم
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صواريخ على تل أبيب يكفي 
ناصر قنديل* 

ُم تملوتقف تبصادرة عن  – يمكُن تفهُّ
حركتَـي حمـا6 وتبجهاد تإلْسـاَلاي 
تبتي تذ ُ  أبعَد ان نفي اسـؤوبيتها 
عن تبصوتريخ تبتي تستهدفا تل أبي  
بيـل أاـس، وذ ـاب بعض اسـؤويل 

َحــدِّ  إىل  تبحركتـني 
تبصوتريـخ  تعتلـار 
عمالً يهدُف بجر قطاع 
غزة وقوى تملقاواة إىل 
تبلعُض  يظن  اوترهة 
حكواـة  رئيـَس  أن 
بنيااـني  تالحتـالل 
يحتـاُج  نتنيا ـو 
روبـَة تصعيد يرصُف 
تنتخابيـاً،  رصيَد ـا 
بكـن تبتدقيـق يف ادى 
عـىل  نتنيا ـو  قـدرة 

توظيف تبصوتريـخ وأية روبة تصعيد 
تليهـا، يطـرح سـؤتالً رديـاً عن ادى 
قـدرة كيان تالحتـالل عـىل تبدخول يف 
اوترهـة سـتنتهي حكماً قلـل اوعد 
تبنهايـة  أن تكـون  تالنتخابـات، دون 
اريحة بنتنيا و وفقاً ملا تقوبه اوتزين 
تبقـوى، ان رهة، واـن رهة اقابلة، 
ادى قدرة قـوى تملقاواة عىل تالاتناع 
عن ردود قاسية يف أية اوترهة، وادى 
قدرتها عىل تفادي تسـتهدتف تل أبي  
بعد اـا اثلته تبصوتريـخ، ويف تبنهاية 
ادى قدرتهـا عىل تقديم تنـازالت ان 
 يلتهـا وان حسـاب اعـادالت تبردع 
ملنح نتنيا ـو وريش تالحتالل سـّلماً 

بلنزول عن تبشجرة. 
تملوتقـف  ُكــّل  رغـم  تألكيـد،   –
وتبتحليالت، أن شيئاً نوعياً كلريتً حدث 
بيـل تبجمعة،  ـو حدث نوعـي كلري 
وغري اسـلوق أيـاً كانـا تبجهة تبتي 

تقُف ورتءه، سـوتء أعلنا اسؤوبيتها 
أَو أغفلـا ذبك أَو ربما رأت أن تألفضل 
 و نفي تملسؤوبية، ففي ُكـّل تبحاالت 
تبحدث افارـئ بلجميع ويمثل تحوالً 
يف قوتعد تالشـتلاك اع كيان تالحتالل 
انذ قيااه قلل سلعني عاااً، ففي ُكـّل 
تبحروب تبتـي اضا عا1 7 م1 وعا1 
56م1 وعا1 67م1 وعا1 
73م1 وأعـوت1 اـا بـني 
وصـوالً  و1000  81م1 
إىل حرب عـا1 1006، بم 
يسـقط صاروخ عىل تل 
أبيـ ، وبقيـا تـل أبي  
حصناً احميـاً بعيدتً عن 
تبتهديـد، وإن تـّم تهديد 
تـل أبيـ  فقـد بـدت أنه 
تهديد عابـر، أَو أن كيان 
تالحتـالل قـد تمّكن ان 
فرص  وإبغـاء  تحتوتئـه 
تكـرتره بخلق وتقـع عسـكرّي رديد 
اصـدر  شـكلا  تبتـي  تبجغرتفيـا  يف 
 ـذت تبتهديـد، سـوتء يف اـرص رمال 
َعلدتبنارص أَو يف تبعرتق أَو يف سـورية، 
بينما يقف كيان تالحتالل أاا1 حقيقة 
رديـدة، فهـو اضطر بالعـرتتف بأن 
تسـتهدتف تل أبي  سـيصري اشـهدتً 
تخوضهـا  اوترهـة  أي  يف  اأبوفـاً 
حكواـة تالحتالل اـع أيٍّ ان أطرتف 
احـور تملقاواـة. فابصوتريـخ تبتـي 
تطـال تـل أبيـ  اورـودة، وقـادرة، 
وتبقلة تبحديدة عارزة عن انعها، واا 
يملكه تبذين  ـم أقل يملكه تبذين  م 
أَْكثَـر، واا يستطيع فعله أطرتف غري 
رئيسـية يف غـزة تسـتطيعه تألطرتف 
تبرئيسية، كما تسـتطيعه تملقاواة يف 
بلنـان ويسـتيطعه تبجيُش تبسـوري 
تبعـرتق  يف  تبشـعلي  تبحشـد  وقـوى 

وبابتأكيد تستطيعه إيرتن. 

تلتقطهـا  رازيـة  –  ـذه صـورة 
تبكااـريتت تإلرستئيليـة ملـا سـيكون 
عليـه تبتحّدي اـع أي اوترهة اقللة، 
فلعداا كان تسـتهدتف تل أبي  نظرياً 
كفرضيـة قابلة بلتأكيد، صـار وتقعاً، 
قابالً بلتكرتر، واثلما قال رئيس بجنة 
تالسـتخلارتت تبوطنيـة تألاريكية دتن 
كوتس أاا1 اجلس تبشيوخ، تبتصعيد 
تإلرستئييل يف ظل توتزنات  ّشة وغياب 
خطـر  سـيجل   سياسـيّة  سـقوف 
تالنزالق إىل افارآت تصع  تبسـيطرة 
عليهـا، وتبذين يتحدثـون عن اصابح 
إرستئيلية بابتصعيـد أَو تبذين يقوبون 
إن نتنيا ـو يحتـاج إىل روبـة تصعيد 
يتجا لون أنه كان قلل شـهور يصول 
ويجـول يف تبغـارتت عىل سـورية وقد 
توقف عنها، ويتجا لون أن ُكـّل حرب 
أَو نصف حرب تحتاج إىل تسـرتتتيجية 
خـروج، فنتنيا ـو يملـك قـرتر بـدء 
تبحـرب، بكنه ال يملـك خريطة طريق 
وتضحـة إلنهائها، وحمـا6 وتبجهاد 
وتبفصائـل يملكون قدرة تبتربؤ وحتى 
تإلدتنـة بلصوتريخ، بكنهـم ال يملكون 
تبصما وتبتفرج إذَت بدأت تبحرب، وبعد 
ظهـور تبصوتريـخ عـىل تل أبيـ ، بن 
يكـون اقلوالً أن تقع تملجـازر وتلقى 
تبصوتريخ تملشابهة يف تملستودعات!

– بابنسـلة ألريال عربية عاشـا 
ارتحـل تالنكسـارتت، وعاشـا اـع 
تملقاواة زان تالنتصارتت، تحّقق بيل 
أاـس حلم عتيـق، يدخـل تبفرحة إىل 
تبقلوب بعيدتً عن تبتحليالت، إن تجّرع 
نتنيا و ذل تبصوتريـخ تحّقق ايزتن 
ردع رديد، وإن رّد بحرب أررب اابكي 
تبصوتريخ تألشـّد قدرة عىل إخرترها 

ان تملستودعات. 

* البناء

معك في كّل مكان

 الباقة صالحة لمدة 30 يوماً وتراكمية للرصيد
لمزيد من المعلومات أرسل ” مكس” إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

باقات “ مكس”
تواصل أكثر 

بسعر أقل

إلى الُمطّبعين العرب الذين نّصبوا ِنتنياهو زعيًما لهم
عبد الباري عطوان*

نّصلـوت  تبذيـن  تبعـرب  تمُلطلّعـني  إىل 
اؤتمـر  يف  وحاِايًـا  زعيًمـا  ِنتنيا ـو 
وترسـو..  ل قرأتم ترصيحـاِت حليفه 

تبتي  تبحاخـا1 ايخائيـل 
تُريد إبادة تبعرب وتحويل 
وملـاذت  اقـربة؟  إىل  غـّزة 
نعتقد أّن “فتوته” بأّن بغَة 
تبقـّوة  ي تبوحيـدة تبتي 
نفهمها كعرب ستقود إىل 
ُاعاكسـة وقريلًا؟  أُخرى 
أن  ُصدفـة  و ـل  ـي 
تبعنرصيّة  تتزتاـن  ـذه 
تبثّاانـة  تبّذكـرى  اـع 
وُدخول  تبسـوريّة  بألزاة 

حرب تبيمن عااها تبخااس؟ 
تبزعمـاء  اـن  تبكثـريَ  أّن  نعتقـُد  ال 
تبعـرب ُحلفاء بنيااـني ِنتنيا ـو تبذين 
اؤتمـر  يف  خارريّتهـم  وزرتء  شـارك 
وترسو تألخري تبذي أّسس بلناتو تبعربي، 
وتبتّطليع اـع دوبة تالحتالل تإلرستئييل، 
قد قرأوت ترصيحـات تبحاخا1 تبعنرصي 
تبتّلميـذ  أري،  بـن  ايخائيـل  تملتطـرف 
تملخلـص وتبويف بلحاخـا1 تبفايش اائري 
كا انـا، تبتـي أدىل بها يـو1 أاس ملوقع 
“كيكار  شـلات”، وقال فيها إن تبعرب 
ال يفهمـون غري بغة تبقـّوة، وان يتجّرأ 
انهـم بلحديـث ضـد تبيهود بن نسـمح 
بـه بابلقاء عىل قيد تبحيـاة، فال تعايش 
اع  ؤالء تبذين علمنـا تبحاخا1 كا انا 
أنّه ال تعايش اعهـم، ويج  طرد م إىل 
سـورية ورميع تبلالد تبتي راءوت انها، 
حتـى بو تّطلعـوت عليها، فإنّهـم ويف ِظل 
حابة تإلنكار تبتي يعيشـونها سيُديرون 

ورههم إىل تبنّاحية تألُخرى. 
تبحاخـا1 ايخائيـل بـن آري، بيـس 
اتطرفـة  يهوديّـة  ملنظمـة  زعيًمـا 
احظـورة، وإنّمـا زعيم حزب سـيكون 
ُعضـًوت أصياًل يف قائمة تكتّل تبيمني تبذي 
يتزّعمه بنيااني ِنتنيا و تبتي سيخوض 
عىل أساسها تنتخابات تبكنيسا تبشهر 
تمُلقلـل، ويمِكـن يف حـال فـوزه بأعـىل 
تملقاعـد، أن يُصلـح، أي بـن آري، وزيًرت 
بألاـن أَو تبخارريّـة، أَو تبثّقافة، وربّما 
تكون أّول زيارتته تبخارريّة، وبعد توّبيه 
تملنصـ  تبجديد، إىل ُحلفائـه تبعرب، ويف 
انطقة تبخليج تبعربي ُخصوًصا، سـريًت 
عـىل ُخطـى ِنتنيا ـو نفسـه، ووزيـرة 
ثقافتـه اـريي ريغيـف، تألشـد تطرًُّفـا 

وُعنرصيّة. 
***

نتّفق اع تبحاخا1 بـن آري، ونقوبها 
ويف تبحلق ارترة، أن تبعرب تبذين يتحّدث 
عنهـم ال يعرفون غري بغـة تبقّوة، و ي 
تبّلغـة تبتـي أرـربت بعضهـم إىل رفـع 
رتية تالستسـال1، وتبتمّلق بإلرستئيلينّي، 
عـىل أاـل أن تكـون دوبتهم  ـي رأ6 
ُاوترهـة  يف  عنهـم  تبدفـاع  يف  تبحربـة 
تبخطـر تإليرتنـي تملزعـو1 تبـذي يُزعزع 
أاـن تملنطقة وتسـتقرتر ا، اثلما بصم 
وزرتء خارريّة اؤتمر وترسو تبعرب عىل 
“توصيـة” ِنتنيا و، واعلمـه تألاريكّي 
اايك بواليو، تبلذيـن وّرها  ذه تبدعوة 
بلُمشـاركة يف  ذت تبتجّمع تبـذي أُريد به 
أن يكون حجر تألسـا6 تبسيايّس بلنّاتو 

تبعسكرّي تبعربّي تإلرستئييلّ تبجديد. 
اـا ال يُدركـه تبحاخـا1 بـن آري أن 
بغـة  غـري  يفهمـون  ال  تإلرستئيليـني 
تبقـّوة أيًضـا، فعنداـا كانـا انظمـة 
تبتحريـر تبفلسـطينيّة حركـة اقاواة 
كان تإلرستئيليـون يسـتجدون تبجلو6 
اعهـا عىل اائـدة تمُلفاوضـات، وعنداا 
كانا ارص وسـورية تتزّعمان ُاعسكر 

تملوترهـة، كانـا تبعـروض تإلرستئيليّة 
بلسـال1 تبتـي يحملهـا وزرتء تبخارريّة 
تألاريـكان وتألوروبيـني تنهـال عليهم، 
وخاّصـة عنداا كانا حرب تالسـتنزتف 
يف ُادن تبقناة وسيناء يف ذروتها، وتأليّا1 
دّوترة، وال يشء يلقى عىل 

حابه. 
تبتحريـر  انظمـة 
وُاعظـم  تبفلسـطينيّة 
فصائلها وقعا يف اصيدة 
وقعـا  اثلمـا  أوسـلو، 
ُحفـرة  يف  اـرص  قللهـا 
وتحّوبا  ديفيـد،  كااـ  
ِقـوى تألان تبِفلسـطينيّة 
تبجنـرتل  شـّكلها  تبتـي 
يف  أدوتت  إىل  دتيتـون 
وُاقاواة  تالحتالل  خداة 
تمُلقاواـة، يف أقذر سـابقة اـن نوعها يف 

تأريخ تالحتالالت عىل ار تبُقرون. 
 ذه تبغطرسة تبُعنرصيّة تإلرستئيليّة 
بن تطول؛ بيس بَسلِ  ذكاء تبعرب وإنّما 
بغلـاء تإلرستئيليـني وسـوء تقدير ـم، 
وِقـرَص ذتكرتهـم، والعتقاد ـم أّن  ذت 
تبوضـع تبعربـّي تمُلهني سيسـتمر ملئات 
تبسنني، فُممارسات تإلرستئيليني تمُلهينة 
 ذه  ي تبتي سـتُعيد تبزاـن تبذي كان 
يسـتجدي فيه شـمعون برييـز تبقيادة 
تبفلسـطينيّة أُسـلوعني بـدون رنائـز، 
ويُجنّـد تبعابم بـأرسه بوقـف تبعمليّات 
تألاريـكان  ويهـرع  تالستشـهاديّة، 
وتألوروبيّـون إىل تشـكيل بجنـة رباعيّة 
إىل  بلوصـول  طريـق  خريطـة  ووضـع 

تبسال1 تبدتئم. 
فـإذت كان تبحاخـا1 ايخائيـل تبـذي 
بات عىل بعد شـهر ان دخول تبكنسيا 
تبورـود،  اـن  غـّزة  بمحـو  يُطابـ  
وتحويلها إىل اقربة ملليونني ان أبنائها، 
فـإّن عليـه أن يتوّقع أن يُشـّجع ُصعود 
اـن يُشـاركونه تملطاب  نفسـها وبكن 

باالتّجاه تآلخر، ويف تمُلعسكر تآلخر. 
تإلرستئيليّون يُريدون تآلن حشد تبعابم 
تبغربي بأرسه، وُاعظم ُحلفائهم تبعرب، 
ِضد إيرتن وحزب تبله وسـورية، وُاعظم 
تبعـرتق، وال ننـى حـركات تمُلقاواة يف 
ِقطاع غزة، ويسـتخداون تبليا تألبيض 
تألاريكي ورئيسـه ترتا  بتجويع  ذه 
تبدول وشـعوبها، ويتوّقعـون أن يكون 
تبّرد تبرقص طربًا يف تبّشـوترع تستقلااًل 

بُهم، وكم  م ُاخِطئون. 
***

ال يعـِرف  ـؤالء أن تبخرتئـط تتغـرّي 
وأّن  نـاك  اسـلوقة،  غـري  وبرُسعـة 
“دول ُاوترهـة” أُخـرى اـا زتبا تضع 
إصلَعهـا عىل تبّزناد، وبديها ائات تآلالف 
اـن تبصوتريـخ تبتـي تعجـز ُكل تبقل  
تبحديديّـة عـن تبتصّدي بهـا، ورميعها 
ا،  ذتتيًـّ وتطوير ـا  تصنيعهـا  رـرى 
وبات ِسـالح تبجو تإلرستئيـيلّ وطائرتته 
تألاريكيّـة تبحديثـة عاِرـًزت عن حسـم 
تبُحروب وإذالل تألنظمة ِاثَلما كان عليه 

تبحال يف تملايض. 
قوبـوت عنّـا اـا ِشـئتم.. قوبـوت عنّـا 
حاملني.. قوبـوت عنّا ُاتفائلـني، أكثَر ان 
تبالز1، وبكنّنا نكتفـي بتذكريكم، ونحن 
وأنتـم نِقـف عـىل أبـوتب تبعـا1 تبثّاان 
بألَزاتني تبسـوريّة وتبليليّـة، وتبخااس 
بلحـرب تبيمنيّـة، وتبعرشيـن بالحتـالل 
أّن ر اناتكـم  تألاريكـّي ألفغانسـتان، 
كلها فشلا وتنهارت، وأّن ِر اناتنا نحن 
يف تمُلعسـكر تمُلضـاد بنظرييـه تألاريكّي 
تإلرستئيـيلّ  ـي تبتـي تفـوز.. ورؤيتنا 
تبوطنيّة  ي تبتي تتحّقق.. وتأليّا1 بيننا. 

* رأي اليوم
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برنامج رجال اهلل ملزمة: )املوالة واملعاداة( اجلزء الأول:

املوالُة ألولياء اهلل واملعاداُة ألعداء اهلل من أهّم املواضيع الذي تحدث عنها الُقييْرآن 
  - بشرى المحطوري:

تبقائـُد احارضتَـه  تبشـهيُد  يلتـدئُ 
)تملوتالة وتملعـادتة( بأن تبُقــْرآن تبكريم 
أّكـــَد عىل خطورتها أي )تملوتالة ألوبياء 
تبله وتملعادتة ألعدتء تبله( فقال: »عنداا 
يكون  نـاك ان  ذه تألحدتث وان  ذه 
تبقضايـا يف حياة تبنا6 ]تبتـويل بليهود 
وتبنصـارى[ يف تألخـري تصلح تألشـياء 
 ذه ]تبصـالة وتبزكاة وتبصـو1 وتبحج 
وتبدعـاء..[ أحياناً ال يَُعـْد بها قيمة عند 
تبلـه ُسـلَْحانَــُه َوتََعاىَل نصـيل، ندَّعى، 
نصـو1، نزكـي، نحج، ]يـا تبلـه تكون 
بابشكل تبذي تغطي تإلثم فقط، ال يجي 
عىل وتحد آثا1 أنه قد تركها[ أاا أن تعطي 
ثوتبهـا، تكون اقلوبة عنـد تبله فتكون 
اربوطة بأشياَء أُْخــَرى(، اشريتً إىل اا 
روته تإلاا1 تبنارص يف تبلساط عن رسول 
تبلـه )صلوتت تبلـه عليه وعـىل آبه( أنه 
قـال يف بفظ تبحديـث أَو اعناه: ))بو أن 
علدتً صا1 نهاره وقـا1 بيله وأنفق اابه 
ِعلقاً ِعلقاً يف سـليل تبلـه، وعلد تبله بني 
تبركن وتملقـا1 حتى يكون آخـر ذبك أن 
يذبـح بني تبّركن وتملقا1 اظلوااً ملا رفع 
إىل تبله ان عمله اثقال ذرة، حتى يظهر 
تملوتالة ألوبياء تبله وتملعادتة ألعدتء تبله(( 
 ذت بفظ تبحديث أَو اعناه،  ذت تبحديث 
يذكر أنه شـخص يصو1 تبنهار، ويقو1 
تبليل يتعلد، وينفق أاوتبه يف سليل تبله، 

ويتعلـد يف أفضـل اكان وأقـد6 اكان 
عند تبله اا بني تبركـن وتملقا1، ثم يقتل 
اظلوااً.. عمله كله اا يُْرَفُع إىل تبله انه 
اثقـال ذرة حتـى يظهر تملحلـة ألوبياء 

تبله وتبعدتوة ألعدتء تبله. 
وأوضح تبشهيُد تبقائُد أن  ذت تبحديَث 
يشـَهُد به تبُقــْرآُن تبكريم )فيما يتعلق 
بخطـورة تملـوتالة وتملعادتة؛ وبهـذت قال 
تبلـه يف تبُقــْرآن: }يَـا أَيَُّها تبَِّذيـَن آَانُوتْ 
أَْوِبيَـاء  َوتبنََّصـاَرى  تْبيَُهـوَد  تَتَِّخـذُوتْ  الَ 
نُكْم  بَْعُضُهْم أَْوِبيَاء بَْعٍض َوَان يَتََوبَُّهم اِّ
ُه ِانُْهْم{)تملائـدة51( أبيس تبله  نا  َفِإنَـّ
يخاط  اؤانني؟ }يَا أَيَُّها تبَِّذيَن آَانُوتْ{؟ 
نُكـْم{ انكم أيها  قـال: }َوَاـن يَتََوبَُّهم اِّ
ُه ِانُْهـْم{ يصلح حكمه  تملؤانـون }َفِإنَـّ
حكمهم، فيكون  و يصيل و و يهودي، 
يسلح و و يهودي، يصو1 و و يهودي، 

يزكـي و و يهـودي.. و كـذت.. إىل آخر 
تبعلـارتت، يقول: )واـن يتوبهم انكم( 
انكم أيها تملؤانون، ان يشـملهم تسم 
تإليَْمــان فإنه انهـم، حكمه حكمهم، 

واصريه اصري م. 
بدرتبديـن  تبسـيُد حسـني  ويسـتدلُّ 
تبحوثـي -ِرْضـَوتُن تبلـِه َعَليْـه- بـكال1 
تإلاا1 عيل يف اوضـوع تبتويل، حيُث قال 
))إنما يجمـع تبنا6 تبرضا وتبسـخط، 
وإنما عقـر ناقَة ثمود وتحٌد فعمهم تبله 
بابعقوبـة رميعـاً((؛ بسـلِ  أن وتحًدت 
عقـر تبناقة يمثلهم و ـم رتضني بعمله 
فأصلحـوت رميعـاً  بعملـه  واصوبـني 
اسـتحقني بلعقوبة، أيضـاً يقول عليه 
تبسـال1: ))تبرتيض بعمل قـو1 كابدتخل 
فيه اعهـم، وعىل ُكــّل دتخـل يف باطل 
إثمان: إثم تبعمل به، وإثم تبرضا به((. 

بيشـّدد يف نفـس تملحـارضة عـىل أن 
)تملوالة ألوبياء تبلـه وتملعادتة ألعدتء تبله 
اـن أ ـّم تملوتضيـع وأخطر ـا تحدث 
تبُقــْرآن تبكريم عنها بشكل بارز، و ي 
بيسا حابة نفسية بأن يح  تإلنَْســان 
ألخيـه اا يح  بنفسـه ويكـره به اثل 
اا يكره بنفسـه، فأثر تملـوتالة وتملعادتة 
بيسـا فقط أن تإلنَْســـان يح  ألخيه 
كما يح  بنفسـه ]حابة نفسية فقط[ 
ان دتخل، ويكره به اثلما يكره بنفسه. 
تملوتالة اعنا ا: تملعية، تشعُر بأنك يف  ذت 
تبجان  تؤيد  ـذت تبجان  اتجه إىل  ذت 
تبجان ،  ـذه  ي تملوتالة سـوتٌء أكانا 
اوتالة ألوبيـاء تبله أَو اوتالة ألعدتء تبله، 
تملـوتالة اعنا ا: تملعية، تملعية يف تملوقف، 
تملعية يف تبرأي، تملعية يف تبتوره، تملعية يف 

تبنظرة،  ذه  ي تملوتالة. 

ويؤّكـــد تبشـهيُد تبقائـُد أن تملوتالة 
بكنهـا  نفسـية  حابـة  وتملعـادتة  ـي 
تتحـول إىل اوتقـَف وتنعكـس بشـكل 
اوتقَف، وتعترب يف َحـدِّ ذتتها اهيّئًة بهذت 
تبشخص وبهذت تبشخص وبهذت تبشخص 
وملجاايـع ان تبنا6، ان  م عىل وترية 
وتحـدة يف تملـوتالة تُهيئ  ـذه تألرضية، 
ه، وأعمال  أرضية صابحة النتشـار تََورُّ
تبجهـة تبتي  ـم يوتبونها سـوتء كانا 
رهة احقـة أَو الطلة، وخطورتها أنها 
تهيـئ، تجعل تبنـا6 يقفون اـع  ذت، 
يصّوتون بهذت، يؤيدون عمل  ذت، و كذت 
سوتء َحّق أَو باطل. وألن تبحابة تبنفسية 
بدى تإلنَْســـان  ي تبنقطة تألساسـية 
بابنسلة بلتغيري نحو تألفضل، أَو تبتحول 
نحـو تألسـوأ كما قـال تبلـه: }إِنَّ تبّلَه الَ 
ُوتْ َاا ِبأَنُْفِسِهْم{ ُ َاا ِبَقْو1ٍ َحتَّى يَُغريِّ يَُغريِّ
)تبرعـد11( اعظم اـا يتوره تبتغيري يف 
تبنفـس، عنداا تحاول أن تكره نفسـك 
عـىل يشء، عنداـا تحـاول أن تحصـل 
عىل وعـي، عىل فهم، إنمـا  و يف تألخري 
ان أرل ااذت؟ ترسـم تورهـك، تبتوره 
يف تملوقـف توره تبنفس، تورـه تبقل ، 
و ـذت  و تبوالء،  و تملـوتالة، تبتغيري أن 
ــة حابة  يحصل بديك حابة، أَو بدى تألُاَّ
اـن تبتوره نتيجـة وعي اعني، سـوتء 
وعـي إيجابي فيمـا يتعلـق بنهج تبحق 
وورهة َحّق، أَو سللي ويسء فيما يتعلق 

بابلاطل وانهج باطل. 

  - خاص:
تنـاول تبشـهيُد تبقائُد -ِرْضـَوتُن تبلـِه َعَليْه- ــ 
كعادتـه دتئماً ــ يف احارضة ــ الزاة ــ ]تبدر6 
تبثاان ان درو6 راضانـ  سورة تبلقرة[ َعَددتً ان 
آيات تبُقــْرآن تبكريم، بيسـقطها عىل تبوتقع تبذي 

نعيشه تبيو1 بالستفادة انها بابشكل تملطلوب.
فابتـدأ -ِرْضـَوتُن تبلـِه َعَليْه- تملحـارضَة بتناول 
رشح قوبه تعاىل: }تبَِّذيَن آتَيْنَاُ ـُم تْبِكتَاَب يَْعِرُفونَُه 
َكَمـا يَْعِرُفـوَن أَبْنَاَءُ ْم َوإِنَّ َفِريقاً ِانُْهـْم َبيَْكتُُموَن 
تْبَحـقَّ َوُ ـْم يَْعَلُمـوَن{ بـأن  ـذه تبعلـارة }تبَِّذيَن 
آتَيْنَاُ ـُم تْبِكتَـاَب[ وتبتي رـاءت يف أااكَن كثريٍة يف 
تبُقـــْرآن تبكريم، ال تعني ُكـــّل تبيهود وتبنصارى 
باملجمل، وإنمـا كما قال: ]علارة: }تبَِّذيـَن آتَيْنَاُ ُم 
تْبِكتَـاَب{ قـد تكـون يف اوتضـع تعني فئـة اعينة 
اـن أ ـل تبكتاب  م كانوت أشـله اا يكـون بورثة 
بلكتاب يكـون عند م نوٌع ان تملعرفة عند م نوٌع 
ان تبخشـية، عند ـم نوع ان تبتسـليم،  ؤالء قد 
يكونون يف تبوتقع وربما كلهم أسلموت ان كانوت ان 
 ذه تبفئـة تبذين قد تنطلق عليهم تآلية تبسـابقة: 
}تبَِّذيـَن آتَيْنَاُ ـُم تْبِكتَـاَب يَتْلُونَُه َحقَّ ِتالَوِتـِه أُوَبِئَك 
يُْؤِانُـوَن ِبـِه{[. اليناً بأنهـم اثلنا، انهـم تبنا6 
تبعاديـون، وانهـم تبعلمـاء، حيُث قـال: ]ال تفهم 
دتئمـاً علارة: }تبَِّذيَن آتَيْنَاُ ـُم تْبِكتَاَب{ كلها تحكي 
نفسـية وتحدة ونموذراً وتحـدتً تماااً، قد تكون يف 
اقا1 اعني تكشـف بك فئـة اعينة، فئة اعينة ان 

دتخل ان أوتوت تبكتاب[..

ُكُتُب اهلِل.. متميزة عن أية كتب ُأْخييَرى:يي 
اؤّكـــدتً أن تبيهـود تبذين راء ذكر ـم يف تآلية 
بأنهـم يعرفون رسـول تبلـه كما يعرفـون أبنائهم 
بأنهـم )فريـق ان علمـاء بنـي إرستئيـل(، تبذين 
يكتمـون تبحـق، وبكن ألن ُكتُـ  تبلـه اتميزة، بم 
يستطيعوت طمس وإخفاء ُكــّل كال1 تبله عن تبنلي 

احمـد صىل تبلُه عليه وآبه وسـلم يف تبتورتة، حيُث 
قـال تبشـهيُد تبقائـُد: ]إن  ناك يف ترتثهـم اا يزتل 
بقايا تتضمن تبعالاات بلنلي تبذي سـيلعث يف آخر 
تبزاان و و رسـول تبله احمد )صلـوتُت تبله عليه 
وعىل آبه(؛ ألنه ان أين بهم أن يعرفوه بهذه تبدررة 
كمـا يعرفـون أبناء ـم؟ ألن  ذه اعنا ـا اعرفة 
قويـة اعرفة ال شـك فيهـا، أبيس تإلنسـان يعرف 

تبنه؟ تعـرف تبنك اعرفة قوية بـو ترى كم أطفال 
تعرف تبنك ان بينهم بأن  ذت  و تبنك[..

ُاضيفاً إىل أنهم عرفوت )رسـول تبله( ان أشـياَء 
أُْخـــَرى، فقال: ]ثـم  م أيضاً ان خـالل فهمهم 
بشخصية تبرسل عادة كيف يكونون، سلوكياتهم، 
أسـابيلهم، اضااـني دعوتهم، تبكتـاب تبذي يأتي 
إبيهـم عادة كيف يكون أسـلوبه اضااينه خطابه 

بللرش،  ي قضية اتميزة تماااً  ي قضية اتميزة، 
كت  تبله  ي اتميزة عن أية كت  أُْخــَرى[..

األثييُر الذي تركه كتميياُن )فريق من علماء بني 
إسرائيل( للحق:يي

تسـاءل -ِرْضـَوتُن تبلـِه َعَليْه- بد شـة وتعج  
شـديَدين عن تبجرأة تبعجيلـة تبتي عند  ذت تبفريق 
اـن علماء بنـي إرستئيل، كيف أنهم عرفوت رسـول 
تبله كما يعرفون أبناَء م، واع ذبك كفروت، وفضلوت 
دخول تبنار عىل أن يسـلموت، وأضلـوت غري م امن 
يثقون بهم اـن قواهم، أوردو م تبنار، حيُث قال: 
]أبيسـا  ذه قضيـة ر يلة ردتً بابنسـلة ملن  م 
يعرفـون تبحـق ويكتمونه؛ ألن تبضحيـة يف تألخري 
ــة تبلـرش تبنا6 تملسـاكني؛ ألَنَّ  يكـون اـن؟ تألُاَّ
تبنـا6 عـادة يعلقون آاـاالً كلرية عـىل علمائهم؛ 
ألنهـم  م اـن رانلهـم يعرفون تبحق ويسـريون 
ورتء ـم عىل أسـا6 أن اا يدعون إبيـه  و تبحق، 
فعنداـا يكـون  نـاك ان عرفـوت تبكتـاب وعرفوت 
تبرسـول )صلوتُت تبله عليه وعـىل آبه( ثم يكتمونه 
اعنى  ذت أنهم سـيجعلون تبكثـري امن  م احط 
ثقة بديهم يسـلكون سـلوكهم يف تبتنكر بهذت تبنلي 

وتبتنكر بهذت تبكتاب فيلقون كافرين ضابني[.
الفتـاً -ِرْضَوتُن تبلِه َعَليْه- بأن  ذت تبفريَق تملضل 
اـن أ ل تبكتاب ال زتبوت إىل تآلن اورودين، ال يأبون 
رهـدتً يف تداري تإلسـال1 وأ له، وطمـس حقيقته، 
وتغييلهـا عـن ُكــّل تبنا6، حيُث قـال: ]و ذت  و 
تبوتقع بابنسـلة أل ل تبكتاب إىل تآلن، فعنداا يقول 
تبله ُسلَْحانَــُه َوتََعاىَل بأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناء ـم ال يعنـي ذبـك بأنـه ُكــّل وتحـد ان أ ل 
تبكتاب، علماؤ م اثقفو م تبذين  م يطلعون عىل 
تبكت  تبتي تحكـي تبنلوتت وكيف سـلوك تألنلياء، 
ويسـطر كثـريتً اـن تأريـخ تألنلياء وكيـف تكون 
دعوتهم يف تبعادة،  ؤالء يعرفون بكن يضللون عىل 

تبلاقني وتبلاقون يمشون ورتء م[.

امل�واالُة واملعاداُة ليس�ت فقط أن اإلنَْس���اَن يحبُّ ألخيه كما يحبُّ لنفس�ه ]حالة 
نفس�ية فقط[ من داخل، ويكرُه له مثلما يكره لنفس�ه. املواالة معناها: املعيُة، تشُعُر 
بأنك يف هذا الجانب تؤيُد هذا الجانَب متجٌه إىل هذا الجانب، سواٌء أكانت مواالًة ألولياء 
الله أَو مواالًة ألعداء الله، املواالة معناها: املعية، املعية يف املوقف، املعية يف الرأي، املعية 

يف التوجه، املعية يف النظرة، هذه هي املواالة.
تبسيد حسني تبحوثي

رَُّر تألُسلوعني تبقادَاني 
اق

ان /1/ إىل / 1/ رر  

وعيده - تبدر6 تبتاسع 
اة اعرفة تبله -وعده و

)الز

 الزاة تملوتالة وتملعادتة(
+

قراءة في )الدرس الثامن من دروس رمضان ـ سورة البقرة(
)  فطر اإلنساَن على قبوِل )الحقِّ

ُ
اهلل



11
تبسلا

تبعدد

م رر  0  1 ـ..
16 اار6 م1101

)617(
 

 : متابعات 
ُقِتـَل م  شـخصاً وُرـرح عـرشتت 
رـرتء  تبجمعـة،  أاـس  تألشـخاص، 
 جـو1 إررتاي تسـتهدف اسـجدين 
يف  تشـريتش  كرتيسـا  بمنطقـة 
نيوزيلنـدت اـن قلل شـخص اتطرف 

أسرتتيل تبجنسية.
ونقلا رويرتز عن افوض تبرشطة 
شـخصاً  م   إن  قوبـه:  نيوزبنـدت  يف 
سـقطوت قتىل يف تملسـجدين، اليناً أن 
شـخصاً يف أوتخر تبعرشينيـات اتهم 

بارتكاب تبهجو1.
إىل  بـادرت  تبنيوزبنديـة  تبرئاسـُة 
إعـالن تعتقابهـا ملتهمـني يف تبهجو1، 
وقابـا رئيسـة تبـوزرتء تبنيوزيلندية 
راسـيندت أردرن، أنه تم تعتقال أربعة 
اتطرفـني بم يكونـوت عىل أيـة قائمة 
ان قوتئـم تملرتقلة وتقـرر رفع دررة 

تبتهديد تألاني ألعىل استوى.
ونّفـذ تبهجو1 ررل أسـرتتيل يمينّي 
تارتنـا،  برينتـون  يُْدعـى  اتطـّرف 
وخالل تبهجو1 تبذي قا1 بلثه الارشة 
عـىل تالنرتنا، قـال تملنفذ إنـه »اتأثر 
بسياسـة وثقافة ترتا  تبعدتئية ضد 

تملسلمني«؟. 
إىل ذبك، أغلقا تملسـارد يف نيوزبندت 
أبوتبها تاا1 تملصلني، فقد دعا رشطة 
نيوزيلنـدت رميـع تملسـارد يف تبلـالد 
إىل إغـالق أبوتبهـا حتـى إشـعار آخر 
وتالاتناع عن ترتياد تملسارد حابياً.

توتبـا تإلدتنـاُت وتملوتقـف تبدوبية 
تملسـتنكرة بلهجـو1 تإلررتاـي تبـذي 

تستهدف أاس اسـجدين يف نيوزيلندت 
يف وقـا دعـا اسـؤوبون دوبيـون إىل 
ملحاربـة  تبدوبيـة  تبجهـود  تضافـر 
تإلر ـاب وتبتصـدي به بكل تألشـكال 

وتبطرق.
ففـي تبعـرتق أدتن رئيـس تبـوزرتء 
تبهجـو1  بشـدة  علدتملهـدي  عـادل 
نقلتـه  بيـان  يف  دتعيـاً  تإلررتاـي، 
تبسوارية نيوز دول تبعابم إىل تبتصدي 
بجميـع  وتبتطـرف  بإلر ـاب  بقـوة 

أشكابه.
فيما أكدت وزترة تبخاررية تبعرتقية 
يف بيان أاس تبجمعة، أن تبهجو1 يثلا 
أن رميـع دول تبعابم بيسـا يف اأان 
اـن تإلر ـاب وبيـس أاـا1 تبعابم إال 

توحيد رهوده بلقضاء عليه.
فيمـا أدتنا إيـرتن تبهجـو1َ تملروع 

تبذي تسـتهدف تملصليني يف تملسجدين، 
اعتـربة أنـه عمل ال إنسـاني ووحيش 

بكل اا بلكلمة ان اعنى.
 وطابلـا تبخارريـة تإليرتنيـة عىل 
بسان تملتحدث باسمها بهرت1 قاسمي، 
بتشـخيص  تبنیوزیلندیـة  تبحكواـة 
ارتكلـي تبعمـل تبعنـرصي عىل وره 
تنفيـذ  عـرب  واعاقلتهـم  تبرسعـة، 
تبقانـون بحقهم بغـض تبنظر عن أية 
تعتلـارتت أخـرى، اجـددة اطابلتها 
تسـمح  بـأال  تبعابـم  يف  تبحكواـات 
بلتيـارتت وتألفكار تبعنرصیة وتملناوئة 
بإلسال1 أن تزعزع تألان وتالستقرتر يف 

تلك تبللدتن.
بدوره، أدتن تبرئيس تبللناني تبعماد 
ايشال عون بشـدة تبهجو1 تإلررتاي 
تبذي تسـتهدف اسجدين يف نيوزيلندت، 

اعربـاً عن تضاان بالده اع نيوزيلندت 
يف “احنتها تألبيمة”.

ودعـا عـون يف برقيـة أرسـلها إىل 
راسـيندت  نيوزيلنـدت  وزرتء  رئيسـة 
تبدوبيـة  تبجهـود  تضافـر  إىل  أردرن، 
ملوترهة تبخطر تملتنااي بإلر اب تبذي 

ال دين وال عرق وال وطن به”.
ان رهته، أدتن حـزب تبله تبللناني 
دتعيـاً  تملروعـة”،  “تملجـزرة  بشـدة 
تبسـلطاِت تبنيوزيلنديـة إىل “االحقة 
تبعمـل  بهـذت  وتملنفذيـن  تملخّططـني 
تإلررتاـي وتتخاذ تبخطـوتت تبكفيلة 

بعد1 تكرتره”.
وحـذر حـزب تبله يف بيـان به أاس 
تبجمعـة، اـن تبنزعـة تملتطرفـة ضد 
تملسـلمني وضد تألران  وان سياسة 
تبكرت ية تبتي تغذيها تبواليات تملتحدة 

تألاريكيـة يف تبعابـم بـدل أن تسـود 
تبقيـم تبدينية تبتي تدعو إىل تبتسـااح 

وتبحوتر وقلول تآلخر.
ان رهته أعـرب تبلابا فرتنسـيس 
بابا تبفاتيكان عن تضاانه اع تبشع  
تبنيوزيلندي وخاصة تبجابية تملسلمة.
فيمـا وصف رئيس وزرتء أسـرتتبيا 
عـىل  تبهجـو1  اوريسـون  سـكون 
تملسـجدين بابعمل تإلررتاي وكت  يف 
تغريـدة به عىل اوقـع تويرت، أن انفذ 
تبهجو1 تإلررتاي أسرتتيل تبجنسية.

وأدتن تبرئيس تبنمسـاوي أبكسندر 
فان دير بيلني بشدة تبهجو1َ تإلررتاي 
عىل نيوزيلندت، وتصفـاً إياه “بابهجو1 
تبفظيـع وتبوحـيش وتبعمـل تبرببـري 

وتبرشير”.
ويف تبسـياق، قد1 تبرئيـس تبرويس 
فالديمري بوتني تعازيه برئيسـة وزرتء 
نيوزيلنـدت راسـيندت أردرن بضحايـا 

تبهجو1 تإلررتاي.
ورـاء يف بيـان صـدر عـن تملكتـ  
تإلعالاـي بلرئاسـة تبروسـية نقلتـه 
وكابـة تنرتفاكـس، أن تبرئيـس بوتني 
أعرب فيهـا عن تبحـزن تبعميق ررتء 
نتائـج تبهجو1 تإلررتاـي، اضيفاً أن 
تبهجو1 عىل تملوتطنني تملسـاملني تبذين 
اـدى  أظهـر  تبصـالة  ألدتء  تجمعـوت 
تبقسـوة وآاـل أن تطـال انفذي  ذه 
تبجريمـة تبعقوبة تبتي يسـتحقونها، 
اؤكـدت تعاطـف اوسـكو اـع ذوي 
تبضحايـا وكل تبذين فقـدوت أعزتء م 
يف تبهجو1 تإلر ابي وتمنياته تبشـفاء 

تبعارل بلجرحى.

عربي ودولي

 إدانات دولية واسعة ومطالبات بأن ال يسمح بالجماعات المتطرفة بتشويه صورة اإلسالم 

اإلنرتبول الدولي يوّجه 
باعتقال 20 سعودياً متورطني 

يف قتل خاشقجي
 : متابعات 

أصـدرت تبرشطُة تبجنائيـُة تبدوبية “تإلنرتبول”، 
أاـس تبجمعـة، اذكـرتِت توقيف دوبيـة بحق 10 
سعودياً اشـتلهاً بتورطهم يف قتل تبصحفي رمال 
خاشـقجي بينهم أعضاء تبفريق تألاني تبسعودي 

تملتهم باغتيابه. 
وذكـرت وكابة تبصحافة تبفرنسـية، أن تإلنرتبول 
أصـدر اذكـرتت تبتوقيف بطل  اـن وزترة تبعدل يف 
تبنظا1 تبرتكي تبتي سلق وورها طللات ذتت تبصلة 
بلرشطة تبدوبية يف نوفمرب وديسمرب تبعا1 تملايض. 

يشـار إىل أن نظا1 دوبة تبعدوتن تبسـعودي حاك 
روتيات عدة اتناقضة حول رريمة قتل خاشقجي 
أثـارت تنتقادتت وتشـكيكاً دوبياً وتسـعاً، وبجأ إىل 
احاوبـة تضليل تبـرأي تبعـا1 وإبعـاد تألنظار عن 
تورط اسـؤوبيه ويف اقداتهم ويل تبعهد احمد بن 
سلمان عرب تإلعالن عن احاكمة صورية بعدد امن 

 م ضابعون يف تبجريمة. 

إصابة أربعة فلسطينيني بغارات صهيونية على غزة والقبة الحديدية تفشل يف اعرتاض صواريخ ضربت تل أبيب 
 :  فلسطين المحتّلة 

وتصل تبعـدوُّ تبصهيونـي ترتـكاَب ررتئمه 
ضد تبشع  تبفلسـطيني، أاس تبجمعة، حيُث 
أصي  أربعُة فلسطينيني يف غارتت رويه شنها 
طـريتن تالحتـالل عـىل ادينة غـزة تملحارصة، 
فيما شهد عاصمُة تبكيان تبصهيوني حابًة ان 
تبذعر عق  إطالق 3 صوتريخ ان قطاع غزة بم 
تعلن أية رهة عن اسـئوبيتها، اما حدت بكيان 

تالحتالل إىل فتح تملالرئ تبعااة. 
وقابا وكابـة تألنلاء تبفلسـطينية “وفا”: 
إن طائـرتت تالحتـالل تبصهيونية تسـتهدفا 
بسلسـلة غارتت تمليناء تبجديد غـرب وادينة 
خـان يونس وحي تبزيتون رنوب تبقطاع كما 
تعتـدت بعدة صوتريخ عىل بيـا ال يا واخيم 
تبنصـريتت يف شـمال تبقطاع ورنـوب ادينة 

غزة. 
وبيّنا تبوكابة أن   فلسطينيني بينهم تارأة 
أصيلـوت بجـروح تبيو1 ررتء تعتـدتءتت طريتن 
تالحتـالل، اوضحـة أن تبغـارتت أبحقا داار 

كلري بمنازل تبفلسطينيني وامتلكاتهم. 
تبفلسـطينية  تملقاواـة  فصائـل  وأّكـدت 
رهوزيتهـا بوقـف ررتئـم تالحتـالل وعدوتنه 
عـىل تبقطـاع وتمسـكها بابدفاع عن تبشـع  

تبفلسطيني بكل قوة حتى  زيمة تالحتالل. 
إىل ذبـك، ذكـرت وسـائل إعال1، أاـس تألول 
يف  سـقطا  صوتريـخ  ثالثـة  أن  تبخميـس، 
اسـتوطنة غـوش دتن قـرب “تـل أبيـ ” يف 
سـلطات  أن  إىل  اشـرية  تملحتّلـة،  فلسـطني 
تالحتـالل تبصهيوني فتحا تملالرئ بعد إصابة 
عدد اـن تملسـتوطنني بحابة اـن تبهلع عق  

تالنفجارتت ودوي صفارتت تالنذتر. 
وأفادت وسـائل تإلعال1 بـأن ريش تالحتالل 
تبصهيونـي أقر بفشـل أنظمة تبدفـاع تبجوي 
تعـرتتض  يف  تبحديديـة”  “تبقلـة  تملسـماة 
تبصوتريخ ادعياً بأنها أطلقا ان قطاع غزة. 
يف سـياق اتصـل، أعلنـا تبهيئـة تبوطنية 
تبعليا ملسـريتت تبعودة وكـرس تبحصار تأريل 
اسريتت، أاس تبجمعة، ررتء تصعيد سلطات 
تالحتـالل تبصهيوني تعتدتءتتها عىل قطاع غزة 

تملحارَص. 
وذكـرت تبهيئة يف بيان نقلته وسـائل إعال1 
فلسـطينية أنـه “تم تأريُل تملسـريتت بشـكل 
تسـتثنائي تبيو1؛ حفاظاً عىل أروتح تملشاركني 
تبقطـاع  عـىل  تإلرستئيـيل  تبتصعيـد  ظـل  يف 
وتسـتعدتدت ملليونية تألرض وتبعـودة يف تبثالثني 

ان آذتر تبجاري”. 
و ذه  ي تملـرة تألوىل تبتي تعلن فيها تبهيئة 

تعليق اسريتت تبعودة انذ تنطالقها يف تبثالثني 
ان اار6 تبعا1 تملايض. 

ويف تبضفة تبغربيـة، تعتقلا قوتت تالحتالل 
تبصهيوني، أاس تبجمعة، فلسـطينياً يف ادينة 

تبقد6 تملحتّلة. 
تالحتـالل  قـوتِت  أن  وفـا  وكابـة  وذكـرت 
تقتحمـا بلـدة تبعيسـوية يف تبقـد6 تملحتّلة 

وتعتقلا فلسطينياً. 
وكانـا قوتت تالحتـالل تعتقلـا، أاس 10 
فلسطينياً ان اناطق اختلفة بابضفة تبغربية 

وأطرتف قطاع غزة تملحارص. 
إىل ذبـك، أصي  شـاب فلسـطيني برصاص 
قمعهـا  خـالل  تبصهيونـي  تالحتـالل  قـوتت 
اظا ـرة كفـر قـدو1 تألسـلوعية يف تبضفـة 
تبغربية تملنا ضة بالسـتيطان وتملطابلة بفتح 
شارع تبقرية تملغلق انذ أكثر ان 15 عاااً. 

وقابـا وكابة اعـاً تبفلسـطينية بألنلاء: 
إن قـوتت تالحتالل تقتحما تبللـدة وأطلقا 
تبرصـاص تبحي وقنابل تبغاز تبسـا1 باتّجاه 
تملشـاركني باملظا ـرة تبتـي تنطلقا نرصة 
بلمسـجد تألقـىص وتضاانـاً اـع تملرتبطني 
فيـه بحمايتـه اـن تقتحااـات وتعتـدتءتت 
شـابٍّ  إصابـة  إىل  أّدى  اـا  تملسـتوطنني، 

بابرصاص يف تبظهر. 

49 قتياًل وعشرات الجرحى يف هجمات إجرامية على مسجدين يف نيوزلندا ملتطرف يميني متأثر بسياسة ترامب العدائية 

العدو الصهيوني يجدد خرَقه األجواَء واملياه اللبنانية سالح الجّو العراقي يقضي على تسعة إجراميني يف كركوك
 : متابعات 

قـىض سـالُح تبجـّو تبعرتقـي، 
أاـس تبجمعـة، عـىل تسـعة ان 
إررتايي دتعش خالل تسـتهدتف 
شـمال  كركـوك  يف  بهـم  أوكار 

تبعرتق. 
وقابـا خلية تإلعـال1 تألاني يف 

بيـان نقلتـه وكابة أنلـاء تإلعال1 
اعلواـات  وفـق  إنـه  تبعرتقـي، 
اكافحـة  بجهـاز  تسـتخلارية 
تإلر ـاب وبابتنسـيق اـع تبقوة 
تبجوية تبعرتقية تـم تداري اوقع 
إلررتايـي دتعش يف انطقة وتدي 
أبـو خنارـر، اـا أّدى إىل اقتـل 

تسعة انهم”. 

وأضـاف تبليـان، أن تملجموعة 
كانـا تنّفــذ عمليـات إررتاية 
تسـتهدف تملدنيـني ضمـن حدود 

ادينة كركوك”. 
تبعرتقـي  تبجـّو  سـالح  وكان 
قـىض، أاـس تألول تبخميس عىل 
تثنني ان إررتايي دتعش برضبة 

روية غرب احافظة كركوك. 

 : متابعات 

رّدد طـريتُن تبعـدوِّ تبصهيونـي وزوترُقه 
تبحربية، أاـس تألول تبخميس، خرَق تألروتء 

وتملياه تإلقليمية تبللنانية. 
وذكـرت قيـادُة تبجيـش تبللنانـي يف بيان 
نرشتـه عـىل اوقعهـا تبرسـمي، أن طائـرًة 
حربيـًة صهيونيًة نّفذت طريتنـاً دتئرياً فوق 

بلـدة كفـر كال وفوق اناطق تبلقـاع تبغربي 
وحاصليـا وبـريوت وضوتحيهـا وبعلـدت ثم 

غادرت تألروتء تبللنانية. 
وأضـاف تبليـان، أن ثـالث زوترق حربيـة 
صهيونيـة خرقا تمليـاه تإلقليميـة تبللنانية 
اقابـل رأ6 تبناقـورة، ُاشـريتً إىل أنه تجري 
اتابعـة اوضـوع تبخروقات بابتنسـيق اع 

قوتت تألام تملتحدة تملؤقتة يف بلنان. 



تبعدد 
  )617(

تبسلا 
م رر  0  1 ـ  -  16 اار6 م1101

ا وعزيًزا ومجاهًدا وله تأريُخه الكبير في اجلهاد والتضحية وهو يسعى  ش���عبُنا العزيز على مر تأريخه كان شعًبا حّرً
للتحّرر، يس���عى إلحقاق احلق، إلقامة العدل، يتصدى للطغيان، واملسؤولية على اجلميع وفي املقدمة العلماء واملثقفون 
واخلطباء واملرش���دون واملعلمون والتربويون ثم اجلميع من باب التواصي باحلق والتواصي بالعدل، في الترس���يخ لهذه 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي الُهوية واحلفاظ عليها والتصدي لكل ما يستهدُفها. .

كلمة أخيرة

يحيى صالح الدين
 

وإن كن�ا نديُن بش�دة 
الح�ادَث اإلجرام�ي الذي 
وق�ع يف نيوزيلن�دا ع�ى 
مجموع�ة من املس�لمني 
نس�اٌء  بينه�م  هن�اك 
هن�اك  ان  اال  وأطف�ال 
وصمتاً  متعم�داً  تعامي�اً 
رهيباً لدى املجتمع الدويل 
العرب�ي  العال�م  ول�دى 
عن مئ�ات املج�ازر التي 
يرتكبه�ا تحالُُف العدوان 
الس�عودّي األمريكي يومياً بحق الش�عب اليمني، هناك 
َح�َوٌل وانفص�اٌم يف الش�خصية لدى ه�ؤالء، مواقفهم 
املتناقضة تلك تؤّك��ُد أنهم جبناء ال يجرؤون عى قول 
الحقيقة بوجه أمريكا والنظام السعودّي، لكن اليمنيني 
ل�م ولن يراهنوا ع�ى صمودهم ونرصه�م اال عى ملك 
السموات واالرض القادر عى إركاع الجبابرة وطواغيت 
األرض وع�ى أي�دي اليمني�ني ب�إذن الل�ه البس�طاء يف 
إمكاناتهم العظماء بنفوسهم األبية وأخالقهم العربية 
األصيل�ة ه�م أرقُّ قلوباً وألنُي أفئدًة قلم�ا تجُد عربياً أَو 
غ�ر عربي تنطب�ُق عليه صف�ُة )العفو عن�د املقدرة(، 
هن�اك مثل أوروبي يقول: إذَا جئتنا ضعيفاً لن تجد منا 
إاّل س�كاكني قوي�ة.. األغل�ُب عندما تك�ون لهم مقدرة 
وُق��وَّة ووج�دوا الخصم ضعيفاً فتكوا به إاّل اليمنيون 
يعفون ويس�امحون، يف اليمن نزل قول الله تعاىل )بلدٌة 
طيب�ٌة وربٌّ غف�ور( ص�دق الل�ه العظي�م، وفيها قال 
رس�ولُه الكريم اإليَْم��ان يمان والحكمة يمانية، وقال 

)جاؤوكم أهُل اليمن هم أرقُّ قلوباً وألني أفئدة(. 
اليمنيون هم األنصار نرصوا محمداً رسول الله صى 
الل�ه عليه وآله وس�لم، وفّض�ل أن يعي�َش بينهم وترك 
قري�ش وأجالَفه�ا، قبلوا بصدر رحب أن يتقاس�موا ما 

يملكون مع إخوانهم العرب اآلخرين )املهاجرين(. 
طباعه�م أصيلة، ال زالت الش�هامة وإك�رام الضيف 
فيه�م وال زالت بقيُة الخصال الكريمة حارضًة وتعيش 
بينه�م، ال يقبلون بالضيم، يغيثون املظلوم وال يرتكونه 
حتى ينترَص، لم يعتدوا طوال األزمان عى اآلخرين كما 

يفعل األعراب فيهم اليوم. 
اليمني�ون ال يوج�ُد موطئ ُج�رح وجد ل�دى العرب 
إاّل وهب�وا لدوائ�ه، فلس�طني يف قلوبه�م يتأّلمون عى 
سوريا، يبكون مع العراق، يحزنون عى ليبيا، يخافون 
عى الس�ودان، يفرحون ملرص، يجلُّون ش�هيَد الجزائر، 
يتشوقون ألخبار تونس، ينصهرون يف العرب، ومع ذلك 
ال نج�ُد للعرب اهتماماً يُذَكُر م�ع حجم الظلم الحاصل 
لليمني�ني من قب�ل أذناب أمري�كا يف املنطق�ة صهاينة 
العرب بني سعود وبني زايد رغم هول ما يعيشونه من 

حرب. 
إنها اليمُن يا عرب!

إبراهيم السراجي  
  

قال منّف��ذُ الجريمة اإلرهابية 
مس�جَدي  يف  املصل�ني  بح�ق 
أم�س  وقع�ت  الت�ي  نيوزيلن�دا 
الجمعة وخّلفت قرابة 50 شهيداً، 
إن�ه معج�ٌب بالرئي�س األمريكي 
دونال�د ترام�ب وأف�كاره املعادية 
للمس�لمني، فيم�ا كان�ت قن�واٌت 
وصحٌف غربية كش�فت قبل أيام 
أن تنظيَم�ي القاع�دة وداعش يف 
اليم�ن يقاتالن بأس�لحة أمريكية 
إىل  املع�ارَك  ويخوض�ان  الصن�ع 

جان�ب مرتِزق�ة تحالف الع�دوان ال�ذي تقوُده 
حالي�اً إَداَرُة ترام�ب الصهيوني�ة حت�ى النخاع، 
وتزام�ن ذلك أيضاً م�ع عثور الجيش الس�وري 
عى أسلحة وعتاد عس�كرّي أمريكي وإرسائييل 
بحوزة مقات�يل تنظيم القاعدة، ألي�س ذلك كلُّه 
يضُعنا أماَم الكثر من التساؤالت حول من يدير 

»اإلرهاب« بكل أشكاله وألوانه؟ 
منّف��ذُ الجريمة يف نيوزيلندا اسرتايل الجنسية 
مس�يحي الديانة وعقب الجريمة حاولت الدوُل 
الغربي�ة ح�رَص الجريم�ة بأنها نتيج�ُة كراهية 
تقُط�ُن يف صدر »ش�خص متط�رف«؛ وألنه غر 

مس�لم فلم يجر وصُف العملية بأنها »إرهابية«، 
والس�ؤال هنا: إذا كان منّف���ذُ العملية قام بها 
من تلقاء نفس�ه نتيجَة الكراهية 
الت�ي يكنها للمس�لمني فلماذا لم 
يقم بتنفيذها يف بلده اسرتاليا التي 
تُضمُّ مس�لمني بأعداٍد أكربَ بكثر 
من أعداد املسلمني يف نيوزيالندا؟ 

ثم أليس�ت الجريمة وقعت بعَد 
أس�ابيع من مؤتمر وارس�و الذي 
نّظمت�ه أمريكا ملصلح�ة إرسائيل 
الت�ي ش�ارك رئي�ُس وزرائه�ا يف 
املؤتم�ر جنباً إىل جنب م�ع وزراء 
خارجي�ة دول عربي�ة وخليجي�ة 
وش�هدت جلس�اتُه الجانبي�ة ترصيح�اٍت م�ن 
عمالء أمري�كا أمثال وزير الخارجي�ة اإلماراتي 
ال�ذي تحدث عن خط�ورة تزايد أعداد املس�لمني 
يف أوروب�ا، وج�اءت الجريم�ُة أيض�اً بع�د أي�ام 
قليل�ة من دعوة الحاخام اليه�ودي ميخائيل بن 
آري زعيم أح�د األحزاب املتحالف�ة مع نتنياهو 
الذي بات صديق�اً لألنظمة الخليجي�ة، إىل إبادة 
العرب واملس�لمني وتحويل قطاع غزة إىل مقربة 

مفتوحة؟
املوس�اد  عملي�ات  معظ�َم  أن  نج�ُد  أيض�اً 
اإلرسائييل خارج األرايض الفلس�طينية املحتّلة، 

وبينها عملي�ة اغتيال محمود املبحوح وهو أحد 
أعض�اء كتائب عز الدين القس�ام التابع لحركة 
حماس يوم 19 يناير 2010 أثناء تواجده يف دبي، 
ينّف��ذها عنارُص من املوساد بعد أن يتم منُحهم 
جوازات س�فر من نيوزيلندا للتمويه وهي الدوُل 
ذاتُه�ا التي كانت مرسحاً الس�تهداف املس�لمني 

أمس يف مسجَدين أثناء صالة الجمعة.
إن ُكلَّ ذل�ك يؤّك�ُد أن املح�وَر الصهيوأمريكي 
يقُف وراء ُكّل اإلرهاب يف العالم ويديُره ملصالحه 
وكم�ا تفن�ن يف إش�عال ال�رصاع الطائفي تحت 
شعار »ُس�نة وش�يعة«، فهو اليوم يديُر رصاعاً 
دينياً تحت ش�عار »مسلم ومسيحي« وهو الذي 
اختار نيوزيلندا مرسحاً للعملية اإلرهابية أمس 
الجمع�ة وق�ام بنق�ل منّف���ذ العملي�ة من بلد 

اسرتاليا إىل هناك.
وإذا كان منّف���ذُ العملية قد اعرتف بإعجابه 
بأفكار ترامب املعادية للمسلمني وهذا اإلعجاب 
ش�ّجعه عى ارتكاب الجريمة فإن ترامب نفَسه 
قد اعرتف أن إَداَرة س�لفه أوباما هي من أنشأت 
تنظي�م داع�ش يف العراق وس�وريا، كم�ا أثبتت 
التقاري�ُر والتحقيقاُت التي بثته�ا قنواٌت غربيٌة 
باألدل�ة أن إَداَرة ترام�ب تدع�ُم القاعدة وداعش 
يف اليمن ويقاتُل عنارُصهما يف صفوف التحالف 

الذي تقوُده واشنطن.

اليمُن أيضاً 
نيوزيلندا يا عرب!

تالميذ ترامب من سوريا واليمن إىل نيوزيلندا

 ال عذَر 
لكم اليوم

 

محمد طاهر أنعم
الت�ي  مناطَقك�م  أصلح�وا 
نموذجاً  وقّدم�وا  تحُكُمونه�ا، 
مقنعاً ومحرتماً يف حفظ األمن 
وتثبي�ت هيبة الدول�ة -يف تعز 
وع�دن- من أجل إقن�اع الناس 

أنكم أحسُن من الحوثيني. 
أّما كذا فلساُن حال املواطن: 
وال  )األم�ن(  الحوثي�ني  جنّ�ُة 
ن�ار املرتِزق�ة )الخ�وف(.  وال 
تعتذروا بالتخريب السعودّي أَو 
اإلماراتي املتعّمد يف مناطقكم، 
فأنتم َمن اس�تدعاهم وجلبهم 
م�ن البداية، وأنت�م العاجزون 
عن مقاومتهم والفاشلون عن 

التصدي لهم. 
اس�تطاع  كي�ف  انظ�روا 
الحوثي�ون  الل�ه(  )أنص�ار 
أي�ادي  قط�َع  وحلفاؤه�م 
يف  واإلم�ارات   الس�عوديّة 
مناطقهم بشكل نهائي، فباتوا 
ال يستطيعون تحريَك مظاهرة 
واحدة وال تنفيذ عملية اغتيال 

ملسئول أَو خطيب أَو غرهم. 


