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اليمن ي�سع خطة عملية لتحرير فل�سطنياليمن ي�سع خطة عملية لتحرير فل�سطني
يف م���واج���ه���ة م���ش���اري���ع ت��ص��ف��ي��ة ال���ق���ض���ي���ة امل���رك���زي���ة

 إعداد قوة قتالية خاصة بفلسطني من كل 
التشكيالت والعتاد، وختصيص ما نسبته 5 باملائة 

من ترسانة كل دولة عربية وإسالمية لذلك
 جتهيز برامج تدريب ومناورات مشتركة هلذه القوة

 خصم 5 باملائة من إنفاق كل دولة لدعم حترير فلسطني
 تفعيل العقيدة العسكرية مبواجهة العدو اإلسرائيلي

  إقرار مادة دراسية 
موحدة عن الصراع مع العدو 

الصهيوين
 إلزام سفارات الدول 

اإلسالمية والعربية بربنامج 
سياسي ثقايف للتعريف 

مبظلومية الشعب الفلسطيين

 إزالة كل العوائق أمام فتح 
املعابر للفلسطينيني بصورة 

مستمرة
 وضع برنامج تنموي وتبادل 

جتاري بني الدول العربية 
واإلسالمية يسهم يف رفد االقتصاد 

والتغلب على البطالة
 إعداد سياسة نقدية موحدة هلذه الدول يقوم بإعدادها حمافظو 

البنوك ووزراء املالية وتتابع من قبلهم
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في إحصائية جديدة لمركز عين اإلنسانية:

قنص 45 مرتزقاً وجنديني سعوديني ومصرع العشرات مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل العملية:
بكسر زحوفات يف جبهات الحدود

 : وراء الحدود: 
سـقط اثعرشاُت مـن عنارص اثعدو اثسـع5دي 
ومرتزقتـه قتىل وجرحى، خـل1 عمل ات متن5عة 
يّفذتها ق5اُت اثج ش واثلجان اثشـعب ّة يف جبهات 

ما وراا اثحدود، أمس االثنني. 
وحـدة  يف  مصـدٌر  املسـرة  ثصح فـة  وأفـاد 
اثقناصـة اثتابعـة ثلج ش واثلجان اثشـعب ّة بأيه 
تـم قنص 15 مرتزقاً يف مناطـق متفرقة بجبهات 

ج زان ويجران وعسر، منذ مساا أمس األو1. 
كما تم قنص جنديني سـع5ديني أمس يف م5قع 

اثفريضة بجبهة ج زان. 
من جهة أخرى، تمّكنت ق5ات اثج ش واثلجان 
اثشـعب ّة من كرس محاوثة زحف واسـعة ملرتزقة 
اثج ـش اثسـع5دي قباثة جبـل ق ـس يف ج زان، 
َوأَْوَضـــَح مصـدر م دايي أن املحاوثـة تمت من 
ثلثـة مسـارات، إال أن املرتزقـة تلقـ5ا رضبـات 
مكاّفـة أوقعت عـرشات من اثقتـىل واثجرحى يف 
صف5فهـم، وأجـرت بق تهم عىل اثفـرار، ثتنتهَي 

املحاوثُة باثفشل وبدون تحق ق أي تقد2. 
كما تمّكنت ق5ات اثج ش واثلجان اثشعب ّة من 
كرس ثمان محـاوالت زحف أخرى ملرتزقة اثج ش 
اثسـع5دي يف جبهة عسـر، أربع منهـا عىل أب5اب 
اثحديد، واثنتان عىل اثرب5عة، واثنتان عىل مجازة، 

واستمرت تلك املحاوالت ح5ايل 12 ساعة. 

وأكد مصـدر عسـكري ثلصح فـة أن مرتزقة 
اثعدوان تعرض5ا ثرضبات مكاّفة ومسـّددة خل1 
ذثك، ما أسـفر عن سـق5ط عدد كبر مـن اثقتىل 
واثجرحى يف صف5فهم، قبـل أن تنتهَي جم ُع تلك 
املحاوالت باثفشـل، وثم يحّقق خلثها املرتزقة أي 

تقد2. 

تطهري عدة مواقَع يف »قانية« بعملية 
نوعية واغتنام طائرَتي استطالع

 : البيضاء: 
حّققـت ق5اُت اثج ـش واثلجان اثشـعب ّة تقدماً م داي ـاً جديداً يف 
جبهـة قاي ـة بمحافظة اثب ضـاا، أمـس االثنني، ح ـث تمّكنت من 
اثس طرة عىل عدة م5اقَع كان يتمركز ف ها مرتزقة اثعدوان األمريكي 
اثسـع5دي، وتكبّـد املرتزقـة خـل1 اثعمل ة خسـائَر برشيـًة ومادية 
فادحة، وتـم اغتنا2 كم ات من عتاد1م اثعسـكري تضمنت طائرتي 

استطلع. 
وأفاد مصدر عسكري ثصح فة املسرة بأن ق5ات اثج ش واثلجان 
اثشـعب ّة وـنت عمل ـة 1ج5م ة ي5ع ة عـىل تلك امل5اقـع يف منطقة 
حـ5ران بجبهة قاي ة، مسـتهدفة عنـارَص املرتزقة اثذيـن كاي5ا ف ها 
بنران مكاّفة ومسـّددة أسـفرت عن مقتل وإصابة عـدد منهم ف ما 

الذ بق تهم باثفرار. 
وايتهـت اثعمل ـة اثهج5م ـة بسـ طرة اثق5ات املهاجمـة عىل تلك 

امل5اقع بشكل كامل. 
َوأَْوَضـــَح املصدر أن قـ5ات اثج ش واثلجـان اغتنمت كم اٍت من 
اثعتـاد اثعسـكري ثلمرتزقة بعد تطهر تلك امل5اقـع، وكان ضمن ذثك 

اثعتاد طائرتي استطلع. 
من جهة أخرى، رضبت مدفع ة اثج ش واثلجان اثشـعب ّة، أمس، 
عدة تجمعات ملرتزقة اثعدوان يف جبهة اثزا1ر باملحافظة، وأكد مصدر 
عسـكري أن اثرضبـات حّققت إصاباٍت دق قة وأسـفرت عن مرصع 

وإصابة عدد من املرتزقة. 

مصرع عدد من قيادات وعناصر املرتزقة 
بكسر زحف لهم يف تعز 

 : تعز: 
سـقط عـدٌد مـن ق ـادات وعنـارص مرتزقـة اثعـدوان األمريكي 
اثسـع5دي قتـىل وجرحى، أمس االثنني، يف محافظـة تعز، خل1 كرس 
محاوثة زحف ثهم عىل م5اقَع تسـ طر عل ها قـ5ات اثج ش واثلجان 

اثشعب ّة. 
وأفاد مصدر م دايي ثصح فة املسـرة بأن مرتزقة اثعدوان وـن5ا 
محاوثة زحف واسـعة بأعداد كبرة، عىل عدة م5اقَع يف منطقة صاثة 
بمدينة تعـز، إال أن ق5ات اثج ش واثلجـان املرابطة 1ناك تصدت ثهم 

ببساثة وأحبطت املحاوثة. 
َوأَْوَضــَح املصدر أن محاوثة اثزحف اسـتمرت ست ساعات، تلقى 
ف هـا مرتزقة اثعدوان رضبات مكاّفة ومسـّددة أسـفرت عن مرصع 

وإصابة أعداد منهم. 
وأكد املصدر أن ق ادات مـن املرتزقة كاي5ا ضمن اثقتىل واثجرحى، 

وايتهت املحاوثة باثفشل وبدون أن يحّقق5ا ف ها أي تقد2. 
وذكـر املصدر أن 1ذه املحاوثة تأتي ضمن عدة محاوالت اسـتمرت 
طـ5ا1 أربعـة أَيَّا2 يف املنطقـة، وايتهت جم ع تلك املحاوالت باثفشـل 
اثذريـع، وتكبّـد ف هـا مرتزقة اثعدواُن خسـائَر فادحة، ح ث سـقط 

اثعرشات منهم قتىل وجرحى ب نهم ق ادات. 
من جهة أخرى، تكبّد مرتزقُة اثعدوان خسائَر إضاف ة، أمس أيضاً، 
جراا تعرضهم ثكمني 1نديس يف منطقة اثترشيفات باثجحمل ة، ح ث 
ايفجرت بهم عب5ات ياسفة زرعتها وحدة اثهندسة اثعسكرية اثتابعة 

ثلج ش واثلجان اثشعب ّة، ما أَدَّى إىل مرصع وإصابة عدد منهم.

استشهاد وجرح أكثر من 41.500 مواطن بنريان العدوان خالل 1550 يوماً 
 : خاص: 

كشـف مرَكُز عني اإليسـاي ة ثلحقـ5ق واثتنم ة 
عـن إحصائ ـة جديـدة ثجرائـم تحاثـف اثعـدوان 
األمريكي اثسع5دي بمناسبة مرور 1550 ي5ماً منذ 

بداية اثعدوان. 
وأوارت اإلحصائ ُة اثتي حصلت عل ها صح فة 
»املسـرة« إىل أن إجمايل عـدد اثضحايا من املدي ني 
بلـغ 11.517، منهم 16.163 وـه داً مـن اثرجا1 
واثنسـاا واألطفـا1، و25.351 جريحاً من مختلف 
فئـات املجتمـع م5زعـني عـىل عمـ25 محافظات 

اثجمه5رية. 
وتطرقت إحصائ ُة عني اإليساي ة إىل اثخسائر يف 
اثبن ة اثتحت ة جراا استمرار اثعدوان واثحصار عىل 
مـدى أكار من 1550 ي5ماً، ح ث بلغ عدُد املنشـآت 
املسـتهدفة واملدمرة 15 مطاراً و16 م ناًا و3.381 

طريقـاً وجـرساً و1ي2 محطـة كهربـاا و1.722 
خزان ووبكة م اه و503 وبكات ومحطات اتصا1 

و1.881 منشأة حك5م ة و 115.685 منزالً.
وأوضحت االحصائ ة أن اثعدوان استهدف ودّمر 
170 منشـأة جامع ـة و378 مستشـفى ومرفقـاً 
صح ـاً و1.033 مدرسـة ومركـزاً تعل م ـاً و238 
م5قعاً أثرياً و11 منشـأة تعل م ة و1.217 مسجداً 
و337 منشـأة سـ اح ة و127 منشـأة رياض ـة 

وي5.76 حقلً زراع اً.
وثفت مركُز عني اإليسـاي ة إىل استهداف طران 
اثعـدوان ملختلـف اثقطاعـات اثخدم ـة عـىل مدى 
1550 ي5مـاً، ح ث اسـتهدف 133 مصنعـاً و281 
ياقلة وق5د و5830 وسـ لة يقل و151 قارباً و651 
سـ5قاً تجاريـاً و10.171 منشـأة تجاريـة و382 
مزرعـة دجاج وم5ايش و381 محطـة وق5د و701 

واحنة أغذية و836 مخزن أغذية.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بهجوم على مواقعهم يف جبهة 

»كرش«
 : لحج: 

يّفـذت ق5اُت اثج ش واثلجان اثشـعب ّة، أمس االثنـني، عمل ًة 1ج5م ًة 
ي5ع ـًة عىل عدد من امل5اقع اثتـي يتمركز ف ها مرتزقة اثعـدوان األمريكي 
اثسـع5دي يف محافظة ثحج، وسـقط عدد من املرتزقة قتىل وجرحى خل1 
اثعمل ة.  وأفاد مصدر عسـكري ثصح فة املسـرة بأن اثعمل ة اسـتهدفت 
عدة م5اقـَع ثلمرتزقة يف جبهة كرش باملحافظة، بعد رصد دق ق ثتحركات 

وحجم ق5ات املرتزقة يف تلك امل5اقع. 
وأكـد املصدُر أن مرتزقـة اثعدوان تعرض5ا ثنران ورضبات مسـّددة من 
قبـل اثقـ5ات املهاجمة خل1 اثعمل ة، ما أسـفر عن مـرصع وإصابة عدد 

منهم، ف ما الذ بق تهم باثفرار.

قتلى وجرحى من املرتزقة بكمني 
هندسي وضربات مدفعية مسّددة 

يف جبهة »الظهرة«
 : الجوف: 

ُقتـل وأُص ب عـدٌد من مرتزقـة اثعـدوان األمريكي اثسـع5دي، أمس 
االثنـني، جـراا كمني 1نـديس ورضبات مدفع ـة يفذتها قـ5ات اثج ش 

واثلجان اثشعب ّة يف جبهة اثظهرة بمحافظة اثج5ف. 
وأفـاد مصدر عسـكري ثصح فة املسـرة بأن عب5ة ياسـفة زرعتها 
وحدة اثهندسـة اثعسكرية، ايفجرت بآث ة ثلمرتزقة يف جبهة اثظهرة، ما 

أسفر عن تدمر اآلث ة، ومرصع عدد من املرتزقة كاي5ا عىل متنها. 
جاا ذثك ف ما رضبت مدفع ُة اثج ش واثلجان اثشعب ّة عدة تجمعات 
ثلمرتزقة يف منطقة اثقع ف باثجبهـة ذاتها، وحّققت اثرضبات إصابات 

مبارشة أسفرت عن مرصع وإصابة عدد من املرتزقة. 

إصابة طفل يف التحيتا جراء قصف مرتزقة العدوان يف 
استمرار الخروقات لوقف إطالق النار 

 : خاص: 
واصلـت ق5ى اثعـدوان األمريكي اثسـع5دي 
ومرتزقتهـا، أمـس االثنـني، اسـتهداَف املناز1 
واملمتلـكات اثخاصـة ثلم5اطنـني يف محافظـة 
اثحديدة، مستخدمني قذائَف املدفع ة واألسلحة 
إىل  أَدَّى  َمـا  املت5سـطة واثخف فـة،  اثرواوـة 

إصابة طفل بعمر 3 سن5ات بجروح بل غة.
وقـا1 مصـدر محـي بمحافظـة اثحديدة 
ثصح فة املسـرة: إن طفـل يبلغ من اثعمر 3 
سـن5ات أص ب برصـاص اثغـزاة واملرتزقة يف 
منطقـة اثجبل ة بمديريـة اثتح تا، مض فاً أن 
املنطقة تعرضت إىل قصـف مدفعي بأكاَر من 

15 قذيفة 1اون من قبل املرتزقة.

وثفت املصـدر، إىل أن قصفـاً مكاّفاً ثلغزاة 
واملرتزقة بقذائف املدفع ة واألسلحة اثرواوة 
تركز عىل األح اا اثسكن ة بمدينة اثحديدة، ما 
خلف أرضاراً واسـعة يف ممتلـكات امل5اطنني، 
ُمشراً إىل أن مرتزقة اثعدوان استهدف5ا مدينة 
اثدريهمـي املحـارَصة بأكاـَر مـن 12قذيفـة 

مدفع ة.
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 : المهرة: 
إىل  املهـرة  اثسـع5دي يف  االحتـل1ُ  ثجـأ 
بهـدف  االقتصاديـة؛  اث5رقـة  اسـتخدا2 
ترك ع أبناا املحافظـة وتط5يعهم من أجل 
استكما1 مخّططاته االستعمارية وأ1دافه 
املشـب5ة اثتـي وـن عدوايه عـىل اث من من 
أجلها، َحـ ْـُث وهدت املهرة، أمس االثنني، 
أزمًة خايقة يف اثخدمات اثعامة وعىل رأسها 
يفاد مادة اثديز1، مـا أَدَّى إىل ايقطاع اثت ار 
اثكهربائـي عن اثغ ظة عاصمـة املحافظة 

وعدد من املديريات. 
وقاثت مصادر محل ة يف املهرة: إن األزمة 
اثخايقة اثتي تشـهد1ا املحافظة اثحدودية 
مـع سـلطنة ُعمـان ألو1 مـرة تأتي ضمن 
خطة اثحصار األخرة اثتي وضعها االحتل1 
اثسـع5دي واملرتِزق راجح باكريت املحافظ 
املعـنّي من قبل االحتـل1، وصهـره املرتِزق 
محسن بلحاف مدير رشكة اثنفط باملهرة. 

وكشـفت املصـادر أن معظـَم إيـرادات 
املشـتقات اثنفط ـة يتم تحص لهـا ثصاثح 
ــة تع5د ثلمرتِزق باكريت  حسـابات َخاصَّ
وصهـره محسـن بلحـاف عـر مشـاريع 

وسندات و1م ة، يف ظل ايعد2 أية رقابة من 
قبـل اثجهات املختصة و1ذا مـا يتم تنف ذه 
بت5ج ـه مـن املخابـرات اثسـع5دية ثخلق 
أزمة اقتصادية يف املهرة، مب نة أن االحتل1 
يعمل مع أدواته يف املحافظة عىل خلق أزمة 
يف اثخدمـات اثعامـة يف محاوثـة واضحـة 
إلخضـاع امل5اطنني واأل1ـايل املنا1ضني ألي 

ت5اجد أجنبي يف محافظتهم. 
أبنـاُا املهـرة عـن اسـتنكار1م  وعـّر 
اثشـديد ح ـا1 مـا يفعلـه املرتـِزق راجح 
باكريـت وأقربـاؤه مـن وفـ5ىض وفسـاد 
متعمد وممنهـج داخل املحافظـة واثعبث 
بمقدراتها وخراتهـا وإيراداتها وخدماتها 

اثعامة. 
من جايب آخـر، 1اجمت ق5اُت االحتل1 
اثسـع5دي، أمـس، يقطـة ث5سـ ك بمركز 
اثف دمـي مديرية اثغ ظـة اثتابعة ثحك5مة 
اثفـاّر 1ادي وأيزثت اثعلـم اث مني وتمريغه 

يف اثرتاب. 
وأوضحت مصـادر يف اثغ ظـة أن جن5داً 
تابعـني ثألمـن اثعـا2 يف يقطـة ث5سـ ك يف 
اثف دمـي رفع5ا علـم اثجمه5ريـة اث من ة، 
ث تفاجـأ أبنـاا املنطقـة واثقـ5ات األمن ـة 
بهجـ25 ق5ات االحتل1 عـىل اثنقطة وإيزا1 

اثَعَلم اث مني بطريقة فجة ومرغته باثرتاب 
وأثقته يف اثبحر بطريقة اسـتفزت مشـاعر 

أبناا اثف دمي جم عاً. 
وأضافت املصادر أن جن5َد األمن واأل1ايل 
رفض5ا ما قا2 به االحتـل1 من إ1اية ثلَعَلم 
اث منـي، وتجمهـروا أمـا2 املعسـكر اثـذي 
اسـتحدثته ق5ات اثغزو اثسع5دية يف ساحل 
اثف دمي قبل أوهر ويديره ضابط سع5دي، 
الفتـًة إىل أن اثضابط اثسـع5دي وّجه برفع 
اثجا1زيـة قبـل أن يت5اصـَل مـع مشـايخ 
بنقـل  مت5عـداً  امل5قـف،  ثتـدارك  املنطقـة 
املهاجمـني عىل اثنقطـة إىل مطـار اثغ ظة 
اثـذي يتخـذه االحتـل1 اثسـع5دي قاعـدة 

عسكرية تابعة ثه. 
َوأََوـاَر األ1ـايل إىل أن 1ـذا االعتداا ث س 
األو1 اثـذي يقد2 عل ه االحتل1 اثسـع5دي، 
َحـ ْـُث 1اجم االحتل1 قبل أوـهر مساكن 
اثص اديـن وعباـت بممتلكاتهـم يف قريـة 
اثف دمـي، كمـا ي5اصـل منـع ومضايقـة 
اثص اديـن مـن ممارسـة أعماثهـم حتـى 
اثلحظـة، مطاثبني بإخراج قـ5ات االحتل1 
مـن منفـذ رصف ـت بمديرية حـ5ف واثتي 
يأت ها اثدعم مبارشة من معسـكر ث5سـ ك 

يف اثف دمي. 

أخبار

خالل االطالع على شحنات برنامج األغذية الفاسدة في جمرك صنعاء:

مقتل مواطن يعمل بدراجته النارية على أيدي مسلحين مرتِزقة بمديرية القطن

قوات الغزو تهاجم نقطة أمنية بالغيظة وتعتدي على الجنود وتنزع العَلم اليمني منها 

أّكـــدت أن »المذبحة المدنية« التي تشهدها اليمن ما تزال مسؤولية أمريكية:

أبني.. األمراض واألوبئة تهّدد اآلالف 
من أبناء لودر املحتّلة 

االحتالل اإلماراتي يواصل ارتكاَب جرائم القتل 
واالغتياالت يف مديريات الوادي بحضرموت 

 : عدن: 
ت5اِصُل األمـراُض واألوبئة اثفتَك بأرواح 
وبعـض  وأبـني  عـدن  أبنـاا  مـن  اآلالف 
املحافظات اثجن5ب ة اث5اقعة تحت س طرة 
االحتـل1 اإلماراتي منذ 1 سـن5ات، يف ظل 
تجا1ـل حك5مة اثفاّر 1ـادي ثتلك اثكارثة 
اثصح ـة وعد2 اكرتاثها بـأرواح امل5اطنني 

وتقديم ما يلز2 إليقاذ ح اتهم. 
وقاثـت منظمـة اثصحة اثعامل ـة إن ما 
يقـارُب مـن 1800 م5اطن أص بـ5ا خل1 
وهر رمضان املنرص2 بحم ات وإسهاالت 
مائ ة حـادة يف مديرية ث5در ث5حد1ا فقط 
يا1 ـك عـن بق ـة املديريـات يف املحافظة 

املحتّلة. 
وبحسب تقرير منظمة اثصحة اثعامل ة، 

فقـد تصاعدت حـاالت اثحم ـات املرتفعة 
واإلسـهاالت املائ ـة اثحادة جـراا 1ط15 
األمطـار اثغزيـرة يف األيا2 املاض ـة بعد أن 
اختلطت مع أك5ا2 اثقمامة وم اه اثرصف 
اثصحـي يف األسـ5اق اثعامـة، األمـر اثذي 

فتكاثرت اثحرشات اثناقلة ثألوبئة. 
بـدوره أوضـح مصـدر طبـي يف مكتب 
اثصحـة بمديرية ثـ5در أن حك5مـة اثفاّر 
مناوـدات  تجا1ـل  يف  مسـتمرة  1ـادي 
امل5اطنني إزاا اثكارثـة اثصح ة واثجائحة 
عـدَد  وأن  ـــة  َخاصَّ بهـم،  حلـت  اثتـي 
إىل  مشـرة  ثلزيـادة،  مروـح  اإلصابـات 
أن حك5مـة املرتِزقـة حرمـت مستشـفى 
محنف بل5در كمستشفى عا2 من امل زاي ة 
واملسـاعدات اإليسـاي ة اثتـي تتلقا1ا من 

املنظمات اإليساي ة.

 : حضرموت: 
باتـت مديريـاُت اثـ5ادي واثصحراا 
بمحافظة حرضم5ت مرسحاً ثلحتل1 
يسـمى  مـا  يف  ومرتِزقتـه  اإلماراتـي 
املجلـس االيتقايل واثنخبـة اثحرضم ة 
من أجل تنف ذ عمل ات االغت ا1 واثقتل 
بشكل ي5مي طاثت عسكريني ومدي ني 
ورجا1 دين واثسعي يح5 يرش اثف5ىض 
واثعبـث وااليفـلت األمنـي باملحافظة 

كلها؛ خدمًة ثلحتل1 اإلماراتي. 
ويف جريمـة جديـدة قتل مسـلح5ن 
تابعـ5ن ثلحتـل1 اإلماراتـي، أمـس، 
م5اطناً يف مديرية اثقطن قبل أن يل5ذوا 
باثفرار وذثك بعد أَيَّا2 من اغت ا1 يفس 

مـا  يتبعـ5ن  األدوات ثخمسـة جنـ5د 
يسـمى املنطقة اثعسـكرية األوىل اثتي 

يسـ طر عل ها حزب اإلصلح املرتِزق. 
وأوضحت مصادر أمن ة يف اثقطن أن 
سـ ارة 1 ل5كس تقلُّ مسلحني تابعني 
ثلحتـل1 اإلماراتـي أطلق5ا اثنـاَر عىل 
وخص يسـتقل دراجة يارية يف مدينة 
اثقطن وأردوه قت ل، ثم الذوا باثفرار. 

وكان 5 من جن5د املنطقة اثعسكرية 
األوىل اث5اقعـة تحـت سـ طرة حك5مة 
اثفـاّر 1ادي وحـزب اإلصـلح املرتِزق 
ثق5ا مصارعهـم األربعاا املايض وجرح 
ياسـفة  عبـ5ة  بايفجـار  آخريـن   6
استهدفت طقمهم اثعسكري يف مديرية 

اثقطن. 

االحتالل السعودي يحاصر محافظة املهرة اقتصادياً 
بهدف تركيع أبنائها وتطويعهم 

نيويورك تايمز: »التحالف« يرى فائدًة يف قتل املدنيني اليمنيني كنوع من العقاب الجماعي

 الحوثي لـ »غراندي«: تعليق »األغذية العاملي« ألنشطته ورقُة ضغط للقبول بممارسات الربنامج غري القانونية
 : صنعاء 

 املسرة: صنعاا

اّطلع عض5ُ املجلس اثس ايس األعىل، 

محمد عـي اثح5ثي، ومعه املمال املق م 

ثألمم املتحدة منسقة اثشؤون اإليساي ة 

يف اث مـن ث ز غرايـدي أثناا زيارة، أمس 

االثنني، مع يائب رئ س اث5زراا ثلشؤون 

اثدكت5ر حسـني  اثتنم5ية واالقتصادية 

مقب5يل ثجمـرك صنعاا، عىل وـحنات 

املسـاعدات اثفاسـدة اثتابعـة ثريامج 
األغذية اثعاملي امل5ج5دة يف اثجمرك. 

وأّكــــد عضـ5 املجلـس اثسـ ايس 
األعىل، أن إيقاف بريامج األغذية اثعاملي 
ثت5زيـع 1ذه املسـاعدات يف صنعاا 51 
يت جـة أن حصـة املحافظة 1ـي م5اد 
فاسـدة، مشـراً إىل أن اثريامج يحاو1 
من خل1 إيقاف اثت5زيـع اثتغط ة عىل 
فسـاد 1ـذه املـ5اد، واثضغـط ثلقبـ15 

بممارسات اثريامج غر اثقاي5ي ة
وطاثـب اثح5ثـي بريامـَج األغذيـة 

اثعاملـي ب5ضع َحــدٍّ ثهـذه االختلالت، 
اسـتعداد  ذاتـه  اث5قـت  يف  مؤّكــــداً 
االتّفـاق  املعن ـة  اثحك5مـة واثجهـات 
عـىل يظـا2 بما ال يخـل بأمن وسـ ادة 
اثبلد ويحّقق ثلريامـج معاير اثتحّقق 

اثلزمة. 
اثكم ـات  عـىل  غرايـدي  وطلعـت 
اثفاسـدة اثكبـرة مـن األغذيـة اثتـي 
اثعاملـي يف  يسـ5قها بريامـج األغذيـة 
اث من؛ بغـرض اثحص15 عىل اثعديد من 

املكاسب. 

 : متابعات: 
أّكـــدت صح فُة »ي 5ي5رك تايمز« األمريك ة، أن 
األسلحَة األمريك َة اثتي يسـتخدُمها تحاثُُف اثعدوان 
مـا زاثـت تقتُـُل اث من ـني، وأن »اثتحاثـَف« ال يبـايل 
بسـق5ط مدي ني، بل إيه قد يرى ذثـك فائدًة ثه كن5ع 
من اثعقـاب اثجماعي اثذي يمارسـه عـىل اث من ني، 
و51 ما يلقي باثذيب عىل عاتق اإلدارة األمريك ة اثتي 
تسـتمر بدعم اثسـع5دية واإلمارات رغم ُكـــّل 1ذه 

االيتهاكات واثجرائم. 
وتحـت عنـ5ان »اثطائـرات اثحرب ـة اثسـع5دية 
أمريك ـة اثصنـع ال تـزا1 تقصف املدي ـني يف اث من« 
يـرشت اثصح فـة، أمـس تقريـراً، يقلـت ف ـه عن 

املسـؤو1 اثسابق يف وزارة اثخارج ة األمريك ة، أيدرو 
م لـر، ق5ثه إن اثسـع5ديني »أقل ا1تماماً باثخسـائر 
املدي ة، أَو أيهم يرون فائدة يف قتل املدي ني كشكل من 

أوكا1 اثعقاب اثجماعي«. 
َوأَْوَضـــَح م لـر أيـه ال ي5جـد مـؤرشات عىل أن 
»اثتحاثـف« قد يغر مـن طريقته ويت5قف عن رضب 

املدي ني. 
وقاثت اثصح فة إن »املذبحة املدي ة« اثتي تحصل 
يف اث مـن مـا زاثـت مسـؤوث ة أمريك ة، مشـرة إىل 
استمرار اثدعم األمريكي ثلتحاثف باألسلحة واملعدات 
واثتخط ـط، عىل اثرغم من تص5يـت اثك5يغرس عىل 
قطـع ذثـك اثدعم، و1ـ5 األمر اثـذي تجـاوزه ترامب 
باسـتخدا2 »اثف تـ5«.. واصفـة ذثـك بــ »اث5رطـة 

األَْخــَلق ة«. 
وأوـارت إىل أن املسـؤوثني األمريك ـني يحاوثـ5ن 
اثدفاَع عـن دور1م يف اثحرب عىل اث مـن، ويتذرع5ن 
ثلتدريـب  اثسـع5دية واإلمارات ـة  اثقـ5ات  بافتقـار 
ويزعمـ5ن اتخـاذ إجـرااات، إال أن سـق5ط املدي ني 
مـا زا1 مسـتمراً، ب5جـ5د فريـق مـن املستشـارين 
اثعسـكريني األمريك ـني يف مركـز اثق ـادة اثج5يـة 

ثلتحاثف. 
ويقلـت اثصح فة عن املستشـار اثسـابق ث5زارة 
اثخارج ـة األمريك ة، الري ث5يس، ق5ثه إن مسـت5ى 
اث5ف ـات املدي ة اثناتجة عن اثقصف اثج5ي ثطائرات 
»اثتحاثـف« ينبغي أن يؤدي إىل تعل ـق أَو قطع اثدعم 

األمريكي. 

كمـا يقلـت عـن، كريسـتني ب كـريل، اثباحاـة يف 
منظمـة 1 5مـن رايتـس ووتـش، تعق بـاً ثهـا عىل 
مسـأثة اإلجرااات اثتي يزعم األمريك 5ن اتخاذ1ا ثـ 
»تحسني« عمل ات اثتحاثف، َحـ ْـُث قاثت ب كريل إيه 
إذَا كان رشكاا اث5اليـات املتحـدة غر راغبني دائما يف 
االمتاا1 ثلقايـ5ن اثدويل، فإيَّه يجب أن ال تك5ن 1ناك 

رشاكة عىل اإلطلق. 
واستعرضت اثصح فة يم5ذجاً من أحدث اثجرائم 
اثتـي ارتكبهـا تحاثف اثعـدوان بحـق املدي ني، و1ي 
جريمـة حي اثرقـاص اثتي أسـفرت عن استشـهاد 
وإصابـة اثعـرشات من امل5اطنـني ب نهـم 15 طفلً، 
وضمنهم يجل رئ س اتحاد اإلعلم ني اث من ني »ثؤي 

وَحَسن«. 
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أخبار

خالل وقفة قبلية مسلحة لتدشين الذكرى السنوية للصرخة:

قبائل األهنوم بعمران يؤّكـــدون استمرار الصمود ورفد 
جبهات القتال للتصدي للغزو واالحتالل 

تأجيل النظر يف قضية املتهمني بالخيانة العظمى 
والتخابر مع كيان العدو الصهيوني إىل األحد املقبل

أسرة الشهيدين جميل ومصطفى الجنيد تسرّي قافلة غذائية 
للمرابطني وتؤّكـــد السري على درب الشهداء حتى النصر

 : عمران 
يّظـم أبنـاُا ومشـايخ ووجهـاا قبائـل األ1نـ25 
بمديريتَـي املدان ووـهارة بمحافظة عمـران، أمس 
االثنني، وقفًة قبل ًة مسلحًة؛ تأك داً استمرار اثصم5د 
يف وجه اثعدوان ورفد جبهات اثقتا1 وتدو ناُ ثلذكرى 

اثسن5ية ثلرصخة يف وجه املستكرين. 
وخـل1 اث5قفة اثتي تقدمتها ق ادتا اثسـلطة 
املحل ـة ومـدراا املكاتـب اثتنف ذيـة وبحضـ5ر 
اثشـخص ات االجتماع ة وأعضاا اثتلحم اثَقبَي 
وجمـع غفـر من امل5اطنـني، قدمـت اثعديد من 
املتن5عـة واملعـرة عـن  اثفقـرات واملشـاركات 
املناسـبة اثعظ مـة ثذكـرى اثرصخـة يف وجـه 
املستكرين اثتي تمال يقطة االيطلقة ثلمرشوع 
اثقرآيـي اثتحرري ضد اثطغاة واملسـتكرين ويف 

مقدمتهـم أمريـكا وإرسائ ـل وأذيابهـم من آ1 
سـع5د وآ1 زايد ومن معهم مـن ك ايات وأيظمة 

وعملا ومرتزقة. 
وأّكــــد اثحارضون اسـتمراَر1م يف اثصم5د 
يف وجـه اثعدوان األمريكي اثسـع5 إماراتي ورفد 
اثجبهات باملا1 واثرجا1، وبارك5ا ثلق ادة اثا5رية 
واثس اس ة وثلج ش واثلجان اثشعب ة ما حققته 
وحـدة اثتصن ع اثعسـكري واثقـ5ة اثصاروخ ة 
وسـلح اثج5 املسّر من إيجازات عسكرية 1امة 
ورضبـات ي5ع ة م5جعـة ثدو1 اثعدوان اثسـع5 

أمريكي اثغاوم. 
 ودعا املشارك5ن كافة قبائل األ1ن25 إىل مزيد 
مـن اثت5حد واثتكاتـف واثتلحم ويبـذ اثخلفات 
وتعزيز اثجبهة اثداخل ة الستشـعار املسـؤوث ة 

اثدين ة واث5طن ة امللقاة عىل عاتق اثجم ع. 

 : صنعاء 
أّجلت املحكمُة اثجزائ ة االبتدائ ة املتخّصصة 
بأمايـة اثعاصمة، أمس االثنـني، اثنظَر يف قض ة 
املتهمني بجريمة اثخ ايـة اثعظمى واثتخابر مع 

ك ان اثعدو اثصه 5يي إىل األحد املقبل. 
وأثزمـت املحكمـُة يف جلسـتها اثتـي ُعقـدت 
برئاسـة رئ س املحكمة، اثقايض عبده إسماع ل 
عبـده راجـح، وبحض5ر وك ـل اثن ابـة اثقايض 
عبداثلـه اثكم ـم، اثن ابـة اثعامـة بإحضـار ما 
يف ـد تنف ذ قـرارات املحكمة اثسـابقة يف قض ة 

اثخ ايـة اثعظمى ضد املتهمني )عبد ربه منص5ر 
1ـادي ومعني عبدامللك وخاثد اث مايي( واثخاصة 
باثحجـز عـىل أم5اثهم اثعقاريـة واملنق5ثة داخل 
اثجمه5ريـة وخارجهـا وتع ني حـارس قضائي 

عىل األم5ا1 املحج5زة وفقاً ثلقاي5ن. 
وأقـرت املحكمة بعد اسـتماعها من اثشـه5د 
واالّدعاا اثعـا2، إىل األدثة املقدمـة ضد املتهمني، 
تمكـني اثن ابة اثعامة من تقديـم ما تبقى ثديها 
من أدثة إثبات ضد املتهمني، ومنح اثدفاع املنصب 
من قبلها فرصة تقديم ما ثديه من دف5ع وأوجه 

دفاع. 

 : صنعاء 
األبـرار  ثلشـهداا  وفـاًا 
وإكرامـاً ودعمـاً ثلمجا1ديـن 
أرسُة  سـّرَت  األبطـا1، 
اثشـه َدين اثشـق قني جم ـل 
محمد اثجن د ومصطفى محمد 
اثجن د بمديريـة اثا5رة بأماية 
اثعاصمة، أمـس االثنني، قافلًة 
غذائ ـًة؛ دعماً ثلج ش واثلجان 
اثشـعب ة املرابطـني يف جبهات 

اثعزة واثكرامة واالستقل1. 
واحتـ5ت اثقافلـة عىل م5اد 
غذائ ـة وعصائر وم ـاه دعماً 
ثلج ش واثلجان اثشعب ة اثذين 
رخ صـًة  أرواحهـم  يقدمـ5ن 

يف اثدفـاع عـن اث مـن وأمنـه 
واستقراره واثتصدي ثلعدوان. 
اثقافلـة  تسـ ر  وخـل1 
بحض5ر رئ س مجلس اثتلحم 
اثقبي اثش خ ض ف اثله رسا2، 
اثـ5زراا  رئ ـس  يائـب  أوـاد 
محمـ5د  اثخدمـات  ثشـؤون 
اثجن د وأمـني اثعاصمة حم5د 
ُعبـاد، بتضح ـات اثشـهداا يف 

اثدفاع عن األرض واثعرض. 
وأّكـــدا اسـتمرار اثصم5د 
ورفد اثجبهـات باملا1 واثرجا1 
صمـ5د  وثّمنـا  واثعتـاد، 
اثشـهداا  أرس  وتضح ـات 
ودعـم  رفـد  يف  واسـتمرار1ا 

اثجبهات باثغايل واثنف س. 

ودعـا اثجن ـد وُعبـاد أبناا 
مديريـات  ومشـايخ  وعقـا1 
أمايـة اثعاصمـة إىل اثتحشـ د 
باثرجـا1  ورفد1ـا  ثلجبهـات 
واملا1 واثعتاد حتى دحر اثغزاة 

واملحتلني. 
أرسُة  أّكــــدت  ف مـا 
اثشـه دين جم ـل ومصطفى 
اثجن د اثسر عىل درب اثشهداا 
حتـى  اثعـدوان  م5اجهـة  يف 

تحق ق اثنرص. 
وأوـارت إىل أ1م ّة استمرار 
اثصمـ5د يف م5اجهـة اثعـدوان 
اإلماراتي  اثسـع5دي  األمريكي 
باثرجـا1  اثجبهـات  ورفـد 

واثعتاد. 
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فتح باب المنافسة لشغل وظائف رؤساء فرق تنفيذ الرؤية الوطنية:

املغّلس يؤّكد عزم الوحدة الفنية لبناء منظومة متابعة 
وتقييم على قيادة الدولة ومؤّسساتها املختلفة

 : متابعات 
أعلنت اث5حـدُة اثفن ـة ملتابعة وتق  م 
تنف ـذ اثرؤيـة اث5طن ـة، أمـس االثنـني، 
فتح باب املنافسة ثشـغل وظائف رؤساا 

اثفرق.
وأّكــــد يائـب مديـر مكتب رئاسـة 
اثجمه5رية رئ س اث5حـدة اثفن ة ملتابعة 
وتق  م تنف ذ اثرؤية اث5طن ة ثبناا اثدوثة 
اث من ة اثحدياة، سل م املغلس، يف ترصيح 
ثـه أن ق ادة اثاـ5رة واثق ادة اثس اسـ ة 
تقـف بـكل قـ5ة خلـف مـرشوع اثرؤية 
اث5طن ـة وتدعـم كافـة اثجهـ5د اثهادفة 
ثتح5يلها إىل واقع، مشـراً أن 1ذه اثرؤية 
وآث تهـا اثتنف ذيـة مرشوع يمنـي أص ل 
جسـد قدرة اث من ني عىل استرشاف وبناا 
مستقبلهم املنشـ5د اثذي يش ّدون بُن ايه 
اثجسـ مة ودمائهم  اث ـ25 بتضح اتهـم 
اثزك ـة وث ـس املسـتقبل اثـذي يفرضـه 
اثغـر ويحـدد أجندتـه اثغـزاة واملعتدين 

واملستكرين. 
وأّكــــد املغلس حـرَص كافـة األُُطِر 
املعن ـة بـإدارة وتنف ـذ ومتابعـة اثرؤية 
اث5طن ـة عـىل االثتـزا2 بمبـادئ وق5اعد 
وأيشـطة  أعمـا1  كافـة  يف  اثح5كمـة، 
إدارة تنف ـذ اثرؤية وممارسـتها كق5اعد 
مؤّسسـ ة وسـل5ك تنظ مـي عـىل كافة 

املسـت5يات، الفتـاً إىل أن مرحلـة اإلعـداد 
واثته ئة واثتأس س ثعمل ة اثتنف ذ ثلرؤية 
مرحل ـة  اسـرتات ج ات  إىل  وتح5يلهـا 
وقطاع ة وخطط تنف ذية يف كافة أجهزة 
ومؤّسسات اثدوثة 1ي أ1م املراحل؛ ك5يها 

تمال جرس اثعب5ر يح5 عمل ة اثتنف ذ. 
وأوـار املغلس إىل سعي اث5حدة اثفن ة 
يحـ5 تقديـم اثنمـ5ذج يف 1ـذا املجا1 من 
خل1 اعتماد اثشـفاف ة واثعمل املؤّسيس 
وأوثهـا  وأيشـطتها  أعماثهـا  كافـة  يف 
اعتماد مبادئ اثكفـااة واثنزا1ة واإلعلن 
يف  اثعمـل  فريـق  اخت ـار  يف  واملفاضلـة 
اث5حدة، مب ناً بـأن اث5حدة اثفن ة بارشت 
مهامهـا بم5جـب قـرار رئ ـس املجلـس 
اثس ايس األعىل رقم )123( ثسنة ي2201 
واثـذي تضمن تحديـد أ1دافهـا ومهامها 
اثتنظ مـي  و1 كلهـا  واختصاصاتهـا، 
ومها2 ومسـؤوث ات فرق اثعمل اثرئ س ة 
ف ها، واثرشوط اثعامة ثلخت ار واثتع ني، 
وبناًا عىل ذثك قامت اث5حدة اثفن ة بإعداد 
يظا2 اثت5ص ف اث5ظ في متضمنا بطاقة 
وصـف وظ فـي تفص ل ـة ثـكل وظ فة، 
وق5اعد مدوية اثسـل5ك اثرئ سـ ة ثلعمل 
يف اث5حدة، ث تم بناا عىل ذثك االسـتقطاب 

واالخت ار واثتع ني«. 
وأعلـن رئ ُس اث5حـدة اثفن ـة ملتابعة 
وتق  م تنف ـذ اثرؤية اث5طن ـة، عن فتح 

بـاب املنافسـة ثكافـة م5ظفـي اثجهـاز 
بمؤّسسـات  واثعاملـني  ثلدوثـة  اإلداري 
ووحدات اثقطاعني اثعا2 واملختلط ثلتقد2 
ثلمنافسـة ثشـغل وظائـف رؤسـاا فرق 
اثعمل اثرئ سـ ة يف اث5حـدة و1ي ) رئ س 
اثتخط ـط واثس اسـات- رئ ـس  فريـق 
فريـق اثرصـد واملتابعـة- رئ ـس فريـق 
اثتق  م- رئ س فريق اثشفاف ة واملسااثة 
االجتماع ة- رئ س فريق يظم املعل5مات- 
رئ ـس فريـق اثدعـم واملسـايدة(، مه باً 
بـكل من يجد يف يفسـة اثكفـااة واثخرة 
املطل5بـة مـن منتسـبي اثجهـاز اإلداري 
ثلدوثـة اثتقد2 ثلمنافسـة وفقـاً ثلرشوط 
واملعايـر املحددة يف اإلعلن اثذي سـ نرش 
يف وسـائل اإلعل2 وتقديـم طلباتهم خل1 
اثفرتة من 21 ي5ي 5 حتى 3 ي5ث 5 ي2201. 
واختتم املغلـس ترصيحه باثتأك د عىل 
عز2 اث5حدة اثفن ـة بناا منظ5مة متابعة 
وتق  م 1ي األوىل من ي5عها عىل مسـت5ى 
وأجهزتهـا ومؤّسسـاتها  اثدوثـة  ق ـادة 
املختلفـة بشـكل كامـل باعتبـار أن بناا 
يعـد  ال  ي5عـي  وتق  ـم  متابعـة  يظـا2 
مجـرد رضورة مـن أجـل متابعـة تنف ذ 
اثرؤية اث5طن ة فحسـب بـل يمال حاجة 
رضوريـة إلدارة اثدوثـة ومتابعة وق اس 
أداا مؤّسساتها واالرتقاا بدور1ا وتعزيز 

كفااتها. 
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 : صنعاء
 ُكــــلَّ ي25 تتفاقُم معاياُة امل5اطنني 
بشـكل ملفـت ومخ ف؛ بسـبب تفيش 
اثخطـرة  واألوبئـة  املزمنـة  األمـراض 
وايعدا2 األدوية، جراا استمرار اثعدوان 
واثحصـار املفروض عىل اث من منذ أكار 

من أربع سن5ات. 
ويف اثسـ اق أّكـــد اثدكت5ر ي5سـف 
اثحارضي ياطق وزارة اثصحة أن حاالت 
تفاقمت  باألمـراض واألوبئـة  اإلصابـة 
بشـكل ملفـت يف اآلويـة األخـرة رغـم 
اثجه5د املبذوثة من اث5زارة ورشكائها يف 
اثتصدي ثهذه األمراض واألوبئة، م5ضحاً 
أن عدد حاالت االوتباه واإلصابة بمرض 
اثك5ثـرا منـذ ينايـر وحتـى 21 ي5ي ـ5 
اثجاري بلـغ 118 أثفاً و801 حاثة، ت5يف 
منها 686 حاثـة بأماية اثعاصمة، تل ها 
وإب،  واثحديـدة  صنعـاا  محافظـات 
وأضاف »رغم أن 1ناك تحسـناً ملح5ظاً 
يف اثسـ طرة عـىل وبـاا اثك5ثـرا إال أيه 

اليزا1 يشكل تهديداً كبراً«. 
ووصف ياطق وزارة اثصحة اثدكت5ر 
ملـرض  باثنسـبة  اث5ضـع  اثحـارضي 
اثحصبة باثخطر رغم اثتحسن امللح5ظ 

يف اثشـهر األخر، مب نـاً أن 1ناك ح5ايل 
سـبعة آالف حاثة إصابة واوـتباه منذ 

بداية اثعا2 اثجاري. 
َوأََوـاَر إىل أن 1نـاك مئـات اثحـاالت 
 H1 N1 املصابـة واملت5ف ة يت جة مرض
وٌحم ات يزف ة، اثدفتريا، امللريا، حمى 
اثضنك، االثتهاب اثرئ5ي اثحاد، واثتهاب 
سحايا اثدماغ، اثنكاف، اثسعا1 اثديكي، 
اثكبـد، اثكـزاز اث5ث ـدي، جديـري املاا 
واثل شـمايا، داا اثكلب واثجرب وغر1ا 

من األمراض. 
وقـا1:«ال يـزا1 اث5ضـع اث5بائـي يف 
اث مـن يحتاج ثلكار مـن اثتدخلت عىل 
ــة مع استمرار  جم ع املست5يات َخاصَّ
اث5ضـع  إن  بـل  واثحصـار،  اثعـدوان 
اثصحـي ُكـــّل عـا2 يزداد سـ5ااً عما 
كان عل ه سـابقاً رغم اثجهـ5د اثكبرة 
واثتحرك امل دايي املستمر ث5زارة اثصحة 
واثدعم املقـد2 من اثرشكاا يف املنظمات 
وإن كان ال يرتقـي إىل حجم اثكارثة وثم 

يلب االحت اج املرص5د«. 
وثفت اثدكت5ر اثحارضي إىل أن يسبة 
املصابـني بامللريا وحمـى اثضنك وصل 
إىل 3.5 باملائة من يسـبة بق ة األمراض 
اآلخـر، مؤّكـــداً أن 1ـذه يسـبة كبرة 

ومؤثـرة يف ظـل األوضاع اثتـي يمر بها 
اث من. 

وذكـر أن أمراضـاً متعلقـة باثجهاز 
اثتنفيس اثعل5ي تصل يسـبتها إىل 11.1 
باملائة وي.10 باملائة بأمراض اإلسهاالت 

ومنها اثك5ثرا. 
وكان تقرير صادر عن وزارة اثصحة 
اثعامة واثسـكان أّكــد أن اثعا2 املايض 
كان كارث ـاً باثنسـبة ثلطف5ثة يف اث من 
واثحصـار،  اثعـدوان  اسـتمرار  جـراا 
َحـ ْــُث سـجلت وزارة اثصحة، إصابة 
203 آالف و7ي2 طفـلً بمـرض امللريا، 
احتلـت محافظة اثحديـدة املرتبة األوىل 
وتلتها محافظتي حجة وتعز.. مشـرة 
إىل وفاة طفل ُكـــّل عرش دقائق بسبب 
أُْخــــَرى  أمـراض  أَو  اثتغذيـة  سـ5ا 
حسـب تقريـر األمم املتحـدة اثصادر يف 

سبتمر 22018. 
أن  اثصحـة،  وزارة  تقريـر  وأوضـح 
ح5ايل أثف و203 أطفا1 أص ب5ا باثحمى 
املاثط ة، جاات ذمـار ثم اثعاصمة عىل 
قائمـة املحافظات األكاـر إصابة، ف ما 
أص ـب 81ي طفلً بـداا اثكلب تصدرت 
قائمة اإلصابات محافظـة ذمار وتلتها 
محافظـة إب مع وـح كبـر يف األدوية 

ــة بهذا املرض.  اثَخاصَّ
وثفـت اثتقرير إىل إصابـة أثف و133 
تصـدرت  اثل شـماي ا،  بمـرض  طفـلً 
ذمـار ثم اثج5ف اثقائمة، وإصابة أثفني 
و173 طفلً بمرض اثبلهارسـ ا جاات 
محافظتي حجة وصعدة يف قائمة األعىل 
إصابـة باملـرض.. الفتـاً إىل إصابة 330 
طفـلً بمرض اثسـل اثرئـ5ي ثلث 1ذه 

اإلصابات يف عدن. 
وأّكــد اثتقرير ايتشاَر مرض اثجدري 
من جديد خل1 عا2 2018 وارتفاع عدد 
اثحـاالت أكار ممـا كان عل ـه، َحـ ْـُث 
تم تسـج ل 12 أثفـاً و1ي1 حاثة إصابة 
بني األطفـا1 كايت اثعاصمة ومحافظة 
صنعـاا أكاـر املناطـق م5بـ5اة بهـذا 
املـرض.. مب ناً أن 12 أثفـاً و5يي طفلً 
أص ب5ا بمـرض اثنكاف »اثتهـاب اثغدة 
اثنكف ة«، وسجلت أعىل معدالت اإلصابة 

يف تعز ثم صعدة واثعاصمة صنعاا. 
عـا2  اثصحـة  وزارة  سـّجلت  كمـا 
22018 ثلثـة آالف و813 حاثـة إصابة 
بحمـى اثضنـك بعـدد مـن املحافظات 
تصدرتهـا اثحديدة وتعز وأبـني، وكذثك 
باثتهابـات  حاثـة  َو817  أثـف  إصابـة 
اثسـحايا، وـكلت تعز وأماية اثعاصمة 

أكار حاالت اإلصابات. 
وكشـف اثتقرير عن إصابة 657 أثفاً 
و802 حاثة بإسهاالت وأمراض متعلقة 
باثك5ثرا خل1 اثعـا2 املنرص2، َحـ ْـُث 
أص ـب 111 أثفـاً و288 طفـلً أّدت إىل 

وفاة 115 منهم. 
وثفـت اثتقريُر إىل ظهـ5ر 102 حاثة 
كزاز وث ـدي وي50 حـاالت اثتهاب كبد 
وبائـي B & C، وسـتة آالف و10ي حاثة 
اثتهـاب كبـد وبائي يـ5ع A&E، وأثفني 
و117 حاثـة إصابـة باثسـعا1 اثديكي، 
و15 أثفاً و11ي حاثة إصابة باثحصبة. 

ووفقـا ثلتقرير أص ـب 11 أثفاً 1ي6 
باثت ف5ئ ـد و15 أثفـاً و650 باأليفل5يزا 
متعلقـة  بأمـراض  و٨٤٦  أثفـاً  و58ي 
باثجهـاز اثتنفـيس اثعلـ5ي و137 أثفاً 
باثجهـاز  متعلقـة  بأمـراض  و100 
اثتنفيس اثسـفي، باإلضافـة إىل إصابة 
511 طفـلً دون اثخامسـة باثدفتريـا 
ت5يف منهـم 55 طفلً جـاات إب وأماية 
اثعاصمة يف قائمة األعىل إصابة باملرض. 
إصابـة  عـن  اثتقريـر  كشـف  كمـا 
مل 5يـني و100 طفـل دون اثخامسـة 
بمرض أَو عدة أمراض معدية خل1 عا2 
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إصابة ماليين المواطنين بأوبئة مختلفة والوفيات تحقق أرقامًا كارثية:

ناطق وزارة الصحة يستعرض إحصائيات األمراض واألوبئة التي سّببها العدواُن والحصار

صحيفة المسيرة تستعرض تفاصيل اعتداء عصابة مسلحة على مسافرين هناك:

طريق الَعــْبــر- مأرب.. شاهٌد حيٌّ على واقع »شرعية« املرتزقة 

قبائل حيس تؤّكــد أن جرائم العدوان لن تسُقَط بالتقادم وتدعو لرفد الجبهات للتصدي للغزاة

 : جبران سهيل 
 

يح ـى دبا.. يقرُر اثذ1ـاَب إىل زيارة أرض 
اثحرمـني ألداا مناسـك اثعمـرة، يتفـُق مع 
واثـدة وعـدٍد مـن جرايـه مـن أبنـاا قرية 
امل5ا1بـة يف مديرية كع دية بمحافظة حجة، 
وعدُد1م خمسـة، تَحـّرك5ا صـ5ب ب ت اثله 
اثحـرا2 وثزيـارة بعض أقاربهـم اثعاملني يف 
اثسـع5دية، ويف طريـق اثع5دة يحـ5 اث5طن 
رافقهم يف سـفر1م أَيْضاً وخصان من أبناا 
منطقتهم ث كتمل عدد1م سبعة أوخاص. 

ويف طريـق اثعـر منطقة اثرويـك مأرب 
اث5اقع تحت وطأة االحتل1 وسـلطات اثفاّر 
1ادي وم ل ش اتها املسلحة، كايت مجم5عٌة 
من قطـاع اثطرق ترتقب وص15 املسـافرين 
ثلمكر بهم ويهبهم، ومع تجاوز يقطة أمن ة 

وعىل مسـافة قصـرة جداً منهـا، تم إيقاف 
املسـافرين من قبل املجم5عة املسـلحة اثتي 
تستقل س ارة دفع رباعي، بعد أن أمطرتهم 
ب5ابٍل من اثرصاص، من أجل سلبهم متاعهم 

وام5اثهم َوكل ما يملك5ن. 
مقاومـة  1نـاك  َوكايـت  وـجاٌر،  دار 
محف5فة باملخاطر من قبل بعض من األفراد 
املسـافرين؛ ألَنَّ 1نـاك ضمنهـم أوـخاصاً 
أمـا2  يشا  فعـَل  يسـتط ع5ن  ال  مسـنني 
املسلحني.. كان من أبرز من قاومهم األُستاذ 
»أحمد حسـني ما51ب« اثـذي كاد أن ينتزع 
سـلَح أحد أفراد اثعصابة، ثكـن فرد آخر يف 
اثعصابـة كاد أن ينتـزع روح أحمد حسـني 
حني أطلق اثرصـاَص عل ـه، فأصابه بالث 
طلقـات إحدا1ـا جاات يف منطقـة اثح5ض 
وأصابت ِخص ته اثتي تم اسـتئصاثها الحقاً 
يف أحد مشـايف مدينة مأرب. وبق ة اثطلقات 

أصابت قدم ه حتى سقط أرضاً ث تم أخذُ ما 
بح5زته من مـا1 وج5االت ومحفظة، وفرت 

تلك اثعصابة دون إيجاد من يلحقهم. 
1ـذه صـ5رٌة واحدٌة ووـا1ٌد واحـٌد عىل 
اثصـ5رة  تعكـس  ويهـب  اعتـداا  عمل ـة 
اثرشع ـة  ب15ـم  يتشـدق  ملـن  اثحق ق ـة 
واستعادة اثجمه5رية وبناا اث من، و1ذا 51 
واقُع مناطَق مع نة وـاات األقدار أن تك5ن 
درسـاً ملن ال يـزا1 ينعم باألمن واالسـتقرار 
يف ظـل ت5اجـد اثج ش واثلجان اثشـعب ة أن 

يدرك5ا ج داً مخاطر اثتفريط. 
اسـتطعنا اثحصـ1َ5 عىل أسـماا ضحايا 

ذثك االعتداا و1م ُكلٌّ من: 
١- اثحاج محمد دبا ما51ب
٢- يح ى محمد دبا ما51ب
٣- محمد عي أحمد ما51ب

٤- عي عبده يح ى و5ك ما51ب

٥- صاثح دبا ما51ب
٦- محمد صغر قاسم ما51ب

٧- أحمد حسني ما51ب »مصاب«
أما ما تم يهبُه من قبل اثعصابة املسـلحة 
ف صـل إىل مبلـغ ١٥٥٠٠ ريا1 سـع5دي، إىل 

جايب ٣ حقائب أغراض وخص ة و1دايا٠
يُذكـر أن طريـَق اثعـر مـأرب كاـراً ما 
يتعـرُض ف ـه املسـافرون ثعمل ـات تقطع 
واثفـ5ىض  األمـن  ايعـدا2  ظـل  يف  ويهـب 
ي يفسـها  اثتي تشـهد1ا مناطُق من تسـمِّ

»اثرشع ة« دون إيجاد أية حل15. 
 ومن يسـلم من ردااة وحفريات اثطريق 
اثعا2 وما يتسـبب من ح5ادث راح ضح تها 
املئـات يجـُد أمامه وجهـاً ث5جـه عصاباٍت 
تقطع اثطريق وتنهب ما بح5زة املسـافرين 
من أغراض وتسفك د2 ُكـــّل من يقاومهم 

دون حس ب أَو رق ب. 

وكل مـا تقدمه ثك اثنقطة األمن ة اثتابعة 
يص حـة م5جهـة  1نـاك، 1ـي  ثلمرتزقـة 
ثلمسـافرين أن يتجمع5ا حتـى يصل5ا ثعدد 
من اثسـ ارات ثـم يتَحـّركـ5ن، دون وج5د 
ألية جهة يشـك5ن إث ها طغ ـاَن وعبَث 1ذه 
اثعصابـات، يف ظل رشع ة مزيّفـة تائهة يف 
فنادق اثرياض ويف ُسبات عم ق جلبت ثل من 
وثل من ـني اثقتَل واثدمـار واثف5ىض واملحتل 
وال يشا غـر 1ـذا، ف ما يسـتخدمها أعداُا 
اث من ثتدمره ومحاوثة إذال1 وـعبه ويهب 
ثروتـه واحتل1 كامل أراض ـه، ثكن كان وال 
يزا1 عىل أرض اث5طن أبطا1 يقف5ن ملشاريع 
اثعماثة واالرتـزاق باملرصاد، ويـذودون عن 
اث من ببسـاثة واقتدار، ويدوس5ن بأقدامهم 
اثرشيفة ُكـــّل مشاريع ومخّططات اثعدو 

وأدواته ثلعا2 اثخامس. 

 : الحديدة 
 

يظم أبناا وقبائل ريف مديرية ح س بمحافظة 
اثحديدة، أمس االثنـني، وقفة احتجاج ة غاضبًة 
رشق املديريـة؛ تنديـداً بجريمة مرتزقـة اثعدوان 
اثذيـن أقدمـ5ا عـىل قتـل امل5اطن عبده سـل مان 
قل عب اثباثـغ من اثعمر 55 عامـاً إما2 وخط ب 
جامـع قريـة اثحصـب عزثـة ربـع اثحرضمـي 

باملديرية. 
ويـّدد أبناا ووجهاا ح ـس يف وقفتهم بجرائم 
اثعـدوان ومرتزقتهم املتكـررة واملت5اصلة وتعدد 
أساث بهم اثخس سـة من قتل واستهداف وجرائم 
ي5م ـة بحـق امل5اطنـني األبرياا، محملـني األمم 
املتحدة املسؤوث ة يف اسـتمرار اثعدوان اثسع5دي 

األمريكي وجرائمه. 
وأّكـــد قبائـل ح ـس أن جرائـم اثعـدوان ثن 
تسـقط باثتقاد2، داعني ُكـــّل اث من ني اثرشفاا 
إىل اثنفـر اثعـا2 ثلقتصـاص من قـ5ى اثعدوان 
ومرتزقتهـم ورفد اثجبهات باملـا1 واثرجا1 حتى 

يتحقق اثنص. 
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 : نوح جالس 

نّظمت الجبهُة الثقافيُة ملواجهة 
العدوان وملتقى الوعي والتالحم 

الشبابي، أمس االثنني، بالعاصمة 
صنعاَء، ندوًة سياسية ثقافيًة؛ 

للوقوف عند املواقف العربية 
واإلسالمية إزاء ورشة البحرين 

الخيانية الهادفة إىل تصفية 
القضية الفلسطينية. 

ويف الندوة التي ُعقدت بالتعاون 
مع حركة َحــّق للحقوق وتيّار 

الوفاء اإلسالمي – البحرين، تحت 
عنوان »القدس ليست للبيع«، 
ألقى أمني عام ملتقى الوعي 

والتالحم الشبابي، كمال الرشيف، 
كلمًة أّكـــد فيها موقف الشعب 

اليمني الثابت واملبدأي تجاه 
القضية الفلسطينية. 

وأشار الرشيف، إىل أن املساعي 
الخليجية لتصفية القضية 

الفلسطينية ستواَجُه بسخط 
يماني كبري عىل جميع املستويات، 
داعياً الشباب واملثقفني واملفكرين 

والنشطاء واإلعالميني إىل تعزيز 
وتكثيف الجهود التعبوية 

لتحذير شعوب العالم العربي 
واإلسالمي من مخاطر املؤتمرات 

والورشات الدولية املنعقدة لتعبيد 
الطريق أمام التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، ويف مقدمتها ورشة 
العار املزمع عقدها يف البحرين. 

 
الكي��ان  س��اُح  الدولي��ُة  املعاه��داُت 
الح��ق  عل��ى  نف��وذه  لبس��ط  الصهيون��ي 

الفلسطيني:
فيمـا ُقدِّمت خالل النـدوة ثالث أوراق 
ممثـُل  منهـا  األوىل  اسـتعرض  عمـل، 
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسـطني، 
األُسـتاذ خالـد خليفـة، أشـار فيهـا إىل 
املؤتمرات الدولية واالتّفاقات التي ُعقدت 
خالل العقـود املاضيـة يف مختلف الدول 
األوروبيـة وعالقاتهـا بالتمهيـد لتمرير 

صفقة ترامب. 
ويف ورقتـه التي كانـت بعنوان »صفة 
بالبحريـن«  العمالـة  وورشـة  القـرن 
أّكــــد خليفـة أن املؤتمـراِت الدوليـة 
واالتّفاقـات التـي رعتهـا األمـم املتحدة 
واملجتمع الدويل خالل السـنوات املاضية 
لـم تكن يف يـوم مـن األيـام إال محطات 
لخدمـة الكيان الصهيونـي وتمكينه من 
إحكام قبضته عىل األرايض الفلسـطينية 
وقرارها السـيادي تحت مسميات كاذبة 

واتّفاقيات زائفة. 
وأشـار خليفـة إىل أن تلـك االتّفاقياِت 
مّكنـت الكيـاَن الصهيوني مـن التحكم 
بالقرار السـيايس واألمنـي واالقتصادي 
الفلسـطيني، وضيّقـت الخناقـاِت عـىل 
الشـعب الفلسـطيني املظلوم واملنهوب، 
مؤّكــــداً أن تلـك االتّفاقـاِت الخادعـة 
واملقيتة لم تكن لتتم لوال التواطؤ العربي 
الخليجـي املخـزي مع توجهـات الكيان 

الصهيوني. 
السـلطاِت  ورقتـه  يف  وطاَلـَب 
الفلسـطينية إىل سـحب توقيـع الدولـة 
الفلسطينية من اتّفاق »أوسلو« وغريها 
من االتّفاقات وإبالغ األمم املتحدة بذلك، 

مضيفـاً »ُكلُّ تلك االتّفاقات لـم تنفذ أيٌّ 
من بنودها التي تعطي الحق الفلسطينية 
ألهلـه، بل مّكنت الكياَن الصهيوني أمنياً 
واقتصادياً وجغرافياً عىل حسـاب الدولة 

الفلسطينية. 
املقاومـة  فصائـَل  خليفـة  ودعـا 
والتالحـم  ـد  التوحُّ إىل  الفلسـطينية 
التـي  املؤامـرات  ملواجهـة  والتماسـك 
الصهيونـي واألنظمـة  العـدو  يحيكهـا 

الخليجية العملية. 
وفيما يخص ورشة العار يف البحرين، 
أّكــــد ممثـل الجبهـة الديموقراطيـة 
لتحريـر فلسـطني، أن األنظمـة العملية 
املشـاركة يف هذه الورشـة سـتخط عىل 
جبينهـا وصمة عار أمـام التأريخ وأمام 
القضيـة الفلسـطينية، داعياً الشـعوَب 
العربية واإلسـالمية إىل الخروج الشعبي 
الكبري لالحتجاج عىل أنظمتها التي أعدت 
عدتها للمشاركة يف تلك الورشة الخيانية 

وبيع القضية الفلسطينية. 
وطالـب األمَم املتحدة أن تقوَم بدورها 
املسـؤوِل وإخـراج الدولة الفلسـطينية 
من قائمـة الدول املراقبة إىل قائمة الدول 
الفاعلة وصاحبة القرار يف األمم املتحدة، 
مهيبـاً بالسـلطات الفلسـطينية لعمـل 

ُكـــّل الجهود إلفشال صفقة القرن. 
وتطـرق خليفـة إىل مواقـِف الشـعب 
اليمني العظيم مع فلسطني أرضاً وشعباً 
ومع قضايا األمة املركزية رغم ما يعانيه 

من عدوان غاشم وحصار جائر. 

حرُب املصطلحات.. ساٌح آخر استخدمه 
الكي��اُن الصهيوني إلفراغ الذاك��رة الثقافية 
والفكري��ة العربي��ة م��ن رمزي��ة القضي��ة 

الفلسطينية:
ويف ورقة العمل الثانية تناولت رئيسُة 
العـدوان،  ملواجهـة  الثقافيـة  الجبهـة 
الحـرَب  املتـوكل،  ابتسـام  الدكتـورة 
الفكريـة والثقافيـة التي شـنها الكيان 
الصهيونـي إىل جانـِب غزوه العسـكري؛ 
لتغيـري املصطلحـات واملفاهيـم وجعـل 

القضية الفلسـطينية قضية ال وجود لها 
يف فكر والثقافة العربية واإلسـالمية كما 
هو واقـع دول الخليج وباقـي الدول ذو 
األنظمـة املنضويـة تحت مظلـة الكيان 

الصهيوني. 
وأّكــــدت الدكتورة ابتسـام املتوكل 
يف ورقتهـا التـي كانت بعنـوان »القدس 
ثقافياً« أن الكيان الصهيوني حاول تبديد 
ُكــــّل املصطلحـات التـي تشـد الفكر 
العربـي والثقافة العربية نحـو القضية 
الفلسـطينية وقدسـيتها بالنسبة لألمة 
العربية واإلسالمية، مشرية إىل أن الحرَب 
الناعمـة كانـت األسـلوب الـذي انتهجه 
الكيـان الصهيونـي نحو شـعوب العالم 
العربـي واإلسـالمي إلفـراغ مفكراتهـم 
الثقافية والفكرية مـن مركزية القضية 

الفلسطينية. 
وتطرقت املتـوكل إىل أهميّـة الحفاِظ 
عـىل املسـميات واملصطلحـات الثقافية 
والفكرية املرتبطة بالقضية الفلسطينية 
واملقدسات، ومواجهة حرب املصطلحات 
والحـرب الناعمـة التي يعممهـا الكيان 
الصهيونـي اليـوم بشـكل كبـري، داعية 
املفكريـن واملثقفني إىل القيام بدورهم يف 
توعيـة املجتمعات وتحصينها من الرياح 
الناعمة التي يصدرها الكيان الصهيوني. 

ورشُة البحرين الخيانية.. يمّثلها النظاُم 
الخليف��ي الخائ��ن والزعم��اء املرتهنون لتل 

أبيب:
ويف مشاركة لحركة َحــّق البحرينية 
األُسـتاذ  ممثلهـا  أّكــــد  للحقـوق، 
عبدالقـوي الخنجـر يف مداخلـة لـه عرب 
الشاشة، أن ورشة العار املزمع عقُدها يف 
البحرين ال تمثل سـوى النظام الخليفي، 
مشرياً إىل وجوِد سخط شعبي كبري يسود 
الشـارع العام البحرينـي إزاء الخطوات 
األنظمـة  تمارسـها  التـي  الخيانيـة 
الخليجية بكل تجرد من األخالق واملبادئ 

والحياء. 

وأّكــــد الخنجـر أن موقَف الشـعب 
البحريني الُحرِّ هو مناَهضُة تلك الورشة 
املنظمـة صهيونياً، الفتاً إىل الديكتاتورية 
الكبرية التي يمارسـها النظام البحريني 
البحريـن  شـعب  مـن  األحـرار  بحـق 
التطبيع واالرتهان  املناهضني لسياسات 

للكيان الصهيوني. 
وأثنـى الخنجـر عـىل الشـعب اليمني 
العظيم إزاء مواقفه العظيمة والتأريخية 
يف هـذه املرحلـة املفصليـة مـن تأريـخ 
أن  إىل  مشـرياً  الفلسـطينية،  القضيـة 
الشعب اليمني منذ األزل وإىل األبد سيظل 
شعب إيمان وحكمة، ومدافعاً عن حمى 

األمة ومقدساتها ومقدراتها. 
وأّكــــد أن صمـود الشـعب اليمنـي 
أمام العدوان السعودي األمريكي الغاشم 
هو صمود الشـعب الفلسطيني وصمود 
ُكــــّل الشـعوب العربيـة واإلسـالمية 
أمـام املؤامـرات الصهيونيـة األمريكيـة 

الربيطانية. 

صفق��ُة الف��رن.. مخ��اوُف صهيونية من 
معادالت يمنية:

ويف خضم الندوة، قدم األُسـتاذ محمد 
العابـد -أمـني عـام الجبهـة الثقافيـة 
ملواجهـة العـدوان- ورقة العمـل الثالثة 
والتطـورات  القـرن  »صفقـة  بعنـوان 
الناتجـة عنهـا«، تطـرق مـن  األخـرية 
وزراء  رئيـس  ترصيحـات  إىل  خاللهـا 
الكيان الصهيوني نتنياهو التي عرب فيها 
عن مخاوفه من انتصار الشـعب اليمني 
ومسـانده ومشـاركته يف العـدوان عـىل 

اليمن. 
مـن  العـدواَن  أن  العابـد  وأّكــــد 
لحظاتـه األوىل كان إحـدى املعـارك التي 
يشنها الكيان الصهيوني ضد ُكـــّل من 
يحمـل روحية الـوالء لفلسـطني والرباء 
من اليهود والنصـارى املعتدين، القتاً إىل 
املخاوف الصهيونية مـن تطور القدرات 

اليمنية يف مواجهة العدوان. 

الصهيونـي  الكيـان  أن  إىل  وأشـار 
ـون بكل  وعمـالَءه باتـوا اليـوم يصطفُّ
القضيـة  لتصفيـة  ووضـوح  شـفافية 
الفلسـطينية ومحاربة محـور املقاومة، 
منّوهـاً باملواقف اإليرانيـة املرشفة التي 
تبنتهـا طهـران مؤخـراً يف كرس شـوكة 
املرشفـة  ومواقفهـا  األمريكـي  العـدو 
منـذ عقـود يف دعـم فصائـل املقاومـة 
الفلسـطينية ومسـاندة قضية فلسطني 
منـذ انتصار الثـورة اإليرانية اإلسـالمية 
التي طردت الوجود األمريكي واإلرسائييل 
من داخـل طهران ووضعت اول سـفارة 

للدولة الفلسطينية يف العالم. 
وأّكــــد العابـد أن محـوَر املقاومـة 
يف اليمـن والعراق والشـام سـيكوُن عىل 
العهـد يف منارصة القضية الفلسـطينية 
والوقوف أمام ُكـــّل املؤتمرات والندوات 
واالتّفاقات والورشـات التآمرية الهادفة 
إىل مصـادرة الحـق الفلسـطيني، داعياً 
ويف  واإلسـالمية  العربيـة  الشـعوَب 
مقدمتها الشـعب اليمني إىل رفع األَعالم 
الفلسـطينية يف ُكـــّل األرجـاء اليمنية؛ 
إليصـال رسـالة للكيـان الصهيونـي أن 

فلسطني ليست للبيع. 
ويف ختـام الندوة، صدر بياٌن مشـرٌك 
العـدوان  ملواجهـة  الثقافيـة  للجبهـة 
وملتقـى الوعـي والتالحـم الشـبابي - 
للحقـوق،   – َحـــّق  وحركـة  اليمـن، 
وتيار الوفاء، أّكـــد أن ورشـة البحرين 
سـتواَجُه بسـخط شـعبي كبـري يحبط 
ُكــــّل مخّططاتهـا وأهدافهـا، داعيـاً 
إىل رص الصفـوف العربيـة واإلسـالمية 
يف مواجهـة األنظمـة العميلـة املنضوية 
تحـت املظلـة الصهيونـي، فيمـا تخلـل 
النـدوة فالشـات معـربة عـن القضيـة 
الفلسطينية وخطورة صفقة القرن، كذا 
قصائد شعرية أّكـــدت حضور القضية 
الفلسـطينية يف الوسـط اليمني بشـكل 

كبري. 

تقارير

في ندوة ثقافية سياسية نظمتها الجبهة الثقافية بالتعاون مع حركة َحــّق البحرينية وتيار الوفاء اإلسالمي:

باحثون يناقشون أبعاد ورشة البحرين وتداعياتها وسبل 
إفشال مخّططاتها تحت عنوان »القدس ليست للبيع«
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فيما ييل نَّص البيان:
صفقـِة  تنفيـِذ  خطـواِت  إزاَء 
القـرن، وانطالقـاً من املسـؤولية 
الدينية والتأريخية، وإسقاطاً لكل 
دعاوى األنظمة العربية واإلسالمية 
التـي تّدعـي الحـرَص عـىل َحــلِّ 
القضيـة الفلسـطينية مـن خالل 
االنخـراط يف مشـاريَع وصفقـاٍت 
ظاهُرها دعُم فلسـطني ومساعدُة 
الفلسطينيني بينما هي يف الحقيقة 
قـد تكـوُن تتويجـاً لهيمنـة العدو 
الصهيوني يف فلسـطني واملنطقة، 
والتماهـي العربـي امُلشـني مع ما 
ى بصفقة القـرن، والرتيُب  يسـمَّ
لورشة املنامة التي حّددت أجندتها 
االقتصـادي  الجانـب  بمناقشـة 
للصفقـة، والذي ليس سـوى أحد 
مظاهـر الخيانـة والتآُمـر العربي 
الساعي إىل تنفيذ األجندة األمريكية 

وكيانها الغاصب املدلل.
اليمنيـة  الجمهوريـة  يف  فإنَّنـا 
-حكومـًة وشـعباً- نجـّدُد التأكيَد 
عىل مرَكزية القضية الفلسـطينية 
ودعمنا الدائم بكل الوسائل للشعب 
بمختلـف  البطـل  الفلسـطيني 
قـواه وفصائلـه يف تحريـر األرض 
واملقدسـات وطرد املحتـّل وإقامة 
الدولـة الفلسـطينية عـىل كامـل 
الـراب الفلسـطيني، كمـا نجـّدُد 
رفَضنـا وإدانتَنـا لـكل الخطـوات 
املشـبوهة الداعيـة للتطبيـع مـع 
الكيان الصهيوني لتصفية القضية 
الفلسـطينية ومنع َحـــقِّ العودة 
والفعاليـات  املؤتمـرات  وإقامـة 
االحتـالل  مشـاريع  لتسـويق 
والـذل والعـار تحـت شـعار األمن 
مقابـل االزدهـار واملتمثلة يف منح 
أُْخــــَرى  أرايَض  الفلسـطينيني 
بديلـًة وحوافـَز اقتصاديـة مقابَل 
التوقـف عـن الدفـاع عـن أرضهم 

وعرضهم وكرامتهم وطنهم.
الـدول  بعـض  ـل  تنصُّ وإزاَء 
واألنظمة أَو ابتعادها أَو انشـغالها 
بقضايـا ثانويـة أَو حـروب عبثية 

ندعو الحكومات واألنظمة العربية 
واإلسـالمية التـي جعلـت القضية 
الفلسـطينية األولويـة لها وأعلنت 
ذلـك رسـمياً إىل عـدم التطبيـع أَو 
البيـت  إدارة  ألجنـدة  الخضـوع 
األبيـض املغلـوب عـىل أمـره مـن 
اللوبي الصهيونـي الهادف لتمرير 
صفقـة ترامـب وإعـالن رفضهـا 
انسـجاماً مـع أولوياتهـم املعلنـة 
وتضاُمنـاً مـع شـعوبهم الرافضة 

لهذه الصفقة املشؤومة.
 ووفـاًء للدماء شـهداء القضية 
الفلسـطينية وتضامناً مع األرسى 
والجرحى من املجاهدين املقاومني 
ومـن الجيوش والحـركات العربية 
لالحتـالل  املقاتلـني  واإلسـالمية 
اإلرسائيـيل منذ ما قبـل وعد بلفور 
يمليـه  ممـا  وانطالقـاً  اآلن؛  وإىل 
علينـا واجبُنـا وقيُمنـا ومبادئُنـا 
الوطنيـة  املسـؤوليُة  وتمليـه 
والعربيـة والدينيـة تجـاه القضية 
ي هذا  الفلسـطينية، ندعـو إىل تبنِـّ
املـرشوع وإعـداد خطـة متكاملة 
وشـاملة من قبل الجامعة العربية 
واملنظمة اإلسـالمية، وقـد وضعنا 
هـذه النقـاَط الهامـة كبدايـة ملـا 
ينبغـي أن تتضمنها الخطة وندعو 
الجوانـب  مختلـف  يف  لتطويرهـا 
االقتصادية واألمنيـة واالجتماعية 
عـام  برنامـج  إطـار  يف  وغريهـا 
مشـرك - عربـي إسـالمي- لدعم 
قضيـة فلسـطني عىل أمـِل أن يتم 
إقـراُره بصورة رسـمية مـن قبل 
الحكومـات واألنظمـة والكيانـات 
الفلسـطينية  القضية  التي تعتـرب 
أول األولويات لديها وهي كما ييل:

بتفعيـل  الكامـل  االلتـزام   -١
والقوانـني  العسـكرية  العقيـدة 
العـدو  بمواجهـة  ـــة  الَخاصَّ
اإلرسائيـيل مـن حيـث التوصيـف 

والتعامل واألولويات.
٢- إقـرار مادَّة دراسـية موحدة 
عن الـرصاع مع العـدو الصهيوني 
تعـد من قبل الجهـات ذات العالقة 
منظمـة  يف  والتعليـم  بالثقافـة 
والجامعـة  اإلسـالمي  التعـاون 

العربية تدًرس إلزامياً يف الجامعات 
واألكاديميـات واملـدارس يف جميع 

الدول العربية واإلسالمية.
الـدول  سـفارات  إلـزام   -٣
بربنامـج  والعربيـة  اإلسـالمية 
تُه 12 يوماً  سـيايس ثقايف تكوُن مدَّ
خـالل العـام للتعريـف بمظلومية 
الشـعب الفلسـطيني مـن العـدو 
الصهيونـي الغاصب وممارسـاته 
البعثات  القمعيـة وبحيـث تقـوم 
الفعاليـات  بدعـوة  الدبلوماسـية 
ذات العالقـة مـن النخـب والقادة 
والبعثات الدبلوماسـية األُْخـــَرى 
األوروبيـة  الـدول  يف  املتواجـدة 
واألمريكية واألفريقية واآلسـيوية 
الـدول  داخـل  وكذلـك  واسـراليا 

نفسـها  والعربيـة  اإلسـالمية 
لحضور الربنامج.

٤- تكلـف امللحقيات الثقافية يف 
السـفارات بالتنسـيق مـن الطلبة 
يف املهجـر يف مختلـف الجامعـات 
بـني  وبالتعـاون  واألكاديميـات 
واإلسـالمية  العربيـة  الجامعـات 
قانونيـة  عمـل  ورش  بإقامـة 
الدوليـة  بالقـرارات  للتعريـف 
وانتهـاك القانـون من قبـل العدو 

الصهيوني املغتصب لفلسطني.
مصالحـة  لجـان  تشـكيل   -٥
عربيـة وإسـالمية إليقـاف نزيف 
الدمـاء وحلحلـة القضايـا وجـرب 

الرضر وإعادة اإلعمار.
االحتقـان  بإزالـة  االلتـزام   -٦

بني الشـعوب واألنظمـة من خالل 
الزيارات املتبادلة واالحرام للعادات 
والتقاليـد والتنـوع يف ُكـــّل دولة 

وعدم التدخل يف ُخُصوصيتها.
تنمـوي  برنامـج  وضـع   -٧
وتبـادل تجاري بني الـدول العربية 
رفـد  يف  يسـهم  بمـا  واإلسـالمية 
االقتصـاد لهـذه الـدول ويحسـن 
من مسـتوى اإلنتـاج ويتغلب عىل 
َم ُكـــلُّ دولة  البطالـة عىل أن تقيِـّ
باإلْمَكــانات التي لديها ومستوى 
نسبة االستفادة منها ومعالجة أية 
ُقُصور توقفت التنمية بسببه أَو لم 
تسـتخدم الثروة االستخدام األمثل 

فيها.
٨- إعداد سياسـة نقدية موحدة 
لهذه الـدول ووضـع برنامج لذلك 
بإعدادهـا  للتطبيـق يقـوم  قابـل 
املاليـة  ووزراء  البنـوك  محافظـو 

وتتابع من قبلهم.
٩- إزالـة ُكــــّل العوائـق أمام 
فتح املعابر للفلسـطينيني بصورة 
مسـتمرة وتخصيـص جـزء مـن 
األردن  لدولتـي  دعمـاً  اإلنفـاق 
ومرص مقابل أي سـلع مسـتوردة 
خدمـات  أَو  حكوميـاً  ومدعومـة 
واألردن  مـرص  تقدمهـا  مجانيـة 
املحـارص  الفلسـطيني  للشـعب 
حتى ال يـزداد الضغط عىل اقتصاد 

الدولتـني.
١٠- خصـم 5 باملائـة من إنفاق 
ُكـــّل دولة لدعم تحرير فلسطني.

ــة  ١١- إعداد قـوة قتالية َخاصَّ
بفلسـطني من جميع التشـكيالت 
والعتاد للدول العربية واإلسـالمية 
وتخصيـص مـا نسـبته 5 باملائـة 
مـن ترسـانة ُكـــّل دولـة عربية 

وإسالمية لذلك.
١٢- تجهيز وإعداد برامج تدريب 
ومنـاورات مشـركة لهـذه القوة 
وتشـكيل غرفة عمليات مشـركة 
يحّدد مـكان انتشـارها وتواجدها 
بقرار مشـرك بني الـدول العربية 

واإلسالمية يف قمة مشركة.
املتابعـة  لجـان  تشـكيل   -١٣
الالزمـة ووضـع برنامـج مرحـيل 

لتطبيق ذلك.
اليمنيـة  الجمهوريـة  يف  إننـا 
نؤّكـــد بأن تطبيق هـذا املرشوع 
مع إدخال التعديـالت الالزمة عليه 
إن لـزم بحسـب ظـروف ُكــــّل 
دولـة يعترب أقل مـا يمكن أن ندعم 
بـه القضية الفلسـطينية تجاه ما 
تتعرض له من خيانة وطمس، كما 
أنـه كفيـٌل بإيقاف صفقـة القرن 
وتجاوزهـا إن لـم يتم إسـقاطها، 
وإعـادة الزخـم والـروح لشـعوب 
العربية واإلسـالمية وتجاوز  أمتنا 
الحـروب والخالفـات البينيـة التي 
يغّذيها ويعمل عىل توسعتها العدوُّ 
الصهيوني سواء فيما بني الشعوب 

أَو بني الدول يف املنطقة.

في بيان تأريخي للمجلس السياسي األعلى:

اليمن يضُع خطة عملية لتحرير فلسطني
اليمنية  الأعلى، رف�َض اجلمهورية  ال�سيا�سي  املجل�ُض   جّدَد 
واإدانَتها لُكلِّ اخلطوات امل�سبوهة الداعية للتطبيع مع الكيان 
العودة  َحــّق  ومنع  الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية  ال�سهيوين 

واإقامة املوؤمترات والفعاليات لت�سويق م�ساريع الحتالل.
واأّكــد املجل�ُض ال�سيا�سي الأعلى برئا�سة امل�سري مهدي حممد 
يف  والأمـــن-،  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  -القائد  امل�ّساط  ح�سني 
بياٍن �سادٍر عنه، اأم�ض، على مركزية الق�سية الفل�سطينية ودعم 
لتحرير  وف�سائله  قواه  مبختلف  الفل�سطيني  لل�سعب  اليمن 
الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  املحتّل  واملقد�سات وطرد  الأر�ــض 

على كامل الرتاب الفل�سطيني.
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أليس�ت الثقافة القرآنية هي من تنش�ئ جيالً صالحاً؟ من ترس�خ يف 
اإلنس�ان القي�م الفاضلة واملب�ادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف ه�ذه الدنيا 
اً يدع�و إىل الخري, يأمر باملعروف, ينه�ى عن املنكر, ينصح  عن�راً خريرِّ
لآلخري�ن؟ يهت�م بمصالح اآلخري�ن؟ ال ينطلق الرش ال ع�ى يده وال من 
لس�انه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليس�ت 

ثقاف�ة الغربيني هي من تعمل عى مس�خ الفضائل؟ ه�ي من تعمل عى 
مس�خ القيم القرآنية واألخ�الق الكريمة من ديننا وم�ن عروبتنا؟ أليس 
ه�ذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا ش�أنها، وثقافتهم هكذا ش�أنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.]اإلر1اب واثسل2 ص:7[

هذه الكلمة ]إرهاب[ تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وط�أة أق�دام اليهود سيس�مى ]إرهاب�ي[، أن ُكّل من يصي�ح غضباً لله 
ولدين�ه، غضباً لكتابه، غضباً للمس�تضعفني من عباده الكل سيس�مون 
]إرهابي�ني[، ومت�ى ما قي�ل عنك: أن�ك إرهابي؛ فإن هن�اك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عى أس�اس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

]اإلر1اب واثسل2 ص:6[

مقتطفاٌت نورانيٌة

ث�����ورُة الحسني.. ان����تص���اُر ال�دِم ع�لى ال�س����يف

األثُر الذي تركه كتماُن )فريق من علماء بني إسرائيل( للحق

ال أحد ُيضاهي اليهود يف )الخداع والتلبيس( 

إن َمن يسـتمُع إىل خطابات اثسـ د اثقائـد عبدامللك بن 
بـدر اثديـن اثح5ثي حفظه اثله بمناسـبة ي25 عاوـ5راا، 
سـ5ف يستشـفُّ من خلثهـا كاراً مـن اثحقائـق املهمة 
واملرتبطة ب5اقعنا اثذي يع شـه، فقد كان يُسـقط بشـكل 
رائع ما حصل ثإلما2 اثحسـني سـل2 اثله عل ه وأ1ل ب ته 
يف كربـلا، واثتفريط اثذي حصـل باثتخي عن أئمة اثهدى، 
كان يسـقطه عىل واقعنـا اثذي يع ش ف ـه اآلن من محن 
ـة أصبحت تحت أقدا2 اث ه5د  يف 1ـذا اثزمان، وك ف أن األُمَّ
واثنصـارى؛ بسـبب أخطـاا مـن املمكـن تلف هـا اث 25، 
واثنهـ5ض من جديد، ث5 أراد اثنـاس ذثك، وعادوا إىل ثقافة 
اثقـرآن وال يشا غره، فه5 من يجمعنا.. ومن أ1م ما جاا 
ـا خر أمة أخرجت  ف ه )اثجهاد يف سـب ل اثله( ثنك5ن حقًّ

ثلناس.

أهمية إحياء مناسبة عاشوراء:��
أوـار اثسـ د اثقائد حفظه اثله إىل أن إح ـاا مال 1ذه 

املناسبات ثها أ1م ة كبرة تتمال يف اآلتي:ــ
أوالً:ـــ أن اثجما1رَ عندما تح ي مال 1ذه املناسـبات 
يكسـبها تنا2ٍ يف اث5عي، وتفاعٍل يف امل5قف، و1ذا مما يقلق 
تلـك اثقـ5ى اثهمج ة اثتـي ال تريد ثلشـعب أن يعي وال أن 
يتفهـم وال تريد ثـه أن يتحرك يف امل5قف وفقاً ملسـئ5ث اته 

وواجباته.

ثاي اً:ـــ أيها تعـزز اثروابط األخ5ية بني أبناا وـعبنا 
اث مني وتتجاوز ُكّل اثعناوين األخرى، اثعناوين املناطق ة، 
اثعناويـن املذ1ب ة، وغر1ا من اثعناوين، 1ذه املناسـبات 
اثدين ة تعزز من حاثة اإلخاا واثتفا1م واثتعاون واثشع5ر 
بامل5قـف اث5احـد واث5جهـة اث5احـدة واألسـس اث5احـدة، 
واملنطلقات اث5احدة، بكل ما ثهذا من إيجاب ات ذات أ1م ة 

كبرة.
ة منذ عاوـ5راا ثم  ثاثاـاً:ـ أن تـدرك اثجما1ر بأن األُمَّ
تـزدد إال ايحطاطا، و51اياً، وابتعاداً عن دينها، ورسـ5ثها، 
وق م إسـلمها، ثم تـزدد إال ارتماااً يف أحضـان املجرمني، 
ووق5فاً يف صف اثطغاة، وأن 1ذه اثحاثة خطرة، البد ثألمة 
أن تسـت قظ منها؛ أليها عندما تسـتمر فهي تتجه باألمة 
بل وّك يح5 اثهاوية، يف اثدي ا ح ث اثسق5ط واإلذال1 اثذي 

يلحظه ويزداد أكار وأكار.

فاجعة كرباء.. انقاب كبري يف تأريخ 
اأُلمَّة:��

وأكـد اثسـ د اثقائد حفظـه اثله يف خطاباتـه يف ذكرى 
عاوـ5راا بأيها تماـل ايقلباً عىل دين محمـد بن عبداثله 
صىل اثله عل ه وآثه وسلم، ذثك اثدين اإلسلمي اثذي تعب يف 
ة  تبل غه ويرشه رسـ15 اثله، وبذ1َ جهدا كبرا يف ترب ة األُمَّ
وإصلحها، وتزك تها، ثتك5ن أمة عظ مة، تدع5 إىل اثخر، 

وتأمـر باملعروف، وتنهى عن املنكر، أمة ال تقبل بأن يك5ن 
يف داخلهـا سـاحة ثلظلم، ومرسح ثلجريمـة، أمة مرتبطة 
باثلـه وأوث ائـه، أمـة يزيهة طا1ـرة خاث ة مـن املجرمني 

واثطغاة، تع ش عىل 1دى اثله، وتعاث م اثقرآن اثكريم.

صفاُت اإلمام الحسني سام اهلل عليه:��
وأوضـح اثسـ د اثقائد حفظـه اثله  أن اثحسـني عل ه 
ـة، وثم تكـن دع5ته  اثسـل2 ثم يكـن غريباً عـىل 1ذه األُمَّ
مسـتهجنة، وال منكـرة، وال من خارج 1ـذا اثدين، بل 51 
رجل معروف، 51 سـبط رسـ15 اثله صىل اثلـه عل ه وآثه 
وسـلم، يف اثدرجـة اثااي ة، فبعد األيب ـاا أوص ائهم، وبعد 
االوص اا األسـباط، وأن اثحسني سـل2 اثله عل ه 51 اثذي 
وقف اثنبي صىل اثله عل ه وآثه وسلم ي5ما أما2 املأل ث ق15 
ثألمة عنه: ]حسني مني وأيا من حسني، أحب اثله من أحب 

حس نا، حسني سبط من األسباط[.
عندما وقف رس15 اثله صىل اثله عل ه وآثه وسلم ث ق15 
ألمته 1ذا اثكل2 فه5 يُقد2 اثحسني عىل أيه يسخة مصغرة 
منـه، عىل أن يك5ن 51 بعد جـده يف مرحلة مع نة، يف وقت 
معـني، يت5ىل 51 م5قـف اثنبي، يقف مقـا2 اثنبي صل5ات 
اثلـه عل ه وعـىل آثه، فه5 قد ورث من جـده إيماياً وُطهراً، 
وصلحـاً ويـ5راً، وحرصاً عـىل 1داية أمة جـده املصطفى 

وصلحها وعز1ا.. 

تساا1 اثشه د اثقائد رض5ان اثله عل ه 
يف اثـدرس اثاامـن مـن )دروس رمضان( 
بد1شـة وتعجـب وـديدين عـن اثجـرأة 
اثعج بة اثتـي عند 1ذا اثفريـق من علماا 
بني إرسائ ل، ك ف أيهم عرف5ا رسـ15 اثله 
كمـا يعرفـ5ن أبناَا1م، ومع ذثـك كفروا، 
وفضل5ا دخ15 اثنار عىل أن يسلم5ا، وأضل5ا 
غر1ـم ممـن ياقـ5ن بهـم مـن ق5مهم، 
أوردو1ـم اثنـار، ح ث قا1: ]أث سـت 1ذه 
قض ة ر1 بة جداً باثنسبة ملن 1م يعرف5ن 
اثحـق ويكتم5يـه؛ ألن اثضح ـة يف األخر 
ة اثبرش اثناس املسـاكني؛  يك5ن مـن؟ األُمَّ
ألن اثناس عـادة يعلق5ن آمـاالً كبرة عىل 
علمائهـم؛ أليهم 1م مـن جايبهم يعرف5ن 
اثحق ويسـرون وراا1م عىل أساس أن ما 
يدع5ن إث ه 51 اثحق، فعندما يك5ن 1ناك 
من عرف5ا اثكتاب وعرف5ا اثرس15 )صل5ات 
اثله عل ه وعىل آثه( ثم يكتم5يه معنى 1ذا 
أيهم س جعل5ن اثكار ممن 1م محط ثقة 
ثديهم يسـلك5ن سـل5كهم يف اثتنكـر ثهذا 
اثنبي واثتنكر ثهذا اثكتاب ف بق5ن كافرين 

ضاثني[.
الفتـاً رضـ5ان اثلـه عل ـه إىل أن 1ـذا 
اثفريق املضـل من أ1ل اثكتـاب ال زاث5ا إىل 
اآلن م5ج5ديـن، ال يأثـ5ن ُجهـداً يف تدمر 
اإلسل2 وأ1له، وطمس حق قته، وتغ  بها 

عن ُكّل اثناس، ح ث قا1: ]و1ذا 51 اث5اقع 
باثنسـبة أل1ـل اثكتـاب إىل اآلن، فعندمـا 
يق15 اثله سـبحايه وتعاىل بأيهم يعرف5يه 
كمـا يعرف5ن أبناا1م ال يعني ذثك بأيه ُكّل 
واحد من أ1ل اثكتاب، علماؤ1م ماقف15م 
اثذين 1م يطلعـ5ن عىل اثكتب اثتي تحكي 
اثنبـ5ات وك ـف سـل5ك األيب اا، ويسـطر 
كاـراً مـن تأريـخ األيب ـاا وك ـف تك5ن 
دع5تهـم يف اثعـادة، 1ـؤالا يعرفـ5ن ثكن 
يضلل5ن عـىل اثباقـني واثباق5ن يمشـ5ن 

وراا1م[.

)ُسنَّة إلهية(.. ال أحد يستطيع 
أن يقفَل باب الحق تماماً على 

البشر:��
ويف ذات اثسـ اق أكد رضـ5ان اثله عل ه 
بـأن ُكتب اثلـه أليها متم زة عـن أي كتب 
أخـرى، فإيـه مهمـا حـاو1 اثبعـض من 
املضلـني طمـس اثحقائق ف هـا، إال أيه ــ 
وبقـدرة اثله ــ ثـن يسـتط ع5ا أن يمح5ا 
منهـا ُكّل أثر، بل البد أن يرتك5ا ما يد1 عىل 
)اثحـق( ف هـا، و1ـذا ما حـدث باثفعل يف 
)اثتـ5راة(، الزا1 ف هـا ما يد1 عىل رسـ15 
آخـر اثزمان محمد بـن عبداثله عل ه وعىل 
آثه أفضل اثصلة َواثتسـل م، 1ذا من جهة، 

ومـن جهة أخرى اثله يهـيا أياس آخرين 
يصدحـ5ن باثحق، ح ث قـا1 رض5ان اثله 
َك َفـل تَُك5يَـنَّ ِمَن  عل ه:]}اْثَحـقُّ ِمـْن َربِـّ
يَن{ فعندما يق15 1ناك:}َوإِنَّ َفِريقاً  اْثُمْمرَتِ
ِمنُْهـْم َث َْكتُُمـ5َن اْثَحـقَّ َو1ُـْم يَْعَلُم5َن{ ال 
يسـتط ع أحد يف األخر أن يقفل باب اثحق 
تماماً عىل اثبـرش، اثحق 51 من اثله، واثله 
سـبحايه وتعاىل 51 ثديه سـنن: إذا رفض 
1ـؤالا 1 ـأ أوثئـك، إذا كتم 1ذا 1 ـأ آخر؛ 
أليه رح م بعباده إيما ث بني س5ا عمل من 

يكتم5ن اثحق ك ف أيها جريمة كبرة[.

قاعدة مهمة جدًا.. مصدر )الحق( 
هو اهلل سبحانه فقط:�� 

مشـرا رض5ان اثلـه عل ـه أن )اثحق( 
حتـى  جم عـا،  ثلبـرش  فطـري  مطلـب 
وإن أخطـأوا ـــ 1ـم باعتقاد1ـم أيهـم 
ًّ(، ح ث قـا1 و51 يرشح  يقدمـ5ن )حقـا
ق5ثـه تعاىل}اْثَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـل تَُك5يَنَّ ِمَن 
يَن{:]1ـذه اآليـة تعطـي اإليسـان  اْثُمْمرَتِ
قاعـدة يجـب أن يفهمهـا ُكّل واحـد منـا 
وكل واحـد من اثناس: 51 أيـه باعتبار أن 
اثحـق 51 مطلـب ثلناس جم عـاً وكل من 
يتحركـ5ن 1ـم يحاوثـ5ن - مهمـا قدم5ا 
مـن ضل1 - أن يق5ث5ا إيهم يقدم5ن حقا، 
فحتـى ال يك5ن 1ناك ثبـس، ثبس ثدى أي 

إيسـان منا أن يفهم: أن مصـدر اثحق 51 
اثله[.. 

م5ضحاً أن عىل اإليسـان أن يبحث عن 
اثطريقـة فقـط اثتـي ت5صلـه إىل )اثحق( 
بق5ثـه: ]فل كـن 1مه أن يعـرف اثطريقة 
اثتي من خلثها يعـرف اثحق اثذي 51 من 
جهـة اثلـه؛ ألن املسـأثة ث س ف هـا ثبس، 
حتـى قض ة اثحـق ث س ف هـا ثبس حتى 
وإن وجديـا 1نـا أيـه يذكـر: أن 1ناك من 
يكتم5ن اثحق و1نـاك من يضلل5ن و1ناك 
من يخادعـ5ن و1ناك من يردون وأوـ اا 
كارة. ثكن بني ُكّل 1ذه األوـ اا اثس ئة ال 
يض ع اثحـق؛ ألن اثحق 51 من اثله واثحق 
1ـ5 ي5ر 1ـ5 اثن5ر اثذي ذكـره يف كار من 

اآليات األخرى و51 من جهة اثله[.. 
مؤكداً رض5ان اثله عل ه أن اثله )رح م( 
ال يمكـن أن يـرتك عباده ثلضـل1 دون أن 
ي5ضـح ثهـم اثحـق، فقـا1: ]إيمـا ث بقى 
اثبـرش ث بقـى ُكّل إيسـان مؤمـن بهـذه 
اثقض ـة: أن مصـدر اثحـق 51 مـن اثله، 
وعندما تع5د إىل اثله سـبحايه وتعاىل اثذي 
51 مصدر اثحق تجد أيه يق15 عن يفسـه 
أيه 51 رح ـم بعبـاده رؤوف رح م يهدي 
يروـد يهيا 51 اثخاثق، إذا كان 1ناك من 
كتـم اثحق سـ خلق، يخلق غـره ويجعله 

1ادياً إىل اثحق اثذي من عنده[.. 

 أكد ثنا اثشـه د اثقائد يف محارضة )مكار2 
األخـلق( اثـدرس األو1، بـأن اث هـ5د باثغـني 
اثخطـ5رة يف اثتحريف واثخـداع، ف جب اثحذر 
منهـم، ح ـث قـا1: ]تأتـي املتغـرات, وتأتي 
األحـداث، ويأتـي اثضل1, واثخـداع واثتلب س 
باثشـكل اثذي سـتك5ن ضح ته أيت، يكاد أن 
يأخذ حتى بأوثئك اثكاملـني، بعض املتغرات، 
وبعـض األحـداث, وبعـض وسـائل اثتضل ل، 
وأسـاث ب اثخداع تكاد أن تخـدع اثكبار, أوثئك 
اثذيـن يدع5ن دائمـاً ))وبلـغ بإيماينـا أكمل 
اإليمان((.أثـم يذكـر اثقرآن اثكريـم عن خداع 

بنـي إرسائ ل، عن خداع اث هـ5د أيهم كادوا أن 
يضل5ا رسـ15 اثله؟ كادوا أن يضل5ه ث5ال فضل 
اثله عل ـه ورحمته، أوثئك اثنـاس اثذين كاي5ا 
يجا1ـدون تحـت رايته أثم يك5يـ5ا يتعرض5ن 
ثلتاب ـط ف تخاذث5ن من جايب املنافقني، و1م 
من يسـمع5ن كل2 رسـ15 اثله )صلـ5ات اثله 

عل ه وآثه(؟[.

يجب الوعي والحذر.. فنحن يف عصٍر بلغ فيه 
النفاق ذروته:��

ـة إىل رفع اث5عي  ودعا سـل2 اثلـه عل ه األُمَّ

اإليمايـي واث قظة واثحذر ممـا يحاك ضد1ا، 
ح ـث قا1: ]1كـذا إذا أيت ثم ترب يفسـك، إذا 
أيـت ثم تنم إيمايك ووع ك، فـإن املنافقني 1م 
من ينم5ن يفاقهم، 1م من يط5رون أساث بهم 
حتى يصبح5ا مردة، يصبح5ا خطرين قادرين 
عىل اثتأثر, قادرين عىل رضب اثنف5س، }َوِمْن 
أ1َْـِل اْثَمِدينَـِة َمـَرُدوا َعـىَل اثنَِّفـاِق ال تَْعَلُمُهْم 
{)اثت5بة: من  يَْحُن يَْعَلُمُهـْم َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اآليـة101( من خباهم اسـتطاع5ا أن يسـرتوا 
أيفسـهم حتى عن رسـ15 اثله )صلـ5ات اثله 
عل ه وعىل آثه(، استطاع5ا أن يسرتوا أيفسهم 

حتى عـن بق ـة اثناس، أيهـم منافقـ5ن، ثم 
تنطلق منهم عبارات اثتاب ط, عبارات اثخذالن 
ف ؤثرون عىل 1ذا وعىل 1ـذا، وعىل 1ذا، تأثرا 
كبرا، 1ؤالا مردة، ك ف أصبح5ا مردة؟ أليهم 
1م من يط5رون أسـاث ب يفاقهم، من ينّم5ن 
اثقدرات اثنفاق ة داخل أيفسـهم، فأيت يا من 
أيـت جندي تريد أن تك5ن من أيصار اثله، ومن 
أيصـار دينه يف عـرص بلغ ف ه اثنفـاق ذروته, 
بلـغ ف ـه اثضـل1 واإلضـل1 قمتـه يجب أن 
تط5ر إيمايك، أن تعمل عىل اثرفع من مست5ى 

وع ك[.

 ثقافة مغلوطة:

اعتقاد البعض بأن هناك 
)سقفاً محددًا( لكمال اإليمان!!

وحذر الش�هيد القائد س�الم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 
�ة، الذين يقوم�ون بعبادات  يعتق�ده الكث�ري من أبناء ه�ذه األُمَّ
معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 
يصومونه�ا، ويعتقدون أن هذا في�ه الكفاية، وأنهم بلغوا )كمال 
اإليم�ان(، حيث ق�ال: ]هنا يقول اإلمام زي�ن العابدين )صلوات 
الل�ه علي�ه(: ))اللهم صل عى محم�د وآله وبل�غ بإيماني أكمل 
اإليم�ان(( هو عى ما هو عليه م�ن العبادة والتقوى لم يحدث يف 
نفس�ه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُس�ّمي 
- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وس�يد الساجدين، ما 
زال يطل�ب من الله أن يبلغ بإيمان�ه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 
تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 
وأع�ى درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: }إِنََّما 
اْلُمْؤِمنُ�وَن الَِّذي�َن إِذَا ذُِكَر اللَّ�ُه َوِجَلْت ُقلُوبُُه�ْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 
آيَاتُ�ُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَى َربرِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{ )األنفال:2( ومثل قوله 
تعاىل: }إِنََّم�ا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُس�ولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 
اِدُقوَن{  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس�ِهْم يِف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

)الحجرات:15([.. 
وأضاف أيضاً: ]مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 
دائم�اً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 
اإليم�ان. ال ت�رىض بما أنت عليه، ال تقف فقط ع�ى ما أنت عليه 
فتضع لنفس�ك خّطا ال تتجاوزه يف درج�ات اإليمان، ويف مراتب 
كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 
يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله[.
وق�ال أيضا: ]قد يرىض بعض الناس لنفس�ه حالة معينة فال 
يرى نفس�ه محتاجا أن يس�مع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 
هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 
أعداداً كبرية ال تس�تطيع أن تزه�ق وال جانباً من الباطل يف واقع 
ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوس�اط األُمَّ
بأن تكتف�ي بأن تنتهي من الكتاب الفالن�ي واملجلدات الفالنية, 
والف�ن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 
أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 
دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 
أكم�ل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوس�اطنا من الكثري من 
نوعيتن�ا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يس�تطيعوا 
أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 
الذين يس�عون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليم�ان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان[.
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ثلاقافة دوُر1ـا املبارش وأثر1ا اثظا1ر يف ص اغة اث5عي وصناعة 
اثسل5ك فترصفات األوـخاص واملجتمعات واثشع5ب تعر عن ث5ن 

اثاقافة اثتي تأخذ بمجامع عق5ثهم َوتمأل زوايا يف5سهم.
إن حاثـة اثفـراغ اثذ1ني واثخ5اا اثفكري اثتي يع شـها اثسـ5اد 
ــة اإلْســـَلم ة اث 25 ثهـي اثنافذة املفت5حة  األعظـم من أبناا األُمَّ
اثتي تتسّلل منها م كروبات اثاقافة اثغرب ة اث5افدة إث نا عر وسائل 
اثبـث واإلذاعـة واثنرش فتصـادف قل5باً فارغـة كاألرض اثخاث ة ما 
ــَل2ُ-. أثقي ف ها من يشا قبلته _كما وبهها اإلما2 عي -َعَل ِْه اثسَّ
إن اثحـرب اثفكريـة اثناعمـة _اثتـي تفـ5ق خط5رتهـا اثحـرب 
اثعسـكريّة اثصلبـة_ تمتلك اثقـدرة اثفائقة عىل تشـك ل تص5رات 
جمهـ5ر املسـتهدفني وترج حاتهـم وخ اراتهم وجـداو1 أعماثهم 
بطريقة إيحائ ة مغرية وأسـل5ب سـلس جذاب وثكنها ال تستط ع 
أن تحّقــق يجاحاً يُذكر إذَا كان املجتمع أَو اثشـعب املسـتهدف بها 
يمتلك ثقافة مستقّلة ضاربة اثجذور و1ُـ5ِيَّة أص لة واضحة اثحدود 
وإث كم ما قاثه: منظر اثحرب اثناعمة يفسـه اثروفسـ5ر األمريكي 
ج5زيـف ياي )ال يمكـن ألية حملة ت5اصل اسـرتات جي مهما كرت 
وت5سـعت من أن تؤثر يف املجا1 اثعا2 ثآلخرين و1ي تروج ثشعارات 

ومطاثب وقضايا وق م وس اسات غر مرغ5ب بها وعب اً(.
إن اثاقافـة اثرائـدة ذات املعاثـم اث5اضحة واثدعائـم املك نة 1ي 
اثحصاية اث5ح دة اثتي ستحمي اثعق15 من خطر اإلصابة باثفروس 
اثفكري املنترش يف فضاا اثعاثم اإلثكرتويي واملتفرخ من مستنقعات 
اث5بـاا اثفكري يف دو1 اثغرب واث5اليـات املتحدة األمريك ة عىل وجه 
اثتحديد وبدون سلح املعرفة اثفعا1 ثن يتمّكن من اثتصدي ثحملت 
اثغـزو اثاقايف املسـع5رة واملدججة بسـلح اثتكن5ث5ج ـا اثعرصية 
املتطـ5رة باثغة اثخطـ5رة واثقدرة يف اخرتاق جـدار اث5عي وتحط م 

أبن ة اثفكر. 
وثألسف اثشـديد فقد استطاعت االسـتقطاعات اثفكرية اثحادة 
ــة  ثلق5ى اثظلم ة املعادية أن تجتذب مئات اآلالف من وـباب األُمَّ
ـــة إىل  اإلْســـَلم ة قاطبة واثشـعب اث مني املسـلم اثعزيز َخاصَّ
حضائر اثحداثة األوروب ة واألمريك ة املعارصة ومحارق مشاريعها 
االسـتعمارية املغامرة كما 51 اثحا1 مع مرتِزقة اثعدوان اثسع5دّي 
األمريكي عـىل اث من اثذين تمّكن اثعدو مـن تجن د1م ضد إخ5تهم 
من أبناا اثشـعب اث مني اثحر وأيا 1نا أتحدث عن اثهاوية اثسح قة 
واثنفـق املظلم اثذي وقع ف ه أوثئك اثشـباب اثسـذج بمنطق املرارة 
واثحزن ال من منطلق اثعداوة واثحقد وأوعر أينا يتحمل جزاا كبرا 
من مسئ5ث ة اثض اع ثهذه اثرشيحة اث5اسعة من اثشباب املغّرر بهم 
من جهة اثغرب فنحن من تركهم عرضة ثلسذاجة واثجهل وفريسة 
ثذئـاب اثتكفـر واثفتنة واثفسـق كما سـنتحمل كامل املسـؤوث ة 
عـن اثج ل اثصاعد إن وقـع يف اثفخ وظل جادة اثحـق ومن منطلق 
االستشـعار ثلمسـئ5ث ة اثدين ة امللقاة عىل عاتـق اثعلماا ومدريس 
اثعل25 اثرشع ـة يف يمن اإليمان واثحكمة واثفقه فقد فتحت املراكز 
اثص ف ـة أب5ابها أما2 طاثبـي اثعلم وُخُصــ5ْصاً اثناوـئة وصغار 
اثسـن فعىل أوث اا األم5ر وربات اثب 5ت أن ينتهزوا اثفرصة بتفريغ 
أوالد1ـم ثطلب اثعلم واثدفع بهم إىل مراكز اثدورات اثص ف ة ثلعل25 
اثرشع ـة إمـا عن طريق اثهجـرة بهم إىل أي 1جرة مـن 1جر اثعلم 
املعـدة إليـ5اا املهاجريـن ثطلب اثعلم أو تسـج لهم يف أقـرب مركز 
ص في إن ثم تكن املراكز اثص ف ة ثهذا اثعا2 قد ت5زعت عىل مختلف 

اثقرى املأ51ثة أَو األح اا اثسكن ة. 
باثعلم سنتكمن من بناا اثحضارة وصناعة اثنهضة وقهر األَعداا 
ــَل2ُ- اثناس إىل ثلثة أصناف  وقد قسم أمر املؤمنني عي -َعَل ِْه اثسَّ
ــَل2ُ- ِثُكَم ِْل بِْن ِزيَاٍد اثنََّخِعيِّ َقا1َ  كما ورد ذثك يف كل2 ثه -َعَل ِْه اثسَّ
ُكَم ْـُل بُْن ِزيَاٍد أََخذَ ِب َـِدي أَِمرُ اْثُمْؤِمِننَي َعِيُّ بْـُن أَِبي َطاِثٍب )-َعَل ِْه 
َعَداَا ثُمَّ  ـَس اثصُّ ا أَْصَحَر تَنَفَّ ـــَل2ُ-( َفأَْخَرَجِنـي إىَِل اْثَجبَّاِن َفَلمَّ اثسَّ

َقا1َ:
يَا ُكَم َْل بَْن ِزيَـاٍد: إِنَّ 1َِذِه اْثُقل5َُب أَْوِع ٌَة َفَخْر1َُا أَْوَعا1َا َفاْحَفْظ 

َعنِّي َما أَُق1ُ5 َثَك.. 
اُس ثََلثٌَة َفَعاِثٌم َربَّاِييٌّ َو ُمتََعلٌِّم َعىَل َسـِب ِل يََجاٍة َو1ََمٌج َرَعاٌع  اثنَـّ
أَتْبَـاُع ُكلِّ يَاِعـٍق يَِم ل5َُن َمَع ُكلِّ ِريٍح َثْم يَْسـتَِض ئ5ُا ِبنُـ5ِر اْثِعْلِم َوَثْم 
يَْلَجئ5ُا إىَِل ُرْكٍن َوِث ق... إثخ فايظر أخي اثقارئٍ من أي أصناف اثناس 

اثالثة أيت؟.
إيي يظرت إىل اثشع5ب فلم أجد

 كاثجهل داا ثلشع5ب مب دا
فاثجهل ال يلد اثح اة م5اته 

 إال كما تلد اثرما2 اثدودا
وثنختـم مقاثنا بدعاا اثنبي صىل اثله عل ه وآثه وسـلم فقد روي 
عنـه أيـه كان يق15: )اثلهم اغننـي باثعلم وزينـي باثحلم وأكرمني 

باثتق5ى وحلني باثعاف ة.. 
اثلهم ايفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزديا علما إىل علمنا(.

اثعم ـد حمـزة اث5وـي سـافرت وإيـاه 
ثقضاا إجـازة اثع د يف اثجبهـة، وكان 1ناك 
اثعديُد من م5اقفه املرّشفة، وسـأذكر بعضاً 

منها باختصار. 
اسـتقبلنا  اثجبهـة  إىل  وص5ثنـا  عندمـا 
مرشفه اثعسـكرّي ثم قا1 ثه: »قلت ثك تع ّد 
وتجـي بعد اثع ـد«.. رد عل ه اثشـه د »ك ف 
اع ـد بـني جهـايل وايتـ5ا 1ايـا ما بـل يع د 
جمعه«، وباثرغم من تعب اثسـفر واثطريق 
اث5عـرة إاّل أيه بارش عملـه ف5ر وص5ثه و51 
بذثك يقد2 درسـاً بل غـاً يف اثنشـاط واثهمة 

واملاابرة يف م ادين اثجهاد.. 
- خل1 اثسـفر تبادثنـا اثحديث عن كار 
من امل5اض ع ومنها قـا1 يل: أيت عارف ايش 
يقطـة ضعـف اإلعـل2 حقنا.. قلـت ثه ايش 

قا1 عد2 اال1تما2 بخطابات اثسـ د بشـكل 
مسـتمر وعد2 ت5قر1ا باثشـكل املطل5ب..، 
وتبادثنا اثحديث ح15 األسباب وملاذا وما 1ي 

اثحل15 َو... َو... إثخ. 
ثـم قـا1 يل: َعَلـُم اثهـدى 1ـ5 مـن يقد2 
1ـدى اثلـه وَدوُر االتباع أن يقدمـ5ا اثنم5ذَج 
اثحق قـي ثلحـق وأن ينفـذوا ذثـك يف امل دان 
وفـق برامج عمل وآث ـات تنف ذية ثتطب قها 

عىل اث5اقع؛ ألَنَّ اثحق جذاب بطب عته.. 
َوأََضـــاَف: الحـظ كان اثشـه د اثرئ س 
اثصّمـاد 51 اثنم5ذج اثذي قـد2 اثحق بأبهى 
م5ضـ5ع  إىل  دخلنـا  1نـا  ومـن  صـ5ره..، 
استشـهاده وتحدثنا عن اثشـهادة فقا1 يل: 
اثشـهادة أمن تي ويسـأ1 اثله ي5فقنـا ثها.. 
وقـا1 مازحاً »أماية باك5ن ايدع ك ف )مق ل 

قات( أيا َواثرئ س اثصّماد«.. وثم يكن يعرف 
أن بني حدياه 1ذا سـ5ى أيّا2 قل لة حتى يا1 

اثشهادة وأصبح رف قا ثلرئ س اثشه د. 
مـن وص ته جملـة كايت تعـر عن مدى 
والئـه اثكبـر ثعَلـم اثهـدى اثسـ د اثقائـد 
عبدامللـك بدراثديـن اثح5ثي، ح ـُث قا1: »ث5 
ثـم يكن من 1ذه املسـرة إاّل أن يك5َن قائَديا 
اثس ُد عبدامللك بدراثدين اثح5ثي.. وقا1 يحن 
يف زمن االسـتبدا1 بشـكل واضح ويسأ1 اثله 

اثابات وأن يرزَقنا اثشهادة«. 
وباثفعـل يـا1 اثشـهادة وفـاز بت5ث ه ثله 
وثرسـ5ثه وألعل2 اثُهدى ف مـا اآلخرون من 

جبهة اثباطل يت5ث5ن ترامب وإرسائ ل. 
سـل2ُ اثلـه عل ه وعـىل ُكـــّل اثشـهداا، 

ويسأ1 اثله أن يابِّتَنا عىل طريقهم.. 

الدورُة الصيفية وأثُرها في لحظاٌت مع الشهيد حمزة الوشلي
إبطال مفاعيل الحرب الناعمة

علي عبداهلل صوملزيد الغرسي

السؤال امللّح: هل تشن أمريكا الحرَب على إيران؟
عىل إيران، فهذه اثطائرُة اثتي دخلت اثخدمَة قبل ست سن5ات 
فقط يملـُك اثج ش األمريكـي منها 10 طائـرات فقط وجرى 
تصن ُعهـا من أجـل اثتغلب عىل اثتقن ات اثتـي تمتلُكها اثصني 
وروسـ ا وثم يكن يف ُحسـبان األمريك ـني أن تتمّكَن اثدفاعات 
اإليراي ـة محل ـة اثصنع عـىل اكتشـاف اثطائرة املتطـ5رة بل 
وإسقاطها، و51 ما جعل اثبنتاغ5ن وفقاً ثعدة تقاريَر م5ث5قٍة 
يراجُع ِحساباته ويظرتَه إىل إيران وإمكاي ة ون اثحرب عل ها. 
باختصار تدرُك واوـنطن أن إيراَن ق5ٌة ال يُستهاُن بها وأيها 
كايت عاملً رئ س اً يف 1زيمتها يف س5ريا، كما يدرك األمريك 5ن 
ـِل اثكلفـِة االقتصاديـة  أيهـم ثـن يك5يـ5ا قادريـن عـىل تحمُّ
واثعسكريّة ثحرٍب ال يمكنُهم بأي حا1 من األح5ا1 ضماُن عد2ِ 

تعرضهم ثلهزيمة ف ها، يا1 ك عن ضماِن تحق ِق االيتصار. 

استيقاٌظ متأخٌر جدًا ألنصار دول العدوان السعودي 
اإلماراتي على اليمن

ك ف بكم ترقص5ن ملحتّل غاصب يديُّس بلَد األحرار يف اث من، 
بلَد اثشـهداا واثعظمـاا واألحرار أماا1: عبداثله اثسـّل1 وعي 
عبداملغنـي وقحطان اثشـعبي وأحمـد يح ى اثاليـا وإبرا1 م 
اثحمدي وعبد اثلط ف اثشـعبي وصاثح اثصّماد وغاثب األجدع 
وعبداثلـه اثلق ـة ومحمـد اثزبري وسـاثم رب ع عـي ومحمد 
صاثح اثع5ثقـي وعبداثرحمن اإلريايي وعبـد اثله باذيب وعمر 
أحمد جسار ومحسن اثهندواية وعي أحمد يارص عنرت ومحمد 
عبداثلـه اثعلفـي و1ـادي أحمد يـارص اثع5ثقي وعبـد اثفتاح 
إسـماع ل اثجـ5يف ومحمد سـاثم ثعـ5ر واثسـلفي واملصعبي 
ومحمـد صاثح مط ع واثصديق وحسـني بن بدر اثدين اثح5ثي 
واثرويشـان وفاروق عي أحمد وساثم عي قطن وجاعم صاثح 
اث افعـي واثقائمة تط15 بأحرار اث من اثذين سـ حزي5ن كاراً 
ثعماثتكم اثسـافرة، فك ف ِبنا يحن األح اا سـننظر ثكم وأيتم 

عىل 1ذا اثحا1 من اثسق5ط األَْخــَلقي املدِوي؟!. 
و1نا يكرر اثسؤا1 ثلمرة األثف ثنق15 ثكم:

َمـن سـافر إىل مدينة اثريـاض عاصمة دوثة اثعـدوان األوىل 
ث قـد2 اثـ5الا واثطاعـة ثهـم ثقبض اثامـن اثرخ ـص مقابل 

اثسك5ت عن سفك دماا اث ماي ني اثطا1رة؟!. 
أثسـتم أيتم وحَدكم من طأطأتم اثرؤوَس يف سـابقة خطره 
ثطلب اثنجدة ضد اثشـعب اث مني؟! يعم ثـم وثن يفعلها عاقل 
قبلكم وثن يفعلها أَي حٍر بعدكم، إيها أسـئلٌة عديدة أُْخـــَرى 
تتدفـق بغـزارة ال َعـدَّ وال حرَص ثهـا ينطُق بحروفهـا األطفا1ُ 
واثجائعـ5ن  اثضحايـا  وأَُســـــُر  واثنازحـ5ن  واملهجـرون 

واملرىض، سنعفي أيفَسنا من كتابتها إث كم. 
وثلتذكـر 1نا بـأن ما حدث مـن اقتتـا1ٍ رشٍس يف ما ب نكم 
وأيتـم )األتباَع وامل5اثـني( ثدو1 اثعدوان اثسـع5دي اإلماراتي يف 
و5ارع مدينة عدن املكل5مة منكما يف وهر يناير 22018 وُقتل 
ف هـا اثعرشات من اثشـباب اث مني املغّرر بهـم، وما حدث من 
اقتتـا1ٍ رشٍس يف محافظة اثضاثع يف وـهر مايـ5 ي2201، وثم 
تكن محافظة سـقطرى يف اآلويِة األخرة بع دًة عن رصاعاتكم 
اثعبا ـة، ومـا يحـُدُث اث 2َ5 من اقتتـا1 وحيش يف مـا ب نكم يف 
وـ5ارع مدينة عتق عاصمة وب5ة ط لة أُسب5ُع كامل َويزيد يف 
ي5ي ـ5 ي2201، وما يتم اثتحضرُ ثه 1ذا األُسـب5ُع عىل مداخل 

مدينة عدن؛ ثكي تقتتل5ا تنف ذاً ثرغبات وأجندات دو1 اثعدوان. 
ُ امل5اطـُن اث مني يف ُكــــلِّ املحافظات اثُحرة  ك ف سـ فرسِّ
واملحتّلـة عـىل َحـدٍّ سـ5اا سـل5َككم ورصاَعكم تجـاه اث5طن 

وامل5اطنني؟. 
ك ـف سـتفرّسون ُكــــّل تلـك األحـداث وم5اقفكـم منها 
ألبنائكـم وألرسكـم وأليصاركـم إن كان بقي ثكم أيصـاٌر بعد 

ُكـــّل تلك اإلخفاقات واثهزائم واثجرائم؟. 
ثن تسـعَفكم مفرداتُكم وال عباراتكم بتفسـٍر جادٍّ مل5قفكم 
ه  امُلخـزي تجـاه اث مـن ووـعبها اثعظ ـم مهمـا بّررتـم؛ ألَيَـّ
م5قـٌف مفضـ5ٌح وعـاٍر، ثقد أصبحـت حركاتكـم وأحادياكم 
وترصيحاتكـم بهمـز وملـز وإيحـاا مـن ويل أمركـم باثرياض 
وأب5ظبـي، 1ذا حاثُكم املحزن وما وصلتم إث ه من أرذ1 امل5اقف 

وما ختم به من مسـرتكم )اثكفاح ة(. 
يحـن 1نا مـن صنعـاَا اثشـامخة اثحـرة قلنا1ـا ب5ض5ٍح 
تـا2ٍّ ثدو1 اثعدوان، بأينا ثم وثن يقبََل بمشـاريعكم اثس اسـ ة 
املرتبطـة باملرشوع اثغربي االسـتعماري األمريكي اثصه 5يي، 
يعـم قاومنـا ذثك املـرشوَع بإْمَكــاياتنـا املادية واثتسـل ح ة 
املحـدودة َوايعدا2 وـبٍه تا2ٍّ ثإلْمَكــايات املاث ـة واالقتصادية، 
ثكن يحن متسـلح5ن بإَراَدة اثله عز وجل، وبعز2ِ رجا1ِ اثرجا1ِ 
األوف ـاِا ثـألرض اث من ـة وثكرامة وعـزة وكريـاا اث ماي 5ن 
األحـرار، وُقلنا مراراً ثدو1 اثعدوان: ُكّف5ا عنّا عدوايَكم األْعَراِبيَّ 
اثحاقَد وسـن5قَف يحـن ص5اريخنا وطائراتنا املسـّرة، َوإذَا ما 
استمررتم يف َغ ِّكم سن5اصُل املقاومَة بأي ثمٍن بإذن اثله، واثلُه 

أعلُم منَّا جم عاً. 
وف5ق ُكّل ِذي ِعلٍم َعِل م.

نحَو مشروعٍ جامع

املكـّرر اثخطأ اثذي تع شـه بعـض األحـزاب واثجماعات يف 
تحاثفاتها، فهي تحاثفات وتكتلت قائمة عىل اثحقد واثكرا1 ة 
ضد أطراف أُْخـــَرى داخل املجتمع وثها س اساتها وبرامجها 
اثتدمرية، يحن وـعب مك5ن من جماعـاٍت ومذا1َب متعددٍة، 
واملطل5ب 51 إبراز اثق5اسـم املشـرتكة ف ما ب ننا و1ي كارة، 
واثسـعي ملقاومة اثعدوان كمشـكلة حاث ة، واإلسـها2 يف بناا 
اثدوثة ُكـــلٌّ بما يناسـبه ويج ده، ومع 1ذا سـ أتي االيفتاُح 
عىل بعضنا اثبعض بشكٍل أكرَ ويحصل االيسجا2 وتُزا1ُ اثكارُ 
من اثتخ5فات ثـدى اثبعض ويحصل مـن اثت5اصل واملراجعات 
اثـيشُا اثكار، و1ذا سـ ك5ن إن وـاا اثله حـا1َ امتلكنا يظرًة 
ثاقبـة ثل5اقع اث ـ25 وما ف ـه وحرصنا عىل تشـج ع اثخط5ة 
اإليجاب ـة اثصـادرة عن 1ـذا أَو ذاك أيـاً كان تأثر1ا وحجمها 
وبأيـة طريقة عّر عنها، وخطـ5ة يتل15ا خط5ة وم5قف ورأي 
صح ـح، ُكــــلُّ 1ـذا كف ٌل بتشـكل صحـ5ة واسـعة ووعي 

مستنر ملم5س. 
أتحـدث إلخ5اينـا يف جماعة أيصـار اثله يعـم؛ ألَنَّ اثجماعَة 
اث ـ2َ5 1ـي اثحامـُل األو1ُ ثلمـرشوع اإلصلحـي اثنهض5ي يف 
اث من، وباثتايل فعىل املتصدرين املشـهَد من أعضائها وق اداتها 
أن يك5ي5ا عىل قدٍر كبر من اثحصافة واملروية واملسـؤوث ة عند 
اثتعاطـي مـع األفكار واألوـخاص وأية تحـ5الت آت ة من 1ذا 
اثت5جه أَو ذاك؛ ث حصل تضافر اثجه5د واثتكامل واثتعاون عىل 

ما ف ه اثخر.
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ُأفقيًا : 
1. ج�زاء وعقوبة رشعية – س�ميت اليمن بهذا 

االسم لكثرة من مات فيها من األجانب.
2. خاصموا - خجل.

3. طائرة مقاتلة فرنسية – أعاق حركته )م(.
4. ش�ديد الخصوم�ة – الحاك�م ال�ذي عين�ه 

االحتالل األمريكي بعد دخول العراق.
5. مفردها دمية – نزول املطر.

6. يربق – اللواء األخرض – أشهر قبائل نجران 
)م(.

7. جحيم – العمل�ة النقدية للكيان الصهيوني 
الغاصب )م( – دخل.

8. منطقة تهامية ينسب إليها أشهر املصنوعات 
الفخارية – متوتر وغاضب – فائدة.

9. أش�جار معمرة – عكس أغضب )م( – تدب 
)مبعثرة(.

10. نظ�ام زرعته الصهيوني�ة العاملية يف قلب 
األمة العربية واإلسالمية – للهاتف.

11. ثلثا راح – أدمر وأحطم.
12. استجواب )م( – تجري يف عروق األحرار.

13. تراب الذهب - اثنني باالنجليزية.
14. أقط�ار – تقيم س�جوناً رسي�ة لقمع أبناء 

الجنوب.

َعـُمـوديًا:
1. معتقد وملة – تأنيب وتوجيه الالئمة.

2. مركز مديري�ة الظاهر بصعدة – مؤمن تقي 
وورع )م(.

3. تقتل الشعب اليمني – سفك الدم.
4. مصن�ع صغري – قتل�ه اإلمام عيل )ع( يف فتح 

خيرب.
5. لديه مهارات قيادية – أشك وأتوجس)م(.
6. قمر منتصف الشهر – عظمة امللك وأبهته.

7. أوارص – يضجر )م( – ضمري املتكلم.

8. صغ�ري الكل�ب – بلدة يحتضنه�ا جبل صرب 
ويرتادها الصوفيون.

9. للتوج�ع – ما يخلفه االنفج�ار من انبعاث – 
جاء.

10. عكس نهاري.
11. عدوان ظالم – أرقام )م(.

12. جهاز تحكم عن بُعد – يف العروق.
13. والدة – التلفيقات واألكاذيب.

14. يب�دأ يف باب املن�دب وينتهي يف بحر العرب 
– نور )م(.

استراحة

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

 ا ناقرفلا ردب1

دلج  دي وت دم 2

أسباب ا ا     3

رف  لاح داهـجلا4

اي ع ل بجانس ز5

لن ن جرسلا يقر6

نه ك مهـيا ممل 7

د  ب ا ط تنهـ و8

واطوطلا مكهـ مع9

ةنوت  ليلدل ا ي10

فا  يثرب ر نج 11

 اق دمحم      12

 لمع يار ناسرف13

    دن  نط رفك14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 محمد الجرموزي 

غزوة ُحَنين

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   ن   

4

5

6

دهتجملا1
ًالبقم2

فهـك3
ا

لتق4
يبنلا5

ةيصانلا6

أسئلة المفتاح
املفتاح: - اثفيا.

يـ25  أسـماا  مـن   -  1
اثق امة.

وايص ـاع  طاعـة   -  2
إيمايي.

عـىل  يـزرع  سـلح   -  3
سطح األرض إلعاقة اثعدو.

1 - مبدأ اثقل5ب.
5 - يجتمع ح5ثها ثتناو1 

اثطعا2.
6 - أبت عن حملها األرض 

واثجبا1 وحملها اإليسان.

اوـُطِب اثكلمـاِت أسـفَل 
أُفق اً  اثق5سني  امل5ضحَة بني 
ثتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 
يف اثنهايـِة عـىل كلمـة اثرس 
املك5َّيـة ِمـْن  12 حرفـاً بها 
تنترص اثشع5ب وبها ايترص 
اثج ـش  عـىل  اثلبناي ـ5ن 

اإلرسائ ي.
)مـزارع وـبعا – 1زيمة 
ساحقة – استبساثه – حزب 
اثلـه – املقاومـة – اثضاح ة 
 – اثسـلح   – اثجن5ب ـة   –
غطرسـة – حطـم – ي5يفل 
– ينسـحب – يرص – وط - 

دب(.

أدِخـــْل مرادَف اثكلماِت يف اثجدو1ِ ثتحُصَل عىل: كاتب كلمات اثزامل اثشـعبي »رجايل يا رجايل إىل اثحد اثشـمايل« أداا املنشد واملبدع 
املجا1د ع ىس اثل ث.

1+10+12= كفل، 1+1+6= تائه، 10+5+ي= معتقدات ويَِحل، 11+8+3+6= تحت، ي+2+12= رقة وطراوة، 8+7+10= رمح.
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هـماةلبغداس

زحزشيطحلبا

يهـطارحجسلا

مللسرنامنح

ةيةلوعقضاي

سقوبااشللم

امينوبسبنا

حةطمفلزصعا

قمةحالرحوا

ةةهـلاسبتسإ

جبهاتنا

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا2551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

ُقل لِ�)اإلمارات( إن ضّجت وإن حَشدت

واللِه ما أرعبَت حتى مطايانا !
هنا الحضاراُت ، والتاريُخ يا دوالً

تطاوَلت وهي بعُض من عطايانا

ما أبعَد النَر عنُكم ، وهَو يف يدنا

نصوُغُه كيفما تهوى سجايانا

ما أكربَ الكوَن قواٍت ، وأسلحًة

وكم يعود صغرياً إن تحّدانا

للشاعر/

 معاذ اثجن د
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 : متابعات 
اثبحريـن  وروـة  ايطـلق  عشـ ة  يف 
اثقض ـة  ثتصف ـة  املمهـدة  االقتصاديـة 
اثفلسط ن ة ضمن ما تسمى صفقة اثقرن، 
وـهدت اثعديد من اثع5اصـم اثعرب ة حراكاً 
منا1ضـاً عـر مظا1رات ويدوات س اسـ ة 
ضـد إقامة اث5روـة، وـّددت عـىل أن خ ار 
املقاومـة 1ـ5 اثسـب ل اث5ح ـد اثقـادر عىل 

إفشا1 وروة اثبحرين.
فلسطني املحتلة وهدت ايتفاضًة وعب ًة 
يف كافة املدن واثقـرى وفعاث ات احتجاج ة 
يف األرايض اثفلسـط ن ة ومخ مات اثلجئني 
يف اثشـتات، وذثـك رفضـا ملؤتمـر اثبحريـن 
و«صفقـة اثقرن« اثهادفـة ثتصف ة مؤتمر 

اثبحرين.
ويف را2 اثلـه دعـت حركـة فتـح واثق5ى 
ثصفقـة  منا1ضـة  تظا1ـرة  إىل  اث5طن ـة 

اثقـرن تنطلـق مـن دوار املنـارة يف املدينـة 
بمشـاركة وـعب ة وتنظ م ة ثتأك د صم5د 
اثفلسـط ن ني يف وجه اثتهديدات اثصه 5ي ة 

األمرك ة.
وقد خـرج املحتجـ5ن من أبناا اثشـعب 
اثفلسـط ني يف مسرات كبرة يف محافظات 
را2 اثلـه واثبـرة، ح ـث تنطلـق اثفعاث ات 
بمسـرات ووقفات احتجاج ة، كما وهدت 
مدينـة ط5بـاس مؤتمـرا وـعب ا يف قاعـة 
ذكريات ووقفة جما1رية حاودة أما2 دوار 

اثشهداا يف املدينة.
ويف ب ـت ثحـم، أق مـت وقفات مسـائ ة 
ثفعاث ات ب ت سـاح5ر، كما وـهدت مدينة 
سلف ت مسرة ضخمة جابت و5ارع املدينة 

واستقرت بشارع اثداخل ة.
ويف اثسـ اق، وـهدت اثعاصمة اثلبناي ة، 
أمس االثنني، ايطلق أعما1 منتدى اثسـ ادة 
مـن أجل اثسـل2 واالزد1ار؛ رفضـاً ثصفقة 

اثقـرن ووروـة اثبحريـن، بمشـاركة مـن 
ق5ى فلسـط ن ة وبحرين ة وأحـزاب وق5ى 

س اس ة وفعاث ات.
اثعـا2  األمـني  يائـب  قـا1  املنتـدى،  ويف 
ثجمع ة اث5فاق اثبحرين ة املعارضة اثشـ خ 
حسـني اثديهـي: إّن مؤتمـر اثبحريـن 1ـ5 
مؤتمر اثعار، مض فاً أن االستجابة ثدع5اتنا 
مقاطعـه مؤتمر اثبحريـن ثن تحصل إال من 

قبل اثرشفاا يف 1ذه األمة.
وأّكــــد اثديهـي، أّن اثقض ـة املركزيـة 
1ي فلسـطني، الفتا إىل أيه ث5 ُسـمح ثشعب 
ثخـرج  اثشـ5ارع  إىل  باثخـروج  اثبحريـن 

بعرشات اآلالف ث دوس اثعلم اثصه 5يي.
من جهته، ذكر اثشـ خ حسـن عز اثدين، 
مسـؤو1 اثعلقـات اثعرب ـة يف حـزب اثله، 
أن م5قـف ثبنـان اثرسـمي بعد2 املشـاركة 
طب عـي  م5قـف  1ـ5  اثبحريـن  وروـة  يف 
ايطلقاً من مسـايدة ثبنان املطلقة ثلقض ة 

اثفلسط ن ة واملقاومة اثفلسط ن ة.
وت5اثـت ردود اثفعـل اثعرب ـة اثرافضـة 
ث5روـة املنامة االقتصادية عش ة ايعقاد1ا 
يف اثبحريـن، ويظمـت ق5ى وأحـزاب وطن ة 
فعاث ات منّددة باملؤتمر قبل أيا2 من ايعقاده 
ف ما خرجـت تظا1رات حاوـدة يف مختلف 

املدن اثعرب ة استنكاراً ثلمؤتمر.
وقاثت كتائـب املقاومة اث5طن ة يف ثبنان: 
إّن اثشعب اثفلسـط ني ومقاومته م5حدان 
يف م5اجهة وروـة اثبحرين وصفقة اثرئ س 
األمركي دوياثد ترامب، مشـرة إىل أّن خ ار 
االيتفاضة واملقاومة بكل أوـكاثها اثسـب ل 

اث5ح د اثقادر عىل إفشا1 وروة اثبحرين.
ويف سـ اق متصل، أعـرب أعضاا مجلس 
األمة اثك5يتـي يف ب ـان أّن اثك5يت منارصة 
عـىل اثـدوا2 ثلحقـ5ق اثاابتـة واملرشوعـة 

ثلشعب يف فلسطني املحتلة.
واعتـر ب ـاُن األمـة اثك5يتي، أّن وروـة 

املنامة املزمـع عقد1ا بمشـاركة صه 5ي ة 
تهدف ثتكريس االحتـل1 وإضفاا اثرشع ة 
عل ه، مؤّكـــدا أّن امل5قف اثشعبي اثك5يتي 
يرفض رفضـاً قاطعاً أية محاوثـة ثلتطب ع 

مع اثك ان اثصه 5يي.
مسـرات  وـهدت  فقـد  املغـرب  وأمـا 
اآلالف  ف هـا  جما1ريـة حاوـدة، وـارك 
املغاربـة اثذين حـذروا سـلطات بلد1م من 
مغبة املشاركة يف وروـة اثبحرين واملؤامرة 
مؤّكـــديـن  اثفلسـط ن ة،  اثقض ـة  ضـد 
رفضهـم ثصفقة ترامـب، منّدديـن بت5اطؤ 

اثدو1 اثعرب ة املشاركة يف املؤتمر.
واعتر املشارك5ن، أن املسرة اثجما1رية 
رصخـة ضد صفقـة اثعـار واثـذ1 واثه5ان 
َوضد ثقاا اثت5اطؤ اثذي سـتحتضنه املنامة 
باثبحرين وتشارك ف ه دو1 عرب ة، داعني إىل 

عد2 مشاركة املغرب باملؤتمر.
كمـا وجهـ5ا رسـائل ثلجما1ـر اثعرب ة 
ثليتفاضة ضد اثصفقة واملخطط األمريكي 
مؤّكـــديـن  اثبحريـن،  بمؤتمـر  واثتنديـد 
دعمهـم ثلمقاومـة وأبناا غزة واملقدسـ ني 
املرابطـني يف اثقـدس؛ دفاعاً عن مقدسـات 

األمة.
و«خرجـت يف اثعاصمـة األردي ـة عمان، 
وغر1ا من املدن، حشـ5د مـن املتظا1رين، 
معلنـة عد2 قبـ15 األردي ـني بتنف ذ صفقة 
اثقرن«، ف ما يّددت بـ »املحاوالت األمريك ة 
اإلرسائ ل ـة ثتسـ5ية اثقض ة اثفلسـط ن ة 
غـر  املؤتمـر  1ـذا  يف  عل هـا  واالثتفـاف 

اثرشعي«.
ويف اثسـ اق، وـهدت »مدينة صفاقس« 
اثت5يسـ ة، أمـس األو1 مسـرة جما1رية 

حاودة منا1ضة بنفس اثخص5ص.
وجـدد املشـارك5ن »إدايتهـم ثفض حـة 
اثتطب ـع مع اثك ـان اثصه 5يـي، مطاثبني 
رين ـه  اثت5يـيّس  اثسـ احة  وزيـر  بإقاثـة 
طرابليس«، ف ما رفع5ا وـعارات كتب عل ها 
»ال ثلقـرارات االمرياث ـة اثداعمة ثلمرشوع 

اثصه 5يي اثغاصب«.

 فيما جماهير تونس والمغرب واألردن تخرج ضد صفقة القرن 

عربي ودولي

فعالياٌت مناهضة لورشة البحرين.. ومسرياٌت يف رام اهلل واملدن 
الفلسطينية تؤّكـد صموَد الفلسطينيني

تفاصيُل الشق االقتصادي ملا تسمى صفقة القرن 
 : متابعات 

يرش اثب ت األب ض، اثسبت اثفائت، 
مـا  االقتصـادي  اثجايـب  تفاص ـل 
تسـمى صفقة اثقرن يف 5ي صفحة، 
غـر م5ضحـة اثجايب اثسـ ايس يف 
اثصفقـة واثتنـازالت املطل5بـة مـن 

اثفلسط ن ني. 
وتشـمل بنـ5د اثشـق االقتصادي 
ثلصفقة اثتـي أعلنهـا اثب ت األب ض 

بشكل رسمي:
- تنف ـذ اسـتامارات بق مـة 50 
مل ـار دوالر يف قطـاع غـزة واثضفة 

اثغرب ة واثدو1 اثعرب ة املجاورة.
ثلبن ـة  مرشوعـاً  ي17  تنف ـذ  ـ 
األساسـ ة وقطاع األعما1 يف اثضفة 
اثغرب ة وقطاع غزة واثدو1 املجاورة.
ـ دعـم ت5سـعة م5ايـئ ومناطق 
تجارية قرب قناة اثسـ5يس وتط5ير 

املنشآت اثس اح ة يف س ناا.
ـ إقامـة ممـر بـني قطـاع غـزة 
واثضفـة اثغرب ة بتكلفـة 5 مل ارات 

دوالر.
اثكهربـاا  خطـ5ط  تحديـث  ـ 
بني مـرص وغـزة وإصلحهـا ثزيادة 

إمدادات اثكهرباا.

ـ تحسـني اثتعـاون اثفلسـط ني 
مـع مـرص وإرسائ ـل واألردن ثلحـد 
مـن اثح5اجز اثتنظ م ـة أما2 حركة 

اثسلع واألفراد اثفلسط ن ني.
يقدمهـا  تنـازالت  مقابـل  وذثـك 
اثقدس  باثتخي عـن  اثفلسـط ن 5ن 
كعاصمـة وكـذا اثتخي عن اوـرتاط 
حـق اثعـ5دة ثلجئـني واثتنـاز1 عن 
األرايض  مـن  اثهكتـارات  اآلالف 
وغر1ـا  اثك ـان،  ثدوثـة  اثزراع ـة 
من اثتنـازالت اثتـي ثم تعلـن اإلدارة 
األمريك ة عنهـا، وأّجلتها حتى تنف ذ 

اثجايب االقتصادي.

إيران: األوروبيون يفتقدون اإلرادَة الكافيَة لتنفيذ االّتفاق النووي
 : متابعات 

اثخارج ـة  باسـم  املتحـدُث  جـدد 
اإليراي ة عباس م5سـ5ي، أمس االثنني، 
اثتأك َد عـىل أن اثجايب األوروبي يفتقر 
ثإلرادة اثكاف ة ثتنف ذ ما ورد يف االتّفاق 
اثنـ5وي مع إيـران، مب نـاً أن بقاا 1ذا 
االتّفـاق يتطلب اثتـزا2 جم ع األطراف 

به.
مؤتمـره  خـل1  م5سـ5ي  وقـا1 
اثصحفي األسـب5عي: إن إيران ستستمر 
يف تقل ص اثتزاماتها طاملا أن األوروب ني 
ثم يقدم5ا عىل خط5ات عمل ة وملم5سة 
إيـران  أن  يّدعـي  أن  ألحـد  يمكـن  َوال 
يقضت االتّفاق واث5كاثة اثدوث ة ثلطاقة 

اثذريـة تابت ذثـك، معتـراً أن ما يطلبه 
األوروب 5ن مـن طهران غر مقب15 مال 
عد2 اثخروج من االتّفاق اثن5وي أو عد2 

تقل ص اثتزاماتها.
وح15 “وروة اثبحرين االقتصادية” 
“مخجلـة  أيهـا  م5سـ5ي  أّكــــد 
تـرض  أيهـا  عـىل  مشـّدداً  ومخزيـة”، 

باثقض ة اثفلسط ن ة.
كمـا أوـار م5سـ5ي إىل أن اثقدرات 
اثدفاع ـة االثكرتوي ة إليـران عاث ة جداً 

واثهجمات األمرك ة ثن يك5ن ثها أثر.
االتصـاالت  وزيـر  أّكــــد  ذثـك،  إىل 
وتقن ـة املعل5مات اإليرايـي محمد ج5اد 
آذري جهرمـي أن اثهجمات اإلثكرتوي ة 
األمريك ـة عىل أ1ـداف إيراي ـة ثم تكن 

ياجحة.
وأوـار اث5زير اإليرايـي يف تغريدة ثه 
عىل ت5يرت، أمس االثنـني، إىل أن اإلر1اب 
اثسـايري ضـد إيران م5جـ5د منذ فرتة 
ط5يلـة، ح ـث تـم إحبـاط 33 مل ـ5َن 

1جمة سايرية خل1 اثعا2 املايض.
وأضـاف، أن إيـران ت5اجـُه 1جمات 
سايرية من ب نها استاكس يت األُحادية 
واثحظر، مشـّدداً عىل أن إيران ثم ت5اجه 
1جمات محـدودة يف اثعا2 املايض وإيما 
تعرضت ثـ 33 مل ـ5ن 1جمة ورغم ُكّل 

املحاوالت ثم تنجح 1ذه اثهجمات.
وكايـت اإلدارة األمريك ة قـد أعلنت، 
أمس األو1 عن وـنها 1جمات سايرية 

عىل برامج اثص5اريخ اإليراي ة.
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نح���ن أول���ى الن���اس وأحوُجهم في ه���ذه األرض بأن نحيي ف���ي واقعنا 
التعبئَة العسكرية واجلهوزية القتالية لنواجَه األخطار التي تستهدُفنا من 

خارج األمة كاخلطر اإلسرائيلي.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  اثالثاا 
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كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي

املحللون هذه  يجتهـُد 
ــام يف البحـِث عـن  األَيَـّ
إجابة عىل السـؤال الذي 
بـات األكثـر إلحاحاً من 
قبـل الرأي العـام الدويل، 
وهو هل ستقوم الواليات 
بشـن  األمريكية  املتحدة 
الحرب عىل إيران؟ ورغم 
طرحـوا  املحّللـني  أن 
تحليـالت تتضمن نقاطاً 
إىل  تقـود  قـد  منطقيـة 
اإلجابة عىل جزء من السـؤال ولكنها أغفلت الكثري من 
العوامل األخرى التي تعد رئيسية يف قراءة مآالت التوتر 

القائم بني واشنطن وطهران. 
إذا كان السـؤال هـو: هـل تسـتطيُع أمريـكا شـنَّ 
حرب عىل إيـران؟ فإن اإلجابَة نعم مـن َحيُث القدراِت 
ـَل كلفـة هذه  العسـكريّة، ولكـن هـل تسـتطيُع تحمُّ
الحرب؟ وهل أمريكا يف وضع يسـمح لها بشنها؟ وهل 
ما يزال الرشق األوسـط ملعبـاً رئيسـياً ألمريكا أم أن 
لدى األخرية هاجسـاً آخَر يهدُد مكانتَها وهيمنتها عىل 

العالم اقتصادياً وعسكريًّا؟
حالياً تخـوُض أمريكا معركتَهـا الكربى مع الصني 
عـىل قمة االقتصاد العاملي التي منها تهيمن واشـنطن 
عـىل العالـم، يف ظـل عجز أمريـكا عىل سـد الفجوة يف 
امليـزان التجـاري مع الصـني وكذلك عجزهـا عن كبح 
جمـاح األخرية من الوصول إىل املركز األول كأعىل ناتج 
قومي عىل مسـتوى العالم، ففيما كان الناتُج القومي 
األمريكـي مطلَع األلفية الجديـدة يمثل أكثر من 45% 
مـن إجمايل الناتج القومي للعالم كله مقابل %1 فقط 
للصـني فإن هذه النسـبَة تغرّيت، فصحيـٌح أن أمريكا 
ما تـزال األوىل إال أن ناتَجها بات يمثُل %17 من الناتج 
ُع لها أن  القومـي العاملي مقابل %14 للصني التي يُتوقَّ
تتجاوَز أمريكا وتربَع عـىل العرش االقتصادي العاملي 

بحلول عام 2025م. 
وبنـاًء عىل ذلك فإن إقداَم واشـنطن عىل شـن حرٍب 
عىل إيران يعني من ناحية الكلفة االقتصادية أن تسلَِّم 
قمـَة االقتصـاد العاملي للصـني باكراً وبشـكل مجاني 
وقبـل املوعد املتوقع، وهذا سـيمثل كارثـة عىل أمريكا 
التـي ما تـزال، بدون حـرب، تحاول عاجـزة عن وقف 
صعود الصني؛ ولذلك يتابُع الجميُع كيف وصل مستوى 

الرصاع االقتصادي بني الدولتني إىل الذروة. 
يف عام 2003 عندما غزت أمريكا العراَق كان الرشق 
األوسـط ما يـزال امللعـَب الرئييسَّ لألمريكيـني وكانت 
الصـني يف ذلك الحني بعيـدًة عن تهديد مكانـة أمريكا 
االقتصاديـة والعسـكريّة، وكذلك كانت إيـراُن أضعَف 
بمراحـَل أَو باألصح أقل قوًة مما هـي عليه اليوم ومع 
ذلك لم تجرؤ أمريكا يف ذلك الحني عىل خوض حرب مع 
إيران رغم أن تهديداِت إدارة بوش يف ذلك الوقت وصلت 

إىل ذات املستوى الذي عليه إدارة ترامب اليوم. 
كانـت حادثُة إسـقاط الطائرة األمريكيـة »غلوبال 
هـوك« التي اخرقت األجواء اإليرانيـة قبل أيام بمثابة 
الصدمة بالنسـبة لألمريكيني ومؤرشاً رئيسـياً عىل ما 

ستتعرُض له الوالياُت املتحدة يف حال شنت حرباً 

محمد أمين عزالدين الحميري 
داخـَل ُكــــّل جماعـة ومذهٍب 
ومتطرفـون  متعصبـون  وحـزٍب 
ُكــــثْـــــٌر، وبما أننـا يف اليمن 
نعيـُش ظروفـاً اسـتثنائيًة وعـىل 
تقتـي  جديـدة  مرحلـة  عتبـات 
تضافـَر الجهـود، وُكلٌّ يعمـُل عىل 
مـن  الوطنـي  املـرشوع  خدمـة 
موقعـه وبطريقتـه، نتمنـى مـن 
بعـض املندفعـني بُحسـن نيـة أَو 
املتعصبـني داخـل جماعـة أنصار 
اللـه أن ال يحجـروا واسـعاً يف إلزام 
َمن يقُف معهم يف خندق واحد بكل 
شـاردة وواردة وأن يكونوا نسـخًة 
طبـق األصل مـن املنتميـني حركياً 
وعليكـم  علينـا  الـذي  للجماعـة، 
لتُصـبَّ مخرجـاُت  التأكيـُد عليـه 
أيِّ عمـل وطنـي يف خدمة املرشوع 
هو االنطـالق من خـالل مرتكزات 
ومحـّددات واعيـة وصحيحة، وأن 
يحذر الجميُع الوعَي املنقوَص الذي 

يرُضُّ صاحبه أكثَر مما ينفع. 
بوسـعكم  وال  بوسـعنا  ليـس 
االسـتغراُق يف التفاصيل التي عادة 
ما تكوُن لها انعكاسـاتُها السـلبية 
وعـىل  وتفاهـم  تقـارب  أي  عـىل 
وحدة الصف الذي نأمـُل أن تتوطَد 
مداميُكـه، ال ننكر أن ثمة تراكماٍت 
متعـددًة تتطلب التصحيَح والتغيري 
داخل ُكــــّل الجماعات واألحزاب 
َو...، لكـن علينا أن نتعامَل مع ذلك 
بحكمة ونعمل عىل االرتقاء بتدرج، 
إال فيمـا كان ال يجـوز فيـه تأجيل 
البيـان عن وقـت الحاجـة فهذا ال 

مانع. 
وجـوَد  إن  نقـول  مـا  ودائمـاً 
مـرشوع جامـع وقيـادة حكيمـة 
ومسـؤولة -كمـا يف بالدنـا اليـوم 
والحمـُد للـه- سـيكوُن باعثاً عىل 
التحديـث والتطويـر داخـل ُكـــّل 
األطـر التنظيميـة، وكل املتغـريات 
التـي  هـي  اإليجابيـة  والتحـوالت 
سـتفرُض عـىل الجميـع تصحيَح 
املسـار، وَمن لم يواكب ذلك بشكل 
إيجابي سـيتجاوزه الزمن؛ لذا فما 
علينا هو كيفيـة االلتفاف لتحقيق 
التطلعـات واألهـداف املنشـودة، ال 

نريد تكراَر 

أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
بعـَد أربعـِة أعواٍم وأشـهٍر من 
اإلماراتـي  السـعودي  العـدوان 
عـىل اليمـن، أنَطـَق اللـُه بعـَض 
املتحالفني  اليمنيـني  السياسـيني 
مـع دول العـدوان والرابضـني يف 
أحضانهـم واملسـتمتعني بحالـة 
كثمـٍن  الرخيـص(  )االسـرخاِء 
بخـٍس؛ للسـكوت الطويـل عـىل 
مـا يتعـّرُض لـه بلُدهـم الجريُح 

وشعبهم الصابر من عدوان. 
ُة نربتهم  لقـد ازدادت ِحـــــدَّ

الِخطابية والكتابية معاً يف اآلونة األخرية، وكأنهم 
اكتشـفوا فجأًة بأن لدى دول العدوان مشـاريعها 
ـــَة تجاه اليمن،  ومخططاتهـا الجهنمية الَخاصَّ
تـرى هـل كان ذلك؛ بَسـبِب االسـتيقاظ املفاجئ 
للضمـري الخاص بهـم؟!!، أم أن هنـاك معلوماٍت 
خطـريًة ترّسبـت إليهم مـن جهة مـا؟!! قد بلغت 
مسـامَعهم رساً حول تلـك املشـاريع املقيتة عىل 
ـــَة تناقضـت  اليمـن، أَو أن مصالَحهـم الَخاصَّ
مع أصحاب القـرار لدول العـدوان؟!، ُكـــلُّ تلك 
نـات أصبحـت رائجـًة ومنتـرشًة ومتداولًة  التكهُّ
ومـادًة إخباريـة يومية تُقـاُل يف مجالـِس القاِت، 
وتاُلُك عىل ألُسـِن الجميِع لدى الـرأي العام املحيل 

اليمني. 
ِل  كيـف حـدث ويحـُدُث ُكــــلُّ ذلـك التحـوُّ

الخطابي لدى هؤالء )الساسة(؟
ُل بعـد أربِع سـنوات  كيـف يحـُدُث هـذا التحوُّ

ونيّف؟
علمـاً بأنهـا كانـت سـنواٍت عجافاً مـرَّت عىل 
الشـعب اليمنـي، تجّرع خاللهـا ما لـم يَذُْقه وَلم 
يصادفـه يف ُكـــلِّ تأريخه حتـى اليوم، لقد ذهب 
ضحيتَهـا مئـاُت اآلالف مـن اليمنيـني بـني قتيل 
وشـهيد وجريح ومفقود، وصـادف املالينُي منهم 
د ونازح وجائع  حالًة من التيه وضاعوا بـني مرشَّ

ومريض. 
وبعـَد ُكــــلِّ تلك املنـاوراِت وأصـوات املدافع 
وهديـِر الطائرات التي زلزلت جباَل اليمن الروايس 
وسهوَله املنبسـطة وُمُدنَه العامرة وقراه الزاِرعة 
للخـري، وطال القصـُف ُكـــلَّ يشء تقريبـاً، بعَد 
ُكـــّل ذلك يكتشـُف هـؤالِء )السـاســُة( فجأًة 
ــة(  بـأن دوَل العدوان لديها مشـاريُعها )الَخاصَّ
يف اليمـن، والغريـُب يف األمـِر بأنهم قالوهـا عَلناً 
للجميـع، بأننـا يبدو قـد أخطأنـا التقديـَر، َوأننا 
ضللنـا الطريق َولم نفهم إال مؤّخـراً بأنهم جاءوا 
إىل اليمن من أجل هدٍف آخَر غري ما أعلنت عنه تلك 

الدوُل يف بداية العدوان. 
دعوني هنا أُذكُِّر هؤالِء )الساسـة الرابضني( يف 
مدينتَي الرياض َوأبوظبي بما قاله ُكلٌّ من السيد/ 
رانـد بـول، والسـيد/ لينـدزي غراهـام -عضـوا 
الكونجرس األمريكي عن الحـزب الجمهوري- يف 
إحدى مداخالتهما ليوم الخميس املوافق 20 يونيو 
2019م، أمـام اجتمـاع الكونجـرس وهو يناقش 
موضوَع حجب بيع السـالح األمريكي الذي بلغت 
قيمـُة الصفقة قرابَة )ثمانية مليارات( دوالر لُكلٍّ 
مـن اململكة العربية السـعودية واإلمارات العربية 
املتحدة؛ كونهما تستخدمان ذلك السالح يف الحرب 
هة عـىل اليمن، مما يعـرُِّض املدنيني ومنهم  املوجَّ
األطفـال لخطـر املـوت. َوأن أبرز مـا طرحاه من 
هـة ضد السـعودية يف حربها عىل  ُطُروحـاٍت موجَّ

اليمن اآلتي:
إن حـرَب السـعودية واإلمـارات قـد أوصل 17 
حافـة  إىل  يمنـي  مواطـن  مليـوَن 
الهاويـة، بمـا فيها املـرض والجوع 
والتـرّشد، َوأن الحـرَب املوّجهـَة ضد 
اليمـن قـد خرجـت عـن السـيطرة 
تماماً، َوأن هنـاك اآلالَف من املدنيني 
اليمنيني قد سـقطوا أمواتاً أَو جرحى 
جراَء الحرب، َوأن األسلحَة األمريكية 
التي بيعـت للسـعودية واإلمارات قد 

دّمــرت البُنى التحتية لليمنيني. 
هـذا قـوٌل واضـٌح ورصيـٌح ملـن 
يفهُم املعادالِت الرقميَة يف السياسـة 
واإلعـالم وحتـى األَْخـــاَلق، فالـرأُي 
العـام العاملي قد ضاق ذرعاً مـن العدوان ولم يعد 
يتحّمـُل سلسـلَة الجرائـم املرتَكبة بحق الشـعب 
اليمني، فإذا كان هكذا هو سلوك وتفكري األجانب 
من غري املسـلمني، فاألوىل أن يستشعَر املسؤوليَة 
األقربـون فاألقربـون مـن بنـي جلدتنـا وديننـا 
اإلسـالمي الحنيـف، أمـا السياسـيون اليمنيون 
حلفـاُء دول العـدوان فهـم املعنيون باملسـؤولية 
ِة  األَْخــاَلقيـة والوطنية والدينية وأن يعودوا لجادَّ

الصواب. 
للتذكري فحسـب، فـإنَّ السياسـيني )الُهواة(، 
َوربما املبتدئني قالوا منذ اللحظات األوىل من تدّخل 
السعودية واإلمارات بهذه الوحشية العدوانية عىل 
صنعاء، عدن، الحديدة، تعز، شبوة، لحج، صعدة، 
ذمـار وجميـع املحافظات التـي تعرضت للتدمري 
الحاقد عـىل ُكـــّل يشء، نعم قـاَل هؤالء الهواة: 
إن هذا العدواَن ال مثيَل له يف األثر والهدف واملغزى 
والحقـد..، فكيـف بهؤالء السياسـيني )املعتّقني( 
َواملحرفـني بـأن يتأّخـروا ُكـــّل هـذه املدة لكي 
يفهموا ويسـتوعبوا مغـزى العـدوان؟!! إنه أَلمٌر 

 .!!! عجيٌب ومحريِّ
السـؤاُل املبارُش لهـؤالء )الساسـة( املحرفني 

الرابضني يف ُحضن العدو هو اآلتي:
َمن أعطى اإلذَن للسـعودية واإلمارات بالتدّخل 

العسكري العدواني يف اليمن؟
َمـن قّدم لهمـا )املرشوعيـة( لهذا العـدوان يف 

صبيحة الـ 26 مارس 2015م؟
َمن بّرر ويربّر عدوانَهما بشكل شبه يومي؟

الجواُب: ألستم أنتم َمن ذَهَب إىل مدينة الرياض 
وعقدتـم هناك مؤتمَر الريـاض الِخياني؛ لتطلبوا 
َل  فيه وبشـكٍل مخٍز مـن دول العدوان بـأن تتدخَّ
عسـكرياً وتقصَف ُمـُدَن وقرى اليمـن! َوالبعُض 
منكـم طالب بأن ال يركوكـم يف منتصِف الطريق 
وطلبتـم مواصلـَة العدوان عـىل الشـعب اليمني 
العظيـم!!!.  َمـن رّحب بهـم ورفع أَْعـالَم دولهم 
ورفـع ُصَوَر قادة دول تحالف العدوان يف شـوارع 
مأرب وعدن وتعز وبقية املحافظات الواقعة تحت 

االحتالل حتى اللحظة؟
الجواب: هو أنتم وحَدكم، وال أحد سـواكم، من 
رقص وغنّى َوابرع يف شـوارع تعز وعدن ومأرب 
واملـكال والضالـع، ُكنتُم لألسـف حاملـني رايات 
وأَعـالم وصـور قـادة دول العدوان ضد الشـعب 
اليمنـي، وكنتـم تتفاخرون بصور الغـزاة وأَعالم 

دولهم يف مشهٍد تراجيدي حزين ومخٍز، 

السؤال امللّح: هل تشن 
أمريكا الحرَب على إيران؟

نحَو مشروعٍ 
جامع 

استيقاٌظ متأخٌر جدًا ألنصار دول العدوان 
السعودي اإلماراتي على اليمن
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