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حــتــى الــمــســاجــد طــالــهــا الــعــدواُن
ــم وهــــــواُن ــه ــل ــع خــــــزٌي وعـــــــاٌر ف

انبرت الشيخ  مسجد  في  (الفاّزا)   في 
ــت الـــنـــيـــراُن ــال ــه ــان أحـــقـــادهـــم ف

ــمــا ــف طــال ــال ــح ــت ــل ــى ل ــق ــب مــــــاذا ت
ـــجـــرم أمــريــكــاُن قـــوادهـــم فـــي ال

ــوب حــزيــنــٌة ــل ــق يــامــســجــد الـــفـــاز ال
ـــاُن ـــم ــُه لــنــا ا=ي ــع ــن ــص والـــنـــصـــر ي

وشعبنا ـــلـــجـــاُن  وال آٍت  ــش  ــي ــج ال
الــبــرهــاُن هــي  العظمى  والــصــرخــة 

ـــا بــبــســالــٍة ـــن ســنــظــل نــحــمــي أرض
ــا الــشــجــعــاُن ــه ــوا بـــعـــزٍم أي ــض ــام ف

لكافٍر الـــرؤوس  نحني  أن  هيهات 
ــوِن مــهــمــا كــانــوا ــع ــل ــم ولــحــلــفــه ال

ــــادٌق ص ـــــٌد  وع  Pا ــــد  وع الــنــصــر 
ياحســّاُن الشعر  بسيف  فــاصــدح 
@عضو قطاع شعراء ومنشدي 
الحديدة

ما كنا نحب أن نضع مثل هذا العنوان لهذا المقال ألنه 
األمة  خيانة  في  مجردة  حقيقة  عن  تعبير  ذاته  حد  في 
ليكونوا  أممهم  عروش  على  تربعوا  ألشخاص  والعقيدة 
العميقة  والجراح  األمم  هذه  صدر  في  النجالء  الطعنة 
الحرية  ومحاربة  الطموح  إعاقة  الخبيثة  واألمراض 

واالستقالل والتقدم في كل المجاالت.
لكننا بحثنا بعمق من يستحق مثل هذا العنوان بجدارة 
ويحمله أمام العالم بفخر واستعالء ولم نجد هؤالء إال أن 
والكثير  العربي  العالم  وفي  العربية  الجزيرة  في  يكونوا 
من دول العالم الثالث وعلى رأسهم من يملكون المقدرات 
الهائلة ليعطوا بريقاً المعاً ال يستطيع اإلنسان من كثرة 
حسرته على األمة العربية واإلسالمية أن يتخيل أعمالهم 

فهم بحق "مزبلة التاريخ وقيء األمم" .
فيا للهول!! ويا للمصيبة الدهماء أن يكون أمثال هؤالء 
على ظهورنا يحكموننا ويتصرفون بمقدرات األمة العربية 
أقدام  تحت  وأحالمها  طموحاتها  ويجعلون  واإلسالمية 
أعدائها وإن مثال ذلك ما يجري اآلن بعد التفكير العميق 
والتحضير لعدة سنوات لتحقيق أكبر صفقة في تاريخ األمة 

العربية واإلسالمية هي ما تسمى بصفقة القرن.
وإن ذلك لن يكون أبداً مهما بلغ الضعف واالستكانة في 

األمة العربية واإلسالمية بل إنه الشرارة التي ستوقد ناراً ال 
يستطيعون إطفاءها هم وال أسيادهم.

وإننا نقول بديهة دون بحث أو تمحيص ما جرى في 
اليمن قبل سنوات وسنوات من تحضير إلقامة هذه الصفقة 
عبر حكومات متتالية يعرفها المؤرخون اليمنيون والتي لم 
تحقق شيئاً في تداولها الحكم غير الذل والفقر وإهدار كل 

المقدرات ونهبها والتقدم شبراً والتأخر ميالً.
اإلدارية  الحياة  مناحي  جميع  في  الهيكلة  وإن 
التي  والعسكرية  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية 
عملوا لتحقيقها وكان أخرها قبل دخول صنعاء وعمران 

في سنة 2014م.
ونعرف جميعاً بما ال يقبل الشك ما حدث من حوادث 
فظيعة تقشعر لها األبدان وخاصة منذ سنة 2011م وخاصة 
في هيكلة الجيش ووزارة الداخلية وما حدث في العرضي 
والمستشفى وكلية الشرطة والسجن المركزي وغيره وغيره 

وهذه نماذج صغيرة وما خفي كان أعظم.
وإنا لنصطلي بنار حشدت لها جيوش األمم من كل بقعة 
في العالم.. ومنظمات التخريب التي يطول شرح أسمائها 
وخاصة تلك الجيوش التي تدعي العروبة واإلسالم والتي 

يقودها ويحكمها حثالة العالم العربي واإلسالمي.

وإننا في السنة الرابعة نرى الجثث المتفحمة لألطفال 
والنساء والرجال األمنين في بيوتهم وتخريب كل المنشآت 
والمدارس  والطرقات  والكباري  والمصانع  السكنية 
في  حتى  الخانق  والحصار  المزارع  وإحراق  والجامعات 
يقودها  طائرات  من  ونهاراً  ليالً  والقصف  العيش  لقمة 

المومسات اإلسرائيليات "الموساد".
الحرمين  حكام  يذهب  أن  ذلك  كل  رغم  والعجب 
الشريفين إلى كل دولة وإلى كل مكان لشراء المرتزقة من 
كل األمم والبحث عمن يستطيع أن يبيع لهم قنبلة ذرية 
اللقائها على هذا الشعب المظلوم وهم يفتحون بابا كبيراً 
أن  بعد  والمسارح  السينما  بناء دور  والتقدم في  للحرية 
ترك الناس دور السينما واكتفوا بالتلفزيون وفي منتصف 
الليالي وآخرها يقرعون أبواب المساكن ليسمعوا من يتفرج 
على القنوات المناوئة لحكمهم الرشيد حتى يزجوا بهم في 

غياهب السجون.
وإننا لنعجب من تحقيق هذا االزدهار العظيم في هذه 
وإقامة  القمار  ونوادي  بالمواخير  تسمى  والتي  العقول 
وخاصة  الماليين  فيها  ُيصرف  التي  الفارهة  الحفالت 
تلك الحفلة العظيمة التي أقامت العالم وأقعدته ألنها لم 
تحدث أبداً في كل الشعوب في تاريخها القديم وال الحديث 
ترامب  المدعو  العظماء  السادة  لسيد  دوالر  وبترليون 
رئيس الواليات المتحدة وخادم الحرمين الشريفين وكان 
يرقص مع جاللة الملك العظيم العرضة النجدية سلمان 
مثله  يوجد  ال  الذي  الميمون  عهده  وولي  عبدالعزيز  بن 
في التاريخ الحديث وكانت دموع المتفرجين تبلل ثيابهم 
العظيم  الحدث  بهذا  واالبتهاج  الفرح  كثرة  من  ولحالهم 

حتى آخر نفس لمن عنده شعور باإلنسانية والكرامة.
إليه  وإنا  لله  وإنا  العجب..  أعجب  من  تعجب  فال 

راجعون.
*مفتى محافظة تعز

مزبلة التاريخ.. ويقء األمم

العالمة سهل إبراهيم بن عقيل

ــوزراء وزير  التقى نائب رئيس ال
ــين عبدالله  ــور حس ــة الدكت المالي
ــك الطعام  ــس فريق بن ــي، أم مقبول
الخاص بمساعدة نازحي الحديدة.
ــذي حضره وكيل  ناقش اللقاء ال
ــؤون الفنية  محافظة الحديدة للش
ــي، التحضيرات  ــه أبكر يمان عبدالل
ــام،  ــك الطع ــين بن ــة لتدش الجاري
ــة  الغذائي ــاعدات  المس ــع  توزي

للنازحين من محافظة الحديدة.
ــاء الذي ضم أعضاء  وتطرق اللق
ــو مجلس األمناء لبنك  الفريق عض
ــري وعضو  ــن المحاق ــام معي الطع
ــام  ــك الطع ــة لبن ــة التنفيذي الهيئ
ــماعيل حمنه  ــد إس ــور محم الدكت
ــة  تهام ــي  إعالم ــدى  منت ــس  ورئي
ــادي  ــام ن ــن ع ــن وأمي ــدام حس ص
ــدس لبيب عمر  ــة المهن ــاء تهام أبن
حجري، ومسؤول العالقات العامة 
لفريق بنك الطعام عبدالله حنش، 
ــر  ــين الوصول لألس إلى آلية تحس
ــات التي أعتمدها  النازحة والترتيب

فريق العمل.
في اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء 
ــدور الذي  ــة ال ــة أهمي ــر المالي وزي
ــه منظمات المجتمع  يجب أن تؤدي

ــة،  الراهن ــة  المرحل ــي  ف ــي  المدن
ــن  م ــن  النازحي ــاه  تج ــاً  خصوص
ــدة الذين أجبرتهم  محافظة الحدي
ــدوان على  ــة الع ــروف وغطرس الظ
ــة وغيرها من  ــى العاصم ــزوح إل الن

المحافظات.
ــة اإلنقاذ  ــى دعم حكوم ولفت إل
ــم  وتقدي ــة  المجتمعي ــود  للجه
ــكان  وس ــن  للنازحي ــاعدات  المس
أن  ــا  مبين ــدة..  الحدي ــة  محافظ
ــة  ــادرات المحلي ــات والمب المنظم
ــيكون لها األثر الكبير في تحقيق  س
ــث  ــذي ح ــي ال ــل االجتماع التكاف

عليه الدين اإلسالمي الحنيف.
ــكيل  وأعتبر الدكتور مقبولي تش
فريق بنك الطعام من أبناء الحديدة 

ــباب الذين  ومن الشخصيات والش
ــادرة  ــع بالمب ــي المجتم ــم دور ف له
ــول  وص ــن  تضم ــي  الت ــة  الطيب
ــر  ــى الفئات واألس ــاعدات إل المس

المستحقة واألشد فقراً واحتياجاً.
ــاء فريق  ــد أعض ــن جانبهم أك م
بنك الطعام أنهم سيبذلون قصارى 
ــع  ــة توزي ــاح عملي ــم إلنج جهوده
ــة التي تم  ــاً لآللي ــاعدات وفق المس
ــع  م ــيق  وبالتنس ــا  عليه ــاق  االتف

الجهات الرسمية.
ــر  ــارا وزي ــاء مستش ــر اللق حض
ــي  عبدالغن ــدس  المهن ــة  المالي
ــه، والدكتور  ــد عبدالل ــا وولي المعاف
ــس المكتب  ــري، ورئي ــم حج إبراهي

الفني بوزارة المالية.

الحديدة /سبأ 
ــفى  ــي في هيئة مستش ــس مؤتمر صحف ــدة أم ــة الحدي ــد بمحافظ عق
الثورة العام، حول األوضاع الصحية واإلنسانية وجرائم العدوان وانتهاكاته 

المتواصلة في المحافظة.
وفي المؤتمر الصحفي أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة 
ــة الحديدة  ــد للعدوان في مدين ــهيل، أن أي تصعي ــد أحمد س ــور خال الدكت
ــيزيد من معاناة المواطنين وتدهور الوضع الصحي واإلنساني الذي يعد  س

األسوأ في اليمن جراء العدوان والحصار.
ــكيلتها الجغرافية ووضعها اإلنساني ال  ــهيل " إن الحديدة بتش وقال س
ــزوح أو حصار في  ــواء بن ــكانها س ــاج أعباء إضافية تزيد من معاناة س تحت

المنازل".
وأشار إلى أن جميع مستشفيات الحديدة ومنها هيئة مستشفى الثورة 

تقوم بواجبها اإلنساني رغم شحة اإلمكانيات والموارد.
ــاحل الغربي  ــي الس ــوى العدوان ف ــد األخير لق ــى أن التصعي ــت إل ولف
ــتمرار بتقديم  ــآت الصحية في االس ــف على المحافظة يهدد المنش والقص

خدماتها الطبية وهو ما يعرض حياة اآلالف من السكان للموت.
ــر للعدوان أدى  ــورة أن التصعيد األخي ــفى الث ــن رئيس هيئة مستش وبّي
ــكادر األجنبي خاصة  ــن ومنهم ال ــاء واألخصائيي ــدد من األطب ــى نزوح ع إل
ــذي يعتبر من  ــاب وال ــة والمخ واألعص ــة الدموي ــص جراحة األوعي بتخص

التخصصات الهامة إلنقاذ حياة الكثير من الناس في ظل هذه األوضاع .
ــتمرارية تقديم  ــرة من أجل اس ــة تبذل جهودا كبي ــهيل أن الهيئ وأكد س
خدماتها الطبية والعالجية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.. مشيرا 
ــرائح  ــفى من الش ــتقبلها المستش إلى أن معظم الحاالت المرضية التي يس

الفقيرة والمعدمة.

ــور وليد العماد، أن  ــب الصحة بالحديدة الدكت ــا أكد نائب مدير مكت فيم
ــل الطبية التي أصبحت  ــتلزمات والمحالي النقص الحاد في األدوية والمس
ــكل  ــآت الطبية العاملة في اليمن عامة والحديدة بش تواجهه معظم المنش
ــاط المصابين  ــي أوس ــات خاصة ف ــاالت الوفي ــاع ح ــى ارتف ــاص أدى إل خ

باألمراض المزمنة.
ــتمرار تعنت العدوان في عدم السماح بتوريد وإدخال  ــار إلى أن اس وأش
األدوية عبر ميناء الحديدة واستهدافه للمنشآت الطبية ينذر بحدوث كارثة 

إنسانية ال تحمد عقباها.
ــآت الطبية وأهم  ــتعرض الدكتور العماد الدور الذى قامت به المنش وأس
الخدمات الصحية والعالجية التي تقدمها للمرضى والجرحى في مختلف 
ــا البالد جراء  ــي تمر به ــروف الراهنة الت ــة في ظل الظ ــات خاص التخصص

استمرار العدوان والحصار وشحة اإلمكانيات.
ــكان، المنظمات الدولية  ــة العامة والس ــد نائب مدير مكتب الصح وناش
ــة والعالجية للقطاع  ــا في توفير االحتياجات الطبي ــة القيام بدوره واإلغاثي
ــتمرار في تقديم خدماته  ــة الحديدة وبما يمكنه من االس ــي بمحافظ الصح

اإلنسانية للمواطنين .

لقاء لبنك الطعام في صنعاء من أجل دعم النازحين لقاء لبنك الطعام في صنعاء من أجل دعم النازحين 
ألقت األجهزة األمنية القبض على اثنين 
ــك بعملية  ــدوان ، وذل ــر عمالء الع ــن أخط م
ــب عملية متابعة  ــة ناجحة ، جاءت عق أمني

وتحر دقيقة .
حيث كشفت األجهزة األمنية عن القبض 
على المدعو : ماجد أحمد محمد الموشكي 
ــواء الرابع  ــل جنديا في الل ــذي كان يعم ، ال
ــتغالل  ــرس جمهوري ، وقام بإس ــدرع – ح م
ــع العدوان  ــكرية للتخابر م ــة العس الوظيف
ــات مخازن  ــع إحداثي ــد و رف ــالل رص من خ
السالح في معسكر السواد ، ومعسكر اللواء 
ــكري ،  ــرفه العس 62 ، وانزلق في الفجور بش

ــا قتامة ، إذ  ــارس الخيانة في أكثر صوره وم
ــران العدوان  ــوم برفع إحداثيات لطي كان يق
ــرات ومخابئ  ــعودي ، عن مق األمريكي الس
ــكر العرقوب اللواء الرابع  ــالح في معس الس
ــرس جمهوري الذي ينتمي له وتدرب فيه  ح
وكان يقسم كل صباح ان يصون ترابه وتراب 
وطنه من الغزاة والمحتلين وان ال يرى عليه 
ــة تلك الجرائم  وصيا ، حيث اعترف بممارس
ــه وإن كان  ــه وندم ــن خيبة أمل ــا ع ، متحدث
الندم ال ينفع ، داعيا بقية زمالءه إلى الدفاع 
ــورط مع العدوان  ــن والحذر من الت عن الوط
ولبس عار الخيانة والعمالة ، كما اعترف انه 

استعان بالجندي المدعو : الناظري.
ــري محمد  ــو : الناظ ــرف المدع وقد اعت
ــاع  ــران والدف ــة الطي ــج كلي ــكي خري الموش
الجوي - اللواء 27  ميكا المكال ، باشتراكه مع 
ــات   لطيران العدوان  األول في رفع اإلحداثي

األمريكي السعودي الغاشم .
ــظ على المضبوطين  إلى ذلك تم التحف
ــى  إل ــا  وإحالته ــراءات  اإلج ــتكمال  الس

الجهات المختصة لينالوا جزاءهما الرادع
ــتبقى  ــزة األمنية أنها س ــذرت األجه وح
ــه التعاون  ــول له نفس بالمرصاد لكل من تس

مع أعداء الوطن بأي شكل من األشكال .

ــداًء عاجًال للتبرع بالدم  ــه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء ن وج
لتغطية احتياجاته.

ــبأ) نسخة منه أنه يعاني من عجز شديد  وأوضح المركز في بيان تلقت (س
في فصائل الدم بسبب زيادة احتياجات مرضى السرطان وأمراض الثالسيميا 
ــرى وجرحى قصف  ــن من المحافظات األخ ــى المرضى النازحي ــة إل ، باإلضاف
ــاذ حياة  ــرع بالدم وإنق ــى المبادرة للتب ــز المواطنين إل ــا المرك ــدوان. ودع الع
المرضى والجرحى..مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المتبرعين ابتداء من اليوم 

األحد وحتى يوم الخميس المقبل .
ــانية  ــواع اإلنفاق و بادرة إنس ــدم نوع من أن ــى أن التبرع بال ــت البيان إل ولف

تجسد روح اإلخاء بين أفراد المجتمع.

ضبط عسكريين اثنين من أخطر عمالء العدوان ا"مريكي السعوديضبط عسكريين اثنين من أخطر عمالء العدوان ا"مريكي السعودي

ـــــرع بــــــالــــــدم ـــــب ـــــت ـــــل ـــــرع بــــــالــــــدمدعــــــــــــــوة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن ل ـــــب ـــــت ـــــل دعــــــــــــــوة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن ل

مؤتمر صحفي بالحديدة:  أي تصعيد للعدوان في المدينة مؤتمر صحفي بالحديدة:  أي تصعيد للعدوان في المدينة 
سيزيد من معاناة المواطنين وتدهور الوضع ا;نسانيسيزيد من معاناة المواطنين وتدهور الوضع ا;نساني
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

25 شوال 1439ه - 9 يوليو 2018م العدد 19590االثنني
اعتمدها  التي  الوسائل  إحدى  هي  الوشاية  وألن 
العثمانيون فقد كان إعدام عبد الكريم الخليل ورضا الصلح 
شنقا بوشاية من الشيخ أحمد الشقيري من سكان عكا وقد 
من  وبوشاية   ، الرابع  العثماني  الجيش  مفتي  وقتها  كان 
كامل األسعد ،فقد أقنعا جمال باشا بأن لعبد الكريم قاسم 

الخليل ورضا الصلح مشروعا تآمريا للعصيان .
إن الدولة العثمانية كما يرى هاني الهندي بحق لم تكن 
دولة إسالمية وإنما دولة سلطانية تتميز بالفساد والبطش 
والظلم وقهر الشعوب . ولذلك فزوال " الظاهرة العثمانية 
أكد  نهضوي  سياسي  ومشروع  كفكرة   " "العروبة  وقيام   "

الهوية التاريخية لهذه األمة .
لقد كانت الدولة العثمانية " دولة إقطاعية حربية " لم 
تترك أثرا حضاريا مقارنة بما قدمه العرب والفرس . وكانت 
القوميات  إلى  بالنسبة  األكثر تخلفا  التركية هي  القومية 
هاني  بحسب   . العثمانية  االمبراطورية  داخل  األخرى 

الهندي في كتابه آنف الذكر .
جماعة  في  وواضحا  ناميا  العروبية  الفكرة  تأثير  كان 
اإلخوان المسلمين التي تأسست عام 1928م، وتجلى ذلك 
في دور اإلخوان المسلمين بإرسال المئات من المجاهدين 

إلى فلسطين منذ عام 1948-1936م.
 " المسلمين  اإلخوان  مجلة  في  البنا  حسن  كتبه  ومما 
هذا الوطن العربي الممتد من الخليج الفارسي إلى طنجة ، 
على سعة أقطاره وانفساح مداه ،وحدة جغرافية ال تفصل 
بينها حواجز طبيعية... وهو كذلك وحدة روحية بسريان 
منهم  فالمسلمون   ... جميعا  أبنائه  عمق  في  اإلسالم 
يقدسون اإلسالم كعقيدة ودين . وغير المسلمين يعتزون 
لغوية  وحدة  الوطن  وهذا   .. عادلة  قومية  كشريعة  به 
بسريان لغة العرب في أبنائه ... وهو وحدة فكرية ثقافية 
... وهو وحدة اجتماعية تتشابه العادات والتقاليد فيه ... 
وتوالت بين أبناء هذا الوطن بعد هذا كله المصالح العملية 
الفوائد  يدرك  شعوبه  من  شعب  كل  أن  ،والشك  المشتركة 
العظيمة الجليلة التي تعود عليه بعودته إلى هذه الوحدة 
،وعودتها إليه ،وبخاصة في هذا الزمن الذي ال تعيش فيه 
إالَّ األمم المجتمعة والشعوب المتكتلة الموحدة " ص-430

المرجع السابق .
عن الوحدة 

أو  قيصرية  –أكانت  روسيا  فيهما  تتفق  قضيتان  هناك 
مصر  لوحدة  رفضها  الغرب   –مع  جمهورية  أو  سوفيتية 
وسوريا والعراق ،وثانيا دعمها لوجود دولة صهيونية في 

فلسطين . 
فبخصوص وحدة مصر وسوريا وقفت روسيا مع الغرب 
أبواب  إلى  وصل  الذي  باشا  علي  محمد  مشروع  لضرب 
األستانة. وتم إلزام باشا مصر بتوقيع اتفاقية 1941م التي 
سوريا  انفصال  مع  وكانت   . بريطانيا  شروطها  فرضت 
.بتالق  1961م  عام  المتحدة  العربية  الجمهورية  عن 
للمصالح مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والكيان 
الصهيوني ،الذي تشجع وعمل على خلق تكتل ضد هذه 
الوحدة مع الحبشة وإيران الشاه و تركيا التي قال رئيسها 
حين تمت وحدة مصر وسوريا :لقد نمت وبجواري دولة 
عدد سكانها ستة مليون ،وصحوت من النوم ألجد بجواري 

دولة تعدادها ستة وثالثون مليون نسمة !
" من  يقول الرئيس األمريكي (أيزنهاور ) في مذكراته 
الواضح أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة 
ومقسمة  ضعيفة  العربية  الدول  إبقاء  على  العمل  هي 

ومعتمدة على الغرب " هيكل -سنوات الغليان .
من  سوريا  انفصال  عن  الرزاز  منيف  كتبه  ما  ولعل   
كارثة  عن  تعبير  أدق  يعبر  المتحدة  العربية  الجمهورية 
االنفصال ،التي يراها الرزاز ضربة شديدة لآلمال العربية 
" ولم يكن االنفصال مجرد عملية إرجاع الوضع بين مصر 
وسوريا إلى ما كان عليه قبل الوحدة ،بل كان تاريخيا أكثر 
من ذلك بكثير . فقبل الوحدة كانت هناك تجزئة ،ولم يكن 
هناك انفصال ،والتجزئة مرض موروث من عهود االستعمار 
وشامل  عام  الوحدة  إلى  ،والتطلع  والغربي  العثماني 
االنفصال  ولكن   . واسع  جماهير  أمل  هو  تحقيقها  ،وأمل 
كان يعني شيئا آخر . كان يعني فتح معركة ضد الوحدة 
. وكان يعني إرجاع العجلة إلى الوراء . ما وراء التجزئة ، 
تجزئة غير موروثة وال مفروضة ،بل صنعها االنفصاليون 
بأيديهم . إن كل أخطاء الوحدة لم تكن لتبرر االنفصال " لقد 
كان االنفصال الفتيل الذي اشتعل في 28 سبتمبر 1961م 
لتفجير لغم حرب حزيران /يونيو 1967م كما قال ياسين 
االنفصال  وإعالن   1994 حرب  كانت  اليمن  وفي   . الحافظ 
الفتيل الذي تفجر بعد 2011م وأوصلنا إلى الوصاية الغربية 

وتفكيك عرى الوطنية اليمنية .

عن العروبة عن العروبة 
والعثمانية والوحدة والعثمانية والوحدة 

ــن العالمة  ــاء اليم ــس رابطة علم ــار اليمنية رئي ــي الدي ــى مفت نف
شمس الدين رشف الدين، وجود صفحة أو حساب باسمه عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
ــود أي عالقة له  ــدم وج ــبأ) ع ـــ (س ــن ل ــة رشف الدي ــد العالم وأك
ــع التواصل  ــمه عىل مواق ــابات التي تنتحل اس ــات والحس بالصفح

االجتماعي.
ــات من مصادرها  ــتقراء املعلوم ودعا الجميع إىل الحرص عىل اس
ــبوهة واملعربة عن  ــدم التعامل مع ما ينرش يف تلك الصفحات املش وع

نفوس مريضة.

رئيس رابطة علماء اليمن ينفي وجود صفحة رئيس رابطة علماء اليمن ينفي وجود صفحة 
باسمه على مواقع التواصل االجتماعيباسمه على مواقع التواصل االجتماعي

٢٢--٢٢

صور لتظاهرة  مواطنني أتراك يف 
العاصمة الرتكية أنقرة  تعبريًا عن 

تضامنهم مع اليمن ووقوفهم 
ضد العدوان والمخططات 
الصهيونية يف المنطقة  

مشهدمشهد


