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الددي )ث17(           انثإل 5 ييسإل 2016   املواإل 6 ربين اثإل ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثإل إخإيس

الصحة: وفاة 500 مريض بسبب الحظر الجوي للعدوان و1500 مريض مهدَّدون بالوفاة ما لم يتمكنوا من السفر  عاجاًل 
الحكومُة ُتثني على دور اللجان الثورية يف الحفاظ على مؤّسسات الدولة 
هادي جيش  في  عقيد  ُرتبة  إلى  بتعز  »القاعدة«  زعيم  ترقيُة 

إنتحاُر العدو على أعتاِب علب

تدمرُي 16 اآليًة �ضعودية بع�ضري وميدي ومقتُل ع�ضرات املرتِزقة و قْن�ُص 8 جنود �ضعوديني مبوقع ال�ضربة بجيزان
الجيُش واللجان يسيطرون على موَقعين أطراَف الصحراء شمال ميدي

الَغَرُق في فوضى »االحتالل«
 وصوُل 4 حافالت تحِمـُل جثَث المرتِزقة إلى منفذ الوديعة، ومئاُت المجّندين الُجُدد ينسحبون من معارك باب المندب وتعز 
 الخالفاُت تعِصُف بقياداِت المرتزقة، وقبائُل بلحارث في شبوة تحّذُر من استمراِر احتجاز الرياض قائَد اللواء 19 
 اْحتَجاجاٌت في عدن ولحج وأبين رفضًا لسياسة التجويع.. واإلمارات تحتفُل بعيد استقاللها في سقطرة

مــلـــف
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َط اأكرَث من 30 �ضخ�ضية تابعًة حلزب �ضيا�ضي بينهم ق�ضاٌة وجتاٌر وقادة ع�ضكريون واأمنيون ورجاُل اأعمال يف العمليات الإجرامية   وثائُق تثبت تورُّ

إنجازٌ جديٌد لألجهزة األمنية واللجان الشعبية.. العثور على 83 صاروَخ 
كاتيوشا كانت مخبأًة يف منزَلني ألحد املرتِزقة بمديرية أرحب 

  - يحيى الشامي:
جاياازان  إغاارب  نجااران  جبهاتَااي  بداد 
حاشادت السااداويياُة مرتِزقًة يإإيل بديالً عن 
جإوِيلا إحرس حدإيلاا، يف محاإلة لوقف نزيِف 
قواتهاا املتزايد نتيجة أياء جيشاها الفاشال خالل 
عامل من مداارك الحدإي إالُدإل السادويي التي 
يُإِساك بزمامها إيديرلا املقاتال اليإإي طيلة تلك 

الفرتة.
ُكّل  عإاد  أكثار  إشالها  السادويية  إتكاّرس 
محاإلاة الساتداية موقن مان عارات مواقدها 
املحكم إامُلسايطر عليهاا من قبل الجياش اليإإي 
اللجان الشادبية، إلدل إقدا  الإظا  السدويي عىل 
حشاد آالف املرتزقاة اليإإيال إتدريبهام إمن ثم 
إرساالهم للقتال يإاعااً عن حادإي املإلكة بإثابة 
إعالن لزيإة لجيشاها غري ُمدلان، من أن املتابدل 
إاملهتإل يُدركون لذه الحقيقاة، إتؤكد قإاعتهم 
لاذه تكارر التجارب السادويية بالازج باملإاإقل 
اليإإيال يف مداارك تإتهاي بإقتال املئاات مإهم 
إتخسري الجيش السدويي عرات اآلليات املدرعة 
إمئاات الصواريخ إالقإابل التاي تُلقيها الطائرات 
السادويية امُلشااركة يف ُكّل زحف بكاإاة أنواعها، 
إآخرلا زحوإات حشاوي من مجاميان مرتزقة آل 
سادوي عىل مدل علب الدإيل بل البلدين )صددة – 
عساري( إالتي انكرست رغام تكررلا أكثر من مرة 
إاساتإرارالا ثكثر من تسن ساعات، إأإاي مصدر 
ميداناي لا«صدى املسارية« عن تدمري سات آليات 
سادويية ُمشااركة يف الزحف اثخري الذي اساتإر 
من صباح اثحد إحتى سااعات متأخرة من نهاره 
باتجااه املإفذ إمقتل الدرات من مإاإقي الجيش 

السدويي.
إيُدّلل مصدٌر يف اللجان الشدبية عىل الزحوإات 
بالقول: إن الإظا  السدويي يخل يف مرحلة جديدة 
إصال إيها إىل يأس تاا  من أي نجاح قاد يحّققه 
جيشاه إجإده، إاعتل املصدر أن لاذه الحالة تُدد 

نجاحاً كبرياً يُحَساُب لصالح اليإإيل الذين تإّكإوا 
من إظهار حقيقة الجإدي السدويي إإضحه أما  
الشدوب الدربية إالرأي الدا  ياخل شدب الجزيرة 
الدربية، إيإل الخليج الدرباي، مدتلاً أن تداعياِت 
لذه الحالة ال تقف عإد خساارة عسكرية إحسب، 
إإنإاا تتددالاا إىل قضياة تقّلاص نفاوذ املإلكاة 
إالارتاء ساإدتها عاىل الصديد السايايس يف إطار 

اللدبة الدإلية الجارية يف املإطقة. 
إقباَل أياا  مان الزحاف اثخاري كان الجياش 
السادويي قاد شان لجإات إاسادة حااإل إيها 
عال مرتزقتهام اليإإيل الُجادي اساتداية مواقن 
يُسايطر عليها مجالدإ الجيش إاللجان الشادبية 

يف محياط مديإاة الربوعة إإشالت جإيدها برغم 
تكارر الدإليات يف أكثر من محور يف جبهات الدإل 
السادويي، إبالرغم من اساتدعاء قاوات إضاإية 
سادويية إىل أماكان املواجهات ملساانَدة الزاحفل 
مإان ُقّدماوا كادرإع برياة إاقياة مان ناريان 

إيإاعات الجيش اليإإي إاللجان الشدبية.
إيف جبهاة ميادي غارب حّجاة تإكان مقاتلو 
الجياش إاللجاان الشادبية مان تطهاري موقَدل 
عساكريل شاإال صحراء ميدي إإخراج مإاإقي 
الجيش السادويي مإه إإحكا  السايطرة عليهإا، 
إيف إقات ال حال أعلن مصدر ميداناي إحراق طقم 

عسكري إإعطاب آخر يف ذات املكان. 

إإاصلت القوة املدإدية إالصارإخية استهداَف 
مختلاف مواقن الجيش السادويي يف جيازان، من 
بيإها تجإدات للجإوي السدوييل يف ُكلٍّ من مجإن 
القارن، إيف موقن التبة الحإاراء، إيف تبة ثالثل يف 
جبال يخان إياخل مدرساة الغاإياة إأعىل موقن 
الفريضة إتجإداات أخرى يف موقَدي املساتحدث 

إالكرس.
يف محاوَري ميدي إحارض، إبداد أن بلغ عدُي 
املحاإالت الدسكرية للسيطرة عىل املديإتل أرقاماً 
قياسية خالل الشهر اثخري، تم إيها تدمريُ عرات 
اآللياات السادويية َإمرصع املئات مان املإاإقل، 
إقاد نجحات القاواُت اليإإياة يف تحريار موقَدل 

أطاراف الصحراء شاإال ميدي يف ساياق عإليات 
عساكرية اساتهدإت مواقن يتإركز إيها عرسات 
املقاتلال اليإإيال لحسااب املإلكاة السادويية، 
ماا أيى إىل مقتل مدظام َمن كانوا إياه، بانضاإة 
إىل اغتإاا  كإيات من اثسالحة إالذخائار إآليتل 
عساكريتل سادوييتل خلفهاا مرتِزقاُة الجياش 

السدويي يف املوقن قبل لرإبهم.
إيف الجبهاة الرقياة تصادى الجياش اليإإي 
إاللجان الشادبية لزحف عساكري نّفذه مقاتلون 
تابدون لهايي بإساندة الطريان السدويي اثباتيش 
إالحربي، إجاءت لاذه الدإلية بدد أيا  من إعالن 
الجياش اليإإي إاللجان الشادبية إخاراَج مرتزقة 
الجياش السادويي مان املإطقاة، إيف إقات الحل 
أعلإت إحدة لإدساة الدرإع تدمريلا يبابة ابرامز 

حاإلت التقد  باتجاه مإفذ البقن.
إنجحات إحدة القإاصة يف القاوات اليإإية من 
قتال ثإانياة جإاوي سادوييل يف مواقان متفّرقة 
يف عساري إجيازان، ثالثٌة مإهم يف موقان الضلة - 

جيزان خالل اليومل املاضيل.
إبالتزامان من احتادا  املدارك يف عادة محاإَر 
قتاليٍة جإوب نجران، يساتحدُث الجيُش السدويي 
نحولاا  ياإدااً  إالتحصيإاات،  املواقان  عارات 
بتدزيازات عساكرية كبرية، يف محاإلاة إعاية بإاء 
خطاوط يإاعياة بديلة عان تلك التاي انهارت عىل 
أيدي املقاتلل اليإإيل مإذ بدء املدارك عىل مشارف 

نجران.
إاملدإدياة  الصارإخياة  القاوة  إإاصلات 
يف  السادويية  الدساكرية  للإواقان  اساتهداَإهإا 
جيزان إعسري، حيث اساتهدإت بددي من القذائف 
تجّإداات الجإاوي السادوييل يف مدساكر إقرية 
املدازاب، إاساتهدإت القاوة الصارإخياة املطاار 
القديام يف نجاران إموقدي الساديس إأبو لإدان 
إموقان الهجلاة إمدساكر الصاار، بانضاإاة إىل 

إحراق مخزن أسلحة يف موقن املخرإق.

  - خاص:
ضبطات اثجهازُة اثمإياُة إاللجاُن الشادبية، 
ياو  أمس اثحد، كإيااٍت من صواريخ الكاتيوشاا 
كانات مخباأًة يف مإزَلال ثحاد مرتزقاة الدادإان 
بإديرياة أرحب بإحاإظة صإداء، إذلك يف ساياق 
االنجازات اثمإية املتتالية يف مالحقة إضبط الُجإاة 

إاملجرمل.
إقاال مصدر أمإي إن اثجهازة اثمإية إاللجان 
الشدبية يالإت إبدد عإلية رصد إمتابدة مإزَلل 
يف مإطقاة يحيص بإديرية أرحاب إعثرت عىل 3ث 

صارإخ كاتيوشا مخبأة يف املإزلل. 
اثمإياة تدإال  اثجهازة  أن  املصادر  إأإضاح 
حاليااً عىل اساتكإال التحقيقاات ملدرإة الدإارص 
إالجهاات املتورطاة يف لاذه الدإلياات لضبطهام 
إتقديإهام للددالة ليإالوا جزاءلام الرايع جراء ما 

يقرتإونه بحل الوطن إاملواطن.
إألاب املصدر باملواطإال التداإن من اثجهزة 
اثمإياة إاللجان الشادبية يف االبالغ عن أية عإارص 
أإ تحركات مشبولة بإا من شأنه تفويت الفرصة 
عاىل ُكّل مان يسادى إىل الدبث باثمن إاالساتقرار 

إاملإتلكات الدامة إالخاصة.
إكانت إزارة الداخلية قد أعلإت السبت املايض، 
ضبط خلياة جديدة كانت تإوي تإفياذَ عدة أعإال 
تستهدف اثمن إتخطط الرتكاب أعإال إجرامية.

إكشاف مصدٌر أمإيٌّ مسؤإٌل يف إزارة الداخلية 
عن إحباط اثجهزة اثمإية إاللجان الشادبية عدياً 
من الدإليات انجرامية لدإارص ما يسإى بالجإاح 

اثمإاي ثحد اثحزاب السياساية كانات قد جّهزت 
إأعدت لتإفيذلا، موضحااً أن لذه الدإليات كانت 
تساتهدف نقاطاً أمإياة إأطقم يإريات إحراساة 
مإشآت أمإية إعسكرية إمصالح عامة، من خالل 
استخدا  صواريخ )لو( إقإابَل يدإية عىل يراجات 

نارية إسيارات تابدة للحزب.
إأكد املصدر أن اثجهزة اثمإية إاللجان الشدبية 
من خالل التحقيقات حصلت عىل إثائل مخططات 
إنتائاج عإليات رصدتها تلك الدإاارص للدديد من 
الشاخصيات التي كانات تخطط الساتهداإها من 
خاالل عإليات اغتيااالت إتصفية مباارشة إزرع 
عبوات ناسافة ثكثر مان ثالثل شاخصية بيإهم 
قضااة إتجار إكاواير عساكرية إأمإياة إمدنية 

إرجال أعإال.
إلفات املصادر إىل أن تلاك الدإاارص انجرامية 
كانات قاد بلغات املراحال الإهائياة مان انعاداي 
إالتخطياط للكثري من الدإليات إعىل إشاك تإفيذ 
الكثاري مإها لوال يقظاة اثجهزة اثمإياة إالجهوي 
التي يبذلها رجال اثمن يف عإليات الرصد إالتحري 

إإحباط لذه الدإليات.
إباّل املصدر أن الوثائل التي تم الحصول عليها 
مان الدإارص التي تام القبض عليها تشاإل قوائَم 
تضم أساإاَء لذه الدإاارص انجرامية التابدة ثحد 
اثحازاب.. مؤكاداً أن البدَض مإهام باتوا يف قبضة 
اثجهزة اثمإياة، إيإا يتم متابدة البقية لضبطهم 

إتقديإهم للددالة ليإالوا جزاءلم الرايع.
إكانات اثجهزة اثمإية قاد تإّكإت من القبض 
عاىل خلياة رّسياة اثسابوع املاايض، بداد رصاد 
إتدقب، إضبطات عإارص الخلياة إكإيات كبرية 

من اثسالحة إالذخائر، بيإها املئات من املسدسات 
كانت بحوزتها.

إتأتاي لذه الدإلياُت بدد أياا  قليلة من تإكن 
اثجهازة اثمإياة إاللجاان الشادبية مان القبِض 
عاىل خلياة كبارية تابدة ثحاد اثحزاب السايايس 
كانت تخطط لدإلياات اغتيال يف الداصإة صإداء 

إتحديد انحداثيات لطريان تحالف الددإان.
إكان مصادر أمإاي يف إزارة الداخلياة قد أعلن 
أن عإاارَص لذه الخلية قامت بدإليات رصد إتتبن 

نشااط عدي مان الدلإاء إرجاال اثمان إالجيش 
بهدف تصفيتهام عن طريل االغتياال إكذا تحديد 
احداثياات عدي من املإشاآت املدنياة إاالقتصايية 
إاثمإياة إالدساكرية تإهيادا لقصفهاا مان قبل 

طريان التحالف.
إأشاار املصدر إىل أن تلك الدإاارص قامت أَيْضاً 
بدإلياات تجهيز الدبوات الإاسافة إتوإاري املواي 
عإلياتهام  يف  إاساتخدامها  لتصإيدهاا  الالزماة 
انجرامياة بحال الشاخصيات الوطإياة إتقديام 

الدعام املاايي للإطلوبال أمإيااً إالتسارت عليهم 
إتإويلهام باملال إالساالح إتوإري إساائل نقلهم، 
إضاإة إىل تقديم الدعم اللوجساتي من خالل رصد 
املواقن إالشاخصيات املساتهدإة إتقديم انساإاي 
انلكرتإناي إتوإاري الغطااء االعالماي لألنشاطة 

التخريبية.
إأضااف أن الحازب الاذي تتبداه الخلياة قاا  
بتكليف “بدض شاخصياته اثكاييإياة إالرتبوية 
إالديإية باانرشاف عىل اثعإال انجرامية املذكورة 
أعااله، إالدإال عىل إثاارة الفاوىض إاالضطرابات 
إتحريض الشارع إاساتثإار مداناة املواطإل بإا 

يخد  قوى الددإان«.
إباّل املصادر ”أن لاذه الدإلياة التاي قايتها 
اثجهزة االمإية مرت بددة مراحل إاساتإرت لددة 
اشاهر تإكان خاللها رجاال اثمن مان ضبط عدي 
من عإارص لذا الحزب انجرامية بحوزتهم إسائل 
مختلفة تستخد  يف الدإليات التخريبية إانجرامية 
االغتيااالت،  لدإلياات  تساتخد   إساائل  بيإهاا 
إعباوات ناسافة إصواعل إأحزماة مإتلئة بإواي 
شاديدة االنفجار إأيإات تصإيان إتجإين الدإائر 
انلكرتإنياة التاي تساتخد  يف عإلياات التفجري، 
بانضاإة إىل قوالب TNT إذخائر إقإابل لجومية، 
إأجهزة إرشائح اتصاالت خلوية إأجهزة اتصاالت 

السلكية إنواظري”.
إاللجاان  اثمإياة  اثجهازة  أن  املصادر  إأكاد 
الشادبية باملرصااي لاكل َمان تساّول لاه نفساه 
الدبث بأمن الوطن إاساتقراره إساالمة املواطإل 

إاملإتلكات الدامة إالخاصة.

  إنتحاُر العشراِت من منافقي العدوان على أعتاب »علب« 
وقْنُص جنود سعوديني واستهداف مواقعهم 
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حكومُة بن حبتور تِقــرُّ برنامَجها العام وُتثني على دور 
اللجان الثورية يف الحفاظ على ُمؤّسسات الدولة

م�ضت�ضفيات ماأرب تكتظُّ بقتلى وجرحى املرتِزقة

عملياٌت نوعيٌة للجيش واللجان يف نهم ومأرب 
ومقتُل 7 مرتِزقة بينهم قياديان يف الجوف

MTN يمن تسّلم الجوائز األوىل للرابحني يف عرض »اشحن َو اربح«

اللجاُن الفرعيُة لتنفيِذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة وذمار وإب تقرُّ اإلفراَج عن العشرات من املغرر بهم

  - خاص:
أثإت ُحُكومُة الدكتور عبِدالدزيز بن حبتور، يف اجتإاعها 

اثسابوعي يو  السابت املاايض، عىل الادإِر الكبارِي للجان 

الثورية يف الحفاظ عىل ُمؤّسسات الدإلة.

اٌة لصحيفة »صدى املسارية«، أن  إذكارت مصايُر خاصَّ

مجلَس الوزراء أشااي بإا قّدمته اللجاان الثورية إالقائإون 

بأعإاال الاوزراء يف املرحلاة الساابقة إالتي كانات يف إرتة 

حرجاة مان تأريخ اليإن إعاىل الجهد الكبري الاذي بذلوه يف 

الحفاظ عىل ُمؤّسساات الدإلة من االنهيار؛ بسابب الددإان 

إالحصار اثمريكي السدويي عىل بالينا.
إيف االجتإااع أقارت الحكوماة برنامجهاا الداا  إالذي 

سيُقدَّ  إىل اللملان يف اثيا  القايمة نقراره.
إيتضإان مارإع اللنامج محديات رئيساية تتإحور 
حول االساتإرار يف مواجهاة الددإان عل مختلف الوساائل 
يإساِجُم  بإاا  االقتصاايي،  التحادي  إمواجهاة  املتاحاة، 
إإمكانيااِت املرحلاة إاالساتجابة لالحتياجات اننساانية، 
إتدزياز املصالحاة الوطإياة، إاالرتقااء بااثياء انعالماي 
لوساائل انعال  الحكومية، إضاإاًة إىل التحّدي اثمإي إيإر 
اثجهزة اثمإية يف مواكباة نوعية التحديات اثمإية الإاجإة 
عن ظرإف الحرب إالددإان إالحصار، إالدالقات إالتواصل 

مان الخارج، إضاإاة إىل نقااط تفصيلية لخطاط الوزارات 
ها. إامُلؤّسسات إالجهات الحكومية، ُكلٌّ إيإا يُخصُّ

إأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة ساتدإل عىل اتخاذ ُكّل 
التداباري إانجاراءات لتخفيف حدة التداعياات الإاجإة عن 
اساتإرار الددإان إالحصار، خاصة يف الجوانب االقتصايية 
إاننساانية إتدزياز جبهاات الصإاوي إتحقيال تطلداات 
الشادب اليإإي املدقوية عاىل لذه الحكومة.. مشادياً عىل 
رضإرة بذل إمضاعفة جهاوي الحكومة من كاّإة املكونات 
املجتإدية إالسياساية إالشدبية لتجاإز التحّديات الرالإة، 
انطالقااً مان ألإياة الدإال التشااركي باعتبااره الضامَن 

اثسايسَّ للإجاح.

  - خاص:
تواِصُل قواُت الجيش إاللجان الشادبية، 
عإلياِتها الدساكريَة، ضد مجامين مرتِزقة 
الدادإان، يف الجاوف إماأرب إنهام، التاي 
شاهدت عادة عإلياات أسافرت عان قتىل 
إجرحاى يف صفوف املرتزقاة بيإهم قيايات 

ميدانية.
إفاي محاإظاة الجاوف أإااي مصادٌر 
عسكريٌّ أن قواِت الجيش إاللجان الشدبية 
عساكرية  آللياة  محكإااً،  كإيإااً  نّفاذت 
تابداة للإرتزقاة، مإا أيى ملقتال طاقإها، 
إاساتهداف  مالحقاة  عإلياات  إطاار  يف 
القيايات امليدانية التابدة للددإان السدويي 

اثمريكي.

إبحساِب املصادر لقاي 7 مان مرتزقة 
الددإان مصارعهم يف الكإل الذي استهدف 
آلياة عساكرية بإإطقاة صليان التابداة 

ملديرية خب إالشدف.
إأشاار املصادُر إىل أن مان بال القتاىل 
قياييال ميدانيل يف صفوف املرتزقة، إلإا 
نارص بن عيل حاجب إعبدالله لايي مبارك 

الحداي.
أإااي املصادُر ذاتُاه  أَيْضااً  إيف الجاوف 
بإقتل اثإل من مرتزقة الددإان السادويي 
اثمريكاي َإإصاباة آخرين أماس اثحد، يف 
عإلية للجياش إاللجان الشادبية بإديرية 

املصلوب.
كإا اساتهدإت قاواُت الجياش إاللجان 
الشدبية مواقن املرتزقة بإديرية نهم رشق 

صإداء، موقدًة يف صفوإهم عدياً من القتىل 
إالجرحى.

إيف لذا السياق باغتت القوَُّة الصارإخية 
للجياش إاللجاان الشادبية تجإدااً كبارياً 
ملرتزقاة الددإان السادويي اثمريكي خلَف 
مإطقاة عيادة باساتخدا  صارإخال من 

طراز زلزال2 محيل الصإن.
التابداة  الرصاد  إحاداُت  إأإاايت 
للجيش إاللجان الشادبية بأن االساتهداَف 
الصارإخيَّ أسفر عن سقوط عرات القتىل 
إالجرحى يف صفوف املرتزقة، حيث تم رصد 
عدي كبري من سيارات انسداف التي لرعت 
للإوقن املستهَدف إقامت بإقل جثث القتىل 
إالجرحاى، إيإاا أإايت مصااير محلية يف 
ماأرب أن القتاىل إالجرحاى تام نقلُهم إىل 

مستشفيات بإديإة مأرب.
مان جانبها يّكت القاوة املدإدية تجإداً 
آخاَر ملرتزقة الدادإان السادويي اثمريكي 
يف قرياة الإشايف بإإطقاة نهام، محققة 

إصابات مبارشة يف صفوف املرتزقة. 
إيف مأرب نقلت سيارات انسداف التابدة 
لقوى الددإان عرات القتىل إالجرحى من 
املرتزقة إثر تدرضهم لقصف صارإخي من 
ِقبال الجيش إاللجان الشادبية يف مدساكر 
صحن الجن، حيث أإايت املصاير أن إصول 
القتاىل إالجرحاى إىل مستشافيات ماأرب 
تزامان من إصول سايارات انساداف التي 
نقلت القتىل إالجرحى من مإطقة نهم، مإا 
أيى لحادإث حالة طوارئ يف مستشافيات 

املديإة.

للهاتاف  يإان   MTN رشكاة  سالَّإت 
الإقاال، ياو  اثحاد ل ييساإل 2016 ، 
الجوائاَز الإقدية للفائزين من مشارتكيها 
يف الساحوبات اليومياة لدارض »اشاحن 
إ ارباح«، إقاد أإااي اثساتاذ/ إبراليام 
عاا   مديار  بأعإاال  القائام  الساإحي، 
التساويل بالركاة، أن عإلياة الساحب 
للفائزيان إكاذا تساليم الجوائاز ماا تزال 
مساتإرًة، إأن عدَي الفائزين يازياي يومياً، 
موضحااً أناه تام الياوَ  تساليم الجوائاز 
للفائزيان عن اثيا  ل2 – 25 – 26 نوإإل 
2016  يف الداصإاة صإدااء، إأن بقياة 
الفائزين يف بقية املحاإظات سايتم تحويل 
مبالغهام التي إازإا بهاا إىل إرإع الركة 
ليستلم ُكلُّ إائز جائزتَه من إرإع الركة 
يف محاإظتاه حتاى يتام التخفياُف عاىل 

املشرتكل من مؤإنة السفر إىل صإداء. 
لاذا إقاد بلغ عادُي الفائزيان 15 إائزاً 

لأليا  الثالثة اثإىل من السحب. 

  - متابعات:
كثّفات اللجااُن الفرعيُة يف عدٍي مان محاإظات 
الجإهورياة، خالل اليومل املاضيال، من زيارتها 
للساجون املركزياة؛ بغرض إطالق عادي من املغرَّر 

بهم إاالستفاية من قانون الدفو الدا .
إأقرت اللجإاة الفرعية لتإفيذ قرار الدفو الدا  
بأماناة الداصإاة يو  أماس انإراَج عان عدي من 
املغارر بهم إاملوقوإال عىل ذّمة مسااندة الددإان 

مّإن شإلهم إانطبل عليهم قرار الدفو الدا .
إأكدت اللجإة أن الوطَن يتسان للجإين إيجب 
الحفااظ عليه يف لذا الظارف.. ياعية املفّرج عإهم 
إىل َطاي صفحة املاايض إإتح صفحاة جديدة إأن 
يوصلاوا رساالًة للإغرر بهام لالساتَفاَية من قرار 
الدفاو الداا  إما تلقاوه من ُحسان مداملة خالل 

إرتة احتجازلم.
إأشااي املفارج عإهم بالقارار الحكيام املتإثل 
يف الدفو الداا  إالذي أّكد زيَف إاإارتاءات الددإان 
إمإاإقيه يف نقل صورة سلبية عن مداملة اثرسى 
إاملوقوإل.. مؤكدين عويتَهم إىل ُحضن الوطن إأن 
يكونوا مواطإال صالحل يف خدمة الوطن إالدإاع 

عإه.
إكانات اللجإة الفرعية لتإفيذ قرار الدفو الدا  
بأماناة الداصإاة يعت، السابت، ُكلَّ َمان كان له 
عالقة بإسااندة الددإان أإ سجل بهذا الخصوص 
اااه إىل لجإة التظلإات إالشاكاإى بحديقة  التوجُّ
الثورة بأمانة الداصإة لالساتفاية من قرار الدفو 

الدا .
إيف محاإظاة إب بادأت اللجإاة الفرعية لتإفيذ 
قرار الدفو الدا  برئاسة املحاإظ عبدالواحد صالح 
ااد أحوال الساجإاء يف  الياو ، نزإلها امليداني لتفقُّ

الساجن املركزي إاالطالع عىل قضايالم إالرإع 
يف تإفيذ قرار الدفو الدا .

إإّجاه املحاإاظ صالح خاالل الإازإل برسعة 
بهام  املغارر  رساح  إطاالق  إجاراءات  اساتكإال 
باملحاإظاة إعديلام 5ل1 تإفياذاً لقارار اللجإاة 

الفرعية للدفو الدا  باملحاإظة.
إأكاد املحاإاظ خاالل زيارته للساجن املركزي 
ألإياَة اساتكإال الوثائال الخاصة بانإاراج عن 
املغارر بهام، إإقاً ملاا تم االتفااُق عليه، بإااًء عىل 
عرض الجهات اثمإية.. مشدياً عىل رُسعة مبارشة 
اللجإاة الفرعياة باملحاإظاة إلجاان االساتقبال 
إالبادء يف  املوقفال  إطاالق  امليدانياة ملهامهاا يف 

استقبال طلبات املغرر بهم.
إيعاا محاإُظ إب املغرر بهم إىل االساتفاية من 
قارار الدفو الدا  إعد  تفويت لذه الفرصة لَحْقن 
الدمااء إتوحياد الصفاوف يف مواجهة الدادإان.. 

مؤكاداً أن الوطان يتساُن للجإيان، إقارار الدفو 
الصاير عن املجلس السايايس اثعاىل جاء للحفاظ 
عاىل الإسايج االجتإاعاي إرأب الصدع بال أبإاء 

الوطن.
اااا يف محاإظاة ذماار إقاد أقارت اللجإاُة  أمَّ
الفرعية لتإفيذ قرار الدفو الدا  بإحاإظة ذمار يف 
اجتَإاعها يو  السبت املايض إطالَق ل7 سجيإاً من 
املغرر بهام املضبوطل عىل ذمة مسااندة الددإان 
إتبإّاي أعإاال عدائياة تساتهدُف أمَن إاساتقرار 
الوطان، إذلك يف إطاار الخطاوات التإفيذية لقرار 

الدفو الدا  الصاير عن املجلس السيايس اثعىل.
إأقر االجتَإاع برئاساة املحاإاظ، حإوي محإد 
عبااي، رئيس اللجإة، تشاكيل لجان مسااعدة عىل 
مستوى املديريات؛ بهدف اساتَفاَية املغرر بهم من 
قارار الدفو الداا  إتوساين املشااركة املجتإدية 

لالستَفاَية من قرار الدفو الدا .

إإجهات اللجإاة اثجهزة اثمإياة برُسعة البّت 

يف ملفاات بقية املحتجزين يف الساجون إاثقساا  

من املغرر بهم مإن تم ضبطهم عىل ذمة مسااندة 

الددإان إالرإن بتقارير إىل اللجإة للفصل إيها بإا 

يضإن اساتَفاَية أكل عدي مان املغرر بهم من قرار 

الدفو الدا .

إجاّدي املحاإاظ عباي يعوته لاكل املغرر بهم يف 

مسااندة الدادإان إمإان يتبإون أعإااالً إجرامية 

تستهدف أمن إاستقرار الوطن، الدوية إىل ُرشدلم 

إاالستَفاَية من قرار الدفو الدا  إمإارسة حياتهم 

الطبيدية يف املجتإن.

إأكد ألإيَة إساها  املجتإن يف مساانََدة ُجُهوي 

اللجإاة من خالل التواُصل من املغرر بهم إنصحهم 

بالداوية إتارك ما يقوماون به من أعإاال عدائية 

تستهدُف الوطَن إتساِنُد تحالَُف الددإان.

وزير اإلعالم يدعو املؤّسساِت 
لتوحيد الخطاب واستدعاء 

موظفيها املنقطعني وتقديم 
خطط لتطوير األداء

  - خاص:
أكَّااَد إزيُر انعال ، أحإد 
حاماد، لادى تَرؤُِّساه، أمس 
اثحد، اجتإاعاً لقياية الوزارة 
إامُلؤّسساات انعالمياة، عىل 
الخطااب  توحياد  رضإرة 
انعالماي للجبهاة الداخلياة 
يف مقاإماة الدادإان إإْضح 
إخارجيااً،  محليااً  جرائإاه 
ياعياً امُلؤّسساِت انعالميَة إىل 
لاللتزا   اساتدعاء موظفيها 
إتقديام  الرساإي،  بالادإا  
لتطوير  بخَطاط  مقرتحاات 
يف  الاوزارة  تإاقشاها  اثياء 

اجتإاعها القاي .
حاماد،  الوزياُر  إَحاضَّ 
املشااركل يف االجتإاع الذين 
امُلؤّسساة  قياايات  مثّلاوا 
الداماة لإلذاعاة إالتلفزيون 
اليإإياة  اثنبااء  إإكالاة 
الثاورة  إصحيفتَاي  “سابأ” 

إالجإهورياة، عاىل رضإرة أن تركَّاَز مهاا ُّ امُلؤّسساات انعالمياة لتقويم 
إتطوير اثياء إإل انمكانيات املتاحة. 

إتحدث نائُب إزير انعال ، لاشام رشف الدين، عن عإل لجإة التخطيط 
اللامجاي إرضإرة تفديال مهامها بالرتكياز عىل الجانب املاايل إالهإديس، 
مشادياً عاىل رضإرة التإاا  انيارات املختصة يف إساائل انعال  الرساإي 

بدراسات رجن الصدى لرسائلها يف أإساط الجإهور.
إأكاد إكيُل الوزارة لشائون انذاعة إالتلفزيون إانعاال  الخارجي أحإد 
الحإاطاي عاىل رضإرة استشادار املساؤإلية الشاخصية أساسااً للدإال 
انعالماي الرساإي يف الوقت الرالن، انطالقااً مإا يحتُإه إاقان البالي تحت 

حرب إعدإان ال يرحإان.
إكانت قياية الوزارة بحثت من قاية امُلؤّسساات انعالمية موضوع إعاية 
صات إاملسؤإليات، َإأقر  الإظر يف اللوائح القانونية لتجإب التداُخل يف التخصُّ
املجتإدون إنشااَء صإدإق مقرتحات إناإذة الكرتإنية للتواصل إالتإسايل 

بل الوزارة إامُلؤّسسات التابدة.

علماُء ومشايُخ ومرشدو محافظة تعز 
يرّحبون بتشكيل حكومة اإلنقاذ

  - متابعات:
ُعِقَد بجامن مداذ بن َجبَل بإديإة الجإَد بتدز، يو  أمس اثحد، اللقاَء 
َن لدلإاء إمشايخ إمرشدي املحاإظة، بحضور محاإظ املحاإظة  املوسَّ
عباده الجإَدي إالسالطة املحلية إقياايات أمإية إعساكرية إجإن من 
املواطإل. اللقاُء املوّساُن الذي ُعقد تحت شادار »املولد الإبوي يجإدإا« 
رّحب بتشاكيل حكومة اننقاذ الوطإي، كإا حيّا صإوي الشادب اليإإي 
إيف مقدمتهام أبطال الجياش إاثمن إاللجان الشادبية يف إجه الددإان 
إمرتزقتاه، كإا يعا إىل املزيِد من التالُحام يف مواجهته إيف بذل املزيد من 
الجهاد يف تلإس حاجات املواطإل املترضرين من جراء الحرب إالددإان 

إالحصار.
إمن تصاُعد إترية الددإان عسكرياً إإعالمياً أكد املشاركون يف اللقاء 
عاىل رضإرة تفديل يإر املساجد إُخَطباء املسااجد يف الدإل انرشاايي 
إالتوعاوي، إتدزيز الوحدة إالتالحم الشادبي الذي أثإر طيلة ما يقارب 
الدامال ُصإوياً مإقطَن الإظري أما  آلاة الحرب إالددإان لتحالف قوى 

الر الداملي. 
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  - خاص:

أتاى اليوُ  الداملايُّ للإداقل الذي يصايُف 3 ييساإل من ُكلِّ 
عا  إبالُينا تُإاارُّ بظرإٍف اساتثإائيٍة؛ جاراء الددإان اثَمريكي 

السدويي املتواِصِل مإذ أكثر من سإة إسبدة أشهر.
إانطلقت يوَ  السابت املايض مسارية جإالريياة من ميدان 
السابدل إاتجهات إىل مقار اثمم املتحادة بصإداء شاارك إيها 
مختلاُف املداقال ”املداقال حركياً إالصام إالبكام إاملكفوإل 
إذإي االحتياجات الخاصة إجرحى الددإان إالواجب الوطإي«.
إرإان املشااركون يف املسارية اثعاال  الوطإياة إالشادارات 
إالالإتات املإدية باْستإَرار الددإان السدويي اثَمريكي إالحصار 
الجائر عىل الشادب اليإإاي، مطالبل اثمم املتحادة بالدإل عىل 
إيقااف الددإان إرإن الحصار الاذي ضاعف من مداناة اليإإيل 

إخاصة رشيحة املداقل.
رئيُس االتَّحاااي الوطإي لجإديات املداقال عثإان الصلوي، 
أكاد أن رشيحَة املداقال يف اليإن يداناون أَْإَضااعااً صدبًة، ما 
يتطلاب من الجإيان تَظاإر الجهوي لحإاياة إتدزيز حقوقهم يف 

مختلف املجاالت إالإهوض بواقدهم الإفيس إاملدييش.
إأكاد بياان صاير عن املسارية تاله رئياُس االتَّحاااي الوطإي 
لجإديات املداقال، أن االتَّحااي الوطإي لجإديات املداقل يتابن 
بالتإاا  ماا تتدرض لاه اليإن من عدإان غاشام يغتااُل البر 
إالحجر من قبل تحالف الددإان السادويي اثَمريكي الذي رضب 

بكل مواثيل إاتَّفااقيات الدالم ظهر الحائط.
إلفات البيااُن إىل أن تحالُاَف الدادإان ارتكب أبشان الجرائم 
يف اليإان إلم يساتثِن اثطفااَل الرضان إالكهاول إُيإر الدباية 
إمقومات البإية التحتية للشادب اليإإي، إكذا اثشاخاص ذإي 

انعاقة، باْستهَداف مدارس إمراكز ذإي انعاقة.
إأإضح البيان أن الددإان ضاعف من أعداي ذإي انعاقة الذي 
إصل إىل ما يزيد عن سبدة آالف مداق كحصيلة أإلية، ما يتطلب 

الدإل من أجل إيقاف الددإان.
إقال »نحن -ذإي انعاقة- نإد أيديإا إىل الساال  إيدوي اثمن 
إاالْستقَرار يف اليإن إالذي بات من الرضإري عىل املجتإن الدإيل 

إاثمم املتحدة إقفة جاية لتدزيز السال  للشدب اليإإي«.
إطالاب البيااُن اثماَم املتحادة بتحقيال الددالة اساتإاياً إىل 
مواثيقها التي باتت أقرب ما تكون إىل السقوط، إمإها االتَّفااقية 

الدإلية الخاصة بحإاية إتدزيز حقوق اثشخاص ذإي انعاقة.
إيف الساياق حارض رئياس املجلس السايايس اثعاىل صالح 
الصإاي، االحتفاليَة التي نّظإها املإتدى اليإإي لألشاخاص ذإي 
االعاقة بالتدااإن من صإدإق رعاية إتأليل املداقل بإإاسابة 

اليو  الداملي لألشخاص ذإي انعاقة الا 3 ييسإل.
إأكد رئيس املجلس السايايس اثعىل يف كلإته باالحتفالية، أن 
السال  لو الخيار اثإل لليإن إعإوي املفاإضات السياسية التي 
تخوضهاا مان أجل االساتقالل إالحرية. إقال: »إن اليد ساتظل 
مإادإية من أجل الساال  إأَبْإَاء الشادب اليإإاي إيف مقدمتهم 

رشيحاة ذإي االحتياجاات الخاصاة، رغم أن ُكلَّ التإاازالت التي 
ُقدِّمت إتُقدَّ  إالتي تصل يف كثري من اثحيان حد االجحاف تواَجُه 
مان قبل الدادإان السادويي اثَمريكاي بالتدإُّت إعاد  االلتزا  
بإاا يتام االتَّفااق علياه، إالتاي كان آخرلا تفالإات مساقط 
إما أإضت إليه إما يشاالده الجإيُن اآلن من اْساتإَرار الددإان 

إالحصار نتيجة الإزعة االنتقامية عىل الشدب اليإإي«.
إأضااف: »َإالحقيقة املاثلة للجإين بداد ُكّل الجهوي املبذإلة 
من أجل الساال  أن الددإان يستهدف اليإن إالشدب اليإإي إكل 

مقومات الديش إالحياة إيه إما يإلكه من حضارة إقيم«.
إاساتإكر رئيُس املجلس السايايس اثعىل، الصإَت الدإيل عن 
اْساتهَداف ذإي االحتياجاات الخاصاة إاملؤّسساات االْقتَصايية 
املرتبطاة بتإويال احتياجاتهام إمراكاز انياواء الخاصاة بهم، 
كإاا حادث يف يار املكفوإل بصإدااء إيار الَدَجاَزة يف عدن التي 
اساتهدإتها التإظيإاُت انرلابية، يف صورة من صور اْساتهَداف 
املدإوياات التاي يحإلها اننَْساان اليإإي إمإهاا مدإويات ذإي 

االحتياجات الخاصة.
إأشار الصإاُي إىل انجراءات إالجهوي املبذإلة من قبل القياية 
السياساية إحكوماة االنقااذ الوطإاي للتخفيف مان الضغوط 
إاملدانااة التي أضاإهاا الددإان إالحصار عاىل ذإي االحتياجات 
الخاصاة، مؤكاداً أن ذإي االحتياجاات الخاصة يف لاذه املرحلة 
يإثّلون الشهداء اثحياء يف الوطن اليإإي الكبري الذي يبدعون إيه 
بتحاّدي االعاقة إيحتفظون بالكثري من اثمل من أجل املشااركة 
يف صإن مساتقبل اليإن إاملساالإة يف اتخاذ القارار إالتخطيط 
للحارض إاملساتقبل، الإتااً إىل أن من أإلويات املجلس السايايس 
إحكومة االنقاذ الوطإي االلتإاَ  بذإي االحتياجات الخاصة بإا 

تإليه املرحلُة من إاجبات إأإلويات إمتطلبات.

ا�ضتهدف نقيل ي�ضلح وقطع الطريق الرابط بني حمافظَتي �ضنعاء وذمار

طرياُن العدوان يقصُف سنحان بـ 13 غارة 
ويواصل قصف صعدة بالذخائر العنقودية

قبائُل بني حشيش وخوالن الطيال يقّدمون 
قافلًة غذائيًة ألهالي الحديدة

بقية من ال�ضفحة الأخرية 

معلوماٌت مجهولة!
شيئاً، ال يف الغاية من إرسال الرسل عامة )القسط(، إال يف غاية إرسال الإَِّباّي 

اة )الرحإة للداملل(. َخااصَّ
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّاااِس.. أن مؤلفاِت املسالإل يف تلير الظلم )ضد 
القساط( إيف الدعوة للدإف إالقساوة )ضد الرحإة( تإاأل املكتبات، مداندة 

لغايات الإبوة.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن الشايطاَن – إما أنتج من ثقاإٍة ِنفاقية 
– قد نجح يف َحْإِل املسلإل عىل التدبُّد بإحاربة الغايات التي بدث من أجلها 

اثَنْبيَاء.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّاااِس.. أن ما يف عقولهام إثقاإتهم – من ملرات 
ملحاربة القسط إالرحإة – لي من ضإن أكاذيب ألل الإفاق من أيا  الإَِّباّي 

نفسه! ثم تداظإت بدده.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن الشايطان قد أحكام اثمر بحيث أَْصبَح 
كشاف لاؤالء املإاإقل- الكاذبال عاىل الإَِّباّي إالإباوة – مان املحظورات 

إاملحرمات يف القوانل.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّااااِس.. أن الإَِّباّي لم يبدأ أحاداً بقتال، إأن جإين 
غزإاتاه إرسايااه ضاد مدتديان محاربل سابل لهم االعتاداء، قتاالً إنهباً 

إمظالرة عليه.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أنه مان املإإوع، غالباً، أن تلئة الإَِّباّي من 
الدإف، إأن من الدين عإدلم أن تثبت أحاييث إرإايات مكذإبة تإِسُب للإبي 

ُكّل قبيح.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّاااِس.. أن الإَِّباّي إيإا تواتار من أحاييث الدرض 
عاىل القبائل، إنإا يطلاب الحرية إقط، للبالغ إقط، إإعاد أنه لن يكره أحداً 

عىل اتباعه.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن إثيقاة املديإة – إلي من أصح الحديث 
– قد جدل إيها الإَِّباّي املسالإل إاليهوي أمة إاحدة، بحقوق إاحدة، لهدإل 

جامدل مدرإإل.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّاااِس.. أن املإاإقل إالسالطات، قاد ضاقوا ذرعاً 
بهذه الرحإة إالددل إالحرية، ثن لذه القيم تإإُدهم من تحقيل مرإعهم، 

إحاربولا كلها.
اَل يَْدااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن املإاإقل إالسلطات، قد كذبوا عىل الإَِّباّي 

بأحاييث كثرية جداً، إهي تجري يف أإواه الإاس، إتسكن يف عقولهم
إتإتج سلوكهم.

اَل يَْدااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن الثقاإَة التي بل أيديهم يف تشاويه سرية 
الإَِّبااّي إساإته، لي من إضان املإاإقل، إال عالقة لها بالله إال َرْساااَوله، 

لكإها متغلبة!
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّااااِس.. أن املإاإقاَل كانوا يف ِحاْلااٍف ثقايف من 
اليهاوي، إأن الُقااْرآن قد أثبات أنهم ساّإاعون للكذب إيحّرإاون الكلم بدد 

مواضده من أيا  الإبي!
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّااااِس.. أن الإفاَق إثقاإتَه لم يإتاِه بإوت الإَِّباّي 
– كإا تشاين ثقاإة الإفاق نفساها! – إأن حال الإاس بداد الإَِّباّي لن يكون 

أإضل من عهده!
اَل يَْدااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أنهم إاقدون يف خدعة اساتثإائية كلى من 
الشايطان إأإليائه، من املإاإقل إاليهوي إاملتأثرين بهم، إأنهم يظإون أنهم 

مهتدإن!
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَااُر الإَّااااِس.. أنه ال تإكاُن تلئة الإَِّبااّي إال بالتضحية 
بإجإوعاة مان اثرباب، الذين رّساخهم الشايطاُن يف قلوب إعقاول الإاس، 

إالتف بهم عىل الدين.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن الثقاإَة السااذجَة الشاائدة عإد أَْكاثَار 
املسالإل، لاي ثقاإاة ِنفاقياة صدباة التفكياك، إأن الحرية مطَلاٌب كبريٌ 

لتفكيكها إكشف زيفها.
اَل يَْداااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن اللَه ابتاللام بهؤالء املإاإقل، ليدلَم َمن 
يكاون صايقاً مإهام بأنه ال إله إال اللاه، إَمن كان كاذبااً إيحرُص عىل لذه 

اآللهة.

  - خاص:
اثَمريكاي  الدادإان  طارياُن  أقاد  
السدويي عىل اْستهَداف مديرية سإحان 
إجَر اثحد، بشاكل لستريي، مستهدإاً 
مإطقة التخاراف با 13 غاارة، ألحقت 
الداماة  املإتلاكات  يف  كباريًة  أرضاراً 
إالخاصاة، إُمْحِدثاً حالاًة من الرعب يف 

أإساط اثطفال إالإساء.
إيف سياق املإهج الشيطاني للددإان 
السادويي اثَمريكي إقصفاه املتواصل 
للجساور إالطرقات، تدإد طريان الددإ 
استهداَف نقيل يسالح إالذي يربط بل 
محاإظتاي صإدااء إذمار، حيث شان 
عادة غااراٍت تساببت يف قطان طريال 

املساإرين.
السادويي  الدادإان  إشان طاريان 
اثَمريكي يو  السبت املايض غارات عىل 
مديريتي باالي الرإس إنهام بإحاإظة 
صإداء، مساتهدإاً بغارتل سد الهياثم 
بإديرياة نهم، ماا أيى إىل إلحاق أرضار 

كبرية إيه.
إاستشهدت امرأة يو  أمس إأصيبت 
طفلتاان بجرإح بليغة يف قصف لطريان 
الددإان السدويي اثَمريكي عىل مإطقة 
املحجر بإديرياة باقم بإحاإظة صددة 
التاي اساتهدإها بخإاس غاارات ثالث 

مإها بذخائر عإقويية.
مان  متفرقاٌة  مإاطاُل  إتدرضات 
لقصاف  إالظالار  حيادان  مديريتاي 
صارإخاي سادويي اساتهدف مإاازَل 

املواطإل إمإتلكاتهم.
إَشانَّ طارياُن الدادإان السادويي 
اثَمريكاي، ياو  أماس، ل1 غاارة عىل 
مإطقتَاي قحازة إالطلاح بإحاإظاة 
صددة، مستهدإاً مإتلكات املواطإل.

إإاصال طارياُن الددإان اْساتهَداَف 
مديرية رصإاح بددي من الغارات، حيث 

اساتهدف بغارة إايي رحب، إيإا شان 
مرتزقاة الدادإان قصفااً مدإديااً عىل 
مدرساة إمإازل سكإية بإإطقة اثعبل 
القرامياش، مخلفااً  بإديرياة حرياب 

أرضاًرا كبرية.
إيف محاإظاة الحديادة شان طريان 
الددإان السادويي اثَمريكاي غارًة عىل 
مإطقة الدرج بإديرية الصليف، إغارة 
أخارى عىل مإطقاة الجباناة، إغارتل 
عىل مديرية الخوخة، كإا شن غارة عىل 
إايي السياني مقابل الطلدة يف نجران.

  - خاص:
قدمت قبائُل بإي حشيش إخوالن الطيال، يو  أمس 
اثحد، ل قواإل غذائية ثبطال الجيش إاللجان الشدبية 

إللإترضرين من أَبْإَاء محاإظة الحديدة.
 إأكد املشااركون عىل اْساتإَرارلم يف رإد الجبهات 
باملاال إالرجاال إالصإوي يف إجاه الدادإان اثَمريكي 
السادويي، مجديين مواقفهام الثابتة برإاد الجبهات 

إمساندة أبطال الجيش إاللجان الشدبية. 
إاستإكر املشاركون الجرائَم الوحشية التي يرتكبها 
طاريان الدادإان اثَمريكاي السادويي بحال الشادب 
اليإإاي، يف ظال صإات ُمخًز مان قبل املجتإان الدإيل 

إاملإظإات املدإية بالدإاع عن حقوق اننَْسان. 
إيعاا املشااركون كاإاَة اثحارار للقياا  بواجبهم 
الوطإي إاثخالقي يف التصّدي لقوات الغزإ إمرتزقتهم 

املإاإقل. 

وقفاٌت اْحتَجاجيٌة يف 
عدٍد من مديريات 

أمانة العاصمة للتنديد 
باْستمَرار العدوان

  - خاص:
نّظإات عدٌي من مديرياات أماناة الداصإة عقَب 
صاالة الجإدة املاضياة إقفااٍت اْحتَجاجياًة للتإديد 

باْستإَرار الددإان السدويي اثَمريكي عىل بالينا.
إاساتإكر املشااركون يف الوقفات، الجرائاَم التي 
يرتكبُها تحالاف الددإان بحل أَبْإَاء الشادب اليإإي، 
مشاريين إىل أن تلك الجرائَم تتإاىف من القيم إاملواثيل 
إاثعراف إالقانون اننَْسااني الدإيل، إكذا ما يفرضه 

من حصار جائر مإذ 20 شهراً.
إبارك املشاركون تشكيَل حكومة اننقاذ الوطإي، 
بإا يدزز مان ترتيب اثَْإَضاااع الداخلية إالصإوي يف 
مواَجهة الددإان إُمَخّططاته انجرامية، بانضاإة إىل 
الدإل عىل تحسل اثَْإَضااع االْقتَصايية إاالْجتَإاعية 

إتحقيل تطلدات الشدب اليإإي الصابر إالصامد.
كإا أكدإا أن تشكيَل حكومة اننقاذ رضإرة ملحة 
إمطلٌب شادبي، يف ظل الظرإف الصدبة التي يإر بها 
اليإن جراء اْساتإَرار الددإان السادويي اثَمريكي.. 
التالحام  إىل  اليإإاي  الشادب  أَبْإَااء  كاإاة  ياعال 
إاالصطفاف الوطإي يف مواجهة الددإان إُمَخّططاته 

انجرامية.

َمَشايُخ وأَْبَناُء مخالف سارع 
باملحويت يعلنون النفرَي 

العام ملواجهة العدوان 
اأَلمريكي السعودي

  - خاص:
أعلن َمَشاايُخ إُإجهاُء إأَبْإَاُء ُعَزِل مخالف ساارع 
بإديرياة بإي سادد بإحاإظة املحويت، يو  السابت 
املاايض، الإفاري الداا  يف مواجهة الددإان اساتجابًة 

للإَكف القبيل.
إأكد أَبْإَاُء مخالف ساارع يف لقاء حاشاد إقوإهم 
صفااً إاحاداً إىل جاناب الجياش إاللجاان الشادبية 
الدادإان إالدإااع عان الوطان إأمإاه  يف مواَجهاة 

إاْستقَراره.
كإا أكادإا اساتدداَيلم يعاَم الجبهاات بالرجال 
إاملاال إالدتااي ملواجهاة الدادإان إُمَخّططاتاه التي 

تستهدُف اليإن أرضاً إإنَْساناً.
إبارك املشاركون يف اللقاء تشكيَل حكومة الوإاق 
الوطإي بإا يسهُم يف الحفاظ عىل الإسيج االْجتَإاعي 
إتدزيِز التإاُساك الوطإي يف مواَجهة الددإان إتجاُإِز 

التحديات التي تواِجُه الوطن.



5 تقريرالددي )ث17(     انثإل 5 ييسإل 2016   املواإل 6 ربين اثإل ث3ل1لا

  - زكريا الشرعبي:
يتزايُد الخطُر عىل املرىض اليإإيل يَوماً إثر 
آخر إيقرتب مإهم شبح املوت يف ظل الددإان 
اثَمريكي السدويي الغاشم إصلفه انجرامي 
بداد أن يّمار الدادإان اثَمريكاي السادويي 
مستشافياتهم إنفدت بفدل حصاره الخانل 
مدظاَم اثيإياة إاملحاليل الطبياة إأإصد يف 

إجولهم ُكّل طرق الإجاة.
أَْكثَااار من 12ل مإشاأة إإحادة صحية 
مإها 0ث1 مإشاأة َإ232 إحادة صحية َإ61 
سايارة إساداف َإ2 مصانان اكساجل لي 
الحصيلاة اثإلياة ملا اساتهدإه الدادإان من 
البإياة الصحياة، إإيإاا بلاغ عادي جرحاى 
الددإان من املدنيل ل1920 جرحى مدظإهم 
من الإسااء إاثَْطَفااال إيتجاإز عدي مرىض 
الساكري مئة إعرين ألاَف مواطن إيداني 
عارات اآلالف مان املواطإل مان أَْماَراض 
الكلاوي  إالفشال  إالثالسايإيا  الرسطاان 
إتإتر اثإبئة القاتلة يف عدي من املحاإظات 
اليإإياة مان إضان اْقتَصااايي يسء تإزلل 
اثَْإَضاااع الصحية بسابب الددإان الغاشام 
نحو الكارثة إتإذر بإباية جإاعية لكل لؤالء 

املرىض.

نفاُد األدوية من مخازن وزارة الصّحة
إبحساب اساتغاثة أخرية أطلقتهاا إزارة 
الصحاة اليإإية إإن الوضن الصحي يف اليإن 
إصل إىل حد كارثي، إأن اثيإية إاملستلزمات 
الطبياة نفادت مان مخاازن الاوزارة إكذلك 
انددمات من اثساواق يف مقابال ارتفاٍع لددي 

املرىض.
إإإقااً لاذات االساتغاثة إإناه إنتيجاة 
الندادا  املحاليال الطبياة باات أَْكثَاار 5ث يف 
املائة من املختلات املركزية إنقل الد  مهدية 
بإغالق أبوابها أما  املرىض، إأن سبدة مراكز 
من مراكز غسايل الكىل أغلقت بسبب انددا  
املاواي الالزماة نجاراء عإليات الغسايل إأن 

بقية املراكز مهدية أَيْضاً بانغالق.
إكانت مإظإة الصحة الداملية قد أشاارت 
يف مساح لهاا بالتدااإن مان إزارة الصحاة 
الداماة إالساكان إىل أن 9ل مديرية من أصل 
276 مديرياة شاإلها املساح، تفتقار تإاماً 
املديرياات  إجإاايل  مان  %2ل  إأن  لألطبااء 
لديهاا طبيباان أَْإ أقال )يف ُكّل مديرياة( لذا 
بانضاإة إىل الشاحة يف تواإر اثرسة للإرىض 
يف املستشافيات املتبقية حيث يشاري التقرير 
إىل أنه لكل 10000مواطن ال يتوإر سوى 6.2 

رسير.

نفاُد األدوية املنقذة للحياة من السوق.
إىل ذلك قالت الهيئة الدامة لأليإية يف اليإن 

إن مدظام أناواع اثيإياة املإقاذة للحياة من 
ضإإهاا أيإية أَْماَراض )الكىل، التهاب الكبد، 
أَْمااَراض القلب إأيإياة كيإيائية للإصابل 
بالرسطان، الساكري، شلل اثَْطَفاال، إأيإية 
اثَْطَفاال الذين يدانون من متالزمة التإفس( 
بجانب أيإية اثَْطَفاال الذين يدانون نشااطاً 
زائاداً، لام تداد موجاوية إضاإة إىل نادرة يف 

املحاليل الوريدية.
لاذا إيوجاد يف اليإان 7 مصانان لأليإية 
أبرزلاا رشكة سابأ إارما إالركاة اليإإية 
املرصياة لأليإياة، إكذلاك مصإان بيوإارما 
املصإان الوحياد للحقان اثمباول إالركاة 
الدإائياة الحديثاة إيقتارص إنتاجهاا عاىل 
أيإية املساكإات إقط، إمن لاذا إقد توقف 
مدظإهاا عان االنتاج؛ بسابب عاد  القدرة 
عاىل اساترياي املاواي الخامة بسابب الحصار 
إبحساب الهيئاة الدامة لأليإياة إقد كانت 
لذه املصانن تغطي %15 من حاجة الساوق 
املحايل إقد انخفضت يف بداية الددإان إىل 5% 
إمن اْساتهَداف الددإان ملصإن بيوإار  الدا  
املايض إقد انخفضت إىل أقل من لذه الإسبة.
إلاذا ما رإان سادر اثيإياة املتبقية إىل 
ماا يقاارب %300 بحساب عدي مان مدراء 

الصيدليات

مرضى الفشل الكلوي على حافة املوت
يبلغ عدي مرىض الفشال الكلوي -بحسب 
ما ذكره إكيل إزارة الصحة الدامة إالسكان 
الدكتاور نارص الدرجايل- ما يقاارب 5500 
مرياض، مإهم مئاات املارىض يحتاجون إىل 
إجاراء عإلياات، إإيإا أغلقت سابدة مراكز 
أساساية أبوابها بدد أن نفادت مإها املحاليُل 
الطبياة إاثيإية الالزمة، إيهدي انغالق باقي 
املراكاز، كإا أناه إبيإإا يفارتض أن يحصل 
املريض عىل ثالِث جلسات أسبوعية ُكّل جلسة 
أربن ساعات إاِلَّ أنه إبحسب ترصيح مسؤإل 
قطاع الفشل الكلوي بوزارة الصحة املهإدس 
أمل محار ، ال يتإكن املارىض من الحصول 
عىل أَْكثَاار من جلستل إأن الجلسة الواحدة 
ال تتجاإز نصف سااعة إيداني قطاع الفشل 
الكلاوي مان اندادا  شابه تاا  يف املحاليال 
إاثيإية بسبب الحصار الذي يفرضه الددإان 
محاليال  إخصوصاا  السادويي  اثَمريكاي 
الكالسايو  إإقا ملا رصح به مساؤإل قطاع 
الفشل الكلوي بوزارة الصحة لصحيفة صدى 

املسرية.
إكان رئياس بدثاة مإظإاة أطبااء باال 
حادإي إىل اليإن إليا  ترينر، قد أَشاار مطلن 
لاذا الدا ، يف بياان نرته املإظإاة، الثالثاء 
26 يولياو 2016 إىل أن »الدادإان اثَمريكاي 
السادويي« إما يفرضه مان حظر جوي عىل 
اليإن قد أثّر بشاكل كبري عىل الوضن الصحي 
يف اليإان إعاىل قادرة املراكاز الصحياة عىل 

القيا  بدإلها.
إأإضاح، أن مراكز غسايل الاكىل تكاإح 
مإذ بداية الحرب من أجل الحصول عىل املواي 
الالزمة إاثساسية لجلسات الغسيل الكلوي.
الكلاوي  الفشال  »مارىض  أن  إأضااف، 
يواجهاون خطرا حقيقيا بسابب قلاة املواي 
الطبياة الرضإرياة املتواإارة يف البالي، حيث 
يحتااج املريض ثالث جلساات غسايل كلوي 
أسابوعياً، إلكان بسابب الظارإف الحالياة 
إإن مدظإهم ال يساتطين الحصاول إاِلَّ عىل 

جلستل إقط«.
إعاىل الرغم من لاذه االساتغاثات إاِلَّ أن 
اساتإرار الحظر الجوي إالحصار املفرإِض 
عاىل اليإان قاد إاقام مان حجام الكارثة، 
إإإقاً للإهإدس أمل محار  إإن ما تقدمه 
املإظإات الدإلية ال يفي للحيلولة يإن إقوع 

الكارثة.

مرضى الثالسيميا.. معاناة مضاعفة
يإتاج مرض الثالسايإيا عن خلال إراثي 
انتااج  يف  حااي  نقاص  إىل  ياؤيي  انحااليل، 
برإتيإاات خاصاة يف الد  تساإى الجلوبل، 
إلو املكون الرئيايس للهيإوجلوبل املوجوي 

يف خاليا الد  الحإراء.
إمااية الهيإوجلوبال لي املساؤإلة عن 
حإال اثكساجل مان الرئتال إىل مختلاف 
نقاص  ياؤيي  إبالإتيجاة  الجسام،  أجازاء 
الهيإوجلوبال إىل إقار ي  )أنيإيا(، إتكرس 
رسين يف خالياا الد  الحإاراء، إنقص كإية 

اثكسجل التي تصل أجزاء الجسم املختلفة.
إيتطلاب املصااب بالثالسايإيا الدظإاى 
عإليات نقل ي  مإتظإة إيإرية، كإا يتطلب 
املرض عالجااً محادياً مدى الحياة إيساإى 
)ييسفريال( يدإل عىل إزالة الزياية الكبرية يف 
الحديد التي تدخل إىل الجسام نتيجة نقل الد  

املتكررة.
إإيإاا يبلاغ عادي املصابال يف اليإان ما 
يقاارب ثالثال ألَف مصااب قالات الجإدية 
اليإإية ملرىض )الثالسيإيا( يف اليإن، إن نحو 
أربدة آالف مإهم باتوا مهديين باملوت بسابب 

نقص اثيإية.
إأْعلإات الجإدياة يف إقت ساابل من لذا 
الداا  عن توقف تاا  ثجهزة ساحب الحديد 
املرتاكم يف أعضاء جسام مرىض الثالسايإيا، 
إيإاا أْعلإات إزارة الصحة عن إإااة أَْكثَاار 
من 100 طفل بسبب انددا  اثيإية الرئيسية 

ملرىض الثالسيإيا إالد  الوراثي.

مرضى سرطان الدم 
خالإااً ثناواع الرسطاان اثُْخاَرى، يدتل 
رسطاان الاد  )اللوكيإياا( لو أخطار أنواع 
الرسطاان حيث ال يتكون من كتلة نسايجية 
صلبة يستطين الطبيب استئصالها إالتخلص 
مإهاا بدإلياة جراحياة إلذلاك، إاإن عالج 
رسطاان الد  مدقاد جداً، إيبلاغ عدي حاالت 
رسطاان الد  يف اليإان أَْكثَاار من 00ث حالة 
بحسب مسؤإل قسام رسطان الد  يف إزارة 
الصحة الدكتاور عبدالرحإن الخطابي مإهم 
300حالة إصلت إىل املستشفيات مإذ بدايات 
الددإان، إأن مدظإهم يإتإون إىل محاإظات 
صدادة إحجاة إاملحاإظاات التي يساتخد  

إيها الددإان أسلحة محرمة.
إيحتاج 30 باملئة من مرىض رسطان الد  
إىل السافر إىل الخاارج بصاورة عاجلاة نظراً 
لألَْإَضااع الصحية الكارثية يف اليإن؛ بسابب 
الددإان إالتي باتت غري قايرة عىل عالجهم 

إإإقاً ملسؤإل قسم رسطان الد  يف إزارة 
الصحاة إإن لاؤالء املارىض ال يتإكإون من 
الحصاول عاىل أرسة يف املستشافيات نظاراً 
لدجاز الطاقاة االساتيدابية يف مقابل توقف 

مدظم املستشفيات.
َإأََشااار الدكتاور الخطاباي إىل أن املرىض 
باتوا يقيإون يف مإازل قريبة من املستشفيات 

إتتم رعايتهم، مإولاً إىل أن لذا ال يكفي.

مرضى السكري.. انعدام األدوية يهدد 120 
ألف مصاٍب بالوفاة

احتفال الدالم يف الحايي عر من الشاهر 
الفائت باليو  الداملي ملرىض السكري، إبيإإا 
كان مارىض الساكري يحتفلاون يف عدي من 
الادإل بالخدماات الصحياة التي تُقاّد  لهم 
كان إضُن مرىض السكري يف اليإن يشتكون 
حصااَر الدادإان اثَمريكي السادويي إالذي 
أحاال بيإهم إبل الحصول عاىل الدإاء املإقذ 

للحياة 
إيزيد عادي مرىض الساكري يف اليإن عىل 
اثيإياة  إىل  يحتاجاون  مصااب،  ألاف   120

إالفحوصات الطبية بشكل مستإر.
إكانات إزارة الصحة اليإإياة قد أطلقت 
مطلن الدا  املايض اساتغاثة للإجتإن الدإيل 
إاملإظإات اننَْسااانية بيإت إيها أن اثيإية 
أإشاكت الالزمة ملرىض السكري أإشكت عىل 
الإفااي إاِلَّ أنه إمان اساتإرار التواطؤ الدإيل 
مان الدادإان اثَمريكي السادويي إإعراضه 
عن االساتغاثات املتكررة التاي أطلقتها زارة 
الصحة اليإإية إقد بات جإين لؤالء املرىض 

مهديإن بالوإاة.

الحظر الجوي.. يهدد 1500 حالة مرضية 
بالوفاة 

تتزايَاُد حدة الخطاورة يَوماً إثار آخر عىل 
املارىض اليإإيال إيقرتُب مإهم شابح املوت 
يف ظل الحصاار الخانل الذي يفرضه الددإان 
اثَمريكاي السادويي عاىل اليإان مإاذ عا  
إثإانية أِشهر، إبيإإا حال الددإان بل لؤالء 
املارىض إبل الداالج ياخال إطإهام بإإده 
لدخول اثيإية إاملساتلزمات الطبية إقصفه 
للإستشافيات إاملراإل إالصحية إإنه يقرب 
مإهام املاوت أَْكثَاار بفرضاه للحظر الجوي 

عىل البلد.
إإيإاا تفيد االحصائياات اثإلياة لوزارة 
الصحة بوإاة ما يقل عان500 حالة مرضية 
بسبب اثرضار الكارثية التي ألحقها الددإان 
بالوضن الصحي يف اليإن إمن الددإان إعد  
تإكن لذه الحاالت من إنقاذ حياتها بالسافر 
إىل الخارج بسابب الحظر الجوي اليإن يقول 
إكيل إزارة الصحة الدكتور نشوان الدطاب« 
يف ترصيح لا »صدى املسارية« إن 1500حالة 
مرضياة أُْخَرى تقاف عىل حاإة املاوت ما لم 
تتإكن من السفر لتلقي الدالج بشكل عاجل.

تعّطل معظم املرافق ال�ضحية و�ضبعة مراكز غ�ضيل كلى ونفاد الأدوية من خمازن وزارة ال�ضحة والأ�ضواق 

مرضى اليمن على حافة املوت
وفاة 500 مريض بسبب الحظر الجوي للعدوان و1500 مريض مهددون بالوفاة ما لم يتمكنوا من السفر  عاجاًل
120 ألف مريض سكري وعشرات اآلالف من مرضى الثالسيميا والسرطان والفشل الكلوي
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  - خاص:
اُف عالقاُة مرتِزقة الدادإان بإاإيا  تتكشَّ
املشاتقات الإفطياة يَوماً بدد آخار، إبدد أن 
إقف ماإيا الإفط إمرتزقة الددإان السدويي 
ميإااء  اْساتهَداف  عإلياة  إراء  اثَمريكاي 
الصليف الإفطي الدا  املإرص ، يقفون اليو  
إراء تدماري امليإااء إتدطيلاه بشاكل نهائي 
من خالل إقوإهم إراء رإض إْيَخال شاحإة 
املاازإت املخّصصة للسافيإة الدائإة صاإر 
املهدية باالنهيار إالترسب الإفطي، بالتزامن 
من تدإاد مرتزقة الددإان تدطيل أُنبُوب نقل 
الإفط الخا  من مإشاأة صاإار الإفطية إىل 

رأس عيىس.
اثُسبوَع املايض إّجه الجإرال عيل محسن 
اثحإار إزيار الإفط يف حكوماة الفار لايي 
بإَعااَية إنتااج الإفط من حقاول إقطاعات 
صاإار الإفطياة إنقلهاا إىل ميإااء الضباة 
الإفطاي يف مديإة املاكال عاصإاة محاإظة 
حرضموت إالذي يساتقبل مإذ تأسيساه يف 
الداا  1993 الإفاط الخا  من خا  املسايلة 
الثقيال عال خط يإتاد عىل مسااإة )ث13( 
كيلو مرتاً، إإإل توجيه اثحإر إإن نقل خا  
صاإر سايتم بواسطة أساطول من الإاقالت 
التابداة لتجاار موالل لاه إلحازب انْصاَلح 
إجالل لايي، رغم أن سدة الضبة ال تتجاإز 

1، 2مليون برميل. 
تدطياُل أُنبُاوب الإفط الراباط بل صاإر 
إميإااء رأس عياىس يف الحديادة إالاذي تام 
إنشااؤه عاا  5ث19 ا 6ث19 يكشاف تإاغم 
اثَْلاَداف التدمريياة للإصالاح الداماة مان 
املكاساب التي تتواإل من مكاساب املرتزقة 
إالدإاالء الخاصاة، إاثُنبُاوب الإفطي الذي 
يهدُف أَْعَداء اليإن لتدطيله مهامه يدد إاحداً 
من ضإن ثالثة خطوط أساسية لإقل الإفط 
الخاا  اليإإي مان مإاطل اننتااج إىل املإاإذ 
البحرياة يف ُكلٍّ مان البحار اثحإار إالبحار 
الدرباي، إيإتد خط اثُنبُوب مان صاإر عل 
خاوالن إذمار إالحديدة ُإُصااْوالً ميإاء رأس 
عيىس بطول )39ل( كيلو مرتاً مإها )9( كيلو 
مارتات يف املغإاورة لريتبط بالباخارة صاإر 
بالبحار اثحإر، إسادته التخزيإية 3 ماليل 

برميل، إقطر )ل2-26( بوصة. 
تدطياُل مرتزقاة الدادإان ثُنبُاوب الإفط 
الاذي يبلغ أَْينَاى مددل ضخ 15 ألاف برميل 

يف السااعة إأقىص مددل ضخ من )60-55( 
ألف برميل يف السااعة إكان قبل توقف انتاج 
الإفاط يف ابريال مان الداا  2015 يضخ 60 
ألاف برميل من خاا  صاإر الخفياف يومياً 
يهدف أيضاً لتدطيال أإل ميإاء نفطي يإإي 
»ميإااء رأس عيىس« إيأتي يف إْطار سلسالة 
اثَْعَإاال انْجَرامية التي يقف إراءلا املرتزقة 
إبإفذلاا طاريان تحالف الددإان السادويي 
اثَمريكي، إفي حل استهدَف طرياُن الددإان 
ميإاء رأس عيىس يف ييساإل املايض تسبّبت 
باندالع حريل لائل يف املإشاأة الإفطية إأّيت 
إىل ساقوط أَْكثَااار من 15 شاهيداً إعرات 
الجرحى مان عإال املإشاأة، بداد أن إقدت 
ماإيا الإفط السايطرة عىل امليإااء الذي ظل 
لسإوات خاضداً لسيطرتها بحإاية جإراالت 
كالى من الجيش التي أطاحات بها ثورة الا 

21 ماارس ل201، إاملالحاظ أن ماإيا الإفط 
عإدإا عىل اْساتهَداف ميإااء رأس عيىس بدد 
أَيَّااا  من اساتدايته رساإياً من قبل رشكة 
الإفط اليإإية إتشاكيل لجإة نَياَرة املإشأة؛ 
بهادِف تإكن الركة من اساتقبال السافن 
الدإالقة مبارشة إتفريغها يف خزانات امليإاء 
البالغة ل3 خزاناً بطاقة تخزيإية كلية تبلغ 3 

ماليل برميل تقريباً.
إتواصالً لتلك اثَْعَإال التدمريية االنتقامية 
يتدإاد الددإان السادويي بطلب من مرتزقة 
الددإان إماإيا الإفط مإن إصول شحإة من 
املاازإت االنقاذياة، ننقاذ السافيإَة الدائإة 
صاإار التاي ترساو يف موقن يبداد ث.ل ميالً 
بحريااً عان شااطئ رأس عيىس الاذي يبدد 
حاوايل 60 كام شاإال مديإاة الحديادة عىل 
سااحل البحار اثحإار، إالتي تدنات حالتها 

الفإية إأَْصابَااحت بأمس الحاجة إىل صيانه 
إتشاغيل قبل أن تترب كإية الإفط املخزنة 
بداخلها إالبالغاة مليوناً إ0ل ألف برميل من 
نفط خا  صاإر الخفياف، إرغم التحذيرات 
إاملإاشادات التي تطلقها الركة إالسلطات 
املحلياة يف محاإظاة الحديدة لتفاايي كارثة 
بيئياة قاد ال يحإاد عقبالا؛ بسابب ترسب 
الإفط من السافيإَة الدائإاة، إاِلَّ أن الددإان 
يرص عىل مإن يخول سافيإه صغرية محإلة 
بإااية املاازإت تام رشاؤلا من قبال رشكة 
انْقليْإياة  امليااه  إيخلات  اليإإياة  الإفاط 
إاملحلياة بضاوٍء أخارَض من قاوات التحالف 
إبإوجاب ترصيح يخاول إىل املوانئ اليإإية، 
إاِلَّ أن قوات تحالف الددإان البحرية إاملرتزقة 
إماإياا الإفاط املوالال للدادإان احتجازت 

الشحإَة متدإدة حدإث كارثة بيئية. 

  - رشيد الحداد:
إتَّساَن نطاُق املجاعة بفدال الحصار إالددإان السادويي 
اثَمريكاي مان مديرياات محاإظاة الحديادة إىل مديرياات 
محاإظة إب، إيف ذات الإطاق الجغرايف انتقلت جائحة املجاعة 
إساوء التغذية إىل مديريات إصاب الواقدة يف نطاق محاإظة 
ذمار، إرغم اتساع نطاق الظالرة التي تتهدي حياة اآلالف من 
اثرس؛ كون الجوع يتزامن من تصاعد اثَْماَراض يف أَْإَساااط 
املجتإان، إال أن املإظإاات الدإلية التي سابل لهاا أن حذرت 
مان تفيش املجاعة خالل الفارتة املاضية اكتفت بالصإت إلم 
تتحرك للحد من مداناة املجتإن الإاتجة عن الددإان إتشاديد 
الحصاار ضد الشادب اليإإي، حتاى إان إصلت مسااعدات 

يإلية تصل مإتهية الصالحية.
إبدد انتشاار ظالارة املجاعة من قرى املغرس إالساويل 
إالفاازه إاملدمان إاملساابحه إاملشااريل إمحاوى خلياف 
إجإيدهاا يف مديرياة التحيتاا، إىل مديرياات اللحياة إبيات 
الفقيه إالزلارة إالزيدية إالجراحاي، إلوحظ تفيش ظالرة 
ساوء التغذياة الحااي إالوخيام يف أَْإَساااط اثرس التي كانت 
تدتإد عىل الصياد التقليدي كإصدر للدخل إكذلك الداملل يف 
القطاع الزراعي؛ نظراً الْستهَداف الددإان السدويي اثَمريكي 
لقطاع الصيد التقليدي من جانب إاْساتهَداف املزارع بطريقة 
مإإهجاة، إلاو ماا تسابب بارتّيي اثَْإَضاااع االْقتَصاايية 
إاننَْسااانية، إنظاراً لتداعياات الدادإان إالحصاار انتقلت 
ظالرة املجاعة إساوء التغذية إىل مديرية إارع الددين، َإأكد 

إريُل كشاف ميداني مكون من السالطة املحلية يف املحاإظة 
إاملديرية بإشاركة عدي من املإظإات اننَْساانية املحلية، إأكد 
الفريل اننَْساااني تفيّش ظالرة الدوز إساوء التغذية الحاي 
يف عازل الداقبة السافىل إالداقبة الدلياء إاملسايل إااللإول 
إالوزيارة، إأكاد مدير مكتاب الصحة الداماة يف مديرية إرغ 
الددين الدكتور عبداملغإي عيل غالب يبوان، أن لإاك ما يقرب 
مان )2750( ما بال طفل إامرأة حامال إمرضن، إصل بهم 
الحال إىل مساتويات حرجة من ساوء التغذية الحاي إالوخيم، 

مشرياً إىل إن 39 تجإداً سكانياً بأمس الحاجة إىل االغاثة.
إىل ذلاك قالات مصاير محلياة يف مديرة إصااب محاإظة 
ذمار إن عراتِ اثرس بُدزلة بإي عيل بإديرية إصاب الساإل 
تواجه شابح املجاعة إسوء التغذية، إأإضحت املصاير أن 70 

أرسة يف الدزلة املذكورة تداني ظرإإاً إنَْساانية صدبة.
يف آخار تقاريار برنامج الغاذاء الداملي أشاار بطريقة غري 
مباارشة إىل إقاوف الدادإان إالحصاار إراء تفايش ظالرة 
املجاعة إساوء التغذية يف مديريات محاإظاة الحديدة، إأإاي 
اللناماج الداملاي التابان لألَُماام املتحادة، إىل إجاوي جيوب 
اندادا  أمن غذائي حاي إساوء تغذية حااي يف بدض مديريات 
الحديدة إبالاذات التحيتا إالخوخة إاملغالف، إيإكن أن تقوي 
لكارثة يف الوضن اننَْساااني، إأعاي ذلك إىل عدة عوامل أبرزلا 
توقف إعاناات صإدإق الرعاية االجتإاعياة مإذ بداية 2015 
التاي تغطاي لل1، 3ل1 حالاة يف الحديادة بإبلاغ 2.1 مليار 
رياال تدايل 2.ث ملياون يإالر، إضاإة إىل تدطل مصدر الدخل 
الرئيايس لساكان املديرياات السااحلية املدتإديان عىل صيد 

اثسإاك، إضالً عن نفاي املدخرات إانتشار اثمية إالفقر.
إلفت إىل ارتفاع مددل انتشار سوء التغذية الحاي الكيل بل 
اثَْطَفاال تحت سان الخامساة مان ث1 % يف أبريل ل201 إىل 
31 % يف أغساطس 2015 إأشاارت إىل أن املدادل أَْكبَاار من 
ضداف عتبة الطاوارئ التي تحديلا مإظإاة الصحة الداملية 
عإاد %15، إتطرق التقرير إىل الخصائص املديشاية لساكان 
الحديادة، حيث أشاار إىل أن ساكان تهامة يتسام ببسااطة 
الديش إاملساكن حياث تكاإح كثريٌ مان اثرس للحصول عىل 
الدخل اليومي لتأمل احتياجاتها الغذائية اليومية إيساكإون 
الدشاش، إيتإتداون بدرجاة عالية مان الصل، لكان تتابن 
اثزماات إطول إارتة الحرب أإقدلام القدرة عاىل الصإوي، 

إحول االحتياجات اثساسية للديش الكريم.
 أشاارت التقديارات اثإلياة ملجإوعة التغذياة إيف أكتوبر 
2016 إىل احتياج ث71، 7ث2 من اثَْطَفاال إاثمهات يف الحديدة 

إىل عالج سوء التغذية أَْإ خدمات الوقاية مإه.
إأإضحات أن إجإاايل املحتاجال إىل مسااعدة إنَْسااانية 
عاجلة ملواجهة ساوء التغذياة يف اليإان يف محاإظة الحديدة 
يشكلون 16.1 % من اجإايل املحتاجل ملساعدات يف اليإن. 

تقريار التغذياة الداملي الصااير عن املدهد الادإيل لبحوث 
السياسات الغذائية )IFPRI( لدا  2016، صإف اليإن ضإن 
أساوء 7 يإل مان أصال 132 يإلاة يف الدالام يف مؤرش ساوء 
التغذياة املزمن )التقز ( بل اثَْطَفاال تحت سان الخامساة، 
كإاا ُصإف التقريار اليإن ضإن أساوء 6 يإل من أصل 130 
يإلة يف الدالم يف مؤرش سوء التغذية الحاي الشديد )الهزال(. 

املرتِزقُة يعّطلون ن�ضاَط اأُنُبوب نفط �ضافر

مافيا النفط وتحاُلُف العدوان يتآمرون على ميناء رأس عيسى النفطي

مصطلح
دول الربيكس

اٌن  تجإُّ ظَهااَر  ساإواٍت  عاّدِة  مإاذُ 
يإل  ))تكتال  يساإى  يإيل  اْقتَصااايي 
 BRIC »الليكاس(( أَْإ مجإوعاة »برياك
)التاي تضام اللازيال، إرإسايا، إالهإاد، 
إالصال( التاي تحولات إىل »بريكس« بدد 
انضإا  يإلة جإوب أإريقيا، إأَْصابَااحت 
آلية مهإة لبإاء نظا  عاملي جديد، إمواقف 
الدإل املشاركة إيها متطابقة حيال مدظم 
القضاياا الدإلياة التاي من ألإهاا رإض 
الإظاا  الداملي الحاايل ذإ القطاب الواحد 
»الهيإإة اثَمريكية« عىل اثساواق الداملية، 
إالدإل عاىل االساتدداي لدخاول الدالم إىل 
نظا  عاملي متددي اثقطاب، إتأخذ مإظإة 
بريكاس عاىل عاتقها مساألة تغيري ليكل 
ساوف  تأثريلاا  ثن  الداملاي؛  االْقتَصاااي 
يإإاو، كإاا أنها تإتهاج سياساة التكامل 
االْقتَصااايي، بادالً عان الساري عاىل نهج 
سياسة انجإاع التي تإتهُجها إاشإطن. 

 للعــلم 
طالُبنا يف الخارج!

  ال تقت�ُر آث�اُر وتداعي�ات الح�رب 
دون  معين�ة  فئ�ات  ع�ى  االْقتَص�ادي�ة 
أُْخ��َرى بل تش�مل تداعياتها الس�لبية ُكّل 
أطياف الش�عب اليمني يف الداخل والخارج 
دون اس�تثناء، فبس�بب تصعي�د العدوان 
ومرتزقت�ه ومنافقيه حربه�م االْقتَص�ادية 
عى الش�عب اليمني خالل األشهر املاضية 
ُوُص��ْوالً إىل تعطيل وظائف البنك املركزي 
اليمن�ي والس�طو ع�ى االي�رادات العام�ة 
وتقاس�مها ب�ن الجماع�ات املتطرف�ة يف 
املناطق الجنوبية والرشقية، وذلك بالتزامن 
مع اس�تمرار توق�ف انتاج النف�ط والغاز 
ال�ذي يش�كل عائداته %70 م�ن إيرادات 
امُلَواَزنَة العامة للدولة واستمرار اْستهَداف 
املنشئات االْقتَص�ادية والخدمية يف املناطق 
الش�مالية، ُكّل ذلك اإلْرَه�اب االْقتَص�ادي 
ال�ذي ارتكب�ه العدوان الس�عودي تس�بب 
برتاجع االيرادات العامة ألَْدنَى املس�تويات 
مقاب�ل النفق�ات، مم�ا خل�ق عج�زاً كبرياً 
انعكس عى حياة املواطن اليمني يف الداخل 

والخارج. 
ف�اآلالُف م�ن ط�الب اليم�ن املبتعث�ن 
يف  الدولي�ة  الجامع�ات  يف  للدراس�ة 
مختل�ف دول العال�م تأثّروا بتل�ك الحرب 
االْقتَص�ادي�ة الق�ذرة مؤخ�راً، وتصاعدت 
معاناتهم بمس�تويات مح�دودة يف ماليزيا 
وروس�يا ويف األردن ودوٍل أُْخ��َرى، ولكن 
معان�ات الط�الب اليمنين الدارس�ن رغم 
مواالة الكثري منه�م للعدوان إاِلاَّ أن املجلس 
الس�يايس األعى ومن قبله اللجن�ة الثورية 
العلي�ا وضع�وا قصيتَه�م نْص�َب عينهم، 
ووّجه�وا الجه�ات املعني�ة برسع�ة ح�ل 
مشاكلهم املالية بمختلف الطرق والوسائل 

رغم العدوان والحصار.
وفيم�ا تجاهل�ت حكوم�ة الف�ار هادي 
معاناة طالب اليمن يف الخارج، أكد مصدر 
مسؤول يف وزارة املالية بصنعاء أنها تبذل 
جهوداً كبرية الس�تكمال إجراءات التعزيز 
امل�ايل بمخّصص�ات الطالب الدارس�ن يف 
الخارج للربع الرابع 2016 لكافة الجهات 
املوف�دة وبحس�ب البيانات ال�واردة منها، 
وأوض�ح املص�در أن وزارة املالية س�لمت 
البنك املركزي اليمن�ي التعزيزات الخاصة 
بذلك ليتوىل اْس�تكَم�ال إج�راءات تحويل 
مس�تحقات الطلبة املبتعثن إىل حس�ابات 
بالدن�ا  وس�فارات  الثقافي�ة  امللحقي�ات 
بالخارج خ�الل فرتة لم تتجاوز أُس�بوعاً؛ 
األخالقي�ة  باملس�ئولية  استش�عاراً  وذل�ك 

والوطنية تجاه طالبنا يف الخارج. 

َبــاب العدوان واحل�ضار اأهم الأَ�ضْ

املجاعُة وسوُء التغذية تنتقُل إىل فرع العدين َووصاب تلَحُق بالتحيتا

تم استهداف 
الميناء عسكريًا 
من قبل تحالف 
العدوان أكثر 

من مرة
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  - أمانة العاصمة:
احتفاًء بذكرى الاإاولاد الاإاباوي الاشاارياف 
عاىل صاحبهاا إآلاه أإضال الصالة إأتاّم التساليم، 
إبإشااركِة عادٍي من الدلإااء إالشاخصيات الديإية 
إاثكاييإية إالثقاإية، ُيشإت بصإداء صباح السبت 
املاايض، إداليااُت مهرجان الرساول اثعظام الثالث 
لإلبداع الفإي إالثقايف، إالذي تإّظُإه مؤّسساة انما  

الهايي الثقاإية.
إشهدت إداليُة التدشل التي أقيإت يف كلية الطب 
بجامداة صإداء حضوراً شادبياً إأكاييإيااً إطالبياً 
إاساداً، إتخللهاا مدرض إإي إمجساإات تدبريية، 
كان أبرزلاا ميالي الإبي املصطفاى إحياته إتأريخه 
إمجّسإات أخرى عّلت عن تإايي الددإان اثَمريكي 
السادويي عىل اليإن إاساتهداإه إتدمريه للإساجد 
إالبإاى التحتياة إجريإتاه الكلى بحال املدزين يف 

الصالة الكلى إمجسإات تدبريية أخرى.
شادريتل  قصيدتال  إىل  الحاارضإن  إاساتإن 
بإإاسابة املولد الإبوي للشااعر َعبدالحفيظ الخزان 
ألقالاا نيابًة عإاه إلده صالح إكذلاك قصيدة أخرى 
للشاعر مداذ الجإيد إأنشوية لفرقة أنصار الله نالت 

إعجاب الحارضين. 
إيإا ألقيت الددياُد من الكلإات املدّلة عن عظإة 

ذكرى املولد الإبوي، أشاار إيهاا املتحدثون إىل ألإية 
إقاماة مثال لاذه الفدالياات يف الارصح اثكاييإاي 

الدلإي.
إيعت الكلإاُت كاإَة الإخب السياساية إالثقاإية 
إالتدليإة إالدسكرية إاالقتصايية إبقية املؤسسات 

إىل االلتإا  إاالستإرار بإثل لذه الفداليات إرضإرة 
إقامتهاا يف كاإة املراحال باعتبار الرساول صىل الله 
عليه إعىل آله لو القائد اثعىل عبد إملا لهذه املإاسبة 

من ألإية يف حياة إإعي اثمية.
 إلفتات الكلإاُت إىل أن مهرجاَن الرساول اثعظم 
لهذا الدا  يأتي إاليإن تديُش إضداً صدباً إاستثإائياً 
جاراء الدادإان السادويي اثَمريكي، ماا يتطلب من 
الجإين اساتلها  الدرإس إالِداَل يف الصإوي إالثبات 
يف إجاه الدادإان إأن ما تواجهه اثماة من مؤامرات 
إمخططاات يكيُدلا اثعداء نتيجاة ابتداي أبإاء اثمة 
عان تداليم القارآن الكريم إعن اقتدائإا برساول الله 

محإد صلوات الله عليه إآله. 
 إسيساتإر املهرجاُن الذي تقيإه مؤسسة انما  
الهايي سابدة أيا  ابتاداًء من ل ربيان أإل ث3ل1لا 
املواإال 2 / ييساإل / ٢٠١6  ، إحتى ١٠ ربين أإل 
١٤٣8 إساتإّظُم خالله املاسااباقات إااي مجاالت 
الااشدار إنناشااي إالتاصويار الافوتاوغاراإاي؛ 
بهدف إبراز الفداليات الشابابية إتدزيز الحب إالوالء 
لخاتم البرية الرساول اثعظم محإد صىل الله عليه 
إعىل آله. حرض حفل التدشال رئيُس جامدة صإداء 
الدكتور إاوزي الصغري إرئيس رابطاة علإاء اليإن 
الدالمة شاإس الدين رشف الدين إالإاطل الرساإي 
للقوات املسالحة الدإيد الركن رشف لقإان إعدي من 

الشخصيات اثكاييإية بجامدة صإداء.

تدشنُي »مهرجان الرسول األعظم السنوي الثالث« 
بالعاصمة احتفاالً بذكرى املولد النبوي الشريف

 املشروعيُة 
 يف مواَجهة 

التبديع والعداء
الحسين بن أحمد السراجي

الدداء  شاغلتإا ماكيإاُة 
بإدزإإاة  إالتحرياض 
ات بها  التبديان التاي أصإَّ
ُخطباَة  الحارضيان  آذاَن 
الجإدة حتى صار بدُضهم 
الُخطبة إيحكي  ُر عىل  يتإدَّ
الساإاع  قبال  مضإونَهاا 
املساتإدل  آذان  ات  إأصإَّ
للهذياان انعالماي املتإوع 
إلو يشان غاراته الحإقى 
عاىل املإاسابة كإاا تشان 
الدادإان غاراتها  طائارات 
عاىل البساطاء، إال يتوقف 
اثمر عإاد ذلك، بال يتدداه 
للإإشاورات إاملطوياات إالتساجيالت التاي تغازإ اثساواق 
إاملجالس إكأن بيضة انْساااَل  يف خطر إاستإهضوا الهإم!!
كفاى.. إإا ُعااْدنَاا بحاجة للإزيد من املهاترات إلإسالط 

الضوء قليالً عىل املإاسبة تلبية لرغبة الباحثل عن السإن.

املَــْولِــُد النَّـَبِويُّ حلقة ِذْكــر: 
ااٌد -َصىَل اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالََّم-: )إذا  يقاوُل الحبيُب ُمَحاإَّ
مررتام بريااض الجإة إارتداوا(. قالوا: إما ريااض الجإة يَاا 

َرُساااْوَل اللِه؟. قال: )ِحَلُل الذكر(.
الُقاْرآن الكريم قصَّ لإا أحسَن القصص ذاكراً ميالَي عدي من 
أَنْبيَااء الله تداىل كإوىس إعيىس إيحياى إالصدِّيقة مريم ابإة 

عإران عليها السال .
إماا يا  اثماُر كذلاك إال شاك أنه يَُسانُّ االجتإااع نحياء 
مإاسابة امَلااْوِلااد الإَّابَِوّي الرياف حيث الذكر إالصالة عىل 
الإَِّباّي -َصىَل اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسلََّم- إذ االجتإاع لذلك رإضة من 

رياض الجإة بالإص الإَّابَِوّي السابل.
 

االْحتَفال باملَــْولِــد: ُسنٌة أم بدعة؟
كلإا يدلُم أن الإَِّبايَّ -َصىَل اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالََّم- لم يحتفْل 
بإولاده إلم يدع إىل ذلك لكن الله تدااىل خاطبإا بقوله: »يَا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمإُوا اْرَكُدوا َإاْسُجُدإا َإاْعبُُدإا َربَُّكْم َإاْإَدلُوا اْلَخرْيَ َلَدلَُّكْم 

تُْفِلُحوَن«.
إإحيااء امَلااْوِلااد إاالحتفاء بإياالي الهايي من إدل الخري 

الذي أُمرنا به يف اآلية الكريإة. 
ثام أيُّ ساداية إغبطاة إرسإر إندإاة لاي أعظام إأجل 
إأَْكابَاار مان الهداية التاي بُدث بها الإَِّبااّي -َصىَل اللاُه َعَليِْه 
ااد  َإآَلُه َإَسالََّم-؟ أإال يساتحل مإا لذا الإَِّبااّي الدظيم ُمَحاإَّ
-َصاىَل اللاُه َعَليْاِه َإآَلُه َإَسالََّم- أن نحتفاَي بإياليه إنَُسااارُّ 
بإقدماه؟ ال بإحرماات إال مإكارات إال رشكياات كإاا لي 
مزاعم إيعاإى من يتأذإن بهذا االحتفاء إتشاإئز نفوساهم، 
ُع رؤإساهم، إيإلئون الدنيا ضجيجااً إرصاخاً إعويالً  إتُارْصَ
إكأنَّ بيضة انْسااااَل  يف خطر، إتصيبك الدلشة إاالستغراب 
حل تدلم أن سابب الزعيل إالارصاخ إالدويل لو إقامة املوالد 
ع إيها الهدايا إالدطور إالرإائح الطيبة الدطرة إماء  التي توزَّ
الوري إالشوكوالته، إتتغإّى اثإواه إترتنم بالصالة عىل صاحب 
امَلااْوِلاااد إتُارسي ساريته الدطرة لتإاأل اآلإاق حبااً إغبطة 

إسإاحة إسالماً. 

للتأمُّل فقط: 
الُقااْرآن الكريم رسي ميالي عدي مان أنبيائه: موىس إعيىس 

إيحيى إمريم البتول.
أليس االحتفاء بإيالي َرْساااَول اللاه اقتداًء بالُقاْرآن إكفى 

به أسوة؟
إمن الشارع: -

جاءنا قوُل الإَِّبايِّ الهايي -َصىَل اللُه َعَليِْه َإآَلُه َإَسالََّم- كإا 
لاي رإاية مسالم يف صحيحه إغريه: )من سانَّ يف انْسااااَل  
ساإًة حساإًة إله أجرلا إأجر من عإل بها مان بدده من غري 
أن يإقص من أجورلم يشء، إمن سن يف انْساااَل  سإة سيئة 
إدلياه إزرلاا إإزر من عإل بها من بداده من غري أن يإقص 

من أإزارلم يشء(.
إهل لإاك أعظم ِمْن َجْإِن الإاس عىل ذكر الله إالصالة عىل 
َرْساااَول الله إلي مشاارين خريية عظيإة ياخلة تحت قول 
الحال جل إعال » َإتََداَإنُوا َعاىَل اْلِلِّ َإالتَّْقاَوى َإاَل تََداَإنُوا َعىَل 
اْنِثِْم َإاْلُدْدَإاِن » إقوله تداىل » َإاْإَدلُوا اْلَخرْيَ َلَدلَُّكْم تُْفِلُحوَن«؟.
… إلخ » ُيإِّنت  إيف ضوء الدعوة الإَّابَِويّة للحديث » من سانَّ
الكتب انْسااااَلمية بإختلاف إرإع الدين إأحكاماه، إُعِإَرِت 
املادارس إاملدالد إاملستشافيات إاملصالح الداماة، إتطورت 
اثعإاال إالوساائل إاثسااليب إانمكانياات بحساب حاجة 

اننَْساان إمصلحته.

)1(

وأنصار اهلل يدشنون حملَة )رحماء بينهم( بمناسبة الذكرى الَعِطَرة
  - أمانة العاصمة:

اَن أنصاُر  تحَت شادار »ال تبيت إجارك جائن« َيشَّ
اللاه صباَح السابت املايض بالداصإاة صإداء حإلة 
)ُرحإااء بيإهام(، إالتي تساتهدُف يف مرحلتها اثْإىَل 

اثرس اثشد إقراً يف مديريات الداصإة صإداء.
إتهادف الحإلة بحساب بيان صااير عن املجلس 
انرشايف ثنصار الله يف أمانة الداصإة، إىل إعاية إحياء 
قيام التكاإل االجتإاعي بل أبإااء املجتإن اليإإي يف 
ظل اساتإرار الحصار إالددإان اثَمريكي السادويي 
الغاشام، من خاالل توإري ما يإكن توإاريه من مواي 

غذائية إاحتياجات رضإرية.
إأكاد املجلاُس انرشايف ثنصاار اللاه، أن الحإلاة 
ساتتواصُل تباعااً من خالل اساتهداف إئاات أخرى 
كأرس املرابطل يف الجبهات إأرس الشهداء إالجرحى، 

ياعيا التجار إامليسورين للتلع لصالح الحإلة.
 إيعاا املجلاس املواطإال نإشااء قيام التكاإل 
إالرتاحام إيإا بيإهم إإإشاال مخططات الددإان يف 

الحصار إالتضييل عىل مدايش اليإإيل.
اللاه  ثنصاار  االرشايف  املجلاس  إأإضاح عضاو 
باثمانة، ضيف الله الشاامي، أن تإظيم لذه الحإلة، 
ساتكوُن بديالً عن االحتفال باثلداب الإارية إطباعة 
الشادارات إاللوحاات إغريلا، بإإاسابة قدإ  مولد 
الرساول اثعظم، إكذا تدزيز قيم التكاإل االجتإاعي 

بل أبإاء املجتإن اليإإي.
إأشاار الشاامي إىل أن الحإلاة تهادف أيضااَ إىل 
التخفيف من مداناة الفقراء إاملساكل خاصة يف ظل 
استإرار الحصار الجائر عىل أبإاء الشدب اليإإي من 
قوى الددإان.. ياعياً رجاَل املال إالخرّيين إاملحسإل 

إامليساورين من الشادب إىل يعم إمسااندة الفقراء 
إاملحتاجل تأّساياً إتجسيداً ثخالق إكر  رسول الله 

صىل الله إعليه إآله إسلم.

والصحة توّجه بمجانية املعاينة وتخفيض رسوَم 
العمليات احتفاًء بالذكرى

إّجهات إزارة الصحاة الداماة إالساكان، جإيَن 
الهيئاات إاملستشافيات إاملراكاز الصحياة الداماة 
إالخاصاة يف عإو  محاإظاات الجإهورياة بإجراء 
كاإاة املدايإاات الطبية للإارىض مجانااً إتخفيض 
تكاليف الدإليات الجراحية إالفحوصات التشخيصية 
بإسابة تصال إىل %50 إذلك بإإاسابة ذكارى املولد 

الإبوي الريف.
إعّإإات الاوزارة توجيهها إىل كاإة املستشافيات 
املراكاز الصحياة مهيباة إىل أن الاوزارة تأمال مان 
القطاعاات الصحياة أخاذ مإاسابة املولاد الإباوي 
الرياف إاالحتفاء بها بإباايرة تإدكس عىل اثرض 
بإإاح ثالثاة أياا  مان الداارش إىل الثاناي عر من 

ييسإل الجاري إكرامية للإرىض 
إنولات الاوزارة إىل أن عاىل القطاعاات الصحية 
أن تأخاذ بهاذه املباايرة من خاالل تقديام املدايإات 
املجانية إتخفيض %50 أإ أكثر من رساو  الدإليات 
الجراحياة إالفحوصاات التشاخيصية إكذلك تقديم 

الهدايا إتحسل الوجبات للإرىض.

وتدشني حملة نظافة بصعدة استعدادًا للذكرى
اساتدداياً لالحتفال بذكرى املولد الإبوي الريف، 
َيّشإت محاإظة صددة، السبت املايض، حإلَة نظاإة 
لرإن الإفاياات إاملخلفات املرتاكإة إمخلفات الدمار 

الذي خلفه الددإان اثَمريكي السدويي.
إشاارك يف الحإلاة التي يشاإها محاإاظ صددة، 
محإاد جابار عاوض، إمداه نائاب رئياس اللجإاة 
انرشاإياة، لالحتفاال باملولاد الإباوي باملحاإظاة، 
مسااعد الضيإاي َإُإكالء املحاإظاة إمادراء عإاو  
املكاتاب التإفيذية ساكان مديإة صدادة إضواحيها 
إالجامداة  املادارس  إطاالب  املختلفاة  إأحيائهاا 

إاملوظفل
إأكاد محاإاظ محاإظة صدادة عاىل أن الإظاإَة 
مساؤإليُة الجإيان تبادأ مان اثرسة إكاإاة أإاراي 
املجتإان، ياعياً جإين أبإاء املحاإظة إىل املشااركة يف 

لذه الحإلة نظهار صددة باملظهر الالئل. 
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الغرُق يف فوضى االحتالل: الجنوبيون ضائعون يف الجنوب

• الفارُّ هادي يفر إىل أبوظبي: 
االحتفاُل باستقالل اإلَمارَات 

ومنع احتفاالت استقالل اليمن
يف البدء، إقبل أيا ، تداّملت إساائُل انعال  السادويية، 
مان زيارة الفاار لايي إىل عادن، بطريقاة إاقدية تدكس 
حجام الرجل إمكانته، إقاد إصف انعال  السادويي تلك 
الزيارة بأنها »مؤقتة إستساتإر ملدة أسابوع«، إإيإا عدا 
أن الفار لايي لم يكإل اثسابوع كإا قيال، إال أن التدامَل 
ب به« يزإُر أرضاً ملدة  من زيارتاه بصفته »ضيف غري مرحَّ
مؤقتة إيدجُز عن التحرك إيها، إال أنه ما يزال يولم نفَسه 

بإمكانية أن يدوي رئيساً عىل ُكّل البالي.
يف عادن أَيْاضااً، ظهار الفاار لاايي يف غرإاة مغلقة، 
إلاو يدقد اجتإاعااً تدهد إيه بحل الكثري من انشاكاالت 
يف الجإاوب، إتزامن ذلك من ذكرى االساتقالل 30 نوإإل، 
إلإاك لم يسإح املحتلون انَماَراتيون بأن يقا  أي احتفال 

يُذّكر الجإوبيل باالستقالل من املحتلل.
لام يكإل الفار لايي اثسابوَع يف عدن كإا رساإت له 
الصحاإة السدويية، إعىل إقن القإن انَماَراتي الحتفاالت 
اساتقالل الجإاوب من املحتال الليطاناي، إر مجادياً إىل 
انَماَرات، إقالت إساائل انعال  السدويية إانَماَراتية بأنه 
إصل إىل أبو ظبي للإشااركة يف عيِد استقالل اثخرية، بدد 
أن شااركها يف مإن احتفاالت البلد الذي يريد أن يظل رئيساً 

عليه.
عياد االساتقالل الاذي مر قبال أياا  عاىل املحاإظات 
الجإوبياة، عزز من إضاوح الصورة القاتإاة التي خلفها 
االحتاالل السادويي انَماَراتاي، إفي حرضموت شااركت 
قاوات االحتاالل انَماَراتاي من القاوات التاي أرشإت عىل 
تشاكيلها، يف اعتقال إتدذيب عرات الشابان الذين كانوا 
متوجهل لالحتفال بديد االستقالل، الذي تم مإده. إيجري 
ُكّل ذلك يف إقت إن لم تكتشاف إياه القوى الجإوبية حجم 
التدماري الذي تدرضت له عىل يد قاوى الددإان، إإن الدالم 
يدرك ذلك إيلإسه، إالقوى الجإوبية التي كانت إىل ما قبل 
الددإان قايرة عىل تإظيام املليونيات، أصبحت عاجزة عن 

حإاية بدض الشبان الذين أرايإا االحتفاَل.
إتتجاىل الصاورة القاتإاة ملخّلفاات الغزإ السادويي 
انَماَراتاي للجإاوب اليإإاي، يف مإان االحتفال باساتقالل 
الجإاوب من املحتال الليطاناي يف 30 نوإإال، إبدالً عن 
ذلك رإدت االعال  انَماَراتياة إأقيإت االحتفاالت يف جزيرة 
ساقطرى اليإإية، احتفاالً بديد اساتقالل انَمااَرات الذي 

يواإل الثاني من ييسإل.

• الرياُض تحتجزُ العميَد الحارثي.. 
اختباُر مستوى انكسار القوى الجنوبية

ُساوء حظ القوى الجإوبية املوالية 
لقوى الدادإان، قايلا نحَو الضدف، 
ساواء يف خضم التإاإاس انَماَراتي 
السادويي إاختاالف أَْلاَداإهإا يف 
الجإاوب، أَْإ يف خضم اتفاق قطبَي 

الغزإ يف بدض اثمور.
الغازإ حجاَم  قاوى  إتادرك 
الضدف إالتفكياك الذي ألحقته 
الجإوبياة،  القاوى  أإسااط  يف 
إلذلاك باتات توقان االلانات 
الجإوبية، مختلًة  بالقياايات 
بذلاك مدى التصادّع الجإوبي، 

إكان آخر تلك االختبارات ما جرى للدإيد 
مسافر الحارثي الاذي تم تدييإُاه قائداً للواء 19 مشااة 
يف محاإظاة شابوة، قبال أن يتم عزلُه قبل أياا  من قبل 
السدويية، بل إإضده تحت انقامة الجلية يف الرياض.
إرغم أن إساائَل إعالميًة كانت قد كشفت عن إجوي 
ُمَخّطط لقوى الددإان بتحريٍض من قبل حزب انصالح، 
لإلطاحاة بالدإيد مسافر الحارثي من قيااية اللواء 19 
مشاة يف شبوة، إال أن قبائل بلحارث يف املحاإظة أإضحت 
يف رسالة للفار لايي ما تدرض له الحارثي يف الرياض.

إبحسب الرساالة الصايرة عن مشايخ إأعيان قبيلة 
بلحارث يف مديرية عسايالن بشابوة، إالتي يقولون إيها 

أنهام تفاجاأإا بدعاوة املرتزقة 
محإد املقديش للدإياد الحارثي 
إأضااف  ماأرب.  إىل  للتوجاه 
مشاايخ بلحاارث أناه إيف ماأرب 
تم اساتدعاء الحارثاي إىل الرياض 
ثساباب مجهولة، إلإاك تم إبالغه 
بإقال مهامه كقائد للواء 19 مشااة 
يف شابوة اىل املرتازق اللاواء صالاح 

الكليبي.
إتضيف رساالة مشايخ بلحارث أن 
السادوييل مإدوا الدإياد الحارثي من 
الداوية إأبقوه تحت انقاماة الجلية يف 

الرياض.
إطالب مشاايخ قبيلة بلحارث بإطالق 
الحارثاي إإعااية إىل مإارساة مهاماه. إلدي املشاايخ 
بالتصديد يف حال اساتإرار احتجاز الحارثاي الذي قالوا 

إنه ستكون له تداعيات خطرية.
إرغم تهديد قبائل بلحاارث بالتصديد، إال أن مصاير 
جإوبياة مإالضة للددإان، أكدت أن القوى املتورطة من 
الدادإان تدرك أنهاا إصلت ملرحلة الضداف إأنها لم تدد 
قاايرة عىل تإفيذ تهديداتها، مشارية إىل أن قوى الددإان 
لم تقد  عىل إلانة القياايات الجإوبية إال بدد أن ضإإت 

أنها قد أضدفتها إقسإتها إىل عدة إصائل.

• الشرعيُة املزعومُة تحتفُل بأعالم 
االنفصال يف الواليات املتحدة 

تشاّجن الواليات املتحدة اثَمريكية، أيّة إصائل أَْإ تحركات، تسااعد يف إنفاذ 
مرإع التقسيم الذي تديره إاشإطن يف اليإن، أما املسؤإلون بحكومة املرتزقة 
يف إاشاإطن إهم ليساوا ساوى رجال أَمريكا الُجُدي، عىل رأساهم الدإيل أحإد 
عاوض بن مبارك املداّل من قبل الددإان سافرياً لدى إاشاإطن، إالدإيل خالد 

اليإاني، مإدإبهم لدى اثمم املتحدة.
إفي إالية شايكاغو اثَمريكية، أقيم احتفال قيال إن جإوبيل توّلوا إقامته، 
غري أن الدإَر اثَمريكي برز من خالل رمي إاشإطن بَرُجَليها بن مبارك إاليإاني 
اللذين ظهرا يف االحتفال، إالتقطت الصور لهإا تحت »علم االنفصال« اثمر الذي 
جدل الصحفي املوايل للددإان إاملتواجد يف إاشاإطن »مإري املاإري« يكتب مدلقاً 
عىل الصورة »الرعية تتغإى بالوحدة اليإإية يف الرياض، إتطدإها يف شيكاغو، 
مان خالل تاجر اثقإشاة السافري الرخو أحإد عاوض مبارك، إتاجار الدطور 

املزيفة السفري يف اثمم املتحدة خالد اليإاني«.
الدإر الخطري الذي يلدبه »أحإد عوض بن مبارك« تإفيذاً للإرإع اثَمريكي 
الراماي إىل تفكياك اليإن، إفي الوقات الذي كتب بن مباارك يف صفحته بتويرت، 
مهاّدياً اليإإيل باساتإراِر الحصار االقتصايي عإدما قاال: إن مرإع اثقاليم 
يساري إىل االما  عسكريا إاقتصاييا إسياساياً، إإيإا يتداَرُض مرإع اثقاليم 
مان »الدإلة الجإوبية« التي تطالب بهاا بدض الفصائل الجإوبية، إال أن الدإليَة 
بن مبارك يظهر يف الحالتل؛ كونهإا يؤييان يف نهاية املطاف إىل الغاية اثَمريكية 

املتإثلة بإرإع »تقسيم اليإن«.

عاىل أنقااض مرتِزقاة »باالك إإتار«، يداإُي 
تحالُاُف الدادإان محاإالِتاه البائساة للسايطرة 
عاىل الساواحل اليإإياة، يف إقات تؤكاد املصاير 
الدساكرية، أن حجام التجهيزات إاالساتددايات 
ثي تحارك من لذا الإاوع، سايفاجئ الددإ عىل 
نحاو يفوُق املفاجآت التي حّطإت آماله عىل مدى 
الشاهور الدريان املاضياة. إلي، كإاا تتحّدث 
املصااير، جالزياٌة عىل كاإاة املساتويات اللية 
إالبحرية، إأن ما يإتظر الددإ سيقيض عىل آماله، 

يف إرض إرايته عىل اليإن.
مكشاوإة،  باأإراٍق  الدادإان  قاوى  تلداب 
للدالام  اثَمريكاي  التوظياف  مان  مساتفيدًة 
إمإظإاتاه بإاا إيهاا اثمام املتحادة، مان أجل 
ل من عإلية السال  إاستغالل الوقت نعاية  التإصُّ
محاإالته للسيطرة عىل السواحل اليإإية، إلو عن 
قة عىل  طريِل تدريض مئات املرتزقة ملحارق محقَّ
غارار ما حدث إيحدث لهم يف صحراء ميدي، التي 
رغم جغراإيتهاا املكشاوإة، إال أن أبطال الجيش 
إاللجان الشادبية لإاك، تإكإاوا من كرس مئات 
املحااإالت التي أعلن عإها الدادإان إألقى بكامل 
ثقله إيها، إلم يحصد ساوى املجاازر التي نقلها 

انعال  الحربي.
تكشاف مصاايُر مرتزقاة الددإان عان إجوي 
عإليات تحشيٍد باتجاه باب املإدب إالبحر اثحإر، 
بالتزاُمان مان تكثيف طاريان الددإان السادويي 
اثَمريكي، لغاراته عىل مختلف مديريات محاإظة 
الحديادة، إال أن تلك املصاايَر كشافت أَيْاضاً عن 
إجاوي تصدُّع كبري يف صفاوف املرتزقة، إتقول إن 
نحاَو ألَفي مرتِزق من أبإااء املحاإظات الجإوبية 
مإان تم تدريبُهم يف ارترييا، انساحبوا أمس اثإل 
من مدساكرات املرتزقاة إعايإا إىل عادن بدد أن 

اكتشافوا أنه تم إرساالُهم لخوض مدركة لم يتم 
االتفاق عىل خوضها.

إيجاري ُكّل ذلاك بالتزامن من رسياان اتفاق 
مسقط إالحديث عن الخطة اثمإية لحل اثَْزَمااة 
اليإإية، غري أن يإَل الددإان إاملرتزقة يستفيدإن 
مان توظياف الواليات املتحادة للإواقاف اثمإية 
إالدإلياة، التي تتغاىض عن التصديد الدساكري، 

إرإض الددإان إاملرتزقة للحلول السياسية.

باملقابال لام تقاْف قاواُت الجياش إاللجاان 
الشادبية، موقاَف املتفرج، إلم تغفال مطلقاً عن 

تحاركات إُمَخّططاات املرتزقة، إلاي بالخلات 
املرتاكإاة، تؤّكاد أنهاا قد أعادت الُداّدة ملثل لذه 
املواجهة، إداىل الصديد الدساكري، تخبئ القوة 
الصارإخياة املزياد مان املفاجآت، إعاىل اثرض 
الشادبية،  إاللجاان  الجياش  أبطاال  يتإركاُز 
بتجهيزاتهام التي تؤكد املصاير الدساكرية، أنها 
قاايرة إبجادارة عاىل صد أياة محاإلاة إحإاية 
الساواحل اليإإياة من أية محاإلاة عدإانية، كإا 
سابل لها أن أإشالت كثرياً مان امُلَخّططات، التي 
باتت الياو  تدتإد عىل الحارب انعالمية، إتكرار 
تصديار الولام بإمكانياة أن يحقل الدادإان أّي 

اخرتاق عسكري يحسن إضده التفاإيض.
إيإكن تلخيص ما يإكن أن يحدث يف السواحل 
الغربياة اليإإية، لاو أن لإاك ُمَخّططااً عدإانياً 
ملضاعفاة مداناة اليإإيل، يف مقابل اساتددايات 
عالية من قبل الجيش إاللجان الشادبية، نحباط 
أية محاإلاة، يدتقد الددإان أنها ماا تزال مإكإًة 
طاملاا لإااك »إقاوي« لهذه الحارب، إلذلاك إإن 
القضياَة التي تدإر حولها الكثري من التسااؤالت، 
ترتكاز حول ما إذا كانت القاوى الجإوبية ما تزال 
خاارج الوعي إساتظل تإقاُي إراء الدادإان الذي 
لم يحقل للجإوب ساوى خارإج محاإظاته عن 

السيطرة إتوسن التإظيإات االجرامية، إلل جاء 
انساحاُب آالف املقاتلل إإعايتهام إىل عدن، بدايَة 
صحوة جإوبية، أ  أنها مجري حالة شاذة تدل عن 

خالإات »ياخلية«؟
رغم أن القاوى الجإوبية املتوّرطة من الددإان 
مسؤإلة عن قراراتها، إال أنها أَيْاضاً إقدت يف إّخ 
الددإان. إفي الوقت الذي بدأ اليأس يسايطر عىل 
الإظا  السادويي من أن تتإكَن مليشايا انصالح 
مان تحقيال إائادة سادويية يف إطار الدادإان، 
بادأت القإوات الفضائياة، بتوجيه اللاو  ملرتزقة 
انصاالح، يف مقابل كيال املديح للقاوى الجإوبية 
املتورطاة بالددإان، إالاذي أيى النساياقها إراء 
إىل  تاوّزع مقاتليهاا  إباتات  السادويي  الإظاا  
الحدإي السادويية، إتساتقبلهم يف الصإاييل بدد 
لقوا مصارَعهم بشاكل جإاعاي يف صحراء البقن 

إغريلا من الجبهات.
إيإَن املديح الذي كّلف القوى الجإوبية الكثري، 
إإنهاا يف نهاية املطاف لم تحُصد أياة إائدة تدوي 
عاىل املحاإظاات الجإوبية، ساوى أنهاا جّريتها 
مان أية مظالار لألمن، حياث باتات التإظيإات 
االجرامية تإاارُس التفجريات إاالغتياالت يف عدن 
ا عىل الصديد املدييش، إإن قوى  يف إَضِح الإهار، أَمَّ
الدادإان التي تضاخُّ املاليل إاملددات الدساكرية 
إتإإحهاا للفصائال الجإوبية، لم تسااعد مطلقاً 
يف تحسال مديشاة ساكان املحاإظات الجإوبية 
الذين بادأت أصواتهم تتداىل نسابياً، بدد أن بدأت 
تدرك أن ما كان يساإى عإلية »التحرير« لم تكن 
يف حقيقة اثمر سوى توظيف للجإوبيل يف خدمة 
الإظامل السادويي إانَماَراتاي إبالتايل املرإع 
اثَمريكي، إيإا تغارق املحاإظات الجإوبية يف ُكّل 

أنواع املشاكل بشكل لم يسبل له مثيٌل.

السواحُل الغربية.. استعداداٌت عالية يف مواجهة ُمَخّططات العدوان

يرصده/ إبراهيم السراجي

تحّول الجنوُب اليمني، إلى مسرح كبير، لُكلِّ التناُقضات التي أفرزها العدوان، في ُكّل الجوانب، وفي خضم ُكّل ما يجري هناك ذابت القوى 
ُخ اإليماُن لدى شريحة كبيرة من أبناء  الجنوبيُة وتالشى حضوُرها وموقعها القيادي في مناطقها، وفي ُكلِّ منعطف سياسي َأْو عسكري، يترسَّ

الجنوب، بأن العدوان قد ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الجنوبية، وخلق فوضى خطيرًة تهدد مستقبل الجنوب أوالً واليمن ثانياً.
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)و�ضوُل 4 حافالت حتمُل ُجَثَث املرتزقة اإىل منفذ الوديعة ومئاُت املجندين اجلدد ين�ضحبون من معارك باب املندب وتعز(

الخالفاُت تعِصُف بقيادات مرتِزقة العدوان
  - خاص:

تتفاَقااااُم الخالإااُت بل أََيَإات الدادإان يف محاإظة 
تدز إثساباٍب مختلفة أبرُزَلا التسابُُل املحإوُ  للحصول 
عىل الدعم املايل إاملإاصب إالسالح من يإل الددإان، حيث 
أَيَّت الرصاعاات عىل اثموال املتدّإقة من الخارج إىل تباُيِل 
االتهاماات بل قااية الفصائل املتإاحرة، يف إقت تسادى 
لتثبيت حضورلا يف امليدان من خالل السايطرة عىل أجزاء 
إاسادة مان املحاإظة، اثمر الذي اندكاس عىل الوضِن يف 

تدز بشكل عا . 
مصاايُر محلية يف املحاإظاة أّكدت أن التياَر السالفي 
بقيااية »أباو الدبااس« إاملرتباط بإاا يساإى »أنصاار 
الريداة« التابان ملاا يساإى »القاعادة« يحااإُل إرَض 
سايطرته عىل اثجازاء التي تقان تحت سايطرة مرتزقة 
الددإان، يف إقات يحاإل تجإن انصاالح التحكم بالقرار 
من خاالل محاإلاة إخضاع كاإاة الفصائل تحات قياية 

إاحدة.
محااإالُت حازب انصاالح السايطرة عاىل الفصائال 
املختلفة ليس بجديد، حيث سبل أن حاإل تحت مسإيات 
مختلفاة جإن كاإاة الفصائل تحت قيااية إاحدة، اثمر 
الاذي تسابّب يف نهاياة اثمار يف حادإث اشاتباكات بل 
الفصائال إخارإج مجامين مسالحة عن املكوناات التي 
شّكلها انصالح كإظلة إقياية ملا يسإى »مقاإمة تدز«.
إيدإل تياُر السلفيل تحت قياية »ابو الدباس« التابن 
لتإظيام القاعادة يف الجبهاة الرقية، غاري أن محاإالِت 
ل انَماَرات التي تُبدي  انصاالح اثخرية يإدته إىل طلب تدخُّ

موقفاً مإالضاً لإلخوان املسلإل. 
مصاايُر مختلفاة أشاارت إىل أن سالفيي تداز طلبوا 
اَل يإل الدادإان ملإن تجاإزات حازب انصالح يف تدز  تدخُّ
إمإارساات أَْعَضاء الحزب من املسالحل تجاه مسلحي 

الفصائل اثخرى. 
إيادإر الارصاع حالياً بال أباي الدباس الاذي يتلقى 
الدعم من السادويية إانَماَرات إبال القيايي يف انخوان 
املسالإل خالد إاضال املدعو  كذلك من السادويية إمن 

تيار انخوان. 

ترقيُة قيادي يف القاعدة إىل ُرتبة عقيد:
يف ذات الساياق تداإلت إساائُل إعالمية مذكرًة رسإيًة 
تتضإن رسالًة من قائد اللواء 35 مدرع يف تدز تطالب إيه 
الفار لايي بإصدار قرار ترقية لادايل عبده إارع عثإان 

الذبحاني )أبو الدباس(.
إتشاري اللقياة إىل أن لاايي سابل َإإعاد برتقية أبو 
الدبااس امُلإَضم إىل اللواء 35 مادرع إيدوي تأريخ الوثيقة 
املإشاورة إىل مطلان الدا  الحاايل، إلو ما يؤّكاد حقيقَة 
امُلَخّططاات الرامياة إىل محاإلاة رشعإة إجاوي القاعدة 
إمإحهاا مالّرات الوجوي إمقومات التوسان إاالنتشاار 

تحت ما يسإى الرعية. 
إرغام أن اللقياة تؤكاد أن أبا الدباس محساوٌب عىل 
اللواء 35 مدرع الذي يقويه املحساوب عىل التيار اليساري 
عدناان الحإاايي إاملدّل من قبال لاايي، إال أن مصايَر 
توقدات أن يكون لاايي بالفدل قاد أصدر قاراَر الرتقية 

بشكل غري مدَلن، حيث يحاإل لايي اللدب عىل تإاقضات 
اثََيَإات يف تداز، مساتفيداً من حالة التوتر التي شاهدتها 
عالقاة الحإايي بانصالح يف إرتات ساابقة إتذّمر بدض 
الفصائل من سادي انصاالح للتحكم بالقرار الدساكري 

إاثمإي يف املحاإظة. 
الدالقاُة بل انصاالح إأبي الدباس لي أيضاً شاهدت 
مراحاَل توتار يإدت اثخاري قبل أشاهر إىل الكشاف عن 
حجام اثماوال التي تلقالاا انصالح كدعم ماايل من قبل 

السدويية، اثمر الذي أثار حفيظة انصالح. 

مئاُت املجّندين يرُفضون املشاَركَة يف معارك تعز: 
اا يف جبهات تداز إباب املإادب إقاد أَيَّت الخالإاُت  أمَّ
الكبريُة بل قيايات املرتزقة إىل انْساَحاب مئات املسلحل، 
بدد أن حاإلت قياياٌت عسكرية موالية للددإان الزج بهم 
يف املداارك الدائرة يف تداز، إلو ما يإدهام يف نهاية اثمر 
إىل االنْساَحاب، يف إقات تحدثت إساائل إعالمياة أن ما ال 

يقلُّ عن 1500 مان املجإدين الُجُدي مان أَبْإَاء املحاإظات 
الجإوبياة رإضوا االنضإا  إىل املدارك إقّررإا االنْساَحاب 

من مدسكر يف مإطقة الليقة بددن. 
إكان املئاُت من املجإدين قد سابل أن رإضوا املشاركة 
يف عإلية عساكرية خّطاط لها الددإان تهدُف لالساتيالء 
عىل الساحل الغربي قبل أن يتم نقلُهم إىل عدن حيث كانوا 

يتلقون تدريباٍت مكثفًة يف أرترييا. 
إتتحدث مصاير متددية أن أَبْإَاَء املحاإظات الجإوبية 
أيركاوا حجَم امُلَخّطط الذي يراي لهم يف الزج بهم يف مدارك 
الدإاع عن الددإان إأتباعه، حيث أَيَّت الخساائر الفايحة 
التاي تلقالاا أتباع الدادإان يف مداارك الحادإي إىل تغيري 
مواقاِف الكثريين تجاه عإليات اساتقطاب الشاباب من 

املحاإظات الجإوبية إنقلهم للحدإي. 
إكانات اثنبااُء الاواريُة من مإفاذ الوييدة قاد أكدت 
إصاول ل حاإالت تقال عرات الجثامال للإجإدين من 
أَبْإَاء املحاإظاات الجإوبية إذلك خاالل اليومل املاضيل 

كانوا قد لقوا حتوإهم يف مدارك ميدي إالبقن. 

خالفاٌت يف العند وأخرى يف شبوة: 
خالإاٌت أخارى تدصاف بالقيايات الدساكرية، حيث 
أشاارت املدلوماات إىل رإاض قائاد محاور الدإاد، إضل 
حسن، تساليم قياية املحور إىل ثابت جواس بحسب قرار 
لايي الذي قىض بتديل حسان قائداً للإإطقة الدسكرية 

الرابدة.
 أّما يف شابوة إقد رإضات قبائل بلحارث قاراَر لايي 
القاايض بتغيري قائاد اللواء 19 مسافر الحارثي إإحالته 

للتحقيل يف الرياض إإضده رلن االْحتَجاز. 
إرإض َمَشايُخ إأعياُن بلحارث إأَبْإَاء مديرية عسيالن 
يف رساالة موّجهة لاا لايي )حصلت صدى املسارية عىل 
نساخة مإها( قراَر اْحتَجاز الحارثي إإقالته من مإصِبه، 
مطالبال بَدويتاه ملزاإلة عإلاه، إمؤكدين أن اْساتإَراَر 

توقيفه ستكوُن له تداعياٌت خطرية.

وعوُد هادي وبن دغر ب�ضرف الرواتب تذَهُب اأدراج الرياح

اْحتَجاجاٌت يف عدن ولحج وأبني رفضاً لسياسة التجويع 
  - خاص:

الجإوبياُة  املحاإظااُت  تازاُل  ال 
تشاَهااُد اْحتَجاجاٍت إاسادًة جراء 
ما إصلت اليه أَْإَضااُع املواطإل من 
باؤس إمدانااة رغم إعاوي الددإان 
تلاك  بتحسال  املرتزقاة  إتدهادات 
اثَْإَضااع، غاري أن الددإان إمرتزقة 
ال يزالاون يدإلاون عاىل اْساتهَداف 
اليإإيال يف كاإاة املحاإظات، إلو 
ما اندكس عىل الوضاِن االْقتَصايي، 
إقرار الفار لايي نقل البإك املركزي 
ال تزال تداعياته الخطرية تتسن يوماً 
بدد آخار، اثمر الذي يإان املواطإل 
يف محاإظاات جإوبياة إىل الخارإج 

مجدياً للإطالبة برصف الرإاتب.
محتجاون  قطان  لحاج  إفاي 
الشاارع الرئييس يف املديإاة، ما أيى 
إىل توقاف حركة السايارات، يف إقت 
لدي املحتجاون بالتصديد يف حال لم 
تتم االساتجابة ملطالبهام املتإثلة يف 

رصف الرإاتب. 
إشكا املشااركون ما إصلت إليه 
أَْإَضااُعهام االْقتَصايية، مؤكدين أن 
السالطات لم تإفذ إعويلا يف رصف 

الرإاتب. 
إكان لاايي إقبلاَه بان يغر قد 
إعادا برصف الرإاتب خالل اثشاهر 
املاضياة، إال أن تلاك الوعاوي ذلبت 

أيراج الرياح.
عدن لي اثخرى كانت عىل موعٍد 

مان خارإج تظالارات اْحتَجاجية 
خاالل اليومال املاضيال، أبرزلاا 
إقفة اْحتَجاجياة اثحد أما  رشكة 

الإفط. 
إكان املشاركون يف االْحتَجاجات 
قد رإداوا الإتااٍت ترُإُض سياساة 
الفسااي  إترُإاُض  التجويان 

إاملفسدين. 
إشاهدت زنجبار يف أبل تظالرًة 
اْحتَجاجيًة لي اثكل مإذ أساابين، 
الطريال  املحتجاون  قطان  حياث 
الداا  الراباط بال عادن إزنجبار، 
إيإا اتجهت مساريٌة أخرى لتطوَف 
قْطاَن  إتحااإَل  املديإاة  شاوارَع 
الطرقاات؛ إذلاك للإطالباة برصف 

الرإاتب.

أبو العباس يستعيُن مجّددًا باإلَماَرات على إصالح تعز، ووثيقٌة تطاِلُب هادي 
بتنفيِذ وعده بترقية قياديٍّ في القاعدة بعد ضّمه للواء 35 مدرع 

قراراُت هادي تتسّبب في خالفاٍت بين القيادات الميدانية، وقبائُل 
بلحارث بشبوة تحّذُر من اْستمَرار اْحتَجاز قائد اللواء 19 في الرياض
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مهإدس/ 

عامر محمد هزاع 
 املدير التإفيذي

مهإدس/ 

صادق محمد مصلح 
 رئيس مجلس انيارة

يطيُب لإا كاإَة الداملل يف

شركة يمن موبايل
َ  بأصدق التهاني إالتليكات إىل جإالري شدبإا اليإإي الصامد الدظيم  أن نتقدَّ

إإىل املجلس السيايس اثعىل مإثالً بالرئيس/ صالح الصماد

إإىل حكومة اننقاذ الوطإي مإثلًة برئيسها/ د. عبدالعزيز بن حبتور 

بمناسبة العيد الـ 49 لالستقالل 
وكذا تشكيل الحكومة

راجل من الله الديل القدير أن يُديَد لذه املإاسبَة الوطإيَة الدظيإة 
إالشدُب اليإإيُّ يف أمن إسال  إشإوٍخ إاستقالل
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لام يكان قاراُر تشاكيل حكوماة إنقاذ 
إطإي يف صإدااء عابثاً، كإاا يرص البدض 
عاىل تقديإاه، من خاالل التسااؤل الهازئ 
الاذي يقاول: »ماا إائادة الحكوماة يف لذا 

الوضن؟« 
الحقيقة أن تشاكيَل لذه الحكومة، كان 
أمراً رضإرياً مإذ إرتة طويلة، إلي ليسات 
خطوًة سياسايًة مهإة إقاط، إبالإظر إىل 
الوضان الاذي إرضه الدادإان عاىل اليإن، 
يإكان أن نقول بأنإا كإا مان البداية بأمّس 
الحاجاة إىل حكوماة تكاون جهًة رساإية 
لتسايري أمور الباالي، حيث حارص الددإان 
كثارياً عاىل التالعاب باثإضاع السياساية 
إاالْقتَصايياة، إاساتطاع إيجااَي الكثري من 
الثغرات التي إشل يف الوصول من خاللها إىل 
ألداإاه، إلكإها كانت ثغارات موجوية عىل 
أية حال.. إكان سابب إجوي لاذه الثغرات 
لاو الفاراغ »الحكوماي« الاذي كان أظهر 
الباالي، كإا لو أنها عىل حاإة الفوىض يف أي 
إقت، إلو لم تكن الجهوي املبذإلة من القوى 
الوطإية يف الداخل عىل مستوى عاٍل َلحدثت 
تلك الفاوىض التي حاإل الدادإ يإدإا إليها 

أكثر من مرة.
 كان عاد  إجاوي حكومة، لو السابَب 
اثبرَز يف مرالإة الددإان عىل خلخلة إشال 
الصاف الوطإاي؛ ثن غيااب الحكومة كان 
يُفرّس -من جانب ماا- بأنإا نإتظر أن تدوَي 
حكوماة لاايي، أَْإ نتوصل مدهام إىل حل، 
إكأنإاا لم نكن نساتطين مالء الفراغ الذي 
تركاه أإلئك املرتزقة، إلهاذا حرص الددإان 
عىل إبقااء ذلك الوضن إحااإل محاربة أية 
خطوة تهادف إىل توحيد الجهاوي إالوصول 
عىل تشاكيلة إطإياة تحكم الواقان، إكان 
يُقاد  تلك الصاورة املزيفاة للدالام، إالتي 
توضاح أن مان يقفاون ضاد الدادإان يف 
اليإان لام أطاراف شااذة لم تساتطن أن 
تالز إجويلاا عاىل الواقان كاا »يإلة«.. 
إكان الدادإان يإارس أالعيباه االْقتَصايية 
إانعالمياة إالسياساية عىل لذا انسااس، 
حتاى يأتي يف أياة مفاإضات إيقاول عإّا: 

»انقالبيال ليس لهام حل يف أن يكوناوا ِنّداً 
لحكومة إيإلة مدرتف بها يإلياً ».

حبال  عاىل  السادويية  لدبات  لقاد 
»الرعياة«، إجدلتها ُعذراً لكل تصديداتها 
الددإانياة ضاد الشادب اليإإاي، برغم أن 
لاذه الرعياة كانات إماا تازال، رشعية 
زائفة إغري موجوية عاىل الواقن، إباملقابل 
كان صإاوي اليإإيال يف إجه الدادإان لو 
الرعياة الحقيقة الواقدياة، إبذلك تكون 
اثإلوياة ملن له رشعية الشادب يف »الحكم« 
إمإارساة اثماور كاا »يإلاة«.. إبدبارة 

أبسط: نحن أإىل من الخونة بالحكومة.
بتشاكيل الحكوماة، نكاون قاد قّدمإاا 
للدالام صاورًة متكاملاة عان »الرعياة« 
الحقيقية التي يجب أن تؤخذ بدل االعتبار، 
إلاذا ال يدإاي أباداً أن موقفإاا الراإاض 
للدادإان كان غاري رشعاي قبال تشاكيل 

الحكوماة؛ ثن الحكوماة ليسات إاِلَّ إليادة 
املوقف.. إن الدادإان اآلن ليس أما  ما كان 
يقاول عإاه »جإاعاات« بل يإلة بشاكلها 
املدارإف إالطبيدي، إإوق ذلك لي ليسات 
مجاري تشاكيل سايايس زائاف، كحكومة 
املرتزقاة؛ ثن حكوماة صإداء لديهاا إاقٌن 
تحُكإاه، إبإجاري أن تبادأ لاذه الحكومة 
عإلهاا إيإيض الوقات عىل ذلك، سايكون 
إاضحااً للدالام أن ما يحادث يف اليإن ليس 
»انقالباً« كإا تقول السدويية، إأن اليإإيل 
ليساوا »مليشيات« كإا تقوُل قإاة الحَدث.. 
إبالتايل سيكون عىل ُكّل الحسابات أن تتغري 

بإا يإاسب الواقن الجديد.
حكوماُة صإداَء ساتكون مدطًى جديداً 
مإاذ اآلن يف ُكّل الارؤى إالخطاوات املتدلقة 
باليإان، إإحان اآلن شادٌب يحكم نفساه 
بشكل مإّظم، إبالتايل ال حديث عن انقالبات 

إماا إىل ذلك مان أعاذار الدادإان، إبدبارة 
أخارى: لذه الحكومة ستساد ثغرات كثرية 
كانت تُساتخد  من قبال كأعذار نطالة أمد 
الددإان سواء من ِقبل السدويية أَْإ من قبل 
»إلاد الشايخ« إأمثاله، إبالتاايل: لن نكون 
بحاجة إىل إقإاع أحد بأنإا نداإن عن ساياية 
بلدنا إنحإي أرضإا إ«يإلتإا«، َإإن لم يدِن 
لذا ارتفاَع سقف مطالبإا يف أية مفاإضات 
قايمة، إهو يدإي بالتأكيد انخفاض سقف 

التدجرف السدويي.
جديادة،  مرحلاة  إىل  مإتقلاون  نحان 
لها مالماح جديدة، غاري تلك املكاررة التي 
بأالعيبهاا،  السادويية  تفرضهاا  كانات 
مرحلة جديادة يحدي مالمحهاا اليإإيون.. 
إاليإإياون إحدلام كإاا كاناوا مإاذ أإل 
الدادإان، لم من يساتطين تغياري الواقن، 

إإرض املستجدات.

 ماذا دار بني هادي 
وولد الشيخ؟!

يف الحقيقة، إن الساؤاَل الذي قرأتإوه ليس جاياً كإا يبدإ، 
إإاا الذي يإكان أن يدإَر بال مبدوث أَُماإاي يدإل ملصلحة 
السادويية، إ«رئياس« ُإضن يف لذا املإصب كاي يدإل لإفس 

املصلحة السدويية؟ 
مان املضحاك أن نتخيّل حاواراً جااياً إحقيقياً يادإر بل 
لاايي إإلد الشايخ يف عادن، إإن جهاة: إلد الشايخ يدرف 
جياداً إبشاكل كاٍف أن لايي ليس رئيسااً بالشاكل املطلوب، 
إإنإا ُيمية بيد السادويية، إإذا أراي إلد الشايخ أن يطرح عىل 
لايي شيئاً إسيإّرره أإالً عىل السلطة السدويية التي بدإرلا 
ساتحّرك لايي كإا تشاء، إمن جهة أخرى: إلد الشيخ يدرف 
أيضاً إبإفس القدر من الكفاية، أن املشاكلة لي بل اليإإيل 
إالددإان السادويي، إأن لايي لم يكن أسااَس املشكلة حتى 

يكون رأيه يف أي أمٍر من اثمور عىل مستوى من االعتبار.
 لام تكن ساوى تإثيلية أخارى ضإن سلسالة طويلة من 
التإثيلياات التاي لداب إيها إلد الشايخ يإر »الوسايط« بل 
لايي إاليإإيل، نبداي السادويية عن املشاهد، إِحيلة أخرى 
إمكاررة من حيل إلاد الشايخ للتضليل السايايس إمطإطة 
الدادإان، إبالتاايل إولد الشايخ يحاإل أن يدوَي إىل نشااطاته 

إتحركاته من جديد.
عىل أياة حال: نحن ندرُف جيداً مشاكلتإا من السادويية، 
إإلد الشايخ يدرف جيداً أنه ليس بوساده أن يكون أيلى مإا 
كان عليه مإذ أإل الددإان، إلن يقإَدإا أنه ذلك الوسيط الطيب 
الذي يسادى للساال  إإنهااء الحارب؛ ثناه إذا كان يريد ذلك 
بالفدال، إالطائاراُت التي تقصف اليإإيال تتلقى اثإامر من 
الإظاا  السادويي إليس من الُغرف التي يساكن بها »لايي« 

يف الرياض أَْإ يف عدن.

إضاءة

َإّلابي، إمن ألامِّ قيايات حزب انصالح )عضو الهيئة 
الدلياا إرئيس املكتب التإفيذي للحازب يف عإران(، إطبداً 
لو ابُن الشايخ الراحل عبدالله بن حسال اثحإر، إلو ما 
الً ليكوَن أيَّ يشء يريُده: قيايي سايايس،  يجداُل مإه مؤلَّ

شيخ قبيَل، تاجر كبري.. إبدإن أيّة صدوبة.
كان »حإياد« بالإسابة لغلإاان حازب انصاالح أعىل 
شاأناً مان اليدإماي نفساه، إقاد كان الراعي الرساإي 
لاا »بدرإمات« التدرياب إالتكتاالت الشابابية إالطالبية 
إالجاناب االساتقطابي، إالكتّااب إالصحفيال املطبّلل، 
إبالتايل الدعم املايل، إالوسااطات إما إىل ذلك، إلو الجانب 

اثلّم بالإسبة لإلصالحيل.
حل كان لاشام أخاوه يتقّطُن للإاارة يف الدصيإات، 
كان حإيد يظَهُر كتاجر كبري مسالم إمشارك يف مشارين 
ِعْإالقة، إله عالقات إاسادة بالصفقاات »الإفطية« غري 
املرإعاة، إقد كان لو رئيَس لجإة الإفط إالتإإية ياخل 
مجلاس الإاواب اليإإاي إإكيل رشكاة أركايياا الإفطية 
التاي احتكارت رشاء نصاف إنتااج اليإان الإفطاي مان 
عاا  ل199 إحتى 2009 بأقّل من سادر الساوق، حساب 
موساوعة »إيكبيديا« الُحرة، إتواصل املوساوعة حديثها 
يف لذا الشاأن كالتايل: )حاإاظ حإيد عىل احتكاره بخطف 
إتهدياد املإاإسال، إإقااً لفيكتورياا كالرك مؤلفة كتاب 
»اليإان: الرقص عىل رؤإس الثدابل« إإن اثحإر مدرإٌف 
بإإارسااته التجارية القريبة من قطاع الطرق إاستغالله 

لإفوذ إالده نثراء نفسه(.
بذلك يكون حإيد لو أكثَر أإالي »الشايخ« استفايًة من 
نفاوذ أبيهم يف الدإلة أإالً، إثانيااً: أكثرلم قذارًة من حيث 
استخدامه لذلك الإفوذ، إقد كان يإول الجإاعات الولابية 

إمراكزلاا التدريبياة إيسااعد يف إيخالهم إىل مؤسساات 
الدإلاة، مساتفيداً طبداً مان إجوي »عيل محسان« كذراع 
عسكرية، إاليدإمي كرجل اساتخبارات ليكّونوا مداً يإلة 

إلابية صغرية ياخل الإظا  الحاكم.
يف ٢٠١١ يإن حإيد بشاباب انصالح إىل الثورة إمّولهم 
ليساتحوذإا عىل صوِت السااحة محتِإل بجإاوي الفرقة، 
إحيإهاا كان لاو يُظِهاُر نفَساه كثائار إيرّصح بشاأن 
الثورة إالثّوار، إاتحاً قإاة ساهيل املرتبطة به مبارشًة عىل 
مرصاَعيهاا؛ للدجال إالتضليل إالتحرياض إالفتإة، إبدد 
املباايرة الخليجياة إصدوي لاايي إىل الُحكام كان لحإيد 
نفوذٌ أكل يف الدإلة، إصفقاٌت نفطية أخرى أإسان، إكان 
ضإن طاقم الدإل الوّلابي التابن لحزب انصالح يف عإلية 
»أخونة الدإلة« كإا يقال، إاثصح »يعوشتها« مإذ صدوي 

لايي إىل ما قبل ثورة الا 21 من سبتإل.
أن  الخاارج، بداد  إىل  يف ٢٠١٤ لارب حإياد اثحإار 
ساقطت يإلُة انصاالح يف اليإن، إسااإر إىل تركيا إأملانيا 
إبلدان أخرى، إعإدما شاإّت السدويية عدإانها عىل اليإن 
كان لاو من أبارز املؤيّدين للددإان؛ ثناه يرى إيه َخالصاً 
ِمان ُكّل َمان حاربوا نفاوذَه الولابي إصفقاتاه الإفطية 
إإساايه، إضاإة إىل أنه كان يف اثصال، إمن قبل الددإان، 
أحاَد ألمِّ عإالء السادويية يف اليإان، إكان يتقاىض راتباً 
مان الحكوماة السادويية إاعارتف لاو بذلك، إباّرر لو 
تلاك الرإاتب التي كان يساتلُإها لو إإخوتاه بأنها تدبريٌ 

سدويي عن »إشائج القربى«.
 إماا زال يديُش كغريه مان املرتزقة عىل أمل أن تإترَص 
السدويية عليإا إيدوُي من تركيا إقطر ليلهَف ثرإاِت البالي 

إخرياته حاكإاً باملال إالفتوى إالحزا  الإاسف.

يحررها / ضرار الطيب

مصطفى عامر*
ال أحاٌد من املقيإال يف الّرياض يفّكر 
بالقادإ  إىل صإدااء، يف الحقيقاة لقاد 
حساإوا أمَرلام مإاذ أماٍد بدياد، إلام 
حاليًا يقومون براء الدقارات إالّشاقل 
إالدإاارات يف القالرة إبداض الدواصم 
للقااية  بالإّسابة  الغربيّاة  أَْإ  الدربيّاة، 

الكبار.
شخٌص مثل ياسل سديد ندإان، عىل 
سابيل املثال، إضن ذاتاه إتأريخه للبين 
بثإاٍن مدقاول: سافارٌة يف لإادن تتحّول 
إيإاا بداد إىل لجاوٍء يائم، يتفاّرغ خالله 
لالساتإتاع بإا تبّقى له من الحياة الدنيا 

إكتابة مذكراته.
ياسال رجاٌل قإاوٌع عاىل أيّاة حال، 
إاساإه يقن يف أسفل كشاوإات مرتبات 
مإاضايلّ الّريااض، حتّى أّن الهاّوة تبدإ 
شاسادًة بل ما يتقاضاه ياسال، الّرإح 
الُقاُدس لالشارتاكيل اليإإيال، إبل ما 
يتقاضااه الُقباطي، أَْإ نرص طه، أَْإ حتّى 

مختار الّرحبي.
يف الرِّيااض جإٌن لائٌل مان التّاإهل، 
لياس بإقادإرك يف الحقيقاة أن تدريلم 
التإاًماا، ال يإكإك املجازإة بالقول أنّهم 
أحرقاوا تأريخهام؛ ثنهم باال تأريخ، إال 
يإكإاك أيًضاا التفكاري بإا خارسإه من 
الحقيقياة، يف  مساتقبلهم ثّن قيإتهام 

الظرإف الطبيدية، تساإي صفر.
لقاد كان مؤتإر الحاوار الوطإي أكل 
مفرخاٍة ننتااج ذإي القيام الّصفريّاة، 

إاالحتفاظ بهم لحل الحاجة.
إتام  الحاجاة«،  »حال  جااء  إقاد 
إلاي  متتاليال،  لدامال  اساتخدامهم 
املدة التي تفوق كثاريًا تأريخ صالحيتهم 

املدّإن، عايًة، يف أسفل الدلبة.
لؤالء كثاريإن، إمواقفهام ال تُحزن 
أحاًدا، كإاا أّن مآالتهام ال تثري الشافقة 

بقدر ما تدعو إىل نقيضها:
براإاو! لقد ُيإن إيكم أكثر من ثإإكم 

الحقيقي.

بالتأكياد لقد يخلتم يف صفقٍة رابحة، 
إاآلن إلتذلبوا إىل الفإاء بهدإء.

ا لاو مآالت  ماا يدعاوك للحازن حقًّ
الزعإااء الكباار، لياس عليهام بالّطبن 
إقد اختاارإا بيان ذإاتهام بالثّإن الذي 
يرإناه مإاسابًا، إلكان عاىل مريديهام 
الّطيبل، إقاد كإت يف يوٍ  ماا- أعرتف- 
من املداإدل الّرسال عن ياسل سديد 

ندإان.
إمان إقٍت آلخر أصايف اشارتاكيًّا يف 
الطريال، أَْإ نارصيًّا، أتحاّدث مده قلياًل، 
إأملاح يف عيإياه خوًإا من إثاارة الحديث 
عن ياسال، الدذراء القّديسة إإل إحدى 

التّوصيفات، أَْإ عن عبدامللك املخاليف.
صديقاي  للّرلاجاي،  بالإّسابة 
ياسال  كان  إقاد  الّطياب،  االشارتاكي 
أيقوناًة للوطان، إال أيري اآلن ماا لاو 

موقفه مان اثيقونة التاي تتقاىض راتبًا 
شاهريًّا رياالٍت سدوييٍّة مددإية، رغم أن 
جيفارا لم يكن امرأ سوٍء إكاسرتإ لم يُك 

بالتّأكيد بغيّا.
إقاد تابدات مقاالت ياسال اثخرية، 
لقد أصبح متسالاًل بخصوص كّل يشء، 
حيإإاا يبين الّرجال تأريخه إإنّاه أيًضا 
يفقد بريقه، أّما املخاليف إقد كتب تغريدًة 

قبل يومل يإدي إيها كاسرتإ.
حّدثات الّصفحة كّرتل، قرأت االسام 
ماراًرا، إنّاه لاو! عبدامللك املخااليف يإدي 

إيديل كاسرتإ!
أقفلات التليفون، اساتدذُت بالله من 
الّشايطان، ضحكت قلياًل، إنسايت اثمر 

برّمته.

)من حائطه في فيسبوك(

 املرتزق: 
حميد األحمر

على أبواب واقع جديد

بيُع الذات!بطاقةتعريفة:
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هل الغايُة من وجود اإلنسان: دخول الجنة والنجاة من النار، أم خالفُة اهلل يف أرضه؟
  - بشرى المحطوري:

اِهيْد الَقاِئاد َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه يف  تإااإل الشَّ
محارضة ا ملزمة ا الدرس التاسان من يرإس 
مدرإة الله مواضين عديدة، مهإة إمفيدة جداً، 
إبادأ محارضتاه بالحديث عن موضاوع الوعد 
إالوعيد يف كتب علإاء الاكال ، إانتقد تقديإهم 
لهذا املوضوع، إطرحُه بطريقة أخرى، لي التي 
تتواإال من مإهجية القارآن الكريم، مؤكدا بأن 
إعد الله إإعياده يبدأ من الحياة الدنيا، إيإتهي 
بالجإاة إالإاار يف اآلخارة، مستشاهداً كدايتاه 
َيائإااً باآليات القرآنية التاي تدعم ما ذلب إليه، 
إضارباً الكثري من اثمثلة التي تقرب املساألة إىل 
إهم املساتإن، من جهة، إمن جهة أخرى إيها 
إساقاط آليات القارآن الكريم عاىل الواقن الذي 

نديشه.

من األخطاء التي وقع فيها )علماء الكالم(: ـ 
انتقاد َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه يف بداياة املحارضة 
ا امللزماة ا علإااء الاكال  إأيائهام الإاقص يف 
توضيح املراي بالوعد إالوعيد، إأشار إىل نقطتل 

مهإتل أخطأإا يف توضيحها كاآلتي: ا

النقطة األوىل: ـ علماء الكالم.. قدموا الوعد 
والوعيد يف أضيق نطاق: ـ

إقد أإضح ذلك بقوله: ]إاملؤساف لو أن لذا 
الدإوان - الوعاد إالوعيد - لو من املباحث التي 
نقرألاا يف كتب ]علم الكال [، إالتاي تقد  إليإا 
باعتبارلاا الكتب التاي من خاللها ندارف الله 
سابحانه إتداىل، إلكن بدد لاذا الدإوان الكبري، 
تقاد  املساألة يف أضيل نطاق، إتجاد ما يبحث 
عإاه يف تلاك الفصول تحت لذا الدإاوان، لو ما 
يتدلل بإوضوع: الشافاعة، الخلاوي من عدمه، 
أإ الشافاعة للإجرمل من عدمها.. يتإاإل لذا 
املوضوع تإاإالً موجزاً جاداً، ثم نقفل صفحات 
أإ يإة ذلك الكتاب إنرى أنفسإا إكأنإا قد عرإإا 
الله سبحانه إتداىل، إعرإإا الوعد إالوعيد!![.

النقطة الثانية: ـ علماء الكالم.. أخطأوا يف 
شرح الغاية من خلق اإلنسان: ـ

إقاال يف تبيال لاذه الإقطة: ]أناه يقد  لإا 
)الوعد إالوعيد( سواًء من خالل كتب علم الكال  
أإ مان خالل ما يقد  لإا عاىل مإابرنا موضوع: 
الجإاة إالإار إقط، موضاوع الجإة إالإار، إعد 
إإعياد، إتقد  لإا الجإاة إكأنها لي الغاية من 
خلقإاا يف لاذه الدنيا، تقاد  الإاار إكأنها تكاي 
أن تكاون لاي الغاية مان إراء خلال املجرمل 
إالكاإرين يف لذه الدنياا، إيصبح املفهو  لديإا 
إاملرتسخ يف ذلإيتإا لو: كأن الإاس إنإا خلقوا 
لإاا ليديشاوا إرتة مديإاة يف لاذه الدنيا، إهي 
إقاط مجري مرإر، لاذا الوجوي لياس له لإاك 
غاياة أكثر مان أن يتإيز لإا من الذي سايإيش 
إىل الجإاة إمان الذي سايإيش إىل الإاار إقط.! 
لاذا املفهو  ناقاص جداً، إمؤثر، إله سالبيات 
كثرية إيإاا يتدلل بفهإإا للديان، إإيإا يتدلل 
حتى باعتزازنا بالدين إاستشادارنا لدظإة لذا 
الديان، مفهاو  أيى إىل جهلإاا بالغاية كلها من 

لذا الوجوي[.

ليس الغاية من خلقنا: دخول الجنة، أو النجاة 
من النار: ـ

أكد َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه بأن الحدياث عن الجإة 
إالإاار يف القارآن الكريام كان غايتاه الرتغياب 
ليدّإار  صالحااً؛  ليدإال  لإلنساان  إالرتلياب 
اثرض كإاا أراي الله، ليديل ييان الله يف اثرض، 
إلياس من أحال أن يؤمن اننساان بهإا إقط، 
ملجري انيإاان، حيث قال: ]نجد القارآن الكريم 
قد  قضياة: الجإة إالإار بكلهاا، باعتبارلا آلة 

ترغيب إترليب للبر لإا يف الدنيا ليساتقيإوا، 
لتساتقيم الحياة، لياؤيي اننساان املهإة التي 
اساتخلفه اللاه ثيائهاا، إجاء التحذيار من نار 
جهإم، جاء الحديث الكثاري عن جهإم، من أجل 
مااذا؟ ألياس من أجال أن نلتاز  لإاا يف الدنيا، 
مان أجل أن نساتقيم لإا يف الدنياا؟ ثم نأتي إىل 
تريدات لذا الدين، إإذا لاي مرتبطة بالدنيا: 
ناوع من التدامال إيإاا بيإإاا، ثياء مها  لي 
مرتبطاة بحياتإاا، مرتبطاة بكرامتإاا، بدزتإا، 
بقوَّتإاا، برإدتإاا، بسادايتإا، إيأتاي الحدياث 
عان جهإم إيتكارر يف القرآن الكريم لريساخ يف 
ذلإيتإا: أن جهإم لي للتخويف لإا لإا يف الدنيا 

إليس إقط ملجري انيإان[
إتسااءل َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه، باأن الإاس يو  
إالجإاة،  الإاار  يشاالدإن  إعإدماا  القياماة 
سايكونون مؤمإل بهإا، إهل سايإفدهإا ذلك 
انيإاان؟ حيث قاال: ]أليس الإاس سايكونون 
لإااك كلهام مؤمإال، مؤمإل كلهام، مؤمإل 
بالجإاة، إمؤمإل بالإار، لو يارى الإار أمامه، 
أليس لاذا اليقال إانيإان الواضاح؟ لكن لل 
سايإفدهم إيإانهام لإااك؟ ال. ملااذا؟ إذا كانت 
قضياة الجإاة إالإاار لي ملجاري انيإاان بهإا 
إانيإاان بك يا الله، ملااذا ال يإفدإاا انيإان بك 
إنحان اآلن يف املحار؟ - حساإاً، آمإاا -؟ لل 
سايإفن؟ ثن سااحة الدإل لي الدنيا التي كان 
املطلاوب أن تؤمن لإاك لتساتقيم تلاك الحياة، 

لتقو  بإهإتك يف الحياة عىل نحو صحيح[.

الغايُة من وجود اإلنسان.. خالفة اهلل يف 
أرضه: ـ

إأضاف َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه باأن الجإة ما لي 
إال )ماأإى( إمرجن للإااس، إكذلك الإار، حيث 
قاال: ]الغاية من الوجوي، من إجوي الإاس إهي 
لإا يف الدنيا، }َإإِذْ َقااَل َربَُّك ِلْلَإالِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل 
يِف اْثَْرِض َخِليَفاًة{ )البقرة: من اآلية30( خليفة 
ماذا يدإل؟ خليفة تساخر له السإوات إاثرض 
إما إيهإا إما بيإهإا، له يإر كبري، له يإر مهم؛ 
إتأتي الجإة للرتغيب للإؤمإل، للرتغيب للبر 
َجإيداً أن يستقيإوا، أن يلتزموا بهدي الله، إأن 
يساتقيإوا عليه، إأن يقوماوا بأعإالهم يف لذه 
الحياة إإل لداية الله سبحانه إتداىل لهم، إلو 
الاذي قال لبإاي آي  مان أإل ما ألباط آي  من 
الجإة: }َقاَل اْلِبَطا ِمإَْها َجإيداً بَْدُضُكْم ِلبَْدٍض 
ا يَأِْتيَإَُّكْم ِمإِّي ُلدًى َإَإِن اتَّبََن ُلَداَي َإال  َعُدإٌّ َإِإمَّ
يَِضلُّ َإال يَْشاَقى َإَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َإِإنَّ َلُه 
َمِديَشاًة َضإْكاً{)طاه: من اآلية-123 ل12( ألم 
ُه  يتحادث عن لذه الحياة؟. ثم يقاول: }َإنَْحُرُ
يَْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَإى{ )طاه: من اآليةل12( عإدما 
يأإي، عإدماا يرجن. إاآلخرة لاي مرجن، لي 

مأإى، إليست لي الغاية من الوجوي[.
مضيفاً أيضاً: ]مهإة اننساان يف لذه الحياة 
كبرية إإاسادة جداً، ما لي املهإة؟ لي: خالإة 
الله، لي أن يكون خليفة لله يف أرضه، إأن يسري 
يف لاذا الدالم يف عإارته إيف تطويار الحياة إيه 
عىل إإل لادي الله الذي رساإه لبإي آي  جيالً 
بدد جيل عىل أيدي رساله، إإيإا أنزله من كتبه، 
ثم من خارج عن لدي الله يدتل لإاا يف الدنيا، 
لإا يف الدنيا خبيثا، لإا مفسداً }َظَهَر اْلَفَساُي يِف 
اْلَلِّ َإاْلبَْحِر ِبَإا َكَسابَْت أَيِْدي الإَّاِس{)الرإ : من 
اآلية1ل( إال بد لإللاه، للإلك لو أن يكون لإاك 
يف لديه نظا  ما يساإى: بإظاا  الثواب إنظا  
الجازاء - الثواب إالدقاب - يكاون لإاك عقاب 
إيكون لإااك ثواب، إقد جدال جهإم يف اثخري 
لكل الخبثااء لإا يف الدنيا، من خبثت نفوساهم 
لإا يف الدنيا سايكون مأإالم جهإم.ألم يتحدث 
عن الجإة إالإار بأنها تساإى ماأإى؟ أنها أمه 
اُه َلاِإيٌَة{  التاي يأإي إليهاا؟ يرجن إليها؟ }َإأُمُّ
)القارعاة: 9(. لم يتحدث عإها بأنها لي الغاية 

من إجويه[.

ثقافة مغلوطة: ـ
إإّضاح َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه بأنه مان الخطأ 
الكباري تقديام الوعاد إالوعيد عىل أناه )الجإة، 
إالإاار( إقاط، كإا إدال علإاء الاكال ، إال بد 
أن تدارف اثماة باأن الوعاد إالوعياد يبادأ من 
لإاا، من الدنياا، إاعتقاي اثماة أن صللا عىل 
الظلم إالاذل إالهوان الذي تدياش إيه إنإا لو 
طريقهاا إىل الجإة ثقاإة مغلوطاة يجب إزالتها 
مان املجتإن، حياث قاال: ]لإاك إعاوي كثرية 
لاه يف الدنياا، إإعد عظيم يف اآلخارة، كإا لإاك 
تهديد شاديد إعقوبات يف الدنياا لإا، إعقوبات 
يف اآلخرة.إدإدما قدمت املساألة عىل لذا الإحو: 
أصبحت لديإا مفاليم كثرية مغلوطة، إأصبحت 
نظرتإاا إىل الدنياا لذه بأنهاا ينياا ال عالقة لإا 
بهاا أباداً، ال عالقة لإا بها أباداً! إإهإإا الدين يف 
إإاا اآلخرين بأنه ييان ال عالقة له  أنفساإا إإهَّ
بالدنياا، إالدنياا لذه لاي الحيااة، أي ال عالقة 
لهام بحياتإاا الدنياا. قاد  الوعد إالوعياد بأنه 
يدإاي إقط: ]الجإة إالإار[ إلم يأت حديث عإا 
إعد الله باه أإلياءه يف الدنيا، عن ما إعد الله به 
من يساتقيإون يف الدنيا، مان يهتدإن بهديه يف 
الدنياا، ألم يدد إعوياً كثرية؟ إقاد  الوعيد بأنه 
الإاار إقط!! إلم يأت حديث عن ما توعد الله به 
املجرمل إالفاساقل إالضالال إاملدرضل عن 

لديه لإا يف الدنيا[.

نعيُش حالة )عقوبة( يف الدنيا، دون أن ندري: ـ
إيف ذات الساياق أإضح َساَلُ  اللِه َعَليِْه أن ما 
تدانيه اثماة من ذل إلوان، لو بسابب بددلا 
عن كتاب اللاه، إتداليم الله، إلي عقوبة نازلة 
عليها، إمن أعجاب الدجائب، أن تدتقد اثمة أن 
صللاا عىل لذا الاذل إالهوان لو ياريض الله، 
إتتدباد للاه به!!!حياث قاال: ]إالاذي يجب أن 
نفهم: إعاداً إإعيداً، إعداً إإعيداً يبدأ من الدنيا 
لإاا إيإتهي باآلخرة، حتاى أصبحإا - لخطورة 
سالبيات لذا املفهو ، مفهاو : الوعد إالوعيد - 
أصبحإا ندياش يف حالة )إعيد( لاي مإا توعد 
الله بها من يدرضون عن ذكره، من يقددإن عن 
نرصة ييإاه؛ إأصبحإا نديش يف حالة من الذلة، 
إحالة من انلانة، إحالة من االستضداف، لي 
حالة عقوبة، إلكن ال ندتللا عقوبة، إناسل، 
بل نتدبد اللاه بها! أليس لذا مفهوماً مغلوطاً؟. 
أنت يف حالة عقوبة عىل ما قرصت إإذا بك تإظر 
إىل ما أنت إياه إتتدبد الله بالصل عليه! إتتدبد 
الله بالبقاء عليه إىل آخر أيامك؛ ثنه لكذا إهإإا: 

أن الوعيد لو ذلك الذي لو مرتبط بالإار[.

آياٌت تُدلُّ على )الوعد( يف الدنيا: ـ
إاستشاهد َسااَلُ  اللِه َعَليِْه بذكر آيات كثرية 

كلهاا تادل عىل أن الله سايكاإئ املتقال لإا يف 
الدنياا قبل اآلخارة، حيث قاال: ]ألم يذكار الله 
يف القارآن الكريام يف آيات كثرية الوعاد إالوعيد 
لإا يف الدنياا؟ }َإأن َلَِّو اْساتََقاُموا َعىَل الطَِّريَقِة 
َثَْساَقيْإَاُلْم َماًء َغَدقااً{ )الجان: 16( أليس لذا 
إعاداً إلهياً؟ }َإَلاْو أَنَّ أَْلاَل اْلُقَرى آَمإُاوا َإاتََّقْوا 
اَإاِء َإاْثَْرِض{  َلَفتَْحإَاا َعَليِْهاْم بََرَكاٍت ِماَن السَّ
)اثعاراف: من اآلية96( أليس لاذا إعداً إلهياً يف 
اراً  الدنيا؟ }َإُقْلُت اْساتَْغِفُرإا َربَُّكْم إِنَّاُه َكاَن َغفَّ
اَإاَء َعَليُْكْم ِمْدَراراً َإيُْإِدْيُكْم ِبأَْمَواٍل  يُْرِساِل السَّ
َإبَِإاَل َإيَْجَدْل َلُكاْم َجإَّاٍت َإيَْجَدْل َلُكاْم أَنَْهاراً{ 
)ناوح: 10 - 12( ألياس لاذا الاكال  إعاداً من 
ُه إِنَّ  نَّ اللَُّه َمْن يَإْارُصُ الله يف الدنياا؟ }َإَليَإْارُصَ
اللَّاَه َلَقاِويٌّ َعِزيٌز{)الحج: من اآلياة0ل(. }َإِللَِّه 
اْلِدازَُّة َإِلَرُساولِِه َإِلْلُإْؤِمِإَل{)املإاإقاون: مان 
اآلياةث( أليس لاذا إعاداً يف الدنيا؟.}َإنُِرياُد أَْن 
نَُإانَّ َعىَل الَِّذيَن اْساتُْضِدُفوا يِف اْثَْرِض َإنَْجَدَلُهْم 
اًة َإنَْجَدَلُهُم اْلَواِرِثَل َإنَُإكِّاَن َلُهْم يِف اْثَْرِض{ أَِئإَّ
)القصاص: من اآلية5 - 6( أليس لذا إعداً إلهياً 

لإا يف الدنيا؟[..

آياٌت تُدلُّ على )الوعيد( يف الدنيا: ـ
إاستشاهد أَيْضاً َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه بآيات تدل 
عىل أن الله سبحانه سيبدأ بدقوبة املجرمل من 
بَْت  الدنيا، إاآلخرة أشاد عذابا، حيث قال: ]}رُضِ
َعَليِْهاُم الذِّلَّاُة أَيَْن َماا ثُِقُفاوا إاِلَّ ِبَحبٍْل ِماَن اللَِّه 
بَْت  َإَحبٍْل ِمَن الإَّاِس َإبَاُءإا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َإرُضِ
َعَليِْهُم اْلَإْسَكإَُة ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكانُوا يَْكُفُرإَن ِبآيَاِت 
اللَِّه َإيَْقتُلُاوَن اْثَنِْبيَاَء ِبَغرْيِ َحالٍّ ذَِلَك ِبَإا َعَصْوا 
َإَكانُوا يَْدتَُدإَن{ )آل عإران: 112( أليسات لذه 
عقوبة يف الدنيا إإعيداً يف الدنيا؟ }َظَهَر اْلَفَسااُي 
يِف اْلَلِّ َإاْلبَْحِر ِبَإا َكَسابَْت أَيْاِدي الإَّاِس ِليُِذيَقُهْم 
بَْداَض الَِّذي َعِإلُوا{ )الرإ : مان اآلية1ل( أليس 
لذا إعيداً يف الدنيا أن يذيقهم؟ }إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُإا 
اْلِدْجَل َسايَإَالُُهْم َغَضٌب ِمْن َربِِّهْم َإِذلٌَّة يِف اْلَحيَاِة 
يَن{ )اثعراف: 152(  نْيَا َإَكذَِلاَك نَْجِزي اْلُإْفرَتِ الدُّ
ألياس لاذا إعياداً أن املفرتيان سايذلهم اللاه، 

سيداقبهم الله؟[.

كيف نعرُف: هل نحن يف )وعد( أم )وعيد(؟
إنبه َسااَلُ  اللِه َعَليِْه بأن اننساان يستطين 
أن يدارف من خالل الحالة التاي لو عليها، لل 
اللاه رايض عليه أ  ال، حيث قال: ]الوعد إالوعيد 
يبدأ من لإا من الدنيا؛ أنت ستساتطين أن تفهم 
إاقداك، تساتطين أن تدرف إضديتاك التي أنت 
إيهاا، لل أنت يف إعاد أإ إعيد؟ لال أنت ياخل 
مثوباة مان الله أإ ياخال عقوبة مان الله؟. لو 
كإاا نفهم الوعد إالوعيد يبادأ من لإا من الدنيا 
ملاا اختلطات اثإراق عليإاا، إأصبحإاا نتدباد 
اللاه بالبقاء عىل حالاة الذلة التي نحان عليها، 
كيف لاذا؟ أصبحات الدقوبات لإاا يف الدنيا ال 
نحاس بها، الدقوبات انلهياة، ألم يقل عن بإي 
إرسائيال عإدماا رضب عليهام الذلة إاملساكإة 
بأنه بإا عصوا إكانوا يدتدإن، أي لكذا سيدإل 
بالدصاة إسايدإل باملدتدين. لذه اثشياء التي 
نؤكاد عاىل رضإرة اعتإاي القارآن الكريم إيها 
بالاذات: أن نفهم الوعد إالوعياد انلهي بإدإاه 
الكامال، الذي يبدأ من لإا مان الدنيا إيإتهي يف 
اآلخارة. إأن ُكّل ذلك الوعد إالوعيد الذي يبدأ من 
الدنيا إيإتهي يف اآلخرة، عإدما يحدثإا عإه بأنه 
لن يتخلف، كله ليدإدإا إىل االستقامة عىل لديه، 

إالثبات عىل ما أرشدنا إليه[.

 )غفورًا رحيماً( وتناسينا أنه )شديد 
َ
عرفنا اهلل
العقاب(!!

إلفت َسااَلُ  اللِه َعَليِْه إىل أن الإاس يتداملون 
يف حياتهام بلإية من عقاب الله إشادة عذابه، 
حياث أنإا نجد من يرتكب اآلثا ، إعإدما نزجره 

عليهاا، يجيبإاا بأن اللاه لو الغفاور الرحيم!!، 
إال يتذكر بأنه أيضا: شاديد الدقاب، حيث قال: 
]انيإان السائد بالله سبحانه إتداىل لو إيإان: 
]الله غفور رحيام[ أليس كذلك؟! }نَبِّائْ ِعبَاِيي 
أَنِّاي أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحياُم َإأَنَّ َعذَاِبي ُلاَو اْلَدذَاُب 
اْثَِليُم{ )الحجار: 50( }َغاِإِر الذَّنِْب َإَقاِبِل التَّْوِب 
َشاِديِد اْلِدَقااِب ِذي الطَّْوِل{ )غاإار: من اآلية3( 
أليس يرياد أن نؤمن باثمرين مدااً؟: أنه غفور 
رحيام، إأن عذابه لو الدذاب اثليام، أنه غفور 
رحيام، إأنه شاديد الدقاب، أناه }َغاِإاِر الذَّنِْب 
َإَقاِباِل التَّاْوِب َشاِديِد اْلِدَقااِب{. أعإالإا يف لذه 
الدنيا أليسات تساري عىل شال إاحد؟ لو شل: 
))اللاه غفور رحيم((؟ أليس لذا الذي يحصل؟! 
أي إيإانإا ناقص بالإسابة لله سابحانه إتداىل؛ 
ثن انيإاان به ليس إقط إيإان بإجري إجويه، 
انيإاان باه مرتبط بانيإاان برساوله، بكتبه، 
بالياو  اآلخر.أن تكون مؤمإااً بالله ثم ال تكون 
مؤمإااً بالياو  اآلخر، أإ تكون غاإاالً عن اليو  
اآلخار، أإ ناساياً لليو  اآلخار، سايبدإ إيإانك 
باللاه سابحانه إتدااىل ذاته ناقصااً؛ ثنك إقط 
آمإات بأناه لو الغفاور الرحيم، إلاو يف نفس 
الوقت - كإا إصف نفسه، إكإا سإى نفسه -: 
امللك، القدإس، الساال ، املؤمن، الدزيز، الجبار، 
املتكل، لو غاإر الذنب، لو شاديد الدقاب، كإا 
قاال: }نَبِّئْ ِعبَاِيي أَنِّاي أَنَا اْلَغُفاوُر الرَِّحيُم{ قل 
لهم أنا لكذا، ليؤمإوا بي لكذا إيإاناً كامالً، ثن 
القضية مهإة؛ انيإان بالله سبحانه إتداىل عىل 
لاذا الإحو الكامال لو ما يدإدإاي إىل أن أرغب 

إليه إأرلب مإه إىل أن أتقيه[.

أغلُب الناس يبدو أنهم مّتجهون إىل جهنم!!
إتحادث َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه بألم شاديد عإا 
يشاالده يف آيات القرآن الكريام من حديث عن 
ألال جهإم، حيث قال: ]جهإم اليشء املؤساف، 
إالايشء الدجيب مان حالة اننساان: أن تكون 
جهإام التي تحدث الله عن شادة عذابها، تحدث 
عن حالة أللها السيئة، البالغة السوء، أن يكون 
اتجااه الإااس إليها، اتجاه الإااس، أغلب الإاس 
إليها، إتلك الجإاة التي تحدث عإها يف ُكّل كتبه، 
إإصفهاا لدباايه، القليال مإهم مان يدخلها!. 
يقاول عان جهإم، يبل لاك أن مان يدخلها لم 
أمم، أمة بدد أمة، إجيال بدد جيل: }َقاَل اْيُخلُوا 
يِف أَُماٍم َقْد َخَلاْت ِمْن َقبِْلُكاْم ِمَن اْلِجانِّ َإاْنِنِْس 
اٌة َلَدإَْت أُْختََهاا َحتَّى إِذَا  يِف الإَّااِر ُكلََّإا َيَخَلْت أُمَّ
اَرُكاوا ِإيَها َجإيداً َقاَلاْت أُْخَراُلْم ِثُإالُلْم َربَّإَا  ايَّ
َلاُؤالِء أََضلُّونَا َإآِتِهْم َعذَابااً ِضْدفاً ِمَن الإَّاِر َقاَل 
ِلُكلٍّ ِضْدٌف َإَلِكْن ال تَْدَلُإوَن{)اثعراف: ث3( لذه 
اآلية تشابه اآلية اثخرى، لتدل عاىل أن اثكثرية 
مان البر لم متجهون إىل الإار }أََلْم أَْعَهْد إَِليُْكْم 
ايَْطاَن{ )ياس: من  يَاا بَِإاي آَيَ  أَْن ال تَْدبُُدإا الشَّ
اآلياة60( لذا مإا يقاول الله سابحانه إتداىل، 
مإا سايقوله لبإي آي  يو  القيامة، إرتى كيف 
الخطاب خطاب عا  }أََلْم أَْعَهْد إَِليُْكْم يَا بَِإي آَيَ  
ايَْطاَن إِنَُّه َلُكْم َعاُدإٌّ ُمِبٌل َإأَِن  أَْن ال تَْدبُاُدإا الشَّ
اٌط ُمْساتَِقيٌم َإَلَقْد أََضلَّ ِمإُْكْم  اْعبُُدإنِاي َلذَا رِصَ
ِجِبااّلً َكِثرياً أََإَلاْم تَُكونُاوا تَْدِقلُوَن َلاِذِه َجَهإَُّم 
الَِّتي ُكإْتُاْم تُوَعُدإَن{ )ياس60-63( أليس جزءاً 
مان الاكال  مدهام؟ }اْصَلْوَلا اْليَاْوَ  ِبَإاا ُكإْتُْم 
تَْكُفُرإَن{ )ياس: ل6( قضية مؤسفة جداً، إلذا 
لاو ما كان يؤلِّم أنبياء الله يف ُكّل زمان، إلو ما 
كان يظهر عىل الرسول )صلوات الله عليه إعىل 
آله( شدة تأمله، تحرسه عىل اثمة، تلك اثمة التي 
يدياش يف عرصلا إاثمة من بداده إىل آخر أيا  
الدنيا، متألم جداً إمهتم بأمرلم جداً، يدإل بأي 

طريقة أن يدإل ما يرصإهم عن جهإم[.

ه�ذه واحدٌة م�ن الطرق الهامة التي أرش�د إليها الق�رآن الكريم، يعني 
عندم�ا نقول يتثقف اإلنس�ان بثقافت�ه، أي تعرف بينات�ه، تعرف برهانه، 
تعرف ما يهدي إليه، يف نفس الوقت تعرف الطريقة التي سلكها هو كمنهج 
يف مح�اورة اآلخري�ن، يف مناظرة اآلخرين، يف دع�وة اآلخرين، تميش عليها، 

وإال فأنت أول غالط أنت. ]مديح القرآن الدرس الرابن ص: 7[

بالنس�بة للمس�لمن أنفسهم املسلمون أنفس�هم عندما أصبحوا طوائف 
لديها عناوين داخلية؟ الس�ني يريد يحول الشيعي سني والشيعي حريص 
أن يحول الس�ني إىل شيعي، وداخل السنية الش�افعي يريد يحول الحنفي 
شافعي والحنفي يريد يحول الشافعي حنفي، وأشياء من هذه، اإلثناعرشي 
يعم�ل يري�د يحول الزيدي اثناعرشي أليس�ت هذه تحصل؟ هذه أس�اليب 
ليس�ت صحيحة، الصحيح أن�ه كيف نع�ود إىل العنوان الرئي�ي العنوان 

يَن ِعنَْد اللاَِّه اأْلِْسالُم{ )آل عمران: من اآلية 19(. األصيل: اإلس�الم لله }إِناَّ الدِّ
]سورة آل عإران الدرس الثالث عر ص: 12[ 

م�ن املنهجي�ة: هو أن تفه�م أن الدي�ن مرتابط مع بعض�ه بعض، هذه 
واح�دة، الدين بكله مرتابط مع بعضه بعض: ه�ذه تخدم هذه، هذه تهيئ 
لهذه، سواء ما كان بشكل سلوكيات، أو ما كان بشكل معتقدات، أو بشكل 

عبادات معينة، أو أقوال.]لقاء املدلإل ص: 2[ 

مقتطفاٌت نورانية

لو َفهمنا 
بأنَّ )َوْعَد اهلِل 

َوَوِعْيَدُه( يبدأ من 
الدنيا.. لـََما َتَعبَّْدَنا 
 بالبقاِء على 

َ
اهلل

حالِة الذلَّة هذه!



13 ثقافيةالددي )ث17(     انثإل 5 ييسإل 2016   املواإل 6 ربين اثإل ث3ل1لا

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

هنا  َو  هاهنا  ص��ال��ت  الظلم  ق��ات��ل  ي��ا 
ف��ظ��اي��ع أي����ن م��ن��ه��ا زن�����دك ال�����واري

أبي  َمْهد  هي  و  دي��اري  اجلنوب  أرض 
ت����ئ����ّن م����ا ب����ن س����ّف����اح و س��م��س��ار

ينهشها  و  س���ّج���ان  ق���ي���ُد  ي���ش���ّده���ا 

... ويحدو ُخطاها صوُت خّمار سوط 
مّتجر  ه���و  و  وزي������راً  ال��ق��ي��اد  ت��ع��ط��ي 

ال��ش��اري ال��ب��اي��ع  فيها  ف��ه��و  ب��ج��وع��ه��ا 
 » ع��دن   « الن��ت جل��ّ�د احلمى  فكيف 

و ك��ي��ف س���اس ح��م��اه��ا غ���در ف��ّج��ار ؟

من قصيدة
بشرى النبوءة 

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرإة الله إعده إإعيده 
الدرس الحايي عر

طــــــه
في ذكرى املولدالنبوي الشريف

 حمير العزكي

ط���ه ب���ن���ورك أح���رف���ي ت��ت��ب��اه��ى
وي��ف��وح ك��ال��زه��ر ال��ن��دي ش��ذاه��ا

ال��رؤى أف��ق  ف��ي  الكلمات  ت��ت��أأل 
زّي����ن  وج��ه��ه��ا وكساها ح��س��ن��اء  

مشكاةالضياء ال��ن��ور  ن��ور  م��والي 
ليس يضاهى ال��ك��ون  وج��ه  ورب��ي��ع 

الفضيلةوالهدى تعشقه  م���والي 
ُس������َور ب��ح��ض��رت��ه احمل����ب ت���ه��ا

تائهة ل��وح��ة  امل���رس���وم  وال��ع��ال��م 
األسى وطواها أّطرها  البؤس  في 

ع��ائ��دا يشهق  ال��ص��ع��داء  يتنفس 
م��ن م��وت��ه يَ��س��ُل احل��ي��اة ِق��َراه��ا

ط���ه ح���ي���اة ال���ك���ون س���ر وج����وده
م���ا ح��ج��م��ه��ا ك��ل��م��ات��ن��ا وع��س��اه��ا

عجزها تُ��ع��اِق��ر  ح���ائ���رة  س��ت��ظ��ل 
وت�����رى ض��ئ��آل��ت��ه��ا ب��ح��ض��رة طه

شمس الضحى بدرالسما هام العلى
ف��دا موالها ف��ج��رال��دج��ى روح���ي 

ط��ه مب��ول��دك اخل���ئ��ق صافحت

ك���ف ال���ه���دى م����دت ل���ه يُ��م��ن��اه��ا
واس���ت���ب���ش���راحل���ق امل���ب���ن ب��ن��وره

وشقاها ال��غ��وى  ُظ��لَ��م  وت��ه��اف��ت��ت 
ال� فرحة  وشارك  األقصى  وتبسم 

ب��ي��ت ال��ع��ت��ي��ق م��ع��ان��ق��ا ل��س��ن��اه��ا
بختامها احتفت  ال��رس��االت  ك��ل 

ومت��ام��ه��ا واس��ت��ق��ب��ل��ت أس��م��اه��ا
في يوم مولدك العروش تزعزعت

وال����ن����ار م����ات ل��ه��ي��ب��ه��ا ول��ظ��اه��ا
ربيعها ل��ل��ح��ي��اة  رب��ي��ع��ك  اه����دى 

وت���ف���ت���ق���ت أزه�����اره�����ا ون���داه���ا
ط����ه ه���ن���ا وع����ل����ى مي���ي���ن���ك أم���ة

ن��ف��ض��ت غ��ب��ار ش��ق��ائ��ه��ا وع��ن��اه��ا
مي��ن��ي��ة ف����ازت مب��دح��ك وال��ث��ن��اء

وب��ه��ا أش���اد أخ���وك دون س��واه��ا
فأشرقت الكرام  بعترتك  شرفت 

ب��ع��ل��وم��ه��م خ���ي���را ي���ع���م رب���اه���ا
بدرالهدى الى  الهادي  من سبطك 

واب���ن���ي���ه���م���ا ن���ف���س وم���ازك���اه���ا
يُك ول��م  القلوب  بتقواها  عمرت 

ل���ف���ج���وره���ا ح����ظ م����ع ت��ق��واه��ا
م��ن ي���وم ن��ب��أك اخل��ب��ي��ر وه���م لنا

ادل��ه��م دج��اه��ا ال��ن��ج��اة اذا  س��ب��ل 
ق���رن���اء ق���ران���ي ون�����ور م��س��ي��رت��ي

وال���ع���روة ال��وث��ق��ى ال��ت��ي ارض��اه��ا

ال� نورك  ميراث علمك قبضة من 
�����أزل����ي ي����ه����دي ك����ل ف����ج����ٍر ت���اه

ط����ه ول����ل����ع����دوان ال�����ف ح��ك��اي��ة
وحكاها فصولها  ال��دم��ار  ص���اغ 

جبالهم م��ث��ل  ال��ي��م��ان��ي��ون  وق���ف 
ش���م األن�����وف ي���ط���اول���ون ع���ه��ا

صمودهم املعتدين  فأعيا  صمدوا 
وت��س��اق��ط��ت ارت���ال���ه���م وق���واه���ا

ثباتهم امل��ؤم��ن��ون  اس��ت��م��د  م��ن��ك 
ي���ا س��ي��دي ف��ي��ك احمل����ب مت��اه��ى

ال��� ف��امل��ول��د  ب��ك نحتفي  ط��ه ه��ن��ا 
صداها القلوب  في  ذك��رى  �نبوي 

أهديتها ال��ت��ي  ل��رح��م��ت��ك  ذك���رى 
ل���ل���ع���امل���ن وق�����د ب��ل��غ��ت م���داه���ا

ذك������رى ل���ع���زت���ك ال���ت���ي ع��ل��م��ت��ن��ا
وب��ه��ا رف��ع��ن��ا ف���ي احل���ي���اة ج��ب��اهَ

بدينهم امل��ؤم��ن��ن  إع��ت��زاز  ذك���رى 
)ل���ب���ي���ك ط�����ه( مت���ل���ئ األف��������واهَ

ذك����رى ب��ه��ا ال��ب��ش��رى ألم��ةأح��م��د
وت��غ��ي��ظ ك��ل خ��ص��وم��ه��ا وع��داه��ا

ط���ه ع��ل��ي��ك ال���ل���ه ص��ل��ى دائ��م��ا
أب�����دا ص������ًة وح�����ده أح��ص��اه��ا

كلهم ب��ي��ت��ك  وآل  أخ��ي��ك  وع��ل��ى 
ووجدهاوهواها احل���روف  عشق 

 الشاعر/ أمني الجويف 
ي���ا ق��ائ��د اجمل��م��وع��ة أرس����ل له

ي��ك��س��روا ظهره ت��وش��ك��ا وق��اه��ر 
واحل���ل���ه ال��������دار  ودق  أط����ل����ق 

وف����ن����دق ال����دن����ب����وع وال����زم����ره
ب��اس��م ال���وط���ن وال���دي���ن وامل��ل��ه

ع��ل��ى س��ل��م��ان ال قصره ن��زح��ف 

الشاعر/ محمد أحمد مفلح
أهله يفقدوه  ب��ا  اليمن  ج��ا  م��ن 

م����ا ع�����اد ل����ه م����رج����اع ب���امل���ره
ف���امل���وت م���ن خ��ل��ف��ه وم����ن قبله

واب����و مي���ن داع����س ع��ل��ى ن��ح��ره
والنخله ال��س��ي��ف  ش��ع��ار  ن��ّك��س 

م����ش ك����ل م�����ره ت��س��ل��م اجل����رة

الشاعر/ عبده يحيي العلوط 
غفله  ف���ي  س��ل��م��ان  ب���ن  زال  م���ا 

وك�����ل ب���اغ���ي ح�����اق ب����ه م��ك��ره 
ال����ى عقله  ي��رج��ع  ن��ن��ص��ح��ه  ب���ا 

ال ت��أم��ن االم���ري���ك م���ن غ���دره
ل��ل��ع��ل��ه  ح������ل  ف�����آخ�����ر  واال 

ال���ك���ل ش��ع��ب��ي ق���د ن��ف��د ص��ب��ره

الشاعر/ حمري العزكي 
ق����ل ل��ل��م��ن��اف��ق وال�����ع�����دو ُق��ل��ه

ف���ي امل��ع��رك��ة ك���ً� ع���رف ق���دره
ب���ان االس����د واب��ت��ان��ت ال��رخ��ل��ة

وم���ن ن��ص��ر رب���ه ح��ص��د ن��ص��ره
محتلة االرض  ت��ب��ق��ى  ه��ي��ه��ات 

ه��ي��ه��ات م��ن��ا ال�����ذل ي���ا خ��ب��ره

الشاعر/ أبو برق الرباحي 
ي����ا ش��ع��ب��ن��ا ن���ت���وج���ه ال��ق��ب��ل��ه

وال��ع��م��ره  ل��ل��ح��ج  أو  ل��ل��زح��ف 
م���ن س���ل س��ي��ف امل���ع���رك���ة سله 

وس���ي���وف���ن���ا ب����ا ت��ق��ه��ر ال��ك��ب��ره 
العله  أس��ك��ن  م���ا  ال�����دوى  خ��ي��ر 

واح���ن���ا دوان������ا زه���ق���ة األس����رة

الشاعر/ محمد رطاس
ب���ع���ده وَرّب�������ي ال ن���زي���ل اص��ل��ه

ن��ث��ره ب��ه��ا  ق����ام  ك���ل دول�����ه  ذي 
ع���ن���دن���ا ش��ل��ه ه�����و ال  اإلث��������م 

ذّره ذي  ب���ال���ذن���ب  ن���ع���اق���ب���ه 
وم����ا ب��ن��ا اج����رم ع��رف��ن��ا اص��ل��ه

إن�����ه ي����ه����ودي ب�����ان ل���ن���ا ك��ف��ره

*البداية / ضيف اهلل سلمان
ه��������ي��������ه��������ات ي�������ق�������ب�������ل ش������ع������ب������ن������ا ال����������ذّل����������ة

ق������ب������ره ل������ل������م������ع������ت������دي  ال��������ي��������م��������ن  وأرض 
وال�����������ع�����������الَ�����������م أج���������م���������ع ل�����������و زح���������������ف ك������لَّ������ه

ب�����������������������������إذن رب�����������������������ي جن����������ع����������ل����������ه ع���������ب���������رة
)وال���������������ل���������������ه وع�����������������د ب��������ال��������ن��������ص��������ر ل�����ل�����ق�����ل�����ة

ال�������ك�������ث�������رة( ي���������خ���������زي  ب����������ا  ذي  ب������ال������ش������ك������ل 

سالٌم منتدى الشعراء
أَيها البطُل
في رثاء أخي الشهيد / 
أحمد عبدالله الكبسي

علي عبداهلل الكبسي 

س����م   أيَ��ه��ا     البطُل
س���م ك��لً��م��ا        غفلوا

س���م     م��لء     أعيننا 
س���م   كلًنا        خجل

مداد احل��زن    أرهقني
 مداد  الشوق       منفعُل

دموع العن    ما وقفت
ف���    ك���در       وال ملُل 

عليل م��ذ    رحلت أخي 
وعقلي   ك��اد       يختبُل

فيا دمعي     ودم��ع أبي 
 وي���ا وج��ع��ي مل���ن  ثكلوا 

،مل���ن أحكي مل��ن أش��ك��ي 
وأنت  العطف  ما البدُل

عجٍل  في  الشاي  شربنَا 
وضمن الكأس  من قتلوا 

ال��ع��ن   أحمدنا   ق��ري��ر 
وم���ا ن��ام��ت   ل��ن��ا  مقُل

فمي  ن��غ��م  أن���ت  حبيبي 
 وأن��ت    امل��اء   والعسُل

مبتسماً  سماك  صعَدت 
هنيئا  أيها         الرجُل

فنعم   ال���دار    تسكنها
وبئس    الدار    ما نزلوا 

أخي  أَن  الفخر   كفاني 
  إلى   الفردوس      ينتقُل

ف���� ج���������اهُ     ألط��ل��ب��ه 
 وال امل��ري��خ       أو زحُل

ن����ث����ر       سأكتبه    وال 
وال م��دًح          وال غزُل

دع���وت ال���ل���ه    مبته� 
لقاك    غدا      ولي أمُل

وداع������ا خ��ي��ر إخ��وت��ن��ا 
 وداعا    أيها       البطُل
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 متابعات فلسطينية

للذين إسَتخفُّوا باليمن: هذه قصة الشعب الذي لم يخَضْع حتى أصبح العباً إقليمياً!*
ال يإكن قراءة املشاهد اليإإي بأسلوٍب سيايٍس 
رصف. إالقصة التي تحكي مداناة الشدب اليإإي، 
لام تكن كغريلا من الحكايات. إالتاريخ الذي كتب 
أن آل سادوي استخدموا كل الوساائل نذالل شدٍب 
أعزل، إلام يإجحوا، كتب أيضاً إيف صفحات الدزة، 
ل جراحاته النتصارات، إلو  أن الشادب اليإإي حوَّ
الياو  يحجز نتائج تضحياته، بداد أن أرغم الدالم 
بأرسه عىل القبول بدإره. إيإا ال يإكن إصف عزة 
لذا الشادب، يإن الحديث عن الشجاعة، إالتي لم 
تإتقص من الذكاء إالتخطيط السيايس. إلو اثمر 
الذي أبرزته الإتائج السياسية التي يحصدلا اليإن 

اليو .

حقيقة الصمود اليمني: عزة تتصف بالشجاعة
لم تإجح السادويية يف جدل اليإن ساحتها، بل 
نجح اليإإيون يف جدلها سااحتهم. لذه باختصار، 
نتيجاة الحرب السادويية عىل اليإن. إلإا نُشاري 

للتايل:
- انقلبات التوازناات يف الحارب عاىل اليإان. 
إُمخطائٌ من يظن عكاس ذلك. إالسادويية التي 
سادت يإماً لدعم الرصاعات إإجهاض التسويات، 

باتت الياو  بحاجة لتساوية أإضاعها مان اليإن 
قبل غريه. إإدايلة انبااية مقابل الخضوع، إالتي 

حاإلت إرساءلا السدويية سقطت.
-بالإسابة لليإإيال، قدَّماوا أكثار ماا يإكان 
تقديإه. إعاىل الرغم من ذلك، باتوا اليو  يإتلكون 
قدرة عاىل املقاإمة، لام يكن يتوقدها أحاد. أثبتت 
بصإويلاا، أنها أقوى من تواطائ الدإل الخليجية 
إالغرب إأمريكا، عليها، بل إصلت لحٍد اساتطاعت 

إيه أن تُهدِّي السدويية من خالل حدإيلا.

اليمن ُيدير واقعه بذكاء!
توقيات  يف  الاذكاء  حجام  تجالال  يإكان  ال 
إتكتياكات الدإلياات التي خاضهاا اليإإيون ضد 
التهديادات السادويية عساكرياً إسياساياً. إلإا 

نقول التايل:
- يف امليدان الدساكري إارض اليإإيون مدايلة 
الرصاع. عىل الرغم من امتالكهم صواريخ باليستية 
تركولاا لوقاٍت لم اختاارإه. إتحإلوا أشاهراً من 
الددإان القايس. إحل حلًّ التوقيت املإاسب، لجؤإا 
اىل استخدا  أإراقهم، بأسالوٍب إألداٍف مدرإسة. 

لتبدأ رصخة السدويية.

-عىل الصديد السيايس، كشاف التدامل اليإإي 
يف ملاف املفاإضاات، قادرًة عاىل املإااإرة إإرض 
الارإط، إرإض التقسايم إالتأكيد عاىل تحقيل 
الراكة الوطإية. إعاد  القبول بوقف الإار إال من 

إقف الددإان.
لم يكن سلوك اليإإيل يف خانة رية الفدل إقط، 
بال كان يف أكثار اثإقاات، إداالً مقصوياً ُمادركاً، 

إاضح اثلداف.

اللعبة السياسية اليمنية: نجاٌح يف توقيت 
وأسلوب املواءمة مع السياسة اإلقليمية

نجاح اليإإياون يف الدديد من الخطاوات إالتي 
يإكن أن تكون إرصة عىل الصديد السيايس. إلدل 

أبرز ما أُنجز لو:

أوالً: تشكيل املجلس السياسي
إن تشاكيل املجلس السايايس كان مفتاح إالية 
ن  حكومة اننقاذ. إاملجلس السيايس اليإإي إامُلكوَّ
مان أنصاار اللاه إاملؤتإر الشادبي، لاو حصيلة 
التحركات الشادبية اثضخام يف اليإن، إلو بالتايل 
يُدالِّ عن ترجإٍة سياساية لرعية اساتإدلا من 

الشدب.

ثانياً: والدة حكومة اإلنقاذ
بحساب  كان  الحكوماة،  إالية  يف  التأخار  إن 
املحللال يف صالاح الشادب اليإإاي. حياث باتات 
اثإضااع الياو ، أقارب اىل إارض الشادب اليإإي 
لخياراتاه. خصوصااً أن التوقيات يحإل إشاارات 
رضوٍخ سادويي عىل الصديد انقليإاي، خصوصاً 
بدد إشل رلانات الرياض يف مدركة حلب. إبالتايل 
ستتوجه السدويية لطرح خيار الخرإج من الحرب 
اليإإية إلو أن ذلك لم يتحقل عإلياً حتى اآلن. لكن 
سيكون ساقف السادويية ُمغايراً للساقوف التي 
إضدتها يف الساابل، إلو ما سايؤثر عىل اثطراف 

التي تتبدها ياخلياً يف اليإن.
ثالثااً: إارض أجهازة الدإلاة إمإان التقسايم 

إتحقيل مطالب الشدب
إن مان ألم إنجاازات اليإان اليو ، لو سادي 
للجياش  مرجدياة  لفارض  الجديادة  الحكوماة 
إاثجهازة اثمإياة يف مإاطقهاا، إلو ما سايكون 
مقدمة لبساط سالطة الجيش عىل كامل البالي. اىل 
جانب ساديها نعاقة مشارين التقسيم التي حاإل 

البدض رشعإتها.

إذن يساري الشادب اليإإي نحاو يإٍر إازٍن عىل 
الصديديان املحايل إانقليإي. محليااً يبدإ إاضحاً 
أن اليإإيال سايرُتجإون مشااريدهم الخاصة يف 
الداخل، عل رشعإتها رساإياً. إلاو ما يُدد إنجازاً 
لشدٍب عاش سإواٍت عديدة تحت رحإة السدويية، 
بانضاإاة اىل حارٍب طويلة لم تُخضداه. بل يحذإ 
اليإان اليو  نحاو تحقيقه ملرإع يإلاٍة ناجحة، 

تإتلك قرارلا إمؤسساتها.
أماا إقليإياً، إإتائج اللدبة السياساية الداخلية 
يف اليإن باتت إاضحة. إلي ساتُبرص الإور قريباً. 
إستدكس حجم الفشل السادويي، حيث استطاع 
اليإإيون تحويل الددإان عليهم، لفرصة سياساية 
تإُقلهم نحو بلٍد مؤثر. إالحرب التي لدإت لتحقيل 
ماآرب أكل مان اليإن عىل حسااب الاد  اليإإي، 
إشالت. إبالتايل إإن نتائج لذا الفشال، ساتكون 
ُمدإية. لإقاول إن الد  اليإإي سايدإن قريباً ثإن 
عازة اليإن. إسايدخل اليإإيون التارياخ من بابه 
وا باليإن،  الدرياض، حيث سايفهم الذين اساتَخفُّ
قصاة الشادب الذي لام يخضن حتى أصباح العباً 

إقليإياً!

*الوقت التحليلي

العدو اعتقل 163 مقدسياً بتشرين الثاني ومنع سفر 112 مواطناً عرب معرب الكرامة

تساؤالٌت صهيونيٌة عن استعداد جيش الكيان ملواجهة املقاومة يف الجنوب والشمال 
م�ا زال النق�اُش يف الكي�ان الصهيون�ي ُمس�تعرًّا حول 
اس�تعداد وجهوزي�ة الجيش لخ�وض الح�رب القادمة، إْن 
كان�ت ضّد حزب الل�ه اللبنانّي، أْو امُلقاومة الفلس�طينيّة يف 

قطاع غّزة.
ويرى الكثريون من امُلحللن العسكرين ومراكز األبحاث 
االس�رتاتيجية، باإلضافة إىل العديد من الجنراالت الصهاينة 
امُلتقاعدي�ن، أنّ�ه مّرًة تلو األخرى يؤّكد امُلس�توى الس�يايّس 
والجي�ش الصهيوني عى أنّهما فش�ال يف تذوية واس�تيعاب 
املعنى العميلّ للتهديد العسكرّي، وذلك عى الرغم من معرفة 

الحقائق وقدرات العدو.
كما أّن صنّاع القرار يف تل أبيب، من امُلس�توين السيايّس 
والعس�كرّي، يقول ضابط س�ابق يف الجيش، يفشلون مّرة 
بعد األخرى يف اس�تخالص الع�ر والنتائج املطلوبة من أجل 

تحضري وتجهيز الجيش للحرب القادمة.
اللفتنان�ت كولوني�ل يف االحتياط، عام�وس كوهن، الذي 
يش�غل الي�وم مدير معهد “في�رش” الصهيوني للدراس�ات 
اإلسرتاتيجيّة، يرى أّن األنفاق التي حفرتها حماس يف عملية 
“الج�رف الصام�د” هي نموذًج�ا لإلخفاق، ولكنّها ليس�ت 

الوحيدة.
 israEl( موق�ع  ع�ى  ن�رشه  تحلي�ٍل  يف  ولف�ت 
dEFENsE(، امُلختّص بالش�ؤون األمنيّة، إىل أّن الجيش لم 
ا عى تهديد القذائف الصاروخيّة، وهو التهديد الذي  يجد ردًّ

كان معروًفا منذ س�نواٍت طويلٍة، وت�ّم التعامل معه بتأخٍر، 
وفقط يف أعقاب تعّرض الكيان لهجمٍة صاروخيٍّة قاسيٍة من 

حزب الله يف حرب لبنان الثانية عام 2006، كما أّكد.
وبحس�به، فإنّه من امُلّهم جًدا، أْن تكون تقديرات الجيش 
فيم�ا يتعّل�ق بالتهدي�دات امُلس�تقبليّة رسيّ�ًة، وبالتايل منع 
النقاش الّعام حولها، ولكن مع ذلك، أش�ار إىل أنّه من امُلحبّذ 
أْن يق�وم الجمه�ور بط�رح األف�كار، ألّن من ش�أن ذلك أْن 
يُساعد صنّاع القرار يف االمتحان، هذا إذا أخذنا بعن االعتبار 
أّن الجيش يس�تّعد بصورٍة جيّدٍة للح�رب القادمة، عى حّد 

قوله.
وش�ّدّد الباحث عى أّن السؤال املفصيلّ هو كيف ستكون 
الح�رب القادم�ة؟، ويف هذا اإلط�ار طرح كوهن ع�دًدا من 
السيناريوهات امُلتوقعة وامُلحتملة. وبحسبه، فإّن السيناريو 
األكث�ر “خط�ورًة وتطّرًفا”، ه�و قيام حزب الل�ه وحماس 
وَم�ْن معهما، بش�ّن هجوٍم عس�كرّي ض�ّد الدول�ة العريّة 
به�دف تحريك ال�”عملية السياس�يّة” التي تش�مل إطالق 
رساح”املعتقل�ن” من الس�جون الصهيوني�ة، وإقامة دولٍة 
فلسطينيٍّة، وربّما مطالب أخرى. وأوضح أّن هذا السيناريو 
ال يُش�ّكل خط�ًرا وجوديً�ا عى الكي�ان، ولك�ْن بامُلقابل من 
ش�أنه أْن يّمس مًسا سافًرا بصورة الدولة وبامُلواطنن الذين 

يعيشون عى طول الحدود الشماليّة والجنوبيّة.
كوه�ن، طرح س�يناريو آخر وبحس�به تقوم ق�ّوات من 

الكومان�دوز بالهج�وم ع�ى الكيان من ثالث جبه�اٍت يف آٍن 
واح�ٍد: قطاع غ�ّزة، الح�دود اللبنانيّة وم�ن هضبة الجوالن 
السوريّة، التي تقع تحت سيطرة حزب الله، وبحسبه يشمل 
الهج�وم، الذي لن يكون طويالً من الناحية الزمنيّة، صليات 
صواريخ وقذائف وتنفيذ عملياٍت مس�لحة يف أرايض الضّفة 
الغربيّة، الفتًا إىل أّن هذا الس�يناريو ه�و تحٍد لم يُواجهه أو 
يتعام�ل معه الجي�ش الصهيوني يف املايض، وم�ع ذلك فإّن 

خروجه إىل حيّز التنفيذ وارًدا جًدا، عى حّد قوله.
وحّذر من أّن أكثر من خمس�ن ُمستوطنٍة صهيونية تقع 
عى بعد 10 كم من الحدود اللبنانيّة ومع الهضبة الس�وريّة، 
وبالت�ايل فإنّ�ه من امُلحتم�ل أْن تقوم قّوات بريّ�ٍة بالوصول 
له�ذه امُلس�توطنات وهي راجلًة خالل س�اعة أْو س�اعتن. 
أّم�ا يف قطاع غّزة، أضاف، فإّن عمليات التس�لل إىل األرايض 
الصهيونية س�تتّم بواس�طة األنفاق، طاملا لم يتمّكن الجيش 

من إيجاد حلٍّ ُمناسٍب لها.
وح�ّذر الباحث كوه�ن م�ن أّن التنظيمات، الت�ي نعتها 
باإلرهابيّ�ة، تمل�ك القّوة الكافي�ة لتنفيذ الهج�وم واحتالل 
ه�ذه امُلس�توطنات، إذا لم يُدافع عنها بش�كٍل جديٍّد الجيش 
الصهيون�ي. وأش�ار أيًضا إىل أنّه إذا نج�ح الهجوم الثالثّي، 
فإّن التنظيمات اإلرهابيّة، بحسبه، ستقوم باحتجاز رهائن، 
األمر الذي س�يضع الجيش الصهيوني أم�ام معضلٍة كبريٍة 

وصعبٍة جًدا.

عالوة ع�ى ذلك، ق�ال الباحث إنّ�ه من امُلحتمل ج�ًدا أْن 
يضط�ر الكي�ان للتف�اوض م�ع التنظيمات، وأْن ال يُس�مح 
للجي�ش الصهيوني باس�تخدام قّوته، وبالتايل ش�ّدّد كوهن 
يتحتّم عى الجيش العمل عى منع احتالل هذه امُلستوطنات. 
وبرأيه، فإّن الجيش الصهيوني يعلم جيًّدا بوجود س�يناريو 

الهجوم الذي ذكره، ولكّن السؤال: هل استعّد ملنعه؟.
كما لفت إىل أنّه من امُلس�تحيل بناء جداٍر من الحديد عى 
طول الحدود الشماليّة والجنوبيّة، ولكن من املؤّكد واملطلوب 
أْن يتّم التخطيط واالستعداد ملنع نجاح الهجوم الثالثّي، قال 
كوه�ن، وأضاف أّن ع�دد امُلهاجمن امُلّدربن بش�كٍل ممتاٍز، 

سيصل لبضعة آالف.
وأوض�ح أيًضا أنّه من الجائز جًدا أاّل يتلّقى الكيان إنذاًرا 
ُمبك�ًرا ع�ن الهج�وم، أْو أْن تحصل ع�ى اإلن�ذار قبل وقٍت 
قصرٍي م�ن بداية الهجوم، وبناًء عى ذلك، أّكد عى أنّه يتحتّم 
عى الكيان إيجاد س�بل الدفاع ملنع احتالل امُلس�توطنات يف 
الش�مال والجن�وب، عى الرغم م�ن أّن هذا األم�ر يتناىف مع 
العقي�دة القتاليّ�ة الصهيونية والقائلة إّن الحرب تُحس�م يف 

الهجوم.
واختت�م قائ�الً، بل ُمتس�ائالً: ه�ل الجي�ش الصهيوني 
استعّد مُلواجهة هجوٍم واسٍع ومفاجٍئ من قّوات الكوماندوز 
يف الجبهات الثالث؟ أْم أننّا س�نكون ع�ى موعٍد مع مفاجئة 

أخرى؟

إصابة شاب بمواجهات شرق غزة 
أصيب شاابٌّ إلساطيإي، مسااء الجإدة، يف مواجهاات اندلدت من 

قوات الددإ الصهيوني رشق حي الشجاعية رشق مديإة غزة.
إأإاي مصاير إعالمية، بأن جإوي الددإ املتإركزين قرب موقن »ناحل 
عوز« الدساكري أطلقوا الرصاص الحي صوب عرات الشبان إالفتية، 
الذين اقرتبوا من الريط الحدإيي، ما أيى نصابة شاب يف رأسه بشظية 

رصاصة.
إأإضحات املصااير، أن »الطواقام الطبياة نقلت الشااب املصاب إىل 

مجإن الشفاء الطبي بإديإة غزة، إإصفت حالته بالطفيفة«.
إتشاهد مإاطال التإااس رشق قطااع غازة إشاإاله مإاذ انادالع 
»انتفاضاة القدس« مطلن أكتوبر 2015، مواجهات أسابوعية من جإوي 
الددإ املتإركزين عىل الريط الحدإيي، اثمر الذي أيى الستشاهاي عدي 

من الشبان إإصابة آخرين.

االحتالُل ُيجرب فلسطينياً على هدم 
منزله ومنزل شقيقه بالقدس بنفسه 
أجلت سلطاُت الددإ الصهيوني املواطن املقديس سديد الدبايس، يو  
السابت، عىل لد  مإزله إمإزل شاقيقه ذاتياً، يف حي »كر  الشيخ« من 

بلدة سلوان جإوب املسجد اثقىص املبارك، بحجة عد  الرتخيص.
إأإضح الدبايس أنه أجل عىل لد  املإزلل بإسااحة 300 مرت مربن، 

إكان من املفرتض أن يأإيا 12 إرياً مدظإهم أطفال.
إأضاف: »خساارتي اليو  تفوق الإصف مليون شايكل، تكلفة البإاء 
إاملخالفاات إاملحامال إاملهإدسال، لكن رغم ذلك لن أخارج من بلدتي 

إسأصإد عىل أريض.«
من جهته، حذر عضو لجإة الدإاع عن أرايض سالوان خالد أبو تائه، 
من لجإة الددإ املساتدرة التي تساتهدف لد  مإازل املقدسيل لحإل 

عىل الرحيل عن القدس.
إقاال تائه: »االحتاالل يصدد من لجإته بدد قرار إخالء مساتوطإة 
»عامونا«، مشارياً إىل أن »االحتالل لد  مإاذ بداية الدا  الجاري ما يزيد 

عىل 200 مإزل إمإشأة يف القدس، بذريدة عد  الرتخيص«.

مإدات سالطات الدادإ الصهيوناي 112 مواطإااً من 
السفر عل مدل الكرامة من اثرين بإوإإل املايض، بحجة 

املإن اثمإي.
إذكر بياان نيارة الدالقات الدامة إانعال  يف الرطة، 
أن »أكثار من 123 ألف مواطان إمواطإة إزائر تإقلوا عل 
املدل خاالل نوإإل، إيإاا أإقفت الرطاة 120 مطلوباً 

جإائياً«.

إأإضح أن »عدي املغايرين خالل الشاهر بلغ )63593( 
شاخصاً، إيإا بلغ عادي املسااإرين القايمال )59725( 
شاخصاً، إأن حركة املسااإرين خاالل لذا الشاهر كانت 

نشطة«.
إأشاار إىل أن »رشطة املدل قبضت خالل الفرتة نفسها 
عاىل )120( مطلوبااً جإائياً إمإإوعاً من السافر، ساواًء 
أثإااء محاإلتهام املغايرة عال املدل، أإ ترقاب إصولهم 

أثإااء يخولهم لاألرايض الفلساطيإية، إلام مطلوبون يف 
قضاياا مرإوعاة أما  املحاكم الفلساطيإية عاىل اختالف 

تقسيإاتها.
إبّل أنه تم التإسايل ل )7ث( حالة مرضية للسافر ما 
بل جانبي املدل يف سايارات انساداف الفلسطيإية، إيإا 
أعاي الجانب انرسائييل )112( مواطإاً خالل الفرتة نفسها 

ااة اثسباب اثمإية. بُحجَّ
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معاً وصفاً واحدًا 
القيادة السياسية والحكومة 
والشعب يف مواجهة العدوان

ويف إنجاِز استحقاقات مرحلة التحّديات جاء تشكيل 

     حكومة اإلنقاذ الوطني
ليضع حدًا للفراغ السياسي الذي كان يزايد املتقّولون عليه

وها هو الشعُب وقيادته السياسية الحكيمة يضعون النقاَط على الحروف 
وُيعِلنون للعاَلِم تشكيَل حكومة اإلنقاذ الوطني التي شملت ُكّل الوطن

تهانينا الصادقة إىل قائد الثورة:
 السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي

واألستاذ/ صالح الصّماد - رئيس املجلس السياسي
وإىل كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

رحمه 
اهلل



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل إخإيس

إننا في احتفاِلنا مبناسبة املولد النبوي الشريف نعّبُر عن تقديِرنا واحتفائنا 
وابتهاجنا وسرورنا وفرحنا بنعمة الله و بعظيم فضله وِمّنته بالرسول والرسالة 
والُه����َدى العظيم والدين القومي } ُقْل ِبَفْضِل اللَّ����ِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِٰلَك َفلَْيْفَرُحوا 

ا يَْجَمُعوَن { السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي ُهَو َخيٌْر ِممَّ
الددي )ث17( انثإل 5 ييسإل 2016   املواإل 6 ربين اثإل ث3ل1لا

 أشواق مهدي دومان 
إنّاه الرَّضياُن يتلاّذذُ يف صإٍت حل يهتمُّ بساإِده 
ااد«،  إيإصاُت حل تكاوَن الحارإُف باسام »ُمَحاإَّ
إكام مّرة ساإن أناشايَد إأغاني ما إيها ِذكر اسام 
ااد إما أنصت إماا أعارلا أيَّ التإا ، لكإّه  »ُمَحاإَّ
حبّك يَا سايّدي يَاا َرُساااْوَل اللِه لو إطرُة الله إيإا 

يخلل من ُكّل إاحد إيإا.
كذلاك الدصفور لم تكان مصايإاًة أن يتضاعَف 
صوُت غإاِئه إلزيجه إكأنّه يزغرُي حل سإاعه اسم 

محإوي السإاإات إاثرض.
ندم، ُإطرت كائإات الله عىل انْسااااَل ، إالطيوُر 
تسابُِّح مثلُهاا مثاُل بقياة الكائإاات التي بهاا رإٌح 

نابضٌة.
اااٍد، إكإاا   إندام تإباُض قلوبُهاا بُحابِّ ُمَحاإَّ
ليّاأ الله الكوَن إساّخره يف محبتك إأناَت حبيب الله 
إاساإك مإقوش عىل عرش الّرحإن، إكيف ال يهّيُء 
القلاب إالاّرإح ملحبتك ِإطرة ساوية غاري ذي ِعوج 
إكياف تداوّج رإح من يدشال إيتلّذذ بِذكر اساإك 

)إقط( إكيف لو رآَك؟!
 حبيبي يَاا َرُسااااْوَل اللِه، ماذا كان سيفدل إما 
نظرته، إلل سايتإبّأ كإا تإبّأ إرقُة بُن نوإل بإجري 
رؤيتك إدرف أنَّك الرَّْساااَوُل الخاتام، إقبله بحريى 

الّرالب الذي رأى يف إجهك ختا  الإّبوة.. 
أ  أنّه سيسااإُر إيجاوُب اثرض بحثاً عان الإّوِر 
انلهاي إيهوُن عليه ُإراُق ألله إإطإه إقط ليتدرََّف 
عاىل يين الحال إيتباُن َرْساااَوَله، إيؤمُن باك نبياً 

إَرْسااَوالً كإا إدل سلإان الفاريس؟!.
أ  أنّإا لو رأيإا الغإامَة تظّللَك يإناً عن الإّاس كإّا 

سإدرإك يَاا َرُساااْوَل اللِه إنبيه؟؟
أ  أنّإا ساإؤمُن بك من خالل سؤال مرضدتك التي 

كانت حياتُها جدباَء
إاخرّضت إأيإدت بشيالها حل أرضدتك؟!

ُقل يل يَاا َرُساااْوَل اللِه: 
كيف كإا ساإدرإك لاو ُزرتإا اليو ، لل بشاهاية 
زإجك خديجاة بإت خويلد بأّن الله لن يضيدك إأنت 
الصايق اثمل غياث امللهوف إُمقري الضيف، متفّقد 
اثرحاا  إغريلا مان صفات عّرإتَك نبياً إَرْساااَوالً 
قّر بك من ساّإاك حبيبه إكتب عىل عرشاه اسإك يا 

ااد؟! ُمَحاإَّ
لل كإّا سإدرإك لو ُزرتإا يف يإن انيَْإان إالحكإة 
بحبّاك لإا إيعائاك لإا بأن يرحَم اللاُه اثنصاَر إأبإاَء 
اثنصار إأبإااء أبإاء اثنصار، أ  لل ُكإَت يَا سايّدي 
إيا حبيبي إيا سايَد الكونل ُكإَت ساتدرإإا يف يإإإا 

لاذا إزمإإا لذا، كإَت ساتإيزنا نحان_ ألل اليإن _ 
بصلنا إصإوينا إقيامإا بإا أمرت به َإانتهائإا عْن 

ما نهيت عإه؟!
 إأنَت عىل الرصاط املساتقيم، إأنات الإدإُة التي 
ااُد الرَّْساااَوَل  كّلل الله بهاا البريّة لتكوَن يَا ُمَحإَّ
الدرباي خاتاَم اثَنْبيَااء إتاَجهام، إالتااج موضوع 
يف قإاة اننَْسااان )أعاىل الارأس( إيف غاري تفضيل 
مإّاا البر لكإّه الخالل الذي سابل إإسان كرسايه 

ااد«..  السإاإات إاثرض؛ إكتب عليه »ُمَحاإَّ
إَإن تكاوُن أيها املحإاوي يف الّساإاإات إاثرض 
ساوى الإّاور انلهاي الربّاني الاذي بُدثات عليه ك: 
»رحإاة للداملل« إسايداً للكونال إالثقلال اللذيِن 
إجبات محبتك عليهإا إجوَب إجوي الحّب إالدشال 
لاك تقّربا للاه الواحد اثحد، َمن جدلاك حبيبه، إأنَت 
الّشهاب املرتّصد لشاياطل اننس إالجن بقوة الحل 
التاي ُخِلقت بهاا مإذ بدايات تكويإاك إىل يو  مولدَك 
الذي كان إيذانا بانتهااء إتهاإي املاطوريات الّر 
إالظال  إالظلم عىل بإي البر إفي يو  مولدك يهتّز 

عرش ِكرسى إإيوانه، إتإها أإثانه.. 
بأإلئاك  يادك  عاىل  للاه  الوحدانياُة  إتإتارُص   
املساتضدفل إاملظلومل حل رصخوا يف إجه كّفار 

قريش رصخات بأن: 
اللاه أَْكابَار إاملاوت للظاملل، إيإتارُص الإُور عىل 
الظاال  يف جاللياة ماا قبل أربداة عر قرنااً، كإا 
ااد التي ال زالات تإبُض يف أَْرَإاح  تإتارص رإُح ُمَحاإَّ
من رحل إليهم َرْساااَول الله متإساكا بديإه انلهي 
الاذي حارباه علياه الوثإياون غاري متقبّلال إكرة 
الُقااْرآن مإهاج حياة؛ ليدياد التأريخ نفساه إتدوي 
جاللياة يف زمإإا لذا بدد أربداة عر قرنا من مولد 

ااد بن عبدالله..  البرية إسيدلا ُمَحاإَّ
تدوي جاللية لربإا لي أشد إأنكى.. 

جالليٌة متإاساقٌة من تداعيات الدرص من تطور 
يف اآللة إالّساالح الاذي يحاإل به أحفااُي أعدائك يَاا 
َرُسااااْوَل اللاِه من أعاراب إبقايا يهاوي، يحاإلون 
َطْإاَس ُلويتإاا اليإانياة إالدصاف بالحكإاة التي 
أثبتها لإاا كأنصار لك، حل تاّرف أجداُينا بإرصك 
يف ساعة الُدرسة حيإها لم تجد بُّداً من لجر الظاملل 
يف موطإهم لتؤكَد أّن إطإك لو رإُح اليإانيل إالذي 
كإَت موطإهم إقد رحلوا إليك بأَْرَإاحهم إْساااَلماً بك 
)قبل رؤيتك( إاستسالماً للّسإاء التي أرسلتك رحإة 
للداملل، إآمإت أَْرَإاُحهم بك غيبياً إساكإتَ عقولُهم 
إقلوبُهام بساال ؛ إلهاذا أطلقاَت عليهام اثنصار، 

إأإصيَت بهم.. 
 لكاّن الظاملال أحفااَي القارية إبقاياا أعرابهام 
يإقضاون عهَدلم إيرماون بوصيتك ياا حبيَب الله 

مان طائرات املاوت حل اجتإدوا من مساوخ البر 
إقصفوا بلدة طيبة نزلاق رإح انيَْإان إالحكإة.. 
ندم ياا حبيب الله لم يأبهاوا لوصيتك إقد اعتدإا 
عىل أحفااي أنصارك إإطإهم إلم يرقباوا يف طفل أَْإ 

شيخ أَْإ امرأة أَْإ بر أَْإ حجر إالًّ إال ذّمة.. 
إلاا لو املقاارب عامل قاد أحرقاوا إيها محط 
إموطان أنصاارك إرضباوا أإراحإاا إأحزانإاا إلم 
يجدلوا للإوت حرمة كإا لم يقيإوا للفرحة مكاناً.. 
قتلاوا طفولاة أبإائإاا يَااا َرُسااااْوَل اللاِه إلم 

يحتفلون بأطفالهم يف بلدانهم.. 
حارصإناا جواً إبراً إبحراً.. حارصإنا يف عيشاإا 
إكإاَت أنات الحاارَض يف قلوبإا حل حاارصك كفاُر 

قريش يف ِشْدب بإي لاشم سإتل كاملتل.. 
إثنت أسوتُإا إثنت ُقدإتُإا، إكإا صلَت سإصلُ، 
إكإاا قاإمت ساإقاإ ، إكإا لزمتَهم ساإهزُمهم، 
إكإاا انتارصَت عليهام ساإإترُص عليهام، إُزْرنَااا 

لتبارَك خطواِت رجالإا.. 
ُزْرنَاااا ليس لإشاكَو إنبكَي حقَدلام، إقد عّزت 
يموُعإا، إلن يرإلا ِمإّا إهاي تفرحهم إلكن ُزْرنَااا 

يا حبيَب الله لتشهَد انْتَصاراتإا.. 
لرتى رجاَلإا يف كّرلم يحّررإن مساجَدك إموطإك 

الّريف من بقايا مسوخهم.. 
ُزْر أبطاَلإاا )أحفااَي أنصاارك( إصاإحهم بيديك 
الريفتل إقبّااْل جبيإَهم الطالاَر؛ ليقبلوا قدميَك 
رشإاً إرإدًة إقد تسااموا إعشاقوا الّشهايَة نعالء 

كلإة الله يف اثرض.. 
ُزْرنَااا يَاا َرُسااااْوَل اللِه لتبالي باثنصار أّمتك 

إقد مضوا يف ُخطاك لم يإحرإوا مثقاَل ذّرة.. 
ُزْرنَاااا يا حبيَب اللاه لإُفِرَح قلبَاك بأنّك الصايق 
الاذي صدقه اللُه قولاه عإّا _ اليإانيال_: »أإلو قّوة 

إأإلو بأٍس شديد«.
 ُزْرنَااا يف ِذْكااَرى مولدك إقلوبُإا مشتاقٌة ظإأى 

لرؤياك.. 
ُزْرنَاااا إحإيإُإاا إلياك لْإاٌس إباوٌح إاضت به 

الّسإاإاُت إإاخرت به السبُن اثْرضون.. 
ُزْرنَااا إاساقإا من نهر حبّك لإكإل بقية مشوار 
الإرّص إنكتب حكايته إقد بدثات إيإا طاقًة إرإحاً 
متجاّدية ال تكّل إال تإّل جهاياً حتّى تكوَن كلإُة الله 

لي الُدليا إكلإُة الظاملل الّسفىل.. 
ُزْرنَااا يا نوَر اللِه اثعظم.. 

إحال تزإُرناا َطااااأْ قلوبَإاا، إأَثَااااُر قدماك 
ُطْهااٌر يسإو بأَْرَإاحإا إىل عإان الّسإاء.. 

ُزْرنَااا إقلوبُإا لك املحلُّ إألداُب أعيإإا إرُشك.. 
ُزْرنَااا يا حبيَب الله.

إىل َرْســــــَوِل اهلل: زُْرَنــا وزُْر أبطاَلــنا

”معلوماٌت مجهولٌة” يف 
ِذْكــَرى املَــْولِــد النَّـَبِوّي

كلمــــــة أخـــــيرة 

الشيخ/ حسن بن فرحان المالكي
اَل يَْدااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أنه 
ال يإكُن تلئُة الإَِّبايِّ إال بالتضحية 
الذيان  اثربااب،  مان  بإجإوعاة 
رّسخهم الشيطاُن يف قلوب إعقول 

الإاس، إالتّف بهم عىل الدين.
ااد  أإالً: اللهام َصلِّ عاىل ُمَحاإَّ

ااد. إعىل آل ُمَحاإَّ
املدلومات  ثانياً: ساإذكر بدَض 

املجهولة عإه عإد عامة الإاس: 
أَْكاثَااُر  يَْداااِرُف  اَل  أإالً: 
الإَّاااِس.. أن سابَب إرسال الإَِّبايِّ 
إإنزال الُقاْرآن لو إقامة القساط، 
كغاريه مان اثَنْبيَااء، غاياة إاضحة 

مدطلة: 
}َلَقْد أَْرَسْلإَا ُرُسَلإَا ِباْلبَيِّإَاِت َإأَنَزْلإَا َمَدُهُم اْلِكتَاَب َإاْلِإيَزاَن ِليَُقوَ  
الإَّاُس ِباْلِقْسِط َإأَنَزْلإَا اْلَحِديَد ِإيِه بَأٌْس َشِديٌد َإَمإَاِإُن ِللإَّاِس َإِليَْدَلَم 
ُه َإُرُساَلُه ِباْلَغيِْب، إِنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز )25({ ]ساورة  اللَّاُه َمن يَإرُصُ

الحديد[
ااًة الغالُة –  ثانيااً: كإاا اَل يَْدااِرُف أَْكاثَااُر الإَّاااِس..- إَخااصَّ

غايَة أُْخااَرى نرسال الإبي، أال إلي الرحإة، إللداملل جإيداً.
}َإَما أَْرَسْلإَاَك إاِلَّ َرْحَإًة لِّْلَداَلِإَل )107({]سورة اثَنْبيَاء[
كإا اَل يَْدااِرُف أَْكاثَاُر الإَّاااِس.. أن املسلإل لم يصإّفوا 
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