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الددع )236(           انثال 3 يوليو 2017   املواال ا شوال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 80 ريااًل

وسقطت دولة الُخرافة: 

تحرير الموصل »المعنى والدالالت«

بعد عاَمين على سقوط أسطورة )الريفا( صدى المسيرة في زيارة ميدانية:

الرقابة الشعبية تضع ست قضايا فساد على طاولة النائب العام
القّناصة تحصد 222 جندياً س��عودياً ومرتزقاً خالل الشهر الفائت

 تورط أمريكا في إدارة معتقالت سرية إماراتية 
في الجنوب ُتستخدم فيها أبشع طرق التعذيب

شبكة »أبو غريب« جنوب اليمن

 كيف تدير واشنطن الصراع 
السعودي اإلماراتي يف الجنوب؟

20 شهيدًا وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في دمشق

الزبيدي: علي محسن الداعم األول والرئيسي للقاعدة في اليمن

مكيراس عقبة االحتالل
 الحياد 

والعدوان
عبد الملك العجري

 على هامش 
األزمة الخليجية

فضل أبو طالب 

الحكم بإعداُم مغتصب وقاتل طفلة »بيت معياد« بعد أسبوع من القبض عليه



انثال 3 يوليو 2017   املواال ا شوال ث3ل1لا     الددع )236(2 تقارير

ر�سدتها »�سدى امل�سرية« وُتظِهُر جانباً من احلقيقة التي ُيخفيها النظاُم ال�سعودّي ولي�س كلها:

قائمٌة بأسماء 43 قتياًل من ضباط وجنود الجيش السعودّي خالل مايو ويونيو املاضيني

القب�ُس على �سارق احلقائب الن�سائية بالعا�سمة بعد �ساعات من ن�سر �سوره يف مواقع التوا�سل 

إعداُم مرتكب جريمة اغتصاب وقتل طفلة »بيت معياد« بعد أسبوع من القبض عليه 

  - خاص:
ماا يزاُل الاظاُ  السادوعّي غاريُ قاعر عىل 
احتواء مواقع التواصل انجتماعي التي يقو  
مساتخدمولا يف السدوعيّة بارش أسماء قتىل 
ن تربطهام بهم صلة  الجياش السادوعّي ممَّ
قراباة، باملقابال يصُداُب رْصُد كااة أساماء 
ُ أساماؤلم يف تلك الوسائل؛  القتىل الذين تُارشرَ
نظراً لحجم املساتخدمل لهذه املواقع، إّن أنه 
يمكان الخاروج بإحصائية صحيحاة، ولكن 
غاري مكتملة لقتاىل الجيش السادوعّي الذين 
يحِرُص الاظا  عىل عد  ذكرلم؛ استمراراً يف 
سياساة التدتيم عىل الخساائر والهزائم التي 

باتت محط حديث اإلْعالرَ  الدربي والغربي.
وخالل الشاهور املاضية انفرعت صحيفة 
»صادى املسارية« باارش قوائامرَ مكوناة يف 
مجموعهاا من مئات األساماء الدائدة لجاوع 
وضبااط سادوعيّل ُقتلاوا بمواجهاات ماع 
الجيش واللجان الشادبيّة يف جبهات ما وراء 
الحادوع، مساتفيدة من إمكاناات متواضدة 
لرصد ما يتااوله مساتخدمو مواقع التواصل 
حاول ساقوط قتاىل مان ذويهام يف مداارك 
الحادوع، والتاي رغم أن أصحابرَهاا يارشونها 
مراقًة بصاور ذويهم من الجااوع والضباط 
القتىل وأسمائهم ومااطقهم وأيضاً أرقامهم 
الدساكرية والوحادات التاي ياتماون إليهاا 
واإلْعاالرَ   الاظاا رَ  أن  إّن  مقتلهام،  وتأرياخ 
السادوعيّل يواصلاون تجاُلالرَ تلاك الهزائم 
والخساائر؛ أماالً يف إخفائهاا عان أكار قدر 
ممكن من الشادب السادوعّي والارأي الدالم 

الدربي والدويل.
وضمن عمليات الرصاد أظهرت إحصائية 
القتىل من جاوع الاظا  السدوعّي خالل شهر 
رَ عىل مقتال عرشات  ماياو، أن الاظاا رَ تسارتَّ
الجاوع السدوعيّل، بياهم 31 جادياً وضابطاً 
ترَمكات »صدى املسارية« من رصد أسامائهم 
وتأرياخ مقتلهم، وكذلاك 12 ضابطاً وجادياً 
سادوعيّاً حصلات الصحيفاة عىل أسامائهم 
بافس الطريقة ممن ُقتلوا خالل شاهر يونيو 

املايض.

الجياش  قتاىل  أساماء  قائماة  وجااءت 
السدوعّي عىل الاحو التايل:

قتىل الجيش السدوعّي خالل مايو املايض:
1- محمد قاسم مسفري الدسريي 

 2017/5/1
2- عبدالله عقيل الدتيبي 

 2017/5/1
3- محمد الحريبي 

 2017/5/2
ل- الرقيب جابر أحمد اليتيمي 

ل/2017/5 
5- وكيل رقيب محمد موىس جبار الريثي 

ل/2017/5 
6- يحيى بن محه عيل عزيزي 

ل/2017/5 
غزواناي  قاسام  محماد  يحياى   -٧

 2017/5/6
ث- الدريف سيف صالح مصيول املضيري 

 2017/5/6
ا- صالح بن محمد شباب الدامري 

 2017/5/7 
10- الضابط محمد آل سلطان 

 ا/2017/5 
11- عبدالله بن سديد بن سابر الدحروجي 

الولبي الشهراني 
 ا/2017/5 

12- عبيد حمدان مايس الشمراني 
 2017/5/10 

13- الجادي شاامي بن شامي آل قيسان 
املاترشي 

 2017/5/10
ل1- مااع سدد عيل الحاليف 

 2017/5/11
15- املالز  أول اهد شالر القحطاني

 2017/5/12
16- الرقياب سادد بان ناارص الدضاعين 

امللوح السبيدي 
 2017/5/15

17- عطيه أحمد عيل الدييس 
 2017/5/16

صليام  بان  عبداللاه  عايل  الاقياب  ث1- 
األحمري 

 2017/5/20
ا1- الجاادي أول زلاري بان عيل محسان 

عقييل 
 2017/5/20

20- نقيب عيل الثدلبي 
 2017/5/20

21- حمد مبارك خويتم شدنن الكربي
 2017/5/20

22- الجاادي أول محماد بن لااعي ثابت 
حكمي 

 2017/5/20
23- ماصور املتداني 

 2017/5/21
ل2- عزيز موىس إبراليم عسريي 

  2017/5/21
25- الرقياب مضايل عايل عبداللاه عايل 

الغامدي 
 2017/5/22

26- مفرح بن عيل جبار لروبي 
 2017/5/26

27- الرقيب عيل بن عبده أحمد عباعي 
 2017/5/25

ث2- عبدالله عيل مشهور حمدي 
 2017/5/26

ا2- اهد بن محمد الدليمي 
 2017/5/27 

30- الرائد عبدالله شايبان حسن الدامري 
الحمدي 

 2017/5/31
31- موىس املخلوطي 

 2017/5/31

قتىل الجيش السدوعّي خالل يونيو املايض:
 

1- الاقياب محمد عيد املحرول السابيدي 
 2017/6/2

2- الدريف سدد مرشوع عتيل الرحييل 
 2017/6/7

3- أحمد بن جران مسدوع الغزواني 
 2017/6/13

ساديد  عايل  متداب  أول  الجاادي  ل- 
القحطاني 

ل2017/6/1 
5- وكيل الرقيب محمد شامي عيل حداعي 

ث2017/6/1 
6- باسم يحيى موىس مديش 

 2017/6/21
7- عبدالدزيز الرتكي 

ث- متدب بن عيل آل عراان 
 2017/6/25

ا- الدريف ايصل بن يحيى عبدالله حمدي 
 2017/6/27

10- ايصال بن حامد الدطااوي الحرعي 
الدتيبي 

11- الدريف أحمد لاعي جريل 
ث2017/6/2 

12- الوكيال الرقياب أحماد عايل أحماد 
املدربي الشهري

  - خاص:
اااْوُل الصدماة مخيّماً عىل وجاوه ألايل  ن يازاُل لرَ
الداصمة صاداءرَ بشاكل خاص وساكان اليمن بشكل 
عاا  بددرَ تداعي خر جريمة مقتال واغتصاب الطفلة 
رنا يحيى املطري التي لم يتجاوز عمُرلا الا 3 ساوات، 
يف أول أياا  عياد الفطر من قبل املدعاو محمد مجالد 
املغربي، يف الدقد الرابع من عمره، لتفوق جريمته تلك 
دٍّ ساواء، حيث  ُكّل جرائام البرشية والحيوانات عىل حرَ
تساببت لذه الجريمة البشدة يف تكدر صفو املواطال 
وحولات ارحتهم بالدياد إىل ُحزن وللاع ورعب ولم 
يتابداون خررَ الجريمة بداد أن تم تااقلُه كلمح البرص 

عىل وسائل التواصل انجتماعي.
وتادور تفاصيُل لاذه الجريمة الواقداة يف ماطقة 
بيت مدياع بالداصمة بدادرَ اختفاء الطفلة رنا املطري 
مان املازل الكائن بجوار مساجد الخري بافس املاطقة 
مسااء األحاد »ياو  الدياد«، لتكتشافرَ أرسُة الطفلة 
وجميُع الجريان بدد ساعات من البحث والتحري بأنها 
مقتولاٌة يف أحد املحاالت »الدكاكل« املجااورة للمازل 
وعليها آثار التدذيب الجسدي جراء انغتصاب الوحيش 

لهذه الطفلة الريئة حتى اارقت املوت.
وأعلات أرسُة الطفلة عن اقدانها مسااء يو  الديد 
ُب بجاوار املازل  بداد أن اختطفهاا الجاناي ولاي تلدرَ
وأوععهاا أحدرَ الدكاكال يف الحي لريتكاب جريمته، يف 
رَْو رحماة، األماُر الاذي عاده  وحشاية وعون شافقة أ
للهاروب إىل قريته بماطقة عااس محااظة ذمار قبل 

فرَ أمره. أن يُكتشرَ
ويف نجااح أماي جديد يضاف إىل الاجاحات املتتالية 
لرجال األمن واللجان الشادبيّة، قال مصدر مسئول يف 

اإلعارة الداماة للبحاث الجاائي لاا »صدى املسارية«: 
إن األجهازة األماياة تلقت بالغاً رسامياً من املواطال 
الجريان ألرسة لذه الطفلاة املجاي عليها، ورَلم يميض 
ساوى سااعات قليلة اقاط حتى تمكن رجاال األمن 
يف محااظاة ذمار مان ضبط املتهم بداد التدميم عاه 

واإلبالغ عن أوصااه.
وأشااع املصدُر األمايُّ باليقظة الدالية لرجال األمن 
واللجان الشادبيّة خصوصاً خالل أيا  الديد وانشغال 
الاااس بقضااء أياا  إجازاتهم بال أطفالهام لتبقى 
الديوُن الساالرة تدزز األمن وانستقرار يف ُكّل مااطل 

ومحااظات الجمهورية.
وحاول التكهااات التي تام إطالُقها ااور الجريمة 
حول ما إذا كان الجاني املتهم باغتصاب وقتل الطفلة 
رناا املطري يُداني من ماراض نفيس وعقيل، اقد كان 
ملحكماة جاوب رشق أماناة الداصمة القاوُل الفصُل 
والاهائاي إزاء لذه التكهاات، حياث قضت يو  أمس 
األحد باإلعدا  قصاصاً وتدزيراً ملغتصب وقاتل الطفلة 

رنا.
وقىض ماطوُق الحكم يف الجلسة الدلاية األوىل التي 
ُعقادت أمس برئاساة القايض الجاائاي، أنيس محمد 
عبدالله القييس، وبحضور وكيل الايابة عبدالله محمد 
زلارة، بإعانة محمد مجالد سادد املغربي، باغتصاب 

وقتل املجاي عليها الطفلة رنا يحيى لاعي املطري.
وقاىض الحكاُم بمداقبة املادان باإلعادا  قصاصاً 
وتدزيراً، وتافيذ الحكم يف مكان عا  تُدعى إليه وسائل 
رَْو نرش  اإلْعالرَ  بدد جلدة مائة جلدة حداً، وماع تصوير أ

التقرير الفاي املصور الخاص بالقضية.
وكانات نيابة جاوب رشق األمانة قد وجهت للمدان 
املغرباي )1لعاماً( أنه قا  يف تأريخ 25 يونيو 2017 ، 
باغتصااب املجاي عليها الطفلاة رنا البالغة من الدمر 
ثالث سااوات، وخاقها بيده ورضب رأسها عىل أرضية 
الغرااة التي يساكاها بطريقة وحشاية حتى اارقت 

الحياة.
من جانب آخر تمّكات األجهزة األماية أمس األول يف 
الداصمة صاداء مان إلقاء القبض عىل أحد املطلوبل 

األمايل بتهمة رسقة الحقائب الاسائية باإلكراه.
وقاال مصادر أمااي، باأن رجاال األمان واللجان 
الشادبيّة بأماناة الداصماة، ضبطاوا أحاد املطلوبل 
يُدعاى )غ. ك( يف الدرشيايات من عمره، يقو  برسقة 
الشاط الاسائية بالقوة يف الشوارع واألحياء الرئيسية 

قبل أن يلوذرَ بالفرار.
وقاال املصدر األمااي: إن األجهزة األماياة يف أمانة 
الداصماة اساتطاعت التدارف عىل سايارة املتهم من 
خالل ماشاورات مواقاع التواصال انجتماعي، حيث 
اشاتدلت مواقع التواصل بصور توضح سيارة الشاب 
املتهام عاد ارتكاباه لجريمة وساط الداصمة صاداء 
يقاوُ  خاللها بساحب شااطة امارأة وإصابتها جراء 

علسها بسيارته.
ولفات املصدر، إىل أنه تم تتبع أرقا  لوحة السايارة 
وُماّلكهاا ليم التوصل إىل املتهم وإيداعه ساجن قسام 
الارص بالداصمة صاداء بدد ساعات اقط من انتشار 

الصور عىل مواقع التواصل.

قال اإن الإ�سالح ي�سيطر على حكومة الفار هادي:

الزبيدي: علي محسن األحمر رأُس 
اإلْرَهـابيني والداعم الرئيسي لألنشطة 

واألعمال اإلْرَهـابية باليمن
  - خاص:

فرَ عيدروس الزبيدي رئيُس ما يساّمى »املجلس اننتقايل  وصرَ
الجاوباي« املوايل لإلماارات، الجارالرَ الفارَّ عيل محسان األحمر، 
اابيل والداعم الرئييس  نائاب الفار لاعي بأنه »يدتر رأس اإلْرلرَ

اابية باليمن«. لألنشطة واألعمال اإلْرلرَ
جااء ذلاك يف مقابلاة أجرتها قاااة »الحرة األمريكياة« وأكد 
اابياة املتواجدة يف الجاوب  ايها أن ما وصفهاا باملجاميع اإلْرلرَ
تتكون من عاارص عاعت من »أاغانستان« وجرى استيدابُها يف 
الفرقة األوىل مدرع بقياعة الفار عيل محسان األحمر، وقال إنها 
تماارس اليو  التخريب والقيا  بأعماال التفجريات وانغتيانت 

يف الجاوب.
ة الاظر يف استمرار ععمه  اعرَ وععا الزبيدي تحالف الددوان إلعرَ
لحزب اإلصالح »اإلخوان املسالمل« باليمن، مدتراً أنهم سابب 
تدثره يف تحقيل ألداف »عاصفة الحز «؛ بدليل عد  تمكاه من 
حسم أية جبهة عساكرية تُذكرَر إىل اليو  بشمال اليمن، بحسب 

قوله.
كما طالاب عول تحالف الددوان با »وقف ُكّل أشاكال الدعم 
وانعارتاف باإلخاوان كحلفااء لهام باليمان، ومداملتهام عىل 
ااب ومصدر  اابية؛ كونهام رأس اإلْرلرَ حقيقتهام كجماعاة إْرلرَ

اابية اليو  وخاصة يف جاوب اليمن«. ُكّل األعمال اإلْرلرَ
وأضااف قائالً إن حازب اإلصالح لو من يسايطر اليو  عىل 
حكوماة الفاار لااعي وإن »قياعاته متورطة بشاكل رئييس يف 
اابية يف اليمان«، مشارياً إىل أن األمريكيل لديهم  األعماال اإلْرلرَ

أعلٌة ووثائُل تؤكد ذلك.

عمليٌة نوعيٌة يف ميدي وجنوُد الجيش السعودّي يتساقطون يف نجران وجيزان
  - خاص:

تواَصَلت العملياُت العسلكريَُّة خلال اليوَمني 
املاضيلني يف جبهلات الحدود بني أبطلال الجيش 
واللجلان الشلعبيّة ملن جهلة وجنلود الجيلش 
السعودّي ومرتزقته من جهة أُْخلَرى، وحقق فيها 
أبطلال الجيش واللجلان انتصاراٍت عديلدًة، فيما 
تكبلد جيش العدوان ومرتزقته خسلائَر عديدًة يف 

األرواح والعتاد.
يف جبهة ميدي نّفذ أبطاُل الجيش واللجان يوم 
السلبت الفائت عمليًة نوعيًة شمال صحراء ميدي 
خلفت خسلائَر كبريًة يف صفلوف الغزاة واملرتزقة 
وعتادهم، بالتزامن ملع تأمني عدة مواقَع واغتنام 
عدٍد من أسللحة الغلزاة واملرتزقة، كملا لقي أحد 
قيلادات املرتزقة، ويُدعى يوسلف قواس، مرصَعه 

بنريان الجيش واللجان هناك.
وقبل ذلك يف يلوم الجمعة الفائت تمكن أَبَْطال 
الجيش واللجان من إفشلال محاولة تسلل لجنود 
آليلة  الجيلش السلعودّي، باإلضافلة إىل تدملري 

عسكرية سعوديّة بعبوة ناسفة.
ويف جبهة نجلران اسلتهدفت مدفعية الجيش 
واللجان الشلعبيّة يوم السلبت الفائلت تجمعات 
لجنلود الجيش السلعودّي يف موقع رأس املخروق 
الكبلري ملا أسلفر عن سلقوط علدد ملن القتىل 

والجرحى منهم.
 ويف اليوم نفسله اسلتهدفت مدفعيلة الجيش 
واللجلان تجمعات ملرتزقلة العلدوان قبالة منفذ 
الخرضاء، وسلقط علدد من القتلىل والجرحى يف 

صفوفهم.
وباملثلل يف جبهة جيلزان، اسلتهدفت مدفعية 
الجيلش واللجان الشلعبيّة يلوم السلبت الفائت 

تجمعلاٍت لجنلود الجيلش السلعودّي يف موقلع 
العباديلة محققًة إصاباٍت دقيقًة، كما اسلتهدفت 
مدفعيلُة الجيلش واللجلان تجمعلاً آخلَر لجنود 

الجيش السعودّي يف مرَكَزي املهّدف والقفل.
 ويف قطلاع الدايلر قصلف أبطلاُل الجيلش 
واللجان قيادة حرس الحدود السعودّي بصلية من 
صواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن سقوط إصابات 

يف صفوف الجيش السعودّي.
وكانت صاروخيلُة الجيش واللجان الشلعبيّة 
أطلقلت يلوم الجمعلة الفائت صاروخلاً من نوع 
»زللزال 2« علىل تجملع للجيلش السلعودّي يف 
قريلة الراحة بجيلزان، ويف اليوم ذاته اسلتهدفت 
صاروخية الجيش واللجان موقَع العزة العسكري 
بصليلة من صواريخ الكاتيوشلا، كما اسلتهدفت 
مدفعيلة الجيش واللجلان مواقَع عسلكرية يف أم 

القطب الرشقية، محققة إصابات دقيقة.
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وحدُة القناصة تحُصـُد جماجَم 
»222« جندياً سعودّياً ومرتزقاً 

خالل الشهر الفائت 
  - خاص:

بلغلت إحصائيلُة القتىل يف صفلوف قوى العلدوان ومرتزقتهلا، الذين 
حصدتهم رصاُص وحدة القناصة التابعة ألبطال الجيش واللجان الشعبيّة، 
خلال شلهر يونيو الفائلت، 222 رصيعاً من املرتزقة وملن جنود الجيش 

السعودّي، يف مختلف جبهات املواجهة يف الداخل ويف جبهات الحدود.
وقال مصدر عسلكري أمس األحد: إن قناّصَة الجيش واللجان الشلعبيّة 
قتلت 184 من مرتزقة العدوان السلعودّي األمريكي خال الشلهر الفائت، 
منهلم 103 يف جبهلات محافظة تعلز وحدها، فيما تلوزع الباقي من قتىل 

املرتزقة عىل الجبهات األُْخلَرى.
ويف جبهات الحدود حصدت قنّاصُة الجيش واللجان الشعبيّة أرواَح 38 
جندياً من الجيش السلعودّي خال الشهر نفسه، 23 منهم لقوا مصارَعهم 

يف جبهات عسري، و8 يف جيزان، و7 يف نجران.
ويأتي ذلك ضمن سلسللة من اإلنجازات العسكرية التي تحققها وحدة 
القناصلة التابعلة ألبطال الجيلش واللجان الشلعبيّة يف مختللف جبهات 
الدفاع عن الوطن، حيث تشلهد وحدة القناصة منذ أَْكثَلر من عامني تطوراً 
متسلارعاً وتألقاً مستمراً، وقد استطاعت أن تشلكل رقماً صعباً يف معادلة 

املواجهة مع قوى العدوان ومرتزقته رغم الظروف الصعبة والحصار.

مصرُع 4 مرتزقة يف )صالة( و3 يف 
)األعرود( و2 يف الضباب وقصف 

تجمعاتهم يف املعافر وحيفان
  - تعز:

كبّاد أبطااُل الجيش واللجاان الشادبيّة بمحااظة تداز عاارصرَ 
مرتزقاة الدادوان األمريكاي السادوعّي خساائررَ ااعحاًة يف األرواح 
والدتاع، وذلاك يف إطار مدركة تحرير الوطن مان الددوان األمريكي 

السدوعّي ومرتزقته يف جميع األرايض اليماية.
 وبحساب مصادر عساكري اإن ل مان عااارص املرتزقاة لقوا 
هام باريان الجياش واللجان الشادبيّة يف مديرية صالة، ايما  مرصعرَ
لقى عدٌع ماهم مرصعه يف استهداف أبطال الجيش واللجان الشدبيّة 

لتجمداتهم يف مديرية حيفان.
وباملثل اساتهدف أبطال الجيش واللجان الشادبيّة تدز تجمدات 
للمرتزقة يف ماطقة الواعي أسافل ماطقاة األعروع بمديرية املداار، 
رَعَّى إىل مرصع وجرح ثالثة ماهم، كما أسافر قصٌف نفذه أبطال  ا أ مرَ
الجيش واللجان الشادبيّة عىل تجمداات املرتزقة يف ماطقة الكدحة 

بذات املديرية عن مرصع وجرح عدع ماهم.
ويف ماطقة الضباب بالجبهاة الغربية لقي ُكلٌّ من املرتزق صالح 
الخار واملرتزق عمر أمل عبدالله إساماعيل الصالحي مرصعهما 

باريان أبطال الجيش واللجان الشدبيّة.
كذلاك أااع مصدر عساكري أن أبطال الجيش واللجان الشادبيّة 
رَعَّى إىل  اا أ اساتهداوا تجمداات املرتزقاة بصوارياخ الكاتيوشاا، مرَ

تكبيدلم خسائررَ ااعحًة يف األرواح والدتاع.

مصرُع عدد من عناصر املرتزقة يف 
الجوف بينهم 7 يف )الغيل( وقيادي 

يف منطقة الخنجر
  - خاص:

هم، وأصياب آخرون، يف  لقاي عدٌع من عااارص املرتزقاة مصارعرَ
عمليات متفرقة نّفذلا أبطال الجيش واللجان الشادبيّة يف محااظة 
الجاوف، وذلاك يف إطار مدركاة تحريار الوطن من رجاس الددوان 

األمريكي السدوعّي ومرتزقته.
وبحساب مصادر عساكري ااإن 7 مان عااارص املرتزقاة لقوا 
ي السبت واألحد املاضيل، يف عمليات متفرقة ألبطال  هم يومرَ مصارعرَ

الجيش واللجان الشدبيّة يف واعي شواق بمديرية الغيل.
كماا لقي عادع كبري من عااارص املرتزقة مصارعهام يف عمليات 
ألبطاال الجياش واللجاان الشادبيّة بماطقاة الخاجر، مان بياهم 
القياعي املرتزق محسن محمد محسن الجميدي املقرحي، باإلضااة 
إىل إصابة آخرين، من بياهام مبارك عيل الحتيش الجميدي املقرحي 
ومحماد عيل عايل الجميدي املقرحي وأعيب ساالم مجلبع الجميدي 

املقرحي، أحمد مساعد حسل الجميدي املقرحي.
وعاىل ذات الصلة لقاي 3 من عاارص املرتزقاة مصارعهم باريان 
الجياش واللجان الشادبيّة يف مااطالرَ متفرقٍة مان مديرية رصواح 
بمحااظاة ماأرب، ايما تام تدمري آلياة ملرتِزقة الدادوان يف ماطقة 

املخدرة بذات املديرية.

تحريُر املوصل.. املعنى والدالالت 

الفار هادي يعزل اأتباع اأبوظبي والأخرية تتهم الريا�َس بتمويل واإيواء »اأعداء التحالف«

كيف تديُر واشنطن الصراَع السعودي اإلماراتي يف الجنوب؟

محمد المنصور 
ساقوُط عويلاة عاعاش يف املوصال بأيادي أبطال 
ُ حدثااً  يُدتاررَ الشادبي  الدراقاي والحشاد  الجياش 
تأريخيااً مهماً يف الداراق واملاطقة، اهاو من ناحية 
مؤرٌش نساتداعة الدولة الدراقية عاايتها، واستداعة 
املجتمع الدراقي لُهويته الجامدة التي حاول انحتالُل 
األرَمريكاي رضبرَها وتدمريلاا واساتبدالها باملرشوع 

الطائفي الفتاوي املدّمر.
تحريُر املوصال ثالث مدن الدراق وساقوط عويلة 
عاعش يدد ساقوطاً ماعيااً ومداوياً وسياساياً أللم 
هاات وخطط تلاك األطراف الداخلياة واإلقليمية  توجُّ
والقاوى األجابياة التي تباّات عاعاش وععمتها، ويف 
رَمريكا وبريطانيا وتركيا والسدوعية وقطر  مقدمتها أ

والكيان الصهيوني... إلخ. 
باملقابل يمثُّل انتصاُر الدراق عىل املرشوع الداعيش 
اابي انتصاراً للمحاور املقاو  )إيران  التكفاريي الورَلَّ
اار الله يف اليمن(،  رَنْصرَ - ساورية - حزب الله لباان - أ
لذا املحور الذي يتصدى للمرشوع ويقد  التضحيات 
ّطط  الغالية، ويدمل بثبات وعز  إلاشال ولزيمة امُلخرَ
الاذي يساتهدُف املاطقاة بالفتان والحاروب ويدمل 
عاىل تقسايمها واحتاللها والسايطرة عاىل ثرواتها، 
والتمكال للكياان الصهيوني من السايطرة الاهائية 

عىل السطل وعان القضية.
ساقوط عاعاش يف املوصال يمثل رضباة مداوية 
وماعية موجدة لذلك التاظيم اإلجرامي ومن يؤيدونه 
رَْو يتداطفاون مده بدااويانرَ طائفيٍة مذلبية الدراق  أ

واملاطقة والدالم.
سقوُط عاعش وتحرير املوصل يمثّل سقوطاً أللّم 
ركائز مرشوع التفتيت الطائفي األرَمريكي الصهيوني 
واليمان  الداراق وساورية  ااباي يف  الورَلَّ السادوعي 

واملاطقة. 
ثالُث سااوات ماذ احتاالل املوصل بتلاك الطريقة 
الهزلية التي كشفت جانب املؤامرة اإلقليمية والدولية 
انساتدمارية عىل الداراق، كانت كااياًة للحكم عىل 
ااباي ومفهومه للخالاة  طبيدة مرشوع عاعش الورَلَّ

املاسوبة لإلْسالرَ .
ثالث سااوات من احتالل عاعش للموصل بالحديد 
والاار أوضحات بجالء طبيدة املارشوع الذي ن يُمتُّ 
لإلْسالرَ  وأياً من مفاليمه كالددل والرحمة واملساواة 
انية بأي صورة من  ق بصلة، كما ن يمت لإلنْسرَ واألرَْخالرَ

صور التحر.
اابية يف صورتها األرَمريكية جلبت الدار  عاعش الورَلَّ
للمسالمل، وشولت اإلْساالرَ  يف ضمائر أباائه كما يف 
عيون غري املسالمل.. بذلك حققات عاعش واحداً من 
رَمريكا والقاوى الصهيونية يف اإلسااءة  ألام ألاداف أ
لإلْساالرَ  وتريار الحرب علياه، ورشعاات التدخالت 
مية يف  األجابية الدسكرية والسياسية واألماية واإلْعالرَ

شؤون بلداناا ومجتمداتاا. 
ثالث سااوات من احتالل عاعاش للموصل وغريلا 
اانية خالصة عاشاها  من املااطل كانت مأسااة إنْسرَ
رَبْارَاء تلك املااطل ولم يصلاا من اظائدها ان ما ندر. أ

كان يحلاو لإلْعاالرَ  الغرباي وتوابداه الخليجياة 
كالجزيارة والدربية ندُت تاظيام عاعش اإلجرامي با 
مية«؛ لكي يرساخ لاذا اإلْعالرَ   »تاظيم الدولة اإلْساالرَ
مية  لذه الحالة الشاذة لدى الرأي الدا  الدربي واإلْسالرَ
مية، ولكي  الاذي ن يزال يحنُّ إىل عولة الخالاة اإلْساالرَ
يفرض التوصيافرَ املقرتنرَ باإلْساالرَ  وكأنه تدبريٌ عن 

مية ذات مرشوعية. حالة سياسية عربية إْسالرَ
ااباي كان أوضح  ااابي الورَلَّ تاظياُم عاعاش اإلْرلرَ
اابي، عاارص التاظيم  تجليات الفكر التكفاريي الورَلَّ
مي واورباي  خلياط محايل عراقاي وعرباي وإْساالرَ

رَمريكاي، غالبيتهم لام امتداع وجزء من ماتسابي  وأ
تاظيام القاعدة الذي تم اساتبداله بداعش ليااساب 
طبيداة الادور املاوكل الياه يف املاطقة افي ساورية 
يتام وصفهام بالثاوار، ويف اليمن يوصفاون بجيش 

الرشعية... إلخ.
بغاالة  وساورية  الداراق  إىل  عادات  السادوعية 
اابيال ومدماي املخادرات وانجرا   التكفرييال الورَلَّ
ونزنء الساجون السادوعيل، ومثل ذلك تم يف الدراق 
مان قبل بداض أركان الاظا  املحساوبل عىل تركيا 
اااب  رَمرياكا الذيان قدموا الغطااء لدملياات اإلْرلرَ وأ
الواسدة يف بغداع وبقية املدن الدراقية وسهلوا لروب 
ااابيل من الساجون الدراقية  آنف املجرمال واإلْرلرَ

قبل سقوط املوصل تحديداً.
أعضااء عاعش مان خاارج البلادان الدربية جرى 
تجميُدهام وإعااعة تكوياهام عر أجهازة املخابرات 
األرَمريكياة واألوروبياة والرتكياة وتم الدااع بهم إىل 

الدراق وسورية عر تركيا وغريلا. 
ماي واملماول  وعائمااً كان التبااي الديااي واإلْعالرَ
رَْو  ااابية انخارى قطريا أ لداعاش والتاظيماات اإلْرلرَ
رَْو خليجيااً.. أماا املحرك لداعاش وأخواتها  سادوعياً أ
واملساتفيد من جرائمها اكانت املخابارات األرَمريكية 

واألوربية والصهيونية. 
تطوى صفحة عاعاش اإلجرامية يف املوصل بدد أن 
مارست خاللرَ ساواتها السوعاء أبشع صاوف اإلجرا  
والداف الطائفي واملذلبي والدياي والدرقي، والتدمري 
املماهج للحضارة ورموزلا التي ن سابقةرَ لهمجيتها 

اني. وتوحشها يف التأريخ الدربي واإلنْسرَ
للمارشوع  تافيذياة  كأعاة  عاعاش  ساقطت 
انساتدماري األرَمريكي الجدياد للماطقة، لكاها تظلُّ 
تهدياداً إجرامياً قابالً لالساتثمار من قبرَال األرَمريكان 

وعمالئهم يف الدراق واملاطقة.

  - إبراهيم السراجي:
 

عىل عكس الظالر، ن تدمل السدوعية مع اإلمارات 
جااوب اليمان، لكاهما تدمالن مع الونياات املتحدة، 
ولاو التفساريُ الطبيداي لبقائهما يف تحالاف واحد 
رغام التباياات والارصاع الذي يخوضاناه يف الجاوب 
ويتمادع الياو  إىل املحااظاات الرشقياة وتحدياداً يف 
مأرب والجوف، كما إن التفساريرَ الطبيدي نساتمرار 
الرصاع بياهما واندكاسه عىل الرصاع بياهما عون أن  
يصاال ملفرتق طرق، لو أن الرصاعرَ لم يطرأ من خارج 
الحسابات وإنما تم إعداعه وتحضريه يف إطار صااعة 
الفاوىض التي ترشف عليها واشااطن وتدترلا بيئة 
مااسابة لتافيذ مشاريع التقسيم بدد خلل رصاعات 

مااطقية وعرقية ومذلبية.
ويتضاح ذلك التفساري بشاكل، عىل سابيل املثال، 
الجاوباي«  »املجلاس  راضات  التاي  السادوعيةرَ  أن 
واعترتاه »انقالباً« عىل سالطة الفار لااعي ويف ذات 
ن عن تشاكيل املجلس اساتقبلت  الوقت وعقب اإلْعالرَ
يف الريااض رئيس املجلاس ونائبه ولماا »عيدروس 
الزبيدي« و«لاني بن برياك« أبرز أعوات اإلمارات من 

الحراك الجاوبي والتيار السلفي.
مؤخراً أصدر الفار لاعي قاراراٍت بدزل محااظي 
حرموت وشابوة وساقطرى ولم أعضااء املجلس 
الجاوبي وأتباع اإلمارات، ولاو أن تلك القرارات كانت 
ساتاهي مشاكلة اننقالب عىل سالطته اإن الونيات 
حرَ بصدورلا، لكان الواقع يف  املتحادة لم تكان لتسامرَ
حرماوت مثالً، يقاول إن املشاكلة ليسات بوجوع 
محااظ تابع لإلمارات ن يدرتف بسلطة الفار لاعي، 
ولكان املشاكلة الحقيقية لاي وجوع قوة عساكرية 
تحت مسمى »قوات الاخبة الحرمية« التي شّكلتها 
وعربتها وتديرلا اإلمارات، وبالتايل اإن عْزلرَ املحااظ 
لان يحل املشاكلة بل سايخلل رصاعاً بل تلاك القوة 
واملحااظ الجديد املوايل للسادوعية، ولذا الرصاع لو 

ما تريده الونيات املتحدة.
وجاوُع رصاع يف حرماوت سايخلُُل ماع الوقت 
قضياة جديادة قد يطلل عليها يف يو  من األيا  اسام 
»القضياة الحرمياة« وترسايخها كماطلل تتخذه 
واشااطن ذريداة ملاح حرماوت انساتقالل تحت 
أي نظا  يجري اإلعداع له باسام إيجااع حل للقضية 

الحرمياة، ولاذا لاو التوضياح املااساب أللداف 
الفاوىض التاي تديرلاا واشااطن، وتساتخد  ايها 

السدوعية واإلمارات كأعوات ن أكثر.
ويف سياق تداعيات قرار عزل محااظي حرموت 
مها  وشابوة وسقطرى، لجأت اإلمارات ألول مرة إلْعالرَ
الرسامي يف اتهاا  السادوعية بتمويل وإيواء شابكة 
مياة يف الرياض وظيفتها مهاجماة اإلمارات وما  إْعالرَ

وصفه اإلْعالرَ  اإلماراتي با »التحالف«.
صحيفة البيان اإلماراتية الرسامية نرشت تقريراً 
ميو حزب  يف عدعلا الصاعر يو  الجمدة بداوان »إْعالرَ
اإلصاالح يهاجماون التحالف مان عاخال الرياض«. 
ورغم أن الصحيفة حاولت نسب املدلومات يف التقرير 
إىل مصااعررَ »يماية« عاخل ما يسامى »الرشعية«، إن 
أنهاا كانت تداّر عن امتداض اإلماارات خصوصاً أن 
اقادت التاوازن يف التقريار عادما حاولت أن تاساب 
املدلومات إىل »مصدر يف الرشعية كشاف أن الرشعية 
مية عاخل  توصلات ملدلومات خطارية عن خالياا إْعالرَ
الرشعياة تشاتغل عىل تشاويه اإلماارات مان عاخل 
الريااض«، لذا التااقض وانرتبااك يدران عن وجهة 
نظر إماراتية تطّورت ملساتوى التااُول املبارش للدعم 
السادوعي والقطري مداً لإلْعاالرَ  املاالض لإلمارات 
ولي املرة األوىل التي يتحدث بها، واألخطر أنه يتزامن 

مع تصديد األزمة الخليجية مع قطر.
ميي  وذكار تقريار الصحيفاة اإلماراتياة »أن إْعالرَ
حزب اإلصالح )اإلخاوان( املتواجدين بالرياض ضمن 
ميل  الرشعياة ويدملون يف ما تسامى )رابطاة اإلْعالرَ
اليمايال( يتلقون رواتبرَ مجزياًة من اململكة الدربية 
السادوعية ومن حكومة الرشعية، غاري أن غالبيتهم 
باتاوا ياخارون التحالاف الدرباي من الداخال، حيث 
يُديرون مواقعرَ إخبارية وحساباٍت ولميًة بتويرت من 

عاخل الرياض«.
مياي اإلصاالح، خصوصاً  وايماا املداروف أن إْعالرَ
املتواجديان يف تركياا والرياض، يهاجماون اإلمارات 
ويارشون وثائالرَ وتقاريررَ تفضح مرشوعها انحتاليل 
يف الجاوب بتغااض سادوعي، إن أن اإلمارات حاولت 
توجيه األمر باعتبار أن الهجو رَ موجه نحو »التحالف« 
وليس نحولا اقط. وقالت البيان اإلماراتية إن »توكل 
كرماان تديار شابكة اإلْعاالرَ  املمولة مان قطر عر 
مياي حزب اإلصاالح، ووصفت التحالاف الدربي  إْعالرَ
بانحتالل، كما اعترت قراراِت السدوعية وتوجهاتها 
بأنهاا وصاية عاىل اليمن« مع الدلام إن كرمان قالت 

ذلك عن اإلمارات وليس عّما يسمى »التحالف«.
وبالاظار إىل التهام اإلماراتية املوّجهة للسادوعية 
اإنهاا تتطابل يف مجالها بشاكل كامل مع انتهامات 
املوّجهاة لقطار والتاي أعَّت إلقصائهاا مان تحالاف 
الدادوان وقطاع الدالقاات مدهاا، المااذا ن تفدال 
اإلماارات الايشءرَ ذاتاه مع السادوعية رغام اتهامها 
الرصيح بتمويل الرياض لإلخوان وإيوائهم؟، الجواب 
يداوع لاقطاة البداية أن الارصاعرَ ن يتطاور بل عول 
الخليج إن وال ما ترسُمه الونيات املتحدة، وطاملا أن 
ذلك الرصاع بمساتواه الحايل يحقل الفوىض يف اليمن، 
كما تريد واشااطن ويبقي عىل »تحالف« السادوعية 
واإلماارات قائمااً رغم الخالقااِت بماا يخدمها، اإن 

الدولتل لن تصال إىل مفرتق طرق.
مان جانب آخار ضمن تداعياات عازل محااظي 
حرموت وشابوة وساقطرى، اقد أعلن ما يسمى 
اه القاطعرَ للتدامل  »املجلاس اننتقايل الجاوبي« راضرَ
ماع تلك القرارات، وتمّساك يف ذات الوقت بما أساماه 
»التحالاف مع قوات التحالاف بمواجهة اإلنقالبيل«، 
هة  وتطاور األمار للتلويح باساتخدا  الساالح ملواجرَ
محاولاة الفاار لاعي اارض قراراته تلاك. لاني بن 
برياك نائاب رئياس املجلاس الجاوبي عار صفحته 
يف تويارت لاّدع باملواجهة املسالحة مع الفاار لاعي، 
وقال »لم نضع ساالحاا بدُد ولم تجف عماُء شهدائاا 
ولم تارأ جراح جرحاناا، ومن أعمن سااحاِت القتال 
واستاشال البااروعرَ مساتددٌّ للذوع عان كرامته وذاك 

عشقه وإعمانه«.
ولاا مجدعاً سيستمر التواُصُل الدلاي وانحتضان 
املدلرَن من قبرَل اإلمارات لا »لاني بن بريك« يف أبوظبي 
رَْو حتاى الريااض، رغام أنه يقاوُع ما يمكان وصفه  أ
رَْو »انقالب« واضح ضد ما يسمى »الرشعية«  »تمرع« أ
واقااً ملداياري عول الددوان، ولو تفساريٌ آخر بأن ما 
رَمريكياة بتوظياف الرصاع  يحادث يحقل مصلحاة أ
ملصلحاة مارشوع التقسايم وسيساتمر الوضع عىل 
لذا الاحاو عون أن تتخذ عول الددوان موقفاً رصيحاً 
ميداً )عول تحالف الددوان  مان تلك القياعات؛ ألنهم جرَ
واملرتزقاة( مجارع أعوات تختلاف ايماا بياها وتصل 
ملفرتقات طرق عون أن تفرتق؛ ألن واشااطن لي من 
تجمهم يف سالة املارشوع األرَمريكاي الصهيوني، أما 
القول بقول ذلك سيكون من غري املاطقي أن يقال إن 
املاطال أن تدعم عول التحالف ما يسامى »الرشعية« 

وتدعم »اننقالب عىل الرشعية« يف ذات الوقت.
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يف الوقات الاذي ن يرَزرَاُل الدادوان األرَمريكي 
السادوعي ومرتزقته، يرصون عىل استخدا  
حربهام  مان  كجازء  انقتصاعياة  الورقاة 
اانية بحل الشادب اليماي  القذرة وغري اإلنْسرَ
مااذ عامال ونصف عاا  وتشاديد الحصار 
انقتصاعي عليه يوماً بدد يو ، وعد  انكتفاء 
بحرماان ماليال املواطاال مان مرتّباتهام 
جراء نقال الباك املركزي إىل عادن، باإلضااة 
ء عىل  إىل قياا  املرتزقاة يف ماأرب بانساتيالرَ
مخصصاات وإيراعات الغاز والافط وانمتااع 
عن توريدلا، إّن أن الحديثرَ عن جرائم اسااع 
يف الداخال تصُل أرقامهاا إىل خانة املليارات يف 
لكذا وضع يديشه الوطن واملواطاون ن يقل 

ُجرماً واداحًة عما يرتكبه الددوان.
ويف أكار جرائام الفسااع التاي تشاهدلا 
السااحة اليماياة ساالمت يف زيااعة مداناة 
الااس والتضييل بحياتهم املديشاية، كشفت 
اللجااة الرقابة الشادبية عن سلسالِة جرائم 
اسااع رشكاة الغااز ايماا يتدلال بارتفااع 
مصارياف البياع والتوزياع خاالل الدامال 
السابقل، حيث قامت الرقابة مؤخراً بتسليم 
ملف يحتوي عىل سات جرائم اساع يف رشكة 
الغااز إىل الاياباة الداماة بدد اساتكمال ُكّل 
الوثائل واملساتادات التي تؤّكد تلك املخالفات 

املالية واإلعارية.
ويف ترصياح خااص لاا »صدى املسارية« 
أشاار عايل الدماع – رئياُس اللجااة الرقابية 
رَْكثرَار من )22( جريمة اسااع  الدليا، إىل رصد أ
عاخال الرشكة اليماياة للغاز خاالل الدامل 
املاضيال 2015 – 2016، تم اساتكمال )6( 
ملفاات اسااع بشاكل نهائاي، وتساليمها 
للجهاات املداية، ممثلًة بالاياباة الدامة، ون 
تازاُل باقي امللفاات تحات التحاّري والرصد 
واساتكمال ُكّل الوثائال ايهاا قبال أن يتام 

تسليُمها أيضاً.
الرقابياةرَ  اللجااةرَ  أن  إىل  الدمااُع،  ولفات 
سابل ورَقّدمت يف شاهر مايو من الدا  املايض 
اِت اسااع كبريًة تثبت تورُّط املدير  2016 ِملرَفَّ
التافياذي لرشكة الغاز اليماية، عيل شاقرة، 

ونائبه صري محفوظ، بارتكاب اختالنت يف 
الرشكاة؛ بااًء عىل وثائلرَ تام احُصها، تتمثُّل 
ُر  ف مبالغرَ لائلٍة لبداض القياعات تقدَّ ْ يف رصرَ
رَْكثرَاررَ من مائة مليون ريال للشخص الواحد  بأ
تحات باد املكاائات، باإلضاااة إىل ارتكابهما 
ممارسااٍت عديدًة تخال بمبادأ الحفاظ عىل 
الصالاح الداا ، ماهاا قيااُ  قيااعة الرشكة 
بتوقياع ُعقاوع وصفقات مع رشكاة واحدة 
بشكل احتكاري وماع التداقد مع أي رشكات 
أُْخاررَى، بما ياساجم مع املصالح الشخصية، 
إضاااة إىل ماح عرشات القاطارات تصاريح 
بمبالاغ تذلب إىل جهة مجهولاة، ناليك عن 
قياا  املدير الداا  ونائباه بممارساة أعماٍل 
تدسافية ضاد موّظفاي الرشكاة الرااضل 

للدبث والفساع عاخل الرشكة.
موضحااً أن رئيسرَ حكوماة اإلنقاذ ووزير 
الافط لام يحرَّكرَا سااكااً تجاه تلاك القضايا 
وتجالالرَ مطالبرَ اللجاة الرقابية الدليا بإحالة 
املديار ونائباه إىل الجهاات املداياة للتحقيل 
مدهام، واكتفيا حياها وبدد ضغوط شادبية 
بإقالة نائب رئياس الرشكة صري محفوظ، 
وتديياه مستشااراً للُمؤّسسة اليماية الدامة 

للافط والغاز، بدنً عن مساءلته.
واساتغرب رئيُس الرقابية الدليا، استمراررَ 

قيااعة الرشكاة، ممثلاًة يف املديار التافيذي، 
حتى اللحظة بارتكاب جرائم اساع تستهدُف 
الحياةرَ املديشاية للمواطان الذي يديش تحت 
وطاأة الدادوان، مرجدااً الساببرَ إىل تواطاؤ 
رئيس الحكوماة ووزير الافاط مده وماحه 
امتياازاٍت وتوجيهاٍت حكوميًة برصف مبالغرَ 
مالية كبارية له، وذلك بموجاب الوثائل التي 

تحتفُظ بها اللجاة.
وكشاف الدماع، عان تاوّرط مدير رشكة 
الغاز عيل شاقرة، بالتالعاب يف الكميات التي 
يتم تساليُمها مان قبال املرتزقة بماأرب إىل 
الرشكاة يف صادااء من أجل بيدهاا للمواطن 
بالسدر الرسامي )1200( ريال، إّن أن املديررَ 
رَْو حسايب يقوُ  ببيدها  الدا  وبادون رقيب أ
يف السوق الساوعاء لتّجار املحطات التجارية 
بسادر خيايل يصال إىل )5000( رياال، األمُر 
الاذي يجدلاه يحصل عاىل اارق سادر يصُل 
إىل ملياارات الرياانت بصاورة شاخصية له 
ولرشكائاه من الاااذيان والداعمل له عاخل 
الحكوماة، مؤكاداً أن جرائامرَ اسااع شاقرة 
رَْكثرَاار مان )100(  تتضمان أيضااً توظيافرَ أ
الالئحاة  إىل  الرجاوع  عون  جدياد  موظاف 
التاظيمياة للرشكاة التاي تاكاع تكاوُن غريرَ 

موجوعة.

ونّوه رئيُس اللجااة الرقابية، إىل أن املتهمرَ 
يف جرائم اسااع رشكة الغاز صري محفوظ 
– أقاد  يف ماتصف شاهر رمضاان املارص ، 
عاىل بيع إْحاادرَى الفلل الفاخرة له يف صاداء 
قبال الفرار إىل محااظتاه يف الجاوب وقيامه 
بتباّاي حملاة كتاباات ومقاانت ُعارصياة 
رَبْارَااءرَ الشامال، عاعياً  ومااطقياة تساتهدُف أ
املجلاسرَ السايايس األعاىل والاائاب الداا ، 
لرسعاة محاسابة ُكّل املتورطال يف قضاياا 
الفساع حتى ن تتكرررَ حكايُة املدعو محفوظ؛ 
ة املال الدا   اعرَ من أجل رعع ُكّل الفاسدين وإعرَ

املاهوب إىل خزياة الدولة.

وأّكاد رئياُس اللجااة الرقابياة الدليا، أن 
الرقابياة الدلياا تقاوُ  بدورلاا؛ انطالقاً من 
الواجب الدياي والوطاي، وتسادى إىل تغطية 
الدجز الكامل لألجهزة الرسامية كا »الهيئة 
الدليا ملكااحة الفسااع« و«الجهااز املركزي 
للرقابة واملحاسبة«، مبيااً أن اللجاة الرقابية 
تقاوُ  بدورلاا الرقابي من خاالل مجموعة 
من الخراء القانونيل واملحامل والدمل عىل 
عراسة ُكّل امللفات التي تصل إليهم ومراجدتها 
قبل أن تتم إحالتها للجهات الرسامية للاظر 
ايهاا بدد اساتكمال تلاك امللفات، مساتبدداً 

الاظار لالنتمااء  رَْو  أ أي اساتهداف شاخيص 
رَْو التوجاه لألشاخاص املتورطال يف قضايا  أ

الفساع التي يتم الاظر ايها.
وكانات الرقاباة الشادبية قد كشافت يف 
وقت ساابل عن جملة من انختاالنت املالية 
أشاارت  الغااز، حياث  واإلعارياة يف رشكاة 
ُف بطريقاة مخالفاة مان  إىل ماا كان يُارصرَ
مكاائاٍت وعالواٍت وحوااازرَ للمدير التافيذي 
للرشكاة، عيل شاقراء، وبدض الشاخصيات 
املقّرباة مااه وعادع مان موظفاي الرشكة، 
ء عىل املال  ولاذا بدوره يمثال جريمة اساتيالرَ
ء للغري، عمالً باملاّعة  الدا  وتساهيل انساتيالرَ
)162( مان قاناون الجرائام والدقوبات رقم 
12 لسااة لاا1 ، ورَتساتوجُب املداقبة عون 
تأخاري، حياث وصال إجماايل ما تام رصاه 
ء عليه خاالل 2015 يف »لاذا الباد  وانساتيالرَ
اقط« حاوايل املليار وسابدمائة مليون ريال 

)ثث0,1ا1,722,5ريانً(.
وأوضحات اللجااة الرقاباة، أن التغاايضرَ 
عن لذه املخالفات الجسايمة املساتمرة من 
قبل الجهات املداياة يجدلُها رشيكًة يف إلدار 
املاال الدا ، خصوصااً وأن انرتفاع يف نساب 
مصاريف البياع والتوزيع ما لاو إّن طريقة 
إلخفااء ما تم لدُره من موارعرَ تحققت خالل 
الداا  2015 والتاي كان يجاب أن تاورع إىل 
خزياة الدولة ن أن يتم الترصف والتالعب بها 
من قبل املدير التافيذي للرشكة بتلك الطريقة 
املخالفاة والالمسائولة والذي ارتكاب الدديدرَ 
مان املخالفات األُْخاررَى التي سابل ورَأن تمت 
إحالتهاا من قبرَال الرقابة الشادبية للجهات 
املداية إّن أنها لم تُقم بأي إجراء يف محاسابة 
الفاسادين، األمار الاذي يهدع مساتقبل لذه 
ااّم موارع الخزياة  رَلرَ الرشكاة التي تمثّل أحد أ

الدامة للدولة.
وطالبات لجااُة الرقاباة الاياباةرَ الدامة، 
برسعاة التداطي ماع تلك امللفاات وإحالتها 
ل املساؤولية الكاملة يف وضع  للقضااء وتحمُّ
اادٍّ لتلاك التجااوزات التي تساتهدف املال  حرَ
الداا ؛ كونهاا لي الجهاة املخولاة بمتابدة 
واتخااذ كااة انجاراءات بما يفرضاه عليها 
عورلاا الوطاي والذي يحتم عليها محاسابة 

ُكّل من تورط يف جرائم الفساع.

  - عدن:

التواصال  مواقاع  يف  ناشاطون  تاداول 
انجتماعي قبال يومل مقطعرَ ايدياو يُظِهُر 
انحتاالل ولام  ملرتزقاة  تابدال  مسالحل 
يدتادون عاىل مجموعاة مان رجاال املارور 
ويقومون بإلانتهم يف أحد تقاطدات السري يف 
مدياة عدن الخاضدة لسيطرة قوى انحتالل 

ومرتزقتها.
وبحساب املقطع الذي صّوره أحد املارة يف 
الشاارع، اقد قا  املسالحون بارب رجال 
املارور بأعقااب بااعقهام ثام أجرولم عىل 
اننبطااح عاىل األرض تحات تهديد الساالح، 
وبداد ذلاك حملولام عاىل متن أحاد األطقم 
إىل جهاة مجهولاة؛ عقاباً لهم عاىل ماع أحد 

قياعات انحتالل من عكس خط السري.
لسالطات  الااشاطل  اتهاماات  ووساط 

املرتزقاة يف عادن بالتسابب يف حادوث مثال 
لذه انعتاداءات، جاءت ترصيحاات قياعات 
السالطة واألمان التابدل لالحتاالل ضديفة 

ولزيلة؛ بهدف إغالق القضية كالداعة. 

وتأخاذ الوقدة بُداداً خطرياً، اهي ليسات 
مجرع حاعثة اعتداء عىل رجل مرور قد تحدث 
يف أياة مديااة من قبال أشاخاص ن يمثّلون 
السالطة، لكن ما حادث يف عدن أن السالطةرَ 

التي يشاّكلها انحتالل لي التاي تدتدي عىل 
»مظهر« بسايط من مظالر الدولة، وبالتايل 
االحاعثاة تادكاس عاىل طبيداة مارشوع 
انحتالل الذي يسادى لتغيياب أية صورة من 
صور »الاظا « ولو كانت عىل مستوى تاظيم 

حركة املرور.

وتدتار لذه اإللانة التي تدرض لها رجال 
املارور يف عدن مثانً بسايطاً عىل واقع الدولة 

التاي يديُرلا مرتزقة الددوان، والطريقة التي 
يفّضلون تسايريرَ األماور بها، وبحساب أحد 
الااشاطل اإن لذه بالتأكيد ليسات الحاعثةرَ 
األوىل مان نوعها ويوجُد الكثريُ ماها لم توثقه 
عدسات الكامريا، وقد وثّقت ماظمُة »ليومن 
رايتس« عدةرَ حانت مان انعتقانت القرسية 
وحانت التدذيب التي تقو  بها قوات املرتزقة 
ضاد املواطاال يف عدن بشاكل رسامي وغري 

رسمي.

املقانت املاشورة يف الصحيفة تدر عن رأي 
كاتبها ون تدر بالرورة عن رأي الصحيفة

رئي�ُس اللجنة الرقابية العليا لــ »�سدى امل�سرية«:

قيادُة شركة الغاز تبيُع كميَة الغاز الرسمّية في السوق السوداء والمحطات التجارية 
مليارات الرياالت تذهُب إلى جيوب نافذين في الشركة على مرأى ومسمع الحكومة وبن معيلي

فساُد شركة الغاز.. عندما ُيذَبُح الشعُب من الوريد إىل الوريد!

واقعٌة عك�ست م�سروَع العدوان للق�ساء على اأي مظهر ب�سيط للدولة

مجموعٌة من شرطة املرور يف عدن يتعّرضون لإلهانة واالعتقال من قبل مرتزقة االحتالل
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  - زكريا الشرعبي:
رشقااً وغرباً، شامانً وجاوبااً ورَُكلَّ مكان 
تطاأُ اياه أقاداُ  املجالديان اليمايال، ويف 
ُكّل أياا  السااة تظل قلاوُب الشادب اليماي 
وقياعاته ونخبة مدهم تهفو إىل الجبهات، وإذ 
تمر املااساباُت وتحل األعياُع وتقتيض الداعُة 
أن ياشغلرَ ُكلٌّ بافسه، ويبقى ُكّل مع ألله، إن 
أن الشادبرَ ن يقبل بأن ياصاعرَ لهذه الداعات، 
وأبااؤه وأشقاؤه يذوعون عن الوطن، ولونلم 
ا كان الديد ارحاً ون األلل آمال، ولذلك ما  لرَمرَ
إن اقرتب لالل الديد حتى اساتبدل اليمايون 
عااعةرَ البقاء مع األلل بداعة مشااررَكة ُحماة 
الوطن الصفوفرَ األمامية ملواجهة الددو وكل 
أاراعه يقولون بلساان واحاد ألبطال الجيش 
واللجاان الشادبيَّة )إنهاا ليسات جبهاتكام 
وحدرَكام، لكاها جبهاات جيٍل اجيال ومثلما 
تحملاون أنتم مساؤولية الدااع عان الوطن 
عليااا نحان أن نحملهاا وأقل ذلاك أن تكون 

»أعياعنا جبهاتاا«((.

الرئيُس يف جبهة ما وراء الحدود
»اوق سافح الجبل حياُث وكر الارس« ويف 
الخطاوط األمامية يف جبهة ماا وراء الحدوع 
السايايّس  املجلاس  رئياُس  وقاف  بجيازان 
األعىل، صالح الصمااع، يف عيد الفطر املبارك، 
ملدايادة الرجاال األبطاال الذيان يواجهاون 
الدادو األرَمريكي السادوعّي، مؤّكداً أن األعياع 
الحقيقياة لي أعياع اننتصاار التي يصادها 
إلرَااى  مشاالدلا  ويبثاون  الرجاال  لاؤنء 
الشادب اليماي ايصادون البسمة عىل شفاه 
الصغاري والكباري ولم يلقاون الددو عروسااً 
ان بالقضياة والدااع عن  يف الشاجاعة واإليْمرَ

الوطن.
وحيث لاّأ رئيُس املجلس السايايّس األعىل 
أبطالرَ الجيش واللجان الشدبيَّة بديد الفطر.. 
مشايداً بصموعلام األساطوري يف مواجهاة 
الددوان األرَمريكي السادوعّي وما يساطرونه 
مان مالحمرَ بطولياة للدااع عان الوطن، قال 
خاالل لقائاه املرابطال: »كان لااا الارشف 
والفخار أن نأتيرَ لزيارتكام يف جبهة الحدوع؛ 
لاقتبس من صموعكم وليدلم أبااء شدباا أن 
لاؤنء الرجال املرابطل يف الجبهات ساواء يف 
رَْو الحدوع لم من يذوعون عن  جبهات الداخل أ

ف وكرامة لذه األمة«. رَ رشرَ

وأضاف: »نحن آثرناا يف عيد الفطر املبارك 
ااطكم وزيارة  رَْوسرَ أن نكاونرَ حارضيان بال أ
رجال الرجاال يف الجبهات، وندتار أن اليمنرَ 
بكام ُكّل يشء، ومن لذه الجبهات سااُخِضُع 
الددوَّ السدوعيَّ األرَمريكي، ومن لاا ساُجِرُه 

عىل إيقاف الددوان«.
وأوضح رئياُس املجلس السايايّس األعىل، 
أن الدادوَّ يدااع يف جبهات الداخال باملرتزقة 
ويدااُع لهم األماوال واملغريات؛ لكاي يقاتلوا 
أباااء اليمان.. وقاال: »لكان جبهاة الحدوع 
خطورتُها عىل الددو السادوعّي نفسه لكرس 

كريائه وطغيانه«.
الزياارة لألبطاال  إلرَااى أن لاذه  وأشاار 
املرابطال يف الحادوع تؤكاد حارص القيااعة 
السياسية عىل مشااركة املرابطل وانلتما  

بأحوالهم.
وععا رئيس املجلس السيايّس األعىل، أبااءرَ 
الشادب اليمااي وقياعات وماتسابي الجيش 
إلرَااى تدزيز الجبهاات؛ باعتبارلاا الجبهات 
اان  ُف أيَّ إنْسرَ الحاسامة.. مؤّكداً أناه ن يرشِّ
ولاو يرى املجاازر تُرتكرَُب بحل أبااء شادبه 
رَْو التقصريُ، وأن الرشف لو  ووطاه، الرتاخي أ
رَْو  بالدوعة إلرَاى الشادب حاملال راية الارص أ

محموللرَ عىل أكتاف الرجال شهداء.
واللجاان  الجياش  أبطااُل  جانبهام  مان 
الشادبيَّة رّحباوا بزياارة الرئياس الصمااع، 
مؤكديان للشادب اليمااي اساتمراررَلم عىل 
الدهاد بالداااع عان الوطان والاذوع عاه يف 
مواجهاة الدادو الغاشام، وتلقيااه عروسااً 
قاسية ورععه عىل جرائمه التي يرتكبها بحل 

ال والاساء والشيوخ. األرَْطفرَ
ويف لذا الساياق جّدع قائاُد حرس الحدوع 
املجلاس  لرئياس  الدهاد  املرابطال  باسام 
السايايّس األعاىل والشادب اليماي اساتمراررَ 
الصماوع والثبات يف مواجهة الددو واننتصار 

ملظلومية الشدب اليماي.
ٌف   بادوره قال قائُد محور صددة« إنه لرَرشرَ
عظياٌم للجميع أن يكوناوا يف مواقع البطولة 
والشاموخ واآلباء مع أبطال الجيش واللجان 

الشدبيَّة«.
وأضااف: »لقاد رشاات بكم لاذه األرض 
اانية  وساتمرغون أنوفرَ أعاداء اليمن واإلنْسرَ
والكراماة والذيان باعوا أنفساهم للددو وأن 
حلاول الداا  الثالث مان الدادوان والحصار 
جدلرَ الشادب اليمااي وأبطالاه قاعرين عىل 

الصار والصماوع جياالً بدد جيال ون يمكن 
رَْو يخضاع للددو  لشادب ُحر أباي أن يركاع أ

الصهيوني السدوعّي«.
وايماا مثّلت لاذه الزيارة حااازاً مداوياً 
الشادبيَّة  واللجاان  الجياش  ألبطاال  كبارياً 
املرابطال يف الجبهاات، اقاد كانات صدماة 
للدادو، إذ جادعت التأكياد عاىل أن القيااعة 
السياساية اليماياة خرجات من غاري رجدة 
رَْصبرَاحت يف  من ربقاة الوصاية الخارجياة، وأ
مقدمة الصفوف مُلواجهة املدتدين عىل سياعة 

اليمن وحرمة شدبه.

وزيُر الدفاع من جبهة تعز: َأْصَب�حنا نمتلُك 
املباَدرَة والتحكم على كامل املسارح القتالية 
كذلاك تفقاد وزياُر الداااع اللاواء الركن 
محماد ناارص الداطفي ومده وزيار الخدمة 
املدنية والتأمياات طالل عقالن وقائد املاطقة 
بداللطيف املهدي  الدساكرية الرابدة اللاواء عرَ
الشادبيَّة  الجياش واللجاان  أبطاالرَ  الياو ، 
املرابطل يف عدع من جبهات محااظة تدز.

ونقال وزيار الداااع خاالل الزياارة التي 
رااقه ايها نائب مدير عائرة اإلمداع والتموين 
الديان  شامس  محماد  الدمياد  الدساكري 
والدمياد عيل الدريماي، للمرابطال، تحيات 
وتهاني رئيِس املجلس السيايّس األعىل ونائبه 
ااء املجلس وحكومة اإلنقاذ بمااسابة  رَْعضرَ وأ

عيد الفطر.
وأشااع باملواقف الوطاية الشجاعة ألبطال 
الجيش واللجان الشادبيَّة يف التصّدي للددوان 
والدااع عن ساياعة ووحدة وأمن واساتقرار 
الوطن، وبما يحققونه من انتصارات وإلحاق 

الهزائام بقوى الدادوان ومرتزقته وتكبيدلم 
خسائررَ برشية وماعية.

وحاّذر وزيار الداااع قاوى الدادوان عىل 
اليمن مان عاقبة التمااعي يف التدمري والقتل 
ان واألرض وامُلؤرَّسسات  واإلْجاررَا  بحل اإلنْسرَ
والدولاة يف شامال الوطان وجاوباه، رشقاه 

وغربه. 
وقاال وزياُر الداااع: »إن تحذيررَناا اليو  
لقوى الدادوان تفرضه علياا عقيدتاا الدياية 
والدساكرية والسياساية، وخصوصاً يف لذه 
املرحلة مان املواجهة التي نمتلاك ايها ِزما  
املباعرة والتحكم عىل كامل مسارح الدمليات 

القتالية«.
وعّر أبطال الجيش واللجان الشادبيَّة عن 
رَْصبرَاحوا  ساداعتهم بالزيارة، مؤكدين أنهام أ
رَْكثرَاار جالزية قتالية ومداوية عالية من أي  أ
وقت مىض؛ لتافيذ كااة املها  املساادة إليهم 
بكفاءة واقتدار، بفضل اللاه عز وجل وإررَاعرَة 

الشدب اليماي وعزيمته الصامدة. 

املجلُس السياسيُّ ألنصار اهلل واألحزاب 
املناهضة للعدوان يف جبهَتي الطوال 

وحرض الحدوديتني
كما شاركت الجهاُت الرسمية والسلطات 
الدساكرية للبلاد أبطاالرَ الجياش واللجاان 
الشادبيَّة الجبهات يف عيد الفطار املبارك ولم 

تكن الجهات السياسية بماأًى عن ذلك.
ويف لذا الساياق زارت قياعاٌت من املجلس 
األحازاب  وتكتال  اللاه  ألنصاار  السايايّس 
السياساية املاالضاة للددوان مافاذ الطوال 
الحادوعي، واطلدت عىل أحوال أبطال الجيش 
واللجان الشدبيَّة املرابطل يف املواقع األمامية 

لجبهة حرض.
ونقل املجلس السيايّس ألنصار الله وتكتل 
األحازاب املاالضاة للددوان تحياات وتهاني 
قائد الثورة السايد عبدامللاك الحوثي والقياعة 
السياساية بمااسابة عياد الفطار املباارك.. 
مشايدًة باملالحام البطولياة التي يساّطرلا 
أبطاال الجيش واللجان الشادبيَّة يف مواجهة 

قوى الغزو واملرتزقة.
وأكاد عضو املجلس السايايّس ألنصار الله 
حزا  محمد األسد، اعتزازرَ الشدب اليماي بما 
يساّطره املرابطون يف جبهات الدزة والكرامة 
مان مالحامرَ أساطوريٍة ولام ياذوعون عان 
حياض الوطن وعزة وكرامة الشدب اليماي.
ايماا أشاار رئياُس اللجااة التحضريياة 
لحزب األمة، محماد مفتاح، إلرَاى أن بطونت 
وتضحياات الجيش واللجان الشادبيَّة عااعاً 
عن األرض والدرض ساتظل خالادًة يف ذاكرة 
األجيال. بدوره رئيُس تكتل األحزاب املاالضة 
للددوان، عبدامللك الحجري، أشار إلرَاى ألمية 

مشااركة املرابطل أااراح الدياد.. مؤّكداً أن 
عياد األعياع لو ماا يتحقل وسايتحقل عىل 
أياعي الجيش واللجان الشدبيَّة من انتصارات 

عظيمة تبرش بالارص الكبري.

الشعُب اليمني: جبهُتنا واحدة
وحياث تداد مواجهاة الدادوان والداااع 
امَّ األولرَ لجميع أاراع الشادب  عان الوطن الهرَ
اء  رَْعضرَ اليماي، اقد شاارك وكالء الاوزارات وأ
املحااظاات ومديارو  املحلياة يف  السالطات 
اء امُلؤرَّسساات اإلعالمية يف زيارة أبطال  رَْعضرَ وأ
الجيش واللجان الشادبيَّة إلرَااى جبهات الدز 
ُف لاذه الزياارة  والبطولاة ولام يرتكاوا رشرَ
مقترصاً عىل القياعات السياسية والدسكرية 

الدليا.
اء السالطة  رَْعضرَ وجاّدع وكالُء الاوزارات وأ
املحلية ومديرو لددع مان املحااظات اليماية 
ااء امُلؤرَّسساات اإلعالمياة، أن مواجهة  رَْعضرَ وأ
الددوان يف ُكلِّ شر من لذه أرض اليمن جبهة 
تمثّل جمياع اليمايل، اازار وكالء محاارَظة 
إب جبهاات تداز ولحاج، وتفقاد السالطة 
املحلية ملحااظاة املحويت ووجهاء املحااظة 
أحاوالرَ املجالديان يف جبهاات السااحل، ورَيف 
ايخ  شرَ جبهة البيضاء، وكذلك تفقد عدع من مرَ
ووجهاء ومدراء املديريات واملكاتب التافيذية 
بمحااظاة ريمة، املجالديان يف جبهات الدز 
والبطولة بجبهة نهم، وباملثل شاملت زيارات 
ااء السالطات املحلية األخارى عدعاً من  رَْعضرَ أ
ة إلرَااى الجبهات الواقدة يف  اارَ الجبهات باإلضرَ

مااطقهم.
كذلك نفذ قائد قاوات الاجدة الدميد أحمد 
عيل جدفر ماع مجموع من الضباط والصف 
واألااراع يف الاجدة زياارة ميدانياة إىل جبهة 
الرشف والبطولة بمديرية نهم  مؤكدا واحدية 
جبهة الدااع عن الوطن وأماه واستقراره. 

وكما مثّلت الزيارات حاازاً مداوياً ألبطال 
الجيش واللجان الشدبيَّة، اقد شارك الشدب 
اليمااي يف كثاري مان القارى والدازل برااد 
الجبهات بالقواال الغذائية الديدية املتاوعة.

رفٌد شعبي بقوافَل عيدية متنوعة ألبطال 
الجيش واللجان الشعبيَّة 

ويف لذا الساياق قّدمت محااظة املحويت 
ثاالث قواال عيدياة ألبطال الجياش واللجان 
الشادبيَّة، كما قاّد  أبااُء مديرياة الدرش يف 
محااظة البيضاء وأبااء قبائل ساحان وبالع 
الروس وأبااء أرحب بمحااظة صاداء وأبااء 
عادع من املحااظاات اليماية، قوااالرَ غذائيًة 
متاوعة تحتوي عىل األماوال والغذاء والهدايا 
الديدية املقدمة من أاراع الشدب للمجالدين.

ليكن شعاُرنا »الوطن أوالً« عند اإلبالغ عن جرائم املهربني وعملياتهم أخـــي 
المواطن:

مع تحيات مصلحة الجمارك

اء ال�سلطات املحلية باملحافظات يزورون املرابطني يف  الرئي�ُس ووزيُر الدفاع وقياداٌت �سيا�سية وع�سكرية واإعالمية واأَْع�سَ
جبهات العز والبطولة وقوافل عيدية من عدد من املحافظات

الشعُب اليمني يؤّكد لألبطال: انتصاراُتكم أعياُدنا
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اَلحات لهذا املورد  النافذون يقاومون اأية اإ�سْ

ضرائُب القات.. 
مواجهُة عصابات املصالح أّوالً 

  - رشيد الحداد:
بضباط  املطاِلباُة  األصاواُت  ِت  ادرَ تصاعرَ
وتحسال إيراعات القاات؛ باعتبارلاا واحدًة 
من املوارع الدامة للدولة التي تتدرض للسطو 
املاّظام من قبل عصابات وجماعات املصالح، 
إن أن عملياةرَ ضباط تلاك املوارع عشاات قبل 
عا  ون تازال تواجه تحدياٍت كباريًة من قبرَل 
ماا يمكان وصُفهام باملاتفدل ماهاا خارج 

القانون. 
القاات  شاجرة  نطااق  اتّسااع  رغام 
واساتحواذلا عىل مسااحات زراعية واسدة 
يف الباالع، إن أن إياراعاِت رضائب القات كانت 
قبل الددوان سائبًة وخارج السيطرة الكاملة 
رَْو حتاى للسالطات املحلياة املخولة  للدولاة أ
بتحصيلهاا، اريبة القات التاي تدد مورعاً 
ماليااً متجادعاً يومياً لام يكن يدخال خزياة 
الدولاة ساوى الفتُاات ماهاا، والبقية تذلب 
اة ألفت عىل انستحواذ عىل  اصَّ إلرَاى جيوب خرَ
تلاك املوارع املالية التي تداد من موارع الدولة، 

والتي تُجبى بشكل كامل من قبل املواطن. 
ورغام ذلاك تصاعادت املطالب الشادبيَّة 
والرسامية بضبط إيراعات القاات وتوظيفها 
يف الحاد من أزمة السايولة املالية الااتجة عن 
قرار الفاار عبدرباه ماصور لااعي القايض 
باقال البااك املركازي اليماي مان الداصمة 
صادااء إلرَااى محااظاة عدن والذي تسابب 
بتدطيال وظائاف الباك املركازي وخلل أزمة 

سيولة نقدية. 
إن أن إياراعات رضائب القات ن تزال بديدًة 
عْن ماا يجب أن تكونرَ رغم التحسان الاوعي 
اررَة  والكباري يف إيراعاتها والااتجة عان قيا  إعرَ
ااعرَة ضبط  القاات يف مصلحاة الرائاب بإعرَ
تلك املوارع، ووقف عملياة الهدر والاهب التي 

تتدرض لها. 
خالل ابريل من الدا  املايض بدأت مصلحة 
الرائاب بدادع مان انجاراءات والخطوات 
الهاعاة إلرَاى تحسل إيراعات القات وضبطها 
القاات  رضيباة  حسااب  إلرَااى  وتوريدلاا 

املفتاوح يف البااك املركازي اليمااي واروعه، 
ومااذ ابريل من الدا  2016 حتى نهاية مايو 
املاايض تحساات إياراعات القاات اليومية يف 
عدع مان املااااذ يف الداصمة صاداء باسابة 
ااابي يف ظل  تصال %300، ولاو انجااٌز إيْجرَ
الصدوباات والتحّدياات التي تديال اجراءات 

الرائب يف الداصمة واملحااظات. 
اررَة القاات يف مصلحاة الرائاب  مدياُر إعرَ
رَكَّااادرَ لصادى  بصادااء، إبراليام الحيفاي، أ
املسارية ارتفاعرَ إياراعات القات خاالل الفرتة 
من ياايار ا ابريل املايض إىل 267 مليون ريال 
عن الفارتة املقابلة لها الداا  املايض، وحول 
إياراعات القات التاي ُورِّعت للخزيااة الدامة 
للدولاة الدا  املايض أشاار الحيفاي إلرَاى أن 
رضائابرَ القاات بلغات ا,1 مليار رياال عا  
2016 ، ماهاا 650 ملياون رياال كإياراعات 
محصلة خالل الاصف الثاني من نفس الدا ، 
كما بلغت إيراعات رضيباة القات خالل مايو 
املايض يف املراكز واألرَْساورَاق 221مليوناً و366 
ألف رياال مقابل 160 مليوناً وا62 ألف ريال 
خالل الفرتة املقابلة من الدا  املايض وبزياعة 

 .60%

أماَنة العاصمة 
يقول الحيفي: إن رضائابرَ القات يف أمانرَة 
الداصماة كانت تارتاوح ما بال 300 ا 00ل 
ألاف ريال يوميااً، وبدد عدة إجاراءات قامت 
اررَة رضيبة القاات باملصلحة والداملل  بها إعرَ
ايها ارتفدات حالياً إلرَااى 2 ا 3 مليون ريال 
ااابية التي تادِرُج يف  يومياً، تلك األعمال اإليْجرَ
إطاار الجهوع التي تبذلهاا مصلحة الرائب 
والداملاون ايهاا لتحسال إياراعات الدولة، 
االت كبارية من قبل السالطات  قوبلات بتدخُّ
املحلياة مان جاناب وشاخصيات اجتماعية 
وجهاات أخارى ارتاأت أن تلاك انجاراءات 
تتدااررَُض مع مصالحها الشاخصية؛ ونتيجة 
لتلك املحااونت التي بذلتها جماعاُت املصالح 
ح  والتاي لجأت إلرَاى الداف لوقف عملية إْصالرَ
الوعااء انيراعي الها  املمثال بريبة القات، 

إلرَااى جاناب تدارض الداملال يف الرائب 
لددع من اننتهاكات التي وصلت حّد الساجن 
وانعتداء عىل الجهات األماية املكّلفة بحماية 
الداملال وتافيذ القانون، ولكن اساتطاعت 
اررَة رضائاب القاات إلرَااى جاناب عدع من  إعرَ
املخلصل مواجهة جماعات املصالح من أجل 

الصالح الدا . 

املنافُذ الرئيسية 
ح من مااااذ صاداء  بادأت عملية اإلْصاالرَ
اررَة القات يف  األربدة، وبصدوبة اساتطاعت إعرَ
مصلحاة الرائب بتداون بداض املخلصل 
مان رااع إياراعات رضيباة القاات يف مافذ 
األزرقل بالداصمة صاداءرَ التي كانت ترتاوح 
مان 20 ألاف رياال إلرَااى 70 ألف رياال إلرَاى 
ماا بل 20ل ألف رياال إلرَااى 520 ألف ريال؛ 
ولذلاك ارتفدت إيراعات رضيباة القات خالل 
الخطوات األوىل لتحسان اإلياراعات الريبية 

للقات يف بدض املاااذ باسبة 300%. 

السلطة املحلية 
محلياة  إياراعات  القاات  إياراعاُت  تداد 
واال قاناون السالطة املحلية رقم 5 لسااة 
2000 ، إن أن السالطات املحلياة لام تقام 
بدورلاا يف تافياذ القاناون، وعاىل الرغم من 
اة بهاا وتقع يف نطاق  اصَّ أن تلاك اإليراعات خرَ
اختصاصهاا إن أنهاا ألادرت تلاك اإليراعات 
ااة  اصَّ خرَ ملكياة  وكأنهاا  مدهاا  وتداملات 
ولياس ماورعاً عامااً، وتصاعد الفاقاد ماها؛ 
نتيجة تهمياش املوظفل الرسامل وتكليف 
أشخاص ومجاميع يف األرَْسورَاق؛ ولذلك تاامت 
الدصابات الداملة يف مجاال تحصيل إيراعات 
رضائب القاات بالقوة وباملخالفاة للقانون، 
بل تقاسامت تلك الدصابات األرَْسورَاقرَ يف املدن 
يف ظل تواطؤ من السلطات املحلية واملجالس 
رَعَّى إلرَاى تراجاع إيراعات  املحلياة، ولاو ماا أ
املساتويات،  رَْعنرَااى  أ إلرَااى  القاات  رضائاب 
وعوضااً عان تدااون السالطات املحلية مع 
الجهة املسئولة عن رضيبة القات يف مصلحة 

الرائب لتحسال اإليراعات وتاميتها وتاليف 
جواناب القصاور، لم تُباِد تلك السالطات أي 
تداون رغم أن قانون السالطة املحلية يُلِزُمها 

بالتداون والضبط. 
اررَة القات  وعاىل سابيل املثاال تام نقال إعرَ
للسالطة املحلياة بالداصمة صادااء بدد أن 
تدّهادت السالطات املحلياة برااع إياراعات 
القاات إلرَااى 50 مليون رياال يف الياو ، وتم 
اررَة القات مع موظفيها الرساميل  تساليُم إعرَ
واإليراعات اليومية تصل إلرَاى مليون ريال، إن 

أن اإليراعات تراجدت إلرَاى مئات اآلنف. 

املتعهدون 
اررَة القاات يف مصلحة  ِوْالرَ تأكياد مدير إعرَ
الرائاب إبراليام الحيفاي، ااإن املصلحة 
مداية بتافيذ القانون وأخذ ضمانات تجارية 
مدتمدة من الغارف الصااعية والتجارية من 
املتداونال، رشيطاة التازا  املتدهاد بتافيذ 
القاناون وتورياد اإلياراعات ُكّل ثاناي ياو  
لحسااب رضيباة القاات يف البااك املركازي 
أياا   وعارش  الرئيساية  املادن  يف  واروعاه 

للمديريات واملااطل البديدة. 

الفاقد 
اإن رضيبة القاات تصل  واال القاناون ارَ
إلرَااى %ث2 مان قيماة القاات، إن أن ما يتم 
تحصيلاه يتباين ما بل %ل ا %5 من القيمة 
املالياة للقاات، وتاوزع تلاك اإلياراعات عاىل 
%20 للسالطة املحلية كإياراعات محلية، و5 
% لصاادوق الاشء والشاباب التاباع لوزارة 
الشاباب والرياضة، %3 إيراعات مركزية، ويف 
حال ضبط تلك اإليراعات بشكل كامل بإمكان 
رضائب القاات أن تصلرَ إلرَاى ث ا 10 مليارات 

ريال ساوياً.

الحديدة 
تدد الحديدُة مان املحااظات التي ارتفدت 
ايهاا إياراعات القات خاالل الفارتة املاضية، 
وذلاك نتيجاة إجاراءات اتخذتهاا الرائاب 

تلاك  أن  إن  اإلياراعات،  رااع  يف  ساالمت 
انجاراءات أثارت حفيظاةرَ جماعات املصالح 
التي تحاول اساتداعة ماا اقدته من مصالح 
ن  غاري مرشوعاة، ولذلك لاااك مسااٍع إلْعالرَ
مااقصاات ومزايادات أماا  املتدهديان مان 
خارج الرائب للتاااس عىل انساتحواذ عىل 
رضيبة القاات يف الحديدة وال رشوط، ولكن 
تام تأجيُل إنزال املااقصاات حتى تطبيقها يف 
إن  أمانرَة الداصمة ومحااظة صاداء، ولكن ارَ
ن املااقصة تام قبل شاهرين ولم يتقد   إْعاالرَ
أيٌّ مان املتدهدين حتى اآلن رغم أن الرائب 
واجهات مشااكلرَ كباريًة يف ضباط إياراعات 
رضائب القات يف املاااذ الرئيسية يف الداصمة 

واملحااظة من قبل نااذين. 

الجنوب 
لم تكن عصابات رضائب القات يف املااطل 
الشامالية الوحيادة التاي تصااعر إياراعات 
الرائاب، بل إن مرتزقة الدادوان يصاعرون 
ارتفدات  اآلوناِة األخارية  اإلياراعات، يف  ذات 
صااعرات القات مان املااطل الشامالية إلرَاى 
الجاوبياة والرشقياة باساب كبارية نتيجاة 
لتكادُّس مرتزقاة الدادوان لاااك، ولاو ما 
ضاعف إيراعات رضائب القات يف تلك املااطل 
إلرَااى أعاىل املساتويات وخصوصااً يف مأرب 
التي يصال إليها أجاوع أنواع القاات وأغاللا 
اررَة القات يف مصلحة  ثمااً، ورغام محاونت إعرَ
الرائب اساتداعة تلك اإليراعات التي تُفررَُض 
كمدلومياات  املحااظاات  تلاك  مداخال  يف 
شهرية، إن أن لااك رْاضاً من مدظم املااطل 
الجاوبياة ومن مرتزقاة ماأرب، بياما لااك 
اررَة القات يف محااظات  تجاُوٌب بسايٌط من إعرَ
عدن ولحج والضالع، حيث تشريُ انحصائياُت 
إلرَاى أن رضائب القاات املحّصلة يف محااظة 
عدن خالل شاهر مايو وصلت 3 ماليل ريال، 
ويف محااظاة الضالاع بلغات 350 ألف ريال، 
ويف محااظة لحج بلغت ل ماليل ريال لشهر 
مارس، وتدخل إيراعات القاات يف املحااظات 

الجاوبية والرشقية يف حساب املرتزقة.
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  - ضرار الطيب:
»أسوشايتد« قالت بأنها رصدت ما ن يقل 
عن ث1 ساجااً رسياً يف أنحاء الجاوب اليماي، 
وأن لاذه الساجون موزعاة عاىل عادع مان 
مااطال نفوذ حكومة املرتزقاة، حيث تقُع يف 
قواعد عساكرية وموانئ ومطاارات وماازل، 
وأن بداضرَ املدتقلل تام نقلُهم إلرَااى قاعدة 

اررَاتية يف أرترييا. إمرَ
ث1 ساجااً رسيااً لاو رقاٌم غاريُ بسايط 
بالاسابة إلرَااى جااوب اليمان الاذي تدتره 
قوى الددوان حاضاااً ملرشوعهم، ولكن يبدو 
ل« تفرض نفساها رغم  أن حقيقاة »انْحتاالرَ
ُكّل املغالطاات يف الاهاياة، خصوصاً إذا كانت 
اررَات لم تبسط نفوذلا  رَمريكا موجوعة، ااإلمرَ أ
الشادبيَّة  الحاضااة  الجااوب بفضال  عاىل 
رَْو السياساية كماا تحااول أن تقاول، وإنما  أ
ل  باساتخدا  األسااليب األرَمريكياة يف انْحتالرَ
ومن ضماها ساجون التدذياب، وبالطبع لن 
رَمريكاي مبارش، يديُد  يكونرَ ذلاك إن بتداون أ
لألذلان اضيحة سجن »أبو غريب« األرَمريكي 
يف الداراق ولكن لذه املرة ليس ساجااً واحداً 

وإنما ث1 نسخة من »ابو غريب«.
األرَمريكياة  املتحادة  الونياات  أن  وبرغام 
نفت رسامياً تورُّطرَهاا يف لذه الساجون وما 
األمان  مستشاارةرَ  أن  إن  بداخلهاا  يحادث 
القوماي يف ماظماة ليومان رايتاس ووتش 
»لورا بيارت« وصفت ذلك باا »محاولة تاصل 
عن املساؤولية«، وأن األمار يمثُّل تذكرياً مؤملاً 
با »مشااركة وكالاة انساتخبارات املركزية 
األرَمريكياة والجيش األرَمريكي بشاكل مبارش 
يف برامج تدذيب مشابهة يف ارتات سابقة«. 
ااء  رَْعضرَ أ بداض  مطالباات  تكاون  وقاد 
أمار  يف  بالتحقيال  األرَمريكاي  الكونجارس 
الساجون الرسية يف اليمن ومشاركة الضباط 
األرَمريكيال يف التدذياب، شاالداً عىل التورط 
رَْو عىل األقل »قرياة« قوية، إن أناا  األرَمريكي، أ
لسااا بحاجة إلثباات ذلك يف وجاوع الحقيقة 
البديهياة التاي تضمان أن ُكّل عول تحالاف 
الددوان ن تستطيع أن تفدل أي يشء يف اليمن 

اررَة األرَمريكية. إن بإرشاف مبارش من اإلعرَ
لم يقاف األمر عاد لاذا الحاد، ابدد ارتة 
قصارية جاداً مان تحقيال »اسوشايتد« عن 
اررَاتياة يف اليمن، نرشت  ساجون التدذيب اإلمرَ
ماظمة ليومن رايتس ووتش، تقريراً موسداً 
رَْكبرَار،  يف نفس الساياق، ليافتحرَ املِلرَفُّ بشكل أ
كاشافاً عن مارسح واساع لددٍع من أبشاع 
اررَاُت والقواُت التابدة  الجرائم التي ترعالا اإلمرَ
رَكَّاادرَ تقرير املاظمة وجوع  لها يف اليمن، حيث أ
الساجون الرسياة والتدذياب ايهاا، مضيفاً 
حاً مفّصالً عان عمليات اإلخفاء  ْ عاىل ذلك رشرَ
التاي  القارسي وانختطاااات وانعتقاانت 
اررَاُت وأتباُعهاا يف الجاوب، مع  تقو  بهاا اإلمرَ
رصاد لبدض من الحانت التاي تدرضت لتلك 

الدمليات.
رَيْضااً  أ تقريرلاا  يف  املاظماُة  وأشاارت 
إلرَااى أن بداضرَ املدتقلال يتام نقلهام إلرَاى 
ااررَات يف أرترييا،  قاعدة عساكرية تابداة لإلمرَ
مستشاهدًة بكال  أحد ألاايل املدتقلل والذي 
قاال للماظمة باأن أقاربرَه تدرضاوا لإلخفاء 
القرسي وأن 5 مساؤولل عاىل األقل أخروه 
اررَات نقلتهم إلرَاى خارج اليمن بما يف  باأن اإلمرَ
ذلك 3 قالوا إنهم كانوا محتجزين يف اريرتيا.

رَيْضااً إلرَاى أن اريال الرصد  كماا أشاارت أ
التاباع لألمام املتحادة واملدااي بالصوماال 
وأرتريياا أشاار يف 2016 إلرَااى باااء قاعادة 
اررَاتياة عائماة يف مديااة عصب  عساكرية إمرَ
ااررَات  اإلمرَ إن  محللاون  وقاال  انريتريياة، 
اساتخدمت القاعدة يف تدريب القوات اليماية 
التابداة لهاا »الاخباة الحرمياة، والحزا  
رَكَّااادرَ اريُل الرصد  األمااي، وغريلما«، ايما أ

األممي وجوع قوات يماية لااك.
ثام تقاول املاظماة: )اساتخدمت قاوات 
الحازا  األمااي وقاوات الاخباة الحرمية 
القوةرَ املفرطة خاالل انعتقانت واملدالمات، 
واعتقلت أقارب مشاتبه بهام للضغط عليهم 
لالستسال  بشكل »إراعي«، واحتجزت تدسفاً 
انً مع راشدين،  رَْطفرَ رجانً وشباناً، واحتجزت أ
وأخفات الدارشات قارساً. وكماا قاال أحاد 
املحتجزين الساابقل نقالً عان محتجز آخر 
يف أحاد مدتقالت عدن غري الرسامية الكثرية: 

»لذا سجن ن عوعة ماه«(. 
رَيْضااً إن )الدديد من األشاخاص  وتقاول أ
الذين تام إخفاؤلم قارساً كانوا قاد اعتُقلوا 
يف البداياة مان قبل الحزا  األمااي، وقال لهم 
مساؤولون حكومياون مختلفاون ايما بدُد 
إنهام نُقلوا إلرَااى مراكز انحتجااز الخاضدة 
اررَات، وإن املساؤولل اليمايل  لسايطرة اإلمرَ
وضباط الحزا  األماي لم يدوعوا قاعرين عىل 

التدخل(.
وضوحااً،  رَْكثرَاار  أ األماُر  رَْصبرَااح  أ اآلن 
االساجون الرسياة ادالً موجاوعة، والقوات 
التي تديرلا مدرواة وتلقت التدريب يف أماكنرَ 
مدروااة أيضاً، والتدذيب يحدث، واملسااعدة 
األرَمريكياة حاارضة، ولاذه لاي »رشعية« 

الددوان التي يمارسها يف الجاوب.
ماظمة الدفاو الدولية لي األخرى طالبت 

بتحقيل عويل تقاوعه األمم املتحدة بخصوص 
يحادث  وماا  اررَاتياة  اإلمرَ الرسياة  الساجون 
ايهاا، وكانت »ليومان رايتس« قاد وجهت 
يف أوقاات ساابقة ثاالثرَ رساائلرَ تحذيرياة 
إلرَااى الفار لاعي، ثم إلرَاى »محمد بن راشاد 
آل مكتاو «، ثام إلرَااى »محماد بان زاياد آل 
نهياان« بشاأن عملياات انحتجااز يف عادن 
وحرماوت ومداملاة املدتقلل يف ساجون 
عادن وحرماوت، وبغاض الاظار عان أي 
جوانب سياساية تختفاي وراء تلك املطالبات 
ونرش لذه املدلومات، إن أنها كشفت حقيقة 
موجوعة، تم إخفاؤلا لفرتة طويلة لبشاعتها 
ولكونهاا تفتاُح ملفااٍت خطاريًة ضاد قوى 

الددوان ومن ورائها. 

بعُض أساليب التعذيب 
تحقيقهاا  يف  نقلات  اسوشايتد  وكالاة 
ترصيحات ملدتقلل سابقل استجوبتهم بدد 
اإلااراج عاهم من بدض تلاك املراكز الرسية، 
وقالات إن »تقاياة الدجاجاة املشاوية« لي 
إحادى الطارق املساتخدمة عاخل الساجون 
اررَاتياة الرسياة يف الجااوب، ولي طريقٌة  اإلمرَ
يتام ايهاا ربط الضحياة عىل عماوع أاقي - 
مثال آلة شاواء الدجاج – ثام تدوير الضحية 
باساتمرار ااوق الاار!، وقاد نقلات الوكالة 
عن ساجل ساابل يف أحد السجون الرسية يف 
مطاار الريان جاوب مدياة املاكال أنهم كانوا 
رَيْضااً ولام يف وضدية  يتدرضاون للارب أ

»الدجاجة املشوية«!
ساجل ساابل آخر من نفس السجن قال 
للوكالة بأنه تام حرشلم اوق بدضهم عاخل 
حاويات شاحن بحري وتلطيخهم بالفضالت 
البرشياة ولام مدصوباو األعال ألساابيع، 

ة إلرَاى انعتداءات الجاسية. اارَ باإلضرَ

 ونقلات الوكالاة عان ساجل ثالاث بأنه 
»كان يسامع رصخات السجااء، وكان املكان 
بأكمله يخيّام عليه الخوف، وجميع املدتقلل 
كانوا مرىض، وبدضهم يوشك عىل املوت. وكل 
شخص يشتكي يتم نقله مبارشة إلرَاى غراة 
التدذيب، حيث يتم جلُده بأساالك الكهرباء، 
ولي ممارساٌة شائدة يقو  بها الحراس ضد 
ُكّل املدتقلال«.. أما لاو اقد تم وضده عاخل 
حاوية شاحن بحري وقا  الحراس بإشادال 

الاار تحتها!
وأما ماظماة ليومن رايتاس ووتش اقد 
نقلت يف تقريرلا الدديد من الشهاعات املماثلة 
تدرضاوا  ساابقل  »محتجزيان  إن  وقالات 
للرب املرح بأسلحة وأغراض مددنية، كما 
تدرض آخارون للصدل بالكهربااء والتجريد 

من املالبس«.
ونقلات املاظمة عن أحد ألايل املدتقلل أن 
زار طفالً مان أرسته يف أحد املدتقالت يف عدن 

وأن ذلك الطفل »بدا مجاوناً«!
يف  كان محتجازاً  رجاٌل  للماظماة  وقاال 
الساجن املركزي بددن »إنه ومدتقلل آخرين 
ُعصبات عيونُهام وُكبلات أياعيهام واقتيدوا 
إلرَاى غراة مافصلة يف الساجن، وإنه تدرض 
رَيْضاً  إنه سامع أ لصدمات كهربائية متددعة ورَ
الرجاال الثالثاة اآلخرين يتدرضاون للرب 
والصدمات الكهربائية. ساقط أحدلم اوقه، 
وكان بإمكانه سماع الرجل يرصخ من األلم«.
وتحادَّث آخار للماظمة قائاالً )إن زوجته 
ذلبات لزياارة ابايهماا يف الساجن املركازي 
وأخرتاه زوجته بدد الزياارة أن أحد ابايهما 
كان نظُره ضديفاً، وكان شابه ااقد للوعي. 
كان رأساه مصابااً بجروح واضحاة، وكانت 
لاااك عالمات قياوع عىل يديه. وقال الشااب 
لوالدتاه إنه تدارض للرب بجسام مددني 

وتلّقاى صدماات كهربائياة. وقالات األ  إن 
انبن اآلخار بدا غري مساتقر نفساياً، ولكاه 
لم يتدرض لإليذاء الجسادي. وبدد أسابوعل 

تقريباً، اختفى الولدان تماماً(.
ويقول آخر –حساب تقريار املاظمة- إنه 
ذلب لزيارة أحد أقاربه يف مرال احتجاز غري 
رسامي يف عدن، وقال له قريبه إنه احتجز يف 
اررَاتية لشاهور قبل نقله إلرَاى مرال  قاعدة إمرَ
ب  إنه كان يستجورَب ويررَ انحتجاز الحايل، ورَ
يومياً يف القاعدة، واقد وعيرَه مرة وظل طريح 

الفراش.
كما روى أحد املدتقلل السابقل للماظمة 
أنه تم اقتياعه إلرَاى أحد تلك الساجون الرسية 
يف عدن، وكان لااك سجل مصاب برصاصة 
يف سااقه وكان جرحاه مليئاً بالديادان، وأن 
السجااء يضطرون لرشب بولهم عادما يافذ 

ماء الرشب!
كانت لذه بدض الشاهاعات التي ورعت يف 
تقرير املاظمة لتوضح عمل »الحزا  األماي« 
اررَاتية  اررَة تلك السجون اإلمرَ يف عدن، وطريقة إعرَ
الحرمياة«  »الاخباة  قاواُت  وأماا  ايهاا، 
الام تكن أقل من ساابقتها يف اإلْجااررَا  وقد 
أورعت »ليومن رايتس« يف تقريرلا شهاعات 
اررَات يف  مماثلة عما يحدث عاخل ساجون اإلمرَ
حرموت، وايها انتهاكات »يُحرج املرء من 

قولها« حسب تدبري أحد الشهوع.
كما لاو واضح، ليسرَ مان املبالغة وْصُف 
اررَاتية يف الجاوب با »أبو  شبكة الساجون اإلمرَ
غرياب«؛ ألن القليلرَ من الشاوالد التي ورعت 
لاا تجدل من لذه الساجون نسخًة مطابقًة 
ملاا كان يحاُدُث يف الداراق، ولدل كمياةرَ لذه 
السجون املدلاة والتي ما زالت مخفية، تجدل 
األمار يتفاوق عىل »أباو غرياب« يف اإلْجاررَا  

والبشاعة. 

و�سائُل اإعالم ومنظماٌت عاملية ُتثِبُت توّرط اأَمريكا يف اإَداَرة معتقالت �سرية اإَماَراتية يف اجلنوب ُت�ستخَدُم فيها اأب�سُع طرق التعذيب

معتقلون سابقون: تعرضنا لتعذيب بـ »الشواء« واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء ومنع مياه الشرب

شبكة »أبو غريب« جنوب اليمن
في أواخر يونيو الماضي نشرت وكالُة »أسوشيتد برس« اأَلمريكية تحقيقًا كشفت فيه عن وجود شبكٍة من السجون السرية في جنوب 
اليمن، ُتديُرها قواٌت إَماَراتية، وكشف التحقيُق عن جرائم تعذيب فظيعة تحدث بداخل هذه السجون بشكل يعيد إَلـى األذهان ما كان 
يحُدُث في »أبو غريب« العراق، خصوصًا وأن الوكالَة نّبهت إَلـى مشاركة َأمريكية كبيرة!!، من خالل وجود قوات من الجيش اأَلمريكي 

وُخبراء َأمريكيين عسكريين و«نفسيين« يقومون باستجواب المعتقلين ويقومون بتعليم القوات اإلَماَراتية عدَة أساليَب لعمليات االستجواب.
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الحقيقاُة أناه ن يساتطيُع حتاى اإلعاالُ  
اك يف حقيقاة أّي حدث عررَ  الحربايُّ أن يضدرَ
شاشاة صغرية مهما ورَثّل، قد يضُدك اإلعالُ  
رَْو حدث يف  الحرباي يف صاورة انتصار مداّل أ
جبهاة مدياة، ولكن الكامريا وحدرَلا ن يمكن 
أن تاقلرَ تفاصيلرَ املشاهد الكامل أليَّة مدركة 
كانات، وبالرغام مان أن الصاوت والصاورة 
يدتاران اليو  أاضلرَ طريقة لاقل مشاهد ما 
ولكن الاازول إىل ذلك املاكان ومداياة الواقع 

بكامل جوانبه أمٌر مختلٌف تماماً.
لكاذا أعركات عااد وصولاا إىل مشاارف 
مديرية مكارياس )جاوب محااظة البيضاء( 
يف زياارة اساتقصائية ملحاولاة مدرااة ماا 
حادث يف لاذه املديرياة، لقد كانات مكرياس 
نقطًة محورياة وااصلة يف مواجهة الددوان، 
وشاهدت أرُضهاا واحادًة مان ألام املداارك 

املفصلية.
الاذي  الجغارايف  إىل موقدهاا  اة  اارَ وباإلضرَ
أكساب مدركة مصيادة املدرعاات ألميتها، 
لاااك عاماٌل آخار مهم لاو توقيتهاا حيث 
أناه بدد انساحاب الجياش اليمااي واللجان 
الشادبية من املحااظاات الجاوبية يف مطلع 
شاهر أغساطس 2015 ملقتضيات عسكرية 
ارضتها طبيدة الهجماِة الداملية عىل اليمن، 
اررَاتي  اقاد اعتقد الُغازاة وبالذات املحتالُّ اإلمرَ
حياهاا أن الجيشرَ واللجان الشادبية يف حالة 
تقهُقر وضدف جراء اننسحاب وأنها اللحظة 
املااسبة لالنقضاض عىل مكرياس واحتاللها 
كبّواباة متقدماة نحتالل محااظاة البيضاء 
الوطان  ترباُط شامالرَ  التاي  انسارتاتيجية 
بجاوباه ورشقاه وغرباه، كماا أن مكرياس 
مثّلات مرتكازاً اسارتاتيجياً يف حارب لا بل 
نظاا  الرئيس الساابل عايل عبداللاه صالح 
بالتحالف مع مليشيات اإلخوان املسلمل من 
جهة مع القوات انشارتاكية التابدة للرئيس 
اليمااي األسابل للجاوب عيل ساالم البيض، 

ومن لاا كانت اننطالقة.

الجغرافيا والتأريُخ يف مكرياس: 
تداد املديرياة مان املديرياات الصغارية، 
حيث يبلغ عدُع ساكانها حوايل 3500 نسامة 
حساب آخر إحصائية رسمية إن أنها تأريخياً 
وجغرااياً تحمل ثقالً كبرياً جداً يف واقع األمر، 

حياث أن مكارياس مديرية جبلياة تقع عىل 
مرتفع يصل ذروته يف قمة ثرة املدرواة اليو  
رَْو عقبة لوعر، ولو مخاٌل شاالُل  بدقبة ثرة أ
انرتفااع يطل عاىل مدياة لاوعر، وبه طريل 
مدباد واحد ملتف عرشات اللفاات حولرَ ذات 
الجبل للوصول إىل قمته يف الطريل إىل البيضاء 
رَْكثرَر من  شامانً، ويقدر ارتفااع مكارياس باأ
2100 مرت اوق ساطح البحر، وتتبع املديرية 
إعارياً اليو رَ محااظة البيضاء، لكن كثرياً من 
أباااء تلك املااطل الذين التقياا بهم قالوا إنها 
تدتر أقربرَ ُجغرااياً وثقااياً وعيموغرااياً إىل 

أبل.
أما تأريخياً اقد كانت املدياة ثاني عاصمة 
لسالطاة الدواذل بدد مدياة زارة ومقر نائب 
سالطان الدواذل، ولي مدياة جميلة مدتدلة 
الجاو، يديش ساكانها عاىل الزراعاة، يوجد 
رَْكثرَار من قرياة محورية كقرياة عريب  بهاا أ
املشاهورة بُساوقها الشادبي، كذلاك قرياة 
كريش والذيان أخرونا بأنها قرياة تأريخية 
تحتوي عاىل آثار مان الحضاارات الحمريية 
والسابأية وتمتاز بمقابرلاا وحصونها، ولم 

يسادفاا الوقت لزيارتهاا، ولكن ربما أن لذه 
املاطقاة اكتسابت عراقتهاا وأصالتهاا مان 
جذورلاا التأريخياة املتياة بخاالف ُمْحدرَثي 
الوجوع الذين حاولوا احتاللها من مرالقي آل 

سدوع وآل زايد.

العدواُن مرَّ من هنا:
مجرع أن وصلاا إىل مشاارف املديرية التي 
تاتارش ايها نقاُط الجيش واللجان الشادبية 
حتى بادأت تظهر آثار املدارك الرشساة التي 
عارت ررَحالاا عاىل تلاك األرض، ويف مدخال 
مكارياس من جهة البيضااء وجدنا مدرعتل 
اررَاتاي محروقتال عاىل  تتبداان املحتالَّ اإلمرَ
ثالثاة  عباباة  إىل  اة  اارَ إضرَ الطريال،  جاباات 
مدمرة تتباع الجيش واللجان الشادبية يبدو 
أناه تام قصُفها بغاارة جوية، كماا أن بيوترَ 
القارى املحيطاة واملقارات الحكومية تظهر 
رَْو التبدات  عاىل مدظمها آثاُر القصف الجوي أ
املصاحباة من الشاظايا والُحطا  من شادة 
القصاف، ون يتواجد اليو  يف لاذه القرى إن 
عدع قليل من املواطاال، حيث نزح أغلبيتهم 

ساابقاً جراء املداارك وتوقف أساواقها التي 
كان يدتماد كثريٌ من الساكان عليها كمصدر 

للديش كسوق الثلوث وسوق عريب.

ترتيباُت العدو الحتالل املنطقة 
االسرتاتيجية:

يف بداية شاهر أغساطس من عاا  2015 
ملدركاة  واإلعاداع  بالتجهياز  الغازاة  بادأ 
احتاالل مكرياس والسايطرة عاىل عقبة ثرة 
اررَاتياون لتلك  انسارتاتيجية، وقد حشاد اإلمرَ
املدركاة قواٍت كبريًة توّزعات عىل ثالث ائات 
الفئة، األوىل مرتزقة الدادوان كجاوع ن مانعرَ 
من التضحية بهم إلنجاز املهمة املطلوبة، أما 
الفئة الثانية تكوَّنت مان الداارص التكفريية 
املسالحة التابداة للقاعادة وعاعاش، والتاي 
كانت قد سايطرت عاىل مديرية لاوعر بدعم 
وإساااع الددوان ولم األرَْكثرَر خارًة باملاطقة 
ومداخلهاا وساكانها بحكم الجاورة، والفئة 
اررَاتاي بمدرعاتهم  الثالثاة جااوع املحتال اإلمرَ
الحديثة واملتطورة وطائراتهم الدموعية وغري 

الدموعية التي شاركت يف تلك املدركة.
وعمد الددو إىل تكتيك ذكي يقتيض الهجو  
عاىل عقبة ثرة من محورين، املحور األول من 
لاوعر جااوب الدقبة عار )خط انسافلت( 
بالدربات واملدرعات املصفحة وبإسااع جوي 
كبري، يف حل أن املحوررَ الثاني كان يرتكز عىل 
تفديال خاليا املرتزقة الاائمة عاخل مكرياس؛ 
لتساهيل عبور قوات وآليات للغزاة من طرق 
ارعية، تلتف لذه القاوات بدورلا عىل عقبة 
ثارة مان جهاة البيضااء )شامال الدقبة(؛ 
إلحاكا  الحصار عىل رجاال الجيش واللجان 
الشدبية يف جبال ثرة الوعرة والشالقة وقطع 
خطوط اإلماداع الوحيدة عليهم؛ للترسيع من 
استساالمهم وانساحابهم والسايطرة عاىل 

الدقبة انسرتاتيجية.
وعادماا انتهاى الدادو مان انعاداعات يف 
صبيحة يو  الا20 من أغسطس 2015 بدأت 
الحشوع الدسكرية للغزاة واملاااقل التابدل 
لهام وعاارص تاظيام القاعادة بالزحف عىل 
عقبة ثارة مان انتجالال بدد تمريار ارق 
مقاتلة وآلياات عر بدض املاااقل واملرتزقة 
يف املديرياة مان خطاوط ارعياة كماا كان 
ّططاً له، كما شاركت يف املدركة ل طائرات  ُمخرَ
ة إىل طريان اإلف 16 وانستطالع  اارَ أباتيش، إضرَ
لإلساااع الجوي وتام التمهيد للدملية بشان 
غارات ساجاعية باال عدع لتمشايط املاطقة 

وتسهيل مهمة انقتحا .

كان الغازاة واملرتزقاة مدهام لحظترَهاا يف 
قّماة الزلو والغارور بدد إحكا  سايطرتهم 
عىل أبال وتمكل عااارص القاعادة وعاعش 
ماهاا؛ ولهذا كاناوا يتوقداون أن املدركة لن 
تحتااجرَ ماهم إن ساويداٍت لحسامها نتيجة 
للقوات الكبرية التي تم حشادلا والتفوق من 
حيُث الدادع والدتاع لصالحهام؛ لهذا تداملوا 
مدهاا كمدركة محساومة ون يفصلهم عاها 
إن التحارك نحتالل الدقبة وإساقاط مديرية 
مكارياس بكاملهاا كبواباة نقتحاا  مدياة 
البيضااء انسارتاتيجية، ولام يدارف الدادو 
ورَأذناباه ترتيبااِت وتجهيزاِت رجاال الله من 
رَبْطرَاال الجياش واللجاان الشادبية وما لي  أ

املفاجآت التي تاتظُرلم. 

نموُر اإلَمارَات الورقية تتالشى )نهاية 
أسطورة مدرعات ريفا(

عااد بدء مدركة مكرياس لم تكن مدرعاُت 
اررَات قد خاضت  الريفا )REVA ( التابدة لإلمرَ
أي اختباار حقيقاي يف الحارب، ولاي عبارة 
عن مركبات شاديدة التدريع مضاعة لأللغا  
 ُ والكمائان، وكانات آنذاك لاذه املدرعة تدتررَ
واحادًة مان ألام الدتااع الدساكرّي الاوعي 
الفارق الذي يفاخر به الددو ونرش الشائدات 
ن يساتطيُع  بأناه  الافساية  ضمان حرباة 
جياش  ماع  بالاذات  ساالح،  أيُّ  هاا  اخرتاقرَ
متواضع التساليح كالجياش اليماي، يف حل 
أن بددرَ مدركة مكرياس اقدت الريفا ُسمدتها 
لياس عىل مساتوى اليمان اقاط وإنما عىل 
مساتوى الدالم وألغات عول صفقاٍت رشائية 
لهاذا الاوع من املدرعات حساب ما قرأنا عىل 
اننرتنات بداد أن وزعت الصاور القاعمة من 
مكارياس حيث كان لاااك املحاك األول لهذا 
الاوع من املدرعاات الحديثة، ويرشح لاا أحد 
رَبْطرَال الجيش واللجان الشادبية املرابطل يف  أ

عقبة ثرة كيف تم ذلك.

مكرياُس قلعة الصمود وأعجوبة الدهر
بدد تمشيط جوي مكثّف من قبل طائرات 
انباتايش واإلف 16 اساتمر لسااعات بادأت 
قواُت الغزو بالتقد  صوب عقبة ثرة »يحكي 
رَبْطرَال الجيش واللجان«، املاحدر الشالل  أحُد أ
لدقباة ثارة كانات تتزاحام اياه املدرعااُت 
اررَاتية ولي تتقد  بثقة وغطرسة باتجاه  اإلمرَ
قماة الجبل، يف حال كان الرجاال املرابطون 
من الجياش واللجاان الشادبية يف مواقدهم 
عاىل قمم الجبال املحيطاة، ولم عدع محدوع 
ن يتجاوُز حتى %25 من قوة الطرف املهاجم 
هم املتوسط والخفيف  ون يمتلكون إن ساالحرَ
وعدالاة قضيتهم وثقتهم الكبارية بالله تداىل 
بداد قصف أياة آلياة تتواجاد يف املاطقة من 

الجو.
وبادأت زّخااُت الهجماات للدادو بالتقد  
لجمًة بداد لجماًة وزحفاً بدد آخار، وكان 
اررَاتي وقتها ن يدارف ما ياتظره؛  املحتالُّ اإلمرَ
ولهذا اقاد كانت تلك املدرعاات تدج بالكثري 
من جاوعه الذيان يدترلم أغىل ثمااً عرشات 
املرات من ثمان املرتزقة والتكفرييل ون يُزجُّ 

بهم إن يف املدارك املضمونة واملصريية.
رَبْطرَالُاا يف الجيش واللجان الشادبية  كرس أ
الزحاف األول والثاناي والثالاث يف أول ياو ، 
وبادأت مدرعاات الريفاا تاكماش وتتداعى 
قبل أن تاهاررَ وتحرتقرَ تحت رضبات مسادعة 
مان الله تدااىل يافذلا ثلة قليلة مان األرَبْطرَال 
اليمايال الثابتال يف مواقدهام والذيان لام 
رَْو عدعه، ومع  يرجفهام حجُم إمكانات الددو أ
تكرار الهجمات وحصد ذات الاتائج، وحياما 
ا ن يشتهي املحتلُّ رغم  بدأت الرياح تجري بمرَ
كثااة الغطااء الجوي واساتمرار الهجمات، 
حّرك الغزاة الفصيالرَ اآلخررَ من جهة البيضاء 
لاللتفااف وإحاكا  الحصار عاىل املجالدين 
يف الدقباة، وبالفدال تم حصاُرلام أليا ، إن 
أن ذلك لم يغرّي مان الاتيجة الاهائية، قبل أن 

كام مكريا�س: هنا دفن اليمنيون مدّرعاِت وجنوَد واأحالَم الإَماَرات حتت الرُّ
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تصلرَ تدزيزاُت املجالدين لتلقفَّ بكمل نوعي 
ولجماة خاطفة عاىل تلك القوة املتساللة يف 
ماطقة بديادة من الدقبة واساتطاعوا ايها 
إْحااررَاق مدرعتال وعحر املرتزقة املتساللل 
جميداً يف تجسيٍد للبطولة والشجاعة الفريدة 

لصاحب األرض. 
ورغم قلة ُعدة وعتاع املقاتلل لااك ورغم 
أناه بالفدل تم اارض حصار مطبال عليهم 
لدادة أياا  يف عقبة ثارة إن أن عزيمةرَ املقاتل 
اليماي لام تهتز مثقال ذرة، واساتمر يطيح 
بمدرعاات الددو واحدًة تلاو األخرى، وعادما 
اررَاتاي أن خساائررَه البرشية تزعاع يف  رأى اإلمرَ
ُكّل مدرعة تحرتق حتى باعر بساحب جاوعه 
مان الدملية وإكمالهاا باملرتزقاة والداارص 
التكفريية الذين لم يكن حظُّهم بأحسنرَ حانً 

من جاوعه.
تمكن املجالدون يف املدركة التي استمرت 
ملا يقاارب الا عرشة أيا  من إساقاط طائرة 
أباتيش بساالح متوساط ولو أمار ن يحدث 
إن ماع تأييد اللاه وعزيماة املقاتال اليماي، 
اة إىل ذلك اقاد تمكاوا مان إْحاررَاق ما  اارَ إضرَ
اررَاتياة وعدع آخر من  يزيد عان ل1 مدرعة إمرَ
اآلليات الدساكرية واغتاا  7 مدرعات أخرى 
واساتداعة عادع من آلياات لواء عساكري يف 
املديرياة كان املرتزقة قد نهبوا عدعاً ماها مع 
انشغال الجيش واللجان باملدارك املحتدمة.

رَبْطرَالاا يف الجيش واللجان  وبدد ذلك تمكن أ
الشادبية من تلغيم مخاال جبيل عىل رؤوس 
مدرعات الغزاة يف الخط الدا  انتهى بتهشام 
وعلس تلك املدرعات ومن بها تحت الصخور 
وإغاالق الطريال املاؤعي إىل الدقباة، ولاو 
ماا أصااب الطرفرَ اآلخاررَ بالياأس والهزيمة 
وانساداع األاال لتحقيل أي انتصاار حتى يف 

شر واحد يف تلك الجبهة.
عقاب املدركة األساطورية التي عاع ايها 
رَبْطرَاُل الجيش واللجان  الددو بكل قواه تمكن أ
من تطهري عدع من مخابائ ومواقع املرتزقة 
واملاااقال الخوناة عاخل املديرية وتمشايط 
ة إىل ذلك اقد تمكاوا من  اارَ كامل املاطقة، إضرَ
استداعة عدع من التباب املحيطة والتي كانوا 
قد انسحبوا ماها أثااء القصف الجوي املكثف 
لتاتهيرَ بشاكل رسامي واحدة مان مغامرات 

الددو التي رالن عليها.
انسارتاتيجية  بهزيمتاه  الدادو  اعارتف 
وتوقاف عان أياة محااونت نحقااً نقتحا  
الدقبة باساتثااء قليل من املااوشات الاارية 
بال الفيااة واألخرى مان جهة لاوعر، ومثّل 
انكساار الغزاة يف مكارياس يف ذلاك التوقيت 
املفصايل مادطفاً مهمااً عاعماً مان الااحية 
األوىل ملداوياات الجياش واللجاان الشادبية 
ومن الااحية األخرى وضع حّداً لكل الخيانت 
واألولا  التي كان الددو قد رسمها إثر نشوة 
احتالل عدع من املحااظاات الجاوبية وأنهى 
رَْصبرَحت ساالكًة حتى  داتهم بأن الطريل أ توقُّ
صادااء اكانات مكرياس السادَّ املاياعرَ الذي 
تكارست عليه أحاالُ  الغزاة ولم يساتطيدوا 
ماذ 2015 حتى اليو  التقد رَ ولو شراً واحداً، 
ولو ماا يظهر انتهااء كامل خياارات الددو 
الدساكرية وضياع أمواله وجهوعه يف سابيل 
إرضااء أمريكا عونرَ أثر ملماوس، كما تتكرر 
اليو  حالُة الجموع الدساكري لشهور طويلة 

رَْكثرَر من جبهة أخرى. عىل صديد أ
كماا أن املدركاة مثّلات رضباًة قاصماًة 
اررَاتي، حيث اقد قتاله يف  لُسامدة الجيش اإلمرَ
تلك املاطقة ُعون قدرة حتى نسارتجاع جثث 
جااوعه ونهاياة مبكارة ألساطورة مدرعات 

الريفا إثر إْحاررَاق وإعطاب وإغتاا  الدرشات 
رَْصبرَحات بدد ذلاك كاألرانب يف  ماهاا، والتاي أ
عياون املقاتل اليمااي، أضف عاىل ذلك الكم 
الهائل مان القتىل والجرحاى واألرسى الذين 
ساقطوا يف املدركة عون تحقيل أي إنجاز ون 
يمكان التابؤ بإحصاء عقيل لددعلم حساب 
ماا أااعنا املرابطون يف تلك الجبهة، إن أنهم ن 

محالة بالدرشات إن لم يكونوا باملئات.

مكرياس تطوي صفحًة من أحالم الغزاة:
تظالُّ مكرياس اليو  شاالداً لهاذه الفرتة 
املداارصة وللتأرياخ من بدُد عاىل واحدة من 
أرشس املداارك التاي ساّطر ايهاا اليمايون 
صماوعاً وثباتاً أساطورياً بأقال اإلمكانات يف 
وجه ترساانة حرب لائلة، وماا زالت -حتى 

زيارتاا- لياكل املدرعات املحرتقة وجثث عدع 
اررَاتاي واملرتزقة متااثرًة  من قتىل الجيش اإلمرَ
يف أنحااء الطريال مان جهترَيهاا الشامالية 
والجاوبياة كآثاار تذكارياة عان طبيداة ما 
رَيْضاً  حادث للغزاة لاا، ووجدنا أثاااء تجولاا أ
عدعاً من الخوذ املهشامة والبّزات الدساكرية 
املتهالكاة وبدض عظا  ورااات يف املدرعات 
التي تساقطت عليها صخور الجبال إثر تلغيم 
الجياش واللجاان الشادبية لها عاىل رؤوس 
الغزاة واملحتلل لتبقى آثارلم شالدًة عليهم 
ن تبقاى ماهم يجار وراءه  مان بداد أن ار مرَ
أذياال الخيباة والهزيماة عون أعناى تفكاري 

بالدوعة.
لقاد قرأناا يف تأرياخ الحروب عان مداركرَ 
ااصلاة ومحورياة يف حروب كارى كمدركة 

اساتالل غراع يف روسايا مع األملاان ومدركة 
املريكاااا يف لباان بل قاوات املقاومة وجيش 
الكياان الصهيوناي، إن أن مدركاة مكرياس 
اليمااي  التأرياخ  ساتظلُّ عالماًة اارقاة يف 
والبرشي نختالف الدتاع والظروف، وساتظلُّ 
واحدًة مان ألاّم انتصارات املساتضدفل يف 
وجاوه املساتكرين، يف تأكياد عمايل وواقع 
باأن الاارصرَ عزيمٌة وقاراٌر ن قاوة وعتاع، ما 
يفتح األمال أما  ُكّل املساتضدفل لالنتصار 
لحقهم يف الحياة الكريمة وانساتقالل، ولذا 
ما جّساده اليمايون يف مكارياس حد وصفها 
باملدجزة الدساكرية الخالادة والتي ما كانت 
لتتام لون توايال الله تداىل واضلاه وبطولة 

وشجاعة املقاتل اليماي وعدالة قضيته.

كام مكريا�س: هنا دفن اليمنيون مدّرعاِت وجنوَد واأحالَم الإَماَرات حتت الرُّ

حكايُة الصمود واإلعجاز وملحمة اصطياد م��������دّرعات الريفا
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وفاء الكبسي 

قضياُة  األياا رَ  لاذه  تفّجارت 
اننتهااكات غري املسابوقة يف تأريخ 
ل  انْحتاالرَ ساجون  قضياُة  اليمان، 
وخصوصاا ًالتاي يف حرموت وما 

ايها من تدذيب وحيش.. 
اما أشابهرَ لذه الساجون بسجن 
نفاس  الداراق،  يف  غرياب«  »أباو 
األاداال؛ ألنهاا لافس األشاخاص، 
تابداٌة  الساجون لاي  ااكل لاذه 
للونياات األرَمريكية املتحدة، اقضية 
اررَات لي مجرع كذبة؛  أنها تابدة لإلمرَ
رَمريكا،  من أجل التغطية عىل جرائم أ
اررَات والسادوعيّة وجميُع عول  ااإلمرَ
الددوان ما ُلّن إن تابدات وخاضدات 
يف  الهمجياة  وسياساتها  ألرَمرياكا 

امتهان الشدوب واستدباعلا.. 
الساجااُء مان إخواناا  يتدارض 
الجاوبيال إلرَاى انتهااكات لحقوق 

املداملاة  يف  وإسااءة  اان  اإلنْسرَ
واعتداءات جسدية وجاسية شملت 
عملياِت لتك لألعراض من اغتصاٍب 
األسااليب  مان  وغريلاا  ولاواط 
مي الحايف  الخارجة عن الدين اإلْسالرَ

انية السليمة!! بل والفطرة اإلنْسرَ
ة إلرَاى التدذيب باستخدا   اارَ باإلضرَ
الكهربااء والاكالب وماع الساجل 
من الااو  ألياا  عديدة واساتخدا  
الكلمات الاابية الخاعشة للحياء.. 

كل لاذه األاداال الوحشاية لي 
مماهجاة لخلال كياناات متطرااة 
عايفاة كلاا يدلم بأن أاراع الكيانات 
املتطرااة مان عاعاش والقاعدة ما 
لم إن خريجو لذه السجون وكذلك 
التاظيمات اإلْجاررَامية يف سوريا لي 

ملدتقلل سابقل!!
اان  لو تدذيب يهدر بكرامة اإلنْسرَ
وامتهانه، ايولد الُكرهرَ والغضبرَ لدى 

ان واملجتمع املحيط به!! اإلنْسرَ
أي ظلم وذُل لذا من محتل جبان 

غاشم؟!
تكتظ سجون حرموت بالدديد 
مان الساجااء األبريااء الاذي تاوىل 

اررَاتيون!!  تدذيبهم كما يدعون إمرَ
اإلْساالرَ  بديٌد وباريٌء ماهم حتى 

وإن نطقوا بالشهاعة!!
ااإلْساالرَ  لو عين القول والدمل، 
وأعمالهم عالة عىل استهانتهم به.. 
أعماٌل يُادى لها الجبل وتبكي لها 

القلوب بل وتتفطر حزناً وأملاً!!
ل  اخلاف قضبان ساجون انْحتالرَ
اان  اان بمداى كلمة إنْسرَ يوجاد إنْسرَ
رَْكبرَار وأعظم من  له قدسية وُحرمة أ

حرمة وقدسية بيت الله الحرا !!
رَْو  قضيتاا اليو  لي قضية حياة أ

رَْو ن نكون..  موت، نكون أ
إما أن نماوت ونحن أعزاء رشااء 
كرمااء، وإماا أن نستسالم ونخرس 

انيتاا..  كرامتاا وإنْسرَ
ساؤايل إلخوانااا يف الجااوب: لل 

رَْصبرَح املحتل لو حامي الحمى؟! أ

ما لكم كيف تحكمون؟
انية  ماتت قلوب من يدعون اإلنْسرَ
والوطاياة من بدض أباااء الجاوب 
بل ماات حياؤلم اداعوا شادوبهم 
فوا مع عدو محتل غاشم ليظلمرَ  ووقرَ

ويدربد ويمتهن إخوانهم.. 
أي حقارة لذه؟!

إن  لكام  خاالص  ون  حال  ااال 
بالجهاع وطرع املحتلل من أرضكم، 
وإن االدواقب ستكون وخيمة جداً.. 
نحان نحازن ونتألام عليكم اكل 
اليمن جساد واحد متى ما اشاتكت 
عدن وحرماوت اصاداء وعمران 

وحّجة وكل املدن تشكو.. 
إن أمًة ماا زالت تغط يف ساباتها 
ونومهاا الدميل ولم تساتيقظ ُرغم 
ل والذل وانمتهان  الددوان وانْحتاالرَ
لي أمٌة ميتٌة، أمة ن تدقل ون تفقه 

ون خري ايها!!

أميرة علي العراسي 

ن  ااة الخليجية ماها بدد إْعالرَ اصَّ تتجُه أنظااُر الدالم اليو  اىل املاطقة الدربية وخرَ
ااابيل لديها..  اااب وإيواء اإلْرلرَ عول املقاطدة لرشيكتها قطر بتهمة ععم اإلْرلرَ

ويأتي لذا التصديُد السايايس بدد مؤتمر جمع »األموال السادوعي« لرشاء كريس 
من الونيات املتحدة األرَمريكيّة برئاسة ترامب عدو اإلْسالرَ  واملسلمل.. 

اململكرَة الدربية السادوعية لم تتوانرَ للحظة عن انساتغااء بشقيقتها قطر كآخر 
الضحايا وقد ن تكون األخرية؛ للوصول لسادة الحكم، وظاها بسيطرتها عىل الحكم 
يف الدالم برشاوة اإلعارة األرَمريكيّاة للُميض قدماً عون توقيف األوىل عن ممارسااتها 

التي ن تُمتُّ بصلة ن للمواثيل الدولية ون لحقوق اننسان.. 
تسادى اململكرَة السادوعية بقياعة حكامها الذي يدتليهم األمريُ املرالل ويل الدهد 
الجديد اىل تدمري الوطن الدربي بأموال تدوع لشدب اململكرَة يف األساس ون يتوانى عن 
رصاها عىل حساب آنف األرس التي تتضور جوعا وعوزا ومرضا يف اململكرَة، ورصاها 

ااابية يف املاطقة..  وععم الحركات املتطراة اإلْرلرَ
ااابيّة وعىل  ابتاداًء بساقوط الدراق بياد الدديد من الفصائال والتاظيماات اإلْرلرَ
رأساها عاعاش ومروراً بالربياع الدربي الذي تام توظيفه لصالاح اإلعارة األرَمريكيّة 
والدخول من خالله عر مرتزقه لتدمري الوطن الدربي وإساقاط أنظمة الحكم ايها 

من خالل استغالل رغبة الشدوب الحرة بالديش بحريه وكرامة ومساواة.. 
اساتطاعت تلك األنظماة، وأعاي لاا اإلعارة األرَمريكيّاة واإلرسائيلية، بدعم عربي 
سادوعي، نرش الفوىض يف الوطن الدربي ابتاداًء من الدراِق امرص ووصونً اىل اليمن 

اليو .. 
اساتطاعت أن تخلعرَ الحكمرَ يف الدراق ورَمرص وتونس وليبيا، وعجزت عن إسقاطه 
ااااب الولابي املمول سادوعياً  يف اليمان ورَساوريا التاي تواجه اليو  ترساانة اإلْرلرَ
ااابية املسلحة وقدرتها عىل  وتااضل اليو  سوريا بالقضاء عىل تلك الجماعات اإلْرلرَ
عحرلام من عدة مادن ونرش األمن والساال  بتلك املدن، واساتطاع الجيش الوطاي 
نها  ااابيّاة وإْعالرَ الساوري اارض السايطرة علياه وحمايته من أياة لجماات إْرلرَ

كمااطل محررة.. 
والدراق اليو  تشاهد حربرَ اساتازاف لافس الجماعات اإلجرامية املمولة سدوعياً 
رَمريكي إرسائيايل وتااضل لي األخارى بالقضاء عىل تلاك الجماعات  تحات غطااء أ

ااابية..  اإلْرلرَ
لكذا لو رشع مملكة األموال السدوعية يكمن استقرارلا من وجهة نظرلا بقلب 
موازيان الحكم يف املاطقة الدربياة ورشاء ذمم مرتزقة مدارضل لبلدانهم إلعطائها 

رشعية استازاف عول وشدوب.. 
تُقد  اململكرَة اليو  نفساها وكأنها انرَمر الاالي باملاطقة الدربية وتقديم نفساها 

أيضاً كوسيط لحل القضايا الدربية الدالقة يف رصاعات املاطقة.. 
يكاع يكون املشاهد السايايس اليو  أكثر وضوحاً من ذي قبل، اقد كانت يف األيا  
املاضياة ضبابياة نوعاً ما وكانت مجارع تحليالت ملا قد يتم يف قااع  األيا ، ولذا ما 
أظهرتاه اليو  سياساة اململكرَاة واإلعارة األرَمريكية اليو  يف املاطقاة وآخرلا ارض 
حصاار عىل إحادى عول املجلس الخليجاي ويدتر كطفل ثري أماا  مرالل يريد أن 

يستأثر بكل ما لو حوله.

خلف قضبان سجون االْحتاَلل يوجد إْنَسان

 التحّوالت اإلقليمية 
يف املنطقة العربية 

تفنيُد حجج العدوان 
على اليمن )الجزء األول(

رَْلادرَاف الددوان  للداا  الثالث عاىل التوايل وماا تازاُل أ
الهمجاي والظالام عاىل اليمان غاري واضحاة.. ولذلك نرَ 
بُادَّ أن نتسااءلرَ حول الهدف األساايس من لاذا الددوان 
الربري عىل شادب مساالم لم يشاهد له التأريخ مثيالً.. 
وماذا يرياد لذا التحالف الثالثي الاذي يقوع الددوان عىل 
رَمرياكا وإرسائيال؟ يف  اليمان، واملتمثال يف السادوعية وأ
اعرَة رشعية الفاار الهارب  البداياة قالاوا إنهم يريادون إعرَ
عبدرباه ماصور لاعي من اننقالبيال، عىل حد زعمهم، 
وبدد شاهم للددوان وقتلهم للشايوخ والاساء واألطفال 
وتدمري البُاية التحتية للشادب اليماي غرّيوا رأيهم وقالوا 
بأنهام يداادون عن األمن القوماي الدربي الذي أصبحت 
اليمن تشاّكل خطراً عليه.. ثم عاعوا وقالاوا بأنهم أراعوا 
بددوانهم عىل اليمن تحرير شادبها من الهيماة اإليْررَانية 
رَبْارَاء الشادب اليماي إىل الدين الصحيح حساب  ة أ ااعرَ وإعرَ
ماا يقتضياه املذلُب الولاباي بدد أن تخلوا عن اإلْساالرَ  
وتحولوا إىل مجاوس يدبدون الااار.. وكثرية لي الحجج 
والذرائع التي سااقولا وما يزالون يسّوقونها لالستمرار 
يف عدوانهم الدبثي الذي ليس له مرر ون مساوغ قانوني 
ون تقاره الرشائع الساماوية ون القوانال الوضدية ون 

حتى األعراف والتقاليد.
رَمريكا  رَّن حقدرَ آل سادوع الذين جدلت ماهام أ  لكان؛ أِل
ااهما يف املاطقاة اقد تكفلوا  رَْلدرَ وإرسائيال أعاة لتافياذ أ
بشان لذه الحارب القذرة عىل اليمان ماطلقل من رؤية 
اة بهم تتمثل يف أنهم يداادون عن عولتهم ونظامهم  اصَّ خرَ
الهاش ويدتارون لاذا الدادوان عااعاا عان أنفساهم 
لخشايتهم من بااء عولة يف اليمان مابع الدروبة وموطن 
اان األول تساحب مان تحتهم البسااط وتكون لها  اإلنْسرَ
الريااعة يف املاطقة كون الشادب اليماي صاحب حضارة 
رَْكثرَر من 7 آنف عا  بياما مملكة  عريقة تدوع جذورلا إىل أ
آل سادوع التي تأسست يف 23 سابتمر عا  32ا1  عىل 
ياد بريطانيا انساتدمارية لم يتجااوْز عمرلاا الثمانية 
رَْو جيلل وليس لهم تأريخا  والثمانل عاماً أي بدمر جيل أ
يساتادون إليه سوى ما يمتلكونه من أموال لرشاء الذمم 
وتساخري اصحاب الضمائر امليتة ملاارصتهم وتأييدلم.. 
إضااة إىل ابتداعهم ملذلب عياي متشدع أنفقوا عىل نرشه 
املليارات من أجل صااعة علماء سلطان يأتمرون بأمرلم 
ويفتون للدامة بما يتفل مع توجهاتهم لدرجة تكفري ُكّل 
من يخالف مذلبهم الذي لم يازل الله به من سالطان ون 
حتى تتماىش تداليمه مع رساالة سيد البرشية ولاعيها 
اد بن عبدالله بن عبداملطلب بن لاشم عليه وعىل آله  مَّ ُمحرَ
األطهاار وصحبه األخيار أاضل الصالة والساال  احولوا 
مي الحايف من عين الرحمة  بمذلبهم املتشدع الدين اإلْسالرَ
اااب وألن  والددل والتساامح إىل عين القتل والذبح واإلْرلرَ
الدال حمراء عاىل اليمن اقد نسابوا الياا كذباا وبهتانا 
كلماا يخدمهم لالعتداء عىل اليمان لدرجة انهم صورولا 
رَّن الله يقف مع  كخطر عىل األمن القومي الدربي.. لكن؛ أِل
املظلو  ومع الحل اقد اراع للشادب اليماي أن يتحرر من 
الوصاياة الخارجية علياه واعانه للصموع اماا  الددوان 
الظالام ومقاومته والذي ساياتهي بالارص املاؤزر بإذن 
اللاه وتساتديد اليمن مكانتهاا الطبيدية بال األمم التي 
عراات بها عر تأريخها املجيد.. وعوعاً عىل بدء ملااقشاة 
رَْلدرَاف عول تحالف الددوان وتفايدلا سارع عىل حججهم  أ
الثالث والذين ما يزالون يجدلون ماها مرراً عىل استحياء 
نستمرار عدوانهم الربري عىل اليمن يف الجزء الثاني من 

لذه التااولة.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف

كتابات

 شّماعُة قط�ر 
يف اليم��ن 

هنادي محمد

ُر بانتمائها  قطر.. الدولة التي كانت حتى األمس تفخرَ
لتحالاف عرباان الخليج بقياعة ثالثي الارش يف عدوانهم 
عىل شادب اليمان ومقدراته وبُاااه، وانتهاك ساياعته، 
ُح أن سابب تماّزق عالقتها مع شاقيقتها  لاا لي ترصِّ
السادوعية لو أنهم أراعوا اننساحابرَ مان قائمة الدول 
املتحالفة بدد أن تبل لهم أن الحربرَ عىل اليمن ظاملة ون 

مرررَ لها، وأن انستمراررَ ايها جااية كبرية.. 
لاا أسئلة تطرح نفسها طرحاً:

أونً: ملاا لم ترصح قطر بهذا السابب من أول يو  من 
ظهور تأز  عالقتها مع السدوعية عىل الرأي الدا ؟؟ 

ثانيااً: إذا كانات نيتُهاا صاعقاًة ادالً بالخاروج من 
عائرة تحالف الساوء، ملاذا لم تدر عن ذلك ببياٍن رساميٍّ 
مساتقل تمثل به املوقف املساتجد لقياعتها السياساية 
ونظامها الحاكم عون أن تلتفترَ لرعة ادل ُزمرة سادوع؛ 
كونهاا ناعماًة - كما يقولاون - عىل مشااركتها يف قتل 

الشدب اليماي؟؟
ثالثااً: ثالثاة أعاوا  تدقبهاا ثالثاة أشاهر مان عمر 
الدادوان، ألام تكن اارتة زماياة كااية لدديماي البرص 
والبصارية ليكتشافوا بُطاالن عواااع وحجاج الددوان، 
ن كان جزءاً من تلك املؤامرة ون تخفى عليه ما  اكيف بمرَ

يطرح يف طاولتها؟؟ 
كام لتضحكوا  التغالطاوا أنفساكم، ولتداعبوا إعالمرَ
سوياً مع جمهوركم، ولتشاجروا أصدقاءكم وتتصبياوا 
مدهام، االيمان لم ولن تصبح شاماعًة تدّلقاون عليها 
أزماتكم وترعون إليها نتائاج واقدكم امليلء بانختالنت 
واملشااحاات وانختالااات، وإن كان لدولاة أو طرف أو 
مكاون ما موقٌف رصياح وجاع ومدلرٌَن مان الحرب عىل 
اليمن ساواٌء أكان إيجابيااً مرشااً أ  سالبياً ُمهيااً اإن 
عائد ذلاك لذاك الطرف؛ ألناه يدر عن ُلويتاه وانتمائه 
ويدمال بمباعئه التي يؤمان بها، ونحن ِبكلتاا الحالتل 
غري مستفيدين أي يشء من أحد، اال نرقب وناتظر نفداً 
وععمااً مان صديل، ون نخاف أو نجازع من رضر عدو؛ 
ألنّاا انطلقاا من موضع الداااع يف مدركة الوجوع ونحن 
مدتمدون عىل الله سبحانه وتداىل الذي رّشااا بأن نكون 
ُجزءاً من لذه املدركة التي أّسسات للخالص من الهيماة 
األرَمريكياة يف املاطقة، ااكان اليمايون الاماوذج األمثلرَ 
والحااازرَ األولرَ لبقية شادوب الدالم؛ للسادي إىل التحرر 

والديش بكرامة واستقاللية.. 
والداقبُة للمتقل.
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حمير العزكي 
يف رحلتاي األوىل واليتيماة إلرَااى 
اإلبااء  ومرااائ  السامو  مدارياج 
ورَسابل الاجاة، إلرَااى ماابع الصموع 
ومصاناع الرجاال ومواقع األساوع 
الاارص املباذورة بالفاداء  ومازارع 
واملروياة بالدمااء واملثمارة بأمجاع 
اصلهاا ثابات وارعهاا يف الساماء، 
إلرَاى قبلة الباذل التضحيات وأقدس 
واطهار السااحات، إلرَااى جبهاات 
الدزة والكرامة حيث ياطل الشموخ 
من أااواه البااعق بلساان الهاونات 
ورَباارة املدااع املزمجارة، وحيث ن 
قيمة لفاارق السااوات وانعمار بل 
القيمة ملاا تحمله القلاوب والدقول 
اان وانااكار، ون ماكان  مان اإليْمرَ
للخوف وانرجااف، والحل واضح ن 

لبس ايه ون خالف.
وصلاا مساءا.. ااستقبلاا شباب 
ووقارلام  صورلام  يف  كاملالئكاة 
وساكياتهم واحتفائهم باا واحتواء 
قلوبهام لاا، بالغوا يف اكراماا بالقدر 
الاذي بلغاوه مان ماكار  األخالق، 
ااساتبقونا  مدايديان  أتياالام 
بالتهاناي وجئاالم مؤنسال ابتاا 

يف ضيااتهام مستأنسال، بدفوياة 
صاعقاة ن تصااع ايهاا ون تكلاف 

انحاراج  جدلاوا 
اراشاا والخجل ماهم 

غطاءنا.
الياو   يف  تحركااا 
عرائان  إلرَااى  التاايل 
ومكامان  اللياوث 
املرابطال  األبطاال 
وأرتااب  ومواقاع 
املؤمال،  املجالديان 
ولهفاة  شاوق  كلااا 
أعياااا برؤياة  لتقار 
الذيان  اللاه  أوليااء 

طاملاا قرأنا عاهم اآلياات املحكمات 
وسامداا ايهام املواعاظ البالغاات 
من انعال  الهداة وتشادبت أخيلتاا 
يف تصويرلم وحاارت وقد اجتهدت 

كلماتاا يف وصفهم.
التقيااا بهام وإن قلاُت ترشاااا 
بلقائهام اقد جانبات اننصاف اال 
رشف ان رشاهام ورشف جهاعلم، 
وحال صااحاالم شادرنا بجياات 
الكرامة التي تجري يف عمائهم، وحل 
عانقاالام تدراااا عاىل لرمونات 
الشاموخ التاي تابداث ورَتتداال يف 

أجسااعلم، وحل تكلموا توقف باا 
الزمن وخرست انلسان قبل انقال  

ونضب الكال .
إلرَااى  اساتمداا 
الصاعقاة  رساائلهم 
التي حملتها كلماتهم 
البسايطة  القوياة 
الخالياة  ولهجاتهام 
من التاميل والتلفيل، 
لو  بالساتية  رساائل 
عقلها الددو ملا غامر 
ولو اهمها الدميل ملا 
اساتوعبها  ولو  تآمر 
خاطر،  ملاا  املرتباص 
انهام الصااعق باللاه ن يازول  اإيْمرَ
إن زالات الكواكب واناالك، ثقتهم  ورَ
املطلقاة باللاه ن تهتز ولاو التزت 
انرضل، ويقياهام الحل بارص الله 
وتأيياده ن يتزحازح وأن تزحزحات 
الجباال التي انحات اجاالن واكراما 

لطهر اقدامهم.
لام نسامع ماهام حرااا واحادا 
رَْو شاكيا، ُكّل حرواهم رضا  متذمرا أ
وكل كلماتهم طمأنياة وكل كلماتهم 
حمد وشاكر وثااء وتسابيح، وكلما 
حاولاا أن نسمدهم كلمات تشدرلم 

بألمياة عورلام وعظماة عطائهم 
مساؤوليتاا  نستشادر  جدلوناا 
وألمياة الادور املاااط بااا، وكلما 
اجتهدنا يف الحديث لراع مداوياتهم 
اوقفتاا مداوياتهم البالغة من الدلو 
ما ن يوصف، وكلما انتوياا أن نقول 
لهم ما يشاد من عزائمهام ألجمتاا 
عزائمهم املتقدة وبدل الحوار انعوار 
اما ذلباا من اجله لا نحن عائدون 

به.
قاال يل أحدلام عااد مغاعرتااا: 
»اتقاوا اللاه ون تفرطاوا.. عوركام 
كبري.. وعوا الااس ون ترتكوا ارصة 
الااس  للماااقل واملرجفال.. حثو 
عاىل التكاتاف والتكاال » اشادرت 
كام لاو ورااقه عظمااء وكم نحن 
صغاار أمامهام ارغام انشاغالهم 
بجهاعلم ومرابطتهام يف موقده لم 
ياس اننشاغال وانلتماا  بأوضاع 
التوعياة  وواجاب  الاااس  واحاوال 
والتصاّدي للمرجفل واملاااقل، ايا 
الله ما أعاز واكر  واعظم وأسامى 
رجالك، وما أبلغه أثر كتابك وثقااته 
يف قلاوب عباعك املؤمال، وما أصدق 
أولياءك وما أوضح سابيلهم الداعي 

اليك والساعي بهديك.

العيُد بنكهة الجبهات.. نماذج مشرقة

وأخريًا ُضِبَطت ُمتلبِّسة!

نقُش النصر.. صرواح

ما لكم كيف 
تحكمون؟

إبراهيم عبد اهلل الرحبي 

الدويل  التحالاُف  ياتقاُم 
أشادَّ  اليمان  شادب  مان 
ان  مرَ بقيااعة  اننتقاا  
ا رَ  ُخادَّ اهم  أنفسرَ يسامون 
يف  مية  اإلْساالرَ املقدساات 
تحالفهام وحرب لها نغمة 
ورَبريال )عاصفاة الحز (؛ 
اعرَة رشعية لاعي  بُحّجة إعرَ

رئيس لليمن.
أورَليسات السطل تدوُع 

رشعيتها للمسلمل؟!
ااعرَة رشعياة القدس  المااذا لام يتحرك آل سادوع إلعرَ

مي؟! الرشيف للدالم الدربي واإلْسالرَ
قصفوا اليمانرَ بصواريخ أحقاعلام وقاابل انتقامهم؛ 
اعرَة لاعي، ولم يطلقاوا رصاصة واحدة لتحرير  اة إعرَ بُحجَّ

السطل؟
ل الحوثي؟  اهل القدس تحت انْحتالرَ

وكلما تقارب الفرقااء اليمايون إلنهاء الحرب يف اليمن 
يتدخل آل سدوع لتأجيج الحرب

* * *

أهذا خادُم الحرمني؟!
تشن قااة الدربيّة حمله رشسة لتشويه حركة حماس 

مي  والجهاع اإلْسالرَ
وكأني أشالد قااة يهوعية باللغة الدربيّة

الدجيب استخدا  قااة الدربية نفس املصطلحات التي 
يتداولها اإلعال  الدري 

رَْو ناااائم ياااا.. جماعة أناااا.. صاحي أ
مملكاة الحرمل الرشيفل جهااراً نهاراً تدرج حركات 
اااب بتهمة أن  املقاومة لتحرير الساطل يف قائماة اإلْرلرَ

إيران تمدلم بمال والسالح..!!..؟ ملحاربة إرسائيل
ايش لذا الجاان وأي زمان وصلاا له؟!

لل حماس وحاركات املقاومة تمثل خطاراً عىل أرض 
الحرمل؟! 

أ  آل سدوع لم الخطُر عىل الحرمل الرشيفل والدالم 
مي، عر تطبيع آل سدوع مع الكيان الصهيوني!! اإلْسالرَ

عمااء اليمايل التي ُسافكت كانات قربانااً لايل رضا 
رَمريكا. إرسائيل ورَأ

لداة الله عىل آل سدوع ومن تحالف مدهم.
* * *

قصة بطل.. )عاصفة الحزم(!
قصة بطل يف عاصفه الحز  - شكراً سلمان

يقول: يف ملحمة بطولية اقتحماا غابًة يسايطُر عليها 
الحوثاة ونريانهم تاهاُل علياا مثل )الارز( ويف الليل تدبت 
. رميت ساالحي وحللت املالبس الدساكرية  قلت لن ارتاحرَ
وتحركت مثل طرزان يف الغابة وكانت األساوع ورَالحيوانات 

املفرتسة يف ُكّل مكان.
- إشتمت األسوع رائحة عرق تفوح ماي بقوة. 

غلطتاي الوحيدة أني نسايت ماا اتحمام واعمل مزيل 
رائحة )FAM( مكان ما حللُت مالبيس.

- لحقتاي األساوع ولربت برسعة من شاجرة لشجرة 
واألساوع ورصاص ورَصواريخ الحوثي تالحقاي شاالدت 
مساتاقداً ورَأول ماا قفازت ايه )أحسساُت بمااء عاائ( 

ويشء يهزني بقوة. 
وكل شوي يزاع ورَأنا أرصخ: ن.. ن.. نااا

سمدت صوت يرصخ إنهض يا.. )عيل محسن( 
قو .. قو .. يا ااد  قد )شخيت يف الرسير(

- نظرت إلرَاى رتبي ورَنياشاياي الدساكرية مدلقة عىل 
رسوايل اللدل ورَاطمأن قلبي.

عبدالمنان السنبلي
أتسااءُل ماذا لاو اعرتض أحدكام إحدى بائداات الهوى يف 
الطريل الدا  وقا  بمواجهتها واضحها عىل املأل، لل ستدرتف 

بأنها تماِرُس الرذيلة أ  أنها ستدعي الطهر والدفاف؟!
طبداً من ساابع املساتحيالت أن تقبل أن يقال عاها كذلك، 
لاذا إن لم تخلاع ندلرَيها وتواجاه بهما صاحبرَاا بكل رشاساٍة 
مصحوبٍة بسايٍل من اللداات والشاتائم التي لم يسامع مثلها 

قط طوال حياته!
كذلك األمر بالاسابة لبدض الدول الدربية املشابولة والتي 
تتظالار عائماً بمداعاة إرسائيل ولاي يف الرس تقيم مدهم من 
رَْكثرَر الدول الدربية قرباً  عالقاات الوع والصداقة مالم تقمه مع أ
ماها، اإذا ما تجرأ أحٌد وواجها بحقيقة لذه الدالقة لم تستِح 
يف إنكار وشن لجوٍ  تخوياٍي رشٍس عىل ُكّل من اععى ذلك ون 

تهدأ إن بدد أن تقيم الدنيا عليه ون تقددلا!
نه رسامياً عىل لساان مسائولل لها  أماا الجاارة الكرى ورغم ما تم إْعالرَ
كبار يف وقٍت ساابٍل مان وجوع تداوٍن من نوٍع ما بياهام وبل إرسائيل قابل 
للتطور، وكذلك رغم مشااركة إرسائيل املبارشة لها يف عدوانها عىل اليمن، إن 
أنهاا مازالت تكابر وتتظالر بمداعاة إرسائيل، بال وتتهم غريلا بكل وقاحة 

بالتواصل مع إرسائيل!
اعي يو   من لاذا املاطلل وبداد أن تااقلات ُكّل وساائل التواصال انْجتمرَ

أمس األول صاورة لطائرٍة )مدنية( تابدٍة للخطوط الجوية السادوعيّة ولي 
لابطاة يف مدرج مطار )بن جورياون(، الم يدد أما  املواطان الدربي اليو  
رَْعنرَاى شٍك من وجوع عالقٍة متطورٍة وقائمٍة عىل أركانها تربط  أ
لذين الكيانل؛ السادوعّي واإلرسائييل، وأن ما جاء عىل لسان 
مسئول سدوعّي تدقيباً عىل انتشار خر لذه الفضيحة من أن 
لاذه الطائرة لم تدد تملكها الخطوط الجوية السادوعيّة بدد 
انستغااء عاها وإعاعتها إلرَاى مالكها األصيل؛ بسبب خروجها 
عن الخدمة ما لو إن محاولة لذر الرماع عىل الديون والتسارت 
عىل لذه الفضيحة إذ كيف يُسمح لطائرٍة خرجت عن الخدمة 
وتام إعاعتها إلرَاى رشكتها املالكة أن تطري من )بروكسال( يف 
بلجيكا إلرَاى )تل أبيب( يف الساطل املحتلة بشدار عولٍة أُْخررَى 
تقاول بأنه لم يدد لها أي ارتباٍط بهاذه الطائرة، لذا إذا كانت 
السادوعيّة أصالً قد اساتأجرتها كما تقول ماع أن الدالم كله 
يدلام أن السادوعيّة ن تساتأجر الطائارات ولكاها تشارتيها 

وتشرتى طاقمها ومضيفاتها وحتى مصمميها وصانديها!
باختصاار لم يدد لاالك مجاٌل للتضليال واملواربة يا حكا رَ اململكة، لم يدد 
لاالاك بدد اليو  مجال، اقاد تم ضبُطكم وضبُط طائرتكام لذه املرة وأنتم 

متلبسون بالجر  )عرايا(!
رَمريكا  اهايئااً لكم إرسائيل.. لايئاً لكم لذه الدالقاة املميزة، ولايئاً لكم أ
رَمرياكا، الم يداد أمُركم يهمااا اليو ، وكماا يقولاون: الطيوُر عىل  ورضاا أ

أشكالها تقع!

أبو يوسف الشريف 
كاُت اساتغرُب ملاذا أختار امللك السبئي كرب إيل وتر أن يكتب نقش الارص 
يف مديااة رصواح عا  50ل قبل امليالع؟ ورَملااذا أختار لذا املكان بالذات ليخلد 
ذكرى انتصاراته عىل مملكة اوسان أن ذاك؟ ورَما الذي عاده إيل أن يضع اطول 
يوثل ليس اقاط انتصاراته ورَبطونته  نقش سابئي وجد حتى اآلن لياؤرخ ورَ
ورَمداركاه ورَحروباه التي خاضها يف تدز ورَابل وعدن ورَشابوة الجوف ورَنجران 
ورَحتى امتداع نفوذه ايل الحبشاة ورَالسايطرة عىل البحار األحمر. بل إنه كذلك 
سجل ايه الكثري عن الحياة الدامة ورَأساليب الري ورَليكل الدولة القوية التي 

باالا!!! 
عادماا قرأت يف كتب التأرياخ والتحقيقات األثرية عان »نقش الارص« لم 
أجد تفسارياً مقاداً لذلك ساوى أن رصواح كانت عاصمة عولته؟! ألذا كااياً 

لوضع خالصة حكم ملك جمع حكم اليمن كلها يف يده؟ 
وانن ويف عاا  2017، وجادت التفساري املقااع ورَالحقيقي لذلاك ولو أن 
رصواح كانات رمزاً ننتصارات اليمايل ماذ عهد »كرب أيل وتر« وحتى اآلن! 
رَْصبرَاحت  رصواح لم تدد رمزاً ننتصارات امللك السبئي كرب إيل وتر اقط بل أ
رمازاً ننتصار اليمن بصموعلا ورَثباتها عار الزمن قفد عان يف تراب رصواح 

الددياد مان الغزاة من روماان ورَاحباش ورَاتاراك ورَمرصيل. والياو  وبالرغم 
ُكّل ماا قا  ويقو  به الددوان السادوعّي األرَمريكي عاىل اليمن من محاونت 
رَْكثرَار من  إلخضااع رصواح ان أن محاونتهام بائات بالفشال الذريع. ابداد أ
رَْكثرَاار من عامل  عامان ارصواح صامده شاامخه شاموخ لياالن ورَمرثد، أ

وتراب رصواح وجبالها تبتلع الغزاة وماااقيهم كما عملت سابقاً!!

رصواح كما كانت عاصمة الارص للملك لكرب إيل وتر ورَكان مدبدلا »مدبد 
املقه« شاالداً ومساجالً لتلك اننتصارات. ن زالات رصواح ايل اليو  عاصمة 
وبواباه لارص اليمن الاذي تصاداه اآلن. وكل متارس املقاتلل األشااوس يف 
أنحائهاا لاو محراب مان محاريب »املقه« يساجل ايها املقاتلاون »نقوش 

الارص« يف لذا الزمان. 
ه نقش الارص بدبارة:  وكما استهل امللك السبئي نقشرَ

»لاذا ما أمر بتساطريه كربئيل وتر بن ذمار عيل مكرب سابأ عادما صار 
ملكا. وذلك إللهه إل مقه ولشدبه، شدب سبأ«

اختمها اقتباساً ماه:
»لاذه رصواح ولاذا ما أمار به خالل الساموات واألرض تخليادا لصموع 

ورَشموخ ورَانتصارات لذا الشدب اليماي، شدب سبأ الحقيقي«.
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ظاهلرة اإلختاف يجب أن تحسلم أي أنه ال بد أن هذا 
الكتلاب يهلدي إىل طريقة ال اختاف فيهلا ال نختلف إذا 
رسنا عليها، عندملا يرجع إىل الكتاب عىل هذا النحو فعاً 
ستحل اإلشلكالية التي هي اإلختاف من أصله يف املسرية 
كلها يف املسلائل كلها.]ساورة البقرة الدرس الساعس 

ص: 25[

من األشلياء التي تعترب سليئة جداً، أن يجد املسلمون 
نهيلاً هنلا علن التفلرق واالختاف ثلم يحاوللون كيف 
يرشعون ويجعللون اإلختاف مقبوالً، ويلردون عىل الله 
بأنله: ]االختلاف طبيعلي واإلختلاف رضوري[ أليس 
هذا يعني جهاً بالله بشلكل كبري؟.]ساورة آل عمران 

الدرس الرابع عرش ص: ا1[

االختلاف جائلز، االختلاف سلائغ، أليلس البعض 
يقولون هكلذا؟ جائز يف الفرعيات، جائز يف كذا.. فقط يف 
األصول، وأشلياء من هذه. هذا من اإلفرتاء عىل الله، وهذه 
يف حلد ذاتها وحدها كبرية، غلري ما يحصل من افرتاء عىل 
الله يف مجال تقديم آيات بشلكل آخر، بخاف ما أراد الله 
منهلا، اسلتنباط أحكام خلاف ما رشع اللله، توجيهات 
خلاف هدى الله، كلها تصنلف يف قائمة االفرتاء عىل الله؛ 

ولهلذا ذلت األمة هذه، وتبني أننا يف وضعية فعاً وضعية 
ذلة. عندما نجد من تحركوا، هؤالء بنوا إرسائيل مرضوب 
عليهم ذلة ومسلكنة، وإذا هم يبدو علينلا وهم أكرب، وما 
يزالون أعىل؛ ألنه حصل افلرتاءات رهيبة جداً داخل األمة 
هلذه، وباسلم دين.]ساورة األعاراف الادرس الثامن 

والدرشون ص: 20[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

 برنامج رجال اهلل : ملزمة مديح القراآن

يحاوُل اليهوُد أن يرسخوا يف أذهاننا.. أن واقع األمَّة ال�ُمهني.. سببُه الدين!!

من املفاهيم املغلوطة:�
االعتقاد بأن التحّدي بالُق�ْرآن يشمل الجانب 

)البالغي( فقط:��
لرَيِْه- يف  ُ  اللِه عرَ الرَ اِئُد -سرَ اِهيُْد القرَ تطرق الشَّ
الدرس الخامس مان عروس )مديح الُقاْرآن( 
ملفهاو  مغلوط عاد الااس ولاو الرتكيز عىل 
إعجااز الُقااْرآن يف الجاناب البالغاي الفاي، 
وتركهم إلعجازه يف بقية األشاياء، حيث قال: 
]ادادماا يقاول: }بمثله{ عائمااً كلمة بمثله, 
بمثلاه لاي تحمل عاىل مااذا؟ عاىل الجانب 
البالغاي, الجانب الفاي, ألياس لكذا؟ قل له: 
خالص, ن أنت, ون أنا, ما زلاا عرباً, لكن نحن 
وأنت ربما لدياا قدرة يف موضوع نظا  للحياة 
أكثر مما كان لدى الدربي األول, وأنتم أصحاب 
حضارة, وأنتم كذا.. طيب لات ماهجاً للحياة 
مثال لذا, ولو انجليزي, خيل عاك أن أقول لك: 
عرباي اصيح, لاات ماهج للحيااة مثل لذا 
الُقااْرآن, يف واقديته, يف سادته, يف صدقه, يف 
حقائقاه. ن تساتطيع أبداً, ن تساتطيع أبداً, 
لاو لم يكن نصاً عربياً, لو لم يكن نصاً عربياً! 
اكتباه انجليازي, انجليازي.. ما لاي البالغة 
عادناا؟ ن يوجد إن بالغة تدجاز, يداي عادك 
كفااءات بالغياة ساتدجز. طيب أنات عادك 
قادرات تاظريياة ساتدجز, أنت عاادك مثالً 
قدرات تربوية, رؤى تربوية ستدجز. وامليدان 
لتجلياات الدجاز لي الحيااة لاذه, تجليات 
الدجاز لاي يف لذه الحيااة, يف األخاري ياكبه 
الواقع, ياكبه الزمن, ياكبه كذا.. ولهذا نقول: 
ن يأتاي مثالً عادناا مجلس الااواب بدد أربع 
ساال, ست ساال, ويدخلون ويساتدملون 
القوانل مما قد مشات ويددلونها من جديد! 
ولكذا, ولكذا. مع أنهم يخرجون من املجلس 

ما قد استكملوا تدديالت القوانل األولة![.

التحدي بأن يأتوا )بمثله(.. هو تحدٍّ لكل زمان 
ومكان:�

لرَيِْه- عىل  ُ  اللِه عرَ الرَ ويف ذات السياق أكد -سرَ
أن التحاّدي للبارش بأن يأتاوا بمثال الُقاْرآن 
الكريام لام يكن مقصاوراً عىل كفاار قريش 
والدارب يف ذلك الزمان اقاط!! وإنما لو تحدٍّ 
للبارش يف ُكّل زمان ومكان، حيث قال: ]عادما 
نقول: الذين كانوا اصحاء وبلغاء عجزوا ذاك 
الياو , وقد ظهار لاا أنهم قد عجازوا إذاً اقد 
لي حجة عليكم أنتم الذين يف لذا الزمن. لذه 
ليسات مقاداة, ن يقتاع بها اإلنساان, بهذه 
نهائيااً, ون لو ماطل لاذا, ما لو ماطل. لو 
يأتاي يقال يل لو بماطال عىل لاذا الاحو ما 
أناا مصدق له لو, يكون عااده عجزوا الااس 
ذاك الياو , ما اساتطاعوا يدملوا مثله, ونحن 

نقاول لكم أنهم عجزوا؛ ألنااا الذين ناقل لهم 
الخار, أنهم عجازوا, أليس لكاذا؟.. ونقول 
لهام: لاو كاناوا جااءوا بمثلاه لاكان ياقل.. 
نقول لهم: أنتام تواطأتم جميداً, ما تركتموه 
يمايش, أليس باإلماكان أن نقول لكذا؟ ناس 
جااءوا بمثله, ما رضيتم ترتكوه يميش؛ ولهذا 
ملا كانات لذه ثغرة رجدوا قالاوا أصحاباا لو 
كان.. لاقال لكثرة الدواعاي إىل نقله, بل ربما 
نقال أكثر من الُقاْرآن, بل كذا.. الخ.. أليسات 
اْبرَة؟ يا أخاي }مثله{ يف أي  اْبرَاة! وقدوا يف حرَ حرَ
زماان, ومكان, وتفهم مااذا يداي مثله, بكل 
ماا يف رأساك, وباكل ماا لديك مان مؤلالت, 
بمثلاه. لكوناه نظا  للحيااة, نظاا  للحياة, 
وماهاج لباااء اإلنساان, وباااء الحيااة عىل 
أرقى مستوى.. ما يساتطيدوا أن يأتوا بمثله 
عاىل اإلطالق؛ لهاذا اهي نقطة ضداف لدياا, 
أن يكاون واحاد االم اقط يدااي يف الجانب 

البالغي, ثم يف األخري تلجم ايما بدد[.

يجب أن نفهَم الُق�ْرآن.. لكي نقدَِّمُه قوياً:��
لرَيْاِه- إىل نقطاة يف  ُ  اللاِه عرَ االرَ ولفات -سرَ
غاياة األلمية ولي: رضورة أن يُِلمَّ اإلنساان 
بالثقااة الُقاْرآنية وماهجية الُقاْرآن بشاكل 
كباري، وأن يفهم واقده، وواقاع أعداءه، لكي 
يساتطيع أن يرع عاىل أي مذالب أو نظريات، 
اِّدلاا بقاوة واقتادار، حيث قاال: ]إاهم  ويُفرَ
الُقااْرآن أنات, يتفهام الاااس الُقااْرآن لم, 
ويتفهمون كياف كان واقع الحياة بالاسابة 
لآلخرين, لذه القضية لامة, يتفهمون واقع 
الحياة التي نحن عليها, والتي عليها اآلخرون, 
أصحااب نظريات كثارية, والسافات كثرية, 
وثقاااات كثرية, كيف أصباح واقع حياتهم.. 
لذه قضياة تدطي ثقة قوية جاداً بالُقاْرآن, 
وتجدلاك االام إذا ما قلات لآلخرين: لات يل 
انجليازي, أو ااريس, وليس بالااص الدربي, 
ماهاج للحيااة مثال لاذا املاهج الاذي قدمه 
الُقااْرآن الكريام, وتدال أنا وأنت نساتدرض 
واقاع ما لديك. تساتطيع تفاد واقاع ما لديه 
قبال أن تدخلوا يف موضوع الُقااْرآن, تفاد ما 
لديه من خالل تجليات آثاره يف الحياة.. قضية 

لامة جداً[.

الُق�ْرآن.. بريٌء من تخلفنا.. براءة الذئب من دم 
يوسف:��

لرَيْاِه- إىل ماا حاكاُه  ُ  اللاِه عرَ االرَ ونبَّاه -سرَ
ويحيكاه اليهوع من تشاويه للدين، وتقديمه 
بأنه عيان )متخلف(، ن يصلح ماهجا للحياة، 
ومحاونتهام الجااعة والكبرية لرتسايخ لذا 
املفهو  يف أوسااط األمة، حتى ظهر ادال من 

أبااء لاذه األمة )اصال الدين عان الدولة(!! 
حيث قال: ]يجب أن ن يرتساخ يف الذلاية ا ن 
عادلم ون عادنا ا أن ما نحن عليه من ساوء 
لو واقاع عين، ألن لاذه رضباة رليبة, لذا 
واقع باطل ُحِسابرَ عىل الدين وليس من الدين 
يف يشء نهائيااً, بال حرب للدين. اهو شاالد 
عاىل أن الدين صحيح, ابتددناا عاه اكاا عىل 
لاذا الاحو. أما إذا الااس ]متساالل[ مثلما 
يدمال الكثري ]متساالل[ لكاذا, ولم لااك 
مدبلجل املوضوع, لام مركزين عىل الاقطة 
لاذه: شاهاعة الواقع عاىل بطاالن الاظرية.. 
لي قضية أساساية. يقولاون: نحظوا كيف 
أنتم كذا, وأنتم, وأنتم, وأنتم, عياكم لذا ليس 
بيشء!. يا أخاي لذا ليس لو الدين, لذا الذي 
صاداه أصحابكم زمان, يو  عخلاوا مع باي 
أمياة ياظِّارون لهم.. لاذا الذي عمله أشاباه 
اليهاوع مان زمان, قدماوا لاا باطاالً, جدلوه 
بهذا الشاكل. الدين يشء ثاني لاو: الُقاْرآن. 
وواقع حياتاا الاذي نحن عليه لو ما صادته 
ثقااتكم أنتم يو  عخل كدب األحبار وأمثاله. 
ااحان ايما نحن عليه من ساوء شاالد عىل 
ساوء ما لديكم, أي ساوءكم أنتم؛ ألن اإلْسالرَ  
ما اشتغل ون مرة, ما قد اشتغل إن مرة واحدة 
يف أيا  رساول اللاه )صلوات اللاه عليه وعىل 
آلاه(, جانب محادوع ماه, ويف اارتة قصرية, 
أيا  اإلما  عيل )عليه الساال ( ماا أتاحوا له, 
كم أربع ساال وساتة أشاهر تقريباً؟ ارتات 
محادوعة لكاذا, ماا تارك الُقاْرآن يشاتغل, 
لكن أنت تشاتغل اآلن تتفهام واقع ما لديهم, 
وواقدك لذا نفساه السايئ تحسابه عليهم, 
ويكون عادك قدرة أن ترلن عىل أن تحسابه 

عليهم[.

املتمسكون بالثقافات املغلوطة.. يقدمون شاهدًا 
قوياً لألعداء على خطأ هذا الدين!!

لرَيِْه- بقلاب يملؤه  ُ  اللاِه عرَ االرَ وتحادث -سرَ
األلام عن الخطاأ الفاعح الذي يقاع ايه أبااء 
األماة، وكياف أنهم يسايئون إىل الُقااْرآن اا 
من حيث يدلماون أو ن يدلمون اا ويُقدمون 
الشاوالد لألعداء عىل أن اإلْساالرَ  ن يصلح أن 
ُ  اللِه  االرَ يكاون ماهجاً للحيااة، وصافهم -سرَ

لرَيِْه- إىل نوعل:اا عرَ

النوع األول:�� دين األهواء
يرياد أن يكون الدين عاىل مزاجه وكيفه!! 
لرَيِْه- عن لاذه الاوعية:  ُ  اللاِه عرَ االرَ اقاال -سرَ
]يأتاي شاخص من الاااس يكاون مهتم لو 
بافساه أنه يكون الدين عىل لوايته, ومزاجه 
لاو, أو يجدل مان الديان ماررات لضدفه, 
وقداوعه, وإعراضه.. أليس لكذا يساتخد ؟. 
ويكون مرتاح!. طيب ن ترتاح, لل تدري ماذا 
تدمل؟ أنت تقد  شاالداً رليباً عىل خطأ لذا 
الدين, إذا كان لذا لو الدين؛ ألن اآلخر سريى 
مثلاك وأمثالك, ويارى مثلك وأمثالاك ويقول 
مااذا؟ نحظوا الدين ماذا يدمال؟! الذي عاده 
الروحية لذه, أليس لو سايقول الدين ادالً؟ 
ايكاون لاو شاالد للكفار, شاالد للباطل, 
شاالد للكاار عىل ععواه يف بطالن عياه؛ ألنه 
يف األخري يساتطيع أن يرلن له بأنه ااشال.. 
االاذي عااده الروحياة لاذه, مثالً شاخص 
اط, نخيط عاده[ ويريد يكون اإلْساالرَ   ]ماخِّ
مواال لرؤاه, وكل يشء يساري عىل رأيه, يرر 
له رشعية أن يتحارك وال رؤاه, أليس لكذا؟ 
وكأن ما يف الدنيا إن لو, وكأن الدين ما نزل إن 
لاه لو.. طيب من أول ماا تفهم أن لذه حالة 

التي تفرتضها لك وتفرتضها لآلخرين, أليست 
تاؤعي إىل رؤى متبايااة؟ وتاؤعي إىل تفارق 
الاااس, حتى ن تبتااي أمة. إذاً اأنت تشاهد 
عاىل أن الديان لاذا إذا كان لو الديان عين ن 
يبااي أمة, ون يصاع نظا  الحياة, يقد  رؤى 
متبايااة, وأن الديمقراطية أاضل ماه تطلع! 

أليس لكذا؟ عىل أساس الطبيدة لذه[.. 

النوع الثاني:�� القاِعد واملتخاذل
من يؤثر الساالمة والقداوع والتخاذل عىل 
الجهااع واألمر باملدروف والاهاي عن املاكر.. 
لرَيْاِه- عن لذا الاوع  ُ  اللِه عرَ االرَ وقد تحدث -سرَ
اقال: ]شاخص آخار يريد ن يلزماه يشء ما 
يريد يتحرك ]و ماا له عخل وما يلزماي[ الخ. 
ألياس لكاذا أيضاً؟ عيااك لذا أيضااً ن يدمل 
يشء للاااس يف حياتهم, ون يحل إشاكاليات, 
ون يوجههام ملا يداع عاهم إشاكالية مدياة, 
ن إشكالية ن عاخلية, ون خارجية, ن إشكالية 
يف واقع حياتهم: اقتصاعية, ثقااية, وغريلا, 
ون تأليلهام ملواجهة مشاكلة كبرية متجهة 
إليهام! ما عياك لذا باطال؟!. يف األخري يكون 
لاذا الاوعية الذي يغارق يف ذاتيتاه, ون يريد 

يتحرك, يطلع الدين مرراً له!![
وأضااف أيضااً: ]والاوعياة األخارى الذي 
لو ماالن ]نخياط[ يطلِّاع الدين عباارة عن 
ماذا؟ وسايلة تمزق, ووسايلة ألن ن يكون له 
رأي واحاد يف يشء, ماله رؤية واحدة يف يشء, 
ايكون لذا الاوع يقدمون للددو شاهاعة عىل 
بطالن عياهم؛ وألنهم لم سيقولون عين, لذا 

لو الدين[.

مثال:�� يوضح اآلثار السيئة املرتتبة على ما 
فعله النوعان السابقان:��

خداُع الغرب لنا ب��)الحرية، والديمقراطية، 
والتعددية[!!

لرَيِْه- مثاان يوضح  ُ  اللاِه عرَ االرَ ورضب -سرَ
به أن املسالمل عادما )رشعاوا( تددع الرؤى 
وانختاالف، أقبلاوا عاىل مذالاب ونظرياات 
عرضهاا )الغرب( عىل األمة، وتمساكوا بهذه 
املذالب، حيث قاال: ]اآلن نحظ: أليس بدض 
الااس يقول وال املاطل الغربي الساائد اآلن: 
الحرية, وحرية الارأي, والتددعية؟ لي لذه, 
لاي ليسات إن مؤقات, يف األخري لام يقلبوا 
عليها, وأنت كات تساري عىل أساساها, وأنها 
لي ماا يتطلباه الدارص, ومساايرة الدرص, 
والدرص لاذا لو عرص الحضاارة والتقد !.. 
لي خدعاة لذه بكلها أساسااً, لاي خدعة. 
يف األخاري يقلبوا, عادما يقلباوا لم يقول لك: 
الارؤى املتدادعة املتبايااة, أي نظا  يسامح 
بتددعية وتباين, وحرية صحااة, وأشياء من 
لذه لي كلها غلط, سيقول لك: غلط, وحصل 
ماهاا كاذا وكاذا؟.. سايقول: ندام, صحيح, 
صحياح أليسات لذه لاي باطالً؟ يساتطيع 
يقاول لاك يف يو  واحاد, يو  واحد يساتطيع 
يقدمها لاك كلها باطاالً.. ويف األخري يقد  ما 
كاات تفتخر به, وعادك أنه لاو الطريقة, أن 
]ما ِباالّ لو خالّك تقول لكذا وتساري عليها, 
ولو مجهز نفسه[ ويف األخري تقد  له شوالد 
عاىل بطالن مساريتك كلهاا, ويف األخري ن تدد 
تارى إن لاو, ن تداد تارى إن لاو يف األخري, 
ويدخال ]اليهاوعة[ بقااعاة, وتقبُّال حكام 

يهوعي عاملي بقااعة, أليس لكذا؟[.

}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفاً 
َكِثريًا{ ما هو االختالف هنا؟؟

لرَيِْه- عىل لذا السؤال  ُ  اللِه عرَ االرَ وأجاب -سرَ
الذي قدَّمه للحارضين اقاال: ]لاا انختالف 
ليس متدلقااً بالاص.. إنما يف ماا يؤعي إليه؛ 
ألنه لل الُقاْرآن مثالً عبارة عن كلمات واحدة 
مكاررة؟ الحمد للاه, الحمد للاه, الحمد لله.. 
إىل آخرلاا. ايقاول: لو كان مان عاد غري الله 
لطلاع بياه ]سابحان اللاه[ أو ]أعاوذ بالله[ 
ن, ليسات بالشاكل لذا.. لاا أنت تراه كالماً, 
أليس كالمااً؟. لو أتصور اختالاااً ايما يؤعي 
إليه.. ألياس ايما يؤعي إليه, ايما يهدي إليه, 
ايما يقدمه, ايما يرشد إليه.. االتااقض لاا 
وانختالف لاا مرتباط باملداى, يداي مرتبط 
بما يهدي إليه, وليس بافس الاص, بما يهدي 
إليه, بما يرشاد إليه, يداي من يرشاد لاا إىل 
يشء, وأرشاد لااك إىل يشء, ويكون لذا ولذا 

متضاعين أو متضاربل[.

مثال توضيحي:��
مبدأ: ]الَعْرض على الُق�ْرآن[:��

لرَيِْه- مثانً توضيحياً  ُ  اللِه عرَ االرَ ورضب -سرَ
ملا سبل اقال: ]نحظ مثالً يف حديث الدرض.. 
حدياث الدارض ماا يشاتغل حدياث الدرض 
نفسه إن بحركة الُقاْرآن, مع حركة الُقاْرآن, 
وإن اقاد تأتي أشاياء مثالً قد أجاد حديثاً ما 
أرى أناه مدارض للقرآن ألني ما رأيت الجانب 
الذي يمكن أن يطلاع ايه مدارض له, لكن يف 
حركاة الحيااة, يداي لذا جانب واساع؛ ألنه 
عادما يقول يف الحديث: )ااعرضوه عىل كتاب 
الله( لل مدااه تدرض الاص عىل الاص تجده 
متداارض؟ لذه قاد تكون حالة نااعرة لذه, 
لكن ايماا يؤعي إليه لذا, ويكون مختلف مع 
ما يؤعي إليه الُقاْرآن أو آية من الُقاْرآن, أليس 
لكذا؟.. أحياناً, أحيانااً مثالً ما يظهر أن لذا 
الحديث لو مباين ملقصد قرآني, ملاهج قرآني 
إن من خالل حركة الحياة, يداي حركة الااس 
عىل أسااس الُقاْرآن يف الحياة ايتجىل, إذا أنت 
تجلس الن تساتطيع تدارض إن الواضحات, 
الواضحات مثالً, مثل: ]شفاعتي أللل الكبائر 
من أمتي[ وأشاياء من لذا القبيل, أما أشاياء 
كثارية, مثال لاذا الحدياث يف كتاب الرتغيب 
والرتلياب, بأن من أمتلك أكثر من قوت يومه 
نقاص من أجره مثل ذلك ياو  يلقى الله!.لذا 
باريووه يف ]كاز الرشااع[ وغاريه.. طيب مثل 
لاذا عادماا ترجاع إىل الُقااْرآن الكريم تجده 
يحث عىل اإلنفاق يف سابيل اللاه, تجده يقد  
لإلنساان التزاماات مالية أكثر مان موضوع 
مددتاه. قدموا يف كتاب الرتغيب أن املشاكلة 
لاي املدادة! أنات ن تاشاغل باملدادة احاول 
أن تحصال عاىل قاوت يومك اقاط!. طيب يف 
اإلْسالرَ  ما املشكلة لي املددة؟ ما قد  املددة, 
لاااك التزامات مالية أخارى كثرية, التزامات 
مالياة أخارى غاري املدادة: اإلنفاق يف سابيل 
الله, يف أعمال الر, مجانت واسادة, قدمها.. 
إذاً اكياف يمكان أن تجاد الُقااْرآن الكريم يف 
ماهجيته يربط جواناب كثرية بالجانب املايل, 
الجهاع مثالً مرتبط بالجانب املايل, الارص لله, 
بااء أمة, كلها مرتبطة بجوانب مالية. اكيف 
يأتاي لااك يشاجع املؤمال عاىل أن ن يهتم 
أباداً, ون يحااول يحصل مان الدنيا عىل يشء 
أبداً إن إذا قد مداه لقمة ويكفي, ولو املؤمن 
املخلص!؟.. طيب املؤمن لذا ما باساتطاعته 
يقد  شايئاً يف الواقع, ون يدمل شيئاً. أليست 
لذه ماهجية متداكساة؟ لذا سريسخ شيئاً 

يختلف عما يريد الُقاْرآن ماا[.

  - خاص:

لرَيِْه- من ث5/2 إىل 2003/6/3  سبع  ُ  اللِه عرَ الرَ اِئُد -سرَ ِهيُْد القرَ ألقى الشَّ
محارضات اا مالز  اا رائدات جداً -ُحلَّ لها أن تُكتبرَ بماء الذلب-يرشح 
ايها كتاب )مديح الُقارْآن( لإلما  القاسم بن إبراليم عليه السال ، قال 
اِئُد: ]كتاب لو من إما  كبري من أئمة ألل البيت، الزيدية  ِهيُْد القرَ عاه الشَّ

متفقون عليه، لو مشهور عادلم جميداً، وكتابته بالطريقة التي تكشف 
كيف رؤية ألل البيت، وتوجه ألل البيت األصيل، قبل تجي أشياء أخرى[

لذه املحارضات كلها تحكي عن الُقاْرآن، وكيفية انلتداء بالُقاْرآن، وكيفية 
طرح الُقاْرآن للقضايا، وماهجية الُقاْرآن يف ُكّل يشء.. وتقرير لذا الددع من 

الدرس الخامس ماها.. 
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 أن�����ت ح�����ٌي وغ�����ي�����ُرَك األم����������واُت..
َوِب�������ذك�������َراَك ل���ل���ُق���لُ���وِب َح������َي������اةُ..!!

ش����اه����ٌد أن�����ت ل���ل���ُه���َدى ف����ي ِدَم����انَ����ا
وش��������م��������وٌخ وع�������������زةٌ وث��������ب��������اُت..

س���اب���ٌق ب���اخل���ي���راِت ج���ئ���َت اص��ط��ف��اًء
م�����ن إل�����ه�����ي، تُ�����ؤك�����ُد اآلي�������������اُت..!!

����ِت����ي ِب����َف����ق����ِدَك ِف���ْع���ًا َخ�����ِس�����َرْت أُمَّ
�����ك�����َب�����اُت..!! وع���ل���ي���ه���ا ت�����وال�����ِت ال�����نَّ

ف�����زَت ي����اَس����يِّ����ِدي َونَ����ح����ُن َخ���ِس���رنَ���ا
َوِب�����نَ�����ا ق����د أح����اط����ِت ال����َس����ِي����ئَ����اُت!!

َس����َي����َظ����لُّ ال���ت���ف���ري���ُط ع����ام����َل َه������ْدٍم
ك����ارث����ٍي نَ����تَ����اُج����ُه احَل�������َس�������َراُت...!!

 قرين
الكتاب..

ضيف اهلل سلمان

برنامُج رجال اهلل
مقرر انسبوعل القاعمل

شوال:

)................(

العدواُن على اليمن.. 
بني فريضة الجهاد وجريمة الحياد

علي عبداهلل صومل
الحياُع كماا ورع يف املدجم الوسايط )عدُ  
رَْطاررَاف الخصومة  املرَيْاِل إلرَااى أي طرف مان أ
حايده محايادًة وحياعاً مال عاه، وحايده كرَفَّ 
عن خصومته(، وياقسم الحياُع إلرَاى قسمل: 

ااابي. أحُدلما سلبي، واآلخر إيْجرَ
اان موقف الحياع  األول: لو أن يتخذ اإلنْسرَ
مان الارصاع بل مدساكري الحال والباطل، 

الدااع والبغي، اإلْسالرَ  والكفر.
وإليك مثالل عىل لذا الاوع من الحياع: 

ما حكاه الله عن الذيان نااقوا }ورَِقيلرَ لرَُهْم 
الُواْ لرَْو  ُدواْ قرَ رَِو اْعارَ اِبيِل اللاِه أ اِتلُواْ يِف سرَ الرَْواْ قرَ ترَدرَ
رَْقررَُب  ِئٍذ أ نرَْدلرَُم ِقترَاانً نَّتَّبرَْدارَاُكْم ُلْم ِلْلُكْفاِر يرَْومرَ

اِن{. ِماُْهْم ِلإِليمرَ
موقاف الذيان اعتزلاوا القتاال ماع أماري 
املؤمال عيل عليه الساال  واختطوا ألنفسهم 
موقف الحياع وسياساة القدوع عىل التل، وقد 
قاال ايهم أماريُ املؤمال عليه الساال  عادما 
سائل عاهام )أولئك قاوٌ  خذلاوا الحال ولم 

يارصوا الباطل(.
أما الااوُع الثاني من الحيااع: ولو الحياع 
رَْو لاساميه الحياع املرشوع، وذلك  ااابي أ اإليْجرَ
عادما تكاون املدركة بال طريف الاازاع اتاٌة 
عميااء، يذ  القائم ايها والسااعي لها، ولي 
تلاك الفتاة التي ن تساتاد إلرَااى حل ون إلرَاى 
رشع، يكون القائم ايهاا باغياً مدتدياً، ظاملاً 
متطااونً، مبتغياً بها الدنياا وحطامها، ولي 
الفتااة التي عاالا املصطفى صاىل الله عليه 
وآله وسالم بما روي عااه يف بدض الفتن )إن 
بال أيديكم اتاااً كقطع الليال املظلم يصبح 
الرجال ايهاا مؤماااً ويميس كاااراً، ويميس 
مؤماااً ويصباح كااراً، القاعاد ايها خريٌ من 
القائام، والقائم ايها خري مان املايش..( إلرَاى 
آخار الحديث، ولاي ذات الفتااة التي أوىص 
باجتاابهاا اإلما  عايل عليه الساال  يف قوله: 
)كان يف الفتاة كابن اللبون ن ظهٌر اريكب ون 
رضع ايحلاب( االتزا  الحيااع عن مثل لكذا 

اتاة أمٌر مرشوع ن غبار عليه.
وبالوقاوف عىل حقيقة ونوعية الحياع لغة 
ورشعاً نساتطيُع أن نصالرَ إلرَاى نتيجة مهمة 
نلخُصهاا يف الدباارة التالياة )يكاون الحياُع 
جريماًة إذا صاار الجهاُع اريضًة وبمساتوى 
رضورة الجهااع تكون خطاورة الحياع وأن ن 
حياعيةرَ بال الحال والباطل ون بل اإلْساالرَ  

والكفر ون بل البغي واملداادة(.
نساتطيع القاول إن الحيااع السالبي عن 
التصاّدي للدادوان السادوعّي األرَمريكاي عىل 
اليمن تأييٌد ضماي لتحالف الددوان السدوعّي 
األرَمريكاي األرعان ون يقل رضراً عان التأييد 

. الدلاي للحرب إن لم يكن أرضَّ وأاتكرَ
إن مواجهاةرَ الددوان السادوعّي األرَمريكي 
انية قبل أن تكون اريضًة  الغاشم رضورة إنْسرَ
مية  مية توجب عىل جميع املذالب اإلْسالرَ إْسالرَ
واألحزاب السياسية والوطاية يف البلد الحبيب 
أن تشاابك بال أنامل الوحادة واملاارصة وأن 
تدزز من عوامال القوة واملصابارة اال مجال 
اة  اصَّ رَْو الفئوياة الخرَ لالعتبارات الشاخصية أ
رَْو املذلبية الصغرية إذا  ون للمشاريع الحزبية أ
ما أرضتا بالُهوية والرواباط اليماية األخوية 
والوطاياة  الدياياة  باملصالاح  رَْو  أ الجامداة 

الدامة.

رَْو حزب أن  رَْو ائاة أ لياس من حل أي اارع أ
يتاصال عن مساؤوليته التأريخياة تحت أية 
ذريداة اللهام إن من كان مداذوراً باص اآلية 
ىلرَ  ٌج ورَنرَ عرَ اررَ اى حرَ رَْعمرَ اىلرَ اأْل الكريماة )لرَيْسرَ عرَ
ْن يُِطِع  ٌج ورَمرَ ررَ ِريِض حرَ ىلرَ اْلمرَ ٌج ورَنرَ عرَ ررَ ِج حرَ رَْعررَ اأْل
ا  اَّااٍت ترَْجِري ِمْن ترَْحِتهرَ ررَُساولرَُه يُْدِخْلُه جرَ اللَّهرَ ورَ
رَِليًما( اا)ن  ذرَابًاا أ ذِّبُْه عرَ لَّ يُدرَ ْن يرَترَاورَ ااُر ورَمرَ رَنْهرَ اأْل

ا(. هرَ يُكرَلُِّف اللَُّه نرَْفًسا إِنَّ ُوْسدرَ
ومان لاا اإناا نخاطاب املحايدين من أية 
ا لرَُكْم  جماعاة كانوا بقاول الله سابحانه )ورَمرَ
ِفلرَ ِمنرَ  اِبيِل اللَِّه ورَاْلُمْساترَْضدرَ اِتلُونرَ يِف سرَ نرَ تُقرَ
اِن الَِّذيانرَ يرَُقولُونرَ ررَبَّارَا  ااِء ورَاْلِوْلدرَ اِل ورَالاِّسرَ الرِّجرَ
ل  ا ورَاْجدرَ رَْللُهرَ ْريرَِة الظَّاِلِم أ ِذِه اْلقرَ رَْخِرْجارَاا ِمْن لرَ أ
ل لرَارَا ِمْن لرَُدنْكرَ نرَِصريًا(. ِليًّا ورَاْجدرَ لرَارَا ِمْن لرَُدنْكرَ ورَ
ونقاول لهام بما قاله سايد الشاهداء أبي 
عبداللاه الحسال علياه الساال  لاكل مان 
تقاعساوا عان نرُصتاه: )أيهاا الاااس إن لم 
يكان لكم عيٌن وكاتم ن تخااون املداع اكونوا 

أحراراً يف عنياكم(.
إن عاىل جمياع الرشاااء يف ُكّل املكوناات 
الدياياة والسياساية أن يترّأوا ِمان ُكّل مؤيد 
للدادوان عاىل بلدلام اليمن وأن يساتاهضوا 
القاعديان مان املحساوبل عاىل مذالبهام 
رَْو أحزابهام الوطاياة وأن ياتقدولم  الدياياة أ
عىل خطألم الفاعح وبكل شاجاعة ووضوح 
رَْكثرَار من عامل عاىل الحرب لم  ابداد مايض أ
نداد قاعرين عاىل التطبيل واملدالااة، عليهم 
أن يقولاوا كلماة الحال ون تكونان غايتهام 
رَْو املهاترة وإنما بياان الحقيقة  لي اللجااج أ
وإقاماة الحجاة يجاب أن ياتقاد املحايادون 
رَْو من يدور  مان الزيدية ورَحركاة أنصار اللاه أ
يف الكهماا كماا يُاتقاد املحايادون من حزب 
رَْو غريلماا وليس من  رَْو الصواياة أ ح أ اإلْصاالرَ
رَْو  حال املؤتمري مثاالً أن يدااع عان الدمالء أ
املحايديان من الحزب ويرر لهام لذا املوقف 
وكذلك ن يجوز للماتمل إلرَاى املدرسة الزيدية 
أن يدااداوا عن مان اعتزلوا الجهااع والتزموا 
الحيااع وملاا يتحركاوا يف مواجهاة الدادوان 

السادوعّي األرَمريكي الغاشم بالكلمة واملوقف 
يجب أن ن تغلب عواطفاا مباعئاا.

االحياع ليس جريمة يف حل لذه الجماعة 
رَْو تلاك واضيلاة يف حال املاتسابل إلرَاى لذا  أ

رَْو ذاك املذلب. الحزب أ
االخطأ خطأ كائااً مان كان ااعله اليس 

بل الله وبل أحد من خلقه لواعة.
رَْو ساابقته يف الفضل ن  امكاناة املخطائ أ
يارران خطأه أبداً، بال إن صدور الخطأ ممن 

لو كذلك أشد اظاعة وأعظم.
إن الحيااع يف حد ذاته جريمة كبرية وتزعاع 
لاذه الجريمة )املوقف املحايد( ساوءا عادما 
تصادر مان حملاة الدلام الرشعاي الرشيف 
واملراجع الدلمية املدتارة اللموقف الدلمائي 
املحاياد سالبيات كثارية، كماا أن لتحركهام 
الدميل الجاع يف مواجهة الددوان ثمرة عظيمة 

واائدة كبرية.
نطالاب كاااة الدلمااء املحايديان حتاى 
اللحظاة أن يتقاوا اللاه وأن ن يخذلوا نسااء 
ياح قايض أمري  اال اليمان كما خذل رُشرَ رَْطفرَ وأ
املؤمال عيل عليه الساال  سابط رساول الله 
اإلما  الحسان عليه الساال ، وقد سألاي أحد 
الفضالء مان طلباة الدلم الرشعاي الرشيف 
عن سابب انتقاعي لبدض الدلماء عىل موقف 
بواجاب  للقياا   عليهام  وإلحاحاي  الحيااع 

الجهاع.
اأجب عليه، نطالبُهام بالجهاع وناتقدلم 

عىل الحياع؛ لالعتبارات التالية: 
الاااس للقياا  بواجاب  -1 ليساتاهضوا 
الداااع عن أنفساهم ونرصة عياهام وتحرير 
بلدلام. ون سايما أباااء املجتمداات املتدياة 
التاي تدتمد عىل الاخباة الدلمائية املباركة يف 
بيان الحكم الرشعي الرصيح إزاء ُكّل مساألة 
رَْو حادث طاارئ، وعلياه ااإن قدوع  جديادة أ
الداِلام عن التصاّدي لهذه الهجماة الددوانية 

الرشسة قدوع عالم.
-2 ليتمكن املجالدون مان الرجوع إليهم 
وانساتفاعة ماهام عماالً بقاول اإلماا  زيد 

بن عايل عليه الساال  )البصاريةرَ البصريةرَ ثم 
الجهااع( ااملجالدون ن يمكن أبداً أن يقرتبوا 

من الدالم املحايد.
-3 ساكوت بداض الدلمااء عان مداادة 
اليمان  األرَمريكاي عاىل  السادوعّي  الدادوان 
إلرَااى مواجهتاه بالكلماة  للاااس  والدعاوة 
واملوقاف يثاري الشاكوك لادى عاماة الااس 
يف أحقياة املدركاة ومرشوعياة املدااداة عن 
عياااا ولويتاا وعن أرضااا وعرضاا وأموالاا 
وأنفسااا... إلاخ ادااد الكثري مان الااس أن 

ة. سكوت الدلماء حجة كما أن بيانهم ُحجَّ
-4 املستفيد من املوقف املحايد لو املدتدي 
رَْو  الغاشام؛ ألنه يوظف لذا املوقف يف الرتويج أ
ن ن بصرية لاه يف أحاائه بأن  التدليس عاىل مرَ
حربه الظاملة تصب يف مصلحة الشدب وليس 
ايها ما يتدارض مع الدين والدليل عىل ذلك أن 
الدالماة االن الفالني لم ياكر مجازر الطريان 
ولم يفِت أحداً بمواجهة الددوان، ولو كان ثمة 
ظلم ملا ساكت عااه ولحث الاااس عىل حمل 
الساالح والتحرك نحاو الجبهاات وخصوصاً 
إذا كان ذلاك الدالم املحايد من علماء الزيدية؛ 
ألن اريضة األمار باملدروف والاهي عن املاكر 
ومبدأ الثورة والخاروج عىل الظالم من أعظم 
مالمح املذلب الزيدي وخصائصه، اإن رضر 

حياعه كبري وخطأه مضاعف.
-5 املوقاف املحاياد الذي يتباااه جمٌع من 
الدلماء وطاالب الدلم عاع ويداع بالكثري من 
الاااس إلرَاى الدزوف عن الدلم بذريدة أن لذه 
الدلاو  التي تادرس يف حلقاات الدلم ترشعن 
الساكوت عىل الظلم وتربي الشاباب عىل الذل 
اهي تدعو إلرَاى سياسة كرس السيف وتؤصل 
للتصوف السالبي يف الوعي الجمدي للمجتمع 
الثوري ذلك التصوف الاذي يخد  املجرمل يف 

األرض.
-6 لياس مان مصلحاة الديان أن يثِّاقال 
الداملون واملتدلماون إلرَاى األرض وأن يتهربوا 
الياو   اأمامهام  الحال  الوقاوف ماع  عان 
مساؤولية مضاعفاة نمجال لديهام للتاصل 

ماها.
-7 بمواععتهام الطغااة وساكوتهم عان 
ماا يفدلاه البغااة يفقاد الدلمااء احرتامهم 
ويساتصغر الااس مقامهم بل ويساتخفون 

بحلومهم ويسخرون من علومهم.
-8 ساكوت بداض الدلماء وطاالب الدلم 
الرشعاي الرشياف عان الدادوان عاىل اليمن 
وقاوٌف يف مواطن التهم قد يداع إلرَاى إسااءة 

الظاون بهم.
مالاي مصلحتهام من لاذا املوقف? ومن 
املساتفيد مان حياعلام? متاى وضاد مان 

سيحملون سالحهم?... إلخ
يقاول اإلما  زيد بن عيل يف رساالته اإلما  
زيد عليه الساال  إلرَاى علمااء األمة ما لفظه 
)عبااع اللاه إن الظاملل قد اساتحلوا عماءنا، 
وأخااونا يف عيارنا، وقد اتخذوا ُخذننكم ُحّجة 
علياا ايما كرلوه من ععوتاا، وايما سفهوه 
مان حقااا، وايما أنكاروه من اضلااا. عباع 
اللاه، اأنتم رشكاؤلام يف عمائااا، وأعوانهم 
يف ظلمااا، اكل ماال لله أنفقاوه، وكل جمع 
جمدوه، وكل سيف شحذوه وكل عدل تركوه، 
وكل جور ركبوه، وكل ذمة لله تداىل أخفرولا 
وكل مسلم أذلوه، وكل كتاب نبذوه، وكل حكم 
لله تدااىل عطلوه، وكل عهد لله نقضوه اأنتم 
املديااون لهم عىل ذ لك بالساكوت عن نهيهم 

عن السوء. انتهى.
امتاى يا تارى سيساتيقظ املحايدون من 
علمااء اليمان امليمون مان ساباتهم الدميل 
ويتحركاون يف جبهاتهم املفتوحاة ويدركون 
مصيبة قدوعلم واداحة ساكوتهم ورضورة 
أن يرتقاوا بهمتهم الدصامية إلرَاى مساتوى 

مهمتهم الرسالية؟
الزيدياة  مان  الربانيال  الدلمااء  وإىل 
والصواياة والشااادية والسالفية و... الذين 
وقفوا يف وجاه الددوان والحصار تحية إجالل 

وإكبار.

تنبيه: 
لياس صحيحااً ماا يتدلال باه املحايدون 
مان الزيدية أن الجهااعرَ واملدااداةرَ ن يكونان 
إن تحات قياعة إماا  عااعل، اكتُاُب الزيدية 
األصولية ورَالفقهية تاُصُّ عىل وجوب مداادة 
البُغااة ومقارعة الغزاة يف وقت اإلما  ويف غري 
وقته وتوجب الدااع عن الافس بكل الوسائل 
املمكااة، كماا تاص عاىل وجوب انساتدانة 
باألقل ظلماً عىل األرَْكثرَار إذا اساتدعت الحاجة 
ذلاك ومان يااكر لاذا ادلياه بالداوعة إلرَاى 
كتاب رشح التجريد لإلماا  املؤيد بالله أحمد 
بن الحسال الهاروناي عليه الساال  وأصول 
األحكا  لإلما  أحمد بن سليمان عليه السال  
وشافاء األوا  لألماري الحسال بان بدرالدين 
بن محمد وغريلا كثري، ولون ضيل املسااحة 
املتاحاة لهاذه املقالة املقتضباة ألورعت كال  
أئمة وعلماء الزيدية يف لذه املسألة بلفظه.

ورَنختم لذه املقالة بماا رواه اإلما  زيد بن 
عيل عليه السال  عن جده رسول الله صىل الله 
عليه وآله وسالم أنه قال: ))ن ُقدِّسات أمٌة ن 
تأُمُر بمداروف، ون تاهى عن ماكر، ون تأُخذُ 
عاىل ياد الظالام، ون تدال املحسان، ون ترع 

امليسءرَ عن إساءته((.
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 متابعات فلسطينية

الوّهابية والغرغرينا التي تأكل جسَمها!
صادق النابلسي *

لم تأِت قمُم واجتماعاُت الرياض بزخاراها 
السايميائية  تدبريلاا  وأعوات  وبذخهاا 
وصفقاتها املالية املهولة لتغطي عىل سلسلة 
اإلخفاقات السياسية والدسكرية التي ُمايت 
بها اململكة السادوعيّة خالل عهوعلا األخرية 
احساب، بل لدات أيضاً إىل إبداع التهمة عن 
»الورَّلابياة« يف ُكّل ما سابّبته من عاف مريع، 
وتكفري، وتدّصب، وشدوذة اتوائية استمرت 
يف تغذية املتخيل اإلسالمي بمستلزمات تهديد 

األمن وانستقرار. 
أتاحتهاا  التاي  التفاعاالت  أّن  صحياح 
ماداونت الريااض وّاارت رشوطااً مدقولة 
جرى التأسايس عليها سادوعيّاً، وربما ليس 
الحكام يف  لتدعيام رشعياة  لوقات طويال، 
اململكاة، وإعااعة انعتبار لدورلاا يف الاظا  
اإلقليمي الجديد يف إطار خاصيّتل رئيسايتل 
األوىل: مواصلة الخطااب الهجومي ضد إيران 
وحزب اللاه، والثانياة: اننفتاح عاىل الكيان 
اإلرسائيايل. لكن أحداً من املجتمدل لم يُظهر 
حماساته لتسليف الورَّلابية صوتاً واحداً، ولو 
كان مخاععااً. ون ُوجادت نيّاة إلعفائها من 
شوائب املمارساات املشياة التي غرّيت البيئة 
امليتاايزيقية للمسلمل وأصابت اإلسال  بهذا 
الطلع الزائف من القتلة املأخوذ بأاكار محمد 

بن عبد الورَّلاب!
الهيااج  طريقاة  مان  السادوعّي  الذعار 
الهساتريي للرئياس األمريكي عونالاد ترامب 
جدال صوت الدناناري يرتفع عاليااً، لكن من 
عون طمأناة نهائياة ملمثايل الورَّلابياة عاىل 
مرشوعاتهام الدياياة وأنشاطتهم الدعويّة. 
ُكّل ماا أملاه السادوعيّون امتصااص نقماة 
وتوتر اإلعارة الجديادة، ورشاء رضالا باملال، 
والطلب ماها إعارة الظهر قليالً عن مسؤولية 
الفكار الورَّلابي وسياساات أمراء سادوعيّل 
يف تورطهام يف تمويال اإلرلااب الاذي أصبح 

مثاار نقاش عاملي وخصوصااً عاخل الونيات 
املتحادة األمريكياة بدد أحاداث الحاعي عرش 

من أيلول 200.
وإذا كانات اململكاة السادوعيّة تساتدرك 
لحظاة خطار قاعماة عليهاا بهذه الحشاوع 
واألرقا  املالية الفلكياة وانحتفانت الدامرة 
وصفقات السالح لتطمنئ نفسها من الزوابع 
املحيطاة بهاا، ااإّن ماا ياتظار الورَّلابية ن 
يكفي مداه التوريات الكالمية للمحتشادين 
يف القاعاات الفارلاة، ون جرجارة الادال يف 
عواصم القرار. االتبادنت الحّدية التي تطبع 
مساار لذه املرحلة وآثارلاا الداملية لن ترتك 
خرائط الدول وأاكار الشدوب عىل حالها أبداً!
عىل لذا األساس بدأت ترز خالل الساوات 
األخرية مجموعة مان املؤرشات التي نفرتض 
أنها سرتاع من حجم القيوع واإلكرالات عىل 
الورَّلابياة والخطابات الصااعرة عن زعمائه، 
االجميع تقريباً يف لاذا الدالم واعون لدبثية 
وكارثياة لذا الفكر الاذي يجري عكس مااخ 
الدرص والقيم اإلساالمية واإلنساانية، وبات 
بمفاعيله يهدع أساس الحياة وانساتقرار يف 
املاطقاة والدالم. يف لاذه املقالة رصد لبدض 
مؤرشات واتجالات التغيري التي تاذر بانهيار 

الحالة الورَّلابية.
أونً: ن يحول اليو رَ يشٌء عون إظهار نفور 
املذالب اإلساالمية السااّية من الورَّلابية. لم 
يدد األمر يتدلل بحساد الحاوارض التاريخية 
يف  ون  املسالمل،  بال  نفوذلاا  ومجاانت 
انجتهاعات ومساتوى انتشاارلا وليماتها، 
وإنّما باألصولياة الصارمة وأنمااط املدارف 
الهجيااة التاي تغلغلات يف الجهااز اإلعراكي 
كارى  انحراااات  واندكسات  للمسالمل 
واختاالنت ااعحاة عىل مساتوى املفهومات 
والتداليم. األزمة وصلت مع الورَّلابية إىل الحد 
الذي بدا أنّها تحاول السايطرة عىل املسالمل 
السااة ومصااعرة التددعياة املذلبياة، بماا 
يؤساس لرغبة عميقاة لديها بإعااعة قولبة 

والثقاااات  والسالوك  للمدتقادات  جذرياة 
والداعات التي كّونت الباية الافسية والدقلية 
وانجتماعية للمسالمل السااّة، واننتهاء إىل 
اعتباار ماا يصدر عان الورَّلابياة يمثل لوية 

األمة اإلسالمية القاعمة.
ثانياً: نزع مؤتمر غروزني الذي اندقد يف 25 
أغسطس 2016 وضم أكثر من 200 عالم عين 
من أنحاء الدالم يتقدمهم شايخ األزلر أحمد 
الطياب غطاء األساطورة والتزييف عن وجه 
الورَّلابياة عادما أعاع تدريف الحالة الساايّة، 
بساؤاله: »من لم ألل السااّة والجماعة؟«، 
واعتمااعه تصايفااً علميّااً ماهجيّااً للفارق 
اإلساالمية يف مخرجاته. وقاّد  نقضاً لاظا  
املرشوعياة الاذي اساتادت الورَّلابياة إليه يف 
إعارة الجهاد الديااي التبليغي الذي يداني من 
تحجرات وجماوع يف اهم الاصاوص الدياية، 
ومان ضيل أال ثقايف، ومن بهلوانيات اقهية 
واسادة. ما أراعه مؤتمر غروزني لو ساحب 
قبال  مان  املزعوماة  الدقائدياة  األساتاذية 
الورَّلابياة بوصفهاا املمثلاة األحال واألصلح 
لإلسال  والرتاث الدياي، وإبطال نظا  املدراة 

الذي أشاعته بالفتوحات الافطية!
ثالثاً: إّن الورَّلابية تريد من املسالمل أن ن 
يروا إن ما تراه لي. وما تراه لو الحل املصان 
بشابكة كاملة من اإلسقاطات املخدرة. ولي 
تتداطى مع األاراع كجماعات ساكاة مستلبة 
الوعي والطموح والحركة! لكن يتبل اليو  أّن 
لاذا التصور عن األاراع مع التحّونت الدلمية 
والقيمية املتساارعة، والديااميات املجتمدية 
الهائلة، ساقط بالتما . إذ إّن نظرة بسايطة 
للواقاع عاخل اململكة تُظهار أّن املجتمع يّولد 
شخصيات مدارضة ومضاعة لألعراف والقيم 
الساائدة، وإّن محااونت التدجل الشاكالني 
وانجتماعي والشادائري للمجتمع السدوعّي 
يف إطاار نظاا  القيم الورَّلابي قد اشالت مع 
باروز مثقفال انفتحوا عاىل عوالام الحداثة 
الغربياة، وعلماء عين مارساوا جميداً عوراً ن 

يساتهان باه يف عملية نقد ونقاض للورَّلابية 
عىل مستوى األسس والوعي والباى التحتية.
ثقاااة  تُشاكل  لام  الورَّلابياة  إّن  رابدااً: 
ماهجياة علمية قابلة للتطور ضمن مااخات 
الحرياة الفكرياة. اماا لاو مداروف عاها، 
أنّهاا مثقلاة بالتصاورات التي ليمان عليها 
الدقال التاريخاي، وبالاتف الفقهياة املجزرَأة 
لألسالف، وباألنماط السلوكية الصارمة التي 
تُفهمااا نوعياة املتخيل الديااي وانجتماعي 
والسيايس الساائد عاد األجيال الحالية. ومن 
الطبيدي أن ن تديش إن ضمن بيئة من الكبت 
رَْو  واإلحبااط واليأس انجتماعي والسايايس، أ
عاخل مجتمداات تقليدية محادوعة املدراة، 
رَْو بل أاراع جمدتهم التداساات انجتماعية  أ
واملخادرات  امليتاايزيقياة  والتولماات 
الدقائدية. إّن ُكّل من اطلع عىل كتب الورَّلابية 
يارى ابتداعلاا عان الدلام وماهجياته وعن 
مدظام  املساتقبل.  إىل  الحضارياة  الاظارة 
ماا لاو موجاوع ايهاا مبااي عاىل مفاليم 
اوقية، حتمية، رصاعية مشاحونة بالغضب 
واننفداال والدعاياة والكرالياة، وتؤساس 
للقطيداة ماع الحياة وماع اآلخار املختِلف، 
كماا أنّها بديدة عان املجال الداا  وتفاعالت 
الاااس وبمكونات الواقع كماا لو أنها ُخلقت 
يف القرون الوساطى ومرصة عىل البقاء حيّة 

حتى لذا الزمن.
خامسااً: لقاد تدرضات الورَّلابياة خاالل 
السااوات املاضياة إىل حملة انتقااعات لائلة 
الفكار  تروياج  يف  مساؤوليتها  إىل  بالاظار 
اإللغائي، ويف إنتاج الوقوع التكفريي يف خضم 
تحونت البيئاة اإلقليمية والدولية املضطربة. 
إّن الدالام بأرسه الاذي يتابع اليو  مشاالد 
الدملياات اإلرلابية، بدأ يلحظ تبدات ونتائج 
التساالل مع لاذا الفكار مراعااة ومحاباة 
للاظا  السادوعّي. وتُبدي الحكومات الغربية 
عىل وجه الخصوص مراجدات جاعة، قانونية 
وسياساية وأماية، ملدالجة لذا املرض الفتاك 

بصاورة جذرية، بددما وجدت أّن انساتثمار 
عاىل لاذا الخط حتاى لو حقال لهاا أرباحاً 
مرحلياة، إن أنّه بات يشاكل مخاطار عاملية 
عىل األمن وانساتقرار وعىل مساتقبل الحياة 
البرشياة التاي باتات بحاجة رسيداة إىل من 

يصحح لها أنماط عالقاتها وقيمها.
ساعسااً: لقاد أخفال الاظاا  السادوعّي 
الراعي والحاماي الرسامي للورَّلابية يف أعائه 
الداخايل ويف مجال السياساة الخارجية التي 
اتخذت يف السااوات األخارية مواقف عدوانية 
نفساية  حواجاز  محدثاة  متوازناة  وغاري 
وتدقيادات سياساية لائلاة، ن يظهار أنّهاا 
سرتسو عىل مراأ التسوية. بل إّن ُكّل املراقبل 
يتابؤون بأزمات جديدة لدل أبرزلا سايكون 
عاخال األرسة الخليجياة، ماا سارياع مان 
ماسوب انساتازاف واحتمانت التغيري عاخل 
اململكة نفساها ما سايهدع الورَّلابية كاموذج 

ومرشوع من مصدر ععمها األسايس.
يتخاىل  أن  الساهل  مان  لياس  خالصاة: 
املؤمااون بالورَّلابية عن عقيادة أقاموا عليها 
صاورة  يدطيااا  التارياخ  ولكان  حياتهام، 
وااياة عن مذالاب عياية انطاوت عىل ذاتها، 
وانحات قوائمها، وتبدعت سياقاتها الفكرية، 
وتفككات شابكة نفوذلاا ومصالحها بفدل 
تحاّونت شاديدة عاخل املشاالد السياساية 
تأثاريات  وأماا   وانجتماعياة،  والثقااياة 
الحاروب والرصاعات الداصفاة التي حّركت 
ميااه الحقيقاة اتهااوت الساياعات املهيبة 
التاي كان يُتولم اساتحالة التزازلا. صورة 
الورَّلابياة والغرغرياا تأكل جسامها مرئية يف 
لذه اللحظات بشاكل واضح. وصقورلا بات 
يُسامع صاوت رصخاتهام بأعىل مماا كانت 
تُسامع من قبل. ماا عاع بإمكانهام اننفالت 
من املتغريات الثقااية والتكاولوجية ون إعارة 
الظهر لكل الاقمات الداخلية والخارجية التي 

تزعلر وتسري باتجاه صدا  حتمي مدها.

* األخبار اللبنانية

االحتالُل الصهيوني يعتقل 3 فلسطينيني 
بينهم نجل قيادي يف حركة حماس

ويعتقل طفَلني شقيقني ويوّزع اخطارات هدم بسلوان 

قراٌر صهيوني بمنع الزيارة عن 113 أسريًا من غزة

انحتاالل  قاوات  اعتقلات   
الصهيوناي، اجر  السابت، نجل 
القياعي يف حركة حماس الشايخ 
جمال أبو الهيجااء عقب اقتحا  
مازلاه يف مخيام جاال شامال 

الضفة الغربية املحتلة.
»اننتفاضة«  موقع  وبحساب 
باأن  محلياة،  مصااعر  أاااعت 
جااوع انحتاالل اعتقلاوا عاصم 

جمال أباو الهيجااء )30 عاًما(، 
وأحدثوا خرابااً يف ممتلكات ثالثة 
مااازل للدائلاة لي ماازل والده 

وشقيقيه.
كماا اعتقلت قاوات انحتالل، 
مواطااً مان مخيم الدزة شامال 
بيات لحام، وسالمت آخرين من 
ملراجداة  بالغال  الخار  بلادة 

مخابراتها.

ويف سياق مافصل أعلن جيش 
انحتالل اليو ، اعتقال السطياياً 
أعزل تمكان من اجتيااز الحدوع 
من شمال قطاع غزة إىل الداخل.

»يديدوت«  وذكارت صحيفاة 
أن الفلساطياي لم يكان بحوزته 
أي ساالح وقد تمكن مان اجتياز 
الحدوع من شامال قطاع غزة إىل 

الداخل وتم تحويله للتحقيل.

عساكرية  قاوة  اعتقلات 
»إرسائيلية«، يو  الجمدة، شقيقل 
بلادة  يف  مازليهماا  مدالماة  بداد 
سالوان بمديااة القادس املحتلاة، 
وسالمت عائلتل »إخطاارات لد  
وبالغاات ملراجداة البلدياة« بحجة 

البااء عون ترخيص.
وأوضاح مركز مدلوماات واعي 
حلوة- سالوان، أن قاوات انحتالل 
اقتحمت حي »كرو  قمر« وعالمت 
مازل محمد الدبايس واعتقلت نجله 

نارص )15عامااً(، واقتااعت نجله 
حمزة 10 أعوا  إىل مركبة الرشطة.
وذكار أناه »حياما تدخال األلل 
تام إخالء سابيل األخري واساتدعى 
للتحقيال يف مركاز رشطة شاارع 
صالح الديان«، موضحاً أن »القوات 
كاناا  بياماا  الشاقيقل  اعتقلات 
يسابحان يف املاكان، بحجاة إلقااء 

الحجارة«.
وباّل املركاز أن انحتاالل مااع 
الطفال حمزة مان ارتداء مالبساه 

وحذائه خالل اقتياعه.
بلدياة  طواقام  سالمت  كماا 
انحتاالل عائلتل »إخطاارات لد  
إعارية« بحجة البااء عون ترخيص.
وأوضح املركز أن قوات انحتالل 
اقتحمات حاي واعي حلاوة وقامت 
بتصويار عدة ماشاآت وأزقة عاخل 
الحاي، ثام اقتحمات ماازل عائلة 
املواطن اراس سمرين ومحمد ارج 
صياا  وسالمتهما »إخطارات لد  

إعارية«.

أعارب عبُدالاارص ارواناة، رئيس وحدة 
الدراساات والتوثيل يف ليئة شؤون األرسى 
واملحرريان عن راضه لقرار سالطات الددو 
»اإلرسائيايل« القاايض بمااع زياارات ألايل 
أرسى »حماس« من قطااع غزة القابدل يف 
سجون انحتالل والذين يبلغ عدعلم )113( 
اسارياً من مجموع )360( اسارياً من قطاع 

غزة ياتمون لفصائل مختلفة.
وقال اروانة: لذه ليسات املرة األوىل التي 
تلجأ ايها سلطات الددو اىل استخدا  الزيارة 
رَْو الجماعي،  الدائلية وسيلة للدقاب الفرعي أ
رَْو  أ وورقاة للضغاط واملسااومة وانبتازاز، 
إلرضااء ذوي جاوعلاا املأساورين، حياث 
سابل واساتخدمتها مارات عديادة بحال 
األرسى ولساوات طويلة حياما كان الجادي 
»اإلرسائيايل« »جلدااع شااليط« يف قبضاة 

املقاومة قطاع غزة.
وإضااف: إن حركاة »حماس« لام تغري 
موقفهاا آناذاك ولام تستسالم للضغوطات 
يف املاايض، واعتقاد أنهاا لان ترضاخ اليو  

لإلجاراءات الجديادة ون يمكن أن تتسااوق 
مع لذا انبتزاز مساتقبال، وأن عىل سلطات 
الدادو أن تتدلم من التجارب الساابقة، وأن 
تكاون أكثر جدية يف التدامال مع لذا امللف، 
وأن تبحاث عان قااوات تفاوضياة جااعة 
اساتحقاقات  لدااع  مساتددة  تكاون  وان 

»التباعلية« إلغالق لذا امللف.
وباإلضااة اىل الضغط عىل حركة حماس 
وارسالاا وعائالتهام، ااال يساتبدد اروانة 
لجوء الحكومة »انرسائيلية« اىل لذا انجراء 
يف الوقات الرالان، إلرضاء عائاالت الجاوع، 
وإساكات األصاوات »اإلرسائيلياة« الااقدة 
للحكومة »انرسائيلية« لدجزلا يف استداعة 
مااذ  غازة  يف  املأساورين  »انرسائيليال« 
قراباة ثالث سااوات، ولربما أيضاا لتحريك 
امليااه الراكضة واعاعة امللاف للواجهة وعاع 
األطاراف املختلفة للتحرك واتاح لذا امللف 
من جدياد يف ظل الحديث عن تفاقم األزمات 
اننساانية يف قطااع غزة والتفالماات التي 

تتااقلها وسائل انعال .

وأوضاح ارواناة عىل إن حرمان األساري 
من رؤياة ذوياه وأطفاله، والحدياث إليهم 
رَْو تحت ذريدة »املاع  بحرية، كإجراء عقابي أ
رَْو استخدا  »املاع« كوسيلة للدقاب  األماي«، أ
الجماعي وورقة للضغط واملسااومة، يُدتر 
من ماظور قانوني وإنساني، إجراًء مخالفا 
لاكل املواثيال واألعاراف الدولياة، ويشاكل 
مدانااًة قالَّ نظريلاا، يف الوقات الحاارض، 
ولاي مدانااة مركباة تثقل كالال األرسى 

وتشاكل رضباة  واحاد،  آن  يف  وأقاربهام، 
نفساية قاساية بحقهم، مماا يدكس مدى 
اننحطاط األخالقي واإلنسااني للمؤسساة 

»اإلرسائيلية«.
وكانات »كتائب القساا «، قاد أعلات يف 
الثاني من نسايان/ ابريل من الدا  املايض، 
أن يف قبضتهاا أربداة مان جااوع انحتالل، 
ونارشت أساماءلم وصورلام عون إعطاء 
املزيد من املدلومات، مؤكدة أن أي مدلومات 

حول الجاوع األربع لن يحصل عليها انحتالل 
إن عار عاع اساتحقاقات وأثماان واضحة 
قبل املفاوضات وبددلاا، وتمكات املقاومة 
 )1027( عان  اإلااراج  مان  الفلساطياية 
أساري واسارية يف اطار صفقة تباعل عرات 
السطيايا بصفقة »وااء األحرار« وذلك بدد 
مفاوضاات غري مبارشة ماع عولة انحتالل 
برعاياة مرصية وذلك يف ترشين أول/أكتوبر 

2011، مقابل إطالق رساح شاليط.
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السعودّية ستبدأ تطبيعاً كاماًل مع »إسرائيل«.. وإليكم »تغريدًا« خارج السرب!
*عبد الباري عطوان*

 التحالف بل »إرسائيل« ورَالسدوعيّة وليس 
التطبياع اقاط، لو عااوان املرحلاة املقبلة 
والوشايكة، والحرب الحالية ليست حرباً عىل 
اب، وانما عىل “انعال  الحر” الذي يمكن  اإلْرلرَ
أن يتصدى إىل لذه الخطوة ويكشف مراميها، 
وكل ماا يتفارع عاهاا مان خطاوات أخرى، 
ولذلك ااإن املطالبة بإغالق قاااة “الجزيرة” 

رَْكثرَر ون أقل.  لو الداوان والذريدة ن أ
ماا ورع يف مقابلاة اللاواء أناور عشاقي 
الخطرية مع قااة “عوتشايه ايلاة” األملانية، 
يفرس الكثري من األماور التي غابت عن ذلن 
الكثرييان، وابرزلاا، لاذا اإلرصار عاىل نقل 
السياعة عىل جزيرتي “تريان” و”صاااري” إىل 

السدوعيّة ويف أرسع وقت ممكن.
رَّكد يف املقابلة “ان السدوعيّة  اللواء عشقي أ
بدد تسلمها السياعة عىل الجزيرتل ستتدامل 
ماع اتفاقية كامب عيفيد التي لم تدد اتفاقية 
مرصية إرسائيلياة”، وعزلت مرص عن الدالم 
الدربي والقضية الفلساطياية، وأعت إىل اتح 

سفارة إرسائيلية يف قلب القالرة.
وأضاف اللواء عشاقي، عراب التطبيع مع 
عولاة انحتالل اإلرسائييل، “إن اتفاق ترسايم 
الحدوع جدال الجزيرتل عاخل حدوع اململكة، 
ومرص والسادوعيّة ستشارتكان يف السيطرة 
عاىل املمار البحاري الذي تمار ماه السافن 
اإلرسائيلياة، واململكاة ستاساج عالقاة مع 

إرسائيل”.
***

صحياٌح أن اللواء عشاقي قاال إن تطبيع 
اململكاة ماع »إرسائيال« سايأتي بداد قبول 
األخرية بمباعرة السال  الدربية، ولكاه تحدث 
يف الوقت نفساه عن مباعرة ساال  إرسائيلية 
“تجّب” لذه املبااعرة، ومن ابرز باوعلا، عىل 
حاد قولاه، قياا  كونفدرالية ترباط األرايض 
املحتلة، عون أن يحدع بمن، وتأجيل البحث يف 

قضية القدس.
رَّكاد يف املقابلاة نفساها،  اللاواء عشاقي أ
رَّكد ما  واعذرونا عان نقل الكثري من اقراتها، أ
رَْكثرَر من مرة، ولو أن  قالاه بايامل نتايالاو أ
اململكة الدربية السدوعيّة ن تدتر »إرسائيل« 
عدوا عادما قال، أي اللواء عشقي، “لو نظرنا 
إىل تغريدات وتدليقات أبااء الشدب السدوعّي 
اعاي نجد انهم  عىل وساائل التواصال انْجتمرَ
يقولون إن »إرسائيل« لم ترتكب عدوانا واحدا 
عىل السادوعيّة أي انها ليسات عدوا”، وأشار 

إىل انهم مع التطبيع مدها.
اللواء عشقي ليس صانع سياسات، وإنما 
يقول ويروج ملا يمىل علياه، ولو الذي اختري 
بدااية لهذه املهمة، وإذا أرعنا اهم أقواله لذه، 
واألرَْلادرَاف التي يتطلاع إىل تحقيقها، ومالمح 
مخطط التطبيع الجديد واملتساارع، ما علياا 
ان أن نقرأ ترصيحات اايغدور ليرمان، وزير 
انمان اإلرسائييل الحايل، والتاي قال ايها “ان 
التطبيع بل الدارب و«إرسائيل« يجب أن يتم 
أون، ثم يتبده سال  السطياي إرسائييل، ألناا 

ن نقبال وضدا يكون اياه التطبيع مع الدول 
الدربياة رلياة لحال القضية الفلساطياية، 
اإرسائيال وقدات اتفاقاات ساال  مع مرص 

واألرعن عون انهاء الرصاع الفلسطياي”.
اللاواء كماال عامار رئياس لجااة الدااع 
واألمان القوماي بمجلاس الشادب املارصي 
رَّكاد “ان تساليم جزيرتاي تاريان وصااااري  أ
للسادوعيّة يقيض بتطبيقهاا اتفاقات كامب 
عيفيد مان قبلها وكل ما يرتتاب عىل ذلك من 

التزامات”.
ما يمكن أن نساتخلصه مان ُكّل ما تقد ، 
للساياعة  الجزيرتال  بإعااعة  الترسياع  أن 
ترسياع  مااه  الرئيايس  الهادف  السادوعيّة 
التطبيع و»ترشياع« التحالف بل »إرسائيل« 
واململكة الدربية السدوعيّة، االسدوعيّة تملك 
عارشات اآلنف مان الجازر يف البحار األحمر 
والخلياج ن تدارف عدعلا، وليسات بحاجة 
إىل جزيرتال صخريتال، وغاري مألولتال، 
وحتى لاو كانت بحاجة اليهما، اقد عاشات 
رَْكثرَر من 50 عاما، سواء عادما كانت  بدونهما أ
رَْو تحات الحماية  تحت انحتاالل اإلرسائييل، أ
املرصياة، ويمكن أن تاتظر، لو اراعت، تأجيل 
رَْو مئة  رَْو عرشين أ لذه القضية الشائكة عرش أ
عا  أخرى، لتجاب احاراج الحكومة وغضب 

الشدب املرصي الشقيل مدا.
عولاة  ماع  للتطبياع  التمهياد  عملياات 
انحتاالل اإلرسائييل بدأت وبشاكل متساارع 
مان قبل الحكومة السادوعيّة، ابداد زيارات 
اللاواء عشاقي “انكاعيمياة”، واألمري تركي 

ظهاور  نشاالد  بدأناا  األماياة،  الفيصال 
“محللل” سدوعيّل عىل القاوات التلفزيونية 
اإلرسائيلياة، وربماا تكاون الخطاوة املقبلة 

ظهور وزراء وامراء.
السدوعيّون الذين قال اللواء عشقي بأنهم 
يغرعون بدعمهم لصداقة »إرسائيل«؛ ألنها لم 
تدتد عاىل بالعلم، ويؤيادون التطبيع مدها، 
لؤنء جااوع الجياش انلكرتوني السادوعّي 
الاذي يقادر بااآلنف، ويدمال تحات خيماة 
املخابارات واملباحث، االشادب السادوعّي يف 
غالبيته الساحقة يدارض ُكّل اشكال التطبيع 
مع عولة انحتالل من ماطلقات عياية وعربية 
ووطاياة واخالقية، ون يخامرنا اعنى شاك يف 
ذلاك، ولكان اذا كانات تغريدة واحادة تبدي 
رَْو تاتقاد “رؤية  تداطفاا ماع عولاة قطار، أ
2030« تكلاف صاحبهاا الساجن 15 عامااً، 
وغراماة ربع مليون عونر، اإناا نفهم الحرب 
الحالياة مع انعاال  املوضوعاي والحر الذي 

ياحاز إىل الحد األعنى من الحريات.
***

األماري محماد بان سالمان الاذي يقاوع 
مسارية التطبيع والتحالف مع عولة انحتالل 
اإلرسائيايل زار القادس املحتلاة عاا  2015، 
مثلماا أكادت صحيفاة »لآرتاس« وقااوات 
تلفزيونياة إرسائيلية أخارى، ويدقد لقاءات 
عورية مع املسؤولل اإلرسائيليل، كان آخرلا 
عىل لامش القمة الدربية األخرية يف عمان.

توماس اريدمان، الصحايف األمريكي الذي 
رَّكاد أن حكومة بالعه أخطاأت عادما قصفت  أ

الداراق واحتلتاه كارع عىل لجماات الحاعي 
عارش مان سابتمر، وكان عليهاا أن تهاجم 
ااب الحقيقاي، وكوائ  اململكاة ماباع اإلْرلرَ
عىل موقفاه لذا، بزيارة الريااض بدعوة من 
حكومتها قبل عا ، والتقى مدظم املسؤولل 
رَّكد بالصوت والصورة )موقع صحيفة  ايها، أ
نيوياورك تايمز( انه اجتمع خمس سااعات 
مع األمري محمد بن سالمان، ولم يذكر األمري 
رَْو الرصاع الدربي اإلرسائييل  كلمة الساطل، أ
مطلقاا طوال لذا اللقاء، واتحدى أن يقد  لاا 
أي احاد تساجيال لألمري بن سالمان ذكر ايه 

كلمة السطل يف جميع لقاءاته املتلفزة.
ندرك جيداً أناا تدرضااا ونتدرض لهجمة 
رشسة من قبل الجيش انلكرتوني السدوعّي، 
ورَاته، مثلما ندرك انااا كاا وما زلاا  رَعرَ وبداض أ
لداا للحرب السدوعيّة ضد انعال ، ونتدرض 
لدملية تشاويه رشساة ومتدمدة، لن ترلباا 
مطلقا.. وستزيدنا تحدياً وانحيازاً لقيم أمتاا 
وعقديتاا، ولكااا ندرك أيضاً أن الجبان يموت 
مئة مرة، والحر الشجاع يموت مرة واحدة… 
رَْو شاهيد تسقط من أجل  ونقطة ع  شهيدة أ
ة وكرامتها، اغىل وارشف  الداااع عن لذه األُمَّ
من مئاات، إن لم يكن آنف املقانت.. والحياة 
وقفة عز يف نهاية املطاف.. ومن يضحك أخرياً 

يضحك كثرياً.. 
واأليا  بيااا.

* رأي اليوم

الخناُق العراقي تضيُق على آخر مواقع داعش يف املوصل

اجلي�س ال�سوري وحلفاوؤه يحّررون 14 قرية وحقاًل واحدا يف ريف حلب

طريان الكيان الصهيوني يستهدف مواقع للجيش السوري بريف القنيطرة 

  - وكاالت:
لاجمت القواُت الدراقيُة آخُر مواقع 
عاعش يف املديااة القديمة باملوصل بدد 
أن أعلاات الحكوماة رسامياً الخميس 
عان نهاية عولاة الخالاة التاي أعلاها 
املتشادعون والسايطرة عاىل املساجد 
الاذي اعتار رمازا لافاوذ  التأريخاي 

الجماعة املتشدعة.
وأعلات القاوات الدراقية، السابت، 
عان سايطرتها عاىل مستشافى ابان 
ساياا ومارصف الد  والطاب الذري يف 
الساحل انيمن من مدياة املوصل. وار 
عرشات املدنيل مدظمهم من الاسااء 
واألطفال نحو القوات الدراقية وساط 
أزياز طلقات يف الهاواء. وكانوا عطىش 
ومتدبل وبدضهم مصابون بجروح.

اب  وقال قاعة جهااز مكااحة اإلْرلرَ
باملديااة إن املداارك القاعمة ساتكون 
صدباة؛ ألن مدظم املتشادعين أجانب 

ويتحصااون بال آنف املدنيال ومان 
املرجح أن يحاربوا حتى املوت.

وقال اللواء مدن السددي من جهاز 
اب لرويرتز إن السيطرة  مكااحة اإلْرلرَ

عىل األحياء القليلة الباقية عىل ضفاف 
نهار عجلة التي يدااع عاها حوايل 200 
مان مقاتايل الجماعاة املتشادعة من 
املاتظر أن تستغرق ما ن يقل عن أربدة 

إىل خمسة أيا  من القتال.
وأضااف أن التقاد  مساتمر حتاى 
حاي امليدان و”السايطرة عليه مداالا 
يوصلااا إىل نهر عجلاة وبذلك يكون قد 
قسماا املدياة القديمة لقسمل، الجزء 
الجاوباي والجازء الشامايل وأحكمااا 

السيطرة عىل نهر عجلة”.
اااعت وکالاة رویرتز، ونفى مقاتلو 
عاعش الهزيمة. وواقاً ألحد التقديرات 
ن يازال التاظيام، الاذي أعلان زعيمه 
عولة “الخالاة” عاىل أجزاء من الدراق 
وساوريا قبال ثالثاة أعاوا ، يسايطر 
عىل ماطقة تداعل مسااحة بلجيكا يف 

البلدين املتجاورين.
وسايمثل ساقوط املوصال الاهاية 
الفدلياة للاصف الواقاع يف الدراق مما 
تسامى عولة الخالاة وإن كان التاظيم 
ن يزال مسايطراً عاىل أرايض إىل الغرب 
والجااوب مان املديااة ويدياش تحت 

حكمه مئات اآلنف.

  - متابعات:
وجهت مروحية حربية تابعة لجيش االحتال اإلرسائييل 
رضباٍت إىل موقعني للجيش السلوري بريف القنيطرة، رداً 
عىل سلقوط صاروخ يف الجوالن املحتلل، أطلق من الجانب 

السوري للحدود. 
وقالت الدائلرُة الصحفيلُة لجيش االحتلال اإلرسائييل 
إن الطلريان الحربلي التابع له اسلتهدف مواقلع للجيش 
السلوري، فيما أوضحت وكالة »نوفوستي« الروسية، نقاً 
عن مصدر ميداني مطلع أن مروحيًة عسكريًة نّفذت الغارة 
التلي تم خالها رضب نقطتني تابعتني للجيش السلوري، 
األوىل يف محيلط بللدة الصمدانيلة الرشقيلة والثانيلة عند 

أطراف مدينة البعث.
وأشلارت املصلادر إىل أن طائلرة »إرسائيلية« ُمسلرية 
استهدفت دبابة سورية ومدفع 105 تابعني لفوج الجوالن 
يف الدفاع الوطني، بعدما كانت قد استهدفت موقعني للدفاع 

الوطني يف بلدة الصمدانية الرشقية بريف القنيطرة«.
 وكان مصلدر للمياديلن نلت يف 26 يونيلو الحايل أفاد 

بسقوط شهداء وجرحى بقصف صهيوني استهدف نقطة 
لفلوج الجوالن التابلع للدفاع الوطنلي يف القنيطرة، بعدما 
شلهدت جبهة الجوالن توتراً متصاعداً بعد سلقوط قذائف 

عىل القسم املحتل من الجوالن السوري.
ويف سياق العمليات التي تقوم بها سوريا ضد الجماعات 

املدعومة من كيان الصهاينة سليطر الجيُش السلوري يوم 
السلبت عىل قرى »عطشلانة، خريبلة، جب العليل، حياة، 
خنيلرص، زبد، دريهم، حقل دريهلم، عقيل، رسداح، هواز، 
قليعلة، الطونية، حميديلة غربية، حميديلة رشقية« رشق 

وشمال رشق خنارص يف ريف حلب الجنوبي الرشقي. 

هجوٌم انتحاري بسيارة 
ملغومة يف دمشق يسفر عن 
20 شهيدًا وعشرات الجرحى 

  - خاص:
يف أول تفجلري إجراملي ملن نوعله منلذُ وقوع سلسللة هجمات 
انتحارية يف مارس الفائت، أسلَفَرت عملية انتحارية بواسطة سيارة 
ملغومة يف العاصمة السلورية دمشق، أمس األحد، عن استشهاد 20 

وإصابة العرشات. 
وأفادت السللطاُت السلورية بأن السليارة كانت واحدًة من ثاث 
سيارات ملغومة كان املقصود تفجريها يف مناطق مزدحمة من املدينة 
أملس األحد يف أول يلوم عمل بعد انتهاء عطلة عيلد الفطر. والحقت 

قواُت األمن السيارتني األُخريني ودمرتهما. 
وإذ للم تعلن أية جهة مسلؤوليتها علىل الفور.. قال مسلؤولون 
للتلفزيون الرسلمي إن قواِت األمن حاللت دون وصول املجرمني إىل 

مبتغاهم، وهو ما كان سيؤدي إىل سقوط عدد أكرب من القتىل. 
وكانت دمشلق تعرضت لهجومني منفصلني، شما عدة تفجريات 
انتحارية يف مارس، أعلن تنظيم داعش مسلؤوليته عن أحدهما، فيما 
أعللن تحاللف لفصائلل إجرامية يُعَرُف باسلم هيئة تحرير الشلام 

مسؤوليته عن اآلخر.
َوقاللت الخارجيلة السلورية، ويف رسلالة إىل األمني العلام لألمم 
املتحدة ورئيس مجلس األمن الدويل: إن 20 شلخصاً ُقتلوا يف منطقة 
باب توما قرب املدينة القديمة وأصيب العرشات من النساء واألطفال. 
وسلائُل إعام رسلمية أوضحت أن أحد االنتحاريني فّجر سيارته 

بعد أن طوقته قوات األمن يف املنطقة. 
وشلهدت دمشق هدوءاً أمنياً نسبياً يف السنوات املاضية عىل الرغم 
من اسلتعار الحرب التي تشنها املجموعات اإلجرامية عىل السوريني، 

منذ ست سنوات يف مناطق قريبة.
يُذكلر أن املجموعلاِت املسللحة التي تخلوض حرباً ضلد الدولة 
السلورية معدومة من أمريكا والدول العربية السائرة يف ركابها، عىل 

رأسها السعودية واإلمارات.
وأظهلرت تغطيلة للتلفزيون من باب توما الحطلام وقد تناثر يف 
الطرق والعديد من العربات املدمرة وسليارة وقد تحولت إىل كتلة من 

املعدن امللتوي. 
كملا أظهلرت تغطية من موقع آخلر ما بدا وكأنها أشلاء برشية 

وعربات مدمرة أمام مسجد يف دوار البيطرة قرب املدينة القديمة. 
ويف 11 ملارس وقلع هجوم انتحلاري ملزدوج يف العاصمة قتل 
العرشات من املدنيني وأعلنت هيئة تحرير الشلام التي تقودها جبهة 

فتح الشام املعروفة سابقاً باسم جبهة النرصة، مسؤوليتها عنه.
وشلهد يوُم 15 مارس هجومني انتحاريني يف دمشق أودى بحياة 

عرشات الشهداء املدنيني، عند القرص العديل قرب املدينة القديمة.
وكان التنظيلُم اإلجرامي داعش الذي يوشلك علىل االنقراِض من 
سلوريا والعراق بفعلل تراجعه أملام حمات الدولتلني عىل مناطق 

تواجده، أعلن مسؤوليته عن الهجومني.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

����ة يترتب عليه االش���تراك معهم ف���ي مؤامراتهم،  االرتب���اُط مع أَْع���َداء األُمَّ
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مشتركة معهم، وبذلك سيحصل على تأييد منهم..
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فضل أبو طالب
كرشطاي  السادوعيّة  تاصياُب   
تساتلزُ   ألرَمرياكا  ووحياد  جدياد 
وكل  ناياف  بان  بمحماد  اإلطاحاةرَ 
خصاو  محماد بان سالمان كُجزء 
مان ترتيب البيت السادوعّي يف إطار 

تهيئتها لهذا الدور.
ُث يف  موقع السادوعيّة لذا قد يبدرَ
قطر مشااعر الحقدرَ والغرية اتذلب 
ااة  اصَّ نحاو الدباِث يف املاطقاة، خرَ
أنهاا كانات تلدب ساابقاً نفس لذا 
أعوات  بموجباه  وامتلكات  الادور، 
نفوذ ووساائل قوة متاوعة وعميقة 
يف عماو  املاطقاة تصل إلرَااى عاخل 

األرسة الحاكمة يف السدوعيّة نفسها، لذلك كان لزاماً 
إخضاع قطر وترتيب البيت الخليجي للسدوعيّة.

ليسات محاور حديثااا لااا،  الرتتيباات  لاذه 
امخرجاات زياارة تراماب وتداعياتها باات يدراها 
ويشاالدلا الجميُع تقريباً، الرتكيُز لاا لو أن لذه 

الزيارة بالتأكيد قد تااولت موضوعاً رئيساياً كرشط 
نز  لاكل لاذه الرتتيبات الحاصلاة يف املاطقة ولي 
قضية التطبيع ماع )إرسائيل( بل 
تدادت ذلك إلرَاى ترسايخ مساألة 
ألّم، ولي أن عىل ُكّل عول املاطقة 
أن تراِجعرَ )إرسائيال( يف ُكّل يشء، 
وأن تأخاذرَ موااقتهاا وأن تراعايرَ 
مصالحهاا إن أراعت أن يكاونرَ لها 
ابرَ  عوٌر ااعاٌل يف املاطقة وأن تكسرَ

رَمريكا. تأييد أ
اهاي  التطبياع  مساألة  أماا 
يف  واألوىل  الرورياة  الخطاوة 
رَمريكا  إطار ما تسادى لتحقيقه )أ
وإرسائيل( ضمن سلسلة إجراءات 
ريبااً من ألمها  تاوياان ترتيبها قرَ
إرسائيايل(  )ُسااي  تحالاف  عقاد 
ملواجهاة إيران وحزب الله والداراق، وبقية األرَْطررَاف 

التي يحسبونها عليهم.
يتم اإلعداُع والتحضريُ لهذه الخطوات واإلجراءات 
درَ  وسااق، وقد ظهرت مالمُحها جليًة يف شكل  عىل قرَ
ترصيحاات وزيارات رسامية بل قياعات سادوعيّة 

اررَاتياة مان جهة والكياان اإلرسائيايل من جهة  وإمرَ
ثانية.

قطر من جهتها بدت وكأنها يف موقف مغاير لهذا 
التوجاه امن ناحياة رّحبت بتداون )إياران وتركيا( 
مدها بماا تحتله األوىل من موقاع يف محور املقاومة 
والثانية بما تمثله من موقع لدى اإلخوان املسالمل، 
ومن ناحياة أُْخررَى اعتمدت سياساًة إعالمية تدتمد 
عاىل البكاء وتساتثريُ عاطفةرَ املشاالد وتحرض من 
خاللهاا عىل خصومها ويف نفاس الوقت تثري وتتباى 
اني  قضايا مقبولة جمالرييا بدضها ذات طابع إنْسرَ
ااة تلاك املتدلقة  اصَّ وبدضهاا ذات أبدااع قومياة خرَ
بفلسطل عىل الرغم من كونها تتمتع بدالقات جيدة 

مع )إرسائيل(.
لاذا التوجاه ربما يأتي يف ساياق مسااعي قطر 
اُن لهاا موقدااً أاضلرَ يف  لتحقيال نقااط قاوة تضمرَ
ُن  الخريطة السياسية القاعمة، ويف نفس الوقت تضمرَ
مان خاللاه الحفاظرَ عىل عااارص قوتها التاي باتها 
خالل الفرتة الساابقة حتى ن تضيعرَ يف لحظة طيش 
رَمريكية عابرة، ويكوُن بمقدورلا عرُضها وتقديُمها  أ

يف أقرب ارصة متاحة.

على هامش األزمة الخليجية
الحياُد والحرب

كلمــــــة أخـــــيرة 

 عبدالملك العجري
لاااك مجموعاٌة مان السياسايل 
اليمايال ن باأسرَ بها تحااِوُل أن تاأى 
رَْطررَاف  بافسها عن اننحياِز لطرف من أ
الارصاع.. )لاذا املوقف يمكان تفهمه 
يف حالاة الحارب األللية، لكان يف حالة 
تدرض البلاد لددوان خارجي حتى وإن 
تلبس بمزعو  الرشعياة، لكن األحداث 
كشافت أن الرشعياة آخار يشء يهام 
اررَات ولم يدد باإلمكان  السادوعيّة واإلمرَ
رَْلدرَاف الدولتل(،  التسرت خلف غموض أ
لكن ععونا نفّوتهاا لهم ونرصف الاظر 

عن لذا انعتبار إن أن السؤال يبقى: 
لل الحياع مجرع موقف سلبي؟!

رَْطاررَاف  ولال الااأي بالافاس عان أ
الرصاع يداي الاأي بالافس عن الرصاع؟ 

لل الحياُع يداي الدخولرَ يف مرحلة استجما  سيايّس لحل انتهاء الرصاع؛ 
بحجة الحفاظ عىل سامدتهم السياسية من انحرتاق يف لذه املرحلة الحرجة 

وانكتفاء بدور املشالد والوطن يحرتق وانتظار التسوية ليرشاوا؟
انية؟ لل الحياع يداي عد  القيا  بأي عور ولو يف الجوانب اإلنْسرَ

لل من مقتضيات الحياع السكوُت عىل الحصار وإغالق املطارات واملوانئ 
ونقل الباك لخال الشدب وخلل أزمة املرتبات؟

لال الحيااع يداي التخيل عن أية مساؤولية وطاية تجاه مداناة الشادب 
اليماي؟

اك شاوية واقطع حالة  خلياك محايد ما قلاا يشء بس يا أخي ازعج نفسرَ
انية.. قول  انستجما  واعمل حاجة لبلدك وشدبك عىل األقل يف الجوانب اإلنْسرَ

حاجة.. اعمل حركة عىل األقل برلن أنك ن زلت عىل قيد الحياة. 
ياا أخاي ماا عا  انت شاايف نفساك سايايّس قاد الدنيا بطاول وعرض 
وحكيام ورَاوق الكل وحريص ما بدك تاحارق.. خالص يا أخي حرك عالقاتك 

اني. وتواصالتك يف الحد األعنى يف الجانب اإلنْسرَ
قاول يا جماعة ااتحاوا املطارات، ن تحارصوا املوانائ، كيف تاقلوا الباك 

وتسيطروا عىل %0ا من اإليراعات ون تتحملوا مسؤولية عاع الرواتب.
خليك محايد بس اعمل أي حاجة تدل عىل انك حيوان سيايس!!!

عـبداهلل علي صبري
ن قىض نحبرَه  امتطوا صهوةرَ املجد وارتقوا ساللم الارص، اماهم مرَ

وماهم من ياتظر، اما ولاوا ون استكانوا ون بدلواً تبديال.. 
هم عىل أكّفهم، وانطلقوا يف موكب الجهاع، ن يُثايهم  وضدوا أرواحرَ
خاذنُن املثبطال، ون أراجيُف املرتزقة واننتهازيال، اكانوا ون زالوا 
الة يف الجوع والدطاء، ويف سبيل الله والوطن بذلوا ُكّل  كما الريُح املرسرَ

غاٍل ورخيص اباعلتهم الجباُل الراسية الثباترَ والشموخ!
لام ترلبهم طائاراُت اإلف 16 عاىل كثرة تحليقهاا وغاراتها، ولم 
يستوحشاوا طريل الشاهاعة عاىل لول ماا رأوه من مجاازررَ وعماء 

وأشالء.. 
أقداُمهم تُدكُّ الثرى ولاماتُهم تطاِوُل الثريا، وإن رصخوا اباملوت 
ألرَمريكا، وألعداء الله والوطن، يساّطرون مالحمرَ البطولة والفداء، اال 
يازعاعون إن تواضداً وخشاوعاً، يساتوي عادلم األماُن والخطُر، ما 
عاموا يرتّلون آيات الارص ويستوي عادلم املوُت والحياة ما عاموا مع 

الله ويف سبيله يذوعون عن كرامة وطاهم وشدبهم وأمتهم.
تراارُف أرواُحهم وتسامو عالياً، وتساكن الساكياة جابات قلوبهام.. يُدبُّون عىل 

األرض كدباع الرحمن، وأولياء الله الذين ن خوف عليهم ون لم يحزنون.

يف الديد لم يلبساوا الجديد، ولم يرحوا مواقع الرباط، اال جديد يليل بأجسااعلم 
الربانياة، ون ماكان أقدس عادلم من متارساهم التي ياتظرون ايهاا الديد األرَْكبرَار: 

رَْو الشهاعة! الارص أ
يفرتشاون األرض ويلتحفون الساماء، ن اقراً ون عوزاً، بل زلداً 
وتضحياة وإيثاراً، اال تدري أنبتوا من األرض أ  لبطوا من الساماء، 
ون تدري – وقد ارتحلوا – أكانوا يديشون بيااا، أ  كانوا مجرع طيف 

رَْو غيمة سحاب ظللت وأمطرت ثم ارتحلت بديداً عاا. عابر، أ
لم يسالكوا سوى طريل الحل، ولم تثاهم عاه ُكّل مغريات الحياة 
وشهواتها، ولم حل اختاروا لذا الطريلرَ إنما ليصونوا بلداً استباحه 
الددو، وترتبص به املكائد واملؤامرات من ُكّل جانب، ولون لذا الدطاء 
ولذه التضحيات، ألرَْصبرَاحت اليمن نهباً للغزاة واإلرلابيل، الذين ما 
عخلوا بلداً إن أحالوه إلرَاى مرتع للفوىض والفسااع وانتهاك الُحُرمات 

واألعراض.
وحال تداعت علياا جحااُل الرش لتاتقصَّ من ساياعتاا وتسالب 
قرارناا، كان رجااُل الله يف مقدماة الصفوف ولساان حالهم يقول: 
لان نرتيضرَ عىل أرضااا وصياً يدبرَُث بخرياتاا، وياهاب ثرواتاا، ويبث 

سمو  التفرقة املذلبية والطائفية يف صفوااا.
لكذا لم رجاُل الله، اسالُ  عليهم يف ُكّل حل، ون نامت أعُل الجبااء واملدتدين.

رجاُل اهلل يف الجبهات 

مدير قناة املسرية يدعو إىل تبني اسرتاتيجية إعالمية موّحدة ملواكبة املعركة التي 
يخوضها الشعب اليمني ضد قوى االستكبار 

  - خاص:
ععاا مدير عا  قااة املسارية إبراليم 
الديلماي إىل تبااي اسارتاتيجية إعالمية 
الارش  إمراطورياة  ملواجهاة  موحادة 
التاي  واملدركاة  التطاورات  ومواكباة 
يخوضهاا الشادب اليمااي يف وجه قوى 

انستكبار.
جاء ذلك خاالل حفل ااتتااح الدورة 
التاسدة للجمدية الدامة نتحاع اإلذاعات 
والتلفزيونات اإلسالمية يف مدياة مشهد 

اإليرانية أمس األحد.
الادورة التاي انطلقات تحت شادار 

“مشاهد الرضا: مبدث الوحادة والتمدن 
اإلساالمي” يشاارك ايها أكثار من 210 
قاااة   133 بياهاا  إعالمياة  مؤسساات 
تلفزيونية، ونحو 500 شخصية إعالمية 

يمثلون 35 بلداً.
الجمدياة  أعماال  اندقااع  ويأتاي 
الدمومية نتحاع اإلذاعات والتلفزيونات 
اإلسالمية يف ظل أوضاع سياسية وأماية 
واقتصاعياة وثقااياة صدباة يديشاها 

الدالم الدربي واإلسالمي.
وكان انتحااع ااتتاح أماس يف قاعة 
املداارض يف مقاا  اإلماا  الرضاا عليه 
الساال  أعماال ساوق الفيلم اإلساالمي 

أياا  بمشااركة  لثالثاة  الاذي يساتمر 
133 مؤسساة إعالمية يمثلاون 21 بلداً 
ويدرضون أكثر من 50ث عمالً تلفزيونياً 

تتاااوُل   2017 إنتااج  مان  وسايامائياً 
مواضياع سياساية وغري سياساية بما 

ايها برامج األطفال.


