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الددع )ل23(           اليميل 13 يوليو 2017   املواخل ل1 شوال م3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثنني وخميل

16 صفحة 80 ريااًل

�ضهد حفل تخّرج دفعات ع�ضكرية من الكليات احلربية والبحرية واجلوية بح�ضور وزير الدفاع ورئي�س هيئة الأركان:

اأّكدوا اأنه انت�ضار حا�ضم على داع�س الُكربى املتمثلة بالنظام ال�ضعودي:

املجلس السياسي األعلى وأنصار اهلل يباركون للشعب العراقي تحريَر املوصل
السيد نصر اهلل: الحسُم العراقي خطوٌة متقدمٌة نحو هزيمة مشروع داعش ومن عوامله عدم الرهان على الخارج

 الفســـــــــاُد يؤازر الفساَد 
في شركة النــــــــفـــــــط

قوات الجيش واللجان تضّيق الخناق على الغزاة في الجوف وسقوط جماعي لقيادات المرتزقة في الجبهات الشرقية

مندوب األورغواي بمجلس األمن: الفاّر هادي ال يتحّكم بالغارات الجوية التي تحدث في بالده

الرئيس: 
الحديدة دوَنها رجال

 لن نقَبَل أن تداَس كرامُتنا وُيقتل شعبنا، ويُدنا ممدودة للسالم

بالوثـــائق:

معهد كارينجي: السعودّية تتكبد 6 مليارات 
دوالر شهريًّا يف حربها على اليمن

النظاُم ال�ضعودي يحا�ضر املغرتبني اليمنيني بر�ضوم �ضهرية باهظة على املرافقني والتابعني 
المملكة التي ُيظَلُم عندها الجميع

دول العدوان تضع كبار المرتزقة في سّلة المهمالت

تفا�ضيل جل�ضة جمل�س الأمن ب�ضاأن اليمن:
وكيل األمين العام لألمم المتحدة: فضيحة تفّشي الكوليرا تتحّملها األطراف القادمة من خارج حدود اليمن
مدير الصحة العاملية: على مجلس األمن اإلس��راع بالعملية السياس��ية إلنقاذ اليمنيني
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مقتُل اأكرث من 50 مرتِزقاً بينهم قيادات بف�ضل 4 حماولت ل�ضتعادة جبل عنربة ال�ضرتاتيجي

قوات الجيش واللجان تكّثف عملياتها وتواصل إحراز التقّدم يف الجوف

باألسماء: مصرُع عشرات من قيادات وأفراد املرتزقة يف مأرب ونهم 

قصُف عشرات املواقع السعودّية وقنص ثالثة جنود 

  - الجوف:
بدد أيا  من سيطرِة أبطال الجيش واللجان 
الشدبية عىل عدٍع من املواقع االسرتاتيجية يف 
ها جبل عنربة املطل عىل  محاخظة الجوف ألمُّ
مديرياة الحز  عاصمة املحاخظاة، باإلَضاَخة 
التقاّد  يف عادة مناطال مان مديريتَاي  إىل 
املتون وخب والشادف، واصلت قواُت الجيش 
يف  الدساكري  نشااطها  الشادبية  واللجاان 
اساتهداف مواقع املرتزقة يف املحاخظة ضمن 
تحركات واسادة يبادو أنها ساتغرّي خارطة 
املدركة يف املدركة بشاكل كبري، وحّقل أبطاُل 
الجيش واللجان خيهاا عدة انتصاراٍت أُْخاَرى 
خاالل اليومني املاضيني أسافرت عان وقوع 

خسائر كبرية يف صفوف املرتزقة.
ياو  أمال األربدااء نّفاذ أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية لجوماً مباغتاً عىل مواقع 
املرتزقاة رشق مديرية املتاون، موقدني عدعاً 
مان القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة، كما 
عمر أبطال الجياش واللجان الشادبية عبابة 
وتمكنوا من إعطاب آلية عساكرية بصاروخ 
موجاه يف جبال عناربه شامال رشق املديرية 
نفساها بداد السايطرة عليه، ما أسافر عن 
ساقوِط عدع من املرتزقة كانوا بجوار الدبابة 

أثناء استهداخها.
ل مان املرتزقاة  ويف الياو  نفساه لقاي 
مصارعهام يف واعي شاوق بمديرياة الغيال، 

كماا لقي القياعي املرتزق الرائد ساديد أحمد 
الدمراني )الشادوري( مرصعه يف جبهة حا  

بنريان الجيش واللجان الشدبية.
ونظاراً أللميتاه، كان مرتِزقاة الدادوان 
قاد حاولوا ياو  الثالثااء الفائت التسالل إىل 
جبال عناربة االسارتاتيجي بداد تأميناه من 
قبال الجياش واللجاان الشادبية، حيث قا  
املرتزقة بال محاوالت للتقد  نحو الجبل من 
محورين، تحت غطاء جاوي وغارات مكثفة 

لطريان الددوان باإلَضاَخة إىل قصف صاروخي 
ومدخداي، ولكان أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية تمكنوا من إخشاال تلاك املحاوالت، 
وساقط الدديد من املرتزقاة رصعى وجرحى 

خاللها.
وبالتزاُمان ماع ذلاك، شانَّت وحادات من 
الجياش واللجان الشادبية عملياة لجومية 
عىل مواقاع املرتزقة يف صفر الحنايا بمنطقة 
حا  يف مديرية املتون موقدني عدعاً من القتىل 

والجرحاى يف صفوخهم، باإلَضاَخة للسايطرة 
عاىل مزيد مان املواقع وتضييال اليناق عىل 

املرتزقة.
وياو  االثنني الفائت شان أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية عملية لجومية واسادة 
عاىل مواقع املرتزقاة يف وعاي شاواق وواعي 
حز ومدساكر الساالن يف مديرياة املصلوب، 
موقدني عدعاً من القتىل والجرحى يف صفوف 
املرتزقاة، وقاال مصدر عساكري إن ل منهم 

لقاوا مصارعهام يف الدملياة الهجومية التي 
استهدخت مواقدهم يف واعي قز.

وقاد أسافرت الدملياات الدساكرية التي 
نفذلاا أبطاال الجياش واللجان الشادبية يف 
ميتلاف جبهاات املحاخظاة خاالل اليومني 
املاضياني عن مارصع الددياد مان القياعات 
واألخاراع يف صفوف املرتزقاة، حيث لقي قائد 
جبهاة مزوبياة الدقيد املرتازق أحمد ربوعي 
مرصعه ماع عدع ِمان املرتزقة ياو  الثالثاء 
الفائت، ولقي القيااعي املرتزق الدميد محمد 
صالاح مسادوع قائاد اللاواء 210 مرصعاه 
ياو  االثنني الفائات بنريان الجياش واللجان 
الشادبية، كما لقي أحد املرتزقة من أبناء تدز 
ويُدعى طاساني ماجد محموع لزاع مرصعه 

بنريان الجيش واللجان الشدبية.
وقاال مصاعر لصدى املسارية إن أكثر من 
30 ُجثاة من جثاث املرتزقاة ظلات متناثرة 
لوقت طويل يف مواقع املواجهات يف جبل حا  
والدناربة، بدد تقاد  قوات الجياش واللجان 
الشادبية وسيطرتها عىل تلك املواقع، ولو ما 
يضع تقديراً أولياً لددع رصعى املرتزقة لناك 

ليتجاوز اليمسني مرتزقاً، كحد أعنى.
ويأتي ذلك يف ظل احتدا  واساع يف املدارك 
التاي تشاهدلا ميتلاُف جبهاات املحاخظاة 
مؤخراً، حياث حّقل أبطاُل الجياش واللجان 
الشادبية خيها انتصارات اسارتاتيجية مهمة 

وسط انهيار كبري يف صفوف املرتزقة.

  - خاص:
شهدت جبهاُت محاخظة مأرب ومديرية نهم خالل 
اليوماني املاضيني، عمليات عساكرية مكثفة ونوعية 
ألبطال الجيش واللجان الشادبية، سقط خيها الدديد 
مان مرتزقة الدادوان قتاىل وجرحى، كماا تم تدمري 

الدديد من آلياتهم.
يف مأرب اساتقبل مدساكر ماس، أمال األربداء، 
صلية من صواريخ الكاتيوشاا أطلقها أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية عاىل تجّمداات املرتزقاة بداخله، 
وساقط منهام الددياد مان القتاىل والجرحاى، كما 
اساتهدخت مدخدية الجيش واللجان تجمدات أُْخاَرى 
للمرتزقة يف امليدرة بمديرية رصواح يف اليو  نفساه، 

موقدة قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.
وكانات مدخدياة الجياش واللجاان الشادبية قد 
اساتهدخت ياو  الثالثااء الفائت تجمداات للمرتزقة 
وآلياتهم يف منطقة الزغن يف مديرية رصواح، مساببة 
خساائَر كبرية يف صفوخهم، خيماا عمر أبطال الجيش 
واللجاان جراخاة تابداة للمرتزقاة بصااروخ موجه 
بجبهاة امليادرة، كماا لقاي أحاد املرتزقاة مرصعه 
برصاص قناصاة الجيش واللجان الشادبية يف اليو  

نفسه.
ويف ياو  االثناني الفائات حصادت ناريان الجيش 
واللجاان الشادبية الددياَد مان جماجام املرتزقة يف 
ميتلاف جبهات املحاخظة، حياث لقي ل من املرتزقة 
مصارَعهام يف مديرياة رصواح، باإلَضاَخاة إىل واحاد 
منهم ويُدعى خاروق َعبداإلله السامدي لقي مرصعه 

يف جبهة امليدرة.
ويف الياو  نفساه كان مرتزقة الدادوان عىل موعد 
ماع محرقاة ساببتها لهام ناريان الجياش واللجان 
الشادبية إثار اساتهداخها ملقار املنطقة الدساكرية 
الثالثة يف مأرب، وأخاعت مصاعر عساكرية بساقوط 
عدع منهم قتىل، وحصلت »صدى املسرية« عىل أسماء 

بدض القتىل الذين سقطوا ُلناك ولم:
- القياعي املرتزق عامر الصلوي 

- القياعي املرتزق سامي لالل ندمان
- املرتزق محمد القطيش
- املرتزق بشري عاطف
- املرتزق زكريا مظفر 

- املرتزق أكر  الجدشني
وباملثل، شهدت مديرية نهم خالل اليومني املاضيني 
مرصَع الددياد من مرتزقاة الددوان بناريان الجيش 

واللجان الشادبية يف عادة مواقع، خفي ياو  الثالثاء 
املايض شان أبطال الجيش واللجاان عملية لجومية 
عاىل مواقاع املرتزقاة يف املناارة وشادب الجرجاور، 
موقداني عادعاً مان القتاىل والجرحاى يف صفاوف 
املرتزقاة، كماا اساتهدخت عملياة لجومياة أُْخاَرى 
للجياش واللجان مواقاع املرتزقة باتجااه الدقران يف 
الياو  نفساه، ميلفة عدعاً من القتاىل والجرحى من 

املرتزقة.
وقبال ذلاك يف ياو  االثناني الفائت لقي عادع من 
قيااعات وأخاراع املرتزقاة مرصعهام بناريان الجيش 
واللجاان الشادبية يف عدة مان مواقدهام يف املديرية 
نفساها، وحصلت صدى املسارية عىل أساماء بدض 

منهم ولم:
- القياعي املرتزق يحيى محمد سليم الوركي )قائد 

يف اللواء 310(
- القيااعي املرتزق صالح أحماد قائد الدتابي )من 

قياعات اللواء ل31 مدرع(
- املرتزق ياسني طه ياسني اليوسفي

- املرتزق ريان جمال ثابت سديد الحكيمي
- املرتزق وسيم َعبدالولاب أحمد غالب الحكيمي

- املرتزق لارون خالد األلدل 

  - يحيى الشامي:
تشاهد مداارُك الجياش اليمناي واللجاان الشادبية مع قاوات الددوان 
اة من الطرف السدوعّي الذي  السادوعيّة ومرتزقتها حالًة من الركوع َخاصَّ
يبادو بدد ثمانية وعرشين شاهراً خاقداً ألي أوراق جديادة قد تمنحه بدضاً 
من النرص الذي يرجوه يف الجبهات املشاتدلة عاخل الدمل الساددي أَْو عىل 

حدوعه مع اليمن. 
عملياُة مركاز الجمايم األخارية قبل أياا  والتي تضمنات تفجري مبنى 
املركز التابع لحرس الحدوع السادوعّي أعاعت إىل األذلان تلك الدمليات التي 
كانت تنتهي عاعة بتفجري عرشات ابراج الرقابة واملباني الهامة ملدساكرات 
ومواقاع الجيش السادوعّي عىل امتاداع الحدوع املحاعياة ملحاخظتي حجة 

وصددة.
واأللم من ذلك أن لذه الدملية النوعية أوصلت رسالة واضحة إىل الجانب 
السدوعّي وحلفائه مفاعلا أن التهديد الذي قامت الحرب وجاء الددوان عىل 

اليمن بذرائع إزالته ال يزال قائماً وقاعراً عىل إحداث خروقات كبرية يف حرب 
ذات طابع اساتنزايف يدخع النظا  السدوعّي ثمنها البالض يومياً من عتاعه 
وعديده كما وييرس ُسامدته وصيته يف لحظة تشاهد خيها املنطقة والدالم 
تناخسااً حاعاً يصل إىل املواجهة الدساكرية خيما يأخذ شكل الحرب البارعة 

يف كثري من املياعين.
ال يمكن للسدوعيّة - وخل عرشات الدراسات والبحوث املهتمة - اليروج 
مان الورطاة اليمنية اال بالتنازل عان بدض من أَْلَداخهاا والتييل عن وْلِم 

ابقاء اليمنيني تحت وصايتها.
االحداث الدساكرية املتصاعدة يف جيزان ونجران وعساري تؤكد أن حرب 
اليمنيني يف االسااس ال تزال مع السادوعيّة ال ماع مرتزقتها ومأجوريها يف 

جبهات الداخل. 
خقاد تركز القصف املدخداي والصاروخي يف نجران عاىل مواقع الضبدة 
وطاول تجمدات للجنوع السادوعينّي واملناخقني يف موقع عباساة والطلدة، 
وكذلك اساتهدف القصف تجمداً آخر للجنوع السادوعينّي رشق رقابة ظلم 

والهر  بددع من القذائف واساتهدف القصف تجمدات للجنوع يف الساديل 
بددع من القذائف.

وُقتل عدع من الدساكريني السدوعينّي، باإلَضاَخة إىل تدمري آلية يف قصف 
صاروخي عىل تجمدات للجيش السدوعّي يف قياعة سقا . 

وذكر مصدر لصدى املسارية أن وحادة القناصة اليمنية نجحت يف قنص 
جنديني سدوعينّي رشقي موقع الشبكة.

الحال يف جيزان لم ييتلف خقد استهدخت املدخدية اليمنية عدة مواقع يف 
محيط مدينة اليوبة ومواقع اخرى جنوب جيزان.

وطااول القصاف الصاروخي مدساكَر الدارضاة بصلية مان صواريخ 
الكاتيوشا.

إىل ذلك يف عساري سّجلت وحدة الرصد ساقوط عدع من القتىل والجرحى 
ٍع لهام لقصف مدخدي مرّكز  يف صفاوف الجيش السادوعّي اثر تدرُّض تجمُّ
يف موقاع الجاوازات والجماارك، كما اساتهدخت القذائاف املدخدية ثكنات 

عسكرية يف موقع الجوازات والجمارك وتبة اليزان ومنفذ علب.

من الحديدة: ال مساومة!
تحالاف الدادوان َعاىل إخضااع املَِلافِّ للمسااومة، أَْو التصدياد 
الدساكري، خكان الرع الصاعر عن رئيل املجلل السايايس األعىل يف 
نفل اليو  بمثابة املوقف الذي أنهى أي جدل يف لذا الشأن، بتأكيده 
عاىل رضورة وقف الدادوان ورخع الحصاار قبل أي حاوار، ولو ما 
يدطاي املفاِوَض اليمني »عرعاً إضاخياً« يحميه من الوقوع تحت أية 
تأثريات ناتجة عن اتصاالت عولية تسادى إىل تكسري املوقف الرسمي 
والساياعي، وإىل تبدياد الجهاوع النضالية والكفاحياة يف كواليل ال 

تدوُع بكرامة، وال تأتي بسياعة.

ما بني الحديدة وجدة!
أمٌر آخر كان حدوثُه يف ذات اليو  الختاً لناحية استرشاف املستقبل، 
خغري حفل التيرج واملناورة يف الحديدة وبحضور القياعة السياساية 
الدليا، كان لناك عىل امتداع سااحل البحر األحمر باتجاه الشمال يف 
مديناة جدة محاعثات بشاأن األزمة اليليجية ماع وزراء أربع عول، 
لي السادوعيّة ومرص واإلمارات والبحرين، بحضور وزير اليارجية 
األَمريكي ريكل تيلرساون، يف محاولة إلنهاء األزمة املساتمرة منذُ 

نحو شهر مع قطر، لكن عون حديث عن انفراجة.
وماا يُقارأ يف تزاُمن الحدثَاني أن الجزيرة الدربياة تديُش مياضاً 
عسرياً ينذر بتحّوالت كربى تصب عىل املدى البديد يف مصلحة الشدب 
الاذي حاخظ عىل اساتقالليته، واعتمد للدخاع عنها عاىل قواه الحية 

وقّوته الذاتية.

بقية من  الصحفة األخيرة
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معهد كارينجي األمريكي: السعودّية تتكبد 6 مليارات 
دوالر شهريًّا كنفقات مباشرة لحربها على اليمن

  - متابعة َخاصة:
كشاف مدهد كارينجي للرشق األوسط األمريكي، 
أن السدوعيّة تتكبد يف عدوانها عىل اليمن خقط، حوايل 
ساتة ملياارات عوالر َشاهريا، باإلَضاَخاة إىل خوضها 

مدارَك كثرية يف املنطقة.
جااء ذلاك يف عراساة نرشلاا املدهاُد يف موقداه 
الرسامية عىل شابكة االنرتنات وأعدلاا نائب رئيل 
املدهاد للدراساات الدبلومايس األرعناي مروان مدرش 
والذي شغل منصبَي وزير اليارجية )2002-ل200(، 

ونائب رئيل الوزراء )ل200-2005( يف بلده.
ورّكزت الدراسة عىل التغيري يف السدوعيّة وعالقتها 
بالقضياة الفلساطينية يف ظال االلتماا  والرتحيب 
اإلرسائييل بصدوع بن سلمان وتزامنها مع الرصاعات 
الداخلية واليارجية التي تيوضها السادوعيّة وتضُع 
أمامهاا تحدياات وعراقيال تقيّاد قدرتها عاىل منح 
إرسائيال ما ترياده من تناازالت بيصاوص القضية 
الفلساطينية وتصفيتها، وبني تلاك التحديات الحرب 

التي تيوضها يف اليمن.
وخيما يتدلل بيساائر السدوعيّة يف اليمن، بحسب 
ماا ورع يف الدراساة خاإن اليساائر التاي تتكبدلاا 
السادوعيّة تقدر بحاوايل 6 مليارات عوالر شاهريًّا أي 
بماا يقاارب 152 ملياار عوالر مناذ بداياة الدادوان، 
ولاي التكالياف املبارشة للدادوان والتي تقترص عىل 
ما تنفقه السادوعيّة عىل الغارات الجوية واألسالحة 
واملواجهات، وال تشمل ما قدمته السدوعيّة من مبالغ 
كبرية ثمناً للتواطاؤ الدويل عىل جرائمها يف اليمن، وال 
رشااوى املسؤولني والوساائل اإلعالمية الدولية ألجل 
تلمياع صورتها، نالياك عن صفقات األسالحة التي 
عقدتها ماع أكثَر من عولة والتي يبلاغ قيمتها مئات 

املليارات، مقابل السكوت عن الددوان عىل اليمن.
وتطارق املدهاد إىل ماا أطلال علياه مؤخارا باا 
»صفقاة القرن« ولي التطبيع السادوعّي مع الكيان 
الصهيوني، وكشاف املدهد أن الكيان الصهيوني التم 
كثارياً بصداوع محمد بان سالمان إىل منصاب والية 

الدهد، حيث ترى أنه سايدعم مرشوعها بإعالن عولة 
االحتالل عىل مدظم األرايض الفلساطينية بما يف ذلك 

مدينة القدس.
ونّولات الدراساة إىل أن ماا يتام تداوله باأن ثمَن 
التطبياع السادوعّي مع الكياان الصهيوني لو قبول 
األخاري بما أطلال عليه املبااعرة الدربية غري صحيح، 
ُمشارياً إىل أن إرسائيال غري مساتددة للقباول بالحد 
األعنى الذي يمكن أن يقبل به الفلسطينيون ال لديون 

السال  وال لديون عالقتها مع عول اليليج.
وأكَّد املدهُد أنه رغم التطبيع السدوعّي مع إرسائيل 
سايكون السايناريو األقرب للواقع اساتمرار تجالل 
القضية الفلساطينية يف املرحلة القاعمة، ولن تشاهد 
املنطقة أي تقد  جاع لحل النزاع الدربي الصهيوني.

وأشار املدهد إىل أن لناك مدارك عديدة أُْخاَرى عىل 
ويل عهد عولة الددوان السدوعّي الجديد خوضها عاخل 

بلده، لديه مدركة مع القوى املحاخظة الدينية واملدنية 
إلصاالٍح مجتمدي يف ثقاخة ال تقبل حتى بقياعة املرأة 

للسيارة، وكذلك مدركة اقتصاعية.
وأكد املدهد أن املسااعي التي يسدى إليها ويل عهد 
الددوان السدوعّي بزعم تحرير النظا  االقتصاعي من 
ريديته واعتماعه عىل النفط، غري ُمجدية، وساتواجه 
تحديات حقيقياة، حيث ال مجال إلصاالح اقتصاعي 
إال بفتح الفضاء السايايس وإرشاكاه بُصورة أَْكرَب يف 

عملية صنع القرار.
وقال املدهد: جميع لذه املدارك طاحنة وستحتاج 
ملواجهاات صدباة ماع الدديد مان القوى، لاذا عدا 
عان الحارب يف اليمان التي تكلاف السادوعيّة حوايل 
ساتة مليارات عوالر شاهرياً، إَضاَخة لألزمة مع قطر 
احة لالساتمرار لوقات طويال، ضمان لاذه  واملرشَّ

الظروف.

 استهداف تجمعات املرتزقة يف الجحملية والتشريفات والصلو 
وحيفان وتدمري آليتني عسكريتني ودبابة يف املخاء وذو باب

  - تعز:
نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الشدبية 
يف محاخظاة تدز عادعاً مان الدمليات 
الجبهاات  ميتلاف  يف  الدساكرية 
الدساكرية، مكبدين عناارَص املرتزقة 

خسائَر خاعحًة يف األرواح والدتاع.
خقاد  عساكري  مصادٌر  وبحَساِب 
واللجاان  الجياش  أبطااُل  اساتهدف 
الشادبية يو  أمل األربدااء تجمدات 
للمرتزقاة يف مدرساة الفااروق التاي 
حّولولاا إىل ثكنات عساكرية بمنطقة 

الجحملية بدادع من قذائاف املدخدية، 
وبحساب املصادر خقاد لقي عادع من 
املرتزقاة مرصعهام وأًصيب  عناارص 
آخارون، خيما لقاي عدع مان املرتزقة 
مرصعهام بينهم قناٌص يف اساتهداف 
مدخدي لتجمداتهم بمحاذاة مدساكر 
الترشيفات بالجبهة الرشقية للمدينة.
أبطاال  اساتهدف  الساياق  ذات  يف 
الشادبية تجمدات  واللجاان  الجياش 
حيفاان  مديرياة  يف  للمرتزقاة 
وتجمداتهام ومرابض املدخدية التابدة 
لهم يف مديرية الصلو، كما تمكن أبطاُل 
الجياش واللجان الشادبية مان تدمري 

عباباة وآلياة ملرتزقاة الدادوان غارب 
منطقاة الدمري يف مديرياة ذباب وكذا 
إعطاب آلية عساكرية ملرتزقة الددوان 
رشق ييتل بمديرية املياء وقنص أحد 

املرتزقة يف ذات املكان.
كماا نفاذ أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية عمليات متفرقة أسفرت عن 
مارصع وإصابة ُكلٍّ مان القياعي نبيل 
الدبد أحد قياعات ما يسمى كتائب أبي 
الدبااس يف الكدحاة ومارصع املرتزق 
صالح عيل عبده سيف املشقري بجبهة 
مقبنة، ولو أحد أخراع ما يسمى اللواء 
17 يف جبهاة حمري مقبنة وكذا مرصع 

القيااعي يف اللاواء 170 املرتزق محمد 
عبدالله مقبل امليااليف وإصابة املرتزق 
بالل أحمد أماني املياليف يف تبة الوكيل، 
إَضاَخاة إىل مارصع ُكلٍّ مان القيااعي 
الشايخ/ َعبدربه قاسم نرص والقياعي 
حساني محمد الكاور َوالقيااعي وائل 
محماوع عبياد املركولة البساييس من 
أبنااء الضالاع ويسالم أحماد محماد 
الياخداي وعايل محماد حماد حجريي 
املرزقاي ومجد محمد عايل علول وكذا 
إصابة محمد اللحجي، يف عملية ناجحة 

ألبطال الجيش واللجان الشدبية.

استشهاُد طفل وإصابة طفلني آخَرين 
بانفجار مخلفات العدوان العنقودية 

بصعدة
  - خاص:

ماا زالات ميّلفااُت الدادوان األمريكاي السادوعّي مان القنابل 
الدنقوعياة تدبَُث باأرواح املواطنني من النسااء واألطفال بمحاخظة 
صددة بشاكل يومي، ميّلفاًة الدديَد من الشاهداء والجرحى، حيث 
استشاهد طفال وأصيب طفاالن آخران، ياو  أمل األربدااء، جراء 
انفجاار إحدى ميلفاات القنابال الدنقوعية يف منطقة آل أبو سات 

بمديرية سحار.
وقالت مصاعُر محلية باملحاخظة إن األطفال الثالثة لم: »شاهاب 
صالح حموع مسادد 3 سنوات - يارس أحمد حسن مسدد م سنوات 
– أمة اإلله حسان ماطر 12 سانة«، وجرى اسداخهم عىل الفور بدد 
وقوع االنفجار غري أن أحدلم خارق الحياة متأثراً بجراحه اليطرية.
يُذكار أن األطفاال يددون أكثار الضحايا نتيجة انفجاار الذخائر 
الدنقوعياة التاي ألقالا طارياُن الدادوان السادوعّي األمريكي عىل 

ميتلف املحاخظات اليمنية.
وألقاى الدادوان مناذ بدايتاه يف 26 ماارس 2015 آالَف القنابال 
الدنقوعية املحرمة عولياً عاىل محاخظة صددة وعدع من املحاخظات 

اليمنية، ميلفاً اآلالف من القنابل التي لم تنفجر بدُد.

�ضبط �ضيارة م�ضروقة يف �ضنعاء وتفكيك ثالث 
عبوات نا�ضفة يف البي�ضاء..

األجهزة األمنية واللجان الشعبية تؤكد 
يقظتها العالية يف حفظ األمن واالستقرار

  - خاص:
تمّكنت األجهزة األمنية واللجان الشادبية بالداصمة صنداء يو  
الثالثاء املايض من اساتداعة سايارة مرسوقة ناوع تويوتا غمارتني 

موعيل 2005 .
وبحساب مصادر أمني خإنه تم ضبط السايارة التاي رُسقت من 
ميدان السابدني شاهر ماياو املايض يف منطقاة جادر بمديرية بني 
الحاارث، وقاد تام التواصل مع صاحبهاا املدعو عحان عيل شاوقي 
املغوري والذي تسلمها، مثّمناً عور األجهزة األمنية ويقظتها الدالية.
يأتي لذا اإلنجاز بدد أيّا  من ضبط األجهزة األمنية سارق حقائب 
النسااء باإلكراه يف الداصماة صنداء، وكذلك القباض عىل مغتصب 
وقاتل طفلة بيت مدياع رنا املطري، ولو ما يؤّكد عىل اليقظة الدالية 
لألجهزة األمنية واللجان الشدبية يف مواجهة محاوالت اإلخالل بأمن 

وسالمة املواطنني.
ويف ذات الساياق تمكنات األجهازة األمنياة واللجان الشادبية يف 
محاخظة البيضاء يو  الثالثاء املايض من تفكيك ثالث عبوات ناسفة 
كانت تساتهدف األمن الدا  للمواطنني بمديرياات رعاع، الصومدة، 

ولد ربيع.
ونقل مركز اإلعال  األمني عن األجهزة األمنية باملحاخظة أن إحدى 
الدبوات الناسافة كانت مزروعاًة يف طريل نوخان بمديرية ولد ربيع، 
خيماا ُزرعت الثانياة يف اليط الدا  بجوار الساوق يف منطقة الدقلة 
بمديرية الصومداة، أما الدبوة الثالثة خكانات مزروعًة بجوار منزل 

مشبولني اثنني تم ضبطهما خالل اليومني املاضيني.
وأكاد املصادر أن األجهازة األمنياة تواصال تحقيقاتهاا ملدرخاة 
املتورطاني بهاذه األعماال اإلجرامياة التاي تساتهدف االساتقرار 
والساكينة الدامة باملحاخظة، مهيباً باملواطنني التداون مع األجهزة 

األمنية يف اإلبالغ عن أية تحركات مشبولة أَْو أجسا  غريبة.

أبناء الرضمة يؤّكدون جاهزيتهم الكاملة 
للنفري العام يف مواجهة العدوان 

  - إب:
نّظام أبنااُء مديرية الرضماة بمحاخظة إب، ياو  االثنني املايض، 
وقفة قبلية حاشادة أّكدوا من خاللها عىل اساتدداعلم وجهوزيتهم 
الكاملاة عىل النفاري الدا  إىل الجبهاات ملواجهة الدادوان األمريكي 

السدوعّي.
وأكد املشاركون يف الوقفة أن ما يرتكبه الددوان من جرائَم بشدة 
وحصاار خانل تسابّب يف أزمة اقتصاعية وإنَْسااانية كبرية لن يزيد 

اليمنيني إال صموعاً وصرباً وقوة.
 يف ذات الساياق قال وكيال محاخظة إب، عبدالحميد الشاالري، 
يف كلماة ألقالاا بالوقفة إن الدادوان جاء ليمزق اليمان ويثري خيها 
النوازع والفتن.. ُمشرياً إىل ما يحدث يف املحاخظات الجنوبية املحتلة.
وأّكاد الشاالري أن اليمنيني لن يقبلاوا ذلك أباداً، وأن الددوان ال 

محالة سيهز  وسينترص اليمنيون.
وععا الشاالري، أبناَء اليمن، إىل املزيد من الصموع والتالحم ورخد 

الجبهات باملال والرجال.
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  - الحديدة:

شاهد الرئيُل صالُح عايل الصّماع، رئيل 
املجلل السايايس األعىل القائد األعىل للقوات 
املسالحة، ومده نائب رئيال مجلل الوزراء 
للشاؤون االقتَصاعية الدكتور حسني مقبويل 
ووزيار الدخااع اللاواء الركان محماد نارص 
الداطفاي وعادٌع من الاوزراء ورئيال ليئة 
األركان الدامة اللواء الركن محمد عبدالكريم 
الغمااري ومحاخاظ الحديادة حسان الهيج، 
أمل األربداء، خدالية تيرج عدٍع من الكليات 
الدساكرية التي أقيمت بالحديادة، بالتزامن 
ماع إحاطة ولاد الشايخ ملجلل األمان التي 
تمّسك خيها بمطالب الددوان املتمثلة بتسليم 

الحديدة مقابل املرتبات. 
وقا  الرئيال الصماع ومن مده بتساليم 
شاهاعات التيرج لليريجني املنسبني للدخدة 
للكلياة   25 والدخداة  الحربياة  بالكلياة   50

البحرية والدخدة 32 لكلية. 
ومن منصة الحفل بالحديدة أما  خريجي 
الدخداات الدساكرية، ألقى الرئيال الصماع 
كلمة تطرقت لدادع من القضاياا، بينها الرع 

عىل مساومة ولد الشيخ بشأن الحديدة. 
وقاال الرئيال الصمااع »ليال صدخًة أن 
ُج الدخدات القتالية مع رساالة  يتزاَماَن تيارُّ
وّجهها املبدوث الدويل إساماعيل ولد الشايخ 

يتحدث خيها عن تساليم الحديادة«، وأضاف 
»ونحن نقول إن لذه القوات الدساكرية لي 

من ستتفاِوُض مدكم عن الحديدة«. 

وأكاد الصمااع أن »الحديدة عونهاا رجال 
يدشاقون املاوت يف سابيل الدخااع عنها كما 

يدشل أمراء اليليج الحياة«.

كما جّدع الصّماع تمّساك القاوى الوطنية 
بالساال  والحاوار وخقااً للمداياري املنطقية 
وليل مدايري عول الددوان، عندما قال »نحن 

مع الساال  وماع أية جهوع عولياة تُفيض إىل 
وقاف الددوان، ونكارر أننا نمد أيدنا للساال  
ساواء مع الدول املدتدية أَْو مع األََعَوات املغرر 
بهام«، وأضاف يف الساياق ذاتاه قائالً: »نحن 
مع الحاوار وماع التفاوض ولكان بدد وقف 
الددوان ورخع الحصاار وختح املناخذ البحرية 

والربية والجوية أما  الشدب اليمني«. 
وخاطاب الصّماع املغارر بهم من قبل عول 
الددوان، عاعياً إيالم لتفويت الفرصة وتغليب 
مصلحاة اليمان، حيث قاال »تدالاوا لنفوَِّت 
الفرصاة ونساقط أوراق الدادوان وال تبقاوا 
مطية للددوان لينفذ من خاللكم مؤامراته«.
وتوّجه الصماع بالشكر ليريجي الدخدات 
عاىل  وإرصارلام  وتضحياتهام  الدساكرية 
الوصول للحظة التيارج واالنضما  لألبطال 

يف الجبهات رغم الظروف.
وقال الصّمااع مياطبااً اليريجني »نثمن 
تزامنات  الدخاع  لاذه  أن  رغام  نشااطكم 
االمتياازات  مان  وحرمتام  الدادوان  ماع 
ولكان ساتكونون محاط التمامناا وضمن 
أولوياتناا«، مشارياً إىل أنه »بداد تيرج لذه 
الدخع الدسكرية ساتفتح األبواب أماَ  الدخع 

الجديدة«. 
وأّكد لليريجني أن »رلانات الددوان خشلت 
وساقطت رغم أنهام جدلوا مان اليمن حقالً 

لتجارب األسلحة األمريكية واإلرسائيلية«.

  - متابعات:

بارك املجلل السايايس األعاىل انتصاَر الدراق 
الشاقيل عاىل تنظيم عاعاش اإلجرامي، ُمشارياً 
إىل أن االنتصااَر عاىل عاعش لم يكان لوال تالحم 

الشدب الدراقي مع قواته الدسكرية.
ونقال املجلل يف بياان التهنئة تأكياد للدالم 
باأن الجيش واللجان الشادبية يساطرون أروع 
االنتصاارات ولام يواجهاون نفاَل املارشوع 
اإلجراماي بال إن تميزلام يتمثال يف املواجهاة 

املبارشة مع عاعش الكربى السدوعيّة.
وأضاف املجلال يف بيان التهنئة للدراق قياعًة 
وشدباً »نؤكد للدالم أن الجيش واللجان الشدبية 

يسّطرون أروع االنتصارات«. 
وجادع املجلال التأكيد عىل االنتصاار اليمني 
وقاال: نارص اللاه قااع  وسايأتي الياو  الاذي 
ندلان خياه باكل خيار واعتازاز النارص اليمني 
املاؤزر ضد الفكار القاعادي الداعاي ومنابده 
وعاعميه واجتثاثه من اليمان واملنطقة لتتكامل 
االنتصاارات الدظيماة التاي قدمات مان أجلها 

شدوبنا أعظم التضحيات.
مان جهته لنّأ املجلُل السايايس ألنصار الله 
حكومَة وشدَب الدراق الشاقيل وأبطال الجيش 
الدراقي والحشاد الشادبي، بمناسابة االنتصار 

عىل تنظيم عاعش.
وأكد املجلل السيايس ألنصار الله أن االنتصار 
عىل تنظيام عاعاش وتطهري مدقلاه الرئييس يف 
املوصال رضباة موجداة للمارشوع األمريكاي 

الاذي كانت عاعش ألم وساائله لنارش الفوىض 
واستهداف املنطقة، ُمشرياً إىل أن تالحم وتماسك 
باكل  الدراقاي  الشادب  وتضحياات  وصماوع 
مكّوناته وليئاته الرسمية والشدبية والدلمائية 
مثّل نقطة تحّول حقيقية يف سري املدركة، ما أعى 

إىل إرباك األعداء وإخشال ُمَيّططاتهم.
واعتارب البياان أن انتصااَر الشادب الدراقي 
عىل املارشوع اإلجرامي األمريكي املتمثل بتنظيم 
عاعاش لو انتصاار لليمنيني ولاكل األَْحااَرار يف 

الدالم.
اليمناي  الشادب  أن صماوع  املجلاُل  وأكاد 
عاىل  الشادبية  واللجاان  الجياش  وانتصاارات 
الدادوان األمريكاي والسادوعّي يمثال انتصااراً 
الداعام  األخداى  رأس  عاىل  وحاساماً  مباارشاً 
واملمول الرئيايس لداعش وغريلا من التنظيمات 
التكفريياة التاي تساتهدف كاخة شادوب األمة 

الدربية واإلسالمية بما خيها الدراق.
وععا البيان شادوَب األمة الدربية واإلسالمية 
إىل التحارك الجااع والواعاي ملواجهاة املؤامرات 
عاعاش  يف  املتمثلاة  األمريكياة  وامُلَيّططاات 
وأخواتها التي تدترب صنيدتها ووسيلتها لتقسيم 
املنطقة وتفتيتها ومن ثَم السيطرة عليها ونهب 

ثرواتها.
يف  اليمناي  الربملااُن  أشااع  الساياق  ذات  يف 
اجتماعاه يو  االثناني املايض بالنجاحاات التي 
حّققتهاا القاوات املسالحة الدراقياة يف مديناة 
املوصل عىل تنظيام عاعش اإلرلابي وألمية ذلك 

يف مكاخحة اإلرلاب وتجفيف منابده.

  - متابعات:

أقاَدَ  النظااُ  السادوعّي، ياو  الثالثاء 
الفائت، عىل تنفيذ حكم اإلعدا  التدسافي 
وغاري املاربر بحال ل مان أبنااء منطقاة 
القطيف ذَات األغلبية الشيدية، عىل خلفية 
تهم ملفقة باإلرلااب، و«اليروج عىل ويل 
األمار«، يف الوقات الذي تساتمر خيه قوات 
النظاا  بمحارصة بلادة الدوامية يف نَفل 
املنطقة واعتقاال أبنائها وقتلهم؛ بسابب 
اختالخهم السيايس واملذلبي مع النظا .

وقالت وزارة عاخلية النظا  السدوعّي يف 
بيان لها إن األربداة الذين أعدموا صرباً قد 
قاماوا باليروج عىل ويل األمر، واملشااركة 
يف مظالارات ضاد النظاا ، وتقديم الدعم 
الطباي لضحايا االقتحاماات التي تنفذلا 
القاوات السادوعيّة يف املناطال الرشقياة، 
مدتاربة تلك مان التهام املوجباة لإلعدا ، 
ولاو ماا يوضاح مساتوى الديكتاتورية 
التاي يمارساها النظاا  السادوعّي، ولو 
يتفاخار بالتحالف مع أمريكا ويّدعي ععم 

»الديمقراطية« والتحرر يف املنطقة!
ويأتاي ذلاك وساط تصدياد عساكري 
متواصل منذ أكثر من شهرين تقوعه قوات 

النظا  السدوعّي ضد أبناء املناطل الرشقية 
والقطياف بالاذات، حياث قامات القوات 
التابداة للنظاا  باقتحاا  بلادة الدوامية 
وبدض البلدات املجااورة لها وقامت بهد  
مناازل للمواطناني، كما اساتهدخت أحياء 
تلاك املناطال بالناريان املباارشة بميتلف 
أنواع األسالحة َوساقط الدديد مان القتىل 
والجرحى، كماا قامت القوات بأخذ الدديد 
من املدتقلني من أبناء تلك البلدات بدون أية 
أساباب، وما زالت القاوات األمنية تحارص 

تلك املناطل حتى اآلن.
وقاد تزامان ذلاك التصدياد ماع زيارة 
الرئيل األمريكي عونالد ترامب للسدوعيّة، 
حياث يُدتقاد أن ترامب قد أعطاى للنظا  
بممارساة  األخاَر  الضاوَء  السادوعّي 
عملياتاه الدساكرية ضاد أبنااء املناطال 
الرشقية، بتهمة »اإلرلاب«؛ لتقو  القوات 
السادوعيّة بداد ذلاك بتوسايع الدملياات 

واعتقال املزيد من املواطنني.
وبحساب موقاع قناة »نبأ« السادوعيّة 
املدارضاة، خإن أحَد األربداة الذي أعدمهم 
النظاا  السادوعّي يدعى »أمجاد ناجي آل 
مديباد« قاد تام اختطاخه عاا  2013 من 
عاخال أحد املتاجار، كما تدارض للتدذيب 
بالارب الشاديد والكهربااء يف ساجون 

النظا  السدوعّي.
وأما اآلخر خيدعى »زالر البرصي« وقد 
اعتقال يف عاا  2013 عاىل خلفياة إحدى 
القضاياا املتدلقاة بحرياة الارأي، حياث 
قامت قاوات النظا  باختطاخاه من عاخل 
مستشافى خاَلل اساتدداعه إلجراء عملية 

جراحية، كما تدرض للتدذيب.
والثالاث يدعاى »مهدي الصاياغ« وقد 
اعتقل من منزله يف عا  ل201 وُحكم عليه 
باإلعادا  عاا  2016 ملشااركته يف إحادى 
املظالارات، كما تدارض والاده لالعتقال 

أيضاً.
وأماا الرابع »يوساف املشاييص« خقد 
يف  ل201  عاا   النظاا   قاوات  اعتقلتاه 
إحادى نقاط التفتيش ولاو عائد من مقر 
عملاه بدون أية مذكرة رسامية ثم تدرض 
للتدذيب والساجن االنفراعي قبل أن يحكم 

عليه باإلعدا .
ويحادث ذلاك يف ظال تواطاؤ كبري من 
منظمات حقوق اإلنَْسااان واألمم املتحدة 
واملجتمع الدويل مع النظا  السدوعّي الذي 
يرتكاب أبشاع الجرائام يف اليمان وعاخل 
اململكاة بوضوح وعىل مرأى ومسامع من 

الجميع.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تدرب عن رأي 
كاتبها وال تدرب بالرورة عن رأي الصحيفة

الرئي�ُس ي�ضَهُد يف احلديدة حفل تخرج الدفعة 50 من الكلية احلربية والدفعة 25 للكلية البحرية والدفعة 32 لكلية الطريان والدفاع اجلوي

نحن مع السالم والحوار ولكن بعَد وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني 
الصّماد ردًا على ولد الشيخ: الحديدة دوَنها رجال يعشقون املوت دفاعاً عنها كما يعَشُق أمراُء الخليج الحياة 

املجلُس السياسي األعلى وأنصار اهلل 
يباركون للشعب العراقي تحريَر املوصل

بينما توا�ضل قواته ح�ضار اأهايل »العوامية« وا�ضتهدافهم منذ اأكرث من �ضهرين

النظام السعودّي ُيعِدم 4 مواطنني بتهمة »الخروج 
على ولي األمر«! 
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  - متابعات: 
اليلياج  عول  باني  القائماُة  األزماُة  ألقات 
وقطار، بِظاللها عىل اليطااب اإلعالمي ملرتِزقة 
الددوان -من حازب اإلصالح بالذات– لتكِشاَف 
أوالً مساتوى الفشال الاذي وصل إلياه املرتِزقُة 
ومن خلفهم عول الددوان، يف تساويل مربراتهم 
ورشعنتها طوال أَْكثَار من عامني، وثانياً لتثبت 
إعانتهام با »االعرتاف« الذي يدد سايّد األعلة، إذ 
أن ُكّل الحقائال التي بات املرتزقة اآلن يتكلمون 
عنها حول احتالل اليمن وتدمريه وقتل شادبه، 
كانت واضحًة منذ البداياة، ولم يُِضْف إليها لذا 
االعرتاف املتأخر ساوى خضح املرتزقة ألنفسهم 
وإبطاال وتكذياب ُكّل ما ظلوا لام يروجون له 
منذ بداية الددوان.. عىل أن لذا االعرتاف لم يأِت 
بالطبع بداخع مان تأنيب الضمري، وإنما لغرض 
توظياف الدادوان يف مداعلاة الارصاع اليليجي 
القطاري. أي أنهم يقولون ُكّل ذلك باعتبار أنهم 

»قطريون« يف املقا  األول!
توكل كرمان، ناشاطة اإلخاوان التي وّجهت 
عملهاا »الحقوقاي« حاول الدالام مناذ أَْكثَاار 
مان عاَماني للدخاع عان جرائام عول الدادوان، 
بال اساتثناء بحال أطفال اليمن ونساائها، كما 
وّجهت نشاطها اإلعالمي أَيْضاً للتطبيل لتحالف 
الدادوان ومرتزقتاه، تكتاب الياو  يف صفحتها 
بموقاع الفيسابوك قائلاة »بداد ُكّل ماا حادث 
ويحادث مان تيرياب واساع لليمن واساتيالء 

عاىل جزرلا وخصال وطنهاا يكذب مان يقول 
إن اإلماارات وحلفاءلا جاءوا إلَعااَعة الرشعية 
أَْو يدملاون عاىل ذلك، اإلماارات محتلاة لليمن 
والشادب اليمني يدلام كيف يحاخاظ عىل يمن 
حرة ومستقلة ومساتقرة وصاحبة سياعة عىل 
كامل الرتاب الوطني من صددة حتى سقطرى.. 

ستزولون وتبقى اليمن، لكذا قال التأريخ«.
لاذه كلهاا حقائال، ولكان يبادو الزلايمر 
السادوعّي الاذي تبنّى لذا الددوان، قاد أَْصبَاح 
صفاًة لدى مرتزقتاه؛ ألن كرمان أساقطت من 
ذاكرتها أنها كانت مؤيدة وبإخالص شاديد لكل 
جزء من الا »تيريب الواساع لليمن واالستيالء 
عىل جزرلا وخصال وطنها« كما أنها كانت عىل 

رأس قائماة من يكذب ويقاول إن الددوان جاء 
إلَعاَعة الرشعية وليل لالحتالل.

وبينما كان الشدب اليمني يدّلم الدالم »كيف 
يحاخاظ عاىل يمان حارة ومساتقلة وصاحبة 
سياعة«، كانت توكل تلف املحاخل الدولية وتدبج 
اليطاب الطويلاة خيهاا، عاعياًة إىل املزياِد من 
القصف والتدمري والقتل لهذا الشادب واالنتهاك 

لسياعته ومنده من نيل حريته.
ا التأريُخ خلم يساتيقْظ خجاأًة بني أصابع  أمَّ
توكل كرمان ولي تكتب بأن الجميع سيزولون 
وساتبقى اليمان؛ ألن ذلاك صاار مدلومااً لدى 
الجميع بوقائاع غري قابلة للنقض، أقربها زوال 
أولاا  »الرشعياة والتحريار« التاي طبلت لها 

كرماان طوال أَْكثَار من عاماني؛ لتأتَي اآلن لي 
وتقول أن ذلك كان احتالالً.

إن تصغاريَ قفاص االتها  ووضاع اإلمارات 
وحدلا بداخله، ليل اخرتاعااً عظيماً بمقدوره 
أن ينجي توكل كرمان من خضح نفسها وكشف 
حقيقاة الددوان بأكمله، كما أناه ال ينفع حتى 
يف الدخاع عن قطر؛ ألن الدولتني شااركتا بشكل 
رئيايس ومبارش يف الدادوان، وارتكبتاا الجرائم، 

وتوكل بررت لهما ذلك. 
نفل اليء نجده عند بقية مرتزقة الددوان 
من حازب اإلصالح، ولام يتحدثون عن خسااع 
وماأرب،  وساقطرى  يف حرماوت  اإلماارات 
ومنهجها التكفريي يف عدن، كما لو أن السدوعيّة 
ظلت تتنزه يف الهواء منذ أَْكثَار من عامني وليل 
لهاا عخل بماا تفدله اإلماارات، وباكل حماس 
يسّوقون لهذه األعذار مثلما سّوقوا ألعذار إَعاَعة 
الرشعية وبّرروا الساتهداف اليمان وقتل أَبْنَاءه 

واحتالل أرضه.
يتحدث اإلصالحي، ميتار الرحبي، السكرتري 
الصحفاي الساابل للفاار لااعي، عان النهاج 
التكفاريي التاي ترعااه اإلماارات يف عادن، ثام 
يتفاخر بأنه من أوائاِل من لاجموا »الحوثيني« 
قبال سانوات، مستشاهداً بظهوره عاىل قناتَي 
وصاال وصفاا اللتاني ال تفداالن شايئاً ساوى 
التكفاري.. ولكذا يتبُده طاباوٌر طويٌل من أبواق 
الدادوان ومرتزقتاه يف تحميل رذائال الددوان –
ولاو كلاه رذائل- عىل ذماة اإلماارات، مؤملني 
خدماَة قطار بذلاك، لكان ماا يحدث لاو أنهم 

يكشافون حقيقتهام وحقيقاة الدادوان الذي 
حاولوا تجميله طوال أَْكثَار من عامني.

»بلقيال«  قنااة  مذيداات  إحادى  وتقاول 
اإلصالحية إن الرائب الشاهرية التي خرضتها 
والزائريان  الواخديان  عاىل  السادوعيّة مؤخاراً 
لاي جريمة أُْخاَرى من جرائم السادوعيّة بحل 
اليمنياني، ولاي بالفدل جريمٌة سادوعيّة بحل 
جمياع املغرتبني خيها واليمنيني بشاكل خاص، 
لكان إذا بحثناا يف أرشايل قناة بلقيال منذ ما 
قبل األزمة القطرية وحتاى بداية اختتاحها خلن 
نجد أية عبارة »جريمة سدوعيّة بحل اليمنيني« 
أباداً، وبدالً عان ذلك سانجد ُكّل أسااليب الثناء 
والتسابيح بحمد اململكة، وكأن الددوان بدأ عىل 

اليمن منذ أن بدأت األزمة القطرية!
إن االعرتاخات التي تصادر عن مرتزقة حزب 
الدادوان  الفارتة األخارية، بشاأن  اإلصاالح يف 
وأسابابه وجرائماه، غاريُ مجدياة يف الارصاع 
القطري اليليجاي، ولم ينهجاون بذلك طريل 
قنااة »الجزيرة« غاري أن الجزيرة قنااة قطرية 
وبرغم أن محاولتها لتوظيف الددوان عىل اليمن 
لصالحها يدترب من أضيم أنواع الدهر اإلعالمي، 
إال أنهاا يف النهاياة قطرياة وتياد  سياساات 
عولتها، أما مرتزقة اليمن خال يساتطيدون حتى 
الترّصف كاا »قطريني« ومدظُمهام مرتبطون 
بالسدوعيّة أصالً، لذا خإن ما يتهمون به اإلمارات 
ولاو حقيقاي، ال يدناي شايئاً ساوى اعرتاف 
بحقيقة الددوان كله، وحقيقتهم امليزية أيضاً.

  - زكريا الشرعبي: 
قاّد  املرتِزقاُة أَْرَواحهم وباعاوا وطنهم 
وعماء ألليهم للددوان األمريكي السادوعّي 
طوال أَْكثَار من عامني، واستماتوا يف الدخاع 
عنه كماا لم يفدال أي مرتزقاة يف التأريخ، 
مقابل عرالام مددوعة، رصخهاا لهم الددو 
مع بالغ املان واألذى، ختدامال مدهم الددو 
بالقيماة الدنيئاة التاي قّدرولا ألنفساهم 
طاوال الداماني املاضيني، ثم قارر التيلص 
منهام ورمالام عاىل قارعاة الذل الشاديد 
والياذالن، ولاو األمار الاذي باات واضحاً 
بشاكل كبري خالل األَيَّااا  املاضية سواء يف 
أحاعيث املرتزقة أنفسهم أَْو يف وسائل إعال  

الددو الرسمية.

العدوان يصّنُف مرتزقته يف قوائم 
»اإلرهاب«

بداد أن قاتل مرتزقة حزب اإلصالح تحت 
إمارة تحالف الدادوان األمريكي السادوعّي 
أن  ألجال  ماكان؛  ُكّل  يف  عناارصه  وقاد  
يحقال الددو أَْلَداخاه بات منباوذاً من قبل 
جمياع أَْطاَراف الدادوان، وليال مان قبل 
اإلماارات وحدلاا، كماا يحااول أن يصّور 
ناشاطوه، خفيماا صنّفته اإلماارات ضمن 
قائماة اإلرلاب وسادت إىل حظر أنشاطته 
عرب أعواتها يف املحاخظاات الجنوبية املحتلة 
ووصفته صحيفة الوطن الرسامية التابدة 
لدولة الددوان السدوعيّة بالتيار اإلرلابي.

واعتارب تقريار الوطن يف عدعلاا بتأريخ 
12يونياو/ حزياران املاايض أن ععم حزب 
اإلصاالح جريمة تفوق يف بشااعتها جريمة 
ععم تنظيم القاعدة، ولاذا وإن كانت عولة 

الددوان السادوعّي ال تزال تدعم لذا الحزب 
إال أناه عليل عاىل الحالاة التي وصال إليها 
الحزب ومؤرش عىل ما ينتظره من الساوء يف 

األَيَّااا  القاعمة.
يف ذات الساياق يجاري الحديث عن طرع 
كثري مان مرتزقة التجماع اليمني لإلصالح 
مان خنااعق الريااض إىل الساوعان، وخرض 
اإلقامة الجربية عىل آخرين والسدي لتجميد 
أموال رجال األَْعَمال منهم يف األرعن وغريلا.

التخّلُص من املرتزقة بالغارات الجوية
يف السااعس والدرشين من يونيو املايض، 
األمريكاي  الدادوان  مرتزقاة  كان  وبينماا 
السادوعّي محاارَصون يف مواقاع بمنطقة 
بمحاخظاة  رصواح  مديرياة  يف  امليادرة 
ماأرب، وقامات املنطقة بإرساال مجاميَع 
لفاك الحصار عنهم تدرضات لذه املجاميع 
لقصاف أَعَّى إىل مقتال وجارح الكثاري مان 

عنارصلا.
لاذا القصاف لام يكان بقذائاف أبطال 
الجياش واللجاان الشادبية وإنماا بغارات 
الدادوان األمريكاي السادوعّي، وخيماا قال 
قااعة خصائل املرتزقة إن لذه الغارات كانت 
عن طريال اليطأ وعخدوا بتدزيازاٍت أُْخَرى 
عاع طريان الددوان ليشن عليها أربع غارات 
جوية أسافرت عن مقتل وجارح أَْكثَار من 

ثمانني منهم.
موقاع  كشاف  الساياق  لاذا  ويف 
األساباب  عان   GEOPOLITICSALERT
التاي عخدات التحالف لقتال 0م من عنارص 
الفصائال املوالياة له ياو  اليميل املايض 
بماارب واساتبدد أن يكاون ذلك مان قبيل 

اليطأ، مؤكداً أن ذلك عمل متدمد جداً.
عاىل  تقريار  قاال  وقاال 

املحارر  كتباه   GEOPOLITICSALERT
“رانادي ناورع” يف األول مان يولياو املايض 
ثماناني  السادوعيّة  قتلات  )ملااذا  بدناوان 
عنارصاً من القوات التابداة لها يف اليمن؟(: 
حازب  مرتزقاة  تتباع  القاوات  لاذه  إن 
اإلصالح وتدرضت للقصف بواساطة طائرة 
سادوعيّة.. ُمشارياً إىل أن الددوان السدوعّي 

قرر التيلص من مرتزقته.

مرتزقة بال� »آجل«
وكما تتدرض قيااعات املرتزقة يف خناعق 
الريااض ملداملاة سايئة ومهينة مان قبل 
الددو السادوعّي، يدياش املرتزقة املقاتلون 
يف صفاوف الددوان باليمان حالة كبرية من 
البؤس واملداناة والتدساف وانقطاع الراتب 
ألشاهر عديدة أَْو نهب ثُلثيه من قبل القاعة 

الدسكريني، إن وصل.
وكما تكشاف مكاملاة لقائاد املرتزقة يف 

الجاوف املرتزق أمني الدكيماي تم ترسيبها 
قبل أيا  بانقطاع الرواتب عن األخراع ألشهر 
عديدة يف الجاوف والحالة التي صاروا إليها، 
يكشاف رئيال املركاز اإلعالماي للمرتزقة 
يف تداز املرتازق محمد مهيوب عن إساقاط 
00م1 اسم ألخراع من كشوف الراتب وخصم 

ثلثيه عىل األسماء املتبقية.
ويقول املرتزق مهيوب: )00م1 اسام تم 
إساقاطهم لاذا الشاهر، ولم قد اساتلموا 
رواتاب يف الشاهر الساابل.. 00م1 جنادي 
ياا عالام، إَضاَخاة إىل الجنوع الذي ساقطت 
أساماؤلم مان قبل.. نساأل قيااعة املحور 
وقيااعات اللجاان ويقولون أساقطولم يف 

عدن.
ولم يتوقاف األمر عند لاذا الحد، خحتى 
أرس الذيان ُقتلوا يف صفاوف املرتزقة وكذلك 
مبتاورو األَْطَراف تم إساقاط أسامائهم أَْو 

خصم نصف رواتبهم.

وكما حدث لذا يف تدز والجوف خقد حدث 
أَيْضااً يف باقي الجبهات، حيث يديش األخراع 

حالة أَْكثَار سوءاً.

املرتِزُق ياسني سعيد نعمان: حاُلنا 
مثرٌي للشفقة

ولدال أَْكبَار توصيف يمكان به توصيف 
حاال املرتزقة لاو ذلك الاذي أطلقه املرتزق 
ياسني ساديد ندمان سافري الفار لاعي يف 
بريطانياا عىل صفحته بالفيل بوك يف قوله 
»كم يبادو حالنا مثرياً للشافقة«، وقد جاء 
لذا التوصيف إثر تدباري املرتزق ندمان عن 
تهميشاهم عوليااً وغياب ولمهم املسامى 
»الرشعية«، حياث قال »نغيب يف زحمة لذا 
الوضاع، وتغيب مده القضياة التي اعتقدنا 
ذات يو  أنها ستظل يف بؤرة االلتما  الدويل 
عون أن نادرك حقيقاة أن الحروب لها وقت 
محاّدع تنتهاي خياه وينتهاي مداه التما  

الدالم بها«.
وكماا يبادو مان منشاور ندماان خاإن 
املرتزقة كانوا مقتندني بولمهم وأن تواطؤ 
الدالام ماع الدادوان األمريكاي السادوعّي 
لام يكن من أجال املال السادوعّي وإنما من 
أجال مان الفار لااعي الذي تصفاه املواقع 
األمريكية واألوروبية باملشؤو  َوغري املقبول 
شدبياً، كما يظهر أن املرتزقة أعركوا مؤخراً 
أن الدالام رمالام ولام يدد يتفاعال مدهم 

حتى من باب الشفقة!.
يقول املرتزق ندماان: »نبدو عىل لامش 
الكاون والدالام يتحارك حواليناا يف قمام 
عظماى ليقرر مصاري القضاياا الكربى وال 
نرى أنفسنا حارضين ولو من باب الشفقة 
واإلنَْساانية أَْو التفاعال ماع ماا ساال من 

عماء«.

شراؤك للسلع املهّربة إضراٌر بأبنائك وأسرتك واقتصاد البلد  أخـــي 
المواطن:

مع تحيات مصلحة الجمارك

قالوا اإن حتاُلَف العدوان جاء لحتالل اليمن:

ناشطو اإلصالح يعرتفون بأكذوبة »الشرعية« واملشروع التدمريي للعدوان

العدوان يضُع مرتِزقَته يف سّلة املهمالت
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ما وراء توجيهات األحرق بتخفيض ساعات العمل يف منشأة رأس عيسى؟ 
  - خاص:

يف ظل اساتمراِر الحرب التي تيوُضهاا رشكُة النفط 
اليمنياة وقياعة وزارة النفط يف حكوماة اإلنقاذ الوطني 
بقياعة وزير النفط، ذيااب مدييل، مع القطاع التجاري، 
عىل خلفية محاوالتها خرض رسو  غري قانونية بالقوة، 
تحااوُل رشكة النفط اختداَل أَْكثَاار من رصاع مع أَْكثَار 
من جهٍة، ولكن لذه املرة مع منشاأة الرشكة يف الحديدة 
التاي تغلبات عاىل ُكّل الصدوبات لتقديام خدماتها عىل 
مدى السااعة وتمكنت من توخري إياَراَعات كبرية للدولة، 

وسالمت يف تيفيف أَزَمات املشتقات النفطية. 
ورغم ذلك تتدماد اإلَعاَرة الدامة لرشكة النفط ممثلة 
باملهندس خالد جرعون إعاقة أعاء املنشأة؛ وذلك تواصالً 
ملاا كّلف باه مديار خارع الرشكاة الساابل يف الحديدة، 
عبداللاه األحارق، الاذي عمل عاىل إعاقة عمل املنشاأة 
وتسبب برتاجع انسياب املشاتقات النفطية من املنشأة 
النفطياة يف رأس عيىس إىل األساواق املحلية، مما أَعَّى إىل 
حدوث اختناقات يف املشاتقات النفطية يف السوق وكذلك 
تراجع مستوى االساترياع؛ نتيجة اجراءات لدخها األول 
واألخري إَعاَعة أَزَمات املشتقات النفطية إىل السوق املحيل 

ومضاعفة مداناة املواطن اليمني. 
وثيقٌة صاعرة عن مدير عاا  خرع الرشكة بالحديدة، 
عبداللاه األحرق، بتأرياخ 21 يناير املاايض، طالب خيها 
إَعاَرة منشاأة رأس عياىس النفطياة بتقلياص سااعات 

الدمل من ل2 ساعة إىل م ساعات خقط يومياً.
مدير منشاأة رأس عيىس، نبيال رشف املطهر، أَّكد يف 
رساالة موجهاة ملدير عا  خارع الرشكاة يف الحديدة أن 
التوجياَه الصاعر مان قبل األحرق تسابب بإشاكاليات 
متدادعة وأعااق عملياة تدخال املشاتقات النفطية من 
املنشاآت للساوق وكذلك أثّر عىل إياَراَعات الرشكة وآلية 

سري الدمل.
ولفات يف وثيقاة حصلت صدى املسارية عىل نساية 
منهاا، أن تنفيذ تلاك التوجيهات ترتاب عليها التأخري يف 
ترحيل كميات املستورعين التي تم استقبالها يف خزانات 
املنشأة النفطية يف رأس عيىس، مما أَعَّى إىل ارتفاع أسدار 
املواع يف السوق املحيل وظهور أَزَمات واختناقات تموينية 
يف السوق؛ نظراً لقلة ترحيل املواع من اليزانات للسوق.. 
وعازا ذلاك إىل أن إَعاَرة املنشاأة وموظفيهاا وعمالهاا ال 
يجدون الوقت الكايف لرتحيل الكميات بالشاكل املطلوب 

عنما كانت عليه األَْوَضاع قبل صدور التدميم.
وكشافت الوثيقة عن تراكم السافن يف غاطل ميناء 
الحديدة ومغاعرة بدضها؛ بسبب عد  قدرة إَعاَرة املنشأة 
عىل تفرياع كميات التجار املتواجدة يف اليزانات بصورة 

رسيدة ولدد  وجوع خراغات كاخية لذات السبب. 
وأشاار املطهار يف رساالته الصاعرة بتأرياخ 5 يوليو 
الجاري إىل أن تقليص ساعات الدمل إىل م ساعات عوضاً 
عن ل2 سااعة أَعَّى إىل امتالِء اليزانات باملواع وعد  قدرة 
الكاعر عىل ترحيل كميات كبرية، كما تسبّب تدميم خرع 
الرشكاة بانيفاض إياَراَعات الرشكة نظاراً لقلة ترحيل 
الكمياات بأقل مما كان قبل التدميم والذي شاّكل أعباًء 
عىل رشكة النفط وأثّر عىل إيَراَعاتها وعىل نشاط الرشكة 

وخَلل الكثريَ من االشكاليات. 
وطالاب مدياُر إَعاَرة منشاأة رأس عياىس مديَر خرع 
رشكاة النفاط يف الحديدة بإَعااَعة النظار يف التوجيهات 
الساابقة والتوجياه بإلغااء التدميم الصااعر بتيفيض 
سااعات الدمل من ل2 سااعة إىل م سااعات إىل ما كان 

عليه قبل التدميم، وذلك ملا يتطلبه الصالح الدا . 
َوتكشفت وثيقة صاعرة عن رشكة النفط اليمنية عن 
انيفااض يف التوريدات النقدية البنكية من خرع الرشكة 
يف الحديادة. وحساب الوثيقاة املوّجهة من مديار عائرة 
الشائون التجارية يف رشكة النفط إىل مدير خرع الرشكة 
يف الحديدة، يتضح انيفااض التوريدات النقدية البنكية 
مقارناة بالكمية املرحلة إىل الفارع، خالل الفرتة من 27 

خرباير 2017، إىل 6 ابريل 2017.
َوكشفت الوثيقة املؤرخة يف م ابريل من الدا  الجاري 
وجاوَع خارق يصل إىل 2ل1 مليوناً َو162 ألفاً و0ل7 رياالً 

بني قيمة الكمية املرّحلة للفرع َوما تم توريده بنكياً.
وأشاارت الوثيقاة إىل أن إْجَماايل النقاص يف توريدات 
محطاات رشكة النفط خارع الحديدة خالل الشاهر بلَغ 
153 مليونااً َول65 ألفااً َو300 رياال، َوالاذي يسااوي 
إْجَمايل املبيدات النقدية للمحطات، حسب الوثيقة، َولو 
ماا يداعل 76 يف املائة من قيمة مبيدات املحطات البالغة 

201 مليون َو31م ألفاً َو0لم رياالً.
َوماا يدني أن ما تم بيُده نقداً من املشاتقات النفطية 

يف محطات الوقوع التابدة لفرع رشكة النفط يف الحديدة 
لم يتم توريده إىل البنك، ما يضع تساؤالً حول مصري تلك 
املبالغ..؟ َوملااذا لم يتم توريدلا، ويتضح من الوثيقة أن 
املحطات تبيع باآلجل، حيث بلغت قيمة املواع التي بيدت 

باآلجل مل مليوناً َو177 ألفاً َو0ل5 رياالً.
كشاف تقرياُر لجنة نفطياة ُكّلفت بالنازول إىل خرع 
رشكاة النفط بمحاخظة الحديدة، أن ماا ُقّد  للجنة من 
بيانات يكشاف أن املبالغ املفرتض أن يورعلا الفرع لي 
ل مليارات َو3م1 مليوناً َو370 ألفاً َو05ل رياالت، يف حني 
ورع الفارع خقط مبلغ ملياار َو15م مليونااً َو117 ألفاً 
َو376 ريااالً، ويف حني بلغت املبالاغ املتبقية لدى التجار 
كدمولاة يف رأس عيىس لم مليوناً َو11 ألفاً َو67م رياالً، 
وبلغات املبالغ املتبقية لدى التجار كدموالت يف املنشاآت 
ملياراً َو371 مليوناً َو7ل7 ألفاً َو211 رياالً، َوبلغ إْجَمايل 
ماا رصخه الفرع مان اإلياَراَعات مبلغ وقادره مليار َو6 

ماليني 3لل ألفاً َو51ل رياالً.
وأشاار التقرياُر إىل أن خرَع الرشكاة يف الحديدة يقوُ  
باحتساب غرامات تأخري عىل كميات التجار يف اليزانات 
ككمياات عون القيا  بإجراء مايل أَْو ميزني يضمن حل 
الرشكة يف الغرامات، ما يجَدُل من عملية االحتساب غريَ 
ذات جدوى، وأكاد أن التأخري يف توريد النقدية َوترحيَلها 
إىل البناوك من محطات َومنشاآت الفرع، أثّر عىل املوقف 
املايل للرشكة واحتياجها ملواجهة ساداع قيمة املشرتوات 

من املشتقات النفطية.
ولفات التقرياُر إىل أن خارَع الحديدة يقاوُ  بالرصف 
مان االيراع وال يقاو  بدمل قياوع إثبات لاكل الدموالت 
املساتحقة كميات التجاار َوالغرامات، ويقو  باساتال  
الدماالت املقررة عىل التجار نقداً َوباساتال  خطي خقط 

َوبدون سندات قبض.
وأكاد التقريار أن قيا  خارع الحديادة ال يتدامل مع 
توجيهاات َوطلباات اإلَعاَرة الداماة للرشكاة بصندااء 
بصورة جدية يف ُكّل ماا يطلب من بيانات مالية َوإعارية 
َوتجارية، ما يدد عائقاً لقياعة الرشكة يف رسم السياسة 
التجارية َواملالية للرشكة يف الوقت املناسب، وأشار إىل أن 
ساوء اإلَعاَرة أعت إىل عد  وجوع تنسايل بني مدير الفرع 
َونواباه واالعارات امليتلفاة بالفرع، مما أَعَّى إىل تسايب 

إعاري. 
كما كشافت وثيقة صاعرة عن رشكة النفط اليمنية 
عان انيفااض يف التوريادات النقدية البنكياة من خرع 
الرشكة يف الحديدة، َوحساب الوثيقة واملوجهة من مدير 
عائرة الشائون التجارياة يف رشكة النفاط إىل مدير خرع 
الرشكة يف الحديادة، يتضح انيفاض التوريدات النقدية 
البنكية مقارنة بالكمياة املرحلة إىل الفرع، خالل الفرتة 

من 27 خرباير 2017، إىل 6 ابريل 2017.
الرقابة الشادبية قالت إن مدير خرع الرشكة عبدالله 
ٌ مان قبَل وزير النفاط، ذياب مدييل،  األحارق ولو مدنيَّ
قا  برصف كميات مهولة من ماعة البرتول من املحطات 
للدديد من الشايصيات؛ ونظراً لذلك بلاغ إْجَمايل الدجز 
يف محطاات الرشكة بالحديدة لشاهر ينايار وخرباير من 
الداا  الحايل 213 مليون َوريال و0م ألف ريال، واعتربت 
الرقابة الشادبية أن لاذه التجااوزات ميالفة رصيحة 
للقاناون وتكشاف بوضوح مادى اْساتيَدا  مدير خرع 
رشكاة النفط الساابل عبداللاه األحرق للماال الدا  يف 
تحقيال مصالاَح شايصية يف وقت تمار الباالع بأزمة 
مشاتقات نفطية وأزمة اْقتَصاعية وحارب وحصار ويف 

ظل لذه الظروف الدصيبة.

ولام يكتِف مدير الفرع األحرق والاذي تم نقلُه بقراٍر 
ميالاف لتوجيهات املجلل السايايس األعىل من قبَل بن 
مدييل الشاهر املايض من مديٍر لفرع الرشكة يف الحديدة 
إىل مديرلاا يف محاخظاة ذمار، بكل تلك املمارساات، بل 
قا  بتجااوزاٍت أُْخَرى تمثلت باساتال  عارشات املاليني 
باساتالمات خطية عون وجوع ساندات قبض رسامية، 
حساب ما أََشااَر إَلياه بياان صاعر عان ليئاة الرقابة 

الشدبية. 

موجُة تعيينات
عىل الرغم من توجيه رئيل املجلل السايايس األعىل، 
صالاح الصماع، الرصياح بوقف أية تدييناات جديدة يف 
كاخاة وزارات حكوماة االنقااذ الوطني وتجمياد كاخة 
التدييناات الساابقة، إال أن وزياَر النفاط يف حكوماة 
االنقااذ الوطني، ذياب بن مدييل، أقاد  بامليالفة لكاخة 
توجيهات رئيل املجلل السيايس األعىل بإجراء تديينات 
شملت عدعاً من مدراء خروع رشكة النفط يف املحاخظات 
صندااء ا ذماار ا الحديدة، حيث عنّي بان مدييل، املهنَد 
عدنان الغفاري مديراً لفرع النفط يف محاخظة الحديدة، 
وعبدالله األحارق مديراً لفرع النفاط يف محاخظة ذمار، 
وعبدالله الرشاعي مديراً لتموين الطائرات، كما تم تدينُي 
باسال  اليوالني مديراً لفرع النفط يف أمانة الداصمة. 

وجااءْت تلك التدينات عقب موجة تديينات شاهدتها 
رشكة النفط اليمنياة التي تداني من أَْوَضاع صدبة قا  
بها بن مدييل والقائاُم بأَْعَمال مدير رشكة النفط، خالد 

جرعون، شملت توظيَف قرابة 1500 متداقد.

�ضركة النفط.. ف�ضاٌد ُيوؤاِزُره ف�ضاد 
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  - إبراهيم السراجي:

أعىل املبدوُث األَُمامي، إسماعيل ولد الشيخ، 
أمل األربداء، بإحاطته الجديدة أما  أعضاء 
مجلل األمان بمقر األَُمام املتحادة يف مدينة 
نيوياورك األمريكياة بداد أقل من شاهر عىل 
إحاطتاه الساابقة، التي تيتلف عان إحاطة 
األمل من حيُث تقديمه لُجملة من املدلومات 
الياطئاة واملضللة للمجتمع الادويل، غري أنه 
زاع عليهاا بداَض املغالطات وتمساك ُمجّدعاً 
باملساومة عىل تساليم الحديدة لدول الددوان 
مقابل رصف املرتبات، ولذه املرة أيضاً أضاف 
للمسااومة تهديداً مبطناً عندما وضع قضية 

الحديدة رشطاً للنظر يف وقف الحرب.
إحاطاُة ولد الشايخ لام تكان الوحيدة يف 
جلساة مجلال األمن التي خصصات لليمن، 
حيث شاهدت إحاطات أعىل بهاا ُكلٌّ من وكيل 
األمني الدا  لألَُمام املتحدة للشؤون اإلنَْسانية 
ومنسال الشاؤون اإلنَْساانية التاباع لألَُمام 
املتحادة يف اليمان ومديار منظماة الصحاة 
الداملياة األَُمامية أيضاً، لكان إحاطة املبدوث 
عاعة ما تحظاى بااللتما  اإلعالماي لبُددلا 

السيايس.
خاإن  الشايخ،  ولاد  إحاطاة  بيصاوص 
املدطيات تقاول إنه كتبها يف مكتب ويل الدهد 
السادوعّي بمدينة جادة، خاملبداوُث األَُمامي 
قىض أربدة أيا  متواصلة يف املدينة السدوعيّة 
والتقاى رئيَل ما يسامى بمنظماة التداون 
اإلْساَلمي الياضدة للنظا  السدوعّي، ووخقاً 
لوكالة األنباء السادوعيّة، التقى ولد الشايخ 
مسااء الثالثاء، أي عشاية تقديمه لإلحاطة، 
بويل الدهد السادوعّي يف مكتب األخري بمدينة 
جدة بحضاور رئيال امليابرات السادوعيّة، 

ووخقااً لناص اإلحاطة، يؤكد ولد الشايخ أنه 
كان إىل صبااح األربدااء يف السادوعيّة، وإذا 
كانت الرحلة تساتغرق بني املدينة السدوعيّة 
ونيويورك األمريكية حيث مقر األَُمام املتحدة 
13 سااعة، أي أنه وصل من املطاار إىل قاعة 

الجلسة ومده اإلحاطة املكتوبة سَلفاً.
ولد الشايخ حّول الجلساة إىل »مرسحية«، 
خكل خقارة ورعت يف إحاطتاه كانت تدرّب عن 
مبداوث سادوعّي ال أَُماماي، وألام من ذلك 
تتناَقُض مع خقرات إحاطات مساؤويل األَُمام 
املتحدة يف الجلساة ذاتها، خصوصاً ما يتدلل 
بالوضع اإلنَْساني يف اليمن وتفّي الكولريا.

وضمن خصول املرسحية، قال ولد الشايخ 
يف إحاطتاه »إنناي أثناي عىل التربع السايي 
بمبلاغ 67 ملياون عوالر من السادوعيّة, مما 
سااعد عىل إبطاء انتشاار الوبااء«، باملقابل 
عارّب »ساتيفن أوبرايان« وكيل األماني الدا  
للشاؤون اإلنَْساانية، عن »خجله« بأنه وبدد 
أقل من شاهر عىل إحاطته الساابقة يف يونيو 
املايض وتحذيره للمجتمع الدويل، لم يتغري أي 
َشء بيصوص انتشاار الكولريا، بل زاع األمر 
ساوءاً وقال »ال تزال الكولاريا وخطر املجاعة 
ينتارشان بشاكل حااع يف جمياع محاخظات 
اليمن، باساتثناء محاخظة واحدة. ويف خضم 
ذلاك، يكاخح مالياني الناس الارصاع والفقر 
والصدوباات االقتَصاعية اليومياة يوميًّا من 

أجل البقاء عىل قيد الحياة«.
املقارناة الفاضحة بني حديث ولد الشايخ 
الكولاريا  يياص  خيماا  أوبرايان  وساتيفن 
وانتشاارلا امتدت يف أكثر من خقارة، خفيما 
أساهب ولاد الشايخ بالثنااء عىل السادوعيّة 
و«مكرمتهاا« املزعوماة خاإن أوبرايان اتهم 
مجلال األمان بالفشال وقاال إن »خضيحة 
تفاّي الكولريا مان صناع اإلنَْساان تتحمل 

مساؤوليتها أطاراف النازاع والجهاات التي 
تقوُ  مان خارج حادوع اليمن بإبقااء حالة 

الرعب واملدارك«.
َث املساؤوُل عن األلم  وألن الُدرف أن يتحدَّ
وبداد ذلك األقل ألمية، ووخقااً ألولويات ولد 
الشيخ يف إحاطته ملجلل األمن حول استمرار 
ماا وصفه الدنف، خإنه وضع تدرض منطقة 
»جيزان« لقصف بالصواريخ ولم يتحدث عن 
حدوث خسائَر برشية ناتجة عنها، وبدد ذلك 
تطارق لجريمتني خقاط مماا ارتكبه طريان 
الددوان وتجالال بقية الجرائام، ناليك عن 
وضدها يف مرتبة تالية لتدرض جيزان لقصف 
صاروخي. ونصت إحاطته يف لذا السياق عىل 
قولاه »لبطات الصوارياخ يف منطقة جازان 
السادوعيّة. - وماا زالات الهجماات الجوية 
تارب الددياد مان املواقاع يف محاخظاات 

صددة, تدز, َومارب, وصنداء«.
أوبرايان  جاّدع  بالحصاار  يتدلال  خيماا 

مطالبتَه برورة رخع الحصار ورخع الحظر 
عن الرحاالت الجوية مان وإىل مطار صنداء 
بشاكل كيل ويف اليمن عموماً ومنع أي لجو  
للدادوان عاىل مينااء الحديدة ورخاع الحظر 
عناه، أما ولد الشايخ كمبدوث سادوعّي خقد 
أقار بأن أوبرايان كّرر مراراً وتكاراراً املطالبة 
برخع الحظر، أما بالنسبة له خقد طالب برخع 
مارشوط للحصاار بيصوص إَعااَعة الطالب 
الدالقني والساماح بتسافري املرىض لليارج 
وليل رخع الحظر الجوي بالكامل عندما قال 
»إنناي أناشاد التحالف واألطاراف يف الرصاع 
ععام اقرتابناا الساتئناف الرحاالت الجوياة 
املنتظماة عىل وجاه التحدياد لألخاراع الذين 
يحتاجاون إىل رعاياة طبية, والطاالب الذين 

يدرسون يف اليارج«.
سياساياً، كارر ولد الشايخ تبنِّيَاه ملقرتح 
الددوان بتساليم ميناء الحديدة مقابل رصف 
املرتباات ألرباع مارات يف خقارات ميتلفة يف 
إحاطتاه، ولاذه املارة أضااف إليهاا تلميحاً 
خطارياً من حيث املبدأ عندما جدل املسااومَة 
عىل الحديادة مقروناًة أيضاً بوقاف الحرب، 
ولاي بمدنى آخر مسااومة تتلياص يف »إما 

تسليم الحديدة أَْو الحرب«.
ويف واحادة من املاّرات التي كارر خيها ولد 
الشيخ طرح مقرتح الددوان قال إنه سيذلب 
إىل القالارة ويأمال أن يلتقَي بممثايل أَنَْصار 
اللاه واملؤتمر ملناقشاة »االتفاقاات املحتملة 
بشاأن الحديادة واملرتبات كيطاوة أولية إىل 
الوقاف الوطني لألعماال القتالياة, وإىل حل 
شاامل للرصع الذي يُديُد الساال  إىل اليمن«، 
وأضاف »من الروري أن يشارك أَنَْصار الله 
واملؤتمر مدي بشاكل بنّاء وُحسان نية بشأن 
لاذه املقرتحات إذَا كانوا يريادون حقاً إنهاء 

الحرب«.

لم ينَل ولد الشيخ أن يذّكر املجتمع الدويل 
أن السادوعيّة مواخقاة عىل مقارتح الحديدة 
الاذي لاو باألسااس مقرتحهاا، ومواخقاة 
حكومة املرتزقة أيضاً التي لي أعاة سادوعيّة 
ال قراَر لها يف الحرب وخقاً لكلمة مندوب عولة 

األورغواي بمجلل األمن.
ورغم تضليل ولد الشيخ املستمر للمجتمع 
الدويل، إال أن الواقع يف اليمن بات يترّسب بطرق 
أخرى تؤكد ملمثيل املجتماع الدويل أن املبدوَث 
األَُمامي يضللهم لصالاح عول الددوان، ولو 
ماا عرّب عنه منادوب عولة األورغاواي »إلبيو 
روسايل« يف كلمة أثناء جلساة مجلل األمن، 
الذي قال »ورعتناا مدلوماٌت تؤكد أن الرئيَل 
اليمني )الفار لاعي( ال يسيطُر بأي شكل من 
األشكال وليل لو من يتيذ القرار بما يتدلل 

بالغارات الجوية التي تتم يف بالعه«.
وعاوعة للمرسحياة التاي وضاع خصولها 
الهزلياة ولاد الشايخ الاذي وضاع تدارُّض 
جيازان يف مناسابتني لقصاف صاروخاي يف 
قمة التماماته، خاإن مندوب األورغواي كان 
لدياه تفصيٌل آخر يتدلال بجريمة الددوان يف 
صدادة عندما قاال »يف 17 يونياو كان لناك 
قراباة 22 مدنياً بينهم 6 أطفال ُقتلوا بهجمة 
جوية استهدخت ساوقاً يف صددة ُقرب حدوع 
السادوعيّة ولام يسابل عملياة القصاف أي 
اناذار«، وأضااف »ال نادري ماا لاي القيمة 
االسارتاتيجية لقصاف ساوق مان األساواق 

تسّوغ لذه الهجمات«.
وطالب مندوُب أورغواي من رئيل مجلل 
األمان بمحاسابة َمان يقوماون بالهجمات 
لهاذه  الترصياَح  يقدماون  وَمان  الهَمجياة 
الهجماات ومان يازّوع الادول التاي تقصف 

باألسلحة.

فيما م�ضوؤولو الأَُمـم املتحدة قّدموا اإحاطات ت�ضّمنت احلقائَق على الأر�س:

ولد الشيخ يخُرُج من مكتب بن سلمان ويقّدم إحاطة جديدة فاضحة ملجلس األمن 

  - متابعات:
قاال تيدروس أعمانو  – مدير عا  منظمة الصحة 
الداملية، يف إحاطته أمل أما  مجلل األمن ملناقشاة 
األوضاع يف اليمن، بأن لناك انتشااراً للكولريا بشاكل 
غري مسبوق يف اليمن، ولذا االنتشار لو بسبب النزاع 
والاذي أعى إىل انهياار اليدماات الصحياة، وأن لذه 

النزاعات قد عمرت حياة الناس.
ولفت مدير الصحة الداملية، إىل أن لناك 15 % من 
النااس باليمن ال تساتطيع تلقي اليدماات الصحية 
األساساية، ونفال الدادع ال يساتطيدون الحصول 
عىل املياه النظيفاة واإلصحاح، وما من خيار أمامهم 
إال رشب امليااه امللوثاة غاري النظيفاة الذي ياؤعي إىل 
استمرار املرض، مشرياً إىل أن الكولريا تنترش يف سياق 
ضداف النظاا  الصحي، ولنااك املوجاه الثانية من 
تفي لذا املرض الذي بدأ يف أكتوبر 2016 وقد أعى إىل 

مقتل 0ل17 وإصابة أكثر من 300 ألف حالة مشاتبه 
بهاا وقد أثّر عىل 21 محاخظاة من أصل 23 محاخظة 

باليمن.
وذّكار تيادروس أعماناو ، باأن منظماة الصحة 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف« تدعمان 
أكثر مان 600 مركز عاالج وأماكن تقديام الدالج يف 
اليمان وتدتزماان ختاح 500 مركز آخار، لكن لناك 
نقصااً يف األطبااء واملمرضاني، موضحااً أن اقتصاع 
اليمان ولم يحصل 30 ألف عامل يف قطاع الصحة عىل 
رواتبهام مناذ أكثر من عرشة شاهور، ولذا ساارعت 
األمام املتحدة بتقديم مدخوعاات حواخز لحملهم عىل 

املساعدة يف املدركة ضد الكولريا.
وأشاار مديار عاا  الصحاة الداملية باأن لناك 5 
مالياني مواطن يمناي قد اساتفاعوا من تلاك املراكز 
الصحياة، باإلَضاَخاة إىل أن لنااك تحديّاات أُْخااَرى 
تواجاه اليمنيني مثل نقاص الكاواعر الطبية ونقص 
التمويل، كما أن النزاع املستمر يصّدب علينا الوصول 
إىل الكثاري من األماكن املتاررة خصوصاً وأن لناك 
550 منشاة صحية قد أغلقت أَْو ال زالت تدمل جزئياً.
وععاا أعمانو ، مجلل األمن إىل اإلرساع يف الدملية 
السياسية من أجل إنهاء النزاع وإنقاذ حياة اليمنيني. 

  - خاص:
أّكاد وكيال األمني الداا  لألمام املتحدة للشاؤون 
اإلنَْسااانية ومنسقها يف اليمن، ساتيفان أوبراين، أن 
املالياني من املدنيني اليمنيني نسااًء وأطفااالً ورجاالً 
يداناون مان آال  ومداناة ال يمكن تصورلا، ُمشارياً 
إىل أن الكولاريا َواملجاعاة أخطاار ماثلاة تهدع ماليني 

السكان يف اليمن.
وقاال أوبرايان يف إحاطته أما  مجلال األمن يو  
أمل األربداء إن 7 ماليني طفل عىل شفا املجاعة، أي 
ما يسااوي 2 من ُكّل 3 أطفال وكذا 6 ماليني يمني ال 
يحصلون عاىل املياه بشاكل كاٍف، باإلَضاَخة إىل بلوغ 
عادع حاالت االشاتباه باإلصاباة بمارض الكولريا إىل 
320 ألاَف حالة وبلوغ عدع الوخياات جراء لذا الوباء 

إىل 0ل17.

بالفضيحاة  الكولاريا  تفاي  أوبرايان  ووصاف 
للمجتمع الادويل متهما األطراف خاارج حدوع اليمن 
بالتسابب بهاا، وذلاك يف إشاارة إىل تحالاف الددوان 

األمريكي السدوعّي الذي يشن حربا كونية عىل اليمن 
منذ عامني وأربدة أشهر.

وناّوه أوبرايان إىل أن النظا  الصحاي يف اليمن قد 
تهااوى، وذلاك جاراء ما يدانياه نقاص يف اليدمات 
الطبياة وعاد  تسالم 30 ألفااً من موظفاي القطاع 
الصحي منذ قرابة عا ، أي منذ قيا  الفار لاعي بنقل 

البنك املركزي.
وأكاد أوبرايان أن عاد  رصف رواتاب املوظفاني 
الحكوميني سيؤعي إىل الدديد من الكوارث، ولو األمر 
الاذي ترخُضه حكومة الفار لااعي رغم قيامها بنقل 
البناك املركازي الاذي كان يرصف الرواتاب إىل جميع 

املحاخظات اليمنية.
وطالب أوبرايان بمنع لجمة عىل مينااء الحديدة 
ورخع الحظر الجوي عن اليمن وكذا توصيل الراخدات 
اة بتفريغ الحاويات إىل ميناء الحديدة بدالً عن  الَياصَّ

أن تظل يف مرخأ بدبي لكي تيرب وتصدأ.

مدير منظمة الصحة العاملية يدعو مجلس األمن لوقف الحرب إنقاذًا لحياة اليمنيني

 أوبراين: 7 ماليني طفل يمني على شفا املجاعة 
ووباء الكولريا فضيحة تتحملها األطراف القادمة من خارج اليمن

اأّكد اأن الفار هادي فاقد لل�ضيطرة على العمليات الع�ضكرية:
مندوب األورغواي يف مجلس األمن: 

على مجلس األمن مساءلة َمن يديرون 
عملياِت قصف اليمنيني بالطريان

  - متابعات:
طالب منادوُب عولة األوروغواي يف مجلل األمان، أمل األربداء، 
بإيقااف من يرتكبون االنتهاكاِت بحل املدنيني باليمن، يف إشاارة إىل 
تحالف الددوان السادوعّي األمريكي، مذّكراً بإحادى جرائم الددوان 
األخرية والتي اساتهدف خيها سوقاً شدبياً يف اليمن، وقتل خيه الدديد 
من املدنيني قائالً بأنه لم تكن لناك أية منشاآت عسكرية يف املنطقة 

املستهدخة.
وقال مبداوث األوروغواي 
خالل جلساة مجلال األمن 
أمال  ياو   اليمان  بشاأن 
»الجيش  إن قاوات  األربدااء 
واللجاان الشادبية« ال تملك 
التاي  الجوياة  األسالحَة 
تمكنهام مان ارتاكاب مثال 
لاذه الجرائم، وبالتاايل خإن 
ذلك يثبات أن القوات التابدة 
للددوان لي مان خدلت ذلك، 
عان  باساتغراب  متساائالً 
مان  االسارتاتيجية  الفائادة 

وراء قصف سوق شدبي!
وأضاف أنه وخَل مدلومات 
مؤّكادة خاإن الفار لااعي ال يملك التحكام يف الدمليات الدساكرية 
الدائارة يف اليمان، يف إشاارة إىل محااوالت تحالف الدادوان لتغطية 
جرائمه عارب إلقاء اللو  عىل قاوات املرتزقة، مطالبااً مجلل األمن 
بمسااءلة من يديارون عمليات القصاف وَمن يوخارون اإلمكانيات 

واألسلحة الرتكاب مثل لذه الجرائم.
وحّمال مبداوث األوروغواي مجلل األمن املساؤولية يف تشاكيل 
لجان تحقيل محايدة ملسااءلة من يرتكبون لذه الجرائم، يف إشاارة 

إىل قوى تحالف الددوان.
وتطارق مبدوُث األوروغواي يف كلمتاه يف مجلل األمن إىل الوضع 
اإلنَْساااني الكارثي الذي تسابب به الددوان قائالً: »إن ضمرينا بات 
ضحياًة لهاذه األزمة«، مساتدرضاً حالاة »انددا  األمان الغذائي يف 

اة لدى الطبقة املستضدفة من النساء واألطفال. اليمن« وَخاصَّ
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القرارات ال�ضعودّية املجحفة تهدد بعودة العمالة اليمنية اإىل ديارهم ول�ضان حالهم يقول:

اململكة التي ُيظ�����������َلُم عندها الجميع
  - هاني أحمد علي:

كشفت اإلجراءاُت السدوعيُّة بحل الدمالة 
اليمنياة مؤّخراً كثارياً من اإلجحااف والظلم 
الذي لم يدد أليٍّ من مغرتبينا يف اململكة البالغ 
عدُعلام ماا يقاارب ملياون ونصاف مليون 
مواطن يمناي، القدرة عاىل تحمله خصوصاً 
بدد أن بدأت الجوازاُت السادوعيُّة بدايَة يوليو 
الجااري تطبياَل خارض الرساو  املالية عىل 
املراخقاني والتابداني للدمالة الواخادة، بواقع 
مائاة ريال سادوعّي شاهرياً عاىل ُكّل مراخل 
أَْو تاباع بماا يف ذلاك املوالياد، ليصباح املبلغ 
سانوياً 1200 ريال، األمر الاذي ينذر بكارثة 
اقتَصاعياة جديدة قاد تشاهدلا اليمن خالل 
األشهر واألعوا  القاعمة جّراء مغاعرة الكثري 
من الدمالة اليمنية وألاليهم اململكة والدوعة 
إىل بالعلم بدد عجزلم عن سداع تلك الرسو  
التاي لي بمثاباة تضييل الينااق وطرع غري 
مبارش مان قبَل السالطات التي تّدعاي زوراً 

وبهتاناً حْرَصها عىل اليمن ورشعيته.
الرساو  غري املنطقية والدقالنية الجديدة 
عاىل اليمنياني يف السادوعيّة بداد أن عخلات 
حياز التنفيذ قبل 12 يومااً، جاءت لتثبت بأن 
الدادوان ال يازال يمتلُك يف جدبتاه الكثري من 
األوراق االقتَصاعياة التاي يرالان عليها بدد 
أن خشال خالل عامني ونصف عا  عساكرياً 
أما  بساالة وشاجاعة املقاتال اليمني الذي 
ال ياكاع يمر يو  عون اإلعالن عان انتصاراته 
النوعياة يف ميتلف الجبهات القتالية، ساواء 
اليارجية عرب الحدوع ضد القوات السادوعيّة 
أَْو الجبهات الداخلية ضد املرتزقة واملناخقني.
الحصااُر االقتَصاعي عاىل اليمن بداية من 
تشاديد الحصار عىل املوانائ البحرية وإغالق 
املطارات والسايطرة عىل املناخذ الربية، مروراً 
بنقال البنك املركزي مان الداصمة صنداء إىل 
عادن وحرمان املاليني من رواتبهم الشاهرية 
ومصادر عخلهام الوحياد واالساتحواذ عاىل 
إياراعات الغاز والنفط يف ماأرب وحرموت 
وشابوة وعادن، نهاياة بالقارار السادوعّي 
الجائار بفارض رساو  مالياة عاىل الدمالة 

ومراخقيهم  اليمنية 
تتضاعاف ُكّل عا ، 
توضاح جميدها أن 
السادوعّي  الددوان 
أوراقااً  يمتلاك 
يهادف  اقتَصاعياة 
إىل  خاللهاا  مان 
حارب  مواصلاة 
والتجوياع  اإلبااعة 
الجاوع  ونارش 
بني  واملوت  واملرض 

اليمنيني، يف محاولة منها ملمارساة الضغوط 
عاىل الحكوماة اليمنياة يف صندااء للقباول 
برشوطها ومطالبهاا لوقف الحرب واليروج 
بماء الوجه من مدركة خارسة وغري متكاخئة 
تورطات خيهاا مناذ الطلداة األوىل لطاريان 
عدوانهاا، خصوصااً وقاد صاارت أضحوكة 
أما  الدالم بدد ميض ثالثاة أعوا ، لدلها من 
اساتيدا  ورقتهاا األخرية تحقال نرصاً وإن 
كان ولمياً وساتحرق كما حرقت ُكّل أوراقه 
تحات نداال صماوع وصارب شادب اإليَْماان 

والحكمة.
ومن املقارر أن تتضاَعَف لذه الرساو  يف 
يولياو من الدا  املقبال م201، إىل أن تصل يف 
منتصاف عاا  2020 إىل 00م ريال يف الشاهر 
وبمجماوع 600ل رياال سادوعّي يف السانة، 
وبحساب ترصيحات وزير املالية السادوعّي، 
محماد الجدعاان، خإن عاىل ُكّل عامال واخد 
ومراخال يف اململكاة عخع مائة ريال سادوعّي 
شاهرياً بادءاً من يولياو وحتى نهاياة الدا  

الجاري.
ويف الداا  املقبال، تتضاَعاُف الرساوُ  إىل 
00ل ريال شهرياً عن ُكّل عامل واخد ومراخل، 
لرتتفَع يف ل201 إىل 600 ريال شاهرياً، و00م 

رياال شاهرياً يف الداا  2020، حياُث تداّول 
الحكومة السادوعيّة عىل تحصيال 65 مليار 

ريال سدوعّي من لذه الرسو .

رسوُم املرافقني تمنح السعودّية 2 مليار 
ريال يف السنة األوىل 

املدلوماات  مرَكاز  بياناات  وأوضحات 
الوطني، أن رساو  مراخقي املقيمني ستضخ 
2.6 ملياار ريال يف السانة األوىل خقط، بواقع 
ساداع ١٠٠ ريال لكل خرع، خيما تزيد الرسو  
١٠٠ ريال أُْخاَرى األسبوع املقبل ملن تداخلت 

مدة ُلوياتهم مع عا  ٢٠١٨.
وبيّنت البيانات أن عدع املراخقني للمقيمني 
املساجلني لديهاا يبلاغ ٢٢٢١٥٥١ مراخقااً، 
وبمدادل تحصيال 100 ريال عان ُكّل مراخل 
شاهرياً؛ لتتجااوز القيمة ٢٢٢ ملياون ريال 
شهرياً، ولو نحو 2.665 مليار ريال سنوياً.
وقاال الدقياد خالاد الصييان - مسااعد 
املدير الدا  للجوازات، إنه بدد أسابوع سايتم 
التداخل مع السنة امليالعية الجديدة ٢٠١٨، ما 
يزيد الرسام إىل ٢٠٠ ريال لكل تابع، موضحاً 
أن ل بنوك سادوعيّة تساتقبل الرساو ، خيما 
ساتتبدها البقياة قريباً، بالتدااون مع وزارة 
املالية وُمَؤّسسة النقد، ُمضيفاً أن التطبيل بدأ 
من بداية لذا الشهر، لكل من طلب أية خدمة 
وتداخلت املدة مع تأريخ بداية التطبيل، خمن 
جدع مسابقاً يدخاع رساو  الفارتة القاعمة 
إلقامته، ولليروج النهائي تحساب صالحية 
مدة التأشارية والتاي لي شاهران، وتضاف 
إليهاا مادة رسياان اإلقاماة املتداخلاة ماع 

الشهرين، وخقاً لصحيفة الحياة.
وأضاف الصييان أنه يحسب األثر الرجدي 
املساتحل، الاذي كان موجاوعاً يف صالحياة 
اإلقامة، خضاالً عن احتسااب ١٠٠ ريال لكل 
املراخقني والتابدني والدمالاة املنزلية التابدة 
للمقيم، باساتثناء الفئات املساتثنية ساابقاً 

من الرسو .
وقررت الحكومة السادوعيّة خرض رسو  
عاىل املراخقاني والتابدني للدمالاة الواخدة إىل 
اململكاة، ويتم تحصيلهاا عند تجدياد إقامة 
الدامل الواخد »لوية 
املقيام«، وذلاك مان 
بداياة يوليو الجاري 
رياال   100 بواقاع 
إىل  تازاع  شاهرياً، 
200 رياال من يوليو 
 300 وإىل  م201، 
يولياو  مان  رياال 
إىل  لتصال  ل201، 
شاهريًّا  رياال  00ل 
يولياو  مان  بداياًة 
2020، وأكادت الجاوازات أن إصدار تأشارية 
خروج وعوعة للمقيمني أَْو تجديد ُلوية املقيم 
لان يتام إال بداد ساداع املقابل املاايل ملراخقي 

املقيمني.
وتدليقااً عاىل لاذه القارارات قاال أحاد 
عارسة  ذا  كان  إن  السادوعيّة:  يف  املقيماني 
خنظارٌة إىل ميارسة، وإن كان الدامل خقرياً ال 

يساتطيع الدخع؟ طيب، وإذا كان 
الواخد خقارياً ليل لديه ما يساد 
رمقه ورمل عائلته خماذا يفدل؟ 
حتى الازكاة لها نصااب خإن لم 

يكتمل نصابها خال زكاة.
السدوعيّة  السلطات  وخاطب 
قائاالً: ضدوا عاىل األقال نصاباً 
يمياز بني الدامال الفقري والغني 
وليال أن يدامل الفقري كالغني؛ 
ألن الفقري لن يستطيع الدخع. إذا 
كان الدامال غنياً ويربح عرشات 
اآلالف خاال ضاري، أماا أن يدامل 
الدامل الفقري مثل الغني خهذا يف 

إجحاف واضح.

مؤشُر عودة املغربني َتظَهُر 

على األفق 
إجاراء السالطات السادوعيّة األخري بحل 
الدمالاة اليمنياة الاذي يدمال %90 منهم يف 
مهن بسايطة وبأجاور قليلة وغاري مرتفدة 
مقارنًة بنسابة عخال الفرع السادوعّي الذي 
يتقااىض أضدااف أضدااف الدامال اليمني 
املقيم، كشافت صدمة كبرية وتذمراً واساداً 
يف صفاوف اليمنيني الذين تشاكل تحويالتهم 
مهمااً  راخاداً  اليمان  يف  لذويهام  الشاهرية 
لالقتَصاع اليمني الذي بات عىل وشك االنهيار 
بفضل اساتمرار الدادوان والحصاار اليانل 

بحل املاليني من اليمنيني.
والتقت »صدى املسرية« بددٍع من املغرتبني 
الدائديان مان اململكاة مؤخاراً، حياث أكدوا 
للصحيفاة مشاالدتَهم ملئاات السايارات يف 
منفاذ الوعيدة الحدوعي تدوع ملغرتبني يمنيني 
قارروا إَعااَعة أرسلام إىل أرض الوطان بداد 
عجزلم عن عخع الرساو  املفروضة من قبل 
الجوازات السادوعيّة شهرياً؛ كون رواتبهم ال 
تتحمال ذلك، الختاني إىل أن القارارات األخرية 
ساتدخع الجميع لناك إلَعاَعة أرسلم والبقاء 

وحيدين يف االغرتاب.
وقال للصحيفة أحُد املغرتبني الدائدين من 
منطقاة جدة، يدمال ضمن الدمالاة املنزلية 
»ساائل خاص« بأن الرساو  التاي تفرضها 
السادوعيّة عليهم باني الحني واآلخر، ساواء 
الشاهرية أَْو السانوية، تحت مسمى التأمني 
الصحاي، وتارة تحت تجدياد اإلقامة وغريلا 
من اإلتااوات التي تصل أغلبُها إىل عند الكفيل 
الاذي يفرض مبالَغ مالياة عىل املغرتب كنوع 
من أنواع الدبوعية، أصبحت ال تطاق وتشاكل 
عبًء كبارياً للمواطناني الذين يدولاون أرساً 
كبريًة ويديشون عىل التحويالت املالية لهؤالء 

املغرتبني.
ولفت لاا »صدى املسرية« املواطن اليمني 
الدائاد من اململكاة »خّضل عد  الكشاف عن 
اسامه«، إىل أنه وبداد ترعع كبري قاّرر الدوعة 
إىل باالعة بدد م سانوات مان االغارتاِب بديداً 
أرسته، وقا  بتأشرية جوازه »خروج نهائي« 
بداد أن ضاق باه الحال وتقطدت به السابل، 
وأصبح عاجزاً عن عخع الرساو  املقررة عليه 
سنوياً للسلطات السدوعيّة، ناليك عن ابتزاز 
وتدسافات الكفيال وتدامله غري اإلنَْسااني، 
مشارياً إىل أّن غربتاه طيلة السانوات املاضية 
أثمرت عن رشائه سايارة تاكيس نوع كامري 
قارر أن يدمل بهاا كمصادر رزق عاخل بالعة 
وبجاوار أرستاه مطمان الباال بالرغام من 
األوضاع االقتَصاعية الصدبة، بديداً عن وجع 
القلب الناتج عن قرارات وتدسفات السدوعيّة 
التي لم ترَع حل الجوار وسدت عىل مقاسمة 
املقيم اليمني يف رزقه ولقمة عيشاه، وجدلت 
منهم مصدراً ملوارع الدولة بدد ارتفاع أسادار 

املواع الغذائية واملشتقات النفطية.
مغرتب آخار يقيم يف الرياض عااع مؤخراً 
إىل الداصمة صنداء قال لاا »صدى املسارية« 
بأنه اضطار للدوعة من أجال أن يُديَد زوجتَه 
وطفلياه بدد عاماني من مكوثهام إىل جواره 
يف الغرباة، وأوضاح املقيم الدائاد الذي يدمل 
ساائقاً للمدادات الثقيلاة يف إحادى رشكات 

النقال بأناه كان يف الساابل يقاوُ  بتجدياد 
تأشارية الزيارة لدائلتاه ُكّل 3 أشاهر مجاناً 
وبدض األوقات يقاو  بتجديدلا بمبلغ 100 
رياال، لم تكان مؤثرًة علياه، أماا حالياً خإن 
راتبَه الذي ال يتددى 3 آالف سدوعّي ال يسمح 
له بدخع الرساو  لدائلته شاهرياً، ناليك عن 
التزامه بدخع إيجارات املنزل ومواجهة أسدار 
املاواع الغذائية املرتفدِة، األمار الذي عخده إىل 
الداوعة بأرستاه إىل الوطان والداوعة منفرعاً 

لالغرتاب.
اإلجاراءات  أن  اقتَصااع  خارباُء  ويقادر 
السادوعيّة األخرية التي بدأ تطبيقها الشاهر 
الجاري، ساتدخع نحو مائتي ألف من الدمالة 
اليمنياة يف اململكاة للداوعة إىل بلدلام رغام 
ظاروف الحرب، حيث تدد أغلاُب تلك الدمالة 
غري مؤللة، وترتّكز يف أنشطة بسيطة أَْكثَرلا 
يف تجاارة التجزئاة واملطاعم وأعماال البناء، 
ويتقاضون رواتب متواضداًة للغاية مقارنة 
بالدمالاة الواخادة من بقياة الادول، غري أن 
ُقدامى املغرتبني الذين اساتقروا مع عوائلهم 
يمتلكاون عدعاً كبرياً من األخراع بمتوساط 7 

أخراع لألرسة الواحدة.

حكومة املنفى بفنادق الرياض.. ال شرعية 
وال كرامة 

وكشاف املغرتباون الدائادون عان حجم 
املدانااة التي يديشاها اليمنياون يف اململكة، 
ال سايما أنهم الجالية الوحيادة التي ال توجد 
لديهام عولاة أَْو حكوماٌة تتكلام بلساانهم 
وتداخع عنهم أسوة ببقية الجاليات اآلسيوية 
املقيماة لنااك، مندعين بصمت 
يف  املقيماة  املرتزقاة  حكوماة 
خنااعق الرياض ورئيساها الذي 
يتكّلام باسام اليمان والشادب 
الدولياة واللقااءات  املحاخال  يف 
اليارجية وتّدعي السدوعيّة أنها 
تقاتال من أجل إَعاَعة رشعيته يف 
اليمان، بينما لااعي وحكومته 
ألسانتهم ولام يحركوا  ابتلداوا 
سااكناً تجاه االجراءات الصاعرة 
بحقهام مان قبال الدولاة التي 
عّمارت اقتَصااع بالعلام وتريد 
إعاعتهم وطرعلم ليشّكلوا عبئاً 
إضاخيا عاىل أَبْنَاء جلدتهم عاخل 

الوطن.

ولفت املغرتباون اليمنيون إىل التدسافات 
التاي يواجهونهاا من قبال السافارة اليمنية 
بالريااض والقنصلياة يف جادة التاي تتدامل 
مدهام باكل وقاحاة وتبتزلام بشاكل غاري 
أخالقاي، ال تقل عن تلاك التي يواجهونها من 
قبل سالطات اململكة، خأصبح املغرتب اليمني 
لنااك يدياش بني ناَريان، وكل لاذا يتم عىل 
مرأى ومسامع من ُكّل املسئولني املتسولني يف 

خناعق الرياض.
من جانبهاا قالت اإلعالمية أمال الدامري 
– املذيداُة يف خضائياة اليمن بالسادوعيّة، يف 
منشاور عىل صفحتها باا »خايسابوك« )إن 
من يذلب لحي السافارات إلكماال أي إجراء 
ساريى كيف آل إليه حال اليمنيني من شتات، 
تتجادع لجرة املساتضدفني بحثااً عن وطن 
يأويهام ويحفظ لهم كرامتهام، وكأن الزمن 
يدوع بنا للوراء، يف أرض الله الواسادة أوطان 
تحفاظ لإلنَْساان كرامته وحريته ومداشاه، 
خالجازء املمتّد من أخغانساتان إىل املغرب وما 
بينهما أرض لم تدد متهيئًة للحياة اإلنَْسانية، 
أصبحت أرضااً وحلة بالرصاعاات والتطرف 
والظلام والفقر والدجز، خداىل ماذا التحرس، 
»قالوا ألم تكان أرض الله واسادة ختهاجروا 

خيها«(.
يف  اليمنياة  الدمالاة  مان  الددياُد  وعّلال 
السادوعيّة، حاول الصمات الرسامي تجااه 
لذه خرض الرساو  الجديادة عليهم بالقول: 
إن لااعي وحكومتاه لام يفقادوا رشعيتهم 
خحساب، بال خقادوا كرامتهم، ويريادون أن 
يفساحوا املجاَل لكل البلدان التي تتواجد عىل 
أراضيهاا عمالة يمنية بأن يمارساوا أبشاَع 
أناواع اإلذْاَلل واالمتهان بحقهم بدد أن خقدت 
حكومة املنفى ورئيسها يف الرياض، الكرامة، 
مناذ الوللاة األوىل من تحالفهم ماع الددوان 
السادوعّي األمريكاي عىل وطنهم وشادبهم، 
وأكد املغرتبون اليمنيون أنه من غري املستبدد 
أن تطبل السلطات السادوعيّة قراَرلا األخري 
بفرض رساو  مالياة عىل لااعي وحكومته 

ومسئوليه الفارين مده. 

ناشطون سعودّيون يطالبون بطرد العمالة 
اليمنية 

يبادو أن املضايقاات التاي تطاال الدمالة 
اليمنية يف السادوعيّة لم تتوقف عند املستوى 
الرسامي خحساب، بل تددى األمر إىل تصل إىل 

العدوان يستمر في 
استخدام أوراقه 

االقتَصادية ضد اليمنيين 
بعد فشله الذريع 

عسكريًا

منفُذ الوديعة يشهُد 
عودَة اآلالف من عائالت 

المغتربين اليمنيين يوميًا 
جراء القرارات الجديدة 

الرسوُم الجديدة 
تتضاَعُف سنويًا وتمنح 
المملكة َأْكَثَر من 2 
مليار ريال في العام 
األول من تطبيقها 
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القرارات ال�ضعودّية املجحفة تهدد بعودة العمالة اليمنية اإىل ديارهم ول�ضان حالهم يقول:

اململكة التي ُيظ�����������َلُم عندها الجميع

املساتوى الشادبي وعخول املواطنني السدوعينّي 
عىل خط التنكيل باملقيمني اليمنيني واستهداخهم 
يف مصادر رزقهم ومحاربتهم يف لقمة عيشاهم، 
حيث وصل االنحطاط واالبتذال بأن عّشان أمل 
األول مغرعون ونشطاء سدوعيّون لاشتاق عىل 
موقع التواصال االجتماعي »تويارت«، للمطالبة 
بطارع الدمالة اليمنياة يف اململكة، تحت شادار 
#يمني_يضع_قذراته_يف_اليضار، يف سابقة غري 
مألوخة من قبل وتكشاف عن التيطيط املمنهج 
واملنّظم ملحاربة الدمال اليمنيني وتضييل اليناق 
عليهام، وصاوالً إىل طرعلم وترحيلهام كما لو 
املدهوع عن النظا  السادوعّي عىل مر السانوات 

الطويلة املاضية.
اعتمادت حملة  وقاد 
السادوعينّي  املغرعيان 
عاىل إشااعة مدلوماات 
نارش  أن  بداد  خاطئاة، 
الحملاة  يف  املشااركون 
يظهار  خيدياو  مقطاَع 
سادوعيّاً يقاو  بتصوير 
عامال يمناي واالعتاداء 
واتهمه  بالارب،  عليه 
بغسال  يقاوُ   بأناه 
القماش الذي يوضع عىل 
الياروات بميااه غري 

نظيفة.
وطالب كثريون ممن شاركوا يف الحملة، بطرع 
الدماال اليمنيني، واعتاربوا أن الحاعثة تدرّب عن 
كرالية الشدب اليمني للسادوعينّي وقالوا أيضاً 
بأنها حارب جرثومية تهدُف لتساميم الشادب 
السادوعّي، ونرشت مواقُع ومنتديات الكرتونية 
سادوعيّة عن الحاعثاة، وقالت إناه جرى ضبُط 
شااب يمني يضع ميالاً ملوثة من مياه مساح 
األرضيات عىل قماشاة ثم يتم تغطية خروات 

تباع يف سوبر ماركت للمواطنني.
مساتدار  باسام  سادوعّي  حسااب  وقاال 
يحظى بمتابداة كبرية »نطالب بطارع اليمنيني 
من البقااالت، سايطروا عليها بالُيباث وخّربوا 

األسدار ورسقوا املواطنني«.
واتفل مده حساب باسم رصخان الذي كتب: 
»قبل عقائل ُكنت يف الورش، جميع محالت قطع 
الغيار تحت سيطرة اليمنيني وسلخ يف املواطنني 

باألسدار وين حماية املستهلك؟؟«.
وأطلال ناشاط سادوعّي اسامه عبُداملجياد، 
اساتفتاًء لطارع الدمالاة اليمنية، وكتاب »ندم 

لتجدياد نظا  سادوعة محالت اليضاار مواخل 
= رتويات مداارض = تفضيال«، بينماا كتبات 
ناشطة سدوعيّة تطاِلُب بمنع عخول اليمنيني إىل 
السادوعيّة، وقال الحسااب املسجل باسم ميجو 
الدتيباي، »والله املفروض اليمنياني ما يدخلون 

السدوعيّة، زي اإلمارات«.
وخيماا يبادو يؤّكاد لادف الحملاة املنظمة 
ضاد الدمالاة اليمنية، نرش حسااب باسام أبو 
َعبدالدزياز مقطاع خيدياو ملحال بياع عصائار 
ليمنياني وبيده عبوتاان بمياه ملوثاة، وللدمال 
ولم مساتغربون، وقال »لذا عامل يمني ييلط 
مع الدصري مواع صبغيه وكيميائية، جرائمهم ال 

تدد وال تحىص«.
وطالب ناشط سدوعّي 
بداد  الرشاء مان محال 
اليمنيني، وقال »ال تشرتوا 
منهام. توجهوا إىل الهايرب 
واألسواق الكبرية، وأخذوا 
أباو يمن  ُكّل أغراضكام، 
قذارة وغش ورسقات«.

باسم  حسااب  واعترب 
ميلص أماني، أنها حرب 
السدوعيّة،  ضد  جرثومية 
حارب  »لاذي  وقاال 
جرثومياة، تام تصحياح 
وضع أحفاع أبرلة ليشانوا حربهام الجرثومية 

القذرة بالداخل والدمل السدوعّي«.
وقاا  ناشاط سادوعّي، اليميال املنرص ، 
بنارش مقطع خيديو من عاخال املحل الذي يدمل 
به يمنياون والتقى الدامل اليمناي املتهم والذي 
تدرض للرب، وأوضح الناشاط السادوعّي أن 
ُكّل االتهامات ملفقة وكاذبة، وأن الدامل اليمني 

كان يغسل قطدة القماش يف مياه نظيفة.
وظهر الدامل اليمني غري قاعر عىل الدخاع عن 
نفسه يف خيديو االشاعة، لكن يف مقطع التوضيح 
قال إنه كان يقو  بدمله يف غسل القماشة عندما 
خوجئ بسادوعّي يمسكه من رقبته ويكيل عليه 

االتهامات ويدتدي عليه بالرب.
بدورلاا كتبات أماناي حكماي ، أرجاو مان 
يقاو   مان  ُكّل  محاسابة  امليتصاة  الجهاات 
بالتشاهري والارب بغاري حل، وكتب حسااب 
باسام مانو، إناه »يجب رخُع قضياة من اليمني 
عاىل صاحاب الهاشاتاق، قضية تشاهري كاذب 
وقاذف ويجاب محاسابة ُكّل مان قذف وساب 

اليمني ال للظلم«.

واعتارب املواطان اليمناي محماد راجاح أن 
الهاشاتاق أظهار كمياًة مييفاًة مان الحقاد 

والكرالية.
وكتب »بهذا الهشاتاج #يمني_يضع_قذارته_
يف_اليضاار، نارى كمياًة لائلاًة مان الكرالية 
لليمنيني يف السدوعيّة، إذا اتضح أن عامالً خالف 
يداقب، لكن كيف تداقب الكرالية املنترشة بهذه 

الطريقة«.
وانتقاد الناِشاُط السادوعّي ولياد الزلراناي 
الهجاوَ  ضاد الدماال اليمنيني، وقال: يسابون 
شادباً بأكمله ويَْفُجرون يف اليصومة؛ لغرض يف 
نفوسهم، نسوا أَْو تناسوا »اإليَْمان يمان والفقه 

يمان والحكمة يمانية«.
وجااء الهجاو  السادوعّي مان مغرعين ضد 
الدمالاة اليمنياة، بدد أياا  من إقارار الحكومة 
السادوعيّة خارض رساو  إضاخية عاىل الدمالة 
الواخدة وجدت اعرتاضاً من اليمنيني ضمن وسم 

#نطالب_الغاء_قرار_رسو _الواخدين.
وقال عامل يمني: إن أغلب الوظائف خضدت 
لنظاا  الساْدَوَعة، عدا الوظائاف الداعية التي ال 
يتجااوز راتبهاا ألفي ريال وتفرض رساوماً من 
راتب ال يكفي شايصاً خقرياً، ولاذا خإن الدمالة 
األَْكثَار تارراً مان االجاراءات  اليمنياة لاي 

السدوعيّة.
مان  األول  السادوعيّة،  السالطات  وبادأت 
يولياو الجااري، تطبيَل الرساو  عاىل املراخقني 
واملراخقاات للدمالاة الواخدة، وذلاك بواقع 100 
ريال كرسم شهري عىل ُكّل مراخل ليصبح املبلغ 
سانوياً 1200 رياال، ويتضاعف املبلاغ يف يوليو 
م201، حتى يصل يف يوليو 2020 إىل 00ل ريال يف 

الشهر وبمجموع 00مل ريال يف السنة.

غياب دور السفارة يهني املواطنني بالخارج 
وإزاء حماالت الكرالية ضاد الدمالة اليمنية 
عارب ميتلف مواقاع التواصال االجتماعي، قال 
املستشار القانوني السادوعّي رسور الرسوري، 
باأن تغريادات الهاشاتاق الذي شانها مغرعون 
سادوعيّون عاىل موقاع التواصال االجتماعاي 
»تويارت«، للمطالباة بطارع الدمالاة اليمنياة يف 
اململكاة قبل يومني، تحت شادار #يمني_يضع_
قذارته_يف_اليضاار، غاري ماربرة مان الناحية 
لاؤالء  باه  قاا   وماا  والقانونياة،  األخالقياة 
الناشطون عبارة عن تشويه ُسمدة شيص إما 
كرالية أَْو حساداً أَْو ِغرية أَْو بسبب خهم خاطئ، 
مضيفااً باأن التشاهري جريماة يداقاب عليها 

القانون، خاملتهم بريء حتى تثبت إعانته.
ويف الوقات الذي تشاهد السادوعيّة كثرياً من 
القضاياا التاي يتم تداولها عارب مواقع التواصل 
االجتماعاي ويتام الرتوياج تساتهدف مقيمني 
يمنياني، انتقاد املستشاار القانوني السادوعّي 
غياَب عور السافارة اليمنية يف اإلرشاف ومتابدة 
لمومهام  وتلمال  املهجار  يف  الوطان  أَبْنَااء 
ومشااكلهم أوالً باأول حتاى ال يقداوا ضحاياا 
مهاترات وألفااظ ُعنرصية يف مواقاع التواصل، 
خارب زلة يجهلهاا الدامل تكون سابباً يف إبداعه 
وترحيله، وطالب السافارة اليمنية بالرياض، أن 
تقو  بواجبها وتدطاي جانباً من االلتما  حتى 

ال يقَع مواطنولا يف أخطاء لم يف غنًى عنها. 
مان جانبه قاال أحد أصدقاء عامال اليضار 
اليمني: إن املشكلة بدأت مع مقطع خيديو يظهر 
خيه قيا  سدوعّي بتصوير عامل يمني واالعتداء 
عليه بالرب، واتهمه بأنه يقوُ  بغسل القماش 
الذي يوضع عىل اليروات بمياه غري نظيفة.

وبداد نرش لاذا املقطع عىل مواقاع التواصل 
االجتماعي، طالب الكثري بطرع الدمال اليمنيني، 
واعتاربوا أن الحاعثاة تدرب عن كرالية الشادب 
اليمني للسادوعينّي َحتّى وصفولاا بأنها حرب 

جرثومية تهدُف لتسميم الشدب السدوعّي.
وظهر الدامال اليمني عاجزاً عان الدخاع عن 
نفساه يف مقطع الفيديو، لكن الدامل يف مقطع 
الفيدياو أوضاح إناه كان يقوُ  بدمله يف غسال 
القماشاة عندما خوجئ بسادوعّي يمساكه من 
رقبتاه ويكياُل علياه االتهاماات ويدتادي عليه 

بالرب.

 السعودّية تلجأ إلى تضييق 
الخناق على المغتربين 

اليمنيين بعد فرض رسوم 
شهرية جديدة على 
المرافقين والتابعين

غياُب دور السفارة 
اليمنية وقنصليتها يجعُل 
المواطن في المملكة 

ُعرضًة لالمتهان واإلْذالل 
الرسمي والشعبي

ناشطون سعودّيون 
يشّنون حملة مضايقات 
ممنهجة عبر مواقع 

التواصل تستهدُف 
العمالة اليمنية 
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زيد البعوة 
لل حّدثت نفَسك يوماً وأنت يف قّمة مرتفدة بمالَمسة السحب؟!
ولل عرّبت عن مشااعر رئتيك عندما تستنشُل الهواَء الدليل يف 

الصباح الباكر؟.. 
ولل ترجمت حديَث قلبك عندما ييفل بشّدة حتى تحل وكأنه 
يطارق صادرك ويساتأذنك باليروج من أجال امر مااء احزنك أَْو 

اسددك؟.. 
لال اتيذت ماع نفساك قاراراً ذات يو  شاديد الحارارة وأنت 
عطشاان أن تساقَي خؤاعك بماء بارع وتغسل كليتيك بماء كالزالل 

أن ال تكون سبباً يف عطش أحد أولياء الله؟.. 
ولل خكارت يوماً كانت الرياح تدبَُث خيه بالشاجر وممتلكات 
الناس أن الله يرسال الرياَح لواقَح ويرسلها لتثريَ سحاباً ويرسلها 

كدذاب لقو  مجرمني؟.. 
ولال تأملت يومااً كان الغبااُر خيه يحجب الرؤية ويتسابب يف ضيال التنفل 

وعرقلة السري وتكدير املزاج أن ال تكون سبباً يف مداناة أحد من عباع الله؟.. 
ولل مسحت عينيك صباح ذات يو  أثناء االستيقاظ لكي تفتَحها ولكي تتضَح 
لديك الرؤية أَْكثَار وتذكرت أن لناك َمن خقد برصه وصار الليل والنهار بالنسبة له 

سواء؛ بسبب طواغيت ظلمة سلبوه ندمة من ندم الله؟.. 
ها عالماُت االساتفها  مان ُكّل االتجالات تسااخر يف  كثارياً مان األسائلة تُحفُّ
الشوارع واألحياء الساكنية واملدن والقرى والوعيان والجبال والصحاري والبحار، 
ال يجياب عليهاا أحد رغم أنها تبَحُث عن إجابة مان البرش، خال يلتفت إليها أحد إاّل 
ثلاة مان املؤمنني الذين يدرخاون جيداً أن من علم آع  األساماء كلها لم يدلمه ذلك 
إاّل لهدف خيه نجاته وساداعته لو وأوالعه يف الدنياا واآلِخَرة أال ولم املجالدون يف 

سبيل الله.. 
املجالدون الذين يالمساون الساحب يف رأس ُكّل موقع عسكري وصاروا مدها 
عىل عالقة قوياه كدالقة الرجل بألل بيته، عالقة مشاحونة بالرصاص والباروع، 
ورغم ذلك صار األمر مألوخاً لديهم من أجل الله ومن أجل املستضدفني من عباعه.. 
املجالدون الذين تمتلئ أجهزتهم التنفساية بالباروع؛ نتيجة القذائف والقنابل 

والصوارياخ التي يُلقيها طريان الددوان عليهم، خصار الهواُء الدليل بالنسابة لهم 
مجارع ذكريات؛ نتيجة الغارات التي لم تتوقف مناذ أَْكثَار من عامني وصار الغبار 
بالنسابة لهام ُجزأً مان حياتهم اليومياة؛ من أجل اللاه ومن أجل 

املستضدفني من عباعه.. 
املجالدون الذين تيفل قلوبُهم بشاّدة يف ُكّل مدركة؛ خوخاً من 
التقصاري وليل خوخاً من مالقاة الددو، تيفل قلوبهم يف الليل ِمن 
خشاية الله، ويف النهار من خشية أن يتقدَ  الددو؛ بسبب تقصري، 
خجدلاوا من حياتهم ساداً َمنيداً يحاوُل بني إَراَعة الطغااة يف إذْاَلل 

املؤمنني واستدباعلم.. 
املجالادون الذيان يمضاون عارشاِت السااعات تحات حرارة 
الشامل يف املناطل الحارة ويتدّمل الدطُش للماء يف عاخلهم حتى 
تناعيَهم أجهزتهم وأعضاؤلم: »اسقونا باملاء سقاكم الله برحمته 
وعفوه«، خيرشبون املاَء غري البارع لغرض االساتمرار يف الحياة من 

أجل الجهاع!. 
املجالادون الذين يساكنون أعاايل الجباال التي تساُكنُها الريُح 
الداصفة وبطون الوعيان التي تساكنها الثدابني الساامه وظهور الصحاري التي 
رملُها رقيٌل إىل عرجة أنه يصُل إىل األمداء خيستوطنها بدالً عن الطدا  والبحار التي 
يف ظالرلا الجمال ويف باطنها الظلمة واليوف يتلذذون بهذا؛ ألنهم يدلمون أن ُكلَّ 

ميمصة ومداناة يف سبيل الله وراءلا نرٌص وأجر.. 
املجالدون الذين سااخر بدُضهم إىل عالم امللكوت األعىل شاهيداً والبدُض اآلخُر 
نَاذََر قدَميه أَْو بارصه أَْو يَديه أَْو أحشاائه؛ من أجل أن يحصلوا عاىل رضوان الله، 

والبدُض اآلخُر ال يزاُل يف حكم قوله تداىل: »ومنهم من ينتظر«. 
املجالدون من أبطال الجيش واللجان الشادبية اليمنية الذين رخدوا رأس اليمن 
 f16 عالياً جداً إىل عرجة أن طائرات الددوان السادوعّي األمريكي من الرتناعوا والا
وامليج والشابح تبحث عن لاذا الرأس عىل مدى عاَمني وأَْكثَاار لتناَل منه وتجدله 
يركاع لألمريكان والصهايناة وعبيدلم من حكا  وملوك اليليج ولم تساتطع إىل 
حاد اآلن بفضل الله وبفضل جهوعلام وتضحياتهم وصربلم وثباتهم وصموعلم 
وصدقهم مع الله، خكانوا وال يزالون أرقى وأخضل وأكمل ما خلل الله من البرش.

نوح جاّلس
مناذُ بداياة الدادوان عىل 
السادوعيّة  بقيااعة  بلدناا 
وتحتهاا قطر، وماا صاحبه 
عدواناي  انتقاا   مان 
مباارش  بشاكل  يساتهدُف 
والحضارة  واإلنَْسانية  الديَن 
مان  وغريلاا  والساياحة 
رشعااً،  املحظاورات 
واملحّرمات عولياً وخل قوانني 

صاغتها الدول املدتدية!.
وماع حجم الوحشاية لم 
ناَر أي موقف أَْو نسامع أي 

صوت من أي بلد سوى البدض.
وعندما اختلف املتحالفون ونشاب بينهم 
عداء مشاكوك يف وتريتاه، تقاخزت األصوات 
مان ُكّل جهاة تدعاو إلنهااء لاذا الياالف 
وجاءت صاخرات االساتهجان من ُكّل مكان 
تدعاو الادول األرباع للرجوع عان موقفها 

ورخع الحصار عن قطر وووو... إلخ.
لكن عندما جاءت أَْكثَار من عرشين عولة 
تدتادي باكل طغيانياة وتحارص باكل حقد 
وتدمار بكل ِغال، خهذا أمر ال عخال للجميع 

خيه!.
إعاال   أن  لاو  لناا  الشاالد  عمومااً 
املتيالفني قاد عمل عىل إثارة ضجيج عاخيل 
مالات مداه الدقاول الفارغة نظاراً لصغر 

حجمها وخفة وزنها.
خبادأ الباوق الشايطاني الذي كان سابباً 
اة إىل لذا الواقع »قناة  رئيسااً يف وصول األُمَّ
الجزيارة« بإصادار الددياد مان األصاوات 
الياععاة التاي تمكنت من جندلاة أصحاب 
األخاكار الساطحية، وذلاك بشان حماالت 
إعالمياة مداعياة للسادوعيّة جاراء األزمة 
الحاصلاة بينهام، ولاذا األمار الاذي جدل 
يتمايلاون  الفارغاة  الجماجام  أصحااَب 
ويصاحباون تلاك األصوات حتاى تصاعمت 
جماجمهم وأصدرت ضجيجاً واسع النطاق.
خدندماا أعلنات ماا أعلنتاه حاول عوعة 
نجال صالح وتولياه القيااعة، ضجت الدلب 
الفارغة بقوة حول لاذا املوضوع متجاللًة 
ُكلَّ املباعئ التي ضحينا من أجلها طيلة خرتة 

الددوان.

حينها نَِسايَت ماا مدناى أن تفرض تلك 
القوى شايصية تتوىل قيااعة األُُماْور عاخل 
البلاد، كاا محسان ولاعي 

والزبيدي وغريلم.
ال أتكلام عن الشايصية 
أن  الجزيارة  اععات  التاي 
خرضتهاا،  الدادوان  قاوى 
مدناى  عان  أتكلام  بال 
خرضهاا، واختيارلاا لهاذه 
مان  لال  الشايصيات، 
وبشاشاة  بسامتهم  أجال 
أجال  مان  أ   وجولهام؟، 
تمريار ُمَيّطط عارب أيٍّ من 

تلك الشيصيات!.
لنا نَِسيَت الدقول الفارغة 
أن الاذي اختاار لااعي ومحسان ومن عىل 
شاكلتهم ليكونوا أََعَواٍت لها، لو الذي اختار 
نجل صالح، أي أن االختيار ليل إال ختح باب 

أوسع لتمرير مرشوعهم.
الجمياع يدرف زياف لذا اليارب وحزب 
املؤتمر حينهاا تالىف املوضاوع بنفي مزاعم 

الجزيرة.
ولنا رضبة موجداة ألصحاب الجماجم 
الفارغة سواًء من الطرف املؤيد أَْو املدارض؛ 
الوصاياة  رخاض  مبادأ  نساف  املؤياد  ألن 
والتدخال اليارجاي يف خارض شايصيات 
تقوع البالع، وتجالل تضحيات الشدب طيلة 
الددوان، واملدارض تفاعل مع املوضوع بكل 
جدياة واندخاع مصدقااً قناة الجزيارة التي 
لام تتوقف عن االخارتاء والكاذب ضدنا منذ 
سانوات ونيس أنهاا كانت املرآة الشايطانية 
التي عكست إيجابية الددوان السدوعّي عىل 

البلد وتدمريه.
والداداء  مدناا  القطاري  التضامان 
للسدوعيّة لم يكن موجوعاً قبل بضدة أشهر، 
بال كان الدكل تماماً، ولكن ُوجد اليو  بدد 

خالخهما.
أي ليال لناك من يتضامان مدنا ويندع 
بأعدائنا من باب أحقياة املوقف ومظلومية 
الشادب، بل من بااب اليالف ماع بدضهم 
البداض؛ ولهاذا يجاب أن ال نُيادع ونُنجار 

برسعة تلك األصوات النفاقية.
ألن لاذه األصوات ساوف تيتفي بدد أن 
يتفقوا من جديد ويتداضدوا يف االخرتاء علينا 

وسفك عمائنا وإذْاَللنا.

أرقى وأعظُم ما خلق اهلل من البشر

إىل املغرر بهم.. ُحلم امليوُل مع ريح إعالم اأَلعداء!!
أحمد وقّصة الباص

وفـــــاء الكبســـي
 يف إحدى ليايل الصيف الحار والس�ماء صافية والقمر بدراً، الذ أحمد إىل 
البلكونة ليناَم فيها؛ هرباً من حرارة الصيف إحدى وما أن استغرق أحمد يف 

نومه إالّ وحلم بهذا الحلم...
كان�ت هن�اك حافلٌة كب�رة »باص« وبالق�رب منها كان يوجد ش�خص 

يهتف: »من يريد الجنّة فليصعد إىل الحافلة«.
ف�رح أحمد وذهب مرسعاً ليصعد بالحافلة؛ ألن نفس�ُه كان�ت تّواقًة إىل 
الجن�ة، وكان هناك الكث�ر ممن أرسعوا لصع�ود الحافلة، وم�ا أن امتألت 

الحافلة إالّ وأخذ سائُق الحافلة يسوقها برسعة جنونية.
كان أحم�د يرصخ للس�ائق ويقول له: تمهل وُس�ق برتيُّ�ث، ولكنُه كلما 

نادى السائق كان السائق يرسع أَْكثَ�ر وأَْكثَ�ر. 
نه�ض أحمد لرى ما بال ذاك الس�ائق ورسعته الجنوني�ة، وما أن نظر 

أحمد للسائق إال وأصابُه الذهول والفزع!!
أتدرون ملاذا؟!

ألن ذاك السائق ما هو إالّ إبليس!!
نظر إىل أحمد وتبس�م له بشكلِه املرعب، فنظر أحمد أماَمُه فإذا بهم عىل 
أبواِب جهنم، فلم يكن إبليس يقوُدهم إىل الجنة بل كان يقودهم إىل جهنم!!

فزع أحمد ورمى نفسُه من الحافلة لينجَو بنفسِه من عذاب جهنم.. 
اس�تيقظ أحمد وإذا به يف إحدى املستشفيات بقسم العظام وقد تهشمت 

وتكرّست ُكّل عظامِه.
ألنه رمى نفسه من البلكونة من الدور الثالث إىل الرصيف يف الشارع!!

حمد الله أحمد كثراً عىل أن الحلم ذاك لم يكن حقيقًة.. 
لم أرسد لكم هذه القصة للتسلية أَْو املتعة بل للعربة والذكرى.. 

فالحل�م هذا هو كابوس هذا العدوان الذي بدأ يف صورة حلم للبعض من 
املغرر بهم للحصول عىل املال والثروة.. 

فأحمد هو مثاُل املغرر بهم، فما أن سمع صوت الداعي يهتف بالجنة إالّ 
وأرسع دون أن يتحقق من حقيقة ذاك الداعي وحقيقة ما كان يدعوه إليه.. 
وس�ائُق الحافل�ة إبليس ه�و مث�ال للمنافقني حلف�اء الع�دوان إخَوان 
الش�ياطني أمثال عيل محس�ن والزنداني وغرهما، يظهرون بأنهم ُدعاة إىل 

الجنة وما هم إال دعاة إىل أبواب جهنم.. 
رس�التي لكل مغرر به أن ع�ودوا إىل الحق، ع�ودوا إىل أوطانكم، فمهما 
كان�ت العواق�ب وخيم�ًة، ولكنها س�تكون أه�وَن من خرسانكم ألنفس�كم 

وألوطانكم بل وخرسان اآلِخَرة.. 
أما آن األوان بأن تعودوا إىل ُرشدكم، وإىل صف وطنكم، وإىل التكفر عن 

ذنوبكم وأخطائكم يف حق وطنكم وشعبكم!!.. 
ع�ودوا إىل تحري�ر أرضك�م من دنَ�س املحتل�ني والغ�زاة وواجهوا هذا 

العدوان الغاشم عىل بلدكم.
قلوبنا مفتوحة لكم قبل أيدينا.. 

فصوت العقل يجب أن يتغلب عىل صوت الحرب والفرقة.. 
إتقوا الله يف هذا الوطن واعلموا أن الوطَن يتسع للجميع.. 

أن تعودوا متأخرين خراً من أال تعودوا.

 ملاذا نصدُِّق 
الدعاياِت املغرضَة؟!

التواصال  ومواقاع  اإلخبارياة  املواقاع  بداُض  تداولات   

االجتَماعي وكذلك بدض الفضائيات التي تدّوعت االصطياَع يف 

املاء الدكر وإحداث الفتنة وتصديرلا للشدوب مؤخراً تقاريَر 

إخبارياة مفاعلاا أن تحالَُف عول الدادوان ممثلة يف أجهزتها 

االساتيباراتية تدِكُف عىل وضع مباعرات تفرض من خاللها 

أَْطَراخاً مدينة عىل الشادب اليمناي وإيصالها إىل الحكم تحت 

وصايتهاا.. وقد وجدت لذه الدعاياات املغرضة من يهلل لها 

ويرّحاب بها يف الداخل اليمني، غري مدركاني أن الددواَن الذي 

تتدرض له اليمن للدا  الثالث عىل التوايل قد تم شانه بسابب 

رخض الشادب اليمناي للوصاياة اليارجية واملطالباة ببناء 

عولاة يمنية حديثة تكون لي سايدة قرارلاا، مدتربين لذه 

الدعايات بمثابِة انقاذ مَلن خقدوا شادبيتهم وصاروا يياخون 

من االحتاكا  لصندوق االنتيابات، ولو ماا يؤّكد أن الطرف 

السايايس الذي ال يدرتف باآلخر ويدمل عىل محاربته واختدال 

املشاكل له؛ بهدف إزاحته عن طريقه وتوجيه إَليه االتهامات 

الباطلة لو الطرف الفاشال والداجز وغري الواثل من نفساه 

وصاوالً إىل كساب ثقة الشادب إليصاله إىل السالطة باإَراَعة 

شادبية وليل بإَراَعة اليارج حينما يحصحص الحل وتُجرى 

االنتيابات الربملانية والرئاسية واملجالل املحلية؛ وذلك لسبب 

بسايط، ولو أنه ال يمتلك رؤية وال برنامجاً سياساياً يدرضه 

عىل الشادب ويناخال من خالله عىل ثقتاه.. وأيضاً خإن لذا 

الطرف الذي يلجأ إىل مثل لذا األسالوب أَْو النهج إللغاء اآلخر 

لم يؤمن بداُد بالديمقراطية وال بُحرية تقبُّل اآلخر مهما كان 

متدارضاً مع توجهه الفكري والسيايس. 

 صحياٌح قاد يداوع لاذا التارصف إىل أن لاذه األَْطاَراَف 

تداوعت يف املايض عىل الهيمنة والسايطرة خدماًة ملصالحها 

ااااة عىل حسااب مصالح الشادب والوطان؛ ولذلك  الَياصَّ

خإنهاا تنزعاج ممن تراه الياو  يف الوضع الجديد قاد أَْصبَاح 

مناخسااً لها ويقُف حائالً عون خرض ما تريده بالقوة.. وعليه 

خليل أما  لذه القوى السياسية إال استيداب طبيدة املرحلة 

الحالية وما أخرزته من خيارات؛ بهدف التغيري وقطع الطريل 

تماماً أما  عوعة االساتبداع والهيمنة من قبل طرف واحد َوأن 

تؤمن وتادرك جيداً أنه ال مجاَل أبداً إللغاء اآلخر وعد  القبول 

به وأن التدايَش السالمي بني ُكّل القوى السياساية امليتلفة 

أَْصبَااح رضورًة حتمياة ووطنية بل وحقيقة مسالماً بها ال 

يستطيع أي طرف تجاوزلا.. ومن يحاول خْرَض رأيه الفرعي 

خسايكون ملفوظاً من قبل الشادب اليمني الذي شاب أبناؤه 

عان الطوق وأَْصبَاحاوا يتمتدون بوعاي وإعراك يميّزون من 

خاللهما بني ما لو حل وما لو باطل.. وبني من يدمل ليدمة 

املصلحاة الوطنياة الدليا ومن يسايرلا ويجريلا لصالحه.. 

والحكام كما أرشنا آنفاً لو صنادوق االقرتاع الذي من خالله 

سايحصل الطرف السايايس املوثوق به شادبياً عىل ثقة أَبْنَاء 

الشدب اليمني إليصاله إىل الحكم وحينها سيكون الشدب لو 

املرجدياة وباعتباار أن الوطن لو اإلطار الاذي يتحرك عاخله 

لذا الطرف أَْو ذاك والذي بال شاك ساييضع للمحاسبة خالل 

خارتة الحكم املحدعة لاه واملنصوص عليها يف الدساتور وعىل 

أََساااس ما يقدمه من خدمات للشدب والوطن سيتم التقييم 

لتجديد الثقة به أَْو ساحبها منه شادبياً.. ويبقى التأكيد لنا 

بأنه مطلوب مان الجميع حالياً التصدي للددوان وأن يداخدوا 

عن ساياعة الوطن اليمني واستقالله وتحرير قراره السيايس 

مان الوصاياة اليارجياة َوأن يدملاوا بإخاالص بدياداً عان 

املناكفات واملصالح الضيقة األُُخل.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف
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سياستُها قمٌع وانتهاٌك واستدباٌع ورضب الضديف 
ليل املدنى بالضديف لنا الضديف ماعياً أَْو عسكرياً 

أبداً. 
ختفكريُلاا بدياٌد ُكّل البُدد عن لاذه األُُماْور، خهي 
أَْكثَار ما يييفهاا أن تكون قوياً ثقاخيااً خكرياً تمتلك 
وعياً يمّكنك من كشافها وخضحهاا ومواجهتها، لذا 
ماا يييفها، أن تدرف مكمان قوتها ومكمن ضدفها 
ختتمكان بأساهل الطارق وبأبساط اإلْمَكانياات من 
القضاء عىل رشلا َوعْحض خططها وتحطيم أحالمها 

عىل صيرة وعيك.
لذه لي القضية بسهولة.

خالدجاوُز الشامطاء أمرياكا ال يمكان أن تغاماَر 
بنفساها واقتَصاعلاا وجنوعلا أما  شادوب واعية 
بَمن لي وَمن لم شدوب ال ييطفها بريل الشدارات 
الزائفة والحرياة املقيدة والحقوق املنتهكة؛ لذلك لي 
تطرح ُكّل غلها وثقلها عىل الشادوب الضديفة خكرياً 
وثقاخيااً الشادوب التي ال تجارؤ أن ترخع رأساها يف 

حضور اسم أمريكا.
شادوب ظنات أنها بساكوتها عْن ماا تتدرض له 
مان إذْاَلل واساتدباع ونهاب للثروات يداد ذكاًء منها 
وحفاظاً عىل عمائها من اإلراقة، لكن لل خدالً لذا ما 
حصل لل تركهم الشايطان األَْكرَب وشأنهم ويكفيهم 

أنهم مهاعنون وخاضدون لها خال تمسهم نارلا؟
ما رأينااه لو الدكل، خهي تربهام وبقوة، لم 
يَُربون من الجهتني، من أمريكا ومن الله تداىل الذي 

زاعلم ذلاة وخزياً خوق ما لم علياه ومّكن أعداءلم 
منهام وساّلطهم عليهم لتهاونهم يف نرُصة أنفساهم 
ولو أنهم بيّنوا اعرتاضهم وسايطهم من ممارساات 
أمريكا الظاملة بحقهم باأي شء، لو رصخوا بموتها 
وكرلهاا، لاو بينوا لهاا أنهم ليساوا مساتددين بأن 
يكونوا أغنامااً يف حظريتها والله لياخت وَلدملت لهم 
ألف حسااب َواتجهت إىل منهم مستددون أن يوشموا 

بوشم عبوعيتها. 
لاو أنهام خدلوا كماا خدلت الشادوب الحارُة التي 
واجهت الغطرسَة األمريكية بكل قوة وإباء ووقفت يف 
وجه طوخانها كالجبل الشامخ عون انحناء َلكان خرياً 
مان لذا املصري امُليازي والدبوعية املقيتة للشايطان 

األَْكرَب.

لن تخرجوا من حظريتها  حتى تتحّرروا فكرياً 

إن َعادوا، فلن َيخسر جميُعنا َشيئاً!

الصرخة طوفان يزلزل عروش املستكربين

شغلتونا بالصرخة يا َأْنَصار اهلل..!

وباء الخيانة!
إبراهيم عبداهلل الرحبي 

عاخاكم اللُه وحفظكم من 
رش األوبئة.

الجميع يدلم بانْتَشار وباء 
الكولريا يف اليمن الذي تسابّب 
عارشات  وإصاباة  وخااة  يف 

اآلالف.
- عول الددوان املتهم األول، 
ومان املتوقاع أناه قد يشان 
حرباً بيولوجياة أُْخَرى كوباء 
الطاعون أَْو السال أَْو الجمرة 

اليبيثة وَغريلا. 
وبغاض النظار َمان لاو 
املسبب لوباء الكولريا خقد أثمرت جهوع وزارة الصحة يف تقليص 

حاالت اإلصابة وبإذن الله القضاء عليه.

* وباء الييانَة
أساتغرب ملاذا لم يتم إعراُج وتصنيُف )الييانَة( ضمن أخطر 
األمراض َواألوبئة التي تفتك بالدول بل وتبيد شدوباً بأكملها. 

كالييانَة التي قا  بها أخراع من الهنوع الحمر يف تيابُِرلم مع 
املستدمر ضد قبائلهم وشدوبهم يف القارة األمريكية.

جميدناا يدرخاه كيف خاد  أولئك اليوناُة املساتدمَر )إباعة 
جماعياة( لشادبهم َونهاب لثرواتهام واساتدباعلم وكل لذه 
الجرائم )باسم الحملة التبشري( من قبل الغازي املحتل ألرضهم، 
أولئاك الاذي قدموا له كاخئاه املدلومات والتساهيالت وبدورلم 
اخاذوا من املساتدمر كاخة الضماناات والوعاوع الكاذبة، حقل 
املحتل ما جاء ألجله َولم يحقل اليونة أي مكاسب ولم تقم لهم 
قائمه خالذي لم يمت بسبب القتل ومهانة االستدباع مات بسبب 

األمراض واألوبئة التي جلبها املستدمر.
- الييانَاة أخطر األماراض التي ال تدالاج بالدقاقري الطبية 
َولي تلاك األمراض التاي تصيب املناخقني وقاد تنترش وتتحول 
إىل وباء يصيب أي مجتمع مرتاٍخ، مما يسابب يف خساارة الدنيا 

وخسارة اآلِخَرة.
نحماد الله ونشاُكُر خضَله الاذي أندم علينا وحصان غالبية 
شادب اليمان من وبااء الييانَة بأقاوى لقاح.. إناه )التحصني 
الرباني( الاذي نقل إلينا من أجداعنا األوائال وحفظه يف أصالبنا 

َونورثه إىل ذريتنا بإذن الله. 
* انطالقااً مان نتائاج التحصاني الرباني، تحركات )الفرق 
املتيصصة( من قبائل اليمن وجيشاه ولجانه الشدبية يف أَْكبَار 
وألام وأرشف حملة ملكاخحاة وباء الييانَة واساتئصال ألذناب 
أمريكا وإرسائيل من تراب اليمن الطالر َوتحرير مقدساتنا من 

الرجل أمريكا َوبني صهيون 
- إخساعلم لألرض ال يجوز السكوت عليه؛ امتثاالً واستجابًة 

لقول الحل سبحانه 
}َظَهَر اْلَفَسااُع يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدي النَّاِس ِليُِذيَقُهم 

بَْدَض الَِّذي َعِملُوا َلَدلَُّهْم يَْرِجُدوَن.
صدق الله الديل الدظيم.

عبدالمنان السنبلي
ُه رسائيل  أحياناً يدتب عيلَّ البدض ملاذا أنا يف بدض الحاالت أتوجِّ
إىل األَْطَراف اليمنية املوالية للددوان واساتدطفهم بالدوعة، متمنياً 
لهام لاو أنهم يتداركاون ماا خاتهم من تفرياٍط بحل لاذا الوطن 
محساوباً كان أَْو غاري محساوب وأن يفكاوا ارتباطهام مع قوى 

الددوان ووووو ….، ولنا أحب أن أوضح ملاذا أنا أتدمد ذلك.
ألنني برصاحٍة شديدة ال أريد للحزب أَْو الجماعة أَْو الفئة أَْو أو.. 
أن ينتارصوا وحدلم منفرعين وبمدزٍل عان اآلخرين، ولكني خقط 
أرياد لليمان كلها أن تنترص، ولان تنترص اليمن بطبيداة الحال إال 
بكل أَبْنَاءلا أَْو عىل األقال بمدظم أَبْنَائها! خإذا انترصت اليمن خإن 

الجميع حتماً سيكونون منترصين!
مان لذا املنطلل خإنناي أرى عائماً أنه من الروري أن نساير 
ُكّل إْمَكاناتنا وقدراتنا لكل ما من شأنه أن نتمكن من سحب أَْكبَار 
عدٍع ممكٍن من إخَواننا املغرر بهم لناك من تحت عباءة قوى الرش 

وتحالاف الدادوان وإعاعتهم إىل الصاف الوطني حفاظاً عىل ماا تبقى من وحدتنا 
ونسيجنا االجتَماعي املتهتك بفدل عوامل التباين وانددا  الثقة بني جميع األَْطَراف.
وإال ماا جادوى إصدار قاراٍر مثاالً بالدفو الداا  إذا كنا ال ندي 
ماا لاي متطلبات ومقتضياات مثل لاذا الدفو، أوما لاو املرجو 

واملستفاع من وراء مثل لكذا قرار؟!
أليل الدفو الدا  يدني أننا توصلنا إىل حقيقٍة مفاعلا أن الوطن 
لو ملٌك للجميع ويجب أن يتساع لكل خئاته وتشكيالته السياسية 
واأليدولوجية أ  أنه خقط ملجرع إثبات حضور وإسقاط واجب؟!

باختصاار ال أعتقاد أن لنالك يمنياً واحداً يحب وطنه وشادبه 
يرغاب يف أن يارى اليمان متداعياة البنياان واألركان أَْو أن يساوع 
شادبها مظالر الكرالية والبغضاء إال إذا كانت له يف ذلك مصلحٌة 
ااااة، وبالتاايل خإناه ال ينبغي علينا خقاط أن نفتح  أنانياٌة َخاصَّ
ذراعينا ملن أراع الدوعة، وإنما أن نسادى جالدين وميلصني لفدل 
ُكّل ماا يمكن أن يدني إخَواننا لناك عىل الدوعة إىل أحضان الوطن، 

ولن نيرس جميداً!

محمد الشمهاني
منذُ أن ظهر هذا املرشوُع العمالُق الذي أّسس�ه الشهيد 
القائ�د بُغية التح�رر من الكهنوت والوصاي�ا الخارجيِة لم 
يتواَن الع�دو يف محاربة املرشوع الُق�رْآن�ي الذي يخافون 
من انْتَش�اره )والله متم نوره ولوكره الكافرون( إذاً حينما 

نستش�عر معاني تجل�ت فيها الرصخة لن نج�د إاّل معانَي 
للعظم�ة والحري�ة واعالء راي�ة الله، فنعم الرج�ال هم َمن 
طابق�ت اقوالهم افعالهم، أال وهم رجاٌل )صدقوا ما عاهدوا 
الل�ه عليه( باع�وا أنفس�هم وأَْم��َوالهم من الل�ه فكيف ال 
ينرصه�م وهم من أرعب�وا عدوه؟!، فال غ�رو وال عجب أن 
تحش�د األَُم�م ملواجهه طوفان الحق الذي س�يقتلع عروش 

الطغي�ان م�ن جذوره�ا، وال غ�رو أن رج�ال الل�ه عندما 
يرصخون تتقلب وترتجف قلوب أَْعَداء الله قبل أجس�ادهم، 
فضالً عن الرعب الذي يطال املرجفني من حلفائهم، فلماذا 

يزعل هؤالء إاّل ألننا تربأنا من أَْعَداء الله أم ألنهم منهم.
فلنرصخ ولنرصخ ولتمت أمريكا ولتمت إرسائيل ولتحل 

اللعنة عىل اليهود ولينرص الله اإلْساَلم. 

 محسن علي الجمال
كثاريٌ مان النااس يف أَْوَسااط مجتمدنا اليمناي تركوا 
إرسائيل لألساف وتوّجهوا يف الداخل ملحاربة شدار أَنَْصار 
اللاه والاذي يُدَرُف بالرصخة لدادة أَْسابَاب، ربما البدض 
بدون وعي، والبدض اآلخر ممن ال يزال ضحيًة لشاائدات 
الحارب اإلعالمية التضليلية القذرة واالساتهداف املمنهج 
الاذي مورس ضدلم يف الحروب الساّت آناذاك َوال تزال إىل 
اليو  خالل الحمالت التشاويهية املغرضاة ضدلم والذي 
يقاو  بهاا ضدفااء النفاوس وأَْعاَداء الديان، من مرىض 

الدالات املزمنة.
اااة بمكاون أَنَْصار  البدض يدتقاد أن الرصخة َخاصَّ
اللاه خقاط، ولكن لو رجاع إىل الُقااْرآن الكريام الذي لو 
مصدرلاا لوجد أنهاا للمؤمنني جميًدا عون اساتثناء؛ ألن 
الواقاع واملدطيات واألحاداث تثبت أنها ساالح خدال كما 
سابل أن أثبت جدوائيته ضد اليهوع والنصارى واملناخقني، 
ومان لم يتثقف بثقاخة الُقاْرآن منهم سايكون حاله حال 
أولئك الذين يتناساون آيات الله ويرمونها خلف ظهورلم 
ويساَدون نحو بدض الدلمااء ليقدموا ختااوى بصحتها 
ولل تجوز يف املساجد أّوالً.. ولو رجع إىل الُقاْرآن ملا احتاج 

إىل ُكّل لذا كله.
ولنناقشها مداً.. حني نقول إنها من الُقاْرآن.. لي خدالً 
كذلك.. خدندما نقوُل الله أَْكبَار.. أليساما يكرب املسالمون 
يوميًّاا خمل مرات بمكربات اآلذان، باإلَضاَخة لرتعيدلا يف 

الصالة. خمن منكم ال يكرب يف صالته؟!
وعندماا نقول املاوت ألمرياكا.. املوت إلرسائيال.. الله 
سابحانه وتدااىل عندماا يصف غياظ اليهاوع والنصارى 
للمسلمني يصفهم بقوله: »واذا خلوا عضوا عليكم األنامل 
من الغيظ.. قل موتوا بغيضكم«.. وكما قال الشهيد القائد 

السايد حساني بدر الديان الحوثاي- رضوان اللاه عليه.. 
كان باإلْماَكان أن نقول املوت ألمريكا وإرسائيل وخرنساا 
وبريطانياا، ولكن قاد اخترصت لذه الدباارات يف أمريكا 
باعتبارلا أ  اإلرلاب والشيطان األَْكبَار.. واملوت لربيبتها 
اة  إرسائيال الغادة الرسطانية املزروعاة يف خاارصة األُمَّ

الدربية واإلْساَلمية.
كياف  َويقاول:  البداض  يأتاي 
وأمرياكا  ألمرياكا  املاوت  بتقولاوا 

بداخلها مسلمني.!
لنا يا أخي اللاه يقول لنا َجميداً 
يف آياات رصيحاة )ال يَنَْهاُكاُم اللَّاُه 
يِن َوَلْم  َعِن الَِّذيَن َلاْم يَُقاِتلُوُكْم يِف الدِّ
ان ِعيَاِرُكاْم أَن ترََبُّوُلْم  يُْيِرُجوُكم مِّ
يُِحابُّ  اللَّاَه  إِنَّ  إَِليِْهاْم  َوتُْقِساُطوا 
اْلُمْقِساِطنَي. إِنََّماا يَنَْهاُكاُم اللَُّه َعِن 
يِن َوأَْخَرُجوُكم  الَِّذيَن َقاتَلُوُكاْم يِف الدِّ
ان ِعيَاِرُكْم َوَظاَلُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم  مِّ
أَن تََولَّْوُلْم َوَمان يَتََولَُّهْم َخأُوَلِئَك ُلُم 

الظَّاِلُموَن(.
ولنا نقصد القائمني عىل السلطة 

واملتحكمني بزما  األُُماْور، أما الشدب 
األمريكي خهو شادب ميدوع مثله مثل غريه بالشدارات 

الرباقة ملا يسمى الديمقراطية وحقوق اإلنَْسان... إلخ.
وتساتمر األقاويل الركيكة واملهاترات خيقول البدض.. 
بتقولوا املوت ألمريكا وإرسائيل وسط املساجد وما عالقة 
املسااجد بأمريكا وإرسائيل.. خدالً أخي ألننا لم ندد نفهم 

ماذا تدني الصالة وماذا تدني املساجد وما لو عورلا.
خدندما نرعع بهتاف الرصخة من أَْوَساط املساجد.. الله 
قال لرسوله »براءة من الله ورسوله إىل الذين عالدتم من 

املرشكاني« اىل أن قال سابحانه: »َوأَذَاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُساولِِه 
ِكنَي  إىَِل النَّااِس يَْوَ  اْلَحجِّ األَْكارَبِ أَنَّ اللََّه بَِريٌء ِماَن اْلُمرْشِ

َوَرُسولُُه«.. 
لكاذا اقتضات أوامر الله ورساوله للتربؤ مان اليهوع 
والنصارى ولو يف جبل عرخة بداخل مكة.. خهل مساجدنا 
أخضل من املساجد الحرا  بمكة ومن 
جبال عرخة حتى ال نتاربأ من اليهوع 

والنصارى خيها؟!.
ونجاي وأن واحاد بقاول: كياف 
بتقولوا املاوت ألمريكا وإرسائيل وال 
قد ابرسنا أمريكي قتلتوه ما بيموتوا 

إاّل اليمنيني.
يَاا  جميدااً..  لناا  بيقاول  اللاه 
أَيَُّهاا الَِّذيَن آَمنُاوا اَل تَتَِّياذُوا اْليَُهوَع 
َوالنََّصااَرٰى أَْوِليَاَء ۘ بَْدُضُهاْم أَْوِليَاُء 
نُكاْم َخِإنَُّه  بَْداٍض ۘ َوَمان يَتََولَُّهم مِّ
ِمنُْهاْم.. خالذي بيقاتال يف صفوخهم 
قال الله خهو منهم.. اش عاع تشتي 

بدد كال  الله.
ويف الددوان عىل اليمن الكثري من 
القاعة اإلرسائيليني واألمريكيني الغزاة 
قتلاوا عندنا يف اليمان بربات القاوة الصاروخية ومنها 
رضبة توشاكا الشاهرية التي اساتهدخت الغزاة واملرتزقة 
ببااب املنادب.. واذا عاعك اتكابار وما تصدقاش خهذا ما 
عاعوش علينا خقد أَْصبَاح عندك عاء يجب أن تسأل الله أن 

يشفيك منه ولو قساوة القلب.
وأَْكثَار من ذلك.. 

ونحان عندما.. نقاول اللدنة ع اليهوع.. الله سابحانه 
وتداىل لدن الظاملني والكاخرين واليهوع والنصارى يف كتابه 

الدزيز ولم نأِت بجديد يف ذلك.
والنارص لإلْسااَل .. اإلْسااَل  ساينترص؛ ألنه عيان الله 
وناوره, والله قد تكفل بإظهاره حني قال »والله متم نوره 
ولاو كره الكاخرون«.. ويف آية أُْخَرى قال »ويأبى الله إاّل أن 

يتم نوره ولو كره املرشكون«.
اليهاوع والنصاارى  أن مان خطاورة  املشاكلة  لكان 
اساتطاعوا اخرتاق املسالمني حتى أَْصبَاح البدض يداخع 
عنهم بادالً من أن يحمل الدداء ضد أَْعاَداء الله َوكما امره 
اللاه، َويجاي لاك يداخع عان أمرياكا ويقول لنا اساكتوا 

شغلتونا بالرصخة.
الله سابحانه وتداىل يا أخي يريد منك موقفاً باللساان 
والفم، باإلَضاَخة إىل موقف ضد أَْعَداء الله بالقلم والساالح 
وبكل ما يمكن أن تدلن به الدداء لهم َوالله يقول للجميع.. 
اَر َواَل يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّياًْل  »َواَل يََطئُاوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّ

إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح«.
تجاي تقول له انت يا أخي ضد الددوان.. قال كيف الله 
املستدان.. وضد إرسائيل.. َويقول لك إرسائيل رأس الرش.. 
ويدارف جيداً أنها مشااركة يف الددوان عىل اليمن بشاكل 
رئيايس وتقصف الدديد من األَبْريَااء يف اليمن ولكن عندما 
يسامع الناس يهتفاون بالرصخة.. تجاده بيحنج أمريكا 
وإرسائيل, وكذاب من بيقول أنه سيقاتل أمريكا وإرسائيل 
بساالحه, ومايشتيش يغثيها بفمه أَْو يزعلها أبداً برتعيده 

للرصخة.
ويف نفال الوقت ياا أخي أمرياكا ما بتقاول املوت لك 
وتكتفي.. بال إنها أتت بطوايرلا وجنوعلا وساالحها اىل 
أرضك ووطنك لقتلك َوأن ما قتلوك خليستدبدوك ويقهروك 
ويذلوك تحت أقدامهم.. والواقع خري شاالد.. أليل لكذا 

يكفي.!
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معظُم بواعث التفرق هي: البغي، والحس�د. والبغي والحسد منبعه هو: النظرة 
الش�خصية، مصال�ح ش�خصية، حقوق ش�خصية، أَْه�َداف ش�خصية، ومقاصد 

شخصية.]يف ظالل ععاء مكار  األخالق الدرس األول ص: 11[
أولئك الذي�ن تفرقوا من بعد أنبيائهم، أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي هو 
الحس�د. البغي من بعضهم عىل بعض اعتداءهم، ومتى ستعتدي عىل أخ لك يف الله 
وأن�ت وهو منطلق�ان يف ميدان العمل لل�ه بإخالص لله.]يف ظاالل ععاء مكار  

األخالق الدرس األول ص: 11[

}الَِّذي�َن تََفرَُّق�وا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َم�ا َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت{البينات التي ترس�م لهم 
طريق�ة واح�دة يس�رون عليها ف�ال يتفرق�ون وال يختلفون، بين�ات كيف يكون 
توحده�م، بين�ات بكل م�ا تعنيه كلمة بين�ات أي واضحات، هم تفرق�وا واختلفوا 
م�ن بعد ما جاءتهم بين�ات، ماذا يعني عندما يحصل ه�ذا اإلختالف والتفرق بعد 
البينات؟ أليس معن�اه تعمد ولهذا قال: }َوأُوَلِئَك{ من يتفرقون ويختلفون من بعد 
ما جاءه�م البينات}َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{.]ساورة آل عمران الدرس الرابع 

عرش ص: 16[

عندما تجد اختالفاً بعد نبي من أنبياء الله، تأكد بأن الطرف املخالف هو يخالف 
ع�ن علم، هذه قاعدة هنا ثابتة، وتك�ررت يف أكثر من آية مخالفني عن علم، لم يعد 

هناك مجال أن تتأول له عىل اإلطالق.]سورة البقرة الدرس التاسع ص: 27[
االخت�الُف ال يكون س�ببه وال منبعه ش�يئاً من جهة الله، تقص�راً يف بيناته، أو 
قصوراً يف تبليغ رس�له عىل اإلطالق، منشؤها فئات أخرى. ]سورة البقرة الدرس 

الحاعي عرش ص: 3[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

 برنامج رجال اهلل : الهوية الإميانية

هدى اهلل واسع.. ومجاالُت النفس التي انطلق )الهدى( لتزكيتها واس��عة.. ومشاكُلها كثرية
  - خاص:

ذكرناا يف تقريار الدادع الساابل عان 
محاارضة ]ملزماة[ الهوياة اإليَْماانياة 
اآلثار الذي يرتكهاا اإليَْماان باا]املالئكة، 
التقريار  لاذا  ويف  والرسال[..  والكتاب، 
سنساتكمل ماا جااء يف لاذه املحاارضة 

القيمة من مدلومات رائدة جداً.. 

جميُع األنبياء كانوا على )روحية، 
ونفسية ( واحدة:��

أّكد َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- أن أنبياء الله عىل 
اختالف أزمانهام كانوا متحدين يف الهدف 
والنفساية والروحية، حياث قال: ]تجد يف 
أنبيااء الله - عىل الرغم مان كمالهم، لم 
يف أنفساهم, باعتبار الظاروف، وباعتبار 
نوعياات األمام التاي بدثاوا إليهاا - تجد 
وحدة األنبياء، روحية األنبياء الواحدة عىل 
اختاالف الزماان والفارق الكباري بني ُكّل 
نباي ونبي، تشادر وكأنك أماا  مجموعة 
من التالميذ عاشاوا يف زمان واحد، وتلقوا 
تدليمهم عىل يد أساتاذ واحد، لذا نفساه 
لو شاالد حاي عاىل أن بإماكان منهج 
الله سابحانه وتداىل، ولدياه أن يبني أمة 
متوحادة.. مان الاذي يقارأ أخباار أولئك 
األنبيااء ثام ال يلمال أناه أماا  روحية 
واحدة، ونَفساية واحدة؟ تقارأ عن نوح، 
عان إعريل، عن إبراليام، ولكذا، ولكذا 
إىل أن تصال إىل نبينا محماد )صلوات الله 
علياه وعىل آلاه( إذا بك ترى نفساك أما  
مجموعاة واحادة، كلهاا عىل قلاب رجل 
واحد، نظرتها إىل الحياة واحدة، التمامها 
بدبااع الله واحد، تفانيهاا يف ميدان الدمل 
من أجل الله واحد, عالقتها بالله سبحانه 

وتداىل، منطلقها واحد[.. 

ُق َبنْيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه{ معنى: }الَ ُنَفرِّ
ورشح َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه- رشح اآلياة 
الساابقة كاآلتاي: ]ولان تفرق، مسارية 
واحادة، روحية واحادة، نفساية واحدة، 
وعمل واحد، ال بد أن تؤمن بهم، وإيَْماانك 
بهم لو إيَْماان أيضاا بددل الله وحكمته 
ورحمتاه؛ ألن ُكّل رسال اللاه لام رحمة 
لدبااعه، وكل رسال اللاه لام بمقتاىض 
حكمتاه؛ ألناه لاو امللاك، لو الارب، لو 
اإللاه، وكل البارش عبيد له خاال يمكن أن 
يرتَكهام عون أن يبانّيَ لهام ماا يهديهم، 
عون أن يكاوَن لسالطانه نفاوذٌ خيهم عن 
طريال كتبه ورساله. لكاذا املؤمنون }الَ 
ن رُُّسِلِه{ )البقرة: 6م2(..  ُق بنَْيَ أََحٍد مِّ نَُفرِّ
واملسلمون لم الوحيدون اآلن يف إيَْماانهم 
ن  ُق بَانْيَ أََحٍد مِّ عاىل لذا النحاو: }الَ نَُفارِّ
رُُّساِلِه{ )البقارة: 6م2(. لكان اليهاوع ال 
يؤمنون بدياىس وال بمحمد، والنصارى ال 
يؤمنون بمحمد )صلاوات الله عليه وعىل 
آله( خهم مفرقون بني رسل الله، أما نحن 
- والحماد للاه - خنحن مؤمنون برساله 
جميداا, ماوىس وعياىس ومحماد ومان 

سبقهم من أنبياء الله[.

مفارقة غريبة:��
وتطرق َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه- إىل مفارقة 
غريباة يديشاها املسالمون، حياث قال: 
]رساول اللاه محماد )صلوات اللاه عليه 
وعاىل آله( اإليَْماان برساالته، الدمل وخل 
ما لادى إلياه وأرشاد إلياه, لو يجّساد 
اإليَْماان الذي ال تفريل خيه بني رسل الله، 
ولكان لو عرضنا أنفسانا وواقدنا عىل ما 
كان لدى رساول الله مان إيَْماان وعىل ما 
أراع رساول الله )صلوات اللاه عليه وعىل 
آلاه( ولذا القارآن الكريام أن نكون عليه 
لوجدناا أنفسانا بديديان جادا وابتداعنا 
عن محماد )صلوات الله علياه وعىل آله( 
يف واقدناا ملموس، ولاو ابتداع أيضا عن 
بقية األنبياء.. بل سانرى أنفسانا - ولو 
املوضاوع الذي نريد أن نتحادث عنه لذه 
الليلة - كيف أننا أيضا بديدون عن موىس 
ومتأثارون باليهاوع، عن روحياة موىس، 
عان التماا  موىس، عان جدياة وحركة 
املفسادين  إىل  نميال  وأَْصبَحناا  ماوىس، 
الذيان تنكروا لرشيدته، وتنكاروا للتوراة، 
وتنكروا ملحماد، وتنكروا للقرآن، أليسات 
أيضااً  ونحان  ملاوىس؟..  مفارقاة  لاذه 
النصاارى،  إىل  ونلتجائ  نفاارق عياىس، 
ونتاوىل النصاارى الذين لم اليو  ليساوا 
عاىل منهاج عياىس، اليهاوع الياو  وقبل 
اليو  الذين ليساوا عاىل منهاج موىس وال 
عىل طريقته وال عىل كتابه، رأينا أنفسانا 
مبايناني ملحماد )صلوات اللاه عليه وعىل 
آله(، ثم رأينا أنفسانا أما  موىس وعيىس 
يف القرآن, وأما  اليهوع والنصارى يف واقع 
الحيااة خاإذا بناا وراء اليهاوع والنصارى 
وبديديان عن ماوىس وعياىس ونحن من 
ن  ُق بَانْيَ أََحٍد مِّ نقاول يف إيَْمااننا: }الَ نَُفرِّ
رُُّساِلِه{ )البقارة: 6م2( ألن ُكّل واحد من 
أنبيااء الله, يف حركته, يف مساريته ما أنت 

بحاجة إىل أن تهتدي به[.

ُشبهٌة.. خبيثة:��
وأشاار َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه- إىل شابهة 
خبيثاة يطلقهاا اليهاوع، وكيفياة الارع 
عليها، حياث قال: ]أحياناً يقاول اليهوع: 
نحن وأنتام ميتلفون يف محمد ومتفقون 
عاىل موىس، ملاذا ال ننطلال جميداً عىل ما 
نحن متفقون عليه؟ وقد يقول النصارى: 
نحن وأنتام مؤمنون بدياىس وميتلفون 
يف محماد، ملااذا ال ننطلل جميدااً عىل ما 
نحن متفقون عليه؟. نقول لهم: إنما آمنا 
بموىس وعيىس عن طريال محمد خإذا لم 
تصح نبوتاه خال صحَة للنبوات الساابقة 

قبلها لدينا[.
يِن  اَن الدِّ َع َلُكم مِّ وأضاف أيضااً: ]}رَشَ
َماا َوصَّ ِباِه نُوًحاا َوالَّاِذي أَْوَحيْنَاا إَِليَْك 
يْنَاا ِبِه إِبَْراِلياَم َوُموىَس َوِعيىَس{  َوَما َوصَّ
)الشاورى: 13( إىل آخر اآلياات لذه. لذه 
رشيداة الله الواحدة، ونحن عندما ننطلل 
يف اإليَْمااان بهذا، أو بهذا بدد لذا اإليَْماان 
أيضا بمجموعهم كرسل لله لو استجابة 
للاه سابحانه وتدااىل، ولذا لو ماا كان 

يريده من اليهوع ومان النصارى أن يقول 
لهم لو من يبدث الرسال. خالرسول الذي 
أنتام تؤمنون باه موىس، والرساول الذي 
تؤمناون به عيىس الذي بدثه وأرساله لو 
اللاه الذي بداث محمد وأرساله، خلماذا ال 
تؤمناون باه؟ له األمار وحده، لاه الحكم 
وحده، لاه التدبري وحده، لاو الذي يبدث 
من يشااء من رسله متى ما شاء ومن أية 
خئة شااء، خإيَْماانك بالله يفرض عليك أن 
تؤمن بهاذا النبي كما آمنات بالنبي الذي 
قبلاه، أن تؤمان بهاذا الكتاب كماا آمنت 
بالكتااب الاذي قبله، بل نحان يف إيَْمااننا 
نحن املسالمني بموىس وعيىس وغريه من 
األنبيااء الساابقني إنماا كان عان طريل 
إيَْماانناا بمحماد وبالقارآن، خلوال محمد 
ولاوال القرآن ملا صح لناا إيَْماان بهم، وملا 

عرخنالم، وملا اعرتخنا بهم[.

ثقافة مغلوطة:��
تجويزُ وشرعنة )االختالف(.. والرد على 

ذلك:��
واساتنكر َساَلُ  اللِه َعَليِْه- من يبيحون 
عاىل  األماة،  يف  )االختاالف(  ويجاّوزون 
أسااس مبادأ )االجتهااع(، يف محارضات 
يف  رائداة، ولناا  رعوعه  كثارية، وكانات 
لاذه املحارضة تحدث عان لذا املوضوع، 
بجزئياة صغارية، من خالل ذكاره لوحدة 
األنبيااء، وبأن وحادة األنبياء َسااَلُ  اللِه 
َعَليْاِه-  يف ُكّل شء، يف املنهج، والطريقة، 
واألسلوب، يدلل عىل وجوب االتحاع، وعد  
التفارق، حيث قال عان ذكر اللاه لوحدة 
أنبيائاه: ]لنقاول ألنفسانا نحان يف لذه 
األمة التي تفرقت وتمزقت بدد أن حذرلا 
اللاه يف كتابه الكريام، ونهالا عن التفرق 
واالختاالف، وأن ال تقاع خيماا وقدت خيه 
األمة السابقة، أو جملة من األمم السابقة 
قبلها }َوال تَُكْونُوا َكاّلِذيَْن تََفرَُّقْوا َواْختََلُفْوا 
ِمْن بَْداِد َما َجاَءُلاُم البَيّنَااُت َوأُوَلِئَك َلُهْم 
عمران105(.نقاول  َعِظيْاْم{)آل  َعاذَاٌب 
ألنفسنا: ما الذي خرقنا؟ لل لو عين الله؟ 
لال لو لدي الله؟ إن لدي الله اساتطاع 
أن يوحاد وييلل روحية واحادة ملجاميع 
مان أنبيائه ورساله وأوليائه عىل اختالف 
عصورلام، عاىل اختاالف خئاتهام، عاىل 
اختالف مجتمداتهم.. لنقول ألولئك الذين 
للفرقة:  يرّشعون االختاالف، ويؤصلاون 
ليست لذه لي روحية األنبياء، لذه ليست 
لي الروحية التاي يمكن أن ييلقها لدي 
الله يف نفوس األمة، ليدرخوا لم جساامة 
اليطأ الاذي ارتكبوه، وما زالوا يرتكبونه، 
أن ينطلقوا إىل أولئك الذين سايكونون لم 
الفئة التاي تنطلل إلصالح املجتمع، الفئة 
التاي تحمل عيان الله، ليقولاوا لكل واحد 
منهام أن لاه صالحية أن ينطلال مدتمداً 
عاىل نفساه خيديان بماا أعاه إلياه نظره 
واجتهاعه، ماع علمهم ومع علمنا جميدا 
بالتبايان الاذي يحصل يف وجهاات النظر 
ويف النتائج التي تحادث بناء عىل اختالف 
وتدادع وجهات النظر. لال لذا عين الله؟ 
ليال لذا عين الله. نرجاع إىل لدي الله يف 

كتاباه الكريم الاذي أبان لنا أماة واحدة، 
وليال خقاط األنبيااء بال عارض علينا 
شايصيات أخرى مان أوليائه، ومجاميع 
أخارى مان أوليائه ليباني لنا نفساياتهم 
كياف لي ولام يف ميدان االلتاداء بهدي 
اللاه وااللتزا  بديناه، والدمل يف سابيله، 
ترالام كذلك نموذًجا واحاًدا، ترالم كذلك 
نفسايات واحادة، ونظرة واحادة، ووعي 

واحد[. 

املجرمون.. بواعث تمردهم واحدة.. 
على اختالف االزمان:��

وناوه َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه- أن الكفار يف 
ُكّل زماان وماكان كانت بواعث وأساباب 
تمرعلم عاىل األنبياء واحادة، حيث قال: 
]تجد يف نفل الوقت األمم التي بدث إليها 
األنبيااء والرسال كياف كانت أسااليبهم 
واحادة، كياف كانات بواعاث تمرعلام 
وعناعلم وععاياتهم ضاد األنبياء واحدة، 
}تََشاابََهْت ُقلُْوبُُهْم{ لكذا قال الله عنهم، 
إنماا أحياناً - ولو الايء الطبيدي - مع 
تداقاب األمم أن تكثار الادروس, وتتددع 
املواقاف التي تتجىل مان خاللها الدروس 
والدارب يف لذا االتجاه, أو يف لاذا االتجاه، 
خإذا نحن نرى أنفسانا أن بني أيدينا تراثاً 

مهماً، رصيداً مهماً[.. 

ثقافة مغلوطة:��
النظارة ألنبيااء اللاه بأنهام ]أجاواع، 

مساكني الله، عراويش[!!!
وحاّذر َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- مان املفهو  
املغلاوط عند الناس لصفاات األنبياء التي 
تصورلم لناا بصورة غري التي لم عليها، 
ختغفل كتب السارية الكثري مان الصفات 
األخرى لهم، حيث قال: ]لكننا نحن ونحن 
كطاالب علم، نرجع إىل األنبيااء، أو نرجع 
إىل نظرتناا إىل األنبيااء خنجاد أنهاا نظرة 
غري واقدياة ونظرة غري حقيقية بسابب 
األخطااء الثقاخية التاي تلقينالا خقدمت 
لناا األنبياء مجموعة من املسااكني الذين 
ال يدرخاون كياف يتحركاون، والذيان ال 
ياكاعون يدرخون كياف يتكلمون، ]أجواع 
أطياب مسااكني الله[، خلام يكن لناك ما 
يمكان أن يجدلنا نساتلهم مان حياتهم، 
ومان أسااليبهم، ومان حركتهام، ومان 
أعمالهم ومان مواقفهم الدروس املهمة.. 
خاإذا بناا ندطل تلاك اآليات الكثارية، عىل 
الرغم مان قول اللاه لنا يف كتاباه الكريم 
أن يف قصاص األنبياء تثبيتا لفاؤاع نبيه.. 
رساول الله )صلوات اللاه عليه وعىل آله( 
الذي نؤمن بأنه سيد الرسل، كيف نظرتنا 
إلياه؟ ومان أيان يمكان أن نتدارف عىل 
شيصيته بالشكل الذي تمأل نفوسنا حبا 
لاه، وشادورا بدظمته، وكمال نفسايته، 
الهائلاة،  وقدرتاه  شايصيته،  وكماال 
وذكائاه الكباري؟. متى ما جئنا إىل الّساري 
التي تحمل عنوان سارية النباي )صلوات 
اللاه عليه وعاىل آله( ثم نأتاي خيتحدثون 
عن مولده ونبذة بسايطة من اإلرلاصات 
التي حصلات عند مولده، ثام يبدأ املؤلف، 

غازوة بادر، بددلا، غازوة أحاد، بددلا، 
غازوات، غازوات. يتحدث عان الغزوة كم 
عدع املسالمني, كم كان عدع الكاخرين، ما 
الذي حدث أخريا، متى كانت ومتى انتهت، 
ثم ينتقل إىل غزوة أخرى، خنيرج من كتب 
السارية ولدينا مدرخاة بتوارياخ أحداث، 
غزوة بدر, غزوة أُُحاد, غزوة حنني, غزوة 
كاذا إىل آخاره، ولكان أين لي شايصية 
محماد )صلوات الله علياه وعىل آله( التي 
تدرخناا عليها من بني ذلك الركا  من كتب 

السرية؟![.

من يظن نفسه.. كامل اإلْيَم�ان.. فهو 
ضال:��

اللاِه  َسااَلُ   الساياق تحادث  ذات  ويف 
َعَليْاِه- عان رضورة التواضاع ماع الله، 
وطلاب املغفرة منه يف ُكّل حال، حيث قال: 
]}ُغْفَرانَاَك َربَّنَاا َوإَِليَْك اْلَمِصاريُ{ ما أكثر 
ماا يتكرر لذا األسالوب يف القرآن الكريم، 
ليقاول ألولئاك الذيان يتمننون عاىل الله 
بأنهم اساتجابوا، بأنهم التدوا، أن عليهم 
أن يفهماوا أن لاذه النظارة إىل أنفساهم 
نظارة مغلوطة، نظرة سايكون ضحيتها 
إيَْماانهم، سايكون ضحيتهاا مصريلم، 
سيكون ضحيتها زكاء أنفساهم }يَُمنُّوَن 
َعَليَْك أَْن أَْساَلُموا ُقل الَّ تَُمنُّوا َعيَلَّ إِْساَلَمُكم 
بَِل اللَّاُه يَُمنُّ َعَليُْكاْم أَْن َلَداُكاْم ِلإْلِيَماِن{ 
)الحجارات: 17( املناة للاه عاىل عبااعه، 
ونحن عندما نرجع إىل لدي الله الواساع، 
نحن املسالمني، نحن من يف لاذه القاعة، 
ألسانا نتدرف َكثرياً عندما نرجع إىل كتاب 
الله سابحانه وتداىل عندما نسامع شيئاً 
عنه ونتدرف عاىل كثري من التقصري لدينا 
خيما يتدلل بهادي الله، حينئذ انطلل وقل 

لله: غفرانك ربنا عما بدر من تقصري[.
وأضااف أيضااً: ]اإليَْماان باللاه الذي 
ينطلل اإلنَْسان خيه من واقع الشدور بأنه 
َعبٌد لله، بتواضع لله، بشادور بحاجته إىل 
لدي الله لو من ينطلل ليتلّمسه ويبحث 
عنه، ما لو اليء الذي أنا ال بد أن أعرخه؟. 
ما لو الدمل الذي أنا ال أزال مقرصاً خيه؟. 
ينطلل ويدتذر إىل الله سبحانه وتداىل من 
ُكّل تقصري يكتشفه، لكن ذلك الذي يدخل 
بنفال امُلتََمنِّان عاىل الله أو عاىل أوليائه 
الذيان انظام إىل صفهام لو مان ال يفكر 
باأن لديه تقصريا ما، لو من ال يفكر بأنه 
ماا يزال بحاجة إىل مدرخة ماا، أنه ما زال 
بحاجة إىل التداء كثاري يف مجاالت كثرية، 
يديش نفسااً تنظار إىل محيطهاا بنظرة 
اختيال وكربيااء وإعجاب وغرور خيديش 
جالاالً، يدياش ضااالً، يدياش قاارصاً 
وناقصاً؛ ألن اإلنَْساان الاذي يُمنُّ عىل الله 
أن استجاب لهديه لو َمن ينظر إىل نفسه 
نظارة اختيال وإعجاب، لاو من ينظر إىل 
نفساه نظرة إعجااب نظارة اختيال، لو 
من ال يفكر أو من ال يشدر أيضا بأن لديه 
قصاوراً، أو أن لديه نقصااً، أو أنه بحاجة 
إىل أن يدرف منك أو يدرف من لذا أو يزعاع 

مدرخة حتى بكتاب الله الكريم[.
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هكذا طبع اليماني
الحمزة المغربي

م�������ا ق����ب����ل����ت أم�������������وال ف�������ي ج���������ور ال�����ظ�����ام
ال����رغ����ي����د ال�����ع�����ي�����ش  م�������ع  ال�������ذل�������ة  وال  ال 

ال�������ش�������رف ط����ب����ع����ي وه���������و ط�����ب�����ع ال������ك������رام
ال������وري������د و  ب������دم������ي  ي������ج������ري  ال��������ك��������َرم  و 

ف���������ِ ال�����������ح�����روب أق�����������ُدم ط����ري����ق����ي ل����أم����ام
وأل�����ت�����ِزم ب�����‹ال����َص����ف‹ وأض�������رب ب����‹احل���دي���د‹

اإلن������ت������ق������ام ك�����������أس  احمل�������ت�������ل  أس�������ق�������ي  و 
ص����دي����د و  غ�������س�������اق  ك������امل������ه������ل  ي����غ����ت���������ل����ي 

م���������ن ق������ت������ل ش�����ع�����ب�����ي ورب��������������ي م���������ا ي�����ن�����ام
ب�������ا ي������ش������وف إرج�������������ال ت������رع������د ب�������ه رع����ي����د

ي���������ا ج������ب������ل ه�������ي�������ان إرس��������������ل ك���������ل ع������ام
ل����ل����ج����ح����ي����م أت��������ب��������اع أم������ري������ك������ا ال����ع����ب����ي����د

ح����������زام و  درع  ك������ل������ه������ا  ال�������ق�������ب�������اي�������ل 
ال���س���ع���ي���د ال����ش����ع����ب  و  ال������دي������ن  و  ل����ل����وط����ن 

اإلح��������ت��������رام أه����������ل  احل����������ق  ال���������رج���������ال  و 
ف�������ي ال�������وغ�������ى ك�����اجل�����م�����ر ت������ت������وّق������د وق����ي����د

إن������ه������زام و  ذّل�����������������ة  ال���������ع���������دوان  إع�������ت�������رى 
وأص������ب������ح������ت ص�����ن�����ع�����اء ل�����ل�����خ�����اي�����ن ب���ع���ي���د

ف������ي امل������ت������ون ال������وي������ل وال��������ش��������ّدة ب���������ِ ي�������ام
ال����وع����ي����د ب�����أي�����دي�����ن�����ا  ال�������ك�������ون  رّب  ج�����ن�����د 

َ����ام ِف��������� احل�����������دود اخل���������وف ي���ج���ع���ل���ه���م نَ���������ع�����
م�������ن ب���������دأ راس�����������ه ق�������د ات������س������ّج������ل ف���ق���ي���د

وم����������ن ش������������َرد ي����ل����ق����ى امل������ن������اي������ا ب����امل����ن����ام
ب���ل���ي���د ي�����ص�����ّب�����������ح  و  ك��������اب��������وس  ي����ل����ح����ق����ه 

إب���������ت���������دى م���������ش���������وار حت�����ق�����ي�����ق ال������س������ام
األك�����ي�����د ال������ع������ز  و  احل������������ّق  إن������ت������ص������ار  و 

إح������ت������رام و  ع���������������ّزة  ال�������ت�������أري�������خ  س������ّج������ل 
ق���ص���ي���د و  آي��������������ات  م������ن������ق������وش  ل�����ل�����ي�����م�����ن 

ال������وئ������ام و  ع������ه������دي  ب�������درال�������دي�������ن  إلب���������ن 
م����ن����ب����ع اإلخ��������������اص وال���������ق���������ول ال����س����دي����د

حت��������ت أم��������������ره ك�����ل�����ن�����ا ح������س������ب ال�����ن�����ظ�����ام
ن���ح���ي���د مي������ك������ن  ال  و  ي�����ب�����ش�����ر  أم�����������ر  م��������ا 

ح����ط����ام أذن��������اب��������ه  و  ال�����ش�����ي�����ط�����ان  أص������ب������ح 
ع��ن��ي��د ج��������ب��������ار)ن(  ُك�����������ل  ّ���������ا  ِم����ن����� خ��������اب  و 

ظ�����ام و  ق�����ب�����ر  أرض�������ن�������ا  أب�������وه�������ا  وُك������������ل 
امل������زي������د ت�������ري�������د  و  األن�������������������ذال  ت�������دف�������ن 

ه������ك������ذا ط���������ب����ع ›ال������ي������م������ان������ي‹ ال�����ُه�����م�����ام
ص������اح������ب اإلمي��������������ان وال��������ب��������أس ال����ش����دي����د

ل�������و ب�����ق�����ى ي����ف����ن����ى ب�������� ت����ن����ك����ي����ل اخِل������ص������ام
ش���ه���ي���د رب�����������ي  م��������ع  ي�����ب�����ق�����ى  ف������ن������ى  وإن 
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ب�����ي�����دي�����ك ت�����ن�����دث�����ر امل������م������اِل������ْك 
وال�����ن�����ص�����ر ي�����ب�����زغ م������ن ه�����اِل�����ْك

ت�����ك�����ون أن  أوح����������������ى  ال��������ل��������ه 
وه���������ي���������أ ال��������دن��������ي��������ا ل�������ذل�������ْك

 ي�����ا اب�������ن احل�����س�����ن َه������������َوْت أن����و
ن����ع����ال����ْك ث��������رى  ال�����ش�����ر حت�����ت  ف 

وآل�����������������ه األ ال�������ن�������ب�������ي  درب 

ط������ه������ار  ي����ع����ب����ر م�������ن ِخ������ال������ْك
ت�������دّل ب���������ك. .ك�����������ّل خ��������ارط��������ٍة   

وت�������ه�������ت�������دي ك���������ل امل������س������ال������ْك
مي���ي���ن���ك  ف�������ي  ط�������ه  دام  م�������ا    

وال������وص������ُي ع������ل������ى ش������م������ال������ْك..
ت������غ������دواجل������زي������� أن  ت������ش������ت������اق 

����رة ك���ل�����������ه���ا ..ِم���ن خ���ي���ر آِل���������ْك..!!

َدرُب النبي..

عبدالقوي محب الدين

برنامُج رجال اهلل
مقرر األسبوعني القاعمني 

من : 20 شوال إىل 3  ذي القددة
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وموقف(

حسن شرف المرتضى

ق������راءةُ ال��غ��ي��ِب تُ��ع��ي��ي ك���ّل م���ن ق���رأَ
ُم��ج��ت��زأَ الَح  ق���د  ب���ه  س��ط��ٍر  ك����لُّ  إذ 

َمْن ضّم سطراً إلى سطٍر يقوُل: متى 
؟ ي��ع��م��ى ك��لّ��م��ا ب����دأَ!  أش��ك��لُّ ال���ّن���صَّ

يكتبنا ف��ي س��ط��ري��ن  غ��ي��ر  ال  ال��غ��ي��ُب 
ان��ك��ف��َأ  ف����اآلخ����ُر  واح������ٌد  ب����دا  إذا 

مطٌر  أح��ش��ائ��ِه  ف��ي  يثمُل  فالّصحُو 
احلمَأ  عاقَر  ما  إذا  يصحو  وال��ّط��ُن 

... ل��ك��ّن��ن��ا أس����رى ع���ب���اءِت���ِه!  ن���ن���س���لُّ

اختبأ!  بنا  لكْن  ُف��لْ��ِك��ِه...  ف��ي  ن���دوُر 
ل��و أّن��ن��ا م��ا َم���َدْدن���ا ل��ل��ّس��راِب ي���داً 

ت��ق��دُّ ك��تْ��ف��ي��ِه ..م����ا ص��رن��ا ل��ه ه���زؤا 
على  ل���ل���ّس���راِب  ث��ي��اب��اً  غ��زل��ن��ا  وإْن 

ُم��ه��ت��رأَ  ال���ّث���وُب  الَح  ح���ن  م��ق��اس��ِه 
ال��ّص��ب��ِح مبصرةٌ ث��ي��اِب  أق���داُرن���ا ف��ي 

نُِكأ  م��ا  ال��لّ��ي��ِل  ح��ب��ِل  ف���وق  وبعضها 
يبغتنا  ال��ّص��ب��ُح  ه��ذا  عينيِه  بنصِف 

هل يحسُن اللّيُل إذ للّنصِف كم فقأ؟! 
منشطها الغيب  ه��ذا  عند  حل��ي��ٌة  ال 

صبأ  َش��ْع��ره  عن  إْذ  ال��ل��وُن  يُصبُغ  أو 

ف��ك��م ه��ن��ا ن��ح��س��ُب األن���ب���اَء ص��ادق��ًة
الّنبأ  ت��ص��ُدُق  ت��ام��ْس ش��ف��اه��اً  ول��م 

كْم يكمُن املاءُ في ضرِع الّشموِس وكم 
نَشأ  م��ا  األرِض  ب��خ��ّد  س��راب��اً  ن���رى 

واندلقْت  الّتخريِص  موجُة  تكاثفْت 
ُمّتكأ  ل��ل��غ��ي��ِب  ت��ك��ْن  ل���ْم  ض��ف��ٍة  ف���ي 

سحنتها  ال��س��ّر  س��ّر  عند  ش��ف��رًة  ي��ا 
رأى  ح��ي��ث  زاَغ  م��ا  م��ط��ل��ٍق  ل���ق���ارٍئ 

شفرته؟  الباهوُت  امل��ن��دُل  يخرُق  كم 
ق�����راءةُ ال��غ��ي��ِب تُ��ع��ي��ي ك���لَّ َم����ْن ق��رأ 

عبدالوهاب المحبشي

أي����ا ث��اب��ت��ا ف���ي خ���ط���وط ال��ت��م��اس 
ث��ب��وت ال���رواس���ي ، وث���وب ال��ف��راس 

وأذن�����اب�����ه�����م   ، ال������غ������زاة  ل���������ردع 
امل���س���اس  أرادوا  أو  ف���ك���روا  إذا 

ال���ب���اد  ، وخ���ي���ر  ال���ع���ب���اد  ب���أم���ن 
وح���ف���ظ اجل��م��ي��ع م���ن االف����ت����راس 

ل����ك ال����ل����ه م����ن م����ؤم����ن ، ص�����ادق 

ل���ب���س���ت ب����ت����ق����واك أرق�������ى ل���ب���اس 
وب���ع���ت م����ن ال���ل���ه ب��ي��ع��ا ص��ح��ي��ح��ا

إل���ت���ب���اس  وال   ، ف���ي���ه  ري������ب  ف����ا 
ف���������ارس  م�������ن   ، درك  ول������ل������ه 

ب���ل���غ���ت م�����ن اجمل������د م�����ا الي����ق����اس 
ع���ص���ي  ع��ل��ى ال��ك��س��ر واالن���ح���ن���اء 

ب���ع���ي���د امل����ن����ال وص����ع����ب امل�������راس 
ش��م��وخ��ك ج�����اوز س��ق��ف ال��س��م��اء 

ب��أس  ب��أس��ك ف��ي األرض  وم���ا م��ث��ل 

أذق�����ت األع��������ادي  ك�����ؤوس ال�����ردى 
وه����اه����م ع���ل���ى ح���اف���ة االن���ت���ك���اس 

ب��ي��ن��ن��ا  ت���ك���ن  ل�����م  وإن  س���ت���ب���ق���ى 
ق���ري���ن ال���ق���ل���وب ون���ب���ض احل�����واس 

ورم����������زا ن����ب����اه����ي ال�����ب�����راي�����ا ب����ه 
وت����ش����دوا ب���ن���ص���رك ج�����ن  ون�����اس 

أج���ي���ال���ن���ا  م�����ي�����راث   ، س����اح����ك 
ك����ل رأس ع���ل���ى  ت��������اج     ، ون���ع���ل���ك 

كريم الحنكي

.. لَ���������ْواَلِْك َم����ا َك����انَ����ْت لَ���نَ���ا َع�����َدُن تَ���ِع�������زُّ
���َج���ُن َم���ْع���نَ���ًى تَ���َخ���لَّ���َق ِم�����ْن إيْ����َح����اِئ����ِه ال���شَّ

ِزيْ���نَ���تَ���َه���ا ����������اُم  اأْلَيَّ ِب���َه���ا  ْت  اْس������تَ������َردَّ َواَل 
ِم���ْن بَ��ْع��ِد ُك���لِّ انْ��ِق��َط��اٍع، َواْك��تَ��َس��ى الْ��ُغ��ُص��ُن

ُص�����َوَراً َذاِت����َه����ا  ِم����ْن  ���َذا  ال���شَّ اْس���تَ���َم���دَّ  َواَل 
يَْزُهْو ِبَها الُْحْسُن، َما اْستَْدَعى الَْهَوى الَْحَسُن

َح��تَّ��ْى تَ��َج��لَّ��ْت َع��لَ��ى الْ���َوْج���ِه الَّ����ِذي اْف��تُ��ِت��نَ��ْت
َغ��َض��ُن ِب����ِه  أُْض����َح����ْى  َوِإْن  الْ����ُق����لُ����ْوُب،  ِب����ِه 

تَ�����لُ�����ْوُح ِم����نْ����ُه َع����لَ����يْ����ِك الْ������يَ������ْوَم اَلِْئ�����َح�����ٌة
َك�������َأنَّ بَ���ْع���َض���ُك���َم���اْ ِب���الْ���َب���ْع���ِض ُم���ْرتَ���َه���ُن

ْوِح، ُم��ْم��ِس��َك��ًة ي���ا أُْخ�����َت ُك����لِّ ِج���َه���اِت ال��������رُّ
أْش���َج���انَ���َه���ا ِب����َي����ٍد ِف�����ْي لَ���ْم���ِس���َه���ا َس���َك���ُن

��اِك��ب��اُت َه����َوًى لَ�����ْواَل َم��َس��اِق��يْ��ِك ِت���لْ���َك ال��سَّ
َم���ُن ���اِه���ُد ال���زَّ ���ْت أََح����اِدي����ثُ����ُه، وال���شَّ َص���حَّ

ِث��َق��ٍة ِف����ْي   ، الْ����ُح����بَّ َع��نْ��َه��ا  َوأَْس����نَ����َد  َرَوى، 
اَح������اً ِب������ِه تُ���بَ���ُن َث َص������دَّ لَ�����ْح�����ٌج، َوَح����������دَّ

َم�����ا أْوَرَق�����������ْت ُق����بْ����لَ����ٌة ِف������ْي أيِّ����َم����ا َش���َف���ٍة
��ُف��ُن ِم���ْن ثَ��ْغ��ِرنَ��ا، َواْش��تَ��َه��ْت لَ��ثْ��َم الْ��لَ��َم��ى ال��سُّ

َوَط�����ٍن ْم����ن  اأْلَلْ������َح������اُن  تَ����َخ����اَط����َرِت  َواَلْ 
����َز لَ���ْح���َن الْ���َخ���اِط���ِر الْ���َي���َم���ُن َش���تَّ���ى، َوَم����يَّ

بَ���ي���ِن���ْي َوبَ����يْ����َن َم���َع���اِن���يْ���ِك الَّ����ِت����ْي ُط��ِم��َس��ْت
، أيَ���������اٍد َم�����ا لَ�����َه�����اْ ثَ���َم���ُن �����ْن أُِح����������بُّ َع�����مَّ

ُرَؤًى الْ���ِج���َب���اِل،  أََخ�����اِديْ�����ُد  ِب���ِه���نَّ  َس���الَ���ْت 
َس���َخ���ْت َع���لَ���يَّ ِب���َم���ا يُ���ْح���ِي���ْي، َوَم������ا يَ�����ِزُن

َواْس����تَ����ْوثَ����َق الْ����َوْص����ُل أَْح��������َوااَلً َوأَْش����ِربَ����ًة
َس��َك��نُ��وا َوإْن  ْوا..  َم�������رُّ َم���تَ���ى  ِب���َع���اِرِف���يْ���ِك، 

���ن���اءُ الْ��ُم��ْس��تَ��ِح��يْ��������ُل لنا َوَم�����ْن تَ��َج��لَّ��ى ال���سَّ
��نَ��ُن َك���ن���ا َح��تَّ��ى اْس���تَ���َوى ال��سَّ ِف���يْ���ِه���ْم، َوَح���رَّ

���اً، ِف�����ْي َف�����َراَدِت�����ِه َع�����ْن َس����اِك����ٍن َح���َب���ِش���يَّ
َك����َراَم����ٌة أُْرِه�����َف�����ْت ِم����ْن نَ��ْف��ِح��َه��ا الْ����ُم����ُدُن

َوالْ����َه����اِدِي الْ���َح���يَّ َم���ْن ِف���ي الْ���َب���اِب َغ��ايَ��تُ��ُه
وال����ّش����ْدُو آيَ���تُ�������ُه، َواأْلُْف��������������ُق، َوالْ�����َف��������نَ��ُن

أَْص��������داُؤهُ َخ��َف��َق��ْت ِب���الْ���َع���يْ���َدُرْوِس َش��َج�����اً
���ُه���َم���ا، ِف����ي الْ���ُم���نْ���تَ���َه���ْى، َق�����َرُن ح���تَّ���ى ك���أنَّ

ُه���ُم الْ����ُح����َداةُ، وَم����ْن أَْض���َح���ى الْ��ِغ��نَ��اءُ ِب��ِه��ْم
َه���ا َع���َدُن ��ِري��ِق الَّ��ت��ي ِف���ي َح���دِّ َم��ْح��َي��ى ال��طَّ

لَ�����ْو ِف����ي َم����ِس����يْ����َرِة يَ�������ْوٍم ك�����اَن يَ��بْ��لُ��ُغ��َه��ا
���ُه الْ����َوَه����ُن ِب���َه���ا، لَ�����ْم يَ���نَ���ْم أو َم���سَّ َص�����بٌّ 

يَ����ا َم���ْع���َه���َد الْ����َوْج����ِد واإِليْ�����نَ�����اِس َم����ْع����ِذَرًة
الْ��ِف��تَ��ُن َم���ْأنُ���وِس���ِك  لَ�����َدى  أَْوَح����َش����تْ����ِك  إْن 

َوأَْوَغ�������َرتْ�������ُه أََض����اِل����يْ����ٌل لَ�����ُه اْص���ُط���ِن���َع���ْت
َوَف��������اَرَق الْ���ِف���ْط���نَ���َة الْ����َم����ْع����ُه����ْوَدةَ الْ���َف���ِط���ُن

���َه���اِر يَ����َداً م���ا أَْج����َح����َد الْ����َي����ْوَم نُ����ْك����َراَن ال���نَّ
َج�����ُن ����ْن لَ��������َوْى ِب���َس���نَ���ا أّي�����اِم�����ِه ال�����َدّ ِم����مَّ

ْرُب ف��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِه، َف��اْخ��تَ��لَ��َط��ْت َوالْ��تَ��اثَ��ِت ال����دَّ
َح��تَّ��ى اْس���تَ���َوى ِع���ن���َدهُ الْ���ِه���نْ���داُم َوالْ���َك���َف���ُن

���ا َرأَتْ����������ُه، َق�����َذًى ك�����أنَّ َع���ي���ِن���ْي ِب����َه����ا، ِم���مَّ
يَ��ْس��تَ��نْ��ِك��ُف الْ���ِح���سُّ ِم���نْ���ُه، َوْه�����َو ُم��ْح��ت��ِق��ُن

����ُه َع����������اِرٌض، ي����ا أُْخ���������ُت، ل���ي���َس لَ����ُه لَ����ِك����نَّ
الْ����ُم����ُزُن َج�������اَدِت  إْن  َغ�������َداً،  ال��������ّزَواُل  إاّل 

َوانْ����َزاَح����ِت الْ��َغ��اِش��َي��اُت الْ���ُم���ْس���َداَلُت على
يَ���اِر.. َف��َي��ْش��َف��ى ِع��ن��َدَه��ا الْ��َوَط��ُن َم��ْع��نَ��ى ال���دِّ

إىل أحفاد سطيح الكاهن

الصادقون مع اهلل

َهْيَنَمٌة َعَدِنيٌَّة ِلَتِعزَّ
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 متابعات فلسطينية

سيناريو نهاية »إسرائيل« كما يراه رئيس املوساد األسبق: ال يمكن التعويُل على ترامب*
»الرشق األوساط، الذي تم ترسايُم حدوعه 
يف اتفاقياة »ساايكل بيكو« عاا  16ل1، لم 
يداد قائماً، وبدالً عنه تجاري عملية تأرييية 
عيناميكياة جديدة، متددعة الالعبني، املحليني 
واإلقليميني والدامليني، والتي سرتسام حدوعاً 

جديدة ملستقبل املنطقة. 
خكل لاؤالء الالعبني ينشاطون يف الدملية 
التأرييياة وكل منهام يسادى للحفااظ عىل 
ائيْال« لي الالعب  مصالحاه الحيوية، و«إرْسَ
الوحيد الذي ال ينسجم مع الدملية التأرييية 
التي تتشاكل أما  أعيننا، حيث أن السياساة 
ائيْلية لي عد  التدخل  املدلنة للحكومة اإلرْسَ
يف ماا يجاري يف الرشق األوساط، مان خالل 
التفكاري األحمال بأننا قااعرون عاىل اجتياز 
للارر،  نتدارض  أن  عون  التغياري  عملياة 
بال لنااك من يدعاون أننا سانيرج من ذلك 
أقويااء«، لكذا يرى رئيل املوسااع األسابل 
شفتاي شااخيط )لمل1-6لل1(، األوضاع يف 

املنطقة.
وزاع شااخيط يف مقاال نارشه بصحيفاة 
الرتكياز  كثارة  »وبسابب  أناه  )لآرتال( 
عاىل األماور الهامشاية وماا ال خائادة منه، 
خشال قاعتناا برؤية تطاور التهديد الشاامل 

التهدياد  »مساتوى  أن  مدتارباً  ائيْال«،  إلرْسَ
ائيْل يتصاعد، ألننا ال نسيطر أو  الشاامل إلرْسَ
نملك رواخع للتأثري عليه«، مشادعاً عىل أنه إذا 
تواصلات الظاروف الحالية طاوال خرتة والية 
ترامب، سايديد ذلك تدحرج التهديد إىل نقطة 

الضياع.
ووخقاً له، روسايا كانت وال تازال مداعية 
ائيْال«، ويشاري إىل أن »مان الواضح  لاا »إرْسَ
أنهاا ساتكون كذلاك يف املساتقبل«، الختاً إىل 
أن املحفاز الاذي يحارك خالعيماري بوتني منذ 
وصوله إىل السلطة لو استداعة مكانة روسيا 
كقاوة عظماى. ورأى أناه »تأريييااً، كانت 
روسايا مداعية إليران، ولكن يف اآلونة األخرية 
أصبحت حليفتها، عىل األقل يف سياق منطقة 
الرشق األوساط«، وأوضح أنه وخقااً ملربرات 
تشكيل االسارتاتيجية الروسية، طاملا ترخض 
أمريكا االعرتاف بها كقوة عظمى ذات مكانة 
متساوية: خإن روسيا ستبذل كل جهد ممكن 
للوصاول إىل مثل لذا الوضاع بقوالا الذاتية، 
إنهاا ال تيجل من اللجاوء إىل كل التدابري لكي 

تحقل لدخها، عىل حد تدبريه.
وزعام أن: إياران لام ترتاجع عن ساديها 
للوصاول إىل قدرة نووية عساكرية، وتواصل 

تطوير كل مكون من لذه القدرة، ال يشامله 
االتفااق الناووي الاذي وقدتاه ماع القاوى 
الداملياة. مؤكاداً أن »إياران النووياة تشاكل 
ائيْل«، وتاباع: إننا بتنا  تهدياداً وجوعيااً إلرْسَ
ندياش بالفدل أما  »الهالل الشايدي«، الذي 
ييلل تواصاالً برياً إيرانياً من الحدوع الغربية 
إليران، ماروراً بالداراق وساوريا، وصوالً إىل 

لبنان.
وبالنسابة لرتكياا، اعتارب أنهاا عولة ذات 
نظا  إساالمي مدااع ال يمكان الثقاة خيها، 
ورئيساها أرعوغان، يطمح إلعاعتهاا إىل أيا  
اإلمرباطورياة الدثمانياة املجيادة، ولي قوة 
عظماى إقليمية ال تقل عن إياران. أما أوروبا 
خرغام الضائقاات الكثرية التاي تواجهها، ال 
ائيْال يف كل ما  تغاري مواقفهاا املداعياة إلرْسَ
الفلساطيني  ائيْايل-  اإلرْسَ بالارصاع  يتدلال 
ائيْل مرشوع  واالحتاالل، والصني تارى يف إرْسَ
تكنولوجياا خائقاة مداروض للبياع وتحقل 
مفهومهاا لذا بهادوء، بالتدريج ولكن بثقة، 
وصناع القرارات لدينا، لم يحدعوا بدد ما الذي 

لن يبيدوه للصينيني.
وبحساب مفاليام ترامب، قال شااخيط، 
خإن السادوعية املساتددة للتوقياع مده عىل 

صفقات لرشاء األسالحة بحجام مايل خيايل، 
لاي الولاد الجيد يف الحاي، موضحااً: يحظر 
ائيْل  االعتماع عىل تراماب، حيث أن القول إرْسَ
وأماريكا لما حليفان تأرييياان إىل األبد غري 
قابل للتطبيل، طاملاا يجلل يف البيت األبيض 
شيص محمو  وغري متوقع، كما أكد. وحذر 
شااخيط من أنه إذا تواصلت الظروف الحالية 
طوال خارتة والياة ترامب: سايديدنا تدحرج 
التهديد إىل نقطة الضياع يف حرب األيا  الستة 

والتهديد باستيدا  السالح االسرتاتيجي.
سايناريولني:  مقالاه  يف  شااخيط  وأورع 
األول يتحادث عان التوصال إىل ترتيباات أو 
اتفااق ساال ، ويف جولاره اقارتاح الجامدة 
الدربية منذ عا  2002 كأساس للمفاوضات، 
ائيْال والوالياات املتحادة تتوصالن، خالل  إرْسَ
محاعثاات رسياة، إىل تفالمات عىل أسااس 
اقارتاح الجامداة الدربياة، حتاى وإن بقيت 
ععام  تجناد  وواشانطن  بينهماا،  خجاوات 
اليلياج  وعول  واألرعن  ومارص  السادوعية 
)الفاريس(، وتقو  ما أسمالا الكتلة املدتدلة 
بقيااعة السادوعية برشح أو إقنااع أو خرض 
لاذه التفالمات عىل أبو ماازن.. ويف املرحلة 
ائيْل والفلسطينيني رساً  القاعمة ستجلل إرْسَ

للدمل عاىل صياغة تفاصيل االتفاق النهائي، 
وسارتاخل الواليات املتحدة و«الكتلة املدتدلة« 

املفاوضات.
أما سايناريو اآلخرة، بحسابه، خيقول: إن 
ائيْل« ساوف تواصال االنحراف  حكومة »إرْسَ
يميناً، وتواصل تطوير املساتوطنات وتفرض 
القاناون الزاحف عىل الضفاة الغربية بهدف 
ائيْل« كدولة أبرتهايد  ضمها، وسرتتسم »إرْسَ
املقاطداة والدقوبات،  وساتواجه مساارات 
و«األعماال  الدساكري سايتزايد،  والتهدياد 
ستشاتد..  وغازة  الضفاة  مان  اإلرلابياة« 
وسايتم ترسيع إرسال األسالحة من إيران إىل 
ائيْل« بأنها  حزب الله، وساتهدع روسايا »إرْسَ
األجاواء  يف  إذا حلقات  ساتهاجم طائراتهاا 

السورية واللبنانية.
واختتم قائالً »إن إيران ساتدلن عن تجديد 
إنتااج اليورانياو  امليصاب، وسرتسال رساً 
املستشاارين الدساكريني إىل غازة ملسااعدة 
ائيْل وتطالب واشنطن  حماس، وسترصخ إرْسَ
بالتدخال، وسايبلغ ترامب رئيال الحكومة 
بأنه يتدامال مع الرصاع كصفقاة عقارات« 

عىل حد تدبريه.

* رأي اليوم

فيما م�ضتوطٌن يدَه�ُس فل�ضطينياً �ضرقي القد�س!

استشهاُد فلسطيني وَج�ْرُح آخر برصاص مستوطن صهيوني

االحتالُل الصهيوني يعتقل 388 فلسطينياً خالل شهر يونيو

األسرياُت الفلسطينيات يف سجن »الدامون« يتعرضن لالعتداء

استشهد شابٌّ خلساطيني، وأصيب آخر بجروح، 
خجار الثالثااء، جاراء إطاالق مساتوطن صهيوني 
النار عليهما يف منطقة »بيت يتساحاق« قرب نتانيا 

باألرايض الفلسطينية املحتلة عا  مل.
وقالت مصااعُر محلية: إن خلساطينياً من قضاء 
طولكر  أصيب بجاراح خطرية جراء إصابته بأعرية 
نارية يف املنطقة الدليا من جسده، خيما عثر عىل آخر 

وقد استشهد عىل إثر إصابته بالرصاص الحي.
من جهتها زعمت املتحدثة باسم رشطة االحتالل 
»لوباا السامري« أن شااباً خلساطينياً تقد  وساط 
ائييْل« خقاا  األخري بإطالق  سااحة منزل رجل »إرْسَ
النار نحوه ما أعى إىل استشاهاعه، خيما أصيب شاب 

آخر كان برخقته بجروح خطرية.
ويف ساياق إجرامي آخر، أُصيب شااب خلسطيني 

)32 عاماً(، يو  الثالثاء، بجروح إثر تدرُّضه للدلل 
ائيْايل«، يف بلادة الديزرية  من قبال مساتوطن »إرْسَ

رشقي القدس.
االثناني،  ياو   خلساطيني،  استشاهد  قاد  وكان 
برصااص قاوات االحتالل تحات مربر تنفياذ عملية 
ائييْل بالقرب مان مدينة بيت لحم  طدان جنادي إرْسَ

بالضفة الغربية.

أصادرت ُمَؤّسساات تدنى بشاؤون األرسى وحقوق 
اإلنَْساان )نااعي األساري الفلساطيني، ومركاز امليازان 
لحقاوق اإلنَْساان، وُمَؤّسساة الضماري لرعاية األساري 
وحقوق اإلنَْسان، وليئة شاؤون األرسى(، يو  الثالثاء، 
تقريرلاا الشاهري الذي يشاري إىل أن سالطات االحتالل 
اعتقلات خالل شاهر حزيران مم3 مواطنااً من األرايض 

الفلسطينية املحتلة، من بينهم 70 طفالً، و6 نساء.
ووخقااً ألعمال الرصد والتوثيل، خإن سالطات االحتالل 
اعتقلات 126 مواطناً من محاخظة القادس، و70 مواطناً 
من محاخظاة اليليل، ومن محاخظة نابلال م3 مواطناً، 
خيما اعتقلت من محاخظة را  الله والبرية 32 مواطناً، ومن 
محاخظة جنني 30، والددع نفساه من محاخظة طولكر ، 
أما يف محاخظة بيت لحم خاعتقلت 27 مواطناً، ول1 جرى 
اعتقالهام من محاخظة قلقيلياة، و7 من محاخظة أريحا، 

والدادع نفساه مان محاخظة طوبااس، كذلاك اعتقلت 6 
مواطنني من محاخظة سالفيت، و1 من قطاع غزة. وبذلك 
بلغ عدع املدتقلني الفلساطينيني يف سجون االحتالل حوايل 
6300 أساري، منهم 57 أسرية، بينهن 10 ختيات قارصات، 
و300 طفال و6مل مدتقاالً إعاريااً، عالوة عاىل وجوع 11 

نائباً يف املجلل الترشيدي قيد االعتقال.
وعىل صديد عدع أوامر االعتقال اإلعاري، خقد أصدرت 
سالطات االحتاالل 61 أماراً إعاريااً، من بينهام ل1 أمراً 

جديداً، و2ل أمراً بحل أرسى للمرة الثانية والثالثة.
وينقسام التقريار إىل ثالثاة محااور، يتنااول األول 
إحصااءات عن املواطناني الذين جارى اعتقالهم وكذلك 
ائيْلية،  أعاداع املدتقلني الفلساطينيني يف الساجون اإلرْسَ
خيماا يتنااول الثاني أنمااط التدذيب وساوء املداملة يف 
ائيْلية، ويتطارق الثالث إىل قضية  مراكز التحقيال اإلرْسَ

تحات الضاوء، ولاي للمدتقل محمد عاالن الذي 
يياوض إرضاباً عن الطداا ، وييلُص التقرير يف 

نهايته إىل جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت امُلَؤّسساات األربع اساتنكارلا الشديد 
ائيْلية الجسيمة واملنظمة لقواعد  لالنتهاكات اإلرْسَ
القاناون الادويل بحال املدتقلاني الفلساطينيني، 
مستنكرة اساتمرار سالطات االحتالل يف تجالل 
الضمانات القانونية التي وخرلا التنظيم القانوني 
الادويل لهم، وال سايما القواعاد النموذجية الدنيا 
ملداملاة الساجناء 55ل1، وغريلا مان اإلعالنات 
واالتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق املدتقلني.

وطالاب امُلَؤّسساات األرباع املجتمع الادويل بالتدخل 
الداجل وخاًء اللتزاماته القانونية واألخالقية تجاه سكان 
األرايض الفلساطينية املحتلة، وإىل اتياذ إجراءات خاعلة 

إللزا  عولاة االحتالل من أجل ضماان احرتا  حقوقهم، 
عاعية املساتويات املحلية واإلقليمياة والدولية إىل تفديل 
الحمالت التضامنية مدهم، بما يُفيض إىل تشاكيل ضغط 

حقيقي عىل عولة االحتالل.

إعتدت قواُت االحتالل الصهيوني، عىل األساريات 
الفلسطينيات يف سجن »الدامون«.

وقال ناعي األساري الفلساطيني يف بيان صحفي: 
إن قاوة صهيونية ترأساها مدير ساجن »الدامون« 
اعتدت، ياو  االثنني، عىل األساريات بالرب املربح 
باساتيدا  الهاراوات، وقنابال الغاز الساامة، كما 

قامت بتكبيلهّن.
يشاار إىل أن قاوات االحتاالل تدتقال 57 أسارية 
خلساطينية يف سجني »لشاارون« و«الدامون«، من 
أصل قرابة 6500 أساري موزعني عاىل ما يقارب 22 
مدتقاال ومركاز توقياف تديرلا سالطات االحتالل 

الصهيوني.
ومان بني املدتقلني 350 طفالً قاارصاً، و11 نائباً 

منتيباً يف املجلل الترشيدي و500 مدتقال إعاريا.
وكان مركاز »أرسى خلساطني للدراساات« رصد 
215 عملياة اقتحاا  وتنكيال باألرسى خاالل الدا  
املايض، ما أسافر عن إصابة عرشات األرسى بجراح 

ورضوض واختناقات.

غري الفلسطينيني املهّجرين يف الشتات.. 
سكان فلسطني يقرتب من 5 ماليني نسمة 

بلغ عدد س�كان فلس�طني املحتلة 4.95 مليون نس�مة بحسب 
ما أعل�ن الجهاز املرك�زي لإلحصاء الفلس�طيني واللجنة الوطنية 
للس�كان يف بيان مش�رتك؛ بمناس�بة اليوم العاملي للس�كان، الذي 

صادف يوم الثالثاء املنرصم.
وذكر البيان أن 4.95 مليون نس�مة هم عدد س�كان فلس�طني 
املقدر منتصف العام الحايل 2017، بناء عىل التقديرات التي أعدها 
اإلحصاء والت�ي بنيت باالعتماد عىل نتائج التعداد العام للس�كان، 

واملساكن واملنشآت 2007.
 وأض�اف أن�ه بلغ عدد الس�كان املق�در منتصف ع�ام 2017 
يف فلس�طني حوايل 4.95 مليون نس�مة، منه�م 2.52 مليون ذكراً 
و2.43 مليون أنثى، يف حني بلغ عدد س�كان الضفة الغربية املقدر 
حوايل 3.01 مليون نس�مة، منهم 1.53 مليون ذكراً و1.48 مليون 

أنثى.
 بينما قدر عدد س�كان قط�اع غزة لنفس الع�ام بَحوايل 1.94 

مليون نسمة، منهم 988 ألف ذكراً و956 ألف أنثى.
وق�درت نس�بة األف�راد يف الفئ�ة العمري��ة )0-14( س�نة ب� 
%38.9 م�ن مجمل الس�كان ف�ي فلس�طني، ب�واق�ع %36.6 يف 

الضفة الغربية و%42.6 يف قطاع غزة. 
ويالحظ انخفاض نس�بة األفراد الذين تبلغ أعمارهم )65 سنة 
فأكث�ر( حيث قدرت نس�بتهم يف منتصف عام 2017 ب� %2.9 يف 

فلسطني، بواقع %3.3 يف الضفة الغربية و%2.4 يف قطاع غزة.
وأظه�رت البيان�ات أن الكثافة الس�كانية يف فلس�طني مرتفعة 
بشكل عام ويف قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية 
املقدرة لعام 2017 نحو 823 فرداً /كم2 يف فلسطني، بواقع 532 
ف�رداً /كم2 يف الضفة الغربية مقاب�ل 5,324 فرداً /كم2يف قطاع 

غزة.
وتش�ر بيانات مس�ح القوى العامل�ة 2016، إىل أن %11 من 
األرس ترأس�ها إن�اث يف فلس�طني، بواقع %12 يف الضف�ة الغربية 
و%9 يف قطاع غزة. وغالباً ما يكون حجم األرسة التي ترأسها أنثى 
صغراً نس�بياً، حيث بلغ متوس�ط حجم األرسة التي ترأس�ها أنثى 
ع�ام 2016 يف فلس�طني 3.0 أفراد مقارنًة بمتوس�ط مقداره 5.7 

فرداً لألرسة التي يرتأسها ذكر.
كم�ا تش�ر البيانات إىل أن نس�بة العاطلني ع�ن العمل من بني 
املش�اركني يف القوى العاملة يف الرب�ع األول 2017 بلغت 27.0% 
يف فلس�طني، بواق�ع %18.8 يف الضفة الغربية و%41.1 يف قطاع 
غزة. كما وصلت نسبة البطالة يف فلسطني بني اإلناث املشاركات يف 

القوى العاملة إىل %46.6 مقابل %21.9 بني الذكور.
وذك�رت البيان�ات يف عام 2016 عىل مس�توى فلس�طني بلغت 
نسبة األفراد )15 سنة فاكثر( الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي 
بكالوري�وس فأع�ىل قد بلغت %14. أما نس�بة األف�راد الذين ل�م 

ينهوا أي�ة مرحلة تعليمية فبلغت 9%.



15 عربي ودوليالددع )ل23(     اليميل 13 يوليو 2017   املواخل ل1 شوال م3ل1لا

 معركٌة خليجية على الهواء مباشرة 
مسرُحها الجامعة العربية!

  - متابعات:
السادوعّي،  اإلعاال   وزياُر  لاجام 
عاواع الداواع، قنااة الجزيارة القطرياة، 
واصفااً إيالا بقنااة »الارش وزرع الفتنة 
وععام اإلرلاب والتطاّرف وجلاب الدمار 
واليراب«، متهماً قطر بأنها تشاّل الصف 

الدربي عرب رعاية قناة الجزيرة.
وتدليقااً عىل كال  للمنادوب القطري يف 
الجامدة الدربية سيف بن مقد  البوعينني 
الذي مثل بالعه يف الدورة لا مل ملجلل وزراء 
اإلعال  الدرب والتاي تُدقد يف القالرة الذي 
قاال إّن قنااة »الجزيرة« لاي قناة تدرض 
الرأي اآلخر، أشاار الدواع إىل أّن »الجزيرة« 
لم تنتقاد يوماً قراراً اتيذته الدوحة، ليدوع 
ويصاف لذه القنااة بأنها »قنااة التطبيل 

لقطر والهجو  عىل اآلخرين«.
بدوره شاّن وزير اإلعال  البحريني عيل 
بان محماد الرميحاي لجومااً عاىل قناة 
»الجزيارة« أيضااً، قائاالً إنهاا لام تلتز  
عان  اإلعالماي، كماا  الدمال  بأَْخاَلقياات 

»تربّص الجزيرة بالجيش املرصي«.
الهجاو   عاىل  رع  القطاري  املنادوب 
البحريني، واصفاً القنااة البحرينية بأنها 
قنااة »التدليال.. التاي تنتهاك األعراض 

وترلب الناس أرسيّاً«.
كماا ُمناع البوعيناني الحقاً مان الرع 
عاىل كال  وزيار اإلعال  السادوعّي، حيث 
رخض رئيل أَْعَماال الدورة إعطاء الكلمة 
للمنادوب القطري ومنده من التدليل عىل 

كلمة وزير اإلعال  السدوعّي. 

يدلال  أن  القطاري  السافري  وحااول 
رسيًدا عماا قاله ممثل السادوعيّة، وقبل 
أن تنتقل الكلمة لوزير إعال  السوعان، إال 
أن رئيل الادورة رخض لاذا مطالبًا منه 

االلتزا  برتتيب الكلمات املتفل عليه. 
وقاال رئيال الدورة لاه »أخذت حظك 
يف الكلماة ولنااك ترتياب للكلماات وأي 
انتهااء كلماات  تدخاالت ساتكون بداد 
الوزراء« ليقاطده السافري القطري قائالً 
»مان حقاي أن أتدخل، ميصحش سايدي 

الرئيل«.
وماا كان الختا أَيْضاً لو بادء الجامدة 
الدربياة بتكريام الشايصيات اإلعالمية 
واملحطاات اإلذاعياة املساالمة يف ععام 

القضاياا الدربياة، وبداد انتهاء مراسام 
التكريم عاع املساؤول عن إْعاَلن األساماء 
املكّرماة ليقول إناه »نيس ساهواً« إْعاَلن 
تكريم أحد اإلعالميني املكّر  من قبل عولة 

قطر!
وخالل الجلساة رّصح الوزير املفّوض 
محمد عفيفي املتحدث باسم األمني الدا  
للجامداة الدربية أّن »بدض منابر اإلعال  
الدربية صارت لألساف جزءاً من األزمات 
بادالً مان أن تفتاح بابااً للياروج منها، 
ولدبت عوراً سالبيّاً يف بدض األزمات التي 
شهدلا عدع من البلدان الدربية عوضاً أن 
تكون سنداً للمواطن الدربي يف خهم واقده 

املدقد«.

ال�ضيد ن�ضر اهلل: احل�ضُم العراقي خطوٌة متقدمٌة نحو هزمية م�ضروع داع�س ومن عوامله عدم الرهان على اخلارج

الوصول إىل املوصل: الخارج أرادها طائفيًة لضرب العزيمة.. والوحدة سر االنتصار
  - محمد الباشا:

باات واضحاً، أن َعْحااَر التنظيم اإلْجَرامي 
مان املوصال التاي كانات تداد ألاّم مداقله 
وعاصماًة لدولتاه املزعوماة، بل ومان أغلب 
مناطال تواجاده يف الداراق، ال يرتباط خقط 
بمصري الدراق وشادبه وإنماا يرتبط بمصري 
اة وشدوب املنطقة، رغم أن بدض القوى  األُمَّ
التي أغاضها اساتئصاُل عاعش وكان لها عوٌر 
أَْو ارتبااٌط عقائادي وخكاري بالتنظيام منذ 
نشأته عىل أيدي تلك القوى، حاولت أن تشكك 
خياه.. ولذا ما أكده األمنُي الداا  لحزب الله، 
السيّد حسن نرص الله، رعاً عىل من حاولوا أن 
يسّوقوا بأّن عحر عاعش من ألّم مداقله ولو 
»املوصل« مبالٌغ خيه، حاني قال: إن االنتصاَر 
الذي حققته القوات الدراقية يف املوصل بوجه 
تنظيم عاعش َولو »انتصاٌر عظيٌم وكبري جداً 

ولو قّلل البدض من ألميّته«.
يف  خياَرلام  حساموا  الدراقياون  إذن 
املواجهة، كما قال السايد نرص الله يف خطاب 
متلفز، ألقاه مسااَء الثالثااء، إذ »لم ينتظروا 
ال جامداة عول عربية وال رؤسااء عول عربية 
وال منظماة املؤتمر اإلْسااَلمي وال أي أحد بل 
توّكلوا عىل الله ورالنوا عىل إراعتهم وتوحدوا 

حول لذا الييار وطنياً«.
شاهدتها  التاي  األحاداث  شااب  وخيماا 
الدراق ضاد التنظيم الذي ظهار جلياً أن ثّمة 
قاوى ناخذًة إقليمياً وعولياً تقُف وراء نشاأته 
وتمويله، ومما قامت به يف سبيل عد  إنهائه 
أنها سادت إىل تقديام الارصاع يف الدراق عىل 
أنه ُسانّي – شيدي، يف محاولة منها للحد من 
اندخاعاة الجيش الدراقي والحشاد الشادبي 
للقضاء عاىل عاعش، لكان مسااعيَها ُمِنيت 
بالفشال الذرياع، ولو ماا تطرق إليه سايُد 
املقاوماة يف خطاباه، جازمااً باأّن ماا عّطل 
الفتنة يف لذا البلد لو املوقف الشجاع للدلماء 
السنّة.. مضيفاً »نساّجل للقياعات السنية يف 
الدراق موقفهم االساتثنائي مان الحرب مع 

عاعش«. 
الدالام  يف  األبارز  الحادث  ساياق  ويف 
رالناً،وكشافاً لرس االنتصار الدراقي املدّوي، 
أوضح السايد حسان أن الحشاد الشدبي لو 
حشاد وطني، وكذلك لقد قاتلت الدشاائر إىل 
جاناب القاوات الدراقياة، مدتارباً أن تحّمَل 
االحتضاان  إىل  باإلَضاَخاة  الدراقاي  الشادب 
الشدبي والصرب خالل ثالث سنوات من القتال 
الدامي لو عامل مهم يف االنتصار وكذلك عد  
االصغااء إىل الياارج الاذي كان عوُره تثبيط 

الدزيمة«.
ولكاذا كان حلاُف أمرياكا ولكاذا –رغم 
ميض سانوات عىل تشاكيله- ظهار والناً،أو 
اد أن يكاون كذلاك، لام يكان لاه أثاٌر يف  تدمَّ
القضااء عىل عاعاش أَْو حتى الحاد منها، بل 
كانت له اقرتاخااٌت إْجَرامية بحال املدنيني يف 
الدراق وساوريا، ولذا ماا اعرتخوا به مؤّخراً، 

ويف لاذا الجانب لفت السايُد نارص الله إىل أن 
األمريكياني يف البداية شاالدوا املدارك وقالوا 
إنهام سايقدمون املسااعدة وبدضهام قاال 
إن املدركاة تحتااج إىل 30 سانة، موضحاً أن 
البداَض اآلن يريد أن يظهار أن االنتصار الذي 
حصل لو بفضل األمريكي، مؤكداً أن لذا غري 
صحياح؛ ألنه يارب ما قا  باه الدراقيون، 
وأشاار إىل أن االنتصار يف املواصال له عوامله 
التي يجاب أن يتمساك بها الشادب الدراقي 
وعىل رأساها َوحدتهام وتلبية ناداء املرجدية 

وتقديم التضحية.
وقال نرص الله »َمن يدلم إمكانيات عاعش 
كان يدمال أن لزيماة التنظيام ال تحتاج إىل 
سانوات طويلاة إذا تواخارت اإلراعة الداخلية 
واليارجياة لتحقيل ذلك، عاىل خالف حديث 
واشانطن عان أن لزيماة عاعش تحتااج لا 
30 عامااً«، مدتارباً أّن لاذا الاكال  يكشاف 

امُلَيّططات األمريكية.
الفتاوى التاي حصلت عاىل تأيياد علماء 
»املفصاَل  كانات  والشايدة  السانّة  الديان 
الحاساَم لالنتصاارات الكربى التاي تحققت 
يف الداراق، عورلاا كبري يف أنهاا أنهت الحرية 
بني الدراقياني، وعّدلا أمني حازب الله بأنها 
»حاّدعت لوية الدادو والتهديد الذي يجب أن 
يواجهه الدراقيون، َوحسامت شكل املواجهة 
بدياداً عان املفاوضاات والرلاناات وأعطت 

زخماً كبرياً للقوات الدراقية«.
كماا لفات إىل أناه يساّجل لدلماء السانة 
يف الداراق وقيااعات سانية مواقفها املرشخة 
يف لاذه املواجهاة بداد أن حااول البدض أن 
يظهار لذه الحرب بني السانة والشايدة من 
أجال الفتنة والتي عطلها لو املوقف الصاعق 
والشجاع لدلماء السنة والقياعات السنية. 

ويف وقت أَّكد األمني الدا  لحزب الله خيه أن 

االحتضان الشادبي للقوات املسلحة الدراقية 
كان عاماالً مهمااً يف االنتصاار، باإلَضاَخة إىل 
عاد  اإلصغاء للياارج والرلان عليه، شادع 
نارص اللاه عاىل أّن »الياارج كان يدمل عىل 
رضب عزيماة الدراقيني، بينما لّم بحاجة إىل 

الوحدة ملحاربة عاعش«.
وإّذ رأى سايد املقاومة اللبنانية، أنه يجب 
أن  الداراق وخارجاه  الجمياع يف  أن يشادر 
النرص يف املوصل لو نرصه، قرأ -عقيقاً وبُدداً 
اسارتاتيجياً- »تحرير املوصل خطوة متقدمة 

جداً نحو لزيمة مرشوع عاعش«.
واعتارب أن انتصااَر القاوات الدراقياة يف 
املوصل لاو عخاٌع عان ُكّل الشادوب الدربية 
تبقاى  ألن  الدراقياني  عاعيااً  واإلْسااَلمية، 
أولويّتهام تطهاري بقياة أرضهم مان وجوع 
عاعاش، محّذراً مان أن »لناك من سايحاول 

إشغال الدراقيني عن لذه املهمة«. 
وخيماا يتصال باألنشاطة اإلْجَرامية لذات 
التنظيام يف لبناان، لفت السايد نارص الله إىل 
أنه آن األوان لالنتهاء من لذا التهديد اليطري 
يف الجاروع والفرصاة متاحاة، وأكاد أن أما  
لذه الجماعات بداض الوقت القليل من أجل 

التوصل لتسويات مدينة.
وختام األمني الداا  لحازب اللاه خطابه 
بالقول: »آمل أن يتم استغالل الفرصة املتاحة 
واال خنحن أماا  الكال  األخري والوضع األخري 
الذي يجاب أن نصل إلياه وال يبقى حينئذ أي 
وجوع مسالح عاىل األرايض اللبنانية وعندلا 
يمكان للدولة اللبنانية أن تبساط سايطرتها 

عىل األرايض اللبنانية«.
وشّدع نرص الله عىل أّن »املوجوعين يف جروع 
عرسال يشّكلون تهديداً للقرى اللبنانية، وآن 
األوان لالنتهااء من لذا التهدياد«، وإّذ أَّكد أن 
لناك إرلابياني وُمَيّططني لدمليات إرلابية 
يف عرساال ولاذا باات يحتااج حاالً، أرعف 
بالقول: »لذه املارة األخرية التي أتحدث خيها 

عن مسّلحني يف جروع عرسال«.

300 نازح سوري يف 
لبنان يعودون إىل 

ديارهم
  - متابعات:

عاع حوايل 300 نازحاً ساورياً من 
النازحاني املوجوعيان يف مييم النور 
إىل  لبناان  شامال رشق  عرساال  يف 
عيارلم، بحساب ماا نقلتاه الوكالة 

الوطنية لإلعال  اللبنانية الرسمية.
وأوضحات الوكالاة أن عخداة من 
 300 قوامهاا  الساوريني  النازحاني 
يف  الناور  مييام  غااعرت  شايص 
عرساال شامال رشقي البلاد باتجاه 
عرساال الاورع الساورية، بمواكباة 

أمنية مشدعة.
يأتاي لذا بدد حديث السايد نرص 
اللاه يف خطاب متلفز ياو  أمل عن 
ألميّاة الدمال عاىل عاوعة النازحني 
ُكّل  وتقديام  بالعلام  إىل  الساوريني 
الضمانات والتساهيالت التي تضمن 
إنهااء مداناة النازحني الساوريني يف 

لبنان.
مان  أَْكثَاار  لبناان  ويساتضيف 
2ر1 ملياون نازح، يديشاون بصورة 
أساساية يف مييماات غاري رسامية 
موزعاة يف رشق لبناان. ووخقا لألمم 
املتحادة خاإن نحاو 70 ألاف الجائ 
ساوري يديشاون يف مييمات عاخل 

وحول عرسال.

تقريٌر بريطاني يصُف 
السعودّية ب� »املروج 

لإلرهاب« 
  - وكاالت:

قالت جمدية »لنري جاكسون« الربيطانية 
إن السادوعيّة لاي »املروج الرئيايس للتطرف 
اإلْساَلمي يف اململكة املتحدة«، ورصدت يف تقرير 
نرشته عالقاة اململكاة السادوعيّة بتنظيمات 
وجماعات و«مراكز إْسااَلمية« عاعمة لإلرلاب 

يف بريطانيا.
ومن جانبها نفت السادوعيّة اليو  األربداء 
12 يولياو، ما وصفته با«االععاءات املنشاورة 
يف وساائل اإلعاال  الربيطانية« حاول عالقتها 
باإلرلااب يف بريطانياا، وارتباطهاا وععمهاا 

لجماعات وعنارص متطرخة يف بريطانيا.
وكانات وكالاة »رويارتز« نقلت عان وزير 
الثقاخة واإلعال  السادوعّي، عواع الدواع، قوله 
إن تلك االتهامات غاري صحيحة باملرة، وطالب 
مركز األبحاث بتقديم األعلة عىل تلك االععاءات.
واضااف »التقريار وماا أعقبه مان تغطية 
إعالمياة، اساتيد  نهجااً واساع النطاق من 
التشاويه، واساتدان بأخداال مزعوماة ألخراع 
ضاد  خالخاات  لتساوية  تسادى  ومنظماات 

اململكة«.
ملضماون  بالنسابة  »أماا  قائاال  واختتام 
التقرير، خهناك عديد من االععاءات الرئيساية 
الاوارعة خياه، وغاري املدعماة بماا يكفي من 
تفاصيل، وإذا كان لناك قائمة بأسماء األخراع 
أَْو املنظمات السدوعيّة، التي لها صالت مؤكدة 
باإلرلاب الربيطاني، يجب عىل املركز تقديمها 

وستتدامل السلطات السدوعيّة مدها«.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

نح����ُن أقوياء وصام����دون وثابتون في هذا البلد بقدر ما نحاِفُظ على متاُس����ك اجلبهة 
ضًة ملس����اعَي من قوى العدوان الس����عودّي واإلَماَراتي قبلها  الداخلي����ة، التي قد تكون ُمعرَّ
األمريكي.. تسعى ألن تنَخَر صّفنا الداخلي بسوسها املتعفن، من خال بعض املشبوهن.

	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 الددع )ل23( اليميل 13 يوليو 2017   املواخل ل1 شوال م3ل1لا

محمد علي الحوثي*
أتحّدى ولد الشايخ أن يستطيَع 
أن يقنَع نفَسه وخريَقه بحياعيته، 
خأحاطتُاُه تأتاي تأكياداً النحيازه 
الحصاار  يف  وضلوعاه  للدادوان 
ومناع الرواتب، ولاي مناورة غري 
عبلوماساية تشابه ترصيح ناطل 
الدادوان أَْو وزيار حارب، وبالتايل 
خإن موقف املفااوض الوطني من 
عاد  القبول بولد الشايخ ليسات 
ده  عبثياًة وإنماا أتات يف ظال تدمُّ
إرغاَ  الشادب بالقباول بالحصار 
وقطع الرواتب أَْو تساليم الشادب 

نفَسه للقاتل وتسليم ميناء الحديدة وللم َجرًّا من 
االستبداع بإشهار سيف املجتمع الدويل يف مواجهة 
شادب يدني من أَْكرَب مأسااة إنَْسااانية سابّبها 
لاه حرُب وعادواُن أمريكا والسادوعيّة وتحالفهم 
الظالام بادون أي مساوغ قانوني، بماا يرتكبون 
من الجرائام اليومية ضد املدنيني واألعيان املدنية، 
ويساتمرون يف الحصار للشدب اليمني الذي وصل 
للمجاعة وانتشاار األوبئة مثال الكولريا وغريلا.. 
وعليه خإن الدوعة الجااعة لتحكيم املنطل والدقل 
ال تكون باساتمرار التهديد مان ممثل أممي كولد 
الشايخ الذي يزعم حياعيتاه، ولو يف نفل الوقت 
يُثِباُت من خاالل تداطيه السالبي عدمهاا؛ ولهذا 
نؤكاد لولد الشايخ أن عاد  مقابلته جااء نتيجًة 
حتمية منساجمًة مع مطلب الشدب بدد  الحوار 

إال بدد تساليم املرتبات التي يرخض تسليمها، كما 
ذكر يف إحاطته. 

ومن لنا خإننا نناشاد املجتمع 
بفاك  الضغاط  إىل  الحار،  الادويل 
الحصار والحظار الجوي وإيقاف 
الددوان وتشاكيل لجناه محايدة 
عولياة لرصد جرائم لاذا الددوان 
األمريكاي السادوعّي وحلفائه يف 
اليمان ليظهار للدالام حقيقة ما 
يقوماون باه يف حربهام الدبثياة 
خيهاا  يساتيد   التاي  املنساية 
األسالحة املحّرماة عوليااً وغريلا 
من أنواع األسالحة ضاد األَْلَداف 
املدنياة واألعيان املدنياة واملدنيني 
بتدمد وتكارار لالساتهداف، ولدل 
من أواخر مجازره مجزرة ساوق املشانل الذي ال 
زالات جثث املدنيني تحت األنقاض إىل اآلن بسابب 
استهداف ُكّل مسدف يقرتب من لذا السوق، ومن 
لناا نحمل األمم املتحادة وعول الددوان األمريكي 
السادوعّي وحلفائه مساؤوليَة الددوان والحصار 
ومنع الرواتب واملجاعة والحظر والكولريا وغريلا 
من املاآيس التي أضحت حدياَث املنظمات الدولية 

واألَْحااَرار يف الدالم.
وللارع عاىل مجاون ولاد الشايخ وعدواناه يف 
إحاطته األخرية سايتم من خاالل الوخد املفاِوض 

واملدنيني بما يفي بإذن الله لفضحه وتدريته.

*رئيس اللجنة الثورية العليا 

مجوُن ولد الشيخ
من الحديدة: ال مساومة!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي شرف المحطوري
شاهدت محاخظاُة الحديدة يو  
األربدااء ١٢ يولياو حْفاَل تيارج 
لثاالث كليات عساكرية، إَضاَخًة إىل 
إجاراء مناورة عساكرية واسادة، 
حار يف كَليهماا رئياُل املجلل 
السايايس األعاىل صالاح الصّماع، 
باعثاً لاكل َمن يهمه األمر رساائَل 
حاسمًة وواضحة لجهة أال حوار إاّل 
بدد وقاف الددوان، ورخع الحصار. 
ويف نفل الياو  كان مجلُل األمن 
الادويل يدقد جلساًة لالساتماع إىل 
إحاطاة )ولد الشايك( -كما ينبغي 
أن يسمى - وليل )ولد الشيخ(، الذي سمح لنفسه أن يكوَن موظفاً 
لدى محمد بن سالمان، متكلماً باسامه يف املحاخل الدولية، يف أساوأ 
ظالارة تدليل تحادث أما  أعاني الدالم، لجهة ما تصادر عن ذلك 
)املوظف األممي( من مواقَف ال تُمتُّ بصلة إىل مهمته كمبدوٍث أممي 

ينبغي عليه أن يكون محايداً، ال منحازاً بصورة خاقدة وخاضحة.
واملضحاُك يف األمر أن السادوعيّة وحلفاَءلا تأخاذ عىل اليارجية 
األمريكياة انحياَزلاا لجاناب قطر خيماا يتدلل باألزماة اليليجية، 
بماا صدر عن ريكل تيلرساون من الدوحة مان ترصيح مفاُعه أن 

مطالبَها »مدقولة«، األمر الذي أثار امتداَض خصومها!
خكياف أجازت السادوعيُّة لنفساها أن تساتنكَر عاىل اليارجية 
األمريكياة ماا تقوُ  به )أي السادوعيّة( نفساها مع األمام املتحدة 
باساتيدا  ولد الشيخ كموظف ينُقُل عنها رسائَلها إىل مجلل األمن 

الدويل!؟
خفاي إحاطته املقدماة إىل مجلل األمن تحدث )ولد الشايك( عن 

مقرتحات بشأن »الحديدة«، بما يُفهم منه إرصار 

فضل أبو طالب

 قارأُت بدضااً مماا ورع يف مقابلة 
رئيل الوزراء القطري الساابل، حمد 
 PBS بان جاسام، أجرلاا ماع قنااة
األمريكياة، وقاد اضطاره التصدياُد 
السادوعّي األخاري ضّدلم إىل إخشااء 

بدض الحقائل:
- استضاخة قطر ألعضاء يف حركة 

طالبان بطلب أمريكي.
- ععام قطار لحمااس يف بداض 
األمريكياني  بدلام  كان  الجواناب 

واإلرسائيليني.
- أمريكا طلبت من قطر إقناع حماس باملشااركة 

يف االنتيابات اإلرسائيلية.
- عملنا )قطر( واألمريكيون واإلمارات والسدوعيّة 
يف غرختي عمليات مشرتكة واحدة يف األرعن واألُْخاَرى 

يف تركيا.
- أمريكا كانت وراء قطر يف ُكّل ما عملته وأقدمت 

عليه خالل املراحل السابقة. 
وليال لاذا ُكّل ماا كشافته األزمة األخارية بني 
قطار َوالسادوعيّة.. يكفاي أحَدنا أن يقاوَ  بإطاللة 
رسيداة عاىل وساائل اإلعاال  التابداة لادول األزمة 
ليدارَف الكثاري مماا كانات تيفياه لذه الادول من 
أرسار املؤامرات األمريكية واإلرسائيلية ضد الشدوب 
الدربية واإلسالمية، وكيف عملت كأََعَوات لتنفيذ لذا 

املرشوع!.
خإعاالُ  أطاراف األزماة ال يُكفُّ عن نارش تقاريَر 
ووثائَل وتساجيالٍت تثبت تورط لذه الدول َجميداً يف 
ُكّل أعمال التيريب والفوىض يف املنطقة وضلوعها يف 
ععم وتمويال كاخة التنظيمات )اإلرلابية( يف ُكلٍّ من 

اليمن وسوريا والدراق وليبيا وغريلا.
 باإلَضاَخة إىل انكشااف التاوّرط األمريكي يف ععم 
جميع تلك األطراف ومسااندتهم بالشكل الذي يثبت 
وبماا ال يادع مجاالً للشاك، أن أمريكا لاي من تقُف 
خلاف ُكّل املؤامارات واملكائد التي تحااك وتنفذ ضد 
شادوب أمتناا الدربياة واإلساالمية، وأن األنظماة 
الدربياة - إاّل من رحام الله- بما تمتلكاه من علماَء 
وخطبااَء وُمَؤّسسااٍت إعالمياة وأماوال وغريلا من 
أََعَوات القاّوة والتأثاري ليسات ساوى أََعَوات لتنفياذ 

املشاريع األمريكية.

إرسائيل كذلك ليسات بديدًة عن لذا املشهد، وكما 
قال السيُد عبدامللك حفظه الله بأن َمن يقبل بأمريكا 
سايقبل بإرسائيل، ولاا لي األحداث 

تكِشُف لذه الرؤية وتؤكدلا.
خقاد انكشافت حجُم الادور الذي 
تلدبُه إرسائيُل يف لذه األحداث وحجم 
الدالقة بني لذه الدول وبني إرسائيل، 
وقاد تجاىل ذلاك واضحااً يف الزيارات 
الرخيدة املتباعلة، كما تجلت يف شاكل 
مان  وغريلاا  رسامية  ترصيحاات 
تحاركات، كلها تؤكد أن لذه األنظمة 
قاعمٌة خدالً عىل التطبيع مع إرسائيل.
وقاد صادق اللُه حاني قاال: )َوإِذْ 
اَرأْتُاْم ِخيَهاا َواللَّاُه  َقتَْلتُاْم نَْفًساا َخاعَّ
ُمْياِرٌج َما ُكنْتُاْم تَْكتُُموَن( وقال: )َسانُِريِهْم آَيَاِتنَا يِف 
َ َلُهْم أَنَّاُه اْلَحلُّ أََوَلْم  اآْلََخااِق َويِف أَنُْفِساِهْم َحتَّاى يَتَبنَيَّ

ٍء َشِهيٌد(. يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعىَل ُكلِّ َشْ
إن الثقاخة القرآنية تمنُحنا رؤيًة صحيحًة لواقدنا 
ومحيطنا، وتقد  لنا خهماً صحيحاً وسليماً لألحداث 
واملتغريات من حولنا، خأمريكا وإرسائيل لما السبُب 
اة مان قتاٍل وتدمرٍي  الرئيايس يف ُكّل ماا تدانياه األُمَّ

وخوىًض ورصاعات.
لقد كان الشاهيُد القائُد رضاواُن الله عليه ُمصيباً 
وعقيقاً يف رؤيته، حني حدع الددوَّ الرئييسَّ لألمة وقال 
بأنهم أمريكا وإرسائيل، والبقية ليسات سوى أََعَواٍت 

تسدى لتنفيذ امُلَيّططات األمريكية واإلرسائيلية.
وبنااًء عاىل ذلاك تحاّرك الشاهيُد القائاُد رضواُن 
اللاه علياه يف مواجهة مارشوع الهيمناة األمريكية 
واإلرسائيلياة، وقاّد  لألمة منهجااً قرآنيااً متكامالً 
يضمن انتشاَلها من وضدية الذلة واليزي والسقوط، 
املساتويات  جمياع  عاىل  النهاوَض  لهاا  ويحّقال 
االقتَصاعياة واالجتماعياة والدساكرية وغريلا من 
الجوانب بالشاكل الذي يجدلُها أماًة عزيزة ومقتدرة 
وقاعرًة عىل مواجهة ُكّل املؤامرات التي تحاك ضدلا.
وقاد عشان لاذا املارشوع بمقاطداة البضائاع 
األمريكية واإلرسائيلية وترعيد لتاف الدزة والحرية

شداُر الرباءة من أعداء الله ولو:
اللُه أَْكرب

املوُت ألمريكا
املوُت إلرسائيل

اللدنُة عىل اليهوع
النرُص لإلسال .

واهلل مخرج ما كنتم تكتمون البقية ص 2

لم يُمْت جار اهلل ُعَمر 
بل مات ياسني وأمات 
معه الحزَب االشرتاكي

عبدالملك العجري 
عندما يُِديُد ياساني سديد ندمان نْشااَر 
خارب رخض املحكمة الدلياا يف لندن، ععوى 
قّدمهاا مجموعاة نشاطاء بطلاب تدليال 
مبيدات أسالحة بقيمة مليارات الجنيهات 
صحفتاه  عاىل  للسادوعيّة,  االسارتلينية 
يف موقاع التواصال االجتماعاي خيسابوك 
بطريقاة تبشاريية خإنها كارثٌة ال تكشاف 
عن انتهازية سياسية، بل تكشف عن موت 

اإلنَْساان عاخل ياسني.
ال مدناى ألن يدياد ياساني -الاذي كان 
اليمنيون ينظرون لاه ايقونة املدنية- نرش 
خرب املحكمة إاّل االنتشااء بانتصار القضاء 
ومداه السادوعيّة عاىل النشاطاء املدنيني 
)الذيان يزعم ياساني انتمائه لهام( الذين 
قااعوا حملاًة لحمال القضااء الربيطاناي 
عىل مناع تنفياذ الرتاخيص الصااعرة عن 
السالطات الربيطانياة لتورياد قنابَل ذكية 
مان  أُْخااَرى  وأناواع  مقاتلاة  وطائارات 
األسالحة إىل السادوعيّة،. بداد أن ذكارت 
تحقيقات أن الطرياَن السادوعّي اساتيد  
قناباَل عنقوعياة بريطانية الصناع لتنفيذ 

غارات عديدة عىل اليمن.
رحمك الله يا جار الله عمر أنت لم تُمْت، 
َمان ماات لو ياساني وليتاه ماات وحَده 
بال أرص عاىل إماتة االشارتاكي مده حزب 
الددالاة، حازب املضطهدين واملساحوقني، 
حازب الشادوب، حازب التحارر والثاورة 

واالستقالل.
ياساني يدمار اإلرث التأريياي للحازب 
يف  جميال  شء  ُكّل  يدمار  االشارتاكي، 

االشرتاكي.
ليل املطلوب أن يدلل ياسني وال الحزب 
االشرتاكي يف رشانل الدوغما األيديولوجية، 
لكان الواقدية السياساية ال تدناي خقداَن 

البوصلة والُهوية. 
أيهاا الرخااق مااذا يفدلاه ياساني بكم 

وبالحزب االشرتاكي؟
الواقدية السياساية ال تدني أن تسمحوا 
لهاذه القيااعات بإلغااء وطمال الُهوياة 

االشرتاكية للحزب.
االنياراط  تدناي  الواقدياة  كانات  إذا 
النسابي يف الساوق من عون إلمال املسألة 
تدناي  ال  بالتأكياد  خإنهاا  االجتماعياة 
اااة  االنيراَط يف كشاوخات »اللجنة الَياصَّ

السدوعيّة«.
إذا كانات الواقدياة تدناي التحاول من 
الداملاة  الطبقاة  أحقياة  عاىل  الرتكياز 
بالسايطرة إىل الرتكياز عىل عالقاات القوة 
األخالقياة  األسال  ضمان  واالساتغالل 
للددالة، لكنها يقيناً ال تدني إقامة عالقات 
مدَلنة وغري مدَلنة مع أَْكثَر األنظمة رجدية 
وتيلفااً واساتبداعاً وبدائياًة؛ بغية تحقيل 

مصالَح شيصية لتلك القياعات.
لو كان غريُ ياساني ولو كان غريُ الحزب 
االشارتاكي من قياعات األَْحااَزاب األُْخاَرى 
قال ما قال ملا خجدات.. لكن أن يتوّرَط َمن 
كنا نددلم يف املتدهدين الرساميني للمدنية 

والتحديث ختلك لي الفاجدة..
أيها الرخاق ليذَلَب ياسني إىل الجحيم..

لكان بحل ماركال عليكم أيهاا الرخاق 
انقذوا الحزَب االشرتاكي من لذا الدار.


