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العدو السعودي يعرتف بمقتل جنديني وإصابة ضابط ومصرع 24 مرتزقاً بعمليات قنص

البنك املركزي بعدن يؤكد استالم 420 مليار ريال من روسيا وحكومة املرتزقة تعلن رغبتها بطباعة تريليوني ريال
حكماء بني مطر يطالبون بتنفيذ النقاط الـ 12

اطمأن على صحة املناضل سفيان العماري 
الرئيس: نشيد بقبيلة همدان ومواقفها املشّرفة يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته
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.. والشعب بال مرتبات
إيرادات مهولة تهدرها املجالس املحلية

سائقو الباصات يف أمانة العاصمة يصرخون من الظلم والفساد:
ندفع مبالغ بمتوسط 

1500 ريال يومياً ألشخاص 
يحملون "الصميل" بدون 

سندات
رئيس هيئة النقل الربي:

املجالس املحلية توّقع عقودًا مع 
متعّهدين لجباية الرسوم بمبالغ 

كبرية وغري رسمية وبسندات 
تتم طباعتها من قبلهم 

 الشيخ يحيى عايض: قبائل همدان 
مع اهلل والوطن وقائد الثورة ولن 
يترك أبناؤها الجبهات حتى النصر

ُب نفسه ملكًا على  بن حفيظ ينصِّ
"وزارة الصحة" ويصدر تعميمًا يلغي 

صالحيات النواب والوكالء
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الصماد يطمئن على صحة املناضل سفيان العماري 

مقتل وإصابة عشرات املرتزقة بهجوم كاسح وتفجري 5 
عبوات بأحد تجمعاتهم يف الجوف

 : صنعاء:
ق4ا2 األخ صالح الصّماد -رئيس 
املجل4س الس4يايس األع4ى- وم4س 
س4فيان  األخ  االثن4ن،  زي4ارة 
العم4اري، األم4ن الع4ا2 املس4اعد 
الديمقراط4ي  الش4عب  لح4زب 
»حش4د«؛ للطمئن4ان ع4ى صحكه 
 عد إجرائه عملي4ًة جراحيًة توّجت 
مسكش4فيات  وح4د  يف   النج4اح 

العاصمة.
وعّب رئي4ُس املجلس الس4يايس 
األع4ى خ4لل الزيارة ع4ن تمنياته 
س4فيان  املس4اعد  الع4ا2  لألم4ن 
العماري  الشفاا العاجل وون يُمنَّ 

الله عليه  العافية.

الش4عب  ح4زب  دوَر  وثّم4ن 
األح4زاب  و قي4ة  الديمقراط4ي 
املنا ض4ة للعدوان، تدور يلمس4ه 
املجكمع من خلل الجهود واألعمال 
الك4ي يبذلونه4ا يف فض4ح وتعري4ة 
األمريك4ي  الس4عودي  الع4دوان 
الغاش4م عى اليمن والحش4د ورفد 
الجبه4ات  املقاتلن م4ن وجل عزة 

وترامة الشعب اليمني.
العماري  فيم4ا وع4رب س4فيان 
وتقدي4ره  وُش4كره  امكنان4ه  ع4ن 
لرئي4س املجل4س الس4يايس األعى 
والقيادة السياس4ية ع4ى اال كما2 
واملشاعر اإلنَْسانية الكي وحيط  ها، 
مكمني4ًّا لليمن العب4وَر إىل  ر األمان 

واالنكصار يف مواجهة العدوان. 

 : الجوف:
لق4ي العرشاُت م4ن املرتِزق4ة مصارَعهم ووصيب 
آخ4رون، وم4س االثن4ن،  محافظ4ة الج4وف، جراا 

عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية.
عمليك4ن  والش4عف  خ4ب  مديري4ة  وش4هدت 
عس4كريكن  شكل غري مسبوق اس4كهدفكا املرتزقة 

وولحقكا  هم خسائَر فادحًة يف األرواح والعكاد.
و حس4ب مص4ادَر عس4كريٍة،  اغ4ت مجا 4دو 

الجيش واللجان الش4عبية املرتِزقة يف منطقة اليكمة 
 هجو2 تاس4ح وتوّغل4وا يف ُعمق مواقعه4م وقاموا 
 كدمري آلية عس4كرية وإعطاب طقم4ن،  اإلضافة 
إىل إح4راق خيا2 املرتزقة واغكن4ا2 تميات تبرية من 

األسلحة والذخائر.
ووضافت املص4ادر ون العملية خّلف4ت عدداً تبرياً 
من القكى والجرحى يف صف4وف املرتزقة ووصا كهم 
 الرع4ب، فف4رَّ َم4ن تبق4ى منه4م تارت4ن خلفهم 

وسلحكهم وذخائَر م.

ووعل4ن مص4در عس4كري ون مجا 4دي الجي4ش 
واللجان الش4عبية نّفذوا  جوماً نوعياً وواسعاً عى 
مواقع املرتزقة يف مديرية الغيل، مخلفن عدداً تبرياً 

من القكى والجرحى يف صفوف املرتزقة.
يف خ4ب والش4عف ويض4اً وج4دت مجموع4ة من 
املرتزقة نفَس4ها وس4ط حقل من العبوات الناسفة، 
عندم4ا فّج4رت وح4دة الهندس4ة الكا ع4ة للجي4ش 
واللجان الش4عبية 5 عبوات ناس4فة  شكل مكزامن، 
ما ودى ملقكل وإصا ة وفراد تلك املجموعة  الكامل.

مصرع 24 مرتزقاً 
بعمليات قنص

 : خاص:
لق4ي  1 مرتِزق4اً مصارعه4م، وم4س االثنن، جراا اس4كمرار 
تصاعد عمليات وحدة القناصة الكا عة للجيش واللجان الشعبية 

يف مخكلف الجبهات.
وضمن عمليات القنص، لقي ف من املرتزقة مصارعهم يف تعز، 
 ينه4م ص يف منطق4ة صالة، فيما ُقكل اثنان م4ن املرتزقة قنصاً يف 

جبهة نهم، ومالهما يف جبهة مأرب.
ويف جبه4ة تعز ت4م قنص عرشة منافقن يف مناط4َق مكفرقة من 
املحافظ4ة, حي4ث تم قنص مناف4ق يف جبل الر ي4ع وآخرين يف تل ة 
ويخك4ل , فيم4ا تم قن4ص ثلثة يف موق4ع الدفاع الجوي  بري  اش4ا , 
وقنص اثنن  منطقة الجحملية جوار البنك وإصا ة ثالث خلف البنك 
, فيما تم قنُص منافق  ميمنة تبة االثنعش جنوب مفرق موزع .

ويف عسري لقي وحد مرتزقة الجيش السعودي مرصَعه  عملية 
قنص وخرى.

يعــرتف  الســعودي  اإلعــالم 
بمقتــل جنديني وإصابة ضابط 

بنريان الجيش واللجان
 : متابعات:

وعلنت وسائل إعل2 سعودية، ومس االثنن، مرصع وإصا ة ص 
من جنود العدو السعودي  نريان الجيش واللجان الشعبية.

وتكوىل الوس4ائل اإلعلمية شبه الرسمية يف السعودية، اإلفصاَح 
ع4ن جانٍب من خس4ائر الجيش الس4عودي عى يد و ط4ال الجيش 
واللجان الشعبية الكي يجري الكعكيُم عليها عى املسكوى الرسمي.
و حس4ب تلك املصادر، لق4ي جنديان س4عوديان مرصعهما، 
و ما العريف س4عيد عيل منيع القرييش القحطاني و اجد سعد 
آل محمد السبيعي، فيما وصيب امللز2 وول فهد فيصل حكمي.

املؤسسة الصحية للرعاية تؤّثث 
مراكز جرحى ومعاقي العدوان 

 : خاص:
دّش4نت، ومس، املؤسسة الصحية للرعاية والكنمية  العاصمة 
صنع4اا، مرشوع إعادة تأثي4ث مراتز جرح4ى ومعاقي العدوان 
األمريك4ي الس4عودي يف العاصمة صنعاا، وذل4ك يف اطار ا كما2 
املؤسس4ة  جرحى العدوان الس4عودي األمريكي والذين و ملكهم 

وزارة الصحة والسكان. 
 ودعت املؤسسُة الوزارَة إىل اال كما2 الجاّد واملسؤول  الجرحى 
واملعاق4ن؛ وف4اًا لدمائه4م وتضحياته4م الكي س4الت دفاعاً عن 

الوطن وِعّزته وترامكه.
 من جانبهم وشاد القائمون عى مراتز رعاية جرحى ومعاقي 
الع4دوان  العاصم4ة،  ا كم4ا2 املؤسس4ة الصحي4ة  الجرح4ى 
واملعاق4ن، آملن من الجميع مزيداً م4ن اال كما2 ومبادلة الوفاا 

 الوفاا.

مقتل وإصابة 14 من مرتزقة ما يسمى الحزام األمني بتفجريات انتحارية يف أبني 
 : خاص:

فّج4ر انكحاريٌّ نفَس4ه  س4يارة مفخخة، صباح 
وم4س االثنن، يف مقر ما يس4مى قيادة قوات الحزا2 
األمني يف املعهد الفني  منطقة قرن عشال  مديرية 
مودية، وسط محافظة و ن، موقعاً عدداً من القكى 

يف صفوف مرتزقة اإلمارات.
وقال4ت مص4ادر إن الس4يارة املفّخخ4ة  اجمت 
 وا 4ة املق4ر َوانفج4رت يف البوا 4ة محدث4ة انفجار 

عنيف، تله “ص” انفجارات داخل املقر.
مس4لحن  ثلث4ة  اس4كطاع  املص4ادر،  َوحس4ب 
انكحاري4ن من الدخ4ول إىل املبنى َوتفجري ونفس4هم 
وس4ط تجم4ع لقوات الح4زا2 األمني املوالي4ة للعدو 

اإلماراتي.
َوتفي4د املصادر  4أن عدة قذائف  اون س4قطت 
داخ4ل املبنى عقب الكفجريات الالث4ة، ما وثار حالًة 
من االرتباك يف ووساط املكواجدين داخل املبنى، حيث 
حاول  عضهم املغادرة إىل خارجه، فكعرض  عضهم 
لن4ريان وس4لحة مكوس4طة َوخفيف4ة م4ن عن4ارص 

تكمرتز يف محيط املبنى.

َوتس4بب الهج4و2 االنكح4اري  م4رصع “ ” من 
عنارص ما يس4مى الحزا2 األمني، َوإصا ة ما ال يقل 
عن “10” آخرين، إصا ة “6” منهم خطرية، َوتدمري 

وجزاا من املبنى.

الجدير ذت4ره ون املحافظ4ات الجنو ي4ة الواقعة 
تحت االحكلل السعودي األمريكي واإلماراتي تشهد 
منذ عامن و صورة مسكمرة، عمليات تفجري وقكل 
واخكطاف وإر اب للمواطنن يف  ذه املحافظات.

سكانها  ويهّجر  اليمنية  ميون  جزيرة  يستعمر  اإلماراتي  االحتالل 
ويمنع عودة أهالي ذو باب

 : خاص:
وت4د س4كان جزي4رة مي4ون ون االحك4لل اإلماراتي 
اس4كقد2 مجموعاٍت مس4لحًة فرضت طوقاً عس4كرياً 

عى الجزيرة وتقو2  كهجري سكانها.
وقال و ايل الجزي4رة الواقعة عى مدخل مضيق  اب 
املندب: إن مس4احات شاس4عة من ورضهم احكُلت وتم 

تحويلُه4ا إىل مناطَق عس4كرية مغلقة تس4يطر عليها 
اإلمارات الكي وقامت فيها قاعدة جوية عس4كرية وإنه 

تم تشييد الجزا األتب من مدرج الطائرات.
ووش4اروا إىل ون تدخل اإلم4ارات يف اليمن تحت غطاا 
تحال4ف الع4دوان تانت ل4ه مآرُب وخرى، حي4ث لم يعد 
خافياً ع4ى وحد رغبة و و ظبي يف الهيمنة عى س4احل 
الجنوب اليمني والجزر القريبة منه؛  غرض الكحكم يف 

مضيق  اب املندب.
يُذت4ر ون الجزي4رة تعكب م4ن و م الط4رق البحرية 
االس4راتيجية يف العال4م، ونقطة عبور مخكلف الس4لع 

واملشكقات النفطية  ن آسيا ووفريقيا.
تم4ا عرضت ع4دد من القن4وات الفضائي4ة تقارير 
تلفزيوني4ة توّض4ح معان4اة املواطن4ن يف مديري4ة ذو 
 اب يف الس4احل الغر ي لليمن والذين يعيش4ون خارج 

منازلهم منذ ثلث سنوات، حيث منعكهم قواُت العدوان 
4ة الق4وات اإلماراتية من  الس4عودي األمريكي، وَخاصَّ
الع4ودة إىل ديار 4م والذي4ن يعيش4ون حالي4اً ظروف4اً 
إنَْس4انية صعبة. ووتد عدٌد من املواطنن ون القوات العدوان 
اإلماراتية تكمرَت4ُز يف مناطَق مكفرقة من املديرية، تما قامت 
 اس4كحداث مبانَي لجنود 4ا، ومنعت املواطن4ن من الكحرك 

 اتجاه البحر ملمارسة وعمال الصيد.
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 : خاص:
قال4ت حكوم4ُة مرتزق4ة الري4اض إنه4ا 
 حاج4ة إىل س4يولة قدُر 4ا تريليون4ا ريال، 
يف وق4ت تؤت4د مص4ادر مطلعة ونه4ا قامت 
 اس4كخدا2 ال0044  مليار ري4ال الكي جرت 
ال4دوالر م4ن  طباعكه4ا يف روس4يا يف رشاِا 
الس4وق؛  غرض رصف مرتبات س4فرائها يف 

الخارج.
وق4ال املرتِزُق منص4ور القعيط4ي املعّن 
من قبل الفار  4ادي محافظا للبنك املرتزي 
لقناة العر ية الس4عودية، وم4س االثنن: إن 
البنك س4يحكاج إىل نحو تريليونَي ريال يمني 
ت4 »س4يولة  العمل4ة املحلية« و 4ي تعادل 
نحو 5 مليارات دوالر ومريتي  أسعار اليو2، 
»منه4ا تريليون ريال لحل وزم4ة االخكناقات 

املالية ل4دى البنوك، وتريليون آخر الس4كبدال العملة 
الكالفة«،  حسب قوله.

وتش4ف املرتزق4ة القعيط4ي ون املبل4غ الذي تان 
يُفرض طباعكه يف روس4يا لم يع4د 00  مليار ريال 
فقط  ل 600 مليار، واعرف ون البنك يف عدن اسكلم 
منه4ا 20  ملي4ار ريال، لكنه ل4م يوضح مصري  ذا 
املبل4غ الضخ4م، خصوص4اً ون حكوم4ة املرتزقة لم 
ت4رصف مرتب4ات موظفي الدول4ة تما تعّه4د الفار 
 4ادي لألم4م املكحدة لكبي4ر نقل البن4ك املرتزي إىل 

عدن.

ووت4دت مصادُر مطلعٌة ون الفاّر  ادي وحكومكه 
اسكخدموا ال4 20  مليار ريال لرشاا ُعُملت  الدوالر 
األمريك4ي م4ن الس4وق الس4وداا ل4رصف مرتبات 
الس4فراا والد لوماس4ين، ومعظمه4م م4ن وقارب 
وو ناا وذوي حكومة املرتزقة والفار  ادي، و و ما 
تس4بب يف انهيار س4عر الريال اليمني  شكل تبري يف 

األسواق.
تم4ا إن ترصيح4ات املرت4زق القطيع4ي تؤتد ون 
الش4عب اليمني تعرض لعملية نصب غري مس4بوقة 
تمال4ت  طباعة 20  مليار ريال م4ن العملة املحلية 
دون ون يحص4ل منها الش4عب ع4ى يشا،  ما فيها 

املرتب4ات املنقطعة منذ س4بكمب من 
العا2 املايض عند نقل البنك إىل عدن.

طباع4ة  عملي4ة  تُما4ِّل  وفيم4ا 
النق4ود  4دون غط4اا رض 4ًة لقيمة 
اس4كخداَمها  ف4إن  اليمن4ي،  الري4ال 
الس4وق ع4ب  ال4دوالر م4ن  لس4حب 
الس4وداا لرصفها تمرتبات  الس4وق 
وإتراميات عى سفراا وذوي املرتزقة 
تُما4ِّل رض 4ة ثاني4ة لقيم4ة الريال، 
وس4ط صمت مطب4ق من قب4ل األمم 

املكحدة.
ليس  ذا وحس4ب،  4ل إن حكومة 
املرتزقة عى لس4ان املرتزق القعيطي 
تس4عى لككرار عملية النصب  ش4كل 
مضاع4ف م4ن خ4لل حديِاه4ا ع4ن 
رغبكه4ا  طباعة تريليونَي ريال، و و 
خمس4ة وضعاف املبلغ الذي تمت طباعكه واسكلمكه 

حكومة املرتزقة.
وتان املرت4ِزُق خال4د  ح4اح تش4ف ون حكوم4ة 
املرتزق4ة نهب4ت 700 مليون دوالر خ4لل عا2 واحد 
فقط من إيرادات نفط املسيلة، ورّد املرتزق عبدامللك 
املخليف وزي4ُر خارجية املرتزقة ع4ى تلك االتهامات 
 كأتيد 4ا ولي4س نفيه4ا، وق4ال لصحيف4ة الوطن 
الس4عودية قب4ل وي4ا2 إنه من غ4ري املنطقي س4ؤال 
حكومك4ه ع4ن رصف ذل4ك املبل4غ وقال إنه4ا تانت 

تحكاُج ألتار من ذلك.

أخبار

 في لقاء موّسع مع قبائل همدان بالقصر الجمهوري:

 محافظ البنك المركزي التابع للمرتزقة يعترف باستالم 420 مليار ريال من روسيا من إجمالي 600 مليار

الرئيس الصماد: نشيد بقبيلة همدان ومواقفها املشّرفة يف 
مواجهة العدوان وإفشال مخططاته

مشايخ همدان: سنقف صفًا واحدًا للدفاع عن الوطن وكرامته ومستمرون في رفد جبهات العزة والشرف

 : متابعات:
إلكقى األخ صالح الصّماد، رئيس املجلس 
السيايس األعى، ومس،  القرص الجمهوري 
 صنعاا ع4دداً من مش4ايخ مديرية  مدان 
محاف4ظ  و حض4ور  صنع4اا،   محافظ4ة 
صنعاا الشيخ حنن قطينة ورئيس مجلس 

الكلحم القبيل الشيخ ضيف الله رسا2.
جرى خ4لل اللقاا اس4كعراُض األوضاع 
الرا نة الكي يمر  ها الوطن جراا اس4كمرار 
الع4دوان والحصار ومحاوالته املس4كمرة يف 

اسكهداف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج 
االجكماعي للشعب اليمني.

الجه4ود  تظاف4ر  و مي4ة  اللق4اا  ووت4د 
تعزي4ز  س4بيل  يف  والش4عبية  الرس4مية 
االصطف4اف الوطني للكغل4ب عى الكحديات 
الرا ن4ة الك4ي يم4ر  ه4ا الوطن، وإفش4ال 
ر انات العدوان وُمَخّططاته الكي تسكهدف 

اليمن ورًضا وإنَْسانًا.
ووش4اد رئي4ُس املجلس الس4يايس األعى 
 دور مش4ايخ وو ناا ووجهاا قبيلة  مدان 
ومواقفه4ا املرشفة يف مخكل4ف املراحل الكي 

مر  ها الوطن وتذا دور ا البارز يف مواجهة 
العدوان وإفشال ُمَخّططاته وما قدمكه من 
قوافل ودعم  الرج4ال والعكاد للمرا طن يف 

جبهات العزة والرشف.
فيم4ا وتد مش4ايخ  مدان وق4وف قبيلة 
 م4دان صف4ا واح4دا يف مواجه4ة العدوان 
واالس4كعداد للكضحية يف س4بيل الدفاع عن 
الوطن وعزت4ه وترامكه وتذا االس4كمرار يف 

رفد جبهات العزة والرشف.
تما تطرق اللقاا إىل األوضاع  مديرية  مدان 
واحكياجات الرضورية خلل املرحلة الرا نة.

نفى بشكل قاطع ما ُنسب إليه وإلى مشايخ همدان 
عن سحب المجاهدين من الجبهات

الشيخ يحيى عايض: قبائل همدان مع اهلل والوطن 
وقائد الثورة ولن يرتك أبناؤها الجبهات حتى النصر

املسرية: خاص
نفى الش4يخ يحي4ى عيل عاي4ض -وحد 
قاط4ع  مش4ايخ  م4دان-  ش4كل  تب4ار 
م4ا نُس4ب إلي4ه وإىل مش4ايخ  م4دان من 
قبَل وس4ائل إع4ل2 داخلية ووخ4رى تا عة 
للمرتزق4ة من تل2 عن س4حب املجا دين 

من و ناا  مدان من الجبهات.
وقال الشيخ عايض يف ترصيحات لقناة 
املس4رية: »نَُكذُِّب تلَّ ما قيل من ش4ائعات 
عن لس4اني وَْو عن لس4ان ويٍّ من مش4ايخ 
 مدان،  أننا س4وف نس4حب املجا دين يف 

الجبهات،  ذا لم يكن ولن يكون«.
ووتد الش4يخ عايض ون »املجا د ينطلق 
يف س4بيل الل4ه  مح4ض إرادت4ه للجهاد يف 
سبيل الله وس4بيل الوطن وسبيل املسرية، 
ولن يانيَنا عنه وية عوائق وَْو وية ش4وائب يف 

العلقات وَْو ما يقال من خلفات  سيطة«.
وتبّو الش4يخ عايض من الفاس4دين وياً 
تانوا، وقال »وما دعم الفاسدين فليس من 

صفاتنا ولن نقف  جانبهم«.
ووّج4ه الش4يخ عاي4ض رس4الًة أل ن4اا 
 مدان قائلً: »تم4ا وقفكم يا و ناَا  مدان 
يف سبيل الله ومع املسرية وقائد ا عبدامللك 
الحوث4ي ورئيس املجلس الس4يايس صالح 
الصم4اد، يجُب ون نس4كمر ع4ى ذلك حكى 
النرص وَْو املوت، وما الشعب فيجب ون يلكفَّ 
مع  عض4ه وليعل4م ون الع4دوان ليس عى 
ونصار الل4ه وحد م وال عى فئة معينة وال 
عى قبيلة معينة، وون العدوان عى الشعب 
تله؛ لغرض نهب ثرواته وتحطيم مقوماته 
وضياعه ليكحول إىل ُحاالة وما2 الخليجين 

واألمريكين«.

المرتزق القطيعي قال إنهم يسعون لطباعة 2 تريليون ريال 
  مصادر مطلعة: حكومة المرتزقة استخدمت أموال الشعب لشراء الدوالر من السوق السوداء لصرف مرتبات وإكراميات سفرائها بالخارج

حكومة املرتزقة تذبح الريال اليمني

أص��در تعميم��ًا يلغ��ي صالحي��ات النواب 
والوكالء وجعل كل السلطات في يده

 بن حفيظ ينّصب نفسه ملكاً 
على »وزارة الصحة« 

 : خاص:
تجاَ 4َل وزيُر الصح4ة  حكومة اإلنقاذ، عمر  4ن حفيظ، ُتلَّ 
م4ا وثري م4ن قبَل الصحاف4ة الوطنية وما وث4ري يف وروقة الحكومة 
واملجلس الس4يايس األعى،  ش4أن اس4كحواذه عى عم4ل الوزارة 
وتحويله4ا إىل »ملك ش4خيص«، فقا2  إصدار تعمي4م لكل مدراا 
العم4و2  ال4وزارة ومكاتبه4ا  املحافظات  ع4د2 الكعامل مع وية 

مراسلت  دون توقيعه الشخيص.
وحصلت صحيفة املسرية عى وثيقة عبارة عن تعميم وصدره 
الوزي4ُر  ن حفي4ظ موّج4ه إىل ُتّل م4دراا عمو2 ال4وزارة ومدراا 
مكاتبها يف املحافظات ومدراا املشاريع والبامج الصحية، ونص 
الكعمي4م عى »عد2 الكعامل  أية مراس4لت وَْو خطا ات ال تحمل 
توقيع وزير الصحة«، و ناا عى ذلك وّجه ويضاً  عد2 الكعامل مع 
وي4ة توجيهات والرفع  أية طلبات لكنفي4ذ وَْو دعم وية فعاليات وَْو 

ونشطة ال تحمل توقيَع الوزير.
 ه4ذا الكعمي4م يعل4ن وزير الصح4ة ون4ه »َمِلُك مملك4ة وزارة 
الصح4ة«؛ تون الكعميم الذي وصدره مخالفاً لكل القوانن ويلغي 
مه4ا2 ال4وتلا والنواب وغري 4م ويُبقيها  يد الوزي4ر  ن حفيظ 

وحده.
ة  ه، ليس من  الوزي4ر  ن حفيظ وتمل ورتاَن »اململكة« الَخاصَّ
خ4لل عقد االجكماعات مع املنظم4ات الدولية يف مككبه وليس يف 
ص4االت االجكماعات،  ل نقل االجكماعات إىل منزله، يف وقت تؤتد 
الكاري من الكقارير والوثائق ونه يمنع رصَف ودوية ومس4كلزمات 
طبي4ة مكوفرة يف مخازن ال4وزارة، يف ظل الحص4ار الذي يفرُضه 
الع4دوان الس4عودي األمريك4ي عى اليم4ن منذ وتار م4ن عامن 
ونص4ف ع4ا2؛ ليصطد2  ذا الش4عب  حص4ار آخ4ر يفِرُضه  ن 

حفيظ.
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 : خاص:
- مرحبا بك أستاذ ضيف اهلل.

مرحب4ا  كم، و 4كل ُق4رَّاا املس4رية يف ُتّل 
مكان.

- آخــر مــا طفحت بــه وســائُل اإلعالم 
مؤخًرا هو بياٌن منســوٌب ملا تســمى بهيئة 
علمــاء اليمــن لكن ِمــن الســعودية!، التي 
تحدثــت عن املســاعي إىل تعديــل املناهج 
مــن قبــل الحوثيــني وتســميم الطــالب، 
فمــا خلفية هذه الحمــالت اإلعالمية التي 

تتناغم مع حمالت من الداخل أيضاً؟
نع4م، تم4ا ذترت4ُم تماًما،  ن4اك حملٌت 
مشرتٌة، وتأنها ضمن مرشوع واحد، فيما 
يُخصُّ الحملت الكي تأتينا من طرف العدوان 
وعملئ4ه، فهي ضمن العدوان الش4امل عى 
و ناا ش4عبنا اليمني العظي4م، وال تحكاُج إىل 
تفنيد، فهذا الع4دواُن لم يقكرص عى الجانب 
العسكري فقط،  ل شمل الجانب االقكصادي 
واإلعلم4ي والنقا ي والر 4وي ويًضا، وتأتي 

 ذه الحملة تما ذترتم يف  ذا السياق.

- وبالنسبة للداخل؟
 النس4بة للداخ4ل ال وس4كطيع ون وحيَص 
الك4م الهائل الذي انكرش يف وس4ائل الكواصل 
 رعاية من  عض األطراف الحز ية املأزومة، 
وال4ذي تان يكزامُن مع ما ي4رّوج له وطراف 
من العدوان وعملئه، ووريد ون وتشَف لكم ون 
الرويَج اإلعلميَّ قد وصل إىل حكومة اإلنقاذ 
ا( عى رئاسة الوزراا  فهناك َمن وّزعوا )ملفًّ
عنوانه )الكعدي4لُت عى املنا ج املدرس4ية( 
ُن من )8ف1( صفحة، ل4م يككبوا عليه  يكك4وَّ
اس4َم الجهة املس4ؤولة الكي قامت  ككا كه، 
وقد وجدت فيه تذ ًا وافراًا ووخطاًا تارية، 
وتاريًا م4ن )املغالطات(؛ تي يؤّلب4وا الناَس 
ضد وزارة الر ية والكعليم، وضد ونصار الله 
 اعكبار ون األسكاذ/ يحيى  در الدين الحوثي 
كينَة  عى روس  ذه الوزارة، وتي يقلقوا السَّ
العامة ويًضا. وقد حصلنا عى نس4خة ورقية 
م4ن ذل4ك امللف  ع4د ون ت4م اس4كدعائي من 
ِقب4َل لجنة من مجلس ال4وزراا؛ وطلبوا مني 

االطلع عى ذلك امللف والكوضيح لهم.

- ما الذي خرجتم به مع اللجنة الوزارية؟
4َح لهم عن  تان4ت فرصًة طيب4ًة ون نوضِّ
ُتّل ما يا4ار حول تعديل املنا ج؛ ألنه وطيلة 
الفرة الس4ا قة لم يكن وحٌد يرجع لألخذ من 
القنوات الرسمية،  ل من وخبار "الفيسبوك" 
وافكع4ال وزمات ال معنى له4ا وال وجود لها، 
وإنما إث4ارة البلبلة وتس4جيل نقاط، ويدرك 
املروِّج4ون لهذه الدعايات قب4ل غري م مدى 
زي4ف حدياه4م، ويع4رف َم4ن اخكل4ق  ذه 
األتاذي4ب اآللي4ات املكعارف عليه4ا واملكبعة 
للكعدي4ل يف املنا 4ج وصعو كه4ا، ولو تانت 
تصحيًحا لبعض القضايا العلمية، تما ونهم 
يعلم4ون تم4ا2َ العلم ونه لم يك4م الكدخل من 
طرٍف ما  كعديل تلك اآلليات، وَْو تغيري اللجنة 
العليا للمنا ج وِفَرق تأليف الككب الدراسية، 
إىل جانب الصعو 4ات املالية الكي تحول دون 

طباعة الككب الدراسية السا قة وصًل.

- وهنا ســؤال يطَرُح نفَســه: ملاذا قمُتم 
بالتوّجــه نحــو هــذا العمــل يف ظــل هذه 
الظروف االقتصاديــة الصعبة كما ذكرتم؟ 
هل للسيد الوزير تأثرٌي يف هذا األمر؛ كونه 

من طرف أنصار اهلل؟
ألن  صحي4ح؛  غ4ريُ  و 4ًدا،  4ذا  ال  ال، 
الكصويب4ات املوج4ودة ق4د تم4ت واعكمدت 

رسميًّا يف عا2 22015. 
وق4د نص4ت وثيق4ة الح4وار الوطني عى 
رضورة اال كم4ا2  املنا ج الدراس4ية يف 22 
ا وقراًرا تضمنكها وثيقة الحوار الوطني،  نصًّ
و ذا عم4ُل إَداَرِة املنهاج الروتيني املعكاد ُتّل 
عا2 يف تطوير وتصويب املنا ج وتنقيحها.

- طيــب أســتاذ ضيــف اهلل، أال تــرى أن 
توقيــَت التعديــالت للمناهــج ُيســِهُم يف 
نجــاح ُمَخّططات العــدوان وخلخلة الوحدة 

الوطنية وتوسيع الشتات؟
 4ذا غ4ريُ صحي4ح؛ ألن م4رشوَع تطوير 
ة ومعروف4ة لدى دول  املنا 4ج رضورة ُمِلحَّ
العال4م تله4ا، وال يرف4ُض الكطوي4ر إاّل م4ن 

يس4اند العدوان، وقد  ق4ي املحكوى الدرايس 
تم4ا تان يف الكك4ب الدراس4ية، ول4م تك4ن 
الكصويبات س4وى تصحيح لبعض األخطاا 
اللغوي4ة والفنية والر وي4ة، وإضافة  عض 
العب4ارات الجدي4دة ملواجه4ة الع4دوان ع4ى 
اليمن ما4ل: ))قهر ا ن اليم4ن العدوان(( يف 
تكاب لغكي العر ية )ج24( للصف الس4ادس 
ص44 116. وغري 4ا م4ن األمال4ة والدروس 
الكي تكضم4ن مظلومية ش4عبنا اليمني. وال 
ننىس ون  ع4ض دول العدوان قد تحدثت عن 
عدوانه4ا عى اليمن يف منا جه4ا، مال دولة 
اإلمارات العر ية املكح4دة  الطريقة املضللة 
الكي تكبنا ا،  ينما نحن لم نسكطع ذتر  ذا 

العدوان يف منا جنا حكى اآلن.

توقيــَت  أن  أيًضــا  تــرون  أال  - طيــب، 
مــن  يعــزّز  الحالــي  املناهــج  تصويبــات 
الخطــوات التشــطريية التــي يقــوم بهــا 

العدوان؟
 ذا ويًضا غريُ صحيح. فقد تمت مراجعة 
املنا ج الدراسية تلها  موجب وثيقة الحوار 
الوطن4ي، وتم ح4ذف العبارات الكي تس4بب 
الكرا ي4ة وتاري الح4روب وتدعم الكش4طري 
ما4ل العب4ارات الك4ي تكه4م و ن4اا الجن4وب 
 االنفصالي4ن واملرتدي4ن وَْو تن4ص ع4ى ون 
ح4رب  فف21 تان4ت حر ًا ض4د االنفصال. 
واألمال4ة عى ذلك تارية ما4ل: تكاب الكأريخ 
للصف صث ص44صف الكي نصت ع4ى" إْعَلن 
االنفصال ع4ا2  فف21". وغريه من األمالة، 

خصوًصا يف االجكماعيات.

- يشــاُع أن التعديــالِت املســتحدثَة ال 
تراعي أفكاَر التيارات الفكرية يف اليمن؟

 4ذا مح4ض اف4راا؛ ألن املنا 4َج تانت 
تفِرُض مذ بًا واحًدا فقط منذ عدة س4نوات. 
والكصويب4ات  ي الكي راعت الكنوع الفكري 
يف اليم4ن. ومن يزعم غري  4ذا نقول له: وين 
الكع4دد الفك4ري املوج4ود يف املنا 4ج طبعة 
 2201 وم4ا قبلها، تلك املنا ج الكي تش4ّكل 

خطًرا عى مسكقبل وجيالنا؟!

- ملــاذا لــم َتْجــِر التعديــالُت بتنســيق 
مسبق مع بقية القوى الوطنية؟

يا وخ4ي،  ن4اك لجاٌن رس4مية ش4ّكلكها 
وزارُة الر ي4ة من مخكلف األطياف، وانظروا 
 /  6  /  22 )صف2(  كأري4خ  رق4م  الككلي4ف 
22015  ككليف لجنة مراجعة رس4مية، مع 
 قاا لجان الكأليف تما  ي، و ناك اسكيعاب 
لرضورة الكقارب واالحرا2 املكبادل  ن و ناا 
الش4عب م4ن قب4ل لجن4ة املراجعة املش4ّكلة 

حينها.

- هــل كان ألنصــار اهلل ســلطُة األمــر 
والنهي يف اللجنة املذكورة؟

 4ذه اللجن4ة  رئاس4ة الدتك4ور/ وحم4د 
يحيى العوامي، ومكونة من ص1 ش4خًصا، تم 
تقسيُمهم إىل   ِفرق يوجد يف ُتّل فريق عضو 
واحد فق4ط من ونص4ار الل4ه، و إمكاني ون 
وسّميهم الجناح املكسور يف اللجنة، حيث إن 
قرارتِه4ا ال تكون إاّل  األغلبية، و قية وعضاا 
اللجنة م4ن وطياف ومكون4ات وُْخَرى، وقرار 
إنش4اا اللجنة حدد عمله4ا يف منا ج الُقْرآن 
الكري4م والر ية اإلْس4َلمية، واللغة العر ية، 

واالجكماعيات، ويف ومور محددة فقط.

- مــا هي هــذه اأُلُموُر التــي تّكلفت بها 
اللجنة؟

ن4َصَّ ق4راُر الككليف املعكم4د يف حينه من 
الدتك4ور/ عبدالله الحامدي نائب الوزير  أن 
تق4و2َ اللجن4ة  مراجعة وتصوي4ب األخطاا 
وتصوي4ب  والفني4ة،  واللُّغوي4ة  الطباعي4ة 
النص4وص الكي تا4ريُ ويَّ تعص4ب مذ بي وَْو 
طائفي وَْو مناطق4ي، الكي تؤدي إىل تفرق وَْو 
تعصب، وتذلك تجريد املنا ج من ُتّل ما من 
ش4أنه اس4كهداف وي تيار فكري وَْو ديني وَْو 
مناطقي، و ذا األم4ر مكوافٌق مع مخرجات 

الحوار الوطني.

- مــا عالقة هذا العمل بمخرجات الحوار 
الوطني؟.

نعم،  ذا العمُل يأتي ضمَن توّجه الوزارة 
إىل العم4ل  مخرجات الح4وار الوطني، الكي 
 ي محلُّ إجم4اع، وذلك فيما يعنيها من تلك 
املخرج4ات، و و امكداٌد لعمل س4ا ق يف ويا2 
حكوم4ة الوف4اق الوطني، حيث ص4در قراٌر 
وزاري رق4م )5 ( لس4نة  2201  كش4كيل 
لج4ان وفرق عم4ل لكنفيذ مس4ح ومراجعة 
الككب الدراس4ية ملرحلكي الكعليم األس4ايس 
والاانوي يف ضوا النقاط العرشين واإلْح4َدى 
الجمهوري4ة  رئاس4ة  وتوجيه4ات  ع4رشة، 
ومجلس ال4وزراا املرف4وع إىل مؤتمر الحوار 
الوطن4ي  مرحلكي4ه األوىل والاانية )مارس- 
يوني4و  2201(، وق4د تضم4ن رؤي4ة ع4ن 
املخرج4ات للمرحلك4ن، حيث ذت4ر يف ص7 
م4ن  خالي4ة  مدرس4ية  تك4ب  )املخرج4ات: 
مضام4ن ثقاف4ة تمجي4د الح4روب األ لية 
واالنكقا2 السيايس والدعوة إىل الاأر ومظا ر 
الغب4ن واالنكق4اص واإلقص4اا والكحري4ض 
الطائفي واملذ ب4ي واملناطقي(، و ذا النص 
-  حد ذات4ه - تفيل إلعادة النظر يف املحكوى 

تامًل  عن  صرية ونظر ثاقب.
ت وثيق4ُة الحوار الوطني املكفق  فيما نَصَّ
عليه4ا م4ن األح4زاب واملكونات السياس4ية 
يف اليم4ن يف البنود اآلتية: )الح4ق يف الكعليم: 
ويف  ف5(   ،58  ،57  ،55 ق4رار  5،  ص201 
)قضي4ة صع4دة: ص50 ق4رار 1، ص، ص ص5 
قرار 52( ويف ) الكعليم والكنمية البرشية ص 
266 ق4رار صص( و)الكقرير النصفي ص220 
ق4رار 57( ع4ى ون تك4ون املنا 4ج: جامعة 
ش4املة، وم4ن الكوجه4ات لألطي4اف تافة، 

وضمان الحرية املذ بية... إلخ.
ويف عا2 22015 تم تشكيل لجنة مراجعة 
 رئاس4ة و. د/ وحم4د العوَّام4ي، ووعضاا من 
توجهات مخكلفة و صورة رسمية، تم إثر ا 
اجكم4اع اللجن4ة العليا للمنا 4ج وفق اآللية 
املكبع4ة، يف ط4رح املقرح4ات وامللحوظ4ات 
والكصويبات املذ بية وَْو املناطقية وَْو اللغوية 
للم4واد الدراس4ية: الُق4ْرآن الكري4م والر ية 
اإلْس4َلمية واللغ4ة العر ي4ة واالجكماعيات، 
ووق4ر وغلبها م4ا  ن عاج4ل وآج4ل، وقد تم 
تنفي4ذ  ع4ٍض منه4ا يف الطبع4ة اإللكرونية 

للككاب املدريس.

التعديــالت علــى  اقتصــار  - ملــاذا كان 
مراحَل دراسيٍة معينٍة واختيار مواد محددة؟ 
أال يظهــر ذلــك أن الغــرَض مــن التعديــل 
ترويــٌج سياســي ومذهبــي لصالــح طرف 

معنّي؟
يما4ُِّل  4ذا ال4كل2ُ حلقًة ضمن سلس4لة 
االف4رااات ويًضا، فهذا غ4ريُ صحيح.  ل إننا 
نطاِل4ُب مجل4س ال4وزراا  الكحقي4ق يف  ذا 
املوض4وع ووض4ع ح4د للكضلي4ل اإلعلمي، 
وللكوضي4ح وتا4ر وق4ول إن وزارة الر ية قد 
وص4درت وتا4ر م4ن تكلي4ف  كش4كيل فرق 
ولج4ان لكطوي4ر املنا 4ج يف جمي4ع املراحل 
الدراس4ية دون اس4كاناا منذ ع4ا2 22015، 
 ل  ن4اك لجان مكخصصة يف امل4واد العلمية 
تالرياضي4ات والعل4و2 تب4دو  بن4اا املنا ج 

حوار

العلقات العامة والكوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تعب عن روي 
تاتبها وال تعب  الرضورة عن روي الصحيفة

رئيس التحرير:
صبي الدرواني

العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلفون: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m االيميل 772813007الكلجرا2

حرًصا من صحيفة املسرية يف أن يطَّلع 
ُقرَّاؤها عىل تفاصيل الضجة اإلعالمية 
التي حصلت مؤخًرا حول تصويبات 

املناهج املدرسية يف وزارة الرتبية 
والتعليم، ضمن العمل الرسمي الذي 

قامت به الوزارة عام 2015م، فما 
سبُب هذه الضجة التي طرأت مؤخًرا؟ 

وما صحة ما يقال؟ ومن املستفيد 
منها؟.. هذه األسئلُة وغريُها نطَرُحها 

عىل األستاذ/ ضيف الله الدريب مدير 
عام املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم. 

مدير عام المناهج في وزارة التربية ضيف اهلل الدريب: 
الحمالت التحريضية ضد التعليم واملناهج تســـــــــّيـر من غرف العدوان

 المناهج الدراسية في 
مأمن من أي عبث ولن 

يطالها أي تالعب أو تسييس 
كما كان في السابق

 وزارة التربية شّكلت 
لجانًا رسمية للمناهج 

منتصف 2015 من مختلف 
األطياف السياسية

 النسبة األكبر لتصويبات 
اللجنة ُلغوية بحتة من 

خطأ سياقي أو نحوي أو 
إمالئي
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مدير عام المناهج في وزارة التربية ضيف اهلل الدريب: 
الحمالت التحريضية ضد التعليم واملناهج تســـــــــّيـر من غرف العدوان

تدريجي4ًّا ا كداا من املرحلة األساس4ية من 
)1-6( ووعماله4ا تان4ت تج4ري ع4ى قد2 
وساق منذ عا2 22015  كمويل من منظمة 

اليونيسف.

- كيــف تقّيمون العمــل يف تصويبات 
املناهج يف الفرتة املاضية؟

لم تكن إَداَرُة املنا ج يف فرة الحكومات 
الس4ا قة  ح4اٍل طيب4ة، فق4د تان العب4ُث 
 و س4يُِّد املوق4ف، تخي4ِّْل يا وخ4ي ونه من 
 عد ع4ا2 22012 وضي4ف إىل إَداَرة املنا ج 
ع4دد تبري من املوظفن، وص4ل إىل ضعَفي 
ع4دد املوظف4ن قبل ذل4ك، وتم اس4كحداث 
إدارات ووقس4ا2،  عضها لم تعمل ش4يئًا يف 
املنا ج الدراس4ية إىل اآلن،  ل ال يوجد لدى 
 عضهم َمْككٌَب لي4داو2 فيه، وإذا حرض إىل 
اإلَداَرة العام4ة للمنا ج فإنما يحرض لدى 
قس4م آخر! فكيف يمكن مكا عكهم وتنمية 
مس4كوا م ومطالبكه4م  إنج4از األعمال، 
وقد تكدَّسوا  العرشات حكى وصل عدد م 
إىل 0  موظًف4ا، نا يك عن لج4ان الكطوير 
الكي يكون عملها  نظ4ا2 القطعة، ووضف 
إىل ذل4ك العديد من االخك4لالت والكجاوزات 
الك4ي تان العمل يزخر  ه4ا، فل نزال حن 
نج4د  ع4ض اإلضاف4ات واألخطاا نس4أل 
وعض4اا لج4ان الكألي4ف عنه4ا فنجد 4م 
ماله4م مال غري 4م، ال يعرف4ون من الذي 
وضافها؟! وال مل4اذا وضيفت؟! ويمكنكم ون 
تكصفحوا الُككُب الدراسية طبعة ) 201/ 
22015( ف4ل يخل4و ويُّ تكاب م4ن وخطاا 
فني4ة ووخط4اا يف الكش4كيل حك4ى تلم4ة 
)الجمهورية اليمنية( املوجودة يف  داية ُتّل 
تكاب مدريس تجدون حرف الجيم مفكوًحا 
والصواب ون يك4ون مضموًما. ولم تَْس4َلم 
م4ن األخطاِا مادُة الُق4ْرآن الكريم والر ية 
اإلْس4َلمية للصفوف األول والااني والاالث 
من املرحلة األساس4ية تل4ك الصفوف الكي 
تنص وس4س تألي4ف املنا ج  ال4وزارة عى 
ون تك4ون الككب املقررة للصفوف املذتورة 
مضبوطة  الشكل دون اسكاناا، وال يكسع 
الوقت لعرض الحال الكي تانت عليها إَداَرة 
املنا ج يف املايض، ولعلنا نكوس4ع يف ذلك يف 
فرصة وُْخَرى إن ش4اا الله، ليعرف القايص 
والداني مكى تان يكم العبث  املنا ج، ومن 

تان يقو2  ذلك، ومن تواطأ معه.

- كيــف وجدتــم املناهــج يف وضعهــا 
الحالي؟

يف فرات س4ا قة اس4كغل النافذون من 
هات املكطرفة س4لطاتهم يف  وَْصَحاب الكوجُّ
إدخ4ال إضافات ع4ى املنا ج ال تس4هم يف 
 ن4اا الوح4دة الوطنية، تصور ي4ا وخي ونه 
وضيف إىل املنا ج املدرس4ية وصف الس4يد 
حس4ن  4در الدي4ن الحوثي  44 "املدعو"، 
ووص4ف قضي4ة صع4دة  املح4اوالت الكي 
و الفكن4ة  والوح4دة،  الا4ورة  تس4كهدف 
املذ بي4ة يف صعدة ع4ا2  2200، ويضيف 
تكاب الكأريخ للصف الاالث الاانوي طبعة 
ص201 يف صفح4ة ف5 ون4ه ق4د ت4م القضاا 
عى  ذه الفكنة، وقد تمت إزالة  ذا الخطأ 
 عد فرة الح4وار الوطني الكي قدمت فيها 
الحكومة اعكذاًرا رسميًّا عن وحداث صعدة. 
وال ي4زاُل يف  4ذا يف الكك4اب )الكأري4خ 
للصف الاالث الاانوي( حديث عن القضية 
فف4ي  الطريق4ة،  الجنو ي4ة  ما4ل  4ذه 
صصف م4ا زال في4ه إىل اآلن عب4ارة تق4ول: 
"إْع4َلن االنفصال: م4ن خلل قي4ا2 وَْعَداا 
الوحدة  إْع4َلن االنفصال ع4ا2  فف21". 
وغري 4ا م4ن العب4ارات الك4ي ُظِل4َم فيه4ا 
و ن4اا املحافظات الجنو ي4ة  كهمة "الردَّة 
واالنفص4ال" يف مخكلف الككب الدراس4ية، 
و ناك وخط4اا تارية من  4ذا القبيل مما 
ال يكوافق مع الكعايش السلمي املشرك  ل 
يمزق النسيج االجكماعي يف البلد، ويؤسس 
لاقافة الكرا ية وياري الحروب والفكن.

وتل  ذه النماذج للكعبئة الطائفية الكي 

تزخر  ها منا جنا.

- ما هو أكثُر جانٍب تناولته تصويباُت 
اللجنة؟

تانت النس4بة األت4ب م4ن الكصويبات 
لغوي4ة  حك4ة، من خطأ س4ياقي وَْو نَْحوي 
وَْو إملئي، ونحو ذل4ك، وتانت تأتي نكيجَة 
خل4ل من الفني4ن وقص4ور يف الكدقيق من 

املراجعن.

واملذهبــي  العلمــي  الجانــب  يف   -
والعقائــدي، مــا هــي ملحوظــات لجنــة 

التصويبات؟
نعم يا وخ4ي، نحن لم ن4َِ�ْ نحو فرض 
، وال ترس4يخ عقائد طائفية  مذ ب مع4نَّ
وَْو مذ بية وساًس4ا، ولك4ن حاولنا ون نزيَل 
4ب ويعزُِّز  من املنا 4ج ُتلَّ م4ا يُاريُ الكعصُّ

املذ بية. 

- هناك شــائعاٌت تقوُل: إنه تم حذُف 
آيــات قرآنية وأحاديــث نبوية من املناهج 

املدرسية، ما ردك على هذا القول؟
 ذه الشائعة نوٌع من الكضليل اإلعلمي، 
فل يكم حذُف آيات قرآنية وَْو وحاديث نبوية 
إاّل إذا وردت يف س4ياق غري صحي4ح، وَْو تم 
االس4كدالل  ش4كل غري صحي4ح، ماًل ورد 
خط4أ علم4ي يف م4ادة )الحدي4ث والفقه( 
للص4ف الاان4ي الاان4وي، طبع4ة 22015، 
ص 5 حي4ُث وق4رت لجنة املراجع4ة تغيري 
اآلي4ة املذتورة يف وس4فل الصفحة  س4بب 
االس4كدالل  ها يف غري س4ياقها، و ي قول 
الل4ه تع4اىل: ))ُخ4ذْ ِم4ْن وَْمَواِلِه4ْم َصَدَق4ًة 
ِ َها(()الكو ة:ص10(،  َوتَُزتِّيِه4ْم  ُرُ 4ْم  تَُطهِّ
وتم تغيري ا  آية وُْخَرى مناسبة للموضوع 
 ي قوله تع4اىل: ))َوآت4َى اْلَماَل َع4َى ُحبِِّه 
ذَِوي اْلُقْر 4َى َواْليَكَاَم4ى َواْلَمَس4اِتَن َوا َْن 
َلَة  اِئِلَن َويِف الرَِّقاِب َووََقا2َ الصَّ ِبيِل َوالسَّ السَّ

َوآتَى الزََّتاَة(()البقرة:177(.
 تم4ا  و مبن يف الص4ورة املرفقة  نا، 
والكي توض4ح ويًضا طريق4ة وآلية عمل يف 
اللجنة، الكي تعكمد عى نس4خة من الككاب 
اإلس4قاط(  تع4رف  4)نس4خة  امل4دريس، 
وتل صفح4ة فيه4ا تصويب يك4م توقيعها 
)خكمه4ا( من قبل رئيس ووعض4اا اللجنة 
تم4ا يظه4ر، و 4ذا  4و العم4ل النظامي 
امُلَؤّس4ي، ال تما تان يف الفرات الس4ا قة 
م4ن إدخال تعديلت فردي4ة  دوافع حز ية 

وطائفية.

- كلمتكم األخرية.
وش4ُكُر لكم  4ذه االلكفات4َة، ووتمنى ون 
تحذَو وس4ائُل اإلعل2 َح44ذَْوت4م، يف األخذ 
م4ن القنوات الرس4مية، وليس م4ن وخبار 
الفيس4بوك وافكعال وزمات ال معنى لها وال 
وجوَد لها، ال سيما اإلخوة السياسيون  داًل 
عن إث4ارة البلبل4ة؛  غرض تس4جيل نقاط 

فيما  ينهم.
ونؤتد وننا ننأى  عم4ل الر ية والكعليم 
عموًم4ا، وتذل4ك املنا 4ج خصوًصا عن ون 
تكوَن حز يًة؛ ألنها للوطن املكنوع جغرافيًّا 
وثقافيًّا ومذ بيًّا وليست لفئة دون وُْخَرى.
تما نَُطْمِئ س4ائَر و ناا ش4عبنا اليمني 
إىل ون املنا 4َج الدراس4ية الي4و2 يف مأم4ن 
م4ن ويِّ عب4ث، ولن يطاَله4ا ويُّ تلع4ب وَْو 
تس4ييس تم4ا تان يف الس4ا ق، فالعمُل يف 
يًّا مخفيًّا،  املنا ج الدراس4ية ليس عمًل ِسِّ
فهو ينزل امليداَن الكعليمي، وويُّ عبث فيها 
يظهر للمجكمع يف وسع وقت، تما نأسف 
من ون تكناَغَم دعاي4ات العدوان وعملئهم 
م4ع  4ذه املواقف م4ن  عض السياس4ين 
الذي4ن يقفون ض4د الع4دوان، جا لن  أن 
الع4دواَن وعم4لَاه يكخ4ذون ذلك وس4يلًة 
للضغط ع4ى املنظم4ات الدولي4ة الداعمة 
لطباع4ة الكك4اب املدريس، س4عيًا منهم إىل 
إيق4اف العملية الكعليمي4ة يف  لدنا تفصل 

من فصول العدوان عى اليمن.

لقاء موّسع لحكماء بني مطر لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان 
ولتنفيذ النقاط الـ12

 أطباء مستشفيات الحديدة يوّجهون نداء استغاثة إلنقاذ الوضع الصحي من االنهيار

أبناء مذيخرة يطالبون ببدء العام الدراسي واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتغّيبني

أكدوا على ضرورة انتظام الدراسة إلفشال مؤامرة العدوان على العملية التعليمية:
أبناء ذي السفال بإب يطالبون املجتمع الدولي اإليفاء بالتزاماته 

ويؤكدون استمرارهم يف رفد الجبهات 

 : خاص:
عقد مش4ايُخ ووجهاُا ووعيان قبيلة  ني مطر 
 محافظ4ة صنع4اا، صب4اح وم4س، لق4اااً قبليًّا 
موس4ًعا؛ ملناقش4ة آخ4ر املس4كجدات يف الس4احة 
الوطنية، والدع4وة لكنفيذ النقاط ال4 12 الكي دعا 
لها قائ4د الاورة الس4يد عبدامللك الحوث4ي لكفعيل 
مؤسس4ات الدولة وتعزيز الصم4ود ملواجهة قوى 
ُمَخّططاته4م  إلفش4ال  ومرتزقكه4م؛  الع4دوان   
الخبياة يف االس4كهداف املنهج أل ناا الشعب يف ُتّل 

املسارات.
ودع4اا حكم4اا ومش4ايخ ووعيان  ن4ي مطر، 
4ا واح4ًدا يف وجه  ُتّل و ن4اا الوط4ن للوق4وف صفًّ
الغزاة واملحكلن ومرتزقكهم ، ويف محار ة الفساد 

والعا ان  مقدرات ومؤسسات الشعب.

 : الحديدة| محمد معوضة:

تعان4ي املسكش4فياُت يف محافظ4ة الحديدة ارتفاَع ع4دد الحاالت 

امَلَرضي4ة الكي تصل إليها من مخكلف مديريات املحافظة، إضافة إىل 

محافظات حجة َواملحويت وريمة، األمر الذي يصيبها  الشلل الكا2، 

4ة مع انعدا2 الكاري من األدوية َواملس4كلزمات الطبية؛  س4بب  َخاصَّ

حصار العدوان السعودي األمريكي عى  لدنا.

َوودى ذلك إىل انكش4ار عدد الحاالت الو ائية َوظهور مئات الحاالت 

املصا 4ة  الكولريا، نا يك عن معاناة مرىض الفش4ل الكلوي َوتزايد 
الحاالت املصا ة  امللريا َوااللكها ات َوحمى الضنك والسحايا.

ووتد عدد من مس4ئويل الصحة ووطباا املسكش4فيات  املحافظة، 
ع4ى رضورة مضاعف4ة الجه4ود واال كما2 من قب4ل وزارة الصحة 
 مسكش4فيات املحافظ4ة، موجه4ن يف الوق4ت ذاته نداَا اس4كغاثة 
للهيئات َواملنظمات الدولية لإلنقاذ املسكشفيات اليمنية  شكل عا2 
ومسكش4فيات محافظة الحديدة  شكل خاص من وضعها الصعب 
الكي تعيش4ه،  س4بب الحصار والع4دوان الل وخلق4ي َوالذي تجاوز 

جميع الرشائع السماوية والقيم اإلنسانية .

 : خاص:
نّظ4م و ن4اُا ووجه4اا وعق4لا ومعلمو 
مديرية مذيخرة  محافظة إب، ومس، وقفة 
جما ريي4ة حاش4دة لدعم انكظ4ا2 العملية 

الكعليمية.
ووتد املش4ارتون يف الوقفة الكي حرض ا 
وتيُل املحافظة، حارث املليكي، ومس4ؤولو 

العملي4ة  دع4م  يف  اس4كمراَر م  املديري4ة، 
الكعليم4ة واال كع4اد ع4ن تسييس4ها وعد2 
اإلرضار  الطلب والطالبات وتقديم خدمات 
مجانية للع4دوان ومرتزقكه الذين يس4عون 
 شكى الوسائل إىل إيقاف العملية الكعليمية؛ 
لكجهيل و ناا  ذا البلد، مشددين عى سعة 
تحديد اجكماع لكل مدراا املدارس واملعنين 
 الر ي4ة لفك4ح امل4دارس واس4كقبال طلب 

وطالبات املديرية لبدا العا2 الدرايس الجديد 
السبت القاد2. 

ودعا املشارتون إىل تشكيل لجان مراقبة 
من املجل4س املحيل ومككب الر ية  املديرية 
ومكك4ب الخدم4ة املدنية وامل4رشف الر وي 
للم4دارس  امليدان4ي  للن4زول  الل4ه  ألنص4ار 
ومكا عة املكواجدين واملكغيّبن عن الحضور 

واتخاذ اإلجرااات القانونية ضد م.

 : خاص:
وّت4د و ن4اُا ووجه4اُا وعق4لُا ومعلم4و 
مديرية ذي السفال  إب، مواصلة صمود م 
يف مواجه4ة الع4دوان الس4عودي األمريك4ي 
عى  لدن4ا، وعى و مية اس4كمرار وانكظا2 
مؤام4رات  وإفش4ال  الكعليمي4ة  العملي4ة 
العدوان الهادفة إليقاف العملية الكعليمية.

مجددي4ن خ4لل الوقفة الحاش4دة الكي 
نّظمو 4ا، وم4س، لدعم العملي4ة الكعليمية، 
اس4كمرار م يف الكعبئ4ة الجهادي4ة العام4ة 
والكحش4يد ورفد الجبهات  الرج4ال واملال، 
مطالب4ن يف  ي4ان وقفكه4م األم4م املكحدة 
مس4ؤولياتهم  ال4دويل،  كحم4ل  واملجكم4ع 
واإليف4اا  الكزاماته4م وتعهداته4م  رصف 

مرتبات املوظفن وعى روسهم املعلمن.

تم4ا ش4ددوا ع4ى رضورة ون يضطل4ع 
والحكوم4ة  األع4ى  الس4يايس  املجل4س 
 مس4ؤولياتهم واإلساع يف محاسبة ُتّل َمن 
يقف يف صف العدوان وتل من يعرقل تفعيل 

األجهزة الرقا ية ووجهزة القضاا .
ح4رض الوقفة وتيُل املحافظة للش4ؤون 
املالي4ة واإلداري4ة عيل  ن ع4يل النوعة وعدٌد 

من مسؤويل املديرية.
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 سائقو باصات النقل في أمانة العاصمة يصرخون بوجه الظلم والفساد:

ندفع مبالغ بمتوسط 1500 ريال يوميًا ألشخاص 
يحملون »الصميل« بدون سندات

يعاني و ناُا الشعب اليمني ظروفاً 
اقكصادية صعبًة جراا نقل العدوان 
األمريكي السعودي البنك املرتزي إىل 
عدن، وسيطرة املرتزقة عى وتار من 

%0ف من إيرادات الدولة، وما تبقى منها 
تذ ب عرشات املليارات إىل جيوب.. تسّجل 

 اسم مجهول رغم ونها تانت سكُعن 
عى رصف ما تي� من الراتب، ومع علم 
حكومة اإلنقاذ إال وننا لم نلمس ويَّ تحرك 

لضبط اإليرادات املكوفرة.
وتجنّي املجالس املحلية امللياراِت من 
الرياالت من الرسو2 الكي تفِرُضها عى 
وسائل النقل، لكنها عهدت  املهمة إىل 

مقاولن، الذين  دور م يؤّجرون مجموعة 
من البلطجة الذين ال يحملون سنداٍت 

رسمية لكحصيل الرسو2  ل يحمل ُتّل واحد 
منهم »صميلً« وتلما َتُبَ حجمه تلما 

مّكن صاحبه من فرض وتب مبلغ ممكن 
من سائقي األجرة )الباصات( يف العاصمة 

واملحافظات ووسائل النقل األخرى.
يف صحيفة املسرية اتصلنا  كل األطراف 
املسؤولة عن  ذه الفوىض، ووقر الجميُع 
 املشكلة، لكنه إقراٌر غري تاٍف ألن يقول 
املسؤول إن  ناك املليارات الكي تحصل 
من  ذا القطاع وال وحد يعرف مصريُ ا، 

فيما امللين يكضّورون جوعاً  دون 
مرتبات، ويككفون  القول إنها »مشكلة«.

 : تقرير/هاني أحمد علي:

 مليارات النقل يف ُعهدة املجالس 
املحلية.. والشعب بال مرتبات 

يبَحُث موظفو اليمن عن مرتباتهم املنقطعة منذ وتار 
من عا2 جّراا نقل البنك املرتزي إىل عَدن من قبل املرتزقة، 
لكن اليمنين تانوا يعولون عى حكومة اإلنقاذ  أن تقو2َ 
 واجبه4ا وضب4ط اإليرادات املكوف4رة رغم قّلكه4ا، لكنهم 
وج4دوا ون عرشات املليارات تذَ 4ُب إىل املجهول رغم ونها 

تانت سككفي لرصف املرتّبات وَْو جزا منها.
وتجن4ي املجال4س املحلية امللي4ارات م4ن الرياالت من 
الرس4و2 الكي تفرضها عى وس4ائل النق4ل، لكنها عهدت 
 املهم4ة إىل مقاول4ن، الذين  دور م يؤّج4رون مجموعة 
من البلطجة الذين ال يحملون س4ندات رسمية لكحصيل 
الرس4و2،  ل يحم4ل ُتّل واحد منهم »صمي4ل« وتلما َتُبَ 
حجُم4ه تلما مّك4ن صاحبه من فرض وت4ب مبلغ ممكن 
من س4ائقي األجرة )الباصات( يف العاصمة واملحافظات 

ووسائل النقل األخرى!!.
يف صحيفة املس4رية اتصلنا  كل األطراف املسؤولة عن 
 4ذه الف4وىض، ووقر الجميع  املش4كلة، لكن4ه إقرار غري 
ل  تاٍف ألن يق4ول املس4ؤول إن  ناك امللي4ارات الكي تحصَّ
م4ن  ذا القط4اع وال وحد يع4رف مصري 4ا، فيما امللين 
يكضّورون جوع4اً  دون مرتبات، ويككف4ون  القول إنها 

»مشكلة«.
تان األل4م يعرص قلو نا ونحن نس4كمع إىل ذلك الرجل 
الس4كيني ال4ذي تب4دو آثار الكع4ب واإلعي4اا واضحة عى 
وجهه ولم تعد مهنُة سائق  اص »نقل مكوسط عى خط 
مذ ح – الس4كن – ش4ميلة والعكس« والذي يزاولها منذ 
الس4اعات األوىل للفج4ر وحكى س4اعة مكأخ4رة من الليل 
تلي4ُق  رجل عجوز يف  ذا الس4ن الذي ما تان له مزاولكها 
ل4وال الوض4ع االقكصادي الذي يعيش4ه ُتّل س4كان اليمن 

جّراا العدوان والحصار.
قادن4ي داِفُع الفضول ومعي زمييل عبدالرحمن مطّهر 
الذي تان يرتب  جواري عى مكن الباص املكجه من جولة 
ع4رص إىل منطقة مذ ح ونحن نش4ا د الس4ائق العجوز 
يدف4ع مبلغ 100 ري4ال ألحد األش4خاص الواقفن  جوار 
الب4اص حاملً  ن يديه عصا غليظًة تس4مى »الصميل«، 
 ينما لم يكن راتباً داخل الباص س4وى  ضعة وش4خاص 
ولم يكن ممكلئاً؛  سبب ازدحا2 الباصات يف نفس املكان.. 
وح4ن املبادرة  س4ؤاله حول املبلغ الذي دفعه للش4خص 

فكان4ت  الخ4ارج،  يف  الواق4ف 
الصدمة تبرية ونحن نس4كمع إلي4ه مكحدثاً  نبة تعلو ا 
الح4زن واألىس  أنه يدفع يف اليو2 ما يقارب ال44 )00 1( 
ريال تجبايات غري قانونية تؤَخذ  القوة و دون س4ندات 
رس4مية عى م4دار اليو2 ألش4خاص يس4مون ونفس4هم 
مندو ن ينكرشون عى امكداد خط )ش4ميلة - الس4كن – 

مذ ح( و و الخط الذي يعمل عليه.
حاولنا الكعاطف مع الرجل العجوز سائق الباص الذي 
طالبناه  رفض منحها لهؤالا األش4خاص والكعامل فقط 
عب املندو ن الرس4مين مّمن يحملون س4ندات رس4مية 
لصالح الدولة، فكان الد ش4ة واالس4كغراب سيد املوقف 
حينها و و يؤتد لنا  أنه إزاا  ذا الرفض سيكلقى رض اً 

مبحاً من قبل تلك العصا ات الكي يقف خلَفها نافذٌ تبريٌ 
يدعى »عاطف وَْو عايض«، حسب ما يكذتر.

حاولنا م4راراً وتكراراً الكأتد من صحة تل2 الس4ائق، 
لع4ل املزايدة تكون ح4ارضة يف ما يقوله، فما تان منه إال 
ون طلب منا االسكمراَر معه ملعرفة الحقيقة ونشا د  أ2 
وعينن4ا عدد وفراد العصا ة ال4ذي ال يكون  ن الفرد منهم 
وآخ4ر س4وى  ضعة ومك4ار، إال ون موع4د نزولنا من فوق 
الب4اص ووصولنا إىل املكان املطلوب حال دون االس4كمرار 
يف مواصلكن4ا رحلكنا مع الس4ائق الحزين حك4ى نهايكها، 
ورغم ذلك نجز2 يقيناً  أن ما ذتره  ذا الرجل الذي تذ ب 
ر ع وَْو ثلث وَْو نصف وجرته طوال اليو2 إىل جيوب عصا ة 
تجّردت من األخلق واإلنَْسانية والوطنية، ال سيما يف مال 

 أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة ل� »المسيرة«:

 مدير المرور:

نتعهد بتش��كيل لجان ُتنهي ظاهرة جباية 
الرس��وم غير القانونية من سائقي الباصات 

والقضاء على »المتهّبشين«

ال عالق��ة لنا بتحصيل المبالغ من س��ائقي 
مركبات النقل وعملنا يقتصر على الجانب 

التنظيمي واإلشرافي



7
الالثاا

العدد

  صفر فص 1 4
 2 وتكو ر 22017

)280(
 

 

تحقيق

 رئيس هيئة النقل البّري ل� »المسيرة«:

مكاتب النقل بالمديريات توكل عملها األساسي في جباية رسوم النقل لمتعّهدين غير موظفين رسميين عن طريق عمل عقود وتكاليف
 المتعهدون يفرضون رسومًا بمبالغ أكبر من المحددة رسميًا وبسندات غير رسمية
توقيع العقود بمبالغ زهيدة ال تتعدى 100 ألف ريال للخط الواحد سنويًا وهذا ال يساوى 10 % مما يتم تحصيله على الواقع
 التضارب في االختصاصات والصالحيات بين مكاتب النقل والهيئة العامة للنقل البري أدى إلى ضياع إيرادات النقل وجبايتها

 كذا ظروف صعبة يعيش4ها الس4ائقون  ع4د ون وصلت 
وسعار املشكقات النفطية والغاز إىل ورقا2 خيالية.

جمعان يتوّعد »املتهّبشني« والنقل تؤكد 
أنهم تابعون ملجالسه

وتش4هد ومان4ة العاصم4ة صنع4اُا انكش4اراً واس4عاً 
لعصا ات راجلة عى امكداد الشوارع والخطوط الرئيسية، 
ق4د تكون وش4به  عصا ات ُقّط4اع الط4رق املكواجدين يف 
الخطوط الطويلة  ن املحافظ4ات والبلدان، إال ون الفرق 
الشاس4ع  ينهما  4و ون ضحايا العصا 4ة األوىل يقدرون 
 املئ4ات يومياً، فيم4ا األخرى يك4ون ضحايا ا مجموعة 

 سيطة من املسافرين وعا ري السبيل.
ولم يكن لهؤالا األشخاص ون يقوموا  ممارسة وعمال 
الكقّطع والنهب وجباية األموال من سائقي وسائل النقل 
الخفيف4ة داخل العاصمة لوال تمكعهم  حصانة رس4مية 
وحصولهم عى مبارتة الس4لطة املحلي4ة ممالًة  مكاتب 

النقل يف تلك املديريات.
وحول  4ذا املوضوع وتد ومن محم4د جمعان – ومن 
عا2 املجلس املحيل  أمانة العاصمة، ون  ناك مش4كلًة يف 
امليدان عى مس4كوى مديريات األمانة  عد قيا2 الس4لطة 
املحلي4ة ومكاتب النق4ل فيها  عمل تكليفات ألش4خاص 
تح4ت مس4مى »مكعهدي4ن« مهمكه4م تحصيل الرس4و2 
القانوني4ة من س4ائقي الباصات ع4ب الف4رزة وَْو الخط، 
 موجب سندات رس4مية مقا ل الكزا2 املكعَهد  دفع مبلغ 

مايل معنَّ نهاية العا2.
ويف ترصي4ح خاص ل44 »املس4رية« ووضح جمعان، ون 
إص4دار الكاري من  ذه الككاليف  و ما يس4بّب املش4كلة 
ويدفع للخلط  ن من يعمل  ش4كل رسمي ومن  و غري 
ذلك، مؤتداً وجود من وسما م »املكهبّشن« الذي يعملون 
 طرق غري قانونية يف جباية األموال من سائقي الباصات 
ال يمال4ون املجالس املحلية ولي4س ولوجود م وية صفة 

قانونية.
وتعّهد وم4ُن عا2 املجلس املح4يل  العاصمة، ون يعمل 
 ش4كل عاج4ل ع4ى ح4ل  4ذه اإلش4كالية وإنه4اا  ذه 
الظا رة من خلل تش4كيل لجان ميداني4ة  الكعاون مع 
إدارة امل4رور ومككب النقل  األمانة وومن ومانة العاصمة، 
داعي4اً ُتّل الس4ائقن يف ومانة العاصم4ة إىل عد2 الرضوخ 
لكل4ك العصا 4ات والكوّج4ه إىل قي4ادة ومان4ة العاصم4ة 
لكقديم ش4كاوا م ضد  ؤالا األشخاص حكى تكسنى لها 
معرفكهم وتواجد م قبل القبض عليهم ومحاسبكهم.

4ل املجال4س املحلي4ة  لك4ن  يئ4ة النق4ل ال4بّي تحمِّ
املس4ؤولية الكامل4ة عن ذل4ك، وتوضح ون مكات4َب النقل 
يف املديري4ات تا ع4ة للمجال4س املحلية و 4ي الكي تقو2 
 الكعاق4د مع املقاول4ن، فيما  ؤالا يؤج4رون البلطجة 

لكحصيل رس4و2  دون س4ندات.

رسوم النقل إيرادات مهدرة
من جانبه، نف4ى العقيد عبدالله النوي4رة – مدير عا2 
امل4رور  العاصم4ة،  أن تك4ون إلدارته علق4ة  موضوع 
جباية وتحصيل األموال من سائقي مرتبات النقل العامة 
 أي شكل من األشكال، موضحاً وّن رشطة املرور يقكرص 
عمله4ا عى الجان4ب الكنظيم4ي واإلرشايف فقط وذلك من 
خ4لل تنظيم حرتة الس4ري يف الش4وارع ومن4ع االزدحا2 

 الخطوط الرئيسية.
ولفت العقيد النويرة يف ترصيح لصحيفة »املس4رية«، 
إىل ون عملي4ة تحصي4ل األموال من وس4ائل النقل، س4واا 
الخفيفة والاقيلة واملكوس4طة،  ي موج4ودة يف ُتّل دول 
العالم،  اعكبار ون  ذه الوسائل تسكهلك و م خدمة و ي 
الط4رق، ويُف4رض ون يك4م تحصيل تلك األم4وال املحددة 
والرمزية  شكل يومي ووسبوعي وشهري وسنوي  شكل 
قانوني، تس4دد للخزين4ة العامة للدولة يف س4بيل صيانة 

الطرق وتنفيذ خدمات جديدة.
وفيم4ا تعكب األم4وال املكحّصلة من قبل س4ائق النقل 
لصال4ح الدولة جزًا مهماً من اإلي4رادات العامة فإن  ذه 
املبال4غ يف اليم4ن تعد إيراداٍت مهدرًة، س4واا يف الس4نوات 
الس4ا قة وَْو الحالي4ة، ال يص4ل منها إىل خزين4ة الدولة إال 

الُفك4ات الك4ي يكفّضل  ها عكاولة الفس4اد م4ن املقاولن 
واملكعهدين س4نوياً، وتكاد تكون مبالَغ ز يدة ر ما تمال 
تحصيَل يو2 واحد، فيم4ا  قية تلك األموال تذ ب لجيوب 

املنكفعن واملسكفيدين والفاسدين.
تم4ا ون املبال4َغ الك4ي يكم تحصيله4ا قانون4اً من قبل 
الس4ائقن، س4واا داخل العاصمة وَْو عن4د مداخلها وَْو يف 
الخط4وط الطويلة مقا ل صيانة الط4رق،  ي األخرى ال 
يُعَرُف عنها يشا، حيُث ال تزال  ناك الكاريُ من الش4وارع 
الرئيس4ية والفرعية داخل ومانة العاصمة تمكلئ  الحفر 
وانكهاا مادة اإلسفلت منها منذ سنوات طويلة ولم تشهد 
وية معالجة وَْو إصلح، ولنا يف طريق الحديدة صنعاا خري 
ماال عى اإل مال والكسيُّب، خصوصاً و ذا الطريق الذي 
ُش4يَِّد يف عهد اإلما2 وحمد حميد الدين قبل حوايل 60 عاماً 
ل4م يطرو علي4ه وي تغيري رغم انكهاا صلحيكه  اس4كاناا 

الصيانات املؤقكة واإلجرااات الرقيعية. 

الدعوة إىل عقد اجتماع عاجل 
إىل ذلك وّتد مصدٌر محيل يف مديرية السبعن، ون عملية 
تحصيل رس4و2 النقل من قبل س4ائقي النقل واملواصلت 
العام4ة تكم  صورة عش4وائية وال توجد له4ا وية ضوا ط 
وَْو معاي4ري، موضحاً ون  ذه األم4وال الكي تقو2  جبايكها 
عصا 4ات تا ع4ة ملكعهدي4ن م4ن قب4ل مكات4ب النقل يف 
مديري4ات ومانة العاصمة تعكب مواداً مهدرة ال تس4كفيد 

منها الدولة.
ووش4ار املص4در ل44 »املس4رية« إىل ضب4ط عصا ة قبل 
فرة  منطقة ش4ميلة تانت تقو2ُ  أخ4ذ جبايات  القوة 
من س4ائقي خط صنعاا – ذم4ار – إب – تعز،  عد تلّقي 
العديد من الش4كاوى ضد م، منّو اً ون العصا ة املكونة 
م4ن 25 ش4خصاً تان4ت تكناَوُب ع4ى العمل خ4لل ثلث 
فرات  اليو2، وتقو2  أخذ مبلغ 6 آالف ريال عى سائقي 
الهيلوتس و5 آالف ريال عى س4ائق الباصات املكوسطة، 

حيث تان4ت تمارس  4ذا العمل  دون صف4ة قانونية وَْو 
 ككليف من املديرية ومككب النقل.

ودع4ا املصدر، قي4ادة ومان4ة العاصمة لعق4د اجكماع 
عاج4ل يضم رؤس4اا وومن4اا املجال4س املحلي4ة ومدراا 
مكاتب النقل يف املديريات، ملناقش4ة  ذه الظا رة ووضع 
ح4دٍّ للكج4اوزات الك4ي يرتكبه4ا املكعه4دون وعصا اتهم 
ومحاَس4بة ُتّل م4ن تورط  جباي4ة األم4وال  صورة غري 
قانوني4ة وإيجاد حل ش4امل ملا من ش4أنه توريد األموال 
املهدرة لخزينة الدولة، خصوص4اً يف األوضاع االقكصادية 

الكي يمر  ها الوطن. 

تكليُف املتعهدين مخالفة لنصوص القانون 
 دوره، وّتد وليد الوادعي –رئيس  يئة النقل البي- ون 
الذي يحُصُل اآلن يف املي4دان  و نكيجُة قيا2 مكاتب النقل 
 املديريات  إيكال عمِلها األسايس يف جباية رسو2 النقل، 
ملكعهدين غري موظفن رس4مين، ع4ن طريق عمل عقود 
وتكالي4ف لهم، لجباي4ة  ذه الرس4و2 وتأجري الش4وارع 
العام4ة وليس املواق4ف العامة، وذل4ك  املخالفة للقانون 
وتعميم مجل4س الوزراا رقم )1( لس4نة  200 2، والذي 
ينص عى ون تمكنَع املجالس املحلية واملرَتزية من تكليف 
وشخاص من تحصيل وية موارد مالية، ما لم يكن موظفا 
رس4ميا ومس4كوفيا للرشوط القانونية، وت4ذا  املخالفة 
لكعميم معايل وزير املالية رقم )11( لس4نة  200  ش4أن 
من4ع تكليف وش4خاص لكحصي4ل وية م4وارد مالية ما لم 

يكونوا مس4كويف الرشوط القانونية.
وووضح الوادعي يف ترصيح خاص لصحيفة »املسرية«، 
ا  ون املديريات تقو2  كوقيع  ذه العقود  مبالَغ ز يدة ِجدًّ
ال تكعدى 100 ولف يف وحس4ن األحوال للخط الواحد، و ذا 
ال يس4اوى حك4ى %10 مم4ا يك4م تحصيل4ه  الواقع عى 
وسائل النقل داخل ومانة العاصمة، فيما وصبحت املواقف 
فاضية والج4والت مزدحمة، نا يك عن املظاِ ر الس4يئة 

والعش4وائية من قبل  ذه املجاميع الكا ع4ة للمكعهدين، 
والبلطج4ة يف جباية رس4و2 غري قانونية و دون س4ندات 

رسمية.
ووش4ار رئيس  يئة النقل ال4بي، إىل ون مكاتَب النقل 
تإدارات عام4ة  املحافظات تكبُع املجال4س املحلية مالياً 
وإداري4اً وإرشافي4اً ووصب4ح عملها مقص4وراً عى قطاع 
النقل ال4بي فقط دون  قية القطاع4ات األخرى الكا عة 
لوزارة النقل، واقكرص عملها عى جباية الرس4و2 املحلية 
املنصوص عليها  قانون الس4لطة املحلية رقم ) ( لسنة 
2000 ولق4راِر رئي4س مجلس الوزراا رقم )ص28( لس4نة 
2001  شأن تحديد قيم ووعية الرسو2 املحلية املنصوص 
عليه4ا يف املادة رقم )ص12(  امل4ادة رقم )15( واملادة رقم 
)ف1( الفق4رة )ب(، وّم4ا صلكه4ا  وزارة النق4ل فكقكرُص 
عى تكليف وزي4ر النقل ملدير عا2 النقل  املحافظة ورفع 
ترشيح ملجلس الوزراا  اسمه إلصدار قرار مدير عا2، وما 
م4دراا مكاتب النق4ل  املديريات فيك4م تكليفهم مبارشًة 
م4ن قب4ل املجالس املحلي4ة، موضحاً ون  4ذا الوضَع غريُ 
الطبيعي وغري القانوني ودى إىل عشوائية العمل وتضاُرٍب 
يف االخكصاص4ات والصلحي4ات  4ن  4ذه املكاتب و ن 
الهيئ4ة العامة للنقل ال4بي ووّدى إىل ضياع إيرادات النقل 
وجبايكها  املخالف لقانون النقل وقانون السلطة املحلية 

والقانون املايل للجمهورية.
ون4ّوه الوادع4ي، إىل ون املجال4س املحلية تق4و2ُ  عمل 
عقود مع مكعهدين ليقوموا  عد ا  جباية  ذه الرس4و2 
عى جميع وسائل النقل و جميع وحجامها و مبالغ وتب 
من الرسو2 الرسمية و سندات غري رسمية تكم طباعكها 
م4ن قبل  4ذا املكعه4د ويكم خكمه4ا  خكم مكك4ب النقل 
 املديرية وتكم جبايكها يف الطرق ال�يعة عب اس4كحداث 
نق4اط  ها، مؤتداً ون القانون ينُصُّ عى ون  ذه الرس4و2 
تُجبَى يف وماتن االنطلق وليس يف الطرق العامة ولصالح 

املديريات الكي تنطلق منها وسائل النقل.

 مندوبو فرزة البا�صات
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د. مصباح الهمداني
حَن يقُف عى روس الس4لطِة رجٌل يحمل ُتّل معاني الرجولة، ال ينقُصه 
حينها إاّل رجال، يلكفون حوله تالكفاف الس4وار حول املعصم، يشدون من 

وزره، ويرجمون توجيهاته إىل وفعال.
وح4ن نكح4دُث ع4ن رئي4س املجل4س الس4يايس القائ4د األع4ى للقوات 
املس4لحة: صال4ح الصماد، فإنن4ا ال نحك4اج إىل الكعريف  ه، فه4و الذي ما 
عرفن4اه؛ إاّل من خلل صوره يف الجبهات، وما وحببن4اه إاّل حَن روينا الفعَل 
قب4ل القول، وما تزال جبهات ما وراا الح4دود والُجزر تكحدث عن زياراته، 
وما تزال املعس4كرات يف تعز وذمار وصع4دة تكحدث عن توجيهاته ودعمه، 

ومساندته.. 
وتم4ا تان4ت جبهات املع4ارِك، قد عرَفكُه  طًل ش4جاًعا ِمقداًم4ا، يرتِعُد 
من4ه األَْع4َداا، ويكصاغر ومام4ه العملا، فإن4ه تما عهدن4اه،  نفس القوة 
والش4جاعة والصل ة يف مواجهة جبهة الفس4اد الداخلية، والكي ال تقل عن 

جبهات املعارك. 
و الرغِم من الكحديات الكبرية فيها، ووس4اطن الفساد من عكاولكها، إاّل 

ونه يُاِبُت للوطن ونه األجدر  الاقة، واألمُل للشّدة، واألقوى للقيادة.
ولقد اسكوقفني خطا ه األخري يف اللقاا املوسع للمنظومة الرقا ية، و و 
يضع النقاط عى الحروف، ويش4خص حال4ة العدو املكخبط العاجز، والذي 
اسكنفذ ُتّل طاقاته، وُمني  الهزيمة والُخ�ان يف ُتّل جبهة ومواجهة، ولم 

يعد ومامه سوى الجبهة الداخلية والكي عب عنها الصماد  قوله:
)ون الع4دو يحاول إس4قاط ُمَؤّسس4ات الدول4ة من الداخ4ل  هدف عد2 

تمكننا من إَداَرة شؤون الدولة( 
و ذا الكشخيص الصحيح  و ِنصُف املرحلة يف فهِم العلِة ودوائها، فحَن 
يسكشعر الجميع ون العدو قد  اَت عاجًزا عن مواجهة الرِّجال، ولجأ إىل نخِر 

الجسِد من الداخل، عن طريق الفساِد. 
وم4ن واضح القول  أن الفاس4د  و عميل، س4واًا ارتب4َط  الغزاة و2 لم 

يرتبط، فهو يف حقيقة األمر يصبُّ يف خدمكهم وتحقيق و دافهم!
وتم تان واضًحا يف ترجمة الكقارير إىل وعمال حن قال:

 )وولئ4ك الذين يبذلون جهد م يف الكحقيق ويف الرقا ة ويف املكا عة ينبغي 
ون يلمسوا ثمرة لذلك الجهد(.

إذ ال معن4ى للكقارير الكي تش4ري  أصا 4ع األدلة والبا ن إىل وس4اطن 
الفس4اد واإلفس4اد، وال يكم  حقهم اتخاذ وي إجرااات رادع4ة قوية، مهما 

تانت وظيفة الفاسد وَْو حز ه.. 
ول4م يف4ت الرئيس يف خطا 4ه الواضح والش4فاف ون يضع الي4د يف وحد 
األماتن الكي من خللها تسكطيع املنظومة الرقا ية ون توقف معظم عملية 

الفساد والكي وشار إليها  قوله:
)و نا ونكم تس4كطيعون ون تخرس4وا  ذه األلسن من خلل ودائكم ومن 
خلل عملكم وونكم املعنيون و الذات يف وزارة املالية فهي تعكب خط الدفاع 
األول ملواجهة الفس4اد وتل املشاريع ور ما تسعن  املائة مما يحصل فيها 

من مشاتل واخكلالت(.
وال ومكل4ك إاّل ون وش4عر  الفخ4ر ح4ن وج4د الرئيس الذي وفخ4ر  ه  هذا 
الوضوح و ذه النزا ة و ذا الوعي حن وملَح إىل دعمه ونظافة يده  قوله:
)نحن يف مرحلة حساس4ة وخطرية ولسنا مكخوفن من تفعيل األجهزة 

الرقا ية ليس لدينا ورصدة، وليس لدينا ورايض، وليس لدينا عقود(.
ولم يغب عن الرئيس الهم األتب للمواطن البس4يط، و و يش4ري إىل وحد 

وََ ّم األ داف للحد من الفساد  ل والقضاا عليه حن قال:
)رّتزوا اآلن عى لقمة عيش املواطنن، عى تحسن اإليرادات(.

ا وُمدرًتا، ويحمل مسئولية املرحلة  صدق، فل  وحن يكون الرئيس ُملمًّ
تغيب عن ذ نه وال خططه وال توجيهاته املسئولية الكبرية والكي عب عنها 

 قوله:
)لذلك نحن جميًعا يجب ون نفهم وننا يف اقكحامات جميًعا(.

و ي  الفعل مرحلة اقكحامات ألوتار العدو الغازي املعكدي يف ُتّل جبهة 
وموقع ومواجهة وويضا  ي اقكحامات لكل خزينة فاس4د ومككب مفس4د 

ورصيد سارق ومليارات لص.. 
وما وعظمها من مكانة حن يش4عر املراقب ون رئيس الدولة معه  صدق 
يف مكافح4ة وس4وو و اا ينخر جس4د الوطن م4ن داخله، حيث ومل4ح إىل ذلك 

 وضوح حن قال:
)نحن  إذن الله تعاىل سنكون جنبًا إىل جنب مع  ذه األجهزة(.

وحن نق4رو توجيهات وترصيح4ات الرئيس نلمس الص4دق والرصاحة، 
والقوة والش4جاعة، وعليه فإن واجب املنظومة الرقا ية ون تقو2  واجبها، 
وون تعّري الفس4اد واملفسدين، وتكعامل مع ُتّل فاسد عى ونه عميل خطري 
 ل وش4د خطورة من وولئك العملا يف فنادق الرياض وإس4طنبول والقا رة 

ان..  وعمَّ
إن الفاس4د تحت رعاية حكومة اإلنقاذ يق4و2  دورين خبيان  ادمن، 

فهو يخد2 العدو الخارجي، ويحرض الصديق الداخيل.. 
فاملواطن  ش4كل عا2 حن يرى الفس4اد يف وي ص4ورة ووي مكان يوجه 
وصا 4ع االته4ا2 واللو2 تله4ا إىل ونصار الل4ه واملؤتمر، ويرم4ي ُتّل دعواته 

ولعناته إىل املسئولن.. 
فارض 4وا  الّرقا 4ِة والكحقي4ق الش4جاع ُتّل فاس4ٍد وُمفس4د، وانرصوا 

املجا دين  شجاعٍة يف الداخل توازي شجاعكهم يف الجبهات!
ا، وووس4ُخ قبًحا،  وودع4وا الحياا يف مواجهة الفاس4دين، فإنهم وتار رشًّ

من عملا الفنادق.

 قطرة مداد حول 
حديث الصّماد!

فقه اإلمام علي السياسي في التعامل مع 
أصحاب السوابق التأريخية في الحكم

خالد موسى 
الكري4م  الُق4ْرآن  يعك4ب 
ومرجعي4ة  ش4امًل  دس4كوًرا 
تافية لش4كى مجاالت وشؤون 
والسياس4ية  الديني4ة  الحي4اة 
واالجكماعي4ة  واالقكصادي4ة 
و ن4اك ش4خصيات إْس4َلمية 
نهل4ت م4ن الُق4ْرآن وعش4قكه 
وارتبط4ت  4ه ارتباط4ا قوي4ا 
ووثيق4ا حكى ق4ال عنها النبي 
صى الله عليه وعى آله وسلم: 
عيل م4ع الُق4ْرآن والُق4ْرآن مع 
ع4يل وق4ال لإلم4ا2: س4كقاتل 

ع4ى تأويل الُقْرآن تما قاتل4ت عى تنزيله واليو2 
تعي4ش األمة اإلْس4َلمية حالة مزري4ة من الغباا 
والكبل4د والكجهي4ل املكعم4د واملمنهج يف و س4ط 
القضاي4ا وص4ارت األُُم4ور الفطري4ة والبديهية 
قا ل4ة للكش4كيك والكفكيك ال س4يما فيما يكعلق 
 أََساسيات وو جديات السياسة والعمل السيايس 
يف اإلْسَل2 ووما2 شخصية تشخصية اإلما2 عيل 
وفكر تفك4ره وتجر ة تكجر كه نقف لنس4كلهم 
ال4دروس السياس4ية ونقكب4س األس4س الاورية 
الكي ورىس قواعد ا طبقا للقرآن الكريم وس4رية 
الرس4ول األعظم ووما2 ما تمر  ه اليمن والشعب 
اليمن4ي املظل4و2 من ع4دوان دويل وتآم4ر عاملي 
اضطر القوى الاورية للرشاتة مع مكون وحسنا 
الظن  ه يف البداية قياًس4ا عى ذل4ك املكون الذي 
 ر ت قيادت4ه إىل الرياض ووعلنت الكأييد الكامل 
واملطلق للعدوان عى الشعب  ل ودعمت وشارتت 
وغررت عى الشباب ودفعت  هم لقكال إخوانهم 
إاّل ون الرشات4ة مع  4ذا املكون ال4ذي نكمنى ون 
يس4ارع يف تقيي4م ومراجع4ة تأريخ4ه ومواقفه 
ويس4كفيد من وخطاا اآلخرين قب4ل فوات األوان 
فالرشات4ة معه وم4ع وي مكون تان4ت واضحة 
من4ذ اليو2 األول ومرشوطة  رشط وََس4ايس و و 
مواجه4ة الع4دوان والكص4دي له  كل الوس4ائل 
واألس4اليب واملحافظة عى الجبهة الداخلية من 
الكص4دع واالخراق إاّل ون تجر ة الرشاتة معه لم 
ترج4م يف امليادي4ن ترجمة تما ينبغي  ل ملس4نا 
تمنن4ا من  ذا الرشيك ووناني4ة ومراوغة وتلعبًا 
وازدواجي4ة وتأن العدوان قد توقف وإعمار البلد 
قد  دو واملحكل قد رحل و ذا ما اس4كوجب تكا ة 
 4ذا املقال ال4ذي ر طن4اه  سياس4ة اإلما2 عيل 
وقيم4ه وقوانينه إن صح الكعب4ري والاوا ت الكي 
ورس4ا ا من خلل تجر كه تحاتم فها  و اإلما2 
عيل ينصح الرعية وَْو الشعب  الكمرد عى ودعياا 
السياس4ة الذين يرضون الش4يطان وال يرضون 
الل4ه من خ4لل تنفيذ الرغب4ات الذاتي4ة للنفس 
واله4وى وَْو م4ن خلل ممارس4ة الظل4م والقمع 
والفس4اد وامليل مع اله4وى الحز 4ي وَْو األسي 
واملذ بي وَْو عب تقديم الكنازالت واملبادرات املذلة 
واالسكس4لمية للطواغيت وَْو الكن4ازل عن  وية 
شعب واملكاجرون  مسكقبل ومة ويكعاملون مع 
الكضحي4ات الك4بى والدماا الطا 4رة واألرواح 
الزاتية  نُكران ومراوغة،  ل ويس4عون س4عيهم 
املات4ر والفاج4ر الحك4واا اإلنجازات العس4كرية 
وتحوير ا وتوظيفها لكلميه ش4خص والرويج 
لحزب و ذه العقلية السياس4ية  4ي ذاتها الكي 
ال تريد من الش4عب إاّل ون يكون مصفًقا ومطبًل 
وتا ًع4ا وجا ًل يميل مع ُتّل ريح ال يملك رصيًدا 
من الوعي والبصرية والكفكري وتقييم الحاتم 

من يعكق4د ون الكضحي4ات وقوافل الش4هداا 
خاضع4ة للم4زاج الش4خيص وَْو امل4زاد العلني وَْو 
املزايدة واملصلحة الحز ية وَْو تقد2 من وجل إنكاج 
زعي4م جدي4د وَْو إنعاش منظومة حكم س4قطت 
وولت إىل غري رجعة  إذن الله فإنه يعيش نفسية 
فرعون الكي ورصت عى انحرافها وغيها ورش ا 
وونانيكه4ا حك4ى صارت آي4ة وعبة مل4ن تان له 
عقل وَْو ولقى السمع و و شهيد  ذه الشخصية 
الفرعوني4ة الكي ورادت ون تك4وب وتكغري وترتقي 
وتعرف  الحق وتبعه لكن يف الوقت الضائع تما 
قال الل4ه عن فرعون األم4س: آآْلَن َوَق4ْد َعَصيَْت 
يَك  َقبُْل َوُتن4َْت ِمَن اْلُمْفِس4ِديَن )1ف( َفاْليَْو2َ نُنَجِّ
ِ بََدِنَك ِلكَُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوإِنَّ َتِاريًا ِمَن النَّاِس 
َع4ْن آيَاِتنَا َلَغاِفلُوَن )2ف( وم4ا وتار الغافلن عن 
ال4دروس الهام4ة عن فرع4ون االم4س وفراعنة 

الي4و2 الذي4ن يمارس4ون ذات ال4دور ويقوم4ون 
 اس4كغباا الشعوب واالسكخفاف 
 ه4ا و 4ذا مؤرش خط4ري وعلمة 
س4يئة لكل م4ن يرىض  سياس4ة 
االس4كخفاف والك4ذب والكماي4ل 
والدج4ل  والكغري4ر  والكزوي4ر 
ف4كل مواط4ن ي4رىض ويكواط4أ 
االس4كخفافية  السياس4ات  م4ع 
واملشاريع االس4كحمارية  و عى 
خط4ر عظي4م يف الدني4ا واآلخ4رة 
وقد يحصد عاقبة رضاه وطاعكه 
لس4لطن الجور وونظمة الفساد 
والخيان4ة  والعمال4ة  واالنح4لل 
يف الدني4ا قب4ل اآلخرة ق4ال تعاىل: 
َفاْس4كََخفَّ َقْوَم4ُه َفأََطاُع4وُه إِنَُّه4ْم َتان4ُوا َقْوًما 
4ا آَس4ُفونَا انْكََقْمن4َا ِمنُْه4ْم  َفاِس4ِقَن ) 5( َفَلمَّ
َفأَْغَرْقنَاُ 4ْم وَْجَمِع4َن )55( َفَجَعْلنَاُ 4ْم َس4َلًفا 

َوَماًَل ِلْلِخِريَن )56(
ووما2  كذا نفسيات و كذا تر ص وتيد ممن 
لهم س4وا ق مأساوية يف الحكم يضع اإلما2 عيل 
النقاط عى الحروف ويطرح الفقه الس4يايس يف 
الكعامل مع وَْصَحاب السوا ق الكأريخية يف الحكم 
فيق4ول مخاطب4ا للن4اس والش4عوب واملواطنن 
الواعن فردا فردا: َفاتَُّق4وا اللََّه َواَل تَُكونُوا ِلِنَعِمِه 
4اًدا َواَل  َعَليُْك4ْم وَْض4َداًدا َواَل ِلَفْضِل4ِه ِعنَْدُتْم ُحسَّ
تُِطيُعوا اأْلَْدِعيَاَا الَِّذي4َن رَشِ ْكُْم ِ َصْفِوُتْم َتَدَرُ ْم 
ُكْم  ِكُكْم َمَرَضُه4ْم َووَْدَخْلكُْم يِف َحقِّ َوَخَلْطك4ُْم ِ ِصحَّ
 َاِطَلُهْم َوُ ْم وََس4اُس اْلُفُس4وِق َووَْحَلُس اْلُعُقوِق 
اتََّخذَُ ْم إِ ِْليُس َمَطايَا َض4َلٍل َوُجنًْدا ِ ِهْم يَُصوُل 
َعَى النَّاِس َوتََراِجَمًة يَنِْطُق َعَى وَْلِسنَِكِهْم اْسِرَاًقا 

ِلُعُقولُِك4مْ وَدُُخ4واًل يِف ُعيُونُِك4مْ.
ويق4ول علي4ه الس4ل2: رش ال4وزراا من تان 
ل4ألرشار وزي4ًرا ويق4ول ويًض4ا: رش األم4راا من 
تان اله4وى عليه ومريًا ونخك4م  عًضا من فقهه 
السيايس  قوله عليه السل2: وزراا السوا وعوان 

الظلمة وإخوان اآلثمة.
و ع4د ون من الل4ه عى الش4عب اليمني  قائد 
يحمل املؤ لت اإليَْمانية فكان والزال وس4يبقى 
 4ذا القائ4د  ناا عى  4ذه املؤ لت إىل ما ش4اا 
الله رجل املرحلة االس4كانائية والشخصية األوىل 
واملكميزة يف الكأريخ السيايس للحكم يف اليمن.

  4ذه القيادة الكي تملك الق4ول والفعل  إذن 
الل4ه وتوفيق4ه ووما2 م4ا تكميز  ه  4ذه القيادة 
والز 4د  والنزا 4ة  واملصداقي4ة  الحكم4ة  م4ن 
وال4ورع والش4جاعة واالس4كعداد لب4ذل النف4س 
 ن4ا يجب عى من حول4ه من العلم4اا الر انين 
ع4ى  املؤتمن4ن  والن4واب  الناصح4ن  ال4وزراا 
مصال4ح الش4عب وح4ارض ومس4كقبل الش4عب 
والوتلا واملسكشارين والشخصيات االجكماعية 
واالقكصادي4ة والعس4كرية ُوُص4ْواًل إىل املواط4ن 
البس4يط واملوظف العادي ون يحم4دوا الله تعاىل 
عى ون س4خر له4م قائ4دا مرتبطا  الل4ه ومحبًا 

لرعيكه وشعبه.
 4ذا الح4ب للرعي4ة والح4رص ع4ى مصالح 
دينها ودنيا 4ا ليس تككيكا سياس4يًا وال طمعا 
دنيوي4ا يف البق4اا ع4ى ت4ريس الحك4م والرتيب 
للكوريث والحكم العائ4يل تما  و الحال والواقع 
يف القواميس السياس4ية لألنظمة الحاتمة الكي 
اتخ4ذت مال الل4ه دوال وعباد الله خ4وال وجعلوا 
من ونفس4هم وونظمكهم وثروات شعبهم لليهود 
والنص4ارى خدم4ا وودوات ق4ذرة وم4ا حن يمن 
الله ع4ى األمة  قي4ادة إيَْمانية قرآنية إْس4َلمية 
فإن القيم واملبادئ الك4ي تكحى  ها  ذه القيادة 
وتجس4د ا يف القرار الس4يايس والواق4ع امليداني 
فهذا  و االنعكاس الطبيعي لحس4ن علقة  ذه 
القي4ادة  الله ومراقبكه له واس4كعانكه  ه وثقكه 
املطلق4ة  كوفيقه وتس4ديده و ذا ما ل4م تملكه 
األنظمة الحاتمة من اليمن إىل الخليج مجكمعة.
 إن القي4ادة اإليَْماني4ة واإلْس4َلمية  4ي الكي 
تملك الش4عور  اق4ل األمانة امللق4اة عى عاتقها 
وتس4عى للرق4ي  األم4ة وعي4ا وتفك4ريا وتبعث 
ع4ى األمل يف اس4رداد العزة والكرام4ة املفقودة 
وتعطي ش4وا د حية يف إمكانية النهوض  األمة 
و ذا ما ملس4ناه وال زلنا يف قي4ادة ثورة ال21من 
س4بكمب الكي حملت  م الشعب اليمني و مو2 
العال4م العر ي واإلْس4َلمي ووس4همت اإلس4ها2 
الكأريخ4ي والريادي يف تخلي4ص اليمن من قوى 

النف4وذ والعمالة والخيانة والك4ي تان لها الدور 
الري4ادي والقرار األول يف إس4قاط الحكم الظالم 
والفاس4د ال4ذي جع4ل الش4عب اليمني مكس4وال 
طيلة عرشات الس4نوات وتا ع4ا للقرار الخليجي 
وخاضعا إلملاات الس4فارات و ع4د الكحرر من 
الكبعية والوصاية  فضل الله ثم  فضل القيادية 
واملرشوع والش4عب اليمني الذي الكف حول  ذه 
القي4ادة ومل يف إص4لح األوضاع وترتي4ب البيت 
الداخ4يل اليمني وترميمه والخ4روج من األنفاق 
املظلم4ة الك4ي ورثكه4ا حكوم4ات املحاصص4ة 
والكقاس4م للك4رايس وال4وزرات م4ن  ع4د حرب 
 ف وم4ن  ع4د ثورة 11من فباي4ر  ا  ي  عض 
األح4زاب الكي حكمت فظلمت ووفس4دت وقكلت 
واعكقلت ومارس4ت القمع واملحس4و ية وتانت 
مظل4ة للس4فهاا والس4فلة وحامي4ة للمجرمن 
وداعم4ة للكوج4ه الداع4يش الككف4ريي وحليفة 
ل4ه  ا  4ي تم4ارس والعي4ب السياس4ة وفنون 
النفاق والش4عب اليمن4ي يواجه وت4ب عدوان يف 
تأريخ4ه القدي4م واملع4ارص تكعامل م4ع الواقع 
السيايس لليمن وتأن الوضع  ردا وسلما ووما2 
 كذا ح4زب و كذا عقليات وقي4ادات ازدواجية 
وانكهازي4ة ولها تجر ة تأريخية طويلة يف الحكم 
والحز ي4ة السياس4ية إاّل ونه4ا ال زال4ت تعي4ش 
األ واا والعقد النفسية ولم تقف وقفة مراجعة 
وتقيي4م لكأريخه4ا امل4يلا  الكحالف4ات الق4ذرة 
واملش4بو ة واملذلة للش4عب ومع األسف ال زالت 
 4ذه الكحالفات قائمة ولكن الف4ارق ونها تانت 
 األم4س من ف4وق الطاول4ة واليو2 ص4ارت من 

تحكها والشوا د تارية.
إن املؤم4ن ال يلدغ م4ن جحر مرتن والش4عب 
اليمني ش4عب إيَْم4ان وحكمة وقيادت4ه اإليَْمانية 
املس4ددة لن تنخدع  رفع املصحف الس4يايس مرة 
ثانية وثالاة وعى الش4عب تما وت4د قائده املوفق 
واملس4دد يف خط4اب الن4رص  ع4د انكص4ار ث4ورة 
ال21من س4بكمب ون يكون واعي4ا ومراقبا لألداا 
يف ُمَؤّسس4ات الدول4ة وون يقي4م ويراق4ب العمل 
الس4يايس ورشي4كا فاع4ل يف تصحي4ح املس4ار 

السيايس 
و ن4ا ثم4ة حقائ4ق ووس4س ينبغي ع4ى ُتّل 
مواط4ن يمن4ي وتل حر ورشي4ف ومكجرد للحق 
والعدل وتواق لإلصلح والكغيري ون يعيها وتكون 

نصب عينيه وتكلخص يف الكايل: 
• الح4ذر واليقظ4ة م4ن االنخ4داع  الح4كا2 
وال4وزراا الذين لهم س4وا ق تأريخي4ة منحرفة 
وسياس4ات تارثي4ة وورث4ت اليمن ضعف4ا وذالًّ 
وفق4ًرا وووصلك4ه إىل  4ذه الحالة املزري4ة ولوال 
فضل الله ورحمكه  أن  يأ وس4خر للشعب  ذه 
القي4ادة اإليَْماني4ة لكنا يف حال وتار فس4اًدا وذالًّ 
وخوًف4ا ولكان النفق املظلم الذي ودخلكنا يف حز ا 

املؤتمر واإلصلح  اقيًا.
• وَْصَحاب السوا ق الكأريخية لو عادوا للحكم 
مرة وُْخَرى سيمارس4ون ما مارسوه سا قا؛ ألن 
الطبع غلب الكطبع ومن شب عى الفساد واملكر 
والد اا والخ4داع واملحس4و ية وتقديم املصالح 
الحز ي4ة عى مصلحة ش4عب ش4اب عليها و ذا 
النوع م4ن الحاتمن حن تك4ون  ناك رضورة 
تأريخي4ة للرشات4ة مع4ه وتك4ون  4ل ضوا 4ط 
وقيود واضح4ة فلن يجلب الش4عب من رشاتكه 
إاّل الوي4لت للن4اس واملآيس للش4عب وس4يكون 
عائقًل ومعطل ألية تصحيح4ات وتعديلت؛ ألن 
وي تصحيح وَْو تعديل ليس يف صالحه  ل سيكون 
رض 4ة قاضية ملاضيه وتش4فا لزي4ف منجزاته 
الكي تان والزال يدعيها ويكغنى  ها وسكككشف 
الحقائ4ق و ذا م4ا ال يري4ده وَْصَحاب الس4وا ق 
الكأريخية ف4كل خطوة نحو اإلصلح والكصحيح 
والكغي4ري س4كولد وعيا ثوري4ا وس4كفكح ومل يف 
نفسيات ووجدان الناس و ذا ما ال يريد وَْصَحاب 
السوا ق الكأريخية ولذا يسعون إلجهاض العمل 
الا4وري ومحار ك4ه ووتراه خطًرا ع4ى ماضيها 

الكأريخي ومسكقبلها الحايل.
• إن تان4ت ال4رضورة ق4د ولج4أت القي4ادة 
الاورية للرشات4ة، فهذا ال يعني غياب املس4ائلة 
وعد2 الكقييم والرقا 4ة وتفعيل ما يجب تفعيله 
م4ن ُمَؤّسس4ات الدول4ة وقوانينها الك4ي تخفف 
م4ن تا 4ل املواطن وتقط4ع الطري4ق عن قوى 
العدوان والكآمر من اس4كدراج الناس تحت مبر 
ذل الحاجة والرضورة والدفع  هم نحو املحارق.
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

2- البن4اُا الااني فه4و مجريات األح4داث، ومؤخراً 
وصبحت الخلفات املكصاعدة يف عدن واالحكلل الجديد 
يف  عض املحافظات الجنو ية تش4ّكل منعطفاً خطرياً، 
ويعّري قوى العدوان وَمن تس4مي نفس4ها )رشعية(، 
 الكايل ليس لها سوى ولد الشيخ يغّطي عيو ها ويخبّئ 
الع4ورات الكي  ه4ا، وما الس4جون ال�ي4ة وعمليات 
الس4حل والكعذيب إاّل وتب دليل عى الكواطؤ الكبري  ن 
ق4وى العدوان وحكومة  ادي  غطاا وممي، ومكعاَرف 
يف السياس4ات الدولية )إذا وردت ون تُسِكَت الشعب عن 
الجريمة ُقم  إلهائ4ه حول قضايا جديدة حكى يكناىس 
حقه(، وليس4ت  4ذه املرة األوىل فبع4د جريمة الصالة 
الك4بى خرج ول4د الش4يخ للحديث عن مب4ادرة و عَد 

فاجعة عطان و كذا تسري اللعبة.
3- يك4م الحدي4ث يف ُتّل مرة عن خط4وات  ناا الاقة، 
وون ولد الشيخ لديه خطًة لذلك, لكن  ل لقاا ولد الشيخ 
 هادي  ي خطوة لبناا الاقة؟ و و )وي  ادي( فقد 28 
مليون نس4مة الاقة  ه. وحل املبادرة اإلنسانية الكي يكم 
الروي4ج لها س4ككون مع )الجئ( ال يع4رف حكى الرقم 

الذي وصل إليه عدد املصا ن  مرض الكولريا. 
و نا نقول: 

- تفى اس4كهلتاً واس4كفزازاً ملش4اعر اليمنين، فكذ ة 

الحل وصبحت مفضوحة، وولد الشيخ لن يقد2 شيئاً سوى 
 ع4ض الكلم4ات املنّمق4ة الكي يُرِس4لُها لألط4راف اليمنية 

ويعود لرُيتِّبها  شكل مخكلف لنقلها إىل املجكمع الدويل.
- إيق4اف القص4ف والكدم4ري والقك4ل وتل وش4كال 
الر ي4ب والغ4در  و الح4لُّ األول والخط4وة الوحيدة 
لبن4اا الاقة ليس م4ع القوى الداخلي4ة اليمنية، وإنما 
م4ع املواط4ن اليمني الذي فقد الاق4ة وصلً  كل يشا، 
عدا تلك األرض الكي س4يعيش عليها وس4يموت عليها 

مهما تلفة ذلك.
- تحريك ملف اليمن ليس مسكغر اً وفق االسراتيجية 
األمريكي4ة الصهيونية الس4عودية )املش4رتة(، وليس4ت 
س4وى ورقة للضغ4ط عى الق4وى العاملية الك4ي يكعاظم 
وجوُد ا وياقل وزنها يف ظل تقهقر  ذا الحلف )املشبوه(.

وخرياً:
األيادي اليمني4ة ممدودٌة لكل الحل4ول، وتل اليمنين 
مدرتون ون الحلَّ ليس  يد ولد الشيخ )وومميكه( وال  يد 

 ادي )وحكومكه( وال حكى  يد سلمان )وحلفائه(.
ة  عد  ا واح4داً، َخاصَّ الح4لُّ يف ون يق4َف اليمنيون صفًّ
4ف ُتّل يو2  ون تكّش4فت وقنع4ُة مرتزق4ة الوطن وتككشَّ

وسكككشف وتار ووتار.
واأليا2  يننا..

صعتر مع الحوايج! 
أبو فارس الضالعي
يف  الرم4وز  إْح44َدى 
اليمني  الكجم4ع  ح4زب 
للنبطاح يَُدعى املهندس 
عبدالل4ه صعر، منذُ وول 
و داي4ة معرفك4ي  ه4ذا 
الش4يخ يف  داية الوَحدة 
0فف21  ع4ا2  اليمني4ة 
يف  دوًرا  اًم4ا  ولع4ب 
الجن4وب وتن4ت ونا وحد 

املعجبن  ه.
جاا إىل الجنوب تحت 
شعار اإلصلح ويكلو آية 
الُقْرآن فقط لكمرير  من 

مرشوعه اإلْج4َرام4ي وللخديعة والكذب 
والكدجيل.

)وُِريُد إاِلَّ اإْلِْصَلَح َما اْس4كََطْعُت ۚ َوَما 
تَْوِفيِقي إاِلَّ ِ اللَِّه(.

يف  داي4ة معرفك4ي  هذا الش4يخ تنت 
وعكقد ون  ذا الشيخ ملك تريم ولم وتوقع 

ون يأتي يو2 يصبح شيطانا رجيما.
ح4رضت واس4كمعُت ل4ه َتا4ريًا م4ن 
الخطا 4ات الك4ي تان دائًم4ا يكحدث عن 
اإلصلح ومنها إص4لح االقكصادي وتان 
يش4عرني ِ ملمس4ة الواقع ال4ذي نعاني 
من4ه ويكطل4ع إىل رف4ع مس4كوى الحالة 
الدول4ة  ُمَؤّسس4ات  وإص4لح  املعيش4ية 
ومحاسبة الفاس4دين وتان يبدو حريًصا 
عى مصالح الش4عب و و يكحدث ويعلو 
 صوته، داعيًا الحكوم4ة إىل ون يكقوا الله 
يف  ذا الشعب الذي تقكله الجرع السعرية 
ويطالب  محاتمة املفسدين والعا ان.

وم4ا ون ارتفع4ت س4عر البيض4ة إىل 
عرشي4ن ريااًل وق4ا2 الدنيا ول4م يقعد ا، 
وخ4رج يدعو إىل سعة تغي4ري الحكومة 
ومحاتمة املكسببن يف الفساد والعا ان 

 املال العا2.
و ينم4ا ونا ونظر إىل وجه ذلك الش4يخ 
و 4و يزمج4ر وي4رصخ وين4دد ويه4دد 
ويكوع4د  اقك4لع الفاس4دين واملجرمن 
والع4رق يكصب4ب م4ن جبين4ه  ع4د ون 
احم4رت ووداجه ويخ4ُرج الزَّ 4َد من  ن 

ونيا ه.
مح4ذًرا وداعيًا الحكوم4ة إىل مراجعة 
وتعديل عن ذل4ك القرار الذي يقكل تا ل 
الشعب وون ارتفاع س4عر البيضة إىل 20 
ري4ااًل قد يح4ر2 منها وَْطَف4ال اليمن، فل 
يسكطيع اآل اا إطعامها وَْواَلد م يف حال 
ارتفاع سعر ا إىل عرشين حسب زعمه.

املعجب4ن  ش4خصية  وح4د  فكن4ت 
صعر وتنت ودعو دائًما ون يصل الش4يخ 
الس4لطة  إىل  صع4ر 
ليق4و2  كخفي4ض 
األس4عار ومنها البيضة 
إلي4ه  وس4كمع  وتن4ت 
ووش4عر  الحماس4ية 
والخشوع وما ون يكمل 
ووس4ارع  إاّل  الخط4اب 
ووق4و2  مصافحك4ه  إىل 
الصفوف حكى   اخراق 
الوص4ول  م4ن  وتمك4ن 
وق4و2  وعندم4ا  إلي4ه 
 مصافحكه وشعر  أنني 
وونن4ي  وح4زت  ف4زُت 
 4رشف املصافح4ة س4وف ودخ4ل الجنة 
 مكرم4ة مس تل4ك اليد املبارتة حس4ب 

اعكقادي.
تي4ف ال و 4ذا الش4يخ يعلمن4ي وونا 
طفل يف الصف الرا 4ع ا كدائي ويدعْوني 
إىل ون افكخ4ر ونني م4ن وحفاد املهاجرين 
واألنص4ار وونني طفل م4ن وَْطَفال يمني 
اإليَْمان والحكمة، فكم تان ذلك الش4يخ 
يس4معنا من وقوال النب4ي يف فضائل و ل 
اليمن، وتم حذرني وورش4دني ووخبني 

ون من نجد يطلع قرن الشيطان.
عرفت الش4يخ صعر يف  داي4ة العهد 
عند 4ا تانت لحيكه س4وداا وتحولت إىل 
 يضاا وتغ4ريت إىل حم4راا فظننت ونها 
لحية تحم4ل ولوان العل4م الوطني لبلدي 

اليمن.
ولكن  ع4د ُتّل ذلك الوق4ت الذي تنت 
ونكظ4ره ليص4ل ح4زب  4ذا الش4يخ إىل 
الس4لطة ليق4و2  خدم4ة وتخفي4ف من 
معانات الش4عب لم وت4ن وتوقع ما حدث 

ويحدث. 
وفع4ًل وص4ل اإلص4لح إىل الس4لطة 
 ما يس4مى  أحزاب اللقاا املش4رك فلم 
يخف4ض األس4عار وإنما قام4وا  رفعها 
و داًل عن خفض س4عر البيضة وعطو ا 

سعًرا مضاعفا ووتار.
والغريب ونه وصل اإلصلح واملش4رك 
األزم4ات  افكع4ال  إىل  س4ارعوا  م4ا  وول 
تََح4444دٍّ  و 4كل  املش4اتل  واخك4لق 
الش4عب  وعنجهي4ة واس4كخفاف  ه4ذا 
قام4وا  إن4زال تل4ك الجرع4ة ويحاولون 
دع4وَة الش4عب للخروج تأيي4ًدا للجرعة، 
حس4ب زعمه4م فإنه4ا جرعة م4ن وجل 

الشعب غريبة وعجيبة.
وعندما ودرتنا وعرف الشعب خداعهم 

ومكر 4م وتباتيهم  اس4م الش4عب ويف 
الحقيقة  4م وَْعَداا الش4عب عند ا قرر 
الشعب اليمني الخروج إىل الساحات ضد 

الجرعة وضد الظلم وضد اإلفقار.
وفعًل خرج الش4عب  ا4ورة غاضبة، 
فل4م يج4د الش4يخ وحز 4ه مكان4ا آمنا، 
ففرت تل4ك العصا 4ة املارق4ة والحاقدة 
والعميل4ة إىل وحضان موال م وس4يد م 
س4لمان لككض4ح حقيق4ة تل4ك األدوات 

اإلْج4َرامية وتلك الذقون الشيطانية.
ف4كان ترصيح وإْع4َلن ذلك الش4يخ 
صع4ر يف إْح4َدى قنوات الع4دوان عندما 

رصح قائًل: 
إن  ذا الكحالف جاا  أمر الله.

وان  ذا الكحالف ليس عدوان  ل قيا2 
 واجب رشعي.

ويكمنا ون يسكمر.
ت4م صدمني ذلك الق4ول تم وفزعكني 

تلك الفكوى.
فل4م ودر يف وي عال4م وعي4ش وتي4ف 
وَْصبَحن4ا ضحاي4ا لوح4وش يكقمص4ون 
اإلنَْس4انية والدين فيأتي وقت تنكش4ف 
في4ه الحقائ4ق ون ذل4ك الش4خص ال4ذي 
و كاني ووفرحن4ي حن من الد ر  الوعد 
والوعيد وعدني  الجنة وحذرني من النار 

حسب ظني.
فكصب4ح الحقيق4ة ون4ه تان يدعوني 
م4ن  ليكون4وا  وش4عبه  حز 4ه  ويدع4و 

وَْصَحاب السعري.
م4ا تنت وتوق4ع ون ذلك الش4يخ يأتي 
ي4و2 يفر فيه إىل نجد ليس4كقر  ناك  عد 
ون حدثن4ا ع4ن فكن نج4د وطل4وع قرن 

الشيطان.
ذ 4ب إىل  ن4اك وخرج  كل4ك الفكوى 
الكي قد تسكحي شياطن الجن ون تكفوه 

 ها.
قال إن الكحالف جاا  أمر الله.

يعن4ي ون وم4ن وحي الس4ماا جبيل 
ن4زل  ه4ذا األم4ر م4ن الل4ه إىل س4لمان 
يدع4وه في4ه ون يذ 4ب إىل واش4نطن يف 
اسع وقت ممكن والجلوس مع اعضاا 
الكونجرس األمريكي ومجلس الش4يوخ 
لعقد صفقات وس4لحة حدياة ومكطورة 
منها  ارج4ات حر ية وطائ4رات حر ية 
اف 16 وا اتيش وقنا ل عنقودية وا رامز 
و 4راديل وغري 4ا وتح4ت إرشاف وإَداَرة 
وتع4اون صهيون4ي حك4ى يك4م تحقي4ق 
وم4ر الله خلل وس4بوع حس4ب توقعات 
وَْصَح4اب األمر فق4ا2 الكحالف الذي جاا 

 أمر الله حسب زعمه يقكل.

تحقيق الصين دولة قوية 
وإسعاد شعوب العالم

 المؤتمر الوطني ال�19 للحزب الشيوعي الصيني:

بقلم/تيان تشي 
 سعادة السفري الصيني لدى اليمن 

افككح املؤتمر الوطني ال4ف1 للحزب الشيوعي 
الصين4ي ال4ذي يجك4ذُب انكب4اَه العال4م يف  كن 
ي4و2 18 وتكو 4ر،  4ذا املؤتمر س4ينظر الكقريَر 
للجنة املرتزية ال184 للحزب الش4يوعي الصيني 
وس4يناقش تقريَر العمل للجنة املرتزية لفحص 
االنضب4اط ال1844 للح4زب الش4يوعي الصين4ي 
وس4يناقش إق4راَر دس4كور الح4زب الش4يوعي 
الصين4ي )املعّدل(، وس4ينكخب اللجن4ة املرتزية 
ال44ف1 واللجن4ة املرتزي4ة لفح4ص االنضب4اط 

ال4ف1. 
وقّد2 األم4ن الع4ا2، يش جينبين4غ، الكقريَر 
تح4ت العنوان »تحقيق انكصار حاس4م يف إنجاز 
 ن4اا مجك4م ع رغي4د الحي4اة عى نحو ش4امل، 
وإح4راز انكص4ارات عظيم4ة للش4راتية ذات 
الخصائ4ص الصينية يف الع4رص الجديد«، حيث 
لّخص الكجارَب واإلنجازات للكنمية والصعو ات 
والكحديات يف الس4نوات ال54 املاضية، ووشار إىل 
ون الصن قد دخلت إىل العرص الجديد للشراتية 
الكناق4ض  ذات الخصائ4ص الصيني4ة وتح4ول 
االجكماع4ي الرئي4ي للص4ن إىل الكناق4ض  ن 
حاجة الشعب املكزايدة إىل حياة جميلة والكنمية 
وف4كار  الكافي4ة، ورشح  املكوازن4ة وغ4ري  غ4ري 
االش4راتية ذات الخصائ4ص الصينية يف العرص 
الجدي4د وطرح الطل4ب العا2 للحزب الش4يوعي 
الصين4ي يف الع4رص الجدي4د، وق4ا2  الكخطيط 

للكنمية للحزب والدولة. 
إن تقري4َر األم4ن الع4ا2، يش جينبين4غ،  و 
آخر إنجاٌز نظريٌّ للمارتس4ية واإلنجاز امللموس 
ألفكار االش4راتية ذات الخصائ4ص الصينية يف 
العرص الجديد، وإنه يكمكُع  الخصائص املكميزة 
للع4رص الجدي4د، وس4يكون وثيق4ة منهاجي4ة 

للكنمية الصينية. 
و ل الش4ك ون املؤتمر الوطن4ي ال4ف1 للحزب 
الص4ن  مص4ري  س4يغرّي  الصين4ي  الش4يوعي 
وسيكون له تأثري إيجا ي مهم للكنمية يف العالم.
يف 5 س4نوات ماضي4ة من4ذ انعق4اد املؤتمر 
الوطني ال184 للحزب الشيوعي الصيني، ظلت 
الجن4ة املرتزي4ة الك4ي تكخ4ذ األم4ن العا2 يش 
جينبينغ تنواتها تسعى إىل الكقّد2  شكل مطرد 
وتكغل4ب ع4ى الصعو ات، وحقق4ت اإلنجازات 
الكأريخي4ة يف طري4ق اإلص4لح واالنفك4اح عى 
الخ4ارج والبن4اا االش4راتي الحدي4ث، حي4ث 
حافظ االقكص4اد الصيني عى النم4ّو ال�يع، 
ازداد النات4ج املح4يل اإلجمايل م4ن  5 تريليون 
يوان صين4ي إىل 80 تريليون يوان صيني، وذلك 
يجع4ل الصن تبقى يف املرتب4ة الاانية يف العالم، 
وتس4ا م يف الكنمي4ة العاملية  نس4بة وتار من 

%0ص. 
وم4ا يش4جعنا وتا4ر  4و ون األم4ن الع4ا2، 
يش جينبين4غ، ط4رح اله4دَف املكما4ل يف  ن4اا 
الصن؛ لكصبح دولًة غني4ة وقوية وديمقراطية 

ومكح4رّضة ومكناغم4ة وجميلة يف وواس4ط  ذا 
الق4رن، ويوج4د مرحلكان لكحقيق  4ذا الهدف: 
املرحل4ة األوىل من4ذ ع4ا2 2020 إىل ع4ا2 5ص20، 
سكحقق الصن الكحديَث االشراتي عى وساس 
املجكم4ع الرغي4د الحياة م4ن خ4لل الكفاح ل4 
15 س4نة، واملرحل4ة الاانية منذ ع4ا2 5ص20 إىل 
وواس4ط القرن الج4اري، س4كصبح الصن دولة 
غنية وقوية وديمقراطية ومكحرضة ومكناغمة 
وجميلة ع4ى وس4اس الكحديث االش4راتي من 

خلل الكفاح ل154 سنة وخرى. 
إن الشعب الصيني س4يواِصُل االلكفاَف حول 
اللجن4ة املرتزي4ة الك4ي تكخذ األم4ن العا2، يش 
جينبين4غ، تنواته4ا و 4ذل جهوده تح4ت قيادة 
الحزب الش4يوعي الصيني وتحت إرش4اد وفكار 
الخصائ4ص  ذات  االش4راتية  جينبين4غ  يش 
الصيني4ة يف الع4رص الجدي4د؛ لكحقي4ق األ داف 
املذتورة وعله، لكصبح الصن دولة مكميزة، من 
حيث القوة الش4املة والكأثري الدويل، وس4ككون 

لألم4ة الصيني4ة موق4ف وق4وي يف العال4م.
وش4ار األمن الع4ا2 يش جينبين4غ يف تقريره 
 وض4وح إىل ون الص4ن تقرب يوم4اً  عد يو2 إىل 
مرتز الس4احة العاملية وتقد2 مس4ا مات وتب 
للبرشية تلها، وطرح الهدف العا2 للد لوماسية 
ذات الخصائ4ص الصيني4ة يف الع4رص الجدي4د، 
وال و و » ن4اا نوع جديد م4ن العلقات الدولية 
الكي تكخ4ذ االحرا2 املكب4ادل والعدالة والكعاون 
والكس4ب املش4رك تمبدو ا و ن4اا مجكمع ذي 
مصري مش4رك للبرشية«، ووشار إىل 5 اتجا ات 
رئيس4ية للعالم املكمالة يف الس4ل2 الدائم واألمن 
الشامل واالزد ار املشرك واالنفكاح والكسامح 

والنظافة والجمال. 
إن الصن س4كواِصُل  ش4كل ثا ت السياس4ة 
الخارجية الس4لمية املس4كقلة، وتلك4ز2  مبادئ 
الس4ل2 والكنمية والكعاون والكس4ب املش4رك، 
وتقو2  الكعاون مع ُتّل دول العالم عى وس4اس 
املبادئ ال544 للكعايش الس4لمي ويدف4ع عملية 
 ن4اا »الح4زا2 والطريق« تمنب جدي4د للكعاون 
الدويل، وتل ذلك لكحقيق الكنمية املشرتة وخلق 

مس4كقبل وجمل للبرشية. 
الص4ن س4كواصل  إن  جينبين4غ  وق4ال يش 
الكزامه4ا  القيم الصحيح  ن املصالح والعدالة، 
وس4كواصل تعزيز الكضامن والكعاون مع الدول 
النامية وطرح الحل الصيني للكحديات العاملية، 
وتكش4ف عن الطري4ق ذات الخصائص الصيني 

لحل القضايا الساخنة.
ويف القضي4ة اليمني4ة، إن الص4ن س4كواصل 
موقفه4ا املوضوعي والع4ادل، وتدعو إىل الحفاظ 
عى س4يادة اليمن واس4كقلله ووحدته وسلمة 
وراضي4ه، وتدعم  ابات عملية االنكقال الس4يايس 
وإن  اليم4ن،  يف  االقكص4ادي  اإلعم4ار  وعلمي4ة 
الجانب الصيني عى اس4كعداد لكوس4يع الكعاون 
املكبادل4ة املنفعة مع الجان4ب اليمني ويعزز  ناا 
ة يف مجاالت  »الحزا2 والطريق«  عد الحرب، َخاصَّ
الكواصل والكبادل وق4درة اإلنكاج والكبادل الاقايف 

لكحقيق الكسب املشرك.

على ماذا يبني ولد الشيخ مبادراته؟!
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تصرفاته يف تدبري شؤون خلقه..
ِحيُم( ْحمُن الرَّ تشهد بأنه )الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ

بالجهاد يف سبيل اهلل نحمي األوطان

خلصُة ما يش4عر  ه من ينكهي من قرااة ملزمة 
]معرف4ة الل4ه 44 عظم4ة الله 444 الدرس الس4ا ع[ 
للش4هيد القائد رضوان الله عليه  و الخجل من الله 
املنع4م علينا ُتّل  ذه النع4م العظيمة، ونحن ال نزال 
مقرصي4ن يف حق4ه س4بحانه ويما تقص4ري،  ذا من 
جهة ، ومن جهة وخرى اإلحساس  الفائدة العظيمة 
ا من املعرف4ة، الكي تع4زز ثقكنا  الله،  والكب4رية ِج4دًّ
وويض4ا الش4عور  اللهفة لق4رااة املزيد م4ن امللز2، 
مادامت  ك4ذا تمأل العقول ن4ورا، والقلوب  صرية، 
والكمن4ي  4أن تطول امللزم4ة وال تنكهي و 4دا، لننهل 
م4ن  ذا النب4ع الصايف حكى ترت4وي عقولنا وقلو نا 

ونعرف الله حق معرفكه، وناق  ه حق الاقة.

الثناء على اهلل بكماله، كماله املطلق:ــ
ا كدو الش4هيد القائد رضوان الله عليه محارضته 
444 ملزمة 44 ]معرفة الله 444 عظمة الله 44 الدرس 
السا ع[  ذتر اآليات الكي فيها ثناا عى الله سبحانه 
وتعاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شأنه، و ي تارية يف 
الق4رآن الكريم، لم يأت  ها الله ُس4دى، وإنما لهدف 
وغاي4ة من وس4مى الغايات، ألنها من و م الوس4ائل 
الكي ترس4خ معاني معرفكه يف نفوسنا لكعزيز الاقة 

 ه سبحانه وتعاىل..
مش4رياً إىل الكس4بيح ويضا املوجود يف الصلة عند 
الرت4وع والس4جود، الك4ي رشعه4ا الله لعب4اده تي 
يرددو 4ا، ُتّل ذلك تما قال رضوان الل4ه عليه:] ُتّل 
 4ذا  و يف الواقع خطاب ثناا ع4ى الله، ينطلق من 
وجدان اإلنسان ثم يعود إليه  شكل معاٍن ترك آثاراً 

يف النفس[..

نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا:ــ
مؤت4داً رضوان الل4ه عليه و و ي4رشح )ال إله إال 
الله( الكي نردد ا ُتّل يو2 يف األذان للصلة ، ويردد ا 
الناس من عهد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم 
إىل يو2 الدين  أنه لو تان  ناك آلهة غري الله لظهرت 
خ4لل  ذه الفرة الطويلة، ولك4ن ليس  ناك إله إال 
الل4ه، ولكننا نح4ن من نصن4ع آلهة داخل ونفس4نا، 
ووضاف:] نصنع آلهة من األش4خاص ممن  م عبيد 
تاألنعا2, وليس4وا حكى مال  قي4ة الناس، نحن من 
نصنعهم آلهة، ونحن من نصنع داخل ونفس4نا آلهة، 
يف الوقت الذي نس4مع ق4ول الله تعاىل يككرر يف آذاننا 
وعى مس4امعنا: }َفاْعَلْم وَنَُّه ال إَِل4َه إاِلَّ اللَُّه{. واملؤذن 
للص4لة يقول لنا: )ال إل4ه إال الل4ه(. ونحن نقول يف 

صلتنا: }س4بحان الله، والحمد لله، وال إله إال الله{. 
ملاذا ال نفكر يف تيف يجب ون نس4كفيد من تكرير }ال 
إَِلَه إاِلَّ اللَُّه{ نرس4خ يف داخل ونفسنا ون ما سوى الله 
ال يجب ون يخيفنا، ال ينبغي ون نخاف منه، ال ينبغي 
ون نعكم4د عليه، ونطمئ إلي4ه يف مقا ل اال كعاد عن 
إلهنا الذي ال إله إال  و، و و الله سبحانه وتعاىل[. 

املؤمن.. ملاذا ال يستطيع أعداؤه استغفاله؟:ــ
موضحا رضوان الله عليه صفة وخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقكنا  ه سبحانه، و ي ]}َعاِلُم اْلَغيِْب 
َهاَدِة{، من إذا وثقنا  ه فقد وثقنا  من ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشا يف األرض وال يف السماا، مكسائل:] فمكى 
يمك4ن ون يَْس4كَْغِفلني وعدائ4ي إذا تان وليي  و من 
يعل4م الغيب يف الس4موات واألرض،  4و عالم الغيب 
والش4هادة؟ ومكى وحكاج فل يس4معني, مكى ودعوه 
فل يس4معني؟ ليس له مجل4س معن فقط مكى ما 
سن4ا إىل  وا 4ة ذلك املجل4س يمك4ن ون نقا له. و 
معكم وين ما تنكم,  و من يعلم الغيب والش4هادة.. 
 النس4بة ل4ه ُتّل يشا ش4ا د لي4س  ن4اك غائ4ب 
 النسبة له سبحانه وتعاىل إنما ما  و غائب وشا د 

 النسبة لنا الله يعلمه[.

 : خاص:
“الجهاد يف س4بيل الله من القضايا 
األساسية واملحورية الكي تحدث عنها 
القرآن الكريم  ش4كل تبري، إضافة إىل 
و ميكها  النس4بة لألمة اإلس4لمية يف 
تحرتها يف امليدان لكقد2 نموذجاً فعلياً 
جذا اً يف جهاد ا والكعامل فيما  ينها، 
يف آخائها وتآلفها وقوتها ومنطقها”، 
 4ذا خلصة م4ا تحدث عنه الش4هيد 
القائد السيد حسن  درالدين الحوثي 
يف الدرس الااني والعرشين من دروس 

رمضان سورة املائدة.
الس4يد  القائ4د  الش4هيد  ويعك4ب 
حس4ن الحوثي ون الجهاد يعني:  ذل 
الجهد يف ُتّل املجاالت إلقامة دين الله، 
ول4م يع4د املوقف من العدو نفس4ه إال 
موضوعاً من مواضيع إقامة دين الله 
ال4ذي يبدو م4ن داخل الناس ونفس4هم 
يف اس4كقامكهم، موضحاً  4أن: العمل 
إلقامة دين الله  و الجهاد يف س4بيله 
القل4م،  ويش4مل  الكلم4ة،  ويش4مل 
ويش4مل وش4ياا تارية جداً، ويش4مل 

السلح  مخكلف ونواعه.
 يف ذات السياق يؤتد الشهيد القائد 
ون الجه4اد  و قائمة واس4عة نكحرك 
فيه4ا، ال تنظر إىل مج4ال دون مجال، 
منبه4اً من قص4ور النظ4رة إىل جانب 
وت4رك جانب آخ4ر فق4ال: ال تنظر إىل 
مج4ال دون مج4ال، ال تنظر إىل مجال 
الكلمة، وتن4ىس موضوع إعداد القوة، 
ق4وة الس4لح؛ ألنك س4كخ�، تلمكك 
تكبخ4ر يف األخ4ري، ال ترت4ز فقط عى 
ون  دون  الس4لح  إع4داد  موض4وع 
تعرف القضايا األخ4رى الكي يجب ون 
تعد ا، القضايا النفس4ية، واملعنوية، 
والر وي4ة، والاقافي4ة.. إىل آخره،  ذا 

 و الجهاد يف سبيل الله.
وتحدث الشهيد القائد السيد حسن 
الحوثي عن قول4ه تعاىل }يَُجاِ ُدوَن يِف 
َس4ِبيِل الّلِه{، ليؤت4د ون ون املجا دون 
يف س4بيل الله ينطلق4ون يجا دون يف 
س4بيل الله، من وجل الله، ويف الطريق 
الكي رس4مها للمجا دين، مش4رياً إىل 
ون موض4وع “قومي4ة، وطني4ة، تر ة 
وطن، حجار وطن، ووش4ياا من  ذه” 
ل4ن يكون لها فاعلية عى اإلطلق، وما 

تلمة: جهاد يف س4بيل الل4ه،  نا يبن 
لك س4بيله، طريقه، الكي رس4مها  و 
للمجا دين من وجله ون يسريوا عليها 

يف جهاد م. 
واس4كدل الش4هيد القائ4د  قص4ة 
طال4وت وجنوده، تل4ك النوعي4ة الكي 
انطلقت يف س4بيل الله،  ي فعل الكي 
تحم4ي األوط4ان واألعراض، وليس4ت 
 ي الكي س4كحمي األوط4ان،  اعكبار 
وو  “وطني4ة  األخ4رى  العناوي4ن  ون 
قومية” تكون فيها ثغرات ويسكطيع 
العدو اخراقه4ا ودعم تلك الجهة ضد 
جه4ة وخرى، حيث يش4ري آخ4ر ماال 
لكل4ك العناوين و 4ي ]ورترييا[ تحرك 
املجا 4دون املس4لمون مقاتلن خلل 
ف4رة طويل4ة، رآ 4م الصهاين4ة وإذا 
 4م ر م4ا س4ينجحون، ر م4ا تق4و2 
دولة مس4لمة، وعناوين 4  م ليس4وا 
فا من  ذه: و مية االرتباط  س4بيل 
الل4ه 4 من وجل الوطن، تحرير الوطن، 
إخراج املحكل، ووش4ياا من  ذه.. جاا 
]وفورقي[  و ومجموعكه، ومنظمكه، 
وإذا  م وطنيون وتار منهم، وإذا  م 
ويضا لديهم إمكانيات يس4كطيعون ون 

يرض وا، وإذا  م فرحوا  هم، فرحوا، 
نعم4ة ونه ق4د ص4ار معنا ن4اس، ويف 
األخ4ري وإذا  و م4اذا؟ نوعي4ة ثانية، 
وإذا املجا 4دون املس4اتن الذين قكل 
تاري منهم، ودمرت  يوتهم ووموالهم، 
وإذا  ه4م قد ص4اروا معارضة  ناك، 
مرتبط4ا  ص4ارت  ل4داً  ورتريي4ا  وإذا 

 إسائيل!
ويضيف السيد حس4ن الحوثي: ال 
يمكن عى اإلطلق ون تزيف املس4رية، 
ألن سبيل الله يعني: من وجله، ال ترفع 
ش4عاراً آخر عى اإلطلق، س4بيل الله، 
تجا دون يف سبيل الله، وتفهم سبيله 
وف4ق الطريقة الكي رس4مها  و، وين 
رس4مها؟ يف القرآن، وليس4ت يف القرآن 
مرس4ومة؟  ذه  ي الطريقة الكي ال 
يمكن ون تخرق، ويخرقها مزيفون.
وح4ّذر الس4يد حس4ن الحوثي من 
خط4ورة املرحلة وإمكاني4ة ون يصنع 
األمريك4ي واإلسائييل حرت4ة معينة 
تحت  4ذه العناوين، وتحم4ل جهاًدا 
يف سبيل الله عنوانا، ثم تبدو يف األخري 
وإذا  ي و مية تكحرك مكى ما ورادت 
ومري4كا، وتجل4س مكى م4ا ورادت، يف 

األخري ترا ا إنما تانت ]فخ[ من وجل 
ماذا؟ م4ن وجل ت4ذوب ُتّل االنفعاالت 
ضد ومريكا يف  ؤرة ال تش4كل خطورة 

عليها نهائياً.
ويف خكا2 حدياه عن  ذا املوضوع 
ق4ال الش4هيد القائ4د: اآلي4ة تعطين4ا 
منهجا مككام4ل مككامل تيف نكون 
نحن، وتيف نعمل  عون الله وتوفيقه، 
يحاول واحد يكعامل مع الله، يدعوه، 
ويف نفس الوقت تيف يكون توجيهنا 
للناس، ال نسكخد2 عبارات: وطن عى 
اإلطلق، ونح4ن قلنا يف  ذه س4ا قا، 
عند آية طال4وت وجنوده قلنا: إن الله 
رضب مال لنا من داخل  ني إسائيل، 
عندم4ا يقول4ون اآلن: ال نري4د ع4داا 
دينياً، نقول: ونكم وجدناتم يف مرحلة 
تنكم مس4كضعفن، وقد وخرجكم من 
ديارت4م، وو نائك4م اتجهك4م إىل نب4ي 
من ونبيائكم تقول4ون: ا عث لنا ملكا 
نقات4ل يف س4بيل الل4ه، ولي4س  كذا؟ 
فنحن نعمل مالكم فقط، نرفع نفس 
الش4عار الذي رفعكموه، وقامت  عده 
وعظم دولة لبني إسائيل يف تاريخهم 

إىل اآلن.

معنى محياي 
ومماتي هلل!

أوضح سالم الله عليه كيف تكون حياة اإلنسان لله، وأنه 
بالعمل الصالح س�يكون محط رضوان الله، وأنه يجب عليه 
أن يعرف الله املعرفة الحقيقية الكاملة، وأن يعرف اإلنسان 
ما هي عالقته بالله، وأن يرس�خ الش�عور يف نفسه بأنه عبد 
لل�ه، فتكون بذلك حياته لله، حيث قال: ]وأن يعبِّد اإلنس�ان 
نفس�ه لله معناه يف األخري أن يسلِّم نفسه لله، فيكون مسلِّما 
لله ينطلق يف ُكّل عم�ل يريض الله باعتباره عبداً لله همه أن 
يحص�ل عىل رضوان الله، ويتعامل مع الله س�بحانه وتعاىل 
باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومواله. يف هذه الحالة يكون 
اإلنس�ان أقرب ما يكون إىل اإلخالص, ويف هذه الحالة يكون 
اإلنس�ان قد رس�م ومعنى أن حياتي لله: أنني نذرت حياتي 
لل�ه يف س�بيله يف طاعته, ومماتي أيضاً لل�ه، كيف يمكن أن 
يكون موت اإلنس�ان لله؟ من الذي يستش�عر لنفسه طريقاً 
يس�ري علي�ه هو نفس�ه الذي أمر الل�ه به رس�وله )صلوات 
الل�ه عليه وعىل آله( عندما قال له: }ُقْل إِنَّ َصالِتي َونُُس�ِكي 
يَك َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت  َوَمْحيَ�اَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ال َشِ
ُل اْلُمْس�ِلِمنَي{.هذه هي الغاية, وهذا هو الشعور الذي  َوأَنَا أَوَّ
يجب أن يس�ود عىل نفس ُكّل واحد منا, ويسيطر عىل نفس 

ُكّل واحد منا[.
وأض�اف أيضا: ]ال يتحقق لإلنس�ان أن تكون حياته لله 
إال إذا ع�رف الله أوالً، وعبَّد نفس�ه لله ثانياً، حينها س�ريى 
أن هناك ما يش�ده إىل أن تكون حياته كلها لله, س�ريى بأنه 
فخر له: أن ينذر حياته كلها لله, سريى نفسه ينطلق يف هذا 
املي�دان برغبة وارتياح أن ين�ذر حياته لله فتكون حركته يف 
الحياة, تقلباته يف الحياة مسريته يف الحياة كلها من أجل الله 

وعىل هدي الله وإىل ما يحقق رضاء الله سبحانه وتعاىل[.
ويف ذات السياق شح سالم الله عليه قوله تعاىل: ]ومماتي 
لله رب العاملني[، بأن اإلنس�ان عندما ينطلق مجاهدا ألعداء 
الله، فإذا ما استشهد فهو لله، ويف سبيله، حيث قال: ]أمرت 
أن يك�ون ممات�ي لله أن يكون موت اإلنس�ان لله هو عندما 
يجند نفس�ه لله س�بحانه وتعاىل, عندما يطلب الش�هادة يف 
سبيل الله، عندما يستعد للشهادة يف سبيل الله، عندما يكون 
موطنا لنفس�ه أن يموت يف سبيل الله.. ال أتصور معنى آخر 
يمكن أن يحقق لإلنسان أن يكون موته لله إال عىل هذا النحو 
وليس فقط أن يكون مس�تعدا، بل يسعى ألن يكون موته يف 
س�بيل الله، بأن يحظى بالشهادة يف س�بيل الله، وهذه هي 
صف�ة القرآن الكريم جعلها من الصف�ات الالزمة للمؤمنني 
أن لديهم هذا الش�عور هو الشعور نفسه الذي نتهرب منه، 
هو الش�عور نفس�ه الذي قد ينصحنا حتى بعض املتدينني 
به ]بطِّل ما لك حاجة إمش عىل ش�غلك وعملك...[ إىل آخره. 
بينم�ا الق�رآن الكري�م الله س�بحانه وتعاىل يص�ف عباده 
املؤمنني بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله عندما 
قال: }إِنَّ اللََّه اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم 
ي نَْفَس�ُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه{  اْلَجنََّة{}َوِم�َن النَّاِس َمْن يَْشِ
وهذه اآلية: }إِنَّ َصالِتي َونُُس�ِكي َوَمْحيَ�اَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ 
اْلَعاَلِم�نَي{ أليس هذا يعني: أن املؤمنني ه�م دائماً يحملون 
هذا الش�عور، هو: أنهم ينذرون حياتهم لل�ه وأن يموتوا يف 

سبيله[.
وأضاف س�الم الل�ه عليه: ]وال يمك�ن للمؤمنني أن يعلوا 
كلم�ة الل�ه, وال أن يكونوا أنصاراً لله, وال أن يكونوا بش�كل 
أم�ة تدعو إىل الخ�ري وتأمر باملعروف وتنه�ى عن املنكر ما 
لم يكن لديها هذا الش�عور هو: أنهم نذروا حياتهم وموتهم 
لله، ه�و أنهم يريدون أن يموتوا يف س�بيل الل�ه. من رحمة 
الله س�بحانه وتعاىل الواس�عة بعباده - وه�و يفتح أمامهم 
املج�االت الواس�عة واملتعددة مل�ا يحصلون م�ن ورائه عىل 
رضوانه وعىل ما وعد به أولياءه - فتح أمام اإلنسان إمكانية 
أن يس�تثمر حتى موته الذي هو حتمية ال بد منها، قضية ال 
بد منها لكل إنسان سواء كان براً أو فاجراً كبرياً أو صغرياً ال 
بد أن يموت، فإن الله لرحمته بعباده فتح أمام اإلنسان هذا 
الباب العظيم هو: إمكانية أن يستثمر موته عىل أعىل وأرقى 

درجة, أعىل وأرقى درجة[.
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 : متابعات:
تخرق ال4رشتات »اإلسائيلي4ة« للعالم 
العر ي، س4واا تحت  وي4ة و مية، وو عن 
طري4ق انكح4ال صف4ة ال4رشتات العاملية، 

ويرصد  ذا الكقرير و رز تلك الرشتات.

شركة بايونري
 ي رشت4ة ش4هرية للدف4ع اإللكروني، 
تعم4ل ع4ى تس4هيل الدف4ع ع4ب  طاقات 
ائكماني4ة ملس4كخدميها واملكعامل4ن معه4ا 
حول العالم  ما فيها العالم الع44ر ي، حيث 
تمكن املس4كخدمن من س4حب وموالهم من 
وي مكان يف العالم عب ماتينة الرصاف اآليل.
لبن4ك  ايون4ري  الكنفي4ذي  والرئي4س 
»إسائي4يل« الجنس4ية وعم4ل ضا ط44ًا يف 
جيش الع4دو ويًض4ا، تما يوج4د العديد من 
الكقاري4ر الكي تكح4دث عن علق4ة  ايونري 

 املوساد.

شركة الفريد لخدمات تجهيز الطائرات
رشت4ة »إسائيلية«، املم4ول الرئيس لها 
)رام4ون س4حاق( وحد ضباط جه4از األمن 
الع4ا2 »اإلسائي4يل« »الش4ا اك«، ووظيفة 
الطائ4رات  العم4ل ع4ى صيان4ة  الرشت4ة: 
العراقي4ة العس4كرية واملدني4ة القديم4ة يف 

مطار )معكقل(  غداد الدويل.

شركة بابيلون
 ا ليون  و  رنامج يس4كعمل للرجمة، 
تا ع لرشت4ة »إسائيلية«، ويحك4وي ويًضا 
عى قام4وس،  ا يلون يبمج يف »إسائيل«، 
ويعمل فق4ط عى نظ4ا2 تش4غيل ويندوز، 

وحدياًا عى ماك وو إس إتس.
يعد من األتار زيارات عر يًّا من الرويج 
لرشي4ط ودوات  ه  ذا البنامج، وو يس4وق 
 العمولة لهذا املوقع؛ حكى صار ضمن املائة 
موق4ع األتا4ر زي4ارة يف مرص والس4عودية 

واإلمارات والسودان والجزائر. 

شركة املدار
 ي رشتة ذات تموي4ل عاملي، العاملون 
فيها قاموا  كدري4ب ضباط »إسائيلين« يف 
الزرقاا  األردن، وتانت تحمل اس4م )رشتة 
البراا( س4ا قا، وتم إدراجها ضمن القائمة 
السوداا قبل االحكلل األمريكي للعراق عا2 

ص200.

شركة فايرب
و ي رشتة اتصاالت مال سكايب، وسسها 
األمريك4ي – »اإلسائي4يل«، تامل4ون مارت4و، 
ا يف العالم الع44ر ي  وجدت س4وًقا تبي44ًرا ِجدًّ
َوم4ا زال4ت تلقى قب4واًل وانكش444اًرا  ائًل يف 
معظم الدول العر ية وقد نرشت وراجيك العا2 

املايض تقري4راً عن  ذا الكطبي4ق )تعرف عى 
الجواس4يس املوجودة يف  اتف4ك الذتي، وتم 

 يع الرشتة مؤخًرا لرشتة يا انية.

موقع فايفر
 4و موق4ع للعم4ل الح4ر ع4ب اإلنرنت 
يس4هل الكواصل  ن مقدم4ي الخدمات عب 
اإلنرنت ومش4رو ا، وس4س املوقع شا َّان 
وحد ما يسمى ميكا توفمان، واآلخر شاي 
وينيج444ر، تل ما يعلن فخره  االنكماا إىل 

»إسائيل«.

شركة »أدوريكا« لإلعالنات
شبيهة  بنامج جوجل ودسنس اإلعلني 
ألصح4اب املواقع حيث تضع الكود  موقعك 
ويكم احكساب األر اح  ناا عى عدد النقرات 
اإلعلني4ة الك4ي تظه4ر يف موقع4ك، وغل4ب 
االعلن4ات يف ودوري4كا تجد 4ا ع4ى ش4كل 
وزرار تحميل تطلب من4ك تحميل  رنامج وو 
تولبار معن و ي تسكخد2  كارة يف مواقع 

النارشين العرب األتار زيارة عر يا.

عربي ودولي

ال ننـَس املقاطعة: 7 شركات »إسرائيلية« تخرتق 
الدول العربية تحت هوية عاملية

حزب اهلل: تربير التعامل مع العدو يف حقبة 
زمنية معينة ال يربئ العميل

 : وكاالت:
اعكب الش4يخ نعيم قاس4م نائب األم4ن العا2 ل4 »ح4زب الله« ون: 
»م4ن تان يكعامل م4ع العدو الصهيوني له تو 4ة يف النهاية إذا اعكذر 
واعرف  خطأه عى قاعدة ون اإلنسان يمكن ون يمر  لحظات انحراف 
ثم يكوب ويعود إىل ر عه وجماعكه، لكن ون يبر اإلنس4ان الكعامل مع 
الع4دو الصهيون4ي يف حقبة زمني4ة معينة ويرى ون ذلك وم4راً طبيعياً 
فه4ذا يعني ون الكخلص من  ذه الرؤية لم يحصل  عد، تبير الكعامل 
مع العدو ال يبر العمالة و الكايل ال يبئ العميل؛ ألن إسائيل عدو«.

وشدد عى ون العدو »تان عدواً وسيبقى عدواً ويف املسكقبل عدو، 
وتل م4ن يكعامل معه  و يف خانة س4لبية ينعت  4يشا من العمالة 
له4ذا الع4دو، ألن العدو اإلسائي4يل ال يمكن ون يك4ون يف لحظة من 

اللحظات مرشوع تبير للعلقة معه«.
وخك4م قاس4م »ويضاً  ناك إعطاا ش4هادات وطني4ة، من يعطي 
ش4هادات وطني4ة؟ عادة من يعطي ش4هادات وطنية  4و من قاو2 
ومن ح4رر األرض وم4ن تان يف امليدان يعطي الكضحي4ات املخكلفة 
وم4ن توف4ق ون يطرد الع4دو  ش4كل مب4ارش، الحمد لل4ه املقاومة 

اإلسلمية ومحور املقاومة«.

 »إسرائيل« مرعوبة: هذا ما سيحدث عندما ينتصر األسد!
ال زالت مفاعيُل الهج4و2 »اإلسائييلّ« عى موقٍع 
عس4كريٍّ س4وريٍّ  4ذا األس4بوع، ورد س4وريا عى 
 4ذا الع4دوان، ما زال يُش4غل الروي الّع4ا2 يف الكيان 
اإلسائييل، تماًما تما يُش4غل صنّاع القرار والخباا 
وامُلخكّص4ن يف  ذا الكيان الذين لم يس4كوعبوا حكى 
اللحظ4ة ون قواع4د االش4كباك قد تغرّيت  ع4د إحراز 
انكص4اراٍت  والحلف4اا  العر ّي-الس4ورّي  الجي4ش 
مفصلي4ٍّة عى الكنظيم اإلر ا ّي وامُلكوّحش “داعش” 
والفصائل األخرى، الكي تلّق4ت  اعراٍف »إسائييلٍّ« 
رس4ميٍّ الدعم املادي واللوجيس4كي من تل و يب،  ما 
يف ذل4ك معالج4ة الجرح4ى يف ُمسكش4فيات الكي4ان 

الصهيوني. 
وخلًف4ا للدع4ااات »اإلسائيليّة« الرس4ميّة حول 
وجود تنسيٍق تامٍل مع الروس يف موضوع االعكدااات 
اإلسائيلي4ّة، تش4فت القن4اة الااني4ة يف الكلفزي4ون 
الصهيون4ي النق4اب ع4ن ون4ّه يف الهجو2 قب4ل األخري، 
غضب ال4روس جًدا من الك4رّصف »اإلسائي4يلّ«، وتّم 
اس4كدعاا القنص4ل اإلسائي4يلّ يف س4فارة ت4ل و ي4ب 
ل4وزارة  الس4فارة  العس4كرّي يف   موس4كو وامللح4ق 

الخارجي4ّة، حيث ت4ّم تو يخهما ألّن روس4يا، تما قال 
الكلفزيون اإلسائييل نقلً عن مصادر سياسيٍّة رفيعٍة 
يف ت4ل و يب، تخ4ى عى ضباطها وجنود 4ا العاملن 

عى األرايض السوريّة.
يف س4ياٍق مكص4ٍل، تك4ب املكحدث الس4ا ق  لس4ان 
جيش االحكلل آيف  نيا و مقاالً يف صحيفة “معاريف” 
تطّرق فيه إىل األحداث األخرية يف الس4احة الش4مالية، 
زاعًم4ا وّن مهاجم4ة الطائ4رات الكا ع4ة لس4لح الجّو 
لبطارية صواريخ ورض- جو  ذا األس4بوع يف س4وريا 
رًدا ع4ى إطلق صاروخ ع4ى طائ4رٍة إسائيليٍّة، تان 
اس4كانائيًا من نوع4ه، و و يه4دف إىل توضيح حاجة 
»إسائيل« لحرية الطريان، و ث رسالة واضحة لوزير 
الدف4اع الرويّس، الذي تان يكواجد يف نفس الوقت يف تل 
و يب،  أنّه لن يكون  ناك فضاًا فارًغا يف سوريا، عى 

حّد تعبريه.
وتا 4ع  نيا و قائلً:  الطبع ينبغي عى »إسائيل« 
الحف4اظ عى مصالحه4ا األمني4ة، لكن يج4ب القيا2 
 ذلك  ش4كٍل عاقٍل، و حذٍر و ش4كٍل خاصٍّ و اعكداٍل، 
مش4ّدًدا يف الوقت عين4ه عى ونّه من غري املس4موح وْن 

تكحول س4وريا إىل ساحة لعب لس4لح الجو والجيش 
اإلسائي4يلّ، ألن  ذا يمكن ون يكلف الكيان الصهيوني 

ثمنًا غاليًا.
ووض4اف  نيا 4و وّن إسائي4ل الك4ي تعمل  ش4كل 
ح4ر تقريبًا  واس4طة الجي4ش اإلسائي4يلّ يف األرايض 
الس4ورية، حس4ب تعب4ريه، لديه4ا خم4س مصال4ح 
واضحة: منع تمرتز عس4كري إيرانّي يف سوريا، منع 
نقل س4لح اس4راتيجي من س4وريا إىل ح4زب الله يف 
لبن4ان، منع انزالق الح4رب األ لية إىل  ضبة الجوالن، 
الحفاظ عى حرية الطلعات الجوية وجمع املعلومات، 
ومن4ع األخط4اا واالصط4دا2 م4ع الجي4ش الرويس يف 

سوريا، عى حد قوله.
علوًة عى ذلك، زعم الناطق الس4ا ق  لسان جيش 
االحكلل وّن الكيان الصهيوني حافظ عى مر الس4نن 
ع4ى قوة ردع قوية مع س4وريا، و ي ال ت4زال قائمة، 
وتندمج ويًضا  رضب قدرات الجيش السوري، وتدمري 
الدولة، مس4كفيدة من عد2 وجود الحافزية الس4ورية 
للنج4رار لحرب يف س4احة وخ4رى يف الوق4ت الرا ن، 

حسب تعبريه.

واس4كطرد  نيا و قائ4لً لكن يف ي4و2 واحد، و ذا 
م4ن املمكن ون يكون قريب4ًا، وْي عندما ينهي الرئيس 
الس4ورّي، د.  ّش4ار األس4د انكصاره عى اإلر ا ين، 
فإن4ّه م4ن املكوق4ع ون ينكق4ل إلقف4ال الحس4اب مع 

»إسائيل«.
ولف4ت يف الوق4ت عينه إىل وّن  ذا يمك4ن وْن يحصل 
ع4ى طول الح4دود، ع4ب لبن4ان وو األردن وو من وراا 
البحر. ويمك4ن وْن يقو2  ذلك لوحده، وْو مع اإليرانين 
وحزب الله. وش4ّدد  نيا و عى ون4ّه قريبًا جًدا، عندما 
ننكهي من املصطلح الذي اعكدنا عليه،  حسب تقارير 
وجنبية، ف4إّن الحافزية الس4ورية إلقفال الحس4ا ات 

سككون عالية جًدا، عى حّد قوله.
وخلُص  نيا و إىل القول إنّه يكحكّم عى »إسائيل« 
وْن تكون حذرًة لناحي4ة القيا2  ما يلز2، وتجنب ما ال 
يلز2، و األساس، علينا إقناع السياسين  أنّهم ليسوا 
مجبوري4ن عى إصدار  ي4ان للمحكلن  عد تل  جو2، 
فنحن وقوياا ويًضا  دون  ذه البيانات لرئيس الوزراا 

 نيامن نكنيا و وْو غريه، وفق تلمه.

* رأي اليوم

أمري ســعودي بجوار مســؤول 
صهيوني يف »منتدى السياسة 

اإلسرائيلية«

 : وكاالت:
ضمن فعاليات »منكدى السياس4ة اإلسائيلية« يف ومريكا الكي سيقيمها يف الفرة 
 4ن 22 وف2 ترشي4ن األول الج4اري، ويكخلله4ا حلق4ات نق4اش ح4ول مقرح حل 
الدولكن »اإلسائيلية« والفلسطينية، والكعاون السعودي »اإلسائييل«  شكل خاص 
والعر 4ي  ش4كل عا2، عقدت وم4س ندوة يف معب4د )إيمانو– إل س4ريكر( اليهودي 
 مدينة نيويورك، عن »ومن الرشق األوسط«، شارك فيها األمري ترتي الفيصل -املدير 
الس4ا ق للسكخبارات الس4عودية- ومدير جهاز املوساد »اإلسائييل« السا ق وفرايم 

 اليفي.
ووعرب األمري الس4عودي ع4ن امكنانه لوجوده ألول مرة يف معب4د يهودي، وتحدث 
ع4ن ومل4ه يف وال تك4ون األخ4رية، ودافع عن ظه4وره العلن4ي املككرر مع مس4ؤولن 

»إسائيلين« سا قن.
وق4ال مخاطبا الحض4ور »علينا الحديث مع من نخكل4ف معهم وليس  الرضورة 
مع نكفق معهم، خاصة إذا تانت لدينا وجهة نظر نحاول من خللها إقناع اآلخرين، 
تقضية الس4ل2 يف فلسطن، حيث يوجد خلف يف الروي  ن العرب و«اإلسائيلين«، 

ولهذا يككسب الحديث مع الطرف اآلخر و مية قصوى«.
و وتد ترتي الفيصل ون اس4كمرار القضية الفلسطينية يضيع عى املنطقة فرصة 
تعاون تبرية  ن العرب و«إسائيل«، مشيدا  قرار )الرئيس األمريتي دونالد( ترمب 
عد2 الكصديق عى املعا دة النووية مع ايران، ووصف ذلك  4«الخطوة اإليجا ية«.

من جهكه، وش4اد املس4ؤول االس4كخباراتي »اإلسائي4يل« الس4ا ق وفرايم  اليفي 
 جه4ود الس4عودية يف تقري4ب وجهات النظر »اإلسائيلية« العر ية،  ش4كل يس4بق 

 سنوات الظهور املككرر لألمري ترتي مع ساسة »إسائيلين« سا قن.
وقال  اليفي »دعوني ووال وشري يف البداية إىل مقار ة السل2 الكي يكم اإلشادة  ها 
حاليا عى ونها »إسائيلية«،  ي يف الحقيقة س4عودية  دوت عا2 2002، حينما منح 
األم4ري عبد الل4ه -وتان وليا للعهد حينئذ- مقا لة لصحف4ي ومريتي تعرفونه جيداً، 
اس4مه توماس فريدم4ان، ويف  ذه املقا لة املارية اق4رح وول صيغة ملا وصبح يعرف 

 املبادرة السعودية إلحلل السل2 يف الرشق األوسط  شكل علني«.

زَعَم أن القضية الفلسطينية تضّيع فرصة 
لعالقات كبيرة بين العرب و»إسرائيل«



مخاوُف البعض تدفُعهم نحو الذل واخلنوع، نحو الطاعة 
ة ومن  املطلق����ة للمس����تكبرين والطغ����اة، م����ن منافق����ي األُمَّ
أعدائه����ا م����ن الكافرين، فيتخ����ذون خياَر االستس����ام، إّما 
ضم����َن االلتحاق بص����ّف الطغاة، أو االنض����واء حتت رايتهم، 

بأي شكل من األشكال، عسكرّيًا أَْو إعامياً، أَْو ثقافياً.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

سارة المقطري
 

عناوي4ُن  ع4ض  طالعكن4ا 
الخليجي4ة  خ4ب  الصح4ف 
إحي4اا محادثات س4ل2 يمنية 
جديدة ومباَدرة )ولد شيخية(. 
تاملعك4اد يك4م تغليُفه4ا  عبارة 
للكهوي4ل  وَُممي4ة(؛  )مب4ادرة 
والكضخيم، وتأن األمم املكحدَة 
اليم4ن وم4ا  الش4اغُل  ش4غلُها 
يجري فيها من قكل وتدمري. 

ال4ذي  الخ4ب  تفاصي4ل  يف 
ووردته الصحيف4ة )الفلنية(.. 
)وعلن مبعوث األمم املكحدة إىل اليمن اس4ماعيل ولد الشيخ وحمد 
ون  ن4اك دوالً راعية للمبادرة القادم4ة يطرح فيها قضايا مال: 

ميناا الحديدة، ودفع الرواتب, ومطار صنعاا،... إلخ(. 
تل4ك الد اجة الك4ي ا كدوت فيه4ا الصحيفة املوض4وَع تذترنا 
 اإلف4ادات الك4ي يقّدمها ولد الش4يخ ملجلس األمن ُتّل ش4هرين؛ 

ليبّئ ذمكه تما يُقال من الكذب والكدليس.
الصحف4ي املبكدئ س4يدرك  مجّرد قراته للخ4ب حجَم الكذب 
والكضلي4ل املوج4ود، م4ن خ4لل اس4كخدا2 عب4ارات ومفردات 
عشوائية، فما  الك  القارئ الكريم الذي لسان حاله عنَدما يقرو 
مال  ذه األخبار يقول )حجر وس4ريي سايرة( حكى ولد الشيخ 
نفس4ه إذا ق4رو العنوان فقط فلن يصّدقه، و 4ذا  و ديدن إعل2 
الع4دوان، لكن إذا م4ا حاولنا وَْخذَ األمور  جدي4ة وتار، وافرضنا 
ون  ن4اك مبادرًة تما يس4مونها فعى وي وس4اس تُبنى؟ وما  و 
الجديد الذي من املمكن ون يكون؟ س4نحاول اإلجا ة عن ذلك من 

خلل  عض املعطيات: 
ووالً: يخ4ُرُج دائماً ولد الش4يخ ليس4كعِرَض عضلته  مبادرة 
)قديم4ة جديدة(،  عد ُتّل إفادة يقدمها ملجلس األمن؛ ألنه مجَبٌ 
ون يظه4ر  مظه4ر املنقذ، وإال لفق4د منصبه الذي ل4م يبَق عليه 
س4وى سكة وش4هر  عد الكمديد، وَمن عمل ويعمل مع املنظمات 
الدولي4ة يدرك جي4داً ملاذا يكح4رك )إعلمياً( ولد الش4يخ وونه لن 
يس4كلم مس4كحقاته إاّل إذا قا2 ) كم( لقاا ش4كيل )وتم( زيارة 
ووعط4ى تقري4راً )مطبوعاً مس4بقاً( لألمم املكح4دة، ُتّل ما عليه 
تغي4ري تراتيب  عض الُجَمل يف الكقرير، ليحصل عى األجر، و ذا 

البناا األول. 

على ماذا يبني ولد 
الشيخ مبادراته؟!

وصيك4ي إلْخَوِت4ي املجا دين، ووصيه4م  كقوى الله 
العزيز ووالً، ومواَصلة السري عى  ذا الطريق وعى  ذا 
النهج  كل جد وتفاٍن وإخلص لله -ُسبَْحان4َُه َوتََعاىَل-.
ووُويص وُست4ي ووقار 4ي وتل َمن يس4معني  أن ال 
تفوتَكم  ذه املس4رية الر اني4ة، الكحقوا  ها وال تكخلوا 
عنه4ا؛ ألن الكخ4يل عنه4ا يس4بّب س4خَط الل4ه؛ ألنه4ا 
تس4فينة نوح َم4ن رتبها نجا ومن تخل4ف عنها غرَق 

و وى. 
وتذل4ك ووّج4ه رس4الكي إىل وع4داا األمة اإلس4لمية 
ومري4كا و"إسائي4ل" وعملئه4م، نق4ول له4م: إنن4ا 
صام4دون وثا كون يف مواجهكه4م حكى آخر قطرة من 

دمائن4ا، وون ُتلَّ مؤامراته4م وجهود م الكي يعملونها 
ألجل إطفاا نور الله سكبوُا  الفشل إْن َشاا اللُه.

ويف األخري نجدد َعْهَدنا ووالَانا لله ولرسوله ولإلما2 
عيل وس4يدنا وقائدنا وعَلمنا الس4يد َعبدامللك  در الدين 
الحوث4ي، ونق4ول تم4ا ق4ال األنص4ار  األم4س لجده 
املصطف4ى: امض  نا يا رس4وَل الله، فالل4ه لو ُخْضَت 
ِ ن4ا  ذا البحر لُخضناه معك، ما تخّلف منا رجٌل واحد، 
فإنّا إْن َشاا اللُه سنواِصُل سريَنا عى  ذه املسرية حكى 

يحكم الله لنا  النرص وَْو الشهادة.
الل4ُه وَْتَب – املوُت ألمريكا – املوُت إلسائيل – اللعنُة 

عى اليهود – النرُص لإلسل2.

العدد )280(  
الالثاا

  صفر فص 1 4  -   2 وتكو ر 22017

معاذ الجنيد
ف�����ن�����وُن ال������ح������رِب م�����������وروٌث ل��دي��ن��ا

ل����ن����ا ف���ي���ه���ا ارت�������ب�������اٌط وان����س����ج����اُم
ُن�����روُِّض�����ه�����ا.. ون�����رُق�����ُص ف����ي َل���َظ���اه���ا

ول�������أه�������وال ف�����ي ي�����ِدن�����ا ال������زِّم������اُم

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ َعبدالحميد مصلح حسني الُبهمي
محافظة صنعاء - أرحب

د. سامي عطاء 
ال تنف4كُّ نش4أُة ونظم4ة الحك4م يف منطقكنا 
وحالة اس4كبداد ا وطغيانها عن مبارتة وَدْعم 
النا ب ال4دويل لها، وال يعدو تباتيه عى حقوق 
اإلنس4ان والديمقراطي4ة إال تلمة ح4ق يُراُد  ه 
 اطل، فلم تك4ن إال وداة ا كزاٍز وتطويع وضغط 
عى  ذه األنظمة الهشة من وجل تحقيق منافع 

 ذا النا ب الدويل.
 4ذا الوض4ُع ت4ّرس ُحك4م نخب سياس4ية 
اس4كبدادية مرتهنة، جعلت م4ن إرضاا النا ب 
ال4دويل وولويًة ووخ4ذت تفرِّط  مق4درات  لد ا 
لحس4ا ها وحس4اب  ذا النا ب، و 4ذا الوضع 

قاد إىل رجس الخراب القائم.
ومأس4اتنا ون املعارض4ة -عوض4اً ع4ن قلب  4ذه املعادلة السياس4ية  اتجاه 
العوامل الداخلية وجعلها وولوية عندما حان وقت الكغيري-، ذ بت إىل إرضاا  ذا 
الخ4ارج َوقدََّمت والا ا لهذا النا ب االس4كعماري؛ لككحول إىل نخبة اس4كبدادية 

جديدة، وي االسكبداد يجّدد شخوصه.
و املخك4رص ال نه4َب وال تفري4ط  حق4وق الن4اس دوَن اس4كبداد، والنا 4ب 
االس4كعماري س4يظل حريصاً عى  ق4اا االس4كبداد وإعادة إنكاج4ه يف منطقكنا 

العر ية املصا ة  لعنة الوفرة النفطية..!!!

مودة وُبنيان توزعان 1990 سلة غذائية

دّش4نت مؤّسسة مودة الكنموية الخريية، توزيع الس4لل الغذائية  مديرية رصواح، 
حيث اسكهَدفت 0فف1 وسة فقرية يف ثلث ُعَزل،  ي: حباب واملحجزة ضوار، وتذلك يف 
مديرية حريب القراميش يف عدد من الُعَزل، و ي: ) ني عمرو – و ني سكران(، وذلك 

 كمويل من مؤسسة  نيان الخريية.

حرص املستعمر على بقاء 
االستبداد وإعادة إنتاجه

تدع4و صحيف4ُة املس4رية ُقّراَا 4ا الك4را2َ 
اليمني4ة ويف الخ4ارج، إىل  ُتّل املحافظ4ات  يف 
املش4ارتة يف نق4ل األحداث واألخب4ار والصور 
عب قنوات تواصل مفكوحة عى مدار الساعة، 
حي4ث خّصصن4ا قنات4َي تواصل ع4ب الواتس 
الرق4م.. ع4ى  والكيليج4را2  انكظارت4م  وب 

لخدمتكم: املسرية تدعو قراَءها الكرام للمشاركة يف نقل األحداث
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