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مسرية كربى توحد اليمنيني بالعاصمة صنعاء تنديدًا باحلصار

ف��������ورًا ال������ي������م������ن  ع��������ن  احل��������ص��������ار  ل�������رف�������ع  ي�������دع�������و  األورويب  االحت����������������اد 
عمليات هجومية على عدة مواقع للمرتزقة يف نهم

القوات املسلحة تضع مصادر تمويل العدوان ضمن أهدافها ردًا على الحصار واملجازر

بيع الكتب ظاهرة عمرها عشرات السنني واستمرار العجز والتجاهل الرمسي
الكتاب املدرسي يف السوق السوداء
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تفاصيل »اختطاف« احلريري يف السعودية 
وإجباره على االستقالة

بين هبلول صنعاء يقدمون قافلة شتوية 
ووجهاء سنحان يطالبون بتنفيذ النقاط ال�12

طبيعة التطورات يف السعودية وتأثرياهتا 
»H 2   على اليمن ولبنان بعد صاروخ »بركان

 تقرير دولي: االحتالل اإلماراتي يواجه أول وأقوى تحدٍّ جنوبي
ح��ك��وم��ة امل��رت��زق��ة ت��ع��ت��رف ب��اس��ت��م��رار احل��ظ��ر ع��ل��ى امل��ن��اف��ذ احمل��ت��ل��ة م��ن ق��ب��ل ال��ع��دوان
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 زلزال 1 يضرب تجمعاتهم قبل الهجوم 

 : خاص:
أّكد كريس2توس س2تيليانديس - مفّوُض املساعدة 
اإلنَْس2انية وإدارة األزمات باالتحاد األوروبي، أن قرار 
إغالق ملانذ الي ن تس2بّب يف انقطاع وعرقلة األنشطة 
العاجل2ة امللقذة لألرواح، باإلضان2ة إىل االرتفاع الحاد 
يف أسعار الس2لع األساسية، بحس2ب تأكيدات رشكاء 

االتحاد األوروبي عىل األرض.
باالتح2اد  اإلنَْس2انية  املس2اعدة  مف2وض  وق2ال 
األوروب2ي، يف بي2ان ص2ادر أم2س األح2د، إن االتح2اد 
يتشارك املخاوف التي أعرب علها ملسُق األمم املتحدة 

لإلغاا2ة والط2وارئ، م2ارك لوكوك، وك2ذا الدعوات إىل 
االس2تعادة الفورية للوص2ول اإلنَْس2اني الكامل دون 
عوائ2َق؛ لتجليب الي ن وقوع مجاعة 4ي األس2وأ ملذ 
ل  عقود، نا4يك عن املجازنة بتقويض إمكانات التوصُّ

إىل تسوية سياسية مستدامة للرصاع القائم.
ودعا ستيليانديس، إىل االس2تئلاِف الفوري للرحالت 
الجوي2ة لألم2م املتح2دة واألنش2طة يف موان2ئ الحديدة 
والصليف ونتح املعابر ال3ية لإلغااة اإلنَْسانية والسلع 
التجاري2ة األساس2ية، مؤك2داً أن إيصال امل2واد امللقذة 
ل2ألرواح أمٌر يف غاية األ4 ية للش2عب الي لي، و4و أمٌر 

يجب عىل ج يع أطراف الرصاع تسهيُل القيا1 به.

قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمري 
آليتني عسكريتني يف ميدي وجيزان

 : الحدود:
واَصَل أبطاُل الجيش واللجان الشعبية استهداَف 
عات جيش العدو السعودي  مواقع وتحصيلات وتج ُّ
ومرتزقت2ه يف مختل2ف الجبهات الحدودي2ة بلجران 
وجيزان وعسري وميدي بع ليات متلوعة، يو1 أمس 
األحد، وس2قط عدٌد من جل2ود العدو ومرتزقته قتىل 

وجرحى خالل الع ليات.
مصدر عسكري أناد لل سرية أن مدنعيَة الجيش 
واللجان الش2عبية رضبت تج ع2اٍت لل رتزقة يف ُكلٍّ 
من موقع رقابة الخشباء وموقع عباسة قبالة ملفذ 

الخ2راء ب لطقة نج2ران، ك ا رضب2ت تج عات 
املخ2روق  موقَع2ي  يف  الس2عودي  الجي2ش  لجل2ود 
والشبكة بامللطقة ذاتها، محققة إصابات مبارشة، 
حيث س2قط عدد م2ن القتىل والجرح2ى يف صفوف 

املرتزقة.
وباملث2ل يف ملطق2ة جيزان، س2قط ع2دٌد من 
جل2ود الجي2ش الس2عودي با رصي2ع وجريح 
يف ع لي2ات قص2ف صاروخ2ي َومدنعي ش2لها 
أبط2ال الجي2ش واللجان الش2عبية ع2ىل مواقع 
قائم زبيد والخشل ومس2يحة بن الدن والكرس 
والبحطيط، وأنادت املصادر بأن إحدى ع ليات 

القص2ف أس2فرت ع2ن تدم2ري آلي2ة عس2كرية 
س2عودية جلوب قرية الخل، وق2د جاء ذلك بعد 
كرس زحف لج اعات من جلود العدو السعودي 

يف امللطقة ذاتها.
ك ا اس2تهدنت املدنعي2ة أيضاً تج ع2ات لجلود 
الع2دو الس2عودي يف قري2ة مجازة ب لطقة عس2ري، 

موقعًة خسائَر ماديًة وبرشية يف صفونهم.
وج2اَء ذل2ك بالتزاُمن م2ع ع لية أخ2رى ألبطال 
الجيش واللجان الش2عبية أسفرت عن إعطاب طقم 
عس2كري يحِ ُل مع2دل 32 تابع2اً ملرتزق2ة العدوان 

ش ال صحراء ميدي.

قتلى وجرحى من املرتزقة 
وتدمري آليتني عسكريتني 

بعمليات نوعية يف تعز
 : تعز:

حّقق أبطاُل الجيش واللجان الش2عبية، يو1 أمس األحد، عدداً 
م2ن اإلنجازات امليدانية يف عدة جبهات ب حانظة تعز، يف ع ليات 
عس2كرية متلوعة تكب2د نيها مرتزق2ة العدوان خس2ائَر برشية 

ومادية نادحة.
البداية من مديرية املخاء، حيث أناد مصدر عسكري لل سرية 
بأن وح2دات الجيش واللجان الش2عبية ش2لت ع لي2ة 4جومية 
نوعي2ة عىل ع2دد من مواق2ع املرتزقة جل2وب ملطقة الش2اذيل، 
وأسفرت الع لية عن تدمري آليتا عسكريتا لل رتزقة ومرصع 

وجرح عدد ملهم.
ويف مديرية حيفان، نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الشعبية ع ليًة 
نوعي2ًة عىل مرحلتا، تض لت األوىل َصدَّ محاولة زحف لل رتزقة 
ع2ىل تبة الطويلة والج ارك باملديرية، وبعَد كرس املحاولة بلجاح 
ب2دأت املرحلة الثانية من الع لية بهجو1 معاكس ش2لته وحدات 
الجيش واللجان باتجاه مواقع وتج عات مرتزقة العدوان، وأناد 
مصدر عس2كري لل س2رية أن الهجو1 انتهى بالسيطرة عىل عدد 
من املواقع باملديرية وسقوط قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة. 
ك ا اس2تهدنت مدنعي2ُة الجيش واللجان تج ع2اٍت لل رتزقة 
غ2رب معس2كر خال2د ب ديرية موزع بواس2طة ص2اروخ موّجه 
وسقط عدد من القتىل والجرحى يف صفونهم وشو4دت سياراُت 

اإلسعاف تهرع إىل املكان.

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بعمليات متزامنة يف 

الجوف وشبوة ولحج
 : خاص:

تكبّد مرتزقُة العدوان خسائَر ماديًة وبرشيًة نادحة، أمس األحد، 
يف ع ليات عس2كرية متلوعة لوحدات الجيش واللجان الش2عبية يف 
جبهات الجوف وشبوة ولحج، حيث سقط عدد من القتىل والجرحى 

يف صفونهم وتم اغتلا1ُ عدد من أسلحتهم خالل الع ليات.
مصدٌر عسكريٌّ لل سرية أن وحداِت الجيش واللجان الشعبية 
َش2لَّت 4جوم2اً نوعي2اً باغتت ب2ه مرتزق2َة الع2دوان يف عدد من 
مواقعهم ب لطقة الغرنة يف مديرية املصلوب بالجوف، وأسفرت 
الع لي2ة عن س2قوط قت2ىل وجرح2ى يف الصف2وف املرتزقة، ك ا 
وقعت ك يات من أس2لحتهم وذخائر4م يف قبضة وحدات الجيش 

واللجان بعد نرار4م من تلك املواقع.
 ك 2ا أنادت مصادُر عس2كريٌة للصحيفة أمس بس2قوط عدد 
م2ن املرتزقة با قتيل وجريح، إار ع لية قصف مدنعي ش2لتها 
مدنعي2ُة الجي2ش واللجان، عىل ع2دٍد من تج عاته2م يف ملطقة 

الساق ب ديرية عسيالن يف محانظة شبوة.
ويف الوق2ت ذات2ه، س2قط ع2دٌد آخر م2ن القت2ىل والجرحى يف 
صف2وف املرتزق2ة يف محاولة زح2ف أخرى لهم، باتج2اه ملطقة 
الصوالحة ب ديري2ة املقاطرة يف محانظة لح2ج، وأكدت مصادر 
عسكرية للصحيفة أن وحداِت الجيش واللجان تصدت لل حاولة 

بقوة حتى تفرقت ج وُع املرتزقة ونرَّ َمن تبقى ملهم.

هجوم نوعي على عدد من مواقع املرتزقة وتدمري دبابة يف نهم
 : نهم:

العس2كرية  الع لياُت  ش2هدت 
ألبطال الجيش واللجان الش2عبية 
بجبه2ة نه2م، ي2و1 أم2س األحد، 
تح2وُّالً ميداني2اً نوعي2اً، باالنتقاِل 
من ع ليات ك2رس وصد زحونات 
املرتزقة إىل الهجو1 عىل مواقعهم 

وتج عاتهم يف أكثر من موقع 
مصدر عس2كري أناد لل سرية 
أن وح2داٍت من الجي2ش واللجان 
الش2عبية ش2لت أم2س 4جوم2اً 
نوعي2اً عىل موقع عي2دة وعدد من 
املواق2ع األخ2رى، وس2قط خالل 
الع لي2ة عدد م2ن املرتزق2ة قتىل 
وجرح2ى ني ا نر من تبقى ملهم 

واللج2ان  الجي2ش  ن2ريان  أم2ا1 
الشعبية.

الهجومي2ُة  الع لي2ُة  وكان2ت 
مسبوقًة بإطالق صاروخ من نوع 
زلزال 1 عىل تج ع2ات املرتزقة يف 
موقع عديدة، حيث أنادت املصادر 
بأن الصاروخ أصاب 4دنه بدقة، 
موقعاً عدداً من الخس2ائر املادية 

والبرشية يف صفوف املرتزقة.
ك ا أن2اد مصدر عس2كري أن 
وحدة الهلدسة العسكرية للجيش 
واللجان الشعبية كانت قد ت ّكلت 
من تفجري دباب2ة تابعة لل رتزقة 
يف  باملديري2ة  الح2ول  ملطق2ة  يف 
س2اعة متأخرة من مس2اء أمس 

األول السبت.

ناطق الجيش: سنرد على قصف املدنيني واستمرار الحصار 
باستهداف مصادر تمويل العدوان

 : صنعاء:
أكََّد اللاطُق الرس يُّ للقوات املسلحة، الع يد الركن رشف غالب لق ان، أن استهداَف تحالف 
الع2دوان لألحياء املدنية املكتظة بالس2كان، ع 2ٌل جباٌن ولن تلال من عزي ة وص ود الش2عب 

الي لي، وسيتم الرد عليها بصورة تشفى غليل ُكّل ي لي.
وأض2اف يف ترصيحات، أمس األحد: »إن جرائَم العدوان وتصعيده ومحاواة تجويع الش2عب 
بإغ2الق امللان2ذ َوَضعت الجيش واللجان أم2ا1 خيارات جديدة الس2تهداف كانة مصادر ت ويل 

العدوان اإلنتاجية واالقتصادية«.
وأش2ار إىل أن القوََّة الصاروخية والبحرية والدناع الس2احيل وب ا ت تلكه من أس2لحة الردع 
االس2رتاتيجية جا4زة للقيا1 بالرد الش2ايف عىل تصعي2د العدوان الس2عودي األمريكي يف الوقت 

امللاسب.

االتحاد األوروبي يدعو لرفع الحصار عن اليمن بشكل فوري
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الحصار يوّحد اليمنيني يف مسرية كربى 
صباح اليوم بالعاصمة صنعاء

 : خاص:
تشَهُد العاص ُة صلعاُء، صباَح اليو1 
االالا، مسريًة جاِمعًة لج ا4ري الشعب 
الي لي، ب ش2اركة ُكّل القوى السياسية 
تلبي2ة  للع2دوان؛  امللا4ض2ة  والوطلي2ة 
لدعوة املجلس الس2يايس األع2ىل وتلديداً 
بف2رض الع2دوان حص2اراً ش2امالً ع2ىل 

الي ن.
ودع2ا املجلس الس2يايس كان2َة أبلاء 

واملكون2ات  والق2وى  الي ل2ي  الش2عب 
املجت ع  السياسية وملظ ات  واألحزاب 
املدن2ي؛ لالحتش2اد صب2اح االال2ا 31 
ك32ى  مس2رية  يف   17102 نون 32 
بالعاص 2ة صلع2اء؛ للتلدي2د بتصعي2د 
الع2دوان لحص2اره ع2ىل الي 2ن وإغالق 

كانة امللانذ للج هورية الي لية.
وحّددت اللجلة امللظ ة شارَع الستا 
الجلوبي-جول2ة املصباح2ي يف صلع2اء 
مكان2اً ملس2رية التلدي2د بإغ2الق ملان2ذ 

الي ن.
ع2ىل  السياس2ية  املكون2ات  وكان2ت 
رأس2ها أنَص2ار الل2ه واللق2اء املش2رتك 
واملؤت ر الش2عبي الع2ا1 وتكتل األحزاب 
امللا4ِض2ة للعدوان واملكون2ات العل ائية 
أص2درت بيانات دع2ت أنَصاَر24ا لتلبية 
دع2وة املجلس الس2يايس األعىل للخروج 
يف املسرية الجاِمعة التي تع3ّ عن موقف 
2د للش2عب الي 2ن تج2اه الع2دوان  موحَّ

والحصار الذي يفرضه عىل الي ن.

الحكومة تفّوض وزراء النفط واملالية والنقل  تلبيًة لدعوة المجلس السياسي األعلى والمكونات السياسية والوطنية:
والتجارة لكسر محاولة لالحتكار للمواد 

النفطية أو تخزينها والتالعب بأسعار بيعها
 : خاص:

نّوضت حكومُة اإلنقاذ الوطلي، يف اجت اع برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وزارِت 
املالي2ة واللقل والصلاع2ة والتجارة واللفط واملعادن ب  ارس2ة مهامه2ا القانونية، يف ما 
يخ2ص املتابعة والرقابة وكرس أية محاولة لالحتكار لل واد اللفطية أو تخزيلها والتالعب 
بأس2عار بيعه2ا والع ل ع3 قلاة تلس2يقية جامعة؛ وذل2ك ملا نيه حل كانة اإلش2كاليات 
القائ 2ة أو التي قد تطرأ واحتواء 4ذه األزمة اللاج ة عن إغالق العدوان لل لانذ من جهة 
واحتكار بعض التجار والوس2طاء لل شتقات اللفطية وبيعها يف السوق السوداء من جهة 
ااني2ة. وأ4ابت الحكومة يف اجت اعها أمس برئاس2ة عبدالعزيز ب2ن حبتور، بج يع تجار 
املش2تقات اللفطية والوس2طاء، التقيُّد باإلج2راءات امللظ ة لع لية التس2ويق لهذه املواد، 
موّجه2ًة الجهاِت املعلي2ة باتخاذ اإلجراءات الرادع2ة بحق ُكّل َمن يعي2ق تلفيذ اإلجراءات 

الرامية إىل حل اإلشكاليات القائ ة ال سي ا املتعلقة بالتسويق وكرس االحتكار.

وكالة دولية: انقسام كبري يف صفوف املرتزقة واالحتالل 
اإلماراتي يواجه أول وأقوى موقف جنوبي مناهض 

 : متابعات:
يف ظ2ل االنكس2ارات والخس2ائر املادي2ة 
والبرشية التي تلحق بقوات العدو السعودي 
الع2دوان  وملرتزق2ة  الح2دود  جبه2ات  يف 
الس2عودي األمريكي يف جبه2ة نهم، ب قابل 
تقد1 ق2وات الجيش واللجان يف عدة محاور 
أ4 ه2ا يف محور لح2ج، ألقت االنقس2اماُت 
يف صف2وف معس2كر الع2دوان بِظاللها عىل 

املشهد.
وكان نج2اُح الحراك الث2وري الجلوبي يف 
إقام2ة مؤت 2ره الثاني بحض2ور اآلالف من 
أنَصاره وس2ط عدن أمس األول، ب ثابة أول 
زلزال س2يايس ي2رب ق2وات االحتالل ملذ 
دخولها الجلوب يف يولي2و 5102، خصوصاً 
أن املؤت 2ر طالب برحيل ق2وات االحتالل يف 

أكثر امللاطق حساسية و4ي مديلة عدن.
وكال2ة »مون2ت كارلو« الدولية س2لطت 
الت2ي ت2رب  االنقس2امات  الض2وء ع2ىل 
رن2ض  إىل  وأش2ارت  الع2دوان،  معس2كر 
ُمَؤّس2س الح2راك الجلوب2ي، حس2ن باعو1 
الهي ل2ة اإلماراتية الس2عودية عىل ش2ؤون 
املحانظ2ات الجلوبي2ة، ودع2ا أنَص2اره إىل 

مقاومة القيود املفروضة عىل »حرياتهم يف 
املطارات واملوانئ«.

وونق2اً للوكال2ة »4ذا 4و أق2وى موقف 
جلوب2ي ملا4ض لق2وات التحال2ف بقيادة 
الس2عودية بعد نحو عاما ونصف عا1 من 
السيطرة عىل عدن واملحانظات الجلوبية«.
يف  كش2ف  باع2و1  إن  الوكال2ة  وقال2ت 
خط2اب متلف2ز أََم2ا1 0001 م2ن امللدوبا 
ع2ن املحانظ2ات الجلوبي2ة يف مؤت 2ر 4و 
الثاني للح2راك الجلوبي يف عدن، عن أرسار 
مفاوضات الس2اعات األخرية التي س2بقت 
إع2الن التحالف بقيادة الس2عودية، الحرَب 

ع2ىل الي 2ن، ال2ذي قال2ه »إن2ه والقيادات 
التحال2ف  ع2ْرَض  رنض2وا  الجلوبي2ة، 
لل شاركة يف الحرب، مقابل امتيازات مالية 
ولوجستية يف اجت اع استضانته العاص ة 
اإلماراتي2ة أبوظبي قبل أس2بوع من إطالق 
عاصفة الحز1 يف الي ن«، بحسب ما ذكرت 

الوكالة.
الح2راك  موق2ف  أن  الوكال2ة  واعت32ت 
الثوري الجلوبي وزعي ه باعو1 أول تََح22دٍّ 
أيضاً للفصائل الجلوبية يف املجلس االنتقايل 
املدعو1 من اإلمارات، للاحية تلازع الت ثيل 

الرشعي للقضية الجلوبية املعقدة.

حكماء ووجهاء سنحان يف لقاء موّسع 
للمطالبة بتنفيذ النقاط الـ12 ورفد الجبهات

  حّذر من تفاقم األوضاع اإلنسانية في اليمن 

املرصد األورومتوسطي يدين استهداف الطريان للمدنيني 
ويؤكد أن الحصار عقاٌب جماعي وجريمة حرب

 : صنعاء:
 عقد مش2ايُخ ووجهاُء وأعياُن مديرية سلحان ب حانظة صلعاء، يو1 أمس األحد، 
لق2اًء موس2عاً ناقش2وا خالَله آخر املس2تجدات يف الس2احة الوطلي2ة ورضورة تلفيذ 
اللق2اط ال2 21 التي دعا إليها قائُد الثورة الس2يد عبدامللك الحواي، وتهدف لتفعيل ُكّل 
ُمَؤّسس2ات الدولة الرقابي2ة ويف مواجهة قوى العدوان ومرتزقته2م وإيجاد معالجات 

ع لية للحد من معاناة الشعب الي لي والفقراء بشكل خاص.
ودع2ا املش2اركون ُكّل أبلاء الوط2ن للوقوف صفاً واح2داً يف وجه الغ2زاة واملحتلا 
ومرتزقتهم، ويف محاربة الفس2اد والعابثا ب قدرات وُمَؤّسس2ات الشعب، ك ا أكدوا 
ع2ىل االس2ت رار يف الص ود والثب2ات ورند الجبه2ات بقوانل الرج2ال وقوانل العطاء 

والجود والكر1 حتى تطهري ُكّل ش3 من أرض الوطن من الغزاة واملحتلا.

 : خاص:
أعرب املرصُد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنَْس2ان، أم2س األح2د، عن بال2غ قلقه 
إزاء التفاق2م الخط2ري لتد24ور األوضاع 
اإلنَْس2انية يف الي ن سواء بسبب الغارات 
الس2عودي  التحال2ف  ل2دول  العس2كرية 
يف البح2ر األح 2ر، أو بس2بب الحص2ار 

الج اعي املست ر ملذ أسبوع.
وق2ال املرص2د األورومتوس2طي الذي 
يتخذ من جليف مقرًّا له يف بيان صحفي 
حصل2ت صحيف2ة املس2رية عىل نس2خة 
مله: إن طريان العدوان يستهدف املدنيا 
بش2كل  األح 2ر  البح2ر  يف  والصيادي2ن 
عش2وائي ومتك2رر، م2ا أدى إىل وق2وع 
ع2رشات القت2ىل والجرح2ى واملفقودين 

طوال األشهر املاضية.

وذك2ر املرصد أن االس2تهداف يتم ع3 
البحر األح ر بش2كل عش2وائي ومتكرر؛ 
بُحّجة التصدي لع ليات تهريب الس2الح 

لكله يفيض إىل استهداف املدنيا.
 وح2ّذر املرصُد م2ن اإلغالق الش2امل 
ال2ذي نرضت2ه دوُل العدوان ع2ىل الي ن 
مطلع األس2بوع املايض والذي من شأنه 
تفاق2م األوضاع اإلنَْس2انية املرتدية أصاًل 
َوي ثل صورًة للعقاب الج اعي وانتهاكاً 
خطرياً التفاقيات جليف ويعت3 »جري ة 

حرب«.
وأكد املرصد أن ملع دخول املساعدات 
اإلنَْس2انية والطبي2ة يهدد الب2الد بكاراة 
2ة يف ظل الحصار وإغالق  محققة، َخاصَّ
نص2ف املرانق الصحية؛ بس2بب األرضار 
والدم2ار ال2ذي تعرض2ت ل2ه واللق2ص 

املست ر لألدوية واملستلزمات الطبية.

أهالي مديرية بني 
بهلول يسرّيون قافلة 

شتوية للجيش 
واللجان يف الجبهات

 : خاص:
س2رّي أ4ايل مديرية بلي بهلول محانظة 
صلعاء، أمس األحد، قانلًة غذائيًة متلوعة 
ومالي2ة ومالبَس ش2توية ألبط2ال الجيش 
واللجان الشعبية املرابطا يف جبهات العزة 

والكرامة والرشف.
وتأت2ي قانلُة بلي بهل2ول، عقَب الوقفة 
القبلي2ة املس2لحة الت2ي نظ و24ا، أمس، 
ب ش2اركة املئ2ات م2ن مش2ايخ وأعي2ان 
وحك 2اء وأن2راد القبيل2ة، حي2ث أعلل2وا 
ج يعاً االست رار يف دعم الجبهات بالرجال 
املقاتل2ا وقوانل العطاء والج2ود والكر1، 
حتى تطه2ري ُكّل ش32 يف أرض الوطن من 

دنَس الغزاة واملحتلا.

الخطوط الجوية اليمنية في عدن أعلنت عدم حصولها على التصاريح:

استمرار إغالق املنافذ يف مناطق االحتالل 
يكشف زيف ادعاءات العدوان

 : متابعات:
يف خط2وة مراوغة جديدة لتحال2ف العدوان، وعقب الهج2و1 اإلعالمي الذي 
ش2لته عدد من امللظ ات والهيئات الدولية عىل الس2عودية؛ بسبب إغالق كانة 
َف القليَل من  امللانذ ال3ية والبحرية الجوية الي لية، حاولت السعودية أن تخفِّ
ذلك الضغط بإعالن اس2تئلاف الرحالت الجوية من وإىل مطاَري عدن وسيئون، 
ابت2داًء من ي2و1 أمس األحد، لكن الخط2وط الجوية الي لية الت2ي يديُر4ا أتباُع 
الع2دوان يف ع2دن أعللت يف اليو1 نفس2ه أنها لم تحصل ع2ىل التصاريح األملية 

املطلوبة الستئلاف الرحالت.
وقالت الخطوط الي لية أمس يف بيان نقلته وكالة رويرتز »نعلن مع األسف 
الش2ديد عد1َ حصوللا عىل التصاريح للرحالت اليو1 األحد«، يف دليٍل واضح عىل 
ع2د1 جدية الس2عودية يف التعاطي م2ع األمر؛ وكون إعالن اس2تئلاف الرحالت 
ل2م يكن أكثر م2ن مجرد نقاعة إعالمي2ة ملغالطة امللظ 2ات والهيئات الدولية 
وعىل رأس2ها األمم املتحدة التي حذرت من كاراة إنَْسانية غري مسبوقة؛ بسبب 

الحصار السعودي للي ن«.
وما تزال التس2اؤالُت مطروح2ًة حول جدوى قرار الس2عودية بإغالق ملانذ 
امللاطق التي تّدعي أنها حّررتها، ال س2ي ا وأن قرارَ إغالق امللانذ جاء؛ بس2بب 
وص2ول ص2اروخ م2ن األرايض التي ما ت2زال تحت س2يطرة الجي2ش واللجان 
الش2عبية، حيث ي2رى مراقبون أن ع لية الحصار الش2امل تُدلُّ عىل 4شاش2ة 

السيطرة امليدانية للعدوان عىل امللاطق التي اّدعى تحرير4ا.
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وقفة احتجاجية ألبناء مديرية »الحالي« بالحديدة 
للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار

مكتب الزراعة والري بصعدة يدشن مشروع زراعة حقول القمح 

تدشني الفعاليات واألنشطة املدرسية يف ذمار للعام الدراسي الجديد

وقفات طالبية بمدارس املحويت والحديدة تنديدًا بالحصار

 : الحديدة 
الح2ايل  مديري2ة  أبل2َاُء  نّظ2م 
ب حانظ2ة الحدي2دة، أمس األحد، 
وقفًة احتجاجي2ًة؛ للتلديد بجرائم 
األمريك2ي  الس2عودي  الع2دوان 
والحص2ار الجائ2ر املف2روض عىل 

الشعب الي لي.
املشاركون  الوقفة استلكر  ويف 
ارتكبه2ا  الت2ي  الع2دوان  مج2ازر 
مؤّخ2راً ب حانظتَي حجة وصعدة 
ومجزرة الصيادين بالخوبة والتي 
راح ضحيته2ا ع2رشات الش2هداء 
والجرح2ى م2ن املواطل2ا، ك 2ا 
ن2ّددوا بإغ2الق تحال2ف الع2دوان 

لل لانذ الي لية.

وخ2رج املحتج2ون ببي2ان أكد 
أن 4ذه الجرائم تكش2ف وحش2ية 
الع2دوان املتج2رد ع2ن ُكّل القي2م 
واألع2راف  الديلي2ة  واملب2ادئ 
اإلنَْس2انية، موضحا أن است رار 

الص ت الدويل يشجع دول تحالف 
العدوان بقيادة السعودية املدعو1 
أمريكي2اً ع2ىل مواَصل2ة ارت2كاب 

املزيد من تلك الجرائم.
املجت 2َع  البي2اُن  ك 2ا طال2ب 

ال2دويل ويف املقدم2ة مجلس األمن 
وامللظ 2ات املدانع2ة ع2ن حقوق 
املس2ؤولية  بتح 2ل  اإلنَْس2ان، 
والخروج  والتأريخي2ة  القانوني2ة 
عن حالة الصت إزاء ما يُرتكب من 
جرائم إبادة م لهجة بحق الشعب 
الي لي، والتحرك الجاد واملس2ئول 
للضغط ع2ىل دول العدوان إليقاف 
ال32ي  الحص2ار  ون2ك  جرائ ه2ا 
والبحري والجوي وكذا نتح امللانذ 
الي لية ال3ية والبحرية والجوية، 
ح2دوث  إىل  إغالقه2ا  أدى  والت2ي 
ك2وارث إنَْس2انية نظيع2ة ج2راء 
نق2ص الغ2ذاء وال2دواء وانتش2ار 
األوبئة واألم2راض الفتاكة وملها 

وباء الكولريا القاتل.

 : صعدة 
دّش2ن مكت2ُب الزراعة وال2ري يف محانظة 

صع2دة، أم2س األح2د، بحض2ور محانظ2ة 

املحانظة مح د جابر عوض، مرشوَع زراعة 

حقول الق ح، بتوزيع بذور الق ح املحّس2لة 

وس اد اليوريا عىل املزارعا.

وحالل التدش2ا، أش2اد املحانظ بص ود 

املزارع2ا والجهود الت2ي يبذلونها من خالل 

إىل  س2عياً  الزراع2ي،  بالجان2ب  ا4ت امه2م 
تحقي2ق االكتف2اء الذاتي، مؤكداً ع2ىل أ4 يّة 
م2ن  الع2دوان  مواَجه2ة  يف  املزارع2ا  دور 
خالل اال4ت 2ا1 بالزراعة وتون2ري الغذاء من 
الفواك2ه  أَْو محاصي2ل  الحب2وب  محاصي2ل 

والخروات.
ب2دوره قال عيل اش2يب -مل2دوب ملظ ة 
»دي أر يس« التي ت ول املرشوع-: إن امللظ ة 
تع ل عىل اإلس2ها1 يف تونري الغذاء من خالل 

دعم املزارعا بالبذور املحسلة واألس دة.

وأوض2ح اش2يب أن امل2رشوع يس2تهدف 
1000 مزارع يف مديريات حوض صعدة، وأنه 
س2يتم توزي2ع 40 طل2اً من البذور املحس2لة 

باإلضانة إىل 50 طلاً من الس اد.
ك 2ا أَش2اَر مدي2ُر ع2ا1 مكت2ب الزراع2ة 
باملحانظ2ة، َعبدالل2ه الوادع2ي، م2ن جانبه، 
إىل رضورة االس2تفادة من تدش2ا مثل 4ذه 
املشاريع واال4ت ا1 بها؛ باعتبار4ا جبهًة من 
جبهات مواَجهة الحص2ار الذي تفرضه دول 

العدوان عىل الي ن.

 : ذمار 
دّش2ن مكتُب الرتبي2ة والتعليم 
ب ديري2ة ذم2ار، ب2دء الفعالي2ات 
املختلف2ة  املدرس2ية  واألنش2طة 
 12018-2017 ال2درايس  للع2ا1 
ب باراة ودية لكرة القد1 وذلك با 
نريقي مدرستَي أبي بكر الصديق 
امللع2ب  ع2ىل  الكون2ة  ومدرس2ة 
األح ر بلادي نجم س2بأ، وتوجت 
مدرس2ة أبي بك2ر الصديق بكأس 
املباراة، وكان2ت اللتيجة 4 أ4ََْداف 
لصال2ح نري2ق مدرس2ة أب2ي بكر 
الصدي2ق مقاب2ل ال يشء ملدرس2ة 

الكونة.

وخالل التدش2ا أوض2ح مدير 
والتعلي2م  الرتبي2ة  مكت2ب  ع2ا1 
َعبدالكري2م  أ/  ذم2ار  ب ديري2ة 
الحب2ي، أن اله2دف م2ن إقام2ة 
إيص2ال  الرياضي2ة،  الفعالي2ات 
رس2الة لق2وى الع2دوان بص 2ود 
الحياة  الي لي واس2ت رار  الشعب 
رغم العدوان مل2ذ أَْكثَر من عاَما 
ونص2ف ع2ا1، النت2اً إىل أن ص ود 
الع2دوان  الي لي2ا أم2ا1 جرائ2م 
السعودي األمريكي أنشل ر4انات 
أي  تحقي2ق  يف  الع2دوان  تحال2ف 
إنج2از يُذكر يف مختل2ف الجوانب، 
باس2تثلاء ارتكابه أبش2َع الجرائم 

واملجازر بحق الشعب الي لي.

 : المحويت 
نّظمت مدارُس مديريات شبام كوكبان وُحفاش 
بمحافظ�ة املحويت، وقفاٍت طالبيًة منددة بالعدوان 
وحص�اره الجائر، وإغالقه املناف�ذَ الربية والبحرية 

والجوية لليمن.
وخ�الل الوقف�ات االحتجاجية ألقي�ت عديٌد من 
الكلم�ات الت�ي اس�تنكرت إج�راءات تحال�ف دول 
الع�دوان عىل اليمن ف�ْرَض مزيد م�ن الحصار عىل 
الشعب اليمني وإغالقه كافة املنافذ الربية والبحرية 
والجوية لليمن أمام تدفق الس�لع الغذائية واألدوية 

واملش�تقات النفطي�ة، كما أش�ارت الكلم�ات إىل أن 
العدوان يس�ر وفق توجيهات إرسائيلية صهيونية؛ 
لذا جاءت أفعاله متنافية والقيَم اإلنَْس�انية واملبادئ 
اإلسالمية. واتهم الكادُر الرتبويُّ باملحافظة العدوان 
األمريك�ي الس�عودي بأنه يس�عى إليق�اف العملية 
التعليمية، ُمش�راً إىل أن هذه الخطوة تحطمت أمام 
وعي وصمود الكادر الرتبوي الذي أفشل مخططات 

العدوان.
ش�هدت الوقف�اُت االحتجاجية حض�ورا طالبيا 
غف�را، وحّمل املش�اركون يف الوقف�ات االحتجاجية 
القي�ام  يف  األخالقي�ة  املس�ؤوليَة  املتح�دة  األم�َم 

بمس�ؤولياتها املتعلقة بحقوق اإلنَْسان والتي باتت 
شماعة مفضوحًة أََم�ام الرأي العاملي.

كما نّفذ طالُب مدرس�تَي خول�ة الثانوية للبنات 
ومدرس�ة الن�ور بنني األساس�ية بمديري�ة املغالف 
بالحدي�دة وقفة احتجاجية؛ تنديداً بمجازر العدوان 
السعودي املس�تمرة بحق الشعب اليمني والتي كان 
آخرها استهداف تجمع للصيادين يف مديرية اللحية.

وخالل الوقفة اس�تنكر الطالُب الحصاَر الجائَر 
املفروَض عىل شعبنا اليمني منذ ثالث أعوام وإغالق 
املناف�ذ الربي�ة والبحرية يف مرشوع يع�رب عن مدى 

همجية العدوان وسعيه لتجويع اليمنيني.
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أنس القاضي 
َر  اوان2َي مع2دوداٍت احتاجها ال32كاُن الي ل2يُّ ليدمِّ
قاعدَة امللك »خالد« الجوية يف الرياض، لكن االنفجاراِت 
السياس2يَة ل2م تتوقف، قد تك2ون مصادن2ًة أن تتفجر 
الحالة السياس2ية الس2عودية بالتزامن مع الباليس2تي 
الي لي، أّما مساعي أرسة »سل ان« لالستفراد بالحكم، 
نه2و مرشوٌع قائ2ٌم من قب2ل انطالقة ال32كان، وُربَّ ا 
عززت التعجي2ل بهذا املرشوع املس2تجدات اإلقلي ية يف 
الي ن وس2وريا الت2ي تُصبُّ يف غري صال2ح الرياض، وال 
ة لألمري »مح د بن  تظه2ر 4ذه األحداث ك غامرة َخاصَّ
ها الرعاي2ُة األمريكية وص ت القبول  س2ل ان«، إذ تُحفُّ
الض ل2ي، وكأن له2ا عالقًة بالرتيليون2ات التي عاد بها 
»ترام2ب« قبل أش2هر من الرياض، ومس2تقبل التطبيع 

العللي مع إرسائيل يف امللطقة. 
وتتخ2ذ إدارة س2ل ان 24ذه الخطوات السياس2ية يف 
البي2ت الس2عودي وعىل مس2توى امل لك2ة، برُسعة غري 
معقول2ة لالس2تفادة قدر اإلم2كان من وج2ود الرئيس 

األمريكي دوالند ترامب يف سدة الُسلطة.
نبقي2ة األم2راء لديه2م لوبي2اٌت سياس2يٌة يف أمريكا 
ت  كان2ت لتعيق حدوث 4ذه التطورات السياس2ية لو ت َّ
يف ظ2ل إدارة الرئي2س األمريك2ي »ب2اراك أوبام2ا« أم2ا 
بع2ض األمراء ك2 »الولي2د بن ط2الل«، نبجانب مركزه 
الس2يايس يف الس2عودية ورضورة إزاحته كبقية األمراء 
ك صلحة »س2ل انية«، تتوانق 4ذه الرغبات السل انية 
مع الرغبات الش2خصية لرتامب، يف استهداف الوليد بن 
طالل الذي دخل معه يف تهديدات ومشادات إبان الح لة 

االنتخابية األمريكية.

تطورات البنية االقتصادية االجتماعية السياسية 
يف اململكة وطموحات األمري هل تتفق؟

يط ُح بُن س2ل ان للقيا1 بع لية تحديث تس2تجيُب 
لرشوط الس2وق الُح2رَّة والق2وى اإلم3يالي2ة املهي لة 
يف أمري2كا، وتك2ون مكان2أَة حك ه، عىل غ2رار ن وذج 

»مح د بن زايد« يف اإلمارات. 
ظ2ل اللظا1 الس2عودي يعت 2ُد عىل الرخ2اء الريعي 
لل جت ع املدعو1 من السيطرة األيديولوجية الش ولية 
املطلق2ة للو4ابي2ة يف الس2يطرة عىل مواطل2ي امل لكة، 
الذي2ن كانوا رعاي2ا ملضبطا للعش2رية الحاك ة. ذلك 
ألن الرخاَء 4و أس2اس االس2تقرار -ولو كان الس2لطان 
جائراً-. لكن الرخاَء اللفطي الذي اعت دت عليه امل لكة 
السعودية يف بقائها لم يعد مستداماً، وال يُ كن االعت اد 
ًة م2ع انخفاض  علي2ه يف ح اي2ة نظ2ا1 الحك2م، َخاصَّ
س2عر اللفط عاملياً ومع اخرتاع محّركات طاقية جديدة 
صديق2ة للبيئ2ة غري معت دة ع2ىل اللفط، م 2ا يُفِقُده 
ج2زءاً م2ن أ4 يته الس2لعية. مع التطورات يف وس2ائل 
اس2تخراج اللف2ط الصخ2ري التي تك2رس 4ي لة نفط 

»أوبيك« عىل س2وق الطاقة.
وإذ كان2ت امل لكُة يف الس2ابق مرتهلًة نقط إىل الدور 
األمريكي الحامي لبقاء نظامها اللفطي، الذي 4و جزٌء 
من بُلية البرتودوالر االقتصادية العس2كرية السياس2ية 
للوالي2ات املتح2دة التي تعت 2د عليه يف ح اي2ة نظامها 

املايل، نس2وف تغدو امل لكة مس2تقبالً 
بع2د التخّف2ف م2ن اللف2ط بحاجة إىل 
املفاضلة با خيارات متعددة يف السوق 
االقتصادي العاملي ويف التبادل التجاري 
والتقل2ي وتب2ادل الخ32ات، و24و م2ا 
يعلي انفتاح السياسية السعودية عىل 
ُكّل اتجا24ات العال2م السياس2ية، م ا 
يعود بالفائدة عليه2ا ب لحها قدراً من 

االستقاللية. 
يف  التوجه2ات  24ذه  ب2دأت  وق2د 
التجاري2ة  االقتصادي2ة  االتفاقي2ات 
الثقانية م2ع ُكلٍّ من ج هورية الصا 

الشعبية وج هورية روسيا االتحادية، التي كانت تخد1 
تطلعاتها 4ذه بشكل رئيي، بجانب تغايض 4ذه الدول 
عن عدوانها عىل الي ن. ك ا أن 4لاك مصلحة سياسية 
لتوج2ه امل لك2ة إىل الص2ا وروس2يا بعد استش2عار4ا 
النحسار الج3وت األمريكي من امللطقة وعجز األخرية 
2ة امللف  ع2ن ح2ل املش2اكل الس2عودية إقلي ي2اً وَخاصَّ

اللووي اإليراني.
سيعت د ابن س2ل ان عىل املستوى الداخيل يف القيا1 
بهذه التحديثات االقتصادية واالجت اعية عىل الش2باب 
املتعل2م الجدي2د يف الس2عودية ال2ذي ع2ارص التطّورات 
الس2قف  س2قوط  ظ2ل  يف  وع2اش  »الرتبوإعالمي2ة«، 
األيديولوج2ي الو4ّابي بالعَللية الت2ي تونر4ا التقليات 

اإللكرتونية الذكية.
ويس2عى ابن سل ان يف 4ذا االتجاه إىل تحويل اللفط 
من ملت2ج طاقة إىل م2واد خا1 للعديد م2ن الصلاعات، 
وبلاء املدن الصلاعية، وإىل »س2عودة الع ل« أي إرشاك 
املواطلا يف السوق االقتصادي، وإىل نرض الرائب، يف 

خطته املعرونة بخطة 12030.
ومختل2ف 24ذه التوجه2ات االقتصادي2ة ق2د ب2دأت 
ع لي2اً من قبل وصول س2ل ان، إذ يبلي األمري الش2اب 
عىل التط2ورات التل وية يف البُلي2ة التحتية االقتصادية 
الت2ي ب2دأت م2ن الث انيلي2ات، ويبدو م2ن املحتو1 عىل 
مستوى 4ذه البلية التحتية، انتصار التطور ال3جوازي 
الرأس2 ايل يف الس2عودية و4زي 2ة ن 2ط دول2ة الرخاء 
اللفطي2ة الريعي2ة التي أّمل2ت بقاء اللظ2ا1 يف الفرتات 
الس2ابقة، 24ذا االنتص2اُر ال3ج2وازي س2يلعكُس عله 
بال2رورة بروُز البل2اء الفوقي ال3ج2وازي يف صيغته 
املتلوعة أقله2ا امللكية الدس2تورية، يف انتصار الحريات 
االجت اعية التي 4ي رضورٌة اقتصادية يحتاجها سوق 
الع ل من حيث القوى العاملة الس2عودية -واملرأة جزء 
مل2ه- ومن حي2ث اس2تيعاب الُعّ ال الفلي2ا والتقلا 
م2ن مختلف التوجهات الفكرية والديلية، س2واٌء أكانوا 
س2عوديا أ1 أجانَب. وقد بدأ سل ان يف 4ذه التوجهات 
بإتاح2ة القي2ادة لل 2رأة وتقلي2م أظان2ر 4يئ2ة األم2ر 
باملعروف التي غدت ش2كلية، وإعالن بن سل ان الحرَب 

ع2ىل الو4ابي2ة.
ويب2دو ب2أن األمري ب2ن س2ل ان يس2توعُب رضورَة 
التط2ورات االقتصادي2ة االجت اعي2ة، ويس2عى إليه2ا 
االستش2ارات  رشكات  ع32  أَْو  الش2خيص  بإدراك2ه 
والتخطيط الغربية، بل باس2تجابته املبارشة لرشوطها، 
ني 2ا يجه2ل أَْو يتجا24ل ما يج2ب أن يران2ق تطورات 
البُلية التحتية من حقوق دس2تورية وحريات سياسية، 

نف2ي 24ذا االتج2اه ال يري2ُد أن يتقد1َ 
أي2َة خط2وة، و4و لن يعان2ي نقط من 
مش2كلة ع2د1 االس2تجابة للحاج2ة يف 
والدس2تورية،  السياس2ية  التط2ورات 
ولكل2ه أيض2اً س2يعاني م2ن مقاَوم2ة 
2ة الو4ابية،  الق2وى املحانظ2ة وَخاصَّ
ومن م انَعة أمراء العشرية السعودية 

ال2ذي يري2د االنق2الب عليه2م.

 مكافحة الفساد باٌب آخر 
نحو العرش امللكي

م2ن بواب2ة مكانحة الفس2اد أت2ت 24ذه التطورات 
السياس2ية غري املس2بوقة يف الس2عودية، بعد س2اعات 
من إصدار امللك الحايل س2ل ان بن َعبدالعزيز أمراً ملكياً 
بتش2كيل لجل2ة عليا ملواجهة الفس2اد، ون2ص األمر أن 
تك2وَن اللجل2ة برئاس2ة ويل العه2د مح د بن س2ل ان 
وعضوي2ة رئي2س 4يئ2ة الرقاب2ة والتحقي2ق ورئي2س 
الهيئة الوطلية ملكانحة الفساد، ورئيس ديوان املراقبة 

العامة، واللائب العا1، ورئيس أمن الدولة.
وأت2اح األمُر امللكي صالحياٍت واس2عًة له2ذه اللجلة 
الُعليا ملواجهة الفس2اد، التي يرتأس2ها ويل العهد، و4ي 
حرُص املخالفات والجرائم واألش2خاص والكيانات ذات 
العالق2ة يف قضاي2ا الفس2اد الع2ا1، واتّخ2اذ اإلجراءات 
الالزمة مع املتورطا يف قضايا الفساد العا1 وإجراءات 
بح2ّق األش2خاص والكيانات واألموال واألص2ول الثابتة 
وامللقول2ة يف الداخل والخارج، وإَع2ادة األموال للخزيلة 
العام2ة للدول2ة وتس2جيل امل تل2كات واألصول باس2م 
عقارات الدولة، والتحقيق وإصدار أوامر القبض وامللع 
من الس2فر وكش2ف الحس2ابات واملحانظ وتج يد4ا، 
وتتب2ع األم2وال واألصول ومل2ع نقله2ا أَْو تحويلها من 
قبل األش2خاص والكيانات. و4و ما تحّقَق بعد ساعات 
م2ن 24ذا األم2ر!!! وال يُ ك2ن تجا24ُُل موضوعي2ة 4ذا 
البُعد االقتصادي، إذ أمكن ابن س2ل ان من السطو عىل 
امل تل2كات االقتصادية لكل 24ؤالء امُلعتقلا، وتعويض 
2ا قّدم2ه لرتام2ب م2ن تريليون2ات،  خزيل2ة الدول2ة ع َّ
ومواجه2ة عجز املوازنة التي أنرغته2ا تكاليف العدوان 

عىل الي ن الذي يدخل عامه الثالث.

نقل الحكم من آل سعود إىل آل سلمان!
من الهزلية تصديُق رواية بن س2ل ان أن الفساَد 4و 
ُل  العامل الرئيي الذي يقف وراء اعتقال األمراء ناملتأمِّ
يف قائ ة األمراء والشخصيات التي اعتقلها بن سل ان، 
والت2ي تص2ل إىل نحو 11أم2رياً و38 وزي2راً ونائب وزير 
حالي2اً وس2ابقاً ورجال أع 2ال، يص2ل إىل حقيقة، بأن 
الرج2َل قا1 نعلي2اً باعتق2ال البُلية السياس2ية الفوقية 
لللظا1 الس2عودي، وملن تحت أيديهم اإلدارة العسكرية 

واملدنية وامُللكيات االقتصادية واإلعالمية الهامة. 
يف س2ياق كل2ه مؤك2د أن بَن س2ل ان ال يق2و1ُ نقط 
بع لي2ة إزاح2ة الش2خصيات والق2وى امللانس2ة له يف 
ظ2ل الحكم الس2عودي، بل يقو1 بتغيري ج2ذري يف بلية 
اللظا1 امللكي باستئصال نفوذ ُكلِّ ما لُه عالقة بالعائلة 
الحاك 2ة الس2عودية، وإعالنه2ا »م لك2ة س2ل انية«، 

حت2ى لو بقي االس2م س2عودياً ولم يتغ2ري، ن ض ونها 
»الس2ل اني« لم يعد يطابق شكلها السعودي ملذ إقدا1 

بن س2ل ان عىل 4ذه الخطوات.
نباإلضانة إىل ترسيح قائد القوات البحرية »عبدالله 
بن س2لطان« بإحالته إىل التقاعد، أَْو من تلاقلت مواقع 
التواص2ل االجت اعي نبأ وناتهم ك22 »األمري َعبدالعزيز 
بن نهد بن َعبدالعزيز آل س2عود«، والذي تحدات األنباء 
عن اش2تباكات با حراس2ه قرصه وقوات بن سل ان، 
باإلضان2ة إىل األمري »ملصور بن مقرن بن َعبدالعزيز«، 
الذي س2قطت مروحيته يف عس2ري مع طاق 2ه الحاكم 
يف إم2ارة عس2ري ووزراء، ني 2ا تحدا2ت وس2ائل إعال1 
صهيوني2ة من بيلها »يديعوت أحرن2وت« بأن »ملصور 
ٌه إىل الي ن.  بن مقرن« تم إسقاُط طائرته و4و متوجِّ

وأياً كانت املالبساُت املحيطُة نإن اللتيجة 4ي األ4م. 
ك ا تتوارد أخبار عن 4روب بعض األمراء إىل إيران وإىل 
الي ن لطلب اللجوء الس2يايس. وكله2ا أحداث تتطور يف 

سياق دعم الفرضية السابقة.

هل تدُخُل السعوديُة يف مواجهة 
مباشرًة مع إيران؟

بل2اًء ع2ىل صفع2ة الص2اروخ الباليس2تي، تواص2ل 
امل لكُة العربية الس2عودية حْشَد التضاملات السياسية 
الدولي2ة والفئوي2ة الطائفي2ة، وتح ي2ل »الج هوري2ة 
اإلسالمية« تبعاِت قصف الرياض من قبل قوات الجيش 
واللجان الش2عبية الي لي2ة، وكالعادة اته 2ت الرياُض 
طهراَن بالوقوف خل2ف 4ذا الصاروخ، ني ا صّعد وزيُر 
الخارجية الس2عودي من خطابه إىل ما س2ّ اه احتفاَظ 
بل2ده »بح2ق ال2رد«، بدور24ا إي2ران نفت كلي2ة صحة 
االتهامات، ودانع2ت عن موقفها، ني ا اعت3ت ملظ ة 
»4يوم2ن رايت2س« أن إطالق الص2اروخ الي لي جري ة 
حرب باعتباره قصفاً عشوائياً عىل مدن آ4لة بالُسكان، 
ا2م تلت ذلك بترصيح آخر مفاده ب2أن إطالق الصاروخ 
ال ي3ُر قيا1َ السعودية بفرض قيود عىل امللانذ الي لية، 
ني 2ا أعلل2ت امللدوب2ة األمريكي2ة ل2دى األم2م املتحدة 
»نيكي 4اي2يل«، أن إيراَن خرقت ق2راراِت مجلس األمن 
ال2دويل بعد1 تصدير الس2الح إىل الي ن، مس2تلدًة يف ذلك 
إىل م2ا ذكرته بعثة األمم املتحدة لدى امللظ ة الدولية أن 
الص2اروَخ كان إيران2يَّ الصلع، مش2رية إىل »عد1 وجود 

4ذا اللوع من السالح يف الي ن قبل اندالع اللزاع«.
الباح2ُث العل ي األق2د1ُ يف مرَكز الدراس2ات العربية 
واإلس2المية التاب2ع ملعهد االس2ترشاق ل2دى األكادي ية 
الروس2ية للعلو1 »بوريس دولغوف« اس2تبعد أن يحُدَث 
حاً  صدا1ٌ مبارٌش با الس2عودية وإي2ران يف الي ن، مرجِّ
أن تزيَد الس2عوديُة من ضغوِطها العسكرية عىل الي ن، 
باإلضان2ة إىل تش2ديد الحص2ار ع2ىل امللان2ذ الي لي2ة، 
ومس2تبعداً أيضاً ح2دوَث صدا1ٍ مبارش با الس2عودية 
وإي2ران، معت3اً أن ذلك س2يكوُن كاراًة عىل الس2عودية 
باملقاَرنة با القدرات العس2كرية للبلَدين، وما تواِجُهه 
السعودية من أزماٍت داخليٍة، ملها »الطائفة الشيعية« 

املضطهدة يف امللاطق الرشقية وعىل الحدود الي لية. 

* نقالً عن مرَكز الدراسات االسرتاتيجية 
واالستشارية اليمني 

طبيعة التطّورات يف السعودية وتأثرياتها على اليمن 
 »H2 ولبنان بعد صاروخ »بركان
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غاب عن املدرسة وحضر يف األرصفة!
 : عبدالرحمن مطهر- 

حسين الشدادي:
ال تقت2رُص تبع2اُت الح2رب ع2ىل الي ن ع2ىل الدمار 
والضحاي2ا، نق2د امت2د 24ذا الع2دوان ليط2اَل ُكّل يشٍء 
يف الي 2ن، ووص2ل إىل التعلي2م وامل2دارس الت2ي دمذر4ا 
العدوان، وأَيْضاً الكتب املدرسية التي غابت عن املدارس 
لطباعة أعداد ال تكفي ج يع الطالب؛ بسبب محدودية 
اإلمكانيات، وال ش2ك أن العدوان والحصار 4و الس2بب 
الرئيي يف ُكّل إشكاليّة تعاني مله الي ن، وأَيْضاً بسبب 
2ة أن ظا4رة نقص  العج2ز والتجا24ل الرس2 ي، َخاصَّ
الكتب املدرسية يف املدارس موجودة من سلوات عديدة. 

سوق سوداء وتجاهل وعجز رسمي
2ُر لهم الكتُُب املدرس2ية؛  آالُف الط2الب اليو1َ ال تتونَّ
بس2بب اللقص الكبري يف طباعة الكت2اب املدريس، ومع 
ذلك تذ24ب عىل األقل نص2ف 4ذه الك ي2ة إىل املدارس، 
واللصف اآلخر يعرُف طريَقه جيداً إىل أرصَفة الشوارع، 

ال س2ي ا يف ميدان التحرير وس2ط العاص 2ة؛ لتلتعَش 
تج2ارُة الكت2ب املدرس2ية يف الس2وق الس2وداء، يف ظ2ل 
تجا4ل وعجز رس2 ي ملواجه2ة 4ذه الظا24رة امل تدة 
لعقود ماضية، الكتاُب يباُع اليو1 بحوايل أربع ائة ريال، 
بيل ا يصُل سعر امللهج لل رحلة اإلعدادية والثانوية إىل 
ح2وايل خ س2ة آالف ريال، ويرتفع س2عُر الكت2اب أَْكثَر 
حس2ب أ4 يّة الكتاب ونُدرته والك ية املتواجدة مله يف 
السوق، يف الوقت الذي يرُنُض باعُة الكتب اإلنصاَح عن 

الجهات التي تزوُِّد4م بالكتب.
مح 2د املطري -أٌب لخ س2ة أواَلد وبل2ت، ج يُعهم 
يدرس2ون يف مراحل مختلفة- يقول لصحيفة املس2رية: 
»الح 2ُد لله بدأت الدراس2َة بعد ُجه2د وبعد تص يم من 
قي2ادة وزارة الرتبي2ة والتعلي2م وإرصار م2ن املعل 2ا 
واملعل 2ات، و24ذا لألمانة يُش2َكرون عليه2ا.. ويقول: 
إىل  للذ24اب  باك2راً  األَي222َّا1  24ذه  أواَلدي  يس2تيقظ 
مدارس2هم رغ2م الع2دوان والقص2ف، ولكلهم لألس2ف 
ة أن  يش2كون م2ن عد1 تون2ر الكت2ب املدرس2ية، َخاصَّ
الكتب التي تحصلون عليها من مدارسهم م ّزقة وليس 

يف استطاعتي رشاُء كتب لهم من ميدان التحرير«.

ويتس2اءل قائ2الً: كي2ف ال تتونر الكت2ب يف املدارس 
بيل 2ا 24ي متونرة بك ي2ات كب2رية ج2داً يف األرصَفة 

وبطبعة جديدة 12017؟.
ك 2ا التقت الصحيفُة املواط2َن مح د إدريس -و4و 
أب لس2تة أبلَاء يف مراحل دراسية مختلفة-، يؤكد أَيْضاً 
ع2د1َ قدرته عىل تون2ري كتب أواَلده الدراس2ية.. َويقول 
»أعل تل2ا إدارة املدرس2ة بأنه2ا ل2ن تت كن م2ن تونري 
الكتب، َورشاؤ4ا من الس2وق سيكلفلي مبالَغ كبريًة ال 

ة مع توقف رصف الرواتب«. قدرة يل بها، َخاصَّ

أرَْكربرَ معِرض غري شرعي للكتب املدرسية
ويضي2ف إدريس قائالً: ال أدري م2اذا أع ل، املهم أن 
يواصل األواَلد دراس2تهم »كيف 2ا كان«، ويصف ميداَن 
التحري2ر يف العاص ة صلعاء بأنه أَْك3َ معِرض بيع غري 
رشعي للكتب املدرسية التي تترّسب من مخازن مكاتب 
الرتبي2ة يف األمانة، متس2ائالً: كيف غابت 24ذه الك ية 
الكبرية من الكتب من املدارس وحرت يف التحرير؟.

ل يف امليدان املكت2ظ بالباعة  مراس2ل الصحيفة تج2وَّ
واملش2رتين؛ للتحقق من مصداقية الروايات التي حصل 
عليها مس2بقاً من أش2خاص حول بيع الكتب املدرسية 
وونرتها يف 4ذا الش2ارع بالتحدي2د، َوقال رجٌل أربعيلي 
ُص الكتَب املدرس2ية  ومع2ه ابلته الصغرية و24ي تتفحَّ
ني 2ا والد24ا قىض ن2رتًة طويل2ة يف2اِوُض البائع عىل 

سعر4ا.
يقول األب: »بسبب أزمة الكتب املدرسية التي تعاني 
مله2ا امل2دارس التي ي2دُرُس نيها أواَلدي نزل2ُت إىل 4لا، 
للس2وق؛ ألش2رتي امللهَج ال2درايس ألواَلدي، 4ذه الكتب 
الت2ي ترا4ا ملترشًة بكثرة 4لا يف حوزة الباعة ال أش2ك 
أن مصادر4ا حكومية، و4ذا األمر يدل عىل نساد وزارة 

الرتبية والتعليم. 

مدراء املدارس: ما وصل إلينا فقط 20 % من االحتياج
صحيفُة املس2رية أَيْض2اً يف إَطار اس2تطالعها وبحِثها 
عن 4ذه اإلش2كاليّة حاول2ت االلتقاَء بعدد م2ن املعليا 
للوقوف عىل اإلش2كاليّة، نكان لقاؤنا مع األس2تاذة نوال 
عبدالله طا4ر، وكيلة »مدرس2ة الُقَ يعة األساس2ية« يف 
الس2ليلة- مديرية معا باألمان2ة العاص ة، والتي قالت 
إنهم يبذلون ُجهداً ذاتياً َكبرياً؛ لسد حاجة املدرسة للكتب 

املدرس2ية، موضحًة أن ما وصلهم من الكتب من مخازن 
مكت2ب الرتبي2ة والتعليم ك ية قليلة ج2داً ال تكفي االاة 
آالف طالب ملتحقا باملدرسة، حوايل ا انية عرش كتاباً 
ل2كل طالب يف ُكّل مرحلة دراس2ية، وما وصل من كتب ال 

يفي لتغطية العجز الذي تعاني مله حالياً املدرسة.
وتضيف »نحن يف أزمة حقيقية تعاني ملها املدرسة 
باللس2بة للكتاب الدرايس ونحتاج عدداً َكبرياً مله حتى 
نغّط2ي احتياج2ات الط2الب، َونطالب الجه2ات املعلية 
بتون2ري الكت2اب املدريس، ونلاش2د املعليا تون2ريَه للا 
من أي مصدر وأية جهة؛ الس2ت رار الع لية التعلي ية، 
ب 2ا نيه الفائ2دة ألبلائلا الطالب، م2ا نعانيه من نقٍص 
يف الكتب املدرس2ية، أَْو انعدامها -لو صح التعبري- و4ذا 
ي ثل للا مش2كلة كبرية جداً، نلحن ال نستطيع أن نونر 
الكت2ب ألبلائلا الطالب الس2ت رار الع لية التعلي ية، ما 
ت2م رصنه للا من كتب من وزارة الرتبية والتعليم كانت 
نسبة بسيطة جداً ما يقارب %20 من احتياج املدرسة.

 نعتمد على املرجوع
 أم2ا األس2تاذ/ مح 2د الح اط2ي -مدي2ر مدرس2ة 
الوح2دة- نيق2ول يف حدي2ث لصحيف2ة املس2رية ب2أن 
مدرس2تَه كبقية م2دارس العاص ة صلع2اء تُعاني من 
عج2ٍز يف تونري الكتب املدرس2ية للطالب، لكن مدرس2ته 
أنض2ل حاالً من بقي2ة املدارس؛ العت 2اده عىل مرجوع 
الط2الب من الكتب -حس2ب ما يق2ول- بع2د انتقالهم 

ملراحَل دراسيٍة تالية.
ويضي2ف: نعاني من أزمة يف الكتب املدرس2ية كبقية 
مدارس العاص ة، و4ي ليس2ت مشكلة وليدة اللحظة، 
نه2ي قدي 2ة لكله2ا زادت تأزم2اً بفعل األزم2ة املالية 
الحاصلة والعدوان الذي استهدف ُكّل املؤّسسات، ونحن 
يف مدرس2ة الوحدة كان2ت تونر للا مخ2ازن الرتبية ُكّل 
س2لة %75 وكان2ت تتلاقص 24ذه الك ي2ة ُكّل عا1 إىل 
أن وصل2ت إىل %30، أم2ا اآلن نلم تص2ل حتى إىل %10؛ 
ولذل2ك نحن نغّط2ي حاجَة طالبلا للكتب املدرس2ية من 
املس2رتجع، و4ذا األم2ر نعت د عليه ملذ س2لوات، لكن 
املش2كلة أن ت2داول أَْكث2َر م2ن طاَلب2ا للكت2اب الواحد 
ة  يسبب إتالنه نيعيده الطالب وقد أتلف جزًء مله َخاصَّ
للصفوف األوىل، باللس2بة للا غطيلا مسألة العجز الذي 
كل2ا نعان2ي مله قب2ل أيا1 م2ن الكتب املس2رتجعة وما 

الكتاب 
املدرسي
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كان لديلا من كتب قدي 2ة يف املخازن والكتب املرتجعة 
التي نحص2ل عليها م2ن الطالب، و4ي سياس2ة ن يش 
عليه2ا بأن الطالب الذي يدرس لديل2ا تبقى الكتب معه 
ويس2تبدلها بأخرى علد انتقاله إىل مرحلة دراسية أعىل 
و4كذا، ومن أتلف ما بحوزته من الكتب ال يسجل حتى 
يس2لَِّم ما بُعهدته من كتب؛ ليس2تفيَد ملها طالٌب آخر، 
وال نعاني حالياً من عجز يف الكتب املدرس2ية واألوضاع 

مستقرة.

 عدم وجود آلية واضحة للتوزيع
 أم2ا نائب مدي2ر ملطق2ة التحرير، األس2تاذ نارس 
الخامري، نقال للصحيفة: إن من األس2باب الجو4رية 
لع2د1 تونر الكت2ب الدراس2ية 4و عد1 توزي2ع الحصة 
الكاني2ة لل لاط2ق التعلي ي2ة من قبل مخ2ازن مكتب 
الرتبي2ة مل2ذ أَْكث2َر من االث س2لوات تقريب2اً َواملدارس 
اعت دت برصف الكتب للطالب من املخزون لديها أَْو من 

املسرتجع لعد1 حصولها عىل كتب من املخازن.
وعن س2بب تونر الكتب املدرس2ية وبونرة يف السوق 
الس2وداء قال: تواجد الكتب املدرس2ية لدى البس2اطا 
بونرة لعد1 وجود آلي2ة واضحة ملطابع الكتاب املدريس 
وكيفي2ة توزي2ع الكتب املطبوع2ة وتح يل املس2ؤولية 
للجه2ة الت2ي ُوزِّع2ت إليه2ا الكت2ب بحس2ب األرق2ا1 

التسلسلية«.
 

حملة الستعادة الكتب القديمة
وكانت وزارة الرتبية والتعليم نّظ ت ح لًة تهدُف إىل 
حث التالميذ وأولياء األمور عىل تس2ليم الكتب املدرسية 
املس2تخَدمة لتونري4ا آلخرين. لكن بعض املدّرسا رأوا 

4ذه الخطوة »عبثية ولن تفَي بالغرض«. 
وته2دف الح ل2ة إىل اس2تعادة الكتب املدرس2ية من 
التالميذ امللتقلا إىل مراحل دراس2ية أعىل؛ لتغطية عجز 
مؤّسس2ة طباعة الكتاب املدريس الحكومية عن إصدار 
أي كتاب 4ذا العا1؛ بس2بب عد1 تونر الت ويل.. بالتايل، 
لج2أت نروع وزارة التعليم وامل2دارس يف أنحاء البالد إىل 
تج ي2ع الكتب املس2تخدمة م2ن تالميذ الع2ا1 املايض، 

وتوزيعها عىل آخرين.
أس2تاذ الرياضيات َعبدالواسع سال1، يؤكد استحالَة 
نجاح 24ذا الحل، ال س2ي ا وأن الطالب عاش2وا ظروناً 
صعب2ًة خالل األش2هر املاضي2ة، بالتايل ل2م يت كلوا من 
املحانظ2ة ع2ىل كتبه2م املدرس2ية. ويق2ول إن »بعض 
الطالب بدأوا يسلِّ ون ما لديهم من كتب مدرسية، لكن 
عدداً كبرياً ملها تالف وغري صالحة إلعادة االستخدا1«.

 العدوان أجرب املانحني على سحب املبلغ املخصص 
للكتب

الرتبي2ة  وزارة  -وكي2ل  الس2قاف  مح 2د  الدكت2ور 
والتعلي2م لقط2اع امللا4ج- ق2ال لصحيفة املس2رية: إن 
»4ذه اإلش2كاليّة لألس2ف موجودة ملذ سلوات سابقة، 
ة  لكن زادت؛ بسبب العدوان والحصار عىل بالدنا، َخاصَّ
أنه كان 4لاك مبلغ مخصص من الدول املانحة لطباعة 
الكتب املدرس2ية والذي كان حوايل خ سة ماليا دوالر؛ 
وذل2ك تح2ت ُحُج2ج وا4ية تت ث2ل يف أنلا ق ل2ا بتعديل 
امللا4ج، و24ذا غري صحيح؛ ألنلا نق2ط ق لا بتصويب 

بعض األخط2اء اإلمالئية أَْو املواضيع املذ4بية الو4ّابية 
الت2ي ت2م إدخاله2ا من قب2ل البع2ض خالل الس2لوات 

األخرية«.
وأض2اف الس2قاف أن دوَل العدوان -و24ذا معروف 
للج ي2ع- تح2اول جا4دًة إيق2اَف الدراس2ة يف مختلف 
م2دارس الج هوري2ة تحت م32رات عدي2دة، وانتظا1 
الع2ا1 ال2درايس 4و ت2ََح222دٍّ كبريٌ أمامل2ا، و4ذا يرجع 

للحرص الكبري من معّل ي ومعل ات املدارس. 

طباعة 70 مليونرَ كتاب فقط 
ويق2ول الس2قاف: إن »وزارة الرتبية ل2م تت كن 4ذا 
الع2ا1 من طباع2ة ك يات كانية من الكتب املدرس2ية؛ 
بس2بب ظروف البلد وُش2حة اإلمكاني2ات املادية، حيث 
ع للا ع2ىل طباعة نقط حوايل70 ملي2وَن كتاب ب بلغ 
ع2رشة ملي2ارات ري2ال، و24و م2ا نس2بته %20 نقط 
م2ن االحتي2اج الفعيل من الكت2ب املدرس2ية، واعت دنا 
يف تغطي2ة اللق2ص من الكتب املس2تخَدمة املع2اَدة من 

الطالب يف مدارسهم«.

 تسرٌُّب من مخازن الرتبية واملدارس
وباللس2بة لغي2اب الُكت2ُب يف امل2دارس وحضور24ا 

ة يف مي2دان التحرير،  ع2ىل األرصَفة يف الش2وارع، َخاصَّ
يقول الدكتور الس2قاف ب2أن الكتَب التي يتم بيُعها عىل 

األرصَف2ة يف الش2وارع يتم ترسيبها م2ن بعض مخازن 
الرتبي2ة ومخازن بع2ض املدارس؛ بس2بب ع2د1 وجود 
ال2وازع الديل2ي والض 2ري األخالق2ي واإلنَْس2اني ل2دى 
بعض األملاء أَْو املس2ؤولا القائ 2ا عىل 4ذه املخازن 
2ة أن الترسي2ب يت2م ع3 وس2طاء إىل  وامل2دارس، َخاصَّ

الباعة املتجولا وليس بشكل مبارش.

فساٌد من قبرَل املدارس األهلية
يش2ريُ الدكتور الس2قاف إىل أن ما ضاعف إش2كاليّة 
ت2رّسب الكتب من مخ2ازن الرتبية وم2ن بعض مخازن 
امل2دارس وليس نق2ط يف العاص ة صلع2اء وإن ا أَيْضاً 
من بع2ض املحانظات 4و الفس2اد املوج2ود من بعض 
امل2دارس األ4لية، والت2ي تحاول رشاء الكتب املدرس2ية 
من مخ2ازن الرتبية أَْو من مخازن امل2دارس بطُرق غري 

رشعية »يعلي رسقة«، حسب تعبريه.
م2ن جانب آخ2ر قال الدكتور الس2قاف: »اس2تطعلا 
ضبَْط بع2ض املدارس األ4لي2ة التي تقو1ُ به2ذا الع ل، 
م ا ش2ّجع عدي ي الض ري باالنسياق معهم، ومن 4ذه 
املدارس مدرسة » اللزييل« التي ضبطها األمن السيايس 
برسق2ة كت2ب مدرس2ية م2ن املحانظ2ات ب2دالً عن أن 
ة أن 4لاك  تش2رتيَها من مطابع الكتاب امل2دريس، َخاصَّ
ا بالبيع التجاري يف مطابع الكتاب املدريس،  قس اً خاصًّ
والقضية حالياً لدى األمن الس2يايس الذي ضبط شحلة 
الكتب وستتم إحالُة القضية للقضاء قريباً، وسللظر يف 
قضية 4ذه املدرسة التي ما زالت مفتوحًة حتى اآلن. 

اجراءات الوزارُة ملعالجة هذه اإلشكالّية
وحول اإلجراءات التي تتخذ24ُا الوزارُة ملعالجة 4ذه 
القضية يقوُل الوكيُل السقاف: »استطعلا ضبَْط الكثري 
من الش2حلات ومصاَدرة آالف الكتب من مخاِزن الباعة 
البس2اطا ع2ىل األرصَفة، من خ2الل القي2ا1 بح الت 
نجائي2ة ما ب2ا حا وآخر، وس2وف نس2ت رُّ يف القيا1 
به2ذه الح الت حت2ى القضاء عىل 24ذه الظا4رة بإذن 

الله«. 

أولياء أمور: نضطر لشراء الكتب الدراسية 
ألوالدنا من التحرير لعدم توفرها في المدارس

وكيل التربية لقطاع المناهج: يتم تسريب 
الكتب من بعض مخازن التربية والمدارس وقمنا 

بحمالت لمصادرة آالف الكتب وهناك مدارس 
أهلية تشتري الكتب من السوق السوداء

مدراء مدارس: ما يصل إلينا من مخازن التربية 
ال يكفي ونحاول تغطية النقص من المرتَجع 
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قصة العدوان والصمود
وفاء الكبسي

س2أحكي لكم وألوالدي قصًة حدات يف جهة من جهات العالم َوبالتحديد 
يف ش2به الجزيرة العربية يف بلد ُعِرَف بأنه أصٌل لكل العرب وبأنه بلد اإلي ان 
والحك 2ة، س2أحكي لك2م قصة عدوان وحيش س2انر ُش2ن عىل بل2د الي ن 
السعيد، نجعل مله بلداً ي لؤه الحزن والبؤس والقتل والدمار، نأرُس بأك لها 
أبي2دت، ومل2ازل تهدمت عىل رؤوس س2اكليها، وأش2الء األطفال واللس2اء 

تلاارت دون أي جر1 أَْو ذنب!!
إجت 2ع ذئ2اب العالم م2ع كالب العرب ونهش2وا بالدي الي 2ن، نعااوا يف 
األرض نس2اداً، نالطفول2ة وأدت، والحري2ة ُس2لبت حتى املوت2ى يف قبور4م 

قصفوا!! 
عدوان لم يبٍق ولم يذر، ُكّل يشء يف الي ن قصف ودمر كاملساجد واملشايف 
واألس2واق وصاالت األعراس والعزاء دون أدنى وجه حق أو س2بب س2وى أن 
الي 2ن 4ي آخر قالع اإلس2ال1، نأرادوا ط س 4ويت2ه اإلي انية ونهب ج يع 
مقدرات2ه، ن2كل يو1 يرتكب 24ذا العدوان مجازر وحش2ية تُل2دى لها جبا 
اإلنَْس2انية، وتخر ملها الجب2ال، وتبكي لها العيون دم2اً؛ ألن ليس لها مثيل 
يف تأري2خ البرشية، ولم يكتِف العدوان الس2عودي األمريكي الصهيوني بهذا، 
بل قا1 بحصار الش2عب وتجويعه، وذلك بإغ2الق ج يع ملانذ الحياة ال3ية 

والبحرية والجوية، نالي ن أَْصبَحت جراح نازنة دامية!!
قابل 4ذا العدوان الوحيش اله جي ال3بري ص وٌد أس2طوري، ص د نيه 
اإلنَْسان الي لي، من مزارع وعامل وموظف وطالب، وتحدى 4ذا العدوان ولم 
يس2تِكْن أَْو يتوقف، نكلٌّ واجه من ملطل2ق ع له ما با رند للجبهات باملال 
والرج2ال أَْو بقل ه الذي دانع ووج2ه العدوان ونضح زيفه وكذبه انرتاءاته، 
شعب عظيم ش2عب تح ل ما لم يتح له شعب من الصعاب، وضّحى أعظم 
التضحي2ات، ووقف صام2داً أبياً قوياً ش2امخاً بقوة الله م2ّرغ أنف العدوان 
برتاب الي ن الطا4ر نكل ما حش2د له العدوان ألش2هر من مرتزقة وس2الح 
كان املجا4د الي لي من الجيش واللجان الشعبية يلقفون ويحصدون ُكّل ما 

ج عه العدوان يف لحظة كعصا موىس.. 
شعب واجه أعتى قوة عىل وجه األرض واجه أمريكا بغطرستها وتك43ا 
وتكلولوجيتها املتطورة يف األس2لحة الحديثة نقد استخدمت يف الي ن ج يع 
األس2لحة املحرم2ة دولياً وحت2ى الحديث ملها ال2ذي لم يت2م تجربته أذ4لوا 
العالم ببطوالتهم البا4رات بل ب عجزاتهم، كيف جعلوا من املستحيل م كلاً 
صلع2وا الصواري2خ بعيدة امل2دى ابتداًء م2ن الرصخة إىل ص2اروخ امللدب1، 
وصلع2وا الطائرات من غري طيار وغري4ا م2ن الصلاعات التي أذ4لت العالم 

وأرعبت العدو.. 
كذل2ك املرأة الي لية ال نلىس دوَر4ا الكبري وص ود4ا العظيم وتضحياتها 
وعطاء24ا أال محدود، كيف قدمت نلذات أكباد24ا بقوة ص3 وإي ان كبري، 
نقد قدمت الش2هيد تلو الش2هيد تلو الش2هيد واس2تقبلته بالورد والريحان 
والزغاريد و4ي ما زالت تقول بأنها تستحي من الله؛ ألنها لم تقد1 شيئاً، ولم 
يقت2رص دور4ا عىل 4ذا بل ورندت الجبهات باملال والغايل واللفيس وصلعت 
الخبز والكعك وخرجت لوقفات ومسريات، وكذلك ح لت السالح نيد4ا عىل 
الزن2اد متى ما اس2تدعى األمر لذل2ك نهي يف أتم الجهوزي2ة، نقد أابتن أنهن 
زيلبيات العرص نالعالم سيلحلي لهن اجالالً وتعظي اً لص ود4ن وص43ن 

وعطاؤ4ن، نسال1 الله عىل جبال الص3 املاجدات.. 
ُرغم الجراح واآلال1 أزداد شعب الي ن قوتاً وص وداً وإرصاراً عىل مواجهة 

ُكّل 4ذا اإلجرا1 الوحيش.. 
4و ش2عب لي2س له مثي2ل وال يوجد إال يف الي ن ش2عب يضا24ي الجبال 
رنعًة، والحديد قوتاً، سيلحلي له العالم إجالالً وتعظي اً له ولرجاله األبطال 
األوني2اء، م2ن قدم2وا أَْرَواحه2م رخيص2ًة يف س2بيل الله للدن2اع عن األرض 

والعرض. 
وس2قط املحال تحت أقدامه2م، وأورقت الرجولة والرجال بهم، س2يكتب 
التأري2خ واللرص، نالي 2ن كانت ومازال2ت مق3ة للغزاة نق3 وس2حق 4ذا 
العدوان ب ا نيه من مرتزقة من ج يع أنحاء العالم وأسلحة متطورة، شعب 
كهذا ال ي كن أن يلهز1 شعب له إرادة وص ود وإي ان قوي راسخ وله قيادة 

ربانية حكي ة. 
الي لي2ون ملترصون وإن طغى الظال1 نش2 س نرص4م ستس2طع ذات 

صبح بإذن الله.. 
 أليس الصبح بقريب؟!

العدوان.. واألزمة النفطية المفتعَلة
حسين الشرفي

ال تلف2ك أدوات الع2دوان يف الداخ2ل من 
استهداف املواطن الي لي يف حياته ولق ة 
عيش2ه، نبعد انتعال 24ذه األدوات ألزمة 
املشتقات اللفطية، ش2هد الشارع الي لي 
اللفطي2ة  لل ش2تقات  مفاجئ2اً  انعدام2اً 
والغاز وت2ال ذلك ارتفاع يف امل2واد الغذائية 
وارتفاع أجور اللق2ل العا1 والخاص، م ا 
س2بّب عبئ2اً كب2رياً وإضاني2اً ع2ىل كا4ل 
املواط2ن الي لي يف اس2ت رار م2ن العدوان 
الي لي2ا  اس2تهداف  ملخط2ط  وأذناب2ه 

وحصار4م وتجويعهم. 

قب2ل حوايل يوما اس2تبرش اللاس بلزول 
اللج2ان املش2كلة من حك اء وعق2الء الي ن 
املغلق2ة  املحط2ات  إىل  األملي2ة  والس2لطات 
وقيامهم بضبط أصحابها وإلزامهم بفتحها 
والبيع بالس2عر السابق وأخذ التزامات ملهم 
بذل2ك إىل جانب بعض أصحاب أس2واق املواد 
الغذائية، وسط تط ا رشكة اللفط بوجود 
ك يات كانية من اللفط وتأكيد4م بأن 4ذه 
األزمة مفتعلة، إال أنلا واللاس لم نش2ا4د أَْو 
نس2 ع توضيحاً ملا يتج2دد بخصوص 4ؤالء 
التج2ار وما 4ي اإلج2راءات التي تم اتخاذ4ا 
بح2ق املتورطا؟ وملاذا الكث2ري من محطات 
الغاز والبرتول مقفلة؟ خصوصاً ونحن نرى 
طوابري الس2يارات واسطوانات الغاز امللزلية 

أم2ا1 بع2ض املحط2ات يلتظ2رون نتحه2ا 
والتزود ملها. 

ونش2ري 4لا إىل أمر مهم أيضاً لللاس و4و 
ارتف2اع تعرنة نقل ال2ركاب داخل العاص ة، 
ورب 2ا أيضاً خارجها يف الباصات وس2يارات 
األج2رة ب ختل2ف أنواعه2ا، حي2ث وصل إىل 
ضعف املبلغ الس2ابق، أي من 50-100 ريال 
للراك2ب الواحد، ونتس2اءل: أي2ن دور وزارة 
اللق2ل يف ضب2ط 24ؤالء والوق2وف إىل جانب 
املواطن لح ايته من تهبّش وظلم 4ؤالء؟ 

ألي2س األح2رى بال2وزارة تش2كيل لجان 
بالتعاون مع وزارة الداخلية واللزول إىل نرز 
الباصات وضبط املس2تغلا لألزمة الو4 ية 
واملفتعل2ة بته 2ة املس2ا4 ة يف اس2تهداف 

املواطل2ا يف معيش2تهم تلفي2ذاً ملخطط2ات 
الع2دوان، خصوص2اً وك ا س2 عت من عدد 
من س2ائقي الباصات بأنهم يش2رتون الدبة 
البرتول ب2 5600 وبعضهم ب57002، حس2ب 
ق2ول أحد24م، أي بلف2س الس2عر الس2ابق، 
والف2ارق نق2ط كونه يحتاُج بضع س2اعات 
يف اللي2ل لل س2اربة م2ن أج2ل الحصول عىل 
حاجته م2ن الب2رتول أَْو الغاز! لرينع س2عر 

مقعد الراكب إىل الضعف؟! 
ال أطيل عليك2م.. ولكن أود إخباركم بأني 
حصلت عىل معلومة من أحد السائقا تفيد 
باتفاق السائقا يف الفرز عىل رنع أجرة اللقل 
إىل الضعف، و4ذا ما يس2توجب من الجهات 
املختص2ة ردعه2م وجعله2م وم2ن يجري يف 

نلكه2م ع3ة ملن يعت3، نهم يحتاجون نقط 
تحّركا جادا وضب2ط مج وعة ملهم واتخاذ 
اإلج2راءات القانوني2ة ومحاك ته2م بصورة 
مس2تعجلة وس2ط تغطية إعالمية ملاس2بة 
ليحص2ل ردع خاص لهم وردع عا1 لآلخرين، 
ول2ن يتم ذلك إال باللزول العاجل وامليداني إىل 
ش2وارع العاص ة وضبط الس2ائقا وتّجار 
الج ل2ة وأصحاب املحطات لتج2ري العدالة 
ويح2س املواط2ن ب2أن الحكوم2ة إىل جانبه 

وموجوده لح ايته. 
التّج2ار  له2ؤالء  الدن2يء  الع 2ل  ألي2س 
وس2ائقي الباصات ي س األمن القومي لهذا 
الشعب؟، و4لا نتساءل: ما دور جهاز األمن 

القومي بهذا الصدد؟!

نصٌر من اهلل وفتٌح قريب

إن اهلل ُمخِرٌج ما تحذرون

فاطمـــة حسيـــن 
4ك2ذا أعلله2ا الش2عب الي لي أم2ا1 العدو 
املتغط2رس، وأما1 العال2م بأك ل2ه، قائالً لهم 
الص 2ود  الص 2ود، وال س2وى  خي2اري 24و 
خياري، مه ا َعُظَم بي البالء، ومه ا اش2تدت 
األزم2ات، ومه ا عُظ ت التضحيات، س2أبقى 

صامداً جيالً بعد جيل حتى يو1 القيامة.
نأنّى الشعُب الي ليُّ الذي ال ي كن أن يركع 
أَْو يخضع سوى لخالقه، ولن أرىض أبداً بحياة 

العبودية لحفلة من املستك3ين. 
نأنا اإلنَْسان الذي خلقلي الله حراً، وجعللي 
عبداً له وحده، وأكرملي عىل س2ائر مخلوقاته، 
نكي2ف ب2ي اآلن أن أكون عبداً م ل2وكاً لُحثالة 
م2ن الب2رش ل2م يعرن2وا م2ن 24و خالقه2م، 
حيوانات وحش2ية ع2ىل 4يئة ب2رش، يجعلون 

م2ا تحتهم حرشات، و4م ليس2وا إالّ ماء مها 
خلق2ه الل2ه، يتعالون عىل خالقه2م بج3وتهم 
ومكر24م، ولكّن الله خري املاكرين، أمر4م الله 
بع 2ارة أرضه لكلّهم أنس2دو4ا، والله ال يحب 
املفس2دين، يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكّن 

يأبى الله إالّ أن يتم نوره ولوكره الكانرون.
ني2ا أيتها اللطف2ة املتك3ة أرجع2ي إىل ربك 
قب2ل أن تقويل يا ليتل2ي كلت تراب2اً، وتغلا يف 
اللار و4ي تفور، نتق2ويل لخزنتها أُدعوا ربكم 
يخف2ف علا يوماً م2ن عذابه2ا، نيجيبوكم ألم 
يأتكم نذير، نتجيبا بىل ولكن كذبت، نيقولوا 
قد اعرتنتي بذنبك نس2حقاً ألصحاب الس2عري، 
نق2د كلتي تأكلا الرتاث أكالً ملا، وكلتي تحبا 
امل2ال حباً ج 2ا، وكلتي تقتل2ا الذين يأمرون 
اللاس بالقس2ط، نهذا جزاؤك ذلك ب ا عصيتي 
وكلت2ي تعتدين، نالل2ار مثواك إىل ي2و1 الدين، 

يو1 ال يلفعك نيها ال مال وال بلون، وس2يكون 
ب2رشاك 24و الع2ذاب األلي2م، ُكّل 24ذا وأَْكث2َر 
ستش2ا4ديله أيَّتُها اللفوس املتك3ة واملتج3ة 
عىل 24ذا الش2عب الضعيف، ال2ذي حاربت وه، 
ألنه رنض العبودية لك2م وألربابكم، قتلت وه، 

وحارصت وه، ودمرت وه.
لكن ماذا اس2تفدتم؟ لم تجل2وا إالّ الهزي ة 
والخ2رسان، نه2ذا الش2عب الي لي مل2دة االاة 
أع2وا1 و4و م2ازال صامد، وصاب2ر ألنه مؤمن 
بوع2د الله وب2رش الصابرين، وبوع2ده باللرص 
والظفر لعباده املؤملا، نإذا اش2تدت عىل 4ذا 
الش2عب، نال ب2د أن يفّرجه2ا الله ع2ىل عباده 
املس2تضعفا، وليلرصنه2م الل2ه إن2ّه عزي2ٌز 
حكي2م، ني2ا أيُها الش2عب 24ا ق2د جا4دتم يف 
س2بيله، والله وعد املجا4دين يف س2بيله بلرٍص 

مله ونتح قريب. 

أسماء الشهاري
كم 4ي مرعب2ة تلك املديل2ة، ُكّل يشء نيها 
مخي2ف، يقال إن رجالها قابض2و األرواح، وأن 
بإْمَكانه2م أن يلس2فوا م ال2ك ويلهو24ا من 
الوجود وأن يزيلوا إمارات وسالطا ويسوو4ا 
بالرمال، وأطفالها ليس2وا كبقية األطفال؛ ألن 
األع ار الفعلية لهم أك3 من أع ار4م الزملية 
بكث2ري، وأنه2م يعادل2ون الرج2ال األش2ّداء يف 
أنعالهم، ونساؤ4م 4ي من تخرج أمثال 4ؤالء 
وتربيهم عىل مثل ذلك، وبيوتهم كأنّها مساكن 
ل2ألرواح التي تق2در أن تجتاَز األمي2ال البعيدة 
وتخ2رتق الح2دود وتص2ل إىل وراء الكوالي2س 

املخيفة.
وأم2ا أحجاُر4ا ورمالُها نهي ليس2ت عاديًة 
كغري24ا؛ ألنه2ا تب2دو ك 2ا ل2و أنه2ا تتح2رك 
استلفاراً وِغريًة، سرتا4ا إن دققت جيداً كأن ا 
يس2كلها جاّن وكأنها يف حالة تأ4ُب؛ ألن تشن 
ح ل2ة عس2كرية مباغتة نتخط2ف أرواح من 

ليس لديهم إنَْسانية.
4كذا يُق2ال بل 4ك2ذا يرا24ا مج وعٌة من 
األبّال2ا )ُرع2اة األبل( الذي2ن يقطلون ملاطق 
صحراوي2ة مزخرن2ة بالبالس2تيك ومع 2ورة 
بزج2اج مزركش بي2د أن العقليات الصحراوية 
الجام2دة واملتحج2رة 4ي التي ال ت2زال طاغية 

عليهم بقوة.
معرونة با أ4لها أنها مديلة الس2ال1، لكن 
أولئ2ك ال يرونها كذل2ك، نهي تؤرقه2م ويزور 
س2اكليها عتاولتُُه2م ليش2لوا عليه2ا حرب2اً يف 

األحال1. 
اقصف2وا ُكّل يشء نيه2ا. أبي2دوا أ4له2ا. ال 

ترتكوا حجراً وال شجراً وال حتى رمالً.
أما عن الرمل ناقصف2وه املرة تلو املرة؛ ألن 
األرواح األصيلة تلبت نيه مع ُكّل مرة يقصف.
أعللو24ا ملطقًة عس2كرية وس2احة حرٍب 
يلع2ن ح 2الٍت  نيه2ا  م2ا  ُكّل  مفتوح2ة؛ ألن 

مفضوحة.
الس2اكلون خل2ف الح2دود املتأمرك2ة 24م 

السبب، نعم 4م الس2بب يف ُكّل يشء و4م وراء 
تهديد املهلكة.

لم يكونوا ي تلكون أس2لحَة دماٍر شامل وال 
مخططاً لرشق أوسٍط جديد وال حتى ك ا يُقال 
إن لهم ارتباطات بقوى إقلي ية تهدد الجوار.

لكن!
ملاذا ج2اء ُكّل 24ذا الرعب وح 2الت اإلبادة 

الج اعية واالستلفار؟
إنه بس2بب م2رشوع كرامٍة ج2اء ملا4ضاً 
ملش2اريع الع ال2ة واالس2تع ار، ن2رصخ املأل 

ملهم أن حاربوا ذلك املرشوع.
امش2وا واص3وا عىل ع التكم وانحطاطكم 
حتى ترىض علكم قوى الهي لة واالستكبار.

أال تعرن2ون أنه مرشوٌع مكت2وٌب له اللرص 
حتى وإن بدا يف ظا4ره سل ياً؟

إال أن2ه يوق2ظ األُّمة م2ن التبعي2ة والغفلة، 
لتعود لها القيادة وتصبح لها الريادة. 

بس2بب ذلك اجت ع األعداُء والع الُء وتوّحد 
تحالفهم ع2ىل: أن أوقفو24م أَْو اقضوا عليهم 
قب2ل أن يصلوا ب 2رشوع يح 2ل يف باطله ُكّل 

الخط2ر والتهديد وقد ت 2ت محاربته ملذ زمٍن 
بعي2د، نإن ت2م له اللج2اح وظهر ل2ه الت كا 
والفالح س2قطت ج ي2ع خططك2م وأمانيكم 
وذ4بت ُكّل مشاريع 4ي لتكم أدراج الرياح. 

اقتلوا أ4ل تلك البل2دة وأبيدوا املديلة وأ4لها 
أج ع2ا وال تبق2وا مله2م أح2داً ن له2ا كان 

امللطلق، وكم نشعر نحو4ا بغيض وحلق. 
و4ك2ذا قال الش2يطان األك3 لرعاة الش2اه 

املستك3ين. 
وألنه مرشوع قرآن2ي قد كتب الله له الغَلبة 
والت كا مه ا اش2تدت رياح الظلم وعصفت، 
ول2و تعاقبت الس2لون، نهو لم يع2د محصوراً 
ع2ىل أ4ل تل2ك املديلة بل إن ُكّل أ24ل اإليَْ ان يف 
ُكّل مكان من بلد الحك ة قد ترشبه قلبُه بيقا 
راس2خ، نهيهات ل2ه أن يهز1 حت2ى لو اجت ع 

عىل حربه ُكّل املدعا.
»إن الله مخرج ما تحذرون«.

»والله غالٌب عىل أم2ره ولكن أكثر اللاس ال 
يعل ون« 

»ولتعلُ ّن نبأُه بعد حا«. 
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الصورة التي يتمناها عمالء أمريكا والخليج

يحيى قاسم المدار
صحيٌح أنكم أنزعتم أبلاَءنا وأخفتم 
ع2ىل  نزع2اً  اآلب2اء  وأر4بت2م  أطفالل2ا 
أبلائه2م، م2ن أن تقتله2م صواريخك2م 
الطائش2ة بطيش عقولكم ونفوس2كم 
امللحط2ة، صحيح 24ذه الص2ورة التي 
يريد24ا ح2زب اإلص2الح التكف2ريي يف 
أطف2ال وش2باب الي ن الذي2ن عرنو4م 
أخالقه2م  ودن2اءة  حطته2م  وعرن2وا 

نرنضو4م إىل غري رجعة.
نعم 4ذه الصورة التي يت لا4ا ع الُء 
الس2عودية ويعكف2ون  أمري2كا وخ2دا1 
عليه2ا نرح2اً ويرقصون س2عادًة، أولئك 
الذين ارتهلوا لها س2لواٍت حتى داس2تهم 
بأحذيتها التي ظل2وا يلعقونها ليَل نهاَر، 
وعكفوا عىل مس2حها وتلظيفها وطليها 

بَع2َرِق وجو4هم املكفهرَّة، س2لوات و4م 
يعيشون تحت رح تها ومن خري4ا اللتن 
املدن2َّس ي دحون والَة أمور4ا وي جدون 
أن2كاَر الو4ابي2ة التي ال تع2رف إال القتل 
والتكف2ري وال تتجاوز عقولُه2م َحدَّ تعدد 
اللساء وعشق اللكاح بُصَوِره وأشكاله..
24ل أعجبتكم 4ذه الص2وُر ألطفاللا 
أمري2كا  طائ2راُت  قصفته2م  أن  بع2د 
والسعودية واإلمارات عشاق الد1 وقتَلة 
الطفول2ة واإلنس2انية الذين اس2ت رأوا 
دم2اَء األبري2اء يف مئ2ات املج2ازر الت2ي 
ارتكب2ت بح2ق األطفال واللس2اء يف ُكّل 

ملطقة يف الي ن؟!..
أم2ا يكفيكم أيها الجبل2اء ما يعانيه 
الي لي2ون م2ن الفقر والج2وع واملرض 
أدواتك2م  إلي2ه ع32  ال2ذي أوصلت 2وه 
الشيطانية يف البالد؟، أما كفتكم دموُع 

4ذه ال3اعم التي ال تعلم شيئاً عن سبب 
عدوانك2م الظال2م ولم تفقه بعُد س2بَب 
حربك2م العدوانية الظاملة عىل الش2عب 

الي لي املظلو1 املضطهد؟!..
إن كلت2م تظل2ون أن 24ذه املش2ا4َد 
ستُفتُّ من عضد الي ليا نتبًّا لكم، وإن 
ظللت2م أنها س2تهز1 نفوَس2لا الكري ة 
والحرة نإنكم مخطئون، تالله لن نعوَد 
إىل زم2ان الوصاي2ة واالرته2ان لق2وى 
االس2تكبار مه 2ا كان الث 2ن وعظ ت 

التضحيات..
ا 2َن  س2تدنعون  أنك2م  واعل 2وا 
الي لي2ة  الدم2اء  أنه2ر  يف  س2باحتكم 
ج اجَ كم وأجس2اَمكم التي لن تقبَلها 
أرٌض ولن تكوَن إال لق ًة سائغًة لبطون 
الكالب الضال2ة.. ال َرَقأَْت لكم دمٌع أيها 

الجبلاء.

َتْيٌه سعودي غير مسبوق
علي أحمد شرف

اللظ2ا1ُ الس2عوديُّ يف 24ذه األيا1ِ ال يب2دو مس2توعباً لكثري من مجري2ات األمور، نقد 
تطايرت ش2ظايا سياس2اته العدوانية يف ُكّل مكان، دون أن تستثلي أحداً، قريباً أَْو بعيداً، 

باستثلاء مشغله األمريكي الذي سيحلب ُكّل يشء، قبل أن يذبح البقرة.
يف الي ن تواصلت مسلس2الُت جرائ ه اليومية، حي2ث ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة 
العدوان الس2عودي األمريكي بحق الصيادين يف محانظة الحديدة إىل 9 ش2هداء وس2بعة 
جرحى جراء اس2تهداف طائرات العدوان بغارتا ليل الج عة ألربعة قوارب صيد وس2ط 
البح2ر بجزي2رة )البوادي(، دون أي س2بب، لتت ثل مقول2ُة الصياد الي ل2ي واقعاً، نحا 
يخُرُج إىل البحث عن رزقه يف عرض البحر يقول: الخارج إىل البحر مفقود والعائد مولود!
وتزامل2ت 24ذه الجري 2ة يف ع2رض البحر مع اس2تهداف ط2ريان العدوان الس2عودي 
األمريكي حارة الصعدي يف العاص ة صلعاء، ما أّدى إىل إصابة عدد من املواطلا وتدمري 
أربعة ملازَل بالكامل وترر امللازل املجاورة، وإنزاع اللساء واألطفال، الذين قىض كثريٌ 

ملهم ليلته يف املستشفى.
كل 4ذه الجرائم تجري يومياً دون أيِّ خجل من استهداف املدنيا اآلملا يف ملازلهم؛ 
ركوناً عىل اللفوذ الدويل لل ال السعودي، الذي يجعل من استهداف الصيادين واملدنيا يف 
بيوته2م يف صلعاء أمراً مغ وراً إعالمياً، بيل ا اس2تهداُف مدارج مطار امللك خالد يف إطار 

الرد الي لي الباليستي جري َة حرب ُمدانة من املجت ع الدويل امللانق.
4ذه الهس2ترييا والتصعيد العس2كري يف الي ن ليس2ت ُكلَّ الص2ورة، نجوانُب التخبط 
الس2عودي األمريكي املسعور متعددٌة، جراء تساُقط مش2اريِعهم يف امللطقة، نك ا مثّلت 
الس2يطرُة الس2ورية عىل مديلة البوك ال الحدودية س2قوطاً لداعش الو4ّابية يف س2وريا 
تس2ري داع2ش يف ذات الطري2ق يف العراق، حيث أعلل2ت القيادُة العراقي2ُة لع ليات تطهري 
الجزيرة وأعايل الفرات يو1 الس2بت عن بدء القوات األملية ع لية واس2عة لتحرير ناحية 
الرمانة وقضاء راوة غربي محانظة األنبار من س2يطرة »داعش«، ويأتي ذلك بعد ت كُّن 
القواِت األملية والعشائر والحشد الشعبي يف العراق خالل األيا1 املاضية من تحرير مديلة 

القائم وناحيتَي العبيدي والكرابلة.
س2قوُط داعش لم يكن مؤملاً لُرعاة املرشوع الس2عودي األمريكي يف امللطقة نحس2ب، 
بل س2بّب لهم نقداَن التوازن ك ا 4و ملحوظ، نقد تكرر أس2لوب االس2تدعاء الس2عودي 
املس2تعَجل لق2ادة وزع اء م2ن أجل إم2الء املواقف عليهم ب2دون خجل، ن ن اس2تدعاء 
الحريري وإعالن اس2تقالة حكومته، إىل اس2تدعاء مح ود عباس الرئيس الفلس2طيلي، 
حيث تم أمُر عباس بتبلِّي »صيغة الس2ال1« التي يوش2ك الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

عىل عرضها، أَْو االستقالة.
عب2اس كان حظ2ه أنض2َل من ح2ظ زميله الحري2ري، ال2ذي ال يزال يف ُحك2م اإلخفاء 
القرسي، الذي تخجل املؤّسس2ات الدولية عن املطاَلبة بكش2ف مصريه، أَْو إعادته إىل بلده 
لبلان، إىل نرنس2ا باعتباره يحِ ُل جلسية نرنسية، وقد نقلت بعُض املصادر الفرنسية يف 
وزارة الخارجية أنه من امل كن طرح موضوع جلس2ية الحريري الفرنسية يف حال قررت 
باريس الع َل باتجاه خروج الحريري من السعودية، وبانتظار ما سيفعلُه لبلان يف سبيل 
الضغ2ط عىل الس2عودية لإلنراج عن رئيس وزرائه، نبعد أن أعل2ن حزُب الله رصاحًة أنه 
يعت32 الحري2ري يف ُحكم املس2لوب اإلرادة والحرية وال حكم ملا يص2ُدُر عله، خرج مكتُب 
اإلع2ال1 يف رئاس2ة الج هورية اللبلانية ببي2ان أناد أّن رئيس الج هورية الع اد ميش2ال 
ع2ون أبل2غ مراجَع رس2 يًة محلية وخارجية بأن الغ وض املس2ت ر ملذ أس2بوع والذي 
يكتل2ف وضع رئيس مجلس الوزراء س2عد الحريري ملذ إعالنه اس2تقالته، يجعل ُكّل ما 
صدر وي كن أن يصدر عله من مواقف أَْو خطوات أَْو ما يلسب إليه، ال يعكس الحقيقة، 

وبالتايل ال ي كن االعتداد به.
الس2عودية كّررت ما نعلته يف العا1 2006 من حث وتحريض إلرسائيل من أجل رضب 
ح2زب الله يف لبلان، ولكن ال يبدو أن إرسائيَل س2تكرُِّر ما نعلت2ه مرة أخرى، ناإلرسائييل 
يتعلم من تجاربه الفاش2لة بخالف تابعه الس2عودي، نس2قوط 4000 صاروخ من حزب 
الل2ه عىل »إرسائيل« خالل 33 يوماً، وإجبار الث اإلرسائيليا للعيش يف املالجئ ليس أمراً 
بالس2هولة نسيانه، باإلضانة إىل الشلل االقتصادي ش2به الكامل حيلها، الذي لوال الدعم 

الكبري من الغرب ملا تعاىف بعد الحرب برسعة.
صحيفة »4آرتس« الصهيونية ذكرت يف تقرير لها مؤخراً أن حزب الله مسلح تسليحاً 
جي2داً، واأل4مُّ من ذلك أن العديد من صواريخه تح ل رَؤس2اء حربي2ة أقوى بكثري وأكثر 
دق2ة م ا كانت علي2ه يف عا1 2006، باإلضانة إىل أن ترس2انة حزب الله تش2 ل طائرات 
ب2دون طيار، وصواريخ أرض - بحر أيضا، و4و األمر الذي ال يلفع معه اس2تك ال القبة 
الحديدي2ة، التي ص  ت إلس2قاط الصواريخ قص2رية املدى، وال إدخ2ال ملظومة مقالع 
ديفي2د وملظوم2ة »الس2هم 2«، املص 2م الع2رتاض صواريخ بعي2دة امل2دى والصواريخ 
الباليس2تية، وتضيف الصحيف2ة أنه من اللاحية الجغرانية ن2إن »إرسائيل« بلد صغري ال 
توج2ُد نيه ملاطُق نائية، م ا يعلي أن مرانق الطاقة واملياه وإنتاج الغاز الطبيعي وجزء 

كبري من الصادرات ستتوقف جراء خوض حرب صاروخية طويلة األمد.
حتى يف الداخل الس2عودي الذي يشهد ح الِت اعتقاالت غري مسبوقة يف تأريخ امل لكة 
الس2عودية، لم تقت2رص عىل إعالميا، وال عىل ُدعاة وعل 2اء، وال عىل بعض اللانذين، بل 
نال2ت من اللحم الحي ألرسة الحكم، وطالت العرشات من األمراء، ومعاونيهم، و4و األمر 
ال2ذي يجعل من املوقف العائيل الس2عودي موقفاً مهدداً مرسعاً نح2و الفلاء، حيث يذكر 
متابع2ون مل2ا يحصل يف الداخل الس2عودي بأن الي2د األمريكية 4ي الت2ي تتَح22ّرك وليس 
يد ابن س2ل ان، حيث يه2دُف األمريكي بالدرجة األوىل إىل ابتزاز حكا1 الس2عودية لرسقة 
ارواتها وصوالً إىل الحصول عىل مئات مليارات الدوالرات مقابل ح اية 4ذا اللظا1 العفن 
والع ي2ل للع2دو، وما حص2ل كان من ض ن خطة ج2رى االتفاق عليها با ابن س2ل ان 
وصه2ر الرئي2س األمريكي جاريد كوش2لري خالل الزي2ارة التي قا1 به2ا األخري قبل نرتة 
قصرية إىل الرياض، حيث طلب كوش2لري من ابن س2ل ان أن يدنع نظامه مئات املليارات 
مهرا للعرش الس2عودي الذي يريد ابن سل ان امتطاَءه، حتى أن مستشار ترامب عرض 
كيفي2ة تأما 24ذه األموال ع3 مص2ادرة اروات ع2رشات األمراء الس2عوديا، يف مقابل 

التغطية الكاملة من قبل االدارة االمريكية لهذه اإلجراءات، و4و ما يحصل نعالً.
الس2عودي التائه س2يجُد نفَس2ه يف نهاية الزقاق املظلم الذي يس2ري نيه أما1 ساطور 
الج2زار األمريك2ي، وبعد أن تخب2ط يف ُكّل امللطقة ب2رشه وقبحه، وأوص2ل األذى عىل ُكّل 
مكان، ال س2ي ا إىل جريانه يف الي ن، بعد أن يستلفَد ما ي كن أن يقدمه ملشغليه سيقول: 
أكل2ت يو1 أكل الثورة األبيض، ورب ا لن يقول ش2يئا، نهو ال يعي وال يفهم عىل ما يبدو، 

بل سيلطلق إىل حتفه كاملخ ور دون وعي وال بصرية.

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

كيف يمكن رد العدوان اإلرهابي السعودي على 
اليمن يف عالم أعمى أمام الدماء؟

الي لي واللجان الش2عبية ببس2الة وص ود ونجاح 
يستحقُّ اإلكباَر واالجالَل؟. ما الع ُل غري ردع العدوان 
ب2كل أن2واع الصواريخ الي لي2ة، ب ا نيه2ا الصواريخ 
الباليس2تية االس2رتاتيجية؟. م2ا الع ل غ2ري التفكري 
الج2اد يف املبادرة إىل تحرير الي 2ن باعتباره مفتاَح ُكّل 

ِسْلم وكل حرب؟.
4ذه رس2التُلا اس2رتاتيجية موجهة بالدرجة األوىل 
السياس2ية  الق2وى  الدولي2ة وكل  ُكّل املؤسس2ات  إىل 
والش2عبية املطالبة بالعدالة والس2ال1 يف العالم. و4ي 
موّجه2ة إىل محور املقاومة بالدرجة الثانية. ومفاد4ا 
أن التس2ويات اإلقلي ية الش2املة يف الرشق األوس2ط 
وتج2اوز مرحلة اإلر24اب والدمار وإيق2اف ُكّل أنواع 
الع2دوان عىل الش2عوب املظلوم2ة وتف2ادي أية حرب 

تدمريية محت لة يقو1 عىل 4ذا املفتاح الي لي. 
األمريكي2ة  الر4ان2ات  ُكلَّ  أن  الق2ول  نان2ِل  وم2ن 
الس2عودية ع2ىل ب2اب املل2دب ومضيق 4رم2ز تجارياً 
وعس2كرياً وكذل2ك ر4ان2ات الكي2ان اإلرسائي2يل عىل 

املتوسط طاقياً وعسكرياً. 
وباملقاب2ل ُكّل الحق2وق الس2ورية واللبلاني2ة عىل 
س2واحله ا واأل4 ية االس2رتاتيجية للبحار الخ س2ة 

باللس2بة لكل من إيران وروسيا التي غاصت ع يقاً يف 
املياه الدانئة باملعاني التقلية العسكرية واالسرتاتيجية 
)روس2يا( وبل2وغ إي2ران مرحل2ة التهدي2د الوج2ودي 
للكي2ان اإلرسائي2يل. 24ذا دون أن ندخ2َل يف تفاصي2ل 
القوات البحرية املتلازعة وأس2لحتها ومقدرات قوتها 
االس2رتاتيجية واس2رتاتيجياتها العس2كرية. ودون أن 
ندخل يف تفاصيل امللاورات من ُكّل األطراف وتفاصيل 
وجود األس2اطيل وحركتها ض 2ن االتفاقيات وض ن 

البلطجة الدولية االستع ارية.
يف ي2و1 م2ن األي2ا1، ُربَّ ا قبَل س2لة ُكلَّا ع2ىل ِقلاة 
امليادي2ن يف برنامج آخر طبع2ة. يف نهاية كالملا قلت 
إنه إذا لم تلفع امللظومة الروس2ية وتطورت األوضاع 
إىل التد24ور، ال ب2د م2ن قص2ف القواعد العس2كرية 
األمريكي2ة يف الخلي2ج. معل2و1 أن قواعد24م 4ل2اك 
4ي التي تحدد سياس2ات ملطق2ة الخليج العدوانية 

وترسم ُكّل يشء. 
إن خلط األوراق ال يأت2ي إال بهذه الطريقة. وأيضاً، 
نضيُف اليو1َ، املعركة البحرية االس2تباقية ال بد من أن 
تلطل2َق اليو1 قبل الغد من الي ن بالذات وإذا لم يكّفوا 

يجُب أن تشَ َل املتوسط، وأبعَد.
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منطق الباطل جهل مرتاكم ال يخلق وعياً ومن يستنريوا بنور اهلل تزكوا نفوُسهم ومداركهم ويمتلكوا الحكمة
برنا مج رجال اهلل: من ملزمة ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى       الجزء الثاني 

 : خاص:

س�بق وأن تحدثن�ا ع�ن ما قاله الش�هيُد 
القائُد س�الُم الل�ه عليه من حقائ�َق ووقائَع 
تبني لن�ا من هم أعداؤن�ا ورشح لنا واقعهم 
وم�ا الذي يج�ب علينا القيام ب�ه كي نواجَه 
مكائدهم ونُبِطَل مكرهم ونصّحح ما حّرفوه 
وزيّف�وه، ُكّل ه�ذا وفق�اً للرؤي�ة القرآنية، 
بحي�ث تزيدنا وعياً وبصرة وتجنبنا أن نقَع 
يف أخطائه�م، وتدفعن�ا إىل إصالح ش�ؤون 
حياتنا؛ لنكون أه�الً لنرُصة الحق وإنصاف 

املستضعفني.
ويف الج�زء الثان�ي يف مح�ارضة “ول�ن 
ترىض عنك اليهود وال النصارى”س�نتناول 
بع�َض صفاتهم ونفس�ياتهم وكيف وّجهنا 

القرآن الكريم للتعامل معهم.

حتى ال نكون مثلهم
م�ن طباِع اليهود والنص�ارى كما أخربنا 
القرآن الكريم أنهم سّماعون للكذب، وعادًة 
ما يظه�ُر الكذب بث�وب الص�دق، والباطل 
أحياناً يرتدي رداء الحق فيظهر بثوب الحق.

ويف ذات املوض�وع يقول الش�هيد القائد 
يف محارضت�ه “ولن ترىض عن�ك اليهود وال 
النص�ارى” إن الله قال ع�ن اليهود يف أنهم 
يلبس�ون الحقَّ بالباطل، الباطل يقدمونه يف 
ثوب الح�ق }يَُحرُِّفوَن اْلَكِلَم َع�ْن َمَواِضِعِه{ 
)النس�اء: م�ن اآلي�ة46( }يَْكتُبُ�وَن اْلِكتَاَب 
ِبأَيِْديِه�ْم ثُ�مَّ يَُقولُ�وَن َه�ذَا ِمْن ِعن�ِد الّلِه{ 
)البقرة79( وما ه�و من عند الله؛ ألن هناك 
يف الس�احِة الكثرَ م�ن الناس ممن يس�مع 
ال�كالم ويتعام�ل مع ما س�مع؛ ألن�ه يكون 
لديه خلفية مس�بقة يستطيع من خاللها أن 
يعرف بطالن ما سمع، وإن نُسب إىل الله، أو 
نسب إىل نبي من أنبيائه؛ ألنه قال عن أولئك 
أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون 
هو من عند الله، ألم يقدموه باس�م الله وأنه 
من عن�ده، يقولون للناس ه�ذا من عند الله 
وما هو من عند الله }َويَُقولُونََعىَل اللَِّه اْلَكِذَب 

َوُهْم يَْعَلُموَن{ )آل عمران: من اآلية75((.

وتساءل الشهيد القائد
 وق�د تس�اءل الش�هيد القائد يف س�ياق 
حديث�ه: )فكيف تس�تطيع أن�ت أن تعرَف 
أن ه�ذا اليشء من عند الل�ه، أو أنه ليس من 
عن�د الله؟. مث�الً يف القرآن الكري�م - وهي 
قاع�دة ثابت�ة عندأه�ل البي�ت - أن�ه كتاٌب 
يج�ب أن يع�رض عليه أي يشء ينس�ب إىل 
الله، س�واٌء أكان حديثاً قدس�ياً أو ينسب إىل 
رس�وله )صلوات الله عليه وعىل آله(، أما من 
يتدب�ر القرآن الكريم، من يتأمله؛ ألن القرآن 
حقائق، هو من يكتش�ف أن ذلك الذي نسب 
إىل الرسول )صلوات الله عليه وعىل آله( وإن 

قال املحدث الفالني إن س�نده صحيح وأنه 
رواة الثقة عن الثقة س�تقطع بأنه ليس من 
عند رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(.

أَولس�نا نس�مُع حديَث ]ش�فاعتي ألهل 
الكبائ�ر م�ن أمت�ي[ أن�ه حدي�ث صحيح، 
ويكتبون�ه بالذه�ب أو بالنحاس بخط كبر 
فوَق باب من أب�واب روضة النبي )صلوات 
الل�ه عليه وعىل آله(، فالكثر من الناس؛ ألنه 
يف أوله قال رس�ول الله، أو عن رس�ول الله؛ 
بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول الله 
ومصدق س�يقول: إذاً هذا قاله رس�ول الله، 
نفق عنده. مل�اذا انطىل عليه ه�ذا الباطل؟؛ 
ألنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم 
الت�ي تجعل مث�ل ذل�ك الحديث مث�ل تلك 
العقيدة ال يمكن أن تكوَن منسوبة إىل النبي، 

ال يمكن أن تكون منه أبداً(.

تطور الزمان.. فهبطنا معه ليحكمنا 
الباطل 

َوقد نّوه س�الم الله عليه  إىل  الحالة التي 
وص�ل إليها الزعم�اء وكي�ف يتعاملون مع 
شعوبهم، حيث قال: )تطور الزمان، وهكذا 

الباطل يتطور، لكن باتجاه تحت إىل أس�فل 
إىل الحضي�ض حتى أصبح�ت القضية اآلن 
أنه أي زعيم م�ن الزعماء ال يحتاج يف تلميع 
نفس�ه يف أن يوج�د لنفس�ه والء يف نف�وس 
الن�اس، ال يحتاج إىل الجان�ب الديني بكله، 
وإذا قلن�ا ه�و ال يحت�اج إىل الجانب الديني 
فم�اذا يمك�ن أن يقدم لآلخري�ن؟ اآلخرون 
نح�ن هبطنا أيضاً مع الزم�ن، هبطنا أيضاً؛ 
فنحن لم نعد ننظر إىل الش�خص من زاوية 
الدي�ن أب�داً، اختلف�ت املقايي�س, اختلف�ت 
املعاي�ر لدرجة أنه أي زعي�م من الزعماء ال 
يحتاج أن يضفي عىل نفس�ه رشعية دينية، 
يمكن أن نق�ول رشعية ديمقراطية مثالً، أو 
رشعية وراثة امللك، أنهم بيت ملك يتوارثونه 
واح�داً بعد واحد، وهذا حق مطلق لهم ليس 

ألحد غرهم فيقبل الناس.
يف أن يوجَد لنفس�ه والءات الناس، وهذه 
ه�ي تربي�ة الباط�ل، تربية الباط�ل تجعل 
الن�اس يخلدون إىل األرض، ويضعون صفر 
ع�ىل الدين بكله، وما لديهم م�ن قيم الدين، 
أوممارس�ات ديني�ة إنم�ا ه�ي عب�ارة عن 
م�وروث تعودوا عليه وألف�وه، يكون الجهل 
بالدي�ن مطبق�اً ع�ىل الن�اس، وإن كانوا ال 

يزالون يمارس�ون ش�كليات من�ه، فيكتفي 
بأن يقدم للناس�حديثاً يتعل�ق بمصالحهم 
الش�خصية، منج�زات، مش�اريع، تنمي�ة، 

عبارات من هذه.
ألي�س هذا ه�و م�ا يس�تخدمه الزعماء 

وامللوك يف عرصنا هذا؟(
وأض�اف الش�هيد القائ�د يف حديثه عن 
الزعم�اء قائ�الً: )أمكنه�م أن يع�ودوا إىل 
األس�لوب الذي عمله فرعون م�ع قومه أيام 
م�وىس، الحديث عن مظاه�ر امللك، الحديث 
ع�ن مقام�ه باعتب�اره رم�زاً، الحديث عن 

املنجزات، الحديث عن وعود كثرة(

الباطل ال يخلق وعياً 
َوقد أوضح س�الُم الله علي�ه كيف يكون 
ح�ال الن�اس اذا انس�اقوا إىل الباطل حيث 

قال: 
)الباط�ل إذا انس�اق الن�اس معه منطق 
الباطل ال يخلق لديك وعياً أبداً إنما هو جهل 
مرتاكم؛جه�ل يرتاك�م داخل نف�وس الناس 
فيصبح�ون أيضاً ال يب�رصون؛ ال يبرصون 
أيض�اً أن مثل ذل�ك ال يمك�ن أن يصدق يف 

وع�ده أو عىل أقل تقدي�ر أنه من املحتمل أن 
ال يفيبوعوده(.

تأمل كتاب اهلل لتعلم ما يف خفايا 
النفوس 

لك�ي تكون مواقفنا حكيم�ه ولكي نفهم 
نفس�يات البرش م�ن حولنا اخربنا الش�هيد 
القائ�د ع�ن املصدر ال�ذي نعود الي�ه لنقيم 
البرش , يقول سالم الله عليه: )الله يف القرآن 
الكري�م عملتقييم�اً متكام�الً للش�خصيات 
بأنواعها.. ألم يقدم لنا نفسية املؤمن؟ وقيَّم 
لن�ا نفس�ية املناف�ق؟ قيَّم نفس�ية اليهودي 
ونفس�ية النرصاني ونفس�ية الكافر تقييماً 
كامالً يعلمك هذه النفس�ية وكيف س�يكون 
س�لوكها يف الحياة، كيف س�يكون منطقها، 
هل هي س�تفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى 
تعم�ل عىل أن تنفق كذبها بالحلف، باأليمان 

الفاجرة(.

من هو الواعي؟ 
م�ن خالل القران الكريم تحدث الش�هيد 
القائد سالم الله عليه عن الفئه الواعيه و من 
اين حصلت عىل هذا الوعي وكيف استفادت 
من�ه , يقول س�الم الل�ه عليه: )ال�ذي يزيد 
اإلنس�ان وعياً فيس�تفيد م�ن ُكّل يشء حتى 
يصب�ح لدي�ه قدرة ع�ىل أن يع�رف عواقب 
األمور، ويعرف الش�خصيات ماذا يمكن أن 
تعم�ل، وكيف يمك�ن أن يك�ون عملها، هم 
املؤمنون، هم مس�تنرون بنور الله، هم من 
تزكوا نفوس�هم، وتزك�وا مداركهم، هم من 
يمتلك�ون الحكم�ة، ال يحصل ه�ذا إال ممن 
يس�رون عىل نهج الح�ق( ويواصل حديثه 

عن املؤمنني بقوله: 
)أما املؤمنون فإن اللَه أراد لهم من خالل 
نوره.. ألم يقْل عن كتابه أنه نور، نور ييضء 
ل�ك الطري�ق قبل أن تس�قط يف اله�وة.. يف 
حفرة، قبل أن تطأ قدمك الشوك، نور ينرلك 
الطريق يف هذه الحياة.. الذي بيده نور وهو 
يم�يش يف الليل وإن كان الظالم ش�ديداً هل 
يمك�ن أن يط�أ ش�وكة أو يمكن أن يس�قط 
يف حف�رة؟ لكن من ال يمتلك ن�ور يمكن أن 
يسقط يف حفرة، ويمكن أن يدعس شوكة ثم 
يف الليلة األخ�رى يكون قد حصل لديه وعي 
أنه إذا س�ار يف هذه الطريق وليس لديه نور 
أنه س�يحصل له هذه املشاكل التي حصلت 

باألمس(.

اهلل ال يريد لعباده أن يقعوا يف الحفر
وألن الل�ه رحيم بعباده، يوضح الش�هيد 
القائ�د َويق�ول: )والحق أو اله�دي اإللهي 
قّدم للناس بالش�كل الذي يمكن أن يعطيهم 
بصرًة فيفهمون األش�ياَء قبل أن تحيَط بهم 

آثاُرها السيئة(.. 

معظ�م بواعث التفرق هي: البغي، والحس�د. 
والبغي والحس�د منبعه هو: النظرة الشخصية، 
مصال�ح ش�خصية، حق�وق ش�خصية، أهداف 
شخصية، ومقاصد ش�خصية. ]يف ظالل دعاء 

مكار1 األخالق الدرس األول ص:11[
أولئ�ك الذي�ن تفّرقوا م�ن بع�د أنبيائهم، أن 
م�ا كان يدفُعهم للتفّرق هو البغُي هو الحس�د. 
البغُي م�ن بعضهم عىل بعض، اعتداؤهم، ومتى 

س�تعتدي عىل أخ لك يف الله وأنت وهو منطلقان 
يف مي�دان العم�ل لل�ه بإخالص لل�ه.]يف ظالل 

دعاء مكار1 األخالق الدرس األول ص:11[
}الَِّذيَن تََفرَُّق�وا َواْختََلُفوا ِمْن بَْع�ِد َما َجاَءُهُم 
اْلبَيِّنَاُت{البينات التي ترس�م لهم طريقة واحدة 
يسرون عليها، فال يتفرقون وال يختلفون، بينات 
كي�ف يكون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلمة 
بين�ات أي واضح�ات، هم تفرق�وا واختلفوا من 

بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل 
ه�ذا االخت�الف والتفرق بع�د البين�ات؟ أليس 
معناه تعمد ولهذا ق�ال: }َوأُوَلِئَك{ من يتفرقون 
ويختلفون م�ن بعد ما جاءه�م البينات}َوأُوَلِئَك 
َلُه�ْم َعذَاٌب َعِظيٌم{.]س2ورة آل ع ران الدرس 

الرابع عرش ص:16[
عندم�ا تجد اختالفاً بعد نبي م�ن أنبياء الله، 
تأك�د بأن الطرَف املخال�َف هو يخالف عن علم، 

ه�ذه قاعدة هنا ثابتة، وتك�ررت يف أكثر من آية 
مخالف�ني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأول 
له عىل اإلطالق.]سورة البقرة الدرس التاسع 

ص:27[
االخت�الف ال يكون س�ببه وال منبعه يشء من 
جه�ة الله، تقصر يف بينات�ه، أو قصور يف تبليغ 
رسله عىل اإلطالق، منشؤها فئات أخرى.]سورة 

البقرة الدرس الحادي عرش ص:3[ 

مقتطفات نورانية
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رويرتز تكشف تفاصيل »اختطاف« الحريري يف السعودية وإجباره على االستقالة 
 : وكاالت:

كش2ف تقريٌر لوكالة »روي2رتز« لألنباء 
لرئي2س  الس2عودية  اختط2اف  تفاصي2َل 
الوزراء اللبلاني س2عد الحريري، وبحس2ب 
الوكالة ن2إن الحريري مل2ذ لحظة وصول 
يف  4ل2اك  يك2ن  ل2م  امل لك2ة  إىل  طائرت2ه 
استقباله أيُّ أمراء سعوديا أَْو مسؤولا.
ونقل2ت الوكال2ُة ع2ن مص2ادر رنيع2ة 
املس2توى قريبة من الحريري أن السلطات 
الس2عودية قام2ت ب ص2ادرة 4اتف2ه علد 
وصوله »ويف الي2و1 التايل أج3وه عىل تالوة 
بيان استقالته كرئيس للوزراء يف بيان بثته 

قلاة تلفزيونية ي لكها سعوديون«.
وبحس2ب الوكال2ة ن2إن الحري2ري بعَد 
ى مكاملة من  وصول2ه إىل الرياض بيو1، تلقَّ
مسؤول يف ال3وتوكول السعودي طلب مله 

الذ4اَب لحضور اجت 2اع مع األمري مح د 
بن س2ل ان ويل العه2د، وأضان2ت مصادُر 
الوكالة أن الس2عوديا جعلوه يلتظُر نحو 
أربع ساعات ام قّدموا له خطاُب استقالته 

كي يتلَوه ع3 التلفزيون. 
وجاء ذلك بعَد زيارة سابقة للحريري إىل 
الس2عودية، رتب خاللها مح د بن سل ان 
للحري2ري لق2اءات مع مس2ؤويل مخابرات 
ومع املسؤول الس2عودي املختص بشؤون 
الش2ؤون  ملص2ب  يش2غل  وال2ذي  لبل2ان 

الخليجية اامر السبهان.
وأضان2ت املصادر للوكال2ة أن الحريري 
خالل تل2ك الزيارة كان قد أقلع مس2ؤولا 
س2عوديا ب2رورة الِحف2اظ ع2ىل حالة 
التواُن2ق مع ح2زب الله، و4و م2ا يبدو أنه 
دَن2َع بالس2عودية الحتج2ازه وإجباره عىل 
االس2تقالة، حا رأت أنه ال يري2ُد مواجهَة 
الحزب، حيث قالت مصادر الوكالة »نعتقد 

أن السعوديا لم يعجبهم كال1 الحريري«.
وقالت الوكالة إن الرئيس اللبلاني ميشال 
عون ق2د أبلغ س2فراَء أجانَب ب2أن الحريري 
تع2رَّض لالختطاف يف الس2عودية، ك ا قالت 
ب2أن الس2عوديون يبق2ون الحري2ري تح2ت 
اإلقام2ة الج3ي2ة، يف بيل ا يحاول2ون تغيري 
القيادة يف تيار املس2تقبل –ال2ذي يلت ي إليه 
الحري2ري- ع2ن طريق تثبيت ش2قيق س2عد 
األك3 »بهاء الحريري« كزعيم محل أخيه.

غري أن تياَر املستقبل كان قد أّكد وقوَنه 
خل2َف الحري2ر كزعي2م، وطال2ب بعودت2ه 
إىل لبل2ان، واس2تبعد نه2اد املش2لوق وزير 
الداخلية اللبلاني، امللت ي لتيار املس2تقبل، 
س2عد  الس2تبدال  مح2اوالت  أي2ة  وج2وَد 
الحري2ري بش2قيقه، وقال: »لس2لا قطيعاً 
من األغلا1 أَْو قطع2َة أرض تلتقل ملكيتها 
من شخص آلخر.. يف لبلان ال تجري األمور 

باملبايعات لكن ع3 االنتخابات«. 

مصرع 13 مسلحاً بينهم انتحاريون يف 
نفق ُقرب مدينة تكريت بالعراق 

 : العراق:
لقي 13 من مس2لحي الج اعات اإلجرامية مصارعهم، يو1 أمس األحد، ش ال العراق، 
بحس2ب ما أعللت عله قيادة الع ليات املش2رتكة 4لاك، حيث أكدت القيادة أن املس2لحا 
الذي2ن لقوا مصارعه2م كان بيلهم انتحاري2ون وكانوا يتحصلون داخ2ل نفق قرب مديلة 

تكريت. 
وونق بيان صدر عن خلية اإلعال1 الحربي، نقد نفذت قوات من رشطة محانظة صالح 
الدين والحشد الشعبي بإسلاد من سالح الجو العراقي، ع لية وصفت ب2 »االستباقية« يف 
قرية الش2يحة غرب تكريت، ووضح البيان أن الع لية أسفرت عن تفجري اللفق الذي كان 

يتحصن نيه املسلحا، ومخزن يحتوي عىل عبوات ناسفة ومواد غذائية لهم.
وكان قائ2د ع ليات تطه2ري الجزيرة واعايل الفرات الفريق َعبداألمري رش2يد يار الله قد 
أك2د قبل ذلك أن القوات العراقية حررت ناحية الرمان2ة بالكامل، مؤكداً أن القوات وصلت 

إىل الحدود العراقية السورية.

مقتل عدد من مسلحي »داعش« بينهم قيادات يف 
عمليات لسالح الجو السوري 

 : متابعات:
قال2ت وس2ائُل إعال1 س2ورية، يو1 أمس 
األح2د: إن س2الح الجو الس2وري قىض عىل 
العدي2د من مس2لحي تلظيم داع2ش بيلهم 
قيادي2ون، يف ع لي2ات عس2كرية للجي2ش 
الس2وري اس2تهدنت التلظي2م يف ري2ف دير 

الزور.
وق2ال موق2ع قل2اة العال2م إن الط2ريان 
الحربي نفذ ع2رشات الغارات عىل تج عات 
ونق2اط تحصا تلظيم »داع2ش« يف الريف 
الغربي ملديلة البوك ال، ما أسفر عن مقتل 
وإصاب2ة ع2رشات املس2لحا م2ن عل2ارص 
التلظيم وتدمري آليات وأس2لحة وعتاد، ومن 
با قت2ىل التلظيم ع2دٌد م2ن املتزع ا من 
بيله2م 4اني الثلجي وأبو ملذر الشيش2اني 

وأبو مح د الصايف.
الس2وري  الجي2ش  وح2دات  وتابع2ت 
تقدمها يف مالحقة نل2ول إر4ابيي تلظيم 
»داع2ش« داخ2ل ملطقة حويج2ة قاطع 
بش2كل حذر؛ خون2اً عىل س2المة املدنيا 
الذي2ن اتخذ24م التلظيُم دروع2اً برشية، 
ك 2ا أك2دت مص2ادر أ4لي2ة م2ن الري2ف 
الرشق2ي ملديلة دير الزور نراَر مج وعات 

إر4ابي2ة جديدة من تلظي2م »داعش« من 
با أنراد4ا أخطر أمليي التلظيم يف قرية 

الزر.
إىل ذلك اس2ت رت املواجه2اُت با نصائل 
تلظيم »جبهة اللرصة اإلجرامي« َومسلحي 

حرك2ة »نور الدين الزنك2ي« يف ُكلٍّ من ريف 
حل2ب الغربي وريف إدل2ب الجلوبي، وقالت 
وس2ائل إعال1 إن االش2تباكات با الفصائل 
تس2بّبت يف م2رصع 100 قتيل من مس2حيل 

الطرنا.

 تجدد االشتباكات بين مسلحي »النصرة« َو«الزنكي« ومصرع 100 مسلح من الطرفين

االحتالل يصّعد من تهديداته لقيادات يف املقاومة الفلسطينية خوفاً من عمليات قادمة 
 : متابعات:

قال ضابٌط كبريٌ يف جيش االحتالل اإلرسائييل إنّه سيتّم 
ال2رد عىل أي رد نع2ل تقو1 به حركة الجهاد اإلس2المي؛ 
انتقاماً لشهدائها الذين ارتَقوا يف تفجري نفق غزة األخري، 

النتاً إىل أّن الرّد »سيطال أيضا حركة ح اس«.
وحّذر ما يس2ّ ى ملس2ق أع 2ال االحت2الل يف الضفة 
الغربية اللواء يوآف مردخاي، حركة الجهاد اإلس2المي يف 
نلس2طا من اإلقدا1 عىل الرد إار تفج2ري االحتالل نفقاً 
لل قاومة الفلس2طيلية عىل الحدود مع قطاع غزة والذي 

أّدى الستشهاد 12 نلسطيلياً، قائالً: »سلرد بحز1«.
وأضاف مردخاي يف تس2جيل مصور: إرسائيل س2رتُدُّ 
بقوة وحز1 عىل ُكّل رد تقو1 به حركة الجهاد اإلسالمي«، 
مدعي2اً أّن حرك2ة الجهاد اإلس2المي تخطط مل2ا وصفها 
الل2واء اإلرسائييل ب2 »املؤامرة« مح2ذراً يف الوقت ذاته من 

»تداعياتها الوخي ة؛ ألن إرسائيل سرتد بقوة«.
وطال2ب الضاب2ط اإلرسائي2يل قي2ادة حرك2ة الجهاد 
اإلس2المي يف الخ2ارج وعىل رأس2هم القيادي2ان رمضان 
ش2لح وزياد اللخال2ة بالع ل عىل »الس2يطرة الرورية 

عىل األمور«، محّ الً إيا4م كامَل املسؤولية.
بدوره أوضح الكاتب واملحلل السيايس نايز أبو ش الة 
أّن »حالة االس2تلفار واالس2تعداد والتوت2ر لم تختِف لدى 
الجي2ش اإلرسائي2يل ال2ذي يتوق2ع يف ُكّل لحظ2ة؛ رداً من 

حركة الجهاد اإلسالمي عىل جري ة تفجري اللفق«، النتاً 
إىل ترصي2ح قائ2د جهاز الش2اباك اإلرسائييل الس2ابق آيف 

ديخرت الذي استبعد نيه ص ت الجهاد وعد1 الرد. 
وأشار أبو ش الة إىل أّن 4لاك تقديرات إرسائيلية تؤكد 

بتجهيز الجهاد لرد يتلاس2ب مع العدوان اإلرسائييل الذي 
تسبّب باستشهاد 12 نلسطيلياً.

واعت3 أّن ما صدر عن مردخاي يف التسجيل املصور يأتي 
ض ن »التحذير االحرتازي الذي يس2بق الفعل وال س2ي ا أنّه 
ذكر رمضان ش2لح باالس2م ونائبه زياد اللخالة وكذلك طال 

ح اس أيضاً، ب على آخر ستكون حرٌب عىل غزة.
وأك2د أب2و ش2 الة أنّه يف ح2ال وقعت حرب س2تكون 
مدم2رة وطويلة لذلك الكل حّذر م2ن الحرب ومن البداية 
ومن تح ل املس2ؤولية أيضاً، خاص2ة وأن ح اس معلية 
بإت ا1 املصالحة وتح يل الس2لطة مس2ؤولياتها يف غزة 

ك ا أنها ال تريد تعكري األجواء.
وحول تحذيِر مردخاي وذكره لقادة الجهاد اإلسالمي 
ش2لح واللخالة، قال املحلل الس2يايس: تحديد األس اء ال 

يأتي عبثاً وله ما بعده من دالالت.
يُش2اُر إىل أّن جي2َش االحت2الل اإلرسائي2يل أعل2ن ب2دء 
ملاورات عس2كرية من أمس األحد ني ا يس2 ى ملاطق 
غ2الف قطاع غزة واللقب الغربي وتس2ت ر حتى األربعاء 

القاد1. 
*عن موقع قناة العالم اإلخبارية



وفقنا الله للصمود، والصمود املشّرف والفاعل واملؤثر 
ه���ذا أول مكس���ب، وأكب���ر وأعظم مكس���ب أننا مارس���نا 
حريتن���ا ومارس���نا وترجمنا الع���زة التي ننتم���ي إليها إلى 
مواق���ف نقفه���ا إلى أعم���ال ميدانية إلى صم���ود ترجمه 

الواقع. 
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

صالح الداودي*
4ل ي كُن مث2الً أن نلتظَر من 
ملظ 2ة دولي2ة كاألم2م املتحدة 
أن تص2وَِّت عىل ن2رض عقوبات 
اقتصادي2ة عىل الس2عودية لردع 
اعتداءاتها اله جية ال3برية عىل 
الي ن و4ي تدخ2ل عامها الثالث 
مخلف2ًة مئ2ات آالف الضحاي2ا؟ 

قطعاً ال، يف الوقت الحارض.
4ل ي كُن ملجلس األمن الدويل 
أن يفِرَض عقوب2اٍت م االًة عىل 
الس2عودية نفس2ها ك ا نعل مع 
غري24ا ألس2باب لم تكن أبداً ب س2توى اإلر4اب الس2عودي؟ ال 

قطعية عىل األرجح.
24ل ي كن نرض حظر دويل أَْو خاص ع2ىل الطريان الحربي 
الس2عودي نوق األج2واء الي لي2ة املغتصبة واملعت2دى عليها يف 
ع2دوان احت2اليل خارجي وح2يش ال ي كن ألي ب2رش عاقل حر 
رشي2ف أن ال يُديل2َه؟ ال قطع2اً، م2ع أن األرايض الي لية خالية 
م2ن أية ملظوم2ة دناع جوي نعالة ت كن الش2عب الي لي من 
الدن2اع الرشع2ي عن نفس2ه وبالده ودح2ر الع2دوان، ومع أن 
ُل الحصار واملجاعة  الهيئات الدولية تِقرُّ بأن الي َن لم يعد يتح َّ
والكولريا رغم رشاء الس2عودية إلر4ابه2ا بأموال الدماء مقابل 
ص ت العال2م. ونوق ذلك، أطفال املدارس يف العالم أج ع باتوا 
يعل 2ون أن القراَر الدويل مرتهن ب صالح الغرب االس2تع اري 
والصهيوني2ة العاملية وأموال بلي س2عود الوكي2ل الحرصي أَْو 
املدي2ر التلفي2ذي ملصال2ح االس2تع ار يف ملطقتل2ا ووراءه ُكّل 
األدوات التلفيذي2ة الصغ2رية األخرى م2ن دول قابلة باإلر4اب 
وعصابات إر4ابية. ام أن ج اعة طائرات األواكس وغري4ا 4م 
يف نهاي2ة األمر حلفاء العدوان األمريكي الس2عودي أي ُكّل دول 

الليتو.
ما الع ل إذن غري حرب الحدود التي يتابُعها الجيُش 

كيف يمكن رد العدوان اإلرهابي السعودي 
على اليمن يف عالم أعمى أمام الدماء؟

العدد )294(  
االالا

24 صفر 241439  -  13 نون 3 12017

معاذ الجنيد
ص����وُت ال���ص���واري���خ ي��ه��وي وه����َو ُم��ن��ت��ِح��ٌب

يبتسُم  ال��ق��ص��ف  ت��ح��َت  )ص���ن���ع���اء(  وث���غ���ُر 
)م������اذا أح�����دث ع���ن ص��ن��ع��اء ي���ا أب��ت��ي(

)ُن����ُق����ُم( َأْو  )ع����ط����اُن(  ش��ع��ُب��ه��ا  أب����يَّ����ٌة 

ُجنيدياتُجنيديات

*مفكر تونسي

البقية ص 9

بس2م الله الرح ن الرحيم الح ُد لله َربِّ العاملا، 
والصالُة والسال1ُ عىل سيدنا مح د وعىل آله الطيبا 

الطا4رين.
أُويص أمي وأبي وج ي2َع إخواني وأصدقائي بأن 
يلتحقوا بدرِب الصادقا مع الله -ُسبَْحان2َُه َوتََعاىَل- 
وأن يس2ريوا يف املس2رية القرآني2ة حت2ى تفارَقه2م 
الحياُة، وأن يضّحوا بالغايل واللفيس من أجل إقامة 
الع2دل وإقام2ة ِدين الل2ه ونرُصة لل س2تضعفا يف 

بقاع األرض.
وأتواج2ه بكالمي إىل ش2عبلا الي لي ب2أن يعت3وا 

2لن اإللهية التي يحّقُقها اللُه عىل أرض الواقع،  بالسُّ
و4ي اآلن تتجىّل بإزالة الظاملا واملفسدين وإن شاء 
الله بأنّا س2وف نالحُق الفاس2دين حت2ى يكتبَلا الله 

شهداَء يف سبيله.
وأقول للعدو األمريك2ي الصهيوني: أنتم عارنون 
بأنك2م ع2ىل الض2الل، وإن2ّا إن ش2اء الل2ه قادمون 

قادمون.
 والسال1ُ عليكم ورح ُة الله وبركاته.

الل2ُه أَْك3َ2 – املوُت ألمري2كا – امل2وُت إلرسائيل – 
اللعلُة عىل اليهود – اللرُص لإلسال1.

الشهيد املجاهد/ عبدالسالم يحيى محمد الغرباني
محافظة ذمار – آنـس- املنار 

عبدالحفيظ الخزان 

الشّجاِعيا )رنا حمدي اجلماعي( الشعِب  ابنَة  يا 
قلبي أع����م����اِق  ف���ي  أل������َف ج������رٍح وال���ت���ي���اِعإنَّ 
أروي فيك  م��ا  لظى  ���ي���اِعم��ن  ع����امل����اً حت����ت ال���ضَّ
اجَلماعيوال����ع����روب����اِت اخَل����َزاي����ا احل��ق��َد  تنفُث 
وه���ي م��ن ِس���ْق���ِط امل��ت��اِعوال����زع����ام����اِت امل��ط��اي��ا
األفاعيق�����ّب�����ح ال������ل������ُه رؤاه�������ا حقِد  ف��ي  وه��ي 
الّرعاِعي������ا ب����ن����ت����ي ي������ا ب���ن���َت  فعُل  هنا  اَن(  )ِه��رَّ
ي��ج��ت��اُح أوك�����اَر ال��ّض��ب��اِعوه�����ن�����ا ك�����ون�����ي غ������داً
ل���ك ف���ي أق��ص��ى ات��س��اِعك���لُّ ه���ذا ال��ش��ع��ِب ب��ي��ٌت
وه���و م��ش��ك��وُر امل��س��اع��يوه������و ل�����إك�����رام أه�����ٌل 
داِعي��ن��ه��ض األخ�����ي�����اُر ف��ي��ه ل���ل���ح���ق  دع������ا  م�����ا 
س��م��اِعم��ا لهم ف��ي ال��ده��ِر ِم��ثْ��ٌل أَْو  ك���ت���اٍب  ف���ي 
كالشعاِعف��اح��م��ل��ي ال����ل����َه ب��ق��ل��ٍب ال��دي��اج��ي  ف��ي 

رنا الجماعي.. ابنة الشعب الشجاع


