
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل: أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل:                                 2066                           5171                       3020

ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة يف هن���م واجل������وف وه���ج���وم ع��ل��ى م��ع��س��ك��ر ب��ن��ج��ران
31 قتياًل وجريحاً بتفجري سيارة مفخخةبعدن والعدوان يقصف مرتزقته يف تعز

الرتبية: نبذل جهودًا حثيثة الس��تمرار صرف مرتبات املعلمني وإنجاح العملية التعليمية ومؤش��رات إيجابية

يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر )70( رياالً

العدد 
)296( 

 

امربعا  االرأيا
26 صفر 261639
15 نونأ5 12017

املسرية تزور املنطقة وتنشر التفاصيل الكاملة جلرمية العدوان األمريكي السعودية ب�»هران«

رنا الناجية الوحيدة من أسرهتا:
 لن ينفع الكالم والصور أعيدوا أبي وأمي أو 

خذوا بثأرهم
الشيخ أمحد مخوسي: 

 سنثأر ألنفسنا وللوطن وعلى
المساحة الممتدة في الصورة هي بقايا البيت  العدو   أن ينتظرنا يف اجلبهات 

المستهدف المكون من ست غرف )تصوير/ وائل شاري(

تفاصيل
ص 8 - 9

رئيس الرقابية العليا: »اإلنقاد« مل تكن مؤهلة إلدارة الوضع 
االستثنائي ووزارة النفط استنفدت خمزوهنا املايل بالعبث والفساد

ندعو األعلى لتشكيل حكومة مصّغرة من )11( وزيرًا
للمدنيني واألدوي����ة  اإلنسانية  امل��س��اع��دات  وص���ول  ملنع  ي��ه��دف  صنعاء  م��ط��ار  قصف  احل��ك��وم��ة:  ن��اط��ق 

ه�������ي�������وم�������ن راي�����������ت�����������س: ادع�������������������������اءات ال�������س�������ع�������ودي�������ة ب������ف������ت������ح امل�����������راف�����������ئ ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة غ����������ري ح����ق����ي����ق����ي 

مسؤول أممي لصحيفة املسرية: قصف مطار صنعاء يستهدف األمم املتحدة إلجبارها على وقف أعمالها

عبدالرحمن مراد

مجازر آل سعود 
في اليمن! 

عامر محسن

يوم اعتدينا 
على الرياض

منصور البكالي

حصار العدوان 
لمرتزقته..

طالب الحسني

نتفّهم غضب الوزير األردني من دفاع 
السيد محمد الحوثي عن فلسطين
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هجوم يمني على معسكر يف نجران وتدمري عدد من اآلليات العسكرية السعودية 
 : يحيى الشامي:

خالل الثالثة اميا1 املاضية شهدت جبهات 
القت2ال جنوب جيزان أكثر من عرش عأليات 
عس2كرية متنّوعة، كان أبرز6ا تصّدي قّوات 
الجي2ش االلج2ان الش2عبية لهجو1 ااس2ع 
شنته قوات العدا الس2عودي امرتزقته عىل 
قري2ة الرل، اكان النتاً يف الهجو1 مش2اَركة 
أعداد كبرية م2ن املنانقن اليأني2ن، اانقاً 
ملا أارده مصدر مش2ارك للأسرية، نالهجو1 
الواس2ع تقدمت2ه قوات املنانق2ن، نيأا ظل 
العساكر الس2عوديون كقوات إسناد خلفية 
للهج2و1، اأضاف املص2دُر أن الهجو1 أرشف 
عس2كريون  اق2ادة  ضب2اٌط  اق2ادُه  علي2ه 
س2عوديون، احظي بتغطي2ة جوية من قبل 
الط2ريان بأنواع2ه الثالث2ة، ال س2يأا طريان 
امبات2ي الذي أطل2ق باإلضان2ة إىل تحليقه 
املس2تأر زيادًة عن خأس2ة عرَش صاراخاً، 
انّفذ الطريان الحربي تسع غارات، اتواَصَل 
التحلي2ق االقص2ف م2ن قب2ل ب2د  العألية 
بس2اعات إىل انتهائه2ا، املص2در أك2د إصابة 
أع2داد كب2رية من جن2ود الجيش الس2عودي 
أثنا  تص2دي القوات اليأنية للزحف، امقتل 
ز26ا  الرأس2ة، مضيف2اً أن أضعانهم من 
صفوف املرتزقة ُقتلوا اأصيبوا، اقال املصدر 
إن القوات اليأنية دم2رت ما ال يقل عن آلية 
عسكرية سعودية أثنا  تصديها للزحف عىل 

قرية الرل.
إىل ذلك اس2تهدنت املدنعية اليأنية خالل 
امي2ا1 الثالث2ة املاضي2ة زي2ادًة عن خأس2َة 
ع2رَش موقعاً اتجّأع2اً للجنود الس2عودين، 
صواري2خ  اصلي2ات  املدنعي2ة  بقذائ2ف 

الجي2ش  الكاتيوش2ا، اتحدث2ت مص2ادر يف 
اإلس2عاف  االلج2ان ع2ن 26راع س2يارات 
العس2كرية الس2عودية إىل ع2دد م2ن املواقع 
املس2تهدنة جنوب جيزان، مشرياً باالسم إىل 
موقع الرش2ل، حيث أصيب عدد من الجنود 
اس2تهدنت  مدنعي2ة  برضب2ة  الس2عودين 

تجأعاتهم.
امم2ُر ذاتُه تك2ّرر يف اس2تهداف تجأعات 

للجنود السعودين يف موقع مستحدث شأال 
ك52ي الكرس، اأكد مص2در يف احدة الرصد 
ااالستطالع مرصع اإصابة عدد من الجنود 
الس2عودين إثر استهدانهم بقذائف املدنعية 
يف موق2ع قائم زبي2د، ااقع قص2ٌف مدنعيٌّ 
عىل تجّأعات الجنود الس2عودين يف الرش2ل 
امس2حية ب2ن الدن، نيأ2ا أعل2ن مص2در يف 
املدنعي2ة يف اقت الحق تدمري آلية عس2كرية 

س2عودية بقص2ف مدنعي اس2تهدف القرية 
حي2ُث تجّأ2ٍع للجن2ود الس2عودين جن2وب 
القرية، اأطلق2ت الصاراخية اليأنية صليًة 
من صواريخ الكاتيوشا عىل تجأعات الجنود 
السعودين يف قائم زبيد االكرس االبحطيط.
ايف عس2ري أعلنت ق2وات الجيش االلجان 
م2رصع اجرح ع2دد م2ن مرتزق2ة الجيش 
الس2عودي بعألية 6جومية للجيش االلجان 

ع2ىل تبة الرزان اتب2ة القناصن قبالة منفذ 
علب، ا6و الهجو1 الذي أعقبه نرش اس2ائل 
إعال1 س2عودية قائأًة بعدد من قتىل الجيش 
السعودي قالت إنهم لقوا مرصعهم يف حداد 
املألكة الجنوبية ع2ىل أيدي الجيش االلجان 
الجي2ش  مدنعي2ة  ااس2تهدنت  الش2عبية، 
االلجان تجأعات للجنود الس2عودين يف ُقلل 
الش2يباني، اتجأعات جنود العدا السعودي 

يف مجازة. 
من جانبه2ا قتلت احدة القناصة اليأنية 
منانق2اً يأني2اً م2ن مرتزق2ة جي2ش الع2دا 

السعودي يف منفذ علب.
ايف مي2دي أعط2ب املقاتل2ون اليأني2ون 
طقأ2اً ملنانق2ي الع2داان ش2أال الصحرا ، 
اقصف2ت املدنعية تجأعات املنانقن يف ذات 
امل2كان، االحق2اً أعط2ب مقاتل2ون يأنيون 
معدل رش2اش عيار 41، انجح2ت القناصة 
اليأنية يف قتل 2 من املنانقن شأال صحرا  

ميدي.
الجي2ش  يف  أعل2ن مص2در  نج2ران  ايف 
االلجان م2رصع اجرح عدد م2ن مرتزقة 
الجيش السعودي بعألية 6جومية للجيش 
االلج2ان عىل مواق2ع يف معس2كر القفال، 
اتواص2ل القص2ف املدنع2ي اليأن2ي ع2ىل 
مواقع امس2تحدثات عس2كرية س2عودية 
جن2وب نج2ران من بينه2ا موقع الش2بكة 
امرتفعات رجال َاموق2ع الضبعة بقذائف 
املدنعي2ة َاتجأع2ات للجن2ود الس2عودين 
يف موقع2ي املر2راق االش2بكة َاتجأعات 
مرتزق2ة الجيش الس2عودي يف بوابة صلة، 
باإلضان2ة إىل اس2تهداف تجأع2ات للجنود 
الس2عودين يف موق2ع الضبع2ة بع2دد من 

قذائف املدنعية.

 طريان العدوان يبدأ تصفية أتباعه بقصف مواقع جماعة أبي العباس اإلجرامية يف تعز
 : خاص:

قص2ف طرياُن الع2داان، أم2ا الثالثا ، أح2َد املواقع 
العس2كرية التي يس2يطر عليها مرتزقة العداان يف تعز، 
اتناقلت بعض اس2ائل إعال1 املرتزقة أنباً  عن س2قوط 
قت2ىل اجرح2ى ج2را  القصف، ال2ذي اس2تهدف مواقع 
جأاع2ة أبي العب2اس اإلجرامي2ة التي ش2ّكلها االحتالل 
اإلمارات2ي، ايأت2ي 6ذا االس2تهداف بع2د أن أعلنت دال 
العداان اْضَع قائد الجأاعة يف قائأة داعأي ما يس2أى 

»اإلر6اب«.
لي2ا الجدي2د يف امم2ر قص2ف أح2د املواق2ع التابعة 
ملرتزقت2ه، إذ لطاملا تكرر اممر من2ذ بداية العداان، الكن 
امللف2ت يف 6ذه العألية 6و أن الثالث الغارات اس2تهدنت 
موقعاً يس2يطر عليه مرتزقة »أبي العب2اس« يف منطقة 
العراس بجبل ص5، ا6ي منطقة ال يكون بها أي تواجد 
للجي2ش االلجان الش2عبية، اذلك يقطع أي2ة احتأاالت 

تفيد بأن التحالف سيلجأ لالدعا  ب2 »الرطأ«.
عألي2ة القص2ف جا ت بع2د أقل من ش2هر من قيا1 
السعودية بإدراج جأاعة »أبي العباس« ضأن ما يسأى 
»قائأة اإلر6اب«، اكذلك بالتزامن مع أنبا  عن تش2كيل 
ق2وات تابعة لإلمارات يف تعز عىل غ2رار »الحزا1 اممني« 
يف ع2دن، ا6و ما ق2د يعني أنها بداي2ة ااضحة للترلص 

من أبي العباس.
البعض من نش2طا  املرتزق2ة قالوا إن عألية القصف 
ج2ا ت كرس2الة تهدي2د م2ن تحال2ف الع2داان لجأيع 
نصائ2ل املرتزقة، لكي ال يقفوا ضد تش2كيل قوات تابعة 
لإلم2ارات يف تع2ز، احت2ى إذا ص2ح ذلك التفس2ري، نهو 
يتضأن الترلص من »أبي العباس« أَْا إبقا ه يف منطقة 
ضيقة معينة، بعد أن اشتهر يف نرتة ما بارتباطه الوثيق 
باإلم2ارات، خصوص2اً اأن القص2ف ج2ا  بع2د خطوات 
متتابعة اترذ6ا تحالف العداان للتضييق عىل الجأاعة، 
بد اً من ترفيف الدعم عنها، اانتهاً  بوضعها يف القائأة 

السودا .
الجأاع2ة  اقي2ادات  أن2راد  أن  إىل  االش2ارة  اتج2در 
اإلجرامية تعرضوا خ2الل الفرتة املاضية ملوجة اغتياالت 
ااس2عة داخ2ل مدين2ة تعز قب2ل أش2هر، نيأ2ا انكفأت 
الجأاع2ة عىل إص2دار بيانات التندي2د االنعي، امحاالة 
الرتايج لتأريره2ا الحانل باإلخالص لدال العداان، كأا 
ل2و أنها تريد تقديم نفس2ها من جديد للتحالف، غري أنه، 
اكأ2ا يبدا بوضوح، ل2م تعد دال الع2داان ترى يف »أبي 
العب2اس« اجأاعت2ه أداات صالحة للس2يطرة، امثلأا 

يحدث مع الكثري من نصائ2ل اتنظيأات املرتزقة، صار 
ع2ىل أبي العباس أن ينس2حب بالقوة من املش2هد مذعناً 

لرغبات تحالف العداان.
ايبق2ى الجان2ب الثاب2ت نيأ2ا ارا  العألي2ة 6و أن 
الترلص من أبي العباس أَْا استبداله، ليا مجرد قرارات 
عشوائية لتحالف العداان، إذ تشري ُكّل الدالئل إىل خارطة 

تقس2يم يس2عى العداان لفرضها ع2ىل جغرانيا املناطق 
الواقع2ة تحت س2يطرة مرتزقته، ع5 خلق انقس2امات 
اتوترات س2تكون املواجهات العسكرية نتيجة منطقية 
لها، ابالتايل س2يلجأ التحالف إىل لع2ب خدعة »مكانحة 

اإلر6اب« إلدارة الرصاعات بن نصائل املرتزقة.
صحيفة املسرية كانت قد نرشت يف عدد أما الثالثا ، 

تقري2راً حول من2ع االحتالل اإلماراتي لرئيا ما يس2أى 
املجلا االنتقايل الجنوبي، عيدراس الزبيدي، من دخول 
س2قطرى، ا6ي خطوة تدخل يف س2ياق مرطط تقسيم 
اليأ2ن اتقس2يم املحانظات الجنوبية ع52 نرض حداد 
معينة لسيطرة نصائل املرتزقة اتحديد مناطق محدادة 

لتواجد6ا.
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مسؤول أممي لصحيفة املسرية: قصف مطار صنعاء يستهدف األمم املتحدة 
ويهدف إلجبارها على وقف أعمالها

 : ابراهيم السراجي:
َردَّ تحالُُف العداان الس2عودي اممريكي عىل دعوات 
اممم املتحدة إىل الرنع غري املرشاط للحصار عىل اليأن 
االسأاح بدخول املساعدات ع5َ مينا  الحديدة امطار 
صنعا ، بغ2ارات عىل املطار صباح، أما الثالثا ، أّدت 
إىل تدم2ري منظوم2ة اإلرش2اد املالحي، ابالت2ايل أصبح 
املط2اُر غ2ريَ قادر ع2ىل اس2تقبال الطائرات بأ2ا نيها 

التابعة لألمم املتحدة.
الهيئ2ُة العام2ة للط2ريان املدني اامرص2اد قالت يف 
بيان إن طريان العداان اس2تهدف مطاَر صنعا  بغارة 
عىل منظومة جهاز اإلرش2اد املالحي، ما أّدى لتدمري6ا 
كلياً؛ بهدف »إيقاف الحركة الوحيدة املوجودة يف مطار 
صنعا  ا6ي رحالت اممم املتح2دة ااملنظأات الدالية 

الراصة باملساعدات ااإلغاثة ااإلنسانية«.
ااعت52ت الهيئ2ة أن القصف ينتهُك بش2كل رصيح 
املواثيَق ااملعا6دات الدالية ايعد »تحدياً صارخاً لألمم 
املتح2دة ااملجتأع الدايل ااتفاقية ش2يكاغو املادة )3( 

التي تنص عىل عد1 استهداف املطارات املدنية«.
ل  اطالب البياُن املجتأَع الدايل امجلا اممن لتحأُّ
املس2ؤالية اإجرا  تحقيق دايل ن2وري ااتراذ موقف 

حاسم تجاه الجرائم التي يرتكبها تحالف العداان ضد 
اإلنسانية.

ترصي2ح  يف  املتح2دة،  بامم2م  مس2ؤال  اأك2د 
لصحيفة املسرية اطلب عد1 ذكر اسأه؛ كونه غري 
مر2ّول بالترصيح، أن اس2تهداف ط2ريان التحالف 
الس2عودي ملطار صنعا  يس2تهدف امم2م املتحدة 
ادنعه2ا ااملنظأ2ات التابعة لها إىل اق2ف أعأالها 
اإلنس2انية، مش2رياً إىل أن بن أ6داف قصف املطار 
منع ن2رق املنظأ2ات م2ن االطالع عىل اس2تهداف 

املدنين.
اأشار املسؤال إىل أن قصَف املطار لم يكن يستهدف 
أياً م2ن أطراف الرصاع، ابالت2ايل كان الهدف 6و اقف 
املط2ار عن العأل بش2كل يرالف اتفاقيَة »ش2يكاغو« 

الدالية التي تحّر1 استهداف املطارات املدنية.
اع5ّ املس2ؤال اممأي يف حديثه للصحيفة عن قلق 
امم2م املتحدة م2ن تداعيات قصف مط2ار صنعا  عىل 

تفاقم الوضع اإلنساني الصعب يف اليأن.
اع2ىل الرغ2م م2ن أن امم2م املتح2دة امنظأاتها ال 
تأ2ارس دار26ا التنفي2ذي اتكتفي ب2أداار املنظأات 
الحقوقية يف الدعوة إىل رنع الحصار االس2أاح بدخول 
املس2اعدات إال أن ذل2ك ل2م يعج2ب تحال2ف الع2داان 
السعودي اممريكي، حيث جا  استهدانه ملطار صنعا  

بعد س2اعات قليل2ة من ترصيح2ات للأتحدث باس2م 
اممم املتحدة س2تيفان داجاريك دعا نيها إىل نتح غري 

مرشاط ملنانذ اليأن.
انيأ2ا قال تحالف الع2داان، يو1 االثن2ن، إنه أعاد 
نتح مين2ا  عدن امنفذ الوديع2ة، ااضعاً رشاطاً عىل 
الس2أاح بدخول املساعدات ع5 مينا  الحديدة امطار 
صنع2ا  االلجو  ملينا  عدن إلدخال املس2اعدات، إال أن 
اممم املتحدة رنض2ت ذلك، اقال متحدثها »داجاريك« 
إن مينا  عدن غري مزاد بإمكانيات اس2تقبال شحنات 
تجارية اإنس2انية. اأضاف أن اممم املتحدة لن تتأكَن 
من إطعا1 7 مالين ش2رص ش2هرياً، إذا ل2م يتم نتح 
مين2اَ ي الحدي2دة االصلي2ف ع2ىل الف2ور«. ال2م تأر 
س2اعات ع2ىل ترصيح2ات املتحدث اممأي حتى ش2ن 
طريان الع2داان، صب2اح الثالثا ، غارة ع2ىل منظومة 

املالحة بأطار صنعا .
ال2م تعلق اممم املتحدة بش2كل مب2ارش عىل قصف 
الع2داان للأطار بش2كل رس2أي مب2ارش، لكن مكتب 
الش2ؤان اإلنس2انية دع2ا يف بيان أم2ا الثالث2ا  »إىل 
إعادة نتح حداد اليأ2ن البحرية االجوية اال5ية عىل 
س2بيل امالوية الس2تئناف تونري اإلم2دادات التجارية 

ااإلنسانية احركة عأال اإلغاثة”.
اقال جيأي ماكغولدريك منسق الشؤان اإلنسانية 

يف اليأ2ن إن إغ2الق منان2ذ اليأ2ن ”أّدى إىل تعطي2ل 
اإلم2دادات الحيوي2ة ل7222 مليون ش2رص معرضن 

للرطر” 
اأضاف قائالً “يساارني القلق من أن إغالق املوانئ 
البحري2ة االجوية اال5ية س2يؤدي إىل تفاق2م معاناة 
اليأنين بقطع اإلمدادات التجارية ااإلنس2انية املنقذة 

للحياة”.
م2ن جانب2ه أكد الناطق الرس2أي لحكوم2ة اإلنقاذ 
الوطن2ي، أحأ2د حامد، أن اس2تهدف تحال2ف العداان 
ملطار صنعا  يعد عأالً إجرامي2اً مداناً اانتهاكاً لكانة 
املواثيق الدالية ااإلنسانية ااتفاقية شيكاغو للطريان.
اأش2ار ناطُق الحكوم2ة يف ترصيح لوكال2ة امنبا  
اليأني2ة، إىل أن »اله2دَف الرئييس من 26ذا القصف 6و 
تضييق الحصار عىل أبنا  الشعب اليأني امنع اصول 
املس2اعدات اإلنس2انية اال2داا ، خاص2ة داا  مرىض 

الفشل الكلوي ااممراض املستعصية«.
اكش2ف أن 6دَف العداان 6و إظهار مطار صنعا  
بأن2ه »خ2ارج الجا6زي2ة الفني2ة ايف حالة ال تس2أح 
بإع2ادة تش2غيل الرحالت ع52ه، ا6و امم2ر الذي يعد 
تحدياً س2انراً للهيئات ااملنظأات الدالية اعىل رأسها 
امم2م املتح2دة االتي أك2دت أن اس2تأرار الحصار عىل 

الشعب اليأني سيؤدي إىل أَْك5َ مجاعة يف العالم«.

الناطق باسم حكومة اإلنقاذ: العدوان يهدف لتضييق الخناق على اليمنيين واستهداف مطار صنعاء تحدٍّ لألمم المتحدة

مكتب الشؤون اإلنسانية جّدد الدعوة إلى رفع الحصار على اليمن والسماح بإدخال المساعدات:

مصرع قيادي بارز بصفوف املرتزقة 
بعملية عسكرية يف نهم وزلزال2 

يضرب تجمعاتهم
 : نهم:

ش2هدت جبهة نهم، أم2ا الثالثا ، عألي2اٍت عس2كريًة متنوعة مبطال 
لجي2ش االلج2ان الش2عبية، يف س2ياق 6جأاته2م املتواصل2ة ع2ىل مواقع 
اتجأع2ات مرتزق2ة العداان 6ن2اك، حيث س2قط عدد من أن2راد اقيادات 

املرتزقة قتىل اجرحى.
اأن2اد مص2در عس2كري يف الجي2ش االلجان، للأس2رية، ب2أن القيادي يف 
صف2وف املرتزق2ة »النقيب عأ2ار بكيل ن2ارش« لقي مرصَعه أم2ا بنريان 
الجيش االلجان الشعبية 6ناك، ا6و قائد رسية يف الكتيبة اماىل باللوا  27.
اج2ا  ذلك خ2الل عأليات نوعية للجيش االلجان، س2قط نيها عدد من 

القتىل االجرحى يف صفوف املرتزقة.
 انفذ أبطال الجيش االلجان الشعبية يف اليو1 ذاته عألية صاراخية 
جديدة، حيث تم إطالق صاراخ من نوع »زلزال2« عىل تجأعات ملرتزقة 
العداان يف منطقة اادي ملح يف بيت امقرع، اأكدت مصادر عسكرية يف 
ق2وات الجيش االلجان، أن الصاراخ رضب 6دنه بدقة اس2قط العديد 
م2ن القتىل االجرح2ى يف صفوف املرتزق2ة، كأا تكبداا خس2ائَر مادية 

أخرى. 

عملية نوعية تباغت 
املرتزقة يف الجوف

 : الجوف:
تكبد مرتزقة العداان، يو1 أما الثالثا ، خس2ائَر مادية ابرشية نادحة 
يف عأليات عس2كرية متنوعة نفذتها احدات الجيش االلجان الشعبية عىل 

عدد من مواقعهم اتجأعاتهم يف مناطق عدة من محانظة الجوف.
 مصدر عس2كري أناد للأس2رية أن اح2دات الجيش االلجان الش2عبية 
نّف2ذت عألي2ة نوعي2ة باغتت مرتزق2ة الع2داان يف بوابة عأ2ران بأنطقة 
ص5ي2ن، حي2ث تلقى مرتزقة العداان رضبات مس2ددة م2ن نريان الجيش 

االلجان، أاقعت عدداً من القتىل االجرحى يف صفونهم. 

هيومن رايتس ووتش: اّدعاءات تحالف العدوان األمريكي 
السعودي بفتح املرافئ اليمنية غري صحيح 

 : خاص:
كش2فت منظأ2ُة 6يومن رايت2ا ااتش عن 
أن ادعا ات تحالف العداان اممريكي الس2عودي 
الس2أاَح للأران2ئ الت2ي تق2ع تح2ت س2يطرته 
بدخ2ول املس2اعدات اإلنس2انية االتجاري2ة غري 
صحيحة، مؤك2دة أن تحالف العداان يس2ترد1 

كون2ه  الح2رب؛  يف  كس2الح  اليأني2ن  تجوي2ع 
يس2تطيع مراقبة دخول امس2لحة دان أن يأنع 

دخول املساعدات.
اقالت املنظأة يف بيان إن »السعودية حاالت 
إقناع الجأي2ع بأن التغيريات الت2ي أدخلتها عىل 
الحص2ار الش2امل عىل مران2ئ اليأ2ن امرضية 

االجوية االبحرية، لكن 6ذا ليا صحيحاً«.

اأش2ارت املنظأة إىل أنه بأوجب قوانن الحرب 
يأك2ن للتحال2ف الس2عودي منع دخول امس2لحة 
ايف نف2ا الوق2ت »الس2أاح بدخ2ول املس2اعدات 
اإلنسانية اعد1 استعأال التجويع كسالح حرب«. 
اأكد بيان املنظأة أن »الحصار الشامل انتهك 
االلتزام2ات القانوني2ة، كأ2ا انتهكه2ا الحصاُر 

الجديد«.

مفوضية شؤون الالجئني: معاناة 
اليمنيني تشتد مع استمرار 
الحصار الشامل على اليمن

 : متابعات:
أب2دت مفوضي2ة امم2م املتح2دة الس2امية لش2ؤان 
الالجئ2ن، القلَق بش2أن اإلغ2الق املؤقت للح2داد ال5ية 

االبحرية االجوية لليأن.
انق2ل املوق2ُع الرس2أي لألم2م املتح2دة ع2ن ايليا1 
سبيندلر املتحدث باس2م املفوضية قوله إن اإلغالَق منََع 
دخ2ول اإلمدادات اإلنس2انية االتجارية خالل امس2بوع 
املن2رص1، باإلضان2ة إىل تقييد حرك2ة العاملن يف مجال 

اإلغاثة.
اأضاف يف مؤتأر صحفي يف جنيف: »مع إعاقة تدّنق 
اإلمدادات التجارية، ارتفعت بش2كل حاد أس2عار السلع 
امساس2ية امنه2ا الغ2ذا  االوق2ود، مأ2ا أّدى إىل زيادة 
املعاناة االضغوط بالنس2بة للس2كان التي بينها ارتفاع 
امس2عار«، اأض2اف أنه »نتيج2ًة لذلك ش2هد موظفونا 
اموظف2و املنظأ2ات الرشيك2ة زي2ادًة يف ع2دد املدنين 
الس2اعن للحص2ول عىل املس2اعدات، حي2ث ترضر من 
6ذا الوضع بش2كل خاص النازحون االالجئون اطالبو 

اللجو «.

العمليات اإلجرامية ال تستهدف ضباط وجنود االحتالل:

31 قتياًل وجريحاً بتفجري انتحاري جديد يف عدن

 : خاص:
أك2دت مص2ادُر محلي2ٌة يف ع2دن أن 6 
مجندي2ن بالحزا1 اممني التابع لالحتالل 
اإلماراتي لقوا مصارعهم، أما الثالثا ، 
اج2رح أَْكثَر م2ن 52 آخري2ن إثر تفجري 
م2ا يس2أى  اس2تهدف مق2رَّ  انتح2اري 
»الح2زا1 اممن2ي » يف ح2ي عبدالعزي2ز 

بأديرية املنصورة.
س2يارًة  إن  محلي2ة  مص2ادر  اقال2ت 
مفررًة يقود6ا انتحاري انفجرت يف بوابة 

املقر، ما أّدى لتدمري املبنى بشكل كيل.
اذك2ر ش2هود عي2ان م2ن أبن2ا  ح2ي 
عبدالعزي2ز الواق2ع بأديرية املنص2ورة، أن 
انفج2اراً كب2رياً 6ز مق2ر عألي2ات حأاية 

املنش2آت التاب2ع مل2ا يس2أى ق2وات الحزا1 
اممن2ي يف الح2ي، مرلف2اً قت2ىل اجرح2ى، 
ادماراً كبرياً لحق باملباني ااملنازل املجاارة.
 اكانت مدينة عدن شهدت تفجرياً بسيارة 
مفررة ااقتحاماً انتحارياً ملبنى إدارة البحث 
الجنائ2ي امحد امل2ايض بأديرية خور مكرس، 

خّلف العرشات بن قتيل اجريح.
تح2ت  ع2دن  محانظ2ة  اتعي2ش 
س2يطرة االحت2الل حال2ة مس2تأرة من 
ع2د1 االس2تقرار اممن2ي من2ذ احتاللها 
يف يولي2و 5102 ايف ظ2ل ن2وىض يتحكم 
به2ا االحت2الُل، خصوصاً أنها تس2تهدف 
أن  دان  للأرتزق2ة  متنوع2ًة  نصائ2َل 
تس2تهدَف مقراِت االحت2الل اإلماراتي أا 

تطال جنوَد اضباَط االحتالل.
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 : خاص:
يواِص2ُل الع2دااُن الس2عودي تش2ديَد حصار عىل 
الش2عب اليأن2ي بع2د ق2رار إغ2الق املنان2ذ ال5ي2ة 
االبحري2ة االجوي2ة امنع اصول الس2فن التجارية 
املحّألة بالغ2ذا  االنفط إىل مط2ار الحديدة، كأنفذ 
احيد إلمدادات الش2عب اليأني بعد سيطرة العداان 
امرتزقت2ه عىل جأيع املنانذ اإغ2الق مطار صنعا  

الدايل منذ ما يقارب العا1 َانصف العا1.

إدارة  الثالث2ا ، كّذب2ت  أم2ا  بي2ان ص2ادر  ايف 
مؤسس2ة موان2ئ البحر امحأر اليأني2ة، ما تداالته 
بع2ض اس2ائل اإلع2ال1 ح2ول رن2ع الحص2ار ع2ىل 
مين2ا  الحديدة االبد  باس2تقبال الس2فن التجارية 
ااإلغاثية، موضحة أن املينا  لم يستقبل أية سفينة 
تجارية أَْا إغاثية، س2وا  عىل أرصفت2ه أَْا الغاطا 

التابع للأينا .
ااستغربت مؤسسة موانئ البحر امحأر، انجراَر 
اكاالت أخبار عاملية إىل تل2ك امكاذيب اتداال الر5 

تحت اس2م »مصدر مالحي نّضل عد1 الكش2ف عن 
6ويته«، اأ6ابت املؤّسس2ة بوس2ائل اإلعال1 تحّري 
املصداقية عند نرش مثل 6ذه امخبار، خصوصاً خالل 

6ذه املرحلة الحرجة من حياة اليأن االيأنين.
اكش2فت البي2ان، أن تحالف العداان لم يس2أح 
للباخ2رة »أم2ازان« التي تحأل ع2ىل متنها 25 ألف 
طن من امل2واد الغذائية بالدخ2ول إىل مينا  الصليف 

رغم استكأالها كانة التصاريح.

 : خاص:

دعا ع2يل العأ2اد -رئي2ُا اللجن2ة الرقابية 
املجلا، الس2يايسَّ امع2ىل، إىل إع2ادة النظر يف 
تش2كيل الحكومة الحالية، االعأل عىل تشكيل 
حكومة طوارئ من )11( ازيراً يكون تركيُز6ا 
عىل البُعد االقتصادي احش2د املوارد ااال6تأا1 
إىل أن  العام2ة للأواط2ن، مش2رياً  بالردم2ات 
حكومة اإلنق2اذ لم تكن مؤ6ل2ًة إلدارة الوضع 

االستثنائي للبلد يف ظل العداان.
اتط2رق العأاد يف مقابلة مع قناة املس2رية، 
إىل أس2باب ارتفاع امس2عار اأزمات املشتقات 
النفطية، مش2رياً إىل قي2ا1 الحكوم2ة بتعطيل 
مؤسس2ات الدال2ة االقط2اع العا1 اتس2ليأه 
للقطاع الراص، يف الوق2ت الذي يعأُل العداان 
بتش2ديد  اليأني2ن  معان2اة  مضاعف2ة  ع2ىل 
الحص2ار، نيأ2ا انش2غل الكث2ريُ م2ن ال2وزرا  

بتوظيف أبنائهم اأقاربهم نقط.
احول امزمة التي تشهد6ا البالد يف املشتقات 
النفطي2ة، أاض2ح رئي2ا الرقابي2ة العليا، أن 
ازارة النف2ط اس2تنزنت خالل الف2رتة املاضية 
ُكّل موارد26ا اقدرتها الرشائي2ة ممور جانبية 
مثل رشا  الس2يارات اعق2ود التوظيف الكثرية 
ااملنح االهبات الداخلية ااملستحقات مصدقا  
اأقارب مقرب2ن من الوزير اغ2ريه، منو6اً أن 
6ناك الكثري م2ن املحطات املركزية الرئيس2ية 

التابع2ة لوزارة النفط كان2ت رصنياتها 6بات 
لبعض الشرصيات االقادة العسكرين.

اق2ال العأ2اد، ب2أن ازارة النف2ط بعدم2ا 
اس2تنفدت ُكّل مقدراته2ا امرزانه2ا امل2ايل يف 
البنوك بأمور العبث االفس2اد، جعلت الش2عب 
يرته2ن لق2رارات القط2اع الراص، مش2رياً إىل 
نس2اد مدي2ر رشك2ة النف2ط بالحدي2دة الذي 

تدينه الوثائق باخت2الس مليار امائتي مليون، 

اجأيعه2ا اس2تالمات خطية من تج2ار بدان 

سندات رسأية، نا6يك عن الكثري من التوظيف 

االهبات انهب املعدات.

ادع2ا إىل رد االعتب2ار للقطاع الع2ا1 بعد أن 

اس2تحوذ القط2اع الر2اص ع2ىل رشك2ة الغاز 

ارشك2ة النف2ط االصناع2ة حت2ى املؤسس2ة 

االقتصادي2ة العس2كرية، م2ا يعن2ي أن النفط 

االغ2ذا  صار اليو1 بيد القط2اع الراص، ا6ذا 

سا6م يف ارتفاع الداالر. 

اارتف2اع  املن2زيل  بالغ2از  يتعل2ُق  انيأ2ا 

أس2عاره، أاض2ح العأ2اد أن الغ2از موج2ود يف 

مأرب بي2د املرتزق2ة، لكن م2أرب مضطرة من 

تبيع2ه يف مناطقنا؛ مننا نأتل2ك املورد البرشي 

االس2تهالكي الكب2ري؛ لهذا نه2م مضطران أن 

يبيعوا لنا، اقد اباعوا لنا نرتة طويلة بالس2عر 

الرس2أي )1250( ري2االً، الك2ن ال2ذي حصل 

أن القط2اع الع2ا1 كان يأتل2ك 120 مقط2ورًة 

االقطاع الراص يأتلك ح2وايل 600 مقطورة، 

قب2ل ت2ويل ع2يل ش2قرا  إدارة الرشك2ة، حيث 

كانت الكارثة أن شقرا  منح تصاريَح للقطاع 

الراص بحوايل 8 آالف مقطورة، يف الوقت الذي 

تعي2ُش جأهوري2ة مرص ع2ىل 1200 مقطورة 

بحجأها اتعداد6ا السكاني.

أخبار

العالقات العامة االتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محأد الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تع5 عن رأي كاتبها اال تع5 
بالرضارة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
ص5ي الدرااني

مدير التحرير:
إبرا6يم الرساجي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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وقفات احتجاجية لطالب مديريتي حيس 
وكعيدنة تندد بالعدوان السعودي وإغالق كافة 

املنافذ
 : خاص:

نّظم طالُب مدرس الوحدة بمديرية حيس محافظة حجة أمس وقفة 
احتجاجية؛ تنديداً بالعدوان األمريكي الس�عودي وإغالق كافة املنافذ يف 
اليمن واس�تمرار الع�دوان يف ارتكاب املجازر ض�د األبرياء من املدنيني 

والنساء واألطفال وذلك تحت شعار »ثبات وانتصار«.
ويف الوقفة اس�تنكر الطالب الجرائَم التي يرتكبها العدوان السعودي 
األمريك�ي يف ح�ق الصيادي�ن َوالت�ي راح ضحيته�ا عرشات الش�هداء 
والجرح�ى من املواطن�ني. منددين يف الوقت ذاته بصم�ت األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية َوحقوق اإلنَْسان حول ُكّل هذه الجرائم التي يرتكبها 

تحالف العدوان السعودي األمريكي.
ويف مديري�ة كعيدنة بمحافظة حجة وتحت ش�عار »جرائم العدوان 
وأس�اليبه الق�ذرة لن توق�َف مس�رتنا التعليمية« نّظم طالب مدرس�ة 
الفاروق صباح أمس وقفة اس�تنكار وتندي�د لجرائم العدوان األمريكي 
السعودي وقرار إغالق كافة املنافذ اليمنية؛ لقتل الشعب اليمني جوعاً. 

مظاهرة حاشدة باملحويت تنديدًا بجرائم العدوان 
وصمت األمم املتحدة واملنظمات اإلْنَسانية

 : خاص:
نّظمت الس�لطُة املحلي�ة والفعاليات املَدني�ة والجماهرية بمحافظة 
املحوي�ت أم�س مس�رًة جماهري�ًة ووقف�ة احتجاجية ك�رى تنديداً 
باس�تمرار العدوان الس�عودي الغاش�م وبإغالق املنافذ اليمنية، شارك 
فيها املشايخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية واملنظمات الجماهرية 
والشباب واألحزاب السياس�ية بمديريات مدينة املحويت والرجم وجبل 

املحويت.
ويف ختام املسرة التي جابت شوارع مدينة املحويت، أدان املشاركون 
مج�ازر اإلبادة والقتل الجماعي التي يرتكبها تحالف العدوان األمريكي 

السعودي بحق الشعب اليمني وإغالق كافة املنافذ اليمنية.
وأكد البيان الصادر املسرة عىل الثبات والصمود حتى االنتصار عىل 
قوى العدوان األمريكي السعودي ورفد الجبهات باملال والرجال والعتاد، 
داعي�اً األمم املتح�دة وكاف�ة املنظمات اإلنَْس�انية لتحمل مس�ؤولياتها 
القانوني�ة واألخالقية لوقف العدوان ورف�ع الحصار املفروض من قوى 

العدوان عىل اليمن.

أبناء القفر بإب يدعون للتعبئة وحرائر 
قفل شمر بحجة يقدمن قافلة غذائية 

 : خاص:
نّظ�م أبناُء ووجه�اُء مديرية القفر بمحافظ�ة إب، أمس، وقفة قبلية 
مس�لحة؛ تنديداً بالصمت والتخ�اذل الدويل إزاء الجرائم البش�عة التي 
يرتكبها العدوان وسعيه إىل تشديد الحصار الخانق عىل الشعب اليمني.

ويف الوقف�ة التي حرضها مدي�ر عام املديرية، حس�ن القحيف، أكد 
املش�اركون يف بي�ان وقفتهم، أن اس�تمرار جرائم الع�دوان والتي كان 
آخرها اس�تهداف حي الصع�دي بصنعاء والجريمة البش�عة يف حجة، 
ناهيك عن تشديد الحصار، ُكّل هذا لن يثنَي الشعب اليمني عن مقاومة 
العدوان األمريكي الس�عودي وإنما س�يزيده عزيم�ة وإرصاراً ملواجهة 

املخططات واملؤامرات التي تستهدف اليمن واليمنيني.
ودعا املش�اركون كاف�َة أبناء اليمن إىل االحتش�اد والتعبئة الجهادية 
العامة إىل جبهات العزة والرشف؛ كونها السبيل الوحيد إليقاف جروت 
وطغيان قوى العدوان وعدم االرتكان إىل املنظمات الحقوقية أَْو املجتمع 

الدويل الذي بات رشيكاً يف هذا العدوان.
إىل ذل�ك قدم�ت حرائر مديري�ة قفل ش�مر بمحافظة حج�ة قافلة 
غذائي�ة دعم�اً ألبط�ال الجيش واللجان الش�عبية املرابط�ني يف ميادين 
العزة والرشف ش�كراً وعرفاناً لتضحياتهم العظيمة يف الدفاع عن الدين 
والوطن ، مؤكدات بأن هذه القافلة البس�يطة ال تمثل يشء أمام عطائهم 

العظيم، وأن هذه القافلة لن تكون األخرة.

مؤسسة موانئ البحر األحمر تكّذب ما ُنشر حول رفع الحصار ..

العدوان يمنع دخول الباخرة »أمازون« إىل ميناء الصليف تحمل 
على متنها )25( ألف طن من املواد الغذائية

علي العماد - رئيس اللجنة الرقابية العليا في مقابلة مع »المسيرة«:

ندعو المجلس السياسي لتشكيل حكومة مصغرة من )11( وزيرًا
حكومة اإلنقاذ لم تكن مؤهلة إلدارة الوضع االستثنائي 
وزارة النفط استنفدت كل مخزونها المالي في البنوك بالعبث 

والفساد وجعلت الشعب يرتهن للقطاع الخاص

حكومة إغراق وليست إنقاذًا
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 :تقرير| هاني أحمد علي:
تواِصُل اللجن2ُة العليا لتنفيذ مررجات 
2ع للتعلي2م العا1،  اللق2ا  الوطن2ي املوسَّ
أعأاَله2ا إىل جان2ب اللجن2ة التحضريي2ة 
من أج2ل الر2راج بآلية موح2دة تضأن 
استأرار التعليم 6ذا العا1 2016 – 2017 
االعأ2ل م2ن أج2ل الترفيف م2ن معاناة 
املعلأن االرتبوين جرا  انقطاع الرااتب.
اقد ش2هدت أمانة العاصأة، امس2بوع 
املنرص1، لقا اً تشاارياً ملناقشة مررجات 
الع2ا1  للتعلي2م  املوّس2ع  الوطن2ي  اللق2ا  
تحت ش2عار »التعليم العا1 أالوية اطنية 
امس2ئولية مجتأعية تشاركية«، بحضور 
أم2ن محأ2د جأع2ان - القائ2م بأعأ2ال 
أمن العاصأة اأمن ع2ا1 املجلا املحيل، 
اعبدالل2ه الحام2دي - نائب ازي2ر الرتبية 
االتعلي2م، اعبدالكريم الجن2داري - اكيل 
الوزارة لقطاع املش2اريع، انؤاد الش2امي 
- اكيل الوزارة املس2اعد ااملرشف املركزي 
اللق2ا   مررج2ات  لتنفي2ذ  اممان2ة  ع2ىل 
الوطن2ي املوس2ع، ازي2اد الرني2ق - اكيل 
قط2اع التعليم االش2باب باممانة، امحأد 
الفض2يل - مدي2ر مكتب الرتبي2ة باممانة، 
اعصا1 العاب2د - اممن العا1 لنقابة املهن 
التعليأية، احسن الكبوس - رئيا الغرنة 
التجاري2ة، اعدٍد من رجال امل2ال اامعأال 
اأعض2ا  املجال2ا املحلية ام2درا  عأو1 
املديري2ات، امدرا  مناطق الرتبية باممانة 
اعدٍد من رؤس2ا  مجالا اآلبا  ااممهات 

امدرا  امديرات مدارس اممانة.
اتطرق اللقا  التشااري إىل آلية تنفيذ 
اللقا  الوطني املوسع للتعليم العا1 االتي 
من توصياتها أن تُعَقَد لقا ات تش2اارية 
ع2ىل مس2توى مراك2ز املحانظ2ات، ث2م 
املديريات؛ لغ2رض دعم العألية التعليأية 
م2ن رجال امل2ال اامعأ2ال اكل القادرين 
ااملنظأ2ات املحلية االدالي2ة، االترفيف 
م2ن معان2اة املعلأ2ن الكب2رية؛ بس2بب 

انقطاع الرااتب.

بوادر إيجابية حول استمرار صرف نصف 
الراتب شهرياً وبصورة مستمرة

ايف إط2اِر الجه2وِد املبذال2ة م2ن قب2ل 
ازارة الرتبي2ة االتعلي2م يف متابعة حقوق 
املعلأن ااملعلأات، أاضح نؤاد الش2امي 
– الوكي2ل املس2اعد ب2وزارة الرتبي2ة، بأن 
6ذا املوضوع 6و الش2غل الش2اغل لقيادة 
ال2وزرة مأثل2ًة بالوزي2ر يحي2ى بدرالدين 
ااملس2ؤالن،  ال2وكال   ابقي2ة  الحوث2ي، 
ال2ن يألوا ُجه2داً جأيعاً يف ب2ذل أقىص ما 
يأتلكون يف سبيل استأرار رصف النصف 
الرات2ب نق2داً االنص2ف اآلخر ع2ن طريق 

البطاقة السلعية.
الفت الوكيل نؤاد الشامي، يف ترصيح 
خ2اص لصحيف2ة »املس2رية« م2ن داخل 
مجل2ا الن2واب، إىل أن2ه كان م2ن املقرر 
االجتأ2اع مع ازي2َري الصناع2ة ااملالية 
عرصاً، بحس2ب توجيهات رئييس مجلا 
الن2واب االحكوم2ة؛ ملناقش2ة اس2تأرار 
رصف النص2ف الرات2ب ال2ذي تعه2دت به 
الحكومة أم2ا1 النقابات العام2ة للتعليم 
بداي2ة العا1 ال2درايس الجاري بع2د أن تم 

الش2هر امل2ايض رصف نصف راتب ش2هر 
يوني2و 2017 ال2م ي2ِف ازي2ر الصناع2ة 
بالتزام2ه تج2اه املعلأ2ن احرمانهم من 
الحصول عىل نصف الراتب مواداً غذائية.
غي2اب  الش2امي،  ن2ؤاد  ااس2تغرب 
الوزيرين صالح ش2عبان اعب2ده برش من 
حض2ور االجتأ2اع، ال2ذي كان مرصص2اً 
لحل اإلشكاليات القائأة برصوص رااتب 
املعلأ2ن، باإلضانة إىل تحديد موعد رصف 
نص2ف الرات2ب لش2هر يولي2و 2017 م2ع 
البطائق التأوينية السلعية بالنصف اآلخر، 
مبيناً أن 6ذا االجتأاع الذي اّجه بانعقاده 
يحيى الراعي – رئي2ا ال5ملان، يأتي بناً  
عىل مذكرة رس2أية اّجهه2ا، أما امال، 
يحي2ى بدرالدي2ن الحوثي – ازي2ر الرتبية 
االتعليم؛ م2ن أجل إل2زا1 الحكومة مأثلة 
باملالية االصناع2ة اإليفا  بتعهداتها تجاه 
املعلأن من أجل ضأان اس2تأرار العألية 
التعليأية 26ذا العا1، أا إيجاد حلول بديلة 

تضأن حصول املعلأ2ن ع2ىل حقوقه2م.
اطأأن الوكيل املساعد بوزارة الرتبية، 
جأي2َع املعلأ2ن ااملعلأ2ات، ب2أن 6ناك 
اس2تأرار رصف  ح2ول  ايجابي2ة  ب2وادَر 
نصف الراتب ش2هرياً ابصورة مس2تأرة 
اإىل جانبه2ا البطائ2ق الس2لعية، منو26اً 
إىل أن رصف نص2ف الرات2ب لش2هر يوليو 
2017 سيتم خالل اليومن املقبلن، مبيناً 
أن قي2ادة ال2وزارة تعأ2ل لي2الً انه2اراً يف 
س2بيل إنجاح 6ذا املوض2وع، مثأناً الدار 
الكبري ملعايل ازي2ر الرتبية االتعليم يحيى 
بدرالدي2ن الحوث2ي، امتابعته املس2تأرة 
للأجلا السيايس امعىل احكومة اإلنقاذ 
امجلا النواب نيأا يرص مس2تحقات 
املعلأن احرصه الش2ديد ع2ىل الترفيف 
من معاناته2م االعأل عىل إنجاح العألية 

التعليأية االرتبوية دان أية عوائق. 
اأك2د نؤاد الش2امي، أن اللقا  الوطني 
2ع للتعلي2م املنعق2د خ2الل الف2رتة  املوسَّ
املاضية جّس2د راَح التعاان بن املعلأن 
االرتبوين يف عأ2و1 املحانظات اليأنية، 
امث2ُر  املجتأعي2ة  للأش2اركة  كان  كأ2ا 
االيجاب2ي يف تج2ااز العقبات اب2دأ العا1 
الدرايس بنجاح، موضحاً أن أ6م توصيات 

خرج بها اللق2ا  6و ما يتعلق ب22 »املعلم 
– الكتاب املدريس – املبنى املدريس«، اممر 
الذي دنع ازير الرتبية بعد 6ذه التوصيات 
لالجتأ2اع م2ع قي2ادة املجلا الس2يايس 
ارئاس2ة مجلا الن2واب، اللتن بدار6أا 
اجهت2ا الحكومة بأتابع2ة رصف رااتب 
املعلأن قبل أن يحال املوضوع إىل ازيَري 
املالية االصناعة اللذين تعهدا حينها -أي 
قبل ش2هرين- بتونري نصف راتب شهرياً 
نق2داً االنصف اآلخر عن طري2ق البطاقة 
التأوينية، رغم التحفظ الذي أبدته قيادة 
ازارة الرتبي2ة حول البطاقة الس2لعية؛ ملا 
نيها م2ن إجحاف اظلم بح2ق املوظفن، 
مبين2اً أن الوزي2ر ب2رش تعّه2د بأعالج2ة 
االخت2الالت م2ع التج2ار إال أن2ه احت2ى 
اللحظة لم يونر 6ذه البطائق الم يحصل 
املعلأ2ون الش2هَر املن2رص1َ إال عىل نصف 

راتب نقداً نقط.

تشكيل صناديق على مستوى املدارس 
للتخفيف من معاناة املعلمني 

ايف ترصي2ٍح لصحيفة »املس2رية« أّكد 
زياد رنيق – اكيُل أمانة العاصأة لقطاع 
التعلي2م االش2باب، ح2ْرَص ازارة الرتبية 
اأمانة العاصأة عىل إيجاد حلوٍل رسيعة 

تضأن حص2ول املعلأ2ن االرتبوين عىل 
أ6م الرضاريات التي تتطلب استأرار6م 
أن  موضح2اً  باملي2دان،  مهامه2م  أدا   يف 
اللجنة التحضريية للقا  الوطني املوس2ع 
للتعلي2م الع2ا1 بصدد إصدار آلي2ة تواُصل 
م2ع املديري2ات، حيث ته2دف تل2ك اآللية 
بالجل2وس مع قيادة املديريات االس2لطة 
املحلية ام2درا  املناطق التعليأية ارجال 
امل2ال اامعأ2ال ارؤس2ا  مجال2ا اآلبا  
االحكأ2ا ، للوص2ول إىل تفا6أ2ات تعزز 
دار املجتأع يف إنج2اح العألية التعليأية 
االرتبوي2ة ااملس2ا6َأة يف تون2ري أبس2ط 

الحاجيات الرضارية للأعلم.
اأاض2ح الرني2ق، أن القائ2َم بأعأ2ال 
أم2ن العاصأة، س2يصدر خ2الل اليومن 
القادم2ن تعأيأ2اً للأديري2ات حول 6ذا 
املوض2وع، بع2د أن يت2م التوص2ل إىل آلية 
التق2ا  اللجن2ة التحضريي2ة بقي2ادة تلك 
املديري2ات، س2واٌ  أكان ع52 لق2ا  ااحد 
يجأ2ع كل مديري2ات العاصأ2ة أا ع52 

زيارة كل مديرية عن حدة.
 اكش2ف اكيُل أمانة العاصأة لقطاع 
التعلي2م، ع2ن أن اللق2ا  س2يجأُع مدي2َر 
املديرية امدي2َر املنطقة التعليأية امدرا  
املدارس ارؤسا  مجالا اآلبا  امجالا 
امعي2ان ارجال امل2ال اامعأ2ال االتجار 

الص2ورة  املديري2ة؛ لوضعه2م يف  تل2ك  يف 
اتحألهم املسئولية املجتأعية، كأا سيتم 
تحديُد آلية اتش2كيل لجان عىل مس2توى 
كل مدرس2ة تكوُن برئاس2ة مجلا اآلبا  
امن2داب من املدرس2ة؛ لحث امليس2ورين 
االتجار عىل املس2ا6أة يف دعم الصنداق 
ال2ذي ير2ص تل2ك املدرس2ة كأس2ا6أة 
مجتأعي2ة منه2م؛ للترفيف م2ن معاناة 
املعلأن ج2ّرا  انقطاع الرااتب االظراف 
االقتصادي2ة الصعب2ة الت2ي يعيش2ونها؛ 
االحص2ار،  الس2عودي  الع2داان  بس2بب 
اس2يوَكُل اممُر له2م باملتابعة املس2تأرة 
بديل2ة  الدع2م، كحل2ول  للحص2ول ع2ىل 
اعاجلة تضَأُن ديأوم2ة العأل التعليأي 

دان انقطاع.
اللج2اَن  تل2ك  أن  إىل  الرني2ق،  الف2ت 
س2تقو1 بحرص املعلأ2ن امكث2ر معاناة 
يف  امالي2ة  له2م  تك2ون  بحي2ث  ارضراً، 
الحص2ول ع2ىل الدعم امل2ادي املق2د1َّ لهم 
من ام26ايل االداعأن القاطن2ن يف إطار 
املدرسة، باإلضانة إىل منحهم جأيعاً بدل 
مواصالت؛ كون امغلبية يأتي من مناطَق 

بعيدة. 
26ذه  أن  إىل  اممان2ة،  اكي2ل  اأش2ار 
الرط2وات تعف2ي القائأ2ن ااملس2ئولن 
يف اللجن2ة التحضريي2ة للوطن2ي املوس2ع 
للتعلي2م الع2ا1، م2ن مطالب2ة الحكوم2ة 
برصف رااتب املعلأ2ن االرتبوين، مبيناً 
أن إنش2ا  صنداق املعلم من قبل مجلا 
النواب االحكومة يف مثل الظراف الرا6نة 
َل  الت2ي تش2هُد6ا بالدن2ا حالي2اً ل2ن يع2وَّ
علي2ه كث2رياً، ال س2يأا مع انع2دا1 املوارد 
اقل2ة اإليرادات اتضيي2ق الرناق من قبل 

العداان. 
بدار26ا أش2ارت ب2رشى املحطوري - 
مديُر ع2ا1 املش2اركة املجتأعي2ة بديوان 
إىل  التش2ااري،  االجتأ2اع  يف  ال2وزارة- 
أ6أي2ة دار مش2اَركة املجتأ2ع يف دع2م 
العألي2ة التعليأي2ة يف كل دال العالم، ايف 
أاقات الس2لم، نأ2ا بالُنا بأاق2ات الحرب 
اامزم2ات؟!، مش2ددًة ع2ىل 26ذا ال2دار 
الفاعل االكبري من أج2ل الصأود يف اجه 
العداان، مؤكدة أن النرص حليُف اليأنين 
ال محالة، نأ2ا علينا إال الصأود االتالحم 
ادعم الجبهات اخصوصاً جبهة التعليم؛ 
منه2ا م2ن أ26م الجبه2ات الت2ي يحرص 

امعدا  عىل النيل منها.

تقرير

 زياد الرفيق – وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب: فؤاد الشامي – الوكيل المساعد بوزارة التربية :

نعمل لياًل ونهارًا من أجل استمرار مرتبات المعلمين 
ونصف يوليو 2017 سيتم صرفه خالل األيام القادمة

تشكيل صناديق على مستوى كل مدرسة في 
العاصمة بمساهمة من رجال المال واألعمال

جهود حثيثة الستمرار صرف مرتبات املعلمني وإنجاح العملية 
التعليمية ومؤشرات إيجابية
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المسيرة تزور المنطقة وتنشر التفاصيل الكاملة 
لجريمة العدوان األمريكي السعودية بـ »هران«

رنا الناجية الوحيدة من أسرتها:

 لن ينفع الكالم والصور أعيدوا 
أبي وأمي أو خذوا بثأرهم

 : وائل شاري:

رنا شقيقة بثينة أيضًا
ش2هدت مديريُة أنل2ح اليأ2ن بأحانظة 
حجة أس2وأَ جريأة مرّاعة لم تش2هد6ا من 
قب2ُل، نف2ي منطق2ة 26ران عاش الس2كاُن 
أَْكث2ََر م2ن خأ2ا س2اعات كان2ت طائرات 
الع2داان خاللها تصب حأأها ع2ىل املنازل، 
تل2ك  يف  مس2بوقة  غ2ري  مج2زرًة  مرلف2ًة 
املنطقة، ااستأرت الطائرات تحو1ُ اتتصيَّد 
املس2عفن، يف مش2هد اح2ي ق2ل نظ2ريه. 
صحيف2ة املس2رية زارت املنطق2ة املنكوب2ة، 
حي2ث الجريأ2ة ل2م تتوق2ف عن2د س2قوط 
الش2هدا  االجرح2ى، نامتداداتها تعدت ذلك 
لتبقى جرحاً مفتوحاً يف صدار أَْطَفال نقداا 

آباَ 6م اآبا  نقداا أَبْنَاَ 6م.
»أعي2داا يل أبي اأم2ي اإخوت2ي« »أثأراا 

لنا«.. 6كذا قالت لنا الطفلة رنا عندما كانت 
تردد ابتكرار 26ذه العبارات الدقيقة ااملؤملة 
االدم2وع تنهأر م2ن عيونه2ا ابقلب يألؤه 
الر2وُف ا6ي تتلف2ت يأيناً ايس2اراً، اتكرر 

كالمها »أثأراا لنا«.
تتض2ارب امن2كار يف رأس الطفل2ة رن2ا 
ا6ي تتحدث للصحيفة، نتتوقف متس2ائلة: 
مل2اذا عليه2ا أن تتح2دث؟ تقول: 26ل الكال1 
س2يعيد يل أبي اأم2ي اإخوت2ي؟ ليا كذلك 
نق2ط، ناملأس2اة يبدا أنها م2ع املم منحت 
26ذه الطفلة بالغًة عفوي2ًة عندما قالت »لن 
ينفَعن2ي ال2كال1 اال التصوير، أعي2داا يل أبي 

اأمي أَْا خذاا بثأر6م«.
رنا حأ2دي خأويس -طفل2ة ذات الثأان 
سنوات- استش2هد جأيع أنراد أرستها أثنا  
قصف ط2ريان العداان اممريكي الس2عودي 
منزَله2ا يف كولة 26ران بأحانظ2ة حجة، يف 
املجزرة التي راح ضحيتها أَْكثَر من 60 شهيداً 
اجريحاً، رنا ش2ا6دت من عىل مكان مرتفع 

غارات املوت اممريكي السعودي تنزع أرااَح 
»أبيه2ا اأمها اإخوتها«، يف غاراٍت متتاليٍة ال 
لذنب اقرتنوه س2وى التعطش للقتل نقط ال 

غري.
رن2ا كان2ت خ2ارج املن2زل أثن2ا  قص2ف 
الع2داان ملنزله2ا ترع2ى اثنت2ن من الش2اه 
اتجأ2ع امحط2اب يف منطق2ة ترتف2ع ع2ن 
املنزل بحوايل 500 مرت، كانت تراقب الغارات 
بعينيها الداكنتن التي تحأل الحرية االحزن 
يف آن ااح2د، كان2ت تش2ا6د امل2وت يترطف 
أرستها الواحد تلو اآلخر، بل ايترطف أرااح 
ُكّل م2ن حاال االقرتاب إلس2عاف الجرحى.. 
حينها أيقنت أنها نق2دت أرُستها اجريانها، 
ساعتها دعت أَبْنَا  قريتها لألخذ بثأر أرُستها 

االحزن يأأل قلبها.
موق2ُف الطفل2ة رن2ا اش2عوُر6ا بالحزن 
اامل2م ذكرتنا بالطفل2ة ال5يئ2ة بثينة التي 
قص2ف الع2داان منزلها بالعاصأ2ة صنعا  
انق2دت عىل إثر6ا أبا6ا اأمها اإخوتها غري 

أن بثية كانت محظوظة نسبياً، إذ أن اإلعال1 
س2ّلط امض2وا  عليها لوقوع 26ذه الجريأة 
املراَّعة يف العاصأة صنعا ، ابالتايل تهانتت 

عليها الكثري من املنظأات اشكلت رأياً عاما 
عاملي2ا يحاكم القتل2ة حتى اس2تطاع العدا 
السعودي بأس2اعدة خونة امرتزقة الداخل 

المساحة الممتدة في 
الصورة هي بقايا البيت 
المستهدف المكون من 

ست غرف
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م2ن تهريبها للس2عودية متو6أ2اً بأنه بهذا 
العأل القبيح س2تفقد 26ذه القضية بريقها 
خاصة أنها أزعجته بشكل كبري ااضعته يف 

الرانة الصحيحة ا6ي »قاتل امَْطَفال«. 
6ناك الكثري م2ن امَْطَفال حالتهم كحالة 
بثين2ة ارن2ا يف مرتل2ف املحانظ2ات ااملدن 
اليأنية، 6ؤال  امَْطَفال اليو1 يطالبون بالثأر 
من القاتل ا6و العدا اممريكي السعودي.

 رنا الي2و1 ليس2ت كباق2ي امَْطَفال نهي 
يف حال2ة من الحزن اامىس؛ بس2بب 6ول ما 
ح2دث، تنتابها نوب2اُت البكا  الهيس2تريي، 
االصأت لس2اعات ط2وال، تذ26ب إىل قبور 
أرسته2ا اأمه2ا، أبيه2ا، إخوتها اتس2أل َمن 
يعيد26م إليها، اتطال2ب باالقتصاص االثأر 

من القتلة.
املواطن2ن  ع2رشات  أجس2اد  تحول2ت   
اامَْطَف2ال خ2الل دقائق إىل أش2ال ؛ بس2بب 
قصف الع2داان اممريكي الس2عودي ملنزلن 
بعرشات الغارات اذلك يف تحدٍّ جديد اصارخ 
للأجتأ2ع ال2دايل ال2كل القي2م اإلنس2انية 
االديني2ة اامخالقي2ة االُعرني2ة، يف منطقة 
6ران مديرية أنلح اليأن بأحانظة حجة.

 لم نس2أع من قب2ُل أن اس2تهدنت جثث 
املوت2ى حتى يف أعت2ى الحراب، لكنن2ا أيقنا 
أن2ه لي2ا غريب2اً م2ن قب2ل 26ذه العصابة 
املجرمة التي أدمنت القتل أن تستهدف حتى 
مقاب2ر املوت2ى، امل2كان يف 6ران يري2م عليه 
الح2زن اامىس ايظه2ر ع2ىل أ6ل2ه الصأود 
اامنف2ة االك5يا ، لم تر6بْهم غارات القتل، 
نق2د حاال2وا الوص2ول إىل الجرح2ى ليكون 
الغ2ارات،  له2ذه  املس2عفن ضحاي2ا ج2دداً 
الي2ا بغ2ارة ااح2دة الك2ن بعدة غ2ارات، 
حيث اس2تُهدف املس2عفون بأَْكثَر من اثنتي 
عرشة غارة، تم استهداُف سيارات اإلسعاف 
االدراج2ات النارية أَْا ما تس2أى »باملرتات« 
احتى املارة بالطريق، لم يكن رجال منطقة 
6ران بأفرد6م يحاالون إس2عاف الجرحى، 
الكن كانت ش2قائقهم يف مقدمة الصفوف، 
نسا  6ران أيضاً رضبن أراَع اممثلة للأرأة 
اليأني2ة الصاب2رة ااملجا6دة الت2ي ال تراف 
م2ن صواري2خ اطائ2رات العدا الس2عودي 

اممريكي.

جريمة لن يمحَوها التأريخ
جب2ل 26ران أَْا كول2ة 6ران إح2دى قرى 
عزلة الجوانة االقطابية بأديرية أنلح اليأن 
التابعة ملحانظة حجة، يبلغ تعداد س2كانها 
136 نسأة حسب تعداد اليأن لعا1 12006، 
اس2م 26ذا الجبل الش2امخ س2يظل يف ذاكرة 
اليأني2ن االعالم أجأع الن يأحوه التأريخ، 
صأود أس2طوري س2ّجله أ6ايل املنطقة ضد 
أعت2ى قوة عس2كرية، م2رغ أ26ايل املنطقة 
س2أعتها يف احل الطن االرتاب، بل كشفوا 
للعالم اللأتشككن يف عداانية دال العداان 
الس2عودي اممريكي احقد6ا ع2ىل املواطن 
اليأني البسيط، املشهد يبوح عأا جرى من 
احشية بربرية لم يرتكبها 6والكو الترتي يف 
غزاه لبغداد، اش2تان ما ب2ن بغداد ا6ران، 
6ن2ا الصأ2ود االحأي2ة االغ2رية ااإليث2ار، 
ع2رشات الغارات اس2تهدنت من2زل املواطن 
البسيط حأدي ديك الجأاعي ااستشهد 6و 
اأرست2ه جأيع2اً، الم يتبقَّ م2ن 6ذه امرُسة 

س2وى رنا التي تحدثنا عنها خالل امس2طر 
املاضية.

 الثأر أوالً 
جأي2ُع أ6ايل 6ران أب2داا رغبتهم يف الثأر 
ااالنتق2ا1 من املجزرة الت2ي ارتكبت ضد6م 
 12017/  11  /  7 املوان2ق  الثالث2ا   ي2و1 
ااستش2هد عىل إثر6ا 22 ش2هيداً اجرح 16 
مواطناً مدنياً، يف سلس2لة غارات اس2تأرت 
م2ن الس2اعة 11 صباح2اً حتى الس2اعة 5 
مسا ، يف أبشع مجزرة ارتُكبت بحق املدنين 
الُع2ّزل، ح2اال الع2داان نيها ب2ث الرعب يف 
قلوب املواطنن الصامدي2ن، اتعت5 املجزرة 
مهزلة تأريرية بحق املسعفن انرق اإلنقاذ 

يندى لها جبن البرشية أجأع.

 الحاج خموسي يصف لنا املجزرة
أيضاً التقينا يف صحيفة املسرية بالحاج/ 
عيل محأ2د صالح خأويس ج2د الطفلة رنا 
م2ن أمها، اال2ذي نقد ابنت2ه زاجة صاحب 
املنزل املستهدف اثالثة من أبنائها ازاجها، 
اك2ذا نق2د أخ2اه عبدالل2ه خأ2ويس االده 

مصطفى. 
الحاج محأد صال2ح يحدثنا بقلب يألؤه 
الص52 االثب2ات ااالحتس2اب يحدثنا عن ما 
جرى، اق2ال: اقع القصف ع2ىل منزل زاج 
ابنت2ي ال2م أكن أعل2م أن الغارة اس2تهدنت 
املن2زل أَْا حتى منطقتنا، كنت أعتقد أن 6ذه 

الغارة بعيدة نسبياً، قأُت اتوضأت اخرجت 
للأس2جد لصالة الظهر اإذا بالغ2ارة الثانية 
ت2رضب امل2كان نفس2ه اش2ا6دُت الدخ2ان 

يتصاعد بشكل كثيف.
اأاالده  عبدالل2ه  أخ2ي  ذ26ب  حينه2ا 
مصطفى اصق2ر امحأد، إلنق2اذ الجرحى 
ا26م أال م2ن اص2ل م2ن املس2عفن، ات2م 
استهدانهم بغارة ااستشهد عىل إثر6ا أخي 
عبدالله اابن2ه مصطفى، اُجرح الداه صقر 

امحأد.

شقائق الرجال حاضراٌت وبقوة
اق2ال الحاج خأويس إن2ه بعد ذلك ذ6بت 
زاجت2ي ابنات2ي اأختي إلس2عاف الجرحى 
اك2ن يف الس2احة الت2ي تقع أع2ىل املنزل من 
جهة الش2أال، نيأا كان املسعفون اآلخران 
أس2فل املنزل من جهة الجن2وب ا6ي الجهة 

الت2ي قصفها الط2ريان بعدة غ2ارات اقتلت 
مرعوب2ات  النس2ا   اع2ادت  املس2عفن، 
االصواري2خ تنهأ2ر كاملط2ر ع2ىل امل2كان، 
اأصبن بحالة من الهلع االذعر من املش2ا6د 
املؤملة االنس2ا  املس2عفات 6ن راضة أحأد 
خأويس ابن2ة أختي، انات2ن محأد منصور 
خأويس زاجة الش2هيد مصطفى ابن أخي، 
اأش2واق عيل خأويس ابنتي، اأختي ناطأة 
محأد خأويس، ازاجة أخي الشهيد عبدالله 
خأ2ويس، تيس2ري عيل محأد ديك، اس2أرية 
عبدالله خأويس، اقد ُع2دن جأيعاً بألطاف 

الله بدان إصابة بجراٍح أَْا أذًى.

املوت ينزل على إخواننا ولن 
نرتَكهم يموتون

اأت2ى بعد ذلك أَبْنَا  بناتي من قرية املج5 
إىل قريتن2ا النواب2ة به2ران ا6م الي2د أحأد 
امحأ2د  عبدالل2ه  محأ2د  اداااد  عبدالل2ه 
معي2ض خأ2ويس اأحأ2د محأ2د املع2ازي 
َامليار أحأد املال6ي اإبرا6يم مال6ي اأحأد 
بري1 مال6ي، اتحركوا من عندي من املسجد 
احاالت أمنعهم من الذ26اب، اكنت أصيح 
نيه2م تأهل2وا انتظ2راا حتى تق2َف امللعونة 
من التحليق، اأقصد طائرات العداان، الكن 
ش2يأتهم اغريته2م منعته2م م2ن االنتظار 
اقالوا »يا جد، املوت ينزل عىل إخواننا، االله 
م2ا نرتكهم يأوت2ون«، اتحرك2وا من عندي 
اج2ا اا إىل من2زل حأدي من جه2ة الجنوب 
الكن امللعونة قصفته2م بصاراخ اتطايراا 
أما1 عين2ي مثل اماراق التي تطري يف الهوا ، 
اكان ارتفاع أجساد6م حوايل 20 مرتاً اأَْكثَر 

يف الجو ااستشهداا جأيعاً.

قصف املسعفني
اج2ا  مس2عفان آخ2ران 6أ2ا رض2وان 
خأ2ويس اعيل يحي2ى جدي2ك الجأاعي عىل 
متن دراج2ه نارية، ات2م قصفهأا بصاراخ 
اتطايرت أجساد6أا يف الهوا  الم يجدا6أا 

إال أشال  مأزقة.

الجهاد واجب ديني مقدس
ااّجه الحاج ع2يل محأد صالح خأويس 
ن2داً  مَبْن2َا  املنطقة اق2ال: الجه2اُد ااجٌب 
مق2دس ايج2ب تقديأه ع2ىل أي يش  آخر، 
نقد نزل املوت االرراب االدمار عىل رؤاسنا 
كاملط2ر، ايس2تطرد قائ2الً: لكن م2ن اليو1 
الجبه2ات  يف مرتل2ف  س2نكون حارضي2ن 
للث2أر م2ن الع2داان اممريك2ي الس2عودي، 
االدخ2ول إىل أاكار26م االن2رص ب2إذن الله 
حليفنا؛ مننا أصح2اب حق اأصحاب قضية 
عادلة، اسنجّهز الش2باب من اآلن لاللتحاق 

بالجبهات، بالعزة االكرامة.
ادع2ا الش2عَب اليأني إىل عد1 مش2ا6َدة 
قنوات الدجل االك2ذب االنفاق التابعة لدال 
العداان كقناة العربية االحدث؛ كونها تزيّف 
الحقائ2ق، اكاذب2ًة، اعرننا اآلن أن الش2عب 
اليأن2ي مظلو1 اما يحدث للش2عب 6و كأا 
حص2ل لنا من ظلم؛ كونن2ا مدنين اال توجد 
أسلحة لدينا اال معسكرات اال أية ارتباطات 

بأية قيادات كبرية أَْا صغرية.
اقال الشيخ أحأد عبدالله خأويس -شيخ 
منطق2ة 6ران االذي استش2هد ابن2ه اأخوه 
اأصه2اره ا6و طاعٌن يف الس2ن ايُعاني من 
العديد من اممراض املستعصية-: لقد نّكفنا 
بأعنى »حشدنا« جأيع القبائل لألخذ بالثأر 
من 6ذا العداان القاتل املتج5 االظالم االذي 
لن يردعه إال مقاامته بكل السبل، خاصة أن 
6ذه الجريأة تعت5 جريأًة بحق اإلنس2انية، 
كأ2ا أنها بحس2ب جأيع املواثي2ق اامعراف 
الدالية تعد جريأة حرب إبادة تعاقب عليها 

ُكّل الترشيعات السأااية ااإلنسانية.
ايف ختا1 حديثه لصحيفة املس2رية يقول 
الش2يخ خأ2ويس »لهذا س2نعأل م2ن اليو1 
ع2ىل تجهي2ز املقاتل2ن لاللتح2اق بأرتلف 
جبه2ات القتال، امس2تعدان لرند الجبهات 
بامل2ال االرجال االعتاد ابكل ما يحتاجونه.. 
مطالب2اً الحكومة باال6تأا1 بأرَُسِ الش2هدا  

امعالجة أاضاع النازحن من املنطقة«. 

شيخ هران: سنثأر للوطن وألنفسنا وعلى 
العدوان أن ينتظرنا في الجبهات 

علي محمد خموسي - جد الطفلة رنا الجماعيالشيخ - أحمد الخموسي

القرى القريبة من 
المنزل والتي هب منها 

المسعفين النقاذ  الضحايا

أثار الصاروخ الذي 
ضرب أحدى غرف منزل 

حمدي الجماعي
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الحرب الباردة
أحمد خالد شمالن

تش2ريُ املعطي2اُت إىل أن 
تس2تطيع  ال  الس2عودية 
شن أي عداان مبارش عىل 
لبن2ان احت2ى لو ش2كلت 
تحالف2اً تحت أي مس2أى 
أَْا بذريع2ة  إْس2اَلمي  كان 
محاربة اإلر6اب نال اجود 
ملا يس2أى باملليشيات عىل 
حداد26ا اال يوجد انْقاَلب 
6ن2اك,  الرشعي2ة  ع2ىل 
نعذر6م الوحيد 6و نفا 
امل52ر اإلرسائي2يل عندم2ا 
شن آخر عداان عىل لبنان 
بذريعة حزب الله كهدف اصبح مشرتك بن صهاينة العرب 
بني س2عود االكي2ان الصهيوني يف س2ابقة خط2رية تهدد 
اممن القومي العربي ااإلْساَلمي, باإلَضاَنة إىل أسطوانتهم 
املرشاخ2ة بتهأ2ة التدخ2ل اإليران2ي اح2رش إي2ران يف ُكّل 

ترصيح.
نأن الناحية العس2كرية التحالف السعودي متورط بل 
امه2زا1 يف اليأ2ن اخرس الكث2ري اال زال ير2رس اآخر6ا 
االنتَصارات يف سوريا االعراق املتأثلة بدحر داعش ا6زيأة 

املرشاع الصهيوني اممريكي املأول سعودياً اخليجياً.
لذل2ك طلبت الس2عودية من إرسائيل بش2ن العداان عىل 
لبنان يف خيانة إضانية خطرية كش2ف عنها سيد املقاامة 
امم2ن الع2ا1 لحزب الله الس2يد حس2ن نرص الل2ه عىل أن 
تتحأ2ل الس2عودية ُكّل تكالي2ف الحرب االدع2م إلرسائيل 
كح2رب تأوز عا1 2006، حيث دنعت الس2عودية املليارات 
إلرسائي2ل اطالب2ت بعد1 توق2ف الحرب، كأا كش2ف عنه 
سيد املقاامة أيضاً, ا6ذا مستحيل امحال نإرسائيل تحت 
مرم2ى صواري2خ حزب الل2ه اإرسائيل لن تك2رر 6زيأتها 
الس2ابقة. ترصيحات الكيان الصهيوني بهذا الشأن كانت 
س2اخرًة من طلب السعودية بأنها تريد أن تقاتل حزب الله 
حت2ى آخر جندي إرسائييل، حس2ب اصفهم اتعليقاتهم يف 
صحفهم الرس2أية, نالغرب ليس2وا بالس2ذاجة االحأاقة 

التي يتوقعها آل سعود.
ام2ن الناحي2ة السياس2ية االدالي2ة نال توج2د قرارات 
أمأي2ة بعقوب2ات عىل لبن2ان، حيث ج2دد املجتأ2ع الدايل 
اعرتانه اتأييده للس2يادة اللبنانية امعظم الدال املتحالفة 
يف الع2داان عىل اليأن ترنض ذَلك يف لبنان اخاصة نرنس2ا 

امرص.
إذاً ما س2بب التصعيد الس2عودي ضد لبن2ان احزب الله 
اآخر26ا الطلب م2ن رعايا26ا بأغ2ادرة امرايض اللبنانية 
اكذَل2ك الطلب من دال الرليج امُْخَرى كالبحرين االكويت 

ااإلمارات بتنفيذ نفا الطلب؟.
نع2م إنه2ا الح2رب الب2اردة كح2رب الوالي2ات املتح2دة 
احلفائها من جهة ااالتّحاد السونيتي احلفاؤه من الجهة 
امُْخ2َرى يف أااخر القرن املايض الذي انتهى بانتَصار الغرب 
اتفكك االتّح2اد الس2ونيتي, نريار الحرب الب2اردة يكون 
يف حال2ة الر2وف من الحرب املب2ارشة أَْا أن تكون نتائجها 
مدمرًة للطرنن، حيث االس2عودية الي2و1 تعي خطورتها, 
نبع2د 6زيأة س2نوات امليارات يف س2وريا االعراق اكذَلك 
بع2د الدخ2ول املب2ارش بالح2رب ع2ىل اليأ2ن اتورطها بل 
ا6زيأته2ا لع2د1 تحقي2ق أ6دانه2ا اباس2تبعاد حأاقتها 
ا اخيار مستبعد لألسباب التي  العأيا  كاحتأال ضعيف جدًّ
ذكرنا26ا، نأن امرج2ح بل ااملتوقع انه2ا تتعامل بطريقة 
الحرب الباردة ضد لبنان بالرت6يب االوعيد ازعزعة أاضاع 
الشعوب املس2تقرة إلخانتها اابتزاز6ا بالرضوع االركوع 

بذرائع كاذبة كالتي يسأونها بالتدخالت اإليرانية.
ما لم نالس2عودية ستس2تأر بالتصعيد غري املبارش ضد 
لبن2ان ادعم الجأاعات اإلر6ابية االعأ2ل عىل زرع الفتنة 
ااملواجه2ة بن اللبنانين اتأويل الر2راب االتدمري, نأاذا 
س2تكون النتيجة؟ ستفشل الس2عودية ال محالة نالشعب 
اللبنان2ي عانى كث2رياً من الح2راب ام6لية ابوعي2ه اليو1 
ابوج2ود قيادة ح2زب الله ل2ن ينجراا للفتن2ة اإن حدثت 
بعض االختالالت البس2يطة نس2يتم تجااز26ا الن يكون 
النرص ااملس2تقبل إال ملحور املقاامة, الم تتعلم السعودية 
اأس2ياد6ا اممريكان االصهاينة بأنهم ل2م ينترصاا يف أيٍّ 
م2ن حرابهم عىل املقاامة اال يف أي2ة حرب دخلو6ا بتهأة 
اجود إيران أَْا بوجود6ا نعالً، سواٌ  أكانت حراباً مبارشة 
أَْا غري مبارشة كاملسأاة بالحراب الباردة, نإيران خرجت 
م2ن ُكّل حرابه2م اجأي2ع مؤامراته2م منذ قي2ا1 ثورتها 
اإلْساَلمية قبل سبعة اثالثن عا1 إىل اليو1 منترصة مأرغة 
أنونه2م بالوح2ل الم يحدث ق2ط أنهم قد 6زمو26ا يف أية 

مواجهة.

الشباب في عصرنا الحاضر
أيمن محمد قائد

إن الشباَب يف عرصنا الحارض، 
املنطق2ي  التحلي2ل  إىل  يأي2ل 
االعقالن2ي يف الفه2م ااالس2تنتاج 
ااملعرن2ة التي يبني عىل أساس2ها 
مسريته ايرطط ملستقبله »اقليل 
ما 26م«، ايكاد يجز1 بقدرته عىل 
اع2ىل  املرطط2ات،  26ذه  تنفي2ذ 
الوصول إىل ام6داف النظرية التي 

يحدد6ا.
يف  ع2ادًة  امل2ر   يضع2ه  ال  م2ا 
حس2بانه أَْا الذي يقل2ل غالباً من 
داره، 26و احتأ2ال اق2وع حدث 
غري متوق2ع، يكون كاني2اً لتغيري 

ُكّل املرطط2ات املوضوعة، نيقل2ب املوازين ايدّمر 
ص2ورة الواق2ع احقيقت2ه، ليعطيَه ص2ورًة أُْخَرى 
احقيق2ة مرتلف2ة، ايغ2ري خارط2ة االتجا26ات 

االتوجهات بأكألها.
كثرياً ما يقع يف حياتنا الراصة، أَْا حتى يف العالم 
م2ن حولن2ا، حدٌث ما ل2م نكن لنتوق2ع حداثه من 
قبل! امع ذلك ابعد حداث2ه نعيد رؤيتنا اتفكرينا 

نيه من جدي2د، إال أن البعض من الثلة القليلة التي 
ترط2ط لحياته2ا، ينتابهم الروف من املس2تقبل، 
ايصيبه2م الرعب من املجهول، مأ2ا يجعل عالمة 
االس2تفها1 يف مريلتهم تطغى عىل 
قيأة 6دنهم النبيل يف املستقبل.! 

أزم2ُة أمتن2ا اإلْس2اَلمية 26ي يف 
ش2بابها الذي2ن يقع ع2ىل عواتقهم 
قيادة املس2تقبل االنه2وض باممة، 
حي2ث تكأن مش2كلة 26ذه امزمة 
يف ع2د1 مب2االة الكثري م2ن أبنائها 
العلأي2ة  النهض2ة  بأتطلب2ات 
االثقاني2ة االترطي2ط لذلك، بينأا 
تكأن امزم2ة يف الثل2ة القليلة التي 
تنتهج الترطي2ط اتهتم بأقومات 
الر2وف  ب2دا   النهض2ة أصابته2م 
الحي2اة  املس2تقبل احيثي2ات  م2ن 

املادية..!!
ت2رى، م2ا ال2ذي يس2تدعي القلق من أم2ر قد ال 
يح2دث مطلقاً؟.. ام2ا 6و الداع2ي لجعل الحارض 
اليومي داكناً، بس2بب القلق عىل مستقبل قد يكون 
مضيئاً؟ ربأ2ا ال تجتذب عالمات االس2تفها1 6ذه 
ا6تأا1 بعض الناس، الذين تعايشوا مع 6ذا النوع 
م2ن املش2اعر الس2لبية، نصبغت حارض26م بلون 

داك2ن تس2تحيل معه رؤي2ة أي بصي2ص من ضو  
املستقبل.

س2أرّكز يف مقايل 26ذا عىل معالج2ة أزمة أالئك 
الذي2ن تنتابه2م نوبة الر2وف من املس2تقبل، الذي 
يزين لهم الش2يطان العدال عن إكأ2ال طريقهم، 

نهم اممل النهضوي ممة إقرأ. 
قال س2يدنا عيل ب2ن أبي طال2ب ريض الله عنه، 
صاح2ب 6ذه املقولة }إذا 6ب2ت أمراً نقع نيه، نإن 
ش2دة توّقيه أعظُم مأا تراف منه{ أي بأعنى »إن 

خفت من يش  نقع نيه«.. 
تراف من املا .. تعلم الغطا. 

تراف من املرتفعات.. اقفز من طائرة. 
تراف من اإللقا .. ألق خطاباً أما1 اآلالف.

تر2اف من الغربا .. ابتس2م للن2اس يف امماكن 
العامة اتحدث معهم.

 الشا6د )َداِا6ا بالتي كانت 6ي الدا (. اآلن ارنع 
رأس2ك عالياً اارس2م عىل ش2فتيك أَْكثَر ابتساماتك 
جاذبي2ة اس2حراً، ااذ26ب اقع نيأا تر2اف منه، 
نذل2ك 26و س2بيل الحري2ة االس2عادة، أن ترم2ي 
بالش2كوك ااملرااف االوس2ااس ع2رض الحائط، 
اتفتح ذراعيك بكل بس2الة للجدي2د االغريب اغري 
املألوف، أن تشعر بالغربة اسط املألوف ارغم ذلك 

يغأرك االطأئنان.

حصار العدوان لمرتزقته.. أين تكمن الجدوى؟!

منصور البكالي
لق2د تباك2ت الرتس2انُة اإلعالميُة لق2وى الع2داان بأكذابة 
حص2ار تعز من قبَل الجيش االلجان الش2عبية كثرياً، نتاجرت 
تل2ك القوى بهذه الورقة يف ُكلِّ املحان2ل الدالية، ايف العديد من 
جلس2ات مجلا امم2ن ااجتأاعات اممم املتح2دة برصوِص 
اليأ2ن، نكان يتم اختصاُر اليأن بأناقش2ة ن2ك الحصار عىل 

تعز.
الحقيق2ة أن ق2وى الع2داان تبنّت أس2طوانَة حص2ار تعز؛ 
للتغطي2ة ع2ىل حصاِر26ا املفراض ع2ىل املنانذ ااملط2ارات يف 
املناطق ذات السيادة الوطنية، اما نشهده اليو1 مثريٌ للد6شة 
امربك للحسابات لدى مرتزقة العداان.. اغري6م من املتابعن 

يف املنطقة.
تهري2ب الصواري2خ اإليراني2ة للجي2ش االلج2ان الش2عبية 
مجرد ذريع2ة يترذ6ا العداان لالس2تأرار يف حصار اليأنين، 

خصوص2اً أن إْعاَلنه امخري بإغ2الق كانة املنانذ بأا نيه2ا املنانذ املحتلة يؤكد 
ذلك، نهل الصواريخ تأتي ع5 مطار أَْا مينا  عدن مثالً؟

بالع2ودة إلْعاَلن قوى الع2داان إمكانيَة إعادة نتح بع2ض املنانذ ااملطارات 
إليص2ال اإدخال املتطلبات الرضارية -اس2تجابة ملناش2دات الداخل اضغوط 
الر2ارج، كانت مجّرد ذريعة أُْخَرى المتصاص تلك الضغوط، نقد اتضح الحقاً 
أن إع2ادة نتح مطار ع2دن كان مجرد كذبة، أكدتها الرط2وط الجوية اليأنية 

التي قالت بأنها لم تحصل عىل التصاريح الالزمة لتسيري رحالت.

امن 26ذا املنطلق ي2درك ُكّل املتابعن حقيقة العداان ع2ىل اليأن احقيقة 
مرشاع2ه االس2تعأاري ال2ذي اتّرذ مأ2ا يس2أى »الرشعية« مطي2ًة لتحقيق 
أ6دان2ه، ايدرك طبيعة الحقد الس2عودي عىل الش2عب اليأني 

بَأن يف ذلك امطراف املؤيدة لعداانه عىل اليأن.
نإْعاَلُن الحصار عىل ُكّل اليأن قد يكون عىل املدى املتوسط، 
انتزاع ما بقي من كرامة احرية لدى امحرار يف املناطق املحتلة، 
االتر2وف منه2ا، ح2ال تش2كيلها اتكتلها كحرك2ة منا6ضة 

للأحتلن، اتبنيها خيار املواجهة املبارشة بالسالح.. 
أم2ا عىل امل2دى البعي2د نه2ي حقيقة تس2ّهل لق2وى الغزا 
ااالحت2الل تثبيَت قدميها ن2وق رقاب أَبْنَا  الجن2وب اتأكنها 
من نه2ب ثرااتهم اخرياتهم مقابل الحصول عىل الغذا ، ا6ذا 
تكرار للنأوذج الذي مارس2ه املحت2ل اممريكي يف العراق خالل 

السنوات اماىل لغزا العراق.. 
اباإلَضاَنة إىل ما سبق نستطيع القول لقوى العداان: نحن 
مدركون لكل مس2اعيكم امعنا ُكّل امحرار يف املناطق املحتلة، 

اسوف تدركون حرارة النار التي تقفون عليها بعون الله.. 
كأ2ا نقول إلخوانن2ا يف املناطق املحتلة: االله لن نف2رَِّط بكم، ا6ذه املرحلة 

تحتمُّ علينا جأيعاً معرنَة املصلحة العليا للوطن.
ل2ن يكوَن لن2ا خيار غ2ريُ خيار الصأ2ود االص52 ااملواَجهة، مع الش2عور 
بعظأة املسئولية اعَظأة الرطورة، اثأن الثقة بالله اأحرار 6ذا الشعب بكل 
مكوناته املرتلفة، نالوقُت س2الُحنا لكش2ف امقنعة ااالنطالق نحو املستقبل 

بوعي ابصرية أَْكثَر.
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

نتفهم غضب الوزير األردني من دفاع مجازر آل سعود يف اليمن 
السيد محمد الحوثي عن فلسطني ب2ن أي نش2اط عس2كري، اح2ي س2كني، 

منذ ب2دا الع2داان إىل اليو1، ا26ي يف 6ران ايف 
غ2ري 6ران تس2تهدف املدنين ااملس2عفن عىل 
َحدٍّ س2وا ، مباَلغًة يف الحق2د اإظهاراً له يف ُكّل 
التفاع2الت االنش2اطات العس2كرية ااممنية 
أَْا السياس2ية االثقاني2ة ااالجتأاعي2ة، العل 
الن2اس يف اليأن ما تنفك تتذك2ر حادثة إحراق 
اليأني2ن يف مقلب القأام2ة يف جيزان، االعنف 
الذي يأارس2ه ح2رس الحداد مع أ26ل اليأن 
االذي ي2دل عىل غياب الوازع الديني اامَْخاَلقي 
اغي2اب البُعد اإلنَْس2اني عند نظ2ا1 لم يكن إال 
صورة مأاثلة ملا 6و كائن يف ُكّل حقب التأريخ 

املرتلفة.
نف2ي حن م2ا ي2زاُل اإلنَْس2اُن اليأني يذكر 
مج2زرة تنومة اقصص الس2طو عىل الحجاج 
اليأني2ن القريبة العهد بالناس ايتس2امران 

ع2ىل الع2دااات التأريري2ة لعرب الش2أال من 
س2كان نج2د، اجرائم نيص2ل اب2ن عبدالعزيز 
يف غ2زاه لتهامة حتى اصول2ه مدينة الحديدة 
بأس2اندة اإلنجليز مطلع الق2رن العرشين، 6ا 
26م آل س2عود يقومون بذات ال2دار التأريري 
الحق2ود له2م، نأج2زرة 26ّران ليس2ت اماىل، 
اال نظن أنها س2تكون امخ2رية، نهي جزٌ  من 
سلس2لة املم التي ش2هد6ا اليأ2ن منذ مارس 

12015 إىل اليو1.
عرشاُت املجازر التي يندى لها جبن اإلْساَل1، 
اترجل منها ضأائر اإلنَْسانية، تحدث يف ربوع 
اليأن من صعدة إىل حجة ُاُص222ْوالً إىل صنعا  
امراراً بالحديدة اكل االماكن التي شهدت 6ذا 
العهر املقيت آلل سعود اأ6ل نجد بشكل كيل.

لم تكن اصيُة عبدالعزيز التي يتداالونها يف 
زعزعة استقرار اليأن إذا رغبوا يف بقا  دالتهم 

إال تعبرياً عن سلسلة طويلة من الحقد الدنن؛ 
لذل2ك نالحدي2ث عن نهضة اليأ2ن يف ظل بقا  
26ذه امرسة 26و حدي2ٌث عن نراغ اع2د1؛ من 
نهضة اليأن ترتبُط بزاال 6ذه امرُسة اتفكيك 
س2لطتها حت2ى يتنف2ا أ26ل اليأ2ن االعرب 
قاطبَة الصع2دا ، نهذه امرسة بحكم النش2أة 
التقس2يم  ال5يطان2ي يف  بامل2رشاع  ارتبط2ت 
االت2وازن اإلْقليْأ2ي ا26ا 26ي تكت2ب نهاي2ة 
تراجيدي2ة م2ن نف2ا املنطلق، أي م2ن خالل 
ارتباطه2ا بأرشاع الرشق اماس2ط الجديد يف 

التقسيم االتوازن اإلْقليْأي.
نُج2لُّ م2ا يقو1 ب2ه ابُن س2لأان ي2ؤرّش إىل 
املس2تقبل  تنتظ2ُر س2لطتَه يف  الت2ي  النهاي2ة 
املنظ2ور، ناملس2تبدُّ الذي يتحول ش2عبوياً بن 
ليل2ة اضحا6ا محكو1ٌ عليه بالفش2ل انقدان 

السلطة.

حدٌث عابٌر، اال أيضاً املئوية اماىل لوعد بلفور الذي مرت منذ أَْكثَر 
م2ن أس2بوع الم تحرك قلأاً من أقال1 6ذا التي2ار الذي ال يتوقف عن 
الكتابة ضد ُكّل من يدانع عن القضية الفلسطينية، إنأا عيلّ 6نا أن 
أذّكر الس2يد محأد ع2يل الحوثي رئيا اللجنة الثوري2ة يف اليأن، أن 
امردن ام2رص جزٌ  م2ن تحالف العربي اإلرسائييل ع2ىل اليأن، نهذا 
يعن2ي أنهم يف جبهة متقدِّمة لصالح الكيان اعىل مقُربة من صفقة 
القرن التي تجّهز لها الس2عودية مع عباس االس2ييس اامللك امردني 

لتصفية القضية الفلسطينية.
اليأ2ن يف 6ذه املحنة الكبرية يداِنُع عن نلس2طن، ارئيا اللجنة 
الثورية ينتقد مرص اامردن اموقفهأا املتراذل من نلس2طن، إنها 
معادلٌة كبريٌة تستدعي أن تررَج ُكّل بيوتات إرسائيل العربية للدناع 

عن إرسائيل املحتلة.

عامر محسن
»كم يش2عر لبنان االلبنانيون بالَوح2دة االيُتم يف 6ذا 
الوقت؛ كون املألكة السعودية غاضبًة عليهم اعىل ابنها 

اابن لبنان البار سعد رنيق الحريري«
اليد جنبالط

يف رااي2ة ني2ل غايأ2ان »آله2ة أمريكي2ّون« 22222 تّم 
تحويلها 6ذه الس2نة إىل مسلس2ل تلفزيوني 2222 يكون 
بط2ل الرااية يف الّس2جن اجاره، س2جن مس2نٌّ اس2أه 
»لوكي«، يعّلأه دراس2اً عن الّس2جن اعقليته )الّس2جن 
6نا، بالّطبع، 6و توريٌة للحياة، ايتبّن الحقاً أّن الّسجن 
املس2ّن لم يكن س2وى اإلله النوردي »لوكي«، إله الحيلة 

االردع االفوىض(.
م2ن اممور امساس2يّة التي يلّقنُها »لوكي« للس2جن 
الش2اّب أن يفّكر حرصاً بُحكِأه 6و، اعدد السنوات التي 
عليه أن يقاس2يَها ايجتاز26ا، اأن ال يفّكر بالحكم الذي 
يأضيه غريُه أَْا يسأل أَْا يقارن. النصيحة الثانية كانت 
أن ال يس2تأَع إىل رااية أّي س2جٍن عن نفس2ه، نالجأيُع 
6ن2ا س2يتبّنُ أنّه مظل2و1ٌ اقّصتُه تدمي القل2ب. 6و إّما 
ب2ريٌ  انرتت عليه الرشط2ة ااّرطت2ه، أَْا ظلأه املدعي 
الع2ا1 اأض2اف تهأاً ل2م يرتكبها، أَْا أّن القدر قد أرس2ل 
إليه قاضياً غليظ القلب حكم عليه بعقوبٍة جس2يأة، أَْا 
6و يقيض س2نواٍت لجريأٍة يرا6ا تانهة، نيأا املجرمون 

الكبار أحرار يف الرارج يأرحون اينعأون.. 
يأك2ن تطبي2ق املب2دأ ذات2ه ع2ىل نظ2رة الحكوم2ات 
االهويات إىل ذاتها، نال حرٌب تش2ّن إاّل اتس2ند6ا مقولٌة 
»دناعي2ّة«، اكل غ2زٍا له من ي52ّره ايجّأل2ه، الكن يف 
تعاُم2ِل بعض الحكومات االنرب الرليجية مع بالدنا ما 

يتحّدى أّي منطق. 
السياس2ات العدائي2ّة يف املرشق، االتدّخ2الت املدّمرة، 
يف  النظ2ا1  )ابطان2ة  الح2رب«  ا»إْع2اَلن  االتهدي2دات 
الّس2عوديّة، مثالً، ال تعرف االتّزان يف الرصومة، بل تقفز 
مب2ارشة إىل تهديدن2ا بالتدم2ري ااإلبادة ااإلنن2ا (، 6ذه 
العدااني2ّة يوازيه2ا، يف اآلن ذات2ه، خط2اب »مظلوميّة«، 
يعت52 أّن الرلي2ج ضحي2ٌّة تح2ت التهديد، اأنّن2ا نعتدي 
عليه2م انظلأه2م، اكأّن كّل ق2راٍر داخيلّ نأخ2ذه، اكّل 
نعٍل نأارس2ه عىل أرضنا، اكّل عالق2ٍة اتحالف لنا، 6ي 
ع2دااٌن صارخ عليهم 2222 ب2ل ايبدا أّن بعَضهم يصّدق 
نعالً ما يقول )نيأ2ا الّدخان يتصاعد من مدننا، االيأن 
تحت القصف االحصار، امثقفو6م ينادان علناً بتأويل 
املزيد من امليليش2يات عىل أرضنا، ابّث املزيد من الرراب 

يف سوريا البنان(.

االمربيالية العرجاء
منط2ُق القوي 6ذا ليا غريباً ع2ىل العالقات الداليّة، 
نق2د اعتاد الصغار يف العالم أن تضع لهم االم5اطوريّات 
»قواعد اش2تباٍك« من 26ذا النّوع: لو جّربتم االس2تقالل 
نهذا اعت2دا  علينا، ل2و اعتأدتم نظاماً اش2رتاكياً نأنتم 
تهديد، لو حاالتم التوّحد نأنتم خطر، أن منعتم استرياد 

امنيون نأنتم تنتهكون قواعد التجارة..  
ام2ن مه2ا1 املثّق2ف الغرب2ااي يف ب2الد الجن2وب أن 
يلتقَط 2222 بحساس2ية 2222 26ذه القواعد يف كّل عرٍص، 

ايأنطقها اي5ّر6ا، ايطالب شعبه االلتزا1 بها. 
املش2كلة 6نا 6ي أّن الّس2عوديّة ليس2ت أم2ريكا، اال 
6ي االم5اطوري2ة ال5يطانيّة، لكي تفرض »عقالنيتها« 

بالق2ّوة اتجعلن2ا نرضع ملنطقها اترّاضن2ا عىل قبوله. 
م2ن 6نا، توجد 6ّوٌة معت5ة بن نظرة النظا1 الس2عودي 
إىل نفسه، اخطابه الهجومي، ابن ااقع اممور. 6ل 6م 
نع2الً يهّددان »حزب الله« بالق2ّوة مثالً؟ يف 6ذه املرحلة 
تحديداً ابعد كّل ما جرى؟ أَْا أّن الس2عوديَة قد بنت )عىل 
طريق2ة الص2ن( بن2ى تحتيّة اس2كك حدي2د ارشاكات 
اقتَصادية مع بالدنا، ايفرتض بنا أن نراَف من قطعها؟
6نا املس2ألة تحديداً. ناملألكة، عىل الرغم من قدراتها 
املادي2ّة ااّدعا ات الزعامة اخطابها »االم5يايل«، لم تبِن 
أيَّ ق2دٍر من الرشاكة االتع2اان، اتراكم »قوة ناعأة« يف 
الب2الد املجاارة تعطيها النّفوذ الذي تتو6ّم أنه مس2تحقٌّ 
له2ا. انف2اق املألك2ة لم يش2رِت س2وى أن2راد، إعالمين 
اسياس2ين ارج2ال أعأ2ال امص2ارف اعق2ارات، 6م 
احد26م »رشكا « الري2اض امن يدين له2ا بي . حتّى 
التأنن بالعأالة اللبنانية يف الرليج أصبح سالحاً صدئاً، 
بع2د أن اس2تنفدت الري2اض، أص2الً، مرتلف امس2لحة 
)الرشعي منها اغري الرشعي( يف الس2نوات املاضية: كّل 
مغ2رتٍب له قريٌب أَْا ج2ار نّكر، يف يو1ٍ م2ن اميّا1، بدعم 
ح2زب الله قد ُط2رد أصالً من الس2عودية ااإلمارات، الم 
يتب2قَّ أم2ا1 26ذه العواصم س2وى ط2رد من 26و قريٌب 
له2ا، اخلق الش2قاق ب2ن موظفيها، ااحتج2از رجالها 
امأثليها. التجارة بيننا ابينهم 6ي لصالحهم، ااالمالك 
الس2عودية يف لبنان 6ي أَْكثَر بكثري م2ن أمالك اللبنانين 
يف الس2عودية، نأا معنى التلويح بالعقوبات؟ )ال ريب يف 
أّن مئ2ات املواطنن يف لبنان قد اختاراا، مس2بقاً، أمالكاً 
اش2ققاً مثريا  اأمرا  س2عودين يف البلد، لينتقلوا اليها 

نوراً حن يبدأ »العقاب« السعودي(.
أّم2ا عن الحرب مع إرسائي2ل، نهي قادمٌة ال ريب، الكن 
لي2ا بتوقي2ت آل س2عود اخيار26م. الكي2ان الصهيوني، 
يف النهاي2ة، ني2ه تنان2ا س2يايس اأحزاب ااس2تطالعات 
رأي؛ انك2رة أن تش2ّن حكومٌة حرباً نجائي2ة ال أحد يعرف 
منتها26ا، تكون نتيجتها إمطار م2دن الكيان بالصواريخ، 
اتدمري منشآٍت حيوية اترريب االقتَصاد اإحراق منّصات 
الغ2از اموت الجن2ود عىل الجبه2ة باملئات 22222 من دان 
سياٍق مناسٍب أَْا سبٍب طارئ ي5ر6ا للجأهور 2222 ما 6ي 
ااّل رضٌب م2ن االنتحار الس2يايس. بتعابري أُْخ2َرى، الهيأنة 
الس2عوديّة، بالقوة أَْا بالرش2وة، غري مأكن2ة امقّوماتها 
غري موج2ودة. الكن، إن كان الس2ؤال: 26ل املألكة قادرة 
عىل امذية االترريب؟ نالجواب 6و باإليَْجاب، اقد ش2هدنا 

الدليل ساطعاً يف العراق اسوريا االيأن.
 الرياض قادرٌة عىل ظلم بعض اللبنانين، الذين ش2ا  
س2و  طالعه2م االحاج2ة يف بلد26م أن يجداا أنفس2هم 

مغرتب2ن لدى حكومة ال تع2رف املرا َة، ا6ي قادرة عىل 
ش2ّن حرٍب عىل اللرية اللبنانية اش2ّل عأل الحكومة، بل 
اقد تتأّكن من تحريك ميليش2ياٍت اس2لفيّن مسّلحن، 
اإرضا1 الن2ار يف مريّأ2ات الفقرا  اصي2دا أَْا طرابلا 
الكن، باملعنى السيايس امش2أل، بَم ستنفعهم كّل 6ذه 

اممور؟ أالّم يتعّلأوا من التجربة االسوابق؟

من يعتذر ملن؟
يف مقاٍل س2ابق، ذكرت موضوع الع2دااة بن الرليج 
اإيران، اكيف تتّم ترجأته ع2ىل أرضنا، الم يكن الكال1 
تعليق2اً عىل إي2ران ذاتها اسياس2اتها اماضيه2ا، نهذا 

موضوٌع آخر. 
الّرس2الة كان2ت إىل النرب الحاكأ2ة يف الرليج بأّن ال 
»تبرس2وا« الّش2عوب رشف نضاله2ا، اأّن م2ن يعارض 
املعسكر اممريكي من لبنان إىل اليأن 2222 ايثري حنقهم 
اغضبه2م 2222 6ي قب2ل أّي يشٍ  نئات ش2عبية تنتأي 
إىل 26ذه البالد، ا6ي قد بنت نفس2ها ع5 مس2رية نضاٍل 
اتضحية، اأّن من ينقد6ا بفوقيّة يف الوس2ط الس2يايس 
االثق2ايف العرب2ي لن يصأد يوم2اً أما1 ُعرش م2ا تحّأله 

6ؤال  املقاامون، ا6نا الفارق. 
حّج2ة إيران 6نا تش2به الحج2ة اإلرسائيلي2ة القديأة، 
ع2ن أّن َعبدالنارص 6و س2بب ع2دا  الع2رب إلرسائيل، أَْا 
أنّك إْن أزحت »نتح« من الّصورة نس2ينىس الفلسطينيّون 
أرضه2م. 6م يعتق2دان أنّه، لو ل2م تكن إي2ران اثورتها، 
لكان أ6ايل املنطقة الذين اضطهدتهم الرياض اإرسائيل، 
انّج2رت مدنهم اصّدرت إليهم الرشار، يحبّون محّأد بن 
س2لأان اليو1 ارعاي2ا مطيعن له. حت2ّى حن يحارصك 
العال2م ايحاربك، كأا جرى يف اليأن البنان اغري6أا، اال 
يساعدك يف الدناع عن نفسك إاّل املهّأشون االّدال املنبوذة 
يف العال2م، نإّن ذلك يعّد 22222 يف ُعرف حّكا1 الرليج 2222 
»غّش2اً« اتعّدياً عىل قواعد اللعبة )إذ يجب أن تقاتل داماً 

ايداك مقيّدتان خلف ظهرك، اإاّل غضب اممري).
باملعن2ى ذاته، بدالً عن أن تلتهَي أنظأة الرليج بحديث 
العدا  مع إيران، اخطر6ا عليهم، اتهديد6ا امخطبوطي، 
امظلوميتهم املحزنة، عليهم أن يتنبّهوا أّاالً إىل مشكلتهم 
معن2ا نحن، الّش2عوب الت2ي تعّرضت لظلأه2م يف العقود 
امخرية، االتي تدنع إىل اليو1 أرااح أبنائها ثأن سياسات 
آل س2عود ارشكائهم. من نلسطن إىل العراق، امن مرص 
إىل تونا االجزائر، ال يبدا أّن أنظأة الرليج تفهم مقدار 
النّقأ2ة التي تراكأ2ت ضّد6م، اقناعة الكث2ري من النّاس 
ب2أّن ال تق2ّد1 اال تحري2ر اال س2ال1 مأكن، امث2ل 6ؤال  
يتحّكأ2ون بالث2راة ايش2علون البالد ع2ىل 6وا6م. 6ذه 

الحكوم2ات تق2در عىل التحّك2م باإلعال1، امن2ع الرطاب 
النقدي ضّد6ا، اإظهار الواقع كأا تريد، الكن من يعيش 
»ع2ىل امرض« ايعاني 2222 بالتجرب2ة املبارشة 2222 من 
أنعال آل س2عود يعرف جيّداً قاتله اال يحتاج إىل مثّقٍف يف 
بريات أَْا القا6رة يعّلأه من 6و عدّاه. لو أراد آل س2عود، 
نع2الً، أن ينعأ2وا بالس2ال1 اصداق2ة الش2عوب، نهم من 
يجب أن يبدأ باالعت2ذار، اأن يدنعوا التعويضات لليأنيّن 
االعراقين االسورين، اأن يتعّهداا 2222 صدقاً 2222 بأن 
يكّفوا يد الدمار عن إْقليْأنا اأن ال يعاملوا ش2عوبَنا مثلأا 

يعاملون - اليو1 - سعد الحريري.

السّر يف اليمن
حتّى تتّضَح امموُر يف السعودية ايف املنطقة، أَْكثَر كال1 
اإلعال1 االسياسين لن يكون صادقاً. عىل سبيل املثال: يف 
لبنان، نريق الحريري الذي ينادي بعودته إىل البلد االحكم، 
اال يصادق2ون ع2ىل اس2تقالته ايوحون بأن2ّه محتجز يف 
الرياض، ال يفعلون كّل ذل2ك حرصاً عىل الكرامة الوطنيّة 
ااستقرار البلد. 6ؤال ، من مستشارين سياسين كعقاب 
صق2ر ُاُص2222ْوالً إىل مس2ؤايل اإلع2ال1 يف »املس2تقبل«، 
لديه2م مصلحٌة مبارشٌة احرجة يف عودة س2عد الحريري 
اسالمته، نهم ليسوا »نريَق السعودية« بل »نريق سعد«، 
الو تّم استبدالُه أَْا إخراجه من السياسة، نهم سيعودان 
إىل منازله2م ايررسان كّل يش . الو تلّقوا تطأينات غداً 
بأّن مناصبهم محفوظة ستجد6م يف اليو1 التايل يرضبون 

بسيف ابن سلأان ايقرعون طبول الحرب.
اس2ط 6ذه الفوىض اانعدا1 اليقن، جبهة اليأن تأثّل 
احَد26ا الحقيقة العارية لنظ2ا1 العالم ارشاره، حيث ال 
رشح يل2ز1 اال خط2اب، االّصأ2ت الذي يحي2ط باملجزرة 
أقوى اقعاً من الكال1. ال توجد يف العالم اليو1 قضيّة أحرج 
م2ن قضي2ّة اليأن، ال يوجد ظل2ٌم أندح م2ن الّظلم الواقع 
عىل اليأني2ن، نيأا تواطؤ دال ال2رشق االغرب، اصأت 
الصحان2ة »الديأقراطي2ة«، اتظا26ر النر2ب بالعأ2ى، 
يعّلأك كّل يشٍ  عن مفهو1 العدالة يف العالم، اعن النّظا1 
العامل2ي ال2ذي يريد لن2ا أن نأتث2ل إليه )بل اتجد، اس2ط 
املجاعة االقصف االحصار، »مثّقفاً« عربيّاً لديه الوقاحة 
لكي يتباكى عىل »ال5اعم الديأقراطية« التي رآ6ا تتفتّح 
عا1 2011، ايكون تعليقه امس2ايس 6و التأّس2ف عىل أّن 

اللي5الين االرتاتسكين لم يحكأوا اليأن(. 
تذك2ران جأيع2اً الّص2اراخ البالس2تي ال2ذي أطلقه 
اليأني2ون ض2ّد الرياض قبل أس2بُوع، اقام2ت من أجله 
الدني2ا الم تقُعد، ااعت5ته الرياُض إْعاَلَن حرٍب من ثالث 

دال )لبنان االيأن اإيران( عليها. 
حس2ٌن، ك2م من ب2ريٍ  س2عوديٍّ ق2د ُقتل بس2بب 6ذا 
الّصاراخ، انتيجَة كّل »اعتدا اتنا« املستأّرة عىل املألكة؟ 
صفر. باملقابل، 6ل تعلأون س2بَب إطالق 6ذا الّصاراخ؟ 
)ا26و باملناس2بة، ال عالق2َة ل2ه برطاب س2عد الحريري 
ااس2تقالته ابارانوي2ا الرياض من إي2ران(، ما حصل 6و 
أن اليأنيّن اس2تهدنوا الرياض رّداً عىل غاراٍت احش2يّة، 
يف اليو1 نفس2ه، رضب2ت صعدَة اقتل2ت عائالت اعرشات 
امبري2ا ، م2ن بينه2م العديد م2ن امطفال. ك2م ُكتب عن 
»ص2اراخ الّرياض« يف اإلع2ال1 اميادين السياس2ة، امن 
ع2رف - باملقابل - بصغار اليأني2ّن الذين قتلهم الطريان 

السعودي؟ 6ذا، تحديداً، 6و لّب املسألة برّمتها.

* نقالً عن جريدة األخبار 

يوم »اعتدينا« على الّرياض 
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ثقافية 

لتثْق باهلل الثقَة القوية، ال بد من أن تعرَفه املعرفَة الحقيقية
 : بشرى المحطوري:

َم2ن يقرأ ملزمَة )معرن2ة الله 22 ِنَعم 
الله 22 الدرس الثاني( للس2يد الحس2ن 
بن بدر الدي2ن الحوثي رضواُن الله عليه 
ا،  يج2د نيها معارَف احقائ2َق رائعة جدًّ
تُدلُّنا عىل معرنة )ال إله إال الله(، املعرنة 
الحقيقي2ة، اع2ىل أن الل2ه 26و الهادي، 
عندم2ا نأن2ح أنفس2نا لل2ه، اليا من 
كثرة ق2را ة الكت2ب ااملؤلف2ات، اانتقد 
نيها بش2دة علأ2ا  ال2كال1 امؤلفاتهم 
البعيدة عن 6دى الُق2ْرآن الكريم، اأنهم 
ة  بأؤلفاته2م تلك أس2هأوا يف ضالل امُمَّ

اترلفها إىل حد كبري.. 
 اابتدأ رض2واُن الله علي2ه املحارضَة 
بالكال1 ع2ن امل2واالة ااملع2اداة يف الدين 
اإلْساَلمي، مؤكداً عىل أنه مبدأ مهم جداً، 
يجب عىل ُكّل مسلم أن يعرَنه ايعأل به؛ 
من نجاته يف الدنيا ااآلخرة متوقفٌة عىل 
6ذه املعرن2ة االعأل ع2ىل ضوئها، اقد 
أرشدنا السيُد حسن بن بدر رضوان الله 
عليه أن من أ6م ما يجب عىل املر  عأله 
لك2ي يكوَن من أاليا  الل2ه 6و ]معرنة 
الله س2بحانه اتع2اىل املعرن2َة الكانية، 
معرنة ااس2عة ال ب2د منها يف تحقيق أن 
يكوَن اإلنَْس2ان من أالي2ا  الله؛ من من 
أبرز صفات أاليا  الله س2بحانه اتعاىل 
أنهم عظيأ2و الثقة بالل2ه، ثقتهم بالله 

قوية[.

كيف تكوُن الثقة باهلل قوية:�� 
أك2ََّد رض2واُن الل2ه عليه ب2أن املعرنة 
الواسعة لله، االثقة القوية به تأتي من 
معرنة اإلنَْس2ان بأعنى )ال إله إال الله(: 
أن اللَه احَده من ل2ه الحق ااممر نينا، 
املتحك2م بنا، َاأن 6ذه م2ن أ6م القواعد 
نق2ال: ]6ذه القاعدة املهأ2ة, االقاعدة 
الواس2عة 26ي التي تفصلك ع2ن ُكّل إله 
يف امرض، س2وا  تأثل يف 6واك، أَْا تأثل 
يف إنَْس2ان، أَْا تأث2ل يف أي يش  من 6ذا 
العال2م، نأتى ما نصلت نفَس2ك عن ُكّل 
ما سوى الله أن يكوَن إلهاً لك تحقق لك 

معنى )ال إله إال الله([.

معرفُة اهلل ال تأتي من ُركام الكتب:�� 
اانتقد السيُد حسن رضوان الله عليه 
بش2دة م2ن يعت52 أَْا يظن ب2أن معرنة 
الل2ه الحقيقي2ة تأت2ي م2ن ركا1 الكتب 
َااملؤلف2ات الت2ي أّلفها علأاُ  املس2لأن 
بَعيداً عن 26دى الُقْرآن، مؤكداً أن ذلك ال 
يأكن أن يحدث؛ من الله 6و الذي يهدي 
نقط، نقال رصاح2ة بدان مواربة: ]لو 
ات  تق2رأ ما ق2رأت ط2ول عأ2رك، ارصَّ
الكتب بن يديك مجلد بعد مجلد اأنت ال 
تحظى برعاية من الله س2بحانه اتعاىل 
أن يعلأك 6و، أن يرشدك 6و، أن يهديك, 

أن يفهأ2ك ن2إن غاية ما تحص2ل عليه 
قليل من العلم اكثري من الجهل[.

أسباُب ظهور العقائد الباطلة:�� 
ُمرجع2اً رض2وان الل2ه علي2ه ُكّل خل2ل 
يحصل لألمة س2ببُه نق2ٌص يف معرنة الله 
امعرن2ة )ال إل2ه إال الل2ه(، مأ2ا أدى إىل 
ظه2ور العقائد الباطلة، اامقوال الغريبة، 
ااجهات النظر الشاذة، نقال: ]سبب ذلك 
كل2ه 6و أنه لم يحصل اعتأاد 2 بالش2كل 
املطل2وب 2 ع2ىل الُق2ْرآن الكري2م، اأنه لم 
يحص2ل اعتأ2اد بالش2كل املطل2وب ع2ىل 
الُقْرآن الكريم، س2ببه تأثر بثقانة معينة, 
اضعف يف تحقق معنى )ال إله إال الله([.

أبواُب املعرفة الواسعة ال يفتُحها إال 
اهلل:�� 

ااسرتسل الس2يُد حسن رضواُن الله 
عليه يف حديثه عن الهدى، مؤكداً أنّه من 
الل2ه، الن يأتيَن2ا الهدى؛ بس2بب ذكائنا 
أَْا اجتهادن2ا يف تحصي2ل تل2ك العل2و1، 
لن يأنَحن2ا اللُه الُه2َدى إال بعد أن نفهَم 
املعن2ى الحقيقي ل2)ال إل2ه إال الله(، أن 

نأنح أنفَس2نا لله، انفتح قلوبنا لهديه، 
نقال س2ال1ُ الله علي2ه: ]نعندما يهديك 
6و يهديك للأعرنة الصحيحة الواس2عة 
يهدي2ك إىل أبواب من الهدى تفتح أمامك 
أبواباً, اأبواباً. مهم جداً أن ترتسخ لدينا 
معان2ي )ال إله إال الله( االتي من أبرز6ا 
أن نأن2ح أنفس2نا لل2ه ننفت2ح قلوبن2ا 
لهدي2ه، نََدُعه 6و ال2ذي يهدينا؛ منه 6و 
ال2ذي ق2ال: }إِنَّ َعَليْن2َا َلْلُه2َدى{، يقول: 
6ذا عيلَّ، ا6ذا 6و مس2ئوليتي، ا6ذا أنا 
س2أتكفل به ملن نتح قلب2ه يل }إِنَّ َعَليْنَا 
َلْلُه2َدى{ }ُق2ْل إِنَّ اْلُهَدى 26َُدى اللَِّه{ }إِْن 
يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َاَما تَْهَوى اْمَنُْفُا َاَلَقْد 

َجاَ 6ُْم ِمْن َربِِّهُم اْلُهَدى{[.

 مآخذ السيد حسني رضوان اهلل عليه 
على علماء الكالم:�� 

علأ2ا   ع2ىل  حس2ن  الس2يُد  أَخ2ذَ 
ال2كال1 الَجف2اف الذي ترتك2ه طريقتُهم 
اعباراتُه2م يف القلوب، نتصبُح قاس2يًة 
ال خش2وع نيها، اال أث2ر اجداني ترتكه 
مؤلفاتهم يف النفوس، نحتى آيات الوعد 
االوعيد يف الُق2ْرآن الكريم أخذ6ا علأا  

الكال1 لالس2تدالل بها نق2ط عىل أن الله 
عادل، ال يظلم أحداً، بالرغم من أنها ترتك 
أثراً اجدانياً كبرياً يف النفوس لم يتطرقوا 
ل2ه، نآي2اُت الوعي2د بالع2ذاب للظامل2ن 
االحدي2ث ع2ن جهن2م اأ6له2ا تجع2ل 
اإلنَْسان يراف الله ايرشاه ايعأل عىل 
طاعته ارضاه، نقال رضوان الله عليه: 
]لكن أثره الوجدان2ي... أثر الحديث عن 
الوع2د االوعي2د يف اجدان اإلنَْس2ان اما 
يرتكه من أثر له عالقته الكبرية بأعرنة 
الله س2بحانه اتعاىل، ل2م يقد1 عىل 6ذا 
النحو؛ لهذا رأينا كيف أنهم يف امخري رأاا 
أن نس2بًة كبريًة من آيات الُقْرآن الكريم 
ليس2ت مأا يحتاُج إليه يف مجال معرنة 
الله سبحانه اتعاىل. لم تقد1 تلك اآليات 
التي يقرر الله نيها حقيقة أنه غالب عىل 
أم2ره، اعرضت صوراً م2ن ااقع الحياة 
م2ن امح2داث الت2ي ترانقت يف مس2رية 
البرشية، ايف تأري2خ النبوات كأا حصل 
يف قص2ة يوس2ف، اكأا حص2ل يف قصة 
إبرا6ي2م، اكأ2ا حص2ل يف قصة موىس، 
ل2م تق2د1 أيضاً كأس2لوب من أس2اليب 
معرن2ة الل2ه س2بحانه اتعاىل. ليس2ت 

مثرية للعق2ول إذاً نهي 6ناك نقط تتىل 
ملج2رد التعب2د بتالاتها، اتعط2ى مقابل 
ُكّل ح2رف ع2رش حس2نات، 26ي 6ناك 
إلنتاج الحس2نات نق2ط!![، اأيضاً امثر 
الوجداني ااملش2اعر املفعأ2ة باالمتنان 
لرال2ق الس2أااات اامرض الذي ترتكه 
اآليات الت2ي تتحدث عن نع2م الله علينا 
نقال: ]6ذه املش2اعر مهأة جداً، عندما 
نستشعر عظم إحس2ان الله إلينا، عظم 
إنعام2ه علينا بنع2م كثرية ج2داً.. نعأة 
الهداية، نعم مادي2ة كثرية، نعأة كبرية 
نيأا أعطانا من 26ذه الكيفية التي قال 
بأنها أحسن تقويم }َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِنَْساَن 
يِف أَْحَس2ِن تَْقِوي2ٍم{. تل2ك املش2اعر التي 
ترتكها 6ذه، نظرتك إليها، نظرتك إىل من 
أس2دا6ا إليك، تلك املشاعر مهأة جداً يف 
ربط2ك بالله، يف ثقتك بالل2ه، يف انطالقك 
يف طاعت2ه، يف ابتعادك ع2ن معصيته، يف 
خونك منه، يف إجاللك له، يف حيائك منه، 

يف حرصك عىل رضاه[.

تساؤالت تحوي عني الحقيقة:�� 
اتسا ل الس2يُد حس2ن رضواُن الله 
عليه 22 لالس2تدالل عىل صح2ة ما قاله 
22 عأن يقيض عأَره يف دراس2ة اتأليف 
كت2ب عل2م ال2كال1 ث2م يف النهاي2ة يدين 
بالطاع2ة لحاك2م ظالم: 6ل 26ذا عرف 
الله؟!! اتس2ا ل عأ2ن يقيض عأره بن 
ركا1 الكت2ب ااملؤلفات ثم يديُن بعد ذلك 
بعقائَد باطل2ة اثقان2ات مغلوطة: 6ل 
6ذا عرف الل2ه؟!! أَْا يكون قلبه قاس ال 

يرشع: 6ل 6ذا عرف الله؟!!

حكٌم ال مجاملة فيه:�� 
خ2الل رشح  ام2ن  الس2ياِق  ذات  يف 
الس2يد رضوان الل2ه عليه لقول2ه تعاىل: 
]إنأا ير2ى اللَه م2ن عب2اده العلأاُ [ 
ب2ّن لنا أن العلو1َ له2ا مجاالت متعددة، 
االعلأ2ا  الذين برعوا نيها، أس2أينا6م 
علأ2ا ، ل5اعتهم يف 26ذه الفنون نقط، 
اليسوا 6م املقصودين يف اآلية الكريأة، 
م2ا دام2وا ال يرش2ون الل2ه؛ منه2م ما 
يزالون جهلة، يورث2ون جهاالت، نقال: 
]اعال2م يكون عىل 26ذا النحو، عالم أي 
قرأ كتب2اً، قرأ ننوناً، يس2أى 26ذا الفن 
علم كذا، ايس2أى 26ذا الفن عل2م كذا، 
أَْا يس2أى 6ذا الفن علم ك2ذا، 6و عالم 
عىل 6ذا املصطلح 26و عالم، لكن إذا لم 
يعلم 2 يف نف2ا الوقت 2 ذلك العلم الذي 
يجعله يرى الله سيصبح علأه يشكل 
خط2راً بالغ2اً عىل اإلْس2اَل1 ااملس2لأن، 
يش2ّكل خطراً بالغاً عىل البرشية, يرّسخ 
جه2االت مرتاكأ2ة، اإْن ص2ّدر كتاب2َه 
بعبارات كريأة مثل ]بس2م الله الرحأن 
الرحي2م الحأد لل2ه نحأده انس2تعينه 

انؤمن به انتوكل عليه..[ 

ضيف اهلل سلمان

ُحَف2اًة إىل َس2اِح الِجَهاِد نَُس2اِرُع 
َمَع الّل2ِه نَْأيِض َا6َْو عن2َّا يُداِنُع 

إذا جيَّش2وا 26َذا الُوُج2وَد ِلَغْزِانَا 
نَس2وف يَُويلِّ ُمْدِبراً ا26َْو َخاِنُع. 

ُق2وٍَّة أْعَظ2ُم  بالّل2ِه  اإيَْأانُن2َا 
ام2ا ِلُق2وى الُع2دَااِن إالَّ الرَتاُجُع 

انحن له امنص2اُر االنرُص دائأاً 
لن2ا من2ُه يف الُق2ْرآِن َاْع2ٌد َاَااِقُع 

انُُفوَس2نَا  أرااَحن2َا  ل2ُه  بَذَْلن2َا 
ِب2ال ِمن2ٍَّة.. االَح2قُّ نَْه2ٌج اَداِنُع

اَعاً ُمْستَجيبَن للُهَدى َخَرْجنَا رِسَ
َاِنينَا تجىلَّ َقوُل ربِّي ))اَساِرُعوا(( 

مواِقع2اً  لنغ2زَا  تأ6َبْن2َا  م2ا  إذا 

ت2كاُد إلين2َا قب2ُل تأِت2ي املَواق2ُع 
م2ع الّل2ه نحي2ا أم2ًة يف س2بيلِه

نَُق2اِرُع  للُطَغ2اِة  أُب2َاًة  ُخِلْقن2َا 
عُب اليأانيُّ رَصَخًة  إذا رصَخ الشَّ

لها تقُف الدنيا اتُْصِغي امَلَس2اِمُع 
غ2الٌظ ِش2َداٌد يف الُح2راِب أع2زٌَّة

بنادُقن2َا َن2وَق امع2ادي َمقاِم2ُع 
ألْم ت2َر كيف النَّفُط أعأى بََصائراً 

اكيَف انته2ْت بامُلْعتَديَن املطاِمُع 

)إذَا ج2ا  نرُص الل2ِه( يف جبهاِتنَا
االتَّواُض2ُع  تَْس2ِبيُْحنَا  يَُقاِبل2ُُه 

ثَبَاِتن2َا رِسُّ  بالل2ٌِّه  2ُكنَا  تََأسُّ
تع2اىل إلي2ِه امم2ُر ال َش2كَّ راِجُع 

ق2ويٌّ عزي2ٌز مال2ُك امُلْل2ِك أْخ2ذُُه 
ألي2ٌم ش2ديٌد ا26و للُأل2ِك ن2َاِزُع 

ُخِلْقن2َا رَج2االً كالَحديِد نبأُس2نَا
َمنَاِن2ُع  ِلألن2ا1ِ  َاِنين2َا  ش2ديٌد 

َم2َع الل2َِّه يف ُكلِّ املج2االِت نَرتَِقي

إىل َمجِدن2َا الَعايل تُِش2رْيُ امَصاِبُع 
َنُقْل ل2)صعاليِك الَرِليِْج( ُرَايَْدُكم

َع2ىل يَِدن2َا بالّل2ِه تأت2ي امَلَصاِرُع 
ً 2وِ ( َموِعدا اإنَّ لنا يا )جارَة السُّ

َواِنُع(  َسيَأتي بِه قبٌل )الزُّيُوِد()الشَّ
اث2اُر اليََأاِني2َن س2وَف يََطالُُكْم 

ايُْش2ِفي ُصُداراً آَلَأتَْه2ا امَلَواِجُع 
ِرَجال2ُُه نَْح2ُن  بالل2ِه  ثق2ٌة  َلن2َا 

الّل2ِه أم2ٌر َس2ْوف يأت2ي َنتَاِبُعوا 

سر الثبات

هل فهم علماء الكالم معنى )التفكر( يف 
قوله تعاىل: ]لقوٍم يتفكرون[؟

يق2رأ  م2ن  أن  ني2ه  ال ش2ك  مأ2ا 
كت2َب علأ2ا  ال2كال1، س2يتأكد يقيناً 
أنه2م رصن2وا ُكّل تفّكر26م يف املجال 
العقائ2دي نق2ط، انَس2وا التفك2ر يف 
ادراس2تها،  الك2ون،  26ذا  مظا26ر 
ا6ذا س2بب من أس2باب ترلفنا، اما 
اصلن2ا إليه من الضع2ف االقتصادي 
االصناع2ي، ابقين2ا مس2تهلكن مل2ا 
يصنُعه ايررتعه اليهود االنصارى..

2ة بذل2ك الرط2أ  اق2د رضب2وا امُمَّ
22س2وا  قص2داا أَْا ل2م يقصداا222 
حينأ2ا اجه2وا )التفك2ر( يف املج2ال 
العقائ2دي نقط، قال الس2يد رضوان 
الله علي2ه ملرصاً نتائ2ج َخَطأ6م يف 
الدرس الثاني من دراس معرنة الله: 
]نأا ال2ذي حصل؟ ال نفوس َصلَُحت, 
اال أم2ة بقي2ت متوح2دة، ُكلُّ ينظ2ر 
يف أص2ول الدي2ن ايف نراع2ه نتطل2ع 
امن2كار  املتع2ددة, اتطل2ع  العقائ2د 
القليل2ة  العب2ارات  الش2اذة, اتطل2ع 
الحيا  م2ع الله س2بحانه َاتعاىل، ايف 
مي2دان الترشي2ع, يف مج2ال امحكا1 
الرشعي2ة تطل2ع امح2كا1 املتع2ددة, 
ااملذا26ب املتعددة اامق2وال املتعددة، 
نن2رى أنفس2نا أمًة متفرق2ة مأزقة, 

ان2رى ما بن أيدينا م2ن ركا1 امقوال 
ال يقد1 اال يؤّخر، نرى أنفسنا يف مثل 
6ذا العرص منحطن يف أس2فل درك يف 
عال2م الصناعة، يف عال2م االخرتاع، يف 
عال2م اإلبداع، ننصبُح نحن املس2لأن 
جا6ل2ن حت2ى باس2تردا1 اآللي2ات 
الت2ي ينتجها اآلخران ننرى أنفس2نا 
يف امخ2ري كيف خضعن2ا لهم بل كيف 

انبهرنا بهم[.. 
2ة 22و6ي الطامة  كأا اتجهت امُمَّ
اإلْس2اَلمي  الدي2ن  لتحأ2ل  الك5ى222 
مس2ؤالية ترلفنا!! االدي2ن االُقْرآن 
ب2ري  م2ن ذلك ب2را ة الذئ2ب من د1 
يوس2ف، اأشار الس2يد إىل ذلك بقوله: 
]االواقع نح2ن الذين ظلأنا ديننا من 
البداي2ة, نح2ن ل2م ننطلق ع2ىل 6داه 
نظلأن2اه يف البداية، اظلأنا أنفس2نا 
حت2ى عندم2ا احينأ2ا رأين2ا اآلث2ار 
السيئة للأس2رية املغلوطة التي رسنا 
2ل ديننا  عليه2ا نأتي م2ن جديد لنحأِّ
املس2ئولية، نأت2ي م2ن جدي2د لنقب2ل 
م2ا يق2ول اآلخ2ران يف دينن2ا: ]دي2ن 
مترل2ف[ ]أنيون الش2عوب[ الز1 أن 
تلحق2وا ب2ركاب الحض2ارة الغربي2ة، 
انلح2ق ب2ركاب اآلخري2ن، ننتثق2ف 

بثقانته2م: الُق2ْرآن لم يعطنا ش2يئاً، 
الدين لم يعطنا ش2يئاً، نلننطلق ارا  

اآلخرين!![.. 
اأض2اف الس2يد رضوُن الل2ه عليه 
مدانعاً عن الُقْرآن االدين اإلْس2اَلمي، 
امفن2ِّداً تهَأه2م الباطل2ة، نقال: ]ال 
لوا الديَن املسئوليَة، حألوا أالئك  تحأِّ
الذين نقلوا لكم الديَن بشكل مغلوط، 
ارجع2وا إىل الُق2ْرآن أنت2م. ااآلخ2ران 
الذي2ن أنت2م منبه2ران بهم 26م َمن 
شهداا لهذا الُقْرآن، 6ُم من تجىل عىل 
أيديهم من خالل ما أبدعوا إعجاز 6ذا 
الُق2ْرآن. ارجعوا أنت2م إىل أالئك الذين 
قدم2وا لك2م الدي2ن بش2كل مغلوط، 
لوا تفكري6َم يف املج2ال الذي قد  اش2غَّ
ضأن له2م، ارصنوه عن املجال الذي 
أري2د أن يتحرك2وا نيه، أري2د لهم من 
خ2الل دينه2م 26و أن يتحرك2وا نيه، 
ارجع2وا إليهم نتنكراا ملا قدموه لكم، 
اع2وداا إىل الُقْرآن م2ن جديد لتعرنوا 
كي2ف أن الُقْرآن كان باس2تطاعتنا لو 
مش2ينا ع2ىل 6ديه، اعىل إرش2اده أن 
2ة الس2باقة حتى يف  نكون نح2ن امُمَّ
مجال التصنيع، ااالخرتاع، ااإلبداع يف 

مرتلف الفنون[.
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 : متابعات:
قالت اس2ائُل إعال1 عربية، أما الثالثا : 
إن الرئيَا اللبناني ميش2ال عون مس2تأر يف 
اتصاالته الداخلية االرارجية من أجل ضأان 
عودة رئيا ازرائه سعد الحريري، مع ازدياد 
االقتناع يف اماس2اط السياسية بأن الحريري 

يرضُع لإلقامة الج5ية يف السعودية.
ايف س2ياق تل2ك التواص2الت، نقلت بعض 
اسائل اإلعال1 اللبنانية أن البطريرك املاراني 
بش2ارة الراعي التقى، أما، امللك الس2عودي 
االده ايل العه2د يف زيارة إىل الرياض، اخالل 
الزي2ارة التق2ى أيضاً م2ع الحري2ري، غريَ أن 
اللقا  امخريَ بقي بعي2داً عن اإلعال1، ايتوقع 
مراقب2ون أن يكون البطريرك ق2د تحدث مع 

الحريري حول إمكانية عودته إىل لبنان.

كأ2ا نقل2ت قن2اة امليادي2ن ع2ن الرئي2ا 
اللبناني قوله إن الس2فري الكويتي أبلغه دْعَم 
ب2الده لجه2ود لبن2ان يف التغل2ب ع2ىل امزمة 
الرا6ن2ة، ااقونها إىل جانب اس2تقالل لبنان 

اسيادته.
كأ2ا يس2تأر ازي2ر الرارجي2ة اللبنان2ي 
ج52ان باس2يل يف جولت2ه الرارجي2ة لنفا 
اله2دف، حيث قال2ت امليادين أن باس2يل يبدأ 
جولته من براكسيل امنها يتوجه إىل باريا 
للقا  الرئيا الفرنيس، ثم ينتقل إىل موس2كو 
لبح2ث موضوع احتجاز الحري2ري اإمكانية 

عودته إىل لبنان.
اكان باس2يل قد أعلن أن جولته امارابية 
تأتي م2ن أجل تعاان لبن2ان ااملجتأع الدايل 
عىل ح2ّث املألكة الس2عودية اإش2عار6ا أن 
م2ا يحصل غري مقب2ول عىل املس2توى الدايل 

االقانوني.
اقال باس2يل يف مس2تهل جولته امارابية 
من براكس2يل إن »ع2ودَة الرئي2ا الحريري 
إىل ب2ريات س2تكوُن إثباتاً ع2ىل حريته«، كأا 
ح2دد أن التأريخ املح2وري يف قضية الحريري 
س2يكون عيَد االس2تقالل اللبنان2ي يف 22 من 

نونأ5 الجاري.
إىل ذل2ك ينتظ2ُر مراقبون أن تط2َرأَ تغريات 
جديدة يف القضية، خالل زيارة ازير الرارجية 
الفرنيس جان إيف لودريان إىل الرياض خالل 
امسبُوع الحايل لبحث قضية عودة الحريري، 
حيث سيحدد لبنان بعد ذلك موقَفه الرسأي، 
س2وا  ع5 رس2الة يوجهها الرئي2ا عون إىل 
اللبناني2ن االعالم أَْا ع52 توجيهات للبعثات 
اللبنانية يف الرارج للتحرك ضأن الرطة التي 
ستضعها الرئاسة الستعادة رئيا الحكومة.

تحركات دبلوماسية لبنانية نحو استعادة الحريري

الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون 
على مناطَق جديدة يف ريف حماه بعد 

مواجهات مع مسلحي »النصرة« 
 : متابعات:

ااصل2ت قوات الجيش العربي الس2وري احلفاؤه عألياتهم العس2كرية ضد مس2لحي 
الجأاع2ات اإلجرامي2ة املرتلفة يف أكثر منطقة من البالد، اأنادت اس2ائل إعال1 س2ورية، 
أما الثالثا ، أن الجيش احلفا ه سيطراا عىل تلتَّي املحرص االبنات بريف حأاه الشأايل 

الرشقي.
كأا نقلت مصادر إعالمية يف اليو1 نفسه أن قوات الجيش السوري صدت 6جوماً شنته 
مجأوع2ات مس2لحة عىل بعض نقاط الجي2ش يف محيط إدارة املركبات يف مدينة حرس2تا 

بالغوطة الرشقية لدمشق.
اأش2ارت املصادر إىل أن 6جو1 املس2لحن يأثل خرقاً متعأداً التفاقية »خفض التوتر« 

املوقعة بن امطراف.
إىل ذلك تواصلت العأليات العس2كرية يف ريف حأاه الشأايل الرشقي أيضاً، حيث أنادت 
مصادُر إعالمية، أما، بأن الجيش الس2وري احلفا ه تأكنوا من التقد1ُّ االس2يطرة عىل 

قرية »داما« بعد مواجهات عنيفة مع تنظيم »جبهة النرصة« اإلجرامي. 

قلق يف تل أبيب: رّد »الجهاد« قادم

علي حيدر
»الجه2اَد  أن  ع2ن  الحدي2ُث  يع2د  ل2م 
« متأسٌك بريار الرد عىل مجزرة  اإلْساَلميَّ
النف2ق التي ارتكبها جي2ُش العدا اأدت إىل 
استش2هاد 16 مقاام2اً نلس2طينياً، مجرد 
ترأن نظ2ري أَْا تََأ2نٍّ أَْا حتى تفكري بأا 
ينبغي أن يكون. نقد كشف رئيا حكومة 
نتنيا26و خ2الل جلس2ة  بنيام2ن  الع2دا 
الحكومة أم2ا، عن مس2توى القلق الذي 
ما زال ي2رااد الق2ادة اإلرسائيلين من 6ذا 
الس2يناريو ال2ذي يبدا أنه م2ا زال حارضاً 
بقوة يف اعي صنّاع القرار اأجهزة التقدير 

يف املؤسسة العسكرية.
يعك2ا كال1 نتنيا6و ع2ن أن »6ناك من 
ال يزال يتالعب بفكرة شّن اعتدا ات جديدة 
ض2د إرسائي2ل« ع2ن معلوم2ات اتقديرات 
إرسائيلي2ة بأن خيار الرد ع2ىل العدا لم يعد 
ارا نا، بل يي كأ2ا لو أن لديهم معلومات 

تؤكد 6ذا املسار. 
ايب2دا أن املفه2و1 الس2ائد يف ت2ل أبيب 
»الجه2اد  رّد  أن  ال2رد،  خي2ارات  ح2ول 
اإلْس2اَلمي« س2يحاال أن يأُخذَ بالحس2بان 
مجأوع2ة من االعتب2ارات الت2ي نتجت من 
اتف2اق املصالح2ة االواقع القائ2م يف قطاع 
غزة. عىل 26ذه الرلفية يحاال2ون يف قيادة 
الجيش ااالس2تربارات اإلرسائيلية محاالة 
اس2ترشاف خيارات عأالنية ق2د تلجأ اليها 
»الجهاد«.. انق تقدير أن الحركة قد تحاال 
الجأع ب2ن الرد املؤل2م اع2د1 التدحرج إىل 

مواجهة ااسعة يف غزة. 
يف الس2ياق نفس2ه، أك2د تقري2ر معل2ق 
الش2ؤان العس2كرية يف صحيف2ة »يديعوت 
احران2وت«، يويس يهوش2ع، أن »معلومات 
اس2تربارية اصل2ت إىل املؤسس2ة اممني2ة 
تؤكد أن الجه2اد اإلْس2اَلمي يرطط لعألية 
رداً عىل مجزرة النفق. االتقدير يف املؤسسة 

اممنية أن العألية ستكون عىل شكل إطالق 
صواري2خ مض2ادة لل2دراع باتج2اه إحدى 

آليات الجيش أَْا إطالق صلية صواريخ«. 
الفت يوشع إىل أن »6ذا امسلوب مشابه 
مس2اليب ح2زب الل2ه«، يف اش2ارة إىل بعض 
ال2رداد التي اعتأدته2ا املقاامة يف لبنان، يف 
مراح2ل س2ابقة االتي أتت بع2د ميض نرتة 

زمنية من االعتدا  اإلرسائييل.
أن يع5ّ2 نتنيا26و ع2ن 26ذه املر2ااف 
خالل انتتاح جلس2ة الحكومة، بعد مواقف 
مشابهة ملنسق ش2ؤان االحتالل يف املناطق 
املحتل2ة، اللوا  ي2ؤاف مردخاي ال2ذي حّذر 
»الجه2اد اإلْس2اَلمي«، م2ن أي رد أَْا عأ2ل 
عس2كري ض2د إرسائيل ع2ىل خلفية تفجري 
النفق قبل أس2بُوعن، يعني أن درجة التوتر 
بلغت مس2توى نرضت عليه توجيه رس2الة 
ردع مض2اد. اتوحي اللغة التي اس2تردمها 
ُكّل م2ن نتنيا6و امردخاي كأ2ا لو أن الرد 
اش2يك. يف ُكّل امحوال، يدرك2ون يف تل أبيب 
أن املعادل2َة الت2ي تحك2م مقارب2ة حرك2ة 
الجه2اد لالعتدا  اإلرسائييل، ال يقترص نقط 
عىل رضارة أخذ كلفة االعتدا  بالحس2بان، 
عىل رد6م إزا  املج2زرة التي ارتكبها جيش 
االحتالل. ب2ل ينظران إىل ما جرى أيضاً من 
زااية كلفة ع2د1 الرّد امفاعيله اتداعياته، 
الت2ي ق2د تش2جع إرسائي2ل عىل مزي2د من 
االعتدا ات اس2تناداً إىل نعالية عوامل الكبح 
االردع املفرتضة التي سترتتب عن عد1 الرد. 
6ذا إىل جان2ب امبعاد املعنوية االسياس2ية 
الت2ي يأكن أن ترتس2خ بفع2ل االمتناع عن 
ال2رد يف 26ذه املرحلة التي تأ2ّر بها القضية 

الفلسطينية.
انطالق2اً م2ن 26ذه ال2رؤى االتقديرات، 
ام2ا يُف2رتَُض أنه ح2ارٌض لدى ق2ادة العدا 
من معلومات اس2ترباريٍة اتقديرات، تعّهد 
نتنيا26و مبارشًة بالرد »برصامة كبرية جداً 
ع2ىل ُكّل من يح2اال أن يعتدَي علينا من أية 

جبه2ة كان2ت«، موضح2اً أن كلأت2َه تقُصُد 
»كل طرف، س2واٌ  أكانت نصائ2ل مارقة أَْا 

تنظيأات أَْا أي طرف كان«. 
اعأد بذلك إىل توس2يع دائرة االستهداف 
كج2ز  م2ن محاال2ة تعزي2ز ص2ورة الردع 
اإلرسائيلي2ة. ايبدا من خ2الل املوقف الذي 
أطلقه رئيا حكومة االحتالل أيضاً، أنه ما 
زال يرا26ن عىل نعالي2ة الضغط عىل حركة 
»حأ2اس«، يف محاال2ة إليج2اد ن2وع م2ن 
الرشخ ب2ن نصائل املقاام2ة، ا6و ما ع5َّ 
عنه بالق2ول: »يف ُكّل امحوال نحّأل حأاس 
املس2ؤالية ع2ن أي 6جو1 ينطل2ق أَْا يُنّظم 

ضدنا من قطاع غزة«.
م2ع ذل2ك، ينبغ2ي أاّل يغي2ب ع2ن تقدير 
خلفي2ات مواق2ف نتنيا26و أيض2اً حقيقة 
أن مأزق2ه القضائ2ي يتعأق تباع2اً، خاصة 
أن الرن2اق يب2دا أن2ه يش2تد ح2ول عنقه. 
يف املقاب2ل، يح2اال نتنيا26و تقديم نفس2ه 
كس2يد اممن يف املحانظة عىل اممن القومي 

اإلرسائييل.
اكان مردخاي ق2د قال يف رشيط نيديو 
باللغة العربية، ازعه مكتبه أال من أما: 
إننا »ن2درك مؤامرة الجهاد اإلْس2اَلمي ضد 
إرسائي2ل، ا6ي تلع2ب بالنار عىل حس2اب 
املصالح2ة  اع2ىل حس2اب  غ2زة،  س2كان 
الفلس2طينية ااملنطق2ة ككل«، مؤك2داً أّن 
ال2رد سيش2أل أيض2اً »حأ2اس«. ا6و ما 
يعن2ي إرسائيلي2اً أن »قضي2ة النف2ق« م2ا 
زال2ت تتفاعل يف الس2احتن الفلس2طينية 
ااإلرسائيلي2ة، اأن مس2ألة ال2رد م2ا زالت 
قائأة، اتح2اال إرسائيل بأرتلف الس2بل 
املب2ارشة اغ2ري املب2ارشة الح2ؤال دانها. 
الي2ا بعي2داً عن الرس2ائل املض2ادة التي 
توجهها إرسائيل، كش2ف جي2ش االحتالل، 
مرتل2ف  مواجه2ة  ع2ىل  تدريب2ات  ع2ن 
الس2يناريوات، امنه2ا الت2درب عىل »حرب 

امنفاق« يف داخل قطاع غزة.



هم اليوم يرّكزون في حربهم على االقتصاد، حاربوا 
البن���َك وحارب���وا ُكّل املنش���أة االقتصادي���ة وحاصروا 
البل���د؛ ألنهم يريدون اإلضراَر بالش���عب ُكّل الش���عب، 

خطواتهم كلها ضرُرها عامٌّ هذا أهم ما يفضحهم.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

عبدالرحمن مراد
الج2َديل  الع2رب  تأري2ِخ  يف 
مس2اراٌت ال يأك2ُن القف2ُز ع2ىل 
نال2ذي  املوضوعي2ة،  حقائقه2ا 
يحُدُث الي2و1َ ال يأكُن نصلُه عن 
التأريري، ننَْج2ٌد كانت  س2ياقه 
تُِكنُّ عداً  ش2ديداً لعرب الجنوب؛ 
ش2عوراً منه2ا بح2االت قهري2ة، 
أَْا ش2عوراً بقيأ2ة مفقودة، اقد 
توال2ت قصُص التأريخ امآس2يه 
يف 6ذا الباب، نقص2ُة عبد يغوث 
الت2ي خّلدته2ا بكائية  الحارث2ي 
الش2هرية »أال ال تلومان2ي كف2ى اللو1 ما بيا« ليس2ت إال حلقة 
يف س2ياق سلس2لة طويلة من امحداث تبدأ من العرص الجا6يل 
اتأر بالعرص اإلْس2اَلمي، اال تحط الرح2اَل عند القصص التي 
ترايها كتُب امخبار يف العرص امموي، بل تواصل املطايا الس2ريَ 
إىل الع2رص العب2ايس، اعرص الداي2الت، ُاُص2222ْوالً إىل العرص 
الحديث الذي ش2هد حادثة »تنومه«، االرصاع بن اإلما1 يحيى 
اعبِدالعزي2ز، العل الذاكرة الش2عبية اليأنية ترتزن الكثري من 
امحداث عن جي2ش عبدالعزيز الذي اجت2اح تهامة حتى اصل 
الحدي2دة، اكيف تعام2ل مع أ6ل اليأن، ا26ي قصٌص تتحدث 
ع2ن حقٍد دنن، اس2لوك متوحش، كتب عن2ه البعُض اأغفلته 
السلطاُت؛ مسباب سياسية يف جل العقود املاضية، اجل ما 6و 
مكت2وب لم ينرش بل م2ا يزال مرطوطاً، الع2لَّ يف نرشه ابعثه 
بياناً للحال الذي عليه النظا1 البداي العشائري السعودي، نهو 

نظا1 يأتد من جذر تأريري ال يكاُد ينفُك عنه يف أية مرحلة.
ناليو1 الذي نشَهُد عداانَه ليا منفصالً عن ذلك املايض الذي 
لم نبعثه من بن رنوف املكتب2ات، انعيد صياغته بياناً اتبياناً 
للناس، حت2ى يعرَف أ6ُل اليأن أن نجداً الت2ي توغل يف بدايتها 
الصحرااي2ة لم يتأكن اإلْس2اَل1 من تغيري بنيته2ا الثقانية اال 
تقاليد6ا االجتأاعية اأنها ما تزال تنس2ج 6ذا العدا  القديم يف 

صور اأشكال عرصية.
بامما القريب ش2نت طائرات العداان سلسلة من الغارات 
ع2ىل منطقة 6رَّان بأديرية أنل2ح اليأن بأحانظة حجة أادت 

بحياة ستن شهيداً من املدنين، تلك الغارات لم تفرق 

مجازر آل سعود يف اليمن 

العدد )296(  
امربعا  االرأيا
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معاذ الجنيد
س���واع���ٌد وال����ل����ج����اُن  رأٌس..  ال���ج���ي���ُش 

ت��ت��ق��س��ُم ال  اإلْن�������َس�������ان  وج������������وارُح 
����د ل���ل���ج���ه���اِد ُص���ف���وف���ُه ل����و ل����م ُي����َح����شِّ

ف���ن���ف���ي���رُه َن������َك������ٌف.. وِدي����������ٌن ق���يِّ���ُم

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 9

البقية ص 9

إىل ُكّل إنَْس2ان مؤمن، إىل ُكّل إنَْسان 
غيور ع2ىل دين2ه امقدس2اته، إىل ُكّل 
إنَْس2ان عرف اللَه نتر2ذه إلهاً اعرف 
أعال1َ الهدى نترذ6م رساجاً.. إىل أبي 

اأمي اإْخَوِتي اأصدقائي.
الل2ه  ارحأ2ة  عليك2م  الس2ال1 
الل2ه  بتق2وى  أاصيك2م  ابركات2ه، 
أع2ال1  ااتّب2اع  َاتََع2اىَل-  -ُس2بَْحان2َُه 
اله2دى يف 26ذا الزمن من أ26ل البيت، 
نه2م كس2فينة ن2وح من ركبه2ا نجا 

اَم2ن ترلف عنه2ا غرق ا26وى، اللَه 
اللَه الل2َه يف دمائنا، الله الله يف الس2ري 
عىل ُخطانا ااقتف2ا  أثرنا، الله الله يف 
عد1 الته2اان االتراذل؛ من ارا  6ذا 
الته2اان االتر2اذل الر2زَي يف الدنيا 
االع2ذاَب املي2م يف اآلخ2رة، االس2ال1 

عليكم ارحأة الله ابركاته. 
الل2ُه أَْك5َ – املوُت ممري2كا – املوُت 
إلرسائيل – اللعنُة عىل اليهود – النرُص 

لإلْساَل1.

الشهيد املجاهد/ عبدالكايف محمد يحيى املهدي
 االسم الجهادي: أبو يعقوب 

محافظة عمران – جبل عيال يزيد

نتفهم غضب الوزير األردني من دفاع 
السيد محمد الحوثي عن فلسطني

طالب الحسني 
 غضب الوزير األردني السابق والنائب يف 
الربملان ألربع دورات صالح القالب جداً؛ ألن 
رئي�س اللجنة الثوري�ة يف اليمن محمد عيل 
الحوث�ي انتق�د دوَر األردن ومرص، البلدين 
العربيني اللذين يجاوران فس�لطني املحتلة 
يف الحصار الصهيوني اإلرسائييل عىل قطاع 
غزة وتصمتان كثرياً، ال بل ويطبّعان بشكل 
علن�ي م�ع إرسائي�ل.. نرش صال�ح القالب 
هجوم�اً كب�رياً يف صحيفة ال�رأي الكويتية 
ع�ىل رئي�س اللجن�ة الثورية وإي�ران، نعم 
إي�ران، لم تك�ن موجدًة مطلق�اً فيما كتبه 

الرئي�س الحوث�ي، لك�ن أصب�ح هذا األم�ر من ل�وازم الط�رح »العربي« 
بالنس�بة لهذا التيار الذي اس�تبدل من�ذ زمن بعيد الع�داء إلرسائيل التي 
تحتل أرضاً عربية إْس�اَلمية، وأحد أهم املقدسات للمسلمني وللمسيحني 
معاً، القدس الرشي�ف، ومدينة القدس، بالعداء إليران الدولة اإلْس�اَلمية 
الت�ي دفعت الكثريَ منذ نجاح الثورة اإلْس�اَلمية فيها 1979م، تكلم كثرياً 
وأكم�ل القالب كتابتَه حول ما يس�مى الهالل الش�يعي، هذه الفكرة غري 
الصحيح�ة التي أدخلت ضم�ن منظومة الكثري من الته�م ضد إيران، لن 
أستغرق كثرياً يف الكتابة عن هذه األوهام التي غرق فيها هذا التيار مثلما 
غ�رق يف وحل التطبيع مع الكيان املحتل وصوالً إىل الذهاب نحو الرشاكة 

السياسية واإلعالمية وربما العسكرية قريباً. 
نع�م، لقد أخطأ رئيس اللجنة الثورية اليمنية خطأ كبرياً عندما أعتقد 
أنه يمكُن انتشاُل هذا التيار من ُحضن إرسائيل منذ كامب ديفيد املشؤوم 
إىل أوسلو وصوالً إىل املبادرة العربية السعودية )بريوت 2012( التي تمنح 
الكيان أرضاً عربيًة إْس�اَلمية، وترك قضية إنسانية وليس فقط سياسية 

تعد من أَْكرَب القضايا اإلنسانية يف التأريخ، القضية الفلسطينية.
لن أذّكر القالب هنا بالحادثة األخرية املؤس�فة عندما أقدم أحُد طواقم 
الس�فارة اإلرسائيلي�ة يف األردن عىل قتل ش�ابني أردنيني وعاد بس�الم إىل 

الكيان وتم تكريُمه كبطل، ومّررتها الدولة األردنية وكأنها 


