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العدو السعودي يعرتف بمصرع 9 من جنوده وضربات صاروخية تبعثر تجمعات املرتزقة يف مكرياس 

ال����س����ل����ط����ات ال����س����ع����ودي����ة ت���ق���ي���د امل����غ����ت����رب����ن ال���ي���م���ن���ي���ن ب����ال����س����اس����ل وجت�����ره�����م ع����ل����ى دخ��������ول مح�����ام�����ات س����ج����وهن����ا ب���ش���ك���ل مج���اع���ي

دعا املرتزقة للعودة إىل رشدهم وترك القتال يف صفوف الغزاة

باعوم: املغرتب اليمني يهرب من جحيم الكفيل السعودي إىل سعري االحتالل اإلماراتي 

حقائق وأدلة ُتسِقط مقولة »شكرًا سلمان« بعد ثالثة أعوام من ترويج األكاذيب

مملكة الكذب
حمافظ اجلوف املوايل للعدوان كّذب مركز سلمانترحيل عشرات اآلالف من اليمنين املغتربن يكذب 

ادعاءات اجلبري رئيس حكومة املرتزقة اهتم اإلمارات بتدمري الريال تصرحيات البنك املركزي بعدن أكدت 
أن الوديعة السعودية مسرحية تقرير دويل يفضح خمطط العدوان للسيطرة على املنافذ حتت غطاء اإلغاثة

الرئيس الصماد خال زيارته جلهاز الرقابة واحملاسبة:

أي جه���ة أو مس���ؤول يدع���ي أخذ ج���زء م���ن اإليرادات لص���احل اجمله���ود احلريب كاذب وس���ارق

أعلن���وا حال���ة ط���وارئ ملواجهة املفس���دين

 شركة النفط:
نؤكد توّفر كميات كافية يف املنشآت 

واألسواق وضعاف النفوس يفتعلون األزمات
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مصرع عشرات املرتزقة بينهم سوادنيون بانكسار زحف على منفذ حرض والعدو 
يعرتف بمصرع 9 من جنوده

 قنص جندي سعودي بجيزان ومصرع وإصابة آخرين بضربات مدفعية 

 : ما وراء الحدود 
واصلت قواُت الجيش واللجان الشعبية 
عللياِته1ا العس1كريَة يف مختلف آبهات 
الحدود، ونّف1ذت، أمس االثنني، مجلوعًة 
آديد8 من تلك العلليات، استهدفت فيها 
َع1َدداً من مواقع وتجلع1ات وتحصينات 
آيش الع1دو الس1عودي ومرتزقته الذي 
تكب1ّدوا جللها جس1ائَر مادي1ًة وبرشية 
فادحة اعرتفت وسائل اإلعل6 السعودية 

بج1زا منه1ا. 
مصدر عسكري أفاد لصحيفة املسري8 أن 
وحداٍت من الجيش واللجان الشعبية نّفذت، 
أم1س، 8جوماً مباغتاً عىل ع1دد من مواقع 
مرتزقة الجيش السعودي يف آبل أ6 الرماح 
بجبه1ة عس1ري، حي1ث اقتحل1ت الوحداُت 
تل1ك املواقع وتلّكنت م1ن القضاا عىل كاري 
ملن كانوا فيها، فيلا س1قط آجرون منهم 

آرحى، ولجأ البقية إىل الفرار. 
وآ1اا الهجو6ُ بعد أقّل من 28 س1اعة 
من انكسار محاولة زحف واسعة ملرتزقة 
الس1عودي، بينهم س1ودانيون،  الجي1ش 
باتج1اه منف1ذ ح1رض الح1دودي، حيث 
أف1ادت مص1ادر ميداني1ة للصحيف1ة أن 
مجامي1َع كب1ري8ً م1ن املرتزق1ة املحليني 
باتج1اه  الزح1َف  حاول1وا  والس1ودانيني 
املنفذ، تحت غطاا آوي لطريان العدوان 
الذي ش1ن أكار من 50 غار8ً ملس1اندتهم، 

قب1ل أن يت1م حصُد18م بن1ريان الجي1ش 
واللجان. 

محاول1َة  أن  املص1ادر  وأوضح1ت 
الزحف اس1تلرَّت عد8 س1اعات، حيث تم 
الدف1ع بتعزيزات م1ن املرتزق1ة املحليني 
يف  أس1هم  ال1ذي  األم1ر  والس1ودانيني، 
مضاعفة جس1ائر8م، حيث س1قَط عدٌد 
كب1ريٌ من القتىل والجرح1ى يف صفوفهم، 
وانتهت املحاول1ة بهروب من تبقى منهم 

بدون تحقيق أي تقد6. 
إىل ذل1ك، أفاد لللس1ري8 مصدٌر يف وحد8 
القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية 

لق1ي  الس1عودي  الع1دو  آن1ود  أح1د  أن 
مرصعه، أمس، بعللية قنص اس1تهدفته 

يف موقع الحسكول بجبهة آيزان. 
وبالتزام1ن مع ذلك، رضب1ت مدفعيُة 
الجيش واللجان الشعبية تجّلعات لجنود 
العدو الس1عودي ومرتزقتهم قبالة منفذ 
عل1ب ويف التب1اب املج1اور8 ل1ه بعس1ري، 
وآن1وب قرية الخفاقة يف آيزان، ويف تبّة 
الفراصة بصح1راا االآارش وقبالة آبال 

عليب بنجران. 
وحّقق1ت الرضباُت املدفعي1ُة إصاباٍت 
دقيق1ًة يف آلي1ع األ8داف، موقع1ة َعَدداً 

م1ن القتىل والجرح1ى يف صفوف الجيش 
الس1عودي واملرتزق1ة، وكبّدتهم جس1ائَر 

مادية متنوعة. 
كلا اس1تهدفت قوات الجيش واللجان 
يف الوق1ت ذات1ه تجلع1ات لجن1ود العدو 
الس1عودي يف قرية الخفاق1ة أَيْضاً، وذلك 
بقذائ1ف ب1ي 10، أَْس1َف1رت عن مرصع 
وإصاب1ة ع1دد منه1م، ودم1رت مع1دل 

رشاش عيار 18 تابعاً لهم. 
ويف األثن1اا، واص1ل ط1ريان الع1دوان 
محاوالِت1ه الفاش1لَة يف تخفي1ف األرضار 
عن آي1ش الع1دو الس1عودي ومرتزقته 

يف مناط1ق م1ا وراا الحدود، حيث ش1ّن، 
أمس، جلس غارات عىل موقَعي الشبكة 
والطلعة بنجران ولم يحّقق من جلل تلك 

الغارات أي يشا. 
م1ن آه1ة أج1رى، اعرتف1ت وس1ائل 
اإلعل6 الس1عودية أن ج آنود س1عوديني 
لق1وا مصارعهم بن1ريان الجيش واللجان 
الش1عبية ج1لل املع1ارك التي ش1هدتها 
آبه1ات م1ا وراا الخ1دود ج1لل األي1ّا6 

القليلة املاضية. 
وحصلت صحيفُة املس1ري8 عىل أسلاا 
الجنود التس1عة م1ن املواقع الس1عودية 
التي اعرتفت بلرصعهم و8م ُكلٌّ من:

آل  أحل1د  ب1ن  محل1د   / الرقي1ب   -
مايش- زي1د العس1ييل البدي1ري املطريي 
- محل1د جاز6 آخي1دب القحو6 املنبهي 
- ع1يل بن ف1لح آل كناد- م1داوي يحيى 
زي1دان الحب1ي املالك1ي- يوس1ف أحلد 
الس1بيخي- يوس1ف مزي1د زيد العس1ييل 
البدي1ري- عبدالل1ه مش1عاب- إبرا8ي1م 

محلد الاوباني.
وتعرتف الكاري من املواقع الس1عودية 
مضط1ر8ً، بلرصع عدد م1ن آنود العدو 
بش1كل دوري، يف ظل تس1اُقِط العرشات 
منه1م يومي1اً قت1ىل وآرح1ى يف آبهات 
الحدود، إاّل أن تلك االعرتافات تلاّل نسبًة 
بس1يطًة من حجم الخس1ائر التي يسعى 
النظ1ا6 الس1عودي بكل ح1رص للتكتيم 

عليها. 

تدمري آلية ومصرع وإصابة عشرات املرتزقة بضربات صاروخية ومدفعية يف الساحل الغربي

فيما شهدت صعدة تخّرج دفعة أمنية من قوات األمن المركزي.. 

املنطقة العسكرية الخامسة تحتفي بتخّرج دفعة الشهيد عبدامللك أبو طالب

 : تعز

ش1هدت عدٌد من محاور آبهة الس1احل 

الغربي بلحافظة تعز، أمس االثنني، عللياٍت 

عس1كريًة متنوع1ة نّفذته1ا ق1واُت الجيش 

واللج1ان الش1عبية وس1قط فيه1ا ع1رشات 

الع1دوان  مرتزق1ة  م1ن  والجرح1ى  القت1ىل 

السعودي األمريكي، وتم تدمري آلية لهم. 

 مصدر عس1كري أفاد لصحيفة املس1ري8 
أن ق1وات الجي1ش واللجان أطلق1ت، أمس، 
صاروج1اً م1ن نوع زل1زال2 املح1يل الصنع، 
مع ع1دد من قذائف املدفعي1ة عىل تجلعات 
ألفراد وآليات املرتزقة، آنوب محور الهاميل 
يف مديرية م1وزع، وأكد املصدر أن الصاروخ 
أص1اب 8دف1ه بدق1ة، كل1ا فعل1ت قذائ1ف 
املدفعي1ة، وجّل1ف ذل1ك عرشات م1ن القتىل 
والجرح1ى يف صف1وف املرتزق1ة، إىل آان1ب 

جسائَر ماديٍة فادحة يف عتاد8م العسكري. 
الجي1ش  وح1داُت  تلّكن1ت  وبالت1وازي، 
واللج1ان من تدمري مدرع1ة تابعة لللرتزقة 
يف مخ1ور آجر م1ن محاور آبهة الس1احل، 
يف اليو6 ذاته، وذلك بواسطة صاروخ موّآه 
أطلقت1ه الوح1دات ع1ىل املدرع1ة وأصابه1ا 
بش1كل مبارش، ما أّدى إىل تدمري8ا بالكامل 
وم1رصع وإصاب1ة َم1ن كان1وا ع1ىل متنها 

َآليعاً.

 : خاص:
تتواَصُل فعالياُت تخريج الدفع 
عل1و6  يف  الجدي1د8  العس1كرية 
العس1كرية بالجلهورية،  املناطق 
حيث ش1هدت املنطقُة الخامس1ُة 
تخ1رج دفعة آديد8 حللت اس1م 
الش1هيد »عبداملل1ك محس1ن أب1و 
طالب«، وذلك بحضور محلد عيل 
الحوث1ي - رئيس اللجن1ة الاورية 
يوس1ف  الرك1ن  والل1واا  العلي1ا، 
املداني - قائد املنطقة العس1كرية 
الخامس1ة، ونائ1ب وزي1ر اإلعل6، 
وَعَدٍد من قيادات وزار8 الدفاع. 

التخ1ّرج من1اور8ٌ  وتخل1ل حفل 
عسكريٌة كربى استخد6 املشاركون 
فيها مختلف أنواع األسلحة الاقيلة 
أثبتت نج1اَح وفاعلية  واملتوس1طة 
الخّريج1ني ومدى اس1تفادتهم من 
ال1دور8 التدريبي1ة الت1ي جاضو18ا 

جلل الفرت8 املاضية. 
ش1هدت  آج1ر،  آان1ب  م1ن 
محافظ1ة صع1د8، أم1س االثنني، 

حف1ل تخ1ّرج دفع1ة آدي1د8 من 
قوات األم1ن املرك1زي، حيث نّظم 
عس1كرياً  َعْرض1اً  الخريج1ون 
باملناسبة، بحضور قياد8 السلطة 
املحلية وعدد من القيادات األمنية 

والعسكرية باملحافظة. 
ويف الحف1ل، أَك11ََّد محلد آابر 

أن  صع1د8،  محاف1ظ   – ع1وض 
18ذا التخ1رج يع1د إنج1ازاً أمني1اً 
للخّريج1ني  مب1اركاً  لللحافظ1ة، 
تخرآهم من 8ذه ال1دور8 األمنية 
القي1ا6  ع1ىل  س1تُعينُهم  الت1ي 
وتحلل مس1ؤولية جدم1ة الوطن 
يكون1وا  أن  متلني1اً  واملواطن1ني، 

العل1ل  يف  ب1ه  يحت1ذى  نلوذآ1اً 
واإلجلص. 

م1ن آانبه1م، أَك11ََّد جريج1و 
آا8زيتَه1م  الجدي1د8  الدفع1ة 
الكاملَة لخدم1ة املحافظة وتعزيز 
األمن واالس1تقرار ضلن مهامهم 
املحدد8 وبكل إجلص وإتقاٍن. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بهجوم 
مباغت يف جبهة قيفة

ضربات صاروخية تبعثر تجمعاتهم في مكيراس

 : البيضاء
س1قط الع1رشاُت م1ن مرتزقة 
العدوان الس1عودي األمريكي قتىل 
وآرح1ى، أم1س االثن1ني، ج1لل 
علليات عسكرية متنوعة نّفذتها 
قواُت الجي1ش واللجان الش1عبية 
محافظ1ة  مح1اور  م1ن  ع1دد  يف 

البيضاا. 
مصدر عس1كري أف1اد لصحيفة 
الجي1ش  م1ن  وح1دات  أن  املس1ري8 
واللجان نّفذت، أمس، 8جوماً نوعياً 
عىل عدد من مواقع املرتزقة يف آبهة 
الق1رن بقيف1ة، وأوضح املص1دُر أن 
الهجو6َ تراف1ق مع رضبات مدفعية 

س1اندت الوح1دات املهاآل1ة جلل 
اقتحامه1ا ملواق1ع املرتزق1ة الذي1ن 
سقط العديد من القتىل والجرحى يف 
صفوفهم بالقصف املدفعي َوبنريان 

وحدات الجيش واللجان. 
وتزامن ذلك مع قصف صاروجي 
واللج1ان  الجي1ش  ق1وات  ش1نته 
ع1ىل تجلع1ات لللرتزق1ة يف آبهة 
مك1ريا  باملحافظ1ة، حي1ث أَك11ََّد 
أن  للصحيف1ة  ميدان1ي  مص1در 
الجيش واللج1ان رضبت  صواري1خ 
تلك التجلعات بدقة موقعًة عرشات 
القت1ىل والجرحى م1ن املرتزقة، كلا 
كبّدته1م جس1ائَر مادي1ًة متنوعًة يف 

العتاد. 
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الرئيس الصماد: أي جهة أو مسئول يّدعي أنه يتم أخذ جزء من اإليرادات 
لصالح املجهود الحربي كاذب وسارق

ويخاطب كوادر الجهاز: انزلوا إلى المؤسسات وأعلنوا حالة طوارئ لمواجهة 
الفساد والمفسدين وأخرسوا ألسنة المزايدين

 : خاص
يف إط1ار ح1رص الرئيس صال1ح الصّلاد 
-رئيس املجلس السيايس األعىل- عىل تفعيل 
األآه1ز8 الرقابي1ة ومحاَرب1ة الفس1اد فقد 
ق1ا6، أمس، بزيار8ٍ للجه1از املركزي للرقابة 
واملحاس1بة؛ وذل1ك للطلع عىل س1ري العلل 
ومس1توى األداا والصعوب1ات الت1ي تواآ1ه 
11ًة يف ظ1ل اس1تلرار  عل1ل الجه1از، َجاصَّ
الع1دوان والظ1روف املعيش1ية الصعبة التي 

يعيشها املواطن. 
وج1لل الزيار8 التي التق1ى جللها قياد8َ 
وكوادر وموظف1ي الجهاز املرك1زي للرقابة 
واملحاس1بة، دّش1ن رئيُس املجلس السيايس 
األع1ىل الربنام1َج االس1تانائي لتعزي1ز دور 
الجه1از الرقابي يف تنلية م1وارد الدولة الذي 
يهدُف إىل تنلية املوارد من جلل تعزيز الدور 
الرقابي للجهاز املركزي والتأكد من توريد8ا 

للبنك املركزي. 
ويف اللق1اا، أَك1ََّد الرئي1ُس رضور8َ تفعيل 
دور الجه1از للقيا6 بعلله، قائ1لً إنه »كللا 
حاربن1ا الفس1اَد كلل1ا س1ا8لنا يف تنلي1ة 
بالتع1اون  الحكوم1ة  وس1نوّآه  اإلي1رادات 
للرقاب1ة  املرك1زي  الجه1از  م1ع  الكام1ل 

واملحاسبة«. 
وجاط1ب الرئيُس الصّلاد قي1اد8َ وكوادر 
الجهاز قائلً: »اعلنوا حالة طوارئ واستنفار 
ملواآهة الفس1اد واملفسدين، أجرسوا ألسنة 
املزايدي1ن، فأنتم آبه1ة متقدمة يف مواآهة 
الفس1اد ويف الحف1اظ عىل بُني1ة الدولة، 8ذه 
الت1ي تنه1ش يف آس1د  الخط1ري8  الجبه1ة 

الدولة«. 
وطال1ب الرئيُس الصّلاُد َم1ن يتحّدُث عن 
وآ1ود فس1اد أن يتوّآ1َه »للجه1از املركزي 

وللجهات املختصة للتحقيق يف ذلك ملحاسبة 
الفاس1د وإن لم يكن الب1لغ صحيحاً يعاقب 
1ًة أننا كارياً ما  املتجنّي عىل امجري1ن، َجاصَّ
نقرأ من املفس1بكني، ومنهم وزراا وأعضاا 
مجل1س ن1واب يتحّدث1ون ع1ن فس1اد 8ن1ا 

و8ناك«. 
ووّآ1ه الصلاد الجهاز املرك1زي بلتابعة 
1ًة من املس1ئولني  »تل1ك الترصيح1ات َجاصَّ
الذي1ن يج1ب أن يأت1وا إلينا وليقّدم1وا األدلة 
واإلثباتات، ونحن س1نتحّرك يف التحقيق ملال 
18ذه القضاي1ا حتى نك1ون واضح1ني، فإن 
تأكد لنا صحة ذلك يستحقون منا ُكّل الشكر 
والتقدي1ر عىل 18ذه املتابع1ة وإن كانت غريَ 

صحيحة يتم جرُ  8ذه األلسن«. 
وق1ال الصّل1اد مخاطب1اً ك1وادر الجهاز 
»أنزل1وا  واملحاس1بة:  للرقاب1ة  املرك1زي 
لللؤسسات التي كان ملنوعاً عليكم النزول 
إليه1ا، ال يوآ1د الي1و6 م1ا يس1تدعي غياَب 
آه1از الرقابة ع1ن أية وحد8 إطلق1اً، أنزلوا 
إىل االتص1االت والنفط ومختلف املؤسس1ات 
م1ن الجل1ارك والرضائ1ب وغري18ا لتكونوا 

عىل إط1لع بأداا 18ذه املؤسس1ات وتقيّلوا 
عللها م1ن جلل مراآع1ة ملفاتها ال يوآد 
آهة ملن1وع دجول الجهاز إليه1ا، واعللوا 
ع1ىل تعزيز الش1فافية والنزا18ة يف مختلف 
مؤسس1ات الدول1ة، عليك1م التواآ1د يف ُكّل 
املؤسس1ات وأي آه1ات تح1اول أن تتلن1ع 
يلكنكم إبلغنا وس1نذلل لكم الصعوبات بلا 

يلكنهم من أداا واآبكم«. 
وأض1اف »ربل1ا كان يف الس1ابق بع1ض 
األآند8 السياسية أَْو كان 8ناك توّآه وتعّلد 
لعرقل1ة علل آه1از الرقابة حت1ى ال ينبش 
ملفات من 8نا أَْو 8ناك، لكن نحن حريصون 
ونحللك1م املس1ؤولية أم1ا6 الل1ه والقي1اد8 
السياس1ية ومس1تعدون بذل ُكّل ما بوسعنا 
لتس1هيل عللكم وأدائكم وتذليل الصعوبات 

التي تواآه 8ذا الجانب«. 
وق1ال الرئي1س صال1ح الصل1اد »عندما 
نسلُع الكاريَ يتحدثون عن إ8دار اإلمكانيات 
واإليرادات أنزلوا إىل آليع الجهات اإليرادية، 
تحّقق1وا 18ل صحي1ح أن 8ن1اك م1ن يأجذ 
إتاوات باس1م املجهود الحربي كلا يقولون، 

نح1ن حريص1ون عىل توف1ري أكرب ق1در من 
اإلمكاني1ات لللجه1ود الحرب1ي، وبل حرج، 
1َر القدر األدنى  لك1ن ال يوآد، نحاول أن نوفِّ
م1ن الرات1ب ملوظفي الدول1ة، فأي آه1ة أَْو 
مسئول يّدعى أنه يتم أجذ آزا من اإليرادات 
لصالح املجهود الحربي 8و كاذب وس1ارق، 
اذ8ب1وا وتحّققوا م1ن األمر وأثِبتوا للش1عب 

كائناً من كان حقيقَة ذلك«. 
وأض1اف »نح1ن ال نتحّرج م1ن موضوع 
املجه1ود الحرب1ي ل1و ُوآ1د، وس1نعلل م1ا 
بوس1عنا لدعم الجبهات، لك1ن أن تبقى مال 
18ذه الكلل1ات وس1يلًة للتش1ويه واالرتزاق 
ولتش1ويه الجيش واللجان الش1عبية وأيضاً 
للبتزاز ولنهب اإليرادات يف كاري من املناطق 
18ذا ملن1وع منعاً بات1اً، ونحن مس1تعدون 
أَْو  رس1لياً  أكان  ش1خص،  أي  ملحاس1بة 
تنظيلي1اً، وس1نتعامل م1ع 18ذه االّدعااات 

بجدية«. 
وأردف »نحن س1نتكّفل باملجهود الحربي 
م1ن الجانب املرك1زي وس1نعطيهم أضعافاً 
حت1ى نقطع الطري1َق عىل ذل1ك، وال نريد أن 

يكون الع1دواُن غطاًا للرت8ل أَْو الفس1اد إذا 
حاولن1ا أن نتدجَل أَْو أن نقوَل حاس1بوا فلن 
قالوا نحن يف عدوان ليس وقت املحاسبة«. 
ودع1ا الرئي1س الصّل1اد ك1وادر الجه1از 
إىل أ8لي1ة الن1زول للجهات املعني1ة بالنفط، 
1ًة مع أزمة الغاز املفتعلة؛ ألنه يفرتض  َجاصَّ
أن 8ناك دوراً كبرياً لجهاز الرقابة عن س1بب 
8ذه األزمة، وما 8ي املش1كلة؟ وملاذا اللجنة 
االقتصادي1ة ال تحّرك س1اكناً وال تتحدث عن 
األسباب واملس1ببات لألزمة الحاصلة اليو6؟ 
ملاذا ال تعلل مؤتل1راً صحفياً توضح للنا  
الحقائق والخلفيات؟ و8ل 8ناك إش1كاليات 
داجلي1ة وإداري1ة؟ أ6 م1اذا يج1ب أن نكون 

َآليعاً يف الصور8؟
وتس1اال الرئيس الصلاد: »8ل العدوان 
ومرتزقت1ه آ1زا أس1ايس من 18ذه األزمة، 
و8ل صحيح أن أسطول رشكة الغاز موّقف 
حت1ى امن ع1ن العل1ل يف م1أرب، ويصب1ح 
أَْو لتحليل1ه ب1ني  الغ1از  التنس1يق لحل1ل 
املرتزق1ة َومافيا التجار م1ن أتباعهم الذين 
رفضوا قرار فرض التس1عري8 التي تتناسب 
مع وضع والظروف املعيش1ية لللواطنني؟ 
و18ل رفض1وا أن يدجل1وا 18ذه القواطر إىل 
مناطق الس1يطر8، أَْو 8ناك أس1باب داجلية 
يج1ب أن نعرَف من جللكم املش1اكل حتى 

نستطيع معالجة ُكّل ذلك«. 
وجت1م الرئيس الصل1اد جطاب1َه لكوادر 
الجه1از قائ1لً: »نعدك1م أننا س1نبذُُل ُكّل ما 
بوس1عنا لتوفري املت1اح وامللكن؛ ليس1تطيع 
باعتب1اره آبه1ًة  ب1دوره،  القي1ا6َ  الجه1از 
الدول1ة  بني1ة  ع1ىل  الحف1اظ  يف  متقدم1ًة 
ومؤسس1اتها«.. معت1رباً 18ذا اللق1اَا دعلاً 
لُجُه1ود الجه1از يف إعداد الخط1ط والربامج 

التي نأمل أن ال تبقى حبيسَة األدراج. 

 خالل زيارته للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:

 : متابعات
يواِص1ُل املغرتب1ون اليلني1ون توثيَق 
الجرائم التي يرتكبها النظا6ُ الس1عوديُّ 
بحقه1م يف الس1جون الس1عودية، حيث 
اال8ان1ات  أن1واع  لش1تى  يتعرض1ون 
والتعذي1ب والتحق1ري من قبل س1لطات 
الس1عودية تلهيداً لرتحيله1م إىل بلد8م 

املحاَص. 
وعدي1د8ٌ 18ي مقاطع الفيدي1و التي 
تُظِهُر آانباً من االنتهاكات التي تلاَرُ  
بحق املغ1رتب اليلني يف الس1عودية من 
قبل س1لطاتها وع1ىل كا1ر8 االنتهاكات 
امللتل1كات  ومص1ادرات  واإل8ان1ات 
الشخصية - دون حق - لللغرتب اليلني 
من قب1ل الس1لطات الس1عودية رصدت 
كام1ريات الهوات1ف القليل منه1ا ومنها 
فيديو نرش مؤجراً وتداوله نش1طاا عىل 
مواق1ع التواصل االآتلاعي1ة، يظهر يف 
الفيديو املصّور بواس1طة كامريا 8اتف 
ع1دٌد كب1ري م1ن املقيل1ني اليلني1ني يف 
أحد س1جون السلطات الس1عودية َوقد 
تم تكبي1ل أياديه1م وأرآلهم بسلس1ل 
تربطه1م ُكّل اثن1ني ببعضهل1ا البعض، 
بحي1ث تلن1ع السلس1ل أحد8ل1ا م1ن 
دج1ول الحل1ا6 دون امج1ر، ويعان1ون 
كا1رياً أثناا دجوله1م الحلامات لقضاا 

حاآاته1م؛ بس1بب القيود، ع1لو8 عىل 
قذار8 الس1جن التي س1بّبت لع1دد منهم 
العديد من األم1راض إىل آانب غياب أي 
مصدر للضوا يف تلك السجون التي تبدو 

يف الفيديو وكأنها تحت األرض. 
ويف الفيدي1و يظه1ر أح1د الس1جناا 
اليلنيني متس1ائلً عن س1بب رب1ط ُكّل 
اثن1ني مع1اً، طاملا وق1د قي1ّدت حريتهم 
حوائط الس1جن الذي ضاق بهم تلهيداً 
لرتحيلهم، وأضاف آجر أنه من املعيب أن 

يتم تقييد8م بالسلسل. 
وعىل الرغ1م من قانوني1ة تواآد8م 
الس1لطات  رّحل1ت  أراضيه1ا  ع1ىل 
السعودية جلل األشهر القليلة املاضية 
ع1رشاِت آالف اليلني1ني املقيل1ني عىل 
إقاماته1م  تجديد18م  رغ1م  أراضيه1ا 
بش1كل قانوني، فيلا أآربت السلطات 
الس1عودية املئاِت منهم ع1ىل االلتحاق 
بلعس1كرات التجنيد يف آي1زان للقتال 

آنوبَها نيابًة عن آيشها. 

السلطات السعودية تقّيد املغرتبني اليمنيني بالسالسل 
وتجربهم على دخول حمامات سجونها بشكل جماعي

 : متابعات
عّل1ق رئي1ُس املكتب الس1يايس للح1راك الاوري 
الجنوب1ي، ف1ادي باع1و6، ع1ىل االنته1اكات الت1ي 
تلارُس1ها الس1لطاُت الس1عودية بح1ق املغرتب1ني 
اليلنيني، من سوا معاملة ُمهينة للكرامة اإلنَْسانية 
ومص1ادر8 للللتلكات بغري وآه ح1ق، إىل الرتحيل 
الق1ري، ودعا املرتزقة إىل العود8 إىل رش1د8م وأن 
يرتكوا القت1اَل بالنيابة عن آيش العدو الس1عودي 

الذي يرى يف مرتزقته اليلنيني بندقيَة إيجار.
واعت1رب باع1و6، توّق1ف املرتزقة ع1ن القتال 
تفرُض1ه  واآب1اً  الس1عودي  الع1دوان  لصال1ح 
ال1رضور8ُ ومقت1ى الحلية للنتل1اا اليلاني 

ورّداً عىل عربدته وغطرسته.
وق1ال باع1و6 إن1ه »بحل1ول ش1هر رمضان 
الكري1م ح1وايل بع1د ش1هرين س1يكون ق1د تم 
تهج1ريُ الكاري م1ن إجوتنا املغرتب1ني، وبالتأكيد 
س1يعودون إىل أرضه1م، ولكنهم س1يجدون أن 
م1ن 8ّجر8م وطرد8م من ب1لده 8و من يحكم 
بلد18م ويعبث بها وينرش الجوع والفقر والذل 

ويعبث باألمن وينرش األذى«.
وأض1اف »س1يجُد 8ذا املغرتب أن1ه 8رب من 

آحي1م الكفي1ل الس1عودي إىل س1عري مندوب1ي 
االحت1لل اإلمارات1ي والس1عودي ع1ىل أرض1ه، 
واحتلال كبري أن يأجذوه إىل آنوبي الس1عودية 
أَْو  الس1عودي،  الجي1ش  ع1ن  بنياب1ة  للقت1ال 
يحبس1وه إن رفض، فلا زال 8ن1اك 88 ضابطاً 
وصف ضابط آنوبي معتقلني يف املللكة؛ وذلك 

لرفضهم القتال يف الحد الجنوبي!«.
واعترب م1ا يتعرُض ل1ه اليلني1ون املغرتبون 
يف الس1عودية من ملارس1ات ُمهين1ة للكرامة، 
مأس1ا8ً بكل املقاييس، داعياً ملواَآهة االستعباد 

السعودي بكل السبل.
وق1ال مخاطب1اً مرتِزق1ة الس1عودية »إنهم 
ينظ1رون إليك1م كطبق1ة ال تس1تحقُّ الحي1ا8َ 
وحلايته1م  لخدمته1م  ووآوُدك1م  الكريل1ة 
وامل1وت عىل حدود18م و8م يحتل1ون أراضيكم 
ويس1تقطعونها«. مضيفاً »املللكة الس1عودية 
ه1ا مللكها  دائل1اً وأب1داً تحت1لُّ أراضيك1م وتُضلُّ
موانئك1م  ع1ىل  تس1يطُر  العربي1ة  واإلم1ارات 
لك1م؟«..  بق1ي  فل1اذا  وقرارك1م،  وآزرك1م 
وأضاف مخاطباً مرتزقة الس1عودية »عودوا إىل 
رش1دكم..، فتحال1ف الرش 8ذا ال ي1رى فيكم إاّل 

عبيداً وبندقيًة لإليجار«. 

رئيس املكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي 
فادي باعوم: املغرتب اليمني يهرب من جحيم 
الكفيل السعودي إىل سعري االحتالل اإلماراتي 

 دعا المرتزقة للعودة إلى رشدهم وترك القتال في صفوف الغزاة:
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 : صنعاء:
أّكدت أَُس11ُر الشهداا يف مديرية 
بن1ي مطر بلحافظ1ة صنعاا، عىل 
الع1دوان  مواآه1ة  يف  االس1تلرار 
الجبه1ات  ومواصل1ة دع1م ورف1د 
باملال والرآال والغذاا حتى تحقيق 
النرص وتحرير ُكّل األرايض اليلنية. 
آ1اا ذل1ك ج1لل تس1يري قافلة 
غذائية متنوعة قّدمتها أرس شهداا 
ُكلٍّ من )آل الحيلي وآل املطري وآل 
الكريبي وآل النقيب(، أمس ؛ دعلاً 
ألبط1ال الجيش واللجان الش1عبية 
املرابطني يف آبهات العز8 والرشف، 
احتوت عىل كليات كبري8 من املواد 
الغذائية والكيك والكعك وكلية من 

املرشوبات والعصائر. 

القافلة، أوضحت  وجلل تسيري 
الحري1ة  أن طري1َق  الش1هداا  أرس 
والعز8 والكرامة ال تُعبَُّد إال بالدماا، 
وأن دم1اا الش1هداا الت1ي قدمو8ا 
يف س1بيل الل1ه والدفاع ع1ن الوطن 
الت1ي  العظيل1ة  وبالتضحي1ات 
الجي1ش واللجان  أبط1ال  يقّدمه1ا 
الش1عبية سيس1تعيد اليلن حريته 
واستقلله وكرامة وعز8 أبنائه. 

القافل1َة  تقديَله1ا  واعت1ربت 
الغذائي1ة تكريل1اً وتخلي1داً لذكرى 
الش1هداا العظلاا م1ن آل الحيلي 
وآل  الكريب1ي  وآل  املط1ري  وآل 
للش1هداا  العهَد  النقي1ب، مج1دد8ً 
بامُليض ع1ىل دربهم واالس1تلرار يف 
بذل الغ1ايل والنفيس يف س1بيل الله 

والدفاع عن الدين والوطن. 

 : صنعاء:
نّظ1م املجل1ُس األع1ىل ملنّظلات 
املجتلع املدن1ي، أمس االثنني، أما6 
بصنع1اَا،  املتح1د8  األم1م  مكت1ب 
وقفًة احتجاآيًة ؛ تنديداً بالحصار 
الخانق عىل اليل1ن وقطع إمدادات 

الغاز من قبل دول العدوان. 
الوقف1ة  يف  املش1اركون  وأدان 
الع1دوان  اس1تلراَر  االحتجاآي1ة، 
وكذا اس1تلرار إغ1لق املنافذ الربية 
واس1تخدا6  والجوي1ة  والبحري1ة 
اإلمارات والس1عودية م1اد8 الديزل 

ملعاقبة الشعب اليلني. 
وطالبوا األم1َم املتحد8 والهيئات 
التابع1ة له1ا واملنّظل1ات اإلقليلية 
الحقوقية واإلنَْسانية بفتح تحقيق 
دويل وإرسال فريق تقيص الحقائق 
حول الكارثة اإلنَْسانية التي جّلفها 
ويخلفه1ا الحص1ار ع1ىل الش1عب 

اليلني. 
وحّلل1ت الوقف1ُة األم1َم املتحد8 
املسئوليَة الكاملَة آراا عد6 حلاية 
قاطرات نقل املس1اعدات اإلنَْسانية 
إىل املواطنني وتركها ُعرضًة لغارات 

العدوان. 

أسر الشهداء بمديرية بني مطر صنعاء ترفد 
جبهات القتال بقافلة غذائية متنوعة

وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم 
املتحدة بصنعاء للتنديد بقطع 

العدوان إلمدادات الغاز 

عدنان قفلة - المدير التنفيذي لمؤسسة اإلكرام الخيرية لـ »المسيرة«:

املؤسسة بدأت مشروع املسح امليداني لتحديد احتياجات محافظة صنعاء

منظمة إنسان األملانية تنّظم وقفة تضامن ومعرض صور لوقف الحرب على اليمن 

 : صنعاء:
تنّفذ مؤّسسُة اإلكرا6 التنلوية 
صنع1اا،  بلحافظ1ة  الخريي1ة 
م1رشوَع املس1ح امليدان1ي لتحديد 
االحتياآ1ات الطارئ1ة واإلنع1اش 
م1ن  ومس1ا8لة  بدع1م  املبك1ر 

السلطة املحلية باملحافظة. 
ويف ترصي1ح ج1اص لصحيفة 
»املس1ري8« ق1ال عدن1ان قفل1ة - 
املدي1ر التنفيذي ملؤسس1ة اإلكرا6 
يه1دف  امل1رشوع  إن  الخريي1ة: 
إىل تقري1ب الص1ور8 ع1ن الواق1ع 
ال1ذي تعيش1ه املحافظ1ة وتحديد 
االحتياآ1ات الطارئ1ة واالنع1اش 
أآ1ل  م1ن  لللحافظ1ة؛  املبك1ر 
املحافظ1ة  بلعان1ا8  التعري1ف 
وتوآي1ه أموال املنّظل1ات الدولية 
يف تنفي1ذ االحتياآ1ات التي تُلسُّ 
املواط1ن يف مختلف املج1االت عىل 
مس1توى العزل والقرى بلديريات 

املحافظة. 
امل1رشوع  أن  قفل1ه،  وأوض1ح 
يتك1ون من مرحلت1ني، األوىل بدأت 
يف شهر ديس1لرب من العا6 املايض 
و8ي تحدي1د االحتياآات الطارئة 
ومج1االت  والتنلوي1ة  اإلغاثي1ة 
اإلنع1اش املبكر من ج1لل اجتيار 
عد8 جطوات، كان أولها التنس1يق 
مع السلطة املحلية واجتيار كوادر 
فرق املسح امليداني ثم إقامة دور8 
تدريبية للفرق يف مجال املسوحات 
امليدانية والتي اس1تلرت عىل مدى 
أس1بوع، َوت1م بع1د ذل1ك الن1زول 
امليدان1ي للفرق والت1ي تتكون من 
17 فريق1اً بحيث يق1و6 ُكّل فريق 
بلس1ح ميداني وتعبئة استلارات 
ل1كل القرى يف املديريات لتس1جيل 
الطارئة والتي تشلل  االحتياآات 
وض1ع اإلغاث1ة الطارئ1ة َوالتعليم 
وامل1دار  الت1ي دمر18ا الع1دوان 
والصح1ة والزراعة واملرأ8 والطفل 
والش1باب والرياض1ة والكهرب1اا 

واملياه والطرق والجسور. 

أن  املؤسس1ة،  وأض1اف مدي1ر 

الاانية تتضلن تس1جيل  املرحل1ة 

بيان1ات وتفاصي1ل األرس الفقري8 

والنازح1ني يف الق1رى م1ن ج1لل 

معرف1ة حرك1ة الن1زوح؛ باعتبار 

محافظ1ة صنع1اا تش1كل مأوًى 

م1ن  الكا1ري  ون1زوح  للنازح1ني 

س1كانها لللديري1ات االجرى مال 

مديري1ات نه1م االكا1ر ت1رضراً يف 
مختل1ف  يف  بلدن1ا  ع1ىل  الح1رب 
املج1االت وتدم1ري البني1ه التحتية 
بالكام1ل، مبين1اً أن من مخرآات 
املرشوع إص1دار دليل االحتياآات 
الطارئة واالنعاش املبكر ملحافظة 
صنع1اا وس1يتم إع1داده باللغتني 
وس1يكون  واالنجليزي1ة  العربي1ة 
ش1فافية  ب1كل  للجلي1ع  متاح1اً 
لجلي1ع منّظل1ات املجتلع املدني 

املحلية والدولية. 
وأش1ار قفل1ة إىل أن مؤسس1ه 
اإلكرا6 تس1عى إلنجاز املرشوع يف 
محافظ1ة صنعاا بع1د أن حققت 
نجاح يف إصدار الدليل االحتياآات 
مش1يداً  صع1د8،  محافظ1ة  يف 
بتعاون قي1ادات الس1لطة املحلية 
املديري1ات  ومدي1ري  باملحافظ1ة 
واملكاتب التنفيذية املعنية بالدليل 
وتذلي1ل  تس1هيل  يف  االحتياآ1ات 
كافة الصعوبات والعراقيل إلنجاح 

أعلال الفرق امليدانية. 

 :  بروكسل 
أقام1ت منظل1ُة إنس1ان لحق1وق اإلنس1ان 
األملاني1ة وقف1َة تضام1ن ومع1رض  والس1ل6 
ص1ور لوق1ف الحرب ع1ىل اليلن أم1ا6 الربملان 
األوروبي، والتي تسعى من جلله لكر العزلة 
والصلت ال1دويل ملا يتعّرض له الش1عب اليلني 
م1ن انته1اكات آس1يلة يف حق1وق االنس1ان 
يف معيش1ته وتهدي1د حيات1ه؛ بس1بب الع1دوان 
األمريكي السعودي والحصار عىل اليلني ألكار 

من 1100 يو6.
وقال1ت املنظلة يف بيان له1ا بأن ذلك زاد من 

س1وا األوضاع االنس1انية واملعيش1ية للش1عب 
اليلني، وتس1بب يف انتشار العديد من األمراض 
كالكول1ريا وغري8ا م1ن األمراض الت1ي تحتاج 

لللساعدات العلآية الطارئة. 
 وأش1ار البيان أن معرض الصور ش1د انتباه 
الكا1ري م1ن الصحفي1ني واملوظف1ني يف االتحاد 
األوروب1ي والعدي1د م1ن املواطن1ني يف بركس1ل 
والذين تأثروا بشكل كبري ملستوى الجرائم التي 
ارتكبت بحق اإلنسانية يف اليلن، مبدأين أسفهم 
عىل 8ذا الصلت الدويل، وما تقو6 به الحكومات 
الغربية من بيع السلح دون الخضوع لضوابط 

وقوانني حقوق اإلنسان.

محافظ إب: جرائم العدوان تمّثل دافعاً قوياً للجميع لاللتحاق 
بجبهات القتال ملواجهته والتصدي له

 :  إب:
ق1ال عبُدالواحد ص1لح – محافظ إب: 
إن م1ا ارتكب1ه الع1دواُن يف املحافظة، من 
قت1ل لألبري1اا وتدم1ري للبُن1َى وامللتلكات 
111ة آرائم حرب ال يلكن  العامة والَخاصَّ
أن تس1ُقَط بالتق1اد6، مش1رياً إىل أن 18ذه 
الجرائم تلال دافعاً للجليع للس1تلرار يف 
الصلود والابات والتلحم والدفع بأبنائهم 
الع1دوان  ملواآه1ة  القت1ال  آبه1ات  إىل 

والتص1دي ل1ه. 
آاا ذلك لدى مش1اركته، أمس االثنني، 
يف ن1دو8 ثقافي1ة وأكاديلي1ة بجامع1ة إب 
باملحافظ1ة  اإلعلمي1ة  الوح1د8  نّظلته1ا 
تحت ش1عار »آرائم الع1دوان يف محافظة 
إب ب1ني االنع1كا  والتأث1ري«، بلش1اركة 
مدي1ر املكتب التنفي1ذي ألنص1ار الله بإب 
صالح حاآب، والوكلا وعدد من أكاديلي 

وماقفي املحافظة. 
وقدمت جلل الن1دو8 أربع أوراق علل، 
حيث قّد6 الدكتور نبيل الورايف – مس1اعد 
أم1ني عا6 آامع1ة إب ورقة عل1ل تحدث 
فيه1ا ع1ن الخلفي1ات التأريخي1ة للعدوان 
اليلني1ني،  بح1ق  وآرائل1ه  الس1عودي 
مس1تعرضاً َعَدداً م1ن املحطات الس1وداا 
للسعودية يف اليلن منها الحرب السعودية 
اليلني1ة يف ثلثينيات الق1رن املايض بدعم 
من الجيش الربيطاني وص1والً إىل اتّفاقية 

الطائف. 
كلا قّد6 الدكتور محلد النزييل – نائب 
رئيس آامعة إب لش1ؤون الطلب - ورقة 
علل، تناولت التعاطي الرس1لي والشعبي 
م1ع ضحاي1ا آرائ1م الع1دوان األمريك1ي 
الس1عودي، كل1ا ناقش1ت الوض1ع القائم 
املقرتح1ة  والخط1وات  القص1ور  وأوآ1ه 
ملعالجة الس1لبيات والتخفي1ف من معانا8 

الضحايا. 
فيلا قد6 الدكتور فؤاد حس1ان – نائب 
رئيس آامعة إب للدراسات العليا - ورقة 
علل بعنوان »الع1دوان وأثُره عىل الجانب 
الصحي والتغ1ذوي« تط1رق فيها للوضع 
التغ1ذوي يف اليلن وما وص1ل إليه الوضع 
آراا العدوان والحص1ار، مورداً إحصائيًة 
لبع1ض األم1راض واألوبئة الت1ي انترشت 
نتيجَة استخدا6 تحالف العدوان األمريكي 

السعودي لألسلحة املحرمة. 
 – القطاب1ري  حس1ا6  ق1ّد6  ذل1ك  إىل 
ورق1ة   ،- باملحافظ1ة  الاق1ايف  املس1ؤول 
بعنوان »وس1ائل مواآهة صل1ف العدوان 
الس1عوصهيوأمريكي« أوضح فيها أ8ليّة 
املواآه1ة  وأس1اليب  التوع1وي  الجان1ب 
اإلعلمي1ة وكش1ف وتعري1ة التضليل الذي 
تلارسه وس1ائل إعل6 العدو وفق املنظور 

القرآن1ي. 

 لدى مشاركته في ندوة ثقافية تحت شعار »جرائم العدوان في محافظة إب بين االنعكاس والتأثير«.. 
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الكشوفات الرسمية تؤكد ضّخ المشتقات النفطية بكميات أكبر من معدل االستهالك الطبيعي

 شركة النفط: نؤكد توّفر كميات كافية في المنشآت واألسواق 
وضعاف النفوس يفتعلون أزمات للكسب غير المشروع

صناعة األزمات.. تحالف وثيق يجمع بعض التجار بقوى العدوان

بنيان تكرم )128( من املتطوعني يف إنتاج الخبز 
وتوزيعه على األسر الفقرية واملحتاجة

 : تقرير:
ش1هدت العاصل1ُة صنع1اُا وع1دٌد من 
املحافظ1ات اليلني1ة، ج1لل األس1بوعني 
املاضي1ني، أزم1ًة جانق1ًة يف م1اّد8 الغ1از 
املنزيل بش1كل مفاآئ ودون س1ابق إنذار، 
وباألمس ويف غضون دقائَق برزت مظا8ُر 
أزمة يف املش1تقات النفطية برعة ُماري8 
للريبة، جصوصاً أن وقوَعها تزاَمَن بشكل 
كامل م1ع إعلن وس1ائل اإلع1ل6 التابعة 
لقوى العدوان عن أزمة مش1تقات نفطية 
تض1اُف ألزمة الغ1از املن1زيل، ليتضح فيلا 
يتعلُق باملش1تقات أن ثلة فاع1لً مرتبطاً 
بش1كل وثيق بقوى العدوان، جصوصاً أنه 
اتّض1ح أن الكلياِت متوفر8ٌ وبلعدل يفوُق 
ه لألس1واق يف الشهور املاضية،  ما تم ضخُّ
فيلا أشارت رشكة النفط بأصابع االتها6 
نح1و بع1ض التج1ار بوصفه1م »ضعاف 
النفو  يسَعون للكسب غري املرشوع«. 
األزم1ة الت1ي دفع1ت الرئي1س صال1ح 
الصّلاد – رئيس املجلس الس1يايس األعىل 
-، األس1بوع املايض، إىل تحذي1ر ُكّل التجار 
والوكلا املتوّرطني يف جلق أزمة من شأنها 
زي1اد8 معانا8 املواطنني، 8ي نفُس1ها من 
دفعت أصح1اَب الق1رار يف حكومة اإلنقاذ 
الوطن1ي مطلَع األس1بوع الج1اري، لعقد 
اآتلاع1ات عاآل1ة واس1تانائية للوقوف 

أم1ا6 أزم1ة الغ1از والبحث ع1ن حلول 
آذرية تنتهي معها مال 8كذا مش1اكَل 
كان م1ن أ8ّلها فتح الباب أما6 التجار 
واملستالرين الس1ترياد ماد8 الغاز من 
الخ1ارج، ال س1يلا ومرتزق1ة العدوان 
املوال1ون لحزب اإلص1لح يف مأرب 8م 
م1ن يس1تحوذون عىل ث1روات الوطن 
النفطي1ة  واملش1تقات  الغ1از  م1ن 
األجرى بصافر واالستيلا عىل ثلنها 

لحسابهم الخاص. 
الجه1ود  ُكلُّ  ت1زاُل  ال  وبينل1ا 
الحكومي1ة تُصبُّ يف مس1اعي إنهاا 
أزمة الغاز املن1زيل املتفاقلة، تفاآأ 
أمس  العاصل1ة صنع1اا،  س1كاُن 
االثن1ني، بظهور أزم1ة آديد8 من 
ش1أنها جل1ق حال1ة م1ن التذم1ر 
لدى عامة الن1ا  وإحداث عللية 
إرب1اك يف الس1احة اليلنية، حيث 
ش1هَدت العاصلة وبدون س1ابق 
إن1ذار أزم1ة جانقة لللش1تقات 
والدي1زل«،  »البنزي1ن  النفطي1ة 
م1ا أدى إىل تداف1ع املئ1ات م1ن 
املواطنني للتزاحم أما6 املحطات 
البرتولية، األمر الذي دفع الكاري 

من مالكي تلك املحط1ات إىل رسعة إغلق 
محطاته1م بالرغ1م م1ن توفر املش1تقات 

النفطية داجل جزاناته. 

نَّ  إ
يف  األزمت1ني  ظه1ور  تزاُم1َن 

الوق1ت ذات1ه يض1ُع علمت1َي اس1تفها6 
وتعج1ب كبريت1َني، جصوص1اً وأن األي1ا6 

املاضي1ة كان الحدي1َث عن 
أزم1ة الغ1از 18و الش1غل 
الش1اغل لوس1ائل اإلع1ل6 
ومرتزقته؛  للعدوان  التابعة 
الش1ارع  تألي1ب  به1دف 
وإشاعة الفتنة والفوىض يف 
أوساط املجتلع، وما ظهور 
أزمة البنزين إال تأكيد لوآود 
تناغ1م وتنس1يق كب1ري ب1ني 
العدوان ال1ذي يصطنع 8كذا 
أزم1ات كورق1ة م1ن أوراق1ه 
االقتصادي1ة الق1ذر8 لرتكي1ع 
الشعب اليلني وبني عللئه يف 
الداجل املتسبِّبني بهذه األزمة. 
النفطي1ة  املش1تقات  أزم1ة 
تا1ر  ل1م  أم1س،  املفاآئ1ة، 
اس1تغراَب املواطن1ني فق1ط، بل 
النفط  أثارت اس1تغراَب رشك1ة 
س1ارعت  ال1ذي  أيض1اً  اليلني1ة 
بإصدار بي1ان أعلنت م1ن جلله 
أن منش1آِتها مليئ1ٌة باملش1تقات 
مادت1َي  111ًة  وَجاصَّ النفطي1ة، 
الب1رتول والدي1زل، باإلضاف1ة عىل 
توفر الس1فن املحللة باملش1تقات 
النفطي1ة يف ميناا الحدي1د8، وأنها 
تتاب1ع عللي1َة توزي1ع الكلي1ات ملختلف 
املحافظ1ات والت1ي تظه1ر أن امل1وادَّ ت1م 

توزيعها بلا يزيد عن االحتياج الطبيعي. 
وأرفق1ت الرشكة كش1وفاٍت إلآلايل ما 
تم ضخه للس1وق املحلية، يو6 أمس األول، 
واتضح من جلل األرقا6 أن الكلياِت التي 
ت1م توفري8ُا تفوُق املع1دل الطبيعي ملا يتم 
ضخه يف العاد8، و8و ما آعل التس1اؤالت 
ملحًة ع1ن وآود طرف مرتب1ط بالعدوان 
يعلل عىل افتعال األزمات وإقلق النا . 
-تلق1ت  بيانه1ا  يف  الرشك1ُة  ودع1ت 
»املسري8« نس1خة منه-، آليع املواطنني 
إىل ع1د6 االنج1رار لألزمات الت1ي يختلُقها 
ضعفاا النف1و ؛ ملحاولة زعزعة الوضع 
التلوين1ي وكس1ب أموال غ1ري مرشوعة، 
مضيف1ة بأنه1ا ش1ّكلت لجان1اً ميداني1ًة 
والتوزي1ع  البي1ع  عللي1ة  ع1ىل  للكش1ف 
والرقاب1ة عليها، كلا أنه ت1م إنزاُل كليات 
إضافية لتغطية االحتياج الزائد، بلا يعاِدُل 
ضع1َف االحتياج الطبيعي لألي1ا6 القادمة 

من أآل استقرار السوق. 
وم1ن ج1لل بي1ان الرشك1ة والتغطية 
اإلعلمية املتزامنة م1ن قبل إعل6 العدوان 
تتض1ُح العلق1ة بني ق1وى الع1دوان التي 
تس1عى لزعزعة الوض1ع يف املناطق اممنة 
وبع1ض التجار الذي1ن يقدم1ون لها 8ذه 
الخدم1ة مقاب1ل الرتبح غ1ري املرشوع من 
ج1لل رفع األس1عار ع1ىل وق1ع أزمات ال 

مربر لها. 

 : صنعاء:
الطوع1ي  العل1ل  وح1د8ُ  كّرم1ت 
بلؤسسة بنيان التنلوية، أمس 128 
م1ن العامل1ني املتطوع1ني يف برنامج 
إطع1ا6 بلديريت1َي مع1ني والوح1د8 

بأمانة العاصلة صنعاا. 
برنام1ج  يف  املتطوع1ون  ويعل1ُل 
إطع1ا6 عىل إنت1اج وتوزي1ع 38 ألف 
رغيف من الخبز يومياً، يتم توزيعها 
ع1ىل 3600 أرس8 م1ن األرس الفقري8 
واملحتاآة بلديتي معني والوحد8. 
ويف حف1ل التكري1م، أش1اد جال1د 
التنفي1ذي  املدان1ي – مدي1ر املكت1ب 
الل1ه بأمان1ة العاصل1ة -،  ألنص1ار 
ومس1ا8لتهم  املتطوع1ني  بجه1ود 
الكب1ري8 يف التخفيف من املعانا8 التي 
يعاني منها املواطنون آراا العدوان 
والحصار، مش1رياً إىل دور املتطوعني 
يف  الع1دوان  مخطط1ات  إفش1ال  يف 
االقتصادي1ة  الظ1روف  اس1تغلل 
الصعب1ة التي يل1ر بها البل1د لتنفيذ 

مخّططاته. 
وأوض1ح املداني األ8لي1َة الكبري8َ 
إطع1ا6  م1رشوُع  يكتس1بها  الت1ي 
111ًة يف ظ1ل الظ1روف الرا8نة،  َجاصَّ
امل1رشوع  تطوي1ُر  يت1م  أن  متلني1اً 
وتوس1يعه لتغطي1ة احتياآات املزيد 

من األرس الفقري8 واملحتاآة. 
بدوره، أشار أحلد الكبي - نائب 
املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان -، إىل 

أ8لية العلل الطوع1ي يف التخفيف 
11ًة  م1ن معان1ا8 املواطن1ني، َجاصَّ
يف ظل الظ1روف املعيش1ية الصعبة 
الت1ي جّلفه1ا الع1دوان والحص1ار، 
موضحاً ب1أن التكري1َم يأتي ضلن 
الحللة التي تنّفذ8ا مؤسسة بنيان 
لدعم العل1ل الطوعي، منو8اً إىل أن 
التط1وع صفة متجذر8 يف الش1عب 

اليلني منذ األزل.
املؤسس1ة  افتت1اح  أن  إىل  ولف1ت 
ألكاديلي1ة بنيان للتدري1ب والتأ8يل 
يأت1ي م1ن أآ1ل تدري1ب املتطوع1ني 
وصق1ل مهاراتهم، بلا يضلن تقديم 

جدمات أفضل لللجتلع. 
يُذَك1ُر أن برنام1َج إطع1ا6 والذي 
املتطوع1ني  العامل1ني  ع1دُد  بل1غ 

في1ه 700 عام1ٍل، يه1دُف إىل توف1ري 
احتياآ1ات األرس الفقري8 واملحتاآة 
من الرغي1ف يف العاصل1ة وعدد من 
مديري1ات محافظ1ة صنع1اا، حيث 
يق1و6 العاملون املتطوع1ون بإنتاج 
250 ألَف رغيف يومي1اً يتم توزيعها 
عىل 25 أل1ف أرس8 من أرس8 يف أمانة 

ومحافظة صنعاا. 

في تدشين المخبز الخيري لمؤسسة 
فاطمة الزهراء بصعدة.. 

محافظ صعدة يدعو إىل 
االهتمام بشريحة الفقراء 
واأليتام وأسر الشهداء يف 

ظل األوضاع الراهنة
 : صعدة:

دّش1ن محل1د آابر ع1وض - محافظ صع1د8، أمس 
االثن1ني، م1رشوَع املخبز الخ1ريي الذي تنّفذه مؤّسس1ة 
الصديقة فاطلة الز8راا، حيث يستهدُف املرشوُع تقديَم 
الخبز مجاناً لللحتاآني والفقراا وأرس الشهداا واأليتا6 

يف املحافظة. 
ويف التدش1ني، اس1تلع املحافظ من مرشف مش1اريع 
مس1جد ومؤسس1ة الز18راا يحي1ى الرشي1ف، إىل رشح 
ع1ن طبيع1ة علل امل1رشوع ال1ذي ينّفذ مجان1اً بلنطقة 
آل الصيف1ي، باإلضافة إىل مرشوع رعاي1ة 180 يتيلاً إىل 
آانب عدد من املشاريع التي سيتم تنفيذ8ا باملحافظة. 
ويف التدشني أش1ار محافظ صعد8 إىل أ8لية املرشوع 
الذي يس1تهدف رشيحة الفقراا واأليتا6 وأرس الش1هداا، 
111ًة يف ظل األوض1اع الرا8نة آ1راا العدوان الذي  وَجاصَّ
فاقم معانا8 اليلنيني بصور8 عامة وأبناا صعد8 بش1كل 
ج1اص وم1ا يفرض1ه من حص1ار من1ذ ما يق1ارب ثلث 

سنوات. 
وثّلن آهوَد مؤسس1ة فاطلة الز8راا وما تقدمه من 
مش1اريع جريية.. ووّآه بتزويد املخبز بخلس1ني كيَس 

قلح شهرياً. 
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 : إبراهيم السراجي:

مّولت قوى العدوان حللًة 
عني يف  دوليًة استهدفت مرشِّ
بريطانيا وأمريكا ورشكات 
علقات عامة يف البلدين؛ 
لتحسني ُسلعة السعوديّة 
واإلمارات، بحسب تقرير 
نرشته وكالة أنباا دولية، 

ملواآهة االنتقادات املتصاعد8 
ضد آرائم الحرب يف اليلن، 

بالرتويج لحللت إغاثة شاملة 
ورفع للحصار ومساعد8 

البنك املركزي، غري أن الواقع 
أَك1ََّد أن األمواَل ذ8بت لتلك 
الرشكات، فيلا حصل اليلن 
عىل الترصيحات الكاذبة. 

قبل نحو أس1بوعني تقدمت بريطانيا 
بلرشوع بيان بش1أن اليل1ن إىل مجلس 
األمن يدعو لإلشاد8 بالسعوديّة إلعلنها 
دع1َم البن1ك املرك1زي يف ع1دن بوديع1ة 
يف  لللس1ا8لة  دوالر؛  ملي1اَري  قدُر18ا 
إنق1اذ الُعلل1ة الوطني1ة م1ن االنهي1ار، 
متزامنًة مع إعلن الس1عوديّة واإلمارات 
ما يسلى »جطة إغاثة شاملة« يف اليلن 
وتقارير مدفوعة الالن يف وس1ائل إعل6 
غربي1ة تحدث1ت ع1ن تل1ك الخط1ة، ويف 
نهاي1ة املطاف لم تُودِع الري1اض دوالر اً 
واحداً، أّما جطة اإلغاثة فلم تتلخْض إال 
ع1ن دعاية إعلمية امتص1ت االنتقادات 
الحقوقي1ة للحصار املفروض عىل اليلن 

والجرائم البشعة بحق املدنيني. 

• إنقاذ ُسمعة السعودّية: انتهت مسرحية 
الوديعة

يف 17 يناي1ر املايض أعلنت الس1عوديّة 
6ُ وديعًة بللياري دوالر للبنك  أنها س1تقدِّ
املرك1زي يف ع1دن لوق1ف تد18ور الريال 
اليلني وقيلته مقابل العللت األآنبية، 
ولم تلر س1وى أيا6 حتى اندلعت أحداث 
ع1دن بتَحّرك املجل1س االنتق1ايل املدعو6 
إماراتياً ضد حكومة الفار 8ادي وسيطر 
ع1ىل معظ1م مناط1ق ع1دن، ويف حين1ه 
ج1رج املرتزق أحلد عبي1د بن دغر رئيس 
حكومة املرتزقة، متهلاً املجلَس االنتقايل 
واالحتلل اإلماراتي بالوقوف وراا انهيار 
الريال اليلني؛ بهدف إس1قاط حكومته، 
االحت1لل  أن  الح1ني  ذل1ك  يف  مضيف1اً 
إلس1قاط  عس1كرياً  تَح1ّرك  اإلمارات1ي 

حكومته بعد فشل الخيار األول. 
وإذا كان تد8ور الري1ال اليلني وفقاً 
لللرت1زق بن دغ1ر »مخطط1اً إماراتياً« 
فإن إنقاذَه س1عوديّاً بواس1طة الوديعة 
اتضح يف نهاية املطاف أنها »مرحية« 
آنت الرياض من ورائها بيانات الشكر 
األمريكي1ني  وحلفائه1ا  املرتزق1ة  م1ن 
والربيطانيني بشكل غري مسبوق سا8م 
يف تراآع االنتقادات م1ن قبل املنظلات 
الحقوقي1ة للحصار املفروض عىل اليلن 
والجرائ1م الت1ي يرتكبها الع1دوان بحق 

املدنيني. 
وبع1د مرور قرابة 50 يوماً عىل إعلن 
الوديع1ة، ووس1ط التس1اؤالت ع1ن رس 
استلرار تراآع قيلة الريال يف ظل وآود 
تلك الوديعة، أعلن مصدر بالبنك املركزي 

يف عدن أن الرياض أّآلت تسليم الوديعة 
لعد8 أسباب، أما النظا6 السعودّي الذي 

سبق وأرسل س1فريه محلد آل آابر إىل 
ع1دن وأعلن أن1ه رافق تس1ليم الوديعة، 

فق1د عاد أمس األول ليعلن أنه سيس1لم 
الوديعة قريباً، متناسياً أنه سبق وأعلن 

إتلا6 تسليلها. 
كل1ا نقل1ت وس1ائل إع1ل6 املرتزقة 
وقن1ا8 الجزي1ر8 القطري1ة ع1ن املصدر 
يف البن1ك املرك1زي يف ع1دن أن الري1اض 
اش1رتطت يف البداية تغيري محافظ البنك 
لتسليم الوديعة وعندما تم لها ذلك قالت 
إنه1ا بحاآة لبعض الوقت إلتلا6 بعض 
اإلآرااات القانونية لرصف املبلغ. 

• مركز امللك سلمان يوّزع األكاذيب
ن1واٌب  رّوج  امل1ايض  يناي1ر  ج1لل 
ورشكات  وبريطاني1ون  أمريكي1ون 
العلقات العامة األمريكية والربيطانية، 
الت1ي تعاق1دت معها الرياَض لتحس1ني 
صورته1ا، لحللة إغاثة واس1عة ينفذ8ا 
ما يسلى »مركز امللك سللان« يف اليلن 
وحظيت بتغطية واس1عة من قبل إعل6 

العدوان واملرتزقة. 
أن  أق1رت  ذاته1ا  الحلل1ة  أن  ورغ1م 
عللي1ات اإلغاثة لللركز تت1م يف مناطق 
واقعة تحت س1يطر8 مرتزق1ة العدوان، 
و8و م1ا يبعد8ا عن الحاآة لإلغاثة، إال 
أن تلك املناطق ذاتها لم تتلقَّ املساعدات 
الت1ي ظلت محصور8 يف النطاق الدعائي 

واإلعلمي. 
فف1ي الوق1ت ال1ذي أعلن1ت وس1ائل 
اإلعل6 الس1عوديّة تدشني مركز سللان 
لحللة اإلغاث1ة يف مناطق رشقي اليلن، 
أي يف مأرب والجوف، كان أمني العكيلي 
محافظ الجوف امل1وايل للعدوان يؤكد أن 
حللة اإلغاثة مجرد دعاية لم تخرج عن 
نطاق القنوات الفضائية السعوديّة. 

وباّت قن1ا8 الجزي1ر8 القطرية يف 23 
يناير امليض تس1جيلً مص1ّوراً للعكيلي 
يتحدَُّث ع1ن حقيقة توزيع مس1اعدات 
لس1كان الج1وف وم1أرب ع1رب مرك1ز 

سللان. 
ويف التس1جيل املصور ق1ال العكيلي 
“إن حللة اإلغاث1ة املعلنة يف الجوف من 
قبل مركز امللك س1للان عن طريق منفذ 
الخرضاا، لم نللس منها إال اإلعلن عرب 
قناتَي الحدث والعربية أن اإلغاثة وصلت 
إىل الجوف وتوّزعت، و8ذا غري صحيح”. 
وأض1اف “ل1م يصل الج1وَف من 8ذه 
اإلغاث1ة املعَل1ن عنه1ا أي يشا، فقد كنا 
وعدنا بها املواطن1ني لكن لم يصل يشٌا 
س1وى أنن1ا نس1لع إعلن1ات كا1ري8 يف 

وسائل اإلعل6”. 
ولم يكتِف العكيلي بنفي املساعدات 
عرب مركز سللان، بل نفى ُكّل ما يجري 
اإلع1لن عنه م1ن حللت إغاث1ة، حيث 
قال »نس1لع إعلنات كاري8 عن اإلغاثة 
لكنه1ا لم تص1ل اليلن، وما ي1زال اليلن 
مظل1و6 حت1ى من مرك1ز امللك س1للان 
وما يزال 8ناك يف وسائل اإلعل6 ما يذاع 
عن وصول مساعدات وإغاثة و8ي غري 

صحيحة” بحسب قوله. 
وفيل1ا ل1م يحص1ل اليل1ن ول1و عرب 
سلطة املرتزقة عىل وديعة البنك املركزي 
وال حصلت مناطق سيطر8 املرتزقة عىل 
املس1اعدات اإلنَْس1انية، إال أن السعوديّة 
حصدت التقاري1ر الدولية ع1ن أعلالها 
»اإلنَْس1انية« تل1ك الت1ي صف1ت عليها 
ملي1ني ال1دوالرات ل1رشكات العلق1ات 
العام1ة األمريكي1ة والربيطاني1ة، ليؤكد 
الع1دوان أن يل1ول الصلت ال1دويل عىل 
آرائله ويلّول التقاري1ر الدولية ويلن 
بها ع1ىل اليلني1ني الذي1ن ال يطالهم إال 

القصف والحصار. 

حقائق وأدلة ُتسِقط مقولة »شكرًا سلمان« بعد ثالثة أعوام من ترويج األكاذيب

رئيس حكومة المرتزقة اتهم اإلمارات بتدمير 
الريال وتصريحات مركزي عدن أكدت أن 

الوديعة السعودية مسرحية
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• اإلغاثة كغطاء للسيطرة على املنافذ
لم تكت1ِف ق1وى الع1دوان بالدعايات 
االغاث1ة  عللي1ات  ح1ول  الكاذب1ة 
م1ن  املتصاع1د  الغض1ب  المتص1اص 
آرائله1ا وحصار8ا لليل1ن، بل تحولت 
للس1يطر8  اس1تخباراتية  الس1رتاتيجية 
عىل مناف1ذ اليلن وتأم1ني منافذ8ا من 
العسكرية بحجة تخصيصها  الهجلات 

لعلليات اإلغاثة. 
يف 8ذا الس1ياق أعلنت ق1وى العدوان 
االغاث1ة  »جط1ة  أس1لته  م1ا  مؤج1راً 
اإلنَْس1انية الش1املة يف اليل1ن«، وقالت 
إنه1ا جّصصت لها مبالغ كافية وحّددت 
واملط1ارات  والبحري1ة  الربي1ة  املناف1ذ 
الت1ي س1تخصص لتنفي1ذ تل1ك الخطة، 
لك1ن لجنة اإلنق1اذ الدولي1ة املتخصصة 
ومقر18ا يف نيوي1ورك ن1رشت تقريراً يف 
22 فرباي1ر املايض حلل عن1وان »جطة 
اإلغاثة الس1عوديّة ليست س1وى تكتيك 
حرب1ي للس1يطر8 ع1ىل مناف1ذ اليل1ن« 
وقد6 الكا1ري من األدلة واالس1تنتاآات 
التي تؤك1د أن قوى الع1دوان أعلنت تلك 
الخطة للسيطر8 عىل املنافذ تحت غطاا 

اإلغاثة. 
وقال1ت “أمان1دا كاتانزان1و”، مدير8 
السياس1ات يف لجن1ة اإلنق1اذ الدولي1ة: 
إن »االس1م يف حد ذات1ه مضلل، فالخطة 
لي1س ش1املة وال إنَْس1انية ع1ىل وآ1ه 
الخصوص”. مضيفًة أن » التحالف الذي 
تقوده الس1عوديّة يقد6 تلويل استجابة 
ملعالج1ة أثر األزم1ة التي س1اعدت 8ي 
نفس1ها عىل جلقها لك1ن األزمة الحاد8 
يف اليل1ن تحتاج إىل أكا1ر ملا يبدو بأنه 
جطة علليات لوآس1تية، م1ع إيلااات 

رمزية لللساعدات اإلنَْسانية”. 
وأك1دت اللجن1ة أنها ت1رى يف الخطة 
املعلن1ة العدي1د م1ن اإلش1ارات الحلراا 
الت1ي ستتس1بب يف مش1اكَل ليس فقط 
لللجتل1ع اإلنَْس1اني، ولك1ن لللجتلع 

الدويل بأرسه وبشكل كبري. 
وحّددت اللجنُة األس1باَب التي تجعل 
الخطة الس1عوديّة تهديداً وليس إنقاذاً، 
أوله1ا أن الخط1ة ال تنه1ي الحصار عىل 
اليلن وتبقي الحظر عىل ميناا الحديد8 
ومين1اا الصلي1ف، معت1رب8 أن الخطو8 
الصحيحة 8ي رف1ع الحصار، وثانياً أن 
الخط1ة الس1عوديّة تهدد بش1د8 وصول 
يع1رض  مل1ا  اإلنَْس1انية،  املس1اعدات 
للخط1ر،  املدني1ني  م1ن  امللي1ني  حي1ا8 

حيث س1تحول الخطة املح1ور الرئيي 
للس1تجابة الطارئة م1ن ميناا الحديد8 

إىل ميناا عدن. 
وأش1ارت اللجن1ة إىل أن مين1اا ع1دن 
التحتي1ة  والبني1ة  لإلمكان1ات  يفتق1ر 
الت1ي يتلتع بها مين1اا الحديد8، إَضاَفًة 
إىل أن مين1اا ع1دن غ1ري مهي1أ لخدم1ة 
الس1كان وجصوصاً يف الش1لال اليلني، 
املس1اعدات س1تخضع ألكا1ر  ان  كل1ا 
م1ن 70 نقط1ة تفتيش من ع1دن حتى 
وصولها للشلال، و8و ما يؤّجر العللية 

ويعرضها لللصاَدر8. 
كل1ا يؤكد تقري1ُر اللجن1ة أن الخطة 
الس1عوديّة تقّوض أصلً نظا6َ التفتيش 
ال1ذي أق1ره مجل1ُس األمن ملن1ع دجول 
الس1لح إىل اليلن والتي تزعم السعوديّة 
أنها تنف1ذه الخطة الس1عوديّة ال تعالج 
التحديات االقتصادية للقتصاد املنهار، 
والحرم1ان الح1اد يف اليل1ن 18و أح1د 
نتائ1ج الحصار كلا 18و الحال يف غياب 

الخدمات العامة األساسية. 
الخط1ة  أن  إىل  التقري1ر  وَجل1َُص 
السعوديّة ستس1ا8م يف تسييس عللية 
اإلغاث1ة، باإلَضاَف1ة إىل رشعن1ة حصار 
اليلن وس1يطر8 الس1عوديّة عىل املنافذ 
اليلنية التي عجزت عن السيطر8 عليها 
عسكرياً لتس1يطر عليها بغطاا اإلغاثة 

اإلنَْسانية. 

• نظاُم تتبُّع التربعات يقوُد إىل كذبة اإلغاثة 
السعودّية

الس1عوديّون  املس1ؤولون  يفت1أ  ال 
واإلماراتي1ون، يف ُكّل مؤتل1ر صحف1ي، 
يؤّك1دون أن بلدانَه1م قدم1ت ملي1ارات 
ال1دوالرات لألمم املتح1د8 لتلويل عللية 
اإلغاث1ة يف اليل1ن جلل الالث س1نوات 
اليل1ن  فيه1ا  يتع1رض  الت1ي  املاضي1ة 
للع1دوان والحص1ار، ورغم تأكي1د األَُمم 
املتح1د8 ع1رب منظلاتها أن ال1دول التي 
التزمت بتلويل علليات اإلغاثة يف اليلن 
لم ت1ِف بالتزامها، وقال أحد املس1ؤولني 
األملي1ني: إن املنظلَة الدولية لم تتلقَّ إال 
أن أقل من %10 م1ن إآلايل ما تعهدت 
ب1ه ال1دول لتلوي1ل اإلغاث1ة يف اليل1ن، 
باإلَضاَف1ة إىل أن تل1ك النس1بة الضئيل1ة 
قّدمته1ا دوٌل أُْج1َرى وليس الس1عوديّة 

واإلمارات. 
فف1ي ج فرباير املايض ن1رشت وكالة 
بالش1ؤون  املختص1ة  اإلجباري1ة  إي1رن 
اإلنَْس1انية تحقيقاً كشف عن أن جطط 
اإلغاثة التي يعلن عنه1ا يف اليلن تهدُف 
إىل تلليع صور8 السعوديّة أما6 املجتلع 

الغربي فيلا يتعلق باليلن. 
وأش1ار التحقي1ق، إىل أن موقع األمم 

املتح1د8 الخاّص بتتب1ّع التربعات لليلن 
أظه1ر أن م1ا قدمت1ه الس1عوديّة ع1رب 
املنظل1ة الدولية أقل من ملي1ون دوالر، 
أم1ا ما يتعل1ق بباق1ي املبلغ ف1ل توآد 

وسيلة للتحقق من صحته. 
وجتل1ت الوكال1ة تقرير18ا بالق1ول 
إن امللي1ارات الت1ي ترصفها الس1عوديّة 
للنواب األمريكيني والربيطانيني رشكات 
العلق1ات العامة لتحس1ني صورتها قد 
تعلي الب1رَص لو8لة بس1يطة لكنها لن 
تطلس ش1لس الحقيقة الت1ي تؤكد أن 
اليلن بل1د أعيته أس1وأ كارثة إنَْس1انية 
يف العال1م صنعه1ا التحال1ُف الس1عودّي 

اإلماراتي املدعو6 أمريكياً. 

• استقبال الجئني أم ترحيل املغرتبني؟
ل1م تتعل1م الري1اُض م1ن أجطائه1ا 
وإجفاقه1ا يف س1وريا، بعد أن أس1هلت 
يف تلوي1ل وتس1ليح املجاميع املس1لحة 
األآان1ب  املقاتل1ني  آالف  وأرس1لت 
والس1عودينّي لتدم1ري س1وريا وتهج1ري 
املليني م1ن ش1عبها الذين اس1تقبلتهم 
الدول األوروبي1ة ودول أمريكا اللتينية، 
فيل1ا أُوص1دت بوآو8ه1م أب1واَب دول 
الخلي1ج ع1ىل رأس1ها الس1عوديّة الت1ي 
ظ1ل وزي1ر جارآيته1ا ي1رصُّ أن بلَده 
استقبلت ثلثة مليني الآئ، فيلا تؤكد 

األم1م املتح1د8 أن الرياض لم تس1تقبل 
أيَّ الآ1ئ س1وري؛ لتق1و6 الرياض مر8 
أُْجَرى برتويج املزاعم ذاتها عن استقبال 

الآئني يلنيني. 
واجت1ار وزي1ُر الخارآية الس1عودّي، 
عادل الجبري، توقيَت قرار سلطات بلده 
ترحيل ع1رشات آالف اليلنيني املغرتبني، 
الذي1ن يت1م اعتقالُه1م بص1ور8 مهين1ة 
ومصاَدر8 أموالهم، تلهيداً لرتحيلهم إىل 
بلد8م املح1اص، ليخرج بترصيح يزعم 
أن ب1لده اس1تقبلت ملي1ون الآئ يلني 

ووّفرت لهم وظائف. 
لم يتجا8ل الجبري أن العالم تغرّي وأن 
املعلومات ال يلكن حجبها فحس1ب، بل 
تجا8ل أن ب1لده تنرش بيانات رس1لية 
ُكّل ش1هر ألع1داد َم1ن ت1م ترحيلُهم من 
الس1عوديّة م1ن األآان1ب يظه1ر فيه1ا 
املغرتبون اليلنيون و8م يلالون النسبة 
األكرب ملن يتم ترحيلهم، علو8ً عىل ذلك 
أص الجب1ري عىل زعم اس1تقبال الآئني 
اليلنيني بش1كل لم يقن1ع حتى املرتزقة 
أنفس1هم، يف وقت تع1ج مواقع التواصل 
االآتلاع1ي بلقاطع الفيدي1و لعلليات 
اعتق1ال ومط1اَرد8 اليلنيني وس1جنهم 
بص1ور8 مهين1ة تلهي1داً لرتحيله1م إىل 

اليلن. 
ع1ىل  وتعليق1اً  الس1ياق  18ذا  يف   
ترصيح1ات الجب1ري باس1تقبال ملي1ون 
القيادي1ة بح1زب  الآ1ئ يلن1ي قال1ت 
اإلصلح توكل كرم1ان »وزير الخارآية 
السعودّي يواصل ترويج األكاذيب ويُلنُّ 
بها عىل ش1عبنا الذي 18و تحت القصف 
والحصار والتجوي1ع والتدمري والترشيد 
م1ن قب1ل بل1ده وحلفه1ا الظال1م ولكن 

عاقبة الظلم دائلاً وجيلة«. 
م1ا ل1م تس1توعبْه الس1عوديُّة وقوى 
العدوان ع1ىل اليلن أن تفني1َد أكاذيبهم 
وافرتاااتهم بش1أن اليلن ل1م يعد حكراً 
عىل منا18يض العدوان فحس1ب، بل إن 
الشهوَر األجري8َ شهدت تكذيَب اّدعااات 
الع1دوان من قب1ل أتباع1ه املحليني عىل 
غ1رار محاف1ظ الج1وف امل1وايل للعدوان 
أَْو ت1وكل كرمان التي ن1اصت العدوان 
أَْو كذل1ك املؤسس1ات الدولي1ة التي مّول 
صلتَه1ا النظا6ُ الس1عودّي عىل رأس1ها 
األم1م املتح1د8 الت1ي أك1دت أن العدواَن 
يس1تخد6 الحص1اَر والتجوي1ع كورق1ة 
ح1رب؛ لتحقي1ق مكاس1َب عج1ز عنها 

بالطُرق العسكرية. 

حقائق وأدلة ُتسِقط مقولة »شكرًا سلمان« بعد ثالثة أعوام من ترويج األكاذيب

محافظ الجوف الموالي للعدوان كّذب مركز سلمان وكرمان تتهم الجبير 
بمواصلة األكاذيب بشأن استقبال الجئين يمنيين

تقرير دولي يفضح مخطط العدوان للسيطرة 
على المنافذ تحت غطاء اإلغاثة
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إعالن 

إعالن هام
طلب توقيف االجتماع للجمعية العمومية الغري عادية ملجموعة 

شركات هائل سعيد أنعم وشركائه املنعقد يف 
جمهورية مصر العربية

يعلن أوالد السيدة/ فل هائل سعيد أنعم
رفَضهم لالجتماع الذي سينعقد يف جمهورية مصر العربية يف 
الفرتة من 6 إىل 7 /3 /2018. للجمعية العمومية الغري عادية 

ملجموعة شركات هائل سعيد أنعم والخاصة بتنازل بعض 
املساهمني عن كافة أسهمهم واملعَلن عنه يف جريدة الثورة 

اليمنية بتأريخ الخميس 25/ 2 /2018.
عليه: نؤّكد يف هذا اإلعالن على عدم قانونية ومشروعية هذا 

االجتماع ونطالب بتوقيفه، حيث ما زالت هناك مطالبات 
بمراجعة توزيع تركة الحاج/ هائل سعيد أنعم ألبنائه وبناته، 

وننّوه جميَع األطراف املعنية بعدم اتخاذ أي إجراء بهذا 
الخصوص لعدم قانونيته ومشروعيته. 

أبناء الحّجة/ فل هائل سعيد أنعم:
سمير حزام علي ظافر
مروان حزام علي ظافر
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كتابات 

معركة الوعي يف استحضار التأريخ! 

فاز بها ُعكاشة

صفقة القرن« مجرد ورقة ترامبية 

األمريكي بقواته وترس1انته وأساطيله العسكرية 
إىل املنطق1ة عرب يافطة وفزاعة الع1راق وجطر نظا6 
صدا6 حس1ني، وفتح1وا له بلدانهم ليُنِش1ئ يف ُكلِّ بلد 
منه1ا قاع1د8 عس1كرية وتَحّرك1ت آيوش1هم أم1ا6 
الجي1ش األمريكي باتجاه العراق مس1تحرضين بذلك 
ي  ش1خصية »أب1ي رغ1ال« التأريخي1ة تحت ما ُس1لِّ
بدرع الجزير8 الخليجي ويف معركة أس1لو8ا عاصفة 
الصح1راا تحت قياد8 أمريكية ومش1اركة بريطانية 
إرسائيلية وغربي1ة ومّكنوا األمريكي من بلدانهم قبل 
أن يلكنوه من العراق أرضاً وإنَْساناً ومقدراٍت وثرو8ً، 
وال يس1عفني الحديث 8نا عن رسد ولو آزااً بسيطاً 
م1ن فظائع وم1آيس وآرائم األمريكان يف س1جن أبو 
غري1ب التي يصعق لهوله1ا وفظاعتها ُكّل من يحلل 
ضلري حي بحق نس1اا وبنات وأطفال العراق وبحق 
رآاله أَيْضاً، وقس عىل ذلك ألف معتقل ومعتقل كأبو 
غريب، وعن أكار م1ن مليون عراقي قَضوا قتلً وعن 

أكار من ستة مليني عراقي مرشد اليو6 حول العالم. 
وبعد أعوا6 قليلة مرت من تلك األحداث لم يستحوا 
أن يقولوا عن صدا6 حسني الذين كانت مآذنهم تجأُر 
بالدع1اا علي1ه وعىل نظام1ه الفايش البعا1ي املجر6 
امللح1د والكافر!! ما لم يقله فيه حينها محلد س1عيد 
الصح1اف وال ع1ز8 ال1دوري، وأنه كان ربي1َب القرآن 
وبط1َل العروبة واإلس1ل6 وفارس1ها األول، وأن إيران 
واملج1و  عبَد8 النار واألصنا6 8م وراا ُكّل املوضوع 

واستهداف املنطقة واحتلل بلدانهم والعراق!!!
مع ذلك ولألس1ف تل1ك املخلوقات التي ت1رّدد مال 
8ذه الرت8ات املستخفة بنفسها وبعقول غري8ا ربلا 
ال تصدقه1ا يف البداية لكن مع كار8 الرتديد واالجتلق 
والتدليس تستهدف بها العقول وتسلم القناعات!!
ولو كلف أيُّ إنَْس1ان نفَسه ونظر يليناً وشلاالً يف 
تلك ال1دول التي تلال منطلق تس1ليم الوعي وافرتاا 
األكاذيب وجلق الشائعات جدمة لتوآهات ومشاريع 

املاسونية العاملية ورأى حجم القوات األمريكية فقط 
الت1ي دجلت املنطق1ة من حينها وبن1ت فيها القواعد 
العس1كرية الضخل1ة واس1تلرت بالبق1اا حتى بعد 
انتهاا نظا6 صدا6 بل توس1عت وزادت ع1د8ً وعتاداً، 
ملا راق وملا استساغ لهم سلاع أَْو تداول ذلك التعاطي 

و8ذا االستخفاف الهزيل. 
ووضاعته1م  قبحه1م  يحت1اج  يع1د  ل1م  الي1و6 
ولربيطاني1ا  ألمري1كا  وعلالته1م  وانحطاطه1م 
وإلرسائي1ل أن ي1ربروه ويوعزوه إىل عام1ل الرضور8 
ملواآهة املرشوع الفاريس االفرتايض وجطر الرافضة 
واملجو  وعب1اد األصنا6 والن1ار!! وبعبع حزب الله! 
وإر8اب حلا ! وإآرا6 النظا6 الس1وري! ورآعية 

وتخلف أبناا الشعب اليلني!. 
لقد انقش1ع الغطاُا وتبّددت الضبابية وتساقطت 
األوراق وب1ات الحقُّ والباطل عيان1اً بياناً ظا8راً لكل 

النا .

يف الجبه1ات تخلوا كذلك عن قياد8 البلد سياس1ياً؛ 
ف1كان أن ب1رز األنص1ار قي1اد8ً وش1عباً، وال أقص1د 
باألنص1ار فئ1ة وآلاع1ة، ولك1ن الش1عب بكله 8م 

األنصار و8م أحفاد أولئك الصادقون
إذا تذّك1رت عّل1اراً وس1ريتَه***فافَخْر بن1ا إننا 

أحفاُد علاِر
وُكلُّ م1ا أري1ُد قول1ه إن األنص1اَر يلتلك1ون فعلً 
القدر8َ والقّو8َ واملنه1َج عىل التغلب عىل ُكّل الصعاب، 
ب1ل والتح1ّدي والتصليم ع1ىل النهوض بالبل1د أرضاً 
وإنَْس1اناً، فلن يحكلون ويدي1رون األمور امن و8ي 

م1ن أصعب ف1رتات الحكم الت1ي م1رت يف اليلن عىل 
اإلط1لق، لجديرون بأن نكون منه1م ومعهم معينني 
وناصين، فهم الُكحل للعيون، و8م األماٌن لألوطان. 
فيا أحراَر الش1عب ورشف1اَاه مؤتلر وأنصار وكل 
املكون1ات كون1وا للباط1ل جصل1اً ولللظل1و6 عوناً. 
واقطع1وا يد الس1ارق ودقوا رأس1ه واجلس1وا ظهره 
ونحن الشعب من يؤيد ويبارك ونرفعكم عالياً. 

ألنه س1يأتي يوم1اً ما يف املس1تقبل القريب ويقول 
واملرتبص1ون  والهارب1ون  واملتنصل1ون  الفاس1دون 

سيقولون: )فاز بها ُعكاشة(.

ألن عكاش1ة كان مخلص1اً لله ولوطن1ه يف الحرب 
فهو آديٌر بأن يكوَن أرقى مقاماً يف الِس1لم. وحينلا 

فاز عكاشة ظل ذلك املخلص والصادق. 
ول1م يُخلص عكاش1ة بنية الحص1ول عىل منصب 

أكرب بل أجلص علَله لله فرفعه اللُه وكّرمه. 
الس1ل6ُ عىل شعب األنصار وعىل قائد األنصار، ويلّ 
الله وموالنا الس1يد املجا8د العل1م عبدامللك بدر الدين 

الحوثي. 
ف1بك يا سيدي وبنا نحن شعب األنصار وبلنهجية 

القرآن سننترُص وستعلو الرايُة و8ي عالية.

فلس�طينية، ولكن ال حديث اطالقا عن 
جوهرة الت�اج، البلدة القديم�ة، واألماكن 
ويت�م  واملس�يحية.  االس�المية  املقدس�ة 
استكمال هذه التفاصيل، بشطب كيل لحق 
ع�ودة الالجئني الفلس�طينيني إىل وطنهم، 
فلس�طني التاريخية، مع طل�ب توطينهم 

حيث هم، ودفع تعويضات لهم. 
وع�ى الرغم م�ن أن الحدي�َث هنا عن 
تقارير صحفية، إال أن طابَع إدارة دونالد 
ترام�ب، والش�خصيات املركزي�ة العاملة 
بشأن القضية الفلس�طينية، تؤكد مسبقا 
أنه ال يمكن له�ذه اإلدارة أن تعرض أكثر 
مم�ا هو مطروح هن�ا، ولربما قد نس�مع 
أس�وأ. وق�رار االعرتاف بالق�دس عاصمة 

لالحت�الل، يؤكد ه�ذه السياس�ة. كما أن 
تقدي�م موعد نقل الس�فارة م�ن تل أبيب 
إىل القدس، بأكث�ر من عام ونصف العام، 
واختيار تاريخ اس�تفزازي خطري للشعب 
الفلس�طيني، يؤك�د أن ه�ذه اإلدارة ليس 
فق�ط تتماىش م�ع اليم�ني االس�تيطاني 
الصهيون�ي املتط�رف، ب�ل أيض�ا تخدم 
أهداف�ه الحزبي�ة، من ب�اب أن اإلرساع يف 
نقل الس�فارة، جاء لدعم بنيامني نتنياهو 
يف هذا الوقت بالذات، وتس�ليمه مكتسبات 

سياسية أخرى امام جمهوره. 
يَعِرُف مبلورو الورق�ة األمريكية هذه، 
ومثلهم ساس�ة الُحك�م الصهيوني، أنهم 
لن يجدوا فلس�طينيا واحدا، عى استعداد 

حت�ى لاللتف�ات ملثل ه�ذه الخط�ة، التي 
من نس�جها، قرأ جيدا خط�اب نتنياهو يف 
جامعة بار إيالن )قرب تل ابيب( يف ش�هر 
حزي�ران 2009، ونس�خه م�ع تعديالت 
هامش�ية ج�دا، ليعرض�ه كخطة باس�م 

ترامب، وتُسجل عى اسمه. 
ولك�ن يف ذات الوق�ت، فإنه يف حال تم 
عرض ورق�ة ترامب هذه، فإننا سنش�هد 
عصاب�ات  ل�دى  »بكائي�ة«  مرسحي�ات 
يف  نتنياه�و  يظه�ر  وق�د  املس�توطنني، 
اس�تعراض »آالم«، بس�بب »التنازل« عن 
»أج�زاء من وط�ن اليهود«. وعى أس�اس 
تل�ك الزوبعات الصهيونية، س�نرى حملة 
تس�ويق، وكأن خط�ة ترام�ب »جدي�رة 

باالط�الع والفح�ص«، ولربم�ا أن اإلدارة 
تك�ون قد أع�دت جانبا، تعدي�الت تافهة، 
لتظهر وكأنها ترتاجع أمام الفلسطينيني، 

ولكن كل هذا لن يأتي بيشء. 
إنَّ الصهاين�ة ومعه�م إدارة ترام�ب، 
يراهنون عى األزمة الفلسطينية الداخلية، 
بم�ا تس�بّبه من ضع�ف مكان�ة القضية 
الفلس�طينية ع�ى أجن�دة ال�رأي الع�ام 

العاملي. 
وق�د ح�ان من�ذ وق�ت طوي�ل ج�داً، 
الخروُج م�ن هذه األزم�ة، بضمان علوية 
امل�روع الوطن�ي الفلس�طيني، ومكانة 
منظمة التحرير ووحدته�ا بعد تعزيزها، 

عى أية اعتبارات حزبية أخرى.

بضعة الطهر النبوي
سعاد الشامي

ترتج1ُف الح1روُف عندم1ا يب1دأ الفك1ُر محاول1َة 
الخ1وض يف حديث مخترص عن موس1وعة إنَْس1انية 
بلشاعر8ا القدس1ية وس1لاتها القرآنية َولحظاتها 
النبوي1ة وتربيته1ا الرباني1ة وع1ن مقامه1ا يف الدنيا 
وامج1ر8، الحدي1ث ع1ن مع1ارج الكل1ال اإليلان1ي 
واألَْجَلق1ي والرتب1وي، الحديث عن س1يد8 النس1اا، 
حوري1ة الس1لاا، ثالا1ة أ18ل الكس1اا، ذات العل1م 
والبهاا، ينبوع البذل والعطاا، أصل الجود والسخاا، 
وموضع الصدق والوفاا، أ6ُّ األولياا، ووالد8 الشهداا، 
بنت جري األنبياا، فاطلة البتول الز8راا صلوات الله 

وسلمه عليها وعىل ابيها وعىل بعلها وابنيها..
وأنّى لكل فطاحلة اللغة، وآهابذ8 البلغة، وأمراا 
الفصاح1ة، وعلالقة البيان، أن يف1وا لها حقاً لها أَْو 
يحيطوا بلا حوته جربا أَْو يدركوا بكل أجيلة إبداعهم 
لها قدراً أَْو يصفوا فضيلة من فضائلها وصفاً واقعياً 

يليُق بلنزلتها الفريد8 ومقامها الذي ال يرا6؟!
ولكن لنذ8ب إىل أبلغ وصف وأصدق قول وأش1لل 
بيان يخصها أجربنا عنه س1يدنا وموالنا رس1ول الله 

صل1وات الله علي1ه وعليها وعىل بعله1ا وبنيها 
بقوله:

أغضبه1ا  فل1ن  من1ي  بضع1ة  »فاطل1ة 
أغضبني«، و18و من ال ينطق عن الهوى إن 
قول1ه إال وحى يوحى. م1اذا يعني أن تكون 
8ذه املرأ8 8ي بضعة م1ن الطهر النبوي؟! 
م1ا 8و مدل1ول الحديث الس1ابق وجلصته 

وآو8ره ولُبّه؟!
أليست عبار8 »بضعة مني« تدل أنها بضعة 

م1ن روحه، بضعة من نفس1ه، بضع1ة من طهره، 
بعضة م1ن عصلته، بضعة م1ن رحلته، بضعة من 
إيلانه، بضعة من علله، بضعة من جش1يته، بعضه 
م1ن تقواه، بضعة م1ن منهجه، بضعة م1ن أَْجَلقه، 
وبضعة من ُكّل س1لة من س1لات النبي صلوات الله 
عليه وآله س1وى كانت مادية محسوس1ة أَْو معنوية 

جفية؟!
أال يُدلُّ 8ذا عىل أن 18ذه املرأ8 املطهر8 8ي بضعة 
من دين الله، بضعة من 8دي الله، بضعة من رسالة 
الل1ه، بضعة من رحل1ة الله، بضعة م1ن نعلة الله، 

بضعة من طاعة الله؟!
م1اذا تعني أن تغضب 8ذه املرأ8 فيغضب لغضبها 

سيد 

ئك1ة األنبي1اا وتش1اركه  ض مل ر أل ا
والسلاا ويغضب مالك امللك وجالق الخلق ومن بيده 

الحساب والجزاا وله حق القضاا؟!
أل1م نفك1ر يف ذواتن1ا أن ربل1ا غضب 18ذه املرأ8 
املكلوم1ة يف مرحلة من مراحل حياتها كان قد تحول 
1ة وأوصلتها إىل 8ذا املستوى  إىل لعنة أحلت بهذه األُمَّ
م1ن ال1ذل والهوان والتي1ه والتخب1ط؟! جاصة و8ي 
بنت من أرس1ل بالرحلة والخري إىل العاملني وأنجا8م 
م1ن ظللات الكفر والرشك إىل أن1وار اإليلان َوالهدى 

ول1م يطلب منه1م مقاب1ل ذَلك إال ق1ول الله 
تعاىل: »قل ال أس1الكم عليه أآ1راً إال املود8َ 

يف القربى«. 
الحدي1ُث ع1ن الزكي1ة الز18راا عليه1ا 
الس1ل6 حديث ع1ن املرأ8 املس1للة الكاملة 
الفاضلة املجا8د8 القائ1د8 املربية املاالية، 
حديث عن االبنة الحبيب1ة والزوآة الوفية 
واأل6 الحنون، حديث ال بُّد أن يكون منتهاه 
االقت1داا بعد الاناا َواالتباع والتأيس وإقتفاا 
االثر، حديث يبدأ يف ذكرا8ا عليها السل6 وال ينتهي 
بلرور8ا بل يتج1دد يف ُكّل لحظات اعلارنا ومواقف 
حياتن1ا وأ8داف أعلالن1ا وغاي1ات تَحّركاتنا، حديث 
يظ1ل حياً ماثلً متواآد يف منازلنا مع امباا واألزواج 
واألبناا، حارضاً يف آهودنا مع مجتلعاتنا وآهادنا 
يف نرش الوعي وثورتنا يف وآه ُكّل باطل وضلل. 

لقد كانت الس1يد8 الطا8ر8 الز8راا عليها السل6 
الاائ1ر8 األوىل يف وآه االنحراف، وكانت جطبتها عىل 
من1رب أبيها بعد التحاقه بالرفيق األعىل بلاابة البيان 
األول للاور8 التصحيحية للعود8 إىل مسار النبو8.

وثورته1ا  نهجه1ا  وع1ىل  الز18راا  ع1ىل  س1ل6ٌ 
والسائرات يف دروبها.

ما يحدث 
عند ُكّل أزمة

حمير العزكي

بداي1ًة تظهر األزم1ة )غاز - مش1تقات... إلخ( 
بارتف1اع نس1بي يبدأ يف التصاعد م1ع انخفاض يف 
املعروض  كلي1ة 
من السلعة. 

معانا8  تتزايد 
املواطنني فتنتظر 
الحكوم1ة حت1ى 
صجات  س1لاع 
م1ن  االس1تغاثة 
وكأنها  املواطنني 
م1ا  تع1رف  ال 
يجري حولها، ثم 
تتح1رك أآهزتها 
تح1ت  الرس1لية 
ش1عبي  ضغ1ط 

وإعلمي يف مسارين:
األول التفاوض م1ع التجار املعنيني للبحث عن 

حلول مرضية.
والاان1ي اإلعلن ع1ن حللت ضب1ط ومعاقبة 

لللخالفني.
فينته1ي املس1ار األول باتّف1اق يفش1له التجار 
مبارش8 بإغلق منش1آتهم واالنعدا6 التا6 للخدمة 
أَْو الس1لعة من السوق ليصبح املسار الااني عديم 
الج1دوى حينها ومن يتم ضبطه1م يكونون األقل 
آرم1اً وذنب1اً؛ ألنهم ل1م يغلق1وا منش1آتهم وأما 
ما يت1م ضبطه م1ن مخالفات فتت1وىل االتصاالت 

والتوصيات تقرير مصريه. 
بعد18ا تظه1ر الحكوم1ة يف حال1ة عج1ز ت1ا6 
وتتحل1ل مس1ؤولية انع1دا6 الس1لعة أَْو الخدمة، 
ع1لو8 عىل األزمة الحاصلة ليفقد املواطنون األمل 
يف تحركاته1ا والاق1ة يف ترصيحاته1ا ويتلن1ون 
الع1ود8 إىل م1ا قبل ذل1ك، ثم يصلت1ون ويتقبلون 
الحكوم1ة  وتصل1ت  املجح1ف،  املؤل1م  الوض1ع 
مرشعنة بصلتها الزياد8، و8نا يبلغ املستفيدون 

مراد8م!!!
وم1ع ُكّل 18ذا التك1رار املل1ل واملضج1ر لذات 
الس1يناريو عىل مدار األعوا6 الالث1ة للعدوان عىل 
الب1لد لم تلل ول1م تضج1ر الحكوم1ة وأآهزتها 
املختصة م1ن التفكري بذات الطريق1ة املوصلة إىل 
ذات النتائ1ج وكذل1ك لن يل1ل ولن يضج1ر أولئك 
الجش1عون االنتهازيون من آني األرباح الخيالية 
وآلع األموال الطائلة من عرق َود6 8ذا الش1عب 

املظلو6. 
والح1ل ملن يبح1ث عن الحل يف ف1رض وتطبيق 
حالة الط1وارئ، ولكم أن تبحاوا ع1ن أحكامها يف 

القانون لتتأكدوا من ذلك. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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وقفة مع برنامج رجال اهلل.. 
سورة آل عمران - الدرس األول

المرأة بين تكريم القرآن واستغالل أدعياء الحرية.. 

املرأة عند النصارى

 : خاص:
الت1ي  املواضي1ع  م1ن  الكا1ريُ  8ن1اك 
1ِهيُْد الَقاِئ1ُد يف الدر   تحدَّث عنه1ا الشَّ
األول من س1ور8 آل عل1ران، والتي تؤكد 
ع1ىل جط1ور8 أ8ل الكت1اب وتح1ّذر من 
أن  ع1ىل  وتؤك1د  ومكر18م،  أس1اليبهم 
املس1ؤولية الك1ربى ع1ىل عات1ق الع1رب 
11ة ألعل6  واملس1للني، وع1ىل حاآة األُمَّ
الهدى يف ُكّل ع1رص مال حاآتها للقرآن 
بقضي1ة  اإليل1ان  ورضور8  الكري1م.. 
الاقلني ]الق1رآن والعرت8[ بوعٍي كصّلا6 
أم1ان يف ُكّل مج1االت الحي1ا8، وعن دور 
اليه1ود والصهيوني1ة العاملية يف إفس1اد 
املجتل1ع اإلس1لمي م1ن ج1لل دعلها 
لصح1ون الس1تااليت كأحد وس1ائلها يف 
العود8 باملس1للني للكفر بع1د اإليلان.. 
وغري18ا م1ن املواضي1ع التي تس1تدعي 
م1ن الق1ارئ الكري1م الع1ود8 إىل ق1راا8 
18ذا ال1در  بتلع1ن وتأم1ل، ورضور8 
اس1تحضار الش1وا8د واألحداث اليومية 
1ِهيِْد الَقاِئِد ]عني عىل  لنجسد مقولة الشَّ

القرآن وعني عىل األحداث[..

اليهوُد ال يفكرون يف تدمري املسلمني إال بعد 
أن يفصلوهم عن اهلل:

ويؤكد السيد حسني بدر الدين الحوثي 
ع1ىل مك1ر اليه1ود ومعرفته1م الكبري8 
الديني1ة مالف  الل1ه، وجربته1م  بس1نن 
السنني، 8ذه املعرفة اس1تغلها اليهوُد يف 
تعزيز س1يطرتهم عىل العالم اإلسلمي، 
فب1دأوا بتس1خري إمكاناته1م إىل آان1ب 
معرفتهم الدينية عىل املس1توى اإلعلمي 
والس1يايس؛  والعس1كري  واالقتص1ادي 
بهدف فصل الشعوب العربية واإلسلمية 
عن الله س1بحانه وتعاىل؛ حتى ال يكونوا 
آديري1ن بن1رص الل1ه وال بُه1َداه.. و8ذا 
بالفعل 8و الحال الذي أصبح عليه واقع 
1ة اإلس1لمية.. وملا قاله الس1يد يف  األُمَّ
ذل1ك: ))أليس1وا امن يلتلك1ون ]قناب1ل 
نووية[ و]قنابل ذرية[؟ أليس1وا 8م َمن 
يلتلكون الصواريخ بعيد8 املدى؟. أليسوا 
8م م1ن يلتلك1ون األس1لحة الفتّاكة؟. 
ْمَدمة 18ذه؟. ال..  لك1ن 8ل فك1روا يف الدَّ

يدمدمون1ا أوالً م1ن الداج1ل فيفصل1ون 
فيل1ا بيننا وب1ني الله، فلتى م1ا فصلوا 
فيل1ا بيننا وب1ني الله وأصبحن1ا بعيدين 
ع1ن أن نحظ1ى بن1رص الل1ه... ب1ل 8م 
يفهلون بأنه أَيْضاً من امللكن أن يتحول 
الل1ه إىل طرف آجر يرضب معهم 8ؤالا - 
و8ذا ما توحي به اميات فعلً - أنهم 8م 
من آهة يرضبون والله من آهة أجرى 
أيضاً سيرضب. و8ذا فعلً ما سيحصل، 
مل1اذا؟ أولئك م1ن منطلق الع1داو8، والله 
س1بحانه وتعاىل من منطلق الغضب عىل 
18ؤالا؛ ألنه1م لم يكون1وا آديري1ن بأن 
يحظوا بنرصه، لم يهتدوا بهداه((. 

حاجة اأُلمَّـة ألعالم الهدى يف ُكّل عصر:
وألّن حكل1َة الل1ه ورحلت1َه تتجىل يف 
ترشيعات1ه ويف 8داه كل1ا تتجىل يف نعله 
ويف ُكّل م1ا س1خره يف 8ذا الك1ون، فإنّه 
تع1اىل عندم1ا ح1ذَّر عباده م1ن جطور8 
ح له1م ]منهجية  أ18ل الكتاب، ق1د وضًّ
ال1رصاع[ التي إن س1اروا عليها س1ادوا 
العال1َم، وفتح1وا آف1اق البل1دان ليقدموا 

الش1هاد8 عىل عظلة الل1ه، وإن ابتعدوا 
عن تل1ك املنهجية كان اليهود والنصارى 
8م م1ن س1يفتحون بلدانه1م ويحتلون 
وم1ن  ثرواته1م..  وينهب1ون  بحار18م 
األس1س املركزية لهذه املنهجية القرآنية 
8ي التلس1ك بالاقل1ني: الق1رآن الكريم 
وأ8ل البيت )عليهم السل6(.. وملا قاله 
الس1يد يف ذلك: ))توحي امية بأنه أيضاً: 
ال بد م1ن 8داية الله عىل 8ذا النحو، وأن 
11ة تحت1اج إىل 8دي من الله بش1كل  األُمَّ
كت1ب وإىل أع1ل6 للهدى قائل1ة، تحتاج 
إىل أع1ل6 للهدى قائلة. لم يق1ل: }َوأَنْتُْم 
تُت1ْىَل َعَليُْك1ْم آيَاُت الل1َِّه{)آل علران: من 
امية101(، 18ل اكتفى به1ذا؟. }َوِفيُكْم 
َرُس1ولُُه{)آل علران: من امية101( َعَلم 
منكم، رآل منكم، َعَلم للهدى يحلل 8ذا 
القرآن، ويدور حوله، ويهديكم بهديه((. 
ويق1ول أيًض1ا )رض1وان الل1ه عليه(: 
))املس1ألة الت1ي ال ب1د منه1ا يف اال8تداا 
بالدين ))إني تارٌك فيكم ما إن تلس1كتم 
به ل1ن تضلوا م1ن بعدي أبداً كت1اَب الله 
وعرتت1ي أ8َل بيتي((، ألي1س 8ذا صلا6 

أمان من الضلل يف ُكّل مجاالت الدين, يف 
ُكّل مجاالت الحيا8؟.

والض1لل 8ن1ا ال1ذي قال1ه الرس1ول 
)صل1وات الله علي1ه وعىل آل1ه( ال يعني 
ض1لل أن1ك تق1ع يف معصي1ة تدج1ل يف 
باطل من الباطل الذي نسليه نحن, 8ذا 
الباطل املعروف، بل الضلل بكله، ضلل 
يف العقي1د8، ض1لل يف الفك1ر، ض1لل يف 
الحيا8، ما 8و الض1لل يف الحيا8؟ أليس 
عة، الذلة، افتقاد  8و التَّيْه، الجه1ل، الضَّ
القو8، الشقاا، أليس 8ذا 8و الضلل؟.
1ة  اإلس1ل6 8و آاا دي1ن يه1دي األُمَّ
فيزك1ي النفو ، يعّلم الن1ا ، يزكيهم، 
يطهر18م, يجع1ل الحيا8 كلها س1عيد8 
يف  متلكن1ني  يجعله1م  له1م،  بالنس1بة 
األرض، ُكّل ج1ريات األرض تحت أيديهم، 
ُكّل أسباب القو8 بأيديهم، 8ذا الذي أراده 
الله س1بحانه وتعاىل لللس1للني، للعرب 
بال1ذات، لكن تنكروا لكل يشا فأصبحوا 
أذالًا وأصبح1وا ال يلتلكون ش1يئاً، إال ما 

كان فضلت ملا لدى امجرين((. 

عبُدالرحمن محمد حميد الدين:
إّن وْضَع املرأ8 فيلا يس1لى بالديانة النرصانية ال 
يختل1ف كاريًا عن وضعها عند اليه1ود؛ ألّن علليات 
التحري1ف التي طال1ت اإلنجيَل كان1ت ملنهجة من 
قب1ل اليه1ود أنفس1هم الذين تغلغ1ل الكا1ريُ منهم 
يف النرصاني1ة بغ1رض تحريفه1ا..؛ لذل1ك نج1د أن 
النصوص املتعلقة باملرأ8 يف ُكلٍّ من التورا8 واإلنجيل 
وملحقاتهلا من: تللود، وعهٍد قديم وما شابه ذلك، 

تتفق يف املعنى إىل حدٍّ كبري.
فهناك الكا1ري من أوآه التش1ابه يف أحكا6 املرأ8 
بني اليهودي1ة والنرصانية، ومنها: االعتقاد الس1ائد 
لديهم بنجاسة املرأ8، وأّن نجاسة والد8 األناى تكون 
ضع1ف نجاس1ة والد8 الذكر..! واالعتق1اد بأن والد8 
الفت1ا8 عار، حيث يق1ول اإلنجي1ل الكاثوليكي: »إّن 
!!..) 22:3Ecclesiastic us(»8ميلد الفتا8 جسار
فقد عانْت املرأ8 كاريًا وتم اضطهاد8ا واستغللها 
من قبل تلك األنظلة التي اعتلدت ما يسلى بالدين 
املسيحي دينًا رس1ليًا لها، وكان االنسجا6 الحاصل 
بني ما يعتقده اليهوُد والنصارى يف املرأ8 من العوامل 
الت1ي عززت ورس1خت الكاري م1ن املفا8يم املحرفة 
والباطلة والظاملة بحق املرأ8 يف املجتلعات اليهودية 

والنرصانية.
ويقول الدكتور والباحث محلد الصادق عفيفي: 
أّن املرأ8 يف املس1يحية املحرف1ة ال قيلة لها وال وزن، 
وكان1ت تحت1ل مكانة س1يئة يف املجتل1ع، وظل 8ذا 
األم1ر ملزًم1ا لللس1يحية من1ذ الس1نني األوىل بعد 
املس1يح وحواريي1ه، أي منذ ب1دا عللي1ة التحريف 

وحتى اليو6..
ف1كان لل1زوج يف أوروب1ا الحديا1ة الح1ق يف بيع 
زوآت1ه...، وكان معل1واًل به1ذا القان1ون يف إنجلرتا 
حت1ى ع1ا6 61805، وق1د ح1ّر6َ 8ن1ري الاامن عىل 
اإلنجليزي1ات قراا8 الكت1اب املقد ، وظلت نس1اا 
إنجل1رتا حت1ى ع1ا6 61850 غ1ري مع1دودات م1ن 
املواطنني، وحتى ع1ا6 61882 ليس لهّن أي حقوق 

شخصية، أو حق يف التللك الخاص.

املرأة هي املسؤولة عن الخطيئة األوىل لكل البشر!!:
وق1د كان للعتق1اد الباطل بلا يس1لى »جطيئة 
حواا« أثٌر كبريٌ يف العقيد8 املس1يحية، وبلا يضا8ي 
ما يعتقده اليهود يف 18ذا الجانب؛ فيعتقد النصارى 
أن دور املس1يح عيىس بن مريم )عليه الس1ل6( عىل 
األرض نابًع1ا من معصية حواا لإلل1ه! فقد ارتكبْت 
يفع1ل ماله1ا،  أن  آد6  وغ1وْت  أوالً  املعصي1ة  18ي 
فطرد8ل1ا اللُه من الجنة ونزال إىل األرض التي حّلت 
عليهل1ا اللعنة بس1ببهلا. ولم يغفر الل1ُه لهلا 8ذه 
الخطيئ1ة التي انتقل1ت لكل البرشي1ة، فيولد الناُ  
آليًع1ا مذنب1ني. ولك1ي يغفر الل1ُه له1م الخطيئة 
األوىل ضح1ى باملس1يح، الذي يُعترب اب1ن اإلله، وُقتل 
مصلوب1ًا. وبن1اًا عىل ذل1ك فإن حواا مس1ؤولة عن 
جطيئته1ا وجطيئ1ة زوآه1ا والخطيئ1ة األوىل لكل 
البرش ومس1ؤولة أيًضا عن موت اب1ن اإلله. بلعنى 
آجر تسبب امرأ8 واحد8 يف سقوط البرش آليًعا من 

الفردو ..!!
ويف اإلنجي1ل الكاثوليكي: »ال يوآد جطيئة يلكن 
مقارنتها بخطيئة املرأ8. فأية جطيئة تكون وراا8ا 

امرأ8، وبسبب املرأ8 سنلوت آليًعا«!!. 

بناُت حواء كلهن مذنبات!!:
يق1وُل األُب بول يف العه1د الجدي1د: »لتتعلم املرأ8 
بس1كوٍت يف ُكّل جض1وع ولكن لس1ت آذن لللرأ8 أن 
تُعلِّم وال تتسلط عىل الرآل بل تكون يف سكوٍت. ألن 
آد6 ُكّون أوالً ثم حواا. وآد6 لم يغو لكن املرأ8 أغويت 
فحصلت يف التعدي«. )1 تيلوثاو  -2:11 18(.

أم1ا األب ترتولي1ان ف1كان أكا1ر قس1و8 من األب 
ب1ول فيق1ول و18و يتح1دث ألجوات1ه »األحب1اا يف 
اإليلان«: 8ل تعللن أن ُكّل واحد8 منكن حواا؟ فلا 
كتبه الل1ه عليكن م1ا زال مس1تلًرا إىل عرصنا 8ذا: 
والخطيئة مس1تلر8 أيًضا. وأنت1ّن الباب الذي يدجل 
من1ه الش1يطان: وأنتّن الس1بب يف جطيئة الش1جر8 
املحرمة: وأنتّن أول من ارتكب معصية: وأنتّن اللتي 
أغوين آد6 والذي لم يس1تطع الش1يطاُن أن يغويه. 

فأنتّن دمرتّن العلقة بني اإلنس1ان والرب. وبس1بب 
معصيتكّن ُقتل ابُن اإلله«.

تعليم املرأة: 
يق1ول القديس ب1ول يف العهد الجدي1د: »لتصلت 
نس1اؤكم يف الكنائ1س ألن1ه لي1س مأذون1ًا له1ّن أن 
يتكلل1ن بل يخضعن كلا يق1ول النامو . ولكن إن 
كّن ي1ردَن أن يتعللن فليس1ألّن رآالهّن؛ ألنه قبيح 
بالنساا أن تتكلم يف كنيسة«)1 كورناو  18: 38-

 .!!..)35

إدالء املرأة بشهادتها:
ويف الغرب املس1يحي لم يس1لح القانونان املدني 
والديني لللرأ8 باإلدالا بشهادتها إال يف القرن املايض 
كلا ينقل ذلك الدكتور رشيف عبد العظيم. الحقوق 

املالية لللرأ8:
وطبًقا للقان1ون املدني والكنائي فإن الزوآة يف 
أوروبا وأمريكا لم يكن لها أي حق يف ملتلكاتها حتى 
أواجر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين..!! 
ويُلنع الطلق عند املس1يحية إال لعل1ة الزنى فقط، 
ومن يتزوج مطلقة فهو يزني..!!)متى: 32:5(

ويرون أيًض1ا أن الزواَج يجعل املرأ8 ملًكا لزوآها 
وحًق1ا ال يُنتهك«!! وأي علل تقو6 به املتزوآة ليس 

له أية رشعية.

طاعُة اأُلّم يف العهد الجديد:
 ويف العه1د الجدي1د ال تُكر6 األ6 ع1ىل اإلطلق بل 
يعترب اإلحس1ان لأل6 عائًق1ا يف الطريق إىل الرب.. وال 
يُعترب املس1يحي تبًع1ا لللس1يح إال إذا ك1ره أمه..!! 
ويوآد آزٌا يف العهد الجديد يوضح أّن املس1يح كان 

ييا معاملة أمه )مرقص 3: 35-31(.

وظيفة املرأة هي اإلنجاب فقط!!:
ويقول )األب أوآس1تني(: »لي1س 8ناك فرق بني 
الزوآة واأل6، فهي يف كلتا الحالتني حواا التي غوت 
آد6 ويجب أن نحذر آليًعا منها... ال أعرف ما فائد8 

املرأ8 بالنسبة للرآل سوى أنها تنجب أطفاالً«!! 
وبع1د ق1رون م1ن 18ذا كان القدي1س توم1ا  
أكوين1ا  ما زال يعتقد أن املرأ8 بل فائد8: »إن املرأ8 
ال فائ1د8 لها، أما الرآل فيول1د صالًحا ويورث لبني 
آنسه. لكن املرأ8 مشوبة بالخطأ منذ ميلد8ا«!!!.
وأجريًا من يسلى باملصلح املشهور مارتن لوثر ال 
يرى فائد8 لللرأ8 سوى إنجاب كاري من األبناا: »إذا 
تعب1َن أو ُمتَن األمر ال يهم. فليُلتَن بعد الوالد8 فهذه 

وظيفتهَن«..!!.
لك1ن الق1رآن ال يفرق ب1ني الرآل وامل1رأ8 ويعترب 
أن مس1ؤوليتهلا واح1د8، حي1ث يق1ول الل1ه تعاىل: 
}َواْلُلْؤِمن1ُوَن َواْلُلْؤِمن1َاُت بَْعُضُه1ْم أَْوِلي1َاا بَْع1ٍض 
يَأُْم1ُروَن ِباْلَلْعُروِف َويَنَْهْوَن َع1ِن اْلُلنَكِر َويُِقيُلوَن 
1ل8ََ َويُْؤت1ُوَن ال1زََّكا8َ َويُِطيُع1وَن اللََّه َوَرُس1وَلُه  الصَّ
أُْوَل1ِئَك َسرَيَْحُلُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم )71( َوَعَد 
الل1َُّه اْلُلْؤِمِننَي َواْلُلْؤِمنَاِت َآن1َّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها 
األَنَْهاُر َجاِلِديَن ِفيَها َوَمَس1اِكَن َطيِّبًَة يِف َآنَّاِت َعْدٍن 
َن اللَِّه أَْكرَبُ ذَِلَك 8َُو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )72(( َوِرْضَواٌن مِّ
ن ذََكٍر أَْو  )التوبة(. ويقول تعاىل: }َمْن َعِلَل َصاِلًحا مِّ
أُنا1َى َو8َُو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِييَنَُّه َحي1َا8ً َطيِّبًَة َوَلنَْجِزيَنَُّهْم 
أَْآَر18ُم ِبأَْحَس1ِن َما َكان1ُواْ يَْعَلل1ُوَن )النحل: 7ج(. 

وغري8ا من اميات الكاري8 يف 8ذا املوضوع.

________________________________
املصادر: 

- امل1رأ8 وحقوقها يف اإلس1ل6 - د. محلد الصادق 
عفيفي.

- امل1رأ8 يف اإلس1ل6 وامل1رأ8 يف العقي1د8 اليهودية 
واملس1يحية بني األس1طور8 والحقيق1ة – د. رشيف 

عبد العظيم.
- املرأ8 يف اإلسل6 والنرصانية واليهودية – مسلم 

عبد الله أبو علر.
- مكانة املرأ8 بني اليهودية واملس1يحية واإلسل6 
- ي1ارس من1ري )باحث دكت1وراه – مقارن1ة أديان – 

آامعة القا8ر8(.

الحلقة 
الرابعة
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)376(
عربي ودولي 

 فيما الجماعات اإلجرامية تقصف مستشفى البيروني واألحياء السكنية بريف دمشق.. 

 عباس يرشح العالول رئيًسا لحركة فتح خالل األيام القادمة.. 

 : متابعات:
شهدت بلد8ُ سلوان آنوب املسجد األقىص املبارك، 
أمس االثنني، توتراً ش1ديداً بعد اعرتاض املواطنني عىل 
الحفريات املتواصلة لللستوطنني اإلرسائيليني أسفل 

منازلهم يف املنطقة. 
وقال مرَكُز معلومات وادي حلو8، إن املس1توطنني 
اس1تدعوا قوات االحتلل للتَصّدي للسكان امُلعرتضني، 
وس1ط مش1ادات ح1اّد8 18ّددت جلل1ه تل1ك القوات 

املواطنني باالعتقال، وامللحقات. 
ويش1تكي س1كان بل1د8 س1لوان م1ن الحفري1ات 
املتواصلة أس1فل منازلهم يف حي وادي حلو8، من قبل 
آلعي1ات اس1تيطانية وس1لطات االحتلل الرس1لية 
لتفريغ األتربة أس1فل مس1اكن املواطنني لشق أنفاق 
متع1دد8 باتج1اه آ1دار املس1جد األق1ىص الجنوب1ي، 
ومنطقة الرباق، وقد تس1ببت 8ذه الحفريات س1ابقاً 
بانهيارات أرضية، وتش1ققات، وتصدع1ات يف منازل 

املواطنني. 
م1ن آان1ب آجر كش1فت صحيف1ة لبناني1ة أمس 
االثنني عن تقدي1م أحد أعضاا املجلس الاوري لحركة 
فتح اقرتاحاً لرئيس الس1لطة محلود عبا  بالذ8اب 
إىل قط1اع غ1ز8 وإع1لن الكفاح املس1لح، وذلك ضلن 
نقاش1ات آرت ج1لل اآتلاعات املجل1س يف را6 الله 
نهاية األس1بوع املايض حول ط1رق مواآهة »صفقة 

القرن«. 

وقالت صحيفة »األجب1ار« اللبنانية بأنه دار جلل 
االآتلاع1ات نقاش1ات حول ط1رق مواآهة )صفقة 
الق1رن(، فقد6 أحد أعض1اا املجلس ورق1ة قال فيها 
إن1ه رداً عىل إعلن القد  عاصلة إلرسائيل من طرف 
واح1د، عىل رئيس الس1لطة إعلن دولة فلس1طني من 
طرف واحد عاصلته1ا القد  الرشقية، عىل أن يعلن 
أن أرايض الدولة يف الضفة الغربية تخضع للحتلل. 
وبحس1ب الورقة، فإن1ه بعد 8ذه الخط1و8 يتوآه 
عبا  إىل غز8، القطر املحرر من فلس1طني ويعلن بدا 

الكفاح املسلح من 8ناك. 
ونقل1ت الصحيف1ة عن املص1ادر قوله1ا إن عبا  
طلب من صاحب الورقة املقدمة س1حبها، معتربًا أنها 

لللزايد8 عليه. 
وأوضح1ت أن عبا  ع1ني نائبه محل1ود العالول 
رئيًسا لحركة فتح حال غيابه عن املشهد الفلسطيني 
حي1ث »انتزع ج1لل اآتلاعات الا1وري من أعضااه 
املوافق1ة عىل تعي1ني العالول وذل1ك حفاًظا عىل جيار 

املقاومة الشعبية. 

ول1م يعرف بعد أس1باب تك1رار 8ذا األم1ر من قبل 
عب1ا ، علًل1ا أن اللجنة املركزية لحرك1ة فتح أعلنت 
قب1ل نح1و عا6 تقريب1ًا عن اجتي1ار الحرك1ة العالول 
بلنص1ب نائ1ب رئي1س الحرك1ة، وتوزي1ع املها6 بني 
أعضاا اللجنة املركزية عقب املؤتلر السابع للحركة. 
ووفق الصحيفة »فيشهد جصو6 عبا  أن أحداث 
1ة مع  األش1هر املقبلة س1تكون صعبة علي1ه، وَجاصَّ
اقرتاب موعد حدثنَي مفصليني ال يهددان 8وية مدينة 
الق1د  املحتلة فحس1ب، بل أس1ا  وآ1ود القضية 
الفلس1طينية و8لا تداعيات إع1لن تفاصيل )صفقة 
الق1رن( التي يس1عى إليه1ا الرئيس األمريك1ي دونالد 
ترمب، ونقل الس1فار8 األمريكي1ة إىل القد  يف ذكرى 

النكبة يف مايو املقبل«. 
ولفت1ت إىل أن عب1ا  يت1رصف »ع1ىل أس1ا  أنه 
لن يك1ون موآوًدا إلدار8 الرصاع مع واش1نطن أو تل 
أبي1ب يف املرحل1ة املقبل1ة؛ لذلك حرص ج1لل اآتلاع 
أعضاا املجلس الاوري لحركة فتح )ثاني أ8م آس1م 
يف الحرك1ة بعد اللجن1ة املركزية ومهلت1ه مراقبتها( 
الخلي1س املايض عىل رس1م الخط1وط العريضة التي 
يجب الس1ري عليه1ا من بع1ده، والتأكيد ع1ىل أعضاا 
املجل1س تعي1ني نائبه العالول لرئاس1ة فت1ح إىل حني 

انتخاب رئيس آديد للحركة. 
وأش1ارت الصحيفة إىل ما نرش م1ن حديث لعبا  
ج1لل اآتلاع املجل1س الاوري: »قد تك1ون 8ذه آجر 
آلسة يل معكم وما فيه حدا منا ضامن علره«. 

توترات شديدة يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى جراء حفريات االحتالل املستمرة أسفل منازلهم

الجيش السوري يواصل انتصاراته وتقدمه يف الغوطة والفصائل املوالية 
لـ »داعش« تقر بهزيمتها

الفروف: التدخل الخارجي يف السودان وتقسيمها لن يحسم أزمات البالد
 : متابعات:

ق1ال وزي1ُر الخارآية الرويس س1ريغي الف1روف: إن 

تقسيم دولة السودان الذي فرضته القوى الخارآية لم 

يحسم األزمات فيها ويف آنوب السودان كذلك. 

وشّدد وزير الخارآية الرويس يف مؤتلر صحفي عقد8 

أم1س االثن1ني يف لواندا عاصل1ة أنغوال، املحط1ة األوىل يف 

آولت1ه اإلفريقية، ع1ىل أن حل مش1كلت أفريقيا يكون 

عىل يد األفارقة أنفسهم وعىل أسا  اتّفاقيات يتوصلون 

إليها، دون تدجلت جارآية، مضيفاً أن روسيا متلسكة 

بلبدأ »قضايا إفريقيا حلولها إفريقية«. 

وب1دأ الفروف أم1س آولة إفريقية تس1تغرق 5 أيا6، 

ي1زور جلله1ا أنغوال وزيلباب1وي وموزمبي1ق وناميبيا 

وإثيوبيا. 

ظريف يحذر االتحاد األوروبي 
من التفاني يف إرضاء واشنطن 

على حساب طهران

 : متابعات:
ح1ّذر وزي1ُر الخارآي1ة اإليراني، محل1د آواد 
ظريف، االتح1اَد األوروبي من »التفاني« يف إرضاا 
الواليات املتحد8 عىل حس1اب بلده يف التعامل مع 
قضي1ة االتّفاق الن1ووي املرب6 ب1ني القوى الكربى 

وإيران. 
ونقلت صحيف1ة »اعتلاد« اإليرانية عن ظريف 
قوله، أم1س االثنني: »لكي تبقى واش1نطن داجل 
االتّف1اق النووي مع إيران، تب1دي الدول األوروبية 
تطرفاً سيرض بسياستها يف نهاية املطاف«. 

وأض1اف: »أي علل يه1دف إىل إرض1اا الطرف 
ال1ذي 18و أكار م1ن ينته1ك االتّفاق الن1ووي، لن 
يف1يض إىل نتيج1ة، 8ناك آهت1ان فق1ط انتهكتا 
االتّف1اق الن1ووي، و8ل1ا الواليات املتح1د8 ودول 
أوروبا، األمريكيون بسبب سياستهم واألوروبيون 

بسبب سياسة واشنطن. 
وق1ال: »أوروب1ا ل1م تتلكن بس1بب سياس1ات 
1ًة تلك  واش1نطن من اإليف1اا بالتزاماته1ا، وَجاصَّ
املتعلق1ة بقطاع املصارف. ولذل1ك 8اتان الجهتان 
ليستا يف موقع يخولهلا فرض رشوطهلا عىل بلد 

التز6 بتعهداته بالكامل. 
وذّك1ر ظري1ف يف حديا1ه بالدع1م ال1ذي قدمه 
الغرب لبغداد يف الح1رب العراقية اإليرانية والدعم 
السيايس والعسكري الذي تقدمه الواليات املتحد8 
وفرنسا وبريطانيا حاليا للرياض يف النزاع اليلني، 
موضحاً أن األوربيون سبق وتبنوا جيارات جاطئة 
أس1فوا عليها الحقاً و8ا 18م اليو6 أَيْضاً يرتكبون 

الخطأ ذاته وسوف يندمون بالتأكيد. 

 : متابعات:
يواصل الجيش العربي السوري تقدمه يف مناطق 
الغوط1ة الرشقية بعد س1يطرته عىل نحو %36 من 
الرقعة التي تسيطر عليها الجلاعات اإلر8ابية. 

وقالت مصادر عسكرية أمس االثنني: إن الجيش 
تلك1ن م1ن الوص1ول بع1د مواآهات عنيف1ة حتى 
مشارف مرابا، مقرتباً من نقطة االلتقاا بالقوات 
الت1ي تقدم1ت م1ن إدار8 املركبات يف حرس1تا غرباً؛ 
إلكلال الطوق حول دوما، بعد سيطرته عىل املنطقة 
امللتد8 من آنوب بلد8 الش1يفونية وصوالً إىل شلال 
بلد8 حوش األشعري، مبيناً أن أقل من 8 كيلومرتات 
فقط باتت تفصل القوات املتقدمة من رشق القطاع 
األوس1ط للغوطة، عن القوات التي تقدمت من إدار8 
املركبات، حيث س1يعلل الجيش السوري إىل تقسيم 
املنطق1ة إىل منطق1ة ش1لالية تضم دوما وحرس1تا 
وآنوبية تضم عربني وزملكا وآرين وعني ترما. 

وذك1رت مواق1ع موالي1ة للجلاع1ات اإلر8ابي1ة أن 
فصائ1َل ما يس1لى »آيش اإلس1ل6« أق1رت بهزيلتها 

وتقد6 الجيش السوري يف الغوطة الرشقية. 
م1ن آانب آج1ر، أَك1ََّد ألكس1ندر فوم1ني نائب وزير 
الدف1اع ال1رويس، أن الواليات املتحد8 تس1تخد6 منطقة 
التنف التي تس1يطر عليها آنوب رشقي سوريا، غطاا 

للجلاعات اإلر8ابية. 
وقال فومني ل1 »روس1يا24-« أمس بأنه يتم يف 8ذه 
املنطقة تس1ليح اإلر8ابيني، والتخطي1ط لهجلات ضد 

املدني1ني تح1ت إرشاف الق1وات األمريكي1ة، مش1رياً أن 
امري1كا منعت قوافل املس1اعدات اإلنَْس1انية من دجول 
مخي1م الركب1ان للنازحني بلح1اذا8 التنف، م1ا أَّدى إىل 

تد8ور األوضاع اإلنَْسانية 8ناك. 
اإلر8ابي1ة  التنظيل1ات  قام1ت  آج1ر،  آان1ب  م1ن 
املنت1رش8 يف الغوطة بقصف مستش1فى البريوني بريف 
دمش1ق ب1 13 قذيفة، ملا تس1بب بوقوع أرضار كبري8 
باملستش1فى، كلا أُِصيْب أمس األول ثلثة أطفال آراا 
قصف التنظيلات اإلر8ابي1ة املتلركز8 بالغوطة ب1 10 
قذائ1ف صاروجية وقذائ1ف 8اون عىل ضاحية األس1د 

السكنية يف حرستا. 

وتنت1رش املجلوع1ات اإلر8ابي1ة املرتبط1ة بجبه1ة 
الن1رص8 يف عدد من ق1رى وبلدات الغوط1ة والتي تتخذ 
م1ن الغوطة منطق1ة النطلق 8جلاته1ا اإلر8ابية عىل 

املدنيني تحت حلاية الواليات املتحد8. 
 ومنذ تبنى مجلس األمن الدويل للقرار 2801 القايض 
بوقف األعلال القتالية يف س1ورية مل1د8 30 يوماً اعتدت 
التنظيلات اإلر8ابية يف الغوط1ة بأكار من 283 قذيفة 
عىل األحياا السكنية يف دمشق ومحيطها، عللاً أن قرار 
مجلس األمن ال ي1ري عىل تنظيلات »داعش« وآبهة 
النرص8 والقاعد8 وآليع الجلاعات األُْجَرى والكيانات 

املرتبطة بها. 



العدد )376(  
الالثاا

18 آلادى امجر8 ج18183  -  6 مار  62018

معاذ الجنيد
ع����َص����َرت ألم���ري���ك���ا ال����ع����واِل����ُم ع���زَّه���ا

ي��ت��ع��ل��ق��ُم ث�����ائ�����ٌر  وش���ع���ب���ي   .. ُذالً 
اإلب����ا م���ي���ادي���ن  اق���ت���ح���م���وا  إذا  ُج����ن����ٌد 

ُت���س���لِّ���ُم وال����ج����ب����اُل   .. ت����ه����دُأ  ال����ري����ُح 

منصة الحرفمنصة الحرف

*كاتب فلسطيني 

البقية ص 9

البقية ص 9

البقية ص 9

كلمة أخيرة

معركة الوعي يف استحضار التأريخ! 

فاز بها ُعكاشة

 حزام األسد
1 - نظرية اس�تحضار العداء 
الف�ريض وتعاطيه كواقع لحرف 
البوصل�ة وتش�تيت األنظ�ار عن 

الواقع الحقيقي. 
فيما ل�و تمكنوا م�ن تصفية 
لصال�ح  الفلس�طينية  القضي�ة 
االعرتاف بإرسائيل كدولة حليفة 
لهم وعاصمتها القدس الرشيف، 
املنطق�ة  ورشذم�ة  وتقس�يم 
والح�روب  الف�وىض  وإش�اعة 
الربيطاني  والدمار فيها وتمكني 
واألمريكي واإلرسائييل من املناطق االس�رتاتيجية فيها كالجزر 
الهام�ة واملراف�ئ الحيوية واملضاي�ق واملمرات املائي�ة ومنابع 
النف�ط والث�روة واملناط�ق التأريخية واملقدس�ات اإلس�امية، 
حتما عندها سيقولون بأن الرافضة واملجوس هم السبب وهم 
املس�تفيدون م�ن وراء ُكّل ذلك ومس�تحرضين بذلك أس�اطري 

وتأريخ مزيف!!
2 - التأريخ الحقيقي توثّقه املجريات وتستحرضه النتائج. 

مثٌّل بسيٌط عىل ذلك باألمس القريب أدخلوا 

أحمد شرف
البع�ُض ينُظ�ُر ألنص�ار الله وهم يف الس�لطة 

أنهم يف مغنم، وأنهم يعشقون املنصب. 
ولو نظرن�ا إىل املرحلة التي يُمرُّ بها بلُدنا هذه 
الف�رتة وه�ذه الس�نوات بال�ذات، ف�رببِّك�م هل 
�ة والش�عب يف ه�ذه الظروف  من ي�يل أم�ر األُمَّ

تعتربونه غانماً؟.
ثم من املمكن لألنصار أن يظّلوا مقاتلني فقط 
يف الجبهات العس�كرية، وال يهتموا بإدارة البلد، 
وه�ذا ما يري�ده البعُض، وأخصُّ م�ن يف قلوبهم 
م�رٌض تج�اه األنصار. وهؤالء املرىض أنفس�هم 
ه�م من يعتربون مواجهة العدوان أمراً ال بُّد منه 

ورضورياً، لكن عىل األنصار؛ ألنّهم أهٌل لذلك. 
طيب يا هؤالء تَرون وتؤيّدون وترغبون يف أنه 
ال بُ�ّد أن يقاتل األنصار يف الجبهات؛ باعتبار هذا 
حقاً مكفوالً لهم وواجباً عليهم، لكن إدارة الباد 

واعتاء منصب ما، هذا ليس من حقهم!
فلم�اذا الجبه�اُت حال لهم وواج�ٌب عليهم؛ 
كونه�م يمنيني وال ب�د منهم الدف�اع عن الوطن 
ولكنه�ا ح�راٌم عليك�م، والحك�م ح�رام عليهم 

وحال لكم أيها املرىض والفاسدون؟!. 
ٌل للمس�ؤولية بصدق وأمانة  ثم لو هناك تحمُّ
ونزاهة ممن يحسدون األنصاَر، الكتفى األنصاُر 
بهؤالء العت�اء الكرايس ولرتك�وا اإلرشاف حتى 

ع�ىل النقط�ة األمني�ة ومل�ا تواج�دوا يف أقس�ام 
الرشطة، ناهيك عن أن يكونوا مدراء ووزراء. 

فه�ل إذا اقت�ر تواُجُد األنص�ار يف الجبهات 
فق�ط، ه�ل س�تكونون راف�داً له�م وداعم�اً أم 
ستطعنون يف الظهر؟!، ونحن نشاهد من بعض 
املس�ؤولني العرقل�ة لكث�ري م�ن األم�ور تُخصُّ 
الجبه�ات أَْو عرقلة الحياة املعيش�ية للمواطن، 
وه�م أي�اٍد عدواني�ٌة داخلي�ة تش�تغل لصال�ح 
الع�دوان الخارجي، بالرغم من وجود األنصار يف 
أوساطهم، فبالله عليكم لو ترك األنصار وتخلوا 
عن املسؤولية لعّمت الفوىض وانهارت الجبهات. 
أم�ا األنصاُر فينظ�رون للجبه�ات واملناصب 
بع�ني واحدة وه�ي واجب املس�ؤولية يف التَحّرك 

هنا وهناك. 
وهل تتذك�رون حينما انتهت الف�رتة املحّددة 
ألنص�ار الله يف رئاس�ة املجلس الس�يايس األعىل 
ممث�اً باألس�تاذ صال�ح الصّماد، لك�ي يخلَفه 
املؤتم�ُر الش�عبي الع�ام، ولك�ن قي�ادة املؤتمر 
آنذاك ممثل�ة بعفاش وزمرته رفض�وا وامتنعوا 
تسلم القيادة للمجلس الس�يايس األعىل ومّددوا 
للمجاهد ورجل املرحلة ويوسف العر األستاذ 

صالح الصّماد )القويُّ األمني(. 
ورشفاء وقيادات املؤتمر وغريُهم من األحزاب 
واملكون�ات هم م�ن يدركون من قب�ل واليوم أن 
السلطة اليوم مغرماً وليست مغنماً وهذه نظرة 

ُكّل وطني رشيف. 
في�ا ُكلَّ الناعق�ني أنت�م 
تعرفون أن املرحلة ليس�ت 
للمناصب  العش�ق  مرحلة 
ب�ل املرحلة مرحل�ة تحمل 
ه�ذه  ظ�ل  يف  املس�ؤولية 

الظروف البالغة التعقيد. 
ف�إذا كان أولئك س�ابقاً 
-والدنيا سامات- يقولون 
كالرق�ص  الب�اد  إدارة  إن 
الثعاب�ني،  رؤوس  ع�ىل 
يم�ر  والبل�د  اآلن  فكي�ف 
وتحال�ف  ع�دوان  بأك�رب 

تشهده الكرة األرضية. 
أن  فع�اً  تفقه�ون  أال 
بع�ني  ينظ�رون  األنص�ار 
الواجب  ودافع  املس�ؤولية 
أذي�ة  فتحمل�وا  الوطن�ي 
املناصب كما تحملوا رشف 

الوقوف يف الجبهات. 
الكث�ري  تخل�ف  فكم�ا 
منك�م ع�ن أن يكون�وا يف 
كقادة  الصف�وف  مقدم�ة 

ومرشفني عسكريني 

»صفقة القرن« 
مجرد ورقة ترامبية 

برهوم جرايسي*
تع�ّددت التقاريُر الصحفيُة يف 
وس�ائل إعام أمريكي�ة وغريها، 
ب��  يس�مى  م�ا  مام�ح  ح�ول 
»صفق�ة الق�رن«، الت�ي تعدها 
ترام�ب،  دونال�د  الرئي�س  إدارة 
»لح�ل« القضي�ة الفلس�طينية. 
التريح�ات  أيض�اً  وتع�ّددت 
األمريكية التي تّدعي أن ما ينرش 
»لي�س دقيقاً«، ولك�ن لم يظهر 
نفي جارف، ما يعني أن ما ينرش 
يش�كل أساس�اً ملا س�يكون، ويف 

حال كان أصاً. 
تل�ك  ل�كل  األب�رز  والعن�وان 
املامح، أنه�ا »صفقة« مطابقة 
ملا طرح�ه بنيامني نتنياهو يف ما 
ُع�رف ب� »خطاب ب�ار إيان«، يف 

حزيران )يونيو( 2009. 
بمعن�ى أن ترامب يعرض عىل 
الشعب الفلس�طيني مجرد شبه 
كيان ممس�وخ فاقد السيادة، يف 
ح�ني أن قضي�ة الاجئني تصبح 

»زائدة« للحديث عنها. 
وآخ�ُر ما س�معناه قب�ل أيام 
تدع�و  الخّط�ة  أن  ه�و  قليل�ة، 
املس�توطنات ع�ىل  ُكّل  إىل ض�م 
األرض، مع استثناءات هامشية. 
وأن تكون »الدولة الفلسطينية« 
منزوعة الساح، وال سيطرة لها 
عىل ح�دود الضفة م�ن الجهات 
األربع، يف حني أن جيش االحتال 
يف  سيس�تمرون  واملس�توطنات 

التواجد يف منطقة غور األردن. 
ومؤكَّ�ٌد بموجب هذه العقلية، 
فاَق�د  غ�زة  قط�اُع  س�يكون 
الس�يطرة ع�ىل ح�دوده الربي�ة 
باق�ي مناط�ق فلس�طني،  م�ع 
ومح�ارصاً من البح�ر أيضاً، ويف 
هذه الحالة ال حديث عن األجواء. 
أما القدس، فقد كان »تمايز« 
يف التقاري�ر، منه�ا م�ا أبقى كل 
القدس املحتل�ة منذ العام 1967 
تحت س�يطرة االحت�ال، ومنها 
م�ا ادع�ى أن الخط�ة تدع�و إىل 

انسحاب من ضواٍح 

األمريكيون كش���فوا أنهم من يحددون األهداف 
التي تُقَصف، فكل طفل، كل منشأة سكنية، كل بيت 
أو منزل، كل متجر أو س���وق، كل مسجد يُستهَدف 

في هذا البلد هو بتحديد من األمريكيني.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   


