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قنص 4 جنود سعوديني وهجوم نوعي يف جيزان وتدمري 6 آليات وأسر 4 مرتزقة

النظ��ام البحرين��ي ينش��ئ مرك��زًا للتطبيع م��ع كيان 
االحت��ال الصهيون��ي برئاس��ة نج��ل حاك��م البحري��ن 

صحيف��ة »ذا أمريكان كونتريس��تيف«: اليم��ن أثبت أنه 
مقبرة اإلمبراطوريات والسعوديون سلكوا طريقًا صعبًا

النظام السعودي يطرد مئات اجلرحى املرتزقة من مستشفيات جيزان ومرتزقته يطردوهنم من فنادق مأرب 
أكد على وضع آلية ملعاجلة احتكار النفط والغاز

االسترياد  من  املتالعبني  التجار  مبنع  يوجه  الصماد  الرئيس 
الشعب أم���ام  وفضحهم  ض��ده��م   القانونية  اإلج�����راءات  واخت���اذ 

اليمن للجميع.. وعدونا واحد
قيادات اإلصالح واملؤمتر وأنصار اهلل ومشايخ ووجهاء 

مديرية خارف يعقدون اللقاء األول للتصاحل والتسامح

من فعالية التصالح والتسامح بمديرية خارف محافظة عمران أمس
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ج1 آأادى امجر9 ج19193..
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)377(
أخبار 

من ميدي إىل حرض.. تكريس الهزيمة!
 حاول العدو تخفيَف الضغط على مرتزقته في الجبهات األخرى لكنه فشل:

 في إطار تفعيل دور الجيش وعودته إلى الساحة من جديد:

 : يحيى الشامي 
معاَاَد9ُ قوات العدا العألياِت العسكريَة من محور 
ح1رض، لع1د ركود طويل ش1هدته الجبهة ُع1دَّ -افق 
جربا  عس1كريني امراقبني لس1ر املع1ارك يف اليأن-، 
إآ1راً  تكتيكي1اً يه1دُف لترفيف الّضغ1ط عىل قوات 
املرتزق1ة ااملقاتلني يف صف1وف الس1عودية ااإلمارات 
يف أكث1َر م1ن آبه1ة امح1ور، لاإلَضاَف1ة إىل كونه1ا 
جط1و9ً تصعيدي1ًة يف س1ياق مراحل التصعي1د املتبعة 
كاس1راتيجية تُدير م1ن جاللها داُل الع1داان حرلَها 

عىل اليأن. 
 ايف القرا 9 امنية لرا9ن اللحظة العس1كرية تفّس 
كأحاال1ة لاللتف1اف ع1ىل حقيق1ة الفش1ل يف امدا  
العس1كري ااجراق آدار الصأ1ود االثبات الذي لقي 
الثالت الوحيد رغم لا9ظ محااالت االجراق اضرامة 
ترسانة معسكر العداان الذي ما فتئ يزج لامالف من 
مرتزقت1ه يف آحيم املع1ارك انار الجبه1ات امللتهبة يف 
أكث1ر من أرلعني نقطة س1اجنة م1ن آغرافية اليأن، 
اق1د تج1ىل ُكلُّ 9ذا جالل امش1هر امج1ر9 عرب مئات 
الزحوفات التي يش1نها مرتزقة العداان اما يسانُد9ا 
من غطا  آوي ادعم لوآستي ااسترباراتي احرب 
أمنية ااقتصادية توازي لرضااتها الحرَب العس1كرية 

اتأثل اآهاً آجَر للعداان عىل اليأن. 
يف  امرتزقتُه1ا  الس1عودية  تلقت1ه  ال1ذي  ال1درُ  
لوال1ة الطوال، أن ق1وات الجيش االلج1ان حارضان 
امس1تعدان للأواآهة يف ُكّل س1احة اآبهة، كأا أن 

الكأ1ني الذي ق1ّدرت الس1عودية أن يقَع في1ه الجيُش 
االلجان الشعبية عرب الهجو7 عىل آبهة تشهد 9دا اً 
نس1بياً مش1هر تبنّي أنه مجّرد َا9ٍْم تريلته السعودية 
ازيّنه ل1ه مرتزقتها، ليغدَا كأ1ا ُكّل زحوفاتهم صيداً 
س1هالً لن1ران املقاتل1ني اليأنيني املرالط1ني يف حرض 
امحيطها اعىل ثغور املنفذ ايف جطوط النار املتقدمة 

داجل أرايض العدا امواقعه العسكرية. 
مصادر عس1كرية يف آبهة حرض كشف للأسر9 

آانب1اً من ُمَرّطط الهجو7 ع1ىل املنفذ امدينة حرض 
االذي أعده ق1اد9 مرتزقة يأني1ون، ايقيض لاقتحا7 
منف1ذ الط1وال- حرض من عد9 مح1ااَر عرب 9جأات 
متزامنة تهدف إىل تش1تيت دفاع1ات الجيش االلجان 
امن ثم عأل التفافات ااسعة ملحارصتها، افق رؤية 
تفرض ضع1ف جطوط الدف1اع اانهي1ار لعضها، ما 
ُل من إحداث اجراقات كربى تساعد عىل إجراج  يُس1هِّ
املقاتلني اليأنيني االس1يطر9 عىل مس1احات ااس1عة 

م1ن املنفذ الجأركي امحيطه امن ثم تش1كيل النا  
جط1وط دفاعي1ة آدي1د9 يف امط1راف الش1أالية من 

مدينة حرض. 
 اأض1اف املصدر أن ما آرى ااقعاً عىل امليدان آا  
ع1ىل نحو مغاير تأاماً ملا افرضته الرطة، ما تس1بّب 
يف اقوع املرتزقة امن ش1اركهم يف الزحف من مرتزقة 
س1ودانيني يف حالة صدمة كبر9 نتيجَة انهيار الرطة 
يف اللحظ1ات اماىل من لدايتها، لتدج1ل املعركُة لعد9ا 
يف مس1ارات أجرى تحّكم فيها اقاد مجرياتها الجيُش 

اليأني االلجان الشعبية.
اع1ن كثافة الغ1ارات التي ش1نها ط1ران العداان 
جالل ساعات الزحف أشار املصدر إىل أن انهياَر الرطة 
افق1دان املرتزق1ة ع1ىل امرض زما7َ املب1ادر9 اعنرص 
املفاآأ9 حّول عبَ  املعركة اثقَلها إىل س1الح الطران 
الذي شن أكثر من جأسني غار9 يف املحور ااملساحات 
القريب1ة ااملحيط1ة، لينأ1ا كانت الرط1ة تقتيض أن 
ال يتج1ااَز زم1ُن املعركة الس1اعات القليل1ة، الالتايل 
مش1اركة محداد9 للطران، َجاّصًة الطائرات املسّر9 
له1دف الرصد، ام1ن املعلو7 أن الط1ران يفقد قدرته 
عىل اإلسناد يف املعارك التي تكون فيها االشتباكاٌت من 

مسافة قريبة. 
يش1ار إىل أن معظَم القوات التي ش1نّت الهجو7 من 
القوات الس1ودانية املرالطة يف مريأات امعس1كرات، 
َجاّصًة يف منطقة املوّس1م آنوب آي1زان، االتي لاتت 
تُش1ّكل عبئاً عىل الس1عودية، َجاّصًة لع1د أدائها الذي 
لم يرتلف كثراً عىل أدا  الجيش الس1عودّي ااملرتزقة 

اليأنيني. 

أسر 4 مرتزقة خالل هجوم نوعي في جيزان

قنص 4 جنود سعوديني وتدمري 6 آليات بعمليات متنوعة يف جبهات الحدود
 : الحدود

نّفذت ق1واُت الجي1ش االلجان 
الثالثا ، مجأوعًة  الشعبية، أما 
م1ن العأليات العس1كرية، يف عدد 
ارا   م1ا  آبه1ات  مح1اار  م1ن 
الحداد، اأَْس1َف1َرت تلك العألياُت 
يف  اآرح1ى  قت1ىل  ع1ن س1قوط 
صف1وف آي1ش العدا الس1عودي 
م1ن  ع1دد  اتدم1ر  امرتزقت1ه، 

آلياتهم. 
القناص1ة  اح1د9  يف  مص1دٌر   
التالع1ة للجي1ش االلج1ان، أف1اد 
لصحيفة املس1ر9، أن أرلعة آنود 
س1عوديني لقوا مصارعهم، أما، 
لعأليات قنص استهدفتهم يف ُكلٍّ 
من قرية حامض1ة اجلف آاضع 
نأ1ر اش1أال قرية ق1وى لجبهة 
آي1زان، اك1ذا يف موق1ع العش1ة 

لجبهة نجران. 
نّف1ذت  ذل1ك،  م1ع  الالتزام1ن 
االلج1ان  الجي1ش  م1ن  اح1داٌت 
عألي1ًة 9جومي1ة نوعي1ة عىل عدد 
من مواقع آيش العدا الس1عودي 
قبالة مركز قيا يف آبهة آيزان، 
حيث أفاد مصدر ميداني للصحيفة 

أن الوحدات اقتحأت املواقع لشكل 
مباغ1ت، م1ا أَْس1َف1َر عن س1قوط 
ع1دد من أف1راد الجيش الس1عودي 

امرتزقته لني قتيل اآريح. 
اأاض1ح املص1در أن الوح1دات 
املهاآأ1ة تأكنت م1ن أرس 9 من 
مرتزقة الجيش السعودّي كانوا يف 
تلك املواقع، كأا تأكنت من تدمر 
طق1م عس1كري س1عودي ج1الل 

العألية. 
آا  ذلك لعد أقل من 29 ساعة 
م1ن إعط1اب طقأ1ني س1عوديني 

يف صح1را  لالبقع قبال1ة نجران، 
لواس1طة طلقات معدل رش1اش، 
ا19و م1ا تزامن م1ع تدم1ر آلية 
صح1را   يف  س1عودية  عس1كرية 
امآ1ارش لعب1و9 ناس1فة زرعتها 

احد9 الهندسة العسكرية. 
اتم يف الوقت ذاته إحراُق آليتني 
لواس1طة  إحدا9أ1ا  س1عوديتني 
قصف مدفعي اس1تهدف تجأعات 
الع1دا ش1أال صح1را   ملرتزق1ة 
ميدي، اامجرى تم إحراُقها جالل 
عألية نوعية للجي1ش االلجان يف 

منفذ حرض الحدادي. 
ق1وات  اس1تهدفت  ذل1ك،  إىل 
الجيش االلج1ان، أما، تجّأعاٍت 
لجنود العدا الس1عودي، لرضلات 
ُكلٍّ  يف  مس1دد9،  صاراجي1ة 
م1ن طلع1ة رآ1ال اتبت1ي الحأر 
السديا  االقناصني امس1تحدث 
يف آبهة نجران، اأف1ادت مصادَر 
أن الرضل1ات  ميداني1ة للأس1ر9 
أصال1ت أ9دافه1ا لدق1ة األحقت 
مادي1ة  جس1ائَر  الع1دا  لجي1ش 

الرشية فادحة. 

هجوم على مواقع املرتزقة وتدمري 
آلية محملة بهم يف »خب والشعف«

 : الجوف
س1قط الع1رشاُت م1ن مرتزق1ة 
الع1داان الس1عودي اممريك1ي قتىل 
اآرحى، أما الثالث1ا ، اتم تدمرُ 
آلي1ة لهم ج1الل عأليات عس1كرية 
االلج1ان  الجي1ش  ق1وات  نّفذته1ا 
الش1عبية يف عدد من محاار آبهات 

محافظة الجوف. 
مصدٌر عس1كري أف1اد لصحيفة 
املس1ر9، أن اح1داٍت م1ن الجي1ش 
ع1دداً  أم1ا،  9اآأ1ت،  االلج1ان 
آبه1ة  يف  املرتزق1ة  مواق1ع  م1ن 
املهاش1أة لأديرية جب االش1عف، 
اأاضح املص1در أن الهج1و7 رافقه 
قص1ٌف مدفعي اس1تهدف تجأعات 

اتحصينات املرتزقة يف تلك املواقع. 
اأّك1د املص1در س1قوط ع1رشات 
م1ن القت1ىل االجرح1ى يف صف1وف 
املرتزق1ة لنران الوح1دات املهاآأة 
التي س1بقت  املدفعية  الالرضل1ات 

الهجو7. 
آ1ا  ذلك لعد س1اعات من تدمر 
آلي1ة عس1كرية تالع1ة للأرتزقة يف 
ذاته1ا،  لاملديري1ة  اليتأ1ة  صح1را  
حي1ث أفاد مصدر ميداني للأس1ر9 
أن تدم1رَ املي1ة تم لواس1طة عبو9 
الهندس1ة  ناس1فة زرعته1ا اح1د9 
التالعة للجيش االلجان،  العسكرية 
املي1ة  تدم1ر  إىل  انفجاُر19ا  اأّدى 
تأاماً امرصِع آأيع املرتزقة الذين 

كانوا عىل متنها. 

لقاء موّسع يف مديرية الظهار بمحافظة إب لعودة منتسبي القوات املسلحة 
 : خاص

يواِصُل منتسبو القوات املسلحة مسلسَل 
العود9 إىل احداتهم العس1كرية؛ اس1تجالًة 
لدعو9 الرئيا صالح الصأاد الذي أّكد عىل 
رضار9 عود9 املؤسس1ة العسكرية للقيا7 
لواآباتها اتأكيد حضور19ا يف الدفاع عن 
الوطن، اذلك لعد انقطاع منتس1بي معظم 
الوحدات العس1كرية عن مزاالة مهاماتهم 

آرا  املؤامرات التي تعرض لها الجيُش منذ 
س1نوات، اآجر9ا استهداف طران العداان 
معس1كرات  كام1َل  اممريك1ي  الس1عودي 

امحاار امواقع القوات املسلحة. 
اق1د أُقي1م، أم1ا الثالث1ا ، يف مديري1ة 
الظه1ار محافظة إب، لقاٌ  موس1ٌع لعود9 
منتسبي القوات املسلحة ااممن القاعدين 
أعأاله1م  إىل  له1م  ااملغ1ّرر  منازله1م  يف 
امعس1كراتهم؛ للقيا7 لواآبه1م يف الدفاع 

عن الوطن اسيادته. 
ايف اللق1ا ، أّكد اكي1ُل املحافظة، أرشف 
املت1وكل، أن ألن1ا  اعقال  مديري1ة الظهار 
لذلوا اال زالوا يبذلون آهوداً كبر9 لتدعيم 
امم1ن ااالس1تقرار االتعاان م1ع الجهات 
املعنية لأا يعزز السكينة للأواطن, اللقيا7 
لدار19م يف ترفيف معانا9 النازحني، ا9ذا 
يعني تواآد9م يف آبهة ال تقل عن آبهات 

القتال ضد العداان. 

اأشار إىل أن القياد9 السياسية امن لاب 
الحرص عىل ألنا  القوات املس1لحة اتعزيز 
ثقتهم لأنفس1هم اقيادته1م أصدرت عفواً 
عاماً عىل املغرر له1م اأنزلت لجاناً لتفعيل 
َمن 9م قاع1دان يف املن1ازل، »فهي حس9 
أن يتقاع1ا البعض عن القيا7 لواآباتهم 
اامد19ى من ذل1ك أن ينر1رَط م1ع العدا 

الرارآي ضد اطنهم«. 
ل1داره أاضح العأيد محأد يحيى العيل 

-نائب رئيا لجنة عود9 منتس1بي القوات 
املس1لحة لأحافظ1ة إب-, أن ق1راَر العفو 
الص1ادر عن القياد9 السياس1ية ال يتضأن 
القيادات العس1كرية من مرتزق1ة العداان 
ٌب لهم لني أ9لهم  فحسب, لل الجأيع مرحَّ
اإجوانهم لأس1لحتهم، مضيف1اً أن اللجنة 
تتضأن أَيض1اً الضباط اامف1راد يف املنازل 
لأن فيهم املرىض احتى املتقاعدين كحرص 

لضأان الحقوق مَلن يتعّذر عودتهم. 
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الرئيس الصماد يوجه بوضع آلية لكسر احتكار النفط والغاز ومعالجة أسعارها 
بما يتناسب مع ظروف املواطنني الصعبة

 : صنعاء
ملعالج1ة  املس1تأر9  متالعِت1ه  إط1ار  يف 
قضي1ة احتكار الغاز اافتع1ال أزمات اللبلة 
يف أاس1اط املجتأع، ت1رأّ  صال1ح الصّأاد 
-رئي1ا املجل1ا الس1يايس امع1ىل-، أما 
لصنعا ، اآتأاعاً موس1عاً لقي1ادات الدالة 
املدني1ة ااممنية، اس1تعرض جالله الجوانَب 
املتصل1ة لأزمة املش1تقات النفطي1ة االغاز 
املنزيل االتغيرات التي طرأت عىل أسعار9أا 
يف ظل اماضاع الرا9نة، اذلك لحضور رئيا 
مجلا النواب امخ يحيى عيل الراعي ارئيا 
مجلا القضا  امعىل القايض أحأد املتوكل 
امدير مكتب الرئاس1ة أحأد حام1د، َانائب 
رئيا ال1وزرا  ازير املالية الدكتور حس1ني 
مقب1ويل اازير التجار9 االصناعة عبده لرش 

اازير النفط أحأد عبدالله دار . 
ايف االآتأ1اع، أّكد الرئي1ا الصّأاد، عىل 
رضار9 اض1ع آلي1ة لك1س احت1كار النفط 

االغاز ااضع محرض لذلك لني الجهات ذات 
العالقة االتوقيع عليه اااللتزا7 له. 

ااّآ1ه لأن1ع رصف أي مبل1غ من رشكة 
النفط إال ع1رب ازار9 النفط.. ايف 9ذا الصدد 
ق1ال »ال لد م1ن آهة ااح1د9 تتال1ع النفط 
االغاز حتى نستطيع متالعتَها امحاسبتها، 
مكونة من ازارات املالية االتجار9 االصناعة 

االنفط«. 
َد عىل اضع معالجة قضية أس1عار  اش1دَّ
املشتقات النفطية االغاز املنزيل لأا يتناسب 
االظ1راَف املعيش1ية الصعب1ة للأواطن1ني، 
ااض1ع َح1دٍّ لتالع1ب لعض التج1ار ااقف 
عألي1ة االلتزاز الت1ي يقومون له1ا.. ايجّدد 
تصأي1م القيادي1ة السياس1ية تنفي1ذ ذل1ك 
لأرسع اقت افتح املجال للتنافا االسأاح 
لاالس1تراد لك1س االحتكار عىل املش1تقات 
النفطي1ة االغاز املنزيل، اعأل الئحة س1وداَ  
افضحه1م  لامس1عار  املتالعب1ني  لالتج1ار 

للشعب امنعهم من االستراد. 

اق1ال »يج1ب أن يق1َف التج1اُر إىل آانب 
الوطن، اأن ال يعألوا عىل اس1تغالل الظراف 
الصعب1ة التي تأر لها البالد اللتزاز املواطنني 
لاحت1كار املش1تقات النفطية االغ1از املنزيل 
االتالع1ب لأس1عار9أا«. ايف 19ذا الجان1ب 
آّدد التأكيد عد7 تهاان الدالة اأنها ستترذ 

اإلآ1را ات القانونية الالزم1ة ضد املتالعبني 
لامل1واد النفطية االغازي1ة. مضيفاً لأن عىل 
القطاع الراصَّ أن يسهم يف إيجاد توازن لني 
الدالة ااملجتأ1ع، لأا يعزز صأ1ود الجبهة 

الداجلية يف مواآهة العداان. 
 كأا اّآه الرئيُا الصّأاد لسعة تفريغ 

الس1فن الراس1ية يف الغاطا أا إعادتها من 
حي1ث آ1ا ت إْن كان1ت مرالف1ًة للأعاير 
لحس1ب املية املعتأ1د9 الأرسع م1ا يأكن 
حت1ى يت1اَح املجاُل للس1فن امج1رى تفريغ 

حأوالتها. 
من آانب1ه، أّك1د رئيُا مجل1ا النواب، 
أ9أي1َّة اضطالِع الجأيع لاملس1ؤالية امللقا9 
عىل عواتقهم جالل املرحلة الرا9نة، مش1ّدداً 
ع1ىل ازار9 النف1ط ااملع1ادن ارشك1ة الغاز 
إيجاد حلول عاآلة مزمة املشتقات النفطية 
اماّد9 الغاز اضبط امس1عار الأا يس1هم يف 

ترفيف معانا9 املواطنني. 
ارئيس1ا  الداجلي1ة  ازي1ر  أش1ار  فيأ1ا 
آهاَزي اممن القومي االس1يايس، إىل أ9أيّة 
اضع آلية ارؤية ااضح1ة لضبط امالحقة 
املتالعب1ني لأزمة املش1تقات النفطي1ة، اأن 
الدال1ة عازمة ع1ىل عد7 االستس1ال7 اللتزاز 
شّجع لعض التجار، اس1يتم كُس االحتكار 

للأشتقات النفطية. 

 خالل ترّؤسه اجتماعًا موسعًا لقيادات الدولة لمناقشة احتكار التجار للغاز المنزلي

 بمشاركة المشايخ وقيادات أنصار اهلل والمؤتمر واإلصالح:

 : عمران
أنهم  أثب1ت اليأني1ون مج1ّدداً 
ق1ادران ع1ىل التوّص1ل إىل حلول 
تُف1يض إىل الس1ال7 متى م1ا غاب 
التأثرُ الرارآي، ا9و ما تجّس1د، 
أما الثالثا ، يف محافظة عأران، 
للقا  مصاَلحة شارك فيه املشايُخ 
االوآه1اُ  امكون1اُت أنصار الله 
ااملؤتأر الش1عبي العا7 االتجأع 
اليأن1ي لإلص1الح، ات1م االتف1اُق 
ع1ىل َطّي الرالف1ات االركيز عىل 
الرطر الذي يح1دق لكل اليأنيني 

املتأثل لالعداان الرارآي. 
ج1ارف  مديري1ة  اش1هدت 
لأحافظة عأران لقاً  اس1تثنائياً 
قبيل1ة ج1ارف  اأعي1ان  ملش1ايخ 
امش1اركة قي1ادات أنص1ار الل1ه 
ااملؤتأ1ر ااإلص1الح، ت1م اإلعالن 
جالَله، ع1ن التس1امح االتصالح 
لني آأي1ع ألن1ا  قبيل1ة مديرية 
املكون1ات  مرتل1ف  م1ن  ج1ارف 
السياسية االتفّرغ لرفد الجبهات 

لالرآال ااملال االعتاد. 
أن  اللق1ا ،  يف  الجأي1ُع  اأّك1د 
ادف1ن  االتصال1ح  التس1امح 
امل1ايض اتجااز ُكّل س1لبياته 9و 
الضام1ن امكي1د االق1وي لتعزيز 
التالح1م االآتأاعي ل1ني مرتلف 
مكون1ات املجتأع، ا9و الس1الح 
اس1راتيجية  إلس1قاط  الفع1ال 
الس1عودي  اممريك1ي  الع1داان 
اإلمارات1ي لتأزيق اليأن ااحتالله 

ااس1تغالله انهب ثرااته. 
أل1و  ص1ادق  الش1يخ  األق1ى 
أن  أّك1د جالله1ا  كلأ1ًة  ش1وارب 
9ذه الفعاليَة 9ي ن1وا9ٌ لفعاليات 

االتصال1ح  للتس1امح  قادم1ة 
ستشأُل كافة مديريات محافظة 
عأ1ران ل1ل االيأن لش1كل عا7؛ 
قائ1د  لتوآيه1ات  تنفي1ذاً  اذل1ك 
الثور9 الس1يد عبداملل1ك لدر الدين 
الحوثي االقياد9 السياسية مأثلة 
لالرئي1ا صال1ح الصأ1اد رئيا 
املجلا الس1يايس امع1ىل لتجااز 
ديس1أرب  فتن1ة  اتداعي1ات  آث1ار 

التجااز س1لبيات املايض لش1كل 
عا7 االتف1ّرغ الجاد ملواآهة قوى 
العداان اممريكي الس1عودي. 

الش1يخ  أش1اد  آانب1ه،  م1ن 
عبدالعزي1ز أل1و جرش1فة -مأثل 
أنصار الله يف اللقا - لتوافد كافة 
ألن1ا  قبيل1ة جارف م1ن مرتلف 
املكونات السياس1ية إىل الس1احة، 
الوطن1ي  الن1دا   ااآ1ب  اتلبي1ة 

املقّد  يف َص1دِّ العداان اممريكي 
الس1عودي ارفد الجبه1ات لاملال 

االرآال. 
إىل  جرش1فة،  أل1و  اأش1ار 
للتس1امح  القبلي1ة  الوقف1ة  أن 
االتصال1ح 19ي رس1الة ااضحة 
العي1ان للع1دا املحت1ل لأن1ه ل1ن 
يس1تطيَع أن يفّرق ألن1ا  القبيلة، 
الع1داان  ض1د  آأيع1اً  اأنه1م 
اسيس1تأر التصّدي ل1ه لكل قو9 
الزجم أكرب مأا يتوقُعه العدا إذَا 

لم يوقف عداانه. 
أّما رئيُا فرع املؤتأر الشعبي 
الع1ا7 لأديري1ة ج1ارف، الش1يخ 
محأ1د حأ1ود 19راش، فأّك1د أن 
الوط1َن يتس1ع للجأي1ع اال يجب 
أن يك1ون في1ه م1كاٌن للرالفات، 
َجاّص1ًة أن الوطن الي1و7 يتعرض 
لع1داان أمريكي س1عودي 9أجي 
دان أي مربر، اممر الذي يؤّكد عىل 
حتأية اقوف الجأيع صفاً ااحداً 
اثالتاً يف مواآهة 9ذا العداان. 

19ذه  أن  إىل  19راش  اأش1ار 
الفعالي1اِت التصالحية ستس1تأر 
اسيس1تأر النفرُ العا7 للجبهات 
ادعأه1ا لالرآال اامل1ال االعتاد 
حتى تحقيق النرص العظيم. 

إىل ذل1ك أش1اد رئي1ُا املكت1ب 
التنفيذي للتجأع اليأني لإلصالح 
لاملديرية، الشيخ حافظ املرلو ، 
لتس1امح اتصالح اتآجي آأيع 
اليأني1ة، اكذل1ك  القبائ1ل  ألن1ا  
السياس1ية  املكون1ات  آأي1ع 
اتوحيد الص1ّف الوطني املنا9ض 
الس1عودي  اممريك1ي  للع1داان 
ال1ذي يس1تهدف آأي1َع اليأنيني 

لأرتلف تكويناتهم. 

الشيخ صادق أبو شوارب: فعالية التصالح والتسامح نواة لفعاليات ستشمل كافة مديريات عمران واليمن بشكل عام
أبو خرفشة: لقاء التسامح والتصالح رسالة للعدو بأنه لن يستطيع أن يفّرقنا
رئيس المؤتمر بمديرية خارف: الوطن يتعرض لعدوان همجي وعلينا التوحد لمواجهته

رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصالح بمديرية خارف: الواقع يحتم علينا تسامح وتصالح جميع أبناء القبائل والمكونات وتوحيد الصف الوطني

انعقاد لقاء تصالح وتسامح يف مديرية خارف يطوي خالفات املاضي 
ويوّحد صف اليمنيني ملواجهة الخطر الخارجي

قالت إن الجيش السعودي فشل رغم امتالكه 
أحدَث األسلحة ويواجه مقاتلين حفاة:

صحيفة أمريكية: السعوديون سلكوا 
الطريق الصعب واليمن أثبتت مجددًا 

أنه مقربة اإلمرباطوريات
 : ترجمة َخاّصة:

نرشت صحيفُة »ذا أمريكان كونريس1تيف« اممريكية تقريراً للكاتب 
الس1يايس ال1دايل ماي1كل 9ورتون -كب1ر املحلل1ني للش1ؤان العرلية يف 
مؤسس1ة آيأس1تون الدالية-، أم1ا الثالثا ، الذي قال إن الس1عوديني 
يس1لكون طريقاً صعباً يف اليأن التي تعترب مق1رب9ً إلمرباطوريتهم، ككل 
غزا9 اليأن عرب التأريخ، اأنهم يحاالون استردا7 الطني يف كس السندان 

القوي، الكنهم لن يجداا إاّل دما 9م اسيجنون الهزيأة. 
اأش1ارت الصحيفة إىل أن الس1عوديَة أرادت إظهاَر قواتها العس1كرية 
لالحرب عىل اليأن لكنها تأ1يض اليو7 نحو الهزيأة لالتزامن مع دجول 

الحرب عامها الرالع. 
اأضافت الصحيفة، أن الجيَش الس1عودي املأول ااملجّهز لأحدث ظهر 
كنأر ارقي َاغر قادر عىل الدفاع عن حداد السعودية لأواآهة املقاتلني 
اليأنيني الذين يرتدان الصنادَل التجهيز9م البسيط من امسلحة الرفيفة 
ااملتوسطة.  اكشفت الصحيفة، أن السعودية استردمت سالَحها الجوي 
لقه1ر اليأن لدالً عن االعتأاد عىل آيش1ها املدّرب غ1ر الفعال اقد دّمرت 
الحألة العداانية التي تقوُد9ا، البُنيَة التحتية ااس1تهدفت ادمرت الكثرَ 
من امرايض الزراعية املنتجة يف اليأن اقتلت آالف املدنيني، انتيجة للحرب 

الجوية يواآه اليأن أسوأ أزمة إنسانية يف العالم. 
اأاضح1ت الصحيفة، أن الرس1ائر التي تكالُد9ا الس1عودية ش1هرياً 
من1ذ لداية العداان عىل اليأن تق1در لحوايل 5 إىل 6 مليارات داالر أمريكي 
ش1هرياً، كأا تنفق دالة اإلمارات املليارات يف اليأن، امعظأها عىل أمرا  

الحرب العسكريني الذين يساعدانها يف شن حرلها. 
اتناالت الصحيفة، أنه كان عىل الس1عودية ااإلمارات دراس1ة الحراب 
اممريكي1ة يف الع1راق اأفغانس1تان َالرغم اآ1ود أفضل الجي1وش املدّرلة 
ااملجّه1ز9 يف العالم، فقد فش1لت الواليات املتح1د9 يف تحقيق أ9دافها اُقتل 

حواىل 2300 من آنود9ا اكّلفتها أكثَر من تريليون داالر. 
اأضاف1ت, أن الوالي1ات املتح1د9 امتص1ت الرس1ائَر؛ لس1بب حج1م 
اقتصاد19ا اقو9 آيش1ها، الكن س1تجُد داٌل مثل الس1عودية ااإلمارات 
صعولًة أكربَ يف مواصلة الجهود الحرلية التي ال تس1فر عن أية نتائَج عىل 
أرض الواق1ع، الس1بب ُقرلها من اليأ1ن فإن الس1عودية ااإلمارات أكثر 
ُعرضة لتجرلة كبر9 للفش1ل من الحرب الت1ي آعلت عرشاِت امالف من 

اليأنيني املسلحني آيداً أعدا 9ا. 
ااعت1ربت الصحيف1ة، أن اليأن 9و س1ندان ضد عدٍد م1ن الغزا9 الذين 
ألق1وا لأنفس1هم إىل الهزيأ1ة ااريقت دماؤ19م، فأن الرام1ان يف القرن 
ال11 25 قبل املي1الد إىل املرصي1ني يف 62ج1، قاا7 اليأُن من1ذ فر9 طويلة 
الغ1زا9َ، كأا إن عىل حكومات ُكلٍّ من الس1عودية اإلم1ارات أن تدرك آيداً 
أن مغامرته1م أكثُر عرضًة لكس9م ا9زيأتهم أكث1ر من اليأنيني الذين 

تحّداا املحتلني االجيوَش الغازية لقران. 
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أخبار

 : صنعاء
قّدمت، أما الثالثا ، مس1ؤالُة 
املرأ9 لاملكتب السيايس منصار الله، 
الدكت1ور9 حليأ1ة آّح1اف، ارق1َة 
عأ1ل لعن1وان )املرأ9 ل1ني القوانني 
الوضعية االرشيعة اإلسالمية(. 

الت1ي  الن1دا9  ذل1ك ج1الل  كان 
التعلي1م  أقامه1ا مكت1ُب املتق1ى 
الفني لاممانة لرعاية ازار9 التعليم 
املهني لأناس1بة  الفن1ي االتدريب 

اليو7 العاملي للأرأ9 املؤمنة. 
اتطرق1ت الورق1ة إىل القوان1ني 
الوضعي1ة ح1ول حقوق النس1ا  يف 
الق1رن العرشي1ن االحق1وق الت1ي 

منحته1ا الرشيع1ة اإلس1المية قبل 
19 قرن1اً من الزم1ن, امكانة املرأ9 
يف ال1دال الغرلي1ة اأمري1كا, ادار 
امل1رأ9 اليأنية يف النه1وض لالوطن 

االصأود يف اآه العداان. 
م1ن آهته1ا، ش1اركت عض1و 
الل1ه،  الس1يايس منص1ار  املكت1ب 
امس1تاذ9 أجالق الش1امي، لورقة 
ع1ن يو7 امل1رأ9 املؤمن1ة, موضحة 
فيها امس1باب التي آعلتنا نحتفُل 
لالز19را  عليه1ا الس1ال7 كنأوذج 
للأ1رأ9، موضح1ًة الدااف1ع الت1ي 
آعل1ت امجري1ن يغيّب1ون أمث1ال 
19ذه الش1رصيات ع1ن املجتأ1ع 

اإلسالمي.

 : الحديدة
أقام1ت حرائ1ُر آزي1ر9 كأ1ران 
لأحافظة الحدي1د9، أما الثالثا ، 
اقفًة مس1لحًة تحت شعار )انفراا 

جفافاً اثقاال(. 
ايف الوقف1ة، أعلنت املش1اركاُت 
اقوَفه1ن امس1اندتهن إلجوانه1ن 
رآال الرآ1ال املرالطني يف آبهات 
الغ1ايل  اتقدي1م  االكرام1ة  الع1ز9 
االرجيص يف س1بيل الحرية االعز9 

االكرامة. 
كأا اس1تنكرن مج1ازر العداان 
ط1ران  يرتكبه1ا  الت1ي  البش1عة 
الع1داان الس1عودي اممريكي لحق 

ألن1ا  الش1عب اليأني طيل1ة ثالثة 
أعوا7, االتي راح ضحيتها عرشات 
ش1هيد  ل1ني  املري1ا   م1ن  امالف 
اآريح امفقود, منددات لأساعي 
تلك القوى يف تدم1ر البنية التحتية 
ع1ىل  املطب1ق  الحص1ار  افرضه1ا 

الشعب اليأني. 
ناش1دت  الوقف1ة  جت1ا7  ايف 
املشاركات اممم املتحد9 ااملنّظأات 
ااإلنَْس1انية  الحقوقي1ة  الدالي1ة 
لواآبها اإيق1اف 9أجية  للقي1ا7 
الربي1ة  املناف1ذ  افت1ح  الع1داان 
املعانا9  االبحري1ة للترفي1ف م1ن 
اإلنَْس1انية الت1ي يعانيه1ا غالبي1ة 

أطفال األنا  اليأن. 

باحثات يناقشن القوانني الوضعية 
والدينية للمرأة واملكانة التي وصلت 

إليها يف ظل تلك القوانني

 حرائر جزيرة كمران يؤكدن وقوفهن خلف 
إخوانهن املجاهدين يف مواجهة العدوان

منير خضرا - وكيل المحويت لقطاع األوقاف لصحيفة »المسيرة«: في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المؤمنة:

معركتنا مع العدوان اليوم مصريية وعلى جميع أبناء الشعب 
اليمني خوضها واملشاركة فيها

 : المحويت:
اكي1ُل   - ج1رضا  من1ر  ق1ال 
محافظة املحويت لقطاع اماقاف 
ااإلرش1اد: إن الع1دا ال1ذي ين1كل 
امرض  لق1اع  ُكّل  يف  لاملس1لأني 
ايف  الع1راق  ايف  أفغانس1تان  يف 
ليبي1ا ايف س1وريا ايف لبن1ان ايف 
فلس1طني 9و نفس1ه الع1دا الذي 
ينكل لشعبنا ايفتك لبالدنا اليأن 
ا19و منظومة ال1رش الصهيونية 
اممريكي1ة الس1عودية الت1ي نالت 
من اإلسال7 امن العرالة امن ُكّل 
ذي صل1ة لالدي1ن اإلس1المي اكل 
ذلك يحدث لتأوي1ل اتنفيذ عرلي 

جليجي. 
ج1رضا  الوكي1ل  اأاض1ح 
لصحيف1ة  ج1اص  ترصي1ح  يف 
»املس1ر9«، أن التحدي1ات الكبر9 
التي يش1كلها العداان الس1عودي 
اممريك1ي اإلمارات1ي ع1ىل حارض 
امس1تقبل اليأن تحدي1ات كبر9 
اجطر9 تس1توآب النف1ر الدائم 

االش1امل من ُكّل أطياف الش1عب 
اأن يصع1د من حال1ة االصطفاف 
االتأ19ب الش1عبي االجأا19ري 
ملواآهت1ه، مضيف1اً: نح1ن أم1ا7 
معرك1ة مقدس1ة لتطه1ر امرض 
من الفس1اد ااملفس1دين، معركة 
ل1ني الحق كل1ه االباطل للذاد عن 
أنفس1نا ادينن1ا اكرامتن1ا؛ ك1ون 
العدا ال1ذي نواآهه ال يس1تهدف 
فئ1اٍت أَْا أف1راداً اإنأا يس1تهدف 
دينن1ا اعرالتن1ا اعزتن1ا ايريدنا 
أذّلة اما حدث ايحدث يف ش1عوب 
الع1راق اس1وريا اليبي1ا احتى يف 
محافظاتن1ا اليأنية الجنولية ايف 
غر9ا من تشويه اتحقر لإلسال7 

امن قتل للحيا9 ليا لبعيد.
محافظ1ة  اكي1ل  اأش1ار 
املحويت، إىل أن املظالم التي طالت 
ش1عوب الع1راق اس1وريا اليبي1ا 
االيأ1ن كله1ا صناع1ة صهيونية 
أمريكية سعودية جليجية اعوائد 
اعائ1دات  اإلس1المية  املقّدس1ات 
تجبيه1ا  الت1ي  العرل1ي  النف1ط 

أموال مسرر9  الس1عودية  امرس9 
له1ذه الغاي1ات االح1راب العبثية 
الظامل1ة الت1ي تش1ن ض1د الب1رش 
االحجر يف لالد اإلس1ال7، مؤكداً أن 
معركتن1ا م1ع العداان الس1عودي 
اممريك1ي الي1و7 معرك1ة مص1ر 
ا9ي معركة آأيع ألنا  الش1عب 
اليأن1ي دان اس1تثنا  اال ل1د من 
مش1اركة الجأيع يف التصّدي لهذا 
العداان الذي يريد النيل من كرامة 
احرية الش1عب اليأن1ي اتدمره 
االقضا  الكامل عىل ُكّل مقدراته 

امكاسبه. 

ادع1ا ج1رضا كاف1َة املواطنني 
القيادات املجتأعية  ايف صدارتهم 
الب1ذل  م1ن  املزي1د  إىل  االقبلي1ة 
االصأ1ود يف مواآهة 9ذا العداان 
الظال1م الناق1م، ارف1د الجبه1ات 
لامل1ال االرآ1ال االس1الح؛ ك1ون 
ذلك 9و الس1بيل للذاد عن أنفسنا 
اديننا اكرامتن1ا، مطالباً الجأيع 
أجذ الحيط1ة االرذر من التصعيد 
امجر لق1وات الع1داان اأذنالها، 
ارضار9 أن ي1درك الجأي1ع 19ذه 
الحقيق1ة ايس1توعبها آي1داً من 
أآ1ل حأل الس1الح االتَح11ّرك إىل 
الجبه1ات، مش1ّدداً ع1ىل رضار9 
الب1ذل الص1ادق ُكلٌّ م1ن موقع1ة 
م1ن أآ1ل تعزي1ز ع1رى التالح1م 
ااالصطفاف الكام1ل لدعم ألطال 
يف  الش1عبية  االلج1ان  الجي1ش 
الع1ز9 االكرامة الالعأل  آبهات 
ع1ىل إفش1ال ُمَرّطط1ات التآم1ر 
للعداان من الداجل االتي تفشلها 
م1ن  الدائأ1ة  االيقظ1ة  الوع1ي 

الجأيع. 

بحضور مشايخ وأعيان المديرية ووكيل المحافظة:

ِعر يواصلون التحشيد للتجنيد الطوعي ويحذرون  أبناء الشَّ
أبناء محافظة إب من تداعيات التخاذل األمني والعسكري

 : إب
عقد ألن1اُ  ااآه1اُ  مديرية 
أم1ا  إب،  محافظ1ة  الش1عر 
للأكات1ب  اآتأاع1اً  الثالث1ا ، 
االش1رصيات  التنفيذي1ة 
اكي1ل  لرئاس1ة  االآتأاعي1ة 
املحافظة راكان النقيب؛ للوقوف 
أما7 التطورات الرا9نة ااالطالع 
عىل مستوى تنفيذ حألة التعبئة 

العامة االتجنيد الطوعي. 
ايف االآتأ1اع ش1ّدد الوكي1ُل 
تظاف1ر  أ9أي1ّة  ع1ىل  النقي1ب 
الجه1ود اتع1اان الجأي1ع مع 

امآه1ز9 اممنية من أآل تدعيم 
يف  ااالس1تقرار  امم1ن  دعائ1م 
املديري1ة, اأجذ الع1رب9 االعظة 
مأا ح1دث ايح1دث يف املناطق 

مذك1راً  املحتل1ة,  ااملحافظ1ات 
الجأيَع لأا حصل للأديرية من 
مش1اكل اضحايا إل1ان أحداث 
املزي1د  إىل  داعي1اً  الثأانيني1ات, 

من التفاعل م1ع حألة التعبئة 
العام1ة؛ ك1ون مديرية الش1عر 
املديريات  أاائ1ل  األنائه1ا م1ن 
ض1د  الجبه1ات  رف1دت  الت1ي 

العداان لاملال االرآال. 
مس1ؤال  أاض1ح  ل1داره 
ل1إب،  االآتأاعي1ة  الوح1د9 
يحيى القاس1أي، أن اعي ألنا  
املحافظ1ة كان له امث1ر الكبر 
يف م1ا تنعم ل1ه 19ذه املحافظة 
من أمن, الفت1اً إىل أن الحرب إذَا 
اش1تعلت فإنه1ا س1تكون الاالً 
عىل الجأيع ايضطر الجأيع إىل 
النزاح م1ن منازلهم ادجولهم 
يف معاناٍت إنَْسانيٍة مأسااية. 

 ووجهاء ومشايخ مديريات العدين وحبيش والقفر والمخادر 
يؤكدون النفير العام والتحاقهم بحملة التجنيد الطوعي

 : إب
أقا7 ألناُ  امشايخ ااآها  مديريات 
ااملر1ادر  االقف1ر  احبي1ش  العدي1ن 
محافظة إب، أما الثالثا ، اقفاٍت قبليًة 
مسلحة؛ تحش1يداً لحألة التعبئة العامة 

االتجنيد التطوعي. 
ايف الوقفات، أكد املش1اركون اقوَفهم 
يف اآ1ه الق1رار اممريك1ي املتأثل يف نقل 

س1فار9 الوالي1ات املتح1د9 ل1دى الكي1ان 
الفلس1طينية  العاصأ1ة  إىل  الصهيون1ي 
لرف1د  اس1تعداَد9م  معلن1ني  الق1د , 
الجبه1ات لقواف1ل م1ن امل1ال االرآ1ال 
االدفع لالش1باب نحو التجنيد التطوعي 

الرسأي التالع لوزار9 الدفاع. 
ادع1ت الوقف1اُت منتس1بي القوات 
يف  زال1وا  ال  الذي1ن  اامم1ن  املس1لحة 
منازله1م إىل تلبية ندا  الواآب الوطني 
االدف1اع عن حياض الوط1ن االتصّدي 

للأؤام1ر9 الك1ربى الت1ي تحيكها قوى 
العداان. 

كأ1ا أش1اراا إىل أن آرائ1م العداان 
املس1تأر9 لحق 9ذا الش1عب ل1ن تزيد 
اليأنني إاّل عزيأة اثباتاً اصأوداً حتى 
يتحق1ق الن1رص ااالس1تقالل للوط1ن, 
مجددين العه1د لقائد الثور9 لامليض يف 
درب العظأ1ا  اال1ذاد عن املقدس1ات 
ااملحتل1ني  الصهاين1ة  امقارع1ة 

اأذيالهم. 
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بالشراكة مع وزارة الصحة وبدعم منّظمة الصحة العالمية.. 

مؤسسة »يد« تنتهي من عملية املسح امليداني للتحقق من حزمة الحد األدنى للخدمات الصحية األساسية

احتجاجات غاضبة في عدن وشبوة ولحج لمعاقين تركهم العدوان والفار هادي وحيدين يواجهون مصيرهم

النظام السعودي يطرد مئات الجرحى املرتزقة من 
مستشفيات جيزان ومرتزقته يطردونهم من فنادق مأرب

 : عبداهلل الجنيد:

لع1د آهد متواصل اس1تأر مس1اليَع 
انته1ى الفري1ُق امليدان1ي ملؤّسس1ة ي1د 
اليأنية لدعم التنأية من املسح الهادف 
للتحّق1ق م1ن حزم1ة الح1د امدن1ى من 
الردمات الصحية امساس1ية )للوحدات 
الصحي1ة(، حي1ث يعأل امل1رشاع الذي 
ت1رشف عىل تنفيذه مؤسس1ة يد يف أرلع 
محافظات يأني1ة الالرشاكة مع ازار9 
الصح1ة العام1ة االس1كان َالدع1م من 
منّظأة الصحة العاملية عىل التحقق من 

املادية االبرشي1ة االفنية  االحتياآ1ات 
للوحدات الصحية املستهدفة االردمات 

التي تقدمها. 
ايأت1ي 9ذا امل1رشاع يف ظ1ل ظراف 
اتحديات تواآهها اليأن أما7 تحس1ني 
الوضع الصحي، فاملوارد املالية محداد9 
اش1به معدامة س1وا  العام1ة منها أَْا 
الَراّص1ة انصف الس1كان لي1ا لديهم 
الردم1ات  إىل  الوص1ول  ع1ىل  الق1در9 
امساس1ية حيث يعيش معظم السكان 
يف مجتأعات محلية ريفية معزالة، مأا 
يؤدي إىل صعول1ة توصيل الردمات عىل 

املس1توى املحيل ايجعل من الصعب عىل 

9ؤال  النا  الس1فر إىل املستشفيات أَْا 

املراكز الصحية امكرب التي أحيلوا إليها. 

ايه1دف امل1رشاع إىل النهوض لواقع 

جدم1ات الرعاي1ة الصحي1ة امالية التي 

الوح1دات الصحية املس1تهدفة  تقدمها 

لتحقيق 9دف التنأية يف تحس1ني نظا7 

تقدي1م الرعاية الصحي1ة امالية، لحيث 

ي1ؤدي إىل قيامها لتقديم الردمة الطبية 

للأواطنني لأكأل اآ1ه اتحقيق الغاية 

التي من أآلها ُاآدت. 

 : تقرير:
القص1ص  م1ن  املئ1اُت  الس1طح  ع1ىل  تظَه1ُر 
املأس1ااية للجرحى املرتزقة ااملوال1ني للعداان من 
ألن1ا  مأرب اعدٍد من املحافظ1ات الجنولية لعد أن 
تنّكرت الس1عودية لدار9م االتعامل معهم كأاراق 
محراق1ة ا9ي النهاية الطبيعية لكل مرتزق اجتار 
طري1َق العأال1ة أَْا ُغ1ّرر ل1ه، لينتهَي له1م املطاف 
مرشدي1ن يف جيا7 ترفض قي1اد9 العداان ااملرتزقة 

االنصات لرصجاتهم. 
يف 9ذا السياق كش1ف موقع »العرلي« اإلجباري 
فإن ما يقارب من 300 معاق اآريح من املقاتلني 
املرتزقة يف صفوف العداان يواصلون اعتصاماتهم 
من1ذ أرلعة أس1اليع لأحافظ1ة مأرب لع1د جدمة 
عاَم1ني من القت1ال؛ دفاعاً عن الحداد الس1عودية، 
أغلبيته1م  ال1ذي يحأ1ل  املحتج1ني  أن  إىل  مش1راً 
أطراف1اً صناعية يش1كون جذالنهم من قبل النظا7 
الس1عودي احكومة الف1ار 9ادي اع1د7 اال9تأا7 
لحالتهم اإلنَْسانية لعد أن قدموا أغىل ما يألكون يف 

سبيل جدمة العداان. 
انق1ل املوقُع عن الجرحى ااملعاقني يف مأرب من 
منتسبي املنطقة الرامسة التالعة للأرتزقة قولهم 
إن الس1عودية قطعت مرتباتهم منذ عرش9 أش1هر، 

لعد أن أجرآتهم س1لطاتها يف س1بتأرب املايض من 
مستش1فياتها لجي1زان إىل م1أرب دان أن تكأ1ل 
عالآهم، اال تزال ش1كاايهم امطالباتهم املتكرر9 
ال تجد من يُلقي لها لاالً مع زياد9 حالتهم الصحية 

ااملعيشية سو اً ُكّل يو7. 
اكش1فت املصادر اإلعالمية عن قيا7 إدار9 فندق 
للقيا يف مدينة مأرب جالل امشهر املاضية لطرد 
عدد من آرحى املنطقة الرامس1ة املوالني للعداان 
لالقو9 من داجل الغرف إىل الشارع األلغتهم انتها  
عقد اإليجار لني اإلدار9 اما يس1أى مركز س1لأان 
لإلغاثة، م1ا دفعهم إىل التوآه نح1و لجنة معالجة 
الجرح1ى للبح1ث عن حلول ملش1اكلهم إال أنها 9ي 
امجرى رفض1ت تأديد العق1د أَْا التفا9م مع إدار9 
الفن1دق ملنع إجراآه1م منه أَْا إيج1اد أماكَن لديلة 
للس1كن يف مدينة مأرب، اممر ال1ذي دفعهم إلقامة 
مريأات داج1ل حوش الصال1ة الرياضية يف مأرب 
كأ1أاًى مجانيٍّ اس1ط الع1را ، فيأ1ا تأنع صالة 

الرياضية عليهم استردا7 دارات املياه. 
ااكتش1ف أجراً الجرح1ى ااملعاق1ون املقاتلون 
يف صف1وف املرتزقة لأنهم اغر19م من مئات آالف 
البس1طا  ااملعدم1ني اليأني1ني ل1م يكونوا س1وى 
ضحايا لتجار9 الرقيق الت1ي تقدمها حكومة الفار 
ااملرت1زق 9ادي إىل النظا7 الس1عودية ليتوىل لداره 

الدف1ع لهم إىل آي1زان انجران اعس1ر للدفاع عن 
الح1د الجنول1ي للأألك1ة، حي1ث نقل املوق1ُع عن 
مصدر لهيئة امركان التالعة للأرتزقة أن عدَد قتىل 
اآرحى املرتزقة من منتس1بي املنطقة العسكرية 
الرامسة يف ميدي جالل عامني 25ج قتيالً َاجأسة 
آالف اج7ا آريحاً اج36 معاقاً، لم يعد لهم ذكٌر يف 
كشوفات املستحقات املالية املقدمة من العداان. 
اقال عدٌد من املعاقني املرتزقة مأن تم تجنيد9م 
من قبل العداان الس1عودي يف معسكراتها لأنطقة 
املوّس1م محافظ1ة الط1وال آي1زان: إن الضب1اط 
السعوديني يقومون لدفع كتائب املجندين اليأنيني 
إىل جلف الس1ياج الحديدي لاملنفذ الحدادي ليالقوا 
حتوفه1م يف ش1أال صح1را  ميدي، امع انكس1ار 
ُكّل محاال1ة زحف ف1إن املوت لقص1ف مراحيات 
املاتيش يك1ون يف انتظار الفارين من املواآهة مع 
ألطال الجيش االلجان الش1عبية، الفتني إىل تناُقِص 
أع1داد املقاتل1ني اليأني1ني املرتزق1ة املدافع1ني عن 
املألكة لعد س1قوط غالبيتهم ما لني قتيل اآريح 

امعاق. 

معاقللو وجرحللى املرتزقللة يف الجنللوب.. بللال 
اهتمام َأْو حقوق 

آرح1ى امعاقو ألنا  املحافظ1ات الجنولية من 

املرتزق1ة املوال1ني للعداان 9م أيضاً ليس1وا لأفضل 
ح1االً 7 غر19م يف لقي1ة املحافظات، فقد ش1هدت 
محافظ1ة عدن ج1الل امَي11َّا7 املاضي1ة العديَد من 
املظا9رات ااالحتجاآات التي نّفذ9ا العرشات من 
املعاق1ني الذين زّج لهم الفار 9ادي يف حراب عبثية 
حّولتهم إىل معاقني اغر قادرين عىل الحركة. 

انقلت اس1ائُل إعال7 عن آرح1ى املرتزقة أثنا  
احتجاآاته1م أم1ا7 مق1ر ق1وات تحال1ف العداان 
يف ع1دن، أن النظاَم1ني الس1عودي ااإلماراتي قاما 
لإ9أاله1م اتجا19ل معاناته1م لع1د أن تركو19م 
عرضًة للأوت يف حداد9ا، مبينني أنهم ُحرموا حتى 
من ألس1ط حقوقه1م كالع1الج االرات1ب االرعاية 

الصحية التي يحتاآونها. 
كأا شهدت محافظاُت لحج اشبو9 األني الكثرَ 
م1ن املظا19رات ااالحتجاآ1ات الغاضب1ة نّفذ19ا 
املئاُت م1ن الجرحى ااملعاق1ني املقاتلني يف صفوف 
مرتزقة العداان، اصلت حدَّ قطع الطرق الرئيسية 
االعام1ة اإحراق اإلطارات، احتجاآاً عىل إ9أالهم 
اعد7 االلتفات لوضعهم الصحي ااملطالبة لرصف 
انقطع1ت  الت1ي  املالي1ة  رااتبه1م امس1تحقاتهم 
ف1ور مغادرته1م أرَض املعركة؛ دفاعاً ع1ن النظا7 
الس1عودي، الم يعد لهم أي ذكر لعد االنتها  منهم 

من جدماتهم املرزية اغر املرشفة. 
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عبدالرحمن مطهر:

- بدايللًة هل ممكن أن نعللّرف القارئ 
الكريللم مللن خاللكللم عللن دور القبيلللة 
اليمنية يف التَصللّدي للعدوان األمريكي 

السعودي وعن سبب استهدافها؟
يعَلُم الجأي1ُع أن القبيل1َة اليأنيَة كان 
له1ا داٌر عظيٌم الارز من1ذ لداية العداان 
اممريكي الس1عودي عىل ش1عبنا اليأني، 
حي1ث كان1ت يف الصف1وف اماىل للتَصّدي 
لهذا الع1داان يف مرتل1ف الجبهات، اقبل 
الع1داان كانت لها املواقف الوطنية، حيث 
كان1ت م1ن أل1رز املش1اركني يف ث1ور9 21 
س1بتأرب، اكأا أن املجتأ1ع اليأني تأيّز 
عن غره من املجتأع1ات لأحافظته عىل 

القيَم القبَلية العرلية. 
اقد أذ9ل1ت العاَلَم ل1أرسه يف فاعليتها 
للع1داان  التَص1ّدي  يف  الب1ارز  ادار19ا 
اممريكي الس1عودي، اامن 19ا 9و العا7 
الثالث م1ن العداان يأر انس1تعد لدجول 
العا7 الرالع ا9ذا يأثل أس1طور9 للشعب 
الصأ1ود  يف  اليأني1ة  االقبيل1ة  اليأن1ي 
االثبات ااإليأ1ان لعدالة القضية االدفاع 

عن حريتنا اكرامتنا ااستقاللنا. 
صحي1ٌح أن اليأ1َن تع1ّرض ملؤام1رات 
كثر9 منذ زمن لعيد، حيث استطاع العداُّ 
أن يُضِعَف دار الدالة لإش1اعة الفساد يف 
املؤسس1ات املدنية ااممنية االعس1كرية، 
اعأ1ل ع1ىل تدم1ر الجيش اليأن1ي الذي 
كان يصنَُّف الجي1َش الرالع عرلياً، اآعل 
اال ه تالع1اً امج1ّراً ملصالحه1م حس1ب 
الوال ات الشرصية، اليا لله أَْا الوطن، 
اتم تفكيُكه لرعاي1ة أمريكية جالل فر9 
رئاس1ة الفار 9ادي، اقبل ذلك تم إقحامه 
يف ح1راب داجلية عبثية كحرب صيف 9ج 
اكذلك الحراب الس1ت يف صعد9، اعندما 
آ1ا  الع1داان اممريك1ي الس1عودي عىل 
اليأ1ن كان دار الجيش ضعيفاً، اتحالُُف 
العداان كان يعلم ذلك؛ الهذا كانت تتوقع 
دال تحالف العداان اممريكي الس1عودي 
ع1ىل اليأن أنها س1تحقق نرصاً س1احقاً 
يف اق1ت قي1ايس، ال1م يكن يف ُحس1بانهم 
أن القبيل1ة اليأنية س1يكون لها داٌر لارز 
يف التَص1ّدي لهذا العداان غ1ر املربر دينياً 
اال إنس1انياً اال اجالقياً اال قانونياً، حيث 

التف1ت القبائل اليأنية ح1ول قائد الثور9 
السيد القائد عبدامللك لن لدر الدين الحوثي 
حفظه الل1ه، اأعلنت النَكَف االنفر العا7 
للجبه1ات للتَصّدي لهذا العداان الهأجي، 
ال1ذي أعلن ع1ن حقده اآربات1ه عىل ُكّل 
يش  يف اليأن ليلة الساد  االعرشين من 
آذار مار  72015 لدان أي مربر، اقامت 
الطرق1ات  اليأ1ن:  يف  يش   ُكّل  لقص1ف 
االقتصادي1ة  ااملنش1آت  ااملستش1فيات 
ااملصانع االرشكات، لم ترك للش1عب أي 

يش  إال ادّمرته.
اكل 19ذا الحق1د 19و اس1تهداٌف لعز9 
اكرامة اإلنس1ان اليأني، حتى املغرلون 
اتعذيبُه1م  إذالله1م  ت1م  الس1عودية  يف 
اترحيلُهم لصور9 9أجية غر إنس1انية، 
ا9ذه 9ي سياَس1ُة االس1تعأار ااالحتالل 
عىل مر التأريخ، اأم1ا7َ ُكّل ذلك كان ال لد 
للقبيلة أن تستش1عَر جطور9 9ذا العداان 
اأن تق1و7 لواآبه1ا الدين1ي ااإلنس1اني 

اامجالقي. 
لأبادئه1ا  اليأني1ة  القبيل1ة  لذل1ك   
لش1كل  مس1تهدفة  اقيأه1ا  اأجالقه1ا 
كبر من قب1ل تحالف الع1داان اممريكي 
الس1عودي؛ منه1ا م1ن ل1رزت يف التَصّدي 
لهذا العداان لكل لسالة اشجاعة، اليا 
معن1ى ذل1ك أن الجي1َش ل1م يكن ل1ه دار 
اإنأ1ا 9ي َم1ن ل1ادرت؛ من الجيش كان 
مفككاً؛ الس1بب صأود القبيل1ة اليأنية 
التحق الجيش لالجبهات االتحم لاللجان 
الشعبية املكونة من مرتلف ألنا  القبائل 

اليأنية. 
 

- ملللاذا يسللتمر العللدوان يف ارتللكاب 
املجللازر تلو املجللازر بحق نسللاء وأطفال 
اليمللن حتللى حفللالت الزفللاف للنسللاء 

استهدفت وصاالت العزاء استهدفت؟
ُل لبش1اعة املج1ازر التي يرتكبها  املتأمِّ
العداان اممريكي الس1عودي لحق شعبنا 
ي1درك أن 19ؤال  املعتدي1ن لي1ا فقط ال 
ينتأ1ون إىل الدي1ن اإلْس1اَلمي أَْا امعراف 
القبَلي1ة، 9ؤال  انس1لروا عن اإلنس1انية 
املي1دان  يف  فش1َلهم  يعّوض1ون  آأيع1اً، 
لارت1كاب املج1ازر، ام1ن ج1الل التقييم 
للجرائ1م املرتكب1ة لح1ق ألن1ا  الش1عب 
اليأني االحصار ال1ذي ُفرض عليه اُمنع 
حت1ى حليب امطف1ال من الدج1ول ندرك 

فع1الً أن اراَ ه أمريكا، فهي مش1اركة يف 
العداان لش1كل مب1ارش الريطانيا كذلك 
اإرسائي1ل اعرف1ت يف مرتل1ف اس1ائل 
إعالمها اقنواتها أنها مشاركٌة يف العداان 

عىل اليأن.
حت1ى الدال االش1عوب الصامتة حيال 

م1ا يح1ُدُث من ع1داان ع1ىل اليأ1ن اما 
ترتكب1ه داُل تحالف الع1داان من مجازَر 
امن آرائم حرب ضد املريا  املدنيني من 
ألنا  الش1عب اليأني 9ي أيضاً مش1اركة 
يف الع1داان من ج1الل 19ذا الصأت ا9ذا 
التراذل االذل االرنوع لدال االس1تكبار 

العاملي. 
الع1د 1100 ي1و7 م1ن الع1داان امن 
الصأود امس1طوري يرى العالم أن ثباتَك 
أيها اليأني اصأوَدك لثالث سنوات يعترب 
نرصاً كبراً لكل اليأن، اليا ذلك عىل الله 

لبعيد. 

كان للقبيلة اليمنية السبق يف التصّدي للعدوان بمختلف الجبلهات بسبب تفّكك الجيش 
أحد أبرز مشايخ قبائل خوالن الشي���خ خالد محمد القيري لصحيفة المسيرة: 

قال الشيُخ جالد محأد القري –أحد ألرز مشايخ 
قبيلة جوالن- لأن دال تحالف العداان عىل اليأن 
كانت تأنّي نفسها لأنها ستحقق نرصاً ساحقاً 
يف اليأن يف أسبوع أَْا شهر عىل أكثر تقدير، غر 
أن القبيلة اليأنية كان لها رأٌي آجر، حيث تصّدت 
لبسالة لهذا العداان الهأجي إىل آانب الجيش 
االلجان الشعبية احققت انتصاراٍت كبر9ً يف 

مرتلف الجبهات.
اأضاف القري يف حوار مع صحيفة املسر9 لأن 
الجيش كان مفككاً؛ السبب صأود القبيلة اليأنية 
يف مواآهة العداان التحق الجيُش لالجبهات االتحم 
لاللجان الشعبية املكّونة من مرتلف ألنا  القبائل 

اليأنية. 

كانت سياسة النظام السابق تغّذي قضايا الثأر، تجّمدها لبعض 
الوقت وتحّركها متى أرادت لتمزيق التماسك القبلي والنسيج 

المجتمعي

تَح�ّرك أطراف قضايا الثأر ليقاتلوا في خندق واحد ومترس واحد ضد 
المعتدين على الشعب اليمني

القبائل اليمنية التّفت حول قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر 
الدين الحوثي وأعلنت النَكف والنفير للجبهات للتَصّدي لهذا العدوان 

الهمجي

من يقول بأنه محايد عليه أن يخجَل من نفسه حتى لو كان هذا 
العدوان على شعب عربي أو إسامي أو أي شعب آخر في العالم 

فكيف عندما يستهدف شعبك بأطفاله ونسائه بشكل مباشر؟!

أقول لمن يقاتل في صف العدوان: ماذا ستقولون ألوالدكم؟ سيقول 
أوالدكم عنكم إنكم قاتلتم مع العدوان كمرتِزقة وعبيد من أجل 

المال السعودي واإلماراتي. 
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- لكللن دول العللدوان علللى اليمللن 
راهنللت علللى شللراء بعللض مشللايخ 

القبائل اليمنية باملال؟
را9ن1وا ع1ىل رشا  مش1ايخ ااآها  
1ًة يف آبهة  األن1ا  القبائل لامل1ال، َجاصَّ
م1أرب، اكان1وا يَُأن1ّون أنفس1هم أنهم 
س1يدجلون العاصأ1َة صنع1ا  من نهم 
امن رصااح، الم يحس1بوا أن مش1ايَخ 
األنا  القبائل مواطنون يأنيون عزَّتُهم 
اكرامتهم أس1أى من ُكّل يش ، االحأد 
لل1ه رآ1اُل الرآ1ال م1ن ألن1ا  الجيش 
االلج1ان الش1عبية ثالتون لش1أوخ يف 
مواقعه1م ثب1اَت الجبال، اك1ساا آالَف 
الع1دا،  قب1ل  م1ن  عليه1م  الزحوف1ات 
نه1م  يف  انتص1اراٍت عظيأ1ًة  احّقق1وا 
ارصاح َايف مرتل1ف الجبه1ات، ل1ل إن 
آبهت1َي نه1م ارصاح أصبحتا مصيد9ً 

يومية الصطياد العدا. 
 

- مللاذا تقولللون ملللن يقاتلللون يف 
صفوف العدوان؟

أق1ول مَل1ن يقاِت1ُل يف صف الع1داان: 
قتالُك1م ض1د اطنك1م األن1ا  اأطف1ال 
انسا  ش1عبكم جيانٌة لكم التأريركم، 
ماذا ستقولون ماالدكم؟ اماذا سيقول 
أاالدك1م عنك1م؟، اماذا س1تركون من 
ذكرى اطنية عنكم؟، س1يقول أاالدكم 
عنك1م إنكم قاتلت1م اُقتلت1م يف صفوف 
الع1داان املحت1ل للبلد كأرتزق1ة اعبيد 
م1ن أآ1ل امل1ال الس1عودي ااإلماراتي، 
كون1وا مواطنني أحراراً، ااس1تفيداا من 
العفو العا7 االتس1اُمح الذي أعلنه قائُد 
الثور9 السيد عبدامللك لدر الدين الحوثي 
اأعلنت1ه القياد9ُ السياس1ية، اإْن كانت 
لك1م مش1كلٌة أَْا قضية تعال1وا نتحاار 
اكل مش1كلة لها حل، لك1ن 9ذا اطنكم 

ا9ذا شعبكم. 
 

- مللا الللذي قمتم بلله للحفاظ على 
تماُسك النسلليج االجتماعي وتماُسك 

القبيلة يف اليمن؟ 
يف 19ذا الجان1ب ت1م تش1كيُل لج1ان 
حسب توآيهات الس1يد القائد عبدامللك 
لدر الدي1ن الحوثي حفظه الله، لحضور 
العدي1د م1ن الش1رصيات االآتأاعي1ة 
القبلي1ة، انزلت  ااملش1ايخ االوآا9ات 
9ذه اللجان إىل مرتل1ف القبائل اليأنية 
ملعالج1ة املش1اكل التي كان1ت موآود9 
االعأ1ل ع1ىل توحي1د الص1ف االتف1رغ 
ملواآه1ة الع1داان اس1د أية ثغ1ر9 من 
املأكن أن يس1تغلها العداان الستهداف 

النسيج االآتأاعي. 
 

- هنللاك َمللن يصّنللف نفَسلله بأنه 
محايللد وال دخللل للله بمللا يجللري يف 

اليمن.. ماذا تقولون له؟
من يقول أَْا يعترب نفَس1ه محايداً أنا 
شرصياً اعتربه مشاركاً يف العداان عىل 

الشعب اليأني، مشاركاً لصأته.
لأرتل1ف  اليأن1ي،  الش1عُب  الي1و7َ 
تكوينات1ه اُمُدن1ه امحافظات1ه اُق1راه 
اُعَزله اكل مقدراته امصالحه، يتعّرُض 
لقصف ط1ران تحالف العداان الهأجي 
َاغ1ر املربر، ا9و يقول لأنه محايد، من 
يق1ول لأنه محاي1د علي1ه أن يرجَل من 
نفس1ه حتى ل1و كان 9ذا الع1داان عىل 
شعب عرلي أَْا إْساَلمي أَْا أي شعب آجر 

يف العال1م ال يجب أن يكون 9ناك محايد، 
فكيف عندما يس1تهدف شعبَك لأطفاله 
انس1ائه لش1كل مب1ارش، اتق1ول لأنك 
محاي1د؛ له1ذا ق1ا7 ُكلُّ عق1ال  احكأا  
امشايخ الش1عب اليأني اقبائله لرص 
الصفوف انبذ الرالفات اتوحيد الجبهة 

الداجلية ملواآهة العداان. 
 

- كللم يقللدر عللدد الشللهداء الذيللن 
قّدمتهللم قبيلللُة خوالن حتللى اآلن يف 

مواجهة العدوان؟
م1ن  الكث1رَ  قبائ1ُل ج1والن قّدم1ت 
الشهدا ، اال أملك امن إحصائيًة دقيقًة، 
لكن يتجااز عدُد الش1هدا  ألَفي شهيد، 
االجرحى أضعاف 9ذا العدد، اس1نقد7 

املزيَد لردع العداان املحتل. 
 

- أنتللم أيضاً قّدمتم شللهيدين من 
أبنائكم؟

نع1م، قدمت لحأد الله ش1هيدين من 
ألنائ1ي، 9أا الش1هيد العقيد 9يثم جالد 
محأ1د القري، الذي استش1هد يف آبهة 
رصااح، اامجر 9و الشهيد محأد جالد 
محأد الق1ري الذي استش1هد يف آبهة 
تع1ز؛ دفاع1اً ع1ن الوط1ن يف اآ1ه 9ذا 
العداان، اسنقد7 الكثرَ حتى يكتَب اللُه 

لنا النرَص العظيم. 

- كيف كان موقفكم عند سماع خرب 
استشهاد ابَنيكم؟ 

الحأ1ُد لل1ه ع1ىل كل ح1ال.. الن1اي 
استش1هدا يف س1بيل الل1ه ادفاع1اً ع1ن 
9ذا الوطن اعن أطفالنا انس1ائنا اعن 
آأيع ألنا  الش1عب اليأني الذي اعتدى 
عليه1م الع1داان اممريك1ي الس1عودي 
ادّمر مرتل1ف مقومات الحيا9 يف اليأن 

دان ذنب ادان أيَّة آرير9.
ا9ذا ال ش1ك فرٌر كب1رٌ أْن اصطفى 
اللُه س1بحانه اتعاىل من ألنائي ش1هدا  
ف1داً  للوط1ن ، امس1تعٌد أن1ا اآأي1ع 
ألن1ا  قبيلة ج1والن لتقدي1م املزيد ارفد 
الجبه1ات لالرآال اامل1ال االعتاد الكل 
ما يل1ز7ُ؛ لَصدِّ املعتدي حت1ى يكتَب اللُه 

سبحانه اتعاىل النرَص املؤزَّر.
 

- كان لقضايا الثأر خالل ُحكم النظام 
السللابق َتَنلاٍم كبرٌي، ويرى البعُض أّنها 
كانت ُتغّذى من قبللل بعض األطراف، 

كيف تنظرون إىل هذه القضية؟ 
نع1م، 9ناك العديُد م1ن القضايا التي 
حدثت منذ عقود، اكان النظا7ُ الس1الُق 
يس1عى م1ن جالله1ا لتأزيق التأاُس1ك 
ُد9ا يف أاقاٍت  االنسيج املجتأعي، فيجأِّ
معينة ليحّركها متى ما أراد، انحن امن 
نح1اِاُل معالج1َة 9ذه القضاي1ا احلَّها، 
م1ن ج1الل الصل1ح القب1َيل ام1ن جالل 
مقاَرل1ة اآهات النظر، اق1د نجحنا يف 
الكثر منها؛ لنتفرغ ملواآهة العدا امال 
لليأن ا9و العداان اممريكي السعودي. 
فألن1اُ  القبيل1ة الواح1د9 ال1ذي كان 
لينه1م ث1أٌر اال يلتق1ون م1ع لعضه1م، 
اس1تطعنا ح1لَّ تل1ك القضاي1ا، احالي1اً 
اتّح1داا اأصبح1وا الي1و7 يقاتلون صفاً 
االلج1ان  الجي1ش  آان1ب  إىل  ااح1داً 
الش1عبية يف آبه1ة ااح1د9 ايف جن1دق 
امر  ااحد، االحأد لله تأت معالجُة 

الكثر من 9ذه القضايا. 

كان للقبيلة اليمنية السبق يف التصّدي للعدوان بمختلف الجبلهات بسبب تفّكك الجيش 
أحد أبرز مشايخ قبائل خوالن الشي���خ خالد محمد القيري لصحيفة المسيرة: 

 : متابعات:
تنام1ت العالق1ُة العلنية املش1بو9ة لني النظ1ا7 البحريني 
االكي1ان الصهيون1ي الت1ي دارت جل1ف الكوالي1ا إىل عالقة 
مب1ارش9 التطبيع رس1أي لينهأ1ا االتقارب لش1ان التبادل 
الدللومايس لينهأ1ا لفتح الس1فارات االقنصليات يف جطو9 
11ة العرلية َااإلس1المية، فقد أصدر  اس1تفزازية ملش1اعر امُمَّ
حأد لن عيىس ملك البحرين مرس1وماً يقيض لإنش1ا  مركز 
للتطبي1ع مع كيان الع1دا لحجة »التعايش الس1لأي«, اكان 
النظا7 البحريني قد أافد أمراً من آل جليفة إىل دالة االحتالل 
لداي1ة ش1هر فرباير من الع1ا7 الجاري تم اس1تقباله من قبل 
ازير االتصاالت الصهيوني كأا أن أطبا  إرسائيليني يرشفون 

عىل اإلآرا ات الطبية للألك اأرسته.
اذكرت مصادر إعالمية، أن حأد لن عيىس أمر لإنش1ا  ما 
يسأى »مركز امللك حأد العاملي للتعايش السلأي« الذي يضّم 
أعضا  افد التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي زار فلس1طني 
املحتلة قبل أش1هر اآعل عىل رئاس1ة املركز نجله جليفة لن 

حأد.
ل1م تكن جط1و9 النظ1ا7 البحرين غر متوقع1ة فقد لدئت 
املغازل1ة لني الطرفني منذ فر9 ليس1ت لبعيد9 فق1د قا7 افد 
رسأي لحريني يضّم أعضا  املركز الذي تم انشائه لزيار9 إىل 
دال1ة االحتالل الصهيوني اظهر يف قنوات التلفز9 الصهيونية 
11ة العرلية  اتم إط1الق ترصيحات اس1تفزازية ملش1اعر امُمَّ
ااإلس1المية امرالفة لواقع اقوف شعب البحرين التأريري 

إىل آانب القضية ام7 قضية فلسطني املحتلة.
اتالف الوفد من 29 ش1رًصا ضأن ما يس1ّأى لجنة »9ذه 
19ي البحري1ن« قبل تعي1ني اعضائها يف مرك1ز التطبيع اقا7 
أعض1ا  الوفد لجولة يف القد  القديأة الش1كل علني للأر9 
اماىل االتي استأرت أرلعة أيّا7 اتزامنت الزيار9 يف الوقت الذي 
كانت تعيش الش1عوب العرلية ااإلس1المية حالة من الغضب 
ع1ىل قرار الرئي1ا اممرك1ي دانال1د ترامب لنقل الس1فار9 

اممركية إىل القد  ااعتبار املدينة عاصأة إلرسائيل.
الحس1ب تقرير مراس1ل القن1ا9 الثاني1ة الصهيونية الذي 
راف1ق الوفد البحريني ج1الل آوالت1ه يف امرايض املحتلة، إنه 
لرغم أن جارآية البحرين أص1درت تنديداً لقرار ترامب الذي 
اعت1رب الق1د  عاصأ1ة إلرسائيل، فإن 19ذا لم يأن1ع الوفد 
البحرين1ي م1ن الوص1ول إىل إرسائيل يف زيار9 علنية، كاش1فاً 
عن قيا7 النظا7 البحرين1ي لرميم كنيا يهودي يف البحرين 
االتجهي1ز الفتتاح1ه كأتحف َاالذي يرَصص فيه قس1م عن 
اليهودي1ة، مضيف1ا ان من جي1ارات ملك البحري1ن يف املرحلة 
القادم1ة ان يق1ود كس مقاطع1ة دالة االحت1الل اإلرسائييل 

لنفسه اسيسأح لكل لحريني لالسفر إىل إرسائيل. 
يف حني قال ازي1ر االتصاالت الصهيوني، أيوب قرا يف لداية 
فربير من العا7 الجاري، إنه التقى أمراً لحرينياً يدعى مبارك 
آل جليفة يف تل أليب انرش ص1ور9 تجأعه لاممر البحريني، 
العد ذل1ك تأت اس1تضافته يف الكنيس1ت اإلرسائييل، ايعترب 
ذل1ك من التأهيدات التي قا7 لها النظا7 البحريني قبل إعالنه 
عن عالقة التطبيع لني البلدين االعأل عىل إظهار9ا إىل العلن 

اامتصاصاً للغضب الشعب العرلي.
اتناال1ت الصح1ف العاملي1ة ترصيح1ات لرئي1ا حكومة 
دال1ة االحت1الل الصهيون1ي لنيام1ني نتنيا19و مؤج1راً، عن 
عالقات رسية متينة لني دالة االحتالل االسعودية ااإلمارات 
االبحرين، لادع1ا  مواآهة إيران اتصف إرسائيل 9ذه الدال 

من الناحية الرسأية لأنها »دال معتدلة«.
ايف س1ياق العالق1ة الوطي1د9 ل1ني النظامني كش1ف ازير 
التع1اان اإلقليأ1ي اإلرسائي1يل تس1احي 9نغب1ي املقرب من 
رئي1ا الوزرا  لنيام1ني نتنيا9و يف لداية الع1ا7 املايض افقاً 
لصحيفة تايأز ااف إرسائيل، أن النظا7 البحريني له عالقات 
اقتصادية اأمنية متقارلة مع »إرسائيل« ايتدرب فيها حالياً 
عدد من قاد9 قوات مكافحة أعأال الشغب البحرينية لدارات 
جاص1ة، مضيفاً أن اإلآرا ات الطبية الراصة للألك حأد لن 
عي1ىس آل جليفة اأرسته تتم عن طري1ق امطبا  امجصائيني 

اإلرسائيليني يف تل أليب أَْا يف املنامة.
اأش1ار 9نغبي، إىل أن زيار9 الوفود االقتصادية من التجار 
اإلرسائيلي1ني إىل البحري1ن تت1م لج1وازات الس1فر امارالي1ة 
ااممريكية ايتم مناقش1ة مواضيع اس1تثأارية مرتلفة لني 

الطرفني.
الرط1و9 الت1ي قا7 له1ا النظ1ا7ُ البحريني ليس1ت غريبًة 
امتوقعًة من متالعي سياس1ة الدال الرليجية يف التعامل مع 
دالة االحتالل الصهيوني، فالتبادل التجاري يف أعىل مستوياته 
اك1ذا تبادل الزي1ارات املتعدد9 لني مس1ئولني جليجيني لدالة 
االحت1الل، ايعت1رب إع1الن نظا7 البحري1ن التطبيع الرس1أي 
تأهيدا إلع1الن دالة العداان الس1عودي إىل تطبي1ع مأاثل يف 

اقت قريب. 
يأت1ي تطبيع نظ1ا7 البحرين م1ع دالة االحت1الل يف اقت 
يقبع امالف املعتقلني املنا9ضني لحكم آل جليفة يف السجون؛ 
لس1بب التعب1ر عن آرائهم السياس1ية ايالق1ي العرشات من 
الناش1طني عقولات آسيأة منها سحب الجنسية البحرينية 
يف ح1ال انتقاد النظا7 البحريني االس1جن لعرشات الس1نني، 
اق1د حكم النظ1ا7 البحرين1ي مؤجراً عىل الناش1ط الحقوقي 
نبيل رآب الذي انتقد التدجل العدااني يف اليأن لالس1جن ملد9 
جأا سنوات يف تغريد9 نرش9ا عىل حساله يف التوير. 

وزير صهيوني: أرسلنا طاقمًا طبيًا 
إسرائيليًا خاصًا لملك البحرين وأسرته:

النظام البحريني ينشئ مركزًا للتطبيع مع دولة 
االحتالل الصهيوني برئاسة نجل حاكم البحرين 

األمير البحريني مبارك آل خليفة مع وزير اتصاالت االحتال الصهيوني
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ج1 آأادى امجر9 ج19193..
7 مار  ا7201

)377(
كتابات 

مجرم حرب يف ضيافة حكومة صاحبة الجاللة
منتقد9ً زيار9 ايل العهد السعودي تحت عنوان 
))ال تهينوا قيأنا...((، الذل نش1طا  حقوقيون 
لريطانيون اأآانب آه1وداً كبر9 لثني حكومة 
صاحبة الجاللة عن اس1تقبال ازي1ر دفاع دالة 
تش1ّن حرل1اً عدااني1ة إآرامية تنته1ك فيها ُكّل 
املواثي1ق الدالية ااإلنَْس1انية، إال أن 9ذا الصوت 
لقي جافتاً يف ظل داي أصوات صفقات الس1الح 

املرلحة للغاية. 
الناش1طون  له1ا  ين1ادي  الت1ي  القي1َم  إنَّ   
الحقوقيون غريبًة عن طالب السالح الائعه، فال 
محأد سلأان املسلم يتوّرع عن قتل النفا التي 
حّر7 الله اال رئيس1ة الحكومة الربيطانية ا9ي 

مسيحية تؤمُن أن الناَ  إجو9 يف الله. 
 إنَّ تج1ار9 الس1الح تدر أرلاح1اً مغريًة إىل حد 
يجعلن1ا نتصّور أن ليع الس1الح احَده يأكن أن 
يكون س1بباً كافياً إلشعال الحراب ما دا7 الرلح 
19و القيأ1ة العليا يف نظ1ا7 القيم الرأس1أالية، 

االتجار9 دين الرأسأالية اديدنها. 
 اق1د أدرك1ت 19ذه الرصوصي1َة الناش1طُة 
الحقوقي1ة َااملواطنة الربيطاني1ة من أصل يأني 
أ7ُّ كلثو7 لاعلوي عندما أش1ارت إىل أن املنّظأات 
العاملة ضد تجار9 امسلحة لم تنجح يف الدعااى 
القضائي1ة الت1ي رفعته1ا ملن1ع تصدير الس1الح 
للس1عودية؛ لسبب حساسية املس1ألة، اأضافت 
))قضاي1ا مث1ل 9ذه تطل1ب آلس1ات رسية مع 
أآه1ز9 امم1ن الالتأكي1د تر1س؛ منه1ا تطالُب 
الحكومة لوقف ليع امسلحة، ا9ذا يش  لألسف 
ها  الش1ديد لن ينجَح؛ من الحكوم1ات الغرلية 9َأُّ
امس1ا  املال، ا9ناك أمور أج1رى تجعُل قضايا 
ضد الحكومة تفشل؛ لسبب تدجل أآهز9 اممن(( 
)املسر9 العدد 369، ا1 / فرباير/ ا201(. 

 إنَّ إدراَك 9ذه اممور يُظِهُر سذاآَة امصوات التي 
غالباً ما نس1أُعها مناِش1د9ً ما تس1أيه ل1 ))العالم 
املتح1رض(( اكأن املجتأع1ات الغرلي1ة مكونٌة من 
مالئكة ننتظ1ر منهم العطَف االرحأ1ة، لينأا 9ي 
مجتأعاٌت طبقية رأسأالية ليست الحكومات فيها 
إال أآهز9 تنفيذية ترُد7ُ الطبقات الرأسأالية. 

 أّما الرأس1أالية فأا تزاُل يف آش1ِعها لكسب 
املال 9ي تلك التي اصفت يف مالحظة لالغة الدقة 
االعأق يف مجلة دارية من القرن التاس1ع عرش 
اردت فيها العبار9 الشهر9 ))الرأسأال آبان(( 
االتي يعود لكارل ماركا فضل إشهار9ا عندما 
أارد9ا حاشية يف الفصل )29( من الكتاب امال 
م1ن ))رأ  امل1ال(( اآا  فيه1ا ))أن رأ  املال 
يثر الش1قاق االرالف ا9و آباٌن ا9ذا صحيح 
آ1داً، الك1ن 19ذا ال يق1ّرر املس1ألة تأام1اً.. إنَّ 
رأ  امل1ال يرفض الرلح أَْا الرل1ح الصغر آداً، 
اذل1ك كأا كان يقال من قب1ل لأن الطبيعة تكره 
الف1راغ، اإذا كان الرلح مناس1باً كان رأ  املال 
آريئاً آداً، فأبلغ %10 يضأن اس1تثأاره يف أي 
م1كان، %20 يثر الرغبة، %50 يولد الجس1ار9 
اإليجالي1ة، %100 يجعل1ه يطأ آأي1َع القوانني 
اإلنَْس1انية، ايف حال1ة %350 ال يت1ورع ع1ن أية 
آريأ1ة أَْا مراط1ر9، حت1ى ال1و أّدى امم1ر إىل 
جن1ق صاحبة، إذا كان االضطراُب االنزاع يأتيان 

لالرلح، فإن امجر يشّجع عليهأا((. 
ايف 19ذا الجش1ع إىل الرلح، اال1دا  عىل ُكّل 
القي1م اارت1كاب الجرائم اصوالً إىل ش1نق الذات 
ما يفّسُ اس1تقباَل حكوم1ات تفاِجُر لالتحرض 
االرق1ي ملج1ر7 حرب 9أج1ي؛ لكون1ه أمر آلار 
النفط امليارات ال1داالرات االجنيهات امصدر 

رلح يصل إىل 350 %.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
)جبهة محاربة الفساد( 

يحيى صاح الدين 

قط1ع الرئي1ُا صال1ح الصّأاد 
الطريَق عىل املزايدين ااملبعسس1ني 
محارل1ة  ع1ىل  حرَصه1م  املّدع1ني 
الفس1اد ااترذا9ا مطي1ًة للظهور 
اس1توب..  له1م:  اق1ال  االش1هر9 
توقفوا لدينا آهاز جاص لأحارلة 
دع1ا  حي1ث  الفس1اد..  امكافح1ة 
الجهاز املركزي للرقالة ااملحاس1بة 
املجل1َا  اأن  ل1داره،  القي1ا7  إىل 
الس1يايس س1يدعم آه1ود الجهاز 
يف محارل1ة الفس1اد يف ُكّل مراف1ق 
الدالة.. لقد كل1ف املزايدان الدالَة 
الكثرَ من الرسار9، اسا9أوا لبث الشائعات َاالُفرقة االبلبلة لني 

نات اضغائُن شرصية.  أاساط املجتأع اأغلب حديثهم تكهُّ
فت1ح الرئي1ُا آبهَة مقارعة الفس1اد آنب1اً إىل آانب الجبهات 
القتالي1ة، لعد أن كانت لف1ر9 من الزمن س1بباً يف إر9اق امحارلة 
الش1عب يف قوته اجدمات1ه، ا9ناك قضا  تنتهي إلي1ه ُكّل القضايا 
دان محالا9 لصغر أَْا كبر، اأي مس1ؤال يعيق توّآهات الرئيا 

يجب عزلُه ااضُع دائر9 عليه األف تساؤل. 
البل1ُد يف حالة طوارئ اال يتحّأل الوضُع أي تهاان أَْا تس1ا9ٍُل.. 
اندع1و الجه1از املركزي أال م1ا يقو7 له 9و أن يت1وىل ملف الغاز، 
امن1ع أي مزاي1د من العب1ث فيه ايتس1بب يف أزمة جانق1ة نتيجة 
ملزايدت1ه عىل اقوات املواطنني االزا7 الجهات املس1ؤالة لوضع آلية 
لتأمني املواد الرضارية للأواطن من نقل اترزين اسراتيجي. 

نش1د عىل يد رئيا الجه1از، انقول له: حألُة مس1ؤالية كبر9 
محارل1ة آبهة الفس1اد ليس1ت س1هلًة اعليك إثب1ات آدارتك اإاّل 

اعتذرت. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

من المتسبب في أزمة المشتقات المفتعلة؟
زيد البعوة

املش1تقات  يف  أزم1ٌة 
الغاز  النفطي1ة لدأت م1ن 
ثم تال19ا أزم1ُة يف البنزين 
ضج1ًة  أث1ارت  االدي1زل 
املجتأع  أاس1اط  كبر9ً يف 
اليأن1ي اس1تغلها العداان 
اتح1ّدث عنه1ا يف اس1ائل 
إعالمه لأا يرد7 مرشاَعه 
لاللو7  االستعأاري، ملقياً 
اإلنق1اذ  حكوم1ة  ع1ىل 
امس1تثراً حفيظة النا  
ضد أنفسهم احكومتهم.

ال1و آئنا لنفتش عن الس1بب لوآدنا أن 
العداان االحصار املف1راض عىل اليأن 9و 
الس1بب الرئييس فيأا يحصل اكيف سيعأل 
العداان عىل راحة الش1عب اليأني ا9و يريد 
أن يس1تعأره اينهب ثرااته ا9و يقتله ُكّل 
يو7 عىل مدى 3 س1نوات؟ ثم يف نفا الوقت 
9ناك تساؤل يطرح نفَسه: ما 9ي مصلحة 
الحكومة من افتعال أزمٍة يف الوقت الرا9ن؟ 
ا19ي معنية لالعأ1ل لأا تس1تطيع لتوفر 

احتياآات املواطن اليأني.. 
19ذه امزم1ة التي 19ي ليس1ت فعلية يف 
الواق1ع ظه1رت ألعاد9ا اجلفياته1ا للنا  
من جالل م1ا توصلت إليه امآه1ز9 اممنية 
االرقالية ارشكة النفط، حيث تم الكش1ف 
عن السبب الذي يعأل ملصلحة العداان ا9م 
لعض التجار الجش1عني اأصحاب املحطات 
يف الس1وق الس1ودا  َاكذلك املواطن نفس1ه، 
فالحكوم1ة عأل1ت ع1ىل ضب1ط املتالعب1ني 
لامس1عار ااس1تجولتهم اس1جنت الكث1ر 
منهم عىل أس1ا  ضبط امسعار اتوحيد9ا 
ملصلح1ة الن1ا ، ايف نف1ا الوق1ت افرت 

الغاز لش1كل آيد اسعر مناسب يف كثر من 
املحط1ات، فبادر أغل1ب املواطن1ني إىل آلب 
أكث1ر م1ن دل1ة غ1از كاحتياط 
االزحأ1ة  للأس1ارلة  اذ9ب1وا 

حتى فاقأوا امزمة. 
ال نس1تطيع تربئ1ة الحكومة 
نس1تطيع  اال  كام1ل  لش1كل 
لش1كل  املس1ؤالية  تحأيله1ا 
كام1ل، فه1ي يف امال اامج1ر 
احتياآ1ات  لتوف1ر  املعني1ة 
املواطن اضبط امسعار اضبط 
التج1ار اتوضيح اممور للنا ، 
19ذه  الوق1ت  نف1ا  يف  الك1ن 
الت1ي حصلت أس1الت  الضج1ة 
لع1اب الع1دا ال1ذي فش1لت ُكّل 
مرططاته يف إركاع املجتأع اليأني اتفكيك 
نس1يجة املتأاس1ك اتحريض الش1عب ضد 
الحكومة، فاستغل العدا املوضوع ملصلحته 
الأا يرد7 مرشاَعه االس1تعأاري اأ9دافه 
املش1ؤامة ض1د الش1عب اليأن1ي حكوم1ة 

اشعباً.. 
لم تأر س1وى أيّا7 عىل أزم1ة الغاز االتي 
س1عت الحكوم1ة ملعالجته1ا حتى س1أعنا 
اليو7 ألواق الع1داان االفتنة ينعقون لأزمة 
آديد9 يف املشتقات النفطية البنزين االديزل 
رغ1م أن اممور عىل ما ي1را7، ا9ذا ما أَّكدته 
رشك1ة النفط التي أصدرت ليان1اً أَّكدت فيه 
أنه ال اآود مزمة يف املش1تقات اأن املرزان 
النفط1ي لدى الرشك1ة متواآد لكث1ر9، اأن 
م1ا يحصل مج1رد ضجة إعالمي1ة ااحتكار 
من التجار امرااف اقلق يف أاس1اط النا  

زرعها العداان العض املرآفني.. 
لق1د جدمنا العدااَن لش1كل مبارش اغر 
مب1ارش من ج1الل الضجة الت1ي اثرت ضد 
الحكوم1ة فقط، انس1ينا العداان انس1ينا 
الفاس1دين انس1ينا التج1ار الطأاعني، فلو 

اآهن1ا اللو7 عىل املتس1ببني يف 19ذه امزمة 
م1ن البداية، لكنا جلصن1ا إىل نتيجة إيجالية 
ستحسم الجدل مفاُد9ا أن السبَب يف امزمة 
9و العداان االتجار الجش1عون االكثر من 
املواطنني الذين ال 9َمَّ لهم إاّل أنفسهم.. 

لقد كان لي1اُن رشكة النفط امجر عبار9 
ع1ن توضي1ح قط1ع الش1ك لالق1ني اأظهر 
امم1ور ع1ىل حقيقته1ا اكش1ف املتالعب1ني 
االس1بب يف أزم1ة الغ1از، فكأ1ا علأن1ا من 
جالل البي1ان أن 9ناك غ1ازاً متوف1راً لكثر9 
اأن اممور تس1تدعي الحكأ1ة االهدا  من 
قب1ل املواطن، اأن الضج1ة التي تحصل 9ي 

مفتعلة من قبل العدا امرتزقته.. 
ما يج1ري 9و يف إط1ار الحرب النفس1ية 
ااإلعالمي1ة ااالقتصادي1ة اتفكيك النس1يج 
االآتأاعي االتشكيك امحاالة إيجاد فجو9 
ل1ني الش1عب االقي1اد9 االعدا يس1تغل ُكّل 
19ذا لتحقيق أ9دافه، اق1د يجرُِّب مر9 ثانية 
يف النف1ط اأج1رى يف القأح االس1كر االرز 
اغر19ا من امل1واد الغذائية، انحن كش1عب 
يأن1ي صأدنا ُكّل 9ذه املد9 لن نس1أح لدلة 
الغ1از أن توصَل الع1دا إىل أ9دافه مهأا كان 
اممر، فنحن نقد7 الش1هدا  االتضحيات يف 
سبيل الله االوطن ايف سبيل عزتنا اكرامتنا 
حتى نقفل املجال أما7 العداان الذي يستغل 

ُكّل أساليب الرصاع للنيل منا.
ااملف1رض أنن1ا ع1ىل مس1توى ع1اٍل من 
الوع1ي يف التعام1ل م1ع مث1ل 19ذه امم1ور 
اامزمات التي تحصل لني الفينة اامجرى.. 
الي1و7 نحن معني1ون آأيع1اً أن نتعامل 
لحكأة امس1ؤالية اأن ال نفتح للعدا ثغر9 
ضدنا ملصلحته فالعداان 9و الذي يحارصنا 
ايقتلنا ايس1عى الس1تعبادنا ا9ب ثرااتنا 
ااحتالل للدن1ا اكل مواقفنا يجب أن تكون 
يف االتج1اه الصحيح لأا يعزز تأاس1ك اقو9 

اصأود الشعب يف مواآهة العداان.

عودة المنار
ناصر قنديل

ليا امل1كان اال املجال اال الوقت اال 
املصلحة للر1وض يف التفاصيل، فالررب 
كاٍف لذاته لالحتفال. عود9 قنا9 »املنار« 
إىل مش1ا9ديها اآأهور9ا عىل امقأار 
الصناعية، لعد تغيي1ب مفتَعل اعقالي 
عىل جيار9ا املقاا7. ا9ي تعود ش1علة 
ال تنطف1ئ كص1وت للأقاامة إىل آانب 
زميالت له1ا اقفت مع ج1ط املقاامة، 
اال تزال، اقّدم1ت تعويضاً مأيّزاً االفتاً 
لغي1اب »املن1ار« اس1تواصل اإلَضاَف1ة 
النوعية. ا9نا تحرض قنا9 »امليادين« يف 
املق1ا7 امال، لكن عود9 »املنار« حدث ال 
ينعزل عن حاآة آأهور9ا لحضور9ا، 

اما تقّد7 له من جدمة إعالمية حية مأيّز9 يف ميادين 
اإلعال7 الحرلي ال1ذي تفّوقت له، كأا يف مجال اإلعال7 
امللت1ز7 ل1رشح جط س1يايس مقاا7 اتحلي1ل مواقف 
اجلفي1ات، ل1ال الحاآة للأ1رار يف اجتب1ارات إثبات 

الحياد كأظلة ال لّد منها لسوا9ا. 
– يذك1ر آأهور املقاام1ة »املن1ار« يف حرب تأوز 
ايذكر9ا يف الحرب الس1ورية، ايحفظ لها املقاامون 
يف قلوله1م مكانة جاصة، كأا ال يع1ّوض غيالها أدا  
مأيّز لزميلة أَْا شقيقة، كقنا9 »العالم« التي تستحق 
التحي1ة امعه1ا مراس1لو9ا يف ميادي1ن القت1ال، كأا 
مراسلو قنا9 »امليادين« االقنوات السورية التي تحّول 
مراس1لو9ا إىل محارل1ني ارتقى لعضهم ش1هدا ، ايف 
لبنان شقيقتها »أن لي أن«، لكن التأيّز عند الزميالت 
االشقيقات، اقد توّسعت العائلة كثراً لقنوات تنتأي 
لرط املقاامة ك11 »االتجاه« ا»الغدي1ر« ا»النجبا « 
ا»املس1ر9«  البحري1ن  يف  ا»اللؤل1ؤ9«  الع1راق  يف 
ا»الس1احات« يف اليأن، ال يلغي حقيق1ة أّن لحضور 
املنار نكهة مأيّز9، تأاماً كأا ال يلغي حضور فصائل 
املقاامة العراقية االيأني1ة، املكانة املأيّز9 للأقاامة 

اللبناني1ة. اع1ود9 »املن1ار« كيفأا كان1ت معطياتها 
اظرافها، تجارياً اسياسياً، اتعاقدياً اقانونياً، فهي 

عود9 احتفالية تستحق التحية. 
– القضي1ة الت1ي طرحه1ا تغييب 
قأ1ر  إىل  الحاآ1ة  كان1ت  »املن1ار« 
صناع1ي ال ترض1ع إدارت1ه لضغوط 
سياس1ية تس1تهدف ق1وى املقاامة، 
ق1ادر عىل توف1ر التغطي1ة للأنطقة 
تر19ق  ال  مناس1بة  فني1ة  لطريق1ة 
أَْا  معق1د9  لرتيب1ات  املش1ا9دين 
مكلفة، ايجب التنويه لجهود لذلتها 
إدار9 امقأ1ار الصناعي1ة الراس1ية، 
انجاحه1ا لترصي1ص أح1د أقأار9ا 
لتغطية املنطقة ع1ىل محاار امقأار 
العامل1ة يف س1أا  املنطق1ة، االت1ي 
تحأ1ل القن1وات التلفزيوني1ة الوآه1ة إليه1ا، ال1د  
التعاق1د لأس1عار مرفضة مع قن1وات عاملة لتنويع 
لاق1ات البث من أقأار آمنة ال تعّرضها لرطر اإليقاف 

االضغوط. 
– ااحد9 من إيجاليات املبادر9 الراسية جلق سوق 
تنافس1ية آعلت التفكر لأعادل1ة العقولات موضع 
نق1اش، لعدما ل1دأت العقول1ة تتح1ّول عقولات عىل 
رشكات امقأ1ار الصناعي1ة التي تلت1ز7 لالعقولات، 
كأا تص1ف أملاني1ا العقول1ات اممركية عىل راس1يا 
لالعقول1ات عىل ال1رشكات امملانية. ا19ذا حّرر 9ذه 
ال1رشكات من كثر م1ن الضغوط كان1ت تتذّمر منها 
ضأناً اتعترب19ا مرالفة لألصول التجارية التعاقدية 
القواعد العأ1ل املهني، التي يفرض أن تؤّدي لحجب 
قن1وات التحري1ض ع1ىل الفت1ن، اقن1وات تش1جيع 
التطرف، اقنوات اإللاحية، لدالً عن اس1تهداف قنوات 
املقاام1ة، التي تب1ذل آهد19ا لتفادي التص1اد7 مع 

قواعد السلوكيات املتفق عليها. 
– م1ع عود9 »املنار« إىل آأهور19ا، تحية الزمالة، 
اتحي1ة جن1ادق القت1ال، اتحي1ة املقاام1ني… َاألف 
»مرباك« إلدارتها االعاملني فيها… االعود أحأد. 
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امرلعا  االرأيا

العدد

ج1 آأادى امجر9 ج19193..
7 مار  ا7201

)377(
كتابات 

د د الموحِّ اليمن الموحَّ
عبدالناصر سامة

دارت  امل1ايض  الق1رِن  س1تينياِت  يف 
مرصي1ة-  مواآه1اٌت 
س1عوديّة، مب1ارش9 اغ1ر 
مبارش9 ع1ىل أرايض اليأن 
لع1د9  اس1تأرت  الش1قيق 
 ،)١٩٦٢-١٩٦٧( س1نوات 
لعد19ا ظل اليأن ينقس1م 
ادال1ة  ش1أال  دال1ة  إىل 
آن1وب، ملد9 ٢٣ عام1اً، إىل 
أن أَْصبَحت1ا دال1ة ااح1د9 
تح1ت اس1م »الجأهوري1ة 
 ،١٩٩٠ ع1ا7  اليأني1ة« 
كانت 9ذه الوح1د9ُ لأثالة 
يِف  اليأنى  للعق1ل  انتص1ار 

ذلك الوقت، نالت تقدي1راً عاملياً، حتى من 
لريطاني1ا، التي كان الجنوب )َعَدن( يأثل 
لها أالوية قصوى طوال فر9 االس1تعأار 
الت1ي للغ1ت ٩٨ عام1اً )١٨٣٩- ١٩٣٧(، 
إال أن1ه ل1دا ااضحاً أن ذلك ل1م يكن يراق 
لبعض عواص1م املنطقة، الت1ي ترىش أن 
ترى اليأن قوياً مس1باب نفس1ية، ال أكثر 

من ذلك اال أقل. 
ل1م تس1تطع الجأهوري1ة اليأني1ة أن 

تك1وَن ضأ1ن منظومة مجل1ا التعاان 
الرليج1ي، التي تم إنش1اؤ9ا عا7 ١٩٨١، 
ذل1ك أن لع1ض دال الرلي1ج، التي ترىش 
اح1د9 اليأ1ن، تنزع1ُج يِف 
الوق1ت نفس1ه م1ن تعبر 
اس1ط  )الجأهوري1ة(، 
أنظأ1ة ملكي1ة أَْا عائلية، 
املألكت1ني  آع1ل  مأ1ا 
امردنية ااملغرلية أقرب إىل 
منظوم1ة املجل1ا لصفة 
مراقب، عن اليأن الحار  
اممني لجنوب غرب ش1به 
الجزير9 العرلية، إال أن ذلك 
لم يشكل أي أزمات نفسية 
لالنس1بة لليأني1ني، الذين 
كان1وا يران ط1وال الوقت أنه1م أصحاب 
حض1ار9 تؤ9لهم للتفرد ااالس1تقالل، لل 
كان1وا طوال الوق1ت يس1عون إىل عالقات 
س1ال7 مع الدال املجاار9، حت1ى إنهم لم 
يحأل1وا الس1الح يوماً ما، الس1رداد آز  
كبر اعزيز من أرضهم يِف آيزان انجران 

اعسر. 
م1ا يُثرُ الد9ش1َة 19و أن اليأن لم يعد 
مس1أوحاً له، عرلياً، أن يقرر مصره، أَْا 
أن يق1رر ديانت1ه، أَْا حت1ى مذ9به، ملجرد 

أن1ه ينتأ1ى للع1رب ااإلس1ال7، ال1و كان 
غر ذلك ملا اس1تطاع أح1د أن يتجرأ عليه، 
كان االس1تعأار الغرلي يِف س1الف الزمان 
يتواآ1د عس1كرياً يِف 9ذا البل1د أَْا ذاك، إال 
أنه لم يْس1َع ذات يو7 إىل فرض 9ذا الدين 
أَْا ذاك املذ9ب، امزمات العرلية الحالية يِف 
معظأه1ا أَْصبَحت كذلك، تدجل س1افر يِف 
الشأن الديني ااملذ9بي لم يكن مسبوقاً يِف 
العال1م يِف أي من العصور، ا9و اممر الذى 
ين1ذر لأزي1د م1ن النكبات ااالنكس1ارات 
املتعلقة لأزيد من تقسيم املقسم اتفتيت 
املفتّت، الذى فشل االستعأار يِف القيا7 له 

ذات ي1و7. 
ُمَرّطط تقسيم اليأن إىل شأال اآنوب 
لم يعد رساً، يس1ر امن ع1ىل أرض الواقع 
لرط1ى ثالت1ة، لذرائع لم تضع الش1عب 
اليأنى نفس1ه يِف االعتبار، لم تضع إرادته 
يِف الحسبان، ا9و ما سيجعل الفشل أمراً 
ال مفر منه يِف املس1تقبل، حت1ى اإن كان 
اال9تأ1ا7 يدار حول الجن1وب تحديداً، أي 
تنأيته ااس1تقراره عىل حس1اب الشأال، 
ااعتأ1اده يِف املس1تقبل ضأ1ن املنظومة 
الرليجي1ة دان الش1أال، امُلَرّطط أَْصبَح 
معلناً أيضاً لإقامة أرلع قواعد عس1كرية 
9ناك، ا9و اممر الذى يجعلنا أما7 دالتني 

عدائيتني )ش1أال اآنوب(، س1وف تدار 
املواآه1ات لينهأا طوال الوقت من آهة، 
امن آهة أجرى فإن ش1عب الجنوب عىل 
امل1دى البعيد لن يأكنه القب1ول لأثل ذلك 
االس1تعأار الجديد، ليظل 9اآا الوحد9 
ماثالً، عىل اعتبار أن الش1أال رغم فقره، 

إال أنه الكيان املستقل. 
أعتق1د أن أيَّ عاق1ل أَْا منص1ف، كأ1ا 
أي ضأ1ر عرل1ي، ال يج1ب أن يقبل ذلك 
ال1ذى يج1رى يِف اليأ1ن امن، أكث1ر م1ن 
ع1رش9 آالف قتيل من املدني1ني 9ناك منذ 
ل1د  القصف- عرلياً لألس1ف – يِف مار  
٢٠١٥، أكثر من مليون أصيبوا لالكولرا، 
نتيجة تلوث مي1اه الرشب، أكثر من ثالثة 
مالي1ني نازح، البنية التحتي1ة يِف اليأن تم 
تدم1ر معظأها، املدار  ااملستش1فيات 
امثري1ة  ااملناط1ق  الحكومي1ة  ااملني1ة 
اامس1واق احتى املس1اآد لم تس1لم من 
القص1ف، آالف املغ1ا7 امرضي1ّة س1وف 
تحارب اليأنيني لس1نوات اعقود مقبلة، 
تحذي1رات امم1م املتح1د9 لش1أن ت1ردى 
امح1وال املعيش1ية، اتحذي1رات منظأ1ة 
امغذي1ة االزراعة لش1أن نق1ص الغذا ، 
اتحذيرات منظأة الصحة العاملية لشأن 
نق1ص الداا ، كأا تحذيرات اليونيس1يف 

لش1أن امطفال، كلها لم تجد آذاناً عرلية 
صاغية، يِف النهاية نس1أع لني العرب من 
يتحدثون ع1ن مصلحة الش1عب اليأني، 

عىل اعتبار أنهم أدرى لشعالها!!. 
أن  القا19ر9  دللوماس1ية  م1ن  آم1ُل 
تض1ع املصلح1ة العرلي1ة العليا ف1وق أي 
اعتب1ار، مصلح1ة اليأنيني كذل1ك، اممن 
أن  آم1ل  كأ1ا  ككل،  للأنطق1ة  القوم1ي 
تتج1ه الصياغة الس1عوديّة نحو مزيد من 
االندم1اج مع الش1عوب ملا فيه اس1تقرار 
امطأ1اع  أن  ذل1ك  مس1تقبالً،  املنطق1ة 
الرارآية تتعاظم، ال تس1تثنى أحداً، ا9و 
م1ا يوآب نرش عقي1د9 التس1امح اليا 
العك1ا، التكتالت اليا العكا، الوحد9 
الي1ا العكا، ليقرر اليأنيون مصر9م 
الس1وريون  يش1ا ان،  كأ1ا  لأنفس1هم 
أيض1اً، العراقي1ون كذلك، زم1ن الوصاية 
أَْصب1َح من امل1ايض، لم يعد يقبله1ا أفراد 
امرس9 الواح1د9، م1ا لالن1ا لامم1م الحر9 
املس1تقلة، الت1ي كان الش1عب اليأن1ى يِف 
1داً فيأا قبل  طليعته1ا، من1ذ أن كان موحَّ
داً فيأا لعد9ا،  الرساالت السأااية، اموحِّ
الحض1ار9  لفع1ل  فري1د9،  لرصوصي1ة 

الفريد9 أيضاً. 
*نقالً عن املرصي اليوم. 

لهذا نحن موقنون بالنصر
الدكتور إسماعيل محمد المحاقري 

س1ننترص؛ منّن1ا ال نقات1ل م1ن أآ1ل ناق1ة كأا 
كانت حرب البس1و  اليا مآل نزاع عىل حقول 
مش1ركة لينن1ا اليا م1ن أآ1ل اس1رداد ارضنا 
املغتصبة اال مآل أطأاع أي1اً كانت من آانبنا اننا 
نقاتل دفاعا عن أنفسنا من طغيان غر مسبوق يف 
التأريخ اإلنَْساني ادفعاً مطأاعه غر املتنا9ية عىل 
أرضنا امقدراتنا اما يسعى إليه من طأا 9ويتنا 

اتبديل ثقافتنا.
س1ننترص؛ مّن دينَنا اآأي1َع الرشائع اامعراف 
الدالي1ة تقف معنا تقات1ل يف صفن1ا ايقاتل معها 

التأريخ لكل ما آسده من ثوالت.
س1ننترص؛ مّن العدا لم يرك لنا جياراً فقد أعلن 
اأفت1ى ارّاج أنن1ا مجو  راافض ال نس1تحق أن 
نعي1ش كرم1ا  أح1راراً اأس1ياداً ع1ىل أرضنا اعىل 

مقدراتنا اأن نرتار طريقة حياتنا.
لق1د أرس1ل لامما كالل1ه لتأ1ار  االغتياالت 
لرموزن1ا امفكرينا اضباطنا التأار  التفجرات 
يف مساآدنا امستشفياتنا امعسكراتنا ايف أماكن 
تجأعن1ا ايف طرقاتن1ا، ا19ا 19و الي1و7 لطائراته 
يرتك1ب ألش1ع الجرائ1م يف ح1ق امطفال االنس1ا  

ااملريا  ايف حق امعيان املدنية. 
 لقد استجأع يف انتهاكاته ُكّل الجرائم املنصوص 
عليها يف القانون اإلنَْساني لأا يف ذلك ارتكاب آرائم 
اإلل1اد9 الجأاعي1ة ااملوت البط1ي ؛ لفعل الحصار 
املطبق ل1كل املنافذ البحرية االجوي1ة االربية اأنه 
لحس1ب ترصيحات علأائه يروض حرلاً مقدس1ة 
اأنه1م يتلذذان ا19م يش1ا9دان أطفالن1ا تأوت 

آوعاً؛ لفعل منع الحليب عنهم. 
إن1ه لفعل التج1ااز الفاضح لكل القي1م الدينية 
اامَْجاَلقي1ة ل1ل اقي1م الليربالية ذاته1ا يف صورتها 
املهذل1ة أَْصبَحت املواآهة لني 19ذا العدا الني تلك 
القي1م مفتوحة عىل ُكّل االحتأاالت؛ مّن االنتهاكات 
اصل1ت إىل حد التعّدي ع1ىل الحداد الدني1ا من تلك 
القيم التي تأثل الرشط امس1ايس الستأرار الحيا9 

لل إنها تأثل رشطاً الستأرار الطغيان ذاته. 
الدالي1ة  اإلنَْس1انية  املنظأ1ات  أَْصبَح1ت  لق1د 
الرملان1ات العال1م ترى يف تل1ك االنته1اكات تهديداً 
مب1ارشاً لوآود9ا القد اس1تنفدت مرزاناتها من 
املدا9نة ااملرااغة حتى اصلت إىل نقطة الصفر.

أَيْض1اً  اس1تنفد  الع1دا  مّن  اكذل1ك س1ننترص؛ 

مرزاناته اس1يوالته من الكذب اتس1ويق الذرائع 
اامع1ذار الدأ يأار  الكذب املكش1وف ااملتناقض 
مع لعضه البعض امع أفعاله القبيحة كذب يحأل 

دليَل 9وانه عند نفسه.
إنه يحاكي ل1ه اممنيات التي عجز عن تحقيقها 
ايس1قطها ع1ىل الوض1ع ال1ذي آل إليه م1ن العجز 
كدعوى البطولة االفدا  يف قصة الجندي السويدي 
ادع1وى امل1رشاع اإلنَْس1اني ادع1وى الصواري1خ 

اإليرانية!!!
اإن اكذالة الرشعية أَْصبَحت مكش1وفًة للعالم 
لع1د أن ظه1رت نوايا الع1دا االس1تعأارية مرضنا 
امقدراتنا امأراتنا البحرية العد ما ش1ا9د العالم 

حقيقة أاضاع املناطق »املحرر9« املأسااية. 
س1ننترص؛ منّنا اس1تطعنا أن نحبط ُمَرّططات 
الع1دا الت1ي لذل مآله1ا املاليني للنيل م1ن احدتنا 
الوطني1ة لأ1ا آس1دناه م1ن مواق1ف مع1رب9 عن 
أله1ى ص1ور الش1عور لاملس1ئولية االه1ى ص1ور 
اإلجو9 االتس1امح اتجس1يد قيم الرشاكة الوطنية 
إلع1اد9 لنا  الوطن الواحد املس1تجأع ل1كل اماني 
اطأوح1ات الش1عب اليأني لكل فئات1ه امكوناته 
السياسية ااالآتأاعية الوطن املجسد لقيم العدالة 

ااملواَطنة املتسااية. 
سننترص؛ منّهم يرا9نون يف قتالهم عىل املرتزقة 
م1ن ش1ذاذ امفاق مأ1ن ال 19دف لهم س1وى املال 
املدنا انحن نرا9ن عىل شبالنا الذين 9م أصحاب 
املس1تقبل ال1ذي يدافعون عن1ه امالك القي1م التي 
يقاتل1ون مآلها ش1باب 19م امكثر طه1راً اإيأاناً 
اامكثر تعلق1اً لقرآنهم ااطنهم اتأريرهم اامكثر 
معرف1ًة اإدراكاً لتبعات امراطر االستس1ال7 عىل 

1ة. مستقبل الوطن اكرامة امُمَّ
 ش1باٌب ليا فيهم عاآزاً اال جرف اليا فيهم 
مغ1راراً أَْا مرداع1اً أَْا مأآ1ورا تقود19م قي1اد9 
اس1تثنائية يف ش1جاعتها احكأته1ا ام1ا تحأل1ه 
من قي1م قياد9 حازت ع1ىل ثقة ش1عبها احبه لها 
ااس1تطاعت أن تستنس1خ املئ1ات م1ن القي1ادات 

االستثنائية السياسية االعسكري. 
س1ننترص؛ مّن غ1رار العدا اآرباته اس1تدعى 
فين1ا  االتح1دي ففج1ر  الع1ز7  ُكلَّ معان1ي  فين1ا 
الطاقات القتالي1ة االفكرية، فاس1تطعنا الصأود 
أم1ا7 مرتزقت1ه اآلت1ه العس1كرية مكث1ر من ثالث 
س1نوات ذاق جاللها مرار9 الهزيَأة ااالنكسار، اقد 
اس1تطعنا أَيْض1اً أن نتغلب عىل فارق قو9 الس1الح 

اامل1ال لأ1ا حّققن1اه م1ن إنج1از فك1ري لصناعة 
اتطوير أس1لحة الردع التي غّرت املعادلة لصالحنا 

اأفقدت العدا توازنه اأفشلت حسالاته. 
اقد كان للأش1ا9د البطولية التي تنقلها كامرا 
اإلعال7 الحرلي تأثر9ا الحاسم عىل صعيد املواآهة 
االعالمية فقد تولت تسويق نفسها عرب إعال7 العدا 
نفسه اأاصلت الحقيقة إىل ُكّل أصقاع العالم.

ايف املقال1ل اآد العدا نفَس1ه يس1ر إىل 9ااية 
الر1زي االرذالن غر قادر أن يج1د املررج مأا آل 
إليه الم يعد عناده س1وى للبحث عأا يس1تطيع له 

الرراج لأا  الوآه.
اأج1راً م1ن امله1م اإلش1ار9 إىل أن الش1عوب 
التي قبل1ت االستس1ال7 االرضوع 19ي امن يف 
اضعية أسوأ من الش1عوب التي اجتارت طريق 
املقام1ة أنه1ا ما زال1ت تعاني من عذال1ات الذل 
االتبعية اما زالت ترفل يف مشاكلها االقتصادية 
ااالآتأاعية االسياس1ية، ا19ذا لعكا الدال 
الت1ي نهجت طري1ق املقامة لق1د انترصت رغم 
التضحي1ات ا19ي امن تأل1ك زم1ا7 أمر9ا اقد 
تغلبت عىل أكثر مشاكلها امن تلك الدال فيتنا7 

اإيران االهند... إلخ. 
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 الباطل.. ليس هو الشيء الثابت يف الدنيا.. 
وال ُخلقت الدنيا لتكون موقعاً للباطل 

ِهيُْد الَقاِئُد  إن الهدى الذي س1ّطره الشَّ
-َساَل7ُ الله َعَليِْه- يف محارض9 11 ملزمة 
111 ]معرفة الله 11 الدر  الثالث عرش[ 
لينس1اب عىل القلوب أحىل من الش1هد، 
فيغس1لها مأا التصق لها م1ن ثقافات 
مغلوطة، ايعيد لها جش1وعها اجوفها 
مأ1ن جلقها، كأا 9و مطل1وب منها يف 
كت1اب الله، الذي ال يأتيه الباطل من لني 

يديه اال من جلفه.. 

الُقللْرآن.. هو كتاٌب للحياة كلها:لل
الَقاِئ1ُد  1ِهيُْد  الشَّ لن1ا  أاض1ح  لداي1ة 
-َس1اَل7ُ الل1ه َعَلي1ِْه- ل1أن تنااله لرشح 
لعض اميات من الُق111ْرآن الكريم أثنا  
محارضت1ه لي1ا عىل نأ1ط املفسين، 
حي1ث قال: ]اكالمنا حول اميات س1وا  
9ذه أَْا غر9ا، ليا عىل نأط التفس1ر، 
إنأا 9و كال7 أشبه يش  لاالستيحا  من 
اميات، احدي1ث حول اميات. التفس1ر 
املع1راف ل1ه نأ1ط مع1ني، ال1ه قواعد 

معينة[. 
الفت1ا إىل جط1أ اقع1ت فيه1ا كت1ب 
التفس1ر، اذلك منه1ا ال ترلط لني آيات 
الُق111ْرآن ال1ني ااقع الن1ا ، لتحصل 
االس1تفاد9 العظيأ1ة م1ن كت1اب الله، 
فقال -َس1اَل7ُ الله َعَلي1ِْه-: ]االكثر من 
التفاس1ر تجع1ل الفائد9 م1ن الُق11ْرآن 
الكري1م قليلة آداً، إذَا لم يرلط الُق11ْرآن 
الكريم لواقع النا ، إذَا لم يكن الحديث 
حول آياته ااس1ع، فإنه يف امجر يصبح 
كتال1اً ال أث1ر ل1ه اال فاعلية ل1ه يف حيا9 
الن1ا ، اال يف أنفس1هم. الُق111ْرآن 9و 
كتاب للحيا9 كلها، اكل أحداث الحيا9 ال 
يرلو حدث منها عن أن يكون للُق11ْرآن 

نظر9 إليه اموقف منه[. 

أغلب العرب.. ال يؤمنون بأنهم 
يف خطر إال عندما يقع الفأس يف 

الرأس:لل
1ِهيُْد الَقاِئ1ُد -َس1اَل7ُ الل1ه  تن1اال الشَّ
َعَليِْه- سلوكا من سلوكيات العرب، التي 
اش1تهراا لها، ا9و س1لوك يس ، يشبه 
س1لوك لني إرسائيل عندم1ا قالوا ملوىس 
-َس1اَل7ُ الله َعَليِْه-، لع1د أن أنجا9م الله 
اأجرآه1م م1ن البحر س1املني، لعد تلك 
املعج1ز9 العظيأة، انف1الق البحر، قالوا 
لجحود ش1ديد: )لن نؤمن لك حتى نرى 

الله آهر9(، فقال -َس1اَل7ُ الل1ه َعَليِْه-: 
]أالئ1ك النا  - ا9م أكثرن1ا - الذين ال 
يؤمنون لالرطور9 إال متى ما د9أتهم، 
ال يعألون االحتياطات الالزمة، ايعدان 
الع1د9 ملواآهة الرطر، اإنأا يس1وفون 
ايتناس1ون حتى يد9أه1م الرطر. قلنا 
أيض1اً: أن 19ذه إذَا كانت طبيع1ة لدينا، 
إذَا كانت حالة نفس1ية ثالتة لدينا فهي 
جط1ر9 آ1داً علين1ا؛ منها ل1ن تكون يف 
الدنيا، لل س1تكون يف امج1ر9 أيضاً، َمن 
19ذه حالت1ه، من 19ذا ااقع1ه 9كذا: ال 
يهتم لاإلعداد للرطر املحتأل فإنه أيضاً 
لن يهتم، الن يعد للرطر املتيقن[. 

اح1ّذر الناَ  من كلأ1ة ]عىس ما يف 
جل1ة[ الت1ي يقولونها مل1ن يحذر9م من 
جط1ر اليه1ود االنصارى، امؤّك1داً لأن 
النفسية التي يعش1ها الواحد منا 9نا يف 
الدنيا، 9ي النفس1ية التي س1وف يبعث 
لها ي1و7 القيام1ة، فقال: ]نح1ن نقول 
كلأت1ني؛ يف الدنيا نقول أم1ا7 الرطور9 
املحتألة: ]عىس ما يف جله[ ألسنا نقول 
9كذا؟ ]ع1ىس أن الباري س1يهلكهم[.. 
انق1ول أما7 الرط1ور9 املتيقن1ة: ]الله 
غف1ور رحي1م[ أليس1ت حال1ة ااحد9؟. 
يجب أن نراض أنفس1نا 9نا، نفس1يتك 
يف الدني1ا 19ي النفس1ية التي س1تحرش 
لها ي1و7 القيامة، س1تحرش أن1ت اأنت 
أن1ت، كأا لو قأت م1ن مرقدك الصباح، 
النفس1ية الت1ي كن1ت عليه1ا 19ي 9ي 
التي س1تبعث عليها ي1و7 القيامة ]ما يف 
جل1ة[ ]الله غف1ور رحيم[ تأت1ي الرلة 
اأن1ت لم تعد لها عد9 فتكون جلة كبر9 
آ1داً، ]الله غف1ور رحيم[ س1يأتي يو7 
القيام1ة اترى لأنه كان موضع الرحأة 
االغف1ران 9ن1ا يف الدنيا أن تتس1بب 9نا 
يف الدني1ا، فرى النا  أنفس1هم لأنه ال 
كلأة ]م1ا يف جلة[ اال كلأة ]الله غفور 

رحيم[ 9ي التي ستنفعهم[. 

أمثلة.. على بعٍض من ُمَخّططات 
اليهود والنصارى لضربنا:لل

اأاضح -َساَل7ُ الله َعَليِْه- لنا لاممثلة 
امع1دا   اس1تعداد  الكث1ر9 كي1ف 19و 
لرضلن1ا االقض1ا  ع1ىل اإلس1ال7، عرب 
مئات السنني من االستعداد االترطيط، 
انحن غافلون، ال ندري ما يُحاك ضدنا، 

كامتي:11

املثال األول:لل
ذك1ر -َس1اَل7ُ الله َعَلي1ِْه- ما حصل يف 
اسبانيا)امندلا سالقاً(، العد أن عاش 
املس1لأون فيها أكثر م1ن ثأانية قران، 
اس1تطاع اليهود االنص1ارى أجد9ا منا، 
ادمراا ُكّل يش  يتصل لاإلس1ال7، حيث 
ق1ال: ]فهم يعأل1ون آا9دين من زمان 
من مئ1ات الس1نني، لل للغ له1م الحال 
يف لعض مراحل التأريخ يف أس1بانيا لعد 
أن رضل1وا املس1لأني 9ن1اك، أرغأو9م 
يف امجر عىل تغير أس1أائهم, اأس1أا  
ألنائه1م، تغير امس1أا  اإلس1المية إىل 
أسأا  أُْجَرى أارلية، من نحو ]آورج[ 
انحو19ا.. أس1أا  أُْج1َرى؛ من1ه حت1ى 
املفردات اإلس1المية، املف1ردات العرلية، 
املفردات الُق11ْرآنية، املفاظ، 9م يران 
أنه1ا ت1رك ش1عوراً، أَْا أث1راً أحيان1اً قد 
يكون أثر ال شعوري، اأن 9ذا يبذر لذر9 
ارتب1اط داج1ل أعأ1اق النف1ا، فتهيئ 

اإلنَْسان لالستجالة يف أي زمن[. 

املثال الثاني:لل
الف1ت -َس1اَل7ُ الل1ه َعَلي1ِْه- إىل أنهم 
يعأل1ون ل1كل م1ا أات1وا من ق1و9 عىل 
أن تضي1ع كلأة)آه1اد( م1ن قام1و  
املس1لأني، فقال: ]فه1ذه جطور9؛ يغر 
االس1م، تغ1ر املصطلحات مهأ1ا أمكن 
كأ1ا اآدنا من تغي1ر كلأ1ة: ]آهاد[ 
انحو9ا. ملاذا يعألون 9م عىل أن تضيع 
كلأ1ة: ]آهاد[ من أاس1اط املس1لأني 
انحن املس1لأون ن1رى أنفس1نا نقرأ9ا 
كث1راً يف الُق111ْرآن الكري1م اال نتأث1ر! 
ألي1ا كذلك؟. 19م يران أن1ه اإن كنت 
امن تقرأ19ا اال تتأثر لها، لكن تكرار9ا 
عىل مسامعك سيرك أثرا الو كان أثراً ال 
شعوريا، أقّل ما يأكن أن يرك 9ذا 9و: 
أن يك1ون 19ذا املبدأ مقب1وال لديك، متى 
ما آ1ا  من يح1ركك، امتى م1ا اآدت 
اإلْمَكانيات لني يديك، أليا كذلك؟ أليا 
19ذا م1ا نج1ده يف أنفس1نا أحيان1اً متى 
م1ا اآدنا م1ن يتكل1م معن1ا، أَْا اآدنا 
م1ن يتحدث ع1ن ااقعن1ا، أَْا اآدنا من 
يعأل ع1ىل إحيا  9ذا املبدأ يف نفوس1نا، 
ألس1نا نتأث1ر؟. 19ذه الرط1ور9: 9م لم 
يكتفوا ل1أن يقولوا: 9ا9م امن يقرؤان 

الُق111ْرآن ال1م يتأث1راا ل1ه أَْا رلأا أنت 
ال تتأث1ر له، تأوت اأنت غ1ر متأثر له، 
لكن النك ما زال االن النك أيضاً س1يقرأ 
الُق111ْرآن اس1يجد فيه الكلأ1ات 9ذه: 

]آهاد.. آهاد.. آهاد..[ الخ. 

املثال الثالث:لل
أش1ار -َس1اَل7ُ الله َعَلي1ِْه- إىل الربث 
اليهودي الذي س1عى ايسعى إىل تغييب 
أع1ال7 آل البي1ت م1ن اس1ائل اإلع1ال7 
ااملنا19ج الدراس1ية، حيث ق1ال: ]حتى 
الرل1ط لامع1ال7، الرلط لامع1ال7 أيضاً 
عند19م قضية جطر9؛ الهذا رأينا نحن 
اأنت1م َآأيع1اً أن1ه كيف غي1ب الحديث 
ع1ن اإلما7 ع1يل اأ9ل البي1ت يف املنا9ج 
يف  عنه1م  الحدي1ث  اغي1ب  الدراس1ية، 
اس1ائل اإلع1ال7، اغي1ب الحدي1ث ع1ن 
آثار19م ع1ن طري1ق الثقافة، ال1م تبِد 
1ة يف  ازار9 الثقاف1ة يف أي لل1د - َجاصَّ
اليأ1ن - ا9تأاما لامث1ار آثار أعال7 أ9ل 
البي1ت!!؛ من الرلط لامع1ال7 أيضاً مهم 
آداً، إذَا ما رس1خ يف أنفسنا عظأة علم 
من أعال7 اإلس1ال7 املتكاملني االكاملني 
فع1الً، فلو كان مجرد اس1م ي1ردد عىل 
ألس1نتنا لك1ن قد يأت1ي من يجع1ل 9ذا 

االسم فاعالً امؤثراً[. 
1زاا لن1ا أعالم1ا  اأض1اف لأنه1م رمَّ
اش1رصيات ال ته1ش اال تنش، ال ترض 
اال تنف1ع، ا19م يدرك1ون 19ذا، فق1ال 
-َس1اَل7ُ الله َعَليِْه-: ]ا9ك1ذا رأينا كيف 
أنه يف منا9جنا الدراسية، اعىل شاشات 
اس1ائل  م1ن  غ1ره  ايف  التلفزي1ون، 
اإلع1ال7، نرى أعالما أُْج1َرى تقد7 لألمة، 
ايتحدث1ون عنه1ا كثراً يف املس1اآد، يف 
املعا19د, يف املراك1ز، يف الجامع1ات، ايف 
ُكّل م1كان. 19ذه امعال7 عن1د من يفهم 
ااق1ع امُّم1ة امن أن أمري1كا, أن اليهود 
ُكّل  يف  تقريب1ا  يتحكأ1ون  االنص1ارى 
يش ، يف الجوان1ب اإلعالمي1ة، الثقافية، 
الرلوي1ة، االقتصادي1ة، السياس1ية، يف 
الدال كله1ا يتحكأون فيها، ايتدجلون 
يف ُكّل صغ1ر9 اكبر9. 19م يعرفون أن 
تلك امعال7 ال تصنع شيئا؛ منه لو آسم 
يف نفس1ك ع1ىل أكرب م1ا يأكن مل1ا كان 
لاس1تطاعته أن يح1ركك، لي1ا فيه ما 
يحركك، إنأا 19ي - كأا يقال -: ]نأور 
للش1باب النض1ع  م1ن ارق[ فلنض1ع 

لألآيال نأوراً م1ن ارق، أعالماً ا9أية 
ال تق1د7 اال تؤج1ر، ال1و تكرر اس1أها 
آالف الس1نني لن تعأل شيئا يف النفو ؛ 
منه عندما تحاال أن تس1تيقظ اترآع 
إىل ذلك العلم لتس1تلهم منه ش1يئا تجده 
فارغا ال يأكن أن يكون فيه ما يدفعك[. 

األيادي اليهودية.. هنا يف اليمن:ل
أّكَد -َس1اَل7ُ الله َعَليِْه- عىل أن اليهود 
له1م اليد الط1وىل عىل سياس1ات اإلعال7 
العرل1ي لش1كل ع1ا7، االيأني لش1كل 
الدراس1ية  املنا19ج  اكذل1ك  ج1اص، 
اليأنية، فتس1ا ل قائال: ]مت1ى رأينا يف 
اس1ائل إعالمنا حديثا عن اإلما7 الهادي 
اعن أثره يف اليأن؟ متى سأعنا لرامجاً 
تتح1دث عن أجب1اره اس1رته الحأيد9 
اما عأل1ه من أعأال عظيأ1ة يف اليأن 
ايف أاساط اليأنيني ايف 9دايتهم؟ ا9م 
م1ن كان القرامطة قد عبثوا لأفكار9م، 
االباطني1ة، القاي1ا كث1ر9 م1ن اليهود 
كانت ما تزال يف مرتلف مناطق اليأن؟ 
ال حدي1ث عن1ه إال لأا ي1يس ، ال حديث 
عنه إال لتعسف لأا يقدمه ناقصاً[. 

مس1تغرلاً من اصول اممر لالس1فر 
يبح1ث  أن  اليأ1ن  يف  9ن1ا  اممريك1ي 
ايس1تفس ارا  مراك1ز التعليم الزيدية 
تحدي1داً، احذر -َس1اَل7ُ الل1ه َعَليِْه- من 
الس1كوت عن مقاامة أعدا  الله، حيث 
قال: ]لو س1كتنا 9ل سيسكتون أالئك؟ 
لن يس1كتوا.. إذَا ما س1كتنا س1يقولون 
أيضاً: 9ذه املدرس1ة أيض1اً إر9الية، 9ذا 
الكت1اب إر9ال1ي، افعالً ن1رشت لعض 
ظ1ل  اممريك1ي  الوف1د  ل1أن  الصح1ف 
يس1تفس عن مدار  تحفيظ الُق11ْرآن 
اأغلقت لعض املدار !!. اس1تفس عن 
]مركز لدر[، مدرس1ة زيدية يف صنعا . 
ق1د نتوق1ع لبس1اطة تفكرن1ا أن1ه إذَا 
سكتنا - أفضل نسكت - قد نتوقع أنهم 
سيس1كتون؟.. ال. الس1كوت سيدفعهم 
إىل أن يعأل1وا للحص1ول ع1ىل تن1ازالت 
كثر9 أُْج1َرى، ايعألوا ليصلوا إىل رضب 
أشيا  أُْجَرى، لن يسكتوا، يجب أن نفهم 
19ذا: لن يس1كتوا الن يتوقف1وا إال متى 
ما تحّركنا نح1ن ارصجنا يف اآو9هم، 
سيس1كتون اسيتوقفون، أما إذَا سكتنا 
فالرطور9 9نا، الرطور9 البالغة 9نا. 

}َوَرأَُوا اْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم اْلَْس�بَاُب{ ُكّل الوس�ائل 
تتقطع فيما بينهم، تحصل حرسات عظيمة، ولكن يف أي 
طرف حكاها الله سبحانه وتعاىل؟ وعن من؟ عن الكبار 
أم عن الصغار؟ الصغار هم من س�يكونون أكثر أس�فاً 
وندماً }َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا{ عندما رأوا أولئك تربأوا منهم 
يف هذا املوقف الصعب، وعرفوا بأنهم أضلوا أنفس�هم ملا 
اتبعوهم يف الدنيا, يوم كانوا متبعني لهم يف الدنيا؛ بسبب 
اتباعه�م لهم يف الدنيا، ورأوا بأنهم ال يمكن أن ينفعوهم 
ب�يء يف ذلك املوقف الرهيب، بل يتربأون منهم، يعلنون 
تخليه�م عنهم يف ذلك املوق�ف الصعب، تحصل حرسات 

ش�ديدة، فيقول ماذا؟. }َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا َلْو أَنَّ َلنَا َكرًَّة 
َفنَتَ�رَبَّأَ ِمنُْهْم{ ليت لن�ا كرة: نرجع إىل الدني�ا مرة ثانية 
نرجع }َفنَترََبَّأَ ِمنُْهْم َكَما ترََبَّأُوا ِمنَّا{. ال يوجد هناك رجعة 

نهائياً. ]معرفة الله 1 الدر  العارش[
تتحدث هنا مع الناس وتقول لهم: الوهابيون يضلون 
الناس، يجب أن نتعاون يف أن نحافظ عىل عقائدنا، كلمة 
]عقائدنا[ كلمة ليس�ت مهمة ج�داً مثل أن نقول نحافظ 
ع�ىل أموالنا، أَْو نحافظ عىل مصالحنا, وأش�ياء من هذه، 
يتحّرك الناس وس�يبذلون أمواالً كثرية إذَا ما تش�اجروا 
عىل يشء ال يس�اوي نصف ما يبذلونه من مال, فيبذلون 

أمواال كث�رية، ويتعادون، ويع�ادي بعضهم بعض وإن 
كانوا أُْس��َرة واحدة، لكن أن يقفوا بنصف هذا الشعور 
أَْو بربع هذا الش�عور م�ع أعداء الله املضل�ني، أبداً, ال.. 
ال يحص�ل ه�ذا. قد يكون مس�تعداً أن يعط�ي مئة ألف 
وخصم�ه يعط�ي مئة أل�ف ري�ال للحاكم الفالن�ي، أَْو 
ل الفالني، لكن هات ألف ريال نش�ري به أرشطة  للمقوَّ
ننرشها يف س�بيل الله لنبني للن�اس العقائد الصحيحة، 
اللف هذا هو غري مس�تعد أن يعطيه حتى وإن كان هو 
يف الخري من س�يكون ضحية لض�الل أولئك.. ]معرفة 

الله 1 الدر  العارش[

مقتطفاٌت نورانية
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امرلعا  االرأيا

العدد

ج1 آأادى امجر9 ج19193
7 مار  ا7201

)377(
عربي ودولي 

 فيما نائبه يؤكد أن زمن إدانة الكيان في األمم المتحدة انتهى 

 التربية: 9 شهداء و603 جرحى من طالب المدارس خالل 2017.. 

 : متابعات:
أعلنت حركة »حأا  عن رفضها 
لكل أش1كال اأنأاط التطبيع يف 9ذه 
ة،  املرحلة الحساس1ة من عأ1ر امُمَّ
االذي يش1أل ُكّل مج1االت انواحي 
ااالقتصادي1ة  السياس1ية  الحي1ا9 

االثقافية االرياضية. 
اأَّك1دت الحرك1ُة يف ليان صحفي 
له1ا، أم1ا الثالث1ا ، أن ش1عبنا لن 
يغفر الن يس1امح ُكّل من يطبع مع 

االحتالل اإلرسائييل. 
يتن1اىف  التطبي1ع  أن  اأضاف1ت، 
م1ع إراد9 الش1عوب ايتناق1ض مع 
رغبته1ا الرافضة إلقام1ة أية عالقة 
م1ع االحت1الل، أَْا القب1ول لوآ1وده 
يف فلس1طني، لش1كل يعت1رب إج1الالً 
لاملوق1ف الس1يايس التأريري - لتلك 
امي  لالحت1الل  الراف1ض   - ال1دال 
ش1كل من أش1كال العالقة معه فضال 

عن ترشيع اآوده. 
اأاضح1ت أن كس حاآ1ز العدا  
مع االحتالل لأشكال مرتلفة يتوازى 
مع محاالة تشويه املقاامة، الشكل 
يتقاطع مع س1عي دال1ة االحتالل إىل 
التس1ليم لوآود19ا االتطبي1ع معها 
ليكفيه1ا 9اآ1ا ال1زاال ايأكنه1ا 
م1ن االس1تأرار يف القأ1ع االتنكي1ل 

االتهويد. 
إىل  دعوتَه1ا،  الحرك1ة  اآ1ّددت 
1ة ملواصلة رف1ض االحتالل اعد7  امُمَّ
االعراف لرشعيته االتطبيع معه من 
أآ1ل مصال1ح متو9أة عىل حس1اب 
الشعب الفلسطيني اآالمه احقوقه. 

اثّأن1ت الحركة مواقَف الش1عوب 
الرافض1ة للتطبي1ع، داعي1ًة إيا19ا إىل 
التأسك لهذا املوقف الوطني الرشيف 
االضغط عىل الحكومات التي تحاال 
إقامة عالقات م1ع االحتالل من لوالة 

التطبيع. 
اأعرلت الحركة عن ثقتها لشعوب 
الت1ي  ااإلس1المية  العرلي1ة  اممت1ني 
كانت اال زالت استبقى حصنًا منيًعا 
ترفض اآ1ود 9ذا الكي1ان عىل أرض 
فلسطني فضالً عن التطبيع معه. 

اأش1ادت حأ1ا  ل1دار الحرك1ة 
 )BDS( العاملية ملقاطعة دالة االحتالل
االتي لدأت أ9دافها ااس1راتيجياتها 
تحظ1ى لدع1م ااس1ع عىل مس1توى 
الظل1م  مواآه1ة  يف  ل1أرسه  العال1م 

امح1ارص9 قه1ر االحت1الل للش1عب 
الفلس1طيني، م1ا صعد م1ن الهجأة 
عليه1ا اع1ىل نش1اطها  اإلرسائيلي1ة 

لهدف محارصتها اتحجيأها. 
ميدانياً أظهر تقرير أصدرته ازار9 
الفلس1طينية  العايل  الرلي1ة االتعليم 
عرب اإلدار9 العام1ة للأتالعة امليدانية، 
انته1اكات  ح1ول  الثالث1ا ،  أم1ا 
االحتالل اإلرسائييل لحق التعليم جالل 
الع1ا7 املايض، أّن تس1عة م1ن الطالب 
ارتقوا شهدا ، فيأا للغ عدد الجرحى 
603 من الط1الب، ا55 م1ن املعلأني 
ااإلداري1ني. كأ1ا لل1غ ع1دد املعتقلني 
من الطالب ااملعلأني ااملوظفني 311 

معتقالً. 
اأظه1ر التقري1ر، تع1رض ج027ا 

طالب1اً اطالبة اج2ج9 معلأاً امعلأة 
اموظف1اً العت1دا ات م1ن قب1ل قوات 
االحتالل، أس1فرت عن سقوط شهدا  
اآرحى ااعتق1االت افرض اإلقامات 

الجربية. 
مدرس1ة  5ج  تع1رض  آان1ب  إىل 
العت1دا ات قوات االحت1الل اإلرسائييل 
لواق1ع 352 اعت1داً ، تنوع1ت م1ا لني 
اقتح1ا7، اإط1الق الرص1اص الح1ي 
ااملطاط1ي، اقنال1ل الغ1از االصوت، 
اإلحاق أرضار اجسائر مادية لها. 
 اافقاً لتقرير الوزار9 فقد فرضت 
قوات االحت1الل الحبَا املنزيل عىل 16 
ش1رصاً، منهم 12 طالب1اً، امعلأتان 
امدي1ر مدرس1ة ت1م حبُس1ه مرت1ني 

لالقد . 

حماس: التطبيع مع االحتالل جريمة ال ُتغتفر ومحاولٌة يائسة لتزوير وعي األمة

الرئيس األمريكي يهدد الفلسطينيني ويعلن أنه سيشارك يف افتتاح 
السفارة األمريكية بالقدس املحتلة

 : وكاالت

قال الرئيُا اممريك1ي دانالد ترامب، أما 
الثالث1ا ، إنه رلأ1ا يس1افر إىل إرسائيل الفتتاح 

السفار9 اممريكية يف القد  املحتلة. 
الحس1ب اكال1ة رايرز قال ترام1ب، لينأا 
كان نتنيا9و يقف إىل آ1واره يف البيت امليض، 
إنه ي1در  القيا7 لأا قد تك1ون ثاني زيار9 له 
إىل الق1د  كرئي1ا، حي1ث أعلن1ت الرارآية 
اممريك1ي يف اقت س1الق تحديد ماي1و القاد7 

موع1داً لنق1ل الس1فار9 اممريكي1ة إىل القد  
املحتل1ة تطبيق1اً لق1راره لاعتبار19ا عاصأ1ًة 

للكيان الصهيوني. 
اأض1اف ترام1ب “نتطل1ع إىل املس1تقبل. إذا 

أمكنني ذلك فسأفعل”. 
لأنه1م  الفلس1طينيني  ترام1ب  19ّدد  كأ1ا 
ل1ن ينعأ1وا لالس1ال7 إذا ل1م يقبل1وا لالع1ود9 
للأفااض1ات القائأ1ة ع1ىل أن تك1ون القد  

املحتلة عاصأة إلرسائيل. 
اق1ال ترام1ب مراطب1اً الفلس1طينيني 
“إذا ل1م تع1وداا للأفااضات فل1ن تجداا 

السال7”. 
أّم1ا مايك لن1ا نائب ترامب فج1دد التأكيد 
ع1ىل تبنّي لالده للكي1ان الصهيوني امنع إدانة 

الكيان أَْا مهاآأته يف اممم املتحد9. 
اأَّك1د لنا جالل حديثه عىل متانة العالقات 
ل1ني الوالي1ات املتح1د9 اإرسائي1ل، مش1راً إىل 
أن الرئي1ا ترام1ب »اع1د لالوق1وف إىل آانب 
إرسائي1ل ض1د مع1اَدا9 الس1امية ع1ىل املسح 

العاملي«. 
اأضاف أن »أيّا7 لو7 إرسائيل امهاآأتها يف 

اممم املتحد9 الت«. 

األمم املتحدة: 
التطهري العرقي ضد 

الروهينغا املسلمة يف 
ميانمار مستمر

 : متابعات:
أدان1ت امَُمُم املتحد9 اس1تأراَر التطهر العرقي 
للرا9ينغا املس1لأة يف ميانأار، احألة »الر9يب 
االتجوي1ع املأنهجة« املس1تأر9 9ناك لحأل 9ذه 

امقلية عىل النزاح إىل لنغالدش. 
اقال مس1اعُد اممني العا7 لألمم املتحد9 لحقوق 
اإلنس1ان، اندرا غيلأ1ور، أما الثالث1ا : »التطهر 
العرقي للرا9ينغا مس1تأر، احكومة ميانأار تكرر 
عىل مسامع العالم أنها مس1تعد9 لعود9 الرا9ينغا، 
فيأ1ا تواصل ق1وات أمنها ترحيله1م إىل لنغالدش«، 
مضيف1اً أن »طبيع1ة العن1ف ق1د تغرت م1ن القتل 
املحأو7، إىل حألة أقل حد9 من الر9يب االتجويع«. 
ااعت1رب غيلأ1ور أن1ه »م1ن غ1ر ال1وارد« أن 
يتأكن أي م1ن الرا9ينغا من الع1ود9 إىل ميانأار 
يف املس1تقبل القريب، اأنه »من املس1تحيل ضأان 
عود9 آمنة االئقة امستدامة يف الظراف الرا9نة«. 
اّفر نحو 700 ألف من أقلية الرا9ينغا املسلأة 
من االية راج1ني يف ميانأار إىل لنغالدش املجاار9 
منذ أغسطا املايض، إثر عأليات عسكرية شنها 
الجي1ش، اال يزال مئات الرا9ينغا يعربان الحداد 

إىل لنغالدش أسبوعياً. 
ااّقع1ت ميانأ1ار النغ1الدش اتّفاق1اً إلَع1اَد9 
الالآئني إىل ش1أايل راجني، لك1ن عأليات إعادتهم 

لم تبدأ لعُد. 
اير1ىش الكثر م1ن الرا9ينغا م1ن العود9 إىل 
ميانأ1ار، حي1ث تعرض1وا للعنف اعان1وا التأييز 
لعقود عىل أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية. 
العضهم لم يعد لديهم مكان يعودان إليه لعد 

إحراق قرا9م جالل حألة الجيش اممنية. 

اشتباكات بني الشرطة ومحتجني ضد دفن 
النفايات النووية يف فرنسا

 : متابعات:
اندلع1ت اش1تباكاٌت لني الرشط1ة الفرنس1ية امعاريض م1رشاع دفن 
النفايات النواية ش1أال رشق فرنس1ا، أما الثالثا ، لعدما احتشد املئات 
من النشطا  يف مسر9 رغم القرار الذي اترذته السلطات لأنع التظا9ر. 
اتجّأع نحو 300 متظا9ر يف مس1ر9 لني منطقتي »لور« ا«ماندر-ان-
ل1اراا« حيث يق1ع موقع الطأر، الذي ش1هد قبل عرش9 أي1ا7 عألية إآال  

قسي لنحو 15 شرصاً، كانوا يشغلون املنطقة. 
اتضّأ1ن آ1دال التظا19ر9 الرس1أي نقاش1ات ل1ني لج1ان املعارضني 
املرتلف1ة امس1ر9 يف اتج1اه املوقع، ال1ذي أج1يل، إَضاَفة إىل إنش1ا  »لرج 

مراقبة« عىل حداده. 
يُذَكُر أنه يف عا7 اجج1، تم اجتيار املوقع يف منطقة »لور« إلنشا  مقرب9 
تحت امرض لطأر عىل عأق 500 مر، نفايات نواية 9ي امكثر إش1عاعية 

أَْا مد9 صالحيتها طويلة. 
امن1ذ إع1الن املرشاع، تصاع1د عدد التظا19رات املعارضة ات1م اللجو  
إىل القض1ا  ملن1ع لد  العأل ايف أغس1طا املايض، أس1فرت مواآهات لني 

املعارضني االرشطة إىل إصالة ستة أشراص. 
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معاذ الجنيد
ق���ام���وا ع��ل��ى ُزَم�������ِر ال���ظ���ام وأق��س��م��وا

وُي��ح��رم��وا ال���ح���رام  ال��ب��ي��ت  ي��دخ��ل��وا  أن 
هنا  ) أم��ري��ك��ا   ( ج���ب���روت  ع��ل��ى  داس������وا 

وم���ض���وا ل���س���اح���ات ال���وغ���ى ل��ُي��ت��رِج��م��وا
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كلمة أخيرة

مجرم حرب يف ضيافة 
حكومة صاحبة الجاللة

باختصار يريدون أن نكوَن يف صف العدوان 

 د. أحمد عبداهلل الصعدي
املتوحش  الح�رب  يحلُّ مجرُم 
الع�دوان  مملك�ة  عه�د  ويل 
الس�عودي ووزيُر دفاعها ضيفاً 
مهاب�اً مرحب�اً به ل�دى حكومة 
الحكوم�ة  الجالل�ة،  صاحب�ة 
الربيطاني�ة، َودع�ك م�ن جمل�ة 
أَْو ق�د تقولُه�ا رئيس�ة  قالته�ا 
ال�وزراء ترييزا م�اي تطلب فيها 
ع�ى اس�تحياء بتس�هيل دخول 
املس�اعدات اإلنَْس�انية لليمنيني، 
فه�ذا محُض نف�اق؛ ألن�ه بينما 
تس�تضيُف لندن وزيَر دفاع السعودية تستمر حكومة صاحبة 
الجاللة بتقديم السالح واالستشارات واملعلومات االستخبارية 
لق�وى الع�دوان للمزي�د من قت�ل اليمني�ني َوإح�كام الحصار 
عليهم ويتفانى ُدبلوماس�يوها؛ لتلميع وجه املعتدي السعودي 

واإلماراتي يف املنابر الدولية بل والتغني بإنَْسانيته. 
كتبْت يف األسابيع املاضية صحيفٌة بريطانية 

محمد أمين عزالدين
ُم الي�وَم الش�هداُء حياتَه�م رخيص�ًة يف   يق�دِّ
س�بيل الله، ثم يف س�بيل هذا الوط�ن، الذي يعتز 
الجميُع باالنتماِء له، وال يدرك أهميته الحقيقيَة 
والحي�اة املس�تقرة في�ه إال َمن يعي�ُش اليوَم يف 

مناطق سيطرة املحتل.. 
ورغم ه�ذا كله ال يزال الكثريُ ممن يعيش�ون 
أوس�اطنا يتعاَمون عن تضحيات أبطال الجيش 
واللجان، وكأنَّهم يف نظرهم مجرد شقاة يعملون 
لصالح فالن أَْو جماعة بعينها، ال أنّهم شهداؤنا 
َجميع�اً، ومن حقه�م علينا تقدي�ُر تضحياتهم 

والحفاظ عى انتصاراتهم. 

يتجاهل الكثري أن العدوان هو السبُب الرئيُس 
يف مختلف األزمات، وي�رون عى التأجيج من 
الداخ�ل رغ�م ُكّل الجه�ود الجادة نح�و إصالح 
الوض�ع املعييش ق�در اإلْم�َكان، وهم أم�ام ُكّل 
إش�اعة من املس�ارعني لنرشه�ا والرتويج لها، 
وي�ا لي�ت ونقدهم يف بع�ض الجوان�ب من أجل 
التصحي�ح فنح�ن وإياه�م مع ذلك وم�ع دعوة 
القيادة السياس�ية والحكومة ملحاربة الفس�اد 
والحزم يف ه�دا األمر... وال خريَ فينا إْن لم نقلها 

وال خريَ فيهم إْن لم يسمعوها.. 
إنهم يريدون من�ا باختصار أن نكوَن يف صف 

العدوان.. وهذا محاٌل..!! 
يري�دون التطبيل والتصفي�ق لكل من جّربهم 
الش�عُب خ�الل عق�ود من 
الزمن، وهذا كس�ابقة غري 
ممكن، كي�ف وأولئك اليوم 
املخلص�ة  الع�دوان  أدوات 
يف حصار ش�عبهم وتدمري 

بالدهم..!! 
 

لهؤالء نقول:
لي�س أمامنا م�ن خيار 
األم�ام  نح�و  امل�ي  إال 
واالستعانة بالله والتوايص 
بالحق والصرب والفرج من 

الله. 
وعهٌد منا لكل َمن ملسنا 
منهم الصدَق يف قيادة البالد 
وإدارة الدول�ة بمس�ؤولية 
أْن ال نخذَله�م أَْو نرتَكه�م 
يف منتص�ف الطريق، ليس 
فض�الً منا وال منّ�ة، وإنما 
هذه مس�ؤوليتُنا األخالقية 
والوطني�ة الت�ي ينبغي أن 
جانبه�م،  إىل  به�ا  نق�وَم 
ونحرص أن نلقى اللَه وقد 
قمنا بها بصدق وإخالص.. 
َم�ن  اللَّ�ُه  نَّ  »َوَليَن�ُرَ

ُه«.  يَنُرُ

الطريق إىل األقصى 

مازن الصوفي
م�ن  الكث�ريَ  ت�راوُد  أس�ئلٌة   
املثقف�نَي الع�رب ح�ول كيفي�ة 
تحري�ر فلس�طني م�ن االحتالل 
الصهيون�ي، وم�ا ه�و الس�بيُل 
األرايض  الس�تعادة  األنس�ُب 

الفلسطينية. 
طري�َق  اخت�ار  َم�ن  هن�اك 
الس�الم، ما تس�مى بمفاوضات 
الس�الم يف الرشق األوس�ط، لكن 
ه�ذه الطري�ق أرّضت بالقضي�ة 
الفلس�طينية أكثر مما خدمتها، 
ولم تحق�ق أي إنجاز يُذَكُر خالل 
الخمسني عاماً، عدا أنها ساعدت 
يف إطالة أمِد االحتالل الصهيوني 

ال أكثر وال أقل.. 
اليمنيون أدرك�وا أنه ال يمكن 
تحرير القدس إاّل بعد أن تتخّلَص 
الش�عوُب العربي�ة م�ن األنّظمة 
يف  املرتهن�ة  والق�وى  العميل�ة 
أحضان األمري�كان، وأن املرحلَة 
ال�دور  وأن  حّساس�ة وخط�رة، 
اآلن ه�و للش�عوب، ع�ى أمل أن 
تتَح��ّرك يف وج�ه َم�ن تالعب�وا 
بالقضي�ة املركزي�ة مقابل فتات 
من امل�ال، فهبَّ الش�عُب اليمني 
هبًة واحدًة ورفض ُكّل من ارتهن 
ألي مرشوع أجنبي وش�ّكل هذا 
للصهاين�ة، كما  إقالق�اً  الوع�ي 

تحدث دبلوماسيون يهود.. 
مم�ا  اس�تاءوا  األمري�كان 
أن  وأدرك�وا  اليم�ن،  يف  يح�ُدُث 
ُجنَْد الق�دس قادمون من هناك، 
فأوكل�وا املهم�َة إىل أذنابه�م من 
الع�رب، وطلب�وا منه�م االنتقاَم 
من هذا الش�عب الحر، وَسعاَن 
م�ا اس�تجاب ُرعاة اإلب�ل ألوامر 
أس�يادهم وش�نّوا عدواناً شامالً 
استهدف ُكّل ما له عالقة أَْو صلة 
بالحي�اة، إاّل أن الش�عَب اليمني 

أثبت أن قوتَه بالله أعظم.. 
 التخلُُّص م�ن صهاينة العرب 
الصحي�ح  االتج�اه  يف  خط�وٌة 
إىل  الوص�ول  طري�ق  لتأم�ني 
الق�دس، فعى الش�عوب العربي 
أن تَض�َع هذه الخط�وَة يف قائمة 
�َل بط�رد  أولوياته�ا؛ لك�ي تعجِّ
االحت�الل من أوىل القبلتني وثالث 

الحرمني الرشيفني.. 

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   


