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 : خاص
للُقـــوَّحت  حل سـايُّ  حملتحـاُث  أّكـــَا 
حملسـلحة، حلعايا يحيى رسيـع، أن حلفرتحِت 
حلقاىمـَة ستشـهُا عاليـاٍت عسـك يًّة »لم 
تنّفـــذْ مـن قبـل« يف إطـار تطـّور قارحت 

حلجيش  حللجان حلشعبيّة. 
 قـال رسيـع يف مؤتا  صحفـي عقاه، 
أمس حلسـبت: إن »حمل للَة حلقاىمَة ستشهُا 
عالياٍت نوعيًة لم تُنّفــذ من قبُل  سـتاثل 
تحـوالً مهاـاً  ىقيقاً يف تأريـخ حملع كة مع 

حلعا «.
 أضاف أن حستقاح3 حلعاّ  مل تِزقة ألانب 
» ال سـياا مـن ى ل أا يقية« لن يسـاعا 
حلعـاّ  يف أي يشء،  لن يضيف إال مزياحً من 

حلخسائ  يف صفواه. 
 يأتـي ذلك بعا أقل من شـه  من إعالن 
حلعايـا يحيـى رسيع عـن حمتـالك حلجيش 
صوحريـَخ  ملنظومـات  حلشـعبيّة   حللجـان 
لايثة،  عا بالكشـف عنها خـالل حمل للة 
حلقاىمـة، إ8 لانب حمتـالك أليال متطورة 
مـن حلطائـ حت حملسـرة،  بالـذحت طائـ ة 

»قاصـف 3K« حلتـي ىخلت خـط حملوحلهة 
مطلع 8ذح حلعا3. 

 كان حملتحاث حلعسـك ّي أعلن أَيْضاً عن 
باحيـة »عا3 سـالح حلجو حملسـّر« كشـعار 
احً بتطورحت كبرة  للعا3 حلقتايل ب301، متوعِّ

يف مجال حلتصنيع حلعسك ّي. 
حلعاطفـي  حللـوحء  حلااـاع   كان  زيـُ  
قـا رّصح أَيْضـاً يف  قـت سـابق أن حمل للة 
حلقاىمة ستشـهُا تطـورحٍت كرد يف قارحت 
حلجيـش  حللجـان،  أنهـا سـتكون م للًة 

8جومية. 

أخبار

 العدوان شن 718 غارة أسفرت عن استشهاد وإصابة 205 مدنيين بينهم نساء وأطفال:

 بلغ عدد الخروقات 4621 خرقًا منذ سريان االّتفاق:

متحدث الجيش: املرحلة القادمة ستشهُد عملياٍت نوعيًة 
»لم ُتنّفــذ من قبل«

صرعى وجرحى من الجنود السعودّيني 
بكمني نوعي و4 صواريخ »زلزال1« 

تضرب تجمعاتهم يف جيزان
 :  الحدود

نّفـــذت ُقــوَّحُت حلجيش  حللجان حلشـعبيّة، أمس حلسـبت، 
عاة عاليات نوعية، يف لبهة ليـزحن،  رحء حلحا ى،  تكبّا ايها 
ليُش حلعاّ  حلسعوىّي  م تِزقته خسائَ  برشية  ماىية ااىلة. 
 أاـاى َمْصــَاٌر َعْسـَكـِ يٌّ لصحيفة حملسـرة بـأن ُقــوَّحت 
حلجيش  حللجان حلشـعبيّة أطلقت 8 صوحريخ من نوع »زلزحل1« 
 َعـَاىحً مـن قذحئف حملااعيـة عىل تجاعات للجنوى حلسـعوىينّي 
 حمل تِزقة يف لبل أ3 بي يس  قبالة حلخوبة.   أّكــا حمَلْصــَاُر حن 
حلصوحريخ  حلقذحئف لّققت إصابات ىقيقة أسَفَ ت عن مرصع 

 إصابة حلعرشحت من حلجنوى حلسعوىينّي  حمل تِزقة. 
لـاء ذلـك اياا سـقط عـاٌى مـن حلجنـوى حلسـعوىينّي قتىل 
 ل لى، لـ حء  قوعهم يف كاني 8نايس محكـم قبالة لبل أ3 
بـي يس، إذ حنفج ت بهم عبوة ناسـفة زرعتها  لاة حلهناسـة 

حلعسك يّة. 
 بالتزحمن، سـقط ثالثٌة من م تِزقة حلجيش حلسـعوىّي قتىل 
 ل لى، ل حء رضبات مسّاىة حستهااتهم بها  لاة حلقناصة 

حلتابعة للجيش  حللجان رشق لبل حلا ى. 
با ر8ـا، رضبـت مااعيـُة حلجيـش  حللجان عـاة تجاعاٍت 
للا تِزقـة رشق لبل لحفـان،  رشق حلـا ى، محّققة إصاباٍت 

ىقيقًة، أ قعت قتىل  ل لى يف صفواهم.

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة وتدمري آليتني بكمائَن 

نوعية يف الجوف
 : الجوف

نّفـــذت ُقــوَّحُت حلجيش  حللجان حلشـعبيّة، أمس حلسـبت، 
عـاة عاليات عسـك يّة متنوعـة يف عاى من لبهـات محااظة 
حلجوف،  سقط خالل تلك حلعاليات عرشحٌت من عنارص م تِزقة 

حلعا حن حأم يكي حلسعوىّي قتىل  ل لى. 
افـي ماي ية خب  حلشـعف، تكبّا م تِزقُة حلعا حن خسـائَ  

ماىيًة  برشيًة ل حء  قوعهم يف عاة كاائَن نوعية. 
 أ ضـح َمْصـــَاٌر َعْسـَكـِ يٌّ لصحيفة حملسـرة أن عبوتني 
ناسـفتني زرعتهاا  لاُة حلهناسـة حلعسـك يّة حلتابعة للجيش 
 حللجان حلشـعبيّة حنفج تا باجاوعتـني من م تِزقة حلعا حن، يف 
منطقة أسـط ، باملاي ية، ما أسـَفَ  عن سقوط عاى من حلقتىل 

 حلج لى يف صفواهم. 
لاء ذلـك اياا تـم تامرُ آليـة للا تِزقـة يف منطقة صرين 
بكاـني ثالـث، بوحسـطة عبـوة ناسـفة أخـ د زرعتهـا  لاة 
حلهناسـة حلعسـك يّة،  أسـَفَ  تامر حآللية عن مرصِع  إصابة 

لايع َمن كانوح عىل متنها. 
 يف منطقة حلخليفني باملاي ية ذحتها، تاّكنت ُقــوَّحت حلجيش 
 حللجان حلشـعبيّة من إعطاب معال رشـاش مل تِزقـة حلعا حن، 

 ذلك بوحسطة قصف مسّاىة ملااعية حلجيش  حللجان. 
 يف ماي ية حملتون، تاّكنت ُقــوَّحُت حلجيش  حللجان حلشـعبيّة 
من إعطاب آلية للا تِزقة يف منطقة صف  حلحنايا بجبهة لا3. 

12 هجوماً لسالح الجو املسرّي وتدمري 95 آلية وتنفيذ 1695 عملية قنص خالل يناير الفائت

العدو يواصُل خرق اّتفاق الحديدة والقـوات املسلحة تطالب 
األمم املتحدة بتحديد الطرف املعرقل

 : خاص
أعلنـت حلُقـــوَّحُت حملسـلحُة، أمس 
حلسـبت، عن إلصائية أ ليـة لج حئم 
حلعـا حن حأم يكـي حلسـعوىّي بحـق 
حليانيـني، خالل شـه  يناي  حملنرص3، 
حلتـي نّفــذتها  حلنوعيـة   حلعاليـات 
ُقـــوَّحُت حلجيش  حللجان حلشـعبيّة يف 

مختلف حلجبهات. 
 أاـاى حلناطُق حل سـاي للُقــوَّحت 
حملسـلحة، حلعايـا يحيـى رسيـع، يف 
مؤتاـ  صحفي، بـأن قـود حلعا حن 
مناطـَق  عـىل  غـارًة   718 نّفـــذت 
متف قـٍة، خـالل حلشـه  حلفائت،  أن 
حلغارحت أّىت إ8 حستشهاى  ل ح 305 

موحطنني بينهم نساء  أطفال. 
 أشـار رسيـع إ8 أن عاَى حلشـهاحء 
حملانيني حلذي ُقتلوح بنرحن حلعا حن خالل 
يناي ، 8و 88 شـهياحً، بينهم 33 طفالً، 
 8 نسـاء،  55 رلـالً، اياـا بلغ عاى 
حلج لى حملانيني 117 ل يحاً بينهم 31 

طفالً،  16 حم أة،  70 رلالً. 
 عـن عاليـات حلجيـش  حللجان 
حلشـعبيّة خالل يناي  حلفائت،  حلتي 
لـاءت رىحً عـىل تلـك حلج حئـم، قال 

رسيـع إن ُقــوَّحت حلجيـش  حللجان 
حلشـعبيّة نّفـــذت أكثـَ  مـن 7ب1 

عالية عىل يف مختلف حلجبهات. 
 أ ضـح أن سـالح حلجـو حملسـّر 
نّفــذ 13 عالية خالل حلشه  حلفائت، 
اياا تم تنفيـذُ 50 عالية إغارة،  3ب 
عاليـة 8جوميـة عـىل موحقـع حلعاّ  

 م تِزقته يف مختلف حلجبهات. 
حلهناسـة  أن  لـاة  إ8   أشـار 
حلشـه   خـالل  تاّكنـت  حلعسـك يّة 

حلفائـت، مـن تامر 5ب آليـة متنوعة 
للغـزحة  حمل تِزقـة، بينهـا 70 مارعة 
 8 ىبابـات  13 آليـة  8 لّ حاـات، 
186 عاليـة 8ناسـية   ذلـك خـالل 
متنوعة حسـتهاات تجاعـات  آليات 
حلعـاّ   م تِزقته يف مختلف حلجبهات، 
أَيْضـاً  حلعاليـات  تلـك   تضانـت 
حسـتهاحَف 56 تجاعاً  تحصيناً للعاّ  

 تامر 33 من حأسلحة حملختلفة. 
 أضاف رسيع أن  لـاَة حلِقنَاصة 

حلتابعـة للجيـش  حللجـان نّفـــذت 
5ب16 عالية قنص حستهاات عنارص 
حلغـزحة  حمل تِزقـة يف مختلف حلجبهات 

خالل حلشه  حلفائت. 
 لفـت إ8 حن حلعا حَن صّعـا بأكثَ  
مـن 118 عاليًة عسـك يًّة يف مختلف 
حلجبهـات،  نّفـــذ 0ب محا لة زلف 
إاشـالها  تـم  تسـّلل،   38 محا لـة 
لايعـا  تلقى ايهـا حلعـاّ  رضبات 

قاسية. 

 : خاص
 حصلت قـود حلعـا حن حأم يكي حلسـعوىّي 
 م تِزقتُهـا، خـ َق حتّفـاق  قف إطـالق حلنار يف 
محااظـة حلحايـاة  حلتـي  صلت منـذ رسيان 
حالتّفـاق إ8 8631 خ قاً، اياا أّكــات حلُقــوَّحُت 
حملسلحة أن تلك حلخ  قات تاثُّل تصعياحً عسك يًّا 
خطـرحً من قبـل حلعـاّ ،  لّالت حأمـَم حملتحاة 

مسؤ ليَة إلزح3 حلعا حن بتنفيذ حالتّفاق. 
 أاـاىت مصـاىُر محليـة لصحيفة حملسـرة 
بأن م تِزقة حلعا حن شـنّوح، أمس حلسبت، قصفاً 
مكثّفـاً باختلـف حأسـلحة عىل عـاة مناطَق يف 
محااظة حلحاياة، منها ق يتا حلشـجن  حلكوعي 
بااي يـة حلاريهاـي، ق ية محل حلشـيخ  ق ية 
حلزعفـ حن يف منطقة كيلو 16،  ماينة حلشـباب 
يف شـارع حلتسـعني، كاا قصفوح مطار حلحاياة 
 عـاة مناطـَق لنـوَب  رشَق ماي يـة حلتحيتا، 

 لي 7 يوليو. 

 أ ضحـت حملصـاىر أن طفالً أصيـب بج  ح 
ل حء قصف حمل تِزقة عىل ماينة حلاريهاي. 

كاا أااى َمْصـــَاٌر َعْسـَكـِ يٌّ للصحيفة بأن 
ُقـــوَّحِت حلجيش  حللجـان حلشـعبيّة تاّكنت من 
إلباط محا لة تسـّلل للا تِزق لنوب حلاريهاي. 
حلُقـــوَّحت  متحـاُث  أعلـن  ذحتـه،  حلوقـت  يف 
حملسلحة، أمس، حلعايا يحيى رسيع، أن خ  قاِت 
حلعا حن  م تِزقتـه يف حلحاياة بلغت ب381 خ قاً 
خـالل يناي  حلفائـت، موضحاً أنهـم أطلقوح أكثَ  
من 333 صار خـاً، 3513 قذيفة، كاـا نّفــذ ح 
680 خ قاً باأسلحة حل شاشة خالل أَيَّا3 حلشه .  
 أشـار رسيـع إ8 أن طرحن حلعا حن سـّجل 106 
خ  قـات، خـالل ينايـ ، اياـا نّفـــذ حمل تِزقُة 
33 عالية حسـتحاحث،  حسـتقاموح 386 تعزيزحً، 

 نّفــذ ح ب محا الت 8جومية. 
حلعـا حن  خ  قـات  إلاـايل  أن  إ8   لفـت 
 م تِزقته منذ توقيع حتّفاق حلحاياة بلغت 8631 

خ قاً. 
 قال رسيـع: إن »ما يحـُاُث يف حلحاياة ليس 

ُمَجــّ ى خ  قات بـل تصعيٌا عسـك ّي خطر« 
 أن »حملعلومات حالسـتخبارحتية تؤّكــُا حستا حَر 
حلعا حن يف حسـتقاح3 تعزيزحت إ8 حملخاء ُمَخطِّطاً 

لتوزيعها لنوب حلحاياة«.
 أّكــا رسيع أن شهاحء  ل لى من حملانيني 
سـقطوح بنرحن حمل تِزقـة ل حء تلـك حلخ  قات، 
ُمشـرحً إ8 أن ُقــوَّحت حلجيـش  حللجان مهاتُها 
لاايـُة حملانيـني مـن حالعتـاحءحت  حلتصاي أي 

تصعيا عسك ّي بالوسائل حملناسبة. 
 أ ضح رسيـع أن ُقــوَّحت حلجيـش  حللجان 
أثبتـت حلتزحَمهـا حلكامـَل باتّفاق حلحايـاة،  أن 
تنفيذَ حالتّفاق ال يحتـاُج إ8 »حملزيا من حمل حقبني« 

بقار حلحالة إ8 »إرغا3 حلعاّ  عىل حاللتزح3«.
 أضاف أن حلكثرَ مـن خ  قات حلعاّ  لاثت 
أثنـاء توحلـا حلف يق حأماي،  أنـه »من حملخجل 
عا3ُ تحايا حلط ف حملتسبِّب يف ع قلة حالتّفاق«.

 أّكــا أن حسـتا حَر تعامـل حأمم حملتحاة مع 
»حلطـ ف حآلخـ « بـا ن تحايلـه مسـؤ ليَة ما 

يحاث، »يهّاُى حتّفاق حلسويا«.
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مدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير اإلعالم يشيدان بدور البحث 
الجنائي يف مكافحة وضبط الجريمة 

فادي باعوم: االحتالل يريد أن يصّدر لنا القمع والسجون السرية واإلذالل الذي يمارسه على شعبه

لقاء موّسع للحراك الجنوبي باملكال يف منزل باعوم عقب منعه 
من قبل االحتالل بأحد القاعات 

 : صنعاء
أشـاى ألاـا لامـا –مايـُ  مكتـب رئاسـة 
حلجاهوريـة-، بالنجالات حأمنيـة حلتي لّققتها 
حإلىحرُة حلعامـُة للبحث حلجنائـي  حألهزة حأمنية 
بشـكل عا3، مؤّكــاحً أن لالَة حأمن  حالسـتق حر 
حلـذي يعيُشـه حملوحطـُن حليانـي يف حملناطـق حلتي 
يحكُاهـا حملجلـُس حلسـيايّس حأعىل 8ـي بفضل 
لهوى رلـال حأمن َ عالهم حلـاؤ ب  إخالصهم 

 مثاب تهم  إيَْاانهم بقاسية  حلباتهم. 
لـاء ذلك خالل تفقـاه، أمس حلسـبت،  معه 
 زي  حإلعـال3 ضيف حلله حلشـامي، حإلىحرَة حلعامة 
للبحث حلجنائي حلتقـى خاللها بااي  عا3 حلبحث 
حلجنائـي حلعايا سـلطان زحبن،  مـارحء حإلىحرحت 
 ضباط حلبحـث حلجنائي؛ لالطالع عىل حلنجالات 
حأمنيـة حلتي لّققهـا حلبحث حلجنائـي منذ باحية 

حلعا حن. 
 خـالل حلزيارة، نّوه مايُ  مكتب حل ئاسـة إ8 
ما يحُاُث من اـوىض  حختالالت أمنية يف حملناطق 
حملحتّلـة، ُمضيفـاً أن حاللتـالل يسـعى إ8 نـرش 
حلج ياة َ حلفـوىض  ىعم حلجااعـات حإلل حمية 
يف ُكــّل حملحااظات حليانية، َ لكن رلال حأمن يف 
حملحااظات حلتي تحت سلطة حملجلس حلسيايّس قا 

ألبطوح مؤحم حته. 

 قال لاما: إن  سائل إعال3 حلعا حن  م تِزقته 
لا لت تشـويَة رلـال حأمن  حألهـزة حأمنية، 
 قا اشـل 8ذح حمُلَخّطط؛ أَنَّ حلشـعَب حلياني يعي 
 يـارك ُمَخّططاته حلخبيثة، الاتاً إ8 أن زيارته إ8 
حلبحث حلجنائي 8ي لنقل شك  حلقياىة حلسياسيّة 
لقياىة  كوحىر حلبحث حلجنائي عىل ما يقامونه يف 

سبيل مكااحة  ضبط حلج ياة. 
با ره، قال ضيُف حلله حلشامي - زي  حإلعال3-: 

إن حلذيـن حسـتهااوح حلبحـَث حلجنائـي  حلرشطة 
بالشـائعات حلكاذبـة 8ـم حملفسـا ن حلغارقون 
يف حلج ياـة  مـن لهـم عالقـة بالعـا حن،  8م 
بذلك إناـا أرحى ح تشـويَه حلحقائق  خـاحع حل أي 
حلخارلي، مضيفاً: أما حلشعُب حلياني اهو شعٌب 
متااسـك لايه أَْخـــاَلق  قيٌم  مبـاىئ يحااظ 
عليهـا  ي د أن رلل حأمن 8و من ياثله  يحاي 

أمنَه  حستق حره. 

 : حضرموت
حإلمارحتـيُّ  حاللتـالُل  يوحصـُل 
تضييـَق حلخناق  مصـاىر حلحقوق 
لـه  حملنا8ضـني  بحـق   حلح يـات 
حلجنوبيـة  زج  حملحااظـات  يف 
حلعايـا من حلصحفيني  حلناشـطني 
باالسـتقالل  حملناىيـة   حأصـوحت 
 حلتحـّ ر مـن حملسـتعا  حلجايا يف 
سجونه حلرسية حملنترشة عىل حمتاحى 

حملناطق  حملان حلتي يحتلُّها. 
 يف تطـور لايـا منـع لنوى ما 
يسـاى حلنخبة حلحرضميـة حلتابعة 
لاللتـالل حإلمارحتي، أمس حلسـبت، 
عقا لقاء موسـع لقيـاىحت مجلس 

حلح حك حلجنوبي بااينة حملكال. 
حلحـ حك  يف  َمْصـــَاٌر   أ ضـح 
حلجنوبـي أن لنـوَى حلنخبـة حملوحلني 
أمـس  صبـاح  ىح8اـوح  لاللتـالل 
قاعـة حمللكـة  سـط حملـكال ليـث 
كان يسـتعاُّ أعضـاُء حلحـ حك لعقا 
حلتاـاع لهـم ايهـا  قامـوح بط ى 
مـا  حملـكان،  حلحارضيـن  إغـالق 
حضط  حلحارض ن إ8 نقل حاللتااع 
إ8 منـزل رئيـس مجلـس حلحـ حك 

حلجنوبي لسن باعو3. 
من لانبـه، أّكــا اـاىي باعو3 
-قيـاىي يف حلحـ حك حلجنوبـي-، أن 
حللقـاء ُعقا اللقـاً متجـا زحً لالَة 
حاللتـالل  عـن  رغاـاً  8ـذه  حملنـع 

حإلمارحتي، مبيناً إقامة حللقاء يف اناء 
منزل  حلاه لسن باعو3 حلذي يعتر 
مهـا حلثـورة حلجنوبيـة، مضيفـاً: 
8ذه أرضنا  ما 8ـم إال ىخالء بلاحء 

مالجني بالغباء  حلغ  ر. 
 قـال باعـو3 يف ترصيـح نرشه 
عـىل صفحته بـ »ِايسـبوك«، أمس 
حإلمارحتـي  حاللتـالَل  إن  حلسـبت: 
 ّلـه حأطقَم حلعسـك يّة  م تِزقته 
حلفخـ ي  حملحااـظ   عـىل رأسـهم 
لحرضمـوت حملـوحيل للعـا حن بانع 
حللقاء حملوسع لقياىة حلح حك حلثوري 
أن  موضحـاً  لرضمـوت،  سـالل 
8ـذه حاللتالل حلقاعي حلبشـع عا  
حلحقـوق َ حلح يات  ي يا أن يصار 
لنا حلكبت  حلقاع  حلسجون حلرسية 
 حإلذالل حلذي ياارسـه عىل شـعبة 

حإلمارحتي. 
 أضاف: قا يكون شـعبنا شـعباً 
اقرحً؛ بسـبِب سياسـاتهم حلحقرة 
 لكننا نالـك من حأنفة  حلكرياء ما 
ال يالكونـه  ال يع اونه  أن حلح ية 
لاينا أثان من حلحياة نفسها،  رغااً 
عنهم  عـن عبيا8م سـيعقا حللقاء 

 سنقول كلاتنا يف أرضنا حملكال. 
قيـاىة  باعـو3  اـاىي   8الـم 
حلسـلطة حملحليـة يف حملـكال حملوحليـة 
لاللتـالل حلتـي حنعامـت باحخلهـا 
حملشـاع   حألاسـيس  حالنتاـاء 
حلوطني  حعتزحز بالوطن  بالنفس، 
متسـائالً: لـم حسـتوعب بعـا كيف 
يتقبلون حلخضوع لأللنبي يف بلا8م 
 يتلقون حأ حم  مـن 8ذح حألنبي؟ 
 مـن أية طينة ىنيئة قـذرة 8ؤالء؟ 

 8ل 8م بالفعل ياتلكون مشـاع  
 ألاسيس  ك حمة؟

 أشـار باعو3 إ8 أن مـا ياارس 
حليـو3 يف لرضمـوت  حلجنوب من 
قبـل حملحتـّل حإلمارحتي 8ـو  ليا ما 
عاناه 8ـؤالء حإلمارحتيـون يف بلا8م 
أصـالً؛ أَنَّ أصغ  طفل من آل نهيان 
يا س عـىل أكر شـنب يف حإلمارحت 
كلها،  عىل 8ذح حلشنب أن يقول لهذح 
حلطفل أم ك سـياي، ىحعيـاً ضباَط 
ياارسـوح  ال  أن  حاللتـالل   لنـوى 
عقا8ـم عىل حلشـعب حليانـي  أن 
ي للـوح مـن حأرحيض حليانية، مبيناً 
أن قيـاىَة حملجلس حلثـوري  أنصاره 
8م حلك ح3 أبناء حلك ح3 حل لال أبناء 
حل لـال حلذيـن ال يخضعـون إال لله 

 لَاه. 

رئيس لجنة األسرى: سّلمنا ردنا على مالحظات 
الطرف اآلخر ولجنة الجثث توّجهت إىل مسقط

 : خاص
كشـف رئيُس لجنـة حأرسد عباحلقاىر حمل تـى، أمس حلسـبت، أن ى لَة 
حأرىن  حاقـت عىل حسـتضااة حلجولة حلجايـاة من حلتفا ض لـول ِمـَلـّف 
حأرسد.   أضـاف حمل تـى يف ترصيـح صحفي، أن 8ناك ضباطاً سـعوىينّي 
بُ تَـٍب عالية ضاـن حأرسد لاد حلجيـش  حللجان، موضحاً أن حلكشـف عن 
حلتفاصيل حملتعلقة باأرسد حلسعوىينّي  حإلمارحتيني سيكون بالوقت حملناسب.
 أشـار حمل تى، إ8 أن أمس حلسـبت 8ـو حليو3ُ حملحّاى لتسـليم حل ى عىل 
حملاللظـات  8ـي حمل للـة حأخرة من خطـوحت حآلليـة حلتنفيذيـة التّفاق 
حأرسد، مبينـاً أن لجنـة حأرسد ال زحلـت تنتظـ  حسـتال3 رى حلط ف حآلخ  
عىل إااىتها، الاتاً إ8 أن حللجنة سـّلات، أمس حلسبت، َرى8َّا عىل ماللظات 

حلط ف حلثاني. 
 أ ضـح حمل تـى، أن لجنة حلجثث حنتقلت، أمس حلسـبت، من حلعاصاة 
صنعاء باتّجاه مسقط، عىل أمل أن تعقا لقاءحت مبارشة مع حلط ف حآلخ . 
 كشـف حمل تى أن »ى لـَة حاللتالل حإلمارحتي لـم تتفاعل لتى حآلن مع 
حتّفـاق حأرسد  ننتظُ  حلجولـة حلقاىمة ملع اة ماد حسـتعاحى8ا للتفاعل، 
موضحـاً أن خالاات حإلمـارحت  م تِزقتها ال تعني حللجنـة  ما يعنينها 8و 

تنفيذ حالتّفاق كاماًل«. 

وزارة الخارجية: الشعب اليمني لن يقبل 
ببقاء أية قوات أجنبية على أراضيه 

 : صنعاء
 رىحً عـىل ترصيح للسـفر حلريطاني لـول ق حر بقاء قـود حلعا حن أَ  
رليلهـا، أّكــا َمْصــَاٌر مسـؤ ٌل بوزحرة حلخارلية، أمس حلسـبت، راَض 
حلشعب حلياني  حلجيش  حللجان حلشعبيّة أي توحلا ألنبي عىل أرحضيه. 

 أشـار حمَلْصـــَاُر إ8 أن حلحفاَظ عىل حلسـياىة حلوطنية مطلٌب سـيايّس 
 شـعبي ياني خالص  ألا أ8م أسـباب حستا حر حلعاليات حلعسك يّة ضا 
قود حلعا حن  من يوحليها، مسـتنك حً ترصيَح حلسفر حلريطاني لاد حليان 
مايـكل آر ن خالل مقابلـة بقناة حلجزي ة مؤخ حً »بأن قـ حر بقاء ُقــوَّحت 

حلعا حن أَ  رليلها من حليان يعوُى للحكومة حليانية«. 
 كاـا أّكـــا حمَلْصــَاُر حملسـئوُل يف ترصيحـه أن حلحفاَظ عىل حلسـياىة 
حلوطنيـة مطلـٌب سـيايّس  شـعبي يانـي خالص، مشـرحً إ8 أن حلسـفر 
حلريطاني تناىس لقيقة أن ألا أ8م أسـباب حستا حر حلعاليات حلعسك يّة 
ضا قود حلعا حن  من يوحليها 8و راض حلشـعب حلياني  حلجيش  حللجان 

حلشعبيّة أي توحلا ألنبي عىل أرحضيه. 
  أ ضـح حمَلْصــَاُر حملسـؤ ُل أن ما تط ق إليه حلسـفر حلريطاني لول 
حلقضيـة حلجنوبية، يتناىف مع ما لاله حملبعـوُث حلخاص لألمني حلعا3 لألمم 
حملتحاة إ8 حليان لول 8ذه حلقضية  مع كااة حلق حرحت  حلبيانات حل ئاسية 
حلصـاىرة عن مجلـس حأمن حلتي تناقـش مختلَف حلقضايـا  حملظالم تحت 
سقف ياني موّلا،  مع حأ لويات حلتي تنطلُق منها حلجهوى حلحالية للعال 
للوصول إ8 تسوية سياسيّة شاملة  سال3 مستاح3 يخا3ُ حلشعَب حلياني. 
 حختتم حمَلْصــَاُر ترصيحه بالتأكيا عىل أن حلرتليب  حلقبول باملسـاعي 
حلا ليـة أَ  حإلقلياية حل حمية إلنهاء حلعا حن  راع حلحصار حلشـامل  صوال 
لتسـوية سياسـيّة سـلاية، ال يعنـي إطالقـا إتالـة حلف صـة أَ  حلقبول 
بالتاخـالت حألنبيـة يف حلشـؤ ن حلاحخليـة للبـالى  حلتف يـط يف سـياىة 
 حسـتقالل   لاة حأرحيض حليانية حلتي ينّظاها  يحّاى8ا حلاستوُر حلياني 

 حلقوحنني حلوطنية ذحت حلصلة. 

االحتالل اإلماراتي يوّزع أراضي عدن 
على مرتزقته يف الساحل الغربي

 : خاص
يف حلوقـت حلذي يخوُض حاللتـالُل حإلمارحتي  ميليشـياتُه غااَر حلفوىض 
 حلعبـث  نرش ل حئم حلقتـل  حالغتياالت  حالغتصـاب  حالختطاف يف ماينة 
عـان  حملحااظـات حلجنوبية حلوحقعة تحت سـيط ته، اإنها لم تكتِف بذلك 
ليث قا3 بنهب حأرحيض  حالسـتيالء عليها  منحها مل تِزقته باسم لاعيات 
سـكنية كاكااأة لهم نظر  قواهم إ8 صفـه يف تنفيذ ُمَخّططة  أطااعه 
حلخبيثة باليان.   يف خطوة غر مسبوقة ىّشن م تِزقة حاللتالل باحااظة 
عان، أمس حلسـبت، توزيع عقوى حأرحيض ملنتسـبي ما يساى حللوحء حلثالث 
عاالقـة حلتابـع لاللتـالل حإلمارحتـي حلذيـن يقاتلون يف صفواـه بجبهات 
حلسالل حلغ بي بعا أن قاىتهم إ8 مح قة لصات أر حَح حآلالف اياا تكتظُّ 

مستشفيات عان  حلقا8 ة  حلهنا بآالف حلج لى منهم. 

 قال إن التفاصيل المتعلقة باألسرى السعودّيين 
واإلماراتيين سُيعلن عنها بالوقت المناسب

استشهاد مواطن وإصابة طفل جراء خروقات املرتزقة واستهدافهم ألحياء مدينة الحديدة
 : خاص

 حصلت قود حلعا حن حأم يكي حلسـعوىّي 
 م تِزقتُها خ َقها التّفـاق حلتهائة باحااظة 
حلحايـاة  ذلك باسـتهاحف حألياء حلسـكنية 
باختلـف أنـوحع حأسـلحة حل شاشـة  قذحئف 
موحطـن  حستشـهاى  إ8  أَىَّد  ماـا  حملااعيـة، 

 إصابة طفل آخ . 

 أ ضح َمْصــَاٌر محيل لصحيفة حملسرة، أن 
موحطناً حستشها  أصيب طفل ل حَء حستهاحف 
حملنااقني  سـط ماينة حلحاياة باختلف أنوحع 
حأسـلحة حل شاشـة  قذحئف حملااعية، ُمضيفاً 
أن َعــَاىحً مـن حملنازل تع ضت إ8 ىمار  حسـع 
اياـا حلرتقـت عـاى مـن حملحـالت حلتجاريـة.  
 أشار حمَلْصــَاُر إ8 حستا حر م تِزقة حلعا حن يف 
خ ق 8انة حلتهائـة بااينة حلحاياة، مبيناً أنه 

تم قصُف ق يتي حلشـجن  حلكوعي باأسـلحة 
حملااعية  حل شاشة بااي ية حلاريهاي. 

قامـوح  حمل تِزقـة  أن  حمَلْصـــَاُر   أضـاف 
بقصـف ق ية محل حلشـيخ بانطقة كيلو 16 
مـن منصـة كاتيوشـا بعـاى مـن حلصوحريخ، 
مبيناً حسـتحاحَث حلغزحة  حمل تِزقة للتحصينات 
رشق ماينة حلشـباب بشارَعي حلـ 0ب  حلـ 50 

باحااظة حلحاياة
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 : صعدة:
سـحار  ماي يـة  قبائـل  أبنـاُء  قـّا3 
باحااظة صعـاة، أمس، قاالـًة غذحئية 
متنوعة ل لال حلجيش  حللجان حلشـعبية 

حلعـزة  موحطـن  مختلـف  يف  حمل حبطـني 
عـن  عـزة  يلـوذ ن  حللذيـن   حلك حمـة 

 ك حمة حلوطن. 
 خـالل تسـير حلقاالة حلتـي حلتوت 
عىل كايـاٍت من حملـوحى حلغذحئيـة  مبالغ 

ماليـة، نّظـم أبنـاء حملاي يـة لقـاًء قبلياً 
أّكـــا ح ايه حلتاسـك بخيـار حلاااع عن 
حلع ض  حأرض  حلـرشف  تح ي  حليان 
من ىنـس حلغـزحة  حمل تِزقـة مهاا كانت 
حلتضحيات، مشياين بالعاليات حلبطولية 

حلتي يسـّط 8ا أبطـال حلجيـش  حللجان 
حلشـعبية يف مختلف حلجبهات يف تنكيلهم 
بالغزحة  حملنااقني، مؤّكــاين حلوقوف إ8 
لانبهم  إسناى8م باملزيا من قوحال حملال 

 حل لال لتى تحقيق حلنرص.

أخبار

األجهزة األمنية بإب تضبط 
أكثَر من 2000 جريمة 

خالل العام املنصرم

قبائل دهم بالجوف تدعو أبناء 
اليمن إىل االصطفاف وتوجيه 

السالح نحو االحتالل ومرتزقته 

 : إب:
إب يف  حأمنيـة باحااظـة  حألهـزُة   قالـت 
إلصائيـة صـارت عنهـا، أمـس حلسـبت, إنها 
حلعـا3  ألَفـني  310 ل ياـة خـالل  ضبطـت 

حملنرص3.
عـاَى  أن  حأمنيـة,  حإللصائيـة   أ ضحـت 
حملضبوطني عىل ذمة تلك حلج حئم بلغ ثالثة آالف 
 385 شـخصاً , توزعـت عىل لنائية لسـياة 
بعاى 688 ل ياة قتـل  رش ع يف قتل  حعتاحء, 
 ألف  83 ل ياة غر لسيم تنوعت بني رسقة 
 حلتيـال  خيانـة أمانـة  إرضحر باملـال حلعا3 
 تز ي   ع قلة َسـر حلعاحلة  نرش شائعات، يف 
لني بلغ عـاى حلج حئم حملضبوطة عىل ذمة إيذحء 
عااي »خفيف«، إصابة بالخطأ، تقطع، ت  يج 
مخـارحت  رسقة منازل  محاالت تجارية، 888 

ل ياة.

 : الجوف:
لّاىت قبائـُل ى8م باحااظة حلجوف، أمس 
حلسـبت، ىعَاها للجيـش  حللجان حلشـعبية يف 
موحلهة حلعا حن حلسعوىي حأم يكي  م تِزقته 
 حلتح ك حلفاعل ل اا حلجبهات باملال  حل لال.
 أّكـــات حلقبائـُل يف حللقاء حلقبيل حلحاشـا 
حلـذي ُعقـا، أمـس حلسـبت، بسـوق حالثنني يف 
ماي يـة حملتـون باشـاركة قيـاىحت حلسـلطة 
حملحليـة  حملشـايخ  حأعيـان، لاايـَة بالى8م 
 أرحضيهـم من ىنس حلغزحة  حمل تِزقة  حلتصاي 
أية خ  قـات أَ  محا الت يسـعى من خاللها 

حلعا حن  م تِزقته اللتالل حلبالى.
حلعـا حن  حسـتا حَر  حملشـاركون   حسـتنك  
حلجبهـات  باختلـف  حلتصعيـا  يف  حلسـعوىي 
حلخاصـة  حلسـويا  حتّفاقـات  عـن   حلتنصـل 
بالحايـاة، مشـرين إ8 أن موحلهة أي تصعيا 
للعا حن بتصعيا شـعبي كبر سـيج ُف حلغزحة 

 م تِزقتهم.
 ىعـا أبناُء قبائل ى8م لايـَع أبناء حلقبائل 
حليانيـة لالصطفاف حلوطنـي  رص حلصفوف 
 نبذ حلخالاات  توليه حلسالح نحو حلعا  حلذي 

يسعى اللتالل حأرض  حنتهاك حلح مات.

رئيس اإلسناد اللوجيستي: االنتصارات التي تتحّقق هي ثمرة لتضحيات الشهداء العظيمة 
 : صنعاء:

قـال حللوحُء صالح حلشـاع  -رئيس 

إن  حللوليسـتي-:  حإلسـناى  8يئـة 

حالنتصـارحِت حلتـي تتحّقق يومـاً بعا 

يو3 مسـتاّ ة  8ي ثاـ ة للتضحيات 

حلعظياـة  لاماء حلشـهاحء  حلج لى 

 لصاـوى  حستبسـال أبطـال حلجيش 
 حللجان حلشعبية  من خلفهم حلشعب 
حلياني يف موحلهة حلغزحة  حملعتاين.

 أشار حللوحء حلشاع  خالل زيارته، 
ى حئـ   شـهاحء  أرس  أ8ـايل  أمـس 
حإلسناى حللوليسـتي، إ8 حلح ص عىل 
إْليَـــاء حلذك د حلسـنوية للشـهيا؛ 
تقايـ حً  ع اانـاً باا قامه حلشـهاحء 

حمليامني من تضحيات مـن ألل حلعزة 
أر حلهـم  8ـم   حلك حمـة  قامـوح 
يوحلهون تحالف حلعا حن  م تِزقتهم.
 خالل حلزيـارة، نقل رئيـُس 8يئة 
حإلسـناى حللوليسـتي تحيـاِت قيـاىة 
 زحرة حلاااع  رئاسـة 8يئـة حأركان 
حلعامة، مشياحً بالتضحيات حلجسياة 
للشـهاحء حلذيـن حاتا ح ت بـة  طنهم 

بأر حلهـم  ىمائهـم  لم يسـتكينوح 
للطغـاة  حملعتايـن، كاـا قـا3 أرس 
حلشهاحء سـالالً غذحئية  مبالَغ مالية 

يف إطار حلذك د حلسنوية للشهيا.
مـن لهتهـم، عـّر أبنـاُء  أ8ـايل 
حلشـهاحء عن حمتنانهم لهذه حلزيارحت، 
مؤّكــاين حلسـرَ عىل ُخَطى حلشهاحء 

لتى تحقيق حلنرص.

أبناء سحار صعدة يرفدون جبهات القتال بقافلة غذائية ويؤّكــدون 
التمسك بخيار الدفاع عن الوطن 

تدشني مخيم نور الزهراء الطبي املجاني 
بمحافظة الحديدة 

 : الحديدة
ُىّشـن يف ماينة بالـل محااظة حلحايـاة، أمس حلسـبت، مخيُم نور 
حلز8 حء حلطبي حملجاني  حلذي تنّفذه مؤّسسـُة سياة نساء حلعاملني عليها 
حلسـال3، ليث يهاُف حملخيم حلطبي حلذي يستا  أسبوعاً إ8 معالجة آالف 
لالة من أم حض حلباطنية  حأطفال حلنازلني  حلفق حء  رصف حلعاللات 

مجاناً إ8 لانب توزيع موحى غذحية لألطفال حملصابني بسوء حلتغذية.
 أ ضح رئيس حملؤّسسـة لهاى حلحايك أن حملخيَم يسـعى إ8 تخفيف 
معاناة حمل ىض  تقايم كااة حلخامات حلطبية لفئة حلفق حء  حملحتالني 
يف حملحااظـة  حلتـي لم تصل إليهـا حلخامـات حلصحية لـ حء حلعا حن 
 صعوبـة  صولهـم إ8 حملستشـفيات حمل كزية يف حملحااظة, مشـرحً إ8 
أن ا يقـاً طبياً متخصصاً  مجاوعًة من حالستشـاريني حالختصاصيني 
يتولون حإلرشحَف عىل حملخيم  إل حء حملعاينة  حلفحوصات حلالزمة، مبيناً 
أن حملؤّسسـَة تخطط إلقامة عاى من حملخياـات حلطبية حملجانية يف عاى 
من حملحااظـات؛ نظ حً للوضع حلصحي  حلظ  ف حلصحية  حالقتصاىية 

حلصعبة لاد حملوحطن.

وكيل الرتبية يشيد بالبطوالت والتضحيات 
التي قدمها شهداؤنا يف مواجهة العدوان

 : صنعاء:
أّكــا اؤحى حلشامي - كيُل  زحرة حلرتبية 
 حلتعليم حملسـاعا-، أ8ايّة حلسر عىل ىرب 
شهاحئنا حأب حر  ااء لتضحياتهم حلجسياة 
بأر حلهـم حلغاليـة يف سـبيل حلااـاع عـن 

حلوطن  أمنه  حستق حره.
 أشـاى خالل مشـاركته اعالية نّظاتها 
مارسـُة رحبعة حلعا يـة إْليَـــاًء للذك د 
حلسـنوية للشـهيا، أمس حلسـبت، بعظاة 
حلبطوالت  حلتضحيات حلتي قامها شهاحؤنا 
يف موحلهة حلعا حن حلسعوىي حأم يكي عىل 
بالىنا، مشـّاىحً عىل رض رة موحصلة حلثبات 
 حلصاـوى يف موحلهـة حلعا حن ال سـياا يف 
حلجبهـة حلرتبوية حلتي يسـعى حلعا حن بكل 

لهاه لع قلتها  إيقااها.
اياا تط قت كلاتا أخت حلشهيا شيااء 
حلعا ي  حلطالبة موىة حملأخذي إ8 حلاالالت 
لتضحيـات شـهاحئنا  حلعظياـة   حملعانـي 
حأرض  حلعـ ض  عـن  حلااـاع  يف  حأبـ حر 
 رض رة حلوااء أر حلهم حلطا8 ة  حلسر 

عىل ىربهم لتى تحقيق حلنرص.
تخلـل حلفعاليَة قصياٌة شـع ية للطالبة 
مـالك حلكومانـي عـّرت ايها عـن عظاة 
حلشـهاحء حلعظااء  لّسـات معاني حلفاحء 
زحر  ذلـك  عقـب   حالستبسـال  حلوطنيـة، 
حلوكيل اؤحى حلشامي معِ َض صور حلشهاحء 
حلـذي نّظاـه حلقطـاع حلنسـائي بااي يـة 
حلولاة بالتعا ن مع مكتب حلرتبية  حلتعليم 

باملاي ية.

وقفة احتجاجية لقبائل حفاش باملحويت للتنديد بخروقات العدوان ومحاولة تعطيل مشاورات السويد
 : المحويت

بااي يـة  حملاللنـة  قبائـُل  نّظاـت 
أمـس  حملحويـت،  محااظـة  لفـاش 
إلىحنـة  حلتجاليـة؛  حلسـبت،  قفـًة 
حسـتا حر ل حئـم حلعـا حن حلسـعوىي 
حملانيـني  بحـق  حأم يكـي  م تِزقتـه 

محااظـة  يف  خ  قاتـه   موحصلـة 
حلحاياة.

 يف حلوقفة حلتي شارك ايها مسئولو 
نـّاى  حملاي يـة  حملشـايخ  حلعقـال، 
حملشاركون بالصات حأماي إزحء تااىي 
حالنتهـاكات  حلخ  قـات  محا لـة 

تعطيل مشا رحت حلسويا.

حملشـاركون  ىعـا  حلوقفـة   خـالل 
إ8 حلهبـة حلشـعبية إلسـناى حمل حبطـني 
باختلـف حلجبهـات  حل ى عـىل ل حئم 
 خ  قـات حلعـا حن، مؤّكــايـن عىل 
حسـتا حر قوحال حملساعاحت للا حبطني، 
 معلنني حلنفـر حلعا3  راـا حلجبهات 

باملال  حل لال  حلاااع عن حلوطن.
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في تحقيق إلذاعة فرانس كولتور »franceculture« حول بيع األسلحة الفرنسية لتحالف العدوان:

األسلحة الفرنسية تقتل الشعَب اليمني

أعضاء بارزون أّكــدوا أنهم ضمنوا األصوات الكافية لتمرير القرار واعترفوا بدور بالدهم في العدوان:
صحيفة أمريكية: فرص كبرية يف الكونجرس للتصويت على قرار وقف املشاركة األمريكية يف الحرب على اليمن

 : خاص
تنا لت إلاد  سـائل حإلعال3 حلف نسية 
حأ ضاَع حإلنسانية حلصعبة  حملأسا ية حلتي 
تعيُشها حلياُن عىل ماد أربع سنوحت لّ حء 
حسـتا حر حلعـا حن  حلحصـار حلذي يشـنه 
حلنظامـان حلسـعوىي َ حإلمارحتـي، معترة 
ما يجـ ي بأنها »لـ ٌب قـذرة« تحاك عىل 
حلياـن بعياحً عن حأقال3  عاسـات حلكامرح 
 حمليك  اونات، مشـرًة إ8 أن 8ذح حلعا حن 
لصـا أر حح أكثـَ  مـن 10 آالف موحطـن، 
 تسـبب بانعـاح3 حأمن حلغذحئـي  حلصحي 

أكثَ  من 30 مليون ياني. 
كولتـور  ا حنـس  إذحعـة   نـرشت 
حلف نسـية   »FRANCECULTURE«
تحقيقـاً صحفيـاً أعـاه حلصحفـي » بينوح 
كولومبـا«، تطـ ق إ8 حلعالقات حلف نسـية 
حلتجارية طويلة حأما مع حلنظا3 حلسعوىي 
حلـذي يعـا ثانـي أكـر عايـل لـاد قرص 
حإلليزيـه حلف نـي يف مجال بيع حأسـلحة 
خالل حلسـنوحت حملاضيـة، ليث بلغت قياة 
حملبيعـات 11 مليـار يـور  8ـي لصيلـة 
صفقـات حلتسـليح عـىل مـاد حلسـنوحت 
حلتسـع حملاضية، مضيفـة أن حإلمارحت 8ي 
أيضاً عايل مهم آخ  ت بُطه عالقاٌت  ثيقة 
لاحً مع ا نسـا يف حملجال حلعسـك ي، ليث 
كان أب ز8ـا حتّفاق حلااـاع  تثبيت حلقاعاة 
حلعسـك ية حلف نسـية حلاحئاـة يف أبو ظبي 
حلتـي تـم حاتتالهـا يف حلعـا3 ب300، الاتة 
إ8 أن صفقات حلتسـلح حلف ني باأت منذ 
تسعينيات حلق ن حملايض، مثل صفقات بيع 
ىبابـات لوكلرك حلتي تتهاات حإلمارحت عىل 
حقتنائها  تسـتخامها لاليـاً يف ل بها عىل 
حلياـن، كاا تـم بيع طائ حت مـرحج 3000 
أَيْضاً من قبل رشكة ىحسـو للطرحن إ8 أبو 
ظبـي قبل باحية حلعا حن عىل حليان، كاا تم 

بيع أنظاة حالستهاحف  حمل حقبة من رشكة 
تاليز. 

 كشـفت حإلذحعُة حلف نسـية عن  لوى 
خاسـة عرش مصارحً أسـلحة ا نسية قا 
شاركت يف حلعا حن عىل حليان  اقاً لتق ي  
صاىر عن م صا حلتسلح حلذي نرش يف أب يل 
3018  8ـي » م كبـات، مارعـة خفيفة، 
 م  ليات نقل،  طائ حت حستطالع با ن 
طيار،  بنـاىق قنص،  ا قاطات،  ز حرق 
ى ريـة لاعم حلسـفن حلح بيـة،  طائ حت 
ناقلة،  قذحئف حلهـا ن  غر8ا«، موضحًة 
أن ملف بيع حأسـلحة حلف ني ظل موضَع 
لـال ىحخل قرص حإلليزيه، بعـا أن تجا8َل 
حل ئيس حلف ني »ا حنسوح 8والنا« نصائَح 
 زيـ  حلخارلية »لان مارك آي  لت« اياا 

يخـص صفقـات بيـع حأسـلحة للنظـا3 
حلسـعوىي أ حئل حلعـا3 3017، ليث أعطى 
حل ئيـس ضوَءه حأخرض إلصـاحر ت حخيص 
إىحريـة يقـي ببيـع حأسـلحة لل يـاض، 
حأم  حلذي لعلها تسـتخا3ُ 8ذه حأسـلحة 

حلف نسية ضا حملانيني باليان. 
 أضـاف حلتحقيـُق حلـذي نرشتـه إذحعة 
 »FRANCECULTURE« كولتـور  ا حنس 
أن حلسـلطات حلف نسـية توحصـُل إصـاحَر 
ت حخيـص توقيـع عقـوى تسـليح لايـاة 
لإلمـارحت  بيعها »ط حىحت طـ حز لو ينا 
»3500 حلتـي صّااتهـا مجاوعـة نااـال 
حلصناعيـة حملتخصصـة يف مجـال حلااـاع 
حملتجـّاىة،  حلبح يـة  حلبحـ ي  حلطاقـة 
باإلضااة إ8 حلسعوىية حلتي زّ ىتها ا نسا 

مؤّخ حً بز حرَق بح ية عسـك ية متطورة، 
كاا تم تسليُاها شـالناٍت مجّهزة بنظا3 
مااعـي مـن نـوع قيـرص حلجايـاة مـن 
مجاوعة نيكسـرت للصناعات حلعسـك ية 
 حلتـي يبلـغ ماح8ـا 80 كيلو مـرتحً قامت 
حل يـاض بوضعها عـىل طول حلحـا ى مع 
حلياـن،  تقـا3 ا نسـا حلاعم حللولسـتي 
للسعوىية  حإلمارحت عر حأقاار حلصناعية 
 حأسـلحة حل قايـة مـن خـالل حلرشكـة 
حلف نسـية »حي كـو3« حملتخصصـة يف بيـع 

تكنولوليا م حقبة حالتصاالت. 
 لفتت حإلذحعة حلف نسية إ8 أن حلصفقات 
حلعسك ية ال تقترُص اقط عىل بيع حأسلحة 
بل يتـم تز يا حلسـعوىية  حإلمارحت بكااة 
أشـكال حلاعـم حلفنـي َ حلتقنـي من قطع 

حلغيـار،  انيي حلتاريـب،  تحايث حملعاحت، 
 حلصيانة  إعاىة حلتأ8يل حلتشغييل،  نقلت 
عن »8يلـني ليجي« حملتخصصـة يف قضايا 
حلتسـلح حلقـول: إن 8ذه حلاعم حلعسـك ي 
حلـذي تقامه ا نسـا للسـعوىيني  حلجنوى 
حإلمارحتيني يشـكل ل ياة ل ب؛ كون تلك 
حأسـلحة يتم حسـتخاحمها ضـا حملانيني يف 
حلياـن، مؤّكــاة أن حلج حئـم  حالنتهاكات 
حلتي ياارسـها تحالف حلعـا حن يف مختلف 
أنحاء حليان تنارج تحت بنا ل حئم حلح ب 
 اقـاً للتق يـ  حلـذي أعـاه ا يـق حلخرحء 
حملكلـف مـن قبل مجلـس لقوق حإلنسـان 

حلتابـع لألمـم حملتحـاة. 
»بينـوح  أعـاه  حلـذي  حلتحقيـُق   بـنّي 
كولومبـا« أن حلغارحِت حلجويَة حلتي تشـنها 
8ـي  حلياـن  عـىل  حلسـعوىية  حإلمـارحت 
حلسـبُب يف سـقوط أكر عاى مـن حلضحايا 
حملانيني بشـكل مبـارش، مبينـاً أن تحالَف 
حلعـا حن لعل حأ8احَف حملانية مثل »موحكب 
حلتشـييع،  لفالت حلزااف،  حملستشفيات 
حلسـكانية  حلصحيـة،  حملبانـي   حمل حاـق 
 حألياء حملأ8ولة بالسكان« يف م مى نرحنه 
بال غم أنه لم يكن ايها أي 8اف عسـك ي 
 « ASER « مرش ع، حأم  حلذي ىاع لاعية
حلف نسـية تتقا3ُ بطلب إ8 محكاة باريس 
 حلذي طالبـت من خالله تعليـق ت حخيص 
حلتصاي  للاوحى حلح بية إ8 حلبلاحن حملشاركة 
يف حلعـا حن عىل حليان،  اياـا راض نائب 
لاكـم  اليـة غـار ن حلعليا »سيباسـتيان 
نا ت« إنشـاَء لجنة تحقيق ب ملانية بشأن 
حلياـن، ىعـا  صفقـات بيـع حأسـلحة يف 
»إي يك إلوين« -لقوقي من منظاة حلعفو 
حلا ليـة يف ا نسـا- إ8 رض رة أن تعاـَل 
باريُس عىل تعزيـز حلنقاش حملتناقض لول 
8ـذح حملوضـوع،  أن يصبح ملـف مبيعات 
حأسـلحة موضوعاً مط  لاً للنقاش خالل 

حالنتخابات حل ئاسية. 

 : ترجمات

تنا لـت صحيفـُة بوليتيكـو حأم يكية 
أعضـاء  حلجايـاَة  حملسـاعَي  تق يـٍ   يف 
حلكونج س لوقف حلتاخل حأم يكي حملبارش 
يف حلعا حن حلقائم عىل حليان  نقلت عن عاى 
من حأعضاء تأكيَا8ـم بأن حلا ر حأم يكي 
يف حلعا حن عىل حليان 8و ى ٌر رئيي يحال 
بالى8م تبعات حلج حئم حلتي ت تكب 8ناك. 

 قالـت حلصحيفـة إن »حلاياق حطيني يف 
مجلـس حلشـيوخ حأمركي يسـَعون للحا 
مـن حلتاخل حأم يكـي يف حلحـ ب حلاموية 
يف حليان،  يولهـون تحايًّا مبارًشح ألناة 
ى نالـا  لل ئيـس  حلخارليـة  حلسياسـة 

ت حمـب«، مضيفـة أنـه »تُوحِصـُل يف حلوقت 
نفسـه، إىحرُة ت حمـب ىعـَم حلتحالـف حلذي 
تقوىه حلسـعوىية،  حلذي شـارك يف لاالت 

حلقصف يف حليان«. 
 نقلـت حلصحيفـة عن حلنائـب ر  خانا 
قوله إنه يعتز3 إعاىة تقايم ق حر سـلطات 
حلحـ ب يف حأيـا3 حملقبلـة لوقف حملشـاركة 
حأم يكيـة يف حلحـ ب عـىل حلياـن، اياـا 
أشـار رئيس لجنـة حلشـؤ ن حلخارلية يف 
مجلـس حلنوحب، حلنائب إليـوت إنجل، إ8 أن 
لجنته سـتجعل من 8ذه حلقضية عىل رأس 

حأ لويات حلقصود لايها. 
 أضاات حلصحيفة أن »مجلس حلشيوخ 
قـا3 بتا ي  نسـخة مـن حلق حر يف حلشـه  
حملايض بعا مقتل حلصحفي حلسعوىي لاال 

خاشـقجي بـني تقاريَ  عن أزمة إنسـانية 
تحاُل يف طيتها كارثًة. لكن مجلس حلنوحب، 
حلذي كان غالبية ماثليـه من حلجاهوريني 
آنذحك، ع قل حلتصويـت عليه. لكن حآلن مع 
 لوى حلغالبية يف حملجلس من حلاياق حطيني، 
من حمل لح أن تصل نسخة حلق حر إ8 مكتب 

ت حمب«. 
مـن لانبه، قال حلنائب خانـا: »أنا  حثٌق 
حلاياق حطيـة  بأننـا  حلقيـاىة  مـن ىعـم 
سـنحصل عىل تصويت يف ارحي  يف مجلس 
حلنوحب بشـأن ق حر سـلطات حلح ب لوقف 
حملشـاركة يف حلح ب عـىل حلياـن،  بقياىة 
حلسـيناتور سانارز بأنها حلذي سيا ر ق حر 
عن مجلس حلشـيوخ،  عنامـا يحاث ذلك، 
ستكون 8ذه 8ي حمل ة حأ 8 يف تأريخ بالىنا 

أن يتم تا ي  ق حر سـلطات حلح ب من كلٍّ 
من مجلس حلنوحب  مجلس حلشيوخ بهاف 
 قـف حلحـ ب. لقـا طـال حنتظـاره،  8ذح 
سـيعال عـىل حلااع بقـوة من ألـل إنهاء 

حملعاناة يف حليان«. 
إن  سـانارز:  باسـم  متحـاث    قـال 
ارمونـت  خانـا  مـن  اليـة  حلسـناتور 
يعتزمـان إعاىة تقايـم حلق حر حملشـرتك يف 

 قت اللق من 8ذح حأسبوع. 
يف  حلعسـك ي  »تاخلنـا  خانـا:    قـال 
حلخـارج غر مرصح به  يجب أن يتوقف«. 
» نحـن بحالـة إ8  قـف ىعـم حلتحالـف 

 حلقصف عىل حليان«. 
 أّكـــا خانـا أن ق حَر سـلطات حلح ب 
بوقـف حملشـاركة حأم يكيـة يف حلح ب عىل 

حليان سـيتم تا يـ ه بأغلبية سـالقة يف 
مجلس حلنوحب. 

  أضاف خانا: »سنسـتخا3 لغة شبيهة 
لًاح بتلك حملستخامة عنا تا ي ه يف مجلس 
حلشيوخ؛ لذلك ال يولا سبٌب كاٍف لالعتقاى 
بأنـه لن ياـّ َر. » »أعتقا أنه سـيكون من 
حلصعب عىل حلناس أن يناقضوح أنفسهم«. 
  قال إنجل -رئيس حلشؤ ن حلخارلية-: 
»إن حلتصاي للح ب يف حليان سـيكون »من 

بني حأ لويات حلتي نقو3 بها«. 
للسـة  بالتأكيـا  »سـنعقا   أضـاف 
حسـتااع؛ باعتبار8ا أ ل للسة حستااع لنا 
لـول حلياـن  شـبه حلجزيـ ة حلع بية  ما 
لـاث 8نـاك«، مضيفـاً: أن حملصاىقة عىل 

حلق حر سيأتي بعا للسة حالستااع. 

 ما يجري في اليمن حرٌب 
قذرة تحاُك على اليمن 

بعيدًا عن األقالم وعدسات 
الكاميرات

 15 نوعًا من األسلحة الفرنسية 
ُتستخدم في اليمن أبرُزها 

مقاتالُت ميراج والفرقاطات 
الحربية والبنادق القناصة

 باريس تسّلم السعودية 
شاحناٍت مجّهزًة بنظام مدفعي 
نوع قيصر يبلغ مداها 40 كيلو 

مترًا نشرتها على الحدود

 الصفقات ال تقتصر على 
األسلحة بل يتم تزويد السعودية 

واإلمارات بكافة أشكال الدعم 
الفني َوالتقني



6
حألا

حلعاى

38 لااىد حأ 8 81880ـ
3 ارحي  ب3301

)8ب5(
تقرير 

 : متابعات
توفيق محمد َعبداهلل صالح

ذكـ  حلتحقيـُق أن توايـَق يتالـك عقارحً 
بقياـة 15 مليـون ىر8م إمارحتـي يف لزي ة 
حلنخلـة بابـي،  أ ضـح أن موقـَع حلعقـار 
 THE RESIDENCES« 8و: مسـاكن ىبـي
DUBAI«،  تضاـن حلتحقيق صورحً للعقار، 
أظه ت ماد حل اا8ية حلتي تم إنشاؤه بها. 
 توايـق 8و حبـن شـقيق )عـيل َعباحلله 
صالـح(: تـو8 إىحرة حلرشكـة حلوطنية للتبغ 
)8بب3013-1(،  حلفـرتة  يف   حلكريـت 
 بحسـب »أريـج« اـإن توايـق لـم يكتـِف 
بالرشكة حلتي تعا من أكر حلرشكات حليانية 
 أعال8ـا إي حىحً، إذ أّسـس عاة رشكات، منها 
رشكة أ اشور حلتي تاعى »ز نيك للخامات 
حلنفطيـة«  حملسـّجلة يف قـرص مـع رشيك 

أرىني. 
  أ ضح حلتحقيـُق حلصحفي أن »ز نيك« 
حلتي ياي 8ا توايق، 8ي حلوكيُل حملحيل لرشكة 
حأم يكية  حلنفطية   »»SCHLUMBERGER
 حلتـي لّققـت  زحرُة حلعـال حأم يكيـة يف 
خاماتها  حلفسـاى حملتعلـق بعالها يف حليان، 
»ليـث أن حلرشكة تقامت بعـ  ض يف عا3 
3003 إلنشاء بنك معلومات لجاع حملعلومات 
لـول حلحقول حلنفطية يف حلياـن، حمُلاحرة من 
قبـل رشكـة »PEPA« حلحكوميـة للتنقيـب 

عـن حلبـرت ل  8يئـة حإلنتـاج،  حسـتعانت 
SCHLUMBERGER بوكيلها حملحيل«.

 
خالد علي َعبداهلل صالح:

8ـو نجـُل عـيل عباحللـه صالـح،  ذكـ  
حلتحقيـُق أنه ياتـُك عقارحً يف لزيـ ة حلنخلة 
بابـي، بقياـة 8 ماليـني  700 ألـف ىر8م 
 SOUTH« إمارحتي،  موقعه: سـا ث ريـاج
RIDGE«،  أظهـ ت حلصـور حلتـي نرش8ـا 
موقـع »أريـج« أن حلعقـار منشـأ بط يقـة 

لايثة. 
تم تعينُي »خالا« قائاحً للوحء حلثالث مشاة 
لبيل  8ـو ب تبة مالز3،  بحسـب »أريج«، 
اقا ظه  يف عاة مناسبات كابعوث شخيص 
لوحلاه،  8و يعيُش لالياً يف حإلمارحت حلع بية 
حملتحـاة  ياي  أمـوحَل  حلاه، بحسـب تق ي  
لجنة حلعقوبات حملشـّكلة مـن مجلس حأمن 

حلا يل. 
 بحسـب تق ي  حلعقوبات حملؤرخ حلصاىر 
يف يناي  ٢٠١٦، اإن خالا أىحر عالياِت غسـل 
أمـوحل للتهّ ب من حلعقوبـات حملف  ضة عىل 
 حلاه  آخ ين. بحسـب حلتق ي ،  لعب ى ًرح 
بـارًزح يف إىحرة حأصول حملالية نيابًة عن  حلاه، 

 أخيه ألاا حلخاضَعني لعقوبات ى لية. 
 كشـف ا يُق لجنـة حلعقوبات يف تق ي ه 
عـن عاليات تحويل مشـبو8ة أىحر8ا خالا، 
 بلغـت لوحيل 88 مليـون ى الر خالل حلفرتة 

مـا بـني 3018  3016،  حسـتخا3 خالا يف 
حلتحويـالت سـتَّ رشكات  خاسـة بنوك يف 
خاسـة بلاحن.  مـن بني حلـرشكات حملتهاة 
رياحن لالسـتثاار  مق 8ُّـا حإلمارحت حلع بية 

حملتحاة حلتي يالُكها مع أخيه صالح. 

يحيى محمد َعبداهلل صالح:
نجُل شـقيق عـيل َعباحلله صالـح،  ز ُج 
حبنتـه، ياتلك عقارحً بقياـة )13.810.000( 
ىر8ـم إمارحتـي، يف لزيـ ة حلنخلـة بابـي، 
 موقـع حلعقار: مسـاكن شـاطئ حلجارة، 
 يبـا  بوضوح مـن حلصور حلتـي لاءت يف 
حلتحقيـق أن حلعقـاَر عىل مسـتوًد عاٍل من 

حل اا8ية. 
تـم تعينُي يحيـى أركان ل ب قوحت حأمن 

حمل كـزي يف عـا3 3001،  تاـت إقالتُه يف ب1 
ىيسار 3013،  بحسب ما لاء يف حلتحقيق، 
اإن يحيـى يالك حلعايا مـن حلرشكات منها 
رشكة حملـاز للخامـات حلنفطية حلتـي تعاُل 
مع رشكة توتال حلف نسية يف حليان،  رشكة 
8ـا حي حلصينيـة للكابـالت،  ياثـُل رشكة 
حلسـلع حلف نسـية )NFI( حلتي تم ذكُ 8ا يف 
 ثائـق  يكيليكـس لـول تقاسـم حملصالح 
حلنفطيـة يف حليان  رصحع حلنفط يف حليان ما 

بني متنّفــذين يف حلسلطة. 

عمرو َعبدالقادر باجمال
نجـُل رئيـس حلـوزرحء حليانـي حأسـبق، 
َعباحلقـاىر بالاال، ياتلـُك أَيْضـاً عقارحً يف 
حلجزي ة نفسها بقياة 13 مليوناً  ثااناائة 

 عـرشة آالف ىر8ـم إمارحتـي )نفـس قياة 
عقار يحيى صالح(  يقُع يف مساكن شاطئ 

حلجارة أَيْضاً. 
 يشـرُ تحقيـُق موقـع »أريـج« أن عيل 
عباحللـه صالح، اـ ض َعباحلقـاىر بالاال 
أمينـاً عاماً عىل لزب حملؤتا  حلشـعبي حلعا3 
حلتعيـنُي  8ـذح  3005،  قوبـل  ىيسـار  يف 
باالسـتهجان مـن قبـل مجاوعـة قيـاىحت 
يف حلحـزب قالوح: »إننـا ال ن يـاه، إنه لص«، 
بة من حلسفارة حأم يكية  بحسب  ثيقة مرسَّ

يف صنعاء. 
 أضف حملوقع: »أُقيـل َعباحلقاىر بالاال 
يف عا3 3006 بعـا ضغوط من حلا ل حملانحة 
للياـن؛ باعتبـاره محوَر اسـاى 8ائل ىحخل 
حلحكومـة، بحسـب  ثيقة مرسبة تشـر إ8 

 تحقيق مشترك لمــــؤّسـسة مكـافحة 
الجريمة المنّظمة والفساد وشـبكة »أريج« اإلعالمية:

بأموال الشعب اليمني: عقارات مملوكة لـــــ12 مسؤوالً فاسدًا يف جزيرة النخلة بدبي
يف حلوقت حلذي تتاح ُل  سائُل حإلعال3 حلعاملية ايه صوَر أطفال حليان 

حلذين ياوتون من حلجوع بشكل يومي ل حء حلعا حن  حلحصار، 
نرشت شبكُة )إعالميون من ألل صحااة حستقصائية ع بية( 
»أريج« تحقيقاً صحفياً أل ته باالشرتحك مع مؤّسسة مكااحة 

حلج ياة حملنّظاة  حلفساى )OCCRP(، كشفت ايه عن لانب بسيط 
من حلفساى حلذي حرتكزت عليه سلطُة حلنظا3 حلسابق يف حليان )نظا3 

عيل َعباحلله صالح  نظا3 حلفاّر 8اىي من بعاه(، إذ حستع ض 
حلتحقيُق َعـَاىحً من حلعقارحت با8ظة حلثان حلتي تقُع يف لزي ة حلنخلة 

حلشهرة بابي،  حلتي ياتلكها مسؤ لون تابعون للنظا3 حلسابق 
 مقّ بون منه  محسوبون عليه،  ايهم أق باٌء لزعيم مليشيا 

حلخيانة »عّفاش« نفسه. 
 77 مليوَن ىر8م إمارحتي، إلاايل قياة حلعقارحت حلتي حستع ضها 
حلتحقيُق، موزعًة عىل 13 مسؤ الً،  8و لزٌء بسيط من ث  ة أ لئك 
حملسؤ لني: حلث  ة حلتي رحكاو8ا من نهب حملال حلعا3 يف حملؤّسسات 
حلحكومية حلتي ت بعوح عىل ع شها بوحسطة حملحسوبية  حلوالء 

حلشخيص  حلحزبي لنظا3 حلحكم،  8ي أَيْضاً حلث  ة حلتي ت حكات 
بشكل أكر بعا حنضاا3 أصحابها إ8 صف حلعا حن حأم يكي 

حلسعوىي، مقابل بيع ىماء حلشعب  سياىة حلوطن. 
اياا ييل تعيُا صحيفة حملسرة نرَش حملعلومات حلتي تضانها حلتحقيُق 

حلصحفي حلذي نرشته شبكة »أريج«:
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أن بالاال كان عقبًة لقيقيًة  رئيسية إزحء 
حإلصاللـات حلحكومية، كاـا كان يرص علناً 
 بوضوح عىل حلحصول عىل نصيب من ُكــّل 

حملقا الت حلحكومية حل ئيسية«. 

عبُدامللك الطيب
قائـُا حأمن حمل كزي حلسـابق حلذي أقيل يف 
مايو ٢٠١٢، ياتلُك 8و حآلخ  عقارحً بقياة ب 
ماليني  مائتي ألف ىر8م إمارحتي، يف لزي ة 
 BD TALL حلنخلـة أَيْضـاً،  يقـع يف: بـ ج

TOWER
 يشـر موقُع »أريج« إ8 أنـه توحصل مع 
نجـل َعباحمللـك حلطيب،  سـأله لول مصار 
مبلغ حلعقار حملسـّجل  باسـم  حلاه يف ىبي، 

ااعرتف حلولُا بالكية حلعقار. 

محمد بن ناجي الشايف
حلرملاني حمل تِزق،  نجُل شيخ قبيلة بكيل، 
ياتلـك عقارحً يف لزي ة حلنخلـة أَيْضاً، بقياة 
6 ماليـني  ثااناائـة  خاسـني ألـف ى8م 
 BD TALL إمارحتـي،  يقع حلعقـاُر يف بـ ج

TOWER
يالُك حلشـايف قناة آزحل  حملوقع حإلخباري 
ب حقـش نـت،  بحسـب حلتحقيـق، اقا  رى 
حسـُاه يف  ثائق  يكيليكس لول رصحع عىل 
توكيـل حلرشكـة حلكورية حلعاالقـة،   كيل 

رشكة OMV حلناسا ية. 

محمد رزق الصرمي:
ياتلُك عقارحً يف لزي ة حلنخلة أَيْضاً بقياة 

)8.638ب1.8( ىر8اـاً إمارحتيـاً،  موقعـه: 
BLVD WALK،  أظهـ ت حلصوُر أنه مجهز 

بأثاث با8ض. 
 حلرصمي، بحسـب ما لـاء يف حلتحقيق، 
8ـو »رلـُل حملخابـ حت حلقـوي حلـذي ظـل 
لسـنوحت طويلة يُحَسـُب له ألف لسـاب يف 
ىحئـ ة صناعة حلقـ حر يف حليان، ليث شـغل 
منصَب  كيل لهاز حأمن حلسيايس أكثَ  من 

عرشين عاماً«.
 يضيف حملوقع أنه »ذُك  حسـُاه يف  ثائق 
 يكليكـس حلتـي ربطـت بينه  بـني تنظيم 
حلقاعـاة يف حليان، ليث أشـارت حلوثيقة إ8 
تحقيقـات حليانـي حملعتقـل يف غوحنتانامـو 
عباحلسـال3 حلحيلة، ليث حعـرتف حلحيلُة أن 
حلرصمي قّا3 له تسهيالٍت كخ  ج مطلوبني 

أمنياً من حليان عن ط يق بيع لوحزحت سف  
يانية ىبلوماسـية،  كان يتقاىض حلرصمي 
مـا بـني ٢٠ ألـف -٤٠ ألـف ى الر للجـوحز 
حلوحلـا،  ذك ت حلوثيقة أن حلرصمي سـاعا 
يف ته يب مطلوبي حلقاعاة بذريعة ت ليلهم 
مـن حلبلـا بيناـا يف حلحقيقة كان ي سـلهم 
إ8 أماكَن أخـ د،   حصل حلحيلـة حعرتحااِته 
بتلقيـه أموحالً مـن حلرصمـي يف حلعا3 7بب1 
لتسهيل خ  ج حملتشـّاىين، إما إ8 باكستان 
 إما إ8 حاغانسـتان بتعلياات من حلرصمي، 
كاا تشـرُ حلوثيقـة نفُسـها إ8 أن حلرصمي 
تلقـى مبالـَغ من اـّوحز حل بيعي، ألـا أا حى 
تنظيـم حلقاعاة حلذي 8ّاى بتفجر حلسـفارة 
حأم يكيـة  حلريطانية يف حليان إذَح لم يُطلق 

رسحح معتقيل حلقاعاة«.
 8ذح يضيُف عنرصحً آخ  إ8 قائاة حلفساى 
 حملحسـوبية حلتـي شـّكلت 8ُويـة حلنظـا3 
حلسـابق،  8و عنرص حالرتبـاط بالتنظياات 
حلتكفرية حمل تبطة باالستخبارحت حأم يكية. 

عبُداهلل غالب الكبودي
عضـو مجلـس إىحرة رشكـة حالتصـاالِت 
حليانيـة )يان موبايل( عن صنا ق حلضاان 
حلااـاع  حلاحخليـة.  بوزحرتَـي  حاللتااعـي 
كاـا يشـغل منصَب مايـ  ىحئـ ة  صنا ق 
حلتقاعا حلعسـك ي،  كان نائباً للااي  حلعا3 
للاؤّسسـة حالقتصاىية حليانية خالل حلفرتة 

6بب3013-1. 
ياتلـك حلكبـوىي عقـارحً بقياـة مليـون 
 سـتاائة ألـف ىر8ـم إمارحتـي، يف لزيـ ة 
حلنخلـة بابي،  يقع حلعقـار يف: أب حج بحرة 

حلجارة، حلبحرحت حلخرضحء. 
 أشـار موقع »أريج« إ8 أنـه توحصل مع 
حلكبـوىي لل ى لـول مصار حلعقار حملسـجل 

باساه يف ىبي، لكن حلكبوىي لم ي ى. 

عبُدامللك اإلرياني
نجُل حل ئيس حلياني حأسـبق عباحل لان 
حإلريانـي حلـذي تـو8ّ حلحكـَم يف حليان خالل 
حلفـرتة )67ب1-78ب1(.   زي  حلسـيالة يف 
لكومـة بالاـال )3001-3003(،  عضـو 

مجلس حلشورد يف حلعا3 3011. 
ياتلـك حإلرياني عقـارحً يف لزيـ ة حلنخلة 
بابي، بقياة مليونني  سـتاائة  خاسـني 
 AL ألـف ىر8ـم إمارحتـي،  يقـع يف: بـ ج

 .MAJARA
 نقـل حلتحقيـُق عـن حإلرياني قوَلـه إنه 
حشـرتد حلعقـار عـا3 3008، بعـا عـا3 من 
خ  لـه مـن  حزرة حلسـيالة،  حّىعـى أنه 
ـة  ِمن بيع أرحٍض  حشرتحه من ماخ حت َخاصَّ

يف صنعاَء!!

واعد باذيب
 زيـُ  حلنقـل يف حلفـرتة )-2011 3018( 
 ياتلـك عقـارحً يف حلجزيـ ة نفسـها بقياة 
مليـون  تسـعاائة ألـف ىر8ـم إمارحتـي، 

 موقع حلعقار 8و: أب حج بحرحت حلجارة. 
»أريـج«:   بحسـب مـا لـاء يف موقـع 
»لـم يسـتطع  حعـا باذيب حلثـوري صالب 
حلفك  حالشـرتحكي مقا مَة إغ حءحت حلسلطة 
 حلصالليـات حلتـي تسـّلاها خـالل توليـه 
 زحرَة حلنقل يف لكومـة حلوااق حلوطني حلتي 
لاءت عقب ثورة حلشـباب يف حليان ملحاربة 
حلفسـاى  حملحسـوبية، يف عها باذيب تعّاىت 
قضايـا حلفسـاى يف  زحرة حلنقل مـا بني 8ار 
حملال حلعا3، إقصاء حلكـوحىر  تعيني حأقارب، 
ليـث عنّي ايها حأخ  حبـن حلعم  رصف لهم 
حلسـيارحت  حلنث يات.  تشـر  ثائق نرُشت 
بعا خ  لـه من حلوزحرة إ8 أنه رصف مبالَغ 
بـآالف حلـا الرحت لتأثيث منزله  بال سـف  
مباَلغـاً ايـه  رصف سـيارحت لـه مـن عاة 

لهات تخضع لسلطة  زحرة حلنقل«.

حسني محمد عرب
صه  حلفـار 8ـاىي،  تقّلا منصـَب نائب 
حلاحخليـة،  يذُكـُ   حلـوزرحء   زيـ   رئيـس 
حلتحقيـق أنه ياتلـك عقارحً يف لزيـ ة حلنخلة 
أَيْضـاً بقياـة مليونني  ثااناائة  خاسـني 
 .SPRINGS ألف ىر8م إمارحتي،  موقعه يف: ب
 تضاـن حلتحقيـق صـورحً للعقـار حلذي 

ياتلكه،  8و ايال اار8ة. 

عبُدامللك منصور
 زيُ  حلثقااة  حلسيالة حلسابق  منا ب 
حليان حلاحئـم لاد حلجامعة حلع بية سـابقاً، 
كاا تقلا مناصَب كثرًة، منها رئيس حلجهاز 

حمل كزي لل قابة  حملحاسبة. 
ذكـ  حلتحقيق أنه ياتلك عقارحً يف حلجزي ة 
نفسـها أَيْضـاً، بقياـة مليونـني  ثااناائة 
 DM :تسـعني ألف ىر8م إمارحتي،  موقعه 

 .YASS PHASE

وما خفي كان أعظم
8ـذه حملعلومـاُت حلتي لـاءت يف حلتحقيق 
ليسـت إال قط ة من بح  حلفسـاى حلذي كان 
يرتبّـُع عليه مسـؤ لو سـلطات نظـا3 عيل 
َعباحللـه صالـح،  نظـا3 حلفـاّر 8ـاىي من 
بعـاه، إذ رّكـز حلتحقيـُق عـىل 13 مسـؤ الً 
اقط،  لزي ة  حلاة يف ىبي،  لم يذك  بقية 
حأمالك  حلشـخصيات حلفاسـاة حلتي كّونت 

ث  ًة 8ائلًة من حملال حلعا3. 
 مثاُل ذلك: ألاا عيل َعباحلله صالح، حلذي 
ياتلـك يف حإلمارحت مشـاريَع تجاريًة مهولة، 
 ُمُاناً بأكالها، لصل عليها من حمتياز كونه 

نجل حل ئيس حلسابق، عفاش، اقط. 
حملسـؤ لني  معظـَم  أن  عجبـاً   ليـس 
حلفاسـاين حلتابعني للنظا3 حلسابق، 8م حآلن 
مـن م تِزقة حلعـا حن حأم يكي حلسـعوىي، 
ااأموحل  حلعقـارحت حلتـي ياتلكونها ىحخل 
ى ل حلعـا حن، رّلحـت كفـة ميزحنهـم عىل 
ىماء حلشـعب  سـياىة حلوطن حلتي لم يبالوح 

ا3.  بها يوماً من حأَيَـّ

 تحقيق مشترك لمــــؤّسـسة مكـافحة 
الجريمة المنّظمة والفساد وشـبكة »أريج« اإلعالمية:

بأموال الشعب اليمني: عقارات مملوكة لـــــ12 مسؤوالً فاسدًا يف جزيرة النخلة بدبي
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

عن اليمن وبسالتها.. 
قالها المجاهُد حسن 

نصر اهلل 
محمد محمد عايض

مـن  بعـون 
حللـه  بتأييـاه 
يـن  8ا للاجا
حأبطـال تحّققـت 
عـىَل أيايهـم مآثُ  
خـالل  حلنـرص 
أربعة أعوح3  نحن 
مشـارف  عـىَل 
حلخامـس  حلعـا3 
مياىيـن  كااـة  يف 
حلنـزحل  لبهـات 
حملوحلهة  ضا قَود حالستكبار  حلظلم  حاللتالل 
مـن حملعتايـن  حلغـزحة  عاالئهـم مـن حمل تِزقة 
حملالوريـن  رغـم حلهالـة حإلعالميـة حملصالبة 
للغـز   حاللتـالل  عتا لة قوحتهم َ لشـوى8م 
 لاحثة أسـلحتهم حملتطورة خـالل أربعة أعوح3 
من حلصاـوى حأسـطوري إاّل أن حملجا8اين ذ ي 
حلبـأس حلشـايا من حلجيـش  حللجان حلشـعبية 
 ما يتحلون بـه من إياان قوي بعاحلة قضيتهم 
 ما ياتلكـون من عقياة لهاىيـة تعزز ثباتهم 
 صاوى8ـم  معنويـات عاليـة تعانـُق لبـاَل 
حليان حلشـا8قة  تناطح سـحابَها حسـتطاعوح 
صـا حلحشـوى  ىك زلوااتهـم حملتقهقـ ة مـن 
لنوى8م حملسـتجلبني من أصقاع حأرض بأموحل 
ز8يـاة مانسـة ليصـل بهـم حملطـاُف إ8 غنائَم 
يغتناها حأبطال  عتاى يح ق يف مشـا8ا أذ8لت 
حلعالم  غرت من مسـارحت معاىالت حلح ب غر 
حملتكاائـة أصالً بـني حملجا8اين  قـَود حلعا حن 
حلتي تقوى8ا أم يكا  إرسحئيل  ى ل حستعاارية 

أ ر بية  بلاحن ع بية إْساَلمية. 
سـيُا حملقا مة حلَقاِئا حلتأريخي حلسـيا لسن 
نرصحلله 8ذح حملجا8ـا حلذي أذل حلصهاينة  زلزل 
كيانهـم حلَقاِئـا حلـذي لـال ى ن قيـا3 حلكيـان 
حأم يكـي حلصهيونـي ب سـم خارطـة حلـرشق 
حأ سـط حلكبر، خص حليانيـني م تني مخاطباً 
إيا8ـم: ما قاتم به أشـبه باملعجـزة  حألار أن 
تارس حلتج بة حلح بيـة حليانية يف حأكاىيايات 
حلعسـك يّة يف حلعالم..  قال حلعا3 حملايض: )نقول 
للسـعوىينّي  حإلَماَرحتيـني مع كتكـم مسـا ىُة 
حأاـق  عليكـم إيقـاف حلعـا حن(،  قـال: )من 
حملؤسـف أن يقاتـل حلسـوىحنيني إ8 لانب 8ؤالء 

حلطوحغيت(. 
حلسيا لسن نرْص حلله لليلة حألا 13 لااىد 
حأ 8 حملوحاـق 37 ينايـ ب301 يف لوحٍر تلفزيوني 
)للاياىين( أنصف تضحيات حأبطال من حلجيش 
 حللجان حلشعبية  حلنكف حلقبيل حملوحلهني أعتى 
عا حن كوني  حلذين يصنعون بامائهم  ع قهم 
حلبطولـة  حلشـجاعة  مـن  تأريخـاً   لها8ـم 
 حملوقـف حلصاما حلثابت حملبائـي يف  له عا حن 

غاشم. 
نقولهـا أربع سـنوحٍت مـن حلثبـات  حلصاوى 
 حلتضحيات  حلبسـالة سـّط 8ا حملقاتُل حلياني 
حلحـايف ذ  حلعتـاى حلتقلياي حلبسـيط  حملتوحضع 
 لّقق حنتصـارحٍت عظياة  إنجازحت عسـك يّة 
قتالية عالية عجز حلخرحء حلعسـك يّون  علااء 
حلتكتيـك عن تخيُِّلها أما3 قـوة ضاربة من كااة 
حلصنـوف حلقتاليـة  حلتشـكيالت حلح بيـة،  ما 
بات  حضحاً لليـاً أن حملقاتل حلياني  حنتصارحته 
محل اخ   حعتزحز  8يبة لاد حلقاىة حملجا8اين 
حلذين ت بطنا بهم قوحسـُم مشرتكة يف حملظلومية 
 حملوحلهـة لعا  حلايـن  حأمة حملتاثـل بالكيان 
حإلرسحئيـيل حملحتـّل أرض السـطني تحت مظلة 

حأم يكان  صهاينة حلع ب. 

حجور اليمنية.. حرُب الخاليا النائمة 

المخّدرون

فنزويال والشيطان األكبر 

زين العابدين عثمان*

مـا يج ي يف منطقة لجـور باحااظة لجة 
ليسـت أَْكثَــَ  من ل ب نفسية 
حلعـا حن  تحالـُف  ياارُسـها 
لـرضب  تفكيـك   م تِزقتـه 
حملجتاعـي  حلـرتحص  حلصاـوى 
أبنـاء لّجـة  تازيـق حللحاـة 
للعا حن بنرش  حملنا8ضة  حلوحلاة 
حلشائعات  حملهوالت  ما له صلة 
بجـ  حملجتاـع إ8 م بـع حلتفكك 
 حلتنـازع حلبينـي، ليـث حعتاـا 
تحالـُف حلعـا حن عـرَ مكائنـه 
حإلعالمية عىل تسـويق ما يحصل 
يف منطقـة لجـور عىل أََسـاس 

قبَـيل- مناطقـي؛ لهـاف لذب لضـور حلقود 
حلقبليـة باملحااظـة لتوسـيع ىحئ ة حلنـزحع ضا 
ُقــوَّحت حلجيش  حللجان حلشعبيّة  حاقاى حأخر 

حلحاضنات حلشعبيّة. 
إ8 لوحر حلح ب حلنفسية  ل ب حلشائعات، أَيْضاً 
حتجه تحالف حلعـا حن إ8 ل ب حلخاليا حلنائاة حلذي 

يعتاا عىل نشـاطها ىحخل منطقـة “لجور” 8ذه 
حملنطقة حلتي تعتر ألـا أَْكبَــ  حلثكنات حلجغ حاية 
باحااظـة لجة حلتـي تسـتوعب خاليـا تخ يبية 
 إر8ابيـة تتبـُع حلسـلفية  تنظيـم 
حلقاعـاة يف حأيايولوليـة حلتولهات 
 8ي خاليا ليست بالجاياة اقا كان 
لها سـبٌق يف إطالق لاـالت حلتفجر 
 حلتخ يـب  حلقتل  قطـع حلط قات 
خالل اـرتة حلعا حن  ما قبل حلعا حن 

عىل حليان. 
تحالـف  لـذح  يف ظـل لاـالت 
حلعا حن حلعسك يّة باحااظة لّجة 
 محا التـه حملسـتايتة يف حالخرتحق 
حملحااظـة  عاـق  نحـو   حلتوغـل 
 ُخُصـْوصـاً باتّجـاه مثلـث عا8م 
حلذي يحا ل إطباق حلسـيط ة عليـه؛ بغية قطع 
خطوط حإلماحى حل ئيسية عن لبهة ل ض  قطع 
ط يـق صعاة لجة كأ8ََْاحف حسـرتحتيجية. اإنه 
يسعى بشـتى حلط ق لتحقيقها  شبكة »خالياه 
حلنائاـة يف منطقة لجـور  غر8ا«من حملناطق 
يحـا ل مـن خاللهـا تفجـر حأمن  حالسـتق حر 

 ماارسة حلح ب حإلرباكية  حلنفسية بني أ ساط 
أبنـاء حملحااظـة َ أَيْضاً محا لـة حلااع بالوضع 
نحـو حلعسـك ة  حلصـاح3 حملسـلح مـع ُقــوَّحت 
حلشـعبيّة باسـتحاحث 8ـذه  حلجيـش  حللجـان 
حلخاليا نقاط حشتباك مبارشة  قطع حلط قات يف 
أماكـن متعاة  ذلك لتشـجيع طبقة من يقفون 
يف موضـع حلحيـاى  حلسـكون من أبنـاء حملناطق 
لاللتحاق بهم يف منا8ضة توحلا ُقــوَّحت حلجيش 

 حللجان حلشعبيّة. 
بطبيعة حلحال  خالصُة ما قا يحصُل يف لّجة 
كوضع عا3  لجـور كوضع خاص اإّن مع كَة 
حلخاليـا حلنائاة حلـذي يعتاُا8ا تحالـُف حلعا حن 
حلسـعوىّي حإلَماَرحتي يف تاعيـم  تعزيز عالياته 
حلعسـك يّة بحّجـة  رغـم ما تتلقاه من إسـناى 
لويـة مكثف من طائـ حت 8ذح حلتحالـف إاّل أن 
مصر8ا حلفشل  حإلخفاق؛ نظ حً لتجا ب حلقياىة 
حلعسك يّة للجيش  حللجان حلشعبيّة حلرسيعة يف 
تطويق  محارَصة أماكن 8ذه حلخاليا حلتخ يبية 
 حلباء بعالية سحق  تطهر منطقة لجور من 
توحلا8ا  من نفوذ8ا يف باقي حملناطق حملجا رة. 
* رأي اليوم

عبدالباسط سران 

حلحالـة  يناسـُب  توصيـف  ال 
حلجنوبية حلجنونية سـود كونها 
بالصـورة  حلصـوت  ت لاـان 
للكيفية حلتـي يكوُن عليها حلحاُل 
لني يُسَلُب ذ   حلعقول عقوَلهم، 
عـرشحت  يَسـاق  يـو3  ُكّل  يف 
حلشـباب مـن أبنـاء حلجنـوب إ8 
مذحبح حلسـالل حلغ بي كالنعاج 
عـىَل ع بـات حملحتـّل حلسـعوىّي 
 حإلَماَرحتي؛ ليعاى ح لثثاً  أشـالًء 
تاتلـئ  يـو3  ُكّل  يف   مصابـني، 

مستشـفيات عان بالذبائح حملسرتخصة حلتي ال 

يزيا سـعُ  ُكّل رأس منها عن ألف ريال سعوىّي، 
 يف ُكّل يـو3 يتـم حلبيـع  حلـرشحء 
يف سـوق حلـ ق حملفتـوح، مـا 8ي 
حلقضيـة حلتي يباى ن مـن أللها؟ 
 ما 8ـو حلثان أَ  حلعائـا من  رحء 
8ـذح حلحقـا عـىَل أنفسـهم  عـىَل 
إخوحنهم يف حلشـاال 8ل ُمَجّ ى ألف 
ريال سـعوىّي يسـتطيُع أن يعاَل 
يف عقول حآلبـاء  حأمهات  حلعقالء 

 حملجانني ُكّل 8ذح حلتخاي ؟؟ 
حليـو3 نحـن عـىَل أبـوحب حلعا3 
مـن  للاتنـا  حلخامـس  أبنـاء 
باملجان  حلجنوبية قتىل  حملحااظات 
يف عسـر  ليزحن  نجـ حن  رص حح  نهم  تعز 

 حلسالل حلغ بي قتىل  ل لى  مفقوىين،  8م 
كانـوح كذلك يف ل  ب صعاة حلسـتة، يف حملقامة 

ضحايا رخيصة للسلطة حلظاملة آنذحك. 
 عليه نقول )طنج ة  لات غطا8ا، طارق 
عفاش  8يثم قاسـم طا8   أخوه لّوحس غر 
حلشـقيق أعـاحء حأمس إخوحن حليـو3،  حلطباخ 
سـعوىّي إَماَرحتـي  حللحـم لنوبـي لنوبـي، 
 حلبهـارحت بنظـ  حإلعـال3 حلخليجـي  تجـار 
حلكلاـة  حلتأريخ  حملسـتهلك حلضبـاع  حلكالب 
حلضالـة،  حملسـتفيا ليس مجهـوالً، لنوبيون 
حلتح يـ  حلحاياة  حلاااع عـن ليزحن  نج حن 
 عسر  حلجنوب محتّل، ليست لغزحً  ال أُلجية 
بـل حسـتعباى لليهـوى  حأم يـكان يف ُكّل زمان 

 مكان. 

يحيى صالح الدين 

انز يال ىحئااً تقـُف إ8 لانب قضية 
السـطني،  حسـتطاعت  حأ 8  حلعـ ب 
لشـَا بعـض ى ل أم يـكا حلالتينية إ8 
لانب محور حملقاَ مة حل حاض للهيانة 
حأم يكية، الااذح 8ب حلنظا3 حلسعوىي 
للتاا8ـي مـع موقف ت حمـب حالنقالبي 
تجاه رئيـس انز يال حلرشعي ماى ر ؟ 
8ل 8ناك ماٌّ شـيعي رحاـي يتغلغل يف 

أم يكا حلالتينية  ذ8بت مالكة حإلر8اب 
لتوحلهـه؟! أال يخجـل 8ـؤالء حأعـ حب 

حأشا نفاقاً من 8كذح موحقف؟ 
يف  حلحـ ة  حأصـوحت  أن  حلحقيقـة 
تتزحيـا يف أم يـكا حلالتينيـة انز يـال 
 كوبـا  حلعـاى يف تزحيا َ بـاأت حلا ل 
حل حاضـة للهيانـة حأم يكيـة تقرتب 
من لـا ى حلشـيطان حأكـر  8ذح ما 
ال تطيقـه أم يـكا؛ لـذح أعلـن ت حمب 
حستنفارحً تاحعت له لايع حلشياطني يف 

حأرض  8ّب حلنظا3ُ حلسعوىي  بعض 
حأعـ حب حملتصهينـني لناحء حلشـيطان 
حأكر لتنفيـذ مخّطط شـيطاني آخ  
ليجعلوح من انز يال حلح ِة بلاحً منكوباً 

كناوذج سوريا أَ  ليبيا ثانية.
لكـن إ8 حللـه ت لـع حأمـور  لعل 
مخطَطهم 8ذح يكون سبباً أن تشتعل 
حلثورة يف أم يكا حلالتينية بكاملها ضا 
حلشـيطان حأكر  تبـاأ نهاية عرصه 

حملظلم.

املبعوث يفضح تحالف العدوان 
ىيانُها يف بيع حلو8م لشـعبها  ماارسـة أبشـع أنـوحع حلتضليل باءحً من 
تسـويق أسـباب ل بها حلعا حنية  حلظاملة عىل حلياـن  ليس حنتهاء بقصة 
حأسـر حلسـعوىّي عوحلي، ليث نقلت 8ذه حمل ة عن ناطـق حلعا حن ت كي 
حملالكي ما  صفه بنجاح حلتحالف بالتعا ن مع حأمم حملتحاة بإطالق حأسر 
حلسـعوىّي، متناسـياً تعنت قياىته طوحل حملاة حملاضية  عا3 مباالتها بحالة 

حأسر عوحلي حملتا8ورة. 
تكذيُب  سـائل حإلعال3 حلسـعوىيّة لاء عىل لسـان مبعوث حأمم حملتحاة 
إ8 حليان حلذي رّلب بإطالق حأسـر حلسـعوىّي حمل يض  حلذي قا3 حلصليب 
حألاـ  بنقلـه إ8 حل يـاض،  حصفـاً 8ذه حلخطـوة بغر حملرش طـة،  أمل 
حملبعـوث حلا يل يف نفس حلوقـت باباىرحت مااثلة من حلط اـني، حأم  حلذي 

يؤّكـــا أنهـا خطـوةٌ مـن طـ ف  حلـا كابـاىرة ى ن أي مقابـل. 
8ـذه حلخطوُة أقـلُّ ما توصف به 8و أنها مح لـة  تلحق حلعار بتحالف 

حلعا حن حلذي ىّمـ  حلبنية حلتحتية حلصحية  راض ُكّل حملباىرحت إلطالق 8ذح 
حأسر ليأتي حإلا حج عنه لامالً ُكلَّ معاني حإلنسانية حلتي يتحىّل بها حلشعُب 

حلياني  اقاً ملباىئه  قياه حإلْساَلمية حلعظياة. 
 يف حملقابل لن تسـتطيَع حلفركة حإلعالميـة لتحالف حلعا حن بخصوص 
قضية حأسـر حملفـ ج عنه أن تاحو حلعـار حلذي لحق بآل سـعوى ليس يف 
َلــّق 8ذح حأسـر اقط، بـل أَيْضاً يف ت ك بقيـة حأرسد حلذين ال يزحلون يف 
قبضة حلجيش  حللجان حلشعبيّة ى ن تباىل، مع أن حملباىرحت ال تزحل قائاة 
مـن قبل حلجانب حلياني، لإلا حج عن ُكّل حأرسد  اق معاىلة حلكل مقابل 

حلكل. 
 رغم حإلل حج حلذي تسـببت به 8ـذه حلخطوة إال أن ذلك ال يانحنا حلكثرَ 
من حأمل بتغرُّ ترصاات  سـلوك حلنظا3 حلسـعوىّي يف حمللفات حإلنسـانية، 
ال سـياا أن مـا يلاس من قاىة 8ـذح حلتحالف طوحل أربع سـنوحت من عا  
حلعـا حن عىل حلياـن يجعل حملتابَع ي لُح حسـتا حَر حلعـاّ  يف تعنُّته  َصَلِفه 
يف ُكّل ما له عالقٌة بالشـؤ ن حإلنسـانية  عىل رأسـها ملف حأرسد، ليبقى 

ه إ8 يو3 حلقيامة. ملطَّخاً بالعار حلذي يسـتحقُّ
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ماذا بعد إحياء الذكرى السنوية للشهيد؟
إبراهيم أحمد غالب

لقا أليا حلشـعُب حلياني ذك د حلشـهاحء 
حلعظاـاء  بـكل حعتـزحز  اخ  
بشـهاحئهم حلذيـن كانـوح عـىل 
أرقـى  أعىل ىرلات حإللسـان 
ليث بذلوح أر حَلهم  أنفَسـهم 
حلتـي 8ـي أغـىل مـا يالكونه، 
اضحـوح بأنفسـهم مـن ألـل 
أن يعيـَش َمـن خلفهـم يف أمن 
 حستق حر  عزة  ك حمة  ل ية 

 حستقالل  سياىة. 
االشهاحُء قبل أن يستشها ح 
حلعـا حن  مجـازَر  رأ ح   عنامـا 
 حلج حئم حلتـي ي تكبها حلعا حن 
حلذي تقوُىه أم يـكا  إرسحئيل، 

عنامـا رأد حلشـهاحُء تلـك حلطفلـة حملقتولـة 
ظلاـاً!!  تلك حلعجـوز حمللهواة لزنـاً!!  تلك 
حلامـاء بحـق حأب ياء مـن حل لال  حلنسـاء 
 حأطفال حلتي تسـفك ل ما  بغيا  عا حنا!!، 
عناما رأد حلشهاحء ذَلك!! تحالوح مسؤ ليتهم 
 حسـتجابوح لله اكانـوح كاا قـال حلله عنهم: 
)َ حلَِّذيَن إِذَح أََصابَُهُم حْلبَْغُي 8ُْم يَنْترَِصُ َن(. 

االشـهاحُء 8م مـن أصابهم بغـُي حلبغاة 
 حعتاحُء حملعتاين  حستكباُر حملستكرين اأبوح 
حلـذلَّ  حلخنوَع  حلهوحن  حنترص ح أنفسـهم 
بالشـهاىة يف سـبيل حلله  حلتي 8ـي حنتصاٌر 
شخيص للشـهيا، كاا أنهم حنترص ح لقضية 
حأُّمـِة  ملباىئهـا  قياهـا  مظلوميتها حلتي 

تتع ض لها  باأخص شعبنا حلياني. 
 ما صاوُىنا لليو3 أما3 قود حالسـتكبار 
حلعاملي بأقود ت سـانة عسك يّة مسلحة إال 
ثا ٌة من ثاار تضحيات حلشـهاحء حلعظااء، 
 مـا حلخـزُي  حلعـار حلـذي لحـق بامل تِزقة 
حلولـه  إكشـاف   حلعاـالء  حلخَونـة  مـا 
حلحقيقـي للعاّ  حأ ل لإلسـال3 مـن أم يكا 
 حلكيـان حلصهيونـي َ أَيْضاً كشـف  اضح 

حلولـه حلقبيح للنظا3 حلسـعوىّي  حإلمارحتي 
حملتلبسـني بثـوب حلايـن إال ثاـ ة مـن ثاار 
تضحيات حلشهاحء،  ما حلصوحريخ حلبالستية 
إال  حملسـّر   حلطـرحن 
ثا ٌة مـن ثاار تضحيات 

حلشهاحء. 
االذكـ د   لذَلـك 
8ـي  للشـهيا  حلسـنوية 
كاحطـة سـنوية نجـّاى 
حلـوالء  حلواـاء  ايهـا 
لشـهاحئنا  نعا8ا8م أننا 
ط يقهـم  منهجهـم  يف 
ماضون  أننا متاّسـكون 
بالقضيـة  حملـرش ع 
 حملبـاىئ  حلقيـم 
حلتـي ضّحى   حملظلوميـة 
حلشـهاحُء من أللها  أن نكال حملشـوحر لتى 
تحقيق حلنرص  حلعـزة  حلك حمة  حلغلبة لهذه 

حأمة. 
 ال ر8ـاَن عـىل مفا ضـات  حتّفاقيـات 
حسـتوكهولم ااأمـم حملتحـاة لـم تحّقق أي 
رشط مـن رش ط حملفا ضـات حلعقياة حلتي 

لم تااع عا حناً  لن تجلب َخرحً. 
ااـا بعـا حلذكـ د حلسـنوية للشـهيا إال 
أن نحاـَل حملـرش َع  حلقضيـة  حملظلوميـة 

 حملباىئ  حلقيم حلتي لالها حلشهاحء. 
 ما بعا حلذك د حلسـنوية للشـهيا إال أن 
نزىحَى عزماً  ثباتاً  صاوىحً يف موحلهة حلغزحة 
 حملحتّلني  نزىحى ُقــوَّة  تطورحً يف صوحريخنا 
حلبالستية  يف طرحننا حملسـّر  نزىحى إرصحرحً 
 تطلعـاً إ8 لاـل رحيـة حلنـرص  حلتاكـني، 
مستعينني يف ذَلك بالله اال ر8اَن إال عىل حلله 
 ال نرَص إال من عنا حللـه )َ َما حلنَّرْصُ إاِلَّ ِمْن 

ِعنِا حللَِّه(. 
ِباللَّـِه  حْسـتَِعينُوح  ِلَقْوِمـِه  ُمـوىَس  )َقـاَل 
َ حْصِرُ ح، إِنَّ حْأَْرَض ِللَِّه يُوِرثَُها َمن يََشاُء ِمْن 

ِعبَاِىِه، َ حْلَعاِقبَُة ِلْلُاتَِّقنَي(. 

فعل فاضح في التأريخ العام لألّمة
د. رفعت سيد أحمد*

يف أىبيـات حلقانون  حإلعال3، تشـته  
كلاتـي )اعـل ااضـح(  8ـي تجـّ 3 

 اقاً لطبيعـة 8ذح حلفعل 
 زمانـه  مكانـه،  مـن 
حلشـائع يف بالىنـا حلقول 
)اعـل ااضـح يف حلط يق 
حلعـا3(، ِاـإذَح مـا طبّقنا 
8ـذح حلقـول عـىل قضية 
حلكيـان  مـع  حلتطبيـع 
حلصهيونـي  حلاحئـ ة 
توقيـع  منـذ  رلا8ـا 
ىيفيـا  كامـب  حتّفاقيـة 
عـا3 78ب1  لتـى حليو3 
ب301، يصبـح حلتطبيـُع 

تع يفـاً  مضاونـاً  ماارسـة  اقـاً 
للحقائـق حمُل تبطة بـه  حلنتائج حمُلرتتّبة 

عليه باثابة اعل ااضح. 
 لكـن ليـس يف حلط يـق حلعـا3 بـل 
لألّمـة  أ طانهـا،  حلعـا3  حلتأريـخ  يف 
ــة ذلك حلتأريخ حلـذي ر َي  ُكِتَب  َخاصَّ
بالـا3 يف موحلهـة حاللتـالل  حلعا حن 
حأّمـة،  عـىل  حلصهيونـي  حأمركـي 
منـذ حلعـا3 88ب1 قبله. عـىل أية لال 
ـة نُخبتنا حلثقااية  نحتاج حليـو3، َخاصَّ
 حلسياسـيّة حلتي توحله 8ـذح حلتطبيع، 
أن نُعيا تع يف حلكلاة –حلتطبيع – لكي 
نسـتخامها  باّقـة يف مع كـة حملصر 
مع 8ذح حلكيان حلغاِصب  حلذي لألسـف 
يتاـّاى حآلن خليجيـاً  مغاربيـاً بشـكٍل 
خطٍ   مؤلـم، ُمهّاىحً يف ط يـق تاّاىه، 
أبسـط قوحعـا حأمـن حلقومـي حلع بي 

 أشـّا8ا رسـوخاً. إن ر حج حمُلصطلـح 
يحتاج ُمجّاىحً إ8 إعاىة تع يف صحيحة 
له لتى ال تختلط حأمور  ت ّ ج حلخيانة 
 تقـّا3 للعامـة عىل أنها ُمجـّ ى  لهة 
حلرصحع  ليسـت  نظ  يف 
اعـالً ااضحاً كارثياً عىل 
حأّمة بتأريخها  ثقااتها 

 حقتصاى8ا. 
حلتأكيا  يّهانـا  باحيـة 
عىل أننا يف حملوسوعة حلتي 
 3018 عـا3  أصارنا8ـا 
عن )حلتطبيع  حملطبّعون 
ب7ب3011-1(  يف مـرص 
تحّفظنا منـذ حلباحية  ال 
زلنا لتـى حليو3 نتحّفظ 
كلاـة  حسـتخاح3  عـىل 
)حلتطبيـع(؛ أَنَّها تعني أن ثاة عالقات 
طبيعية كانت قائاة ثم حنقطعت،  حآلن، 
يُ حى لهـا أن تُعاى  تصبـح طبيعية من 
لايا،  8و حأم  غر حلصحيح بالنسبة 
للحـال حلع بية مع حلكيـان حلصهيوني، 
إذ لم تكن 8ناك عالقـات طبيعية أصالً 
بني حأّمة حلع بية أَ  حإلسـالمية  حلكيان 
حلصهيوني، بـل كانت حلعالقات عالقات 

رصحع  تضاى. 
من ثم نقرتح كلاة أَْكثَــ  تعبرحً عن 
حملقصوى 8نا،  8ـي كلاة )حلهيانة( أَ  

حالخرتحق حلصهيوني لألّمة حلع بية. 
أما يف حلفك  حلسيايّس حإلرسحئييل ايُعّا 
ُمصطلـح »حلتطبيع« مـن حمُلصطلحات 
لايثة حلذيـوع باحخله،  رغم أن بعض 
حلبالثني حإلرسحئيليني ينسـبون صوغه 
أ ل م ة أبا إيبان يف خطاب له يف حأمم 

حملتحاة عا3 68ب1، اإن حسـتخاحمه لم 
يشع إال يف م للة متأّخ ة يف حملفا ضات 
حملرصيـة – حإلرسحئيليـة حلسـابقة عىل 
توقيـع حتّفاقيـات كامب ىيفيـا، بل أن 
حمُلصطلح حلـذي تاح لته تلـك حمُلبالثات 
للتاليـل عىل 8ذح حملفهـو3 كان »طبيعة 

حلسال3«.
8ارحيفـن،  ألـوف  رشح   عنامـا 
ماي  رشكة شـيلوحح لارحسـات حلرشق 
حلسـال3«  حأ سـط، مفهـو3 »طبيعـة 
يف شـه  آذحر/مـارس 77ب1، ذكـ  أن 
حإلرسحئيليـني يفهاون حلسـال3 عىل أنه 
عالقـة تحتـوي عىل ثالثـة عنارص عىل 
حأقـل: حأ ل، أن 8ـذه حلعالقـة يجـب 
أن تتضّاـن لـوحرحً بني حأطـ حف حلذين 
كانـوح ُمشـتبكني قبـل ذلـك يف حلنـزحع، 
 حلثانـي أن 8ـاف 8ـذح حلحـوحر يبتغي 
حلوصـول إ8 للول مشـرتكة،  حلثالث، 
أن حلسـال3 يجب أن يأخذ شـكل عالقة 
قـاىرة عـىل أن تخلـق آااقـاً  ناـاذج 
لاياة من حلتعا ن،  8كذح اإنه عناما 
يقول حلعـ ب »ال تجارة مع إرسحئيل، ال 
حتصاالت  ال موحصالت مع إرسحئيل،  ال 
لـا ى مفتولة مع إرسحئيـل«، ااعنى 
ذلك أنهم يقولون إن حلسـال3 يف رأيهم ال 
يعنـي  لوى صلة إنَْسـانية بينهم  بني 
إرسحئيـل،  أنـه ال عالقة  مـن ثم اإنه 
ال للـول مشـرتكة  إذن مـا يقرتلـه 
حلع ب 8و يشء ليس له »معنى حلسال3« 
 ال »طبيعـة حلسـال3« كاـا تتصّور8ـا 

إرسحئيل. 
بهذح حملعنـى، يكون من حمُلتعّذر تنا ل 
مفهـو3 حلتطبيـع يف حلفكـ  حلسـيايّس 

مـع  تاحخـل  ى ن  مـن  حإلرسحئيـيل 
مفهومها للسـال3،  حلسال3 حلصهيوني 
حلـا3  كاـا 8ـو معـ  ف عـىل  قائـم 
 حلفوىض  حغتصاب حلحقوق،  من 8نا 
يأتي تهاات  سـقوط ا يـق حمُلطبعني 
حلع ب، لكاماً  نخبة، حلاحعني للتطبيع 
 للسال3 مع كيان تؤّكا سياساته يومياً 
منـذ ل ب 88ب1، ال تصلح معه سـود 
حملقا مـة،  حلتي تباأ بالكلاة  صوالً إ8 
حلفعـل حملسـّلح. إن حلغـز ة حلصهيونية 
لفلسـطني ليـس لا ى8ـا  ال غايتهـا 
اقـط السـطني بل 8ـي،  كاـا أّكات 
حلتجـارب  حلحقائق باـا ايها تلك حلتي 
ا3 )نقصا زيـارحت كبار  ل ت قبـل أَيَـّ
حملسـؤ لني حإلرسحئيليني للخليج  مرص 
 حملغ ب(، 8ااها ليس تثبيت  لوى8م 
يف حلقاس  السطني احسب بل أيضاً يف 
مسـقط  م حكش  حلقا8 ة  حل ياض، 
 8ذح ما يخاتل بشـأنه حمُلطبعون حلع ب 
 يكذبـون  ال يعرتاون بـه يف مخالفة 
بيّنـة لبايهيـات حلـرصحع  يف محا لـة 

إلرحلة نفوسـهم حملهز مـة من ىحخلها 
 ملشـاريعهم خاِئـ ة حلـ  ح سـقياة 
حلولـاحن. إن 8ـذح حلرصحع مـع حلكيان 
حلصهيونـي  مع )تطبيعـه( 8و رصحع 
 لوى  ليس رصحعـاً عىل لا ى، اقط، 
كاـا قـال ذلـك حلزعيـم حل حلـل لاال 
عباحلنـارص، ى لة حاللتـالل تقول 8ذح 
ُكّل يـو3  تؤّكـاه بالا3 حلع بـي حلنازف 
يف السـطني  خارلهـا، اهـل بعا ذلك 
يصـّح حلتطبيـع معها؟  8ل يسـتقيم 
ذلك مع لقيقة  لوى8ـا  أ8ََْاحاه؟ ثم 
أال يحـق لنا بعا أن تأّكا أن 8ذح حلتطبيع 
يغّطي عىل ل حئم حاللتالل بل  يانحها 
أن  يفتقا8ـا،  كان  تأريخيـة  رشعيـة 
نسـّاي حلتطبيع مع حلكيان حلصهيوني 
بأنـه باثابـة اعـل ااضـح يف حلتأريخ 
حلعا3 لألّمة، يستحق محاكاة  معاقبة 
قانونية  سياسـيّة  إنَْسـانية مع َمن 
ي تكبه أسئلة ب سم حلنخبة  قاىتها؟. 

* كاتب ومفكر مرصي. 
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ــة مفاتيح تحقيق الوحدة بين اأُلمَّ

ثقافيةثقافية
مق ر حأسبوعني حلقاىمني 

أ 8 - 3 لااىد حآلخ ة
من ب1 لااىد ح

له ـ  عاه   عياه ـ حلارس حلخامس عرش
مع اة حل

رصانا إليك نف حً من حلجن
+  إذ 

ثقافية

 : بشرى المحطوري

ألقـى حلشـهيُا حلقائـُا -َسـاَل3ُ حللـِه َعَليْـِه- 
ْانَا إَِليَْك نََفً ح ِمَن  محارضًة ــ ملزمة ـ ]َ إِذْ رَصَ
[ متنـا الً ايها موقَف حلجنِّ مـن حلُقـْ آن  حْلِجـنِّ
حلك يـم  مـن حل سـالة حملحاايـة، مشـرحً إ8 
أسـلوب حلجـن حل حقي يف حلاعـوة إ8 حلله،  كيف 
ياكـن للثقاايـني حالسـتفاىة منـه، اقا لكى 
عنهـم أنهم  صلوح إ8 عنا رسـول حلله صىل حلله 
عليه  آله  سـلم  حسـتاعوح للُقــْ آن بإنصاٍت 
شـايا، لزء من حلُقـْ آن،  اهاوه،  حنطلقوح إ8 
قومهم منذرين لهم،  ىحعني لهم إ8 حإلْساَل3، لذح 
اقا سـّط  حللُه يف حلُقـْ آن حلك يم سـورًة كاملًة 
باسـاهم ]سـورة حلجن[،  ذك  موقفهم أَيْضاً 
يف سـورة حألقـاف، عّل حلبرش يأخـذ ن حلعرَة 
منهم، يف عا3 حلكتاان للهاد،  تبليغه بط يقة 

مواقة.. 

اآلياُت التي تناولها الشهيد القائد بالشرح: 
ْانَا إَِليَْك نََفـً ح ِمَن حْلِجنِّ  قـال تعـا8: ]َ إِذْ رَصَ
ا َلـرَضُ ُه َقالُوح أَنِْصتُوح  يَْسـتَِاُعوَن حْلُقْ آَن َاَلاَّ
ـا ُقِيَ َ لَّْوح إ8َِ َقْوِمِهـْم ُمنِْذِريَن )ب3( َقالُوح  َاَلاَّ
يَـا َقْوَمنَا إِنَّا َسـِاْعنَا ِكتَابًا أُنْـِزَل ِمْن بَْعِا ُموىَس 
ًقـا ِلَاا بنَْيَ يََايِْه يَْهِاي إ8َِ حْلَحقِّ َ إ8َِ َطِ يٍق  ُمَصاِّ
ُمْستَِقيٍم )30( يَا َقْوَمنَا أَِليبُوح َىحِعي حللَِّه َ آِمنُوح 
ِبـِه يَْغِفْ  َلُكْم ِمـْن ذُنُوِبُكْم َ يُِجْ ُكـْم ِمْن َعذَحٍب 
أَِليٍم )31( َ َمْن الَ يُِجْب َىحِعي حللَِّه َاَليَْس ِبُاْعِجٍز 
يِف حأَْرِض َ َليْـَس َلـُه ِمْن ُى نِـِه أَ لِيَـاُء أُْ َلِئَك يِف 

َضالٍَل ُمِبنٍي[ سورة حألقاف. 

كان أسلوُب الجن يف الدعوة إىل اهلل.. راقياً: 
أباد حلشهيُا حلقائُا -َساَل3ُ حللِه َعَليِْه- إعجابَه 
باأسـلوب حل حقي للجن عناما سـاعوح حلُقـْ آن 
 عـاى ح إ8 قومهم منذريـن، ليث قال عن ذلك: 
]إنـذحر أيضـاً عىل أرقى أسـلوب، عنامـا عاى ح 
إ8 قومهـم لـم ينطلق حلوحلا منهـم ليقول: ]يا 
لااعـة حعالـوح كذح  كـذح  كذح....[ مـن تلقاء 
نفسه؛ أَنَّه 8و حلجنِّي حلذي حنرصف من عنا8م 
قبل ساعة ثم عاى، سينظ  ن إليه نفس حلنظ ة 
حلسـابقة، لن يتأث  ح به، لكنهم حختار ح أسلوباً 
لايـالً -  لهـذح ُسـطِّ  8ـذح حأسـلوب أيضاً - 
عناما عـاى ح إ8 قومهم قالوح: }َقالُـوح يَا َقْوَمنَا 
إِنَّا َسـِاْعناَ{ ألم يحكوح أنهم سـاعوح كتاباً أنزل 
من بعا موىس؟ كتابـاً أنزل من عنا حلله إ8 نبي 
بعثه حلله من بعا موىس، حلله أعلم يف أي بلا كان 
8ؤالء حلجن الم يسـاعوح بعيىس،  لم يسـاعوح 
بأنبيـاء آخ يـن. لكنهم عىل حل غـم من لهلهم 
لتـى باملوضـوع ليـس يف أذ8انهـم إال موىس، 
تأث  ح بالُقـْ آن حلك يم، اكيف بان يولا يف بيئة 
حلُقــْ آن حلك يـم،  يف بيوت يُق أ ايهـا حلُقـْ آن 
حلك يم،  عنا مسالا يُق أ ايها حلُقـْ آن حلك يم، 

يف حلصالة،  يف غر حلصالة ثم ال يتأث ؟![. 

عل��ى الثقافيني أن يس��تفيدوا من أس��لوب 
الجن يف التبليغ: 

 نَصَح -َسـاَل3ُ حللِه َعَليْـِه- حلثقاايني خاصًة 
بأن يستفيا ح من ط يقة حلجن يف حلتبليغ، ليث 
قـال: ]}إِنَّا َسـِاْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل ِمـْن بَْعِا ُموىَس{ 
بعـض حلنـاس قـا يعـوى إ8 أصحابـه،  بعض 
حلشـباب من طالب حلعلم إذح ما سـاع شيئاً عاى 

إ8 بلـاه،  حنطلـق 8و ليحكي باسـاه، باسـم 
نفسـه، ثم يأتي بعا ليقـول: ]يا أخي حلناس ما 
عاى رضيـوح يسـتاعوح، حلناس ما عـاى برضوح 
يقبلوح[ بالطبع 8م لن يتقبلوح منك، أنت ما تزحل 
صغرحً يف أعينهم، لكن ملاذح ال تسـتخا3 أسلوب 
حلجـن؟ أن تقـول: ]يـا لااعة أنا سـاعت كذح 
 كذح.. أنا سـاعت االناً[  يف نفس حلوقت تعتاا 
عىل حلُقـْ آن حلك يم، أن تقامه لآلخ ين؛ يف 8ذه 
حلحالة ستؤث ؛ أَنَّهم سيقبلونك كناقل،  لينئٍذ 
مـا تنقله إليهم أنت قـا تنقله عان لـه مكانته 
عنا8ـم أعظم مـن مكانتك،  كالمـه 8و أراع 
مـن كالمـك،  كال3 حآلخ ين؛ أَنَّه 8ـو كال3 حلله 
-ُسبَْحانَُه َ تََعا8َ-. 8ذح 8و حأسلوب حلصحيح[. 
 أضاف -َسـاَل3ُ حللِه َعَليِْه-: ]إذح كنت ت يا أن 
تؤثـ  يف حآلخ ين، ليس أن يكـون 8اك أن تبني 
شـخصيتك - كاا يقول حلبعـض - اأنا أريا أن 
ألاثهم أنـا، أؤث  ايهم أنـا، ليع اوح من أنا، ال 
لالـة لهذح. أنـا عناما ألاثكـم ال آتي بجايا، 
من كتاب حلله -ُسبَْحانَُه َ تََعا8َ- حلذي ع اه من 
8و أكر مني سناً من حلحارضين،  من غر8م، 
 من أقوحل أئاة أ8ل حلبيت )صلوحت حلله عليهم( 
 منهج أ8ل حلبيت، كاإلمـا3 حلهاىي،  غره من 
قامـاء حلعرتة )عليهم حلسـال3( انحـن لم نأِت 

بجايا[. 

إس��قاُط الُق���ْرآن عل��ى الواق��ع.. م��ن خالل 
موقف الجن: 

قـارن -َسـاَل3ُ حللـِه َعَليْـِه- مقارنـة صغرة 
بني موقـف حلجن حلذي سـط ه حللـه يف حلُقـْ آن 
حلك يم،  بـني موقف بعض حلبـرش، ليث قال: 

]ملـا كان أسـلوب حلجن أسـلوباً لايالً سـط ه 
حللـه يف حلُقــْ آن حلك يـم، حسـتطاعوح يف موقف 
 حلا -  8م من 8م ى ن حإلنسـان يف كااله - يف 
موقف  حلا أن يفهاـوح حلُقـْ آن حلك يم أنه من 
عنا حلله،  أن يتأث  ح به يف أنفسهم،  أن يع اوح 
ماذح ي يا حلُقـْ آن منهـم، اانطلقوح عاملني، لم 
ينطلقوح إ8 بيوتهم عائاين  ساكتني، ثم عناما 
تح كوح للعال ع اوح أن حأسلوب حلصحيح 8و: 
أننـا عناما نعوى إ8 حآلخ ين،  نحن لم نفارقهم 
إال منذُ سـاعة، أ  ساعتني ماذح سيكون لكالمنا 
مـن أث  عنا8م؟ النقل: }إِنَّا َسـِاْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل 
ِمـْن بَْعِا ُمـوىَس ُمَصاِّقاً ِلَاا بنَْيَ يََايْـِه يَْهِاي إ8َِ 
{ لـم يقولوح مج ى ثناء عـىل ذلك حلكتاب،  حْلَحـقِّ
كتاب 8احية، اهاـوح أن حلُقـْ آن 8و كتاب عال 
 كتاب 8احية، يهاي إ8 حلحق، 8و ي شا،  8م - 
اعالً - اهاوح أن قومهم بحالة إ8 أن يهتا ح[. 
 أضـاف أيضا: ]نحـن 8نا تك رت للسـات 
كثـرة مع مـن؟ مع حلُقــْ آن حلك يـم،  مع ما 
ننقله من أ8ل حلبيت )عليهم حلسال3( اال ينبغي 
أن نكـون أقل  عياً من حلجن، يف أن نفهم أ8اية 
ما سـاعناه عىل ضوء كتاب حلله،  من نصوص 
آيات حلله يف حلُقـْ آن حلك يم، من خالل ما ساعنا 
8ـو: أن حلايـَن ىين عاـل، أن 8اد حللـه يهاي 
إ8 حلعاـل، أن حلُقـْ آن حلك يـم كتاب عال، 8ي 
حلقضية حلتي ت سخ لاينا،  يف مجتاعنا ضا8ا: 
حلجاوى، حلسـكوت، حإلع حض، 8ذه حلحالة إذح لم 
ننتقل بأنفسـنا إليها ايكون ما ياأل مشـاع نا 
8و: أن حلاين 8ـو عال يف ُكـّل مجاالته، يف ُكـّل 

لوحنبه[. 

أّكــا حلشهيُا حلقائُا سال3ُ حلله عليه يف حلارس حل حبع 
من ىر س )مايـح حلُقـــْ آن( عىل أن حلُقـــْ آن ليس 
بايالً عن حلله، ليث قال: »حلُقـــْ آن حلك يم 8و يهاي، 
 ماا يهاي إليه يهاي كيف يكون نظ تك إ8 حلله، كيف 

يكون تعاملك معه«. 
 أشـار حلشـهيُا حلقائـا رضـوحن حللـه عليـه إ8 أن 
حلُقـــْ آن حلك يم يعـ ض حلتاخالِت حإللهية يف مختلف 
حملياىين لتى يف حلحالة حلتي يجهلها حملسلاون، مستاالً 
بآيات من حلُقـــْ آن حلك يم }يَا أَيَُّها حلَِّذيَن آَمنُوحْ حذُْكُ  حْ 
ِنْعَاَت حلّلِه َعَليُْكْم إِذْ 8َمَّ َقْو3ٌ أَن يَبُْسـُطوحْ إَِليُْكْم أَيِْايَُهْم 

َاَكفَّ أَيِْايَُهْم َعنُكْم{. 
 قـال سـال3ُ حلله عليـه يف مع ض لايثـه عن نوحيا 
ـــة  حلشـعوب   أ8ـاحف حلعـا  بأنـه يسـتهاف حأُمَّ
باختلـف طوحئفهـا سـوحء حملحايايـن ح  حلقاعاين ح  
حملجا8اين،  أن حلشعوب لّ بت كل حملذح8ب حلسياسية 
 حلنظ يـات  غر8ا اأثبتت اشـلها، مضيفاً »لنجّ ب 

حلُقـــ ْآن حلك يم لعلنا ننترص  نفوز عىل حأعاحء«. 
 يف سـياق لايثـه سـال3ُ حلله عليـه عـن أن حملوَت 

ال بـا منـه،  أن حلعا  سيسـتهاُانا شـئنا أ3 أبينا، لذح 
ااأاضـل حملوحلهة، بـاالً عن حلخـوف  حلجبن، تط ق 
إ8 ثقااـة مغلوطة بني حلناس ــو8ي اعالً مولوىةــ 
ليـث حلكثر منهم ي كن إ8 حلهـا ء  حلقعوى بحجة أن 
حأعاحء أقويـاء لاحً  ال ياكن أن نغلبهـم، ااا حلفائاة 
مـن قتالهـم!! ليث رى عليهـم بقوله: ]8ذه حملسـألة، 
 8ـذح حلتفكـر عنـا حلنـاس كلهـم، قضية ]مـا بىل با 
نقم  ىلونا، ألسـن لنا مـا لنا لالـة[ يف حلُقـــْ آن 
منسـواة بشـكل مؤّكـــا،  مك ر،  مبـني؛ حلف س.. 
ألـم يأت حلاج 8ناك؟ لكن إذح ما تَحـّ ك حلناس سـيخيل 
حل  3 يالو8ـم،  يخيل حلف س يالو8م، يخيل أم يكا 
تالهـم،  يخيل كثـر من حلنـاس يالو8ـم عناما ال 

يتَحـّ كون؛ أنه يكون تسليطاً[.. 
 لتفنيا حلثقااة حملغلوطة حلسـابقة، حستشها سال3ُ 
حللـه عليه باثـال َ َقـَع يف باحية عها رسـول حلله صىل 
حللـه عليه  آله  سـلم  أخر عنه حلُقـــْ آن يف سـورة 
)حلـ  3(، يؤّكــا بـه أنه مهاا بلغت قـوُة حأعاحء الن 
يهزموك ما ىح3 حلله معك،  حملثال 8و:ـ أن حلف َس غلبوح 

حلـ  3، ثم بعا ذلك يف بضع سـنني حل  3 غلبت حلف س، 
 أن 8ـذح كله كان لصالح حنتشـار حإلْسـاَل3، ليث قال: 
]مـن باحية ل كة حلنبي )صلوحت حلله عليه  عىل آله( يف 
مكـة إ8 أن تاّكن أن يقيَم ى لًة يف حملاينة، يعاُل تغيرحً 
عاملياً، رصحع ى يل بالشـكل حلذي يتناسـب مع ل كته، 
ما عـاى بـا ح عليه ي يـا ح يالـوه إال  قا 8ـو قوي، 
 عارف كيف يتعامل معهم. ألم يالهم 8و؟  يف حأخر 
أ لئك 8م ىلوح حلف س  حل  3، ألم تنته إ8 8ذه حلقضية 

يف حأخر[. 
 أشـار سـال3ُ حلله عليه بـأن حملؤمنني لقـاً لن ي  ح 
يف قـوة حأعاحء  كث ة أسـلحتهم مشـكلة مـن حأصل، 
أ  يشء مخيـف؛ أَنَّ رؤيتهـم 8ـذه 8ـي نفـس رؤية 
حلُقــــْ آن،  حللُه يقـوُل: ]َلـْن يرَُضُّ ُكـْم إاِلَّ أَذًد َ إِْن 
يَُقاِتلُوُكـْم يَُولُّوُكـُم حأَْىبَاَر ثُـمَّ الَ يُنْـرَصُ َن[،  يقول: 

ُه إِنَّ حللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز[.  نَّ حللَُّه َمْن يَنرُصُ ]َ َليَنرُصَ
 أ8ـم يشء 8ـو تواـ  مفاتيح حلنرص بـني حملؤمنني 
 8ي كاا قال: ]إن حلناس أنفسـهم يحالون حلشـعور 
باسؤ لية، 8ذه أ ل  حلاة، يع اون حلله، ثم يتحالون 

مسؤ لية أن يكونوح أنصارحً له[.. 
ثم ال يا  حلزمان إال  ي  ن أنفسهم 8م أ لئك حلذين 
كانـوح مسـتضعفني يف حأرض أصبحـوح 8ـذح  حيل عىل 
منطقة كذح ىحخل بالى اارس،  8ذح  حيل عىل كذح،  قاىة 
للجيوش يف أعااق بالى حل  3  اارس،  8م أ لئك حلذين 
كانوح مسـتضعفني يف حأرض }تََخاُاـوَن أَن يَتََخطََّفُكُم 

حلنَّاُس{[. 
يف غز ة لنني، ليث قال: ]لتى حأرقا3 عناما يقول 
ْستَْضَعُفوَن  مثالً: ألنا قليل، 8و 8ذح قال: }أَنتُْم َقِليٌل مُّ
يِف حأَْرِض{، قليـل لكـن متى ما قا رصنـا كثر ماكن. 
رضب أمثلـة يف 8ـذح حملوضوع نفسـه، أصبحـوح كثرحً 
ضعفت ثقتهـم بالله رضبهم يف يـو3 لنني، حثنا عرش 
ألفـا بعاما 8زمـوح حملرشكـني،  اتحوح مكـة،  رحلوح 
اهزموح أما3 قبيلة! أليست 8ذه  حلاة منها؟.. حلقضية 
ليست قضية أرقا3 8نا، 8ي قضية ثقة بالله،  تعا كل 
ما تسـتطيع من قوة،  مهاا كان لايك من قوة  أرقا3 
كبرة الز3 أن تبقى لالتك ىحئااً مشا ى إ8 حلله ثقة به 

}َ َما حلنَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِا حلّلِه{. 

ـك أن تبنَي شخصيَتك وأن تؤثَر في اآلخرين بنفسك.. سيقبلون منك حين تكون ناقاًل عّمن لـه مكانُته عندهم ال يكن همُّ

الشهيُد القائُد ينصح باستخدام 
أسلوب الجن حني سمعوا الُقْرآن

القرآُن الكريم كتاب هداية ووسيلة 
أساسية لتعريف الناس باهلل تعاىل 
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االحتالل يعتقل ثالثة فلسطينيني يف الضفة الغربية

مقتل متظاهرين سودانيني على يد الشرطة يف مراكز االعتقال 

 : متابعات 

حعتقلـت قـوحُت حاللتـالل حلصهيونـي، أمـس 

حلسـبت، ثالثَة السـطينيني من مناطـَق متف قٍة 

بالضفة حلغ بية.

لألنبـاء،  حلفلسـطينية   ذكـ ت  كالـة معـاً 

أن قـوحِت حاللتـالل حقتحاـت بلـاة يطـا لنوب 

حلخليـل  ماينتـي قلقيليـة  نابلـس  حعتقلت 3 

السطينيني.

 توحصُل قـوحُت حاللتالل سياسـاِتها حلقاعية 
بحق حلفلسـطينيني من خـالل حلتضييـق عليهم 
 ماح8اة حملان  حلق د حلفلسطينية  شن لاالت 
حالعتقال حليومية بهاف تهجر8م  حالستيالء عىل 

أرحضيهم.
حلصحفيـني  ىعـم  لجنـة  كشـفت  ذَِلـَك،  إ8َ 
حاللتـالل  قـوحت  حرتـكاب  عـن  حلفلسـطينيني 
حلصهيوني 51 حنتهاكاً ضا حلصحفيني خالل شه  

يناي  حلفائت.
 أ ضحـت حللجنة يف بيان لها نقلته  كالة معاً 

حلفلسـطينية أن حنتهاكات قـوحت حاللتالل تاثلت 
يف حعتقـال عـرشة صحفيني  إصابـة 17 آخ ين 
بال صاص حلحـي  حملطاطي، إضااـًة إ8 حقتحا3 
حاللتـالل ملنازل صحفيـني السـطينيني  رسقة 

معاحتهم.
 لفتت حللجنة، إ8 موحَصلة حاللتالل حنتهاكاته 
ضا حلح يـات حإلعالمية يف حأرحيض حلفلسـطينية 
حملحتلـة عـر حلتشـويش عـىل حإلذحعـات حملحلية 
 لظـ   لذف عاى من حملوحقـع  حلصفحات عىل 

موحقع حلتوحصل حاللتااعي.

 : متابعات 
قالت حملعارضة حلسـوىحنية، أمس حلسـبت: إن 
3 معتقلـني تواوح ىحخل سـجون حلنظا3؛ بسـبب 
تع ضهم للتعذيب،  ذلك عىل خلفية مشـاركتهم 

يف مظا8 حت حلسوىحن حلجارية.
 قالـت 8يئـة محامـي ىحراـور: إن حثنني من 
حملعتقلـني لاد حأمن حلسـوىحني بجنـوب ك ىاان 
ُقتال عىل خلفية مظا8 حت حلسوىحن، اياا تأّكــا 

مقتل معتقل ثالث برشق حلسوىحن.
 قالت 8يئـُة حملحامني يف بيـان صاىر عنها: 

إن كالً مـن اائـز عاـ  آى3،  لسـن طلقا من 
أبنـاء ىحراـو، تأّكــا ىانهاا بأم  رسـاي من 
نيابة حلعباسية لنوب ك ىاان.  كانا قا حعتُقال 
نهايـة حلعا3 حملايض،  اق ما نقله موقع حلرشق 

تاياز.
 يف سـياق متصل، تسـوى لالة من حلسـخط 
 حلغضب بـني أ8ايل منطقة خشـم حلق بة بوالية 
كسـال رشق حلسـوىحن بعا أن تأّكــا  ااة ألاا 
حلخر عوض حلك يم  حلذي تم حعتقالُه قبل يومني 
مـن أا حى حأمن،  8و حأم  حلـذي أّكــاته »لجنة 

أطباء حلسوىحن« حملعارضة.

 كانـت حلرشطـة حلسـوىحنية أطلقـت حلغـاز 
حلحيـة  حلذخـرة  للامـوع  حسـتخامت  حملسـيل 
لتف يق حملحتجني يف أ3 ىرمان حلوحقعة عىل حلضفة 
حملقابلـة للخ طو3 من نهـ  حلنيل، يف ألاث لولة 
من حملظا8 حت حملنا8ضة للحكومة  حملستا ة منذ 

أكثَ  من شه .
 سـقط 30 قتيـالً منـذ حنطـالق مظا8ـ حت 
حلسـوىحن يف ب1 ىيسـار 3018،  حلتـي طالبـت 
بتنّحي حل ئيس حلسـوىحني عا  حلبشـر؛ بسـبب 
راـع حأسـعار مـن قبـل حلحكومة، لكـن 8يئات 

ى لية أّكــات أن عاى حلقتىل تجا ز 80 قتيالً.

الجيش السوري ينّفذ عمليات 
ضد املجموعات اإلجرامية بريف 

حماة الشمالي الغربي 
 : سوريا 

رّىت  لاحٌت من حلجيش حلسـوري، أمس حلسـبت، عىل خ  قات 
مجاوعـات إل حميـة التفـاق منطقة خفـض حلتصعيـا ب مايات 
م كزة باأسـلحة حملناسـبة عىل محا ر تسّللها  نقاط تحصنها يف 

محيط عاى من حلق د حلبلاحت ب يف لااة حلشاايل.
 قالت  كالة حأنباء حلسـورية سـانا: إن  لـاحِت حلجيش نّفذت 
رمايـات م كزة عىل موحقع  نقاط تحصـن إل حميني من “حلحزب 
حلرتكسـتاني” يف ق يـة حلرسمانية ب يـف لااة حلشـاايل حلغ بي، 
 ذلك رىحً عىل خ  قاتهم  محا الت تسّلل مجاوعات منهم باتجاه 
حملناطـق حآلمنـة.  يف حل يـف حلشـاايل، ألبطت  لاة مـن حلجيش 
محا لـة تسـّلل مجاوعات إل حمية من محور بلـاة حلحويز  باب 
حلطاقـة باتجاه نقاط حلجيش يف سـهل حلغاب موقعـة أا حى8ا بني 
قتيل  مصاب. كاا قى حلجيش عىل مجاوعة إل حمية من تنظيم 

“ىحعش” يف  حىي حلسهيل لنوب رشق حلسخنة ب يف تام .
 قالـت  كالة سـانا: إن  لاًة من حلجيش نّفـذت عالية نوعية 
ضا تحـ ك ملجاوعة إل حمية مـن الول تنظيم “ىحعـش” باتجاه 
نقاط عسـك ية  حملناطـق حآلمنـة يف أقىص حلباىيـة ب يف لاص 
حلشـاايل حلرشقـي.  أضاات حلوكالـة، أنه نتيجـة حملتابعة  حل صا 
حملستا  لتح كات الول إل حميي تنظيم “ىحعش” يف حلباىية قاىمة 
مـن حتجاه منطقة حلتنف ليـث تتوحلا قـوحت أمركية يف محا لة 

حلتسّلل باتجاه حملناطق حآلمنة  حلنقاط حلعسك ية ب يف لاص.
 بيّنت حلوكالة، أن سالَح حلطرحن يف حلجيش قا3 بتنفيذ رضبات 
م كزة عىل أ كار إل حميـي “ىحعش”  محا ر تح كهم يف حملنطقة 
مـا أىد إ8 مقتـل لايع أا حى حملجاوعة حإلر8ابيـة  تامر آلياتهم 

 أسلحتهم.

القضاء على خلية إجرامية يف 
الصحراء الغربية بمصر

 : متابعات 
أعلن حملتحاُث حلعسـك يُّ للقوحت حملسلحة حملرصية حلعقيا أركان 
لـ ب تام  حل ااعـي، أمس حلسـبت، أن حلقوحت حملسـلحة نجحت 
بالتعا ن مع حلرشطة حملانية يف حلقضاء عىل خلية إل حمية بالظهر 

حلصح ح ي غ ب حلبالى.
 نقل موقع »حليو3 حلسابع« حملرصي عن حل ااعي قوله: إنه بناء 
عـىل معلومات حسـتخبارحتية مؤّكــاة بالتعا ن مـع قطاع حأمن 
حلوطنـي تفيا بولـوى خلية إل حميـة بالظهر حلصحـ ح ي غ ب 
حلبالى تخّطط لتنفيذ أعاال عاحئية تستهاف زعزعة أمن  حستق حر 
حلبـالى، مضيفاً أن حلقوحت حلجوية حسـتهاات حلبؤرة حإلل حمية مع 

قيا3 قوحت مكااحة حإلر8اب بتاشيط حملنطقة”.
 أشـار حل ااعي، إ8 أن حلعالية أسف ت عن حلقضاء عىل 8 أا حى 
إل حميني شـاياي حلخطورة  ضبط آخ يـن  تامر 3 ع بات ىاع 
رباعي   ك  باحخله كايات من حأسلحة  حلذخائ   موحى غذحئية.

مادورو يؤّكــد استعداَده لحماية 
سيادة فنزويال بحزم

 : متابعات 
أّكـــا حل ئيـُس حلفنز يـيل نيكوالس مـاى ر ، أمس حلسـبت، 

حستعاحَىه لحااية سياىة انز يال بحز3.
 نقلـت  كالة تاس لألنبـاء عن ماى ر  قولـه يف كلاة خالل 
تاريبـات لولـاحت حلحـ س حلوطنـي بالقـ ب مـن حلعاصاـة 
كـ حكاس: بصفتي حلقائـا حلعا3 للقـوحت حملسـلحة حلبوليفارية 
حلوطنية أنا مستعاٌّ لحااية حلسياىة حلشعبية  حلاستور  لقوق 
انز يـال بحز3، ىحعياً حلعسـك يني إ8 حلتكاتف  حلوالء لاسـتور 

حلجاهورية.
 تتعـ ض انز يال ملحـا الت حلتاّخل حأم يكي يف شـؤ نها 
حلاحخليـة  زعزعـة حسـتق حر8ا عـر معارضتهـا حلياينيـة يف 
محا لة مسـتايتة من  حشـنطن إلليـاء مخّططاتها للهيانة 
عىل 8ذح حلبلـا حلذي ياتلك ث  حٍت نفطيـًة 8ائلة  حالنقالب عىل 
حل ئيس حلرشعي ماى ر  باسـتخاح3 لايع حلوسـائل باا ايها 

حلعنف  حلفوىض.

إيران: الشعب اإليراني قضى على تبعية املاضي وهجوم إجرامي جنوب البالد 
 : متابعات 

حستشـها شـخٌص  أصيب خاسٌة آخ  ن 
بجـ  ح ل حء 8جو3 إل حمي عىل م كز قوحت 
حلتعبئة يف ماينة نيكشه  باحااظة سيستان 

 بلولستان لنوب رشق إي حن.
 لـاء يف بيان صـار عن مق  قيـاىة ايلق 
حلقـاس، أمس حلسـبت  اـق ما نقلـت  كالة 
حأنبـاء حإلي حنيـة إرنـا، أن عنـارص إل حميـة 
مسـلحة صبـاح أمس، م كـز قـوحت حلتعبئة 
)حلباسـيج( يف ماينـة نيكشـه  مضيفـة أنه 

حستشـها ألا كوحىر ل س حلثورة حإلسـالمية 
 أصيب 5 آخ  ن بج  ح.

 كان حعتـاحء إل حمـي حسـتهاف ع ضـاً 
عسـك ياً يف سـبتار حملايض بااينـة حأ8وحز 
م كز محااظة خوزستان لنوب غ ب إي حن، 
ما أىد إ8 حستشهاى ب3 شخصاً، بينهم 10 من 

حلقوحت حملسلحة  صحفي  60 ل يحاً.
إ8َ ذَِلـَك، أّكـــا رئيـُس مجلـس حلشـورد 
حإلسالمي يف إي حن عيل الريجاني، أمس حلسبت، 
أن حلشـعَب حإلي حني قى عىل لالة حلتبعية يف 
حملـايض  حليـو3 ال ي يـا أن يكوَن تابعـاً ألا، 

مشاىحً عىل أن طه حن ت يُا عالقاٍت ىبلوماسيًة 
عىل أساس لفظ حلك حمة.

 قال الريجانـي يف كلاة له باملجلس، أمس 
حلسـبت: إن ألهزتنا يف زمن حلح ب حملف  ضة 
كانت اعالة  حسـتا ت نشـاطاتها إ8 ما بعا 
حلح ب  نحن لسنا يف خصا3 مع ألا يف حلعالم 
 ن يـا عالقـات ىبلوماسـية مـع لايع ى ل 

حلعالم  لكن ال ن يا أن نكوَن تابعني ألا.
 أّكـــا الريجانـي، أن لايـَع ى ل حلعالم 
قبلـت أن إيـ حن حليـو3 ال تقبل ببيـع ك حمتها 

 عزتها.



حلعاى 
)8ب5(  

حألا 
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القرآن الكرمي يعلّمنا أن األحداَث متثل اختباراً كبيراً، إما أن تكوَن إنساناً صادقاً وفياً ثابتاً فتتخذ املوقف 
الذي رس���مه الله لك وتفرضه عليك املس���ؤولية ويعبر عن حقيقة انتمائك للدين في مبادئه وقيمه وأخالقه 
ومواقفه، وإما أن تتخذ املوقف اآلخر وبالتالي س���تدفع ثمن هذا اخليار وهذا القرار الس���لبي والس���يء في 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي الدنيا وفي اآلخرة.

رئيس التحرير:
صري حلار حني

كلمة أخيرة

محمد أمين عزالدين الحميري   

الحديُث ع�ن الفكر الوّهابي 

ومخاط�ِره طيل�َة عق�ود من 

الزم�ن وبي�ان إىل أي�ن يتج�ه 

أرض  يف  وخاص�ًة  الي�وم، 

للتصحيح  والدع�وة  الحرَم�ن 

والوعي واليقظ�ة، ال يلزُم منه 

�ٍه  أو توجُّ اس�تهداُف جماع�ة 

معٍن يف الس�احة اليمنية، كما 

ملس�ُت ذلك من كثري من اإلخوة 

يف اإلطار السلفي -الذي ننتمي 

إلي�ه كما هم- هو اس�تهداٌف لالنحراف الفكري والس�لوكي 

ال�ذي يتصادُم مع اإلْس�اَلم الصايف النقي ال�ذي جاء به نبيُّنا 

محم�ٌد صىل الله عليه وعىل آله وصحبه وس�لم، وهذا العمُل 

نتقرَُّب ب�ه إىل الله ومن أعظم الطاعات املنس�ية رشيطَة أن 

يكوَن ُكلُّ جهٍد يف هذا الس�ياق عن وعي وبصرية وموضوعية 

وبإخالص وصدٍق، نسألُه التوفيق لذلك. 

 بمعنى أدق: 

 نح�ن معني�ون الي�وَم يف اليمن وأكثَر م�ن أي وقت مىض 

داخل التيار السلفي بشكل أخص -وبمختلف فصائله - بَفكِّ 

االرتباط بن هذا الفكر القائم عىل التطرُّف والغلو واالستعداء 

��ة وم�ا تتطلع له من  للمخال�ف والقطيع�ة بينه وب�ن األُمَّ

نه�وض، وم�ا إىل ذلك م�ن مرتك�زات تدمريية، وب�ن الفكر 

اإلْس�اَلمي األصي�ل القائم عىل أس�اِس الحرية والع�دل وُكلِّ 

القيم وامُلثُِل العليا التي تعزُز يف املس�لم روَح االنتماء لإلْساَلم 

وتوطيد أوارص األخّوة بن املسلمن، ومعرفة َمن يوايل املسلم 

ومن يعادي كقضية جوهرية.. 

الصح�وُة اإلْس�اَلمية بمختلف مدارس�ها ولي�س يف بالدنا 

فحس�ب عانت كثرياً من هذا الفكر الدخيل الذي تقُف وراءه 

سياس�اٌت عاملية مش�بوهة تتج�ىل يوماً بعد آخ�ر، وبما أن 

األقنعة اليوم تتس�اَقُط والحقائق املغيّبة تتكشُف وعىل أيدي 

الوّهابية أنفس�هم، ف�ال أقل من الع�ودة الراش�دة والواعية 

لديننا، وأقرب نقطة جامعة لإلصالح والنهوض حتى ال نتيه 

وندخل يف ِش�قاٍق ون�زاع مرة أخرى هي الُق����ْرآن الكريم، 

وأقرُب نم�وذج عمل بالُق����ْرآن وغرّي مج�رى الحياة نحو 

الخ�ري ه�و نبينا محم�ٌد صىل الل�ه عليه واله وس�لم، وعليه 

فليُكِن االتباُع له أسلَم واالقتداُء بهديه أوعى وأصدق.. 

ويف األخري لُكلٍّ مذهبُه ورأيُه وفق ضوابَط مدروس�ة، ومن 

مس�ؤولية الدولة الحف�اُظ عىل التن�وع اإليجاب�ي ورعايته 

ليك�ون التعايُ�ش ب�ن فئات املجتم�ع بمختل�ف توجهاتهم 

الفكري�ة والسياس�ية وحتماً س�يحصل التع�اوُن والتكامل 

مل�ا فيه الصالح العام، ه�ذا ما نتكلم عن�ه ونطمح إليه عند 

الحدي�ث عن هذا املوضوع الذي يراه البعض حساس�ا وال بد 

من غض الطرف واالنش�غال بأمور أخ�رى، بينما يف حقيقة 

���ة والدور الذي ينبغي  األمر، فالبي�اُن وإبراُز الحقيقة لألُمَّ

هو األنسُب لو كانوا يعلمون )رشعاً وعقال(..!

بني الفكر اإلسالمي األصيل 
والفكر الوّهابي الدخيل

سماحة عَلم الهدى

املبعوث يفضح تحالف العدوان 

د. فاطمة بخيت

يتميُّز أع�الُم الهدى باألخالق العالية والصفات 
الحمي�دة التي نهلوها من ه�دي الُق�ْرآن والتأّس 
بنب�ي الرحمة محم�د صىل الله عليه وآله وس�لم 
وأهل البيت عليهم الس�الم، والتي انعكس�ت عىل 
ترصفاته�م وتعاُمِله�م مع اآلخري�ن، َصَدقوا مع 
الل�ه ف�كان صادقاً معه�م ونارصاً له�م ومعيناً، 
ل�م تك�ن إنس�انيتُهم نابعًة م�ن العم�ل بقانون 
دويل وضع�ه الب�ر ليثبت�وا جانب�اً م�ن جوانب 
اإلنسانية ويسقطوا آخَر لعدم مالءمته ألهدافهم 
وأهوائه�م؛ بل إنس�انيتهم نابعة م�ن أصل الدين 

اإلْساَلمي الحنيف. 
وقد كان الس�يُد القائُد هو خري من يمثل أعالم 
اله�دى يف العرص الحارض بحكمته وبصريته التي 

جعلت الكثريين يقفون لها احرتاماً وإجالالً. 
رأينا قبل عدة أيام كيف أن الس�عوديَة لم تباِل 
بأس�ريها املريض ال�ذي ازدادت حالتُ�ه الصحيُة 
ة اإلمكانات؛ بسبب العدوان والحصار  سوءاً لُشحَّ
برغم س�عي لجن�ة األرسى إلجراء عملي�ة تبادل 
لألسري مع األرسى من الجيش واللجان لدى قوى 
الع�دوان، إال إنه�م لم يلق�وا لذلك ب�االً. فما كان 
م�ن الس�يد القائ�د عبدامللك الحوث�ي حفظه الله 

إال أن أم�ر بإطالق رساحه، وه�ذا يعكُس األخالَق 
الفاضل�َة والقي�َم النبيل�ة التي يتحىل به�ا القائُد 
الَعَلُم التي ورثه�ا من آبائه وأجداده أعالم الهدى. 
برغم محاولة قوى العدوان تزييف الحقائق؛ فإن 
ما جرى كان واقعاً فرض نفَس�ه وبشهادة األمم 

املتحدة. 
راقب�ت ما ت�م تداولُ�ه ع�ىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي حول ما حدث، كان الكثريُ مندهش�ن 
لذل�ك، حت�ى َم�ن ه�م يف ص�ف الع�دوان كان�وا 
يناش�دون الجنوَد الس�عودين بع�دم القتال مع 
آل س�عود؛ ألَنَّهم س�يتخلون عنهم كما تخلوا عن 

األسري عواجي. 
أم�ا املأج�ورون والحاق�دون ف�كان موقُفهم 
ضعيفاً جداً وهم يحاولون النيل من السيد القائد 
وَح�ْرف البوصلة عن امَلَس�ار الَحقيق�ي لواقع ما 
ح�دث، فكانوا كاملتخبّط الذي ال ي�درك ما يقول، 
يتكّلمون بشكل يثريُ الشفقَة عىل ما يحملون من 
نفس�يات مريضة ال تقبل الواق�ع؛ ألَنَّه يتعارُض 

مع أهوائهم وأطماعهم. 
عاد عواجي ألهله كما أراد الس�يُد القائُد. لكن 
هل يعوُد رفاُق عواجي إىل ُرْشدهم ويدركون أنهم 
ال يس�اوون عن�د أس�ياِدهم أَْكثََر من امل�ال الذي 
منحوه�م إياه؟ وهل يعرفون أنه مهما حدث لهم 

فإن ذلك ال يعني شيئا لقادة العدوان؟ 

علي الدرواني
الرحمة  ح�ن نُزع�ت مش�اعُر 
واإلنس�انية من القلوب القاس�ية 
لح�كام الري�اض رأيناه�ا تفيُض 
من اليمن ومن القلب الكبري للسيد 
عبداملل�ك ب�در الدي�ن الحوث�ي، يف 
األع�وام املاضي�ة رأينا اإلنس�انيَة 
تُذبَُح من الوريد إىل الوريد بس�يف 
الس�عوديّة  والوحش�ية  الفج�ور 
األمريك�ي  بالدع�م  املش�حوذ 
الصهيوني يف ظ�ل صمت املجتمع 
الدويل ع�ىل مدى أربع�ة أعوام من 

الجرائم بحق الشعب اليمني التي طالت األخرض 
واليابس، باملقابل رأينا الرحمة واإلنسانية تميش 
عىل قدَمن عندما أطلق السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي مبادرته إلطالق األسري السعودّي موىس 
عواج�ي بعد تدهور حالته الصحية ورفض قادة 
ب�الده األجالف عدة مب�ادرات من لجنة ش�ؤون 

األرسى ووساطات األمم املتحدة ولجنة الصليب 
األحمر الدويل إلطالقه. 

ل�م تمِض س�وى أقلَّ م�ن أربع 
تلّقف�ت  وعري�ن س�اعة حت�ى 
املب�ادرَة قي�ادُة املجلس الس�ياّس 
األعىل ووّجهت باإلفراج عن األسري 

السعودّي دون رشوط. 
ه�ذه املب�ادرة الالفتة إنس�انياً 
ليس�ت غريبًة عىل يم�ن اإليَْم�ان 
والحكم�ة، يمن األنص�ار، وال عىل 
ل�م  مثلم�ا  وأَْخ��اَلق�ه،  ثقافت�ه 
يك�ن غريبا صلف ح�كام الرياض 
وتعنته�م وال مباالته�م يف حال�ة 
املستش�فيات  عج�زت  ال�ذي  عواج�ي  األس�ري 
اليمني�ة عن عالج�ه نظراً للدمار ال�ذي لحق بها 
ج�راء العدوان والحصار ال�ذي فرضته آلة القتل 

والوحشية السعوديّة. 
اآللُة اإلعالميُة السعوديُّة وكما هو 

د. أحمد الشامي
   

بريطاني�ا كم�ا يق�ول قائد 

أمري�كا  داّلل  )ه�ي  الث�ورة 

تجربته�ا  بحك�م  البل�د(  يف 

الس�ابقة  االس�تعمارية 

قاع�دة  ع�ىل  ارتك�زت  الت�ي 

ْق تَُس�����ْد( واس�تغالل  )َف�رِّ

املتناقض�ات املذهبية والِعرقية 

والجهوية  والقبلية  واملناطقية 

وتعزيزه�ا كُهوي�ات جامعة ال 

كُهويات فرعي�ة، والغرض من 

ذلك هو رضُب الُهوية اإليمانية 

الجامعة. 

ه�و  مواجهته�ا  يف  والَح�لُّ 

اإليماني�ة  الُهوي�ة  تعزي�ُز 

الجامعة التي تُعتَبُ خطَّ الدفاع 

األول واألمتن، والتي ستحاِفُظ 

ع�ىل الُهوي�ات الفرعية ضمن 

وتنّظُمه�ا  الصحي�ح  إطاره�ا 

وتصن�ُع له�ا أهداف�اً عظيمة، 

بم�ا يخ�ُدُم املجم�وَع الوطني 

والقومي واألممي. 

ولذلك يؤّك��ُد الشهيُد القائُد 

العناوي�ن الضيّق�ة  ع�ىل نب�ذ 

الُهوي�ة  وتعزي�ز  واملذهبي�ة 

الجامع�ة بقول�ه: )ينبغ�ي أن 

نرتَك جمي�َع العناوين املذهبية 

ونع�وَد للعن�وان الرئييس الذي 

يَن ِعنَد  س�ّمانا به الل�ُه »إِنَّ الدِّ

اُكُم  اللَّ�ِه اإْلِْس�اَلُم« »ُه�َو َس�مَّ

اْلُمْسِلِمَن«(. 
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