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هجوم على موقع �صعودي يف جنران وم�صرع قيادي تكفريي بارز قبالة جيزان
تعز  يف  ال��ع��دوان  مليشيات  ب��ني  عنيفة  واش��ت��ب��اك��ات  ده��س  حب��ادث��ة  امل��رت��زق��ة  حكومة  دف���اع  وزي���ر  مساعد  مقتل 

نائب وزير اخلارجية العزي يكشف عن كواليس تنفيذ اتفاق احلديدة:

قدمنا التنازالت لرفع معاناة �صعبنا وم�صلحتنا يف ال�صالم

األمنية بأي شكل من األشكال العسكرية ومل يتطرق للقوات  إعادة انتشار القوات  االتفاق نص على 

ت مضللة ن محال ا د ن تقو لند شنطن و ا و م هبا و ة نقو ء يف كل خطو ا م شهد نقد
العدوان ارتكب 11 ألف خرق جسيم وقصف احلديدة ب� 19 غارة واجملتمع الدويل صامت ويكيل مبكيالني

ت�����ت�����وق�����ف أن  احل�������������������رب  هل���������������ذه  ي��������������ري��������������دون  وال  ح�������������������روب  جت���������������ار  وال������������ري������������ط������������اين  األم����������ري����������ك����������ي 

الرئي�س يلتقي بروؤ�صاء جمال�س الق�صاء االأعلى والنواب والوزراء وال�صورى 



2
اثالثاا

اثعدد

11 ر 2 21220ـ
م1 اار9 م1101

)630(
أخبار 

كمين هندسي يودي بعدد من المرتزقة في األجاشر:

هجوم على أحد مواقع العدّو يف نجران ومصرع وإصابة عدد من الجنود السعودّيني

كسر زحفني للمرتزقة شرق »الدود« ومصرع قيادي تكفريي بارز قبالة جيزان

هجوٌم على عدد من مواقع 
املرتزقة يف مديرية املصلوب

 : الجوف
نّفـذت وحـداٌت ان اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف احافظة 
اثجـوف، أاـس االثنني، 2ُجواـاً نوعيـاً عىل عدد اـن اواقع 
ارتِزقة اثعدوان األاريكي اثسعودّي، وسقط عدد ان املرتِزقة 
قتىل و رحى.  وأوَضَح َاْصــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفة املسرية 
بأن اثهجو1 استهدف عدة اواقَع يتمركز فيها ارتِزقة اثعدوان 
يف انطقـة اثغرفـة بمديريـة املصلوب، حيْـُث تـم اقتحا1 تلك 
املواقع بشكل اباغت أحدث إرباكاً كبرياً يف صفوف املرتِزقة. 
وأّكـــد امَلْصـــَدُر أن َعــَدداً اـن املرتِزقـة اثذيـن كانـوا 
يتمركزون 2ناك سـقطوا بني رصيع و ريح بنريان اثوحدات 

املها مة، فيما الذ بقيتهم باثفرار. 
واغتنمت اثوحدات املها مة كمياٍت ان اثعتاد اثعسـكرّي 

ثلمرتِزقة بعد اقتحا1 تلك املواقع. 

إعطاب حاملتي جند للغزاة واملرتزقة 
بكمني هندسي غرب مثلث عاهم

 : حجة
تمّكنت ُقـــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، أاس االثنني، 
ان إعطـاب حاالتي  نـد ثلغـزاة واملرتِزقـة يف  بهة عا2م 

اثحدودية، بمحافظة حّجة، وذثك بكمني نوعي. 
وأفاد َاْصــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفة املسرية بأن اثحاالتني 
وقعتا يف كمني 2نديس غرب االث عا2م، حيْـُث انفجرت بهما 
عدة عبوات ناسفة زرعتها وحدة اثهندسة اثعسكريّة اثتابعة 
ثلجيش واثلجـان 2ناك.  وأّكــد امَلْصـــَدُر أن  ميَع عنارص 
اثغـزاة واملرتِزقة اثذين كانوا عىل اتن اثحاالتني سـقطوا بني 

رصيع و ريح  راا ذثك اثكمني. 

مقت��ل مدن��ي وإصابة 4 آخرين وس��قوط 
صرعى وجرحى بين المرتزقة:

اشتباكات عنيفة بني فصائل املرتزقة 
وسط األحياء السكنية يف تعز واغتيال 

ضابط منهم مع مرافقه
 : تعز

اندثعـت اشـتباكاٌت عنيفٌة بـني فصائل ارتِزقـة اثعدوان 
اثسـعودّي األاريكي يف ادينة تعز، أاس االثنني، اسـتخداني 
كافـة أنـواع األسـلحة اثخفيفـة واثاقيلـة واثدبابات وسـط 
األحياا اثسـكنية باملدينة وذثك عىل خلفيـة اقتل أحد أقارب 
املرتـِزق صـادق رسحان، فيمـا تواصلت عمليـات االغتياالت 
يف املدينـة، حيْـُث اغتيل أحد قادة اا يسـمى اثلـواا 11 ايكا 
اثتابـع ثلمرتِزقة يف وسـط املدينة.  وقاثت اصـادر احلية يف 
تعز: إن اوا هات عنيفة داَرت يف شـارع  مال وسط األحياا 
اثسـكنية بني ارتِزقة ان انتسبي اا يسمى اثلواا 170 دفاع 
 وي اثتابع ثلمرتِزق صادق رسحان، وآخرين ان انتسبي اا 

يسمى اثلواا 35 ادرع اثتابع ثلمرتِزق »أبو اثعبا9«. 
وأوضحت املصادر أن اليشيات »رسحان« استهدفت انزل 
اثقيـادي املرتِزق عارف  اال عق2 اتهااه باثضلوع يف اقتل 

أحد أقارب رسحان، األار اثذي أَدَّى إىل اندالع املوا هات. 
 وثفتـت املصـادر إىل تبـادل اثطرفـني اثقصـف باثدبابات 
واملدفعية بشكل اكاّــف يف املناطق اثسكنية باملدينة، اشرية 

إىل وقوع عرشات اثقتىل واثجرحى ان اثطرفني. 
وبيّنـت املصـادر أن االشـتباكات ااتدت ان وسـط ادينة 
تعز ثتشمَل أغل2 املناطق داخل املدينة، اضيفة أن املوا هات 
ااتدت إىل قلعة اثقا2رة واثدائري ووادي املعسل يف ظل وصول 
تعزيزات ثلطرفني إىل املنطقة، اشـرية إىل احاوثة ارتِزقة أبي 
اثعبا9 اثسـيطرَة عىل قلعة اثقا2ـرة.  وأفادت املصادر أيضاً 
بـأن أحد املدنيني ُقتل، فيما أصي2 أربعة آخرون،  راا اثنريان 

املتبادثة بني فصائل املرتِزقة. 
ان  ان2 آخر، اغتيل، أاس االثنني، اثقيادي املرتِزق »املقد1 
عبداثله اقبل املخليف« يف  وثة سنان وسط ادينة تعز، عىل يد 
اسلحني اجهوثني.  وقاثت اصادر احلية: إن املرتِزق عبداثله 
اقبل، قائد رسية يف اا يسـمى اثلواا 11 ايكا املوايل ثلعدوان، 

وقد اغتيل بصحبة ارافق ثه يُدعى »احمد انري«.
وتشـهد ادينة تعـز فوىض واسـعًة ورصاعـاٍت اتواصلة 
بني فصائل املرتِزقة، حيْـُث تندثع بشـكل اتكّرر اشـتباكات 
اتبادثة بينهم، واغتياالت واختطافات، وذثك يف إطار اثفوىض 
األوسـع اثـذي تشـهد2ا اختلف املناطـق واملحافظـات اثتي 

يسيطر عليها اثعدوان واليشياته.

 : نجران

نّفـذت ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، أاس 

االثنـني، عـدَة عمليـات عسـكريّة يف  بهـة نجران 

وراا اثحـدود، تضمنـت اقتحا1 أحد اواقـع اثعدّو، 

وسـقط خلل ذثك عدد ان  نود اثجيش اثسعودّي 

وارتِزقتهم قتىل و رحى. 

وأفاد َاْصــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفة املسرية بأن 

وحدات اـن اثجيش واثلجان شـنت 2ُجوااً اباغتاً 
عـىل أحـد املواقع اثتـي يتمركـز فيها  يـش اثعدّو 

اثسعودّي باثقرب ان رقابة اراش يف اثحماد. 
وأوَضـَح امَلْصــَدُر أن حاثة ارتباك كبرية سـادت 
بني صفوف اثجنود اثسـعودينّي، وسقط عدد انهم 
بني رصيع و ريح بنـريان اثوحدات املها مة خلل 

اثعملية، فيما الذ بقيتهم باثفرار. 
يف اثوقت ذاته تكبّــد ارتِزقة اثجيش اثسـعودّي 
خسـائَر إضافيـة  ـراا كمـني نوعـي يف صحـراا 

األ ـارش قباثة نجـران، وأوَضَح َاْصـــَدٌر ايداني 
أن عبوًة ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة اثعسكريّة 
اثتابعـة ثلجيش واثلجـان انفجـرت باملرتِزقة، َاــا 

أَدَّى إىل ارصع وإصابة عدد انهم. 
 اا ذثـك فيما رضبت ادفعيـة اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة عدة تجمعـات ملرتِزقة اثجيش اثسـعودّي 
يف انطقـة اثصـوح قباثة نجران أيضـاً، وحّقــقت 
اثرضبـات إصابـات دقيقـة أسـفرت عـن اـرصع 

وإصابة عدد انهم. 

 : جيزان
ُقتـل وأُصيـ2 اثعـرشاُت اـن ارتِزقـة اثجيـش 
اثسـعودّي األاريكـي، بينهم قيادي تكفـريي بارز، 
أاـس االثنـني، خـلل عمليـات ورضبـات نوعيـة 
نّفـذتها ُقــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف  بهة 

 يزان. 
وأفـاد َاْصـــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفـة املسـرية 
بـأن ارتِزقـة اثجيش اثسـعودّي نّفــذوا احاوثتَي 
زحـف عىل عدة اواقَع رشق  بل اثدود، واسـتمرت 
املحاوثتـان أكاـَر اـن 6 سـاعات، شـارك خلثهـا 

طريان اثعدوان بمختلف أنواعه إلسـناد املرتِزقة، إال 
أن ُقـــوَّات اثجيش واثلجـان املرابطة يف تلك املواقع 
وا هـت املرتِزقة برضبـات نوعية اسـّددة أوقعت 

عرشات اثقتىل واثجرحى يف صفوفهم. 
وخـلل اثعمليـة، وقعـت اجموعة اـن املرتِزقة 
يف كمـني 2نديس كبّــد2م خسـائَر إضافية، حيْـُث 
انفجرت بهم عبوة ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة 
اثعسـكريّة اثتابعة ثلجيـش واثلجان، َاـــا أَدَّى إىل 

ارصع وإصابة عدد انهم. 
والذ بقيـة املرتِزقة باثفـرار، ثتنتهـَي املحاوثتان 

باثفشل، وثم يحّقــق فيهما املرتِزقة أي تقد1. 
اـن  هـة أخـرى، ثقـي اثقيـاديُّ يف صفوف 

َعبداثرحمـن  عـي  َعبداثلـه  املقـد1  املرتِزقـة 
اثجيـش  بنـريان  أاـس  اثحميقـان، ارصعـه، 
واثلجـان اثشـعبيّة خـلل اوا هـات يف انطقة 

امللحيظ قباثة  يزان. 
ويعد املرتِزق اثحميقاني ان أبرز قيادات املرتِزقة 
يف اثحدود، و2و أحد قيادات اا يسـمى ثواا املغاوير 

اثتابع ثلعدوان. 
و2و شـقيق املرتـِزق »عبِداثو2ـاب اثحميقاني« 
أاني حزب اثرشاد اثسـلفي اثذي تم إدراُ ه دوثياً يف 

قوائم »اإلر2اب«
ويكشـف 2ذا اـدى االرتباط اثوثيـق بني تحاثف 

اثعدوان واثتنظيمات اثتكفريية. 

مصرع وإصابة العشرات منهم خالل كسر الزحفين:

مصرع وإصابة عشرات 
املرتزقة بكسر زحف وتدمري 

آلية يف عسري
 : عسير

سـقط اثعـرشاُت اـن ارتِزقة اثعـدوان األاريكـي اثسـعودّي قتىل 
و رحـى، أاس االثنني، خلل عمليات اتنوعة نّفـذتها ُقــوَّات اثجيش 

واثلجان يف  بهة عسري وراا اثحدود. 
وأفـاد َاْصـــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفـة املسـرية بـأن ُقــوَّات 
اثجيش واثلجان اثشعبيّة تمّكنت ان كرس زحٍف اكاّــٍف ملرتِزقة 
اثجيش اثسعودّي يف انطقة اثربوعة، حيْـُث حاول املرتِزقُة اثتقد1َ 
2ناك ان ثلثة اسـارات، وشارك طريان اثعدوان بمختلف أنواعه 
إلسناد املرتِزقة، إال أنهم تلقوا رضباٍت اسّددة واكاّــفة ان قبل 
وحـدات اثجيش واثلجان، َاـــا أَدَّى إىل ارصع وإصابة اثعرشات 

انهم. 
وأوَضـَح امَلْصــَدُر أن ادفعية اثجيـش واثلجان نّفـذت عدة رضبات 
عـىل اجاايع املرتِزقة خلل كـرس اثزحف، احّقــقـة إصابات دقيقة 

ضاعفت خسائر2م. 
وانتهت املحاوثة باثفشـل اثذريع، وفرار اـن تبقى ان املرتِزقة، وثم 

يحّقــقوا أي تقد1. 
إىَل ذَثـَك، دّاــرت ُقـــوَّات اثجيش واثلجـان آثيًة عسـكريّة ملرتِزقة 
اثجيـش واثلجـان قباثة انَفـذ علـ2، وأوَضَح َاْصـــَدٌر ايداني أنه تم 
تداري اآلثية بواسـطة صاروخ اوّ ه، وأسـفر ذثـك عن ارصع  ميع 

املرتِزقة اثذين كانوا عليها. 

استشهاد امرأة وإصابة أخرى بنريان 
العدوان ضمن خروقاته املتواصلة يف 

الحديدة
 : الحديدة

واصلـت قوى اثعدوان وارتِزقتها خـرَق اتّفاق وقف إطلق اثنار يف احافظة 
اثحديدة، واستشـهدت اارأة، أاس االثنـني، وأصيبت اارأة أخرى، بنريان اثغزاة 

واملرتِزقة ضمن خروقاتهم اثجديدة. 
وأفاد َاْصــَدٌر احي ثصحيفة املسـرية بأن اارأة اسـنة استشهدت، أاس، 
وأصيبت اارأة أخرى،  راا قصف شنته قوى اثعدوان بقذائف اثهاون عىل حي 

اثربصة بمديرية اثحوك. 
وباثتزااـن، شـن املرتِزقـة قصفاً اكاّــفاً عـىل انطقة 7 يوثيو اثسـكنية، 
باألسـلحة اثرشاشـة، َاــا أَدَّى إىل احـراق انزل أحد املواطنـني  وار احطة 

اثعسيي. 
كمـا قصفت قوى اثعـدوان بعرش قذائف 2اون اناطـق اتفرقة غرب قرية 
اثشـجن، وقصفـت باألسـلحة اثرشاشـة اناطق أخـرى يف ادينـة اثدريهمي 

املحارصة. 
وتضمنـت خروقات اثعـدوان احاوثة تسـّلل نّفـذ2ا املرتِزقـة غرب حيس، 
وأفاد َاْصــَدٌر َعْســَكِريٌّ ثصحيفة املسرية بأن املرتِزقة استخداوا قذائف اآلر 
بـي  ي واثهـاون فيها، إال أن ُقـــوَّات اثجيش واثلجان تصـدت ثهم وأحبطت 

املحاوثة تََماااً. 
وكان ناطق اثُقــوَّات املسـلحة أعلن اسـاا أْاس أن قوى اثعدوان واملرتِزقة 

ا1 األربعة املاضية.  ارتكبوا م101 خرقاً خلل األَيَـّ
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ناقـش اثرئيُس اهـدي املّشـاط، أاس االثنـني، يف اثعاصمـة صنعاا 
اـع رئيس اجلـس اثنواب يحيى عـي اثراعي ورئيس اجلس اثشـورى 
احمـد اثعيدرو9 ورئيس اجلس اثوزراا اثدكتور َعبداثعزيز بن حبتور، 
اثتداعيـاِت اثتـي توا ه املاثيـة اثعااة ثلدوثة يف ظل اثعـدوان اثقائم عىل 

اثبلد. 
وتطـرق اثلقـاُا اثـذي حـرضه وزيـُر املاثية اثدكتور رشـيد أبـو ثحو1 
واحافـظ اثبنك املركزي اثيمنـي اثدكتور احمد اثسـياني ورئيس اثلجنة 
املاثية بمجلـس اثنواب أحمد اثنويرة، إىل تعطيل اثعـدوان وارتِزقته ثعمل 
اثبنك املركزي بعد نقله إىل عدن وإقدا1 بنك عدن عىل طباعة عملة  ديدة، 
وكذا استحواذ2م عىل ٧٥ باملائة ان إيرادات اثدوثة واماطلتهم يف دفع اا 

اثتزاوا به أاا1 املجتمع اثدويل ان ارتبات املوظفني. 

وثفـت اثلقاا إىل اا فرضه اثعـدوان وارتِزقته يف عـدن ان قيود كبرية 
عىل استرياد اثسـلع األساسية واشراطاته فتَح االعتمادات املستندية عرب 
بنك عـدن وإثزا1 اثتجار باثتوريـد نقداً ثهذه االعتمـادات ورفض اثتعاال 
باثشـيكات، َاـــا أَدَّى إىل أزاة خانقـة أثقت بظلثها عىل ارتفاع أسـعار 

اثسلع األساسية. 
وناقـش اثلقـاا اثجوانـ2 املتصلـة بتنميـة اإليـرادات واثتنسـيق بني 
املؤّسسـات، بمـا يعـزز اـن اسـتوى األداا اثحكواـي وتنميـة املـوارد 
وتحسـني اسـتوى اثخداات املقداة ثلمواطنني ثلتخفيـف ان اعاناتهم 
 ـراا األوضاع اثرا2نـة، فيما حث اثرئيـس املّشـاط وزارة املاثية باثعمل 
عىل تحسـني اإليرادات وتخطيط اإلنفاق بكفـااة عاثية بما يضمن تقديم 

اثخداات األساسية ثلموطنني. 

أخبار

في لقاءاته بوزير النفط والمعادن ورئيس الهيئة العامة للزكاة ورئيس مجلس القضاء األعلى:

نائب وزير الخارجية العّزي يفصح عن كواليس تنفيذ اّتفاق الحديدة:

الرئيس املّشاط يشدد على أهمّية توفري املشتقات النفطية والغاز املنزلي وتنمية املوارد الزكوية والنهوض بعمل السلطة القضائية واستقاللها 
 : خاص

أّكـــد رئيُس املجلـس اثسـيايّس األعىل، 
اهـدي املّشـاط، خـلل ثقاااتـه املتفرقـة 
اثنفـط واملعـادن واثهيئـة  بقيـادات وزارة 
اثعااـة ثلـزكاة واجلـس اثقضـاا األعـىل، 
أاس االثنني، عـىل أ2ميّة توفري املشـتاقات 
اثنفطية واثغاز املنزيل وتنمية املوارد اثزكوية 

َواثنهوض بعمل اثسلطة اثقضائية. 
ففي ثقائـه بوزيـر اثنفط واملعـادن أحمد 
األوضـاع  اناقشـة  دار9  ـرت  َعبداثلـه 
اثتموينيـة ثلغاز املنـزيل واملشـتقات اثنفطية 
يف ظل تصعيد اثعدوان وانع سـفن املشـتقات 
اثنفطية ان اثوصول إىل ايناا اثحديدة باثرغم 
اـن حصوثها عىل تراخيص اـن األام املتحدة 
بهـدف زيادة اعاناة اثشـع2 اثيمنـي وتفاقم 
املنشـآت  األوضـاع اإلنسـانية  ـراا توقـف 
اثخدايـة واثصحيـة، اؤّكـــداً عـىل أ2ميّـة 
اضاعفـة اثجهـود ووضـع اثخطـط اثكفيلة 
ثتحقيق االستقرار يف اثسوق وتلبية احتيا ات 
املواطنني ان املشتقات اثنفطية واثغاز املنزيل. 

ودعـا رئيـس املجلـس اثسـيايّس األعىل، 
األاَم املتحدة واملجتمع اثدويل إىل اثضغط عىل 
دول تحاثف اثعدوان ثلسـماح بدخول سفن 
املشتقات اثنفطية وإطلق اثسفن املحتجزة 

اثتي تحمل تراخيص ان األام املتحدة. 
 ويف سياق انفصل ناقش اثرئيس املّشاط 
خلل ثقائـه برئيـس اثهيئة اثعااـة ثلزكاة 
اثشـيخ شمسـان أبو نشـطان سـريَ اثعمل 

باثهيئـة واثصعوبـات اثتي توا ههـا  راا 
األوضـاع اثرا2نـة وخطتهـا ثلعـا1 اثجاري 
يف تنمية اإليـرادات اثزكويـة وتعزيز اثرقابة 
واإلرشاف عـىل املـوارد، وحجـم اإلنَجـازات 
اثتـي حّقــقتها واملشـاريع اثتي نّفـذتها يف 
اختلـف اثفـروع، اؤّكــداً دعم واسـاندة 
 هود قيادة اثهيئة وتذثيـل اثصعوبات اثتي 
توا ههـا بمـا يسـهم يف تحسـني وتنميـة 

اإليرادات ورصفها يف اصارفها اثرشعية. 
 إىَل ذَثـَك، اثتقـى اثرئيس اهدي املّشـاط 
برئيس اجلس اثقضاا األعىل، اثقايض أحمد 
يحيـى املتوكل، وأعضـاا اجلس؛ ملناقشـة 
سري اثعمل يف اثسلطة اثقضائية واإلصلحات 
اثتي تم إنَجاز2ا يف سـبيل تحسـني استوى 
األداا ورسعـة اثبـت يف اثقضايـا وتقريـ2 
اثعداثة اـن املواطنني، واثتطـرق إىل  وان2 

اثتنسـيق بني اثسـلطة اثقضائية واملؤسسة 
اثترشيعيـة ثلتغل2 عىل اثصعوبـات اثرا2نة 

اثتي خلفها اثعدوان واثحصار. 
وشـدد اثرئيس املّشـاط عـىل أ2ميّة بذل 
ُكــّل اا ان شـأنه اثنهوض بعمل اثسـلطة 
اثقضائيـة، اؤّكـــداً دعَمـه اثكااَل ملجلس 
اثقضـاا األعـىل يف عمليـة إصـلح اثقضـاا 

واستقلل اثسلطة اثقضائية. 

ويلتقي رؤساَء مجالس النواب والشورى والوزراء ملناقشة التداعيات التي تواجه املالية العامة للدولة يف ظل العدوان القائم على البلد

قدمنا التنازالت لرفع معاناة شعبنا ومصلحُتنا يف السالم

االّتفاق نص على إعادة انتشار القوات العسكرية ولم 
يتطرق للقوات األمنية بأي شكل من األشكال

األمريكيون والبريطانيون تجار حروب وال يريدون لهذه الحرب أن تتوقف

 : خاص
عقـد نائ2ُ وزير اثخار ية، حسـني اثعـّزي، يف اثعاصمة 
صنعـاا، أاـس االثنـني، اؤتمـراً صحفيـاً؛ ثلوقـوف عـىل 
اسـتجدات اتّفـاق اثسـويد، اثـذي تماطـل قـوى اثعدوان 
وارتِزقتها تنفيذ بنوده بأوااَر أاريكية بريطانية صهيونية. 
وخلل املؤتمر أشـار اثعـزي إىل أن اإلعل1 املعادي يحاول 
اثتغطيـة عـىل املماطلة املتعمـدة ان قبل تحاثـف اثعدوان، 
اضيفـاً »اعنيـون باثرد عـىل اثحملت اثتضليليـة«، اهيباً 
بجميع وسـائل اإلعـل1 اثحرة ثنقل اثحقيقـة وفضح قوى 
اثعدوان وارتِزقتها وكشـف 2ُوية األطراف املعرقلة التّفاق 

اثسل1 يف اثعاثم. 
وأّكـــد اثعـزي أن اثقيادة اثسياسـية تعاالـت بحكمة 
واسـؤوثية اـع ُكــّل املواقـف اثرااية إىل اثسـل1، »ونحن 
ثـم نأنف اـن اثذ2ـاب ثلمفاوضـات اعهم تحـت اثقصف 
واثحصـار، وثم نأنْف حتى اـن اثذ2اب إىل أراضيهم ثنحاور 
ان أ ل اثسـل1، وقبلنـا بخارطة وثد اثشـيخ وبمخر ات 
 نيف واسـقط، وقدانا ابـادرات يف وقت ابكـر وانقلبوا 
عليهـا«، اؤّكــداً »أن اثعدو خاض حربَه خوَض َان ال يريد 
اثسـل1، خوض ان يطل2 االستسـل1، و2ذا اا ثم يُكن وثن 

يكون«. 
ويف اا يتعلق باملشاورات، أشار اثعزي إىل تجاوب اثقيادة 
اثسياسـية اع دعـوة املفاوضات اثتي أطلقهـا غريفيث، يف 
حـني احتاج إىل 6 أشـهر إلقناع اثطرف اآلخـر«، الفتاً إىل أن 
تحاثـف اثعدوان حاول وضـع اثعراقيل أاـا1 اثوفد اثوطني 
ثلحيلوثة دون اشـاركته يف  نيف3 بارتكاب اجازَر اروعة 
يف صعدة واثحديدة غري أن اثوفد كان حكيماً وأفشل عراقيَل 
اثعـدو اثذي »ثم يكن بوسـعه سـوى انع اثطائـرة ان نقل 

اثوفد إىل  نيف«. 
وأضاف نائ2ُ وزير اثخار ية » اات اشـاوراُت اثسويد 

واثطـرف اآلخر ثـم يكن  ا2ـزاً وتغلُـ2ُ عليه ثغـُة اثتعنت 
واثرفض ان أول ثحظـة؛ وثهذا عّطل االتّفاق اثخاص بفتح 
املطـار وعّطـل االتّفاَق اثخـاصَّ باثبنك املركـزي واملرتّبات، 
وعّطـل اثتوّصَل إىل صيغة نهائية بشـأن تعـز، وحتى اتّفاق 
اثحديـدة بقـي اتعنتـاً حتـى اثلحظة األخـرية اـن اتّفاق 

اثسويد«. 
وتطـّرق اثعـزي إىل ارحلـة اثتنفيـذ التّفاق سـتوكهوثم 
اثتـي وّقـع عليه وفُدنا اثوطني يف اثسـويد يف حـني ثم يوّقع 
اثطـرف اآلخـر إال بعد 15 يواـاً، الفتاً إىل اثحاثـة اثتي ظهر 
بهـا وفُد اثريـاض واثتي تؤّكــد عد1َ  ديتـه يف اثوصول إىل 
اتّفاق سل1 بعد أن تنصل عن تقديم كشوفات األرسى خلل 
فرة املشـاورات، واثتي قداها بعد شـهر ان االتّفاق اليئًة 
باالختـلالت أظهـرت ارتباَطه بكافـة اثعنـارص اإل رااية 
وتنكره ملرتِزقته ان أبناا املحافظات اثجنوبية واثشماثية. 
وعن تنفيذ اتّفاق اثحديدة، أّكــد اثعزي استعداد اثقيادة 
اثسياسـية باثشـكل اثكاال واثتعاطي اإليجابي ثتنفيذ 2ذا 
االتّفـاق »بـدًا باختيار امالينـا واسـتضافة اثطرف اآلخر 
واألاـم املتحـدة يف قلـ2  بهتنـا اثعسـكرية«، اشـرياً إىل 
اسلسـل اثعراقيل اثتي وضعها اثطـرُف اآلخر أاا1 االتّفاق؛ 
بسـب2 تعدد اثجنسـيات واثوالاات يف صفوفه، حيث خاثف 
نصـوص االتّفاق وطل2 ان قواتنا االنسـحاب 15 كيلو عىل 
أن ينسـحبوا 500 اـر، يف إعاقة واضحـة ثلتّفاق، اضيفاً 
»واـن بـني اثعراقيل خروقـات اثعدوان اثتـي بلغت 11 أثف 

خرق  سيم، بينها غارات  وية«. 
وأتبع نائ2ُ وزيـر اثخار ية »يف املرحلة األوىل اتفقنا عىل 
اثخـروج ان رأ9 عيـى وايناا اثصليـف واملرحلة اثاانية 
2ـي اثخروج اـن كيلو 8 واـن ادينة اثصاثـح وان ايناا 
اثحديـدة«، اؤّكـــداً »أن قواتنـا قبلت تنفيـذَ املرحلة األوىل 
دفعًة واحدًة دون تجزئة وبدون أي اقابل عىل اثرغم ان أن 

اثطرف اآلخر ثم ينفذ شيئاً بصفته اثطرَف املها م«. 

يف  »اثتزاااتنـا  واسـتطرد 
2ـذا االتّفاق أكـرب وأَْكاَر وأ2م؛ 
ألَنَّنا سـنعيد االنتشار ان رأ9 
عيى واينـاا اثصليف ونفتح 
اثتحصينات، بينما 2م اثرا ع 
ان كيلو 8 واثرا ع ان ادينة 
اثصاثـح، وقبلنا أن ننسـح2 5 
كيلـو بينما 2ـم اثرا ع كيلو، 

وثكنهـم ثم ينفذوا شـيئاً، وتفا ئنا ان األاـم املتحدة اثتي 
قاثت: إن اثطرف اآلخر ثم ينفذ شيئاً، ونحن نقد1 ُكــّل 2ذه 
اثتنـازالت حرصاً عىل اثسـل1 وألننا أصحـاب قضية وألننا 

نشعر بمعاناة شعبنا ونسعى إلزاحتها«. 
 واسـتنكر اثعزي ترصيحاِت اثوزيـر اثربيطاني واثوزير 
األاريكـي اثتي  ـاات ثتغّطَي عـىل اثعراقيل اثتـي خلقها 
اثطـرف اآلخر، اشـرياً إىل أن املواقف اثدوثيـة كانت  اادة 
إزاا خروقـات اثعدوان وغاراته و رائمـه يف اثحديدة وبقية 
املحافظات، بينما تسـابقت إلدانة عمليـة اثعنَد اثبعيدة عن 

اثحديدة واثخار ة عن اتّفاق اثسويد. 
وأّكـــد اثعزي أن األاريكيـني واثربيطانيني تجار حروب 
يتحدثـون بمنطق اثعصابات اثذين ال يريـدون ثهذه اثحرب 
أن تتوقف، وذثك عرب تغاضيهم عن نصوص اتّفاق اثسـويد 

واثبحث عن إعاقات ثلتّفاق. 
ويف ختـا1 املؤتمر  ّدد نائ2ُ وزيـر اثخار ية اثتأكيَد »أن 
املسـتفيَد ان 2ذه اثحرب 2م قوى االرتـزاق واثعماثة، و2م 
تجـار اثحـروب ويف اقداتها أاريكا وبريطانيـا، وأية  هة 
أخرى باستاناا اثيمن واثسعودية املستفيدتني ان اثسل1«، 
اضيفاً »أقول إن علينا نحن واثسعودية أن نميَض يف اثسل1 
وأن نوقَف شـّلَل اثدااا وأن نعمل عىل استعادة إخائنا؛ ألَنَّه 
ال أحد اسـتفيد ان 2ذه اثحرب ال نحن وال 2م، املستفيدون 

2م املرتِزقة وقوى اثعماثة وتجار اثحروب«. 

العدوان ارتكب 
11 ألف خرق جسيم 

وقصف الحديدة ب� 
19 غارة والمجتمع 

الدولي صامت 
ويكيل بمكيالين

نقدم شهداء في 
ُك��ّل خطوة نقوم 

بها وواشنطن ولندن 
تقودان حمالت 

مضللة
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 : الضالع
أّكـــد اشـايُخ وو هـاا واعيـان 
اثضاثـع  احافظـة  اديريـة  بـن 
االثنـني،  أاـس  اوّسـع،  ا تمـاع  يف 
عـىل أ2ميّـة قيـا1 اثجميـع بوا بهم 
اثصفـوف  وتوحيـد  واثقبـي  األانـي 
ملوا هـة اثعـدوان وارتِزقته وإفشـال 
ثألاـن  املسـتهِدفة  اخططاتهـم 
واالسـتقرار يف املديريـة وحفاظـاً عىل 

األرض واألعـراض واملمتلـكات. 
ويف اال تمـاع اثذي ناقـش اثعديد ان 
اثقضايا اثتي تهم املديرية بمناسبة ارور 
أربعة أعوا1 ان اثعدوان واثدخول يف اثعا1 
اثخااس شـددت كلمات اثحارضين عىل 
أ2ميّة حفـظ اثجبهة اثداخليـة وتفعيل 
وثيقة اثرشف اثقبي واالسـتمرار يف رفد 
اثجبهـات باثر ال واملال وعد1 اثسـماح 
ثلغـزاة واملحتّلـني وارتِزقتهـم بتدنيس 
األرض  عـىل  حفاظـاً  اديريـة  بـن؛ 
واثعرض واملمتلكات وأن ال تكون أرضهم 

ضمـن املناطق املحتّلة اثتـي باتت ارتعا 
ثلعـدوان وارتِزقتـه اثتـي تنتهـك فيها 
اثجرائم واالغتصابات  اثحراات وترتك2 
بحق أطفاثها ونسـائها واـا يحدث ان 

قهر وإذالل ثسكان تلك املناطق. 
 اـن  هتـه أشـاد وكيـل احافظة 
اثضاثـع اثشـيخ ضيف اثلـه اثضبياني 
بأبناا املديرية وشَكَر2م عىل ا تماعهم 
اثكبـري وحيـا فيهـم اثـروح اثوطنيـة 

واثطيبة، اسرياً إىل أن 2ذه املديرية ان 
أكاـر اناطق اثيمـن وعيـاً وأنهم أكار 

إدراكاً ثخطر اثعدوان وارتِزقته. 
املكتـ2  اسـؤوُل  شـّدد  فيمـا   
اثتنفيذي ألنصار اثله يف املديرية اثشيخ 
َعبداثلطيف االشـعر عىل أ2ميّة تعاون 
اثجميع اع األ هزة األانية واملشاركة 
اثفاعلة يف اثدفاع عـن األرض واثعرض 
وتكايـف  هـود  واثكرااـة،  واثعـزة 

اثحشد واثتعبئة اثعااة وتجهيز اثقافلة 
ــة بمديرية  بن.  اثغذائية اثَخـاصَّ

وخـرج اال تماع بوضـع خطة نزول 
اثاقافيـني  اـع  املديريـة  اـدار9  إىل 
واثربويـني يف املديرية وبـإرشاف اكت2 
اثربيـة واثوحدة اثربويـة وعمل وقفات 
احتجا ية وإذاعات ادرسـية بمناسـبة 
ارور أربعة أعوا1 ان اثصمود األسطوري 

ثلشع2 اثيمني يف و ه املستعمر. 

أخبار

في وقفتين منفصلتين مسلحتين ألبناء ووجهاء المديريتين إحي�اًء لمناسبة أربعة أعوام من الصمود:

قبائل جنب بالضالع يؤّكــدون أهمّية توحيد الصفوف ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته مديرية همدان بصنعاء تنّظم 
فعالية خطابية وفنية احتفاًء 

بمرور أربعة أعوام من الصمود 
يف وجه العدوان

 : صنعاء
 نّظم املجلـُس املحي بمديرية 2مـدان بمحافظة صنعاا، أاس 
االثنني، فعاثية خطابية وثقافية بمناسـبة اـرور أربعة أعوا1 ان 
اثصمـود يف و ه اثعدوان، امالً بمكتـ2 اثربية واثتعليم باملديرية 
بحضـور وزيـر اثربية واثتعليم األُسـتاذ يحيى بـدر اثدين اثحوثي 
ووكلا احافظـة صنعـاا واديـر عـا1 اكتـ2 اثربيـة واثتعليم 
باملحافظـة وأعضـاا اثسـلطة املحليـة وعـدد اـن اثشـخصيات 

اال تماعية واثربوية. 
ويف اثفعاثيـة أثقـى وزيـر اثربيـة واثتعليـم كلمًة أّكـــد فيها 
عـىل أ2ميّة االسـتمرارية يف اضاعفة اثجهـود واثنهوض باثعملية 

اثتعليمية، اامناً صمود وثبات اثربويني يف اثجبهة اثتعليمية.
ودعـا اثوزير إىل املزيد يف رفد اثجبهـات باملال واثر ال واواصلة 
اثابـات واثكفاح يف و ه اثعـدوان اثذي ثم يتعظ اـن اثتأريخ وان 

اثُقــوَّات اثغازية اثتي سبقته واثتي كانت اثيمن اقربة ثها. 
بدور2ـم أشـاد كلٌّ اـن اديـر عـا1 اكتـ2 اثربيـة واثتعليـم 
باملحافظة األُسـتاذ 2ادي عمار وادير عا1 اكت2 اثربية واثتعليم 
باملديرية األُسـتاذ را ح سـعيد، باالسـتمرارية يف اواصلة اثعملية 
اثتعليميـة برغم انقطاع اثروات2 واثحرب االقتصادية اثتي يشـنها 

اثعدوان يف اسعاه إليقاف عجلة اثتعليم. 
وشـهدت اثفعاثيـُة عـدداً اـن اثكلمـات واثفقرات اإلنشـادية 
واثشـعبيّة اثتي أّكــدت بمجملها عىل االسـتمرار يف تأدية اثوا 2 
واثرساثة اثربوية اهما كانت اثصعوبات اثتي ال تساوي شيئاً أاا1 
تضحيـات املجا2ديـن ان أبطـال اثجيش واثلجان اثشـعبيّة اثذين 

بفضل اثله وفضلهم تستمر اثعملية اثتعليمية.

قبائل مزهر وكسمة بريمة تؤّكــد استمرارها يف النفري العام ملواصلة الصمود والثبات للعام الخامس يف وجه العدوان 
 : ريمة

أّكــد أبناا وو هاا قبائل اديرية از2ر 
بمحافظة ريمة، أاس االثنني، اسـتمرار2م 
يف اثنفـري اثعـا1 ملواصلـة اثصمـود يف و ه 
اثعـدوان ثلعـا1 اثخااـس ورفـد اثجبهـات 
باثر ـال واملال ثلرد عىل  رائمـه املتواصلة 

بحق شعبنا اثيمني. 
 يف اثوقفـة اثقبليـة اثتي نُّظمـت يف إطار 
اـرور أربعـة أعـوا1 اـن اثصمـود يف و ه 
اثعـدوان بحضور وكيـل أول احافظة ريمة 
حسـن احمـد طـه واديـر عـا1 املديريـة 
بـدر اثزايدي نـّددت قبائل از2ر باسـتمرار 
اثعـدوان واثحصـار و رائـم اثحـرب بحق 
املواطنـني اثتـي كان آخر2ـا املجـزرة بحق 
األطفـال واثنسـاا بمنطقـة طـلن بكـرش 
حجة، داعيـة ُكــّل املكونات اثسياسـيّة يف 
املحافظة إىل توحيـد اثصفوف واثتعاون اع 
األ هـزة األانية واضاعفـة اثجهود يف رفد 
اثجبهات باثر ال واملـال حتى تحرير كاال 
اثـراب اثوطني اـن دنس اثغـزاة واملحتّلني 

وارتِزقتهم. 
وثيقـة  ببنـود  از2ـر  قبائـل  ورحبـت 
اثـرشف اثقبـي داعيـة إىل رسعـة اثبـدا يف 
تنفيذ2ـا وتكايـف اثدعـوات ثلمغـّرر بهـم 
السـتغلل اثفرة اثزانية املتبقية ان اثعفو 
اثعـا1 ثلعـودة إىل  ـادة اثصـواب وتوحيـد 
اثجبهة اثداخلية ثلتصدي ثلعدوان وإفشـال 

اخططاته االستعمارية. 
 وحذرت قبائل از2ر ان استمرار تنصل 
قـوى اثعـدوان وارتِزقتهم عـن تنفيذ بنود 
اتّفاقية اثسـويد، اشـرية إىل تعدد اثخيارات 
اثعسـكريّة ثدحـر اثغـزاة وارتِزقتهـم ان 
 بهات اثساحل اثغربي وحسم املعركة فيها 
حال استمرار اثعدّو يف غبائه واستكباره. 

إىَل ذَثـَك، نّظـم أبنـاا وو هاا واشـايخ 
اديريـة كسـمة باملحافظـة وقفـة قبليـة 
اسـلحه بمناسـبة اـرور أربعة أعـوا1 ان 
اثصمـود واثابـات واثتحدي بو ـه اثعدوان 

األاريكي اثسـعو إااراتي. 
ويف اثوقفة اثقبلية املسلحة اثتي حرض2ا 
اديـر عا1 املديرية األُسـتاذ احمد اثحيدري 
واثقيـادة اإلرشافية واألانية وادراا املكات2 

اثتنفيذية وعـدد ان االعيان واثشـخصيات 
اال تماعية، أدان املشـاركون ُكــّل اثجرائم 
اثوحشـية واإلباديـة اثتـي يرتكبهـا تحاثف 
اثـرش وارتِزقته بحق األطفال واثنسـاا وال 
سـيما املجـزرة األخـرية بمديريـة كـرش يف 
احافظة حجة، اشريين إىل أن قوى اثعدوان 
وآثيته اثعسـكريّة قد تحطمت أاا1 شـموخ 
وعـزة أَْحـــَرار اثوطـن اثصااديـن بفضل 

اثلـه وبفضـل تلـك اثتضحيـات اثجسـيمة 
واثدااا اثزكية اثتي حطمت  ربوت اثطغاة 

واملنافقني عىل ادى أربعة أعوا1. 
و دد املشـاركون دعوتهم إىل االستمرار 
يف رفـد اثجبهـات واثحفـاظ عـىل تماسـك 
اثجبهـة اثداخليـة ثتعزيز اثصمـود واثابات 

حتى يتحّقــق اثنرص بإذن اثله. 
وطـلب  اعلمـو  نّظـم  اثسـياق  ويف 

ادرسـة األنـوار اثاانويـة بمديرية كسـمة 
وقفـًة احتجا يـة؛ تنديداً بجرائـم اثعدوان 
وارتِزقتهـم يف ارتكاب أبشـع املجازر بحق 
أبناا اثشـع2 عىل ادى أربعة أعوا1 يقابلها 
احتفـاا بمـرور أربعـة أعـوا1 اـن اثابات 

واثصمود األسطوري بو ه اثعدوان. 
اثعديـُد اـن  اثطلبيـة  اثوقفـَة  تخللـت 
اثفقـرات اإلنشـادية واثشـعرية واثكلمـات 
املعـربة عن صمود وتضحيات أبناا اثشـع2 
اثيمني واوا هته ثطواغيـت اثعاثم اتمالة 

بشيطانها األكرب أاريكا وإرسائيل. 
املشـاركون يف اثوقفـة شـّددوا عـىل بذل 
املزيـد يف تنمية اثوعي ثدى اثطـلب بأ2ميّة 
املرحلـة اثتعليميـة واثتي تعتـرب  بهة ان 

 بهات اثصمود يف و ه اثعدوان. 
وتطرق اعلمو واعلمات ادرسـة األنوار 
إىل إْحيَــاا اناسـبة ارور أربعـة أعوا1 بما 
يليق باثتضحيات اثتي قداها ُكـّل اثشـهداا 
واثجرحـى، وأن اثنـرص ثن إال بصمـود ُكـّل 
اثشـع2  أبنـاا  اـن  واثرشفـاا  األَْحـــَرار 

اثيمني. 

وجهاء ومشايخ عزلة صعدة يسرّيون قافلة مالية للمرابطني يف الجبهات
 : صعدة

يف إطار اثفعاثيات اثتي تشـهُد2ا 
واملحافظـات  املديريـات  اختلـُف 
أعـوا1  »أربعـة  بمناسـبة  اثيمنيـة 
اـن اثصمـود واثابـات األسـطوري 
يف اوا هـة اثعـدوان« عقـد و هاُا 
اثحدياـة،  واشـايخ عزثـة صعـدة 
أاـس االثنني، ثقاًا اوّسـعاً أّكــدوا 
فيه اسـتمراَر2م يف اثصمود واثابات 
ودعم ورفـد اثجبهات باملال واثر ال 

حتى تحقيق اثنرص. 
ويف اثلقاا أدان املشـاركون  رائَم 
اثعـدوان بحق اثشـع2 اثيمني واثتي 
اثعـدوان  اسـتهداف  آخر2ـا  كان 
ملنـازل عدد اـن املواطنـني بمديرية 
كـرش احافظـة حجـة، واثتـي راح 
ضحيتهـا أكار ان 23 طفـلً واارأة 

اا بني شهيد و ريح، استنكرين يف 
اثوقـت ذاته اثصمت اثـدويل واألامي 
إزاَا  رائـم اثعـدوان بحـق املدنيني 
اـن اثنسـاا واألطفال واثتـي ترقى 

اإلبـادة  و رائـم  حـرب  إىل  رائـم 
ـــة أن اثعـدوان  اثجماعيـة، َخـاصَّ
يقـو1 بارتـكاب  رائمه عـىل ارأى 
اثعاثـم كلـه، وذثـك  واسـمع اـن 

كمـا حدث يف املجـزرة املروعـة اثتي 
ارتكبها بحق اثعـرشات ان األطفال 
واثنسـاا بمنطقـة طـلن اديريـة 
كـرش احافظة حجـة، حيْــُث قا1 
اثعـدوان بتصوير اثنسـوة واألطفال 
قبل وأثناا دخوثهـم ملنازثهم، ثيقو1 
بعـرشات  باسـتهدافهم  ذثـك  بعـد 
اثغـارات اثجويـة يف انتهـاك صارخ 
اثقوانني واملواثيق واملعا2دات  ثكافة 
اثدوثية، وذثك بحس2 اا نرشته عدد 
اـن اثقنـوات اثرسـمية اثتابعـة ثه 

كقناة اثعربية. 
أبنـاا  قـد1  اثلقـاا  ختـا1  ويف 
وو هاا واشايخ عزثة صعدة قافلة 
ااثيـة اتواضعـة دعمـاً واسـاندة 
ثلمرابطـني يف اثجبهـات، اؤّكــدين 
عىل اسـتمرار2م يف اثصمود واثابات 
يف اوا هـة اثعـدوان واواصلة دعم 
ورفد اثجبهات حتى تحقيق اثنرص. 
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 : خاص
تزاانـاً اـع اثذكـرى اثرابعـة ثلصمـود يف و ـه 
اثعـدوان دّشـنت اثهيئـُة اثعااـة ثلـزكاة باثتعاون 
اـع احافظـة اثحديدة واكت2 اثصحـة باملحافظة 
املخيم اثطبي املجاني األول بمديرية املنصورية اثذي 

يستمر أسبوعاً كاالً. 
ويف اثتدشـني، أوضح وكيل اثهيئـة اثعااة ثلزكاة 
عي اثسقاف أنه سيجري اثفريق اثطبي 300 عملية 
 راحية اـن إ مايل عدد اثحاالت املرضية اثتي تبلغ 
6000 حاثة ان املتوقع أن يسـتقبلها املخيم اوزعة 
اا بني ط2 و راحة اثعيون وعمليات املياه اثبيضاا 

باإلضافة إىل ط2 اثباطنية واألطفال واثوالدة. 
وأضاف اثسـقاف: إن 2ذا املخيـم اا 2و إال بداية 
اثخـري يليه عـدة اشـاريع أخرى سـتنفذ2ا اثهيئة 
اـن ضمنهـا توزيـع اثـزكاة اثعينيـة واثنقدية عىل 
اثفقراا واملسـتحقني ثيعم خري2ا اثجميع بمختلف 
دون  اثجمهوريـة  أنحـاا  اكوناتهـم ويف اختلـف 
اسـتاناا تحقيقـاً ثلتو ه اثصـادق ثلهيئـة اثعااة 
ثلـزكاة وتحقيقـاً أل2دافهـا اثرشعيـة ثرصفهـا يف 
اصارفها اثرشعيـة اثامانية وبما يعزز ان اثتكافل 

اال تماعي يف املجتمع. 
اـن  هتـه أشـاد األخ / عبداثجبـار اثجراوزي 
-وكيـل احافظـة اثحديـدة- بـدور اثهيئـة اثعااة 

ثلزكاة واا تقو1 به ان عطاا وإنفاق واا توثيه ان 
عناية خاصة بأبناا اديريات احافظة اثحديدة واد 
يد اثعون واملساعدة ثهم ملا ان شأنه تخفيُف املعاناة 

اثتي فرضتها عليهم دول اثعدوان وارتِزقتهم.
فيمـا دعـا األخ /  مـال اثحمـريي -اديـر عا1 

اكت2 اثهيئـة باملحافظة-  ميَع املكلفني ان تجار 
وازارعـني وغري2ـم إىل دفـع زكاة أاواثهم ثلجهات 
املختصة امالة يف اثهيئـة اثعااة ثلزكاة بما يضمن 
ثهم إيصال زكاة أاواثهم إىل اسـتحقيها بكل أاانة 

ونزا2ة. 

 : خاص

ضبطت األ هزة األانية )251( قضية  نائية 

اختلفـة، ُضِبَط عىل ذاتهـا )556( اتهماً، أحيل 

اثقانونيـة. وذثـك خـلل   ميعهـم ثإل ـرااات 

اثنصف األول ان اثشهر اثحايل اار9.

وأّكـد اصدر أاني أن أاـن واباحث اثعاصمة 

تمكنـا خـلل األسـابيع املاضية ان اسـتعادة 3 

سـيارات ارسوقـة، ابينًـا اإلحصائيـة اثصادرة 

عـن اإلدارة اثعااة ألان اثعاصمة واثتي كشـفت 

البسـات )33( قضية  نائيـة ارتكبت يف فرات 

سابقة، وكانت اجهوثة، وتم ضبط ارتكبيها. 
وأشـار املصدر األاني إىل أاـن أاانة اثعاصمة 
تمكنوا ان ضبط )62(  ريمة انذ بداية اثشـهر 
اثحـايل إىل )15( اـار9 واثتـي تتوزع اـا بني 7 
 رائم رسقة ان عىل اثسيارات، و2  رائم رسقة 
باإلكـراه و11 رسقة اـن انـازل، و5 رسقة ان 
احـلت تجارية وم رسقة أشـخاص، اشـرياً إىل 
ضبـط 20 اتهماً اطلوباً ثلعداثة عىل ذاة قضايا 
 نائيـة، بمو 2 أواار قبض قهرية ان اثنيابات 

واملحاكم. 
وتطـرق املصـدر إىل أن األان تمكـن ان إثقاا 
ثألاـن يف  اطلوبـاً  )11( اتهمـاً  اثقبـض عـىل 

عـدد اـن املحافظات، اؤّكـداً إثقـاا اثقبض عىل 

شـخصني كان قد صدر بحقهم أحـكا1 قضائية 

الرتكابهـم  رائـَم  نائيـة، وفراا ان اثسـجون 

اطلع اثعا110151 

َويف إطـار اثتنسـيق اـع اثسـلطة املحليـة يف 

اثعاصمـة أّكـد املصـدر األانـي عـىل أن رشطـة 

)81( شـخصاً  عـىل  اثقبـض  أثقـت  اثعاصمـة 

ملخاثفتهم قوانني اثسلطة املحلية. 

وأوضح أان اثعاصمـة ملركز اإلعل1 األاني أن 

تلك اإلنجازات قد تحققت عرب اختلف إدارات أان 

واراكز رشطة اثعاصمة.

 : متابعات
ُقتـل، أاس االثنـني، اثقياديُّ 
يف حكواـة  اثبـارز  اثعسـكريُّ 
وزيـر  واسـاعد  املرتِزقـة، 
اثدفـاع فيها، اثلـواا عبُد اثقادر 
اثعمـودي، يف اثعاصمة املرصية 
اثقا2ـرة،  ـراا حـادث سـري، 
افتعـل  إنـه  اصـادر  قاثـت 
ثلتخلص انه يف إطار اثرصاعات 
اثقائمة بني فصائل املرتِزقة. 

وأفـاد َاْصـــَدٌر يف ُقـــوَّات 
األاـن املرصيـة بـأن اثعمودي 
صغـرية«  شـاحنة  »د2سـته 
يف انطقـة فيصـل بمحافظـة 
اثجيزة غرب اثقا2رة، َاــا أَدَّى 

إىل اقتله. 
يف اثوقت ذاتـه قاثت اصادر 
ثلحتـلل  اواثيـة  إعلايـة 
كان  اثحـادث  إن  اإلااراتـي: 
»افتعـلً«، وأن اثعمليـة كانت 
ثلمرتـِزق  يف اثحقيقـة اغتيـاالً 

اثعمودي ان قبل »اإلخوان«. 
تكـون  أن  املر ـح  واـن 

ــًة وأن  َخـاصَّ اغتياالً،  اثعملية 
اثعمـودي أحد قيـادات املرتِزقة 
اإلااراتـي  ثلحتـلل  اثتابعـني 
رصاعـا  يخوضـون  واثذيـن 
اتواصل وواسـعا اـع ارتِزقة 
»حزب اإلصلح«، وتعد عمليات 
االغتيال  زاا اشـهورا ان ذثك 
اثرصاع، حيْـُث شهدت اختلف 
املحتّلة وعىل رأسها  املحافظات 
احافظة عدن، عـدداً كبرياً ان 
عمليـات االغتيـال املتبادثة بني 
اثطرفني، يف إطار ذثك اثرصاع. 
اإلااراتـي  االحتـلل  وكان 
انـع، قبل أسـابيع، اا يسـمى 
اثتابـع  اثجنوبـي«  »االئتـلف 
ثحكواـة املرتِزقـة اـن إقااـة 
اثعاصمـة  يف  ثهـم  اؤتمـر 
املرصيـة، ضمـن ذثـك اثرصاع، 
حيْـُث يسعى االحتلل اإلااراتي 
ثقطع أي نفوذ ثحكواة املرتِزقة 
اثتـي يقود2ا حـزب اإلصلح يف 

املحافظات اثجنوبية. 

مستهدفًا 6000 حالة مرضية:

الهيئة العامة للزكاة تدّشن املخيم الطبي بمديرية املنصورية يف الحديدة

استعاد خاللها ثالث سيارات مسروقة:

أمن العاصمة يضبط 452 قضية جنائية و64 سرقة 
خالل النصف األول من مارس الجاري

مقتل مساعد وزير دفاع حكومة املرتِزقة بحادثة دهس 
يرّجح أنها »مفتعلة« يف القاهرة

بعد تصاعد الحراك الشعبي الرافض لالحتالل السعودّي اإلماراتي:
حكومة املرتزقة تعاقب أبناء املهرة برفع 

أسعار املشتقات النفطية
 : متابعات

يف إ ـراا عقابـي ضـد أبناا املهرة؛ بسـب2ِ 
اثسـعودّي  ثلحتـلل  اثرافـض  اوقفهـم 
اإلااراتي، قاات حكواة املرتِزقة، أاس، برفع 
أسـعار املشـتقات اثنفطية يف املحافظة، َاــا 
أَدَّى إىل تصاعـد غض2 املواطنني اثذين اعتربوا 
2ذه اثخطوة دثيـلً إضافياً عىل عبث االحتلل 

وو وب رفضه. 
وتـداول ناشـطون احليون وثيقـًة صادرة 
عـن ادير عا1 رشكة اثنفط اثتابعة ثسـلطات 
املرتِزقـة يف املحافظـة، املدعـو احسـن عـي 
احمـد بلحاف، و ه فيها بـ »تعديل تسـعرية 
اادتـي اثديزل واثبنزين«، حيْـُث أصبح سـعر 
اثلر اثواحد اـن املادتني 350 رياال، أي بقيمة 

7 آالف ريال ثكل 10 ثراً. 
واعترب اثناشـطون أن 2ـذه اثخطوة بماابة 
عقـاب ألبنـاا املحافظـة، اـن قبـل حكواة 
املرتِزقـة امالـة باملحافـظ املعـني اـن قبـل 

االحتـلل، را ـح باكريـت؛ بسـب2ِ رفضهـم 
ثلحتـلل، وباثـذات بعـد انـدالع املوا هـات 
املسلحة األسـبوع اثفائت بني قبائل املحافظة 

واليشيات االحتلل. 
وتوا ـه حكواة املرتِزقة يف احافظة املهرة 
غضبـاً شـعبياً اتصاعداً؛ بسـب2ِ كونهـا أداًة 
ثتمريـر خطوات وقرارات االحتلل اثسـعودّي 
اإلااراتي اثذي يرفضه املواطنون، حيْـُث يعمل 
املحافظ املعنّي ان قبل االحتلل عىل اسـتقدا1 
املليشيات املسلحة إىل املحافظة ضمن ارشوع 
االحتـلل ثتفجـري األوضـاع فيها، كمـا يقو1 
بإقاثـة أي اسـؤول احي يعـارض االحتلل 

واشاريعه. 
وقـد أّكـــد اثعديـد اـن قيـادات اثحـراك 
اثشعبي املقاو1 ثلحتلل، وعىل رأسهم اثشيخ 
عي سـاثم اثحريزي وكيل املحافظة اثسـابق، 
بـأن املحافـظ املرتِزقـة باكريـت وسـلطاته 
اجـرد أدوات تنّفـذ أوااَر وتو يهات االحتلل 

اثسعودّي اإلااراتي. 

كان يعمل بائع سمك واختطفته 
مليشيات »الحزام األمني« العام الماضي:
احتجاجات يف عدن بعد مقتل 
سجني تحت التعذيب يف أحد 

املعتقالت السرية لالحتالل
 : خاص

ش�هدت محافظُة ع�دن املحتّلة، أم�س االثنني، احتجاجاٍت ش�عبيًّة 
غاضبة، عىل خلفية مقتل سجني تحت التعذيب يف أحد السجون الرسية 

التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
وأف�ادت مصادر محلية بأن العرشات من املواطنني يف مدينة الربيقة 
خرجوا، أمس يف تظاهرة غاضبة؛ تنديداً بمقتل السجني »ماجد الدوابيا« 
تحت التعذيب يف سجن رسي تابع لالحتالل اإلماراتي بمعسكر الجالء. 
وأوضح�ت املص�ادر أن الس�جني »الدوابيا« كان يعمل بائع س�مك 
قبل أن تعتقله مليش�يات ما يس�مى »الحزام األمن�ي« التابعة لالحتالل 
اإلماراتي، وذلك يف أواخر عام 2018 املنرصم، وبقي الدوابيا يف السجن 
ال�رسي التابع لالحتالل والذي يديره القيادي املرتِزق والتكفريي املكنى 

»أبو اليمامة اليافعي«، وتعرض هناك للتعذيب حتى تويف مؤخرا. 
ونقل ناش�طون عن »هاني الدوابيا« شقيق القتيل قوله إن األرسة لم 
تتمّكن من التواصل مع »ماجد« منذ أن اختطفته مليشيات االحتالل من 

منزله يف منطقة صالح الدين بالربيقة. 
وأضاف هاني أن األرسة التقت بقائد س�جن معس�كر الجالء الرسي 
املرتِزق »منري اليافعي أبو اليمامة« ووعدهم باإلفراج عنه كونه لم تثبت 

عليه أية تهمة، لكن ذلك لم يحدث. 
وأشار إىل أن األرسة تحصلت عىل معلومات مؤّك��دة تفيد بأن ماجد 

تعرض للتعذيب وهو، َم��ا أَدَّى لوفاته. 
ورفع املحتجون ش�عارات والفت�ات تضامنية م�ع الدوابيا وأرسته، 
وأش�علوا اإلطارات وقطعوا الجرس الرابط ب�ني الربيقة وبقية مديريات 
ع�دن، وطالب�وا بالكش�ف عن مصري بقي�ة املعتقلني الس�جون الرسية 

التابعة لالحتالل ومليشياته، واإلفراج عنهم بشكل فوري. 
وتنترش يف محافظة عدن السجون الرسية التابعة لالحتالل اإلماراتي 
بشكل كبري، والتي َغالباً ينشئُها داخل معسكرات تابعة له، ويقوم جنود 
وضب�اط االحت�الل يف هذه الس�جون بارتكاب انتهاكات وحش�ية بحق 

املعتقلني، حيْ�ُث يخضعونهم لشتى أنواع التعذيب واالعتداءات. 
وقد كشفت عدة تقارير دولية وأممية وحقوقية عن بعض االنتهاكات 
التي يمارس�ها االحت�الل اإلماراتي بحق املعتقلني يف الس�جون الرسية، 
وضمنه�ا اغتصاب�ات واعتداءات جنس�ية وحش�ية يمارس�ها عنارص 

االحتالل بحق املعتقلني. 
وتحتوي هذه السجون عىل أعداد كبرية من املعتقلني وبينهم عنارص 
م�ن حزب اإلصالح ومن مليش�يات املرتِزقة الت�ي تخوض رصاعات مع 
مليش�يات االحت�الل اإلماراتي ضمن الفوىض الواس�عة التي تش�هدها 

املحافظات املحتّلة. 
وليس�ت ه�ذه الحال�ة األوىل م�ن الوفاة تح�ت التعذيب يف س�جون 
االحتالل، فقد ظهرت عىل مدى الفرتة املاضية أنباٌء مشابهة، فيما يتكتم 
االحتالل عىل ذلك، ويرفض تس�ليم جثامني القتىل، كما يرُفُض الكشف 

عن مصري املعتقلني يف تلك السجون. 
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- قامت صحيفة املسييرة بزيارة العديد 
من املراكز الصحية وال سيما مراكز األطفال 
ووجييدت أمراضاً متفاوتيية ومتزايدة لدى 
األطفال، برأيك ما هو سييبب هذا التزايد؟ 

وهل لذلك ارتباٌط بالعدوان الغاشم؟
بسـم اثله اثرحمـن اثرحيم، أشـكر 
اثلفتـة  صحيفـة املسـرية عـىل 2ـذه 
اثهااـة. أّوالً: أاراُض األطفال اتعددة، 
وانها اثتشـو2اُت اثَخْلقية واثتي تمال 
نسـبة ارتفعًة وباثتأكيـد ثها رابط اا 
بينها واألسـلحة واثصواريـخ واثقنابل 
اثعنقودية واملتفجـرة اثتي عانينا انها 
انـذ بـدا اثعدوان اثغاشـم عـىل اثيمن 

حتى اثيو1. 
ثانيـاً: سـوا اثتغذيـة واثتي تشـغل 
حيزاً كبـرياً َوقـد ازدادت اراكـُز علج 
سـوا اثتغذية َوازداد اثعمـل ان  ان2 
وزارة اثصحـة يف 2ـذا املجـال وثدينـا 
ا يف سـوا اثتغذية  اـؤرٌش خطـريٌ ِ ــدًّ
ناتجة عن اثحصـار واملعاناة وانقطاع 
اثروات2 وسـوا املعيشة االرسية نتيجة 
اثعـدوان اثغاشـم اما يحصـل ثلطفل 
اضاعفات يدخـل يف اثتهابات اختلفة 
ونسـبة كبرية ان األطفال تحصل ثهم 

اثوفاة. 

- مييا سييبب عييودة انتشييار مرض 
الكولرا مرة أخرى يف هذا الفرتة؟

وبـاا اثكوثـريا يعترب اـن األاراض 
تنتـرش  و2ـي  باثشـعوب  اثفتاكـة 
بهـا حـروب  يو ـد  اثتـي  اثبلـدان  يف 
ورصاعات ويستخد1 كسلح بيوثو ي 
اثعـدوان  باثشـعوب، وتحاثـف  يفتـك 
استخد1 2ذا اثسـلح ضدنا ثقتل املزيد 

ان اثيمنيني. 
وكان قد بدأ يتلىش، ثكم عاد؛ بسب2ِ 
أنـه وبـاا ينشـط ويخمد بنشـاطات 

َفماـلً  اثبيئـة  يف  املو ـود  اثوضـع 
عـد1 اثتعقيـم ثلميـاه وكـذا اثنظافة 
اثشـخصية واختلط اياه اآلبار بمياه 
اثـرصف اثصحـي كلهـا اـن ضمـن 

املشاكل. 
وقـد قااـت وزارة اثصحـة ثتنقية 
امليـاه داخـل األاانـة و2ـذه كـرست 
و ـود اثكوثـريا يف اثفـرة املاضية... 
واآلن عادت ان  ديد وبقوة؛ بسـب2ِ 
غيـاب اثوعي عند اثنا9 وكذا بسـب2 
األسـلحة  توفر2ـا  اثتـي  اثخصوبـة 
املتنوعـة اثتـي يقصـف بهـا تحاثف 

اثعدوان شعبنا باستمرار. 
اثكوثـريا  ثحـاالت  وباثنسـبة 
نقـو1  اثجمهـوري  بمستشـفى 
بتحويلهـا َ ميعاً إىل اركـز 11 اايو 
ه اركـز عـىل  ألَنَـّ بضـلع 2مـدان؛ 
اسـتقبال حاالت اثكوثريا؛؛ ألَنَّ ارض 
اثكوثـريا يحتـاج إىل اركـز عزل حتى 
ال يصيـ2 بقية اثنا9 َوان األحسـن 
أن يكـون اركزا اتفـردا ملعاثجة 2ذه 

اثحاالت. 

- بالنسييبة لألدوية املحلية.. هل 
تتوفر يف املستشفى الجمهوري؟؟

 اـن املفـرض أن األدويـة املحلية 
تكـون فعاثـة يف 2ذه اثوقـت ويف 2ذه 
املرحلة اثحساسـة واالسـتانائية ان 
زاـن اثعـدوان علينا، واثتـي تصل إىل 
ثمانيـة اصانـع داخـل اثيمـن وان 
باثغـرض، ثكـن  أن تفـي  املفـروض 
ثألسف اثشـديد نسـبة توا د األدوية 
ا وقـد ضعفت يف  املحليـة ضئيـل ِ ـدًّ
اثفـرة األخـرية وثم تِف تلـك املصانع 
باثغـرض حتى عىل اسـتوى تصنيع 

املغذيات. 
واذا اعتمدنـا االعتمـاَد اثـكي عىل 
املنظمات أن تقو1 بتوفري املستلزاات 
وأن نمكنهـم ان أرواحنـا فهذا يشا 

ا؛ ألَنَّه اـن املمكـن يف أية  خطـري ِ ــدًّ
ثحظة أن يركك تموُت وحيداً بمنتصف 

اثطريق. 
وعـىل قيـادة وزارة اثصحـة أن تلز1 
املصنعـني املحليـني أن يقواـوا بتوفري 
اسـتلزااتنا اثطبية، وأر و ان قيادة 
وزارة اثصحة أن تلز1 املصانع ثلتحويل 
ثدينـا  وباثـذات  اثذاتـي  االكتفـاا  إىل 
املصانع سـواا اثحكوايـة أَو اثخاصة 

وإن ثـم تـِف باثغـرض 2ـذا املصانـع 
نقو1 بإنشـاا اصانع  ديـدة ثتغطية 
االحتيا ـات ثكي نتمكـَن ان اوا هة 
اثحصـار اثعاملـي عىل بلدنـا، وحتى ال 
نطـرح ارواحنا بيد انظمـات ال تعرف 
ادى اثتزااها اعك وقد تركك بمنتصف 

اثطريق وحيداً بل يشا. 

- هل سييبق وواجهتم مشيياكَل مع 

املنظمات؟
نعـم باثتأكيـد، ففـي بدايـة م101 
انظمة اثيونسف أشعرت املستشفيات 
بأنهـا توقفـت  اثتـي تقـو1 بدعمهـا 
عـن اثدعـم، امـا أَدَّى إىل ثخبطـة تلك 
ادعواـة  كانـت  اثتـي  املستشـفيات 
اـن املنظمـة، وقـد كان 2ناك رسـاثة 
قـد تلقا2ا اثدكتـور طه املتـوكل وزير 
اثصحة اـن انظمات تريـد أن تتوقف 

وفاة المرضى في 
المطارات دليٌل على 

وحشية العدوان 
وتواطؤ األمم 

المتحدة

وباء الكوليرا وغيره من 
األوبئة سالٌح بيولوجي 

يفتك بالشعوب وتحالف 
العدوان استخدمه ضد 

شعبنا

يجب على الجميع 
أن يتجَه نحو دعم 

إنتاج األدوية المحلية 
لتحقيق االكتفاء 
الذاتي من الدواء 

مدير املستشفى الجمهوري: سيتم افتتاح مركز زراعة 
القرنية باملستشفى ألول مرة يف اليمن

 :  خاص

قال الدكتور مطهر مرشد، -مدير هيئة املستشفى الجمهوري 
التعليمي-: »نحن اآلن يف طور إنشاء وتجهيز مركز جراحة القلب 
والقسطرة وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ووزير الصحة، 
وكذل�ك مرك�ز جراحة العيون ُدّش�نت في�ه عمليات الش�بكيات 

للعيون وهي ألول مرة وتعترب خطوًة إىل األمام«. 
وأضاف مرش�د خالل لقائه مع صحيفة املسرية: »بدأ الدكتور 
ط�ه املتوكل يف زراعة القرنية م�ن متربع يمني، وهذه لم تُعمل يف 
اليمن إطالقاً، ويف األَيَّ�ام القادمة س�ريتب له�ا الرتتيب الصحيح 
ألجل عمل هذه العمليات« مش�رياً إىل أن »عمليات زراعة القرنيات 
كان�ت تتم عرب اس�ترياد القرني�ات من بنك القرني�ات يف الخارج 
ويتم مطابقتها وفحصها«، متبعاً »لكن اآلن نس�عى إىل أن يكون 
املتربع يمنياً بع�د أن تتم املطابقة مع املريض وإقناع األهل بأخذ 

القرنية؛ ألَنَّ القرنية عبارة عن غش�اء شفاف حول سواد العني ال 
يرى بالعني املجردة وهذه الزجاجة هي املس�ؤولة عن دقة النظر 
فه�ذه القرنية لو عملت فهي اليشء املبتكر يف اليمن أن تعمل هذه 
العملي�ة ونحن نحاول أن نتميز يف أش�ياء وكل مستش�فى يتميز 
بيشء معني مثل مستش�فى الثورة يتميز بزراعة الكىل التي تنجح 

بفضل الله«. 
واس�تطرد »نح�ن نطمح إىل مرك�ز قلب متمي�ز وكذلك نتميز 
بمركز العيون وستكون من ثالث إىل أربع عمليات لشبكات العني 

أسبوعياً وهذا يعترب بحد ذاته إنَجازاً عظيماً«. 
وبالنس�بة لتكلفة العملية، أجاب الدكت�ور مطهر بأنها »كانت 
تُعمل يف الواليات املتحدة إىل حدود ستمائة ألف ريال يمني ولكنها 
س�تُعمل يف مستش�فى الجمهوري بحدود مائتي ألف ريال والتي 
ترُصف يف مس�تلزمات وتحضريات العملية فقط، فهناك كادر ذو 

كفاءة وخربة عالية يف هذا الجانب«. 

بعَد أن استخدم تحالُُف العدوان السالَح البيولوجيَّ للفتك 
باليمنيني، عرب انتشار األوبئة القاتلة، تتفاقم معاناة أبناء 

الشعب اليمني وسط تواطؤ أممي مفضوح. 
وباُء الكولريا كان يف صدارة األوبئة التي أصابت وقتلت 

مئات اآلالف من اليمنيني، كان قد تالىش بعَض اليشء؛ بفعل 
االستنفار الصحي للجهات املختصة واملواطنني، غري أنه يف 

اآلونة األخرية بدأ بالعودة تصاعدياً بفعل عوامل متعددة، يأتي 
يف مقدمتها استمرار تحالف العدوان يف استخدام مختلف 

األسلحة التي تخصب بيئة األوبئة واألمراض. 
ويف هذه القضية أجرت صحيفة املسرية حواراً صحفياً مع 

مدير هيئة املستشفى الجمهوري الدكتور مطهر مرشد، الذي 
كشف عن أسباب عودة الكولريا ومختلف األمراض. 

ويف املقابلة تطرق مرشد إىل الخيارات القادمة ملواجهة 
األمراض واألوبئة، وكذا مواجهة الحصار املطبق وإغالق 

املطارات أمام املرىض الذين يتعرضون للموت وسط صمت 
دويل ووحشية عدوانية سعودية إماراتية أمريكية صهيونية. 
وأشار مدير املستشفى الجمهوري إىل العديد من الجوانب 

الصحية نستعرضها يف نص املقابلة:

مدير المستشفى الجمهوري في حوار مع صحيفة المسيرة:

سندشن العاَم الخامَس من الصمود بافتتاح مراكز جراحية 
متطورة نواجه بها الحصاَر وإغالق املطارات أمام املرضى
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بعض المنظمات أشعرت 
المستشفيات بقطع 
الدعم الذي تقدمه 

ولهذا يجب أن يكون 
لدينا خياٌر ذاتي

فأ ابهـم اثدكتور طه بـأن يغادروا 
تلـك  ترا عـت  ثـم  فـوراً،  اثوطـن 
املنظمـات عـن ذثـك بمـربر و ـود 
إشـكاثيات 2نا و2ناك بعد ذثك ُحلت 

املشكلة. 
أن تعتمـد  واـن املشـاكل أيضـاً 
اراكـز واستشـفيات اعتمـاداً كلياً 
عىل املنظمات، و2ناك استشـفياٌت 
ال تعتمد اعتمـاداً كلياً عىل املنظمات 
كبعـض  اثجمهـوري  كاملستشـفى 
واركـز  األدويـة  وبعـض  املحاثيـل 

اثغسيل اثكلوي. 
ونريد ننـوه إىل نقطة 2ااة، و2ي 
أن ثدينا ثجانـاً اتخصصة يف فحص 
 ودة األدوية قبل إدخاثها املخازن. 

- املعانيياة بسييَبِب إغيياق مطييار 
الحيياالت  وفيياة  وتزايييد  صنعيياء 

الحرجة.. حدثونا عن هذا الجانب؟
ا يف 2ذه املرحلة  اثوضُع سـيئٌ ِ ـدًّ
فهنـاك اثكاـري اـن يلقـون حتفهم 
نتيجَة إغلق املطار واثحصار اثجائر 
باثنسبة ثلحاالت اثتي بحا ة ااسة 
كاثجراحـات  اثخـارج  إىل  ثلسـفر 
اثنادرة أَو اثزراعة، و2ذا اثجان2 اثذي 
أثبت وحشـية اثعدوان وتواطؤ األام 
املتحـدة، حيـث أن املـرىض يموتون 
وسـط وحشـية اثعـدوان وتغـايض 

األام املتحدة. 
بـدأ  ثلـه  واثحمـد  اثيـو1  ثكـن 
عمليـات  اثجمهـوري  املستشـفى 
زراعـة اثـكىل و2ـي تعتـرب خطـوة 

 بـارة وامتازة، ويف ُكــّل أسـبوع 
ينجـز عـدداً اـن املـرىض، ثكنـه ال 
ا ويحتاج  يكفي؛ ألَنَّ اثعدد كبري ِ ـدًّ

إىل اراكز أخرى. 
ُكاْـــــــٌر  اـرىض  و2نـاك 
يحتا ـون إىل  راحـات اتخصصة 
كجراحة املـخ واألعصـاب و راحة 
اثعـني وكـذا اثكبـد و2ـذه كلهـا ال 
تعمل داخل اثيمن وتحتاج اال 2ذه 
اثخـارج  إىل  إىل تسـفري2ا  اثحـاالت 
و2م يناشـدون ثكي يتم نقلهم ثكن 
حصار اثعدوان اثخانق يتسب2 يف أن 
يلقَي 2ؤالا املرىض حتفهم ثألسـف 

اثشديد. 

- هييل سيييبقى املستشييفى كما 
كان يف السييابق أم أنه سيييتغر إىل 

األفضل؟
اثدكتـور طه املتـوكل يف ا تماعِه 
ورؤسـاا  اثعمـو1  بمـدراا  األخـري 
اثهيئـات واـدراا املستشـفيات قال 
»أنا ثن أنا1 يف اثبيت، بل سـأنا1 فوق 
سـيارتي ان استشـفى آلخر، وثن 

أترككم تنااوا«. 
و2ذا يظهر أن ثديه رغبًة  ااحة 
أن يعمـل شـيئاً، وثن يكـون اثتو ه 
كما يف اثسـابق ويحتاج 2ـذا اثيشا 
إىل وقـت فقط حتى تتغـري املفا2يم 
اثقيادات  اثسياسـات وتتغري  وتتغري 
حتى تتمكن ان تغيري اا تسعى إثيه 

وتطمح ثه. 
املستشـفى  يف  نحـاول  ونحـن 
اثجمهـوري اسـتقبال كـم 2ائل ان 
اثنـا9 حيـث يـردد يف اثيـو1 حوايل 
إىل  آالف شـخص  إىل سـتة  خمسـة 
املستشـفى، عمليات كاـرية يف أكار 
ان خمسـة إىل عرش غرفـة عمليات 
 راحيـة، واملستشـفى يف تميز أكرب 

وتطور أكار. 

- رسالتكم األخرة لقوى العدوان؟
نقـول ثقوى اثعدوان: إن اثشـع2 
اثيمني صابر وصااد واحتس2 وإن 
ا1 اثقاداة سيكون  شـاا اثله يف األَيَـّ
قـرن  وسـيكرس  ألزاتهـم  انفـراٌج 

اثشيطان بإذن اثله. 

صحيفة »المسيرة« في استطالع آلراء عدد من أطباء 
األطفال في العاصمة صنعاء حول انتشار أمراض األطفال:

استمراُر العدوان والحصار يجعُل أطفاَل 
اليمن عرضًة لألمراض واألوبئة الفتاكة

 :  هاني أحمد علي

يعدُّ القطاُع الصح�ي يف اليمن من أكرب القطاعات الحيوية 
والخدمية ترضراً جراء قصف العدوان للمئات من املستشفيات 
واملراك�ز الصحية يف عموم مديريات الجمهورية، باإلضافة إىل 
الحص�ار الخان�ق الذي تس�بب يف انعدام األدوي�ة الرضورية 
إلنق�اذ حياة الناس، ال س�يما ذوي األمراض املزمنة كالفش�ل 
الكل�وي والقلب والرسطان وغريها م�ن األمراض التي تصيب 

األطفال وتودي بأرواحهم لم تكن لها أي وجود من قبل. 
وما زاد من معاناة الش�عب اليمني هو االنتش�اُر املتسارُع 
للكثري من األم�راض واألوبئة املنقرضة والتي عاودت الظهور 
مرة أخ�رى يف اليمن كالحصب�ة والجدري والكولريا والس�ل، 
وكل ذلك ج�راء العديد من العوامل أبرزها العامل االقتصادي 
والفقر الذي تس�بب به الع�دوان ومرتِزقت�ه يف حكومة الفاّر 
ه�ادي بعد نقل البنك املركزي م�ن العاصمة صنعاء إىل عدن 
وحرم�ان املاليني م�ن املوظفني م�ن الحصول ع�ىل رواتبهم 
الش�هرية من�ذ 3 س�نوات، كما أن هن�اك عامالً مهم�اً لعودة 
تل�ك األم�راض واألوبئ�ة الفتاكة وه�و األس�لحة البيولوجية 
والصواريخ والقناب�ل العنقودية املحرَّمة التي أطلقها تحالف 
العدوان الس�عودي اإلمارات�ي األمريكي عىل الش�عب اليمني 
والت�ي تُقدر بأكثَر من نصف مليون صاروخ وقنبلة بحس�ب 

إحصائيات رسمية لوزارة الدفاع. 
ويف هذا الصدد التقت صحيفة »املسرية« خالل استطالعها 
امليدان�ي بعدد من أطباء األطفال للحديث عن ظاهرة انتش�ار 
األم�راض واألوبئة بش�كل مخيف يف أوس�اط األطف�ال، فإىل 

املحصلة:

اسييتمرار العدوان والحصييار جعييل اليمنيني عرضة 
لألمراض واألوبئة الفتاكة

أكد الدكتور محمد ش�جاع الدين -طبيب األطفال يف مركز 
العلف�ي الطب�ي بمديرية التحري�ر-، أن الح�االت املرضية يف 
أوس�اط األطف�ال تزداد يوم�اً بعد يوم منها م�ا يكون خطرياً 

ومنها ما يكون عادياً. 
ولفت الدكتوُر ش�جاع الدين يف ترصيح لصحيفة »املسرية« 
إىل أن عيادت�ه تس�تقبل يومي�اً م�ا يق�ارب 50 - 60 حال�ًة 
مرضية لألطفال وهذا رقم كبري جداً لم يس�بق له مثيل، مبيناً 

أن اس�تمراَر الع�دوان والحصار عىل اليمن فاق�م من الوضع 
الصح�ي وجعل املواطن�ني جميعاً عرضًة لألم�راض واألوبئة 

الفتاكة. 
ول�م يس�تبعِد الطبيُب ش�جاع الدي�ن أن يكون الس�بُب يف 
انتشار األمراض بشكل مخيف لدى األطفال هو كمية األسلحة 
الت�ي صبها العدوان عىل ه�ذا البلد منذ أربع س�نوات وأثرت 
س�لباً عىل صحة الناس، باإلضافة إىل الوضع املعييش املتدهور 
واملتدن�ي لألرسة اليمني�ة بعد أن حرمت من مص�ادر دخلها 
جراء قطع الرواتب ونقل البنك من العاصمة صنعاء إىل عدن، 
األم�ر الذي جع�ل تلك األرس ترصف النظر ع�ن صحة أبنائها 

والرتكيز فقط عىل لقمة العيش. 

عودة األمراض املنقرضة للظهور مرة أخرى 
م�ن جانبه أوضح الدكتور س�عيد القريش -طبيب األطفال 
بمجمع مع�ني الطبي يف مديرية معني بأمان�ة العاصمة-، أن 
هناك حاالت وفاة كثرية يف صفوف األطفال نظراً لوصول تلك 
الح�االت إىل املراكز الصحية يف ح�االت خطرية ومتقدمة وكذا 
تساهل األهايل يف البداية، مبيناً أن املركز يستقبل يومياً حاالت 
جديدة ألمراض الكولريا التي يشهد انتشارا كبرياً يف العاصمة 

صنعاء. 
وأش�ار الدكتور القريش يف ترصيح لصحيفة »املس�رية« إىل 
أن مركز معني يس�تقبل يومياً العرشاِت م�ن األطفال املرىض 
وهذا رقم كبري مقارنة بالس�ابق، مؤكداً أن العدواَن السعودي 
يتحم�ل املس�ئولية الكاملة النتش�ار ه�ذه األم�راض واألوبئة 
الت�ي عادت مرة أخرى للظهور بع�د أن كانت منقرضًة جراء 
استمرار القصف وتدمري البنية التحتية واملستشفيات واملراكز 
الصحية وتش�ديد الحصار عىل ُك���ّل املنافذ الربية والبحرية 

والجوية ومنع دخول األدوية الرضورية إىل اليمن. 
ودع�ا طبي�ُب األطف�ال يف مركز مع�ني الطب�ي، املنظماِت 
الدولي�ة العامل�ة يف مجال الصحة ال س�يما منظم�ة الصحة 
العاملي�ة وأطباء بال حدود إىل بذل املزيد من الجهود يف س�بيل 
إنقاذ حي�اة األطف�ال، وتزويد جمي�ع املستش�فيات واملراكز 
الصحية الحكومية باألدوية الرضورية والهامة لألطفال؛ كون 
الكث�ري م�ن العائالت اليمني�ة باتت عاجزًة ع�ن رشاء األدوية 
إلنقاذ حياة أطفالها؛ بس�بِب الحالة االقتصادية الصعبة التي 

وصل إليها الشعُب اليمني. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

بين سفاح نيوزيالندا وسفاح فلسطين 
ولبنان.. يمين متطرف وجرائم بشعة 

في حق المسلمين
فوزي بن يونس بن حديد*

ثـم تصدر إدانـٌة واضحٌة اـن اثدوثـة اإلرسائيلية يف اجـزرة أَو اذبحة 
نيوزيلندا كمـا فعلت عديد اثـدول اثعربية واإلْســـَلاية واثغربية، حتى 
اثرئيـس األاريكـي املتطرف دوناثد تراا2 قدوة اثسـفاح املجر1 اثذي قتل 
بد1 بارد اسـلمني عّزل أبريـاا ال يملكون ان اثقوة شـيئا، أصدر تغريدة 
يف 2ذا اثشـأن وسـّمى اثعمل اإل رااي اثذي قا1 2ذا اثوغد باثعمل اثشنيع 
واإلْر2َــابي، ثكن إرسائيل ثزات اثصمت اثتا1 واملطبق عىل حادثة تعد ان 
أشـنع وأبشـع اثجرائم اثتي ترتك2 ويوثقها املجر1 بنفسه وينرش2ا عىل 
اواقـع اثتواصل اال تماعـي، تو2ّم اثكاري ان اثنا9 بدايـة أنها ثعبة ان 

ثع2 اثقتال اثعنيف. 
و2ذا يعني أن إرسائيل تبارك 2ذا اثعمل اإل رااي؛ ألَنَّها تمارسه يواياً، 
وأكاد أ ز1 أن اثيهود يف تلك اثلحظة اثتي وقعت فيها املذبحة فرحوا بما قا1 
به اثيمني املتطرف بشكل فردي وقتل عدداً ال بأ9 به ان املسلمني يف وقت 
قصري، واا عمل 2ذا اثسـفاح إال عينة صغرية اما قا1 به اإلرسائيليون يف 
فلسطني انذ سـنة 28م11، أي بعد وعد بلفور املشؤو1، انطلق اثصهاينة 
يف  رائمهم بل 2وادة ودون حسـاب وال إدانة ان املجتمع اثدويل إال قليلً، 
وانـذ ذثـك اثوقـت وقعت اذابـح عديدة واتعـددة، ففي فلسـطني 2ناك 
اذبحة بلدة اثشـيخ واذبحة دير ياسني واذبحة قلقيلية واذبحة املسجد 
األقـى واذبحة اثحر1 اإلبرا2يمـي واذبحة اخيم اثجنـني، أاا يف ثبنان 
فمذبحة بلدة بنت  بيل، واذبحة صربا وشـاتيل واذبحة قانا اثشـهرية، 
وان االغتيـاالت اثكاري واثكاري انهـا اغتيال أبو  هاد وفتحي اثشـقاقي 
ويحيـى عيـاش وعبـا9 املوسـوي واملجا2د أحمد ياسـني وعبـد اثعزيز 
اثرنتيـي واحمود املبحوح وعماد اغنية واحمد اثزواري وغري2م اثكاري، 
فصاح ان صاح وعل صوت ان عل إال أن إرسائيل بقيت كما 2ي تمار9 
اثتطرف بشـتى أشكاثه وأبشـع صوره وأنواعه انذ اثعهد األول إىل اثعرص 
اثـذي نحن فيه، ُكــّل أشـكال اثتعذيـ2 واثقهر واثتنكيـل واثقتل واثنه2 
واألرس واالستيلا واثهد1 وتخري2 وتدنيس املسجد األقى، سبعون سنة 
كاالة ثم يشـعر اثعاثم أن إرسائيل تمار9  رائمهـا املتطرفة وتقتل بد1 
بارد شعباً أعزل ال يملك ان اثقوة إال قوة اإلرادة واثعزيمة واثصرب واثتحمل 

واثتكيف اع اثواقع. 
وبينمـا يتنااـى اثتطرف يف إرسائيل و2و عىل أشـده، ال يسـميه اثعاثم 
إْر2َــاباً بل يعطي اثحق إلرسائيل أن تدافع عن نفسها، ويمنحها استخدا1 
اثقوة املفرطة يف حق اثشع2 اثفلسطيني اثذي يناضل ان أ ل أرضه حيث 
اات اآلالف ان اثشـهداا، و2ناك اآلالف ان األرسى واملعتقلني تعّسفا ان 
اثر ال واثنساا واثوثدان، واملليني ان اثفقراا واملحتا ني اثذين يحتا ون 
إىل ُكـــّل اثعـون، ُكــّل ذثك يحـدث وال أحد يحّرك سـاكنا ال األام املتحدة 
اثتي صارت يف قبضة املتطرف اآلخر دوناثد تراا2، وال اثعاثم اإلْســـَلاي 
اثذي أصبح أسـري دوثة إرسائيل اثتي أغرقته بكلمات ناعمة أنسـته وا به 

املقد9 وحّوثت و هته إىل املجهول. 
وأسائل نفي ارات عدة ملاذا 2رع اثعاثم إىل إدانة 2ذه اثجريمة اثبشعة 
اثتي وقعت يف نيوزيلندا اثجمعة املايض، بينما يموت اآلالف ان املسـلمني 
وال يهرع إثيهم أحد إال قليل، فاثذين يموتون يواياً يف فلسـطني اسلمون، 
واثذين يموتون يواياً يف اثيمن اسلمون، واثذين يموتون يف سوريا واثعراق 
يواياً اسـلمون، واثذين يموتون يف ثيبيا يواياً اسـلمون، وااذا عن اثذين 
يموتون يف بوراا ويف غري2ا ان اثبلدان، أال يسـتحقون أوثئك اثحياة أ1 أن 

دااا2م أرخص ان أي دااا؟
اـا أريـد قوثه يف 2ـذه املقاثة، أن اثعاثـم يتجه إىل اثتطـرف أكار ان 
اتجا2ـه إىل اثعداثـة، وقد بدا واضحـاً ان خلل وصول 2ؤالا إىل سـدة 
اثحكـم اـن إرسائيـل نتنيا2ـو اثحاقدة عىل اإلْســـَل1 واملسـلمني إىل 
أاريكا تراا2 اثعنرصية ضد اإلْســَل1 واملها رين املسلمني، إىل برازيل 
بوثسـونارو اثشعبوية املتطرفة إىل ربما دول أخرى يف اثطريق يف أاريكا 
اثجنوبية وأوروبا، يحملون اثفكر اثشعبوي املتطرف أال يجدر احاكمة 
2ـؤالا اثذين يفسـدون يف األرض بغري حق، واا يفعلـه اثبعض أيضا يف 
اثعاثم اثعربي واإلْســـَلاي يصل إىل حد اثتطـرف واإلْر2َــاب، ويبقى 
اثصـوت املعتـدل خافتـا ال أثر ثـه يف اثحيـاة، وتبقى اثدول املسـتعمرة 
تمـار9 اثضغوط وتقتـل اثنا9 ويبقى املتطرفون األفراد يسـتلهمون 
أفكار2م ان اثسياسينّي املتطرفني أااال تراا2 ونتنيا2و وبوثسونارو 

وغري2م. 
ويبقـى اثتطـرُف اثصهيوني دائماً عىل رأ9 اثقائمة، واا فعله شـااري 
ورابني وشـارون وأوملرت وباراك واا يفعله نتنيا2و اثيو1 ال يقل بشـاعة 
اما قا1 به سفاح نيوزيلندا، ينبغي ثلعاثم أن يعرف بذثك، وأن يجعل حّدا 
ثلترصفـات اثصهيونية املتطرفة يف حق املسـجد األقى ويف حق اثشـع2 
اثفلسطيني اثذي سيأخذ حقه كاال يواا، وسيقتلع اثيهود ان ُكــّل شرب 

ان أرض فلسطني بإذن اثله. 

* كاتب تونسي

كي ال ينسى البعض 
يحيى صالح الدين 

املشـاركة  األطـراُف 
يف اثعـدوان عـىل اثشـع2 
اثيمنـي 2ي قـوى يعرُف 
سـكاُن األرض واثسـماا 
شـيطانية  قـوى  بأنهـا 
تقو1 بنرش اثقتل واثفساد 
واثضلل بـني اثنا9 ذثك 
اثيهـود  يضـم  اثتحاثـف 
سـعود  وبنـي  وأاريـكا 
وبنـي زايـد يعـد تجمعا 
اثـرشك واثنفاق يف  ثقوى 
اثعاثم وسـيطرتهم تعني 

نهاية وذ2اب ثكل يشا ثن يبقى ثلنا9 
دينهـم وأاواثهـم وأعراضهـم ال يو د 
يشا ثدى قـوى اثرش احضـور، 2لك 
ثلحرث واثنسـل ونرش ثلخراب واثداار 
ثن يسلم أحد ان رش2م حتى عملؤ2م 

ثن يسلموا. 
 وثذثك فإن اثيمنيني اثيو1 يخوضون 
اعركـًة نتائُجهـا اصرييـة وافصلية 
عـىل اثيمنيـني َوعـىل اثعـرب كافة بل 

واثعاثم أ مع. 
 2ذه اثقوى اثرشيرة املسـتكربة 2ي 
َان تحتـل اثدول وتنه2 
اثفسـاد  وتنرش  ثرواتها 
األخلقـي  واالنحطـاط 
وتنـرش اثفكر اثتكفريي 
)داعـش  اإلر2ابـي 

واثقاعدة(.. 

تحاثف اثرش: 
و2ـم  اثيهـود   -  1
اثُقـــْرآن  يف  العونـون 

اثكريم:
قال اثله تعاىل )َثتَِجَدنَّ 
أََشـدَّ اثنَّا9ِ َعـَداَوًة ِثلَِّذيَن آَانُـوا اْثيَُهوَد 

ُكوا(..  َواثَِّذيَن أرَْشَ
األكـرب  اثشـيطان  -2وأاريـكا 
بيـت  ثـكل  وصـل فسـاُد2ا ورش2ـا 
عربي وعجمـي ان فيتنـا1 إىل اثعراق 

وأفغانستان.. 
-3 بني سـعود رأ9 اثنفاق يؤانون 

ببعض اثكتاب ويكفرون ببعض. 
أثـم  واثنصـارى،  اثيهـود  يواثـون 

يسلموا ثلشـيطان تراا2 امللياراِت ان 
أاوال املسـلمني يف حني أنهم أشـداا يف 
تعاالهم اع املسلمني وقتل عىل أيديهم 
اآلالف بد1 بارد وترشد بسببهم املليني 
اـن ُكــّل قطـر عربي اـن اثتفجريات 
اإلر2ابيـة يف اثعراق وحربهم عىل اثيمن 
إىل دعم اثعصابات اإل رااية يف سـوريا 

وثيبيا؟. 
فكيـف ال نوا ه 2ـؤالا األرشار وقد 

قال اثله تعاىل )قاتلوا أئمَة اثكفر(. 
 واـن أصـدق اـن اثلـه حدياـاً إن 
ثـم يكـن اثيهـود وأاريـكا كفـاَر 2ذا 
اثزاـان، فمن 2م اثكفـار اثذي أار اثله 
َوأن ندعـَوه أن ينرصنـا  بموا هتَهـم 
عليهـم )َربَّنَا أَْفـِرْغ َعَليْنَا َصـرْبًا َوثَبِّْت 
نَا َعـىَل اْثَقْو1ِ اْثَكاِفِريَن(  أَْقَداَانَا َوانرُصْ

صدق اثله اثعظيم. 
خـوُض  ثليمنيـني  عظيـٌم  ورشٌف 
2ـذه املعركـة واثوقـوف بو ـه أوثئك 

املستكربين اثطغاة اثظاملني. 
)َربَّنَـا أَْفِرْغ َعَليْنَا َصرْبًا َوثَبِّْت أَْقَداَانَا 
نَا َعـىَل اْثَقـْو1ِ اْثَكاِفِريَن( صدق  َوانرُصْ

اثله اثعظيم. 

ملاذا يفشل تنفيذ اّتفاق الحديدة؟

رابعاً: كافـت وزارة اثخار ية اثربيطانية اؤخراً 
ترصيحاِتهـا اثسـافرة بشـأن اتّفاق اثحديـدة، بل 
واثسـفريُ  اثربيطانـي  اثخار يـة  وزيـر  ورصح 
اثربيطاني خلل األيا1 املاضية الوَِّحني باسـتئناف 
اثحـرب يف اثحديـدة، اتجاوزين بذثـك دوَل اثعدوان 
واا يسـمى اثرشعية، بل إن بعَض تلك اثترصيحات 
تضمنت قـوَل اثوزيـر اثربيطاني برضورة تسـليم 
ايناا اثحديدة ثقوات احايدة، و2و اا يخاثف نَصَّ 
اتّفـاق اثحديدة حتى أن حكواـة اثفاّر 2ادي قاثت 
ذثـك أيضاً وثو ان انطلق أنهـا أيضاً تطاث2 بأاور 
ثـم يتضمنهـا االتّفـاُق كمطاثبتها بتسـليم امليناا 
ثها، ثكن اثسـؤال: اـا اثذي يجعل وزيـر اثخار ية 
اثربيطانـي يطاث2 بقوات احايـدة ويهدُد باثحرب 
رغـم رفـض اثطرفـني، أي اثوفـد اثوطنـي ووفـد 

اثعدوان؛ ملطاثبته بقوات احايدة؟
اثجواب بسـيط أن ثـدى بريطانيا أ نـدًة خاصًة 
تسـعى ثتنفيذ2ا؛ ألَنَّها تـرى أن أاريكا اسـتقبلً 
سـتكون أاريـكا بعـد تعرضهـا ثهزائـم يف اثرشق 
األوسط وظهور انافسني  دد، اجربًة عىل اثركيز 
عـىل رصاعها اـع اثصـني و2ـو رصاٌع اقتصادي، 
وباثتـايل تـرى بريطانيـا أن اثفرصَة اواتيـٌة ثتحل 
احـلَّ أاريكا واثبداية ان اثحديـدة واثبحر األحمر، 
و2نا يتأّكد ثنا اجدداً أن اسـتمراَر اثعدوان سببُه أن 
اثرصاَع ذاتَه يف اثيمن ثيـس رصاعاً يمنياً- يمنياً بل 

عدوان أ نبي ثه أطماٌع واضحة. 

ِمن جمعة الكرامة إىل كرامة الوطن 
والشعب

أحـد و ـوه اثنظـا1 وأكار2ا فتـكاً باملعارضني. 
و2ـذا يعنـي أن طرفـاً يف اثنظا1 أرسـل اـن يقتل 
اثشـباب وأن طرفاً يف اثوسـط )يف اثسـاحة( أوصل 
اثقتلة بأاان وسل1 إىل اثطرف اآلخر ان اثنظا1. 

-2 يف اساِا ذثك اثيو1 عقَد رئيس اثنظا1 اؤتمراً 
صحفياً بـّرأ خلثـه أ هزتَه األانيـة وأنصاَره ان 
اثجريمـة وحّملها طرفاً قال إنه يريـد ان  ريمتِه 
2ـذه تعطيـَل  هـود األشـقاا يف اململكـة اثعربية 
اثسعوديّة اثتي تسعى ثلتوسط َو)رأب اثصدع(. 

كان 2ـذان األاـران يلتقيان ِعند نقطـة واحدة: 

اثحفاظ عـىل اثنظـا1 اثقائم اع بعـض اثتغيريات 
اثسـطحية واملزيد ان تكريس اثتبعية ثلسـعوديّة. 
كان اثتـودد ثلمملكـة اثسـعوديّة وطلـ2 تدخلهـا 
يحدث ان اثجانبـني، رأ9 اثنظا1 واثقيادة اثخفية 
اثتي اسـتوثت عـىل اثاـورة اثشـبابية. وكان وزير 
اثخار ية اثسعودّي سـعود اثفيصل يتمنُّع ويتدثل 
ويشـرط فضَّ اثسـاحات قبـل اثقيا1 بـأي  هد. 
ورغم أن إحدى اثُجَمع اثاورية حملت اسـم ) معة 
رفـض اثوصاية يـو1 1011/7/8( إال أنها كانت يف 
حقيقة األار رضباً ِان اثعتاب ثلسـعوديّة؛ بَسـب2ِ 
اواصلة تمسـكها بعي َعبداثله صاثح وإ2مال ان 

2م استعدون ثخداتها أفضل ِانه. 
 سـارت األاـوُر بعد ذثـك كما يعرفهـا اثجميع، 
أي أن اثنظـا1 اثقديـم واثجديد، واثاـورة واثاوار، 
وأاريـكا،  اثسـعوديّة  ثسـفريَي  أاَر2ـم  سـلموا 
وأصبحـت اثبـلد حارُض2ا واسـتقبلُها ر2ينًة ملا 
يخططانـه ويوكلن إىل ر لهمـا اثلعوب أاني عا1 
اؤتمر اثحوار تقديَمه إىل اثشع2 اثيمني؛ باعتباره 

بضاعًة يمنيًة خاثصة. 
ال شـك أن ُكلَّ اثقوى اثسياسـيّة اثيمنية تتشارك 
اسـؤوثيَة اثتفريـط يف اثوطن واثاورة ُكلٌّ بحسـ2 
قدرتـه، إال أن اثعااـَل اثحاسـم يعـوُد إىل اثهيمنـة 
ـة واملفرطـة واثتـي تمّكنت خلل  اثسـعوديّة اثفجَّ
اثعقود املاضية ان خلق نخ2ٍ فاسـدة وثكن اؤثرة 

تجعل اصلحة اثسعوديّة فوق اصلحة اثيمن. 
وعنداـا و دت املكُة اثهيمنة أن نَُخبَها وقوا2ا 
املدافعة عـن اصاثحها يف اثيمن قد فشـلت، ودخل 
املعرك اثسيايّس العبون  دٌد ال يقبلون إال بعلقات 
نديـة واحـرا1 اتبادل وحسـن  وار،  ـن  نوُن 
قيـادة اململكة وأسـياد2ا فأعلنو2ا حربـاً 2مجية 

ادّاـرة. 
ثـم تتحّقــْق تطلعاُت شـهداا  معـة اثكرااة؛ 
ألَنَّ اثهيمنـَة اثسـعوديّة بقيـت وتعـززت، وتبعيـة 
اثنَُّخ2ُ اثسياسيّة اثيمنية ثلسعوديّة امالًة باثلجنة 

ــِة واملخابرات تعمقت وتوسعت.  اثَخـاصَّ
اثيو1 نتذكَُّر شـهداَا  معة اثكرااة عىل بعد أيّا1 
قليلة ان اثذكرى اثرابعة ثبداية اثعدوان اثذي طمع 
بوضع اثيمن تحت تبعية اطلقة بعد أن يتم تمزيُقه 
وتشتيُت شعبه، ونحن أكار ثقة بقدرة 2ذا اثشع2 
عىل قطع يد اثهيمنة وتدبر شـؤونه بمشاركة ُكـّل 
أبنائـه، وثم يكـن ذثك إال ثمـرة ثداـاا وتضحيات 

شعبنا بما يف ذثك دااا شهداا ُ ُمعة اثكرااة. 
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»الخطوط الحمراء«.. أنت المستهَدف فتحرَّْك
سمير المروني

فيلم اثخطـوط اثحمـراا ال يتحدث 
عن إنجاز أاني ينحرص يف اثقبض عىل 
اجموعة ان اثفتيات يمارسن اثدعارة 

وتعاطي املمنوعات احلياً ودوثياً. 
اا كشـفه اثفيلم 2و نقطٌة صغريٌة 
يف قواايس اثفساد اثتي يديُر2ا اثيهوُد 
ويسَعون ثتحقيقها )يسَعون يف األرض 
فاثيهـود  اسـتغراَب،  وال  فسـاد2ا(، 
يحملـون ارشوعـاً اليئـاً باثقاذورات 
واثنجاسـات، ارشوعـاً يلتهـم ُكـــّل 
اثقيم واملبـادئ واألَْخـــَلق، ارشوعاً 
ثألرض كلها ثلبرشية بكلها ويصدرون 
ارشوعهم 2ذا بكل اثوسـائل واثسـبل 
املليئة باثخبث واثد2اا وباألشكال اثتي 
ال تشعر بحقيقة اا وراا اا يعملون أَو 

خطورة اا يقداونه ثك.. 
و2نـاك أدواٌت كارية يسـتخداونها 
كاثزعمـاا  بعيـد  اـن  ويحركونهـا 
واثقيـادات واملاقفني و ميع وسـائل 
اثتعليـم واملنا2ـج وتقنيـات اثتواصل 
واملؤّسسـات  واملنظمـات  واالنرنـت 
وكل يشا قـد ال تتوقعـه حتـى اثديـن 
حتى املسـا د حتى أنا9 قريبني انك 
يعملون اعهـم قد ال يخطر بباثك أنهم 

يعملون اعهم. 
2ذه 2ي اثحقيقة واملسـتهدف أنت، 
ُكــّل اـا يقواون به 2و السـتهدافك 
أنـت، و2ذا اـا يجـ2 عليـك تصديقه 
واستشعار خطورة أنك أنت املستهدف، 
دينك قيمـك أَْخــَلقك ابادئك طهارتك 
اثروحيـة واثنفسـية انتمائـك، ُكـــّل 
يشا تتَحــّرك عـىل أساسـه 2و 2دف 
باثنسـبة ثهم 2كذا، وثو ثم تقاتلهم أَو 
تعاديهم أنت يف احل اسـتهداف أنت يف 
احل عداوتهـم وحقد2م عليك؛ ألَنَّك ال 
تحمـل نجاسـتهم ال تؤاـن باالنحلل 
واثقـذارات، 2ـذا أ2ـّم سـب2 يجعلهم 

يدّاـرونـك يقتلونك يسـتهدفونك وإال 
اا اثذي صنعه ضيف ثوط عليه اثسل1 
ال  ضيـف  ألَنَّهـم  إال  يشا  ال  بقواـه 
األَْخــَلقي واثقيمي  يؤان باالنحـلل 
اثـذي يؤان به ويمارسـه أ2ـل اثقرية 
كاثلـواط، 2ذه املسـأثة كانـت وحد2ا 
كفيلة ثكل اا حصـل )َفَما َكاَن َ َواَب 
َقْوِاـِه إاِلَّ أَْن َقاثُـوا أَْخِرُ وا آَل ثُوٍط ِاْن 
ُروَن( صدق  َقْريَِتُكْم، إِنَُّهـْم أُنَا9ٌ يَتََطهَّ
اثله تعـاىل، و2ذه اآليـة ثوحد2ا تكفي 
ملعرفـة ملاذا 2ذا اثعـدوان اثدويل اثكبري 
ملاذا 2ـذا اثداار ملاذا ُكـــّل 2ذا اثحقد 
واثغل عىل أنصار اثله وعىل ُكــّل يمني 
رفـض حمل ثقافة االنحلل؟، اثسـب2 
2ـو ألَنَّهـم قـو1 يتطّهرون و2ـذا أ2ّم 
سـب2، سـيقاتلونك ويدّاـرونـك اـن 
أ له وثو أغلقت عىل نفسـك باب بيتك 
وانقطعـت عـن اثعاثـم سـيأتون إثيك 
ثيكرسوا 2ذا اثباب ويخر وك ان بيتك 
ثينجسوك أَو يقتلوك ثم يدّاـروا بيتك. 
وال حـل وال اخرج أاـا1 ُكــّل 2ذا 
اثحقد و2ـذا اثغل إال اثتَحــّرك اثواعي 
واثرسيـع واثقوي واملنظـم ملوا هتهم 
وملحاربتهم، ثقتاثهـم يف ُكــّل امليادين 
وبكل األساثي2 وثو كنت ال تح2 اثقتال 
ال تحـ2 اثعنـف 2ـذا وا بك 2ـذا 2و 
املخـرج اثوحيد ثك 2ذا 2و اثخري )ُكِت2َ 
َعَليُْكُم اْثِقتَاُل َو2َُو ُكْرٌه ثَُّكْم، َوَعَىٰ أَن 
تَْكَر2ُوا َشـيْئًا َو2َُو َخرْيٌ ثَُّك( صدق اثله 

تعاىل. 
اثلـه ُسـبَْحانَــُه َوتََعـاىَل 2ـو اثذي 
احاربتهـم  قتاثهـم  2ـذا  ثـك  يقـول 
اوا هتهـم، 2و خـري ثك أيهـا املؤان 
أيها املساثم اثلطيف، قتاثهم ثيس شيئاً 
ثانويا أَو اختياريا، ال، قتاثهم أصل ان 
أصول دينـك إيَْمــانك فاثله اثذي أارك 
باثصـلة باثـزكاة باثحـج 2و نفسـه 
اثذي أاـرك باثجهاد باثقتـال باإلنفاق 
يف سبيل  هاد2م بروحك وداك وااثك 

وأوالدك وتجارتـك وكل يشا، 2ـو اثله 
اثـذي خلقـك ونظـم ُكـــّل يشا ودبّر 
ُكـــّل يشا و2ـو وحده اثـذي يعلم اا 
ينفعـك واـا يـرضك َوأنت اـن تحدد 
كيف تمون اثنتائـج بإيَْمــانك بوعيك 
بعملـك بإخلصك بارتباطـك باثله عىل 
2ذا تكون اثنتائج حتى اثنرص اثذي 2و 
بيد اثله ُسـبَْحانَــُه َوتََعاىَل، سـيجعله 
بيـدك إذَا اا كنت أنت اسـتحقاً ثه )إن 
تنرصوا اثله ينرْصكم( صدق اثله تعاىل، 
نعم اثنرص أنت سببه وأنت افتاحه. 

وثهـذا يج2 أن نعلـَم ونعَي رضورَة 
وأ2ميّة املسـارعة إىل اثجهاد يف سـبيل 
اثلـه يف سـبيل اثدفـاع عـن ديننـا عن 
رشفنا كرااتنـا أعراضنا أوطاننا بدون 
تااقـل، )انِْفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَ ا2ُِدوا 
ِبأَْاَواِثُكْم َوأَنُْفِسُكْم يِف َسِبيِل اثلَِّه، ذَِثُكْم 
َخرْيٌ َثُكـْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُمـوَن( خري ثكم 
وألبنائكـم وذرياتكم اـن بعدكم، اثله 
ُسـبَْحانَــُه َوتََعاىَل 2و اـن يخاطبكم 
2ـو اـن يو هكـم و2ـو نفسـه ان 
يسـتنكر حاثـة تااقلكـم واماطلتكم 
)يَا أَيَُّها اثَِّذيَن آَانُوا َاا َثُكْم إِذَا ِقيَل َثُكُم 
انِْفُروا يِف َسـِبيِل اثلَِّه اثَّاَقْلتُْم إىَِل اأْلَْرِض، 
نْيَا ِاَن اآْلِخَرِة، َفَما  أََرِضيتُـْم ِباْثَحيَاِة اثدُّ
نْيَـا يِف اآْلِخَرِة إاِلَّ َقِليٌل(،  َاتَاُع اْثَحيَاِة اثدُّ
و2و بعـد ُكــّل 2ـذا َاـن يوضح ثكم 
نتائَج تااقلكـم وتباطئكم أَو تخاذثكم 
وتنصلكـم )إاِلَّ تَنِْفـُروا يَُعذِّبُْكـْم َعذَابًا 
وُه  أَِثيًما َويَْستَبِْدْل َقْوًاا َغرْيَُكْم َواَل ترَُضُّ
ٍا َقِديٌر( يعّذبكم  َشيْئًا، َواثلَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ
اثلـه، يخزيكـم، يذثكـم، وقـد يعمـل 
ُكـــّل 2ذا بأيدي اثيهـود بأيدي أعدائه 
وأعدائكـم امـن رُضبت عليهـم اثذثة 
واملسـكنة ثرفض تو يهات اثله أواار 

اثله. 
عظيـم  واألاـر  خطـرية  اثحاثـة 
واثنتائـج بيدك أنت وأنـت ان تختار2ا 

وثله عاقبُة األاور. 

راســل جــمـيــع الــشــبــكـــات 
الـمـحـلـيـة إبـتـداًء مـن 2 ريــال 

مــع بـاقـة MTN رسـائـل

اآلن 
لـمـشـتركـي 
الــفــوتــرة

معك في كّل مكان

• اآلن يمكن لمشتركي الفوترة باإلضافة إلى مشتركي الدفع المسبق إرسال رسائل نصية إلى  جميع الشبكات   
   المحلية إبتداًء من 2 ريال للرسالة الواحدة مع خدمة باقة MTN رسائل

•  صالحية الباقات 30 يوماً               •   لمزيد من المعلومات أرسل “باقة” إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

ذ مجزرة نيوزيلندا  عندما يرُفض ترامب إدانة ُمَنفِّ
ووصِفه باإلرهابّي فلن تكون األخيرة 

عبد الباري عطوان*

بينمـا تدُخـل اثحـرب اثتـي يشـنّها 
األاريكـي  اثتحاثـف 
تنظيـم  عـىل  ثلقضـاا 
اإلْســـَلايّة”  “اثدوثـة 
بعـد  األخـرية  ارحلتهـا 
ِحصار2ـا يف آِخر اعاِقلها 
“اثباغـوز”  بلـدة  يف 
اثُفـرات،  اثسـوريّة رشق 
اإلْســَلاّي  اثعاثم  يُفا أ 
ربّمـا  بظا2ـرٍة  ديـدٍة 
ال تِقـلُّ ُخطـورًة، تتماّـل 
يف  املسـجدين  اجـزرة  يف 
كرايسـت تشريش  ادينة 

اثنيوزيلنديّـة اثتي نّفذ2ا ُاتطّرف يميني 
ُاصّليًـا   50 اقتـل  إىل  وأّدت  ُاتعّصـ2، 

ُاتعبًّدا أعزال. 
ظا2رُة “اإلْســـَلاوفوبيا”، أَو اثعداا 
اثغربـي  ثلُمسـلمني يف أوروبـا واثعاثـم 
ُعموًاا، ثيست  ديدًة، وثكن اثجديد أنّها 
بدأت تأخذ طابًعا إر2ابيًّا ُاسّلًحا، وتنتقل 
اثتحريضيّـة  واثكتابـات  اثبيانـات  اـن 
وتدنيـس املقابر، إىل اثهَجمـات اثداويّة، 
واـن األعمـال اثفرديّة أَو املحـدودة، إىل 
األعمـال امُلنّظمـة وامُلؤّطـرة أيديوثو يًّا 

وُاؤّسساتيًّا. 
اثتطـّور األخطـر اثـذي كشـفت عنه 
اجزرة املسـجدين أيًضا، 2و أنّها يُمكن 
أن تكون قّمة  بل اثالج، فُهناك انظواة 
تتضّخـم يف ِظـل اثّركيـز اثغربـّي عـىل 
ظا2رة “اإلر2اب اإلْســـَلاّي” وإثصاق 
2ذه اثتّهمة بامُلسلمني وحد2م، وتصوير 

امُلجتمع اثغربي عىل أنّه اثضحيّة. 
املجـزرة  ُانّفـذ  تارانـت  برينتـون 
املذكـورة ارتكـ2  ريمته بعـد تحضرٍي 
 يّد، وتحت وقع املوسـيقى، واستخدا1 
آثـة تصوير تُوثّـق ُكل خطواته، ان باب 
بيته حتى اقِتحا1 املسـجد وإطلق اثنّار 
عىل امُلصّلني، واإل هاز عليهم اثواِحد ِتلو 

اآلخر. 
***

أيديوثو يّـة 2ذا اثُعنـرصي اإلر2ابيّة 
وثّقها يف رسـاثٍة ان 73 صفحة، كشـف 
فيها أنّه يُنّفذ 2ُجواه اثداوّي ِدفاًعا عن 
اثِعرق األبيـض، وثـأًرا ثضحايا 2جمات 
نّفذ2ا امُلسـلمون يف أوروبا، وانِطلًقا ان 
اثعداا ثلُمها رين وتزايُد أعداد2م بشكٍل 
د امُلجتمعـات اثغربيّة اثبيضاا،  كبرٍي يُهدِّ
ويعترب2م ُاحتّلني وُغزاًة ويِج2 اثقضاا 

عليهم. 
اثتـي يقتـِدي  اثُقـدوة  أن  كان الفتًـا 
بهـا 2ـذا اإلر2ابـي امُلجر1 2ـو اثرئيس 
واجموعـة  ترااـ2  دوناثـد  األاريكـّي 
امُلحّرضـني اإلعلايـني اثذيـن يُرّو ـون 
ثُعنرصيّتـه اثبغيضـة، داخـل اثواليـات 
املتحدة وخار هـا، يف إطار انظواة ان 
دور اثنّـرش، واواقـع قويّة عىل وسـائل 

اثتواصل اال تماعي. 
صحيـح أن اثُحكواـات اثغربيّة تدرك 
خطر 2ذه اثجماعات اثعنرصيّة عىل أان 
واستقرار بُلدانها، وتُؤّكد عىل امُلساواة يف 
امُلواطنة، وحمايـة امُلها رين وأرواحهم 
واصاثحهـم باثتّـايل، وثكـن اثُخطـورة 
تكُمـن يف تنااـي األحـزاب وامُلنّظمـات 
واأليديوثو يّـات اثتي تُشـّكل اثحواِضن 
ثهـؤالا، واثنّتائـج اثتي يُمِكـن أن ترت2ّ 
عـىل أعماثهـم 2ـذه اثتـي يُصنّفونها يف 
إطـار االنتقـا1 واثاّـأر، يف تحـدٍّ واِضـٍح 

ثلُحكواات. 
واألب  امُلنّظـر  2ـو  ترااـ2  اثرئيـس 
اثروحي ثهـذا اثفكر اإلقصائـي اثداوّي 
اثـذي يُوّفر ثه اثدعم، واثِغطاا اثرسـمي، 

ثيس فقـط عنداـا انع اواطني سـبع 
دول إْســـَلايّة اـن دخـول اثواليـات 
املتحـدة، وإنّمـا أيًضـا عنداـا رفـض، 
وصـف  وقاحـة،  وبـُكل 
ُانّفـذ اجـزرة نيوزيلنـدا 
باإلر2ابـي، وقـّد1 تعزيًة 
“با2ِتًة” أل2ايل ضحايا2ا. 
تُقـّد1  املجـزرة  2ـذه 
2ديّـة قيمـة ثلجماعـات 
امُلتطّرفـة،  اإلْســـَلايّة 
تنظيـم  رأسـها  وعـىل 
“اثقاعـدة”،  “داعـش” 
اثتّجنيد  عمليّات  وتُسـّهل 
آلالف  سـتتصاعد  اثتـي 
امُلحبطـني  اثشـبّان 
وامُلستهدفني ان قبل اثيمني اثُعنرصّي يف 

اثدول اثغربيّة. 
سـيطرة قوات سـورية اثديمقراطيّة 
عـىل ادينـة اثباغوز آخر ُ يـوب تنظيم 
“داعـش” يف رشق اثُفـرات، قـد ال تكون 
نهايـة 2ذا اثتنظيـم، وإنّمـا انتقاثه ان 
ارحلة اثتّمكني ودوثة اثخلفة إىل ارحلة 
اثعمـل اثـرسّي واـا تعنيه اـن اثّركيز 
عـىل األعمـال اإلر2ابيّـة األقـل ُكلفـة، 
واألكاَر داويّة وتأثريًا، فاثبيئة اثحاِضنة 
ثهـذه اثجماعـات وامُلنّظمـات امُلتطّرفة، 
واألسـباب اثتي أّدت إىل ُظهور2ا باثِقوى 
اثتي ظهرت بها ِخلل اثّسـنوات اثخمس 
املاضيـة، وأبرز2ا اثتدّخلت اثعسـكريّة 
اثغربيّة، واثتّهميش واإلذالل، واثطائفيّة، 
وِغياب اثُحكم اثّرشيد، اا زاثت او ودة. 

***
ارتكبـت  ريمًة  اثغربيّـة  اثُحكواـات 
ُكـربى عنداا “تسـا2لت” تُجـاه ظا2رة 
“اإلْســـَلاوفوبيا” وثـم تتّخذ اإل رااات 
االمـا  مُلوا هتهـا،  املطلوبـة  اثقانونيّـة 
تعاطت اع ظا2رة “اثعداا ثلساايّة”، وال 
يُمِكن أن ننى كعرب واسلمني ترصيحات 
اثخار يّـة  وزيـر  بوريـس  ونسـون، 
اثربيطانـي اثسـابق، اثتـي تطـاول فيها 
عـىل امُلسـلمات امُلنّقبات عنداـا وصفهن 
ترصيحـات  وال  اثربيـد”،  بـ”صناديـق 
ترااـ2 اثتي أدىل بهـا أثناا زيارتـه ثلندن 
وحـّذر فيهـا اثُحكواـة اثربيطانيّة بقوثه 
“اثهجرة بدأت تُغرّي اثنّسيج اال تماعي يف 
اثـدول األوروبيّة، ويِجـ2 اثتّعاال برسعة 
اعهـا”، وأضـاف “اإلْســـَل1 يكر2نا”، 
وني أن أّول ان غرّي اثنّسـيج اال تماعي 
ثلشـعوب 2م امُلها رون واثُغـزاة اثبيض 
األوروبيّـون اثذين غزو أاريكا اثشـماثيّة 
وأبادوا ُسـّكانها األصليـني وقتلوا عرشات 

املليني انهم. 
اثُحكواـات  تلتـز1  أن  ُاؤِسـف 
اإلْســـَلايّة يف ُاعظمهـا اثّصمت تُجاه 
اتّساع ِنطاق ظا2رة “اإلْســَلاوفوبيا”، 
وال تُقـِد1 عـىل أّي تحـّرك حقيقّي ثحث 
نظرياتها اثغربيّـة مُلحاربتها، ووضع حدٍّ 
النتشار2ا و2ي اثتي ثبّت دائًما اثنّدااات 
اثغربيّـة، واألاريكيّـة تحديـًدا مُلوا هـة 
اثجماعـات اإلْســـَلايّة امُلصنّفـة عىل 

قواِئم اإلر2اب. 
اجزرة اسـجدي “كرايس تشريش” 
اـن  األُوىل  تكـون  ربّمـا  اثنيوزيلنديّـة 
حيـث ضخااة عـدد اثّضحايـا، واثِحقد 
اثُعنـرصّي اثـذي كشـف عنـه ُانّفذ2ا، 
وثكنّهـا قطًعا ثن تكون األخـرية، يف ِظل 
و ـود زعمـاا غربيـني ال يتوّرعون عن 
إظهـار ُكل أنـواع اثكرا2يـة ثلُمسـلمني 
عىل رأسهم زعيم اسـمه تراا2، يحظى 
بصداقِة ودعِم طابـوٍر طويٍل ان اثقادة 

اثعرب وامُلسلمني. 

* رأي اليوم
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التحليل الخاطئ يرتتب عليه تأييد ومعارضة.. ال بد من فهم 
حقيقة األحداث والوقوف املوقَف اإليماني منها

نحـن بطبيعتنا اثيمنيـني بطبيعتنـا فينا تحليل 
كاـري ثألحداث، واـع تخازين اثقـات تقريباً يف أي 
بيـت يف أي اـكان يحللوا ُكــّل األحـداث، ونبدأ ان 
أاريكا إىل أقى انطقة، حتى أني أذكر ارة ونحن 
اخزنـني يف صنعـاا يف بيـت اثشـايف وكان عنـده 
ضيف سـفري عمان أيا1 تلك األحداث بني اثشطرين 
اثسـابقة، أحداث اا بني عي عبد اثله وعي سـاثم، 
بـني اثحـزب االشـراكي واملؤتمـر، واثنـا9 الن 
تحليـل، اـلن أخبار، اـلن.. فقال: أنتـم اثيمنيني 
تو دون يف نفوسـكم قلقاً، وتو دون يف نفوسـكم 
أيضاً رعباً، وتحللون األحداث بطريقة أحياناً تكون 
اعكوسـة، يخرج اثنا9 و2م يحملـون 2ماً يف اا 
يتعلـق بحا اتهم ان ]قمح[ أَو نحـوه.. قال 2ذه 

طبيعة يلمسها يف اثيمنيني غريبة. 
اثتحليـُل إذَا كان تحليلً إيجابيـاً وفهماً ثألحداث 
عىل حقيقتها ثيكوَن يل اوقف انها، اوقف إيماني.. 
ال أن أتلقـى اا يقول اآلخـرون وأتأثر باآلخرين، أنا 
يكون عندي قدرة عـىل أن أفهم األحداث، وأن أفهم 

كيف أقف املوقف اإليماني انها، 2ذا  يد. 
ثكن عنداـا يكون اثنا9 يتحدثـون بما يتحدث 
بـه اآلخرون، ويحللـون تحاثيل قلـ2 يرت2 عليها 
تأييـد واعارضة، تأييـد واعارضة، 2ذه 2ي نفس 
اثقضيـة اثخطرية، يخـرج اثنا9 ان اجلس اعني 
بعد تخزينـة – وخاصة إذَا 2ي بزغة  يدة وأذ2ان 
صافيـة واألريـلت كلها تسـتقبل تأتـي تحاثيل – 
ويخرج اإلنسـان و2و اا يدري، قـد 2و اتجه ألن 

يصي صلة املغرب واثعشـاا ويف علم اثله قد يكون 
ُه ِانُْهْم{ اا  نُكـْم َفِإنَـّ امـن قـال: }َوَاـن يَتََوثَُّهم اِّ
اعنى انهم؟ أثم يقل 2نـاك: اثيهود واثنصارى؟ ال 
تتخـذوا،  اا باالسـم ال تتخذوا اثيهـود واثنصارى 
نُكـْم َفِإنَُّه  أوثيـاا، فعند اا يقول: }َوَاـن يَتََوثَُّهم اِّ

ِانُْهْم{ يعني ااذا فإنه ان اثيهود واثنصارى. 
فيخـرج واحد وال سـمح اثلـه وقد 2ـو يهودي 
– اتجـه إىل املسـجد – ان حيث ال يشـعر، يهودي 
بغري زنانـري، يهودي بغري زنانـري نتيجة اثتحليلت 
اثخاطئة واثفهـم اثخاطئ وسـهوثة اتخاذ املوقف 

عىل حس2 اا يسمع. 
الحظـوا ثخطـورة املسـأثة كيـف أن اثُقـــْرآن 
وإن  االهـم،  إذاً  إنكـم  انهـم،  فإنـه  يتحـدث: 
أطعتمو2م إنكم ملرشكون، يقول ثك: أنت اال 2ذا، 
ااـل 2ذه اثجهة اثتي أنت تقـف اوقفها، أنت اال 
2ذه اثجهـة اثتي تتوال2ـا، أنت حكمـك حكم 2ذه 
اثجهة اثتي تطيعها وثو يف اسـأثة واحدة اما 2ي 

اعصية ثله سبحانه وتعاىل. 
يف 2ذا اثزان أصبحـت اثقضايا خطرية  داً  دا 
ًبشكل ر2ي2 فيما يتعلق بأعمال اثيهود واثنصارى 
ثـم تعـد تقف عند حـد، ثم تعـد تقف عنـد حد، أن 
يصبـح اال أي زعيم عربي عبارة عن ادير قسـم 
رشطـة، يقوثون ثه: نريـد فلن، يقـول: أبرش بنا! 
نريد زعطان، يقوثون: تفضـل، كلهم  ميعاً! 2ذه 

اثحاثة ر2يبة  داً. 
وحتـى نحـن إذَا فرحنـا بأنهـم اسـكوا فلن، 

وفلن قاثـوا: اطلوب ألاريكا تحـت عنوان خطري 
– قد يشـمل أي إنسـان يتحرك يف 2ـذا املوضوع – 
إر2ابـي، اا 2م يقوثون: إر2ابـي، إر2ابي ملن؟ أي 
إر2ابـي ألاريكا، ملصاثـح أاريـكا، إر2ابي يحمل 
عـداا ألاريـكا، كيـف اـا كان وضعيتـه، أتركهم 
اثيو1 اسـكوا فلن، أعجبنا؛ ألَنَّ فلن نحن نكر2ه، 
ثكـن اثعنوان افتـوح، اثعنوان افتـوح، واثقضية 
افتوحة، أن 2ـذا اثزعيم أَو ذثك اثزعيم اكلف بأنه 
أي شخص إر2ابي، تسـميه أاريكا إر2ابي فيلقى 
اثقبـض عليه ويسـلم ألاريـكا فيتحـول اثزعماا 

اثعرب إىل ادراا أقسا1 رشطة عند أاريكا!. 
2ـذه اثحاثة ر2يبة  ـداً  ـداً، إذَا افرضنا بأننا 
نحـن نفرح إذَا اسـكوا فـلن أَو فلن أَو كـذا أَو.. 
فمعنـى 2ذا أن املوضوع أقفل أاـا1 اثجميع، أقفل 
أاـا1 اثجميع، وأن نفس اثقضية امكن أنها تطبق 
اـع اثجميـع تحـت عنـوان إر2ـاب ضـد أاريكا، 
اطلـوب ان بوش، اطلـوب ادري اـن أين، فمن 
تلفون نريد فلن، قال: تفضلوا، اعنى اثقضية 2ذه 
بأنه يف األخري اثنا9 يكممون أفوا2هم عن اثحديث 
عـن أاريـكا وإرسائيـل، عـن اثيهـود واثنصـارى 
وخطورتهم، وأنت تلمس فسـاد2م يصل إىل ُكــّل 
بيـت، إىل ُكـــّل رأ9؛ ألَنَّه إذَا اا تحـرك 2ذا أَو 2ذا 
أَو 2ـذه اثفئة أَو 2ـذه اثفئة تحـرك باعتبار وا 2 
إسـلاي، أن ندافع فسـاد 2ؤالا، أن نقاو1 فسـاد 
2ـؤالا، فسـاد تجـاوز اثحـدود املعقوثـة أصبحت 
املسأثة تهّدُد املقدَّسات اإلسلاية كلها، تهّدد اثبلد 

اإلسلاية كلها، تهّدد املبادئ اإلسلاية كلها. 
اـا اثعرب اآلن حانبني يف قضية اثقد9؟ احتمال 
فيما بعد يطلع ثنا ثلث اشـاكل 2ي اثقد9 واكة 
واملدينة اثكعبة واسـجد رسـول اثله )صلوات اثله 

وسلاه عليه( واثقد9. 
و2ـؤالا اثيهود 2م يفهمون أنهـا تميش حا ة، 
تمـيش حا ة يطمعـوا إىل اا 2و أكـرب انها.. يو1 
اا رضبت ]أاريكا أفغانسـتان[ حظيت بتأييد ان 
ُكــّل اثدول اإلسلاية 2ذه واحدة، تطرقوا إىل أَْكاَر 
اـن 2ذه إنـه يصبح بدل اا نحن نمـيش بطائراتنا 
وأدواتنـا إىل اثبلـد اثفلنـي نكلـف اثزعيـم اثفلني 
أَو امللـك اثفلنـي أَو اثرئيس اثفلنـي إنه 2ات فلن 
وفـلن وفلن، طـارد فلن وفلن، ويتحـرك بكاال 
قوتـه! وثم يعد تلك اثدوثـة اثضعيفة ويرضب 2ذه 
اثقريـة ويرضب 2ـذه ويرضب 2ـذه ويطّلع فلن 
ويطلع فلن ان أ ل أاريكا. اا 2ذا يعني تجاوز؟. 
األرشف ثنـا أن يأتي األاريكيـون 2م، واألرشف 
األاريكيـون 2ـم يرضبـون،  يأتـي  أن  ثزعمائنـا 
يرضبـون 2ـم؛ ألَنَّ رضب األاريكيـني 2ـم أليـة 
انطقـة ان املناطـق يوّثُد عـداوًة ألاريـكا، يخلُُق 
عـداوًة ألاريـكا؛ ثكـن ألَنَّهـم يعرفـون أن اثعداوة 
اهمـة، اثعـداوة عـداوة اثشـعوب املسـلمة عداوة 
حقيقيـة يكون ثها أثر2ا اثـيا، وتجلس املنطقة 
2ذه غري اسـتقرة، وال يحّقــقـون أ2دافهم فيها 

إال بصعوبة. 

 - خاص:
أشـار اثشـهيُد اثقائُد -ِرْضــَواُن اثلِه َعَليْــِه- يف ]اثدر9 
اثاااـن اـن درو9 راضـان ـ سـورة اثبقـرة[ إىل نعمـة 
اثُقـــْرآن، واتّفاق املسـلمني عـىل صحة اا ورد فيـه، وأنه 
اثكتاب اثوحيد اثذي ال شـك فيه، بقوثـه: ]إذاً يج2 أن تفهم 
عظـم نعمة اثهداية، نعمة أن اثله أرسـل رسـوالً 2و احمد 
)صلـوات اثله عليه وعىل آثه(، وأنزل عليـه 2ذا اثكتاب و2و 
2ـذا اثُقــْرآن نعمـة كبرية  داً؛ ألَنَّه اا يـزال بني أيدينا واا 
نزال كلنا اتفقني عليه، ُكــّل املسـلمني اتفقون عليه، 2ي 
نعمة كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يسـاويها نعمة ان ُكــّل 

اثنعيم[. 
احّذراً يف ذات اثوقت املسـلمني اـن أن يكوَن اوقُفهم ان 
ِنَعـِم اثله علينا برسـول اثلـه وباثُقــْرآن، ااـل اوقف بني 
إرسائيـل، حيـث قال و2ـو يرشح قوثـه تعـاىل: }َفاذُْكُرونِي 
أَذُْكْرُكـْم{: ]نفس اثقضية اثتي ذّكر بها بني إرسائيل }يَا بَِني 
ْلتُُكْم  ي َفضَّ إرِْسائيـَل اذُْكُروا ِنْعَمِتَي اثَِّتـي أَنَْعْمُت َعَليُْكْم َوأَنّـِ

َعـىَل اْثَعاَثِمنَي{ 2نا يذكِّر املسـلمني بأن يذكـروا 2ذه اثنعمة 
اثعظيمـة، َوإذَا ثـم تقـدر 2ـذه اثنعمـة اثعظيمة سـيكون 
اوقفك يف األخري اوقف بني إرسائيل انها، ان نعمة اثكت2، 
ان نعمة اثرسـل اثتي أنزثـت إثيهم، وبعاوا فيهم، ويف األخري 
سـيكون اصريك اصري2م. أثم يصل اثنا9 إىل أسوأ اصري؟ 
وصلنا إىل أسـوا اما وصل إثيه أ2ل اثكتـاب فعلً، فتجد2م 
2م اآلن ان يتجهون ثقهرنا، وإذالثنا، واثتحكم يف شـؤوننا، 
واحتـلل بلداننـا، ونه2 ثرواتنـا، وتغيري ديننا يف نفوسـنا؛ 
ألَنَّنـا ضيعنا نعمة كبرية 2ي أكرب اـن اثنعم اثتي أوتيها بنو 
إرسائيـل. فعلً 2ـذا اثُقـــْرآن 2و أكرب وأشـمل وأعظم ان 
اثكتـ2 اإلثهيـة اثسـابقة؛ ألَنَّ اثله  عله اهيمنـاً عىل ُكــلِّ 

ُكتُِبه اثسابقة. 

هدُف ُكييّل الرساالت السماوية:يي 
ــة بأن  مـاً ثألُاَّ وانطلـق -ِرْضـــَواُن اثلـِه َعَليْــِه- افهِّ
اثقضيـة اثتي ُكلـف بها ُكـــّل األنبياا 2و )2دايـة اثنا9( 
حيث قال: ]يج2 أن تُفهم املسـأثة أن قضية اثرساثة قضية 

اثهدايـة اعنا2ا تقديم اا 2و يف اثواقع ــ إذَا صحت اثعبارة 
ـــ خداات  ليلة ثلنـا9، يعلمهم، يعّلُمهـم علماً صحيحاً 

علماً واسعاً علماً يصريون به حكماا[.. 
وتطرق -ِرْضــَواُن اثلِه َعَليْـِه- إىل قوثه تعاىل: }َوَثنَبْلَُونَُّكْم 
ٍا ِاـَن اْثَخْوِف َواْثُجـوِع َونَْقٍص ِاـَن اأْلَْاـَواِل َواأْلَنُْفِس  ِبـيَشْ
اِبِريَن{اوضحا بـأن 2ذه اآلية اوقعها  ِ اثصَّ َواثاََّمـَراِت َوبرَشِّ
 ميل  دا، حيث أنه كان قبلها اثحديث عن اثشـهداا وأنهم 
أحياا، عنداا قال تعاىل: }َوال تَُقوثُوا ِثَمْن يُْقتَُل يِف َسـِبيِل اثلَِّه 
أَْاَواٌت بَْل أَْحيَاٌا َوَثِكْن ال تَْشـُعُروَن{و مال اوقع اآلية سببه 
كما قـال: ]الحظ اا أ مـل اوقع 2ذه اآلية بعـد أن يجعلك 
باثشـكل اثذي تشـتاق إىل أن تقتل يف سـبيل اثله! 2ل ستبدو 
ثقيلة عليك أن تمر بأي يشا ان 2ذه األشـياا املتعددة بعد: 
خـوف أَو  وع أَو نقـص يف األاوال أَو نقص يف األنفس؟ أنت 
اشـتاق أن تقتل يف سـبيل اثله 2ل 2ي اشكلة باثنسبة ثك، 
 ـوع خوف نقص اـن اثامرات وأشـياا ان 2ذه، سـتبدو 
أاااك 2ينة إذَا كنت قـد فهمت اثنقطة األوىل واملقا1 اثرفيع 

ملن ضحوا بأنفسهم يف سبيل اثله[.. 

أوضـح ثنا اثشـهيُد اثقائـُد يف احارضة 

ــ ]اثدر9 اثاااـن ان درو9  ـــ الزاةـ 

راضـان[ بأنـه عنداـا نقـوُل: اثكتـاب، 

نة(  واثحكمة، ثيس املقصود باثحكمة )اثسُّ

حيث قـال: ]اثكتـاب واثحكمـة، اثحكمة 

كمـا نقـوُل يف أَْكاَر ان اقـا1 2ي ال تعني 

ون أبداً  2نا: ]اثسـنة[ كما يقـول املفـرسِّ

ثيعلَِّمهم كيف يكونون حكماَا يف رؤا2م، يف 

سلوكياتهم، يف اواقفهم، اثحكمُة 2ي اآلن 

عنداا افتقد2ا املسـلمون عنداا افتقد2ا 

اثعـرب، 2ـل تجـُد اواقَف حكيمـًة اآلن يف 

اوا هـة 2ـذا اثخطـر اثكبري اثـذي يتجه 

ــة، أيـن املواقف اثحكيمة؟  عىل 2ـذه األُاَّ

2ل 2نـاك اواقف حكيمة؟ 2ل يو د رؤى 

حكيمـة؟ 2ل 2نـاك أسـاثي2 حكيمة؟ ال 

يشا، افقودة[.. 

معنى الحكمة:يي-
واسرسـل -ِرْضـــَواُن اثلـِه َعَليْـِه- يف 
رشح اعنـى اثحكمة، حيث قال: ]اثحكمُة 
2ي اـن اثلـه }يُْؤِتـي اْثِحْكَمَة َاْن يََشـاُا 
َوَاْن يُـْؤَت اْثِحْكَمَة َفَقْد أُوتِـَي َخرْياً َكِارياً{ 
)اثبقرة: ان اآلية م16( اثحكمُة 2ي  ان2ٌ 
ان اثحق نفسـه؛ ثهذا يقـوُل 2ناك }اْثَحقُّ 
ِاـْن َربَِّك{ واثحكمة تعنـي: املواقف اثحق، 

و2ـي يف نفس اثوقـت تعترب حكيمـًة، أي 

2ـو املوقف اثصحيـح املناسـ2، فاملوقُف 

اثصحيُح املناسـ2ُ 2ـو َحقٌّ و2ـو حكمة 

يف نفـس اثوقـت، اوقـٌف حكيـٌم ان 2ذه 

اثقضيـة اثفلنيـة أسـلوٌب حكيـٌم يف 2ذا 

املجـال اثفلنـي، طريقـٌة حكيمـٌة يف 2ذا 

اثتوّ ه اثفلني و2كذا[. 

رَُّر األُسبوعني اثقادَاني 
اق

ان /1/ إىل /12/ ر 2 

وعيده - اثدر9 اثتاسع 
اة اعرفة اثله -وعده و

)الز

 الزاة املواالة واملعاداة(
+

قراءة في ]الدرس الثامن من دروس رمضان ـ سورة البقرة[ الجزء الثالث:
القيرآن نعمة كبرة.. وبه يمكُن توحيُد اأُلمَّيية

)الييحييكييميية(.. معناها.. وتوضيح الفهم الخاطئ لها
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الجيش السوري يستهدُف 
تجمعاٍت وأوكارًا لإلجراميني 

يف ريفي حماة وإدلب
 : سوريا 

دّاـر اثجيُش اثسـوري، أاس االثنـني، تجمعاٍت 
وأوكاراً ثإل راايـني يف ريَفي حماة اثشـمايل وإدث2 
اثجنوبي، وذثك يف إطار اثرد عىل خروقاتهم املتكّررة 
التّفـاق انطقة خفض اثتصعيـد واعتداااتهم عىل 

اثنقاط اثعسكريّة واثقرى واثبلدات اآلانة. 
وقاثت وكاثة األنباا اثسـورية سانا، بأن وحداٍت 
اـن اثجيش وّ هت رضبـات ادفعية عـىل اواقع 
انتشار إل راايي تنظيم  بهة اثنرصة واملجموعات 
اثتابعة ثه يف أطراف قرى اثحويز واثحويجة و رس 
بيـت اثـرأ9 واثتوينـة واثرشيعـة يف ريـف حمـاة 
اثشـمايل اثغربي، ابينة أنه تم اثتعاُاُل اع تحركات 
اإل راايـني وإيقـاع قتـىل واصابـني يف صفوفهم 

وتداري اواقع احصنة وأسلحة وعتاد ثهم. 
ويف ريـف إدثـ2 اثجنوبي، قاثـت وكاثة سـانا: إن 
وحـدات اثجيـش وّسـعت نطـاَق عملياتها ثتشـمل 
احـاور وأوكار املجموعات اإل راايـة يف وادي حوير 
وخـان شـيخون وتلمنـس، اوضحـة أنه تـم تنفيذُ 
راايـات اكافة عىل 2ذه املواقـع، اكبدة اإل راايني 
خسـائَر باألفراد واثعتاد ودارت أوكاراً كانت انطلقاً 
العتداااتهم.  وبيّنت اثوكاثة، أن وحدات اثجيش دارت 
برضبات صاروخيـة أوكاراً إل رااـي تنظيم “ بهة 
اثنـرصة” يف األطـراف اثرشقية ملدينة اعـرة اثنعمان 

بريف إدث2، اوقعًة يف صفوفهم قتىل و رحى. 
املتجاوريـن  وتنتـرش يف ريَفـي حمـاة وإدثـ2 
اجموعـات إ راايـة تتبـع يف اعظمهـا إىل تنظيم 
 بهـة اثنـرصة أبرُز2ـا اـا يسـمى  يـش اثعزة 
املجموعـاُت  2ـذه  وتنفـذ  اثركسـتاني  واثحـزب 
اعتـداااٍت اتكررة عـىل املنازل اثسـكنية يف اثقرى 

واثبلدات املحيطة بمناطق انتشار2ا. 

الرئيس اإليراني: أعداء إيران 
لن يحققوا أهدافهم أبدًا

 : متابعات 

أّكـــد اثرئيـس اإليرانـي حسـن روحاني، أاس 
االثنني، أن أعداا إيران ثن يحققوا أ2دافهم يف إيران 
أبداً، اشدداً عىل أن اثشع2 اإليراني وعىل ار سنوات 
نضاثه ال يـزال صااداً وثابتاً يف و ه املؤاارات اثتي 

تستهدف بلده. 
وقـال روحانـي يف ترصيح ثه يف ختـا1 اال تماع 
األخـري ثلحكواة يف اثعا1 اإليراني اثحايل: إن األعداَا 
حاوثـوا وبقوة انَع تقد1ُّ 2ذه اثبلد وسـل2 اثراحة 

واألان واالستقرار ان اثشع2 اإليراني. 
وأوضح روحانـي أن اثوالياِت املتحدة انسـحبت 
اـن اثتزاااتها بمو ـ2 االتّفاق اثنـووي اع إيران 
وفرضت بحس2 زعمها أشدَّ اثعقوبات عىل اثشع2 
اإليرانـي، اعتقدة أن بإاكانها اثعـودة إىل إيران إذا 

استمرت بفرض اثحظر و2ذا ثن يتحقق أبداً. 
وأضاف اثرئيس اإليراني أن طهران تعتز1 صياغة 
دعـوى قضائيـة عـرب اإلدارة اثحقوقيـة اثتابعـة 
ثرئاسة اثجمهورية ووزيَري اثعدل واثخار ية ضد 
واشـنطن الرتكابهـا  ريمة ضد اإلنَْســـانية عىل 
خلفيـة اثحظر اثـذي تفرضه عىل إيـران، ابيناً أن 
اثدعوى ستتضمن ُكــّل املواضيع عىل نحو شفاف 

وستحدُد اا يج2 اثقيا1 به استقبلً. 

االحتالل الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً خالل اقتحام بلدات يف الضفة ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى
 : فلسطين المحتلة 

اعتقلت قـواُت االحتـلل اثصهيوني، أاس 
االثنني، 11 فلسـطينياً يف خلل اقتحا1 ثبلدات 
وادن اثضفة اثغربية، فيما  ّدد استوطنون 
صهاينـٌة اقتحـا1َ املسـجد األقـى، يف وقت 

2دات قوات االحتلل انزالً فلسطينياً. 
وذكرت وكاثة اعاً اثفلسـطينية ثألنباا، أن 
قـواِت االحتـلل اعتقلت فلسـطينياً عىل أحد 
حوا ز2ـا قرب اثحـر1 اإلبرا2يمي يف اثخليل، 
كما اعتقلت فلسـطينيَّني عىل املدخل اثشمايل 

ثبلدة اثزاوية يف سلفيت. 
وأشـارت اثوكاثة إىل أن ثمانية فلسطينيني 
تـم اعتقاثهـم خـلل اقتحااات ملـدن اثخليل 
ونابلس و نني وبيت ثحم وسلفيت، اوضحة 
أنه تم ادا2مة انازل اثفلسطينيني وفتشتها. 
وتواصل قواُت االحتلل سياساتها اثقمعية 
بحق اثفلسـطينيني ان خلل اثتضييق عليهم 
وادا2مـة املدن واثقرى اثفلسـطينية وشـن 
حمـلت االعتقـال اثيوايـة بهـدف تهجري2م 

واالستيلا عىل أراضيهم. 
إىَل ذَثَك،  دد املستوطنون اثصهاينة اقتحا1 
املسجد األقى املبارك بحماية قوات االحتلل. 
وذكرت وكاثة وفا اثفلسـطينية ثألنباا، أن 
38 اسـتوطناً اقتحمـوا املسـجد األقى ان 
 هة باب املغاربة ونّفذوا طقوسـاً استفزازية 

يف باحاته وسـط حراسـة اشـددة ان قوات 
االحتلل. 

االحتـلل  2داـت سـلطات  اثسـياق،  ويف 
اثصهيونـي بنـاا سـكنياً فلسـطينياً يف قرية 

خور صقر بمنطقة وادي عارة. 
وقاثـت وكاثـة وفـا، أن سـلطات االحتلل 
2دات بناا يضم 5 طوابق سكنية وانزالً قيد 
اإلنشـاا يف قرية خور صقر اثواقعة بني بلدتي 

عرعرة وعني اثسهلة ورشدت قاطنيها. 
ان  هة أخرى، توغلت عدة آثيات عسكريّة 
ثلحتـلل اثصهيوني يف أرايض اثفلسـطينيني 

رشق  باثيا شمال قطاع غزة املحارص. 
وذكـرت وكاثة اعـاً، أن عدة آثيـات توغلت 
انطلقاً اـن بوابة أبو صفيـة رشق  باثيا يف 
أرايض اثفلسطينيني ورشعت بأعمال تجريف 
ان اثشـمال نحو اثجنوب بغطاا ان طائرات 

االستطلع. 
وتتوّغـل قـوات االحتـلل يوايـاً يف أرايض 
اثفلسطينيني عىل أطراف قطاع غزة املحارص 
وتقـو1 بتجريفهـا ثحراانهـم اـن زراعتها 
واالسـتفادة انها يف ظل اثحصار اثجائر اثذي 

تفرضه عليهم انذ سنوات. 

صحيفة نيويورك تايمز: ابن سلمان أطلق حملًة وحشية سرية 
ملالحقة معارضيه وتم تنفيذ 12 عملية منذ 2017 

الشرطة املاليزية تعتقل 13 شخصاً بتهمة االرتباط بجماعات إجرامية
 : متابعات 

 13 اثقبـَض عـىل  املاثيزيـة  أثقـت اثرشطـُة 
شخصاً، أاس االثنني، بتهمة االرتباط بجماعات 
إ راايـة وذثك يف عمليـات أانية  رت عىل ادى 
يواـني يف واليـة صبـاح.  ونقلـت وكاثـُة األنباا 

املاثيزية برنااا عن املفتش اثعا1 ثلرشطة احمد 
فوزي 2ارون قوثـه: إن وحدة اكافحة اإلر2اب 
باثتعاون اـع وحدة اثرشطة اثخاّصة فرع والية 
صباح ووحدة اثكوااندو9 م6 نجحت يف اعتقال 
11 شـخصاً يحملون اثجنسـية اثفلبينية بينهم 
ااـرأة إىل  انـ2 ر ـل ااثيزي و2ـم ارتبطون 

بمجموعـات إر2ابيـة ااـل  ماعة أبو سـياف 
و ماعة ااؤوتى وقوة سوثو امللكية. 

وكانـت اثرشطـُة املاثيزيـة أعلنـت يف أكتوبر 
املـايض اعتقـال 8 أشـخاص بينهـم 7 أ انـ2 
ثلشـتباه يف تورطهم يف اثتخطيـط ألعمال ترُضُّ 

باألان اثعا1 يف اثبلد. 

 : متابعات 

كشفت صحيفُة نيويورك تايمز األاريكية، 
أن ويل عهـد دوثة اثعدوان اثسـعودّي احمد 
بن سـلمان أعطى انـذُ عـا1 1017 األوااَر 
بإطـلق حملـة رسيـة إلسـكات األصـوات 
املعارضة، شـملت عمليـات اراقبة وخطف 

واعتقال وتعذي2 اعارضني سعودينّي. 
تقاريـر  بحسـ2  اثصحيفـة  وقاثـت 
اسـتخباراتية أاريكيـة: إن اـا يُدعـى بــ 
”فريق اثتحرك اثرسيع” اثذي ارتك2  ريمَة 
اغتيال اثصحفي اثسعودّي  مال خاشقجي 
يف اسـطنبول يف أكتوبر املـايض، قا1 يف إطار 
2ـذه اثحملـة اثوحشـية بتنفيـذ 11 عملية 
رسية اسـتهدفت املعارضَة انذ عا1 1017، 
عمليـاِت  نـت  تضمَّ اثحملـَة  أن  إىل  الفتـًة 
اراقبـة وخطف واحتجاز وتعذي2 املواطنني 
اثسـعودينّي وإعادتهم قرساً ان دول عربية 
أخرى وإسـااة اعاالة اثسـجناا يف قصور 

تابعة ثويل عهد اثنظا1 وواثده. 
وأشـارت اثصحيفة إىل أن ذثك يدل عىل أن 
اقتل خاشـقجي كان اجرد  زا فظيع ان 
حملة أوسع إلسـكات املنشقني اثسعودينّي، 
ابينة أن اثفريق كان اشغوالً  داً يف حزيران 
املايض يف امارسـاته 2ذه ثدر ة أن رئيَسه 
سـأل أحَد كبار استشاري ويل اثعهد عما إذا 
كان ابن سلمان سيمنُح اثفريَق اكافآت. 

وأشارت اثصحيفة إىل أن تأريخ اثسعوديّة 
حافـٌل بملحقـة املنشـقني وغري2ـم اـن 

يف  اثسـعودينّي  املواطنـني 
اثخـارج إاّل أن 2ذه اثحملة 
بعـد  بحـدة  تصاعـدت 
سـلمان  ابـن  تسـمية 
وثيـاً ثلعهد عـا1 1017، 
حيث كان يتحرُك برسعة 

ثتوطيد اثسلطة. 
ونقلـت اثصحيفـة عـن 
-املسـؤول  ريـدل  بـرو9 
اثسابق يف وكاثة االستخبارات 
اعهـد  يف  واملحلـل  األاريكيـة 
بروكينغـز- قوثـه: “ثم نـَر حملة 
أانية بهذا اثنطاق اثواسع ان قبُل”، 
الفتـاً إىل أن “املشـقة” اثتـي وا هها 
خاشـقجي  قتـل  يف  االغتيـال  فريـق 
وتغطيـة اثجريمة تظهر “تر2له”، اا 
سمح بكشفه بسـهوثة يف تركيا فيما 
كان يسـمح ثـه اثعمُل بحريـة داخل 

اثسعوديّة. 
وذكرت اثصحيفة أنه عنداا حبس 
ابن سـلمان املئاِت ان األاراا ور ال 
األعمال واملسؤوثني اثسابقني يف فندق 
ريتـز كارثتون يف اثريـاض عا1 1017 
بتهمة اثفساد كان املسـؤوُل اإلعلاي 
اثرسـمي يف اثقـرص باثريـاض سـعود 
عبُداثعزيـز  اا2ـر  ونائبـه  اثقحطانـي 
اطـرب او وَدين يف اثفندق، اا سـاعد 
يف اثضغـط عىل املحتجزين ثلتوقيع عىل 

اثتنازل عن األصول اثتي يملكونها. 
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الهوية األساسية لشعبنا العزيز هويته اإلميانية تَبْــِنــيه على األصالة على التحرر 
على االســـتقالل على الكرامـــة، وهذا ما ال يريده اآلخرون أبـــداً، ال يريدون له أن 

يكون كذلك.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي
 

من يقرأْ الرصاَع القائَم 
يف اليم�ن عىل أن�ه رصاٌع 
س�يجْد  يمني-يمن�ي 
صعوبًة كبرًة يف تفس�ر 
أولها  الكثر من األم�ور، 
أسباُب اس�تمراِر الحرب، 
من  الكث�رُ  وس�تواجُهه 
األس�ئلة التي لن يجَد لها 
إجاب�ًة، بينها عىل س�بيل 
املثال هذا الس�ؤال: طاملا 
ل�م يتمّك�ن أيُّ طرف من 
حس�م ال�رصاع لصالحه 
فلم�اذا ال تجُد األط�راَف املتصارعة حالً وس�طاً يجعل 
الجميع منترصين ويقود البالَد إىل االس�تقرار والس�الم 
والرشاك�ة الت�ي ترف�ع الظلم ع�ن أي مك�ون أو حزب 

يمني؟
أم�ا ح�ن نق�رأُ الح�رَب القائمة ع�ىل اليم�ن بأنها 
ع�دوان أجنبي وملصالح دول أجنبية وبأهداف خارجية 
بش�كل مطلق، حينها سنفهم ملاذا ش�نت الحرب وملاذا 
يفشل تنفيذ اتّفاق الس�ويد وعىل رأسه اتّفاق الحديدة 
وس�نفهم مل�اذا بريطاني�ا وأمريكا حارضت�ان بقوة يف 

قيادة العدوان أكثر من أملانيا مثالً؟. 
مضت قرابة أربعة أش�هر منذ توقيع اتّفاق الس�ويد 
الذي يتص�دره اتّفاق الحديدة الذي يتعثر إىل يومنا هذا، 

وفيما يتعلق بهذا األمر نطرح عدَة نقاط لإليضاح:
 أوالً: كان ن�صُّ االتّف�اق واضحاً للجمي�ع وواضحاً 
بش�كل أكربَ لألط�راف التي وّقع�ت عليه ولل�دول التي 
كان�ت حارضة عرب س�فرائها ع�ىل رأس�هم األمريكي 
والربيطان�ي بأنه اتّفاق ألهداف إنس�انية وليس اتّفاقاً 
سياس�ياً، وبالتايل فإنَّ االتّفاَق يه�دُف إىل إنهاء الوضع 
الرئي�َس  املين�اَء  الت�ي تض�م  الحدي�دة  العس�كري يف 
يف اليم�ن وال�ذي يغ�ذّي أكث�َر م�ن ثلثي س�كان اليمن 
باحتياجاته�م لضم�ان تدفقها وتم تأجي�ُل النقاش يف 
القضايا السياس�ية أو مس�ألة الحل السيايس الشامل 

للمفاوضات القادمة بعد تنفيذ اتّفاق السويد. 
ثانياً: آليُة تنفيذ االتّف�اق كانت تهدُف إلبعاد القوات 
العس�كرية لكل األط�راف وإَع�اَدة محافظ�ة الحديدة 
إىل وضعه�ا الطبيع�ي قب�ل تعرضها للهج�وم من قبل 
الع�دوان، بمعنى إبعاد ميناء الحدي�دة عن الرصاع مع 
منح األمم املتحدة دوراً يف الرقابة إىل املوانئ واإليرادات؛ 
لس�د ذرائ�ع دول الع�دوان واس�تمرار تدف�ق البضائع 
واألدوي�ة، ولم يتط�رِق االتّفاُق مطلق�اً إىل أي تغير يف 
ش�كل أو نوع القوات األمنية والسلطة املجلية واإلدارة 

يف املحافظة. 
ثالث�اً: قبل�ت ق�وى الع�دوان باالتّف�اق؛ ألَنَّ النظاَم 
الس�عودي كان يف ذلك الحن ما يزال واقعاً تحت ضغط 
جريم�ة اغتيال الصحفي جمال خاش�قجي وبالتايل لم 
تك�ن لدى العدوان النية الحقيقي�ة لتنفيذ االتّفاق وهو 
ما ظهر الحقاً يف اخرتاقات وقف إطالق النار ويف ظهور 

رشوط وبنود لم يتضمنها اتّفاق الحديدة أبداً. 

ملاذا يفشل تنفيذ 
اّتفاق الحديدة؟
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د. أحمد الصعدي
ي�وم الجمع�ة، الثامن عرش 
يف  ُكت�ب   ،2011 م�ارس  م�ن 
ذاكرتن�ا ووعينا ِبربك الدم التي 
تجمعت ع�ىل األرض يف الطرِف 
الجنوبي من ساحة التغير من 
السلمين  املتظاهرين  أجس�اد 

بعد صالة الجمعة. 
كان عن�ارُص األم�ن وأنصار 
ج�داراً  أقام�وا  ق�د  النظ�ام 
ع�ازالً ِلح�رص س�احة التغير 
ومنعه�ا م�ن التم�دد، وجّهزوا 
اعتل�ت بع�ض  ِف�رق قناص�ة 
البناي�ات ويف الش�وارع املطلة 
ع�ىل أط�راف الس�احة، إال أن 
الش�باَب الثائ�ر تق�دم واجتاز 
الِجدار وس�ط زخات الرصاص 
املصوب إىل الرؤوس والصدور. 
اجتي�از  ِم�ن  الش�باُن  تمّك�ن 
الجدار العازل بشجاعة مبهرة 
ومرِبكة ألمن النظام وأعوانه ِ. 
ولم يكن الش�باب الثائر بقادٍر 
عىل تحطيم الجدار اإلس�منتي 
إال بع�د أن حّطَم حواجَز خوفِه 
وتردُّده، وتس�لح بإرادة أبطلت 
والدم�اء  الرص�اص  مفع�وَل 

واملوت يف ردعه. 
 يف هذا اليوم العظيم من أيّام 
ش�باب الثورة، واليوم الدموي 
من أيّام النظام القمعي حدثت 
أموٌر أُْخ��َرى، دّلت عىل املآالت 
الت�ي آل�ت إليها ثورُة الش�باب 
بيمن  وأحالمهم  وتضحياته�م 
جديد خاٍل من القمع والفس�اد 

والتبعية. أهّم هذه األمور:
األمني�ة  اللجن�ة  ِقي�ام   1-  
يف الس�احة، املش�كلة من أحد 
األحزاب ح�رصاً؛ بُحّجة خربته 
والت�ي  األمني�ة،  وإمكانيات�ه 
ضمت عن�ارص جم�ع بعضها 
خربة الجه�اد األفغاني واألمن 
الس�يايّس، قامت فوراً بتسليم 
إىل  الش�باب  بقت�ل  املتهم�ن 
الفرقة األوىل مدرع، التي كانت 

حتى ذلك الوقت 

ِمن جمعة الكرامة 
إىل كرامة الوطن 

والشعب

بحضور عدد من المسؤولين والمثقفين واألدباء:

الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان تحيي 
الذكرى السنوية الرابعة الستشهاد 
شهيد الكرامة عبدالكريم الخيواني

 - خاص:
بفعالي�ة ثقافي�ة حرضها ع�دٌد من املس�ؤولن 
واألدب�اء واملثقف�ن، أحيت الجبه�ُة الثقافية، أمس 
االثنن، بالعاصمة صنعاَء، الذكرى السنويَة الرابعة 
الستشهاد ش�هيد الكرامة األديب والثائر الصحفي 

عبدالكريم الخيواني.
وخالل الفعالي�ة، ألقى عضُو املجلس الس�يايس 
األعىل، محمد النعيمي، كلمًة أش�ار فيها إىل مناقب 
الشهيد الخيواني وما حمله من روح ثورية يف وجه 
الطغ�اة واملس�تبدين، الفت�اً إىل تضحيات الش�هداء 
العظماء يف س�بيل الوطن ومواجه�ة العدوان، التي 
سيس�جلها التأريخ، داعياً الجمي�َع إىل تعزيز وحدة 
الص�ّف لبناء الدول�ة واالقتصاد الوطن�ي واالعتماد 

عىل الذات.
فيما أشار وزيُر اإلعالم ضيف الله الشامي، إىل أن 
الش�هيَد الخيواني كان يمثُّل أُّم�ًة وجبهًة متكاملة، 
والعدوُّ س�عى الغتيال�ه يف محاولة فاش�لة الغتيال 
مرشوعه الثوري، الفتاً إىل أن الشهيد الخيواني كان 
يمث�ل صوتاً للحقيقة، ما دفع القتَلة إلس�كاته قبل 
عدوانه�م يف خطوة اس�تباقية قب�ل ارتكابهم لهذه 
الجرائم، التي لم تس�تِطع مئ�اُت املنظمات الدولية 
العامل�ة يف املج�ال اإلنس�اني والحقوق�ي القي�اَم 

بدورها يف إيصال الحقيقة كما يجب.
ويف كلمة الجبه�ة الثقافية ملواجهة العدوان، أكد 
األُستاذُ محمد العابد أن الشهيد الخيواني بما حمله 
م�ن روٍح ثوري�ة جعل ُك��لَّ تالميذه ق�ادة يف الرأي 
والكلم�ة، مش�راً إىل بعض املواق�ف واملحطات من 

حياة شهيد الكرامة.
ولف�ت العاب�ُد إىل أن الش�هيد الخيوان�ي بما كان 

يحم�ُل من ص�وت وقلم اس�تطاع مخاطب�َة الدول 
البعي�دة قب�ل القريبة وجع�ل ص�دى القضايا التي 

حملها يتجاوُز الحدوَد الجغرافية للدول والقارات.
بدوره، نّوه مستشاُر الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 
الرتب بمناقب الش�هيد الخيواني، وم�ا كان يحملُه 
من أفكار يف التمسك بالسيادة الوطنية والتحّرر من 
الهيمنة، مش�دداً عىل أهميّة إحي�اء مآثر املناضلن 
وتفقد أرسه�م؛ وفاًء وعرفاناً بما قدموه يف س�بيل 

الوطن.
أّك�د  املس�رة،  لصحيف�ة  خ�اص  ترصي�ح  ويف 
املمث�ُل اليمن�ي الكبر ع�ي الكوكباني، أن الش�هيَد 
الخيوان�ي جعل للثقاف�ة واألدب والصحافة اليمنية 
دوَره�ا الحقيقي واملبدئي لتحقيق األغراض البنّاءة 

والنموذجية.
وأّكد الكوكبان�ي أن اليمنين بمختلف رشائحهم 
واملرسحي�ن  واألدب�اء  املثقف�ن  مقدمته�م  ويف 
سيقفون حجرًة صماَء أمام حرب العدوان الناعمة 
والفكري�ة، كم�ا وقف األبطال حجرة راس�خًة أمام 

حربه العسكرية الرشسة.
وألقيت كلم�ات الحارضين م�ن أصدقاء ورفاق 
ومحب�ي الش�هيد تطرق�ت إىل ش�خصية الش�هيد 
الخيوان�ي اإلنس�ان والثائ�ر واإلعالم�ي والحقوقي 
واألدي�ب والش�اعر، واملواق�ف التي عاش�وها معه 
وحكمت�ه وفكره املس�تنر، معربين عن أملهم يف أن 
يتم إنشاء جائزة للصحافة باسمه؛ تقديراً وعرفاناً 
ل�دوره، واالهتمام بمش�اريعه اإلعالمي�ة، داعن إىل 
االستمرار يف الثبات والصمود ملواجهة العدوان ورفد 

الجبهات باملال الرجال حتى تحقيق النرص.
تخل�ل الفعالي�َة قصائ�ُد ش�عرية رث�اء ووصف 
للشهيد ومواقفه ونضاالته من أجل الحرية والعدالة


