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 : الضالع: 
كرس مجا8دو اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، أمس 
االثنني، زحفاً ملرتزقة اثعدوان اثسـع دي األمريكي 
يف محافظـة اثضاثع، فيما تمّكـن املجا8دون من 
تدمـر طقٍم عسـكرّي محمـٍل باملنافقـني يف ذات 

اثجبهة. 
وأفـاد مصدر عسـكري ثصحيفة املسـرة بأن 
أبطـا8 اثجيـش واثلجـان كـرسوا زحفـا ملرتزقة 
اثعـدوان عىل م اقـع املجا8دين يف جبهـة األزارق 
وكبدو8ـم خسـائَر يف األفـراد واثعتاد، مشـراً إىل 
سق ط أعداد من اثقتىل واثجرحى يف صف فهم. 

ويف اثسياق ثفت املصدر إىل أن مجا8دي اثجيش 
واثلجان اثشـعبيّة، دّمــروا، أمـس االثنني، طقًما 

عسكريًّا محملً بمرتزقة اثعدوان. 
َوأَْوَضـــَح املصـدر أن وحـدَة اثـدروع ثلجيش 
واثلجـان تمّكنـت بتسـديد اثلـه من تدمـر طقم 
محمـل باملرتزقة بصاروخ م ّجـه يف قعطبة، َمـا 

أَدَّى إىل مرصع وجرح من عىل متنه. 

اسـتهدف ا  املجا8ديـن  أن  إىل  املصـدر  وأوـار 
تجمعـات ثلمرتزقـة يف قعطبـة بعدد مـن قذائف 

املدفعية، محّقــقـني إصابات مبارشة يف صف ف 
اثعدو. 

 : صعدة: 
ه يف محافظة صعدة، من إيقاف تباد8  تمّكـن أمُن مديرية منبِـّ
إطـلق اثنار بـني ُكـــّل من أ8ايل منطقة جلحـاا وأ8ايل منطقة 
اثدحرة؛ نتيجة خلف عىل ملكية مساحة من األرض بني اثطرفني. 
َوأَْوَضـــَح أمـن املديريـة أن حملة أمنية تـم تنفيذ8ا وضبط 
املطلقـني ثلنار من اثطرفني، وإحاثتهـم إىل اثطرق اثقان نية ثحل 

اثخلف. 
وأوـار أمن املديرية، أن ثلثة أوخاص من اثطرف األو8 »أ8ايل 
منطقـة جلحـاا« قامـ ا بإطـلق اثنار عـىل رجا8 األمـن والذوا 
باثفـرار، إال أن رجـا8َ األمـن تمّكنـ ا مـن إثقاا اثقبـض عليهم، 
مؤّكــــداً ت قف إطـلق اثنار واثتـزا2 اثطرفني بحـل خلفاتهم 

باثطرق اثقان نية. 

أخبار

تدمير طقم محمل بالمرتزقة ما أدى إلى مقتل وجرح من على متنه:

ثالث هجمات نوعية تحصد عشرات املرتزقة يف نجران وكمائُن هندسية تضاعف خسائرهم
 : وراء الحدود: 

وـهدت جبهُة نجران وراا اثحدود، أمس االثنني، تصعيداً 8ج مياً 
ن عيـاً نفذت خلثـه ق اُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة ثـلث عمليات 
اقتحمت بها َعَدداً من م اقع مرتزقة اثجيش اثسع دي، وسقط خل8 

ذثك عرشات من عنارص املرتزقة قتىل وجرحى. 
وأفاد مصدر عسـكري ثصحيفة املسـرة بأن وحداٍت من اثجيش 
واثلجـان اثشـعبيّة نفذت عمليـة 8ج مية عىل عدة م اقـَع يتمركز 
فيهـا مرتزقـة اثجيش اثسـع دي يف اثحمـاد، حيث تعـرض املرتزقة 
ثرضبات مدفعية ونران مكاّــفة أربكتهم وأوقعت اثعديَد من اثقتىل 

واثجرحى يف صف فهم. 
َوأَْوَضـــَح املصـدر أن 10 مـن عنـارص املرتزقـة عـىل األقل ثق ا 

مصارَعهم وأصيب آخرون خل8 اقتحا2 عدد من تلك امل اقع. 
كمـا نفذت ق ات اثجيش واثلجان اثشـعبيّة عملية 8ج مية ثانية 
عىل م قع آخر ثلمرتزقـة يف املنطقة ذاتها، َوأَْوَضــَح مصدر ميداني 
ثلصحيفـة أن مدفعيـة اثجيـش واثلجان وـنت قصفاً مسـّدداً عىل 
تجمعات وتحصينات املرتزقة قبل اثعملية وكبدتهم خسـائَر فادحة، 
فيمـا اسـتهدفت اثقـ ات املهاجمة بقيتهـم بنـران مكاّــفة خل8 

اقتحا2 امل قع، ما أسفر عن مضاعفة خسائر8م اثبرشية. 
وباثت ازي مع ذثك، ونت وحداٌت من اثجيش واثلجان 8ج ماً ثاثااً 

عـىل م اقع أخرى ملرتزقة اثجيش اثسـع دي يف اثشـبكة، َوأَْوَضــَح 
مصدر عسكري ثلصحيفة أن 8ذا اثهج 2 استمر قرابة ثلث ساعات، 
جـرى خلثه قصف تجمعات وتحصينـات املرتزقة برضبات مدفعية 

مسّددة، كما جرى استهدافهم برمايات نارية مكاّــفة. 
وأّكــــد املصـدر أن َعـَدداً َكبراً مـن املرتزقة اثذين كانـ ا يف تلك 
امل اقع سـقط ا بني قتيـل وجريح بنران اثجيـش واثلجان، فيما الذ 

بقيتهم باثفرار مذع رين. 
وتأتـي 8ذه اثهجمـات ضمن تصعيد 8ج مي ن عـي تنفذه ق ات 
اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف مختلف جبهات ما وراا اثحدود، باثت ازي 
مـع اثتصعيد اثصاروخي واثج ي املسـتمر ضد املنشـآت واملطارات 

اثسع دية. 
إىل ذثك، تضاعفت خسـائُر مرتزقة اثجيش اثسـع دي جراا كمني 
وقع ا فيه قباثة اثسـديس، حيث انفجرت بهم عب ة ناسـفة زرعتها 
وحـدة اثهندسـة اثعسـكرية اثتابعة ثلجيـش واثلجـان، وذثك خل8 
محاوثة تسـّلل ثهـم عىل بعض امل اقع، وأسـفر االنفجار عن مرصع 

وإصابة عدد منهم. 
كما وقع املرتزقة يف كمني آخر يف مربع وـجح غرب نجران، حيث 
انفجرت عب ٌة ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسة اثعسكرية، بطقم ثهم 
8نـاك، َمــا أَدَّى إىل تدمر اثطقـم ومرصع وإصابة جميـع املرتزقة 

اثذين كان ا عىل متنه. 

سقوط عدد من القتلى والجرحى يف صفوف املنافقني خالل 
زحف لهم باتجاه مواقع املجاهدين

أمن صعدة ينفذ حملة أمنية يف منّبه أوقفت إطالق نار 
بني قبيلتني متنازعتني على قطعة أرض 

 كسر زحف ملرتزقة 

العدوان بجبهة تعز 
وسقوط قتلى وجرحى 

يف صفوفهم 
 : تعز: 

أفشـل أبطا8ُ اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، أمس االثنني، محاوثَة 
2ٍ ملرتزقة اثعدوان اثسع دي األمريكي يف جبهة تعز.  تقدُّ

َوأَْوَضــَح مصدر عسكري باملحافظة أن أبطا8 اثجيش واثلجان 
اثشعبيّة كرسوا زحفاً ثلمرتزقة بجبهة ذابة. 

وأّكــــد املصـدر ثصحيفة املسـرة سـق ط قتـىل وجرحى يف 
صفـ ف مرتزقة اثعـدوان خل8 محاوثتهم اثزحـف باتجاه م اقع 

املجا8دين. 

حجة: مصرع وإصابة عدد 
من املنافقني شرق جبل النار 

وتدمري آليتني عسكريتني لهم 
غرب حريان 
 : حجة: 

تمّكنت وحداٌت من اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، أمس االثنني، من 
استهداف تجمعات ثلمنافقني رشق جبل اثنار بمحافظة حجة. 

َوأَْوَضــَح مصدر عسـكري ثصحيفة املسرة أن وحدة املدفعية 
ثلجيش واثلجان حّقــقت إصابات مبارشة خّلفت َعَدداً من اثقتىل 

واثجرحى يف صف ف مرتزقة اثعدوان اثسع دي االمريكي. 
إىل ذثـك، دّمــرت وحداٌت من اثجيش واثلجان اثشـعبيّة –بع ن 

اثله- آثيتني عسكريتني ملرتزقة اثجيش اثسع دي غرب حران. 
َوأَْوَضــَح مصدر عسكري أن وحدة اثهندسة يف اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة دّمـــرت آثيتـني عسـكريتني إحدا8ما محملـٌة باألفراد 
بعب ات ناسفة غرب حران، َمـا أَدَّى إىل مرصع وإصابة طاقمها.

قوى العدوان تدّمــر منزالً يف الحديدة ضمن خروقات جديدة الّتفاق السويد
 : الحديدة: 

واصلت ق ى اثعدوان ومرتزقتها خرق اتّفاق 
وقـف إطلق اثنـار يف محافظـة اثحديدة، حيث 
وـنت، أمس االثنـني، قصفاً مدفعياً تسـبّب يف 
تدمر منز8 وترضر عدد من ممتلكات امل اطنني 

يف مدينة اثحديدة. 
وأفـاد مصدر محـي ثصحيفة املسـرة بأن 
قـ ى اثعـدوان قصفـت باملدفعيـة منطقـة 7 
ي ثي  اثسـكنية، ما أسفر عن تدمر أحد املناز8 
وتـرضر عـدد مـن سـيارات امل اطنـني بج ار 

محطة ح وب. 

ويأتي ذثك ضمن تصاعد مت اصل ثخروقات 
اثعـدوان يف اثحديـدة، حيث وـهدت اثعديُد من 
مديريـات ومناطـق وأحيـاا املحافظـة خـل8 
األَيَّا2 املاضيـة قصفاً مكاّــفاً مـن قبل اثغزاة 
واملرتزقة أسفر عن سق ط اثعديد من اثجرحى 

بني املدنيني، معظمهم من اثنساا واألطفا8.
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 أدان ما يسمى بورشة البحرين وأّكـــد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي تنازل تقدمه األطراف العميلة:

الحوثي: الزحف على »الجبلية« يؤكـد نوايا مبّيتة لالنقالب على االتفاق 

 :خاص: 
أدان ناطـُق أنصـار اثلـه محمـد عبداثسـل2، أمس 
االثنـني، االعتـداَا اثصهي ني عىل سـ ريا اثذي أسـفر 

عـن استشـهاد عدد مـن املدنيـني، مؤّكــــداً أن 8ذه 
االعتداااِت تأتي يف سـياق مؤامرات تهديد أمن سـ ريا 

واملنطقة بشكل عا2. 
ويف منش ر عىل حسابه بم اقع اثت اصل االجتماعي 

قا8 محمد عبداثسـل2:  ندين بشدة االعتداا اإلرسائيي 
عىل سـ ريا واثذي أَدَّى الستشـهاد عدد من املدنيني يف 
تصعيد إجرامـي يتماىش مع خط ات اثتطبيع من قبل 
بعـض األنظمة املتصهينـة اثتي أغرت اثعـدو مل اصلة 

تهديد أمن س ريا واملنطقة«. 
اثطبيعـي 8ـ   امل قـَف  »أن  وأّكــــد عبداثسـل2 
اثتصـدي بكل ق ة ثلخطر اثصهي ني اثذي يماُل تهديداً 

ثألمة جمعاا«. 

ناطق أنصار اهلل: ندين االعتداء الصهيوني على سوريا وندعو للتصدي للخطر الذي يشكله كيان العدو على األمة

 مخاطرة سعودية إلفشال اتفاق الحديدة بتطمينات 
أممية مدفوعة األجر

 :ضرار الطيب: 
تشـهُد محافظـُة اثحديـدة منـذ أيـا2 تصعيداً 
عسـكرياً منّظمـاً ومتزايـداً ثق ى اثعـدوان، يتجه 
ب ضـ ح نح  تفجر اث ضـع واالنقلب عىل اتّفاق 
اثسـ يد، وسـط صمت من قبل األمـم املتحدة اثتي 
وصل ت اطؤ8ـا مع دو8 اثعدوان يف 8ذا املسـار إىل 
َحـــّد تجا8ل قصف مقر8ِّا اثخـاص يف املحافظة 
مطلع األسب ع.. تجا8ٌُل يعطي اثرياض ومرتزقتها 
ضـ ااً أخرَض ثلتمـادي يف ارتـكاب اثخروقات اثتي 
وصلـت بدور8ا إىل َحــدِّ تنفيـذ زح فات ميدانية، 
يف وقـت تحـاو8 حك مـة املرتزقـة اثتغطيـَة عىل 
ذثـك بمراوغات جديدة قديمة حـ 8 عملية »إعادة 
االنتشـار«، و8ي مراوغاٌت يأمل اثنظا2ُ اثسـع دي 
ـَف مـن وطـأة اثرضبـات املسـتمرة عـىل  أن تخفِّ
منشـآته ومطاراته، ثكنه يتجا8َُل بحماقٍة ُكـــلَّ 
اثتحذيـرات اث اضحة مـن قبل اثقيادة اثسياسـية 
واثعسـكرية ثلجيش واثلجان، واثتـي تت ّعُد بردود 
عسكرية غر مسب قة يف حا8ِ ع دة اثتصعيد داخل 

اثحديدة. 
خروقـاُت اثعـدوان وصلت، أمـس األو8، إىل ذروة 
واضحة من اثتصعيد، عندما وـن اثغـزاة واملرتزقة 
زحفاً من مسـارين عىل منطقـة اثجبلية يف مديرية 
اثتحيتـا، وبحسـب مصـدر عسـكري فقـد رافـق 
اثزحف تمشـيٌط مكاّــٌف بمختلف األسـلحة، إال أن 
قـ ات اثجيش واثلجان اثشـعبيّة نجحت يف إحباِطه 

وإفشاثه. 
وأّكـــد عضـ  املجلس اثسـيايس األعىل، محمد 

عـي اثح ثـي، أن 8ذا اثزحـَف يؤّكـــُد عـىل وج ِد 
»نيـة مبيتـة ثلنقلب عىل اتّفاق اثسـ يد وإفشـا8 
فريق وقف إطلق اثنـار«، مضيفاً أن طرَف اثعدوان 
يابت من خل8 أعماثه اثعسكرية يف اثحديدة أنه ضد 

اثسل2. 
ترصيـُح اثح ثي عـن »ن ايـا اثعـدوان« ينطبُق 
بشـكل واضح عـىل اث اقـع امليدانـي، فاثزحُف جاا 
فيـه  ازدادت  »منظـم«  تصاعـدي  مسـار  ضمـن 
اعتـداااُت قـ ى اثعـدوان عـىل محافظـة اثحديدة 
بشـكل تدريجي وملفت منذ أيا2، حيث أصيب أكاُر 
من 15 مدنياً بجروح معظمهم من األطفا8 واثنساا 
جـراا عمليات قصف مكاّــفة وـنتها ق ات اثغزاة 
واملرتزقـة عىل عدة أحياا سـكنية يف املحافظة، منذ 

مطلع األسب ع اثجاري. 
وفيما أثرت اثتساؤالُت ح 8 م قف األمم املتحدة 
من 8ذا اثتصعيد اإلجرامي املتزايد، جاا قصُف اثغزاة 
واملرتزقـة ملقر8ـا اثخاص يف حي اثربصـة بمديرية 
اثحـ ك، اثسـبت، يحمـُل إجابـًة واضحـًة تؤّكـــد 
اثت اطؤ األممـي املتعمد مع »ن ايا« اثعـدوان، إذ ثم 
تتفـ ه األمُم املتحـدة بأية كلمة حـ 8 ذثك اثقصف 
اثـذي يعتـر اعتـداًا مبارشاً عـىل اثراعي اثرسـمي 

التّفاق اثحديدة. 
ووسـط ُكـــلِّ ذثك، ظهـرت حك مـُة املرتزقة، 
أمـس، بما أسـمته »رؤيتهـا« ثتنفيـذ املرحلة األوىل 
من إعادة االنتشـار، مرّددًة فيها نفَس اثكل2 اثقديم 
حـ 8 »تسـليم امل انـئ ثسـلطة 2018«، و8  األمر 
اثـذي تم رفُضه أصلً خل8 مشـاورات اثسـ يد وثم 

ينص عليه االتّفاق أبدا. 
رؤيٌة بدا ب ض ح أنها آتيٌة عر منظار سـع دي، 

يعتقـُد أصحابُه أن املراوغاِت املتعلقِة بملف اثسـل2 
قد تؤدي إىل تخفيف اثتصعيد االسرتاتيجي املت اصل 
اثذي يسـتهدُف املطارات واملنشـآت اثسـع دية، إىل 
جانب ت فـر غطاا إلعداد حملة عسـكرية معادية 
ضد اثحديدة، وكل األمرين يمالن دالثًة عىل تخطيط 
باثغ اثركاكة من قبل اثرياض؛ ألَنَّه يتجا8ل حقيقة 
أن أي تصعيد عسـكري يف اثحديـدة ينتظره ردٌّ »غرُ 

مسب ق« من قبل اثجيش واثلجان. 
اثسـيُد َعبدامللك بدر اثدين اثح ثي، كان قد تحدث 
عـن ذثـك ب ض ح وـديٍد خـل8 مقابلته مـع قناة 
املسـرة، إذ قـا8: إن ع اقـَب اثتصعيـد يف اثحديـدة 
سـتطا8 »أ8دافـاً مهمـة واسـرتاتيجية تسـتطيع 
اثص اريـخ أن تصلها يف اثرياض ومـا بعد اثرياض، 
ويف أبـ  ظبـي، ودبي«، مضيفـاً أن تحاثـَف األعداا 
»يعرفـ ن جيـداً مـاذا نعنـي باأل8ـداف اثحي يـة 

واثحّساسة واملهمة واملؤثرة«
وباثنظـر إىل اثجـزا اثبسـيط من 8ـذه األ8داف، 
واثذي عرفه اثنظا2ُ اثسـع دي تحديـداً، خل8 األَيَّا2 
واألسـابيع املاضية، فإن محاوالِت اثرياض ثلنقلب 

عىل اتّفاق اثحديدة تبدو كترصفات »انتحارية«. 
أما عـن املرتزقـة وآماثهـم املنعقـدة عىل فرض 
رؤيتهم املغل طة ثلتّفـاق، من خل8 اثتصعيد، فقد 
بـات اث اقع يحكم بخيبة 8ذا املسـعى بشـكل تا2، 
و8ـ  ما يؤّكــــده نائب وزيـر اثخارجية بحك مة 
اإلنقـاذ، حسـني اثعـزي، اثـذي رصح، أمـس األو8 
بـأن »املرتزقة يتعاط ن مع االتّفـاق وفق تص رات 
سـخيفة يرُفُضها االتّفاق«، مضيفاً أن »اثتهديَد ثن 
يمنَحهم سـنتميرت واحـداً خارَج االتّفـاق، حتى ث  

تحّ 8 أتفُه مرتزق فيهم إىل ص معة ن وية«. 

السياسي األعلى يوجه الحكومة بااللتزام بالرؤية الوطنية وتجسيدها على مستوى األداء والخطط

 :صنعاء: 
األعـىل يف  اثسـيايس  املجلـُس  ثّمـن 
اجتماعـه، أمـس، برئاسـِة األخ مهدي 
املّشـاط رئيـس املجلـس، م اقـَف عدد 
من اثدو8 اثغربيـة وجه َد8ا اإليجابية 
ثتعليـق صفقـات بيع اثسـلح ثتحاثف 
اثعدوان عىل اثيمن بقيادة اثسع دية. 

ورّحب املجلُس اثسـيايس األعىل بأي 
م قـف مـن وـأنه مسـاعدة اثيمنيني 
واثتضامـن معهـم.. مؤّكــــداً أن تلك 
امل اقـف واثجه د تعد مـن اثا ابت اثتي 
ينبغـي أن تلتـز2َ بهـا مختلـُف اثـدو8 
واثكيانـات واملنظمـات يف إطـار مبادئ 
حقـ ق اإلنسـان ووقـف قتـل املدنيني 

واستهداف األطفا8 واثنساا. 
وجـّدد املجلـُس إدانتَـه ملـا يسـمى 
ب روـة اثبحرين وم قـف اثجمه رية 
اثيمنيـة املبدئي واثاابت تجـاه اثقضية 
اثفلسـطينية ورفضـه ُكـــّل اثتنازالت 
اثتي تقدُمها بعـُض األنظمة اثعميلة يف 

خيانـة ثألمة واثقضيـة وت اطؤ فاضح 
يف تمرير صفقـات أمريكية وصهي نية 
8دُفهـا اثحقيقي فرُض اث صاية ونهُب 

ثروات املنطقة. 
واستعرض االجتماُع آخَر املستجدات 
عـىل اثسـاحة اث طنيـة، وثّمـن بط ثَة 
واثلجـان  اثجيـش  رجـا8  واستبسـا8َ 
اثعـدوان  زح فـات  صـد  يف  اثشـعبية 

املتكّررة. 
 وحيّا اثقـ ُة اثصاروخيـُة واثطراُن 
املسّر عىل ما أنجز خل8 اثفرتة األخرة 
يف إطار ردع ق ى اثعدوان عن االستمرار 

يف تدمر اثيمن وبنيته اثتحتية. 
كمـا تطرق االجتماُع إىل اسـتمرارية 
التّفـاق  ومرتزقتـه  اثعـدوان  تعطيـل 
سـت كه ثم وعرقلة تنفيـذه يف اثحديدة 
وإعاقتهـم ثلعمليـة اثسياسـية واثحل 

اثسيايس. 
يف  اثشـعبية  باثيقظـة  وأوـاد 
محافظتَي سقطرى واملهرة يف م اجهة 
ومحاوثتهـا  اثعـدوان  دو8  غطرسـة 
مشـاريعها  وتابيـت  األرض  احتـل8 

املشـب 8ة اثهادفـة إىل تمزيـق اثيمن.. 
مؤّكــــداً أن اثشـعَب اثيمنـي وقـ اه 
اثحية سـتقُف باملرصاد إلفشـا8 ُكــّل 

مخّططاتهم. 
ووقف املجلُس اثسـيايس األعىل أما2 
تقارير اثحك مة ومست ى األداا ووّجه 
باثرؤيـة  باالثتـزا2  اثجهـات  مختلـف 
اث طنية وتجسيد8ا يف خطط اثحك مة 
وأن يكـ َن أيُّ تط ير أَو تحديث ثل ائح 
وآثيـات اثعمل وفقاً ملـا تضمنته اثرؤية 
اث طنيـة ومت افقاً معها ووفق ض ابط 
تضمـن حسـن سـر اثعمل وسـلمته 

وتكامله. 
ودعـا االجتمـاُع إىل وقـِف تسـييس 
عمـل املنظمـات يف بلدنـا خص صاً يف 
ظـل اثظروف اثقائمة، وحث عىل تقديم 
كافـة اثتسـهيلت ثها يف حـا8 اثتزامها 
باملهنيـة وواجبهـا اإلنسـاني ويف إطار 

اثق انني املنظمة ثها. 
8ذا وكان املجلس قد وقف أما2 عدد 
من اثقضايـا املدرجة يف جـدو8 أعماثه 

واتخذ إزاا8ا اثقرارات املناسبة.

املجلس السياسي يقدم مبادرة أحادية يف ملف 
املرتبات وفقاً الّتفاق السويد

 :خاص: 
أعلن املجلُس اثسـيايس األعىل، أمس االثنني، 
عن مبـادرة اقتصادية 8امة مـن طرف واحد؛ 
التّفـاق  َوفقـاً  االقتصـادي  اث ضـع  ملعاثجـة 

اثس يد. 
وتّضمنت املبـادرُة، ت جيهاً ثحك مة اإلنقاذ 
بإنشـاا حسـاٍب خاص يف فرع اثبنـك املركزي 
ُص  اثيمنـي يف محافظـة اثحديدة، حيـث يُخصَّ
اثحساُب إليرادات م انئ اثحديدة اثالثة )ميناا 
اثحديدة، وميناا رأس عيىس، وميناا اثصليف(، 
وتخصـص إيـراداُت امل انـئ يف 8ـذا اثحسـاب 

ثرصف مرتبات امل ظفني. 
وحّمل املجلُس اثطرَف اآلخر كامَل املسؤوثية 
ل مـن اثتفا8م اثذي تم  يف حـا8 اثتهرُّب واثتنصُّ
بشـأن اث رقـة االقتصاديـة خل8 مشـاورات 

اثس يد.
وأّكــــد أن اثطـرف اآلخـر يتحمـل ُكـــّل 
اثتبعـات اثتـي سـتنتج عـن اسـتمرار فرضه 
اثقي َد االقتصادية اثجائرة عىل اثشعب اثيمني. 

فيما يي نصها:
ثلجانـب  سـت كه ثم  تفا8مـاِت  إطـار  يف 
االقتصـادي واثتـي تضمنـت أن تـ رََّد ُكـــّل 
إيـرادات اثبـلد مـن اثطرَفني ثصاثـح مرتبات 
امل ظفني وعىل أن يتم اسـتكما8ُ صياغة اآلثية 

ثذثـك يف ثقاا الحق باثعاصمة األردنية عّمان إال 
أن اثطـرَف اآلخـر تنصل عن اثتزامـه يف اثتقد2 
بتلك اثتفا8مات وأفشـل أيَّ تَحــّرك إيجابي يف 

8ذا االتّجاه. 
ونظراً ثل ضع اثذي يعانـي منه أبناُا اثيمن 
جـراا اثحصـار اثظاثـم واثُقيـ د االقتصادية 
اثجائرة وانقطاع مرتبات م ظفي اثجمه رية 
اثيمنيـة ومـن أجـل إزاثـة ُكـــّل االّدعـااات 
واملـرّرات اثتـي تسـهُم يف اسـتمرار معانـاة 
اثشـعب اثيمني بدون حـق، وتحييداً ثلقتصاد 
وكل مـا يُمـسُّ حيـاة امل اطنـني ويفاقـم من 
ـة..، يتقد2ُ  األزمـة اإلنسـانية، وإقامـة ثلُحجَّ
املجلـُس اثسـيايس األعـىل بمبـادرٍة من طرف 
واحـد ي جـه فيها اثحك مة بإنشـاا حسـاب 
يف  اثيمنـي  املركـزي  اثبنـك  فـرع  يف  خـاص 
محافظـة اثحديـدة وت ريـد إيـرادات امل انـئ 
اثالثة )اثحديدة، رأس عيىس، اثصليف( إىل 8ذا 
اثحسـاب اثخـاص، وبحيث يسـتخد2 ثرصف 
املرتبات ثـكل اثيمنيني، ونحّمـل اثطرَف اآلخَر 
ل من  كامَل املسـؤوثية يف حا8 اثتهـرُّب واثتنصُّ
اثتفا8ـم اثـذي تم بشـأن اث رقـة االقتصادية 
خل8 مشـاورات اثسـ يد اثذي تعّر عنه 8ذه 
املبادرة نصاً وروحاً، كمـا ننبّه أن عىل اثطرَف 
ـَل ُكــلَّ اثتبعات اثتي سـتنتُج  اآلخـر أن يتحمَّ
عن استمراِر فرِضه اثقي ِد االقتصادية اثجائرة 
واسـتخدامه ثلقتصـاد أداة ثلحـرب واثعدوان 

واثتج يع واملساومة. 

األجهزة األمنية بمحافظتي 
الجوف وصنعاء تضبط )95( 

كجم من املخدرات و)513( 
كرتوناً من األدوية املهربة 

 :صنعاء: 
أّكــــد مصدٌر أمنـي بـ زارة اثداخلية، أمـس االثنني، أن 
األجهـزَة األمنيَة ضبطـت )5و( كجم من املخـدِّرات و)7و2( 

كرت ناً من األدوية املهربة بمحافظتَي اثج ف وصنعاا. 
وأوـار املصدر األمنـي إىل أن رجا8 األمـن بمديرية املطمة 
بمحافظـة اثج ف، ضبط ا )5و( كجم من اثحشـيش املخدر، 
م ضحاً أن اثحم ثَة املضب طَة كانت عىل متن سيارة صاث ن 

قادمة من مديرية اثحز2 بذات املحافظة. 
 ويف محافظـة صنعاا، بـنّي املصدر أن األجهـزَة األمنيَة يف 
نقطة صـرة بمديرية بـلد اثـروس ضبطـت )٢٩٧( كرت ناً 
مـن األدوية املهربة، كانـت عىل متن وـاحنة دينّا متجهة إىل 
اثعاصمة، مشراً إىل ضبط أجهزة ومعدات طبية مهربة كانت 

عىل متن سيارة ن ع 8ايل كس. 
ويف ذات املديرية، نّ ه املصدُر األمني بضبط األجهزة األمنية 
يف نقطة قحازة، وـاحنة دينّا تحمل عىل متنها )٢١٠( كراتني 
من األدويـة املهربة كانـت متجهًة إىل اثعاصمـة، م ضحاً أن 

األدويَة املهربة تتبع مؤّسسة اثزا8ر. 
وأوـار املصـدر إىل أن رجـا8 األمـن يف مديريـة بنـي مطر 
بصنعاا ضبط ا )6( كراتني من األدوية املهربة كانت عىل متن 
باص مت سط متجهاً إىل اثعاصمة، م ضحاً أن األدوية املهربة 

تتبع مؤّسسة اثحارث. 
أحاثـت جميـع  األمنيـة  األجهـزة  أن  املصـدر  وأّكــــد   

املضب طات إىل اثجهات املختصة وعمل اإلجرااات اثلزمة.
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 والد الطفلة: ابنتي سبقتنا إلى بارئها لتكون شاهدًة على إجرام طغاة وخداع منظمات مشبوهة تّدعي اإلنسانية

 ماتت طفلتي بين يدّي وأنا أتألم عاجزًا عن فعل أي شيء

الطفلة أمرية الزايدي أيقونة أطفال يقتلهم العدوان بقنابله وحصاره

  وفاة الطفلة أمرية الزايدي نتيجة منع العدوان لعالجها بالخارج بعد إصابتها بأمراض جراء قنابله العنقودية

 : يحيى قاسم المدار 
8نا يعجز املقا8 ويضيق اثحا8 وال سبيل 
ثلنجـاة ثهذه اثطفلـة، 8نا يحـاو8 واثد8ا 
إسـكاتها من بكاا تتأثم معـه اثحجاُر عىل 
ز8رة تذبل ي ماً بعد آخر، تلحق أنفاسـها 
وال تجـد من يسـاعد8ا يف تطبيب جراٍح ثم 
تشـا8د8ا، ي اصل اث اثد حدياَـه قائلً: ما 
ذنبها ما اثـذي جنته ماذا فعلت حتى يغلق 
املطـار يف وجهها، حتـى ال تخرج ثلعلج يف 
أية دوثة؟!، أثيسـت 8ذه اثطفلة من اثبرش 
وتنتمي إىل 8ذا اثكـ ن؟ 8ل ضاقت األرض 

بهذه اثطفلة؟!. 
ها اثحديث معنا مراراً وتكراراً  حاوثت أُمُّ
و8ي تـذرف اثدم ع عىل تلـك اثطفلة اثتي 
ال ذنـب ثهـا سـ ى أنها مـن أبنـاا اثيمن 
املظلـ 2 املحارص، بعد جهـد جهيد تحدثت 
أمها بعبـارات املناوـدة وطلب املسـاعدة 
ممـن يحـارصون اث طن: نطلـب منهم أن 
يفك ا ثنا املطار حتى نسـتطيع نسـفر8ا 
اثخـارج؛ ألَنَّنا 8نا ما قدرنا نفعل ثها يشا، 
ثم ت اصل اثحديث: )إحنا إذَا ما سـفرنا8ا 
اآلن... 8ـي ال قـدر اثله... سـتم ت...( ثم 
واصلـت االنكباب عليها واثبـكاا، نعم ذثك 
8  جهد األب ين اثلذيـن عجزا ط ا8 أربعة 
وـه ر عن مداواة فلذة كبد8م أمرة، رغم 

املناودات منهما.. 
 حاوثنـا اثبحَث ومسـاعدَة 8ذه األرسة 
يف إظهار مظل ميتهـم إىل اثعاثم، ثكن دون 
جدوى ثم يتفاعل مـع تلك األرسة اثكريمة 

أحد مـن ُكــّل مدعيي اإلنسـانية وحق ق 
اثطفـل واإلنسـان، ظلـت اثطفلـة أمـرة 
تعانـي، تكافح ثلبقـاا، تلتقط أنفاسـها، 
وترجع آ8ـات وجعهـا، إنه األثـم واث جع 
اثـذي يعصف بقلبهـا اثصغـر، ُكــّل ذثك 
ومعها األب ان اثلـذان ال حيلة ثهما يف إنقاذ 
حياة طفلتهم أمـرة، ُكــّل ي 2 يمر عليها 
ويـزاد معها اث جـع واآلال2، مر أسـب عان 
وكأنهمـا سـن ن متتاثيـة يف حيـاة 8ـذه 
اثطفلـة أمـرة  األرسة، و8ـم يشـا8دون 
تذبـل ي ماً بعَد آخـر، وال منقذ ثهـا أَو من 
يسمع ثشك ى آالمها وبكاا8ا اثذي يطرق 
األسـماع اثتي غشـيها اثصمـم، ويف ثحظة 
اثصمـت املهيب رغم اثـرصاخ! تأذن اث قت 
باثرحيـل ثهـذه اثطفلة اثصغـرة اثجميلة 
دون أن تعـرف اثحياة ومـا فيها، ودون أن 
تعرف املجـر2 اثـذي زرع يف اث جع واآلال2، 
املجـر2 اثـذي قطـف حياتهـا قبـل اثيناع، 
ماتـت أمرة بل استشـهدت يف وطن يم ت 
فيه اثكار من أقرانها دون سابق إنذار مع 
سـبق إرصار وترصـد، ثتبقى وـا8دة عىل 
آالف اثجرائم اثتي تركب بحق 8ذا اث طن.. 
رحلـت اثطفلة أمـرة عن 8ـذه اثحياة 
وثم ترحل ذكرا8ـا وذكرياتها اثتي زرعتها 
يف اثنفـ س غصـة وجرحـا ثـن يندمل مع 

اثزمان.. 
ُدفنت جاة اثطفلة أمرة بج ار اثعرشات 
اثعـدوان األمريكـي  اثذيـن قضـ ا بفعـل 
اثسع دي يف إحدى مقابر اثعاصمة صنعاَا، 
يأتـي واثد8ا بعد يـ 2 ثزيارة قر8ـا يتل ا 

بج ار8ـا ما تيرس مـن اثُقـــْرآن اثكريم، 
حاوثنـا االقـرتاب منـه، حيـث وجدنـا أثَم 
اثفراق مرتسـماً عىل محيّاه، تنهمر دم عه 
وتتحرشج اثكلمة يف حلقه، يحاو8 كفكفة 
اثدم ع واالبتسامة إثينا.. ثكن دون جدوى 
فأثُم اثفـراق كبر واملصـاب عظيم، يف ذثك 
اثحني يحمد اثله ويشـكره عىل ُكــّل حا8، 
متذكـرا أوجاع اثكار مـن اثيمنيني، يتذكر 
ص ت أمرة ورصاخها؛ ألَنَّه يحسبه أنغاماً 
تطرب مسـامعه.. ث  عاوـت وتمّكنت من 
اثبقاا، يق 8 يف حدياه إثينا: ذ8ب إىل مبنى 
األمـم املتحدة يف صنعـاا واثتقيت بممالها 
منسق اثشـؤون اإلنسـانية وعرضت عليه 
حاثـة اثطفلـة أمرة، ناوـدته بمـا اّدع ه 
من إنسـانية يف إنقاذ حياة طفلتي، فرفض 
ُكــّل ما عرضت عليه، ثم يتجاوب معنا ثم 

يكلف نفسـه حتى باالتصـا8 أَو اثت اصل، 
وـعرُت حينهـا بأنهـم ال يحملـ ن ثنا أيَّ 
ماقا8 ذرة من إنسـانية، رجعـُت إىل منزيل 
مكسـ ر اثخاطر!! من أوثئـك اثبرش اثذين 
يدع ن كذبا وزورا بأنهم حماة اإلنسانية.. 
ي اصـل واثد8ـا اثحديـث: )رجعـت إىل 
اثبيـت وبقيت أتـردد عىل املستشـفيات يف 
اثعاصمـة، ثكـن حاثة أمـرة تزداد سـ ااً 
ويـزداد معهـا اثقهـُر بعـد أن عجزنـا عن 
علجهـا، تفاقمت حاثتها وضـاق صدر8ا 
وفجـأة ت قف تنفسـها وقلبها وجسـمها 
اثصغـر، غادرتنـا صغـرة اثبيـت وأمرة 
األرسة وبنت اثيمن اثتي فّضلت امل ت بعزة 
وكرامة، غادرتنا رسيعاً إىل بارئها ثتشـكَ  
إثيـه مـا فعلـت بنـا اثسـع دية واإلمارات 
وكل من تحاثـف معهم، خل 8ـا اآلن ترقد 

يف قر8ا.. ما ذنبهـا.. ما فعلت بكم..( 8نا 
ت قف املشـهد و8ـ  ينظر إىل قـر طفلته 
أمـرة، ويجهـش باثبـكاا.. ويقـ 8: 8ذه 
طفلتي.. وكـم غر8ا من أبناا 8ذه اث طن 
قـد مات، وغر8م سـيم ت بسـبب إغلق 
مطـار صنعـاا، بسـبب حصارنا بسـبب 
منعنا من حق قنا إذَا بيعترونا ناس..(. 

ماّلـت أمرة قصـَة طفلة يمنية سـلب 
روحها حصـار جائـر وعـدوان ظاثم عىل 
أبناا اثشعب اثيمني ألكاَر من أربع سن ات 
مت اصلـة يُقتل اثيمنيـ ن وتُباد طف ثتهم 
وتدّمـــر حياتهـم بكل ما تح يـه، ينفذه 
تحاثـف اثعـدوان واإلجرا2 بقيـادة أمريكا 
األرض  واإلمـارات ومرتزقـة  واثسـع دية 
ووـذاذ اثعاثم، عرشات اآلالف ُقتل ا؛ بفعل 
اثغارات املبارشة عىل منازثهم ومدارسـهم 
األرس  آالف  معايشـهم  وبـني  وأسـ اقهم 
أبيدت وتـرشدت وتيتم بقيـة أطفاثها، أما 
بغر املبارش فحدث وال حرج تتحدث وزارة 
اثصحة واثسكان عن م ت أكار من خمسة 
وثلثني م اطناً يمنياً ت ف ا نتيجة األمراض 
اثتي قضـت عليهم، كان مـن املمكن إنقاذ 
حيـاة اثكاريـن منهـم ثـ  تمّكنـ ا مـن 
اثخـروج ثلعـلج يف دو8 أُْخــــَرى، ثكـن 
اثحصـار وإغـلق املطـارات ومنهـا مطار 
صنعاا اثدويل تسبب يف اثقضاا عليهم ومن 
املمكـن أن يلقى اثكار من اثيمنيني املصر 
ذاته بفعـل تفاقم اثحـاالت ونقص اثكادر 
اثصحـي واثعلجـات واآلالت اثطبيـة اثتي 

ترفض ق ى اثعدوان إدخاثها ثليمن.. 

عندم� متوُت فلذُة كبدي �أم�مي �أت�أمل وال �أقدر �أعمل �شيء
ذل���ك ب��ع�����ٌض م��ن ح��دي��ث و�ل���د �لطفلة �أم����رة ع��ب��د�هلل 
�أب��ن���ء ���ش��رو�ح م���أرب،  �ل��ز�ي��دي ذ�ت �لثالثة �شهور م��ن 

�مل�شرة  ق��ن���ة  ع��ر���ش��ت  �أ���ش���ب��ي��ع  ت�����������ق�����������ري�����������ر�ً قبيل 
���ش��ح��ف��ي���ً 

حل�لة �لطفلة �أمرة، وهي بح�شن و�لده� �لذي ح�ول مر�ر�ً كفكفة دموعه 
حزن�ً على طفلته �لتي تع�ين من ت�شّوه َخْلقي يف �لقلب، �ن�شد�د يف �ل�شّم�م 
�الأذي��ن��ن،  يف  فتحٌة  عنده�  �الأمي���ن،  �لبطن  تكوين  ع��دم  �ل�شرف�ت  ثالثي 
فتحة بن �لبطينن، ت�شيق �شديد يف �ل�شم�م �لرئوي، وحتت�ج �إىل عملية 
جر�حية ع�جلة -بح�شب �لطبيب �ملخت�ض �لذي عر�شت عليه �حل�لة-، كم� 
يوؤكد �لطبيب �ملخت�ض �أن هذه �حل�الت تك�ثرت كثر� مع �لعدو�ن �ل�شعودي 
وب�نتق�ل  �ملتو��شل  �لق�شف  ب�َشبِب �خلوف من  �ليمن، وهو  �الأمريكي على 

�لكرمو�شوم�ت من �الأم �إىل �جلنن.. 

 : خاص 
 يف ظـل اسـتمراِر تحاثُِف اثعدوان 
األمريكي اثسع دي يف إمعانه بحصار 
اثيمنيني جـ اً وبراً وبحـراً إلماتتهم 
ج عاً وحصـاراً إىل جانـب آثة اثقتل 
اثتي يسـتخدمها  واثدمار اإلجرامية 
ثقتل األبرياا ي ميـاً، فارقت اثطفلة 
أمرة عبداثله اثزايـدي اثحياة، أمس 
االثنني، بعد معاناة مريرة مع املرض 
»ضعـف يف صمامات اثقلب« ورصاع 
إنسـاني مع تحاثـف اثعـدوان اثذي 
رفـض اثسـماح ألرستهـا باثسـفر 

ثعلجها خارج اثيمن. 
اثطفلـة أمـرة اثزايـدي املنتمية 
ملديريـة رصواح بمحافظـة مـارب، 
ضحيٌة أُْخـــَرى سقطت بني مفكي 
مقص تحاثف اثعدوان، حيُث أصيبت 

بأمـراض يف اثقلـب بفعـل اثقنابـل 
اثعنق دية اثتي رمتها أيادي اإلجرا2، 
وفارقت اثحيـاة إثر اثحصار ورفض 
اثعدوان نقلها ثلخارج ثتلقي اثعلج. 
ويف اثسـياق، أوضح مدير مديرية 
رصواح مرعي اثعامري أن اثسـلطة 
املحليـة تقدمت بطلـب ملكتب األمم 
ألرسة  ثلسـماح  بصنعـاا  املتحـدة 
اثطفلـة أمـرة اثزايـدي بنقلهـا إىل 
خـارج اث طن ثلعلج نظـرا ثحاثتها 
اثصحية اثحرجة وفقا ثقرار األطباا 

يف مستشفيات صنعاا. 
وأكد يف ترصيحـات ث كاثة األنباا 
اثيمنيـة سـبأ، أن تحاثـف اثعـدوان 
رفض طلب األمم املتحدة باثسـماح 
بسـفر اثطفلـة أمـرة اثتـي تعاني 
من ضعـف بصمامات اثقلـب جراا 
اثقنابل اثعنق دية واثغازات اثسـامة 

اثتـي أثقا8ـا اثعـدوان عـىل مديرية 
رصواح. 

واعتـر اثعامـري، وفـاة اثطفلة 
أمـرة وصمـة عـار يف جبـني األمم 
املتحـدة اثتي فشـلت يف إنقـاذ حياة 
آالف  حيـاة  وكـذا  أمـرة،  اثطفلـة 
املرىض اثيمنيني اثذيـن ت ف ا نتيجة 
إغلق تحاثـف اثعدوان ملطار صنعاا 

اثدويل يف 8 أغسطس 22016. 
وحصلـت صحيفـة املسـرة عىل 
ص ر ثلطفلة أمرة وـهيدة اثعدوان 
واثحصار، تظهر فح صاتها اثطبية 
وعلجها بمشـايف اثعاصمة صنعاا، 
حتى انتهـى املطاف بها ثتدفن تحت 
تـراب اث طـن، وتك ن وـا8دًة عىل 
مجرمني سـ ف يُسـأث ن غداً »بأي 
ذنب قتلت«، فتجيب عليهم »ثم نكن 

مع اثخائنني واثخانعني«
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 : المهرة 
جـّدد أبناُا منطقة نشـط ن باملهرة 
مطاثبتَهـم برحيل االحتل8 اثسـع دي 
مينـاا  مـن  وميليشـياته  ومرتزقتـه 
نشـط ن املينـاا اث حيـد يف املحافظـة 

وبقية املناطق واملديريات. 
جـاا ذثـك خـل8 وقفـة احتجاجية 
نّظمهـا، أمـس، اثعـرشاُت مـن أبنـاا 
نشـط ن ثلتنديد باثت اجـد األجنبي يف 
منطقتهم ووقف االستحداثات اثجديدة 
ثلحتـل8 اثسـع دي ومحاوالتـه إثارة 
اثف ىض واثتخريب من خل8 اسـتقدا2 

جن بيـة  محافظـات  مـن  مرتزقـة 
أُْخـــَرى. 

اث قفـة  يف  املشـارك ن  وعـّر 
ثـكل  رفضهـم  عـن  االحتجاجيـة 
االنتهـاكات اثتـي يقـ 2 بهـا االحتل8 
اثسـع دي يف املهرة من خل8 استحداث 
يف  واالسـتمرار  جديـدة  معسـكرات 
اثسـيطرة عىل ميناا نشـط ن، مبينني 
أن اثت اجـد اثسـع دي يف املينـاا خطٌر 
عىل املنطقة واثحركة اثتجارية ثلميناا. 
وطاثب املحتجـ ن برسعة رحيل ما 
أسم 8ا املليشـيا واثعصابات املسلحة 
اثتي تتلقى أوامَر8ا من مندوب االحتل8 

باكريـت  راجـح  واملرتـزق  اثسـع دي 

اثريـاض،  املعـنّي مـن قبـل  املحافـظ 

االعتصامـات  اسـتمرار  مؤّكـــديـن 

اثشعبيّة اثسـلمية اثتي تشهد8ا املهرة 

حتى رحيل االحتل8 وأدواته ومرتزقته. 

وكانـت ثجنـة اعتصا2 أبنـاا املهرة 

دعت، أمس األو8 يف بيان رسمي جميع 

أبناا املحافظة إىل املشاركة ي 2 اثجمعة 

اثقـاد2 يف اث قفـة االحتجاجية ثتجديد 

مطاثبتهـم برحيل االحتل8 اثسـع دي 

وطـرد املرتزق باكريـت وتطهر8ا من 

ُكــّل املرتزقة واثعصابات املستأجرة. 

 : شبوة 

اإلماراتـي  ثلحتـل8  اثعسـكري  اثتصعيـِد  إطـار  يف 
ومرتزقته يف محافظة وـب ة اثهادف إىل بسط اثسيطرة 
اثكاملـة عىل جميع منابـع اثاروة وحقـ 8 اثنفط، عار 
م اطن ن، أمس عىل جاة مسـئ 8 عسكري يف ما يسمى 
اثل اا و1 مشاة جبي اثتابع ثحك مة اثفاّر 8ادي مقت الً 

يف املحافظة. 
وقاثت مصادر محلية يف وب ة إن م اطنني عاروا عىل 
ُجاة اثعقيد املرتزق محسـن اثصبيحي -ركن االتصاالت 
يف مـا يسـمى اثل اا و1 مشـاة جبـي اثتابع ملا يسـمى 
املنطقة اثعسـكرية اثااثاة يف مأرب واثتي تسيطر عليها 
حك مـة اثفـاّر 8ادي وحـزب اإلصلح املرتـزق، مقت الً 

داخل سـيارته ن ع صاث ن يف منطقة اثصفراا بمديرية 
بيحان. 

وأوضحت املصادر أن امل اطنني أبلغ ا قيادات املرتزقة 
يف املحافظة، مرجحة وق ف ميليشـيا ما يسـمى اثنخبة 
عمليـة  وراا  اإلماراتـي  ثلحتـل8  اثتابعـة  اثشـب انية 
االغتيا8، وذثك ضمن مخّطط طرد اثفاّر 8ادي ومرتزقته 
من املحافظات اث اقعة تحت سيطرة االحتل8 اإلماراتي. 
وكانت محافظة وـب ة قد وـهدت األسـب ع املايض 
ت تراً مسلحاً واوتباكات عنيفة بمختلف أن اع األسلحة 
اثاقيلـة واملت سـطة واثخفيفة اسـتمرت ألسـب ع بني 
اثقـ ات اثتابعـة ثحك مة اثفـاّر 8ادي وحـزب اإلصلح 
وبني مليشـيا وعصابات االحتل8 اإلماراتي يف ما يسمى 

اثنخبة اثشب انية. 

 : عدن 
كشف م ّظف  اثهيئة اثعامة ثتنظيم 
وـؤون اثنقل اثري يف مدينـة عدن عن 
تعرضهم ثتعسفات وابتزاز ومضايقات 
االحتـل8  قبـل  مـن  مسـتمر  بشـكل 
اإلماراتـي وميليشـياته املسـلحة فيما 

يسمى اثحزا2 األمني. 

ويف بيـان صـادر عن م ظفـي 8يئة 
اثنقل اثـري بعدن، أّكــــدوا محاوالت 
ُكـــّل  ترسيـح  ومرتزقتـه  االحتـل8 
اثعاملـني واسـتبداثهم بآخرين يتبع ن 
ما يسمى املجلس االنتقايل اثذراع األيمن 
ثلحتـل8، م ضحـاً بـأن ميليشـيا مـا 
يسـمى اثحزا2 األمني أوقفت املحّصلني 
وطردتهـم ومنعتهـم مـن أداا مهامهم 

يف عـدة نقـاط بمدينـة عـدن، ُمشـراً 
امل ظفـني  مـن  اثعـرشات  تعـرض  إىل 
باثتهديدات واثتصفية واالعتقا8 يف حا8 

عادوا ثلعمل. 
أن  اثهيئـة  يف  مصـادر  وأّكــــدت 
اعتقلـ ا  اإلماراتـي  االحتـل8  مرتزقـة 
اثي مـني املاضيـني َعَدداً مـن املحصلني 
يف 8يئـة اثنقـل اثـري بنقطتـي اثعلـم 

اثتحصيـل،  مـن  ومنع 8ـم  واثربـاط 
م ضحة أن ما يسـمى املجلس االنتقايل 
اثتابع ألبـ  ظبي بـدأ بترسيح م ظفي 
اثهيئة واسـتبداثهم بم اثـني ثه يف إطار 
مخّططاته اثرامية ثلسيطرة عىل جميع 

املؤّسسات واملقرات اثحك مية. 
وأضافت املصادر أن عصابة االحتل8 
أوقف ا رواتب اثكار من اثعما8 يف اثهيئة 

اثذين فقدت أرس8م مصدر8ا اث حيد يف 
اثعيش، محملة ما يسمى اثحزا2 األمني 
املسؤوثيَة اثكاملَة جراا 8ذه االنتهاكات 
اثتـي من وـأنها إقصاُا وحرمـان أكار 
مـن 200 م ظـف من رواتبهـم، نا8يك 
عن ضياع املـ ارد اثعامـة وتح يلها إىل 
8يئة خاصة تعـ ُد باثنفع عىل االحتل8 

ومرتزقته فقط. 

 : تعز 
نّظم أبناُا وقبائُل مديريتي خدير وصر 
املـ اد2 بمحافظة تعـز، أمس األحد، وقفة 
قبليـة مسـلحًة؛ تنديـداً بجرائـم اثعدوان 
األمريكي اثسع دي اإلماراتي بحق املدنيني 
كان  واثتـي  اثيمنـي  اثعشـب  أبنـاا  مـن 
آخر8ا جريمة اسـتهداف منز8 امل اطن / 
َعبداثق ي اثكندي يف منطقة ورزان اثتابعة 
ملديريـة خديـر بمحافظـة تعـز اثجمعـة 
املاضية، َما أَدَّى إىل استشهاده وسبعة من 

أفراد ارسته. 
اثتـي حرض8ـا مسـؤوث   اث قفـة  ويف 

وممالـ  اثسـلطة املحلية وأنصـار اثله يف 
املديريـات وعـدد من اثشـخصيات األمنية 
واالجتماعيـة واث جا8ية وجمع غفر من 
امل اطنني، أعلن اثحارضون اثنفرَ اثعا2 إىل 
اثجبهات، مؤّكـــدين اسـتمراَر8م يف دعم 
ورفد اثجبهات باملا8 واثرجا8 حتى تحقيق 

اثنرص وتحرير كافة األرايض اثيمنية. 
وحّمل املشارك ن تحاثَف اثعدوان واألمم 
املتحدة ومجلَس األمن املسؤوثيَة عن كافة 
اثجرائم اثتي يرتكبها اثعدوان بحق األبرياا 
مـن أبناا 8ـذا اثشـعب مؤّكـــديـن أنها 
جرائم حرب ال تسـقط باثتقاد2 وسـينا8 
مرتكبيها جزائهم اثعاد8 عاجلً أ2 آجلً. 

 وأوـار املشارك ن إىل أن جرائم اثعدوان 
بحق اثشـعب اثيمني وتماديَه يف استهداف 
املدنيني ثـن يانيَهم عن م اصلة اثسـر يف 
درب اثجهاد واثدفـاع عن األرض واثعرض 
اثيمنـي،  اثشـعب  أبنـاا  وعـزة  وكرامـة 
مت عدين قـ ى اثعـدوان واملرتزقة باث يل 

واثنكا8. 
وجـّدد املشـارك ن اثعهَد ثله ورسـ ثه 
واثابـات  اثصمـ د  بم اصلـة  واثقيـادة 
واثتحـّدي ودعـم ورفـد اثجبهـات باملـا8 
واثرجا8 واثسلح حتى يتحّقــق، سائلني 
امل ىل اثرحمة ثلشـهداا واثشـفاا ثلجرحى 

واثنرص ثلمجا8دين. 

أخبار

املهرة.. أبناء »نشطون« ينّددون باالستحداثات العسكرية 
لالحتالل السعودي يف امليناء الوحيد باملحافظة 

اغتيال مسئول عسكري مواٍل لحكومة الفاّر هادي على 
أيدي ميليشيا االحتالل يف شبوة

في إطار مخّططاته الرامية للسيطرة على جميع المؤّسسات والمقرات الحكومية جنوب اليمن:
عدن: االحتالل اإلماراتي يستحوذ على هيئة النقل الربي ويسّرح 200 من موظفيها 

تعز: قبائل خدير وصرب املوادم ينّددون بجرائم العدوان ويعلنون 
النفري العام للرد عليه

تحالف العدوان يرفض السماَح 
لطريان اليمنية بالهبوط يف مطار 

عدن قادمة من القاهرة 
 : عدن 

معانـاُة  يـ 2  بعـد  ي مـاً  تتزايـُد 
املسـافرين اثيمنيـني عر مطـار عدن 
اثـدويل اثذي يشـكُِّل املـرىض غاثبيتَهم 
غـر  واإلجـرااات  اثتعسـفات  جـراا 
تحاثـف  يمارسـها  اثتـي  اإلنسـانية 
اثعدوان، يف انتهاٍك صارٍح ثكل امل اثيق 
واملبـادئ اثدوثيـة اثتي تُعنَـى بحق ق 

اإلنسان. 
ويف جديـد تلـك االنتهـاكات، رفض 
تحاثـف اثعـدوان، أمس االثنـني، منح 
اثيمنيـة  اثج يـة  اثخطـ ط  رشكـة 
ترصيحـاً ثهبـ ط إحـدى طائراتها يف 
مطـار عدن تحمـل عىل متنهـا املئات 
اثقادمـني  اثيمنيـني  املسـافرين  مـن 
من مطـار اثقا8رة اثـدويل أغلبهم من 

اثحاالت املرضية. 
اثخطـ ط  يف  مصـادر  وأوضحـت 
اثيمنية أن اثطائرة اثتي منعها تحاثف 
اثعـدوان مـن اثهب ط يف مطـار عدن، 
أمس االثنني، 8ي اثطائرة اثبديلة اثتي 
أعـادت مسـافرين عاثقـني يف مطـار 
اثقا8رة بعـد تعرض أُْخــــَرى ثخلل 
فني، أمس األو8 األحد عقب دقائَق من 

اإلقلع من مطار اثقا8رة إىل عدن. 
وبحسب املصادر فإن رفَض تحاثف 
اثعدوان منَح ترصيـح 8ب ط ثلطائرة 
ثليمنيـة يأتـي اسـتمراراً ثلنتهاكات 
امل اطنـني  تطـا8  اثتـي  واثتعسـفات 
املحافظـات  مـن جميـع  املسـافرين 
اثيمنيـة عر مطار عـدن اثدويل اث اقع 

تحـت سـيطرة االحتـل8 اإلماراتي يف 
ظل استمرار دو8 اثعدوان إغلق مطار 
صنعـاا اثدويل حتى اثلحظـة، و8  ما 
ضاعف من معاناة أبناا اثشعب اثيمني 
خص صـاً املرىض اثذين يتكبدون عناا 
اثسـفر ملسـافات ط يلة بـراً من أجل 
اثسـفر ثلخارج عر عدن، فيما يفارق 
اثكار من املرىض اثحياة قبل وص ثهم 
إىل مدينـة عدن أَو داخـل صاثة املطار 
بانتظار إذن تحاثف اثعدوان اثسـماح 

ثهم باملغادرة. 
وأوـارت املصادر إىل أنـه وبعد أكاَر 
مـن 12 سـاعة مـن انتظـار اثـركاب 
واملسـافرين يف مطار اثقا8ـرة، طيلَة 
أمـس األو8 األحـد، تمّكنـت اثخط ط 
اثيمنيـة، أمـس االثنـني، مـن ت فـر 
طائـرة بديلة؛ ثنقلهـم إىل مطار عدن، 
ثكن االحتـل8َ اإلماراتي رفض منَحها 
ترصيحاً باثهبـ ط يف املطار، مبينًة أن 
أبـ  ظبي 8ي مـن تق ُد زمـا2 األم ر 
يف املحافظـات اثجن بية و8ي صاحبُة 
اثكلمـة األوىل واألخـرة يف ظـل غياٍب 
كامـٍل ثحك مـة املرتزقـة اثقابعـة يف 
فنـادق اثريـاض ثلعـا2 اثخامس عىل 

اثت ايل. 
ويسـيطُر االحتـل8ُ اإلماراتـي عىل 
مطـار عدن اثدويل بعد أن أصبح خارج 
سـيطرة حك مة اثفاّر 8ادي تََمــاماً 
اثجب انـي  املرتـزق صاثـح  باعـرتاف 
وزيـر اثنقل يف حك مـة اثفنادق خل8 

ترصيحات سابقة ثه. 

مؤّسسة الشعب تطلق مسابقة يف 
الفن التشكيلي لطالب جامعة إب

 : إب 
أطلقـت مؤّسسـُة اثشـعب االجتماعيـة ثلتنميـة، أمس 
االثنني، مسـابقًة يف اثفن اثتشكيي ثطلب جامعة إب، ضمن 
فعاثيـات األسـب ع اثاقايف اثذي تنظمه املؤّسسـة يف جامعة 

إب. 
ويف حفل اإلطلق اثذي وهدته قاعُة معرض اثفن اثتشكيي 
»أنا اثيمني« يف كلية اثقان ن، أَوضح مديُر اثرامج واملشاريع 
يف مؤّسسـة اثشعب محمد ع اض أن تنفيذَ املسابقة يف إطار 
األسـب ع اثاقـايف اثجما8ري اثـذي تنّظمه املؤّسسـُة يمال 
رسـاثًة واضحة ثلخارج يف إبـراز مظل مية اثشـعب اثيمني 
من خل8 فن اثريشـة واألث ان، مبيناً أنه يشارُك يف املسابقة 
اثتي تسـتمر أربعة أيا2 10 رسامني تشـكيليني من مختلف 
كليات اثجامعة تم اختيار8م وترويحهم ثلمشاركة من قبل 
جامعة إب، مشـراً إىل أنه سـيتم خل8 اثيـ 2 اثرابع اختيار 
اثل حة اثفائزة من قبل ثجنة اثتحكيم وتكريم اثفائز من قبل 

مؤّسسة اثشعب االجتماعية ثلتنمية. 
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نائب المدير التنفيذي لمؤّسسة ُبنيان التنموية أحـــــمـــد الكبسي في حوار خاص لصحيفة المسيرة: 
املؤّسسات اإلغاثية املحلية تتحرك بدافع إنسانـــــــي وطني بينما الدولية تحول مسارها وأهدافها

 : حاوره: فاروق علي 

 
- بداي��ة.. ُأس��تاذ أحمد مؤّسس��ة 
ُبني��ان التنموية ش��كلت أك��ر روافع 
العم��ل اإلنس��اني املحلي��ة من حيث 
الت��ي  التنموي��ة  اإلغاثي��ة  األعم��ال 
تنفذها منذ سنتني حتى أنها نافست 
يع��ود  وال��كالم  الدولي��ة  املنظم��ات 
لبعض املراقبني وكذلك املس��تفيدين 

منها.. ما حقيقُة هذا الكالم؟ 
بسـم اثلـه اثرحمـن اثرحيـم.. أوالً 
املقارنـُة بـني املؤّسسـة واملنظمـات 
اثدوثية غـر منطقية؛ كـ ن املنظمة 
بينمـا  اثذاتـي،  اثدعـم  عـىل  تعتمـُد 
املنظمـاُت اثدوثية تتلقى مباثَغ طائلًة 
2ُ من  من املسـاعدات اثدوثية اثتي تُقدَّ
املجتمع اثدويل، ثكن باثطبع مؤّسسـُة 
بُنيـان بذثت جهـ داً جبـارة يف اثعمل 
اإلغاثـي واثتنمـ ي عـىل اثرغم قرص 
اثفرتة اثزمنية ثتأسيسها، فقد قدمت 
املؤّسسـُة أكاـَر مـن 200 أثـف سـلة 
غذائية ضمـن مرشوع واحـد ثعملها 
اإلغاثـي منذ انطلقهـا، َوثديهـا عدُة 
مشـاريَع مختلفٍة تنم يـة منها عىل 
سـبيل املاا8 مرشوع إطعا2 ومرشوع 
يغطـي  اثـذي  اثتعفـف  مـن  أغنيـاا 
احتيـاج 36 أثـف أرسة بشـكل ي مي 
يعاد8 150 أثف نسمة تقريباً، و8ناك 

عمل تنم ي يعتمـد عىل تح يل اثفرد 
من مسـتفيد ينتظر املسـاعدة إىل فرد 
يغطـي احتياجاتـه بشـكل مسـتدا2 
مـن خل8 دعمـه عىل سـبيل املاا8 يف 
مجا8 اثزراعة واالستفادة من األرايض 
اثصاثحة ثلزراعة وتشجيع اثصناعات 
اثيدويـة واثحرفيـة، ونحـن ال نريـُد 
اإلسهاَب يف اثحديث عن دور املؤّسسة؛ 

ألَنَّنا سنرتك ذثك ثلميدان. 

- خالل األيام املاضية حدث إشكال 
ب��ني برنامج الغ��ذاء والس��لطات يف 
صنع��اء عّلق الرنامج عل��ى إثر ذلك 
بش��كل جزئي عمله نتيجة تمس��ك 
الس��لطات بضرورة الت��زام الرنامج 
بتقدي��م مس��اعدات س��ليمة وغ��ر 
ه��ذه  إىل  تنظ��رون  كي��ف  تالف��ة.. 
الخط��وة م��ن قب��ل برنام��ج الغ��ذاء 
العامل��ي؟ وم��ا أبعاده��ا عل��ى الوضع 

اإلنساني؟ 
نأَسُف الستغل8 اث ضع اإلنساني يف 
أبعاد سياسية، س اا من قبل برنامج 
اثغـذاا اثعاملي أَو غره مـن املنظمات 
اثدوثيـة؛ ك ن 8ـذه املمارسـات تؤثُر 
عىل املحتاجني يف مختلف املحافظات، 
ونجدد املطاثبَة ِبرضورة تحييد اثعمل 

اإلنساني عن دائرة اثرصاع. 

- كمؤّسسة إغاثية وتنموية تعمل 

يف البيئة التي يش��تغل فيها برنامج 
الغذاء.. ما نسبة امليزانية التشغيلية 
من حجم امليزانية الكلية للمؤّسسة؟ 
وما مدى واقعية امليزانية التشغيلية 
لرنام��ج الغذاء العامل��ي التي تتجاوز 

ربع مبلغ املساعدات؟ 
باثنسـبة ثلميزانيـة اثتشـغيلية يف 
برامجنـا اإلغاثيـة فـإن أكـرَ نسـبة 
بلغـت %7 و8ي تقتـرص عىل برنامج 
إطعا2 و8ـذا رقم قيايس يعـ د إىل أن 
اآلثية اثتنفيذية ثلمرشوع واثتي كانت 
تقتيض إيصا8 املسـاعدات إىل ُكــــّل 
بيت مسـتفيد من 8ذا املرشوع، حيُث 
ثم تكن 8ناك ط ابرُ ثلمستفيدين وال 
ازدحـا2، و8ـذه امليزانيـُة إذَا ما تمت 
مقارنتهـا بنظراتهـا مـن املنظمات 

اثدوثية فهي نسب بسيطة جداً. 
 و8ناك مشاريُع امليزانية اثتشغيلية 
ال تتجـاوز فيهـا %2، وثلعلم باثيشا 
فـإن اثنفقات اثتشـغيلية ثلمؤّسسـة 
بشـكل كي بما فيها امليزانية املتعلقة 
وحقيقـة   ،5% بلغـت  باثتأسـيس 
نحـن ُصدمنـا بحجـم املباثـغ اثتـي 
تُرَصُد كميزانيات تشـغيلية يف معظم 
املنظمات اثدوثية وعىل رأسها برنامج 
اثغـذاا اثعاملـي فإنهـا ضخمـة جـداً 
وتضـع اثكارَ مـن اثتسـاؤالت: يف ما 

ترُصف وملا ُكــــّل 8ذا اثعبث؟!. 

- استنادًا إىل األموال التي ترصدها 
املنظم��ات الدولية إلغاث��ة اليمنيني، 
ه��ل نس��تطيع الق��ول إن املنظماِت 
الدولي��َة تق��وُم بواجباته��ا اإلغاثي��ة 
بحي��ث تصُل إىل ُك����ّل املحتاجني يف 

جميع املناطق؟ 
عنـد دراسـِتنا ثحجـم االحتيـاج يف 
ُكـــــّل املناطق عىل مسـت ى اثيمن 
الحظنـا أن بعـَض املناطـق ثـم تحَظ 
با8تما2 املنظمات اثدوثية أَو تشملها 
املساعدات س اا بقصد أَو بغر قصد، 
وباثتـايل كان اث اجب علينا مسـاعدة 
طريـق  عـن  سـ اا  اثنـاس،  8ـؤالا 
ـل8 اثغذائية أَو عن طريق اثتنمية  اثسِّ
املجتمعيـة؛ ألَنَّنـا نؤمـن بـأن اإلغاثة 
8ي عبارٌة عن مسـكنات آنية وثيست 
حلـ الً، وكان يجـُب أن يقـد2 اثعلج 
وثألسـف جميـع املنظمـات اثدوثيـة 
سـيما  املسـكنات،  8ـذه  مـن  زادت 

املناطـق اثزراعيـة حتى وصـل اثحا8 
إىل اإلدمـان، حيث اسـتمر 8ـذا اثحا8 

سنتني. 
 وبعـد ُكـــــّل 8ـذا، بتنا نسـمع 
عن تعليـق ثلمسـاعدات اثغذائية من 
قبـل املنظمـات و8ـذه اثخطـ ُة تارُ 
اثكارَ من اثتساؤالت، و8نا نق 8 بأن 
اثعمل اإلغاثي يفرتض أن يسـتمر ملدة 
ستة أوـهر فقط ويتح 8 بعد ذثك إىل 
اثعمل اثتنمـ ي أَو أن تعمل املنظماُت 
باثتـ ازي مـع اثعمـل اإلغاثـي عملً 

تنم ياً. 

- تقول ب��أن املنظمات الدولية لم 
تص��ل إىل بع��ض املناطق س��يما يف 
خط��وط الن��ار.. مل��اذا برأيك ل��م تؤدِّ 
بع��ُض املنظم��ات الدولي��ة وظيفَتها 
كم��ا يج��ب؛ ملس��اعدة ه��ؤالء الناس 
وهم أكثُر من تنطبق عليهم ش��روُط 

املساعدات؟ 
ربمـا تك ُن ثهم أ8ـداٌف معينٌة من 
تقديم املساعدات، ثكن نحن ننطلق يف 
تقديم املسـاعدات من منطلق وطني، 
ودوافعنـا أكار، كمؤّسسـة وطنية ما 
يهمنـا 8  مسـاعدة امل اطـن اثيمني 
منطقـة  يف  إغاثيـة  أعمـاالً  ونفذنـا 
اثسـاحل يف املناطق املحارَصة، وكذثك 
يف ميـدي وتعـز وعبـس ويف اثجـ ف 
وصعـدة وكار من املناطق اثسـاخنة 
ـٌل إغاثـي رسيـع، وكنا  كان ثنـا تدخُّ
ن صل املساعدات إىل بي ت املحتاجني؛ 
خ فـاً عليهـم مـن االسـتهداف أثناا 
محاوالتهم اث ص 8 إىل مناطَق ت زيع 
املسـاعدات؛ وحفاظاً عـىل كرامتهم، 
وقد تعرضت بعُض ط اقمنا ثلقصف، 
واثحمـد ثلـه ثم تكـن 8ناك خسـائُر، 
و8ـذا مـا ثـم يحصـل مـع املنظمات 

اثدوثية مطلقاً. 

- هن��اك ف��روٌق كبرٌة ب��ني بعض 
املنظمات الدولي��ة وبعض املنظمات 
الوطني��ة بحيث أن بع��َض املنظمات 
الوطني��ة تتميَّ��زُ بُس��رعة تدخالتها 
الت��ي  الدولي��ة  املنظم��ات  بعك��س 
��ُج بالدراس��ات امليدانية، بينما  تتحجَّ
ق��د يم��وُت الن��اُس يف انتظ��ار آلي��ة 
توزيع معينة.. ما مدى منطقية هذه 

الحج؟ 

نحن مع اثدراسات وثكن اثدراسات 
تعتمـُد عىل ن عيـة املـرشوع، فهناك 
دراساٌت عاجلٌة كاالستجابة اثطارئة، 
فباثنسبة ثنا يف مؤّسسة بُنيان تحتاُج 
ثتدخـل رسيع، فامل اطـن ال يمكن أن 
ينتظر حتى يم َت يف انتظار استكما8 
اثدراسـة، وعليه يجُب أن تك ن 8ناك 
دراسـاٌت رسيعة أوثية، بحيث ال يجُب 
أن تك َن ذريعـًة ثتأخر تقديم اثع ن 
إعـادة  يمكـن  وبعد8ـا  ثلمسـتفيد، 
اثدراسـات ثلمشاريع اثتنم ية ط يلة 
األمد نحن كمؤّسسة وطنية ثدينا ثقة 
كبرة من قبـل املجتمع؛ وثذثك يخرج 
اثكار من املتط عني يتبع ن املؤّسسة 
و8م يت ثـ ن عمليَة اثت زيع، و8ذا ما 
سـّهل عمَلنـا؛ وثذثـك حققنـا نجاحاً 

كبراً. 

- ب��ني الفين��ة واأُلْخ�����َرى األجهزة 
املعنية تكتشف الكثَر من املساعدات 
التالف��ة وغ��ر صالحة لالس��تهالك 
اآلدم��ي.. إىل أي م��دى إمكانية تلف 
ه��ذه الكمي��ات؟ وه��ل س��بق تل��ف 
كمي��اٍت م��ن املس��اعدات لديك��م يف 

املؤّسسة؟ 
األوث يـُة  بُنيـان،  يف  ثنـا  باثنسـبة 
ثدينا ثلمنتـج اث طني وكذثك صلحية 
8ذه املـ اد قريبة اإلنتـاج، نحن نق 2 
باثفحـص واثتأّكــــد مـن صلحية 

للحروب كثٌر من �لتج�ر ي�شتغلونه� لزي�دة مك��شبهم على ح�ش�ب ع�مِة 
�لن��ض  على معظم  تبدو غريبًة  ال  �حل��روب  عب�رَة جت�ر  �أن  فمع  �لن��ض، 
معرفَة  ج�زم�ً  يعتقُد  �جلميع  كون  تعريُفه�؛  �أَو  �شرُحه�  �ل�ش�ذجة  ومن 
ذلك �إاّل �أن م� يلتب�ض على �لن��ض معرفة هوؤالء �ملت�جرين �لذين ال تزدهُر 
�إىل  ينق�شمون  ه��وؤالء  لكن  �لفقر�ء،  و�آالم  �ل��دم  م�ش�بح  �إاّل على  �أرب�ُحهم 
نوَعن فمنهم َمن ال ُيخِفي تلك �لتج�رة ويعمُل يف و�شح �لنه�ر، و�لق�شم 
�الآخر يتمّثُل يف �ملز�يدين مبع�ن�ة �لن��ض و�مل�شتغلن حل�جي�تهم ويرفعون 
�شع�ر�ٍت يف ظ�هره� م�ش�عدة �ملت�شررين وتقدمي �لعون لل�شح�ي�، وهذ� 
�حل�ل ينطبق على بع�ض �ملنظم�ت �لدولية �لع�ملة يف �جل�نب �الإن�ش�ين. 
مب�لَغ  ر�شُد  يتم  �لعدو�ن،  ج��ر�ء  �ليمنين  �شنو�ت مبع�ن�ة  �أرب��ع  ومنذ 
م�لية �شخمة للم�ش�عد�ت من قبل �الأمم �ملتحدة �إاّل �أن �أثَر هذه �الأمو�ل 
ال ين�شجم مع حجمه�، �إذ يتم �إهد�ُره� ب�شكل يجعل هذه �ملنظم�ت �شمن 
د�ئرة جت�ر �حلروب، و�إاّل م� �لذي يف�شُر ��شتقد�َم برن�مج �لغذ�ء �لع�ملي 
�شحن�ٍت من �لغذ�ء �ملنتهي �ل�شالحية �أَو �لذي يو�شك على �النته�ء ومن 
�أنه -�أي برن�مج �لغذ�ء �لع�ملي- يرد على �شغوط  م�ش�در م�شبوهة حتى 
�إتالفه�،  �شيتوىل  ب�أنه  �لت�لفة  �مل�ش�عد�ت  لهذه  �لر�ف�شة  �ملعنية  �جله�ت 
وك�أنه يرى يف �ليمن مب�أ�ش�ته� مكبَّ نف�ي�ت ال �أكرَث، عو�ش�ً عن ��شتهت�ره 
هذه  رب��ع  �أك��رَث من  �أن  �إىل  �إ�ش�فة  �نتظ�ره�،  يف  ك�نو�  �لذين  ب�جل�ئعن 
�لت�شغيلية  �لربن�مج  مليز�نية  تذهب  �الإغ�ثة  الأعم�ل  �ملخ�ش�شة  �الأم��و�ل 

�ل�شرورية. 
تلك  ُك����ّل  و�أم���م  �الإغ�ثي  �لعمُل  به�  يتم  �لتي  �لكيفية  ولالطالع على 
�حلق�ئق ح�ولن� �لوقوف على طبيعة �لعمل �الإغ�ثي يف نف�ض �لبيئة �لتي 
�إ�شد�ر �الأحك�م، حيُث  يعمل فيه� برن�مج �لغذ�ء؛ كي نكون من�شفن يف 
�لكب�شي،  �أحمد  �لتنموية،  ُبني�ن  ملوؤ�ّش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  بن�ئب  �لتقين� 
�لتي  �لف�ش�د  للتربير حل�لة  ي�شرده�  �لتي  �لغذ�ء  برن�مج  و�أوردن��� حجج 

يغرق فيه�. 
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نائب المدير التنفيذي لمؤّسسة ُبنيان التنموية أحـــــمـــد الكبسي في حوار خاص لصحيفة المسيرة: 
املؤّسسات اإلغاثية املحلية تتحرك بدافع إنسانـــــــي وطني بينما الدولية تحول مسارها وأهدافها

8ـذه امل اد يف املخـازن، وأذكر 8نا أننا 
كنـا بصـدد رشاا كميـة مـن اثقمح 
ثكننا تفاجأنا بأن 8ـذه امل اد ثم يتبقَّ 
عـىل صلحيتها سـ ى سـتة أوـهر، 
وكنا سـنق 2 بت زيعها بعد أسب عني 
ثكننا أرجعنا8ا؛ ألَنَّه اثفرتة اثصلحية 

املتبقية قصرة
ثتسـليم  عراقيـُل  تحـدث  َوقـد   ،
8ـذه املسـاعدات نتيجـة اثحصـار أَو 
اثحرب سـيما أنه قد سـبق استهداف 
مخازننا..، واسـتبدثنا8ا بم اد حدياة 
اإلنتاج بعد فحصها من قبل أخصائي 
اثتغذيـة اثتابعـني ثنـا، أمـا باثنسـبة 
ثلمنظمات اثدوثية ال نعرف األسـباب 
اثتي تقف خلـف تلف امل اد اثغذائية يف 
مخازنهـا وال نجد أي عـذر قد يعفيها 
من املسؤوثية سـيما أن ثديهم قدراٍت 
وإمكانياٍت كبرًة جداً عرشات أضعاف 
مـا نمتلكـه، وباثتايل تقع املسـؤوثية 
عـىل اثجهات املختصـة يف منع دخ 8 
8ذه املـ اد إاّل بعد فحصها وإبراز ذثك 
ثلرأي اثعا2 وأن يكـ ن 8ناك وض ح، 
حيـث تتـم دعـ ُة منظمـات املجتمع 
ووسائل اإلعل2؛ ثلطلع عن كاب عىل 
حقيقة األمر وعن أسـباب منع دخ 8 

8ذه امل اد؛ ملنع اثلغط ح 8 ذثك. 

- يف إح��دى ردود برنام��ج الغ��ذاء 
العاملي على ضغوط الجهات املختصة 
حول ه��ذا األمر قال إنه لن يوّزَع هذه 
املواد وسيتوىل إتالفها.. وهنا نسأل: 
هل تكمن املشكلة يف عملية اإلتالف 
نفس��ها أم أن ه��ذا اس��تهتاٌر ب��أرواح 
الناس؟ وهل يحق إتالف مس��اعدات 

كان يف انتظارها آالُف البسطاء؟ 
8ذه املساعداُت ثيس ملَك املنظمات، 
بل 8ـي ملُك اثشـعب اثيمنـي، بحيث 
أنه تم حشـد املترعني ثدعم اثشـعب 
اثيمنـي، فعندما نتحدث عـن برنامج 
اثغذاا اثعاملـي مهمته فقط إدارة 8ذه 
املسـاعدات و8ـ  يأخذُ حقـه وزيادة 
مـن 8ذه املسـاعدات، وباثتايل اثتهديد 
بسـحبها أَو تعليـق املسـاعدات ثيس 
منطقيـاً، فهي ثيسـت ملـكاً ثه، 8ذه 

خط ة خطرة. 
تـم  وملـاذا  إتلفهـا؟  سـيتم  ملـاذا 
رشاؤ8ا من األساس إذَا كانت تاثفة؟! 
و8ل تم رشاؤ8ـا ثكي تتلف؟؟!! وملاذا 
تتلف يف اثيمن؟؟!! ثكي يتم احتسابها 

عىل اثشعب اثيمني كمساعدات!!
كيف تم اثسماح ثها باثدخ 8 وملاذا 
اثتمنُّن عىل اثشـعب اثيمنـي واثتهديد 
بسـحبها، فل يحـق ثرنامـج اثغذاا 
اثعاملي، 8ذه األم ا8 خاصة باثشـعب 

اثيمني وملٌك ثه. 

- ُأس��تاذ أحم��د.. تعرَّضت مخازن 
مؤّسس��ة ُبني��ان للقص��ف م��ن قبل 
الع��دوان وه��ي مخّصص��ة  تحال��ف 
لإلغاث��ة، بينم��ا يتم إح��راق مخازن 
برنامج الغذاء بش��كل مش��بوه.. هل 
ُيعقل بأن يحُدَث ذلك بشكل عفوي؟ 
نحن نؤمن بأننا تحت عدوان غاوم، 
وباثتـايل ال نت قـع أن يُحـرت2َ اثعمـُل 
اإلغاثـي، فـدو8 اثعـدوان اسـتهدفت 
اإلنساَن نفَسه بشكل مبارش وقصفت 
كاملستشـفيات  اثخدميـة  املرافـَق 
واألس اق، ويقتل ن اإلنسان بحصاره، 
وعليه فـإن عملنا اإلغاثـي يح 8 بني 
اثعـدوان وأ8دافه، ومـن 8نا نؤّكـــد 

أننا سن اصل عملنا اإلغاثي. 

- هل س��تتمّكن املنظماُت املحلية 
من س��د الفجوة عل��ى صعيد األعمال 

اإلنسانية؟
إذا حصـل ت فرٌ فبتأكيد سـنتمّكُن 
مـن ذثك، و8نـاك م ض ع مهـمٌّ جداً 
و8  وـكل املسـاعدات اثتي تأتي من 
خـل8 اثتعـاون املجتمعي مـن خل8 
اثجـران  عـر  االجتماعـي  اثتكافـل 
واألقارب، فهذا يعتر األساس اثفاعل 
خل8 8ذه اثفرتة يف عمليات اإلغاثة، إذ 
ربما تف ُق 8ذه املسـاعدات ما تقدمه 
املنظمات اثدوثية، مؤّسسـة بُنيان إذَا 
ما ت فرت اإلمكانيات فسـنتمّكن من 
سـد 8ذه اثفجـ ات وبأقـل اثتكاثيف 
ونحن واثق ن مـن قدراتنا وباثتعاون 
مع بقيـة املنظمات اث طنيـة اثيمنية 
عـىل كامـل اثـرتاب اثيمنـي وضمان 
اث ص 8 إىل املساعدات إىل داخل اثبلد. 

- عندم��ا يتك��ّرر عل��ى مس��امعنا 
الكشُف عن مساعدات تالفة بالنسبة 
الدولي��ة س��واء برنامج  للمنظم��ات 
الغذاء َأو بعض الش��ركاء يتبادر سؤال 
مه��م يف أذهاننا هل س��بق وُأتلفت 
لديك��م م��واد غذائية كما ه��و الحال 
عن��د برنامج الغذاء العاملي س��يما أن 

إمكاناته أكر بكثر من قدراتكم؟ 
اثحمـُد ثله ثـم تُتلف ثدينـا أية م اد 
غذائيـة حتـى اآلن، بـل يتـم ت زيـُع 
مسـت ى،  أرقـى  عـىل  املسـاعدات 
وي جـد خـط عمليات وثـم نتلقى أيَة 
وـك ى من امل اطنـني وال يف املخازن 
فلدينا مختصـ ن يف اثتغذية مهمتُهم 
اثتأّكـــُد من سـلمة وفرتة صلحية 
املـ اد بشـكل دوري ومنتظـم قبل أن 
يتـم ت زيُعها، ومخازننا ال تختلف عن 
مخـازن بقيـة املنظمات بـل مخازن 
املنظمـات اثدوثية أكار تجهيزاً، وعليه 
ثيس اثخلل متعلقاً بآثية اثتخزين أَو يف 

ن عية املخازن. 

- يف إحدى التريرات التي صدرت 
عن برنامج الغذاء العاملي أرجع أسباب 
عراقي��ل  إىل  الغذائي��ة  امل��واد  تل��ف 
األجه��زة األمني��ة.. كي��ف تتعاط��ى 
األجهزة األمنية مع القائمني بالعمل 

اإلغاثي؟ وما مدى مصداقية ذلك؟ 
باثنسـبة ثنـا ثـم نلمـس أيَّ يشا 
مـن 8ـذا اثـكل2، بـل باثعكـس نحن 
وبعد8ـا  باثتصاريـح  فقـط  نلتـز2 
األمـ ر تمـيض بسلسـة كبـرة بـل 

يق م ن بمسـاعدتنا وتسهيل وص 8 
املساعدات ونشكر8م عىل جه د8م يف 
ذثك، وأعتقد جازماً بأن اثجانب األمني 
يعلم بـأن عمليات اإلغاثة تسـّهل من 
عملهـم وال مصلحة ثألجهـزة 8ذه يف 
عرقلـة املـ اد اثغذائيـة عـن اث ص 8 
ثلمسـتفيد ع ضاً عن تلفهـا، َواثق 8 
بـأن األجهـزة األمنية تتحمل أسـباَب 
تلف 8ـذه املـ اد غر منطقـي وكل2 
مضحـك؛ ألَنَّ 8ناك جـدو8َ مخاطر يف 
اثدراسات اثتي تقد2 ثلتدخل اإلنساني 
تت قع بعـض اثعراقيل اثتي قد تحدث 
وحتى وإن سـلمنا بأن 8نـاك عراقيَل 
أّخـرت 8ذه امل اد فهـل يُعقل أن تتلف 
خـل8 أسـب ع أَو أسـب عني أَو حتـى 
وـهر إاّل إذَا كانت تاثفة قبل أن تدخل 
اثيمـن أَو أن عمر 8ذه امل اد االفرتايض 
قد أووـك عىل االنتهـاا ومع ذثك تظل 
8ـذه اثتريـرات محل سـخرية؛ ألَنَّها 

تتناىف مع اثعقل واملنطق. 

- باعتبار أن عملكم اإلغاثي يشابه 
كثرا دوَر برنامج الغذاء العاملي، حيث 
يتح��دث عن فس��اد الجه��ات املعنية 
هن��ا.. ه��ل ه��ذا م��ّرر كاٍف إلق��دام 

برنامج الغذاء عل��ى التعليق الجزئي 
لعملياته؟ 

أوالً ال يحقُّ ثرنامـج اثغذاا اثعاملي 
تعليق عمله اإلغاثي واإلنسـاني تحت 
ُحجة اثفسـاد، 8ي كارثـة بحد ذاتها، 
برنامج اثغذاا اثعاملي ثه تأريخ ط يل 
يف اثعمل اإلنسـاني، فـإذا كانت 8ناك 
مؤّسسـات تق 2 بعملها اإلغاثي رغم 
أن عمر8ـا قصـر جداً مال مؤّسسـة 
بُنيان ثم نجد 8ذه اثع ائق وثم نشـهد 

فساداً. 
ثكـن يبقى اثسـؤا8: ملاذا ثـم يتكلم 
برنامج اثغذاا اثعاملي عن اثفسـاد إاّل 
اآلن بعد 8ده اثسـن ات؟ ملاذا ثم يتخذ 
8ذه اإلجـرااات منذ اثبدايـة؟ فمجرد 
اثسـك ت أَو اثتغايض عن اثفسـاد إن 
ُوجـد يديـن برنامـج اثغـذاا اثعاملي. 
وكان يفـرتض عـىل برنامـج اثغـذاا 
اثعاملـي أن يقـد2 وـكاوى ثلجهـات 
املعنيـة واثسـلطات وقبـل أن يتخـذ 
اثخط ات 8ـذه، وعليهم أن يردوا عىل 

8ذه األسئلة. 

- برنام��ج الغ��ذاء العامل��ي كان له 
بعُض الشروط الس��تمرار عمله منها 
أخذ البيانات لكل املس��تفيدين حتى 
أنه طالب بأخذ بصم��ات اليد والعني 
ل��كل األس��رة املس��تفيدة للح��د من 
االختالالت.. ما عالقة هذه الش��روط 
بالعم��ل اإلغاث��ي؟ وه��ل تحتاجونه 

أثناء العمل اإلغاثي؟ 
نحن نرى يف ذثـك امتهاناً ثلم اطن 
اثيمني بشـكل كبـر يف إعطائه حقه، 
ثيست منًَّة من برنامج اثغذاا اثعاملي، 
املنظمـاُت  رؤوَسـنا  تصـدع  فبينمـا 
اثدوثية عن حق ق اإلنسـان واثحفاظ 
عـىل كرامـة اإلنسـان إال أن رشوطها 
8ـذه ال تنطبق مـع 8ذه اثشـعارات، 
و8ي أو8 من اخرتقت 8ذه اثشـعارات 
وداست عليها، 8ناك مساعدات وثكن 
طلب 8ـذه املعل مـات يار اثشـك ك 
بحيـث أنـه ال حاجـة ألخـذ بصمة يد 
أَو بصمـة اثعـني يف اثعمـل اإلغاثي إاّل 
أنها تسـعى ألخـذ معل مـات ثجهات 
أُْخـــَرى، فنحن كمؤّسسـة وطنية ال 
يسمح ثنا بأخذ 8ذه املعل مات ونحن 
مؤّسسة وطنية، حتى األجهزة األمنية 
ثيس ثديها 8ذه اثبيانات، فل نستطع 

أن نعذر8م. 
االحتياُج حّددتـه املنظماُت اثدوثية 
باملليـني عـىل أي أسـاس تـم تحديد 
االحتياج؟! أثم يكن بناا عىل دراسـات 
أ2 األمـر كان خلفـاً ثذثـك أَو كيـف 
كان  إذَا  أمـا  االحتيـاج؟  تحديـد  تـم 
يـراد مـن 8ـذه اثـرشوط اثتأّكــــد 
من وص 8 املسـاعدات فلمـاذا ال يتم 
تح يـل املسـاعدات عىل وـكل نقدي 
عـر مصارَف محّددة ويتم اسـتلُمها 
عـر بطائـق إثكرتونيـة 8ـذا يف حا8 
انحصار اثفساد يف بعض املناطق ويتم 
االستمراُر يف املناطق اثتي ال ي جد بها 
فسـاد بحسـب ترصيحاتهم 8م، أما 
إذَا كان اثفسـاد يف ُكــــّل املناطق يف 
اثجمه ريـة فهذا غر معقـ 8 وعليه 
مراجعـة حسـاباتهم  عليهـم  يجـب 
فهناك خلٌل كبرٌ يتحمل ن جزااً كبراً 
تَهم إيصا8ُ املسـاعدات  فيـه؛ ألَنَّ مهمَّ

ثلمستفيدين. 

ُبنيان بذلت جهودًا جبارة في العمل اإلغاثي 
والتنموي رغم قصر الفترة الزمنية لتأسيسها 

تبّنت المؤّسسة مشروَعي »إطعام« و »أغنياء من 
التعّفف« اللذين يغطيان احتياجات أكثَر من 36 

ألف أسرة

هناك أعمال تنموية هدُفها تحويُل الفرد من 
مستفيد ينتظُر المساعدَة إلى منتج يغّطي 

احتياجاته بشكل مستدام 

نطالب بتحييد العمل اإلنساني عن دائرة الصراع 
وبرنامج الغذاء العالمي تحّول إلى برنامج 

سياسي غير عادل

ميزانيتنا التشغيلية تقل عن 5 % والميزانية 
التشغيلية لبرنامج الغذاء مهولة وغير منطقية

ألن مسؤوليَتنا إنسانيٌة وطنيٌة قمنا بتغطية 
مناطَق في اليمن بأعمال إنسانية لم يصل إليها 

برنامُج الغذاء وال المنظمات الدولة اأُلْخـــَرى

المواد التي نقوم بتوزيعها منتجات وطنية 
وُأْخـــَرى مستوردة ذات جودة عالية بينما 

المنظمات الدولية ال يهمها سالمة المستهلك 
وجودة المواد
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 برنامج رجال اهلل: ملزمة ]الصرخة في وجه المستكبرين[:

إعداد/ بشرى المحطوري

���َو�ُن �هلِل َعلَْي��ِه- »�ل�شرخة  ك�نت حم��شرُة �ل�شهيد �لق�ئد -ِر�شْ
يف وجه �مل�شتكربين« هي �أوىل �ملح��شر�ت �لتي د�ّشن به� م�شروَعه 
�لنه�شوي �لُق��ْر�آين، د�عي�ً �ملجتمع و�الأمة �لعربية و�الإ�شالمية 
و�الإ�شر�ئيلية  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لغطر�شة  وج��ه  يف  ب��دوره��م  للقي�م 
�ملوت الأمريك�  �أكرب  ب�ل�شع�ر )�هلل  بكلمة، فد�ّشن م�شروعه  ولو 
�ملوت الإ�شر�ئيل �للعنة على �ليهود �لن�شر لالإ�شالم(، ومق�طعة 
به  ي��ب��د�أ  عملي  كم�شروع  و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لب�ش�ئع 
�لن��ض �أوىل �خلطو�ت، ثم دع� للتجمع ب�شكل ع�م لكي »نتحدث 

�أنه طرف يف هذ� �ل�شر�ع وم�شتهدف فيه  بروحية من يفهم 
ل عن �مل�شئولية  �ش�ء �أم �أبى، بروحية من يفهم ب�أنه و�إن تن�شّ

ل عنه� يوم يقف بن يدي �هلل«.  هن� فال ي�شتطيع �أن يتن�شّ
�أ�شئلًة  �ملح��شرة  �أث��ن���ء  َعلَْي��ِه-  �هلِل  �����������َو�ُن  -ِر���شْ وت�ش�ءل   
���م�ً،  مَتَ مقنعًة  �إج���ب���ٍت  عليه�  و�أج���ب  ج��د�ً،  ومهمًة  كثرًة 
ب�لعقل  وح�جج  �لكرمي،  �لُق��ْر�آن  ب�آي�ت  ذلك  على  م�شتداًل 
و�ملنطق �أَْي�ش�ً، مم� يجعل هذه �ملح��شرة �� �مللزمة �� من �أبلغ 
��ة،  �ملح��شر�ت و�أهمه� و�لتي تزيل �لغ�ش�وة عن عيون �الأُمَّ

ومن �أبرز تلك �الأ�شئلة م� ي�أتي:��

اعرف مخّططات اليهود ضدك لتعرَف كيف تقُف يف وجوههم

خبُث اليهود الشديد:��
تسـاا8 اثشـهيُد اثقائد -ِرْضـــَ اُن اثلِه َعَليْــِه- ــ 
ثكي ينبهنا ــ عـن تَحــّرك اثيه د ثرضبنا منذ عرشات 
اثسـنني، ونحن بعد ثم نعرف ماذا يعمل ن فقا8: ]أثيس 
8ـذا من اثخبـث اثشـديد؟. مـن اثتضليل اثشـديد اثذي 
يجيـده اثيه د ومن يدور يف فلكهم؟[. ويف 8ذا اثتسـاؤ8 
َحـــثٌّ كبرٌ ثنا؛ ثكي نعـرف ماذا يعمل اثيهـ د، وماذا 
يخططـ ن، ثنسـتطيع أن نقف يف وج 8هـم، وندّمــر 

مخّططاتهم ونسقطها. 

سؤال جوهري:�� 
ثم أتبع اثشـهيُد اثقائد ذثك اثسـؤا8 بسؤا8 آخر مهم 
جداً و8 : ]8ل نحن فعلً نحس داخل أنفسنا بمسئ ثية 
أمـا2 اثله أمـا2 ما يحدث؟ 8ـل نحن فعلً نحـس بأننا 
مسـتهدف ن أما2 ما يحدث عـىل أيدي اثيه د ومن يدور 
يف فلكهـم من اثنصارى وغر8ـم؟[، حيُث أنه من خل8 
اإلجابة عىل 8ذا اثسؤا8 يتحّدد امل قف ثكل امرئ مسلم، 
يتضـح املسـار، إمـا إىل اثطريـق اثصحيـح، أَو اثطريق 
اثخطأ..؛ ألَنَّنا عندما نشـعر باملسـؤوثية أمـا2 اثله عما 
يحـدث، وأننا مسـتهدف ن، 8ذا يـؤدي إىل اثعمل اثجاد، 

ثل قف يف وج ه اثيه د ومن يدور يف فلكهم.. 
مؤّكـداً بأننـا عنـد حديانا عـن مخّططـات اثيه د 
واثنصـارى ضدنـا، يجـب أال نخـاف إال اثلـه، وأن أي 
وـخص أَو جهة نخافها فإننا نشـهد بداخلنا عىل أنها 
مـن أوثيـاا اثيهـ د واثنصـارى، وإال ما اثـذي يخيفنا 
منهـا؟ ما اثذي يزعجها إن نحـن تحدثنا عمن يهلك ن 

اثحرث واثنسل؟. 

اثقن اُت اثفضائية.. وتأثر8ُا يف نف س اثناس:ــ
ويف ذات اثسياق، وثكي يفهم اثحارضون ــ وكل من 
يقرأ امللزمة ــ تحدث اثشـهيد اثقائـد -ِرْضـــَ اُن اثلِه 
َعَليْــِه- عـن أثر اإلعل2، َوُخُص صاً اثقن ات اثفضائية، 
وما تباه من أحداث وجرائم اثغزو األمريكي ألفغانستان 
َواثعراق، واملجازر اثبشـعة اثتي تحدث بحق املسـلمني، 
وتسـاا8 قائل: ]عندما تأتـي أنت أيهـا املذيع وتعرض 
علينا تلـك األخبار، وعر األقمار اثصناعية ثنشـا8د8ا، 

فنشـا8د أبنـاا اإلسـل2 يًُقتَّلُـ ن ويُذبحـ ن، نشـا8د 
مسـاكنهم تهد2، 8ل تظن أننا سـننظر إىل تلك األحداث 
بروحيـة اثصحفـي اإلخباري اثـذي يهمه فقـط اثخر 

ملجرد اثخر؟![.. 
 مجيبـاً عىل 8ـذا اثتسـاؤ8 بق ثـه: ]نحـن ال ننظر 
اإلخباريـة،  اإلعلميـة  اثفنيـة  بروحيتـك  األحـداث  إىل 
اثصحفية، نحن مؤمن ن وثسـنا إعلميني وال صحفيني 
وال إخباريني، نحن نسـمع ق 8 اثله تعاىل: }يَا أَيَُّها اثَِّذيَن 
آَمنُـ ا ِثَم تَُق ثُـ َن َما ال تَْفَعلُـ َن َكُرَ َمْقتاً ِعنْـَد اثلَِّه أَْن 
تَُق ثُـ ا َمـا ال تَْفَعلُ َن{ نحـن ننظر إىل مـا تعرضه عىل 
واوة اثتلفزي ن بنظرتنا اثبدائية، نحن ال نزا8 عرباً ثم 
نَتََمّدن بعد، وببساطة تفكرنا كعرب مسلمني ال تزا8 يف 
نف سنا بقية من إبَاٍا، بقية من إيمان، فنحن ثسنا ممن 

ينظر إىل تلك األحداث كنظرتك أنت[. 

ما ُيع��رض يف التلفاز من جرائم يخدم 
اليهود:��

مضيفـاً -ِرْضــــَ اُن اثلـِه َعَليْـــِه- بـأن ُكــّل ما 
يعـرض يف اثتلفاز من جرائم بشـعة بحق املسـلمني إن 
ثـم يكن 8دُفه إثارَة املسـلمني، فه  إذن يخـد2 اثيه د؛ 
ه كما قا8 اثشـهيد اثقائد: ]إنما تريـدون حينئٍذ بما  ألَنَـّ
تعرضـ ن أن تعـززوا يف نف س أبناا اإلسـل2 يف نف س 
املسلمني اثهزيمة واإلحباط، واثشع ر باثيأس واثشع ر 

َعة[.  باثضَّ
محذراً ُكــلَّ من يشـا8د تلـك اثجرائم ثم ال يك ن ثه 
م قف بأنه مشارك فيها، حيُث قا8: ]ال نسمح ألنفسنا 
أن نشا8د دائماً تلك األحداث وتلك املؤامرات اثر8يبة جداً 
جداً، ثم ال نسـمح ألنفسنا أن يك ن ثها م قف، سنك ن 
مـن يشـارك يف دعم اثيهـ د واثنصـارى عندما نرسـخ 
اثهزيمة يف أنفسنا، عندما نَْجبُن عن أية كلمة أمامهم[. 

 الواق��ع ال يخل��و م��ن حالت��ني تدفعنا 
كالهما ليكون لنا موقف مما يجري:��

اثحاثة األوىل:ــ
وأوـار اثشـهيد اثقائـد يف محارضتهـ  امللزمـةـ  أننا 

أصبحنـا فعلً تحـت أقدا2 اثيهـ د، يف وضعية 
مهينة، وذ8، وخزي، وعار، فتسـاا8 اثشـهيد 
اثقائـد قائـلً: ]8ل 8ذه تكفـي إن كنا ال نزا8 
عربـاً، إن كنا ال نزا8 نحمـل اثُقــْرآن ونؤمن 
باثله وبكتابه وبرس ثه وباثي 2 اآلخر ثتدفعنا 

إىل أن يك ن ثنا م قف[. 

اثحاثة اثاانية:ـ
 وأضاف اثشهيد اثقائد بأن اثحاثة اثاانية اثتي تدفعنا 
ثيكـ ن ثنا م قـف مما يجـري من جرائَم بشـعة بحق 
ــة 8  كما قا8: ]ما يفرضه علينا ديننا، ما يفرضه  األُمَّ
علينـا كتابنا اثُقــْرآن اثكريم مـن أنه ال بد أن يك ن ثنا 
م قف من منطلق اثشع ر باملسئ ثية أما2 اثله سبحانه 
وتعاىل. نحن ث  رضينا - أَو أوصلنا اآلخرون إىل أن نرىض 
- بـأن نقبل 8ذه اث ضعية اثتي نحن عليها كمسـلمني، 
َعة، أن  أن نـرىض باثذ8 أن نرىض باثقهر، أن نرىض باثضَّ
نرىض بأن نعيش يف 8ذا اثعاثم عىل فتات اآلخرين وبقايا 
م ائـد اآلخرين، ثكن 8ل يـرىض اثله ثنا عندما نقف بني 
يديه اثسك ت؟ من منطلق أننا رضينا وقبلنا وال إوكا8 

فيما نحن فيه سنصر وسنقبل؟![. 

ميداُن العمل ضد اليهود ليس مقفاًل:��
ــة،  واسرتسل اثشـهيد اثقائد مشـّجعاً ومحفزا ثألُمَّ
ووـارحاً ثها بأن األب اب ثيسـت مؤصدًة أما2 املسلمني 
اثذيـن يريـدون أن ينطلقـ ا فيعملـ ا ضد اثيهـ د، وأن 
املجاالت واسـعة جـداً يف 8ـذا املجا8 ومفت حـة، وحّذر 
ممـن يق ثـ ن بـأن أمريـكا 8ي املسـيطرة عـىل ُكــّل 
يشا، وأنه ال يسـتطيع أحـد مقاومتها، مؤّكـداً أن اثكل 
مهان ومسـتذ8 عىل يد اثيه د، وال بد من اثعمل ضد8م، 
متسـائل: ]فكيف ترى بأنه ثيس بإمكانـك أن تعمل، أَو 
ترى بأنك بمعز8 عن 8ذا اثعاثم، وأنك ثست مستهدف، أَو 
ترى بأنك ثست ُمستذ8َ، ممن 8  واحد من األذالا، واحد 
مـن املسـتضعفني، واحد مـن امُلهانني عىل أيـدي اثيه د 
واثنصارى، كيف ترى بأنك ثسـت مسـئ الً أما2 اثله، وال 
ــة اثتي أنـت واحد منها، وال أمـا2 8ذا اثدين  أمـا2 األُمَّ

اثذي أنت آمنت به؟![. 

ُء  علما
السوء دّجنوا اأُلمَّ��ة لحكام 

الجور الذين دجنوننا لليهود:��
وتحدث اثشـهيُد اثقائد بغضب عـار2، وحرسة قاتلة، 
ــة، واثتي كان  عـن اثحاثة املزرية اثتي وصلـت إثيها األُمَّ
من أ8ََّم أسباب وص ثها إىل 8ذه اثحاثة 8م علماا اثس ا، 
ومؤرخي اثسـ ا، واثذي كان نتيجة كتاباتهم ما نعيشه 
مـن حاثة خطـرة يف زمننا 8ـذا 8م من أوصل نـا إثيها، 
فقـا8 -ِرْضــــَ اُن اثلـِه َعَليْــِه-: ]ثقـد تجّلت حقيقة 
خطرة جداً.. خطرة جداً جديـرة بأن نلعَن ُكــلَّ ص ت 
رفـع يف تأريخ اإلسـل2 أَو ُخـطَّ بأقل2 علماا اثسـ ا، أَو 
ــة ثكل حكا2  مؤّرخي اثس ا اثذين عمل ا عىل تَْدِجنْيِ األُمَّ
اثج ر عىل ط 8 تأريخ اإلسـل2، نقـ 8 ثهم: انظروا ماذا 
جنـت أيديكم يف 8ـذا اثعرص، انظروا مـا تركت أقلمكم، 
انظـروا مـا تركـت أص اتكم، يـ 2 كنتم تق ثـ ن: يجب 
طاعة اثظاثم، ال يج ُز اثخروُج عىل اثظاثم، تجب طاعتُه 
ال يج ز اثخروج عليه، سـيحصل وـق ثعىص املسلمني، 
ــة اإلسـلمية  نْتُم األُمَّ وعبـارات من 8ذه. أنتم يا من َدجَّ
نَها اثحكا2 ثليه د، انظروا كيف  ثلحكا2، انظروا كيف َدجَّ

أصبح ا يتَحــّرك ن كجن د ألمريكا وإرسائيل[. 
ًّ ال مجاملَة فيه ألحد، بعد أن  مطلقـاً ُحكماً رصيحاً وق يـا
رشح مـا فعله علماُا اثسـ ا ومؤرخي اثسـ ا باألمة، وكيف 
قدم ا اثُقــْرآن َواإلسل2َ ك سـيلة ثخدمة اثيه د واثنصارى، 
فقـا8: ]ثـم بعد 8ذا مـن يَْجبُن أن يرفع كلمـة يرصخ بها يف 
وجه أمريكا وإرسائيل فإنه أسـ ا مـن أوثئك جميعاً، إنه 8  
مـن ت جهت إثيه أقـل2 وأص ات علماا اثسـ ا مـن اثعلماا 
واملؤرخـني عىل امتـداد تأريخ اإلسـل2 وإىل اثيـ 2، و8  من 
تتجه إثيه خطابات اثزعماا بأن يسـكت، فإذا ما سكتَّ كنت 
أنت من تعطي اثفاعلية ثكل ذثك اثذي حصل عىل أيدي علماا 
اثسـ ا وسـلطني اثج ر. فهل تقبل أنت.؟ 8ـل تقبل أنت أن 
تك َن من يعّطي ثكل ذثك اثكل2 فاعلية من اثي 2 فما بعد؟[. 
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جولُة غريفيث الجديدة.. فرُص السالم والحرب

ييش بتَحــّركات عسكرية ومحاوالت 8ج 2ٍ يف 
اثحديدة وإرسا8 تعزيزات من قبل دوثة االحتل8 
اإلماراتـي عر مينـاا املخاا، وكلها تهّدُد مسـاَر 
سـت كه ثم اثذي تقدُمه األمـُم املتحدة ومجلُس 
األمـن وحتـى اثرباعية املشـؤومة كمقدمة ثحلٍّ 

سيايس وامل. 
صحيٌح أن وسـائَل اإلعـل2 تتناقـُل فرضياٍت 
عن انسـحاب اإلمارات ببعض ق اتها من اثيمن، 
بدواعـي االسـتعداد ألي طـارئ يف اثخليـج بعد 
اثت تر األخر بني واوـنطن وطهـران، ثكن 8ذه 
األخباَر يعرتيها كارٌ من اثشـك ك، واثحديث عن 
سـحب بعض اثدبابات يف عدن ربما 8دُفه إعادُة 
انتشار وثيس انسحاباً، وقد يك ن صحيحاً أيضاً 
أن مسـؤوثني إماراتيـني قـد أّكــــدوا ماَل 8ذه 
اثفرضيـات، ثكن األمر ال يعدو عـن ك نه دعايًة 
مضللًة؛ ألَنَّ األخباَر امل ث قة من اثسـاحل اثغربي 

تؤّكـــد إرسـا8 مزيـد من اثتعزيـزات واآلثيات 
اثعسكرية واملدرعات واثدبابات ثلمرتزقة 8ناك. 
و8ذا يسـتبعُد أيضاً فرضيـاِت ت ّجه أب ظبي 
نح  إنهاا اثحرب يف اثيمن، حسـب ما ردده وزيُر 
خارجيتها يف م سك ، وإن كان املبع ث اثدويل قد 
اختار8ا واحدة من محطاته يف ج ثته اثحاثية. 

إن اثنهـَج املتشـكَك يف رغبـة قـ ى اثعـدوان 
ثلجن ح ثلسـل2 8  األسـلُم باثنسـبة ثليمنيني، 
ال سـيما بعـد تجربة ممتـدة عىل مدى خمسـة 
أع ا2، اسـتخدمت فيهـا ق ى اثعـدوان ُكــــّل 
األسـاثيب إلخضاع اثيمـن، وعىل رأسـها جرائم 

اثقتل واثحصار. 
وبنـاًا عىل ما تقد2 فإنَّ أمـا2 مارتن غريفيث 
مرحلًة وـاقًة يجـُب أن تبدأً باثضغـط عىل دو8 
اثعـدوان ومرتزقتهـا بتنفيـذ اثتزامهـا باتّفـاق 
اثسـ يد أوالً، وإعادة االنتشـار واالنسـحاب من 
أطـراف اثحديـدة، واالثتزا2 ب قف إطـلق اثنار، 

واثكف عن إرسا8 اثتعزيزات اثعسكرية.

يتمـادى املرتزقُة يف ارتـكاب اثجرائم 
اثيمنيـني  واملسـافرين  األرسى  بحـق 
عىل مرأى ومسـمع اثعاثـم ومنظماته 
اإلنَْســانية اثتي تصم أذنيها وتتعامى 
وتخرس أما2 8ـذا اإلفلس األَْخــَلقي 
واثهمجيـة اثتـي وصـل إثيهـا 8ـؤالا 

األوغاد. 
األسب ع املايض أقد2 مرتزقة اثعدوان 
عىل قتل األسـر محسن محسن اثغاثي 
من أَبْنَــاا مديرية جبل اثرشق، يف أحد 
اثسـج ن بمحافظة وـب ة، ثـم قام ا 

برمي جاته يف أحد اثشعاب. 
فقـد  األوىل  ثيسـت  اثجريمـُة  8ـذه 
سبقها جرائُم مماثلٌة يف قانية وجريمة 
األسـر عبداثقـ ي اثجـري، وجريمة 
قتـل األسـر أحمد حسـن اثرشيف من 
قبـل مرتزقة تحاثـف اثعـدوان بقيادة 
اثسـع ديّة يف أحد اثسج ن اثتابعة ثهم 
يف محافظـة اثج ف، وغر8ـا من 8ذه 
اثجرائـم اثتي تعتر انتهاكاً ثكل األديان 

اإلنَْســـانية وحق ق األرسى  واملبادئ 
وتتنـاىف مـع عـادات وأعراف اثشـعب 

اثيمني. 
وثن تك ن األخـرة إِذَا ثـم يتَحــّرك 
أحرار اثيمـن وقبائله اثغي رة ثلنتصار 
ثدمـاا املظل مـني وكبح جمـاح اثغزاة 
ومرتزقتهم اثذين عاث ا يف اثبلد فسـاداً 

وقتلً وتدمرا. 
ثذثـك فإننـا ندعـ  أَبْنَـــاا وقبائـل 
ذمار يف املقدمة، واثيمن بشـكل عا2 إىل 
اثنَكـِف اثقبي واثنفـر وتعزيز اثتلحم 
اثبـذ8 واثعطاا  االصطفـاف وم اصلة 
اثعـدوان  مل اجهـة  اثجبهـات  ورفـد 

وإفشا8 مؤامراته. 
ختاماً فإن د2َ األسر اثشهيد محسن 
بن محسن اثغاثي، كما أّكـــدت أرُستُه 
ثـن يسـُقَط باثتقاد2 ومعيـٌب يف وج ه 
اثقبائـل، فل عـذر ثلجميـع واثحارُض 

يُعِلُم اثغائَب. 
»وعىل اثله فليت كل املؤمن ن«. 

اثسيد حسني 8ذا 8  اثشهيد اثذي ثم 
تنحـِن ثه قامٌة وثم يخـُب ثه ص ٌت، وال 
ُسـِمَع منه نحيٌب وال عـرف عنه ع يٌل، 
بل حافظ عىل وـم خ اثشـهادة وعزة 

األنصار وبقي رمزاً نفتخر بها. 
قد2 نفَسه وأرخَص دَمه اثطا8َر فداًا 

ثدين اثله.. 
ورفَع رايَة اثحق ونرُصة املستضعفني 
يحسـب ن  اثذيـن  اثظاملـني  ومقارعـة 

أنفسهم مل َك 8ذا األرض. 
ماذا ثـ  ثم يُقم اثسـيُد حسـني بهذا 
املرشوع اثذي 8  يف منطلِقه ويف مساره 
ويف أ8دافه نراه مرشوعاً عادالً محقاً؟ 

8ل ُكنا سـن صُل إىل 8ذا اث عي اثذي 
سـَكنَنا وبصرة ومعرفة قرااة األحداث 

ب اسطة اثُقـــرْآن؟!
واثشـعاُر اثذي 8  بـرااٌة من فراعنة 
8ـذا اثعرص اثـذي قا2 باسـتنباطه من 
اثُقــــْرآن يصنـُع املعجـزاِت بأبسـط 
أكـر وأعظـم  اإلمكانـات يف م اجهـة 
اإلمكانات اثتي تمتلكها األعداُا، وعندما 
نـرصخ يعني أننا نرصخ باثحق واثفداا 
ورفع اثظلم َوم اجهة اثظاثم واث ق ف 
مع املستضعفني وم اجهة املستكرين 
َواثكرامـة واثعـزة َوتعنـي أنك مـع اثله 
ومع رسـ 8 اثله ومع أوثياا اثله، َوضد 
أعداا اثله َورس ثه وأوثيائه وتعلن اثت يل 
ثله ورسـ ثه واإلمـا2 عي وأوثيـاا اثله 
َواثرااة من املرشكني وأعداا اثله وأعداا 
رسـ ثه وأعداا اإلما2 عي وأعداا أوثياا 
اثله؛ ألَنَّ اثشعاَر ال يرفعه إاّل َمن وجدت 
يف نفِسـه اثعـزة واثكرامـة واثشـم خ 

واثحرية.

 ثم يطأطئ رأَسه عندما تكاثبت عليه 
دو8 اثس ا بأوامَر كانت تصدر من قبل 

أمريكا وإرسائيل.. 
قا8 اثسيد حسني سل2 اثله عليه:

عندمـا قلنا ثهم ملـاذا تمنع ن اثناس 
من ترديد اثشعار؟

قاث ا علينا ضغ ط من أمريكا.
قا8 عليه اثسل2 ونحن علينا ضغ ط 

من اثله وسنرّدُد اثشعار.
 ومـاذا ثـ  ثـم يكن 8ـ  قائدنـا 8ل 
كان ا سـيقاتل ن باثطبع ال؛ ألَننا ُكنا يف 
حاثة صمت سـاكنني املقابـر ينتهك ن 

أعراضنا.. 
ويسـلب ن ثرواتنـا ويحتلـ ن أرضنا 
وخضعنا وذثينا تحت من رضبت عليهم 
اثذثـة واملسـكنة كنـا نخدمهـم ونحن 
ال نشـعر فأتـى إثينا وأنقذنـا وأخرجنا 
مـن اثذثـة إىل اثعـزة ومن اثظـل2 اثذي 
كان يسـ ُد واقعنا إىل اثن ر اثذي يريُده 
اثلـه، وانتـرص عـىل ُكــــّل املؤامرات 
اثتي حيكت عليه واثحروب اثتي ُوـنّت 
إليقافه وإخراسه وإسكاته وكان ق ثه: 
ثـ  صـب األمريكي ن ُكــــّل ما ثديهم 
مـن ق ة عيّ وحدي ملا سـاوى ذثك كله 

ي ماً واحداً يف نار جهنم. 
وـعارك سـيدي يرفـُع مـن سـ ريا 

وثبنان وتركيا ودو8ٍ أُْخـــَرى. 
يرفع عند ُكـــّل اقتحا2 وعند إحراق 
وتدمر آثيات اثعدو وحص نه وعرووه. 
8ـذه اثعزُة و8ذه اثكرامُة اثتي وصلنا 
إثيهـا 8ـي ثمـرٌة مـن ثمارك وحسـنٌة 
مـن حسـناتك وأثٌر من آثارك يا سـيدي 

حسني، سل2ٌ من اثله عليكم. 

mtn.com.ye

عروض
الصيف

ألننا نهتم.. 
لّطفنا حرارة الصيف

بأقوى العروض وأقل األسعار

100 رسالة قصيرة اضافية لكل الشبكات المحلية عند شرائك باقة مكس300  
لشراء الباقة اطلب # 1*300*551*

50% رصيد اضافي مجاني رصيد اتصال ورسائل ونت عند شرائك باقة مكس 600 

لشراء الباقة اطلب 1#*600*551* 

هذا العرض صالح لغاية 31 أغسطس 2019

معك في كّل مكان

يا آل سعود
من حاربكم فقد حاربني. 
ومن ساملكم فقد ساملني. 

رضاكم رضاي. 
وغضبكم غضبي. 

اثحفاظ عليكم حفاظ عىل كياني. 
َومن يهّددكم 8  يهّدد إرسائيل. 

ويف زواثكم زوايل، وبقائكم بقائي. 
أوـكر ُكـــّل من تعـاون معكم 
يف حربكـم )اثتـي 8ي حربـي( ضد 
اثح ثيـني، وخاصة اثيمنيـني اثذين 
يقفـ ن معكـم 8ـم يقفـ ن معي، 
ويدافعـ ن عني، ففي ثباتهم تابيت 

مللكي، ويف زواثهم زوا8 كياني. 

اثكل2 اثسابق 8 :
تفسـر كل2 نتنيا8  اثذي رصح 

به، مؤخراً يف مؤتمر صحفي.. 
ونـص كلمـه قـد 8ـ  منشـ ر 
مشـه ر يف ُكـــّل وسـائل اثت اصل 
فما بش داعي ثلتكرار، أنا أعطيتكم 

اثتفسر فقط. 
بـس أوـتي أقـل ثلمرتزقـة بعد 

ترصيحه:
أين م قعكم اآلن؟!

وثلمغفلني أتباعهم اثي يف اثداخل: 
مـا رأيكم بقـ 2 يدعمهـم اثكلب 
نتنيا8ـ  بكلمه وعدتـه وعتاده 8ل 

8ؤالا اثق 2 عىل صح؟
بجانـب  نتنيا8ـ   سـيقف  8ـل 

اثحق؟
مـن وقـف اثيمانـي بجانبـه 8  

اثشيطان
واثي 2 اثشيطان يقف بجانبكم
فانظروا أي اثطريقني تسلك ا؟!

طريق مستقيم أ2 طريق أع ج؟!!
أمـا نحـن فلنـا اثـرشف بمقاتلة 
اثيه د وما زادنـا ترصيحه إال رشفاً 
وفخراً، بأننا نقاتـُل أطغى عباد اثله 

وأثدَّ أعدائه.
امل ت إلرسائيل.
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اثالثاا

اثعدد

28 و ا8 81880ـ..
2 ي ثي  و2201

)6و6(
 

ُأفقيًا : 
1. أب�و األنبي�اء – االس�م األول لصحابي بعثه 

رسول الله)ص( إىل اليمن.
2. موقع�ة ق�ى فيه�ا اإلم�ام ع�ي)ع( ع�ى 

الخوارج – منية وخاتمة.
3. مس�حُت – هضب�ة كربى تتوس�ط قارة 

آسيا.
4. اسم موصول – عالقات.

5. املجرة الخاصة باملجموعة الشمسية-ثلث ليال.
6. عبودية – مالمح الوجه – عكس غدو.

7. عالمه – ثلثا يوم – مفردها الورشة.

8. الضامنان – فقر وعوز.
9. أول مدينة بناها املسلمون يف املغرب العربي 

– ممر معلق.
10. رطب – نصف فتات – مرص القديمة.

11. أتوس�ل إليه وأدعوه – امس�كا عن العطاء 
والبذل – نصف صفاء.

12. نظ�ر – لقي�اس الط�ول)م( – خراف�ات 
وحكايات قديمة.

13. عرص ما قبل اإلسالم – يسء املذاق )م(.
14. ينتمي لإلسالم – مستغلون.

َعـُمـوديًا:
1. أبو البرشية – طريق – الناس.

2. متفحم – اسبانيا قديماً.
3. وجهة نظر – السهام – معظم.

4. األوتوماتيكي بلغة املجاهدين – الوزن للذهب 
بال�....

5. ضمر متصل – من األس�ماء الحس�نى – تيه 
)مبعثرة(.

6. يرج بقوة – ثلثا تاب – صفة بن س�لمان عند 
اليمنيني)م(.

7. عرب – حبوب دواء اسطوانية – عملة آسيوية.

8. حرف عطف )م( – اسم علم مؤنث – والد )م(.
9. نقود – سعى للوقيعة بني شخصني – عكس 

نربحه.
10. شاعر جاهي – عاتبا.

11. ثلث�ا ب�ور – أول مدينة بناها املس�لمون يف 
مرص.

12. أول معركة بحرية يف اإلسالم – يأتي بعد.
13. رايات – طائع ألبويه.

املس�لم  اليمن�ي  القائ�د  فيه�ا  استش�هد   .14
عبدالرحمن الغافقي – رّشع.

استراحة

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

الشهـب ا بيقرلا1

ل هـيحالصا ا  ل2

اري رساينبرامع3

سادسا م ليبجنز4

ربا لنابات لكي5

اطلاع نب هـفارز6

ئـ ماريهـ دمرلا 7

يان بب ا اا تا8

للبي هـللا خم ل9

ياردات قلو هـنم10

اك لل مرعلاليس11

تلك ليطابالا و12

 يفقثلاراتخملا13

ال نهـجر سيباوك14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 الشاعر أمين الجوفي 

الجامعة العربية

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   ح   

4

5

6

داهـجالا1
ءابرح2

علهـ3
ع

عطق4
لبانق5

تاونسلا6

أسئلة المفتاح
املفتاح: - مقدمة املسجد.

1. أب  األنبياا.
2. قي د.
3. وكر.

مسـلحة  مجاميـع   .8
ون عية.

5. خصا2 أخ ي يؤدي إىل 
اثفشل.

اثدراسات واالختبارات   .6
اثخاصة باثتط ير.

اوـُطِب اثكلمـاِت أسـفَل 

أُفقياً  اثق سني  امل ضحَة بني 

ثتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـياً 

يف اثنهايـِة عـىل كلمـة اثرس 

املك َّنة ِمْن  13 حرفاً »اثلبنة 

األوىل ثتحقيق اث حدة اثعربية 

اثشاملة«.

)حـدود و8ميـة – وحـدة 

 – مشـرتك  تاريـخ  األرض- 

جسـد واحـد – جغرافيـا – 

اتفاقيات – براميل – عاصمة 

– يتحقق – 8 ية – نشـيد – 

وطن – علم - 8دف-مصر(.

أدِخـــْل مرادَف اثكلماِت يف اثجدو8ِ ثتحُصَل عىل: أو8 كتاب ومصنَّف تأريخي يتناو8 تأريخ اثيمن عر اثغزو باثتحليل، صدر يف جزئني 
أوائل اثعا2 و2201 ثلباحث واثكاتب عبداثله بن عامر.

13+3+6+10= سـحابة، 5+1+7+16= أناى اثجمل، 8+11+18= من أسـماا اثصقر، 7+8+15+و= ميرس، 6+2+12= رتابة وسئم، 
7+12+8= يراع.

12345678910111213141516

كضرألاةدحو

رحملعقلنتا

تحدولهـقاطج

شادووييحسو

منييدقمدتة

خشةفاووامي

ييلفااهـصرا

ردتيحريمهـب

اايدنرغديم

تةمصاعفجةة

جبل عطان

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا9551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

 وما الُحرُّ إالّ املضّحي الذي

إذا آن يوُم الفدا يفتدي

أخي يا شباَب الفدا طال ما

خضعنا لكيِد الشقا األسود

ومّرت علينا سياُط العذاِب

مروَر الذُّبَاِب عى الجلمِد

فلن نخضَع اليوَم للغاصبني

ولم نستِكْن للعنا األنكِد

للشاعر/

 عبداثله 

اثردوني
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اثالثاا

اثعدد

28 و ا8 81880ـ
2 ي ثي  و2201

)6و6(
 

 : متابعات 
قـا8 م قُع »8سـريس« املغربـي، أمس األو8 
األحـد: إن اثتفاعلِت بعد مشـاركة املغرب ضمن 
»وروة اثبحرين« ما تزا8 مستمرًة داخل اثبلد. 

وأضاف امل قع املغربي، يف مقا8 ثه: إن ناوطني 
عـّروا عن اسـتنكار8م ثهذه اثخط ة، مشـرين 
إىل أنهـا بماابـة »خيانة ثلقضية اثفلسـطينية«، 

ومطاثبني برضورة املحاسبة. 
وأعربت »مجم عة اثعمل من أجل فلسـطني« 
عـن إدانتها »ثلم قـف اثرسـمي املغربي اثقايض 
اثبحريـن«،  يف  اثخيانـة  وروـة  يف  باملشـاركة 
واعترتـه »متناقضاً مع م قف اثشـعب املغربي 
اثسـيادة  عـىل  اثحفـاظ  ومقتضيـات  وواجـب 
اث طنيـة«، مطاثبـة بـرضورة »تقديم اثحسـاب 
عن 8ذه اثجريمة اثخطرة أما2 اثشـعب املغربي، 
وتقديم االعتذار املعلـن عن خذالنه وطعن قضية 

اثقدس وفلسطني«. 
وأّكــــدت املجم عة، أن »ما تسـمى صفقة 
اثقـرن 8ـي صفقة عـار«، وأنـه »ال مجـا8 ألية 

مشـاركة مغربية رسـمية أَو غر رسـمية وبأي 
مسـت ى وتحـت أي ظـرف أَو مـرّر«، مبينًة أن 
إعـلَن وزارة اثخارجيـة مشـاركَة مغربيـة يف ما 
وصف ه بـ »وروة اثخيانة يف املنامة« باثبحرين، 
عر تمايـل ثلمغرب يف وـخص مسـؤو8 ب زارة 

املاثية، واثذي جاا عشـيَة اث روة ببضع ساعات 
من انطلقها، »8  عبارٌة عن سل ك مرتبك يؤرش 
عىل عد2 ثبات امل قف اثسـيايس اث طني املركزي 

وغم ضه وارتجاثيته«. 

 : متابعات 
وصفت صحيفُة »ني ي رك تايمز« األمريكية، 
أمس األو8 األحد، خطَة جاريد ك وـنر، مستشار 
وصهـر اثرئيـس األمركـي اثتـي تماـل اثجانب 
االقتصـادي ممـا يُعـرف بصفقـة ترامـب بأنها 

»أضغاث أحل2 وال تُمتُّ ثل اقع بصلة«. 
عن نتـه  مقـا8  يف  تايمـز  ني يـ رك  وقاثـت 
»مرشوع جاريد ك ونر ثتنمية اثرشق األوسط«: 
إن اثخطـَط املعروضـة يف مؤتمـر املنامـة »حلٌم 
كبـرٌ« بعيـد املنـا8 و«ال تمـت ثل اقـع بصلـة«، 
مضيفة أن اثكياَن ثصهي ني يسـيطر عىل اثحياة 
االقتصاديـة ثألرايض اثفلسـطينية، و8ـذا يعني 
ا من املقرتحـات غر ممكـن تحقيقه دون  أن أيّـً

م افقتها. 
واسـتطردت اثصحيفة م ضحة رؤيتها بشأن 
عـد2 واقعيـة خطـط ك وـنر، بـأن اثخطـة ال 
ت جه أية مطاثب من اثكيـان اثصهي ني ورئيس 
وزرائهـا »بنيامني نتنيا8 «، مبينـة أن ما يجعل 
املبـادرة بأكملها أكاَر رسياثية )بعيدة عن املنطق 

واث اقـع( حقيقـة أنها جـاات بعد قطـع اإلدارة 
األمريكية اثتي ثك وـنر دوٌر كبـرٌ فيها، األم ا8َ 
صـة ثلرامج اثتي تدَعُم املـدارَس واثرعايَة  املخصَّ

اثصحة ثلفلسطينيني. 
واسـتضافت اثبحريـن ي َمـي 25 َو26 ي ني  

املايض مؤتمراً تطبيعياً؛ ثبحث اثشـق االقتصادي 
ثصفقـة ترامـب اثهادفـة إىل تصفيـة اثقضيـة 
اثفلسطينية، بحض ر ك وـنر اثذي يعد »عرَّاب 

املؤتمر« ومسؤوثني، فضًل عن رجا8 أعما8. 

عربي ودولي

ناشطون مغاربة يرفضون صفقة ترامب وخيانة قضية فلسطني

نيويورك تايمز: خطة كوشنري »أضغاث أحالم«

ظريف: مخزوننا من اليورانيوم 
املخّصب تخّطى الـ300 كغم

 : متابعات 
قا8 وزيُر اثخارجية اإليرانـي، محمد ج اد ظريف، أمس االثنني: 
إن مخـزون إيـران من اثي رانيـ 2 املخصب قد تخطى مسـت ى اثـ 

300 كيل غرا2. 
وبـنّي ظريف يف ترصيح ثلصحفيني، ان إيران ووفقاً ثخططها قد 
تخطت عتبة اثالثمئة كيل غرا2 مـن اثي راني 2 املخصب، مضيفاً: 
إننا كنا قد أعلنا ذثك فيما سبق، ومن 8نا فإننا ووفقاً ملا أعلناه فإننا 
قلنا بشفافية تامة ما نق 2 به وعىل أساس ذثك يك ن فعلنا أيضاً. 
وكانـت وكاثة أنبـاا فارس قد نقلـت عن مصـدر إيراني مطلع 
ق ثـه: إن مخـزون اثي رانيـ 2 املخّصـب بنسـبة 3.67 يف إيران قد 

تخطى مست ى اثـ 300 كيل غرا2. 
وأضـاف املصدر: إن مفتيش اث كاثـة اثدوثية ثلطاقة اثذرية وبعد 
ت زينهم ي 2 األربعاا املايض، قام ا مرة أُخرى أمس االثنني بت زين 
املـ اد املخصبة )اثي رانيـ 2 املخصب( املنتجة مـن قبل إيران حيث 

تخطت اثسقف املحدد و8  300 كغم. 

عشرات القتلى واملصابني يف 
احتجاجات السودان

 : متابعات 
ُقتـل 7 أوـخاص، وأصيـب 181 آخـرون، أمـس األو8 األحد، يف 
مسرات منا8ضة ثلمجلس اثعسكري االنتقايل يف اثس دان ومطاثبة 

بنقل اثسلطة ثلمدنيني. 
وقاثت ثجنُة أطباا اثسـ دان املركزيـة، اثتابعة ثق ى االحتجاج: 
إن 5 محتجـني ُقتل ا برصاص اثجيش بمدينـة أ2 درمان، مبينة ان 

عرشات اإلصابات وقعت جراا قمع اثجيش ثلمظا8رات. 
ونقلـت وكاثـة األنباا اثسـ دانية سـ نا عن مسـؤوثني ب زارة 
اثصحـة، ق ثهـم: إن 7 أوـخاص ُقتلـ ا، وأصيـب 181 آخرون، يف 

املسرات. 
وكانـت قـ ى اثحرية واثتغيـر، قد أعلنـت عن إطـلق ملي نية 
م اكب اثشـهداا وتحقيق اثسـلطة املدنية، أمس األو8 األحد، حيث 
ت ّجـه عـرشاُت اآلالف مـن املتظا8رين، يف مسـرات إىل مقر وزارة 
اثدفـاع اثسـ دانية يف اثخرط 2؛ ملطاثبِة اثجيش بتسـليم اثسـلطة 

ثلمدنيني وقد أطلقت ق ات األمن اثناَر عليهم ثتفريقهم. 
واقتحمـت ق اُت اثجيش اثسـ داني يف اثااثث من ي ني  سـاحَة 
اعتصا2 اثق ى املعارضة اثتي أقامها املحتج ن أما2 اثقيادة اثعامة 
ثلجيش ب سـط اثعاصمـة اثخرط 2 وفض اعتصامهـم باثق ة، ما 

أسفر عن وق ع أكاَر من 100 قتيل. 

إصاباٌت واعتقاالٌت يف صفوف الفلسطينيني خالل اقتحام قوات االحتالل مدن الضفة 
 : فلسطين المحتلة 

واصلت قـ اُت اثعدو اثصهي نـي اعتداااتها 
عـىل اثفلسـطينيني، أمس االثنـني، حيث قامت 
بإصابَة واعتقا8ِ عدٍد من اثشبان اثفلسطينيني 
خـل8 حملـة مدا8مـات بمـدن را2 اثلـه، كما 
ت غلت ق ات اثعدو يف أرايض قطاع غزة وجرفت 
عـدداً مـن األرايض اثزراعـي، يف وقـت اقتحـم 

مست طن ن صهاينة بلدة سبسطية األثرية. 
وقاثت وكاثـة وفا اثفلسـطينية ثألنباا: إن 
عـرشاِت اثفلسـطينيني أُصيبـ ا واعتُقل ثلثة 
وـبان خل8 اقتحا2 ق ات االحتل8 اثصهي ني 
مخيم اثجلزون وـما8 مدينة را2 اثله باثضفة 
اثغربيـة، مبينـًة أن قـ ات االحتـل8 اقتحمت 
املخيم وسـط إطـلق وابل من قنابـل اثص ت 

واثغاز اثسا2. 
ممارسـاِتها  االحتـل8  قـ اُت  وت اصـل 
خـل8  مـن  اثفلسـطينيني  بحـق  اثعدوانيـَة 
واثقـرى  املـدن  ومدا8مـة  عليهـم  اثتضييـق 
اثفلسـطينية ووـن حمـلت اعتقـا8 ي مية؛ 

بَهدِف تهجر8م واالستيلا عىل أراضيهم. 
وذكـرت وكاثـة وفـا، أن قـ ات االحتـل8 
اقتحمـت بلـدة اثسـ احرة اثرشقيـة باثقدس 
ثلـه  را2  وـما8  اثجلـزون  ومخيـم  املحتلـة 
وبلدتي ميالـ ن واثعرقة يف جنـني واعتقلت 7 

فلسطينيني. 
إىل ذثـك، ت غلـت قـ ات االحتـل8 يف أرايض 
اثفلسـطينيني رشق خان ي نـس جن ب قطاع 

غزة املحارص. 
وذكرت وكاثـة معاً اثفلسـطينية، أن ق اِت 

االحتـل8 ت غلت يف املنطقة بعدد من اثجرافات 
وقامت بأعما8 تجريف ألرايض اثفلسطينيني. 
كمـا جـّدد مسـت طن ن صهاينـة اقتحا2َ 
املنطقة األثرية يف بلدة سبسطية وما8 مدينة 

نابلس باثضفة اثغربية. 
ونقلت وكاثة وفا عن رئيس بلدية سبسطية 
محمـد عـاز2 ق ثـه: إن عرشاِت املسـت طنني 
اقتحمـ ا املنطقـَة األثريـة ثليـ 2 اثاانـي عىل 
اثت ايل بحماية ق ات االحتل8 اثتي انترشت عىل 
مداخل اثبلدة ومنعت اثفلسـطينيني من دخ 8 

املنطقة األثرية. 
وتتعرُض اثبلدُة القتحامات متكّررة من قبل 
قـ ات االحتل8 ومسـت طنيه وخاصة املنطقة 
األثرية يف محاوثة ثتهجر اثفلسـطينيني منها 

وته يد8ا. 

شهداء وجرحى جراء عدوان صهيوني على سوريا
 : متابعات 

تصـّدت وسـائُط اثدفـاع اثج ي اثسـ ري، 
ثيَل األحد، ثص اريـَخ معاديٍة أطلقتها طائراٌت 
امل اقـع  بعـض  باتّجـاه  صهي نيـة  حربيـة 
اثعسكرية يف حمص ومحيط دمشق، ما أسفر 
عـن استشـهاد عدد مـن املدنيـني بينهم طفل 
وإصابَـة آخرين يف بلدة صحنايا بريف دمشـق 

اثجن بي. 
ونقلـت وكاثـة األنباا اثسـ رية سـانا عن 

مصـدر عسـكري ق ثـه: إن وسـائط اثدفـاع 
اثجـ ي تصـدت ثص اريـخ معاديـة أطلقتها 
طائـرات حربية صهي نية من األج اا اثلبنانية 
باتجـاه بعـض امل اقـع اثعسـكرية يف حمص 

ومحيط دمشق. 
وثفتـت اث كاثـة، إىل استشـهاد 8 مدنيـني 
بينهـم طفل عمره أوـهر وإصابَـة 21 بينهم 
أطفـا8 يف بلـدة صحنايـا بريف دمشـق جراا 
اثعـدوان، مشـرة إىل أنـه تم نقـل اثجرحى إىل 

املشايف، حيث تلق ا اثعلج اثلز2. 

وبيّنـت اث كاثـة، أنه نتيجـَة اثضغط اثناتج 
دمشـق  االنفجـارات يف سـماا محيـط  عـن 
تعرََّضت عدٌد من مناز8 املدنيني ثبعض األرضار 
املاديـة يف بلدة صحنايـا وتحطم زجاج املناز8، 

ما أسفر عن إصابَة عدد من األوخاص. 
يُذكـر أن وسـائَط اثدفـاع اثج ي اثسـ ري 
يف اثحـادي عـرش من اثشـهر اثجـاري تصدت 
ثعـدوان صهي ني باثص اريخ عىل تل اثحارة يف 

املنطقة اثجن بية وأسقطت عدداً منها. 



اثعدد 
)6و6(  

املوقف الصحي����ح املفروض من الله هو املوقف احلق وعاقبته 
النصر بع����ون الله، وعلينا أن ندرك قيمة املوقف الذي نحن فيه 

وأن نعزز ارتباطنا فيه.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  اثالثاا 
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كلمة أخيرة

علي الدرواني   
الدويل،  املبع�وُث  يب�دأُ 
غريفي�ث،  مارت�ن 
تش�َمُل  جدي�دًة  جول�ة 
الرياَض وس�لطنَة ُعمان 
يف  وروس�يا،  واإلم�ارات 
إط�ار مس�اعيه لتحريِك 
عجلة الس�ام األممية يف 
اليم�ن، بعد ف�رة جمود 
وتمنُّ�ُع  تعنُّ�ُت  فرضه�ا 
الس�عودي  العدوان  قوى 
ومرتزقته�ا  األمريك�ي 
فيم�ا يُعرف الرشعي�ة املزعومة، بذرائ�َع واهيٍة تتعلُق 
بحياد املبع�وث األممي؛ بَهدِف النكوص عن واجباتهم، 
وبالتحديد يف تنفيذ التزاماتهم وفقاً التّفاق ستوكهولم 
بش�أن الحديدة، ورغم انط�اق املرحلة األوىل من إعادة 
االنتشار من طرف واحد، واس�تمرار خطواتها برعاية 
املنس�ق األممي الجنرال لوليس�غارد، وترحيب مجلس 

األمن بالخطوة والثناء عليها. 
لق�د كان من الواضح أن ق�وى العدوان غريُ جادة يف 
الذهاب إىل حلول سياس�ية دون الحصول عىل مكاسَب 
خاص�ٍة يف إط�ار أهدافه�ا الحقيقية م�ن عدوانها عىل 
اليمن، عىل غرار السيطرة واحتال مدن الجنوب والجزر 
واملرافئ الس�احلية، وعىل رأسها الحديدة، لتكوَن تحت 
إدارته�ا املبارشة، أَو تس�ليمها ألدواته�ا املرتزقة الذين 
ال يخالف�ون لها أمراً، والغرُض االس�راتيجي هو خنُق 
اليمن وعدُم الس�ماح له بالتط�ور والنهوض إاّل بالقدر 

الذي تقبل به دوُل االحتال الجديد. 
هذه األهداُف بطبيعة الحال ليست خاصًة بالسعودية 
أَو اإلمارات، بل هي األهداُف املش�ركة بينهما من جهة 
وب�ن بريطانيا والوالي�ات املتحدة أيض�اً، وهذه األربع 

منضوية تحت رباعية الرش الخاصة باليمن. 
ورغم أن املوقَف املتشدَد من قبل هادي وحكومته من 
املبعوث الدويل وإرسال برقية إىل أمن عام األمم املتحدة 
للش�كوى من غريفيث، لم يكن إاّل تعبرياً عن امتعاض 
أب�و ظبي والرياض من خطوة إعادة االنتش�ار املش�ار 
إليها، ووصلت َح��ّد التهديد بنقض اتّفاق ستوكهولم، 
إاّل أنهم قبلوا أخرياً بالجلوس معه تحت الضغط الناتج 
عن اش�تعال املي�دان العس�كري بالصواري�خ املجنَّحة 
والطائ�رات املس�رّية التي تناوب�ت يف األَيَّام األخرية عىل 
زيارات ش�به يومي�ة إىل املطارات الس�عودية يف نجران 
وجي�زان وعس�ري، باإلَضاَف���ة إىل محط�ة الكهرب�اء 
والتحلي�ة يف عس�ري، وهو م�ا دعا مجل�َس األمن لدعم 
املبعوث الدويل إلكم�ال مهمته، وكذلك الرباعية الدولية 

التي أّك���دت يف بيانها األخري عىل ذلك. 
وم�ع أن هذه العمليات قد مّه�دت الطريَق للمبعوث 
الدويل للعودة إىل املس�ار الس�يايس إاّل أن هذا املس�ار ال 
يبدو مس�اراً جدي�اً عىل األق�ل حتى اللحظ�ة الراهنة، 
بالضب�ط كما كان يف الس�نوات املاضية، وإنما الغرض 
منه تهدئ�ة وكبح جماح القوات املس�لحة اليمنية عن 
ال�رد، وإيقاف سلس�لة األهداف املح�ّددة ب�300 هدف 

عسكري وحيوي يف اململكة السعودية. 
باإلَضاَف��ة إىل ذلك فإنَّ الوضَع يف امليدان 

جولُة غريفيث الجديدة.. 
فرُص السالم والحرب

خلجنة الصهيونية من َمحفل وارسو إىل َمحفل املنامة

مبادرة أخرى لرفع معاناة الشعب.. وأحادية أيضًا

البقية ص 9

د. أحمد الصعدي
يَرِب�ُط َمحَف���ُل وارس�و الذي 
نّظمتُه اإلدارُة األمريكية عىل ذوق 
ومقاس نتنياهو، وس�اقت ُممثيل 
عرشاِت الدول إليِه سوقاً، وَمحفل 
املنامِة راب�ٌط واحٌد واضُح امَلاِمِح 
عىل الرغم ِمن اختاف عنوانيهما. 
هذا الرابُط يتمثُّل يف اس�تهداف 
ِبش�كل  العرب�ي  املواِط�ن  َعق�ل 
ع�ام والخليج�ي بش�كل خاص؛ 
بُغي�ة َمح�و فلس�طن والُق�دِس 
ِمن َضم�ريه الديني وِم�ن ذاكرتِه 

التأريخية وِمن وعيِه القومي والسيايس. 
ُه الذي تتكالب فيِه اإلدارُة  ويس�عى هذا التوجُّ
األمريكية والَكياُن الصهيوني وُحكام السعودية 
امُلواط�ن  تروي�ض  إىل  والبحري�ن،  واإلم�ارات 
الَخليج�ي وجعل�ِه يَتقبّل ب�ل ويرح�ب بالَكيان 

الصهيوني ويعترب وجوَدُه طبيعياً ورشعياً. 
تراف�ق ه�ذِه املس�اعي التي بدأت يف وارس�و 
وتواصلت يف املنامة َمع إش�هار ش�كل جديد من 
أشكال الصهيونية غري اليهودية هو الصهيونيُة 
الخليجية، ونعن�ي ِبذلك الُح�كَّاَم والنُّخَب الذين 
يتبنون الدعاوى الصهيونية ورواياتها التأريخية 

والتوراتية. 
ال يتضم�ن الَق�وُل ِبربوز صهيوني�ة خليجية 
كأح�د رضوب الصهيوني�ة غ�ري اليهودي�ة أي�َة 
مبالغ�ة أو َمج�اٍز، فالصهيونية غ�ري اليهودية، 
كم�ا تعرفها الباحثة ريجين�ا الرشيف يف كتابها 

]الصهيونية غري اليهودي�ة. جذورها يف التأريخ 
املعرفة(،الكوي�ت،  )عال�م  سلس�لة  الغرب�ي. 
الع�دد96، ديس�مرب 1985[ ه�ي 
املعتق�دات  ِم�ن  ))مجموع�ٌة 
املنت�رشة بَن غ�ري اليه�ود والتي 
تهدف إىل تأييد قي�ام دولة قومية 
يهودية يف فلسطن بوصفها حقا 
لليهود، ِطبقاً لربنامج باِزل. وعىل 
ذل�ك فالصهيوني�ون غ�ري اليهود 
ُهم أولئ�ك الذين يؤي�دون أهداَف 
الصهيونية ويش�ّجعونها ِبش�كل 
واملقص�وُد  ُمقنَ�ع(،  أو  رصي�ح 
بربنام�ج ب�اِزل ه�و الوثيقة التي 
واف�ق عليه�ا املؤتم�ر الصهيون�ي 
األول بزعام�ة هرت�زل عام 1897 ال�ذي دعا إىل 
إقام�ة وطن قوم�ي آمن ومع�رَف ب�ِه قانونياً 
لليهود يف فلس�طن. وما نشاِهُدُه ِمن سياسات 
وجه�وٍد وِخط�اب إعام�ي تص�در ع�ن ُح�كاِم 
السعودية واإلمارات والبحرين يتجاوز االعراَف 
ِبما تََضمن�ُه برنامج باِزل إىل العم�ل عىل تثبيتِه 
يف فلس�طن وتقديم الَعون املايل الكبري والتعاون 
الس�يايس واالس�تخباراتي، ومش�اركة الَكي�ان 
الصهيوني خطَطه وأطماَعه يف زعزعة أمن دوٍل 
عربية وإس�امية ومعاداته�ا رساً وعانية، ويف 
تَمكن الَكيان الصهيوني ِمن السيطرة عىل ِبحاٍر 
وُجُزٍر عربية طاملا َطمع بالوصول إليها. َووصل 
األمُر إىل َح��دِّ قيام إعامين ومغردين مرتبطن 
بدواِئ�ر الحك�م يف األقط�ار الخليجي�ة املذكورة 
بتسخيِف نضاالت الش�عب الفلسطيني وتحقري 
تضحياتِه، واالّدعاء بعدم ارتباط القدس بالدين 

اإلسامي بأي شكِل ِمن األشكال. وتبلغ الوقاحة 
بأح�د الس�عودين ه�و امَلدعو فهد الش�مري إىل 
القول بأنُه صىل يف أحد مس�اجد أوغندا، وأن هذا 

املسجَد هو أرشُف ِمن القدِس وأهل القدس. 
لم تك�ن هذِه الطف�رُة الصهيوني�ة الخليجية 
بنت يوِمها، بل هي ثمرُة جهود طويلة ومتشعبة 
تغلغلت عربه�ا املعتقدات الصهيوني�ة إىل دواِئر 
الحك�م يف الدول الخليجية من خال املؤّسس�ات 
الغربي�ة الحامي�ة والراعية للح�كام، وهي التي 
رعته�م وأرشف�ت ع�ىل تربيته�م من�ذ الطفولة 
الش�خيص وتع�رف  أمنه�م  وتمس�ك مفاتي�ح 

أهواَءهم وميوالتهم وحاالتهم النفسية. 
وبغري هذه الخلفية يستحيُل َفْهُم وصول اِبن 
س�لمان إىل اإلمس�اك بكل مقاليد حك�م اململكة 
كما يس�تحيُل فهُم تمكُّن محم�د بن زايد ِمن أن 
يصريَ الحاِك�َم الفعيل األوحَد لدولة اإلمارات. أما 
حاك�ُم البحرين فه�و ُدمية الدمية الس�عودية؛ 
ولهذا تأخذُه العزة بالعار وبالفضائح با أستار. 
يف تأريخ انتش�ار وانحسار الصهيونية بعد قيام 
دولة ))إرسائيل(( محطات ذات داللة. ففي عام 
1975 صّوتت الجمعيُة العامة لألمم املتحدة عىل 
اعتبار الصهيونية ش�كاً ِمن أشكال العنرصية، 
ويف ع�ام 1991 ألغت هذا الق�راَر بموافقة 111 
دول�ة ومعارض�ة 25 دولة فق�ط، ويف هذا العام 
2019 فتح�ت له�ا –أي الصهيوني�ة- عواص�ُم 
خليجي�ٌة أبوابَه�ا وأفئ�دَة حكامه�ا، فتخلجنت 
الصهيونيُة وأُعلن مياُد صهيونية خليجية أكثر 
ابتذاالً وتطرُّفاً من الصهيونية الغربية املسيحية 

والعلمانية معاً!. 

نوح جالس

مبادرة تلو األخرى تقدمها القيادة السياسية من 
طرف واحد، تكش�ف م�ن خاللها حرصه�ا الكبري 
عىل مصلحة اليمن أرضاً وش�عباً، وبشاعة وعنجهية 
مرتزق�ة جعل�وا م�ن معان�اة اليمني�ن وأرضه�م 

وعرضهم سلعة للحصول عىل األموال.
فبع�د املب�ادرة األحادي�ة يف الجان�ب العس�كري 
واملتمثلة يف االنسحاب من املوانئ الثالثة »الحديدة � 
الصليف � رأس عيىس«، وسط تنصل بائعي األرض 
ع�ن تنفي�ذ التزاماتهم، ل�م تأبه القيادة السياس�ية 

ممثل�ة باملش�ري مهدي املش�اط ألي يشء آخر س�وى 
معاناة الش�عب اليمن�ي بكل أطياف�ه، بمن فيهم أبن�اء وأطفال 
مرتزق�ة العدوان الذي�ن يتعرض آباؤهم لالمتهان واملس�اومة يف 
لقم�ة العيش يف كل وقت وحن إذا ما أمعن�وا يف تنفيذ توجيهات 

ومخططات االحتالل السعودي اإلماراتي.
وهن�ا تأتي القيادة السياس�ية بمبادرة أخ�رى وأحاديٍة أيضاً، 
ش�بيهة باألوىل املذك�ورة س�لفاً، عنوانه�ا ال للمتاج�رة بمعاناة 
اليمني�ن، وتوجهها يقيض برصف مرتب�ات جميع اليمنين دون 
اس�تثناء أو أية قيود أو رشوط، ليتمكن الجميع من الحصول عىل 
املرتب�ات، حتى حراس قرص املعاش�يق من مرتزق�ة الفار هادي 

الذي�ن باتوا تحت رحم�ة االحتالل اإلماراتي، لتعي�د إىل الواجهة 
م�ا كان الح�ال عليه قب�ل مؤامرة األع�داء املتمثلة يف 
نق�ل البن�ك املركزي من صنع�اء إىل جيوب مرتزقة 

العدوان وأسيادهم.
املبادرة االقتصادية للقيادة السياس�ية ترمي إىل 
إنش�اء حس�اب يف البنك املركزي اليمن�ي بمحافظة 
الحديدة لصالح دفع مرتبات موظفي الدولة وتوريد 
إيرادات املوان�ئ الثالثة املذكورة آنف�اً، وهذا ضمن 
مس�ارات تنفيذ اتّفاق الس�ويد الرامي لرفع املعاناة 
اإلنس�انية الت�ي يكابده�ا الش�عب اليمن�ي جنوباً 
وش�ماالً، ع�ىل الرغم م�ن أن هذا االتّف�اق يتعرض 
اليوم للتهديد جراء الخروقات غري املس�بوقة، وهذه املرة االحتالل 
الس�عودي ومرتزقت�ه يت�وىل كرب إفش�ال ه�ذا االتّف�اق؛ بغرض 
االستمرار يف توسيع فجوة املعاناة املعيشية للشعب اليمني عامة.

مبادرة قد تض�ع مرتزقة العدوان يف الص�ورة الحقيقية لريى 
الش�عب بأكمله مدى دناءتهم وس�قوطهم األخالقي واإلنس�اني، 
وبعده�م عن النظر يف معاناته، يف حن تضاف إىل س�جل القيادة 
السياس�ية امليلء باملب�ادرات الرامية إىل حفظ ع�زة وكرامة األمة 
وليس الش�عب اليمني فحس�ب، ولع�ل املبادرة األخ�رية لتحرير 
فلس�طن وم�ا تضمنته م�ن بنود ترتقي بمس�تويات الش�عوب 

االقتصادية والثقافية... إلخ، هي الشاهد.


