
الثــــورة صداغا وظاسصداغا وظاس

ــة  ــىل أن قضي ــة ع ــات الحقوقي ــم املنظم ــق معظ تتف
ــي انتهاك بارز  ــالل اإلمارات ــني يف سجون االحت املعتقل
ــات دقيقة عن  ــر معلوم ــا ال تتوف ــان، كم ــوق اإلنس لحق

أعدادهم أو أوضاعهم اإلنسانية أو مصريهم.
ــت يف تقرير  ــش" كشف ــن رايتس ووت ــة "هيوم منظم
ــود سجون رسية  ـــ 22 من يونيو املايض عن وج ــا يف ال له
ــوات االحتالل أإلمارتي يف جنوب اليمن  ترشف عليها ق
ــن التعذيب الجسدي  ــارس فيها أصناف مختلفة م ويم
ــرسي وإخفاء تعسفي  ــيس بعد عمليات اعتقال ق والنف

ملئات املواطنني دون وجود أي مسوغ قانوني .
ــد السجون  ــا أماكن تواج ــة يف تقريره وأورد املنظم
ــالل اإلماراتي يف كل من عدن  التي أنشأتها قوات االحت
وحرضموت الخاضعتني لالحتالل األمريكي اإلماراتي 
ــر مراكز احتجاز  ــوات اإلماراتية تدي ــن أن الق محذرة م
ــروا باحتجاز  ــىل تلك ام ــة وأن املسؤولني ع ــري رسمي غ

األشخاص رغم صدور أوامر بإطالق رساحهم .
ــود ثمانية  ــة أخرى وج ــر حقوقي ــا وثقت تقاري فيم
معتقالت يف عدن منها منها معتقل خور مكرس، ومعتقل 
ــل معسكر  ــرت ، ومعتق ــن يف منطقة كري ــر العرشي معسك
الحزام األمني يف منطقة الربيقة ، ومعتقل بري أحمد وهو 
ــرت إلقامة سجن فيها، ومعتقل معسكر  مزرعة استؤج
ــم) ، ومعتقل يف  ــاد والدع ــر اإلسن ــاءات (معسك اإلنش

منطقة الربيقة، ومعتقل يف قرية الظلمات.
ــالت أخرى يف مدينة املكال  كما رصدت املنظمة معتق
ــي يرشف عليها  ــوت رشق اليمن والت بمحافظة حرضم
ــون تابعون لقوات االحتالل اإلماراتي وتمارس  عسكري
فيها أنواعاً مروعة من االنتهاكات التي وثقتها املنظمة. 
ــع داخل مطار  ــالت معتقل الريان، ويق ــم هذه املعتق وأه
ــاء الضبة، ومعتقل ربوة يف مديرية  الريان ، ومعتقل مين
ــل غيل بن  ــوري، ومعتق ــل القرص الجمه ــال، ومعتق املك
ــن أنشئ  ــرى، وهو سج ــرة سقط ــل جزي ــني، ومعتق يم

حديثا يف جزيرة سقطرى.
وبحسب منظمة هيومني رايتس فإن قوات االحتالل 
ــارج اليمن  ــل محتجزين إىل خ ــي قد قامت بنق اإلمارات
ــة يف اريرتيا وان  ــة إماراتي ــدة عسكري ــدا إىل قاع وتحدي
الواليات املتحدة األمريكية متورطة يف هذه االنتهاكات 

التي ترتكبها اإلمارات وبتواجد قيادات عسكرية .
ــت بإجراء  ــن جانبها طالب ــو الدولية م ــة العف منظم
ــق دويل عاجل يف دور اإلمارات يف تأسيس شبكات  تحقي
ــوث يف منظمة  ــرة البح ــدت مدي ــن , وأك ــب يف اليم تعذي
ــو الدولية أن اآلالف من اليمنيني اختفوا يف شبكات  العف

السجون الرسية وان اإلخفاء القرسي والتعذيب جرائم 
يعاقب عليها القانون الدويل ,مشددة إىل أن هذه الجرائم 

يجب التحقيق فيها ومحاسبة املسئولني عنها .
18 معتق سريًا

ــق استقصائي لوكالة " أسوشيتد  إىل ذلك ذكر تحقي
ــدداً من  ــي أقامت ع ــالل أإلمارت ــوات االحت ــرس" أن ق ب
ــالت الرسية والتي تديرها قوات يمنية  السجون واملعتق
موالية لها ويخضع فيها املعتقلون لصنوف مختلفة من 

التعذيب.
ــذي نرشته الوكالة ما اليقل عن 18  ووثق التحقيق ال
ــوب اليمن ترشف عليها قوات  عملية احتجاز رسية جن
االحتالل اإلماراتي وترشف عليها قوات يمنية مدعومة 
ــا تطلق عىل نفسها قوات الحزام األمني يف عدن  إماراتي
والنخبة الحرضمية يف املكال وقد أنشئت تلك املعتقالت 
ــئ  ــة وموان ــد عسكري ــل قواع ــة داخ ــون الرسي والسج

ومطارات وفلل خاصة وبداخل ملهى لييل .
ــت  ــيل بيس ــع دي ــرشه موق ــر ن ــاءل تقري ــني تس يف ح
األمريكي عما إذا كانت دولة اإلمارات الحليفة للواليات 
ــاء  ــب واختف ــاالت التعذي ــة وراء ح ــدة األمريكي املتح

قرسي يف اليمن .
ــل فيه شهادات  ــع تحقيق استقصائي نق ونرش املوق
ــدد من أقارب مختطفني وناشطني حقوقيني أن رجاًال  ع
ــوت يف العام  ــري كانوا يقتحمون البي ــدون زيا عسك يرت
ــم أي خرب بعد  ــاال وال يظهر عنه ــادون رج ــايض ويقت امل
ــة للحصول عىل  ــاوالت أقاربهم الحثيث ــم مح ذلك، رغ

معلومات عنهم.
ــوات النخبة  ــادات أن رجاال ينتمون لق ــر الشه وتذك
ــالل اإلماراتي يقتادون أشخاصا  التي تتبع دولة االحت
ــن، ثم  ــان جنوبي اليم ــار الري ــة يف مط ــون رسي إىل سج
ــن البضائع  ــة معّدة لشح ــات معدني ــون يف حاوي يوضع
ــة  ــا إىل 50 درج ــل حرارته ــس تص ــت شم ــون تح ويرتك

مئوية.
وقارن ناشط يف حديثه بني األوضاع يف هذه السجون 
ــو األمريكي وسجن أبو  ــني معتقل جوانتانام الرسية وب
ــوب والشكل ومن ناحية  غريب يف العراق من حيث أسل

أخرى مشاركة الواليات يف هذه السجون .
شهادات سجناء سابقني

ــدن  ــات وامل ــول املحافظ ــدا أن تتح ــف ج ــن املؤس م
ــالت  ومعتق ــون  سج إىل  ــن  الوط ــوب  جن يف  ــة  اليمني
ــون أكذوبات  ــم الغزاة واملحتل ــع أبنائها ويسوق له لقم

مستهلكة لتحويلها إىل دبي أو أبو ظبي أخرى واألبشع 
ــالل والذي بات  ــذا االحت ــك أن يستغل تواجد ه ــن ذل م
ــر مخططاته الدنيئة والرامية إىل النيل  مشغوال يف تمري
ــوق أبنائها لصالح  ــن مكتسبات تلك املحافظات وحق م
ــوب  ــاء الجن ــى أبن ــالل ليحظ ــزو واالحت ــع الغ مشاري
ــاك ينايف ما  ــع وترشيد وانته ــر من قم ــم املنتظ بمصريه

سوق له العدوان وأدواته .
ــن سابقني  ــن محتجزي ــادات ع ــة إف ــر حقوقي تقاري
ــي تعرض لها  ــة االنتهاكات الت ــن بشاع ــارب لهم ع وأق
ــم عىل أيادي يمنية  ــزون داخل املعتقالت وناله املحتج
ــرضب املربح  ــارش تمثل بال ــي إماراتي مب ــاز أمريك وإيع
استخدم فيه املحتلني فيه أسلحتهم الشخصية وأدوات 
ــرون إىل القول بأن قوات  ــة أخرى , فيما ذهب آخ معدني
ــع أساليب التعذيب  ــالل اإلماراتي تستخدم أبش االحت
ــوم بالكالب  ــل الهج ــك الوسائ ــن تل ــني م ــق املوقوف بح

والصعق بالكهرباء واالعتداء الجنيس.
ــارب املحتجزين انه تمكن من زيارة  فيما قال أحد أق
ــه " بدا  ــالل بعدن ان ــون االحت ــه يف سج ــل من أرست طف
ــة مكتظة باملساجني  ــا " أثناء خروجه من زنزان مجنون

ــرى تفاجأ بعدم وجوده يف  ــا عاد لزيارته مرة أخ وعندم
ذلك املعتقل .

تورط أمريكي مباشر
ــداف  ــة األه ــان حقيق ــف للعي ــا يتكش ــا فشيئ شيئ
ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــي تسع ــة الت ــاع الدنيئ واألطم
ــة  ــراب املستعرب ــدي األع ــىل أي ــن ع ــا يف اليم لتحقيقه
ــه وبات  ــن حقيقت ــذي يتعرى ع ــني وال ــم امله وتحالفه
ــاء املحافظات  ــي أبن ــل يع ــن ه ــع، ولك ــا للجمي واضح
ــادروا يف إنقاذ  ــة حقيقة ما يجري ويب ــة املحتل الجنوبي

ما تبقى من مكتسباتهم وسيادة وطنهم املستباحة ؟
ــن  ــة يف اليم ــون الرسي ــر إىل أن السج ــري التقاري تش
ــة يف حني ترشف عنها  ــا قوات االحتالل اإلماراتي تديره
ــة وهي من تقوم باستجواب  الواليات املتحدة األمريكي
ــا اإلماراتي  ــب لرشيكه ــر التعذي ــن وترتك أم املحتجزي

ومرتزقة يمنيني .
ــأن القوات  ــني يف البنتاغون ب ــن املسئول ــر عدد م وأق
ــني يف باليمن،  ــارك يف التحقيق مع املعتقل ــة تش األمريكي
ــات،  ــىل إجاب ــول ع ــن للحص ــة إىل آخري ــدم أسئل وتق
ــق بالفيديو والصور من حلفائها  وتتلقى ملفات التحقي

اإلماراتيني، وذلك وفقا لتحقيق أسوشيتد برس.
وقالوا إن كبار القادة العسكريني األمريكيني كانوا عىل 
ــن املعلومات حول التعذيب يف السجون يف اليمن،  بينة م
ــروا فيها، بيد أنهم راضون عن عدم وقوع أي إساءة  ونظ
ــن القوات األمريكية املتواجدة، يف تنصل من املسؤولية  م
ــم ينفوا أن  ــب، يف حني ل ــرض املساجني للتعذي ــول تع ح

اإلمارات التي تدير السجون هي املسؤولة عن األمر.
ــة  ــوزارة الخارجي ــي ل ــي اليوم ــر الصحف ويف املؤتم
ــذر نويرت  ــم الوزارة هي ــت املتحدثة باس ــة، قال األمريكي
الخميس إن الوزارة اطلعت عىل التقارير واملقاالت التي 
ــة، مضيفة أنه  ــارات يف هذه الشبك ــن دور اإلم تحدثت ع
ــاالت إخبارية أخرى، ونحن غري  "تقرير أويل وهناك مق

ــب معرفتي، لهذا  ــىل تأكيد أي يشء حس ــن اآلن ع قادري
أحيلكم إىل وزارة الدفاع (بنتاغون)".

ــة بمجلس  ــة القوات املسلح ــب زعماء لجن ــا طل فيم
ــس،  ــم ماتي ــاع جي ــر الدف ــن وزي ــي، م ــوخ األمريك الشي
ــني يف سجون  ــة ملحققني أمريكي ــق يف أي مشارك التحقي
ــر أن سجناء تعرضوا  ــث ذكرت تقاري ــة باليمن، حي ّرسي
ــل لجنة  ــادي، تشكي ــت حكومة ه ــا أعلن ــب، فيم للتعذي

للتحقيق يف هذه التقارير.
ــني، رئيس  ــون مك ــوري ج ــور الجمه ــب السنات وطل
ــاء  األعض ــرز  أب ــد،  ري ــاك  ج ــور  والسنات ــة،  اللجن
ــراء مراجعة  ــن ماتيس، إج ــة، م ــني باللجن الديمقراطي
ــا يف ذلك دعم أمريكي  ــة يف االنتهاكات املزعومة بم فوري

لقوات شاركت فيها.
ــارة إىل تواطؤ  ــد، يف رسالة، إن أي إش ــال مكني وري وق

الواليات املتحدة يف التعذيب ترض األمن القومي.
ــا قد تكون  ــس، أيضاً تقييم م ــب االثنان من ماتي وطل
القوات األمريكية قد علمته بشأن االنتهاكات املزعومة، 

وتقديم تقرير إىل اللجنة يف أرسع وقت ممكن.
ــا تماماً  ــىل ثقة بأنكم مثلن ــة "نحن ع ــاال يف الرسال وق

تعتربون تلك املزاعم مقلقة للغاية".
هادي ..دمية عاجزة عن الحركة

ــه تحالف  ــا ..ما  الذي حقق ــة ال لبس فيه ــك حقيق تل
ــه عىل اليمن  ــادة الرشعية لهادي يف عدوان ــدوان إلع الع
ــني واستباح أعراضهم  ــوى انه احتل ودمر وقتل املدن س
ــه هذا  ــار خلف ــادي ومن س ــم ه ــن له ــم ليرشع وحقوقه
ــج االجتماعي  ــزاة بتمزيق النسي ــرام وليكتفي الغ اإلج
ــق األهداف التي  ــي ليتسنى لهم امليض نحو تحقي اليمن

لطاملا حلمو بتحقيقها .
ــت أخر من يعلم عن وجود سجون  حكومة هادي كان
ــن , أو ربما أجربت  ــة لقوى االحتالل يف جنوب الوط رسي
ــي تعيش تحت  ــوى االحتالل الت ــا من ق ــىل القبول به ع

ــص املسائل  ــا أخريا يف قف ــه لتجد نفسه ــه ونعمت رحمت
ــدوان بالعبث  ــوى الع ــد لق ــؤ والتمهي ــام بالتواط واالته
ــث اكتفت تلك  ــني وانتهاك كرامتهم , حي بأرواح املواطن
ــق فيما ورد يف  ــة بتشكيل لجنة للتحقي ــة الهزيل الحكوم
ــر حقوقية عن انتهاكات لقوى العدوان واالحتالل  تقاري
ــع عن تلك  ــا ولم نسم ــت سيطرته ــة تح ــدن القابع يف امل

اللجنة أي صوت بعد امليض عىل تشكيلها منذ أسابيع .
ــوات  ــال أن ق ــادي ق ــة ه ــر داخلي ــرب وزي ــني ع حس
ــن لديها إىل  ــل املحتجزي ــي تقوم بنق ــالل اإلمارات االحت

قواعد عسكرية لها خارج اليمن. 
ــة يف املكال أو ما  ــادات املرتزق ــن ذلك يقول احد قي وع
ــة الثانية ، فرج سالم  ــه قائد املنطقة العسكري يطلق علي
ــوات األمريكية، كانت ترسل أسئلة إىل  البهساني، إن الق
قوات االحتالل اإلماراتية التي تحتجز املعتقلني، والتي 
ــو مرفقة  ــع الفيدي ــا ملفات ومقاط ــل بدوره ــت ترس كان
ــون أمريكيون  ــات أكدها مسئول ــي معلوم ــات، وه بإجاب

لـ"أسوشييتد برس".
ــت  ــدة سلم ــات املتح ــي أن الوالي ــف البهسان وكش
ــر  ــاء أخط ــة بأسم ــال، قائم ــالل يف املك ــات االحت سلط
املطلوبني، تم اعتقالهم الحًقا، وهو يؤكد ضلوع الواليات 
األمريكية وبصورة مبارشة يف انتهاكات السجون الرسية 

يف جنوب الوطن املحتل .
اعتداءات تطال أهايل السجناء

ــي بمشاركة  ــوات االحتالل اإلمارات ــك قامت ق إىل ذل
ــرة ألهايل  ــداء عىل مظاه ــة لها باالعت ــوات أمنية تابع ق

املختفني قرسيا أمام مقر قوات االحتالل يف .
ــوات أطلقت الرصاص  ــود عيان إن هذه الق وقال شه
ــر قوات  ــوا أمام مق ــن تجمع ــايل الذي ــرشات األه ــىل ع ع
ــب بمحافظة عدن،  ــي يف مدينة الشع ــالل اإلمارات االحت
ــان املتظاهرون يرفعون الفتات تطالب بمعرفة مصري  وك

أبنائهم وإطالق رساحهم.

771671045للتواصل:
Masterman2009@yahoo.com

ما أشبه الليلة بالبارحةأبو غريب يف عدن وجوانتانامو يف املكال..
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الوقت الذي الزال بعض املرتزقة يسوقون فكرة تحرير الجنوب والتي صاغتها يف 
ــك األكاذيب واالدعاءات  ــطح حقيقة تل قوى الغزو واالحتالل ..صعدت للس
ــة والتي لوال وجود نفوس دنيئة  ــة برشعية التواجد األجنبي يف األرايض اليمني الباطل
ــتبداله  ــدت لهم امليض نحو تفريغ الجنوب من مخزونه الحضاري والتاريخي واس مه

بأفكاره تدمريية عبثية تنال من امن وكرامة املواطن الجنوبي . 
ــالل اإلماراتي ذلك  ــوات االحت ــراق تطبق ق ــكا يف عدوانها عىل الع ــت أمري ــا فعل كم
ــإرشاف أمريكي لتعزيز  ــجون رسية وب ــائها معتقالت وس ــيناريو اإلجرامي بإنش الس
ــتخدمة بذلك طرق  ــة مس ــدن الجنوبي ــا للمحافظات وامل ــيع احتالله ــا وتوس نفوذه

وأساليب وحشية تشبه تلك التي استخدمها األمريكان مع السجناء العراقيني .
تقرير / مصطفى املنترص 

بالمحافظات بــفــروعــهــا  لــلــنــهــوض  ــة  ــط وخ ســريــعــة  خــدمــات  ــــــوال..  األح مصلحة 
ــهد مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني  تش
ــة يف تحديث  ــة نوعي ــداث نقل ــادة بأح ــات ج توجه
ــاعد عىل  ــات التي ستس ــة املعلوم ــر منظوم وتطوي
ــجيل وقيد واقعات  ــول املواطنني لخدمات تس حص
ــق  ــهادات والبطائ ــدار الش ــة وإص ــوال املدني األح
ــوم الثاني  ــتالمها يف الي ــة واس ــخصية والعائلي الش
ــز الرئييس أو فروع  ــول عليها من املرك لطلب الحص
ــراءات  اإلج ــن  م ــص  والتخل ــة  املختلف ــة  املصلح

واملواعيد اململئة.
ــادة املصلحة إىل  ــعت قي ــة التي س ــري الخط وتش
العمل عليها خالل هذا العام 2017م والذي ستشهد 
ــجل املدني  ــة والس ــوال املدني ــة األح ــا مصلح فيه

ــاالت إذا تم تطبيق  ــة يف مختلف املج تطورات نوعي
هذه الخطة حسب توجهات قيادة املصلحة.

ــد عىل  ــا  التأكي ــددت بدوره ــة ج ــادة املصلح قي
ــا وتأهيلهم  ــة وفروعه ــل كادر املصلح رضورة تأهي
ــة والتأهيلية  ــب التدريبي ــم يف كافة الجوان وتدريبه
ــة والربامج والخطط التي  وذلك لكيفية تطبيق اآللي
ــبيها إذا تم  ــا ومنتس ــة وقيادته ــتنهض باملصلح س
العمل عىل تفعيل وتشغيل  إدارة املنظومة الخاصة 
ــق بالخطوات  ــدار البطائ ــات إلص ــتقبال البيان الس

التي تجعل حصول املواطن عليها بدون تأخري.
ــر  ــل التطوي ــة يف ظ ــة النوعي ــذه النقل ــي ه وتأت
ــب  التدري ــو  نح ــعي  والس ــة  للمنظوم ــالح  واإلص
ــاط وصف  ــاز األحوال ضب ــبي جه ــل ملنتس والتأهي
ــة بأهمية الوثائق  ــاط يف كيفية التعامل والتوعي ضب

الثبوتية التي تصدر عن املصلحة وفروعها.

ــني التعامل  ــراءات ألداء تحس ــا أن هناك إج كم
ــة  ــات الثبوتي ــىل الخدم ــول ع ــالت والحص واملعام
ــجيل الزواج  ــهادة وفاة وتس ــالد وش ــهادة مي من ش

والطالق والبطاقة الشخصية والعائلية.
ــة وتدريبية  ــة توعوي ــدت املصلحة خط ــد أع فق
ــب  ــإرشاك كل اإلدارات باملصلحة كل حس ــة ب مزمن
ــىل  ــا ع ــيتم تدريبه ــي س ــا الت ــا ومهامه اختصاصه
ــة واالنتقال  ــذ بعملية التوعي ــدء بالتنفي ــة الب عملي
ــفيات والجهات  ــات واملستش ــدارس والجامع إىل امل
ــة يف التعريف بأهمية الوثائق  ذات العالقة واملختص
ــف  والتعري ــا  عليه ــول  الحص ورضورة  ــة  الثبوتي
ــا املتجاهلني لها وما يقع  ــر التي يتعرض له باملخاط
عليهم من تساؤالت قانونية إذا أهملت هذه الوثائق 
ــالت  ــخاص يف كل التعام ــة األش ــت هوي ــي تثب الت

اليومية الحياتية.

ــة  ــي إىل مواكب ــجل املدن ــة الس ــعى مصلح وتس
التكنولوجيا بربط خدماتها الثبوتية باملستشفيات 
ــمية والخاصة وإصدار للمواليد شهادة ميالد  الرس
ــاعة وفاته شهادة وفاة  ــاعة حدوثها وللمتويف س س
ويتم ربطها عرب شبكة االنرتنت بني هذه املستشفيات 
ــل املواطنني  ــا بحيث يحص ــني املصلحة وفروعه وب
عىل هذه الخدمات يف هذه األماكن العامة والحصول 

عليها يف حينها.
ــد بلغ إجمايل اإلصدارات خالل النصف األول  وق
ــخصية آلية وعدد  من عام 2017م 184480 بطاقة ش
22148 بطاقة بدل فاقد وتالف .. كما تم إصدار 6442 

بطاقة عائلية جديد + بدل.
ــة فقد تم  ــق األحداث الحيوي ــبة لوثائ أما بالنس
ــدار 138404  ــف األول من هذا العام إص ــالل النص خ

شهادة ميالد.

وتشدد قيادة املصلحة بأهمية عقال الحارات يف 
ــق مصلحة األحوال  ــق والحصول عىل وثائ التصدي
ــجالت  ــي وذلك لضبط الس ــجل املدن ــة والس املدني
ــة بهم والتحري قبل إصدار التعريفات وغري  الخاص

ذلك.
ــال الحارات دور  ــات بأن عىل عق وتبني التوجيه
ــجيل املواليد  ــة البيانات لتس ــري يف التأكيد بصح كب
ــخصية  ــىل البطاقات الش ــول ع ــات والحص والوفي
ــوال  ــاد إدارات األح ــني باعتم ــة للمواطن والعائلي

املدنية والسجل املدني.
ــا تقتضيه املصلحة العامة وحرصاً  ويأتي ذلك مل
ــات املواطنني  ــهيل خدم ــة عىل وهو تس من املصلح
ــة البيانات وصحتها يف  ــاً يف نفس الوقت لدق وضمان
ــخصية أو الدفرت  ــجالت أو وثائق كالبطاقة الش الس

العائيل أو شهادة امليالد أو  الوفاة.

معني حنش
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ــة تــســتــعــيــد الــنــشــاط والــحــيــويــة ــي ــدن ــم ــــــوال ال األح
ــد التي  ــي املتعم ــار الثالث ــم والحص ــدوان الغاش ــم الع رغ
فرضته مملكة العدوان ومن تحالف معها عىل األثم والعدوان 
ــازال بنفس العنجهية  ــه أكرث من "850" يوماً وم الذي مر علي
ــكنية وتجمعات  ــتهدافاً ألحياء س ــية والهسرتية اس الوحش
سكانية معظمهم من كبار السن واألطفال والنساء واملستفيد 
األول من هذه الحروب أمريكا وإرسائيل وبريطانيا واألدوات 

املستخدمة يف الداخل والخارج.
ــدم  ــظ بع ــة والتحف ــالم والعروب ــون اإلس ــن يدع إن الذي
ــعة املرتكبة يف اليمن  ــجب واالستنكار ضد الجرائم البش الش
ــوالء والطاعة،  ــت ال ــربي وتح ــالء للتنفيذ الج ــم عم ــا ه إنم
ــاد الرصاعات العربية  ــتطاعت أمريكا وإرسائيل إيج لهذا اس

ــتقرار استمراراً لنزيف األموال وضماناً للمصالح  وعدم االس
ــف  ــورة املوق ــعودية بخط ــعرت الس ــا ش ــرتكة، وعندم املش
ــف األخري دفعت  ــالح الضع ــكرياً لجأت إىل س وانهزامها عس
ــد الخناق وعدم السماح  أمواًال باهظة لنقل البنك زيادة يف ش
ــد واملجاهد بعقيدة  ــعب الصام ــتلزمات انقاذية للش ألي مس
ــرتفع مملكة  ــرب ال بأوامر ترامب وعما قريب بإذن الله س الح
ــض عىل رأس  ــكنة وعلمها األبي ــذل واملس ــتار ال ــدوان س الع
ــؤرشات والتعينيات  ــدءاً بامل ــالم ب ــود لالستس ــال األس العق
ــني األرسة  ــالب املرتقب ب ــة لالنق ــة املدروس ــرية الطريق األخ
ــة وخيمة العواقب وتتغري املعادلة ويميز الله الخبيث  الحاكم

من الطيب.

ــر بل وصل  ــعب ال يقه ــاً ال تغتفر ضد ش ــد اغرتفت ذنوب لق
ــآت واملؤسسات العسكرية وأخرجتها  األمر إىل تعطيل املنش
ــة املتصلة  ــك املصالح الخدمي ــا خاصة تل ــاق أعماله عن نط
ــتمرارنا  ــكل يومي ومع ذلك فإن اس ــة باملواطنني بش واملحتك
ــعب" لم  ــة يف خدمة الش ــف "الرشط ــدأ الرشي ــكنا باملب وتمس
ــاً رصيحاً ألعدائنا  ــن أداء الواجب املقدس تحدي ــس ع نتقاع
ــتعدنا نشاطاً وحيوية ومعنوية عالية بمجرد سماعنا  بل اس
ــاً ملصلحة  ــب رئيس ــد الزل ــواء محم ــني الل ــرار تعي ــدور ق لص
ــخص  ــرار يف محله وش ــجل املدني ق ــة والس ــوال املدني األح
ــب عمل عىل ترصيف األعمال وفتح  ــب يف مكانه املناس مناس
ــة، مجدداً  ــارات امليداني ــوال وتكثيف الزي ــروع األح ــواب ف أب

العهد والوالء لله ثم للوطن وصوًال إىل التماس اسم املصلحة 
ــث أجهزتها بالعرص  ــقف خدماتها وتحدي ــع ورفع س يف الواق
ــاول الجميع يف  ــخصية يف متن ــح البطاقة الش ــارض لتصب الح
ــرتك  ــل عىل تفعيل املش ــاعة أيضا عم ــاوز 24 س ــدة ال تتج م
ــا يخصه  ــة كل يف م ــات ذات العالق ــني الجه ــة وب ــني املصلح ب
ــداً من التطور  ــد ونتوقع منه مزي ــب الجميع يف إناء واح ليص
ــدد عىل فحص الوثائق من قبل  والنجاح ويف توعية نوعية ش
ــؤويل التحريات التي عىل أساسها تم منح املواطن الهوية  مس
الشخصية والعمل بالكيفيات التي حددها القانون والتعامل 

الطيب والهندام واالنضباط الوظيفي ومحاربة السمارسة .
والله من وراء القصد .
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منظمات حقوقية دولية:

جرائم كبرية يجب 
التحقيق فيها ومحاسبة 

املسؤولني عنها


