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مقتل وإصابة عشرات المرتزقة وانهيار واسع في صفوفهم:

الجيش واللجان يطّهرون مواقَع وجباالً استراتيجية شرقي وغربي مديرية القبيطة بمحافظة لحج

دعا اأبناء ال�ضعب اليمني اإىل احليطة واحلذر والعمل على تعزيز الو�ضع امليداين يف جبهات القتال واجلبهات الداخلية:
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تعثر إطالق األسرى قبل 
شهر رمضان سببه تنصل 

وعرقلة وفد الرياض
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العسكري للعدو
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مقتل واإ�ضابة ع�ضرات املرتزقة وانهيار وا�ضع يف �ضفوفهم:

الجيش واللجان يطّهرون مواقَع وجباالً اسرتاتيجية شرقي وغربي مديرية القبيطة بمحافظة لحج
  -  خاص:

شاهدت صفاوُف مرتزقة الدادوال السادوعي 
األمريكاي يف جبهة القبيطة بمحااظة لحج انهياراً 
شاامالً بدَد ما شن أبطال الجيش واللجال الشدبية 

لجوماً شاامالً عاى املواقع التي اتخذلاا املرتزقة 
لشان لجماتهام وقصفهام املتواصل عاى مواقع 

الجيش واللجال.
وقال مصدر عسكري إل أبطال الجيش واللجال 
الشدبية قاموا أمس األحد بتطهري الجهتل الغربية 
والرشقية من مرتزقة الددوال وسيطروا عى مواقَع 

وجبااٍل اسارتاتيجية يف مديرية القبيطاة، موقدل 
عرشات القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة.

وبحساب املصدر، ويف الجهة الغربياة للقبيطة 
تمكن أبطال الجيش واللجال الشدبية من السيطرة 
عى جبل جالس انسارتاتيجي وجبل املشقر وواعي 

البري ومدرسة الارص وماطقة عياش.

ويف الجهاة الغربية ملديرياة القبيطة أكد املصدر 
أل أبطال الجيش واللجال الشدبية تقدموا مساااٍت 
كبريًة وصونً إىل ماطقة املغاية، مشارياً إىل سقوط 
عدع كبري من القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة.
وأشاار املصادر إىل أل عملياة الجياش واللجال 
الشادبية جااءت بدَد عارشات املحااونت من قبل 

املرتزقاة للتقاد  ورعاً عى قصفهام املتواِصل عى 

مواقاع الجياش واللجال، موضحاً أناه ولدى إقدا  

الجيش واللجال عى عملية تطهري املواقع شاهدت 

صفوُف املرتزقاة انهياراً واساداً وأل الدرشات من 

املرتزقة اروا من الجبهات.

الجيش واللجان الشعبية يفشلون 
هجومني على مديرية الغيل ويدمرون 

دبابتني ملرتزقة العدوان ومقتل َمن فيهما
  -  الجوف:

واَصَل مرتزقُة الددوال السادوعي األمريكي خروقاِتهم ومحاونِت التقد  
باتجااه مواقع الجياش واللجال الشادبية يف محااظة الجاوف وباءت كلها 

بالفشل، ايما عاع املرتزقة بدد أل تكبدوا خسائر يف األرواح والدتاع.
وأوضاح مصادر عساكري أل مرتزقة الدادوال حاولوا نهاار أمس األحد 
التقد  باتجاه مواقع الجيش واللجال الشادبية يف مديرية الغيل بالجوف من 

خالل لجومل األول بدد الظهرية والهجو  الثاني قبل غروب الشمس.
وأشاار املصادر إىل أل أبطاال الجياش واللجال الشادبية أاشالوا ُكّل تلك 
املحااونت وتمكاوا من تدمري عبابة تابدة للمرتزقة، مما أّعى ملقتل من ايها، 
مثيفااً أناه ولدى تصادي أبطال الجياش واللجاال لهجو  املرتزقاة الثاني 
تمكااوا أَيْثاً من تدمري عبابة أخرى بواساطة صااروخ موّجه أصاب لداه 

بشكل مبارش، مما أعى نشتدال الاريال يف الدبابة بَمن ايها.

تزاُمــناً مع ا�ضتداد املعارك الداخلية على الأموال والأ�ضلحة:

مقتل ثالثة من أبرز القادة 
امليدانيني والعشرات من مرتزقة 
العدوان يف منطقة ثعبات بتعز 

  -  خاص:
وّجهات قاواُت الجيش واللجاال الشادبية بمحااظة تدز رضبااٍت قويًة 
ملرتزقاة الددوال وأطاحت باثال من أبرز قياعاتهم امليدانيل يف وقٍت تواصلت 
املدارك الداخلية بل املرتزقة ضمن خالااتهم املدرواة عى السالح واألموال.
وشاهدت ماطقة ثدبات يف تدز مدارَك عايفًة تمكن خاللها أبطال الجيش 
واللجال الشادبية من إلحاق خساائَر ااعحٍة يف صفاوف املرتزقة طالت أبرز 

قياعاتهم.
وأكاد مصدٌر عساكري أل القيااعي يف صفوف املرتزقاة محمد مجيل قائد 
املرتزقاة يف ثدباات لقي مرصعه، وكذلك أمل املخاليف قائد ما يُسامى بحماة 

الدقيدة إىل جانب القياعي عمار قاسم يف املدارك ذاتها.
واعارتف إعاال  املرتزقاة بمقتال قياعاتهام امليدانيال يف مداارك ثدبات 
بمواجهة الجيش واللجال الشدبية، ايما أكدت املصاعر الدسكرية أل عرشات 

القتى والجرحى من املرتزقة سقطوا يف املدركة.
 مان جانب آخار تواصلت املدارك الداخلية؛ بسابب خالاات عى الساالح 
واألموال بل املرتزقة يف مااطل سايطرتهم بل أتبااع القياعي املرتزق مختار 
الزريقاي من جهاة وأتباع القيااعي املرتزق أمال األكحيل من جهاة أخرى. 

وأشارت املدلومات إىل سقوط قتى وجرحى من الطرال.

مرتزقة العدوان يق�ضفون منزل ع�ضو جلنة 
التهدئة مبحافظة ماأرب

استشهاد امرأة وإصابة طفلة يف 
قصف متواصل ملرتزقة العدوان 

على األحياء السكنية بمحافظة تعز
صدى املسرية- خاص

تدرضت األحياء الساكاية يف محااظة تدز خالل اليومل املاضيل لقصف 
عشاوائي متواصل بالقذائف من قبل مرتزقاة الددوال، يف خرق واضح لوقف 

إطالق الاار.
وتدرض مازُل الشايخ أحمد املقداع بقذيفة تساببت يف إَصابَة طفله، كما 
تتواصل حواعث القاص من قبل املرتزقة واستهداف عدع من ماازل املواطال 

يف ماطقة صالة.
ماطقة الحوبال لي األخرى تدرضت للقصف، ما أعى إىل سقوط عدع من 
القذائف عى أحياء سكاية جوار مصلحة الرضائب مصدرلا مرتزقة الددوال.
واستشاهدت امارأة يو  أماس األحد برصااص قااصة مرتزقاة الددوال 
السادوعي األمريكي، كما اقتحام املرتزقة عدعاً من مااازل املواطال بمدياة 

تدز.
وأوضاح مصدر محيل لا” املسارية نت” أل مرتزقة الدادوال قاصوا امرأًة 

جوار مدرسة ُعقبة بماطقة الجحملية يف مدياة تدز.
وأضاف املصدر أل مرتزقة الددوال اقتحموا عدعاً من املاازل بحي مدرسة 

الثورة، وقاموا باختطاف عدع من سكال الحي.
يف ذات الساياق، قصف مرتزقة الددوال السلسالة الجبلياة ومدياة ذباب 

القريبة من باب املادب بالقذائف املدادية.
ويف ساياق انعتداءات املتواصلة ملرتزقة الددوال تدرََّض مازُل عثو لجاة 
التهدئاة يف محااظاة مأرب اايز الساقاف ياو  أمس األحاد لقصف من قبل 

مرتزقة الددوال السدوعي األمريكي.
واستخد  املرتزقة قذائف املدادية يف قصف مازل عثو لجاة التهدئة اايز 

السقاف الواقع بمديرية رصواح.
ويمثال لذا انساتهداُف املتكاّرُر للجاال التهدئة من قبل طاريال الددوال 
السادوعي األمريكي واملرتزقة تأكيداً عى عدوانية الطرف اآلخر، وعد  جدية 

يف إحالل السال .
وكال طرياُل الددوال السادوعي األمريكي استهدف يف الا7 من شهر مايو 
املاايض لجاة التهدئاة املحلية يف جبل لياالل بمحااظة ماأرب بالتزاُمن مع 
استمرار الخروقات بالطريال والقصف وانستفزاز للجيش واللجال الشدبية.

اأبطال اجلي�س واللجان ال�ضعبية يك�ضرون ُكّل املحاولت:

مقتل وإصابة نحو 70 من 
املرتزقة وعناصر القاعدة يف 

البيضاء وشبوة والضالع

  -  خاص:
أثبت أبطاُل الجيش واللجال الشادبية جالزيتَهم الداليَة واملتواصلَة لصد 
لجماات مرتزقة الددوال وإلحااق الهزائم والخساائر يف صفواهم بمختلف 
الجبهات، حيث شاهدت جبهات شبوة والبيثاء والثالع مقتل وإَصابَة نحو 
70 مان مرتزقة الدادوال يف عمليات التصدي لهجماتهم عاى مواقع الجيش 

واللجال الشدبية.
افي محااظة شبوة واصل مرتزقة الددوال قصف مواقع الجيش واللجال 
الشادبية، مما اضطر القوة الصاروخية وقوة املدادية للرع بقصف تجمدات 

املرتزقة يف واعي حريم.
وأوضاح مصادر عساكري أل الدملية أسافرت عن مقتل 8 مان املرتزقة 

وإَصابَة 12 آخرين، إضااة إىل تدمري عبابة إثر تدرضها لقذيفة مبارشة.
ويف محااظاة الثالع أاشال أبطاال الجياش واللجال الشادبية لجوماً 
ملرتزقاة الدادوال وعااارص تاظيام القاعدة عاى مديرية مرياس وكبّدولم 

خسائَر كبريًة يف األرواح.
وأشاارت مصاعر محلية أل مستشافى قدطبة استقبل أكثَر من 25 قتيالً 
وجريحااً مان املرتزقة وعاارص القاعادة اإلجرامية بدد اشال لجومهم عى 

مديرية مريس.
أماا محااظة البيثاء اشاهدت مقتَل أكثار من 23 عاارصاً من مرتزقة 
الدادوال وتاظيام القاعادة اإلجرامي عادماا تصدى أبطال الجياش واللجال 

الشدبية لهجو  عى مواقدهم يف ماطقة حّمة الرصار باملااسح.

يف ندوة فكرية بعنوان: »الفكر ال�ضيا�ضي لل�ضهيد القائد واأثُره يف التغيري ومكافحة الف�ضاد«

علماء وأكاديميون وباحثون: َأْفَكار الشهيد القائد 
السيد حسني بدر الدين الحوثي كانت تهدف إىل بناء 

دولة حرة خالية من الهيمنة واالستعمار الخارجي

  -  خاص:
أقيام بكلية الطاب بجامداة صاداء، السابت 
املاايض، نادوة اكرية وسياساية بدااوال »الفكر 
السيايس للشاهيد القائد حسل بدر الدين الحوثي 
وأثره يف إحداث التغيري ومكااحة الفسااع« نّظمها 
املركُز الوطاي للرقابة وتدزيز الشفااية والازالة.
ويف الاادوة أكاد نائاُب وزيار التدليام الداايل 
والبحاث الدلمي الدكتور عبدالله الشاامي، ألمية 
الفدالية يف تساليط الثوء عى اكر الشهيد القائد 
وُعمال رؤيتاه ملدالجاة املدثاالت التي تديشاها 
األماة ومكااحاة الفسااع املتجساد يف القاروض 
واملسااعدات الخارجية وآثارلا السالبية يف إاقار 

وتجويع الشدب اليماي.
وقال الدكتور الشاامي: إل اكَر الشهيد القائد 
يدد مرشوعاً نهثويااً وحثارياً رايداً ولاعااً إىل 
انتشااِل األمة من حارضلا املارتعي والوصول بها 
إىل مصاف األَُمم؛ كونها »خري أمة أخرجت للااس« 

وإعاعة اليمن إىل وضدها الطبيدي.
وأّكاد أل الاادوة تأتي يف ظل اساتمرار الهجمة 
الرشساة لتحالاف الدادوال عاى يمان اإليماال 
والحكماة ومحاولتاه الفاشالة إلعااعة ماظومة 
الفسااع التي حكمات اليمن وحّولتهاا إىل حديقة 
رؤى  أل  ماولااً  السادوعية..  للافاياات  خلفياة 
وأَْاَكار الشاهيد القائد كانت تسادى إىل بااء عولة 
ُحارَّة وخالية من الهيماة وانساتدمار الخارجي، 

وتحذر من مخاطر التدخل األَمريكي يف اليمن.
مان جانبه اساتدرض رئياُس املرَكاز الوطاي 
للرقابة وتدزيز الشفااية الدكتور اتحي السقاف 
برامج وألداف املركز وعوره يف مكااحة الفسااع.. 
بالُدَظَمااء  الاادوة لاللتماا   إىل ألمياِة  مشارياً 
والشاخصيات الوطاية وقاراءة أَْاَكارلم ورؤالم 
لالستلها  ماهم الدروس والدرب والحلول الااجدة 

ملداناة الشدب اليماي واألمة الدربية.
ويف ذات الساياق قّد  يحيى قاسام أبو عواضة 
صديل الشاهيد الراحال ملحًة عن حياة الشاهيد.. 
مساتدرضاً كتاباه »صفحاات مرشقة مان حياة 
الشاهيد القائاد« الذي تام توزيع نساخ ماه عى 

لامش الادوة.
وعاّرج أبو عواضة عى إساهامات الشاهيد يف 
خدمة األمة ومواقفه يف الدمل الجهاعي ومواجهة 
امُلَخّططاات التاي تساتهدف لاذه األمة مان قبل 

أَمريكا وارسائيل.
ويف الاادوة التي حرضلا القائام بأعمال وزير 
التدليام الفااي والتدرياب املهااي الدكتاور خالد 
الحاوايل، ونائب وزير الشاباب والرياضة حسال 
زياد بان يحياى، ورئيس جامداة صادااء اوزي 

الصغري وعمداء الكلياات، ُقدمت ثالث أوراق عمل 
اساتدرضت األوىل عور الفكار السايايس للشاهيد 
القائاد يف إحداث عملية التغياري يف اليمن، للباحث 
الدكتاور عاعل غايمة اساتدرض ايهاا جانباً من 
الفكر السايايس للشاهيد للقائد والادور الذي قا  
باه لذا الفكار يف الثاورة والتحارر مان الوصاية 

وانستدمار.
ايماا تااولات الثانية »عاملياة الفكر وخطورة 
املرحلاة« للباحثاة والكاتباة أحاال  رشف الدين، 
اساتدرضت ايهاا كيف حاذر الشاهيد القائد من 
األنظمة الدميلة التي وضدت بصماتها عى جميع 
الادول الدربية تحت مساميات التامية وانقتصاع 
والدوملاة والتبااعل والثقاايف، مشارية إىل الطريل 
القرآني الذي اتخذه السيد القائد ملواجهة الثقااات 
املغلوطاة التاي ترشعان للغازو باحتاالل البلدال 

اإلسالمية بمربرات خاطئة.
 كماا اساتدرضت رشف الديان تحذيَر السايد 
القائد من خطر عخول أَمريكا لليمن وكذا رضورة 
مقاطداة البثائاع األَمريكياة واإلرسائيلية وعور 

الرصخة يف التربؤ من أعداء الله.
ويف ذاِت الساياق تااولت الورقاة الثالثة والتي 
وزارة  مان  الحوشابي  عااعل  للدكتاور  قّدمهاا 
التخطياط والتداول الدويل بداوال »آثار وتداعيات 
القاروض واملسااعدات الخارجياة عاى البلادال 
الاامياة والفقارية«، تحليال واقاع تلاك القروض 
واملساعدات املزعومة لليمن من خطابات وكلمات 

الشهيد القائد.
واستدرضت الورقة سياسات تدخالت املانحل 
للادول  واملسااعدات  القاروض  تقديام  ورشوط 
الاامية والفقرية، واإلشكانت املصاحبة نستيداب 
والتداعياات  الخارجياة،  واملسااعدات  القاروض 
الااتجة عن سياساة انعتماع عاى لذه القروض 
وتجاارب بداض الادول املوااقاة عاى سياساة 

املؤسسات الدولية املانحة.
ويف ختااِ  الاادوة أوىص املشااركول بإقاماة 
املزياد مان الاادوات والبحاوث والدراساات حول 
اكر الشاهيد القائاد، وععوة املهتمال والباحثل 

للمسالمة يف عراسة اكره يف جوانبه املختلفة.
وَحاثَّ البيااُل عى انساتفاعة مان مخرجات 
الاادوة وإنشااء مركاز متخصاص لدراساة اكر 

الشهيد القائد والدااية به.
َوأَعاَل املشااركول كااة جرائام الددوال يف حل 
الشادب اليماي والتي تددت األَْخاااَلق اإلساالمية 
واإلنسانية وكل القوانل واألعراف الدولية، راادل 
برقياة شاكر وتقدير للجياش واللجال الشادبية 
الذيان يمثّلول عااوال الصموع َواننتصاار لليمن 

وعحر الغزاة واملحتلل.
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  -  خاص:
ااة الدربية  بااَرَك املجلاُس السايايسُّ ألنصار اللاه لألُمَّ
واإلساالمية عامة وللشادب اليماي خاصة بحلول شاهر 
رمثاال املبارك، متقدماً بأحّر التهاناي والتربيكات لقائد 
الثاورة السايد َعبدامللك الحوثاي ولرجال الجياش واألمن 

واللجال الشدبية املرابطل يف مواقع البطولة والرشف.
وقاال املجلُس يف بياال إل لذا الشاهَر الكريَم يحلُّ عى 
شادباا اليمااي ولاو يواجاُه للدا  الثاناي عدوانااً ظاملاً 
غاشاماً اجتمع اياه مجرمو األرض من قوى انساتكبار 
وماااقاي الدارب واساتخدموا اياه ُكلَّ وساائل القتال 
والبطاش والحصاار والتجويع، وعّمروا اياه ُكّل مقدرات 
البلاد، مشارياً إىل أل ذلاك يقابَُل بصموع أساطوري وصرب 
َقااالَّ نظريه من أبااء شادباا اليماي الذين بذلوا يف سبيل 

كرامة واستقالل البلد آنَف الشهداء والجرحى.
وععا املجلُس السايايسُّ يف بيانه ُكّل القوى السياساية 
التي انخدعت بالددوال أل يدوعوا إىل ُرشادلم، وخاطبهم 
قائاالً: »تدالاوا لاحال مشااكلاا بدياداً عان التأثاريات 
الخارجية، امصلحتكم ومصلحة شدبكم لي يف وقواكم 
يف صاّف الوطن وحال خالااتكم ماع اآلخريان بالتفالم 

والحوار يف إطار مصالحة وطاية شاملة«.

كماا ععاا »َمن تورطاوا مع قاوى الدادوال يف جبهات 
القتال للدوعة إىل مااطقهم وألاليهم، اأموال الددوال لي 
قيمتكام وقيمة وطايتكام وعياكم، وسايكول لديكم من 
الثمانات ما يكفل عوعتكم بأمال ضمَن خطة رمثانية 
سيشاارك ايها َمَشاايُخ وشاخصياٌت اجتماعيٌة حريصة 
عى أبااء الوطن وأماه واساتقراره بالتاسيل مع األجهزة 

األماية«. 
وواصل البياال قائالً: 
»يحال علياا لذا الشاهر 
والددوال ن يزال مستمراً 
ُكلِّ  رغام  إجراماه  يف 
اإليجابياة  التفالماات 
القاوى  قدمتهاا  التاي 
الوطاياة عاى املساتوى 
والدويل  واإلقليمي  املحيل 
مان أجال رااع املداناة 
عان شادباا اليمااي، إن 
أل إعمال قوى انستكبار 
األمريكال  مقدمتهم  ويف 
يف  وأعواتهم  والصهايااة 
املاطقاة، ممثلًة بالاظا  
عى  وحلفائه،  السدوعي 

القتال والتدمري أاشال ُكّل املحاونت التاي بُذلت من أجل 
الوصول إىل حلول ماصفة سالمت يف ذلك املواقف البالتة 
والثديفة للمجتمع الدويل التي لم ترَق إىل مستوى اإلعانة 
للددوال والجرائم، ناليك عن القدرة عى إيقااه باستثااء 

بدض املواقف يف اآلونة األخرية«.
واعترب املجلُس يف بيانه »شاهَر رمثاال محطًة مهمًة 
بالوعاي واإليمال  للتزوع 
والتثحياة؛  والصارب 
ليواصل شدباا من خالله 
مشاوار الصماوع حتاى 
الارص، اكل  إىل  الوصول 
قاوى الرش مهماا كانت 
إمكانياتهاا وقدراتها لم 
ولان تساتطيع أل تركَع 
شادب اإليمال والحكمة 
ماا عا  متمساكاً بدياه 
وعدالاة قثيتاه، ااكل 
من  أولاى  إمكانياتهام 
بيت الداكبوت إذا تسلح 
باإليمال  اليماي  شادباا 

والوعي«.
املجلس  بياُل  وأضاف 

أل رمثاَل محطة مهماة للتزوع بالتقوى لاحظى َجميداً 
بمدية الله التي لم تفارق شدباا اليماي طيلة أيا  الددوال 
الذي اشال يف تحقيل ألدااه املشؤومة }إل الله مع الذين 

اتقوا والذين لم محساول[.
وقال إل عول الددوال ن زالت تحشاد حشاوعلا وتداع 
بمرتزقتها وتسااندلم بكل قوتها لالساتمرار يف عدوانهم 
وتساتخدُ  األسااليب القاذرة إلرباك الوضاع الداخيل من 
خالل نارش الفوىض وانختالنت األماياة والداع بالبلد إىل 
مرحلة اننهيار انقتصاعي الذي أنهكه الددوال والحصار، 
ولذا يتطلُب من أبااء شدباا اليماي الحيطة والحذر وعد  
اننخداع ألسااليبهم والتسالح باإليمال والوعي والحكمة 
ملواصلة مشاوار الصماوع والدمل باكل الوساائل لتدزيز 
الوضاع امليداني يف جبهات القتال والحفاظ عى السااحة 
الداخلياة مان أية اختاالنت أماية يسادى إليهاا الددوال 
وانستدداع ألية محاونت لقوى الددوال لتحقيل أي خرق 
ميداني من خالل راد الجبهات بالرجال والدتاع وانلتما  
بالتكاال انجتماعي لألرس املحرومة التي تداني من جراء 
الحصاار والدادوال وانلتماا  بأرس الشاهداء والجرحى 
واملرابطل إلعانتهم عاى مواصلة الصموع والصرب للدااع 

عن كرامة الشدب واستقالله.
وواصل القول: »كما أل لذا الشهَر يمثُّل ارصًة للدعاء 

وانلتجاء إىل الله تداىل وبذل الاصح والتسامح«.

دعا اأبناء ال�ضعب اليمني اإىل احليطة واحلذر والعمل على تعزيز الو�ضع امليدان يف جبهات القتال واجلبهات الداخلية:

املجلس السياسي ألنصار اهلل يهنئ الشعب اليمني بحلول شهر رمضان املبارك ويدعو ملصالحة وطنية شاملة

  -  خاص:

قاال املهاادس حمازة الحوثاي عثاو املجلاس 
السايايس ألنصار الله وعثو الواد الوطاي املفاوض 
يف مشااورات الكويات إل واد الريااض ن توجد لديه 
رغباة يف إنجااح املشااورات ويسادى إىل إاشاالها 
بكل السابل والطارق، حيث يختلال مواقف متطراة 
وياساحب من الجلساات ويدمال عاى تدطيلها ما 
بال الفيااة واألخارى ، ويمتاع عن مااقشاة بدض 

املواضيع.
وأضااف الحوثاي يف ترصياح خااص لصحيفاة 
»صدى املسارية« ملسااا إراعة إىل حد ما لدى املجتمع 
الادويل للتوصال إىل حال ولكاها تظل غاري واضحة ، 
متمايااً أل يكاول خاالل األياا  القاعماة عاع جدي 
واداال من قبل األمم املتحادة واملجتمع الدويل للداع 
بتوااقات وصياغاات واضحة ومحدعة حول املحاور 
الرئيساية للحاوار والتاي تبادأ بمؤسساة الرئاساة 
وتاتهي باساتئااف الحوار السيايس من الاقطة التي 
توقاف عادلاا ، مثيفا أل لاذه اإلراعة تظال أيثا 
مرلوناة باملتغريات واملساتجدات ون يمكان الرلال 

عليها حتى اآلل.
وناوه الحوثاي إىل أل الواد الوطاي اساتمر خالل 
الفارتة املاضياة يف عقاد جلساات مافارعة ماع ولد 
الشايخ، حيث تمحاورت الاقاشاات بشاكل رئييس 
حول أربدة محاور رئيسية ولي: الرئاسة ، وحكومة 
تواال وطاي مع لجاة عساكرية وأماية ومايفرتض 
أل تقو  به من ترتيبات أماية وعساكرية، باإلضااة 
إىل اساتئااف الحوار السيايس من الاقطة التي توقف 
عادلاا، لكاه أكد أنه ن يوجد حتاى اآلل أي توااقات 
واضحة أو صياغات محدعة حول أي ماها ، مشريا إىل 

أل لذه املحاور األربدة قد أشبدت بالاقاشات.
وأكد حمزة الحوثي أنه يجب أل تخرج مشااورات 
الكويت بالتواال عى سالطة توااقياة ويف مقدمتها 
مؤسساة الرئاساة التي قاد  الواد الوطااي رؤيته 
ايها لألمم املتحدة ساابقا التي ماا تتثماه تشاكيل 

مجلس رئايس وحكومة تواال وطاي .
وحاث حمازة الحوثي الشادب اليمااي أل يتحى 
بالحذر واليقظة املستمرة والدائمة ألل لااك من يريد 
إاشال املشااورات وانساتمرار يف الخيار الدسكري، 

وألناه نيوجاد حتاى اآلل ما يمكان الرلاال عليه يف 
الطاولاة، مشاريا إىل أل لاذا يؤكده التحشايد الكبري 
يف امليادال، واساتمرار قصاف الطاريال والزحواات 
الدسكرية عى مختلف الجبهات، األمر الذي يستدعي 
عى شدباا اليماي الدزيز عد  الركول إىل أي شئ غري 
الرلال عى الله ومن ثم ساواعد األبطال واملجالدين 
مان أباااء الجياش واللجاال الشادبية يف املياعيان 

والجبهات.
وواصال القاول : »نحن ندتارب أنفسااا يف جبهة 
مان جبهات مواجهاة الددوال والصماوع واننتصار 
ونستشادر  الدزياز،  اليمااي  شادباا  لتثحياات 
مساؤوليتاا يف لذا السياق استشادارا كامال، ونؤكد 
أناه ن يمكان باأي حاال مان األحاوال أل نفارط يف 
تثحيات الشادب اليماي وعماء الشاهداء والجرحى 
واألرسى وصموع لذا الشدب عى مدى أكثر من عا  
وشهرين يف وجه الددوال األمريكي السدوعي الغاشم 
، وندي جيداً أل لاذا الصموع ولذه التثحيات يجب 
أل تثمار يماا مساتقال ومقتدرا يمتلك قاراره أبااؤه 
ويملكول القارار يف أل يادموا بثرواته وخرياته بديدا 

عن أي وصاية خارجية«.
وايما يتدلل بالترسيباات التي كثرت خالل األيا  
املاضية أكد أنها تظل مجارع ترسيبات وأل مدظمها 
ترسيباات مظللاة وغري صحيحاة جملاة وتفصيال 
الهادف ماها لو إرباك الرأي الداا  واملجتمع اليماي 
وإرباك امليادال والجهوزية وانساتدداع لدى الجيش 

واللجال الشدبية البواسل، وتماى عد  اننجرار وراء 
مثال لذه الترسيباات وعد  الساماح لهاا بالتحكم 
بمازاج الرأي الدا  الداخيل ، بياما كال الازر اليساري 
اليساري ماها والذي ن يتجااوز 5 يف املائة ماها مجرع 
مقرتحاات قدمتهاا بداض األطاراف األخارى عاى 

الطاولة من بل عدع املقرتحات األخرى.
واعتارب حمازة الحوثاي أل الجريماة التي حدثت 
يف تداز مداناة باكل املقاييس وياادى لهاا الجبل ، 
مؤكاداً أل املدلومات امليدانية تؤكاد أل لذه الجريمة 
ارتكبتهاا بدض اصائال املرتزقة الذيان يقاتلول إىل 
صف الددوال مشريا إىل الترصيح الذي أعىل به مصدر 
مساؤول يف اللجاة املحلية لتثبيت وقاف إطالق الاار 
بتداز الذي أكاد أل ارتكاب مثل لاذه الجريمة يف لذا 
التوقيت بالذات يف اليو  التايل لصدور التقرير األممي 
الاذي أعرج تحالاف الدادوال ومرتزقتاه يف القائماة 
الساوعاء السااوية املتدلقة بالجرائم بحال األطفال 
تشري بأل الددوال تدمد الجريمة بهدف التغطية عى 
اثيحتاه التي نرش غسايلها لذا التقريار األممي ، 
لذا باإلضااة إىل تغطيته عى الزحواات الدساكرية 
التي قا  بها يف مدياة تدز والتي اشاتدت مع ارتكاب 
الجريمة ، مشدعا عى رضورة محاسبة مرتكبي لذه 
الجريماة التي تثاف إىل مئات املجازر والجرائم التي 
ارتكبها الددوال ومرتزقتاه عى مدى أكثر من أربدة 

عرش شهرا.

عضو املجلس السياسي والوفد الوطني بمشاورات الكويت 
املهندس حمزة الحوثي لـ »صدى املسرية«:

  وفد الرياض يعمل بكل السبل والطرق على إفشال المفاوضات 
ويعمل على تعطيلها 

  الشعب اليمني يجب أن يتحلى بالحذر واليقظة المستمرة 
والدائمة ألن هناك من يريد االستمرار في الخيار العسكري

اأكد اأن اللجنة تتابع هذا امللف باهتمام 
كبري واأن امل�ضاورات متوا�ضلة لإجناح 

عملية تبادل خالل الأيام القادمة

رئيس لجنة األسرى واملعتقلني لـ »صدى املسرية«: 
تعثر إطالق األسرى قبل شهر رمضان سببه 

تهّرب وفد الرياض وتنصله عن أية مسؤولية 
تجاه األسرى املنقولني إىل السعودية واإلمارات

  -  خاص:
أكد عبدالقااعُر املرتىض رئيُس لجاِة األرسى واملدتقلال يف الواد الوطاي، 

تََدثَُّر إطالق األرسى قبل شهر املبارك؛ نظراً ملماطلة وتهرب واد الرياض.
وأااع املرتىض يف ترصيح خاص لصحيفة »صدى املسارية« أنهم يف اللجاة 
طرحوا عى األمم املتحدة عدة اقرتاحات ماها أل تقو  بدملية تباعل كاملة يف 
إحدى الجبهات مثل تدز أو مأرب أو عدل، أو لحج، أو الجوف، مشرياً إىل أنهم 
أبادوا اساتدداعلم إلطالق كااة األرسى يف أية جبهاة، »وجدلاا لواد الرياض 
حرية اختيار الجبهة التي يتم البدء ايها، وطرحاا جبهة تدز كاموذج، لكاهم 

تاصلوا.«
وأشاار إىل أناه »ُطرح مقارتح ثاني ولاو أل يتم إطالق نسابة %30 من 
املدتقلال واألرسى قبال شاهر رمثال املباارك، حياث أبدى الوااد الوطاي 
اساتدداعه لذلاك، ولكن الطرف اآلخار راض وتاصل، ثام كال املقرتح الثالث 
بداد تبااعل اإلاااعات عى الكشاواات التي تام تقديُمهاا لألمام املتحدة من 
الطراال، حياث أااع واد الرياض باعرتااه با 7ل1 أسارياً اقط 20 ماهم تم 
اإلاراُج عاهم ساابقاً، من أصل 000ل أسري، إن أناا تداطياا بإيجابية وأبدياا 
اساتدداعنا الكامل إلطالق 7ل1 أسارياً من ُكّل طرف قبل شهر رمثال، إن أل 

الطرف اآلخر لم يأِتااااا بموااقته«.
وواصال املرتىض قائالً »تفاجأنا باألمس »السابت« بتدليال واد الرياض 
للجلساات، وكال مان املقرر أل نلتقاي اليو  »األحد« لاااقش ماا تم انتفاق 
علياه، وما طرحااه من مقرتح بإطالق من تم الكشاف عن مصريلم، إن أناا 
تفاجأناا أل جزءاً من أعثاء واد الريااض يف لجاة املدتقلل واألرسى غاعروا 
الكويت إىل السدوعية، وتفاجأنا أَيْثاً بأل املتبقي ماهم عّلل املشاورات بشكل 

مبارش، واآلل تجري املشاورات بشكل مافصل«.
وناّوه املرتىض أل األمم املتحدة متذمرة ومساتاءة مان واد الرياض، وقد 
نحظاا ذلك خالل جلوسااا مدهم، ولكاهم يربرول عد  إعانة لذه الترصاات 

بأنهم يلدبول عور الوسيط.
وطالب رئيُس لجاة األرسى واملدتقلل، األمَم املتحدة بتوضيح للرأي الدا  
واملجتماع الادويل َمن لو الطرف املدرقل للمشااورات وأعماال لجاة األرسى 
واملدتقلل، موّجهاً رسالًة إىل ألايل األرسى واملدتقلل أنهم يتابدول لذا امللف 
بالتما  كبري سواء يف املشاورات يف الكويت أو يف صاداء، وأل الدمل جاٍر عى 
قد  وسااق يف صاداء من خاالل تفاوض عرب وسااطات محلية، موضحاً أل 
اللجاة أنجزت يف األيا  املاضية الدديَد من عمليات التباعل، ولااك مشااورات 
اآلل مع عدة أطراف يف مختلف الجبهات من أجل إنجاح عملية تباعل األرسى، 
وإل شااء الله ستشاهد األيا  القاعمة يف رمثال إخاراَج عادات كبرية بإذل 

الله.
وكانت لجاة األرسى واملدتقلل قد ناقشات خاالل الفرتة املاضية صياغة 
مساوعة اتفاق نهائاي لدمل اللجاة وكاذا إطالق عدع من األرسى قبل شاهر 

رمثال املبارك.
وايما يتدلل باملساوعة قامت اللجاة بمااقشاتها وقطدت شاوطاً كبرياً، 
ايماا بقي انختاالف يف نقطتل لما: إطالق املشامولل بالقارار 2216 وما 
يتدلال باألرسى الذيان تم نقلهام إىل عول أجابية مثل السادوعية واإلمارات، 
حياث أبدى واد الرياض مساؤوليته الكاملة عان األرسى لدى كااة األطراف 
والفصائال يف الداخال التي تقاتال إىل جانبه، وتاصل عن أية مساؤولية تجاه 

األرسى املاقولل إىل السدوعية واإلمارات.
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  -  صبري الدرواني
5ل يومااً مان املشااوراِت الجارياِة يف 
الكويت عوَل أُُاٍل يمكُن البااُء عليه أَْو حتى 
ماؤرشات حقيقية تداُع الجمياَع للتفاؤل 
بحدوٍث انفراجٍة قريبٍة تقوُع لحلٍّ سايايس 

شامل. 
ورغام ما قدمه الوااُد الوطاي من ُجهد 
عبلوماايس كبري ورؤياة اتسامت باملرونة 
وانتزال حسب شهاعات عبلوماسيل عرب 
وأجاناب إن أل ُكلَّ لذه الجهوع لم تؤعِّ إَلاى 
أي تقاد ؛ بسابب مماطلاة الطارف اآلخر 
الذي لم يؤمن بدُد بالخيار السلمي، ولو ما 
تؤكد شاوالد الواقع عاى األرض، االخيار 

الدسكري لم يسقط من حساباته بدُد. 
التحشايد  يف  مساتمر  االُدااْدَوال 
الدساكري يف جبهات متددعة بالتزامن مع 
غاارات تساتهدُف مااطال مختلفاة ماها 
الداصمة، وما بل الحل واآلخر يؤكد إعال  
الُدااْدَوال وصول تدزيزات عساكرية إَلاى 

مأرب والجوف وتدز. 

مؤشراُت الفشل ومطالباٌت بالحذر: 
وما بل طاولة الحوار املتدثر يف الكويت 
واساتدداعات الُدااْدَوال يف امليادال يكاول 
الحديُث عن الساال  والحل السالمي مجرع 
عااوين اساتهالكية تخد  الُداْدَوال وتهيئ 
الشاارع ملرحلاة لام تتواار بداُد رشوطها 
ومداياري نجاحها، ولو ماا يجدل الجميع 
يف مربَّاع الحرب التي تساتدعي اساتمرار 
الجهوزياة ورااع الروح املداوياة وتدعيم 
تماساك الجبهاة الداخلياة، ويتطلاب من 
ااْدابية  الشَّ واللجاال  الجياش  أبطاال 
انساتمرار يف الحاذر واليقظة وانساتدداع 

للتدامل مع أي طارئ. 
امليادال لاي  وبهاذا تكاول ماؤرشاُت 
ماا يابغاي التدامال مدهاا ن ترصيحاات 
السافراء  ُمساكاات  ون  الشايخ  ولاد 
والدبلوماسايل ون حتاى بياناات ووعوع 
الفاعلال اإلقليميال والدوليال الذيان لم 
يتمكااوا بدُد من إيقاف الُدااْدَوال وتثبيت 
وقف إطالق الاار كقثية رالن عليها الواد 
الوطااي وعى ضاوء الوعوع قاّرر اننتقال 
إَلاى الكويت وايها اتثحت الصورة تماماً 
وبادا للجمياع مادى عجاز األمام املتحدة 
نالياك عان اتجاه الُدااْدَوال إَلااى تدميل 
األَْزَمااة اإلنَْسااانية مان خالل اساتمرار 
الحصار واساتهداف الدملاة الوطاية رغم 
تحذيرات األمم املتحدة من مخاطر الوضع 

انْقتَصااعي. 
ورغم أل الدبلوماسيَة الايَاَمااية أكدت 
حثوَرلاا املتميّاز يف الكويات نحو طرح 
وتوضياح القثياة وصياغاة املدالجاات 
الواقدياة لهاا من خالل الرؤياة املطروحة 
والتاي اختارصت الكثاري مان الجهد عى 
األمام املتحادة إن أل ُكلَّ ما قدمه الواد من 
موضوعية لم تداع الطرف اآلخر إن للمزيد 
مان الحماقة، ولاو ما اندكاس مؤخراً يف 
حالة انرتباك والتخبط الشديدين والباعية 

يف ترصيحات املرتزقة وأتباعهم. 

الُعـْدَواُن وخياُر املواجهة العسكرية: 
متابداول للمشاهد أكادوا عادَ  وجوع 
أياة بواعر يمكاُن من خاللها التفااؤُل بأل 
املشااورات قد تحقل أي تقد ، مساتدلل 
بطريقاة تداطاي الطرف اآلخار مع ملف 
األرسى واملدتقلال، افي حل قاد  الواد 
األرسى  بشاأل  توضيحاتاه  ُكّل  الوطااي 
مساتدداً لتافيِذ عملية التباعل خالل أَيَّاا  
إذا تواارت املصداقية والاوايا الحساُة لدى 
الطارف اآلخار، واألمُر ياساحُب عى بقية 
ات مااقشاتُها لكن عول  امللفاات التاي تمَّ

التوصل ألي حل بشأنها. 
ويأتي اشاُل مشااورات الكويت ليدزز 
احتماانت اتجااه الُدااْدَوال نحاو خياار 
املواجهة الدسكرية؛ وذلك لفرض مرشوعه 
بالقاوة رغم عجازه خالل عاا  ونيّف عى 
ااْداب والتفااه  ارضاه، وكال صموع الشَّ
حول قياعة الثورة وراء انكسااِر الداصفة 
واشال امُلَخّطاط التآمري، ولاو ما يداع 

أََمااا   أَْكثَار  للصماوع  الياوَ   ااْداب  الشَّ
الحماقات التي قد يتخذلاا الُداْدَوال الذي 
لم يساتوعب بدُد عروَس التأريخ ولم يدرك 
بدُد أل من اشال يف ارض مرشوعه بالقوة 
لن ياجَح يف تمريره عرب طاولة الحوار، وما 
بل الجبهة السياساية والجبهة الدسكرية 
شادٌب أباى إن أل يتحارر مان الوصاياة 
ويطاوي صفحاة التبدية وانرتهاال إَلاى 

غري رجدة.

تصريحاٌت على خط الحوار: 
الترصيحاُت األخارية التي أعىل بها وزيُر 
وزارة  وترصياح  الربيطاناي  الخارجياة 
الخارجية األمريكية وكاذا وزير الخارجية 
السادوعي )رؤوس الارش( أكادت جميُدها 
عاى رضورة أل يكاول الحال يف الايَاَمان 
عاى رشاكاة  ومبايااً  وسالمياً  سياساياً 
الجمياع، كماا أشاارت الترصيحاات إَلاى 

تأكيدلا عى إبداع الخيار الدسكري.
ويارى مراقباول أل لاذه الترصيحات 
تدترب ساالحاً ذا حدين، اقد تكول رساالة 
تهدئة وتوجه إلنجاح املشاورات ولو الحل 

الذي نحن لاا يف الكويت ألجله. 
وأماا الهدف اآلخر ماها لاو التأثريُ عى 
امليادال بإحاداث عملياة ارتخااء وغيااب 
الخيار الدساكري مان الدقلياة، بالتزامن 
مع إعداع وتحشايد عساكري لائل للقيا  

بدملية حاسمة عسكرياً.
إَلااى  بتأمال  الاظار  خاالل  ومان 
ترصيحاات وزيار الخارجياة الربيطاناي 
ووزارة الخارجياة األمريكية والترصيحات 

الدادو  أل  وعراساتها سااجد  السادوعية 
يتحارك بمساارين األول: الحال السايايس 
عارب اتَّفااق تخرج به مشااورات الكويت، 

والثاني: التحشيد والتصديد الدسكري.
ولذا اإل التحشايداِت الدسكريَة سواءاً 
باملدرعاات  الجبهاات  أَْو تزوياد  باألااراع 
والدبابات ومختلف أنواع األسلحة الخفيفة 
والثقيلاة تأتاي يف إطاار أل خيار الحسام 
الدسكري عاد قوى الُداْدَوال ولو األبرز.

ويساتفيد الدادوُّ مان تطويال الوقات 
يف املشااورات بدراساة امليدال الدساكري 
والسيايس، والذي من خالله يرُسُم الخطَط 
التاي تفيض إَلااى حالاة ارتخاء نفساية 
للشاارع الايَاَمااي املواجه للُدااْدَوال، أَْو 
من خالل عراسة الرؤية لدى الواد الوطاي 

لكيفية الحل السيايس.

مواجهة التحديات
وأمااَ  لاذه التحديات يابغاي علياا أل 
نواجَههاا بالتابُّاه والحاذر املتزامان ماع 
الدمل امليداني واإلعداع الدساكري بشاكل 
كبري وبمساتوى عاٍل جداً، وكذا الدمل عى 
تدزياز الجبهة الداخلياة، بحيث نكول مع 
اْداب الايَاَمااي عى أعى  كااة أَبْاَااء الشَّ
عرجاات اليقظاة والحيطاة والحاذر أماياً 

وعسكرياً ونفسياً. 
وايماا ترى القوى الوطاياة أل التوصَل 
إىل إيقاف الددوال عى أبااء الشدب اليماي 
واك الحصاار وراع القيوع عاى تحّركات 
املواطال لو الحل األاثل، إن أنها ن تغفل 
الاظر بالدل األخرى إىل الخيار اآلخر، خيار 

أل مواجهاة الدادوال الغاشام الذي ارض 
عاى أباااء لاذا الشادب أاثل مان خيار 

انستساال  إذا ما قرر الددوال التصديد.
وقاد أثبات الجياش واللجال الشادبية 
وقدراتهام  الدالياة  البواساُل جالزيتهام 
مواجهاة  يف  للدالام  املبهارة  الدساكرية 
الددوال عى مدى سااة وشهرين، وخاصة 
ماذ بداية املشاورات يف الكويت، حيث أثبتوا 
يف مختلف الجبهاات أنهم عى عرجة عالية 
مان الحاذر واليقظاة واإلعاداع والتجهيز 
وصادوا زحوااات املرتزقة يف شابوة والتي 
ساقط ايها أكثر مان 200 قتيال وجريح 
من املرتزقة خالل 8ل سااعة، وكذا صدلم 
لزحواات املرتزقاة يف رصواح مأرب، حيث 
سقط الدرشات من القتى أثااء محاولتهم 
الزحاف عى جبل لياالل، وكال بل القتى 
قيااعات باارزة، ويف جبهاة الجاوف لّقان 
أبطاال الجياش واللجال الشادبية عرسااً 
للمرتزقة أثااء زحفهم عى مديريتي الغيل 
واملصلوب، حيث اساتطاع الجيش واللجال 
الشادبية بقوة الله إحراق عرشات اآلليات 
وقتل الدرشات ايما وقاع يف قبثتهم عدع 

كبري من املرتزقة وقياعاتهم أرسى.
إل الحارَص والتوجاه الصااعق للوااد 
الوطااي يف إنجااح املشااورات اليماياة يف 
الكويات كال واضحااً وجليااً لادى الدالم 
أجماع يف الرؤياة الشااملة والكاملاة التي 
قّدمهاا الواد الوطاي يف بداية املشااورات، 
وتقديم الدديد من األاكار والحلول ملختلف 
القثايا الشاائكة، إضااًة إىل اساتمراره يف 
حثور جلسات املشاورات التي طال أَمُدلا 
وعد  تغيُّبه أو انساحابه من تلك الجلسات 
كماا قاا  وااُد الريااض، ولو ماا يؤكده 
باساتمرار كل سفراء الدول الا18 وسفراء 

الدائمل يف مجلس األمن.
أماا بداد كل لاذا الادور املتمياز للواد 
ة  الوطااي والذي حارص عى إقاماة الُحجَّ
أماا  اللاه أونً وأما  الدالم اإل أيَّ اشال 
ُل  ن سامح اللاه ملشااورات الكويات يتحمَّ
السادوعي  الدادوال  الكاملاة  مساؤوليته 
األمريكي وحلفائهم ومرتزقتهم يف الداخل.
وإل أيَّ اشٍل ملشاورات الكويت سيثع 
أماا  الشادب اليمااي الخيار اآلخار خيار 
امليادال والاذي سايقوُ  اياه كل مواطان 
الجياش  الكاملاة بمسااندة  بمساؤوليته 
واللجال الشادبية يف خياراتهم الدساكرية 
التي ساتغرّي وجُه املاطقة والذي سياترص 
ايها بقاوة اللاه الواحد أبااُء لذا الشادب 

األبي املدتَدى عليه.

موؤ�ضراٌت بف�ضل احلوار وبوادر ت�ضعيد ع�ضكري يف خمتلف اجلبهات

للحرب ُدر..

 مفاوضات الكويت لم تحقق أي تقدم رغم بحث جميع القضايا الشائكة
 مؤشراُت الميدان من حشود عسكرية واستمرار للغارات ودعم للمرتزقة يؤكد اتجاه 

الُعـْدَوان نحَو خيار المواجهة 
 متابعون أكدوا أن تصريحاِت ولد الشيخ مجرد مسّكنات لتخديِر الشارع المناهض للُعـْدَوان 

 مطاَلبات برفع الجهوزية القتالية واليقظة والحذر استعدادًا ألي طارئ
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وا�ضنطن حترك الغرب والأمم املتحدة:

النظام السعودي »مشرط العار« يجب التخلص منه
  -  إبراهيم السراجي
يدياُش الاظاُ  السادوعي أساوأ مراحله عى 
اإلطاالق ماذ تأسايس اململكة السادوعية وماذ 
تأسايس الدالقة بل اململكاة والونيات املتحدة 
قبال 80 عاماً تقريبااً، حيث وصل ذلاك الاظا  
الياو  إىل املرحلاة التي لام يدد يملك ماا يقدمه 
للونياات املتحادة التاي اساتغات عان الافاط 
بتفتيات  خدماتاه  واساتافدت  أونً  الخليجاي 
وتدماري الادول الدربية مان ساوريا اىل ليبيا اىل 
الداراق إىل اليمان ولذلك لن يااال البيت األبيض 
الياو  مان عالقتاه بالاظا  السادوعي ساوى 
السامدة السايئة التاي يمثلها نظا  آل سادوع 
يف مجاال حقوق اننساال وغريلا مان املجانت 

أبرزلا تصدير اإلرلاب.
من خالل سلسالة مان اإلجاراءات املفاجئة 
التاي اتُّخاذت ضد السادوعية من قبال الونيات 
املتحادة نفساها أو بإيداز ماها كماا حدث من 
قبل األمم املتحدة وبريطانيا وأملانيا التي اتخذت 
جميدها قرارات عقابية بحل الاظا  السادوعي 
الذي يبادو اليو  أل الونيات املتحادة تاظر إليه 
باعتباره »مرشطاً مسموماً« استخدمته لتدمري 
األوال  وآل  الدربياة  والشادوب  الادول  وذباح 

للتخلص ماه ومن تبدات عالقتها مده.

• شهادة نهاية الخدمة: إىل 
القائمة السوداء 

تتفال الغالبية عى أل ُسامدة األمام املتحدة 
سايئة وأل الادول الدظماى وظفتهاا لتمريار 
سياسااتها يف مختلف عول الدالم واتخذت ماها 
مطية لقتل وتدمري الدول والشادوب وأل عورلا 
يف القثايا الدولية سلبي ويف مقدمة ذلك عورلا 
يف رعع انحتاالل اإلرسائيايل وانتهااء بترشيدها 

لقتل اليمايل.
يف أروقاة األمام املتحدة تكمان مفارقة تمتد 
اصولها بال انطالق الددوال عى اليمن وانتهاء 
باإعراج السادوعية يف القائمة الساوعاء من قبل 
األمل الدا  بال كي مول قبل أيا . االرجل الذي 
أعرج التحالاف السادوعي يف القائماة الساوعاء 
لقتال األطفاال يف اليمن لو ذاته وعارب املاظمة 
التي يرأسها من ماح السادوعية ماصب رئيس 
مجلاس حقاوق اإلنساال التابع لألمام املتحدة 
يف الوقت الاذي كانت طائرتهاا تقتل األطفال يف 
اليمن وأموالها تتدال عى مساؤويل ومؤسسات 

األمم املتحدة. 
 الياو  تُدِلُن األمام املتحدة قرارلاا املفاجئ 
بوضاع السادوعية يف القائماة الساوعاء لقتال 
األطفاال يف اليمان ولو القرار الاذي أكد غالبية 
املراقبال أناه قارار أمريكي من ماظماة تلقت 
رشااوي بماليل الدونرات للسكوت عى جرائم 
الاظاا  السادوعي يف اليمان، بال إنهاا ماحات 
السدوعية رئاسة مجلس حقوق اإلنسال التابع 

لها، اما الذي تغري اليو ؟ 
الحكاية بدأت مسااء الجمدة املاضية عادما 
أعلان األمل الداا  لألمم املتحدة باال كي مول 
إعراج التحالاف الذي تقوعه السادوعية يف اليمن 
عى قائمة ساوعاء سااوية بالدول والجماعات 
املسالحة التاي تاتهاك حقاوق األطفاال خالل 
الرصاعات يف انتقاع شديد للتحالف الذي يحارب 

يف اليمن لقتله وتسببه يف تشويه أطفال. 
وذكر تقرياُر األمل الدا  لألمام املتحدة »أل 
التحالُاَف مساؤول عان 60 يف املئة مان وايات 
وإصاباات األطفاال الداا  املاايض وقتال 510 
وإصاباة 667 طفالً. وقال التقريار إل التحالف 
نفاذ نصف الهجمات التاي تدرضت لها مدارس 

ومستشفيات«. 
كباري  بشاكل  »زاعت  التقريار  وأضااف 
اننتهاكات الصارخة ضد األطفال نتيجة احتدا  

الرصاع«.
لاذا القارار أثاار غثاب الاظا  السادوعي 
عادما عرب الااطل باسام الددوال احمد عسريي 
عان ذلاك الغثب بالقاول يف مداخلاة لقااة بي 
باي يس الربيطانياة رعاً عاى القارار األممي إل 
»األمم املتحادة رشيك أساايس يف إَعاااَعة األمن 
وانساتقرار لليمان واملواطن اليمااي« وأَضاَف 
»مااذ الخطاوة األوىل األمم املتحادة رشيك مداا 

عرب القرار 2216«، حد تدبريه.
وقاد يبدو ناطال الدادوال محقااً بقوله إل 

األمام املتحدة رشيكة للددوال يف جرائمه باليمن 
وأحد املؤسساات التي رشعت قتل اليمايل لكن 
ما ن يفهمه عساريي لاو أل األنظماة الدربية 
التي تحالفت مع الونياات املتحدة األمريكية لم 
يشافع لها تأريخها املتواطئ يف اساتثاائها من 
املخطط األمريكي، وكذلك لم يفهم عسريي ولو 
يقول إل بالعه قدمت أموانً طائلة لألمم املتحدة 
أل تلاك األماوال وأماوانً أخارى ستساتخدمها 
الونياات املتحادة يف رضب السادوعية نفساها 
ولذه لي سياساة واشااطن التي تبادو غريبة 

للاظا  السدوعي ومدرواة لدى الدالم.

• إيقاف األسلحة العنقودية 
وإحكام الفخ

ماذ إقادا  الددوال السادوعي األمريكي عى 
اساتخدا  األسالحة الداقوعياة املحرماة ضاد 
املدنيال أصادرت املاظمات الدولية عى رأساها 
ماظمتي ليومن رايتس والدفو الدولية عرشات 
التقاريار والتحقيقاات واألعلاة التاي أثبتت أل 
الددوال اساتهدف باألسلحة الداقوعية املحرمة 
بشاكل عشاوائي ضد املدنيل واعتربتها جرائم 
حرب وكذلك ادلت األمم املتحدة يف تقرير أعقب 
اساتهداف الداصماة صادااء بهاذا الااوع من 
األسلحة، وحملت املاظمات واشاطن املسؤولية 
إىل جاناب الددوال نظراً لتزويد السادوعية بتلك 
األسالحة، بل وقاال أحاد التقاريار إل الونيات 
املتحدة بما تقدمه من ععم للتحالف تدترب طرااً 

مبارشاً يف الحرب عى اليمن. 

واليو  وايما تمتلُك السادوعية ترساانة من 
األسالحة األمريكياة املحرماة تدلن واشااطن 
أنها أوقفت تزويدلا بهذا الاوع من األسالحة يف 
خطوة اعتربلا مراقباول أنها محاولة أمريكية 
للتاصال من التبدات القانونياة لجرائم الددوال 
باليمان وكذلك خطاوة متوقدة اعتااعت عليها 
واشااطن ضمن سياساة توريط الدول األخرى 
بماا ايها حلفاءلاا، يف سايااريو يديد لألذلال 

غزو نظا  صدا  حسل للكويت.
وكشفت وساائل إعال  أمريكية قبل اسبوع 
أل البيات األبياض اتخذ قراراً غاريَ مدَلن بحظر 
تزويد السدوعية باألسالحة الداقوعية املحرمة 
عوليااً عاى خلفية مطالباات حقوقياة حملت 
الونياات املتحادة مساؤولية ساقوط املدنيال 

باليمن باألسلحة املحرمة.
ونقلت صحيفة اورين بولييس عن مسؤولل 
أمريكيل أل البيات األبيض علل بصمت تصدير 
قاابل عاقوعية إىل السدوعية مع تواصل الحرب 

عى اليمن.
ولفتت الصحيفة نفسها إىل أل لذه الخطوة 
تأتاي عقاب انتقااع املرشعال األمريكيل ععم 
بالعلام للمملكاة السادوعية عاى مادار عاا  
مان الرصاع. وعّلل مساؤول رايع عاى القرار، 
وتحادث عن تقارير بشاأل اساتخدا  التحالف 
السادوعي قاابال عاقوعية يف مااطال يزعم أل 

مدنيل كانوا ايها أو يف جوارلا.

• الضربُة القادمُة من أملانيا
يف بداياة الددوال السادوعي عاى اليمن ظن 

الطائلاة  نظاا  آل سادوع أل توزياع األماوال 
سايجدله يف مأمن من التبدات وكذلك سيرصف 
جازء من تلاك األماوال للحصول عاى مزيد من 
اليمان  يف  الدادوال  اكانات مجاازر  األسالحة 
تحدث بشاكل يومي وبماوازاة ذلك يدلن الاظا  
السادوعي عن صفقات لرشاء األسلحة مرة من 
ارنساا ومرًة من بريطانياا وأخرى من أملانيا إىل 
جاناب الونيات املتحدة املزوع األكرب للسادوعية 

باألسلحة.
كل تلك الصفقات وااقت عليها الدول املداية 
بالبياع وكال ذلاك جازًء مان مااح السادوعية 
الشادور باألماال مان عد  تحمال أياة تبدات 
لجرائمهاا يف اليمان غاري أل األياا  والشاهور 
األخرية أبانت عن اخٍّ وقع ايه الاظا  السدوعي 
بإراعتاه وكانت آخر اصول ذلاك الفخ يتمثل يف 
قرار املانيا الغاء صفقة األسلحة مع السدوعية. 
والسادوعية  املانياا  بال  الصفقاة  وكانات 
تتمثال يف تزوياد األوىل للثانية باا300 عبابة من 
طاراز »ليوبارع« ولي عباباات متطورة وتتأقلم 
ماع عدع مان املااطل مااخيااً وتثاريساياً ثم 
أعلان الاظاا  السادوعي رغبته برااع الددع اىل 
800 عباباة مقابل 25 ملياار عونر ولي صفقة 
بالاسبة ألملانيا مربحة خصوصاً يف ظل الرتاجع 
انقتصاعي واملايل عاملياً لكن لذه الصفقة ألغيت 

مؤخراً بقرار من الربملال األوروبي.
سادت الريااض اىل لاذه الصفقة ماذ سااة 
2012، لكاهاا اشالت يف آخار املطااف بسابب 
مدارضة الربملال األملاني ومدارضة وزارة الدااع 
يف برلال وحتاى الخارجياة. وإذا كال الربملاال 
يدترب الصفقة تتااقض ووضع السدوعية كدولة 
ن تحارت  الحقاوق وتشاجع التطارف، اوزارتا 
الخارجية والدااع تدتربال الصفقة غري مجدية؛ 
ألنها قد تزرع القالقل يف ماطقة الرشق األوسط. 
وبحساب تقرير نرشته صحيفاة عربية اإل 
قارار التشاطيب الاهائاي ألملانيا عاى الصفقة 
يتزامن مع قرار الونيات املتحدة بإَعاااَعة الاظر 
يف بيع السادوعية بدض أنواع األسالحة، وكانت 
البداياة مع مااع بيع القاابال الداقوعية بحجة 
أنها القوات السدوعية استدملتها يف قتل املدنيل 

يف اليمن.
ويف نفاس الوقات، ساتداني السادوعية من 
عراقيال لارشاء أسالحة بريطانياة وأوروبياة 
مساتقبال بداد قرار الربملاال األوروباي مطالبة 
الدول األعثاء بوقف بيع األسلحة اىل السدوعية 
بسابب ساجلها األساوع يف حرب اليمن. وتتدزز 
األوروباي بموقاف كربياات  الربملاال  مطالاب 
الجمدياات الحقوقياة من قبيال ماظمة الدفو 
الدولية وماظمة ليومان رايتس واألمم املتحدة 

التي تصف ما يقع يف اليمن بجرائم حرب. 

وكما لو الواقع الذي يقول إل الدالم يتدامل 
مان ماظاور املصلحة ولياس األخالقياات اإل 
اإلجاراءات املتخذة ضد السادوعية ن عالقة لها 
يف حقيقاة األمر بقتل املدنيل يف اليمن خصوصاً 
أل الونياات املتحادة التي تقوع تلاك التحركات 
ضاد الاظاا  السادوعي لاي رشياك مدَلان يف 
قتال اليمايال ساواء بدعمهاا اللوجيساتي او 
الدعم الدساكري املباارش أو بتزويدلا للددوال 
باألسالحة املحرمة رغم أَل تقارير املاظمات بما 
ايها التابدة لألمم املتحدة كانت تشري نستخدا  
تلك األسالحة ضد املدنيال وأثبتت ذلاك باألعلة 
ايماا عقدت واشااطن يف ذلك الوقات صفقات 
أخارى لتزويد السادوعية باألسالحة بماا ايها 

الداقوعية. 
ضاد  اإلجاراءات  أل  كثاريول  يتفال  إذل 
السادوعية ن عالقاة لهاا باألخالقياات وإنماا 
الاظاا   مان  للتخلاص  واشااطن  بمارشوع 
الادول  تدماري  يف  اساتخد   الاذي  السادوعي 
التاي تشاكل خطراً عاى إرسائيل والياو  تمثل 
كاماااً  الكبارية خطاراً  السادوعية  الجغرااياا 
بالاسابة إلرسائيال التاي تاتظر من واشااطن 
أل تثمان لها التفاوق يف املاطقاة ون يداي أل 
الاظاا  السادوعي يمثال تهدياداً إلرسائيال بل 
الدكس لكن واشاطن تخطط عى املدى الطويل 
واملساحة التي يسايطر عليها الاظا  السدوعي 
بحجمهاا الكبري تتااىف مع مارشوع التفتيت أو 
الارشق األوساط الجديد ولذلك سايكول الاظا  
السادوعي املدتمد عى تحالفه مع واشاطن لو 

املدخل لتفتيت السدوعية ذاتها. 
ويدازز تقريار نرشتاه صحيفاة رأي اليو  
صحاة التوقداات التي تقول إل واشااطن تقف 

وراء التحركات ضد السدوعية.
ويقاول التقريار يف تااولاه لقارار الربملاال 
األملاني أنه »يبدو أل واشاطن تقف وراء سياسة 
التثييل عى صفقات عسكرية مستقبلية تقو  
بها السادوعية مع عول غربية، وذلك بهدف لجم 
اندااع الريااض يف حروبهاا اإلقليمية املفتوحة 
مثال اليمان أو تلاك بالوكالاة عارب تاظيماات 

متطراة مثلما يحدث يف الدراق وسوريا«. 
قد يكول الاظا  السادوعي مصدوماً من كل 
تلاك املتغريات التي جاءت ممان اعتقد أنه يدقد 
اتفاقيات تأريخية مدهم وأولها واشااطن التي 
تلتز  بحمايته ونظرائه من أنظمة الخليج، لكن 
املداروف من أول يو  للدادوال لدى الكثريين أل 
الونيات املتحدة بارعة يف اصطياع أتباعها ورغم 
أل الادروس ماثلاة أماا  الجميع لكان الاظا  
السادوعي أحد الذيان أغمثاوا أعياهم وصموا 
آذانهم مدتقدين أنهم اساتثااء ايما ن تستثاي 

واشاطن أحداً سوى الكيال الصهيوني.

السعودية تحاول تبرئة نفسها اثر قرار امريكي يتيح مقاقاضاتها على خلفية هجمات سبتمبر

بان كي مون: التحالف السعودي مسؤول عن 
قتل األطفال باليمن
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  - رشيد الحداد:
ااْداُب  للداا  الثاني عاى التوايل يساتقبُل الشَّ
الايَاَماايُّ شاهَر َرْماَثااَل الكريام يف ظّل حصاٍر 
خانال وُعاْدَوال سااار إّن أنه صلف الددو لم يفقد 
الايَاَمااي ارحتَه بشاهر الخري والرحمة والغفرال 
ولم يثِاه عن اساتقبال الشهر الكريم وال الداعات 
والتقالياد انساتهالكية املوسامية رغام الظروف 

انْقتَصااعية واملديشية إَلاى التفاصيل:
حاراكاً  صادااء  الداصماة  أَْسااَواق  شاهدت 
تجاريااً غاضاب خاالل اليومل املاضال لو األول 
مااذ بدأ الُداْدَوال، وعى غاري ما كال يتوقدُه الددو 
وأََعَواته والطاباور الخامس من املغالل واملتالعبل 
واملثاربال باألَْساَداار، اقادت بادت األَْساَداار 
مااسبة رغم وجوع بدض ارتفاعات يف أَْسَداار عدٍع 
من املاواع التي ن تشاكل أَلميّة اساتهالكية طيلة 

الدا  وحتى يف شهر َرْماَثااَل املبارك.
»صدى املسرية« وخالل جولة ميدانية لألَْساَواق 
املحلياة يف الداصمة صادااء وجدت تزاياَد انقبال 
عى األَْسااَواق الحديثة، يف حل حااظت األَْساَواق 
القديماة عى ألقها وخصوصيتها إّن أل األَْسااَواق 
الحديثاة بادت أقال اساتغالنً للمساتهلك وأَْكثَار 
حماسًة نستقطاب املستهلكل، ومن خالل الجولة 
امليدانية لوحاظ تداعيات الُدااْدَوال والحصار عى 
قدرات املستهلك الايَاَمااي، حيث تبايات متطلبات 
املساتهلكل بال املاواع األََساااساية والقليل من 
املاواع الكمالياة واملوسامية التاي تساتهلك خالل 
شاهر َرْماَثااَل الكريم، كما لوحاظ مدى تراجع 
املداروض من املاتجاات املحلياة أََمااا  املاتجات 
األجابية املتواجدة يف الساوق املحيل بسبب التدمري 
املماهاج للمصاناع اننتاجياة الايَاَمااية وتوقف 
جاراء  الخفيفاة  واملصاناع  املدامال  مان  اآلنف 
الحصاار، مماا أَعَّى إَلااى تراجاع املاتاج املحيل يف 
الساوق املحيل أََماا  املاتجات األجابية التي كاعت 

تسيطر عى األَْساَواق املحلية. 
طيلاة  انددمات  التاي  انساتهالكية  الثقاااة 
السااوات املاضياة كانت حاارضًة لدى املساتهلك 
الايَاَماااي الاذي أّكد أناه يديُش يف حالة تقشاف 
اجبااري جاراء تراجع مساتويات الدخال واقدال 
املاليل مان الايَاَماايل أَْعَماالهم جاراء الُداْدَوال 
والحصاار، ولاو ما اندكس سالباً عاى األَْوَضااع 
املديشاية للمواطن الايَاَمااي، وأجربه عى التخيل 
عن عادع من السالع واملاتجاات الكمالياة مقابل 

توااري السالع األََساااساية التي ن يمكان الديش 
بدونها. 

انقبااُل عان احتياجات شاهر َرْماَثاااَل من 
السلع واملاتجات يف السوق املحيل من قبل املستهلك 
أخاذ الداا  الجااري طابدااً خاصااً، حياث وضع 
املساتهلك أَْكثَاَر من اعتباار يف حاال رشاء كميات 
كبرية من املاتجات والسالع يف ظاّل تواُصل انددا  
الكهرباء والاذي يؤّعي يف الداعة إَلاى ارتفاع الفاقد 
يف الطداا  يف ظّل وجاوع اآلنف من املواطال الذين 

باتوا بأمّس الحاجة إَلاى املساعدة والدول. 
ومان خاالل الجولاة امليدانياة لوحاظ تااماي 
مخااوف املساتهلكل مان ارتفاعاات أُْخااَرى يف 
أَْساَداار الغااز املاازيل واملشاتقات الافطية يف ظّل 
وقوف الُدااْدَوال وأََعَواتاه، أكال من خالل احتجاز 
شاحاات الوقوع التابداة للقطاع الخااص بحراً أَْو 
القرصااة الربياة التي يقاو  بهاا أََعَوات الُداْدَوال 
ومرتزقتاه يف محااظاة مأرب والذيان تدمدوا ماذ 
أَيَّاا  قطع الطريل أََماا  امداعات الوقوع والغاز، يف 
محاولة ماهم ااتدال أَْزَماة مشتقات نفطية وغاز 

مازيل ألْغَراض سياسية رخيصة. 
اساتدد  الكريام  الشاهر  اساتقبال  إطاار  ويف 

اآلنف مان الداملل يف صااعاة املأكونت الخفيفة 
والحلوياات التي يتصاعد مساتوى انقباال عليها 
خالل شاهر َرْماَثاااَل املبارك مان ُكّل عا  والتي 
توار اآلنف مان ارص الدمل للداطلل عن الدمل، 
حيث اتجه اآلنف نحو صااعة رقائل السابوساة، 
شاهر  خاالل  تجارياة  بكمياات  تساتهلُك  التاي 

َرْماَثااَل.
مان  عادع  إَلااى  امليدانياة  الجولاة  وخاالل   
شاوارع الداصمة، اإل »صدى املسارية« شالدت 
مادى الحاراك التجااري الاذي تزامان ماع عخول 
شاهر َرْماَثاااَل، ُخُصْوصااً يف صااعاة األغذياة 
كالسابوسة التي تتطلب عرشة عمال يف ُكّل مدمل 
مان مدامال صااعتهاا املؤقتاة، باإلضاااة إَلااى 
أل لاااك مان يدمل عى بياع السابوساة جالزًة 
يف األَْسااَواق الداماة، باإلضاااة إَلااى الحلوياات 
ااْدابية التي يرتبط اساتهالكها بكثااة خالل  الشَّ
شاهر َرْماَثااَل، وكذلك امتهاال اآلنف من األرس 
لبياع خباز اللحاوح يف َرْماَثاااَل؛ نظاراً نرتفاع 
الطلاب علياه، ولاو ما يواار ارص عمال كبرية. 
وبالاسابة للمحالت التجارية ُجملًة وتجزئة اإنها 
خاالل شاهر َرْماَثااَل تكثّاف عمالها اساتدداعاً 

نرتفاع الطلب خالل َرْماَثااَل.
ُل كالداعة  اشاهر َرْماَثااَل يف الايَاَماان يتحوَّ
إَلااى موساٍم تجااري واساتهالكي تاوعّع خاللاه 
األَْسااَواق حالة الركوع التجااري وتاتدش الحركة 
التجارياة وانْقتَصااعية طيلة أَيَّاا  وليايل الشاهر 

الكريم.
وكما احتفت األَْسااَواق واملساتهلك الايَاَمااي 
بقادو  شاهر َرْماَثاااَل الكريام شاّدعت اللجاة 
عاى  محماد  رئيساها  باإرشاف  الدلياا  الثورياة 
الحوثي وكاااة الجهات املداية بحماية املساتهلك 
الايَاَمااي وُخُصْوصاً مساؤويل الجهات التموياية 
وانْقتَصااعياة واألماياة انجاراءات الرقابياة عى 
األَْسااَواق املحلياة، وأًقار يف اْجتَمااع تام بإرشاف 
رئياس اللجااة الثورياة الدلياا وحثور مساؤويل 
واألماياة  وانْقتَصااعياة  التموياياة  الجهاات 
وبمشاركة القطاع التجاري املصادل واملستورعين 
والتجاار محرٌض توااقي نَصَّ عاى اتخاذ اجراءات 
قاساية بحال ُكّل متالعاب بأقاوات الاااس خالل 
الشاهر الكريام، ووااال التجاار واملاورعول عاى 
عد  راع األَْساَداار وإعاعتها إَلااى ما كانت عليه 
قبيال محااونت الدادو ااتداال أَْزَماة يف الساوق 
وتحميل تبداتها املواطن الايَاَمااي، ونص محرض 
انْجتَماااع عاى اآلتي: نحان املصادال واملورعين 

والتجار املوّقدل أعناه نلتزُ  بما ييل:

- نلتز  نحن املصادل واملورعين وتجار الجملة 
باألَْسَداار التي كانت سائدًة قبل انرتفاع غري مربّر 

لألَْسَداار قبل 10 مايو 2016  .
- نلتز  نحن املصادل واملورعين والتجار بارش 
أَْسَداار السالع انستهالكية للمساتهلك يف وسائل 
اإلعاال  والصحف الرسامية ملارة ُكّل أسابوع ملدة 

شهر ونصف.
- نلتاز  نحن املصادل واملورعين والتجار بدد  
البيع ألي تاجر يثبت تالعبه باألَْساَداار ومخالفته 

لقواعد ورشوط استقرار السوق.
- نلتاز  نحن املصادل واملورعين والتجار بدعم 
السياساات الرقابية ولجال الثبط امليدانية ونؤكد 
قبولااا وععمااا أليَّة عقوباات راععاة للمخالفل 

وضاماة نستقرار السوق.
- نلتاز  نحان املصادال واملوّرعيان والتجاار 
واننحيااز  انْجتَمااعاي  التكااال  مبادأ  عاى 
ملصلحاة املواطال، بما يحقل انساتقرار والسالم 

انْجتَمااعي.

الـَيـَمـنيون ي�ضتقبلون ال�ضهر الكرمي للعام الثاين يف ظّل احل�ضار والُعـْدَوان

اأَلْسـَواُق املحلية توّدع الركود واملستهلك يقابُل قساوة الظروف بالتقشف االجباري 

أسعار صرف العمالت 
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 للعــلم 
التكاُفُل االْجتَمـاعي!!

ــْعـب  الشَّ عـن  العاَلـُم  يعلُمـُه  مـا  ُكّل 
الـيَـَمـني أنه أفقُر شعوب املنطقة، يعاني من 
معدالت الفقري والبطالة إَلـى أعىل املستويات، 
يحتل املركز األخري من قائمة الشـعوب النامية 
ويعيش أَْكثَر من %50 من السـكان بأقل من 
دوالَريـن، إاّل أن العالم ذاته الذي يسـوق إليه 
ـْعـب الـيَـَمـني لم  ُكّل ما هو سـلبي عن الشَّ
ـْعـب  ار بقاء الشَّ يسـأل نفَسـه يَـْوماً عن أَْسَ
الـيَـَمـنـي بعيداً عن دائـرة الجوع الحقيقية 
وبقائـه متماسـكاً يف وجـه ُعــْدَواٍن غاشـم 

وحصاٍر ظالم ألَْكثَر من عام وأْربعة أشهر.
لقد تعمدت دول تحالـف الُعـْدَوان تقديم 
وللعالـم  لشـعوبها  الـيَـَمـنـي  ــْعـب  الشَّ
بالصورة التي تريُدها مقابـل التباهي بالثراء 

ومستويات الرفاه أََمـام شعوب العالم.
 ورغـم ُكّل حمـالت التشـوية أدرك العالم 
بـان الـيَـَمـنـي عيصٌّ عـىل االنكسـار، نحن 
ام الشـهر الكريم للعام  اليـوم نعايش أول أَيَـّ
الثانـي عـىل التوايل مـن الحصـار والُعـْدَوان 
ولكن رغم األَْضـَرار والدمار ال زال اإلنَْســان 
الـيَـَمـنـي قوياً صامداً رغـم عويل املنظمات 
ــْعـب الـيَـَمـني  الدوليـة وتباكيها عـىل الشَّ
من جانب، ومسـاندتها إَلـى جانب الُعـْدَوان 
ومشـاركتها يف حصـاره كاألمـم املتحـدة، إاّل 
ــْعـب الـيَـَمـني تمثل  اَر صمـود الشَّ أن أَْسَ
يف التكافـل االْجتَمـاعـي الـذي مـن خاللـه 
لـم يصـل الـيَـَمـنيـون إَلـى حافـة الجوع، 
ــْعـب الـيَـَمـنـي منـذ بـدأ العـداون  فالشَّ
تماسـك وتآلـف وتراحـم ووقـف كالجسـد 
الواحـد يف مختلـف الجبهات، ومنهـا الجبهة 
ترجـم  ولذلـك  واإلنَْســانية،  االْقتَصـاديـة 
ــْعـب الـيَـَمـني حديَث الرسول األَْعَظم  الشَّ
الذي وصف أهل الـيَـَمـن بـ«أرق قلوب وألني 
أفئدة«، فعىل مدى عام وعدة أشـهر تحّسـس 
الجار جـارة واألخ أخـاه واالبن اباه، وشـّكل 
الجميع طوقاً متيناً أََمــام تداعيات الُعـْدَوان 
ــْعـب الـيَـَمـني يف  والحصـار، ونجـح الشَّ
تجاوز األَْزَمـة وامتصـاص صدمتها والتعايف 
تدريجيـاً يف ظـّل التأثريات التـي تعرض لها 
مسـتوى دخل الفرد وانعكست عىل األَْوَضـاع 

املعيشية. 
ام شهر الرحمة  اليوم ونحن نعيش أول أَيَـّ
واملغفـرة والعتـق مـن النـار نثق أن الشـهَر 
الكريـم لن يكون سـوى محطة مـن محطات 
الرتاحـم والتآلف بـني الـيَـَمـنيـني، وكما لم 
نعد نعـول عىل املنظمات الدوليـة يف الحّد من 
معانـاة الـيَـَمـنيـني، لـم نعد أَيْـضـاً نعّول 
عىل املنظمات واملؤسسـات املحلية وُخُصْوصاً 
الحزبيـة أَْو التـي تعمل عىل طابع سـيايس يف 
الحـد من معانـاة الفقـراء والكادحني وكذلك 
لـم نعد نعـّول يف تجار املغـاالة واالبتزاز خرياً 
للمجتمـع، ولذلك نثـق بأن شـهر َرْمـَضـاَن 
الكريم سيكون شهَر تكافل اْجتَمـاعي يتلمس 
اِمِه ولياليه امليسور الفقري ويسد فيه  خالل أَيَـّ

املقتدر احتياج املعرسين. 
ـْعـب الـيَـَمـني  شهر كريم وكلُّ عام والشَّ
بخـري وصمـوٍد وثباٍت، ومن نـرص إَلـى نرص 

بإذن الله. 

الُعـْدَوان يفتُح السواحَل الـَيـَمـنية َأَمـام مافيا التهريب 
ويسّهل دخول منشطات قاتلة لأَلْسـَواق

كشاف مصادٌر مسائوٌل عان وقاوِف 
الُداْدَوال السادوعي وراء تهريب ماّشطات 
مخدرة يف ليئة سجائر بكميات كبرية إَلاى 

األَْسااوَاق املحلية.
 وأّكااد املصدر أل السالطات الرضيبية 
والجمركياة يف محااظاة الحديدة ضبطت 
أَْكثَار مان 110 كراتل من ساجائر مهّربة 
وتبل عااد الفحص وانتاالف أنها تحتوي 
عاى كمياات كبارية مان املاشاطات التي 
تتسابب باإلعماال وتفقاد املتداطاي لهاا 

الوعي أحياناً.
 كماا أّكد املصادر أل تحالاف الُداْدَوال 
ااْداب  الذي يفرض حصاراً خانقاً عى الشَّ
الايَاَمااي مااذ أَْكثَر من عا  اتح الرشيط 
السااحيل الايَاَمااي أََمااا  ماايا التهريب 
يف محاولة مااه إلغراق أَْسااَواق الايَاَمان 

وإنهاك انْقتَصااع الوطاي. 
وخاالل ورشاة الدمال التاي نّظمتهاا 
وزارة املالياة بصاداء حول ظالرة التهرب 
الرضيباي والتهرياب الجمركي بمشااركة 
مسائويل ومختاي مصلحتاي الرضائاب 
والجماارك ووزارة املالية.. أكد املشااركول 
عى رضورة وضع حادٍّ للتهريب الجمركي 
الذي يسااوي يف أَْضااَراره وآثااره أَْضاَرار 

الُداادْوَال والحصاار.
 ويف الورشاة أّكاد مدير مكتب رئاساة 
الجاياد  الجمهورياة محماوع عبدالقااعر 
الثورياة  للجااة  الدلياا  القيااعة  حارص 
وتوّجهها لتدزيز انْقتَصااع الوطاي وجدله 
قاعراً عاى تخّطي وتجااوز التحديات التي 
تفارض عليه َحالياً من قبال عول الُداْدَوال 

السدوعي الغاشم.
تسادى  الدلياا  القيااعة  أل  وأوضاح   
َحاليااً إَلاى القثاء عاى التهرب الرضيبي 
والجمركاي َوانتزاعاه مان جاذوره، َعاعياً 
الخااص  والقطااع  الحكومياة  الجهاات 

للتدااول من أجال القثاء عى لاذه اآلاة 
اّلتاي لهاا أثر سالبي عاى كاااة الجوانب 

انْقتَصااعية للدولة.
 وقاال »إل املرحلاة القاعمة لي مرحلة 
التامياة والباااء انْقتَصاااعي وتدد جهاعاً 
ااْداب  أَْكارَب وسايحقل ايهاا أَبْاَاااء الشَّ
الايَاَماااي بإذل الله انتصاراً كما حّققه يف 
جبهاات القتال ومياعيان الرشف عى أيدي 

اْدابية«. أاراع الجيش واللجال الشَّ
واعترب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، 
مخرجات املاتادى والورشاة وتوصياتهما 
للخطاط  عملياة  خطاوات  بمثاباة 
انْقتَصااعياة القاعمة التي سايدّول عليها 
يف مرحلاة الباااء والتامياة خاالل الفارتة 

القاعمة.
 من جهته أشاار القائام بأَْعَماال وزير 
املالية محمد نارص الجاد إَلاى أل الورشاة 
تهادف إَلاى الخروج بتوصياات واجراءات 
عملية للحد من التهرب الرضيبي والتهريب 
الجمركاي وبماا يساهم يف تامياة املاوارع 
املالية للدولة، مبيااً أل الوضع انْقتَصااعي 
الرالان يف الايَاَماان يداناي الكثاري مان 

التحدياات واملدوقاات نتيجاة الُداادْوَال.
الخاروج  يف  الورشاة  بأَلميّاة  وناّوه 
بتوصياات للحاد مان التهارب الرضيباي 
والتهرياب الجمركي، ناتاً إَلاى أَلميّة عور 
القطااع الخااص يف لاذا الجاناب وأَلميّة 
التداول والتاسيل بل كااة الجهات املداية 

ملواجهة املشكلة والحد ماها.
إَعاَرة  رئياُس مجلاس  ذلاك كشاف  إىل 
رشكة كمرال الحكومية الداملة يف صااعة 
الرشكاة  تكباد  عان  املختلفاة  الساجائر 

مليارات الريانت.
 وأااع َعبُدالحااظ السمة رئيُس مجلس 
اإلَعاَرة لرشكة كمرال أل الخسائر الشهرية 
بلغت ملياار ريال، ايماا تراجدت مبيدات 

ماتجات الرشكة إَلااى 0ل % من ماتجات 
ساجائر كمرال و%5ل من سجائر روثمال 

و%60 من ماتجات الرشكة األُْخاَرى. 
مؤكاداً أل مصلحاة الرضائاب بصاداء 
والصااعيال الحكومياة اقادت ل مليارات 
ريال من رشكة كمرال كانت تحصل عليها 
كرضيبة مثااة ماذ مطلاع الدا  2016، 
َوأََشااار إَلاى انخفاض اياراعات الرضائب 
 50% مان ماتجاات الرشكاة الحكومياة 
شاهرياً، وحّذر السامة من مغباة التهاول 
مع مهّربي الساجائر الذين كبدوا الرشكات 
الحكومية خسائر ااعحة، متسائالً عن عور 
التحالاف يف تساهيل عملياة التهريب الذي 
تصاعد إَلاى أعى مستوياته ماذ أغسطس 
املاايض حتى اآلل، وطالاب الجهات األماية 
واملختصاة بالتحرك الداجال لوقف ظالرة 
التهريب التي تدد أحد الظوالر التي تاامت 

برعاية الُداْدَوال السادوعي الغاشام.
التافيذياة  الوحادة  أتلفات  ذلاك  إىل 
للرضائاب عاى كباار املكلفال بالحديادة 
مؤخاراً، ألفاً و106 كراتل ساجائر مهّربة 
ن تحمل طابع الباادرول بقيمة 86 مليول 
ريال، وخالل عملية اإلتالف أشااع محااظ 
الحديدة حسن أحمد الهيج بجهوع األجهزة 
األماية باملحااظة والجهات ذات الدالقة يف 
ضبط كمية الساجائر املهرباة والتي تأتي 
يف إطاار جهاوع مكااحاة التهريب وضبط 

املهربل.
بماتسابي  انلتماا   رضورة  وأّكااد   
األجهازة األماياة تقدياراً ملاا يبذلوناه من 

جهوع لحفظ األمن وانستقرار.
 ايما أشاار مديُر رضائاب كبار املكلفل 
جميال الرشجبي إَلااى أل الكمياة التي تم 
إتالاهاا تم ضبطها يف الاقاط األماية يف عدع 
من مديريات املحااظاة بدد حمالت نفذتها 

الوحدة بالتداول مع الجهات األماية.

الحصاُر والُعـْدَوان يتسببان 
برتاُجع إيرادات اإلَداَرة املحلية 

بنسبة 30 %  
لة خالل الدا  املايض 10 مليارات  بلغت اإليراعاُت الزكوية املحصَّ
َو556 مليونااً َو812 ألاف رياال، بدجز عن املحصال الفديل للدا  
ل201  بمبلغ أْربدة مليارات َو507 ماليل و978 ألف ريال باسابة 

.30%
 وأوضاح تقرير صاعر عان وزارة اإلَعاَرة املحلية أل الدجز تركز 
بأمانة الداصماة وجميع املحااظات باساتثااء محااظة صاداء، 
َوأََشاار التقرير إَلاى أل لاالك عدعاً من املحااظات لم تواِف الوزارة 
بأياة تقارير عن مساتوى تحصيال اإليراعات الزكوياة طيلة الدا  
املاايض، ايما محااظات أُْخاَرى لم تواِف الاوزارة ببدض التقارير 
رغام املتابدة املساتمرة.. ناتااً إَلاى أل اإليراعات الزكوية شاهدت 

تاامياً مستمراً عدى األعوا  » 2011  , ل201  , 2015 .
 وأرجاع التقرير أساباب الدجاز يف تحصيل انياراعات الزكوية 
للداا  2015  إَلاى تداعياات الُداْدَوال والحصار الغاشام وانددا  
وُشاحة توار املشاتقات الافطية وتأثرياتها عى مجمل األنشاطة 
انْقتَصااعية، إَلاى جانب ُمشكلة زكاة كبار املكلفل كسبٍب رئيس 
أَعَّى إَلاى تراجع التحصيل بأمانة الداصمة وعكست آثارلا يف تدني 

التحصيل عى مستوى الجمهورية.
 َوأََشااار إَلاى أل من أساباب الدجز تراكام البواقي الزكوية يف 
بدض املحااظات وترحيلها من عا  إَلاى آخر وعد  عاع الزكاة من 
عدع من املكلفل )املزّكال(، باإلضااة إَلاى ااتقار إعارات تحصيل 
الواجباات الزكوياة يف مدظام املحااظات ملقوماات الدمل ونقص 
التدرياب والتأليل وتوقف الاازول امليداني ملراقبة َساري الواجبات 

الزكوية يف املديريات واملحااظات لدد  رصد انعتماعات املالية.
وأورع التقريار عدعاً من املدالجات لإلساها  يف راع مساتويات 
التحصيال ماهاا إنشااء ليئة عاماة مساتقلة للازكاة تدمل عى 
تحصيل كااة موارع الزكاة ورصاهاا يف مصاراها الرشعية وإلزا  
أجهازة الدولة ووحدات القطاعل الدا  واملختلط والقطاع الخاص 
بخصام زكاة الفطر عى الداملل ومن يدولول من مرتباتهم خالل 

شهر َرْماَثااَل املبارك من ُكّل عا .
وشاّدع التقريار عى رضورة إساها  وزارتي اإلعاال  واألوقاف 
واإلرشااع ومختلف وساائل اإلعاال ، والدلماء وخطباء املسااجد، 
للقياا  بحماالت توعوياة خاصة بدااع الازكاة، عى أل تساتمر 
الحمالت طيلة الدا  وتكثيفها خالل شهر َرْماَثااَل، لارش الوعي 
املجتمداي بأَلميّاة الزكاة ورضورة تساليمها للدولاة كونها الويل 

الرشعي املخول بتحصيلها.
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الحزب االْشرَتاكي وتفاحة الجنوب
قبل عا  ١٩٩٠، كانات التفاحُة الايَاَماايُة 
مشطورًة إَلاى نصَفل. وكال نصُفها الجاوبي 
ااسداً - بحسب املدايري األمريكية - التي تدترب 
األنظمة انْشارتَاكية الفريوَس السيايس األَْكثَر 

خطراً وتهديداً ملصالحها.
يف  وحلفاؤلام  األمريكياول  وجاد  ولذلاك، 
الوحدة الايَاَمااية وسايلًة مااسابًة للتخلص 
من الفريوس انْشارتَاكي يف جااوب الايَاَمان، 

وبأقل التكاليف.
إستداعُة الوحدة التي كانت أمَل الايَاَماايل 
لتحقيال طموحاتهم. كانت بالاسابة للونيات 
املتحادة وحلفائهاا يف املاطقة، مجارع مصيدة 

للحزب انْشرتَاكي الايَاَمااي.
لذا ما أعركه الحزُب انْشارتَاكي يف الساوات 
األوىل للَوحادة بْدد أل اقاد املئات من كواعره يف 

عمليات اغتيال. 
املصيادة،  مان  الخاروُج  حااول  وحال 
واملحااظاة عى ماا تبقى من قدراتاه، لم يجد 
أيَّ ععم خارجي نستداعة جمهورية الايَاَمان 
ذراَعاه  ليفقاَد  ااْدابية،  الشَّ الديمقراطياة 

الدسكري يف حرب ل199 وتداعياتها. 
عان  الحازب  تخايّل  مان  الرغام  وعاى 
أيديولوجيته بدد انهيار انتَّاَحااع الساوايتي، 
الجاوبياة  الليربالياة  القاوى  ماع  وتحالفاه 
نستداعة الدولة يف الجاوب إن أل ععواته الجاعة 
إلقامة عولة مدنية حديثة، وسديه الحثيث من 
أجال ذلك خالل السااوات األْربع األوىل من عمر 
عولاة الوحادة. وعوره يف خلال حراك سايايس 
عيمقراطاي حقيقاي يف عولة الوحادة. ُكّل ذلك 
كال كااياً لألمريكيل وحلفائهم ليفرضوا عى 
الحازب مزيداً مان الدزلة واملراقباة وماده من 

استداعة عولته يف الجاوب.
كال الجااوُب الايَاَماااي آناذاك »ماطقاة 
شاغل« يجاري ايهاا الدمال عى قد  وسااق 
لتافيذ عدع من املشااريع السياساية واألماية، 
وتوطال الددياد مان التاظيماات اإلْرَلاابياة 
والحاركات األصولياة التي وجادت يف الجاوب 

»أرض امليداع«.
الَوحادة  اساتداعة  عاى  َعامااً   ٢٦ بداد 
الايَاَمااية، ن يزال الجاوب الايَاَمااي »ماطقة 
عمل« يجاري ايهاا تطوير نفاس املرشوعات 
السياساية التدمريياة، وانترشت مساتوطاات 
الجماعات اإلْرَلاابية رشقاً وغرباً، من الحوطة 
يف لحج، حتى املكال وسيئول يف حرضموت، بدد 
أل كانت محصورة يف كهوف جبال املراقشاة يف 

أبل. 

من التوطني إَلـى التهجري 
ويف اآلوناة األخارية، بادأ الدماُل بمارشوع 
عيمغارايف جدياد، مان خاالل تهجري الساكال 
املاحدرين من أصول شامالية مان املحااظات 
الجاوبياة. ياظار البداض إَلاى لاذه الخطوة 
بأنهاا تمهياٌد نْساتقاَلل الجااوب، لكاهاا يف 
الحقيقاة تأتي يف إطاار لدبة الخاارج متددعة 
األلاداف، ومان بياهاا »تخديار« الجماعاات 

الجاوبية املطالبة باننْفَصال عن الشمال. 
يف ماتصف الخمسايايات من القرل املايض، 
كانات أغلبياة ساكال مدياة عدل مان أصول 
شامالية ا بحساب أحصاء سالطات انحتاَلل 
الربيطاناي ا وكال حثورلام قويااً وااعاالً 
يف املؤسساات الاقابياة الدمالياة والتاظيمات 
السياساية الرسياة والدلاياة التاي اضطلدت 
بالكفااح السايايس واملسالح ضاد انحتااَلل 
الربيطاني. وتبوأ أَبْاَااء الشمال مااصَب قياعية 

يف الحزب ومؤسسات الدولة بدد انْستقاَلل. 
اآلل، يجاُد الحازُب انْشارتَاكي الايَاَماااي 
الاذي تربّع عى عرش السالطة يف الجاوب ماذ 
رحيال انحتااَلل الربيطاني عاا  1967 وحتى 
قيا  الوحدة الايَاَمااية يف 1990، يجُد نفَساه 
غريباً يف الجاوب بدد تآكل قاعدته الجمالريية 
بفدل الرضبات السياسية واألماية التي تلقالا 

يف مصيادة الوحادة مان جاناب، ومان خاالل 
املرشوعاات السياساية التي نفذتهاا الونيات 
املتحادة وحلفاؤلا املحليال واإلقليميل خالل 
أَْكثَر مان عقدين يف الجاوب. لقاد وصل الحال 
حد املطالبة يف مسارية جمالريية بحرضموت 
قبال عامل، باجتثااث الحزب انْشارتَاكي من 
الجاوب، باعتباره حزباً شمايل األصل واملاشأ. 

الحراك واْستقاَلل الجنوب 
يف تقرير للصحفي األمريكي، واين ماعسان، 
بدااوال: »لل تشاهد جاوب الجزيارة الدربية 
ظهاور اْشارتَاكية جديادة«؟ نارش يف موقع » 
نواماربل201،  » يف   WayneMadsenReports
اللدباة  مان  متدادعة  اياه جواناب  وكشاف 
األمريكية السادوعية اإلْساَرائيْلية يف الايَاَمان، 
كتب ماعسان: »بالاسبة لواشااطن، اْستقاَلل 
الجااوب ليس خيااراً، ويف حل تافاذ طائرات 
الدرونز عملياتها ضد الجماعاات اننْفَصالية، 
تقاو  املخابارات األمريكياة بحملاة تثليال 
واسادة لتصويار تلاك الدملياات بأنهاا ضاد 
القاعادة. ماكياة التثليل التابداة للمخابرات 
األمريكياة، أيثااً، تحااول زوراً، رباط الحراك 

اننْفَصايل بالقاعدة«.
ويثيف ماعسان: »عالوة عى ذلاك، تتباى 
يمولهاا«  التاي  املدناي  املجتماع  ماظماات 
جورج ساوروس * » الربوبجادا اإلْسااَرائيْلية 
باتَّهاا  الحاراك اننْفَصاايل بتلقاي الدعام من 
إيرال، ويشادع ماعسان عى أل لذه انتَّهامات 

إْساَرائيْلية خالصة«. 
ويحااول الصحفي، واين ماعسان، اإلجابة 
عى الساؤال الاذي جدله عاوانااً لتقريره »لل 
سايكول الجاوب الدربي واحة لالْشرتَاكية من 
جدياد؟«. ويقول: »ومع ذلك، اإل عوعة ظهور 
جمهورية مساتقلة، باظا  اْشرتَاكي علماني، 
يف الجااوب وعاصمتهاا عدل، سايقوض ثبات 
املاظماات اإلْساااَلمية األصولية التاي جلبتها 
تركيا وقطر وإْسااَرائيْل وأمريكا إَلاى ماطقة 

الرشق األوسط، وغريلا من الذرائع«. 
ويف ظّل لاذه املرشوعات، يصبح اْساتقاَلل 
الجاوب، بالاسابة ألمريكا وحلفائها، مرشوعاً 

مؤّجالً - إل لم يكن ملغياً -.
وحاول نوايا الونياات املتحدة يف السايطرة 
عى جزيرة ساقطرى، قال ماعسن إنها تسدى 
ُل أل يكول  لتحقيال ذلك ماذ زمان، لكاها تفثِّ
ذلاك من خاالل اتَّفااق من الحكوماة املركزية 
يف صادااء، ولياس من خالل عولة مساتقلة يف 
الجاوب عاصمتها عدل، أَْو من خالل »سالطاة 
القشان« التي تثم املهرة وسقطرى ا يف حالة 

استداعتها ا. 

خطة فريستاين 
تقسايُم الايَاَماان إَلاى أقاليام، والذي أثار 
جادنً واساداً ون يازال، لاو خطاة أمريكياة 
ا  الايَاَماان  يف  الفاسادة  التفاحاة  ملدالجاة 
بحسب تقرير الصحفي واين ماعسن الذي جاء 
اياه: »امُلَخّطاُط تم وضده بواساطة السافري 
األمريكي الساابل يف صاداء، جريالد اريستاين 
وحلفائه املوالل إلْسااَرائيْل، واملداعين للشيدة 
يف وزارة الخارجياة األمريكياة، وبتمويال مان 
األعناى،  الارشق  لدراساات  مدهاد واشااطن 
»WINEP« واملدهاد اليهاوعي لشاؤول األمان 

.»JINSA« القومي
وقاال: تقيض خطاة اريساتاين بتقسايم 
الايَاَمان إَلاى ساتة أقاليام، متجاللة رغبات 
أنصار الله والحراك الجاوباي اننْفَصايل. ولي 
اخارتاع جماعاات صهيونياة  ليسات ساوى 
واملحااظال الجدع بهدف إبقاء الايَاَمان تحت 

الهيماة الغربية.
 

هادي يتبّنى الخطة 
 »لقد اتخاذت قراراً بأل الايَاَمان ساتكول 
عولة اتَّاَحااعية من 6 أقاليم، ل يف الشمال َو2 يف 
الجاوب. ساادلن القرار الليلة يف نرشة األخبار، 
ومن سيدرتض عى األمر اإنه سيدترب مدرقالً، 

وسيتدرض لدقوبات من املجتمع الدويل«.
لكاذا اساتهل الرئيس لااعي حديثه خالل 
ترؤسه اْجتَمااعاً لقياعات املكونات السياسية 
املشااركة يف الحوار يف 22 عيسمرب 2013، قبل 
شهر من اختتا  مؤتمر الحوار الوطاي الشامل 

يف صاداء.
لام يكان القارار الاذي أعلان عااه لااعي 
للحارضيان ساوى جازءا مان خطة السافري 
األمريكي بصاداء جريالد اريساتاين أَْو »خطة 
اريساتاين« التاي كانت جازءاً مان املدالجات 
األمريكية لاا »التفاحة الايَاَمااية الفاسادة« 
قبال أل تتطاور تلاك املدالجاات إَلااى »تدخل 
جراحي« من الجاو والبحر والبحر بالصواريخ 
املوجهاة والقاابال الايرتونياة والداقوعياة يف 
ُعاْدَوال لمجي ساار، بدأ يف 26 مارس ٢٠١٥، 
ون يازال مساتمراً للشاهر الراباع عارش عى 

التوايل.
مصااعر حارضت اْجتَماااع لااعي بقاعة 
املكوناات السياساية قالات لصحيفاة األوىل: 
إل أمال عا  الحازب انْشارتَاكي، نائب رئيس 
مؤتمر الحوار، الدكتور ياسال ساديد ندمال 
قاطع الرئيس لااعي مبدياً اعرتاضه الشاديد 

وواصفاً القرار بأنه »استبداع غري مقبول«.
وأضااف الدكتاور ياسال: »اسامح يل ياا 
اخاماة الرئياس: لذا اساتبداٌع وأسالوب غري 
مقباول وخاارج عن مفهاو  الحاوار الوطاي 
الاذي نجتمع تحت رايته، نحن نراض مرشوع 
املؤتمار واإلْصاااَلح، مارشوع قاوى ل9 الذي 
طرحوه قبل ل أَيَّاا ، ولألسف أراك اليو  تتبااه 

وبشكل واضح، وتاجر لخيارلم«.
ويف حال أبدى الدكتاور عبدالكريم اإلرياني 
ممثال املؤتمار ورئياس الهيئة الدلياا للتجمع 
اليدوماي،  محماد  لإلْصاااَلح،  الايَاَماااي 
موااقتهماا، وقان لا لاعي: إماض يا اخامة 
الرئياس ونحان مداك. لادع ياسال بتقديام 
تدتربوناا  أل  ارعتام  »إذا  وقاال:  اساتقالته، 
مدرقلل، ااعتربونا كذلك، ساأقد  اساتقالتي 

إذا مثيتم يف لذا املرشوع«.

 قالٌب جديٌد لخطة فريستاين 
بداد جدل حاع بل ياسال وكلٍّ من اإلرياني 
واليدوماي، تراجاع لاعي عان إصادار قراره، 
ووّجه بتشاكيل لجاة لدراسة وحسم املوضوع 
مان ُكلٍّ مان: ياسال ساديد ندماال، ومحمد 
اليدومي، وعبدالكريم انرياني، َوخالد باراس.

أختُتام مؤتمر الحاوار الوطااي يف 25 يااير 
ل201، ويف 27 يااير أصدر لاعي قراراً بتشكيل 
لجاة لتحدياد األقاليم برئاساته، وعثوية 22 
شاخصاً بياهام: الدكتور عبدالكريام اإلرياني، 
ومحمد قحطاال، والدكتور أبوبكر باذيب الذي 
أخاذ ماكاَل الدكتور ياسال ندماال يف األَيَّاا  

األخرية للحوار.
وبخاالف الالئحة التي نظمات عمل اللجال 
األُْخاَرى يف مؤتمر الحوار، أشرتط قرار تشكيل 
لجااة تحديد األقاليم حصاول »أقىص تواال«، 
ولاو ماا يدااي تمريار أياة مخرجاات عول 
حصولها عى تواال الجمياع، كما ماح القراُر 
الرئياَس لااعي حل الفيتاو واعتبااره مرجداً 
ألي خاالف بل األعثاء، كماا اعترب مخرجات 

اللجاة نااذة ونهائية.
ويف أقل من أسابوعل، أعلاات لجاة تحديد 
األقاليام مخرجاتهاا » خاارج إطاار الحوار«، 
وتباات ا بدلام أَْو بدونه ا »خطة اريساتاين« 
التاي كال الرئياس لااعي يدتاز  إصدارلا يف 
22 عيسامرب 2013 بقارار جمهاوري »عولاة 
اتَّاَحااعياة من ساتة أقاليم، أْربدة يف الشامال 

واثاال يف الجاوب«.

أعالم الخارج واألقلمة 
 كانات لجاة األقاليام ومخرجاتهاا بمثابة 
السام الاذي عّساه الخاارج يف عسال مؤتمار 
الحاوار. وقاد كال التمااُ  لااعي وحلفائه يف 
الخاارج بمرشوع األقلمة عان بقية مخرجات 
اللجال األُْخاَرى ناتاً. كما ظهرت وسائل إعال  
تحالف الُدااْدَوال غداة إعاالل مخرجات لجاة 
األقاليام بدااوال واحاد: »رسامياً.. الايَاَمان 
عولة اتَّاَحااعية من 6 أقاليم« كلمة »رسامياً« 
تكررت يف عااوين الصحف السدوعية: الرياض، 
وعكاظ، والوطن، الرشق األوساط. كما ورعت 
الغاد  اللباانياة،  الاهاار  عااويان:  يف  أَيْاثااً 
والدساتور األرعنيتل، وكالة األناضول الرتكية، 
يس إل إل األمريكية، القدس الدربي » القطرية 
الجزائرياة، موقاع قاااة روسايا  » الارشوق 
اليو ، واملصادر أونالين، وغريلا من الوساائل 
الدائارة يف الك التحالف. وروع كلمة »رسامياً« 
يف عااوين الخرب بتلك الوساائل لم يكن صداة، 
لكااه محاولة لفرض التقسايم كأمار إلهي ن 
ااْداب أَْو مؤسسااته  يحتااج لدرضه عى الشَّ

الدستورية.

الُدمل يتحول إَلـى سرطان 
يلخاص الصحفي األمريكي، واين ماعسان، 
Wayne Madsen، اللدبة األمريكية يف الايَاَمان 
بأْربداة حاروف: BOIL، وتدااي: الغلياال، أَْو 
الُدمال ا ويبدو أل الكاتب قَصاَد املداى األخري، 
كما سيتثح نحقاً. وقد جمع ماعسن الحروَف 
األْربداة لاا »الُدمال« مان األلاداف األمريكية 

األْربدة يف الايَاَمان. ولي:
« Basses « 1 ا القواعد

« Oil « 2 ا الافط
« Israel « 3 ا إْساَرائيْل

.»Lojestic « ل ا ألداف لوجيستية
ويخلاص ماعسان إَلااى: وكما لاو الحال 
يف مااطال أُْخاَرى يف الرشق األوساط وشامال 
أاريقيا، من ساوريا إَلاى ليبيا، ومن مايل إَلاى 
شامال الدراق، »BOILs - الدماميل« األمريكية 

أصبحت رسطاناً.

_______________

لامش: 
• جورج سـورس، مليارديـر أمريكي صهيوني 
يحتلُّ املرتبة الـ24 يف قائمة أغنياء العالم، ويعد من 
أهم الداعمني ملنظمـات املجتمع املدني حول العالم، 

يف إطار مرشوعه الذي يسميّه »املجتمع املفتوح«.

 أميركا والتفاحُة الفاسدُة في الـَيـَمـن 
ال�ضفرُي الأمريكي اأعّد »خّطة الأقاليم« وامللياردير ال�ضهيوين »�ضورو�س« �ضاهم بالتمويل

الوحدة الـَيـَمـنية عام 90 كانت بالنسبة للخارج مجرد مصيدة لفريوس االْشرَتاكية يف جنوب الـَيـَمـن

 3-2

ال�ضحفي الأمريكي واين ماد�ضن:
 ـ أبرزُ أهداف أمريكا يف الـَيـَمـن: القواعد، النفط، إْسـَرائْيل 
 ـ اْستقاَلل الجنوب يعرقُل املَُخّطـط األمريكي يف املنطقة 
 ـ ربط الحراك االْنفَصالي بإيران دعاية إْسـَرائْيلية خالصة 

 ـ التواجد األمريكي يف الـَيـَمـن والشرق األوسط بدأ كـ »ُدمل« وتحول إَلـى سرطان 
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َرْمـَضـاُن الفضيل.. شهر اهلل 
دعاء

 دعاء اإلمام 
علي عليه السالم 

يف َرْمـَضـاَن

اللهم باِرْك يل يف شاهِر َرْماَثااَل الذي 
أنازل ايه القرال ساّلماي ايه وسالمه يل 
وقاوِّ ايه ضدفي واشادع به ركااي وَزكِّ 

ايه عميل.
 اللهام اعاي عليه بأحسان ماا اعات 
وقّويات أحًدا من عبااعك الصالحل اللهم 
واقااي ايه ليلة القادر التي لي خري من 
ألاف شاهر وارزقاي قياا  ليلهاا وصيا  
نهارلاا صاربا وايمانا واحساابا واجدل 
ثواباي عاى ذَِلك الجااة.. اللهام أَْعَظم يل 
ايه الدااية وأصح ايه جسامي وأوساع 
ايه رزقي واساتجب ايه ععائي واكفاي 
اي وبلغاي ايه رجائي وأميل..  ايه ما ألمَّ
اللهام أذلب عااي ايه الاداَس والكساَل 
والساأمة والهامة والفرتة والقسوة اللهم 
جابااي اياه الدلال واألساقا  والهمو  
واألعراض والحمى واألماراض والخطايا 
والذناوب والجهاد والبالء والتداب والداا 
أن ايماا يرضيك وايماا تحب وترىض أنك 

سميع الدعاء.
 اللهام إناي أعاوذ باك من الشايطال 
الرجيام ومان رجساه وخبثاه ونصباه 
خيلاه  واجالباه  وعبثاه  وملازه  ولمازه 
ورجله واتباعاه واعوانه يف الدنيا واألخرة 
ويف الحياات واملاوت اللهم ارزقااي تما  
شاهر َرْماَثااَل وبلوغ اآلماال يف قيامه 
واستكمال ما يرضيك ايه وارزقاي يف ذَِلك 
صرباً وإيماناً واحتساباً ثم تقبل ذَِلك ماي 
باإلضداف الكثرية واألجار الدظيم يا رب 

الداملل.
 اللهام باارك يل يف شاهر َرْماَثاااَل 
وتقبال ماي قياماه وصياماه وما مىض 
ماه اللهام ارزقاي ايه الجهاد وانجتهاع 
والقوة والاشاط واإلنابة والتوبة والرغبة 
والرلباة ماك والخشاوع لك والخوف من 
عقابك والوجل مااك والرجاء لك والتوكل 
علياك والاورع عان محارماك وصالاح 
القاول ومقبول السادي ومرااوع الدمل 
ومستجاب الدعاء إنك قريب مجيب اللهم 
ن تحال بيااي وبال طاعتك بدارض ون 
مارض ون غام ون حاجاة ون ااقة وحل 
بيااي وبل مداصيك بالتوباة والدااية يا 

أرحم الراحمل.
 اللهم اقسام يل ايه من الخري والربكة 
والرضوال واجابة الدعاء وقثاء الحوائج 
ااثال ماا قسامته وتقسامه ألحاد من 
عباعك الصالحل اللهم اعطاي ايه ااثل 
ماا اعطيات وتدطياه أحاداً مان اوليائك 
املتقل مان الرحمة واملداااات والدااية 
الدائماة والادمة الاااداة والفوز بالجاة 
والاجااة مان الااار اللهام اجدال ععائي 
اياه إلياك وأصاالً وخاريك إيلّ اياه نازنً 
وعميل ايه مقبونً وساديي ايه مشكورا 
وذنبي اياه مغفورا حتى يكاول نصيبي 
اياه األَْكثَار وحظي اياه األواار وثوابي 
ايه األَْعَظم انك تغفار وترحم وانت األعز 
األكر  برحمتك ياا أرحم الراحمل وصى 

الله عى سيدنا محمد وآله الطالرين.

ً وصايا نبيّاا األَْعَظم.. ُصوموا شهر الصيا ، ِصياَ  َمن يرى أنَُّه ن يصوُ  بددُه أبدا
يقوُل الرسول األَْعَظم محمد »صىَّ الّلُه عليِه وآله«:

»إلَّ بل  شدبال  َوشوال شهر َرْماَثااَل الَّذي أُنزَل ايِه   القرآل ، َولو  شهر الّله  تداىل ذكره، ولو شهر الربكة، ولو شهر املغفرة، ولو   شهر الرحمة ، ولو شهُر التوبة، 
ولو شهر اإلنابة، ولو شهر  قراءة القرآل ، ولو شهر انستغفار، ولو   شهر الصيا .

ولو شهر الدعاء، َولو شهر الدباعة، ولو شهر الطاعة، ولو شهر الدتل ِمن الاَّار والفوز بالجاَّة، 
َمن لم يُغَفر لُه يف شْهر َرْماَثااَل لم يُغَفر لُه إَلاى قابل، اأيُّكم )يثُل( ببلوِغ شْهر َرْماَثااَل قابل..

ُصوموه ِصيا  َمن يرى أنَُّه ن يصوُ  بدادُه أبداً. 
اب وحيداً اريداً، يُابّهكم اللُه ِمن رْقدة الغاالل، وغفر لاا ولكم يو  الدين«. اكم ِمن صائٍم لُه َعاماً أول، أمىس عامكم لذا يف القرب َمداوناً وأصبااَح يف الرترٌّ

]اثائل األشهر الثالثة للشيخ الصدوق[

موعظة

 )َوَساِرُعوْا إَلـى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم( 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لله َربِّ الداملل اللهم صلِّ عى سيدنا محمد وعى آله 
الطالرين.

ن رَّبُِّكْم  يقوُل اللُه سابحانه وتداىل: }َوَسااِرُعواْ إَلاى َمْغِفاَرٍة مِّ
ْت ِلْلُمتَِّقاَل الَِّذيَن يُاِفُقوَل  اَماَواُت َواألَْرُض أُِعدَّ َوَجاٍَّة َعْرُضَها السَّ
اء َواْلَكاِظِماَل اْلَغيَْظ َواْلَداِاَل َعاِن الاَّاِس{ )آل  َّ اء َوالرضَّ َّ يِف الارسَّ
عمارالل13-133( املساارعة مداالاا: املساابقة، عادما يقول: 
ن رَّبُِّكْم َوَجاٍَّة{ ليسات املسارعة مداالا  }َسااِرُعواْ إَلاى َمْغِفَرٍة مِّ
نساابل، نساابل سابَل؛ أل املغفرة موجوعة لااك، والجاة لااك 

مطروحة نسابل إليها!.
نساارع: أي: نباعر إَلااى األَْعَماال التي بها نساتحل املغفرة، 
َوبهاا نساتحل الجاة. املبااعرة إَلااى األَْعَماال الصالحاة، يكول 
اإلنَْسااال سابَّاق، مباعر، ما يكاول ايه تثاقال، وكل ما ذكر من 
صفات املتقال يوحي بأل لذه لي من صفاات املتقل: املباعرة، 

املسارعة إَلاى الخريات.
قثياة املباعرة، قثية املساارعة لي يشء مهم يف اإلْساااَل ، 
يشء مهم، ويف مياعين الدمل لإلْسااَل ، والرصاع يف مواجهة أعداء 
اللاه، تجد املباعرة لها أَلميّة كاربى جداً؛ ولهذا جاء القرآل بدتاب 
شاديد، وساخرية ممن يتثاقلول: }َما َلُكْم إِذَا ِقيَل َلُكاُم انِفُرواْ يِف 
َساِبيِل الّلاِه اثَّاَقْلتُْم إَلااى األَْرِض{ )التوباة 38( تباطؤ، زحزحة، 
وممكن يحصل التثاقل عااد الااس يف األَْعَماال الصالحة ولو عاد 
واحد أنه مساتدد، سايقو ، سايدطي من ماله، سيذلب يجالد، 

سيقو  بالدمل الفالني، لكن ببطء، وتثاقل.
عادماا يدعولام إَلاى الجهااع، وكال الداعة أل يدساكروا، أَْو 
يحادع مكاناً مديااً يجتمع الااس اياه لياطلقوا بددما يجتمدوا، 
وقاد يكول كثري من الااس عاده اساتدداع أنه يخارج ]لكن بقي 
مداي باقاي عمل، عاع مداي حاجة من عاد ااالل باحتاج ارسح 
لها، ومتى ما غد إنشااء الله با نرجع نجالد[ بطء، تثاقل، ]وعاع 
مدي باقي شغل يف حديقة نخل، أَْو يف مزرعة، أَْو عاع مده مسقاة 

يريد يكملها[!.
مع أنه قد حصل اساتافار، وانساتافار مداااه: الدعوة إَلاى 
الخاروج برسعة، مبااعرة، }َما َلُكاْم إِذَا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يِف َساِبيِل 
الّلِه{ والقائل من لو؟ محمد )صلوات الله عليه وعى آله( رساول 

نْيَاا ِمَن اآلِخَرِة َاَما  اللاه }اثَّاَقْلتُْم إَلااى األَْرِض أََرِضيتُم ِباْلَحيَاِة الدُّ
نْيَا يِف اآلِخَرِة إِنَّ َقِليٌل{ )التوبة 38( }انِْفُرواْ ِخَفاااً  َمتَاُع اْلَحيَااِة الدُّ

َوِثَقانً{ )التوبة1ل(.
ألياس لذا أمراً باملباعرة، واملساارعة، لكاذا؛ ألنه لذه الصفة 
مهماة جداً بالاسابة للمسالمل، لاي الصفة التاي تجدلهم لم 
الساباقل، ولم سااعة األمم، تجدلهم لم أصحاب السابل يف ُكّل 
مياعيان الدلام، واملدراة، يف ُكّل مجال من مجاانت الصااعة، من 
مجاانت الزراعة، وكل املجانت مثل: الطب، والهادساة، وغريلا، 
لكن مسألة التثاقل، التباطؤ، لي التي تؤخر األمم، وتؤخر الااس 

ما يدراوا أشياء كثرية، ايسبقهم اآلخرول.
اكال رساول الله )صلاوات الله عليه وعى آلاه(، كانت صفة 
املباعرة، املساارعة، من أبرز الصفات لدياه، ن يوجد عاده تثاقل، 
ون تارعع، ون ترجيحاات، ون ]عىس ما بو خلاة، عىس[ كال لديه 

طبيدة املباعرة.
يف غازوة ]تبوك[ اساتخد  لذا الجانب، جاناب املباعرة، وكال 
جاناب املبااعرة لذا لاو الذي جدال الروماال - ولام أَْكثَر قوة، 
وأَْكثَار عدعاً - يرتاجدول، ويقررول عد  املواجهة مع رساول الله 

)صلوات الله عليه وعى آله(؛ ألنه حرك الااس.
عادما بلغه بأنهم قد تجمدوا يف الشا ، يريدول أل يهجموا عى 
بالع اإلْساااَل  حرك األمة، والقرآل حركهم أَيْاثاً بآيات سااخاة، 
يخرجاول حتاى وإل كانوا ]يف وقت شادة[، حتاى عادما صاعف 
وقت شادة، وقت قلة ثمار، أَْو الثمر ما قد حصال. ما قال ناتظر 
حتاى ياثج التمار، والثمار تحصال حتى يكول لديااا قدرة أناا 

نمول نفوساا، ونخرج.
ن باد أل يخرجوا، وباعر لو بالزحف، وانطلل إَلاى تبوك، وبل 
تبوك وبال املدياة حوايل ]750 كيلوا[! يداي: عخل لو إَلاى أقرب 
ماطقة من املااطل يف بالع الشاا ، رساول الله )صلوات الله عليه 
وعى آله( ومده ثالثل ألف، قد حشدلم من الااس جيد وغري ذلك، 

ليا يخرجول.
لكاذا كانت سارية الاباي )صلوات اللاه عليه وعاى آله(؛ ألل 
رساول الله )صلاوات الله عليه وعى آله( كال رجاالً قرآنياً، رجل 
يتحارك بحركاة القرآل، يجساد القارآل، يفهام مداناي القرآل، 

وغايات القرآل، ومقاصده، وأساليبه، وماهجه.

يف قثياة املاال جربااا لاذه، جربااا لاذه ماع املشااريع، 
واملساالمات، يكول كثري من الااس مساتدد أل يداع، لكن عاده 
يه أو...[  سايداع ]بداد غد، أَْو إل شااء الله ياو  الخميس ساألقِّ
مجاَرب، كال يثيع علياا أحياناً شاهر كامل وواحاد ماتظر، أَْو 
شهرين حتى يتجمع املبلغ، ولم مستددين، لكن التثاقل، التثاقل 
يثيِّع عليك وقت كثري، ويثيع ارص كثرية أُْخاَرى ]عىس برجع 
ألقاه يو  الخميس، أَْو برجع إل شاء الله أعطي االل أَْو بقي مدي 

أو...[.
صفاة املبااعرة يف ُكّل يشء مهمة جداً، املباعرة إَلااى األَْعَماال 
الصالحاة، حيث جدلها من صفاات املتقل، ومن ألم ما أثاى بها 
عى أوليائاه: }إِنَُّهاْم َكانُوا يَُسااِرُعوَل يِف اْلَخارْيَاِت{ )األنبياء90( 
كانوا يسارعول يف الخريات، ويف آية أُْخاَرى: }َااْستَِبُقواْ اْلَخرْيَاِت{ 

)البقرة8ل1(.
بداد ماا يقاول يف صفاات املتقال، أول صفة مهماة، وصفة 
أَيْاثااً ماا لم تكن مطبوعة بطابع املساارعة أَيْاثااً تفقد كثرياً 
اء  َّ مان إيجابياتها، وثمارلاا، عادما قال: }الَِّذياَن يُاِفُقوَل يِف الرسَّ
اء{ لاي أَيْاثاً توحي بأنهم ياطلقاول يف مجانت اإلنفاق  َّ َوالرضَّ
بمباعرة، برسعة، ن يوجد ايهم تثاقل، ]وسااعة الدول[؛ ألل لذه 

القثية تفقد األمة أشياء كثرية.
مثاالً تأتي كما كال يحصل يف أَيَّاا  رساول اللاه )صلوات الله 
علياه وعاى آله( حركاة جهاع، ايدعاو إَلاى اإلنفااق، وكل واحد 
جااء بقليل الياو ، والثاني جاء، وبادا مجموعة وجااءوا بقليل، 
ومجموعاة ثاني يو ، ومجموعاة ثالث يو ، ما لم سايثيدول 
وقتااً كثرياً؟ ما عا  أنت ساتدطي عى أََسااااس بدد غاد، أَْو يو  

األْربداء، أَْو يو  كذا، ابرسعة؛ حتى تتحرك املسألة.
لوا،  كم سايأخذول من وقت! حتاى يتوااد ألل املديااة، ويكمِّ
ويتجماع ماهم، وكل يو  ما بيبدي إن مجموعة من األشاخاص، 
يتجمع قليل تمر، أَْو قليل حب، ما لم سايتأخرول عى أقل تقدير 

أسبوع؟ والرصاع يستدعي املباعرة.
ن يحسام املوضوع يف الحاروب، يف املواجهة إن املباعرة، عارص 
املباعرة ألم عارص، املساارعة، تكول أنت صاحب السابل، تكول 
أنت سايد املوقف، لكن متى يمكن أل تكول سايد املوقف؟ إذا كال 

من حولك كلهم مباعرين، عادلم حركة املباعرة، املسارعة.

أصبَح الااُس يف لذا الزمال يشادرول بكثرِة األَْعَماال واألشاغال، 
وأماىس ُكّل واحد مشاغونً بحالاه وعائلته، وعائماً ما نسامع كلمة 
)أنا مشاغول( للتربير عان غيابه انْجتَمااعاي أَْو قيامه بأي عور أَْو 

مسؤولية اْجتَمااعية عامة.
لكان كثرة األَْعَمااال، أَْو زحمة األولويات يجاب أل ن تحول بيااا 
وبال التواصل انْجتَمااعي مع الااس، ااإلنَْسااال كائن اْجتَمااعي 
بطبداه، ون يمكااه انساتغااء عن التواصال مع باي جاساه، وإن 
أصيب اإلنَْسااال بأمراض نفساية واْجتَمااعية نتيجاة ابتداعه عن 

املحيط انْجتَمااعي.
لقاد أصبح مارض القطيداة والُدزلة عان الااس مان األمراض 
انْجتَمااعياة اآلخذة باننتشاار، ولاذا ما يابغي اننتبااه إليه، اهذا 
املارض إل اساتفحل سايؤعي إَلاى أَْضااَرار كبرية يف باياة املجتمع 

وقوته.
ويف تدالياِم اإلْساااَلِ  وتوصياتاه التأكيد املساتمر عاى التواصل 
والتازاور والتداارف بال الاااس يقول تدااىل: ﴿يَاا أَيَُّها الاَّااُس إِنَّا 
ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجَدْلاَاُكْم ُشاُدوباً َوَقبَاِئاَل ِلتََداَرُاوا﴾ ]1[  َخَلْقاَاُكام مِّ
والتداارف ن يتام إن من خاالل التواصل والتداخل، لذلاك قال اإلما  
عيل ولو عى اراش املوت موصياً ولديه الحسن والحسل: »وعليكم 

بالتواصل والتباذل ] 2[ وإياكم والتدابر والتقاطع« ] 3[.
ومان مصاعيال التواصال انْجتَمااعي لاو التزاور بال الااس، 
اا»الزياارة تابات املوعة« ]ل[ كما ورع عن الرساول األَْعَظم، كما أل 
التزاور اياه إثراء للمداارف الدقلية، يقول اإلما  الهااعي: »مالقاة 
اإلخوال نرشة وتلقيح الدقل، وإل كال نزراً قليالً« ]5[ ويقول اإلما  

عيل: »لقاء اإلخوال مغام جسيم وإْل قلوا« ]6[.
ومن مصاعيل التواصل انْجتَمااعي لو املشاركة يف أاراح وأتراح 

املؤمال، والحثور انْجتَمااعي يف ُكّل املااسبات الدامة.
وشاهر َرْماَثاااَل املبارك من أاثال األوقات لتدميال التواصل 
انْجتَمااعاي، ومشااركة الااس يف مااساباتهم الخاصاة والدامة؛ 
وعليااا أل نحيي لذه القيمة الدياية بددما تراجدت عما كانت عليه 

يف املايض بسبب التحونت يف حياتاا املدارصة.
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شهُر

كيف سنكون يف شهر َرْمـَضـاَن؟
أحالم حسن 

أخي املؤمن أختي املؤماة:
شاهُر َرْماَثاااَل شاهُر القرآل 
أقبل علياا، شاهُر الرحمة واملغفرة، 
شهر الصيا  والقيا ، الاحذر يف لذا 
الشاهر من أل تبقى ذنوباا كما لي 

ونحن يف شهر التوبة. 
ولادلم باأل الشاياطل مصّفدة 
والجان بالسالسال مقيادة، إذل ُكّل 
سايئة لي من عاد أنفساا، كل ذنب 
لو من عاد أنفساا، ُكّل مدصية لي 

من عاد أنفساا.
شاهر  لاو  َرْماَثاااَل  شاهر 
سقوط األقادة وسقوط الشّماعات 
التاي ندّلل اوقهاا أعذارناا الوالية 
لذنوباا ومداصياا وسايئات أنفساا 

وأخالقاا السيئة.. 
شاهر َرْماَثااَل لو الشهر الذي 
يجرعناا مان ُكّل يشء إن مان أصِلاا 
ومددنااا، الاحارص عاى أل يكول 

أصلاا طيباً نقياً طالراً ونااداً..

أخي املؤمن، أختي املؤماة
لادلام باأل الصيا  الاذي ُارض 
عليااا لاو أمر إلهاي، ُاارض علياا 

وكل  عديادة  إلهياة  أوامار  ضمان 
األوامر اإللهية لي طاعات وعباعات 
نتقارب بهاا إَلااى الله جال يف عاله 
ولاذه األوامر اإللهية مان الطاعات 
والدبااعات تتمثّاُل يف حلقاة واحدة 
متكاملاة، ااكل طاعة لاي مكملة 
للطاعاة التي قبلها، اال يابغي علياا 
أل نتهاول يف أوامار الله يف طاعة أَْو 
أل نقرص ايها أَْو نراض الدمل بها؛ 
ألل اإلخاالل بطاعاة واحدة من لذه 
الطاعاات اإلخاالل بأمار إلهاي من 
لذه األوامر لو إخالل باألََسااااس 
الثابت للطاعاات وايه تفكك لحلقة 
انفكات  وإذا  املتكاملاة،  الطاعاات 
حلقة من حلقاات الطاعة والدباعة 
وتهااوت  الطاعاات  ُكّل  تفككات 

وانحدرت بصاحبها للهاوية!! 
الاحرص عى صياماا.. 

)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُاوا ُكِتَب َعَليُْكُم 
يَااُ  َكَماا ُكِتَب َعاَى الَِّذياَن ِمْن  الصِّ

َقبِْلُكْم َلَدلَُّكْم تَتَُّقوَل(
]سورة البقرة 183[

عى صالتاا.. 
َعاَى  َكانَاْت  ااَلَة  الصَّ ﴿..إِلَّ 

اْلُمْؤِمِاَل ِكتَابًا َمْوُقوتًا﴾
]سورة الاساء 103[

عى إنفاقاا.. 

ا  )يَاا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُاوا أَنِْفُقوا ِممَّ
َرَزْقاَاُكاْم ِماْن َقبْاِل أَْل يَأِْتاَي يَْوٌ  َن 
بَيْاٌع ِاياِه َوَن ُخلَّاٌة َوَن َشاَفاَعٌة ۗ 

َواْلَكاِاُروَل ُلُم الظَّاِلُموَل(
]سورة البقرة ل25[
عى أَْعَماال الخري.. 

َواْليَاْوِ  اآْلِخاِر  ِباللَّاِه  )يُْؤِماُاوَل 
َويَأُْماُروَل ِباْلَمْداُروِف َويَاَْهاْوَل َعِن 
اْلَخارْيَاِت  يِف  َويَُسااِرُعوَل  اْلُماَْكاِر 

اِلِحَل( َوأُوَلِٰئَك ِمَن الصَّ
]سورة آل عمرال ل11[
وَعى التحرك الجهاعي..

ا  )أَْ  َحِسبْتُْم أَْل تَْدُخلُوا اْلَجاََّة َوَلمَّ
يَْدَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَلُدوا ِماُْكْم َويَْدَلَم 

اِبِريَن( الصَّ
]سورة آل عمرال 2ل1[

يف  ذلايتااا  مان  يغياب  والاذي 
الغالب إن من رحم ربي..

االجهاُع لو ساا  اإلْسااَل  ولو 
ارض علياا واجٌب كبقية الفروض.. 
ومن خالل الجهاع يتميز الخبيث 

من الطيب واملؤمن من املااال..
شاهر  القارآل  شاهَر  الاجدال 
طاعاة  والغفارال، شاهر  الرحماة 
وعباعة شاهر جهااع وكفااح لااال 

الفوز والفالح.
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َفاْسَتْقِبُلوا َشْهَرُكْم 
إل�����ى ال���س���م���اء جت���ل���ت ن���ظ���رت���ي ورن�������ت 

 وه��ل��ل�����ت دم��ع��ت�����ي ش���وق�������ا وإمي���ان�������ا
ي��س��ب��ح ال���ل���ه ق��ل��ب�����ي خ���اش���ع�������اً ج����ذالً 

 ومي�����أ ال���ك�������ون ت��ك��ب��ي�����راً وس��ب��ح��ان�����ا
محتسب�اً ب��ش��رت  م���ن  ب��اخل��ي��ر  ج��زي��ت 

أل��وان�����ا األف���������راح  ه��ل�����ت  إذ  ب��ال��ش��ه��ر   
ع�����ام ت���ول���ى ف���ع�������اد ال��ش��ه�����ر ي��ط��ل��ب��ن�����ا 

ك��ان�����ا وال  يَ���������ْوم����اً  ن��ك�����ن  ل�������م  ك���أن���ن���ا   
ح��ف��ت ب��ن��ا ن��ف��ح��ة اإلمي�������ان ف��ارت��ف��ع�����ت 

 ح����رارة ال��ش��وق ف��ي ال���وج���دان رض��وان��ا
ي���ا ب���اغ���ي اخل���ي���ر ه����ذا ش��ه�����ر م��ك��رم�����ة 

 أق��ب��ل ب��ص�����دق ج�������زاك ال��ل��ه إح��س��ان�����ا
ب��ن��اف��ل�����ة  ت��ب��خ�����ل  وال  ب���ج�������ود  أق���ب�������ل 

عنوان�ا ب��ال��س��ج�����دات  جبينك  واج��ع��ل   
به�ا  ت��ض�����ر  ال  ق�����درا  ال���ف���رائ���ض  أع����ط 

 واص�������دع ب��خ��ي��ر ورت���������ل ف��ي�����ه ق��رآن�����ا
لغ�ط  ع��ن  ق��ل��ت  م��ا  إذا  ل��س��ان��ا  واح��ف��ظ 

نسيان�ا ب��األل��ف�����اظ  ال���ص���وم  جت����رح  ال   
وص�����دق امل�����ال واب������ذل ب��ع��ض أع��ط��ي�����ة 

 ل���ن ي��ن��ق��ص امل����ال ل���و أن��ف��ق��ت إح��س��ان�����ا
تُ���َم���ي���رة ف�������ي س��ب��ي�����ل ال���ل�������ه ت��ن��ف��ق��ه�����ا 

ظمآن�ا ال��رم��ض�����اء  م���ن  ف������ؤاداً  أروت   
ن��ع�����م  م�������ا  أدراك  م�������ا  ال���ق�������در  ول���ي���ل���ة 

 ف����ي ل��ي��ل�����ة ق���دره�������ا أل�����ف ب��دن��ي��ان�����ا
أوص���ي�������ك خ���ي�������راً ب���َأيَّ�������ام ن��س��اف��ره�����ا 

نشوانا ال��ق��ل��ب  يحيا  ال��ص��وم  رح��ل��ة  ف��ي   
ف�����أول ال��ش��ه��ر ق�����د أف��ض�����ى مب��غ��ف�����رة 

ت��ل�����ق غ��ف��ران�����ا ل���م  ب��ئ��س اخل���ائ���ق إن   
ون���ص���ف���ه رح���م�������ة ل��ل��خ��ل�����ق ي��ن��ش��ره�����ا 

م���ن ص����ام ح��س��ب��ان�����ا  رب رح���ي���م ع��ل��ى 
وآخ�������ر ال���ش���ه���ر ع���ت���ق م�������ن ل��ه��ائ��ب��ه�����ا 

 س������وداء م���ا وف�����رت إن��س�����ا وش��ي��ط��ان�����ا
ن���ع���وذ ب���ال���ل���ه م�������ن أع���ت�������اب م��دخ��ل��ه�����ا 

 س��ك��ن��ى مل��ن ح���اق ب���اإلْس�������َام ُع�����ْدَوان�����ا
ون���س�������أل ال���ل���ه ف�������ي أس���ب�������اب ج��ن��ت�����ه 

ب��ل��ق��ي��ان�����ا ي��رض�����ى  وأن  ك���رمي���ا  ع���ف���وا   

شهٌر للجهاد بالقرآن
َرْماَثااُل الكريم لو الشاهُر الذي أنزل الله - تداىل - ايه 

كتابه الحكيم؛ لدى للااس وبياات من الهدى والفرقال.
والقارآل الكريم لاو أََسااااس الجهاع الكبري املساتمر، 
الجهااع بالكلمة، حيث أمر الله - تداىل - رساوله - صى الله 
عليه وسالم - واملؤمال مداه بأل يجالدوا الكفاار بالقرآل 
الكريام جهاعاً كبارياً ؛ أمرلم بذلك ولام مثطَهدول بمكة 
وا أيديهم  ماهياول عن القتال بالسايف، مأمورول باأل يكفُّ

ويقيموا الصالة.
َماُء  ُل السَّ أنزل الله - تداىل - عى رسوله قوله: }َويَْوَ  تََشقَّ
َل اْلَمالَِئَكاُة تَاِزياالً{ )الفرقاال: 25( ؛ اأمره  ِباْلَغَمااِ  َونُازِّ
بأمرين مهمل، علياا أل نتذكرلما وندمل بهما ون سايما يف 

لذا الشهر الدظيم:
أماره أونً: بأل ن يطياع الكااريان، ن يطيدهم يف أي أمر 
اياه مخالفة ِلماا أنزل الله - تدااىل - عليه يف أماور اإليمال 

والدباعات واألخالق والدعوة ومحاولتهم تولل أمره.
وأمره ثانياً: بأل ن يقف عاد حدوع لذا املوقف السلبي مع 
ِعَظم ألميته، بل أل يخطو خطوة أُْخاَرى: لي جهاع الكفار 

بالقرآل الكريم جهاعاً كبرياً.
َوالجهااع بالكلمة، كلمة الله - تداىل - جهاع مساتمر وقد 
يكول شااقاً، لكاه جهاع ن بد مااه، كال قبل القتال ويكول 

أثااءه وبدده.
إناه جهاع ن بد ماه؛ ألنه جهاع ن تدلاو كلمة الله - تداىل 

- إن به.
وأرياد أل أُذكِّار اإلخاوة الصائمل بأمور تتدلال بالجهاع 

بالقرآل:
أرياد أونً: أل أععاو من كال ماهم قاعراً عاى تدبُّر القرآل 
الكريام ولو يتلوه يف لذا الشاهر، أل ياظر يف اآليات الكريمة 
التاي يرى ايهاا إبطانً ملاا يراه جدياداً من شابهات الكفار 
واملاااقال وساائر ألل الزياغ والثالل، وملا ياراه ايها من 
كشاٍف لدواادهام الخبيثة، وبياٍل لُطُرقهام يف نرش باطلهم، 
وتحذيار للمؤمال من التأثر بها، أريد لهذا القارئ الكريم أل 
ياظر يف مثل لذه اآليات، ثم يتسالح بهاا يف مواجهته ألولئك 
الثالل، مساتديااً بما كتبه عاها من سبقه من علماء األمة 
الفثالء، ثم يخوض مدركته بالوساائل املهيأة له، اإل كال 
مان ألل الكتابة كتب، وإل كال من ألل الحديث تحدث، وإل 
كال مان أصحاب الحوار حاور، وإل أكرماه الله ؛ اكال من 
ألال ذلك كله اليجدله كله طريقاً إلعالء كلمة الله وقمداً ملن 
يسدول إلطفاء نور الله، وليحرص ما أمكاه الحرص عى أل 
ياترش لذا الحل بكل الوساائل الحديثة املرشوعة حتى يطَّلع 
علياه الاااس، اإذا لام يطلع علياه اطالعاً مباارشاً من كال 

الكال  رعاً عليه، اربما اطلع غريه ابلَّغه إليه.
واملدلاو  أل الغارب يساتدمل ُكّل ماا لدياه من وساائل 
إعالمياة؛ لارش ثقااته وما يساميه باا: ِقيَِمه، واملسالمول 
يتأثرول بهاذه الثقااات يف مدتقداتهام وأاكارلم وأزيائهم 
وساائر أناواع سالوكهم، لكان املسالمل أَيْاثااً يؤثِّرول يف 
الغرب وساائر الباالع غري اإلْساااَلمية تأثرياً عميقااً مرتِكزاً 
أََساااسااً عى عياهم، وآية ذلاك أل الكثريين ماهم إذا عراوا 
الحال لم يأبهوا ملا يرونه من ععايات رسامية وغري رسامية 
ضد اإلْساااَل ، بل آماوا به كله، اصااروا يُصلُّول ويصومول 
ويزكُّول ويحجول، ادى املسالم أل يدخل لذه املدركة إل لم 

يكان قاد عخلها من َقبْال، وعليه أل يزيد من جهده يف شاهر 
اهم الله - تداىل - بدخولها. الصيا  إل كال ممن رشَّ

إل املسالم الصاعق الدارف بما يادور يف عامله ن يمكاه أل 
يقف متفرجاً يف لاذه املدركة الثقااية التي تدور رحالا بل 
املسالمل وخصومهم وأعدائهم، ن يمكااه أل يظل متفرجاً 
ولو يارى أولئاك الخصو  ن يكتفاول باارش أباطيلهم، بل 
يتددول ذلك إَلاى تشاويه اإلْساااَل  تشاويهاً نرى آثاره عى 

كثري من الااس يف بالعنا وبالعلم.
ُخاذْ عى سابيل املثال ما قاله صاحب كتااب نرُِش حديثاً 
بدااوال: )ساوء الفهام القاتال( ألََّفاه عثاو يف الكونغرس 
األمريكي وقدَّ  له )بال كي مول( األمل الدا  لألمم املتحدة، 
يقول مؤلاف الكتاب: إنه عخل عالم واشااطن قبل خمساة 
وعرشيان َعامااً )الكتااب صادر يف عاا  2008 ( باعتباره 
جمهوريااً محااظااً ونرصانياً إنجيلياً، ويقاول: كات يف ذلك 
الوقت أعتقد أل اإلْساااَل  عين عااف، وأل القرآل يدعو إَلاى 
إباعة ُكّل من ليس مسلماً، وأل القرآل واإلْسااَل  أمور رشيرة، 
وأنهاا أمور إلحاعياة، مثلها يف ذلك مثل الشايوعية التي كال 
الدمل عى لزيمتها لو لدف السياسة الخارجية األمريكية.
إل ما يطلبه الكفار اآلل من املسلمل لو عكس ما يأمرلم 
باه عياهام، إنهم يطلبول ماهام أل ن يداادوا عان أراضيهم 
حتى لو ُغزوا يف ِعقار عارلم، وإن كانوا إْرَلاابيل مجرمل، 
ول الكثريين  بل صاروا يقرنول بل الجهاع واإلْرَلااب ؛ ايُسمُّ
ممن يصفونهم باإلْرَلاابيل جهاعيل، وصاروا يطلبول من 
املسالمل أل ن يدااداوا عن عياهام أَْو يرعوا عاى الكاارين 
باه حتى بالكلماة، وإن كانوا متطراال مفرِّقل للااس غري 
راضل بالتدايش السلمي مدهم، لكن عيااا يدلِّماا أل لاالك 
َارقاً بل أل تساالم أعاداء عياك، وأل تدرتف لهام بباطلهم، 
ااملطلوب من املسالمل أل يديشاوا يف ساال  مع من ُكّل من 
يريد أل يديش مدهم يف ساال ، لكان املطلوب ماهم يف الوقت 
نفساه أل يقوموا بتبليغ رساالة نبيهام، وأل يبلِّغولا بالتي 

لي أحسن.
ون تََثااع بال لاذا وذاك، إذ إل لاالك َارقاً بل املسااملة 

واملدالاة.
ثم لاتذكر أل لذا الجهاع بالقرآل الكريم لو نفسه عباعة 
مان أَْعَظام الدبااعات، وأنه ربماا كال أبلغ يف شاهر الصيا  
والقارآل ؛ حال تصفو الافاوس - بإذل الله - وتكاول أَْكثَر 
إخالصاً، وأشادَّ حباً للحل، وأَْكثَار كرالية للباطل، وأقدر عى 
تدبُّر القرآل الكريم، إنه جهاع يبتغي به املؤمن املخلص إعالء 
كلماة اللاه، ويدمله ابتغااء رضوانه - سابحانه - إل الدمل 
الجهااعي ن يذلاب لباًء أباداً، بل إماا أل يهتادي به بدض 
الثالال، ايكول قد زاع من الخري، ويكاول ذلك خرياً له من 
ُحْمار الاََّدم، وإما أل يكول ايه قمع أللل الباطل وتقليل من 
رشلام، وإما أل يجتماع األمرال كاللما، ايكاول خرياً عى 

خري.
واملؤمان وإل كال يدلم لاذا، ن يُدلِّل عمله عى رؤية لذه 
الاتائاج، بل ياِكل أمرلا إَلااى الله - تداىل - كماا قال الله - 
اا نُِريَاََّك  سابحانه - لابياه - صاى الله عليه وسالم -: { َوإِمَّ
يَاََّك َاِإَليْاَا َمْرِجُدُهْم ثُمَّ اللَُّه َشاِهيٌد  بَْدَض الَِّذي نَِدُدُلْم أَْو نَتََواَّ

َعَى َما يَْفَدلُوَل { )يونس: 6ل(.

إلَّ شهَر َرْماَثااَل الكريم بما يحمل من رسالة 
عملية تربوياة يف التقوى والتهذياب والتغيري إَلاى 
األاثال لاو مااسابة قيماة للتخيل عان الداعات 
السايئة، اهاو بمثابة ثاورة تصحيح عاى جميع 
املساارات الحياتياة، ولاو ارصاة ثميااة لتاظيم 
الحيااة وتخليصها من الفاوىض والرتابة والجموع 

ملن أراع ذلك.
كما يَُدّد شاهر َرْماَثااَل اختبااًرا عمليًّا يتدلم 
املسالم كيف يهذب من سالوكياته وأاكاره، ويديد 
الاظار يف بدض عاعاته وتقالياده ومألوااته، كذلك 
تقوياة اإلراعة الذاتياة، وحسان املراقبة للاه يف ُكّل 

األَْعَماال.
وأكادت األبحاث الدلمياة أل لااك عالقة وثيقة 
بل التدخل وكل مان رسطال الرئة - وتليف الكبد 
- وأماراض الرشياال التاجاي - الذبحاة الصدرية 
- رسطاال الفام، والبلداو ، والحاجارة، وأمراض 

أُْخاَرى عديدة.
وتذكار اإلحصائياات أعاداًعا باملاليال يف الدالم 
يفتاك بها التدخل سااويًّا، وتارتاوح أعمارلم بل 

ل3 - 65 عاًما.

ولم يسالم مان التدخل حتى األجااة يف بطول 
أمهاتها!!

اكيف تقلع عن التدخل؟
يمكاك اتباع الخطوات التالية:

1 - قارِّْر بشاكل قاطاع أناك تريد اإلقاالع عن 
التدخال، اإل ذلك كما يقول الله تدااىل: »ِمْن َعْزِ  

األُُمور«.
2 - حادِّع موعاد اإلقالع عن التدخال، وليكن يف 
أقرب ارصة، ون تسامح لافساك بالتأجيل حتى ن 

يؤثر ذلك عى شخصيتك وقرارك.
3 - استدن بالله واععه مخلًصا أل يماحك القوة 
والتوايال لتحقيل ذلك، قاال الابي )صى الله عليه 

وسلم(: »وإذا استدات ااستدن بالله«.
ل - ضاع أََمااا  عياياك عائًما أخطاار التدخل 
وعواقباه الوخيماة، وتذكَّار أل الله سيساألك عن 

الصحة، والدمر، واملال.
5 - حااول أل تجد رايل لك من املدخال )قريب 
– صديال – زميل(؛ لتتدالدا مًدا عى ترك التدخل، 
اهذا أععى للخري، ويزيدك إرصاًرا عى ترك التدخل، 
واملارء بإخواناه ن بافساه اقاط، قال اللاه تداىل: 

»َوتََداَونُاوا َعَى اْلرِبِّ َوالتَّْقاَوى َون تََداَونُوا َعَى اإِلثِْم 
َواْلُدااْدَوال«، وقول الابي )صى الله عليه وسالم(: 

»من عل عى خري اله أجر مثل ااعله«.
6 - احاذر أصدقاءك الذين يحاولول تاحيتك عن 
اإلقالع عن التدخل، وتذكَّر حديث رسول الله )صى 
اللاه عليه وسالم(: »املرء عى عيان خليله، الياظر 

أحدكم من يخالل«.
7 - أبلاغ زوجاك وأللك ومن تثل بهام بقرارك، 
اإنهم سيكونول مصدر ععم مهم لك إل شاء الله.
8 - قرِّر أل تقتطع مبلغ املال الذي كات ترصاه 
عى التدخال للتربُّع باه للفقراء واليتامى بشاكل 
ُموا ألَنُْفِساُكْم  يومي؛ ألل الله تداىل يقول: »َوَما تَُقدِّ

ِمْن َخرْيٍ تَِجُدوُه ِعاَْد اللِه ُلَو َخرْيًا َوأَْعَظم أَْجًرا«.
9 - اساتثمر الصياا  يف تدعيام قارارك؛ اكان 
أَْكثَار قربًا للاه ومراقبة له لقوله تدااىل: »َما يَُكوُل 
ِمْن نَْجاَوى ثاَلثٍَة إِنَّ ُلَو َراِبُدُهْم َون َخْمَساٍة إِنَّ ُلَو 
َساِعُساُهْم َون أَْعنَى ِمْن ذَِلَك َون أَْكثَار إِنَّ ُلَو َمَدُهْم 

أَيْاََما َكانُوا ثُمَّ يُاَبِّئُُهْم ِبَما َعِملُوا يَْوَ  اْلِقيَاَمة«.
10 - سايتولد لدياك رصاع عاخيل للداوعة إَلاى 
التدخال، اتذكر قول الله تدااىل: »إِلَّ الَِّذياَن اتََّقْوا 

ايَْطاِل تَذَكَُّروا َااِإذَا ُلْم  اُهْم َطاِئاٌف ِمَن الشَّ إِذَا َمسَّ
ا يَاَْزَغاََّك  ول«، ون تاس قول الله تداىل: »َوإِمَّ ُمبْارِصُ
يَْطاِل نَْزٌغ َااْستَِدذْ ِباللِه إِنَُّه َسِميٌع َعِليم«. ِمَن الشَّ

11 - اذلب لطبيب األساال واطلب ماه أل يزيل 
ُكّل رواسب وأوساخ التدخل من أساانك؛ للتخلص 
من آثااره ورائحته الكريهة، ثم اساتدمل الساواك 
والفرشااة واملدجول، وتذكَّر قاول الابي )صى الله 
عليه وسلم(: »السواك مطهرة للفم مرضاة للرب«.
12 - تذكر أنك يف شاهر الصو ، وأل ذلك يقتيض 
تارك الخبائاث واملاكارات، والتدخل مان الخبائث 
واملثاار التاي يجب تركها قاال تداىل: َويُِحالُّ َلُهُم 

الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّ  َعَليِْهُم اْلَخبَاِئث«.
13 - اعلام أل غالبية اننتكاساات تحدث خالل 
األشاهر الثالثاة األوىل بداد انمتااع عان التدخل، 
ا ملواجهاة ُكّل الظاروف  ادلياك أل تكاول مساتددًّ
التاي كانت تدعوك للتدخل، مثال: حانت )القلل - 
والتوتار – اننزعاج – إرضاء اآلخرين(، وابحث عن 
وساائل مدقولة ومرشوعة؛ ألل التدخل ن يساعد 
املخ عاى حل أية مشاكلة، وتذكَّر أل مان يتِل الله 

يجدل له مخرًجا.

ل1 – علياك أن تخلط بل التدخال وانرتياح أَْو 
اإلبداع؛ ألل األبحاث والدراسات أكدت غري ذلك.

15 – تذكَّر أل قاوة اإلراعة والدزيمة التي تتجى 
يف الصياا  وانمتااع عن املفطرات والشاهوات لي 
ا عى اإلقاالع عن التدخل والتخفيف  عول كبري جدًّ
مان آثااره اننساحابية إَلاى حاد كبري، ااساتدن 
يف  تفوتاك  الفرصاة  تادع  ون  والصاالة،  بالصارب 

َرْماَثااَل.
ستشادر  التدخال  عان  إقالعاك  بداد   –  16
باضطراباات يف الااو  أَْو تدب أَْو توتار، وتأاف أَْو 
جفاف بالفام.. لذه أعراض طبيدية يف البداية؛ ألل 
الجسام ما زال متدلًقا بالايكوتل، خذ قساًطا من 
الراحاة، ون ترلال نفساك يف لذه الفارتة، وامتاع 
عان تااول القهاوة والشااي واملرشوباات الغازية 
املحتوية عى الكاايل بدد اإلاطار، وجرِّب تمارين 
انسرتخاء والراحة الافسية، وخذ حماًما عاائًا قبل 
الاو ، واساترش طبيبًا إذا ععت الرضورة، واستدن 
عاى تلاك الصدوباات باكل ماا يمكان أل يقويك: 
)حسان الصلة بالله سابحانه، التقوى، والدباعة - 

الدعم الدائيل – اإلراعة القوية(.

 صحة
 الصوُم واإلقالُع عن التدخني 

طرائف
بني الحجاج وأعرابي صائم

قائاظ  ياو   ذات  الحجااج   خارج 
اأحرض لاه الغاذاء اقاال: اطلبوا من 
يتغاذى مداا، اطلباوا، الم يجادوا إن 
أعرابيًّاا، اأتاوا به اادار بال الحجاج 

واألعرابي لذا الحوار:
الحجااج: للم أيها األعرابي لاتااول 

طدا  الغذاء.
األعراباي: قاد ععاني َمان لو أكر  

ماك اأجبته.
الحجاج: من لو؟

األعراباي: الله تباارك وتداىل ععاني 
إَلاى الصيا  اأنا صائم.

الحجاج: تصاوُ  يف مثل لاذا اليو  
عى حّره.

األعرابي: صمُت ليو  أشدَّ ماه حًرا.
الحجاج: أاطر اليو  وصم غًدا.

األعراباي: أََويثمن األمري أل أعيَش 
إَلاى الغد.

الحجااج: لياس ذلاك إيلَّ، ادلم ذلك 
عاد الله.

األعراباي: اكياف تساألاي عاجاالً 
بآجل ليس إليه من سبيل.

الحجاج: إنه طدا  طيب.
األعراباي: واللاه ماا طيباه خبازك 

وطباخك ولكن طيبته الدااية.
الحجااج: بالله ما رأيات مثل لذا.. 
جزاك الله خريًا أيهاا األعرابي، وأمر له 

بجائزة.

البخالء والصوم
عخل شاعٌر عى رجل بخيل اامتقع 
القلال  علياه  وظهار  البخيال  وجاه 
وانضطاراب، ووضع يف نفساه إل أكل 
الشااعر مان طدامه اإنه سايهجوه.. 
غاري أل الشااعر انتبه إَلااى ما أصاب 
الرجال ارتاال بحالاه ولام يطدم من 

طدامه.. ومىض عاه ولو يقول:
 تغري إذ عخلت عليه حتى.. اطات.. 

اقلت يف عرض املقال
 عيلّ اليو  نذر من صيا .. 

اارشق وجهه مثل الهالل
ومن األشادار الجميلة التي قيلت يف 

ذ  البخالء الصائمل قول الشاعر:
 أتيات عمًرا َساَحااًرا.. اقاال: إني 

صائٌم
 اقلت: إني قاعٌد.. اقال: إني قائٌم

 اقلات: آتيك غاًدا.. اقاال: صومي 
عائٌم

ومان ذلك ماا قال أبو ناواس يهجو 
الفثل قائالً:

 رأيت الفثَل مكتئبًا..
يااغي الخبز والسمكا

 اأسبل عمدًة ملا..
رآني قاعًما وبكى

 الما أل حلفت له..
بأني صائم ضحكا
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بمناسبة شهر رمضان املبارك
 نتقدم بأسمى آيات التهاني 

وأطيب التربيكات إىل/

 السيد القائد/ عبدامللك بدرالدين الحوثي 
حفظه اهلل

 وإىل كافة أبناء الشعب اليمين العزيز اجملاهد 
وإىل كافة أبناء العامل العريب واإلسالمي

نسأل اهلل أن يدخل هذا الشهر املبارك على ميننا احلبيب واألمة العربية 
واإلسالمية باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم والتحرر من التبعية والوصاية، 

والفرج العاجل، وأن يؤيد اجليش واللجان الشعبية والرجال األبطال يف جبهات 
القتال بالنصر العظيم والفتح املبني وأن حيرسهم بعني عنايته ورعايته ويسدد 

ضرباهتم وأن يشفي اجلرحى ويرحم الشهداء ويفك األسرى ويرد املفقودين

إحـــــدى 
شركات:

الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية املحدودة
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غابت وقامت تلح ! 
 محسن الجمال 

 
أكثـر مـن 100 مليـون دوالر حسـب تقارير 
ُمها النظاُم السـعودي لألَُمـم املتحدة  إْعـاَلمية يقدِّ
سنوي، وال عجب يف ذلك، فدوُل الغرب كلها عائشٌة 
عىل ثروات الشـعوب العربية.. وهـذه املبالغ التي 
ترصف ليس لسـواد عيون مجلس األمن واألَُمـم.. 
إنمـا لرشاء قراراتهـا وترصيحاتها لتكون مدفوعة 
الثمن مسـبقاً وكمـا يقول املثل.. اشـبعه واتبعه.. 
بهدف التغايض والتعامي والسـكوت عن أي جرم 
ترتكبه األسة الحاكمة واملتوحشة يف دول املنطقة 

ممثلة بآل سعود ونظامها الكهنوتي املستبد.
ورغـم هـذه املـايس والجرائـم التـي حصلت 
وتحصـل يف منطقة الرشق األوسـط نتيجة تخلف 
العقـل املتصحـر آلل سـعود لـم نجـد أي موقف 
يذكـر لألَُمـم املتحـدة.. املبطونة.. إلدانـة النظام 
السعودي سوى الصمت املخزي واملهني واملفضوح 
والرخيـص إال يف حالة واحـدة إن حصلت جريمة 
وتـم توظيُفها إْعـاَلمياً بالشـكل املطلـوب.. يطل 
علينا األمني املوقر بالريال السـعودي يدعو النظام 
السعودي إىل الكف عن استهَداف املدنيني وأن هذا 
يودي ملزيد من الضحايا.. فقط ويشري يف مضمون 
بقية ترصيحه بفتوى تجيز رضب وقصف وتدمري 
كل يشء بس بأسـلوب ملتوي.. وأنتم يا آل سـعود 

قعو ذياب واتمرجلو.. 
رغـم تحذيـر قايـد الثـورة ونصحـه للنظام 
السـعودي من انهيار اْقتَصـاده والـذي بدا َحالياً 
باالنهيـار نتيجة العـدوان عىل اليمـن التي اثقلت 
كاهلـه إاّل أن االبتـزاز املايل مـن دول الغرب لقرن 
الشـيطان هو الحارض بقوة. فلقد شكلت منظمات 
دولية همجية من مهامها رصد وتوثيق كل الجرائم 
التـي ترتكب سـواء يف اليمـن أَْو سـوريا.. وكلما 
حـاول النظـام السـعودي أن يغلق خزانتـه التي 
يدفعها لألَُمـم املتفق عليها كلما أوعزت إىل املنظمة 
بإصدار بيان يدين النظام السعودي وفضحه مما 
يضطر إلسكاتها.. وفّجعه باملوت يريض بالحّمى. 

ام  فأباليـس األنس كثرت ونشـطت هـذه األَيَـّ
والتـي تنضوي تعمل تحت قيادة رشـيدة محنكة 
لهـا خربتها يف الدهاء واملكر باعتبار ابليس الرجيم 
األب الراعي لهم جميعاً ومصدر كل قرار وانترشت 
املنظمـات واملتعـددة َوالتـي تحمل اسـماء قاتله 
برسعة تفوق اجتياح الجـراد للمحاصيل الزراعية 

فقد جاء موسم الحصاد آلل سعود.
 والفراعنة أَيْـضـاً أكثر.. واملتلّونون متعددون 
يف كل زمـان ومـكان.. وُكلٌّ لـه صفـة يتميـز بها 
حسـب براعته ومقدرته عىل اخرتاق األنفس خدمًة 
ملصالحها وتودي الدور املطلـوب تزامناً مع حرب 
نفسـية تشـن بغرض إضعاف معنويات الشـعب 
اليمنـي وتتويهه بالتـوازي مع الحـرب العدوانية 

عىل اليمن.
السـعودي  النظـام  أدرك  أن  وبعـد  واليـوم 
الخسارة الفادحة لقيامه باالعتداِء عىل اليمن ودعي 
إىل املفاوضـات املبارشة أطل رجـل القلق األول يف 
العالم أمني عام األَُمـم الفاشـية واملتحدة عىل قتل 
الشـعوب بان كي مون يف ترصيح صحفي بعد ما 
ظل طوال عـام ونيف من العدوان عىل اليمن أصم 
وأبكـم بعـد أن ألجمه الريـال السـعودي وأَْصبَح 
مجـرد صنـم.. لم يحفـظ مـن القوانـني الدولية 
املوهومـة سـوى كلمات مخترصة تتمثـل يف القلق 
واإلدانة واالستنكار والشجب.. رغم كلما حصل من 
جرائم بحق اإلنَْسـانية أََمـام مرأى ومسمع العالم 

والتي تندي لها جبني اإلنَْسـانية.. 
اليوم بعـد كل هذه الفرتة التي مرت عىل اليمن 
أطـل الرجـل العجـوز بهـدف مغازلـة ودغدغة 
عواطف الشعب اليمني الصامد والصابر واملجاهد 
والعظيـم الذي فقـد كل الثقة يف األَُمــم املتحدة.. 
ويصدر ترصيح بضم اململكة السعودية إىل القائمة 

السوداء. 
عفـواً يا بـان كي مـون.. غلطـت يف العنوان.. 
الشـعب اليمنـي يقـول لـك: للخلـف دور.. عادًة 
مـرش.. ارقـد واقلق ودين واشـجب واسـتنكر.. 
فلقـد أَْصبَـح واقعكم شـماعة تسـتخدم لالبتزاز 
الرخيـص.. وقوانينكم تصدرونها بحَسـِب العملة 
الدسـمة.. فلقد أكلتـم ورشبتم دهراً عىل حسـاب 
نزيف دم الشـعب اليمني دون كلمة فصل.. يف أية 
قضية تخص دول الرشق األوسـط سـوى إرسـال 
براغيث باسـم األَُمــم لكل أَْزَمــة تزرعها أَمريكا 
وإسائيل الستهَداف أية دولة ليس ملساعدتهم إنما 
لجرجرة السـكان من أوطانهـم إىل أوطان جديدة 
تبنونهـا بالخيـام ويف كل فرتة يتنـاوب براغيثكم 
عىل سـحق الشعوب.. كما امَلثَل اليمني الذي يقول: 

عشاكن بني دقينه.. 
أمني القلق يحاول خداع الشعب اليمني وكسب 
رضـاه ودغدغة عواطفه عـرب ترصيحات رخيصة 
تشـبه لعبـة القط والفـار، لكن هيهـات أن يخدع 
شـعب تحصن بشواهد حصلت عىل الواقع وأَْصبَح 
أكثر وعيـاً متفهماً لـكل ما يجري حولـه وأنِت يا 

األَُمـم املتحدة عصيدتش متّنيها.

تزويُر التأريخ جريمٌة ال ُتغتَفُر
أحمد ناصر الشريف

 
)لاذا املقااُل ُكاْااُت قد نرشتُاه يف صحيفة 
»الجمهورياة« قبال توقفهاا عان الصادور؛ 
بسابب األحاداث التي تدرضت لهاا مدياُة تدز 
وتم نهُب مطابدها من ِقبَاِل القوى املتطراة.. 
ُ عماا يجاري َحاليااً من  وألل مثموناه يداربِّ
تزيياف للحقائال وتثليل الجيال الجديد اقد 

استحسات إَعاااَعة نرشه يف لذه الزاوية(:
 التأرياُخ مارآُة الشادوب وعاى أََسااااس 
حقائقاه تباى األوطال.. لكن عادما يتم تزويُر 
حقائال التأرياخ لغارٍض يف أنفاس الحاكا  
واألنظماة ااإل نتائاَج الباااء تأتي عكسايًة 
تماماً.. ولو تأملاا يف تأريخاا نحن الايَاَماايل 
قديمه وحديثه وكيف تتم كتابتُه بحسب ألواء 
الحاكا  وتغليب الحقد والغال ضد من نختلف 
مداه اكراً وسياساة سااجد أل تخلفاا وعد  
ر الذي يشاهده  لحاقااا بركب التقاد  والتطوُّ
عالم الياو  ناتج عن مغالطة أنفسااا وتزوير 
الحقائال التأريخياة تفاعيااً لداد  محاَسابة 
الحكا  واألنظمة عما صادوه وقدموه للشدب 
يف عهوعلام حياث ُكّل حاكام يأتاي ويرماي 
باملساؤولية عاى مان قبلاه ولذا لو الفشال 
والدجز بديااه.. ورغم التجاارب الدديدة التي 
مررنا بها خالل أَْكثَر من خمساة عقوع مثت 
من عمر ثورتي: )سابتمرب وأكتوبر( إن أناا لم 
نستفد من عروسها وعربلا حيث مازلاا نسري 
بافس الطريل الخطأ وبافس الاهج املرساو  
ااْداب  الشَّ ولام نمتلاك الشاجاعة لاصاارح 
بالحقائل ونكول جديرين بتحمل املسؤولية. 

عى سابيل املثال لو ُعدنا قلياالً إَلاى الوراء 
وتأملااا يف التأريخ الايَاَمااي خالل الفرتة ماذ 
انْفَصال الايَاَمان عن الدولة الدباساية عى يد 
عبدالله بن زياع وأحصياا عدع الدول واإلمارات 
التاي حكمت الايَاَمان يف لاذه الفرتة الطويلة 
التي تزيد عان أَْكثَر من ألف ومائة عا  لوجدنا 
أل الايَاَماَن مرت بفرتات مزعلرة وشاكلت يف 
بدثها مصدر إشاداع لآلخريان.. وَمن يرجُع 
إَلاى بداض الُكتُب التي تااولت تلاك الفرتة أَْو 
عاى األقل تدرضت لها سايذلل من املدلومات 
التي سايحصل عليها ولكاها مغيّبة تماماً عن 
جيل الايَاَمان الحايل الذي ن يدرف من الرتبية 
الوطاياة التي تدرس له يف املدارس والجامدات 
إن ألَّ الايَاَماان قامات ايهاا ثاورة ياو  26 

سابتمرب عاا  1962  ضد ُحكام األئمة الذين 
كاناوا يحكمونها طيلاة أَْكثَر من ألاف ومائة 

عاا  وعزلولا عن الدالم ولي 
مدلوماة خاطئاة ن تدرب عن 
حقيقة تأريخ الايَاَمان وإنما 
جدلاوا ماهاا شاماعًة ليدلل 
عليهاا الحكا  الذيان تداقبوا 
عى حكام الايَاَمان بدد قيا  
وأكتوبار(  )سابتمرب  ثاورة 
عجزلام واشالهم عليهاا يف 
بااء عولة مدنّية حديثة ترتجم 
ألاداَف الثاورة التاي قامات 
اة  من أجال تحقيقهاا وَخاصَّ
الهدف األول ماها الذي يطالب 
بإقامة حكام جمهوري عاعل 

وإزالاة الفاوارق وانمتيازات بال الطبقات.. 
ولكن القول يشء والفدل يشء آخر. 

أتيحت يل الفرصُة مؤخراً أل أطلع عى اصول 
مان كتاب: )الايَاَماان األرض واإلنَْسااال(.. 
ملؤلفاه القاايض عبدالله الشاماحي.. و)رياح 
التغيري يف الايَاَمان( لألساتاذ أحمد الشامي.. 
و)الايَاَماان الجمهاوري( لألساتاذ عبداللاه 
الربعوناي و)بلاوغ املارا ( للقاايض حسال 
بان أحماد الداريش - رحمهام اللاه جميداً – 
َو)الايَاَماان عارب التأرياخ( للدكتاور أحماد 
حسال رشف الديان والاذي كتَاَب مقدمتاه 
القاايض عبدالرحمن اإلرياناي رئيس املجلس 
الجمهاوري األسابل رحماه اللاه.. اذللت ملا 
أورعوه مان حقائاَل تأريخية تتااقاُض تماماً 
مع ما يقدمونه اليو  من مدلومات يف املدارس 
للجيال الجدياد لاي يف الحقيقة تاكاع تكول 
مزّورة ون تَُمااااتُّ إَلاى واقع الايَاَمان الذي 
مرت به بصلة حيث تم تغييُب الدول واإلمارات 
التاي حكمات الايَاَماان خالل الفرتة املشاار 
إليها وتام الرتكيز اقط عى أل من كال يحكم 
الايَاَمان ومسايطرين عليها لم األئمة باسم 
الحال اإللهي بهادف إيغار الصدور وإشااعة 
الحقد والكرالية بل أَبْاَاااء الايَاَمان الواحد 
وقد اندكس لذا التوجه سلباً عى الجيل الحايل 
الاذي ن يدرف عن تأريخ بلده ساوى ما يرععه 
اإلْعاااَل  الرسامي بما يتفال وخدمة مصالح 
الحكا .. ولذا تشاويه لتأريخ الايَاَمان خالل 
ألاف ومائتي عاا .. ما وجدتاه يف الكتب التي 
اطلدات عليها أل الايَاَمان قد حكمت من قبل 
عرشات الادول واإلمارات ماها: بااو زياع وآل 

الهاعي والحواليول وبااو نجاح والصليحيول 
واأليوبيول وباو رسول والطالريول إَلاى باي 
زرياع وآل املهادي واملمالياك 
والدثمانيال وآل رشف الدين 
قامات  الذيان  القاسام  وآل 
عليهم ثورة 26 سبتمرب.. وقد 
ازعلارت الحيااة يف الايَاَمان 
وبلغت أوج نثارتهاا ُعمراناً 
وحثارًة وااااً وقوًَّة.. وكانت 
مصادر  الفارتات  بداض  يف 
إشاداع علمي وأعبي وسيايس 
الدربياة  األقطاار  لساائر 
ومركازاً  بال  واإلْساااَلمية.. 
من مراكاز املدرااة والثقااة 
ومدارساها املشاهورة يف زبيد 
وكوكباال  وذماار وصدادة  وتداز وصادااء 
وعدل وحرضموت )مدرواة ومشاهورة إَلاى 
الياو ( وكذلاك ملوكهاا وأئمتهاا وزعماؤلا 
تماأل أخبارلم بطول الدااتر ويكفي أل ماهم 
الهااعي والصليحاي والسايدة أروى واملظفار 
واملتاوكل  والقاسام  الديان  ورشف  واألرشف 
إساماعيل.. كماا اشاتهر مان بال حكامهاا 
وملوكهاا وأئمتهاا الطغاة والدتااة والظلمة.. 

شأنهم شأل سائر الحكا  يف ُكّل األقطار. 
ونباغ يف الايَاَماان الفحاول مان الدلمااء 
والفالسافة والفقهااء والشادراء واألعباء ويف 
مقدمتهام الهمداناي ونشاوال وابان لتيمل 
والهبل وابن حمزة وابان املرتىض وابن الوزير 
واملقبايل وابن األماري والشاوكاني.. ولقد قال 
الدكتاور أحمد محماوع صبحي عن أحدلم ما 
ييل: )لسات شاغوااً بمقارنة مذالب يف أزماة 
متبايااة لدلمي باختاالف الظاروف والبيئات 
ولكاااي عول تكلف أقول: لقد قاد  يحيى بن 
حمزة )656 – 9ل7 لجرياة( ماهجاً للتحليل 
أَْكثَار ثاراًء مما قد  ساقراط الاذي وقفت به 
ظروف مجتمده عاد مجايل الدرف واللغة ليس 
غاري.. كما قد  ابن حمزة نساقا للتحليل أَْكثَر 
موضوعية من أَْصَحااب التحليل املدارصين.. 

)كتاب الزيدية(ص: 06ل. 
إذاً ملااذا نحقر الايَاَماان وتأريخها الدلمي 
واألعباي ونكتباه عاى ألاواء الحاكا  ليخد  
توجهاتهام ويغطاي عى عجزلم واشالهم؟ 
وملااذا القاول والرتكياز عاى أل الايَاَمان لم 
تُحكام طوال ألاف ومائة عا  مان قبل األئمة 
وأنهم سابب تخلُّفها وإنكار األعوار التأريخية 

التي قا  بها الصليحيول والرسوليول وغريلم 
مع أل آثارلام مازالت شاالدة عليهم وماثلة 
للدياال.. ون نادري ملااذا نكاذب عاى األجيال 
ونجهلهاا مان خاالل القاول إل األئماة الذين 
حكماوا أَْو عارضوا الادول الظاملة يف الايَاَمان 
ن ناكاع ندثر عى أََماا  واحاد ماهم مات عى 
اراشاه موتااً طبيدياً كماا ذكر ذلاك الدكتور 
عبدالرحمان البيثاناي رحمه اللاه يف كتابه: 
)الثاورة الايَاَمااياة وأزماة األماة الدربية(.. 
ولو زعم ن يصادر إن عن عد  مدراة بتأريخ 
الايَاَماان.. ولو رجع الدكتاور البيثاني إَلاى 
كتاب الدالمة القايض عبدالله الشماحي رحمه 
اللاه: )الايَاَمان األرض واإلنَْسااال( لوجد أل 
أئمة الايَاَمان وعدُعلم ثالثة وسبدول لم يمت 
ماهم قتالً غري ثمانية أئمة والباقول ماتوا عى 
الفاراش ولكاه الجهال بالتأرياخ وربما تدمد 
تزوياره ماع أنه عمل ماع اإلماا  أحمد حميد 
الدين عرش سااوات كاملاة وكال من املقربل 
جداً لادى اإلما  ومن املوثاوق ايهم ولم يدمل 

مع الثورة والجمهورية سوى أْربدة أشهر.
ومن املدلاو  أل الحقائال التأريخية تبقى 
ثابتًة ون يساتطيع أي حاكم أَْو نظا  طمسها 
مهما حاول انلتفاف عليها وتجيريلا لصالحه 
لبداض الوقت وخاداع الاااس وتثليلهم.. قد 
ن يصادق البدض أل مدظم شاباب الجامدات 
ن يدراول من لو أول قائد لثورة 26سابتمرب 
بداد قيامها وأول رئياس للجمهورية.. لذا ما 
تم اكتشاااه من خالل ذلااب أحد الصحفيل 
إَلاى الجامدة إلجراء اساتطالع بمااسابة عيد 
الثورة اطرح عليهم ساؤانً يتدلل بأول رئيس 
للجمهورياة يف الايَاَمان اكال رعلم: الدكتور 
عبدالدزيز املقالح أَْو األساتاذ عبدالله الربعوني 
ااضطارت الصحيفاة أل تلغاَي نارش نتيجة 
انساتطالع تجاباً لفثيحة عد  مدراة شباب 
الجامداات بتأريخ بلدلم الاذي لم يمض عليه 
سوى خمسة عقوع اكيف بمدراتهم بالتأريخ 
القديام؟! وإل كال اللاو  ن يوجاه لهام بقدر 
ماا يوجه ملن يدد لهم ماعتاي التأريخ والرتبية 
الوطاياة يف املاهاج الادرايس باوزارة الرتبياة 
والتدليام تافيذاً للتوجيهات التي تأتي لهم من 
قبال الجهاات الحاكمة لتجدَل مان لذا الجيل 
شابه أُمي حتى لو كال حامالً ألعى الشهاعات 
أَْو كماا وصاف حالتهام مؤخاراً يف صحيفاة 
)الثاورة( الكاتب السااخر أحمد غاراب بأمية 

املتدلمل وطالب بالقثاء عليها.

ال شرعية لهادي
فهمي اليوسفي

من املساّلمات بأل األنظماة الخليجية قامت 
عى الكاذب والتَثليْل، ومان الطبيدي أل يكول 
لديها وساائل إْعااَل  احرتااية تارّوُج لألكاذيب 
التي تتواال مع سياساات لذه الادول القائمة 
عى ذلك، اأَْصبَح الكذب والتزييف حالة إعمانية 
لادى الجاريال وبمسااندة الااتاو طاملاا يحقل 

ألدااها. 
إذل ن نساتغرب مان ترويجها باأل الرئيس 
لااعي املاتهياة ونيتاه ن زال رشعياا، بياماا 
الواقع يؤكد عكاس ذلك؛ لكي ن تتثح ورطتها 

بالايَاَمان.. 
لو نظرنا ملبااعرة الخليج املزماة وللدساتور 
الايَاَماااي وللقانول الادويل وللجرائم الدموية 
لهاذا الرئيس مان املاايض للحارض سااجد أنه 
لام يدد رشعيااً خصوصاً بدد مارور عامل من 

صدوعه لكريس السلطة.

 املبادرة الخليجية:
تااص بداض باوعلاا باأل الفارتة املحدعة 

لونيته مدتها عامال خالل املرحلة اننتقالية.
لكان مر عاماال ولاو متشابث بالسالطة 
وساندته عول الخليج والغرب عى أل يحاّط ذاته 
بالكريس نظراً ملطامدها التوسدية عاخل الدمل 

الايَاَمااي. 
ومن املؤساف أل الادول التي جلبات املباعرة 
لاي مان تارّوج بأنه رشعاي لغارٍض يف نفس 
يدقوب. ولاذا تااقٌض واضاٌح ورصيٌح وغالٌط 
لحقوق الايَاَماايل بتقرير مصريلم.. وتثليٌل 

مماهٌج للمجتمع الدويل بهذا الزيف.. 

القانون الدولي: 
تقيض الاصاوُص القانونية 
للقانول الدويل بتحريم وتجريم 
مساندة شخص ملّطخ بجرائَم 
عموية ارتكبها يف بلده أَْو خارج 

بلده.
رئيسااً  لااعي  واختيااُر 
وتجالل تأريخه الدموي، ماها 
بارتكابها  التي شاارك  املجزرة 
يف     86 ياايار   13 بأحاداث 
الجاوب بداد أل صدرت أحكا  
الحال تقيض  بذلاك  قثائياة 
جلساات  وحارض  بإعدالام 
املحاكمة ماظمات عولية ماها 
التابداة لألَُمام املتحادة. لكن لم 

يتام الاظر لهاذا الجاناب. ماع أل تجالل عول 
املبااعرة والهيئات األَُمامياة للقانول الدويل يدد 
اساتهَداااً للقانول وللرشعية الدولية وخروجاً 
عن انعاراف األَُمامية واملواثيل الدولية ومؤرشاً 
عاى أنهاا ن تحارتُ  القاناول الادويل واملواثيل 
األَُمامياة، بال تماارُس احتياانً والتفااااً عى 
الرشعياة الدولية وتدمل خاارج القانول الدويل 
وتدعم من الباطن الفوىض بهذه البلدال وتساند 

القتلة واملجرمل.. 
وطاملاا لاذه املواقاف ملموساة وواضحاة 
بمدااى أل مدظم عول املباعرة نتثع أي اعتبار 
للقيام اإلنَْسااانية، بال مؤرش أنها ضاد الحياة 

واإلنَْساانية.. 

مشاركة هادي لإلْرَهـاب: 
يربلان واقُع حرب صياف ل9   بأل املذكور 
كال ضمان قيااعات الصف األول بشان الحرب 

عاى الجااوب ومتحالفاً ماع عااارص القاعدة 
باساتهَداف الجاوب التي من ضماها َمن كانت 
تسامى األاغاال الدارب الاذي 
طاارق  قياعتهام.  يتاوىل  كال 
الفثيل.. الاذي أَْصبَح بدد ل9 
  نساباً وصهراً لديل محسان 
ااختلط الد  واللحم. ليصبحوا 
رشكاَء بجرائم اإلْرَلااب. وبدد 
أل صداد الدنبوع للكريس أقد  
إْرَلاابية  عى تديال عااارص 
بالجهااز األماي والدساكري.. 
ون حرص ملثال لاذه األَْعَماال 

التي تدد جزء من اإلْرَلااب.

املوقُف الدستوري: 
أل لااعي قاد   املؤّكاد  مان 
اساتقالته من السالطة بمحاض إراعتاه واقاً 

لترصيحاته عرب اإلْعااَل  الدويل.
ويف لاذه الحالاة تقديم انساتقالة ن يجوز 
الرتاجع عاها بموجب الباوع الدساتورية وتاقل 

السلطة أتوماتيكياً ملجلس الاواب.

موقفه من الُعـْدَوان الخارجي:
لاذا املوقاف أثبات أل بانه شاخص عموي 
للاخااع ومتاورط للدظام باساتقدا  الُداْدَوال 
وارتكاب مجازر ضد أَبْاَااء شدبه من خالل لذا 
الُداْدَوال التي ن زالت حلقاته مساتمرة. عمرت 
األخارض واليابس وأَْصبَح متورطااً لو والدول 

املدتدية. 
يابغاي أل تادرك لاو كال لدياه ذرة احارتا  
لشادبه لراض أي ُعاْدَوال عى بلده واستقدامه 
للخاارج عى قتل شادبه تدد إضااًة لساجالت 
جرائمه َوتفريط بالساياعة الوطاية والدساتور 

الايَاَمااي يحر  ذلك.. 
عى لذا األََسااااس يدترب لاعي غري رشعّي 
ومجارَ  حارب ون يابغاي عوعتاه للبلاد؛ ألل 
املوااقاة بدوعتاه ساوى لياو  أَْو لشاهر تدترب 
التفاااً لتحصياه من تحمل مساؤولية الجرائم 
الُدااْدَوال ويف مقدمتهاا  وأيثااً إلخاراج عول 
السادوعية مان أياة مسااءلة عولياة وحتى ن 
تتحمل تبدات الُدااْدَوال ولثمال إغالق قثية 
اساتخدامها أسالحة محرمة عوليااً، اثالً عى 
إَعااااَعة قاوى الفياد والفتوى ايل السالطة ألل 
ونءلاا لباي سادوع واألَمرياكال واليهوع ومع 
اساتكمال اساتباحة البلد لصالح قوى الخارج 

انمربيالية والرجدية.
إذاً لاذه نموذج تثبت أل لااعي ليس رشعياً 
وعول الخلياج والغرب لديهام مطامع ومصالح 
عادتهام لتدمري الايَاَمان وتمزيقه لتحقيل تلك 

املطامع واأللداف عرب عمالئها. 
اال عوعة للدنبوع إن لقفص انتَّها  وصاحب 
ااْداب الايَاَمااي وليسات  الفصل بذلك لو الشَّ
عول الجاوار.. ومحاولة إعاعتاه من الاااذة لي 
التفااف عاى اإلَراَعة األَْعَظام للايَاَماايل الذين 
قالاوا مداً ضد الُدااْدَوال وراثا لداوعة لاعي 
التاي توجات بمهرجانيال بالداصماة صاداء 
خاالل الفرتة املاضية مع أل إَراَعة الشادوب لي 

األقوى.
ماع لااا يابغاي األخاذ بدال انعتباار بأل 
املوااقة بدوعته من قبل الواد الوطاي بالكويت 
والقباول بالرشوط املثااعة لي قتال ملا تبقى 
من نبض بثورة 21 سابتمرب. وتااازنً عن عماء 
الشاهداء والرضوخ للوصاية السادوعية.. ويدد 
ععمااً للغاة الالرشعياة للدنباوع ويخاُدُ  عول 
الخارج املدتدية والطامدة وأّي تاازل لو يدطي 

لاعي رشعية بدد أل أَْصبَحت مفقوعًة.
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بقلم السفير الصيني لدى 
اليمن تيان تشي 

بمااسابِة احتفاِل املسلمل يف جميع أنحاء 

الدالم بحلول شاهر رمثال املبارك، يرّشُااي 

َ  للشادب اليمااي بأخلاص التهاني  أل أتقادَّ

وأسامى التربياكات بمااسابة قدو  الشاهر 

الفثيل.

إل شاهَر رمثاَل لو ذلك الشاهر املقدَّس 

الذي يساتدد ايه قلُب املسالم وجسده لغسل 

الخطايا والذنوب، شهر تطهري الافس وتاقية 

الروح ومساعدة الفقراء. لو شهر تتجى ايه 
التساامح واملحبة والتثامان والتداول، التي 

يدعو إليها عين اإلسال .
يوجاُد أكثر مان 23 مليول مسالم صياي، 
والحكوماة الصياياة تحرت  وتحماي حقوق 
املسالمل الصيايل يف أعاء شادائرلم الدياية 
وممارساة حريتهم يف انعتقاع واًقا للقانول، 
وأتماى للمسالمل الصيايال واليمايل حياًة 
سديدًة وآماًة، ويساالمول يف تطوير بالعلم 

وعالقات الصداقة بل البلدين.
إل شاهَر رمثال املبارك يف لذا الدا  يمثل 
ألمية خاصة بالاسابة إىل الشادب اليماي، إذ 
أل مفاوضات السال  بل طريف الحرب اليماية 

تجاري اآلل يف الكويات، إنهاا ارصة ساانحة 
لليمان إلنهاء الحارب وتحقيل الساال ، وآمل 
من األطراف اليماية تغلياب املصالح الوطاية 
وانتهاز لاذه الفرصة إليجاع الحل السايايس 
الذي يتااساب مع الظروف اليماياة الواقدية 
ويراعي لمو  األطراف املختلفة، وذلك إلعاعة 

السال  الدائم إىل الشدب اليماي.
عااعنً  موقفااً  تتخاذُ  ظلات  الصاَل  إل 
وموضوعياً يف القثية اليماية، وتدعو بشاكل 
حااز  إىل حماياة ساياعة اليمن واساتقالله 
وحدته وساالمة أراضيه، وتدعم ععما حازما 
إعااعة  السايايس وعملياة  اننتقاال  عملياة 
انقتصااعي لليمن، وساتواصل القياا  بدور 

إيجابي وبااء يف حل القثية اليماية سياسياً.
كال اليمن محطة مهماة يف طريل الحرير 
القديم، واآلل اليمن لو رشيك التداول للصل 
يف بااء »الحزا  والطريل«. إل الصل لي أكرب 
رشيك تجاري لليمان، كما أنها من أكرب الدول 
املساتثمرة واملانحة لليمان، والجانب الصياي 
عاى اساتدداع لتدزياز التدااول ماع الجانب 
اليمااي يف املجاانت التالية ملسااعدة اليمن يف 
التامية انقتصاعية وتحسال مديشة الشدب 

اليماي وتحقيل الكسب املشرتك.
أونً، يمكان للدولتال تدزياز التدااول يف 
الساكك الحديدياة والطارق الداماة واملوانئ 
وغريلاا من البُاياة التحتية لتدزياز التواصل 

والتباعل.

ثانيااً، يمكان للدولتال تدزياز التداول يف 

القدرات اإلنتاجية ملسااعدة اليمن عى ترسيع 

عملية التحديث وراع القدرة للتامية الذاتية.

ثالثااً، يمكان للدولتال تدزياز التداول يف 

املجاال الثقايف واإلنسااني، إل الصال واليمن 

كاللماا مان الادول ذات الحثاارة القديماة 

والثقااة الغاية، وإل التباعل الثقايف واإلنساني 

بل الصل واليمن ن يسااعد يف تدزيز املدراة 

املتباعلاة والصداقاة بال الشادبل اقط، بل 

يسااعد يف تدزيز الحاوار الحثااري الصياي 

الدربي والصداقة الصياية الدربية أيثاً.

السفري الصيني لدى اليمن تيان تشي يتمنى للشعب اليمني 
دوام السعادة والسالمة بحول شهر رمضان املبارك 

 ملاذا يغضب عسريي 
على اأُلَمـم املتحدة؟ 

محمد المنصور

والايَاَماايال  الايَاَمااِن  بَحالِّ  آل سادوع  جرائاُم 
وغريِلم من الدرب واملسلمل والغربيل، ستكوُل سبباً 
يف ساقوط مملكة الرمال الداعشية، التي بدأت تالحُقها 
انتَّهاماُت باإلْرَلااب يف أَمرياكا الحليف األقوى للحكم 
السادوعي الولاباي املتخلاف، ولاي اتَّهامااٌت جدية 
وصااعرة عان الكونجارس واتَّفااق أوسااط الحزبيل 
الديموقراطي والجمهوري، وبتواال مرشحي الحزبيل 
للرئاساة األَمريكية، مما يداي بداية انكشااف الغطاء 

األَمريكي عن السدوعية وال بصورة تدريجية. 
السادوعية اليو . يف وضع عاخيل مثطرب سياسياً 
واْقتَصااعيااً واْجتَمااعيااً، وماا عااع رصاع محمد بن 
سالمال مع محماد بن نايف رسيااً ون خاايااً للداخل 
السادوعي املرتباك أصاالً مااذ مجايء سالمال وولده 

املشاؤو  إَلاى الحكم بأجادة إْرَلاابية متطراة للسايطرة وانستحواذ 
والتوساع يف املاطقة، عى حسااب أمن واساتقرار عولها وقثايالا ويف 

مقدمتها السطل.
لام يكان غريباً يف أجواء الارصاع املحتد  بل بن سالمال وابن نايف 
أل يتام إغالُق موقع الوطن أونالين بدد سااعات قالئال من نرشه خربا 
يتاصل ايه محمد بن نايف ويل الدهد من حربي الايَاَمان وساورية، ما 
اساتدعى إغالق ابن سالمال للموقع، وتكذيب الخارب، وانععاء بأنه تم 

اخرتاُق املوقع.
ما حاولت السادوعيُة القياَ  به من تحالفات عسكرية وأماية عربية 
وإْسااَلمية وغربية واجرائها مااورات عسكرية وإبرا  لصفقات تسلح 
مليارياة إنما ياُمُّ عن قلل وجوعي وارتباك يف الحساابات، وغياب لدقل 
الدولاة ليحل محله عقال من يدمل برعوع الفدل الطائشاة بحساابات 
الزماال واملكال والقدرات وغريلا من الدوامل التي تجدل الاتائج غريلا 
تلك تام التخطيط لها، ولذا ما قصده محمد بن نايف بدقه، محمال ابن 
سلمال ضمااً مسؤولية الفشل، وَعاعياً إَلاى تقديم السدوعية التاازنت 

يف الايَاَمان وسورية.
السادوعية الياو  وبداد أل تكارست مجاعيف عاصفتهاا يف األمواج 
الايَاَمااياة الهائجاة، اقادت البوصلاة وأَْصبَحات محكوماة بداااع 
وصبيانية محمد بن سلمال ومستشاريه الصهاياة واألَمريكال يكشف 
مراوحة املفاوضات يف امللفل الايَاَمااي والسوري عن ذلك امللمح بدقة، 
حيث إرصار ابن سالمال عى الحسام الدساكري ومرالاته عى الورقة 

الدسكرية والُداْدَوال لتحقيل ما قد تدجز عاه طاولة الحوار.
مؤرشاٌت كثرية عى أل السياساة السادوعية املتطرااة والُداْدَوانية 
بتجلياتها اإلجرامية الصاخبة يف الايَاَمان وساورية، لم تدد مقبولة ون 

مستساغة.
يف عاخل ما سامي بالتحالف الدربي عى الايَاَمان، خفت وتوارت ُكّل 
املواقف واألصوات الداعمة نستمرار املغامرة يف الايَاَمان، وبقي صوت 
السادوعية املوجاه عى موجاة محمد بن سالمال، حتى عى املساتوى 
اإلْعااَلماي بقي الُداْدَوال عى الايَاَمان شاأناً يخاص الدربية والحدث 
وأخواتها السادوعية وانماراتية، والجزيارة القطرية التي تمثل التوجه 
القطاري اإلخواني الثالع يف مشااريع تمزيل املاطقاة مذلبيا وعرقيا 
الاذي وجاد يف توجه سالمال ونجله املهفاوف ماا كال ياقص مرشوع 
اة بدد سقوطه يف مرص والايَاَمان  اإلخوال للبقاء عى قيد الحياة، َخاصَّ

وتونس وتدثر مشاريدهم يف ليبيا وغريلا. 
وعادماا تبدأ الادول الغربياة محاونت التاصال من اساتمرار تأييد 
السياساات السدوعية يف الايَاَمان وساورية وعالقتها بإيرال وحروبها 
املذلبية، وتتخذ بدثها قرارات بوقف مبيدات األسالحة التي تستخد  
ااْداب الايَاَمااي، اذلاك يداي أل السادوعية تخرس باملداى  لقتال الشَّ
انسارتاتيجي، ولاي الدولاة التي ظلت تقد  نفساها كحلياف وخاع  

لتافيذ السياسات الغربية والصهيونية يف املاطقة طيلة عقوع، وبالطبع 
عى حساب قثايا ومصالح الشدوب الدربية واإلْسااَلمية. 

جرائم آل سادوع وتحالفهام الهمجي بحل الايَاَماان والايَاَماايل 
طيلاة أَْكثَار من عاا  عارت واثحت لمجياة الاظا  
السادوعي عربياً وإْساااَلمياً وغربياً، وعى املساتويات 

السياسية واإلْعااَلمية وملفات حقوق اإلنَْساال. 
ومان خاالل تزوياد السادوعية إلْرَلاابياي عاعاش 
والقاعادة وانخاوال باملاال والساالح وتمكياهام مان 
السايطرة عاى مااطل واساده يف جااوب الوطن تطل 
عى باب املادب وبحر الدرب أثبتت السادوعية للشادب 
الايَاَماااي وللدالم انهاا صاحبة ومهادساة املرشوع 
الداعاي يف الايَاَمان والدالم، ولو ما أساهم يف اقرتاب 
الغرب السايايس واإلْعااَلمي والفكري من اهم حقيقة 
اإلْرَلاااب الولاباي وعور السادوعية يف تبايه، وتجلت 
الصاورة اإلْرَلاابياة للغرب أَْكثَر بداد تفجريات باريس 
وبروكسال البلجيكية ؛ وذلك لدالقة مافذي تلك الجرائم 
املبارشة بفصول اإلْرَلااب السادوعي الولابي الذي جرى تصديره إَلاى 

سورية. 
 السادوعية خرست اليو  صورتها التي كرساتها يف األوساط الغربية 
كدولة حليفة للغرب، راعية لإلْساااَل  الساي املدتدل بحسب توصيفات 

الغرب نفسه، إضااة إَلاى كونها أَْكرَب مصدر للافط. 
وطيلة الُداْدَوال السدوعي األَمريكي التحالفي الهمجي عى الايَاَمان 
كانت ترتساخ صاورة اإلْرَلااب السادوعي وجرائمه يوميا، ساواء عى 
مساتوى التداطي الخربي، أَْو التحليالت والتقارير، ولدى كتاب الرأي يف 

كربيات الصحف الغربية.
ومثل تقارير املاظمات الدولية اإلنَْسااانية الداملة يف الايَاَمان ماعة 
أََساااساية لتداطاي اإلْعاااَل  الغربي مع أحاداث الُداْدَوال السادوعي 

ووقائده ومجازره وحصاره اآلثم للشدب الايَاَمااي.
لقد شاكلت تقارير املاظمات الحقوقية الدولية عن جرائم السدوعية 
وتحالفها يف الايَاَمان عاارص ضاغطة عى الحكومات الغربية ملاع بيع 
األسالحة للسادوعية، أَْو املطالبات الربملانية والحقوقية بطلب التحقيل 
مع الحكومات املتورطة يف وقائع بيع بدض األسالحة نسايما املحرمة 
للسدوعية، التي تصاف من بل أَْكثَر الدول انتهاكا للحقوق والحريات..، 
ويف ذلك ما يحرج ون شاك الحكومات الغربياة التي تهتم للرأي الدا  يف 

بلدانها، وتثده يف الُحسبال. 
ومن تلاك املواقف ورعوع الفدل السياساية واإلْعااَلمياة والحقوقية 
املاادعة والفاضحة للسادوعية بدأت تتشاكل مالمح صورة السادوعية 
كدولاة ترعى وتصادر اإلْرَلااب وتمارساه، وتاتهك حقوق اإلنَْسااال، 

وتمارس الُداْدَوال والتدخل الاقيض مليثاق األَُمام املتحدة. 
وبدا انرتباك والقلل السدوعي الرسمي غري املسبوق، من خالل رعوع 
ادل ناطل الُداْدَوال السادوعي عى تقرير ماظمة اليونسيف الذي يتهم 

السدوعية رصاحة بممارسة القتل واإلجرا  لألَْطاَفاال واملدنيل.
رع ادل عساريي املتوتر واملتشااج مان تقرير األَُماام املتحدة، يبل 
مخااوف حاكا  السادوعية مان مالحقتهام كمجرماي حارب وقتلاة 
وإْرَلاابيل، الحقائل التي كشاف عاها التقرير وما سابقه من تقارير 
لجهة تورط السادوعية يف ارتكاب جرائم إبااعة جماعية، وجرائم حرب 
يساتوجب اتاح تحقيل عويل مساتقل يف تلك الجرائم، ولو ما تخشااه 

السدوعيّة وتتحسب له يف املستقبل. 
يفارس ماا سابل إرصار السادوعية عاى اارض رشعياة لااعي يف 
مشااورات الكويت وما تفيض إليه من حلاول، ومحاولتها اننتقال من 
عور الداعام للرشعياة إَلاى عور الوسايط بل الايَاَماايال، ولو ما ن 
يمكاُن القبوُل به؛ ألنه يدااي رشعاة الُداْدَوال، وإساقاط ُكّل املرتتبات 
القانونياة واإلنَْسااانية والسياساية والتدويثاات الاخ وبالتاايل نفاذ 

مجرمي آل سدوع من املالحقة القانونية.

ـْعـُب  الشَّ
املعجزة 

أحالم حسن

الاذي  لاو  املدجازُة:  ااْداُب  الشَّ

َخاااَرَج من تحات األنقاض ومن بل 

الارُّكا  ياُفُض عاه ُغباَر الذل والهوال 

ويدلُن الصموع حتى اننْتَصار. 

لاو الذي خارج من تحات الركا  

شاامخاً رااع الرأس والهامة صارخاً 

يف وجاه املدتدين من الظاملل والطغاة 

صاعحاً بصوت الشاموخ ليهات ماا 

الذلة.

ذلاك  لاو  املدجازُة:  ااْداُب  الشَّ

مادى  وعاى  ناراه  الاذي  ااْداب  الشَّ

عاا  ونيف ولاو يخارج آنف اآلنف 

والوقفاات  واملظالارات  للمساريات 

انحتجاجية بكل صموع، بكل شموخ، 

بكل ثباات يدلن الدطااء والتثحية، 

ويدلان الباذل حتاى الاارص رااثااً 

للُدااْدَوال ورااثااً للهيمااة واإلذنل 

مطالباً بالحرية وانْستقاَلل. 

اْداُب املدجزُة: لو الذي يخرج  الشَّ

من تحت القصف والاار يُدلن التحدي 

واننْتَصاار، واثقااً بالله متاوكالً عى 

الجبار 

ياظار إَلااى الوطن بدال الرحمة 

واملحباة واإليثاار، وياظار للمدتدين 

بدل اننتقا  كأنها شدلة من الاار. 

ذلاك  لاو  املدجازُة:  ااْداُب  الشَّ

ااْداب الاذي أعطاى قوااال مان  الشَّ

الرجال يتلولا قواال املال ُمتحدياً لكل 

حصار 

اداا  ونياف وقوااال الدطااء ن 

تتوقاف، قواال الكر  تزعاع يَاْوماً بدد 

يو . 

تلك القواال الغذائياة واملالية التي 

ااْداب الايَاَمااي يف ظّل  يُقدمهاا الشَّ

الحصاار لاي رساالة واضحاة بأنه 

شادب ن ياكرس، ن يخثع، ن يركع، 

يأبى عى نفسه إن اننْتَصار. 

امان أعطاى القواال ولاو تحت 

الحصاار لن ياكارس أَْو يرتاجع أََماا  

ارتفاع األَْسَداار.

ألال  شادبها  ألرض  اهايئااً 

الايَاَمان، ولايئاً لشادب يديُش عى 

أرض الايَاَمان.

ألم نكن قد 
ناديناكم من قبل 
أن اركبوا معنا َوال 
تقعدوا مع القوم 

الظاملني؟!
 

الشيخ عبدالمنان السنبلي

ععونالم َوععونالم أل ن يخرجوا 
َويخدماول  الشادب  خياارات  عاى 
الام  بالعلام،  يف  األجاباي  مطاماع 
يساتجيبوا َوآثاروا أل ن يساتمدوا إن 
ألصاوات املصالح املتدحرجة الصغرية 
َوالتاي ن ياتهي بهاا املطااف إن َوقد 

لوت يف قدٍر سحيل.
َوكلما أرّصيااا َوأخلصاا يف ععوتاا 
لهم أل يركبوا مداا سفياة الوطن َوأل 
ن يخرقولا، أرصوا غروراً َواساتكباراً 
َوحمقااً أل يخرقولاا كاي يديبولاا 
متولمل أل وراءلا مخلوعاً يأُخذُ ُكّل 
سفياٍة غصبا، َواساتدانوا بالداصفة 
كاي يغرقولاا؛ عاصفٍة مزمجارٍة ن 

تُبقي َون تذر.
ناعياالام  بالداصفاة  أتاوا  َوملاا 
َوقاد تقااازوا بدياداً َوخفااا عليهام 
مان الداصفاة أل ارجدوا إىل سافياة 
الوطان، ارجداوا لان تغارق سافياة 
الوطن؛ ارجدوا.. ستأخذكم الداصفة، 

ستغرقكم الداصفة.
قالوا سااأوي إىل ااادٍق يف الرياض 
أو بارٍج يف عباي يدصماا مان غثب 
الداصفاة حتاى تأخذكام َوتديدنا إىل 

سفياٍة استبدلاالا للوطن بدونكم.
قلاا ارجدوا أيها الحمقى، ن عاصم 
لكم اليو  بدد الله سابحانه َوتداىل إن 
الوطان.. إرجداوا.. ساتهدأ الداصفة 
َوتجرجر أذيالها َوسيبقى الوطن َومن 
صمد عى سافياة الوطن، لكاهم َوقد 
زيَّن لهم الشايطال سوء ما صادوا لم 
يساتجيبوا َولام يرجداوا، اكانوا من 
امُلغرقال يف وحال الخازي َوالداار أبد 

الدلر.
اساحقاً لكل من لم يُصِغ لاداءات 
الشادب َومصلحة الوطان َوبدداً لكل 
مان خارق سافياة الوطن أو سادى 
نساتبدالها َوتَبّااً َوألاف تَابٍّ لكل من 
اّععاى زوراً باأل اساتدعاء األجاباي 
وانساتقواء به عى أبااء الوطن ليس 
إن ُشادبٌَة من ُشاَدب الوطاية َوأمارٌة 
مان أمارات حاب الوطن َوتُدسااً لكل 
مان صّدق الحمقى َوآمان بما يّدعول 
َويمكرول، َوالداقبُة للبائدل نفوسهم 
َوأرواحهام اداًء للوطان املداادل عن 

حياضه َوكرامته.
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- الدرس التاساع من عورس رمثال 
ومراجدته.

صالح القرشي

يف البداياة نحُن نديُن أيََّة مجاازر تُرتَكُب ضد املدنيل 
األَبْريَاااء، ونقُف ِضدَّ َمن يقاوُ  بارتكابها من أّي طرف 

من األْطاَراف املتحاربة. 
لذلاك نطالاب بالتحقيال الفاوري بواساطة لجاال 
محايادة يف لاذه املجازرة البشادة، ويجاب أل يحااَل 
املرتكباول لهاا للدقااب والقصااص لهاؤنء األَبْريَاااء 
املظلومال من األَْطاَفاال والاسااء والرجال والشايوخ 

اآلمال يف بيوتهم. 
إنااا ندترب من قا  بهاذا الدمل الجباال مجر  حرب 
ااة مان أمار وقااع لاذه املجزرة  يجاب عقابُاُه وَخاصَّ
ااْدابية أَْو  الوحشاية ساواء من الجياش واللجاال الشَّ
املجموعات املسالحة املتطراة أََعَوات ومرتزقة انحتاَلل 

الخارجي لبالعنا. 
ال والتحليال يف  لكان يف املقابال ومان خاالل التدمُّ
والظروف والدوامل السياساية والدسكرية لذه األَيَّاا  
قد تدطاي املتابع لألحداث أل لااك َمان ارتكب املجزرة 
ويراع مان ارتكبها أل يساتغلها يف السياساة ملصلحته، 
ويمكن لاا أل نرسع الام الجوانب التي تأتي ضمن لذه 

انستغالل:
-1 امَلْجَزَرُة أتت بدد سااعات من إْعاَلل األَُمام املتحدة 

اعخاال التحالاف الُداْدَواناي التاي تقوعه السادوعية يف 
القائمة السوعاء والتي اكدت من خالل لذا القرار األَُمام 
املتحدُة ارتكاب السادوعية مجازَر بشادة ومتدمدة ضد 
ااة األَْطاَفاال واساتخدا   املدنيال يف الايَاَماان وَخاصَّ
األسالحة املحّرمة عوليااً أَيْاثاً وغريلا مان انتَّهامات، 
وقد تأتاي لذه امَلْجَزَرة للتشاويش وحاْرِف األنظار عن 
التداعيات السياساية لهذا القرار عى الداخل الايَاَمااي 

والخارجي. 
وأيثااً ولذا املهم أل يوصل رساالة للداخل والخارج 
أل السادوعيّة ليسات وحدلا من ترتكاب املجازر وإنما 
ااْدابية حساب انتَّهاماات التي  الجياش واللجاال الشَّ
سمداالا من املجموعات املسلحة املتطراة عاخل مدياة 

تدز.
-2 َمان ارتكب لذه امَلْجاَزَرة قد تكول األْطاَراف التي 
تراض مفاوضاات الكويت أَْو التي تارى أل مفاوضات 
الكويات لم تداد تخدمهاا أَْو تاتقص مان مصالحها أَْو 
نفوذلا كما كال يف الساابل وترغب بتوقيفها مساتغلتا 
لذه امَلْجاَزَرة ونرى اآلل بياناتهام وصفحاتهم تصب يف 

لذا انتجاه.
-3 امَلْجاَزَرة حدثت عشاية وروع أخبار عن نية ممثل 
األَُماام املتحدة زياره مدياة تداز لذا اليو  أَْو يف اليومل 
القاعمال ومن ارتكب لذه امَلْجَزَرة اراع أل يساتغل لذه 
امَلْجاَزَرة للداع األَُمام املتحده وممثلها من راع التقارير 
التي تصب لصالحاه وال يجرب األَُمام املتحده عى اتخاذ 
قرارات وبيانات لصالحه ضد الطرف الخصم يف الحرب 

-4 أَيْاثااً تأتاي لاذه امَلْجاَزَرة بالتزامن ماع عوعه 
اشاتدال القتاال يف الجبهات الدساكرية يف ُكّل الجبهات 
بما ايها جبهات الحدوع مع السادوعية وامَلْجَزَرة تدطي 
املاربر لدوعتها وجدل الرأي الداا  الداخيل املؤيد له يؤيد 
اًة عادما  عوعتها ويساتمرُّ كحاضن له يف ععماة وَخاصَّ
يمارس سياساة إْعااَلمية ناجحاة يف نرش جثث املدنيل 
األَبْريَاااء واساتدطاف جمهاوره ضاد خصماه يف لذه 
الحارب لكي يزيد من التحريض املذلبي والطائفي الذي 

يخدمه ويجمع الااس حوله. 
أيااً كال مان ارتكب لاذه امَلْجَزَرة يجب أل يحاَساب 
َ  للددالة، ونحن نراض اساتخدا  املدنيل وقتلهم  ويقدَّ
للثغاط وانبتازاز السايايس ألي طارف، نل الجمياع 

يحاول استخدا  لذه امَلْجَزَرة لخدمة مطالبه. 
يف األخري نؤكد أنه طاملا استمرت الحرب عاخل مدياة 
تدز ويف شاوارعها واحيائها واساتمر اتخااذ األْطاَراف 
املتحاربة للمدنيل كدروع برشية لهم واستمر استخدا  
األسلحة الثقيلة يف القصف الصاروخي واملدادي املتباعل 
للطراال عاخال املديااة وااوق املدنيل والساكال اإل 
الثحايا من املدنيل سيستمر سقوطهم ولن تكول لذه 

آخر مجزرة تحدث يف مدياه تدز ن سمح الله. 
الرحمة لشهداء امَلْجَزَرة 

الشفاء للجرحى 
وحسباا الله وندم الوكيل.. 

نظرة رحيمة 
للضعفاء

بدرية محمد

 توالت األزماُت يف السااوات األخريِة عى شدباا الصامد الذي ن 
حول له ون قوة غري رغبته يف الديش عيشة كريمة وبرغم إمكانية 

الشدب املغلوب عى أمره جاء لذا الددوال لياسف تلك األحال .
رضبااٌت متتالياة وأزمة تلو األُْخااَرى عماٌر وخاراٌب وحصاٌر 

لكرامة اإلنَْساال. 
ذاك لاو الدادوال أراعوا به القحط والجوع والحرمال لشادٌب 
يلتحف األمّرين. ُمر الددوال ومر التجار. ليكتمل املشاهد بأزماٌت 
عاخلياه اماا أل يأتي قدو  شاهر الرحمة إن وتاازع الرحمة من 
التجار االكل يسادى إىل راع األسادار ويتفان يف عرض بثاعته 

بشتى األشكال.
أساداٌر تقسام ظهر الفقري وذوي الدخل املحدوع.. جشٌع عول 

رحمة وأنانية وتََخلٍّ عن مسئولية التكاال انْجتَمااعي.
لاذا نحن بحاجة ماساة وعاجلة إىل وقفاة صاعقة مع الافس 
ومراجدة حسااباتاا وإحياء الثمري املحترض ليساتيقظ كلرٌّ من 
غفلتاه وليدلام أل ما حال باا من أزمات وتشاققات يف الاسايج 

الواحد وتشطرات يف الوطن ما كال إّن نتيجة الظلم والفساع. 
ظلٌم ن يدرتف بمبدأ املسااواة، ظلاٌم يؤمن بمبدأ أنا ومن بددي 
الطوااال، يغسالول ذاكرتهام أل خري الوطن يبقاى للجميع وأل 

الجميع لم للوطن اداء.
لاذا الرجاوع إىل الثمري يف أحلاك الظروف وأقساالا وتحقيل 
مبدأ املسااواة واإليثار انْجتَمااعي مَلن لم بحاجة ماسة للمدونة، 
وباألخاص أولئاك الذيان رّشعلام الدادوال وحرمهم لاذَة األمال 
ر ما تبقى مان رغبة األحال  واألوجاع، من ذلك أولئك  أرعبهم وعمَّ
الشاهداء اللذين خطفت أرواحهام عول إنصاف عول ذنٍب ارتكب. 
مسامياٌت عادة وموجداه يف وطاي الجرياح )نازحل. شاهداء. 

يتامى. أرامل. ومساكل(.
تلاك املساميات تتغااى بهاا وساائل اإلْعاااَل  املرئياة ماهاا 
واملساموعة، يتغاى بهاا الكاتب والباحاث انْقتَصااعي اقط من 
بااب أعاء مهااة اإلْعااَل  ن أقل ون أكثر. اما نلمساه بالواقع غري 

ما نسمده أَْو نشالده.
لاذا لل من وقفة جاعة من الجميع لال لااك رحمة حقيقية 
ونابدة من الوحدة اليماية والتكاتف انْجتَمااعي تطبل عى أرض 
ن لم يطلهم الجاوع والحرمال أَْصَحاب  الواقاع بازول ميداني ممَّ

املاليل واملشتقات الافطية أَْصَحاب من أين لك لذا؟.
الجاواُب مارتوٌك مَلن بقاي لديه بصياص من ضماري مداول. 
والرجوع إىل الله أحد أساباب اننْتَصار عى الجشاع الافيس وعى 

الددوال.

مجزرة الباب الكبري يف تعز

َرْمـَضـاُن شهُر الجهاد واالْنتَصار 
عمار فارس

أَيَّاااٌ  مباركة، وشاهر املبارك تفوُح رائحتاه خرياً وظفراً 
وانتصارات ونحن يف أيامه األوىل.

َرْماَثاااُل شاهُر القارآل، والجهااع، ولذا تدُظاُم يف لذه 
األَيَّاا  الصلُة بكتاب الله - جل وعال- تالوًة واساتماعاً وتدبراً 
وانتفاعاً، والجهاع يف سابيل الله ذروة سااا  اإلْساااَل ، وبه 
تااُل الدازة يف الدنيا واآلخرة، ولو من أاثاِل األَْعَماال وأجل 
القرباات، وما ذل املسالمول إن عادما تركاوا الجهاع، وركاوا 
إَلااى الدنيا، اتكالاب عليهم األعداء، وتداعات عليهم األَُمام، 
كماا تداعى األكلاة إَلاى قصدتهاا، والتذكاري بالجهاع يف لذا 
الشاهر املبارك، تذكريٌ بمااٍض مرشق، نحن أحاوُج ما نكول 
إَلااى انسرتشااع باه، االتذكاريُ باملاايض يابغي أل يسااَق 
للدربة، ولإلااعة ماه يف ُصاع حارضنا، ورسام صورة مرشقة 

ملستقبلاا.
وأمار اللُه عز وجل بالجهاع وحث علياه، ورّغب ايه حتى 
وصف َمن يبذل نفَساه يف سابيله بمن يبيع نفَساه لله، وندم 
البياع ذلك البيع اقال عز وجل: }إل اللَه اشارتى من املؤمال 
أنفساهم وأموالهام باأل لهام الجااة يقاتلول يف سابيل الله 
ايَْقتُلول ويُْقتلول وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلنجيل والقرآل 

وَمان أوىف بدهاده من الله ااساتبرشوا ببيدكم الاذي بايدتم 
ى سابحانه الجهاع تجارة،  به وذلك لو الفوز الدظيم{ وسامَّ

ولكاها تجارٌة مع اللاه، وليس الثمن عرالم 
وعناناري، ولكاه الاارص يف الدنياا والجاة يف 
اآلخرة، قاال تداىل: }يا أيها الذيان آماوا لل 
أعلكام عى تجارة تاجيكم مان عذاب أليم * 
تؤماول بالله ورساوله وتجالدول يف سبيل 
الله بأموالكم وأنفساكم ذلكام خريٌ لكم إل 

كاتم تدلمول{.
وليسات الغاية مان الجهاع خالل شاهر 
َرْماَثااَل املبارك يف اإلْسااَل  إزلاق الافوس 
وتدمري املمتلكات، ولكن الغاية لي نرش عين 
اللاه يف األرض، وإزاحة املدوقاات والدقبات 
التاي تحاول بل الاااس وبل وصاول لدى 
اللاه الاقاي إليهم، حتى يخرجاوا من غيهم 

إَلاى لدي الله الحقيقي، ون يدوقهم عاه جور 
جائر، ون تسلط باٍغ.

شاهُر َرْماَثااَل لم يكن عاد أنبيائاا الدظماء شهر صيا  
وقيا  وععااء واعتكاف وعمرة وإكثار من الدباعة احساب، 
بال كال شاهر جهاع ومجالادة وععوة وعمل، اقد ساّطروا 
ايه أَْعَظم اننْتَصارات وأَْكرَب الفتوحات، وإل ليايل لذا الشهر 

وأَيَّااَماه تحكي ما حّققته األمة مان انْتَصارات وأمجاع، اقد 
كال يف لذا الشاهر يو  الفرقاال يو  التقى الجمدال يف غزوة 
بادر الكربى يف حياة الرساول صى الله عليه 
وآله وسالم، التي كانت ارقانااً ارق الله به 
بل الحل والباطل، وأَْصبَح للمسلمل بددلا 

الدزَة واملادة.
ومما يؤساف له أل لذا املفهو  قد انقلب 
يف نفاوس كثاري من املسالمل الياو ، ابدد 
أل كال َرْماَثاااَل شاهر الجهااع والدمال 
والتثحياة، أَْصبَح شاهراً للكسال والبطالة 
واثاول الااو  والطداا ، ولاو انتاكاٌس 
خطاريٌ يف املفاليام، يجاب تصحيُحه، حتى 
تديش األمة َرْماَثااَل كما عاشه أنبياء الله 
)صلاوات الله عليهم( اكانت حياتهم جهاعاً 

وعباعة وعمالً وتثحية. 
ونحان ُلاا يف بلد اإليَْمااال والحكمة، نقو  
بهاذا الواجاب الذي ُضيّع، نجالد يف سابيل اللاه، وندااع عن 
الدين واألرض والدرض، وناارُص املساتثدفل، نقاتل أولياء 

اليهوع الاصارى. 
ونحن نساتقبل شاهَر َرْماَثااَل يف ظّل الُداْدَوال الغاشم 
َوالحصاار املفاروض عى شادب اإليَْماال الحكماة، من قبل 

تحالاف الرش أَمريكا وإْسااَرائيْل وأََعَواتهم يف املاطقة املتمثل 
بالاظا  السادوعي واألنظمة املرتهاة والدميلة. ااحن شدب 

اإليَْماال والحكمة.
نساتلهم من األنبياء الدظماء وأولياء الله.. أل نكَول أَْكثََر 
صرباً وإَراَعًة يف شاهر القارآل.. والجهاع ساالحل بأعداء الله 

أرش لزيمة.. 
 وعاى مدار التأرياخ كال َرْماَثااَل وما زال وسايظل إل 
شااء الله شاهر اننْتَصاارات الكاربى والدظمى.. أساأل الله 
الدظيم ذا الدرش الكريم أل يكتَُب للشدب الايَاَمااي انْتَصاراً 
عاى تحالف الارش الظاملال وأعوانهم األرشار يف لذا الشاهر 
الكريام انْتَصاراً عاجاالً غريَ آجٍل مؤزراً حاساماً.. ن يخفول 
علياك يا ربي ون يدجزونك، كما أساألك رباي أل تجدلاا ألالً 

لهذا اننْتَصار.. 
ومن لاا أراع أسمى وأزكى آيات التهاني، لكم أيها األبطال 
املجالدول يف جميع مياعين الرشف والبطولة، اللهم انرصكم 
اأنتم املجالدول يف سبيلك. اللهم أعد علياا َرْماَثااَل أعواماً 
عديدة، وأزماًة مديدة، وقد تحقل لكم كلَّ ما يصبول إليه من 
الاارص والتمكل َوأل يثبّت قلوبكم، وأقدامكم، وأل يارَصكم، 
نارَص عزيز مقتادر، ويرحم الشاهداء الدظماء، وأل يشافي 

الجرحى، أنّه سميع مجيب..!!

فلرت عقلك 
قبل التهم 
الجزافية 

رند األديمي

ِب قلدة القالرة والباب الكبري يف تدز؟ ما لي املصلحُة التي ستدوُع للجيش واللجال من رَضْ
لل مثالً سترتاَجُع املقاومة؟ لل سيحققول أيَّ مكسب جغرايف؟ أَْو حتى مكسب شدبي؟ 

قليل من اإلنصاف يا ساعتي.. ولتسأل نفَسك قبل الرتاشل يف التهم.
وأجيب عى لذه األسئلة:

من يف مصلحته تصديد الوضع وحقن املواطال ضد أنصار الله؟ 
السؤال الثاني: 

ع الدسكري أ  خلل قاعدة شدبية تؤمن بقثيتك؟  لل اننْتَصار لو التمدُّ
 وبقراءة واقدية للوضع يف تدز تجُد الجيش واللجال يدركول جيداً أل اننْتَصار لو اإليَْماال بالقثية، والدليل عى ذلك 
لاو تثامن ألايل الحوبال واملااطل التي يساتويل عليهاا الجيش واللجال مدهم، ولذا يدوع ألخالقياتهم التي يشاهد بها 

الددو قبل الصديل.
صدقوني أنه يسدى الجيش واللجال لخلل تثامن مع قثية الوطن قبل أي تمدع جغرايف يف املاطقة، والدليل 

لَو تمدعلم يف ُكّل األرايض الخالية حدوع تدز، أما يف الحوبال اتجدلم لم يتقدموا ملدة ساة مراعاة لأللايل والبرش.
ولاالك أَيْاثاً من يسادى ُكّل السادي لتشاويه الطرف اآلخر بأية طريقة وعرب ماليل الجثث.. وباإلجابة عى األسئلة 

ستدرف أنه من مصلحة املقاولة التصديد ضد الجيش واللجال.
ععاك من الاساخ واللصل وحاّرر عقلك وقبل أي اتَّها  جازايف.. الرت عقلك جيداً لتجده يتجه نحاو الحقيقة.. الحقيقة 

اقط.

 م�ا أص�دق السيف! إن لم ينضه الكذب
وأك�ذب  ال�سيف إن لم يصدقالغضب

ب�ي�ض  ال�صفائح  أهدى حني حتملها
بهاالغلب ي�ع�لو  غ�ل�ب�ت  إذا  أي�����د  

وأق�ب�ح  ال�نصر... نصر األقوياءبا
فهم.. سوى فهم كم باعوا... وكم كسبوا

أده�ى  م�ن ال�ج�هل علم يطمئن إلى
أن�ص�اف  ناس طغوا بالعلمواغتصبوا

 عروبة 
اليـــــوم

عبد اهلل البردوني
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 متابعات فلسطينية

تراُجــٌع سعودي بالجملة.. إشارات تعب أم مجّرد تكتيك؟ 
حمزة الخنسا*

الفارتة  السادوعي يف  األعاء  ارتبااُك  بادا ناتااً 
األخارية، أكثار مان تراجاع يف كواليس السياساة 
واملفاوضاات بخصاوص ملفاي اليمان وساوريا، 
ترصيحاات متااقثة تراع الساقوف وتخفثها، 
وكل ذلك عى وقع التقاّد  الكبري الذي تحرزه قوى 
املقاومة يف مواجهة التكفرييل يف ساوريا والدراق. 
الرتاجع السادوعي لام يبَل قيَد اللجاال املاوط بها 
التقريار نيابة عان »مدارضاة الريااض« اليماية 
والساورية، بال وصلت إىل مساتوى قماة الهر  يف 
الدائلة الحاكمة. كل لذا يساري عاى وقع خالاات 
بال جااحي امللاك، ويل عهاده وويل ويل عهده، عى 

خالاة التاج الذي يراه كل ماهما أقرب إليه. 
الدراقاي والحشاد  الجياُش  ميدانيااً، يواصال 
الشادبي تقّدمهام بثباات لتحريار الفلوجاة، أحد 
مداقال »عاعش« يف محااظة األنباار غرب الدراق. 
ميدانيااً أيثااً، أطلل الجياش الساوري وحلفاؤه 
عملياة عساكرية لتحريار مدياة الرقاة، عاصمة 
تاظيام »عاعاش« التكفاريي الواقداة يف محااظة 
الرقة شمال ساوريا عى بدد 160 كلم رشق مدياة 

حلب تقريبًا. 
ويف اليمان، يواصال الجياش و«أنصاار اللاه« 
التصاّدي للدادوال السادوعي، وإطاالق الصواريخ 
الباليستية عى مواقِده، والتي كال آخرلا قبل أيا  
قليلة واساتهدف موقداً عسكرياً سدوعياً يف نجرال 

جاوب غرب السدوعية عى الحدوع اليماية.

وقائع امليدان
تثااف لاذه الوقائع إىل الدراساة التاي أعّدلا 
أحاد الثبااط الكباار يف وزارة الداااع السادوعية 
ورّسبها »مجتهد«، تتااول أأعاء القوات الدساكرية 
السادوعية خاالل الدادوال عاى اليمان. خلصات 
لجااة  بتقريار  البداض  شابّهها  التاي  الدراساة 
»اياوغاراع« الصهيونية عقب عادوال تموز 2006 
عى لبااال، إىل »عد  وجوع عقيادة قتالية واضحة 
للجيش السدوعي، وضدف عا  يف مستوى التدريب، 
وتادٍل يف الروح املداوية، وترعي الجالزية القتالية، 
وضداف اعاء انساتخبارات الدساكرية، إضااة إىل 

مشكلة كبرية يف القياعة والسيطرة«. 
ُوصاف  عّماا  الدراساة  كشافت  بالاتيجاة، 
با«الاتائاج الكارثياة« للدادوال عاى اليمن، حيث 
تجااوزت الخساائر البرشياة للجياش السادوعي 
وحده، عزل سائر قوات التحالف، 10000 بل قتيل 
وجريح، اثالً عن خسارة ما يزيد عن 1200 عبابة 
وعربة مّدرعة وعرباة خفيفة، بل مدمرة بالكامل 

أَْو مدطوبة جزئياً، و5 طائرات.

كواليُس املفاوضات
سياسياً، تساّجل تراجدات جولرية للسدوعية 
وأعواتها يف ساوريا واليمن والدراق. أتت اساتقالة 
كبري مفااويض »مدارضة الريااض« يف مفاوضات 
جايف وممثال جماعة »جيش اإلساال « املدعومة 
من السادوعية، اإلرلابي محمد علوش، من خارج 
ساياق التداّت الاذي أبدتاه الرياض عى السااحة 
السورية. استقالة علوش بالذات، كانت قد ُوضدت 

رشطاً موضوعياً للدنلة عى بدء إظهار السادوعية 
انساتدداع للمايض قدماً يف مساار الحل السايايس 
لألزماة الساورية. الحدياث يادور الياو  يف أروقة 
»مدارضاة الرياض« عان إعاعة الاظر يف تشاكيلة 
الوااد املداارض، خصوصااً بدد انعارتاض الكبري 
الذي أبدته عول كربى وأخرى إقليمية عى مشاركة 

»إرلابي« يف مفاوضات للسال . 
سياساياً أيثااً، ساّجلت »مدارضاة الرياض« 
اليماية تراجداً كبارياً يف املفاوضات الدائرة يف عولة 
الكويات وبرعاياة أمريلا ماع الوااد الوطاي. بدد 
أساابيع من التفاوض وعرقلة محااونت الوصول 
إىل أرضياات مشارتكة نتفااق سايايس، خّفثات 
»مدارضة الرياض« ساقف مطالبها وعّلقت الكثري 
من »جهوعلاا« لدرقلة املفاوضات. تأثراً بتطورات 
امليدال، وعمالً بتدليمات سدوعية واضحة، رضخت 
»مدارضاة الريااض« اليماياة حياماا وااقت عى 
اقرتاحات للحل. اقرتاحات الحل لذه جاءت أساساً 
بداد وضع نقاشاات الفريقل املتفاوضال، للمرة 
األوىل، يف إطارلا السيايس الجّدي، بدد نحو شهرين 

من املماطلة والتدطيل. 
ويُاظار إىل مقرتحاات الحل التاي تثّمات نقل 
صالحيات الرئيس املستقيل عبد ربه ماصور لاعي 
وعزل نائبه عيل محسان األحمر، وتشكيل حكومة 
توااقياة ولجاة عساكرية »حياعياة« ترُشف عى 
تافياذ انجاراءات اللوجساتية، عى أنها مكاساب 
لا«أنصاار اللاه« وحلفائاه. التخّلاص مان لاعي 
ونائبه وتشاكيل حكومة توااقية، مطالب يتمّسك 

بها »الواد الوطاي« ماذ انطالق املحاعثات.

توجيه البوصلة 
إذاً، ساري املدارك يف ميدال الحارب يادكس عى 
ساري املدارك يف ميادال املفاوضاات. وعلياه، تّوج 
ويل الدهد السادوعي ووزير الداخلياة األمري محمد 
بن نايف، املساار التاازيل للدبلوماساية السدوعية، 
بترصيح يمكن وصفه با«انسرتاتيجي«. حيث أقر 
بان نايف يف كلمة له عى لامش اللقاء التشااوري 
لقااعة عول مجلس التداول الخليجاي الذي أقيم يف 
مدياة جدة، أمس الخميس، أل الددوال السادوعي 
عاى اليمان املساّمى »عاصفة الحاز  خرجت عن 
توقداتاا، نتيجاة لدد  قياا  عول التحالف باملها  

املوكلة إليهم«. 

صراع بني وليي العهد 
 ساوريّاً، كال ابن نايف أكثر »قسوة« عى انعاء 
السادوعي. ععاا الرجل، الذي يخاوض حرب إثبات 
الاذات أماا  الراعي األمريكاي ضد ابان امللك وزير 
الداااع ويل ويل الدهاد محمد بن سالمال، إىل إعاعة 
الاظر بسياسات اململكة يف املاطقة وتقديم تاازنت 
مؤملاة. وقاال: »كال املتوقع إزاحة نظاا  )الرئيس 
بشار( األسد بمساعدة تركيا وأمريكا، وعّولاا كثريًا 
عاى لذه التطمياات.. لذه الوعاوع لم تتحقل عى 
أرض الواقع، ويؤسفاا أل الدالم الدربي شهد خالل 
الساتل املاضيتل بالتحديد أزمات ورصاعات كثرية 
)..( كل لذه األمور تحتّم علياا أل نراجع سياساتاا 
وحسااباتاا، وإْل تطلَّب األمر ادلياا تقديم تاازنت 
حقيقية ومؤملة يف الوقت نفساخ، يف كل من امللفات 

اآلناف ذكرلا إذا ماا أرعنا جر الدالام الدربي إىل بّر 
األمال وتخليصه من انقتتال والتااحر«. 

ُساحب كال  ابن ناياف من التاداول بدد عقائل 
عاى قيا  كربيات الصحف السادوعية بارشه؛ لكن 
رساالته لذه وصلات إىل َمان يدايهم األمار عاخل 
السادوعية وخارجها، خصوصاً يف واشاطن املقبلة 
عى مرحلاة جديدة مع اقرتاب رحيال باراك أوباما 

وإعارته عن الحكم. 
 يف الساياق نفساه، كانت وكانت أنبااء إيرانية 
نارشت األربداء، خارباً ماساوباً إىل مسااعد وزير 
الخارجياة اإليراناي للشاؤول الدربياة واألاريقية 
حسال أماري عباد اللهيال. يكشاف الخارب عن أل 
وسايطاً سادوعياً زار طهارال طالبااً املسااعدة يف 
إيجاع حّل سايايس لليمان، إن أل الترصيح تم نفيه 
الخمياس، وبددماا انترش عاى أكثر مان اثائية 

عربية كربى. 
مدلوماات املشاتغلل عاى خاط السادوعية - 
إيارال، تقاول إنه بمدزل عما نساب لدباد اللهيال 
خالل استقباله مدير وكالة األنباء املغربية والقائم 
بأعمال السافارة املغربية لدى طهارال، إن أل عدعاً 
من الوساطاء الدرب واألوروبيل، نشطوا ادالً عى 
خّطال: األول خااص باألزماة الديبلوماساية بل 
طهرال والرياض، والثاني خااص بامللفات الكثرية 
املتداخلاة بل البلدين، لياس أولها اليمن ون آخرلا 
سوريا.. اهل حال وقت نزول السدوعية عن شجرة 

املاطقة؟

*موقع العهد اإلخباري

»الجهاد اإلسالمي«: تعديل »مبادرة التسوية« يعني 
تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية 

بعد اإلفراج عن جرار.. 6 نواب أسرى لدى العدو

أارجت قوات الددو »اإلرسائييل« ياو  الجمدة، عن الاائب 
يف املجلس الترشيدي عن »الجبهة الشدبية«، خالدة جرار، بدد 

اعتقال عا  15 شهراً. 
وقاد جارى اإلاراج عن الاائاب جرار عاد حاجاز جبارة يف 

طولكر . 
وععت جرار يف ترصيحات للصحاايل اور اإلاراج عاها إىل 
إيالء قثية تحرير األسريات يف سجول الددو أولوية وطاية.

وقالات جارار: إل »األساريات يف ساجول الدادو يدانال 
التثييل والتهميش، ومطلبهم األسايس لو نيل حريتهن، وأل 
يكول ذلك كما لي حرية كل األرسى عى سلم كل األولويات«.
وأضاات أل مطلب األساريات لو الحرياة والوحدة وإنهاء 

اننقسا  الداخيل.
وكال الدادو اعتقل جارار يف الثاني من أبريال 2015، بدد 

اقتحا  مازلها يف مدياة البرية وسط الثفة املحتلة.
وقال مركز »أرسى السطل للدراسات«، الجمدة، إل »عدع 
ناواب املجلس الترشيدي الفلساطياي املختطفال لدى الددو 
انخفاض إىل 6 ناواب، بداد إطاالق رساح الاائب خالادة جرار 

بانتهاء محكوميتها البالغة 15 شهراً«.
وأوضاح األشاقر، أل عدع الااواب املختطفال تأرجح ماذ 
عاا  2006 ما بل انخفاض وارتفااع، حيث وصل يف ارتة من 
الفارتات إىل 56 نائباً، وتراجع بشاكل واضاح يف الاصف األول 
من الدا  ل201، ولكاه عاع إىل انرتفاع بشاكل كبري بدد حملة 
انعتقانت الرشساة التي نفذلا الددو يف أعقاب عملية الخليل 
يف الاصاف الثاناي مان نفس الداا ، وطالت اآلنف مان أبااء 
الشادب وكال من بياهم 28 نائباً، جميدهم خثدوا لالعتقال 

اإلعاري املتجدع لفرتات اعتقاليه ثانية وثالثة.

أّكد مساؤوُل املكتب اإلعالمي لحركة 
أل  عاووع شاهاب  اإلساالمي«  »الجهااع 
غالبياة القاوى والفصائل الفلساطياية 
يراثاول التحاركاِت الدربياة والدولية 
الرامياة إلحياء مساار التساوية، محّذراً 
من أنها تشكل مساسااً خطرياً بالثوابت 
والحقوق الوطاية، خاصة »حل الدوعة«.  
وعى لامش مسرية نظمتها القوى 
الفلساطياية صباح السبت غرب مدياة 
غزة ملااسابة ذكرى نكسة الدا  1976، 
قاال شاهاب ملراسال موقاع »الدهاد« 
اإلخباري: إل املطلوَب لو تدزيز صموع 
الشدب الفلسطياي، وليس التآمر عليه 
عرب اتح قاوات جديدة لتطبيع الدالقات 

مع الكيال الصهيوني الغاصب«. 
ولفات القيااعي يف »الجهااع« إىل أل 
الرااض الصهيوني ملا تسامى »مباعرة 
الساال  الدربية« كال ماذ اللحظة األوىل 
لطرحهاا، مذّكراً بما قالاه رئيُس وزراء 
الددو آنذاك أريئيل شاارول عن أل لذه 

املباعرة ن تساوي الحرب الذي ُكتبت به. 
وأضاف إل »الدارَب الذين يتحدثول 
الياو  عان إمكانياة إعخاال تددياالت 

عليها، إنما يدلاول اساتدداَعلم لتقديم 
املزيد مان التاازنت، وبالتايل تصفية ما 

تبقى من القثية الفلسطياية«.

نواب »الحركة اإلسالمية«: سنصلي 
باألقصى.. ولن نطلب إذناً من 

الصهاينة
أكد نواب »الحركة اإلساالمية من القائمة املشارتكة« يف بيال لوساائل 
اإلعاال ، الخميس، أنهم »سيمارساول حقهم الكامل بالصالة يف املساجد 
األقاىص املباارك خالل شاهر رمثال الفثيال، وأنهم لم يطلباوا إذناً من 
أياة جهة إرسائيلية ون ياتظرول موااقتها«، ورأوا أل »الصالة يف املساجد 
األقىص لو حل طبيدي خالص لهم ولكل مسالم يف لذه البالع، باعتبار أل 

املسجد األقىص لو حل خالص لجميع املسلمل«. 
وأكد نواب »الحركة اإلساالمية« أل »رسالتهم التي بدثولا قبل أسبوع 
لرئيس الكايست، يويل إعلشاطاين، تمت صياغتها بدبارة واضحة ن لبس 
ايها، ولي أنهم يُدِلمول رئيس الكايسات أنهم سيدخلول املسجد األقىص 
املبارك وسايصلول اياه، وأنهم لم يطلبوا ماهم إذناً بالساماح لهم؛ ألنهم 
يؤماول أل املساجد األقىص حال خالص للمسالمل، وأل الصالة ايه من 
قبلهم ومن قبل كل مسالم لو حل طبيدي وأساايس. وأنهم يدتربول لذا 
التبلياغ تحديااً لقرار مادهم من قبل رئيس الكايسات، ومان قبل املفتش 

الدا  للرشطة بالدخول للمسجد األقىص املبارك«. 
يُذَكُر أل رئيس »الكايسات«، يويل إعلشاطاين، كال قد رصح لوساائل 
إعاال  عربياة، أل »بايتاه إعاعة الاظار واحاص إمكانية عخاول أعثاء 
الكايسات من الحركة اإلساالمية للمساجد األقىص والصالة ايه يف شاهر 
رمثال، وذلك بدد التشاور مع مسؤويل الرشطة وضابط أمن الكايست«. 
ويف تدقيبهم عى ترصيحات إعلشاطاين للصحاااة الدربية، أكد نواب 
»الحركة اإلسالمية« أنهم »سيمارسول حقهم الطبيدي بالصالة يف املسجد 
األقاىص املبارك، ولن ياتظروا إذنا من أية جهاة إرسائيلية، ألنهم يدتربول 
املساجد األقىص حقا خالصاً للمسلمل، ون سلطة إلرسائيل ون حكومتها 
عليه، وأنهم لن يهتموا ألية عقوبة قد تصدر من قبل لجاة الطاعة التابدة 

للكايست أَْو أية جهة إرسائيلية أخرى«.

فلسطيني 
يصيُب جندياً 

إسرائيلياً دهساً 
بسيارته ويختفي 
أصيب جاديرٌّ »إرسائييل« بجراح 
خطارية صبااح السابت يف عملياة 
علس عاى حاجاز مزمورية قرب 
القادس املحتلاة، ايما لام تتمكن 
سلطات انحتالل من إلقاء القبض 

عى املافذ.
وأكدت انذاعاة اإلرسائيلية التي 
نقلات الخارب أل جاديااً إرسائيليااً 
مان قوات »حرس الحادوع« أصيب 
حاجاز  عاى  خطارية  بصاورة 
يف  لحام  بيات  رشق  مزمورياة 
القدس بدد أل علساته سيارة نقل 
السطياية، ايما رع جاوع انحتالل 
بإطاالق الاار نحاو السايارة التي 

ارت من املكال.
وايماا وصفات مصااعر اماية 
إرسائيلية جراح الجادي اإلرسائييل 
نقلاه  تام  حياث  خطارية  بأنهاا 
تسايدك«  »شاداري  ملستشافى 
للداالج، قالت رشطاة انحتالل ال 
املتواجدة  الوحادة  اخطاارا وصال 
عى الحاجز بخصوص مركبه تمت 
رسقتها، وعاد مداياة املركبة طلب 
الجاوع من ساائقها التوقف إن أنه 

تجالل انوامر واقتحم الحاجز.
ل2«،  وحساب موقع »السطل 
اقد أطلال الجاوع الاار، ما أسافر 
عان إصاباة قائد الوحادة بجروح. 
أصياب  كال  إذا  ماا  يُدارف  ولام 
تطايارت  أَْو بشاظايا  بالرصااص 

اثااء إطالق الاار.
كماا ااياد باال حارساا تواجد 
باملاكال أطلال الااار عى شااحاه 
اخرى كانت تسري وراء املركبة التي 
شان الهجو  مان خاللهاا، بددما 
انحراات عن مساارلا. ولم يدرف 
ما إذا كال للشااحاة صلة باملركبة 

انوىل.
وتمكات املركبة والشااحاة من 
اقتحا  الحاجز مواصلتل بالساري 

باتجاه الثفة.
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اأكد اأن ال�ضعودية اليوم م�ضتعدة للتباحث حول طلبات »اإ�ضرائيل« بتعديل املبادرة

أنور عشقي: امللك سلمان سيقوُد التطبيَع مع »إسرائيل« وستفاَجأون كم ستكون الرياض فعالة!!
  - متابعات

اُل الدبلوماساية السادوعية  إععى ماسِّ
ماع الكياال الصهيوني املقرب مان الاظا  
الحاكام يف الرياض الجارال أنور عشاقي يف 
مقابلة ماع صحيفة »يديداوت أحرونوت« 
اإلرسائيلياة، أل املباعرة الدربية للساال  لم 
تملك يف الساابل ارصاة حقيقية لتحقيقها 
بخالف اليو ، مشرياً لوجوع ارصة تأريخية 

إلنجاز السال . 
الدرباي«  »القادس  موقاع  وبحساب 
اقاد اعارتف عشاقي رعاً عى ساؤال حول 
التغياريات اإلقليمياة الكبارية التي تدصف 
باملاطقاة ماذ طرح مباعرة الساال  الدربية 
إل السادوعية أَيْثااً قد تغاريت وإل ملكها 
الجديد يبدث بإشاارات لاا »إرسائيل« حول 
إرصاره لتحقيال الساال . واضااف »لديااا 
مصالح مشرتكة ونستطيع بسهولة تحديد 

أعداء مشرتكل«. 
»إل  عشاقي  يقاول  ساؤال  عاى  ورعاً 
السدوعية يف حال وىف نتايالو بوعده ستباعُر 
لدملية تشاجع عونً عربية للبادء بالتطبيع 

ماع »إرسائيل«، مما سايادكس إيجاباً عى 
عالقاتهاا مع مارص واألرعل وعول أخرى«، 
لكاك لم تذكر التطبيع مع السدوعية ذاتها؟ 
»قريباً ساتبدأ السادوعية ببااء جرس يصل 
بال آسايا وأاريقياا ويف ماطقاة مثائال 

تريال سااباي ماطقًة تجاريًة حرة ويف حال 
تباات »إرسائيال« مبااعرة الساال  الدربية 
ساادعولا لتكوَل رشيكة يف السوق الحرة، 
ولذه ارصة لها لتحقيال أرباح بالغة. كما 
سرتول مساؤولل سادوعيل وإرسائيليل 

يف لقاءات علاية وساتفاجئل كم ساتكول 
الرياض ادالة«. 

وُساِئَل عشاقي إذا كال يصاّدُق ادالً أل 
حكومة »إرسائيال« تواال عى اننساحاب 
مان الثفاة الغربياة، اقال إنه بداد إعالل 
نتايالاو أل مباعرة الساال  الدربية تاطوي 
عاى مركبات إيجابية يمكان التفاُوُض عى 
نقااط خالاياة والتوصل لتفالماات تريح 

كااة األطراف. 
ويخلاص للتأكياد أل السادوعية الياو  
وبدكاس املاايض مساتددة للتباحاث حول 
طلباات »إرسائيال« بتدديال بداض بااوع 
مبااعرة الساال  الدربياة، مشادعا عاى أل 
تحقيال الساال  ماع »إرسائيال« مصلحة 

اسرتاتيجية للرياض. 
مفارط  أناه  الصحيفاة  عااه  وتاقال 
بالتفااؤل، مساتمداً ذلك من عاد  رضا كل 
األطاراف عان الوضاع الرالان. وتخلاص 
للقول بلهجة ن تخلو من الساخرية »ريثما 
يتام ذلك يواصل عشاقي التجاول يف الدالم 
مالئما أجادته حسب مشاركة إرسائيليل يف 

مؤتمرات عولية«.

الجيش السوري يدُخُل 
الحدوَد اإلدارية للرّقة 
ويواصل تقدمه فيها 

  - وكاالت
أكََّد املرصُد الساوري املدارض، أل قواِت الجيش السوري وحلفاَءه عخلت 
الحدوع اإلعارية الرقة بدد تقدِمِه يف لجوٍ  كبري عى مسالحي جماعِة عاعش 

اإلجرامية.
وقاال املرصاُد، إلَّ القوات تمكات مان التقدِ  من محاوِر اثريا - الطبقة، 
َ  باتجاه بحرية األساد وطريِل الرقة - حلب والتي  موضحااً أنها تحاوُل التقدُّ

بات يفصله عاها نحو 0ل كلم اقط.
وكانات انشاتباكات التاي اساتمرت ماذ اجار الخميس وحتاى اآلل قد 

أسفرت عن مقتل الدرشات من مسلحي »عاعش«.
وتدترب مدياة الرقة مدقل رئيس لا«عاعش« يف سوريا.

ويف ريِف حلب الجاوبي.. ُقِتل الدرشاُت من مسالحي الجماعاِت انرلابية 
املسلحة بياهم قياعيول خالَل املدارِك املتواصلِة مع الجيش السوري وحلفائِه 

يف محيِط بلدِة خال طومال
ويخوُض الجيُش وحلفاؤه مدارَك عايفًة ضد الجماعاِت املسالحة املؤلفة 
من مايسامى جبهَة الارصة وحركَة احرار الشا  والحزب الرتكستاني وايلَل 
الشا  يف البلدة، وتصدى الجيُش لهجوٍ  كبرٍي للمسلحل، كما شنَّ سالُح الجو 

عدَة غاراٍت عى تجمداِت املسلحل واوَقَع يف صفوِاهم قتى وجرحى.

محلٌل صهيوني: دول خليجية 
تنّســــــق مع »إسرائيل« بشأن 

أهم قضايا املنطقة!!
  - متابعات

اإلرسائيايل  السايايس  املحلاُل  أّكاد 
يوناي بن مااحام، أل لاااك تفالماٍت 
واتفاقاٍت رسيًة بال الكيال اإلرسائييل 
والدول الخليجية وخاصة السدوعية.

»عي  اثائياة  عاى  مداخلاة  ويف 
عبلياو« األملانياة، قاال بان مااحم: إل 
لذا األماَر جاء نتيجة انتفااق الاووي 
بال الادول الكاربى وإيارال«، مثيفاً 
أل لااك تخوااٍت مان الدول الخليجية 
تجاه الاوايا اإليرانية يف املاطقة، ولااك 
مصلحة مشارتكة لرعع إيارال ومادها 
من اننتشاار إىل الثفة الغربية وقطاع 
غزة ومااطل أخرى يف الرشق األوسط، 

عى حد وصفه.
وشادع مااحم عى أل يف لاذا األمر 
مصلحة مشارتكة بل »إرسائيل« ولذه 

الدول، ماولا إىل أل املباعرة املرصية الجديدة تأتي يف لذا السياق.
وأشاار إىل أل لذا األمَر ليس رساً، اقد تام الحديث عن لذه التفالمات يف 

الصحااة اإلرسائيلية والدربية.
وأكاد بان مااحم أنه بحساب املصااعر اإلرسائيلياة الرسامية يف القدس 
املحتلة، لااك تاسيل بل حكومة انحتالل والدول الخليجية، ومرص جزء من 

الدالم الساّي الذي يخاف من انتشار الشيدة.
وختام حديثه بالقول: »أناا متأكد أل لااك تفالماً كامالً بل السادوعية 
ومرص يف ما يتدلل يف استئااف املفاوضات بل إرسائيل والطرف الفلسطياي«.

وجاء الدور على خنجرها املّلوث للتخل�س منه

أمريكا تقف وراَء إدراج السعودية يف القائمة السوداء لألمم املتحدة

تدمري خنادق ي�ضتخدمها التنظيم للهروب من املدينة 

مصرع نحو 665 داعشياً منذ بدء عمليات تحرير الفلوجة 

  - متابعات
أّكد صحيفُة رأي اليو  الصاعرة من لادل 
أل أمرياكا تقاُف وراَء إعراج األمام املتحدة 
السادوعية وعول تحالف الددوال عى اليمن 
يف القائمة الساوعاء نرتكابهاا جرائم حرب 

ضد املدنيل نسيما األطفال. 
وقالت الصحيفة يف عموعلا “رأي اليو ” 

السابت: ”اتهاا  األمام املتحدة السادوعية 
رسامياً بقتل األطفال وتشاويههم يف اليمن 
خطاري وغاري مسابوق ون نساتبدد وقوَف 

أمريكا خلفه”. 
ولفتات إىل أنه “وبدد إصادار الكونغرس 
األمريكاي قانونااً يسامح أللاايل ضحاياا 
لجماات الحااعي عرش مان سابتمرب عا  
2001 بمقاضاة السدوعية طلبا لتدويثات 
قاد تصال إىل عادة ملياارات من الادونرات 

بسابب مشااركة 15 من مواطايهاا ايها، 
وجه أمال عا  األمم املتحادة بال كي مول 
رضبة أخرى مؤملة لهاا، بإعراجها وأعثاء 
التحالاف الدرباي الاذي تقاوعه يف اليمان 
عاى قائمة ساوعاء، تثم الادول التي تقتل 

انطفال وتسالم يف تشويههم”. 
وأوضحت الصحيفة” ن ندتقد أل األمل 
الداا  لألمم املتحادة الذي أصادر مثل لذه 
الالئحاة الساوعاء لام يتشااور ماع اإلعارة 

األمريكية مسابقا بشاأنها، ون نستبدد أل 
تكول لاذه اإلعارة لي التي تقف خلف لذه 
الالئحاة الساوعاء، وعليلاا أنها لام تتثمن 
عون مثال إرسائيل التي تقتل ما شااءت من 
انطفاال يف األرايض الفلساطياية املحتلاة، 
وبصورة شابه يومية، نالياك عن حروبها، 
مثل ما سامى ماها “الرصااص املصبوب” 
و”الجرف الصامد” التاي كال أكثُر من ألف 

طفل السطياي بل ضحايالا”. 
وذكرت ” التدخل الدساكري السادوعي 
يف اليمان يف إطاار “عاصفة الحاز ”، الذي 
اساتهدات غاارات طائراته مستشافيات، 
ومازارع أبقاار، ومحطاات تدبئاة ميااه، 
عكساية  نتائاج  يدطاي  باات  واعاراس، 
سياساية واقتصاعية وانسانية عى اململكة 
الدربياة السادوعية، باإلضاااة إىل كونه لم 
يحقال أيااً من األلاداف التاي انطلقت من 
أجلهاا، ولذلك ن نساتغرب الترصياح الذي 
نساب إىل ويل الدهد السادوعي األمري محمد 
اإللكرتوناي  املوقاع  يف  ناياف، ونارش  بان 
لصحيفاة “الوطن”، قاال اياه “إل عملية 
عاصفاة الحز  طاال أمدلاا، وخرجت عن 

توقداتاا”. 
األمام  تقريار صااعر عان  ذكار  وكال 
املتحادة، نرُش الجمداة، أل التحالف الدربي 
بقياعة السادوعية مساؤول عان %60 من 
وايات وإصاباات األطفال الداا  املايض يف 
اليمان، حيث تم قتال 510 أطفال، وإصابة 
667 آخريان، وأكاد أل التحالاف نفذ نصف 
مادارس  لهاا  تدرضات  التاي  الهجماات 

ومستشفيات يف اليمن.

  - وكاالت
أعلات ليئُة الحشاد الشادبي أل قتى الدواعش ماذ بدء 
الدمليات ولغاية اآلل، بحسب التقارير انستخبارتية وجهاز 
التاصت، والتاي تم الدثور عليها بدد تحريار املااطل، يقدر 
عدعلم تقريباً 665 عاعشياً، بياهم قياعات ميدانية، وحسب 
نفس التقارير انستخباراتية، اإل %15 من القتى لم عرب 

وأجانب أحداث تم استخدامهم كانتحاريل.
وقال بياٌل للحشاد بحساب »الفرات نياوز« إل »عمليات 
الخامس عرش من شادبال، تساتمر بزخمها الدساكري ما 
بل التقاد  وتثبيت الاقاط و تطهاري األرض من املتفجرات 
وجيوب عاعاش املتبقية، االصقالوية التاي ن يزال مركُزلا 
تحات مرمى ناريال قوات الحشاد، والتي شاهدت، الجمدة، 
تحرير أغلب املااطل املحيطة بها، عأب اليو ، عاارص الجهد 
الهااديس التابع لقوات الحشاد الشادبي، عاى تطهري لذه 
انحياء من املتفجارات والدبوات التي خلفها الددو الداعي 
يف تلك املااطل، كذا الحال يف مركز »البو شجل« ومااطل عدة 

تحررت عى عادات من بدء الدمليات ولغاية اآلل ».
ونارشت وزارة الداااع الدراقياة مقطاع ايدياو يظهر 
خااعق يساتخدمها عاارص تاظيم »عاعاش،« لفك الحصار 
الذي تفرضه القوات الدراقية حول مدياة الفلوجة والهروب 

ماها.
وقالات الدااع الدراقياة يف الفيديو: »تفقاد قائد القوات 
الربياة الفريال الركن ريااض جاالل توايل قاطاع الفرقة 
الثاماة، واطلع عى استبسال رجال الجيش الدراقي يف تدمري 

شابكة األنفاق، التاي كانت املجاميع اإلرلابية تساتخدمها 
يف محاولة لكارس طوق الحصار املفاروض عليها يف محيط 
مدياة الفلوجة، وبدد تدمري لذه الشابكة، جرت السايطرة 
عى أعاداع كبرية من األسالحة وأيثاً قتل أعاداع كبرية من 

اإلرلابيل«.

وأضاف البيال: »شادع الفريل الركن رياض جالل توايل 
عاى رضورة مواصلاة الجهاوع للتقاد  باتجاه اساتكمال 
خطاوات تحريار األرايض التي يحتلهاا التاظيام اإلرلابي، 
وأثاى أَيْثااً عى ثبات وجالزية القاوات األماية املرابطة يف 

قاطع الفرقة الثاماة. أعداع كبرية ماهم«.

إرهاب السعودية يصل إىل الهند 
  - متابعات

أورع موقُع مجلة “ذا عبلومات” تقريراً كشف ايه عن التمويِل 
السادوعي لجماعااٍت إجرامية يتام تدريبُها يف باكساتال لتافيذ 

لجمات يف الهاد. 
ويرسُع تقريُر املجلة، املهتمُة بسياسة الدول اآلسيوية، الدالقة 
بل ُكااالٍّ من الهاد والسادوعية وانرلااب املتفاقم يف نيوعلهي، 
بالتاوازي مع التمويال السادوعي املتزايد لجماعاات إجرامية يف 
الهاد. ولفت التقرير إىل السادي الهاادي الفدال للتصدي للقواعد 

انرلابية، التي تدترب الرياض واحدة من ألمها. 
وكشاف التقريُر عن تمويل سادوعي لجماعاات ارلابية يتم 
تدريبها يف باكساتال لتافيذ لجمات يف الهااد، ما عاع بايوعلدي 
للسادي ملساندة الرياض، عقب تخواها من التحالف الباكستاني 

السدوعي، الذي شّكل ازمة لدى نيوعلهي. 
وتدليقاً عى التحالف بل إساال  أباع والرياض، قال مساؤول 
لاادي، إنه “عاى الرغم من أل اململكة ن ترغاب يف أل ياظر إليها 
عاى أنها ماأوًى لإلرلابيال، اإنها غري مساتددة أَيْثااً إلزعاج 

باكساتال بتساليم املشاتبه بهم ملدراتها بصالتهم املبارشة مع 
استخبارات إسال  آباع”. 

باملقابل، وعى الرغم من وجوع عقبات، اإل السدوعية والهاد 
ة عقب ساري الهاد عى طريل الوصول إىل  يدتربال رشيكل، خاصَّ
ثالث أكرب مستهلك للافط ومع الامو الرسيع للطلب يف البالع، اإل 
الهاد لي واحدة من أساواق املاااسة للافط السدوعي، أضف إىل 
ذلك، اإل الرياض تسادى لتاويع انتاجهاا انقتصاعي بدد األزمة 

الافطية وعد  بقاء الافط اساس يمكاها انرتكاز عليه. 
وذّكار التقرير بما كشافت عااه وزيرة الخارجياة األمريكية 
ليالري كلياتول يف الدا  2010 ، حيث وقدت مذكرة تشري إىل أل 
الجهات املانحة السادوعية، لي “ألم مصادر لتمويل الجماعات 
اإلرلابياة عى مساتوى الدالم”. وأشاارت كلياتاول إىل التمويل 
السادوعي إىل جماعة مسؤولة عن لجمات عموية يف الهاد. تحت 

عاوال الهاد واململكة السدوعية ومكااحة انرلاب. 
وذكارت املجلة بهجماات “مومباي” اإلرلابية التي أسافرت 
عان مقتال ل16 شاخصاً، وقالات املجلاة: “عاى الرغام من أل 
مرتكبي تلقوا تدريباً يف باكساتال، اإل األموال جاءت من اململكة 

السدوعية”. 

�ضّبه دور حممد بن �ضلمان بالدور الذي لعبه 
جمال مبارك يف م�ضر قبل ثورة يناير 2011 

موقع أمريكي يتوقع ثورًة سعودية مرتقبة 
  - متابعات

نرش مدهد واشاطن للدراسات مقانً تحليلياً للكاتب حسل نجاح 
بدااوال »لل ثمة ثورٌة مرتقبٌة يف السادوعية؟«، ساّلط ايها الكاتُب 
الثاوَء عاى املشاهد السايايس للمملكاة الدربية السادوعية يف ظل 

الكبرية  الصالحياات 
يتمتاُع  باات  التاي 
الدهاد  ويل  ويل  بهاا 
محماد  السادوعي 
بان سالمال، مؤكداً 
التغياري  ريااَح  أل 
ن  باتجالها  قاعماة 
محالة )وربما يكول 
قريبااً،  مساتقبالً 
حتى وإل رآه البدض 

بديداً(. 
وقاارل الكاتب بل أوضاع مرص قبل اندنع ثورة 25 يااير 2011، 
والوضاع الحايل للسادوعية، حياث كال نفوذ نجال الرئيس املرصي 
األسابل جمال مبارك يتصاعد بشاكل نات يف إطار سيااريو توريث 
السالطة الذي كانت تساري علياه جمهوريات مرص، ساوريا، ليبيا، 

واليمن. 
وباملثال يرُصاُد الكاتُب الادوَر الحايل ملحمد بن سالمال الذي بات 
يطلال عليه لقب »سايد كل يشء« يف اململكة، مشارياً إىل أل الرياَض 
تسريُ عى عرب القالرة »عول أل تاتبه أو تكرتث لفشل جمال مبارك 
»سايد كل يشء« يف مرص الجمهورية، أو »أحمد عيل عبدالله صالح« 
يف الجمهورياة اليماية، أو »سايف اإلساال  القاذايف« يف الجمالريية 

الليبية«.



45 يوماً من 
الصرب والثبات! 

كلمــــــة 
أخـــــيرة 

حميد عاصم* 
بداَد 5ل يوماً من املشااَوراِت يف الكويت 
ونحن نبَحاُث عن وقف الددوال الظالم عى 
شادباا وأرضاا، ونبحُث عان راع الحصار 
الجاوي والاربي والبحاري املفاروض مان 
عول الدادوال، ونبحاُث عن حلاول جذرية 
للمشااكل واألزمات التي عصفت بالوطن، 
ونبحث عن حلول للحكم، وخاصة مؤسسة 

الرئاسة والحكومة.
5ل يوماً ونحان نبحث عن مخرج عاعل 
ونقاد  الرؤى والتصورات واملقرتحات التي 
مان شاأنها إنهاء الحارب الظاملاة، ونقد  
لتاازنت ونربئ ذممااا أما  الله واملجتمع، 
ولم ناغلل عى أنفسااا، بل إناا التقياا بكل 
من ندتقد أل لديه التماماً بالشاأل اليماى 
حتى ماع األعداء وألد الخصاو ، وتجاوزنا 

ُكّل التدقيدات والدقبات من أجل اليمن.
5ل يومااً ونحان نلتازُ  باكل ماا يتام 
انتفاق عليه ساواء يف الجلساات الدامة أَْو 
يف الجلساات عى مستوى رؤساء الواوع أَْو 
يف جلساات اللجال، واساتطداا بفثل الله 
وبالصرب والثبات تدريَة املرتزقة واثحهم 

أما  الدالم.
ويف املقابال وخاالل تلاك الفارتة وجدنا 
عد  التزا  الددو السدوعي وطريانه بما تم 
انتفااق عليه، واساتمر يف عدوانه وغاراته 
عى اليمن، وارتكاب الجرائم يف حل شادباا 
ولام يلتز  بإيقااف الدمليات بال لقد ازعاع 
رضاوًة يف األيا  األخرية وازعاع الحصار عى 
الشادب اليماي باراً وبحراً وجاواً وازعاَعت 
كميات األسلحة واملددات املرسلة للمرتزقة 

والدمالء الخونة.
أغلاب  يف  الزحاف  املرتزقاة  وحااول 
الجبهات ولم توقف محاونتهم يوماً واحداً 
ملحاولاة اخارتاق الجبهاات والتقاد  نحو 

تحقيل ألدااهم املشؤومة.
تلاك الزحوااات التي تصاّدى لها رجال 
الله من الجيش واللجال الشادبية واألحرار 
الرشااء من أبااء اليمن قاطبة، وبمساندة 
شادبية ماقطدة الاظري وبصارب وثبات لم 
يشاهده التأريخ من قبال يف أَية مدركة من 
املدارك، ادى مداِر سااة وشهرين وأسبوع 
وشدباا وجيشاا ولجاناا يتصدى للمرتزقة 
والدماالء والقاعدة وعاعاش وتحالف أكثر 
من عرشين عولاة، تلك الفرتة الطويلة التي 
قاو  ايها شادباا ُكّل أشاكال الغطرساة، 
ووطااه  عرضاه  عان  وعاااع  والحصاار 

وكرامته وعياه.
ولا لي بشاائر الارص الحاسم تلوح يف 
األُال والددوال لم يحقل شايئاً من ألدااه، 
لا لي الدول الداعمة للتحالف تبدأ تتربّأ من 
آل سدوع وتحملهم املسؤولية، لا لي أملانيا 
تقرر عد  بيع أسالحة آلل سادوع، ولا لو 
وزيُر خارجياة بريطانيا ياديل بترصيحات 
ضد الفار لااعي وحكومته، ولا لي األَُمم 
املتحادة تادرج السادوعية ومان مدهاا يف 
القائمة السوعاء عن قتل أطفال اليمن، ولا 
لاو الثابط األرعني املؤياد للمرتزقة يؤكد 

لزيمة التحالف.
ولاا لو وااُد الريااض يقباع يف ُغَرِاه 
ن يساتطيع املجاارات؛ ألل ُحَجَجاه والية 

والية والية.

*عضو الوفد الوطني، عضو األمانة 
العامة للتنظيم الوحدوي الناصري

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

ش���هر رمض���ان هو ش���هر القرآن ال���ذي هو أهم وأق���دس مصدر من 
خاله نكس���ب البصيرة والتقييم الصحيح والرؤي���ة الصحيحة لكل ما 

في الواقع من حولنا من أحداث ومواقف وتصرفات.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )132( انثال 6 يونيو 2016   املواال 1 رمثال 37ل1لا

حميد رزق  
قال مساؤوٌل يف الخارجياة األَمريكياة إل أَنَْصاار 
اللاه ليساوا حركاة »إْرَلاابياة« ويف مؤتمار صحفي 
أكاد ماسال مكااحاة اإلْرَلاااب يف وزارة الخارجياة 
األَمريكية جاساتل ساايبرييل أل »الونيات املتحدة ن 
تدترب الحوثيل ماظمة إْرَلاابية«.. وللتدليل عى لذه 

الترصيحات لااك الدديُد من الاقاط اإليثاحية: 
أونً: أَنَْصااار اللاه ن ياتظرول شاهاعًة من أحد ن 

سيما الونيات املتحدة األَمريكية.
ثانياً: املساألة ن تتدلل باوايا أَمريكا الحساة تجاه 
حقوق الشدوب الدربية واملسلمة وقوالا الحية بما يف 

ذلك أَنَْصاار الله.
ثالثاً: املساألة تتدلل بُهوية واكر وسالوك أَنَْصاار 
الله الذي يجدل من الصدوبة عى األَمريكال أَْو غريِلم 
الدثوَر عى ثغرات حقيقية تُساتَغلُّ إلعانتهم بديداً عن 

الكياد والكذب والتثخيم الذي تمارساه بدُض القوى 
املحلياة واإلْقليْمية مان خصو  أَنَْصااار الله ويدراه 

األَمريكال تماماً. 
رابدااً: ذلااب أَمرياكا لتصاياف أَنَْصااار الله يف 
قوائمها املزعومة »لإلْرَلااب« سايجدل من أَية خطوة 
يف لذه املرحلة سابباً لكشف األجادة األَمريكية بشكل 

مبكر. 
خامساً: أَمريكا ويف ضوء نتائج الددوال عى اليمن 
التي اشالت يف تحجيم أَنَْصاار الله وبالدكس حّولتهم 
إىل قوة شادبية شاديدة التماُساك مقابل بقية القوى 
الكرتونياة ن سايما املدعومة من الدادوال، بحيث لم 
يمكاهم الوقوف عاى أقدامهم برغم الدادوال الداملي 
الذي سااندلم عى مدى عاا  ونيّف.. نتائاج الددوال 
الساابقة جدلت األَمرياكال يرتيّثول يف قراءة املشاهد 
اليماي ويتداملول مده بحذر شاديد، ولذا من الدلاء 
األَمريكاي املداروف، وعلياه ن زال األَمريكاي يتأمال 

ويحلال مجريات الصموع اليماني ويساتخلص الدرب، 
ويف أوقاات نحقة قد يذلاب إىل تصاياف أَنَْصاار الله 
يف قوائمه يف الوقت الذي يراه مااساباً وبدد أل تفشال 

خطوات أخرى كانحتواء وغريلا.
ساعسااً: لم يوار األَمريكيول ُكلَّ الوسائل ملحاربة 
أَنَْصااار الله والقثاء عليهم بادءاً من ضغوطهم عى 
الاظا  الساابل لشن الحروب السات وصونً إىل الداع 
بآل سادوع وبقية األعراب لشان الددوال الداملي الذي 
كال لدااه األسااُس القثاَء عى أَنَْصااار الله. أَي أل 
األَمريكاي عادما أعلن عاد  قااعته باال أَنَْصاار الله 
حركاة ضمان الجماعاات املوصوماة باإلْرَلاااب ن 
يدااي أنه أعطالم جميلًة أَْو قاّد  لهم مكرمة اهو يف 

الحقيقة لم يوار جهداً لتحقيل ألدااه السابقة.
ساابداً: يادرك األَمرياكال أل خطوة مثال تلك لن 
تثياف لاه شايئاً يف حرباه عاى الشادب اليماي ويف 
طليدتاه أَنَْصاار الله وإنما ساتكول أَي خطوة يف لذا 

انتجاه سابباً يف مزيد من انلتفااف حولهم وباملقابل 
تدرياة أعوات الدادوال وماا يسامى برشعياة املافى 

وأحزاب الفااعق برتكيا وعول الخليج.
ثامااً: يف لذه املرحلة يحرص األَمريكي بشكل غري 
مباارش عى تثليل مجتمدات عربية ذات لول مذلبي 
مغاير عربَ وسائل إْعااَل  وأبواق مدرواة تدمُل بشكل 
مادروس عى الحدياث عما يدتربونه التقااء يف أجادة 
محارباة التكفرييل بل أَمرياكا وأَنَْصاار الله، واألمر 
اياه مغاَلطاٌة وتثليال، اأَمرياكا وإل كال تحرَُّكهاا 
عائمااً تحت شادار محاربة اإلْرَلاااب إّن أنها الراعية 
الحقيقية لجماعاات عاعش والقاعدة بشاكل مبارش 
كما جرى يف أاغانستال سابقاً ويف اليمن تدعم أَمريكا 
تلك الجماعات بمسمى مقاومة أَْو بشكل غري مبارش؛ 
كول أَمريكا تشاكل املظلة الراعية للاظا  السادوعي 

وسلوكه يف نرش التكفري والتطرف يف الدالم.
والبقية تتبع إل شاء الله.

حميد رزق
شيٌء عن السياسة اأَلمريكية

»االعتصام« بشهر الصيام.. عدٌد جديٌد
بُحالَّااٍة بهياٍة وثاوٍب قشايٍب متمياز، صادر الددُع الحااعي عرش مان مجلة 

)انعتصا ( الصاعرة عن رابطة علماء اليمن.. 
عادٌع ثريرٌّ باملدلومة البحثية وحااٌل باملوضوعات القيّمة.. َضامَّ بل عاتَيه ِمَلفاً 
عن رمثال، حَمَل عاواَل »شاهر التكاال انجتماعي، وِمَلاافاً آخَر حول الددوال، 

وطرح قثايا اكريًة وإجاباٍت عن تساؤنٍت قفهية، وتااونت عياية مرعيّة.
»انعتصااُ « يف إصداره الحاعي عرش حوى حااواراً مساتفيثاً َغاَص يف عديٍد 
واارٍي من األاكار واألطروحاات التي تُااداى بالقثايا غارِي املطروقة يف مدظمها 
ااة املسلمة، مع الدالمة املجتهد/ محمد بن يحيى الجايد.  والتي تهم اليمن واألُمَّ


