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طريان العدوان وق�صاوة املرتزقة اأف�صد احلياة فيها

مديرية صرواح بمأرب.. الصخرة التي تحطمت عليها آمال الغزاة

األجهزة األمنية واللجان يضبطون خليًة إرهابيًة متوّرطة بجرائم اغتياالت يف محافظة الحديدة

  -  أحمد داوود:
تتساَقُط قذائُف املرتزقة يومياً عىل ُقَرى 
ومناطل مديرياة رصواح بمحاخظة مأرب، 
حاليااً ال صوت يدلاو خوق أصاوات املداخع 
والصواريخ وغاارات الطريال التي تحيل ُكّل 

يشء إىل اليراب.
لوحدلا مديرياة رصواح تلقت أكثر من 
8 آالف غاارة عاىل مادى أكثر مان عا  من 
الدادوال السادوعي األمريكاي عاىل بالعنا، 
وعان طريقها حاول الغزاة واملرتزقة الدبور 
إىل مديرياة خاوالل الطيال مروراً بسانحال 
ومان ثام الوصاول إىل الداصماة صندااء، 
حيث كال الغزاة يبحثول عن أساهل الطرق 
لتحقيال انتصاار رسياع لتحالاف الددوال 
وإعااعة األماور إىل نصابها إىل ماا قبل ثورة 
21 سبتمرب، لكن ما حدث أل أبطال الجيش 
واللجال الشادبية وقفاوا للغازاة باملرصاع 

وأعاقوا تقدمهم وأخشلوا ُكّل ميططاتهم.
وال يكاع يُمارُّ ياوٌ  واحٌد عول أل يحاول 
الغازاة إياالَ  رصواح عان طريال الغارات 
والقذائاف وصوارياخ الكاتيوشايا وقذائف 
املدخدياة، حتاى تحولات مناازل املواطنني 
ومزارعهام ومحالهام التجارياة وكل يشء 
خيهاا إىل خاراب، وتوقفات الحيااة تمامااً 
تارك  إىل  املواطناول  واضطار  رصواح  يف 
منازلهم والنازوح إىل أماكن كثرية لرباً من 

املواجهات.
ويقاول الشايخ محمد طديماال رئيل 
لجناة تثبيات وقاف إْطاااَلق الناار وأبارز 
إل  باملنطقاة:  االجتماعياة  الشايصيات 
رصواح تأتي بدد صدادة مبارشة من حيث 
حجم الغاارات وتكثياف الهجماات عليها، 
خالغازاة لام يرحماوا رصواح ولام يرحموا 
سااكنيها، وحاولوا بشتى الطرق والوسائل 
كانات  لكنهاا  واملارور،  عليهاا  السايطرة 

الصيرة التي تحطمت عليها آمال الغزاة.

يف  أملااً  األكثار  اإلنَْسااني لاو  الجاناُب 
رصواح، خألايل املنطقة يتمنول من وسائل 
َه إىل  اإلعاال  ومن املنظماات الدولياة التوجُّ
رصواح لالطاالع عىل اليساائر وما حل بها 
من خراب وعمار وكشاف الوجاه الحقيقي 
للددوال الذي يراعي حرمة ليشء وعمروا ُكّل 

يشء أمامه. 
ويمياف الشايخ طديماال يف حديثه لا 
»صادى املسارية« أل أبرز املناطال املحيطة 
بارواح باتات يف خاط الناار، وجبهاات 
ُكّل  املرتزقاة  يساتيد   حياث  مشاتدلة، 
إْمَكاناتهام لتحويل املنطقة إىل خولة بركال 

ومنطقة غري آللة للحياة.
وخاالل أكثار من عاا  ارتكاب الددوال 
أبشاع الجرائام بحل املواطناني يف رصواح، 
خفاي مثل لذه األيا  من شاهِر رممال من 
الدا  املايض ارتكَب طريال الددوال السدوي 
األمريكاي مجزرًة بمديرياة رصواح بمأرب 
بحال أرسة املواطان محمد عبداللاه ِحداب 

نجام عنها استشاهاُع 5  من أخاراع أرسته، 
ما بني نسااء وأطفال، خيما ُجرح من تبقى 

منهم.
وبداد أل عّمر الدادوال منزَلاه برواح 
وقتال عادعاً من أخاراع أرسته قارر املواطن 
محماد حاداب النازوح ماع مان تبّقى من 
أرستاه إىل الداصماة صنداء، ليساتقرَّ بهم 

الحال يف لذا املنزل املتواضع.
وبألام شاديد وحرقة مواطن خقاد عدعاً 
من أطفاله ونساائه بفدل غاارات الددوال 
الغاشام، إال أناه ال يازاُل يبداُث برساائل 
الصموع ومواصلة البذل والدطاء والتمحية 

والفداء.
يشاُر إىل ألَّ لذه ليست إال جريمة واحدة 
تمااُف إىل ساجل جرائم اإلبااعة الجماعية 
التي عأب عاىل ارتكابها الددوال السادوعي 
األمريكاي بحل أبناء الشادب اليمني يف ظل 

صمٍت عاملي مطبل. 

  -  الحديدة:
تمّكن�ت األجه�زُة األمني�ة يف محافظ�ة 
الحدي�دة بالتع�اون م�ع اللجان الش�عبية، 
يوم الثالثاء، من إلق�اء القبض عىل عنارَص 
منتمي�ٍة لخاليا تابعة للقاع�دة ومتورطة يف 
ارتكاب جملة من جرائم االغتياالت، إضافة 
 )TNT(�إىل ضبط كمي�ات كبرية من مادة ال

يف مزرعة بوادي زبيد.
وبث�ت قن�اة املس�رية تقري�راً أوضح�ت 
في�ه أنه تم إلقاُء القب�ض عىل مجموعة من 
األف�راد املنتم�ن للقاع�دة يف مديريتي زبيد 
وبيت الفقي�ه يف منطقة الج�اح بعد عملية 
رص�د ومتابع�ة س�بقت عملي�َة املداهم�ة 
لوكره�م اإلجرامي يف إحدى املزارع بمنطقة 

املستأجرة من قبل التنظيم يف وادي زبيد.
وأش�ارت القن�اة إىل أن الخلي�َة يقوُده�ا 
املدع�و أبو حط�اب الحديدي وأن�س البحر، 
وه�ي متهم�ة باغتي�ال الناش�ط س�ليمان 

الغزايل وغريه من النشطاء.

واع�رف عنارُص الخلي�ة أن مدينة عدن 
أصبح�ت وكراً آمناً له�ذه األدوات وقياداتها 
ومنطلق�اً لجرائمه�م يف مختل�ف األماك�ن 
بع�د أن ضاق�ت عليه�م محافظ�ة الحديدة 
أم�ام اليقظة األمنية الكب�رية ألجهزة األمن 

واللجان الشعبية.
وكش�ف املدعو هاش�م أحم�د آدم رشيف 
وش�قيقه عبدالل�ه وهم�ا م�ن بي�ت الفقيه 
منطقة الجاح عن طرق استقطاب املغّرر بهم 

وأماك�ن تأهليهم وتدريبه�م وتلقيهم األموال 
واألوامر لرصد األهداف وارتكاب الجرائم بحق 

املواطنن من قبل قيادات يف القاعدة.
وأش�ار إىل أن قي�اداِت القاع�دة أحُده�م 
فارٌّ م�ن وجه العدالة واآلخ�ر لقي مرصَعه 
عىل أيدي الجيش واللجان الش�عبية يف وقت 

سابق وهو املدعو أبو جابر أحمد العتيبي.
وأم�ام ه�ذا اإلنج�از وم�ن خ�الل إلقاء 
القبض عىل هؤالء العنارص حديثي االنتماء 

للقاع�دة تنعكس حقيقة الفش�ل واإلخفاق 
املالزم للمرتزقة وقوى الغزو واالحتالل عىل 

حد سواء.
وال ت�كاد تمر أيام يف محافظ�ة الحديدة 
القاع�دة  الع�دوان م�ن  أدوات  إال ويتلق�ى 
وأخواتها رضبات استباقية تحبط خططهم 
ومش�اريعهم اإلجرامي�ة الهادفة إىل زعزعة 
األمن واالستقرار وتوس�ع من دائرة الفشل 

واإلخفاق السعودي يف البلد.

جرائم العدوان تتوا�صُل يف حمافظات اجلمهورية

إستشهاد امرأة وطفلها وإصابة 3 آخرين يف قصف ملرتزقة العدوان على منزل مواطن بمحافظة الجوف
  -  خاص:

واصال طرياُل الدادوال السادوعي األمريكاي ومرتزقته 
خارَق وقف إْطااَلق النار يف عدع مان محاخظات الجمهورية 

خالل األيا  املاضية. 
واستشاهد مواطناال وأصيب ثالثة آخارول، األربداء، يف 
قصف ملرتزقة الددوال عىل منازل املواطنني بمنطقة املحزا  

بمديرية املتول محاخظة الجوف.
وقالات مصاعر محلية باملحاخظة إل املرتزقة اساتهدخوا 
بقذيفة لااول منزل املواطن صالح مقبال قصيلة بمنطقة 
املحازا ، مما أعى إىل استشاهاع امرأة وطفلها وإصابة ثالثة 

أطفال آخرين وإلحاق أرضار بالغة باملنزل.
وأوضح املصدُر أل مرتزقة الددوال شانوا قصفاً مدخدياً 

مكثفاً عىل منازل ومزارع املواطنني باملديرية.
وتأتي لذه الجريمة بالتزاُمان مع تحليل مكثف لطريال 
الددوال عاىل محاخظة الجوف وعدٍع مان املحاخظات، حيث 
شان طريال الددوال غاارة عىل منطقة الهيجاة باملصلوب، 
وأخرى عىل مديرية الغيل، كما شن طريال الددوال السدوعي 
األمريكي يو  الثالثااء غارتني عىل منطقة ليالل بمحاخظة 

مأرب 
وحّلل طريال الددوال بشاكل مكثف يف ساماء محاخظة 
مأرب، واساتهدف بسات غاارات مدداٍت زراعياًة يف مديرية 
رصواح، خيما اساتهدف املرتزقة بالقصف الصاروخي عدعاً 

من املناطل يف املديرية.
أماا يف محاخظاة تداز خقاد اساتهدف مرتزقاة الددوال 
باألسالحة الثقيلاة منطقتَاي الشابكة والغااوي بمديرياة 

الوازعياة، كما اساتهدخوا بالقصاف الصاروخاي واملدخدي 
منطقاة  واملتوساطة  الثقيلاة  وباألسالحة  ذبااب  مديناة 

الجحملية.
ويف تداز أيماً أقد  مرتزقة الدادوال عىل نهب محتويات 
إعارة الصحة املدرسية بمديرية القالرة، يف الوقت الذي حّلل 

خيه طريال الددوال يف سماء املحاخظة.
وعااوع مرتزقة الدادوال يف مديرية نهم محاخظة صنداء 
اساتهداَف مناطل بني بارق ومبدعاة وواعي ملح بالقصف 
الصاروخاي بالتزامن ماع تحليل لطريال الددوال يف ساماء 

املحاخظة.
وأشاار املصادر إىل أل طارياَل الدادوال واصال التحليل 
بكثاخاة يف ساماء الداصماة ومحاخظاات صندااء وصددة 

ومأرب والجوف وتدز وحجة وعمرال ومديرية نهم.

وزير اخلارجية الإماراتي: مهمة جنودنا يف اليمن انتهت

اإلمارات: إعالن هزيمة وانسحاب 
أقارت اإلماراُت مجادعاً بهزيمتهاا باليمن 
وأعلنت عن طريل وزير خارجيتها أل مهمتها 
باليمان قد انتهت وساط عجزلاا عن تحقيل 
أي يشء يف اليمان وتنامي رصاع االجندة بينها 

وبني السدوعية.
أناور  اإلماراتاي  اليارجياة  وزيار  وقاال 
قرقاش إل »مهمة جنوع بالعه قد انتهت عملياً 

يف اليمن«.
 وأشاار إىل أل بالعه تجري عىل لذا الصديد 

يف الوقت الرالن.
يأتاي ذلاك تزامناً مع ساقوط أو اساقاط 
ثالث طائارات إماراتية يف عدل خاالل اليومني 

املاضيني، حيث تشاري املدلومات إىل أل السادوعية تقف وراء عمليات إسقاط 
الطائرات اإلماراتية بتزويدلا للقاعدة بأسلحة نوعية.

وقاد أكادت املصااعر أل القاعدة حصلت عاىل صواريخ حرارياة من قبل 
السادوعية ولام تساتبدد املصااعر ال املروحيتاني التاي اعرتخات اإلماارات 
بسقوطهما جرى اساقاطهما بتلك الصواريخ خصوصاً أل اإلعالل اإلماراتي 
لم يكشاف عن األساباب ولم يوضح حتى إذا كانت الطائرتال ساقطتا بيلل 

خني كما جرت الداعة.

إستشهاد مواطَنني وإصابة 6 آخرين 
يف انفجار قنابل عنقودية يف 

محافظتي صعدة وتعز
  -  تعز:

استشاهد طفٌل وأصيب آخار، إثر انفجاار قنبلة عنقوعية مان ميلفات 
الددوال السدوعي األمريكي الغاشم يف مديرية كتاف بمحاخظة صددة.

وقال مصدٌر أمني باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إل الطفل حاشد 
نارص محمد مسفر ثدلة 12 عاماً استشهد وأصيب أخاه بجروح بليغة جراء 

انفجار قنبلة عنقوعية من ميلفات الددوال يف منطقة الصوح باملديرية.
وأشار املصدر إىل أل طريال الددوال تدمد قصف مديريات محاخظة صددة 
بالقنابل الدنقوعية املحرمة عولياً.. الختاً إىل أل تلك القنابل أعَّت إىل استشاهاع 

وجرح عرشات املواطنني خصوصاً من النساء واألطفال.
ويف الساياق ذاته استشهد مواطن وأصيب 5 آخرول، بينهم أطفال ونساء 

بمحاخظة تدز يف انفجار قنبلة عنقوعية من ميلفات الددوال.
وكال قد استشاهد وأصيب عرشاُت املواطنني جراء انفجاِر قنابل وذخائر 
عنقوعية، حيث ألقى الددواُل السادوعي األمريكي مئاات القنابل الدنقوعية 

عىل عدع من املحاخظات اليمنية من بينها الداصمة صنداء.

بقية من الصفحة األخرية
خمسون يوماً يف الكويت!

نورالدين الشريف 
واملؤسسات الدسكرية يف ُكّل أنحاء البالع، ولجنة ضمانات ومتابدة 
ملا سايتم االتفاق عليه، وقد أثرى الوخاد الوطني النقاط األربع بالكثري 
من األخاكار واملقرتحات الدملية، باإلَضاَخة إىل التأكيد عىل خك الحصار 
املفروض عىل الشادب اليمني وأموال التجار املحتجزة، وغريلا بشكل 
مساتفيض، وإىل اليو  الواحد بدد اليمساني ال تقد  يف خطوة واحدة 

تُذكر. 
املفرتَُض بدد األخذ والرع أل عىل املبدوث األَُمامي ولد الشايخ حر 
نقاط االتفاق واالختالف والبناء عليها، لكن ولد الشيخ يأخذ من الوخد 

الوطني، واليو  الثاني يديدك إىل نفل املربع األول ولكذا يومياً. 
 ولاد الشايخ ييرج يوميااً عىل اإلعاال  يكذب عىل النااس ويكتب 
وياّرح: نقرتب مان الحل، تقدمنا، عملنا، يزاياد حتى بملف األرسى 
وقاد  عدة وعوع بأل ملاف األرسى قريب للحل وأل لنااك انجازاً قبل 
رمصاال، ولو يدرف أل الكثري من األرسى لدى السادوعية واإلَماَرات، 
ويدلام بأل مرتزقاة الرياض ال قرار لهام وليل لهم تواُصاٌل بامليدال 
وتبيارت وعوعه، خحواُر خمساني يومااً لم يطلل أسارياً واحداً، _رغم 
تقديام الوخد الوطني الدديد من املقرتحات واليطوات الدملية_ خكيف 

سينجز حالً للقمايا االساسية والرئيسية؟
ولد الشايخ يتدمد املماطلة والتتويه وترحيل القمايا وعد  الجدية 

يف النقاش، وإيها  الرأي الدا  أل النقاشات تتقد  خطوات. 
وعلياه: ليكن الشادب أَْكثََر حاذراً ويقظًة، ولمة، ولندازز عوامَل 
الصماوع والَوحدة التي لزمت الددو، َونثل بالله املدبّر ملك الساماوات 
واألَْرض، مان إلياه يرجع األمار كله، القاوي الدزيز قالار الجبارين، 

خالشدُب املظلو  املجالد لو املنتُر بالتأكيد. 
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  -  الكويت:
طاَلاَب الوخاُد الوطناي بدمِل خطاوات رسيدة 
لرخع مدانااة أبنااء مدينة عدل وتوخاري اليدمات 
ااة الكهرباء، وذلك يف  األساساية للمواطنني وَخاصَّ
جلساة املفاوضات املبارشة يف قر بيال بالكويت، 
أمل األربداء، وبحمور املبدوث األممي إساماعيل 

ولد الشيخ.
ويف الجلساة عارّب الوخد الوطني عان احتجاجه 
الشاديد عىل مجازرة الجوف املروعة التاي ارتُكبت 
بمديرية املتول جراء استهداف منزل املواطن صالح 

قصيلة األرحبي، وراح ضحيتها نساء وأطفال.
وقد استمرت املشااوراُت الساعية للتوصل لحل 
سيايس، حيث شهدت الجلسة أمل نقاشاٍت حول 
القمايا املطروحة يف املشاورات واملتدلقة باملرحلة 

االنتقالية والسالطة التنفيذية ملؤسساة الرئاساة 
والحكوماة التواخقية وتشاكيل اللجنة الدساكرية 
الدساكرية  اللجناة  اختياار  ومداياري  واألمنياة، 

واألمنية.
كماا عقادت لجناة األرسى واملدتقلني جلساًة 
مشارتكة بحمور مندوب األمم املتحدة، وشاهدت 
تقديام الوخد الوطني ملقرتح جديد يف تدبرٍي منه عن 

ارصاره عىل التقد  يف امللف اإلنَْسااني.

ويقاي املقارتَُح بتشاكيل لجنة مان الطرخني 
ومان األمام املتحادة لزياارة ساجول ومدتقاالت 
الطرخني لالطمئنال عىل حالة األرسى واملدتقلني.

ونقلات وكالاة سابأ الرسامية عان مصادٍر يف 
الجلساة أل وخاد الريااض تارّعع يف املواخقاة عاىل 

املقرتح وطلب ُمهلًة إىل يو  الغد.
وخاالل الجلساة انتقد الوخاد الوطني وبشادة 
ماا يتدرض لاه األرسى من تدذيب وممارساات ال 

ااًة يف محاخظتي ماأرب والمال،  إنَْسااانية َخاصَّ
وكذلك املماطلة املتدمدة من قبل وخد الرياض وعد  

W.التزامه بأية خطوة تم االتفاق عليها مسبقا
َب املبدوث األممي إساماعيل ولد  من جانبه رحَّ
ان توّرطاوا مع  الشايخ باإلخاراج عان األرسى ممَّ
الدادوال وعدعلام 187 بواقاع 130 ممن تورطوا 
ماع الددوال مان محاخظاة إب و57 من محاخظة 

عمرال.

الوفد الوطني يطالب برفع معاناة اأبناء عدن ويحتجُّ على جمزرة العدوان مبحافظة اجلوف

مفاوضات الكويت تواصل نقاشات املرحلة االنتقالية يف قضية مؤّسسة الرئاسة وتشكيل حكومة توافقية 

ك�صروا زحفاً جديداً على هيالن:

أبطال الجيش واللجان يدمرون 
مدرعة لعمالء العدوان ومقتل 

طاقمها من املرتزقة بمأرب
  -  مأرب:

لقي عدٌع من مرتزقة الددوال السادوعي األمريكي مرَعهم جراء 
تدمري الجيش واللجال الشادبية مدرعة تابدة لهم أسافل جبل ليالل 

بمديرية رصواح بمحاخظة مأرب. 
وأوضاح مصدر عساكري أل القوة الصاروخية اساتهدخت مدرعًة 
للمرتزقاة حاولات التقد  باتجااه مواقاع الجيش واللجال الشادبية 
بصاروخ موجه، ما أعى إىل مقتِل عدع من املرتزقة كانوا عىل متنها. 

=++++

إغتياُل شيخ سلفي برصاص 
مسلحني يف جعار بمحافظة أبني

  -  متابعات:
إغتاال مسالحول مجهولاول، مسااء أمال األول، أحد املشاايخ 
السلفيني بمحاخظة أبني التي تشهد تنامياً لنفوذ الجماعات التكفريية.
وقاال مصادر محيل إل الشايخ السالفي ياارس الحموماي اغتيل 
برصاص مسالحني يساتقلول عراجة نارياة ولو يساري بالُقرب من 

منزله بمديرية جدار.
وتشاهد محاخظة أبني واملحاخظات الجنوبية األخرى خوىض أمنيًة 
عارمة منذ احتاللها من قبل قوات الددوال والغزو السدوعي األمريكي 

يف منتصف يوليو من الدا  املايض.

حرُب �صوارع بني مرتزقة العدوان يف تعز
إصابة املدعو عماد سرحان ومصرع 7 من مرافقيه يف اشتباكات بني 

كتائب أبي العباس وفصائل تابعة لإلْصاَلح
  -  تعز:

بلغ الراُع باني خصائل املرتزقة املوالني 
للددوال السادوعي األمريكي عاىل بالعنا يف 
محاخظة تداز ذروتَه خالل األياا  املاضية، 
حيث عارت اشتباكاٌت مسلحة بني مسلحي 
حماوع املياليف وكتائب أباي الدباس خلفت 

عدعاً من القتىل والجرحى.
»صادى  لاا  محلياة  مصااعر  وقالات 
املسارية« إل سابب االشاتباكات املسالحة 
بني لاذه األطراف لو خالخهام عىل األموال 
التاي تأتيهام من السادوعية وعاىل خلفية 
الاراع اليفي باني اإلمارات والسادوعية، 
حيث ترخاض اإلمارات ععم جماعة اإلخوال 

املسلمني »اإلْصاَلح«.
وتجادعت املواجهاات املسالحة اليومني 
اإلْصااَلح  لحازب  تيااراٍت  باني  املاضياني 
اإلماارات  وأخارى سالفية مدعوماة مان 
عاخال مدينة تدز، اندلدات مواجهات أخرى 
مشاابهة بني تيارات محساوبة عىل تحالف 
الددوال السادوعي يف مدينة الرتباة التابدة 

للمحاخظة، سقط خيها قتىل وجرحى.
ااة لاا »صادى  وقالات مصااعر َخاصَّ
املسارية« إل املدعاو عمااع رسحاال أصيب 
يف االشاتباكات، كماا لقاي 7 مان مراخقيه 
مَصاِرَعهم إثر اشاتباكات ماع خصائل أبي 

الدباس.
وبحساب املصاعر خاإل كتائاب »ُحَماِة 
الدقيادة« التاي يقوُعلاا القياعي السالفي 
عاعل خارع املدروف با»أبي الدباس« والذي 
يسادى إىل إعالل تدز إمارة سلفية جهاعية، 

سايطرت مطلاع األسابوع الجااري عاىل 
شاارع جمال وساط املدينة بدد اشتباكات 
اساتمرت لسااعات ماع مسالحني موالني 
لحازب »اإلْصااَلح« يتبداول حموع ساديد 
امليااليف الفار يف تركيا، حيث اساتيدموا يف 

االشتباكات أسالحًة خفيفة ومتوسطة، إال 
أل »كتائاب أباي الدباس« تمكناوا من طرع 
مسالحي »اإلْصاَلح« إىل شارع جمال قبل أل 

ينترشوا خيه.
لام  املواجهااِت  أل  املصااعر  وأضاخات 

تتوقف عناد لذا الحد، بل اندلدت مواجهات 
مسلحة أواخر األسبوع املايض، بني حراسة 
قّوات شاارع جمال وبني مساّلحني آخرين، 
ماا أّعى إىل مقتِل عدع من مساّلحي املرتزقة 
املوالاني للريااض، يف منطقاة بري باشاا يف 

محاخظة تدز.
وقبل املواجهات تباعل املرتزقة االتهامات 
يف ما بينهم عىل خلفية االستحقاقات املالية 
للجرحى املصابني يف صفوف املرتزقة، حيث 
تتجالال حكوماة لاعي يف الريااض تقديَم 
الداالج الالز  لهم، ما عخاع املياليف للذلاب 
إىل تركيا مساتنجداً بحازب الددالة والتنمية 
الرتكي، بداد أل أخفل يف الحصول عىل ععم 

من الرياض.
ويارى مراقباول أل توقف االشاتباكات 
عاخال مدينة تداز باات مساتحيالً، إذ أنها 
تشهد مواجهاٍت شبَه يومية بني الجماعات 
املتطرخة التي تتنازع النفوذ، حيث يتباعلول 
القصاف املدخدي الذي يكول ضحيته الدديد 

من املدنيني.
وتجدعت املواجهات املسلحة بني املرتزقة 
يف تدز يف منطقة الرتبة يف محاخظة تدز أعَّت 
إىل ساقوط قتىل وجرحى من الجانبني، من 

عول وجوع إحصائية عقيقة باألعداع.
وسااعت حالٌة من اليوف بني املواطنني 
سابّبت إغاالَق عادع مان املحااّل التجارية 
يف املديناة. ووخقااً للمصااعر املحلياة خقاد 
اساتهدف مجهولول عربة مدّرعًة متمركزة 
عند بوابة املجمع الحكومي يف الرتبة بقذيفة 
»آر باي جي«، من عول إشاارة إىل وجوع أية 

خسائر برشية.

مسرياٌت غاضبة يف عدن ضد حكومة هادي 
وناشطون يطالبون بحل حزب اإلْصاَلح

  -  عدن:
خرجت مسااَء أمال األربداء مساريٌة غاضباٌة يف محاخظاة عدل ضد 
»حكوماة لاعي«؛ وللتنديد باساتمرار انقطاع التياار الكهربائي يف املدينة 

الساحلية واختدال األزمات يف املشتقات النفطية.
وانطلقت املسارية التي ُرخدت خيها الشداراُت املطالبة برتحيل “حكومة 

لاعي”، إىل مقر إقامة الحكومة يف قر املداشيل بمدينة كريرت بددل.
وأحرق املشاركول يف املسرية عدعاً من الصور ألحمد عبيد بن عغر والفار 
عيل محسن األحمر وعدٍع من وزراء حكومته؛ تدبرياً عن غمبهم ورخمهم 

بقاَء الحكومة.
وأكد ناشاطول يف محاخظة عدل أل املشااركني يف املسارية خرجوا ضد 
خسااع “حكومة لاعي ورئيساها أحماد عبيد بن عغر”، وستساتمر حتى 

إخراج الحكومة من عدل، حسب ناشطني جنوبيني.
وكال عادٌع من الناشاطني يف محاخظاة عدل أطلقوا يف ثاني أيا  شاهر 
رمماال ععوات للتظالر ضد حكومة لاعي برئاساة أحماد عبيد بن عغر 
لرتعي األوضاع املديشية وانقطاع الكهرباء واملشتقات النفطية وغريلا من 

اليدمات األساسية منذ وصولها إىل املحاخظة.
إىل ذلك طالب نشاطاء وإعالميول جنوبيول مان القوى األمنية يف عدل 
وبقياة محاخظات الجنوب بالقيا  بإغالق مقار حزب اإلْصاَلح والجمديات 
املرتبطة خيه، ُخُصْوصاً بدد انكشااف حقيقة نشااط الحزب املتواطئ مع 

اإلْرَلاابيني وإيواء مقار الحزب لقياعات تمثّل لذا التواطؤ.
وبحساب موقع »عادل الغد« خاإل لذه الدعاواِت جاءت بداد الدملية 
األمنية التي نّفذتها قوة النيبة الحرضمية اليميل املايض يف مدينة املكال، 
حني عالمت مقر املكتب التنفيذي لحزب اإلْصاَلح لتدتقل قياعاٍت تتيذ من 
املكتب مقراً للتواطؤ مع الجماعات اإلْرَلاابية والتنسيل مدها وععمها.

اإلعالماي صالاح منر بن عيل رئيال تحرير موقع املشاهد الجنوبي 
اعتارب إغاالَق مقرات حزب اإلْصااَلح خطاوًة يف االتجاه الصحياح وقال يف 
مداخلة له: باعتقاعي أل إغالق مقرات حزب اإلْصاَلح يف الجنوب يدد خطوة 
يف االتجاه الصحيح، مع أنها أتات متأخرًة، خالجنوبيول منذ أعوا  ينبذول 
لاذا الحزب، كما أل خطوة كهذه ساتقلص من األَْعَماال اإلْرَلاابية إىل حدٍّ 
كبري، خما شاهده الجنوب خالل األشهر السابقة من أَْعَمال إْرَلاابية أثبتت 
األعلة أل من يقف وراءلا حزب اإلْصاَلح آخرلا التفجري بمجندي مدساكر 

بدر خقد كشفت املدلومات أل االنتحاري عمواً يف حزب اإلْصاَلح.

رئيس اللجنة الثورية: قوات األمن املركزي كانت وستظل الحجَر 
الصلبة التي تتحطم عليها كافة املؤامرات

  -  صنعاء:
أشااع األُخ محمد عيل الحوثي رئيُل 
بالتمحياات  الدلياا  الثورياة  اللجناة 
واملالحم البطولية التي يساّطُرلا أبطاُل 
قاوات األمان املركازي جنبااً إىل جناب 
ماع أبطاال الجياش واللجال الشادبية 
يف مواجهاة الدادوال ومرتزقتاه وحفظ 
األمان واالساتقرار. ولنّأ رئياُل اللجنة 
الثورياة الدليا، خاالل مشااركته أمل 
قياعة وضباط قوات األمن املركزي مأعبة 
اإلخطار، كاخة منتسبي املؤسسة األمنية 

بالشهر الكريم.
يف  وتمحياتهام  صموعلام  وثّمان 
مواجهة الددوال ومرتزقته الذين ارتهنوا 
لليارج لتدمري اليمن وأمنه واساتقراره 
إال أناه صمد وانتر رغام ما تدرض له 
من عادوال وقصف ملقدراتاه خالل أكثر 

من عا  من الددوال الغاشم.
وأشار رئيُل اللجنة الثورية الدليا إىل 
أل قواِت األمان املركزي كانت وساتظلُّ 
الحجار الصلبة الذي تتحطم عليها كاخة 
املؤامرات والدسائل الساعية إىل زعزعة 
أمان اليمان واساتقراره.. مرتّحمااً عىل 
أرواح شاهداء قوات األمن الذين سقطوا 
يف مياعيان الارشف والبطولاة وضّحاوا 
بأرواحهم خداء لليمن وأمنه واساتقراره 

والذوع عنه.
وأّكد أل اللجنة الثورية الدليا ستدمل 

عاىل مّد لذه القوة بكل متطلبات عملها 
وإعاعتها إىل جالزيتها األوىل.

ووّجه رئيال اللجنة الثورياة الدليا 
اة  بإعاعة تسامية قاوات األمان الَياصَّ
إىل أسامها السابل قوات األمن املركزي.. 
كماا وّجاه بدعم قاوات األمان املركزي 

بمبلغ مليار ريال.

وععا منتسبي قوات األمن املركزي إىل 
مواَصلة عورلم البطاويل يف حفظ األمن 
واالساتقرار والساكينة الداماة للوطن 
واملواطن بنفل الزخام والروح املدنوية 

الدالية املدهوعة خيهم.
حارض مأعبة اإلخطاار مدياُر مكتب 
رئاسة الجمهورية محموع الجنيد ووزير 

الداخلية اللواء جالل الرويشال واملفتش 
الدا  اللواء عمر بن حليل ووكيل وزارة 
الداخلية لقطاع املاوارع البرشية واملاعية 
اللواء محماد الرشيف وقائد قاوات األمن 
املركزي الدميد عبدالرزاق املروني ومدير 
عاا  الشائول املالياة بالاوزارة الدمياد 

محمد مارش.



اليميل 16 يونيو 2016   املواخل 11 رممال 37ل1لا     الددع )135(4 تقارير

املكونات واألحزاُب اليمنية تواجه مخططات إْفَشال املفاوضات وفرض الحلول بموقف موّحد 
 الشعب لن يقبل بأي حل غير توافقي ال يحقق إرادته في رفض الوصاية وأدواتها

 أي قرار دولي ينحاز للطرف اآلخر يفّرض حلوالً معدة سلفًا قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار
 صمُت اأُلَمـم المتحدة ومجلس األمن عما يجري في عدن وعن عرقلة المفاوضات يؤكد عدم العدالة والحيادية في المواقف

  - إبراهيم السراجي
خطنت القوى الوطنيُة املناِلمُة للددوال 
السادوعي األمريكي للُمَيّطاط الذي يجري 
التجهيُز لاه؛ تجاوزاً إلراعة الشادب اليمني 
من خالل ما يجاري الحديث عنه عىل نطاق 
واساع حول التجهيز ليطاة عولية لفرض 
حل سايايس عىل األطاراف اليمنية يف الوقت 
الذي عجز وخاُد الرياض عان إثبات وجوعه 
ولو بإْطااَلق أسرٍي واحد يُثِبُت من خالله أنه 

يمتلك القرار ولو بالحد األعنى. 
وأمااَ  لاذا امُلَيّطاط اساتفاعت القوى 
وامُلَكّوناات واألحازاب اليمنياة مان صموع 
دلا لتيرج  وثباات الجبهاة الداخلياة وتوحُّ
بموقاف موحد يدكال التماُساَك ويرُخُض 
»أيََّة حلول مددة سلفاً يراع خرضها بَديداً عن 
التواخل سيُديُل الوصول إىل سال «، واإلعالل 
عن ذلك املوقف مان خالل املؤتمر الصحفي 
الذي عقدته األحزاب وامُلَكّونات اليمنية، عىل 
رأساها أنصار الله واملؤتمار، أمل األربداء، 
بفنادق سابأ بالداصماة صندااء، مندعين 
الجارياة  املفاوضاات  إْخَشاال  بمحااوالت 
يف الكويات، ومدلناني رخاض أي ُمَيّطااط 
يرمي لفرض تساوية خارج إطاار التواخل 

السيايس. 
بالباالغ  الوطنياُة  القاوى  تكتاِف  ولام 
الصحفاي الصاعر عن الوخاد الوطني والذي 
أْعاَلان موقفاه الراخض ألي حال ال يحقل 
للحصاار  ورخدااً  للدادوال  شاامالً  وقفااً 
والتواخال عاىل الرئاساة وتشاكيل حكومة 
تمثّال جمياع األطراف، حياث كال يجُب أل 
يادرك املجتماع الادويل لحجم املوقاف ذلك 
باتسااعه ليشامل 37 ُمَكّوناً وحزبااً يمنياً 

بينهاا أنصار الله واملؤتمر، حيث تمت بلورة 
املوقاف مان خاالل املؤتمر الصحفاي الذي 
خاَرَج ببيال صار  وواضاح يؤكد للمجتمع 
الادويل أل أي ُمَيّطااط إلجبار اليمنيني عىل 
تساوية ال تلبي التطلدات لان يالقي القبول 
ولان تتمكن قوى الهيمناة من خرضه ولي 
التي َخرِبَت الشادَب اليمني خاالل أكثر من 
عاا  يف ظال الدادوال الشاامل عاىل اليمن 

واليمنيني. 
ويف الوقت الذي حاول الددوال السادوعي 
عان طريال وخاده املتمثال بوخاد الريااض 
يف أكثار مان مناسابٍة، إْخَشااَل املفاوضات 
وساط انحيااز واضاح مان قبال املبداوث 
األَُماماي إساماعيل ولاد الشايخ، غاري أل 
ُكلَّ ذلاك خشال أما  تمساك الوخاد الوطني 
بالثوابت وبتطلدات الشدب اليمني والتزامه 
باملفاوضات ولو الذي عخاَع القوى الدولية 
املسااندة للددوال إىل إعاداع ُمَيّطاط جديد 
تارّوج له وساائل االعاال  التابداة لتحالف 
الددوال السدوعي؛ وألل الوخد الوطني مطلع 
عاىل مجرياات املفاوضات وعاىل محاوالت 
الدادوال خقد أعركت القوى الوطنية ُكلَّ ذلك 
وأوحات بموقفهاا املدلان للمجتماع الدويل 
أل أي قارار منحاز لوخاد الرياض لن يجري 

القبول به حتى لو صدر بقرار أَُمامي. 
وصدر عان املؤتمر الصحفاي بيال وقع 
عليه رؤسااء وممثلاو األحازاب وامُلَكّونات 
السياساية الوطنية لّيَص االرلاصاِت التي 
سابقت اإلعاداع مُلَيّطااط خرض التساوية 

وكذلك املوقف منها وسبل مواجهتها.
واساتدرض البيااُل الدقبااِت والدراقيَل 
التاي وضدتهاا قاوى الدادوال ومرتزقتها 
إلْخَشاال املفاوضات ويف مقدمتها »استمرار 

الددوال والتحشيدات والزحوخات والقصف 
الجوي والتحليل والحصاار الربي والبحري 
والجوي والذي اتفقات األطراُف عىل وقفها 
قبل محاعثات الكويت« ُمشرياً إىل أل »األَُمام 
املتحدة أْعاَلنت عان ذلك عرب مبدوث األمني 
الدا  إسماعيل ولد الشايخ بمباركة وتأييد 
مان مجلال األمان وذلاب الوخاد الوطني 
اساتناعا لذلك االتفاق كحل وطني مكتسب 
للشادب اليمني تم االتفاق عليه قبل أل تبدأ 

لذه املحاعثاات التاي تجاري يف الكويات«.
كما تطرق البيال يف استدراضيه للدراقيل 
التاي وضدات أماا  املفاوضاات إىل قياا  
الطرف اآلخار »بالرتحيل القرسي الجماعي 
والطارع ألبنااء املحاخظاات الشامالية ويف 
املقدماة محاخظة تدز من محاخظات عدل« 
وكذلك »التدطيل املساتمر لساري املحاعثات 
والطلباات التدجيزياة التاي ال تتفال ماع 
روح الهادف الاذي جااءت مان أجلاه لذه 

املحاعثات«.
وتدبارياً عان خطناة القاوى الوطنية إىل 
اد قوى الدادوال لوضاع تلاك الدراقيل  تدمُّ
للوصول إىل املرحلة التالية املتمثلة بمحاولة 
خارض تساوية سياساية غري محايادة عن 
طريال األَُمام املتحادة حيث تطارق البيال 
إىل »أل الشادب اليمناي وقاواه السياساية 
الوطنية بدأت ترى يف األخل محاوالت تدطيل 
تهدف إىل الدرقلة املتدمدة لساري املحاعثات 
والوصول إىل حلول عرب استنساخ قرار عويل 
جدياد غاري مبنياً عىل حال تواخقي شاامل 
وال يلباي تطلداات الشادب اليمناي وإنما 
يفارض حلوالً مددة سالفاً لحسااب طرف 
من األطاراف أو قاوة من القاوى اإلقليمية 
أو الدولياة قاد عجز الددوال عان تحقيقها 

بالقتل والدمار والحصار«.
كما تناول بيال القوى واألحزاب الوطنية 
األمان  ومجلال  املتحادة  األَُماام  موقاف 
السالبيني وتجالل الدالم لتمحيات الشدب 
اليمني الذي لن يقبل بأية تسوية مفروضة.
ويف لاذا الساياق قال البياال إل »صمت 
األَُماام املتحدة ومجلل األمان والدالم كله 
املؤساف والغرياب واملرياب عىل اساتمرار 
الددوال والدرقلة واملماطلاة والتدطيل وما 
يجاري يف محاخظة عدل يؤكد عاد  الددالة 
والحياعية يف املواقاف ويتجالل التمحيات 
يف  الوطنياة  اإلراعة  عان  املداربة  اليمنياة 
االساتقالل والساياعة ومواجهاة الدادوال 
والتي لن يقبل شادب قد  تلاك التمحيات 

الجسيمة بأل تذلب لدراً«.
وأضااف أل »الشادب اليمني »لان يقبل 
بأي حل غري تواخقي ال يحقل للشدب إراعته 
يف رخاض الوصاية وأعواتهاا ويديد لليمنيني 
قرارلم الذي عرّبوا عناه خيما تواخقوا عليه 
مان قارارات يف مؤتمر الحاوار الوطني عىل 
قاعدة رشكاء يف القرار رشكاء يف التنفيذ«.

وبماا يتواَخُل مع البالغ الصحفي الصاعر 
قبال أيا  عن الوخاد الوطناي يف مفاوضات 
الكويت وتطلدات الشدب اليمني بحل عاعل 
تواخقي يتجساد بحساب البياال من خالل 
»تشاكيل السالطة التنفيذياة ويف مقدمتها 
مؤسساة الرئاساة والحكوماة بالرشاكاة 
الوطنية لممال مشااركة الجمياع يف بناء 
الدولاة اليمنياة الداعلة عىل أسااس وطني 
يحقال األمن للجمياع ويحمي االساتقالل 
ويحقل االساتقرار والساياعة الوطنية عىل 

كامل الرتاب اليمني«. 
كماا أكادت القاوى واألحازاب الوطنية 

املشااركة يف املؤتمر الصحفي أنها ساتدترب 
أل »أية حلول مددة سلفاً يراع خرضها بَديداً 
عن التواخل، بقرار أَُمامي تحت أي مسامى 
كال إذا لام يكاول بنااء عاىل حال تواخقي 
شاامل خإناه ال يمكان إال أل يزيد املشاكلة 
تدقيداً وسايصدب تنفيذه وبالتايل سيكول 
أعاة لتجدياد عورة الدنف وسايديل الوصول 
إىل سال  شاامل وعائم وسيوساع من تمدع 
القاعادة وعاعش ويهدع األمن والسالم لكل 

عول اإلقليم والدالم«. 
واألحازاب  القاوى  جادعت  اليتاا   ويف 
اليمنية »ععمها ومسااندتها للوخد الوطني 
يف الكويت وتسجل لهم الشكر والتقدير عىل 
مواقفه التي عربت عن حرصه عىل الساال  
وإيقاف نزيف الد  اليمني ورخع املداناة عن 
الشادب اليمني الذي يتدرض ألبشع عدوال 

عرخه التأريخ«. 
وبالنظر لبيال القاوى واألحزاب اليمنية 
وكذلاك الباالغ الصحفي الصاعر عان الوخد 
الوطناي تتمح الرؤية وتتكشاف الرساالة 
التي يجب أل تصل للمجتمع الدويل ومفاُعلا 
أل القاوى الوطنية والشادب اليمناي اليوَ  
أكثر تماساكاً أكثر من أي وقت مىض وأنها 
ستحاخظ عىل الثوابت وعد  التفريط بإراعة 

وتمحيات الشادب اليمني.
وبذلك تكول القوى السياساية والوطنية 
قاد رمت الُكرة إىل ملدب القوى الدولية التي 
إذا أقدمت عىل الدخع بتساوية سياسية غري 
محايدة ومنحازة لوخد الرياض خإل الشدَب 
اليمني لن يأبه لها وقد جرب تحالف الددوال 
ذلاك يف ُكّل املياعين منذ أل شان عدوانه قبل 

أكثر من عا . 

  - خاص
عقدت األحزاُب والقوى السياسية الوطنية مؤتمراً صحفياً، 
عر أمل األربداء، أكدت خيه عىل ألمية استمرار املفاوضات 
الجارياة يف الكويت ورخمها ملحاوالت إْخَشاالها أو اساتصدار 

قرار أَُمامي خارج إطارات التواخل السيايس
ونادع املؤتمار الصحفاي بالتدنات الاذي يمارس مان قبل 
وخاد الرياض واملحااوالت املتكررة إلْخَشاال املفاوضات ساواء 
بالتدطيال املتكارر لجلساات الحاوار يف الكويت أو بالتحشايد 

الدسكري واليروقات املتواصلة التفاق وقف إْطااَلق النار.
ويف تريح خاص لصحيفة صدى املسارية قال األخ رئيل 
املجلال السايايس ألنصاار اللاه صالاح الصمااع: إلَّ أيَّ قرار 
ساتصدره األَُماام املتحادة خارجاً عان التواخل إطاار التواخل 

الوطني خسيكول مدرقالً ملسار لذه املفاوضات.
 وأوضاح الصمااع أل الدادو يسادى من خاالل اليروقات 
املتوالياة يف الجبهاات والقصاف الجوي إىل تحقيال أي اخرتاق 
ميداني، وأنه إذا ما تحقل لذه االخرتاُق خإنهم سايجدلول من 
مصري لذه املفاوضات كمصرِي غريلا من املفاوضات السابقة.
وأكاد الصمااع أنه يف حال اساتمر التدنت من قبال مرتزقة 
الددوال خاإلَّ للقوى السياساية الوطنية كثرياً مان الييارات، 

سواء عىل الصديد السيايس أو عىل الصديد امليداني.
بادوره أكد الشايخ حساني حاازب عماو اللجناة الدائمة 
للمؤتمر الشادبي الدا  أل اجتماع األحزاب السياسية الوطنية 
جااء إليصال رساالة إىل الدالم باأل ما قدمه الوخاد الوطني يف 

الكويات من مارشوع وموقف ال يمثل أشاياَص الوخاد وإنما 
يمثّل كاخاة القوى واألحازاب الوطنية، وقال حاازب إل البيال 
الذي صدر عن الوخد الوطني قبل يومني يدرّب عن إراعة الشادب 
اليمناي، وأنه سايكول لهاذا الشادب الدديُد من البدائال إذا ما 

استمر تدنُّت الطرف اآلخر يف املحاولة إلْخَشال املفاوضات.
وأشاار حازب أل الددوَّ يرالن عىل الوقت ويرالن عىل امللل، 
ووصال القاوى الوطنياة إىل حالة مان اليأس، غاري أل لذا لن 
يحصل، خالشادب اليمني والقوى السياساية صامدول ساواء 

عىل الصديد السيايس أو امليداني.
يف ذات الساياق قال رئيُل األمانة السياساية التحاع القوى 

الشادبية األستاذ محمد النديمي يف تريح لا)صدى املسرية(: 
إل األحازاَب السياساية الوطنياة توجاه مان خاالل مؤتمرلا 
الصحفي رساالَة تحذير وتنبياه، وإذا تمالت األَُمام املتحدة يف 
االنحيااِز بقرارلا خإل الشادب اليمني ساريخض أي قرار قاع  
وأل األَُمام املتحدة لي املرشعن الستمرار الددوال عىل اليمن.

إىل ذلك أصدرت األحزاُب السياساية الوطنية بيانا أكدت خيه 
أل أيَّة حلول مددة سالفاً يراع خرضها بَديداً عن التواخل، بقرار 
أَُمامي تحت أي مسامى كال إذا لم يكان بناًء عىل حل تواخقي 
شاامل خإنه ال يمكان إال أل يزيد املشاكلة تدقيدا وسايصدب 
تنفياذه وبالتاايل سايكول أعاة لتجدياد عورة الدنف وسايديل 

الوصول إىل ساال  شاامل وعائم وسيوساع من تمادع القاعدة 
وعاعش ويهدع األمن والسلم لكل عول اإلقليم والدالم«.

وأشااعت يف بيانها بمواقاف الوخد الوطني التاي عرّبت عن 
حرصه عىل الساال  وإيقااف نزيف الد  اليمناي ورخع املداناة 
عن الشدب اليمني الذي يتدرض ألبشع عدوال عرخه التأريخ. 
وأوضاح البيااُل أل األحازاَب والقاوى السياسايَة الوطنية 
وقفت يف اجتماع اساتثنائي أما  املدوقاِت والدقبات واملماطلة 
والتدطيال التي تمدهاا قوى الددوال عىل اليمان وأعوانهم ما 
يسامى بوخد الرياض يف وجه املشاورات التي تجري يف الكويت 
والتاي لدخات إىل الياروج بحل شاامل ينهي مداناة الشادب 

الناتجة عن الددوال والحصار الجائر. 
وأشاار إىل أل الوخاد الوطني شاارك بإيجابية وقاد  ُكّل ما 
يمكن تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عاعلة وقابلة للتنفيذ 
مساتندة إىل مرجديات الدملياة السياساية االنتقالية القائمة 
عىل مبدأ تواخل القوى السياساية امليتلفاة والرشاكة الوطنية 

يف القرارات السياسية. 
ولفات البياال إىل الدقباات والدراقيل التي يمدهاا تحالُف 
والتحشايدات  الدادوال  اساتمرار  مقدمتهاا  ويف  الدادوال 
والزحوخاات والقصاف الجاوي والتحليال والحصاار الاربي 
والبحاري والجاوي والاذي اتفقت األطاراُف عاىل إيقاخها قبل 
محاعثاات الكويت وأْعاَلنت عن ذلك األَُمام املتحدة عرب مبدوث 
األمني الدا  إساماعيل ولد الشايخ بمباركة وتأييد من مجلل 
األمان، وذلب الوخد الوطني اساتناعاً لذلك االتفاق كحل وطني 
مكتساب للشادب اليمني تام االتفاق علياه قبل أل تبادأ لذه 

املحاعثات التي تجري يف الكويت.

مب�صاركة 37 ُمَكّوناً وحزباً مينياً 

القوى السياسية الوطنية تجمع على رفض أية حلول ال تحظى بالتوافق وتجدد دعمها للوفد الوطني بمفاوضات الكويت
 الصماد: هناك الكثير من الخيارات إذا استمر التعنت في إْفَشال المفاوضات 

 حازب: بيان الوفد الوطني يعبر عن إرادة الشعب 
 النعيمي: إنحياُز اأُلَمـم المتحدة لطرف يعني شرعنتها الستمرار العدوان 
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ععاا األساتاذ عيل ندماال رئياُل اللجنة 
التحمريية للحزب االشارتاكي اليمني، كاخة 
أبنااء الحزب االشارتاكي إَلاى رخاد جبهات 
التَحاّرر الوطني ملنالمة الدادوال وإىل عقد 
اجتماعات موّسادة وإنشاء لجال تحمريية 
اللجناة  تتباع  واملديرياات  املحاخظاات  يف 
التحمريياة املرَكزية يف الداصماة وانتياب 

مندوبني إَلاى املؤتمر الدا  االستثنائي.
وقاال ندمال يف حاوار خاص لاا »صدى 
املسارية« إل انتقاال قيااعات الحازب إَلااى 
الرياض يمُدها تحت طائل قانول الجنايات 
الوطنية واملحاكمة الحزبية.. إىل نص الحوار.

 بدايًة أستاذ علي.. ما الذي يدوُر 
بالضبط داخل الحزب االشرتاكي؟ 

اآلل  االشارتاكي  يف  الجارياُة  التَطاّوراُت 
ليسات وليادَة الصدخاة أَْو اللحظاة، لكنهاا 
نتااُج تراكماات عديادة متواصلاة منذ عدة 
اًة من بدد الوحدة وحرب ل9،  عقاوع، وَخاصَّ
حيث اكتشافنا أل حزبنا الوطني االشرتاكي 
الديمقراطاي الدريال املدااعي لإلمربيالياة 
واالساتدمار والرجدياة الدربياة واملتمساك 
بقماياا الوطن وطبقاته الشادبية الكاعحة 
ومواجهاة مطاماع اإلمربيالية واالساتدمار 
عىل بالعناا ووحدتناا وثرواتنا واساتقاللنا، 
اكتشافنا بداد تلاك األحاداث أل الظاروَف 
قاد حملات إَلااى رئاساة الحازب قيااعاٍت 
مرتللاة بريوقراطياة خاسادة ليسات أمينًة 
عاىل القمياة الوطنياة يف الحازب، والدليُل 
ارتماؤلاا يف أحماال الرجدياة السادوعية 
واملارشوع االمربيايل األمريكاي والربيطاني، 
والدوعة ملرشوعات التقسيم السدوبريطانية 
الساالطينية التاي وأعتهاا ثاورة ل1 أكتوبر 
الدظيماة بقياعة الجبهة القومية، ولآلساف 
للمارشوع  القيااعاُت  لاذه  ارتهنات  خقاد 
السادوعي األمريكاي الربيطاناي القائم عىل 
إعاعة تقسيم اليمن وسلخ جنوبه عن شماله 
وضّمه إَلااى الكيانات السادوعية اليليجية 
طَمداً يف البحار والبرتول الذي تسبح خوقها، 
وتيّلات عان املارشوع الوطناي الوحادوي 
واالجتماعية، وانحر َلااامُّ لذه القياعات 
يف املشااريع الصغرية االنقسامية والشطرية 
والهيمنة عىل مقدرات الحزب وثرواته املاعية 
اٍة  املالياة التي حّولات إَلاى حسااباٍت َخاصَّ
اساتُيدمت لدعام لاذه املشااريع الصغرية 
املشابولة والتنكر ملارياث الحازب ونماله. 
خكال محتَّماً عىل مناضيل الحزب أل يحّرروه 
مان ليمناة لاذه الدناارص البريوقراطياة 
وينتاروا  وموقداه  ُلويتَاه  ويساتديدوا 
لنمالاه التَّأرييي، وال يكول ذلك إال بمباعرة 
ثورية وطنياة من قاعدة الحازب التي تدوُع 
إليها الرشعية بدد انتفائها عن لذه الدنارص 

البريوقراطية الفاسدة.

 أنتم مّتهمون بشق الحزب وأنكم 
تعملون لصالحِ أجهزة أمنية.. ما ردكم 

على ذلك؟ 
املبااِعرول لام مناضلاو الحازب وأبناؤه 
الوطان  عماو   مان  ساوه  ومؤسِّ وشابابه 
وميتلاف املواقاع، والاذي ال يُمكان الطَّدُن 
بتَأرييهام ومواقفهم النمالياة وال بصحة 
وأصالاة موقفهام الوطناي الرالان، ونحن 
ال نساتمع وال نباايل بماا يصدر مان خندق 
الددوال وخناعق الدادوال وعمالئه، وما الذي 
يمكان أل ييرج من أعشااش الجواسايل 
ورؤوس املرتزقاة غاري الشاتائم التاي تُبدي 
مادى عجزلام وضدفهام وخازي املوقاف 
واملوقع الاذي لم خيه؟. وما الاذي يمكن أل 
يحدث أكثاَر من لذا الدادوال، وعىل القاخلة 

الحزبية أل تمَي. 

 أال ُيمكن إجراُء التغيري من داخل هذه 
القيادات؟ 

ال يُمكان، خهاذه القياعاُت لام تدد تحمل 
َلااامَّ ساواع الشادب الاكاعح واملواطناني 
املفقريان ولماو  القمية الوطنية بشاكل 
عاا ، خقاد حدث تحاول طبقاي للقيااعات 
البريوقراطية املسيطرة عىل الحزب وانتقالها 
مان مواقاع الطبَقاة الكاعحاة التاي كانت 
تديشاها، تحولات خجأًة بداد الوحادة إَلاى 
أرباب مرشوعات رأسامالية طفيلة استقتها 
من األَْماَوال الدامة والدولاة والحزب وأَْمَوال 
الدمالاة، خقطدت ُكلَّ صالتهاا بالحزب بدد 
أل اساتولت عاىل لذه اإلْمَكانياات وانممت 
إَلااى األجهازة اليليجياة وتبنّت مشااريَع 
انساالخية عان الُهاَويّة الوطنياة الجامدة. 
خكيف يُمكان أل يكول لها عور يف إعاعة بناء 
الحزب ولي لم تَُدْد تنتمي له ولهمومه. لذه 
القيااعات والشايصياُت االقطاعية الطفيلة 
اعتقادت أل جمالريَ الحزب وآالف املناضلني 
يف القواعاد ال قيمة إلراعتهام وال احرتا  لهم 
وأنه يمكاُن تدجينُهم وإساكاتهم بالرتغيب 
والرتليب، وتجاوزت كل الصالحيات ورميها 
عارض الحائاط ألعبياات الحازب ووثائقاه 
األََساااساية مان برناماج سايايس ونظا  
عاخيل. واساتغاللها املشاني لألَْماَوال الدامة 
واساتثماراته يف خدمة ألداخها يف السايطرة 
عىل الحزب وإعاعة انتاجها عىل رأس الهيئات 
ذاتها عرب انتهاج طرق ووساائل خاسدة غري 
رشيفاة كتزويار االنتياباات يف املؤتمارات 
عاىل  واالساتقواء  الداماة  اإلراعة  وتمليال 
القواعد باألَْمَوال األجنبية، منها أَْمَوال سلطة 
صالح ولااعي التي كانت تصل تباعاً لبدض 
اة األمنية  الشيصيات، وأَْمَوال اللجنة الَياصَّ
السادوعية.. قيااعات الحازب البريوقراطية 
أربااب مشااريع  إَلااى  تحولات  امليلوعاة 
رأسمالية طفيلة قطدت ُكّل صالتها بالحزب 
وجمالريه ولمو  الشادب الاكاعح، وتبنت 
مشااريَع انساالخية عان الُهاَويّاة الوطنية 

الجامدة. 

 هل تتهمونها بالعمالة؟ 
ليست لذه تهمًة، لذا لو واقدها املشهوع 
من بدد ارتمائها يف ُحمن املرشوع السدوعي 
اليليجي وتنكُّرلا لثورة خرباير الشادبيتني، 
وانغماساها يف مارشوع التآمار عاىل الثورة 
واملباَعرة اليليجية وتحويل الثورة إَلاى أزمة 
الرجدية والبريوقراطية  سياساية وتحصني 
الساائدة، وإعااعة تقاسامها السالطة ماع 
الثاوري  للياط  وتنّكرلاا  القديام  النظاا  
الوطني الشادبي، ثم أخرياً انكشااف عورلا 
املتآمر إَلاى جانب قاوى الددوال االمربيالية 
السدوعية الصهيونية وتحولها إَلاى قوٍة من 
قاوى الددوال عىل الوطان وقياعتها ملرشوع 
االحتاالل يف الجناوب واالنفصاال الفئوي يف 
املحاخظاات الوساطى ومشااركتها ببقياة 

املشاريع االمربيالية عول خجل أَْو حياء. 

 هذه القضايا ُتطرح ألول مرة يف 
اإلعالم.. ملاذا لم تظهر من قبُل؟، ولم 

نَر أية مبادرات ألعضاء الحزب من أجل 
إْصاَلحه؟ 

القمياُة الحزبياة مطروحاٌة مناذ خارتة 
طويلاة عىل الرخاق من بدد املؤتمر اليامل، 
ونمجت بشاكل كبري من بدد توقيع ياسني 
ندمال عىل املبااعرة اليليجياة نهاية 2011 
بدول الدوعة إَلاى القواعد وأخذ مواخقتها أَْو 
رخمها، مان حينها تحركت قواعُد الحزب يف 
املباعرة االشارتاكية الثورية وعقدت لقاءاٍت 
موسادًة وطالبت بمؤتمر عا  ساعس، ومن 
قبل ذلاك كال لنا أمل يف أل نحاَر القمايا 
الحزبية يف إْطااار املؤتمرات الدامة الداخلية 
أماالً يف أل تحساَمها الديمقراطياة الداخلية 

النزيهة التي كنا ندتقد أنها ما زالت ممكنة، 
إال أل لاذه القيااعات ظلت تتهارب من عقد 
أل حادعت موقفااً  إَلااى  املؤتمارات  لاذه 
عدوانياً من الحزب والوطن حني تحولت علناً 

إَلااى خناعق الدادوال وأصبحات ثلة خائنة 
تمُع نفَساها تحت طائلة قاناول الجنايات 
جرائاَم  الرتكابهاا  الوطنياة  والدقوباات 
مشاهوعًة ال تحتاج إَلاى أعلة أَْو شهوع، َوبدد 
ُكّل ما جرى مان عبث وبدد أل عخدت بمئاِت 
الرخاق اململلني للقتاال كمرتزقة يف صفوف 
الدادوال واالحتاالل وترحيال اليمنياني من 
بالعلم وانتقالها بكامل قوامها إَلاى عمليات 
الرياض تكول قد حكمت عىل نفساها حكماً 
قاطدااً ونهائياً بيروجها مان الحزب، ولي 
مطلوباٌة للمحاكماة الحزبية واملثاول أََماا  
القمااء الوطناي، َولكاذا تناعيناا يف مقار 
الداصمة وأعلنا مدارضتناا الدلنية وععوتنا 
ملؤتمر اساتثنائي وشاّكلنا لجناًة تحمرييًة 
إلعااعة الحازب إَلااى موقداه الطبيداي يف 
خناعق الدخااع عن الوطان، والتدويض عما 
لحقه من خمائَح وآال  من ِقبَِل لذه القياعة 
اليائناة واملجرمة التي يتفاخر أبرز رموزلا 
السادوعية  ااة  الَياصَّ اللجناة  يف  بيدمتاه 
واإلَماَراتياة والربيطانياة مدااً، وأل اليمان 
عجزت أل تتحوَل إَلاى وطَن كما قال ياساني 
ندماال يف كتاباه »عباور املميال«، لل بدد 
لذا االنكشااف يمكن ألمثال لاذا أل يكونوا 
الئقني بمساتوى عموية االشرتاكية خكيف 

بقياعته؟! 

 هل بمقدوِر الحزب االشرتاكي تجديُد 
نفسه يف ظل هذه الظروف التي يمر بها 

البلد؟، وما هي الشرعية التي تنطلقون 
منها؟ 

لام يدد أََماا  الحزبيني الوطنيني أيُّ خيار 
ساوى أل يدلنوا حربَهام الرضوس ضد لذه 
القياعة اليائناة باعتبارلا جزًء ال يتجزأ من 
قوات الدادوال، بل أحط وأساوأ من رشكات 
املرتزقة نفسها، لكي نمَع حّداً لتزوير إراعة 
الحازب االشارتاكي واختطاخهاا، وتشاويه 
تَأريياه أََمااا  الشادب الوطان، وتوحيام 
كرامتاه يف الوحل وسامدته باني الجمالري، 
خكال ال بد مان اتباع اليياار الوحيد املمكن 
ولاو االنتفاضاة الداخلياة بداد أل تدرض 
حزبناا من لاذه القيااعة لحرب مكشافوه 
ومدلناه خالحرب ضد الوطان لي حرب ضد 
الحزب والوطن مداً، خلم يدد امامنا ملواجهة 
لاذه الحارب االجرامية اال االنتفااض عليها 
وخلدها وعقد واالجتماعات الحزبية املوسدة 
وانشاء لجال تحمريية اساتثنائية والدعوة 
ملؤتمر عا  اساتثنائي للحزب ولذا ما يتيُحه 
لنا النظا  الداخيل والقانول الدا  لألَْحااَزاب 
الوطني واملنطل اإلنَْسااني واملوروث األممي 

من تقاليد األَْحااَزاب اليسارية الثورية. 

 ما هَو موقُفكم كلجنة تحضريه للحزب 
االشرتاكي اليمني من موقف القوى 

السياسية الوطنية الرافض الستصدار قرار 
أممي خارج التوافق السياسي؟ 

مهماة األمم املتحدة رعاية حل الَشادوب 
يف تقريار املصري وليَل مقباوالً أل تصدر أية 
قارارات خاارج التواخل الوطناي يمل بحل 
الشادب اليمناي يف التَحاّرر، نحان يف موقع 
خندق الوطن وما ترخماه اليناعق الوطنية 
نرخمه بدول ترّعع وجدال وبدول مساومات، 
واالشارتاكيول موجاوعول يف جبهات الدخاع 
عن الوطن الدسكرية والسياسية واإلعالمية 
بمباعراتهم الذاتية الفرعية، ويتشوقول إَلاى 
التمحياة واالستشاهاع تدويمااً عما لحل 
بهام وحزبهم من عاٍر عىل ياد لذه القياعات 
الفاسدة والساتداعة ولجهم الثوي الوطني 
ساه الشاهيد َعبدالفتاح إساماعيل  الذي أَسَّ
وسالطال أحماد عمار وعبدالحاخاظ قائاد 
وعبدالقاعر ساديد وعبدالله باذيب وسلطال 
القريش وخيصل الشادبي وعيل عنرت وصالح 
مصلاح وعباوع الرشعباي وجار اللاه عمر، 
وقواخل من الشهداء قدمها حزبنا عىل طريل 
الدخااع عان الثاورة والجمهورياة والحرية 

واالستقالل الوطني. 

 أين وصلتم يف اللجنة التحضريية؟ 
قطدات اللجناة التحمريياة أشاواطاً ال 
باأس بهاا رغام اعتماعلاا عاىل اإلمكانات 
الذاتياة للرخااق يف ظل ليمنة ونهب الشالة 
البريوقراطياة ملقدرات الحازب، تمثّلت لذه 
اليطوات يف إعداع وثيقة الرؤية االسرتاتيجية 
اللجناة  وتشاكيلة  الرئياي  والبياال 
االستشاارية القانونية، والتواصل مَع كواعر 
الحزب يف ميتلف املحاخظات شاماال وجنوباً 
وماع املناضلاني املقصيني، وعقاد مؤتمرات 
استثنائية يف عدع من عوائر الداصمة صنداء، 
والتنسايل السايايس ماع تكتال األَْحااَزاب 
والتنظيمات السياساية الوطنياة املنالمة 
للددوال، وما زالت مها  التواصل مع القاعدة 
الحزبية لي املها  الرئيسية املطروحة أََماا  
اللجنة التحمريية، وذالبول نحو املؤتمرات 
مندوباني  وانتيااب  االساتثنائية  الداماة 
للمؤتمر الوطني الدا  االساتثنائي، واللجنة 
التحمريية مفتوحة الستيداب مباعرات ُكّل 

الرخاق. 

 رسالتكم األخرية َعرب »صدى املسرية«؟ 
ندعو كاخَة الرخاق أبنااء الجبهة الوطنية 
االشارتاكي  الحازب  أبنااء  والديمقراطياة، 
اليمني، أبناء الوحدة الشدبية، أبناء مقاومة 
السابدني يوماً، أبناء َعبدالرقيب َعبدالولاب 
والوحش ورخاقه من االشرتاكيني الوطنيني، 
إَلااى رخد الجبهات ضد الدادوال، كما ندعو 
لرسعاة تنااعي أعمااء الحازب الوطنياني 
املنالمني للددوال َوالتصدي وقطع الصالت 
أَْو اليياوط مَع محور الدادوال، وإىل الدعوة 
ملؤتمارات اساتثنائية موّسادة مان األعناى 
إَلاى األعىل وإنشااء لجاال تحمريية خرعية 
يف ُكّل املحاخظاات واملديرياات تتباع اللجنة 
مندوباني  وانتيااب  املركزياة  التحمريياة 
ملؤتمار الدا  وعازل كاخة الدناارص املوالية 
للدادوال؛ مان أجال حازب اشارتاكي يقُف 
يف خنااعق الدخااع عان الوطن يحاارب ضد 
الجُهاَويّاة والطائفياة واالنفصالياة وكاخة 
املشاريع الصغرية املداعية للوطن والثورة.

وندعو كاخة أبناء الحزب إَلاى رخد جبهات 
التَحاّرر الوطني، وعقد اجتماعات موسادة 
املحاخظاات  يف  تحمريياة  لجاال  وإنشااء 
واملديريات تتباع اللجنة التحمريية املركزية 
يف الداصماة، وانتياب مندوبني إَلاى املؤتمر 

الدا  االستثنائي. 

رئي�س اللجنة التح�صريية للحزب ال�صرتاكي علي نعمان يف حوار مع »�صدى امل�صرية«:

أدعو كافة أبناء الحزب االشرتاكي إَلـى رفد جبهات التَحّرر الوطني ملناهضة 
العدوان وإىل عقد مؤتمرات استثنائية الختيار قيادة جديدة للحزب 

بطاقة تعريفية 
عيل محمد ندمال املقطري

مواليد 26 يوليو 1956  املقاطرة – تدز 
- متزوج وأب لا ل أبناء.

حاصٌل عىل عبلو  عاٍل للدلو  السياسية 
واالسارتاتيجية والدلاو  الثورية ومكاخحة 
التيريب اإلمربيايل، من أكاعيمية سفرعلوف 
االتحااع  يف  الدلياا(  الثورياة  )األكاعيمياة 

السوخييتي سابقاً.
الدارب  القومياني  لحركاة  اح  ترشَّ
وانمام    67 الثاوري(  )الديمقراطاي 
للكفااح  الشادبية(  )املقاوماة  لصفاوف 
املسالح أثناء حصار السابدني، ثم نشااط 

التنظيم الدسكري والدمل الدعائي.
ال )النجمة  عمال يف مادارس البدو الرُّحَّ
– شابوة، منتصاف  بيحاال  يف  الحماراء( 

السبدينيات.
شاغر موقع رئيل إعارة تحرير األخبار 
والرباماج السياساية والوثائقياة يف وزارة 

اإلعال  – عدل.
تم تفريُغه من قبل الحزب وإرساله إَلاى 
صنداء بدد اغتيال الشاهيد الحمدي، مكّلفاً 
ببنااء التنظيماات الرسية للحازب وقياعة 
الدمال الحزبي، مشااركاً يف عملياة توحيد 
خصائل اليساار يف الشامال يف حازب واحد 
لو )حازب الوحدة الشادبية( خرع الحزب 

االشرتاكي اليمني املوحد.
وعماو  صندااء  عان  األول  املسائول 
ساكرتارية القيااعة اليومية ملاا كال يُدعى 

)قياعة الداخل(.
أعتقل أواخر الداا  82  وأوعع الزنزانة 
االنفراعية يف األمن السايايس بصنداء حتى 
مطلاع الداا  90  ليياُرَج بددلاا ضمان 

اتفاقية الوحدة.
منذُ الوحدة شاغل موقَع السكرتري األول 
ملحاخظة صنداء، ثم شاغل منصَب املسئول 

التنظيمي األول. وعمو لجنة مركزية. 
وعقاب حارب ل9  ُكّلاف بإعااعة بناء 
الحازب يف محاخظاة تداز وشاغل موقاع 
املسئول التنظيمي األول بني 98 - 2003 . 
ثام املسائول عان عائارة الفكار واإلعاال  
والثقاخاة حتاى 2009 . ويف 2011  ُكّلف 
مركزيااً بقيااعة الحازب يف سااحة الثورة 

بتدز.
ومان بداد املبااعرة اليليجياة، تزعام 
التياَر االشارتاكي الثاوري الوطني الراخض 
للمباعرة اليليجية وتآُمر القوى السياسية 

لوأع الثورة الشدبية. 
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  - رشيد الحداد:
خشلت كاخُة مساعي مرتزقة الرياض يف تحقيل 
أّي اخارتاق يف الجبهاة االقتصاعياة، خبدَد عرشات 
املحااوالت التاي ساقطت أََمااا  صماوِع الجبهة 
االقتصاعية، قابلت حكومة نزالء الرياض اإلشاعات 
الدولية للبنك املركزي اليمني مؤخراً بالتهجم عليه 
وصفاه بغاري املحايد وطدنات يف اساتقالليته.. إاّل 
أل التهجام األخري عاىل البنك املركازي كال نتيجًة 
لفشال ذرياع لتلك الحكوماة التي ال تملاك قرارلا 
ومان ورائها عول تحالاف الددوال السادوعي.. إىل 

التفاصيل:
لام تجاد حكومة نازالء خنااعق الريااض التي 
باعات اليمان وأبنااَءه بحفنة من املال السادوعي 
شماعًة لتدليل خشلها الذريع يف تحقيل أي اخرتاق 
اقتصاعي سوى اتهامها للبنك املركزي اليمني بدد  
الحياعياة، وعقب وصولها إىل عدل خوجئت بأل ُكّل 
موظفاي الدولة يتقاضاول مرتباتهام يف املجالني 
املدني والدساكري باساتثناء املليشايات واملرتزقة 
التاي ُجنّادوا للقتاال إىل جاناب تحالاف الدادوال 
وخشالت حكوماة الريااض يف الوخااء بالتزاماتها 
تجالهام، ولاو ماا أتااح لامشااً واساداً لدولة 
اإلَماَرات التي أقدمت عىل ساد خاراغ حكومة الفار 
َعبدربه منصور لاعي وحاشيته وتجنيد املليشيات 
اة مماعة التجاه الرياض وتحويل  ألغراض َخااصَّ
عدل وعدع مان املحاخظات الجنوبية إىل محاخظات 

خاضدة لسلطة االنتداب اإلَماَراتي.
 

إفالُس حكومة العدوان 
عاوعُة حكوماة الفاار لااعي إىل لااعي قبال 
عادة أَيَّااا  التي وجدت نفساها حبيساًة يف قر 
املداشايل من قبل املوالني لإلَماَرات ومنهم محاخظ 
عادل ومديار أمنها الذيان رخموا االجتمااع مدها 
مشرتطني إْسَقااط علم عولة الوحدة يف عاخل قاعة 
االجتمااع يف قار املداشايل املحااط باملئات من 
الغزاة اإلَماَراتيني وارتفاع مطالب السلطات املحلية 
يف املحاخظاات الجنوبياة مان قبال تلاك الحكومة 
الفاقادة لقراِرلاا، ما عخدها إىل تدليل جل خشالها 
عىل البنك املركزي اليمني وشكلت لجنة للنظر يف ما 
أسامتها خروقات البنك، إاّل أل تلك املزاعم عكسات 
خشاَل تلك الحكوماة التي حاولت اساتهداف البنك 
املركازي ألَْكثَر من مارة خالل الشاهرين املاضيني 
ووقفت حجرة عثارة أََماا  نقل األَْماَوال الفائمة 
مان الُدماالت الصدباة مان صندااء إىل البحريان 
مشرتطة نقل السالطة املالية من صنداء إىل عدل، 
متجاللاًة أل املجتماع الدويل يدرك بأنهاا ال تمتلك 
السايطرة حتى عىل قر املداشايل التي تدرضت 
للطرع منه ألَْكثَر من مرة يف أقل من أُْسابُْوع ولجأت 
إىل إصدار بيال باسام أَْحااَزاب سياساية تطالبها 

بالبقاء خيه.
البنك املركزي اليمني أصدر أَْكثًَر من بيال طيلة 
الفارتة املاضية عرّب خيه عن شاكره لجميع القوى 
السياسية التي لم تتدخل بمهامه وعملت عىل ععم 
استقالليته التي قال بأنها مّكنته من إَعاَرة الشئول 
املالية بنجااح وحالت عول تدلور أَْساَداار رصف 
الُدملاة الوطنية وحاخظت عىل االساتقرار املدييش 
لذوي الدخال املحدوع، كما لم يدلان ال رصاحًة وال 
ضمناً بتدخال جماعة أَنَْصاار الله يف شائونه رغم 

مزاعم املرتزقة.

محاوالٌت فاشلة 
البناُك الادويل وصندوق النقاد الدولياال اللذال 
وقفاا ضد مطالاب حكوماة الفار لااعي يدركال 
باأل تلاك الحكوماة وَمان خلفهاا عول تحالاف 
الددوال ال تساتطيع تأمني مارف مايل حكومي 
يف عدل أَْو بداض املحاخظات الجنوبياة التي باتت 
مرسحاً للجماعات املتطرخة، وشادعت املؤسستال 
ال للساال  لوقاف  الدوليتاال عاىل رضورة التوصُّ
تدلاور االقتصااع الوطني، كماا أل األَُمام املتحدة 
ععات عرب جيماي مكجولدرياك منسال الدمليات 
اإلنَْسااانية لألَُمام املتحدة يف اليمان الدول املانحة 
واملؤسساات املالياة الدولية إىل تقديام الدعم املايل 
الداجل لالقتصاع اليمني، وعزت ارتفاع األَْساَداار 
إىل القيوع التي تفرضها عول تحالف الددوال واكدت 

أل املستورعول يواجهول صدوبات يف الحصول عىل 
تساهيالت ائتمانية السترياع البمائع، وحول البنك 
املركزي اشاار منسال الدمليات اإلنَْساانية لألَُمام 
املتحدة إىل أل البنك يكاخح من أَجل استمرار رصف 
املرتباات والنفقاات التشاغيلية االخارى ويواجاة 
اليمان صدوباة بالغاة يف الحصاول عاىل الدملاة 
الصدباة أَْو تحويلها إىل اليارج، ُكّل تلك االشااعات 
وغريلا أثارت حفيظاة حكومة نزالء الرياض التي 

ازعاع شدورلا بالفشل اقتصاعياً. 

إنبهاٌر دولي
التقاريُر الدولية خنّادت مزاعَم مرتزقة الرياض 
وإشااعة أَْكثَار من مارة بالادور الفدال والنشاط 
واملحاياد الذي قاا  به البنك املركازي اليمني خالل 
الفرتة املاضية، وما أثار إعجاب املؤسسات الدولية 
أل البناك املركزي حاخظ عىل حياعه ورغم الظروف 
االقتصاعية التي تمر بها البلد إاّل أنه يسدع مرتبات 
جميع موظفي الدولة يف القطاع الدا  عول تمييز. 
وكالة رويرتز الدولية قالت يف تقرير صاعر عنها 
إل اساتقالل البنك ليل مجرع رضورة ألي مرف 
مركزي، ختأمني الوارعات وعرء شابح مجاعة يلوح 
يف األخال يساتلز  ثقة جهاات اإلقاراض والتجارة 
الدولياة. وقال الاربت جاجر رئيال بدثة صندوق 
النقاد الدويل يف اليمن »من املنصاف القول إل البنك 
املركازي جاع بكل تأكياد يف التزا  الحيااع يف مناخ 

سايايس وأمني يف غاية الصدوبة، وقد حقل نجاحاً 
إىل حد كبري يف الحفاظ عىل االستقرار املايل األسايس 
خالل الراع«. َوأََشاااَر رئيُل بدثة صندوق النقد 
الادويل إىل أل البنَك املركزي يارف بانتظا  مبالغ 
بالريال لساداع مرتبات موظفي الدولة املسجلني يف 

قوائم األجور بالوزارات.
ونقلت الوكالُة الدولية عن مصاعر عيبلوماسية 
وسياساية أل البنك املركزي اليمني يرسُل أَْمَواالً إىل 
مدينة عدل الساحلية واملحاخظات الجنوبية لسداع 

مرتبات األطباء واملدرسني. 
وأضاخات املصااعر أنه رغم عاد  وجوع رحالت 
طاريال مدنية عىل لاذا املساار خإل طائارة تقلع 
ُكّل بمداة أساابيع من رشكاة اليطاوط الجوية 
اليمنياة لنقل ماا قيمته عدة ماليني مان الدوالرات 
بالرياال مان البنك املركازي يف صندااء إىل عدل يف 
الجنوب، ونقلت ذات املصاعر عن البنك املركزي »لو 
أل املصالح السياساية لي التي حركت السياساة 
النقدياة لاكال الرياال قد خارس قيمتاه والرتفع 
التميام ولدجازت السالطات عن ساداع املرتبات 
وضمال الوارعات الغذائية«. وأشاارت ذاُت املصاعر 
أل حياَع واساتقالليَة البناك مّكنته من مقاومة ُكّل 
الصدوبات والتحديات رغم تراجع االيراعات الدامة 
للدولاة مان عائادات الرضائب والجماارك وتوقف 
انتااج النفط والغاز الذي كال يمول املوازنة الدامة 

للدولة بنسبة 70%. 

حكومة نزلء الريا�س تطعُن با�صتقالليته 

إشادات دولية بأداء البنك املركزي تصدم العدو 
وتثري حالة هيسترييا العدوان وَأَدَواته 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
املُعِسرون!

من�ذُ س�نواٍت يقبَُع خل�َف القضب�ان 320 
س�جيناً مع�راً يف الس�جن املرك�زي بصنعاء، 
منهم قرابة الخمسني سجيناً من كبار املعرين 
الذي�ن تتجاوز مديونيتهم للغري ما فوق العرشة 
مالي�ني ري�ال، وم�ن خ�الل رص�د املب�ادرات 
اإلنَْس��انية الت�ي تعكُس ش�عوَر قائ�د الثورة 
السيد َعبدامللك الحوثي فقد تم اإلْفَراج عن 245 
س�جيناً معراً يف الس�جون اليمنية اس�تفادوا 
خالل عام من توجيهات قائد الثورة التي قضت 
بدف�ع ما عليهم م�ن مديونيات للغ�ري واإلْفَراج 
عنه�م، واملئات م�ن املعرين ع�ى ذمة حقوق 
مالي�ة، ومن خالل التوجيه�ات العظيمة للقائد 
اإلنَْس��ان فقد خّصص يوماً للسجني يف الثامن 
من ش�هر رمضان من ُكّل عام ملناقش�ة قضايا 

السجون واملساجني.
 وم�ن تلك التوجيه�ات توجيُه قائ�د الثورة 
الش�عبية الس�يد َعبداملل�ك بدر الدي�ن الحوثي 
اللجن�ة الثورية العليا القايض باتخاذ اإلجراءات 
الكفيل�ة بمعالج�ة قضاي�ا املعري�ن ودفع ما 
عليهم م�ن حقوق للغري بمناس�بة ذكرى املولد 
النب�وي الرشيف، حي�ث أفرج عن 37 س�جيناً 
معراً م�ن نزالء الس�جن الحرب�ي بالعاصمة 
صنعاء عى نفق�ِة الدولة وتم رصف 95 مليوَن 
ريال لتس�ديِد ما عليهم من حقوق، ووفقاً لذات 
�َه رئيُس اللجن�ة الثورية العليا  التوجيهات َوجَّ
محم�د ع�ي الحوث�ي باإلْف�َراج ع�ن 208 من 
الس�جناء املعرين، وأّكدت التوجيهاُت عى أن 
تتوىل الدولة دف�ع مبلغ 335 مليون ريال، وهو 
املبلغ املس�تحق عى السجناء املعرين الذين تم 
التوجي�ه باإلْفَراج عنهم وفق�اً للمعايري املحددة 

من قبل اللجنة.
الق�راُر األخريُ الص�ادر عن اللجن�ة الثورية 
العلي�ا جاء يف وقت مناس�ب للمس�اهمة يف حل 
قضايا الس�جناء والس�جناء املعِرين عى وجه 
الخص�وص، فالع�دوان والحص�ار س�اَهَم عى 
مدى الفرتة املاضية بارتفاع معاناة املعرين يف 
الس�جون اليمنية، فإىل جان�ب املئات من رجال 
املال واألعمال الذين أفلس�وا ويقضون س�نوات 
العر خلف ُقضبان بالس�جن املركزي بصنعاء 
والس�جون اليمني�ة عى ذمة حق�وق مالية منذ 
س�نوات، تس�بّبت تداعيات الحص�ار والعدوان 
بإف�الس الع�رشات من رج�ال امل�ال واألعمال 
العامل�ني يف قطاع التجزئة والُجملة نتيجة تآُكل 
رؤوِس أَْمَوالهم وانتقال نش�اطهم التجاري من 

دائن إىل مدين خالل األشهر املاضية.
ُث تقاريُر النيابة العامة عن وجود أَْكثَر  تتحدَّ
من 1300 س�جني معر يف مختلف الس�جون 
اليمني�ة منه�م 330 س�جيناً عى ذم�ة حقوق 
�ة للغري منهم قرابة ال� 240 تاجراً و80  َخ�اصَّ

معراً عى ذمة ديات وأروش للغري؟.
 ووفق البيان�ات َفإن معظَم املعرين قضوا 
ف�رتات محكوميتهم إال أن عدَم س�داد الحقوق 
املالي�ة للدائنني التي تباينت م�ا بني ال� 5 آالف 
دوالٍر لصغ�ار املدين�ني إىل قراب�ة املليون دوالر 
لكبار املدينني حال�ت دون اإلْفَراج عنهم، ووفق 
املصادر ف�إن إجمايل كبار الس�جناء املعرين 
بلغوا 145 س�جيناً عى ذم�ة 3 مليارات و472 
مليون�اً و926 ألف�اً و260 ري�االً، كم�ا تباينت 
فرتات س�جنهم م�ن عام�ني إىل 13 عام�اً، من 
خالل تحركات النيابة العام�ة واللجنة الثورية 
العلي�ا بتوجيه�ات الس�يد َعبداملل�ك الحوث�ي 
َفإن مظلوميَة الس�جناء املعري�ن وغريهم من 

السجناء يف طريقها إىل الحل. 

رئيس الثورية العليا يشيد بأداء لجنة األزمة االقتصادية يف تحقيق االستقرار 
  - متابعات:

أجرى رئيُل اللجناة الثورية الدليا محمد عيل الحوثي خالل األيا  
املاضية عدعاً من اللقاءات الهامة لتدزيز الجبهة الوطنية، حيُث التقى 
بالغرف الصناعية والتجارية وَحثَّ األَْحااَزاب والتنظيمات السياسية 
التاي تربطها بقطااع الراخة والبناوك عالقات عميقة، باساتثمار 
عالقاتهاا تلك من أَجل مصلحاة الوطن واملواطان اليمني يف الظروف 
الرالناة واملساالمة الفاعلة يف الحد من أعمال الدباث الددوانية التي 
يحااول البدض من خاللهاا إلحاق الرضر باالقتصااع الوطني ولقمة 

عيش املواطن.
وأكاد رئيل اللجناة الثورية الدليا خالل ترأساه بصنداء اجتماعا 
للجنة إَعاَرة األزمة االقتصاعية، عىل أل ما تحقل من استقرار اقتصاعي 
خاالل الفرتة املاضياة يأتي ثمرًة للجهوع امليلصاة والوطنية من قبل 
اللجناة وقياعة وزارة الصناعاة والتجارة والغرخاة التجارية والبيوت 
التجارية واالقتصاعية واملؤسساات الرسامية املساندة الحريصة عىل 
الوطان كبيئة اقتصاعياة حقيقية وعائمة وقيمة غاري قابلة للمزايدة 
والتوظياف الميل أَْو االنتهازي، وقال »لقاد تأكد للجميع ولكثري من 
البيوت التجارية أل تحالف الددوال، يبقى تحالَف عدوال وال يمكن أل 
يقد  خريا ألحد أَْو يبني مصالح لبنك أَْو أرسة تجارية أَْو مؤسساة أَْو 
يبقى عىل اقتصاٍع قابٍل للمناخسة أَْو بيئة صحية للدمل والحفاظ عىل 

ما اكتسبته البيوت التجارية طوال الفرتات املاضية«.
وأكد رئيُل اللجنة الثورية الدليا عىل الهم املشرتك الذي يحمله ُكّل 
صاحب وعي وضمري حي واملتمثل بلقمة عيش املواطن واساتقرارلا 
والحفاظ عىل املستقبل االقتصاعي للوطن متمثالً بالبيئة االقتصاعية 
والساوق املفتوح وحرية املناخسة وتطوير أسااليب الدمل واستثمار 
الياريات والياربات اليمنية يف مساتقبل اليمن الُحار والديمقراطي، 

وجارى خالل االجتماع اساتدراُض نتائج املباعرة التاي تبنّتها الغرخة 
التجارياة مع الراخني يف سابيل الوصول إىل حلول لتثبيت أَْساَداار 
الارف وثبات الدملة وآلياات تطوير املبااعرة وتنفيِذلا عرب اللجنة 

االقتصاعية املشرتكة بني الجهات الرسمية والقطاع الياص.
اة بتوخري املشتقات   كما تم يف االجتماع استدراض البدائل الَيااصَّ
النفطياة وضماال عيمومتها يف األساواق املحلية وضبط أَْساَداارلا 
ومدالجات اإلنهاك االقتصاعي الناتج عن اساترياع املشتقات النفطية 

عول ضوابط يف الظروف الرالنة.

 وناقاش االجتماع آلية تطوير الدمل املشارتك باني اللجنة والبنك 
املركازي اليمني وبما يممان تحقيل التجانال والتناغم الدائمني يف 
اإلجراءات، وانسايابية الدمل واساتمراره والقدرة الدائمة عىل تجاوز 
مراحل المغط االقتصاعية الطبيدية وتلك الناتجة عن املؤامرات التي 
يشنها الددوال عىل اقتصاع الوطن ومقدراته واستقراره، واستدرض 
نائاب رئيل جهاز األمن القومي نتائاج أعمال المبط القانونية عربَ 
النيابات امليتصة ألوكار االتجار بالدملة والتالعب بأَْساَداارلا والتي 

تدمل يف أماكن ميفية وخارج النطاق القانوني. 
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تفاُعــٌل كبرٌي لتوجيهات قائد الثورة باإلْفَراج عن السجناء املعسرين
 اللجنُة الثورية العليا تحدد يوَم الثامن من شهر رمضان ُكّل عام َيومًا للسجين اليمني

 النائب العام: التجارُب اإلْنَسـانية أثبتت أن المعاملة الحَسنة للسجين هي الوسيلة األنجح للقضاء على الجريمة

َأْطَفـاُل اليمن يف احتجاجات غاضبة بصنعاء يخاطبون ضمري العالم: دماء اليمنيني ُتسَفُك وأنتم صامتون

تقارير

  - خاص:
بادأت توجيهااُت قائاد الثاورة السايد عبدامللك 
الحوثي باإلْخَراج عن السجناء املدرسين يف اليطاب 
الاذي ألقاه بمناسابة شاهر رممال املباارك تؤتي 
ثماَرلاا، وبادأت اللجناة الثورية الدلياا والجهات 
لتنفياذ  الجااعة  اليطاوات  اتيااذ  يف  الرسامية 

التوجيهات.
يف املقابال يظلُّ التدنُّاُت من ِقبَِل الطاَرِف اآلخر 
قائماً، خهم يرخمول اإلْخَراج عن األرسى واملدتقلني 

يف شهر رممال املبارك.
 

ال إْنَسـانية لدى الطرف اآلخر
وكباعرٍة إنَْسااانية أكد رئيُل وخاد أَنَْصاار الله 
والناطل الرسامي محمد عبدالسال  الثالثاء أنه تم 
اإلْخاَراج عن 57 أسارياً من املغّرر بهام يف محاخظة 

عمرال.
وقاال عبدالساال  يف منشاور لاه: ”عاىل إثار 
اليطاوات التي تمت منذ بدء شاهر رممال املبارك 
يف بدض املحاخظات تم اليو « الثالثاء« اإلْخَراج عن 

٥٧ يف محاخظة عمرال«.
وأوضاح عبدالساال  أل »الطارف اآلخر يرخض 
حتاى اللحظة أياة خطاوات إنَْسااانية للدمل عىل 
اإلْخاَراج عن كاخة األرسى واملدتقلاني رغم مطالبة 
األَُماام املتحادة بذلك يف لجنة املدتقلاني واألرسى.. 
مؤكاداً أنهم بهذا يتجاللاول مداناة جزء كبري من 

أبناء الشدب اليمني ومداناة أرسلم وألاليهم«.
وكماا أكد السايد عبدامللك الحوثي قائاد الثورة 
أل الطارَف اآلخر ليال لديه التما  بالساجناء أَْو 
مراعااة الحالاة اإلنَْسااانية يف لذا الشاهر املبارك 
وقداساة لذا الشهر ولو شاكلياً؛ ألنه – كما يقول 

السايد- ال تهمهم ِقيَاُم الياري وال يهمهم أي يشء 
ايجابي.

إهتماٌم كبرٌي بتوجيهات القائد
ويف أوىل اليطوات لاللتما  بالسجناء املدرِسين 
أصادرت اللجناة الثورياة الدليا القرار 160 لسانة 
2016 والاذي قاىض بتحديد يو  الثامن من شاهر 
رممال املبارك من ُكّل عا  يَوماً للسجني اليمني.

اليطاوة القت ترحيبااً كبرياً من قبال الجميع؛ 
كونها تركز عىل خئة من املواطنني زجت بهم األقدار 
إَلااى الساجول، كماا أل اختياَر الثامن من شاهر 
رمماال من ُكّل عا ، لاه عاللتُه عاىل األجر الكبري 
واندخاع رجال املال واألعمال ملسااعدة املدرسين يف 

السجول.
وسابل القرار قيا  مؤسسة الساجني الوطنية 
بتدشاني املرحلاة األوىل مان مارشوع اإلْخاَراج عن 
الساجناء املدرسيان يف ُكلٍّ مان الداصماة صنداء 
ومحاخظتاي الحديادة وإب، حياث تام إطاالُق 28 
ساجيناً بدد ياو  واحد من خطاب السايد عبدامللك 

الحوثي قائد الثورة.
ورّحبت اللجنة الدليا لرعاية السجناء ومساعدة 
املدرسيان يو  اإلثنني بقرار رئيال اللجنة الثورية 
الدليا محمد عيل الحوثاي بتحديد اليو  الثامن من 
شاهر رمماال املبارك مان ُكّل عا  يَوماً للساجني 

اليمني.
وأكادت اللجناة يف بياال لهاا أل تحدياَد ياوٍ  
للساجني والذي جاء اساتجابة لدعاوة قائد الثورة 
السايد عبدامللك الحوثي سيساالم بشاكل كبري يف 
رعاية السجناء ومسااعدة املدرسين منهم وتقديم 
اليدمات األساساية لهم وتأليلهم ليصحبوا أخراعاً 

خاعلني ومنتجني يف املجتمع.

وععاا البياال إَلااى تكاتُاِف الجهوع الرسامية 
ملسااعدة  اللجناة  ماع  للمساالمة  واملجتمدياة 
املدرسين من الساجناء غري القاعرين عىل استيفاء 

حقوق الغري بدد قماء خرتة الدقوبة عليهم.

تدشنُي فعاليات يوم السجني اليمني
ن رئيُل اللجنة الثورية الدليا يو  اليميل  وعشَّ
املاايض بأماناة الداصماة خدالياات يو  الساجني 

اليمني.
ووّجه رئيال اللجناة الثورية الدلياا يف الكلمة 
التي ألقالا باملناسبة، األَجهَزة األمنية باإلْخَراج عن 
أي ساجني أَْو متحفاظ عليهم ولم يرتكباوا أعماالً 
جنائيًة عارب النيابات امليتصاة، وترسيع اجراءات 
اإلْخاَراج وأل يقاو  األمان القوماي إذَا كال لدياه 
موقوخاول باإلْخَراج عنهام عمالً بتوجيهاات قائد 
الثورة وامتثاالً لقيم الشاهر الفميل شهر رممال 

املبارك.
الشايصيات  الدلياا  الثورياة  رئياُل  وحاّث 
االيفااء  رسعاة  األعماال  ورجاال  االجتماعياة 
بالمماناات التاي تُطلاب منهام لإلْخاَراج عن من 
المماناات  بموجاب  عنهام  لإلْخاَراج  يحتاجاول 

املدهوعة.
واقارتح رئياُل الثورياة الدلياا وضاع برامج 
زيارات نظامية للساجول والساجناء بشاكل عائم 
اة وتدمل عىل  مع ُكّل القطاعات الداماة والَيااصَّ
تحقيل الدمج الدائم للمساجونني واملجتمع وبنيته 

وثقاخته ولويته.
وقال رئيل الثورية الدلياا: »املدرسول يمثّلول 
خئاًة واحادًة عاخل الساجول ولناك خئاات أُْخاَرى 
يجب االلتما  بهم والدمل عىل صلتهم واإلحساال 
إليهم َجميداً أياً كانات محكوميتهم وُجرمهم؛ كي 

تحسان توبتهم ويحساول بذواتهم وبما ارتكبوه، 
ولاي األَْلااَداف التاي لن تتحقال إذَا ابتدد الناس 
عنهام وغاباة الرباماج اإلْصاااَلحياة والثقاخياة 

واالجتماعية املستدامة«.
وأكاد أَلميّة إياالء الساجينات التمامااً مميزاً 
وخاصاً يراعي اليصوصياة اليمنية يف لذا الجانب 
وقساوة الظاروف االجتماعياة عىل النسااء اآلتي 
أَْصبَاَحن نزيالت السجول تحت أي ظرف وتدرضن 
لصدوباات مماعفة تتطلب مناا َجميداً املباعرة يف 
إيجااع عور مجتمدي متكامل وواٍع ويدمل عىل حل 

لذه املشكالت وتيفيف لذه املداناة.
وعاربَّ رئيل اللجنة الثورية عن الشاكر الجزيل 
واالمتناال لاكل الجهاوع التاي تبذلهاا املنظماات 
والقياعات املجتمدياة ورجال املال واألعمال وتدمل 
عىل إيجاع إْصاااَلح قوي يف املجتمع واملساالمة يف 
تثبيات السالم االجتماعي، والتوعية املساتمرة بني 
األرسة واملدرسة واملنالج بأَلميّة الرتبية والتنشئة 
الساليمة لألبناء وتبشايع الجريمة كدملية وقائية 
تقيهم وتقي املجتمع الكثري من املشاكالت وتممن 

سالمة الحارض وجوعة املستقبل.
نائاُب رئيال اللجناة الدلياا لرعاية الساجناء 
ومسااعدة املدرسيان محماد عبدالقااعر الجنياد 
اساتدَرَض يف كلماة لاه ما تقاو  به اللجناة الدليا 
لرعاية الساجناء ومسااعدة املدرسيان من جهوع 
اة  ملتابدة أوضاع السجول وأحوال السجناء َخااصَّ

يف ظل الددوال.
وأكد أل الساجوَل املركزياة يف كاخة محاخظات 
الجمهورية تديُش وضداً مأسااوياً جاراء الددوال 
السدوعي الغاشم وقصفه املستمر لبنيتها التحتية، 
مما أعى للتدمري الجزئي والكيل لها، باإلضاخة إَلاى 
الحصار الظالم الذي مارساه تحالاف الددوال عىل 
بالعنا، وما تسبب به من تدلور يف أوضاع السجناء 

ووسائل رعايتهم. 
َوععاا الجنياد رجاال املاال والبناوك التجارياة 
والتجاار وخاعايل الياري للتفاعل املساتمر والجاع 
مع ععوة السايد عبدامللك بدرالديان الحوثي – قائد 
الثاورة يف خطابه األخري بمناسابة شاهر رممال 
الكريم لإلساها  املجتمدي يف إطالق رساح عدع من 
الساجناء املدرسيان من خاالل القيا  بتساديد ما 
عليهم مان التزامات مالية للغري.. وذلك مساالمة 
منهم يف مساندة الدولة يف لذه اليطوة اإلنَْساانية، 
اة يف ظل الظروف االقتصاعية الصدبة التي  وَخااصَّ

تداني منها البالع.
وأوضاح النائُب الداا  عبدالدزياز البغداعي أل 
البدَء بتدشاني يو  للسجني يأتي انطالًقا من إيَْمال 
قيااعة الثاورة اليمنياة بالبُداد اإلنَْساااني ملفهو  

الرشاكة الوطنية.
وقاال »لذا البُداد اإلنَْساااني الذي يشامل ُكّل 
النسيج االجتماعي بما يف ذلك السجني استناعاً إَلاى 
إحسااٍس عاٍل بمفهو  الددالة التي لي قيمة كلية 
من مقتمياتها النظرة إَلاى السجني كإنَْساال وإىل 
الساجن كمكال إلعاعة تأليلاه وإْصاااَلحه وليل 

االنتقا  منه«.
وأكد النائاُب الدا  عىل أَلميّاة الرشكة الكاملة 
واالساناع املجتمداي؛ كول الساجني يحتااج إَلاى 
الرعاية الكاملة التي ال تتناىف مع مفهو  الدقوبة.
أل  اإلنَْسااانية  التجاارب  أثبتات  »لقاد  وقاال 
املداملة الحسنة للسجني وُحسن رعايته وااللتما  
به ثقاخياً واجتماعياً وصحياً ومن ُكّل الجوانب لي 
الوسيلة األنجح للقماء عىل الجريمة واستئصالها 
مان النفوس، أما ساوء املداملة واإللماال خإنها ال 
تؤعى ساوى إَلاى خلل ُعتاة املجرماني وإْخَراجهم 
من السجن وقد امتألت نفوسهم بالحقد والكرالية 

عىل كاخة اخراع املجتمع«.

  - خاص:
أثَااَر قاراُر األَُماام املتحدة بساَحْب السادوعية وتحالفها من 
القائماة الساوعاء النتهاك الطفولة يف اليمن سايَط اليمنيني ويف 
مقدمتهم األَْطَفاال، ما عخدهم لليروج بوقفات احتجاجية األيا  

املاضية استنكاراً لهذا الرتاجع.
وتجمع الدرشات من األَْطَفاال أما  سااحة الالإنَْساانية أما  
مبنى األَُمام املتحدة بأمانة الداصمة، راخدني الالختاِت، ومرععين 

الهتاخات املنالمة لقرار الرتاجع. 
ورخع األَْطَفااال الختاٍت ُكتب عليها: “يا أحارار الدالم.. عماء 
اليمنيني تسافك وأنتم صامتول”، والختات تشري إَلاى أل أَْطَفاال 
اليمن مستددول للتربع لصالح األَُمام املتحدة لدلها تكفُّ نفَسها 

عن املتاجرة بدماء األبرياء، ال سيما ولم أَْطَفاال ال ذنب لهم.
ولام يكتِف األَْطَفاال برخع الالختاات وترعيد الهتاخات املناوئة 
لألَُماام املتحدة، بل قاموا بجمع التربعاات لصالح األَُمام املتحدة 
علهاا ترتاجاع عن لاذا املوقف، عاعاني إَلاى وقف الدادوال وخك 
الحصار، وإعاعة إعراج قوى الددوال يف الالئحة الساوعاء ملنتهكي 

حقوق األَْطَفاال.
كماا رّعع األَْطَفااال أما  مبناى األَُمام املتحدة عدة شادارات 
منادعة بمواقف بال كاي مول امليزية، وكذا ضداف وانحياز ولد 
الشايخ للطرف اآلخر يف مشااورات الكويت منها: عاول عاول ولد 
الشايخ، عاول عاول بال كي مول، مدرّبين عن أسافهم ملا يحصل 
ملنظمة إنَْساانية كاألَُمام املتحدة من ابتزاز لصالح قوى الددوال 

والنفوذ.

وأكاد األَْطَفااال يف كلمااٍت لهام أل الطفل اليمناي أقوى من 
أموالكام، وأقاوى من انحيازكام للطرف الذي تارول أنه األقوى، 
مشريين أل أَْطَفاال اليمن أقوى من جبال عطال ونقم وعيبال.

 وركل األَْطَفاال خالل وقفتهم صورَة بال كي مول بأقدامهم، 
مدتربين أنه ال يستحلُّ غريَ الركل باألقدا  واإللانة، خهو قد أثبت 

نفسه بنفسه أنه ألل لإللانة.
وواصل أَْطَفاال اليمن وقفاتهام االحتجاجية الغاضبة، حيث 
نّظام أَْطَفاال مديرية الوحدة يو  الثالثاء وقفة أما  مبنى األَُمام 
املتحدة يف صنداء، مساتنكرين خيها خميحة إلغاء السدوعية من 

قائمة الداِر، مقدمنَي نقوَعلام من مروخهم الياص للمنظمة 
الدولية حتى ال تيمع مجدعاً ألصحاب املال والنفوذ عىل حسااب 

عماِء وأشالء الطفولة.
ورخاع األَْطَفاال يف وقفتهم علام الجمهورية اليمنية والختات 
تباني ما يتدارض لاه أَْطَفاال اليمن مان انتهاك ألبساط حقوق 
الطفل يف الدالم، من قتل وختك وإجرا . وعىل أرضية املكال خرش 
األَْطَفاال علم األَُمام املتحدة ليتربعوا بمروخهم اليومي لصالح 

املنظمة لدلها تستفيل من غيها، وتدوع لجاعة صوابها.
 وأكاد األَْطَفااال أل تربعهام لبال كي مول يأتي يف ساياق أل 

يكاول موقفه قوياً يف املرات القاعماة، ولكي يكول حراً وال يبتزه 
أحد أَْو ييمع لمغوط من لنا ولناك، مشريين إىل أل تلك األموال 

البسيطة لي ُكّل ما لديهم ولي مروخهم اليومي.
 وبحسب املواقف امليزية لها أكد عدع من اآلباء الذين حرضوا 
ماع األَْطَفاال حقيقاَة مواقف األَُمام املتحادة وحقيقة عورلا يف 

املنطقة. 
األَْطَفااال يف وقفاِة االساتنكار أّكدوا وقوع األَُماام املتحدة يف 
الفميحاة التي بدت حتاى لألَْطَفاال يف املهد والدمااء التي غرق 

خيها بال كي مول ستطمر من تبقى.
 ويف مشهد مدرب ضمن الوقفة جّسد األَْطَفاال خماعة اإلجرا  

املرتكب بحقهم وقدرتهم عىل النهوض ملواصلة جهاع األجيال.
ذَ أَْطَفاال بريوت يو  االثنني  وللتمامن مع أَْطَفاال اليمان نَفَّ
وقفاة احتجاجية أماا  األَُمام املتحدة يف لبنال، مندعين بشاطب 

السدوعية من القائمة السوعاء.
وجاء يف كلمة أَْطَفاال لبنال تمامناً مع أَْطَفاال اليمن »باسم 
الطفولة املذبوحة يف أرض اليمن، باسم عماء األبرياء تحت سماء 
الوطن، باسام آلات األمهات يف لذا الزمن، أتقد  إليكم برساالة 
الطفولاة إَلااى األمني الداا  لألَُمام املتحدة بال كاي مول، أقول 
خيها: لقد تم اغتياُل البسامة يف وجه أَْطَفاال اليمن وخقدال األمن 
واألمال عند لذه األجيال، ولسال المحكة يف زمن الغدر واالغتيال 
عاىل أرض اليمن ترتسام خارطة املجد والدنفاوال والكرامة، ويف 

أحمانها قانول ال يقبل باإللانة«.
وأضاخات” أَْطَفاال اليمن يدانول االحتماار والقتل والدمار، 
أَْطَفاال اليمن حروف مفقوعة ال يجيد نطقها من يف أذنه صمم«. 
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َرْمـَضـاُن الفضيل.. شهر اهلل 
دعاء

اَلّلاُهمَّ اِنّي اَْختَِتُح الثَّناَء ِبَحْمِدَك، َو 
ِناَك، َو اَيَْقنُْت  واِب ِبمَّ ٌع ِللصَّ اَنَْت ُمَسادِّ
اَنَّاَك اَنْاَت اَْرَحُم الّراِحمانَي يف َمْوِضِع 
اْلَدْفاِو َو الرَّْحَمِة، َو اََشادُّ اْلُمداِقبنَي 
يف َمْوِضِع النَّاكاِل َو النَِّقَمِة، َو اَْعَظُم 
َو  اْلِكرْبيااِء  َمْوِضاِع  يف  ِياَن  اْلُمتََجربِّ

اْلَدَظَمِة.
اَلّلاُهمَّ اَِذنَْت يل يف ُععاِئَك َو َمْسأََلِتَك 
َخاْساَمْع يا َسميُع ِمْدَحتي، َو اَِجْب يا 
َرحيُم َعْعَوتي، َو اَِقْل يا َغُفوُر َعثَْرتي، 
َخَكْم يا اِلهي ِماْن ُكْربَة َقْد َخرَّْجتَها َو 
ُلُمو  َقْد َكَشْفتَها، َو َعثَْرٍة َقْد اََقْلتَها، 
تَها، َو َحْلَقِة باَلء َقْد  َو َرْحَماة َقْد نرََشْ

َخَكْكتَها.
اَْلَحْمُد للِه الَّذي َلْم يَتَِّيذْ صاِحبًَة َو 
ال َوَلداً، َو َلاْم يَُكْن َلُه رَشيٌك يف اْلُمْلِك، 
ُْه  َو َلاْم يَُكاْن َلاُه َوىِلٌّ ِمَن الاذُّلِّ َو َكربِّ

تَْكبرياً.
اَْلَحْمُد للاِه ِبَجميِع َمحاِمِدِه ُكلَِّها، 
َعىل َجمياِع ِنَدِماِه ُكلِّهاا، اَْلَحْمُد للِه 
الَّذي ال ُمماعَّ َلُه يف ُمْلِكِه، َو ال ُمناِزَع 

َلُه يف اَْمِرِه.
اَْلَحْماُد للاِه الَّاذي ال رَشياَك َلُه يف 

َخْلِقِه، َو ال َشبيَه َلُه يف َعَظَمِتِه.
اَْلَحْمُد للِه اْلفاايش يف اْلَيْلِل اَْمُرُه 
َو َحْماُدُه، الّظاِلاِر ِباْلَكاَرِ  َمْجُدُه، 
اْلباِساِط ِباْلُجوِع يََدُه، الَّذي ال تَنُْقُص 
َخزاِئنُُه، َو ال تَزياُدُه َكثَْرُة اْلَدطاِء إالّ 
ُجوعاً َو َكَرماً، اِنَُّه ُلَو اْلَدزيُز اْلَوّلاُب.
اَلّلاُهمَّ اِنّي اَْسااَلَُك َقليالً ِمْن َكثري، 
َمَع حاَجاة بي اَِليِْه َعظيَماة َو ِغناَك 
َعنْاُه َقديٌم، َو ُلَو ِعنْادي َكثريٌ، َو ُلَو 

َعَليَْك َسْهٌل يَسريٌ.
اَْلَحْماُد للاِه ماِلاِك اْلُمْلاِك، ُمْجِري 
ِر الرِّياِح، خاِلِل االْْصباِح،  اْلُفْلِك، ُمَسيِّ

َعيّاِل الّديِن، َربِّ اْلَداَلمنَي.
اَْلَحْماُد للِه َعىل ِحْلِماِه بَْدَد ِعلِمِه، 
َو اْلَحْماُد للِه َعىل َعْفاِوِه بَْدَد ُقْدَرِتِه، 
َواْلَحْمُد للِه َعىل ُطوِل اَناِتِه يف َغَمِبِه، 

َو ُلَو قاِعٌر َعىل ما يُريُد.
اَْلَحْماُد للاِه خاِلِل اْلَيْلِل، باِساِط 
الارِّْزِق، خاِلاِل ااَلْْصبااِح ِذي اْلَجاالِل 
َواالْْكاراِ  َواْلَفْماِل َواالْنْدااِ ، الَّاذي 
بَُدَد َخال يُرى، َو َقُرَب َخَشاِهَد النَّْجوى 

تَباَرَك َو تَداىل.
اَْلَحْماُد للِه الَّاذي َليَْل َلاُه ُمناِزٌع 
َوال  يُشااِكلُُه،  َشابيٌه  َوال  يُداِعلُاُه، 
َظهريٌ يُداِضُدُه، َقَهاَر ِبِدزَِّتِه االِْعّزاَء، 
ِلَدَظَمِتاِه اْلُدَظمااُء، َخبََلَغ  َوتَواَضاَع 

ِبُقْدَرِتِه ما يَشاُء.
اَْلَحْماُد للاِه الَّاذي يُجيبُناي حنَي 
اُناعياِه، َو يَْسارُتُ َعيَلَّ ُكلَّ َعاوَرة َواَنَا 
اَْعصياِه، َويَُدظِّاُم اْلنِّْدَماَة َعاىَلَّ َخال 
اُجازياِه، َخَكاْم ِماْن َمْوِلبَاة َلنيئَاة 
َقاْد اَْعطاناي، َو َعظيَماة َمُيوَخة َقْد 
َكفاناي، َو بَْهَجاة ُمونَِقة َقاْد اَراني، 
َخاُثْني َعَليِْه حاِمداً، َو اَذُْكُرُه ُمَسبِّحاً.

من دروس رمضان
الحمد لله رب الداملني وصىل الله وسلم عىل 

سيدنا محمد وعىل آله الطيبني الطالرين.
اللهام الدنا وتقبال منا إنك أنت الساميع 

الدليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
يف اآليات التي ذكر الله خيها ترشيع الصيا  
ذكر بالنسبة لشهر رممال أنه الشهر }الَِّذي 
أُنْاِزَل ِخيِه اْلُقاْرآُل ُلادًى ِللنَّاِس َوبَيِّنَااٍت ِمَن 
اْلُهاَدى َواْلُفْرَقااِل{ )البقرة: مان اآلية 185( 
ويادل عىل عظماة القارآل الكريام وألميته 
أل يكاول الشاهر الذي أنزل خياه لو موضع 
عبااعة، لاي تدترب ركنااً من أركال اإلساال  

ولي الصيا .
بمناسابة نازول القرآل يف شاهر رممال 
أصبح شاهر رممال شاهراً مقدسااً وشهراً 
عظيماً ولذه األلمية، ألمياة القرآل الكريم 
لي تتمثل يف ألمياة وعظمة البينات والهدى 
التاي لي مماماني، ولي الغاية مان إنزاله، 
والبيناات والهدى لي يف األخاري ملن؟ للناس. 
خيادل عىل الحاجاة املاساة، الحاجاة امللحة 
بالنسابة للنااس، حاجتهم إىل لاذه البينات، 
ولذا الهادى. أل تكول الفريمة التي خرضت 
يف لاذا الشاهر الدظيام لاي الصياا ، ولو 
الشاهر الاذي أنزل خياه القرآل، يادل عىل أل 
لنااك عالقة ما بني الصياا ، وما بني القرآل 
الكريام من حيث أل ما يف القارآل الكريم من 
البيناات والهادى، أل االلتازا  بهاذه البينات 
والهادى، أل القياا  بالديان عىل أسااس لذا 

القارآل الدظيام يحتاج مان اإلنساال إىل أل 
تكول لديه قوة إراعة، وكبح لشاهوات نفسه، 
وترويض لنفسه عىل الصرب، وعىل التحمل.

خالصياا  لاه أثره يف لذا املجاال، يف مجال 
تروياض النفال. ألناك يف أثنااء نهار شاهر 
رممال تكبح شاهوات نفسك، وتدوع نفسك 
الصرب، والتجلاد، والتحمل، تدوع نفساك أنك 
أنت الاذي تسايطر عليها، أنك الذي تسايطر 
عليهاا. خمان املهم جداً بالنسابة لناا عندما 
نصاو  يف شاهر رمماال، عندما نصاو  أل 
يستشادر اإلنساال لاذه الغاية مان رشعية 
أناه يتجلاد، ويتصارب،  الصياا ، يستشادر 
ويتحمل، ليدلم نفساه، يدلمهاا أنه لو الذي 
سيسايطر عليها بنااءاً عىل توجيهاات الله، 
بيناات الله، لدى الله. تدوع نفساك أنت الذي 
تقهرلاا، وتيمدها لهادى اللاه وبيناته. ال 
يكاول شاهر رممال ندخال إىل لذا الشاهر 
بدفوياة، ونيارج عول أل نحسال أنفسانا 
بأنناا قاد قهرنالاا، مان خاالل نهار شاهر 
رمماال، عندما نحل بالجوع، عندما نحل 
بالدطش نقول: ال. أليست لذه عملية تسلط 
عاىل النفل؟ ناوع مان الرتوياض للنفل؟ 

وللجسم بكله عىل الصرب؟.
ألنه لكذا بالنسبة للقرآل الكريم، بالنسبة 
لبيناات الله ولاداه، يحتاج من اإلنساال إىل 
أناه ييمع نفساه يف مجال االساتجابة لها، 
وااللتازا  بها، والقيا  بهاا، ولي تدترب خرتة 

قصارية بالنسابة للسانة، شاهر واحاد من 
السانة، كلها تدترب خرتة قصرية. ولهذا رشع 
أيمااً عىل سابيل التطوع صياا  أيا  أخرى، 
كصيا  السات الصرب، وصياا  الثالث البيض 
مان كل شاهر، إضاخاة إىل أل الصياا  كماا 
يذكار األطباء: أنه له خوائد كبرية من الناحية 
الصحياة. ومدناى لذا: بأل عيان الله يتناول 
بنااء اإلنساال من كل جهاة، أل يف ترشيدات 
اللاه ما الهدف منها أو مان ألداخها: الجانب 
الصحي بالنسابة لجسام اإلنساال، والجسم 
الصحيح، والجسم السليم، أو نقول: الصحة، 
وساالمة الجسام لي أيمااً لاماة يف مجال 
االلتازا  بهدى الله، يف مجال الدمل يف سابيل 
اللاه، يف إقامة عيان الله. لذه تسااعدنا عىل 
َخهم: أل مساألة املرض، أنه ال يصح أل نقول 
عائماً: املرض، كل مرض ننسبه إىل الله، ونحن 
نارى يف ترشيداته ما لي ذات ألمية كربى يف 

مجال صحة الجسم.
نحان نارى يف ترشيداتاه ما لاي بحاجة 
للنهوض بها إىل أجساا  صحيحة وساليمة، 
كالجهااع يف سابيل اللاه، لاذه متناخياة مع 
أل نقاول: أل الله لاو الذي يصاب األمراض 
صبااً عىل النااس، أو اإلنساال املؤمن، عالمة 
أناك مؤمن عندما يصب اللاه عليك األمراض، 
واملصائاب صباً صباً كما يف بداض الروايات. 
ولهذا تجاد أل كثرياً من األشاياء املوجوعة يف 
لاذه األرض مان النباتات، واملدااعل، وحتى 

الشامل والهواء، يكول لها أثار كبري. أعني: 

تدترب أعوية، نسابًة كبريًة جداً من املوجوعات 

يف محياط اإلنساال خيها أعوية، لي نفساها 

تدل عىل أنه مراع لإلنساال أل يكول جسامه 

سليماً، أل يكول صحيح البدل.

ألل كثارياً مان املساؤوليات يف عيان اللاه 

تحتاج إىل لاذا اليشء، إىل صحة الجسام، إذا 

كال الجسم منهك تتأثر أيماً يف الغالب. أعني 

بالنسابة لغالب الناس، تتأثر حتى التمامات 

اإلنساال، تقر نظرته، يكول قريباً من امللل 

والمجر. إذا كال جسمه سليماً كانت ذلنيته 

صاخياة، متفتحاة. ويف نفال الوقات تدترب 

صحة الجسم ندمة كبرية عىل اإلنسال، ندمة 

كبرية. ويجب أل يدرف أي إنسال منا بأنه، أي 

ندمة لو خيها بما خيها ندمة الجسام، ندمة 

صحة البدل، أنه يرتاخل مدها مساؤولية. إذا 

كنات ذكيااً، إذا كال لديك حاخظاة قوية، إذا 

كال جسامك ساليماً خهي تدتارب ندماً يجب 

أل توظفها يف سابيل الله. وعين الله سبحانه 

وتداىل، والدمل يف سابيل إعاالء كلمته مجال 

واساع جداً يستوعب كل القدرات، ويستوعب 

كل املوالاب، ولاذا مان الندماة الكبرية عىل 

اإلنساال: أل يكول متمكناً من أل يوظف كل 

طاقاتاه يف مجاال تدتارب عائداتاه كلها له يف 

الدنيا ويف اآلخرة، أليست لذه ندمة كبرية؟.

اإلنفاق يف سبيل اهلل داخل املجتمع املسلم يعطي األمة إستقاللية
}َوأَنِْفُقوا يِف َساِبيِل اللَّاِه َوال تُْلُقوا ِبأَيِْديُكاْم إىَِل التَّْهلَُكِة{ 
)البقارة: مان اآلية195(. لاذا الكال  الساابل أليل حول 
الجهااع؟ وحول القتاال؟ يشء طبيدي باأل القتال يحتاج 
إىل تمويال، التمويل مان أين يأتي ؟ لل وجه املسالمني إىل 
أل يبحثاوا عن أطاراف أخرى؟ وأل يتجهاوا للفرس، أو إىل 
الارو ، أو إىل أي عولة أخرى تسااندلم؟ ال. ينطلقول لم، 
خاملقاتلاول أنفساهم، املجتمع املسالم لو يمول نفساه، 
ولاذه القمية لامة جاداً، ال يقو  الديان إال بها، ال يقو  
الدين إال عىل لذا األساس: أل يكول لناك إنفاق، وأل يكول 
إنفاقااً من عاخال نفل الذيان لم يتحركاول يف القمية، 
أي: مان عاخال املجتمع املسالم نفساه، املوجاه إليه لذه 
املسائولية، بأل يقاتل يف سبيل الله، ألنه يحصل استقاللية 
لألمة، يمكنهاا أل تنهض بدين اللاه، وال تكول مدينة ألي 
طرف آخر نهائياً، ألل أي طرف آخر ال يقد  شيئاً إال بثمنه، 
ولها أثرلا الكبري من الناحية النفساية، بالنسبة للمجتمع 
املسالم، ولألمة عندما تبني عىل لذا األسااس، تصبح أمة 
لي واثقاة بنفساها، واثقة بدينهاا، واثقة بربهاا، واثقة 
باملنهج الذي تسري عليه، ختستطيع لي أل تقو  بدين الله، 
وتساتطيع أل تواجه أعداءلا. لكن إذا كانت القمية: أنهم 
لم يبحثول عن مسااعدات أخارى من خارج، ألنه عاعة يف 
مراحال الراع قاد يكول طرف من األطاراف يف مصلحته 
أل يسااعدك.. يف مصلحته أل يسااعدك، ألل له موقفا من 
الطارف الاذي أنات تقاتله، لكن لناا لها أثر سالبي كبري، 
خيما يتدلل بنفسايات املسالمني املقاتلاني، املجتمع بكله، 
سايدتربول االنتصاارات ومواقفهام القوية كلها بسابب 
اآلخريان، والقمية لنا تقو  عىل أسااس أناك أنت تكول 

متوجها إىل الله عائماً.. عائماً. ولهذا عندما تنفل، أنت تنفل 

يف سابيل الله، من أجل الله، وتقاتل من أجل الله، وتتلمل 

النر الذي لو من عند الله، ختكول مرتبطاً بالله.

وألل الناس عندما يتجهول إىل أل ينفقوا يف سابيل الله، 

أل اللاه يجدال خيها بركاة.. يجدل خيها بركاة، ويف نفل 

الوقات ترتفع مدنوياتهام، ويف نفل الوقت ينشادول إىل 

الله، وتدظم عالقتهم بالله، ألل الجهاع نفسه لو يدترب من 

ألم األشاياء يف مقا  مدرخة اللاه، ألل املجالدين يكونول 

يف حالاة التجااء إىل اللاه، وبحاجاة إىل نار، وبحاجة إىل 

تأييد، وبحاجة إىل عاول، وبحاجة إىل كذا.. يكونول عائمي 

االلتجااء إىل الله، ولم يتلمساول يف امليدال الساند اإللهي، 

والدعام اإللهاي، والتأييد اإللهي، خيديشاول يف حالة قرب 

من الله، لذه الحالة تنساف تماماً إذا ما كانوا ملتجئني إىل 

أطراف أخرى، إىل عولة أخرى، أو إىل أمة أخرى

أول ماا يحتاج إليه اإلنساال لتحقيل التقوى القادرة عىل ضبط نوازع النفل وتوجهاات النفل ورغبات 
النفل وانفداالت النفل، خبقدر ما يتمكن اإلنسال من التحكم بحاالته االنفدالية بغرائزه برغباته بشهواته 
بانفداالته كاخة أي كانت نوعها رغبة او رلبة او عري ذلك بقدر ما يستطيع أل يكول يف واقع الحياة مسئول 
يتداطى بمسئولية عالية بديدا عن النزق بديدا عن الطمع بديدا عن األلواء التي جرت عىل الويالت واملصائب 

عىل اإلنسال نفسه وعىل الواقع من حوله.
السيد عبدامللك الحوثي

إضاءة
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تواشيح رمضانية.. 
يَ��ا َربُّ إن��ك أن��ت ال��واح��ُد األح��ُد 

الصمُد امل��ف��رُد  أن��َت  إن��ك  َربُّ  يَ��ا 
به أل��وذ  َمن  لي  ما لي س��واك وما 

ول��ي��س غ��ي��رك ي��ا رب��ي ل��ي السنُد
ال��ل��ه منفرد  أن���ت ال��رح��ي��ُم وأن���ت 

ول��د أه���ٌل وال  ال��ل��ه ال  س��ب��ح��ان��ك 
َجلَّت صفاتُك عن مدح وعن صفة

أَم����ُد وال  ذات  ب��ه��ا  حت��ي��ط  ف���ا 
أحد على  أل��وي  ال  جئتك  َربُّ  يَ��ا 

أح��ُد محنتي  ف��ي  ينفُعني  فليس 
ملتزماً ال��ل��ه  ب��ب��اب  وق��ف��ت  ل��ق��د 

ب���ه أل�����وذ ف�����زال ال���ه���م وال��ك��م��د
ومغفرًة وإح��س��ان��اً  ع��ف��واً  َربُّ  يَ��ا 

كلما أجد الضر عني  وأكشف من 

***
طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا 

 وب��ت أش��ك��و إل��ى م���والي م��ا أجد 
وق��ل��ت ي���ا أم��ل��ي ف���ي ُك����ّل ن��ائ��ب��ٍة

اعتمد  الضر  لكشف  عليه  من  يا 
تعلم�ها  أن��ت  أم���وراً  إليك  أشك��و 

جل�د  وال  صبر  حمل�ها  على  م�الي 
مفتقراً  بالذل  ي��دي  بسطت  وق��د 

يد  إليه  م��دت  م��ن  خير  ي��ا  إليك   
خ��ائ��ب��ة َربُّ  يَ�����ا  ت���ردن���ه���ا  ف����ا 

ُك��ّل م��ن يرد ي��روي  فبحر ج��ودك 

العالقة بني الصيام وهدى اهلل

أثر الصيام يف ترويض النفس وأخضاعها 
لهدى اهلل وبيناته

ألمية القرآل الكريم لي تتمثل يف ألمية وعظمة البينات والهدى التي لي ممامني، ولي الغاية من إنزاله، والبينات 
والهدى لي يف األخري ملن؟ للناس. خيدل عىل الحاجة املاساة، الحاجة امللحة بالنسابة للناس، حاجتهم إىل لذه البينات، 
ولذا الهدى. أل تكول الفريمة التي خرضت يف لذا الشاهر الدظيم لي الصيا ، ولو الشاهر الذي أنزل خيه القرآل، يدل 
عاىل أل لنااك عالقة ما بني الصياا ، وما بني القرآل الكريم من حياث أل ما يف القرآل الكريم مان البينات والهدى، أل 
االلتزا  بهذه البينات والهدى، أل القيا  بالدين عىل أساس لذا القرآل الدظيم يحتاج من اإلنسال إىل أل تكول لديه قوة 

إراعة، وكبح لشهوات نفسه، وترويض لنفسه عىل الصرب، وعىل التحمل.

تروياض  يف  أثارة  لاه  خالصياا  
النفال وأخماعهاا بحياث تكاول 
مهيئة لتقبل لدى الله يقول الشهيد 
القائد ساال  الله عليه: »خالصيا  له 
أثاره يف لذا املجال، يف مجال ترويض 
النفال. ألناك يف أثنااء نهاار شاهر 
رممال تكبح شهوات نفسك، وتدوع 
نفساك الصارب، والتجلاد، والتحمل، 
تداوع نفساك أنك أنت الذي تسايطر 
عليها، أنك الذي تسيطر عليها. خمن 
املهم جداً بالنسابة لنا عندما نصو  
يف شاهر رمماال، عندماا نصو  أل 

يستشادر اإلنساال لاذه الغاية من 
رشعية الصيا ، يستشدر أنه يتجلد، 
ليدلم نفساه،  ويتصارب، ويتحمال، 
يدلمها أنه لو الذي سيسيطر عليها 
بنااءاً عاىل توجيهاات اللاه، بيناات 
اللاه، لادى اللاه. تدوع نفساك أنت 
الذي تقهرلاا، وتيمدها لهدى الله 

وبيناته.
 ال يكول شاهر رممال ندخل إىل 
لذا الشاهر بدفوية، ونيرج عول أل 
نحسال أنفسانا بأننا قد قهرنالا، 
مان خاالل نهاار شاهر رمماال، 

عندما نحل بالجاوع، عندما نحل 
بالدطاش نقاول: ال. أليسات لاذه 
عملية تسالط عىل النفل؟ نوع من 
الرتويض للنفل؟ وللجسم بكله عىل 

الصرب؟.
ألنه لكذا بالنسبة للقرآل الكريم، 
بالنسابة لبينات اللاه ولداه، يحتاج 
مان اإلنساال إىل أنه ييمع نفساه 
يف مجاال االساتجابة لهاا، وااللتزا  
بها، والقياا  بها، ولاي تدترب خرتة 
قصرية بالنسبة للسانة، شهر واحد 
من السنة، كلها تدترب خرتة قصرية.

ضغاُط الاد  )BLOOD PRESSURE(: لو قاوة عخع الد  
لجدرال األوعية الدموية التي ينتقل خاللها أثناء تغذيته لكاخة 
أنساجة الجسام وأعمائه خيما يدرف بالدورة الدموية، ومن 
املدلاو  أل ضغط الاد  الطبيدي يف حادوع 120/80، ويف حال 
زاع أَْو انيفاض عن ذلك يكول لناك خلل ال بد يف ضغط الاد . 
وتكمن ألمية متابدة يف تااليف املماعفات الناتجة عن أي 
خلل سواء بالزياعة أَْو النقصال يف قياس ضغط الد  حيث أنه 
عند ارتفاعه خذلك يدني أل القلب يواجه مقاومة كبريه ليمخ 
الد  إىل رشايني الجسم مما يتسبب عىل املدى الطويل يف خشل 
القلاب والذي يؤعي بدوره إىل الوخاة. كما أل ضغط الد  الدايل 
قد يؤعي أَيْماً إىل سكتة عماغية أَْو خشل كلوي، لذا إل لم يتم 

تدارك املرض يف بدايته بالدقاقري الطبية املناسبة. 
كما أل انيفاض ضغط الد  توحي بأل كمية الد  الواصلة 
إىل أعمااء الجسام ال تصل بالقدر الاكايف أَْو الرسعة الكاخية 
مماا يدني نقصاال وصاول األكساجني َوالغذاء إىل أنساجة 
الجسام مما يرض بها متساببا يف تدمري جزئي أَْو كيل خاصة 
املخ والذي يدد أول األعماء تأثرا ليتسابب بشادور اإلنساال 
بنوبات مان اإلرلاق والمدف الدا  قاد يدقبها خقدال الفرع 
لوعيه. بصفة عامة يدترب ضغط الد  املنيفض “مرضياً” إذا 

كانت له أعراض مثل الدوخة والمدف الدا  املستمر. 
وقاد أجريت الددياد من الدراساات الطبية لدراساة تأثري 
الصيا  عىل لذا املرض، وكانت اليالصة أنه ال يوجد ما يمنع 
املسالم املصاب بهذا املرض من إتما  صيامه إذا كال ال توجد 

مماعفات أخرى. 
ال توجاد أياة محظاورات عىل صياا  مرىض ضغاط الد  

املرتفاع، كماا أل الهادوء والساكينة التي يصاحبال الشاهر 
الكريام يمكان أل يحسان مان حالاة املرياض عول أعوياة 
خاملداروف أل الغمب واالنفدال يدخدال الد  بصورة مفاجئة 
للداروق، خريخاع المغط خاصة ملن ليهم قابلياة لالرتفاع أَْو 
الذيان يتناولاول أغذية غنياة بالدلول والكوليسارتول التي 

تسبب تصب الرشايني. 
ولهاذا خاإل الصياا  مفيد لهاؤالء إذا لام يصاحب املرض 
أمراضاً أخرى مثل السكر وارتفاع الدلول. واليو  الرمماني 
مفيد جاداً ملريض المغط رشيطة أل يتناول الدقاقري ما بني 
خرتتي اإلخطار والساحور واتباع ما يوىص به األطباء يِف تناول 
الغاذاء – طبيدتاه وكميته – وعاد  تناول األطدمة الدسامة 
واإلقاالل مان امللح عاىل أل يتناوَل ملاح الطداا  يِف حدوع 3 

جرامات يومياً. 
وإل كال لنااك بداض النصائاح الهاماة التاي يفمال 

مراعاتها يف أثناء لذا الشهر الكريم خهي: 
اإلكثاُر من تناول الساوائل يف خرتة اإلخطار وحتى اإلمساك 
لتجناب الجفاف يف اليو  التايل وماا قد يتبده من مماعفات، 
كما يمكن تناول عسل النحل النقي الذي يدمل عىل زياعة املاء 

يِف الد .. 
الرتكيز عىل األغذية الغنية بماعة البوتاسيو  واملاغنيسيو  
والياوع التي تتواخر يِف األساماك وطدا  البحار وتناول القليل 
جدا من اللحو  ومنتجات األلبال وامليلالت واملدلبات وتجنب 
املنبهات والتدخني. ويمكن اساتيدا  عصري الليمول بدالً عن 
امللح واالعتمااع عىل اليارضوات الطازجة خاصاة الكرخل 
والبقدونل، وخاكهة التفاح املناسبة تماما ملرىض المغط. 

وأيما الدنب واملوز حيث تقو  لذه األنواع بتدويض الجسم 
للماء الذي يفقده نتيجة تناول مدرات البول، حيث يفقد الجسم 
كمياة من البوتاسايو  واملداروف أل لذه األناواع تحتوي عىل 
البوتاسايو ، كما يمكنه تناول الحباوب والبقول مثل الرتمل 

واللوبيا والفاصوليا وحمص الشا  والفول املدمل. 
انتباه لدالمات اإلناذار: قل ضغطك بشاكل عوري خالل 
الياو ، وإذا انيفض بشادة أثنااء الصيا  أَْو شادرت بدوخة 
أَْو ارتفاع خراجع غرخة الطوارئ خاورا أَْو الطبيب، وقد يكول 

الصيا  عندلا غري مناسب لك. 
ابتدد عن امليلاالت، خهي غنية بالصوعيو  وتؤعي الرتفاع 
ضغطاك. ولاذا ينطبل عاىل الصلصاات كالصويا والسايزر 
والتغميسات املصنّدة والصلصة الحارة )الشّطة(، واستدض 
عنها بتناول السالطة اليرضاء. أماا عوضا عن ميلل الييار 
خاكل رشائاح اليياار الطازجة، وبادالً َعن الصلصاة الحارة 
تنااول الفلفل األخرض الحار، لكن انتبه لألنواع الصغرية منها 

خهي حارة جدا وقد تسبب لك التدب والدموع. 
إحذر من األجبال واللحو  املدالجة كالنقانل واملرتديال، إذ 
يرتفع خيها تركيز الصوعيو ، كما أل املواع الحاخظة لن تقد  
خوائاد لصحتك بل قد تؤذيها. اساتبدل الجبان باللبنة الحلوة 
)غاري املالحة( واللحاو  املدالجة باللحاو  الطازجة والبقول 

كالددس والفاصولياء. 
املكرساُت تحتوي عىل كمية كبرية من الصوعيو ، باإلضاخة 
للسدرات الحرارية، لذلك حاول االبتداع عنها وتناول الفاكهة 
كاملوز والتفاح والبطيخ، إذ ينيفض خيها محتوى الصوعيو  
ويرتفاع البوتاسايو  الاذي يدتقاد بأثاره املفياد عىل صحة 

األوعياة الدموية والقلب، لكن يمكنك تناول ملدقتني كبريتني 
من املكرسات غري اململحة ُكّل يو : أل املكرسات غنية باملداعل 
التي تساالم يف خفض ضغط الد  املرتفع. يدترب تناول كمية 
صغرية من املكرسات غري اململحة يوميا جزءاً لاماً من الدالج 
الغذائي لمغط الاد  املرتفع. احرص عىل تناول الجوز، اللوز 

والفستل السوعاني. 
الشااي والقهوة والكاكاو واملنبهات: بسبب احتوائها عىل 
الكاخيني قد تؤعي لذه املرشوبات لرخع المغط لدى املريض، 
أَْو تصداب من تجاوب جسامه مع أعوياة المغط. لذلك خإل 
االعتاداَل رضوري، وال ينصاح أل يتجااوز مأخوذ الشايص 
يوميا خنجاناا واحدا من القهوة أَْو كوبا من الشااي وخاصة 

الثقيل. 
التدخني والشيشة: كثريول -ومنهم مرىض بارتفاع ضغط 
الد - يفطرول عىل سيجارة، كما أنهم يقمول الليل يف رشب 
الشيشة مدتقدين أل رضرلا أخف من السيجارة، والحقيقة 
لي أل نََفل األرجيلة الواحد يسااوي 57 سيجارة، أي قرابة 
ثالث علب من السجائر، كما أل من الجدير بالذكر أل التدخني 
يرخع ضغط الد  االنقبايض بمقدار 20 مل زئبل عىل األقل.
حاول الحد من استهالك امللح وتجنب األغذية الغنية به

أضاف الثاو  إىل األطباق امليتلفة: يمتلاك الثو  خصائص 
مميازة ليفاض ضغاط الاد ، إال اناه يجاب تقطياع الثو  
)مطبوخااً أَْو نيئااً( وممغاه من أجال االساتفاعة من لذه 
اليصائاص. وال ينصاح بتنااول الثو  بدول ممغاه؛ ألنه ال 
يدوع عىل الجسم بأية خائدة تذكر، ال وبل يتسبب أَيْماً بتهيج 

املددة. 

صحتك يف رمضان
نصائُح طبية ملرضى ضغط الدم يف رمضان

فكاهات 
رمضانية 

جاء رجل إىل خقيه
خقال: أخطرت يوماً يف رممال. 
خقاال لاه الفقياه: اقاض يومااً 
مكاناه، قال: قميت، وأتيت ألىل 
وقاد صندوا بسبوساة )نوع من 
الحلوى الفاخرة( خسبقتني يدي 
إليها، خأكلت منهاا، قال الفقيه: 
اقض يومااً مكانه، قاال الرجل: 
قميت، وأتيت ألايل وقد صندوا 
حلاوى(،  )أيمااً  الساماء  مان 
خقاال  إليهاا،  يادي  خسابقتني 
الفقيه: أرى أال تصو  بدد ذلك إال 

ويدك مغلولة إىل عنقك؟

*****

قيال لبداض الحمقاى: كيف 
صندتم يف رممال؟

خأجابوا: اجتمدنا ثالثني رجالً 
خصمناه يوماً واحداً.
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َصْعـــَدٌة يف دائرة الخطر!
زيد البعوة 

 
رغام ُكّل ما خدلاوه بَصْدااااَدة إاّل 
أل مستشافى الجمهاوري ما يازاُل يف 

أنفِسهم!!.
األوىل  األشاهر  يف  يتذكاُر  الجمياُع 
من الدادوال عندما أعلن الدساريي أل 
محاخظَة َصْداااَدة منطقة عساكرية 
وكلهاا يف عائارة االساتهداف، وبالفدل 
تم قصف َصْداااَدة بشاكل لساتريي 
وعشاوائي ياُدلُّ عىل مادى الحقد الذي 
تُِكنُّاُه عوُل الدادوال لهاذه املحاخظاة 

وأللها وللشدب اليمني بشكل عا .
الدادوال محاخظاة َصْداااَدة  عّمر 
وحاّول بُنيتَهاا التحتياة إَلااى ُحطا  
وركا  خلم يدد خيها ال كليات وال مباني 
حكومياة، أغلاُب املادارس االبتدائياة 
واالساساية والثانوياة تدّمارت يف ُكّل 
املديرياات، حيث بلغ تكلفة اليساائر 
يف الجاناب الرتباوي لوحاده بأكثر من 
مليار وُربع، نتيجة الددوال السادوعي 
األمريكي عىل اليمن، لاذا يف محاخظة 
َصْداااَدة ناليك عن بقية املحاخظات، 
ويف الجاناب الرتبوي خقاط، ناليك عن 
بقياة الجوانب األخرى مشااريع املياه 
والكهرباء والصحة والطرق والجسور 

و... إلخ. 
الاذي طاال الجاناب  اا التدماريُ  أمَّ

الصحاي يف محاخظاة صدادة خحادث 
أغلاب  تدمارت  أل  خبداد  حارج،  وال 

يف  املستشافيات 
الحدوعياة  املديرياات 
مديرياة  مستشافى 
رازح ومشافى مديرية 
واملالحياظ  حيادال 
وشاداء ومنبه وقطابر 
وباقام وكتااف حتاى 
الصحي  الجانب  تدطل 
يف  كيل  شابه  بشاكل 
مدظام املديرياات لام 
يتبال أََمااا  الناس إاّل 
أل يساخروا إَلاى مركز 
ليدالجاوا  املحاخظاة 

مستشافى  يف  وجرحالام  مرضالام 
الجمهاوري، لاذا إذَا لام تساتهدخهم 
طائرات الدادوال يف الطرقاات وتجهز 
عليهام باملرة، ورغم لاذا كله تطالدنا 
قناواُت الدادوال وعاىل رأساها قنااة 
الدربية السادوعية بأخباار عارية عن 
الصحة تهدُف إَلاى اساتهداف املشفى 

الوحيد املتبقي يف املحاخظة..
وكدااعة الدادوال إذَا كال يرياد أل 
يساتهدف مشافى أَْو مدرساًة أَْو عار 
ايتاا  يبادأ ياروج إعالميااً عارب قناة 
الدربية التي تيتلاُل الذرائع واملربرات 
والجامداات  املستشافيات  لقصاف 
واملسااجد بحجة األسالحة واملسلحني 

والقاعة الدسكريني ولكذا..
والحقيقة أنهم يقصفول ُكّل البنية 
يشء  وكل  التحتياة 
اليمني  الشادب  ييد  
ويستفيدول منه ولذا 

ما يغيض الددوال..
وألناه لام يتباَل يف 
َصْدااااَدة  محاخظاة 
مستشافى  إاّل 
تدالاُج  الجمهاوري 
للناس  وتقاد   املرىض 
الصحياة  اليدماات 
خهاذا يدترب قلل ويشء 
غري إيَْجاابي بالنسابة 

للددوال.
وكما تم الرتويج والتهويل اإلعالمي 
ملستشافى الُدريض قبل بداية الددوال 
من قبل اإلعال  السادوعي اليو  نديُش 
نفَل املشهد والسيناريو خقناة الدربية 
الجمهاوري  مشافى  لقصاف  تمهاد 
لتقي عىل الصحة بشاكل تا  يف لذه 

املحاخظة.
مستشافى الجمهوري مستشافى 
حكومي يدمل بجهاوع ذاتية ويحتوي 
الدكاتارة  مان  وكاعر  طاقام  عاىل 
واملمرضاني مان ميتلاف املحاخظات 
اليمنية يف تيصصاات ميتلفة وكاعر 
بسايط من ما يسامى بمنظمة أطباء 
باال حادوع ولاذه املستشافى تفتقر 

للكثري مان األجهازة الطبياة الحديثة 
وتفتقر لكثاري من األعوياة والثالجات 
يحتااج  التاي  املساتلزمات  وميتلاف 
إليهاا املارىض والجرحاى وخاصة بدد 
أل أصبَح املشافى الوحيد الذي يتقاطر 
إلياه اآلالف من املارىض والجرحى من 
ميتلف مناطل َصْداااَدَة التي يتجاوز 
سكانها املليول وبدالً عن مساعدة لذه 
املحاخظاة وإغاثتهاا طبيااً وععم لذه 
املستشافى نارى إعال  الدادوال يلّمح 
لقصفهاا بُحَجٍج والية وكاذبة لدخها 
عازل محاخظاة صدادة وأللهاا عان 
الصحة والطاب واألعوية والدالج، تريد 
أل ترتكب بحل ألايل َصْداااَدة جريمة 

حرب لم يحدث مثلها يف التأريخ.
وكما تيّلت األمم املتحدة عن أطفال 
اليمان خال شاك أنها ساوف تتيىل عن 
الجاناب الصحي يف اليمان، وخصوصاً 
يف َصْدااااَدة، ولذا يساتدعي من ُكّل 
والناشاطني  والرشخااء  األَْحااااَرار 
والحقوقياني اليمنياني أل يقفوا وقفًة 
لله تداىل، وقفًة لإلنساال واإلنساانية؛ 
ليفمحوا الدادوال يف ميتلف املجاالت 
وأل  وغريلاا،  والحقوقياة  اإلعالمياة 
يوصلوا صوَت َصْداااَدة املبحوَح إَلاى 
أبدد مدى، لدل وعىس واستطاع الناس 

أل ينقذوا َصْداااَدَة وألَلها.

آُل سعود.. شرطي 
إسرائيل يف املنطقة  

أحالم َعبدالكافي 
أنا إل قلُت إل نظاَ  آل سدوع 
لاو االبُن الباارُّ إلرسائيل خأنا ال 
أبالُغ، ذلك االباُن املطيُع الطاعَة 
الدميااَء الذي ينفذ ُكّل ما يطلبه 
والده مناه وعىل وجاه الرسعة 
وينفال يف سابيل تحقيال ذلاك 
الطلب ُكّل ماا يحتاجه من مال 
ومن إمكانيات بال حدوع وبدول 

تفكري. 
أناا إل قلات إل آل سادوع   
سابب ُكّل بالء لألمتاني الدربية 
واإلساالمية خأناا ال أبالاغ، بال 
تسافك  ع   قطارة  ُكّل  سابُب 
وسابب ُكّل خاراب وعماار مان 
أرض خلساطني إَلاى ساوريا إَلاى الدراق واليمان وليبيا والدراق، ذلك 
النظاا  الذي يفكر بروحية الدقل اإلرسائييل قلباً وقالباً، والذي يتوجه 
وخال نظاا  إساتيبارتي خطري ييّطاط بدقة ويمي وخال أجندات 
َوخطاوات يحااول بها الدادو الصهياو أمريكاي أل يجدل لاه منفذاً 
وأياعَي يف ُكّل املجاالت السياسية منها واالقتصاعية وحتى االجتماعية 
والثقاخياة يف ُكّل عولاة عربياة.. حيث يسادى لذا النظا  السادوعي 
بساتار عربي مسالم إلقامة املنااورات الدساكرية َوأَيْمااً املؤتمرات 
الدولية امليتلفة ويدقد القمم الدربية ويصدر القرارات امليتلفة يف ُكّل 
اللقاءات ويف ُكّل املحاخل لييرج بنتيجة واحدة لي مجموعة مؤامرات 
وكمية خطط تريض إرسائيل تمهيد للنيل من لذه األمة لتقسيمها عرب 

زرع الفتن الطائفية وععمها للجماعات اإلرلابية. 
 لقد تحرك النظا  السادوعي منذ توليه سادة الحكم إبال االْحتاَلل 
الربيطاني وحتى يومنا لذا كرشطي نّصب نفساه ميلصاً ووخياً لكل 
من أراع لهذه األمة الفناء والشاقاء، من خالل عدة وساائل مستيدمة 
وطرق وأسااليب ممنهجة ومدروساة لا لو يتحرك عرب عمالئه ممن 
رشالم بربيل أمواله من حكا  وخونة الدرب أَْو عرب أياعيهم الداعشية 
املمولة من قبلهم لوجستياً وإْعاااَلمياً بالدتاع واألسلحة وبالتيطيط 
أَْو عارب حلفائاه مان عول الهيمناة اإلساتكبارية الذي يمناح النظا  
السادوعي الموء األخرض عرب مجلال األمن أَْو عارب التواطؤ والتزا  
الصمت املطبال حيال تحركات النظا  السادوعي اإلرلابي الذي عاث 
يف األرض الفسااع. لقد تجاىل لنا حقيقة أرسة آل سادوع )اإلجرامية( 
يف حربهاا الظاملة عاىل اليمن عىل مدار عا  كامل مان القصف والقتل 
والتدمري الوحيش.. حيث ظهرت كمية حقد أسوع عىل اليمن واليمنيني 
حني بدا الددو السادوعي بنفل النفساية الحقوعة لبني صهيول عىل 
الدروبة واإلساال  بقتلهم أللل اليمن أصل الدروبة وأَنَْصاار الرساول 

األكر . 
إل الدادوال عاىل اليمن قد انهاز  رشَّ لزيمة، بال َوتحّطمت آمال 
أساياعلم أعداء األماة، لكن عىل ما يبدو جلياً أل حرَب آل سادوع عىل 
اليمان لي َمن جدلات نهايته الحتمية وشايكًة، خالتداعيات امليتلفة 
بتوريطهم يف اليمن تربلن بما ال يدع مجاالً للشك أنه خخٌّ نُصب ململكة 
الرش الساتنزاف قدراتهم املالية والدساكرية تمهيداً لوضدهم يف نفل 
امليطاط الذي تدور رحى منفذيه عاىل ُكّل ُقطر عربي لكن ليت قومي 

يدلمول.

اإلْعــاَلُم ِمــرآُة الشعوب  
رند األديمي 

 يف ُكلِّ بلادال الدالام تجاد 
تزياد  واملسلساالت  األخاال  
مان ليباة جنوعلاا وتدظام 
عان  ختتحادث  انْتَصاراتهام 
ثوارتها وعظمة بواسالها.. إال 
إْعاااَل  قناة السديدة اليمنية.. 
مشاالدة  تقارر  أل  خمناذ 
مسلسل »لمي لمك« ويغريك 
لذا الدنوال املطاطي، وللحظة 
األوىل تشادر أناك ساتجُد مان 
يشاطرك لمك ويحول مأساتك 
لكوميدياا ساواعوية، كما لو 
الحال يف الدالم أجمع كوميدية 
سااخرة تقاد  الوجاع بقالاب 

ساخر.. خيمحكك ويبكيك يف آل واحد.
َوبدالً عن أل يحشاد املؤلاف وامليرج موالبه ويحاارب الددوال 
وأََعَواتاه يف قالب سااخر، تجاده يقد  املواطان التهاماي والُجندي 
الرشياف بطريقاة مساتفزة ومتدالية جاداً.. مالي الرساالة التي 

ستطبع يف نفوس املشالدين أكانوا من الداخل أَْو اليارج؟
 لل الرسالة أننا شدٌب نستحل الهانة؟!.

وملاذا أَنت أَيُّااها القابع وراَء شاشاات التلفاز تشاالد وتشاارك 
تلك الطدنات التي يوجهها املسلسل ملجد اليمن؟

أظن ال عاعي أل نتباكى عىل ما يحدث يف مطار البيشة ونحن من 
صدرنا االستهزاء بنا عرب شاشات إْعاااَلمنا.

 ولتدلم شيئاً أَيُّااها اليمني أَنت عظيم وال بد أل تكرب يف عني ذاتك 
ليصغر ُكّل املرجفني وليذوب الددو أََماا  ملكوتك وليمالنك.

العزي المنصور
شاهر كريم أنزل خيه القرآل، شهر عظيم 
بمغفارة،  برحماة،  الرحمان،  خياه  وعدناا 
بدتل من النريال، لو شاهر للتحدي واسمه 
رممال، ندم.. شاهر التحدي، شاهر القوة، 
شهر الصرب، شهر الثبات، شهر الدزة، شهر 
اإلباء، شاهر التمحية، شهر الشموخ، شهر 
الرحمة، شاهر اإلخاء، شهر اإلخالص، شهر 

لكل جميل. 
لو شاهر ليل كباقاي الشاهور، خصه 
الله للداملاني خيه والقائماني لياليه، خصه 
لهم بدايل الدرجات وجزيل الندم والحسنات؛ 
الداملني خيه باليري والدعوة إليه - إىل اليري 
- بالحل، ونرته وتأييده والحث عىل السري 
وخال خططاه، والقائماني ليالياه بالحمد، 
بالشاكر، باالساتغفار، بالركوع والسجوع، 
بتاالوة - القارآل الكريم - قريناه الذي أنزله 

الله خيه. 
يهال عليناا لالل شاهر رمماال املبارك 
ليذكرنا بقولاه تداىل: ﴿َشاْهُر َرَمَماَل الَِّذي 
أُنْاِزَل ِخياِه اْلُقْرآَُل ُلاًدى ِللنَّااِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن 
اْلُهَدى َواْلُفْرَقااِل﴾، أنزل خيه لاعي البرشية 
جمدااء، أنازل خياه ميلاص البرشياة من 
التشاتت والحارية واالنقياع والاذل والهوال 
والدبوعياة لغاري اللاه، أنازل خياه كال  الله 
وحكماه الفصال، والطريل إىل رضااه - الله 

سبحانه وتداىل - وجنته. 
يأتي لذا الشاهر الكريام ليطهر القلوب، 
وليصفي الدقول، وليجمع الناس تحت راية 
واحدة، ومنهج واحد، وطريل واحد، ونتيجة 
واحدة لي الدين اإلسالمي الحنيف والتمسك 
به وباللاه وبكتابه وبرساوله قبل ُكّل يشء؛ 

يأتاي ليآخي بني املسالمني، ليوحد كلمتهم، 
ليناور طريقهم، لييرجهم مان الظلمات إىل 

النور. 
خفي لاذا الشاهر الدظيم يباذل الجميع 
أخمال وأحسان وأحب ما لديهام رخيصا يف 
سابيل اللاه، يبذلاول ُكّل ما بوسادهم بذله 
ليكسابوا أجر ذلاك الدمل من اللاه عز وجل 
أضداخا مماعفة، يبذلول بقلوب تحب البذل 
وتدعاوا إليه من جمياع النواحي؛ خهناك من 
يبذل أمواله، ولناك من يبذل من قوت يومه، 
ولناك من يبذل حتى نفسه ليقدمها حامية 

لدين الله، ولشدبه ووطنه. 
الدادوال  مان  ونياف  عاا  
السادوصهيوأمريكي الغاشام عىل الشادب 
اليمني لم يغري النفوس، ولم يمرض القلوب، 
ولم يؤثر يف شادب الحكماة واإليمال مثقال 
ذرة، إال أناه زاعلام قاوة وترابطاا وحكمة 
وشاجاعة وكراماة وحرياة واساتقالال لام 
يحدث لاه أل كال مان قبل، وصال بددوانه 
حتى شاهر الرحماة يف عامه الثاناي ليكول 
األولن واألضدف كما كال يف شاهر رممال 
للدا  املاايض؛ ولنكن نحان اليمنيني األقوى 
واألشاجع واألصلب، وكذا أصحااب الحكمة 

الحقيقية والقمية املركزية. 
يف لذا الشاهر وبفمل الله سنزعاع إيمانا 
وثقاة بنره، وسايثبت تمساكنا وتداوننا 
وترابطناا - للدالم أجماع - اننا ألل للحرية 
والكرامة واالساتقالل، وساننتر يف شاهر 
الدزة بدزة الله، شاهر الفوز يف الدنيا بالدمل 
الصالح، وشاهر الفاوز باألخرة باإذل الله، 
خسال  عىل الشدب اليمني حني صرب وصمد، 
وحاني ثاار وجالاد، وحاني يفاوز يف الدنيا 

واألخرة ويكتب عند الله حراً.

نصر الرويشان

ليال  لماي  بالفدال 
الساديدة  خقنااة  لماك، 
التي تتبنى لذا املسلسال 
يف رمماال مان ُكّل عا ، 
عماا  عدساتها  تحجاب 
يجري يف اليمن من عدوال 
وقتل وحصاار ألكثر من 
عا ، ولم ندد نستدل عىل 
أنهاا قنااة يمنياة إال من 
الزبااعي وحليب  إعالنات 

يماني.
مسلسال يكشف النية 
الساوعاء والقلوب املممرة للحقد والرش املبيت نحو أبناء 

لذا الشدب ونحو وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
تشويه مقصوع ومستمر لرجال األمن ومنتسبي وزارة 
الداخلية الذين يدملول ُكّل ما بوسادهم من أجل الحفاظ 
عىل االساتقرار واألمان يف الداخل، ولكن ماذا عساانا أل 
نقول لسايل الكرالية وبحر األحقاع الذي سيغرقهم عما 
قريب خاليمن أكرب من قناة كالساديدة واإلعال  الحر لو 
الذي سيكشف ويدري اإلعال  املتواطئ مع قرل الشيطال 

النجدي.
لماي ولم الرشخااء لاو الوطان ولمكم التشاوية 

والكذب والتمليل.
لم الجيش واللجال الشادبية الدخاع عن الوطن وعحر 
الغازاة ومقاوماة االحتاالل ولمكام الدمالاة والرتويج 
للدادوال واملرتزقة الذين يذوقول أصناف الدذاب عىل من 

لم ألل لحماية اليمن والذوع عنها.
لمناا أل نملاك قرارنا ونحياا بدزة وكراماة ولمكم 
االنصياع للياارج والتبدية الدمياء وليل غريب عىل من 
كال لام الوطان لو آخار التماماتاه والييانة لي من 

أولوياته.
تبااً لكم ولزوركم وبهتانكام واخرتاءاتكم وتباً ملن ألف 

الدبوعية واالرتزاق والدمالة والتمليل.
لال علمتام يا قنااة التديساة وليال الساديدة كما 
تطلقاول عليهاا أل لمناا ليال لمكام أيهاا اليوناة 

الدمالء؟!.

هّمي ليس هّمك! يتمادى الخرفان يف شهر الغفران
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بداية النهاية 
نوح جالس

من يتذك�ر تلك التن�اُزالِت والحلوَل 
التي قّدمه�ا قائُد الث�ورة يف ثالث أيام 

العدوان؟
وتل�ك التنازالُت الت�ي قدمها رئيُس 
بداي�ة  يف  الع�ام  الش�عبي  املؤتم�ر 

العدوان؟ 
لق�د كان�ت تن�ازالت وحل�والً م�ن 
ش�أنها ح�ل الن�زاع وإيق�اف الرصاع 
والتدم�ري، ولك�ن حينه�ا كان الع�دو 
متكرباً ومتجرباً ومغروراً لم يجنح ولم 
يأبه لذلك، حيث كان يزعم بأنه س�وف 
يلته�م هذا البلد يف بضع�ة أيام بعد أن 
اش�رتى واس�تأجر املرتزقة من جميع 
أنحاء األرض، وبعد أن حش�د الحشوَد 
وأعد العتاد ورأى نفسه قوياً باعتماده 
ع�ى أمريكا وأخواتها ظ�ن أنه أَْصبَ�َح 
يف موق�ع الغلب�ة والق�وة، فاس�تمر يف 
طغيان�ه حتى نفدت وانتهت تلك القوة 
بعد أن اصطدمت بصالبة وصمود هذا 
الش�عب، ويف الوضع الحايل أَْصبَ�َحت 
تلك التنازالُت عنده بمثابة الحلم األكرب!

واآلن وبع�د أن جن�ح للتفاهم�ات 
التن�ازالت  يق�دم  م�ن  ه�و  أَْصبَ��َح 
والحلول، وبع�د ُكّل األحداث واملواقف 
الت�ي حصلت منذ ب�دء املفاوضات وما 
ج�رى فيها م�ن نزاعات ب�ني أطراف 
الع�دوان زادت يف اخت�الل وتفكك ذاك 

التحالف الهش.
 وم�ن أعظ�م أس�باب تخاذلهم هو 
اختالفهم عى تقاس�م مصالح وثروات 
هذا البلد، فقد جاءوا ليتقاسموا خرياتنا 
بائ�ت مخططاته�م  وثرواتن�ا ولك�ن 
ع�ن  يبحث�ون  فأَْصبَ�ُح�وا  بالفش�ل، 
مخرٍج له�م بأقل ثم�ن يدفعونه، ومع 
تزايد ف�رتة املفاوض�ات تتزاي�ُد معها 
محن�ة األعداء ومرتزقته�م، فبعد طرد 
حكومة الرياض إَل�ى عدن حصل هناك 
رأي عام ساخط يف األوساط الجنوبية، 
وبع�د أن وصل األعداء م�ع مرتزقتهم 
إَل�ى طريق مسدود يف باب املفاوضات، 
ب�دأت عملي�ة التصفي�ة والتخلص من 
أََدَواته�م، فف�ي ظ�ل االس�تعداِد التام 
ألَبَْط��ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
يف مختل�ف الجبه�ات يت�م اآلن ال�زجُّ 
باملرتزقة يف زحوفاٍت انتحاريٍة تجرهم 
إَل��ى اله�الك، وكذل�ك م�ا يج�ري يف 
املناطق الجنوبية من اغتياالٍت وتصفية 

لعدد من الشخصيات.
وهناك أحداث وحسابات تدار خلف 
الكوالي�س يف ظل تكتم وتحفظ ش�ديد 
ولكنها تنبأُ بتفاقم األزمة بني التحالف 

الهش وأعضائه وبني أذنابهم العمالء.
وبع�د س�قوط املقات�الت الجوي�ة 
اإلماراتي�ة املش�كوك فيه�ا، حتم�اً قد 
تُث�ار معها توت�راٌت سياس�ية تزيد يف 
تعقي�د األمور أَْكثَ�ر وأَْكثَ�ر، باإلضافة 
إَل�ى ترصيحات ترام�ب املوّجهة إَل�ى 
السعودية التي من شأنها توسيُع حلقة 
التوت�رات وتصفي�ة الحس�ابات داخل 

دائرة التحالف عى مستوى أشمل.
وهنا يتجى قوله تعاىل: )تَْحَس�بُُهْم 

َجِميًعا َوُقلُوبُُهْم َشتَّٰى(.
نعم هكذا ه�و مصري َمن اعتمد عى 
أركاٍن كرتوني�ة ونيس الق�وَة الحقيقية 
أي�ن مرَكُزه�ا، وهك�ذا ه�ي نهاية من 
تحال�ف يف خدم�ة الباط�ل، وهكذا هو 
حال من أضاَع خارط�َة املواالة والتويّل 
ون�يس إَل�ى أين تش�ري، وذلك من قوله 
تعاىل: )َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه 
أَْوِليَاَء َكَمثَِل اْلَعنَْكبُوِت اتََّخذَْت بَيْتاً َوإِنَّ 
أَْوَهَن اْلبُيُوِت َلبَيْ�ُت اْلَعنَْكبُوِت َلْو َكانُوا 

يَْعَلُموَن(.

أحمد ناصر الشريف
 

 ونحان ندياُش النفحااِت الروحانية لشاهر 
رممال املبارك الذي أولُه رحمٌة ووسطه مغفرة 
وآخاره عتاٌل من الناار.. يجاب عليناا كيمنيني 
مسلمني أل نستشادَر عظمة لذا الشهر الكريم 
من خالل استشاداِرنا لدظمة اليالل سابحانه 
وتداىل واليوف منه، وأل نستشدر كذلك خطورة 
ماا يقو  به البداُض من أعمال لام تقتر عىل 
خلال عاداوات خيما باني أبنااء الشادب الواحد 
وإيغال الصادور بالحقد والغّل ضادَّ َمن نيتلف 
مده خكراً وسياسة ومذلباً، وإنما وصلت عرجة 
الداداوة التاي نكنهاا لبدمناا حد قتال األنفل 
الربيئة وإراقة الد  الحرا  وسافكه يف ُكلِّ مكال 
يَوميااً وكأل مان يقوماول بهذا الدمل الشانيع 
يتقربول به إَلاى الله ليمنحهم مقابله الحسنات 

ويدخلهم الجنة.
وقاد ربما يدتقُد َمان يقو  بمثل لاذا الفدل 
املحار  رشعاً واملجار  قانونااً وُعرخاً أناه خدالً 
يدبُاااُد اللاه بدمااء األبريااء نتيجاة للتدبئاة 
الياطئاة التي يتلقالاا من أطراف محساوبني 
عاىل الدين كدلمااء لدخهام الدمل عاىل تفرقة 
األماة وزعزعاة أمنهاا واساتقرارلا بفتاوالام 
التاي يكيّفاول لهاا النصاوص الدينية بحساب 
ألوائهام لتكول مدرّبًة عان توجهاتهم الياطئة 
ولاي أطراف تجرع خكرلا مان ُكّل القيم الدينية 
واألخالقية واإلنساانية ولم تكتِف بذلك خحساب 
وإنماا وقفات إَلاى جاناب الدادوال الظالم عىل 
اليمان وشادبها ورشعنتاه خقهياً مجيازًة قتل 
الشيوخ والنساء واألطفال وتدمري البنية التحية 

بماا خيها املسااجد واملادارس واملصاناع واآلثار 
والجسور والطرقات.

 وعليه نقاول: ليكن مدلوماً 
لادى لاؤالء ولادى ُكّل القاوى 
تحات  املنموياة  السياساية 
راياة الدادوال ساواٌء أكانت يف 
بميتلاف  الياارج  أَْو  الداخال 
اتجالاتهاا الفكرياة واملذلبية 
أنه مان الصدب عاىل أي طرف 
إلغاء اآلخر مهماا كال ميتلفاً 
مداه ومهماا كال لاذا الطرف 
السايايس أَْو ذاك مساتنداً عاىل 
نفوذ سالطوي أَْو شادبي، وأل 
يتدايشاوا  أل  يجاُب  الجمياَع 
باآلخار  منهام  ُكلٌّ  ويدارتُف 

وتكول املناخساة خقط عىل كساب ثقة الشادب 
اليمناي وخدماة قمايااه الوطنياة مان خالل 
االحتكا  لصندوق االقرتاع وأل نجدل من شاهر 
رمماال املبارك محطة ملراجدة أنفسانا وتغيري 
ماا بداخلها مان أحقااع وعاداوات وبغماء بل 
وتطهريلا مما علل خيها من أعرال ليحل محلها 
املحبة والتساامح والصفح؛ ألل مسااحة اليمن 
أكارب بكثري مان مسااحة اليالخات التاي تكاع 
تدصاُف باألخارض واليابل، حياث جدلنا منها 

لي ُكّل الوطن وكل الشدب.
 وحتاى ال يظال ُكّل طرف متمرتسااً ملحاربة 
الطرف اآلخر العتقاعه أنه مناخل له وأنه سيؤثر 
عىل شادبيته ونفاوذه خإننا نحذر من اساتمرار 
لاذا النهاج غري الساوي وما سايرتب عليه من 
عواقب وخيماة لن تصيب خئة مدينة من الناس 

وإنما ستدم الجميع ولن يزيد الطرف املستهدف 
أَْو املغماوب علياه إال شادبية والتفااف الناس 
حوله انطالقاً من نظرتهم إليه 
بأنه مظلو  والشوالد عىل ذلك 
كثرية نديشاها اليو  واقداً عىل 

األرض. 
وندتقد جازماني أل الطرَف 
السيايس الذي ال يدرتُف باآلخر 
ويدمُل عىل محاربتاه واختدال 
املشااكل له بهادف إزاحته عن 
طريقه وتوجيه إليه االتهامات 
الباطلاة لاو الطرف الفاشال 
مان  الواثال  وغاري  والداجاز 
نفساه، وصوالً إَلاى كسب ثقة 
الحكم  إَلااى  الشادب إليصاله 
حينماا يحصحاص الحال وتجارى االنتيابات 
الربملانياة والرئاساية واملجالال املحلياة وذلك 
لسبب بسيط ولو أنه ال يمتلك رؤيًة وال برنامجاً 
سياسياً يدرضه عىل الشدب ويناخل من خالله 

عىل ثقته.
 وأيماً خإل لذا الطارف الذي يلجأ إَلاى مثل 
لذا األسالوب أَْو النهج إللغاء اآلخر لم يؤمن بدد 
بالديمقراطياة وال بحرية تقبل اآلخر مهما كال 

متدارضاً مع توجهه. 
صحياٌح قاد يداوع لاذا التارف إَلااى أل 
لاذه األطاراَف تداوَّعت يف املايض عاىل الهيمنة 
والسيطرة خدمة ملصالحها الياصة عىل حساب 
مصالاح الشادب والوطن، ولذلاك خإنها تنزعج 
ممان تاراه الياو  يف الوضاع الجديد قاد أصبح 
مناخسااً لها ويقف حائالً عول خارض ما تريده 

بالقوة.
وعلياه خليل أما  لذه القوى السياساية إال 
اساتيداب طبيدة املرحلة الحالياة التي أخرزتها 
املرحلاة الحالية بهادف التغيري وقطاع الطريل 
تمامااً أما  عوعة االساتبداع والهيمناة من قبل 
طارف واحد وال تؤمن وتادرك جيداً أنه ال مجال 
أبداً إللغااء اآلخر وعد  القبول باه وأل التدايش 
السالمي باني ُكّل القاوى السياساية امليتلفاة 
أصبح رضورة حتمية وحقيقة مساّلماً بها ومن 
يحاول خرض رأيه الفرعي خسيكول ملفوظاً من 
قبل الشادب اليمني الذي شب أبناؤه عن الطوق 
واصبحاوا يتمتداول بوعاي وإعراك يميزول من 
خاللهما بني ما لو حل وما لو باطل.. وبني من 
يدمل عىل خدماة املصلحة الوطنياة الدليا ومن 

يسيرلا ويجريلا لصالحه.. 
والحكم كما أرشنا آنفااً لو صندوق االقرتاع 
الاذي مان خاللاه سايحصل الطرف السايايس 
املوثوق به شادبياً عىل ثقة أبناء الشادب اليمني 
إليصاله إَلاى الحكم وحينها سيكول الشدب لو 
املرجدية.. والوطن لو االطار الذي يتحرك عاخله 
لذا الطرف الذي بال شاك ساييمع للمحاسبة 
خاالل خرتة الحكم املحدعة لاه واملنصوص عليها 
يف الدساتور وعىل أسااس ما يقدمه من خدمات 
للشادب والوطن سايتم التقييم لتجديد الثقة به 
أَْو سحبها منه شادبياً.. ويبقى التأكيد لنا بأنه 
مطلوب من الجميع أل يداخدوا عن سياعة الوطن 
اليمني واساتقالله وتحرير قراره السايايس من 
الوصاياة اليارجية وأل يدملاوا بإخالص بديداً 

عن املناكفات واملصالح الميقة األخل.

َومتى كانت هذه املنظمُة 
العرجاُء يوماً نصريًة للشعوب؟!

 

 الشيخ عبُدالمنان السنبلي 
لقد جاءت خكرُة إنشااء األمام املتحدة يف أواساط األربدينيات من 
القرل املايض بُديد انتهاِء الحرب الداملية الثانية َوما خلفته من كوارث 
إنسانية َواقتصاعية عىل مستوى الدالم كمنظمة تدنى باألمن َوالسلم 

الدوليَّني وخقاً للمتغريات الدولية الجديدة.
لكذا كانت الفكرُة َوالتي من أجلها تداخدت الدوُل املساتقلة آنذاك 
لالنمماا  إَلاى عموياة لذه املنظمة الدولية، خهال خدالً كانت لذه 
ادًة آلمال َوتطلدات الشادوب التواقاة للحرية َوالددالة  املنظمة مجسَّ
َوالسال  أ  أنها أثبتت أنها ليست سوى صورة مكربة أخرى لسابقتها 

)عصبة األمم(؟!!
يف حقيقاة األمر لقد تدرَّضت لاذه املنظمة ألول اختبااٍر حقيقٍي 
ملصداقيتهاا َوساالمة صادق ألداخهاا بداد ثاالث سانواٍت تقريبااً 
مان إنشاائها َوذلك مان خاالل طريقة تداملهاا مع قمية الشادب 
الفلساطيني بداد أل تم إعالل ما يُسامى بدولة إرسائيال عىل أرايض 
خلساطني الدربياة يف ماياو 8ل19 والتي أبادت لذه املنظماة انحيازاً 
تاماً لصالح القاوى الكربى املتحالفة مع الدصابات الصهيونية َوعىل 
رأسها بريطانيا َوخرنسا َوأمريكا الحقاً، حيث صاعرت حقوُق الشدب 
الفلساطيني يف ساياعته عاىل أرضه كاملاًة من خالل قرار التقسايم 
الصااعر عن لذه املنظمة َوالذي قىض بتقسايم خلساطني بني الدرب 

َوعولة الكيال الصهيوني.
توالات بدد ذلك األحاداُث َوالقمايا الدوليُة يف أكثار من مكاٍل من 
الدالم َوالتي أكدت مدظمها عدِ  خاعلية لذه املنظمة يف إحالل السال  
الدويل َوإرسااء مفهو  الددالة بني الشدوب سواًء يف خلسطني َوخيتنا  
َوكشامري َولبنال َوالدراق َوغريلا َوالتاي كانت تنحاز كداعتها لجانب 

الدول االستدمارية الطامدة بمصالح َوثروات الشدوب.
لذلاك ليال غريباً اليو  إذا ماا غمت الطرف عان جرائم الددوال 
السادوعي يف اليمان، بل إنها قد منحتهم غطااًء قانونياً الرتكاب لذه 
الجرائام من خاالل القرار 2216 َوالذي لم ينظر إَلاى مداناة الشادب 
اليمناي جاراء الحصاار َوالددوال بقادر ماا أراع اسارتضاء الجانب 
السدوعي َوتبني رؤيته الغاشمة َوالباغية كنوٍع من املجاملة املدخوعة 

األجر مقدماً.
َويف عملية ابتزاٍز أممية يف إطار سلسالة االبتزازات للبقرة الحلوب 
األوىل عىل مساتوى الدالم )السدوعية(، خقد أصدر مؤخراً األمني الدا  
لألمام املتحدة قاراراً بموجب أعلاة صحيحة َوموثّقاة لجرائم الحرب 
السادوعية يماع النظا  السادوعي يف القائماة الساوعاء األمر الذي 
جدل لذه البقرة الحلوب تساتجمع قوالا َوتمأل رضعها َوتبدأ بإعرار 
حليبها بساياٍء يمنًة َويرسة ليرتاجع بددلا الرجل الدجوز َومنظمته 
الدجاوز أيمااً َوالدرجاء مناذ والعتها عن ذلك القارار ضارباً بما حل 
َونزل بأطفال اليمن َونسااء َوشايوخ اليمن عرض الحائط َوكأنهم يف 
حرضة املال السدوعي لم يكونوا جزًء من لذه البرشية أَْو أنهم ليسوا 

منموين تحت مظلة لذه املنظمة الدرجاء.
لكذا يتبنُي ألحرار الدالم أجمع أل لذه املنظمة لم تُنشاأ كما قيل 
ألجل أحالل الساال  َونرة الشادوب املغلوبة، َوإنماا لي عبارة عن 
)ورقة ترشايٍح( بيد قوى االساتكباِر الداملي يتم مان خاللها رشعنة 
ابتزاِزلا َواساتغاللها للشادوب َوكذلك لتمرير مصالحها عىل حساب 
مصالح اآلخرين َوال عزاء بطبيدة الحال للمدفاء َواملظلومني يف سائر 

أنحاء املدمورة.

 حزُب اإلخوان يثبت وجوَده.. 
عدن تحرتق فهل من منقذ؟!

نايف حيدان 
ماا إل غااَعَر الجياُش واللجاال الشادبية عادل وبقياَة 
املحاخظاات الجنوبياة إال وسامدنا الكثاريَ مان املتفائلاني 
يبرّشول بحيااة الدز والرخالية سيشاهدونها يف املحاخظات 
الجنوبياة، والياو  وبداَد مارور ما يقاارب الداا  عىل لذا 
االنْتَصار املزعاو  بدحر املحتل اليمني واساتماخة الصديل 
اليليجي والساوعاني وغريلام من االصدقااء، لا لي عدل 
تشاَهُد أساوأ مراحلهاا وأخطرلا، خاال انفصااَل تحقل وال 
رخالياة شاهتها املدينة املظلوماة، وال أمن تحقال ألبنائها، 
املتابع لألحاداث يف املحاخظات الجنوبية يجاد أل ال مصلحة 
ألحد مما يحدث يف الجنوب وأل ال مساتفيد من لذه األحداث 
إال الجماعات اإلرلابية والتي تدترب لذه األجواء بيئة خصبة 
لنشااطها والنتشارلا ولتنفيذ ميططاتها، خبدد أل شالدنا 
مرسحياَة املكال وما لحقها من عمليات إرلابية بحّل طالبي 
التجنيد، وما نسامده ُكّل يو  من اغتياالت وعمليات إرلابية 
ما لو إال علياٌل عىل التوغل الكبري للدناارص اإلرلابية وإنها 
أعاة تساريلا عول الدادوال لتنفياذ أجندتهاا وإلرغاا  أبناء 
املحاخظاات الجنوبياة عىل القباول باملحتل كمنقاذ من لذا 

الحال، 
ال ييفى عىل أحد أل تجمع حزب اإلْصاااَلح له اليد الطوىل 
بهذه الدمليات اإلرلابية، وما القبض عىل قياعي إْصاااَلحي 
بحرضماوت إال عليل بانّي وواضح مَلن لم يفهام حتى اليو ، 
ولذا موقاع إخبار يتبع تحالاف الددوال يطارح أخباراً عن 
مادى خطورة التنظيم اإلرلابي حتى ولو كانوا لم من يمهد 
الطريال لهام، حيث ذكر يف موقاع )عدل اآلل( إناه تم إلقاُء 
القباض عاىل مشاتبهني باالنتمااِء لتنظيم القاعادة يف حي 
املنصاورة بمحاخظة عادل، وأورع املوقع اسام أحد الدنارص 
ويُدعى )الدنربي( ولذا يدمل مساؤوالً ماليااً لدى التنظيم، 
حياث تم اكتشااُف كمياة كبرية مان األسالحة واملتفجرات 
وأََعَوات تساتيد  يف تجهيز السيارات املفيية يف املنزل الذي 
كال يقطناه الدناربي، ولذا الدناربي لو الشاقيل األصغر 
للقيااعي املدروف بتنظيام القاعدة )جماال الدنربي( والذي 
قتال قبال أَْكثَر من عاا  بقصاف نّفذتُه طائرة بادول طيار 
استهدخت سايارته والتي كانت تقله وآخرين عقب عوعتهم 

من سوريا بأيا  يف محاخظة البيماء، 
بادوره القاايض واملناضل/ أحمد سايف حاشاد يتحدث 
بحرقة عن عدل وعن ما آلت إليه األوضاُع خيها، حيث كتب يف 

صفحته عىل صفحة التواصل االجتماعي الفيل بوك:
)السادوعية واإلمارات تفشاالل يف تأمني مدينة عدل بدد 

عا  من االْحتاَلل أَْو يقارب..
أي خشل لذا وأية نكبة تديشها عدل؟!

تحالف من 11 عولة لم يساتطع تأمني محاخظة واحدة ال 
تزيد مساحتها عن 9كم..!!!
إنه خشل ما بدده خشل.

عدل ال خدمات وال أمن وال اساتقراَر وال إَعاااَعة اإلعمار 

وال يحزنول..
عادل تكتاوي بالحر الشاديد يف ظال مشاييات وممالك 
النفط املتيمة والتي تبيل بمنحة تديد حتى خدمة الكهرباء 

لسكال مدينة عدل الطيبني.
عدل أَْكثَُر مدينة يمنية تفرتساها الساوق السوعاء وغالء 
األَْساَداار الفاحش، ولاي امليناء والسااحل املفتوح وبوابة 

الدالم وممر تجارة الرشق والغرب.
عادل مديناة التداياش الدابار للزمان صاارت تطفاح 
ذلا مشوَّلو الوعي، املسكونول بالحقد  بالدنرية التي ينفِّ

والكرالية، وبرعاية مشييات اليليج واالْحتاَلل املتيلف.
عادل مديناة مفيياة باإلرلااب ومملاؤة بالفاسادين 

ومدججة بالجنوع املحتلني..
عادل الياو  تجرباة أَْكثَر مان خاشالة يف عهاد التحالف 
واالْحتاَلل والدنرية.. لذا ما سيكتبه التأريخ ذات يو (.

أما الشاهاعُة التاي تأتي من األلال خنورعلاا يف ما كتبه 
الدكتور/ خالد القاسمي:

1 - األخباار الاوارعة مان عدل حاول ساقوط الطائرات 
التابدة للتحالف تشاري إىل أل لناك جماعاات إرلابية تدتيل 
الجباال املحيطاة بالربيقة ولديها ممااعات للطائرات تقو  
بقصاف لاذه الطائرات، كماا أل لنااك جماعااٍت إرلابية 
مان القاعدة وبالتداول مع حزب اإلْصاااَلح تساتغل زوارق 
مازوعة بممااعات الطائرات ولي من تقام بقصف طائرات 

التحالف من البحر.
2 ا أيان اساتيبارات التحالف من لذا كلاه وكيف تحلل 
طائارات التحالاف يف أجاواء أصاالً غاري آمناة؟.. وإذا كال 
صحيحاً ما نسمع حول إَعاااَعة ختح مطار عدل قريباً أََماا  
الرحاالت الدولية وأجواء عدل غري آمنة خهذا مؤرش ليطورة 

الوضع.
3 - عادل لو من تأماني محيطها وأعني بذلاك أبني التي 
ال تبداد عن عادل أَْكثَر من 50 كلم خال زالات القاعدة ترسح 
وتمارح يف لذه املحاخظة وتغري أساماؤلا تكيفا، لن تتواني 
لاذه الجماعاات اإلرلابية عن إْساَقااط طائارة ركاب غداً 
وساتقع املساؤولية عاىل عول التحالف حيث لام تؤمن عدل 
بالشاكل املطلوب، وكذلك محاخظة لحاج ومديرية الحوطة 

بشكل خاص..
لا حزب اإلْصااااَلح الذي بدأ يفقاد مصالحه يف الجنوب 
لاو من يديار الدمليات من خلف الساتار، خقاد كال التآمر 
َواِضحااً للديال بدد الدثور عىل كميات من األسالحة يف مقر 
الحازب باملكال وتآمر مدير الحزب الذي أعرتف يف التحقيقات 
باإَعاَرة عمليات وتفجاريات يف املكال بالتحالاف مع القاعدة. 
والجماعاات اإلرلابية، ناليك عن تحارك القاعدة من املكال 
إَلااى لحج تم بالتنسايل مع قاعة حزب اإلْصاااَلح وبشاكل 
مبارش من خالل قياعاته يف اليارج. وباتت أالعيبه مكشوخة، 
وال أستبدد أل إْسَقااط الطائرة اإلماراتية يف عدل قبل يومني 
كانات رساالة بدد صادور األحكا  ضاد اإلخوال املسالمني 

اليمنيني.

ملاذا ال يكون شهُر رمضان محطًة ملراجعة ما بأنفسنا؟ الت
تأم
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 ال عذر للجميع أمام اهلل

أصبحنا تحت أقدام اليهود والنصارى ألننا أضعنا مسؤولية كربى ونبذنا كتاب اهلل خلف ظهورنا
  -  خاص

ال تيلاو محاارَضٌة للسايد حساني بدرالدين 
ِة من  الحوثاي إال ويؤّكُد خيهاا أل ال مياَرَج لألُمَّ
حالة التِّيه والمياع التي تديُشاها إال بالدوعة إىَل 
القرآل الكريم، بالدوعة إىَل اإلْسااااَل  كمنظومة 
متكاملاة، بالداوة إىَل لديه الدظيام، بالدوعة إىَل 

ُ  لألمة البصرية والوعي. ثقاخته التي تقدِّ
الحوثاي  السايُد حساني  أل شاّيص  وبداد 
الدربياة  ااة  األُمَّ تديُشاها  التاي  اإلشاكاليات 
واإلسالمية تحدث يف محارضته )ال عذر للجميع 
أما  الله( خقاال: )الحقيقة أل اليشَء الذي يجُب 
أل نهتدَي باه لو القرآل الكريام، القرآل الكريم 
الذي قال الله خيه }إِلَّ َلذَا اْلُقْرآَل يَْهِدي ِللَِّتي ِلَي 
أَْقاَوُ { )اإلرساء: من اآلية 9( وساماه بأنه لدى 

للناس لدى للداملني(.
مدترباً أل )الداوعة للقرآل الكريم لاللتداء به 
لو الطريقة الصحيحة، لو األسالوُب الصحيح، 
ال أل نظالَّ عاىل ما نحان عليه، ونفهماه أنه ُكّل 
يشء وكل ماا يطلاب منا من جهة الله سابحانه 

وتداىل(.
واستغرب السيد حسني الحوثي أل طرح لذه 
املواضياع كالدوعة إىَل القرآل قد أصبح غريباً عن 

أنظارناا، وغريبة لدى 
الكثري منا، ُمشارياً إىَل 
ما روي عن الرساول 
)صلاوات اللاه علياه 
أناه قال  آلاه(  وعاىل 
))كياف  حدياث:  يف 
بكام إذا رأيتام املنكر 
واملداروف  مدروخااً 

منكراً((.
ويف املقابال يشاري 
الحوثي  السيد حسني 
اآلخريان  نارى  أنناا 
والنصاارى  اليهاوع 
لم مان يتحركول يف 
ميتلاف  يف  البحاار، 
الدنياا، مقاتلني  بقاع 

وعباباتهام  وطائراتهام  أسالحتهم  يحملاول 
قواعدلام الدساكرية برياة وبحرياة، خرقاً من 
الجناوع مان أَمرياكا ومان أملانياا ومن خرنساا 

وأسبانيا وكندا وميتلف بلدال الدالم الغربي.
ويف لذا الساياق تحدث السيد حسني الحوثي 
باستغراب ممزوج بالتساؤل: )لم من ينطلقول 
خاتحني! لم من يتحركول يحملول أسالحتهم يف 
اة اإلسالمية  ميتلف بقاع الدنيا!، بينما لذه األُمَّ
أماة القارآل، القارآل الاذي أراع أل ترتباى عاىل 
أل تحمال روحااً جهاعياًة، أل تحمل مساؤوليًة 
كربى، لي مسؤولية أل تدمم عين الله يف األرض 
كلها، حتى يظهر لاذا الدين عىل الدين كله، عىل 
الديانات كلها حتى يصَل نوره إىَل ُكّل بقاِع الدنيا، 
اة التي قال الله عنها مذّكراً باملسؤولية:  لذه األُمَّ
اٍة أُْخِرَجاْت ِللنَّااِس{ للدالم كله  }ُكنْتُاْم َخارْيَ أُمَّ
اْلُمنَْكاِر  َعاِن  َوتَنَْهاْوَل  ِباْلَمْداُروِف  }تَأُْماُروَل 
َوتُْؤِمنُاوَل ِباللَّاِه{ )آل عمارال: مان اآلية110(، 
أصباح اآلل الحدياث عان الجهااع، الحديث عن 
املواقاف القرآنية الدملياة يف مواجهة أعداء الله، 
الحديث عن نر عين الله، الحديث عن بذل املال 
عن باذل النفل عن الدمل أصباح غريباً، أصبح 
منطقااً نااعراً ال نسامده من وساائل اإلعال  يف 
ميتلف البلدال الدربية إال يف الناعر، وال نسامده 
من املرشادين والدلماء واملدلمني إال يف الناعر، وال 
ذكار له يف منالجنا الدراساية، وال يف ما يكتب يف 
صحفنا، أصبح غريباً أل يتحدث اإلنسال عن أنه 

يجب أل نتيذ موقفاً من أعداء الله(.
وأضااف قائاالً: )لاو نظار ُكلُّ واحد مناا إىَل 
شاشاة التلفزيول، أَْو اساتمع إىَل األخبار لسمع 

بأذنيه أل لنااك خرقاً من ميتلف الدول الغربية، 
خارق مان اليهوع والنصاارى مقاتلاني، يف البحر 
األحمار ويف البحر الدرباي ويف اليليج ويف البحر 
األبيض املتوساط ويف ميتلف بقااع الدنيا يف الرب 

والبحر(.
ويرى السايد حساني الحوثي أل مساؤوليتَنا 
التاي أراع الله لنا لاي أل نقاتَلهم حتاى يكونوا 
أذالء صاغريان، مان نصل بهام إىَل عرجاة أل ال 
يفكروا أل يدملوا شيئاً ضد اإلسال  واملسلمني.

واعترب السيد حساني الحوثي أل الواقَع الذي 
ناراه الياو  وسايطرة اليهاوع والنصاارى تمثل 
)خازي للمسالمني يف الحقيقة، خازي، وتقصري 
عظيم أما  الله سبحانه وتداىل، ونبذ لكتابه، نبذ 

للقرآل خلف ظهورنا(.
وقال إل علينا أال نساتغرب إذا سامدنا أنه تم 
إنزال مجاميع من الجنوع كنديني، أَْو أسابانيني، 
ال  أخغانساتال،  يف  خرنسايني  أَْو  أَمريكياني،  أَْو 
نساتغرب أل نسامَع أل لنااك سافناً أَمريكياة 
ولنااك خرقاً لسافن أَمريكية وخرنساية وأملانية 
وغريلاا يف البحار األحمار، وأل لنااك جناوعاً 
يدخلول اليمن وجنوعاً يدخلول الجزيرة، وجنوعاً 
يف الدراق وجنوعاً يف ميتلف بقاع الدنيا عاخل بالع 

املسلمني.

إختالق التربيرات 
لعدم التحرك

السايد  ويارشح 
الواقع  الحوثي  حساني 
الاذي نديُشاه عناَد ما 
نسامع لاذه األخباار، 
التربيارات  ميتلقاني 
تاارة  تحركناا  لداد  
باستغرابنا من الحديث 
املوضاوع،  لاذا  عان 
أُْخااَرى باختالق  وتارة 
التاي  التربيارات  أحاد 
يطرلاا الكثاري ولاي: 
أيمااً  ]ملااذا اآلخارول 
لنااك  يتحدثاوا،  لام 
علماء آخارول لم يتحدثاوا![. إذا لم يتحدث أحد 
مان الدلماء قالاوا: الدلمااء لم يتحدثاوا. ومتى 
ما تحادث البدض قالاوا: الباقول أيمااً الز  أل 
يتحدثوا. خإذا لم يتحدث الكل قالوا: إذاً خالقمية 

غري رضورية.
ولتشاييص املشاكلة يارى السايد حساني 
الحوثاي أل الواقع لاو: )أل النااس خيما بينهم 
يتهاعنول - إل صّحت الدبارة - الدلماء لم يرول 
أنفَساهم مدذوريان؛ ألل النااَس ال يتجاوباول، 
والناس قد يرول أنفسهم ليل لناك ما يجب أل 

يدملوه؛ ألل الدلماء لم يقولوا شيئاً.
ولنا يحذر السايد حساني الحوثاي من لذه 
الوضدياة قائالً: )ألسانا متهاعنني يف ماا بيننا؟ 
لكن ياو  القيامة قد يكشاف الواقع خال ندذر ال 
نحان وال علماؤنا، قد ال ندذر أما  الله سابحانه 

وتداىل(.

من ينتظر تحرك الجميع فهو ينتظر 
املستحيل

ويدعو السايد حساني الحوثاي كاخاَة أَبْنَااء 
ااة الدربية  املجتماع للتحارك ملواجهة عادو األُمَّ
واإلساالمية الاذي حاّدعه القارآل الكريام ولم 
اليهوع والنصارى متمثلني يف لذا الزمال بأَمريكا 
وإرسائيال، ُمشارياً إىَل أل انتظاَر تحارك الجميع 
يَُددُّ من املساتحيل خقاال: )الدلماء قاد يكونول 
كثرييان يف أّي عار، ومان يتوقاع أل يتحارََّك 
الدلماُء جميداً خإنه ينتظُر املساتحيَل، والتأريخ 
يشاهد بهذا، والحارض يشاهد بهذا، كانت إيرال 
بلداً مليئاة بالحوزات الدلمية ومليئاة بالدلماء، 

تحارك واحد منهم وتحرك مده مان تحرك أيماً 
مان الدلماء، وقدد كبار مان الدلماء، وقدد كثري 

من الدلماء(.
وبنفسية الناصح الصاعق يحث السيد حسني 
ااة الدربية واإلساالمية بالدوعة إىَل  الحوثاي األُمَّ
الاراط املساتقيم قائاال: )لنرجاع إىَل القارآل 
الكريم، القرآل الكريم يتحدث عن قصة نبي الله 
موىس )عليه السال ( عندما قال لقومه: }اْعُخلُوا 
اأْلَْرَض اْلُمَقدََّساَة الَِّتاي َكتََب اللَُّه َلُكاْم َوال تَْرتَدُّوا 
ياَن{ )املائدة: 21(،  َعاىَل أَْعبَاِرُكْم َختَنَْقِلبُوا َخارِسِ
عندماا رخض بناو إرسائيل أمر نباي الله موىس، 
ذكار الله سابحانه وتداىل أيمااً كالَ  رجلني من 
بني إرسائيال: }َقاَل َرُجاالِل ِمَن الَِّذياَن يََياُخوَل 
أَنَْداَم اللَّاُه َعَليِهَماا اْعُخلُاوا َعَليِْهاُم اْلبَااَب َخِإذَا 
َعَخْلتُُماوُه َخِإنَُّكاْم َغاِلبُوَل َوَعىَل اللَّاِه َختََوكَّلُوا إِْل 
ُكنْتُاْم ُمْؤِمِننَي{ )املائدة: 23( ألام يذكر الله كال  
الرجلني ويَُسطِّره ككال  نبيه موىس؟ رجالل، تلك 
ااة التي كانت مع موىس ألم يكن خيها علماء  األُمَّ
وخيها عبّاع؟ لل تتصاور نبياً من األنبياء يديش 
خارتًة مع أمته ثم ال يكول خيها علماء وعبّاع؟ ثم 
ال يكول خيهاا ُوجهاء وخيها شايصيات كبرية، 
وخيها.. ميتلف خئات املجتماع تكول متواجدة، 
لكن موقاف أولئاك وإل كانوا علمااء وإل كانوا 
وجهاء وإل كال خيهم عبّاع يدتربه الله سابحانه 
موقفاً ال قيمة له، يدتربه عصياناً له ولنبيه، لكن 
رجلني منهم: }َقاَل َرُجالِل{ لم يقل قال عاملال أَْو 
قال عابدال أَْو قال شاييال أَْو قال رئيسال }َقاَل 

َرُجالِل{.

ما يجب علينا يف الوقت الحاضر
وأشاار السايُد حساني الحوثاي إىَل أل اللاَه 
سابحانه وتداىل ينظار إىَل ما يقول اإلنساال إل 
كالمه لداية وتذكري بهداياة، مدترباً أل املطلوب 
َمن يذكر الناس بما يجب عليهم، وأل ال عذر لهم 
أما  الله أل يقولوا: اآلخرول لم يتحدثوا مدنا.

وتسااءل: )لل كال عذراً لبني إرسائيل الذين 
قدادوا أل اآلخريان منهام أيماً - مان علمائهم 
وعبّاعلم - لم يقولوا كما قال الرجالل؟ الله ذكر 
كال  الرجلاني: }َقاَل َرُجاالِل ِمَن الَِّذياَن يََياُخوَل 
أَنَْداَم اللَّاُه َعَليِهَماا اْعُخلُاوا َعَليِْهاُم اْلبَااَب َخِإذَا 
َعَخْلتُُماوُه َخِإنَُّكاْم َغاِلبُوَل َوَعىَل اللَّاِه َختََوكَّلُوا إِْل 
ُكنْتُاْم ُمْؤِمِننَي{ )املائدة: 23( ألم يرشادوا الناس 
إىَل خطاة عمليّة ينفذول بها األمَر اإللهي بدخول 

االساتجابَة  بهاا  خيحققاول  املقدساة،  األرض 
ه الرجالل  لنبيهم والطاعة لله ولرسوله، ألم يُوجِّ
إىَل خطاة عمليَّاة؟. لاذال الرجاالل ساّطر الله 

كالمهما مع نبيه(.
ويوضاح السايد حساني الحوثاي أل لنااك 
أخطااء نرتكبهاا ولها عواقاب وخيماة، ومنها 
أنناا عائماً نبحث عن املياارج والتربيرات عندما 
يحدثنا البداض أَْو يذكرنا بيطورة وضدية نحن 
نديشاها، مدترباً أنك عندما تدرض )ما سامدته 
مناا عاىل اآلخريان باعتبار لال مثل لاذا عمل 
يريض الله سبحانه وتداىل؟ وأعتقد ال أحد يمكن 
أل يقول لاك من الدلماء بأل لاذا عمل ال يريض 
الله: أل تهتف بشادار التكبري لله واملوت ألَمريكا 
واملاوت إلرسائيال واللدنة عاىل اليهاوع والنر 
لإلسال ، وأل تجند نفساك ملواجهة أعداء الله، ال 
أحد من الدلماء يساتطيع أل يقاول لك أنه عمل 
ال يريض الله. واإلنساال املسلم الحقيقي لو َمن 
اه أل يدمل ماا يحقل له رىِض الله سابحانه  لمُّ

وتداىل(.
واعترب السايد حساني الحوثي أل )لناك من 
الدلمااء من ال يتابع األحاداث، لناك من الدلماء 
من يتمسك بقواعد يدترب نَفسه مدذوراً أما  الله 

باعتباره غريَ متمكن أل 
يدمل شيئاً، ولناك من 
الدلمااء ولام كثري من 
إذا ماا انطلال الناس يف 
أيدولام وععوا  أعماال 
جربناا  ونحان  لهام. 
كال  املاايض  يف  لاذا.. 
كثريٌ مان علمائناا بما 
إبراليم  سايدي  خيهام 
الشاهاري )رحماة الله 
علياه( وسايدي محمد 
حساني رشيف وغريلم 
من الدلماء )رحمة الله 
عليهم( ممان قد ماتوا 
وممن ال زالوا موجوعين 
لناا،  يدعاول  كاناوا 
ويؤيدونناا، ويدعموننا 

بأماوال أيا  كناا نتحارك يف عاا  1993  وأيا  
أعماال لاا)حازب الحال(، ولم كاناوا يرول أل 
حركتنا تُدترَبُ حركة تريض الله سابحانه وتداىل، 
وأل تأييَدلام ألعمالناا يدتارب مما يرخاع عنهم 
الدهدة أما  الله، أي أنهم أصبحوا يدعمول عمالً 
لو أمر بمدروف ونهي عن منكر، لو عمٌل إلعالء 
كلماة الله، لو عمل يريض الله سابحانه وتداىل؛ 
ألل أيَّ عالام زيدي مرتباط بالقرآل وبألل البيت 
يجُد يف نفساه كثرياً مان اإلحراجات الداخلية أنه 
ال يأُمُر باملدروف ال ينهى عن املنكر ال يجالد(.

ويدتقاد السايد حساني الحوثاي أل بداض 
الدلماء يرى أل عذره يف عد  التحرك لو يدوع إىَل 
)مساألة أل لناك عذر له أما  الله، لو أل الناس 
ال يساتجيبول، أل الناس ال يقبلول، أل الناس ال 
يتحركول، خماذا يدمل، إذاً سايبقى يف بيته، لكن 
متاى ما رأى من تحارك ارتاح لاو، وانطلل لو 
لدعم من يتحرك من أجل أل يشارك ولو بتأييده، 
أل يشاارك يف عمل ياريض الله سابحانه وتداىل. 
ويدترب من األعمال التي يرى يف نفساه حرجاً أنه 
ال يقاو  بها. عندما يقاو  بدمل كهاذا، أَْو يؤيد 
ناس يدملول أعماالً كهذه يدترب نفساه يؤعي ما 

يريد الله منه(.

سبب الواقع املظلم الذي نعيشه
ويرى السايد حسني الحوثي أل عىل الناس إذا 
أراعوا أل يدرخوا أل عملهم يريض الله أل يساألوا 
الدلمااء بطريقاة صحيحة مثل: )نحان نريد أل 
نحاارب أَمرياكا وإرسائيل، نحن نرياد أل نواجه 
أعداء اللاه، نحن نرالام يتحركول عاخال البالع 

اإلساالمية ووصلوا إىَل بالعنا وإىل سواحل بالعنا، 
نريد أل يكاول لنا موقف ضدلام، لل لذا عمل 
يريض الله؟. َمْن من الدلماء الذي يمكن أل يقول 
لك: ال؟. اساأل عىل لاذا النحو وساتجد اإلجابة 

الصحيحة.
أنناا  لاو:  املساألة  خالصاة  أل  وأضااف: 
كمسلمني، أل نقارل بني أنفسنا - ولذا كما قال 
اإلما  عيل )عليه السال (: ))متى اعرتض الريب 
يفَّ حتى رِصت أُْقَرل بهاذه النظائر(( - نحن اآلل 
يجاب أل نقرل أنفسانا باليهوع، خاإذا ما وجدنا 
أل اليهاوع لام أَْكثَار التماماً بقمايالام، أَْكثَر 
التماماً بشاؤونهم، أَْكثَر التماماً بديانتهم خإل 

لذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهوع.
وأكاد السايد حساني الحوثاي أنناا يف واقاع 
مظلم أساوأ من واقع اليهوع أنناا نرى أل اليهوع 
والنصارى لم من يستذلوننا، أليل كذلك؟ أليل 
املسالمول اآلل، أليال الدارب اآلل تحات أقدا  
اليهوع والنصاارى حكومات وشادوب؟ ألم يقل 
الله عان اليهوع والنصارى أنه قاد رضب عليهم 
الذلة واملسكنة وباءوا بغمب من الله؟ لل رخدت 
الذلة واملساكنة عنهم؟. ال لم تُرخاع، ما يزالول، 
لكناا نحن مان أصبحناا أذّل منهام، من رُضبت 
ومساكنة  ذلاة  عليناا 
أساوأ مماا رضبت عىل 
لال  إرسائيال.  بناي 
تفهماوا لاذا؟. ملااذا؟ 
مساؤولية  أضدنا  ألننا 
كربى؛ ألننا نبذنا كتاب 
الله خلف ظهورنا؛ ألننا 
لم نداد نهتم بيشء من 
أمار عيننا عىل اإلطالق؛ 
ولم ندد نحمل ال غمباً 
للاه، وال إباًء وشاهامًة 
أل  عربية، خدندما ترى 
ااة الدربياة واألمة  األُمَّ
أصبحات  اإلساالمية 
اليهاوع  أقادا   تحات 
والنصاارى، وأل اليهوع 
والنصاارى حكاى الله 
عنهام بأنه رضب عليهم الذلة واملساكنة، وأنهم 
قد باءوا بغمب منه، وترانا نحن املسلمني، نحن 
الدارب تحت رحماة اليهاوع والنصاارى، أليل 
كذلاك؟. ماذا يدني لذا؟ يدني لذا أننا يف واقدنا، 
يف تقصريٍ أما  الله أساوأ مما اليهوع والنصارى، 
أل تقصريناا أماا  الله أشاد مما يدملاه اليهوع 
والنصاارى. ملااذا؟ ألل اللاه بداث رساوالً عربياً 
مناا، وكال تكريماً عظيماً لنا، وِمنَّة عظيمًة عىل 
الدرب أل بدث منهم رساوالً جدله سايد الرسال 
وخاتم الرسل }َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعىَل اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََدَث 
ِخيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم{ )آل عمرال: اآلية ل16( 
يِّنَي{ )الجمداة: اآلية 2(  }ُلاَو الَّاِذي بََداَث يِف اأْلُمِّ
لاؤالء األميول الذين لم يكونوا شايئاً، لم يكونوا 
رقمااً - كما يقول البدض - لم يكونوا يشاكلول 
أي رقم يف الساحة الداملية، بدث الله منهم رسوالً 
عربياً تكريماً لهم، وندمًة عليهم، وترشيفاً لهم، 
أنازل أخمال كتبه وأعظام كتبه بلغتهام القرآل 
الكريام، كتاباً جدلاه أخمَل كتباه ومهيمناً عىل 
ُكّل كتبه الساماوية الساابقة، ألم يقل لكذا عن 
القارآل الكريام؟، بلغتهم نازل القارآل الكريم، 
أراع لهام أل يكوناوا خريَ أمة، تتحارك لي تحَت 
لواء لذه الرساالة، وتحمل لذه الرساالة ختصُل 
بنورلا إىَل ُكّل بقاع الدنيا، خيكونوا لم ساعة لذا 
اة املسايطرة واملهيمنة  الدالام، يكونوا لام األُمَّ
عىل لذا الدالم بكتابه املهيمن، برسوله املهيمن، 
بموقدهم الجغرايف املهيمن، حتى املوقع الجغرايف 
لألماة الدربية لاو املوقُع املهامُّ يف الدنياا كلها، 
واليريات، البرتول تواجاده يف البالع الدربية أَْكثَر 

من أية منطقة أُْخااَرى.

اأَْلَْرِض  ِفي  ِتْد  ُجْمُجَمتََك  اَللََّه  أَِع��ِر  نَاِجِذَك  َعلَى  َعضَّ  تَ��ُزْل  الَ  َو  اَلِْجَباُل  تَ��ُزوُل 
ِاْرِم ِبَبَصِرَك أَْقَصى اَلَْقْوِم َو ُغضَّ بََصَرَك َو ِاْعلَْم أَنَّ اَلنَّْصَر ِمْن ِعنِْد اَللَِّه َقَدَمَك 

من وصية اإلمام علي البنه محمد بن الحنفية 

 أخطاء نرتكبها 
لها عواقب وخيمة، 

ومنها أننا دائمًا نبحث 
عن المخارج والتبريرات 

لتقصيرنا

 الحديث عن الجهاد، 
عن المواقف القرآنية 
العملية في مواجهة 

أعداء اهلل، عن نصر 
دين اهلل، عن بذل 

المال والنفس أصبح 
غريبًا

 أصبح غريبًا أن 
يتحدث اإلنسان عن أنه 

يجب أن نتخذ موقفًا 
من أعداء اهلل

 العودة للقرآن الكريم 
لالهتداء به هو الطريقة 

الصحيحة، هو األسلوُب 
الصحيح، ال أن نظلَّ على ما 

نحن عليه، ونفهمه أنه ُكّل 
شيء وكل ما يطلب منا من 

جهة اهلل سبحانه وتعالى
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برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 1 - 16 رممال 

- الدرس التاساع من عروس رممال 
ومراجدته.

  - خاص:
أعلنات اللجنُة التنظيميُة ملساابقة شااعر الصموع التي 
تنظمها مؤسساة عمول للثقاخة واإلبداع وتبثها قناة اليمن 
اااِل الشااعر رياض عيل  الفمائياة، ليلاة أمل، عان تألُّ
الصايدي والشااعر أحمد يحيى عطاء من شدراء املجموعة 
األوىل من متساابقي املرحلة الثانية إىل املرحلة الثالثة والتي 

سيتناخل خيها 16 شاعراً عىل لقب شاعر الصموع.
وحصل الشاعرال عىل أعىل عرجة تحكيم ونسبة تصويت 
يف املسابقة، إذ حصل الشاعر رياض عيل الصايدي عىل 3٧8 
عرجة، يف حني حصل الشاعر أحمد عطاء عىل 310 عرجة.

وغاعر املساابقة ُكّل من الشااعرين جهاع صالح صالح 
الدين ومنري أحمد خطراء.

وشاهد مرسح املركز الثقاايف بالداصمة صندااء والذي 
تقا  عىل أروقته مساابقة شااعر الصموع عىل مدى شاهر 
رمماال ليلاة أمل األربداء، تناخسااً شادرياً بني شادراء 
املجموعاة الثانية من متساابقي لذه املرحلاة والتي تتألف 
من ُكّل من الشااعر بسا  عيل شاانع والشاعر أمني محمد 
الرتكي والشااعر راشد أحمد الواععي والشاعر أحمد محمد 

الجالل.. ويُنتظر أل يُدَلَن الليلة عن نتائج لذا التناخل.

أولو القوة والبأس 
محمد حسين العراسي 

ي������ا ج�����ب�����ال ال����ي����م����ن ي������ا رم����ل����ه����ا واحل����ج����ر
ي�����ا ب���ح���ره���ا وي������ا س�����اااح�����ل م����ي����اه ال���ط���وي���ل 

واحل���ض���ر  ري���ف���ه���ا  ح��م��ي��ر  ارض  رب���������وووع  ي����ا 
خ�����ّب�����ري امل����ع����ت����دي َوامل��������رت��������زق وال���ع���م���ي���ل 

س���ق���ر  إال  ل������ل������غ������ازي  ب�����ه�����ا  م�������ا  ال�����ي�����م�����ن 
َم�����ن غ����زاه����ا اح����ت����رق م���ث���ل اح����ت����راق ال��ف��ت��ي��ل 

ج���ي���ش���ن���ا وال�����ل�����ج�����ان وك��������ل ن����ش����م����ي وح����ر 
ف�����ي ج���م���ي���ع امل�����ع�����ارك ن������ار ت���ش���ع���ي���ل ش��ع��ي��ل 

ق������ط م������ا أّث������������رت ف����ي����ن����ا ال������ط������واي������ر أث����ر 
وال���وك���ي���ل  ح���س���ب���ن���ا  ال����ل����ه  م�����ع  واح�����ن�����ا  دام 

ع������ام واك�����ث�����ر وق����ص����ف ال����ط����ائ����رة م��س��ت��م��ر 
ب�����ال�����س�����اح احمل������������ّرم م������ن س����م����ان����ا ت��ك��ي��ل 

ف�������وق االط������ف������ال ف�������وق االب�������ري�������اء واالس�������ر 
دل���ي���ل  أي�������ة  دون  غ�����اش�����م  ع����������دوان  ح�������رب 

ه���در  دّم�������ي  راح  م����ا  َق����َس����م  ال����س����ع����ودي  ي����ا 
م��س��ت��ح��ي��ل  ن����ت����رك����ه  ان  م���س���ت���ح���ي���ل  ث�����أرن�����ا 

ل�����و ح����ش����دت����وا ق������وى ال����ع����ال����م س������اح وب���ش���ر 
وع���م���ي���ل  ن�������ذل  ُك���������ّل  م����ع����اك����م  حت�����ال�����ف  أو 

ك��ف��ر  أَْو  ب����غ����ى  م������ن  ت���س���ح���ق  ال�����ل�����ه  ق�������وة 
ق�������وة ال������واح������د ال�����ف�����رد ال����ع����زي����ز اجل���ل���ي���ل 

اخل���ط���ر  ب�����وج�����ه  راه���������ن  ش���ع���ب���ن���ا  ب����ه����ا  ذي 
ش����ع����ب واث���������ق ب�����رب�����ه ح������ر ش�����ام�����خ أص���ي���ل 

ش���ع���ب االمي�������ان ص���ام���د م����ا ان���ث���ن���ى وان��ك��س��ر 
ب���دي���ل  س������واه������ا  م������ا  ش������ه������ادة  وإال  ن����ص����ر 

ي���ش���ه���د ال�����ل�����ه ف������ي اآلي�����������ات ل������ه وال�����س�����ور 
أول��������و ق������وة وب��������أس ع���ل���ى م������دى ُك��������ّل ج��ي��ل 

ان��ت��ص��ر  ش���ع���ب م����ا خ�����اض ح�����رب إال وف���ي���ه���ا 
ع���ي���ش���ة ال�����ع�����ز درب���������ه م�����ا س�����واه�����ا س��ب��ي��ل 

وال������������ذي م������ا ع����رف����ن����ا ب������ا ي����ج����ي����ه اخل���ب���ر 
ال��س��ل��ي��ل  وع����م����ق  واخل�����وب�����ه  دود  ج���ب���ل  م����ن 

وال������رب������وع������ه جت����ي����ب ال������ش������رح ب���اخمل���ت���ص���ر 
ك����م ب���ه���ا م����ن ج����ن����ودك ي����ا ال����س����ع����ودي ق��ت��ي��ل 

وم�������ن ب����ق����ى ح�����ي م���ن���ه���م ش�����ل ن���ف���س���ه وف����ر 
ف�����ر ه��������ارب ي���ص���اح���ب���ه ال����ب����ك����اء وال����ع����وي����ل 

ك������م م������واق������ع ن���س���ف���ن���ا م������ا ت����ب����ق����ى ح��ج��ر 
ن��ق��ي��ل  ب����������أول  ذاب  ت����ف����ح����م  وال������ب������ردل������ي 

ك���امل���ط���ر  ف����وق����ن����ا  ت���ق���ص���ف  س���ت���ع���ش  وإف 
واالب�����ات�����ش�����ي مت����ش����ط ب����ع����ده����ا م����ي����ل م��ي��ل 

ظ���ف���ر  زدن�����������ا  ال���������غ���������ارات  زادت  ك����ل����م����ا 
واب������ش������روا ب���ع���د م����اط����ر ع���اص���ف���ت���ك���م ب��س��ي��ل 

ُج�����ن�����د رب�������ي ل����ه����ب ب������رك������ان ي�����ق�����ذف ش����رر 
ب�����ات�����زي�����ل احل������ش������ود ال������غ������ازي������ة ب����ات����زي����ل 

ن��ص��ر  ذي  وه��������و  م�����ؤي�����دن�����ا  ال�����ل�����ي  وال������ل������ه 
ش���ع���ب���ن���ا م�����ا س���������واه ل����ن����ا امل�����ع�����ن ال���ك���ف���ي���ل 

ق�����ل ل���س���ل���م���ان ل�����و ي����ه����رب زح�������ل وال���ق���م���ر 
وي�����ل  ُك�����������ّل  جن������رع������ه  وراه  إن���������ا  وال�������ل�������ه 

م������ا ل����ك����م ي������ا ق�������وى ال�������ع�������دوان م����ن����ا م��ف��ر 
اجل��م��ي��ل  رد  االم����ري����ك����ان  اذن��������اب  ي����ا  ح������ان 

م���ق���ر  خ������ائ������ن  الي  مي����ن����ن����ا  ف�������ي  وال  ال 
ح������ان وق������ت ال����ط����ه����ارة ح������ان ي�����ا ُك��������ّل ذي���ل 

ك������ل م������ن ب��������اع ارض���������ه ب�����ال�����ري�����ال ال����ق����ذر 
ب�����ا ي�����غ�����ادر وه�������و م�����دح�����ور ص�����اغ�����ر ذل���ي���ل 

�صهدت تناف�صاً �صعرياً بني �صعراء من املجموعة الثانية والنتائج �صُيعَلُن الليلة

الصايدي وعطاء يتأهالن إىل املرحلة الثالثة من مسابقة شاعر الصمود
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وط���ن���ي! ي��ع��ل��م��ن��ي ح��دي��د س��اس��ل��ي
ع���ن���ف ال���ن���س���ور، ورق������ة امل��ت��ف��ائ��ل

م���ا ك��ن��ت أع����رف أن حت���ت ج��ل��ودن��ا
م��ي��اد ع��اص��ف��ة.. و ع���رس ج���داول

س�������ّدوا ع���ل���ّي ال����ن����ور ف����ي زن���زان���ة
مشاعل القلب..شمس  في  فتوّهجت 

بطافتي رق��م  اجل����دران  على  كتبوا 
سنابل م��رج  اجل�����دران..  على  فنما 

قاتلي اجل���دران ص��ورة  رس��م��وا على 
ف��م��ح��ت م��ام��ح��ه��ا ظ����ال ج��دائ��ل

و ح��ف��رت ب��األس��ن��ان رس��م��ك دام��ي��ا
و ك��ت��ب��ت أغ��ن��ي��ة ال���ع���ذاب ال��راح��ل

أغ��م��دت ف��ي حل��م ال��ظ��ام هزميتي
أناملي الشموس  شعر  في  غ��رزت  و 

و ال��ف��احت��ون ع��ل��ى س��ط��وح م��ن��ازل��ي
زالزل������ي! وع������ود  إال  ي��ف��ت��ح��وا  ل����م 

 ميالد 
عاصفة  
محمود درويش

أبطال اليمن
أمين ناجي الجوفي 

وال����زجن����ب����ي����ل  ِب������نَّ������ه������ا  وان����������ا  ال����ش����ع����ر  دالل  ف�����اح�����ت 
ال����ل����ي����ل ي������ا اه��������ل ال�����ش�����اذل�����ي�����ه ش���ب���ش���ب���و ل������ي ن����اره����ا 

ش����اع����ر م�����ن ال���ب���ي���ض���اء رداع���������ي ق���اي���ف���ي واف��������ي أص���ي���ل
أت�����ي�����ت ام������ّث������ل م����ن����ب����ع أب������ط������ال ال����ي����م����ن وأح�������راره�������ا 

وأس�����رج�����ت خ���ي���ل���ي وامل����ه����ّن����د ف�����ي ي������دي م����ره����ف ص��ق��ي��ل
أس����ف����اره����ا  ت���خ���ي���ب  م������ا  ذي  اجل����ام����ح����ه  اخل������ي������ول  ب������ن 

ال���ن���ق���ي���ل راس  ع����ل����ى  م����ه����ق����اه����ا  وال������ع������ن  أس����رج����ت����ه����ا 
وال�����ن�����ف�����س ت������واق������ه ت����خ����ذ م������ن ُك����������ّل االع������������دا ث����اره����ا 

م�����ن اج�������ل ع���ي���ن���ش ي�����ا مي�����ن ع����ف����ت ال����ك����ف����ال����ه وال���ك���ف���ي���ل 
ي����������وم ال�������ف�������ن�������ادق ب�����اخل�����ي�����ان�����ه ل����ف����ل����ف����ت زواره�������������ا 

ال���س���ل���س���ب���ي���ل  زالل  واس����ق����ي����ت����ش  املُ���������ر  ك��������اس  ش�����رب�����ت 
ص���ب���ي���ت���ه���ا ل�������ش ف�������ي ف����ن����اج����ي����ل ال��������وف��������اء م����ع����ي����اره����ا 

م�����ن أج�������ل ع���ي���ن���ش ي�����ا غ����ن����ات����ي م�����ا ع����رف����ت امل��س��ت��ح��ي��ل
ك������ل امل�����ش�����ات�����ل ف������ي ح����ي����ات����ي ل������ش ق���ط���ف���ت أزه������اره������ا 

ي�����ا ن�������ور ع���ي���ن���ي ك���ل���م���ا س���ل���ه���م ل�����ي ال�����ط�����رف ال���ك���ح���ي���ل
ف������اض������ت ي����ن����اب����ي����ع احمل������ب������ه م�����ث�����ل ف�����ي�����ض ام�����ط�����اره�����ا 

ب���دي���ل  م�����وق�����ع  او  األرض  ك�����ن�����وز  ف������ي  خ�����ي�����رون�����ي  ل������و 
وان�����ه�����اره�����ا  ام������وال������ه������ا  ب����ك����ل  ام�����ري�����ك�����ا  ي����������دوا  أَْو   

او دخ��ي��ل م���ن���ش ال غ������ازي  ق�����دم  م���وض���ع  م����ا ارض������ى ع���ل���ى 
ي������ا ج����ن����ة أت������دل������ت ع����ل����ى ن����ب����ض ال�����ق�����ل�����وب اث����م����اره����ا 

ج��ي��ل أل�������ف  ق���ب���ل���ة  ال�����وج�����د  روح  اجمل�������د  س�����ن�����ام  ذروة 
ب�������ل ك����ع����ب����ة ال������ت������اري������خ وال�������ت�������اري�������خ ن����ف����س����ه زاره���������ا 

 ت�����ع�����زف ض����ل����وع����ي حل����ن����ه����ا ي����غ����ن����ي ال����ق����ل����ب ال���ع���ل���ي���ل
ع�����ل�����ى ت�����ران�����ي�����م�����ي واح������س������اس������ي ع������زف������ت أوت�������اره�������ا 

وح����م����ل����ه����ا أث������ق������ل ك�����اه�����ل�����ي وح������م������ل ك����اه����ل����ه����ا ث���ق���ي���ل
ن����اره����ا  ب������ه  وأط������ف������ئ������وا  ق����ل����ب����ي  دم  م������ن  ل����ه����ا  خ����������ذوا 

ب��ك��ي��ل ح�����اش�����د  وراء  م������ن  وت����ن����خ����ى  ق���ب���اي���ل���ه���ا  ت���ن���خ���ى 
أج�����واره�����ا  ب����ات����ش����ل  ذي  ال�����ص�����ادق�����ه  ال������رج������ال  ت���ن���خ���ى 

أه�������ل ال������ق������رون امل����رج����ب����ه ِح�����ْم�����َي�����ر م�����زاب�����ن ال���دخ���ي���ل
ع����ل����ى ال������وف������اء وال����ط����ي����ب ع�������زت َم�������ن وص�������ل ال داره�������ا 

ال��ع��م��ي��ل راس  واق����ط����ع����وا  واح��������د  ش������ور  ف�����ي  ات������وح������دوا 
أس�����راره�����ا  ب���ن���ك  ال������ع������دوان  ق������وى  واع�����ط�����ى  خ���ان���ه���ا  ذي 

ات�����ك�����ات�����ف�����وا ه��������ذا وط����ن����ك����م وال�������وط�������ن م������ا ب������ه ب���دي���ل 
ب�����ش�����واره�����ا  ع����ق����ال����ه����ا  ان�������ف�������رد  ال  ت����ن����ج����ح  وال��������ق��������وم 

ُنقِدم كما اإلعصار
أبو صقر الميادين

ال���������ق���������رار  ال����������غ����������اء  م�������ل�������ي�������ار الج�������������ل   س������ب������ع������ن 
اب������������اه ل��������ع��������ن  ي������������ا  زن��������������اره��������������ا  ق��������ل��������و الب����������������و   

ن������ق������ب������ل ق����������رار  اح��������ن��������ا رج����������������ال اح�������������������رار م����������ا 
خ������ط������اه ف������������ي  من��������ش��������ي  ل����������ل����������ك����������رار  ج����������ن����������ود   

احل������ص������ار ن�����خ�����ش�����ى  وال  اس������ت������ع������م������ار  ن�����ق�����ب�����ل  م��������ا   
ن�����ث�����ب�����ت ف���������ي اجل������ب������اه ب������خ������ط ال���������ن���������ار  ن��������ق��������دم   

االن�������ك�������س�������ار  ذوق  ال����������ن����������ار  ط�������ب�������ل  دّق  ال   
وج��������ي��������ش��������ك ال�������������ف�������������رار م�����������ا ن������ل������ح������ق ُخ��������ط��������اه 

 اح�������ن�������ا احل�������م�������م وال����������ن����������ار ف��������ي وس�����������ط ال�����ن�����ه�����ار
م����������ن دم����������اه ن��������ش��������رب  وال��������ل��������ي��������ل واالس�������������ح�������������ار   

االن�������ت�������ص�������ار  ع�������ق�������دن�������ا  ال��������ق��������ه��������ار  ب��������اخل��������ال��������ق   
ُك�����������������ّل اجل�������ب�������اه ف�����������ي  م�������ن�������ه�������ار  وامل���������ع���������ت���������دي   

 وب�������������ان ك��������ي م�����������ون ج�����������ار ف��������ي ال��������غ��������اء ال�������ق�������رار
وم����������اه  زاده  ق�������ب�������ض  وال��������������������������دوالر  ب��������ال��������يَ��������ن   

ي����������ا م������ج������ل������س االش����������������������رار خ����������ذ ب�������������������اروت ون����������ار
وج����������اه س������ل������ط������ة  او  دوالر  م�������ع�������ي  ب����������ش  م����������ا   

ل������ل������دي������ار ح���������ام���������ي  ع�������ل�������ى اجل�����������ب�����������ار  راك�����������������ن   
ال�������ط�������غ�������اة واب������������ي������������د  امل�������������ش�������������وار  ب���������اك���������ّم���������ل   

ال������ق������رار اه���������ل  واح�������ن�������ا  س���������ار  م�������ا  ال������ص������غ������ار  دم   
دواه ن������ن������س������ى  وال  ال������������غ������������دار  ن������ن������س������ى  م����������ا   

 وال������ق������اه������ر ال�������ي�������وم ط���������ار وج������������اء ب�����ال�����ف�����ن ق�������رار
ال������ع������ص������اة ك����������ل  وب����������������اد  االس��������ت��������ك��������ب��������ار  ودك   

امل�������ط�������ار ض�������������رب  وال  ال��������ط��������ي��������ار  ه������م������ن������ا  م����������ا   
ح������ف������اة ن��������ت��������ق��������دم  ال������������ن������������ار  ط��������ب��������ل  دق  ال   

 ي���������ا ق�������اي�������د االخ����������ي����������ار الم��������������رك ف���������ي ان�����ت�����ظ�����ار
ُك����������������ّل اجل�������ب�������اة ال����������ن����������ار ف����������ي  ن�������ش�������ب   أؤم����������������ر 

ن���������ار ون��������س��������ق��������ي��������ه  زن����������������������ار  اب�����������������و  ن��������ب��������ي��������د   
ب�������������ره وم����������اه ن��������ق��������دم ك�������م�������ا االع������������ص������������ار ف����������ي   

 واي��������������ن اجل����������������وار واجل����������������ار ق��������ل اه�����������ل اجل�����������وار
اخ����������اه دم  وح���������ل���������ل  ج��������������ار  ج�����������������ورة  ل�������ل�������ج�������ار   

ال��������ق��������رار ب����������احت����������دى  دوار  ال�����������زم�����������ان  دام   
 واش���������������رب دم��������اك��������م ح����������ار واوق���������������ف ف��������ي ان����ت����ب����اه

 واجل��������������و ب������ال������ط������ي������ار ب���������ا اع�������ك�������س ل���������ه امل������س������ار
م����������داه ي��������ت��������ج��������اوز  ط�������������ار  ال  ال�������ي�������م�������ن  واب����������������ن   
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 متابعات فلسطينية

السعودية »تشرتي« حق النقض من األمم املتحدة!
ماهر الخطيب*

لم تكان األمُم املتحدة بحاجة إَلاى أزمة جديدة، 
حتى تثبت خشالها يف مدالجاة القمايا التي تّدعي 
الدخاع عنها، إال أل الساقوَط لاذه املرة كال مدوياً 
باعارتاف أمينهاا الداا  بال كاي مول، الاذي أكد 
أل املؤسساة الدولياة رضيات لتهديادات ماليّاة، 
منحت السادوعية القادرة عىل اليروج مان عائرة 
»املحاسابة«؛ خقط ألنهاا تملُك املاَل الاذي ييّولها 
رشاء حال »النقاض«؛ كي تساتيدمه ضاد ُكّل ما 
يداارض مصالحهاا، حتى ولاو كال األمار يتدّلل 
بحماياة األطفاال خالل النزاعاات، خاملاال والقوة 
يحكماال الدالام وال عاعاي للحدياث عان حقوق 

اإلنسال أَْو الطفل.
كال مان املمكان أل تمار لاذه الحاعثاة مرور 
الكارا ، لوال الكّم الهائل من املدلومات التي تحدثت 
عان المغوط التي مورسات، بدد وضاع التحالف 
الاذي تقاوعه الريااض يف اليمان عىل قائماة األمم 
املتحدة الساوعاء، يف تقريرلا عن األطفال والراع 

املسّلح الذي يغطي الدا  2015، األمر الذي سارعت 
السادوعية إَلاى نفيه، ال سايما بدد أل تم الكشاف 
عان تهدياد بإصدار ختاوى عينياة تكّفار املنظمة 
الدولياة، إال أل بال كي مول خرج ليؤكد التهديدات 
املالياة التي عخدتاه إَلاى الرضوخ، »بسابب مصري 
األطفاال اآلخريان الذين سايترضرول إذا ساحبت 
السادوعية وغريلا املساالمات املالية إَلاى وكاالت 
األمم املتحدة التي تسااعد الالجئني الفلساطينيني 

ويف جنوب السوعال وسوريا«.
منذ تأسايل لذه املنظمة، عىل أنقاض الحرب 
الداملية الثانياة، كال من الواضح أنها ولدت نتيجة 
تساوية عولية، تكفل حال الدول اليمال الدائمة 
الدموياة يف مجلل األمن، التاي انترت يف نهاية 
الحارب الكونياة، من خالل منحها حال »النقض« 
ضد أي قرار يدارض مصالحها، أي الواليات املتحدة 
وروسايا والصني وخرنساا وبريطانياا، األمر الذي 
عرقل عوَرلا يف حماية املباعئ التي ترخدها، ال سيما 
يف ما يتدلل بحماية األمن والساال  الدامليني، حيث 
كانات ُكلُّ عولة من لذه الادول، خصوصاً الواليات 

املتحدة تدمد إَلاى حماية حلفائها من أية محاسبة 
مهماا كانت التجاوزات املرتكبة، ما عخع بالكثريين 
عاىل مر الدقوع الساابقة إَلاى الساؤال عن جدوى 
وجوعلا، طاملا أنها عاجزة أَْو مكبّلة برغبات القوى 

الكربى.
يف املقابل، كانات األمُم املتحدة قاعرًة عىل خرض 
قراراتهاا عاىل الادول المديفاة، التي ليال لديها 
مان يداخاع عنهاا؛ لتكاول األعاة التي مان خاللها 
تساتطيع تلك القوى الكربى تنفيذ ماا ال يمكن أل 
تقاو  به بصورة مبارشة، أما يف حال لم تكن قاعرة 
عىل تجيري مؤسسااتها لصالحهاا، خهي ال ترتعع يف 
تجاوزلاا، نظراً إَلااى أنها عاجزة عن املحاسابة، 
والدليل الحروب التي شنت من خارج مظلتها تحت 
عناويان ميتلفة، والتي عاعت مرغمة إَلاى إضفاء 
»الرشعياة« عليها، بدد أل تحولات إَلاى أمر واقع، 
ليكول السؤال اليو  عن الهدف منها منطقياً، خهل 
لي خدالً تداخع عن حقوق اإلنساال أَْو تممن حل 
الشادوب يف تقريار مصريلا؟ لل لي قااعرة عىل 
حماياة الادول الصغرية من تلك الكاربى الراغبة يف 

خرض سايطرتها عاىل الدالم أ  أنها مجرع وسايلة 
يتم االختباء خلفها؟.

يف الادول التي تُصنف »متيلفاة«، يلجأ البدض 
إَلاى املال أَْو القوة لحماية نفساه من املحاسبة، يف 
مؤرش إَلاى مدى الفسااع الذي يكول مسيطراً عىل 
الواقع الدا ، حيث القهر وانددا  املساواة الذي من 
املمكن أل يولد ثورة عىل النظا  القائم، بالرغم من 
الشدارات واملباعئ التي تكفلها الدساتري والقوانني 
مان الناحية النظرية، أماا يف تلاك »املتقدمة« خإل 
الرشعية تكتسب من الددالة، التي تظهر عرب قدرة 
ُكّل مواطان عىل حماية نفساه وتحصيال حقوقه 
املكفولاة، من خاالل املسااواة يف تطبيال القانول 
عىل الجميع عول اساتثناء، والحال يف اللجوء إَلاى 

املحاكم التي ال تراعي عاميل القوة واملال.
بنااء عاىل ذلاك، تصباح األمام املتحادة مان 
املؤسساات التي يمكن تصنيفهاا با«املتيلفة«، يف 
حني تدهد لها مسؤولية الدمل عىل تحسني مستوى 
الحيااة، بديداً عن الحاروب والنزاعاات، باإلضاخة 
إَلااى املسااعدة عاىل حماياة الحقوق اإلنساانية، 

لتكول عىل صورة رجل األمن الفاساد املسؤول عن 
تطبيل النظا ، حيث يتحول إَلاى الدائل األول أما  
تحقيل الهدف السامي، ولكن لل يمكن اإلصالح يف 
رأس الهار  الداملي؟ لل يمكن الدوعة عن األخطاء 

التي ترتكب؟
التجاارب التارييياة، تثبت أل األمام املتحدة لم 
تكان قااعرة عىل مدالجاة أي أزمة أَْو نازاع، محيل 
أَْو إقليماي أَْو عويل، إال يف الحااالت التي يكول خيها 
التواخال باني القاوى الكاربى سايد املوقاف، لكن 
وجوعلاا يبقى مطلوبااً لحفظ التوازناات بني تلك 
القوى ال أكثر، يف حني أل تطورات السنوات األخرية، 
خصوصااً بدد انتهاء الحرب الباارعة، أثبتت أل لذا 
التاوازل يحتاج إَلاى إعخال تددياالت عليه، بدد أل 
عااعت قوى عولياة أخرى إَلااى السااحة الداملية، 
خهل تكول الرشاوة وإمكانية رشاء حل »النقض« 
والتقارير الدولية لي أوىل عالمات السقوط الفديل 

بدد السقوط األخالقي سابقاً؟.

* موقع النشرة اإلخباري

كاتب صهيوني: ال حلوَل سحريًة ملواجهة الهجمات الفلسطينية 

مستوطنون يجّددون اقتحامهم لألقصى يف تقليد »تلمودي« وهم »ُحفاة«!
َع مستوطنول متطرخول اقتحاَمهم  جدَّ
للمساجد األقاى املباارك، ياو  الثالثاء، 

وسط أجواء شديدة التوتر. 
واقتحام املساتوطنول باحات املساجد 
األقاى عارب بواباة املغارباة، وبحراساة 
مدززة ومشدعة من رشطة الددو الياصة. 
ويرتادي غالبيُة املساتوطنني لباَساهم 
التلموعي، خيما حرص عدع كبري منهم عىل 
اقتحاا  األقى ولام حفاة ولاو »تقليد 
تلماوعي«، يف حاني أحبط حاراس األقى 
ومصلاول عدة محااوالت، إلقامة طقوس 

وصلوات تلموعية برحابه. 
كماا اعتقلت قاوات الدادو الصهيوني 
بحجاة  رميلاة،  أباو  محماوع  الحاارس 
إزعااج مساتوطنني، وملحاولته مناَع أحد 
عاخال  عينياة  أعاء طقاوس  املساتوطنني 

املسجد. 
وتساوع حالة من التوتر باحات األقى 
ومحياط بواباتاه الرئيساية، عقاب لاذه 
االقتحامات املتتالية، خيما يتواجد خيه عدع 
كبري من املصلاني الذين يحتجول بهتاخات 
املساتوطنني،  اقتحاماات  ضاد  التكباري 
وجوالتهم االستفزازية برحابه الطالرة.

 اساتدَرَض إيرياز خاينر الكاتاُب الصهيوناي يف موقع 
»إل آر جاي« عادعاً من اليطاوات التي قال إل من شاأنها 
حل مشاكلة تواصل الدمليات الفلساطينية املسالحة ضد 

اإلرسائيليني. 
وتحادث خاينار عان محارباة التحرياض، والتفريال 
بني الساكال الفلساطينيني ومنفاذي الدملياات، وتوجيه 

الدقوبات أكثر للدائرة املحيطة بمنفذي لذه الهجمات. 
وأوضاح خاينار أل الحال األساايس لظالارة الدمليات 
كامال  إرسائيال  تساتنفر  أل  يف  يكمان  ال  الفلساطينية 
منظومتهاا األمنياة القوياة ملحاو مادل كاملة مان أجل 
مالحقة مسالح بساالح بدائي، بال إل الحل يبادأ من خهم 
جذور املشاكلة، ومدرخة أنه ليسات لناك حلول ساحرية 

للهجمات الفلسطينية. 

وقال: ال توجد جدوى ليطوة عسكرية واحدة، وعملية 
سياساية واحادة، تؤعي يف النهاياة إَلاى اقتاالع الدمليات 

والدنف. 
وأضاف أنه جرت الداعة خور وقوع أي لجمة خلسطينية 
أل يتم اساتدعاء اجتماع طارئ للقياعة السياسية واألمنية 
اإلرسائيلية، واليطوة األوىل األوتوماتيكية لي عقد جلساة 
تقييام طارئة، تدارض صورة للوضع األمناي عىل األرض، 
بينماا يقاو  جهااز األمان اإلرسائيايل الداا  )الشااباك( 
بالتحقيال يف صاالت املنفذيان باملنظماات الفلساطينية، 
ويبدأ الجياش اإلرسائييل وضع الحواجز امليدانية يف المفة 
الغربية، ويقطع أوصال املدل الفلساطينية، ويشن حمالت 
االعتقااالت، أماا السياسايول اإلرسائيلياول خيصادرول 
الوعاوع، ويطالباول بقبماة حديدياة الجتثااث موجاة 

الدمليات«. 
ورأى أل املنظوماة األمنياة اإلرسائيلياة الحالية تفهم 
جيدا املدطياات عىل األرض، ولديها علم كامل بطبيدة الرع 
املطلوب للتدامل مع الدمليات الفلساطينية، وإل كال من 
أعوات مسااعدة ووساائل الزمة خهي خاصة باملساتويني 

السيايس والقانوني. 
وتاباع خاينار أناه يمكان الحديث عان ثالثاة مركبات 
أساسية للحل، يتدلل األول بالتدامل بكل جدية مع ظالرة 

التحريض عىل القتل من أساسها. 
وباني أل إرسائيال امتندت حتى اللحظة عن االنشاغال 
بهاذه القمية بالجدية الالزمة طوال السانني املاضية، مع 
أل لاذا التحريض يصب مزيدا من الزيت عىل نار الهجمات 

الفلسطينية.

محللون: عملية تل أبيب 
الدرس األول لليربمان 

قال اليبريُ الدسكري أمري بوخبوط ملوقع )ويلال( اإلخباري: إل عمليَة 
تل أبيب األخارية تدترب الدرَس األوَل لوزير الحارب »اإلرسائييل« أخيغدور 
ليربماال، وأكادت له بدد أسابوع واحد خقط من عخوله مقار الوزارة أل 
التدامل مع موجة التصديد األمني األخرية تتطلب منه كثرياً من التفكري. 
وذكار بوخبوط أل ليربمال يادرُك جيداً أل مواجهاة موجة الدمليات 
الفلساطينية تتطلب منه الحذر ملنع توتر جديد مع الفلسطينيني خاصة 

يف المفة الغربية )املحتلة(. 
وأشاار إَلاى أل جميع املقرتحات التي اجتاحت السااحة السياساية 
»اإلرسائيلياة« للدمل بقوة ضد الفلساطينيني، ومنها لد  منازل منفذي 
الدملياات خالل 8ل سااعة، تم وضدها عاىل الرف حتى إل منع تساليم 
الفلساطينيني جثامني أبنائهم رسعال ما سيتمح أنه قرار خاطئ ومن 

شأنه تسيني األجواء أكثر بدالً عن تربيدلا. 
وأشاار إَلااى أل الدالجاات املوجاوعة عاىل طاولاة ليربماال للوضع 
األمني مع الفلساطينيني لاي القيا  بدمليات جراحياة تجاه أية عملية 
خلساطينية عول القيا  بدقوبات جماعية ضد الساكال تحظى بتغطية 

إعالمية كبرية، ال سيما ونحن ما زلنا يف أوائل شهر رممال. 
واعتارب أل الهامش الذي يتحارك خيه ليربمال يبدو صغارياً جداً، وما 
يتوخار لديه من خطاط تتدلل بالقماء عاىل البنية التحتياة للمنظمات 
الفلساطينية يرتكاز يف جماع متواصال للمدلوماات األمنياة وتكثياف 

للتحقيقات واالعتقاالت وتداول وثيل مع السلطة الفلسطينية. 
وأكاد أل ليربمال بات عىل علم بالتقديارات األمنية »اإلرسائيلية« بأل 
موجة عنف قاعمة ال محالة يف ظل انددا  أي أخل سايايس للفلسطينيني، 

وغياب أي أمل للجيل الفلسطيني الصغري الصاعد.

إصابة شاب فلسطيني دْهـساً من قبل العدو 
أصيب شااب بجروح خطرية، خجر أمل األربداء، إثر علسه من قبل 
عورياة تابدة لقوات الددو »اإلرسائييل« يف مييم بالطة رشق نابلل، كما 

اعتقل مواطنال اثنال عقب مدالمة منزليهما يف املدينة. 
وأوضحات مصااعر أمنياة، أل عورية لجيش الددو علسات الشااب 
صالاح عيل أبو الدند )21 عاماً( قرب مفرق الغااوي رشق املدينة، ونقل 
إىل مستشافى رخيدياا الحكوماي لتلقاي الدالج، حيث وصفات جروحه 

باليطرية. 
وأضاخت املصاعر، أل قوات الددو اقتحمت مييم عساكر القديم رشق 
املدينة، واعتقلت املواطن منتر يوساف صبيح، وختشات منزل املواطن 

رائد نشأت الناعي. 
 كماا اعتقلات تلك القاوات من قرية كفار قليل جناوب رشق نابلل 
املواطن يوسف صربي عبدالغني، وذلك بدد علم منزل ذويه، وتفتيشه.

مستوطنون سّمموا مياه الشرب 
بقرية فلسطينية بالضفة 

نقال مراسال موقاع »أل آر جي« خويف عاماوس عن يهوعا شااؤول 
-ولو من مؤساي حركة »كرس الصمت« اإلرسائيلية- أل املساتوطنني 
اإلرسائيلياني قاموا بتساميم آبار ميااه الرشب للفلساطينيني يف المفة 

الغربية. 
وجااء لذا التريُح عقَب تصوير شااؤول بكاماريا خفية ما قا  به 
نشطاء حركة »إىل لنا« »اإلرسائيلية« املتطرخة يف بلدة »سوسيا« بالمفة 
الغربية، مما اضطر الفلسطينيني لرتِك أماكن سكنالم ومغاعرة القرية. 
وأضاف شااؤول أنه تم الكشف عن لذه القمية خالل جلسة ملحكمة 
خدرالياة يف الوالياات املتحادة األمريكياة مؤخارا، خالل ععاوى قمائية 
رخدها مجموعة خلساطينيني من سكال المفة الغربية يملكول جنسيًة 
أمريكياة، ضد منظماات ورشكات أمريكية تقيم عالقاات تجارية عاعمة 

للمستوطنات »اإلرسائيلية«. 
وقد قدمت الدعوى قبل ثالثة أشهر، ويقف عىل رأسها باسم التميمي 

من قرية النبي صالح. 
وأوضاح موقع »أل آر جاي« أل من بني املدعى عليهام املتربع إيرخني 
موساكوخيتش، ورجل األعمال خاييم ساابال وليف ليفياف، واملليارعير 

عانيئيل أبرالامل.
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فيما كلينتون تتهمها وقطر بتمويل اجلماعات الإجرامية

نيويورك تايمز: السعودية تشرعن اإلرهاب وعدم التسامح بالعالم 
  - متابعات

الرتشايح  ببطاقاة  خوزلاا  بداَد 
الديمقراطياة، نّدعت املرشاحة لالنتيابات 
الرئاساية األمريكية لياالري كلينتول بدور 
ُكّل من السدوعية وقطر والكويت يف التمويل 
الداملاي أليديولوجياة اإلرلااب، وذلك غداة 

لجو  اورالندو. 
ويف خطااب يف كليفالند بوالياة اولايو، 
ليمناع  الوقات  »حاال  كلينتاول  قالات 
والكويتياول  والقطرياول  السادوعيول 
واخارول مواطنيهام من تمويال منظمات 
متطرخاة، يجب أل يكفوا عان ععم مدارس 
ومسااجد »متطرخة« عخدات بددع كبري من 

الشبال عىل طريل التطرف يف الدالم«. 
وجاّدعت كلينتاول ععوتها إَلاى تشاديد 
قانول بيع األسلحة ملنع أشياص مثل عمر 
متني، الذي راقبه مكتب التحقيقات الفدرايل 
لفرتة واساتجوبه، من حيازة أسلحة نارية 

بسهولة. 
وكما يف عيسامرب الفائت بداد اعتداءات 
باريل وسال برنارعينو، أيّدت كلينتول منع 
األسالحة الهجومية من مسدساات وبناعق 

يستيدمها مرتكبو عمليات إطالق النار. 
صحيفاة  نارشت  ذاتاه  الساياق  ويف 
نيويورك تايمز، مقاَل رأي للكاتب نيكوالس 
كريساتوف، قال خيه إل »اململكة السدوعية 
ترشعان االرلااب وعاد  التساامح حاول 

الدالم.
اضااف  يس«  باي  »باي  وبحساب 
كريساتوف، »إذا أرعت أل توقف التفجريات 
يف بروكسل وساال برنارعينو، إذل عليك أل 
تغلل صنابري التحريض يف السادوعية وعول 

اليليج )الفاريس( األخرى«.
وكانات السادوعية قاد تركازت عليهاا 
األضاواء، بدد أل كشاف األماني الدا  لألمم 
املتحادة باال كاي ماول عان أل الريااض 
ضغطات عليه من أجال حذف اسامها من 
الساوعاء، بشاأل المحاياا مان  القائماة 
األطفاال يف اليمن، ولاي الحرب التي أيدتها 

الواليات املتحدة ضمنيا.
ولادعت الريااض بوقاف ُكّل تمويالتها 
لألمام املتحدة، وإصدار ختاوى ضد املنظمة 
الدولية، مما أثار غمب املنظمات الحقوقية 

الدولية.
وأوضاح الكاتاب، »إذا كانات اململكة قد 
اضطارت إَلااى تقليص عبلوماساية عخاتر 
الشيكات بسابب انيفاض أسادار النفط، 
تساتيد   أل  بإمكانهاا  يازال  ال  أناه  إال 
ثروتها كوسايلة ضغط سيايس، وأل تسوق 
خططها لإلصالح لنسج رواية أكثر إيجابية 

عما يمكن للسدوعية أل تقدمه«.
وكال مجلال الشايوخ األمريكاي قاد 
واخال عىل مرشوع قانول، يسامح بتحميل 
السدوعية املسؤولية عن أي عور يف لجمات 
سبتمرب، ما عخع الرياض إَلاى التهديد ببيع 

سندات اليزانة األمريكية التي تمتلكها.

اأردوغان يعود اإىل احل�صن ال�صهيوين!!
أبرز بنود االتفاق الرتكي »اإلسرائيلي« 

استمراُر الحصار على غزة
  - متابعات

قالات صحيفاة عربية، صبااح الثالثااء: إل صيغاة االتفااق املتبلور بني 

»إرسائيال« وتركيا تشامل مواخقة »تل أبيب« عىل إنشااء أنقرة محطة توليد 

كهرباء جديدة بقطاع غزة. 

ووخًقاا ملاا أورعتاه صحيفة »يديداوت احروناوت«، خالتفالماات جرى 

تحقيقها بدد تراجع الطرخني عن مطالب مسابقة، حيث جرى التوصل لحل 

وساط يقاي برتاجع »إرسائيال« عن مطلبها بطارع »حماس« مان تركيا، 

واالكتفاء باملطالبة بمندهم من توجيه عمليات. 

يف حني رخمت »إرسائيل« مطلَب األتراك القايض برخع الحصار كامالً عن 

القطاع، وجرى التوصل لحل وسط يسمح لرتكيا بإقامة محطة توليد كهرباء 

بالقطاع، وكذلك استمرارلم بإرسال البمائع إَلاى لناك. 

كماا ذكرت الصحيفة أناه جرى التفالم بني رئيل الاوزراء »اإلرسائييل« 

بنياماني نتنيالو ووزير جيشاه أخيغدور ليربمال عاىل ضمال عد  مدارضة 

األخري للمصالحة مع تركيا، وذلك غداة ضمه لالئتالف الحكومي. 

وقالات الصحيفة إناه من املتوقع عقد لقاء قريب باني طاقمي التفاوض 

الساتكمال التفالماات قبل اإلعالل الرسامي عان الدوعة لتطبياع الدالقات 

الكاملة والتي تشمل إعاعة السفراء. 

وتوتارت الدالقاات بني كيال الدادو »اإلرسائييل« وتركيا مناذ عا  2010 

عندماا قتلات قاوات كومانادوز »إرسائيلياة« عارشة نشاطاء أتاراك أثناء 

اعتدائهاا عىل السافينة الرتكية »مايف مرمرة« أثنااء محاولتها كرس الحصار 

»اإلرسائييل« عن قطاع غزة. 

نة من  �صّ فيما اأّكد ماديز اأن البحرين حُمَ
الّرقابة لعالقتها بربيطانيا واأمريكا! 

النظام البحريني ُيضاعف قمَعه 
للمعارضة السلمية: إغالق جميع 

مقّر ’الوفاق’ وحّلها 
  - متابعات

يف خطاوة تصديدياة خطارية وانصياًعا ألوامار سالطات آل خليفة، قّرر 

القماُء البحريني إغالَق جميع مقار جمدية »الوخاق اإلسالمية، أكرب جمدية 

مدارضة يف اململكة، والتحفظ عىل جميع حساباتها وأموالها الثابتة واملنقولة 

وتدليال نشااطها، بدد أساابيع قليلة عىل تشاديد حكم ساجن أمينها الدا  

الشيخ عيل سلمال ورخده من ل سنوات إَلاى 9 سنوات. 

وناّص القاراُر الصااعُر عن املحكماة اإلعارياة الكربى عاىل تديني مكتب 

الجمدياات السياساية بوزارة الددل حارًساا قمائيًا عليهاا لحني الفصل يف 

املوضوع. 

وكيال جمدية »الوخااق« املحامي عبد الله الشامالوي أوضح ُقبيل صدور 

القرار عرب حسابه عىل »تويرت« أل املحكمة اإلعارية تنظر بشكل مستدجل يف 

ععوى مقدمة من وزير الددل ضّد »الوخاق« إلغالق مقاراتها وحّلها. 

طلاب وزارة الدادل ُقّد  عىل عجال بُحّجة أل الجمدياة »عملت عىل مدى 

عقاوع، عاىل تنظري الياروج عىل مفهاو  الدولاة، وتأمني الغطااء الرشعي 

لألعماال املرتبطة بالتطارف واإلرلاب، والدمل عىل إنشااء جيل جديد يحمل 

روح الكرالية، وإضداف مفهو  التقارب بني املذالب، واالصطدا  بمحاوالت 

تدزيز وترسيخ التدايش الوطني والتددعية، وذلك انطالًقا من ثقاخة اإلقصاء 

والتدصاب ورباط التنظيمات السياساية املدارضاة بدول املنطقاة بأحزاب 

سياسية طائفية متطرخة تتبنى اإلرلاب، وخل اّععائها. 

ويف ساياق متصل، ساارع وخد مرصد البحرين لحقوق االنساال يف جنيف 

إَلااى تقديام شاكوى عاجلة للمفوضياة الساامية لحقوق اإلنساال باألمم 

املتحدة حول حل جمدية »الوخاق«. 

ويأتي قرار إغالق مقار »الوخاق« وحّلها بدد ساعات عىل إقدا  قوات األمن 

البحرينية عىل إعاعة اعتقال رئيل مركز البحرين لحقوق االنسال نبيل رجب 

الذي أحيل إَلاى النيابة الدامة اليو ، بموازاة منع مجموعة من الناشطني من 

مغاعرة البحرين لحمور اجتماع مجلل حقوق االنسال التابع لألمم املتحدة 

الاذي انطلقت أعماله أمال يف جنيف وأبرزلم حساني ريض وعمو منظمة 

»سال « للحقوق والديمقراطية إبتسا  الصايغ والناشط الحقوقي والنقابي 

السابل إبراليم الدمستاني. 

والحًقاا، ُعلام أل السالطات البحرينية مندات أيًما املنسال الدا  ملرصد 

البحرين لحقوق اإلنساال جليلة السالمال من مغاعرة البالع عرب منفذ مطار 

البحرين الدويل. 

وتدّد حالة املنع لذه الحاعية عرشة يف غمول يومني. 

وبالسياق عينه اتهم املقرر الياص املدني بشؤول التّدذيب يف األمم املتحدة 

خوال ماندياز بريطانيا »بمشااركة البحرين »لدبتها« يف تمويل مؤسساات 

حقوق اإلنسال حيث إنها تسمح لها بالتّرف »من عول مساءلة«، وذلك من 

خالل عد  ضغطها عىل اململكة اليليجية للّسماح له بزيارتها«.

وحساب موقاع ماراة البحرين، قاال ماندياز ملوقاع »بزخياد« إنهم ]أي 

الّسلطات البحرينية[ ييربول الجميع أنّه »لدينا مفوضية للّسجول«، لكنهم 

ال يدعونناي«، مميًفاا أناه »عىل بريطانياا أال تكول طرًخا يف ذلاك. البحرين 

تصف ناقديها بأنّهم بياعق يف يد إيرال.. وتدترب البحرين نفساها ُمَحّصنة من 

الّرقابة نظًرا لدالقاتها مع الواليات املتحدة وبريطانيا«، الختًا إىل أّل »البحرين 

استفاعت من ععم اململكة املتحدة يف تأثريه األقى«.

4 دول عربية تصوت لصالح ’إسرائيل’ يف األمم املتحدة 

 حزب اهلل: حذُف آل سعود من الالئحة السوداء 
لم يحجب جرائَمهم باليمن عن أعني العالم 

  - وكاالت
َمااارًَّة جديدًة، يتيااذَُل بدُض الدرب 
لصالاح الكيال الصهيوناي؛ ليفوَز الددو 
ورّشع  الساليبة  خلساطني  احتال  الاذي 
َل منهم  أللها الفلساطينيني، وقتل الُدازَّ
برئاسة اللجنة القانونية يف األمم املتحدة. 
االحتاالل الاذي يبناي كياناه عاىل عماء 
األبريااء، متجااوزاً ُكّل اليطوط الحمراء 
التي وضدتها الرشائع والقوانني، تنصبه 
األمم املتحدة رئيسااً للجنتهاا القانونية، 
واملفارقة تكمن يف منحه أصواتاً عربية. 
وللجمدية الدامة سات لجاال عائمة 
تقاد  لهاا تقاريار عان قماياا »نازع 
السالح« و«القمايا االقتصاعية واملالية« 
و«حقوق اإلنساال« و«إنهاء االستدمار« 
و«ميزانياة األمام املتحادة« و«الشاؤول 

القانونية«. 
ولاذه لي املارة األوىل التي يتوىل خيها 
كياال الدادو رئاساة واحدة مان اللجال 

الدائماة السات للمنظماة الدولياة مناذ 
انممامها لها عا  9ل19. 

وعااعًة ماا يكول لنااك إجمااع قبل 
التصويت عىل رئاسة اللجال الستة، إال أل 
اعرتاض املجموعتني الدربية واإلساالمية 
إجاراء  عاىل  الداماة  الجمدياة  أجارب 
التصويات، الذي أجري االثناني باالقرتاع 
الارسي، خيما امتناع عان التصويت 23 
عولاًة ووجادت ل1 ورقاًة غاري قانونياة 

وحذخت. 
ونقلت صحيفة »القدس الدربي« عن 
مصااعر عبلوماساية تأكيدلاا »أل أربع 
عول عربياة، عاىل األقل، صّوتات لصالح 

»إرسائيل««. 
وقال منادوب »إرسائيال« الدائم لدى 
األمام املتحادة عاناي عانول يف بياال »أنا 
خيوٌر أل أكاوَل أول إرسائييل انتيب لهذا 
املنصب«، زاعماً ألَّ »إرسائيل رائدٌة عاملياً 
يف القانول الدويل ويف مكاخحة اإلرلاب«. 
»أّل  »رويارتز«  وكالاة  وذكارت 
»إرسائيال« خاازت برئاساة اللجناة رغم 

اعرتاض املجموعاة الدربية التاي تحّدَث 
خالاد  لليمان،  الدائام  املمثال  باسامها 
التاي  اإلساالمية  واملجموعاة  اليماناي، 
تحاّدَث باسامها املمثال الدائام للكويت، 

منصور الدتيبي. 
مان جهتاه، اشاتكى رئياُل الوخاد 
ريااض  املتحادة  األمام  يف  الفلساطيني 
منصاور مان نتائاج التصويات، مؤكداً 
»أل الادول الدربياة واإلساالمية حاولت 
مناَع خاوز »إرسائيل«، ووصاف منصور 
»إرسائيال« بأنها أكاربُ منتهاك للقانول 
الادويل وتوقاع أل يهادع انتيااب عانول 

»عمل اللجنة الساعسة«. 
يُذَكاُر أل »إرسائيال« ترشاحت عان 
مجموعة منطقة »غرب أوروبا وآخرين« 
وحصلت عىل أغلبية مريحة من األصوات 
بواقاع 109 أصاوات مقابال 175 صوتاً 
صحيحااً يف الجمدية الداماة املؤلفة من 
193 عولاة، وجااءت الساويد يف املركاز 

الثاني با 10 أصوات.

  - متابعات
اعترب نائُب رئيل املجلل التنفيذي يف 
حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق أل 
حذف اسم السدوعية عن الالئحة السوعاء 
لألمم املتحدة لم يحجاب عن أعني الدالم 
الجرائام التاي ارتكبتهاا الريااض خالل 

عدوانها عىل اليمن. 
ولفت الشايخ نبيال قااووق إَلاى أل 
مسلسال الاد  وسافك الدمااء يف شاهر 
رمماال املبارك لام ينتِه أيمااً يف اليمن، 
حياث أل الذيان يدعول خدماة الحرمني 
وال  قصفهام  يوقفاوا  لام  الرشيفاني 
غاراتهم التي تساتهدف الشادب اليمني، 
وعندماا وضع املجتمع الدويل السادوعية 
عاىل الالئحاة الساوعاء، ورصخ رصخاة 
إعاناة لقتل األطفال من الشادب اليمني، 
الاذي وصل عدعلام بحساب إحصاءات 
األمام املتحادة إَلااى أكثر مان )1600( 
طفال وقارص قتلاوا بالقصاف والغارات 

السادوعية عىل اليمن، لدعت السادوعية 
املتحادة،  األمام  مالياة عاىل  بدقوباات 
وعملات عىل ابتازاز املجتمع الادويل الذي 
خمع لهاا وحذف اسامها عان القائمة 

والالئحة السوعاء”. 
ورأى أل ماا حصال يف األمام املتحدة 
يشكِّل وصمَة عار عىل جبينها، وخميحة 
مدوياة للنظا  السادوعي والسياساات 
السادوعية البتزاز املجتماع الدويل، ولكن 
حذف اسم السدوعية عن الالئحة السوعاء 
لم يحجاب عن أعني الناس والدالم أجمع 
مشاهد الجرائم التي ترتكبها السادوعية 
يف اليمن، خكل اللوائح الساوعاء واملواقف 
الدولية ما كانت لتنصف الشادب اليمني، 
ولكن ما كسابه لذا الشادب أنه أساقط 
القنااع عان الوجاه الحقيقاي للنظاا  
السادوعي، وكل محااوالت تبييض وجه 
السادوعية خشالت يف أل تحجاب الدماء 
التي تلطخ وجاوه القتلاة واملدتدين عىل 
الشدب اليمني”، مشرياً إَلاى أل “سياسة 

االبتازاز التاي مارساتها السادوعية ضد 
األمم املتحادة والتلويح بالدقوبات املالية 
تنجح يف أل تيمع قرارات األمم املتحدة، 
وتسمح للسادوعية يف أل تشرتي قرارات 
عول وعواصام كربى، ولكن ال تساتطيع 
أباداً أل تيماع املقاومة لالبتازاز، أَْو أل 
تيمع قارار وإراعة وكراماة املقاومة يف 

لبنال. 
ويف الشاأل اللبناني قاال نائُب رئيل 
املجلال التنفياذي يف حازب الله الشايخ 
نبيال قااووق إل “اليطار التكفاريي يف 
الجياش  لبناال تراجاع بفمال جهاوع 
واملقاوماة ولكنه لم يتناِه وال زال قائماً، 
ألل التكفريياني مان النارة وعاعش ال 
زالوا يحتلاول أرايَض شاسادًة من لبنال 
منها جروع عرسال ورأس بدلبك، وبالتايل 
باتت تشاكل لذه األرايض مقراً ومنطلقاً 
لإلجرا  واإلرلاب التكفاريي، حيث أنهم 
ينتهكول الساياعة، ويهادعول اللبنانيني 
جميداً، إضاخة إَلاى األمن واالستقرار”.

معاريف: القبة لن ت�صتطيع اعرتا�س 
اإل عدد �صئيل من ال�صواريخ 

يف حرب »غري مسبوقة«.. 
حزب اهلل سيطلق 1200 

صاروخ يومياً 
  - متابعات

الدادو  جياش  يف  كباريٌ  ضاباٌط  اعتارب 
»اإلرسائيايل« أل حربااً مقبلاًة باني »إرسائيل« 
وحازب اللاه ستنشاب ال محالة، وحاذََّر من أل 
حازَب اللاه قااعٌر عاىل إطاالق 1200 صاروخ 
باتجاه »إرسائيل« يومياً. وجاءت أقوال المابط 
بمناسابة مرور عرش سانوات عىل حرب لبنال 

الثانية يف الدا  2006. 
وقال قائد اللواء 769 يف جيش الددو، الدقيد 
إلارال ماوراش، إلذاعاة الجياش »اإلرسائيايل« 
الثالثاء: إل »السؤال ليل ما إذا ستقع مواجهة 
يف الشمال وإنما متى ساتقع«. مميفاً أنه »إذا 
تم إطالق 160 صاروخاً يف اليو  باتجاه شامال 
الباالع خالل حرب لبناال الثانية، خاإل علينا أل 
نتوقاَع تلقي ما باني ألف إَلااى 1200 صاروخ 
يوميااً، ولذا سايكول مشاهداً ميتلفااً تماماً 
عما عهدنااه. وثمة حاجة إَلاى أكثر من حماية 

ماعية.. سنحتاج إَلاى مناعة ذلنية«. 
وتشاريُ التقديراُت إَلااى أل منظومة »القبة 
الحديدياة« العرتاض الصوارياخ القصرية املدى 
بإمكانها توخري حماية محدوعة ولن تتمكن من 
اعارتاض أكثر مان 120 صاروخاً، وخقااً لنائب 
قائد الجبهة الشامالية للجياش »اإلرسائييل« يف 
حااالت الطوارئ، اللاواء يف االحتياط يتساحاق 

غرشول. 
وكال قائاد خرقة الجليل الدساكرية، الدميد 
موني كاتل، قد أشار إَلاى أل »تهديد حزب الله 
ال ينحار بالصواريخ التي سايطلقها. خحزب 
الله بنى قوة يف السنوات األخرية، من أجل تنفيذ 
عملياات عساكرية برياة يف أراضيناا، ولكنهاا 

ستكول محدوعة«. 
وأوضاح كاتال أل »الجانب اآلخار ييطط 
بالتأكياد مان أجل أل ينفاذ لنا خطاوات برية 
وربما سينجح يف نقطة لنا أَْو لناك. وأعتقد أل 
ثمة ألمية لقيااس الحرب املقبلة عندما تنتهي 

وليل عندما تبدأ«. 
رغام أل لاذه السايناريولات للدساكريني 
»اإلرسائيلياني«، إال أل مؤرشات لامة أخرى تدل 
عاىل أل حربا كهذه لن تنشاب قريبا، خاصة عىل 
ضوء تورط حازب الله يف الحرب الساورية، كما 
أل لنااك تقاريَر تتحدث عن صدوبات اقتصاعية 
يداناي منها الحزب وتراجاع املبالغ التي تحولها 
إيارال إَلااى الحزب، كما أل حازب الله لو كيال 
سايايس وليل عساكريا خقط ويتوقاع منه أل 
يتحىل بمسؤولية تجاه املواطنني يف لبنال. إضاخة 
إَلااى ذلاك يدازو البداض عوراً كابحااً لروسايا 

املتورطة عسكرياً يف سورية لي األخرى. 
وقال مدلل الشؤول االستيبارية يف صحيفة 
»مداريف« الدربية الصحفاي يويس ميلمال إل 
منظومة القبة الحديدية لن تساتطيع اعرتاض 

كاخة الصواريخ يف أية مواجهة مقبلة. 
وأضااف ميلمال أنه يف الحرب املقبلة ساواء 
كانات مع حزب اللاه أَْو حماس خاإل منظومة 
القباة الحديدياة لان تساتطيَع اعارتاض كاخة 
الصوارياخ، حتى لو شان ساالح الجو رضبات 

قاسية يف اللحظات األوىل لتلك املدركة. 



 خمسون يوماً 
يف الكويت!

كلمــــــة 
أخـــــيرة 

نورالدين الشريف 
 ألَْكثَاَر مان خمساني يومااً يف الكويات 
ُ  الرؤى  والفرياُل الوطناي املفااِوُض يقادِّ
واملقرتحااِت، يمُع الحلوَل، يارشح، يفنّد، 
يجيُب عىل االستفسارات، يفرس، يستوعب 
ماا يطرح وخاد الرياض ويماع مدالجاٍت 

واقديًة وعملية. وجلسة وراء جلسة. 
الوخد يرشح للجميع خاراعى وجماعاٍت 
لسافراء الدول الثمانية عرشة، لكل سافري 

بمفرعه. 
الوخد الوطني يقد  امليططات ويرشح، 
يارشح يف الصباورة كماا يارشح املادرُِّس 

لتلميذه. 
 ماا يقدمه الوخد الوطني عىل مساتوى 
الرؤى والحلول والنقاشات منطقي وعميل 
وحجته قوية، رؤى عاعلة ومنصفة للطرف 
اآلخار وخاد الريااض، وضاع خطااً تحات 

منصفة وعاعلة. 
الارؤى والحلول تدتمُد عاىل املرجديات 
محليااً  بهاا  واملدارتف  عليهاا  املتواخال 
وعولياً: ميرجاات مؤتمر الحوار، واملباعرة 
اليليجية وال كانت بني املؤتمر واملشارتك، 
السالم  واتفااق  االمان،  مجلال  وقارار 

والرشاكة. 
بينماا الطرف اآلخر ال يملاك منطقاً، ال 
يملاك رؤية، خقاط يهدع باملجتماع الدويل، 
ويأخذ قوته ورشعيته من املجتمع الدويل. 
حتى ملف األرسى ولو ملف إنَْساااني 
ليل للمرتزقة الذين عاىل الطاولة أي قرار 
وليسات لهم قدرة عىل التواصل بَمن لم يف 

امليدال. 
خفي األَيَّا  األوىل عندما كانت الجلساات 
مباارشة باني الطرخاني كال يتهارب مان 
النقاش إىل قمايا لامشاية وييرج يشغل 
اإلعاال  بقماياا ال عالقة لها بالنقاشاات، 
وألناه ال يمتلاك أياة رؤياة انساحب وعّلل 
الجلساات أَْكثَار من ثاالث مارات وآخرلا 
سااخر أغلاب الوخاد إىل عولاة قطار ورجع 
بمغط إىل الكويت وإىل اآلل لم تدقد جلسة 

مبارشة إال خامل رممال. 
ومان لاذا املنطلال الوخاد الوطناي ال 
يفاوض مرتزقة الريااض؛ ألنهم عيكورات 
خقط، خالنقاشاات والحوارات والجلساات 
يومياً مع األَُمام املتحدة، مع سافراء الدول 
الثمانية عرشة، مع املجتمع الدويل بأكمله، 
مع مجلل األمن الذي قّرر َورشعن للحرب 
الظاملة عىل الشادب اليمني، ويف مقدمتهم 
أَمريكا والسادوعية وبريطانيا، تناقش مع 
املجتمع الدويل الذي حارص الشادب اليمني 

من الغذاء والدواء. 
وبداد أغلاب الجلساات يجيباك بدض 
السافراء_ سافراء الادول الثمانياة عرشة 
كلهم يف الكويت_ رؤيتكم منطقية وواقدية 
وعملياة ولكن مجلل األمن، ولكن أَمريكا، 
ولكن، ولكن، وتتبير مواضيع اإلنَْسااانية 
والتباكي عىل االقتصاع، وشادارات حقوق 
اإلنَْسااال وتجريام الحصاار وغريلاا من 

الشدارات الرباقة. 
 ولتوضيح املساألة: القمايا التي يدور 
النقااش حولهاا يف أرباع نقااط: تشاكيل 
سالطة تواخقية لكل املؤسسات التنفيذية: 
مؤسسة الرئاساة، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية تواخقياة، ولجنة عساكرية وأمنية 

تواخقية لإلرشاف عىل األمن 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

إل���ى أولئ���ك اجملاهدين في ُكّل جبه���ات القتال اقول له���م ان اقدس ميدان 
واش���رف ميدان يعيش���ه اإلنَْس����ان فيه أجواء ش���هر رمضان املب���ارك صياماً 
وطاع���ة وقربة إلى الله تعالى وس���ماعاً وت���اوة آليات كتابه ه���و ميدانكم انه 

احملراب االقدس واملسجد االشرف.
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حميد رزق  
اايِّاُد عبُدامللاك بادر الديان  أبادى السَّ
الحوثاي يف كلمتاه الرممانياة التمامااً 
بالغاً بالجبهاِة اإلْعاااَلمياة، واتَمَح من 
ساياق كلمته أنه متاِبٌع بشكل عقيل لُكلِّ 
ماا يجري عاىل ليال كدناويان عريمة 
وإنماا عاىل تفاصياِل األعاء اإلْعاااَلماي، 
ساواء ما يفارُزُه إْعاااَلُ  الدادوال أَْو ما 

يصُدُر عن اإلْعاااَل  الوطني.
اايِّاد عاىل   وكال الالخاُت اطاالَع السَّ
ممامني بدض الحَمالت اإلْعاااَلمية التي 
كشاف لو بشايصه أل ثمَة َمن يديرلا؛ 
مان أَجال خلال رصاعاات باني القاوى 
الوطنياة، وكال واضحااً يف كلماة قائاد 
الثاورة انزعاُجه مان عد  وعاي البدض 
ممان ينجرُّ بشاكل رسياع وراء أي ُطدم 
أَْو اساتفزاز من ِقبل بداض املأجورين أَْو 

املغفلني.
 وما أل تيرج شائدة مدينة عىل سبيل 
املثال حتاى يتداعى البداُض لتحويل تلك 
األشاياء التاخهاة إَلاى أولوياة.. خطورة 
وأَلميّة الجبهاة اإلْعاااَلمياة يديها قائد 

الثاورة ربما بأكثر من بدض اإلْعاااَلميني 
أنفساهم، حيث أَكَّاد يف كلمتاه أل »لناك 
جهاوعاً تُبذل من قاوى الدادوال لتفكيك 
الجبهة الداخلية وإثارة اليالخات، ولناك 
البداُض َمن لديهم قصاور كبري يف الوعي 
ينجرول يف موقع التواصل االجتماعي لكل 
ضجيج قد يكاول من ورائه إما من يدمل 
ملصلحة قوى الددوال بشاكل مبارش وإما 
مان لو مغفل، مغفال بالكامل ال يدي ما 

يفدل وما يقول وما يترف«.
اايِّاُد َعبُدامللك أعاع توجيَه البوصلة  السَّ
مجادعاً، وخاطاب النشاطاَء يف اإلْعاااَل  
ووساائل التواصال االجتماعاي قائالً: ال 
أولوية خوق مهمة التصدي للددوال. عاعياً 
اإلْعاااَلميني لاللتماا  بإظهار مظلومية 
الشادب اليمني وتدرية املدتديان وتفنيد 

اععاءاتهم وأَبَْطاال شبهاتهم«.
 وكما حيا قائاد الثورة أَبَْطااَل الجيش 
واللجاال الشادبية، خقد عرّب عان تقديره 
اإلْعاااَلمياة  الجبهاة  ألعمااء  وشاكره 
الواعاني والحريصني عاىل التحرك الفاعل 
يف مواجهاة آلاة التمليل لقاوى الددوال، 
وقاال يف كلمته الرممانية: أقدر وأشاكُر 

وأختيار بالكثري مان اإلْعاااَلمياني الذين 
يتحّركاول يف لاذا االتجااه كما لاو كانوا 
جناوعاً يف ميادال القتاال تمامااً بتماا  
وساواًء بساواء يبذلول ُقصارى جهدلم 
ويوّظفاول قدراتهم اإلْعاااَلمية والبيانية 
إلظهاار مظلومياة لاذا الشادب الذي ال 
ويوجهاول  األرض  يف  ملظلوميتاه  نظاريَ 
ُكّل نشااطهم اإلْعاااَلماي يف خمح الددو 
اععاءاتاه«.  وتفنياد  املدتادي  وكشاف 
اايِّاُد َعبدامللاك بادر الديان  وأضااف السَّ
الحوثي: لاؤالء لم األحارار الواعول لم 
اإلْعاااَلمياول امليلصاول لبلدلم ويدول 

مسؤوليتهم جيداً.
ولام يناَل قائد الثاورة اإلشاارة إَلاى 
بداض الظوالار غاري الصحياة يف مجال 
ا  اإلْعاااَل ، َوأََشاااَر إَلااى ذلك بقوله: وأمَّ
الفوضوياول مان اإلْعاااَلمياني ينجرول 
وراء ُكّل ضجياج.. يأتاي أي مرتازق أي 
إْعاااَلماي من املرتزقة لثاري ضجيجاً لنا 
أَْو لنااك ثم يثري مشاكله لنا أَْو لناك ثم 
تبدأ عملياة املهاتارات والمجيج املتباعل 
باب املتباعل وأشياء غري جيدة ينبغي  والسِّ
اايِّاد  تجاوزلاا والحذر منها.. وأبدى السَّ

التواصال  بمواقاع  التمامااً  َعبدامللاك 
االجتماعاي التاي باتات مؤثارًة؛ بسابب 
انتشاارلا وساهولة التدامل بهاا وتباعل 
املدلومات عربلا، عاعياً إَلاى عدِ  تحويلها 
إَلاى ساحة تأجيج وإرجاف وقال: »يجب 
أل يكاول التداطاي مع مواقاع التواصل 
االجتماعاي مساؤوالً ال سايما ونحان يف 
التقوى«.. واإلْعاااَلميول مدنيول  شاهر 
بالتقوى كماا غريلم من السياسايني أَْو 

ُخرَباء االقتصاع أَْو غريلم.
 ويف إشاارة إَلااى أرضار االساتمرار يف 
الرتاشاقات وتصيُّاد األخطاء بانَي بدض 
املحساوبني عىل القوى الوطنية ختم قائُد 
الثاورة بتأكيَده عىل رضورة الحفاظ عىل 
الجبهة الداخلية، وقاال: الجبهة الداخلية 
يجاب أل نحاخظ عليها بالَوحدة بالتداول 
بتظاخار الجهوع، بل إل نرتقَي بمساتوى 
التكاتاف والتدااول إَلاى مساتوى أخمل 
وإىل موقاع متقادِّ  إَلااى األماا ؛ ألنناا 
بقادر ما ندزِّز لذه الَوحادة ولذا التالحم 
والتدااول لاذا التظاخر للجهاوع بقدر ما 
سانكوُل كشادب يمني أقوى يف مواجهة 

التحديات.

حميد رزق

 وقفاٌت رمضانيٌة مع كلمِة السّيـِد عبدامللك بدر الدين الحوثي
ُم ومواقُع التواصل االجتماعي(  3 - )اإلْعــالاَ
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